মিশরীয় উত্থান, মিমরয় গ ালক ধাাঁধাাঁ এবং বাংলাদেদশর
যুদ্ধাপরাধীরা
শুজা রশীে

নীল নদের গেশ মিশর। উববর, নেী বামিত উপতযকাদক গকন্দ্র কদর গিখাদন

দে উদেমিদলা এক

িুজলা িফলা িভ্যতা, উন্নত িিাজ বযবস্থা। উন্নয়দনর অদনক মেদক অগ্রির িদলও িুউচ্চ ইিারত
এবং স্থাপতয মনিবাদন তাদের বুযৎপমি আজও মপরামিড, মফংি এর িত উোিরদের গভ্তর মেদয়
গবাঁদে আদি। িভ্যতার গিই শীর্ব গেদক অদনক কাল আদ ই পমতত িদয়দি মিশর। মকন্তু িোৎ কদরই
এই একমবংশ শতাব্দীদত এদি গযন গিই অস্তমিত িুযব গেদক আবার জ্বদল উদেদি নতু ন উমিপনার
আগুন। আরব উত্থাদনর ফদল েীর্বকামলদনর শািক গিািদন িুবারাক িরকাদরর পতদনর পর মিশদরর
জনতার িদধয গয নতু ন স্বদের জা রন িদয়মিল, গযভ্াদব একটি

েতামিক পদ্ধমতদক গ্রিে করবার

আকুলতা এবং উেগ্রীবতা গেখা মেদয়মিল তার পমরেমতদত খুবই স্বল্প গভ্াদের বযাবধাদন মনববামেত িদয়
িরকার

েন করবার িুদযা

গপদয়মিদলন িুিমলি ব্রাোরহুদডর িিেবন পুষ্ট গিািাম্মে িমিব। মকন্তু

েুভ্বা যবশতঃ এই ঐমতিামিক ক্রামিকাদল প্রায় িিান িিান ভ্াদব মবভ্ক্ত মিশরীয় েুই মশমবদরর
জনতাদক – ধিবপমি এবং ধিব মনরদপক্ষ - একই প্লােফদিবর নীদে িংযুক্ত রাখার প্রয়াি না কদর িমিব
তার িকল মডমক্রদক গয গকান ধরদনর েযাদলদের বমিভ্ুব ক্ত করা িি জনতার অভ্ু যত্থানদক জীমবত
রাখার প্রয়াি বদল মেমিত কদর মনদজদক গয গকান ধরদনর পেদক্ষপ গনবার পমরপূেব ক্ষিতা প্রোন
কদরন। ফলস্বরুপ উোরদেতা এবং ধিব মনরদপক্ষ েলগুমল দ্রুত মনদজদেরদক িমরদয় গনয় তার িত্রিায়া
গেদক। তাদের ভ্ীমত মিদলা িমিব দ্রুত মিশরদক কদোর ধিব মভ্মিক প্রশািদনর মেদক গেদল গেবার
ধান্দা করদিন। মিশদরর নতু ন ফারাউন বদল মেমিত িমিবর মবরুদদ্ধ দ্রুত

দে ওদে জনিত এবং

িৃমষ্ট িয় আদরক অগ্নুৎপাদতর – এবার িমিবর ধিবপিী িিেবক এবং ধিব মনরদপক্ষ মবদরাধী পদক্ষর
িদধয। প্রেু র োং া িাঙ্গািার পর আমিবর িস্তদক্ষদপ এবং ইিলামিস্ট গ্রুপ িুিমলি ব্রাোরহুডদক পুনরায়
গবআইমন গর্ার্না করবার পর পমরমস্থমত খামনকো মনয়িদে এদিদি। যাই গিাক, মিশদরর র্েনাবলী
এবং তার িতযতা ও বযাখযা মনদয় নানা িুমনর নান িত োকদত পাদর মকন্তু গয কোটি অবধামরত
ভ্াদব িতয তা িদে ধিব ভ্ীরু িানুদর্রাও আর ধিব মভ্মিক রাজনীমতদত আদ র িত আগ্রিী নয়।
মিশদরর মিংিভ্া

অমধবািীরা িুিমলি িদলও তারা ধদিবর নাদি এক গেেীর িানুদর্র িাদত গেদশর

িকল ক্ষিতাদক কুমক্ষ ত িবার িুদযা

কদর মেদত োয়মন। ব্রাোরহুদডর িাদে িাত মিমলদয় মিশরদক

মক ইরাদনর িত আদরকটি গেদশ পমরেত করদত গেদয়মিল িমিব? িয়ত। মনদেন পদক্ষ আদধবক

মিশরীয়রা তাই মবশ্বাি কদরদি। আর তার পমরেমত মিিাদবই মিশদরই বলা যায় প্রেি বাদরর িত
িুদখািুমখ িংর্দর্ব মলপ্ত িদয়দি িুিমলিদের েুই মবপরীত গরাত। আপাতত আমিবর তত্বাবধায়দন গিখাদন
ক্ষমনদকর শামি মবরাজ করদলও এই মবদরাধীতা গয আবার িাো োম দয় উেদব তাদত িদন্দদির গকান
অবকাশ গনই। ধদিবর নাদি মিশরীয় খ্রীস্টানদের িতযা, মবদেশীদেরদক আক্রিে করা এবং স্বধিীদেরদক
মবদশর্ পদ্ধমতদত ধিব পালন করদত বাধয করা – এই জাতীয় গস্বোোরীতা িংখযা

মরষ্ট িুিমলিরা

গয েু পোপ গিদন গনদব না তা প্রিাে কদরদি মিশদরর ধিব মনরদপক্ষ জনদ ামষ্ট। িম্ভবত গিই মেন
আর গবশী গেমর গনই যখন িারা পৃমেবীর উন্নত িনষ্ক িুিলিাদনরা রুদখ োাঁোদব গিই িব
জামলিদের মবরুদদ্ধ যারা পমিিীয় গেশগুমলদক স্বাোোরীতার গোর্াদরাপ কদর মনদজরাই গিদত উদেদি
িতযাযদে। িয়দতা িিয় এদিদি এই িব ইিলামিস্ট খুনীদেরদক নবয যুদ র জামলি বদল িনাক্ত
করবার। গকমনয়ায় িেয র্দে যাওয়া গিািামলয়ার আল-শাবাদবর গেদরামরস্টদের িাদত অিিায়
অদনকগুমল প্রাদের িামন আিাদের গোদখ আঙ্গুল মেদয় মক তারই জ্বলি উোিরে তু দল ধরদি না?
প্রায় প্রমতটি িধপ্রাদেযর আরব গেশগুমলর িত জটিল আেব িািামজক পমরমস্থমতর িধয মেদয়
মিমরয়া মস্থমতশীল গেদকদি েীর্বমেন। মিরীয় গনতা িামফজ আল আিাে ক্ষিতায় আিবার পর
গিকুলার িিাজ বযবস্থা

োর নাদি ধীদর ধীদর িকল প্রামতষ্ঠামনক ক্ষিতা কুমক্ষ ত কদরদি। মকন্তু

িুমন্ন িুিমলি গ্রুপগুদলা তার অমধনায়কত্ব িানদত আনাগ্রি গেমখদয় মবদরামধতা করদত উেযত িদল
তাদেরদক কদোর িদস্ত মনয়িে করা িয়।

পরবমতব দত বাশার আল আিাে ক্ষিতায় এদল গেদশর

রাজননমতক পমরমস্থমতর পমরবতব ন িদব বদল অদনদকই আশা কদরমিল। মকন্তু বাস্তদব তার উদটাোই
িয়। ২০১১ িাদল রাজননমতক উন্মুক্ততা এবং রাজননমতক বন্দীদের িুমক্তর োবীদত আদন্দালন শুরু
িয় এবং দ্রুত তা মিমরয় আমিব এবং িশস্ত্র মবদরাধী েদলর িদধয

ৃি যুদদ্ধ পমরেত িয়।

ত

িািগুমলদত শুধু গয নারী পুরুর্ বালক বামলকাদেরদক মনমববোদর িতযা করা িদয়দি তাই নয়,
িরকারী এবং িম্ভবত মবদরাধী পক্ষও বযবিার কদরদি রািায়মনক অস্ত্র। িৃমষ্ট িদয়দি আদরকটি জটিল
পমরমস্থমতর। এক মেদক বাশার আল আিাে এবং মিমরয় আমিব যাদের অমভ্িত মবপক্ষীয় গযাদ্ধারা
িুলত গেরমরস্ট যাদের উদিশয মিমরয়াদক ধ্বংশ করা এবং অনয মেদক রদয়দি নানা গ াত্র গেদক
আিা গজােবদ্ধ িওয়া গযাদ্ধারা যাদের িন িানমিকতা এবং অমভ্িত িবদক্ষদত্র এক নয়। তাদের
কার মক উদিশয গিো এখনও পমরপূনবভ্াদব পমরষ্কার নয়। বাশার আল আিাদের যমে পতন িয়
তািদল তাদের িদধয গক ক্ষিতা কুমক্ষ ত করদব এবং মক জাতীয় শািনতদির িৃমষ্ট িদব তা আদেৌ
পমরষ্কার নয়। মকন্তু গিই ভ্মবর্যদতর কো আপাতত ভ্ু দল ম দয় বলা যায় এই

ৃি যুদদ্ধ গয পমরিাে

নৃশংিতা উভ্য় পক্ষ গেদকই প্রেমশবত িদয়দি তাদত মবজদয়র আনন্দ কতখামন আনন্দিুখর িদব তাদত
িদন্দি আদি। িরকারী পক্ষ গযিন মনমববোদর িতযা কদরদি মনরীি িানুর্ জনদক গতিমন মবপক্ষও
গেমখদয়দি অনমভ্দপ্রত মনষ্ঠুরতা। উোিরন স্বরুপ বলা যায় জননক কিান্ডাদরর িৃত এক মিমরয়
সিমনদকর হৃৎমপণ্ড গকদে গবর কদর খাওয়া এবং গিই েৃশয ইউটিউদব উদে যাওয়া। এই জাতীয়
আেরে কখনই মবশ্ব েরবাদর ভ্াদলা েৃষ্টীদত গেখা িয় না।

িাত্র অল্প কদয়কমেন আদ
অমভ্দযাদ

মবপদক্ষর এলাকায় রািায়মনক গবািা গফদল িতযাকান্ড র্োদনার

পমিিীয় গেশগুদলা মিমরয়ার উপর আক্রিনাত্বক িদয় ওোয় রামশয়া দ্রুত এম দয় এদি

একটি িিদ াতায় গপৌাঁিাদত িািাযয কদরদি এবং আদরকটি জটিল পমরমস্থমত িৃমষ্ট িওয়া গেদক
আপাতত পৃমেবী রক্ষা গপল মকন্তু এই অবিদর একটি অতযি গুরুত্বপূেব বযাপার িকদলর েৃষ্টী আকর্বে
কদরদি।

আদিমরকা, মব্রদেদনর িাধারে জনতার িতািত োওয়া িদল তাদের অমধকাংশই নীমরি

মিরীয়দের অকাল িৃতুয গেদখও তাদের িরকারদক গিই গেদশ ম দয় রক্ষাকতব ার ভ্ু মিকা পালন করবার
অনুিমত মেদত আগ্রিী

িয় মন। এখন প্রশ্ন িদে এো মক ভ্াদলা মকিু র ইমঙ্গত নামক িদন্দর? একেু

খমতদয় গেখা যাক।
এটি পমরষ্কার িদয়দি গয িুিমলিদের িদধয এই বযাপাদর িতদ্বন্দ মকিু োকদলও অমধকাংশই
িদন কদরন পমরমস্থমত যাই গিাক আদিমরকা বা পািদতযর গিখাদন নাক

লাদনার গকান প্রদয়াজন

গনই। তাদের কাদি এই জাতীয় অনুপ্রদবশ অযামেত এবং উদিযশযপ্রদোমেত। মকন্তু তাদের অদনদকই
ভ্ু দল যান অদনক গক্ষদত্রই েুববল মকংবা িংখযালর্ু গ াষ্ঠীরা ভ্য়ানক অতযোর অমবোদরর শীকার িয়
এবং তার মবরুদদ্ধ লোই করবার িত না োদক তাদের ক্ষিতা না অস্ত্র এবং অেব বল। তখন তারা
িয় অিিায়ভ্াদব িৃতুযিুদখ পমতত িয় নয়দতা প্রাে িাদত মনদয় পামলদয় যাবার গেষ্টা কদর। িবাই
িফল িদত পাদর না। মিমরয়ায় খুব িম্ভবত এখন গিই জাতীয় পমরমস্থমতর িৃষ্টী িদয়দি। গিখাদন
িশস্ত্র

ৃি যুদদ্ধর মেদক র্েনা গিাে মনদলও মিংি ভ্া

িানুর্ গরফ জান িাদত মনদয় মেন গুজরান

করদি। এই জাতীয় পমরদবদশ রািায়মনক অদস্ত্রর িুদখ মনদজদেরদক রক্ষা করবার িত মক িুদযা
োকদত পাদর িাধারে িানুদর্র কাদি? পরাশমক্তর কাদি িািাদযযর আদবেন করার যমে গকান িিয়
কখনই আদি এটি ঠিক গিই িিয়। মকন্তু আফ ামনস্থান এবং ইরাদকর ঋোত্বক অমভ্েতার পর
আদিমরকা এবং বৃদেদনর িাধারে জনতাও িদয় উদেদি সবরী। ভ্মবর্যদত মনরীি িানুদর্রা যমে
সস্বরাোরী শািক মকংবা গ াষ্ঠীর িাদত মনপীমেত এবং মনযবামতত িয় তখন তাদেরদক িািাযয করবার
জনয এম দয় যাবার আগ্রিী শমক্তর অভ্াব িদল কাউদক গোর্ারপ করা যাদব না। মিমরয়ার
ভ্ু ক্তদভ্াম রা আপাতত গকান িািাযয পাদব না।
বাংলাদেদশ যুদ্ধাপরাধীদের মবোর িদে। ধিীয় অনুদপ্ররোয় উেবুদ্ধ এই স্বাধীনতা মবদরাধী
বযমক্তরা শুধু শ্ত্রুর িাদে িাতই গিলায় মন তারা িতযাযেও োমলদয়দি বাংলাদেদশর িাটিদত। তাদের
অদনদকর মবরুদদ্ধই অমভ্দযা

প্রিান িদয়ি গকাদেব, কঠিন শামস্তর বযবস্থা িদয়দি। গিই মবোরকাযব

মনদয় কাদরা গকান মদ্বিত আদি মকনা গিো আিার মবোযব নয় মকন্তু প্রশ্ন করদবা ধিীয় মবশ্বািদক
বযবিার কদর বববতা এবং নৃশংিতার গশর্ মক কখন িদব? এবার মক িিয় এদিদি ধিীয় গেতনাদক
বযবিার কদর এই পৃমেববীদত যারা নারকীয় নৃশংিতাদক গেদন এদনদি তাদেরদক এক বাদকয নাকে
কদর গেবার? ধিব মবশ্বাি একটি বযামক্ত ত বযাপার। যখন মকিু ধিীয় গপ্ররোয় উেবুদ্ধ িানুর্
অদনযর অমধকার এবং বযামক্তস্বিাদক তু ে কদর মনজস্ব মবশ্বাদির ওজন অনযদের উপর মনমববোদর
োমপদয় মেদত োয়, প্রদয়াজদন িতযা, মনযবাতন, নৃশংিতার আেয় মনদত মপিপা িয় না তখন মিশদরর

অিংখয গিমকউলার িুিমলিদের িত যারা বনযার পামনর িত গনদি এদিমিদলা রাস্তায়, তীব্র প্রমতবাদে
জ্বামলদয় মেদয়মিদলা

মিশদরর রাজননমতক প্রাংেনদক মদ্বতীয়বাদরর িত, আিাদেদরা মক প্রমতবাদে

িুখর িদয় ওো উমেত নয়? মনমববোদর িানুর্দক িতযা করবার লাইদিন্স তাদেরদক আল্লাি কদব
গকাোয় মকভ্াদব মেদয়দিন? িব মকিু দক গজিাে বদল োমলদয় মেদয় িতযাকান্ড আর মনিবিতাদক
প্রোবদ্ধ করবার অমধকার তাদেরদক গক মেদয়দি? আল্লাির নাদি মনমববোদর িতযাযে োলাদনার
িুদযা

ইিলাি শুধু নয়, গকান ধদিবই গনই। এই িব িতযাকারীদের ফাাঁমিই যেপযুক্ত শামস্ত।

