গণতন্ত্েরর কবর
আওয়ামী মেনাপিল

ও

সন্ত্রােস

িফেরাজ মাহবুব কামাল
নগ্ন েবেশ সরকার
গণতন্ত্র ও িনর্বাচন িনেয় েশখ হািসনার ভাবনা নাই। গণতন্ত্র আজ কবরস্থ্য।
ফেল

ভাবনা

নাই

জনগেণর

কােছ

জবাবেদহীতা

িনেয়ও।

জনগণ

িক

ভাবেব

বা

আন্তর্জািতক মহেল েদশ কতটা কলংিকত হেব -েসিদেকও সামান্যতম ভ্রুক্েষপ নাই।
মুিজেবর

আমেল

েদশ

তলাহীন

িভক্ষার

ঝুিল

রূেপ

পৃিথবী

ব্যাপী

প্রচার

েপেয়িছল। িকন্তু তােত মুিজব ও তার অনুসািরেদর একটুও লজ্জা হয়িন। বরং েস
অপমান িনেয় আজও

আওয়ামী বাকশালীেদর অহংকার। েলাকলজ্জা েলাক েপেল েকান

কুকর্মেতই িবেবেকর পক্ষ েথেক বাধা থােক না। িনর্বাচেনর নােম প্রহসন,
েযৗথবািহনী ও অস্ত্রধাির দলীয় গুন্ডােদর িদেয় শত শত িবেরাধী েনতাকর্মীেদর
গুম,হত্যা ও িনর্যাতেন েশখ হািসনা ও দলীয় কর্মীেদর িবেবেক সামান্যতম
দংশনও হয় না। েযন েদেশ িকছুই হয়িন। মহান নবীজী (সাঃ) তাই লজ্জােক ঈমােনর
অর্েধক বেলেছন। এর অর্থ দাঁড়ায়, যার লজ্জা নাই তার ঈমানও নাই। আর ঈমান না
থাকেল তার জন্য ফােসক, জােলম বা কােফর হওয়া সহজ হেয় যায়।
সরকার জনগণেক গাছপালা বা গরু-ছাগেলর েচেয় েবশী িকছু ভাবেছ না। একই েরাগ
সব স্ৈবরাচািরর। তােদর ধারণা, গরু-ছাগেলর জন্মই েতা অিধকারহীন ও জবাই
হওয়ার জন্য। তাই িহটলার ও স্টািলেনর ন্যায় স্ৈবরাচািররা গ্যাস েচম্বার বা
ফায়ািরং স্েকায়ার্েড িদেয় লক্ষ লক্ষ মানুষেক হত্যা কেরেছ। িফরাউন বিন
ইসরাইেলর

প্রিতিট

পুরুষ

িশশুেক

হত্যা

করেতা।

হািসনাও

েতমিন

িনরপরাধ

মানুষেদর ক্রস ফায়াের িদচ্েছ। একই কাজ কেরেছ তার িপতা েশখ মুিজব। তারা
জােন,গাছপালা ও গরু-ছাগেলর সামেন সন্ত্রাস করেল বা ঘরবািড়েত আগুন িদেল
প্রিতবাদ উেঠ না। কাপড় খুলেলও িধক্কার েদয় না। েদশ েযন গভীর জঙ্গল।
জঙ্গেল লাশ পড়েল িবচার হয়না। েতমিন শত শত লাশ পড়েলও বাংলােদেশ কােরা
িবচার হয় না,শাস্িতও হয় না। শাপলা চত্বের এত িনরীহ মুসল্িলর প্রাণ েগল,
িকন্তু েকান খুিনর গােয় িক েকান আঁচড় েলেগেছ? একিদেনর জন্যও িক কােরা
কারাবাস হেয়েছ? হািসনা ও তার বাকশালী সহকর্মীরা শুধু গণতন্ত্রেকই কবর
েদয়িন, কবর িদেয়েছ িনেজেদর িবেবকেকও। েচারডাকাত, খুিন ও পিততারা িবেবক ও
লজ্জা-শরম

িনেয়

রাস্তায়

নােম

না।

িবেবক

ও

লজ্জা-শরম

িনেয়

রাজনীিতেত

নােমিন েশখ হািসনা ও তার আওয়ামী সহেযাগীরা। একই রূপ অবস্থা িছল হািসনার
িপতা

মুিজেবর।

সামান্যতম

িবেবক

ও

লজ্জা-শরম

থাকেল

িক

মুিজেবর

হােত

গণতন্ত্র িনহত হত? প্রিতষ্িঠত হত িক বাকশালী স্ৈবরাচার? িনহত হত িক ৩০-৪০
হাজার

মানুষ?

স্বাক্ষিরত

হত

িক

ভারেতর

সােথ

২৫

সালা

দাসচুক্িত?

েদশ

হারােতা িক েবরুবাড়ী? মুিজেবর আমেল যারা িনহত হেলা –তােদর হত্যার অপরােধ
একিদেনর জন্যও কােরা েজল হয়িন। ইিতহােসর আেরক িশক্ষা, িফরাউন-নমরুদেদর
ন্যায় নৃশংস স্ৈবরাচািরেদর ভগবান বলার মত িবেবকহীন েলােকর অভাব েকান
কােলই

হয়িন।

তাই

অভাব

েনই

েশখ

মুিজব

স্ৈবরাচািরেদর

জািতর

িপতা

ও

বঙ্গবন্ধু এবং হািসনার ন্যায় েভাটেচারেক মানণীয় বলার মত েলােকরও। েযেদেশর
েকািট েকািট মানুষ শাপশকুন ও গরুবাছুরেক েদবতা বেল পুজা েদয়, েস েদেশর
বহু েকািট মানুষ এসব স্ৈবরাচািরেদর েনতা বা িপতা বলেব -তােতই বা িবস্মেয়র
িক?

িবেবকধ্বংসী নাশকতা
প্রাণনাশী

শুধু

েরাগজীবাণূই

নয়,

বরং

ভয়ংকর

নাশকতা

িবেবকহীন

রাজনীিতিবদেদর। েরাগজীবাণূ প্রাণ নাশ ঘটায়, আর িবেবকহীন রাজনীিতিবেদরা
িবনাশ ঘটায় িবেবেকর। কারণ েসিট তােদর জন্য অপিরহার্য। কারণ িবেবক িবনােশর
কাজিট যথার্থ ভােব না হেল জনগেণর কাতার েথেক উপাসনা জুেট না। যুেগ যুেগ
নমরুদ-িফরাউনরা তাই সুস্থ্য িবেবকেবাধ ও সিঠক ধর্মিচন্তা িনেয় মানুষেক
েবেড় উঠেত েদয়িন। েতমন একিট রাজৈনিতক প্রেয়াজেনই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)েক
নমরুদ আগুেন িনক্েষপ কেরিছল। আর িফরাউন ধাওয়া কেরিছল হযরত মূসা (আ:)’র
িপছেন। স্ৈবরাচােরর েজেল েযেত হেয়েছ ইমাম আবু হািনফা (রহ:),ইমাম মােলক
(রহ:),ইমাম

হাম্বলী

(রহ:)’র

মত

মহান

ব্যক্িতেদর।

মহান

আল্লাহতায়ালার

দ্বীেনর িবরুদ্েধ স্ৈবরাচাির শাসেকরা এভােবই যুেগ যুেগ চ্যােলঞ্জ খাড়া
কেরেছ। ইসলাম িনেয় বাঁচেত হেল স্ৈবরাচার িনর্মূল তাই অিনবার্য হেয় পেড়।
এজন্যই ইসলােম বড় ইবাদত হেলা স্ৈবরাচােরর িবরুদ্েধ িজহাদ। এ িজহােদ প্রাণ
েগেল মহান আল্লাহতায়ালা িনহত ব্যক্িতেক মৃত্যুহীন জান্নাত েদন।
িবেবকহীন

রাজনীিতিবদেদর

প্রশাসন,পুিলশ

ও

আদালেত।

কারেণই

ৈনিতক

ফেল

েথেক

আজ

মহামাির
৫০

বছর

েলেগেছ
আেগর

বাংলােদেশর

পািকস্তান

আমেল

রাজনীিত,আদালত, প্রশাসন ও পুিলেশ েয িবেবকেবাধ েদখা েযত েসিট আজ কল্পনাই
করা যায় না। ভয়াবহ িবেবকহীনতার কারেণ পুিলশ, র্যাব ও িবিজবী এখন আর িমিছল
থামােত কাঁদােন গ্যাস ব্যবহার কের না। লািঠচার্জও কের না। বরং সরাসির
গুিল চালায়। লািঠচার্জ বা গ্েরফতাের নয়,লাশ েফলােতই তােদর আনন্দ। আেরা
আনন্দ পায় িবেরাধীেদর ঘরবািড় জ্বািলেয় িদেত বা বুলেডাজার িদেয় গুিড়েয়
িদেত। ফেল েবশুমার মানুষ আজ

যত্রতত্র লাশ হচ্েছ। বাংলােদেশর পুিলশ ও

র্যাব পিরণত হেয়েছ পৃিথবীর অন্যতম বৃহৎ খুিন বািহনীেত। একমাত্র িমশর ও

িসিরয়ার েসনাবািহনী ও পুিলেশর সােথই তােদর তুলনা চেল। পািকস্তান আমেলর ২৩
বছের পুিলেশর হােত ২৩ জন মানুষও িনহত হয়িন। ১৯৫২ সােলর ২১ই েফব্েরয়ািরেত
মাত্র ৩ জন মারা িগেয়িছল। অথচ েসিটই ইিতহাস হেয় িগেয়িছল।তােতই সরকার
পিরবর্তন হেয়িছল।৩ জেনর হত্যােক িনেয় পািকস্তােনর বাঙালীরা েসিদন েথেক
“আমার ভােয়র রক্েত রাঙােনা একুেশ েফব্েরয়াির,আিম িক ভূিলেত পাির” বেল গান
গাওয়া শুরু কেরিছল। আজও

েস গান গা্ওয়া েশষ হয়িন।অথচ আজ এক িদেন ৩ জন নয়,

৩ শত খুন হয়। সমগ্র েদশ এখন শাপলা চ্ত্বর। িকন্তু তা িনেয় আওয়ামী ঘরানার
আব্দুল গাফফারেদর গলায় আজ
উৎসব।

আব্দুল

গাফফারেদর

আর েবদনািশক্ত গান আেস না। বরং আেস আনন্দহােত

রিচত

হয়

খুিন

হািসনার

পক্েষ

অসংখ্য

প্রশংসাগীত। একিট েদেশ িবেবেকর মৃত্যূ েয কতটা ভয়ানক হেত পাের এ হেলা তার
নিজর।
১৯৫২ সােলর ২১ই েফব্েরয়ািরেত মাত্র ৩ জন মারা যাওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব
বাংলার প্রােদিশক মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন িনহত পিরবােরর কােছ মাফ
েচেয় দুঃখ ভারাক্রান্ত গলায় েবতার ভাষণ িদেয়িছেলন।িতিন িনেজ েয পুিলশেক
গুিলচালেনার হুকুম েদনিন এবং েস খুেনর সােথ েয িতিন িনেজ জিড়ত িছেলন না,
েস ৈকিফয়তিটও জনগেণর সামেন বার বার িদেয়িছেলন। অথচ আজ

পুিলশ,র্যাব ও

িবিজবীর হােত শত শত মানুষ খুন হচ্েছ। িকন্তু েস খুন িনেয় হািসনার মুেখ
েকান অনুেশাচনা েনই। বরং আেছ প্রচন্ড আত্মতৃপ্িত। েস আত্মতৃপ্িত িনেয়
“লাশরা পুিলেশর তাড়া েখেড় উেঠ েদৗিড়েয়েছ” েস েকৗতুকও িতিন েশানান। এক
খুেনর বদেল িতিন ১০ খুেনর হুমিক েদন। েতমিন এক অপরািধ েচতনা িনেয় শাপলা
চত্বেরর শহীদেদর লাশ ময়লার গািড়েত েতালা হয়েছ। গণতন্ত্েরর হায়াত মওত
িনেয়ও হািসনার সামান্যতম ভাবনা েনই। েস ভাবনা হািসনার িপতা েশখ মুিজেবরও
িছল না।মুিজব তাই বহুদলীয় গণতন্ত্রেক কবের পািঠেয় একদলীয় বাকশাল কােয়ম
কেরিছল।এবং সকল িবেরাধী দলেক িনিষদ্ধ ও সকল েবসরকাির পত্রপত্িরকার অিফেস
তালা ঝুিলেয় গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠার উৎসব কেরিছল।

কুফল লজ্জাহীনতার
লজ্জাহীনতার কুফল অিত ভয়ানক। তােত িবলুপ্ত হয় মানিবক গুণ।
পিততােদর

মূল

সমস্যািট

হেলা,

তােদের

হায়া-শরম

থােক

না।

েচার-ডাকাত ও
একই

সমস্যা

গণতন্ত্েরর শত্রুেদর। লজ্জাশরম থাকেল মানুষ িক এমন অপরােধ নােম? সব যুেগ
ও সব েদেশই গণতন্ত্েরর শত্রুেদর একই অবস্থা। গণতন্ত্র হত্যা, পত্িরকার
অিফেস তালা লাগােনা ও িবেরাধীদলীয় েনতাকর্মীেদর হত্যায় েযমন েশখ মুিজব ও
েশখ হািসনার লজ্জা হয়িন, েতমিন হচ্েছ না িমশেরর স্ৈবরাচাির শাসকেদর।
লজ্জাহীনতা এমন পর্যােয় েপৗঁেছেছ েয, িমশেরর সামিরক বািহনী িনেজই আগামী

িনর্বাচন লড়েত যাচ্েছ। অন্য েকান েবসামিরক ব্যক্িতেক নয়, েসনাবািহনীর
প্রধান েজনােরল িসিসেক তারা প্েরিসেডন্ট পদপ্রার্থী খাড়া কেরেছ। সমগ্র
েদশ

এখন

েসনা

বািহনীর

হােত

অিধকৃত।

িবেরাধী

দেলর

েনতাকর্মীগণ

এখন

কারারুদ্ধ। তারা শুধু েবশরমই নয়,কত বড় েবপরওয়া েয, েসনাবািহনীর প্রধান
িসিস ও তার সমর্থকগণ এরূপ সামিরক অিধকৃিতেক বলেছ তাহিরর স্েকায়ার েথেক
শুরু

হওয়া

গণতান্ত্িরক

িবপ্লেবরর

ধারাবািহকতা।

ড.

মুরসীর

আমেল

নািক

গণতন্ত্র হাইজ্যাক হেয়িছল,এখন তারা পেথ এেনেছ। িমথ্যাচার আর কােক বেল!
েজনােরল
চ্যােনল

িসিসর
ও

পক্েষ

প্রচার

চালােত

বাধ্য

কেরেছ

েস

েদেশর

পত্রপত্িরকাগুেলােক।েসনাবািহনীর

কােছ

েয

েকান

সকল

িটিভ

িনরেপক্ষ

প্রচারনাই অসহ্য। প্রচারনা হেত হেব শুধু তােদর পক্েষ। তাই আল -জািজরার
সাংবািদকেদর সন্ত্রাসী বেল েজেল তুেলেছ। িনেরট তাঁেবদার ও পাহারাদাের
পিরণত কেরেছ েদেশর প্রশাসিনক কর্মকর্তা ও িবচারকগণ। েসনাবািহনী এক রােত
কায়েরার এক ময়দােন হাজােরর েবশী িনরস্ত্র মানুষ হত্যা কেরেছ। অথচ এরপরও
িনেজেদরেক তারা গণতন্ত্ির বলেছ।এবং এরূপ নৃশংস হত্যাকান্ডেক বলেছ আইেনর
শাসন।

অপর

িদেক

েজেল

তুেলেছ

ও

হত্যা

মামলার

আসামী

বািনেয়েছ

েসেদেশর

ইিতহােসর সর্বপ্রথম িনর্বািচত প্েরেসেডন্ট ড.মুরসীেক। সন্ত্রাসী দল বেল
িনিষদ্ধ কেরেছ মুরসীর দল ইখওয়ানুল মুসিলমুনেক। এরূপ স্ৈবরাচাির কুকর্েম
েজনােরল িসিসর লজ্জা-শরেম একটুও বােধিন। েযমন বাধেছ না েশখ হািসনারও। ফেল
তার কােছ ৫ই জানুয়ািরর ভূয়া িনর্বাচন গণ্য হচ্েছ গণতন্ত্েরর িবজয় রূেপ।
শতকরা ৫ জন েভাট না িদেল িক হেব,েস িনর্বাচনেক ৈবধ বেল আেরা ৫ বছর
ক্ষমতায় থাকার পক্েষ যুক্িত েপশ করেছ।

সন্ত্রােস মেনাপিল
সব

স্ৈবরাচাির

শাসেকরাই

সন্ত্রাস,

লুটতরাজ

ও

খুন-খারাবীেত

িনেজেদর

িনরংকুশ মেনাপিল চায়। এককােল একই রূপ মেনাপিল িছল ব্িরিটশ,স্পািনশ, ডাচ ও
পর্তুগীজসহ

সকল

সাম্রাজ্যবাদী

উপিনেবিশক

শক্িতর।

অিধকৃত

েদশগুিলেত

িনেজেদর েস িহংস্র মেনাপিলেক বলেতা আইেনর শাসন। ভারত যখন তােদর হােত
অিধকৃত,এ েদেশর নাগিরকেদরেক িনজ বাড়ীেত তীর-ধনুক,তেলায়ার রাখােকও তারা
সন্ত্রাস বলেতা। েস অপরােধ তােদরেক েজেলও তুলেতা। আর িনেজরা িনর্িবচাের
লক্ষ

লক্ষ

মানুষেক

খুন

করেতা।

খুন

কের

লাশেক

বাজাের,

নদীর

ঘােট

বা

েলাকালেয় উঁচু খুঁিটেত লটিকেয় রাখািট তােদর েকৗশল িছল। লক্ষ্য, সাধারণ
মানুষেক ভীত সন্ত্রস্ত করা। তােদর সন্ত্রােস আেমিরকার েরড ইন্িডয়ানগণ
প্রায়

িনর্মূল

হেয়

েগেছ।

প্রায়

িনর্মূল

হেয়

েগেছ

অস্ট্েরিলয়া

ও

িনউিজল্যান্েডর আিদবাসীগণ। বাংলােদেশর বুেক সন্ত্রােস একই রূপ মেনাপিল
হেলা

আওয়ামী

লীেগর।

ফেল

বাংলােদেশর

রাজনীিতেত

একই

ভােব

শুরু

হেয়েছ

রাজৈনতীক শত্রু িনর্মূলকরণ। ডাকাত সর্দার েযমন ডাকাতীর স্বার্েথ অন্যান্য
েছাটখােটা ঢাকাতেদর সােথ েনয়, েশখ হািসনাও েতমিন এরশােদর ন্যায় আেরা িকছু
স্ৈবরাচািরেক সােথ িনেয়েছ।
সন্ত্রাসীরা কখেনাই িনরস্ত্র মানুেষর কাকুিত-িমনিত বা নিসহেত কান েদয় না।
এমন িক নবী-রাসূলেদর মত মহান ব্যক্িতেদর নিসহত্ও তােদর উপর েকান আছড়
কেরিন। তােদর নজর েতা িনরস্ত্র নরনারীর পেকট ও ইজ্জেতর িদেক। জনগণেক
িনরস্ত্র ও প্রিতেরাধহীন েদখােতই তােদর আনন্দ। তারা বরং িনরস্ত্র মানুেষর
অসহায় অবস্থােক উপেভাগ কের। তারা েতা চায় সারা জীবন তােদর সন্ত্রােসর
রাজত্ব

কােয়ম

থাকুক।

নমরুদ-িফরাউেনর

ন্যায়

মুিজব

েযমন

েসিট

েচেয়িছল,

হািসনাও েসিট চায়। েসিট শুধু হাজার হাজার নয়,লক্ষ লক্ষ মানুেষর রক্তপােতর
মধ্য িদেয় হেলও। কাশ্মীের লক্ষািধক মানুেষর লাশ পড়েলও ভারতীয় স্ৈবরাচার
দখলদাির েসখােন ছােড়িন। ভারত তার অনুগতেদর িদেয় আজ েয অিধকৃিত বাংলােদেশর
উপর প্রিতষ্ঠা কেরেছ েসিট শুধু রাজপেথর িকছু িমিটং-িমিছল, িকছু ধর্মঘট ও
িকছু

অবেরােধর

ক্যাম্বািডয়ার

মধ্য
সােবক

িদেয়

েশষ

হওয়ার

কম্যুিনস্ট

নয়।

শাসক

িসিরয়ার

পলপেটর

েচেয়

হােফজ

আল

হািসনা

আসাদ

কম

বা

ক্ষমতা

িলপ্সু নয়। পলপট সরকােরর হােত েস েদেশর িসিক ভাগ মানুষ িনহত হেয়িছল।
িনহতেদর সংখ্যা িছল ২০ লােখর েবশী। অপর িদেক স্ৈবরাচাির আসােদর হােত
ইিতমধ্েয িনহত হেয়েছ ১ লাখ ৩০ হাজার িনরস্ত্র মানুষ।

লড়াই জান্নাত ক্রেয়
স্ৈবরাচািররা কখেনাই েকান েদেশ একাকী আেস না। শুধু গণতন্ত্র হত্যা ও
চুির-ডাকািতই
হত্যা,েতমিন

তােদর
ধর্ম

ও

একমাত্র
সভ্যতার

হত্যা

নয়।

হত্যা।

তােদর

িফরাউন,

বড়

অপরাধ

নমরুেদর

েযমন

ন্যায়

মানব

ইসলােমর

বড়শত্রু িচরকালই িছল স্ৈবরাচািররা।আজ েযমন েসিট িমশের, েতমিন িসিরয়া ও
বাংলােদেশ। বাংলােদেশ েস হত্যার পর্বিট শুরু হেয়েছ মাত্র। তাই হািসনার
স্ৈবরাচাির সরকার যতই দীর্ঘায়ু পােব ততই বাড়েব খরেচর িবশাল অংক। একারেণই
েকান

সভ্য

মানুষ

এরূপ

স্ৈবরাচাির

সরকারেক

েমেন

িনেত

পাের

না।

সমগ্র

ইিতহােস মানেবর জানমােলর সবেচেয় বড় খরচিট বেনর িহংস্র পশু তাড়ােত হয়িন।
বরং েসিট হেয়েছ মানুষ রূপী এ িহংস্র জীবেদর তাড়ােত। মহান আল্লাহতায়ালা
দ্বীেনর

এ

শত্রুেদর

তাই

পশুর

েচেয়ও

িনকৃষ্ট

বেলেছন।

তােদর

িনর্মূেল

নবীজীর আমেল শতকরা ৭০ ভােগর েবশী সাহাবােক শহীদ হেত হেয়েছ।
েয েকান িনর্মাণ কাজই িবপুল িবিনেয়াগ চায়। উচ্চতর সভ্যতা িনর্মােণর েচেয়
ব্যয়বহুল িনর্মাণ কাজ মানব ইিতহােস আর িকছু আেছ িক? এ কাজ েতা মুসিলমেদর

িবশ্বশক্িত রূেপ দাঁড় করােনার। ঈমানদার েতা েস িবপুল ব্যেয়র মধ্য িদেয়ই
জান্নাত ক্রয় কের। মহান আল্লাহতায়ালা এর েচেয় সহজ েকান রাস্তা মু’িমেনর
জন্য

েখালাও

রােখনিন।

বাংলােদেশ

বর্তমান

লড়াই

তাই

স্েরফ

গণতন্ত্র

বাঁচােনার নয়, মানুেষর জানমাল ও ইসলাম বাঁচােনার। মু’িমেনর জীবেন এ লড়াই
জান্নাত ক্রেয়র। েদেশ েদেশ মুসিলমেদর মােঝ েস লড়াই আজ তীব্রতর হচ্েছ। বহু
গােফল মুসিলম েসিট না বুঝেলও শয়তািন শক্িত েসিট বুঝেত েপেরেছ। হািসনার
িপছেন

ভারতসহ

সকল

কােফর

শক্িতর

িবিনেয়াগ

েতা

েস

কারেণই

এত

অিধক।

০৮/০২/২০১৪

মুিজেবর িলগ্যাসী: েদশধ্বংসী
নাশকতা ও ষড়যন্ত্েরর রাজনীিত
িফেরাজ মাহবুব কামাল
নাশকতা ইসলােমর
িবরুদ্েধ
মুসিলম হওয়ার অর্থ শুধু মহান আল্লাহতায়ালা, তাঁর রাসূল ও ইসলােমর উপর
িবশ্বাস

নয়।

িবশ্বােসর

সােথ

িকছু

দায়বদ্ধতাও

অিনবার্য

কের।

প্রিতিট

মুসিলেমর উপর েস মূল দায়বদ্ধতািট হেলা, ইসলাম ও মুসিলম স্বার্েথ সর্ব
মুহুর্েত আেপাষহীন হওয়া। কারণ, েযখােন ইসলাম থােক, েসখােন অৈনসলামও থােক।
এবং ইসলাম ও অৈনসলােমর মােঝ অিবরাম লড়াইও থােক। েস লড়াইেয় ইসলােমর পক্েষ
আেপাষহীন েচতনা িনেয় বাঁচাই হেলা প্রকৃত ঈমানদারী। নইেল নাশকতা ও েবঈমানী
হয় ইসলাম ও মুসিলেমর সােথ। রাজনীিতর অঙ্গেণ যােদর পদচারণা তােদর উপর েস
দায়বদ্ধতা আেরা অিধক। তখন েস রাজনীিতেত ইসলাম ও মুসিলেমর িবজেয় িবিনেয়াগ
ঘটােত হয় িনেজর বুদ্িধবৃত্িত, অর্থ, শ্রম ও রক্েতর। রাজনীিত তখন পিবত্র
িজহােদ পিরণত হয়। েস িজহােদ িনহত হেল শহীদ হয়। েগৗরব কােল মুসিলমেদর
রাজনীিত বলেত

েতা েসিটই বুঝােতা। মুসিলমগণ িবশ্েব সুপার পাওয়াের পিরণত

হেয়েছ এবং জন্ম িদেয়েছ সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতার –তা েতা েস িজহাদী

রাজনীিতর কারেণরই।
েশখ মুিজব িনেজেক মুসিলম রূেপ দাবী করেতন। িকন্তু তাঁর রাজনীিতেত ইসলােমর
িবজয় আেসিন। মুসিলমেদর েগৗরবও বােড়িন। বরং িবজয় ও েগৗরব েবেড়েছ ভারতীয়
কােফরেদর। িবজয়ী হেয়েছ ইসলাম েথেক দূের সরা বাঙালী েসক্যুলািরস্টগণ। এবং
শক্িতহানী

ঘেটেছ

িবশ্েবর

সর্ববৃহৎ

মুসিলম

রাষ্ট্র

পািকস্তােনর।

তাই

মুিজেবর রাজনীিতর মূল চিরত্রিট িছল ইসলােমর সােথ গাদ্দারীর। তেব েশখ
মুিজেবর গাদ্দািরটা শুধু পািকস্তােনর সােথ িছল না। েস গাদ্দািরটা িছল
েযমন

ইসলােমর

সংখ্যাগিরষ্ঠ

িবরুদ্েধ,

েতমিন

জনগণ

বাংলাভাষী।

িছল

বাঙালী

মুসিলমেদর

পািকস্তােনর

িবরুদ্েধ।

পািকস্তােন

সংখ্যাগিরষ্ঠ

মানুেষর

গণতান্ত্িরক অিধকার অর্জেনর লড়াইেক িতিন পািকস্তান ভাঙ্গার লড়াইেয় পিরণত
কেরন। এবং েসিট স্েরফ ভারতীয় অিভলাষ পুরেণ। অথচ পািকস্তান ভাঙ্গার এ
কাজিট ভারত িনজ খরেচ ১৯৪৭ সাল েথেকই কের েদয়ার জন্য প্রস্তুত িছল। অতএব এ
কােজর জন্য মুিজেবর েনতা হওয়ার প্রেয়াজন িছল না। ভারেতর আজ্ঞাবহ দাস
হওয়াই যেথষ্ট িছল। বাস্তেব িতিন েস দাসসুলভ কাজিটই েবশী েবশী কেরেছন।
মুিজেবর ভারত েসবার রাজনীিতেত চরম লাভবান হেয়েছ েযমন ভারত, েতমিন চরম
ক্ষিতগ্রস্ত হেয়েছ বাঙালী মুসিলম। পািকস্তােনর সংখ্যাগিরষ্ঠ নাগিরক িছল
তারাই।

গণতন্ত্র

উম্মাহর

বাঁচেল

রাজনীিতেত,

পািকস্তান

েবঁেচ

শুধু

বাঙালী

থাকেল

আজ

পািকস্তােনর

মুসিলমগণ

রাজনীিত

সুেযাগ

েলাকসংখ্যা

হেতা

েপত
৪০

নয়,

সমগ্র

মুসিলম

েনতৃত্বদােনর।
েকািট।

েদশিট

অখন্ড
হেতা

পারমানিবক েবামার অিধকারী পৃিথবীব তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। েস রাষ্ট্েরর
সংখ্যাগিরষ্ঠ নাগিরক রূেপ বাঙালী মুসিলমগণ েপত িবশ্ব রাজনীিতেত প্রভাব
েফলার সুেযাগ।

মুিজেবর অপরাধ, েস সুেযাগ েথেক বাঙালী মুসিলমেদর িতিন

শুধু বঞ্িচতই কেরনিন, বরং েগালাম বািনেয়েছন ভারেতর। ভারেতর ঘের িতিন
িবশাল িবজয় তুেল িদেয়েছন। ১৯৭১’েয়র যুদ্েধর িবজয়ী ভারত তখন লুেট েনয়
পািকস্তান
লুন্ঠেনর

েসনাবািহনীর
িবরুদ্েধ

অব্যবহৃত

েশখ

মুিজব

হাজার

হাজার

প্রিতবাদ

না

েকািট
কের

টাকার

নীরব

অস্ত্র।

েথেকেছন।

েস
অথচ

পািকস্তােনর েস অস্ত্র েকনায় অর্থ জুিগেয়েছ পূর্ব পািকস্তােনর নাগিরকগণও।
অতএব এ লুট শুধু পািকস্তােনর উপর িছল না, িছল বাংলােদেশর অর্েথর উপর।
প্রভুর সামেন েগালামেদর প্রিতবােদর সাহস থােক না। েস সাহস েসিদন মুিজেবর
মধ্েযও েদখা যায়িন। বরং প্রকট ভােব যা েদখা েগেছ েসিট ষড়যন্ত্েরর রাজনীিত
এবং েসিট ভারতেক সােথ িনেয়। এবং ষড়যন্ত্র হেয়েছ ইসলাম ও মুসিলেমর পরাজয়
বাড়ােত।

েশখ

মুিজেবর

েস

ষড়যন্ত্েরর

রাজনীিত

আজও

েবঁেচ

আেছ

হািসনার

রাজনীিতেত।
ইসলােমর

হারাম

হালােমর

িবধানগুেলা

শুধু

খাদ্য-পানীেয়

নয়,

েসিট

রেয়েছ

রাজনীিতেতও। নবীজী (সা:) ও তাঁর সাহাবােয় েকরাম রাজনীিতেত আমৃত্যু অংশ

িনেয় েদিখেয় েগেছন রাজনীিতর ফরজ িবষয়গুেলা। নবীজী (সা:) েসিট হােত কলেম
িশিখেয় েগেছন রাষ্ট্রপ্রধােনর আসেন িনেজ বেস। িতিন িশিখেয় েগেছন, ইসলাম
কখেনাই নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত ও তাসিবহ-তাহিলেল সীিমত রাখার িবষয় নয়।
ইসলােমর িবধানেক পূর্ণ ভােব প্রিতষ্ঠা েদয়ার কােজ রাষ্ট্রই হেলা মূল
হািতয়ার।
পালেনর

রাষ্ট্র
কাজিট

ও

হয়

তার
না।

প্রিতষ্ঠানগুিলেক
তখন

রাষ্ট্েরর

ইসলােমর

উপর

বাইের

প্রিতষ্ঠা

রাখেল
পায়

ইসলাম

না

মহান

আল্লাহতায়ালার সার্বেভৗমত্ব ও তাঁর শিরয়ত িবধান। রাষ্ট্র তখন শয়তােনর
দুর্েগ পিরণত হয়। শয়তােনর েস দুর্েগর মােঝ হাজার হাজার মসিজদ-মাদ্রসা
গেড়ও ইসলােমর পরাজয় েরাধ করা যায় না। এবং তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হেলা
বাংলােদশ। এেতা মসিজদ ও মাদ্রাসা িবশ্েবর আর েকান েদেশ নাই। অথচ েদশিটর
উপর

অিধকৃিত

শয়তানী

শক্িতর।

ফেল

েকার’আেনর

তাফিসরকারকেদর

এেদেশ

েজেল

থাকেত হয়। গণহত্যার িশকার হেত মুসল্লীেদর। এবং মুর্িতগড়া হয় রাষ্ট্রীয়
অর্েথ এবং মুর্িতপূজারীর গানেক গাওয়া হয় জাতীয় সঙ্িগত

রূেপ।

ইসলােমর সর্বশ্েরষ্ঠ েনক আমল তাই মসিজদ-মাদ্রাসা গড়া নয়, বরং েসিট হেলা
শয়তােনর দুর্গরূপী রাষ্ট্রেক িনর্মূল কের েসিটেক ইসলােমর দুর্েগ পিরণত
করা।

নবীজী

(সা:)

ও

তাঁর

সাহাবােয়

েকরাম

েতা

েসিটই

কেরেছন।

মিদনার

িহজরেতর পর নবীজী (সা:) তাই িনেজর ঘর না গেড় ইসলামী রাষ্ট্র গেড়েছন।
িকন্তু ইসলােম অ েচতনাশূণ্য েশখ মুিজব ও তার অনুসারীগণ নবীজী (সা:) ও
তাঁর সাহাবােয় েকরােমর জীবন েথেক েকান িশক্ষাই েননিন। িশক্ষা িনেয়েছন এবং
ষড়যন্ত্র

কেরেছন

ভারতীয়

কােফরেদর

সােথ

একাত্ম

হেয়।

বাংলােদেশর

শাসনতন্ত্ের িবিধবদ্ধ কেরেছন জাতীয়তাবাদ, ধর্মিনরেপক্ষবাদ, সমাজতন্ত্েরর
ন্যায় হারাম মতবাদ। সংকুিচত কেরেছন েকার’আন িশক্ষা। এবং িনিষদ্ধ কেরেছন
ইসলাম প্রিতষ্ঠার অঙ্িগকার িনেয় রাজৈনিতক দল গড়া। ইসলাম েথেক দূের না
সরেল কােফরগণ কখেনাই বন্ধু রূেপ গ্রহণ কের না। েশখ মুিজব ও তার দেলর
েলােকরা এেতাটাই ইসলামচ্যুৎ েয, ইসলামপন্থী ও পািকস্তানপন্থীেদর িনর্মূেল
ভারত তােদরেক আজ্ঞাবহ পার্টনার রূেপ গ্রহণ কের। ভারেতর অস্ত্র ও অর্থ
িনেয়

েস

কােজ

তারা

ঝাঁিপেয়ও

পেড়।

ইসলােমর

সােথ

তােদর

দুষমিন

শুধু

১৯৭১’েয়র িবষয় নয়; েস অিভন্ন রূপিট ধরা পেড়েছ েযমন শাহবােগর গণজাগরণ
মঞ্েচ, েতমিন ২০১৩ সােলর ৫েম শাপলা চত্ত্বের িহফাজেত ইসলােমর মুসল্লীেদর
িবরুদ্েধ গণহত্যায়।
বাংলােদেশর মািটেত ১৯৭১’েয় বহু ইসলামী রাজৈনিতক দল িছল। ইসলামী দেলর বহু
লক্ষ েনতা-কর্মী এবং সমর্থকও িছল। িকন্তু তারা ভারেতর এেজন্ডা পূরেণ হােত
অস্ত্র েনয়িন। ভারেতও যায়িন। একই কারেণ েকান আেলম এবং েকান পীর সােহবও
একিট

মুসিলম

রাজাকার

েদশ

হেয়েছ,

ভাঙ্গার

বহু

হাজার

েস

কিবরা

রাজাকার

গুনাহেত
প্রাণও

অংশ

েনয়িন।

তােদর

িদেয়েছ।একাত্তেরর

অেনেক

রাজাকােরর

েচতনা িছল এই কিবরা গুনাহ েথেক বাঁচার েচতনা। মুসিলম যুদ্ধ কের মুসিলম
েদেশর

ভূেগাল

বাড়ােত,

েসিটেক

ভাঙ্গেত

বা

খর্ব

করেত

নয়।

মুসিলম

েদেশ

ভাঙ্গার কাজিট েতা কােফরেদর কাজ। একাত্তের েস এেজন্ডা িছল ভারেতর। েশখ
মুিজব ও তার দল ভারেতর েস এেজন্ডােক িনেজেদর এেজন্ডা বািনেয় িনেয়েছ।
মুসিলম েদশ ভাঙ্গেত বা মুসিলম েদেশর ভূেগাল িবলীন করেত যুেগ যুেগ বহু
যুদ্ধ কেরেছ কােফরগণ।

উসমািনয়া েখলাফত েভঙ্েগ িবেশর েবশী টুকেরায় িবভক্ত

কেরেছ ব্িরিটশ ও ফরাসী ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদী শক্িত। তখন তােদর চর ও
দাস িহসােব েখেটেছ আরব জািতয়তাবাদী েসক্যুলািরস্টগণ। েস সােথ েসৗিদ আরব,
কুেয়ত,

কাতার,

দুবাই,

আবুধািব,

ওমােনর

ট্রাইবাল

েনতাগণ।

তােদর

েস

গাদ্দারীেত আরব িবশ্েবর উপর দখলদারী েবেড়েছ কােফর শক্িতর; এবং শক্িতহানী
হেয়েছ মুসিলমেদর। তােদর েস গাদ্দারীর কারেণই আরব ভূখন্ড আজ ২২ টুকরায়
িবভক্ত।

মুসিলম

উম্মাহ

শক্িতহািনর

মূল

কারণ

েতা

এই

িবভক্িত।

আর

বাংলােদেশর মািটেত েস গাদ্দারী এবং িবভক্িতর মূল নায়ক িছেলন েশখ মুিজব।
প্রকৃত অর্েথ িতিন িছেলন ভারতবন্ধু; কখেনাই বঙ্গবন্ধু বা মুসিলমবন্ধু নন।
প্রকৃত মুসিলম শুধু মুসিলেমর বন্ধুই হয় না, তাঁর প্রিতরক্ষায় ৈসিনেক
পিরণত হয়। ভারেত বসবাসকারী মুসিলমেদর িবরুদ্েধ িহন্দুেদর েয নীিত, মুিজব
ও তার অনুসারীগণ েস নীিতই প্রেয়াগ কেরেছ বাংলােদেশ। ফেল একাত্তের মুিজেবর
অনুসারীেদর হােত যত পািকস্তানপন্থী বাঙালী ও অবাঙালী মুসিলম িনহত হেয়েছ
তার তূলনা একমাত্র ভারেতর মুসিলম গণহত্যার সােথই েমেল।

সর্বমুখী নাশকতা
েশখ হািসনার েঘাষণা, িতিন কাজ করেছন মিদনা সনদ িনেয়। প্রকৃত সত্যিট এর
িবপরীত। েশখ হািসনা ও েশখ মুিজব েয সনদ িনেয় কাজ কেরেছন তার মূল িবিধিট
হেলা ভারেতর প্রিত দাসত্েবর। েস সনদ অনুসােরই েশখ মুিজব বাংলােদেশর ভূিম
েবরুবািড় ভারেতর হােত তুেল েদন। তুেল িদেয়েছন পদ্মার পািনও। ভারেত যাচ্েছ
৫৪িট নদীর পািন। অথচ পািকস্তানী আমেলর ২৩ বছের একিদেনর জন্যও েবরুবািড়র
গােয় ভারত হাত িদেত পািরিন। পদ্মার পািনও তুেল িনেত পািরিন। ভারত েশখ
মুিজবেক

তার

িনজ

স্বার্েথর

েসবাদাস

িহসােব

গ্রহণ

করেলও

বাংলােদশীেদর

কখেনাই বন্ধু িহসােব গ্রহণ করেত পািরিন। তারই প্রমাণ, িদল্লীর শাসকচক্র
মুিজবেক

শুধু

পািকস্তান

ভাঙ্গার

কােজই

ব্যবহার

কেরিন,

ব্যবহার

কেরেছ

বাংলােদেশর েমরুদন্ড ভাঙ্গার কােজও। বাংলােদেশর অর্থনীিত ধ্বংেস মুিজেবর
নাশকতা িছল বহুমুখী। মুিজব িবলুপ্ত কেরন বাংলােদেশর অর্থৈনিতক সীমান্ত।
েসিট কেরন সীমান্ত বািণজ্েযর নােম বাংলােদেশর অভ্যন্তের ভারতীয় পণ্েযর
বাজার

বিসেয়।

িতিন

তার

প্রভু

েদেশর

কােছ

বাংলােদেশর

কােরন্িস

েনাট

ছাপােনার দািয়ত্ব েদন। আর ভারত েস সুেযাগ েপেয় কেয়ক শত েকািটর েবশী

অিতিরক্ত েনাট েছেপ িনেজর হােত েরেখ েদয়। েস অর্থ িদেয় সীমান্ত িঘের
বসােনা মুক্ত বাজার েথেক বাংলােদশীেদর েথেক িবেদশী মুদ্রা, কাঁসা-িপতল,
পািকস্তান আমেল িবেদশ েথেক ক্রীত যন্ত্রপািত ও সঞ্চয়কৃত ধাতব পদার্থ িকেন
ভারেত

িনেয়

যায়।

জাতীয়করেণর

নােম

মুিজব

ধ্বংস

কেরন

পািকস্তান

আমেল

প্রিতষ্িঠত কলকারখানা। এভােবই পিরকল্িপত ভােব ধ্বংস করা হয় বাংলােদেশর
অর্থনীিতেক এবং ১৯৭৪ সােল েডেক আনা হয় ভয়াবহ দুর্িভক্ষ

-যােত প্রাণহািন

হয় বহু লক্ষ মানুেষর। দিরদ্র মানুষ তখন কাপেড়র অভােব মাছধরা জাল পড়েত
বাধ্য হয়।
নবীজী

(সা:)’র

আমেল

মিদনা

সনেদর

লক্ষ্য

িছল,

মুসিলমেদর

দ্রুত

শক্িত

বৃদ্িধ। লক্ষ্য িছল, সদ্য প্রিতষ্িঠত ইসলামী রাষ্ট্েরর সুরক্ষা ও ইসলামী
সভ্যতার িনর্মাণ। হািসনা নাম িনচ্েছন মিদনা সনেদর, অথচ যাচ্েছন উল্েটা
িদেক। েশখ মুিজেবর ন্যায় তারও লক্ষ্য, মুসিলমেদর ইসলাম েথেক দূের সরােনা
ও

তােদর

শক্িত

হািন।

লক্ষ্য,

ইসলােমর

রাষ্ট্র

িনর্মােণর

েয

েকান

উদ্েযােগর প্রিতেরাধ। এবং েসিট িতিন বার বার েঘাষণা িদেয়ই করেছন। একিট
েদেশর

শক্িতর

মূল

উৎস

৪িট।

এক).

রাজৈনিতক

শক্িত;

দু্ই).

িশক্ষা

ও

সংস্কৃিত; িতন). সামিরক শক্িত; চার). অর্থৈনিতক শক্িত। আওয়ামী লীগ এ ৪িট
খােতরই িবনােশ হাত িদেয়েছ। ইিতমধ্েয েসগুিলেক তছনছও করা হেয়েছ। রাজনীিতর
মধ্য িদেয়ই জনগণ পায় একতা, পায় প্রিতেরােধর সাহস। রাজৈনিতক িদক িদেয়
জনগণেক

পঙ্গু

করার

লক্ষ্েযই

েশখ

মুিজব

গণতন্ত্রেক

কবের

পাঠায়

এবং

প্রিতষ্ঠা েদয় একদলীয় বাকশালী স্ৈবরাচার। েসনাবািহনীর শক্িতহানী করেত গেড়
েতালা হয় িবকল্প রক্িষবািহনীেক। একই লক্ষ্েয েশখ হািসনা ক্ষমতায় আসার
সােথ

সােথই

েসনাবািহনীর

সংঘিটত
৫৭

জন

হয়

িপলখানা

অিফসারেক।

হত্যাকাণ্ড।

১৯৭১’েয়র

যুদ্েধও

েসখােন

হত্যা

এেতা

অিফসােরর

করা

হয়

মৃত্যু

হয়িন। েস যুদ্েধ পািকস্তানও এেতা অিফসার হারায়িন। আর্িমর পাশাপািশ শক্িত
হািন করা হয় িব.িড.আর’েয়র। শত শত িব.িড,আর. সদস্যেক কারাবন্িদ করা হয়।
বন্দী

অবস্থায়

অেনেকর

মৃত্যু

হেয়েছ

েজলখানায়।

অপর

িদেক

েদেশর

িশক্ষাব্যববস্থা ধ্বংেস কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়গুেলােক পিরণত করা হেয়েছ দলীয়
ক্যাডার ৈতরীর কারখানায়। িবশ্বিবদ্যালয়গুেলােক কসাইখানায় পিরণত করা হেয়েছ
আবরার ফাহাদেদর মত েদশপ্েরিমকেদর হত্যা করার লক্ষ্েয। বছেরর েবশীর ভাগ
সময়ই েসগুেলা বন্ধ থােক রাজৈনিতক ক্যাডারেদর মােঝ সংঘােতর কারেণ। েলেগ
থােক দীর্ঘ েসসন জট। এভােবই বাড়ােনা হেয়েছ িশক্ষা খােত নাশকতা। অপর িদেক
অর্থনীিতেত নাশকতা বাড়ােত ব্যাংক েথেক িবেদেশ পাচার হচ্েছ হাজার হাজার
েকািট টাকার িবেদশী মূদ্রা। এমনিক েচারেদর হাত পেড়েছ স্েটট ব্যাংেকর
ভান্ডােরও।
বাংলােদেশর অর্থনীিতেক ধ্বংস করার মােঝ ভারেতর স্বার্থিট িবশাল। ভারত চায়

১৭

েকািট

িহসােব।

মানুেষর

বাংলােদশ

অর্থৈনিতক

ভারতীেদর

েচেয়

িটেক

প্রিতদ্বন্িদ

অেনক

েবশী।

থাকুক
িহসােব

কারণ,

স্েরফ
নয়।

ভারতীয়

পণ্েযর

বাংলােদশীেদর

বাংলােদেশর

অভ্যন্তের

ক্েরতা

ক্রয়ক্ষমতা

েযমন

উৎপাদন

েবেড়েছ, েতমিন িবেদশী অর্েথর উপার্জন েবেড়েছ প্রায় এক েকািট বাংলােদশীর
িবেদেশ কর্মসংস্থােনর কারেণ। ফেল িবপুল সংখ্যক বাংলােদশীর পেকেট এখন অেনক
পয়সা।

এতবড়

বাজার

ভারেতর

পশ্িচম

বাংলা,

িবহার,

মধ্যপ্রেদশ,

আসাম,

উিড়ষ্যা, ত্িরপুরা, েমঘালেয়র মত ছয়-সাতিট প্রেদশ িমেলও নাই। এ বাজার ভারত
দখেল দখেল িনেত চায়। েস লক্ষ্েযই বাংলােদেশর রাজনীিতেত ভারেতর িবপুল
িবিনেয়াগ

ভারতীয়

স্বার্েথর

েসবাদাস

পালেন।

বাংলােদেশর

রাজনীিতেত

েশখ

মুিজব ও তার অনুসারীেদর দাপেটর মূল কারণ, তােদর িপছেন ভারেতর এ অর্থ
িবিনেয়াগ।
এক সময় পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদেন সমগ্র পৃিথবীেত পূর্ব পািকস্তান প্রথম
িছল। হাজার হাজার েকািট টাকা িবেদশী অর্থ উপার্িজত হত এ খােত। িকন্তু
আন্তর্জািতক

বাজাের

পূর্ব

পািকস্তােনর

এবং

পের

বাংলােদেশর

েস

প্রিতদ্বন্িদ অবস্থান ভারত েমেন িনেত পােরিন। ভারত েচেয়িছল েস মর্যাদা তা
িনেজর জন্য। েসজন্যই ভারেতর প্রেয়াজন েদখা েদয় িবশ্েবর সর্ববৃহৎ আদমজী
জুটিমলসহ সকল পাট িশল্েপর ধ্বংস। ভারেতর স্বার্েথ েস কাজিট সমাধা কের েদয়
তােদরই পািলত েসবাদাস েশখ মুিজব। মুিজব আমেল একিদেক েযমন পাটকলগুেলােক
অচল করা হয় েতমিন পােটর গুদাম গুেলােত আগুণ েদয়া হয়। আর অপরিদেক ভারত তার
পুেরান পাটকেলর বদেল বাংলােদেশর সীমান্ত িঘের গেড় েতােল বহু পাটকল। তখন
বাংলােদেশর সস্তা কাঁচা পাট েদেশ মূল্য না েপেয় ভারেতর বাজাের িগেয় উেঠ।
ভারত তখন তাড়াতািড় পাট িশল্েপ িবশ্েব প্রথম হওয়ার হওয়ার মর্যাদা অর্জন
কের। আজ বাংলােদশ প্রিতদ্বন্দী উেঠেছ গার্েমন্টস িশল্েপ। ভারত েসিটেকও
ধ্বংস করেত চায়। আর গার্েমন্টস িশল্পেক আজ ধ্বংস করা হচ্েছ অিত পিরকল্িপত
ভােব। এ িশল্েপ নামােনা হেয়েছ িকছু দুর্বৃত্ত ও ডাকাতেদর। যারা েনেমেছ
দিরদ্র শ্রিমেকর রক্তেচাষক রূেপ। েয িশল্েপ রক্তেচাষন হয় দিরদ্র শ্রিমেকর
েস িশল্প িক েবঁেচ থােক? েস িশল্প বরং মহান আল্লাহতায়ালার আযাব েডেক আেন।
তখন তােত আগুণ লােগ বা ভবন ধ্বেস পেড়। সাভাের যা ঘেট েগল তা িক তার ই
আলামত নয়।
আওয়ামী লীেগর েভােটর রাজনীিতেত েদেশর দিরদ্র মানুষ পিরণত হেয়েছ রাজনীিতর
কাঁচা মােল। েসিট েযমন মুিজব আমেল, েতমিন হািসনার আমেল। েশখ মুিজব েসানার
বাংলা

প্রিতশ্রুিত

িদেত

১৯৭০’েয়র

িনর্বাচেন

েভাট

িনেয়িছেলন।

ওয়াদা

িদেয়িছেলন আট আনা েসর চাল খাওেয়ােনার। অথচ উপহার িদেয়িছেলন দুর্িভক্ষ ও
লক্ষািধক মানুেষর মৃত্যু। েতমিন ২০০৮ সােল হািসনা ওয়াদা িদেয়িছেলন ৮ টাকা
েসর চাল খাওয়ােনার। িকন্তু খাইেয়েছন ৪৫ টাকা েসর দের। ওয়াদা িদেয়িছেল

িবনা মূল্েয সােরর। ওয়াদা িদেয়েছন ঘের ঘের চাকুিরর। সবই িছল প্রকান্ড
িমথ্যাচার।

২৪

নেভম্বর

২০১২-েত

আশুিলয়ায়

তাজরীন

ফ্যাশনস

িলিমেটেডর

গার্েমন্টস কারখানায় আগুন েলেগ ১১১ কর্মী পুেড় মারা যায়। হািসনা সরকার
ওয়াদা িদেয়িছল ক্ষিতপুরেণর। কথা িছল কারণ খুঁেজ শাস্িত েদয়ার। িকন্তু েস
সব িকছুই হয়িন। স্বজন হারা পিরবারগুিলেক েকানরূপ ক্ষিতপুরণ েদয়া হয়িন।
কারণ, তাজরীেনর ম্যােনিজং িডেরক্টর েদেলায়ার েহােসন একজন সরকার সমর্থক
ব্যক্িত।ফেল কােরা পক্েষ তার পেকট েথেক স্বজনহারােদর জন্য ক্ষিতপুরণ আদায়
কের েদয়াও সম্ভব হয়িন। শ্রিমকেদর পক্ষ িনেয় কথা বলেব এমন েকান শ্রিমক
সংগঠনও

গেড়

উঠেত

েদয়া

হয়িন।

কেয়ক

বছর

আিমনুল

ইসলাম

একজন

ব্যক্িত

গার্েমন্টস ইন্ডাসট্িরেত ট্েরড ইউিনয়ন গড়ার েচষ্টা কেরিছেলন। েস অপরােধ
তােক লাশ হেত হয়। পুিলশ ৪ িদন পর তার লাশ উদ্ধার করেলই দািয়ত্ব েসেরেছ।
আজ অবিধ তার খুেনর েকান িবচার হয়িন। কােরা েকান শাস্িতও হয়িন। তাজেরীান
আগুন লাগার দুই িদন পের ২৬ নেভম্বর ২০১২-েত চট্টগ্রােম বহদ্দার পুকুর
পােড় িনর্মীয়মান ফ্লাইওভােরর গার্ডার ধ্বেস ১৫ জন িনহত হয়। িকন্তু েকন েস
িনর্মীয়মান ফ্লাইওভােরর গার্ডার ধ্বেস পড়েলা তার েকান তদন্ত হয়িন। কােরা
েকান

শাস্িতও

হয়িন।

কারণ

এই

ফ্লাইওভার

িনর্মােণর

কার্যােদশ

েপেয়িছল

প্রয়াত আওয়ামী লীগ েনতা জাহাঙ্গীর সাত্তার িটংকু-র মািলকানাধীন িঠকাদাির
প্রিতষ্ঠান

অ্যাকেটা

পািরসা

িলিমেটড

এবং

মীর

আক্তার

কনসট্রাকশন

দুিট

ফার্ম যুগ্মভােব। ফেল েক তােদর গােয় আঁচড় িদেব? এভােবই এেকর পর েদশ ও
জনগেণর িবরুদ্েধ ধ্বংসাত্মক নাশকতা চািলেয় যাচ্েছ আওয়ামী দুর্বৃত্তগণ।
অর্থনীিতেত আওয়ামী নাশকতার আেরা িকছু উদাহরণ েদয়া যাক। ২০০৯ সােল েশখ
হািসনা েদেশর চলমান িবদ্যুৎ সঙ্কট েমটােনার লক্ষ্েয স্থায়ী েকান সাশ্রয়ী
পদক্েষপ না িনেয় চালু কেরন ব্যায়বহুল কুইক েরন্টাল িসস্েটম। এর ফেল হাজার
হাজার েকািট টাকা পেকেট েগেছ আওয়ামী দুর্বৃত্তেদর। আর ক্ষিতগ্রস্ত হেয়েছ
েদশ। বাংলােদশ পাওয়ার েডেভলপেমন্ট েবার্ড (িবিপিডিব, বাংলােদশ িবদ্যুত্
উন্নয়ন েবার্ড)র ক্ষিত ২৫,০০০ েকািট টাকা ছািড়েয় েগেছ। আওয়ামী সরকােরর
সঙ্েগ সংশ্িলষ্ট িবিভন্ন প্রাইেভট কুইক েরন্টাল কম্পািন েথেক েবিশ দােম
িবদ্যুত িকেন তা কম দােম িবক্ির কের িবিপিডিব। েরন্টাল পাওয়ার প্লান্ট
েথেক

প্রিত

িকেলাওয়াট

িবদ্যুত

েকেন

১৪

েথেক

১৭

টাকা।

িকন্তু

গ্রাহক

পর্যােয় তা িবক্ির হচ্েছ সাত েথেক আট টাকার মধ্েয। এখােন অর্েধকই ভর্তুিক
িদেত হচ্েছ। ভর্তুিকর েয ৯,০০০ েকািট টাকা বরাদ্দ রেয়েছ তার ৮০ শতাংশই
িদেত হচ্েছ কুইক েরন্টাল েথেক েবিশ দােম িবদ্যুত েকনায়।ভর্তুিকর এ অর্থ
যাচ্েছ প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় কর্েণল ফারুক খান, আিজজ গ্রুপ, গার্েমন্টস
রফতািনকারক
রহমােনর

েমাহাম্মদী
েবক্িসমেকা

গ্রুপ,

ফার্িনচার

গ্রুপ

ইত্যািদ

িবক্েরতা
ন্যায়

অটিব

গ্রুপ,

আওয়ামী

সালমান

রাজনীিতর

অর্থেজাগানদারেদর পেকেট। এভােব েশখ হািসনা তার িপতার ন্যায় রাজনীিতেক

পিরণত

কেরেছন

শুধু

েদশ

ধ্বংেসর

হািতয়াের

নয়,

িবপুল

অর্থ-উপার্জেনর

হািতয়ােরও।

নাশকতা েশয়ার বাজাের
েয েকান েদেশর িশল্পায়েন অর্েথর িবশাল েজাগান আেস জনগেণর পেকট েথেক। জনগণ
তােদর

অর্থ

েফেল

না

েরেখ

িশল্পকারখানার

েশয়ার

িকেন

িবিনেয়াগ

কের।

পাশ্চাত্েয েতা এভােবই অর্থৈনিতক অগ্রগিত এেসেছ। েশয়ার মার্েকেটর অর্থ
িনেয়ই ব্িরিটশ ইস্ট ইন্িডয়া েকাম্পানী ভারত জয় কেরিছল। িকন্তু আওয়ামী
নাশকতা

ঘেটেছ এ ক্েষত্রিটেতও। েশখ হািসনা যখন প্রথমবার ক্ষমতায় আেসন তখন

নেভম্বর ১৯৯৬’েয় েশয়ার মার্েকট প্রচন্ড ধ্বস আেস। দ্িবতীয় বার ক্ষমতায়
আসায়

আবার

ধ্বস

আেস

অক্েটাবর

২০১১’েয়।

েশয়ার

বাজােরর

দ্িবতীয়বােরর

েকেলঙ্কািরেত েদেশর প্রায় ৩৩ লক্ষ িবিনেয়াগকারী ক্ষিতগ্রস্ত হয়। ক্ষুদ্র
িবিনেয়াগকারীরা এেত িনঃস্ব হেয় যান। েশয়ার বাজার েথেক হাজার হাজার েকািট
টাকার লুটপােটর জন্য যারা দায়ী সরকার তােদর একজনেকও গ্েরফতার কেরিন এবং
শাস্িতও েদয়িন। অথচ িদশাহারা িবিনেয়াগকারীরা যখন মিতিঝেল িবক্েষাভ িমিছল
কের তখন প্রধানমন্ত্রীর অথৈনিতক উপেদষ্টা ড.মিসউর রহমান বেলন, “ওরা েদেশর
শত্রু। সমােজর শত্রু। ওেদর জন্য মাথা ঘামােনার েকােনা কারণ েনই। তােদর
কষ্েট আমার মন কাঁেদ না। েশয়ারবাজার ধ্বেস সরকােরর মাথাব্যথার িকছু েনই।
কারণ

েশয়ারবাজাের

পুঁিজ

প্রকৃত

িবিনেয়ােগ

যায়

না…

েশয়ারবাজাের

িবিনেয়াগকারীরা েদেশর অর্থনীিতেত েকােনা অবদান রােখ না।”

অভয়অরণ্য েচার-ডাকাতেদর
প্রিতিট আওয়ামী শাসনামেলই দুর্বৃত্তেদর েপায়া বােরা হয়। েদশ পিরণত হয়
েচার-ডাকাতেদর জন্য অভয় অরণ্েয। েসিট েযমন মুিজব আমেল

হেয়িছল, েতমিন

হািসনার আমেলও। ডাকাতেদর এখন আর ডাকাত দল গঠেনর প্রেয়াজন পেড়না। তারা
ডাকািতর জন্য ভূয়া বািণজ্িযক েকাম্পািন গেড় েতােল। তখন ডাকািত শুরু কের
েদেশর অর্থভান্ডাের। েসিট হাজার হাজার েকািট টাকার অংেক। আওয়ামী লীেগর
আমেল জনগেণর অর্েথর িনর্মম লুেটরা হেলা েডসিটিন নামক একিট েকাম্পািন। এ
েকাম্পািনিট ৩,২৮৫ েকািট টাকা মািন লন্ডািরং ও আত্মসাত কের। িডসিটিনর
কর্মকর্তা হেলন েজনােরল হারুন। তদন্েত দুদক েজনােরল হারুেনর কােছ জানেত
চায়

তার

ব্যাংক

একাউন্েট

২০

েকািট

টাকা

ঢুকেলা

িকভােব?

হারুেনর

জবাব,“মািসক সম্মানী, িডিভেডন্ড ফান্ড, এলাউন্স, কিমশন বাবদ এই টাকা আমার
একাউন্েট

ঢুেকেছ।

এছাড়া

িকছু

টাকা

বািড়

ভাড়া

েথেকও

এেসেছ।”

-(ৈদিনক

যুগান্তর, ০৫/১১/২০১২)। েজনােরল হারুন একজন আওয়ামী লীগ েনতা। দুদেকর িক
সামর্থ্য আেছ এ েনতােক একিদেনর জন্যও েজেল েনয়ার? এতবড় দূর্নীিতর পরও

তােক েজেল েযেত হয়িন।
েডসিটিন

ছাড়া

আেরা

ত্িরশিটর

েবিশ

এম.এল.এম

েকাম্পািন

অবােধ

মানুষেক

প্রতারণা করার সুেযাগ পায় আওয়ামী লীগ সরকােরর শাসেন। এসব কম্পািনর মধ্েয
রেয়েছ ইউিনেপ টু ইউ, সাকেসস িলংক, গ্েলাবাল িনউওেয়, প্রভৃিত। দুদেকর
তদন্ত অনুযায়ী, কেয়কিট এম.এল.এম প্রিতষ্ঠান জনগেণর কাছ েথেক সংগ্রহ কেরেছ
৪,৯৬৩ েকািট টাকার িকছু েবিশ এবং এর মধ্েয ব্যক্িতগত একাউন্েট সিরেয় েফলা
হেয়িছল প্রায় ৪,৬০১ েকািট টাকা। -(ৈদিনক প্রথম আেলা ০৯/০৯/২০১২)। টাকা
বানােনার এরূপ সুেযাগ েদখেল িক দুর্বৃত্তরা িক আর বেস থােক। মরা লােশর
গন্ধ েপেল েযমন শকুন ছুেট আেস েতমিন অর্থলুেটর সুেযাগ েদখেল েদশিবেদেশর
ডাকােতরাও ছুেট আেস। বাংলােদেশর সরকার দুর্বৃত্ত েচার-ডাকাতেদর জণ্য েতা
েস

সুেযাগই

(বাংলােদশ)

সৃষ্িট

কেরেছ।

িলিমেটড।

তাই

-(ৈদিনক

২০০৫-এ
আমােদর

এিগেয়

আেস

সময়.কম

চায়না

েথেক

০৫/১১/২০১২)।

িতয়ানিশ

এসব

েচার

ডাকাতেদর হােত বাংলােদেশর ইিতহােস সবেচেয় কুশ্রী অর্থৈনিতক েকেলংকািরর
ঘটনা ঘেট েসানালী ব্যাংেকর েশরাটন েহােটল ব্রাঞ্েচ। েসিটও আওয়ামী লীেগর
শীর্ষ পর্যােয়র েনতােদর েযাগসাজেস। বাংেকর ঐ শাখা েথেক ৩,৬০৬ েকািট ৪৮
লাখ বা প্রায় ৪,০০০ েকািট টাকা লুট হেয় যায়। হলমার্ক একাই িনেয়েছ প্রায়
২,৬৬৮ েকািট টাকা। একিট ব্যাংেকর একিট ব্রাঞ্েচ একিট কম্পািনর এই পিরমাণ
অর্থ আত্মসােতর ঘটনা আর েকাথাও ঘেটিন। এিটই ব্যাংিকং খােত বাংলােদেশর
সবেচেয় বড় আর্িথক েকেলঙ্কাির। (ৈদিনক প্রথম আেলা, ০৫/০৯/২০১২)। বাংলােদেশ
সকল ডাকাত িমেলও গ্রামগঞ্জ েথেক এত অর্থ বাংলােদেশর িবগত ৫০ বছের লুটেত
পােরিন। অথচ েস লুেটর সােথ জিড়ত প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য িবষয়ক উপেদষ্টা
।

মূক্িত কীরূেপ?
িকন্তু এরূপ সীমাহীন লুটপাঠও আওয়ামী লীেগর শীর্ষ েনতােদর কােছ গুরুতর
িকছু

মেন

েকেলঙ্কাির

হয়িন।
িনেয়

এক

েগালেটিবল

গণমাধ্যেমর

অনুষ্ঠােন

ভূিমকার

েসানালী

সমােলাচনা

কের

ব্যাংেকর

হলমার্ক

অর্থমন্ত্রী

মুিহত

বেলন,“ব্যাংিকং খােত আমরা ৪০ হাজার েকািট টাকা ঋণ েদই। এর মধ্েয মাত্র
িতন বা চার হাজার েকািট টাকা িনেয় ঝােমলা হেয়েছ। এটা েকােনা বড় অঙ্েকর
অর্থ নয়। এ িনেয় হইচই করারও িকছু েনই। সংবাদ মাধ্যেম এটা িনেয় অিতিরক্ত
প্রচারণা কের েদেশর ক্ষিত করেছ। এমন ভাব েযন েদেশর ব্যাংিকং েসক্টর ধ্বেস
েগেছ। এেত আমােদর প্রশ্েনর সম্মুখীন হেত হচ্েছ।” “েসানালী ব্যাংেকর এক
রূপসী বাংলা শাখায় জািলয়ািত করা অর্েথর পিরমাণই িতন হাজার ৬০৬ েকািট ৪৮
লাখ টাকা। অন্য েকােনা েবসরকাির ব্যাংেক এই পিরমাণ অর্থ আত্মসােতর ঘটনা

ঘটেল ব্যাংকিট বন্ধ হেয় েযত। েযমন বন্ধ হেয়িছল ওিরেয়ন্টাল ব্যাংক।” (প্রথম আেলা ০৫/০৯/২০১২)।
এই অর্থমন্ত্রীই সম্প্রিত িদল্িল সফের িগেয় সাভাের ভবন ধ্বেস হাজােরর
েবশী মানুেষর মৃত্যু সম্পর্েক বেলেছন, এিট েকান গুরুতর িবষয় নয়। বেলেছন,
এ ভবন ধ্বেস গার্েমন্টস িশল্েপর েকান ক্ষিত হেব না। িবকৃত ও অসুস্থ্য
িবচারেবাধ আর কােক বেল। েচার-ডাকাত বা ব্যািভচািরেদর ঘৃনা করার সামর্থ্য
েচার-ডাকাত
মানুষেদর

ও

তা

ব্যািভচািরেদর
থােক।

এমনিক

থােক

না।

িশশুেদরও

েস

িকন্তু

েদেশর

সামর্থ্য্য

িনরক্ষর

থােক।

সাধারণ

িকন্তু

েস

সামর্থ্য নাই হািসনা সরকােরর এসব মন্ত্রীেদর। নাই েখাদ েশখ হািসনার ও তার
দলীয়

কর্মীেদর।

িবেবকহীন

বাংলােদেশর

অসুস্থ্য

ও

মূল

দুর্বৃত্ত

িবপদিট

এখােনই।

ব্যক্িতেদর

েদশ

হােত।

তারা

আজ

িজম্িম

যতিদন

এসব

ক্ষমতায়

থাকেব তােত শুধু েদেশর নয়, ইসলাম এবং েদশবাসীর ঈমােনর িবরুদ্েধও নাশকতা
বাড়েব। কতটা দ্রুততর সােথ এ আওয়ামী দখলদারীর সমাপ্িত ঘটেব, তার উপরই
িনর্ভর করেছ বাংলােদেশর প্রকৃত স্বাধীনতা ও শান্িত। এবং িনর্ভর করেছ
ইসলােমর প্রিতষ্ঠা ও ঈমােনর েহফাজত। েদেশর স্বাধীনতা ও সমৃদ্িধ, েদশবাসীর
ঈমােনর েহফাজত

এবং তােদর ইহকাল ও আেখরােতর কল্যােণ এ ছাড়া িভন্ন পথ আেছ

কী? ১ম সংস্করণ ১২/০৫/১৩; ২য় সংস্করণ, ১৮/০২/২০২১।

আওয়ামী
শাসন
মুেখ বাংলােদশ

এবং

িবপর্যেয়র

িবপর্যয়িট মুসলমান থাকা িনেয়
বাংলােদশ আজ ভয়ানক িবপর্যেয়র মুেখ। েসিট শুধু রাজৈনিতক নয়। নয়
িনছক
সামিরক,
িশক্ষা-সাংস্কৃিত,
অর্থনীিত
ও
আইন-শৃঙ্খলার
ক্েষত্ের। বরং সবেচেয় বড় িবপর্যয়িট ঘটেছ মুসলমানেদর মুসলমান থাকা
িনেয়। আওয়ামী লীগ শুধু েদেশর সরকার, পার্লােমন্ট, প্রশাসন বা
রাজনীিতর ময়দান দখল িনেয় খুিশ নয়, তারা প্রবল ভােব দখেল িনচ্েছ
সাংস্কৃিতক ও বুদ্িধবৃত্িতক ময়দানও। দখলদাির প্রিতষ্ঠা করেছ
মুসলমানেদর ঈমােনর ভূবেনও। আওয়ামী লীগ শুধু একিট রাজৈনিতক দল নয়,

বরং আিবর্ভুত হেয়েছ রাজৈনিতক, সামািজক
তারা এখন ইসলােমরও ব্যাখা েদওয়া শুরু
েকানিট িজহাদ নয়, েকানিট ইসলাম-সম্মত
ব্যাখাও েদওয়া শুরু কেরেছ। তারা েস
মার্িকনীেদর সােথ অিভন্নতা েরেখ।

ও আদর্িশক শক্িত রূেপ।
কেরেছ। েকানিট িজহাদ আর
আর েকানিট অৈনসািলক েস
ব্যাখা িদচ্েছ ভারত ও

বাংলােদেশ এখন প্রচন্ড ভােব অিধকৃত িনজেদেশর ইসলােমর িবপক্ষ
শক্িতর হােত। তারা েস অিধকার েপেয়েছ িনর্বাচেনর মাধেম। তােদর েস
িবপুল িবজেয় শুধু েয েদেশর আভ্যন্তরীন ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতই
খুিশ হেয়েছ তা নয়, খুিশ হেয়েছ ইসলাম-িবেরাধী িচহ্িনত িবেদশী
শক্িতও। প্রিতেবশী ভারত সরকার ও তার িমিডয়া েস খুিশ েগাপন
রােখিন। সরকাির ভােব ভারত েয কতটা খুিশ হেয়েছ েসিট বুঝা যায়
ভারেতর পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রনব মুখার্িজর বক্তব্য েথেক। প্রণব
মুখার্িজ বেলেছন, ভারত সরকার েশখ হািসনা সরকােরর িবরুদ্েধ েকান
হুমিক আসেল ভারত িনশ্চুপ বেস থাকেব না। লক্ষ্যণীয় হেলা, ১৯৭৪
সােলর দুর্িভক্েষ বাংলােদেশর মানুষ ইিতহােসর অিত কিঠন িবপেদর
মুেখামুিখ হেয়িছল। ক্ষুদার্ত মানুষ তখন প্রাণ বাঁচােত আস্তাকুেড়
উচ্িছষ্ট খুঁেজেছ, কুকুর িবড়ােলর সােথ লড়াই কেরেছ, রাস্তায় বুিমও
েখেয়েছ। লজ্জা ঢাকেত তখন মিহলারা মাছধরা জাল পড়েত বাধ্য হেয়িছল।
িকন্তু ভারত বাংলােদেশর েস িবপেদর িদেন এিগেয় আেসিন। েকান আর্িথক
সাহায্যও েপশ কিরিন। বরং েদশিটর সীমান্ত ফুেটা কের িবেদশ েথেক
প্রাপ্ত খয়রাতী মাল েটেন িনেয়েছ িনজ েদেশ। মুিজব তখন কেয়ক েকািট
ছাপার কাজ িদেয়িছল ভারেতর ছাপাখানায়। ভারত তখন তার েচেয় বহুগুণ
েবশী গুণ েবশী েনাট েছেপ বাংলােদেশর অর্থনীিতেক রশাতেল ডুিবেয়
েদয়। এভােব বািড়েয়েছ বাংলােদেশর মানুেষর যাতনা ও মৃত্যু।
বাংলােদশ পিরণত হয় আন্তর্জািতক িভক্ষার ঝুিল। িবশ বছেরর যুদ্েধও
দিরদ্র
আফগািনস্তােনর
ভাগ্েয
এমন
েখতাব
জুেটিন।
জুেটিন
িভেয়তনােমর ভাগ্েযও। একিট েদশেক িভক্ষার ঝুিলেত পিরণত হেত েয
শুধু যুদ্ধ লােগ না, বরং লােগ অিবরাম েশাষণও -েসিটই েসিদন
বাংলােদেশ সত্য রূেপ প্রিতষ্ঠা েপেয়িছল। ভারত েয বাংলােদেশর
সাধারণ মানুেষর বন্ধু নয়, বরং রক্ষক হেলা একিট িবেশষ পক্েষর,
প্রনব মুখার্িজ েসিটই প্রকাশ কেরেছ। তার েস বক্তব্েয এিটই প্রমাণ
হেয়েছ, বাংলােদেশ ভারেতর িনজস্ব এেজন্ডা রেয়েছ। এবং েস এেজন্ডাের
বাস্তবায়েন ভারেতর কােছ আওয়ামী লীগ েয অপিরহার্য প্রনব মুখার্িজ
েসিদেকই ইঙ্িগত কেরেছন।
িনেজেদর

রাজৈনিতক

দখলদািরটা

স্থায়ী

করেত

আওয়ামী

লীগ

এখন

বাংলােদেশর মানুেষর মেনর ভূবেন আমূল পিরবর্তন আনেছ। ইসলামী
সভ্যতার িনর্মােন শুরুেত ইরান গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন কের। এ
িবশাল ভূ-খন্ডিট এক সময় মুসিলম উম্মাহর একিট শক্িতশালী অংশ িছল।
েখালাফােয় রােশদার পর আরবগণ যথন ভাতৃঘািত সংঘােত িলপ্ত হয় তখন
েকারআেনর বড় বড় েমাফাচ্েছর, িবজ্ঞানী, িচিকৎস্যক, কিব-সািহত্িযক
ও দার্শিনক জন্ম েনয় ইরােন। ইমাম আবু হািনফা, আব্দুল কােদর
িজলানী, আল ফারাবী, আল রািজ, ইবেন িসনা, ইমাম আল গাজ্জালী, েশখ
সাদী, মাওলানা রুমী সহ বহু প্রিতভার জন্ম ইরােন। তারা শুধু
মুসিলম উম্মাহর েগৗরব িছল সমগ্র মুসিলম উম্মাহর। প্রখ্যাত সমাজিবজ্ঞানী ইবেন খুলদুেনর অিভমত, ইসলােমর উদ্ভব আরেব হেলও ইসলািম
সভ্যতার িনর্মান ঘেট ইরােন। আব্বাসী খিলফার দুর্বল সমেয় েস ইরানই
িবিচছন্ন হেয় মুসিলম উম্মাহ েথেক। আর েস িবচ্িছন্নতােক স্থায়ী
রূপ িদেতই ইরােনর জািতয়তাবাদী শাসেকরা পাল্েট েদয় েদশিটর ধর্মীয়
েচতনা। জন্ম েদয় িশয়া মতবাদ। সাফাভী শাসকেদর েস বলপূর্বক ধর্মীয়
পিরবর্তেন লক্ষ লক্ষ সূন্নী মুসলমানেক হত্যা করা হয়। ফেল িনছক এক
রাজৈনিতক প্রেয়াজেন এককােলর সূন্নী ইরান পিরণত হয় িশয়া রাষ্ট্ের।
প্রিতেবশী মুসিলম রাষ্ট্র েথেক এভােবই গড়া হয় ইরান িঘের িবভক্িতর
িবশাল প্রাচীর। ইরানীরা মুেখ যাই বলুক আজও তারা সমগ্র মুসিলম
উম্মাহ েথেক বস্তুতঃ পৃথক েস ঐিতহািসক পৃক্ষাপেট। এেদশিটর িশয়া
শাসেকরা ইউেরাপীয় শাসকেদর সামিরক সহয়তা িনেয় বার বার হামলা
চািলেয়েঠছ উসমািনয়া েখলাফেতর পূর্ব সীমান্েত। মুসিলম েসনাবািহনী
যখন সমগ্র বলকান, গ্রীস, ক্িরিময়াসহ িবশাল পূর্ব ইউেরাপ দখল কের
অস্ট্িরয়ার রাজধানী অবরুদ্ধ কের েফেল েসসময় ইরান িবশাল চাকু
ঢুিকেয় েদয় উসমািনয়া েখলাফেতর িপেঠ। পূর্ব সীমান্েত শুরু হয় িশয়া
হামলা। মুসিলম েসনাদল তখন িভেয়না েথেক অবেরাধ তুেল িপছু হটেত
বাধ্য হয়। ইরােনর েস হামলা না হেয় ইউেরােপর ইিতহাস হয়েতা িভন্ন
ভােব িলিখত হেতা। েস সময় েথেকই ইরােনর প্রিতভা ও সামর্থ নানা
ভােব ব্যয় হেয় আসেছ মুসলমানেদর রক্ত ঝরােত। সম্প্রিত আফগািনস্তান
ও ইরােক েয মার্িকন হামলা হেলা তােত সাহায্য ও সর্বাত্মক সমার্থণ
িদেয়েছ ইরান। এখন তারা সাহায্য িদচ্েছ ভারত ও পাশ্চাত্েযর
পািকস্তান িবেরাধী আগ্রাসেন। বাংলােদশও একই ভােব ব্যবহৃত হচ্েছ
উপমহােদেশ মুসিলম শক্িতর উত্থান রুখবার কােজ। অথচ ১৯৪৭েয়
বাংলােদেশর মুসলমানেদর কারেণই জন্ম িনেয়িছল িবশ্েবর সর্ব বৃহৎ ও
সবেচেয় শক্িতশালী মুসিলম রাষ্ট্র পািকস্তান। এ রাষ্ট্রিট গড়ায় েয
সংগঠনিট কাজ কেরিছল েসিট হেলা মুসিলম লীগ। এবং েস মুসিলম লীেগর
প্রিতষ্ঠা ঘেটিছল ঢাকায়। পািকস্তান প্রস্তাবিটও উত্থাপন কেরিছল
বাংলার ফজলুল হক। িকন্তু পরবর্িতেত আওয়ামী লীগ আিবর্ভুত হয় কােফর

শক্িতবর্েগর অিত িবশ্বস্ত িমত্ররূেপ। তােদর কােছ ইসলাম ও মুসিলম
স্বার্েথর প্রিত অঙ্িগকারবদ্ধতা িচত্িরত হয় সাম্প্রদািয়কতা
রূেপ।এজন্যই তােদর িবজয়িট ভারতসহ সকল মুসিলম িবেরাধী শক্িতর কােছ
এতটা উৎসব পিরণত হয়। এমন একিট ইসলাম িবেরাধী েচতনার কারেণ
প্রিতেবশী েদেশ হাজার হাজার মুসিলমেক পুিড়েয় হত্যা বা েসেদেশর
মুসিজদ ধ্বংস করা হেলও আওয়ামী লীেগর েনতা-কর্মীেদর মুেখ েকান
প্রিতবােদর ধ্বিন উেঠ না, প্রিতবােদ রাজপেথও নােম না। পত্িরকায়
েকান িববৃিতও েদয় না।

লক্ষ্য ইসলািম েচতনািবনাশ
ইসলািম েচতনা েথেক িভন্নতর এক েচতনা-রাজ্য িনর্মােনরই স্বার্েথই
আওয়ামী লীগ সরকার তার সকল সামর্থ িবিণেয়াগ করেছ ইসলািম েচতনার
িবনােশ। ইরােনর স্ৈবরাচাির শাসেকরা েযখােন রাষ্ট্রীয় অর্েথ
পিরচর্যা িদেয়িছল িশয়া ধর্মমেতর, এরা েশখােন িদচ্েছ েসকুলার
েচতনার। এজন্যই মুসিলম জনগেণর েদওয়া রাজস্েবর িবপুল অর্থ ব্যয়
হচ্েছ নাচগাণ েশখােনার কােজ। অথচ ইসলােম নাচগান হারাম। কারণ
মানুেষর এ পার্িথব জীবন একিট পরীক্ষা েকন্দ্র। নারীপূরুষ এখােন
ব্যস্ত তােদর জীবেন সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা িদেত। এ
পরীক্ষায় েফল করেল তারা েকান চাকুির হারােব বা িডগ্ির েপেত
ব্যর্থ হেব তা নয়। বরং পিরণিতিট হেব অিত ভয়ংকর। িনক্িষপ্ত হেব
জাহান্নােমর দাউদাউ কের জ্বলা িবশাল আগুেণ। পরীক্ষার েকান হেল িক
নাচগােনর আেয়াজন চেল? তাই প্রকৃত মুসলমানেদর হােত ইিতহােসর
সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা িনর্িমত হেলও নাচগান পিরচর্যা পায়িন। যখন
েপেয়েছ তখন মুসলমান আর প্রকৃত মুসলমান থােকিন। তারা পিরনত হেয়েছ
শয়তােনর েসবেক। ইসলােমর সত্যপথ েথেক মুসলমান তরুন-তরুনীেদর
িবভ্রান্ত করার কােজ নাচগান সব সময়ই একিট সফল হািতয়ার। শয়তানী
শক্িতবর্গ অতীেতর ন্যায় আজও েসিট সর্বত্র প্রেয়াগ করেছ।
বাংলােদেশ যতই বাড়েছ কােফরেদর পুিজ িবিণেয়াগ ততই বাড়েছ এ
শয়তান হািতয়ারিটর ব্যাপক প্রেয়াগ। কােফরেদর অর্েথ এনিজওগুিল এখন
নাচগােনর
চর্চােক
মাঠপর্যােয়
িনেয়
েগেছ।
পাপচর্চার
এ
ক্েষত্রগুেলা এখন প্রিতষ্ঠান বা ইনস্িটিটউশন রূেপ গেড় উেঠেছ। ফেল
এনিজওগুেলার প্রিতষ্িঠত স্কুেলর হাজার হাজার েমেয়রা এখন আর
েনেচেগেয় আনন্দ প্রকােশ েকানরূপ সংেকাচ েবাধ কের না। আর েযখােন
নাচগাণ বােড় েসখােন বােড় মদ্যপান ও ব্যািভচার। আর বাংলােদেশ
েসগুিলও বাড়েছ সমান তােল। েবশ্যাবৃত্িত তাই এখন আর পিততাপল্িলেত

সীমাবদ্ধ নয়, েসিট উপিচেয় আবািসক মহল্লায় েনেম এেসেছ। ফল
দািড়েয়েছ এই ব্যিভচার এখােন সংক্রািমত করেছ বাংলােদেশর অিধকাংশ
মানুষেক। প্রায় দশ বছর আেগর এক জরীেপ প্রকাশ, বাংলােদেশর
অর্েধেকর েবশী যুবক িববােহর আেগই েযৗন কর্েম িলপ্ত হয়।
বাংলােদেশর ন্যায় একিট মুসিলম েদেশর জন্য এিট এক ভয়াবহ খবর।
ইসলািম েচতনার িবনাশ েয কতটা মহামাির রূপ েপেয়েছ এ হেলা তার
নিজর। পাশ্চাত্য-করেণর এিটই হেলা স্বাভািবক রূপ। পাশ্চাত্য েদেশ
এিট আর েকান হারাম কর্ম নয়, বরং স্বীকৃিত েপেয়েছ ৈবধ-কর্ম রূেপ।
তােদরেক বলা হয় েসক্স-ওয়ার্কার। েস অিভন্ন পাশ্চাত্য মূল্যেবাধই
িবশ্েবর কােফর শক্িতবর্গ এখন বাংলােদেশও প্রিতষ্িঠত করেত চায়। েস
লক্ষ্েযই শুরু কেরেছ েসাসাল ইঞ্িজনীয়ািরং। একােজ িলপ্ত এমন িক
জািতসংঘও। ইঞ্িজনীয়ারগন এতকাল রাস্তাঘাট-ব্িরজ িনর্মান করেতা, আর
এখন েসাসাল ইঞ্িজনীয়ারীংেয়র নােম তারা তােদর অর্থ, েমধা ও
প্রযুক্িতর িবিণেয়াগ করেছ েসকুলার ধাঁেচর সমাজ-সংস্কৃিত, েচতনা ও
রাষ্ট্র িনর্মােনর। আর একােজ প্রথম প্রেয়াজন হেলা, জনগেণর েচতনা
রাজ্য েথেক ইসলােমর অপসারণ। যােক বলা হয় িড-ইসলামাইেজশন।
বাংলােদেশর বহু িটিভ েনট-ওয়ার্ক, অসংখ্য পত্র-পত্িরকা, শত শত
এনিজও কাজ করেছ েস েসাসাল ইঞ্িজনীয়ািরং প্রেজক্েটর আঁওয়াতায়।
ইসলােমর নবজাগরণ প্রিতেরােধর এিটই হেলা তােদর মূল স্ট্রােটিজ।
একােজ কােফর েদশ
আল্লাহর দ্বীেনর

েথেক আসেছ
প্রচার ও

হাজার হাজার েকািট টাকার পুঁিজ।
প্রসার রূখেত এিটই এখন কােফর

শক্িতবর্েগর সম্িমিলত গ্েলাবাল স্ট্রােটজী। এলক্ষ্েয তারা মুসিলম
েদেশর
ইসলােম
অঙ্িগকার-শূন্য
দলগুেলার
সােথ
গেড়
তুেলেছ
েকায়ািলশন। বাংলােদেশর সরকার ও তার সহেযাগী েসকুলার এনিজওগুেলা
হেলা েস েকায়ািলশেনরই অংশ।

নারী রপ্তানীর অর্থনীিত
সরকােরর ইসলািম েচতনা িবনােশর কাজ দ্রুত ফল িদচ্েছ। বাংলােদেশ
ইসলািম েচতনাধারীেদর নানা ভােব েহয় করা বা িনর্যাতন করা এখন তাই
উৎসবকর্ম। রাজপেথ তােদর লিগ ৈবঠা িনেয় দািড়-টুিপধািরেদর হত্যা
করেলও পত্িরকার পাতায় েসিট িনন্দনীয় না হেয় বরং প্রশংসনীয় হয়।
এরই আেরক সফলতা হেলা, বাংলােদশ এখন বাজার ধেরেছ নারী রপ্তািনেতও।
েদেশিট এখন থাইল্যান্ড, িফিলপাইেনর ন্যায় েদেশল পথ ধেরেছ। িবেদশী
দুর্বৃত্তেদর গৃেহই শুধু নয়, বাঙ্গালী পিততােদর িভড় েবেড় চেলেছ

েকালকাতা, েবাম্বাই ও করাচীর পিততাপল্িলেতও। অর্েথর িপেছ
েদৗঁড়ােত থাকেলও েসিট েয কত দ্রুত জাহান্নােমর পেথ িনেয় যায এ
হেলা তার নমুনা। অথচ বাংলােদেশর েসকুলারেদর মূল এেজন্ডা হেলা
নরনারীেদর অর্েথর িপেছ েদৗড়ােত েশখােনা, সত্যদ্বীন বা ইসলােমর
িপেছ নয়। ইসলােমর িপেছ েদৗড়ােনােক বরং তার েমৗলবাদ বেল শুধু
িনন্দনীয় নয়, িনর্মূলেযাগ্যও েঘাষণা করেছ। জনগেণর মন েথেক ইসলািম
েচতনা িবলুপ্িতর লক্ষ্েযই এখন ২১েশ েফব্েরয়াির, ২৫ েশ মার্চ, ১৬ই
িডেসম্বর, পেহলা ৈবশাখ, রবীন্দ্র জয়ন্িতর ন্যায় িদবসগুিল আর ঐ
িবেশষ িদেন পািলত হয় না, পািলত হচ্েছ মাসািধক কাল ব্যাপী। তখন
ইসলািম েচতনা িবনােশর পাঠদােন পাঠশালা পিরণত হয় সারােদশ। অথচ
ইসলােমর পিরিচিত বাড়ােত আওয়ামী লীগ একিট আেলাচনা সভা বা
েসিমনােরর আেয়াজন কেরেছ তার নিজর েনই। অথচ এরাই বেল “আমরাও
মুসলমান”। ইসলািম েচতনা িবনােশর কােজ রাষ্ট্রীয় পুঁিজ িবিণেয়ােগর
িবপুল পুঁিজ িবিণেয়াগ হচ্েছ িবশ্েবর কােফর েদশগুেলার। েস পুঁিজেত
েদেশর নগর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্েজ িবপুল ভােব ফুেল েফঁেপ উঠেছ
বাংলােদেশর হাজার হাজার এনিজও। কােফর রাষ্ট্রগুেলার ইসলামিবেরাধী এেজন্ডা বাস্তবায়েন এরাই হেলা তােদর ঘিনষ্ট িমত্রপক্ষ।
েস অিভন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়েন গেড় তুেলেছ এক িনেরট পার্টনারিশপ।

সাংস্কৃিতক আিধপত্য েথেক রাজৈনিতক আিধপত্য
আদর্িশক বা সাংস্কৃিতক আিধপত্েযর পথ ধেরই আেস রাজৈনিতক আিধপত্য।
তখন েস রাজৈনিতক আিধপত্য স্থাপেন শত্রু পক্েষর আর যুদ্ধ লড়েত
হয়িন। শুরু েথেকই মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী
রাষ্ট্েরর স্ট্রােটজী িছল অন্যেদর অভ্যন্তের িনেজেদর সাংস্কৃিতক
ও আদর্িশক দ্বীপ গড়া। তুরস্ক, িমশর, পািকস্তানসহ অিধকাংশ মুসিলম
েস দ্বীপগুেলা হেলা ক্যান্টনেমন্ট, অিফসপাড়া, আদালত, পিততালয় ও
ব্যাংিকং েসক্টর। এগুেলার সীমান্ত পাশ্চাত্য েচতনা ও মূল্যেবােধর
সােথ একাকার। ইসলােমর হারাম-হালােলর িবধান এসব জাগায় অচল। তারাই
এখন পাশ্চাত্েযর কােফর শক্িতর একিনষ্ঠ িমত্র। পািকস্তােন তারাই
হাজার হাজার মুসলমানেদর হত্যা করেছ অিতশয় আনন্দ িচত্েত। তুরস্েক
তার স্কুেলর েমেয়েদর মাথায় রুমাল বাধেত িদেতও রাজী নয়। িমশের এরা
ইসলামপন্িথেদর রাজনীিতর ময়দােন আসেত িদেতও রাজী নয়। এখন তারা
েসরূপ অিভন্ন দ্বীপ গড়েছ রাজনীিতর অঙ্গেনও। আর বাংলােদেশর
রাজনীিতর আওয়ামী লীগ হেলা তােদর েস দ্বীপ। একজন পশ্িচমা
দুর্বৃত্ত বাংলােদেশর পিততালেয় েয সমাদার েসিট েচতনাগণ অিভন্নতার

কারেণই। েতমিন এক অিভন্নতার কারেণই ভারতীয় েনতারাও অিত আপনজন
রূেপ গৃহীত হয় আওয়ামী লীগ েনতােদর আসের। এ সম্পর্ক অিত গভীরতা
েপেয়িছল আওয়ামী লীগ েনতা েশখ মুিজেবর আমেলই। ভারতীয় স্বার্েথর
েসবক রূেপ দািয়ত্ব-পালেনর অঙ্িগকার িনেয় ষােটর দশেকই িতিন আগড়তলা
িগেয়িছেলন। ভারতীয় গুপ্তচর িচত্তরঞ্জন সুেতার বা কািলপদ ৈবদ্যরা
িছেলন েস আমল েথেকই িছেলন তারা ঘিনষ্ঠ সহচর। িতিনই ভারেতর হােত
তুেল িদেয়িছেলন বাংলােদেশর “িতন িবঘা” ভূিম । সীমান্ত বািণজ্েযর
নােম িতিনই েদেশর সীমান্ত তুেল িদেয়িছেলন, এবং এভােব সুেযাগ কের
িদেয়িছেলন অবাধ লুণ্ঠেনর। যার ফেল দুর্িভক্ষ েনেম এেসিছল
বাংলােদশীেদর জীবেন। িতিনই অনুমিত িদেয়িছল ফারাক্কা বাঁধ চালুর।
এখন ভারত পিরকল্পনা িনচ্েছ ব্রম্মপুত্র নদীর উজােন “িটপাই বাধ”
েদওয়ার। দখেল িনচ্েছ বঙ্গেপাসাগের েজেগ উঠা তালপাট্িট দ্বীপ।
ভারত বাংলােদেশর জন্য েনপােল যাওয়ার জন্য ২০-৩০ মাইেলর কিরেডার
িদেত রািজ হচ্েছ না, অথচ বাংলােদেশর মাঝখান িদেয় ৫০০ মাইেলর
কিরেডার চায়। ভারেতর মধ্য িদেয় েনপাল ও ভূটােন যাওয়ার কিরেডার
বাংলােদেশর যতটা অপিরহার্য অবস্থা েসরূপ নয় ভারেতর জন্য। ভারত
তার পূর্বাঞ্চেল েযেত পাের তার িনজ ভূিমর মধ্য িদেয়। অথচ এরপর
চাপ িদ্চ্েছ েস কিরেডার আদােয় এবং আওয়ামী লীগ তা িনেয় িবেবচনাও
করেছ।

আওয়ামী লীেগর িবজয় ও িবপর্যেয়র কবেল বাংলােদশ
আওয়ামী লীেগর িবজেয় বাংলােদেশর উপর িবপর্যয় আসেছ নানা ভােব। যখনই
এ দলিট ক্ষমতায় েগেছ তখনই িবপর্যয় এেসেছ েদেশর েসনাবািহনীর উপর।
মুিজব আমেল েসনাবািহনীর েচেয় েবশী গুরুত্ব েপেয়িছল রক্িষবািহনী।
আওয়ামী লীেগর এবােরর িবজেয় েদেশর রাজধানীেত িনহত হেলা ৫৭ জন েসনা
অিফসার। রক্তাত্ব শত্রুতা সৃষ্িট হেলা েসনাবািহনী ও িবিডআেরর
মােঝ। িপলখানার রক্ত শুকােলও মেনর মােঝ েয িবভক্িত ও ঘৃনা সৃষ্িট
হেলা েসিট িক দূর হবার? এখন কথা উঠেছ িবিডআেরর িবলুপ্িতর। সরকার
ভাবেছ, িবিডআেরর নাম ও েলবাস পাল্িটেয় আেরকিট বািহনী গড়ার।
সরকােরর ধারণা, সমস্যা শুধু িবিডআর নামিট িনেয়। ভাবটা েযন,
ফাইলপত্র ও অিফস আদালেতর গা েথেক ‘িবিডআর’ নামিট বা তােদর
েলবাসিট উেঠ িগেয় েসনা-অিফসারেদর বুেক গুিল চালািলেয়েছ। তাই
আওয়ামী লীগ ‘িবিডআর’ নামিট ও তার েলবাসিট িবলূপ্ত করেত চায়।
িকন্তু যারা গুিল চালােলা, যারা েস হত্যাযজ্েঞ েনতৃত্ব িদল তােদর
িবচাের অগ্রগিত েকাথায়?

দুর্েযাগ েনেমেছ েদেশর িশক্ষাঙ্গেন। চরদখেলর ন্যায় েসখােন
দখলদািরত্ব প্রিতষ্িঠত হেয়েছ আওয়ামী ক্যাডার বািহনীর। শুধু িভিস
বা প্িরন্িসেলর অিফেসই নয়, দখলদািরত্ব প্রিতষ্িঠত হেয়েছ আবািসক
হলগুেলার িসটগুেলার উপরও। আওয়ামী ক্যাডার বািহনীর অনুমিত ছাড়া
েসখােন েকউ থাকেত পারেব না। একই রূপ হাত পেড়েছ েদেশর কৃিষ ও
িশল্পাঙ্গেনও। সরকােরর বািণজ্যনীিতর কারেণ ভারত েথেক অবােধ ঢুকেছ
ভারতীয় িনম্মমােনর সস্তাপন্য। ফেল বাজার হারাচ্েছ বাংলােদেশর
িনজস্ব পণ্য। বাংলােদেশর কৃষকগণ তাই বাজার না েপেয় রাস্তায় উপর
তােদর দুধ েঢেলেছ। বন্ধ হেয়েছ েদেশর িনজস্ব সূতা ৈতরীর কারখানা।
হাত পেড়েছ েদেশর তাঁতীেদর গােয়ও। মুিজবামেলও এমনিটই ঘেটিছল। তখন
েদশী কারখানায় তালা লাগােনা শুরু হেয়িছল। আগুেন ভস্িমভূত হেয়িছল
বহু পােটর গুদাম। িভক্ষাবৃত্িত ছাড়া েদেশর জন্য তখন আর রাস্তাই
েখালা রাখা হয়িন।

আক্েরাশ ইসলােমর িবরুদ্েধ
তেব আওয়ামী সরকােরর মূল আক্েরাশ শুধু িশক্ষা, িশল্প, কৃিষ বা
েসনাবািহনীর উপর নয়, বরং
েসিট ইসলাম ও তার েমৗল-িবশ্বােসর
প্রিত। এিটেকই তারা তােদর রাজনীিতর মূল শত্রু ভােব। ইসলােমর েস
িবশ্বাসেক েমৗলবাদ বেল েসিটর িনর্মূেল তারা েকাঁমড় েবেধেছ।
সম্প্রিত তারা উদ্েযাগ িনেয়েছ, েদেশর শাসনতন্ত্র েথেক “সর্বশক্িত
মহান আল্লাহর উপর আস্থা ও িবশ্বাস” কথািট উচ্েছদ করেব। এ উচ্েছদ
কােজ তারা েদেশর েসকুলার আদালতেক হািতয়ার রূেপ েবেছ িনচ্েছ।
অতীেত েদেশর েসকুলার আদালত েথেক এ রায় হািসল কেরিছল েয
“সর্বশক্িত মহান আল্লাহর উপর আস্থা ও িবশ্বাস” কথািট েদেশর
শাসতনন্ত্র িবেরাধী। িবএনিপ সরকার ঢাকা হাইেকার্েটর েস রােয়র
িবরুদ্েধ সুপ্িরম েকার্েট আিপল কিরিছল। িকন্তু বর্তমান আওয়ামী
লীগ সরকােরর কােছ েস রায়িট এতটাই মনঃপুত হেয়েছ েয েস রােয়র
িবরুদ্েধ তারা আর আিপল করেব না। “সর্বশক্িত মহান আল্লাহর উপর
আস্থা ও িবশ্বাস” কথািট এমিনেতই বািতল হেয় যােব। এভােবই বািতল
হেব ইসলােমর একিট েমৗিলক িবশ্বাস। সরকার এখন উদ্েযাগ িনেয়েছ
েদেশর েসকুলার আদালেতর সাহায্েযই তারা সংিবধান েথেক উচ্েছদ করেব
“িবসিমল্লািহর রাহমািনর রািহম”। বাংলােদেশর আদালেত ব্যিভচার েকান
হারাম কর্ম নয় যিদ েসিট দুইপক্েষর সম্মিতেত হয়। হারাম নয় সূদও।
িকন্তু েস আদালেতই িনিষদ্ধ হেলা “সর্বশক্িত মহান আল্লাহর উপর
আস্থা ও িবশ্বাস”। এমন আদালত েথেক মুসলমান আর িক আশা করেত পাের?

এজন্য েতা েকারআেন শুধু নামায-েরাযা-হজ-যাকােদর তািগদ েদওয়া
হয়িন। তািগদ েদওয়া হেয়েছ শিরয়ত িভত্িতক আদালেতর প্রিতষ্ঠায়।
ইসলােম এিট অিতশয় গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। জিমেনর উপর কােফরেদর
দখলদারীর িবলুপ্িত ও আল্লারহর সার্বেভৗমত্েবর প্রিতষ্ঠার সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ কাজ েতা এ শিরয়ত প্রিতষ্ঠার কাজ। একােজ যার উদ্েযাগ
নাই মহান আল্লাহতায়ালা তােক কােফর, জােলম ও ফােসক এ িতনিট
িবেশষেণ আখ্যায়ীত কেরেছন। সুত্রঃ সুরা মােয়দার পর পর িতনিট আয়াত
(৪২,৪৩ ও ৪৪)। েচার-ডাকাত, ব্যািভচারী, সূদেখার বা খুনীেকও
েকারআেনর েকাথাও িতিন এভােব আখ্যায়ীত কেরনিন। এ দািয়ত্ব তাই শুধু
মসিজদ-মাদ্রাসা প্রিতষ্ঠার মধ্য িদেয় সািধত হেত পাের না। শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠা এখােন অপিরহার্য। শয়তােনর মূল শত্রুতািটও মূলতঃ এখােন,
নামায-েরাযা-হজ-যাকাত িনেয় নয়। মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রসহ িবশ্েবর
তাবত কােফর েদশ মুসলমানেদর মসিজদ স্থাপেন বাধা েদয় না। বরং জিম ও
অর্থ িদেয় সাহায্যও কের। ব্িরিটশ সরকার এককােল ভারেত আিলয়া
মাদ্রাসাও প্রিতষ্ঠা কেরেছ। েহাটাইস হাউেস মার্িকন প্েরিসেডন্ট
ইফতািরর দাওয়াতও েদয়, ঈেদর পূর্ণঃিমলনী কের। িকন্তু িবশ্েবর
েকাথাও শিরয়ত প্রিতষ্ঠার সামান্য প্রমান েপেল তারা েসখােন
তৎক্ষনাৎ যুদ্ধ শুরু কের। আফগািনস্তােন মার্িকন হামলার মূল কারণ
েতা এিটই। একই লক্েষ তারা এখান িমজাই মারেছ পািকস্তােনর
অভ্যন্তুের। এবং
আর্িমর সােথ।

েকায়ািশন

গড়েছ

পািকস্তােনর

েসকুলার

সরকার

ও

সব গরুই েযমন ঘাস খায়, েতমিন সবেদেশর েসকুলারেদর আচরণ একই রূপ
ইসলাম িবেরাধী। তুরস্েকর আদালেত কতজন ব্যািভচারী বা সূদেখার
দন্িডত হেয়েছ েস খবর েনই। িকন্তু েসেদেশর একজন িশশুও আদালত েথেক
মাথায় রুমাল বাধার অনুমিত পায়িন। রুমাল বাধা েসখােন অপরাধ। অথচ
মিহলােদর মাথা না-ঢাকা বা িবপর্দা হওয়া হেলা আল্লাহর িবরুদ্েধ
সুস্পষ্ট িবদ্েরাহ। এমন িবদ্েরাহীর নামায-েরাযা িক কবুল হয়? কবুল
হয় িক েকান েদায়া। সম্ভব হয় িক তার পক্েষ মুসলমান হওয়া? কারণ,
মুসলমান হওয়ার অর্থই আল্লাহর প্রিতিট হুকুেমর প্রিত পূর্ণ
আনুগত্য। আর িবদ্েরাহীেক বলা হয় কােফর। আল্লাহর িবরুদ্েধ েস
িবদ্েরােহর েস ধ্বিনই এখন আওয়ামী লীেগর রাজনীিতেত। এক প্রশ্েনর
জবােব আওয়ামী লীগ সরকােরর এ্যাটর্িন েজনােরল সম্প্রিত সাফ জািনেয়
িদেয়েছন, “িবসিমল্লািহর রাহমািনর রািহম” সংিবধােনর েকান অংশই নয়।
তার ◌াভাষায় তাই েসিটর সংিবধােন থাকার েকান অিধকারই নাই। েযখােন
ইসলাম ও আল্লাহর নাম, তােদর কােছ েসিটই সাম্প্রদায়ীকতা। আল্লাহর
উপর আস্থা তােদর কােছ েযমন সাম্প্রদািয়ক কুসংস্কার, েতমিন

প্রগিত-িবেরাধীও। তােদর সাফ জবাব, এমন কুসংস্কার (?) ও প্রগিতিবেরাধী (?) িবশ্বাসেক তারা শাসনতন্ত্ের স্থান িদেত রািজ নয়।
শুধু তাই নয়, তারা বাদ িদচ্েছ রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূেপ ইসলামেকও। কথা
হেলা, এমন কাজ িক েকান ঈমানদােরর হেত পাের? মুসলমােনর কাজ েতা
শুধু শাসনতন্ত্ের ইসলামেক রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূেপ েঘাষনা েদওয়া নয়,
বরং দািয়ত্ব হল আল্লাহর িবধােনর পিরপূর্ণ প্রিতষ্ঠা করা। েস শুধু
মুেখই আল্লাহু আকবর বলেব না, কর্েমর মধ্য িদেয়ও েস সাক্ষী িদেব।
েসিট শুধু মসিজেদ নয়, শাসতন্ত্েরও ধ্বিণত হেব। মার্িকনীরা ডলােরর
েনােটর উপর বড় বড় হরেফ িলেখ “WE TRUST IN GOD” অর্থ আমরা আল্লাহর
উপর আস্থা রািখ। আল্লাহর িনর্েদশেক তারা কতটুকু মােন এখােন েসিট
বড় কথা নয়, আল্লাহর প্রিত এিট তােদর ণ্যূনতম ভদ্রতা বা শালীনতা।
িকন্তু মহান আল্লাহর সােথ আওয়ামী লীগ েনতা-কর্মীরা েস শালীন
আচরণটুকুও করেত রাজী নয়। আল্লাহর িবরুদ্েধ তােদর অশালীন ও অভদ্র
আচরেণর মাত্রা এতটাই তীব্র েয, আল্লাহর আইন তথা শিরয়তেক তারা
বাংলােদেশর আদালত-গৃেহ ঢুকেত রাজী নয়। এমন িক বরদাশত করেত রািজ
নয় শাসনতন্ত্ের আল্লাহর নামেকও। আল্লাহর সােথ এর েচেয় বড় অশালীন
ও উদ্ধত আচরন আর িক হেত পাের? আরও লক্ষণীয়, আল্লাহ রাব্বুল
আলামীেনর নােমর সােথ এমন অশালীন আচরেনর পরও তা িনেয় রাজপেথ েকান
প্রিতবাদ েনই, েকান আন্েদালন নাই। এরপরও িক একিট েদেশর জনগণ
আল্লাহর েনয়ামত েপেত পাের? এিট েতা আযাবপ্রাপ্িতর পথ। েকারআেন
বর্িনত আদ-সামুদ েগাত্র, বিন ইসরাইল ও মাদাইেনর অিধবাসীেদর
অবাধ্যতা বা আল্লাহর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ িক এর েচেয়ও গুরুতর িছল।
তােদর কােছ আল্লাহর সুস্পষ্ট েকারআন িছল না যা বাংলােদশীেদর কােছ
আেছ। িকন্তু েস েকারআনী িবধােনর প্রেয়াগিট েকাথায়?

মুসিলম হওয়ার দায়বদ্ধতা
মুসিলম হওয়ার সবেচেয় দায়বদ্ধতা হেলা, েস হেব আল্লাহর অিত অনুগত
খিলফা বা প্রিতিনিধ। রাষ্ট্েরর প্রিতিনিধর কাজ হেলা রাষ্ট্েরর
আইেনর সর্বত্র অনুসরণ ও প্রেয়াগ। েস দািয়ত্ব “আিমও মুসলমান” শুধু এ কথা বলার মধ্য িদেয় পািলত হয় না। আল্লাহর খিলফা বা
প্রিতিনিধ হওয়ার েচতনা মুসিলম মেন প্রচন্ড এক িবপ্লবী েচতনার
জন্ম েদয়। সরকােরর িডিস, এসিপ বা কিমশনার হওয়ার েচেয়ও এ েচতনার
শক্িত এবং দািয়ত্বেবাধ অেনক েবশী। কারণ সরকােরর িডিস, এসিপ বা
কিমশনার হওয়ায় িকছু েবতন বা বাড়ী-গাড়ী জুেট, েবেহশত পাওয়ার
প্রিতশ্রুিত েতা েমেল না। এমন এক েচতনা িনেয় ঈমানদার যখন

জায়নামােয দাঁড়ােব তখন েস আনুগত্েয েসজদায় লুিটেয় পড়েব। আর যখন
েস রাজনীিতেত প্রেবশ করেব তখন আল্লাহর সার্বেভৗমত্ব ও তাঁর আইন
তথা শিরয়তেক প্রিতষ্ঠার কােজ িনেজর জানমাল িবিলেয় িদেব। নবীজীর
শতকরা ৬০ ভাগ সাহাবা েস কােজ শুধু অর্থ ও শ্রম-দানই কেরনিন,
প্রাণও িদেয়েছন। িকন্তু আওয়ামী লীগ েনতা-কর্মীগেণর িবপুল ভাগ
িনেজেদর মুসলমান রূেপ দাবী করেলও েস িবিণেয়াগিট কই? দািয়ত্ব-পালন
দূের থাক, তারা এখন েকামড় েবঁেধেছ েস দািয়ত্বপালেনর েচতনােক
িবলুপ্ত করায়। েখলাফেতর দািয়ত্বপালেনর েচতনােক তারা বলেছ
েমৗলবাদ। বলেছ রাজাকােরর েচতনা। আর েস ইসলািম েচতনার িবলুপ্িত
সাধেনর েচতনােক বলেছ একাত্তেরর েচতনা। মহান আল্লাহতায়ালার সােথ
এমন অশালীন ও অবাধ্য আচরণ িক ব্যক্িত ও জািতর জন্য েকান কল্যাণ
েডেক আেন? আল্লাহর িবরুদ্েধ মুিজেবর অবাধ্য আচরণ সত্তেরর দশেক
বাংলােদেশর বুেক আযাব েডেক এেনিছল। লক্ষ লক্ষ মানুষ তখন না েখেয়
বা প্রলয়ংকির জেলাচ্ছ্বােস েভেস িগেয় মেরেছ। আদ-সামুদ েগাত্র,
মাদােনর অিধবাসী, নমরুদ বা িফরাউেনর বািহনীরও এত েলাকক্ষয় হয়িন
যতটা বাংলােদেশর বুেক ঘেট যাওয়া েসসব প্রলয়ংকির আযােব। প্রচন্ড
তান্ডব েনেম এেসিছল মুিজেবর পিরবােরর উপরও। এমন ঘটনা গােছর ঝরাপাতা পড়ার ন্যায় মামূলী ব্যাপার িছলনা। অথচ ঝের পড়া পাতািটও
মািটেত পেড় আল্লাহর অনুমিত িনেয়। আল্লাহর অনুিমত ছাড়া েকান
সামুদ্রীক ঝেড়র িক সামর্থ আেছ মানুষ হত্যা দূের থাক গােছর একিট
মরা পাতা েফলার? মানুষ েতা বােচ মের েতা আল্লাহর অনুমিত িনেয়ই।
প্রশ্ন হেলা আওয়ামী লীগ েনতােদর িক েস িবশ্বাস আেছ? আল্লাহর
িনয়ামতেক িনয়ামত আর আযাবেক আযাব বলার সামর্থ সবার থােক না। েস
সামর্থ আেস একমাত্র ঈমােনর বেল। েসিটই হেলা ইসলািম েচতনা।
েসকুলার েচতনায় েস সামর্থ িনর্িমত হয় না। এজন্যই আল্লাহর আযাবেক
তারা আযাব বলেত চায় না। বেল প্রাকৃিতক দুর্েযাগ। আর এভােব আযাবেক
প্রাকৃিতক দুর্েযাগ বেল আল্লাহর কুদরতেকই তারা আড়াল করেত চায়।
আড়াল করেত চায় আল্লাহর সােথ তােদর কৃত কদর্য আচরণেকও। অথচ
ঈমানদার হওয়ার জন্য েচতনার এ সামর্থটুকু অিত ণ্যূনতম প্রেয়াজন।
এটুকু না থাকেল িক তােক মুসলমান বলা যায়? আর েতমন একিট িবশ্বাস
থাকেল েকান ব্যক্িত িক “সর্বশক্িত মহান আল্লাহর উপর আস্থা ও
িবশ্বাস”
এর
ন্যায়
কথািট
শাসতন্ত্র
েথেক
িবলুপ্িত
করেত
পাের? আওয়ামী ক্ষমতায় এেসিছল নতুন প্রিতশ্রুিতেত। িকন্তু কার্যতঃ
তারা অনুসরণ করেছ েশখ মুিজেবর েসই পুরেনা নীিতেকই। ফেল মুিজবী
আমেলর ন্যায় আজও চলেছ আল্লাহর আযাবেক অিত দ্রুত নীেচ নািমেয় আনার
কােজ।
েস
লক্ষ্েযই
আজ
তীব্রতা
পাচ্েছ
আল্লাহর
প্রকাশ্য
অবাধ্যতায়। ষড়যন্ত্র হচ্েছ ইসলাম ও ইসলােমর অনুসািরেদর িবরুদ্েধ।

ইসলামপন্িথেদর িনর্মূেল আঁতাত গড়া হচ্েছ ইসলাম-িবেরাধী কােফরেদর
সােথ। ফেল িবপর্যয় েয অিনবার্য তা িনেক সামান্যতম সন্েদহ আেছ?
তেব কথা এহেলা এ অবস্থায় েদেশর সংখ্যাগিরষ্ঠ মানুষ েকান পথিট
েবেছ িনেব? আল্লাহর িবরুদ্েধ এমন িবদ্েরােহর মুেখ জনগেণর নীরবতা
িক আেদৗ ঈমানদারীর লক্ষণ? আল্লাহর খিফফার দািয়ত্ব িক এ
িবদ্েরােহর নীরব দর্শক হওয়া। রাষ্ট্েরর িবরুদ্েধ েকান িবদ্েরাহ
হেত েদখেল েকান রাজকর্মচাির িক েসিট নীরেব েদেখ? তােত িক তার
চাকির থােক? অথচ মুসলমানেদর অপরাধ আজ এরেচেয়ও গুরুতর। আল্লাহর
খিলফা বা প্রিতিনিধ হওয়া সত্ত্েবও মুসলমানগণ আল্লাহর িবরুদ্েধ
পিরচািলত এ িবদ্েরােহর মুেখ নীরব বা িনরেপক্ষ থাকেছ তা নয়, বরং
েভাট িদচ্েছ, অর্থ িদচ্েছ, েমধা ও শ্রম িদচ্েছ েস িবদ্েরাহী
শক্িতিটর পক্েষ। ফেল আযাব শুধু সরকারেক নয়, জনগণেকও েয িঘের ধরেব
তা িনেয় িক সামান্যতম সন্েদহ আেছ। তখন শান্িত, সুখ, িনরাপত্তা
িবদায় েনয় প্রিতিট ঘর েথেক। িনরাপত্তার েখােজ মানুষ তখন ঘর েছেড়
বেন জঙ্গেলও আশ্রয় েনয়। বাধ্য হয় েদশ ছাড়েতও। মুিজব আমেল েতা
েসিটই ঘেটিছল। আজও িক বাংলােদশ অিত দ্রুততার সােথ েসিদেকও েধেয়
চলেছ না?

আওয়ামী
রাজনীিত

লীেগর

সন্ত্রােসর

ডাকািত ফ্যাসীবােদর
আগুেনর উত্তাপ আর কয়লার কােলা রং কখেনাই আলাদা হয় না। আওয়ামী লীগ
েথেকও েতমিন আলাদা করা যায় না তার চিরত্র, ঐিতহ্য ও দলীয়
সংস্কৃিত। েসিট েযমন গণতন্ত্র ধ্বংেসর, েতমিন অটল ভারত-প্েরম এবং
রাজৈনিতক সন্ত্রােসর। এবং েসিট দলিটর জন্ম েথেকই। প্রিতেদেশ
প্রিতিট রাজৈনিতক দেলরই একিট আদর্শ থােক। মানুষ েস আদর্শ
বাস্তবায়েন দলবদ্ধ হয়,েস লক্েষ শ্রম েদয়,েমধা েদয়,অর্থ েদয় এবং
প্রেয়াজেন প্রাণও েদয়। েস লক্ষ্েয সমাজতন্ত্িরেদর রেয়েছ েযমন

সমাজতান্ত্িরক দল, েতমিন ইসলামপন্িথেদর রেয়েছ ইসলািম দল। িকন্তু
আওয়ামী লীেগর আদর্শ েকানিট? দেলর আদর্শ ধরা পেড় দেলর নীিত,কর্ম ও
আচরেণ। আওয়ামী লীেগর প্রিতষ্ঠা বহুকাল আেগ,দলিট কেয়কবার ক্ষমতায়ও
েগেছ। ফেল েগাপন থােকিন তার নীিত,কর্ম ও আচরণ। আর তােত প্রকাশ
েপেয়েছ
আদর্শ।
মুেখ
গণতন্ত্েরর
কথা
বলেলও
আওয়ামী
লীেগর
ইিতহাস,বহুদলীয়
গণতন্ত্রেক
কবের
পাঠােনার।
রিহত
কেরিছেলন
মতপ্রকােশর স্বাধীনতা। ক্ষমতায় বেসই েশখ মুিজব েদশবাসীর জন্য
আইনিসদ্ধ
মতবােদর
একিট
তািলকা
েবঁেধ
িদেয়িছেলর,েসিট
িছল
জাতীয়তাবাদ,সমাজতন্ত্র ও ধর্মিনরেপক্ষবাদ। এর বাইের েকান আদর্শ
িনেয় রাজনীিত করা বা িভন্ন দল গড়ােক শাস্িতেযাগ্য েফৗজদাির অপরাধ
েঘািষত কেরিছেলন। এমনিক আল্লাহর েবঁেধ েদয়া একমাত্র আদর্শ
ইসলামেক িনেয়ও নয়। ফেল তার বাংলােদেশ েকান ইসলামী দল িছল না।
ডাকাতেদর অপরাধ, তারা অন্েযর সম্পদ দখেল বা লুণ্ঠেন সন্ত্রাস
কের,এবং েস সন্ত্রােস অস্ত্র ব্যবহার কের। তােদর ডাকািত ব্যক্িতর
িবরুদ্েধ। আর ফ্যাসীবােদর ডাকািত হল েদশ এবং সমগ্র েদশবাসীর
িবরুদ্েধ। তারা সন্ত্রােস নােম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখেল। ডাকােতর
সন্ত্রােস
রাজনীিত
নাই,
ভণ্ডামীও
নাই।
িকন্তু
রাষ্ট্রীয়
ক্ষমতাদখেলর সন্ত্রােস রাজনীিত হল মূল হািতয়ার। সন্ত্রােসর সােথ
েসখােন রাজনীিত েযমন আেছ েতমিন প্রতারণাও আেছ।েস কারেণই ১৯৭০
সােলর িনর্বাচেন েশখ মুিজব আট আনা েসর চাউল খাওয়ানার ওয়াদা
কেরিছেলন। ১৯৭২-৭৩-এ তলাহীন ঝুিড় এবং ১৯৭৪-এ ভয়াবহ দুর্িভক্ষ
উপহার িদেল িক হেব,সত্তেরর িনর্বাচেন িতিন েসানার বাংলা গড়ার
প্রিতশ্রুিত
শুিনেয়িছেলন।
েদশ
ও
েদশবাসীর
উপর
ডাকািতেত
িনর্বাচন,রাজপেথর
িনর্বাচেনর আেগই

জনসভা এবং িমিছলও পিরনত হয় সন্তােসর িশকার।
রাজপেথর দখল েনওয়ার এটাই ফ্যাসীবাদী সনাতন

েকৗশল। িহটলার েসিট জার্মানীেত কেরিছল। আর আওয়ামী লীগ েস েকৗশেলর
প্রেয়াগ
কেরেছ
অতীেতর
প্রিতিট
িনর্বাচেন।
এ
িনবন্েধ
েস
সন্ত্রােসর িকছু উদাহরণ েদয়া হেব। মুেখ গণতন্ত্েরর কথা বেল েশখ
মুিজব েযমন একদলীয় বাকশালী স্ৈবরাচার প্রিতষ্ঠা কেরিছল, েতমিন
স্বাধীনতা ও সার্বেভৗমত্েবর কথা বেল িতিন ইিতহাস গেড়িছেলন ভারেতর
সােথ ২৫ সালা দাসচুক্িতর। উন্নয়েনর ওয়াদা িদেয় েডেক এেনিছেলন
েদশীয় িশল্েপ ধ্বংস, অর্থৈনিতক দুর্গিত ও ভয়ানক দুর্িভক্ষ।
ক্ষুদার্ত মানুষ তখন উচ্িছষ্েটর েখাঁেজ কুকুেরর সােথ আস্তাকুঁেড়
প্রিতেযািগতায় েনেমিছল। মিহলারা তখন লজ্জা িনবারেণ মাছধরা জাল
পড়েত বাধ্য হেয়িছল। নবাব শােয়স্তা খােনর আমেলর “ধেণ-ধােন
পুষ্েপভরা” বাংলা তখন িবশ্ববাসীর কােছ পিরিচত েপেয়িছল তলাহীন

িভক্ষার ঝুিড় রূেপ। বাংলােদেশর ইিতহােস এই হল মুিজবামল। হাজার
বছেরর ইিতহােস আর েকান আমেলই আন্তর্জািতক অঙ্গেণ েদশিটর এত
অপমান জুেটিন।

েশখ মুিজেবর বক্তৃতা ও রাস্তায় লিগ–ৈবঠা
েশখ মুিজব তাঁর শাসনামেল সকল রাজৈনিতক দলেক িনিষদ্ধ কের একমাত্র
দল বাংলােদশ কৃষক-শ্রিমক আওয়ামী লীগ (সংক্েষেপ বাকশাল) প্রিতষ্ঠা
কেরিছেলন। িনিষদ্ধ কেরিছেলন সকল িবেরাধী দলীয় পত্র-পত্িরকা। এমন
একদলীয় শাসন,এমন সর্বনাশা দুর্িভক্ষ এবং মতামত প্রকােশর উপর এমন
কেঠার িনেষধাজ্ঞার ইিতহাস প্রিতেবশী ভারত ও পািকস্তােন নাই।
েনপাল এবং শ্রীলংকােতও নাই। অথচ েস স্ৈবরাচাির মুিজবই হল আওয়ামী
লীেগর শ্েরষ্ঠ েনতা ও শ্েরষ্ঠ আদর্শ। যারা ইসলােমর প্রিতষ্ঠা চায়
তারা েকারআন-হাদীেসর চর্চা বাড়ায়। কারণ েকারআন-হাদীেসর জ্ঞােন
ইসলােমর প্রিতষ্ঠায় মানুষ েবশী েবশী একিনষ্ঠ ও আত্মত্যাগী হয়।
ডাকাত সর্দােরর বার বার দীর্ঘ বক্তৃতা শুেন িশষ্যরা েতমিন বড়
ডাকাত হয়। গণতন্ত্র-হত্যাকাির একজন বাকশালী েনতার বক্ততার
ক্যােসট হাজার বার শুিনেয়ও িক তাই গণতন্ত্েরর প্রিতষ্ঠা বােড়?
তখন েতা বরং কর্মীরা উৎসাহ পায় লিগ ৈবঠা িনেয় রাস্তায় মানুষ
হত্যায়। এবং উৎসব বােড় অন্য দেলর িমিছল-িমিটং পণ্ড করা বা
যাত্রীভর্িত বােস আগুণ ধিরেয় িনরীহ মানুষ হত্যায়। এমন সিহংসতাও
তখন িশষ্যেদর কােছ গণতান্ত্িরক রাজনীিত মেন হেয়। েশখ মুিজেবর ৭
মার্েচর ভাষণ হাজােরা বার শুিনেয়ও তাই েদেশ রাজৈনিতক সহনশীলতা
বােড়িন। গণতন্ত্রও প্রিতষ্ঠা পায়িন। অন্যেদর মােঝ দূের থাক,েখাদ
আওয়ামী লীগ কর্মীেদর জীবেনও তােত ৈনিতক িবপ্লব আেসিন। বরং েবেড়েছ
নীিতহীনতা এবং িবপর্যয়।

অজ্ঞতার িবপদ
িবষেক িবষরূেপ জানাটা জীবন বাঁচােনার জন্য জরুরী। নইেল িবষ পােন
প্রাণনাশ ঘেট। েদশেক বাঁচােত হেলও েতমিন েদেশর শত্রুেদর িচনেত
হয়। এক্েষত্ের অজ্ঞতা হেল েদেশর জন্য মহািবপদ। আর েস অজ্ঞতা দূর
করেত হেল রাজনীিতেত যােদর িবচরণ তােদর ইিতহাস জানািট জরুরী। কারণ
তারাই ঘুেরিফের েদেশর ড্রাইেভট িসেট বেস। চািরত্িরক গুণাগুণ,
েপশাগত েযাগ্যতা ও শারীরীক সুস্থ্যতা না েজেন কাউেক এমনিক বােসর

বা
ট্েরেনর
চালক
করােতও
মহা
িবপদ।
েনশােখার
মদ্যপ,দািয়ত্বজ্ঞানহীন দুর্বৃত্ত বা অন্ধ মানুষও তখন চালেকর িসেট
বসার সুেযাগ পায়। এেত দুর্ঘটনায় প্রাণনাশ ঘেট যাত্িরেদর। তাই
অন্যান্য দেলর সােথ আওয়ামী লীেগর ইিতহাসেকও েদশবাসীর সামেন তুেল
ধরার কাজিট অিত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আওয়ামী লীগ একিট বৃহৎ
রাজৈনিতক দল। ক্ষমতায় িগেয়ই শুধু নয়, ক্ষমতার বাইের েথেকও দলিট
েদেশর জন্য অপূরণীয় ক্ষিতর সামর্থ রােখ। তাই েদেশর কল্যােণ অিত
অপিরহার্য হল দলিটর প্রকৃত পিরচয় জানা। এ ক্েষত্ের ব্যর্থ হেল
ক্ষিতিট হেব িবশাল। িকন্তু বাংলােদেশ েস কাজিটই যথার্থ ভােব
হয়িন। বরং যা হেয়েছ তা হল,সুেকৗশেল দলিটর মূল চিরত্রিটেক েগাপন
করার। েশখ মুিজেবর ১৯৭০-এ িবপুল িনর্বাচনী িবজয় এবং ৭ই মার্েচর
জ্বালাময়ী ভাষেনর বাইেরও দলিটর িবশাল ইিতহাস আেস। বাংলােদশী
ছাত্রেদর কােছ েস ইিতহাসিট জানা ইিতহাস-ভূেগাল, িফিজক্সেকিমষ্ট্রী
বা
িচিকৎসা
শাস্ত্েরর
জ্ঞান-লােভর
েচেয়
কম
গুরুত্বপূর্ণ
নয়।
কারণ
স্েরফ
ইিতহাস-ভূেগাল,
িফিজক্সেকিমষ্ট্রী,িচিকৎসা বা কািরগির জ্ঞান বািড়েয় েদশেক বাঁচােনা যােব
না। এমন িক রাস্তাঘাট,কলকারখানা,কৃিষ উৎপাদন বা িবেদেশ েলাক
রপ্তািন বািড়েয়ও নয়। েদশ বাঁচােত হেল েদেশর শত্রুেদর েচনার
িবকল্প নাই। তাছাড়া কারা েদেশর শত্রু বা মীরজাফর -েস সত্যিট
েগাপন করা মহাপাপ। ইসলােম এিট কিবরা গুনাহ। কারণ তােদর না েচনার
িবপদিট েতা িবশাল। এমন জ্ঞানলােভর ক্েষত্ের তাই কাযা েনই,
কাফ্ফরাও েনই। বরং এ ক্েষত্ের গাফলিত হেল জািতর জীবেন েগালামী
েনেম আেস শত শত বছেরর জন্য। এমন মহাপােপর কারণই ১৭৫৭ সােল বাংলার
স্বাধীনতা লুণ্িঠত হেয়িছল। আগ্রাসী ইংেরজেদর হােত েসিদন েয
পরাজয়িট ঘেটিছল েসিট অর্থিনতক পশ্চাদপদতার কারেণ নয়। ৈসন্য
সংখ্যার কমিতর কারেণও নয়। এমনিক িশল্েপ অনগ্রসরতার কারেণও নয়।
বরং েস
সময় েতা িবশ্েবর িবস্ময়কর মসিলন িশল্প িছল বাংলায়, যা
রপ্তানী হত ইউেরােপ। তখন িসরাজুদ্েদৗলার ৈসন্যসংখ্যা িছল ইংেরজ
ৈসন্েযর েচেয় প্রায় দশগুণ েবশী। তােদর হােত বড় বড় কামানও িছল।
িকন্তু েস িবশাল বািহনী পরাজয় েঠকােত পািরিন। ১৭৫৭ সােলর েস
েশাচনীয় পরাজয়িট ঘেটিছল েদেশর মীরজাফরেদর না েচনার কারেণ। তােত
ফল দাঁিড়েয়িছল,মীর জাফেরর ন্যায় জঘন্য িবশ্বাসঘাতকেক েসিদন
শাস্িত না িদেয় েদেশর েসনাপিত বানােনা হেয়িছল।
নবাব িসরাজুদ্েদৗলার ন্যায় শাসকেদর অজ্ঞতায় মীর জাফেররা েযমন
েসনাপিত হয়,জনগেণর অজ্ঞতায় েতমিন শত্রুরাওই তারা েনতা হওয়ার
সুেযাগ পায়। তাই জনগণেক অজ্ঞ রাখােতই তােদর িবজয় ও আনন্দ।

অজ্ঞতার বড় িবপদিট হল,একই গর্েত পা তখন বার বার পেড়। তাই
বাংলােদেশ ইিতহাস জ্ঞান ইচ্ছা কেরই বাড়ােনা হয়িন। েসিট েযমন
সাম্রাজ্যবাদী
শাসেনর
ব্িরিটশ
আমেল,
েতমিন
আজ।ও।
তাই
বাংলােদশীেদর িবপদ ১৭৫৭ সােল পলাশীেত েশষ হয়িন। একাত্তেরও েশষ
হয়িন। ২০১১ সােল এেসও েশষ হয়িন। ১৯৭১ েথেক ১৯৭৫-এ সীমাহীন ভারতীয়
লুন্ঠন,তলাহীন
িভক্ষার
ঝুিলর
পিরচয়,১৯৭৪
সােল
ভয়াবহ
দুর্িভক্ষ,মুিজেবর হােত গণতন্ত্র-হত্যা, রক্িষবািহনীর হােত ৩০
হাজার বাংলােদশী হত্যার ন্যায় ভয়াবহ ঘটনাগুিলও েতা ঘেটেছ একই
কারেণ। আজও
বাংলােদেশর রাজনীিত,অর্থনীিত,সংস্কৃিত এবং িমিডয়া
েযভােব আগ্রাসী ভারেতর হােত অিধকৃত, িছনতাই হেয়েছ েযভােব
তালপট্িট
দ্বীপ,লুণ্িঠত
হচ্েছ
েযভােব
পদ্মা,িতস্তা
ও
ব্রহ্মপুত্েরর পািন এবং সীমান্েত তারকাঁটায় ঝুেল লাশ হচ্েছ
েযভােব মানুষ -েসগুিলর কারণও িক িভন্নতর?
িবষধর েগাখরা শাপ িবছানায় িনেয় ঘুমােল প্রাণ বাঁেচ না। েস িবপদ
েথেক বাঁচেত হেল েচাখ েখালা রাখেত হয়। েতমিন িচহ্িনত সন্ত্রাসী ও
গণতন্ত্রহত্যাকাির,িবেদশী চর এবং ক্ষমতািলপ্সু ব্যক্িতেক বন্ধু
মেন কের েনতা বানােল,এবং তােক েভাট িদেয় ক্ষমতায় বসােল েদশও
বাঁেচ না। তাই শ্েরষ্ঠ জ্ঞান স্েরফ িবষাক্ত মশামািছ,শাপিবচ্ছু,েরাগজীবানূর জ্ঞান নয়; অিত গুরুত্বপূর্ণ হল সমােজর িবষধর
শাপেদর পিরচয়িট যথার্থ জানা। মশামািছ, শাপ-িবচ্ছু ও েরাগজীবানূর
আক্রমেন বহু হাজার েলাক মারা েগেলও তােত জািত পরািজত বা অিধকৃত
হয় না। তলাহীন িভক্ষার ঝুিলও হয় না। িবশ্েবর বহুেদেশ এমন মহামাির
বহুবার এেসেছ। িকন্তু ছদ্দেবশী শত্রুেক েনতা বানােল েদশ অিধকৃত
হয়। মুিজব আমেল বাংলােদশ ২৫ সালা দাসচুক্িতেত আবদ্ধ হেয়িছল এবং
িভক্ষার ঝুিল রূেপ িবশ্বব্যাপী পিরিচিত েপেয়িছল েতা এমন এক
ব্যর্থতার কারেণই। এ িবপদ েথেক বাঁচার জন্য উন্নত স্বাধীন
েদশগুেলা
শুধু
কলকারখানা,হাসপাতাল,স্কুল-কেলজ,গেবষণাগার
ও
রাস্তাঘাট গেড় না,শত শত েকািট টাকা ব্যােয় ইিতহাস চর্চা ও
েনতােদর আচরনিবিধ জানার িবশাল িবশাল প্রিতষ্ঠানও গেড়। তােদর
পিলিসর উপর গেবষণা কের। শত শত েকািট টাকা ইিতহাস িনেয় বইও েলেখ
এবং জনগেণর মােঝ েস জ্ঞােনর চর্চাও বাড়ায়। হার্ভার্ড, েকম্ব্িরজ,
অক্সেফার্ড িবশ্বিবদ্যালয় িবখ্যাত শুধু তােদর িবজ্ঞান-িবষয়ক
গেবষণাগােরর জন্য নয়, বরং ইিতহাস-িবষয়ক িবশাল িবশাল প্রিতষ্ঠােনর
কারেণ।
িকন্তু
বাংলােদেশ
েস
কাজিট
হয়িন।
ফেল
বাংলােদেশ
মশামািছ,শাপ-িবচ্ছু,েরাগজীবানূর আক্রমেণ মানুষ মরা কমেলও িবপদ
কেমিন। বরং ধ্বংেসর িদেক েদশ দ্রুত েধেয় চেলেছ আভ্রন্তরীণ শত্রুর

কারেণ।েদশ আজ

অিধকৃত এসব শত্রুেদর হােত।

সন্ত্রাস সংসেদ ও রাজপেথ
আওয়ামী লীেগর ক্েষত্ের যা ঐিতহািসক সত্য তা হল,বাংলােদেশর
ইিতহােস এটাই একমাত্র দল যা গণতন্ত্েরর নােম ক্ষমতায় িগেয়
গণতন্ত্রেকই দাফন কের এবং প্রিতষ্ঠা কের একদলীয় বাকশালী শাসন।
স্বাধীন
মতপ্রকাশেক
তারা
দণ্ডনীয়
অপরােধ
পিরনত
কেরিছল।
িবেরাধীেদর
দমেনর
কােজ
হািতয়াের
পিরনত
কেরিছল
েদেশর
আদালত,িবচারক,পুিলশ ও প্রশাসনেক। েসিট েয শুধু মুিজবামেল তা নয়,
যখনই দলিট ক্ষমতায় েগেছ তখনই েস কাজিট কেরেছ। এমনিক অন্যেদর উপর
সন্ত্রােস অিত িনষ্ঠুরতার পিরচয় িদেয়েছ ক্ষমতার বাইের থাকা
কােলও। আওয়ামী লীগ তার সন্ত্রােসর রাজনীিত হঠাৎ শুরু কেরিন। দশিবশ বছর আেগও নয়। বরং েসিটর শুরু দলিটর জন্ম েথেকই। এবং
সন্ত্রােসর েস রাজনীিত শুধু মাঠকর্মী বা ক্যাডারেদর হােত
সীমাবদ্ধ থােকিন। েসিটর েহাতা িছল মূল েনতারাই। তাছাড়া অন্যদেলর
জনসভা ও িমিছল পণ্ড করার মধ্েযও েস সন্ত্রাস সীমাবদ্ধ থােকিন,বরং
সন্ত্রাস হেয়েছ েখাদ সংসদ ভবেন। েস সন্ত্রাস েয শুধু হাতাহািত বা
মারিপেঠও সীমাবদ্ধ িছল, তা নয়। গিড়েয়েছ মানুষ খুেণ। লিগৈবঠা িনেয়
কর্মীেদর হােত মানুষ খুেনর আেগই নৃশংস িনষ্ঠুরতায় েসিদন
পারঙ্গমতা েদিখেয়িছল দলিটর সংসদীয় সদস্যরা। ১৯৫৪ সােলর িনর্বাচেন
যুক্তফ্রন্েটর শরীক দল রূেপ আওয়ামী লীগ েসিদন পূর্ব পািকস্তােনর
প্রােদিশক পিরষেদ িবপুল সংখ্যক আসন পায়, িকন্তু তােদর েস িবজেয়
গণতান্ত্িরক মূল্যেবাধ িবজয়ী হয়িন, সংসেদরও েগৗরব বােড়িন। বরং
দলিটর দলীয় সাংসদেদর মােরর আঘােত প্রাণ হারান তৎকালীন পূর্ব
পািকস্তান প্রােদিশক পিরষেদর িডপুিট স্পীকার জনাব শােহদ আলী। েস
খবর েসিদন িবশ্ববাসী েজেনিছল। আওয়ামী লীেগর েনতাগণ এভােব েসিদন
চুনকািল েলপন কেরিছল পািকস্তােনর মুেখ এবং পথ কের িদেয়িছল সামিরক
শাসেনর।
আওয়ামী লীেগর প্রিতষ্ঠাতা িছেলন মাওলানা ভাষানী। িকন্তু িনেজর
প্রিতষ্িঠত দেল িতিন েবশী িদন থাকেত পােরনিন। দ্বন্দ শুরু হয়
আেরক েনতা জনাব েসাহরাওয়ার্দীর সােথ। ভাষানী আওয়ামী লীগ েছেড়
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্িট (ন্যাপ) নােম নতুন দল গেড়ন। ন্যাপ তখন
আওয়ামী লীেগর প্রবল প্রিতপক্ষ রূেপ আত্মপ্রকাশ কের। ফেল আওয়ামী
সন্ত্রােসর খড়গ পের এ দলিটর উপর। ১৯৫৭ সােলর ২৫েশ জুলাই মাওলানা

ভাষানীর েনতৃত্েব পূর্ব ও পশ্িচম পািকস্তােনর সমমনা েবশ িকছু
েনতা ও কর্মী এক রাজৈনিতক সম্েমলেন িমিলত হেয়িছেলন ঢাকার রুপমহল
িসেনমা হেল। পশ্িচম পািকস্তান েথেক েস সভায় েযাগ েদন খান আব্দুল
ওয়ালী খান, িময়া ইফতারখান উদ্দীনসহ বহু রাজৈনিতক ব্যক্িতত্ব। তখন
আওয়মী লীগ েনতা েসাহরাওয়ার্দী পািকস্তােনর প্রধানমন্ত্রী, আর
পূর্ব পািকস্তােনর মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান। আওয়ামী লীেগর
েসক্েরটাির তখন েশখ মুিজব। েসসােথ িতিন মন্ত্রীও িছেলন। জনসভা
পণ্ড করার মূল দািয়ত্ব িছল তারই উপর। তখন বাসভর্িত গুণ্ডা এেন
ন্যােপর সভা পণ্ড করা হয়। েস িদনিটেত পুিলশ বািহনীর কার্যকলাপ
িছল আেরা ন্যাক্কারজনক। হামলাকাির গুণ্ডােদর িবরুদ্েধ েকান
ব্যবস্থা না িনেয় তারাও বরং গুণ্ডােদর সােথ হামলায় েযাগ েদয়।
পািকস্তােন ইিতহােস েসিটই িছল সরকাির দেলর পক্ষ েথেক সর্বপ্রথম
রাজৈনিতক
সন্ত্রাস।
িবেরাধীেদর
িপটােত
েসিদন
রক্িষবািহনীর
প্রেয়াজন পেড়িন, পুিলশেকই তারা েস কােজ ব্যবহার কেরিছেলন। রুপমহল
িসেনমা হেল হামলা সত্ত্েবও েস সভায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্িট
(ন্যাপ)এর জন্ম হয়। পেরর িদন ২৬ েশ জুলাই িছল পল্টেন ন্যােপর
জনসভা। মাওলানা ভাষানীসহ পশ্িচম পািকস্তান েথেক আগত েনতােদর েস
জনসভায় ভাষন েদবার কথা। িকন্তু আওয়ামী লীগ েস জনসভা হেত েদয়িন।
আওয়ামী লীেগর গুণ্ডাবািহনীর ঝিটকা েবেগ েস জনসভার উপর হামলা কের।
দক্িষেণ নবাবপুর েরলক্রিসং, উত্তের পুরেনা পল্টন, পশ্িচেম কার্জন
হল এবং পশ্িচেম মিতিঝল এ িবস্তীর্ণ এলাকা এক কুরুক্েষত্র পিরণত
হয়। ভন্ডুল হেয় যায় ভাষানীর জনসভা। সংসদীয় গণতন্ত্েরর
এভােবই গণতন্ত্র চর্চােক েসিদন অসম্ভব করা হেয়িছল।

নােম

সত্তেরর িনর্বাচেন আওয়ামী লীেগর প্রধাণ স্ট্রােটজী হয়,িনর্বাচেনর
আেগই রাজপেথ দলীয় দখলদাির প্রিতষ্ঠা করা। েকৗশল হয়,অন্য কাউেক
িনর্বাচনী প্রচার চালােত না েদয়া। তােদর এ লক্ষ্য পূরেণ জামায়ােত
ইসলামীেক তারা প্রধান শত্রু মেন কের। ফেল এ দলিটর িবরুদ্েধ
আওয়ামী লীেগর সন্ত্রাস িছল আেরা িহংসাত্মক ও গুরুতর। ১৯৭০ সােলর
১৮ই জানুয়াির পল্টন ময়দােন িছল জামায়ােত ইসলামীর িনর্বাচনী
জনসভা। েস জনসভায় মাওলানা মওদূদীর বক্তৃতা েদয়ার কথা। িকন্তু েস
জনসভা আওয়ামী লীেগর িবশাল গুণ্ডাবািহনী হেত েদয়িন। হামলা চািলেয়
িতনজনেক েসিদন শিহদ কের, আহত কের কেয়ক হাজার। দলীয় অিফেস বেস েশখ
মুিজব িনেজ বেলিছেলন, মাওলানা মওদূদী িকভােব পল্টেন িমিটং কের
েসিট েদেখ িনব। মুিজেবর েস কথা আিম েসিদন িনজ কােন শুেনিছ। পেরর
রিববার অর্থাৎ ২৫েশ জানুয়াির িছল মুসিলম লীেগর জনসভা। মুসিলম
লীেগর েকন্দ্রীয় সভাপিত জনাব ফজলুল কােদর েচৗধুরীর বক্তৃতা েদয়ার

কথা। আওয়ামী লীেগর গুণ্ডারা েস জনসভাও হেত েদয়িন। েসিদনও পল্টন
ময়দােন িনেজ উপস্িথত েথেক আওয়ামী লীেগর সন্ত্রাসীেদর ইটপাথর
মারার েস দৃশ্য স্বেচােখ েদেখিছ। এর পেরর রিববার িছল পেহলা
েফব্েরয়াির।
েসিদন
পল্টন
ময়দােন
িছল
জনাব
নূরূল
আমীেনর
েনতৃত্বাধীন পািকস্তােন িডেমাক্রািটক পার্িটর জনসভা। েসিদন পল্টন
ময়দােনর েস মঞ্েচ উপস্িথত িছেলন েমৗলিভ ফিরদ আহম্মদ, জনাব মাহমুদ
আলী, আিজজুল হক নান্নাহ িময়া, ইউসুফ আলী েচৗধুির েমাহন িময়া,
এ্যাডেভােকট আব্দুস সালাম খানসহ বহু েনতৃবৃন্দ। দেলর েনতা জনাব
নূরুল আমীন তখনও মঞ্েচ আেসনিন। আওয়ামী লীগ েনতারা েস জনসভাও হেত
েদয়িন,শুরুেতই হামলা শুরু হয়। েকান েকান েনতার মাথার পাথর
পেড়,এমনিক জনসভা পণ্ড করার পর েফরতগামী েনতােদর উপরও তারা হামলা
হয়।

িজহাদ বনাম রাজনীিত
েদশ-েসবা,সমাজ-েসবা,জনেসবা তথা ব্যক্িত ও রাষ্ট্েরর কল্যােন িকছু
করার মাধ্যম হল রাজনীিত। আত্মত্যাগী মানুষ এখােন েমধা েদয়, শ্রম
েদয়, এমনিক প্রাণও েদয়। রাজনীিতেক আরবীেত বলা হয় ‘িসয়াসা’।
েকারআন ও হাদীেস ‘িসয়াসা’র েকান উল্েলখ নাই। তেব যা আেছ তা হল,
ব্যক্িত, সমাজ ও রাষ্ট্েরর কল্যােণ সর্বাত্মক আত্মিনেয়ােগর
প্েররণা। আেছ ইক্বামেতর দ্বীন তথা দ্বীেনর প্রিতষ্ঠার কথা। আেছ
আল্লাহর েকারআনী িবধােনর িবজেয় অর্থদান,শ্রমদান এমনিক প্রাণদােনর
তািগদ। ইসলােম এিট পিবত্র ইবাদত। এিট পিবত্র িজহাদ। মুসলমােনর
এটাই রাজনীিত। রাষ্ট্ের ও সমােজ আল্লাহর প্রিতিনিধত্ব বা
েখলাফেতর দািয়ত্ব পালন িনছক নামায-েরাযা-হজ্ব-যাকাত পালেন হয় না।
এ জন্য অপিরহার্য হল িজহােদ তথা আল্লাহর শিরয়িত িবধান প্রিতষ্ঠার
রাজনীিতেত অংশগ্রহণ। নামায-েরাযা-হজ্ব-যাকাত পালেন ব্যক্িতর
জীবেন আধ্যাত্িমকতা আেস। আেস তাকওয়া। আর েস তাকওয়ািট হল,আল্লাহর
অবাধ্যতা েথেক বাঁচার সার্বক্ষিণক েচতনা। এিট হল তাঁর হুকুম
পালেন লাগাতর অঙ্িগকার। এমন তাকওয়া েথেকই েমােমন পায় আল্লাহর
দ্বীেনর পূর্ণ অনুসরেণর প্েররণা। ঈমানদােরর কাজ হল,তাকওয়া-িনর্ভর
িনেজর েস আধ্যাত্িমক পিরবর্তনেক স্েরফ মসিজদ বা িনজ-গৃেহর মােঝ
সীমাবদ্ধ না েরেখ সমাজ ও রাষ্ট্েরর অঙ্গেণ িনেয় যাওয়া। ঈমানদােরর
রাজনীিত হল মূলত েস কােজরই বাহন। পিবত্র েকারআেন ঈমানদােরর মূল
িমশন রূেপ যা বর্ণনা করা হেয়েছ তা হল, “আমারু িবল মারুফ”, “েনহী
আিনল মুনকার” এবং িলইউযিহরাহু আলাদ্দীিন কুল্িলহী”। এর অর্থ

“ন্যােয়র
আেদশ”,
“অন্যােয়র
িনর্মূল”
এবং
“সকল
মতবাদ,আদর্শ ও ধর্েমর উপর ইসলােমর িবজয়”। নবীজী(সাঃ)র যুেগ আজেকর
ন্যায় রাজৈনিতক দল িছল না, রাজনীিতও িছল না। িছল িজহাদ। েস
িজহােদ
অর্েধেকর
েবশী
সাহাবী
শহীদ
হেয়
েগেছ।
তেব
েসক্যুলািরষ্টেদর কােছ িজহাদ নাই, শাহাদতও নাই। যা আেছ তা হল
ক্ষমতা দখেলর লক্ষ্েয দল গড়া, দলাদিল করা, িমথ্যা ওয়াদা িদেয়
দলভাির করা এবং গদীর স্বার্েথ সকল উপােয় জনগণেক প্রতারণা করা।
এিটই হল, েমিকয়ােবলীর “পিলিটক্স” তথা েসক্যুলার রাজনীিত।

সবেচেয় বড় ডাকািত
েমহনত,
ত্যাগস্বীকার
বা
লড়াই
শুধু
ঈমানদারগণই
কের
না।
ডাকাতরাও রাত জােগ, েমহনত কের, এমনিক প্রাণও েদয়। ডাকাতরা হানা
েদয় ব্যক্িতর ঘের বা েদাকােন। িকন্তু প্রিতেদেশ সবেচেয় বড় ডাকািত
হয় েদেশর রাজনীিতর ময়দােন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্িষগত করার
লক্ষ্েয এখােন ময়দােন নােম েদেশর সবেচেয় দুর্ধষ্য ডাকাতরা। তােদর
লক্ষ্য, সমগ্র রাষ্ট্রীয় সম্পেদর উপর দখলদাির প্রিতষ্িঠত করা।
নৃশংসতায় এরা িহংস্র পশুেকও হার মানায়। মানব ইিতহােস সবেচেয় বড়
রক্তপাত ঘেটেছ েতা এসব বড় বড় ডাকাতেদর কারেণ। বাংলােদেশও সবেচেয়
েবশী রক্তপাত ঘিটেয়েছ তারা। েসিট েযমন একাত্তের,েতমিন আজও ।
িনেজেদর গিদ-দখেলর েস প্রেজক্টেক বেলেছ জনগেণর অিধকার আদােয়র
রাজনীিত। অথচ বাস্তেব েসিট িছল জনগণেক অিধকারহীন করার ষড়যন্ত্র।
তাই আওয়ামী লীেগর িবজেয় েশখ মুিজেবর গিদলাভ সম্ভব হেলও ডাকািত
হেয়েছ জনগেণর েমৗিলক অিধকাের, যা এমনিক ইয়ািহয়া বা আইয়ুেবর আমেলও
ঘেটিন। এটাই িছল বাংলােদেশর ইিতহােস সবেচেয় বড় ডাকািত। এেত লুট
হেয়েছ েমৗিলক মানিবক অিধকার। েস লুেট রাজনীিতেত একেচিটয়া বাকশালী
মেনাপিল েবেড়িছল আওয়ামী লীেগর। িনেজেদর েস একেচিটয়া মেনাপিল
বাড়ােত প্রেয়াজেন তারা িবেদশী ডাকাতেদরও েডেক আেন। একাত্তের
ভারতীয় বািহনীেক বাংলােদেশ েডেক আনার প্েরক্ষাপট িনর্িমত হেয়িছল
েতা এভােবই। ফেল েসিদন বাংলােদেশর হাজার হাজার েকািট টাকার
মালামাল এবং যুদ্ধাস্ত্র ভারেত ডাকািত হেয় যায়। ধ্বিসেয় েদয়
সীমান্ত তথা অর্থনীিতর তলা। িবিণমেয় উপহার েদয় এক তলাহীন িভখারী
বাংলােদেশর। েডেক আেন ভয়ানক দুর্িভক্ষ,যােত মৃত্যু ঘেট বহু লক্ষ
বাংলােদশীর। িবগত বহু শত বছের বাংলােদেশর সকল ডাকাত এবং সকল
িহংস্র পশু িমেলও এত মৃত্যু, এত দুঃখ ও এত অপমান উপহার েদয়িন যা
ভারতীয় ডাকাত ও তার বাংলােদশী বাকশালী সহেযাগীরা একাত্তর েথেক

পঁচাত্তর -এ চার বছের িদেয়েছ।

ডাকািতর েচেয়ও নৃশংস
ডাকাতেদর তবুও িকছু িবিধমালা থােক। তারা িদবােলােক ডাকািত কের
না। যাত্রীভর্িত বােসও আগুন েদয় না। িবত্তহীন গরীব মানুষেকও
লুণ্ঠেনর লক্ষ্য বানায় না। িকন্তু ক্ষমতােলাভী রাজৈনিতক ডাকাতগণ
নৃশংসতা ঘটায় দীবােলােক। তােদর নৃশংসতায় সবেচেয় েবশী মারা পেড়
িনঃস্ব গরীেবরা।এবং ধিন হয় সবেচেয় ধিনরা। তাছাড়া েলাভটা েযখােন
িবশাল নৃশংসতাও েসখােন িবকট। বাংলােদেশর আওয়ামী রাজনীিতেত েস
নৃশংসতা েয কতটা প্রকট তার িকছু উদাহরণ েদয়া যাক। হরতাল
বাংলােদেশ নতুন িকছু নয়। বহু দল বহু বছর ধেরই হরতাল কের আসেছ।
ব্িরিটশ এবং পািকস্তােন আমেলও হরতাল হেয়েছ। িকন্তু বােস আগুণ
িদেয় যাত্রীেদর হত্যা করা বা গােয় েপট্েরাল েঢেল কাউেক পুিড়েয়
মারা এক ভয়াবহ নতুন নৃশংসতা। আর বাংলােদেশর রাজনীিতেত
আমদানী কেরিছল আওয়ামী লীগ েনতাকর্মীগণ তােদর িনেজেদর

েসিট
ডাকা

হরতালগুেলােত। আর তা িনেয় আওয়ামী লীগ েনতােদর মেন েকান অনুেশাচনা
নাই, আফেসাসও নাই। ১৯৯৩ সােল যাত্রাবাড়ীেত আওয়ামী লীেগর ডাকা
হরতােলর িদেন-দুপুের বােস আগুণ লািগেয় ১৮ জন যাত্রীেক পুিড়েয়
মারা হয়। ২০০৪ সােলর ৪ই জুলাই িছল আেরকিট হরতােলর িদন। েসিদন
েশরাটেনর সামেন একিট েদাতালা বােস আগুণ িদেয় হত্যা করা হয় ১০ জন
িনরীহ বাসযাত্রীেক। ২০০৫ সােলর ২১েম হরতােলর িদেন আিমর েহােসন
নামক এক িসএনিজ চালকেকর গােয় েপট্েরাল েঢেল আগুণ েদয়। ২৫েশ েস
ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল েস মারা যায়। ২০০৫ সােল জানুয়াির
মােস িমরপুর এক নম্বর েসকশেন হরতােলর আেগর রােত হরতােলর সমর্থেণ
একিট বাসেক লক্ষ কের েবামা ছুঁড়া হয়। িকন্তু েবামািট পেড় মিফজ
নামক একজন িরকশাচালেকর উপর। গার্েমন্ট শ্রিমক মিফজ ৮ সন্তােনর
সংসার চালােত েস িদেন ফ্যাক্টরীেত কােজর পাশাপািশ রােত িরকশা
চালােতা। ঐ সময় েস বাচ্চােদর জন্য দুধ িকনেত িরকশা িনেয় রাস্তায়
েবর হেয়িছল। িকন্তু আওয়ামী লীেগর সন্ত্রাসী তাঁেক আর দুধ িকেন
তার ক্ষুদার্ত সন্তানেদর কােছ িফরেত েদয়িন। েস িফেরিছলই িঠকই,তেব
লাশ হেয়। ২০০৬ সােলর ২৮েশ অক্েটাবর জামায়ােত ইসলামীর একিট
িমিছেলর উপর আওয়ামী লীেগর কর্মীগণ গিল-ৈবঠা িনেয় হামলা কের। েস
হামলায় িনহত হয় ৫ জন জামাতকর্মী, আহত হয় বহু শত। ২০০৫ সােলর ৬ই
েফব্েরয়ািরর হরতােল আশরাফ িসদ্িদকী নামক একজন পুিলশেক আওয়ামী লীগ
কর্মীরা িপিটেয হত্যা কেরিছল। ২০০৬ সােলর ১৩ই নেভম্বর ৈদিনক

“প্রথম আেলা” খবর ছােপ, “১৪ দেলর অবেরােধর প্রথম িদেন ১৫-২০িট
গািড় ভাঙচুর ও অগ্িণসংেযাগ হয়। সাভাের ৮িট গািড় ভাঙচুর হয়।” ২০০৪
সােলর ৮ই জুন ৈদিনক ইত্েতফাক িরেপার্ট ছােপ, “চার দলীয় সরকােরর
প্রথম িতন বছের হরতােল ২৫িট িবআরিটর বাস েপাড়ােনা হয়।” ২০০৬
সােলর ৭ই িডেসম্বর ৈদিনক যায়যায় িদন প্রিতেবদন ছােপ, ১৩ িদেনর
অবেরাধ ও সিহংস রাজৈনিতক কর্মসূচীেত ৭৭ জন মারা যায়, ২৮০০ আহত হয়
এবং ১৮০০ পঙ্গু হয়। েদেশর ক্ষিত হয় ৬ হাজার েকািট টাকা।

খুিনেদর বাঁচােত েশখ হািসনা
স্ৈবরাচাির
দুর্বৃত্ত
এরশাদ
তখন
ক্ষমতায়।
তখন
েদেশর
প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান। এরশাদ িবেরাধী আন্েদালন তখন
েবগবান হওয়ার পেথ। েশখ হািসনােক েস আন্েদালন েথেক দূের সরােনার
ষড়যন্ত্র আেট এরশাদ। লক্ষ্য,িনেজর স্ৈবরাচারেক শক্িতশালী ও
দীর্ঘায়ীত করা। েস পিরকল্পনায় ধরা েদয় েশখ হািসনা।
এরশােদর কাছ আদায় কের েনয় বহু সুেযাগ-সুিবধাও। দলীয়

িবিণমেয়
খুিনেদর

বাঁচােত েশখ হািসনা েয সুিবধাগুেলা আদায় কেরিছেলন তার একিট
উদাহরণ েদয়া যাক। েস সময় রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালেয়র দুইজন িশিবর
কর্মীেক িনর্মম ভােব হত্যা কের আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীেগর
কর্মীরা। ইেটর উপর তােদর মাথা েরেখ ইটিদেয় মগজ েথথেল েদয়া
হেয়িছল। িদনদুপুের সংঘিটত েস নৃশংস হত্যাকাণ্েড জিড়ত থাকার
অপরােধ আদালত কেয়কজন ছাত্রলীগ কর্মীেক শাস্িত েদয়। এমন দুর্বৃত্ত
খুিনেদর পক্ষ িক েকান সভ্য মানুষ েনয়। খুিণেদর ঘৃণা করা েতা
মানুেষর অিত েমৗিলক মানিবক গুণ। িকন্তু েস সন্ত্রাসী খুণীেদর
পক্ষ েনয় েশখ হািসনা। জনাব আতাউর রহমান খান তার স্মৃতীচারণ বইেত
িলেখেছন, এরশােদর সােথ আলাপ করেত এেস েশখ হাসীনা দাবী তুলেলন
িতিন েকান আলাপই করেবন না যিদ না শাস্িতপ্রাপ্ত উক্ত ছাত্রলীগ
কর্মীেদর মূক্িত েদয়া হয়। িনজদলীয় সন্ত্রাসী খুিনেদর িনয়ন্ত্রেন
রাখার সামর্থ েশখ হািসনার িছল না। সামর্থ িছল না তােদর কৃত খুেনর
ন্যায় জঘন্য অপরাধেক ঘৃণা করার। েতমিন এরশােদর িছল না েশখ
হািসনার দাবীর কােছ নত না হওয়ার মত ৈনতীক েমরুদণ্ড। হািসনার
দাবীর মুেখ স্ৈবরাচাির এরশাদ েস সাজাপ্রাপ্ত খুিণেদর মুক্িত
িদেয়িছল।
কারণ
এরশােদর
কােছ
গুরুত্বপূর্ণ
িছল
িনজ
গদীর
িনরাপত্তা,েক েকাথায় খুণ হল বা সন্ত্রাস ঘটেলা েসিট দমেন তার
েকান আগ্রহ িছল না। তার লক্ষ্য িছল, রাজৈনিতক প্রিতপক্ষ দমন।
আওয়ামী লীেগর রাজনীিতেত সন্ত্রাস েয কতটা প্রবল, েশখ হািসনার

কােছ িনজ দেলর খুিনেদরেক খুেণর শাস্িত েথেক বাঁচােনাটা েয কতটা
গুরুত্বপূর্ণ -এ হল তার প্রমাণ। িনেজর িপতা ও পিরবাের অন্যেদর
খুেনর িবচার িনেয় িতিন আদালত বিসেয়েছন। িকন্তু বহু হাজার মানুষ
েয প্রিত মােস খুন হচ্েছ তােদর িবচার কই? তাঁর দৃষ্িটেত িক
অন্যেদর জীবেনর েকান মূল্যই েনই। প্রধানমন্ত্রী রূেপ তার
দায়বদ্ধতা িক শুধু িনজ দল ও পিরবােররর প্রিত? স্বজনহারা দুঃখী
পিরবােরর িক ন্যায় িবচার চাওয়ার েকান অিধকারই নাই? ফ্যাসীবাদী
রাজনীিতেত অন্যেদর িবচার চাওয়া দূের থােক বাচার অিধকারই েদয়া
হয়না। িহটলােরর ফ্যাসীবাদী শাসেন তাই গ্যাস েচম্বাের ৬০ লাখ
ইহুদীেদর িবনািবচাের হত্যা করা হেয়িছল। মুিজবামেলও লাশ হেয়িছল ৩০
হাজার িবেরাধী দলীয় কর্মী।, তােদর পিরবারগুেলা হািরেয়িছল ন্যায়
িবচার চাওয়ার অিধকার। েশখ হািসনা তাঁর িপতার েস ফ্যাসীবাদী
আদর্শেকই আজ
অনুসরণ কের চেলেছন।
আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় েগেল পুিলশ ও প্রশাসেনর প্রধানতম নীিত হেয়
দাঁড়ায় দলীয় েনতা ও দুর্বত্তেদর বাঁচােনা। েস লক্ষ্য পুরেন েশখ
মুিজেবর প্রেয়াজন পেড়িছল িবশাল রক্িষবািহনী গেড় েতালার। আর আজ
েস অিভন্ন কাজিটই করেছ পুিলশ,র্যাব,প্রশাসন,আদালত এবং আদালেতর
সরকাির উিকলগণ। তােদর কাজ হেয়েছ জনগেণর হাত েথেক সন্ত্রাসীেদর
প্রেটশকন েদয়া। আওয়ামী লীগ কর্মীগণ রাস্তায় িমিছল িনেয় নামেল আেগ
িপেছ পুিলশ বািহনী তােদরেক পাহারা েদয়। জনমানবহীন গভীর জঙ্গেল
মানুষ খুণ বা ব্যািভচার হেল শাস্িত হয় না। কারণ েসখােন পুিলশ
নাই,আইন আদলত না। জঙ্গল েতা পশুেদর জন্য, েলাকালয় েছেড় জঙ্গেল
বসবাস করার িবপদ তাই ভয়ানক। িকন্তু জঙ্গেলর আইনহীনতা েনেম এেসেছ
বাংলােদেশর জনপেদ। ফেল খুন এবং ধর্ষেণও শাস্িত হয় না। খুণ, ধর্ষণ
ও সন্ত্রােস বেনর পশুর ন্যায় দুর্বৃত্তেদর এত িনর্ভীক হওয়ার েহতু
েতা েসটাই। েশখ হািসনা নব্বইেয়র দশেক যখন প্রথমবার ক্ষমতায়
এেসিছেলন তথন জাহাঙ্িগর িবশ্বিবদ্যালেয়র এক ছাত্রলীগ েনতা ধর্ষেন
েসঞ্চুরীর উৎসব কেরিছল। েস খবর পত্রপত্িরকায় বড় বড় েহিডংেয় ছাপা
হেয়িছল। েয েকান সভ্য েদেশই ধর্ষণ শাস্িতেযাগ্য অপরাধ। তাই েস
নরপশুেক িতিন আদালেত তুেলনিন,একিদেনর জন্যও েকান রূপ শাস্িত
েদনিন। েশখ হািসনার নীিত-ৈনিতকতা ও িবচােরর মানদণ্ড েয কতটা
িভন্ন এ হল তার নমুনা।
প্রশ্ন হল,অপরাধীর কৃত অপরােধর িবরুদ্েধ ঘৃনা না থাকেল িক তােক
শাস্িতর েদয়ার আগ্রহ জন্েম? ডাকাত দেলর সরদােরর েসিট থােক না।
বরং ডাকাতেদর মধ্েয েক কতটা নৃশংস ভােব ডাকািত করেলা েসিটই বরং

ডাকাত সর্দােরর কােছ েবশী গুরুত্ব পায়। েশখ হািসনার কােছ দেলর
সন্ত্রাসীেদর কদর েতা এজন্যই প্রবল। ফেল পুিলেশর সামর্থ নাই
তােদর আদালেত েতালার। একই অবস্থা িছল েশখ মুিজেবর। তাই মুিজেবর
আমেল েকািট েকািট টাকার িরিলেফর কম্বল ও অন্যান্য মালামাল চুির
হেয়েছ, কােলাবাজারীেদর হােত হাজার হাজার েকািট টাকার সম্পদ ভারেত
পাচার হেয়েছ, ছাত্রলীগ েনতােদর হােত বহু ছাত্র খুণ হেয়েছ। িকন্তু
েসসব অপরােধ কাউেক িক একিদেনর জন্যও শাস্িত হেয়েছ? বরং গাজী
েগালাম েমাস্তাফােদর মত হাজার হাজার দুর্বৃত্ত িছল তাঁর িনত্যেদর
সহচর। তােদর কাউেক িক িতিন দল েথেক এক িদেনর জন্যও বিহস্কার
কেরেছন? তােদর িনেয় বরং দলীয় দফতর, দলীয় সভা,মন্ত্রীসভা ও
প্রশাসন রমরমা কেরেছন। এখন বরং ক্ষমতায় যাওয়ােত ছাত্র লীগ ও
আওয়ামী লীগ েনতাকর্মীেদর উপর সন্ত্রােসর দায়ভার কেমেছ। েস কােজ
েনেমেছ পুিলশ ও র্যািপড এ্যাকশন ব্যািটিলয়েনর েবতনভূক েসপাইরা।
এক সময় অন্যেদর রাজপেথর িমিছল ও জনসভা পণ্ড করেত আওয়ামী লীেগর
েনতাকর্মীরা িনেজরা ময়দােন নামেতা,েনতা-কর্মীেদর লিগৈবঠা িনেয়
েপটােত। আর আজ
েস কােজ নামেছ সরকাির প্রশাসন, পুিলশ ও র্যাব।
রাজপেথ তারা িবেরাধী দলীয় েনতােদর যেথচ্ছাচাের লািঠেপটা করেছ,
সংসেদর এমিপ এবং িবেরাধী দলীয় িচপহুইপেক সম্প্রিত গােয়র কাপড়
খুেল িপিটেয়েছ,বুেকর উপর পা তুেল িপষ্ঠ করেছ পুিলশ। েদশ-িবেদেশর
পত্রপত্িরকায় েস ছিব ছাপাও হচ্েছ।

নৃশংস রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস
সম্প্রিত

বহু

পত্র-পত্িরকায়

ছিব

ছাপা

হেয়েছ,সরকার

জামায়াত

েনতােদর পােয় দণ্ডেবিড় পিড়েয়েছ। এমন দণ্ডেবিড় সাধারণত খুিণ বা
ডাকাতেদর পড়ােনা হয়। অথচ এ েনতারা কাউেক খুণ কেরেছন বা েকাথাও
ডাকািত কেরেছন েস প্রমাণ েনই। এমনিট করা হেয়েছ স্েরফ জনগেণর
েচােখ তােদরেক েহয় করা বা ৈদিহক ও মানিসক ভােব তােদরেক িনর্যািতত
করার লক্ষ্েয। একই উদ্েদশ্েয িবএনিপ,ইসলামী ঐক্যেজাট ও িহযবুত
তাহিরেরর কর্মীেদরও িনষ্ঠুর ভােব িপিটেয়েছ রাজপেথ। অন্যেদর কষ্ট
েদয়ার মধ্েযই হািসনা ও তার সরকােরর আনন্দ। এিট িনছক ৈনিতক েরাগ
নয়, ভয়ানক মানিসক েরাগ। িচিকৎসাস্ত্েরর ভাষায় এিট স্যািডইজম। এমন
মানিসক েরােগর কারেণ অন্যেদর ঘর েথেক েবর কের রাস্তায় টানার
মধ্েয তােদর আনন্দ। েস আনন্দিট পাওয়ার লক্ষ্েযই শত শত
িবেরাধীদলীয় েনতাকর্মীেদর গ্েরফতার করা হয় এবং গ্েরফতােরর পর েজল
খানায় জঘন্য অপরাধীেদর সােথ রাখা হয়।এবং পুিলেশর হােত সপ্তাহর পর

সপ্তাহ িরমাণ্েড েদয়া হয়। েস আনন্দিট পাওয়ার লক্ষ্েযই ধর্ষেণ
েসঞ্চুিরর পর ছাত্রলীগ কর্মীরা উৎসব কের। শুধু গ্েরফতারকৃত
েনতাকর্মীর দণ্ডেবিড় নয়, এমনিক ধর্িষতা নারীর সীমাহীন যাতনাও
তােদর েয কতটা পুলক েদয় এ হল তার নিজর। এমন এক িনষ্ঠুর আনন্দেবাধ
িনেয়ই েশখ মুিজব িসরাজ িসকদার হত্যার পর েদেশর সংসেদ দাঁিড়েয়
তৃপ্িতভের বেলিছেলন,“েকাথায় আজ িসরাজ িসকদার?” বাংলােদেশর িবপদ,
েদশ আজ এরূপ ভয়ানক অপরাধীেদর হােত অিধকৃত। শুধু পদ্মা, েমঘনা বা
িতস্তার পািন নয়, সমগ্র েদশেক ভারেতর হােত তুেল েদয়ােতই তােদর
আনন্দ। সন্ত্রাস এখন আর স্েরফ দুর্বৃত্ত সন্ত্রাসীেদর মেনাপিল
নয়,এিট এখন সরকাির প্রশাসেনর হািতয়ার। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রােসর এ এক
ভয়ংকর রূপ। শাসন ক্ষমতায় এর আেগ আইয়ুব খান এেসেছন, ইয়ািহয়া খানও
এেসেছন। মুিজবসহ বহু আওয়ামী লীগ েনতারা আগরতলা ষড়যন্ত্েরর ন্যায়
বহু গুরুতর অিভেযােগ গ্েরফতার হেয়েছন। িকন্তু তােদরেক িক একিদেনর
জন্যও িরমাণ্েড িনেয় শারীরীক ভােব অত্যাচার করা হেয়েছ? কাউেক িক
পােয় দণ্ডেবিড় পড়ােনা হেয়েছ? েশখ মুিজব েতা েজেল প্রথম শ্েরনী
েপেয়েছন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও একাত্তের েদেশাদ্রহী মামলার
আসামী হওয়া সত্ত্েবও তার পােয় দণ্ডেবিড় পড়ােনা দূের থাক,পুিলশ িক
একিট আঁচড়ও িদেয়িছল? অথচ প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়ার মুখাকৃিতেক িহংস্র
পশুবৎ কের েস ছিব েদশময় প্রচার করা হেয়েছ। িকন্তু েয অপরাধ েশখ
হািসনা করেছ তাঁেক আজ
িক বলা যােব? সরকাির ভােব এত খুণ,এত
সন্ত্রাস ও এত দানবীয় িনর্যাতেনর পর েশখ হািসনা ও তার সরকারেক
মানবীয় বলেল ইয়ািহয়া বা আইয়ুব খানেক িক বলা যােব? ৩/১০/১১

আওয়ামী লীেগর ঘৃণার রাজনীিত
এবং সংঘােতর পেথ বাংলােদশ
িনর্বাচেনর পূর্েব আওয়ামী লীগ ও তার িমত্রেদর মূল লক্ষ্য িছল,
েযভােবই েহাক িনর্বাচনী জয়। এজন্য তারা িমত্রতা গেড়েছ সামিরকেবসামিরক নানা পক্েষর সােথ। িবজেয়র পর এবার তােদর এেজন্ডা
িনেজেদর রাজৈনিতক দখলদািরর স্থায়ী রূপ েদওয়া। েস লক্ষ্েয এখন

তারা দখলদাির জমােত চায় েদশবাসীর মেনর ভূবেন। কারণ, একমাত্র
েচতনার মানিচত্েরর সােথই স্থায়ী েযাগসূত্র হেলা রাজৈনিতক
মানিচত্েরর। এিট পাল্েট েগেল তাই পাল্েট যায় রাজৈনিতক মানিচত্রও।
এজন্যই রাজৈনিতক িবজেয়র পর পরই প্রিতিট েকৗশিল রাজৈনিতক পক্ষ্যই
সাংস্কৃিতক ও আদর্িশক িবজেয় মনেযাগী হয়। ইরােনর জািতয়তাবাদীরা
িছল এক্েষত্ের অিত ধুরন্ধর। তারাই রাজৈনিতক িবচ্িছন্নতার পর
আদর্িশক ও ধর্মীয় িবচ্িছন্নতােক পাকােপাক্ত কের। ইিতহাস েথেক তার
একিট উদাহরণ েদওয়া যাক। ইসলামী সভ্যতার িনর্মােণ শুরুেত
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন কের ইরান।
এ িবশাল ভূ-খন্ডিট এক সময় মুসিলম উম্মাহর একিট শক্িতশালী অংশ
িছল। েখালাফােয় রােশদার পর আরবগণ যথন ভাতৃঘািত সংঘােত িলপ্ত হয়
তখন েকারআেনর বড় বড় েমাফাচ্েছর, িবজ্ঞানী, িচিকৎস্যক, কিবসািহত্িযক ও দার্শিনক জন্ম েনয় ইরােন। ইমাম আবু হািনফা, আব্দুল
কােদর িজলানী, আল ফারাবী, আল রািজ, ইবেন িসনা, ইমাম আল গাজ্জালী,
েশখ সাদী, মাওলানা রুমীসহ বহু প্রিতভার জন্ম ইরােন। তারা শুধু
ইরােনর েগৗরব িছেলন না, েগৗরব িছেলন সমগ্র মুসিলম উম্মাহর।
প্রখ্যাত সমাজ-িবজ্ঞানী ইবেন খুলদুেনর মেত ইসলােমর উদ্ভব আরেব
হেলও ইসলািম সভ্যতার িনর্মান ঘেট ইরােন। আব্বাসী খিলফার দূর্বল
সমেয় েস ইরানই িবচ্িছন্ন হয় মুসিলম উম্মাহ েথেক। বলা যায় মুসিলম
ইিতহােস ইরানই হেলা জািতয়তাবাদী িবচ্িছন্নতার গুরু। ইরানী
শাসেকরা েস িবচ্িছন্নতােক স্থায়ী রূপ িদেতই পাল্েট িদেত হাত েদয়
েসেদেশর মানুেষর ধর্মীয় েচতনায়। জন্ম েদয় িশয়া মতবাদ। সাফাভী
শাসকেদর েস বলপূর্বক ধর্মীয় পিরবর্তেন লক্ষ লক্ষ সূন্নী
মুসলমানেক হত্যা করা হয়। ফেল িনছক এক রাজৈনিতক প্রেয়াজেন এককােলর
সূন্নী ইরান পিরণত হয় িশয়া রাষ্ট্ের। প্রিতেবশী মুসিলম রাষ্ট্র
েথেক এভােবই গড়া হয় ইরান িঘের িবভক্িতর িবশাল প্রাচীর। মুসিলম
উম্মাহর সংখ্যাগিরষ্ঠ অংশ েথেক িবভক্িত গেড় েতালার স্বার্েথই
জন্ম েদয়া হয় এবং েস সােথ পিরচর্যা পায় তীব্র ঘৃণােবাধ। িশয়ােদর
েস ঘৃণা েথেক হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান
(রাঃ), হযরত আেয়শা (রাঃ)র ন্যায় নবীজীর অিত প্িরয় ব্যক্িতরাও
েরহাই পানিন। ইরানীরা মুেখ যাই বলুক আজও তারা সমগ্র মুসিলম
উম্মাহ েথেক িবচ্িছন্ন েস ঐিতহািসক প্েরক্ষাপেটই। এভােব সুেযাগ
হািরেয়েছ মুসিলম উম্মাহর েনতৃত্বদােন। কারণ িবচ্িছন্নতাবাদী
েচতনায় আর যাই েহাক েকান কােলই েকান বৃহৎ জনেগাষ্িঠর েনতা হওয়া
সম্ভব নয়। তখন েথেকই ইরােন েলাপ পায় প্যান-ইসলািমক েচতনা, এবং
েবেড় উেঠ বর্ণবাদী েচতনা। েসসােথ েবেড় উেঠ মুসিলম উম্মাহর ক্ষিত

সাধেনর েচতনা। ক্ষিতসাধেনর েস েচতনােতই এেদশিটর িশয়া শাসেকরা
ইউেরাপীয় শাসকেদর সামিরক সহয়তা িনেয় বার বার হামলা চািলয়েছ
উসমািনয়া েখলাফেতর পূর্ব সীমান্েত। মুসিলম েসনাবািহনী যখন সমগ্র
বলকান, গ্রীস, দক্িষণ রািশয়া, ক্িরিময়াসহ িবশাল পূর্ব ইউেরাপ দখল
কের অস্ট্িরয়ার রাজধানী অবরুদ্ধ কের েফেল েস সময় ইরান চাকু
ঢুিকেয় েদয় উসমািনয়া েখলাফেতর িপেঠ। ইিতহােসর েস গুরুত্বপূর্ণ
অধ্যােয় পূর্ব সীমান্েত শুরু হয় িশয়া হামলা। মুসিলম েসনাদল তখন
িভেয়না েথেক অবেরাধ তুেল িপছু হটেত বাধ্য হয়। ইরােনর েস হামলা না
হেল ইউেরােপর ইিতহাসই হয়েতা িভন্নভােব রিচত হেতা। েস সময় েথেকই
ইরােনর প্রিতভা ও সামর্থ্য নানা ভােব ব্যয় হেয় আসেছ মুসলমানেদর
রক্ত ঝরােত। সম্প্রিত আফগািনস্তান ও ইরােক েয মার্িকন হামলা হেলা
তােত সাহায্য ও সর্বাত্মক সমার্থণ িদেয়েছ ইরান। এখন তারা সাহায্য
িদচ্েছ
ভারত
ও
পাশ্চাত্েযর
পািকস্তান
িবেরাধী
আগ্রাসেন।
বাংলােদেশর বাঙ্গালী বর্ণবাদীরা আজ একই ভােব েস মধ্যযুগীয় ইরানী
বর্ণবাদীেদর পথ ধেরেছ। তারা িনেজরা িবচ্িছন্ন হেয়েছ উপমহাদেশর
অন্য মুসলমানেদর েথেক। এবং সর্েবাভােব ব্যবহৃত হচ্েছ উপমহােদেশ
মুসিলম শক্িতর উত্থান রুখবার কােজ। ইসলািম উম্মাহ েথেক তারা েয
কতটা িবচ্িছন্ন এবং ঘৃণা েয তােদর কতটা মজ্জাগত তারই প্রমাণ
হেলা, আজও পািকস্তােনর খন্িডত হওয়ার সম্ভাবনা েদখেল শুধু ভারতীয়
কােফর বা ইসরাইেলর ইহুদীরাই খুিশ হয় না, আনন্েদর বন্যা বইেত থােক
আওয়ামী মহেলও। অবাঙ্গালীেদর িবরুদ্েধ আওয়ামী লীগ েনতাকর্মীেদর েস
ঘৃণা েথেক আল্লামা ইকবােলর ন্যায় মহান কিবও েরহাই পানিন। অথচ
আল্লামা ইকবাল িছেলন মুসিলম উম্মাহর কিব। িতিন িছেলন প্যানইসলােমর কিব। মাতৃভাষা পাঞ্জাবী হওয়া সত্ত্েবও িতিন কিবতা
িলেখেছন উর্দু ও ফার্সী ভাষায়। তার নােম ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র
একিট হেলর নাম িছল। িকন্তু আওয়ামী লীগ তার নাম েসখান েথেক মুেছ
েদয়। অথচ িতিন বাঙ্গালী মুসলমানেদর েকান ক্ষিতই কেরনিন।
জািতয়তাবাদী েচতনা মানুষেক েয কতটা িবদ্েবষপূর্ণ ও িবেবকশূণ্য
কের এ হেলা তার নমুনা। এমন িবেবক শূণ্যতার কারেণই একজন িভন্ন
ভাষার বা িভন্ন এলাকার িনরপরাধ মানুষও হত্যা করা বা তােক তার বসত
বাড়ী েথেক েবর কের বা তার সম্পেদর উপর দখল জমােনা জািতয়তাবাদীেদর
জন্য আেদৗ অপরাধ মেন হয় না।
অথচ প্যান-ইসলািম েচতনা একিট জনেগাষ্িঠেক মুসিলম উম্মাহর কল্যােণ
েয কতটা সৃষ্িটমুিখ কের তারও প্রমাণ বাংলার মুসলমান। ১৯৪৭এ
বাংলােদেশর মুসলমানেদর কারেণই জন্ম িনেয়িছল িবশ্েবর সর্ব বৃহৎ ও
সবেচেয় শক্িতশালী মুসিলম রাষ্ট্র পািকস্তান। মুসলমানেদর হােত

িদল্লী িবজেয়র পর এিটই িছল ভারেতর মুসিলম ইিতহােসর সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ রাষ্ট্রিট গড়ায় েয সংগঠনিট কাজ কেরিছল েসিট
হেলা মুসিলম লীগ। এবং েস মুসিলম লীেগর প্রিতষ্ঠা ঘেটিছল ঢাকায়।
পািকস্তান প্রস্তাবিটও উত্থাপন কেরিছল বাংলার ফজলুল হক। িকন্তু
পরবর্িতেত আওয়ামী লীগ আিবর্ভুত হয় কােফর শক্িতবর্েগর অিতিবশ্বস্ত
িমত্ররূেপ।
তােদর
কােছ
ইসলাম
ও
মুসিলম
স্বার্েথর
প্রিত
অঙ্িগকারবদ্ধতা িচত্িরত হয় সাম্প্রদািয়কতা রূেপ। এজন্যই তােদর
প্রিতবােরর িনর্বাচনী িবজয় ভারতসহ সকল কােফর শক্িতর কােছ এতটা
উৎসেব পিরণত হয়। এমন একিট ইসলাম িবেরাধী েচতনার কারেণ প্রিতেবশী
েদেশ হাজার হাজার মুসলমানেক পুিড়েয় হত্যা বা েসেদেশর মুসিজদ
ধ্বংস করা হেলও আওয়ামী লীেগর েনতা-কর্মীেদর মুেখ েকান প্রিতবােদর
ধ্বিন উেঠ না, প্রিতবােদ রাজপেথও নােম না। পত্িরকায় িববৃিতও েদয়
না। প্যান-ইসলািম েচতনা েথেক এিট সম্পূর্ণ এক িভন্নতর েচতনা। এমন
েচতনার িনর্মান হেত পাের একমাত্র প্যান-ইসলািম েচতনার িবনােশর পথ
ধেরই। আওয়ামী লীগ সরকার তার সকল সামর্থ িবিণেয়াগ করেছ েস ইসলািম
েচতনার িবনােশ। তারা এিটেক বেল রাজাকােরর েচতনা। ইরােনর
স্ৈবরাচাির শাসেকরা প্যান-ইসলািম েচতনার িবনােশ রাষ্ট্রীয় অর্েথ
পিরচর্যা িদেয়িছল ইরানী বর্ণবাদ ও িশয়া ধর্মমেতর। আর আওয়ামী লীগ
েশখাচ্েছ বাঙ্গালী জািতয়তাবাদ ও ইসলাম-মূক্ত েসকুলার েচতনার।
এলক্ষ্েয মুসিলম জনগেণর েদওয়া রাজস্েবর িবপুল অর্থ ব্যয় হচ্েছ
নাচগান েশখােনার কােজ। অথচ ইসলােম নাচগান হারাম। কারণ, মানুেষর এ
পার্িথব জীবনেক পিবত্র েকারআেন আল্লাহপাক অিভিহত কেরেছন একিট
পরীক্ষােকন্দ্র রূেপ। নারীপুরুষ এখােন ব্যস্ত তােদর জীবেন সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা িদেত। এ পরীক্ষায় েফল করেল তারা েকান
চাকুির হারােব বা িডগ্ির েপেত ব্যর্থ হেব তা নয়। বরং পিরণিতিট
হেব ভয়ংকর। িনক্িষপ্ত হেব জাহান্নােমর আগুেন। পরীক্ষার হেল িক
নাচগােনর আেয়াজন চেল? এমন একিট েচতনার কারেণই মুসলমানেদর হােত
ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা িনর্িমত হেলও নাচগান পিরচর্যা
পায়িন। যখন েপেয়েছ তখন মুসলমান আর প্রকৃত মুসলমান থােকিন। পিরণত
হেয়েছ শয়তােনর একিনষ্ঠ েসবেক। ইসলােমর সত্যপথ েথেক মুসলমান তরুনতরুনীেদর িবভ্রান্ত করার কােজ নাচগান সব সময়ই একিট সফল হািতয়ার।
শয়তানী শক্িতবর্গ অতীেতর ন্যায় আজও েসিট সর্বত্র প্রেয়াগ করেছ।
এবং বাংলােদেশ আজ েসিট হচ্েছ অিত ব্যাপক ভােব। কােফরেদর অর্েথ
এনিজওগুিল এখন নাচগােনর চর্চােক মাঠপর্যােয় িনেয় েগেছ। অথচ
ব্িরিটশেদর শাসনামেলও এমনিট হয়িন। পাপচর্চার এ ক্েষত্রগুেলা এখন
ইনস্িটিটউশন রূেপ গেড় উেঠেছ। এনিজওেদর প্রিতষ্িঠত স্কুেলর হাজার
হাজার েছেলেমেয়রা েনেচেগেয় আনন্দ প্রকােশ এখন আর েকানরূপ সংেকাচ

েবাধ কের না। েয লজ্জােক ঈমােনর অর্েধক বলা হেয়েছ েসিটেকই তারা
িবদায় িদেয়েছ েছাটেদর িশশুমন েথেক। আর েযখােন নাচগান বােড় েসখােন
মদ্যপান ও ব্যািভচার বাড়েব েসিটই েতা স্বাভািবক। অেনকটা কান
টানেল মাথা আসার মত। আর বাংলােদেশ েসগুিল তাই বাড়েছ অিত সমান
তােল। েবশ্যাবৃত্িত তাই এখন আর পিততাপল্িলেত সীমাবদ্ধ নয়, েসিট
উপিচেয় আবািসক মহল্লায় ঢুেকেছ। ফেল ব্যিভচাের সংক্রািমত হচ্েছ
বাংলােদেশর অিধকাংশ মানুষেক। প্রায় দশ বছর আেগর এক জরীেপ প্রকাশ,
বাংলােদেশর অর্েধেকর েবশী যুবক িববােহর আেগই েযৗন কর্েম িলপ্ত
হয়। বাংলােদেশর ন্যায় একিট মুসিলম েদেশর জন্য এর েচেয় ভয়াবহ খবর
আর িক হেত পাের? অথচ ইসলােমর দুষমনেদর জন্য এিট এক মহা-উৎসেবর
িবষয়। িড-ইসলামাইেজশন েয কতটা সফল ভােব হচ্েছ এ হেলা তার বড়
প্রমাণ।
পাশ্চাত্য েদেশ েকান কুকর্মই এখন আর হারাম নয়। েসিট ব্যািভচার
েহাক, সমকািমতা েহাক বা মদ্যপান েহাক। জােয়জ বলেছ পুরুেষর সােথ
পুরুেষর িববাহেকও। পিততােদর বলা হয় েসক্স-ওয়ার্কার। েস অিভন্ন
পাশ্চাত্য মূল্যেবাধই িবশ্েবর কােফর শক্িতবর্গ এখন বাংলােদেশ
প্রিতষ্িঠত করেত চায়। পাশ্চাত্েযর েভাগবাদী পাপাচােরর কােছ
খৃষ্টানধর্েমর ধর্মীয় েনতা ও অনুসািরগণ েযমন আত্মসমর্পণ কেরেছ,
তারা চায় ইসলােমর অনুসািরগণ েসরূপ আত্মসমর্পণ করুক। এবং
আত্মসমর্পণ না করাটােক বলেছ েমৗলবাদ। েস েমৗলবাদ িনর্মূেলর
লক্ষ্েয তারা একিদেক েযমন শুরু কেরেছ েসাশাল ইঞ্িজনীয়ািরং েতমিন
অপরিদেক
শুরু
কেরেছ
প্রকান্ড
যুদ্ধ।
ইঞ্িজনীয়াররা
এতকাল
রাস্তাঘাট, ব্িরজ ও কলকারখানা িনর্মাণ করেতা, আর এখন েসাশাল
ইঞ্িজনীয়ারীংেয়র নােম িনেজেদর অর্থ, েমধা ও প্রযুক্িতর িবিণেয়াগ
করেছ েসকুলার ধাঁেচর সমাজ-সংস্কৃিত, েচতনা ও রাষ্ট্র িনর্মােণর
কােজ। আর তােদর েস লক্ষ্যপুরেণ অপিরহার্য গণ্য হচ্েছ, জনগেণর
েচতনা েথেক ইসলােমর অপসারণ। যােক বলা হয় িড-ইসলামাইেজশন।
বাংলােদেশর বহু িটিভ েনটওয়ার্ক, অসংখ্য পত্র-পত্িরকা, শত শত
এনিজও কাজ করেছ েস েসাশাল ইঞ্িজনীয়ািরং প্রেজক্েটর আঁওতায়।
ইসলােমর নবজাগরণ প্রিতেরােধর এিটই হেলা তােদর মূল স্ট্রােটিজ।
একােজ কােফর েদশ েথেক আসেছ হাজার হাজার েকািট টাকার পুঁিজ।
আল্লাহর দ্বীেনর প্রচার ও প্রিতষ্ঠা রূখেত এিটই এখন কােফর
শক্িতবর্েগর সম্িমিলত গ্েলাবাল স্ট্রােটজী। এলক্ষ্েয তারা মুসিলম
েদেশর ইসলােম অঙ্িগকার-শূন্য দলগুেলার সােথ গেড় তুেলেছ িনিবড়
েকায়ািলশন। বাংলােদেশর সরকার ও তার সহেযাগী েসকুলার এনিজওগুেলা
হেলা েস েকায়ািলশেনরই অংশ। ইসলািম েচতনা িবনােশর কাজ ফলও িদচ্েছ।

জনগেণর সহেযািগতাও পাচ্েছ। বাংলােদেশ ইসলািম েচতনাধারীেদর নানা
ভােব েহয় করা বা িনর্যাতন করা এখন তাই গণ্য হচ্েছ উৎসবকর্ম রূেপ।
রাজপেথ লিগ-ৈবঠা িনেয় দািড়-টুিপধািরেদর হত্যা করেলও পত্িরকার
পাতায় তাই েসিট িনন্দনীয় না হেয় বরং প্রশংসনীয় হয়। এরই আেরক
সফলতা হেলা, বাংলােদশ এখন বাজার ধেরেছ নারী রপ্তািনেতও। েদেশিট
এখন থাইল্যান্ড, িফিলপাইেনর ন্যায় েদেশর পথ ধেরেছ। িবেদশী
দুর্বৃত্তেদর গৃেহই শুধু নয়, বাঙ্গালী পিততােদর িভড় েবেড় চেলেছ
েকালকাতা, েবাম্বাই ও করাচীর পিততাপল্িলেতও। একাজ প্রথম শুরু
কেরিছল েশখ মুিজব। িতিন গৃহপিরচািরকার কাজ িদেয় েতহরােন বহু শত
মিহলােক পািঠেয়িছেলন। কথা হেলা, বৃদ্ধ মিহলােকও েযখােন ইসলােম
একাকী হজ্েব যাওয়ার অনুমিত েদয়না েসখােন একজন যুবিত মিহলা
অপিরিচত ব্যক্িতর ঘের গৃহপিরচািরকার কাজ িনেয় িবেদেশ যায় িক কের?
অর্েথর িপেছ েদৗঁড়ােত থাকেলও েসিট েয কত দ্রুত জাহান্নােমর পেথ
িনেয় যায এ হেলা তার নমুনা। বাংলােদেশর েসকুলারেদর মূল এেজন্ডা
হেলা নর-নারীেদর অর্েথর িপেছ েদৗড়ােত েশখােনা, সত্যদ্বীন বা
ইসলােমর
েসিটেক

িপেছ নয়। ইসলােমর িপেছ
িনর্মূলেযাগ্যও
বলেছ।

েদৗড়ােনােক বরং েমৗলবাদ বেল
মাইক্েরাক্েরিডেটর
ব্যবসায়ী

এনিজওগুেলা সূদেক ঘের ঘের প্রচিলত কেরেছ। এতবড় জঘন্য হারাম কাজ
এমনিক ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ কােফরেদর শাসনামেলও এতটা ব্যপ্িত পায়িন।
জনগেণর মন েথেক ইসলািম েচতনা িবলুপ্িতর লক্ষ্েযই এখন ২১েশ
েফব্েরয়াির, ২৫ েশ মার্চ, ১৬ই িডেসম্বর, পেহলা ৈবশাখ, রবীন্দ্র
জয়ন্িতর ন্যায় িদবসগুিল এখন আর শুধু ঐ িবেশষ িদেন পািলত হয় না,
পািলত হচ্েছ মাসািধক কালব্যাপী।
ইসলািম েচতনা িবনােশর পাঠদােন এ মাসগুেলােত পাঠশালায় পিরণত হয়
সারােদশ। অথচ ইসলােমর পিরিচিত বাড়ােত আওয়ামী লীগ একিট আেলাচনা
সভা বা একিট েসিমনােরর আেয়াজন কেরেছ েস নিজর েনই। অথচ এরাই েজার
গলায় বেল “আমরাও মুসলমান”। বাংলােদেশ ইসলািম েচতনা িবনােশর এ
কােজ রাষ্ট্রীয় পুঁিজর পাশাপািশ িবপুল পুঁিজ িবিণেয়াগ হচ্েছ
কােফর েদশগুেলারও। েস পুঁিজেত েদেশর নগর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ জুেড়
ফুেল-েফঁেপ উঠেছ বহু হাজার এনিজও। ইসলাম-িবেরাধী এেজন্ডা
বাস্তবায়েন তারা েদশী-িবেদশীেদর সােথ গেড় তুেলেছ এক িনেরট
পার্টনারিশপ।
আদর্িশক বা সাংস্কৃিতক আিধপত্েযর পথ ধেরই আেস রাজৈনিতক আিধপত্য।
একবার আদর্িশক বা সাংস্কৃিতক আিধপত্য প্রিতষ্িঠত হেল রাজৈনিতক
আিধপত্য-স্থাপেন শত্রুপক্েষর কােছ যুদ্ধ-লড়াটা তখন অপ্রেয়াজনীয়

হেয় পেড়। শুরু েথেকই মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী
রাষ্ট্েরর
স্ট্রােটজী
িছল
অন্যেদেশর
অভ্যন্তের
িনেজেদর
সাংস্কৃিতক ও আদর্িশক দ্বীপ গড়া। তুরস্ক, িমশর, পািকস্তানসহ
অিধকাংশ
মুসিলম
েদেশ
েস
দ্বীপগুেলা
হেলা
ক্যান্টনেমন্ট,
অিফসপাড়া, আদালত, পিততালয় ও ব্যাংিকং েসক্টর। এগুেলার সীমান্ত
পাশ্চাত্য েচতনা ও মূল্যেবােধর সােথ একাকার। ইসলােমর হারামহালােলর িবধান এসব জাগায় অচল। তারাই এখন পাশ্চাত্েযর কােফর
শক্িতর একিনষ্ঠ িমত্র। পািকস্তােনর সামিরক বািহনী তাই আজ িনজ
েদেশ হাজার হাজার মুসলমান হত্যা করেছ অিতশয় আনন্দ-িচত্েত।
তুরস্েক েদেশর ৈসিনকরা স্কুেলর েমেয়েদর মাথায় রুমাল বাধেত িদেতও
রাজী নয়। িমশের এরা রাজী নয় ইসলামপন্িথেদর রাজনীিতর ময়দােন আসেত
িদেত। এখন পাশ্চাত্েযর েসকুলািরস্টগণ েসরূপ অিভন্ন দ্বীপ গড়েছ
রাজনীিতর অঙ্গেনও। আর বাংলােদেশর রাজনীিতেত আওয়ামী লীগ হেলা
তােদর
েস
অভয়
দ্বীপ।
একজন
পশ্িচমা
দুর্বৃত্ত
ব্যিভচাির
বাংলােদেশর পিততালেয় বা মেদর আসের েয সমাদারিট পায় েসিট েতা
েচতনাগত অিভন্নতার কারেণই। েতমিন এক অিভন্নতার কারেণই ভারতীয়
েনতারাও অিত আপনজন রূেপ গৃহীত হয় আওয়ামী লীগ েনতােদর আসের। আর
ভারেতর সােথ আওয়ামী লীেগর েস গভীর সম্পর্কিট নতুন িবষয় নয়। েসিট
গভীরতা েপেয়িছল আওয়ামী লীগ েনতা েশখ মুিজেবর আমেলই। ভারতীয়
স্বার্েথর েসবক রূেপ দািয়ত্ব-পালেনর অঙ্িগকার িনেয় িতিনই আগড়তলা
িগেয়িছেলন। এবং েসিট ষােটর দশেক। ভারতীয় গুপ্তচর িচত্তরঞ্জন
সুেতার বা কািলপদ ৈবদ্যরা িছেলন েস আমল েথেকই তার ঘিনষ্ঠ িমত্র।
িতিনই ভারেতর হােত তুেল িদেয়িছেলন বাংলােদেশর “িতন িবঘা” ভূিম ।
সীমান্ত বািণজ্েযর নােম িতিনই েদেশর সীমান্ত তুেল িদেয়িছেলন, এবং
এভােব সুেযাগ কের িদেয়িছেলন অবাধ লুণ্ঠেনর। যার ফেল দুর্িভক্ষ
েনেম এেসিছল বাংলােদশীেদর জীবেন। িতিনই অনুমিত িদেয়িছল ফারাক্কা
বাঁধ চালুর। এখন ভারত পিরকল্পনা িনচ্েছ ব্রম্মপুত্র নদীর উজােন
“িটপাই বাধ” েদওয়ার। ফারাক্কার কারেণ মরুভূিম হেত চেলেছ উত্তর
বঙ্েগর িবশাল ভূ-ভাগ। এখন একই প্রক্িরয়ার িশকার হেত যাচ্েছ িসেলট
িবভাগ। দখেল িনচ্েছ বঙ্গেপাসাগের েজেগ উঠা তালপট্িট দ্বীপ। ভারত
বাংলােদেশর জন্য েনপােল যাওয়ার জন্য ২০-৩০ মাইেলর কিরেডার িদেত
রািজ হচ্েছ না, অথচ বাংলােদেশর মাঝখান িদেয় ৫০০ মাইেলর কিরেডার
চায়। ভারেতর মধ্য িদেয় েনপাল ও ভূটােন যাওয়ার কিরেডার বাংলােদেশর
যতটা অপিরহার্য েসরূপ অবস্থা ভারেতর জন্য নয়। ভারত তার
পূর্বাঞ্চেল েযেত পাের তার িনজ ভূিমর মধ্য িদেয়। অথচ এরপরও ভারত
চাপ িদচ্েছ েস কিরেডার আদােয় এবং আওয়ামী লীগ েসিট িবেবচনাও করেছ।

আওয়ামী লীেগর িবজেয় প্রিতবােরই িবপর্যয় এেসেছ নানা ভােব। প্রচন্ড
িবপর্যয় এেসেছ েসনাবািহনীর উপরও। মুিজব আমেল েসনাবািহনীর েচেয়
েবশী গুরুত্ব েপেয়িছল রক্িষবািহনী। আওয়ামী লীেগর এবােরর িবজেয়
েদেশর রাজধানীেত িনহত হেলা ৫৭ জন েসনা অিফসার। শত্রুতা সৃষ্িট
হেলা এবং অিবশ্বাস বাড়েলা েসনাবািহনী ও িবিডআেরর মােঝ। িপলখানার
রক্ত শুকােলও মেনর মােঝ েয িবভক্িত ও ঘৃনা সৃষ্িট হেলা েসিট িক
দূর হবার? এেত িক েদেশর প্রিতরক্ষা দৃঢ়তা পায়? এখন কথা উঠেছ
িবিডআেরর িবলুপ্িতর। সরকার ভাবেছ, িবিডআেরর নাম ও েলবাস পাল্িটেয়
আেরকিট বািহনী গড়ার। সরকােরর ধারণা, সমস্যা শুধু িবিডআর নামিট ও
েপাষাকিট িনেয়। ভাবটা েযন, ফাইলপত্র ও অিফস আদালেতর গা েথেক
‘িবিডআর’ নামিট বা তােদর েলবাসিট উেঠ িগেয় েসনা-অিফসারেদর বুেক
গুিল চািলেয়েছ। তাই আওয়ামী লীগ সমাধান খুঁজেছ ‘িবিডআর’ নামিট ও
তার েলবাসিট িবলূপ্িতর মােঝ। িকন্তু যারা গুিল চালােলা, যারা েস
হত্যাযজ্েঞ েনতৃত্ব িদল তােদর িবচাের অগ্রগিত েকাথায়?
দুর্েযাগ

েনেমেছ

েদেশর

িশক্ষাঙ্গেনও।

চরদখেলর

ন্যায়

েসখােন

দখলদািরত্ব প্রিতষ্িঠত হেয়েছ আওয়ামী ক্যাডার বািহনীর। শুধু িভিস
বা প্িরন্িসপােলর অিফেসই নয়, দখলদািরত্ব প্রিতষ্িঠত হেয়েছ আবািসক
হলগুেলার িসটগুেলার উপরও। আওয়ামী ক্যাডার বািহনীর অনুমিত ছাড়া
েসখােন েকউ থাকেত পারেব না। দলীয় িনয়ন্ত্রণ আসেছ িবশ্বিবদ্যালেয়
ভর্িতর ক্েষত্েরও। লাশ হচ্েছ ছাত্ররা। ব্যাপক অবনিত ঘেটেছ
আইনশৃঙ্খলার। বাড়েছ চাঁদাবাজী, সন্ত্রাসী ও খুনখারাবী। একই রূেপ
হাত পেড়েছ েদেশর কৃিষ ও িশল্পাঙ্গেনও। সরকােরর বািণজ্যনীিতর
কারেণ ভারত েথেক অবােধ ঢুকেছ ভারতীয় িনম্মমােনর সস্তা পন্য। ফেল
বাজার হারাচ্েছ বাংলােদেশর িনজস্ব পণ্য। িকছুিদন আেগ তাই
বাংলােদেশর কৃষকরা বাজার না েপেয় রাস্তার উপর তােদর দুধ েঢেলেছ।
েস ছিব িটিভেত েদখােনা হেয়েছ। েদেশ বন্ধ হচ্েছ িনজস্ব সূতা ৈতরীর
কারখানা। হাত পেড়েছ েদেশর তাঁতীেদর গােয়ও। মুিজবামেলও এমনিটই
ঘেটিছল। তখনও েদশী কারখানায় তালা লাগােনা শুরু হেয়িছল। আগুেন
ভস্িমভূত হেয়িছল বহু পােটর গুদাম। বাজাের প্লাবন এেসিছল তখন
ভারতীয় পণ্েযর। িশল্প-কৃিষ-বািণজ্য এভােব এেকর পর এক িবধস্ত বা
েবদখল হেল িক েস েদেশর জনগেণর কােছ িভক্ষাবৃত্িত ছাড়া আর েকান
রাস্তা েখালা থােক? কথা হেলা এভােব িক একিট েদেশর প্রিতষ্ঠা
বােড়? বােড় িক সম্মান?
েদেশর িবপর্যয় বাড়ােত আওয়ামী লীগ আেরকিট আত্মঘািত পথও েবেছ
িনেয়েছ। আর েসিট হেলা রাজৈনিতক িবভক্িত ও ঘৃনার রাজনীিতর। ইিতহাস

েথেক খুঁেজ খুঁেজ তারা িবভক্িতর সূত্র গুেলা রাজৈনিতক ময়দােন
িনেয় আসেছ। যুদ্ধ-অপরােধর মত ৩৮ বছেররও পুরেনা িবষয়েক তারা
রাজনীিতেত েটেন আনেছ। যারা ক’িদন আেগ িদনদুপুের িনহত ৫৭ জন েসনাঅিফসার হত্যার একিট সুষ্ঠ িবচার করেত িহমিসম খাচ্েছ, এবং এখন
েকান আশার আেলা েদখােত পারেছ না তারা আবার ৩৮ বছর পুেরান অপরােধর
িবচার করেব। কান্ডজ্ঞান আেছ এমন েকান ব্যক্িত িক েসিট িবশ্বাস
করেত পাের? েশখ মুিজেবর ২০ টাকা মণ দের চাল খাওয়ােনা বা েশখ
হািসনার প্রিত পিরবাের একজেনর চাকুিরদােনর ন্যায় িনর্বাচনী
ওয়াদার মতই এিট এক প্রকান্ড িমথ্যাচার। িবচার শুধু গলাবাজীেত হয়
না, চাক্ষুষ প্রমাণ ও সাক্ষী-সাবুদও হািজর করেত হয়। অপরাধী েক
অপরাধীরূেপ প্রমােণর দািয়ত্ব সরকােরর। এবং িবচারেক গ্রহণেযাগ্য
করেত না পারেল িনেজেদর রাজৈনিতক গ্রহণেযাগ্যতাও েয আস্তাকুেড়
পড়েব েস েখয়াল িক তােদর আেছ? ঘৃণার রাজনীিতর িশকার হেয়েছন েশখ
মুিজব িনেজ ও তার পিরবার। িসরাজ িসকদােরর হত্যার পর সংসেদ িতিন
ঘৃনা ও দম্ভভের বেলিছেলন, “েকাথায় আজ িসরাজ িসকদার?” িকন্তু েস
কথা বলার পর িতিনও েবশী িদন বাঁেচনিন। িসরাজ িসকদােরর ন্যায়
িতিনও লাশ হেয়েছন। িকন্তু মেন হচ্েছ আওয়ামী লীগ অতীেতর ইিতহােস
েথেক েকান িশক্ষাই েনয়িন। তারা রাজনীিতেত েজায়ার েদেখেছ ভাটাও
েদেখেছ। ভাটার সময় মুিজেবর লাশ িসিড়েত পেড় থাকেলও েস লাশ েকউ
তুলেত এগুয়িন। ঘৃণা েপট্েরােলর েচেয়ও িবস্েফারক। একবার েসিট
ছিড়েয় পড়েল সহেজ েসিট থােম না। লক্ষ লক্ষ মানুষেক েসিট সােথ িনেয়
যায়। ইউেরাপ এক সময় এ ঘৃণার কারেণ দারুন ভােব িবধ্বস্ত ও জনশুন্য
হেয়িছল। তাই তারা নানা জািতেত িবভক্ত ইউেরাপেক এখন এক করেত
ব্যস্ত। আেরকিট ধ্বংসযজ্ঞ তারা এড়ােত চায়। ইিতহাস েথেক
িশক্ষা েনয় তােদর আচরণিট এমনই হয়। আজেকর ইরাক হেলা

যারা
আেরক

দৃষ্টান্ত। অিতশয় ঘৃণার কারেণ মানুষ েসখােন িনেজই পিরণত হচ্েছ
েবামায়। েফেট পড়েছ রাজপেথ, মসিজেদ ও বাজাের। পাঁচ লােখরও েবশী
মানুেষর েসখােন মৃত্যু ঘেটেছ। আেরক উদাহরন আলেজিরয়া।
রাজনীিত হেলা একতা ও সম্পৃিত গড়ার নীিত। একমাত্র েস পেথই রাষ্ট্র
সামেন এেগায়। েদশবাসীও িনেজেদর মধ্েয সংহিত খুঁেজ পায়। তাই
েযেদেশ রাজনীিত পিরপক্কতা পায় েসেদেশর রাজনীিতেত একতা ও সম্পৃিত
গুরুত্ব পায়। এবং েলাপ পায় সংঘাত। হ্রাস পায় দল-উপদেলর সংখ্যা।
অন্য ভাষা, অন্য এলাকা ও অন্য নগেরর মানুষেক রাজৈনিতক কর্মীরা
তখন আপন করেত েশেখ। িকন্তু আওয়ামী লীগ ও তার িমত্ররা েস পেথ চলেত
রাজী নয়। শুরু েথেক ঘৃণা ও িবচ্িছন্নতাই তােদর রাজনীিতর মূল
পুঁিজ। মশামািছ েযমন নর্দমার েনাংরা পািনেত েবঁেচ থােক, েতমিন

এরাও বাঁেচ ঘৃণার স্তুেপ িশকড় ঢুিকেয়। ফেল একতা, েসৗহার্দ ও
সম্পৃিতর চর্চা তােদর হােত বাড়েবই বা েকমন কের? পািকস্তান আমেল
অবাঙ্গালীেদর ঘৃণা করাই িছল তােদর রাজনীিতর মূল পুঁিজ, েযাগ্যতা
নয়। তােদর েযাগ্যতা েতা আজও ইিতহাস। মানুষ েসিট মুিজব আমেল েযমন
স্বেচাক্েষ েদেখেছ েতমিন আজও েদখেছ। তােদর এখনকার ঘৃণা েদেশর
ইসলামপন্িথেদর িবরুদ্েধ। তাছাড়া সাম্প্রিতক িনর্বাচনী িবজয়
প্রচন্ডভােব তােদরেক দাম্িভকও কেরেছ। এেত তারা ধরােক সরা জ্ঞান
করেছ। েপট্েরাল িছটােনার ন্যায় তারা শুধু ঘৃণাই ছিড়েয় যাচ্েছ।
লিগৈবঠা িনেয় রাজপেথ মুসল্িল হত্যা, যাত্রীভরা বােস েপট্েরাল
েবামা মারা বা ইসলামপন্িথেদর িনর্মূেলর হুমিক েদওয়া-েস ঘৃণার
রাজনীিতরই ফসল। িকন্তু ভূেল যাচ্েছ, ঘৃণার েয বীজগুিল তারা
অিবরাম িছটাচ্েছ একসময় তা ফলবান িবশাল বৃক্েষ পিরণত হেব। এবং েস
িবষবৃক্েষ শান্িত নয়, একমাত্র ঘৃণার েবামাই ফলেব। আর ঘৃণার েস
েবামাগুিল একবার ফাটা শুরু করেল তােদর রাজনীিতই শুধু অসম্ভব হেব
না, হাত পড়েব তােদর অস্িতত্েবও। সংঘাতিট আেরা রক্তাত্ব হওয়ার
িনশ্িচত কারণ হেলা, এক পক্েষর কােছ েসিট পিবত্র িজহােদ পিরণত
হেব। েদশ তখন আেরক ইরাক, আেরক আফগািনস্তান বা আলেজিরয়ায় পিরণত
হেব। আওয়ামী লীগ িক েজেনবুেঝ েদশেক েস িদেকই ধািবত করেছ?

আওয়ামী দুঃশাসেনর দুই পর্বঃ
মুিজব-আমল ও হািসনা-আমল
আওয়ামী দুঃশাসন ও হািসনা বড়াই –
মানব চিরত্ের পিরবর্তন আেস তার ৈদহীক গুেণর কারেণ নয়। জলবায়ু,
ভূেগাল বা সম্পেদর গুেণও নয়। বরং ধ্যান-ধারনা ও িবশ্বােসর কারেণ।
ধ্যান-ধারনা ও িবশ্বাস পাল্েট েগেল তাই চিরত্রও পাল্েট যায়। নবীরাসূলগণ তাই মানব চিরত্র পাল্টােত তােদর িবশ্বােস হাত িদেয়েছন।
নবীজী (সাঃ)র আমেল সাহবােদর চিরত্ের েয মহান িবপ্লব এেসিছল এবং
েযভােব িনর্িমত হেয়িছল সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা -েসিট জীবন

ও জগত িনেয় তােদর িবশ্বােস আমূল িবপ্লব আসার কারেণ। েস িবশ্বাস
পাল্টােত কাজ কেরেছন মহান আল্লাহর নািযলকৃত ওহীর জ্ঞান িনেয়। েস
রূপ েকান ধ্যান-ধারণা ও জ্ঞােনর িবপ্লব আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীেদর জীবেন িবগত সত্তর বছেরও আেসিন। বরং তােদর সর্বাত্মক
প্রয়াস পুরেনা ও ব্যর্থ িবশ্বাসগুেলােক ধের রাখায়। ফেল আওয়ামী
লীেগর বয়স বাড়েলও দলিটর সােথ সংশ্িলষ্ট ব্যক্িতেদর জীবেন েকানরূপ
চািরত্িরক পিরবর্তন আেসিন। বরং বয়েসর ভাের েচারডাকােতর জীবেন
েযমন চুিরডাকািতেত নৃশংস অিভজ্ঞতা আেস েতমিন নৃশৃংসতা এেসেছ
আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীেদর জীবেনও। ফেল রাজৈনতীক সমােবশ করা,
িমিছল করা,পত্িরকা প্রকাশ করার ন্যায় জনগেণর েমৗিলক অিধকার হনেন
মুিজব েযরূপ বাকশালী একদলীয় শাসন চালু কেরিছল, হািসনা েসিট করেছ
বাকশাল চালু না কেরই।
মুিজব েদেশ লাল বািহনী, রক্িষবািহনী, দলীয় স্েবচ্ছােসবী বািহনী
নািমেয় িতিরশ-চল্িলশ হাজার মানুষ খুন কেরিছল, িকন্তু ঢাকার
রাজপেথ একরােত ৭ হাজার ৫ শত ৮৮ জন েসনা ও পুিলশ নািমেয় শত শত
মানুষ হত্যার ন্যায় নৃশংসতা েদখােত ভয় েপেয়িছল। ফেল তার হােত
শাপলা চত্ত্বেরর ন্যায় গণহত্যা হয়িন।িকন্তু েশখ হািসনা েস
গণহত্যািট ঘিটেয়েছ েকানরূপ দ্িবধাদ্বন্দ না কেরই, এবং েতমন একিট
ভয়ানক নৃশংসতার পরও হািসনা বলেছ েস রােত িকছুই হয়িন। দূর্নীিতেত
েদশ েছেয় েগেছ,অথচ তারপরও হািসনার বড়াই,েদশ তার আমেলই সবেচেয়
েবশী উন্নিত কেরেছ। েদশ েয কতটা দ্রুত দূর্নীিতেত ডুেব যাচ্েছ
েসিটর িকছুটা িববরণ পাওয়া যায় সম্প্রিত েশখ হািসনার প্রিত েলখা
জৈনক লােয়কুজ্জামােনর েলখা একিট েখালা িচিঠেত। েস িচিঠ েথেক
িকছুটা উদ্ধৃিত েদয়া যাকঃ “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, একটু েখাঁজ-খবর
িনেয় েদখুন মন্ত্রী-এমিপরা িক কেরেছন এলাকায়। .. তারা আচারআচরেণ, চলেন-বলেন েকবল আপনােকই তুষ্ট রােখ বাক্যবােণ, কারণ আপিন
হচ্েছন তােদর কামাই-জামাই করার তািবজ। ..বড় হচ্েছ মালপািন।
বৃহত্তর ফিরদপুর েথেক িনর্বািচত একজন এমিপ আেগ ভাঙাচুরা একটা
গািড় ব্যবহার করেতন, এখন তার দািম গািড় িতনিট। আেগ থাকেতন
েছাট্ট একিট ফ্ল্যােট, এখন ঢাকায় একািধক ফ্ল্যােটর মািলক। ওই
এমিপর িনর্বাচনী এলাকার দলীয় কর্মীেদর অিভেযাগ, যারা টাকা িনেয়
আেসন তারা এমিপর বাসার েদাতলায় েযেত পােরন, যারা টাকা আেনন না
তােদর িঠকানা িনেচ, তারা ওপেরর তলায় েপৗঁছেত পােরন না।
..চট্টগ্রােম বনকর্মীেদর ত্রািহ অবস্থা, েচেটপুেট যারা খাচ্েছ
তােদর িকছু বলার ক্ষমতা েনই বনকর্মীেদর। এক ক্ষমতাধর মন্ত্রীর
িনকট আত্মীয় তারা। হয়েতা আপনার কােছ িরেপার্ট আেছ অথবা েনই- কম

কের হেলও ১০০ এমিপেক এলাকায় েযেত হয় হয়েতা পুিলশ না হয় প্রাইেভট
বািহনী িনেয়। ..কেয়ক মাস আেগ রাজশাহীর এক এমিপেক িনেজর িনর্বাচনী
এলাকা েথেক িফরেত হেয়েছ দু’হােত িপস্তেলর গুিল ছুড়েত ছুড়েত।
িবক্ষুব্ধ কর্মীেদর েরাষানল েথেক জীবন বাঁচােত গুিল ছুেড় পালােত
হেয়েছ এমিপেক। এক কিমউিনস্ট মন্ত্রীর ভাগ্েন িকভােব লুেট খাচ্েছ
ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ দুই দপ্তেরর েটন্ডার- েচাখ েমলেলই তা েদখা
যােব। ওই কিমউিনস্ট মন্ত্রী ঢাকার প্লট বরাদ্দ িদচ্েছন তার
িনর্বাচনী এলাকার িনকট আত্মীয়েদর নােম। সরাসির েকাটার ওই প্লট
েপেত অন্যরা েগেল িতিন বেল েদন প্রধানমন্ত্রীর সুপািরশ লাগেব।
বৃহত্তর ফিরদপুেরর আেরক জাঁদেরল মন্ত্রীর েসানার ভাই েতা এলাকায়
মন্ত্রীর জনপ্িরয়তা তলািনেত এেন েঠিকেয়েছন। েজলার সব কােজ
মন্ত্রীর ভাইেয়র পার্েসন্েটজ লাগেব, কােজর আেগ বািড়েত তার ভােগর
টাকা েপৗঁেছ িদেত হয়। মন্ত্রী আবার জনসভােত ভাইেয়র প্রশংসা কের
বেলন, এমন ভাই পাওয়া যায় কপাল েফের। িনশ্চুপ হেয় যান কর্মীরা,
ধমেকর ভেয় েকউ সত্য কথাটা বেলন না মন্ত্রীেক। দক্িষণ-পশ্িচম
এলাকার এক েজলা সদেরর হায়ার করা একদা বাম েনতা এমিপ েতা বহাল
তিবয়েত লুেট যাচ্েছন তার দুই পুত্রধন আর এক মেদর ব্যবসায়ী আওয়ামী
লীগ েনতােক সঙ্েগ িনেয়। ওই েজলার পােশ সীমান্ত এলাকার আেরক এমিপ
পুেরা িনর্বাচনী এলাকার টাকা েরাজগােরর েসক্টরগুেলা িতন ভােগ ভাগ
কের এক ভাগ েরেখেছন িনেজর হােত, অন্য দুই েসক্টেরর একিট িদেয়েছন
েছেলেক, আেরকিট বউেক। উত্তরবঙ্েগর এক মন্ত্রী মােঠ েছেড় িদেয়েছন
তার েছেলেক। টয়েলট িনর্মােণর েটন্ডার হেলও তার েছেল হািজর হয়
েসখােন। দু’চারজন মন্ত্রী-এমিপ বােদ েবিশর ভােগরই একই অবস্থা।
এেতা েগল কামাই েরাজগােরর িদক। এেতা েগল এমিপ-মন্ত্রীেদর কথা।
আপনার আশপাশ িদেয় যারা আেছন তােদর খবর িক? িনেজর এলাকায় তারা কত
িবঘা জিম িকেনেছন, ক’িট িশল্পপ্রিতষ্ঠান কেরেছন একটু খবর িনেলই
জানেত পারেবন ওই সব ফুটন্ত েগালােপর কথা, সর্বেশষ তারা িবিসএস
িনেয়ােগ ডাক তুেলেছন ১০ লাখ কের। ওই সব হচ্েছ আপনার নােগর ডগায়
বেস। আপনার আশপােশই তারা টাকা বানােনার েমিশন বিসেয়েছ”।
আওয়ামী যখনই ক্ষমতায় এেসেছ তখন েয শুধু েদেশর অর্থনীিত, রাজনীিত
সংকেট পেড় তা নয়।প্রচন্ড ধস েনেম আেস েদেশর প্রবাহমান ন্যায়নীিত,
আচার-ব্যাবহার ও মূল্যেবােধও। ভয়ানক দুর্বৃ্ত্িতেত নােম তখন
সমগ্র প্রশাসন। েচারডাকাতগণ তখন েযন প্রবল বল পায়। তােদর কারেণ
তখন ধস নােম েদেশর েশয়ার বাজাের। সীমাহীন ডাকািত শুরু হয় েদেশর
অর্থ ভান্ডাের। সন্ত্রাসীরা তখন দল েবঁেধ প্রকাশ্য রাজপেথ েনেম
আেস। পুিলশ, র্যাব, িবজীবী তখন খুিনেত পিরণত হয়। হলমার্ক,

িডস্িটনী, িবসিমল্লাহ গ্রুেপর ন্যায় েকাম্পানীগুেলা েযভােব হাজার
হাজার েকািট টাকা ডাকািত করেলা েসিট িক আর েকান আমেল হেয়েছ?
সরকাির েচার-ডাকাতেদর কারেণই পদ্মােসতুর বরাদ্দকৃতত ঋণ বািতল হেয়
েগল। ফেল িপিছেয় েগল পদ্মা েসতুর ন্যায় েদেশর অিত গুরুত্বপূর্ণ
একিট প্রকল্প। এেত শুধু পদ্মা েসতু িপিছেয় েগল না, বহু বছেরর
জন্য িপিছেয় েগল সমগ্র েদশ। আমরা এমিনেতই িবশ্েবর বহু েদশ েথেক
নানা ভােব িপিছেয় আিছ। এখন আর িপিছেয় থাকার সময় আেছ? এখন েতা অিত
দ্রুত সামেন এগুেনার সময়।িকন্তু বর্তমান সরকার েস এিগেয় যাওয়াই
অসম্ভব কের েরেখেছ। দূর্নীিতর দােয় পদ্মা েসতু েভস্েত েগেল কী
হেব, েস দূর্নীিতর দােয় কােরা িক েকান শাস্িত হেয়েছ? িবশ্বব্যাংক
এ িনেয় িবশ্বব্যাপী ৈহ ৈচ করেলও হািসনা সরকােরর িক তােত ঘুম
েভঙ্েগেছ? বাংলােদশ মিতিঝেলর শাপলা চত্ত্বের েযভােব শত শত
মানুষেক হত্যা করা হেলা এবং গুম করা হেলা অসংখ্য লাশ হেলা েসিটই
বা আর েকান কােল হেয়েছ? আজ েযভােব ইসলামপন্িথেদর ধের ধের
িনর্যাতন করা হচ্েছ েসিট িক আবু েজহল ও আবু লাহােবর আমেলর
বর্বরতার কথাই স্মরণ কিরেয় েদয় না? শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমােনর েদেশ
এিটই িক ইসলামপন্িথেদর প্রাপ্য? বায়তুল েমাকাররম মসিজেদর েগেট
পুিলশ তালা পর্যন্ত ঝুিলেয়েছ, এভােব মুসল্িলেদর মসিজেদর ঢুকেতও
বাধা েদয়া হচ্েছ। েকান মুসিলম েদেশ িক েসিট ভাবা যায়? সরকার
পিরকল্িপত ভােব েদশেক একিট সংঘােতর মুেখ েঠেল িদেয়েছ।

িমথ্যার সয়লাব ও েবইজ্জিত েদশবাসীর
আবহমান কাল েথেকই মানব জািতর মােঝ দুিট পক্ষ। একিট সত্েযর, অপরিট
িমথ্যার। িনর্েভজাল সত্যিট আেস মহান আল্লাহতায়ালা েথেক। েস সত্য
েথেকই মানুষ পায় েকানিট ন্যায় এবং েকানিট অন্যায় তার একিট
িনর্ভূল ধারণা। েস ধারণািট ৈদহীক বেলও আেস না, কলকারখানায়ও
আিবস্কৃত হয় না। মানব জািতেক সত্েযর সন্ধানিট িদেতই করুণাময় মহান
আল্লাহতায়ালা এ পৃিথবীেক লক্ষািধক নবী ও রাসূল পািঠেয়েছন। েস
মহাসত্য িবধানিট হেলা ইসলাম। মানব জীবেন সবেচেয় বড় কর্মিট হেলা
েস সত্েযর অনুসরণ। এর েচেয় বড় মহৎ কর্ম এ সংসাের দ্িবতীয়িট নাই।
েস সত্য অনুসরেণর ফেলই মু’িমন ব্যক্িত মৃত্যুর পর জান্নাত পায়।
এবং এ পৃিথবীও েনক আমেল ভের উেঠ। এিটই ইসলামী িমশন। অপরিদেক
শয়তান ও তার অনুসািরেদর লক্ষ্য হেলা ইসলােমর েস েকারআনী সত্যেক
সর্বভােব প্রিতেরাধ করা। েস কােজ তােদর মূল অস্ত্রিট হেলা অসত্য
তথা িমথ্যা। যারাই েকারআনী সত্েযর অনুসাির নয়, তারাই মূলত

শয়তােনর অনুসাির। তােদর রাজনীিত, ধর্ম, সংস্কৃিত, ইিতহাস
–সবিকছুই তখন হেয় পেড় িমথ্যা িনর্ভর। সত্েযর অনুসািরেদর পরািজত
করেত তারা তখন িমথ্যােক সর্বভােব বলবান কের। নর্দমার কীট েযমন
আবর্জনায় েবেচ থােক এরাও েতমিন িমথ্যার উপর েবঁেচ থােক। আল্লাহ
প্রদত্ত সত্েযর আেলােক িনিভেয় িদেত শয়তািন পক্ষিট এজন্যই যুেগ
যুেগ িমথ্যার জাল িবস্তার কেরেছ। আর িমথ্যার িবজয় এেল িমথ্যুক
দুর্বৃত্তরাও তখন মর্যাদা পায়। েস িমথ্যার প্রবল েজায়ােরর কারেণই
নমরুদ িফরাউন িবপুল সংখ্যক মানুেষর কােছ েখাদা রূেপ স্বীকৃত
েপেয়েছ। উপাস্য রূেপ
স্বীকৃিত েপেয়েছ েকািট েকািট গরুবাছুর,
শাপশকুন, নদীনালা, পাহাড়-পর্বত ও প্রাণহীন মুর্িত। একই ভােব
িমথ্যার উপাস্যেদর কােছ অিত নৃশংস খুিন ও স্ৈবরাচাির শাসেকরা্ও
রাষ্ট্েরর েনতা, েদেশর বন্ধু, জািতর িপতা এরূপ নানা েখতােব ভুিষত
হেয়েছ। েদেশ শয়তােনর এ পক্ষিট ক্ষমতায় আসেল তাই েস েদেশ িমথ্যার
েজায়ার শুরু হওয়াটাই িনয়ম। বাংলােদশ আজ েস েজায়ােরই প্লািবত।
কারণ, বাংলােদেশ আজ যারা ক্ষমতাসীন তারা ইসলােমর পক্েষর শক্িত
নয়। তােদর অবস্থান েয ইসলােমর িবপক্েষ -েসিট তারা েগাপনও রােখিন।
ইসলােমর শিরয়িত িবধােনর পরাজয় এবং ইসলামপন্িথেদর হত্যা ও
িনর্যাতেনর মােঝই েয তােদর উৎসব -েসিটও তারা জািহর করেছ বার বার।
এেদর কারেণই বাংলােদেশ আজ িমথ্যার প্রচন্ড সয়লাব। েস িমথ্যার
িকছু উদাহরণ েদয়া যাক।
আওয়ামী সরকােরর আিবস্কৃত িমথ্যার সংখ্যা অসংখ্য। েসিট েযমন মুিজব
আমেল, েতমিন হািসনার আমেল। মুিজবামেলই রিচত হেয়িছল একাত্তের
িতিরশ লাখ িনহেতর গাঁজােখাির িমথ্যািট। বলা হেয়িছল, বাংলা ভাষা ও
বাঙালীর
িনর্মূলই
হেলা
পািকস্তান
সরকােরর
মূল
লক্ষ্য।
িমথ্যাচািররা স্বভাবতঃই িবেবকশূণ্য হয়। প্রকট িমথ্যােক সত্য েথেক
পার্থক্য করার জন্য েয কান্ডজ্ঞান লােগ েস কান্ডজ্ঞােনর মৃত্যুটা
এখােন জরুরী, নইেল গরুছাগলেক েযমন েদবতা বলা যায় না,েতমিন
িফরাউন-নমরুদেক ভগবান এবং মুিজেবর ন্যায় বাকশালী গণশত্রুেদর
েনতা, িপতা বা বন্ধু বলার রূিচ সৃষ্িট হয় না। বাংলােদেশর বুেক
আওয়ামী শাসন মূলত েস িমথ্যার আবাদই িবপুল ভােব বািড়েয়েছ। তাই নয়
মােস িতিরশ লাখ মানুষেক হত্যা করেত হেল েয প্রিতিদন ১১ হাজার
মানূষ হত্যা করেত হয় েস িহসাব করার মত িবেবকটুকুও আওয়ামী
বাকশালীেদর িছল না।
সম্প্রিত তারা আেরক িমথ্যা আিবস্কার কের িবশ্ববাসীেক তাক লািগেয়
িদেয়িছল। েসিট রানা প্লাজা ধেস যাওয়ার ১৭ িদন পর েস ধ্বংসস্তুপ

েথেক েরশমােক উদ্ধােরর মধ্য িদেয়। সত্য ঘটনা েথেক মানুেষর নজর
কাড়ার ক্েষত্ের অলীক িমথ্যার েস সামর্থিট িবশাল। হািসনা ও তার
দলবল েসিট বুেঝ,তাই তােদর দ্বারা ঘেট েরশমা কািহনীর আিবস্কার।
িবশ্ববাসীেক েস িমথ্যািট তাক লািগেয় িদেয়িছল। শুধু েদশবাসীর নয়,
িবশ্ববাসীর নজরও েস ঘটনািট েকেড় িনেয়িছল। এভােব সরকার প্রমাণ
করেত েচেয়িছল তার সরকােরর পিরচািলত উদ্ধার কাজিট কতই না চমৎকার ও
সফল। সরকার েতমন একিট অহংকার িনেয়ই েতা উদ্ধারকােজ িবেদশীেদর
সহায়তা দােনর প্রস্তাবেক িফিরেয় িদেয়িছল। িকন্তু িমথ্যা িদেয়
অপরাধীেদর েযমন কলংকেমাচন হয় না,েতমিন েস পেথ তােদর ইজ্জতও বােড়
না। কারণ িমথ্যােক েবশী িদন েগাপন রাখা যায় না। েরশমা উদ্ধােরর
কািহনীিট েয অলীক িমথ্যা িছল -েসিট আজ আিবস্কৃত হেয়েছ। আিবস্কৃত
েস সত্যিট আজ িবশ্বব্যাপী িবপুল প্রচারও পাচ্েছ। লন্ডেনর বহুল
প্রচািরত েডইলী িমরর তা িনেয় এক িনবন্ধ েছেপেছ। েসরূপ খবর ছাপা
হচ্েছ িবশ্েবর অন্যান্য েদেশও। আর এেত কািলমা েলপন হচ্েছ শুধু
েশখ হািসনার মুেখ নয়, বাংলােদশীেদর মুেখও। েদেশ মশা মািছ ও গিলত
আবর্জনার বাড়েল ম্যােলিরয়া,কেলরা ও টাইফেয়েডর ন্যায় েরাগেভাগও
বােড়। তােত মানুেষর মৃত্যুও বােড়। দুিষত পিরেবেশ বসবােসর এিটই
িবপদ। েতমিন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় েগল অথচ বাকশালী স্ৈবরাচার েনেম
আসেলা না,েদেশর সম্পদ লুন্িঠত হেলা না বা পেথ ঘােট মানুষ লাশ
হেলা না –েসিট িক ভাবা যায়? েগাখরা শাপ েযমন িবষ িনেয় চলােফরা
কের,আওয়ামী লীগও েতমিন েবঁেচ থােক গণতন্ত্রধ্বংসী, অর্থনীিত
ধ্বংসী তথা েদশধ্বংসী এক নাশকতামূলক
দুঃশাসন িক েসিটই প্রমাণ করেছ না?

চিরত্র

িনেয়।

হািসনার

মুিজবী দুঃশাসেনর িদনগুিল
মুিজবী দুঃশাসেনর েস িদনগুিল বাংলােদেশর মানুষ আজ প্রায় ভূলেত
বেসেছ। অথচ আওয়ামী লীগ ও আজেকর হািসনা আমেলর এ দুঃশাসন বুঝেত হেল
মুিজবী দুঃশাসন বুঝািট অিত জরুরী। ইিতহাস েথেক িশক্ষা িনেত
ব্যর্থ হয় বেলই েবাকােদর পা একই গর্েত বার বার পেড়। অথচ নবীজী
(সাঃ) বেলেছন, ঈমানেদর পা কখেনাই একই গর্েত বার বার পেড় না। কারণ
অতীত ইিতহাস েথেক তারা িশক্ষা েনয়। িকন্তু বাংলােদেশর মুসলমানেদর
ক্েষত্ের েস জ্ঞানলাভিট ঘেটিন। ফেল একই গর্েত তােদর পা বার বার
পড়েছ। ফেল তােদর জীবেন আওয়ামী দুঃশাসন বার বার েনেম আসেছ। আওয়ামী
েনতাকর্মীেদর কােছ স্বর্ণযুগ হেলা মুিজবামল। নবাব শােয়স্তা খাঁর
আমল তােদর কােছ িকছুই না। মুিজবই হেলা তােদর কােছ সর্বকােলর

সর্বশ্েরষ্ঠ বাঙালী। িকন্তু কীরূপ িছল েস মুিজবামল? মুিজবেক
িচনেত হেল ইিতহােসর েস পাঠিট েনয়া অিত জরুরী। তেব সমস্যা হেলা েস
আমেলর প্রকৃত িচত্রিট বাংলােদেশর পত্র-পত্িরকায় েমেল না।
সুপিরকল্িপত ভােব েস িববরণগুিল গােয়ব করা হেয়েছ। স্থান েপেয়েছ
শুধু মুিজব বন্দনা। িকন্তু েস ইিতহাসিট েবঁেচ আেছ িবেদশী পত্রপত্িরকায়। এ িনবন্েধ েস আমেলর িবেদশী পত্িরকা েথেকই িকছু উদাহরণ
েপশ করা হেব। বাংলােদশ েস সময় েকান ব্যবসা-বািণজ্য, িশল্পসািহত্য,জ্ঞান-িবজ্ঞান বা েখলাধুলায় চমক সৃষ্িট করেত না পারেলও
িবশ্বব্যাপী খবেরর িশেরানাম হেয়িছল দুর্িভক্ষ, দুর্নীিত, হত্যা,
সন্ত্রাস, ব্যর্থ প্রশাসন ও স্ৈবরাচােরর েদশ িহসােব।
১৯৭৪ সােলর ৩০ েশ মার্চ গার্িডয়ান পত্িরকা িলেখিছল,“আলীমুদ্িদন
ক্ষুধার্ত। েস েছঁড়া ছাতা েমরামত কের। বলল, েযিদন েবশী কাজ
েমেল,েসিদন এক েবলা ভাত খাই। েযিদন েতমন কাজ পাই না েসিদন ভােতর
বদেল চাপািত খাই। আর এমন অেনক িদন যায় েযিদন িকছুই েখেত পাই না।”
তার িদেক এক নজর তাকােল বুঝা যায় েস সত্য কথাই বলেছ। সবুজ
লুঙ্িগর নীেচ তার পা দু’িটেত মাংস আেছ বেল মেন হয় না। ঢাকার ৪০
মাইল উত্তের মহকুমা শহর মািনকগঞ্জ। ১৫ হাজার েলােকর বসিত। তােদর
মধ্েয আলীমুদ্িদেনর মত আেরা অেনেক আেছ। েকাথাও একজন েমাটা মানুষ
েচােখ পেড় না। কালু িবশ্বাস বলল,“আমােদর েমেয়রা লজ্জায় েবর হয়
না-তারা নগ্ন।” আলীমুদ্িদেনর কািহনী েগাটা মািনকগঞ্েজর কািহনী।
বাংলােদেশর লক্ষ লক্ষ মানুেষর কািহনী,শত শত শহর বন্দেরর কািহনী।
এ পর্যন্ত িবেদশ েথেক ৫০ লাখ টেনরও েবশী খাদ্যশস্য বাংলােদেশ
পাঠােনা হেয়েছ। িকন্তু যােদর জন্য পাঠােনা হেয়েছ তারা পায়িন।”

আন্তর্জািতক িভক্ষার ঝুিল
১৯৭৪ সােলর ২৭ েসপ্েটম্বর তািরেখ লন্ডেনর িনউ স্েটট্সম্যান
িলেখিছল,“বাংলােদশ আজ িবপদজনক ভােব অরাজকতার মুেখামুিখ। লাখ লাখ
েলাক ক্ষুধার্ত। অেনেক না েখেত েপেয় মারা যাচ্েছ। .. ক্ষুধার্ত
মানুেষর ভীেড় ঢাকায় দম বন্ধ হেয় আেস।.. বাংলােদশ আজ েদউিলয়া। গত
আঠার মােস চােলর দাম চারগুণ েবেড়েছ। সরকাির কর্মচািরেদর মাইেনর
সবটুকু চেল যায় খাদ্য-সামগ্রী িকনেত। আর গরীবরা থােক অনাহাের।
িকন্তু িবপদ যতই ঘিনেয় আসেছ েশখ মুিজব ততই মনগড়া জগেত আশ্রয়
িনচ্েছন। ভাবেছন, েদেশর েলাক এখনও তাঁেক ভালবােস;সমস্ত মুিসবেতর
জন্য পািকস্তানই দায়ী। আেরা ভাবেছন,বাইেরর দুিনয়া তাঁর সাহায্েয

এিগেয় আসেব এবং বাংলােদশ উদ্ধার পােব। িনছক িদবাস্বপ্ন.. েদশ যখন
িবপর্যেয়র িদেক যাচ্েছ,তখনও িতিন িদেনর অর্েধক ভাগ আওয়ামী লীেগর
চাইেদর সােথ ঘেরায়া আলােপ কাটাচ্েছন। .. িতিন আজ আত্মম্ভিরতার
মধ্েয কেয়দী হেয় চাটুকার ও পরগাছা পিরেবষ্িটত হেয় আেছন।…সদ্য
ফুেল-েফঁেপ ওঠা তরুণ বাঙালীরা েহােটল ইন্টারকন্িটেনন্টােলর
শরাবখানায় ভীড় জমায়। তারা েবশ ভালই আেছ। এরাই িছল মুক্িতেযাদ্ধাবাংলােদেশর বীর বািহনী। .. এরাই হচ্েছ আওয়ামী লীেগর বাছাই করা
েপাষ্য। আওয়ামী লীেগর ওপর তলায় যারা আেছন তারা আেরা জঘন্য। ..
শুনেত
রূঢ়
হেলও
িকিসঞ্জার
িঠকই
বেলেছনঃ
“বাংলােদশ
একটা
আন্তর্জািতক িভক্ষার ঝুিল।”
১৯৭৪ সােল ২রা অক্েটাবর,লন্ডেনর গার্িডয়ান পত্িরকায় েজকুইস েলসলী
িলেখিছেলন,“একজন মা ফুঁিপেয় ফুঁিপেয় কাঁদেছ,আর অসহায় দৃষ্িটেত
তার মরণ-যন্ত্রণাকাতর চর্মসার িশশুিটর িদেক তািকেয় আেছ। িবশ্বাস
হেত চায় না, তাই কথািট েবাঝাবার জন্য েজার িদেয় মাথা েনেড় একজন
ইউেরাপীয়ান বলেলন, সকােল িতিন অিফেস যাচ্িছেলন,এমন সময় এক িভখাির
এেস হািজর। েকােল তার মৃত িশশু। ..বহু িবেদশী পর্যেবক্ষক মেন
কেরন বর্তমান দুর্িভক্েষর জন্য বর্তমান সরকারই দায়ী। “দুর্িভক্ষ
বন্যার ফল ততটা নয়,যতটা মজুতদারী েচারাচালােনর ফল”-বলেলন স্থানীয়
একজন অর্থনীিতিবদ।.. প্রিত বছর েয চাউল েচারাচালন হেয় (ভারেত)
যায় তার পিরমাণ ১০ লাখ টন।” ১৯৭৪ সােলর ২৫ অক্েটাবর হংকং েথেক
প্রকািশত ফার ইস্টার্ণ ইেকানিমক িরিভয়্যূ পত্িরকায় লেরন্স
িলফসুলজ িলেখিছেলন,“েসপ্েটম্বর তৃতীয় সপ্তােহ হঠাৎ কের চাউেলর
দাম মণ প্রিত ৪০০ টাকায় উেঠ েগল। অর্থাৎ িতন বছের আেগ স্বাধীনতার পূর্েব েয দাম িছল – এই দাম তার দশ গুণ। এই
মূল্যবৃদ্িধেক এভােব তুলনা করা যায় েয,এক মার্িকন পিরবার িতন বছর
আেগ েয রুিট ৪০ েসন্ট িদেয় িকেনেছ,তা আজ িকনেছ ৪ পাউন্ড িদেয়।
কােলাবাজারী অর্থনীিতর কারসািজেতই এই অস্বাভািবক মূল্যবৃদ্িধ
ঘেট।..২৩েশ েসপ্েটম্বর যুক্তরাষ্ট্র সফের যাওয়ার প্রাক্কােল েশখ
মুিজব েঘাষণা করেলন,“প্রিত ইউিনয়েন একিট কের েমাট ৪,৩০০
লঙ্গরখানা েখালা হেব।” প্রিত ইউিনয়েনর জন্য েরাজ বরাদ্দ হেলা
মাত্র দুমন ময়দা। যা এক হাজার েলােকর প্রিতিদেনর জন্য মাথািপছু
একিট রুিটর জন্যও যেথষ্ট নয়।”
িনউয়র্ক
টাইমস
পত্িরকা
১৯৭৪
সােলর
১৩
িডেসম্বর
তািরেখ
িলেখিছল,“জৈনক েকিবেনট মন্ত্রীর কথা বলেত িগেয় একজন বাংলােদশী
অর্থনীিতিবদ বলেলন, “যুদ্েধর পর তাঁেক (ঐ মন্ত্রীেক) মাত্র দুই

বাক্স িবেদশী িসগােরট িদেলই কাজ হািসল হেয় েযত,এখন িদেত হয়
অন্ততঃ এক লাখ টাকা।” ব্যবসার পারিমট ও পিরত্যক্ত সম্পত্িত
উদ্ধােরর জন্য আওয়ামী লীগারেদর ঘুষ িদেত হয়। সম্প্রিত জৈনক
অবাঙালী িশল্পপতী ভারত েথেক িফের আেসন এবং েশখ মুিজেবর কাছ েথেক
তার পিরত্যক্ত ফার্মািসউিটক্যাল কারখানািট পুনরায় চাল করার
অনুেমাদন লাভ কেরন। েশখ মুিজেবর ভািগনা েশখ মিন -িযিন ঐ
কারখানািট দখল কের আেছন-হুকুম জাির করেলন েয তােক ৩০ হাজার ডলার
িদেত হেব। েশখ মুিজবেক ভাল কের জােনন এমন একজন বাংলােদশী আমােক
বলেলন,“েলাকজন তােক পােয় হাত িদেয় সালাম করুক,এটা িতিন পছন্দ
কেরন। তাঁর আনুগত্য িনেজর পিরবার ও আওয়ামী লীেগর প্রিত। িতিন
িবশ্বাসই কেরন না েয, তারা দুর্নীিতবাজ হেত পাের িকংবা তার সােথ
িবশ্বাসঘাতকতা করেত পাের।”

পেথঘােট লাশ ও জালপড়া বাসন্িত
েদখা যাক,প্রখ্যাত তথ্য-অনুসন্ধানী সাংবািদক জন িপলজার ১৯৭৪ সােল
বাংলােদশ সম্পর্েক িক বেলিছেলন। িতিন ১৯৭৪ সােলর ১৭ই িডেসম্বর
লন্ডেনর েডইলী িমরর পত্িরকায় িলেখেছন,“একিট িতন বছেরর িশশু -এত
শুকেনা েয মেন হেলা েযন মােয়র েপেট থাকাকালীন অবস্থায় িফের েগেছ।
আিম তার হাতটা ধরলাম। মেন হেলা তার চামড়া আমার আঙ্গুেল েমােমর মত
েলেগ েগেছ। এই দুর্িভক্েষর আর একিট ভয়ঙ্কর পিরসংখ্যান এই েয,
িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মেত ৫০ লাখ মিহলা আজ নগ্ন েদহ। পিরেধয়
বস্ত্র িবক্ির কের তারা চাল িকেন েখেয়েছ।” িপলজােরর েস বক্তব্য
এবং িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার েস অিভমেতর প্রমাণ েমেল ইত্েতফােকর
একিট িরেপার্েট। উত্তর বংেগর এক েজেলপাড়ার বস্ত্রহীন বাসন্িত জাল
পেড় লজ্জা েঢেকিছল। েস ছিব ইত্েতফাক েছেপিছল। িপলজার আেরা
িলেখেছন,“সন্ধা ঘিনেয় আসেছ এবং গাড়ী আঞ্জুমােন মিফদুল ইসলাম-এর
লরীর িপছেন িপছেন চেলেছ। এই সিমিত ঢাকার রাস্তা েথেক দুর্িভক্েষর
েশষ িশকারিটেক কুিড়েয় তুেল েনয়। সিমিতর ডাইেরক্টর ডাঃ আব্দুল
ওয়ািহদ জানােলন,“স্বাভািবক সমেয় আমরা হয়ত কেয়ক জন িভখারীর মৃতেদহ
কুিড়েয় থািক। িকন্তু এখন মােস অন্ততঃ ৬০০ লাশ কুড়াচ্িছ- সবই
অনাহার জিনত মৃত্যু।”
লন্ডেনর
“েডইলী
েটিলগ্রাফ”
১৯৭৫
সােলর
৬ই
জানুয়াির
েছেপিছল,“গ্রাম বাংলায় প্রচুর ফসল হওয়া সত্ত্েবও একিট ইসলািমক
কল্যাণ সিমিত (আঞ্জুমােন মিফদুল ইসলাম) গত মােস ঢাকার রাস্তা,েরল

স্েটশন ও হাসাপাতালগুেলার মর্গ েথেক েমাট ৮৭৯িট মৃতেদহ কুিড়েয়
দাফন কেরেছ। এরা সবাই অনাহাের মেরেছ। সিমিতিট ১৯৭৪ সােলর
েশষার্েধ ২৫৪৩িট লাশ কুিড়েয়েছ- সবগুিল েবওয়ািরশ। এগুেলার মধ্েয
েদড় হাজােররও েবশী রাস্তা েথেক কুড়ােনা। িডেসম্বেরর মৃেতর সংখ্যা
জুলাইেয়র সংখ্যার সাতগুণ।.. েশখ মুিজবেক আজ বাংলােদেশর সবেচেয় বড়
েবাঝা বেল আখ্যািয়ত করা হচ্েছ। েছাট-খােটা স্বজন প্রীিতর
ব্যাপাের িতিন ভারী আসক্িত েদখান। ফেল গুরুত্বপূর্ণ িবষেয়
িসদ্ধান্ত েনয়া বাঁকী পেড় থােক।.. অিধকাংশ পর্যেবক্ষকেদর
িবশ্বাস,আর্িথক ও রাজৈনিতক সংকট েরাধ করার েকান সুিনর্িদষ্ট
কার্যক্রম এ সরকােরর েনই। রাজৈনিতক মহেলা মেন কেরন, মুিজব খুব
শীঘ্রই বাংলােদেশর গণতান্ত্িরক বুিনয়াদ আেরা নষ্ট কের েদেবন।
িতিন িনেজেক প্েরিসেডন্ট েঘাষণা করার পিরকল্পনা করেছন। েডইলী
েটিলগ্রােফর
আশংকা
সত্য
প্রমািণত
হেয়িছল।
েশখ
মুিজব
প্রধানমন্ত্রীর পদ েছেড় প্েরিসেডন্ট হেয়েছন। জরুরী অবস্থা জাির
কেরেছন, আেরা েবশী ক্ষমতা কুক্িষগত কেরেছন। অবেশেষ তােতও খুিশ
হনিন, সকল রাজৈনিতক দলগুেলােক িনিষদ্ধ কের িতিন একদলীয় শাসন
প্রিতষ্ঠা কেরেছন। আওয়ামী লীগ যােক িনেয় গর্ব কের, এ হেলা তার
অবদান।
১৯৭৫

সােলর

২১েশ

মার্চ

িবেলেতর

ব্রাডেফার্ডশায়র

িলেখিছল,“বাংলােদশ েযন িবরাট ভুল। এেক যিদ েভঙ্েগ-চুের আবার িঠক
করা েযত। জািতসংেঘর তািলকায় বাংলােদশ অিত গরীব েদশ। ১৯৭০ সােলর
েশষ িদেক যখন বন্যা ও সামুদ্িরক জেলাচ্ছ্বােস েদেশর দক্িষণ অঞ্চল
ডুেব যায় তখন দুিনয়ার দৃষ্িট এ েদেশর িদেক – অর্থাৎ তদানীন্তন
পূর্ব পািকস্তােনর িদেক িনবদ্ধ হয়। িরিলেফর িবরাট কাজ সেব শুরু
হেয়িছল। এমিন সমেয় পািকস্তােনর িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর আগুণ জ্বেল
উঠল। –িকন্তু পশ্িচম পািকস্তােনর িবরুদ্েধ তােদর িবদ্েরাহ যখন
শুরু হেলা,তখন জেয়র েকান সম্ভাবনাই িছল না। একমাত্র ভারেতর
সাগ্রহ সামিরক হস্তক্েষেপর ফেলই স্বল্পস্থায়ী-িকন্তু ভয়াবহ ও
রক্তক্ষয়ী- যুদ্েধর পর পািকস্তােনর পরাজয় ঘেট এবং বাংলােদেশর
সৃষ্িট হয়।” পত্িরকািট িলেখেছ, “উেড়াজাহাজ েথেক মেন হয়,েয েকান
প্রধান শহেরর ন্যায় রাজধানী ঢাকােতও বহু আধুিনক অট্রািলকা আেছ।
িকন্তু িবমান বন্দের অবতরণ করা মাত্রই েস ধারণা চুর্ণ-িবচুর্ণ
হেয় যায়। টার্িমনাল িবল্িডং-এর েরিলং েঘঁেষ শত শত েলাক েসখােন
দাঁিড়েয় আেছ, েকননা তােদর অন্য িকছু করার নাই। আর েযেহতু িবমান
বন্দর িভক্ষা করবার জন্য বরাবরই উত্তম জায়গা।”

পত্িরকািট আেরা িলেখেছ,”আমােক বলা হেয়েছ,অমুক গ্রােম েকউ গান
গায়না। েকননা তারা িক গাইেব? আিম েদেখিছ,একিট িশশু তার েচােখ
আগ্রহ েনই,গােয় মাংস েনই। মাথায় চুল নাই। পােয় েজার নাই। অতীেত
তার আনন্দ িছল না, বর্তমান সম্পর্েক তার সেচতনতা নাই এবং
ভিবষ্যেত মৃত্যু ছাড়া আর িকছু ভাবেত পাের না েস।” েদেশ তখন
প্রচণ্ড দুর্িভক্ষ চলিছল। হাজার হাজার মানুষ তখন খাদ্েযর অভােব
মারা
যাচ্িছল।
েমক্িসেকার
“একেসলিসয়র”
পত্িরকার
সােথ
এক
সাক্ষাৎকাের েশখ মুিজবেক যখন প্রশ্ন করা হেলা, খাদ্যশস্েযর
অভােবর ফেল েদেশ মৃত্যুর হার ভয়াবহ হেত পাের িকনা,েশখ মুিজব জবাব
িদেলন,“এমন
েকান
আশংকা
েনই।”
প্রশ্ন
করা
হেলা,“মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী,পার্লােমন্েট িবেরাধীদল বেলন েয,ইিতমধ্েযই ১৫
হাজার মানুষ মারা েগেছ।” িতিন জবাব িদেলন,“তারা িমথ্যা বেলন।”
তাঁেক বলা হেলা,”ঢাকার িবেদশী মহেলা মৃত্যু সংখ্যা আরও েবশী বেল
উল্েলখ কেরন।” েশখ মুিজব জবাব িদেলন,“তারা িমথ্যা বেলন।” প্রশ্ন
করা হেলা,দুর্নীিতর কথা িক সত্য নয়? ভুখােদর জন্য প্েরিরত খাদ্য
িক কােলাবাজাের িবক্রী হয় না..? েশখ বলেলন, “না। এর েকানটাই সত্য
নয়।”(এন্টার প্রাইজ,িরভার সাইড,ক্যািলেফার্িনয়া, ২৯/০১/৭৫)।
বাংলােদশ েয কতবড় িমথ্যাবাদী ও িনষ্ঠুর ব্যক্িতর কবেল পেড়িছল এ
হেলা তার নমুনা। েদেশ দুর্িভক্ষ চলেছ,েস দুর্িভক্েষ হাজার মানুষ
মরেছ েসিট িতিন মানেত রাজী নন। েদেশ কােলাবাজারী চলেছ,িবেদশ েথেক
পাওয়া িরিলেফর মাল সীমান্ত পেথ ভারেত পাড়ী জমাচ্েছ এবং সীমাহীন
দুর্নীিত চলেছ েসিট িবশ্ববাসী মানেলও িতিন মানেত চানিন। অবেশেষ
পত্িরকািট িলেখেছ,“েয সব সমস্যা তার েদশেক িবপর্যস্ত করত েস সেবর
েকান জবাব না থাকায় েশেখর একমাত্র জবাব হচ্েছ তাঁর িনেজর
একচ্ছত্র ক্ষমতা বৃদ্িধ। জনসাধারেণর জন্য খাদ্য না েহাক,তার
অহিমকার
েখারাক
চাই।”
ক্যািলেফার্িনয়া,২৯/০১/৭৫)।

(এন্টার

প্রাইজ,িরভার

সাইড,

কবের েগল গণতন্ত্র
েশখ মুিজব যখন বাকশাল প্রিতষ্ঠা কেরন তখন লন্ডেনর েডইলী
েটিলগ্রােফ িপটার িগল িলেখিছেলন,“বাংলােদেশর প্রধানমন্ত্রী েশখ
মুিজবুর রহমান তাঁর েদশ েথেক পার্লােমন্টারী গণতন্ত্েরর েশষ
িচহ্নটুকু
লািথ
েমের
েফেল
িদেয়েছন।
গত
শিনবার
ঢাকার
পার্লােমন্েটর (মাত্র) এক ঘণ্টা স্থায়ী অিধেবশেন ক্ষমতাশীন

আওয়ামী লীগ িবপুল সংখ্যাগিরষ্ঠতার েজাের েশখ মুিজবেক প্েরিসেডন্ট
েঘাষণা কেরেছ এবং একদলীয় শাসন প্রিতষ্ঠার জন্য তাঁেক ক্ষমতা
অর্পণ কেরেছ। অেনকটা িনঃশব্েদ গণতন্ত্েরর কবর েদয়া হেয়েছ।
িবেরাধীদল দাবী কেরিছল,এ ধরেণর ব্যাপক শাসনতান্ত্িরক পিরবর্তেনর
ব্যাপাের আেলাচনার জন্য িতন িদন সময় েদয়া উিচত। জবােব সরকার এক
প্রস্তাব পাশ করেলন েয,এ ব্যাপােরর েকান িবতর্ক চলেব না। .. েশখ
মুিজব এম.িপ.েদর বলেলন, পার্লােমন্টারী গণতন্ত্র িছল “ঔপিনেবিশক
শাসেনর অবদান”। িতিন েদেশর স্বাধীন আদালতেক “ঔপিনেবিশক ও দ্রুত
িবচার ব্যাহতকারী” বেল অিভযুক্ত করেলন।” অথচ পািকস্তান আমেল েশখ
মুিজব ও তাঁর আওয়ামী লীগ পার্লােমন্টারী পদ্ধিতর গণতন্ত্েরর জন্য
কতই না িচৎকার কেরেছন। তখন পািকস্তােন আইউেবর প্েরিসেডন্ট
পদ্ধিতর গণতন্ত্রই েতা িছল। গণতন্ত্েরর নােম আওয়ামী লীেগর পতাকা
তেল েয কতটা েমরুদণ্ডহীন ও নীিতহীন মানুেষর ভীড় জেমিছল েসিটও
েসিদন প্রমািণত হেয়িছল। এতিদন যারা গণতন্ত্েরর জন্য মাঠঘাট
প্রকম্িপত করত তারা েসিদন একদলীয় স্ৈবরাচাির শাসন প্রবর্তেনর
েকান রূপ িবেরাধীতাই করল না। বরং িবেরাধী দেলর পক্ষ েথেক এতবড়
গুরুতর িবষেয় যখন সামান্য িতন িদেনর আেলাচনার দাবী উঠল তখন
েসিটরও তারা িবেরাধীতা করল। সামান্য এক ঘণ্টার মধ্েয এতবড় একিট
গুরুত্বপূর্ণ িবষেয় িসদ্ধান্ত িনল। অথচ গণতান্ত্িরক েদশগুিলেত এক
টাকা ট্যাক্স বৃদ্িধ হেল েস প্রসঙ্েগও বহু ঘণ্টা আেলাচনা হয়।
েভড়ার পােলর সব েভড়া েযমন দল েবঁেধ এবং েকান রুপ িবচার িবেবচনা
না কের প্রথম েভড়ািটর অনুসরণ কের তারাও েসিদন তাই কেরিছল। আওয়ামী
লীেগর গণতন্ত্েরর দাবী েয কতটা েমকী,েসিটর প্রমাণ তারা এভােবই
েসিদন িদেয়িছল। দলিটর েনতাকর্মীরা েসিদন দেল দেল বাকশােল েযাগ
িদেয়িছল,এরকম একদলীয় স্ৈবরচাির শাসন প্রিতষ্ঠায় তােদর িবেবেক
সামান্যতম দংশনও হয়িন।
১৯৭৪ সােল ১৮ অক্েটাবর েবাষ্টেনর ক্িরশ্িচয়ান সােয়ন্স মিনটের
ডািনেয়ল সাদারল্যান্ড িলেখিছেলন,“গত দুই মােস েয ক্ষুধার্ত জনতা
স্েরােতর মত ঢাকায় প্রেবশ কেরেছ,তােদর মধ্েয সরকােরর সমর্থক
একজনও েনই। বন্যা আর খাদ্যাভােবর জন্য গ্রামাঞ্চল েছেড় এরা
ক্রেমই রাজধানী ঢাকার রাস্তায় িভক্ষাবৃত্িতর আশ্রয় িনচ্েছ।
িকন্তু মেন হচ্েছ সরকার এেদরেক রাজপেথর ত্িরসীমানার মধ্েয ঢুকেত
না িদেত বদ্ধপিরকর। এরই মধ্েয েবশ িকছু সংখ্যকেক বন্দুেকর ভয়
েদিখেয় ক্যাম্েপ িনেয় যাওয়া হেয়েছ। েসখােন সারািদন দুই এক টুকরা
রুিট েখেত পাওয়া যায, মােঝ মােঝ দুই-একটা িপঁয়াজ ও একটু-আধটু দুধ
েমেল। ক্যাম্েপ ঢুকেল আর েবর হওয়া যায় না। “েয েদেশ মানুষেক এমন

খাঁচাবদ্ধ কের রাখা হয় েসটা িক ধরেনর স্বাধীন েদশ”- ক্েরােধর
সােথ বলল ক্যাম্পবাসীেদরই একজন। ক্যাম্েপর ব্লাকেবার্েড খিড়মািট
িদেয় জৈনক কর্মকর্তা আমার সুিবধার্েথ প্রত্েযেকর রুিট খাওয়ার
সময়সূিচর তািলকা িলেখ েরেখেছন। “তািলকায় িবশ্বাস করেবন না”ক্যাম্েপর অেনেকই বলল। তারা অিভেযাগ করল েয, েরাজ তারা এক েবলা
েখেত পায়- এক িক দুই টুকরা রুিট। েকান এক ক্যাম্েপর জৈনক
স্েবচ্ছােসবক
িরিলফকর্মী
জানাল
েয,
“সরকারী
কর্মচারীরা
জনসাধারেণর েকান েতায়াক্কা কের না। তারা বাইেরর জগেত সরকােরর মান
বজায় রাখেত ব্যস্ত। এ কারেণই তারা েলাকেদরেক রাস্তা েথেক ধের
িনেয় যােচছ। িবেদশীরা ভুখা-জনতােক রাস্তায় েদখুক এটা তারা চায়
না।”
১৯৭৪ সােল ৩০ অক্েটাবর লন্ডেনর গার্িডয়ান পত্িরকায় িপটার প্েরসটন
িলেখিছেলন,“এই েসিদেনর একিট ছিব বাংলােদেশর দৃশ্যপট তুেল ধেরেছ।
এক যুবিত মা -তার স্তন শুিকেয় হাঁেড় িগেয় েলেগেছ,ক্ষুধায় েচাখ
জ্বলেছ – অনড় হেয় পেড় আেছ ঢাকার েকান একিট েশেডর নীেচ,কিচ েমেয়িট
তার েদেহর উপর বেস আেছ গভীর ৈনরাশ্েয। দু’জনাই মৃত্যুর পথযাত্রী।
ছিবিট নতুন,িকন্তু িচরন্তন। স্বাধীনতার পর েথেক ঢাকা দুিনয়ার
সবেচেয় -কিলকাতার েচেয়ও -বীভৎস শহের পিরণত হেয়েছ। সমস্ত বীভৎসতা
সত্ত্েবও েকালকাতায় ভীড় করা মানুেষর েযন প্রাণ আেছ,ঢাকায় তার
িকছুই নাই। ঢাকা নগরী েযন একিট িবরাট শরণার্থী-ক্যাম্প। একিট
প্রােদিশক শহর ঢাকা লাখ লাখ জীর্ণ কুটীর,িনর্জীব মানুষ আর
লঙ্গরখানায় মানুেষর সািরেত েছেয় েগেছ। গ্রামাঞ্চেল যখন খাদ্যাভাব
েদখা েদয়,ভুখা মানুষ ঢাকার িদেক ছুেট আেস। ঢাকায় তােদর জন্য
খাদ্য েনই। তারা খাদ্েযর জন্য হাতেড় েবড়ায়,অবেশেষ িমিলেয় যায়।
েগল সপ্তােহ একিট মহেলর মেত শুধুমাত্র ঢাকা শহেরই মােস ৫০০ েলাক
অনাহাের মারা যাচ্েছ। এর েবশীও হেত পাের,কমও হেত পাের। িনশ্িচত
কের বলার মত প্রশাসিনক যন্ত্র নাই।.. জন্েমর পর পর বাংলােদশ
আন্তর্জািতক সাহায্েযর এক অভূতপূর্ব ফসল কুিড়েয়িছলঃ ৫০০ িমিলয়ন
পাউন্ড। আজ সবই ফুিরেয় েগেছ। েকান িচহ্ন পর্যন্ত েনই।
রাজনীিতিবদ, পর্যেবক্ষক, দাতব্য প্রিতষ্ঠান -সবাই একই যুক্িত েপশ
করেছ যা অপরাধেক িনরাপদ করেছ, দািয়ত্বেক করেছ অেকেজা। তােদর
েমাদ্দা যুক্িত হেলা এই েয, বাংলােদেশর ঝুিলেত মারাত্মক ফুেটা
আেছ। যত সাহায্য েদয়া েহাক না েকন, দুর্নীিত, আলেসমী ও সরকারী
আমলােদর আত্মঅহিমকার ফেল অপচেয় ফুিরেয় যােব। েবশী েদয়া মােনই
েবশী েলাকসান।”

অরক্িষত সীমান্ত
পাত্েরর তলায় ফুেটা থাকেল পাত্েরর মালামাল েবিড়েয় যায়,তেব তা
েবশী দূর যায় না। আেশ পােশর জায়গায় িগেয় পেড়। েতমিন বাংলােদেশর
তলা িদেয় েবিড়েয় যাওয়া সম্পদ হাজার মাইল দূেরর েকান েদেশ িগেয়
উেঠিন,উেঠিছল প্রিতেবশী ভারেত। আর এ ফুেটাগুেলা গড়ায় ভারতীয়
পিরকল্পনার কথা িক অস্বীকার করা যায়? পািকস্তান আমেল ২৩ বছের
পািকস্তান সরকােরর সবেচেয় বড় কাজ িছল,সীমান্ত িদেয় েচারাকারবারী
বন্ধ করা। এ কােজ প্রেয়াজেন পশ্িচম পািকস্তানী ৈসন্যেদর বসােনা
হত। অথচ েশখ মুিজব সীমান্ত িদেয় েচারাকারবাির বন্ধ না কের ভারেতর
সােথ চুক্িত কের সীমান্ত জুেড় বািণজ্য শুরু কেরন। এভােব সীমান্ত
বািণজ্েযর নােম েদেশর তলায় শুধু ফুেটা নয়,েস তলািটই ধিসেয় িদেলন।
তলা িদেয় হািরেয় যাওয়া সম্পদ তখন ভারেত িগেয় উঠল। ভারত বস্তুত
েতমন একিট লক্ষ্য হািছেলর কথা েভেবই সীমান্ত বািণজ্েযর প্রস্তাব
কেরিছল। অথচ পািকস্তান আমেল ভারত এ সুিবধার কথা ভাবেতই পােরিন।
অথচ মুিজব েসটাই িবনা দ্িবধায় ভারেতর হােত তুেল িদেলন।
বাংলােদেশর বাজাের তখন আর রােতর আঁধাের েচারাচালানকারী পাঠােনার
প্রেয়াজন পেড়িন। িদন দুপুের ট্রাক-ভর্িত কের বাংলােদেশর বাজার
েথেক সম্পদ তুেল িনেয় যায়। দুর্বৃত্তরা তখন পািকস্তান আমেল
প্রিতষ্িঠত কলকারখানার যন্ত্রাংশ খুেল নােম মাত্র মূল্েয
ভারতীয়েদর হােত তুেল েদয়। তলাহীন পাত্র েথেক পািন েবরুেত সময়
লােগ না,েতমিন েদেশর তলা ধেস েগেল সময় লােগ না েস েদশেক সম্পদহীন
হেত। ভারেতর সােথ সীমান্ত বািণজ্েযর দািড়েয়িছল,ত্বিরৎ েবেগ
দুর্িভক্ষ েনেম এেসিছল বাংলােদেশ। (নতুন সংস্করণ, ৩০/০৬/১৩)

