অধ্যায় এক: েকন এ েলখা?
ঈমানী দায়বদ্ধতা
মৃত্যু,ধ্বংস বা িবপর্যয়েক কখেনা কখেনা ব্যক্িত বা জািতর জীবেন
চািপেয় েদয়া হয়। িকন্তু িনেজেদর পক্ষ েথেক যখন েডেক আনা হয় তখন
েসিটেক আত্মঘাত বলা হয়। বাংলার মুসিলম জীবেন েতমন আত্মঘাত একাধীক
বার এেসেছ। েযমন ১৭৫৭ সােল, েতমিন ১৯৭১েয়ও। িকন্তু িকভােব েসিট
এেলা েসিট গুরুতর িচন্তাভাবনা ও গেবষণার িবষয়। েকান ব্যক্িতর
জীবেন আত্মঘাত ঘটেল তা িনেয় িবচার বেসনা। কাউেক আসামীও করা হয়
না। ফেল তার েপাষ্টমর্েটমও হয় না। ব্যক্িতর জীবেন আত্মঘাত
সাধারণতঃ আত্মহত্যায় রূপ েনয়। িনেজর মৃত্যুর মধ্য িদেয় সব ঘটনার
যবিনকা েস িনেজই েটেন েদয়। িকন্তু জাতীয় জীবেন যখন আত্মঘাত ঘেট
তখন েস আত্মঘােত েদেশর সবাই জিড়ত হয় না; বরং িকছু েলাক েডেক আেন
মাত্র। েডেক আনার েস কাজিট কের েদেশর ভ্রষ্ট চিরত্েরর িকছু
স্বার্থপর েনতা-েনত্রী। তােদর কােছ িনেজেদর স্বপ্ন বা স্বার্থ
পূরণিটই মূল, জনগেণর ইচ্ছা-অিনচ্ছা, মহান আল্লাহতায়ালার িবধান,
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গুরুত্বপূর্ণ িবষয় তােদর কােছ গুরুত্ব পায় না। এরাই হেলা মুসিলম
ইিতহােসর মীর জাফর। মীর জাফরগণেকান কােলই জনগেণর মতামত িনেয় িনজ
েদেশ শত্রুেদর েডেক আেনিন,যুেগ যুেগ তারা শত্রুেদর পক্ষ িনেয়েছ
স্েরফ িনেজেদর স্বার্থিসদ্িধর লক্ষ্েয। সত্তেরর িনর্বাচেনও একিট
প্রকাণ্ড যুদ্েধর িবষয় কখেনাই আেলািচত হয়িন, েতমিন ভারতেক েডেক
আনার িবষয়ও সামেন আেসিন। অথচ একিট প্রকাণ্ড যুদ্ধেক জনগেণর উপর
চািপেয় েদয়া হেয়েছ। অথচ ভারতেক সােথ িনেয় বহুবছর আেগ েথেকই েতমন
একিট যুদ্েধর পিরকল্পনা েনয়া হচ্িছল। েস গুরুতর িবষয়িট আগরতলা
ষড়যন্ত্র মামলায় িকছুটা প্রকাশ েপেলও পুরািট প্রকাশ েপেয়েছ
একাত্তেরর পর। েস প্রকাশ না পাওয়ািটই ষড়যন্ত্র এবং জনগেণর সােথ
িবশ্বাসঘাতকতা।
িকছু েলােকর চািপেয় েদয়া যুদ্েধ প্রচণ্ড প্রাণনাশ ও ক্ষয়ক্ষিত
হেলও তােত জািতর পুরাপুির মৃত্যু ঘেট না;বাঁচার সম্ভাবনা তখনও
অবিশষ্ঠ থােক। মুসিলম জনগেণর মােঝ মাথা উঁচু কের দাঁড়াবার
স্বপ্নিকছুটা হেলও অবিশষ্ট থােক। মুসিলেমর জীবেন বাঁচার মূল
এেজন্ডা েতা েস স্বপ্নপূরণ।েস স্বপ্েনর সােথ জিড়ত থােক তার ঈমানী
দায়বদ্ধতা। প্রকৃত মুসিলেমর জীবেন এজন্যই িবপ্লব আেস; এবং িজহাদও
শুরু হয়। েস িবপ্লেবর লক্ষ্য েযমন ইসলােমর িবজয়, েতমিন মহান

আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্িট অর্জন। তেব আত্মঘািত িবপর্যয় েথেক মাথা
তুেল দাঁড়ােত হেল জরুরীহেলা, েস আত্মঘােতর কারণ িনেয় গেবষণা করা।
েরাগ েথেক বাঁচেত হেল েস েরােগর কারণগুেলা অবশ্যই জানেত হয়।
িচিকৎসার পাশাপািশ েস েরােগর জীবাণু েথেকও দূের থাকেত হয়। নইেল
েস েরাগ বার বার হানা েদয়। জাতীয় জীবেন েরাগমুক্িত বা িবপর্যয়
েথেক বাঁচার পথিটও িভন্নতর নয়। এক্েষত্ের ইিতহাস িবজ্ঞােনর কাজিট
অিত িবশাল ও গুরুত্বপূর্ণ। ইিতহােসর কাজ শুধু জাতীয় ঘটনাবিলর
িকসসা কািহনী িলিপবদ্ধ করা নয়; েনতা-েনত্রীেদর জীবনী েলখা বা
গুণকীর্তনও নয়। বরং ঘটনার প্েরক্ষাপট, সফলতার বা িবফলতার কারণ,
প্রিতেবশীর ষড়যন্ত্র এবং েস সােথ ঘটনার নায়কেদর িচন্তা-েচতনা ও
চিরত্রেকও িলিপবদ্ধ করা -যােত ভিবষ্যেতর প্রজন্ম তা েথেক িশক্ষা
ও গেবষনার সামগ্রী পায়। জাতীয় জীবেন এভােবই আেস ইিতহাসলব্ধ গভীর
প্রজ্ঞা। মীর জাফরগণ তােদর কৃত অপরােধর জন্য আদালেতর কাঠগড়ায়
দাঁড়ােনা েথেক বাঁচেলও ইিতহােসর িবচার েথেক বাঁেচ না। জ্ঞানী
ব্যক্িতর পা তাই একই গর্েত দুইবার পেড় না। প্রজ্ঞাবান জািতও
েতমিন বার বার একই রূপ সংকেট িবপর্যস্ত হয় না। অতীেতর আত্মঘােতর
ঘটনা িনেয় গেবষণার গুরুত্ব এজন্যই অপিরসীম। এছাড়া আত্মঘাত
এড়ােনার িবকল্প পথ েনই। েসিট না হেল আত্মঘািত ব্যক্িতর ন্যায়
আত্মঘািত জািতও শত্রুর হামলা ছাড়াই দুিনয়া েথেক হািরেয় েযেত
বাধ্য।এই গ্রন্থিট েলখার তাড়না এেসেছ বস্তুত েতমিন এক েচতনা ও
দায়ভার েথেক।
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মহান
আল্লাহতায়ালার দরবাের ব্যক্িতর মর্যাদা বা মূল্যমানিট িনর্ধািরত
হয় েক কতটা েস দািয়ত্ব পালন করেলা তার িভত্িতেত।তাছাড়া ঈমানদার
ব্যক্িতর িকছু বাড়িত দািয়ত্বও থােক। েস বাড়িত দািয়ত্বটা হেলা
সত্েযর পক্েষ সাক্ষ্য েদয়া। ইসলােম এিটেক শাহাদেত হক তথা সত্েযর
পক্েষ সাক্ষ্যদান বেল। মুসিলম হওয়ার জন্য কালােম শাহাদত
জনসম্মুেখ পাঠ করেত হয়। লা-শরীক আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর মহান
রাসূল েয সত্য -কােলমােয় শাহাদত পােঠর মধ্য িদেয় েস সাক্ষ্যিটই
প্রকাশ্েয িদেত হয়। তেব েস দািয়ত্বিট কােলমােয় শাহাদত পােঠ েশষ
হয় না,শুরু হয় মাত্র। সত্েযর পক্েষ প্রকাশ্য সাক্ষ্যদােনর
পরপ্রিতিট মুসিলেমর জীবেন েসিটই তার আমৃর্ত্যু সংস্কৃিতেত পিরণত
হয়। মহান আল্লাহতায়ালাও চান, কারা সত্েযর পক্েষ সাক্ষ্যদানকাির

আর কারা িমথ্যার পক্েষ -েস িবষয়িটও স্পষ্টতর েহাক। ফেল জীবেনর
আেশ পােশ েয সত্যঘটনাগুিল ঘেট -ঈমানদার ব্যক্িতেক েসগুিলরও পক্ষ
িনেত হয়; দাঁড়ােত হয় অন্যায় ও িমথ্যার িবরুদ্েধ। সত্যেক িবজয়ী
করেত েস শুধু মসিজেদ,জনপেদ বা িজহােদর ময়দােনই যায় না, জনগেণর
িবেবেকর আদালেতও যায়। সত্েযর পক্েষ েস সাক্ষ্যদােন শহীদগণ
িনেজেদর প্রাণও িবিলেয় েদয়।মহান আল্লাহতায়ালার কােছ এজন্যই তারা
এেতা প্িরয়।যুেগ যুেগ তােদর কারেণই িমথ্যাচারীেদর প্রচণ্ড
িবেরাধীতার মুেখও সত্য িবজয়ী হেয়েছ।
েকান জনেগাষ্ঠীর জীবেন যুদ্ধিবগ্রহ একাকী আেস না। যুদ্ধিবগ্রহ বা
িবপর্যেয়র মধ্য িদেয়ই ঘেট ঈমান ও আমেলর চুড়ান্ত পরীক্ষা। মূলত
িবপেদর মুেখ েফেল মহান আল্লাহতায়ালা েবেছ েনন শহীদেদর।তাই পিবত্র
েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালার েঘাষনাঃ “এবং এ িদনগুেলােক মানুেষর
মােঝ আিম পালাক্রেম আবর্তন ঘিটেয় থািক। এজন্য েয, আল্লাহ যােত
জানেত পােরন কারা সত্িযকার ঈমানদার; এবং (তােদর মধ্য েথেক) েবেছ
েনন শহীদেদর।” –(সুরা আল-ইমরান, আয়াত ১৪০)। তাই প্রিত যুদ্েধ
ঈমানদারগণ েযমন পায় মহান আল্লাহতায়ালার দরবাের শহীদ
দাঁড়াবার সুেযাগ, েতমিন েবঈমানগণ পায়,ইসলােমর প্রিতপক্ষ
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খাড়া হওয়ার সুেযাগ। যুদ্ধকােল তাই ব্যক্িতর মুেখাশ খুেল পেড়। েস
তখন আসল রূেপ হািজর হয়। এভােব যুদ্ধ েদয় মানুেষর েচতনা ও
চিরত্রেক সিঠক রূেপ েচনার সুেযাগ। এবং েসিট েযমন একাত্তের ঘেটেছ।
েতমিন পলািশর ময়দােনও ঘেটিছল। ফেল সত্তেরর িনর্বাচেন ও তার
পূর্েব েশখ মুিজব ও তার সহচরেদর মুেখ েয মুেখাশ িছল, েসিট
একাত্তের এেস খেস পেড়েছ। সত্তেরর িনর্বাচেন মুিজেবর মুেখ প্রিত
জনসভায়
পািকস্তান
িজন্দাবাদ
ধ্বিন
উেঠিছল।
েকারআন-হাদীেসর
িবরুদ্েধ েকান আইন করা হেব না -েস কথাও িতিন বেলেছন। বেলেছন,
বহুদলীয় গণতন্ত্েরর কথা। এসবই িছল মুেখাশ। িকন্তু েসিট খেস পেড়
িনর্বাচিন িবজেয়র পর। একাত্তের িতিন ও তার সহচরগণ েপৗত্তিলক
ভারেতর েকােল িগেয় উেঠেছন। অপরিদেক েযসব মাদ্রাসার ছাত্র,
গ্রাম্য যুবক, পীেরর মুরীদ ও িনর্দলীয় ব্যক্িত রাজনীিত েথেক
আজীবন দূের েথেকেছ তারাও েসিদন পািকস্তােনর পক্েষ অস্ত্র ধেরেছ।
বাংলােদেশর ইিতহােসর এিট এক গুরুত্বপূর্ণ িশক্ষণীয় িদক। যুদ্ধ
এভােবই িবভাজনিট স্পষ্টতর কের।
ইিতহাস রচনার কাজিট মূলত জনগেণর আদালেত সাক্ষ্যদােনর কাজ। সত্েযর
পক্েষ সাক্ষ্যদােনর কাজিট যুগ যুগ েবঁেচ থােক েলখনীর মাধ্যেম।
এজন্যই েলখক ও তার কলেমর কািলেক ইসলােম অিত উচ্চ মর্যাদা েদয়া

হেয়েছ। অথচ বাংলােদেশ েস কাজিট েতমন হয়িন। বরং এ মুসিলম েদশিটেত
েবশী েবশী সাক্ষ্য েদয়া হেয়েছ িমথ্যার পক্েষ। সরকাির ও েবসরকাির
ভােব শত শত বই েলখা হেয়েছ িমথ্যােক প্রিতষ্ঠা েদয়ার কােজ। ফেল
একাত্তের ৩০ লাখ িনহেতর ন্যায় িমথ্যািট প্রবল ভােব প্রিতষ্ঠা
েপেয়েছ। এবং সত্য পরািজত হেয়েছ েদেশর সর্বত্র। বাংলােদেশর
ইিতহােস আগ্রাসী ভারত স্থান েপেয়েছ বন্ধু রূেপ। এরূপ িমথ্যার
েজায়াের ইসলাম ও ইসলােমর পক্েষর শক্িত আজ পরািজত। িমথ্যাচারীগণ
প্রচণ্ড ভােব েছেয় েগেছ শুধু প্রশাসন, রাজনীিত ও ব্যবসা-বািণজ্েয
নয়,বুদ্িধবৃত্িতেতও। েয সমােজ নামায েরাযা আেছ অথচ রাজনীিত ও
বুদ্িধবৃত্িতেত সত্য ও ন্যােয়র পক্ষ েনয়া েলােকর অভাব েস সমােজ
সুিবচার ও সুনীিত িবজয়ী হয় না। শান্িতও আেস না। এমন দুর্বৃত্তঅিধকৃত েদেশ সুস্থ্ সমাজ, সংস্কৃিত ও রাষ্ট্র িনর্িমত হয়
না। তােদর হােত অিধকৃত হয় আদালতও। েস েদেশ অিতশয় দুর্বৃত্তরাও
তখন েনতা হয়,এমিপ হয় এবং প্রধানমন্ত্রীও হয়।
দুর্বৃত্ত
িমথ্যাজীবীরাও তখন বুদ্িধজীবী রূেপ গন্য হয়। েদশ তখন দুর্নীিতেত
বার বার িবশ্ব েরকর্ড গেড়। বাংলােদশ পিরণত হেয়েছ েতমনই এক ব্যর্থ
েদেশ।

অসম্পূর্ণ ও িবকৃত ইিতহাস
জীবেনর প্রিত পেদ প্রিতিট ব্যক্িতেকই িকছু িসদ্ধান্ত িনেত হয়।
তােক রায়ও িদেত হয়। েসিট কখেনা পিরবাের, কখেনা সমােজ, আবার কখেনা
বা েদেশর রাজনীিত ও ইিতহাস প্রসঙ্েগ। তাই জীবেনর েকান না েকান
ক্েষত্ের প্রিতিট ব্যক্িতেকই িবচারেকর আসেন বসেত হয়। রাজনীিত,
ইিতহাস ও বুদ্িধবৃত্িতর ক্েষত্ের েস রােয়র গুরুত্ব আেরা অিধক। েক
কত দীর্ঘকাল বাঁচেলা েসটাই বড় কথা নয়,কতটা সত্েযর পক্ষ িনল এবং
কী রূেপ ঈমানী দািয়ত্বপালন করল -েসিটই বড় কথা। েয সমােজ সিঠক
দািয়ত্ব-পালনকািরর অভাব েস সমাজ ব্যর্থতায় েরকর্ড গেড়। রায়
প্রদােন িবচারেকর িনজ অিভজ্ঞতা ও িবেবক-বুদ্িধই যেথষ্ট নয়,
আদালেত সত্েযর পক্েষ সাক্ষ্যদানকািরও অপিরহার্য। নইেল িবলুপ্ত হয়
ন্যায় িবচার। তখন আদালেতর িবচারকও িমথ্যাচারীেদর হােত িজম্িম হয়।
িনেরট অপরাধীরাও িনর্েদাষ রূেপ মুক্িত পায়। একই কারেণ জনগণও িনছক
িবেবক-বুদ্িধর উপর ভরসা কের ইিতহােসর গুরুত্বপূর্ণ িবষেয় সিঠক
রায় িদেত পাের না। েস কােজ ঘটনার পক্েষ সিঠক সাক্ষী চাই। েস
সাক্ষী েপশ কের ইিতহােসর েলখেকরা। বহুশত বছর পরও একাত্তেরর ঘটনা
িনেয় জনগণ রায় িদেব –এবং েসিট ইিতহােসর গ্রন্েথ প্রদত্ত

সাক্ষ্েযর িভত্িতেত। িকন্তু বাংলােদেশ েস কাজিট যথার্থ ভােব
হয়িন। রাজনীিত ও প্রশাসেনর ন্যায় প্রচণ্ড দুর্বৃত্িত ঢুেকেছ এ
ক্েষত্রিটেতও। ইিতহাস রচনার এ ময়দানিট যােদর হােত অিধকৃত তারা
মূলত িবজয়ী রাজৈনিতক পক্েষর ৈসিনক। রাজৈনিতক েনতােদর ন্যায় তারাও
িমথ্যাচারী।ফেল তােদর হােত পিরকল্িপত ভােব রিচত হেয়েছ িবকৃত
ইিতহাস। আর েস প্রকাণ্ড িমথ্যাচারিট ঘেটেছ একাত্তরেক িনেয়।
একিট জািতর জীবেন অিতগুরুত্বপূর্ণ হেলা তার ইিতহাস। ইিতহাস-জ্ঞান
একিট জািতেক েদয় প্রজ্ঞা, েদয় দূরদৃষ্িট, েদয় সিঠক িসদ্ধান্ত
গ্রহেণর সামর্থ্য। েক শত্রু, আর েক িমত্র -েস ধারণা েতা আেস
ইিতহাস েথেক।েয জািত সিঠক ইিতহাস িলখেত জােন না, েস জািত ইিতহাস
েথেক সিঠক িশক্ষাও পায় না। এবং ব্যর্থ হয়,েক বন্ধু এবং েক শত্রু
–েদশবাসীর সামেন েস সত্যিট তুেল ধরেত। এমন ব্যর্থতায় জািতর
ভিবষ্যেতর পথ চলািট সিঠক হয় না, সুেখরও হয় না। তখন পেদ পেদ
ভ্রান্িত হয়। তখন মুেখাশধাির শত্রুও বন্ধু মেন হয়। জািতর জীবেন
তখন পলািশ আেস বার বার। তখন েদশ দখেল যায় েদশী মীর জাফর ও িবেদশী
ক্লাইভেদর হােত। ধর্ম,রাজনীিত, সমাজনীিত ও ন্যায়নীিতর ক্েষত্ের
সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও িদক-িনেদর্শনািট আেস ইিতহাস িবজ্ঞান
েথেক; জ্ঞান-িবজ্ঞােনর অন্য েকান শাখা েথেক না। পিবত্র েকারআন
তাই মানব জািতেক িচিকৎসা িবজ্ঞান, কৃিষ িবজ্ঞান বা যন্ত্র
আিবস্কােরর িশক্ষা িদেত নািযল হয়িন। বরং এেসেছ তার েচেয়ও অিত
গুরুত্বপূর্ণ িবষেয় িশক্ষা িদেত। কারণ িচিকৎসা িবজ্ঞান, কৃিষ
িবজ্ঞান বা যন্ত্র আিবস্কাের ব্যর্থতার কারেণ েকান জনেগাষ্িট
সভ্য ভােব েবেড় উঠেত ব্যর্থ হয় না। েস ব্যর্থতার কারেণ মানব
সন্তােনরা জাহান্নামমুিখও হয় না। বরং েস ব্যর্থতা েথেক বাঁচার
জন্য অপিরহার্য হেলা িসরাতুল মুস্তাকীেমর েরাডম্যাপ এবং েস
েরাডম্যােপ চলার ইিতহাসলব্ধ প্রজ্ঞা। মহান আল্লাহতায়ালা তাই আদম
(আঃ) েথেক শুরু কের মানব জািতর ব্যর্থতার অসংখ্য কািহনী তুেল ধের
েদিখেয় িদেয়েছন ব্যর্থ মানুষেদর অনুসৃত ভয়ংকর ভ্রান্ত পথগুেলা।
এবং বার বার সতর্ক কেরেছন েস পথভ্রষ্টতা েথেক বাঁচেত। অথচ
বাংলােদেশ ইিতহাসচর্চা িজম্িম হেয় আেছ িমথ্যাচারীেদর হােত।
ইিতহােসর বইগুেলা ব্যবহৃত হচ্েছ েদেশবাসীেক িবভ্রান্ত করা ও
তােদর মােঝ ঘৃণা ছড়ােনার কােজ।
তাই শুধু কৃিষ, বািণজ্য বা িশল্েপ সমৃদ্িধ এেন জািতর বাঁচািট
আেদৗ সুেখর হয় না। েস লক্ষ্েয ইিতহাস-জ্ঞানও সিঠক হওয়া চাই।
পিবত্র েকারআেন িবজ্ঞােনর েতমন আেলাচনা েনই, িকন্তু িবশাল ভাগ

জুেড় আেস ইিতহাস। কারণ, মানব রূেপ েবেড় উঠার জন্য ইিতহাস জ্ঞানিট
অপিরহার্য। িকন্তু বাঙালী মুসিলমর জীবেন েস জ্ঞানিট সামান্য।
এমনিক ভয়ানক অসম্পূর্ণতা িছল পলাশীর িবপর্যয় িনেয়ও। ইিতহােস এরূপ
অজ্ঞ রাখািটই িছল শত্রুর প্রকল্প। ঔপিনেবিশক শাসেনর ১৯০ বছের
পলাশীর িবপর্যয় িনেয় কেনা সত্য িনর্ভর গ্রন্থ েলখা হয়িন, বরং বহু
বই েলখা হেয়েছ সাম্রাজ্যবাদী ব্িরিটশেদর ইেমজ বাড়ােত। ইিতহােসর
জ্ঞােন েস অসম্পূর্ণতার কারেণ েদশবাসীর অজানা রেয় েগেছ েদশিটর
িনেজর জন্েমর ইিতহাস। ভারত েভঙ্েগ েকন পািকস্তান প্রিতষ্িঠত
হেলা, েকনই বা পূর্ব-পািকস্তােনর জনগণ পােশর পশ্িচম বাংলার ন্যায়
ভারেত েযাগ না িদেয় হাজার মাইল দূেরর পশ্িচম-পািকস্তানীেদর সােথ
পািকস্তােন েযাগ িদল –েস প্েরক্ষাপট িনেয় অখণ্ড পািকস্তােনর ২৩
বছের ভাল একখািন বইও েলখা হয়িন। েকন বহু লক্ষ বাঙালী-অবাঙালী
ভারত েথেক িবতািড়ত হেয় পূর্ব পািকস্তােন আশ্রয় িনল -েস ইিতহাসও
যথার্থ ভােব তুেল ধরা হয়িন। সভ্য-মানুেষরা শুধু প্রিতেবশী েদেশর
মানুেষর খবরই েনয় না, পােশর বনজঙ্গেলর পশু-পািখরও খবর রােখ।
িকন্তু
প্রিতেবশী
িহন্দুস্থােনর
মুসিলমেদর
দুরাবস্থার
কথা
বাংলােদেশর জ্ঞানচর্চায় গুরুত্ব পায়িন। ফেল েলখা হয়িন ভারতীয়
মুসলমানেদর দুর্দশা িনেয় েতমন েকান
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা, পূর্ব-বাংলার

বই। েসিট হেল ১৯৪৭’েয়
পািকস্তান ভূক্িত এবং

একাত্তর ঘটনাবিল বুঝেত অেনক সহায়তা িমলেতা। এবং বাংলােদেশর জন্য
ভারেত িবলীন হওয়া েয কতটা আত্মঘািত -েস িবষয়িট িনেয়ও সিঠক ধারণা
হেতা।
অন্ধ মানুষেক এমনিক িশশুও ভ্রান্ত পেথ েটেন িনেত পাের। েতমিন
ইিতহােসর জ্ঞােন অজ্ঞব্যক্িত িবশ্বিবদ্যালেয়র প্রেফসর, েলখক,
বুদ্িধজীবী, উিকল, সুপ্িরম েকার্েটর িবচারপিত বা েদেশর মন্ত্রী ও
প্রধানমন্ত্রী হেলও তােক েয েকান শত্রুশক্িতও কলুর বলদ বানােত
পাের। বাংলােদেশর ইিতহােস এমন কলুর বলেদর সংখ্যা িক কম? ইিতহাসজ্ঞান এজন্যই অন্যতম শ্েরষ্ঠ জ্ঞান। পদার্থ িবদ্যা, িচিকৎসা
িবদ্যা,
ইঞ্িজনীয়ািরংেয়র
ন্যায়
জ্ঞান-িবজ্ঞােনর
নানা
শাখা
পার্িথব জীবেন েবঁেচ থাকােক সহজতর কের মাত্র, িকন্তু রাজনীিত,
সংস্কৃিত বা ধর্মকর্েম পথ েদখায় না। সত্য-িমথ্যা এবং শত্রু-িমত্র
িচনেতএ সাহায্য কের না। অতীেত যারা িপরািমেডর ন্যায় িবশ্েবর
িবস্ময়কর স্থাপনা গেড়েছ তারাও একই কারেণ সত্যেক িনেরট িমথ্যা
েথেক আলাদা করেত পািরিন। গুহাবািস অজ্ঞ ব্যক্িতর ন্যায় তারাও
িফরাউনেক ভগবান বেলেছ। অথচ ইিতহাস-জ্ঞান জাতীয় জীবেন পথ চলায়
কম্পােসর কাজ কের। ইিতহােসর শুরু েতা মানব সৃষ্িটর শুরু আদম (আঃ)

েথেক। ইিতহাস িবজ্ঞান শুধু সত্য-িমথ্যার পিরচয়ই েদয় না, উভেয়র
দ্বন্েদর ইিতহাসও েপশ কের। তাই েয জািতর জীবেন সিঠক ইিতহাস নাই,
েস জািতর জীবেন পথ চলায় কম্পাসও নাই। তখন পথ চলায় বার বার ভূল
হয়। বাংলােদেশ েস ব্যর্থতািট ভয়ানক। ফেল জনগণ ব্যর্থ হচ্েছ ঘটনার
িবচাের সিঠক তথ্য ও সাক্ষী েপেত। ফেল প্রচণ্ড ব্যর্থতা ফুেট উঠেছ
জনগেণর রায়দােনও। েদেশর রাজনীিত তাই বার বার স্ৈবরাচােরর গর্েত
িগেয় পড়েছ। জনগণেক শুধু বেনর িহংস্র বাঘ-ভালুকেক িচনেল চেল না,
সমােজর মানবরূপী িহংস্র পশুেদরও িচনেত হয়। নইেল বনজঙ্গেলর েচেয়
েবশী
রক্তপাত
হয়
জনপেদ।
জনগেণর
রােয়
তখন
দুর্বৃত্ত
স্ৈবরাচারী,গণতন্ত্েরর হত্যাকাির, একদলীয় শাসেনর প্রিতষ্ঠাতা এবং
বাকস্বাধীনতা হরণকারী ব্যক্িতওতখন েনতা বা েনত্রী বা সর্বশ্েরষ্ঠ
ব্যক্িত রূেপ গণ্য হয়। এমন ব্যক্িতগণ তখন জনগেণর দ্বারা
িনর্বািচত ও সম্মািনতও হয়। ইিতহােসর পাঠ িনেত -িবেশষ কের
একাত্তেরর মূল্যায়েন বাংলােদশীেদর বুদ্িধবৃত্িতক ব্যর্থতা েয
কতটা গভীর –এসব হেলা তারই প্রমাণ।

ঘৃনা সৃষ্িটর হািতয়ার
েয েকান জািতর জীবেনই যুদ্ধ আেস। একাত্তের েতমন একিট রক্তক্ষয়ী
যুদ্ধ এেসিছল বাংলােদেশও। স্বভাবতই েস যুদ্েধ দুিট পক্ষ িছল।
একিট পক্ষ িবজয়ী হেয়েছ, অপরিট পরািজত। সভ্য েদেশ িবজয়ীরা
পরািজতেদর জন্যও জায়গা েছেড় েদয়। েযমন আদালেত িববাদী বা আসামীেকও
আত্মপক্ষ সমর্থেন কথা বলার সুেযাগ েদয়া হয়। এর ফেল এেক অপেরর
বক্তব্য ও অনুভূিতেক বুঝেত পাের, মূল্যায়েনরও সুেযাগ পায়। ধীের
ধীের সমােঝাতার পিরেবশ সৃষ্িট হয়। জািত তখন অিবরাম িবভক্িত ও
সংঘাত েথেক মুক্িত পায়। সুিবচােরর লক্ষ্য িববাদেক স্থায়ী রূপ
েদয়া
নয়;
বরং
শান্িতপূর্ণ
সহ-অবস্থােনর
পিরেবশ
সৃষ্িট
করা।ইিতহােসর িবচাের েতা েস কাজিটই হয়। এখােন বাদী-িববাদী ঊভেয়র
বক্তব্যেক সমান গুরুত্ব িদেয় েশানা হয়। একিট িবেবকবান জািতর
লক্ষ্য েতা লাগাতর যুদ্ধ িনেয় বাঁচা নয়, বরং শান্িত িনেয় বাঁচা।
েস শান্িতর লক্ষ্েযই প্রকাণ্ড একিট গৃহযুদ্েধর পরও উত্তর ও
দক্িষেণ িবভক্ত মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র আবার এক হেয় েগেছ। অিবরাম
িবভক্িত একমাত্র শত্রুরই কাম্য হেত পাের, েকান েদশপ্েরিমেকর নয়।
যারা শুধু িনেজেদর স্বার্থিট েদেখ, েদেশর নয় –একাজ েতা তােদর।
এমন শত্রুেদর েতা যুদ্ধ বাঁিচেয় রাখার মধ্েযই মহাতৃপ্িত।
বাস্তবতা হেলা, বাঙালী মুসিলেমর যারা শত্রু তােদর যুদ্ধ একাত্তের

েশষ হয়িন। ফেল েশষ হয়িন যুদ্ধকালীন সংঘাতেক বাঁিচেয় রাখার
রাজনীিতও। এজন্যই বাংলােদেশর রাজনীিতেত একাত্তেরর পরািজত পক্েষর
জন্য েকান জায়গাই রাখা হয়িন। স্থান েদয়া হয়িন ইিতহােসর বইেয়ও।
তােদর িবরুদ্েধ বরং অিবরাম িনক্িষপ্ত হচ্েছ গািল-গালাজ। হরণ করা
হেয়েছ
তােদর
বাক
স্বাধীনতা।
িছিনেয়
েনয়া
হেয়েছ
অেনেকর
নাগিরকত্বও। বাংলােদেশর েসক্যুলািরস্টেদর রিচত ইিতহােসর বই তাই
পিরণত হেয়েছ িনছক ঘৃণা সৃষ্িটর হািতয়াের। এমন ইিতহাস িক িবেবকমান
মানুেষর কােছ গ্রহণেযাগ্যতা পায়?
মহান আল্লাহতায়ালা আমােক এ ক্ষুদ্র জীবেন বহু িকছুই কােছ েথেক
েদখবার সুেযাগ িদেয়েছন। একাত্তেরর দুই পক্েষর অেনক েনতােক েযমন
িনজ েচােখ েদখার সুেযাগ েপেয়িছ,েতমিন সুেযাগ িমেলেছ অেনক
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সরাসির জানার। সুেয়াগ িমেলেছ দীর্ঘ বহু দশক
ধের িমিডয়া ও বুদ্িধজীবীেদর ভূিমকা অবেলাকেনর। ফেল দায়ভারও
েবেড়েছ।
কারণ
দুর্বৃত্িত,
সন্ত্রাস,
িমথ্যাচার,
অপরাধ
ও
েধাকাবািজর ঘটনা সবার পক্েষ স্বেচােখ েদখার সুেযাগ হয় না। িকন্তু
যারা েদেখন তােদর দািয়ত্বও েবেড় যায়। তখন শুরু হয় ঈমােনর
পরীক্ষা। কারণ সাক্ষী েগাপন করািট কিবরা গুনাহ। েয সমােজ এরূপ
কিবরা গুণাহ েবশী েবশী হয়, েস সমােজ ন্যায় িবচােররও মৃত্যু ঘেট।
তাই যারা েকান অপরােধর প্রত্যক্ষ সাক্ষী তােদর দায়ভারিট হেলা
আদালেত সত্য সাক্ষী েপশ করা।তাই মুখ খুলেত হয়; সামর্থ থাকেল
িলখেতও হয়। আর েসিট জনগেণর আদালেত। েসিট শুধু বর্তমান প্রজন্েমর
জন্যই নয়,আগামী প্রজন্েমর জন্যও। বাংলােদেশর বর্তমান প্েরক্ষাপেট
েস দািয়ত্ব আেরা েবশী। জনগেণর আদালেত যারা লাগাতর সাক্ষ্য িদেয়
যাচ্েছ তারা হেলা ইসলামিবেরাধী শক্িত।
পরািজত েদখার মধ্েযই তােদর আনন্দ।

ইসলাম

ও

ইসলামপন্থীেদর

িবচাের অিবচার
বাংলােদেশ ইসলােমর িবজয় রুখেত েসক্যুলার জাতীয়তাবাদীরা অস্ত্র
িহসােব
েবেছ
িনেয়েছ
একাত্তের
ইসলামপন্থীেদর
ভূিমকা।
েসক্যুলািরস্টেদর ন্যায় ভারতও চায় না তার পূর্ব সীমান্েত
পািকস্তােনর ন্যায় আেরক শক্িতশালী মুসিলম রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা পাক।
তাই শক্িতশালী ইসলামী বাংলােদেশর িনর্মােণ যারা িবশ্বাসী
তােদরেকই ভারত ও ভারতেসবী রাজৈনিতক দলগুেলা িনর্মূল করেত চায়।
এিট তােদর েগাপন িবষয়ও নয়। এজন্যই ইসলামপন্থীেদর একাত্তেরর

ভূিমকােক অপরাধ রূেপ িচহ্িনত কের তােদরেক আসামীর কাঠগড়ায় খাড়া
করা হচ্েছ। তােদর আক্েরাশ ইসলােমর িবরুদ্েধও। আক্েরােশর কারণ,
ইসলাম তােদর েসক্যুলার দর্শনেক ৈবধতা েদয় না। েসক্যুলার দর্শেনর
আেলােক প্যান-ইসলামীক ভাতৃত্েবর পক্েষ দাঁড়ােনািট িচহ্িনত হচ্েছ
অপরাধ রূেপ। যােদর মধ্েয তারা ইসলােমর পক্েষ েজেগ উঠার শক্িত
েদেখ তােদর িবরুদ্েধই তারা িবচার বসায়। তােদর হােত আদালত পিরণত
হেয়েছ ইসলােমর পক্েষর শক্িতর িনর্মূেলর হািতয়ার। েদেশর আদালেত
তারাই উিকল, তারাই সাক্ষী এবং তারাই িবচারক। এরূপ অিধকৃত আদালেতর
মঞ্চ েথেক তােদর পক্েষ রায় েদয়াও অিত সহজ হেয়েছ। িবচার কােজ
তােদর প্রচণ্ড আগ্রহ এ কারেণ েয, জনগেণর েচতনায় প্রবল ভােব িবজয়ী
হেয়েছ জাতীয়তাবাদী েসক্যুলার দর্শন। এ দর্শেন ইসলাম প্রিতষ্ঠার
পক্ষ েনয়ািটই অপরাধ; ফেল েস অপরােধ তােদর শাস্িত েদয়াও সহজ।
িবচােরর কােজ আদলেত েযিট িনরেব কাজ কের েসিট িবচারেকর িনেজর
দর্শন বা িচন্তার মেডল (conceptual paradigm)। িবচারেকর দর্শন বা
িচন্তার মেডল পাল্েট েগেল িবচারও পাল্েট যায়। ঘটনার িবচারিবশ্েলষেণ একই রূপ ঘটনা ঘেট জনগেণর িচন্তারাজ্েয। িচন্তা-েচতনার
েসক্যুলার মেডল ও ইসলামী মেডেলর মােঝ পার্থক্যিট িবশাল। েচতনার
দুই িভন্ন মেডেল িবচার কখেনাই একই রূপ হয় না। েসক্যুলার মেডেল
িনেরট ব্যািভচারও িচত্িরত হয় গভীর প্েরম রূেপ। বাংলােদেশর কুফির
আইেন এিট েকান অপরাধই নয়
পিততাবৃত্িতর
নানা
ঘৃণ্য

-যিদ তা উভেয়র সম্মিতেত হয়।
পাপাচারিট
েদেশর
েসক্যুলার

তাই
আইন

অনুেমািদত একিট ৈবধ েপশা। ঔপিনেবিশক কােফর শাসনামেল এ পাপ েয
ভােব প্রিতষ্ঠা ও পিরচর্যা েপেয়েছ তা এখনও পাচ্েছ। অথচ মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক পিবত্র েকারআেন েঘািষত আইেন িববািহত
ব্যক্িতর ব্যািভচার পাথর েমের হত্যােযাগ্য অপরাধ। অিববািহেতর
জন্য রেয়েছ জনসম্মুেখ তার খািল িপেঠ ৮০ চাবুক মারার শাস্িত।
েতমিন সুদ খাওয়ার ন্যায় হারাম কাজিটও েসক্যুলার েচতনায় েকান পাপ
নয়, িনিষদ্ধও নয়। অথচ ইসলােমর সুদ খাওয়ােক মােয়র সােথ জ্িবনার
েচেয়ও জঘন্য বলা হেয়েছ। পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালা
সুদেখােরর িবরুদ্েধ তাঁর িনেজর যুদ্েধর েঘাষণা িদেয়েছন।িকন্তু
কােফরেদর ন্যায় বাংলােদেশর েসক্যুলারেদর কােছও এ মহাপাপিট েযমন
আইনিসদ্ধ, েতমিন নীিতিসদ্ধও। মানুেষ মানুেষ িবচাের েয প্রচণ্ড
পার্থক্য -তা েতা জীবন দর্শেন এরূপ িভন্নতার কারেণ। ধর্ম ও
দর্শেনর িভন্নতার কারেণ িবষাক্ত স্বর্প েযমন েদবীর আসন পায়,
েতমিন ইসলােমর িচহ্িনত শত্রুগণও বীেরর মর্যাদা পায়। এরূপ
অপরাধীেদর েথেক ইসলােমর পক্েষর শক্িত সুিবচার পােব -তা িক আশা

করা যায়? তাই েকান মুসিলম েদেশ শিরয়েতর বদেল কুফির আইন চালু েযমন
হারাম,
েতমিন
অমুসিলম,
েসক্যুলািরস্ট
বা
ইসলােমর
িবপক্ষ
ব্যক্িতেক িবচারক রূেপ েমেন েনয়াও হারাম। নবীজী (সাঃ) ও
েখালাফােয় রােশদার আমেল এমন গর্িহত কর্ম কখেনাই ঘেটিন। অথচ
বাংলােদেশর ন্যায় সংখ্যাগিরষ্ঠ মুসিলেমর েদেশ েসিটই িনয়ম।
ঔপিনেবিশক কােফর শক্িতর িবচার ব্যবস্থােকই বাঁিচেয় রাখা হেয়েছ
স্েরফ শয়তানেক খুিশ করার জন্য।
এমন একিট েসক্যুলার দর্শেনর আেলােক িবচার হেয়েছ একাত্তের
ইসলামপন্থীেদর ভূিমকা িনেয়ও। েসক্যুলািরজম, জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ
ও িহন্দুধর্েমর মানদণ্েড একাত্তের অখণ্ড পািকস্তােনর পক্ষ েনয়িট
িছল অপরাধ। এসব মেতর অনুসািরগণ মহান কর্ম মেন কেরেছ পািকস্তান
ভাঙ্গােক। মহান কর্ম মেন কের েদেশর রাজনীিতেত ইসলামেক পরািজত
রাখােকও। তারাই ১৯৪৭’েয় মহান কর্ম গণ্য কেরিছল অখণ্ড ভারত
িনর্মাণেক। িকন্তু প্রশ্ন হেলা, ইসলামী মানদণ্েডও িক অখণ্ড
পািকস্তােনর পক্ষ েনয়ািট অপরাধ? বাংলােদেশর শতকরা একানব্বই ভাগ
জনগণ েযেহতু মুসলমান, একাত্তেরর ভূিমকা িনেয় সকল পক্েষর িবচার
হওয়া উিচত েকারআন-হাদীেসর আইেন তথা শিরয়েতর আইেন। মুসিলেমর জীবেন
ইসলাম িবেরাধী েসক্যুলার আইেনর স্থান েদয়া েযমন হারাম, েতমিন
হারাম হেলা েস আইন েথেক িবচার চাওয়া। মুসলমােনর একমাত্র আনুগত্য
েতা মহান আল্লাহতায়ালার আইেনর প্রিত; মানুেষর িনর্িমত েকান আইেনর
প্রিত নয়। িকন্তু বাংলােদেশর আদালেত েস শিরয়িত আইেনর প্রেয়াগ
হয়িন। শিরয়েতর আইেন েকান মুসিলম েদশ ভাঙ্গা বা মুসিলমেদর মােঝ
সংঘাত সৃষ্িট করািট গুরুতর েফৗজদাির অপরাধ। েকারআেনর পিরভাষায়
এিট িফতনা। পিবত্র েকারআেন এমন িফতনােক মানব হত্যার েচেয়ও জঘন্য
বলা হেয়েছ। বলা হেয়েছঃ “আল িফতনাতু আশাদ্দু িমনাল কাতল”।–(সুরা
বাকারা,আয়াত ১৯১)। অনুবাদঃ িফতনা মানব হত্যার েচেয়ও জঘন্য। িফতনা
েতা রাষ্ট্েরর বুেক এমন িবদ্েরাহাত্মক পিরস্িথিত যা মুসিলম জীবেন
শান্িত, ধর্মপালন,শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা তথা ইসলােমর পূর্ণ িবজয়েক
অসম্ভব কের; এবং মুসিলম ভূিমেত েডেক আেন ইসলােমর শত্রুপক্ষ তথা
কােফর
শক্িতেক।
অথচ
ইসলােম
শাস্িতেযাগ্য
িনিষদ্ধ
কর্ম
হেলা,মুসিলম েদেশর ক্ষিত সাধেন েকান অমুসিলম কােফর শক্িতেক বন্ধু
রূেপ গ্রহণ করা। পিবত্র েকারআেন েসিটেক হারাম েঘাষণা করা হেয়েছ।
-(সুরা মুমিতহানা, আয়াত ১)।
বাংলােদেশ ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতর অপরাধ, সমাজ বা রাষ্ট্রজুেড়
তারা প্রিতবন্ধকতা গেড়েছ জান্নােতর পেথ চলায়। প্রশ্ন হেলা, শিরয়ত

পালন না হেল িক ইসলাম পালন হয়? নবীজী (সাঃ) ও সাহাবােদর জীবেন
একিট িদনও িক শিরয়তী আইেনর বাইের অিতবািহত হেয়েছ? অথচ েসিটর
িবরুদ্েধ েসক্যুলািরস্টেদর যুদ্ধ! পিবত্র েকারআেন তাই কেঠার
িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ এমন িফতনা সৃষ্িটকািরেদর িনর্মূেলর। বলা
হেয়েছ, “েতামার তােদর িবরুদ্েধ লড়াই কর েয পর্যন্ত না িফতনা
িনর্মূল হয় এবং আল্লাহর দ্বীন িবজয়ী হয়।” -সুরা বাকারা আয়াত
১৯৩)। িকছু েলােকর িনহত হওয়ােত মুসিলম েদশ কােফর শক্িতর পদানত হয়
না। বরং েতমন যুদ্েধ িবজয়ী হেল েদেশ ধর্মপালন,শিরয়ত পালন,
ইসলােমর নােম রাজনীিত বা েকারআেনর জ্ঞানদান আেরা ব্যাপককতর হয়।
িকন্তু ভারেতর ন্যায় একিট অমুসিলম শক্িত ও তােদর েসবাদাসেদর
আিধপত্য বাড়েল অসম্ভব হয় দ্বীন পালন। এবং িনিষদ্ধ হয় শিরয়ত
প্রিতষ্ঠার অঙ্গীকার িনেয় সংগিঠত হওয়া। একাত্তেরর পর েস িফতনােতই
েছেয় যায় েদশ;এবং েসিট ভারতেসবী েসক্যুলািরস্টেদর েনতৃত্েব। এ
অবিধ একাত্তের নানা পক্েষর ভূিমকা িনেয় যত িবশ্েলষণ হেয়েছ ও যত
বই েলখা হেয়েছ তার প্রায় সবটুকু হেয়েছ বাঙালী জাতীয়তাবাদী
েসক্যুলার
েচতনা
ও
মূল্যেবােধ।
ফেল
একাত্তের
তােদর
কৃত
অপরাধগুেলােক তুেল ধরা হয়িন। অথচ ইসলাম ১৪ শত বছর পূর্েবই এরূপ
েসক্যুলার েচতনা ও মূল্যেবাধেক মুসিলমগণ িবলুপ্ত কেরিছল। ইসলােম
রাষ্ট্র েথেক ইসলামেক পৃথক করা হারাম। অথচ েসক্যুলািরজম তথা
ইহজাগিতকতা েস হারােমর পক্েষ ওকালিত কের। তারা
সংস্কৃিত, রাজনীিত ও আইন-আদালেত পরকােলর কল্যাণ

দািবেয় রােখ
িচন্তা। অথচ

মুসিলেমর ধর্মকর্মই শুধু নয়, তার রাজনীিত, আইন-আদালত ও সংস্কৃিতও
িনর্ধািরত হয় আেখরােত মুক্িতর েচতনা ও েকারআনী িবধােনর অনুসরণ
েথেক–এিটই েতা ইসলােমর েমৗিলক িশক্ষা।

এেজন্ডা সত্য প্রকােশর
বাংলােদেশ শুধু েয সুদ, ঘুষ, দুর্বৃ্ত্িত, পিততাবৃত্িত ও
সন্ত্রােসর ন্যায় নানারূপ হারাম কর্ম েবেড়েছ তা নয়, েদশিটর
েচতনার ভুিমও েসক্যুলািরজেমর ন্যায় হারাম েচতনািট দ্বারা অিধকৃত।
বাংলােদেশর বুদ্িধবৃত্িতর ময়দােন যারা প্রবল ভােব িবজয়ী তারা এই
হারাম েচতনার ধারকগণ। এজন্যই েদেশ স্কুল-কেলেজর পাঠ্য বইেয় ও
বু্দ্িধবৃত্িতক অঙ্গেণ ইসলামী দৃষ্িটভঙ্িগেত একাত্তেরর ঘটনাবিলর
উপর েকান িবশ্েলষণ েনই। অথচ মুসিলেমর প্রিতিট কাজকর্েমর িবচার
হেত হেব ইসলােমর িভত্িতেত। ফ্যািসবাদী েপশী শক্িতর বেল েসিট এ
যাবত
বন্ধ
রাখা
হেয়েছ।
আজেকর
বাংলােদশ
প্রকৃত
অর্েথই

বুদ্িধবৃত্িতক সন্ত্রােসর েদশ; এবং েসিট একাত্তর েথেকই। ফেল নতুন
প্রজন্ম েবেড় উঠেছ সীমাহীন ইিতহাস িবকৃিত িনেয়। ইসলােমর পক্েষর
শক্িতও এ িনেয় মুখ খুলেছন না। তারা ভাবেছন, অতীত িনেয় ঘাঁটাঘাঁিট
না করাই ভাল। অথচ অতীতেক িক ভূলা যায়? েচতনার মানিচত্রিট েতা গেড়
উেঠ ইিতহােসর জ্ঞান েথেক। তাই বাংলােদেশ বুদ্িধবৃত্িতর মূল
লড়াইিট েতা হেব একাত্তরেক িনেয়। ইসলামপন্থীর সামেন এগুেত হেল এ
লড়াইেয় িজতেতই হেব। তাছাড়া ইসলােমর দর্শনগত বল েতা অপ্রিতেরাধ্য।
বুদ্িধবৃত্িতক লড়াইেয় পিবত্র েকারআনই হেলা সবেচেয় শক্িতশালী
হািতয়ার। অথচ েকারআনী জ্ঞান না থাকার কারেণ বাঙালী মুসিলেমর হাত
আজ হািতয়ারশূণ্য। যারা েপৗত্তিলকতা, জাতীয়তাবাদ, েসক্যুলািরজম,
সমাজবাদ ও অন্যান্য মতবাদেক গ্রহণ কের এবং েসসব মতবােদর েনতা বা
প্রবক্তােদর অিভভাবক রূেপ গ্রহণ কের মহান আল্লাহতায়ালার দৃষ্িটেত
তারা মাকড়সা। বলা হেয়েছ, “যারা আল্লাহেক বাদ িদেয় অন্যেদর
অিভভাবক রূেপ গ্রহণ কের তােদর দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়। -(সুরা
আনকাবুত,আয়াত ৪১)। আর মহান আল্লাহতায়ালা যােদরেক মাকড়সা বেলেছন
তােদর িবরুদ্েধ লড়েত ঈমানদারর ভয় থােক িক? তাই মরুবাসী ক্ষুদ্র
মুসিলম জনবসিত িনর্ভেয় েস আমেলর সর্ববৃহৎ দুিট মাকড়সার জাল েরামান ও পারিসক সাম্রাজ্যেক অিত সহেজও িনর্মূল করেত েপেরিছেলন।
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বাংলােদশ জুেড়। ইসলােমর ৈসিনকগণ ময়দােন নামেল মাকড়সার েস জাল েয
সহসাই িনর্মূল হেয় যােব -তা িনেয় সামান্যতম সন্েদহ চেল িক?
সন্েদহ করেল িক ঈমান থােক? কারণ,ইসলােমর পক্েষর শক্িতর এমন
িবজেয়র প্রিতশ্রুিত মহান আল্লাহতায়ালা পিবত্র েকারআেন বার বার
িদেয়েছন। বলা হেয়েছ, “েতামরা হীন বল হেয়া না, এবং দুঃিখতও হেয়া
না; েতামরাই িবজয়ী যিদ েতামরা মু’িমন হেয় থাক।” –(সুরা আল
ইমরান,আয়াত ১৩৯)। িকন্তু বাংলােদেশ ইসলামপন্থীেদর সমস্যািট তােদর
িনেজেদর িনেয়। তারা ইিতহাস েথেক েযমন িশক্ষা েনয়িন। েতমিন পিবত্র
েকারআন েথেকও িশক্ষা েনয়িন। ফেল ইসলামিবেরাধী ধ্যান-ধারণার
স্েরােতর মুেখ শক্তভােব দাঁড়াবার ঈমানী ও বুদ্িধবৃত্িতক বল েযমন
নাই, েতমিন সাহস ও আন্তিরক ইচ্ছাও নাই। তারা িনেজরাই বরং েভেস
চেলেছ স্েরােতর টােন; এবং আত্মসমর্পণ কেরেছ শত্রুর ছড়ােনা
িমথ্যাচােরর কােছ। অেনেকর আত্মসমর্পণ এেতাটাই গভীর েয, িনেজেদর
একাত্তেরর পরাজয় িনেয় েসক্যুলািরস্টেদর িবজেয়র িদনগুেলােতও
রাস্তায় উৎসেব নামেছ! মাকড়সার জাল না ভাঙেল তা িদন িদন আেরা
িবস্তৃত হয়। এভােবই িদন িদন প্রবলতর হেয়েছ িমথ্যাচােরর জাল। এবং
েস জােল আটকা পড়েছ ভিবষ্যেতর প্রজন্ম। এমন িক আটকা পড়েছ তথাকিথত

বহু ইসলামপন্থীও।
িমথ্যার িবরুদ্েধ সত্েযর লড়াই েতা িচরকােলর। েস লড়াইেয় সত্েযর
পক্ষ েনয়াই েতাঈমানদারী। সত্য প্রকাশ না করার অপরােধ মহান
আল্লাহতায়ালার দরবাের েয অিভযুক্তহেত হেব–েস সত্যিটও বহু মুসিলম
ভূেল েগেছ। এিটও েতা সত্য,িমথ্যার স্তূপ যত িবশালই েহাক সত্েযর
আগমেন তা দ্রুত িবলুপ্ত হেত বাধ্য। বাংলােদেশ িমথ্যার েয িবশাল
িবজয় তার মূল কারণ, সত্েযর আেলা েসখােন যথার্থ ভােব জ্বালােনা
হয়িন। আরেব হাজার হাজার বছর ধের িমথ্যার েয স্তূপ জেমিছল তা
সত্যদ্বীন আসার সােথ সােথই িবলুপ্ত হেয়িছল। অথচ সত্যদ্বীন আগমেনর
পূর্েব েকউিক েসিট ভাবেত েপেরিছল? সত্য প্রিতষ্ঠা েপেল একাত্তেরর
আওয়ামী বাকশালী চক্েরর ষড়যন্ত্েরর ইিতহাসও েয প্রকাশ পােব তা
িনেয় িক সন্েদহ আেছ? তারা িনেজরাও েসিট বুেঝ। তাই সত্েযর প্রচাের
তারা বাধা েদয়। েপশী শক্িতই তােদর মূল শক্িত। মহান আল্লাহতায়ালা
বেলেছন, “বলুন,সত্য এেস েগেছ িমথ্যা িবলুপ্ত হেয়েছ। আর িমথ্যা
েতা িবলুপ্ত হওয়ার জন্যই।”-(সুরা বিন ইসরাইল, আয়াত ৮১)। তেব েস
জন্য শর্ত হেলা সত্যেক প্রবল িবক্রেম প্রকাশ করা। আর এ দািয়ত্বটা
প্রিতিট সত্যপন্থীর। শাহাদােত হক্ব এজন্যই ইসলােম ফরয।
আজ
যারা জীিবত, শত বছর পর এেদেশ তারা েকউই থাকেব না। িকন্তু
থাকেব আজেকর েলখা বই। নতুন প্রজন্েমর আদালেত তখন একাত্তেরর
রাজনীিত ও নৃশংসতা িনেয় আেলাচনা হেব; এবং িবচারও বসেব। একাত্তেরর
ইিতহাস েথেক িমথ্যার আবর্জনা সিরেয় তখনও তন্য তন্য কের সত্যেক
েখাঁজা হেব। সত্যেক তাই দৃশ্যমান ও সহজলভ্য করার দািয়ত্বিট
প্রিতিট ঈমানদােরর।িবেবেকর েস আদালেত শুধু ইসলাম-িবেরাধী ও
ভারতেসবীেদর েলখা িমথ্যা-পূণ্য বইগুিল সাক্ষ্য িদেল িবচােরর নােম
িবশাল অিবচার হেব। আগামীেদর েস আদালেতও সিঠক সাক্ষ্য চাই। িতিরশ
লাখ িনহত ও িতন লাখ ধর্িষতার িমথ্যা তথ্য িদেয় তারা েযরূপ
িনেজেদর অপরাধগুেলােক েঢেকেছ তার ফেল েকউ িক সত্েযর ধাের কােছও
েপৗঁছেত পারেব? আজেকর ন্যায় তখনও প্রশংিসত হেব আগ্রাসী ভারেতর
অিধকৃিত। এবং ভারেতর েসবাদাস এবং ইসলােমর শত্রুগণ িচত্িরত হেব
বাংলার শ্েরষ্ঠ সন্তান রূেপ।তখন অশ্িলল কুৎসা ও চিরত্রহনেনর
িশকার হেব ইসলােমর িনষ্ঠাবান ৈসিনেকরা।িমথ্যার েজায়াের মানুষ তখন
ভূেল যােব ভারতীয় লুণ্ঠন, তলাহীন িভক্ষার ঝুিল, প্রাণনাশী
দুর্িভক্ষ,ভারতেসবীেদর সন্ত্রাস, বাকশালী স্ৈবরাচার ও সীমাহীন
দুর্বৃত্িতর কথা। মানুষ ভূেল যােব হাজার হাজার িনরস্ত্র অবাঙালীর
িবরুদ্েধ
পিরচািলত
নৃশংস
গণহত্যার
কথা।
িফরাউনেদর

দুর্বৃত্িতগুেলা ভূেল যাওয়ার িবপদ েতা সাংঘািতক। তখন িফরাউনগণও
পুঁজনীয় হয়।তােদর আদর্শও তখন দীর্ঘায়ু পায়। ইসলােমর শত্রুগণ েতা
েসিটই চায়। এজন্যই বাংলােদেশর বুদ্িধবৃত্িতর ময়দােন তােদর
িবিনেয়াগিট িবশাল। এবং প্রিতষ্ঠা কেরেছ বু্দ্িধবৃত্িতক সন্ত্রাস।
ঈমানদারেদর তাই শুধু মহাপ্রভু মহান আল্লাহতায়ালার কুদরতেক িচনেল
চেল
না।
সত্েযর
দুষমন
নমরুদ-িফরাউনেদরও
িচনেত
হয়।
মহান
আল্লাহতায়ালা এজন্যই পিবত্র েকারআেন িনেজর পিরচয় তুেল ধরার সােথ
সােথ বার বার নমরুদ-িফরাউনেদর ন্যায় দুর্বৃত্তেদর কািহনী বার বার
বর্ণনা কেরেছন। মহান আল্লাহতায়ালার েস সূন্নত পালেন েকান ঈমানদার
িক উদাসীন হেত পাের?
তাই ঈমানদারেক শুধু সত্যেক িনেয় বাঁচেল চেল না, বাঁচেত হয়
িফরাউনেদর নৃশংস দুর্বৃত্িতর ভয়ানক স্মৃিত িনেয়ও। েসগুেলা
জনসমােজ সর্বত্র প্রকাশ করাও মহান আল্লাহতায়ালার সূন্নত। িকন্তু
বাংলােদেশ েস কাজ কতটুকু হচ্েছ? শত বছর বা বহুশত বছর পর যখন
একাত্তর িনেয় িবচার বসেব তখন ইিতহােসর িবচারেকরা অবাক হেব
িমথ্যার তুলনায় অিত িবরল সত্য িববরণ েদেখ। ইসলােমর শত্রুপক্ষ
একাত্তর িনেয় বইেয়র প্লাবন এেনেছ।িকন্তু ইসলােমর পক্েষর শক্িত
ক’খানা িলেখেছ? আগামী প্রজন্ম অবাক হেব সত্যেক তুেল ধরার
ক্েষত্ের ইসলামপন্থীেদর িনরবতা ও িনর্িলপ্ততা েদেখ। েচােখর সামেন
ঘেট যাওয়া অপরাধগুেলার সামেন িনরব থাকািটও েতা অপরাধ।সামর্থ থাকা
সত্েবও িমথ্যার সামেন সত্য না বলািটই েতা পাপ। এমন িনরবতায়
িমথ্যার প্রচারকগণ তখন আেরা িমথ্যাচাের উৎসাহ পায়। তখন সত্েযর
উপর িবজয়ী হয় িমথ্যা। অথচ িমথ্যার কােছ আত্মসমর্পণ ইসলােম হারাম;
এবং িমথ্যার স্তুপ সরেনার প্রিতিট প্রেচষ্টাই হেলা িজহাদ। িকন্তু
েস িজহােদ যারা সত্েযর পক্েষ কথা বলেব েস ৈসিনক কই? িমথ্যার
িবরুদ্েধ িজহােদ বই হেলা উত্তম হািতয়ার। এ বইিট েলখা হেয়েছ
সত্যেক তুেল ধরার েতমন একিট েচতনা েথেক। তাই এ বইেয়র কাঙ্ক্িষত
পাঠক স্েরফ আজেকর প্রজন্ম নয়, আগামী িদেনরও। লক্ষ্য, তােদর
আদালেতও প্রকৃত সত্যেক তুেল ধরা।

