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

মুসিলম
িবশ্েব
মার্িকনী
সন্ত্রাস: প্রিতেরাধ কীরূেপ?
িফেরাজ মাহবুব কামাল
তান্ডব মার্িকন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রােসর
িনরাপত্তা িনেয় বাঁচার স্বার্েথ আেশপােশর িহংস্র জন্তু-জােনায়ারেদর িচনেত
হয়। জানেত হয় তােদর িবচরেনর ক্েষত্রগুেলােকও। গেড় তুলেত হয় িহংস্র পশুর
িবরুদ্েধ প্রিতেরােধর সামর্থ্য। নইেল প্রাণ বাঁেচ না। েতমিন েয িবশ্েব
বসবাস, জানেত হয় েস িবশ্েবর িহংস্র দানবেদরও। গেড় তুলেত হয় েস দানবেদর
িবরুদ্েধ প্রিতেরােধর স্ট্রােটজী। এ পৃিথবী পৃষ্েট মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র
হািজর

হেয়ছ

মানব

ইিতহােস

সবেচেয়

শক্িতশালী

দানব

রূেপ।

তার

নাশকতার

সামর্থ্য তূলনাহীন। েদশিট ইিতমধ্েযই বহু েদেশ বহু বীভৎস নাশকতা ঘিটেয়েছ।
তাছাড়া েদশিটর ভান্ডার এখেনা রেয়েছ নাশকতার িবপুল সামর্থ্য। েস সােথ
রেয়েছ েস নাশকতার েনশাও। মানব জািতর জন্য তাই এিট িবপদজনক পিরস্িথিত। এ
িনবন্ধ েলখার মূল উদ্েদশ্য েতমিন একিট পিরস্িথিতর বাস্তবতােক তুেল ধরা।
ত্রাস

বা

ভয়

যুক্তরাষ্ট্েরর

সৃষ্িটই
তূলনা

যিদ
নাই।

সন্ত্রাস
েস

হয়,

তেব

সন্তােসর

েস
িশকার

সন্ত্রােস

মার্িকন

িবশ্েবর

দিরদ্র

রাষ্ট্রগুেলাই

শুধু

রাষ্ট্রগুেলাও।

নয়,

নৃশংস

েখাদ

জািতসংঘ

মার্িকন

এবং

সন্ত্রােসর

তার

িশকার

সবল

ও

দুর্বল

হেয়েছ

সদস্য

আফগািনস্তান

ও

ইরাক। এ দুিট েদেশর বহু লক্ষ মানুষ েযমন িনহত হেয়েছ, েতমিন লক্ষ লক্ষ
মানুষ ঘরবাড়ী হািরেয় উদ্বাস্তু হেয়েছ। এ বর্বরতার একিট করুণ ইিতহাস আেছ।
মািকন সন্ত্রাসীেদর চিরত্রেক জানেত হেল েস ইিতহাসেকও জানেত হেব। মানব
জািতর

জন্য

িবেশষ

কের

মুসিলমেদর

জন্য

তােত

রেয়েছ

বহু

গুরুত্বপূর্ণ

িশক্ষণীয় িদক। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রােস েমাকােবলায় েসগুেলা অিত গুরুত্বপূর্ণ।
ইরােকর িবরুদ্েধ যুদ্ধ শুরুর আেগ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র জািতসংেঘর উপর চাপ
িদচ্িছল, তােদর পিরকল্িপত আগ্রাসী যুদ্ধেক ৈবধতা িদেত। এজন্য ২৪ ঘন্টা
সময়ও

েবঁেধ

িদেয়িছল।

মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্েরর

কথা,

যুদ্ধ

তারা

করেবই,

জািতসংেঘর কাজ েসিটেক জােয়জ েঘাষণা েদওয়া। যুক্তরাষ্ট্েরর সন্ত্রাসী শাসক
চক্র িবশ্ববাসীেক েয কতটা েবওকুপ ও দুর্বল ভােব -এিট হেলা তারই প্রমান।
ফ্রান্সসহ জািতসংঘ িনরাপত্তা পিরষেদর অিধকাংশ সদস্য রাষ্ট্র েস মার্িকন
চােপর কােছ নিত স্বীকার কেরিন। আর েসিটই মার্িকনীেদর কােছ অপরাধ গণ্য
হেয়েছ। সমর্থণ লােভ ব্যর্থ হেয় তারা বেলেছ নতুন প্রস্তাব পােশর েকান
প্রেয়াজনই েনই। বহু প্রিতক্িষত যুদ্েধর প্রস্তুিত স্বরূপ প্েরিসেডন্ট বুশ
২০০৩ সােলর ১৭ই মার্েচ সাদ্দামেক ২৪ ঘন্টার মধ্েয েদশ েছেড় পলায়ন অথবা
যুদ্ধ -এ দুিটর েয েকান একিটেক েবেছ েনওয়ার হুমিক িদেয়িছল। সাদ্দাম এ
হুমিক

প্রত্যাখান

ক্েষপনাস্ত্র

ও

কেরিছল।
ভারী

অতএব

কামােনর

হামলা
েগালা

শুরু

হয়।

ইরােকর

হাজার

নীরস্ত্র

হাজার

েবামা,

মানুেষর

মাথায়

িনক্িষপ্ত হেলা। িনহত ও আহত হেলা েদশিটর অসংখ্য মানুষ। প্েরিসেডন্ট জর্জ
বুশ েয ক্রুেসেডর হুিশয়াির বার বার শুিনেয় আসিছেলন -েসিটই হেলা অিত বীভৎস
রূেপ।

মুসিলমেদর

গণহত্যা

অিত

িবরুদ্েধ

বর্বর

ও

ইউেরাপীয়

নৃশংস

িছল।

খৃষ্টানেদর

িকন্তু,

মধ্যযুগীয়

বুেশর

আধুিনক

ক্রেসেডর

ক্রেসডিট

েস

ক্েষত্ের আেরা বর্বরতর। কারণ মার্িকন যুদ্ধাস্ত্ের এেসেছ চরম নাশকতা।
িফিলস্িতেনর ন্যায় ইরাকও অিধকৃত হেলা ইসরাইেলর িমত্র ও রক্ষক মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর
মুসিলমেদর
গণতন্ত্র

হােত।

জন্য
ও

এিট

িবশ্েবর
েযমন

বাক-স্বাধীনতার

শান্িতকামী

অপমানকর,

েতমিন

সামান্যতম

মানুেষর

জন্য,

দুঃখজনক।

মার্িকনীেদর

মূল্য

থাকেল

িবেশষ

জািতসংেঘ

কের
কােছ

উত্থািপত

অিধকাংশ েদেশর শান্িতর প্রস্তাবেক তারা েমেন িনত। মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র ও
বৃেটনই জািতসংঘেক পাশ কািটেয় ইরাকেক িবভক্ত কের, েসখােন প্রিতষ্ঠা কের
েনা-ফ্লাই

েজান।

চািপেয়

েদয়

িনর্মম

বািণজ্িযক

অবেরাধ

-যার

ফেল

িবনািচিকৎসায় ও অপুষ্িটেত মারা যায় েদশিটর ৫ লাখ ইরাকী িশশু। েয তথ্য
িদেয়েছ ব্িরিটশ েমিডক্যাল জার্নাল ল্যানেসট। সন্ত্রাস করেত গণ-সমর্থণ বা
েভাট

লােগ

না,

লােগ

অস্ত্েরর

সামর্থ্য।

আর

মার্িকনীেদর

সামর্থ্য

েসক্েষত্ের
পিরষেদর

িবশাল।

অসম্মিত

ফেল

পরওয়া

-েকানটাই

িকেস?

তােদর

িবশ্বজনমত

এ

রাষ্ট্রীয়

ও

জািতসংঘ

িনরাপত্তা

সন্ত্রােস

বাঁধা

হেয়

দাঁড়ায়িন। বরং প্রকাশ েপেয়েছ জািতসংেঘর িনেজর অসহায় অবস্থা। প্েরিসেডন্ট
জর্জ

বুশ

েয

কতটা

েগাঁয়ার

ও

উদ্ধত

এবং

িবশ্বজনমেতর

িবরুদ্েধ

কতটা

অবজ্ঞাপূর্ণ -েসিটই প্রকাশ েপেয়েছ তার বক্তৃতায়। িতিন বেলেছন, মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র ইরােকর উপর হামলায় কােরা অনুমিতর ধার ধাের না। েবাঝােত
েচেয়েছন, জািতসংঘ বা িবশ্বজনমত তার কােছ অপ্রাসঙ্িগক। এরপরও িক বুঝেত
বাঁিক থােক কতটা িবপর্েযর মুেখ আজ িবশ্বশান্িত?
মার্িকন

রাষ্ট্রীয়

গণতন্ত্র

চর্চা।

বাঁধািট

হেলা

আিমরাত,

জর্দান,

সন্ত্রােসর

মুসিলম

কারেণ

েদশগুেলােত

মার্িকনীেদর

অসম্ভব
গণগন্ত্র

স্ৈবরাচার

বাহরাইন,

ইত্যািদ

হেয়েছ
চর্চার

প্রিতপালেনর

আরব

িবশ্েবর
পেথ

নীিত।

েদশগুেলােত

বহুেদেশ

সবেচেয়
েসৗিদ

বর্বরতম

বড়

আরব,

স্ৈবরাচার

েবঁেচ আেছ মার্িকন সাহায্য িনেয়। েসিটরই আেরক উদাহরণ হেলা িমশর। েসখােন
সামিরক বািহনী িনর্বািচত প্েরিসেডন্ট ড. মহম্মদ মুরসীেক শক্িতর বেল সিরেয়
িনেজরা

ক্ষমতা

সমর্থণ

েদয়।

দখল

কের।

পঞ্চােশর

মার্কন

দশেক

যুক্তরাষ্ট্র

একই

ভােব

েস

মহম্মদ

সামিরক

েরজা

স্ৈবরাচারেক

শাহর

স্ৈবরাচার

প্রিতষ্ঠা িদেয়িছল ইরােন। প্েরিসেডন্ট েডানাল্ড ট্রাম্েপ েঘাষণা, িবশ্েবর
েকাথাও ইসলামী খিলফার নােম রাষ্ট্র গড়া হেল মার্িকন েসনাবািহনী েসিটেক
মািটেক

িমিটেয়

িদেব।

মুসিলম

উম্মাহর

িবরুদ্েধ

এিট

চরম

ঔদ্ধত্য।

েখলাফািভত্িতক রাষ্ট্র হেলা মুসিলম উম্মাহর রাজৈনিতক প্রিতষ্ঠান। েখলাফা
প্রিতষ্ঠার িবষয়িট মুসিলম উম্মাহর িনজস্ব িবষয়, মার্িকনীেদর িবষয় নয়।
গণতন্ত্র িবেরাধী মার্িকন নীিতর আেরক উদাহরণ হেলা তুরস্ক। ইরােকর উপর
হামলার

িবরুদ্েধ

তুরস্েকর

প্রায়

শতকরা

৯৮

ভাগ

মানুষ

।

জনগণ

চায়

না

তুরস্েকর এক ইঞ্িচ ভুিমও মার্িকনী ৈসন্যেদর দ্বারা ব্যবহৃত েহাক। েস
েদেশর নব িনর্বািচত পার্লােমন্েটও েস গণরােয়র প্রিতফলন ঘেটেছ। িকন্তু
মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্র

েগাঁ

ধেরিছল,

তুরস্েকর

উপর

িদেয়

তার

৬০

হাজার

ৈসন্েযর চলাচেলর সুেযাগ িদেতই হেব। ইরােকর উত্তরভােগ হামলার জন্য এিটেক
তারা গুরুত্বপূর্ণ মেন কেরিছল। কুটৈনিতকভােব চাপ িদেয়েছ, প্রেলাভন িদেয়েছ
অর্থ সাহায্েযর, এমনিক চাপ িদেয়েছ েস েদেশর সামিরক বািহনীর কর্মকর্তােদর
িদেয়ও।

কথা

হেলা,

এিটই

িক

গণতন্ত্র

চর্চার

মার্িকন

মেডল?

এমন

গণতন্ত্রচর্চাই িক তারা চায় ইরােক ও অন্যান্য েদেশ?

নিজরহীন েধাকাবািজ
ইরােকর উপর হামলােক জােয়জ করেত িগেয় মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র েয িবশ্ব-

শান্িতর েদাহাই িদচ্েছ -েসিট িনছক েধাকাবাজী। িনেরট দস্যুরাও ভাল মানুষ
সােজ; েসিট েধাকাবািজর মাধ্যেম। িবশ্ববাসীর কােছ েগাপন নয় মার্িকনীেদর এ
েধাকাবাজী।

তার

প্রমাণ,

একমাত্র

ইসরাইল

ছাড়া

িবশ্েবর

দ্িবতীয়

েকান

রাষ্েটর সংখ্যাগিরষ্ঠ জনগণই ইরােকর উপর হামলােক জােয়জ গণ্য কেরিন। জনমত
জিরেপ প্রকাশ েপেয়েছ, জার্মান, ফ্রান্স, েবলিজয়াম, ইতালী, স্েপন, গ্রীস,
রািশয়াসহ সকল ইউেরাপীয় েদেশর আপামর জনগণ ইরােকর উপর এ হামলার প্রচণ্ড
িবেরাধী। িবেরাধীতা প্রকাশ কেরেছ চীন সরকার। জািতসংেঘর তৎকালীন েজনােরল
েসক্েরটাির কিফ আনান বেলেছন, জািতসংঘ সনদ েমাতােবক এ যুদ্ধ অৈবধ। অৈবধ
বেলেছ

েজাট

িনরেপক্ষ

সম্েমলন।

এমনিক

েয

ইরাকেক

মার্িকন

প্রশাসন

তার

প্রিতেবশী আরব েদশগুলীির জন্য িবপদজনক বলেছ তারাও এ হামলার িবেরাধীতা
করেছ। আরব লীেগর সাম্প্রিতক শীর্ষ সম্েমলেন এ হামলার িবরুদ্েধ প্রস্তাব
গৃহীত হেয়েছ।
মার্িকন

প্রশাসেনর

রাগ

ফ্রান্েসর উপরও। েযন
অিভেযাগ,

ইরােক

িগেয়

পেড়েছ

তােদর

এেতা

কােলর

ঘিনষ্ট

িমত্র

ফ্রান্স তােদর পাকা ধােন মই িদেয়েছ। মার্িকনীেদর

হামলার

িবরুদ্েধ,

ফ্রান্স

েভেটার

হুমিক

িদেয়

দািয়ত্বহীনতার পিরচয় িদেয়েছ। অথচ ভুেল েগেছ, জািতসংেঘর িনরাপত্তা পিরষেদ
২০০৩ সাল অবিধ ৭২ বার েভেটা প্রেয়াগ কেরেছ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র িনেজ -যা
অন্য

েয

েকান

েদেশর

েচেয়

অিধক।

তােদর

েভেটার

দাপেট

ইসরাইেলর

বর্বর

নৃশংসতার প্রিতেরাধ দূের থাক তার িনন্দা করাও সম্ভব হয়িন। ফেল েস ইসরাইলী
নৃশংশতা

েথেক

নারীপুরুষ

ও

বাঁচােনা
িশশুেক।

সম্ভব

হয়িন

হাজার

মার্িকনীেদর

সক্রীয়

হাজার

অসহায়

সমর্থেনই

িফিলস্িতনী

ইসরাইল

সমগ্র

িফিলস্িতনেক পিরণত কেরেছ একিট মৃত্যুপুরীেত। অথচ ফ্রান্স, রািশয়া ও চীন
েভেটার হুমকী িদেয়িছল ইরােকর িবরুদ্েধ একিট প্রকান্ড যুদ্ধ রুখেত। েভেটা
িদেয় যিদ এ যুদ্ধিট থামােনা েযত তেব েসিটই হেতা জািতসংেঘর ইিতহােস সবেচেয়
কল্যাণকর

েভেটা

-যা

ঘেটিন।

কারণ

এ

যুদ্েধ

ইরােকর

বহু

লক্ষ

েবসামিরক

নাগিরক িনহত বা িচরকােলর জন্য পঙ্গু হেব –েস অিভমতিট িছল বহু মার্িকনী
িবেশষজ্ঞগেণরও। ইরােকর লক্ষ লক্ষ সন্তানহারা পিরবাের েয বহুকাল হািসই
ফুটেব না -েসিট সবারই জানা িছল। মানবতার কল্যাণ েতা এমন একিট ভয়ানক যুদ্ধ
শুরুর মধ্েয নয়, বরং েসিট বন্েধর মধ্েয। িকন্তু েস সত্যিট অনুধাবেনর
সামর্থ্য মার্িকন েনতৃত্ব েদখায়িন।
২০০৩ সােল ইরােকর িবরুদ্েধ মার্িকন যুদ্েধর শুরুিট হয় হাজার হাজার েবামা
েফেল। যুদ্ধ িবমান েথেক েস েবামাগুেলা পাহাড় পর্বত বা মরুভূিমেত েফলা
হয়িন, বরং হেয়েছ বড় বড় শহেরর আবািসক এলাকায়। তেব েবসামিরক নাগিরক হত্যায়
মার্িকনী নৃশংসতা ও িবেবকহীনতা েয নিজরহীন –েস প্রমাণ ইিতহােস প্রচুর।
জাপােনর

িহেরাসীমা

ও

নাগাসাকীেত

তারা

পারমানিবক

েবামা

েফেলেছ।

নাপাম

েবামায় জীবন্তেদর জ্বািলেয় েমেরেছ িভেয়তনােম। ১৯৯১ সােলর যুদ্েধ ইরাকীেদর
উপর িনক্েষপ কেরেছ বহু িডপ্িলিটড ইউেরািনয়াম েবামা। যার ফেল ইরাকীেদর
মােঝ বাড়েছ ক্যান্সার। রণাঙ্গণ েথেক পশ্চাতপদ ইরাকী ৈসন্যেদর উপর িবমান
েথেক ভারী েবামা েফেলেছ। এবং মৃত ৈসন্যেদর বুলেডাজার িদেয় মািট চাপা
িদেয়েছ। আবু গািরব েজেল বন্দী ইরাকীেদর উলঙ্গ কের তােদর েদহ িদেয় িপরািমড
গেড়

উৎসব

কেরেছ।

ইরাক

ও

িসিরয়ার

বহু

শহরেক

তারা

মািটর

সােথ

িমিশেয়

িদেয়েছ। এ হেলা মার্িকনীেদর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রােসর রূপ।

নীিত প্রতারণার
প্রিতিট

আগ্রাসেন

বহুল

ব্যবহৃত

হািতয়ারিট

হেলা

প্রতারণা।

িহংস্র

পশু

প্রতরণা কের না, সাম্রাজ্যবাদীরা এ কােজ েসয়ানা। মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর
প্রতরণামূলক

আচরন

অস্ত্রিবলুপ্িত

ও

কেরেছ

িবশ্ববাসীর

অস্ত্রপিরদর্শক

সােথ।

িনেয়

েসিটর

জািতসংেঘ

প্রমাণ,

প্রদত্ত

ইরাকেকর

তােদর

বয়ান।

ইরােকর উপর হামলার মার্িকন িসদ্ধান্তিট েয জািতসংেঘ উঠায় বহু পূর্েবই
গৃহীত হেয়িছর –েসিট বুঝা যায় তা ইরােকর িবরুদ্েধ যুদ্েধর প্রস্তুিত েদেখ।
যুদ্ধ শুরুর বহু আেগই প্রায় িতন লক্ষ মার্িকন ৈসন্যেক উপসাগরীয় এলাকায়
েমাতােয়ন করা হয়। জমা করা হয় িবশাল েনৗ-বহর। এ িবশাল রণ-প্রস্তুিত ইরাক
সমস্যার

শান্িতপূর্ণ

সমাধােনর

লক্ষ্েয

িছল

না,

বরং

েসিট

িছল

একিট

প্রকান্ড য্দ্ধু ও যুদ্ধেশেষ জবরদখেলর প্রস্তুিত। ইরােকর উপর জািতসংেঘ
আেলাচনা

শুরুর

বহু

পূর্েবই

প্েরিসেডন্ট

জর্জ

বুশ

ক্রেসেডর

েঘাষণা

িদেয়িছেলন। এমনিক তারও বহু পূর্েব -যখন িতিন প্েরিসেডন্ট িছেলন না, িতিন
ও

তার

ভাইস

রাম্সিফল্ড

প্েরিসেডন্ট
ও

তাঁর

িডক

অন্যান্য

িচিন

এবং

প্রিতরক্ষা

কর্মকর্তাগণ

মন্ত্রী

প্েরিসেডন্ট

িবল

েডানাল্ড

ক্িলন্টনেক

ইরােকর উপর হামলার আহবান জািনেয়িছেলন। ফেল এিট সহেজই েবাধগম্য, ইরাক
দখেলর িসদ্ধান্ত েযেহতু বহু পূর্েবই গৃহীত হেয়েছ, েকান আপত্িতকর অস্ত্র
নাই েসিট প্রমািনত হেলও ইরােকর িবরুদ্েধ পিরকল্িপত যুদ্ধিট পিরত্যক্ত
হেতা না। এবং েস যুদ্ধেক জােয়জ করার স্বার্েথই মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র েজেন
বুেঝ জািতসংঘ অস্ত্র পিরদর্শক দেলর িরেপার্টেকও িমথ্যা বলেছ। এিট িনেরট
প্রতারণা।
জািতসংঘ অস্ত্র পিরদর্শক দেলর েনতা হ্যান্স ব্িলক্স েস সময় বেলিছেলন,
ইরােক েকান আপত্িতকর অস্ত্েরর সন্ধান তারা পানিন। এবং আেরা বেলেছন ইরাক
সরকার

সকল

প্রকার

সহেযািগতা

করেছ

এবং

অস্ত্র

পিরদর্শন

কােজ

অবস্থার

সন্েতাষজনক উন্নিত ঘেটেছ। েয কােজ িবগত ১২ বছের হয়িন, গত ১২ সপ্তােহ তার
েচেয় েবশী অগ্রগিত হেয়েছ েসিট িতিন বুিঝেয়েছন। ফ্রান্স, জার্মানী, রািশয়া

ও

চীনসহ

িনরাপত্তাপিরষেদর

অন্যান্য

সদস্য

রাষ্ট্র

শান্িতপূর্ণ

এ

প্রক্িরয়ােক অব্যাহত রাখেত চায়। িকন্তু মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র তা মানেত
রাজী নয়। অথচ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর উদ্েদশ্য যিদ ইরােকর অস্ত্রিবনাশ
হেতা, তেব তারাও েস িরেপার্টিট েমেন িনত। তােদর এেজন্ডাই েতা িভন্ন।
িকন্তু তােদর লক্ষ্য িছল ইরাক দখল। ফেল অস্ত্র পিরদর্শক দল যতই অব্স্থার
সন্েতাষজনক

অগ্রগিতর

িরেপার্ট

িদেয়েছ,

ততই

মারমুখী

হেয়েছ

মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্র ও তার িমত্র গ্েরট বৃেটন। এমন অস্ত্রপিরদর্শেন পিরকল্িপত
হামলার

মূল

টাইম

েটিবেল

ব্যাঘাত

ঘটেছ

েদেখ

বাড়িছল

তােদর

অস্িথরতা।

মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র েস হামলায় ৈধর্য ধরেত রাজী িছল না, ফেল শুরু হয়
আগ্রাসন।
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র ও তার িমত্রেদর লক্ষ্য শুধু ইরােকর সম্পদ লুন্ঠনই
িছল না। বরং েসিট িছল মুসিলমেদর শক্িত অর্জেনর সকল প্রেচষ্ঠার িবনাশ।
ইরােকর অপরাধ, েদশিট সামিরক শক্িত বাড়ােনা েচষ্টা করিছল। েসিটেক মার্কন
যুক্তরাষ্ট্র ও তার িমত্ররা ইসরাইেলর িনরাপত্তার জন্য হুমিক মেন করেত।
েকান দস্যুই চায় না েয ঘের েস হানা িদেব েস ঘেরর গৃহস্বামীর প্রিতরক্ষার
সামর্থ্য থাকুক। ধনবান গৃহস্বামী িনরস্ত্র, পঙ্গু ও বন্ধুহীন হেলই েস
খুিশ। কারণ অবাধ লুন্ঠেন তখন আর শক্িত ব্যয় হয় না। একই েকৗশল প্রেয়াগ
করেছ তারা ইরােকর িবরুদ্েধ। তাই িনেজেদর ভান্ডাের সকল প্রকার িবধ্বংসী
অস্ত্র থাকেলও অন্যরা িবেশষ কের মুসিলমগণ েসিটর অিধকাির েহাক েসিটেত
তােদর প্রচণ্ড আপত্িত। তাই ইরােকর স্বল্প েরঞ্েজর িমজাইল বা চালকহীন
িবমানও তােদর কােছ িবপদজনক মেন হেয়েছ। ইরােক রাসায়িনক

অস্ত্র রেয়েছ -এ

িনেয় মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র িবশ্বময় েতালপাড় করেছ। অথচ তােদর হােতই এ
অস্ত্রিট সবেচেয় েবশী। ৈদিনক গার্িডয়ােন প্রকািশত এক িনবন্েধ বলা হেয়েছ
১৯৯৭ সােল মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর েঘাষণা অনুযায়ী তােদর ভান্ডাের ১৫,৬৩৭
টন মাস্টার্ড গ্যাস, ৭,৪৬৪ টন স্যািরন নার্ভ গ্যাস, ৪, ০৩২ টন িভ এক্স
নার্ভ গ্যাস ও আেরা বহুিবধ রাসায়িনক অস্ত্েরর মওজুদ রেয়েছ। অতএব ইরােকর
অস্তু িনেয় মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর মাথা ঘামােনার েকান ৈনিতক িভত্িত থােক
িক?

লক্ষ্য লুন্ঠন
ইরােকর

উপর

আগ্রাসেনর

লক্ষ্য

অর্থৈনিতকও।

মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্র

শুধু

সামিরক আিধপত্য িনেয় তারা খুিশ থাকেত চায় না, ইচ্ছামত েশাষনও করেত চাই।
কারণ,

িবশ্বব্যাপী

আিধপত্য

প্রিতষ্ঠার

কাজিট

অিত

ব্যয়বহুল।

েস

খরচ

মার্িকনীেদর পক্েষ নায্য উপার্জেনর মাধ্যেম অসম্ভব। এ জন্যই লুটপােটর

অবাধ ক্েষত্র তােদর জন্য অপিরহার্য। তােদর লক্ষ্য, ছেল-বেল ও কেল-েকৗশেল
মধ্যপ্রাচ্েযর অেঢল সম্পদেক তােদর দখেল িনেতই হেব। েসৗিদ আরব, কুেয়ত,
কাতার

ও

বাইরাইনসহ

মধ্যপ্রাচ্েযর

েতলসমৃদ্ধ

প্রায়

সবেদশগুলী

েদশ

এখন

তােদর দখেল। তেব েশাষেনর েয সুেযাগ এেদশগুলীেত তারা যা পাচ্েছ েসিটেত
তারা খুশী নয়। এক গ্রােম ডাকাতী কের দস্যুরা তৃপ্ত হয় না। চায় গ্রােম
গ্রােম ডাকািতর সুেযাগ। তােদর ক্ষুধা সীমাহীন। আসন্ন হামলায় ইরাক এবং
পরবর্তীেত ইরােনও েয মার্িকন দস্যুবৃিত প্রসািরত হেব। এ দস্যুবৃত্িতেক
তারা িনেজেদর জাতীয় িনরাপত্তার জন্যও অপিরহার্য মেন কের।
মার্িকনীগণ িনেজেদর জাতীয় িনরাপত্তার স্বার্থিট িনজ সীমান্েতর মােঝ েদেখ
না, েদেখ সমগ্র িবশ্বজুেড়। এিট েযমন আফগািনস্তান ও ইরাক, েতমিন েকািরয়া,
িফিলপাইন,

উযেবিকস্তান,

েসামািলয়া

ও

িজবুিতেত।

২০০৩

সােলর

িহসাব

মেত

যুক্তরাষ্ট্র ১০.৪ িমিলযন ব্যােরল জ্বালানী েতল আমদানী কের। ২০২০ সাল
নাগাদ তােদর আমদানীর পিরমাণ দাঁড়ােব ১৬.৭ িমিলয়ন। ইরাক দখেল সহজ হেব েতল
সংগ্রহ। িবজেয়র পর যুদ্েধ সকল খরচও তারা পুিষেয় িনেব। েযমনিট ১৯৯১ সােলর
ইরােকর িবরুদ্েধ যুদ্েধর সকল খরচ েসৗিদ আরব আর কুেয়ত েথেক আদায় কের
িনেয়েছ। কুেয়ত, েসৗিদ আরব, কাতার, বাহরাইন ও ওমান জুেড় মার্িকনীেদর আজ েয
সামিরক দখলদািরত্ব েসিটর প্রিতষ্ঠায় িনজ পেকট েথেক তােদর একিট ডলারও ব্যয়
হয়িন। েতমন প্রাণ হানীও হয়িন। ৈকেয়র েতল ৈক েভেজেছ তারা। ইরােকও েতমনিটই
হেত যাচ্েছ। ইরােকর প্রিতেরােধর সকল সামর্থ্য যুদ্ধ শুরুর আেগই ধ্বংস করা
হেয়েছ। ফেল ইরােকর িবরুদ্েধ যুদ্েধ মার্িকনীেদর সামান্যতম প্রাণহানীরও
সম্ভাবনা িছল না। অথচ জেয়র সামর্থ্যিট িছল িবশাল। ফেল এমন একিট যুদ্ধ
েথেক

মার্িকনীেদর

মত

সাম্রাজ্যিলপ্সু

একিট

েদশেক

েকউ

িক

যুদ্ধ

েথেক

েফরােত পাের?
খুনীেক খুনী, দুর্বৃত্তেক দুর্বৃত্ত এবং সন্ত্রাসীেক সন্ত্রাসী বলার জন্য
িবশাল মােপর মানবতা বা িবেবকেবাধ লােগ না। িনরক্ষেররও েসিট থােক। িকন্তু
েস সামর্থ্য িক মার্িকনীেদর আেছ? থাকেল েস প্রমাণ কই?

মার্িকনীরা েয

কতটা মানবতাশূর্ণ -েসিট ইসরাইলী নৃশংসতার প্রিত তােদর িনঃশর্ত সমর্থন ও
সর্বিবধ

সাহায্যই

িক

েচােখ

আঙ্গুল

িদেয়

েদিখেয়

েদয়

না?

েয

মানদন্েড

সাম্রাজ্যবাদী বৃিটশ এককােল ভারেতর তাবত সম্পদেক িনেজেদর রাজকীয় সম্পদ
মেন

করেতা

-েসরূপ

একিট

মানদন্েড

মার্িকনীরাও

ইরােকর,

এমনিক

মুসিলম

িবশ্েবর েতল সম্পদেক িনেজেদর জাতীয় সম্পদ মেন কের। কারণ, যুগ পাল্টােলও
সাম্রাজাবাদ প্রিত যুেগ অিভন্ন লুন্ঠন-সুলভ মানসকতারই জন্ম েদয়।

িক হেব প্রিতেরােধর স্ট্রােটজী?

প্রশ্ন

হেলা,

মার্িকন

সন্ত্রােসর

িবরুদ্েধ

কীরূপ

হেব

প্রিতেরােধর

স্ট্রােটিজ? আত্মসমর্পেণ েযমন মর্যাদা বােড় না, েতমিন িনরাপত্তাও িনশ্িচত
হয় না। েসৗিদ আরব, কুেয়ত, কাতার, বাইরাইন, িমশর, ওমােনর ন্যায় েদশগুেলা
েয ভােব মার্কন এেজন্ডার কােছ আত্মসমর্পণ কেরেছ তােত তােদর িনরাপত্তা ও
মর্যাদা েকানিটই বােড়িন। েকান গৃেহ ডাকাত পড়েল েয গ্রােমর প্রিতেবশী অন্য
বািসন্দারা যিদ িনজ গৃেহ ঘাপিট েমের পেড় থােক -েস গ্রােমর কােরাই ইজ্জত
বাঁেচ না। ডাকােতরা এেক এেক সবারই ঘাড় মটকায়। ইংেরজেদর হােত বাংলা যখন
পরাধীন

হেলা তখন প্রিতেবশী েকউ এিগেয় আেসিন। জনগেণর কাতার েথেক েদশিটেত

স্বাধীনতার
অন্যান্য

যুদ্ধও

হয়িন।

রাজ্যগুেলাও

েযাদ্ধােদর

ফেল

একই

রক্তত্যােগ

স্বাধীনতা

ভােব

েদশিট

শুধু

স্বাধীনতা

পরাধীনতা

েথেক

বাংলাই

হািরেয়েছ।
েবঁেচিছল।

হারায়িন,
অথচ

ভারেতর

িভেয়তনামী

আগ্রাসী

শত্রুর

হামলার মুেখ েক নামাজী আর েক েবনামাজী, েক ডানপন্িথ আর েক বামপন্িথ -েস
িবেবচনায় কল্যাণ নাই।
মার্িকন সন্ত্রােসর মুেখ আজ শুধু ইরাক নয়, সমগ্র িবশ্ব। িবেশষ কের মুসিলম
িবশ্ব।

মার্িকন

সাম্রাজ্যবােদর

এ

রাষ্ট্রীয়

সন্ত্রাস

অপ্রিতহত

থাকেল

স্বাধীন ভােব বাঁচািটই অসম্ভব হেব। সবেচেয় অসম্ভব হেব ঈমান িনেয় বাঁচািট।
তখন

মুসিলম

গণহত্যা

শুধু

ইরাক,

িফিলস্িতন,

িসিরয়া,

িলিবয়া,

ইেয়েমন,

েসামািলয়া বা আফগািনস্তােন সীিমত থাকেব না, ছিড়েয় পড়েব অন্যান্য মুসিলম
েদেশও। কারণ, ইসলাম ও মুসিলমেদর িবরুদ্েধ মার্িকন প্েরিসেডন্েটর এিট হেলা
স্বেঘািষত ধর্মযুদ্ধ তথা ক্রুেসড। এবং ক্রুেসেডর একিট ঐিতহািসক পিরচয়
আেছ।

েস

পিরচয়িট

খৃষ্টানেদর

পিরচািলত

মুসিলম

িনর্মূেলর

বর্বরতম

এবং

নৃশংসতম যুদ্েধর।

েয দািয়ত্ব প্রিতিট মুসিলেমর
ইরাক আগ্রাসেনর নায়ক সােবক প্েরিসেডন্ট জর্জ বুশ েযমন তার লক্ষ্য িনেয়
অস্পষ্টতা রােখনিন, েতমিন েকান মুসিলেমর অস্পষ্টতা থাকা উিচত নয় মার্িকন
েঘািষত ক্রুেসেডর উদ্েদশ্য িনেয়। এরূপ হামলার লক্ষ্যই হেলা মুসিলমেদর
মুসিলম রূেপ শান্িতেত বাঁচািট অসম্ভব কের েতালা। আফগান ও ইরাকীগণ মার্িকন
হামলার িশকার হওয়ার কারণিট আফগান ও ইরাকী হওয়া নয়, বরং েসিট হেলা তােদর
মুসিলম পিরিচিত। ফেল তােদর সমস্যা শুধু তােদর িনেজেদর সমস্যা নয়, বরং
েসিট সমগ্র মুসিলম উম্মাহর সমস্যা। মহান আল্লাহতায়ালা ইসলােমর এ শত্রুেদর
সম্মদ্েধই হুিশয়ারী শুিনেয়েছন এবং বেলেছন, “এবং েতামােদর উপর হামলা েথেক
তারা কখেনাই িবরত হেব না -যতক্ষণ না েতামরা িনেজেদরেক ইসলাম েথেক সিরেয়
নাও।” -(সূরা বাকারা, আয়াত ২১৭)। েকান একক জািত বা েদেশর পক্েষ এ িবশাল

িবশ্বশক্িতর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রােসর েমাকােবলা করা সম্ভব নয়। সবার ঐক্য
এখােন গুরুত্বপূর্ণ। চাই “ওয়া লা তাফাররাকু” (অর্থ: এবং েতামরা িবভক্ত
হেয়া না) -মহান আল্লাহতায়ালার এ েকার’আনী ফরমােনর আনুগত্য।
মুসিলম ভূিমেত শত্রুর হামলা শুরু হেল এিগেয় আসেত হয় প্রিতিট মুসিলমেক।
কারণ

মুসিলমেক

বাঁচেত

উম্মাহর

ধারণা

িনেয়।

উম্মাহ

কাজ

কের

একিট

জনেগাষ্িঠর একিট অিভন্ন েদহ রূেপ। েদেহর এক অংেশ আঘাত হানেল, অন্য অঙ্গ
েবদনা পায় এবং প্রিতেরাধ কের। েসিট না হেল বুঝেত হেব েস েবদনাশূণ্য অংশিট
েদহ েথেক খন্িডত হেয়েছ। তাছাড়া মুসিলম ভূিমেত মার্িকন সন্ত্রােসর কান্ডিট
আেদৗ েগাপন িবষয় নয়। েদশিটেত সরকার পিরবরর্তন হয়, িকন্তু সাম্রাজ্যবাদী
নীিতর পিরবর্তন হয় না। তাই হামলা েযমন প্েরিসেডন্ট বুেশর আমেল হেয়েছ,
েতমিন প্েরিসেডন্ট ওবামার আমেলও হেয়েছ। ইসরাইেলর আগ্রাসী নীিতই তােদর
নীিত। েনকেড় েযমন চিরত্র পাল্টায় না, েতমিন মার্িকনীরাও পাল্টায় না।
তাই

এ

মার্িকন

সন্ত্রােসর

িবরুদ্েধ

প্রিতবােদ

ও

প্রিতেরােধ

যার

যা

সামর্থ্য আেছ -তা িনেয়ই ময়দােন নামািট প্রত্েযেকর উপর ফরজ। সন্ত্রােসর
েযমন

েভৗগিলক

সীমান্ত

নাই,

েতমিন

েনই

প্রিতেরােধরও।

সন্ত্রাসিবেরাধী

সেচনতা গড়েত হেব ঘের ঘের। মার্িকন সামর্থ্েয বৃদ্িধ ঘেট -এমন প্রিতিট
কর্মই হারাম। হামলার িবরুদ্েধ িজহাদ িনেয় বাঁচাটাই ইবাদত। কারণ েস িজহােদ
থােক মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেমর প্রিত আনুগত্য। থােক তাঁর দ্বীনেক িবজয়ী
করার

প্েররণা।

থােক

মুসিলম

স্বার্েথর

প্রিতরক্ষার

েচতনা।

িজহােদর

দািয়ত্বিট সবার। মহান আল্লাহতায়ালা দািয়ত্ব পালেনর েস সামর্থ্য িদেয়েছন
প্রিতিট নাগিরকেক। িদেয়েছন িবপুল বুদ্িধবৃত্িতক বল ও প্রিতবােদর ভাষা।
ঈমানী

দায়ভার

িবরুদ্েধ

হেলা,

প্রিতিট

েস

কর্ম,

সামর্থ্েযর
প্রিতিট

িবিনেয়াগ।

েকারবানী

এবং

তখন

শত্রুর

প্রিতিট

আগ্রাসেনর

প্রয়াসই

মহান

আল্লাহতায়ার দরবাের মাগেফরাত লােভ সহায়ক হয়। চলমান ক্রুেসেডর িবরুদ্েধ
সফল প্রিতেরাধ গেড় উঠেত পাের বস্তুত এ ভােবই। শত্রুেক গালীগালাজ কের
পরকােল

পিরত্রাণ

িমলেব

না।

িনছক

েদায়া

পেড়ও

দািয়ত্ব

পালন

হয়না।

েস

আগ্রাসী শত্রুর েমাকািবলায় িনজ িনজ প্রেচষ্ঠা বা েকারবানী িক িছল -েস
িহসাব মহান আল্লাহর দরবাের অবশ্যই িদেত হেব। ১ম সংস্করণ ১৮/০৩/২০০৩; ২য়
সংস্করণ ১৭/০১/২০২১।

িজহাদ ও সন্ত্রাস
সন্ত্রােসর নাশকতা ও ঈমানী দায়ভার
ঈমানদারেক শুধু হারাম-হালাল ও িহংস্র জন্তু-জােনায়ারেদর িচনেল
চেল না, িচনেত হয় সমােজর অিত িহংস্র সন্ত্রাসী জীবেদরও। িচনেত হয়
েকানিট িজহাদ এবং েকানিট সন্ত্রাস। তােক সিঠক ভােব িচনেত হয়
েকানিট মহান আল্লাহতায়ালার পথ, এবং েকানিট শয়তােনর। কারণ, প্রিত
সমােজ এরাই সন্ত্রােসর মূল নায়ক। মানব জীবেন সবেচেয় গুরুত্পূর্ণ
ও সবেচেয় উপকারী হেলা এই জ্ঞান। মানব সমােজ সবেচেয় বড় অভাব এই
জ্ঞােনর। বাংলােদেশর ন্যায় মুসিলম েদশগুিলেত কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়
েথেক পাশ করা িডগ্িরধারীেদর সংখ্যা বাড়েলও বােড়িন েসরূপ
জ্ঞানবানেদর সংখ্যা। ফেল বােড়িন সত্যেক েচনার সামর্থ্য। েকানিট
িজহাদ এবং েকানিট সন্ত্রাস – তা িনেয় গভীর অজ্ঞতার কারেণ মানুষ
তখন দেল দেল স্ৈবরাচারী জােলম, কােফর ও ফােসকেদর পক্েষ েভাট েদয়,
অর্থ েদয়, েলখােলিখ কের, এমনিক যুদ্ধও কের। েস যুদ্েধ অেনেক
প্রাণও েদয়। সংখ্যাগিরষ্ঠ মুসিলেমর েদশ এভােব স্ৈবরাচারী
দুর্বৃত্তেদর হােত অধীকৃত হয়; এেত পরািজত হয় ইসলাম; এবং িবলুপ্ত
হয় শিরয়তী িবধান। তােদর মূল যুদ্ধিট মহান আল্লাহতায়ালার
িবরুদ্েধ। ফেল তােদর িবজেয় ব্যর্থ হয় মানব জািতেক জান্নােত েনয়ার
মহান আল্লাহতায়ালার িনজস্ব প্রেজক্ট। মানব িশশুগণ তখন েবেড় উেঠ
শয়তােনর দেলর নৃশংস সন্ত্রাসী রূেপ। এমন অিধকৃত েদশ তখন
দুর্বৃত্িত ও নৃশংস সন্ত্রােস েরকর্ড গেড়। শয়তানী শক্িতর পক্েষ
জানমােলর এরূপ িবিনেয়ােগ সমােজ শান্িত আেস না, বরং েযিট
সুিনশ্িচত হয় েসিট জাহান্নােমর আযাব। পিবত্র েকার’আেন েস কেঠার
হুিশয়ারীও বার বার এেসেছ।
েকানিট িজহাদ আর েকানিট সন্ত্রাস -তা িনেয় অজ্ঞতায় যা অসম্ভব তা
হেলা প্রকৃত মুসিলম রূেপ বাঁচা ও েবেড় উঠা। কারণ, ঈমানদার ও
েবঈমান –উভেয়র জীবেনই লাগাতর যুদ্ধ আেছ। েবঈমােনর যুদ্ধিট
শয়তােনর এেজন্ডা পূরেণ, েস অিভন্ন অঙ্গেণ ঈমানদার যুদ্ধ কের মহান
আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাপূরেণ। পিবত্র েকার’আেন েস েঘাষণািট এেসেছ
এভােব, “যারা ঈমান এেনেছ তারা যুদ্ধ কের আল্লাহতায়ালার পেথ এবং
যারা কােফর তথা আল্লাহর অবাধ্য তারা যুদ্ধ কের শয়তােনর পক্েষ;
অতঃপর েতামরা শয়তােনর বন্ধুেদর িবরুদ্েধ যুদ্ধ কেরা, িনশ্চয়ই
শয়তােনর েকৗশল দুর্বল।” –(সুরা িনসা, আয়াত ৭৬)। এজন্যই যুদ্ধরত
প্রিতিট ৈসিনেকর জন্য যা জরুরী তা হেলা তার িনেজর বািহনী বা

পক্ষিটেক সিঠক ভােব েচনা। এখােন ভূল হেল ভূল হয় যুদ্েধ জানমােলর
িবিনেয়ােগ। িবভ্রান্ত েস ব্যক্িতিট কােফর বািহনীেক আপন মেন কের
তােদর িবজেয় যুদ্ধ করেব এবং প্রাণ িদেব -েসিটই স্বাভািবক। মুসিলম
বািহনীেক পরািজত করেত এমন িবভ্রান্ত ব্যক্িতগণই অতীেত ইংেরজেদর
পক্েষ লেড়েছ, এবং ১৯৭১’েয় লেড়েছ ভারতীয় কােফরেদর পক্েষ।
ভারতীয়েদর অস্ত্র কাঁেধ িনেয় তারা বাংলােদেশর উপর ভারতীয়
অিধকৃিতেক সুিনশ্িচত কেরেছ। এিটই হেলা অজ্ঞতা তথা জািহিলয়ােতর
সবেচেয় বড় নাশকতা। প্রশ্ন হেলা, এরূপ অজ্ঞতা বা জািহিলয়াত িনেয়
িক ইসলাম পালন বা িসরাতুল মুস্তাকীেম চলা সম্ভব? পিবত্র িজহাদ
তখন সন্ত্রাস মেন হেব এবং সন্ত্রাসী েনতা-েনত্রীও তখন িনর্বািচত
হেব –েসিটই িক স্বাভািবক নয়? এমন অজ্ঞতার কারেণই অতীেত িবপুল
সংখ্যক মানুষ নমরুদ, িফরাউন, িহটলার, স্টালীন ও মুিজেবর ন্যায়
নৃশংস সন্ত্রাসীেদর বািহনীেত েযাগ িদেয়েছ। এবং সাম্রাজ্যবাদ,
উপিনেবশবাদ, বর্ণবাদী িনর্মূল, গণহত্যা, িবশ্বযুদ্ধ, গ্যাস
েচম্বার, ড্েরান হামলা, ক্লাস্টার েবামা, ব্যােরল েবামা ও
পারমানিবক েবামার ব্যবহারীগণও ৈবধ শাসক রূেপ গন্য হেয়েছ।
িজহাদ

জান্নােতর

পথ;

এবং

সন্ত্রাস

জাহান্নােমর

পথ।

মু’িমেনর

প্রিতিট যুদ্ধই িজহাদ; এবং শয়তােনর প্রিতিট যুদ্ধই সন্ত্রাস।
েবঈমােনর সন্ত্রােস থােক আল্লাহর শিরয়তী িবধানেক পরািজত করার
খােয়শ। অপরিদেক িজহােদ থােক মহান আল্লাহতায়ালার ইচ্ছাপূরেণর
িনেয়ত। থােক, তাঁেক খুিশ করার বাসনা। ফেল িজহােদ থােক, ইসলামেক
িবজয়ী করার যুদ্েধ মু’িমেনর জান-মাল েকারবানীর পিবত্র আেয়াজন।
আিভধািনক অর্েথ ত্রাস সৃস্িটর প্রিতিট প্রয়াসই হেলা সন্ত্রাস।
ত্রাস সৃষ্িটর মূল লক্ষ্যিট এখােন জনগণেক ভীত-সন্ত্রস্ত রাখা।
রাখাল েযমন লািঠর ভয় েদিখেয় েভড়ার পালেক িনয়ন্ত্রেন রােখ, েতমিন
জনগেণর উপর িনয়ন্ত্রন প্রিতষ্ঠায় সন্ত্রাসী শক্িতর মূল হািতয়ারিট
হেলা সন্ত্রাস। িবশ্বব্যাপী ত্রাস সৃস্িটর লক্ষ্েয সন্ত্রাসী
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র অতীেত পারমানিবক েবামাও ব্যবহার কেরেছ।
মানব জািতর সমগ্র ইিতহােস এিটই হেলা সবেচেয় নৃশংস সন্ত্রাস।
িহেরািশমা ও নাগাসাকীর প্রায় েদড় লক্ষ মানবেক তারা িনিমেষর মধ্েয
হত্যা কেরেছ। সন্ত্রােসর েস নৃশংস মাত্রা আজও েকউ অিতক্রম করেত
পািরিন। িবশ্বশক্িত রূেপ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা ও
দাপেটর মূল কারণ সন্ত্রাস সৃষ্িটর সর্বািধক েস সামর্থ্য। েদশিট
েস অবস্থানিট হারােত চায় না। ফেল িবশ্বব্যাপী সন্ত্রাস সৃষ্িটর
েস স্ট্রােটজী এখেনা মার্িকন রাজনীিতর মূল নীিত। ফেল েদেশ েদেশ
তারা ব্যবহার করেছ হাজার হাজার ক্লাস্টার েবামা, িমজাইল হামলা,

িবমান ও ড্েরান হামলা। ত্রাস সৃষ্িটর েস অিভন্ন লক্ষ্েয তারা
িবশ্বব্যাপী স্থাপন কেরেছ অসংখ্য সামিরক ঘাঁিট এবং প্রিতষ্ঠা
কেরেছ ন্যােটার ন্যায় সামিরক েজাট। এবং েস লক্ষ্েযই ক্ষুধার্ত
কুিমেরর ন্যায় তােদর অসংখ্য ডুেবা জাহাজ ও িবমানবাহী যুদ্ধজাহাজ
নানা েদেশর উপকুেল ঘুের।
রাজৈনতীক এেজন্ডা পূরেণ সন্ত্রাস হেলা সিহংস েসক্যুলার শক্িতর
হািতয়ার। অথচ মু’িমেনর মেন কাজ কের জাগিতক স্বার্েথর উর্দ্েধ
আল্লাহ-সেচতন এক পিবত্র ধর্মীয় েচতনা। সন্ত্রাসীর মেন েতমন েকান
উচ্চতর বা পিবত্রতর েচতনা থােক না। পিবত্রতার বদেল সন্ত্রােস
থােক পার্িথব স্বার্থ পূরেণর সিহংস খােয়শ। অস্ত্েরর বলই তােদর
একমাত্র বল; এবং নৃশংসতার মােঝই তােদর উৎসব। সন্ত্রাসীেদর মেন
তাই িনরস্ত্র জনগেণর উপর পারমানিবক েবামা, ক্লাস্টার েবামা,
নাপাম েবামা ও ড্েরান হামলার মধ্েযও তীব্র আনন্দেবাধ থােক। কারণ,
তােদর েসক্যুলার মেন থােক না পরকােল জবাবেদহীতার ভয়। মার্িকনীগণ
তাই আফগািনস্তান, ইরাক ও িসিরয়ায় িবজেয়র নােম শহেরর পর শহর ধ্বংস
কেরেছ। অথচ
জবাবেদহীতার

িজহােদ থােক মহান
ভয়,
ফেল
থােক

আল্লাহতায়ালার
আত্মত্যােগর

কােছ
পরকােল
মাধ্েযম
মহান

আল্লাহতায়ালােক খুিশ করার আগ্রহ। িজহাদ এভােবই পিরণত হয় উচ্চতর
ইবাদেত। তাই ঈমানদারেদর িজহােদ েকান শহর বা জনপদ ধ্বংসস্তুেপ
পিরণত হয় না।
সন্ত্রাসীেদর

িজহাদ ও সন্ত্রােসর মােঝ এিটই হেলা মূল পার্থক্য।
কারেণই ইরাক, িসিরয়া, আফগািনস্তান, িলিবয়া ও

ইেয়েমেনর অসংখ্য শহর ধ্বংসস্তুেপ পিরণত
েসক্যুলার সন্ত্রাসীেদর হােত রক্তাত্ব

হেয়েছ।
হেয়েছ

এবং একই রূপ
ঢাকার শাপলা

চত্ত্বর, ইসলামাবােদর হাফসা মাদ্রাসা ও কায়েরার রাবা আল আদািবয়া
অঙ্গণ।

পিরণিত ঈমানশূন্যতার
অতীেত অেনেকই িনেজেদর মুসিলম পিরিচিত িনেয় শত্রুপক্েষর সােথ
সন্ত্রােস েনেমেছ। সন্ত্রােসর সীিমত, স্থানীয় ও েদশীয় রূপিট হেলা
ডাকাতী, রাহাজানী ও ফ্যাসীবাদী স্ৈবরাচার। আর আন্তর্জাতীক রূপিট
হেলা দুর্বল েদেশর িবরুদ্েধ সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপিনেবশীক আগ্রাসন
এবং সামিরক অিধকৃিত। িবেবকমান মানুষ মাত্রই েযমন ডাকাতী ও
রাহাজানীেত অংশ েনয় না, েতমিন তারা সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসীেদর
দেল ৈসিনক রূেপও েযাগ েদয় না। শিরয়েতর দৃষ্িটেত এিট কিবরা গুনাহ

ও অপরাধ কর্ম। এমন কিবরা গুনাহ ও অপরাধ কর্েম অংশ েনয়া একমাত্র
ঈমানশূন্যতােতই সম্ভব। িকন্তু মুসিলম ইিতহােস এমন অপরাধীেদর
সংখ্যা অসংখ্য। তারা সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসীেদর েসনাদেল েযাগ
িদেয় মুসিলম েদেশ শুধু ধ্বংস ও গণহত্যাই বাড়ায়িন, মুসিলম ভূিমেক
তােদর পদনতও কেরেছ। উদাহরণ েদয়া যাক। ১৯১৭ সােল ঔপিনেবিশক কােফর
শক্িতর হােত অিধকৃত হয় ইসলােমর পিবত্র ভুিম েজরুজােলম। েস
ঔপিনেবিশক অিধকৃিতরই ভয়াবহ পিরণিত হেলা আজেকর ইসরাইল। েস পিবত্র
ভূিমেত উসমািনয়া খিলফার েসনাদলেক পরািজত করেত আগ্রাসী ব্িরিটশ
বািহনীেত যতজন ইংেরজ ৈসিনক িছল তার েচেয় েবশী িছল অইংেরজ। তােদর
মােঝ বহু হাজার িছল মুসিলম। বাঙালী মুসিলেমর দ্বারা েসরূপ অপরাধ
কর্ম েয শুধু ১৯৭১’েয় হেয়েছ তা নয়। তার পূর্েবও হেয়েছ। ব্িরিটশ
েসনাবািহনীর
হােত
১৯১৭
সােল
অধীকৃত
হয়
মুসিলম
সভ্যতার
েকন্দ্রভুিম ইরাক। ইরাক দখেলর লক্ষ্েয হানাদার েস ব্িরিটশ
বািহনীেত কিব কাজী নজরুল ইসলােমর ন্যায় বহু বাঙালী মুসিলমও
স্েবচ্ছায় অংশ িনেয়িছল। তারা যুদ্ধ কেরিছল খিলফার বািহনীর
িবরুদ্েধ এবং কােফরেদর এেজন্ডা পূরেণ। েস ঔপিনেবিশক হানাদার
ব্িরিটশ বািহনীেত মেনর আনন্েদ অিফসার হেয়িছল আেরক অিত পিরিচত
বাঙালী ব্যক্িত েজনােরল আতাউল গিন ওসমানী। আগরতলা ষড়যন্ত্রেক সফল
করেত ভারতেক েকান বাঙালী িহন্দুর ঘােড় দািয়ত্ব েদয়ার প্রেয়াজন
পেড়িন। মুসিলম েদেশর অভ্যন্তের মুসিলম হত্যায় এবং উম্মাহর
িবরুদ্েধ নাশকতায় ইসলােমর শত্রুগণ যুেগ যুেগ এভােবই মুসিলমেদর
মধ্য েথেকই কলাবেরটর েবেছ িনেয়েছ। বাংলােদেশ েসিট েযমন ইংেরজেদর
হােত হেয়েছ, েতমিন ১৯৭১’েয় ভারতীয় িহন্দুেদর হােতও হেয়েছ।
আফগািনস্তান, ইরাক, িসিরয়া, িলিবয়াসহ বহু মুসিলম েদেশ েস অিভন্ন
ধারাই অব্যাহত েরেখছ মার্িকন েনতৃত্বাধীন পশ্িচমা েজাট। শত্রুগণ
এভােবই কই’েয়র েতেল কই ভাজার সুেযাগ েপেয়েছ।
মুসিলমেদর জন্য আেরা িবপেদর কারণ, এরূপ হারাম অপরাধ-কর্ম িনেয়
দুঃখেবাধও নাই। এবং আগ্রহ নাই েস ৈনতীক েরাগ েথেক আেরাগ্য লােভ।
িবেবকমান মানুষ মাত্রই েদেহ েরাগ েদখা িদেল িচন্িতত হয়। এবং েস
েরােগর িচিকৎসায় যত্নবান হয়। িকন্তু েসরূপ আগ্রহ িবেবকশূন্য
মানুেষর থােক না। মুসিলমেদর মােঝ েসরূপ িবেবকশূন্যতা ভর কেরেছ
েচতনার েরাগ িনেয়। তাই িনেজেদর েচতনার মারাত্মক েরাগ িনেয় তােদর
দুঃখেেবাধ হয় না। েরাগাগ্রস্ত অপরাধীেদর মাথায় তুলেত তােদর
িবেবেক দংশনও হয়না। বরং ইিতহােসর বইেয় ঈমানশূণ্য েস অপরাধীেদর
জািতর েগৗরব গণ্য করা হয়। এবং এরই ফেল জনগেণর মােঝ আগ্রহ েবেড়েছ,
এ অপরাধীেদর অনুকরেণ শত্রুর দেলর ৈসিনক হওয়ায়। তাই বাংলােদেশর

উপর রাজৈনতীক, অর্থৈনতীক ও সাংস্কৃতীক অিধকৃিত বজায় রাখেত ভারতেক
তার কােফর ৈসন্যেদর ব্যবহার করেত হয় না। হাজার হাজার বাঙালী
মুসিলম েস কাজিট িনজ খরেচ কের িদেত রাজী। এমন মানিসক দাসেদর
কারেণই বাংলার বুেক ঔপিনেবিশক কােফর শাসন ১৯০ বছর যাবৎ বলবৎ
েথেকেছ। আর এখন স্থায়ীত্ব পাচ্েছ ভারেতর রাজৈনতীক, সাংস্কৃিতক,
সামিরক ও অর্থৈনতীক অিধকৃিত। অথচ শিরয়েতর িবধান হেলাঃ মুসিলম
ভূিমেত অমুসিলম ৈসন্েযর প্রেবেশর সােথ সােথ িজহাদ আর ঐচ্িছক থােক
না, েসিট তখন ফরেজ আইেন পিরণত হয়। এরূপ পিরস্িথিতেত আগ্রাসী
অমুসিলমেদর সােথ সম্পর্ক রাখািট হারাম; এবং েসিট েগামরাহী তথা
পথভ্রষ্টতার দলীল। এ প্রসঙ্েগ মহান আল্লাহতায়ালার িনর্েদশিট
হেলা, “েহ মু’িমনগণ! েতামরা আমার শত্রু ও েতামােদর শত্রুেক বন্ধু
রূেপ গ্রহণ কেরা না। … েতামােদর মধ্েয েয এিট কের েস সরল পথ েথেক
িবচ্যুত। েতামােদর কাবু করেত পারেল তারা েতামােদর শত্রু হেয় যােব
এবং (েতামােদর িবরুদ্েধ নাশকতায়) তারা প্রসািরত করেব তােদর হাত ও
রসনা। এবং চাইেব, েতামারাও (তােদর মত) কােফর হেয় যাও।” –(সুরা
মুমেতহানা আয়াত ১-২)।

হার মানায় পশুেকও
ঈমান না থাকেল মানুষ পশুর েচেয়ও িহংস্রতর জীেব তথা সন্ত্রাসীেত
পিরণত হয়। পিবত্র েকারআেন মানব চিরত্েরর েস ভয়ানক নৃশংস িদকিট
তুেল ধেরেছন মহান আল্লাহতায়ালা। পিবত্র েকার’আেনর ভাষায় “উলািয়কা
কা’ আল অআনাম, বাল হুম আদাল”। অনুবাদঃ “ওরাই হেলা পশু, বরং তার
েচেয়ও িনকৃষ্ট”। তখন পশুর েচেয়ও মানুেষর েস িনকৃষ্ট রূপিট প্রকাশ
পায় সন্ত্রােস। সমগ্র মানব ইিতহােস যত নর-নারী ও িশশুর প্রাণনাশ
বন্য পশুেদর হােত হেয়েছ তার েচেয় বহু হাজার গুণ েবশী হেয়েছ মানব
রূপী এসব িহংস্র পশুেদর হােত। তারা মাত্র দুিট িবশ্বযুদ্েধ হত্যা
কেরেছ সােড় সাত েকািট মানুষেক। সর্বকােলর সকল পশু িমেলও এর
শতভােগর এক ভাগেকও হত্য করেত পািরিন। এরূপ মানব রূপী পশুেদর হােত
সন্ত্রােসর েমাক্ষম ক্েষত্র গণ্য হয় েদেশর রাজনীিত, প্রশাসন,
যুদ্ধিবগ্রহ ও আইন-আদালত। তখন জনগেণর জানমাল, েমধা, শ্রম ও সমেয়র
সবেচেয় বড় িবিনেয়াগিট হয় সন্ত্রাস তথা ত্রাস সৃষ্িটর অবকাঠােমা
িনর্মােণ -তথা পুিলশ, প্রশাসন ও েসনাবািহনীর শক্িত বাড়ােত। এমন
িবিনেয়ােগর কারেণ গণহত্যা বা হেলাকাস্ট েয শুধু িহটলােরর হােত
হেয়েছ -তা নয়। মানব ইিতহােস –িবেশষ কের পাশ্চাত্য ইিতহােস এরূপ
িহটলােরর সংখা অসংখ্য। তােদর ভাণ্ডাের মানুষ পুিরেয় মারার

গ্যাসেচম্বার না থাকেলও মানবতাধ্বংসী অস্ত্েরর েকান কমিত িছল না।
তাই জার্মানীর হেলাকাস্েট যত ইহুদীর মৃত্যু হেয়েছ তার েচেয়
বহুগুণ েবশী েরড ইন্িডয়ােনর মৃত্যু হেয়েছ ইউেরাপীয় খৃষ্টানেদর
সৃষ্ট আেমিরকার হেলাকাস্েট। ইংেরজেদর হােত অিধকৃত হওয়ার সােথ
সােথ
ভয়ানক
হেলাকাষ্ট
তথা
এথিনক
ক্িলন্িজং
েনেম
এেসিছল
অস্ট্েরিলয়া ও িনউিজল্যান্েডর লক্ষ লক্ষ আিদ বাসীর জীবেন। নৃশংস
হেলাকাস্ট েনেম এেসিছল স্েপেন বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ
মুসিলেমর
জীবেনও। েস নৃশংস হত্যাকান্েড িবলুপ্ত হেয়েছ প্রায় ৭ শত বছর ধের
গেড় উঠা মুসিলম সভ্যতা। খৃষ্টান হওয়ােত তাই ইউেরাপীয়েদর স্েরফ
েলেবল বদিলেয়েছ, িকন্তু সভ্য মানুষ রূেপ েবেড় হওয়ােত েকান সহায়তা
েমেলিন। বরং মানবতাশূণ্য কেরেছ। তাই সাম্রাজ্যবাদ, পুঁিজবাদ,
সাম্যবাদ, ঔপিনেবশবাদ, ফ্যাসীবাদ, নাযীবাদ ও বর্ণবােদর ন্যায়
িহংস্র মতবােদর উৎপত্িত েকান বেন জঙ্গেল বা ডাকাত পুরীেত হয়িন,
হেয়েছ ইউেরােপর খৃষ্টান ভূিমেত। হেলাকাস্ট, বর্ণবাদী িনর্মূল,
দাস-রপ্তানী, িবশ্বযুদ্ধ ও যুদ্েধ পারমানিবক েবামা, রাসায়িনক
েবামা, ক্লাস্টার েবামার ব্যবহােরর ন্যায় মানব ইিতহােসর সবেচেয়
নৃশংসতম অপরাধগুেলা সংগিঠত হেয়েছ এই খৃষ্টানেদর হােতই।

েবঈমােনর যুদ্ধই সন্ত্রাস
েবঈমােনর যুদ্ধ মাত্রই সন্ত্রাস তথা ত্রাস সৃষ্িটর নৃশংস
হািতয়ার। িনেজেদর েস যুদ্ধগুিলেক তারাও কখেনা িজহাদ বেল না। েসসব
যুদ্েধ মহান আল্লাহতায়ালােক খুিশ করার েকান িনেয়ত থােক না। বরং
লক্ষ্য, প্রিতপক্েষর িনর্মূল। ফেল তােত মানিবকতা বা জাগিতক
েচতনা-উর্দ্ধ েকান পিবত্রতাও থােক না। অথচ ঈমানদােরর যুদ্েধর
ধারণাটাই সম্পূর্ণ িভন্ন। তার জানমাল গণ্য হয় মহান আল্লাহতায়ালার
পক্ষ েথেক আমানত রূেপ। জানমােলর মািলক েযেহতু মহান আল্লাহতায়ালা,
তাই েস জানমােলর িবিনেয়াগিটও হেত হয় একমাত্র তাঁরই এেজন্ডা
পূরেণ। ফেল মু’িমেনর প্রিতিট যুদ্ধই মহান আল্লাহতায়ালার পেথ তথা
পিবত্র িজহাদ। এরূপ িজহােদ থােক মহান আল্লাহতায়ালােক খুিশ করার
িনেয়ত। থােক জােলম শক্িতর িনর্মূেলর েচতনা; ফেল তােত গণহত্যা বা
হেলাকাস্ট েনেম আেস না। তাই মুসিলম ইিতহােস শত শত িজহাদ হেলও
েকাথাও হেলাকাস্ট বা গণহত্যা েনেম আেসিন। তাই ঐিতহািসক মক্কা ও
েজরুজােলম িবজেয়র িদেন েকান প্রাণহািন হয়িন। অথচ েবঈমােনর
সন্ত্রােস গণহত্যা হওয়ািটই রীিত। মার্িকনীেদর হােত অিধকৃত হওয়ায়
এ জন্যই িবশাল গণহত্যা েনেম এেসেছ িভেয়তনাম, আফগািনস্তান ও

ইরােক। েরামান রাজা কন্সটান্িটেনাপেলর খৃষ্টান হওয়ার সােথ সােথ
তার রাজ্েয কাউেক খৃষ্টান ধর্েমর বাইের থাকার স্বাধীনতা েদয়া
হয়িন। তখন প্রজােদর সামেন মাত্র দুিট পথ েখালা রাখা হয়। হয়
খৃষ্টান ধর্েম দীক্ষা েনয়া, নতুবা মৃত্যুেক েবেছ েনয়া। েবঈমােনর
েদেশ এজন্যই রাজা বা শাসেকর েচেয় বড় েকান সন্ত্রাসী থােক না। অথচ
িজহােদ েকান জনেগাষ্িঠর িবরুদ্েধ িনর্মূেলর এেজন্ডা থােক না,
এেজন্ডা স্েরফ জােলেমর জুলুম ও িমথ্যা িনর্মূল। ফেল ইসলামী সরকার
কখেনাই সন্ত্রােসর হািতয়াের পিরণত হয় না। তাই ৭ শত মুসিলম শাসেনর
পরও স্েপেনর সংখ্যাগিরষ্ট জনগন িনজ িনজ ধর্ম িনেয় েবঁেচ থাকার
অিধকার েপেয়িছল; এবং হেলাকাস্ট আেসিন সংখ্যাগিরষ্ঠ খৃষ্টানেদর
জীবেন। অথচ খৃষ্টান রাজা ফার্িডনান্ড ও রানী ইসােবলার হােত স্েপন
অিধকৃত হওয়ার সােথ সােথ মুসিলম রূেপ েবঁেচ থাকার অিধকার েকেড়
েনয়া হয় স্েপেনর বহুলক্ষ মুসিলেমর জীবন েথেক। একই রূপ িচত্র েদখা
যায় ভারেত। েসখােন ৭ শত বছেরর মুসিলম শাসেনর পরও সংখ্যাগিরষ্ট
জনগণ িহন্দু রেয় েগেছ। মুসিলম শাসনামেল িহন্দুেদর জীবেন
হেলাকাস্ট এেসেছ -েস ইিতহাস েনই্। অথচ ভারেত মুসিলম িনর্মূেলর
লাগাতর দাঙ্গা শুরু হেয়েছ মুসিলম শাসন িবলুপ্িতর সােথ সােথ। এবং
অতীেত িহন্দু শাসেন হেলাকাস্ট এেসেছ লক্ষ লক্ষ েবৗদ্ধেদর জীবেন।

পরকালীন পুরস্কােরর ভাবনা ও িজহাদ
জীবেনর

সফলতা

ও

িবফলতা

িনেয়

েয

যাই

ভাবুক,

তা

িনেয়

মহান

আল্লাহতায়ালার রেয়েছ িনজস্ব িবচার ও মানদণ্ড। জীবেনর চুড়ান্ত েস
সফলতািট হেলা, আেখরােত অনন্ত-অসীম কােলর জান্নাতী জীবন। পিবত্র
েকারআেন েস িবশাল প্রাপ্িতেক বলা হেয়েছ “ফাউজুন আজীম” অর্থঃ
িবশাল িবজয়। েস িবজেয়র তূলনায় দুিনয়ার জীবন এতই তুচ্ছ েয, তাঁর
িনেজর শত্রু
কােফরেদর পার্িথব আরাম-আেয়শ বাড়ােত তােদর ঘরবাড়ী,
দালান-েকাঠা এবং ঘেরর দরজা, িসঁিড় ও খাট-পালং েসানা-রূপা িদেয়
গেড় িদেতও মহান আল্লাহতায়ালার েকানরূপ আপত্িত িছল না। িকন্তু
েসগুিল তােদরেক এজন্য েদনিন েয, কােফরেদর েস িবশাল পার্িথব
প্রাপ্িত েদেখ আশংকা িছল সকল মানুেষর কােফর হেয় যাওয়ার। েস
বর্ণনািট এেসেছ পিবত্র েকার’আেনর সুরা জুখরুেফর ৩৩, ৩৪ ও ৩৫
নম্বর আয়ােত। মহান নবীজী (সাঃ)র হাদীসঃ মহান আল্লাহতায়ালার কােছ
পার্িথব জীবেনর গুরুত্ব যিদ মশার একিট ডানার সমানও গণ্য হত তেব
িতিন কােফরেদর এ দুিনয়ায় িকছুই িদেতন না। এক েফাটা পািনর সােথ
সকল সাগর-মহাসাগেরর পািনর তূলনা হয়। কারণ সকল সাগর-মহাসাগেরর

সমুদয় পািন যত িবশালই েহাক, তা অসীম নয়। ফেল তূলনা চেল দুই
সসীেমর মােঝ। িকন্তু
আেখরােতর জীবন েতা অন্তহীন। ফেল দুিনয়ার
অর্জন -তা যত িবশালই েহাক, আেখরােতর জান্নাতী অর্জেনর সােথ তার
েকানরূপ তূলনাই হয় না। তাই পিবত্র েকার’আেন মহান আল্লাহতায়ালা
ঈমানদারেদর বার বার আেখরােতর সফলতায় মনেযাগী হেত িনর্েদশ
িদেয়েছন। েস সােথ এ কথাও বার বার স্মরণ কিরেয় িদেয়েছন, আেখরােত
েস িবশাল প্রাপ্িতর জন্য ঈমােনর পরীক্ষায় পাশ করািট অপিরহার্য।
জীবেনর এ চুড়ান্ত পরীক্ষায় েকানরূপ ফাঁিক বা সুপািরশ চেল না।
মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক অপার রহমত ও পুরস্কার জুেট একমাত্র
েস পরীক্ষায় পােশর পর, পূর্েব নয়। নবী-রাসূল ও তাঁেদর সাথীেদরও
েস পরীক্ষায় পাশ করেত হেয়েছ। পিবত্র েকার’আেন েস হুিশয়ািরিট
েঘািষত হেয়েছ এভােব, “মানুষ িক মেন কের িনেয়েছ েয, ‘আমরা ঈমান
এেনিছ’ এ কথা বলেলই তােদরেক পরীক্ষা না কেরই অব্যাহিত েদয়া হেব?
আিম েতা তােদর পূর্ববর্তীেদরও পরীক্ষা কেরিছলাম; আল্লাহ অবশ্যই
প্রকাশ কের িদেবন কারা (ঈমােনর দাবীেত) সত্যবাদী এবং কারা
িমথ্যাবাদী।” –(সুরা আনকাবুত, আয়াত ২-৩)।
মহান আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান আনার অর্থ, মু’িমেনর জীবেন পরীক্ষা
েয অিনবার্য -েসিটর উপরও ঈমান আনা। পরীক্ষার েস ক্েষত্রিট হেলা
িজহাদ। সাচ্চা ঈমানদারেদর বাছাইেয় িজহাদ িফল্টােরর কাজ কের। েবেছ
েনয়া হয় জান্নােতর উপেযাগী েযাগ্যবান বািসন্দােদর। েস বাছাই েথেক
তখন বাদ পেড় ভীরু-কাপুরুষ ও ঈমােনর দাবীেত িমথ্যুক তথা
মুনািফকগণ। মিদনার ৩০০ জন মুনািফক তাই জায়নামােজ তােদর মুনােফকী
িদেনর পর িদন লুিকেয় রাখেত পারেলও ওহুেদর যুদ্ধ কােল েসিট লুকােত
পািরিন। যাচাই-বাছাইেয়র েস কােজ মুসিলম সমােজ িজহােদর প্েরক্ষাপট
লাগাতর ৈতরী করা হয় মহান আল্লাহতায়ালার িনজস্ব পিরকল্পনার
অপিরহার্য অংশরূেপ। পিবত্র েকার’আেন মহান আল্লাহতায়ালার েস
পিরকল্পনার কথািট েঘািষত হেয়েছ এভােব, “(েহ ঈমানদারগণ!) েতামােদর
উপর দুর্িদন যিদ আঘাত েহেন থােক (তােত িবস্মেয়র িক আেছ?), েসরূপ
আঘাত েতা তােদর (কােফরেদর) উপরও এেসেছ। আিম মানুেষর মােঝ কােলর
আবর্তন ঘটাই এজন্য েয, যােত জানেত পাির কােরা (প্রকৃত)
ঈমানদার।এবং েতামােদর মধ্য েথেক েবেছ েনই্ শহীদেদর। আল্লাহ
জািলমেদর পছন্দ কেরন না।” -(সুরা আল –ইমরান আয়াত ১৪০)।

িজহােদই িবজয়

ইসলােমর িবজেয় িজহােদর গুরুত্ব অন্য কারেণও। িজহােদর অঙ্গেণ েযমন
ঈমােনর পরীক্ষা হয়, েতমিন েস পিবত্র অঙ্গেণই প্রাপ্িত ঘেট মহান
আল্লাহতায়ার গােয়বী মদদ। আেস িবজয়। ফেল িজহাদ বন্ধ হেল মহান
আল্লাহতায়ার পক্ষ েথেক সাহায্য লাভও বন্ধ হেয় যায়। কারণ, মহান
আল্লাহতায়ালা তার িনেজর পক্ষ েথেক সাহায্যদােনর পূর্েব মু’িমেনর
িনেজর িবিনেয়াগিট েদখেত চান। মু’িমনগণ যখন মহান আল্লাহতায়ালার
পেথ তাঁেদর প্িরয় জীবেনর েকারবানী েপেশ িজহােদর ময়দােন হািজর হন,
তখন েস ময়দােন তারা একাকী থােকন না। তােদর সাহায্েয হািজর হন
মহান আল্লাহতায়ালা েফেরশতাগণও। ফেল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বািহনীও তখন
িবশাল িবশাল বািহনীর উপর িবজয়ী হয়। ইসলােমর ইিতহাস েতা েসরূপ
ঘটনায় ভরপুর। মুসিলমেদর পক্ষ েথেক জানমােলর েস িনজ িবিনেয়াগিট
বন্ধ হেল বন্ধ হেয় যায় মহান আল্লাহর িবিনেয়াগও। আর মহান আল্লাহর
সাহায্য ছাড়া িক িবজয় সম্ভব? ফেল শুরু হয় লাগাতর পরাজয়। েস
িবষয়িট ইসলামী আক্বীদার এতটাই েমৗিলক িবষয় েয, িজহাদ তথা মহান
আল্লাহতায়ালার গােয়বী সাহায্য লােভর েস পথিট অতীেত কখেনাই বন্ধ
করা হয়িন। গােয়বী সাহায্য লাভ ও জান্নােতর েস দ্বারিট েখালা
রাখেত েখালাফােয় রােশদার আমেলই শুধু নয়, উমাইয়া, আব্বাসীয় ও
উসমািনয়া আমেলও সরকাির নীিত িছল ইসলােমর শত্রুশক্িতর িবরুদ্েধ
প্রিতবছর িজহাদ সংগিঠত করা। েস সােথ জনগণেক মুসিলমেদর মুজািহদ
রূেপ েবেড় উঠেত সাহায্য করা।
আল্লাহতায়ালার িনজ মািলকানাধীন

তাছাড়া
ভূিমেত

যুক্িত হেলা, মহান
কােফর তথা অবাধ্য-

িবদ্েরাহীেদর দখলদারী থাকেব অথচ মু’িমনেদর পক্ষ েথেক েস দখলদারী
মুক্িতর যুদ্ধ থাকেব না েসিটই বা কীরূেপ ভাবা যায়?
মুসিলেমর
জীবেন এিটই েতা প্রকৃত মুক্তযুদ্ধ। মুসিলম ভূিম েথেক যখনই লুপ্ত
হেয়েছ িজহাদ, তখনই শুরু হেয়েছ দ্রুত নীেচ নামার পালা। পতেনর েস
ধারা বস্তুত এখনও অব্যাহত রেয়েছ।

চুক্িত মহান আল্লাহতায়ালার সােথ
মহান আল্লাহতায়ালার কােছ নবী-রাসূলেদরই পরই িছদ্দীকীন ও শহীদেদর
মর্যাদা। হযরত মহম্মদ (সাঃ) এর পর আর েকউ নবীর মর্যাদা পােবন না।
িকন্তু শহীেদর মর্যাদা পােবন অেনেকই। শহীদগণ িনহত হেয়ও জীিবেতর
সন্মান পান। পান িবনা িহসােব জান্নােত প্রেবেশর সন্মািনত
পুরস্কার। মহান আল্লাহতায়ালা েস মহান শহীদেদর েবেছ েনয়া হয়
িজহােদর ময়দান েথেক; মসিজদ-মাদ্রাসা, জায়নামাজ বা আরাফার মাঠ
েথেক নয়। মহান আল্লাহতায়ালার সােথ মু’িমনেদর সম্পর্ক েয কত গভীর

এবং শহীদ হওয়ািট তােদর জীবেন েয কতটা স্বাভািবক -েস িবষয়িট আেরা
সুস্পষ্ট ভাষায় এেসেছ পিবত্র েকার’আেন। বলা হেয়েছ, “িনশ্চয়ই
আল্লাহ মু’িমনেদর েথেক িকেন িনেয়েছন তােদর জীবন ও সম্পদ; েসিট এ
শর্েত েয িবিনমেয় তারা পােব জান্নাত। তারা যুদ্ধ কের আল্লাহর
রাস্তায়; তারা িনধন কের (ইসলােমর শত্রুেদর) এবং িনজরাও িনহত হয়।
(আল্লাহর পক্ষ েথেক) এ িবষেয় দৃঢ় ওয়াদা ব্যক্ত হেয়েছ তাওরাত,
ইঞ্িজল ও েকার’আেন। িনজ প্রিতজ্ঞা পালেন আল্লাহ অেপক্ষা আর েক
শ্েরষ্ঠতর? েতামরা (আল্লাহর সােথ) ক্রয়-িবক্রেয়র েয চুক্িত করেল
তােত আনন্দ প্রকাশ কেরা। এিটই েতা মহা সাফল্য। -(সুরা তাওবাহ,
আয়াত ১১)।
একিট েদেশ কতজন প্রকৃত ঈমানদােরর বসবাস -েসিট েসেদেশ মসিজদমাদ্রাসার সংখ্যা বা নামােজ ও তাবলীগ জামােতর এজেতমায় েলাকসমাগম
েদেখ বুঝা যায় না। েসিট বুঝা যায় িজহােদর ময়দােন লড়াকু
মুজািহদেদর সংখ্যা েদেখ। বুঝা যায় শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা েদেখ।
ইসলােমর শত্রুশক্িত তাই েদেশ েদেশ িবপুল সংখ্যক মসিজদ-মাদ্রাসা
বা তাবলীগ জামােতর এজেতমায় িবশাল েলাক-জমােয়ত েদেখ ভয় পায় না। ভয়
পায় িজহােদর ময়দােন হািজরা েদেখ। ফেল প্রচারণা শুরু হয় িজহােদর
ন্যায় ইসলােমর সনাতন ইন্সিটিটউশেনর িবরুদ্েধ। িজহাদেক তখন
সন্ত্রাস বলা হয়। তখন িজহাদ রুখেত আন্তর্জািতক েকায়ািলশন গেড় উেঠ
পূর্ব ও পশ্িচেমর ৬০’েয়র অধীক েদশ িনেয় –েযমনিট দাবী কের থােকন
মার্িকন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জন েকরী। অথচ এতবড় েকায়ািলশন অতীেতর
দুিট িবশ্বযুদ্েধ েকান িবশ্বশক্িতর হামলা রুখেতও গেড় উেঠিন।
িজহােদর মধ্েযই েয ইসলােমর শক্িত এবং মুসিলেমর িবজয় ও মর্যাদা
–েসিট িক এরপরও বুঝেত বাঁিক থােক? িজহােদর মধ্েয থােক েয মহান
আল্লাহতায়ালার অপ্রিতেরাধ্য শক্িত -েসিট তারা রুখেব েকমেন?
২৯/০৮/২০১৬

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 জনসভা এবং িমিছলও পিরনত হয় সন্তােসর িশকার।
িনর্বাচেনর আেগই 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
সাম্রাজ্যবাদী
শাসেনর

ইচ্ছা কেরই বাড়ােনা হয়িন। েসিট
ব্িরিটশ
আমেল,
েতমিন
আজ।ও।

েযমন
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
েযভােব মানুষ -েসগুিলর কারণও িক িভন্নতর?

ঝুেল

লাশ

হচ্েছ

ি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
িবেরাধীেদর
দমেনর

তারা
কােজ

দণ্ডনীয়
হািতয়াের

অপরােধ
পিরনত

পিরনত
কেরিছল।
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 নােম
এভােবই গণতন্ত্র চর্চােক েসিদন অসম্ভব করা হেয়িছল।

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
িজহােদ
অর্েধেকর

িছল না, রাজনীিতও িছল
েবশী
সাহাবী
শহীদ

না। িছল িজহাদ। েস
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 েসিট
আমদানী কেরিছল আওয়ামী লীগ েনতাকর্মীগণ তােদর িনেজেদর 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। িবিণমেয়
এরশােদর কাছ আদায় কের েনয় বহু সুেযাগ-সুিবধাও। দলীয় 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
শাস্িতর েদয়ার আগ্রহ জন্েম? ডাকাত দেলর
বরং ডাকাতেদর মধ্েয েক কতটা নৃশংস ভােব
ডাকাত সর্দােরর কােছ েবশী গুরুত্ব পায়।

ঘৃনা না থাকেল িক তােক
সরদােরর েসিট থােক না।
ডাকািত করেলা েসিটই বরং
ে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

