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দীপক চৗধুরী

সা িতক িকছু ঘটনার পর আরও পির ার হেয় উঠল য, ব ব ুক া ধানম ী  শখ হািসনা  দেশ শাসন
িত ায় দৃঢ় অ ীকারাব । িনরীহ মা ষও যােত ায় িবচার পাওয়া থেক বি ত না হয়, এিট তারঁ নীিত। িনজ

দেলর অপরাধীর িত কান ধরেনর বলতা বা অ ক ার েযাগ নই- এটা তাঁর কমকাে ডই মািণত। এটাও
পরীি ত আজ, মা ষেক সামিয়কভােব হয়েতা িব া  করা যায়, িক  শষ পয  সততা ও দশে মই জয়ী হেয়
থােক। িবিভ  কমকাে ড অ মান করা যাে , চলমান ি  অিভযােন যারা টােগট রেয়েছ, তােদর সবাইেক আইেনর
আওতায় আনা হেব। বুেয়ট িশ াথী আবরার হত াকাে ডর পর ধানম ী শখ হািসনার িনেদেশ সব আসািমেক

ফতার  করা  হেয়েছ।  ছা লীেগর  নতা-কমী  হওয়ার  পরও তােদর  কান  ছাড়  দয়া  হয়িন।  বুেয়েট  িপিটেয়
ছা হত া সে  ধানম ীর ব ব  । হত ার দােয় আটক বেুয়েটর ছা লীগ নতােদর ব াপাের মাহীনতার
কেঠার মেনাভাব ব  কের ু  িশ াথী ও অিভভাবকেদর আ  কেরেছন িতিন।

আওয়ামী যুবলীেগর সে লন স িকত নানা িবষয় এখন সামেন। যুবলীগ িকছু নতা িনেয় উেঠেছ ও উঠেছ নানা
। যুবলীেগর কেয়ক নতা ও িসিট কাউি লর মেন করেতন দশটাই যন ওেদর। কাউি লর হওয়ার পর তােদর

িটিকিট ছাঁয়া যায় না। নগরবাসীর ট াে র টাকায় তৃতীয় ণীর িনমাণ কাজ হে  ঢাকার রা ায়। িতবাদ করার
সাহস নই কারও। িক  ২০ অে াবর অ ি ত গণভবেনর বঠেকর পর দখলাম, একদা যসব নতার মিক-
ধমিকেত মা ষ ভীতস  িছল, সসব অ ায়কারীেক ছাড় দয়া হে  না। েনিছ, বািকেদর আচরণও পযেব ণ
করা  হে ।  এটা  গণভবেনর বঠেক  হেয় উেঠেছ।  ধানম ীর  ঘিন  িহেসেব পিরিচত আওয়ামী  লীেগর
সভাপিতম ডলীর একজন সদ  কথায় কথায় জািনেয়েছন, যুবলীগেক পেথ আনেত কিঠন িকছু পদে প নয়া
হেব। সংগঠনিটর নতা িনবাচেনর ে  পির  ইেমজেক াধা  দেবন ধানম ী। এই সংগঠেনর বতমান
ভাবমূিত এতটাই ন  হেয়েছ  য,  সংগঠেনর দািয়  পাওয়া  িকছু নতার িবষেয় শখ হািসনা  কেঠার পদে প
নেবন। এখন ি ন ইেমেজর এমন নতা েয়াজন, যারা ভাবমূিত পুন ার করেত পারেবন। আস  সে লন

সংগঠেনর নতৃে  গিতশীলতা আনেত এবং সংগঠন নীিতমু  করেত ভূিমকা রাখেব। সে লন িত কিমিট গঠন
করা হেয়েছ। জনগেণর িব াস, আগামী িদন েলােত যুবলীগেক শি শালী করেত পূণ ভূিমকা রাখেব। কারণ,
ছা লীেগর  পর  শখ  হািসনা  যুবলীগেক  শ  হােত  ধেরেছন।  যুবলীগ  স েক,  যুবলীেগর  নতা  স েক,
রাজনীিতিবদ স েক, কারা কমকতা সে , ব াংক সে  নানা অিনয়েমর িবষেয় ধানম ী শখ হািসনা াত।

ি  অিভযােন ধু একিট স রই ল  নয়, সকল স েরই হাত দয়া হেব। অপরাধ য কের স অপরাধীই, স য
দেলরই হাক না কন যথােযাগ  শাি  তার াপ - এটাই িত া হেয় গেছ। ােসবক লীেগর ে ও একই
কথা েযাজ ।

জব একিট বড় সম া। আেগ রামুেত হেয়েছ, নািসরনগেরর কথাও জািন। শা  ভালােক অশা  করা হেয়েছ।
ভালার  ঘটনায়  াণ  হািরেয়েছন  চারজন।  অে র  ফসবুক  াক  কের  অি িতশীল  পিরি িত  সৃি র  অপেচ া

িন নীয় এবং শাি েযাগ  অপরাধ একথা জানেলও আমরা কী  িদি  িবষয়িটেক? ফসবুেক মহাসবী (সা.)- ক
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কটূি র িতবােদ িবে াভ সমােবশেক ক  কের পুিলেশর িলেত মৃতু র ঘটনা অত  মমাি ক। জানা গেছ,
িব ব চ  নােম এক সংখ ালঘুেক ফতার করা হেয়েছ। সই ব ি  থানায় সাধারণ ডােয়ির (িজিড) কের বেলেছন,
তার ফসবুক আইিড ব বহার কের হজরত মুহা দ (সা.)- ক অবমাননা করা হেয়েছ। য মুসিলম ছেলিট এ কাজ
কেরেছ, তােকও ফতার করা হেয়েছ। শকাতর এই ঘটনােক ক  কের অনাকাি ত ঘটনা ঘেট গল। ানীয়

শাসন, জন িতিনিধ, গণ মা রা শ  হােত িবষয়িট সামাল দয়ার উেদ াগ ননিন। এ ঘটনািট এত দূের গল
িকভােব- এই  িক  জনমেন রেয়ই গেছ। জব রটনাকারীেদর িব ে  ঁিশয়াির উ ারণ কের ধানম ী শখ
হািসনা ভালা ই েত আর কান অ ীিতকর ঘটনা এড়ােত ধয ধারণ ও জেব কান না িদেত দশবাসীর িত
আ ান জািনেয়েছন। পাশাপািশ যারা  এই ই েক ক  কের ঘালা  পািনেত মাছ িশকােরর অপেচ া  চালাে
তােদরও ফতার করা হেব। ভালার ঘটনা সে  িতিন বেলন, যখনই দশ অ গিতর িদেক এিগেয় যেত থােক,
তখনই একে ণীর লাক সব সময় দেশ অি িতশীল পিরি িত সৃি র  অপেচ া  চালায়।  এিদেক, পুিলশ সদর
দফতর এক সংবাদ িব ি েত জািনেয়েছ, ভালার বারহানউি ন উপেজলায় পুিলশ-জনতা সংঘেষর ঘটনায় িনহত
চারজেনর মেধ  অ ত জেনর মাথা ভাঁতা অ  ারা থঁতলােনা িছল বেল িনি ত কেরেছন কতব রত িচিকৎসক।
স তকারেণই এেদেশর মা েষর দািব, আইনশৃ লাবািহনী দেশর চলমান আইনা গ ি য়ায় তদ  কের আসল
সত  বর কের জনগেণর স ুেখ কাশ ক ক।

এখন আিস নীিতর কথায়। এ সমােজ নীিত সবেচেয় বিশ উ ািরত সত । এিট একিট বড় ব ািধ। ২০ অে াবর
নীিতর অিভেযােগ কারা অিধদফতেরর উপমহাপিরদশক (িডআইিজ) বজলুর রশীদেক ফতার কেরেছ নীিত

দমন কিমশন ( দক)। িরয়ার সািভেসর মাধ েম ঘুেষর কািট কািট টাকা লনেদন ও অৈবধ স দ অজেনর
রহ  উ ঘাটেন বজলরু রশীদ ও তার ী রা া ন নাহারেক স নবািগচায় দেকর ধান কাযালেয় িজ াসাবাদ
কের দক। িজ াসাবােদ তােদর িব ে  িরয়ার সািভেস মাধ েম অৈবধ লনেদেনর তেথ র সত তা পায় সং ািট।
এর আেগ আেরক কারা অিধদফতেরর উপমহাপিরদশক পাথেক সীমাহীন নীিতর অিভেযােগ ফতার করা হয়।
বশিকছু কারা কমকতার তািলকা কের নীিতর তদ  করা হে । এসেবর মেধ  জলর, জল পার রেয়েছন।

তারা নািক িবেদশ-িবভূঁইেয়ও স দ পাচার কেরেছন, বািড় িনমাণ কেরেছন।

দেশর  ুল-কেলজ-িব িবদ ালেয়  না  পিড়েয়  িবেদেশ  ছেল- মেয়েদর  পড়াে ন।  পুিলেশর  উপমহাপিরদশক
(িডআইিজ) িমজা র রহমানেক কারাগাের পাঠােনা হেয়েছ। ঘুষ লনেদেনর একই কারেণ এনামলু বািছর নােম

দেকর এক পিরচালক কারাগাের। শখ হািসনা সরকােরর আমেল য রাজনীিতর দাহাই িদেয়ও নীিতসহ কান
অপরাধ কের আর কান েমই পার পাওয়া যােব না, এিট পির ার। সই ব ি  শাসেন কমরত হাক বা কারা

শাসেন কমরত হাক বা পুিলেশই কমরত হাক না কন? ধানম ী শখ হািসনা ছাড়া কান সরকার ধােনর এ
ধরেনর দৃঢ়তা আেগ দশবাসী ত  কেরিন।
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