অখণ্ড-ভারেতর
েমাহ
ও
বাংলােদেশর অস্িতত্েবর ভাবনা
আসন্ন িক আেরক িবপর্যয়? –
বাংলােদশী মুসলমােনর েচতনার িবভ্রাট েয িদন িদন ভয়ানক রূপ িনচ্েছ
েস প্রমাণ প্রচুর। েরাগ িনেয় জিটল পরীক্ষা-িনরীক্ষার তখনই
প্রেয়াজন হয় যখন েসিট েদেহর মধ্েয লুিকেয় থােক। িকন্তু
বাংলােদেশর মুসলমােনর েচতনার েরাগিট এখন আর লুিকেয় েনই, বরং
সর্বিবধ িসম্পটম িনেয় তার উপস্িথিত জািহর করেছ। জাতীয় জীবেন েকান
েরাগই -তা েস রাজৈনিতক, সামািজক, সাংস্কৃিতক বা ৈনিতক েহাক, হঠাৎ
আেস না। বােড় বহুকাল ধের। ঝড় শুরু হওয়ার আেগ েথেকই আকােশ েযমন
কােলা েমঘ জমেত শুরু কের েতমিন জািতর জীবেনও কােলা েমঘ জমেত থােক
িবপর্েযর বহু আেগ েথেকই। কােলা েমঘ েদেখও ঝেড়র আলামত েটর না
পাওয়ািট অজ্ঞতা। েতমিন মানব জীবেনর ভয়ানক অজ্ঞতা হল, প্রচণ্ড
িবচ্যুিত ও পথভ্রষ্টতার মধ্েয েথেকও তা িনেয় েবােধাদয় না হওয়া। এ
অজ্ঞতা িনরক্ষরতার েচেয়ও ভয়ানক। অথচ বাংলােদেশ েসিটই হচ্েছ। এমন
অজ্ঞতা েয শুধু েদেশর েসক্িযউলার রাজৈনিতক েনতা-কর্মী ও
বুদ্িধজীবীেদর মােঝ িবরাজ করেছ তা নয়, প্রকট রূপ ধারণ কেরেছ
তােদর মােঝও যারা িনেজেদরেক ধর্মভীরু মুসিলম ও ইসলািম আন্েদালেনর
কর্মী বা সমর্থক বেল দাবী কের।
কর্পুর েযমন িদন িদন হাওয়ায় হািরেয় যায়, বাংলােদেশর মানুেষর
আক্িবদা ও আচরণ েথেক ইসলামী িবশ্বাস ও মূল্যেবাধও েযন হাওয়ায়
হািরেয় যাচ্েছ। ফেল আজ েথেক ৫০ েথেক বছর আেগ বাংলার মানুষ
ইসলােমর যতটা কােছ িছল এখন ততটাই দূের। তখন িবছিমল্লাহ বা
আল্লাহর উপর আস্থা িনেয় অন্ততঃ মুসলমানেদর মােঝ িবেরাধ িছল না।
অথচ এখন ঈমােনর েস েমৗল িবশ্বাসিট েদেশর শাসনতন্ত্ের উল্েলখ করাও
অসম্ভব হেয় উেঠেছ। ইসলাম েথেক বাংলােদেশর মানুষ েয কতদূর দূের
সেরেছ এ হল তার নমুনা। আর এ অবস্থা সৃষ্িটর জন্য েযিট সফল ভােব
কাজ কেরেছ েসিট েসক্িযউলার িশক্ষা ব্যবস্থা। এ িশক্ষা ব্যবস্থার
মূল প্রবর্তক িছল ব্িরিটশ শাসেকরা। এর মূল কাজিট মুসলমানেদর ঈমান
বা আল্লাহর উপর আস্থা বাড়ােনা িছল না, িছল ইসলাম েথেক দ্রুত দূের
সরােনা। মহান আল্লাহপাক ও তার রাসূল িক বলেলন েসিট অতীেত েযমন
গুরুত্ব পায়িন, এখনও পাচ্েছ না। বরং গুরুত্ব পাচ্েছ ডারউইন,
ফ্রেয়ড, মার্কস,এঙ্েগলস, ল্যাস্কী, রােসল বা উইলসেনর মত অমুসিলম

ব্যক্িতবর্গ িক বলেলা েসিট। িবষ েযমন েদেহর অভ্যন্তুের ঢুেক
েদেহর প্রাণশক্িত িবনষ্ঠ কের, েসক্িযউলার িশক্ষা ব্যবস্থাও েতমিন
িবনষ্ট করেছ ঈমান। তাই আল্লাহর উপর আস্থা িবলুপ্ত করার লক্ষ্েয
েসক্িযউলার
ও
নাস্িতকেদর
আর
লািঠ
ধরেত
হচ্েছ
না,েদেশর
িশক্ষ্যাব্যবস্থাই েসিট ত্বিরৎ সমাধা করেছ। ফেল েদেশ ৯০ ভাগ
মুসলমান -এ পিরসংখ্যানিট িনছক বইেয়র পাতায় রেয় যাচ্েছ; েদশবাসীর
কাজ-কর্ম, ঈমান-আক্বীদা, নীিত-ৈনতীকতায় নয়। বরং বাড়েছ মঙ্গল
প্রদীেপর কদর। এ িশক্ষা ব্যবস্থার ফেলই সফল ভােব সমাধা হেয়েছ
েকাট-কাছাির, আইন-আদালত, প্রশাসন ও রাজনীিত েথেক ইসলাম সরােনার
কাজ। আল্লাহর দ্বীনিটর এমন িনষ্ঠুর অবমাননা স্বচক্েষ েদখার পরও
রুেখ দাঁড়ােনার েলাক েদেশ শতকরা ২ জনও নাই। থাকেল ঢাকা শহের
শিরয়েতর পক্েষ লক্ষ লক্ষ মানুেষর িমিছল হত। আর শতকরা ৯০ জন
মুসলমােনর েদেশর ইসলােমর এরূপ পরাজয় েডেক আনার জন্য ভারত, ইসরাইল
ও মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রসহ তাবত ইসলামী িবেরাধী শক্িতর কােছ কদর
বাড়েছ েদেশর েসক্িযউলার রাজনীিতিবদ, িশক্ষািবদ, বুদ্িধজীবী,
প্রশাসিনক কর্মকর্তা ও এনিজও কর্মীেদর। ভূয়শী প্রশংসা পাচ্েছ
ইসলামেক পরািজত করার এ বাংলােদশী মেডল। ফেল র্যাব বা পুিলেশর
হােত ভয়ানক ভােব মানবািধকার লংিঘত হেলও তা
শাসকগণ িনন্দা দূের থাক, মুখ খুলেতই রাজী নয়।

িনেয়

পাশ্চাত্েয

কুিশক্ষার িবপর্যয়
শূণ্যস্থান বেল এ জগেত িকছু েনই। শূণ্য স্থান থােক না েচতনা
রাজ্েযও। সুিশক্ষার ব্যবস্থা না হেল েদশবাসীর মেনর ভূবন
কুিশক্ষার দখেল যােবই। তখন ইসলােমর শত্রুপক্েষর িবজেয় অর্থদান,
শ্রমদান ও রক্তদােনর কাজিট কুিশক্ষাপ্রাপ্ত জনগণই িনজ গরেজ সমাধা
কের েদয়। কুিশক্ষা তখন ইসলামেক পরািজত করার কােজ সফল হািতয়ার
রূেপ কাজ েদয়। একারেণ যারা ইসলােমর িবজয় চায় তারাও সর্ব প্রথম
েযিটেক গুরুত্ব েদয় েসিট েদশবাসীর সুিশক্ষা। এবং বন্ধ কের েদয়
কুিশক্ষার সকল প্রিতষ্ঠানেক। এরূপ কাজিট িছল নবী-রাসূলেদর।
মুসলমানেদর দায়ভার েতা েস কাজেক চালু রাখা। মহান আল্লাহতায়ালাও
তাঁর সর্বেশষ নবী (সাঃ)েক সর্বপ্রথম েয পয়গাম িদেয় পািঠেয়িছেলন
তা নামায-েরাযার নয়, বরং জ্ঞানার্জেনর। সাম্প্রিতক কােল ইসলামী
িশক্ষার গুরুত্ব এবং েসক্িযউলার িশক্ষার কুফল যারা সবেচেয় েবশী
বুেঝিছেলন তারা হল ইরানী আেলেমরা। মহম্মদ েরজা শােহর প্রিতষ্িঠত
েদেশর সকল েসক্িযউলার কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়গুেলােক িতন বছেরর জন্য

তাঁরা বন্ধ েরেখিছেলন। িকন্তু ইসলােমর নােম পািকস্তান প্রিতষ্ঠা
েপেলও েদশিটর েনতােদর দ্বারা েসিট হয়িন। যারা ইসলােমর পক্েষর
শক্িত িছল তারাও িবষয়িটেক েতমন গুরুত্ব েদনিন, ফেল ইসলামী
িশক্ষার প্রবর্তন িনেয় আন্েদালনও কেরনিন। এরফেল বহাল তিবয়েত েথেক
যায় ব্িরিটেশর প্রবর্িতত েসক্িযউলা িশক্ষাব্যাবস্থা। পাশ্চাত্েযর
েযৗন িফল্ম এবং রািশয়া ও চীেনর সমাজতান্ত্িরক বই ও পত্র-পত্িরকা
যােত অবােধ প্রেবশ করেত পাের েসজন্য েদেশর দরজা পুরাপুির খুেল
েদয়া হয়। যুবকেদর েচতনায় মহামাির বাড়ােত এগুেলাই পরবর্তীেত ভয়ানক
জীবানূর
কাজ
কের।
পািকস্তান
আমেল
েদেশর
েরলস্েটশন
ও
লঞ্চঘাটগুেলােক েস জীবাণূ-ব্যবসায়ীেদর হােত িলজ েদয়া হেয়িছল।
এভােব েদেশর এবং েসসােথ ইসলােমর ঘেরর শত্রু বাড়ােনা হেয়িছল িবপুল
হাের। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ শুরু েথেকই যারা প্রবল
িবেরাধীতা কেরিছল তারা হল েসক্িযউলার এবং সমাজতন্ত্িররা।
সমাজতন্ত্র মারা েগেছ, িকন্তু মারা যাওয়ার আেগ মরণ েছাবল েমের
যায় পািকস্তােনর বুেক।
পািকস্তােন িছল একিট আদর্িশক রাষ্ট্র যার িভত্িত িছল ইসলাম।
ইসলামই িছল পূর্ব ও পশ্িচম পািকস্তােনর মােঝ একমাত্র েযাগসূত্র।
এমন একিট আদর্িশক েদেশর প্রিত েসক্িযউলার ও ইসলামিবেরাধীেদর দরদ
থাকার কথা নয়। বরং এমন েদেশ তােদর রাজৈনিতক মৃত্যু অিনবার্য।
েসিট তারা বুঝেতা বেলই িদবারাত্র েখেটেছ েদশিটর ত্বিরৎ ধ্বংেস।
েসক্িযউলার কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয় েথেক েসিদন যারা েবর হেয়েছন তারা
পািকস্তােনর বা ইসলােমর পক্েষ লািঠ না ধের িনেজেদর শ্রম ও েমধার
িবিণেয়াগ কেরেছন তার িবনােশ। ষােটর দশেক তারা লািঠ ধেরিছেলন
েসািভেয়ত রািশয়া বা চীেনর পক্েষ। আর এখন খাটেছন ভারেতর স্বার্থ
সংরক্ষেণ। একিট উদাহরণ েদয়া যাক। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর সর্ব
প্রথম েয বাঙালীেক পািকস্তান সরকার বৃত্িত িদেয় িবেলেত পাঠান
িতিন হেলন ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র রাষ্ট্রিবজ্ঞােনর িশক্ষক জনাব
আব্দুর রাজ্জাক। অথচ এ আব্দুর রাজ্জাকই িবেলত েথেক িফের এেস েয
কাজিট লাগাতর কেরেছন তা হল পািকস্তােনর িশকড় কাটার কাজ। তৎকালীন
পূর্ব পািকস্তােন এরকম আব্দুব রাজ্জাক িছেলন প্রচুর। এেদরই
অেনেকই এখন খাটেছন ভারেতর পক্েষ। বাংলােদেশর িবশ্বিবদ্যালয়গুেলা
এেদর দ্বারাই ইসলাম-িবেরাধীেদর দুর্েগ পিরণত হেয়েছ। পািকস্তান
েভঙ্েগ েগেলও তােদর িমশন েশষ হয়িন। বাংলােদেশর ভুেগােলর মধ্েযও
তারা ১৯৪৭ েয়র গন্ধ েটর পায়। আর যা িকছু পািকস্তানী তাই েতা
তােদর কােছ ঘৃণ্য।

িহন্দুেদর এেজণ্ডা ও মুসলমােনর এেজণ্ডা
উপমহােদেশর রাজনীিতেত সবসময়ই দুিট পক্ষ িছল। দুই পক্েষর দুিট
িভন্ন এেজণ্ডাও িছল। ফেল ১৯৪৭ সােল রাষ্ট্র িনর্মােনর দুিট
িবপরীত ধারাও িছল। একিট িছল অখণ্ড ভারত িনর্মােনর ধারা। এধারার
েনতৃত্েব িছল কংগ্েরেসর িহন্দু েনতৃবৃন্দ। অপরিট িছল প্যানইসলািমক মুসিলম ধারা। েশষাক্ত এ ধারািটর ফেলই জন্ম েনয়
পািকস্তান। পািকস্তােনর িনর্মােনর মূল িভত্িত িছল িজন্নাহর েদয়া
দ্িব-জািত তত্ত্ব, যার মূল কথা হলঃ িচন্তা-েচতনা,মন ও মনন,নাম ও
নামকরণ,তাহিজব ও তামুদ্দুেদর িবচাের মুসলমানগণ হল িহন্দুেদর েথেক
সম্পূর্ণ এক িভন্ন জািত। তােদর রাজনীিত ও রাষ্ট্র িনর্মােন
লক্ষ্য, িভশন ও িমশন তাই এক ও অিভন্ন হেত পাের। তাই অখণ্ড ও
সংখ্যাগিরষ্ঠ িহন্দু-ভারেতর কাঠােমার মােঝ মুসলমানেদর রাজৈনিতক,
সাংস্কৃিতক ও শিরয়ত অনুসরেণর অিভলাষ পূরণ অসম্ভব। পৃথক ও স্বাধীন
পািকস্তান এ অিভলাষ পূরেণ অপিরহার্য। িহন্দু কংগ্েরস ও ব্িরিটশ
শাসকেদর প্রচণ্ড িবেরাধীতা সত্ত্েবও ১৯৪৭েয় দ্িব-জািতর েস েচতনাই
িবজয়ী হয় এবং প্রিতষ্ঠা পায় পািকস্তান। িকন্তু অখণ্ড-ভারত
িনর্মােনর িহন্দু েনতারা ১৯৪৭েয়র েস পরাজয়েক েমেন েনয়িন।সুেযাগ
খুঁজেত থােক মুসলমানেদর েস িবজয়েক উল্িটেয় েদয়ার। েস সুেযাগ আেস
১৯৭১েয়। ১৯৭১েয় তারা পািকস্তােনর িবরুদ্েধ সামিরক িবজয় লাভ কের
েদশিটর পূর্বাঞ্চেল। ফেল পািকস্তানী েচতনার স্থেল এ অঞ্চেল আবার
েবগবান হয় অখণ্ড ভারেতর িহন্দু ধারা। তেব িহন্দুরা তােদর েস
সাম্প্রদায়ীক প্রকল্পেক মুসলমানেদর কােছ আকর্ষণীয় করেত গােয়
েসক্িযউলািরজেমর েলবাস লাগায়। েসক্িযউলািরজেমর মুসিলম িবেরাধী
আিদরূপিট িনেয় বাংলােদেশর মুসলমানেদর মেন প্রচণ্ড অজ্ঞতা থাকেলও
েস অজ্ঞতা ভারতীয় মুসলমানেদর েনই। বরং ভারেতর মুসিলম িশশুরাও
েসিট বুেঝ। তারা েসিট বুেঝেছ িহন্দুেদর দ্বারা সংঘিটত মুসিলম
িবেরাধী অসংখ্য দাঙ্গায় সহায়-সম্পদ ও আপনজনেদর হািরেয়;েচােখর
সামেন মা-েবানেদর ধর্িষতা হেত েদেখ। িকন্তু িহন্দু-ভারেতর েস
কুৎিসত ভয়ংকর রূপিট পর্দার আড়ােল রাখা হেয়েছ বাংলােদেশর
মুসলমানেদর েথেক। বরং কুৎিসত রূেপ িচত্িরত করা হেয়েছ েদেশর
ইসলামপন্িথ এবং একাত্তেরর পািকস্তানপন্িথেদর। আর এভােব িবপুল
সংখ্যক বাংলােদশীর মেন েযমন সৃষ্িট করা হেয়েছ পািকস্তান-িবেরাধী
প্রচণ্ড ঘৃনা,েতমিন লালন করা হেয়েছ অখণ্ড ভারেতর প্রিত েমাহ।
লাগাতর প্রচারণার ফেল বাংলােদশী মুসলমানেদর মেন এ িবশ্বাসও জন্ম

িনেয়েছ েয,পািকস্তােনর সৃষ্িটই ভূল িছল এবং ভূল িছল িজন্নাহর
দ্িব-জািত তত্ত্ব।
পািকস্তানেক যারা অনর্থক অনাসৃষ্িট বেল তারা েয শুধু ভারতীয়
কংগ্েরেসর িহন্দু েনতৃবৃন্দ তা নয়। তােদর সােথ সুর িমিলেয একই
কথা বেল বাংলােদেশর কম্িযউিনষ্ট,নাস্িতক,জািতয়তাবাদী এবং মুসিলম
নামধাির েসক্িযউলািরষ্টগণ। িহন্দু-মুসিলম িমলন ও অখণ্ড ভারেতর
পক্েষ নানা গূণগােনর কথাও তারা বেল। ১৯৭১েয় েথেক বাংলােদেশর সকল
ছাত্র-ছাত্রী এবং জনগণ শুধু তােদর েস ক্যােসটিটই লাগাতর শুেন
আসেছ। অথচ েকন েয বাংলার মুসলমানগণ ১৯৪৭ সােল িবপুল েভােট
পািকস্তােনর পক্ষ িনল েস কথা তারা বেল না।েস সময় েশখ মুিজব স্বয়ং
েকন পািকস্তােনর পক্ষ িনেলন েস কথাও তারা বেল না। বরং বেল,
পািকস্তান সৃষ্িটই ভূল িছল। তােদর েস িনরচ্িছন্ন প্রচারণা কাজও
িদেয়েছ। ফল দাঁিড়েয়েছ, এখন েস প্রচরণায় প্লাবেন েভেস েগেছ বহু
ইসলামপন্িথরাও। ফেল তােদর সােথ সূর িমিলেয় একই কথা বলা শুরু
কেরেছ তারাও যারা িনেজেদর ইসলামী আন্েদালেনর েনতা-কর্মী বা
সমর্থক বেল দাবী কেরন। এেদর অেনেক আবার েখলাফা প্রিতষ্ঠার কথাও
বেলন। ভারতপন্িথেদর সােথ তাঁরাও ভারতীয় বািহনীর িবজেয়র িদেন
উৎসেব েনেমেছন। বাংলােদেশ ইসলািম ধারার রাজনীিতেত এিট এক গুরুতর
িবচ্যুিত, এবং এক িবশাল েচতনা-িবভ্রাট। তারা এখান যা বেলন
একাত্তেরর পূর্েব েকান ইসলামপন্িথর মুেখ তা কখনই েশানা যায়িন।
অমুসিলম পিরেবষ্িঠত এক ক্ষুদ্র েদেশ িনেজেদর িশক্ষা-সংস্কৃিত ও
ধর্ম িনেয় বাঁচেত হেল িচন্তা-েচতনায় বিলষ্ঠ ইম্যুিনিট তথা
প্রিতেরাধ শক্িত চাই। েরােগর িবরুদ্েধ মানব েদেহ ভ্যাকিসন বা
িটকা েস ইম্যুিনিটই বাড়ায়। তখন কেলরা,যক্ষা বা পিলওর মত ভয়ংকর
েরােগর মধ্েয েথেকও মানুষ িনরাপেদ বাঁচেত পাের।েকারআেনর জ্ঞান ও
ইসলােমর দর্শন মূলত ঈমানদােরর েচতনায় েস ইম্যুিনিটই তীব্রতর কের।
তখন উলঙ্গতা, অশ্িললতা ও নানা রূপ কুফিরর মােঝও মুসলমানগণ ঈমান
িনেয় বাঁচেত পাের। িহজরেতর আেগ মক্কার মুসলমানগণ েতা েতমন এক
ইম্যুিনিটর কারেণই বিলষ্ঠ ঈমান িনেয় েবেড় উেঠিছেলন। অথচ মুসিলম
অধ্যুিষত েসক্িযউলার রাষ্ট্রগুেলােত ইম্যুউিনিট গড়ার েস কাজিট
কিঠন। সাম্প্রদায়ীক বা েমৗলবাদ আখ্যা িদেয় েসিট বাংলােদেশর ন্যায়
বহু েদেশ অসম্ভব করা হেয়েছ। মক্কার কােফর সমােজ নবীজীেক েস কাজ
লুিকেয় লুিকেয় করেত হত। এমন প্রকাশ্েয নামায পড়াও িবপদজনক িছল।
দ্বীেনর এ অপিরহার্য কােজর জন্য েয ব্যাপক অবকাঠােমা দরকার েসিট
েযমন কােফর অধ্যুিষত মক্কায় সম্ভব হয়িন, েতমিন েকান অমুসিলম

রাষ্ট্েরও সম্ভব নয়। নবীজীেক তাই মিদনায় িগেয় ইসলামী রাষ্ট্েরর
প্রিতষ্ঠা
করেত
হেয়েছ।
ইসলামী
রাষ্ট্েরর
কাজ
িনছক
হাসপাতাল,রাস্তাঘাট বা
কলকারখানা িনর্মান নয়। বরং েসিট
হল,ঈমানদার রূেপ েবেড় উঠার উপেযাগী পিরেবশ সৃষ্িট করা;অৈনসলােমর
িবরুদ্েধ প্রিতিট নাগিরেকর মেন ইম্যুউিনিট গেড় েতালা। েকান
রাষ্ট্েরর এর েচেয় েকান গুরুত্বপূর্ণ কাজ েনই। খাদ্য-পানীয় েতা
িবশ্েবর সবেদেশই জুেট।এমন িক পশুও না েখেয় মের না। িকন্তু মুসিলম
মন ও মানস প্রকৃত িনরাপত্তা পায় এবং ঈমানী পিরচয় িনেয় েবেড় উেঠ
একমাত্র ইসলািম রাষ্ট্ের। ইসলাম রাষ্ট্র িনর্মান েতা এজন্যই ফরয।
নইেল কুফিরর িবশ্বব্যাপী স্েরােত হািরেয় যাওয়ার সম্ভাবনাই অিধক।
তখন েস শুধু েবঁেচ থােক পৃতৃদত্ত মুসিলম নামিট িনেয়, মুসিলম
চিরত্র িনেয়। েসািভেয়ত রািশয়ার কম্যুউিনস্ট কবিলত মুসলমানগণ েতা
বহুলাংেশ হািরেয় েগেছ েতা একারেণই। একই কারেণ তারা হািরেয় যাচ্েছ
পাশ্চত্েযর েদশগুিলেতও।
বাংলােদশ মুসিলম সংখ্যাগিরষ্ট একিট েদশ হেল িক হেব, ১৯৭১েয় েয
দর্শেনর উপর েদশিট জন্ম িনেয়িছল তােত মুসিলম রাষ্ট্েরর কাঙ্িখত
েস মূল কাজিটই গুরুত্ব হািরেয়িছল। বরং মাথায় েতালা হেয়িছল বাঙালী
জািতয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মিনরেপক্ষবাদ। অথচ েকারআন ও সূন্নাহ
মেত এ রাষ্ট্েরর এ িতনিট মতবােদর িবশ্বাস করাই কুফির। মুসলমান
হওয়ার অর্থ ধর্ম-িনরেপক্ষ হওয়া নয়, বরং সর্ব-অবস্থায় ইসলােমর
পক্ষ েনয়া। এবং েস পক্ষ েনয়া অর্থ, ইসলােমর িবজেয় িনেজর অর্থ,
শ্রম ও রক্ত েদয়া। শতকরা ৬০ ভােগর েবশী সাহাবী েতা েস কােজ শিহদ
হেয়েছন। মুসলমান কখনও জাতীয়তাবাদী হয় না,হয় প্যান-ইসলািমক। েস
তার পিরচয় ভাষা বা ভূেগাল েথেক পায় না, বর্ণ বা েগাত্র েথেকও নয়।
পায় ঈমান েথেক। আর সমাজতন্ত্র? েসিট আজ েখাদ েসািভেয়ত রািশয়ােতই
আবর্জনার স্তুেপ িগেয় পেড়েছ। অথচ েশখ মুিজব েস আবর্জনাও
মুসলমানেদর মাথায় চািপেয়িছেলন। এবং েস জন্য জনগণ েথেক েকান রায়ও
েননিন। ১৯৭০েয়র িনর্বাচেন এিট েকান ইস্যুও িছল না। েশখ মুিজব
বাঙালী মুসলমানেদর মাথার উপর এ কুফির মতবাদগুিল চািপেয়েছন িনছক
তার প্রভু েদশ ভারত ও রািশয়ােক খুিশ করার জন্য। তাঁর অপরাধ,
একাত্তেরর পর ছাত্র-ছাত্রীেদর মেন কুফির ধ্যান-ধারণা িবরুদ্েধ
ভ্যাকিসন না িদেয় বরং িটকা লািগেয়েছন ইসলােমর িবরুদ্েধ। আর েস
অপরাধ কর্মিট কেরেছন জনগেণর েদয়া রাজস্েবর টাকায়। এ ভােব কিঠন
করা হেয়েছ বাংলােদশী ছাত্র-ছাত্রীেদর মেন ইসলােমর েমৗল িশক্ষার
প্রেবশ। িজহাদ বা শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার ন্যায় ইসলােমর এ েমৗল
িবষয়গুেলা বাংলােদেশর মানুেষর কােছ আজ গ্রহন-েযাগ্যতা পাচ্েছ না

েতা একারেণই। এবং নতুন প্রজন্ম পাচ্েছ না ইসলািমক ইম্যুউিনিট।
ফেল েজায়ােরর পািনর ন্যায় তােদর েচতনায় ঢুেকেছ িহন্দু রাজনীিতর
দর্শন -যার মূল কথািট আজও অিবকল তাই যা তারা ১৯৪৭ সােল
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ বলেতা। েয েদশিট ইসলামী নয়
েসেদেশ ইম্যুিনিট গড়ার েস ফরয কাজিট কের মসিজদ-মাদ্রাসা, আেলমউলামা, ইসলািম সংগঠন,েলখক, বুদ্িধজীবী ও িচন্তাশীল ব্যক্িতবর্গ।
তাঁরা েসিট কেরন েকারআন-হািদস ও ইসলামী দর্শেনর জ্ঞান বািড়েয়।
নবীজী (সাঃ)র মক্কী জীবন েতা েসিটরই সূন্নত েপশ কের। িকন্তু
বাংলােদেশর সরকার েযমন েস কাজ কেরিন, সিঠক ভােব েসিট হয়িন আেলমউলামােদর
দ্বারাও।
ইসলািম
সংগঠনগুেলা
ব্যস্ত
ক্যাডারবৃদ্িধ,অর্থ-বৃদ্িধ ও েভাট-বৃদ্িধর কােজ, েকারআেনর জ্ঞান ও
ইসলামী দর্শন বাড়ােত নয়। তােদর অর্েথর েবশীর ভাগ ব্যয় হয় দলীয়
আমলা প্রিতপালেন। েস সােথ েদেশর মসিজদ-মাদ্রাসাগুেলাও অিধকৃত।
েসখােন দখল জিমেয় বেস আেছ েসক্িযউলার েমাড়ল-মাতবর, রাজৈনিতক
ক্যাডার ও আেলেমর েলবাস ধারী িকছু রাজৈনিতক েবাধশূন্য ব্যক্িত।
ফেল এসব প্রিতষ্ঠােনর সংখ্যা িবপুল ভােব বাড়েলও ইসলােমর িবজয়
বাড়েছ না। বরং মুসলমানেদর েচতনা রাজ্েয দূষণ বাড়েছ ভয়ানক ভােব।
এমন এক দূষণ প্রক্িরয়াই ফেলই অখণ্ড ভারেতর েমাহ েজেগ উঠেছ এমন িক
ইসলামী আন্েদালেনর কর্মীেদর মােঝও।
১৯৭১েয় বাংলােদেশর মািটেত ভারেতর েয িবশাল সামিরক িবজয় এেসিছল
তােত শুধু পািকস্তােনর ভূেগালই পাল্েট যায়িন,পাল্েট েগেছ
বাংলােদশী মুসলমানেদর মেনর ভূেগালও। ১৬ই িডেসম্বেরর িবজয়-উৎসেবর
সােথ ভারত আেরকিট মহা-উৎসব করেত পাের েচতনা রাজ্েযর এ িবশাল িবজয়
িনেয়। বাঙালী িহন্দুর যখন েরেনসাঁ,মুসলমানেদর উপর এমন আদর্িশক
িবজয় তারা তখনও পায়িন। ইসলাম ও মুসলমানেদর িবরুদ্েধ েশখ মুিজেবর
সবেচেয় বড় অপরাধ হল,িহন্দুেদর েকােল িতিন এরূপ একিট সহজ িবজয়
তুেল িদেয়েছন। সামিরক িবজয় পরািজত েদেশ কখনই একাকী আেস না। সােথ
আেন আদর্িশক, সাংস্কৃিতক ও অর্থৈনিতক িবজয়ও। বাংলােদেশর ভূিমেত
ভারেতর িবশাল িবজয় তাই একাত্তের এেস েথেম যায়িন। িবজেয়র পর িবজয়
আসেছ সর্বক্েষত্ের। একাত্তের তােদর লক্ষ্য শুধু পািকস্তােনর
িবনাশ িছল না, িছল ইসলামী েচতনার িবনাশও। তাছাড়া তােদর এ যুদ্ধিট
িনছক পািকস্তােনর িবরুদ্েধও িছল না, িছল ইসলাম ও বাংলােদেশর
ইসলামপন্িথেদর িবরুদ্েধও। পািকস্তান-িবেরাধী যুদ্ধিট েশষ হেয়েছ
একাত্তেরই। িকন্তু েশষ হয়িন বাংলােদেশর মািট েথেক ইসলামপন্িথেদর
িনর্মূেলর কাজ। তাই ভারত তার পদেলহীেদর িদেয় যুদ্ধ-যুদ্ধ একটা
অস্িথর অবস্থা বজায় েরেখেছ েসই ১৯৭১ েথেকই। তাছাড়া আওয়ামী লীেগর

আচরণ েদেখও েবাঝা যায়, ভারেতর পক্ষ েথেক বাঁিক কাজিট সমাধার মূল
দািয়ত্বিট েপেয়েছ তারাই। েবেছ েবেছ ইসলামী সংগঠন িনিষদ্ধকরণ,
ইসলামী েনতােদর বীনা িবচাের গ্েরফতার, মাদ্রাসার পাঠ্যসূচী ও
মসিজেদ েখাতবার উপর িনয়ন্ত্রণ, অিফেস ও ঘের ঘের িগেয় ইসলামী বই
বােজয়াপ্ত করা -ইত্যাদী নানা কর্মসূচী িনেয় এগুচ্েছ তারা।

ভারেতর বাংলােদশ ভীিত
বাংলােদেশর
ভূিমেত
ভারতীয়েদর
এত
তৎপরতার
মূল
কারণ,তােদর
বাংলােদেশ ভীিত। ভেয়র েস মূল কারণিট হল ইসলাম। ভারতীয়রা েবােঝ,
ইসলামী দর্শন এবং েকারআেনর জ্ঞানই যুগ যুগ ধের েজাগােত পাের
ভারতীয় আিধপত্যবােদর িবরুদ্েধ প্রিতেরােধর শক্িত। অতীেত আফগান
জনগণ েয শক্িতর বেল ব্িরিটশ বািহনী ও পের েসািভেয়ত বািহনীেক
পরািজত কেরিছল েসিট অস্ত্রবল নয়। অর্থবলও নয়। বরং েসিট ইসলামী
েচতনার বেল। আজও তারা মার্িকনীেদর পরাজয় কের চেলেছ েস শক্িতর
বেলই। ১০ বছেরর যুদ্েধ মার্িকন যুক্তরাষ্ট ও তার ৪০িট িমত্রেদশেক
িবন্দুমাত্র িবজেয়র কােছ িভড়েত েদয়িন। আর বাংলােদশীরা আফগানেদর
েথেক সংখ্যায় ৭ গুণ অিধক। এতবড় িবশাল জনশক্িতর মােঝ ইসলািম
েচতনার িবস্েফারণ হেল তােত েকঁেপ উঠেব সমগ্র ভারত। বাংলােদেশর
মূল শক্িত তার ভূেগাল নয়, সম্পদও নয়। বরং এ জনশক্িত। আর এ
জনশক্িতর সােথ ইসলােমর েযাগ হেল জন্ম িনেয় এক মহাশক্িত। মরুর
িনঃস্ব আরেবরা েতা িবশ্বশক্িতেত পিরণত হেয়িছল এমন এক িমশ্রণ
হওয়ােতই। ভারত তাই বাংলােদেশর মানুষেক েকারআেনর জ্ঞান েথেক দূের
সরােত চায়। আর একােজ ভারেতর সুিবধা হল, আওয়ামী লীগেক তারা অিত
আগ্রহী কলােবােরটর রূেপ েপেয়েছ। বাঙালী িহন্দুেদর েচেয়ও এ কােজ
তারা েবশী িবশ্বস্থ ও তাঁেবদার। ভারত েস সুেযাগিটর সদ্ব্যাবহার
করেত চায়। একাত্তেরর িবজয়েক যুগ যুগ ধের রাখার স্বার্েথ আওয়ামী
লীেগর কাঁেধ লাগাতর বন্দুক রাখািটেক তারা অপিরহার্যও ভােব। তেব
এলক্ষ্েয তারা েয শধু আওয়ামী লীগ েনতা-কর্মীেদর উপরই পুঁিজ
িবিণেয়াগ করেছ তা নয়। তােদর স্ট্রােটজী, সব িডম এক ঝুিড়েত রাখা
নয়। তাই িবশাল পুঁিজ িবিণেয়াগ কেরেছ েদেশর িমিডয়া, সাংস্কৃিতক ও
সািহত্যকর্মী, আেলম-উলামা, ছাত্রিশক্ষক, এমন িক ইসলামী দলগুেলার
উপরও। েস হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীেক তারা ভারেত পড়ার সুেযাগও
কের েদেয়েছ। এখন িবপুল পুঁিজ িবিণেয়াগ করেছ েদেশর ইসলামী
দলগুেলার েনতাকর্মী,বুদ্িধজীবী ও িমিডয়ার উপর। ভারত জােন, তােদর
হাত েথেক আওয়ামী লীগ হািরেয় যাওয়ার নয়। ক্ষমতায় থাকার সার্েথ এ

দলিট
িনজ
গরেজই
ভারেত
পক্ষ
িনেব।কারণ,ভারেত
হােত
রেয়েছ
বাংলােদেশর িহন্দু েভাট। আেছ িবশাল রাষ্ট্রীয় পুঁিজ, আেছ ভারতপ্রিতপালীত িবশাল িমিডয়া। িনর্বাচনী জেয়র জন্য এগুেলা জরুরী। তেব
ভারত চায়,অন্যেদরও পক্েষ আনেত।

পািকস্তান আমেলর ব্যর্থতা
পািকস্তান আমেলর বড় ব্যর্থতািট অর্থৈনিতক িছল না। প্রশাসিনকও নয়।
সবেচেয় বড় ব্যর্থতা িছল িশক্ষা, সংস্কৃিত ও বুদ্িধবৃত্িতর
ক্েষত্ের। েস সময় বহু িবশ্বিবদ্যালয়, বহু কেলজ-ক্যােডট কেলজ,
স্কুল, ক্যান্টনেমন্ট ও কলকারাখানা প্রিতষ্িঠত হেয়িছল। িকন্তু ২৩
বছের একখািন বইও এ িনেয় েলখা হয়িন েয েকন পািকস্তান প্রিতষ্ঠা
করা হল। ভারত েতা ১৯৪৭ সােলর আেগ অখণ্ডই িছল। িকন্তু েকন ভাঙ্গার
প্রেয়াজন েদখা িদল? ২৩ বছেরও এ প্রশ্নিটর জবাব েদয়া হয়িন।
বাংলােদেশর ছাত্ররা েদেশ িবেদেশ কত জীবজন্তু, লতা-পাতা, কিবতাপুিথর উপর গেবষণা কের, িপএইচিড িডগ্িরও েনয়। িকন্তু অখণ্ড ভারত
েভঙ্েগ েকন পািকস্তান সৃষ্িট হল তা িনেয় েকান গেবষণা করা হয়িন।
েতমন েকান বইও েলখা হয়িন। আজ েয অখণ্ড ভারেতর কথা বলা হেচছ এবং
েযভােব বাঙালী মুসলমােনর মেন বাড়েছ অখণ্ড ভারেতর েমাহ, েসিট কখনই
এতটা প্রিতষ্ঠা েপত না যিদ েস সময় পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা িনেয়
ছাত্রেদর প্রকৃত ইিতহাস জানােনা হত।রােতর অন্ধকাের সুিবধা হয়
েচার-ডাকাত-দুর্িবত্তেদর, েতমিন অজ্ঞতায় মহা সুিবধা পায় িবেদশী
শত্রুরা। তখন জনপ্িরয়তা পায় তােদর েধাকাপূর্ণ বুিল এবং ক্ষিতকর
ধ্যান-ধারণা। অখণ্ড ভারেতর েমাহ েতা েস কােরণই বাড়েছ। ইসলােম
অজ্ঞ থাকা তাই কবীরা গুনাহ।
“পািকস্তান প্রিতষ্ঠা না হেলই ভাল হত। অখণ্ড ভারেত মুসলমানরা
েমাট জনসংখ্যার প্রায় অর্েধক হত -এ িবশাল জনসংখ্যা শক্িতশালী
মুসিলম শক্িতর জন্ম ঘটােতা।” এরূপ নানা প্রশ্ন অেনেকর। তােদর
িজজ্ঞাসা,“পািকস্তান
প্রিতষ্ঠায়
মুসলমানেদর
েকান
কল্যাণিট
হেয়েছ?” িকন্তু প্রশ্ন হল,অখণ্ড ভারেত বসবাস হেল িক উপমহােদেশর
মুসলমানগণ সত্যই শক্িতশালী হত? ভারেত বসবাসকাির প্রায় ২০ েকািট
মুসলমােনরই বা েকান কল্যাণিট হেয়েছ? বাংলােদেশ বা পািকস্তােন যত
মুসলমােনর বাস তার েচেয় েবশী মুসলমােনর বাস ভারেত। িকন্তু ভারেত
বসবাসরত মুসলমানেদর শক্িত কতটা েবেড়েছ? বরং বঞ্চনা েসখােন
সর্বত্র।প্রধানমন্ত্রী মনেমাহন িসং ভারেতর সংখ্যালঘুেদর প্রকৃত

অবস্থা জানার জন্য িকছু বছর আেগ একিট তদন্ত কিমশন ঘটনা কেরিছেলন।
েস তদন্ত কিমশেনর িরেপার্েট েয তথ্যগুেলা েবিরেয় এেসেছ তা করুণ।
িশক্ষা ও চাকুিরেত মুসলমানেদর অবস্থা ভারেতর অচ্ছুত নমশুদ্রেদর
েচেয়ও খারাপ। ১৯৪৭েয় ভারেতর মুসলমানেদর েয অবস্থা িছল তা েথেক
তারা অেনক িনেচ েনেমেছ। অর্থৈনিতক বঞ্চনার পাশাপািশ তারা িনয়িমত
মারা যাচ্েছ এবং লুটপাঠ ও ধর্ষেণর িশকার হচ্েছ মুসিলম-িবেরাধী
দাঙ্গায়। ভারতীয় জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ মুসলমান হেলও
চাকুিরেত তােদর সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগও নয়। পািকস্তােনর ব্যর্থতা
অেনক। তেব েদশিটর অর্জন িক এতই তুচ্ছ? পািকস্তােনর কেলজিবশ্বিবদ্যালগুিলেত যত মুসিলম ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা কের ভারেত
মুসিলম ছাত্রেদর সংখ্যা তার ৫০ ভােগর এক ভাগও নয়। অথচ একিট েদেশর
মানুষ কতটা সামেন এগুচ্েছ বা কীরূপ বুদ্িধবৃত্িতক ও অর্থৈনিতক
শক্িতসঞ্চয় করেছ তা পিরমােপর একিট িনর্ভরেযাগ্য মাপকািঠ হল
িবশ্বিবদ্যালেয়র ছাত্রসংখ্যা। ভারতীয় মুসলমানেদর মােঝ চাকুিরজীবী
প্রেফশনালেদর সংখ্যাও অিন নগন্য। পািকস্তােনর একমাত্র করাচী শহের
যত ডাক্তার, িশক্ষক, প্রেকৗশলী,আইনিবদ,প্রেফসর, িবজ্ঞানী ও
সামিরক অিফসােরর বসবাস সমগ্র ভারেত মুসলমানেদর মােঝ তা েনই।
তাছাড়া পািকস্তােন যতজন পারমাণিবক িবজ্ঞানী বা পদার্থ িবজ্ঞানীর
বসবাস তা ভারতীয় মুসলমােনর মােঝ দূের থাক, ৫০িটর েবশী মুসিলম
েদেশর মধ্েয আর েকান েদেশই নাই। সম্প্রিত
প্রকাশ, পািকস্তােনর আনিবক েবামার সংখ্যা

ব্িরিটশ পত্িরকায়
ফ্রান্েসর প্রায়

সমকক্ষ। সমগ্র মুসিলম িবশ্েব একমাত্র তােদর হােতই রেয়েছ আনিবক
েবামাধাির দূরপাল্লার িমজাইল যা ভারতীয় প্রযুক্িতর েচেয় অগ্রসর।
একাত্তর েথেক পািকস্তােন তাই অেনক সামেন এিগেয়েছ। েদশিট আজও
েবঁেচ আেছ েস সামিরক শক্িতর েজােরই। নইেল ভারত ইিতমধ্েয আেরা
কেয়ক টুকেরায় িবভক্ত কের েফলেতা। একাত্তেরর পর ভারতীয় র’ েসিটর
পিরকল্পনাও এঁেটিছল। ভারতীয় সাংবািদক অেশাক রায়না তার বই “Inside
RAW”েয় েস িবষেয় িবস্তর িববরণ তুেল ধেরেছন।সামিরক শক্িতর িবচাের
পািকস্তানই হল সমগ্র মুসিলম িবশ্েব সবেচেয় শক্িতশালী েদশ। আর এ
কারেণই েদশিট তার জন্ম েথেকই সকল আন্তর্জািতক ইসলাম-িবেরাধী
শক্িতর টার্েগট। অখণ্ড ভারেত বসবাস করেল মুসলমানেদর িক এরূপ
শক্িত সঞ্চেয়র সুেযাগ িমলেতা? শক্িত সঞ্চেয়র জন্য েতা িনেজর
পােয়র তলায় মািট চাই, স্বাধীনতাও চাই। ভারেতর মুসলমানেদর িক েসিট
আেছ? বন্দীেদর সংখ্যা েজেল যতই বৃদ্িধ পাক তােত িক তােদর শক্িত
বােড়?
বীজ সব জায়গায় গজায় না,েবেড়ও উেঠ না।বেনজঙ্গেল পড়েল গজােলও েবেড়

উেঠ না। ভারেত মুসিলম প্রিতভা েয নাই তা নয়। প্রিতিট িশশুরই থােক
িবপুল সম্ভাবনা। িকন্তু ভারেত মুসিলম িশশুর েবেড় উঠার অনুকূল
পিরেবশই নাই। িহজরত এজন্যই ইসলােম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মক্কার
বন্দী জীবন েছেড় িহজরত এজন্যই আল্লাহপাক ফরয কেরিছেলন। িহজরেতর
মাধ্যেমই তাঁরা েসিদন েপেয়িছেলন উর্বর ভূিমেত িগেয় িনজ প্রিতভা
িনেয় েবেড় উঠার সামর্থ। এর ফেল েপেয়িছেলন শক্িতশালী সভ্যতার
িনর্মান ও িবশ্বশক্িত রূেপ মাথা তুেল দাঁড়ােনার সামর্থ।
সাতচল্িলেশর পর ভারত েথেক লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভারত েথেক িহযরত কের
পািকস্তান
িগেয়িছেলন
এমন
এক
েচতনায়।
তাছাড়া
পািকস্তােনর
প্রিতষ্ঠা অনর্থক গণ্য হেল শুধু পািকস্তান নয়, স্বাংধীন
বাংলােদেশর প্রেয়াজনীতাও অনর্থক হেয় দাঁড়ায়। তাই পািকস্তােনর
সৃষ্িটেক অনর্থক বা অনাসৃষ্িট বলা বাংলােদেশর অস্িতত্েবর
িবরুদ্েধ এক ভয়ংকর িচন্তা। বাংলােদশ তার সমগ্র মানিচত্রটা েপেয়েছ
মূলত পািকস্তান েথেক। বাংলােদশীলা একাত্তের বা তার পের এ একইঞ্িচ
ভূিমও এ মানিচত্ের বাড়ায়িন। তাই বাংলােদশী মুসলমানেদর ইিতহােস
সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ হল ১৯৪৭েয় অর্িজত স্বাধীনতা। ১৯৭১েয় এেস
পািকস্তান েথেক শুধু িবচ্িছনতা জুেটেছ, স্বাধীনতা নয়। ১৯৭১েয়র
১৬ই িডেসম্বরেক স্বাধীনতা িদবস বলেল তার পূর্েবর পািকস্তানী ২৩
বছরেক উপিনেবিশক িবেদশী শাসন বেল প্রমািণত করেত হেব। িকন্তু েস
পািকস্তানী আমলেক উপিনেবিশক িবেদশী শাসনামল বলেল কােয়েদ আযেমর
মৃত্যুর পর ঢাকার খাজা নািযম উদ্িদন পািকস্তােনর রাষ্ট্রপ্রধান
হন িক কের? বগুড়ার মহম্মদ আলী এবং আওয়ামী লীেগর েসাহেরায়ার্দী
প্রধানমন্ত্রীই বা হন িক কের? িমথ্যা কথায় িহসাব িমলােনা যায় না।
িমথ্যা কথা বলায় আওয়ামী লীেগর িনদারুণ দায়বদ্ধতা আেছ। েস
দায়বদ্ধতা িনেজেদর কৃত অপরাধেক েগৗরবময় করার স্বার্েথ। আেরা
দায়বদ্ধতা হল ভারেতর আগ্রাসী চিরত্রেক আড়াল করার। িকন্তু যারা
আওয়ামী লীেগর েস অপরােধর সােথ জিড়ত নয় এবং িলপ্ত নয় ভারেতর
েলজুড়বৃত্িতেত, অন্তত তােদর েতা সত্য কথাগুেলা িনর্ভেয় বলা উিচত।
বরং একাত্তের েযিট জুেটেছ েসিট হল, ভারতীয় প্রভাব বলেয় প্রেবশ।
১৯৭১েয়র পর েথেক ভারত বাংলােদশেক গণ্য কের তার প্রিতরক্ষা
সীমানার অন্তভূক্ত একিট েদশ। েযমন হায়দারাবােদরর িনযােমর রাজ্য
গন্য হত উপিনেবিশক ব্িরিটশ শাসকেদর কােছ। হায়দারাবােদর িনযাম েস
আমেল িবশ্েবর সবেচেয় ধনী ব্যক্িত িছেলন। অথচ ব্িরিটশ সরকার তাঁেক
িনজেদেশর প্রিতরক্ষায় দূরপাল্লার একখািন কামানও িকনেত েদয়িন।
েদশিটর মধ্য িদেয় ট্রানিজট িনেত জােলর মত েরল লাইন বিসেয়িছল। তাই
১৯৪৮ সােল ভারত-ভূক্ত করেত ভারতেক একিট বুেলটও ছুড়েত হয়িন। এক

দুর্বল আশ্িরত রাষ্ট্েরর অবকাঠােমা ব্িরিটেশরা পূর্ব েথেকই
েসেদেশ িনর্মান কের িগেয়িছল। বাংলােদেশও েতমিন এক অবকাঠােমা
িনর্মান করেছ ভারত ও তার বাংলােদশী সহেযাগীরা। েসিট েযমন
বুদ্িধবৃত্িতক, েতমিন সাংস্কৃিতক ও সামিরক। একমাত্র অজ্ঞতা এবং
বুদ্িধবৃত্িতক মহািবভ্রাটই এ বাস্তব অবস্থািটেক ভুিলেয় িদেত
পাের। অথচ বাংলােদেশর ভারতপন্িথরা েস বুদ্িধবৃত্িতক িবভ্রাটই
বািড়েয় চেলেছ। আর েস অজ্ঞতা ও িবভ্রােটর কারেণই ভারেতর জােল আটকা
বন্দীদশা িনেয়ও আজ ভারতপন্িথ মহেল হচ্েছ মহাউৎসব।

িজন্নাহ িনেয় িবতর্ক ও সাতচল্িলেশর প্রজ্ঞা
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠােক েযসব ইসলামপন্িথ বা েখলাফতপন্িথরা
িবেরাধীতা কেরন তারা েসিটর পক্েষ দিলল খাড়া করেত িগেয় বেলন,
“কােয়েদ আযম মুহম্মদ আলী িজন্নাহ ইসলােম িনষ্ঠাবান িছেলন না।”
িকন্তু কথা হল, আদালেত মামলা লড়েত িগেয় েকউ িক উিকেলর
ধর্মজ্ঞােনর েখাঁজ েনন? বরং তাঁর উকালিতর েযাগ্যতা েদেখন। েদেখন,
িতিন তাঁর
মুসলমানেদর

মামলািট িজেত
সামেন লক্ষ্য

িদেত পারেবন িকনা। ১৯৪৭েয় ভারতীয়
েখলাফত প্রিতষ্ঠা িছল না,শিরয়েতর

প্রিতষ্ঠাও িছল না। বরং িছল এমন একিট স্বাধীন মুসিলম রাষ্ট্েরর
প্রিতষ্ঠা েযখােন তারা স্বাধীন ভােব বাঁচবার সুেযাগ পােব। সুেযাগ
পােব ভিবষ্যেত েস েদশিটেক ইসলােমর দুর্গ রূেপ গেড় েতালার। েস সময়
প্রেয়াজন িছল ভারতীয় মুসলমানেদর ঐক্য;েস সােথ প্রেয়াজন িছল এমন
একজন েনতার িযিন েস ঐক্য গেড় েতালার েযাগ্যতা রােখন। আেরা
প্রেয়াজন িছল, স্বাধীন পািকস্তােনর েস েকসিট ব্িরিটশ শাসকেদর
দরবাের বুদ্িধমত্তার সােথ েপশ করার। েঘাড়ার আেগ গািড় জুড়ািট
েবওকুিপ। প্রথেম স্বাধীন রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা, তারপর েসিটর
ইসলামীকরণ। তথন শিরয়ত বা েখলাফত প্রিতষ্ঠার দাবী তুলেল েসিটর
িবরুদ্েধ প্রবল িবেরাধীতা আসেতা ভারতীয় িহন্দুেদর পক্ষ েথেক নয়,
বরং ব্িরিটেশর পক্ষ েথেক। েয সাম্রাজ্যবাদী ব্িরিটশ উসমািনয়া
েখলাফতেক ধ্বংস করেলা তােদর শাসনাধীেন েথেক েখলাফত প্রিতষ্ঠার
দাবী তুলেল েসিট িক তারা েমেন িনত? তখন বরং পািকস্তান প্রিতষ্ঠার
প্রকল্পই নর্দমায় িগেয় পড়েতা।
ব্িরিটেশর আদালেত ভারেতর মুসলমানেদর মামলািট েক সুন্দর ভােব েপশ
করেত পারেব েস প্রশ্নিট েসিদন অিত গুরুত্বপূর্ণ িছল। তখন মুসিলম
লীগ িছল বহু ভােগ িবভক্ত। মুসিলম েনতােদর মােঝ তখন প্রিতিট

প্রেদেশ চলিছল প্রচণ্ড িববাদ। বাংলায় ফজলুল হেকর মত েনতা িনছক
ক্ষমতার েলােভ েজাট েবঁেধিছেলেন িহন্দু মহাসভার মত প্রচণ্ড
মুসিলম
িবদ্েবষীেদর
সােথ,গেড়িছেলন
শ্যামা-হক
েকায়ািলশন
মন্ত্িরসভা। সবেচেয় েবশী মুসলমােনর বাস িছল বাংলায়। িকন্তু তাঁরা
সমগ্র ভারেতর মুসলমানেদর িক েনতৃত্ব িদেব,িনেজরাই িলপ্ত িছল
প্রচণ্ড কলহিববােদ। ভারেতর ইিতহােস তখন ক্রান্িতলগ্ন। আগামী বহু
শত বছেরর জন্য তখন ভারেতর নতুন েভৗগিলক ও রাজৈনিতক প্েরক্ষাপট
িনর্িমত হেত যাচ্েছ। েকান জািতেক এমন মুহুর্েতর জন্য শত শত বছর
অেপক্ষা করেত হয়। ব্িরিটেশরা তখন িসদ্ধান্ত িনেয়েছ তারা ভারেতর
শাসনভার ভারতীয়েদর হােত েছেড় িদেয় চেল যােব। যিদ ভারত
সংখ্যাগিরষ্ঠ িহন্দুেদর হােত যায় তেব মহা িবপর্যয় েনেম আসেব
ভারেতর মুসলমানেদর উপর। সংখ্যাগিরষ্ঠতার বেল তারা তখন যা ইচ্েছ
তাই করার সুেযাগ পােব। এমনিট হেল মুসলমানেদর জন্য তখন শুধু মিনব
বদল ঘটেব, স্বাধীনতা আসেব না। বাংলার মুসলমানরা িহন্দু-মানস ও
িহন্দু জিমদারেদর িনর্মম অত্যাচার ও েশাষণ েদেখেছ িনজ েচােখ এবং
িনজ ঘেরর আিঙনায়। েসিটর িবরুদ্েধ তবুও ব্িরিটশ আদালেত অিভেযাগ
েতালা েযত। িকন্তু সমগ্র ভারেতর শাসন যিদ িহন্দুেদর হােত যায় তখন
দুর্িবসহ এক মহািবপর্যয় েনেম আসেব ভারতীয় মুসলমানেদর জীবেন। তাই
িহন্দুেদর হােত রাষ্ট্েরর শাসনভার েগেল তার পিরনিত েয ভয়াবহ হেব
তা িনেয় বাঙালী মুসলমানেদর মধ্েয সামান্যতম সংশয়ও িছল না। বাংলার
মুসলমানেদর মােঝ িশক্ষার হার তখন শতকরা ৭ ভাগও িছল না। িকন্তু েস
িনরক্ষরতা সত্েবও িহন্দু শাসেনর ভয়ানক ভিবষ্যৎ আলামত েটর েপেত
ভূল কেরিন। তাই গান্িধ বা েনেহরুেক তারা বন্ধু রূেপ গ্রহণ
কেরনিন। অথচ বাংলােদেশ আজ
বহু শত প্রেফসর, বহু িবচারপিত, বহু
হাজার আইনজীবী, রাজৈনিতক েনতা ও বুদ্িধজীবী। ১৯৪৭েয় এেদর সংখ্যা
আজেকর তুলনায় শত ভােগর এক ভাগও িছল না। িকন্তু আজেকর এ
িডগ্িরধািররা েয কাণ্ডজ্ঞােনর পিরচয় িদচ্েছন বাংলার িনরক্ষর
গ্রামীন জনগণ ১৯৪৭ সােল তার েচেয় অিধক কাণ্ডজ্ঞােনর পিরচয়
িদেয়িছেলন। কাণ্ডজ্ঞান আেস িবেবেকর সুস্থ্যতা, িচন্তাভাবনার
সামর্থ, বাস্তব অিভজ্ঞতা ও ৈনিতক সততা েথেক। িনছক সার্িটিফেকট
েথেক নয়। তাই িবশ্বিবদ্যালেয় না িগেয়ও নবীজী (সাঃ)র সাহাবাগণ
িছেলন মুসিলম ইিতহােসর শ্েরষ্ঠ জ্ঞানী। িবশ্বিবদ্যালেয়র কুিশক্ষা
বরং মেনর েস মহৎগুেলা ধ্বংসও কের িদেত পাের। বাংলােদেশর আজেকর
িশক্ষাব্যবস্থা েতা েস ধ্বংস প্রক্িরয়ােকই প্রকট ভােব বািড়েয়েছ।
দুর্নীিতগ্রস্ত বাংলােদশ েতা মূলত তােদরই িনজ হােতর সৃষ্িট।
১৯৪৭ সােল বাংলার িনরক্ষর মানুষগুেলা েসিদন তারা ভাষা ও আঞ্চিলক

ক্ষুদ্রতার উর্ধ্েব উেঠ এক অবাঙালী িজন্নাহেক িনেজেদর েনতা রূেপ
গ্রহণ কেরিছেলন, েকান ভারতীয় েসবাদাসেক নয়। গণতন্ত্েরর হত্যাকাির
েকান ফািসষ্ট েনতােকও নয়। এ এক অপূর্ব িবচক্ষণতা। নইেল েসিদন
পািকস্তানই প্রিতষ্ঠা েপত না।জনাব িজন্নাহ িছেলন সর্বভারেত
অন্যতম েসরা আইনজীবী। তাঁর িছল মুসিলম স্বার্েথর প্রিত অটুট
অঙ্িগকার। েস অঙ্িগকারিট যখন িতিন কংগ্েরস করেতন তখনও েদিখেয়েছন।
মুসিলম স্বার্েথর সুরক্ষায় িতিনই ১৪ দফা েপশ কেরিছেলন। মহান
দার্শিনক আল্লামা ইকবােলর দৃষ্িটেত িজন্নাহর েস গুণিট ধরা পেড়িছল
বেলই িতিন তাঁেক ভারেতর িবপর্যস্ত মুসলমানেদর েনতৃত্েবর দায়ভার
িনেত অনুেরাধ কেরিছেলন। এ িবষয়িট হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী
(রহঃ)ও বুঝেতন। িতিনও কংগ্েরসপন্িথ জিময়েত উলামােয় িহন্েদর
িবেরাধীতার মুেখ িজন্নাহর প্রিত সমর্থন েদয়ার জন্য ভারতীয়
মুসলমানেদর প্রিত আহবান জািনেয়িছেলন। েস সময় তাঁর মত সুন্দর কের
ও বিলষ্ঠ ভােব আর েক মুসলমানেদর দাবীিট উত্থান করেত েপেরিছেলন?
অখণ্ড ভারতপন্িথরা িজন্নাহর িবেরাধীতা করেব েসিট স্বাভািবক। কারণ
েসিট তােদর রাজনীিতর মূল িবষয়। ভারেতর মদদপুষ্ট বাঙালীবাদীরাও
তাঁেক ঘৃনা করেব েসিটও স্বাভািবক। েসিট রাজনীিতর িবষয় তােদর
কােছও। িকন্তু যারা ভারতীয় মুসলমানেদর স্বাধীনতা ও কল্যাণ েদখেত
চান তারাও িক িজন্নাহর মহান অবদানেক অস্বীকার করেত পােরন? তার
েনতৃত্েবই গেড় উেঠ িছল িবশ্েবর সর্ব বৃহৎ মুসিলম রাষ্ট্র। িতিনই
িক একমাত্র েনতা িযিন ভারেতর সূন্নী-িশয়া, েদওবন্দী-েবেরলভী,
বাঙালী-িবহারী, পাঞ্জাবী-পাঠান, িসন্িধ-েবলুচ তথা নানা েফরকা ও
নানা ভাষার মুসলমানেদর একত্িরত করেত েপেরিছেলন। এিট িছল এক িবশাল
কাজ। একাজিট অন্য আর কার হােত হেয়েছ? কার হােতই বা হওয়ার
সম্ভাবনা িছল? বহু েনতা ও বহু আেলম এমন মহান কােজ উদ্েযাগ েনয়া
দূের থাক, আগ্রহ পর্যন্ত েদখানিন। ব্যস্ত েথেকেছন িনেজেদর
মাদ্রাসা বা হুজরা িনেয়। সমগ্র ভারেতর মুসলমানেদর একতাবদ্ধ করা
দূের থাক, অিধকাংশ েনতা বা আেলমগণ েতা িনজ েফরকা¸ িনজ মজহাব বা
িনজ প্রেদেশর মুসলমানেদর একতাবদ্ধ করার ক্েষত্েরও েতমন েযাগ্যতাই
েদখােত পােরনিন। বরং েফরকা ও মজহােবর নােম বািড়েয়েছন িবভক্িত ও
িবেভদ। অথচ িবভক্িত ও িবেভদ গড়া হারাম।

খাঁচার জীবন ও স্বপ্ন েদখার সামর্থ
খাঁচার পািখ বাসা বাঁধার িচন্তা কের না। খাবার েখাঁজার িচন্তাও
কের না। খাঁচার বন্দীদশায় েস সামর্থ থােক না। ফেল েস ভাবনাও থােক

না। িকন্তু খাঁচার বাইেরর স্বাধীন পািখেক েস ভাবনা প্রিতমূহুর্েত
করেত হয়। মুসলমান রাষ্ট্র গেড় এজন্য নয় েয, েসখােন েস শুধু ঘর
বাঁধেব, সন্তান পালন করেব ও ব্যবসা-বািণজ্য করেব। বরং তাঁর দায়ভার আেরা িবশাল। েসিট ইসলামী রাষ্ট্র গড়া এবং েস রাষ্ট্ের
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা করা। ঈমানদার হওয়ার এিটই েতা মূল দায়ভার। এ
দায়ভার পালন করেত িগেয়ই মুসলমানগণ িনজ মাতৃভূিম েথেক িহজরত কের
মিদনায় িগেয়িছেলন। এবং িনজ অর্থ, িনজ শ্রম ও িনজ রক্েতর িবিণেয়াগ
ঘিটেয়িছেলন। নবীজী (সাঃ)র আমেল শতকরা ৬০ ভােগর েবশী সাহাবী শহীদ
হেয়েছন েস দায়ভার পালেন। খাঁচার বন্িদদশা িসংহেক েযমন িশকার ধরার
দায়ভার েথেক দূের রােখ, েতমিন অমুসিলম েদেশর বন্িদদশী মুসলমানেক
ভুিলেয় েদয় শিরয়ত প্রিতষ্ঠার দায়ভার। েকেড় েনয় ইসলামী সমাজ ও
সভ্যতার
িনর্মােনর
সামর্থ।
তাই
েকান
অমুসিলেমর
েদেশ
ও
অমুসলমানেদর শাসনাধীেন শিরয়ত বা ইসলামী সভ্যতার প্রিতষ্ঠা ঘেটেছ
ইিতহােস তার নিজর েনই। তাই ব্িরিটশ ভারেতর মুলমানরা েস পরাধীনতার
িদেন ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রিতষ্টা দূের থাক, তার স্বপ্নও েদখেত
পািরিন। েস স্বপ্ন েযমন েহােসন আহম্মদ মাদানীর ন্যায় েদওবন্িদ
আেলমগণ েদখেত পািরিন, েতমিন মাওলানা মওদূদীও েদখেত পািরিন।
তাবিলগ জামায়ােতর মাওলানা ইিলয়াসও েদখেত পােরনিন। তারা বড় েজার
মসিজদ-মাদ্রাসা প্রিতষ্ঠা, বই েলখা, পত্িরকা প্রকাশ করা বা ওয়াজনিসহেতর আেয়াজন করেত পারেতন। িকন্তু
ইসলােমর িমশন বা নবীজী
(সাঃ)র সূন্নত শুধু এগুেলা নয়। খাঁচার পরাধীনতার সবেচেয় বড় কুফল
হল, স্বাধীন জীবেনর েস সাধই েকেড় েনয়। েকেড় েনয় লড়বার আগ্রহ। আেন
স্থিবরতা। খাঁচার বাঘেক তাই েছেড় িদেলও েস খাঁচা েছেড় সহেজ
েবিড়েয় আসেত চায় না। তাই যখন উপমহােদশ েথেক ব্িরিটেশর খাঁচা
েভঙ্েগ েবিরেয় আসার িদন ঘিনেয় এল তখনও েদওবন্দী ওলামােদর অেনেক
স্বাধীন পািকস্তান প্রিতষ্ঠােক েমেন িনেত পািরিন। তারা শুধু
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠার িবেরাধীতাই কেরিন, বরং িহন্দুেদর অধীেন
আেরক
খাঁচায়
ঢুকািটেকই
শ্েরয়তর
মেন
করেলা।
পািকস্তােনর
প্রিতষ্ঠার পর সবেচেয় বড় ফায়দািট হল, ১৯৪৭েয়র ১৪ই আগষ্েটর পর
েদশিটর িবশাল মূসিলম জনেগাষ্িঠর স্বপ্নই পাল্েট েগল। ফেল েযসব
েদওবন্দী আেলম বা জামায়ােত ইসলামীর েয সব েনতৃবৃন্দ পািকস্তােন
িহজরত করেলন তারা তখন স্বপ্ন েদখা শুরু করেলন ইসলামী রাষ্ট্র
িনর্মােনর। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার এ হল প্রথম এবং সবেচেয বড় সুফল।
দীর্ঘ েগালামী জীবেনর পার এল এক মহা সুেযাগ। জামায়ােত ইসলােমর
েনতারা তখন ব্িরিটশ শাসনাধীন েগালামী জীবেনর দলীয় গঠনতন্ত্র
তাড়াতািড়
পাল্িটেয়
েফলেলন।
িসদ্ধান্ত
িনেলন
পািকস্তােনর
রাজনীিতেত অংশ েনয়ার এবং পািকস্তানেক একিট ইসলামী রাষ্ট্র রূেপ

গেড় েতালার। অপর িদেক ভারেতর জামায়াত বা জিময়েত উলামা িহন্েদর
অবস্থা? তারা এখনও িকছু মাদ্রাসা-মসিজদ গড়া, বই েলখা, ওয়াজ মহিফল
করা িনেয় ব্যস্ত। এর বাইের স্বপ্ন েদখার সামর্থও তােদর সামান্য।

পাশ্চাত্েযর পািকস্তান–ভীিত?
েকানিট খাঁচার পািখ আর েকানিট বেনর পািখ েসিট বুঝেতও েবশী
িবদ্যাবুদ্িধ লােগ না। েতমিন েক স্বাধীন েদেশর মুসলমান আর েক
পরাধীন েদেশর মুসলমান েসিটও বুঝেত েবগ েপেত হয় না। উভেয়র মােঝর
িভন্নতািট েদেহর নয়, েপাষাক-পিরচ্ছদ বা খাদ্েযর নয়, বরং েচতনার
এবং সামর্েথর। পািকস্তান িনেয় মার্িকনী সাম্রাজ্যবাদী মহল ও তার
েদাসররা বড় িচন্িতত। অথচ তােদর েস িচন্তা ভারতীয় মুসলমানেদর িনেয়
েনই। খাঁচার বাঘেক িনেয় িক েকউ িচন্তা কের? যত ভয় েতা বেনর মূক্ত
বাঘেক িনেয়। ফেল ইসলােমর শত্রু পক্েষর িচন্তার কারণ, পািকস্তােন
িজহাদী েচতনা িনেয় েবেড় উঠা িবপুল সংখ্যক মানুষেক িনেয়। তােদর
সামর্থ তারা েদেখেছ আফগািনস্তােনর িজহােদ। আফগান েমাজািহদেদর
সােথ িনেয় তারাই েসািভেয়ত রািশয়ােক পরাস্ত কের েছেড়েছ। তারাই গেড়
তুেলিছল আন্তর্জািতক িজহাদ। েস লড়াইেয় েযাগ িদেত উদ্বুদ্ধ কেরেছ
অন্যান্য েদেশর মুসলমানেদর। তারই ফেল হাজার হাজার মুসলমান ছুেট
এেসেছ সূদুর আল-িজিরয়া, েসৗিদ আরব, িমশর, িলিবয়া, জর্দান, িসিরয়া
েথেক। এিট িছল এমন এক িনেরট িজহাদ যা িনেয় কােরা েকান সন্েদহ িছল
না। িজহাদিট িছল েসািভেয়ত েনতৃত্বাধীন কম্িযউিনষ্ট কােফর
েকায়ািলশেনর িবরুদ্েধ সম্িমিলত মুসলমানেদর। িকন্তু প্রশ্ন হল,
ক’জন ভারতীয় েস িজহােদ েযাগ িদেয়েছ? অথচ ভারত আলিজিরয়া, িমশর বা
েসৗিদ আরেবর ন্যায় আফগািনস্তান েথেক দূেরর েদশ নয়। িকন্তু ভারত
েথেক েকউ আেসিন। খাঁচায় বন্দী মানুষ সামেন মানুষ খুন হেত েদেখও
তাঁেক বাঁচােনার েচষ্টা কের না। কারণ েস সামর্থও তাঁর থােক না।
ফেল েকান সাধারণ ভারতীয় মুসলমান দূের থাক েসেদেশর েকান িবখ্যাত
আেলেমর মােঝও েস িজহাদী েচতনা জােগিন। অথচ বহু হাজার সাধারণ
পািকস্তানীরা েস িজহােদ শিহদ হেয়েছন। শিহদ হেয়েছন এমনিক েসেদেশর
প্েরিসেডন্ট েজয়াউল হক। তােদর েস রক্ত ও েকারবানীর বরকেতই
দুিনয়ার মানিচত্র েথেক েসািভেয়ত রািশয়া িবলুপ্ত হেয়েছ। অথচ এর
আেগও েসািভেয়ত রািশয়া হাঙ্েগরী ও েচেকাস্লাভািকয়ায় সামিরক
আগ্রাসন চািলেয়িছল। েদশ দুিটেক দখলও কেরিছল। িকন্তু েস সময়
েসািভেয়ত রািশয়ার গােয় মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র ও তার িমত্ররা িবপুল
িবিণেয়াগ সত্ত্েবও একিট আঁচড়ও িক কাটেত েপেরেছ? কারণ েসখােন বহু

িমত্র েদশ থাকেলও পািকস্তান িছল না।
পািকস্তােনর মাদ্রাসাগুেলােত েয ইসলােমর চর্চা হয় েসখােন নামাযেরাযা, হজ-যাকােতর পাশাপািশ িজহাদ আেছ। শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার
তািগদও আেছ। আর েস ইসলামী জ্ঞান চর্চায় েযাগ িদচ্েছ িবশ্েবর নানা
েদেশর যুবক। এখােনই মার্িকনীেদর ভয়। তারা চায়, মুসলমানেদর ইসলাম
চর্চায় নামায-েরাযা, হজ-যাকাত, িবেয়-শাদী ও িবিব তালােকর মসলা
থাকেব -েসটুকুই যেথষ্ট। িকন্তু শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা ও িজহাদ থাকেব
এবং েখলাফেতর প্রিতষ্ঠা থাকেব -েসিট হেত পাের না। ভারেত ব্িরিটশ
শাসকরা তােদর দীর্ঘ শাসনামেল ইসলাম চর্চােক এর বাইের েযেত েদয়িন।
মুসলমানেদর স্বাধীন েকারআন চর্চােক তারা েমেন িনেত পাের না।
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র ও তার িমত্ররা পািকস্তানসহ সকল মুসিলম
েদেশর স্কুল-কেলজ ও মাদ্রাসার িসেলবােস সংেশাধন আনেত চাপ িদচ্েছ।
তারা জােন, িজহাদ থাকেল আগ্রাসী েদেশর িবরুদ্েধ প্রিতেরাধ যুদ্ধও
থাকেব। িজহাদ শুরু হেব শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা িনেয়ও।
েসক্িযউলার আইন-আদালেতর িবরুদ্েধ এক িবকল্প িবধান,

শিরয়ত হল
এিট একিট

িবকল্প
মূল্যেবাধ।
অথচ
মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র
েনতৃত্বাধীন
পাশ্চাত্য তােদর আইন-আদালত ও মূল্যেবােধর িবরুদ্েধ েকান িবকল্প
িবধান েমেন িনেত চায় না। আফগািনস্তােন মার্িকনী হামলার মূল কারণ
েতা েসটাই। তারা িবশ্বটােক একিট গ্েলাবাল িভেলজ মেন কের। চায়, েস
গ্েলাবাল িভেলেজ অিভন্ন পাশ্চাত্য মূল্যেবাধ ও আাইেনর প্রিতষ্ঠা।
তােদর ব্যািভচারী বা মদ্যপায়ী নাগিরকগণ েকান মুসিলম েদেশ েবড়ােত
িগেয় শিরয়িত আইেনর
মার্িকনীরা এজন্যই

মুেখ পড়ুক েসিট তারা েমেন িনেত পােরনা।
েয েকান েদেশ ইসলামী শিরয়ত প্রিতষ্ঠার

িবেরাধী। তােদর অবস্থান তাই আল্লাহর িবরুদ্েধ। আর মার্িকনীরা
েযটা পািকস্তােন বা অন্যান্য মুসিলম েদেশ চায়, ভারত েসিটই
বাস্তবায়ন করেছ তার খাঁচায় অন্তরীণ ভারতীয় মুসলমানেদর উপর। ফেল
ভারতীয় মুসলমানেদর ইসলাম চর্চায় নামায-েরাযা আেছ, হজ-যাকাত এবং
তাবিলগও আেছ। িকন্তু শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার েকান ভাবনা েনই। িজহাদও
েনই। ফেল এ এক অপূর্ণাঙ্গ ইসলাম। ভারত সরকার ইসলােমর েস মেডলই
আওয়ামী লীগারেদর িদেয় বাংলােদেশ বাস্তবায়ন করােত চায়। বাংলােদেশর
রাজপেথ তাই শিরয়ত প্রিতষ্ঠার দাবী িনেয় সড়েক মানুষ না নামেল িক
হেব, লাগাতর েবেড় চেলেছ তাবিলগ জামােতর ইজেতমায় েলােকর সমাগম।
এিট িঠক, পািকস্তান আজও
একিট ইসলামী রাষ্ট্র রূেপ প্রিতষ্ঠা
পায়িন। তেব যা প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ েসিটও িক বাংলােদেশ বা ভারেত িক
ভাবা যায়? অন্য েকান মুসিলম েদশও িক এতটা এিগেয়েছ। তুরস্েক েতা
েমেয়েদর মাথায় উড়না পেড় িবশ্বিবদ্যালেয় বা কর্মস্থেল যাওয়া

িনিষদ্ধ। অপর িদেক ভারত? েসখােন মসিজদ বা মাদ্রাসা িনর্মান করার
সহেজ অনুমিত েমেল না। ফেল িদল্িল, েমাম্বাইেয়র ন্যায় অেনেক শহের
মানুষ জুম্মার নামায পড়েছ রাজপেথ দাঁিড়েয়। গরু েকারবানী িনিষদ্ধ
করা হেয়েছ বহু প্রেদেশ। অেনক শহের মাইেক আযানও েদওয়ার অনুমিতও
েনই। এই হল ভারতীয় মুসলমানেদর স্বাধীনতা।
পািকস্তান প্রিতষ্টার কেয়ক বছেরর পর সমগ্র উলামা একত্িরত হেয় ২২
দফা ইসলামী মূল নীিত অনুেমাদন কের। আজও েসিট পািকস্তােন
শাসনতন্ত্েরর েমৗিলক অংশ যা ধােপ ধােপ শিরয়েতর প্রিতষ্ঠােক
সরকােরর উপর বাধ্যতামূলক কের েরেখেছ। এবং অসম্ভব কের রেখেছ
শিরয়েতর িবরুদ্েধ েকান আইন প্রণয়ন। ফেল পািকস্তােন শিরয়ত
পিরপূর্ণ ভােব প্রিতষ্িঠত না হেল িক হেব, েস সম্ভাবনা এখনও
িবলুপ্ত হয়িন। প্রবর্িতত কেরেছ ব্লাফেফমী আইন।।আল্লাহ ও তাঁর
রাসূেলর িবরুদ্েধ িলখেল বা বলেল প্রাণদণ্ড হয়। অথচ ভারেত েসিট
ভাবাও যায়। শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা িনেয় স্বপ্নও েদখা যায় না। িবল্িডং
প্রিতষ্ঠা করেত হেল ভূিম চাই। পািকস্তান মুসলমানেদর জন্য েসই
ভূিমটা িদেয়েছ। তাই যতিদন পািকস্তােন থাকেব েস সম্ভাবনাও থাকেব।
অথচ বাংলােদেশ আজ শিরয়ত দূের থাক, গঠনতন্ত্ের িবসিমল্লাহ রাখাই
অসম্ভব হচ্েছ। অসম্ভব হেয়েছ িজহােদর উপর বই প্রকাশ করা। িজহাদেক
বলা হচ্েছ সন্ত্রাস। ইসলামী সংগঠনগুেলােক িজহাদী সংগঠন বেল তার
েনতােদর েজেল ঢুকােনা হচ্েছ। বাংলােদেশ প্রকৃত অবস্থা, রাজা যা
কের সভাসদ কের শতগুণ। সভাসদরা িনর্যাতেন বাড়াবািড় কের রাজার মন
জুগােনার সার্েথ। আওয়ামী লীগ েনতাকর্মীরা তাই ভারতীয়েদর েচেয়ও
ভারতীয়। তারা ব্যস্ত ভারতীয় মিনবেদর খুিশ করা িনেয়। ক্ষমতায়
থাকার জন্য ভারতেক খুিশ করািটেক তারা অপিরহার্য মেন কের। তাই
ভারেত িহজাব, ইসলামী সংগঠন বা ইসলাম চর্চার িবরুদ্েধ যা হচ্েছ,
বাংলােদেশ হচ্েছ তার েচেয় অেনক েবশী।

অরক্িষত বাংলােদশ
বােঘর পাল দ্বারা েঘরাও হেল িবশাল হািতও েরহাই পায় না। তাই েয
জঙ্গেল বােঘর বাস েস জঙ্গেলর হািতরাও দল েবঁেধ চেল। বাংলােদেশর
বাস্তবতা হল, মুসিলম িবশ্ব েথেক িবচ্িছন্ন এক েদশ। েঘরাও হেয় আেছ
আগ্রাসী িহন্দুেদর দ্বারা। ফেল বাংলােদশ এক অরক্িষত েদশ। এেদশিটর
সীমাবদ্ধতা প্রচুর। েয েকান েদেশর প্রিতরক্ষার খরচ িবশাল। আর
ভারেতর মত একিট িবশাল আগ্রাসী েদেশর িবরুদ্েধ েস খরচ েতা আেরা

িবশাল। এ বাস্তবতার িদেক েখয়াল েরেখই বাংলার তৎকালীন েনতা খাজা
নািযমউদ্িদন, েসাহেরায়ার্িদ, আকরাম খান প্রমুখ ব্যক্িতবর্গ ১৯৪৬
সােল মুসিলম লীেগর পার্লােমন্টারী সভায় েলােহার প্রস্তােব
সংেশাধনী এেনিছেলন এবং পািকস্তােন েযাগ েদবার পক্েষ িসদ্ধান্ত
িনেয়িছেলন। পূর্ব বাংলা এভােবই পািকস্তােন প্রেবশ কেরিছল েসেদেশর
সবেচেয় বড় প্রেদেশ রূেপ। অথচ এরূপ পািকস্তানভূক্িতেকই আওয়ামী লীগ
েনতাকর্মীরা বলেছ পািকস্তােন উপিনেবিশক শাসন। িনেরট িমথ্যাচার আর
কােক বেল? েকান েদেশ উপিনেবিশক শাসন গড়েত হেল যুদ্ধ লড়েত হয়।
প্রেয়াজন পেড় মীর জাফরেদর। প্রেয়াজন পেড় লর্ড ক্লাইভ ও পলািশর।
প্রশ্ন হল, ১৯৪৭েয় েক িছল েসই মীর জাফর? েক িছল ক্লাইভ? েস মীর
জাফর িক িছেলন েসাহেরায়ার্দী? খাজা নািজমুদ্িদন বা আকরাম খাঁ
যারা বাংলােক পািকস্তান ভূক্ত কেরিছেলন? আর উপিনেবিশক বািহনীই বা
েকাথায়? েমজর িজয়া, েমজর সিফউল্লাহ, েমজর আব্দুল জিলল, েমজর
খািলদ েমাশার্রফ িক তেব েস উপিনেবিশক বািহনীেত েযাগ িদেয়িছেলন?
এিট এক িনেরট িমথ্যাচার।
১৯৪৭েয় পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠার পর েদশিটর প্রধানতম সমস্যা িছল
গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠার। েস সমস্যার সমাধানিট আেদৗ িবভক্ত হওয়ার
মধ্েয িছল না। গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠা েপেল পািকস্তােনর বৃহত্তম
প্রেদশ রূেপ শুধু পািকস্তােনর রাজনীিতেক নয়, সমগ্র মুসিলম
উম্মাহর রাজনীিতেত এবং েস সােথ িবশ্ব রাজনীিতেতও
মুসলমানরা প্রভাব েফলেত পারেতা। িকন্তু েশখ মুিজব েস

বাঙালী
সুেযাগ

েথেকও তােদরেক বঞ্িচত কেরেছন। এিট তাঁর আেরক অপরাধ। তেব
এক্েষত্ের জনগণও িনর্েদাষ নয়। জনগেণর অপরাধ, তারা িনর্বািচত
কেরেছ গণতন্ত্র হত্যাকাির এক ফািসস্টেক। শুধু েয েভাট িদেয়েছ তা
নয়, অর্থ এবং রক্তও িদেয়েছ। েস সােথ পরম বন্ধু রূেপ গ্রহণ কেরেছ
ভারতীয়েদর। অপর িদেক ভারেতর েমাহ শুধু একাত্তের নয়, আজও
তা
েবঁেচ আেছ সমগ্র বাংলােদশ জুেড়। েসিট গ্রাস করেছ শুধু
েসক্িযউলারেদরই নয়,বহু ইসলামপন্িথেকও। তােদর িবভ্রাট,ভারেতর িবজয়
এবং বাংলােদেশর উপর প্রিতষ্িঠত ভারেতর আিধপত্যেকও তারা িনেজেদর
িবজয় ও িনেজেদর অর্জন বেল উৎসবও করেছ। িচন্তা-েচতনার এ এক ভয়ানক
আত্মঘািত রূপ। েরাগ না সারেল েসিট প্রিতিদন বােড়। েতমিন বােড়
েচতনার েরাগও। তাই েয েরাগ এক সময় ভারতপন্িথেদর িছল েসিট এখন
অন্যেদরও গ্রাস করেছ। বাংলােদেশর স্বাধীন অস্িতত্েবর িবরুদ্েধ এর
েচেয় ভয়ানক হুমিক আর িক হেত পাের? ০৭/০৬/২০১১

