রােবয়া তীক িক ও কন?
সারণ ড

এই তীেকর অিধকারীরা ২০১৩ সােলর ৩ জুলাই সংঘিটত সনা অভুানকারীেদর আমেণ রােবয়া আল-আদািবয়া ােণ
শহীদ হয়।
িমশেরর জনগণ তােদর িবাস, াধীনতা, ভিবত এবং তােদর ভােট িনবািচত িমশেরর থম িসেড এর জ ২৮ জুন
রােবয়া আল-আদািবয়া ােণ িব ইিতহােসর অভূতপূব এক সিিলত িতেরাধ  কের। সখােনই তারা থমবােরর মত চার
আুেলর মাধেম রােবয়া তীকিট ববহার করা  কের। এিট থম ক আিবার কের িকংবা ক থম এই তীেকর ধারণা
দয় তা অাত।
যখন তােদরেক ই মাস পের িজাসা করা হল এই তীেকর অথ িক তারা বাখা করলঃ এিট “রােবয়া তীক”।
আরবী ভাষায় রােবয়ার অথ চার বা চতুথ। এই ােণর নামকরণ করা হেয়েছ রােবয়া আল-আদািবয়ার নােম িযিন
আাহর একিন বাােদর মেধ একজন আশীবাদপু মিহলা। পিরবােরর চতুথ সান হওয়ার কারেণ তাঁর নাম
রােবয়া রাখা হয়। আমরা এই তীক ববহােরর মাধেম তাঁর ৃিত লালন কির।
িতীয় য কারেণ এই তীকিট  বহন কের তা হল কৃতপে জামাল আুল নােছর, আেনায়ার সাদাত এবং সিন
মাবারেকর পর মুহাদ মুরিস িমশেরর চতুথ িসেড িছেলন। আমরা জনগণেক তাঁর িসেডি রণ কিরেয় িদেত এই
তীক ববহার কির।
এছাড়াও যারা তাহিরর য়াের সনা অভুান সমথন করেত সমেবত হেয়িছল তারা ই আুেলর সাহােয িভ িচ ববহার
করত। আমরা তােদর মত হেত পাির না। আমরা রােবয়া িচ ববহার কের তা ছিড়েয় িদি যােত আমরা তােদর থেক িনেজেদর
পৃথকভােব উপাপন করেত পাির।
যখন গণতপী সমােবশকারীরা ১৪ আগের েত এই বাখা দান করল তখন িমশেরর সনাবািহনী ইিতহােসর জঘতম
গণহতার উেে রােবয়া আল-আদািয়য়ায় েবশ করল। যারা এই তীেকর বাখা দান কেরিছল হয়ত তারাও শাহাদাত বরণ
কেরেছ। মৃতুর পূেব শষবােরর মত এই তীকিট দশন কেরেছ এমন মােষর ছিব এবং িভিডও ফুেটজ এই ওেয়বসাইেট
রেয়েছ।
িমশের গণহতার পর রােবয়া তীকিট তুলনামূলকভােব অিধক পিরিচিত লাভ কের এবং তখন থেক এিট সম মুসিলম িবে
ছিড়েয় পেড়। খুবই অ সমেয় এই তীকিট সকল মতাদেশর মুসিলমেদর িনকট হণেযাগতা লাভ কের এবং িমশেরর হাজার
হাজার সাধারণ জনগেণর উপর সিহংস আচরেণ নীরব সমথনদানকারী াচ ও পাােতর রাের িবে িতবাদী সকল ণীর
মাষ এই তীকিট হণ কের।
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রােবয়া তীকিট বুঝােনার জ য িবিভ লােগা িডজাইন করা হেয়িছল তার মেধ হলুদ বাকাউের উপর কােলা হােতর
িডজাইনিট জনমেন অেনক বিশ আেবদন সৃি কের। জনগণ এিট সব ববহার করা  কের। িডজাইনিটর বাপাের একিট
িবষয় উেখেযাগ য এই লােগার িডজাইনাররা হলুদ রিট জজােলেমর াতুস সাখরা মসিজেদর গুজ িনেদশ করেত
এবং কােলা রিট কাবা শরীফ আবৃতকারী কােলা কাপড়িট িনেদশ করেত ববহার কের।
রােবয়ার শহীদেদর আশীবােদ পরবতীেত রােবয়া তীকিট জাতীয় সীমানা ছািড়েয় ছিড়েয় পড়ল এবং িব মুসিলম সদােয়র
তীেক পিরণত হল। এই ওেয়বসাইেট “রােবয়া িক” এ ের য সকল উর পাওয়া যাে তা িববাপী মুসলমানেদর িবিভ
বাখার সংকলন।
আজও মুসিলম বুিজীবী, িচািবদ, সাংবািদক এবং সাধারণ জনগণ এই তীকেক িবিভ দৃিেকাণ থেক বাখা কের যাে।
াচ ও পাােত ইসলাম ও মুসলমানেদর ল কের চেল আসা গণহতা, জুলুম এবং দীঘিদনবাপী রাজৈনিতক, অথৈনিতক
এবং সাংৃিতক অবদমেনর িতিয়ায় রােবয়া তীকিট হে পুনজাগরেণর তীক।
পিমা ধান-ধারণা যমন গণত, মানবািধকার, াধীনতা, সমতা এবং বাঁচার অিধকার এসব ায়ই িমুখী নীিতেত েয়াগ করা
হয় যা িফিলীন, িসিরয়া, বসিনয়া এবং সবেশষ িমশের আমরা ল কেরিছ। রােবয়া তীেকর অেরণায় এইরকম ধান-ধারণা
ইসলামী নীিতর িভিেত পুনবাখা করা হেব।
আাহর সাহােয এই জাগরণ জািত-িবাস িনেবেশেষ েতক বির জ অেরণার উৎস িহেসেব কাজ করেব যারা এই
পৃিথবীেত ায়িবচার, সমতা ও াধীনতা চায়। অিধকার ও াধীনতা লােভর জ েতক ভাল েচােক সমথন জানােনা একিট
মানব িশাচােরর লণ।
রােবয়া তীকিট এবং শহীদেদর আশীবাদ মুসিলম জনগণ এবং জািতেক পুনরায় ঐকব করেছ যারা াচ ও পাােতর
উপিনেবশেদর ারা িনধািরত সীমানার কারেণ িবভ িছল। কান দশ, দল বা বি এই তীকেক কবলমা িনেজর বেল দািব
কের না। তাই তারা শহীদেদর খািতের আাহ য আশীবাদ মুসিলম উার উপর অবতীণ কেরেছ তা ন করা থেক িবরত
থােক।
সূঃ http://www.r4bia.com/
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