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ও

আত্মঘাতী নীিতহীনতা
পািকস্তােনর ব্যর্থতার জন্য েদশিটর শত্রুরাই শুধু দায়ী নয়, দায়ী
তারাও যারা েদশিটর প্রিতষ্ঠায় গুরুত্বর্পূণ ভূিমকা েরেখেছ।অিতশয়
আত্মঘাতী িছল বহু পািকস্তানপন্িথ ও ইসলামপন্িথর রাজনীিত। েরাগী
অেনক সময় মারা যায় েরােগর কারেণ নয়, িচিকৎস্যেকর ভুল িচিকৎসার
কারেণও। পািকস্তােনর ক্ষিতটা হেয়েছ দুই ভােবই। পািকস্তােনর মূেল
সর্বপ্রথম েয কুড়ালিট আঘাত হােন তা হেলা মুসিলম লীগ েনতােদর
আভ্যন্তরীন েকান্দল।েদেশর েমরুদণ্েড আঘাত েহেনেছ সুেযাগসন্ধানী
আমলা কর্মকর্তা, েসনা কর্মকর্তা ও সর্েবাচ্চ আদালেতর িবচারকগণ।
েদশিটর জন্য িবপদ বািড়েয়েছ রাজৈনিতক েনতােদর নীিতহীনতা ও অেযাগ্য
েনতৃত্ব। কােয়েদ আযম মুহাম্মদ আলী িজন্নাহ ও িলয়াকত আলী
খােনর মৃত্যুর পর আর েকান েনতাই েতমন েযাগ্যতা, সততা ও
দুরদৃষ্িটর পিরচয় িদেত পােরনিন। জন্ম েথেকই পািকস্তান অিত জিটল
সমস্যার সম্মুখীন িছল। েদশিটর দুিট অংশ ১২০০ মাইেলর দুরত্ব িদেয়
িবভক্ত িছল। িছল রাষ্ট্রভাষা িনর্ধারেণর িবষয়। িছল নতুন সংিবধান
ৈতরীর িবশাল কাজ। িছল ভারেতর ন্যায় আগ্রাসী শক্িতর লাগাতর হামলার
হুমকী। প্রিতেবশী ভারত পািকস্তােনর সৃষ্িটর েযমন িবেরাধী
িছল,েতমিন প্রচণ্ড িবেরাধী িছল েদশিটর েবঁেচ থাকার িবরুদ্েধও।
পািকস্তােনর অভ্যন্তের িবেশষ কের পূর্ব পািকস্তােন হাজার হাজার
কংগ্েরস কর্মী,িহন্দু উগ্রবাদী ও কম্যুিনস্ট পার্িটর কর্মী ১৯৪৭
সােলর পরও েথেক যায় যারা পািকস্তােনর সৃষ্িটর িবেরাধীতা কেরিছল।
তারা িছল ভারেতর ট্েরাজান হর্স। তারা অধীর আগ্রেহ অেপক্ষায় িছল
পািকস্তােনর দুর্বল মুহুর্েত মরণ-আঘাত হানার।একাত্তের েস েমাক্ষম
সুেযাগিটই তারা েপেয়িছল। তেব েদশ শয্যাশায়ী হেল রাজৈনিতক
অসুস্থ্যতার শুরু কােয়েদ আযেমর মৃত্যুর পর পরই। মুসিলম লীগ
েনতারা িছল কলেহ িলপ্ত। পূর্ব বাংলায় তখন মুসিলম লীেগর খাজা
নািযম উদ্দীন গ্রুপ ক্ষমতায়। েনতৃত্েবর েস লড়াইেয় েসাহরাওয়ার্দী
পরািজত হেয় ভারেতই েথেক যান। িকন্তু তার সমর্থকগণ নীরেব বেস
থােকনিন। বেস থােকনিন বাংলার আেরক েনতা ফজলুল হক। ফজলুল হক
মুসিলম লীেগর িবেরাধীতা করেত িগেয় ব্িরিটশ শাসনামেল প্রণ্ড
মুসিলম িবদ্েবষী িহন্দু মহসভার সােথ আঁতাত কেরিছেলন। তার এ

অদ্ভূদ কাণ্ড পািকস্তােনর রাজনীিতেত তাঁেক িবপর্যেয়র মুেখ েফেল।
িকন্তু তারপরও িতিন ক্ষমতার েমাহ ছােড়নিন। পরািজতরা সব সময়ই
ক্ষমতা িফের পাওয়ার আশায় নতুন বন্ধু েখাঁেজ। তখন শত্রুর েয েকান
শত্রুই
পরম
বন্ধুেত
পিরণত
হয়।
িনেজর
রাজৈনিতক
দুর্িদেন
পািকস্তােনর আজন্ম কংগ্েরসী শত্রুেদরেকও িতিন বন্ধু রূেপ গ্রহণ
কেরন।
এককােল যারা মুসিলম লীেগর েনতা িছেলন েযমন ভাষানী, আবুল মনসুর
আহমদ, েশখ মুিজব তারা ক্ষমতাসীন খাজা নািযমুদ্দীেনর েমাকােবলায়
গেড় েতােলন আওয়ামী মুসিলম লীগ। নানা িবপর্যেয়র মােঝও
নীিতবান
মানুেষরা আপন নীিত িনেয় আজীবন েবঁেচ থােক। নীিত েথেক তারা েহেল
না। ব্যক্িতর ব্যক্িতত্ব েতা নীিতেত এরূপ অটল থাকায়। মার্িকন
রাজনীিতেত যারা িরপাবিলকান বা িডেমাক্রাট এবং ব্িরিটশ রাজনীিতেত
যারা কনজারেভিটভ বা েলবার সামান্য িকছু ব্যিতক্রম ছাড়া েস নীিতেত
তাঁরা আজীবন অটল থাকার েচষ্টা কেরন। িকন্তু বাঙালী মুসিলম
েনতােদর চিরত্ের েযিট সবেচেয় ঠুনেকা েসিট হেলা রাজৈনিতক িবশ্বাস
ও নীিত। বাংলার ঘন ঘন ঋতু পিরবর্তন বা বাঙালী রমনীর শাড়ী
পিরবর্তেনর ন্যায় তােদর রাজৈনিতক চিরত্েরও আেস দ্রুত পিরবর্তন।
কখনও প্যান-ইসলামী, কখেনা বাঙালী জাতীয়তাবাদী, কখনও েসক্যুলার,
কখনও সমাজতন্ত্ির, কখনও বা একদলীয় বাকশালী স্ৈবরাচাির
-এরূপ
নানা রঙ্েগ রঞ্িজত হয়
তােদর নীিত।েকান নীিত

তােদর রাজনীিত।এরূপ প্রচণ্ড নীিতহীনতাই
নয়,ক্ষমতার েমাহই তােদর রাজনীিতর মূল

চািলকাশক্িত।এসব নীিতহীন রাজনীিতদগণই পিরণত হয় পািকস্তােনর পরম
শত্রুেত।বাইেরর শত্রুরা শুধু কলকািঠ েনেড়েছ মাত্র, িকন্তু
েদশধ্বংেসর বাকী কাজিট তারাই কেরেছ।

কংগ্েরেস দীক্ষা ও নাশকতা
বাংলার মািটেত নীিতহীন রাজনীিতর দুই বহুরূপী েনতা হেলন মাওলানা
ভাষানী ও েশখ মুিজব। বাঙালী মুসিলমগণ আজ েয পর্যােয় েপৗেছেছ তার
জন্য বহুলাংেশ দায়ী এই দুই েনতা। এ দুই েনতােক না েজেন একাত্তেরর
ইিতহাস বুঝা তাই অসম্ভব। িনেজেদর বর্ণাঢ্য রাজৈনিতক জীবেন তারা
বহুবার বহুরূেপ হািজর হেয়েছন। শুরুেত উভয়ই মুসিলম লীগ করেতন। তখন
িছেলন প্রান-ইসলািম। ব্িরিটশ আমেল ভাষানী আসাম প্রােদিশক মুসিলম

লীেগর সভাপিত িছেলন। আসােমর রাস্তায় রাস্তায় লেড়েছন কংগ্েরেসর
িবরুদ্েধ।আসােমর িসেলট পািকস্তানভূক্ত হেয়েছ তােদরই েচষ্টায়।
মুিজব লেড়েছন কলকাতার রাস্তায়। তখন তােদর মুেখ “লড়েক েলঙ্েগ
পািকস্তান” েশাভা েপত। তােদর উপস্িথিতেত “নারােয তাকবীর, আল্লাহু
আকবর” িছল রাজপেথর সবেচেয় েসাচ্চার স্েলাগান। তখন মুসিলম লীেগর
েনতাকর্মীগণ স্েলাগান িদেতন, “পািকস্তান কা মতলব িকয়া, লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ”। আল্লাহ ছাড়া েকান প্রভু নাই েস কথািটও তারা
বজ্রকণ্েঠ েঘাষণা িদেতন। িকন্তু পরবর্তীেত এ দুই েনতাই েস নীিতেত
অটুট থােকনিন। মুসিলম লীেগর িবরুদ্েধ তারা েদাষােরাপ কেরেছন,
িকন্তু িনেজরাই বার বার বদেল েগেছন। কথা হেলা, মহাপ্রভু মহান
আল্লাহতায়ালােক প্রভু েমেন িনেল েতা বার বার নীিত বদলােনা এবং
মাও েস তুঙ বা গান্িধর অনুসাির হওয়ার প্রশ্ন উেঠ না।
পািকস্তান সৃষ্িটর পর পরই ভাষানী ও মুিজব -এই দুই েনতা মুসিলম
লীগ েভঙ্েগ আওয়ামী মুসিলম লীগ গেড়ন। দলিট প্রিতষ্ঠাতা সভাপিত হন
ভাষানী; িকছুিদন পর সাধারণ সম্পাদক হন েশখ মুিজব।পের েস আওয়ামী
মুসিলম লীেগর মুসিলম
িহন্দুেদর েভাট েপেত

শব্দিট তােদর ভাল লােগিন, কারণ
অসুিবধা হচ্িছল। মুসিলম শব্দিটেক

তােত
তারা

আস্তাকুঁেড়
েফেল
েদন।
দেল
ভাির
হওয়ার
জন্য
কংগ্েরেসর
েনতাকর্মীেদরই শুধু দেল টােননিন, কংগ্েরেসর েসক্যুলার নীিতেকও
তারা গ্রহণ কেরন।আওয়ামী লীেগর কাগমাির সম্েমলেন িনেজেদর রাজৈনিতক
ধর্মান্তেরর িবষয়িট প্রকাশ করেত কংগ্েরসী েনতা গান্িধ ও সুভাষ
েবােসর নােম িবশাল েতাড়ন িনর্মাণ কেরিছেলন। গান্িধর প্রিত
শ্রদ্ধা েদখােনার অর্থ েতা তার অখণ্ড ভারত নীিতর প্রিতও শ্রদ্ধা
েদখােনা। এরূপ রাজৈনিতক ধর্মান্তেরর ফেল আওয়ামী লীেগর লাভ হেয়িছল
প্রচুর। পূর্ব পািকস্তােনর িহন্দুগণ আওয়ামী লীেগর স্থায়ী েভাটাের
পিরণত হয়।
মুসিলম লীেগর নীিত িছল পািকস্তান গড়া ও পািকস্তানেক বাঁিচেয়
রাখা। কংগ্েরসী নীিত গ্রহণ করার পর এসব নব্য রাজৈনিতক কনভার্টেদর
নতুন কর্মসূচী হয় কংগ্েরেসর িমশন পূরণ তথা পািকস্তান ভাঙ্গা।
মুসিলম লীেগর প্যান-ইসলািমক নীিত
তােদর কােছ সাম্প্রদািয়ক মেন
হয়। পূর্ব পািকস্তান মেন হয় পাঞ্জাবীেদর উপিনেবশ। ফেল পািকস্তান
বাঁচােনায় আগ্রহিট তােদর
রাজনীিতেত ত্বিরৎ িবলুপ্ত হয়। তাই
রাজনীিতর েশেষর পর্বিট তারা েখেলেছন পািকস্তান ভাঙ্গার কােজ।
ভাষানী িনেজেক পীর ও মাওলানা রূেপ পিরচয় িদেলও েদেশ শিরয়ত
প্রিতষ্ঠা বা ইসলািম নীিতর িবজয় িনেয় েকান কােলই েকান আগ্রহ

েদখানিন। বাঙালী জাতীয়তাবােদ দীক্ষা েনয়ায় তােদর উভেয়র কােছ
শত্রু গণ্য হয় ভারত েথেক প্রাণ বাঁচােত আসা অবাঙালীগণ। ফেল
একাত্তের যখন বহু লক্ষ িবহারীেক তােদর ঘরবািড় েথেক তািড়েয়
বস্িতেত
পাঠােনা
হয়
েস
বর্বরতার
িনন্দা
মুিজব
েযমন
কেরনিন,ভাষানীও কেরনিন।বাঙালী জাতীয়তাবাদী েচতনা িনেয় মুিজেবর
বহুবছর
আেগই
ভাষানী
পশ্িচম
পািকস্তানীেদর
িবদায়ী
সালাম
জািনেয়িছেলন।ভাষানীর িকছু ভক্ত েস কারেণ মােঝ মধ্েয তােক
স্বাধীনতার েঘাষক এবং জািতর িপতা বানােনারও দািব েতােল।
পরবর্তীেত িতিন চীেনর মাও েস তুঙেয়র নীিতেত দীক্ষা েনন এবং
রাজৈনিতক আশ্রয় েদন নাস্িতক কম্যুিনষ্ট ও সমাজতন্ত্িরেদর
।কাশ্মীেরর স্বাধীনতা যুদ্েধর েচেয় তার কােছ েবশী গুরুত্ব পায়
িভেয়তনামীেদর যুদ্ধ।িতিন সত্তেরর িনর্বাচেন অংশ েননিন, এভােব আও
য়ামী লীেগর িনরংকুশ িবজয়িট সহজতর কেরন।একাত্তের পািকস্তান
ভাঙ্গার িমশনিট সফল করেত আওয়ামী লীগ েনতােদর ন্যায় ভাষানীও
ইন্িদরা গান্িধর েমহমােন পিরণত হন।
রাজনীিতর নানা স্েরােত নানামুিখ ভাসািট ঈমানদাির নয়। িবশুদ্ধ
ঈমান ও নীিত িনেয় আমৃত্যু অটল থাকাটাই মহান আল্লাহতায়ালার
িনর্েদিশত িবধান। এিটই প্রকৃত ঈমানদাির। মহান আল্লাহতায়ালার কােছ
অিত প্িরয় হেলা েসসব ঈমানদার ব্যক্িত যারা িবশ্বাস ও নীিতেত অটল।
ঈমােনর দাবী েয েকউ করেত পাের। িকন্তু মহান আল্লাহতায়ালা উপর
ঈমােন যারা অটল একমাত্র তােদরেকই িতিন সাচ্চা ঈমানদার বেলেছন।
পিবত্র েকারআেন েস েঘাষণািট এভােব এেসছ,“একমাত্র তারাই ঈমানদার
যারা আল্লাহ ও তার রাসূেলর উপর ঈমান আনেলা এবং তারপর অটল থাকেলা
(অর্থাৎ েকানরূপ েহরেফর করেলা না) এবং জান ও মাল িদেয় আল্লাহর
রাস্তায় িজহাদ করেলা -ঈমােদর দাবীেত তারাই সাচ্চা।”–(সুরা
হুজুরাত আয়াত ১৫)।ঈমানদার তাই অটল তার ধর্ম ও রাজনীিতেতও। তখন
রাজনীিতেত প্রিতফলন ঘেট ঈমানদািরর। তাই েয ব্যক্িত “লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ” েস রাজনীিতেত চীনমুিখ বা ভারতমুিখ হয় না। েস আমৃত্যু
ইসলামমুিখ হয়। ইসলােমর প্যান-ইসলািম নীিত পিরহার কের েসক্যুলার
বা জাতীয়তাবাদীও হয় না। মুসিলম রাষ্ট্র ভাঙ্গাও তার নীিত হয় না।
িকন্তু যারা নীিতহীন তােদর পক্েষ েকান একিট নীিতেত অটল থাকাটাই
অসম্ভব হয়। েস িচত্রটাই বার বার েদখা েগেছ ভাষানী,মুিজব এবং
তােদর অনুসািরেদর রাজনীিতেত।

গুরুত্ব হারায় শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা

মুসিলম রাজনীিতর মূল লক্ষ্যিট হেলা শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা।েস সােথ
সুশাসন এবং মুসিলম স্বার্েথর সুরক্ষা। রাজনীিত এখােন হািতয়ার
রূেপ কাজ কের। এজন্যই মুসিলেমর রাজনীিত স্েরফ রাজনীিত নয়, এিট
পিবত্র িজহাদ। িকন্তু িনর্বাচেন িবজয়ী হওয়ার জন্য অমুসিলমেদর
েভাট প্রাপ্িতও যখন জরুরী হেয় পেড় তখন রাজনীিত েথেক ইসলােমর
প্রিতষ্ঠা ও মুসিলম স্বার্থ রক্ষার িবষয়িট বাদ পড়েত বাধ্য। কারণ
ইসলােমর প্রিতষ্ঠা, মুসিলম স্বার্থ রক্ষা এবং মুসিলেমর েগৗরব
বৃদ্িধেত অমুসিলম েভাটারেদর আগ্রহ থাকার কথা নয়। ইসলােম অঙ্গীকার
আেছ এমন দলেক অমুসিলম েভাটারগণ েভাট িদেব েসিট িক আশা করা যায়?
ফেল যারা অমুসিলমেদর েভাট চায় তােদর নীিত বদলায়। আওয়ামী লীেগর
ক্েষত্ের অিবকল েসিটই ঘেটেছ। ফেল যুক্ত িনর্বাচন পদ্ধিতেত
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা েযমন অসম্ভব িছল, েতমিন অসম্ভব িছল
েদশিটেক বাঁিচেয় রাখাও। স্েরফ িহন্দুেদর মন জয়, িনেজেদর
ক্ষমতালাভ এবং ইসলামপন্িথেদর পরাজয় সুিনশ্িচত করার লক্ষ্েয
েসাহরাওয়ার্দী, ভাষানী, আবুল মনসুর আহমদসহ আওয়ামী লীগ েনতাগণ
যুক্ত িনর্বাচন প্রথােক েমেন িনেত পািকস্তান সরকারেক বাধ্য কেরন।
এভােব চাকু বিসেয় েদয়া হয় পািকস্তােনর আদর্িশক েমরুদণ্েড। েস
আঘাত িনেয় পািকস্তােনর পক্েষ শক্ত ভােব িনজ পােয় দাঁড়ােনা আর
েকান কােলই সম্ভব হয়িন।
িহন্দুেদর েভাট লােভর লক্ষ্েয মুসিলম প্রার্থীগণও িহন্দু
এেজণ্ডােক িনেজেদর রাজৈনিতক এেজণ্ডা বানােত পরস্পের প্রিতেযাগীতা
কের। ফেল এক কােল যারা “পািকস্তান কা মতলব িকয়া? লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ” ধ্বিন তুেল পািকস্তান প্রিতষ্ঠার আন্েদালেন যারা
েযাগ িদেয়িছল তারাই ইসলােমর পক্ষ েনয়ােক সাম্প্রদািয়কতা বেল
গালীগালাজ শুরু কের। ফেল অভাব েদখা েদয় ইসলাম ও অখণ্ড
পািকস্তােনর পক্েষ দাঁড়ােনার েলােকর। এরই পিরণিত হেলা, িলয়াকত
আলী খান প্রধানমন্ত্রী থাকা কােল ইসলামী শাসনতন্ত্র িনর্মােণর
লক্ষ্েয ১৯৪৯ সােল েয ২২ দফা ইসলামী মূল নীিত প্রস্তাব গৃহীত
হেয়িছল েসিট িনেয় সামেন এগুেনার েনতা পাওয়া যায়িন। রাজনীিত তখন
আর ইবাদত থােকিন, পিরণত হয় িনছক ক্ষমতা দখেলর েনাংরা লড়ােয়। এমন
রাজনীিতেত শুরু হয় আল্লাহর িবরুদ্েধ প্রকাশ্য িবদ্েরাহ ও
পাপাচার। েবগবান হয় েসক্যুলািরজম, েসাসািলজম ও সর্বস্তের
দুর্নীিত। নীিত হেয় পেড় েয েকান ভােব দেল ভারী হওয়া, িনর্বাচেন
িবজয়
এবং
ক্ষমতা
লাভ।
এমন
সুিবধাবাদী
নীিতেত
িক
েকান
আদর্শিভত্িতক েদশ বাঁেচ? েয প্যান-ইসলািমক েচতনার িভত্িতেত
পািকস্তান প্রিতষ্িঠত হেয়িছল েস আদর্েশর অনুসািরেদরই চরম শূন্যতা

েদখা েদয় পািকস্তােন। েয পািকস্তােনর জন্য যারা এক সময় রাস্তায়
রাস্তায় লড়াই কেরিছল, তারাই লড়াই শুরু কের িক কের পািকস্তানেক
দ্রুত কবের পাঠােনা যায়।

িবেভেদর রাজনীিত
মুসিলম লীেগর নীিতহীনতাও কম দুঃখজনক িছল না। যতটা নীিত িবসর্জেন
তারা রাজী িছল, ক্ষমতা বা েনতৃত্ব ছাড়েত ততটা রাজী িছল না।
ক্ষমতাসীন মুসিলেমর লীেগর প্রােদিশক প্রধান িছেলন মাওলানা আকরাম
খাঁ। প্রােদিশক মুখ্যমন্ত্রী িছেলন জনাব নুরুল আমীন। তােদর মধ্েয
লড়াই তখন তুঙ্েগ। মাওলানা আকরাম খাঁর েচষ্টা িছল আজীবন পদটা ধের
রাখা।স্েরফ িনেজর ব্যক্িতগত স্বার্েথ মুসিলম লীেগর সাংগঠিনক
প্রসার বা শক্িত সঞ্চয়েকও গুরুত্ব েদনিন। জনাব নুরুল আমীনও েতমিন
িনছক ব্যক্িতগত স্বার্েথ মুসিলম লীেগর অেনক েনতােক মন্ত্রীত্ব
েদনিন। পািকস্তােনর প্রধানমন্ত্রীর আসেন তখন খাজা নািজমুদ্দীন।
িতিনও জানেতন না িক কের আেপাষ করেত হয়। তাই িতিনও দেল স্থান
েদনিন মুসিলম লীেগর েসাহরাওয়ার্দীর অনুসািরেদর।িবেভেদর সংক্রামক
জীবাণু িছল ভাষানী ও েসাহরাওয়ার্দীর মােঝও। ফেল তারা উভেয় িমেল
েয আওয়ামী লীগ
পােরনিন। তুমুল

গড়েলন েস দেলও তারা একত্ের েবশী িদন থাকেত
লড়াই শুরু হয় ভাষানীর সােথ েসাহরাওয়ার্দীর।

আওয়ামী লীগ েছেড় ভাষানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্িট (ন্যাপ) গড়েলন।
েসখােনও শুরু হেলা িবভক্িত। চীনাপন্িথ ও মস্েকাপন্িথেদর লড়াইেয় এ
দলিটও েভঙ্েগ েগল। এভােব েয দলিটই ভাষানী গেড়েছন,েসখােন িবেভদও
গেড়েছন। এমন িবভক্িতর রাজনীিতেত িক েদশ বাঁেচ?
এত িবভক্িতর কারণ, রাজনীিত পিরণত হেয়িছল স্েরফ ক্ষমতা লােভর
হািতয়াের।ক্ষমতার েমােহ তারা নীিতর উপর অটল থাকেত পােরনিন। অথচ
ইসলােম রাজনীিত হেলা শিরয়ত প্রিতষ্ঠা ও মুসিলম স্বার্থ রক্ষার
কােজ পিবত্র যুদ্ধ তথা িজহাদ। রাজনীিত তাই েনক আমেলর হািতয়ার।
অথচ ক্ষমতােলাভীেদর হােত রাজনীিত পিরণত হেয়িছল ক্ষমতালাভ,
অর্থলাভ ও যশলােভর ব্যবসায়।তােদর িছল না আেখরােতর িচন্তা। ফেল
রাজনীিতেত উেপক্িষত হেয়েছ িজহাদ তথা ইবাদেতর প্েররণা। উেপক্িষত
হেয়েছ েস পিবত্র লক্েষ জনগণেক উদ্বুদ্ধ করার বুদ্িধবৃত্িত। অথচ
পািকস্তান িছল একিট বুদ্িধবৃত্িতক আন্েদালেনর ফসল। এ আন্েদালনেক
সফল করেত কাউেক একিট িঢল বা তীরও ছুঁড়েত হয়িন।

শত্রু উৎপাদেনর ইন্ডাস্ট্রী
জনগণেক ৈদিহক ভােব বাঁিচেয় রাখেত েযমন লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য শস্য
চাই, েতমিন তােদর মেনর সুস্থতা বাঁচােতও চাই লক্ষ লক্ষ বই। চাই
লাগাতর জ্ঞােনর েজাগান। এবং ঈমানদার রূেপ িটিকেয় রাখেত চাই
প্রচুর ইসলািম বই। ইসলােম জ্ঞানার্জন তাই নামায-েরাযা, হজযাকােতর পূর্েব ফরয করা হেয়িছল। েকারআেনর আেগ আরবী ভাষায় েকান
গ্রন্থ িছল না। িকন্তু অল্প সমেয়র মধ্েযই মুসিলম মিনষীগণ প্রচুর
বই েলেখন,এবং গেড় তুেলন জ্ঞােনর িবশাল সমুদ্র। ভারতীয় মুসলমানেদর
েসৗভাগ্য েয ব্িরিটশ শাসেনর েশষ িদন গুেলােত এক ঝাঁক আেলািকত
বুদ্িধজীবী েপেয়িছল যারা আসন্ন িহন্দু আিধপত্েযর ভয়াবহতা বুঝােত
সক্ষম হেয়িছেলন। আল্লামা ইকবাল, মাওলানা মহম্মদ আলী, আকরাম খাঁ
এবং আেরা অেনেক িছেলন এ বুদ্িধবৃত্িতক যুদ্েধর অিত সংগ্রামী
েযাদ্ধা। িকন্তু পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর বুদ্িধবৃত্িতক রণাঙ্গেন
নতুন েযাদ্ধা েদখা যায়িন।নতুন প্রজন্েমর আগ্রহ বােড়িন ইসলািম
বুদ্িধবৃত্িতেত।ফেল জনগণ পুষ্িট পায়িন তােদর ঈমােন।
বরং পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর ঘেটেছ উল্েটািট। সরকার েসনাবািহনী
গঠেন ও কলকারখানা বৃদ্িধেত মনেযাগী হেয়েছ। িকন্তু বুদ্িধবৃত্িতর
রণাঙ্গন দখেল েগেছ েসক্যুলািরস্ট ও বামপন্িথেদর হােত। তােদর পক্ষ
েথেক
নানা
ভােব
আেয়াজন
বাড়ােনা
হেয়েছ
ইসলােমর
িবরুদ্েধ
িবদ্েরােহ। েয েকান আদর্িশক েদশই িবরুদ্ধ আদর্শেক েদেশ প্রচার
সুেযাগ েদয়না। এিট িনজ েদেহ িবষ ঢুকােনার মত। েসািভেয়ত রািশয়া ও
চীন এজন্যই পুঁিজবাদী বইেয়র প্রকাশ ও প্রচােরর সুেযাগ েদয়িন।
সুেযাগ েদয়িন ইসলামী জ্ঞান প্রচােররও। অথচ পািকস্তান সরকার ষােটর
দশেক েদেশর সকল শহের িবেশষ কের েরল-স্েটশন ও স্টীমার ঘােট চীন ও
েসািভেয়ত রািশয়া েথেক প্রকািশত মার্কসবাদী বইেয়র নােম মাত্র
মূল্েয িবতরেণর সুেযাগ কের েদয়। এভােব পিরকল্িপত ভােব লাগাতর
প্রাণনাশী জীবাণু ঢুকােনা হয় মুসিলম উম্মাহর েদেহ। ফেল েদশ জুেড়
শুরু হয় মার্কসবােদর েজায়ার, িবেশষ কের ছাত্রেদর মােঝ। আর
মার্কসবািদরা িক ইসলাম, মুসিলম ও েকান ইসলািম রাষ্ট্েরর বন্ধু
হেত পাের? এভােব পািকস্তান তার িনজ ঘের িনেজর শত্রু উৎপাদেন
ইন্ডাস্ট্রী েখােল। এিট সম্ভব হয় েদেশর রাজনীিত এবং সামিরক ও
েবসামিরক প্রশাসন েসক্যুলািরস্টেদর ন্যায় ইসলােমর শত্রুপক্েষর
হােত অিধকৃত হওয়ায়।

পািকস্তােনর ২৩ বছের েয হাের কল-কারখানা ও রাস্তাঘাট গড়া হেয়েছ
বা কৃিষর উন্নয়ন হেয়েছ েস হাের ইসলামী পুস্তেকর প্রকাশনা হয়িন।
পশ্িচম পািকস্তােন িকছুটা হেলও পূর্ব-পািকস্তােন েস তুলনায় েতমন
িকছু হয়িন। পশ্িচম পািকস্তােনর আেরকিট সুিবধা িছল, েসখােন উর্দু
মাতৃভাষা না হেলও উর্দুর িবরুদ্েধ িবস্েফারণ হয়িন। ফেল ঈমােনর
পুষ্িট েজাগােত সমৃদ্ধ উর্দু সািহত্য েথেক জনগণ প্রচুর লাভবান
হেয়েছ। ফেল পশ্িচম পািকস্তান খণ্িডত হওয়া েথেক েবঁেচ েগেছ।
িকন্তু বাংলা সািহত্েযর েস সামর্থ িছল না।বাংলা ভাষা ও সািহত্যেক
বাঙালী িহন্দুগণ গেড় তুেলিছল িনেজর সাংস্কৃিতক প্রেয়াজন েমটােত,
মুসলমানেদর ঈমান বাড়ােত নয়।তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােনর অবস্থা এমন
িছল, মুসিলম লীেগর েনতারা পত্িরকা েবর কেরেছন,আর েস পত্িরকা
অিধকৃত হেয় েগেছ তােদর শত্রুপক্েষর হােত। ঢাকা েথেক প্রকািশত
ৈদিনক সংবাদ িছল মুসিলম লীেগর েনতা নূরুল আমীেনর পত্িরকা। ৈদিনক
পিকস্তান িছল আইয়ুব খােনর প্রিতষ্িঠত প্েরসট্রাস্েটর সরকাির
পত্িরকা। ইংরাজী ৈদিনক পািকস্তান অবজার্ভারও িছল পািকস্তানপন্িথর
পত্িরকা। িকন্তু এগুেলা দখল হেয় যায় ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতর হােত।

আত্মঘাতী অৈনক্য
ইসলামপন্িথ

ও

পািকস্থানপন্িথগণ

ব্যর্থ

হেয়েছন

একতার

রাজনীিত

করেত। একতা অন্যেদর কােছ রাজনীিত, িকন্তু ইসলােম এিট ফরজ ইবাদত।
রাজনীিত হেলা, পরস্পের আেপাষ ও সমেঝাতার িভত্িতেত রাষ্ট্র
পিরচালনার িবজ্ঞান। মুসিলম রাজনীিতর সবেচেয় েমাক্ষম হািতয়ারিট
হেলা একতা। একতা ও সমেঝাতার পথ েবেয়ই আেস মহান আল্লাহতায়ালার
রহমত। ১৯৪৭ সােলর আােগ বাংলা, পাঞ্জাব, িসন্ধু, িবহার, আসাম,
সীমান্ত প্রেদশ ও উত্তর প্রেদশসহ সারা ভারেতর মুসলমােনরা
একতাবদ্ধ হেয়িছল বেলই তােদর উপর আল্লাহতায়ালার রহমত েনেম এেসিছল
এবং
সৃষ্িট
হেয়িছল
পািকস্তান।সমাজতান্ত্িরক
েচতনা
ছাড়া
সমাজতান্ত্িরক রাষ্ট্র বাঁেচ না। রাজার প্রিত আনুগত্য ছাড়া
রাজতন্ত্র বােচঁ না। েতমিন প্যান-ইসলািমক েচতনা ছাড়া পািকস্তােনর
েবঁেচ থাকািটও অসম্ভব িছল। িকন্তু েস হুশ মুসিলম লীগ েনতােদর িছল
না। যারা এেদশিটর প্রিতষ্ঠায় েনতৃত্ব িদল তারা েস অিত
গুরত্বপূর্ণ ও েমৗিলক িবষেয়ও গাফলিত েদিখেয়েছন।
পািকস্তােনর ইিতহােস ১৯৭০ সােলর িনর্বাচন িছল ১৯৪৬ সােলর মতই
আেরক গুরুত্বপূর্ণ িনর্বাচন। পািকস্তানপন্িথগণ েসিট বুঝেত না

পারেলও তােদর শত্রুগণ িঠকই বুেঝিছল। ফেল এ িনর্বাচেন তারা
একতাবদ্ধ হেয়িছল। আওয়ামী লীগ িনর্বাচন লেড়িছল তােদর সবার পক্ষ
েথেক। িকন্তু একতাবদ্ধ হেত পািরিন পািকস্থানপন্িথ দলগুিল।
রাজনীিতর আকােশ যখন ঘন কােলা েমঘ তখন মুসিলম লীগ িবভক্ত েথেকেছ
িতন টুকেরায়। জামায়ােত ইসলািম, িনজােম ইসলািম ও জিময়েত উলামােয়
ইসলাম এর মত ইসলািম দলগুেলা একত্িরত হেত পােরিন। আেলমগণও
িনর্িলপ্ত েথেকেছ। পািকস্তানপন্িথ সবগুিল দল একতাবদ্ধ হেল ৭০ েয়র
িনর্বাচেনর রায় হয়ত িভন্নতর হত। যুেগ যুেগ মুসিলম উম্মাহর বড় বড়
পরাজয়গুিল জনবল বা অর্থবেলর কমিতেত হয়িন। হেয়েছ অৈনক্েযর কারেণ।
অৈনক্য িবনাশ ঘটায় সকল সামর্থ্েযর।সত্তেরর িনর্বাচেন েসিটই নতুন
কের প্রমািনত হেয়েছ।

