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بسم هللا الرحمن الرحيم
িাহসনা সরকার প্র ালা-বারুে ও জীহবকা ধ্বাংদসর িাধ্যদি জন ণদক দমন করছে; ককোথোয় কেই ক্ষমতোর অধধকোরী
বযধিবর্গ যোরো েু ববত্ত
য িাহসনা সরকাদরর কবল প্রেদক জন ণদক রক্ষা করছবন?
যখন প্রেদশর জন ণ ভয়ভীহতর ঊদধ্বয উদে িাহসনা সরকাদরর সীিািীন যু লুি, এবাং ইসলাি ও প্রেশহবদরাধ্ী কিযকাদের
হবরুদে েহতবাে-হবদক্ষাদভর িাধ্যদি হনদজদের োহয়ত্ব পালন ও ঈিাদনর পহরচয় হেদে, তখন িাহসনা হনদজদক িাজার বছদরর
প্রেষ্ঠ যাহলি বাঙ্গালী শাসক হিদসদব েহতহষ্ঠত করদত জন দণর হবরুদে নহজরহবিীন যু লুি-হনযযাতদন অবতীণয িদয়দছ। আিরা
ইহতিদধ্য েতযক্ষ কদরহছ এই সরকার কসাই নদরন্দ্র প্রিােীর আ িদনর হবরুদে েহতবােরত প্রতৌহিেী জনতার উপর হবনা উষ্কানীদত
হনহবযচাদর গুহলবর্যদণর িাধ্যদি বহু িুসহলিদের রদে তার িাতদক রহিত কদরদছ। অতঃপর জন দণর েহতবােদক েিদন আকহিক
লকিাউন পে অবলম্বন কদরদছ এবাং জন দণর জীহবকাদক িারাত্মক হবপযযদয়র িুদখ প্রেদলদছ। জন ণ যখন জায় ায় জায় ায়
তাদের জীহবকা অজযদনর পেদক খুদল প্রেয়ার জনয োবী জানাদে এখাদনও আিরা িাহসনা সরকাদরর হনেযয়রূপ েতযক্ষ করহছ।
ত প্রসািবার (৫ এহেল, ২০২১) েহরেপুর প্রজলার সালো’য় জীহবকা ধ্বাংসকারী লকিাউদনর হবরুদে েহতবােরত জন দণর উপর
হনরাপত্তা বাহিনী গুহলবর্যণ কদর অজানা সাংখযক িানু র্দক িতািত কদরদছ। জীহবকার পেদক খুদল প্রেয়ার োবীদত ঢাকার হনউিাদকযদে
হবদক্ষাভ করায় েু ই িািলায় ৩৫০০ জন বযবসায়ীদক আসািী কদরদছ, এবাং ঢাকা ও হবহভন্ন স্থাদন েহতবােরত জনতাদক পুহলশ ও
আওয়ািী প্রিলদিে বাহিনী হেদয় হনেযয়ভাদব েিন করদছ। যাহলি িাহসনা সরকার জন দণর শাহিপূ ণয েহতবােদক কখনও “োনা ও
সরকাদরর স্থাপনাসিূ ি আক্রিণ”-এর তোকহেত নােক ততহর কদর হকাংবা “পুহলশ আত্মরক্ষাদেয গুহলবর্যণ কদরদছ”, এজাতীয়
েতারণাপূ ণয বণযনা হেদয় ঢাকার প্রচষ্টা করদছ, যা জন ণ ঘব ণাভদর েতযাখযান করদছ।
জন ণ একহে হবর্দয় একিত প্রয, িাহসনা সরকাদরর হবরুদে বযাপক অসন্তুহষ্ট এবাং হবদক্ষাদভর পদরও প্রস ক্ষিতায় হেদক
আদছ, কারণ সাম্রাজযবােী কাহের-িুশহরকদ াষ্ঠী এবাং হনরাপত্তা বাহিনীদত তার অনু ত হকছু েু ববযত্ত তাদক সিেযন করদছ, যা িাহসনা
োয়শঃই খুব প্রখালাদিলাভাদব বদল। হকন্তু প্রয হবর্য়হে জন ণদক অবাক কদর এবাং যার উত্তর তারা খুুঁদজ প্রবড়াদে প্রসো িদে,
হনরাপত্তা বাহিনীদত োকা িুসহলি উম্মাহ্’র সিাদনরা কীভাদব তাদের হনদজদের প্রলাকদক গুহল কদর? তারা উত্তর খুুঁজদছ, হনরাপত্তা
বাহিনীদত এিন প্রকানও হনষ্ঠাবান কিযকতযা হক প্রনই, হযহন িাহসনার অনযায় আদেশদক েতযাখান করদব? জন ণ আরও উত্তর খুুঁজদছ,
জন ণ ও ইসলাদির হবরুদে িাহসনা সরকাদরর নহজরহবিীন অপরাধ্ েতযক্ষ করার পদরও কীভাদব সািহরক বাহিনীর হনষ্ঠাবান
কিযকতযা ণ নীরব োকদছন? হকদসর প্রিাি তাদেরদক ইসলাি ও জন দণর পদক্ষ অবস্থান প্রনয়া এবাং িাহসনার যু লুদির িাতদক
পাকড়াও করার পদে বাধ্া িদয় োড়াদে? তুে েু হনয়াবী প্রিাি হক তাদেরদক হবদবকিীন কদর তুদলদছ প্রয, তারা জন ণদক রক্ষার
শপেদক ভুদল প্র দছন? তারা হক আল্লাহ্’র প্রক্রাধ্দক ভুদল প্র দছন প্রয, তারা িাহসনার িদতা অতযাচারীর িাতদক পাকড়াও না করদল,
আহখরাদত তাদেরদক আল্লাহ্ সু বিানাহু ওয়া তা‘আলা পাকড়াও করদবন, কারণ একিাত্র তাদের কাদছ রদয়দছ িাহসনাদক পাকড়াও
করার স্বক্ষিতা? আল্লাহ্ সু বিানাহু ওয়া তা‘আলা বদলন:

َ اآلخ َرةَ لَ ِه َي ا ْل َحيَ َوانُ لَ ْو كَانُوا يَ ْعلَ ُم
* ون
ِ َّار
ٌ * َو َما َه ِذ ِه ا ْل َحيَاةُ ال ُّد ْنيَا إِالَّ لَه ٌْو َولَ ِع
َ ب َوإِ َّن الد
“আর এ েু হনয়ার জীবন প্রখল-তািাশা ছাড়া আর হকছু ই নয় এবাং হনশ্চয় আহখরাদতর হনবাসই িদলা েকবত জীবন, যহে তারা
জানত”। [সূ রা আল-আনকাবুত, আয়াত: ৬৪]
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