অধ্যায় েষাল: প্রতারণা
জািত তত্ত্েবর সােথ

দ্িব-

শ্বাশ্বত দ্িব–জািত তত্ত্ব
েয েকান িবশাল মহৎ কর্েমর শুরুেতই প্রবল দর্শন বা যুক্িত চাই।
নইেল েস কর্েম জনগণ িনেজেদর অর্থ, শ্রম, েমধা ও জােনর েকারবািন
েপশ কের না। ফেল েস দর্শেনর প্রিতষ্ঠায় েকান অপ্রিতেরাধ্য
আন্েদালনও
গেড়
উেঠনা।
পািকস্তান
েতা
এক
অপ্রিতেরাধ্য
গণআন্েদালেনর ফসল। িকন্তু কী িছল েস আন্েদালেনর মূল দর্শন? েস
দর্শনিট িছল দ্িব-জািত তত্ত্ব। েস দর্শনিটই এেতাই প্রবল িছল েয,
েসিট উপমহােদেশর মানিচত্রই পাল্েট েদয়। েস দর্শনিট ব্িরিটশেদর
বাধ্য কের ভারত িবভােগ; এবং সংখ্যাগিরষ্ঠ ভারতীয় িহন্দুগণও বাধ্য
হয় ভারত মাতার িবভক্িতেক েমেন িনেত। েস দর্শেনর মূল কথা,
সংখ্যাগিরষ্ঠ িহন্দুেদর েথেক মুসিলমগণ সর্বার্েথই একিট পৃথক
জািত। এ জািতর েলাকেদর বসবাস েযেহতু িবপুল সংখ্যায় এবং ভারেতর
িবশাল এলাকায় জুেড়, তােদর জন্য একিট পৃথক রাষ্ট্রও চাই। মুসিলমগণ
পৃথক জািত শুধু িভন্ন প্রকােরর নাম ও নামকরণ পদ্ধিতর জন্য নয়;
বরং এজন্য েয, তােদর রেয়েছ অন্যেদর েথেক সম্পূর্ণ িভন্নতর জীবনলক্ষ্য, আইন-কানূন, তাহিজব তামুদ্দন, ইিতহাস ও ঐিতহ্য এবং েস
সােথ এ জীবেন সফলতা ও িবফলতা যাচাইেয়র মানদণ্ড।
মুসিলম ও িহন্দু -এ দুইিট জািত েযমন একই লক্ষ্েয বাঁেচ না, েতমিন
একই লক্ষ্েয রাজনীিত, িশক্ষাদীক্ষা এবং যুদ্ধিবগ্রহও কের না। একই
লক্ষ্েয তারা রাষ্ট্রও িনর্মাণ কের না। মুসিলমেক শুধু তার নামাযেরাযা, হজ-যাকাত িনেয় বাঁচেল চেল না, তােক বাঁচেত হয় মহান
আল্লাহতায়ার পক্ষ েথেক অর্িপত অলংঘনীয় ঈমানী দায়বদ্ধততা িনেয়। েস
দায়বদ্ধতার পিরিধিট িবশাল। েস দায়বদ্ধতার মধ্েয অন্যতম দায়ভার
হেলা মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীনেক িবশ্বময় প্রচার ও প্রিতষ্ঠা
েদয়া। রাষ্ট্েরর বুেক প্রিতষ্ঠা িদেত হয় শিরয়িত আইনেক। এখােন
আেপাষ চেল না। অন্যেদর অিধকৃত রাষ্ট্ের বসবােস েস দায়ভার পািলত
হয় না। পিরপূর্ণ ধর্ম পালেনর স্বার্েথ তােদরেকও রাষ্ট্র িনর্মাণ
করেত হয়, প্রেয়াজেন িহজরতও করেত হয়। শুধু নামায-েরাযা, হজ-যাকাত
িনেয় বাঁচেল পিরপূর্ণ মুসিলম রূেপ বাঁচা হয় না। ঈমানী দায়ভারও
পািলত হয় না। ঈমানী দায়ভার িনেয় বাঁচেতই মহান নবীজী (সাঃ) েক
২০িটর েবশী যুদ্ধ করেত হেয়েছ এবং অিধকাংশ সাহাবােক রণাঙ্গেণ শহীদ

হেত হেয়েছ। এ জন্যই অমুসিলমেদর েথেক সম্পূর্ণ িভন্নতর হেলা
মুসিলেমর জীবনদর্শন ও রাজৈনিতক এেজন্ডা।িহন্দু সংখ্যাগিরষ্েঠর
শাসানধীন ভারেত েস মুসিলম এেজন্ডা পূরণ অসম্ভব। েস জন্য
মুসিলমেদর জন্য আলাদা েদশ পািকস্তান চাই। এিটই হেলা দ্িব-জািত
তত্ত্েবর মূল কথা। েসিট েযমন িজন্নাহ বুঝেতন, েতমিন ভারতীয়
মুসিলমগণও বুেঝিছেলন। ফেল পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা িনেয় প্রবল
আন্েদালন হেয়িছল। এবং েস আন্েদালন সফলও হেয়িছল।
দ্িব-জািত তত্ত্েবর জনক রূেপ মুসিলম লীগ েনতা কােয়দ আযম মুহাম্মদ
আলী িজন্নাহেক িচহ্িনত করা হয়। এিট ইসলােমর ইিতহাস ও েকারআেনর
জ্ঞােন অনিভজ্ঞ েসক্যুলািরস্টেদর নতুন আিবস্কার। আসেল দ্িব-জািত
তত্ত্েবর জনক জনাব িজন্নাহ নন; এ তত্ত্েবর শুরু মানব সভ্যতার
শুরু েথেক। বস্তুত মানব জািতর ইিতহােস এিট অিত শ্বাশ্বত ও পুরাতন
তত্ত্ব। এ তত্ত্েবর িভত্িতেত মানব ইিতহােসর শুরুেতই েমাটা দােগ
িবভাজন টানা হেয়িছল সমােজর হািবল ও কািবলেদর মােঝ -তথা ইসলামী
এবং ইসলামিবেরাধী শক্িতর মােঝ। সভ্যতা িনর্মােণর এ হেলা দু’িট
িভন্ন ধারা। ব্িরিটশ ভারেতর রাজৈনিতক প্েরক্ষাপেট জনাব িজন্নাহ এ
তত্ত্বিট নতুন কের স্মরণ কিরেয় িদেয়েছন মাত্র; িতিন এর জনক বা
আিবস্কারক নন। েস সত্যিট বহু মুসিলম বুঝেত ব্যর্থ হেলও অেনক
িহন্দু েসিট বুঝেতন। তাই নীরদচন্দ্র েচৗধুরী িলেখেছন, “The socalled two nation theory was long before Mr Jinnah or the
Muslim League; in truth, it was not a theory at all, it was
the fact of history. Every body knew this as early as the turn
of the century. Even as children we knew it from before the
Swadeshi
movement.”
–(Chaudhury,
Nirod;
1951).
অনুবাদঃ
“তথাকিথত দ্িব-জািততত্ত্ব িম. িজন্নাহ বা মুসিলম লীেগর বহু আেগই
িবরাজ করিছল। সত্য বলেত এিট েকান িথওরী িছল না, এিট িছল ইিতহােসর
বাস্তব িবষয়। শতাব্দীর েমাড় েনয়ার শুরুেতই প্রত্েযেক এিট জানেতা।
ৈশশেব স্বেদশী অআন্েদালেনর আেগই আমরা এিট জানতাম।” বঙ্িকম
চন্দ্েরর কােছও েসিট অজানা িছল না।িতিন িলেখছন, “িহন্দু জািত
িভন্ন পৃিথবীেত আেরা অেনক জািত আেছ। …েযখােন তাহােদর মঙ্গেল
আমােদর অমঙ্গল। েসখােন আমােদর অমঙ্গল যাহােত না হয় আমরা তাহাই
কিরব।
ইহােত
পরজািত
পীড়ন
কিরেত
হয়
কিরব।”
–(বদরুদ্দীন
উমর,১৯৮৭)।তাই িনেজেদর এিগেয় যাওয়ার প্রেয়াজেন মুসিলম পীড়নিট
বঙ্িকম চন্দ্েরর অপরাধ মেন হয়িন। এিটই হেলা বাঙালী িহন্দু মেনর
আসল
িচত্র।এমন এক সিহংস মন িনেয়ই বাংলার িহন্দু মহাজন ও
জিমদারগন মুসিলম পীড়েন নােম।

অন্যেদর েথেক মুসিলমেদর পিরিচিতিট শুরু েথেকই িভন্নতর। েস িভন্ন
পিরিচিতিট এ জীবেন বাঁচবার সুিনর্িদষ্ট িভশন ও িমশেনর কারেণ। েস
িভশন ও িমশন েবঁেধ িদেয়েছন েখাদ মহান আল্লাহতায়ালা। মানুষ মাত্রই
পানহার কের। তেব বাঁচার লক্ষ্যিট পানাহার নয়। েয লক্ষ্য পূরেণর
উদ্েদশ্য িনেয় বাঁেচ েসিটই তার িমশন। মানব জীবেনর েস সনাতন
িমশনিট স্িথর কের িদেয়েছন মহান আল্লাহতায়ালা। েসিট মহান
আল্লাহতায়ালার খিলফা রূেপ বাঁচার। এিটই মু’িমেনর জীবেন মূল িমশন।
অথচ েকান িহন্দু বা অন্য েকান অমুসিলম িক কখেনা েস লক্ষ্েয
বাঁেচ? যাত্রাপথিট িভন্ন হেল েকউ িক অন্যেদর ট্েরেন উেঠ? েস েতা
তার িনজ ট্েরনিট েখাঁেজ। কারণ িহন্দুেদর এেজন্ডাই িছল সম্পূর্ণ
িভন্ন,তােত মুসিলমেদর জন্য েকান স্থান িছল।িহন্দুেদর শাসনাধীেন
অখণ্ড ভারেত বসবাস এজন্যই ভারতীয় মুসিলমেদর কােছ অভাবনীয় িছল।
তােত অসম্ভব হেতা মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক িনর্ধািরত িমশনিট
িনেয় বাঁচা। িহন্দু সংখ্যাগিরষ্ঠ েসেদেশ শত শত বছেরর জন্য অসম্ভব
হেতা শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা। ব্িরিটেশর হােত পরািজত হওয়ার প্রথম িদন
েথেকই ভারতীয় মুসিলমগণ েস েগালামী দশা েথেক পিরত্রােণর সুেযাগ
খুঁজিছল। েস জন্য িজহাদ তােদর উপর অিনবার্য িছল। ঔপিনেবিশক
ব্িরিটশেদরও েসিট বুঝেত অসুিবধা হয়িন। েদরীেত হেলও েস সত্যিট
কংগ্েরস েনতা গান্িধ, েনেহরু ও অন্যান্যরা বুেঝিছেলন। তারা এিটও
বুেঝিছেলন, ১৯৪৭ সােল পািকস্তান প্রিতষ্ঠা না েপেল ভারতীয়
মুসিলমেদর অিবরাম িজহাদ েদশিটর প্রিতষ্ঠােক অিনবার্য করেব।
মুসিলম লীেগর “লড়েক েলঙ্েগ পািকস্তান” িছল েস িজহােদরই েঘাষণা।
মুসিলম লীেগর েস েঘাষণািট রাজনীিতর স্েলাগান িছল না, িছল ইসলামী
রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠার প্রিত ঈমানী দায়বদ্ধতার েঘাষণা। েস িজহােদর
সামেন দাঁড়ােনা সাহস ভারতীয় িহন্দুেদর িছল না, েস শক্িতও িছল না।
ভারতব্যাপী
েতমন
একিট
িজহাদী
পিরস্িথিত
চরমশত্রুরাও েমেন িনেয়িছল পািকস্তান।

এড়ােতই

ইসলােমর

পািকস্তান প্রিতষ্ঠার সুফল
ইসলােম রাজনীিতর লক্ষ্য স্েরফ এক খণ্ড ভূখণ্েডর উপর স্বাধীনতা
লাভ নয়। নবীজী (সাঃ) অতীেত েস লক্ষ্েয রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা কেরনিন।
রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠার লক্ষ্য শুধু এ নয়,েসখােন স্েরফ জান-মাল,
ইজ্জত-আবরু,
ঘর-বাড়ী,
ব্যবসা-বািণজ্য
িনরাপত্তা
পােব।
বরং
রাষ্ট্র এ জন্য অিনবার্য, মহান আল্লাহতায়ালার িবধান অনুযায়ী
েসখােন জীবন পিরচালনা করেব। এিট ইসলািম সভ্যতা িনর্মােণর কাজ। েস

িবশাল কাজিট বেনজঙ্গেল অসম্ভব, েতমিন অসম্ভব সংখ্যাগিরষ্ঠ
কােফরেদর েদেশ। েদেশর সংখ্যাগিরষ্ঠ জনগণ অমুসিলম হেল েসেদেশর
রাজৈনিতক, সাংস্কৃিতক ও িশক্ষার পিরেবশ ইসলামী হয় না। েসেদেশ
অসম্ভব হয় পিরপূর্ণ ইসলাম পালন ও পূর্ণ মুসিলম রূেপ েবেড় উঠা।
তখন েসেদেশর মুসিলেমর জীবেন েনেম আেস রাজৈনিতক ও সাংস্কৃিতক
িজম্িমদশা। স্বাধীনতার ৬০ বছর পরও েতমিন এক িজম্িমদশায় ভুগেছ
ভারেতর প্রায় ২০ েকািট মুসিলম। ভারতীয় মুসিলমগণ এেতাটাই
িনরাপত্তাহীন েয, মুসিলম িবেরাধী দাঙ্গায় হাজার হাজার মুসিলম
নারী-পুরুষ ও িশশুেক িনর্মম ভােব হত্যা করা হেলও ন্যূনতম ন্যায়
িবচার তােদর জুেটিন। েদশিটেত গরুহত্যা দণ্ডনীয়, িকন্তু মুসিলম
হত্যা নয়। িদন দুপুের পুিলেশর সামেন বাবরী মসিজদ গুিড়েয় েদয়া
হেলও েস অপরােধ কাউেক গ্েরফতার করা হয়িন; কােরা েকান শাস্িতও
েদয়া হয়িন। বরং আদালত েথেক মসিজেদর িভটায় মন্িদর িনর্মােণর
অিধকার েদয়া হেয়েছ। ভারেত শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার কথা েতা কল্পনাও
করা যায় না। অথচ শিরয়ত পালন ছাড়া িক ইসলাম পালন হয়?
১৯৪৭-েয় পািকস্তান প্রিতষ্ঠা না েপেল ভারতীয় মুসিলমেদর েস
িজম্িমদশায় েযাগ হত বাংলােদশ ও পািকস্তােনর আেরা প্রায় পঁয়ত্িরশ
েকািট মুসিলম। ভারত েভঙ্েগ পািকস্তান সৃষ্িটর প্রেয়াজন েদখা
িদেয়িছল মূলত এ বন্দীদশা েথেক মুক্িত পাওয়া লক্ষ্েয। েস লক্ষ্েয
মূল যুক্িত বা দর্শনিট িছল দ্িব-জািততত্ত্ব। এ যুক্িতিট এেতাই
শক্িতশালী িছল েয, ব্িরিটশ শাসেকরাও তা েমেন িনেত বাধ্য হেয়িছল।
দ্িব-জািত তত্ত্েবর িভত্িতেতই তারা েদয় পৃথক িনর্বাচন। যার ফেল
মুসিলম এমিপ িনর্বািচত হেতা মুসিলম েভােট। এেত মুসলমােনর
রাজনীিতেত গুরুত্ব পায় মুসিলম স্বার্থ ও মুসিলম তাহিজব-তমুদ্দেনর
প্রিত অঙ্গীকার। ফল দাঁড়ায়, মুসিলম প্রার্থীগণ ব্যক্িতগত জীবেন
ইসলাম মানুক আর না মানুক, মুসলমানেদর কােছ িনেজেক ধর্মভীরু রূেপ
েপশ করার প্রিতদ্বন্িধতা শুরু হয়। িবশ্বিবদ্যালয় েথেক পাশ করা
িমস্টারও তখন হািজর হয় েমৗলবী রূেপ। েনতােদর েপাষাক-পিরচ্ছেদও
েকাট-প্যান্ট-টাইেয়র পিরবর্েত পাজামা-েশরওয়ািন-টুিপ ও মুেখ দাড়ীর
গুরুত্ব পায়। মুসিলম লীেগর েনতােদর মুখ িদেয় তখন ধ্বিনত হেত
থােক,“েকারআনই আমােদর শাসনতন্ত্র” এবং “আল্লাহর েদয়া আইনই আমােদর
আইন”। ভারতীয় মুসিলমগণ তখন েদখেত পায় ইসলােমর নতুন জাগরেণর
সম্ভাবনা। স্বপ্ন েদেখ, হারােনা িদেনর েগৗরব িফের পাওয়ার। মুসিলম
জাগরেণর এ প্রভাব িগেয় পেড়িছল এমন িক িহন্দু সংখ্যাগিরষ্ঠেদর
রাজৈনিতক দল ভারতীয় কংগ্েরেসর উপরও। এ দলিটও স্েরফ মুসিলমেদর
আকৃষ্ট করার লক্ষ্েয মাওলানা আবুল কালাম আজােদর ন্যায় একজন

মাওলানােক দেলর সভাপিত কের। েসিট এক বছেরর জন্য নয়, লাগাতর চার
বছেরর জন্য। েস সময় কংগ্েরস েপশ কেরিছল, িহন্দু-মুসিলম িমিলত এক
অিভনব
ভারতীয়
জাতীয়তাবােদর
তত্ত্ব।
তােদর
মুল
কথা,ভারেত
বসবাসকাির সকল িহন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্িবগণ প্রথেম
ভারতীয়, তারপর তােদর ধর্মীয় বা ভাষাগত পিরিচিত। কংগ্েরস এ নীিতেক
তুেল ধেরিছল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বেল। িকন্তু মহান আল্লাহতায়ালার
দরবাের মূল িবচার বসেব েস কতটা সাচ্চা মুসিলম তা িনেয়। ভাষা,
ভূেগাল বা জাতীয়তা িনেয় েসিদন েকান প্রশ্নই উঠেব না। অতএব
মুসিলেমর রাজনীিতেত তার মুসিলম হওয়ার িবষয়িট েয সর্বপ্রথেম আসেব
েসিটই েতা স্বাভািবক। অতএব কংগ্েরেসর ভারতীয় জাতীয়তাবােদর তত্ত্ব
ভারতীয় মুসিলমেদর কােছ েসিদন গ্রহনেযাগ্যতা পায়িন।

প্রতারণা দ্িব–জািত তত্ত্েবর সােথ
১৯৪৬ সােল িনর্বাচন হেয়িছল মূলত দ্িব-জািত তত্ত্েবর িভত্িতেত এবং
পািকস্তান ইস্যুেত। অিবভক্ত বাংলার মুসিলমেদর সংখ্যা িছল ৫৪% এবং
তােদর ৯৮% ভাগ েসিদন পািকস্তােনর পক্েষ রায় েদয় (িসরাজুদ্দীন
েহােসনঃ ইিতহাস কথা কও; পৃষ্ঠা ১৭)এবং প্রত্যাখান কের কংগ্েরেসর
েপশ
করা
ভারতীয়
জাতীয়তাবােদর
তত্ত্ব।
প্রত্যাখ্যান
কের
েসক্যুলািরজম। িকন্তু ১৯৪৭ সােল পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর দ্িবজািত তত্ত্েবর সােথ শুরু হয় প্রতারণা। েসিট শুরু হয় মুসিলম লীেগর
সােবক বাঙালী েনতােদর দ্বারা। হঠাৎ কেরই তারা েসক্যুলািরজম ও
বাঙালী জািতয়তাবােদ দীক্ষা েনন এবং িবেষাদগার শুরু কেরন দ্িবজািত তত্ত্েবর িবরুদ্েধ। তােদর এ নীিতর িপছেন হঠাৎ েকান িফেলাসিফ
বা দর্শেনর আিবস্কার িছল না, িছল স্েরফ ক্ষমতা দখেলর রাজনীিত।
তােত প্রেয়াজন পেড় িহন্দু েভােটর।
ক্ষমতা দখেলর রাজনীিতেত এ
অস্ত্রিটর প্রেয়াজন এজন্যই িবশাল রূেপ েদখা েদয়। ফেল তারা ভূেল
যায় দ্িব-জািত তত্ত্েবর পক্েষ ব্িরিটশ শাসনামেল েদয়া তােদর
িনেজেদর দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তব্যগুেলা।
দ্িব-জািত তত্ত্েবর সােথ প্রতারণার িবষয়িট আেলাচনায় এেল বাংলার
দুই জন েনতার নাম অবশ্যই প্রথেম আেস। তারা হেলন মওলানা ভাষানী ও
েহােসন শহীদ েসাহরাওয়ার্দী। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর দ্িব-জািত
তত্ত্েবর িবেরাধীতায় তারাই প্রথম সািরেত িছেলন। অথচ ব্িরিটশ আমেল
তারা িনেজরাও িহন্দু ও মুসিলমেদর জন্য পৃথক িনর্বাচেনর কথা
বলেতন। িকন্তু পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর পরই তােদর নীিতেত আেস

প্রচণ্ড িডগবািজ। মাওলানা ভাষানী নােমর আেগ মাওলানা এঁেট পীরমুিরদী চালােলও িতিন িনেজ একিনষ্ঠ মুরীেদ পিরণত হন চীেনর
কম্যুিনস্ট পার্িটর েনতা েচয়্যারম্যান মাও েস তু্ঙেয়র।তার কােছ
মহান আল্লাহতায়ালার শিরয়িত আইন প্রিতষ্ঠার িবষয়িটও েকান গুরুত্ব
পায়িন। মহান আল্লাহতায়ালার খিলফা হওয়ার বদেল িতিন পিরণত হন
েচয়্যারম্যান মাও েস তুঙেয়র খিলফায়। মাও েস তুঙেয়র প্রভাব তার
উপর এেতাটাই গভীর িছল েয তার িনর্েদেশ িতিন িনেজর স্বেঘািষত
নীিতও
পাল্িটেয়েছন।
েস
প্রমাণ
পাওয়া
যায়
লন্ডন-প্রবাসী
পািকস্তানী বংেশাদ্ভুদ বামপন্থী বুদ্িধজীবী ও েলখক তািরক আলীর
েলখা “Can Pakistan Survive?” বইেয়। পািকস্তােন তখন আইয়ুব খােনর
স্ৈবরাচারী শাসন। স্ৈবরাচারী শাসেনর অবসােন পািকস্তােনর সকল
িবেরাধী দল একত্ের আন্েদালন করেছ। ১৯৬৪ সােল প্েরিসেডন্ট
িনর্বাচেন আইয়ুব খােনর িবরুদ্েধ িবেরাধী দলগুিলর একক প্রার্থী
িছেলন কােয়েদ আযম মুহাম্মদ অলী িজন্নাহর েবান িমস ফােতমা
িজন্নাহ। মাওলানা ভাষানীও তােক সমর্থণ িদেয়িছেলন। িকন্তু হঠাৎ
কেরই িতিন খােমাশ হেয় যান এবং ফােতমা িজন্নাহর পক্েষর িনর্বাচিন
প্রচার েথেক িতিন িনেজেক গুিটেয় েনন। এরূপ িনরব হওয়ার কারণিট
জানা যায় তািরক আলীর বইেয়। িনর্বাচেনর িকছুকাল আেগ ১৯৬৩ সােল
মাওলানা ভাষানী চীন সফের যান এবং েচয়ারম্যান মাও েস তুং’েয়র সােথ
সাক্ষাত কেরন। েচয়ারম্যান মাও মাওলানা ভাষানীেক িক বেলেছন েসিট
জানার জন্যই তািরক আলীর ঢাকায় গমন। ভাষানীর সােথ সাক্ষােতই িতিন
জানেত চান েচয়ারম্যান মাও তােক িক বেলেছন? মাওলানা ভাষানী বেলন,
পািকস্তােনর সােথ সম্পর্ক উন্নয়েন চীন বর্তমােন িকছু সমস্যায়
আেছ, তাই েচয়ারম্যান মাও’েয়র ই্চ্ছা প্েরিসেডন্ট আইয়ুবেক েযন
িবব্রত করা না হয়। গণতন্ত্েরর েস ক্রান্িতলগ্েন পািকস্তােন
গণত্ন্ত্র প্রিতষ্ঠার আন্েদালেনর েচেয় েচয়ারম্যান মাও’েয়র েস
নিসহতেকই
মাওলানা
ভাষানী
েবশী
গুরুত্ব
িদেয়েছন।
অথচ
েস
িনর্বাচনিট পািকস্তােনর ইিতহােস অিত গুরুত্বপূর্ণ িছল। িমস
ফােতমা িজন্নাহ িনর্বািচত হেল পািকস্তােনর ভিবষ্যৎ হয়েতা িভন্নতর
হত।
ইসলােমর িনজস্ব রাজৈনিতক দর্শন আেছ। িনেজ দীর্ঘ দশিট বছর
রাষ্ট্রপ্রধান েথেক নবীজী (সাঃ) রাষ্ট্র পিরচালনার গুরুত্বপূর্ণ
নীিতমালা েরেখ যান। নীিতমালা েরেখ যান েখালাফােয় রােশদাগণও।
রাজনীিতেত প্রিতিট মুসিলেমর কােছ সর্বকােল েসিটই অনুকরণীয়।
িকন্তু মাওলানা ভাষানীর কােছ েসসব নীিতমালা গুরুত্ব পায়িন।
গুরুত্ব েপেয়েছ সমাজতন্ত্র। ফেল িনেজর আেশ পােশ আেলম বা

ইসলামপন্থীেদর স্থান েদনিন। বরং নানা সংগঠেনর নােম িতিন ছাতা
ধেরেছন সমাজতন্ত্ির ও কম্যুিনস্টেদর আশ্রয় িদেত। নইেল মুসিলম
সংখ্যাগিরষ্ঠ
পূর্ব
পািকস্তােন
নাস্িতক
সমাজতন্ত্ির
ও
কম্যুিনস্টেদর পক্েষ জনগেণর মােঝ স্থান কের েনয়া েসিদন অসম্ভব
িছল। বামপন্থীগণ পশ্িচম পািকস্তােন এমন েকান মাওলানােক আশ্রয়দাতা
রূেপ পােশ পায়িন। এমনিক ভারেতও পায়িন। ফেল বাংলােদেশ েযরূপ লক্ষ
লক্ষ মুসিলম যুবক সমাজতন্ত্র ও কম্যুিনজেমর ন্যায় ইসলাম িবেরাধী
মতবােদর স্েরােত িবপথগামী হেয়েছ তা পশ্িচম পািকস্তানী বা ভারতীয়
মুসিলমেদর ক্েষত্ের ঘেটিন। েয সব সমাজতন্ত্ির ও কম্যুিনস্টেদর
িতিন বাংলােদেশর রাজনীিতেত স্থান কের েদন তােদর অিধকাংেশর মেন
পািকস্তােন প্রিত সামান্যতম অঙ্গীকারও িছল না। আেরা লক্ষ্যণীয়
হেলা, ভাষানী িনেজ বহু আন্েদালন, বহু জনসভা, বহু অনশন,বহু িমিছল
কেরেছন। িকন্তু একিট বারও আল্লাহর আইন (শিরয়ত) প্রিতষ্ঠার
লক্ষ্েয ময়দােন নােমনিন। অথচ ঈমানদােরর রাজনীিতর এিটই েতা মূল
এেজন্ডা। অথচ েসিটই বাদ েথেকেছ তার দীর্ঘকােলর রাজনীিত েথেক। তার
রাজনীিত ৈবপরীত্েয ভরা। েশখ মুিজব যখন ৬ দফা েপশ কেরন তখন তার
মধ্েয িবচ্িছন্নতার গন্ধ েপেয় েসিটেক পািকস্তানেক দুর্বল করার
ষড়যন্ত্র বেল পত্িরকায় িববৃিত িদেয়িছেলন।বেলিছেলন, “েরায িকয়ামত
তক পািকস্তান তার দুই অংশ িনেয়ই েবঁেচ থাকেব, তা’ ধ্বংস করার
সাধ্য কােরা নাই।” িতিন অধ্যাপক মাজহারুল ইসলামেক ধমেকর সুের
বেলিছেলন,“েবশী েবশী বাংলা বাংলা বলেল পািকস্তান েভঙ্েগ যােব।
এটা আল্লাহর েদশ। পৃিথবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র,এই েদশেক েতামরা
ভাঙ্গেত চাও? তা আিম হেত িদব না।” (সূত্রঃ বঙ্গবন্ধুঃ অধ্যাপক
মাজহারুল ইসলাম, পৃঃ ৩১৪)। চীন সফর েথেক িফের িতিন আইয়ুেবর
পররাষ্ট্র নীিতর প্রশংসা শুরু কেরন। অপর িদেক পািকস্তান
প্রিতষ্ঠার পর িতিনই প্রথম েনতা িযিন িহন্দুেদর সােথ সুর িমিলেয়
পৃথক িনর্বাচন িবেলােপর দাবী তুেলন। অথচ পািকস্তান ধ্বংেসর পেথ
মূলত এিট িছল প্রথম ষড়যন্ত্র। িতিনই মুিজবেক ৬ দফা েছেড় এক দফা
তথা স্বাধীনতার পথ ধরেত বেলন।
নবীজীর (সাঃ) আমেল এবং তার পরবর্তীেত েখালাফােয়র রােশদার আমেল
মুসিলম েদেশ বহু অমুসিলম বাস করত। তােদর সংখ্যার অনুপাতিট
বাংলােদেশর িহন্দুেদর েচেয়ও েবশী িছল। িকন্তু েক হেব খিলফা বা
কীরূপ হেব আইন-আদালত ও রাজনীিত, েসিট িনর্ধারণ করেতন মুসিলম
জনগণ। তারা অমুসিলমেদর জানমাল ও ব্যবসা- বািণজ্েযর পূর্ণ
িনরাপত্ত িদেয়েছন, িকন্তু রাজনীিত, প্রিতরক্ষা ও ধর্মীয় িবধান
প্রিতষ্ঠার মত গুরুত্বপূর্ণ িবষেয় তােদর মতামত িনেয় িসদ্ধান্ত

েননিন। মুসিলম উম্মাহর জীবেন প্রিতিট রাজৈনিতক ফয়সালাই অিত
গুরুত্বপূর্ণ, এর উপর িনর্ভর কের আল্লাহর দ্বীেনর িবজয় ও পরাজেয়র
িবষয়িট। তাই এসব ফয়সালায় আল্লাহর হুকুেমর িবরুদ্েধ যারা
িবদ্েরাহী তােদর িনেয় পরামর্শ করা যায় না। ইসলােমর িবধােন কখেনাই
অৈনসলােমর েভজাল চেল না। েসগুিল শতভাগ ইসলামী হেত হয়। িকন্তু
ইসলাম-সম্মত িসদ্ধান্ত িক িহন্দু বা অন্য েকান অমুসিলম েথেক
জুেট? মওলানা ভাষানীর রাজনীিতেত আল্লাহেক খুিশ করার বদেল গুরুত্ব
পায় িহন্দু, েসক্যুলািরস্ট, নাস্িতক ও কম্যুিনষ্টেদর খুিশ করার
িবষয়িট। বস্তুত তােদর পক্ষ হেয় পািকস্তােনর রাজনীিতেত মূল েখলািট
িতিনই প্রথম শুরু কেরন। পরবর্তীেত েশখ মুিজবসহ আেরা অেনেক েসিটেক
েষালকলায় পূর্ণ কেরন।
মুসিলম লীগ েভঙ্েগ ভাষানীই আওয়ামী মুসিলম লীগ গড়ায় েনতৃত্ব েদন।
শুরুেত আওয়ামী মুসিলম লীেগর নীিতেত যুক্ত িনর্বাচেনর দাবী িছল
না। ব্িরিটশ আমেল মুসিলম প্রার্থীগণ িনর্বািচত হেতা স্েরফ মুসিলম
েভাটারেদর েভােট, ফেল তােক িহন্দু এেজণ্ডার কাছ মাথা নত করেত
হেতা না। িহন্দুপ্রার্থী িনর্বািচত হেতা িহন্দুেদর েভােট। এরূপ
পৃথক িনর্বাচন িছল মুসিলম লীেগর রাজনীিতর িভত্িত। ফেল পািকস্তান
আন্েদালনেক সফল করেত িহন্দু েভাটারেদর সমর্থণ েনয়ার প্রেয়াজন
পেড়িন। ১৯৫৪ সােল িনর্বাচেন আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােন
প্রধান
দল
রূেপ
আিবর্ভূত
হেলও
দলিট
সরকার
গঠেনর
মত
সংখ্যাগিরষ্ঠতা পায়িন। ক্ষমতা পায় দ্িবতীয় বৃহত্তম দল েশের
বাংলার কৃষক-শ্রিমক-প্রজা দল। েশের বাংলার দলেক সমর্থন েদয়
সংখ্যালঘু
সদস্যগণ।
আওয়ামী
লীগ
েনতাগণ
তখন
বুঝেত
পাের,
সংখ্যালঘুেদর দেল টানেত না পারেল তােদর পক্েষ ক্ষমতায় যাওয়া
অসম্ভব। ফেল পিরবর্তন আেস দেলর নীিতেত। সংখ্যালঘুগণ দাবী তুেল
পৃথক-িনর্বাচন প্রথা বািতেলর। েসাহরাওয়ার্দী প্রথেম রাজী না হেলও
পের আত্মসমর্পণ কেরন ভাষানীর কােছ। তখন মাওলানা ভাষানী িছেলন
আওয়ামী মুসিলম লীেগর প্রােদিশক সভাপিত। পের আওয়ামী মুসিলম লীেগর
“মুসিলম” শব্দিটও তােদর কােছ অসহ্য হেয় পেড়। ১৯৫৫ সােল ঢাকার
রূপমহল িসেনমা হেল আেয়ািজত অিধেবশেন মুসিলম নামিটেক তারা
আবর্জনার স্তূেপ েফেল। আওয়ামী মুসিলম লীগ তখন পিরণত হয় আওয়ামী
লীেগ। পৃথক িনর্বাচন প্রথা তুেল েনয়ার ফেল আওয়ামী লীগ ও তার
মুসিলম প্রার্থীগণ তখন িহন্দু েভাটারেদর কােছ পুরাপুির িজম্িম
হেয় পেড়। ফেল আওয়ামী লীেগর রাজনীিতেত দ্রুত প্রাধান্য পায় িহন্দু
এেজণ্ডা। আর িহন্দু এেজণ্ডার অন্য নাম ভারতীয় িহন্দুেদর এেজণ্ডা।
কারণ বাঙালী িহন্দুর এেজণ্ডা কখেনা ভারতীয় িহন্দু এেজণ্ডা েথেক

পৃথক িছল না। েসিট েযমন ১৯৪৭’েয়, েতমিন ১৯৭১’েয়। এবং আজও

নয়।

েসক্যুলািরজেমর নাশকতা
দ্িব-জািত
তত্ত্েবর
িবরুদ্েধ
বড়
প্রতারণািট
শুরু
হয়
েসক্যুলািরজেমর নােম। ১৯৫৬ সােলর ৭-৮ েফব্েরয়াির টাঙ্গাইেলর
কাগমাির -বর্তমােন সন্েতাষ’েয় অনুষ্িঠত কাউন্িসল অিধেবশেন আওয়ামী
লীগেক েসক্যুলার দল িহসােব েঘাষণা েদয়া হয়। ইসলাম এবং মুসিলম
স্বার্েথর প্রিত েয েচতনা ও অঙ্গীকার িনেয় প্রিতষ্িঠত হেয়িছল
পািকস্তান, আওয়ামী লীেগর পক্ষ েথেক েস েচতনা ও অঙ্গীকার িচত্িরত
হয় সাম্প্রদািয়কতা রূেপ। পািকস্তােনর সৃষ্িটর মূল িভত্িতেত এিট
িছল একিট পািকস্তানী রাজৈনিতক দেলর পক্ষ েথেক অিত কেঠারতম
আঘাত।এমন একিট েসক্যুলার যুক্িত েমেন িনেল পািকস্তান প্রিতষ্ঠার
পক্েষ েযমন যুক্িত থােক না, েতমিন েদশিটর েবঁেচ থাকার পক্েষও
েকান যুক্িত থােক না। পািকস্তােনর অস্িতত্েবর প্রিত িবপদসংেকত
েবেজ উেঠ তখনই। আওয়ামী লীেগর েস নীিতেত অিত প্রসন্ন হয় িদল্িলর
শাসকচক্র, এবং আনন্দ বােড় েদেশর অভ্যন্তের ওঁতেপত থাকা ভারতীয়
ট্েরােজন হর্সেদর –যারা ১৯৪৭ সাল েথেকই এমন একিট অবস্থার
অেপক্ষায় িছল। িহন্দু এেজণ্ডােক প্রাধান্য িদেত িগেয় আওয়ামী
লীেগর ক্ষমতােলাভী রাজনীিতেত মুসিলম ও ইসলােমর প্রিত অঙ্গীকার
শুধু অসহনীয়ই নয়, বর্জণীয় গণ্য হয়। একই সােথ দুই েনৗকায় পা’ েদয়া
যায় না। আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীগণ তখন েথেকই পািকস্তানী েনৗকা
েফেল ভারতীয় েনৗকায় উঠা শুরু কের।একাত্তের েসিটই েষালকলায় পূর্ণ
হয়। এবং েস ধারা এখেনা অব্যাহত রেয়েছ।
েসক্যুলািরজমেক তাঁরা সংজ্ঞায়ীত কের ধর্ম-িনপরেপক্ষতা রূেপ। অথচ
েসক্যুলািরজেমর
এ
অর্থিট
েযমন
িবভ্রান্িতকর
ও
েতমিন
প্রতারণামূলক। এ ব্যাখািট চালু করা হয় মুসিলম জনগণেক স্েরফ েধাকা
েদয়ার লক্ষ্েয। েসক্যুলািরস্টগণ যা বেল েসিট ইসলােমর কথা নয়, বরং
ইসলােমর শত্রুপক্েষর কথা।মসিজেদর চার েদয়ােলর মােঝ তারা ইসলামেক
বন্দী
েদখেত
চায়
এবং
শক্িতহীন
রাখেত
চায়
মুসিলম
উম্মাহেক।পৃিথবীেত যত রকেমর ধর্মই থাক, মহান রাব্বুল আ’লামীেনর
কােছ একমাত্র মেনানীত ও স্বীকৃত ধর্ম হেলা ইসলাম। পিবত্র েকারআেন
মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক েস সুস্পষ্ট েঘাষণািট এেসেছ এভােবঃ
“আজ েতামােদর জন্য েতামােদর দ্বীনেক পূর্ণাঙ্গ করলাম, েতামােদর
প্রিত আমার িনয়ামতেক সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামেক েতামােদর দ্বীন

রূেপ মেনানীত করলাম।”-(সুরা মােয়দা,আয়াত ৩)।েকানিট সত্য ধর্ম,আর
েকানিট িমথ্যা -তা িনেয় েখাদ মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক এ
হেলা সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। এরূপ সাক্ষ্য আসার পরও িক েকান ঈমানদার
িনরেপক্ষ থাকেত পাের? অন্য ধর্েমর পক্ষ েনয়ার অর্থ মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ পিরত্যাগ করা এবং শয়তােনর পক্ষ েনয়া -েসিট িক
উপরুক্ত আয়াত নািযেলর পরও বুঝেত বাঁিক থােক? মহান আল্লাহতায়ালা
েতা চান তার প্রিতিট বান্দাহ শুধু ইসলােমর পক্ষই িনেব না,
প্রেয়াজেন যুদ্ধও করেব। পৃিথবীেত মানুষ যত দেলই িবভক্ত েহাক না
েকন, মহান আল্লাহতায়ালার কােছ দল মাত্র দু’িট। একিট আল্লাহর দল,
অপরিট শয়তােনর। পিবত্র েকারআেনর ভাষায় “িহযবুল্লাহ” এবং “িহযবুশ
শায়তান”। মুসলমান হওয়ার অর্থই হেলা মহান আল্লাহতায়ালার দেল শািমল
হওয়া। তাই মুসিলেমর জীবেন ধর্মিনরেপক্ষতা আেস িক কের? ঈমােনর
অর্থ েতা ইসলাম ও মুসিলম স্বার্েথর প্রিত অঙ্গীকারবদ্ধতা।
এক্েষত্ের িনরেপক্ষতা েযমন হারাম, েতমিন হারাম হেলা িনরবতা বা
িনস্ক্রীয়তা। কােফরেদর সােথ নবীজী (সাঃ)’র যখনই েকান লড়াই
হেয়েছ,সাহাবাগণ িক তখন িনরেপক্ষ দর্শক েথেকেছন? েসক্যুলািরস্টগণ
পিবত্র েকারআেনর এ িশক্ষােক িমথ্যা িদেয় ঢাকেত চায়। তােদর
িমথ্যাচারিট তাই েখাদ আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ।
েসক্যুলািরজম আেদৗ ধর্ম িনরেপক্ষ নয়; বরং ইসলাম িবেরাধী। ইসলােমর
প্রিতষ্ঠার যারা িবেরাধী একমাত্র তারাই এ মতবাদ গ্রহণ করেত পাের।
েসক্যুলািরজেমর লক্ষ্য মূলত দুিটঃ এক).মানুষেক পরকােলর বদেল
পার্িথবমুিখ
করা
–আিভধািনক
অর্েথ
এিট
ইহজাগিতকতা।
দুই).
রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠানগুিলেক ধর্েমর প্রভাবমুক্ত রাখা। এ দু’িট
অর্েথই এ মতবাদিট ইসলাম িবেরাধী এবং ইসলােমর বুিনয়ািদ িবশ্বােসর
সােথ সাংঘর্িষক। আেখরাত-সেচতনতা তথা পরকােল মহান আল্লাহতায়ালার
কােছ জবাবেদহীতার ভয়ই মানব জীবেন আধ্যাত্িমক িবপ্লব আেন এবং ভাল
কােজ আগ্রহ বাড়ায়। অপর িদেক পার্িথবমুিখতা ভূিলেয় েদয় পরকােলর
ভয়, মানুষ তখন স্বার্থপর ও দুর্বৃত্ত হয়। আরেবর জনগণ মহান নবীজী
(সাঃ)র জন্েমর বহু শত আেগ েথেকই মহান আল্লাহতায়ালােক িবশ্বাস
করেতা। সন্তানেদর নাম আব্দুল্লাহ তথা আল্লাহর েগালাম রাখেতা।
িকন্তু িবশ্বাস িছল না পরকােল। ফেল আল্লাহতায়ালােক িবশ্বাস করেলও
ভয় িছল না তাঁর কােছ জবাবেদহীতার। এর ফেল িনর্ভেয় পােপর কাজ
করেতা। এমন িক িনেজর কণ্যােক জীিবত দাফন করেতা। এবং েসিট স্েরফ
পার্িথব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ােত। অর্থাৎ তারা িছল শতভাগ
েসক্যুলার। নবীজী (সাঃ) তােদর েস দুর্বৃত্ত জীবেন আমূল িবপ্লব
এেনিছেলন আেখরাতমুিখ কের। অথচ আধুিনক েসক্যুলািরস্টগণ জািহিলয়াত

যুেগর েস উগ্র েসক্যুলািরজমেকই আবার িফিরেয় আনেত চায়।
অপর িদেক রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠানগুিলেক ধর্েমর প্রভাবমুক্ত রাখার
িবপদিটও ভয়াবহ। রাষ্ট্রই হচ্েছ মানব সভ্যতার সবেচেয় শক্িতশালী
প্রিতষ্ঠান। এ প্রিতষ্ঠানিটেক ইসলােমর িনয়ন্ত্রেনর বাইের েরেখ িক
ইসলাম পালন সম্ভব? ঘের হািত ঢুকেল েস হািত ঘেরর সাজােনা েগাছােনা
সবিকছুই তছনছ কের েদয়। েতমিন মানুেষর ধর্মপালন, পিরবার পালন,
িশক্ষা-সংস্কৃিত, রাজনীিত, অর্থনীিত তছনছ করার ক্েষত্ের হািতর
েচেয়ও শক্িতশালী হেলা রাষ্ট্র। তাই েসিটেক িনয়ন্ত্রেন আনেত হয়।
নইেল পাড়ায় পাড়ায় মসিজদ-মাদ্রাসা গেড়ও রাষ্ট্রীয় হািতর েমাকােবলা
করা সম্ভব নয়। বাংলােদেশর একিট েজলায় যত মসিজদ,খিলফােয় রােশদার
আমেল সমগ্র মুসিলম জাহােন তা িছল না। িকন্তু তােত িক বাংলােদেশ
ইসলােমর িবজয় এেসেছ? প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ িক আল্লাহতায়ালার শিরয়তী
আইন? রাষ্ট্রীয় হািতর েমাকােবলা করার সামর্থ্য িক লাখ লাখ মসিজদ
বা মাদ্রাসার আেছ? েস জন্য রাষ্ট্রেক িনয়ন্ত্রেন আনেত হয় েসিটেক
ইসলামী কের। এিটই হেলা মহান নবীজী(সাঃ)র অিত গুরুত্বপূর্ণ
সূন্নত। েস সূন্নেতর প্রিতষ্ঠা ঘটােত িতিন শুধু ধর্মীয় েনতা নয়,
রাষ্ট্রীয় প্রধানও হেয়েছন। শতকরা ৭০ ভােগর েবশী সাহাবী েস কােজ
শহীদ হয়েছন। অথচ েসক্যুলািরস্টেদর দাবী, রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠানেক
ইসলােমর প্রভাবমুক্ত রাখেত হেব। শয়তানেক খুিশ করার এর েচেয়
েমাক্ষম রাজনীিত আর িক হেত পাের? যার মধ্েয সামান্যতম ঈমান আেছ
েস িক এমন রাজনীিতেত অংশ িনেত পাের? অথচ আওয়ামী লীগ পািকস্তােনর
মািটেত েস রাজনীিতেকই বাজারজাত
এভােব িনজ ঘেরই েবেড় উেঠ।

কের।

পািকস্তােন

িনেজর

শত্রু

েসক্যুলািরজেমর নাশকতা
পািকস্তােনর িবরুদ্েধ সবেচেয় বড় নাশকতািটর শুরু েসক্যুলার
রাজনীিতর মাধ্যেম। নবাব সিলমুল্লাহর েনতৃত্েব ১৯০৬ সােল মুসিলম
লীগ প্রিতষ্ঠার মধ্য িদেয় পািকস্তােনর বীজ বপন করা হেয়িছল
ঢাকােত। আর েস ঢাকা নগরীেতই েরাপণ করা হয় েদশিটর ধ্বংেসর বীজও।
েসিট ১৯৫৫ সােল েসক্যুলার আওয়ামী লীগ প্রিতষ্ঠার মধ্য িদেয়।
েসিদেনর েরাপণ করা বীজিটরই কাক্িষত ফল রূেপ েদখা েদয় ১৯৭১’েয়
পািকস্তােনর িবভক্িত। পূর্ব পািকস্তােন েসক্যুলার রাজনী িতর

উপস্িথিত পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পূর্েবও িছল। েসিট িছল িহন্দু বা
বামপন্থীেদর রাজনীিতেত। মুসিলমেদর মােঝ েস রাজনীিত কখেনাই
জনপ্িরয়তা পায়িন। েসিট ঘটেল ১৯৪৭’েয় পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা হেতা
না। মুসিলম েদেশ েসক্যুলার রাজনীিতর মূল এেজন্ডা হেলা ইসলাম
পালেন
ও
প্রিতষ্ঠায়
মুসিলমেদরেক
অঙ্গীকারহীন
করা।
অথচ
অঙ্গীকারবদ্ধতার
মােঝই
মু’িমেনর
ঈমানদারী।ইসলােম
েসক্যুলার
রাজনীিত তাই হারাম। নবীজী ও সাহাবােয় েকরােমর যুেগ এমন রাজনীিত
িছল না। ইসলােম অঙ্গীকারহীন হেল অসম্ভব হয় ইসলােমর প্রিতষ্ঠা ও
মুসিলম সংহিতেত অটল থাকা। তখন সংকেট পেড় মুসিলম েদেশর অস্িতত্ব।
িকন্তু েস আত্মঘািত েসক্যুলার রাজনীিতেক প্রবলতর কেরন মাওলানা
ভাষানী। পিরস্িথিত যখনই উপেযাগী েভেবেছন ভাষানী তখনই পািকস্তান
ভাঙ্গার গীত েগেয়েছন। পশ্িচম পািকস্তানেক সর্বপ্রথম িতিনই
আসসালামু আলাইকুম জািনেয় েদন। েসিট ১৯৫৫ সােলর ১৭ জুন পল্টন
ময়দােন আেয়ািজত আওয়ামী লীেগর জনসভায়। দ্িবতীয় বার জানান ১৯৫৬
সােল কাগমাির সম্েমলেন। েস সম্েমলেন িতিন গান্ধী, সুভাষেবাস,
িচত্তরঞ্জণ দাস প্রমুখ ভারতীয় েনতােদর নােম েতারণ
কেরিছেলন। েযন বাংলার মুসলমানেদর কল্যােণ এসব িহন্দু
অবদানই েবশী। অথচ
প্রিতষ্ঠার পর।

বাংলার

মুসিলমগন

নবজীবন

লাভ

কের

িনর্মাণ
েনতােদর

পািকস্তান

পািকস্তান সৃষ্িটর মূেলই শুধু নয়, এ েদশিটর েবঁেচ থাকারও মূল
প্রাণশক্িত িছল মুসিলম ও ইসলােমর প্রিত গভীর অঙ্গীকার। এ
প্রাণশক্িত দুর্বল হেল পািকস্তােনর েবঁেচ থাকার শক্িতিটও েয
িবলুপ্ত হেব -েস সত্যিট শত্রুেদরও অজানা িছল না। ফেল ভাষানীর
প্রিতষ্িঠত েস েসক্যুলার আওয়ামী লীেগর মধ্েয ইসলােমর শত্রুরা
পািকস্তােনর মৃত্যুর পয়গাম শুনেত পায়। িবশ্েবর সর্ববৃহৎ এ মুসিলম
েদশিটর সৃষ্িটেত েসক্যুলািরস্ট, েসাসািলস্ট ও েকান বর্ণিহন্দুর
ভূিমকা িছল না। বরং প্রাণপেণ তারা িবেরাধীতা কেরিছল। ১৯৪৭’েয়র পর
তােদর লাগাতর েচষ্টা িছল েদশিটর িবনাশ। আওয়ামী লীগ প্রিতষ্ঠার পর
তারা হাঁফ েছেড় বাঁেচ এবং নতুন জীবন িফের পায়। পািকস্তােনর
িবনােশর রাজনীিতেত তারা ঘিনষ্ঠ িমত্র খুঁেজ পায়। ফেল িনেজেদর কথা
বলার জন্য তােদর আর মুখ খুলেত হয়িন, েস কাজ আওয়ামী লীগই কেরেছ।
১৯৪৭ সােল তারা পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা েরাধ করেত পািরিন, িকন্তু
আওয়ামী লীগ প্রিতষ্ঠার পর এবার েদশিটর েবঁেচ থাকােক িবপন্ন করার
মহা সুেযাগ েপল। দলিট তখন পািকস্তােনর মািটেত ইসলােমর িবপক্ষ
শক্িতর সম্িমিলত েকায়ািলশেন পিরণত হয়। েসিট প্রমািণত হয় ১৯৭১’েয়।
ভাষানী ও েসাহরাওর্দীর েনতৃত্েব এ দলিট প্রিতষ্িঠত হওয়ার সােথ

সােথ িহন্দু, কম্যুিনষ্ঠ, নাস্িতক প্রভৃিত পেদর ইসলাম িবেরাধী বা
ইসলােম অঙ্গীকারহীন ব্যক্িতবর্গ দেল দেল েযাগ িদেয়িছল। ১৯৪৭-েয়র
পরাজেয়র প্রিতেশাধ িনেত ইসলােমর প্রিতপক্ষ শক্িত তখন আওয়ামী
লীেগর অভ্যন্তের শুধু িনরাপদ আশ্রয়ই পায়িন, অিতিবশ্বস্ত িমত্রও
েপেয়েছ।
আওয়ামী লীেগর কাগমাির সম্েমলেণ মাওলানা ভাষানী যােদর নােম েতাড়ণ
বািনেয়িছেলন তােদর তািলকায় কােয়েদ আযম, আল্লামা ইকবাল বা নবাব
সিলমুল্লাহর ন্যায় ব্যক্িতগণও স্থান পানিন। এমনিক নবীজী (সাঃ) বা
েখালাফােয় রােশদারও েকউ নয়। এমন িক শাহজালাল (রহঃ) বা শাহ
েমাখদুম বা খান জাহান আলী (রহঃ)ও নন। েতারণ িনর্মােণর মধ্য িদেয়
মূলত সবাইেক জািনেয় িদেলন তার রাজনীিতর েকবলা েকান িদেক। এবং
কারা তাঁর তার স্মরণীয়, বরণীয় ও অনুকরণীয় ব্যক্িতত্ব। এভােব
জািনেয় েদন পািকস্তােনর অস্িতত্েবর িবরুদ্েধ তার মেন িক পিরমাণ
ক্েষাভ, ঘৃণা ও িবষ। এরপর গান্িধ বা েনেহরুর ভক্তরা পািকস্তােনর
মািটেত কংগ্েরসেক জীিবত করার প্রেয়াজন েবাধ কেরিন। পািকস্তােনর
িচহ্িনত শত্রুগণ তখন িনজ িনজ দল গুিটেয় আওয়ামী লীেগ েযাগ েদয়ােকই
শ্েরয় মেন কের। তৃতীয়বার িতিন আর আসসালামু আলাইকুম বেলনিন,
সরাসির স্বাধীনতারই েঘাষণা িদেয়িছেলন। েসিট ১৯৭০’েয় েদেশর
দক্িষণাঞ্চেল ভয়াবহ ঘূর্িণঝেড়র পর। এই হেলা এক কােলর মুসিলম লীগ
েনতার নাশকতার কাণ্ড! ভাষানীর রাজনীিতেতর বড় সমস্যািট িছল, তার
রাজনীিতেত েকান দর্শন িছল না। িছল প্রচণ্ড ভাবােবগ ও মাঠ উত্তপ্ত
করার েনশা। দর্শন রাজনীিতেত শক্ত িশকেড়র কাজ কের। আর েস
িবশ্বাসিট যিদ ইসলাম হয় -তেব তার েচেয় শক্ত িশকড় আর িক হেত পাের?
ফেল েয ব্যক্িত মুসিলম ও প্যান-ইসলামী –েস িবশ্বাস তার মােঝ
েবঁেচ থােক আজীবেনর জন্যই।িশকড়হীন কচুিরপানার ন্যায় েস তখন নানা
মতবােদর স্েরােত নানা বন্দের ভােস না। বরং ইসলামী দর্শেনর বেল
শক্ত ভােব েসগুিলর েমাকােবলা কের। ফেল রাজনীিতেত কখেনা প্যানইসলামী, কখেনা েসক্যুলার, কখেনা বা বামপন্থী–এরূপ নানা মতবােদ
দীক্ষা েনয়ার সুেযাগ থােক না।অথচ অপ্িরয় হেলও সত্য, সমেয়র তােল
নানা শ্েরােত ভাসািটই িছল মাওলানার ভাষানীর নীিত। একই রূপ
স্েরােত ভাসার রাজনীিত িছল মুিজেবর। িতিন এক সময় প্যান-ইসলািম
রূেপ অবাঙালীেদর সােথ কাঁেধ কাঁধ কলকাতার রাজপেথ মুসিলম লীেগর
রাজনীিত
কেরেছন।পার্লােমন্টারী
গণতন্ত্েরর
কথা
বেলছন।
সমাজতন্ত্রী রূেপ েদেশর কলকারখানা জাতীয়করণ কেরেছন;আবার ভয়ংকর
বাকশালী স্ৈবরাচাির রূেপও আিবর্ভূত হেয়েছন।

িফতনার রাজনীিত
সৃষ্িটশীল রাজনীিতর পিরবর্েত একাত্তেরর আেগ ও পের বাংলার মািটত
প্রিতষ্ঠা পায় মূলতঃ িফতনার রাজনীিত।পিবত্র েকারআেন মহান
আল্লাহতায়ালা
িফতনােক
মানব
হত্যার
েচেয়ও
জঘন্য
বেলেছন।
িফতনাকািরেদর মূল অপরাধ, তারা নানা েকৗশেল ও নানারূপ মতবােদর
আড়ােল সাধারণ মানুেষর জন্য পিবত্র েকারআেন বর্িণত িসরাতুল
েমাস্তাকীমিট খুঁেজ পাওয়ােক কিঠন কের এবং অসম্ভব কের েস পেথ
চলাক। ধর্ম পালন ও মুসিলম রাষ্ট্েরর অস্িতত্বেকও তারা িবপন্ন
কের। স্েরফ নামায-েরাযা বা হজ-যাকাত পালেন পিরপূর্ণ ধর্ম পালন হয়
না। শিরয়েতর প্রিতষ্ঠাসহ ইসলােমর পূর্ণাঙ্গ িবজেয় জান ও মােলর
িবিনেয়াগও এ জন্য অপিরহার্য। নবীজী (সাঃ) ও সাহাবাগণ েতা েসিটই
কেরেছন। ধর্মপালেনর েসিটই েকারআনী মেডল। মাওলানা ভাষানী ও তার
অনুসািরগণ েস েকারআনী মেডল ও নবীজী (সাঃ)র েস সূন্নেতর িদেক
যানিন। সাধারণ মানুষেক িতিন িসরাতুল েমাস্তাকীেমর িদেকও আহবান
কেরনিন। বরং িশষ্যেদর িসরাতুল েমাস্তাকীম েথেক সিরেয় সমাজতন্ত্র,
জাতীয়তাবাদ ও েসক্যুলািরজেমর পেথ েটেনেছন। এভােব জনগণেক েযমন
ইসলাম েথেক দূের েটেনেছন, েতমিন িবপন্ন কেরেছন পািকস্তানেকও।
বহু হাজার বা বহু লক্ষ মানুেষর িনহত হওয়ার কারেণ একিট জািতর
জীবেন ধ্বংস বা পরাজয় আেস না। িকন্তু পরাজয় আেস আল্লাহতায়ালার
হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ ও রাষ্ট্ের েগালেযােগর কারেণ।
বাংলােদেশর ন্যায় কত েদেশই েতা কত দুর্েযাগ আেস। েস সব দুর্েযােগ
লক্ষ লক্ষ মানুেষর মৃত্যুও হয়। শত শত েকািট টাকার সম্পদও িবনষ্ট
হয়। িকন্তু তােত েকান েদশ েভঙ্েগ যায়িন। মুসিলম উম্মাহও তােত
দুর্বল হয়িন। মানুষ েস িবপদ কািটেয় উেঠ। েদশ ধ্বংস হয় বা
িবপর্যেয়র িশকার হয় যিদ ধর্ম-পালন বাধাগ্রস্ত করা হয়; এবং যুদ্ধ
বা েগালেযােগর মাধ্যেম মুসিলম রাষ্ট্েরর অস্িতত্বেক িবপন্ন করা
হয়। ভাষানী ও তার সিহংস সহচরগণ িছেলন
েস রকম িবদ্েরাহ ও েদশ
ধ্বংেসর গুরু। সরকার গঠন ও েস লক্ষ্েয ১৯৫৪ সােলর িনর্বাচেনর পর
িতিন আর েকান কােলই িনর্বাচেন আগ্রহী িছেলন না। তার পারদর্িশতা
িছল শুধু একিট কােজই –েসিট িফতনা সৃষ্িট। ভারেতর জন্য সহায়ক এমন
একিট ভূিমকার জন্যই ১৯৭১’েয় িতিন ভারত গমেন সাহস পান।
িবশ্েবর মানিচত্র েথেক িবশাল েখলাফত েয কারেণ হািরেয় েগল তা েকান
সুনামী, ভূিমকম্প, প্লাবন বা অন্য েকান িবপর্যেয়র কারেণ নয়; বরং

ভাষা, েগাত্র ও এলাকা িভত্িতক েফতনার কারেণ। মুসিলম উম্মাহর
জীবেন সর্বনাশা েস নাশকতািট ঘেটিছল জাতীয়তাবাদী েসক্যুলািরস্টেদর
হােত। ১৯৭১’েয় পািকস্তান েভঙ্েগ েগল একই রূপ িফতনার কারেণ।
মুসিলম উম্মাহর িবশাল এ ক্ষিতগুিল িক লক্ষ লক্ষ মসিজদ-মাদ্রাসা
গেড় েপাষােনা যায়? মসিজদ বা মাদ্রাসা গড়েত হাজার হাজার শহীেদর
প্রােণর েকারবানী লােগ না। িকন্তু েস েকারবানী লােগ এক ইঞ্িচ
ভূেগাল বাড়ােত ও েস ভূেগােলর প্রিতরক্ষা িদেত। িকন্তু মুসিলমগণ
এেতাটাই িবেবকশূণ্য েয ভূেগাল ক্ষুদ্রতর করার েস িবষাদপূর্ণ
িদনগুেলােতও িবজয় উৎসব কের! েস িদেন আনন্দ ভের পতাকা উড়ায়। নানা
ভাষা ও নানা বর্েণর মুসিলমগণ েয পরস্পের ভাই –মহান আল্লাহতায়ালার
েদয়া পিরচয়িটও তারা েবমালুম ভূেল যায়! িবশ্েবর ১৫০ েকািট
মুসিলেমর শক্িতহীন ও ইজ্জতহীন হওয়ার কারণ েয ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
খণ্েড
িবভক্ত
ভূেগাল
–েসিট
বুঝবার
সামর্থ্যও
ইসলামী
েচতনাশূণ্যেদর নাই। নানা ভাষা ও নানা বর্েণ িবভক্ত ভারতীয়
িহন্দুগণ শত শত িবিলয়ন ডলার খরচ করেছ তােদর বৃহৎ ভূেগাল েছাট
হওয়া েথেক বাঁচােত। রািশয়া ও চীনসহ িবশ্েবর আেরা অেনক জািত েসিট
করেছ। মহান নবীজী (সাঃ) মুসিলম রাষ্ট্েরর ভূেগাল পাহারা েদয়ার
কােজ এক মুহুর্ত ব্যয়েক সারা রােতর নফল ইবাদেতর েচেয় শ্েরষ্ঠ
বেলেছন। অথচ বাঙালী জাতীয়তাবাদীগণ েদেশর ভূেগাল পাহারা েদয়ার
বদেল যুদ্েধ কােফরেদর েডেক এেনেছ ভূেগাল েছাট করার কােজ। েযন
পািকস্তােনর বৃহৎ ভূেগালই িছল বাঙালীর মূল সমস্যা। ১৯৭১’েয় েয
িবশাল িবজয়িট তারা ভারেতর ঘের তুেল িদেয়েছ তা িনেয় ভারেত প্রিত
বছর বা প্রিত মাস নয়, প্রিত িদন ও প্রিত মুহুর্ত উৎসব হেব -েসিটই
িক স্বাভািবক নয়?

