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িবষাক্ত রাজনীিত
আওয়াম লীেগর অেনক
েনতা পািকস্তানেক তার প্রিতষ্ঠা েথেকই েমেন
িনেত পােরনিন। যিদও তারা একসময় মুসিলেমর লীেগর েনতা িছেলন,
পািকস্তােনর েকন্দ্রীয় সরকােরর মন্ত্রী হেয়েছন এবং মন্ত্রীরূেপ
পািকস্তােনর অস্িতত্ব ও সংহিত রক্ষায় পিবত্র েকারআন ছুঁেয় মহান
আল্লাহতায়ালার
নােম
কসম
েখেয়েছন।
পািকস্তােনর
অস্িতত্েবর
িবরুদ্েধ তােদর মেন প্রচণ্ড ক্েষাভ িছল, িবষাক্ত িবষও িছল। তারা
িবশ্বাস করেতন, পািকস্তান হেলা ১৯৪০ সােলর গৃহীত লােহার
প্রস্তােবর সােথ গাদ্দারীর ফসল। এ ধরেণর েনতােদর িবষপূর্ণ মেনর
পিরচয় পাওয়া যায় এ গ্রুেপর প্রধান বুদ্িধজীবী জনাব আবুল মনসুর
আহমেদর েলখায়। িতিন িলেখেছনঃ “মুসিলম লীগ ৪৬ সােল িনর্বাচেন ৪০
সােলর লােহার প্রস্তােবর উপর েভাট িনয়া িনর্বাচেন িজিতবার পের
গুরুতর ওয়াদা েখলাফ কিরেলনঃ লােহার প্রস্তােব বর্িণত পূর্বপশ্িচেম দুই মুসিলম রাষ্ট্র গঠেনর বদেল পশ্িচম-িভত্িতক এক
পািকস্তান বানাইেলন।”-(আবুল মনসুর আহম্মদ, ১৯৮৯)। অর্থাৎ তার মেত
অিত অপরাধ হেয়েছ অখণ্ড এক বৃহৎ পািকস্তান বািনেয়। পািকস্তানেক
বেলেছন পশ্িচম পািকস্তান িভত্িতক পািকস্তান। এসব কথা তারা
প্রকাশ্েয বলেতন এবং বইেয়র পাতায় িলখেতন। তােদর মেনর গভীের
পািকস্তােনর িবরুদ্েধ িবদ্েবেষর িবষ েয কত গভীর িছল তা এ েথেকই
অনুেময়।
পািকস্তান-এর প্রিত এরূপ গভীর ক্েষাভ িনেয় েকঊ িক েস েদেশর মঙ্গল
করেত পাের? অথচ জনাব আবুল মনসুর আহম্মদ িনেজ পািকস্তােনর
েকন্দ্রীয় িশল্প ও বািণজ্য মন্ত্রী হেয়েছন। কথা হেলা, তােদর মত
ব্যক্িতবর্গ েয মন্ত্রী হেয়েছন েসিট িক িনছক ক্ষমতার েমােহ ও
আেখর গুছােনার তািগেদ? এটা িঠক, লােহার প্রস্তােব পূর্ব বাংলার
পািকস্তান ভুক্িতর কথা িছল না। িকন্তু িতিন িনেজর মতটা প্রমাণ
করার তািগেদ ইচ্ছা কেরই আেরকিট ঐিতহািসক সত্যেক েগাপন কেরেছন। েস
সত্যিট হেলা, পূর্ব বাংলােক পািকস্তানভুক্ত করা হয় অিবভক্ত
বাংলার প্রােদিশক পিরষেদর মুসিলম সদস্যেদর েভােট। কােয়েদ আযম
মহম্মদ আলী িজন্নাহ বা অন্য েকান অবাঙালী েনতা বাঙালী মুসলমানেদর
উপর েস িসদ্ধান্ত চািপেয় েদনিন। পশ্িচম পািকস্তান িভত্িতক

পািকস্তান বানােনা লক্ষ্েয ষড়যন্ত্রও হয় নাই। িসদ্ধান্তিট েনয়া
হয় ১৯৪৬ সােল মুসিলম লীেগর িদল্িল সম্েমলেন। েসখােন বাংলার
পািকস্তান ভুক্িতর পক্েষ প্রস্তাব উত্থাপন কেরন বাংলার তৎকালীন
মুখ্যমন্ত্রী জনাব েসাহরাওয়ার্দী এবং েস প্রস্তাবিট িবপুল েভােট
গৃহীত হয়। আবুল মনসুর আহম্মেদর েস িবষয়িট জানা থাকার কথা। তাছাড়া
জনাব েসাহরাওয়ার্দী িনেজও আওয়ামী লীেগর পক্ষ েথেক পািকস্তােনর
প্রধানমন্ত্রী িছেলন এবং িতিন জনাব মনসুর আহম্মেদর েনতাও িছেলন।
তেব আবুল মনসুর আহমেদর মত বাঙালী েসক্যুলািরস্টেদর েচতনায় মূল
েরাগিট হেলা, তারা ইসলােমর পুণর্জাগরেণ িবশ্বাসী িছেলন না। তারা
চাইেতন না,মুসিলমগণ আবার িবশ্বশক্িত রূেপ তােদর হারােনা েগৗরব
িফের পাক। আর েস িবশ্বশক্িতর মর্যাদা েপেত হেল েতা বৃহৎ ভূেগাল
চাই। অথচ বাঙালী জাতীয়তাবাদীেদর েচতনার ক্ষুদ্র ভূবেন বাঙালী
ছাড়া অন্যভাষী মুসিলেমর স্থান িছল না। তাই পূর্ব ও পশ্িচম
পািকস্তান িমেল িবশ্েবর মানিচত্ের েযভােব সর্ববৃহৎ মুসিলম
রাষ্ট্র পািকস্তােনর জন্ম হেলা তােত খুিশ হেত পােরিন। বরং
প্রচণ্ড িবষণ্ণ হেয়েছন এ জন্য েয, মুসিলম লীেগর িদল্িল সম্েমলেন
েকন লােহার প্রস্তােব সংেশাধনী আনা হেলা। মেনর ক্েষেদ েস
িসদ্ধান্েতর
পািকস্তােনর

কথািট আবুল মনসুর আহমদ ইচ্ছা কেরই ভূেল
বড্ড বদ নিসব েয এমন ক্ষুদ্র ও সীিমত

েগেছন।
েচতনার

মানুষগুেলা পািকস্তােন েনতা ও মন্ত্রী হওয়ার সুেযাগ েপেয়িছল।
এরাই িছল পািকস্তােনর ঘেরর শত্রু। জনগেণর ভূল হেলা, তারা লুিকেয়
থাকা এসব ঘেরর শত্রুেদর িচনেত ভূল কেরেছ।

েচতনায় ইসলামশূণ্যতা
পািকস্তােনর সংহিতেত িবশ্বােসর জন্য েযিট অপিরহার্য িছল েসিট
হেলা প্যান-ইসলামীক েচতনা। মেনর ভুবনিট এমন েচতনায় সমৃদ্ধ না হেল
তার কােছ অপর ভাষা ও অপর েদেশর মুসলমান িনতান্তই িবেদশী গণ্য হয়।
অেনক সময় শত্রুও মেন হয় –েযমনিট বাঙালী েসক্যুলািরস্টেদর
ক্েষত্ের ঘেটেছ। অথচ একজন মুসিলম অন্য এক মুসিলম ভাইেক মেন করেব
েসিটই মহান আল্লাহতায়ালার িনর্েদশ। পিবত্র েকারআেন আল্লাহ
রাব্বুল আ’লামীন ঈমানদারেক েসভােবই িচত্িরত কেরেছন। এরূপ
েচতনােতই পৃিথবীর বুেক নানা ভাষা ও নানা বর্েণর মুসিলমেদর মােঝ
সীসাঢালা প্রাচীেরর ন্যায় মজবুত েদয়াল সৃষ্িট হয়। এ েচতনা িনেয়ই
তারা একত্ের রাষ্ট্র িনর্মাণ কের, রাজনীিত কের এবং প্রেয়াজেন

শত্রুর িবরুদ্েধ একত্ের যুদ্ধও কের। মুসিলম উম্মাহ মােঝ এমন একতা
মহান আল্লাহতায়ালার কােছ েয কতটা প্িরয় েসিটর েঘাষণা এেসেছ
পিবত্র েকারআেন এভােবঃ “ইন্নাল্লাহা ইউিহব্বুল্লাযীনা ইউকািতলুনা
িফ সািবিলল্লািহ সাফফান কা আন্নাহুম বুিনয়ানুন মারসুস”। অর্থঃ
“িনশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা েস সব েলাকেদর ভালবােসন যারা আল্লাহর
রাস্তায় যুদ্ধ কের সীসা ঢাকা েদয়ােলর ন্যায় অটুট একতা িনেয়।”
তাই েকান মুসিলমেক িভন্ন ভাষা, িভন্ন বর্ণ ও িভন্ন এলাকার
মুসিলমেদর সােথ স্েরফ জায়নামােজ একত্ের দাঁড়ােল চেল না, তােক
রাজনীিত ও িজহােদর ময়দােনও একই জামােত লড়াই করেত হয়। এিটই
মুসিলেমর ঈমানদারী। আরব, তুর্কী, কুর্দী, িমশরী, মুর, ইরানী শত
শত বছর েয ভূেগােলর আওতায় বসবাস করেলা এবং একই রণাঙ্গেণ িজহাদ
করেলা -তা েতা েস িশক্ষার কারেণই। এিটই প্যান-ইসলামীক েচতনা।
মুসিলেমর ঈমান েথেক এ েচতনােক কখেনাই পৃথক করা যায় না। যখনই
মুসিলম উম্মাহ েস েচতনা েথেক িবচ্িছন্ন হেয়েছ তখনই এেসেছ ভাষা,
বর্ণ ও অঞ্চল-িভত্িতক িবচ্িছন্নতা, সংঘাত ও িবভক্িত। এবং িবভক্িত
ও সংঘাত কখেনাই একাকী আেস না। সােথ আেন লাগাতর পরাজয়, অিধকৃিত ও
অপমান। আজেকর বাংলােদশ এবং েস সােথ িবভক্ত মুসিলম িবশ্ব েতা েস
পরাজয় ও অপমােনরই সাক্ষী।
পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর পরই আওয়ামী লীগ গিঠত হেয়িছল এমন েলাকেদর
িদেয় যােদর অিধকাংশই িছল আবুল মনসুর আহমেদর ন্যায় েসক্যুলার
েচতনার। তােদর েকউবা জাতীয়তাবাদী, েকউবা বামপন্থী, েকউবা
েসাসািলস্ট, েকউবা িহন্দু এবং েকউবা নাস্িতক। দলিটর মুসিলম
সদস্যেদর অিধকাংশই িছেলন ইসলামী জ্ঞােন অজ্ঞ। েসক্যুলািরস্টেদর
কােছ প্যান-ইসলামী তথা িবশ্ব-মুসিলম ভাতৃত্েবর েচতনািট হেলা
সাম্প্রদািয়কতা। তােদর দৃষ্িটেত সামািজক বা রাজৈনিতক বন্ধন গড়ার
িভত্িতিট হেব ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল বা সামািজক শ্েরণীেভদ –এবং
কখেনাই ইসলাম নয়। ফেল আওয়ামী লীেগর অভ্যন্তের প্যান-ইসলামী তথা
িবশ্ব-মুসিলম ভাতৃত্েবর েচতনািট ঘৃনীত, িনিষদ্ধ ও বর্জনীয় গণ্য
হয়। ফেল েদেশ ইসলামী েচতনার প্রসােরর িবরুদ্েধ তারা এতটা
আেপাষহীন ও প্রিতিহংসা পরায়ন। েশখ মুিজব তাই ক্ষমতায় আসা মাত্রই
ইসলামী দলগুেলােক িনিষদ্ধ কেরন। মুিজব-কণ্যা হািসনাও েস পেথ
চেলেছ। আওয়ামী লীেগর রাজনীিতেত সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ িবেবিচত হয়
েভাটপ্রাপ্িত এবং েস সােথ ক্ষমতালাভ। েসিট পািকস্তােনর অস্িতত্ব
বা মুসিলম স্বার্েথর সােথ প্রতারণা কের হেলও। এমন একিট লক্ষ্য
সামেন েরেখই তারা আওয়ামী মুসিলম লীগ েথেক মুসিলম শব্দিট েকেট

েদয়। দেলর নাম পিরবর্তেনর মধ্য িদেয় তারা অমুসিলম, কম্যুিনস্ট,
েসাসািলস্ট, নাস্িতক ও অন্যান্য ইসলামিবেরাধীেদর কােছ স্পষ্টতর
কের েদয়, ইসলামী েচতনা বা মুসিলম স্বার্েথর প্রিত তােদর েকান
অঙ্গীকার েনই। এেত িহন্দু, েবৗদ্ধ, খৃষ্টান,মুনািফক ও নাস্িতকেদর
েভাট পাওয়ার পথিট পিরষ্কার হেয় যায়।

রাজনীিতেত ভারতমুখীতা
ক্ষমতার েমােহ আওয়ামী লীগ শুধু িহন্দু েভােটর িদেকই শুধু
ঝুঁেকিন, ঝুঁেকেছ িহন্দুস্থােনর িদেকও। িহন্দু েভাটপ্রাপ্িতর
জন্য ভারতমুখীতা অপিরহার্যও িছল। কারণ িহন্দুগণ পািকস্তােনর
রাজনীিতেত কােদর েভাট িদেব েসিট িনর্ধািরত হত িদল্িল েথেক, পূর্ব
পািকস্তান েথেক নয়। কারণ, তােদর কান আকাশবানীর িদেক। ক্ষমতার
েমাহ এভােবই আওয়ামী লীেগর নীিতেত লাগাতর পিরবর্তন আেন এবং দলিটেক
পুরাপুির িদল্িলমুিখ কের। অপরিদক পিরকল্িপত ভােবই আওয়ামী লীেগর
েনতাকর্মীগণ ঘৃণা সৃষ্িট কের পশ্িচম পািকস্তােনর েনতা ও জনগেণর
িবরুদ্েধ। কারণ িহন্দুেদর েভাট ও িহন্দুস্থােনর সাহায্য পাওয়ার
জন্য এিটও জরুরী িছল। প্রবাদ আেছ, িহন্দুগণ মুসিলম হেল শুরুেত
েবশী েবশী গরুর েগাস্ত খায়। েতমিন মুিজেবর ন্যায় েযসব েনতাকর্মী
মুসিলম লীগ েথেক আওয়ামী লীেগ েযাগ েদয় তারাও েবশী ভারত বন্দনায়
িলপ্ত
হয়।
ভারেতর
েনতােনত্রী,
ভারেতর
ছায়াছিব,
ভারেতর
বুদ্িধজীবী, ভারেতর বইপুস্তক -সবই তােদর আেছ প্রশংসার িবষয় হেয়
দাঁড়ায়।
তেব
মুিজেবর
জন্য
েসিট
েবশী
জরুরী
িছল।
কারণ
েসাহরাওয়ার্দীর সঙ্িগরূেপ ১৯৪৬’েয় কলকাতায় তার ভূিমকা ভারতীয়েদর
কােছ অজানা িছল না। ভারেতর কােছ গ্রহণেযাগ্যতা বাড়ােত মুিজব ও
তার অনুসািরগণ এরূপ ভারত বন্দনা তাই েবশী েবশীই কেরেছ। তােদর
কােছ যা িকছু পািকস্তানী তাই ঘৃনার বস্তু হেয় দাঁড়ায়। িনেজেদর
েগাপন ঘেরায়া িমিটংগুেলােতই শুধু নয়, আওয়ামী লীেগর েনতা ও
বুদ্িধজীবীগণ পশ্িচম পািকস্তানীেদর িবরুদ্েধ েস ঘৃণা প্রকাশ
করেতন িনেজেদর েলখনীেত। িনেজেদর েলখনীেত বা বক্তৃতায় পশ্িচম
পািকস্তানীেদরেক “পশ্িচমা” বেল উল্েলখ করেতন। এভােব প্রকাশ েপত
তােদর মেন লুকােনা িবষপূর্ণ ঘৃণা। এিট েয সাধারণ কর্মীেদর মােঝ
সীমাবদ্ধ িছল তা নয়, তােত আক্রান্ত হেয় পেড়িছেলন আওয়ামী লীেগর
েকন্দ্রীয় েনতাগণও।
আওয়ামী লীগ িশিবের বুদ্িধবৃত্িতক ময়দােনর গুরু িছেলন আবুল মনসুর

আহমদ। এমন ঘৃণা অহরহ প্রকাশ েপত তার েলখিনেত। অথচ মুসিলম িহসােব
অপর মুসিলমেক -তা েয ভাষা, েয বর্ণ বা েয ভূেগােলরই েহাক তােক
“ভাই” বেল সম্েবাধন করা শুধু ইসলামী আদবই নয়, ঈমানী দায়বদ্ধতাও।
মহান আল্লাহতায়ালা পিবত্র েকারআেন মুসিলমেদর এেক অপেরর ভাই রূেপ
িচত্িরত কেরেছন। েস ভাইেয়র উপহাস করােক হারাম কেরেছন এবং হারাম
কেরেছন এমন নােম ডাকা -যা তার িনেজর কােছ অপছন্দনীয়। (সুরা
হুজরাত, আয়াত ১১। ফেল মহান আল্লাহতায়ালার উপর যার সামান্যতম ঈমান
আেছ েস িক তার মুসিলম ভাইেয়র প্রিত অবজ্ঞা বা উপহাস করেত পাের?
ঈমানদার ব্যক্িতর মােঝ তার মুসিলম ভাইিটর প্রিত সম্মানজনক
সম্েবাধেনর আদব শুধু তার সংস্কৃিত নয়, ঈমােনর পিরচয়ও। িকন্তু
ইসলামী েচতনাশূণ্য আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীগণ েস আদবটুকুও েদখােত
পােরনিন। আবুল মনসুর আহেমেদর িনেজর েলখা “আমােদর েদখা রাজনীিতর
পঞ্চাশ বছর”েয় এমন ঘৃণােবােধর প্রকাশ ঘেটেছ অসংখ্য বার। আওয়ামী
লীগ কর্মীরা অবাঙালীেদর অহরহই “ছাতু” বলেতা, আর আবুল মনসুর আহমদ
বেলেছন “পশ্িচমা”। এিটই হেলা স্বভাবসুলভ আওয়ামী শালীনতা বা
ভদ্রতা! িকন্তু
প্রকাশ কেরনিন।

েসরূপ

ঘৃনা

তারা

ভারতীয়

অবাঙালীেদর

িবরুদ্েধ

ইংল্যান্েড কােলা ব্যক্িতেক কােলা বা িনগার বলা েফৗজদারী অপরাধ।
এিট িচত্িরত হয় েরিসজম বা বর্ণবাদ রূেপ। েকান মন্ত্রী কােলােদর
িবরুদ্েধ এরূপ শব্েদর প্রেয়াগ করেল তার মন্ত্রীত্ব থােক না।
ইসলাম এরূপ বর্ণবাদেক হারাম ও অপরাধ েঘাষণা িদেয় েচৗদ্দ শত বছর
আেগই। ছাতু বলা বা পশ্িচমা বলােত িক েকান পশ্িচম পািকস্তানী খুিশ
হেত পােরন? অথচ অওয়ামী-বাকশালী েনতা-কর্মীগণ অবাঙালীেদর িবরুদ্েধ
এরূপ ঘৃণােক শুধু মুেখর কথা,দলীয় অিফস বা েকতােবর মধ্েয সীমাবদ্ধ
রােখিন, েস তীব্র ঘৃণােক অবাঙালীেদর জানমােলর উপরও প্রেয়াগ
কেরেছ। এ লক্ষ্েয তারা আদমজী জুট িমেল অবাঙালী িনধেন দাঙ্গা
বািধেয়েছ। দাঙ্গা বাধায় সাধারণতঃ দুর্বৃত্ত প্রকৃিতর অপরাধীরা।
েকান রাজৈনিতক দল ও তার েনতারা েসিট ভাবেতও পাের না।
কারণ,রাজনীিত েতা মানব কল্যােণর ব্রত। িকন্তু আওয়ামী লীগ
রাজনীিতেকও দাঙ্গা, সন্ত্রাস ও ঘৃণা ছড়ােনার হািতয়াের পিরণত
কেরিছল। এভােব পূর্ব পািকস্তােন অবাঙালীেদর পুঁিজ িবিনেয়ােগর পথ
তারা বন্ধ কের েদয়। পশ্িচম পািকস্তানী িবিনেয়াগকারীগণ তখন বুঝেত
পাের, েয েদেশ তােদর জান ও ইজ্জেতর িনরাপত্তা েনই -েসেদেশ তােদর
পুঁিজ িনরাপত্তা পােব িক কের? ফেল েয েদশিট দ্রুত িশল্েপান্নয়েন
সমগ্র তৃতীয় িবশ্েব েরকর্ড গড়িছল, পিরকল্িপত ভােব েসখােন
স্থিবরতা আনা হেলা। এ প্রসঙ্েগ উল্েলখ্য েয, ৬০’েয়র দশেক িবখ্যাত

টাইম ম্যাগািজেন তৃতীয় িবশ্েবর েদশগুেলার িশল্েপান্নয়েনর উপর
একিট প্রচ্ছদ-িনবন্ধ েছেপিছল। েস িনবন্েধ দুইিট েদশেক তৃতীয়
িবশ্েবর সবেচেয় দ্রুত উন্নয়নমুখী েদশ রূেপ িচহ্িনত কেরিছল। েদশ
দু’িটর একিট হেলা েকািরয়া এবং অপরিট পািকস্তান। যুদ্ধ ও রাজৈনিতক
অস্িথরতার কারেণ পািকস্তান েস অগ্রগিতর ধারা ধের রাখেত পািরিন,
িকন্তু েকািরয়া এিগেয় েগেছ। ভারত কখেনাই পািকস্তােনর এরূপ দ্রুত
িশল্েপান্নয়ন চায়িন। কারণ িশল্েপান্নয়ন হেল েদেশর অর্থৈনিতক ও
সামিরক শক্িতও বােড়। পািকস্তােনর জন্ম েথেকই যারা েদশিটর িবনােশ
আগ্রহী তারা িক িশল্েপান্নয়ন সহ্য করেত পাের? ফেল পািকস্তােনর
িশল্পধ্বংেস ভারত তার িবশ্বস্থ্ ট্েরাজান হর্সেদর ময়দােন নািমেয়
েদয়।ফেল অবাঙালী-িবেরাধী দাঙ্গার নােম েদেশর িশল্প ও অর্থনীিত
িবনােশ যুদ্ধ শুরু হয়।েসিট পৃিথবীর সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজী
জুটিমেল। পাটজাত দ্রব্েযর আন্তর্জািতক বাজাের পািকস্তানই িছল
ভারেতর মূল প্রিতদ্বন্িদ। তাই িনশ্িচত বলা যায়, ভারত ও তার
ট্েরাজান হর্সগণ যুদ্েধর ক্েষত্র িনর্বচেন ভূল কেরিন।

রাজনীিতেত আত্মঘাত
বাংলােদেশর রাজনীিতেত আত্মঘােতর ইিতহাসিট বহু পুরােনা।েসিটর শুরু
মীর জাফেরর আমল েথেকই।েস আত্মঘাতই বাংলার রাজনীিতেত বার বার িফের
এেসেছ।একাত্তেরর পর েদশীয় িশল্প ধ্বংস কের েশখ মুিজব ভারেতর জন্য
প্রিতেযািগতামুক্ত িনরাপদ বাজার সৃষ্িট কের িদেয়িছেলন। পািকস্তান
আমেল পাটিশল্েপর আন্তর্জািতক বাজারিট িছল পূর্ব পািকস্তানী
পােটর। িকন্তু মুিজব আমেল েসিটেক ভারেতর হােত তুেল েদয়া হয়। েদশী
িশল্প ধ্বংেসর কাজিট বাঙালী েসক্যুলািরস্টগন শুরু কেরিছল
পািকস্তান আমল েথেকই। পািকস্তান সৃষ্িটর মাত্র ২০ বছেরর মধ্েয
বাঙালী
মুসিলমেদর
মােঝ
প্রশাসন,অর্থনীিত,িশক্ষাদীক্ষা
ও
েযাগােযােগর ক্েষত্ের অতীেতর েয েকান সমেয়র েচেয় অধীক অগ্রগিত
সািধত হয়।ভারেতর পশ্িচম বাংলার েচেয় তা িছল তূলনামূলক ভােব অেনক
েবশী। িকন্তু েস উন্নয়েনর সােথ বাঙালীেদর মােঝ অিধক মাত্রায়
বৃদ্িধ পায় রাজৈনিতক ও অর্থৈনিতক প্রত্যাশা।েস প্রত্যাশা পূরণ
করার সহজ পথ সামেন িছল না,আর তােত বৃদ্িধ পায় অৈধর্য্যশীল
বাঙালীর মােঝ দ্রুত রাজৈনিতক অস্িথরতা।েস অস্িথরতার কারেণ অবস্থা
এমন দাঁড়ায়,িনেজেদর েয েকান দুরাবস্থার জন্য তারা পশ্িচম
পািকস্তানেক দায়ী করা শুরু কের।

েদশিবভােগর পূর্েব ব্িরিটশ ভারেতর প্রশাসেন েবশ িকছূ অিভজ্ঞ
মুসিলম প্রশাসক,অর্থনীিতিবদ ও িশল্পপিত িছল। িকন্তু তােদর প্রায়
সবাই িছেলন অবাঙালী। ব্িরিটশ প্রশাসেনর বাইেরও অেনেক িছেলন
হায়দারাবােদর িনজাম,ভূপােলর রানী ও অন্যান্য ভারতীয় মুসিলম
অঙ্গরাজ্েযর অিভজ্ঞ প্রশাসিনক কর্মচাির।িকন্তু পূর্ব পািকস্তােনর
বাঙালী রাজনীিতিবদ ও কর্মচািরগণ চাইেতা না,তােদর অিফস আদালত ও
প্রশাসেন ভারত েথেক আসা এসব অবাঙালীগণ িনেয়াগ পাক।ফেল তােদর
েবশীর ভাগই পশ্িচম পািকস্তােন বসিত স্থাপন কের,এেত েস এলাকায়
দক্ষ জনশক্িতর সংখ্যা বৃদ্িধ পায়।বাঙালীেদর মােঝ ক্েষাভ ও
অসন্েতাষ েদখা েদয় পূর্ব পািকস্তােনর িশল্পকলকারখানায় অবাঙালীেদর
শ্রিমক রূেপ কাজ করার িবরুদ্েধও।এরূপ বর্ণবাদী ঘৃনা পশ্িচম
পািকস্তােনর েকান িশল্প এলাকায় কখেনাই েদখা েদয়িন। আওয়ামী লীেগর
েনতাকর্মীেদর কােছ অবাঙালী ব্যবসায়ী ও পুঁিজ িবিনেয়াগকািরগণ
িচত্িরত হন লুেটরা রূেপ।লক্ষণীয় হেলা,বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার পর
েযসব েকািরয়ান,জাপানী ও ইউেরাপীয়গণ বাংলােদেশ িশল্পকারখানা
স্থাপন কেরেছ এবং েসসব কারখানা েথেক শত শত েকািট ডলার উপার্জন
কের িনচ্েছ।িনেয় যাচ্েছ ভারতীয় েকাম্পানীগুেলাও। িকন্তু তােদর
িবরুদ্েধ আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীগণ এরূপ ঘৃণা ছড়ায় না।তােদর
ঘৃণািট িছল শুধু পশ্িচম পািকস্তানীেদর িবরুদ্েধ।কারণ,ভারত েসিটই
চাইেতা।অথচ পাঞ্জাব,িসন্ধু,েবলুিচস্তান ও সীমান্ত প্রেদেশ েসরূপ
সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ঘৃণা ও অস্িথরতা েদখা েদয়িন।ফেল পুঁিজ
িনরাপত্ত পায় পািকস্তােনর পশ্িচম অংেশ;এেত িশল্েপান্নয়েনর ধারা
েসখােন পূর্ব পািকস্তােনর তূলনায় েবগবান হয়।পািকস্তান সৃষ্িটর
পূর্ব েথেকই পািকস্তােনর পূর্ব ও পশ্িচম এ দুইিট অংেশর মােঝ েয
িবশাল ৈবষম্য িছল,েসিট ১৯৪৭ সাল েথেক কমেত শুরু কেরিছল।কারণ
পূর্ব পািকস্তােনও িবিনেয়াগ দ্রুত বৃদ্িধ পাচ্িছল।িকন্তু আওয়ামী
লীেগর বর্ণবাদী ও আত্মঘািত নীিতেত যখন িবিভন্ন িশল্প এলাকায়
শ্রিমক অসন্েতাষ ও দাঙ্গা শুরু হয়,েস ৈবষম্য আবার বৃদ্িধ েপেত
থােক।
অর্থনীিতেত শুধু পুঁিজর েজাগান হেলই উন্নয়ন হয় না।েস জন্য
অপিরহার্য হেলা সামািজক পুঁিজ।েস সামািজক পুঁিজিট হেলা রাজৈনিতক
অঙ্গেণ দািয়ত্বশীল েনতৃত্ব,স্িথিতশীলতা ও িশষ্ঠাচার,এবং েস সােথ
সামািজক
শৃঙ্খলা,জনগেণর
মােঝ
ভাতৃত্বেবাধ,ন্যায়পরায়ণতা
ও
শ্রদ্ধােবাধ।চাই
শ্রিমেকর
কর্মকুশলতা,সততা
ও
দািয়ত্বশীলতা।
জনগেণর মােঝ ঘৃণা,সন্ত্রাস,চাঁদাবািজ বা দাঙ্গার কালচার প্রসার
েপেল েস সামািজক পুঁিজিট ত্বিরৎ িবলুপ্ত হয়।এভােব সামািজক পুঁিজ

িবলুপ্ত হেল েস েদশ েথেক পুঁিজ ও িবিনেয়াগকািরগণ দ্রুত পলায়ন
শুরু কের।তখন বাধাগ্রস্ত হয় অর্থৈনিতক ও সামািজক উন্নয়ন।ষােটর
দশেকর দ্িবতীয়ার্েধ পূর্ব পািকস্তােন মূলত েসিটই ঘেটিছল।আর তােত
েনতৃত্ব িদেয়িছল আওয়ামী লীগ।এবং তােদর সােথ েযাগ েদয় উগ্র
বামপন্থী ট্েরড ইউিনয়িনস্টগণ।এরূপ পিরস্িথিতর কারেণ অবাঙালী
প্রশাসকেদর মেন ধারণা জন্েম,অনিভজ্ঞ পূর্ব পািকস্তানীরা িনেজরা
েকান িকছু করেত না পারেল অন্যরা এেস েসিট কের িদক -েসিটও তারা
চায় না।
প্যান-ইসলামীক
মুসিলম
ভাতৃত্েবর
িবরুদ্েধ
বাঙালী
েসক্যুলািরস্টেদর মন-মগজ েয কতটা িবষর্পূণ তার একিট উদাহরণ েদয়া
যাক। তখন ইয়ািহয়া খােনর আমল। পািকস্তান সরকােরর নীিত িনর্ধারকগণ
অবেশেষ
উপলদ্িধ
কেরন,
েয
প্যান-ইসলামী
েচতনার
িভত্িতেত
উপমহােদেশর বাঙালী, িবহারী, গুজরািত, পাঞ্জাবী, িসন্িধ, পাঠান ও
অন্যান্য
ভাষাভািষ
মুসিলমগণ
েযভােব
কাঁেধ
কাঁধ
িমিলেয়
পািকস্তােনর জন্ম িদেয়িছল -েস েচতনািটই দ্রুত দুর্বল হেয় যাচ্েছ।
েদরীেত হেলও বুঝেত েপেরিছেলন, পািকস্তােনর সংহিতর িবরুদ্েধ বড়
িবপদ এখােনই। প্যান-ইসলামী েচতনার অভােব ভয়ানক শত্রু েবেড় উঠেছ
িনজ ঘেরই। পূর্ববর্তী সরকারগুেলােত যারা িছেলন তােদর অিধকাংশ
িছেলন মেন প্রােণ েসক্যুলার। তারা এেসিছেলন েদেশর র্যািডক্যাল
েসক্যুলার ইনস্িটিটউশনগুিল েথেক। েসগুিল হেলা ব্িরিটেশর গড়া
েসনাবািহনী, সরকাির প্রশাসন ও জুিডিশয়াির। এসব প্রিতষ্ঠানগুেলােত
ইসলােমর েকান প্রভাব শুরুেতই িছল না। ফেল ইসলামী েচতনার িবকােশ
এসব েসক্যুলািরস্টগণ েকান কাজই কেরিন। ইসলামী েচতনার উপর তােদর
িনেজেদরও েকান িবশ্বাস িছল না। ব্িরিটশগণ ১৯৪৭সােল েদশ ছাড়েলও
েদশ অিধকৃত হয় যায় তােদর হােত প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত েসক্যুলািরস্টেদর
হােত। িশক্ষা প্রিতষ্ঠানগুেলাও চলিছল ব্িরিটশ প্রণীত েসক্যুলার
িশক্ষানীিতর উপর। ফল দাঁড়ায়, পািকস্তােনর ন্যায় একিট আদর্িশক
রাষ্ট্র তার প্রশাসন ও রাজনীিত চালােত প্যান-ইসলামীক েচতনাসমৃদ্ধ
জনশক্িত েপেত ব্যর্থ হয়।
পািকস্তােনর ঘেরর দরজায় যখন ভয়ানক িবপদ, েদশিট তখন দু’টুকেরা
হওয়ার পেথ। তখন েদেশর ভিবষ্যৎ িনেয় শংিকত িকছু ব্যক্িত অনুধাবন
কেরন, েদেশর মূল েরাগিট িশক্ষা ব্যবস্থায়। েদেশর চলমান িশক্ষাব্যবস্থা ও তার পাঠ্যবই ছাত্রেদর মেন ইসলামী েচতনার সৃষ্িট বা
বৃদ্িধেত েকান পুষ্িটই েজাগাচ্েছ না। বরং উল্েটািট করেছ।
ইিতমধ্েয েদশ েছেয় েগেছ ভারতীয়, রুশ ও চীনা বই-পুস্তক ও পত্র-

পত্িরকায়। পূর্ব পািকস্তােনর সীমান্ত িঘের ভারত বিসেয়েছ অেনকগুিল
শক্িতশালী েরিডও সম্প্রচারেকন্দ্র। এ্যায়ার মার্শাল নূর খান তখন
িশক্ষা মন্ত্রণালেয়র দািয়ত্েব। নতুন প্রজন্ম যােত ইসলামী েচতনা ও
পািকস্তােনর ইিতহাস িনেয় সম্যক ধারণা িনেয় েবেড় উেঠ েস লক্ষ্েয
িতিন নতুন িশক্ষানীিত প্রণয়ন কেরন। েদেশর ইিতহাস িনেয় সেচতনতা
বাড়ােত সরকার স্কুেলর পাঠ্যসূচীেত অন্তর্ভুক্ত কের“পািকস্তানঃ
ইিতহাস ও কৃষ্িট” নােম একিট বই। িকন্তু এেত েতেল েবগুেন জ্বেল
উেঠ আওয়ামী লীগ ও তার ছাত্র সংগঠন পূর্ব পািকস্তান ছাত্র লীগ।
তােদর দাবী, স্কুেলর ছাত্রেদরেক েস বইিট পড়েত েদয়া যােব না।এর
অর্থ দাড়ায়,ছাত্রেদর িনজ েদেশর ইিতহাস পড়েত িদেতও তােদর আপত্িত।
ছাত্র লীগ নূর খান িশক্ষা নীিতর িবরুদ্েধ ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র
মধুর ক্যান্িটেন এক প্রিতবাদ সভা ডােক। েসখােন প্রধান বক্তা
িছেলন েশখ মুিজবর রহমােনর ভাগ্েন েশখ ফজলুল হক মিন। িতেন বেলন,
“নূর খান িশক্ষানীিতর লক্ষ্য, এ েদেশ প্যান-ইসলামীক িচন্তাধারার
িবকাশ। বাঙালী জাতীয়তাবাদী েচতনার িবরুদ্েধ এিট এক গভীর
ষড়যন্ত্র। তাই ছাত্র লীগ এ িশক্ষানীিত েমেন িনেব না। এ িশক্ষা
নীিতর িবরুদ্েধ আমােদর দুর্বার ছাত্র আন্েদালন গেড় তুলেত হেব।”
(েলখক েস িমিটংেয় শ্েরাতা রূেপ উপস্িথত িছেলন)।
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েশেষর িদন গুেলােত উগ্র বাঙালী েসক্যুলািরস্টেদর সন্ত্রাস শুরু
হয় েদেশর ইসলামপন্থীেদর িবরুদ্েধ। ফ্যাসীবাদীেদর পক্ষ েথেক শুধু
েয রাজৈনিতক সভাসিমেতই হামলা হেয়িছল তা নয়, হামলা হেয়েছ
বুদ্িধবৃত্িতর ময়দােনও। কারণ, তােদর ধারণা, প্যান-ইসলামী েচতনা
আর জাতীয়তাবাদী েচতনা এক সােথ চলেত পাের না। তােদর ভয়, প্যানইসলামী েচতনা প্রবলতর হেল বাঙালী জাতীয়তাবাদ িবলুপ্ত হেব।
ফেল
তারা রাজী িছল না ইসলামী েচতনাধারীেদর অস্িতত্বেক সহ্য করেত।
তােদর িনর্মূেল ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসীগণ অস্ত্র িনেয় হািজর হেয়েছ
িবশ্বিবদ্যালেয়র েসিমনাের। সন্ত্রাসী হামলা হেয়েছ প্যান-ইসলামী
েচতনার ধারকেদর িবরুদ্েধ। ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউিনয়ন সম্িমিলত
ভােব ছাত্র আন্েদালন গেড় তুেলেছ নূর খান িশক্ষানীিতর িবরুদ্েধ।
দুইিট ছাত্র সংগঠেনরই অিভন্ন অিভেযাগ, এ িশক্ষানীিত ছাত্রেদর
মােঝ ইসলামী আদর্েশর
প্রিত অঙ্গীকার বাড়ােত চায়। অিভেযাগ, এিট
বাঙালীর
িবরুদ্েধ
ষড়যন্ত্র।
অতএব
িসদ্ধান্ত
েনয়,
িশক্ষা

প্রিতষ্ঠানগুেলােত তা হেত েদয়া যােব না। বাঙালী েসক্যুলার মহলিট
এভােব জািনেয় েদয়, পািকস্তােনর জন্েমর ইিতহাস জানায় তােদর
সামান্যতম আগ্রহ নাই। েস বছরই (১৯৬৯ সােল) ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র
ছাত্রিশক্ষক েকন্দ্েরর পক্ষ েথেক (িটএসিস) নূর খান িশক্ষানীিতর
উপর আেলাচনা সভার আেয়াজন হয়। েসখােন ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউিনয়নসহ
আেরা অেনক ছাত্র সংগঠেনর ছাত্ররা িনজ িনজ অিভমত তুেল ধের। িনজ মত
তুেল ধেরিছেলন ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র ছাত্র জনাব আব্দুল মােলকও।
িতিন িছেলন ইসলামী ছাত্রসংেঘর ঢাকা শহর শাখার সভাপিত। তার
বক্তব্য িছল, েদেশর নতুন িশক্ষা নীিতেত ইসলামী ধ্যান-ধারণায়
প্রসাের অবশ্যই গুরুত্ব িদেত হেব এবং মুসিলম ছাত্রেদর প্রকৃত
মুসিলম রূেপ েবেড় উঠার কােজ িশক্ষানীিতর মাধ্যেম সহায়তা িদেত
হেব। িকন্তু তার েস বক্তৃতা শান্িতপূর্ণ ভােব েশষ করেত েদয়া
হয়িন। তাঁর বক্তৃতা চলা কােল েচয়ার েভঙ্েগ হামলা শুরু কের ছাত্র
লীগ ও ছাত্র ইউিনয়ন কর্মীরা। জনাব আব্দুল মােলক েস হামলা েথেক
প্রাণ বাঁচােত েসখান েথেক প্রস্থান করিছেলন। শুধুমাত্র িনজ মত
তুেল ধরার কারেণ এই িনরস্ত্র েমধাবী ছাত্রেক েসাহরাওয়ার্দী
উদ্দােন (সােবক েরস েকার্স ময়দান) নৃশংস ভােব িপিটেয় হত্যা করা
হয়। েস সময় ঢাকার বুদ্িধবৃত্িতর ময়দানিট েয কতটা সন্ত্রাস-কবিলত
িছল -এ হেলা তার নিজর। বাঙালী েসক্যুলািরস্টগণ েয কতটা ফ্যািসস্ট
ও সন্ত্রাসী, েসিদন েস স্বাক্ষর তারা েরেখিছল।
ফ্যািসবাদী সন্ত্রােস শুধু েয আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগ ও ছাত্র
ইউিনয়েনর েনতা-কর্মীরা আক্রান্ত হেয়িছল তা নয়, চরম ভােব আক্রান্ত
হেয়িছল েদেশর সাংবািদক এবং বুদ্িধজীবী মহল। ফেল এেতাবড় একটা
হত্যাকাণ্ড
িদনদুপুের
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িবশ্বিবদ্যালেয়র েসক্যুলার বু্দ্িধজীবী
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আেলাড়ন সৃষ্িট হয়িন। ভাবটা এমন, ঢাকােত েযন িকছুই ঘেটিন এবং তারা
িকছুই েদেখিন। অবেশেষ ফ্যািসস্ট পক্ষই িবজয়ী হয়। পাঠ্য তািলকা
েথেক েস নতুন বইিটেক সরকার তুেল িনেত বাধ্য হয়। মরণাপন্ন েরাগী
খাদ্য ও িচিকৎসা গ্রহেণও আগ্রহ হারায়। েচতনার ক্েষত্ের েতমনই
একিট েশাচনীয় দুরাবস্থা িছল বাঙালী জাতীয়তাবাদী েসক্যুলারেদর।
পািকস্তান তখনও তােদর েদশ। িকন্তু েসেদেশর সৃষ্িট ও কৃষ্িটর
ইিতহাস জানাটাও তােদর কােছ অপ্িরয় হেয় পেড়িছল। অথচ এরাই
পািকস্তােনর েবতাের ইসলামী দর্শেনর সােথ সাংঘর্িষক রবীন্দ্র
সঙ্গীত চর্চার জন্য িজদ ধেরিছল। কথা হেলা, িনজ েদেশ এেতা শত্রু
থাকেত েস েদশ ভাঙ্গেত িক িবেদশী শত্রুর প্রেয়াজন হয়?

গ্রন্থপঞ্িজ
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বািণজ্িযক এলাকা,ঢাকা ১০০০।

