রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, গণহত্যা ও
আগ্রাসন েযখােন গণতন্ত্র
িফেরাজ মাহবুব কামাল
েনশা আিধপত্য িবস্তােরর
মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্েরর

কর্ণধারেদর

বড্ড

অহংকার

মার্িকন

গণতন্ত

িনেয়।

অহংকার মার্িকন িবচার ব্যবস্থা ও মার্িকন মূল্যেবাধ িনেয়ও। েযমন িবশ্েবর
শ্েরষ্ঠ জািত হওয়ার অহংকার েচেপিছল িহটলােরর মাথায়। েস অহংকাের িহটলার
পদানত করেত েচেয়িছল সমগ্র ইউেরাপেক। বহু েকািট মানুেষর তােত প্রাণনাশ
হেয়িছল। েতমিন অহংকার েচেপেছ মার্িকনীেদর মাথায়ও। েনশা এখােন আিধপত্য
িবস্তােরর।

িহটলার

েযিট

ইউেরাপময়

করেত

েচেয়িছল,

অতীেতর

মার্িকন

প্েরিসেডন্টগণ েসিটই েচেয়েছ িবশ্বময় করেত। েস িজদ িনেয় সােবক প্েরিসেডন্ট
জর্জ

বুশ

আিধপত্েযর

আফগািনস্তান
িবেরাধীতা

ও

ইরােক

করেব

হামলা

তােদর

কের।

ঘােড়

আেরা

েপৗঁেছ

িজদ,

িদেবন

যারাই
মার্িকন

মার্িকন
িবচার।

প্েরিসেডন্ট জর্জ বুশ বহুবার েস কথা শুিনেয়েছন িবশ্ববাসীেক। তার দাবী,
যারা মার্িকনীেদর ঘৃনা কের তারা েসিট কের মার্িকন গণতন্ত্র, মার্িকন
িবচার ও মূল্যেবােধর প্রিত ইর্ষার কারেণ।
১১ েসপ্েটম্বেরর হামলার েতমনই এক ব্যাখা সােবক প্েরিসেডন্ট জর্জ বুশ
তৎক্ষনাৎ িদেয়িছেলন। িকন্তু িবষয়িট িক সত্যই তাই? প্রশ্ন হেলা িক েসই
মার্িকন গণতন্ত্র? িক েসই মার্িকন িবচার ও মূল্যেরাধ? তােদর রাজনীিত,
তােদর গণতন্ত্র ও মূল্যেবাধ আজ আর েকান েগাপন িবষয় নয়। েযখােনই তারা েগেছ
েসখােনই তারা েসিটেক সােথ িনেয় েগেছ। অতীেত জাপান, েকািরয়া, িভেয়তনাম,
কম্েবািডয়া, েলবারেনর মানুষ তােদরেক অিত কােছ েথেক েদেখেছ। এখন েদখেছ
আফগািনস্তান ও ইরােকর মানুষ। সবগুিল েদেশই হত্যা, সন্ত্রাস, দস্যুতা ও
জবর দখলেক তারা

িনেজেদর জািতও নীিতেত পিরণত কেরিছল। এসব েদেশর মানুষ

মার্িকনী গণতন্ত বলেত কতটুকু গণতন্ত বুেঝ, আর কতটুকু বুেঝ এ্যাটম েবামা,
নাপাম

েবামা,

আগুেণ

েবামা,

ক্লাস্টার

েবামা

আর

গুয়ান্েতানােমা

েব’র

কনেসনট্েরশন ক্যাম্প েসিট িক বুঝার জন্য িক বুেশর ওয়াজ শুনার প্রেয়াজন
আেছ। িবশ্ববাসী িক এতটাই মুর্খ ও িবেবক শূণ্য েয এসব স্বচক্েষ েদেখও তা
বুঝেব না? মানব িশশু রূেপ জন্ম েনওয়ার কারেণই েযমন েকউ মানবতা পায় না
েতমিন

িনর্বািচত

হেলই

েকউ

সভ্যতর

হয়না।

বুশ

েযমন

িনর্বাচেন

ক্ষমতায়

এেসেছন, েতমিন মানব ইিতহােসর সবেচেয় িনষ্ঠুরতম ব্যক্িত িহটলারও এেসিছল।
ফেল গণতন্ত্র িনেয় বড়াই চেল না। বরং মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র েযভােব হত্যা,

সন্ত্রাস,

দস্যুতােক

িবশ্বময়

ছড়াচ্েছ

তােত

মার্িকন

গণতন্ত্র

কতটা

“িডেমাক্রািস” আর কতটা “িডেমানক্রািস” বা ৈদত্যতন্ত্র েসিটই এখন িবেবচনার
িবষয়।
তােলবানেদর

িবরুদ্েধ

মার্িকন

হামলার

বড়

বাহানা

িছল

তারা

েদশিটেত

মানািধকার প্রিতষ্ঠা করেব, জনগেণর হােত ক্ষমতা িফিরেয় িদেব। আফগািনস্তান
দখল হেলা, সরকারও প্রিতষ্ঠা হেলা -িকন্তু গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠা হেয়েছ িক?
জনগণ েপেয়েছ িক তােদর েমৗিলক অিধকার? এেসেছ িক স্িথিতশীলতা? েদশিট আজ বহু
টুকরায় িবভক্ত। ক্ষমতায় বিসেয়েছ েসসব জঘন্য খুণীেদর যারা মানবহত্যােক
েদেশর সংস্কৃিতেত পিরণত কেরেছ । েদশিটেত খুেণাখুিণ বন্ধ েহাক তা িনেয়
এেদর

সামান্যতম

আগ্রহও

েনই।

আর

েতমিন

একিট

পিরেবেশ

মার্িকন

বািহনীও

সুেযাগ েপেয়েছ যত্র তত্র মানুষ খুণ করার। ফেল েক তােদর িবচার করেব? বন্য
পশু জঙ্গেল িশকার ধরেল েযমন িবচার হয় না েতমিন িবচার েনই এ খুণীেদরও।
বেনর পশুহত্যােক জঙ্গেলর গাছ-পাথর ও অন্য পশুরা েযমন নীরেব েদেখ েতমিন
মার্িকনীেদর নৃশংস হত্যাকান্ডেক নীরেব েদেখেছ আফগািনস্তােনর পুতুল সরকার।
জািতসংেঘর িনরাপত্তা পিরষেদ প্রস্তাব েতালা হেয়িছল দুিনয়ার েকান আদালতই
েযন মার্িকন খুণীেদর িবচােরর ৈবধতা না পায়। এবং েসিট পাশও হেয় েগেছ। েযন
ৈবধতা েপল সমগ্র িবশ্বটােকই তারা আফগাস্তান বানােনার। যেথচ্ছাচাের এরা
েদশ দখল করেব, শত সহস্র েবামা েফেল মানুষ খুণ করেব, যারাই িবেরাধীতা করেব
তােদর ঘর বাড়ী জ্বািলেয় িদেব, নারী-িশশুেক পঙ্গু করেব – এসব বর্বরতাও
জািতসংঘ

আইেন ৈবধতা েপল। তেব েস প্রস্তাবিট পাশ করােত ব্যর্থ হেলও তােদর

অসুিবধা িছল না। েয আইন তােদর েখয়ালখুিশেক ৈবধতা েদয় না েসিটেক তারা
ৈবধতা েদয় না; বুেড়া আঙ্গুল েদখায়। েযমনিট কেরেছ ইরাকেকর িবরুদ্েধ যুদ্ধ
শুরুর ক্েষত্ের। তারা িনেজরাও জােন তােদর এ িনষ্ঠুরতা ইিতহােসর বর্বরতম
অপরাধ।

হত্যা মূল্যেবােধর
মার্িকন কর্মকর্তাগণ অিধকৃত েদেশর িনরীহ মজলুেমর প্রিতেরাধ যুদ্ধেক বলেছ
সন্ত্রাস। আর পরেদেশ িনেজেদর আগ্রাসন এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকর্মেক বলেছ
স্বািধনতা ও গণতন্ত্েরর লড়াই। এভােব িবশ্বজুেড় প্রসার বাড়াচ্েছ এক িবকৃত
মূল্যেবােধর।

ফেল

তারা

শূধু

গণহত্যার

নায়কই

নয়,

মূল্যেবােধর

হন্তাও।

সাধারণ খুণী, দূর্বৃত্ত ও দস্যুেদর েথেক তােদর মূল পার্থক্য মূলত এখােনই।
কারণ সাধারণ দূর্বৃত্তরা মানুষ খুণ করেলও েস খুণেক ন্যায্য বা যথার্থ বেল
দাবী কের না। ফেল তােদর হােত প্রাণনােশর ঘটনা ঘটেলও তােত মূল্যেবােধর
মৃত্যু হয় না। ফেল হত্যাকান্ড েযমন প্রশংসনীয় হয় না, েতমিন হত্যার নায়ক

িবচারও এড়ােত পাের না।
িকন্তু

মার্িকনী

সন্ত্রােস

িবশ্েবর

মূল্যেবাধই

বদেল

যাচ্েছ।

আর

তার

প্রভাব পড়েছ জািতসংেঘর উপর। এর প্রমাণ, েয যুদ্ধ জািতসংেঘর অনুেমাদন েপল
না, যার পক্েষ িবশ্েবর অিধকাংশ মানুেষর সমর্থণ িছল না এবং যা িছল জািতসংঘ
সংিবধােনর সম্পূর্ণ লংঘন -েতমন এক অৈবধ যুদ্েধ ইরাক অিধকৃত হওয়ার পর
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রেক
আগ্রাসী

বািহনীর

শাস্িত না িদেয় বা িতরস্কার না কের বা ইরাক েথেক

অপসারেণর

ব্যবস্থা

না

কের

বরং

ইরােকর

উপর

আগ্রাসী

মার্িকন বািহনীর অিধকার েমেন িনল। এবং অিধকার িদল েসেদেশর অর্থ-ভান্ডাের
হাত েদওয়ার। আর এ ভােবই পুরস্কৃত করা হেলা এ অপরািধ েদশিটেক। মূল্যেবাধ
এভােব

িবকৃত

ৈসন্যেদর

হেয়েছ

বেলই

িনরাপত্তা

যুদ্ধাপরাধােরর

িবরুদ্েধ

পিরষেদ
েয

মার্িকন

েকান

যুক্তরাষ্ট্র

িবচারেক

িনিষদ্ধ

িনজ

কের

েয

প্রস্তাব এেনিছল েসিটও পাশ হেয় েগল।
মূল্যেবােধর এ িবকৃিতর কারেণই প্রশ্রয় পােচছ মার্িকনী খুণীচক্র। িনেজেদর
কু-কর্মেকও

তারা

িহতকর্ম

বলেছ।

আন্তর্জািতক

দস্যুতােকও

স্বাধীনতা

ও

গণতন্ত্েরর জন্য অপিরহার্য বলেছ। ইরাক ও আফগািনস্তােনর িনরস্ত্র মানুষেক
েযভােব হত্যা করেছ েসিটেকও গণতন্ত্েরর পক্েষ প্রেয়াজনীয় কর্ম বেল প্রচার
করেছ। শুধু তাই নয়, িবশ্ববাসীেক এ বর্বর কােজ তােদর িপেছ সািরবদ্ধ হেত
বলেছ। আর এমন েচতনা েয শুধু মািকন প্রশাসেন ভর কেরেছ তা নয়, বরং গ্রাস
কেরেছ

েদশিটর

জনগেণর

িবেবকেবাধেকও।

ফেল

তৃতীয়

িবশ্েবর

েকান

িনরক্ষর

গ্রাম্য কৃষক ইরােকর উপর মািকন আগ্রাসনেক েযভােব অন্যায় বলেত পারেলা -তা
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর সাধারণ মানুষ দূের থাক িবশ্বিবদ্যালেয়র অিধকাংশ
প্রেফসরও তা পািরিন। পািরিন অিধকাংশ েলখক, কলািমষ্ট, বুদ্িধজীবী, কংগ্েরস
ও িসেনট সদস্যরাও।
মার্িকন

মূল্যেবাধ

ও

িবচারেবাধ

েয

কতটা

বীভৎস

পেথ

পা

বািড়েয়েছ

তারই

প্রমাণ হেলা গুয়ান্তানােমা েব’র কারাগার। যারা েকান িদন আেমিরকায় েগল না,
েসখােন িগেয় েকান যুদ্ধও করেলা না, েকান মার্িকনীেক হত্যাও করেলা না
–এরূপ শত শত িনরপরাধ মানুষেক িনেয় েতালা হেয়েছ িকউবার গুয়ান্তানােমা
দ্বীেপর কারাগাের। তারা েয অপরাধ কেরেছ েস প্রমাণও মার্িকনীেদর হােত েনই।
আইেনর ভাষায় যথার্থ ভােবই তারা িনরপরাধ। এমন মানুষেদর বন্দী কের রাখা
দুিনয়ার েয েকান আইেনই অৈবধ। এমন কাজ কের থােক দূর্বৃত্ত হাইজাকারগণ। অথচ
মার্িকনীরা
ব্যক্িতেদর

েসিটই
রাখা

কেরেছ।
হেয়েছ

গুয়ান্তানােমা

হাতবাঁধা,

কারাগােরর

েচাখবাঁধা,

পােয়

এসব
েলাহার

িনরাপরাধ
িশকলপড়া

অবস্থায়। িচিড়য়াখানায় রাখা বাঘ-ভালুকেকও চলােফরার জন্য জায়গা েদয়া হয়;
িকন্তু

তােদর

ক্যাম্পেকও

হার

তা

েদয়া

মানায়।

হয়িন।
আর

িনষ্ঠুরতায়

এিটেকই

িহটলার

প্েরিসেডন্ট

বুশ

ও
বড়

তার

কনেসনট্েরশণ

গর্ব

কের

বলেছ

মার্িকন িবচার। েগাঁ ধেরেছন এমন িবচার িবশ্বময় প্রিতষ্ঠা কের ছাড়েবন।
অর্থাৎ মার্িকন আিধপত্েযর িবেরাধীেদর ধের ধের গুয়ান্তানােমা দ্বীেপ হািজর
করেবন। অথবা গুয়ান্তানােমা দ্বীেপর বর্বরতােক হািজর করেবন িবশ্েবর েকােন
েকােন। একিবংশ শতাব্দী এ ভােবই পিরণত হেব মার্িকন আিধপত্েযর শতাব্দী। এিট
রুখেত েকান আন্তজািতক আইন তােদর পােয় েবিড় পড়াক -মার্িকনীরা েসিট মানেত
রাজী নয়।

মৃত জািতসংঘ
মার্িকনীেদর আগ্রাসী অিভপ্রােয়র কারেণই জািতসংঘেক পিরণত হেয়েছ মরা লােশ,
এখন শুধু এর দাফনই বাঁিক। ফেল িবেবকমান েকান মানুেষর পক্েষ এ প্রিতষ্ঠােন
কাজ করাই এখন দুরুহ। এমন তীক্ততা িনেয় এমন িক িমস্টার হ্যানস ব্িলক্েসর
মত

মৃদুভাষী

কুটৈনিতকও

মার্িকন

প্রশাসেনর

কর্তাব্যক্িতেদর

প্রকাশ্েয

“বাস্টার্ড” বলেত বাধ্য হেয়েছন। তার েস েবদনাভরা অিভব্যক্িতর িবস্তািরত
িববরণ েছেপেছ ২০০৩ সােলর ১১ জুেনর ৈদিনক গার্িডয়ান। হ্যানস ব্িলক্েসর
দুঃেখর

কারণ

মার্িকন

কর্তৃপক্ষ

ইরােকর

উপর

হামলােক

জােয়জ

করেত

তার

িরেপার্েটর ভাষােক মার্িকনীেদর জন্য অনুকূল করেত বেলিছল। িকন্তু িতিন তা
না করায় েপন্টাগণ তার িবরুদ্েধ জঘন্য প্রচারণায় চালায়। অবেশেষ তার কাজেক
বন্ধ করেত বাধ্য কের।
লক্ষািধক ৈসন্য, হাজার হাজার স্পাই ও শত শত অস্ত্র িবেশষজ্ঞ মােঠ নািমেয়ও
মার্িকন

কর্তৃপক্ষ

মাসিডসট্রাকশন”

েযখােন

আিবস্কার

িবগত

করেত

দুই

পারেলা

মােস

না,

তথাকিথত

হ্যানস

“উইপন্স

ব্িলক্েসর

অব

ক্ষুদ্র

অস্ত্রপিরদর্শক দলেক েস কাজ মাত্র দুই সপ্তােহ সমাধা করেত বেলিছল। তােক
একিদনও বাড়িত সময় িদেত রাজী হয়িন। ইরােক অস্ত্র থাক আর না থাক েসিট বড়
কথা নয়, মার্িকনীেদর লক্ষ্য িছল জািতসংঘ পিরদর্শক দেলর িরেপার্ট েযন
তােদর হামলার পক্েষ দিলল িহসােব কাজ কের। এবং েসিট সত্বর। েকান িবেবকমান
মানুেষর জন্যই এিট েমেন েনওয়া িছল অপমানজনক। সম্ভব হয়িন হ্যানস ব্িলক্েসর
পক্েষও। এক সময় িতিন সুইেডেনর পররাষ্ট্রমন্ত্রী িছেলন। ফেল মার্িকনীেদর
মিতগিত বুঝার সামর্থ্য বা কুশলতা েয তার িছল না তা নয়। তাছাড়া িতিন
দীর্ঘকাল

কাজ

কর্তৃপক্েষর

কেরেছন
হাঁিড়র

জািতসংেঘর
খবর

িতিন

গুরুত্বপূর্ণ
রােখন।

ফেল

পেদ।

ফেল

মার্িকন

িতিনই

যিদ

মার্িকন

কর্তাব্যক্িতেদর বাস্টার্ড বেলন তেব যারা মািকন ক্লাস্টার েবামা, কামােনর
েগালা ও নানা িবধ সন্ত্রােসর িশকার তারা তােদরেক িক বলেব?

ইরােক গণহত্যা ও লুন্ঠন
ইরাক দখেলর দুই মাস অতীত হেলা। অথচ আজও তারা িকছুই করেত পাির। চলেছ
প্রশাসিনক শূণ্যতা। নাই িনরাপত্তা। নাই পািন ও িবদ্যুৎ সাপ্লাই। নাই
খাদ্য-েরশন। পািনহীন, িবদ্যুৎহীন, খাদ্যহীন ও িনরাপত্তাহীন অবস্থায় মানুষ
অিত অবর্ণনীয় দুরাবস্থায় িদন কাটাচ্েছ। অথচ েযিট সফল ভােব চালােত পারেছ
েসিট হেলা গণহত্যা। গত ২০০৩ সােলর ১৩ জুন একিদেনই মার্িকন বািহনী ৯৭ জনেক
হত্যা কেরেছ।
যুক্তরাষ্ট্র ও বৃেটেনর িশক্ষািবদ ও গেবষকগেণর বরাত িদেয় ১৪ জুেনর (২০০৩
সাল) গার্িডয়ান খবর েছেপেছ এ অবিধ ১০ হাজার েবসামিরক ইরাকীেক হত্যা করা
হেয়েছ। এবং হত্যাকান্ড চলেছ অন্যভােবও। হাসপাতালগুেলােত প্রেয়াজনীয় ঔষধ
না থাকায় বহু মানুষ মারা যাচ্েছ বীনািচকাৎসায়। েভঙ্েগ পেড়েছ স্বাস্থ্য
ব্যবস্থা। েকাথাও েকাথাও শুরু হেয়েছ কেলরা। মেন হচ্েছ দখলদার মার্িকনীেদর
এসব

িদেক

ভ্রক্েষপও

নাই।

অথচ

ইিতমধ্েয

তারা

েদশিটর

েতেলর

খিনেত

হাত

িদেয়েছ। শুরু কেরেছ েতেলাত্তলন। চালু কেরেছ িরফাইনাির। েতেলর খিনগুেলােক
সঁেপ িদচ্েছ মার্িকন েকাম্পানীগুেলার হােত। ঘের ঢুেক দস্যু েযমন িসন্দুেক
হাত

েদয়

এরা

েতমন

হাত

িদেয়েছ

ইরােকর

অর্থভান্ডাের।

এবং

এিটেকও

বলেছ

মার্িকন িবচার।

প্রতারণা িফিলস্িতনীেদর সােথ
অপর িদেক একই রূপ অিভনব মার্িকন িবচার চািপেয় িদেত চাচ্েছ িফিলস্িতনীেদর
উপর। মধ্যপ্রাচ্েযর শান্িতর জন্য প্েরিসেডন্ট জর্জ বুশ প্রশাসন প্রণয়ন
কেরেছ তথাকিথত ’েরাড-ম্যাপ’। স¤প্রিত এিট িনেয় দরবার করেত প্েরিসেডন্ট
বুশ

মধ্যপ্রাচ্য

সফর

করেলন।

এ

েরাড-ম্যাপ

স্বাধীনতা কতটুকু িনশ্িচত করেব েসিট

িফিলস্িতনীেদর

শান্িত

ও

বলা না হেলও িফিলস্িতনীেদর বলা

হচ্েছ ইসরাইলীেদর শান্িত ও িনরাপত্তােক িনশ্িচত করেত। বলা হচ্েছ অস্ত্র
পিরত্যাগ করেত। অথচ ইসরাইল প্রত্যহ েহিলকপ্টার গানিশপ ও ট্যাংক িনেয়
িফিলস্িতেনর বস্িতেত ঘুরেছ ও মানুষ খুণ করেছ তা িনেয় মার্িকনীেদর েকান
বক্তব্য েনই।

আজ অবিধ যতজন ইসরাইলী িফিলস্িতনীেদর হােত মারা েগেছ তার

েচেয় বহু গুণ েবশী িফিলস্িতনী মারা েগেছ ইসরাইলী সামিরক বািহনীর হােত।
অথচ

তােদরেক

ইিতহােস

সন্ত্রাসী

অন্েযর

েদশদখল

না

বেল

সব

সময়ই

সন্ত্রাসী

বলা

হচ্েছ

িনন্িদত

হেয়েছ

এবং

িফিলস্িতনীেদর।
প্রশংিসত

হেয়েছ

মুক্িতযুদ্ধ। মার্িকনীরা িফিলস্িতনীেদর মুক্িতযুদ্ধেক বলেছ সন্ত্রাস। অথচ
ভূেল যায়, েসিট হেল বড় সন্ত্রাসী বলেত হয় প্রথম মার্িকন প্েরিসেডন্ট জর্জ

ওয়ািশংটনেকও। কারণ িতিনও অস্ত্র হােত ইংেরজ উপিনেবিশক শক্িতর দখলদািরর
িবরুদ্েধ লেড়িছেলন। ফেল মার্িকন িবচারেবাধ েয কতটা িবকৃত, কতটা অমানিবক ও
কান্ডজ্ঞান

বর্িজত

েসিট

এর

পরও

বুঝেত

বাঁিক

থােক?

এমনই

এক

অসুস্থ্য

িবেবকেবােধর কারেন ইয়ািসর আরাফত িফিলস্িতনীেদর প্রত্যক্ষ েভােট িনর্বািচত
হেল িক হেব তােক তারা মানেত রািজ নয়। তার সােথ কথা বলেতও ইচ্ছুক নয়। কথা
বলার জন্য মার্িকন চােপ আবু মােজনেক প্রধানমন্ত্রী বানােনা হেয়েছ।
অপরিদেক েয ইসরাইল িফিলস্িতনেক গ্রাস করেলা এবং দখলকৃত ভূিম েথেক ৈসন্য
অপসারেণর জািতসংঘ প্রস্তাবেক বার বার বৃদ্ধাঙ্গুিল েদখােলা েস ইসরাইলই
হেলা মার্িকনীেদর পরম িমত্র। ইসরাইল বেলেছ ১৯৬৭ সােলর আগ্রাসেন অিধকৃত
ভূিম েথেক তারা িপছু হঠেব না। রািজ নয় অিধকৃত পশ্িচম তীের েয হাজার হাজার
ইহুদী পল্লী িনর্মাণ কেরেছ েসগুিল উিঠেয় িনেত। রািজ নয় ১৯৬৭ সােলর যুদ্েধ
যােদরেক তারা িনজ গৃহ েথেক তািড়েয় িদেয়িছল তােদর ঘের িফরেত িদেত। অথচ
িফিলস্িতনীেদর েসিট েমৗিলক অিধকার। তােদর ঘের েফরার েস অিধকার েমেন িনেয়
জািতসংেঘ
েজরুজােলম

প্রস্তাবও
শহরিট

গৃহীত

িফরত

হেয়েছ।

িদেত।

ইসরাইল

অথচ

এিটও

রািজ

নয়

জািতসংঘ

১৯৬৭

সােল

প্রস্তাব

দখল

করা

অনুযায়ী

িফিলস্িতনীেদর প্রাপ্য।
অতীেত িফিলস্িতন িনেয় বহু কনফােরন্স হেয়েছ। ওসেলা, মাদ্িরদ, প্যািরস,
ক্যাম্প েডিভড, আকাবা, শারমাল েশখসহ বহুস্থােন বহু আেলাচনা হেয়েছ। িকন্তু
প্রিতবারই আেলাচনা ব্যর্থ হেয়েছ। কারণ ইসরাইল ভূিম েথেক পূর্ণ ভােব হাত
গুটােত েযমন রািজ নয়, েতমিন রািজ নয় িফিলস্িতনী উদ্বাস্তুেদর িনজ গৃেহ
িফরবার অিধকার িদেত। ইসরাইলী কর্মকর্তাগণ েস কথা অতীেতর ন্যায় এবারও
স্পষ্টভােবই জািনেয় িদেয়েছ। িকন্তু এরপরও মার্িকনীেদর কােছ শান্িতর শত্রু
ইসরাইল নয়, বরং শত্রু হেলা তারা যারা জািতসংঘ প্রস্তােবর বাস্তাবায়ন চায়।
প্েরিসেডন্ট বুশ এর পরও িফিলস্িতনী েনতােদর নােক স্বাধীন িফিলস্িতেনর
মূলা ঝুিলেয় িদেয়েছন। এিট েয প্রচন্ড প্রতারণা েসিট বুঝবার সামর্থ িক
িফিলস্িতনীেদর েনই? কথা হেলা, েয ব্যক্িত ইরােক অস্ত্র আেছ বেল অিবরাম
িমথ্যা বলেত পাের, ইরােকর উপর েবআইনী হামলা ও জবর দখলেক গণতন্ত্র বলেত
পাের, হাজার হাজার ইরাকী জনগেণর মার্িকন িবেরাধী িমিছেলর পরও েয ব্যক্িত
েসিটেক মার্িকনীেদর প্রিত ইরাকীেদর “আহলান সাহলান” বলেত পাের -তার পক্েষ
স্বাধীন িফিলস্িতেনর িমথ্যা প্রিতশ্র“িত েদওয়া িক এতই কিঠন?
মার্িকনীেদর কাজ শুধু আগ্রাসেনর নতুন ক্েষত্র ৈতরী করা নয়, বরং আগ্রাসেনর
পুরেনা ক্েষত্রগুেলােক আেরা অশান্ত ও রক্তাত্ব করা। ফেল েয আগ্রাসন ও
অশান্িত আজ িফিলস্িতেন েবঁেচ আেছ তা েয আফগািনস্তান ও ইরােকও আেরা বহু
কাল েবঁেচ থাকেব এবং আর বহু েদেশ েসরূপ অবস্থা সৃষ্িট হেব তা িনেয় তা
িনেয় িক সন্েদহ আেছ? কারণ, দুর্বৃত্ত শক্িত শুধু দুর্বৃত্িতই বাড়ােত

পাের; সুনীিত নয়। এবং েসিট যিদ িবশ্বশক্িত হয় তখন িবপদ সমগ্র িবশ্ববাসীর
–িবেশষ কের যারা শক্িতহীন তােদর। ১ম সংস্করণ ১৫/০৬/২০০৩; ২য় সংস্করণ
১৬/০১/২০২১।

My COVID Experience
Dr. Firoz Mahboob Kamal
In the name of Allah Subhana wa Ta’la –the Most Merciful and the Most
Compassionate, I like to say that I feel greatly blessed to share my
COVID experience with others. In fact, I have been given a new life. I
am very grateful to Almighty Allah SWT for His great mercy on me. I
was taken to my local hospital in London on the 25 th of April and
released on the 17 th of September in 2020. I was treated as a case
COVID-19. Of my 146 days in the hospital, I was in the Intensive Care
Unit (ICU) for 120 days. It is very rare to have such a long stay in
ICU. COVID has three forms: mild, moderate, and severe. I passed
through all three forms and turned to have the most severe one. Seven
days prior to admission, I developed mild symptoms like a dry cough
that changed to fever and shivering in the night. In about 90 percent
of cases, the disease subsides without any treatment. In the remaining
10 percent cases, it may turn very severe, need ICU admission, and may
cause death.
On 24th April, one day prior to my hospital admission, I didn’t feel
that much unwell which could warrant my hospital admission. On that
day, I drove for 3 hours on a motorway at about 70 miles per hour from
my workplace place where I used to work as a consultant in acute
medicine. After returning to my residence in London, I have a good
sleep that night. On 25th April, in the afternoon, I started feeling
weak and unwell; but still, surprisingly, I didn’t have any shortness
of breathing or any serious symptoms. But COVID sometimes runs

silently and harms badly. I felt I must check my oxygen level. I
didn’t have any oximeter at home; my son bought it from the market. I
found my oxygen level at 86 percent; normally it should be 94-98
percent. It was alarming low. I didn’t have any doubt that I have
COVID. So it was clear to me that I need oxygen and must go to a
hospital. My family called an ambulance and within ten minutes it
arrived. In the meantime, I send an email to my all contacts informing
them about COVID and asking them to make sincere dowa. I have 4
daughters and a son; all of them quickly came to my house. In those
days hundreds of people were dying every day; so my COVID was a huge
shock for my wife and the children. Their face turned very gloomy with
an apprehension that I may not return from the hospital.
The ambulance paramedics found my oxygen saturation quite low and
quickly started with oxygen. I was taken to the resuscitation room of
the Accident and Emergency (A&E) department of King George Hospital
–the nearest hospital from my house. I was still alert, oriented, and
conversant. Initially, I was started with a simple mask; after a
while, I was started with CPAP (continuous positive airway pressure)
oxygenation. It was difficult to tolerate the CPAP machine. In the
past, I worked as a registrar in respiratory medicine. Now I realise
why some patients in the respiratory ward preferred to die instead of
taking CPAP machine. How long I was on CPAP, I can’t remember. At one
point I was told by one of the doctors that I need a ventilator. It
was very alarming to me; I got the message that my situation is quite
serious. The doctor was asking for my consent. I told him to go ahead
with it.
Since I was told that I need a ventilator, it was a tremendous shock
for me. I felt I may not survive. I had a dream since my school days.
I felt, my dream now stand shattered. I have a firm belief that we the
Muslims do not have any scarcity of wealth but have a serious shortage
of knowledge. We have scores of people in agriculture, business,
industry, army, and other professions. But we need many more people in
the field of writing.

And it is the Sunnah (tradition) of Allah SWT

to start with disseminating knowledge. Knowledge sets the status of
humans –both here and in the hereafter. Adam (peace be upon him)’s

knowledge -as imparted by Allah SWT made him fit to get sijda
(prostration) from the angels. So, it has been my passion to follow
the sunnah of Allah SWT. I took my pen as a weapon to fight for Islam.
I took the medical profession as a decent survival tool and also as a
tool to serve humanity. But my prime objective in life was to work as
a servant of Allah SWT –especially in the field of knowledge.
When I was told that I need a ventilator, I thought, the time has come
to return back to my Allah SWT. But I had a deep apprehension that I
am leaving this world almost empty-handed. I wrote hundreds of
articles in Bengali and English. All those articles are written in the
last thirty years to address the problems of the Muslim Ummah and to
find out the solution. Although those articles were published in
various newspapers, journals, blogs, but I could publish only one
book. In order to give long life to my thoughts, I needed to publish
them as books. Hence, prior to hospital admission, I started to edit
all those articles for final compilation in several books. In my
absence, nobody can do it. Since COVID related deaths were mounting in
London, I felt a sense of great disappointment. However, I realized
that I can only dream; things are not in my hand. So I possessed no
other option but to surrender to the design of Allah SWT. I couldn’t
see my own face; but it must be a very gloomy one.
I don’t know when I was put on a ventilator. Since a ventilator can’t
be fitted while the patient is awake, I needed to be induced with a
comma. One day I found my son is sitting beside me. He was smiling.
Seeing him, I was also smiling. After my admission to the hospital, it
was the first time that I saw anyone of my family member. My son asked
me whether I know how long I have been in hospital. I told you, may be
one or two days. He told me that I was in a comma for about two and a
half months. I was surprised. I even didn’t know that I was still in
ICU. My son informed me that I was critically unwell. The doctors were
struggling very hard to bring my oxygen level to the desired level. I
had a tracheostomy.
Later on, I came to know from my family that I was so unwell that even
the ICU doctors thought, I am losing the battle. In the middle of the
month of Ramadan, I deteriorated so much that the doctors asked my

family for an immediate visit for the final departing look. However,
by the grace of Allah SWT, I didn’t deteriorate further and survived.
But after about two weeks, on the day of Eid ul Fitr, my condition
worsened for the second time. My family was asked again to rush to the
hospital. In that time, my family had sleepless days and nights. All
praises to Allah SWT, I survived that critical moment, too. On the
following day, my family was informed that my condition has started
improving.
While I was in a comma I didn’t know what happened to me. But while I
came out of the comma, a new phase of difficulties started. I started
to

have

excessive

secretions

from

my

throat,

hallucinations,

nightmares and bizarre dreams. I had to keep a suction machine in my
hands to suck secretion from my throat. My left arm was totally
powerless. Most of these are the symptoms of post-COVID syndrome and
the -effects of medications.
Since I am a doctor, the consultants, the registrars, the nurses
started to tell me their story about the severity of my illness. They
told me that it was a miracle that I recovered. And it was also clear
that only Almighty Allah SWT could do such a miracle. I saw my CT scan
of the chest with my own eyes. There was no doubt that it was really a
miracle to survive after such an extensive lesion in the lung. I had a
multi-organ failure. I had pneumonia, clots, and fluid in both lungs.
I had kidney failure that needed dialysis. I had also heart failure
secondary to clot in the lung. My liver function also got deranged.
Whereas, I was a reasonably healthy man before this COVID attack. My
lungs, heart, kidney and liver were perfectly normal. It is a great
blessing of Allah SWT that my organs have recovered.
I was also told that the ICU team observed my birthday and posted the
photos in NHS website. I am not aware of anything of that. Later on, I
knew that my friends in the UK, in the Middle East, Bangladesh and
other countries could see those photos. It looked strange to me; since
I didn’t celebrate my birthday myself in my whole life.
All my days in the hospital gave me a personal spiritual experience.
During my old days in schools, colleges, universities, I hardly got a

chance to have an exclusive long-time focus on the ultimate destiny in
the hereafter. Such thoughts used to come and go and showed little
sustenance. My difficult days in the hospital gave me detachment from
the world and more attachment with the thoughts of the hereafter. The
death and the days after the death stood so close to me. I was
standing on a sharp cliff, needed only a slight push to slip onto the
other side of the life – the endless hereafter. My COVID could go
worse at any time. We are so vulnerable. We are living in a sea of
invisible killers; but still we are not aware of that. All of our
earnings in this life will be useless if we can’t transfer those
assets to the hereafter. Allah SWT has given us enough potentials;
what could be the best option than investing those potentials to
please Him. There is no doubt that Allah SWT has given me a new life
with new opportunities to enrich my treasure in the hereafter.
It is also true that the issue of life or death is not decided by the
doctors, nor on the surface of the earth. It is decided only by Allah
SWT in the heaven. No virus or bug can kill a man unless it is
sanctioned by Allah SWT. Hence dowa works. It is a powerful tool to
seek Allah SWT’s help. Almighty Allah SWT listens to dowa and also
responds to dowa –as revealed repeatedly in the Holy Qur’an.
By keeping me alive, Allah SWT has given me opportunities to know some
unbelieving things. I have never been a highly connected man. But I am
deeply moved to know that thousands of people all over the world
prayed for my recovery. In many mosques in London, people made
collective dowa for me. Some shed tears for me. That happened in
Bangladesh, too. There were zoom dowa sessions over the internet. Some
people gave sadaqa for my life. I could never imagine that the people
whom I didn’t meet in my life would do that. It is incredible. I am
deeply grateful and thankful to all of them. I understand, they could
show such deep empathy towards me only because of their intense
Islamic sense of brotherhood. I am sure they will get rewards from
Allah SWT for their love for one of His slaves. Such love and
fraternity are indeed the great asset of the Muslim Ummah. It also
works as a strong source of inspiration for me. 23/11/2020.

িদল্িলেত
সরকাির
মুসিলম গণহত্যা

উদ্েযােগ

প্রকল্পিট সরকাির ও পিরকল্িপত
নেরন্দ্র েমািদ সরকােরর ন্যাশনাল েরিজষ্টার অব িসিটেজন (এন.আর.িস.) এবং
িসিটেজনিশপ

এ্যােমন্ডেমন্ট

এ্যাক্ট

(িস.এ.

এ.)’েয়র

িবরুদ্েধ

আন্েদালন

চলেছ প্রায় দুইমাস যাবত। থামবার নাম িনচ্েছ না। েসিট শুরু হেয়িছল িদল্িলর
শািহন বােগ মুসিলম নারী-পুরুষেদর িদনরাত অবস্থান ধর্মঘেটর মধ্য িদেয়।
প্রিতবােদর েস মেডল ছিড়েয় পেড় সারা েদেশ। একই রূপ মেডেলর অবস্থান ধর্মঘট
চলেছ কলকাতার পার্ক সার্কােসও। শুরু হেয়েছ ভারেতর অন্যান্য বড় বড় শহের।
আন্েদালনকািরেদর েঘাষণা, িস.এ. এ. এবং এন.আর.িস এ বািতল না করা পর্যন্ত
এ আন্েদালন তারা চািলেয় যােব। তােদর কথা, এিট তােদর িনজ জন্মভূিমত
বাঁচা-মরার অিধকার আদােয়র লড়াই। আন্েদালন থামেল িবপন্ন হেব তােদর নাগিরক
অিধকার। আন্েদালেনর ফেল পশ্িচম বাংলা, পাঞ্জাব, িবহার, েকরালা, তািমল
নাড়ুসহ েবশ িকছু প্রেদেশর সংসদ এ মর্েম প্রস্তাব পাশ কেরেছ েয তারা এ আইন
বাস্তবায়ন করেব না। এ আন্েদালন িক কের থামােনা যায় েসিটই হেলা নেরন্দ্র
েমািদর ভারতীয় িবিজিপ সরকােরর সবেচেয় বড় মাথা ব্যাথা। শািহন বােগ যখন
ধর্না চলেছ তখনই শুরু হয় িদল্িলর প্রােদিশক সংসেদর িনর্বাচন। িবিজিপ
িনর্বাচন

লেড়

শািহন

বােগর

ধর্না

িনর্মূেলর

এেজন্ডা

িদেয়।

িকন্তু

িনর্বাচেন িবিজিপ’র ভরা ডুিব ঘেট। িনর্বাচেন িজতেল ধর্না িনর্মূেল পুিলশ
নামােনার
রাস্তায়

পক্েষ
দলীয়

যুক্িত
গুন্ডা

েপশ

করেতা।

নািমেয়েছ

এবং

েস

লক্ষ্য

শুরু

অর্িজত

কেরেছ

না

িনর্মম

মুসিলমেদর ঘরবািড় ও েদাকানপােট আগুন েদয়ার কাজ। এিট েয

হওয়ায়

েমািদ

গণহত্যা

এবং

েমািদ সরকােরর

িনজ হােতর কাজ -েস যুক্িতেতই কংগ্েরস েনত্রী েসািনয়া গান্িধ স্বরাষ্ট্র
মন্ত্রী অিমত শােহর পদত্যােগর দািব তুেলেছ।

অপরিদেক

সরকার

িনয়ন্ত্িরত

িমিডয়ার

অপপ্রচারিটও

লক্ষ্যণীয়।

এরা

সরকাির

দেলর গুন্ডােদর একতরফা মুসিলম িনর্মূেলর হত্যাকান্ডেক এন.আর.িস’র পক্ষ ও
িবপক্েষর

মােঝ

সংঘােতর

পিরণিত

বেল

িচত্িরত

করেছ।

অথচ

মুসিলম

প্রিতবাদকািরগণ দুইমাস যাবত শান্িতপূর্ণ প্রিতবাদ করেছ কােরা উপর েকান
রূপ হামলা না কেরই। বরং বার বার হামলা হেয়েছ তােদর উপরই। কখেনা েসিট
পুিলেশর

পক্ষ

েথেক,

কখেনা

বা

িহন্দুত্ববাদী

গুন্ডােদর

পক্ষ

েথেক।

উল্েলখ্য হেলা, মুসিলমেদর দুর্বল ও িনর্মূেলর লক্ষ্েয ১৯৪৭ সাল েথেক
মুসিলম মহল্লার উপর িহন্দুেদর পক্ষ েথেক বহু হাজার হামলা হেয়েছ। িকন্তু
লক্ষণীয়

হেলা,

হামলাকািরেদর

গুরুতর

অপরাধেক

লঘু

করার

দািয়ত্ব

িনেয়েছ

িমিডয়া। এবং েসিট করেছ এক পক্েষর িনেরট হামলােক দুই পক্েষর দাঙ্গা রূেপ
জািহর কের।
মুসিলমেদর উপর এরূপ হামলার েহতু বুঝেত হেল শাসকদল িবেজিপ’র জন্ম কািহনী,
দর্শন ও নীিত বুঝেত হেব। িবিজিপ েকান স্বয়ংসৃষ্ট রাজৈনিতক দল নয়। এিট
মূলতঃ

ভারেতর

উগ্র

িহন্দুত্ববাদী

সংগঠন

রাষ্ট্রীয়

েসবক

সংঘ

(আর.এস.এস)’েয়র রাজৈনিতক প্লাটফর্ম। আর.এস.এস’েয়র প্রিতষ্ঠা হয় ১৯২৫ সােল
মারাঠীেদর রাজ্য মহারাষ্ট্েরর নাগপুর শহের।

এর প্রিতষ্ঠাতা হেলা, উগ্র

িহন্দুত্ববাদী

মগেজ

মারাঠী

েহডিগয়ার।

েহডিগয়ােরর

িছল

প্রচণ্ড

মুসিলম

ভীিত। তার ধারণা িছল, ব্িরিটেশর িদন ঘিনেয় এেসেছ। তােদর চেল যাওয়ার পর
ভারত জুেড় অস্িতত্েবর মূল লড়াইিট হেব মুসিলমেদর সােথ। সংখ্যা লঘু হেয়ও
ভারেত ৬ শত বছেররও অধীক কাল মুসিলম শাসন তােদর েস ভয়েক আেরা তীব্রতর
কেরেছ। বস্তুতঃ মুসিলম িনর্মূেলর েস লড়াইেয় মানিসক ও সামিরক িদক িদেয়
িহন্দুেদর সদা প্রস্তুত রাখাই হেলা আর.এস.এস প্রিতষ্ঠার মূল লক্ষ্য। ফেল
শুরু েথেকই আর.এস.এস গেড় উেঠেছ একিট উগ্র জঙ্িগ সংগঠন রূেপ। ভারত জুেড়
মুসিলমদর উপর উপর্যপির হামলা হেলা েস জঙ্িগ েচতনারই প্রকাশ। িদল্িলেত
েসিটই

সম্প্রিত

েদখা

েগল।

প্রধানমন্ত্রী

নেরন্দ

েমািদ

এবং

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অিমত শাহসহ আজেকর শত শত িবিজিপ েনতাকর্মীগণ হেলা মূলতঃ
েস জঙ্িগ েচতনা িনেয় েবেড় উঠা

আর.এস.এস’এর ফসল।

লক্ষ্য িহন্দু রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা
নেরন্দ েমািদ ও অিমত শােহর ন্যায় আর.এস.এস েনতাকর্মীেদর মুসিলম িবেরাধী
িহংস্র রূপিট অতীেত বার বার ধরা পড়েছ মুসিলম িনর্মূেলর নৃশংস গণহত্যা
গুিলেত। েসিট েযমন ১৯৯২ সােল েমাম্বাইেত, েতমিন ২০০২ সােল গুজরােত, ২০১৩
সােল

েমাজাফ্ফর

নগের

এবং

২০২০

সােল

িদল্িলেত।

সাভারকার

আর.এস.এেসর

প্রিতষ্ঠাতা েহডিগয়ােরর বুদ্িধবৃত্িতক গুরু। সাভারকার িনেজ িহন্দুত্েবর

মূল

িশক্ষািট

চ্যাটার্িজ

েপেয়িছল

েথেক।

বাঙালী

সাম্প্রদািয়ক

বঙ্িকমচন্দ্র

চ্যাটার্িজ

সািহত্িযক
তার

বঙ্িকমচন্দ্র

আনন্দমঠ

উপন্যােস

িহন্দুত্ব শব্দিটর প্রথম প্রেয়াগ কেরন। আনন্দমেঠর কিবতার একিট প্যারা
েথেকই

ভারেতর

জাতীয়

সঙ্িগেতর

উদ্ভব।

তখন

কলকাতা

িছল

িহন্দুত্ববাদী

রাজনীিতর মূল উৎস। শুধু বঙ্িকম চ্যাটার্িজ নয়, িহন্দু মহাসভার সভাপিত ও
িবিজিপর

ৈপিতক

কলকাতার।

সংগঠন
উল্েলখ্য

জনসংেঘর
হেলা,

প্রিতষ্ঠাতা
েস

কলকাতােতই

শ্যামাপ্রসাদ
েবশ

িকছু

মুখার্িজও

বছর

েকেটিছল

েহডিগয়ােরর। েসিট িচিকৎসা িবজ্ঞােন েলখাপড়া করার লক্ষ্েয।
সাভারকার ও েহডিগয়ার –এ দুই জনই ভারেত মুসিলমেদর িহন্দুেদর সমান নাগিরক
রূেপ গ্রহণ করার িবপক্েষ। ১৯৪০’েয় আর.এস.এস’েয়র সভাপিত হয় েগালওয়ালকার।
ভারেত তখন ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ শাসন।েগালওয়ালকােরর যুক্িত িছল, িহন্দুেদর
মূল দুষমন ইংেরজগণ নয়, েসিট ভারতবাসী মুসিলম। এমন একিট েচতনার কারেণই
আর.এস.এস. কখেনাই ইংেরজেদর িবরুদ্েধ স্বাধীনতার লড়াইেয় অংশ েনয়িন, বরং
সুেযাগ

িনেয়েছ

সুস্পষ্ট

ধরা

ইংেরজেদর
পেড়

ছত্রছায়ায়

দ্িবতীয়

শক্িত

িবশ্বযুদ্ধ

বৃদ্িধর।

কােল।

তখন

তােদর

েস

েগালওয়ালকার

চিরত্র
ব্িরিটশ

েসনাবািহনীেত ভারতীয় িহন্দুেদর ভর্িতর কােজ েলেগ যায়।
১৯৪৮

সােল

নাথুরাম

গডেস

নামক

এক

আর.এস.এস

কর্মী

ভারেতর

স্বাধীনতা

আন্েদােলনর প্রধান িহন্দু েনতা গান্িধেক হত্যা কের। নাথুরাম গডেস মেন
করেতা,

গান্িধর

আর.এস.এস

কারেণই

কর্মীর।

পািকস্তান

আর.এস.এস’েয়র

সৃষ্িট

হেয়েছ।

েস

ধারণািট

উদ্েদশ্য,

ভারতেক

একিট

অিধকাংশ

িহন্দুরাষ্ট্ের

পিরণত করা। তােদর ধারণা, েস কােজ বাধািট শুধু মুসিলমগণ নয়। বাধা গান্িধ ও
তাঁর অনুসািরগণও। শুরুেত এ দেলর েনতাকর্মীগণ ভারতীয় সংিবধানেকও েমেন িনেত
অস্বীকার কের। কারণ সংিবধান রচনায় হাত িছল দিলত েনতা িভম অম্িবদকােরর।
তােত রেয়েছ,

ধর্মিনরেপক্িষতা এবং সকল ধর্মমেতর মানুেষর সম-অিধকােরর কথা।

তােদর িবেরাধ ভারেতর জাতীয় পতাকা িনেয়ও। এবং েস িবেরােধর কারেণই ১৯৪৭ সাল
েথেক ২০০২ সাল অবিধ ৫২ বছর আর.এস.এস তার েকন্দ্রীয় অিফেস ভারেতর জাতীয়
পতাকা উত্েতালন কেরিন। তােদর দাবী, ভারেতর পতাকািট হেব ৈগিরক।
সংগঠন রূেপ আর.এস.এস’এর িবস্তৃিত সমগ্র ভারত জুেড়। ২০১৯ সােলর িরেপার্ট
অনুযায়ী আর.এস.এস’েয়র শাখার সংখ্যা ৮৪,৮৭৭। সন্ত্রাসী কর্েমর জন্য এ অবিধ
আর.এস.এস ৪ বার িনিষদ্ধ হেয়েছ; েসিট

১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৭৫ এবং ১৯৯২ সােল।

১৯৪৮ সােল িনিষদ্ধ হেয়িছল গান্িধেক হত্যার কারেণ এবং ১৯৯২ সােল িনিষদ্ধ
হেয়িছল ঐিতহািসক বাবির মসিজদ ভাঙ্গার অপরােধ। আর এস এেসর মূল এেজন্ডা েয
ভারত েথেক মুসিলম িনর্মূল -েসিট প্রকাশ পায় সংগঠনিটর প্রিতষ্ঠার শুরুেতই।
আর.এস.এস’েয়র প্রিতষ্ঠা হয় ১৯২৫ সােল। প্রিতষ্ঠার দুই বছেরর মাথায় এর
জন্মস্থান নাগপুর েথেক মুসিলম িনর্মূেলর লক্ষ্েয হত্যাকান্ড শুরু কের।

হামলার িতন িদেনর মুেখ সকল মুসিলমেক নাগপুর ছাড়েত বাধ্য হয়। ইংেরজ শাসকগণ
তােত

বাধা

েদয়িন।

মুসিলম

িনর্মূেল

নােম

কাশ্িমেরও।

শ্রীনগেরর

ন্যায়

কাশ্িমেরর জম্মু এলাকািটও িছল মুসিলম সংখ্যাগুরু। িকন্তু কাশ্িমেরর েশষ
িহন্দু েডাগরা রাজা তার শাসেনর েশষ িদনগুিলেত এ স্ট্রােটিজক এলাকািটেক
মুসিলম শূণ্য করেত েসনা বািহনী িনেয়াগ কের। েস কােজ সহায়তা িদেত ডাক পেড়
আর এস এস’এর প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত গুণ্ডােদর। তখন েসখােন হািজর হয় ভারেতর
িবিভন্ন এলাকা েথেক শত শত আর.এস.এস কর্মী। ১৯৪৮ সােল মুসিলম িনধন শুরু হয়
িনজাম

শািসত

হায়দারাবােদ।

েস

কােজও

ভারতীয়

েসনাবািহনীেক

সহায়তা

কের

আর.এস.এস।

গণহত্যার গুজরািত মেডল
মুসিলম িনর্মূেলর কাজিট আর এস এস তার প্রিতষ্ঠালগ্ন েথেক বার বার কেরেছ
ক্ষমতার বাইের েথেক।

েস কাজিট অিত সহজ হয় িবিজিপর হােত ক্ষমতায় আসার পর।

নাথুরাম গডেস মাত্র একজন ব্যক্িতেক হত্যা কেরিছল। িকন্তু তার সতীর্থ আর
এস এস ক্যাডার নেরন্দ্র েমািদ হত্যা কেরেছ বহু হাজার মানুষেক। কারণ,
েমািদ েস হত্যাকান্েড সমগ্র রাষ্ট্রীয় পুিলশ ও প্রশাসন েথেক সাহায্য
েপেয়েছ। নাথুরাম গডেস েস সহায়তা পায়িন। নেরন্দ্র েমািদ মুসিলম হত্যার েয
প্রকল্পিট িদল্িলেত প্রেয়াগ করেলা েসিট মূলতঃ তার িনজ হােত রিচত গুজরািত
মেডল। েস মেডলিটর মূল ৈবিশষ্ট্য হেলা, মুসিলম হত্যা, মুসিলম নারী ধর্ষন
এবং তােদর ঘরাবািড় ও েদাকানপােট আগুণ েদয়ার কােজ আর এস এস গুণ্ডােদর
নামােনা।

এবং

েস

কােজ

পূর্ণ

সুেযাগ

িদেত

পুিলশ

ও

সরকাির

প্রশাসনেক

পুরাপুির িনষ্ক্রীয় রাখা। ফেল েয নৃশংসতা ২০০২ সােল গুজরােত েদখা িগেয়িছল
েসিটই িদল্িলেত ঘটেলা।
সভ্য েদেশ েকান গৃেহ ডাকাত বা খুিনেদর হামলার সংবাদ েপেল ৫/১০ িমিনেটর
মধ্েয পুিলশ হািজর হয়। ডাকাত বা খুিনরা যােত পালােত না পাের েস জন্য পুরা
এলাকা িঘের েফরা হয়। জনগণ েস িনরাপত্তাটুকু েপেতই পুিলশ পালেত রাজস্ব
েদয়। িকন্তু পুিলেশর েসরূপ সভ্য কর্ম েযমন গুজরােত হেত েদয়া হয়িন, েতমিন
িদল্িলেতও হয়িন। ফেল গুজরােত পুিলেশর অনুপস্িথিতেত কেয়ক সপ্তাহ ধের খুিন
ও

গুন্ডারা

ইচ্ছামত

মুসিলমেদর

হত্যা,

ধর্ষণ

এবং

তােদর

ঘরবািড়

ও

েদাকানপােট আগুন িদেয়েছ। পুিলশ বাধা েদয়িন। েস পুিলশ িনষ্ক্রীয়তার নিজর
বহু। একিট দৃষ্টান্ত েদয়া যাক। গুজরােত একজন মুসিলম েনতা িছলন এহসান
জাফির। িতিন কংগ্েরস দেলর স্থানীয় এমিপও িছেলন। তার ঘের অআশ্রয় িনেয়িছল
প্রায় িতন শত মুসিলম নারী, পুরুষ ও িশশু। জনাব জাফির েমািদর কােছ পুিলশ
সাহায্য েচেয়েছন। প্রধানমন্ত্রী বাজেপয়ীর সােথ েযাগােযােগর েচষ্টা কেরও

পুিলেশর িনরাপত্ত পানিন। িতিন গৃেহর বাইের এেস হামলাকারীেদর বেলন, েতামরা
সােথ

যা ইচ্ছা কেরা তেব অআমার গৃেহ যারা আশ্রয় িনেয়েছ তােদর হত্যা কেরা

না।” িকন্তু গুন্ডাগণ জনাব জাফির হাতপা েকেট আগুেন জ্বািলেয়েছ। এবং যারা
তার গৃেহ আশ্রয় িনেয়িছল তােদর অিধকাংশেকও হত্যা কেরেছ। েযসব পুিলশ অিফসার
েস বীভৎস অপরাধকর্ম থামােনার ইচ্ছা প্রকাশ কেরেছ েমািদ সরকার তােদরেক
শাস্িতস্বরূপ অন্যত্র বদলী কেরেছ।

পুিলেশর েয িনষ্ক্িরয়তা িদল্িলেত
িদল্িলেত পুিলেশর িনষ্ক্িরয়তার িবররণ িদেয়েছ কলকাতার আনন্দবাজার পত্িরকা।
পত্িরকািট

২৯/২/২০২০

তািরেখ

ছােপ,

“িদল্িলেত

চার

িদনব্যাপী

সংঘর্ষ

চলাকালীন িদল্িল পুিলেশর কােছ ১৩ হাজার ২০০িট েফান িগেয়িছল। েকাথাও গুিল
চলেছ, েকাথাও গািড় পুিড়েয় েদওয়া হচ্িছল বেল অিভেযাগ আসিছল। তা সত্ত্েবও
েকানও ব্যবস্থা েনয়িন পুিলশ। স্থানীয় বািসন্দােদর অিভেযাগ, েফােন বার বার
অিভেযাগ করা সত্ত্েবও েকানও ব্যবস্থা েনয়িন।” ফেল গুণ্ডােদর হােত ২৩
েফব্রুয়াির েথেক চলা হত্যাকান্েড ৪৩ জেনর মৃত্যু হেয়েছ। আহত হেয়েছ শত শত
–যােদর মােঝ অেনেকই এখেনা মৃত্যুর সােথ লড়েছ। ফেল মৃেতর সংখ্যা েয আেরা
বাড়েব

েস

সম্ভাবনাই

অধীক।

েস

সােথ

েপট্েরাল

েঢেল

শত

শত

ঘরবািড়

ও

েদাকানপাটও জ্বালােনা হেয়েছ।
২৯/২/২০২০ তািরেখ আনন্দবাজােরর আেরা িরেপার্টঃ “পুিলশ কন্ট্েরাল রুেমর কল
লগ খিতেয় েদখা িগেয়েছ, ২৩ তািরখ, রিববার িবক্েষােভর প্রথম িদন সন্ধ্যােতই
৭০০ েফান িগেয়িছল পুিলেশর কােছ। ২৪ তািরেখ একধাক্কায় তা েবেড় দাঁড়ায় ৩
হাজার ৫০০। ২৫ েফব্রুয়াির ৭ হাজার ৫০০ েফান পায় পুিলশ। তার পর িদন অর্থাৎ
২৬ েফব্রুয়াির ১ হাজার ৫০০িট েফান পায় পুিলশ। শুধুমাত্র যমুনা িবহার
েথেকই ভজনপুরা থানায় ২৪-২৬ েফব্রুয়াির পর্যন্ত ৩ েথেক সােড় ৩ হাজার েফান
এেসিছল

বেল

জািনেয়েছ

ওই

সংবাদমাধ্যম।

ভজনপুরা

থানার

আট

পাতার

কল

েরিজস্টার খিতেয় েদেখ তারা জািনেয়েছ, েকান নম্বর েথেক েফান আসেছ, কী
অিভেযাগ

এবং

তার

প্েরক্িষেত

কী

ব্যবস্থা

েনওয়া

হেয়েছ,

তার

জন্য

েরিজস্টােরর পাতায় আলাদা আলাদা কলাম থাকেলও, শুধুমাত্র েকাথা েথেক েফান
এেসিছল, কী অিভেযাগ তা-ই েলখা রেয়েছ। এমনিক গুিল চলা এবং আগুন লাগােনার
অিভেযাগও

েলখা

রেয়েছ

তােত।

িকন্তু

অিভেযােগর

প্েরক্িষেত

কী

ব্যবস্থা

েনওয়া হেয়েছ, তার উল্েলখ েনই েস ভােব। অর্থাৎ অিভেযাগ েপেয়ও অিধকাংশ
ক্েষত্েরই েকানও ব্যবস্থা েনয়িন পুিলশ।”

নৃশংস সন্ত্রােস পুিলশ
মুসিলম

িবেরাধী

সন্ত্রােসর

কাজিট

শুধু

িবিজিপ

ও

আর.এস.এেসর

দলীয়

গুন্ডােদর কাজই নয়, েস নৃশংস কােজ নােম েখাদ পুিলশেকও। েস ঘটনা েযমন
পূর্েবও বহুবার েদখা েগেছ, েতমিন এবারও েদখা েগল রাজধানী শহর িদল্িলেত।
আহত ও আধমরা মুসিলমেদর হাসপাতাল না িনেয় পুিলশ তােদর মাথায় আঘাত িদেয়েছ
এবং

জয়

শ্রীরাম

ও

বন্েদ

মাতরম

গাইেত

চাপ

িদেয়েছ।

এমন

িক

ঘটনাস্থেল

এ্যামবুেলন্সও েপৗঁছেত েদয়িন। তারা েযন আহতেদর মৃত্যুই কামনা করিছল। এ
প্রসঙ্েগ আনন্দবাজােরর ২৯/২/২০২০ তািরেখর িরেপার্টঃ “সাম্প্রদািয়ক িহংসা
চলাকালীনই

েসাশ্যাল

িমিডয়ায়

ছিড়েয়

পেড়িছল

িভিডেয়ািট।

তােত

আধমরা

অবস্থায় রাস্তায় পেড় থাকা পাঁচ যুবেকর উপর নৃশংস অত্যাচার চালােত েদখা
িগেয়িছল পুিলশেক। েজার কের জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ােনা হচ্িছল তাঁেদর িদেয়। না
গাইেল চুেলর মুিঠ ধের রাস্তায় মাথাও ঠুেক েদওয়া হচ্িছল। জানেত চাওয়া
হচ্িছল, ‘‘আর আজািদ চাই!’’ নৃশংস অত্যাচােরর িশকার েসই পাঁচ যুবেকর মধ্েয
এক জেনর মৃত্যু হেয়েছ। মৃত ওই যুবকেক ফয়জান (২৪) বেল শনাক্ত করা িগেয়েছ।
হাসপাতােলর িচিকৎসক িকেশার িসংহ বেলন, ‘‘মঙ্গলবার িনউেরাসার্জাির ওয়ার্েড
ওই যুবকেক ভর্িত করা হয়। বৃহস্পিতবার সকােল তাঁর মৃত্যু হেয়েছ। ওঁর শরীের
গুিল লােগ। অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক িছল। িভিডেয়ােত ফুটপােতর পােশ নীল
জামা পরা এক যুবকেক পেড় থাকেত েদখা িগেয়িছল। িতিনই ফয়জান বেল জানা
িগেয়েছ।’’

“নাগিরকত্ব চাই? িদচ্িছ, দাঁড়া!”
২৯/২/২০২০ তািরেখ আনন্দ বাজার আেরা িরেপার্ট কেরেছ, “েমৗজপুের মহম্মদ
ইব্রািহেমর বািড়র েগট েভেঙ ঢুেক এক দল েলাক যখন েপট্রল ছড়াচ্েছ, তােদর
মুেখ একটাই শাসািন। িবএসএফ জওয়ান মহম্মদ আিনেসর বািড়েত তাণ্ডব শুরুর সময়
একই সুের গািলগালাজ— ‘ইধার আ পািকস্তািন! তুেঝ নাগিরকতা েদেত হ্যায়।’
প্রথেম বািড়র বাইের গািড়েত আগুন লাগােনা হয়, তার পের আিনেসর বািড়েত
ঢুেক গ্যাস িসিলন্ডার খুেল আগুন ধিরেয় েদয় জনতা, ২০০২ সােল গুজরােতর
মেতাই। বাবা, কাকা, খুড়তুেতা েবানেক িনেয় েকানও ক্রেম পালান আিনস। তাঁর
আর েবােনর িবেয়র জন্য টাকা, গয়না রাখা িছল বািড়েতই। সব পুেড় ছাই।
েমৗজপুর-বাবরপুর

চক

েথেক

বাঁ

িদেক

বাঁক

িনেলই

সাির

সাির

েদাকােনর

ধ্বংসস্তূপ কােলা ছাই েমেখ দাঁিড়েয়। েদাকােনর সামেন আিবদ হুেসন বলিছেলন,
‘‘আগুন লাগােনার সময় বাধা িদেয় বললাম, কী েদাষ কেরিছ? মারেত মারেত বলল,
েতােদর

বড্ড

বাড়

েবেড়েছ।

েগাটা

েদশেক

শািহন

বাগ

বানােত

চাইিছস!’’

মঙ্গলবার রােত ভজনপুরায় পাঁচ যুবকেক রাস্তায় েফেল েপটােনা হয়। কারখানার

কাজ

েসের

বািড়

িফরিছেলন।

তাঁেদর

এক

জন,

বছর

কুিড়র

হািবেবর

মাথায়

ব্যান্েডজ। মুখ েফেটেছ। হািবব বেলন, ‘‘উইেকট িদেয় েপটাচ্িছল আর বলিছল,
েতােদর নািক আজািদ চাই? এই েন আজািদ।’’

“গুজরােতর দাওয়াই”
২৯/২/২০২০ আনন্দবাজার আর েছেপেছ, “জাফরাবােদর রাস্তার পােশর মােঠ শািহন
বােগর মেতাই দু’মাস ধের িসএএ-এনআরিস-র িবরুদ্েধ ধর্না চলিছল। সীলমপুর
েথেক জাফরাবাদ পর্যন্ত দু’িকেলািমটার রাস্তায় বন্ধ েদাকােনর শাটাের কােলা
কািলেত েলখা: ‘েনা িসএএ, েনা এনআরিস’। জাফরাবাদ েমট্েরা স্েটশেনর হলুদ
রেঙর েদওয়াল, রাস্তার মধ্েয েমট্েরা লাইেনর স্তম্েভর গােয়ও একই স্েলাগান।
জাফরাবাদ েমট্েরা স্েটশেনর নীেচর রাস্তায় ধর্না শুরুর পেরই িবেজিপ েনতা
কিপল

িমশ্র

িতন

িদেনর

মধ্েয

রাস্তা

খািল

করার

হুঁিশয়াির

িদেয়িছেলন।

বুধবার পুিলশ-আধােসনা জাফরাবােদর রাস্তা খািল করার পের কিপল েঘাষণা কেরন,
‘‘আর

েকানও

শািহন

বাগ

হেব

না।’’

েগাকুলপুরীর

ছাই

হেয়

যাওয়া

টায়ার

মার্েকেটর ব্যবসায়ী ইউসুফ হারুন বেলন, ‘‘েসামবার িবেকল েথেক ওরা এেকর পর
এক েদাকােন আগুন লািগেয়েছ। আর বেলেছ, েগাটা িদল্িলটােক শািহন বাগ করেত
েদব না।’’ ব্যবসাদার জািমল িসদ্িদিকর কথায়, ‘‘ওরা বলিছল, েতারা েগাটা
েদেশ িসএএ-এনআরিস িনেয় অশান্িত পাকাচ্িছস। গুজরােতর মেতা আর একটা দাওয়াই
না-িদেল চলেব না।’’বধ্যভূিম উত্তর-পূর্ব িদল্িলর এ-সব আলাদা ঘটনার একটাই
েযন েযাগসূত্র— িসএএ-এনআরিস-র িবরুদ্েধ িবক্েষাভ-আন্েদালেনর মুখ বন্ধ কের
েদওয়ার েচষ্টা। িদল্িলর উদাহরণ েদিখেয় শািহন বােগর মেতা আন্েদালন আর
েকাথাও দানা বাঁধার আেগই েশষ কের েদওয়া।
িদল্িলর ‘েসন্টার ফর দ্য স্টািডজ় অব েডেভলিপং েসাসাইিটজ়’-এর অধ্যাপক
িহলাল আহেমেদর মন্তব্য, ‘‘বার্তা স্পষ্ট। রাষ্ট্েরর ব্যর্থতা িনেয় মত
প্রকােশর অিধকার েনই। িবেশষত আপিন যিদ গিরব, চািষ, মিহলা, দিলত, আিদবাসী
বা মুসিলম হন।’’ ২০১১-র জনগণনা বলেছ, উত্তর-পূর্ব িদল্িলর প্রায় ২২.৪
লক্ষ মানুেষর ৬৮.২ শতাংশ িহন্দু। েযখােন দুই সম্প্রদায় িমেলিমেশ বাস
করিছল, েসখােনই সংঘর্ষ হেয়েছ। নারায়ণ বলেছন, ‘‘মুসিলমরা এ বার িনেজেদর
মহল্লার মধ্েযই থাকেব। ভাইচারা শব্দটাই িশেকয় উেঠ েগল। েভদােভদ এখন আরও
স্পষ্ট।’’

পিরকল্িপত গণহত্যা

েদেশর

েকান

িনভৃত

গ্রামগঞ্েজ

নয়,

গণহত্যা

এবং

জ্বালাও

েপাড়াও

ঘেটেছ

িদল্িলর ন্যায় রাজধানী শহের। এবং ৪ িদন ধের। এমন গণহত্যা কখেনাই হঠাৎ কের
হয় না। েকান ৈদবাৎ

দুর্ঘটনার কারেণও হয়না। তাছাড়া এমন প্রকাণ্ড ধ্বংস

কান্ড বা গণহত্যা কখেনাই রাষ্ট্েরর কর্ণধারেদর অনুমিত ছাড়া ও সহেযািগতা
ছাড়া ঘেটনা। বরং রাজধানীর বুেক এমন িবশাল হত্যাকান্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ হয়
প্রশাসেনর

পিরকল্পনা

মািফক।

েসিট

েযমন

২০০২

সােল

নেরন্দ্র

েমািদর

শাসনামেল গুজরােত হেয়েছ, েসিটই হেলা েমািদর ছত্রছায়ায় িদল্িলেতও। দাঙ্গার
জন্য

চাই

িচহ্িনত

শত্রুপক্ষ

হেলা

প্রিতবাদী

পক্েষর

শত্রুপক্েষর

তারাই

যারা

িবরুদ্েধ

সরকাির

িবরুদ্েধ

গভীর

ঘৃণা।

িবরুদ্েধ

সৃষ্িটর

কাজিটই

ঘৃণা

নীিতর

এখােন

সরকােরর

প্রিতবােদ

েনেমেছ।

করা

হেয়েছ

সরকাির

মন্ত্রীেদর পক্ষ েথেক। ২০১৯ সােলর িনর্বাচন কাল েথেকই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী
অিমত শাহ মুসিলমেদর েদেশর শত্রু তথা েভতেরর “উঁইেপাকা” রূেপ অিভিহত কের
আসেছ। েকন্দ্রীয় অর্থ প্রিতমন্ত্রী িবিজিপ েনতা অনুরাগ ঠাকুর ২৭/১/২০২০
তািরেখ
কেরেছ

িদল্িলর
এবং

শািহন

বেলেছ,

বােগর

“েদশ

েকা

আন্েদালনকািরেদর
গাদ্দারেকা

েদশদ্েরাহী

েগািল

মােরা

রূেপ

িচত্িরত

শােলােকা”।

কতবড়

কুৎিসত ও উস্কািনমূলক কথা! বস্িতর গুন্ডার গািল একজন মন্ত্রীর মুেখ! এিট
িক তেব অসভ্য গুন্ডারাজ? িবিজিপ এমিপ প্রেবশ বর্মা িবকাশপুরী জনসভায়
শািহন বােগর আন্েদালনকািরেদর লক্ষ্য কেরেছ বেলেছ, “এরা এবার ঘের ঘের ঢুেক
মা-েবানেদর ধর্ষণ করেব”। এমন কথা বলার উদ্েদশ্য েযমন ঘৃণা সৃস্িট, েতমিন
শািহন বােগর আন্েদালনকািরেদর িবরুদ্েধ হামলায় উস্কািন েদয়া।
অপরিদেক

সন্ত্রাস

দমেন

পুিলেশর

িনরবতা

কতটা

তীব্র

-েসিটও

ধরা

পেড়

৩০/১/২০২০ তািরেখ। েসিদন সািরবদ্ধ পুিলেশর সামেন এক যুবক জােম িমল্িলর
প্রিতবাদী ছাত্র-ছাত্রীেদর িদেক গুিল ছুঁেড় এই বেল, “েতাম আজািদ চাহেত
েহা, এ লও আজাদী।” িকন্তু তােক গ্েরফতার বা থামােত পুিলেশর মােঝ েকান
নড়াচড়া নজেরপেড়িন। েয েকান সভ্য েদেশই সন্ত্রােসর লক্ষ্েয মানুেষর মােঝ
ঘৃণা ছড়ােনা গুরুতর েফৗজদাির অপরাধ। েস অপরােধ মন্ত্রী বা পুিলশেক আদালেত
েতালা হয়, তােদর চাকুিরও যায়। িকন্তু ভারেত েস সব িকছু হয় না, বরং
প্রেমাশন হয়। নেরন্দ্র েমািদ চা িবক্েরতা েথেক প্রধানমন্ত্রী পদ অবিধ
েপৗঁেছেছ লাগাতর ঘৃণাপূর্ণ বক্তৃতা ও সন্ত্রাস ছিড়েয়। েমািদর সবেচেয় বড় ও
সফল সন্ত্রাসিট িছল েমাঘল আমেল গড়া ঐিতহািসক বাবির মসিজদ ধ্বংেস। েস সফল
সন্ত্রােসর
রাজপথ

জন্য

েথেক

িবিজিপ

তুেল

িনেয়

েনতা

প্রধানমন্ত্রী

গুজরােতর

অটল

িবহাির

মুখ্যমন্ত্রী

পেদ

বাজেপয়ী

তােক

িনেয়াগ

েদয়।

িনেয়াগপ্রাপ্িতর ২ মােসর মধ্েয গুজরােত আেরক বীভৎস বর্বরতা ঘটায়। েসিট
মুসিলম িনর্মূেলর গণহত্যা, গণধর্ষণ ও ধ্বংসকান্ড। তােত েমািদর মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র

ও

ইউেরােপ

প্রেবশ

িনিষদ্ধ

প্রেমাশন েমেল। িকছুকােলর মধ্েয তােক

হেলও

তার

িনজেদেশ

প্রকাণ্ড

প্রধানমন্ত্রীর পদিট েদয়া হয়।

ফ্যািসবাদী রাজনীিতর এিটই িনয়ম।েয যত বর্বর, েসই তেতা বড় েনতা। িবিজিপর
অন্য েনতারাও েস পথ ধেরেছ। অপর িদেক যারাই তােদর িবরুদ্েধ দাড়ায় তারাই
শাস্িত পায়। তাই শাস্িত েপল িদল্িল হাইেকার্েটর িবচারপিত এস. মুরিলধর।
তাঁর অপরাধ, িদল্িলর পুিলশকর্তােক িতিন িনর্েদশ িদেয়িছেলন, েযসব েনতাগণ
ঘৃনাপূর্ণ বক্তব্য িদচ্েছ তােদর িবরুদ্েধ মামলা করেত। আর তােতই তাঁেক েস
পদ েথেক সিরেয় রাতারািত পাঞ্জােব বদিল করা হয়।
ভারেত ভয়ানক দুর্িদন শুধু মুসিলমেদর জন্যই নয়, প্রিতিট সভ্য ও িবেবকবান
মানুেষর জন্যও। এরূপ অসভ্যতা কখেনাই েকান েদেশর সীমানায় সীিমত থােক না।
কেরানা

ভাইরােসর

ন্যায়

ফ্যািসবােদর

ভাইরাসও

সীমানা

েপিরেয়

দ্রুত

প্রিতেবশী েদেশও ছড়ায়। বাংলােদেশ েমািদ-ভক্ত হািসনার প্রচন্ড ফ্যািসবাদী
তান্ডব েতা তারই আলামত। ডাকাত কখেনাই একাকী ডাকািতেত নােম না, বরং অন্য
ডাকাতেদর সােথ িনেয় িবশাল দল গেড়। েসরূপ নীিত ফ্যািসবাদীেদরও। তােদর েস
বন্ধনিট শুধু েদশীয় রাজনীিতর অঙ্গেনও েদখা যায় না, েদখা যায় আন্তর্জািতক
অঙ্গেনও।

জার্মানীর

িহটলার,

ইটালীর

েমােসািলনী

ও

স্েপেনর

ফ্রাংেকার

ফ্যািসবাদীেদর মােঝ তাই গভীর বন্ধুত্েবর বন্ধন গেড় তুলেত েপেরিছল। একই
কারেণ হািসনার সােথ নেরন্দ্র েমািদর সম্পর্কও অিত গভীর।িনজ িপতার জন্ম
শতবার্িষকীর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠােন েমািদেক সন্মািনত অিতিথ রূেপ
দাওয়াত িদেয় হািসনা প্রমাণ করেলা েমািদ তার কত আপন। েকান ভদ্রজন িক
খুিনেক িনজ গৃেহ দাওয়াত েদয়? তােত ধরা পেড় চিরত্র, েচতনা ও রাজনীিতও। তাই
িবপদ

শুধু

ভারতীয়

মুসিলমেদর

নয়,

গুরুতর

িবপদ

বাংলােদেশর

মুসিলমেদরও।

০১/০৩/২০২০

ভারেত মসিজদ ধ্বংস
িনর্মূল প্রকল্প

ও

মুসিলম

উৎসব অসভ্য কর্েম
মসিজদ বা অন্য েকান ধর্েমর উপাসনালয় ধ্বংস করা েকান কােলই এবং েকান েদেশই
সভ্যকর্ম

রূেপ

িবেবিচত

হয়িন।

সভ্যকর্ম

রূেপ

িবেবিচত

হয়িন

েকান

একিট

ধর্েমর অনুসািরেদর হত্যা করা, তােদর মিহলােদর ধর্ষণ করা এবং িশশুেদর

আগুেণ েফেল উল্লাস করা। এিটও েকান সভ্য কর্ম নয় েয, েক গরুর মাংস েখেলা
বা েক শুকর বা শাপ েখেলা তার িভত্িতেত রাস্তায় িপিটেয় কাউেক হত্যা করা।
এরূপ হত্যাকান্ড িচরকালই িবেবিচত হেয়েছ অিতশয় বর্বর ও অসভ্য কর্ম রূেপ।
অথচ এরূপ অসভ্য ও বর্বর কর্মগুিল ভারেত িনয়িমত উৎসবভের হচ্েছ।

এরূপ

অসভ্যতা ভারেত েয কতটা ভয়াবহ রূপ ধারণ কেরেছ তারই প্রমাণ হেলা, এ বর্বরতা
িনছক েকান দেলর দুর্বৃত্ত েনতাকর্মীেদর মােঝ সীিমত েনই। বরং েসিট ব্যাপক
ভােব ছিড়েয় পেড়েছ ভারেতর সংখ্যাগিরষ্ঠ িহন্দু জনেগাষ্িঠর মােঝ। ফেল মসিজদ
ভাঙ্গার

ন্যায়

বর্বর

কর্মিট

েকাথাও

শুরু

হেল

েস

অসভ্যতািটও

লাখ

লাখ

মানুেষর উৎসেব পিরণত হয়। েসিট ১৯৯২ সােল েসরূপ একিট উৎসব েদখা েগেছ
অেযাধ্যায় বাবির মসিজদ ধ্বংসকােল। এ বর্বরতািট এতটাই পিবত্র গণ্য হেয়েছ
েয, েকান পুিলশ, েকান প্রশাসিনক কর্মকর্তা বা মন্ত্রী ঘটনাস্থেল এেস েসিট
থামােনার

েচষ্টা

কেরিন।

আেরা

লক্ষ্যণীয়

হেলা,

মুসিলম

নারী,

পুরুষ

ও

িশশুেদর হত্যা এবং মিহলােদর ধর্ষেণর লক্ষ্েয েকান শহের মুসিলম জনবসিতর
উপর হামলা শুরু হেল েসখােনও লাখ লাখ িহন্দুর ঢল নােম। েযন েসিটও একিট
পিবত্র কর্ম। ১৮৮৩ সােল আসােমর েনলীেত, ১৯৯২ সােল মুম্বাইেয়, ২০০২ সােল
গুজরােত এবং ২০১৩ সােল উত্তর প্রেদেশর মুজাফ্ফর নগের েতা েসিটই হেয়েছ। েস
অসভ্য বর্বরতায় অপরাধীেদর পূর্ণ সুেযাগ িদেত পুিলশ, প্রশাসেনর কর্মকর্তা
এবং েসনবািহনীও সচরাচর ঘটনাস্থল েথেক পিরকল্িপত ভােবই অদৃশ্য েথেকেছ। েযন
তারা িকছু েদেখিন এবং শুেনিন।
মূল সমস্যািট তাই শুধু অসভ্য অপরাধ কর্মগুিলেত িবপুল সংখ্যক িহন্দুর অংশ
গ্রহণ নয়, বরং েস বর্বর কর্মগুিলেক ঘৃণা না কের সর্বমহেল েসগুিলেক পিবত্র
জ্ঞান করা। েস সােথ কাপুরুেষর ভূিমকায় েনেমেছ েদেশর েলখক, সািহত্িযক,
সাংবািদক ও বুদ্িধজীবী সম্প্রদায়। এমন িক ভারেতর মুসিলম আেলমগণও।ভারতীয়
মুসিলমেদর

অিতশয়

দুশ্িচন্তার

কারণ

মূলতঃ

এখােনই্।

দুশ্িচন্তা

এতটাই

েবেড়েছ েয, মােয়রা তােদর সন্তানেদর মাথায় টুিপ িদেয় মসিজেদ েযেত িনেষধ
কের

এ

ভেয়

গুন্ডারা

েয,

পেথ

বজরং

তােদর

দল,
িপিটেয়

িবিজিপ,
লাশ

আর.এস.এস

বািনেয়

বা

েফলেব।

িবশ্ব
িকছু

িহন্দু
িদন

আেগ

পিরষেদর
কলকাতার

মুসিলম েময়র িফরহাদ হািকম এমন একিট পিরস্িথিতর কথা তুেল ধেরেছন তার এক
বক্তৃতােত।

মুসিলম ব্যবসায়ীগণ হােট গরু েবঁচেত েযেতও ভয় পায়, না জািন

েগা-রক্ষক ভেলন্েটয়ােররা পেথ তােদর হত্যা কের েফেল। কারণ, এগুিলই েতা
অহরহ হচ্েছ। লক্ষণীয় হেলা, েয নৃশংস অসভ্যতার িশকার হচ্েছ মুসিলম নর-নারী
ও িশশুগণ, তা েথেক এখন বাদ পড়েছ না ভারেতর ঐিতহািসক মসিজদগুিলও।
২০১৪ এবং ২০১৯ সােল িনর্বাচেন নেরন্দ্র েমািদর দল ভারতীয় জনতা পার্িট
(িবিজিপ)র িবপুল েভােট িবজয়ী হওয়ার কারণিট এ নয় েয, দলিট ক্ষমতায় এেস
ভারত েথেক দািরদ্র্য দূর কেরেছ। বরং বাস্তবতা হেলা, দািরদ্র্য ও েবকারত্ব

ভারেত িদন িদন েবেড়ই চেলেছ। এক্েষত্ের দলিটর ব্যর্থতা িবশাল। িবশ্েবর
সর্ববৃহৎ দিরদ্র জনেগাষ্িঠর বাস এখেনা ভারেত। প্রিত বছর বহু হাজার কৃষক
আত্মহত্যা কের স্েরফ ঋেণর অর্থ পিরেশাধ না করেত েপের। বহুেকািট মানুষ
িভটামািট হািরেয় বস্িতেত বসবাস কের। এবং বহুেকািট আিদবাসী েবঁেচ আেছ
বনজঙ্গেলর জীব, ফলমূল ও কচু-েঘচু েখেয়। িবিজিপর জনপ্িরয়তার মূল কারণিট
অন্যত্র। েসিট ভারতীয় িহন্দুেদর মােঝ চরম মুসিলম িবদ্েবষ সৃষ্িটেত দলিটর
সফলতা। েয রাজৈনিতক দলিট মুসিলম িনর্মূল ও মসিজদ িনর্মূেল অধীকতর নৃশংস
হওয়ার দৃষ্টান্ত রাখেছ -ভারতীয় িহন্দুগণ েস দলেকই িবপুল েভােট িবজয়ী
করেছ। সমগ্র ভারত জুেড় িহন্দুেদর মােঝ এরূপ মুসিলম িবদ্েবেষর কারেণই
গুজরােতর মুসিলম গণহত্যার নায়ক নেরন্দ্র েমািদ আজ ভারেতর প্রধানমন্ত্রী।
িনর্বাচেন িবিজিপর পক্েষ েজায়ার সৃষ্িটর আেরা কারণ, এ দলিটই েনতৃত্ব
িদেয়িছল ১৯৯২ সােলর ৬ই িডেসম্বর প্রায় ৫ শত বছেরর পুরেনা ঐিতহািসক বাবির
মসিজদিটেক মািটর সােথ িমিশেয় েদয়ার কােজ। এবং ১৯৯২ সােল ও ২০০২ সােল
েনতৃত্ব িদেয়িছল যথাক্রেম মুম্বাই ও গুজরােত মুসিলম গণহত্যায়।
ভারতীয় মুসিলমেদর জন্য ভয়ানক িবপদ এজন্যও েয, মুসিলম িনর্মূল এবং মসিজদ
িনর্মূেলর নৃশংস েচতনািট শুধু িবিজিপ,আর.এস.এস, িশব েসনা, িবশ্বিহন্দু
পিরষদ, বজরং দেলর গুন্ডােদর মােঝ সীিমত নয়। ছিড়েয় পেড়েছ েদেশর সর্েবাচ্চ
আদালেতর িবচারকেদর মােঝও। এবং েসিটরই সুস্পষ্ট আলামত পাওয়া যায় সুপ্িরম
েকার্েটর গত ৯ নেভম্বেরর রােয়। ভারতীয় সুপ্িরম েকার্েটর িবচারকগণ আজ েথেক
২৭ বছর আেগ েয েচতনার পিরচয় িদেয়িছল তা েথেক তারা অেনক দূর িপছু হেটেছ।
২৭ বছর আেগ বাবির মসিজদ ধ্বংেসর বর্বরতািটেক তারা একিট জঘন্য েফৗজদাির
অপরাধ রূেপ গণ্য কেরিছল। েস অপরােধ উস্কািন েদয়ার অপরােধ িবিজিপর েনতা
এবং

সােবক

েকন্দ্রীয়

স্বরাষ্ট্র

মন্ত্রী

লাল

কৃষ্ণ

আদভািনসহ

অেনেকর

িবরুদ্েধই আদালত েথেক সমন জাির করা হেয়িছল। অথচ েস িবচারকগণই এখন মসিজদ
ধ্বংসকাির গুন্ডােদর সােথ সুর িমিলেয় রায় িদল বাবির মসিজেদর িভটােতই
মন্িদর হেব। ফেল ২৭ বছর আেগ েয অপরাধকর্মিট অপরাধ রূেপ গণ্য হেয়িছল এখন
েসিট আর অপরাধ থাকেছ না। বরং গ্রহনেযাগ্য ধর্মীয় কর্ম রূেপ গণ্য হচ্েছ।
এরই ফেল বাবির মসিজদ ধ্বংেসর অপরাধ িনেয় েয মামলাগুিল এখনও আদালেত ঝুলেছ,
েস গুিল সত্ত্বর তুেল েনয়ার জন্য িহন্দু সংগঠনগুিলর পক্ষ েথেক দািবও
উঠেছ। েসিদনও দূের নয় যখন েস মামলাগুিল সত্যই তুেল েনয়া হেব। এবং আসামীগণ
িচত্িরত হেব িহেরা রূেপ।

িবচােরর নােম ভূিম িবিনমেয়র সািলশ
বাবির মসিজদ ধ্বংেসর রােয় ভারতীয় সুপ্িরম েকার্েটর িবচারকগণ ন্যায়িবচােরর

বদেল িনছক ভূিম েলনেদেনর সািলশী েপশ করেলা। এবং আদালেতর এ রােয় িবচারকেদর
আসল মতলবিটও প্রকাশ েপল। এখন এিট সুস্পষ্ট েয, িবচােরর মূল লক্ষ্যিট িছল
ফ্যািসস্ট

িহন্দুত্ববাদীেদর

ফ্যািসস্টেদর

িবজয়িট

তাই

মনবাসনা
িবশাল।

পূর্ণ

১৯৪৭

করা।

সােল

িবচােরর

স্বাধীনতা

রােয়

িহন্দু

েপেয়

ভারেতর

িহন্দুত্ববাদীগণ এতটাই গর্িবত েয, তােদর কােছ অসহ্য হেলা সাত শত বছেরর
মুসিলম শাসেনর ইিতহাসেক হজম করা। আেরা অসহ্য হেলা, েচােখর সামেন মুসিলম
শাসেনর স্মৃিত ধারণকাির প্রিতষ্ঠাগুিলেক বরদাশত করা। বস্তুতঃ এমন একিট
ঘৃনার কারেণ প্রিতিট মুসিলম এবং প্রিতিট মুসিলম প্রিতষ্ঠানই তােদর কােছ
অসহ্য। েয মুসিলমগণ ভারত শাসন কেরিছল তােদর মৃত্যু হেয়েছ। িকন্তু তারা
প্রিতেশাধ িনেত চায় যারা েবঁেচ আেছ েস মুসিলমেদর েথেক। এমন একিট সিহংস
েচতনার

কারেণ

ভারত

ভূিম

েথেক

তারা

শুধু

মুসিলমেদরই

িনর্মূল

চায়

না,

িনর্মূল করেত চায় ইসলাম ও মুসিলম স্মৃিত িনেয় বাঁচা প্রিতষ্ঠানগুিলেকও।
েতমন একিট উদ্েদশ্য িনেয়ই তারা গুন্ডামী কের িনর্মূল কের িদল ৫ শত বছেরর
পুরােনা ঐিতহািসক বাবির মসিজদেক। অথচ এরূপ একিট গুরুতর বর্বরতােক খােটা
করেতই ভারেতর সুপ্িরম েকার্ট মসিজদ ধ্বংেসর ন্যায় গুরুতর এক সন্ত্রাসী
অপরাধেক িনছক ভূিম সংক্রান্ত িবেরাধ রূেপ িবচার করেলা। আদালেতর িবচারকেদর
ধারণা, ৫ একর জিম িদেয় মুসিলমেদর সহেজই তুষ্ট করা যােব এবং েস সােথ এ
বীভৎস অপরােধর কান্ডেক ইিতহাস েথেক মুেছ েদয়া যােব। িবচারকেদর রােয় বাবির
মসিজেদর ন্যায় ঐিতহািসক মসিজেদর মূল্য েযন ৫ একর জিম। েযন ভারেতর ২০
েকািট মুসিলেমর ৫ একর জিম েকনার সামর্থ্যও নাই। মুসিলমেদর প্রিত এরেচেয়
বড় অবমাননা আর িক হেত পাের? ভারেতর প্রধানমন্ত্রী নেরন্দ্র েমািদ এবং তার
সািথ িহন্দুত্ববাদী অন্যান্য েনতাকর্মীগণ তাই সুপ্িরম েকার্েটর িবচােরর
রােয়

প্রচন্ড

খুিশ।

কারণ

মুসিলমেদর

েযখােন

প্রচন্ড

পরাজয়

ও

অপমান

–নেরন্দ্র েমািদ ও তার সািথগণ ততই খুিশ হেব -েসিটই েতা স্বাভািবক?
ভারেতর প্রধান মন্ত্রী নেরন্দ্র েমািদ এবং আদালেতর িহন্দুেদর এ িবষয়িট
িনশ্চয়ই জানা েনই েয, েকান ভূিমেত যখন মসিজদ িনর্িমত হয় তখন েস ভূিমর
মািলকানা েকান ব্যক্িত, সরকার বা ওয়াক্বফ েবার্েডর থােক না। প্রিতিট
মসিজদই মহান আল্লাহ রাব্বুল আ’লামীেনর িনেজর ঘর। এবং প্রিতিট মসিজেদর
ইমারত

এবং

জিমর

িতিনই

একমাত্র

মািলক।

তাই

ভারতীয়

িহন্দুগণ

মহান

আল্লাহতায়ালার মািলকানায় হাত িদেয়েছ। তেব আল্লাহতায়ালার ঘের েকউ হাত িদেল
প্রিতিট মুসিলেমর দািয়ত্ব হয় তাঁর খিলফা রূেপ েস ঘেরর পাহারা েদয়া। তাই ৫
একর জিমর িবিনমেয় েস ঘেরর জিম মন্িদর িনর্মােণ িহন্দুেদর িদেয় েদয়ািট
ঈমানদাির হেত পাের না। এ িনেয় আেপাষ করার েকান এখিতয়ার েকান মুসিলম
রাজৈনিতক দল বা ওয়াকফ কিমিটরও থােক না। হাদীেস বলা হেয়েছ, পৃিথবী পৃষ্েট
যারা আল্লাহর ঘর গেড়ন, আল্লাহতায়ালাও তােদর জন্য জান্নােত ঘর গেড়ন। এবং
আল্লাহর েস ঘেরর পাহারা েদয়ার কাজিটও তাই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এক্েষত্ের

ভারেতর ২০ েকািট মুসিলেমর ব্যর্থতািট িবশাল। তারা আল্লাহতায়ালার ঘেরর
িনরাপত্তা িদেত পািরিন। প্রশ্ন হেলা, এখন িক তারা আল্লাহর ঘেরর িভটায়
মুশিরকেদর মন্িদর িনর্মাণেক েমেন িনেব?

িবচারকেদর অিবচার
আদালেতর রােয় িবচারকগণ একথা বলেত বাধ্য হেয়েছ েয, এ প্রমাণ েকাথাও পাওয়া
যায়িন েয মসিজেদর নীেচ মন্িদর িছল। অতীেত এমন দাবী এমন িক তুলসী দাস,
িশবাজী, িবেবকান্দ, গুরু েগািবন্দ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবং অরিবন্দ
েঘােষর

ন্যায়

যারা

ভারেতর

ইিতহােস

প্রখ্যাত

িহন্দু

পন্িডত,

েনতা

বা

বুদ্িধজীবী -তারাও কখেনা কেরিন। অথচ ১৯৯২ সােল বাবির মসিজদ ভাঙ্গার িপছেন
মূল কারণ রূেপ েদখােনা হেয়েছ, মসিজদিট িনর্িমত হেয়িছল মন্িদেরর উপর।
বাবির মসিজদ ভাঙ্গার মূল েহাতা িবিজিপ েনতা লাল কৃষ্ণ আদভানীর দািব িছল,
মসিজেদর ইমাম েয েমম্বেরর উপর দাঁিড়েয় েখাতবা েদন, রােমর জন্মস্থান িছল
তারই নীেচ। মসিজদ েভঙ্েগ েসখান মন্িদর িনর্মাণ ছাড়া অন্য েকান প্রস্তােব
েস িকছুেতই রািজ িছল না। তেব বাবির মসিজদ ভাঙ্গার মধ্য িদেয়ই িবিজিপ ও
তার অঙ্গ সংগঠনগুিলর প্রকল্প েশষ হয়িন। মুসিলম িবেরাধী েস ঘৃনােক বাঁিচেয়
রাখার প্রেয়াজন আেরা অেনক মিসজেদর তলায় মন্িদেরর তত্ত্ব েশানাচ্েছ। এবং
েসিট ঘৃনািভত্িতক ক্ষমতা দখেলর রাজনীিতেক আেরা তীব্রতর করার প্রেয়াজেন।
তাই

িবিজিপর

রাজনীিতও

এ

অপরাজনীিত

তীব্রতর

হেব।

যতিদন

অিবকল

েস

েবঁেচ

থাকেব

কথািটই

ততিদন

বেলেছন

মসিজদ

ভারতীয়

িনর্মূেলর

িহন্দুেদর

এক

আধ্যাত্িমক গুরু স্বামী অগ্িনেবশ। বলা হচ্েছ মথুরার শাহী মসিজদিট নািক
শ্রীকৃষ্েণর জন্মভূিমর উপর। তলায় মন্িদেরর িকসসা েশানােনা হচ্েছ বারানিসর
জ্ঞানবািপ

মিসজেদর

িবরুদ্েধও।

কল্পনা

করেত

েতা

আর

ইিতহাস

লােগ

না,

প্রত্নতাত্িতক প্রমাণ লােগ না। লােগ শুধু কল্পনািবলাসী মন। এবং গাঁজার
কল্েকর ন্যায় েসরূপ মেনর অিধকারীেদর সংখ্যা িক ভারেত কম? এমন িক বলা
হচ্েছ, তাজমহলও আেগ একিট মন্িদর িছল। েসাসাল িমিডয়ােত ইিতমধ্েযই চার শতিট
মসিজেদর তািলকা েপশ কেরেছ। বলা হচ্েছ, বাবির মসিজেদর ন্যায় েসগুিলও এেকর
পর এক ধ্বংস করা হেব। তাছাড়া িমথ্যার শক্িত েতা িবশাল। একবার রিটেয় িদেল
েস িমথ্যা েকািট েকািট অনুসাির েপেয় যায়। গরুেক েদবতার আসেন বসােনা হেয়েছ
এবং েগা-মুত্রেক পিবত্র পানীয় রূেপ প্রিতষ্ঠা েদয়া হেয়েছ এরূপ িমথ্যা
রিটেয়ই। ইবিলেসর িবশ্বেজাড়া িবশাল অনুসাির েতা এ িমথ্যার উপরই।
ভারেতর

িবখ্যাত

িবশ্বিবদ্যালেয়র

প্রত্নতত্ত্ব
প্রেফসর

িবশারদ

ভারমা।

তার

হেলন

িদল্িলর

গেবষণালদ্ধ

জওহারলাল

আিবস্কার

হেলা,

েনেহরু
বাবির

মসিজেদর নীেচ েয পুেরান ইমারেতর আলামত পাওয়া েগেছ েসিট হেলা একিট পুেরান

মসিজেদর, মন্িদেরর নয়। তার যুক্িত, একিট পুেরান েছাট মসিজেদর িভটায় িবশাল
মসিজদ িনর্মাণ করা হয়। আদালেতর িবচারকগণও তােদর রােয় িমস্টার ভার্মার েস
অিভমতিট

েমেন

িনেয়েছন।

িকন্তু

লক্ষণীয়

হেলা,

প্রেফসর

ভার্মার

েস

আিবস্কারিট েমেন িনেলও সুপ্িরম েকার্েটর িবচারপিতগণ েস সত্েযর িভত্িতেত
ন্যায়িবচার

প্রদােন

ৈনিতক

ফ্যািসবাদী

সরকােরর

ভয়।

বেলর
কারণ

প্রমাণ

িদেত

িবচারপিতগণও

পােরনিন।

ক্ষুদ্র

েসিট

মানব।

সম্ভবতঃ

দুর্বলতার

উর্দ্েধ তারা েকান েফেরশতা নন। তােদরও সংসার চালােত হয় সরকার েথেক পাওয়া
েবতন

িদেয়।

তােদরেক

যারা

িনরাপত্তা

সন্তানেদর রাস্তাঘােট চলােফরা করেত

েদয়

তারা

সরকােররর

পুিলশ।

তােদর

হয়, হােটবাজাের ও স্কুল-কেলেজ েযেত

হয়। পেথ ঘােট িহন্দু ফ্যািসস্টেদর হাত েথেক েক তােদর িনরাপত্তা িদেব?
একারেণই দুর্বৃত্ত ফ্যািসস্টেদর হােত েদশ অিধকৃত হেল, েয প্রিতষ্ঠানিটর
সর্বপ্রথম মৃত্যু ঘেট েসিট হেলা েদেশর আদালত ও ন্যায় িবচার। আদালত তখন
ব্যবহৃত হয় ফ্যািসবাদী সরকােরর খােয়শ পুরেণ। এরূপ নতজানু আদালেতর রায়েক
মান্যতা েদয়াও বস্তুতঃ আেরক ৈনিতক অপরাধ। এবং েস অপরাধিট করেত জনগণেক তখন
বাধ্য কের ফ্যািসবাদী সরকার। আদালেতর রায় যত ন্যায়িবচার-িববর্িজত েহাক না
েকন -েস রায় েমেন েনয়ােক সাংিবধািনক বাধ্যবাধকতার নিসহতও েশানােনা হয়।
এবং

েসরূপ

গর্িহত

কাজ

েযমন

ভারেত

হচ্েছ

েতমিন

বাংলােদেশও

হচ্েছ।

বাংলােদেশর সুপ্িরম েকার্ট এভােবই ব্যবহৃত হেয়েছ েদেশর সকল রাজৈনিতক দেলর
সর্বসম্মিতেত গৃিহত তত্ত্বাবধায়ক সরকােরর িবধান িবলুপ্ত করার ন্যায় এক
িবেবক-িববর্িজত কােজ। কারণ স্ৈবরাচাির েশখ হািসনার েভাট ডাকািতেক সহজ
করার জন্য েসিট জরুরী িছল। ভারেতও একই ভােব আদালত ব্যবহৃত হেলা বাবির
মসিজদ ধ্বংেসর ন্যায় অিত অসভ্য কাজেক জােয়জ করেত।
অথচ রাজৈনিতক ময়দােন

িবগত ২৭ বছেরও েকান সরকােরর পক্েষই এরূপ গর্িহত

কর্মেক জােয়জ করা সম্ভব হয়িন। এমন িক নব্বইেয়র দশেক বাজেপয়ীর েনতৃত্বাধীন
অটল

িবহারী

বাজেপয়ীর

সরকারও

পােরিন।

কারণ

রাজনীিতেত

একিট

লজ্জাশরেমর

ব্যাপার থােক। েস সােথ ৈনিতক দায়বদ্ধতার িবষয়ও থােক। ফেল িবিজিপ ও তার
অঙ্গসংগঠনগুিল ১৯৯২ বাবির মসিজদ মািটর সােথ িমিশেয় িদেত পারেলও পরবর্তী
েকান সরকার েথেকই েস অপরাধ কর্েমর পক্েষ ৈবধতা আদায় করেত পােরিন। ফেল
মসিজেদর

ভূিমেত

মন্িদর

িনর্মােণর

এেজন্ডাও

সফল

হয়িন।

গুজরােত

মুসিলম

গণহত্যার নায়ক নেরন্দ্র েমািদর িবজয়িট এক্েষত্ের িবশাল। তার শাসনামেলই
িনেজর ও তার সঙ্িগেদর হােত সংঘিটত মসিজদ ধ্বংেসর ন্যায় এক গুরুতর অপরাধেক
সুপ্িরম েকার্েটর িবচারকেদর িদেয় ৈবধ কের েনয়া হেলা।
অথচ মসিজদ ধ্বংেসর িবষয়িট িছল পুরাপুির একিট েফৗজদাির অপরােধর িবষয়। েদেশ
আইেনর শাসন থাকেল, েকান েফৗজদাির অপরাধই শাস্িত এড়ােত পাের না। িকন্তু
ভারেতর আদালেত েস অপরােধর েকান িবচারই হেলা না। েদেশ আইেনর শাসন কতটা

অনুপস্িথত এ হেলা তারই প্রমাণ। ভারেতর সুপ্িরম েকার্ট িবষয়িটেক অপরােধর
িবষয় রূেপ না েদেখ েসিটেক িহন্দু-মুসিলমেদর মােঝ ভূিম সংক্রান্ত িবেরাধ
রূেপ খাড়া কেরেছ। িবচারও কেরেছ স্েরফ েস গন্িডর মধ্েয েথেক। েস িবেরাধ
িমটােত িগেয় এক িদেক েযমন মসিজদ ধ্বংেসর গুরুতর অপরাধেক লঘু কের েসিটেক
জােয়জ বা গ্রহণেযাগ্য করার েচষ্টা কেরেছ, েতমিন মুসিলমেদর ঘুষ িদেয় তুষ্ট
করার

েচষ্টাও

হেয়েছ।

েসিট

করেতই

মসিজেদর

পিবত্র

ভূিমেত

মন্িদর

করার

অনুিমত িদেয় অন্যত্র ৫ একর ভূিম মুসিলমেদর েদয়ার প্রস্তাব েরেখেছ। িকন্তু
ন্যায় িবচার েতা কখেনাই এভােব হয়না। একিট মসিজদেক েয গুিড়েয় েদয়া হেলা েস
অপরােধর শাস্িত েকাথায় েগল? আদালত যিদ মেন কের, বাবির মসিজেদর ভূিমেত
শুরুেতই মন্িদর িছল; তেব আবার ৫ একর জিম েদয়ার প্রেয়াজন পড়েলা েকন? অন্য
িদেক আদালত যিদ মেন কের মসিজেদর নীেচ মন্িদেরর েকান প্রমাণ নাই এবং
মসিজদিট তার িনজস্ব ভূিমেতই িছল -তেব েকন েসখােন মন্িদর িনর্িমত হেব?

৫

একর জিম েদয়ার কারণিট িক তেব মসিজেদর জিমিট মন্িদের জন্য গুন্ডামী কের
েকেড়

েনয়ার

মূল্য?

এিট

েতা

িবচােরর

নােম

দুর্বৃত্িত।

মুসিলমগণ

েস

দুর্বৃত্িতেক িবচােরর নােম েমেন িনেব েকন?

েভেস েগেছ েসক্যুলার দলগুিলও
ভারেতর অন্যান্য রাজৈনিতক দলগুিলর মধ্েযও িবগত ২৭ বছের আমূল পিরবর্তন
এেসেছ। তারাও মসিজদ ধ্বংেসর ন্যায় অসভ্য কুকর্মেক ঘৃণা করার সভ্য েচতনািট
হািরেয় েফেলেছ। ভারতীয় কংগ্েরস, উত্তর প্রেদেশর সমাজবািদ দল, রাষ্ট্রীয়
জনতা

দল,

দিলতেদর

দল

বহুজন

সমাজ

পার্িট,

তািমলেদর

দল

েতেলঙ্গু

েদশম

পার্িটর ন্যায় সংগঠনগুিল যারা এতিদন িনেজেদর েসক্যুলার রূেপ পিরচয় িদেয়েছ
তারাও

িবিজিপ,আর.এস.এস,

গুন্ডােদর

সােথ

সুর

িশব

িমিলেয়

েসনা,
মসিজেদর

িবশ্বিহন্দু
িভটােতই

পিরষদ,

মন্িদর

বজরং

িনর্মাণেক

দেলর
সমর্থণ

িদচ্েছ্। অথচ ১৯৯২ সােল যখন বাবির মসিজদ ধ্বংস করা হয় তখন অবস্থা এমনিট
িছল

না।

তখন

েস

ঘটনােক

িনন্দা

কের

িববৃিত

িদেয়িছেলন

ভারেতর

তৎকালীন

কংগ্েরস দলীয় প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও। িনন্দার পাশাপািশ িতিন এ ওয়াদাও
িদেয়িছেলন, সরকার আবার েসখােন বাবির মসিজদ িনর্মাণ করেব। েস প্রিতশ্রুিত
েয স্েরফ মুসিলমেদর শান্ত করার লক্ষ্েয িছল -তা িনেয় িক আেদৗ সন্েদহ
থােক? ইসলাম ও মুসিলমেদর িবরুদ্েধ সংঘিটত এ অপরাধগুিল িনছক বর্বরতা নয়,
নৃশংস প্রতারণাও। েস প্রতারণা েযমন ২৭ বছর আেগ করা হেয়িছল, েতমিন আজও
হচ্েছ।

লক্ষণীয় হেলা, েয নাশকতািট ভারতীয় সুপ্িরম েকার্েটর িবচারকেদর

কােছ েফৗজদাির অপরাধ রূেপ গণ্য হেয়িছল -েস অপরাধ রুখেত ঘটনাস্থেল েকান
পুিলশ আেসিন। েয অপরাধেক ১৯৯২ সােল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরিসমা রাও
িনন্দা করেলন, েস অপরাধ দমেন তার েকন্দ্রীয় সরকারও েকান ব্যবস্থাই েনয়িন।

েস অপরােধর সােথ যারা জিড়ত িছল তােদরেক েকান রূপ শাস্িতও েদয়িন। এবং
আদালতও

িবগত

অপরাধিট

২৭

একিট

গুন্ডামীর

বছের

তার

েফৗজদাির

মাধ্যেম

চিরত্র

মামলা

যারা

মসিজদ

হািরেয়েছ।

রূেপ

গৃিহত

ভাঙ্গেলা

েয

আদালেত

হেয়িছল,
তােদরেক

মসিজদ

েস
৯

ভাঙ্গার

আদালতই

নেভম্বেরর

সিহংস
রােয়

পুরস্কৃত করেলা।

অপরােধ সংশ্িলষ্ট হেলা আদালতও
ভারেত অহরহ যা িকছু হচ্েছ তা সভ্য রীিত-নীিত েথেক বহু দূের। েকান ভূিমর
উপর যিদ মসিজেদর ন্যায় পিবত্র একিট ইমারত থােক এবং তা িনেয় যিদ আদালেত
মামলা থােক -তেব েস িবতর্েক সংশ্িলষ্ট একিট পক্েষর িক এ অধীকার থােক েয
িবতর্িকত মসিজদিটেক তারা গুন্ডামী কের েভঙ্েগ িদেব? তারপর মসিজেদর িভটায়
মন্িদর

িনর্মােণর

দাবী

তুলেব?

এবং

মসিজদ

ভাঙ্গার

িকছু

িদন

পর

েদেশর

সুপ্িরম েকার্টও েসখােন মন্িদর িনর্মােণর অনুমিত িদেব? েকান সভ্য সমােজ
িক এমনিট ভাবা যায়? এসব েতা িনেরট গুন্ডাতন্ত্েরর কথা। এরূপ ক্েষত্ের েয
েকান সভ্য েদেশই সরকার ও আদালেতর দািয়ত্বিট িবশাল। এক্েষত্ের আদালেতর
দািয়ত্বিট িছল, বাবির মসিজেদর ভূিমিট িক আেদৗ রােমর জন্মভূিম তা িনেয়
িনরেপক্ষ ফয়সালা েদয়া। এবং ভারেতর সরকার ও তার পুিলশ বািহনীর

দািয়ত্ব

িছল, আদালেতর েস ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত বাবির মসিজদেক িনরাপত্তা েদয়া।
েয সভ্য সমােজর েসিটই েতা রীিত। িকন্তু বাবির মসিজেদর ক্েষত্ের েস সভ্য
রীিত আেদৗ মানা হয়িন। আদালেতর ফয়সালা ছাড়াই একিট পক্ষেক আইন িনজ হােত
িনেত েদয়া হেয়েছ। পের আদালত িনেজই অপরাধীেদর পদাংক অনুসরণ কেরেছ। তাই
১৯৯২ সােল মসিজদ ভাঙ্গার গুন্ডামীিট েয গুরুতর অপরাধ িছল – আদালত েস
িবষয়িট েস সময় েমেন িনেলও ৯ ই নেভম্বেরর রােয় েসিটই েঘািষত হেয়েছ যা
অপরাধীগণ সব সময় েচেয় এেসেছ। ফেল সুপ্িরম েকার্েটর এ রােয়র মধ্য িদেয়
িবচারকেদর গুন্ডা-েতাষণ নীিতই সুস্পষ্ট হেয়েছ। আদালেতর বড় ব্যর্থতা হেলা,
মসিজদ ভাঙ্গার েফৗজদাির অপরােধর মামলািট িবগত ২৭ বছর যাবত ঝুেল থাকেলও েস
অপরােধর জন্য েকান অপরাধীেকই শাস্িত েদয়া হয়িন। প্রশ্ন হেলা, তেব িক
অপরাধীেদর পুরস্কৃত করার জন্যই মামলািট িনেয় দীর্ঘকার গিড়মিস করা হচ্িছল?
অবেশেষ রােয় আইেনর শাসেনর বদেল গুন্ডােদর শাসনেকই িবজয়ী কর হেলা। মসিজদর
ভাঙ্গার পূর্েব উগ্রিহন্দুেদর আস্ফালন িছল, বাবির মসিজেদর স্থােনই মন্িদর
হেব।

আদালত

মুসিলমগণ

অবেশেষ

কােদর

কােছ

েস

উদ্ধত

িবচার

আস্ফালনেকই

চাইেব?

তােদর

পূরণ

করেলা।

িনেজেদর

এরূপ

জানমাল

এবং

অবস্থায়
মসিজদ-

মাদ্রাসারই বা কীরূেপ িনরাপত্তা পােব?
বাবির মসিজদ ভাঙ্গা হেলা এ যুক্িতেত েয, মসিজদিট গড়া হেয়িছল রােমর জন্ম

ভূিমেত। প্রশ্ন হেলা, েকাথায় এবং েকান বছের রােমর জন্ম -েস িববরণ িক
েকাথাও

েকান

িকতােব

েলখা

আেছ?

েসিট

েকাথাও

নাই।

অেনেকর

মেত

রােমর

ধারণািটই হেলা গেনেশর নাক বা ঋিষেদর রেথ চেড় আকােশ উড়ার মত েপৗরািণক কল্প
-কািহনী মাত্র। বাস্তেব েকান রাম অেযাধ্যায় জন্ম েনয়িন। তার নােম েকান
মন্িদরও িছল না। বাবির মসিজেদর জিমর পিরমাণ ২.৭ একর। কথা হেলা, এত বড়
িবশাল জিমর উপর রােমর জন্ম হেলা এবং েসখােন একিট িবশাল মন্িদর িনর্িমত
হেলা –এরূপ এক িবশাল কাজ ভারতীয় ইিতহাস েথেক িবলুপ্ত হয় িক কের? তাছাড়া
বাবির মসিজদ েতা িনর্িমত হেয়িছল ১৫২৮ সােল। ভারেত ইিতহাস েলখার কােজর
শুরু তারও বহুশত বছর আেগ েথেক। িহন্দুেদর দাবী সত্য হেল বাবির মসিজদ
িনর্িমত হওয়ার পূ্র্েব এ িবশাল ভূিমেত রােমর নােম িবশাল ও গুরুত্বপূর্ণ
মন্িদর থাকার কথা। েস িবশাল মন্িদর ভাঙ্গার কর্মিটও েতা ইিতহােস স্থান
পাওয়ার

কথা।

িকন্তু

আদালেত

িহন্দুগণ

এরূপ

গুরুত্বপূর্ণ

িবষেয়

েকান

প্রমাণই েপশ করেত পািরিন। তাছাড়া জিমর মািলকানা িনেয় েকান িবেরাধ থাকেল
েস িবষয়িটর িনষ্পত্িত হওয়া উিচত িছল মসিজদিট ভাঙ্গার বহু পূর্েবই। সভ্য
সমােজ

েস

িনষ্পত্িত

করার

জন্য

েতা

আদালত।

িকন্তু

ভারেত

েসিটও

হয়িন।

লক্ষণীয় হেলা, মসিজদ ধ্বংেসর লক্ষ্েয প্রিতিট অপরাধ ঘটােনা হেয়েছ ধােপ
ধােপ

এবং

পিরকল্পনা

মািফক।

প্রথেম

মসিজেদর

ভূিমেত

রােমর

জন্মভূিমর

িমথ্যাচার, এরপর ১৯৪৯ সােল মসিজেদ মুর্িত েরেখ অপিবত্রকরণ। এরপর ১৯৯২
সােল মসিজেদর িবনাশ। এবং ২০১৯ সােল এেস েদেশর সুপ্িরম েকার্ট েথেক মন্িদর
িনর্মােণর পক্েষ রায় লাভ। কথা হেলা, মসিজদ না ভাঙ্গেল িক ঐ স্থােন মন্িদর
বানােনার জন্য আদালত অনুমিত িদেত পারেতা? এবং রাম জন্মভূিমর িমথ্যা না
ছড়ােল িক মসিজদ ভাঙ্গার কােজ লাখ লাখ িহন্দুেদর জেড়া করা েযত?
বাবরী মসিজদ ধ্বংেসর বর্বরতািট িবচ্িছন্ন েকান ঘটনা নয়। এ বর্বরতার মধ্েয
িদেয় প্রকাশ েপল ভারতীয় িহন্দুেদর মুসিলম িবেরাধী অসভ্য ও সিহংস মেনর আসল
রূপিট। ভারেত এরূপ ঘটনা েযমন এই প্রথম নয়, েশষও নয়। যারা হাজার হাজার
মুসিলম নর-নারী ও িশশুেদর উৎসবভের হত্যা করেত পাের, মুসিলম িশশুেদর আগুেন
েফলেত পাের, মুসিলম নারীেদর উপর গণধর্ষণ করেত পাের এবং গরুর েগাশেতা
খাওয়ার সন্েদেহ মুসিলমেদর িপিটেয় হত্যা করেত পাের -তােদর কােছ ইট-পাথেরর
প্রাণহীন মসিজদ গুিড়েয় েদয়ািট মামূলী ব্যাপার মাত্র। ভারতীয় মুসিলমেদর
মাথার উপর কীরূপ ভয়াবহ িবপদ -েসিট বুঝেত িক এরপরও িকছু বাঁিক থােক?
তাছাড়া িবষয়িট শুধু িবিজিপ, আর. এস. এস, িবশ্ব িহন্দুপিরষদ, িশব েসনা বা
বজরং দেলরও নয়। েস ভয়ানক মুসিলম িবদ্েবষ ঢুেকেছ সংখ্যাগিরষ্ঠ ভারতীয়
িহ্ন্দুেদর েচতনায়। ফেল িনর্বাচেন িবজয়ী হচ্েছ মসিজদ ভাঙ্গায় অংশ েনয়া
দলগুিল।

ভারত জুেড় অক্ষত িহন্দু মন্িদর ও অিহংস মুসিলম নীিত
ভারেত ইিতহােসর পাঠিট কখেনাই িনেরপক্ষ ভােব েদয়া হয় না। ব্িরিটশ আমল
েথেকই ইিতহাস পাঠ হেয়েছ মুসিলমেদর িভেলন রূেপ েদখােনার জন্য। িনরেপক্ষ
িবচার হেল প্রকাশ েপেতা

ভারেত মুসিলম শাসন অন্যান্য েদশ ও সভ্যতার

তুলনায় কতটা অিহংস ও উন্নত িছল। মুসিলম বাদশাহগণ িনেজেদর মােঝ যতই ঝগড়ািববাদ বা লড়াই করুক না েকন ভারতীয় িহন্দুেদর িনর্মূেল তারা কখেনাই হাত
েদয়িন। পৃিথবীর অন্যান্য েদেশর ইিতহােসর িদেক নজর িদেল ভারেত মুসিলম
শাসেনর

এ

শ্েরষ্ঠ

িদকটা

অবশ্যই

নজের

পড়ার

মেতা।

অথচ

জািত,

বর্ণ

ও

ধর্মিভত্িতক গণিনর্মূল মানব ইিতহােস নতুন িকছু নয়। েকািট েকািট মানুষ েস
িনর্মূল

প্রক্িরয়ার

মধ্য

িদেয়

ইিতহাস

েথেক

হািরেয়

েগেছ।

স্েপন

এবং

পর্তুগােল েগেল মেনই হেব না েয, েসখােন মুসিলমগণ ৭ শত বছর শাসন কেরিছল
এবং ইউেরাপীয়েদর সভ্যতর করেত মুসিলমেদর প্রিতষ্িঠত িশক্ষা প্রিতষ্ঠানগুল
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন কেরিছল। এবং ভারেতর িদেক তাকােলও মেন হেব না েয
এখােন

েবৗদ্ধেদর

রাজত্ব

িছল।

খৃষ্টান

শাসকগণ

েযমন

ইউেরাপ,আেমিরক

ও

অস্ট্েরিলয়া েথেক অখৃষ্টান আিদবাসীেদর িনর্মূল কেরেছ, িহন্দুগণও েতমিন
ভারত েথেক েবৗদ্ধেদর িনর্মূল কেরেছ। িকন্তু মুসিলম শাসন আমেল এরূপ েকান
বর্বরতা ঘেটিন। মুসিলম শাসনামেল ভারেত িহন্দু িনর্মূেল গণহত্যা হেয়েছ
–ইিতহােস

েস

প্রমাণ

নাই।

তােদর

হােত

িনর্মূল

হেয়েছ

এমন

েকান

িহন্দু

প্রিতষ্ঠােনর েকান দৃষ্টান্ত নাই। ফেল ভারেতর শতকরা ৮০ জনগণই িহন্দু েথেক
েগেছ;

অক্ষত

েথেক

েগেছ

তােদর

মন্িদরগুিলও।

এবং

সাত

বছর

শাসন

কেরও

মুসিলমগণ রেয় েগেছ সংখ্যালঘু। অথচ েরামান সম্রাট কন্সটান্টাইন চতুর্থ
শতাব্দীর েগাড়ায় খৃষ্টান ধর্ম গ্রহন কের তার সাম্রাজ্েযর সবাইেক েজার কের
খৃষ্টান বানায়। রািশয়ার জারও েসিটই কেরেছ।
তাছাড়া েকান ধর্েমর ধর্মীয় প্রিতষ্ঠানগুিল ভাঙ্গা িক েকান সভ্য কর্ম?
অমুসিলমেদর উপাসনালয় ভাঙ্গা দূের থাক, তােদর উপাস্যেদর গািল েদয়াও ইসলােম
িনিষদ্ধ।

নবীজী

(সাঃ)র

হাদীস,

অমুসিলেমর

েদবেদবীেক

গািল

িদেল

তারাও

মুসিলমেদর মহান আল্লাহেক গািল িদেব। ইসলােম মসিজদ গড়া একিট পিবত্র কর্ম।
এবং এ কাজিটর মধ্েয থােক মহান আল্লাহতায়ালােক খুিশ করার পিবত্র প্েররণা।
এমন পিবত্র প্েররণা িনেয় েকান মুসিলম িক অন্য ধর্েমর উপাসনালয় ধ্বংেসর
ন্যায়

অপরােধ

জিড়ত

হেত

পাের?

মুসিলমগণ

শুধু

ভারতই

জয়

কেরিন,

এিশয়া,

আফ্িরকা ও ইউেরােপর বহু েদশ জয় কেরেছ। েস সব েদেশ অমুসিলমেদর িবশাল িবশাল
উপাসনালয় িছল। তারা েয েসগুিলেক ধ্বংস কেরিন বা েসগুিলর স্থেল মসিজদ
গেড়িন তারই প্রমান হেলা, ইস্তাম্বুল, েজরুজােলম, আেলকজান্দ্িরয়ার ন্যায়
বহু শহের িবশাল িবশাল িগর্জা এখেনা খৃষ্টান ধর্েমর স্মৃিত িনেয় দাঁিড়েয়
আেছ। ভারতীয় মুসিলম শাসকগণ ভারত জুেড় বহু শহেরর পত্তন ঘিটেয়েছ। েস সময়

জনসংখ্যা

কম

হওয়ােত

শহেরর

িভতের

ও

বাইের

বহু

খািল

জায়গাও

িছল।

ফেল

েমাগলেদর িক প্রেয়াজন পড়েলা েয, িবস্তর খািল জিম পেড় থাকেত তারা মন্িদর
েভঙ্েগ মসিজদ গড়েব? তােত িক ছওয়াব পাওয়া যায়?
ভারেত

মুসিলম

শাসেনর

ইিতহাস

প্রায়

৭

শত

বছেরর।

দীর্ঘকালীন

এ

মুসিলম

শাসেনর পরও ভারেত যত মসিজদ তার েচেয় বহুগুণ হেলা মন্িদেরর সংখ্যা। মন্িদর
ভাঙ্গা লক্ষ্য হেল বহু আধা ভাঙ্গা, আংিশক ভাঙ্গা ও ক্ষতিবক্ষত মন্িদরও
েদখা েযত। প্রশ্ন হেলা, সারা ভারত জুেড় েয অসংখ্য িবশাল মােপর পুেরান
মন্িদর এখেনা িবদ্যমান -তার েকান একিটও িক আধা বা আংিশক ভাঙ্গা? েকান
একিট মন্িদেরর গােয়ও েদখা যায় িক মুসিলমেদর পক্ষ েথেক িনক্িষপ্ত েগালা বা
কামােনর দাগ?
মুসিলমগণ ভারত শাসন কেরেছ িহন্দুেদর সহেযািগতা িনেয়। মানিসংেয়র ন্যায়
মুসিলম শাসকেদর দরবাের বহু িহন্দু েযমন েজনােরল হেয়েছ, েতমিন মন্ত্রী এবং
উচ্চ পর্যােয়র প্রশাসিনক অিফসারও হেয়েছ। মুসিলম রাজপুত্রেদর সােথ তারা
িনেজেদর কন্যােদরও িবেয় িদেয়েছ। তােদর েস সহেযািগতার কারেণই মুসিলম শাসন
দীর্ঘকাল স্থায়ী হেত েপেরেছ। আেরা লক্ষ্যণীয় হেলা, ভারেতর সম্পদ পূর্বপুরুষেদর েদেশ িনেয় েসখােন তারা তাজমহল বা প্রাসাদ গেড়িন। যা িকছু করার
তারা ভারেতই কেরেছ। ইংেরজেদর ন্যায় ভারতেক তারা ঔপিনেবিশক কেলানী মেন
কেরিন, বরং িনেজর েদশ মেন কেরেছ। এেদেশর প্রিতরক্ষায় তারা প্রাণ িদেয়েছ।
প্রশ্ন হেলা, মন্িদর েভঙ্েগ মসিজদ িনর্মাণ করেল িক েদেশর সংখ্যাগিরষ্ঠ
িহন্দু জনগণ িক মুসিলম শাসকেদর সােথ সহেযািগতা করেতা? অপর িদেক ভারতীয়
িহন্দুেদর িনেজেদর কান্ডিটও েচােখ পড়ার মত। িহন্দু রাজা শংকরাচর্েযর আমেল
ভারতীয় িহন্দুগণ েবৗদ্ধ শাসনেকই শুধু িনর্মূল কেরিন, িনর্মূল কেরেছ েযমন
েবৗদ্ধ

ধর্মাবলম্বীেদর,

বাঁচেত

তােদরেক

েতমিন

বাংলােদেশর

িবশাল

িবশাল

দক্িষণ-পূর্ব

েবৗদ্ধ

এলাকায়,

মঠগুিলেক।
েনপাল,

প্রােণ

শ্রীলংকা

ও

বার্মায় পলায়ন কের।

প্রকল্প মুসিলম-িনর্মূল
ভারতীয় িহন্দুগণ অতীেত েযমন েবৗদ্ধেদর িনর্মূল কেরেছ, এখন িনর্মূল করেত
চায় মুসিলমেদর। ফেল তােদর লক্ষ্য শুধু মসিজদ িনর্মূল নয়, মুসিলম নারী,
পুরুষ এবং িশশু িনর্মূলও। আর লক্ষ্য যখন িনর্মূল-করণ, তখন তােদর কােছ
মসিজদ বা মুসিলমেদর ৈবধ বা অৈবধ হওয়ািট েকান ব্যাপারই নয়। তাই বাবির
মসিজদ িনেয় ভারতীয় সুপ্িরম েকার্েটর রায় েশানার মত ৈধর্য্য িহন্দুেদর িছল
না। নেরন্দ্র েমাদী যখন গুজরােতর মুখ্যমন্ত্রী তখন ৩ হাজােরর েবশী মুসিলম

নর-নারী ও িশশুেদর হত্যা করা হয়। জ্বািলেয় েদয়া হয় মুসিলমেদর শত শত
ঘরবািড় ও ব্যবসায়ী প্রিতষ্ঠান। প্রশ্ন হেলা, তারা িক গুজরােত অৈবধ িছল?
মুসিলম িনর্মূেলর লক্ষ্েয িবিজিপ ও আর.এস.এস ঘরানার েলােকরা চারিট িবেশষ
প্রকল্প

হােত

ফ্যািসস্ট

িনেয়

িহটলার।

অগ্রসর

হচ্েছ্।

িহটলােরর

ইহুদী

একােজ

তােদর

িনর্মূেলর

অনুকরণীয়

সফলতািট

আদর্শ

হেলা

আর.এস.এস

েনতা

সাভারকােরর খুব ভাল েলেগিছল। সাভারকার ইহুদী িবদ্েবষ নাই। তার তীব্র
িবদ্েবষিট

স্েরফ

মুসিলমেদর

িবরুদ্েধ।

মুসিলম

িনর্মূেলর

লক্ষ্েয

েয

প্রকল্পগুিল ভারেত চলেছ তা হেলাঃ এক). দাঙ্গা বািধেয় মুসিলম িনর্মূল,
দুই). ন্যাশনাল েরকর্ড অব িসিটেজন (এন, আর.িস) প্রকল্েপর নােম মুসিলমেদর
ভারতীয় নাগিরেকর তািলকা েথেক বাদ িদেয় তােদরেক বাংলােদেশ পািঠেয় েদয়া।
ইিতমধ্েয

আসােম

১৯

লাখ

েলাকেক

নাগিরকত্বহীন

করা

হেয়েছ।

একই

প্রকল্প

বাস্তবায়ীত করেত চায় সারা ভারত জুেড়। পশ্িচম বাংলা িবিজিপ’র সভাপিত িদিলপ
েঘােষর দাবী, পশ্িচম বাংলার ২ েকািট মানুষ ভারতীয় নাগিরেকর তািলকা েথেক
বাদ পড়েব। এর অর্থ হেলা, তােদর পাঠােনা হেব বাংলােদেশ। িতন). মুসিলমেদর
িহন্দু ধর্েম ধর্মান্তিরত করা। এিটেক তারা বলেছ “ঘর ওয়াপিস” -যার অর্থ
হেলা িহন্দুধর্ম েথেক মুসিলম হওয়া মুসিলমেদর আবার িহন্দু ধর্েম িফিরেয়
েনওয়া। চার). কালচারাল কনভার্শন। এ প্রকল্েপর অর্থ হেলা িহন্দু েছেল বা
িহন্দু েমেয়েদর সােথ িববােহর মধ্য িদেয় কের িহন্দু সংস্কৃিতর সােথ িমেশ
যাওয়া।

বাংলােদশীেদর দায়ভার
২০ েকািট ভারতীয় মুসিলমেদর সামেন আজ তাই মহা দুর্িদন। তেব এ দুর্িদেনর
েমাকােবলা তােদর িনেজেদরই সেচষ্ট হেত হেব। আর েস জন্য অপিরহার্য হৃদেয়
পিবত্র েকার’আেনর িশক্ষা িনেয় িনর্েভজাল মুসিলম পিরচয় িনেয় েবেড় উঠা। মেন
রাখেত

হেব

েসক্যুলািরজেম

দীক্ষা

িনেয়

মুসিলমেদর

রক্ষা

নাই।

একমাত্র

মুসিলম হেলই আল্লাহর সাহায্য তখন অিনবার্য হয়। আর আল্লাহর সাহায্য েপেল
তখন

িক

আর

অন্েযর

সাহায্েযর

প্রেয়াজন

পেড়?

সংকট

যতিট

তীব্র

েহাক,

মধ্যপ্রাচ্েযর ধনকুেবর রাজা-বাদশাহেদর কাছ েথেক পাওয়ার িকছু েনই। তারা এ
বর্বরতার িনন্দাও করেব না। বরং েয নেরন্দ্র েমািদর হােত হাজার হাজার
মুসিলেমর রক্ত তােক েসৗিদ আরব িদেয়েছ েস েদশিটর সর্েবাচ্চ েখতাব। এবং
ভারেতর অর্থনীিত মজবুত করেত িবিনেয়াগ কেরেছ ২২ িবিলয়ন ডলার। আরব আিমরাতও
লাগাতর

সমর্থন

করেছ

নেরন্দ্র

েমািদর

কাশ্িমের

গণহত্যার

নীিতেক।

শুধু

প্রিতেবশী রূেপ নয়, মুসিলম রূেপ বাংলােদশীেদর দায়ভারিট িবশাল। কারণ, ২০
েকািট ভারতীয় মুসিলমেদর সংকটিট শুধু ভারতীয় মুসিলমেদর নয়, বরং েসিট সমগ্র

উপমহােদেশর মুসিলমেদর সংকট। তাছাড়া েঠাট উেড় েগেল দাঁেতও বাতাস লােগ। তাই
ভারেতর ২০ েকািট মুসিলম িনর্মূল হেল বাংলােদেশর মুসিলমগণও িনরাপেদ থাকেব
না।
তাছাড়া এক মুসিলম েতা আেরক মুসিলেমর ভাই। তাই ঈমানদাির শুধু নামায-েরায,
হজ্ব-যাকাত পালন নয়,

হৃদেয় অন্য মুসিলমেক িনেজর ভাই জ্ঞান কের তার

কল্যােণ িকছু করাও। এ প্রসঙ্েগ মাওলানা আবুল কালাম আযােদর একিট িবেশষ
উক্িত

অিত

স্মরণেযাগ্য।

েসিট

িছল

উসমািনয়ায়

েখলাফেতর

বলকান

যুদ্েধর

প্েরক্ষাপেট। িতন তাঁর িনেজর সম্পািদত “আল েহলাল” পত্িরকােত িলেখিছেলন,
“বলকােনর রণাঙ্গেন যুদ্ধরত েকান তুর্িক মুসিলম ৈসিনেকর পা যিদ গুিলিবদ্ধ
হয়, আর তুিম যিদ েস গুিলর ব্যথা হৃদেয় অনুভব না কেরা, তেব েখাদার কসম
তুিম মুসিলম নও।” এিটই েতা খােলছ িবশ্বজনীন মুসিলম ভাতৃত্েবর কথা। তাই
প্রশ্ন হেলা, মুসিলম ও মসিজেদর িনর্মূেল ভারেত েয নৃশংসতা চলেছ তার ব্যথা
যিদ েকান বাঙালী মুসিলম হৃদেয় অনুভব না কের তেব িক েস মুসিলম? মৃত মানুষ
েযমন ব্যথা অনুভব কের না, মৃত ঈমােনর মানুষও েতমিন অপর মুসিলম ভাইেয়র
ব্যথা অনুভব কেরনা। তেব এখােন িবষয়িট শুধু ব্যথা পাওয়া িনেয় নয়, বরং
অিতশয় গুরুত্বপূর্ণ হেলা েস েবদনা লাঘেব িকছু কাজ করা। বুঝেত হেব, ভারতীয়
মুসিলমগণ শক্িতশালী হেল বাংলােদেশর মুসিলমগণও শক্িতশালী হেব।
তাছাড়া ভারেতর তূলনায় বাংলােদশ েছাট েদশ হেলও সন্ত্রাসী ভারতেক িশক্ষা
েদয়ার

িবস্তর

সুেযাগ

রেয়েছ

বাংলােদশীেদর

হােত।

বাংলােদেশর

মধ্য

িদেয়

ভারেতর কিরেডার। বাংলােদশ হেলা ভারেতর অিত গুরুত্বপূর্ণ বাজার। বহু লক্ষ
ভারতীয় কাজ কের বাংলােদেশর অভ্যন্তের। ভারেতর পণ্য িবেদেশ যায় বাংলােদেশর
বন্দর িদেয়। ফেল বাংলােদশীরা েজেগ উঠেল ধ্বস নামেব ভারেতর অর্থনীিতেত।
িকন্তু সমস্যা হেলা বাংলােদশীরা িনেজরাই ফ্যািসবাদী স্ৈবরাচােরর কারাগাের
বন্িদ। আর বন্িদ মানুষ েতা েচােখর সামেন কাউেক ডুেব বা জ্বেল মরেত েদখেলও
তােক সাহায্েয করেত পাের না।
অথচ ১৭ েকািট স্বাধীন মানুেষর সামর্থ্য েতা িবশাল। িকন্তু েস সামর্থ্য
েতা েকেড় িনেয়েছ হািসনার কারাগার। এবং এিট ভারতীয় স্ট্রােটজীও। ভারত তার
িনেজর

িনরাপত্তা

িনশ্িচত

করেতই

হািসনােক

িদেয়

সমগ্র

বাংলােদশেক

একিট

কারাগাের পিরণত কেরেছ –যােত বাংলােদেশর মানুষ তােদর প্রিতেবশী ভাইেদর
বাঁচােত িকছু করেত না পাের। তাই ভারেতর মুসিলম ভাইেদর জন্য ঈমানী দািয়ত্ব
পালন করেত হেল বাঙালী মুসিলমেদর প্রথেম িনজ েদেশর ফ্যািসস্ট সরকােরর
কারগার

েথেক

মুক্িত

েপেত

হেব।

আেলমেদর এক সমােবেশ েপেশর জন্য।)

২৩/১১/২০১৯

(িনবন্ধিট

েলখা

হয়

লন্ডেন

ভারেত অসভ্য শাসন এবং িবপন্ন
মুসিলম
অসভ্যতায় নতুন মাত্রা
ভারেত শাপ পূজা,গরু পূজা, িলঙ্গ পুজার ন্যায় বহু অসভ্যতা েবঁেচ আেছ বহু
হাজার যাবত। িকন্তু ১৯৪৭ সােল ভারত স্বাধীন হওয়ার পর েস অসভ্যতা নতুন
মাত্রা েপেয়েছ। তােত েযাগ হেয়েছ চরম নৃশংস। অসভ্যতার এরূপ তান্ডব এমন িক
িহংস্র পশুেদর জগেতও েদখা যায় না। পিবত্র েকার’আেন মহান আল্লাহতায়ালা এক
শ্েরণীর কােফরেদর গবাদী পশুর েচেয়ও িনকৃষ্ট্ বেলেছন। েসিটরই প্রমাণ িমলেছ
ভারেত মানবরূপী েস নৃশংস অসভ্যেদর শাসেন। বনজঙ্গেল গণহত্যা ও গণধর্ষণ
েযমন হয়না, েতমিন তা িনেয় উৎসবও হয় না। কাউেক আগুেণ েফেল হত্যার ন্যায়
বীভৎসতাও হয় না। িকন্তু ভারেত এরূপ সবিকছুই হচ্েছ।
েদশিট রক্তাত্ব যুদ্ধ চলেছ মুসিলম িনর্মূেলর লক্ষ্েয। চলমান এ যুদ্েধ
েনতৃত্ব িদচ্েছ প্রধানমন্ত্রী নেরন্দ্র েমািদ ও তার দল িবেজিপ। সােথ
রেয়েছ

িবেজিপর

িবশ্বিহন্দু

জন্মদাতা

পিরষদ

ও

সংগঠন

িশবেসনাসহ

আর

এস

অসংখ্য

এস,

এবং

েস

িহন্দুত্ববাদী

সােথ

বজরং

সংগঠন।

দল,

রণমুর্িত

ধারণ কেরেছ এমন িক সাধুসন্যাসীগণও। চলমান এ যুদ্েধর মূল অস্ত্রিট হেলা
মুসিলম িবেরাধী তীব্র ঘৃণা। ঘৃণার িবষ মৃত্যু, ধর্ষণ ও িনর্যাতন েডেক আেন
হাজার

হাজার

মুসিলেমর

জীবেন।

েসিট

েযমন

বার

বার

েদখা

েগেছ

গুজরাত,

মুম্বাই, আসাম, মুজাফনগর, আগ্রা, মুরাদাবােদর ন্যায় নানা স্থােন, েতমিন
তার প্রকট রূপিট েদখা যাচ্েছ কাশ্মীের।
নেরন্দ্র

েমািদ

এবং

উগ্র

িহন্দুত্ববাদী

সংগঠনগুেলার

েনতাকর্মীগণ

েয

িহন্দু ভারত িনর্মাণ করেত চায় েসখােন মুসিলমেদর জন্য েকান স্থান েনই।
মুসিলমগণও স্বাধীনতা িনেয় বাঁচেব, িশক্ষা-দীক্ষা ও চাকুির-বাকুিরেত অংশ
িনেব বা চাষাবাদ ও ব্যবসা-বািণজ্য করেব -েসিট তােদর কােছ অসহ্য। িনেরট
ফ্যািসবােদর এর েচেয় িনখুঁত েটক্সটবুক উদাহরণ আর িক হেত পাের? মুসিলমেদর

জন্য ভয়ানক িবপেদর কারণ হেলা এ ফ্যািসস্টেদর হােতই অিধকৃত হেয়েছ
ভারেতর

রাষ্ট্রীয়

ক্ষমতা,

পুিলশ

িবভাগ,

প্রশাসন,

িবচার

আধুিনক

ব্যবস্থা,

িশক্ষাব্যবস্থা ও িমিডয়া। এেদর দাপেট এমন িক িহন্দু মানাবািধকার কর্মীগণও
মুখ খুলেত পারেছ না। ফেল মুসিলম িবেরাধী িবষাক্ত ঘৃণার লাগামহীন প্রকাশ
ঘটেছ লাগাতর মুসিলম গণিনধন, নারীধর্ষণ এবং মুসিলমেদর ঘরবাড়ী ও েদাকানপােট
অগ্িনসংেযােগর মধ্য িদেয়।
তেব িবপদ েয শুধু ভারতীয় মুসিলমেদর –তা নয়। েডঙ্গু বা ম্যােলিরয়া-বাহী
মশা সীমান্ত মােন না। েতমিন সীমান্ত মােন না ফ্যািসবাদী েচতনাও। িহটলােরর
আমেল মানবতািবধ্বংসী এ িহংস্র মতবাদিট তাই শুধু জার্মানী ও ইতালীেত সীিমত
থােকিন, প্রায় সমগ্র ইউেরাপেক গ্রাস কেরিছল। একই অবস্থা হেত যাচ্েছ সমগ্র
দক্িষণ এিশয়ােতও। ফেল ফ্যািসবােদর নৃশংসতা শুধু গুজরােত সীিমত নয়, ছিড়েয়
পেড়েছ

সমগ্র

ভারেত।

ছিড়েয়

পেড়েছ

এমন

িক

পাশ্ববর্তী

শ্রীলংকা

এবং

মায়ানমাের। মুসিলমেদর িবরুদ্েধ গণহত্যা, গণধর্ষণ এবং ঘরবাড়ী জ্বালােনার
তান্ডব শুরু হেয়েছ এ দু’িট েবৗদ্ধ-অধ্যুিষত েদেশও। িনর্েভজাল ফ্যািসবাদ
বলেত যা বুঝায় -তা ইিতমধ্েযই েচেপ বেসেছ বাংলােদেশও। ফেল েদশিটেত চালু
হেয়েছ গুম, খুন ও িবচার বিহর্ভুত হত্যার সরকাির রাজনীিত। লািঠয়াল রূেপ
ব্যবহৃত হচ্েছ েদেশর পুিলশ, েসনাবািহনী, RAB, আত্মসমর্িপত আদালত এবং শাসক
দেলর দলীয় গুন্ডা বািহনী। িবলুপ্ত করা হেয়েছ িমিটং-িমিছেলর স্বাধীনতা ও
িনরেপক্ষ িনর্বাচন।

অসভ্যতা েযখােন রাজনীিতর হািতয়ার
কাশ্মীের ইিতমধ্েযই এক লােখর অিধক মুসিলমেক হত্যা করা হেয়েছ। ধর্িষতা
হেয়েছ হাজার হাজার নারী। বহু হাজার বৃদ্ধ, যুবক, মিহলা ও িশশু হেয়েছ আহত,
অন্ধ ও পঙ্গু। মুসিলম হত্যা ও নারী ধর্ষেণর অভয় অরণ্য হেলা এখন কাশ্মীর।
েসখােন

েকান

অপরাধই

–তা

যত

নৃশংসই

েহাক

তা

শাস্িতেযাগ্য

অপরাধ

নয়।

নেরন্দ্র েমািদ এখন কাশ্মীরীেদর শােয়স্তা করেত ৈসিনেকর েলবাস পিড়েয় হাজার
হাজার িবিজপী ও আর এস এস গুন্ডােদর েসখােন পাঠাচ্েছ। লক্ষ্য, এ নৃশংস
অসভ্যেদর

িদেয়

িনরস্ত্র

কাশ্মীরীেদর

ঘের

ঘের

ঢুেক

িপটােনা

এবং

নারীধর্ষেণর অসভ্যতােক ব্যাপকতর করা। এভােব েস বাস্তবায়ীত হচ্েছ েমািদর
আিবস্কৃত মুসিলম গণহত্যা ও গণধর্ষেণর গুজরািত মেডল। ফ্যািসবাদী েনতাগণ
দলীয়

গুন্ডােদর

জন্য

এভােবই

খুেল

েদয়

অপরােধর

ফ্লাড

েগট।

একই

কারেণ

বাংলােদশ দুর্বৃত্িতেত িবশ্েব ৫ বার প্রথম হেয়েছ এবং েশখ হািসনার অনুসাির
ছাত্রলীেগর কর্মীর দ্বারা জাহাঙ্িগর নগর িবশ্বিবদ্যালেয় ধর্ষেণ েসঞ্চুিরর
উৎসব হেয়েছ।

লক্ষণীয় হেলা, কাশ্মীের বা ভারেত মুসিলম-িনর্মূল ও ধর্ষেণর অসভ্যতা যতই
নৃশংসতর হচ্েছ, নেরন্দ্র েমাদীর জনপ্িরয়তা ততই তুঙ্েগ উঠেছ। িহন্দুরা
পূজণীয় চিরত্র েখাঁেজ িবষাক্ত স্বর্প ও িশেবর রণমুর্িতর মােঝ। েচতনায়
িবষপূর্ণ ফ্যািসবািদ েমাদী এজন্যই তােদর কােছ এেতা প্িরয়। ২০০২ সােল
গুজরােত

তার

েনতৃত্েব

েয

গণহত্যা

হেয়িছল

তােত

িবশ্বব্যাপী

েমািদর

িবরুদ্েধ িধক্কার উেঠিছল। এমন িক মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর সরকারও েসেদেশ
তার প্রেবশ িনিষদ্ধ কেরিছল। িকন্তু তােত েমািদ থােমিন। কারণ, তার জানা
িছল িহন্দু েভাটােরর েচতনায় অসভ্যতার মান। েস জানেতা িনর্বাচেন েভাট
বাড়ােত হেল চাই মুসিলম িনর্মূেলর নৃশংসতা। চাই িবপুল সংখ্যায় মুসিলম নারী
ধর্ষণ।

তাই

গুজরােত

মুখ্যমন্ত্রীর

আসেন

বসার

সােথ

সােথ

তীব্রতর

কের

মুসিলম িনধন ও মুসিলম নারীধর্ষেণর বীভৎসতা। েস নৃশংস অসভ্যতার স্মৃিত
তাজা

থাকেতই

েদয়

গুজরােত

িনর্বাচন।

ফেল

যা

তার

প্রত্যাশা

িছল

েসিটই

হেয়েছ। িনর্বাচেন িবপুল েভােট িবজয়ী হয় েমািদ। এবং তার জনপ্িরয়তা শুধু
গুজরােত

সীিমত

প্রধানমন্ত্রী

থােকিন;
হেয়েছ

েস

ছিড়েয়
নৃশংস

পেড়

সমগ্র

অসভ্যতার

িসঁিড়

ভারেত।
বেয়ই।

েমািদ

ভারেতর

হেলা

তথাকিথত

এ

গণতান্ত্িরক ভারেতর িচত্র।

নেরন্দ্র েমািদর সফল স্ট্রােটজী
গুজরােতর পূর্ববর্তী মুখ্যমন্ত্রীেক সিরেয় নেরন্দ্র েমাদীর মুখ্য মন্ত্রী
হওয়ার িপছেন মূল কারণিট িছল তার দানবীয়্ চিরত্র। ১৯৯২ সােল ঐিতহািসক
বাবরী মসিজদ ভাঙ্গার কােজ গুন্ডা সংগ্রেহ তার ভূিমকািট িছল িবশাল। তার েস
ভূিমকাই তােক শুধু গুজরােতর মুখ্যমন্ত্রী কেরিন, ভারেতর প্রধানমন্ত্রীও
কেরেছ। ২০১৪ সােলর তূলনায় ২০১৯ সােলর িনর্বাচেন িবিজিপর িবজয়িট িছল আেরা
অবাক করার মত। ২০১৯ সােলর িবজেয়র িপছেনও কাজ কেরেছ ৫ বছর প্রধানমন্ত্রী
থাকা কােল তার সরকােরর মুসিলম িবেরাধী নৃশংসতর নীিত। গরু রক্ষার নােম
িহন্দু গুন্ডােদর ক্ষমতা েদয়া হয় পেথ ঘােট মুসিলমেদর িপিটেয় হত্যার। ফেল
েস বর্বরতা েরােধ েমাদীর সরকার েবাধগম্য কারেণই েকান উদ্েযাগ েনয়িন।
নেরন্দর

েমাদী

দৃষ্টান্ত

সরকার

হেলা

২০১৭

ও

তার

গুন্ডােদর

সােলর

পেহলা

নৃশংস

এপ্িরল

বর্বরতার
েপহলু

এক

খান

হৃদয়িবদারক
হত্যাকান্ড।

রাজস্থােনর েপহলু খান ও তার দুই েছেল হিরয়ানার গরুর হাট েথেক গরু েকেন
ঘের িফরিছল। পেথ উগ্রিহন্দুেদর বািহনী তােদর উপর হামলা কের। তারা েয হাট
েথেক

গরু

িকেনেছ

তার

ৈবধ

কাগজ

েদিখেয়ও

িনষ্কৃিত

েমেলিন।

গুরুতর

আহত

েপেহলু খান হাসপাতােল মারা যান। িকন্তু খুেনর িবচাের খুিনেদর শাস্িত
েমেলিন। ২০১৯ সােলর ১৫ই আগস্ট ইন্িডয়ার এক্সপ্েরস খবর ছােপ ৭ জন আসামীেকই

আদালত মুক্িত িদেয়েছ। যিদও েপেহলু খােনর উিকল খুেনর সােথ আসামীেদর জিড়ত
থাকার প্রমাণ স্বরূপ িভিডও িচত্র আদালেত েপশ কেরিছল। গরুপূজারীেদর হােত
মুসিলম িনহত হেল, পুিলশ ও আদালেতর আগ্রহ নাই খুিনেদর শাস্িত েদয়ায় –এ
হেলা বাস্তবতা। বরং পত্িরকায় প্রকাশ, েপহলু খান ও তার দুই েছেলেক শাস্িত
িদেত পুিলশ তােদর িবরুদ্েধ েকস তুেলেছ গরু পাচােরর অপরােধ জিড়ত থাকার
অিভেযাগ তুেল। এেত বুঝা যায়, মুসিলম িনধন-পাগল গুন্ডারা শুধু রাজপথই দখেল
েনয়িন,

শুধু

প্রধানমন্ত্রী

বা

স্বরাষ্ট্র

মন্ত্রীর

আসেনই

বেসিন,

বরং

িনেজেদর দখেল িনেয়েছ েদেশর পুিলশ িবভাগ এবং আদালতও।
ভারেত েভাট বৃদ্িধর আেরক েমাক্ষম েকৗশল হেলা পািকস্তান িবেরাধী হুংকার
েদয়া। সামেন িছল ২০১৯ সােলর িনর্বাচন। তাই জনপ্িরয়তা বাড়ােত নেরন্দ্র
েমািদ শুধু রণ-হুংকারই েদয়িন, পািকস্তােনর অভ্যন্তের িবমান হামলাও কের
বেস।

এেত

িনর্বাচেন

দ্রুত
েবেছ

তুঙ্েগ
েবেছ

এমন

উেঠ

েমািদর

সব

জনপ্িরয়তা।

যুদ্ধাংেদহীেদর

তাছাড়া

মেনানয়ন

২০১৯

েদয়া

হয়

সােলর
-যােদর

িবরুদ্েধ রেয়েছ মুসিলম হত্যার েফৗজদাির মামলা। ভূপােলর প্রাজ্ঞ ঠাকুর,
গুজরােতর অিমত শাহ েতা তারই উদাহরণ। িহটলােরর ন্যায় নেরন্দ্র েমািদও
হত্যাপাগল অপরাধীেদর িবপুল সংখ্যায় রাজনীিতর ড্রাইিভং িসেট বিসেয়েছ। ফেল
মুসিলম হত্যায় ভারত সরকারেক িহটলােরর ন্যায় গ্যাস েচম্বার িনর্মাণ করেত
হচ্েছ না। বরং েদেশর রাস্তাঘাট এবং জনপদগুেলাই পিরণত হেয়েছ গণহত্যা,
গণধর্ষণ ও িনর্যাতেনর অভয় অরণ্েয। িহটলার জার্মানেদর এেতাটা অসভ্য ও
নৃশংস করেত পািরিন। ফেল তােক গ্যাস েচম্বার খুলেত

হেয়েছ েলাক চক্ষুর

অন্তরােল। িকন্তু ভারেত এ নৃশংস অসভ্যতা িনেয় লজ্জা-শরেমর বালাই না।

এতিদন িবেজিপর ক্যাডারগণ মুসিলমেদর হােত গরু েদখেলই িপিঠেয় েমের েফলেতা।
এরপর মাথা টুিপ েদখেল তােদর মাথা েথেক টুিপ েকেড় িনেয় জয় শ্রীরাম বলেত
বাধ্য করেতা। এখন িহন্দুেদর হােত পেথ-ঘােট লাঞ্িছত বা মার েখেয় মরার জন্য
হােত

গরুর

যেথষ্ঠ।

রিশ

িটিকট

বা

মাথায়

িকেন

যাত্রীেদর। েস সােথ

টুিপ

ট্েরেন

থাকার

উেঠ

প্রেয়াজন

িনেজর

িসটিট

নাই,

মুসিলম

েছেড়

িদেত

নাম
হয়

হেলই

মুসিলম

গািলও েখেত হয়। তেব কাশ্মীরীেদর িবরুদ্েধ বাড়িত

রােগর কারণ, তারা ভারেত থাকার িবেরাধী। তারা েযাগ িদেত চায় পািকস্তােন।
ফেল

তারা

পিরণত

পািকস্তানীেত।

গুজরােতর নৃশংসতা

হেয়েছ

হত্যা

ও

ধর্ষণ-পাগল

গুন্ডােদর

হােত

িজম্িম

মুসিলমেদর িবরুদ্েধ নেরন্দ্র েমািদ ও তার দলীয় ক্যাডারেদর ঘৃণা েয কতিট
তীব্র -েসিট েদখা েগেছ েমািদর শাসনামেল গুজরােত। েসখােন ধর্ষণ পিরণত
হেয়িছল

যুদ্ধাস্ত্ের।

২০০২

সােল

নেরন্দ্র

েমািদ

যখন

গুজরােতর

মুখ্যমন্ত্রী তখন তার েনতৃত্েব মুসিলম িনধন এবং মুসিলম নারীেদর গণধর্ষেণর
উৎসব শুরু হয়। ২ হাজােরর েবশী মুসিলমেক েসখােন হত্যা করা হয় -যার মধ্েয
বহু নারী এবং িশশুও িছল। ধর্িষতা হেয়েছ শত শত। েস বর্বরতার এক করুণ িচত্র
তুেল ধেরেছন প্রখ্যাত েলিখকা

অরুনদ্ধিত রায়। েসাসাল িমিডয়ায় ভাইরাল

হ্ওয়া

ধেরন,

এক

বক্তৃতায়

িতিন

তুেল

কীরূপ

বর্বরতার

সােথ

প্রােদিশক

পিরষেদর একজন িবধায়কেক জীবন্ত আগুেন েফেল হত্যা করা হয়। এহসান জাফরী নামক
উক্ত িবধায়েকর অপরাধ িছল িতিন মুসিলম িছেলন এবং তার ঘের প্রাণ বাঁচােত
বহু মুসিলম নারী, িশশু, বৃদ্ধ আশ্রয় িনেয়িছল। আশ্রয়কারীরা েভেবিছল, এহসান
জাফরী েযেহতু িবধায়ক, তার গৃেহ আশ্রয় িনেল প্রােণ বাঁচা যােব। এহসান
জাফরীর গৃহ হত্যাপাগল িবিজিপর গুন্ডা ও ধর্ষনকারীেদর দ্বারা েঘরাও হেয়
যায়। পিরস্িথিত গুরুতর েদেখ িতিন অেনক সরকাির কর্মকর্তােক েফান কেরন।
েফান কেরন কংগ্রস-েনত্রী েসািনয়া গান্িধেকও। িকন্তু তােত কােজর কাজ িকছুই
হয়িন। িনেজ ঘর েথেক েবর হেয় িতিন েঘরাওকারীেদর বেলন, েতামরা আমার সােথ যা
ইচ্ছা করেত চাও কেরা, িকন্তু যারা আমার ঘের আশ্রয় িনেয়েছ তােদর বাঁচেত
দাও। িকন্তু এহসান জাফরীর েস আেবদেন কাজ হয়িন; হামলা হেয়েছ তার গৃেহ।
আশ্রয় েনয়া িশশু, মিহলা এবং বৃদ্ধেদর কাউেকই বাঁচেত েদয়া হয়িন। ঘের িফরেত
েদয়া হয়িন এহসান জাফরীেকও, তার হাত পা কাটা হেয়েছ এবং হত্যা করা হেয়ছ
জীবন্ত আগুেন েফেল। এ হেলা েমািদ এবং তার কর্মীেদর নৃশংস অসভ্যতার মান।
এরূপ অসংখ্য নৃশংসতা
ধের।

েযসব

পুিলশ

হেয়েছ পুিলেশর েচােখর সামেন এবং চেলেছ কেয়ক সপ্তাহ

অিফসার

িবেবেকর

তাড়নায়

মুসিলম-িনধন

ও

ধর্ষণ

থামােত

উদ্েযাগী হেয়েছ নেরন্দ্র েমািদর সরকার তােদরেক শাস্িতস্বরূপ অন্যত্র বদলী
কেরেছ।

এ

নেরন্দ্র

েমািদেক

েশখ

হািসনা

িনয়িমত

েভট

পাঠায়

বাংলােদেশর

শ্েরষ্ঠ পাঞ্জাবী আর আেমর ঝুিড় সািজেয়। খুিনরা কখেনাই খুেনর উস্তাদেক
সমীহ করেত ভূল কেরনা। তাই শাপলা চত্ত্বেরর খুিন হািসনা গুজরােতর খুিন
েমািদেক উপেঢৗকন পাঠােব –েসিটই িক স্বাভািবক নয়?

অসভ্যতা শুধু িবিজিপর নয়
তেব ইিতহােসর আেরক সত্য হেলা, মুসিলম হত্যার নৃশংস অসভ্যতা শুধু িবেজপী,
আর এস এস, বজরং দল, িবশ্বিহন্দু পিরষদ বা িশবেসনােদর িবষয় নয়; েস অসভ্যতা
কংগ্েরসী এবং বামপন্িথ িহন্দুেদরও। ভারেতর ইিতহােস সর্বপ্রথম এবং সবেচেয়
বড় মুসিলম গণহত্যািট হেয়েছ কংগ্েরেসর শাসনমােল। েসিট ১৯৪৮ সােল, তখন
ভারেতর প্রধানমন্ত্রী িছেলন জওহারলাল েনেহরু। েসিট ঘেটিছল মুসিলম শাসক

িনযােমর শাসনাধীন হায়দারাবাদেক ভারতভূক্ত করার সময়। েকান েকান তথ্য মেত
মৃেতর সংখ্যা ৫০ হাজার, অেনেকর মেত এক লােখর েবশী।
এতবড় গণহত্যা ও গণধর্ষেণর পরও কােরা েকান িবচার হয়িন, শাস্িত হয়িন। েকান
তদন্তও হয়িন। িনহত মশামািছেদর েযমন েকউ গণনা কের না, ভারত সরকারও েতমিন
িনহতেদর

উপর

েকান

তথ্য

সংগ্রহ

কেরিন।

হত্যাকান্ডিট

ঘেট

ভারতীয়

েসনাবািহনীর হােত। মুসিলম নারীেদর উপর গণধর্ষেণ নামােনা হয় িহন্দু ও িশখ
গুণ্ডােদর।
গণহত্যার

ইিতহােস
মূল

এিট

নায়ক

উপপ্রধানমন্ত্রী

পিরিচত

িছল

আেরক

ভারেতর

ভারেতর

গুজরািত

েগাপন

তৎকালীন

সর্দার

হত্যাকান্ড

নােম।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বল্লব

ভাই

পােটল।

েস

েস
এবং

উগ্র

সাম্প্রদািয়ক খুিন পােটল হেলা িবিজিপ বা আর এস এেসর েনতাকর্মীেদর কােছ
অিত পূজনীয় ব্যক্িতত্ব। িছল কংগ্েরেসরও অন্যতম প্রধান েকন্দ্রীয় েনতা। আর
এস এেসর েচতনাধারীগণ শুধু িবিজিপেত নয়, কংগ্রেসর মধ্েযও েয কতটা উচ্চাসেন
স্থান

েপেয়েছ

-এ

হেলা

তারই

নিজর।

েস

খুিনেক

সম্মািনত

করেত

গুজরােত

িনর্মাণ করা হেয়েছ ৬০০ ফুট লম্বা মুর্িত। সমগ্র পৃিথবীেত সর্বকােলর এিটই
হেলা সবেচেয় বড় মুর্িত।
অপর িদেক ১৯৮৩ সােলর ১৮ই েফব্েরয়ারীেত আসােমর নওগাঁও েজলার েনলীেত বাঙালী
মুসিলমেদর িবরুদ্েধ েয নৃশংস গণহত্যািট ঘেটিছল -েসিটই হেলা আসােমর সমগ্র
ইিতহােস

সবেচেয়

েকন্দ্ের

ও

বড়

আসােম

গণহত্যা।
–উভয়

েসিটও

স্থেলই

িছল

ঘেটিছল

কংগ্েরেসর

কংগ্েরেসর

সরকার।

শাসনামেল।
েস

সময়

তখন

ভারেতর

প্রধানমন্ত্রী িছল ইন্িদরা গান্িধ। েস গণহত্যায় মৃেতর সংখ্যা সরকাির ভােব
২,১৯১

জন

বলা

েফব্েরয়ারীর

হেলও

সকােল

েবসরকাির

মুসিলম

িহসােব

িনর্মূেলর

তা

িছল

উদ্েদশ্য

১০

হাজােরর

িনেয়

স্থানীয়

উপর।

১৮ই

িহন্দুগণ

পিরকল্িপত ভােব হামলা কের ১৪িট গ্রােমর উপর। নারী-িশশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা
েকউই েরহাই পায়িন। পশুেদর মােঝ েকউ খুন বা ধর্িষক হেল পশুসমােজ তা িনেয়
িবচার বেস না। মুসিলম নর-নারী খুন বা ধর্িষতা ভারেতর আদালেতও েসিট হয়।
নেরন্দ্র েমািদর পূর্েব কংগ্েরসও েতমিন এক িনেরট অসভ্যতা নািমেয় এেনিছল
েযমন হায়দারাবােদ, েতমিন আসােমর েনলীেত।
তাই েনলীেত অিত নৃশংস গণহত্যার পরও তা িনেয় আদালেত েকান িবচার বেসিন।
কােরা েকান শাস্িতও েদয়া হয়িন। েস সময় মুসিলমেদর পক্ষ েথেক থানায় ৬৮৮িট
হত্যা মামলা হেয়িছল, সরকার সবগুেলা মামলাই খািরজ কের েদয়। এবং েসিট করা
হয়

গণহত্যর

মূল

আেয়াজক

চরম

মুসিলম

িবেরাধী

ছাত্র

সংগঠন

“অল

আসাম

স্টুেডন্টস ইউিনয়ন”র (AASU) উগ্র িহন্দুত্ববাদী েনতােদর তুষ্ট করেত। এবং
১৯৮৫ সােল েসিট কের আেরক কংগ্েরসী প্রধানমন্ত্রী এবং ইন্িদরার পুত্র
রািজব গান্িধ। ইন্িদরার আমেল েতওয়ারীর েনতৃত্েব একিট তদন্ত কিমিট করা হয়;
৬০০ পৃষ্টার একিট িরেপার্টও েলখা হয়। েস িরেপার্েটর মাত্র িতনিট কিপ

রেয়েছ; তেব েকানিটই আজ অবিধ আেলার মুখ েদেখিন। েস িরেপার্টিট পিরকল্িপত
ভােব েগাপন করা হেয়েছ অপরাধীেদর ভয়ানক অপরাধগুিলেক েগাপন করার জন্য।
এভােব গণহত্যার নায়কগণই শুধু শাস্িত েথেক মুক্িত পায়িন, সরকারেক িনষ্কৃিত
েদয়া

হেয়েছ

েস

গণহত্যার

িশকার

মুসিলম

পিরবারগুিলেক

ক্ষিতপূরণ

েদয়ার

দায়বদ্ধতা েথেক। েকাথাও মুসিলম িবেরাধী গণহত্যা হেল তদন্েতর নােম এরূপ
কিমিট করা এবং েস কিমিটর িরেপার্টেক েগাপনা করাই হেলা প্রিতিট সরকােরর
িচরাচিরত

নীিত।

েসিট

েযমন

কংগ্েরেসর,

েতমিন

িবিজিপর।

বরং

মুসিলম

িনর্মূেলর লক্ষেক সামেন েরেখ আসােমর পিরস্িথিতেক এখন অন্যিদেক েঘারােনা
হচ্েছ। আসােম চলমান গণহত্যাগুিল েথেক েযসব মুসিলম এেতািদন েবঁেচ এেসেছ
এখন তােদরেক বাংলােদশ েথেক অৈবধ অনুপ্রেবশকারী বেল ভারত েথেক তাড়ােনার
ফন্িদ করা হচ্েছ। তােদরেক বাদ েদয়া হেয়েছ ভারতীয় নাগিরেকর তািলকা েথেক।
এবং বহু আেগই বাদ েদয়া হেয়েছ েভােটর তািলকা েথেক। এেদর সংখ্যা প্রায় ৪০
লক্ষ। বাংলােদশ সরকার তােদর িনেত রাজী না তােদরেক কনেসন্ট্েরশন ক্যাম্েপ
পাঠােনা

হেব।

তখন

তােদর

বাঁচেত

হেব

নাগিরকত্বহীন,

েভাটািধকারহীন,

মানবািধকারহীন পশুর জীবন িনেয়। মায়ানমােরর সরকার যা কেরেছ েরািহঙ্গােদর
সােথ -ভারত সরকার অিবকল েসিটই করেত যাচ্েছ আসােমর মুসিলমেদর সােথ।
অপরিদক বাবির মসিজেদ েভঙ্েগ মািটেত িমিশেয় েদয়ার কাজিটও িবিজিপ আমেল
হয়িন, হেয়েছ কংগ্েরেসর শাসনামেল। তখন ভারেত কংগ্েরস দলীয় প্রধানমন্ত্রী
িছেলন নরিসমা রাও। মসিজদ ভাঙ্গার কাজিট চেল সারািদন ধের। চেল প্রচণ্ড
উৎসবভের। েস সন্ত্রাসী ঘটনািট সারা িবশ্েবর মানুষ িটিভেত েদেখেছ। েদেখেছ
ভারেতর

প্রধানমন্ত্রী,

মন্ত্রী

পিরষদ

সদস্য,

েলাকসভার

সদস্য

এবং

প্রশাসিনক ও পুিলশ কর্মকর্তাগণ।িকন্তু ঐিতহািসক মসিজদ ধ্বংেসর সন্ত্রাস
থামােত েকউই েকান উদ্েযাগই েনয়িন। তােদর সবাই েস বর্বরতািট নীরেব েদেখেছ।
এরূপ নৃশংসক অসভ্যতা িক েকান সভ্য েদেশ আশা করা যায়? অথচ েসিটই হেলা
ভারেতর রাজৈনিতক সংস্কৃিত ও নীিতেবাধ। কংগ্েরেসর শাসনামেলই বহু হাজার
িশখেক

হত্যা

করা

হ্ত্যাকান্েডরও

হয়

েকান

ইন্িদরা

িবচার

গান্িধ

হয়িন।

বাবির

হত্যার
মসিজদ

প্রিতেশাধ
ভাঙ্গা

িনেয়

িনেত।

েস

আন্েদালন

িবিজিপ েনতা আদভািন শুরু করেলও িহন্দুেদর জন্য মসিজেদর দরজা প্রথম খুেল
েদয় রাজীব গান্িধ। এবং এেতই পরবর্তীেত উৎসাহ পায় িবেজিপ েনতাকর্মীগণ।

েয অপরাধ বামপন্িথেদর
বামপন্িথগণ িনেজেদর অসাম্প্রদািয়ক রূেপ পিরচয় েদয়।
িবরুদ্েধ

তােদর

কান্ড

িক

কম

সাম্প্রদািয়ক

ও

কম

িকন্তু মুসিলমেদর
হৃদয়িবদারক?

পশ্িচম

বাংলায় বাপফ্রন্ট ক্ষমতায় িছল ৩৪ বছর। মুসিলম জনসংখ্যা প্রায় শতকরা িতিরশ

ভাগ হেলও পশ্িচম বাংলার সরকাির চাকুিরেত তােদর সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগও নয়।
সরকােরর েযখােন খরচ েসখােনই আয়। সরকাির চাকুিরেত স্থান েপেল তাই জনগেণর
বঞ্চনা বােড়। পশ্িচম বাংলার মুসিলমেদর এ বঞ্চনা গুজরােতর মুসিলমেদর েচেয়ও
অিধক।

এিট

িহন্দুেদর

িক

বামপন্িথেদর

সংখ্যা

শতকরা

৯

অসাম্প্রদািয়ক

ভাগ;

অথচ

তােদর

নীিতর

প্রকাশ?

বাংলােদেশ

সংখ্যা

চাকুিরেত

শতকরা

২০

ভােগরও েবশী। তাছাড়া বামপন্িথগণও েয কতটা সাম্প্রদািয়কতায় আচ্ছন্ন তার
প্রমাণ

তারা

েরেখেছ

২০১৯

সােলর

পার্লােমন্ট

িনর্বাচেন।

গত

িনর্বাচেন

পার্লােমন্েটর একিট আসেনও িসিপএম এবং তার শরীক বামপন্িথরা িবজয়ী হেত
পািরিন। বামপন্িথেদর েভাট পেড়েছ িবিজপীেক িবজয়ী করেত। ফেল পশ্িচম বাংলায়
িবিজিপর আসন ২ েথেক েবেড় ১৮েত উন্নীত হেয়েছ।
ভারেত আেরক অন্যতম

প্রধান বামপন্িথ সংগঠন হেলা উত্তর প্রেদেশর মুলায়াম

িসং ইয়াদেবর সমাজবাদী দল। এ দলিটর হােতও ক্ষমতা িগেয়িছল উত্তর প্রেদেশ।
এবং তােদর ক্ষমতায় যাওয়ার িপছেন িছল উত্তর প্রেদেশর প্রায় ২০% ভাগ মুসিলম
েভাট। অথচ েস দলিটর শাসনামেলই ২০১৩ সােল অিত নৃশংস মুসিলম গণহ্ত্যা ঘেট
মুজাফ্ফর নগের। প্রায় ২০০ জন মুসিলমেক হত্যা করা হয় এবং গৃহহীন করা হয় ৫০
হাজারেক। কেয়ক সপ্তাহ ধের চেল েস গণহত্যা। িকন্তু েস গণহত্যা থামােত
উত্তর প্রেদেশর বামপন্িথ সরকার কার্যকর েকান ভূিমকাই পালন কেরিন। দাঙ্গা
েশেষ উদ্বাস্তুেদরেক তােদর িনজ ঘের েফরার িনরাপত্তাও েদয়িন। ফেল ৬ বছর
পরও তােদর অিধকাংশই এখেনা ক্যাম্েপ উদ্বাস্তু জীবন কাটাচ্েছ। এ হেলা
ভারতীয় বামপন্িথেদর মানবতার মান।

গণহত্যা ও গণধর্ষণ িক অভ্যন্তরীণ িবষয়?
গণহত্যা, গণধর্ষণ বা গণিনর্যাতন – এ অপরাধগুিলর েকানিটই েকান েদেশরই
অভ্যন্তরীণ

িবষয়

নয়।

ভারেতরও

নয়।

এগুিল

মানবতা

িবেরাধী

আন্তর্জািতক

অপরাধ। এগুিল একিট ব্যর্থ রাষ্ট্েরর এবং েস রাষ্ট্েরর বুেক িনহত মানবতার
সুস্পষ্ট আলামত। েকান অপরাধীই িনেজর অপরাধ-প্রবনতােক িনেজর মধ্েয সীিমত
রােখ

না,

সংস্কৃিতেত

বরং

সমােজ

পিরণত

হয়।

হত্যা,
এমন

ধর্ষণ

অপরাধীেদর

ও

চুির-ডাকািত

হােত

রাষ্ট্র

িনেয়

বাঁচাই

অিধকৃত

হেল

তার

অপরাধ

কর্েমর প্লাবন আেস রাষ্ট্র জুেড়। তাই গণহত্যা, গণধর্ষণ বা গণিনর্যাতন শধু
কাশ্মীের সীিমত নয়, েস বর্বরতা অিত বীভৎস রূেপ ঘটেছ গুজরাত, আসাম, উত্তর
প্রেদশ,

মহারাষ্ট্রসহ

সমগ্র

ভারত

জুেড়।

শুধু

মুসিলমেদর

িবরুদ্েধ

নয়,

খৃষ্টান, আিদবাসী এবং িনম্ম বর্েণর দুর্বল মানুষেদর িবরুদ্েধও।
পােশর

বাড়ীেত

খুন,

ধর্ষণ

বা

অগ্িনসংেযাগ

ঘটেল

তা

কখেনাই

েস

গৃেহর

অভ্যন্তরীণ িবষয় থােক না। েসিট থামােত প্রিতেবশীেদর হস্তক্েষপ অিনবার্য
হেয় পেড়। এবং েসিট রাষ্ট্েরর ব্যাপােরও। তেব প্রিতেবশী রাষ্ট্েরর সরকার
যিদ

েশখ

মুিজব

বা

েশখ

হািসনার

ন্যায়

িনেজরাই

খুন-গুেমর

রাজনীিতর

ফ্যািসবাদী দুর্বৃত্ত হয় তেব অন্য কথা। এরা তখন ফ্যািসবাদেক তীব্রতর করেত
প্রিতেবশী ফ্যািসস্টেদর েকায়ািলশন গেড়। হািসনা ও নেরন্দ্র েমাদীর মােঝ
েসিটই হেয়েছ। তাই বাংলােদেশর ক্ষমতাসীন ফ্যািসবাদী হািসনা েয নেরন্দ্র
েমাদীর ফ্যািসবাদী নৃশংসতায় সর্বাত্মক সহায়তা িদেব –েসিট শুধু স্বাভািবকই
নয়, কাঙ্িখত িবষয়ও। তাই হািসনার সরকার সর্বাত্মক েচষ্টা, বাংলােদেশর জনগণ
যােত কাশ্মীরীেদর প্রিত সমর্থণ জানােত ভারেতর িবরুদ্েধ মারমুখী না হয়।

েকান েদেশ গণহত্যা, গণধর্ষণ বা গণিনর্যাতেনর অপরাধগুিল ঘটায় েস েদেশর
ফািসস্ট সরকার। েস অপরােধর িশকার হয় অসহায় দুর্বল জনগণ। ভারেত েস অসহায়
জনেগাষ্িঠ হেলা মুসিলম জনগণ। এবং অপরাধী পক্ষিট হেলা নেরন্দ্র েমাদীর
সরকার ও তার দল িবিজিপ। সােথ রেয়েছ আর এস এস, িবশ্বিহন্দু পিরষদ, বজরং দল
ও িশব েসনাসহ সকল িহন্দুত্ববাদী সংগঠন। যারা িবশ্েব শান্িত চায় তারা এমন
একিট ফ্যািসস্ট রাষ্ট্েরর িনদারুন ৈনিতক ব্যর্থতা ও নৃশংস বর্বরতা িনেয়
কখেনাই িনশ্চুপ থাকেত পােরনা। িনশ্চুপ থাকেল এ নৃশংস অপরাধগুিল ঘটােত
েবপেরায়া হেব েস েদেশর ভয়ংকর অপরাধীগণ। তখন সংঘিটত হেব ইিতহােসর অিত
বর্বরতম গণহত্যা -যা িনকট অতীেত ঘেটেছ রুয়ান্ডা ও বসিনয়ােত। তখন ভারত
েথেক িনর্মূল হেব েসেদেশ ২০ েকািট মুসিলম।

ঈমােনর পরীক্ষা বাংলােদশীেদর
হত্যা, গুম, ধর্ষণ ও িনর্যাতেনর িশকার মজলুম মুসিলমেদর পােশ দাঁড়ােনািট
মুসিলম উম্মহর রাজনীিতর িবষয় নয়, এিট দ্বীিন ফরজ তথা বাধ্যতামূলক। স্েরফ
নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত আদােয় ঈমান বাঁেচ না; ঈমান বাঁচােত দািয়ত্ববান
হেত হয়। মুসিলম উম্মাহ একিট েদেহর ন্যায়। ফেল এক হােত েকউ আঘাত হানেল
অন্য হাত ত্বিরৎ বাধা েদয়। ফেল েকান মুসিলেমর উপর হামলা হেল িনষ্ক্রীয় ও
নীরব থাকািট ঈমানদারী নয়। ফেল মজলুম কাশ্মীরীেদর বাঁচােত ময়দােন নামার
দািয়ত্বিট

শুধু

পািকস্তানীেদর

নয়,

বাংলােদশীেদরও।

িবশ্েবর

অন্যান্য

মুসিলমেদরও। েস দািয়ত্ব পালেন অবেহলার অর্থ েবঈমানী িনেয় বাঁচা।
েয

েকান

যুদ্েধর

িতনিট

রূপ

থােক।

এক)

সামিরক;

২)

অর্থৈনিতক;

৩)

বুদ্িধবৃত্িতক। বাংলােদেশর জনগণ অন্ততঃ অর্থৈনিতক ও বুদ্িধবৃত্িতক যুদ্েধ
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রাখেত পাের। বাংলােদশ ভারেতর দ্িবতীয় বৃহত্তম বাজার।

এ মুহুর্েত বাংলােদেশর নাগিরকেদর উপর ফরজ হেলা ভারেতর পণ্য বর্জন করা।
ভারেতর পণ্য েকনার অর্থ হেলা, মুসিলম হত্যায় ভারতেক যুদ্েধর রশদ সংগ্রহ
এবং অস্ত্র িনর্মােণ বা ক্রেয় সাহায্য করা। অতএব এিট ভয়ংকর যুদ্ধাপরাধ
এবং ধর্মীয় ভােব হারাম। এর অর্থ দাড়ায়, েয ব্যক্িত ভারতীয় পণ্য িকনেব েস
বস্তুতঃ সরাসির শরীক হেব সকল প্রকার ভারতীয় অপরােধর সােথ। এবং ভারতীয়
েসনাবািহনীর

হােত

যত

মুসিলম

িনহত,

ধর্িষত

বা

িনর্যািতত

হেব

–ভারতীয়

পণ্েযর েস ক্েরতা জিড়ত হেব েসসব অপরােধর সােথও। ফেল েকান মুসিলম িক েজেন
বুেঝ ভারতীয় পণ্য িকনেত পাের?
বাংলােদেশর হািসনা সরকারেক বাংলােদেশর জনগণ িনর্বািচত কেরিন। এ সরকার
বস্তুতঃ ভারেতর মদদপুষ্ট সরকার। েশখ হািসনা ক্ষমতায় িটেক আেছ ভারত সরকার
ও ভারতীয় েগােয়ন্দােদর সহায়তা িনেয়। ফেল ভারেত মুসিলমগণ যতই খুন, ধর্ষণ ও
িনর্মম অত্যাচােরর মুেখ পড়ুক না েকন, -েয েকান ভারতীয় গুণ্ডার ন্যায়
হািসনাও েসিটেক সমর্থন করের। হািসনার সরকার বরাবরই বেল আসেছ কাশ্মীের যা
িকছু হচ্েছ তা ভারেতর অভ্যন্তরীণ িবষয়। অথচ েকান েদেশ মুসিলমেদর উপর
হত্যা, ধর্ষণ বা অত্যাচার হেল তােদরেক তা েথেক বাঁচােনা প্রিতিট মুসিলেমর
কােছ

তার

ঈমানদারীর

িবষেয়

পিরণত

হয়।

েসিট

অিত

গুরুত্বপূর্ণ

ৈবেদিশক

নীিতেত পিরণত হয় প্রিতিট মুসিলম েদেশর। তাই যারা ভারেতর দাস তারা চুপ
থাকেলও

েকান

মুসিলেমর

কােছ

েসরূপ

আত্মসমর্পেণর

নীিত

িক

কখেনাই

গ্রহণেযাগ্য হেত পাের? কারণ ঈমানদারেক শুধু মহান আল্লাহতায়ালা ও তাঁর
রাসুেলর

পক্েষ

সাক্ষ্য

িদেল

চেল

না,

দাঁড়ােত

হয়

জােলেমর

িবরুদ্েধও।

১৭/০৮/২০১৯

ভারতীয় িনর্বাচনঃ
অপরাধীেদর

িবশাল

িবজয়

অপরাধীেদর িনরংকুশ িবজয়
২০১৯ সােলর ভারতীয় পার্লােমন্ট িনর্বাচেন িনরংকুশ িবজয় জুটেলা
ভয়ানক অপরাধীেদর। তােদর িবজেয় ভারেতর ২০ েকািট মুসিলম এবং বহু
েকািট খৃষ্টান ও তথাকিথত দিলত বা অচ্ছুৎেদর জীবেন েয দ্রুত

দুর্গিত েনেম আসেব -তা িনেয় সন্েদহ অিত সামান্যই। েজারদার হেব
আসাম েথেক ৪০ লাখ মানুেষর গােয় বাংলােদশীর েলেবল লািগেয় েয
েদশত্যােগ বাধ্য করার ন্যায় বহুিবধ মুসিলম িবেরাধী উদ্েযাগ। েস
নৃশংসতা ছিড়েয় পড়েব পশ্িচম বাংলােতও। িকন্তু তােত পিরনােম
ক্ষিতগ্রস্ত হেব েয েখাদ ভারত -তা িনেয়ও িক েকান সন্েদহ আেছ?
অপরাধীেদর িবজেয় েকান েদশই লাভবান হয়না। বরং বােড় অপরাধ কর্ম ও
অশান্িত। তাছাড়া িবজয়ী অপরাধীগণ েয ভয়ানক অপরাধী -েস িবষয়িট েকান
েগাপনীয় িবষয় নয়। নেরন্দ্র েমাদী ও তার েসনাপিত অিমত শােহর হাতই
শুধু গুজরােতর মুসিলম রক্েত রঞ্িজত নয়, রক্েতর গন্ধ আেস আেরা
অেনক িবজয়ী এমিপ ও মন্ত্রীেদর গা েথেকও। িনছক অিহন্দু হওয়ার
অজুহােত েয েদেশর ২০ েকািট মানুষেক –যা জার্মান, ইংল্যান্ড বা
ফান্েসর জনসংখার িতনগুেণর অধীক, রাজৈনিতক, প্রশাসিনক ও অর্থৈনিতক
অঙ্গণ েথেক পিরকল্িপত ভােব দূের রাখা হয়, েস েদেশ কল্যাণকর িকছু
িক আশা করা যায়? কল্যাণমুিখ সরকােরর কাজ েতা ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও
জাত-পােতর উর্দ্েধ উেঠ েদেশর েবকার নাগিরকেদর কাজ েদয়া,
কর্মক্েষত্র েথেক দূের রাখা নয়। অথচ ভারেত ২০ েকািট মুসিলমেদর
অবেহিলত রাখাই হেলা সরকাির নীিত।
ভারতীয়গণ অতীেতর ইিতহাস েথেক েকান িশক্ষাই েনয়িন। প্রায় েদড় শত
বছর আেগ বাংলার িহন্দুেদর জীবেনও েরনাসাঁ এেসিছল। িকন্তু পিরণােম
েস েরনাসাঁ বাঙালী িহন্দুেদর েতমন েকান কল্যাণ েদয়িন। কারণ,
িহন্দুরা িনেজেদর কল্যাণ েচেয়িছল প্রিতেবশী মুসিলমেদর অকল্যাণ
ঘিটেয়। তারা এিগেয় েযত েচেয়িছল িশক্ষা-দীক্ষা, চাকুির-বাকুির ও
অর্থনীিতেত , মুসিলমেদর বাদ িদেয়ই। তােদর েস অপরােধর কারেণই
১৯৪৭’েয় বাংলা িবভক্ত হেয়েছ। এবং বাঙালী িহন্দুরা শুধু ভারতীয়
রাজনীিতেতই প্রভাব হারায়িন, প্রভাব হািরেয়েছ িনজ প্রেদশ পশ্িচম
বাংলােতও। এবােরর িনর্বাচেনর পর পশ্িচম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী
মমতার বানার্িজর আশংকা, গুজরােতর উগ্রবাদী িহন্দুেদর খুেনাখুিন ও
মুসিলম িনপীড়েনর রাজনীিত শুরু হেত যাচ্েছ েখাদ পশ্িচম বাংলায়।
মমতার বানার্িজর আশংকািট আেদৗ িভত্িতহীন নয়। এবােরর সংসদ
িনর্বাচেন ভারতীয় জনতা পার্িট (িবিজিপ)’র সবেচেয় বড় িবজয়িট এেসেছ
পশ্িচম বাংলায়। ২০১৪ সােলর িনর্বাচেন িবজিপ েপেয়িছল রাজ্েযর ৪২িট
েলাকসভা আসেনর মােঝ মাত্র ২িট; এবার েপেয়েছ ১৮িট। এ িবশাল িবজেয়
বলীয়ান হেয় িবিজিপ ইিতমধ্েযই কলকাতাসহ পশ্িচম বাংলার নানা শহের
রাজৈনিতক পিরেবশ লাগাতর অশান্ত ও উত্তপ্ত কের চেলেছ। অরাজকতার
েদাহাই িদেয় ষড়যন্ত্র চলেছ মমতা বানার্জীর সরকারেক হিটেয়

েকন্দ্রীয় শাসন বলবৎ করার। তাছাড়া িবিজিপ েকান রাজ্েয শক্িতশালী
হেল েস রাজ্েয যা দ্রুত িবনষ্ট হয় তা হেলা সাম্প্রদািয়ক সম্পৃিত
ও শান্িতর পিরেবশ। িছটােনা হয় ঘৃনার েপ্ট্েরাল। সৃষ্িট হয় েয
েকান মুহুর্েত সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গার আগুন জ্বেল উঠার উপেযাগী
পিরেবশ। েমাদীর শাসনামেল এমনিটই হেয়েছ গুজরােত, এবং আজ তা হেত
যাচ্েছ উত্তর প্রেদেশ। উত্তর প্রেদেশ ঘের গরুর েগাশেতা রাখার
সন্েদেহ মুসিলমেদর িপিটেয় হত্যা করা হচ্েছ। হত্যা করা হচ্েছ গরুব্যবসায়ীেদর। ভারতীয় মুসিলমেদর প্রােণর মূল্য গরুর েচেয়ও নীেচ
েনেমেছ। সরকােরর প্রােয়ািরিট যতটা গরুর িনরাপত্তা িদেত, েসিট েনই
মুসিলেমর জান-মাল ও ইজ্জত বাঁচােত। অবস্থা এতটাই নাজুক েয,
মুসিলম মােয়রা টুিপ মাথায় িদেয় সন্তানেদর মসিজেদ পাঠােত ভয় পায়।
আশংকা এখােন বজরং দল বা আরএসএস গুন্ডােদর হােত পেথ িনহত হওয়ার।
েতমন একিট মুসিলম িবেরাধী সন্ত্রােসর হাওয়াই েবগবান হচ্েছ পশ্িচম
বাংলায়। তেব পশ্িচম বাংলায় খুেনাখুিন শুরু হেল েসিট েয শুধু েয
পশ্িচম বাংলা সীিমত থাকেব না -তা িবশাল পিরবর্তন আনেত পাের সমগ্র
পূর্ব-ভারেতর রাজৈনিতক মানিচত্ের। ভারেত ২০ েকািট মুসিলেমর
িনরাপত্তা েদয়ার দািয়ত্বিট মূলতঃ ভারত সরকােরর। িকন্তু ভারত তােত
ব্যর্থ হেল ২০ েকািট মুসিলম িক তেব িবলীন হেয় যােব? প্রিতেবশী
রূেপ সুস্থ্য আচরেণ িহন্দুগণ ব্যর্থ হেল তােদর জন্য পৃথক ভূিমর
দাবী তখন অিনবার্য হেয় উঠেব। এ ২০ েকািট মুসিলম বাংলােদশ বা
পািকস্তান েথেক িগেয় েসখােন ঘর বাঁেধিন। আসমান েথেকও তারা নািযল
হয়। জন্মসূত্ের তারা ভারতীয়; ফেল ভারত ভূিমেতই িনরাপদ বাসস্থান
পাওয়ািট েয তােদর ৈবধ মানিবক অিধকার -েসিট িক অস্বীকােরর উপায়
আেছ?

মৃত গণতন্ত্র এবং িবজয় ফ্যািসবােদর
িশক্ষা, সংস্কৃিত, দর্শন, নীিত-ৈনিতকতা ও মূল্যেবােধ জনগেণর
স্তের িবপ্লব না এেল িনর্বাচেন িবপুল ভােব িবজয়ী হয় েচার-ডাকাত,
েভাট-ডাকাত, খুিন, ধর্ষক ও সন্ত্রাসীর ন্যায় ভয়ানক অপরাধীরা। তখন
স্ৈবরাচাির খুিনরা শুধু এমিপ বা মন্ত্রী হয় না, বরং েদেশর েনতা,
িপতা, বন্ধু রূেপ প্রিতষ্ঠা পায়। এর উদাহরণ শুধু বাংলােদশ নয়,
বরং সবেচেয় বড় উদাহরণিট হেলা ভারত। গণতন্ত্েরর নােম েসখােন শুরু
হেয়েছ িহন্দু েমজরিটর বর্বর স্ৈবর শাসন। ডাকাত আেরক ডাকাতেক
কখেনাই িনন্দা কের না। ফেল বাংলােদেশ েশখ হািসনা েভাটচুির,
েভাটডাকািত এবং গুম-খুন ও সন্ত্রােসর েয রাজনীিত প্রিতষ্ঠা

িদেয়েছ তা িবপুল প্রশংিসত হচ্েছ ভারতীয় শাসক মহেল। েমাদীর
শাসনামেল ভারেতর অর্থনীিতেত েকান উন্নয়ন ঘেটিন, বরং েবেড়েছ
েবকারত্ব এবং এেসেছ অর্থৈনিতক মন্দা। ঋেণর দায়ভাের আত্মহত্যা
করেছ হাজার গরীব কৃষক। অথচ এরপরও এবােরর িনর্বাচেন িবেজিপ’র
িবজয়িট ২০১৪ সােলর িবজেয়র েচেয়ও িবশাল। এর কারণ, েমাদী
অর্থনীিতেত উন্নিত আনেত না পারেলও এেনেছ উগ্র িহন্দুত্েবর
েজায়ার। ভারেতর ন্যায় েদশগুেলােত অর্থনীিতর েচেয় গুরুত্বপূর্ণ
হেলা ধর্ম –েসিট িহন্দু ধর্ম। এরই ফল হেলা, ৫৪৩ িসেটর
পার্লােমন্েট ২০১৪ সােল িবিজিপ েপেয়িছল ২৮২ িসট এবং এবার েপেয়েছ
৩০৩ িসট। ২০১৪ সােল েপেয়িছল ৩১.৩% েভাট এবং এবার েপেয়েছ ৩৭.৪%।
গণতন্ত্রেক যিদ বলা হয় জনগেণর েভােট েযাগ্যবানেদর িনর্বাচেনর
প্রক্িরয়া -তেব এ িনর্বাচেন গণতন্ত্র শুধু পরািজতই হয়িন, তার
মৃত্যু হেয়েছ। িবজয়ী হেয়েছ িনেরট ফ্যািসবাদ। ভারেতর রাজনীিত
অিধকৃত হেয়েছ ভয়ানক খুিন ও অপরাধীেদর হােত। এরই প্রমাণ, নেরন্দ্র
েমাদীর মন্ত্িরসভায় এবার যারা স্থান েপল তােদর মােঝ িবিভন্ন
ধরেনর েফৗজদাির অপরােধ িবচারাধীন আসািম হেলা ৩৯ শতাংশ। গতবাের
তােদর সংখ্যা িছল ৩১ শতাংশ। িবজয়ীেদর মধ্েয ২০১ এমিপ এমন যারা
নানারূপ অপরােধর আসািম। ভারতীয় গেবষণা সংস্থা এিডআর’েয়র মেত
মন্ত্িরসভার ৫৭ সদস্েযর মােঝ ২২ জেনর িবরুদ্েধই েফৗজদাির মামলা
আেছ। িবষয়িট েকান েগাপন িবষয়ও নয়। অপরাধ জগত েথেক আসা এসব
মন্ত্রীরা িনর্বাচন কিমশেন েদওয়া হলফনামােত তারা িনেজরাই উল্েলখ
কেরিছল েয, েফৗজদাির মামলায় তারা আসামী। িকন্তু তােত তােদর
িনর্বাচেন প্রার্থী হওয়া বা িবপুল েভােট িবজয়ী হওয়ােত েকান বাধা
পেড়িন। তােদর মধ্েয ১৬ জন হেলা এমন অপরাধী যারা খুন ও ধর্ষেণর
ন্যায় গুরুতর অপরােধর আসামী। আদালেত সাতিট মামলা আেছ এমন
ব্যক্িতও মন্ত্রী হেয়েছন। নবিনযুক্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অিমত শাহর
িবরুদ্েধ রেয়েছ চারিট মামলা।
এবােরর িনর্বাচনী যুদ্েধ নেরন্দ্র েমাদীর মূল েসনাপিত িছল অপরাধ
জগেতর অিমত শাহ। েমাদীর ন্যায় অিমত শােহর বাড়ীও গুজরােত। তােদর
উভেয়র হাতই িশক্ত হেয়েছ ২০০২ সােল গণহত্যার িশকার মজলুম
মুসিলমেদর রক্েত। মুখ খুলেল এখেনা রক্েতর গন্ধ েবরুয় তােদর মুখ
েথেক। দুর্বৃত্িত িবপুল সমৃদ্িধ িদেয়েছ তােদর সম্পেদ। ২০১২ সােল
িনর্বাচনী হলফনামায় অিমত শাহ তার পিরবােরর
সম্পদ েদিখেয়িছল ১২
েকািট ভারতীয় রুিপ। ২০১৯ সােল েদিখেয়েছ ৩৯ েকািট। ৭ বেছর তার
সম্পেদ েবেড়েছ ২৭ েকািট রুিপ। এত িবপুল অর্থ আকাশ েথেক পেড়িন,

বরং তা হেলা অপরােধর কামাই।
ব্যবসািট হেলা সরকাির দেল েযাগ
না, লােগ স্েরফ সন্ত্রােসর
রাজৈনিতক পদ এবং ক্ষমতা -উভয়ই

ভারেত অিত দ্রুত ধিন হওয়ার সহজ
েদয়া। এ ব্যবসায় েকান পুঁিজ লােগ
সামর্থ্য। েস সামর্থ্য থাকেল
জুেট।

ডাকাত দেল সবেচেয় নৃশংস ডাকাতেক সর্দার করা হয়, েতমিন সন্ত্রােসর
রাজনীিতেত সবেচেয় বড় সন্ত্রাসীেক। সন্ত্রােসর েস সামর্থ্য না
থাকেল স্থান জুেট েভাটােরর কাতাের, মন্ত্রী বা এমিপ রূেপ না। এক
কােলর “িট বয়” নেরন্দ্র েমাদীর কপাল খুেল তখন যখন িবেজিপ েনতা
লাল কৃষ্ণ আদভানীর েনতৃত্েব িহন্দুত্েবর েজায়ার শুরু হয়। েমািদ
আদবানীর দৃষ্িট েকেড়িছল ১৯৯২ সােল। েসিট গুজরাত েথেক হাজার হাজার
উগ্র িহন্দুেদর অেযাধ্যা িনেয় ঐিতহািসক বাবরী মসিজদ গুিড়েয় েদয়ার
কােজ িনেয়। বাবরী মসিজদ ধ্বংেস েমাদী িছল আদভানীর অন্যতম
েসনাপিত। বাবরী মসিজদ ভাঙ্গার পুরস্কার স্বরূপ িবিজিপর পক্ষ েথেক
েমািদেক
েদয়া
হয়
গুজরােতর
মুখ্যমন্ত্রীর
পদিট।
গুজরােতর
মুখ্যমন্ত্রী পেদ বসার পরই তার েনতৃত্েব শুরু হয় আেরক নৃশংস
পর্ব। েসিট গুজরােতর মুসিলমেদর উপর হত্যা, ধর্ষণ ও তােদর ঘরবাড়ী
ও েদাকােন আগুণ েদয়ার প্রক্িরয়া। ২০০২ সােল শুরু হয় মুসিলম
িনর্মূেলর গণহত্যা। মুখ্যমন্ত্রী রূেপ েস সময় েমাদীর উপর মূল
দািয়ত্বিট িছল পুিলশেক িনষ্ক্রীয় েরেখ হত্যা, ধর্ষণ এবং ব্যবসায়
আগুণ েদয়ার কােজ িহন্দু গুন্ডােদর পর্যাপ্ত সময় েদয়া। েস
িনধনযজ্েঞ মৃত্যু ঘেট ২ হাজােরর েবশী নরনারী ও িশশুর। পুিড়েয় ছাই
করা
হয়
বহু
হাজার
মুসিলেমর
গৃহ
ও
েদাকানপাট।
েয
সব
আশ্রয়েকন্দ্রগুিলেত গৃহহীন অসহায় মুসিলমগণ স্থান িনেয়িছল েমাদী
েসগুিলও বন্ধ কের
কারখানা রূেপ।

েদয়।

েসগুিল

িচহ্িনত

হেয়িছল

িশশু

উৎপাদেনর

খুন-ধর্ষেণর িবচাের অনুমিত িনেত হেব অপরাধী েথেক!
অপরাধীেদর িবপুল িবজেয় পিরস্িথিত এতটাই পাল্েট েগেছ েয, েকান
খুিন বা ধর্ষেকর িবচােরর আেগ েস অপরাধী েথেক প্রথেম অনুমিত িনেত
হেব। কারণ তারাই মন্ত্রী ও এমিপ। গুজরােত মুসিলম দলন প্রক্িরয়া
এবং ২০০২ সােল মুসিলম গণহত্যার কােজ নেরন্দ্র েমাদীেক েয অিমত
শাহ সর্বপ্রকার সহায়তা িদেয়িছল েসই এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হােত থােক আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দািয়ত্ব।
গুজরােত যখন মুসিলমেদর হত্যা ও তােদর ঘরাড়ী েপাড়ােনার কাজ মহা

ধুমধােম চলিছল তখন েস হত্যাযজ্ঞ থামােত পুিলশ বািহনী েকান
দািয়ত্ব পালন কেরিন। বরং েযসব পুিলশ অিফসারগণ িনজ উদ্েযােগ
দাঙ্গা থামােত তৎপর হেয়িছল তােদরেক শাস্িত েদয়া হেয়িছল অন্যত্র
বদলী কের। যােদর েনতৃত্েব েসিদন গুজরােত গণহত্যা পিরচািলত হেয়িছল
তােদর হােতই এখন ভারেতর শাসন ভার। ফেল গুজরাত হয় এখন সমগ্র ভারত।
আসাম েথেক তাই ৪০ লাখ মুসিলেমর িবতাড়েনর ষড়যন্ত্র। স্মরণীয় হেলা,
কলকাতায় মুসিলম এলাকার মধ্য িদেয় এবার এক িনর্বাচিন িমিছল
েনতৃত্ব িদেয়িছল অিমত শাহ। েস িমিছল েথেক অকথ্য ভাষায় দু’পােশর
মুসিলমেদর উদ্দ্যশ্য কের গািল গালাজ করা হয়। অসহায় মুসিলেমরা
েসিদন েস অকথ্য গািলগালাজ মুখ বুেজ সহ্য
কেরেছ। প্রিতক্িরয়া
েদখােল েসিদনই শুরু হেতা মুসিলম িনধনমুিখ দাঙ্গা।
নতুন মন্ত্িরসভা গঠেনর ৯ িদন পর নেরন্দ্র েমািদ শ্রীলঙ্কায় যান।
লক্ষ্য
িছল,
চার্েচর
উপর
সাম্প্রিতক
হামলায়
ক্ষিতগ্রস্ত
খ্িরষ্টানেদর প্রিত সহানুভূিত জানােনা। এিট িছল িনর্লজ্জ
ভন্ডামী। েমািদ িক ভূেল েগেছ ভারতীয় খৃষ্টানেদর উপর তার িনজ দেলর
েনতাকর্মীেদর নৃশংস হত্যাকান্েডর কথা? েমািদর মন্ত্রীসভায় স্থান
েপেয়েছ উিড়ষ্যার িহ্ন্দু চরমপন্িথেদর েনতা প্রতাপ চন্দ্র
সারাঙ্গী। প্রতাপ সারাঙ্গী সাতিট েফৗজদাির মামলার আসািম। েস হেলা
আরএসএস-িবেজিপ রাজৈনিতক েগাষ্িঠর সবেচেয় আক্রমণাত্মক সংগঠন বজরং
দল উিড়ষ্যার রাজ্েযর সভাপিত। এই দেলর কর্মীরাই ১৯৯৯ সােল
উিড়ষ্যায় অস্ট্েরিলয়ান খ্িরষ্টান যাজক গ্রাহাম স্েটইনেক দুই
েছেলসহ ঘুমন্ত অবস্থায় পুিড়েয় হত্যা কের।এরূপ এক বীভৎস খুেনর
সােথ জিড়ত হওয়া সত্ত্েবও প্রতােপর রাজনীিতর িসঁিড় েবেয় উপের উঠায়
েকান েছদ পেড়িন।
২০০২ সােল ‘বজরং দল’, ‘দুর্গাবািহনী’ এবং
‘িবশ্ব িহন্দু পিরষদ’ িমেল উিড়ষ্যার িবধানসভা ভবেনর েয হামলা
কের, তােতও েনতৃত্েব িছল প্রতাপ সারাঙ্গীর। েস সময় তােক আটকও করা
হেয়িছল। অথচ এ খুিন প্রতাপেক একিট নয় দুিট দপ্তেরর মন্ত্রী করা
হেয়েছ। িবেজিপর কর্মীেদর কােছ েস হেলা ‘উিড়ষ্যার েমািদ। সন্ত্রাস
ও খুেনর সামর্থ্য থাকেল িবিজিপেত েয কীরূপ মূল্য েমল -প্রতাপ
হেলা তারই প্রমাণ।
তেব নৃশংস অপরােধর সােথ জিড়ত হওয়ার কািহনী কােরা কােরা জীবেন
অিমত শাহ ও প্রতাপ চন্দ্েরর েচেয়ও অধীকতর বর্বর ও নৃশংস। তােদরই
একজন হেলা ভূপােলর প্রাগ্য ঠাকুর। এখেনা তােক মন্ত্রী করা হয়িন।
তেব প্রতাপ চন্দ্েরর মন্ত্িরত্ব পাওয়ােত রাস্তা খুেল েগল প্রাগ্য
ঠাকুেরর পথ। ২০০৮-এর েসপ্েটম্বের ভারতজুেড় মুসিলমেদর িবরুদ্েধ

স্থােন স্থােন েয লাগাতর েবামা হামলা চালােনা হয় তার মূল আেয়াজক
িছল প্রাগ্য ঠাকুর। েকাথাও েকাথাও আবার মুসিলমিবেরাধী দাঙ্গায়
িহন্দুেদর উসেক িদেত িহন্দু স্থাপনার উপরও সন্ত্রাসী হামলা
চালােনা হয়। ঘটনাস্থেল পাওয়া েগেছ হামলার কােজ ব্যবহৃত প্রাগ্েযর
েমাটরসাইেকলও। পুিলশী তদন্েত প্রাগ্েযর সংশ্িলষ্টতা ধরা পেড়
‘রাষ্ট্রীয় জাগরণ মঞ্চ’, ‘অিভনব ভারত’ ইত্যািদ নােম বহু েগাপন
িহন্দুত্ববাদী সংগঠেনর সােথ। বহুহত্যার সােথ জিড়ত এ সন্ত্রাসীেক
িবিজিপ ভূপাল আসেন প্রার্থী রূেপ খাড়া কের। মধ্যপ্রেদেশর সােবক
মুখ্যমন্ত্রী দ্িবগিবজয় িসংেক প্রায় চার লাখ েভােটর ব্যবধােন
হািরেয় িবজয়ী হয় প্রাগ্য ঠাকুর।
েভােটর মধ্য িদেয় েভাটােরর মন কথা বেল। প্রাগ্য ঠাকুর, অিমত শাহ
প্রতাপ সারাঙ্গীর মত অপরাধীেদর িবপুল েভােট িবজেয় প্রমাণ েমেল
ভারতীয় েভাটারেদর অন্তের মুসিলম িবদ্েবষী রূপিট কতটা প্রকট। এমন
িবষাক্ত মেনর েভাটারেদর মােঝ িক গণতন্ত্র বাঁেচ? বাঁেচ িক মানিবক
সভ্যতা? এরূপ েদেশ সহেজই সন্ত্রাসী দল গড়া যায়, িকন্তু সভ্য
গণতান্ত্িরক সরকারও িক গড়া যায়?
হত্যাকারীেক
নাথুরাম
গড়েস’েক

িনর্বাচনী প্রচারকােল গান্ধীর
প্রাগ্য
ঠাকুর
প্রকাশ্েযই

েদশপ্েরিমক রূেপ অিভিহত কেরেছ। িকন্তু তার েস উক্িত িবিজিপ’র
কােছ আপত্িতকর মেন হয়িন। ফেল দলীয় প্রার্থী পদ েথেক তােক
প্রত্যাহারও কেরিন। আর সন্ত্রােস তার জিড়ত থাকার িবষয়? প্রাগ্েযর
িবরুদ্েধ সন্ত্রােসর অিভেযাগেক িমথ্যা বলেছ িবিজিপ প্রধান অিমত
শাহ। আেরা িবস্মেয়র িবষয় হেলা, প্রাগ্য ঠাকুেরর িবরুদ্েধ প্রধান
তদন্তকারী পুিলশ কর্মকর্তা েহমন্ত কারকাের’েক রহস্যমূলক ভােব
প্রাণ িদেত হেয়েছ। প্রাগ্েযর সন্ত্রােসর িবরুদ্েধ তদন্েত নামায়
তােকও প্রাণ হারােত হয় সন্ত্রাসী হামলায়।
ভারতীয় গেবষণা সংস্থা এিডআর’েয়র িরেপার্ট মেত েলাকসভায় িনর্বািচত
এমিপ’েদর মােঝ ২৩৩ জেনর িবরুদ্েধ েফৗজদাির অপরােধর মামলা রেয়েছ।
গত সংসেদর েচেয় এ সংখ্যািট ১৪ শতাংশ েবিশ। এখন িবষয়িট সুিনশ্িচত
েয, আগামী িদেন ভারেতর নীিত িনর্ধারণ করেব নেরন্দ্র েমাদী, অিমত
শাহ, প্রতাপ চন্দ্র, প্রাগ্য ঠাকুেরর মত ভয়ানক অপরাধীরা। প্রশ্ন
হেলা, উগ্রবািদেদর হােত অিধকৃত ভারেতর ভিবষ্যৎ েচহারািট েয কতটা
িহংসাত্মক হেব -তা িনেয় অনুমান করািট িক আেদৗ কিঠন? ভারতীয়
জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ মুসিলম। সরকাির চাকুিরেত তােদর সংখ্যা শতকরা
৫ ভাগও নয়। উত্তর প্রেদেশ প্রায় ৫ েকািট মুসিলেমর বাস। িকন্তু
িবগত পার্লােমন্েট তােদর মধ্য িদেক একজনও এমিপ হেত পােরিন। এবার

২০ েকািট মুসিলেমর মধ্য েথেক এমিপ’র সংখ্যা মাত্র ২৫ জন। ঢাকা,
করাচী বা লােহােরর মত একিট শহের যত জন মুসিলম ডাক্তার,
ইঞ্িজনীয়ার, উিকল, সরকাির অিফসার, পুিলশ অিফসােরর বাস ভারেতর ২০
েকািট মুসিলেমর মােঝ তার িসিক ভাগও েনই। এরূপ অন্যায় ও অনাচােরর
িবরুদ্েধ কথা বলেল বলা হয় মুসিলেমর পক্েষ পক্ষপািতত্ব। বলা হয়
মুসিলম েতাষণ। েসিটেক িচত্িরত করা হচ্েছ অপরাধ রূেপ। মানবতা েতা
পশুত্ব িনেয় বাঁেচ না, েসজন্য মানিবক পিরচয়িট েতা অপিরহার্য।
িকন্তু ভারতীয় রাজনীিতেত েস মানিবক রূপিট এখন মৃত। আর মানবতার
মৃত্য হেল নরহত্যা, নারী-ধর্ষণ ও অগ্িনসংেযােগর ঘটনাও েয উৎসেব
পিরণত হেব েসিটই েতা স্বাভািবক। উৎসেবর েস প্রচণ্ড রূপিট েদখা
যায় মুসিলম গণহত্যামুিখ দাঙ্গাগুিলেত।

শুরুিট বহু আেগ েথেকই
তেব ভারত জুেড় মুসিলমেদর িবরুদ্েধ েযরূপ হত্যা, ধর্ষণ, িনপীড়ন ও
পেথঘােট দািড় েটেন অপমান করার েয অিভযান চলেছ -েসিট হঠাৎ কের
শুরু হয়িন। শুরুিট শত বছর আেগ েথেক। ভারত আজেকর এ অবস্থায়
েপৗঁেছেছ সংঘবদ্ধ পিরকল্পনা ও প্রস্তুিতর ফেল। এরূপ একিট অবস্থা
সৃষ্িটেত লাগাতর কাজ কেরেছ বহু িহন্দু বুদ্িধজীবী, রাজনীিতিবদ,
ধর্মগুরু ও িমিডয়া কর্মী। ভারেত উগ্র িহন্দুত্ববাদী জাগরণ ও
মুসিলমেদর িবরুদ্েধ ঘৃণার বাণী িনেয় সর্বপ্রথম েয ব্যক্িতিট
রাজনীিত ও বুদ্িধবৃত্িতর অঙ্গণ উত্তপ্ত কেরন িতিন হেলন িবনায়ক
দােমাদর সাভারকার। তার িচন্তাধারায় পুষ্ট হেয় ভারত জুেড়
প্রিতষ্ঠা পায় আরএসএস, িহন্দু মহাসভা, জনসংঘ এবং আজেকর িবিজিপ।
নেরন্দ্র েমাদীর রাজনীিতর শুরু হয় আরএসএস েথেক। সাভারকারই েজাের
েজাের বলা শুরু কেরন, “িহন্দুেদর মূল শত্রু হেলা মুসিলম, ইংেরজগণ
নয়। -(সূত্রঃ (Jaffrelot (2009). Hindu Nationalism: A Reader.
Princeton
University
Press.
pp.
14–15,
86–93. ISBN 1-4008-2803-1) প্রথম িবশ্বযুদ্েধ িতিন িহন্দুেদরেক
ইংেরজেদর পক্েষ যুদ্েধ েযাগ িদেতও উৎসাহ েদন। এবং অিধকৃত আরব
ভূিমেত ইংেরজেদর হােত ইসরাইল প্রিতষ্িঠত হেল েসিটেকও িতিন সমর্থণ
েদন। কংগ্েরেসর ব্িরিটশ িবেরাধী “ভারত ছাড়” আন্েদালেনরও িতিন
িবেরাধীতা কেরন। িতিনই বেলন, “েযসব মুসিলম ভারেতর পুিলশ ও
েসনাবািহনী রেয়েছ তারা হেলা ” traitors” তথা
গাদ্দার। ভারত
সরকারেক িতিন পরামর্শ েদন েসনাবািহনী, পুিলশ এবং সরকাির প্রশাসেন

মুসিলমেদর সংখ্যা কমােত। িনিষদ্ধ করেত বেলন মুসিলমেদর অস্ত্র
কারখানার মািলক বা শ্রিমক হওয়া েথেক। -(সূত্রঃ McKean, Lise
(1996), Divine Enterprise: Gurus and the Hindu Nationalist
Movement, University of Chicago Press, ISBN 97-0-226-56009-0)।
সাভারকােরর পর িহন্দুত্ববাদী উগ্রতার আেরক তারকা হেলা মাধব
সদািশব েগায়ালকার। সাভারকােরর ন্যায় েগায়ালকারও িছল মারাঠী। ১৯৩৮
সােল িহন্দুভারেতর েয রূপেরখািট িতিন েপশ কেরন তা হেলা িনম্নরূপ:
“The non-Hindu people of Hindustan must either adopt Hindu
culture and language, must learn and respect and hold in
reverence the Hindu religion, must entertain no idea but of
those of glorification of the Hindu race and culture…..In a
word, they must cease to be foreigners, or may stay in the
country wholly subordinated to the Hindu nation, claiming
nothing, deserving no privileges, far less any preferential
treatment—not even citizens’ rights.” (“Pakistan and a World
in Disorder—A Grand Strategy for the Twenty-First Century”,
p.78)।

েগায়ালকােরর

কথা,

“িহন্দুস্থােনর

অিহন্দুেদর

অবশ্যই

িহন্দু

সংস্কৃিত ও িহন্দু ভাষােক গ্রহন করেত হেব। তােদরেক অবশ্যই িশখেত
হেব এবং ভক্িত করেত হেব িহন্দু ধর্মেক। িহন্দু বর্ণ ও িহন্দু
সংস্কৃিতর জয়কীর্তন ছাড়া অন্য েকান েচতনােক তারা প্রশ্রয় িদেত
পারেব না। তারা িকছু দাবীও করেতও পারেব না –এমিন েমৗিলক নাগিরক
অিধকারও নয়।” িহন্দু ভারত িনেয় সাভারকার ও েগায়ালকােরর এিটই হেলা
েসই রূপেরখা যা আজ েকান িকতােব বন্িদ নয়; বরং েসিটর বাস্তবায়েন
েনেমেছ িবিজিপ, আরএসএস, বজরং দল, িশব েসনা, িবশ্ব িহন্দু পিরষেদর
ন্যায় অসংখ্য সংগঠন। তােদর ভারেত
মুসিলমেদর েকান স্থান েনই।
িহটলােরর ন্যায় তারাও রাষ্ট্রক্ষমতা দখেল গণতন্ত্র ও িনর্বাচনেক
ব্যবহার করেছ স্েরফ মই রূেপ। িকন্তু তােদর আসল পথিট হেলা
ফ্যািসবােদর। তােদর কােছ তাই অনুকরণীয় বীর পুরুষ হেলা জার্মানীর
িহটলার ও ইতালীর মুেসািলনী–যা সুস্পষ্ট সাভারকােরর েলখােত।
জার্মান ইহুদীেদর েয স্থােন বিসেয় িহটলার তােদর িনর্মূেল
েনেমিছল, ভারতীয় মুসিলমেদর জন্য বরাদ্দকৃত স্থানিটও হেলা েসিট।
তেব িহটলাের নৃশংস নীিত েথেক িশক্ষা িনেলও তারা িশক্ষা েনয়িন তার
ভয়াবহ পিরণিত েথেক। সামিরক ও অর্থৈনিতক িদক িদেয় িহটলােরর

জার্মানী িছল িবশ্বশক্িত। তা সত্ত্েবও িহটলােরর ফ্যািসবাদ
জার্মানীেক যা িদেয়েছ তা হেলা িনদারুন পরাজয়, নৃশংস বর্বরতা ও
বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞ। প্রশ্ন হেলা, িবিজিপর ফ্যািসবাদ ভারতেকও িক
িভন্ন িকছু িদেব? ১৪/০৬/২০১৯

Betrayal of Islamic Priority
and the Infrastructure of
Failure
The priority –
The core belief (iman) of a man never remain obscure or
hidden; rather gets expressed with precision through the
priority of his survival. In fact, iman of a believer works
through setting the priority –the most important issue in
life. In absence of iman, one fails to discover the right
priority; hence runs the risk of total failure of all survival
efforts. Such a man also runs the risks of becoming a
mercenary for the worst evil forces on earth; as a result,
earns a place in hellfire. A believer’s sole priority is to
please Allah Sub’hana wa Ta’lais by serving His agenda on
earth that entails the victory of Islam -His only prescribed
religion, over the religions of falsehood. He even shows his
readiness to sacrifice his life. A believer thus works as His
helper (ansarAllah) to free people from the roads to hellfire.
Only this way, a believer can serve his own agenda of earning
forgiveness from his Lord and attaining a place in the
paradise. Such a core priority plays the pivotal role in
deciding his priorities in politics, culture, education,
warfare and other aspects of life. As a result, a believer is
qualitatively different from a disbeliever. Instead of

floating with the cultural, ideological or political tide, he
remains tightly anchored to his own core agenda.
For a true Muslim, mere faith and faith-based rituals are not
enough. He must know the priorities of Islam, too; and needs
to embrace those priorities as his own. His incongruence or
incompatibility with the Islamic priorities gives clear
evidence that no longer he belongs to the Muslim ummah. This
is a clear mark of de-islamisation. Such a de-islamised man
shows his ideological and cultural readiness to join the enemy
rank and make war against the Muslims. Because of such deislamised people, the evil ideologies like communism,
socialism, nationalism, tribalism, secularism, monarchism
could recruit millions of readymade mercenaries from the
Muslim communities. The colonialist cum imperialists of the
West, too, could raise hundreds of thousands of mercenaries
from these people. They fought wars and gave lives to
strengthen the infidel occupation of the Muslim lands. Such
crimes still continue. In Islam, such home-grown enemies of
Islam are called murtadh; in the prophet’s (peace be upon him)
days the sharia law was applied to give them the capital
punishment.
Instead of tribal, racial or linguistic commonness, the common
faith, the common vision and the common priority united the
Muslims in their golden days. Hence, the concept of nation
state was unknown in more than thirteen hundred years of the
Islamic history. The disease of the Western ideologies could
infect the Muslims only after the colonial occupation.
Understanding of the Islamic priority runs very low in the
Muslim World. Whereas success never comes from prioritisation
of the wrong and the unimportant things.
In the name of
Islam, building mosques, religious madrasas, schools and
colleges still receives the highest priority. But the question
arises, is it the right priority for the Muslims to build more
mosques, more schools and more universities? The Muslims now
possess thousand times more mosques and schools than they had

at their golden days. They have more PhD’s and university
graduates than the USA or China had at the time of their
economic take off. In fact, the priority should be exactly the
same as the prophet of Islam (peace be upon him) had 14
hundred years ago. It is to build a fully Islamic state. After
his death, the rightly guided companions of the prophet (peace
be upon him) worked hard and sacrificed a lot as his khalifa
(viceroy) to give strong sustenance to the prophet’s state. It
continued as the Islamic Caliphate in later days.
It is very significant to note that the prophet (peace be upon
him) of Islam didn’t build a single mosque or madrasah during
his initial 13 years of prophet hood in Mecca. Then, the main
focus was to build war-ready enlightened soldiers who will be
ready to sacrifice their life, wealth and every potential to
establish and protect the state. For that, the prophet (peace
be upon him) was an all-time teacher, model and mentor for the
Meccan Muslims. Hence, his companion never said like the
companions of Prophet Musa (peace be upon him), “O Musa! Go
ahead with your God to fight for us, we stay here only to
wait.” The prophet (peace be upon him) never failed to
anticipate such indispensable wars –as happened in Badar,
Ohud, Hunayun and many other places, even before the inception
of the state.

The danger & the way-out
In a non-Muslim or un-Islamic state, one gets little
opportunity to know Islam. Nor can practise Islam fully. More
awfully, runs the risk of melt-down in a hostile political,
cultural and ideological milieu. As a result, the hellfire
becomes the ultimate abode. The western countries have indeed
shown their strength as a powerful melting pot. It is the case
not only in a Western or non-Muslim country; a Muslim country
under the infidel or the secularist occupation also present
with the same consequence. To be a true Muslim, like foods and

drinks, it also needs inputs and throughputs from Islamic
value-adding institutions. He or she needs to go through a
refining process of Islam’s own educational and cultural
system. To ensure such an environment of Islamic enrichment
and to protect the ummah from an ideological cum cultural
melt-down, the prophet (peace be upon him) of Islam and his
rightly guided companions needed to establish an Islamic state
from day one. It is indeed the greatest wisdom and the most
important sunnah of the prophet (peace be upon him). It is
also a Qur’anic obligation. In the whole history of Islam, it
proved to be the most costly project. And it is also the most
beneficial project for the whole mankind. To defend such a
crucial institution, more than 70 percent of the prophet
(peace be upon him)’s companions needed to sacrifice their
lives.
However, whatever massive has been the cost, the benefits of
such an Islamic caliphate is immensely huge. No man or
institution can approach near to its achievement. In the whole
human history, it is the only model of civilizational
excellence. The early Muslims could reach the highest
civilizational peak only due to this massive humanising
project on earth; not due to its millions of mosques or
monuments. The survival of Islam, the continuation of the
prophetic mission, the security of the Muslims’ lives and the
sustenance of Muslims’ glory through centuries were only
possible through such a supportive structure of caliphate. One
can feel the importance of oxygen only when he runs out of it.
The same is true with an Islamic caliphate. In its absence,
the Muslims now suffer from relentless calamities. Such an
institutional collapse of the Muslims and divisions of the
ummah into 57 states have indeed given birth to a perfect
recipe for endless catastrophe. The demographic surge of the
Muslims, the huge number of mosques, madrasas and industries,
the bulging per capita income of some Arab States and even the
nuclear bombs of Pakistan couldn’t work as the substitute of
the Islamic caliphate. The collapse of khelafa has indeed

precipitated the collapse of the Muslim ummah as a
civilizational force. The fall-out of such a collapse has been
so awful that it made almost 1.5 billion Muslims the real
orphans. The Hindu’s have India, the Christians have the USA,
the Chinese have China, the Jews have Israel; but the Muslims
have none. In absence of such a civilizational core state, the
Muslims in Syria, Iraq, Afghanistan, Kashmir, Myanmar,
Chechnya, Palestine, Xinxiang and many other parts of the
world now suffer from extreme persecution, humiliation and
deaths.

Survival without a mission!
It needs little evidence to prove that Islam can’t be fully
practised in a non-Muslim state. It is equally true in a
Muslim state under the enemy occupation. The ruling clique of
the non-Muslim and the un-Islamic countries never allows any
space to practise sharia, hudud, shura and jihad. How one can
be a true Muslim without practising these fundamentals?
Enjoining the right (a’maru bil ma’ruf) and eradicating the
wrongs (nehi anil mukar) are the two-prong mission that has
been Divinely assigned on every Muslim to help attain the
highest rank on earth and in the hereafter –as has been
revealed in Sura al-Imran, verse 110. Only through engaging in
such a mission, a believer can prove himself a true helper
unto Allah Sub’hana wa Ta’la. A believer then turns to a tool
to fulfil His Vision that Islam should prevail over all other
religions. (The famous Qur’an narrative of the Vision:
li’yuzhirahu ala’ddini kullihi). But under enemy occupation,
it is legally allowed only to be the helper of the occupying
forces; any visible pursuance of an Islamic mission is
considered a punishable offence.
In a non-Muslim or un-Islamic country, truly, a Muslim is
allowed to survive only with a detachment from the Qur’anic
decree. Therefore, he has to live without Islam’s mission and

vision. This is why migration from a kuffar land to an Islamic
country received so much important in Islam. Hence, the
migration of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and his
companions from Mecca to Medina received recognition as the
most important milestone in the civilizational growth of
Islam. The beginning of the Islamic calendar from the year of
migration indeed gave the full recognition to this point. In
fact, only after the establishment of an Islamic caliphate,
the Muslims could enjoy a safe premise to practise full Islam.
Only such a big state can provide the infrastructural strength
in fulfilling the Islamic obligation to help prevail Islam
over the falsehood. And only such a pan-Islamic state can help
dismantle the divisive walls raised in the name of land,
language, race and ethnicity. Hence, absence of such a core
Islamic state precipitates the worst catastrophic consequence:
the Muslims are then forced to live without full Islam. They
are forced to reconcile even with the imposed occupation,
deaths, destruction, deviation and ideological cum cultural
corruptions of the Muslim lands.

The punishing void
For a civilizational growth of a human, a constant nurture in
a value-adding institutional environment is indispensable.
Family, mosques, madrasas, schools and the cultural cum
educational milieu of the country constitute the essential
parts of such a value adding process. In absence of such
institutions, the risk of moral, cultural and spiritual
deprivation and death is immense. In fact, in such an
institutional void, men and women even with the physical
fitness turn equal and even inferior to the animals –as has
been stated in the holy Qur’an. (The Qur’anic expression:
ulaika k’al an’am, bal hum adal. Meaning: they are like the
animal, rather worse than that). The naked men and women who
live like animals in the jungles of Nicobar Island or Papua
New Guinea, are indeed the products of such institutional

void. Physically and genetically they resemble a man or woman;
but they can’t fit in a human society. Instead, they show more
compatibility with the fellow animals. When they see men and
women in their near vicinity, these fellow members of the same
human species quickly disappear into the forest –as shown in
documentaries on their life. It reinforces the notion that
meeting mere bodily needs doesn’t make people true human. The
moral, educational, cultural and spiritual needs to be
adequately addressed, too. For that, in the field of education
and culture, a value-adding vast infrastructure must be in
place to constantly build and strengthen the humane, moral and
spiritual ingredients of every man and woman. Otherwise, they
run the grave risk of moral death.

The magic state power
Family, community, mosques, schools and colleges have their
invaluable importance as the value-adding institutions. But
none of these is equal or superior to state and its powerful
infrastructure. State is the most powerful institution on
earth that can add ultimate humanising or dehumanising factors
to humans. The occupying force of a state can easily undo the
influence of other social and religious institutions. Millions
of mosques or madrasas are helpless to encounter the influence
of the state power. Even mosques and madrasas can be turned
into pubs, clubs, stables or fodder stores –as happened in
Soviet Russia and China during the communist era. If any state
power falls in the hand of evil forces, they can cause
unimaginable havoc on earth. Not only can they drop nuclear
bombs and turns cities into rubbles, but also can endorse the
worst criminals as god in the public life –as happened at the
hand Pharaoh and Nimrod. The magic of state power doesn’t end
here; it can even approve the most scandalous crimes in the
name of religion. It can indoctrinate people even in believing
the most unbelievable. Cow, snake or idol worshipping pagan
belief is indeed the product of such state-sponsored

indoctrination.

Such manipulative state power can even turn the societal space
more harmful than jungles. The animals never persuade people
in worshiping snakes, cows or idols: therefore do not guide
people to hellfire. Nor do they promote a tyrant killer like
Pharaoh to the label of a god. In fact, the most harmful evil
creatures on earth were not born in jungles, rather in states
run by the people like Pharaoh, Hitler, Stalin, Bush or Putin.
The state institutions then work as the largest evil industry
to produce the most murderous people in an industrial scale.
Occupying states, colonising countries, running gas chambers
and dropping nuclear bombs, cluster bombs, barrel bombs or
chemical bombs then become the acceptable norms. Such evil
states become the tools for making more devastating wars,
World Wars, genocidal massacres, ethnic cleansing and mindless
exploitation. The states then work as a massive machine to
mould people as cheerleaders or enthusiastic voters even for
the worst killers on earth.

The task of promoting and protecting moral and spiritual
health of humans is so heavy that it can’t be accomplished by
some individuals, parties or groups. Nor could be done mere at
homes, mosques or madrasas. Islamisation of people is
unattainable without full islamisation of the state and its
institutions; both must go parallel to each other. Otherwise
the state and the people those who run the state go in the
reverse direction together. Therefore, nothing can be more
important than islamisation of state. Such an extreme
sociological cum political necessity has also been emphasized
in the holy Qur’an; and was an inseparable part of the
prophet’s (peace be upon him) sunnah. Building an Islamic
state is indeed the greatest and the most distinctive legacy
of Prophet Muhammad (peace be upon him). In fact, the huge

success of the early Muslims owes greatly to the contribution
of such a powerful Islamic state. Only through such a state,
Islam could emerge as the most powerful civilizational force
on earth; and within a short span of time, the Muslims could
raise a powerful core state to promote Allah Sub’hana wa
Ta’la’s agenda both at home and abroad. No other faith or
religion, nor even the great prophets like Musa (peace be upon
him) or Isa (peace be upon him) could build such a state. As a
result, they couldn’t build any civilisation either. For the
same reason, Buddha failed too.

The highest piety
For building a higher civilisation, it needs inclusive
involvement of all the state and non-state actors and the
institutions. To accomplish such a highest act of piety, it
also needs indispensable inputs from All-knowing Allah
Sub’hana wa Ta’la. Such Divine inputs are made available
through the revealed Books. And, in such an endeavour of
state-building, all the believing men and women need to be
fully mobilised and engaged –as happened in the days of
prophet (peace be upon him). It is indeed a binding obligation
on them. Therefore, for a Muslim, remaining inactive or
unengaged is not an option. In fact, success or failure of the
ummah in raising such an Islamic state and civilisation
depends on the level of people’s involvement. In such an
islamising endeavour, the entire state establishment with all
of its leaders, institutions and manpower must play the
coordinating, mobilising and leadership role. Otherwise, all
efforts meet failure. In prophet’s days, not a single believer
remained inactive or disengaged from it. Any form of
disengagement was known as a marker of disbelief (kufr) or
hypocrisy (munafiqat). No other sector demanded such a massive
investment of time, energy, wealth and human lives than
building the Islamic state; most of the companions needed to
sacrifice their life. On the other hand, in absence of Islamic

state building endeavour, the people don’t sit idle. They
engage in doing the opposites: they fight for the mutual
destruction -as happening now in the Muslim World. As a
result, instead of moving forward, the people go quickly
downhill.
Building hospitals, high ways, farms, fisheries or industries
are definitely good deeds. But such economic or welfare works
do not add any moral highness to anyone. Nor does it add any
guidance to save people from hellfire. But the fate of the
mankind is decided elsewhere. It is the Divine state building
for the Divine purpose of enjoining the right and eradicating
the wrong. The Muslim countries now have thousands of
hospitals, high ways, farms, fisheries and industries. They
have nuclear bombs, too. But that didn’t help them emerge as a
civilizational moral force on earth. Neither did that add an
iota of glory to the Muslims on the world stage. The Muslims
built 57 national or tribal states, each with a different map
and flag. But none of these state has any humanising or
islamising role. The islamising or humanising objective of
Islam can never be achieved by a national or tribal state;
rather such states are fully incompatible with Islam’s core
agenda. Such states can’t match with the Vision of Allah
Sub’hana wa Ta’la. This is the greatest calamity of the
secular, tribal and nationalist states that swarm in the
Muslim World. Such a state leads its people to a total failure
in the hereafter; it indeed works as a fast moving train on a
satanic track to the hellfire. Whereas, the Muslims should set
the state-craft on the siratul mustaqeem; only then, the state
can help people moving towards paradise. Then, it does the
greatest benefit to its citizens. It is indeed the real
blessing of an Islamic state. Can any amount of other material
or social benefits can match such benefit in the hereafter?
Therefore, what else can be the act of highest piety than
building an Islamic state? It is awful that such a distinctive
difference between an Islamic and a non-Islamic state mostly
goes unnoticed by the Muslims due to hostile propaganda of the

evil forces!

The infrastructure of failure
Civilisation can’t be built on a small patch of tribal or
national landscape; it requires a much bigger trans-national
and trans-ethnic territory. So, tribalism and nationalism have
no place in Islam. Hence, it is a civilizational need to
abolish the restrictive tribal, ethnic or national boundaries.
So, the early Muslims didn’t delay for a single day in
dismantling the tribal, geographical or linguistic walls of
separation; they quickly went far beyond the boundary of
Arabian Peninsula. But the priority of the leaders of a
national and tribal state is different; they search even for
the faintest line of divisions among people on tribal and
ethnic pretext and fortify the divisions. They totally ignore
the Qur’anic decree that such division is forbidden in Islam.
Due to such deviant leaders, the Islam’s heart land of the
Middle East is divided into more than 20 tribal states. Thus,
they have successfully restricted the growth of pan-Islamic
world power. In fact, such tribal states stand as the greatest
obstacle against the emergence of a united ummah; and work as
the perfect recipe for further failure and catastrophe. To
continue with the project for destroying the Muslim cities
into rubbles, they have forged close coalition with the known
enemies of Islam who dismantled the khilafa in the past and
mutilated the Muslim heart land into pieces. Therefore, the
US, the French, the British and the Russian bomber jets enjoy
the full freedom in the sky of the Muslim World to bomb any
Muslim city they like. Due to such a narrow and restrictive
world view of these tribal rulers and their absolute
opportunism, the civilizational growth of the Muslim ummah now
meets with a total failure. Although the Muslims could create
57 states, but failed very awfully to build a single core
civilizational state. This is the greatest and the ugliest
failure of the Muslim ummah. Here lies the core pathology of

all political, cultural, ideological and civilizational
failure of the Islamic world. And how can one imagine that
such a criminal failure of the ummah will ever go unpunished
in hereafter?

Only by building a true Islamic state, a Muslim can discharge
his obligatory mission of enjoining the right and forbidding
the wrong. Otherwise, sharia survives only in books –as
happened in the case of Divine laws revealed to the prophet
Musa (peace be upon him). Therefore, what else could be best
good deed than engaging in Islamic state building jihad? The
greatest wisdom of the early Muslims lies in the fact that
they could clearly understand the crucial importance of an
Islamic state. Hence, even in the tiny Muslim community of
Arabia, there was no shortage of people to sacrifice their
wealth and lives to make it a great success. In fact, except
few physically disabled persons, none remained away from the
continuous jihad of Islamic state building. This is why the
companions of the prophet Muhammad (peace be upon him) are
labelled as the best people of the whole human history. It is
indeed the holiest deed on earth. Whoever gets killed in the
making and defending such a state is called shaheed. And a
shaheed has a special place in Islam; they gets direct entry
to paradise without facing any accountability in the day of
judgement. The Almighty Lord gets so much pleased with their
self-sacrificing deed that they are given food and drink even
after their death –as promised in the holy Qur’an.

The best model
In the holy Qur’an, the prophet Muhammad (peace be upon him)
has been labelled as the best model (us’watun hasana) for the
whole mankind. His distinctiveness from other prophets lies in
his great success as a state and civilisation builder. In

annals of human history, there is no shortage people who utter
wonderful words on equality, justice, human rights and higher
values; but they couldn’t put those words into practice. But
Prophet Muhammad (peace be upon) is the only exception. He
laid the foundation of a trans-ethnic civilizational state;
and framed its judiciary, administration and the welfare
system based on equality and justice. So no one was
discriminated based on his or her skin colour, race or social
identity. He raised Islam not only as a faith, but also as the
most powerful civilising force on earth that could mould
people’s belief, culture, law and warfare according to the
Divine guidance. There exist civilisations like the Western,
the Chinese, the Hindu and the Japanese ones; but none of
these are based on the Divine guidance. All these
civilisations are based on pagan or idiosyncratic notions on
the creation of the world, laws, lives, states, societies,
caste and others. Since prophet Musa (peace be upon him) or
Jesus (peace be upon him) couldn’t build any state, hence the
Jews and the Christians stand in darkness vis-à-vis guidance
on state building and running its judiciary, warfare or
administration. So, like any unguided ignorant human, they
invented scores of evil ideologies to find some ways in the
darkness. So, the Judo-Christian world could easily be the
fertile breeding grounds for racism, slavery, nationalism,
fascism, Nazism, capitalism, colonialism, communism,
imperialism and other highly toxic ideologies. As a
consequence, they could cause horrific havoc on earth by
causing wars of occupation, ethnic cleansing, slave trading
and mass scale hijacking of non-white people to feed their
slave markets. They could also set a new level of cruel
barbarity by creating gas chambers, making holocausts,
creating World Wars and dropping nuclear bombs. In the name of
culture, religious festivals, they could blend the Greek and
Roman paganism with their corrupt perception of Christianity
and Judaism. In the whole human history, Islam is the only
religion that could purge the ancient pagan ignorance from the
statecraft, religious practices and culture; and could raise a

civilisation based on Divine laws and guidance. Hence, the
distinctive superiority of Islamic civilisation does not rest
on its grand mosques, minarets, cities, gardens, public baths,
dresses, costumes, potteries and arts; rather the most
defining features are its Divine laws (sharia), the nourishing
cultures, the enlightening education, the ethnic tolerance and
the universal cosmopolitanism. They could conquer huge
expanses of lands, but unlike others they didn’t cause
holocausts or ethnic cleansing for making space exclusively
for them. Instead, they preferred remaining religious
minorities in the newly conquered lands for hundreds of years
–as seen in the Balkan, Spain, Africa and India. 25/10/16

মায়ানমাের পিরকল্িপত েরািহঙ্গা
িনর্মূল
িনর্মূল-প্রক্িরয়া েপৗঁেছেছ চুড়ান্ত পর্যােয়
েরািহঙ্গা মুসিলমেদর িবরুদ্েধ মায়ানমার সরকােরর িজেনাসাইড বা
গণহত্যািট েকান সাম্প্রিতক নৃশংসতা নয়। েসিট চলেছ িতন দশেকর েবশী
কাল ধের, এবং সুপিরকল্িপত এক ব্লু-প্িরন্েটর অংশ রূেপ। সম্প্রিত
েসিট েপৗঁেছেছ তার চুড়ান্ত পর্যােয়। িবশ্েবর
শক্িতবর্গ এ
ঘৃন্যতম িজেনাসাইডেক বন্ধ করা দুের থাক, িনন্দা করেতও ব্যর্থ
হেয়েছ। েসিটই প্রকাণ্ড ভােব ধরা পেড়েছ গত ২৮ই েসপ্েটম্বের
অনুষ্িঠত জািতসংেঘর িনরাপত্তা পিরষেদর ৈবঠেক। েস ৈবঠকিট েকানরূপ
িসদ্ধান্ত ও মায়ানমােরর িবরুদ্েধ িনন্দা প্রস্তাব ছাড়াই েশষ
হেয়েছ। উক্ত ৈবঠেক েরািহঙ্গােদর উপর হামলা ও তােদর িনর্মূেলর
জন্য রািশয়ার প্রিতিনিধ মায়ানমােরর েসনা েচৗিকর উপর েরািহঙ্গা
আরাকান সালেভশন আর্িমর হামলােক দায়ী কেরেছ; এবং সমর্থন কেরেছ
েরািহঙ্গােদর িবরুদ্েধ পিরচািলত মায়ানমার সরকােরর সকল নৃশংসতােক।

সমর্থন জািনেয়েছ চীনও। এেহন নব্য ফািসস্টেদর সমর্থন করেছ ভারত ও
জাপােনর মত েদশগুিলও
-গণতন্ত্র িনেয় যােদর প্রচণ্ড গর্ব।
িবশ্েবর প্রধান প্রধান শক্িতগুিল েয কতটা হৃদয়হীন, নীিতহীন ও
ৈনতীকতা শূণ্য -এ হেলা তারই প্রমাণ। এরূপ ৈনতীক শূণ্যতার কারেণই
অতীেত এরা দু’িট িবশ্বযুদ্ধ, ভয়ানক গণহত্যা ও বর্ণবাদী িনর্মূল
উপহার িদেয়েছ।
েকান ব্যক্িতর বর্বরতা ও িবেবকহীনতা শুধু তারা কর্েমর মধ্েয ধরা
পেড় না। ধরা পেড়, অন্েযর দুর্বৃত্িত ও বর্বরতােক সমর্থণ করার
মধ্য িদেয়ও। তাই মায়ানমার সরকােরর নৃশংসক বর্বরতার প্রিত
সমর্থেনর কারেণ রািশয়া, চীন ও ভারতীয় শাসক মহেলর িনজস্ব নৃশংস
রূপিটও আর েগাপন থােকিন । তাছাড়া অিধকৃত মুসিলম ভূিমেত তােদর
িনেজেদর নৃশংসতািটও িক কম? প্েরিসেডন্ট পুিটেনর হাত রক্তাক্ত
েচেচন ও দািগস্তানী মুসিলমেদর রক্েত। আিশর দশেক আফগািনস্তান এবং
১৯৯৯-২০০০ সােল েচচিনয়ায় প্রচণ্ড ধ্বংসযজ্ঞ চালােনার পর রািশয়ার
যুদ্ধ িবমানগুিল এখন হত্যা ও ধ্বংস-যজ্ঞ চািলেয় যাচ্েছ িসিরয়ার
শহরগুিলেত। অপরিদেক চীন িনষ্ঠুর বর্বরতা চালাচ্েছ অিধকৃত
িজনিজয়াংেয় উইগুর মুসিলমেদর উপর। তােদর মসিজদ-মাদ্রাসা িনর্মাণ,
ইবাদত-বন্েদগী ও েকারআন িশক্ষার উপরও চাপােনা হেয়েছ কেঠার িবিধিনেষধ। িবগত ৭০ বছর যাবৎ কাশ্মীের চলেছ ভারতীয় অিধকৃিত এবং েস
সােথ ভারতীয় েসনা বািহনীর পক্ষ েথেক হত্যা, ধর্ষণ ও িনর্যাতেনর
যাঁতাকল। েকান অপরাধেক িনন্দা করার জন্য যা অপিরহার্য তা হেলা
ৈনতীক বল। প্রশ্ন হেলা, িনজ েদেশ যারা মুসিলম-হত্যা ও িনর্যাতেনর
সােথ জিড়ত, তারা িক অন্যেদেশর -িবেশষ কের মায়ানমার সরকােরর
েজেনাসাইডেক
শক্িতবর্েগর

িনন্দা
করার
ৈনতীক
বল
ৈনতীক বেলর েস শূণ্যতািটই

রােখ?
সম্প্রিত
বৃহৎ
প্রকট ভােব ধরা পড়েলা

জািতসংেঘর িনরাপত্তা পিরষেদর ৈবঠেক। ,
েরািহঙ্গা
মুসিলমেদর
িবরুদ্েধ
চলমান
কেয়ক
দশেকর
নৃশংস
িনষ্ঠুরতা্য় তােদর জনসংখ্য দ্রুত কেমেছ। ১৯৫২ সােল েরািহঙ্গা
মুসিলমেদর সংখ্যা িছল ১২ লাখ। (সূত্রঃ েজেনাসাইড ইন মায়ানমার,
লন্ডেনর কুইন েমরী ইউিনভার্িসিটর গেবষণা।) ১৯৫২ সাল েথেক ২০১৭
সাল এ দীর্ঘ ৬৫ বছের বাংলােদশ ও পািকস্তােনর ন্যায় প্রিতিট
মুসিলম েদেশর জনসংখ্যা িতন েথেক চার গুণ েবেড়েছ। িকন্তু িক
িবস্ময়! িবগত ৬৫ বছেরও েরািহঙ্গা মুসিলমেদর সংখ্যা বােড়িন, বরং
দারুন ভােব কমেছ। ২০১৭ সােল এেস এখন বলা হচ্েছ তােদর সংখ্যা ১.১
িমিলয়ন তথা ১১লাখ। তােদর িবরুদ্েধ সরকার পবিরচািলত িনর্মূল

প্রক্িরয়া েয কত্টা সফল এ হেলা তারই দিলল। নইেল েরািহঙ্গােদর
সংখ্যা িনশ্িচত ৩৬ লােখ েপৗঁছেতা। ফল দাঁিড়েয়েছ, মুসিলম সংগিরষ্ঠ
আরাকান বা রাখাইন এখন েবৗদ্ধ সংখ্যাগিরষ্ঠ এলাকায় পিরণত হেয়েছ।
জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই এখন েবৗদ্ধ। তেব িনর্মূল-কর্ম এখন েযরূপ
গিত েপেয়েছ তােত অিচেরই একিট আরাকান মুসিলম-শূণ্য এলাকায় পিরণত
হেব। েরািহঙ্গা িনর্মূল প্রক্িরয়ািট েয শধু গণহত্যার মাধ্যেম
চলেছ তা নয়। েসিট চলেছ আেরা কেয়কিট পেথ। েরািহঙ্গােদর সংখ্যা
যােত না বােড় েস জন্য সরকা্েরর পক্ষ েথেক চাপােনা হেয়েছ িববােহর
উপর িনয়ন্ত্রণ। িববািহতেদর বাধ্য করা হচ্েছ জন্মিনয়ন্ত্রণ পদ্ধিত
গ্রহেণ। অপরাধ হেলা, দু’িটর অধীক িশশু জন্ম েদয়ােক। েস সােথ
বাধ্য করা হচ্েছ েদশত্যােগ। সুদুর েসৗিদ আরেবই বসবাস করেছ েদড়
লাখ। তারা েসখােন িগেয়িছল ষােটর দশেক। লক্ষািধক েরািহঙ্গার বাস
মালেয়িশয়া।
জন্মহার কমােনার সােথ মায়ানমার সরকােরর লক্ষ্য হেলা মৃত্যুহার
বাড়ােনা। তাই েরািহঙ্গা িশশু, নারী ও পুরুষেদর বঞ্িচত করা হচ্েছ
িচিকৎসা-েসবা
প্রেবশাধীকার

েথেক।
মায়ানমােরর
নাই। ফেল তােদর মােঝ

েকান
হাসপাতােল
তােদর
মৃত্যুর হার, িবেশষ কের

িশশুেদর মৃত্যুর হার, মায়ানমােরর অন্যান্য এলাকা েথেক অধীক।
হাসপাতােলর িচিকৎসা েথেক বঞ্িচত রাখার পাশাপািশ তােদরেক বঞ্িচত
করা হেয়েছ িশক্ষা েথেকও। কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষা দূের থাক,
েরািহঙ্গা মুসিলমগণ বঞ্িচত হচ্েছ এমন িক প্রাথিমক িবদ্যালেয়র
িশক্ষা েথেকও। সম্ভবতঃ তােদর ধারণা, িদন িদন দুর্বল হেয় িনর্মূল
হওয়ার পথিট যােদর জন্য সরকাির িনর্িদষ্ট তােদর আবার চাকুিরবাকুির, িশক্ষা ও িচিকৎসা-েসবার প্রেয়াজন িক? লন্ডেনর কুইন েমরী
ইউিনভার্িসিটর গেবষণায় প্রমাণ েমেলেছ, আরাকােন মুসিলম িনর্মূলকরণ
প্রকল্প েযভােব এ অবিধ কার্যকর করা হেয়েছ এবং এখেনা হচ্েছ তা
মূলতঃ ৬িট পিরকল্িপত স্তের। প্রখ্যাত সমাজিবজ্ঞানী ফায়ারস্টাইেনর
মেত প্রিতেদেশ এিটই হেলা েজনাসাইেডর সনাতন পদ্ধিত। ৫িট স্তর পািড়
িদেয় মায়ানমাের েসিট েপৗঁেছেছ এখন সর্বেশষ স্তের। েস স্তরগুিলর
িববরণ হেলা িনম্নরূপঃ

প্রথম স্তর: স্িটগমাটাইেজশন

েয েকান েদেশ েজেনাসা্ইড বা গণিনর্মূলকরণ প্রকল্েপর এিটই হেলা
প্রথম ধাপ। এ স্তরিটেত টার্েগট জনেগাষ্িটেক নানা ভােব িডিহউম্যানাইজড ও েদেশর সকল ব্যর্থতার জন্য বিলর পাঠা বানােনা হয়।
েযমন জার্মানীর সকল পরাজয় ও ব্যর্থতার জন্য িহটলার ইহুদীেদর দায়ী
করেতা। একই অবস্থা মায়ানমােরর েরািহঙ্গা মুিসলমেদর। তােদর গােয়
ইচ্ছামত সর্বপ্রকার অপবাদ েলপন করা হচ্েছ। তােদরেক িচত্িরত করা
হচ্েছ কােলা, কালার, কুৎিসত ও বাংলােদশ েথেক অৈবধ অনুপ্রেবশকাির
রূেপ। পেথ ঘােট গরু-ছাগেলর গলায় ছুির চালােল তার িবরুদ্েধ েকান
জনপেদই প্রিতবাদ উেঠ না। কারণ, যােদর হত্যা করা হচ্েছ তারা েতা
পশু। েতমিন কাউেক মানব েথেক মানেবতর
স্তের নামােত পারেল তােদর
িনর্মূেলর িবরুদ্েধও েকউ প্রিতবাদ কের না। তারা েয িনর্মূলেযাগ্য
ও হত্যােযাগ্য েসিটই তখন সমােজ প্রিতষ্ঠা েপেয় যায়। েস কাজিটই
অিত পিরকল্িপত ভােব হচ্েছ েরািহঙ্গা মুসিলমেদর িবরুদ্েধ। অতীেত
জার্মান েথেক ইহুদী, আেমিরকা েথেক েরড ইন্িডয়ান, অস্ট্েরিলয়া
েথেক অ্যাবঅিরিজন এবং বসিনয়া েথেক মুসিলমেদর িনর্মূেলর লক্ষ্েয
তােদরেকও এরূপ মানেবতর এক ঘৃণীত জীব রূেপ িচত্িরত করা হেয়িছল।
িড-িহউম্যানাইেজশেনর এ স্তরিট অিতক্রান্ত হেলই রাজৈনতীক দেলর
ক্যাডার, েদেশর পুিলশ, েসনাসদস্য, সরকাির প্রশাসেনর কর্মকর্তা,
িবচার িবভােগর িবচারকগণও তখন িনজ িনজ ক্ষমতা িনেয় িনর্মূেলর কােজ
েলেগ যায়। ১৯৭১েয় েতমন একিট জঘন্য প্রক্িরয়ার িশকার হেয়িছল
বাংলােদেশ বসবাসকাির কেয়ক লক্ষ অবাঙালী নারী, পুরুষ ও িশশু। ফেল
অবাঙালী হত্যা, অবাঙালী নারী ধর্ষণ এবং তােদরেক িনজ িনজ ঘর েথেক
উৎখাত কের কনেসন্ট্েরশন ক্যাম্েপ পাঠােনার িবরুদ্েধ বাংলােদেশর
জনগণ, রাজৈনতীক েনতাকর্মী ও বুদ্িধজীবীেদর মােঝ েকান রূপ
প্রিতবাদ উেঠিন। গণহত্যার নায়কগণ প্রিতেদেশই এভােব হত্যাকাণ্ড
ঘটােনার আেগ িবেবেকর মৃত্যু ঘটায়। বাংলােদেশ েতমন একিট প্রক্িরয়া
এখনও সুপিরকল্িপত ভােব চলেছ তােদর িবরুদ্েধ যারা একাত্তের
পািকস্তান ভাঙ্গার িবরুদ্েধ দাঁিড়েয়িছল। েসিট গভীর হওয়ার কারেণ
তােদর িবরুদ্েধ েদয়া রায়েক আেরা কেঠারতর করেত বাধ্য হয় েদেশর
সর্েবাচ্চ আদালেতর িবচারকগণও। বাংলােদেশর মািটেত ইসলামপন্িথেদর
িনর্মূেল এ হেলা ভারত ও ভারতীয় অর্েথ প্রিতপািলত ইসলােমর
শত্রুপক্েষর
অিত
সুপিরিচত
েকৗশল।
মায়ানমাের
েতমন
একিট
িনর্মূলমুিখ পদ্ধিতর িশকার হেলা েরািহঙ্গা মুসিলমগণ।

দ্িবতীয় স্তর: হয়রািন,সিহংসতা ও সন্ত্রাস

যখন েকান সরকার একিট জনেগাষ্িঠর িনর্মূল চায়, তােদর িবরুদ্েধ
িনেজেদর কর্মেক শুধু ঘৃণা সৃষ্িটর মধ্েয সীিমত রােখ না। েসগুিল
আেরা সিহংস ও আেরা বর্বরতর কের। তখন রাজৈনতীক দেলর ক্যাডার,
সরকাির প্রিতষ্ঠান সমুহ
ও সরকাির কর্মচািরগণ পিরণত হয় তােদর
িবরুদ্েধ
নানারূপ
হয়রািন,
সিহংসতা
ও
সন্ত্রােসর
প্রচণ্ড
হািতয়াের। তখন সরকােররর সহয়তায় েস জনেগাষ্িঠর িনর্মূেলর দািব
িনেয় শহের শহের িনর্মূল কিমিট গেড় উেঠ এবং তারা িনর্মূেল সিহংস
পেথও নােম –েযমনিট একাত্তের বাংলােদেশ িবহারীেদর িবরুদ্েধ
েনেমিছল। মায়ানমাের আজ েয বার্মীজ জাতীয়তাবাদীগণ েরািহঙ্গােদর
িনর্মূেল েনেমেছ তারােদর জন্ম ও েবেড় উঠািটও মূলত বাঙালী
জাতীয়তাবাদীেদর ন্যায় একই রূপ সিহংস েচতনা িনেয়। ফেল তারা
আদর্িশক সেহাদর হেলা বাঙালী জাতীয়তাবাদীেদর। একারেণই বার্মীজ
সরকার যখন েরািহঙ্গােদর গ্রামগুিল এেকর পর জ্বািলেয় িদেত ব্যস্ত,
বাংলােদেশর প্রধানমন্ত্রী েশখ হািসনার কােছ েসিট িনন্দনীয় গণ্য
হয়িন। িতিন েসিটেক িনন্দা কের েকান িববৃিতও েদনিন। বরং িনেজর
খাদ্যমন্ত্রীেক মায়ানমাের পািঠেয়িছেলন েসখান েথেক চাউল িকনেত।
এবং মায়ানমার সরকারেক প্রিতশ্রুিত েদন, েরািহঙ্গা মুসিলমেদর পক্ষ
েথেক েকান সশস্ত্র লড়াই শুরু হেল বা্ংলােদেশর েসনাবািহনী েসেদেশর
সরকােরর পাশাপািশ তােদর িবরুদ্েধ লড়েব। মায়ানমার সরকােরর এরূপ
মুসিলম-িনর্মূল নীিতর প্রিত গভীর আিশর্বাদ রেয়েছ ভারত সরকােররও।
েসিট জানােতই ভারেতর প্রধানমন্ত্রী নেরন্দ্র েমাদী ছুেট যান
মায়ানমাের। এবং েঘাষণা েদন, মুসিলমেদর িবরুদ্েধ সকল িনর্মূল
কর্েম ভারত সরকার মায়ানমার সরকােরর পােশ থাকেব। সম্প্রিত প্রচণ্ড
মুসিলম িবদ্েবষী ভারতীয় সংগঠন আর. এস. এস.েয়র েনতাগণও মায়ানমাের
ছুেটিছল একই কথা জানােত।
মায়ানমাের েরািহঙ্গা-িনর্মূলকামী সংগঠনগুেলার সংখ্যা অেনক। তেব
তােদর মধ্েয প্রধান হেলা ‘মা বা থা’ এবং ‘৯৬৯ ন্যাশনািলস্ট
মুভেমন্ট’। েরািহঙ্গােদর েরািহঙ্গা বলা েহাক -তােতও এসব সংগঠেনর
প্রচণ্ড আপত্িত। তােদর দািব, েরািহঙ্গা বেল মায়ানমাের েকান
জনেগাষ্িঠ নাই। যারা আেছ তারা হেলা বাংলােদশ েথেক আগত বাঙালী।
অতএব দাবী, তােদর একমাত্র বাঙালীই বলেত হেব এবং বাংলােদেশই তােদর
িফের েযেত হেব। েযমন বাংলােদেশর িনর্মূল কিমিটর দািব, সকল
অবাঙালীেদর পািকস্তােন চেল েযেত হেব। জািতসংেঘর সােবক েসক্েরটাির
েজনােরল বান িক মুন যখন তার বক্তৃতায় েরািহঙ্গােদর েরািহঙ্গা
বেলিছেলন, তাঁর িবরুদ্েধও এরা িবক্েষাভ কেরিছল। েরািহঙ্গােদর এ
ভয়াবহ িবপদ কােল তারা জািতসংেঘর ত্রাণসামগ্রীও েরািহঙ্গা গ্রােম

েপৗঁছেত বাধা িদচ্েছ। বাধা িদচ্েছ, িবেদশী েকান সাংবািদকেক
ঢুকেতও। েরািহঙ্গা সমাস্যার সমাধান খুঁজেত জািতসংেঘর সােবক
েসক্েরটাির েজনােরল কিফ আনান যখন মায়ানমাের যান, তাঁর িবরুদ্েধও
তারা িমিছল কেরিছল। মায়ানমাের ১৩০িটর েবশী জািতসত্ত্বা আেছ।
িকন্তু স্বীকৃিত নাই েরািহঙ্গােদর। শত শত বছর েস েদেশ বসবাস করেল
িক হেব, আইন কের তােদর নাগিরকত্ব েকেড় েনয়া হেয়েছ। িচত্িরত হেয়েছ
অৈবধ অনুপ্রেবশকাির রূেপ। তােদর দাবী, এ অৈবধেদর েথেক তােদর বসত
িভটা্, ঘরবািড়, ব্যবসা-বািণজ্য, জিম-জমা, চাকুির-বাকুিড়
িছিনেয়
েনয়া েহাক। ইিতমধ্েয সরকােরর পক্ষ েথেক েসিট কার্যকরও করা হেয়েছ।
তৃতীয় স্তর: আইেসােলশন ও পৃথকীকরণ
জািতগত িনর্মূেলর এ হেলা তৃতীয় পর্যায়। যতিদন পর্যন্ত সম্পূর্ণ
িনর্মূল বা েদশত্যােগ বাধ্য করার সুেযাগ সৃষ্িট না করা যায়,
ততিদন পর্যন্ত তােদর পিলিস হেলা, িচহ্িনত জনেগাষ্িঠেক েদেশর
বৃহত্তর জনেগাষ্িঠ েথেক পৃথক করা। িহটলার েস লক্ষ্েযই ইহুদীর
জন্য গেড়িছল কনেসন্ট্েরশন কাম্প। গ্যাস েচম্বার িনেয় হত্যা করার
পূর্ব পর্যন্ত েস ক্যাম্পগুেলার নানা রূপ কষ্ট, অপুষ্িট ও িবনা
িচিকৎসায় মৃত্যুর জন্য িনহত হওয়ার জন্য তােদরেক প্রস্তুত করা।
১৯৭১ সােল বাংলােদেশ একই নীিতর প্রেয়াগ করা হয় অবাঙালীেদরেক
িবরুদ্েধ। তােদরেক িনজ িনজ ঘর-বাড়ী েথেক উিঠেয় মহম্মদপুেরর
েজেনভা কাম্েপর ন্যায় কনেসন্ট্েরশন কাম্পগুেলােত িনেয় যায়। েতমিন
িময়ানমােরও েরািহঙ্গােদর জন্য গেড় েতালা হেয়েছ বহু কনেসন্ট্েরশন
ক্যাম্প। এরূপ নতুন নতুন ক্যাম্প গেড় েতালার লক্ষ্েয অথবা
বাংলােদেশ েঠেল েদয়ার জন্য কেয়ক বছর পর পরই েরািহঙ্গা
গ্রামগুেলার ঘরবািড়েত আগুণ েদয়া হয়। এবং েসসব ক্যাম্প িঘের পুিলশ
বা েসনাবািহনীর ফাঁিড় বসােনা হয় যােত েস ক্যাম্েপর বন্িদদশা েথেক
েরািহঙ্গা মুসিলমগণ বাইের আসেত না পাের বা েকাথাও িগেয় আবার েযন
েকান আবাদী গেড় না তুেল।
এরূপ আইেসােলশন বা পৃথকীকরণ হেলা মানুষেক শক্িতহীন করার সফল
প্রক্িরয়া। সংঘবদ্ধতা ও সমাজবদ্ধতার মধ্েযই একিট জনেগাষ্িঠর
শক্িত। আইেসােলশন বা পৃথককরেণর মধ্য িদেয় একিট জনেগাষ্িঠর
পারস্পািরক সংেযাগ িবলীন করা হয়। এভােব তােদর দুর্বল করা হয়।
েদেশর সামািজক, রাজৈনতীক, ধর্মীয়, সাংস্কৃিতক ও মতাদর্েশর অঙ্গণ
েথেক তােদরেক েজারপূর্বক িবচ্ছন্ন করা হয়। একারেণ বস্তুবাসী
েরািহঙ্গা মুসিলমগণ আজ েনতাশূণ্য ও সংগঠনশূণ্য। েকান মুসিলম
সমােজ সংঘবদ্ধতা ও সমাজবদ্ধতা গেড় েতালার সবেচেয় শক্িতশালী

প্রিতষ্ঠান হেলা মসিজদ। এিটই ইসলােমর সনাতন সামািজক ইন্সিটিটউশন।
জিমেনর উপর এিটই মহান আল্লাহতায়ালার প্রিতষ্ঠান। েসিট ইসলাম ও
মুসিলেমর শত্রুেদর অজানা নয়। ফেল প্রিতেদেশই ইসলােমর শত্রুপক্ষ
শুধু রাষ্ট্েরর দখলদািরই হােত েনয় না,
দখলদাির প্রিতষ্ঠা কের
এবং পিরকল্িপত ভােব ধ্বংস কের েদেশর মসিজদগুিলও। রািশয়া ও চীেন
তাই হাজার হাজার মসিজদেক কম্যুিনষ্টগণ আস্তাবল বািনেয়িছল। একই
ভােব মায়ানমাের শত শত মসিজদেক ধ্বংস করা হেয়েছ, অথবা েসগুিলর
দরজায় তালা লাগােনা হেয়েছ। মুসিলম িনর্মূলকামী ‘মা বা থা’ এবং
‘৯৬৯ ন্যাশনািলস্ট মুভেমন্ট’এর েনতাগণ মসিজদেক বেল মুসিলমেদর
দুর্গ। তাই মসিজদেক তারা েযমন িনেজরা ধ্বংস কের, েতমিন সরকােররর
কােছও দাবী কের েসগুেলা দ্রুত বন্ধ কের েদয়ার। েকান চােয়র
েদাকােন েবশী মুসিলম জেড়া হেল তদন্ত শুরু হয়, েসিট মসিজদ িকনা।

চতুর্থ স্তর: পিরকল্িপত ও পর্যায়ক্রমীক দুর্বলীকরণ
েরািহঙ্গা মুসিলমেদর িনর্মূল করেণ েয েরাডম্যাপিট হুবহু অনুসরণ
করা হচ্েছ তার একিট নৃশংস পর্যায় হেলা, টার্েগট কের ক্রমান্বেয়
তােদরেক ৈদহীক, ৈনতীক, অর্থৈনতীক, আদর্িশক ও সাংস্কৃিতক িদক িদেয়
দুর্বল ও িনর্জীব করা। এজন্য তারা েযমন তােদরেক কনেসন্ট্েরশন
ক্যাম্েপ ঠাসাঠাসী কের জেড়া কের, েতমিন ক্যাম্েপ েরেখ তােদরেক
আেলা-বাতাস, িশক্ষা-দীক্ষা, ধর্মকর্ম, রাজনীিত, সমাজকর্ম ও
পরস্পের েমলােমশার ন্যায় অপিরহার্য িবষয়গুেলা েথেকও বঞ্িচত কের।
েস সােথ তােদর উপর চািপেয় েদয়া হয় লাগাতর অপমান, অবমাননা, ও
িনর্যাতন। পিরকল্িপত ভােব অপুষ্িট, মহামাির ও িচিকৎসাহীনতা তােদর
জন্য িনত্য সহচর করা হয়। েযসব েরািহঙ্গাগণ এক সময় স্বচ্ছল
গৃহস্থ্য, চাকুিরজীবী বা ব্যবসায়ী িছল, তােদর ঘর-বািড়, েদাকানপাঠ ও চাকুির-বাকুিড় েকেড় িনেয় িনঃস্ব বস্িতবাসী করা হেয়েছ। যারা
এক সময় মসিজেদর ইমাম, স্কুল-কেলেজর িশক্ষক বা রাজৈনতীক দেলর েনতা
িছল তারা এখন িনঃস্ব বস্িতবাসী। তােদর েযমন শহের প্রেবশাধীকার
েনই, েতমিন েনই হাট-বাজার, হাসপাতাল, িবদ্যালেয় প্রেবেশর অধীকার।
অধীকার েনই এমনিক মসিজেদ যাওয়ার। বস্িতর ঘেরর আেলা-বাতাসহীন
স্যাঁত-েসঁেত েমেঝেত েরাগাগ্রস্ত দুর্বল েদহ িনেয় রাত-িদন শুেয়
থাকা ও ধুেক ধুেক মৃত্যুর িদেক ধািবত হওয়া ছাড়া তােদর সামেন েকান
িবকল্প পথ েখালা রাখা হয়িন। চাকু চািলেয় জবাই করা বা বন্দুেকর
গুিলেত হত্যাই একমাত্র গণহত্যা নয়। গণহত্যার আেরক নৃশংস রূপ হেলা
এভােব মৃত্যুর িদেক েজারপূর্বক েঠেল েদয়া।

পঞ্চম স্তর: মূেলাৎপাটন
এিট হেলা টার্েগট জনেগাষ্িঠ িনর্মূেলর চুড়ান্ত পর্যায়। এ পর্যােয়
শুরু হয় হয় হত্যা ও বলপূর্বক েদশ েথেক বিহস্কােরর ন্যায় ভয়ানক
নৃশংসতা। মায়ানমাের েসিটই এখন তীব্র রূপ ধারণ কেরেছ। েরািহঙ্গা
মুসিলমেদর মূেলাৎপাটেনর েস লক্ষ্যেক সামেন েরেখই অর্েধেকর েবশী
েরািহঙ্গা মুসিলম গ্রামেক ইিতমধ্েযই মুসিলম শূণ্য করা হেয়েছ।
গ্রামগুিলেত আগুণ িদেয় তােদর ঘর-বািড়র িচহ্নপর্যন্ত িবলুপ্ত করা
হেয়েছ। শুধু ঘর-বাড়ীই নয়, মুসিলম সভ্যতা ও সংস্কৃিতর যা িকছু
িনদর্শন -েযমন মসিজদ-মাদ্রাসা, েসগুিলেকও িনশ্িচহ্ন করা হেয়েছ বা
হচ্েছ্। িবগত িতন সপ্তােহ ৫ লােখর েবশী েরািহঙ্গা মুসিলমেক
মায়ানমার
ত্যােগ
বাধ্য
করা
হেয়েছ।
জািতসংেঘর
েসক্েরটারী
েজনােরেলর ভাষায় এিটই হেলা মানব ইিতহােসর সবেচেয় দ্রুত িরিফউজীকরেণর ইিতহাস। যােদরেক েদশ ছাড়েত বাধ্য করা হেয়েছ তােদর েফরত
েনয়া েতা দূেরর কথা, প্রিতিদন অবিশষ্ঠ েরািহঙ্গােদরও েদশত্যােগ
বাধ্য করা হচ্েছ। এখেনা যারা ঘর-বাড়ী ছােড়িন, পিরকল্িপত ভােব
তােদর গ্রামগুিলেত িগেয় েসনা হামলার ভয় েদখােনা হচ্েছ। ফেল তারাও
প্রাণ ভেয় দ্রুত েদশ ছাড়েছ। প্রশ্ন হেলা, এই যখন প্রিতেবশীেদর
আচরণ, তখন েস ভূিমেত েরািহঙ্গা মুসিলমগণ ভিবষ্যেত িফের যাওয়ার
সাহসই বা পােব েকাত্েথেক? কারণ, েকান েদেশ শুধু ঘরবািড়র িনর্মাণই
বড় কথা নয়, সন্মান িনেয় বাঁচার পিরেবশও েতা জরুরী। েসিট িক কখেনা
আবার িফের আসেব?

যােদর মন এতটা িবষপূর্ণ তােদর িক সামর্থ থােক?

ষষ্ঠ স্তর: মুসিলম-মূক্ত আরাকান
গণহত্যার এিটই হেলা সর্বেশষ স্তর। েরািহঙ্গা মুসিলম িনর্মূেলর
প্রকল্পিট এ স্তের েপৗঁছেল আরকােন েয মুসিলম জনবসিত িছল, মুসিলম
শাসন ও সভ্যতা িছল, এবং েসখােন েয শত শত মসিজদ ও মাদ্রাসা িছল তার েকান আলামতই আর থাকেব না। েযমন েনই সাতশত বছেরর অধীক কাল
মুসিলম শাসেন থাকা স্েপেন। অথচ মুসিলম শাসনামেল স্েপন িছল জ্ঞানিবজ্ঞােনর েকন্দ্রভূিম। সর্বত্র ছিড়েয় িছল মুসিলম তাহিজব ও
তমুদ্দন। বহু িবখ্যাত মুসিলম আেলম ও মিনষীর জন্ম হেয়েছ স্েপেন।
জ্ঞান-িবজ্ঞােনর নানা শাখায় িবদ্যার্জেনর লক্ষ্েয ইউেরােপর নানা
েদশ েথেক ছাত্রগণ তখন স্েপেনর িশক্ষা েকন্দ্রগুেলােত িভড় করেতা।

অথচ েস েদশ েথেক লক্ষ লক্ষ মুসিলম নারী, পুরুষ, িশশুই শুধু
িবলুপ্ত হেয় যায়িন, িবলুপ্ত হেয় েগেছ তােদর ঘর-বািড়, মসিজদমাদ্রাসা ও িশক্ষা-সংস্কৃিতও। মুসিলমেদর েস অতীত ইিতহাস খুঁজেত
এখন যাদুঘর ও লাইব্েররীেত েযেত হয়। আরাকােন দ্রুত েসিটই হেত
যাচ্েছ। প্রশ্ন হেলা, িবশ্েবর ১.৬ িবিলয়ন মুসিলম িক েরািহঙ্গা
মুসিলমেদর েতমন একিট িবলুপ্িত-করণ প্রক্িরয়া নীরেব েদখেব? েসরূপ
নীরবতা িক কখেনা ঈমােনর আলামত হেত পাের? ৩/১০/২০১৭

