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িবপর্যেয়র

িবপর্যয়িট মুসলমান থাকা িনেয়
বাংলােদশ আজ ভয়ানক িবপর্যেয়র মুেখ। েসিট শুধু রাজৈনিতক নয়। নয়
িনছক
সামিরক,
িশক্ষা-সাংস্কৃিত,
অর্থনীিত
ও
আইন-শৃঙ্খলার
ক্েষত্ের। বরং সবেচেয় বড় িবপর্যয়িট ঘটেছ মুসলমানেদর মুসলমান থাকা
িনেয়। আওয়ামী লীগ শুধু েদেশর সরকার, পার্লােমন্ট, প্রশাসন বা
রাজনীিতর ময়দান দখল িনেয় খুিশ নয়, তারা প্রবল ভােব দখেল িনচ্েছ
সাংস্কৃিতক ও বুদ্িধবৃত্িতক ময়দানও। দখলদাির প্রিতষ্ঠা করেছ
মুসলমানেদর ঈমােনর ভূবেনও। আওয়ামী লীগ শুধু একিট রাজৈনিতক দল নয়,
বরং আিবর্ভুত হেয়েছ রাজৈনিতক, সামািজক ও আদর্িশক শক্িত রূেপ।
তারা এখন ইসলােমরও ব্যাখা েদওয়া শুরু কেরেছ। েকানিট িজহাদ আর
েকানিট িজহাদ নয়, েকানিট ইসলাম-সম্মত আর েকানিট অৈনসািলক েস
ব্যাখাও েদওয়া শুরু কেরেছ। তারা েস ব্যাখা িদচ্েছ ভারত ও
মার্িকনীেদর সােথ অিভন্নতা েরেখ।
বাংলােদেশ এখন প্রচন্ড ভােব অিধকৃত িনজেদেশর ইসলােমর িবপক্ষ
শক্িতর হােত। তারা েস অিধকার েপেয়েছ িনর্বাচেনর মাধেম। তােদর েস
িবপুল িবজেয় শুধু েয েদেশর আভ্যন্তরীন ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতই
খুিশ হেয়েছ তা নয়, খুিশ হেয়েছ ইসলাম-িবেরাধী িচহ্িনত িবেদশী
শক্িতও। প্রিতেবশী ভারত সরকার ও তার িমিডয়া েস খুিশ েগাপন
রােখিন। সরকাির ভােব ভারত েয কতটা খুিশ হেয়েছ েসিট বুঝা যায়
ভারেতর পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রনব মুখার্িজর বক্তব্য েথেক। প্রণব
মুখার্িজ বেলেছন, ভারত সরকার েশখ হািসনা সরকােরর িবরুদ্েধ েকান
হুমিক আসেল ভারত িনশ্চুপ বেস থাকেব না। লক্ষ্যণীয় হেলা, ১৯৭৪
সােলর দুর্িভক্েষ বাংলােদেশর মানুষ ইিতহােসর অিত কিঠন িবপেদর
মুেখামুিখ হেয়িছল। ক্ষুদার্ত মানুষ তখন প্রাণ বাঁচােত আস্তাকুেড়
উচ্িছষ্ট খুঁেজেছ, কুকুর িবড়ােলর সােথ লড়াই কেরেছ, রাস্তায় বুিমও
েখেয়েছ। লজ্জা ঢাকেত তখন মিহলারা মাছধরা জাল পড়েত বাধ্য হেয়িছল।
িকন্তু ভারত বাংলােদেশর েস িবপেদর িদেন এিগেয় আেসিন। েকান আর্িথক
সাহায্যও েপশ কিরিন। বরং েদশিটর সীমান্ত ফুেটা কের িবেদশ েথেক
প্রাপ্ত খয়রাতী মাল েটেন িনেয়েছ িনজ েদেশ। মুিজব তখন কেয়ক েকািট
ছাপার কাজ িদেয়িছল ভারেতর ছাপাখানায়। ভারত তখন তার েচেয় বহুগুণ
েবশী গুণ েবশী েনাট েছেপ বাংলােদেশর অর্থনীিতেক রশাতেল ডুিবেয়

েদয়। এভােব বািড়েয়েছ বাংলােদেশর মানুেষর যাতনা ও মৃত্যু।
বাংলােদশ পিরণত হয় আন্তর্জািতক িভক্ষার ঝুিল। িবশ বছেরর যুদ্েধও
দিরদ্র
আফগািনস্তােনর
ভাগ্েয
এমন
েখতাব
জুেটিন।
জুেটিন
িভেয়তনােমর ভাগ্েযও। একিট েদশেক িভক্ষার ঝুিলেত পিরণত হেত েয
শুধু যুদ্ধ লােগ না, বরং লােগ অিবরাম েশাষণও -েসিটই েসিদন
বাংলােদেশ সত্য রূেপ প্রিতষ্ঠা েপেয়িছল। ভারত েয বাংলােদেশর
সাধারণ মানুেষর বন্ধু নয়, বরং রক্ষক হেলা একিট িবেশষ পক্েষর,
প্রনব মুখার্িজ েসিটই প্রকাশ কেরেছ। তার েস বক্তব্েয এিটই প্রমাণ
হেয়েছ, বাংলােদেশ ভারেতর িনজস্ব এেজন্ডা রেয়েছ। এবং েস এেজন্ডাের
বাস্তবায়েন ভারেতর কােছ আওয়ামী লীগ েয অপিরহার্য প্রনব মুখার্িজ
েসিদেকই ইঙ্িগত কেরেছন।
িনেজেদর রাজৈনিতক দখলদািরটা স্থায়ী
বাংলােদেশর মানুেষর মেনর ভূবেন আমূল

করেত আওয়ামী লীগ এখন
পিরবর্তন আনেছ। ইসলামী

সভ্যতার িনর্মােন শুরুেত ইরান গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন কের। এ
িবশাল ভূ-খন্ডিট এক সময় মুসিলম উম্মাহর একিট শক্িতশালী অংশ িছল।
েখালাফােয় রােশদার পর আরবগণ যথন ভাতৃঘািত সংঘােত িলপ্ত হয় তখন
েকারআেনর বড় বড় েমাফাচ্েছর, িবজ্ঞানী, িচিকৎস্যক, কিব-সািহত্িযক
ও দার্শিনক জন্ম েনয় ইরােন। ইমাম আবু হািনফা, আব্দুল কােদর
িজলানী, আল ফারাবী, আল রািজ, ইবেন িসনা, ইমাম আল গাজ্জালী, েশখ
সাদী, মাওলানা রুমী সহ বহু প্রিতভার জন্ম ইরােন। তারা শুধু
মুসিলম উম্মাহর েগৗরব িছল সমগ্র মুসিলম উম্মাহর। প্রখ্যাত সমাজিবজ্ঞানী ইবেন খুলদুেনর অিভমত, ইসলােমর উদ্ভব আরেব হেলও ইসলািম
সভ্যতার িনর্মান ঘেট ইরােন। আব্বাসী খিলফার দুর্বল সমেয় েস ইরানই
িবিচছন্ন হেয় মুসিলম উম্মাহ েথেক। আর েস িবচ্িছন্নতােক স্থায়ী
রূপ িদেতই ইরােনর জািতয়তাবাদী শাসেকরা পাল্েট েদয় েদশিটর ধর্মীয়
েচতনা। জন্ম েদয় িশয়া মতবাদ। সাফাভী শাসকেদর েস বলপূর্বক ধর্মীয়
পিরবর্তেন লক্ষ লক্ষ সূন্নী মুসলমানেক হত্যা করা হয়। ফেল িনছক এক
রাজৈনিতক প্রেয়াজেন এককােলর সূন্নী ইরান পিরণত হয় িশয়া রাষ্ট্ের।
প্রিতেবশী মুসিলম রাষ্ট্র েথেক এভােবই গড়া হয় ইরান িঘের িবভক্িতর
িবশাল প্রাচীর। ইরানীরা মুেখ যাই বলুক আজও তারা সমগ্র মুসিলম
উম্মাহ েথেক বস্তুতঃ পৃথক েস ঐিতহািসক পৃক্ষাপেট। এেদশিটর িশয়া
শাসেকরা ইউেরাপীয় শাসকেদর সামিরক সহয়তা িনেয় বার বার হামলা
চািলেয়েঠছ উসমািনয়া েখলাফেতর পূর্ব সীমান্েত। মুসিলম েসনাবািহনী
যখন সমগ্র বলকান, গ্রীস, ক্িরিময়াসহ িবশাল পূর্ব ইউেরাপ দখল কের
অস্ট্িরয়ার রাজধানী অবরুদ্ধ কের েফেল েসসময় ইরান িবশাল চাকু
ঢুিকেয় েদয় উসমািনয়া েখলাফেতর িপেঠ। পূর্ব সীমান্েত শুরু হয় িশয়া

হামলা। মুসিলম েসনাদল তখন িভেয়না েথেক অবেরাধ তুেল িপছু হটেত
বাধ্য হয়। ইরােনর েস হামলা না হেয় ইউেরােপর ইিতহাস হয়েতা িভন্ন
ভােব িলিখত হেতা। েস সময় েথেকই ইরােনর প্রিতভা ও সামর্থ নানা
ভােব ব্যয় হেয় আসেছ মুসলমানেদর রক্ত ঝরােত। সম্প্রিত আফগািনস্তান
ও ইরােক েয মার্িকন হামলা হেলা তােত সাহায্য ও সর্বাত্মক সমার্থণ
িদেয়েছ ইরান। এখন তারা সাহায্য িদচ্েছ ভারত ও পাশ্চাত্েযর
পািকস্তান িবেরাধী আগ্রাসেন। বাংলােদশও একই ভােব ব্যবহৃত হচ্েছ
উপমহােদেশ মুসিলম শক্িতর উত্থান রুখবার কােজ। অথচ ১৯৪৭েয়
বাংলােদেশর মুসলমানেদর কারেণই জন্ম িনেয়িছল িবশ্েবর সর্ব বৃহৎ ও
সবেচেয় শক্িতশালী মুসিলম রাষ্ট্র পািকস্তান। এ রাষ্ট্রিট গড়ায় েয
সংগঠনিট কাজ কেরিছল েসিট হেলা মুসিলম লীগ। এবং েস মুসিলম লীেগর
প্রিতষ্ঠা ঘেটিছল ঢাকায়। পািকস্তান প্রস্তাবিটও উত্থাপন কেরিছল
বাংলার ফজলুল হক। িকন্তু পরবর্িতেত আওয়ামী লীগ আিবর্ভুত হয় কােফর
শক্িতবর্েগর অিত িবশ্বস্ত িমত্ররূেপ। তােদর কােছ ইসলাম ও মুসিলম
স্বার্েথর প্রিত অঙ্িগকারবদ্ধতা িচত্িরত হয় সাম্প্রদািয়কতা
রূেপ।এজন্যই তােদর িবজয়িট ভারতসহ সকল মুসিলম িবেরাধী শক্িতর কােছ
এতটা উৎসব পিরণত হয়। এমন একিট ইসলাম িবেরাধী েচতনার কারেণ
প্রিতেবশী েদেশ হাজার হাজার মুসিলমেক পুিড়েয় হত্যা বা েসেদেশর
মুসিজদ ধ্বংস করা হেলও আওয়ামী লীেগর েনতা-কর্মীেদর মুেখ েকান
প্রিতবােদর ধ্বিন উেঠ না, প্রিতবােদ রাজপেথও নােম না। পত্িরকায়
েকান িববৃিতও েদয় না।

লক্ষ্য ইসলািম েচতনািবনাশ
ইসলািম েচতনা েথেক িভন্নতর এক েচতনা-রাজ্য িনর্মােনরই স্বার্েথই
আওয়ামী লীগ সরকার তার সকল সামর্থ িবিণেয়াগ করেছ ইসলািম েচতনার
িবনােশ। ইরােনর স্ৈবরাচাির শাসেকরা েযখােন রাষ্ট্রীয় অর্েথ
পিরচর্যা িদেয়িছল িশয়া ধর্মমেতর, এরা েশখােন িদচ্েছ েসকুলার
েচতনার। এজন্যই মুসিলম জনগেণর েদওয়া রাজস্েবর িবপুল অর্থ ব্যয়
হচ্েছ নাচগাণ েশখােনার কােজ। অথচ ইসলােম নাচগান হারাম। কারণ
মানুেষর এ পার্িথব জীবন একিট পরীক্ষা েকন্দ্র। নারীপূরুষ এখােন
ব্যস্ত তােদর জীবেন সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা িদেত। এ
পরীক্ষায় েফল করেল তারা েকান চাকুির হারােব বা িডগ্ির েপেত
ব্যর্থ হেব তা নয়। বরং পিরণিতিট হেব অিত ভয়ংকর। িনক্িষপ্ত হেব
জাহান্নােমর দাউদাউ কের জ্বলা িবশাল আগুেণ। পরীক্ষার েকান হেল িক
নাচগােনর আেয়াজন চেল? তাই প্রকৃত মুসলমানেদর হােত ইিতহােসর

সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা িনর্িমত হেলও নাচগান পিরচর্যা পায়িন। যখন
েপেয়েছ তখন মুসলমান আর প্রকৃত মুসলমান থােকিন। তারা পিরনত হেয়েছ
শয়তােনর েসবেক। ইসলােমর সত্যপথ েথেক মুসলমান তরুন-তরুনীেদর
িবভ্রান্ত করার কােজ নাচগান সব সময়ই একিট সফল হািতয়ার। শয়তানী
শক্িতবর্গ অতীেতর ন্যায় আজও েসিট সর্বত্র প্রেয়াগ করেছ।
বাংলােদেশ যতই বাড়েছ কােফরেদর পুিজ িবিণেয়াগ ততই বাড়েছ এ
শয়তান হািতয়ারিটর ব্যাপক প্রেয়াগ। কােফরেদর অর্েথ এনিজওগুিল এখন
নাচগােনর
চর্চােক
মাঠপর্যােয়
িনেয়
েগেছ।
পাপচর্চার
এ
ক্েষত্রগুেলা এখন প্রিতষ্ঠান বা ইনস্িটিটউশন রূেপ গেড় উেঠেছ। ফেল
এনিজওগুেলার প্রিতষ্িঠত স্কুেলর হাজার হাজার েমেয়রা এখন আর
েনেচেগেয় আনন্দ প্রকােশ েকানরূপ সংেকাচ েবাধ কের না। আর েযখােন
নাচগাণ বােড় েসখােন বােড় মদ্যপান ও ব্যািভচার। আর বাংলােদেশ
েসগুিলও বাড়েছ সমান তােল। েবশ্যাবৃত্িত তাই এখন আর পিততাপল্িলেত
সীমাবদ্ধ নয়, েসিট উপিচেয় আবািসক মহল্লায় েনেম এেসেছ। ফল
দািড়েয়েছ এই ব্যিভচার এখােন সংক্রািমত করেছ বাংলােদেশর অিধকাংশ
মানুষেক।
অর্েধেকর

প্রায় দশ বছর আেগর
েবশী যুবক িববােহর

এক জরীেপ প্রকাশ,
আেগই েযৗন কর্েম

বাংলােদেশর
িলপ্ত হয়।

বাংলােদেশর ন্যায় একিট মুসিলম েদেশর জন্য এিট এক ভয়াবহ খবর।
ইসলািম েচতনার িবনাশ েয কতটা মহামাির রূপ েপেয়েছ এ হেলা তার
নিজর। পাশ্চাত্য-করেণর এিটই হেলা স্বাভািবক রূপ। পাশ্চাত্য েদেশ
এিট আর েকান হারাম কর্ম নয়, বরং স্বীকৃিত েপেয়েছ ৈবধ-কর্ম রূেপ।
তােদরেক বলা হয় েসক্স-ওয়ার্কার। েস অিভন্ন পাশ্চাত্য মূল্যেবাধই
িবশ্েবর কােফর শক্িতবর্গ এখন বাংলােদেশও প্রিতষ্িঠত করেত চায়। েস
লক্ষ্েযই শুরু কেরেছ েসাসাল ইঞ্িজনীয়ািরং। একােজ িলপ্ত এমন িক
জািতসংঘও। ইঞ্িজনীয়ারগন এতকাল রাস্তাঘাট-ব্িরজ িনর্মান করেতা, আর
এখন েসাসাল ইঞ্িজনীয়ারীংেয়র নােম তারা তােদর অর্থ, েমধা ও
প্রযুক্িতর িবিণেয়াগ করেছ েসকুলার ধাঁেচর সমাজ-সংস্কৃিত, েচতনা ও
রাষ্ট্র িনর্মােনর। আর একােজ প্রথম প্রেয়াজন হেলা, জনগেণর েচতনা
রাজ্য েথেক ইসলােমর অপসারণ। যােক বলা হয় িড-ইসলামাইেজশন।
বাংলােদেশর বহু িটিভ েনট-ওয়ার্ক, অসংখ্য পত্র-পত্িরকা, শত শত
এনিজও কাজ করেছ েস েসাসাল ইঞ্িজনীয়ািরং প্রেজক্েটর আঁওয়াতায়।
ইসলােমর নবজাগরণ প্রিতেরােধর এিটই হেলা তােদর মূল স্ট্রােটিজ।
একােজ কােফর েদশ েথেক আসেছ হাজার হাজার েকািট টাকার পুঁিজ।
আল্লাহর দ্বীেনর প্রচার ও প্রসার রূখেত এিটই এখন কােফর
শক্িতবর্েগর সম্িমিলত গ্েলাবাল স্ট্রােটজী। এলক্ষ্েয তারা মুসিলম
েদেশর
ইসলােম
অঙ্িগকার-শূন্য
দলগুেলার
সােথ
গেড়
তুেলেছ

েকায়ািলশন। বাংলােদেশর সরকার ও তার সহেযাগী েসকুলার এনিজওগুেলা
হেলা েস েকায়ািলশেনরই অংশ।

নারী রপ্তানীর অর্থনীিত
সরকােরর ইসলািম েচতনা িবনােশর কাজ দ্রুত ফল িদচ্েছ। বাংলােদেশ
ইসলািম েচতনাধারীেদর নানা ভােব েহয় করা বা িনর্যাতন করা এখন তাই
উৎসবকর্ম। রাজপেথ তােদর লিগ ৈবঠা িনেয় দািড়-টুিপধািরেদর হত্যা
করেলও পত্িরকার পাতায় েসিট িনন্দনীয় না হেয় বরং প্রশংসনীয় হয়।
এরই আেরক সফলতা হেলা, বাংলােদশ এখন বাজার ধেরেছ নারী রপ্তািনেতও।
েদেশিট এখন থাইল্যান্ড, িফিলপাইেনর ন্যায় েদেশল পথ ধেরেছ। িবেদশী
দুর্বৃত্তেদর গৃেহই শুধু নয়, বাঙ্গালী পিততােদর িভড় েবেড় চেলেছ
েকালকাতা, েবাম্বাই ও করাচীর পিততাপল্িলেতও। অর্েথর িপেছ
েদৗঁড়ােত থাকেলও েসিট েয কত দ্রুত জাহান্নােমর পেথ িনেয় যায এ
হেলা তার নমুনা। অথচ বাংলােদেশর েসকুলারেদর মূল এেজন্ডা হেলা
নরনারীেদর অর্েথর িপেছ েদৗড়ােত েশখােনা, সত্যদ্বীন বা ইসলােমর
িপেছ নয়। ইসলােমর িপেছ েদৗড়ােনােক বরং তার েমৗলবাদ বেল শুধু
িনন্দনীয় নয়, িনর্মূলেযাগ্যও েঘাষণা করেছ। জনগেণর মন েথেক ইসলািম
েচতনা িবলুপ্িতর লক্ষ্েযই এখন ২১েশ েফব্েরয়াির, ২৫ েশ মার্চ, ১৬ই
িডেসম্বর, পেহলা ৈবশাখ, রবীন্দ্র জয়ন্িতর ন্যায় িদবসগুিল আর ঐ
িবেশষ িদেন পািলত হয় না, পািলত হচ্েছ মাসািধক কাল ব্যাপী। তখন
ইসলািম েচতনা িবনােশর পাঠদােন পাঠশালা পিরণত হয় সারােদশ। অথচ
ইসলােমর পিরিচিত
েসিমনােরর আেয়াজন

বাড়ােত আওয়ামী লীগ একিট
কেরেছ তার নিজর েনই। অথচ

আেলাচনা সভা বা
এরাই বেল “আমরাও

মুসলমান”। ইসলািম েচতনা িবনােশর কােজ রাষ্ট্রীয় পুঁিজ িবিণেয়ােগর
িবপুল পুঁিজ িবিণেয়াগ হচ্েছ িবশ্েবর কােফর েদশগুেলার। েস পুঁিজেত
েদেশর নগর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্েজ িবপুল ভােব ফুেল েফঁেপ উঠেছ
বাংলােদেশর হাজার হাজার এনিজও। কােফর রাষ্ট্রগুেলার ইসলামিবেরাধী এেজন্ডা বাস্তবায়েন এরাই হেলা তােদর ঘিনষ্ট িমত্রপক্ষ।
েস অিভন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়েন গেড় তুেলেছ এক িনেরট পার্টনারিশপ।

সাংস্কৃিতক আিধপত্য েথেক রাজৈনিতক আিধপত্য
আদর্িশক বা সাংস্কৃিতক আিধপত্েযর পথ ধেরই আেস রাজৈনিতক আিধপত্য।
তখন েস রাজৈনিতক আিধপত্য স্থাপেন শত্রু পক্েষর আর যুদ্ধ লড়েত

হয়িন। শুরু েথেকই মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল সাম্রাজ্যবাদী
রাষ্ট্েরর স্ট্রােটজী িছল অন্যেদর অভ্যন্তের িনেজেদর সাংস্কৃিতক
ও আদর্িশক দ্বীপ গড়া। তুরস্ক, িমশর, পািকস্তানসহ অিধকাংশ মুসিলম
েস দ্বীপগুেলা হেলা ক্যান্টনেমন্ট, অিফসপাড়া, আদালত, পিততালয় ও
ব্যাংিকং েসক্টর। এগুেলার সীমান্ত পাশ্চাত্য েচতনা ও মূল্যেবােধর
সােথ একাকার। ইসলােমর হারাম-হালােলর িবধান এসব জাগায় অচল। তারাই
এখন পাশ্চাত্েযর কােফর শক্িতর একিনষ্ঠ িমত্র। পািকস্তােন তারাই
হাজার হাজার মুসলমানেদর হত্যা করেছ অিতশয় আনন্দ িচত্েত। তুরস্েক
তার স্কুেলর েমেয়েদর মাথায় রুমাল বাধেত িদেতও রাজী নয়। িমশের এরা
ইসলামপন্িথেদর রাজনীিতর ময়দােন আসেত িদেতও রাজী নয়। এখন তারা
েসরূপ অিভন্ন দ্বীপ গড়েছ রাজনীিতর অঙ্গেনও। আর বাংলােদেশর
রাজনীিতর আওয়ামী লীগ হেলা তােদর েস দ্বীপ। একজন পশ্িচমা
দুর্বৃত্ত বাংলােদেশর পিততালেয় েয সমাদার েসিট েচতনাগণ অিভন্নতার
কারেণই। েতমিন এক অিভন্নতার কারেণই ভারতীয় েনতারাও অিত আপনজন
রূেপ গৃহীত হয় আওয়ামী লীগ েনতােদর আসের। এ সম্পর্ক অিত গভীরতা
েপেয়িছল আওয়ামী লীগ েনতা েশখ মুিজেবর আমেলই। ভারতীয় স্বার্েথর
েসবক রূেপ দািয়ত্ব-পালেনর অঙ্িগকার িনেয় ষােটর দশেকই িতিন আগড়তলা
িগেয়িছেলন। ভারতীয় গুপ্তচর িচত্তরঞ্জন সুেতার বা কািলপদ ৈবদ্যরা
িছেলন েস আমল েথেকই িছেলন তারা ঘিনষ্ঠ সহচর। িতিনই ভারেতর হােত
তুেল িদেয়িছেলন বাংলােদেশর “িতন িবঘা” ভূিম । সীমান্ত বািণজ্েযর
নােম িতিনই েদেশর সীমান্ত তুেল িদেয়িছেলন, এবং এভােব সুেযাগ কের
িদেয়িছেলন অবাধ লুণ্ঠেনর। যার ফেল দুর্িভক্ষ েনেম এেসিছল
বাংলােদশীেদর জীবেন। িতিনই অনুমিত িদেয়িছল ফারাক্কা বাঁধ চালুর।
এখন ভারত পিরকল্পনা িনচ্েছ ব্রম্মপুত্র নদীর উজােন “িটপাই বাধ”
েদওয়ার। দখেল িনচ্েছ বঙ্গেপাসাগের েজেগ উঠা তালপাট্িট দ্বীপ।
ভারত বাংলােদেশর জন্য েনপােল যাওয়ার জন্য ২০-৩০ মাইেলর কিরেডার
িদেত রািজ হচ্েছ না, অথচ বাংলােদেশর মাঝখান িদেয় ৫০০ মাইেলর
কিরেডার চায়। ভারেতর মধ্য িদেয় েনপাল ও ভূটােন যাওয়ার কিরেডার
বাংলােদেশর যতটা অপিরহার্য অবস্থা েসরূপ নয় ভারেতর জন্য। ভারত
তার পূর্বাঞ্চেল েযেত পাের তার িনজ ভূিমর মধ্য িদেয়। অথচ এরপর
চাপ িদ্চ্েছ েস কিরেডার আদােয় এবং আওয়ামী লীগ তা িনেয় িবেবচনাও
করেছ।

আওয়ামী লীেগর িবজয় ও িবপর্যেয়র কবেল বাংলােদশ
আওয়ামী লীেগর িবজেয় বাংলােদেশর উপর িবপর্যয় আসেছ নানা ভােব। যখনই

এ দলিট ক্ষমতায় েগেছ তখনই িবপর্যয় এেসেছ েদেশর েসনাবািহনীর উপর।
মুিজব আমেল েসনাবািহনীর েচেয় েবশী গুরুত্ব েপেয়িছল রক্িষবািহনী।
আওয়ামী লীেগর এবােরর িবজেয় েদেশর রাজধানীেত িনহত হেলা ৫৭ জন েসনা
অিফসার। রক্তাত্ব শত্রুতা সৃষ্িট হেলা েসনাবািহনী ও িবিডআেরর
মােঝ। িপলখানার রক্ত শুকােলও মেনর মােঝ েয িবভক্িত ও ঘৃনা সৃষ্িট
হেলা েসিট িক দূর হবার? এখন কথা উঠেছ িবিডআেরর িবলুপ্িতর। সরকার
ভাবেছ, িবিডআেরর নাম ও েলবাস পাল্িটেয় আেরকিট বািহনী গড়ার।
সরকােরর ধারণা, সমস্যা শুধু িবিডআর নামিট িনেয়। ভাবটা েযন,
ফাইলপত্র ও অিফস আদালেতর গা েথেক ‘িবিডআর’ নামিট বা তােদর
েলবাসিট উেঠ িগেয় েসনা-অিফসারেদর বুেক গুিল চালািলেয়েছ। তাই
আওয়ামী লীগ ‘িবিডআর’ নামিট ও তার েলবাসিট িবলূপ্ত করেত চায়।
িকন্তু যারা গুিল চালােলা, যারা েস হত্যাযজ্েঞ েনতৃত্ব িদল তােদর
িবচাের অগ্রগিত েকাথায়?
দুর্েযাগ েনেমেছ েদেশর িশক্ষাঙ্গেন। চরদখেলর ন্যায় েসখােন
দখলদািরত্ব প্রিতষ্িঠত হেয়েছ আওয়ামী ক্যাডার বািহনীর। শুধু িভিস
বা প্িরন্িসেলর অিফেসই নয়, দখলদািরত্ব প্রিতষ্িঠত হেয়েছ আবািসক
হলগুেলার িসটগুেলার উপরও। আওয়ামী ক্যাডার বািহনীর অনুমিত ছাড়া
েসখােন েকউ থাকেত পারেব না। একই রূপ হাত পেড়েছ েদেশর কৃিষ ও
িশল্পাঙ্গেনও। সরকােরর বািণজ্যনীিতর কারেণ ভারত েথেক অবােধ ঢুকেছ
ভারতীয় িনম্মমােনর সস্তাপন্য। ফেল বাজার হারাচ্েছ বাংলােদেশর
িনজস্ব পণ্য। বাংলােদেশর কৃষকগণ তাই বাজার না েপেয় রাস্তায় উপর
তােদর দুধ েঢেলেছ। বন্ধ হেয়েছ েদেশর িনজস্ব সূতা ৈতরীর কারখানা।
হাত পেড়েছ েদেশর তাঁতীেদর গােয়ও। মুিজবামেলও এমনিটই ঘেটিছল। তখন
েদশী কারখানায় তালা লাগােনা শুরু হেয়িছল। আগুেন ভস্িমভূত হেয়িছল
বহু পােটর গুদাম। িভক্ষাবৃত্িত ছাড়া েদেশর জন্য তখন আর রাস্তাই
েখালা রাখা হয়িন।

আক্েরাশ ইসলােমর িবরুদ্েধ
তেব আওয়ামী সরকােরর মূল আক্েরাশ শুধু িশক্ষা, িশল্প, কৃিষ বা
েসনাবািহনীর উপর নয়, বরং
েসিট ইসলাম ও তার েমৗল-িবশ্বােসর
প্রিত। এিটেকই তারা তােদর রাজনীিতর মূল শত্রু ভােব। ইসলােমর েস
িবশ্বাসেক েমৗলবাদ বেল েসিটর িনর্মূেল তারা েকাঁমড় েবেধেছ।
সম্প্রিত তারা উদ্েযাগ িনেয়েছ, েদেশর শাসনতন্ত্র েথেক “সর্বশক্িত
মহান আল্লাহর উপর আস্থা ও িবশ্বাস” কথািট উচ্েছদ করেব। এ উচ্েছদ

কােজ তারা েদেশর েসকুলার আদালতেক হািতয়ার রূেপ েবেছ িনচ্েছ।
অতীেত েদেশর েসকুলার আদালত েথেক এ রায় হািসল কেরিছল েয
“সর্বশক্িত মহান আল্লাহর উপর আস্থা ও িবশ্বাস” কথািট েদেশর
শাসতনন্ত্র িবেরাধী। িবএনিপ সরকার ঢাকা হাইেকার্েটর েস রােয়র
িবরুদ্েধ সুপ্িরম েকার্েট আিপল কিরিছল। িকন্তু বর্তমান আওয়ামী
লীগ সরকােরর কােছ েস রায়িট এতটাই মনঃপুত হেয়েছ েয েস রােয়র
িবরুদ্েধ তারা আর আিপল করেব না। “সর্বশক্িত মহান আল্লাহর উপর
আস্থা ও িবশ্বাস” কথািট এমিনেতই বািতল হেয় যােব। এভােবই বািতল
হেব ইসলােমর একিট েমৗিলক িবশ্বাস। সরকার এখন উদ্েযাগ িনেয়েছ
েদেশর েসকুলার আদালেতর সাহায্েযই তারা সংিবধান েথেক উচ্েছদ করেব
“িবসিমল্লািহর রাহমািনর রািহম”। বাংলােদেশর আদালেত ব্যিভচার েকান
হারাম কর্ম নয় যিদ েসিট দুইপক্েষর সম্মিতেত হয়। হারাম নয় সূদও।
িকন্তু েস আদালেতই িনিষদ্ধ হেলা “সর্বশক্িত মহান আল্লাহর উপর
আস্থা ও িবশ্বাস”। এমন আদালত েথেক মুসলমান আর িক আশা করেত পাের?
এজন্য েতা েকারআেন শুধু নামায-েরাযা-হজ-যাকােদর তািগদ েদওয়া
হয়িন। তািগদ েদওয়া
ইসলােম এিট অিতশয়

হেয়েছ শিরয়ত
গুরুত্বপূর্ণ

িভত্িতক আদালেতর প্রিতষ্ঠায়।
িবষয়। জিমেনর উপর কােফরেদর

দখলদারীর িবলুপ্িত ও আল্লারহর সার্বেভৗমত্েবর প্রিতষ্ঠার সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ কাজ েতা এ শিরয়ত প্রিতষ্ঠার কাজ। একােজ যার উদ্েযাগ
নাই মহান আল্লাহতায়ালা তােক কােফর, জােলম ও ফােসক এ িতনিট
িবেশষেণ আখ্যায়ীত কেরেছন। সুত্রঃ সুরা মােয়দার পর পর িতনিট আয়াত
(৪২,৪৩ ও ৪৪)। েচার-ডাকাত, ব্যািভচারী, সূদেখার বা খুনীেকও
েকারআেনর েকাথাও িতিন এভােব আখ্যায়ীত কেরনিন। এ দািয়ত্ব তাই শুধু
মসিজদ-মাদ্রাসা প্রিতষ্ঠার মধ্য িদেয় সািধত হেত পাের না। শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠা এখােন অপিরহার্য। শয়তােনর মূল শত্রুতািটও মূলতঃ এখােন,
নামায-েরাযা-হজ-যাকাত িনেয় নয়। মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রসহ িবশ্েবর
তাবত কােফর েদশ মুসলমানেদর মসিজদ স্থাপেন বাধা েদয় না। বরং জিম ও
অর্থ িদেয় সাহায্যও কের। ব্িরিটশ সরকার এককােল ভারেত আিলয়া
মাদ্রাসাও প্রিতষ্ঠা কেরেছ। েহাটাইস হাউেস মার্িকন প্েরিসেডন্ট
ইফতািরর দাওয়াতও েদয়, ঈেদর পূর্ণঃিমলনী কের। িকন্তু িবশ্েবর
েকাথাও শিরয়ত প্রিতষ্ঠার সামান্য প্রমান েপেল তারা েসখােন
তৎক্ষনাৎ যুদ্ধ শুরু কের। আফগািনস্তােন মার্িকন হামলার মূল কারণ
েতা এিটই। একই লক্েষ তারা এখান িমজাই মারেছ পািকস্তােনর
অভ্যন্তুের। এবং েকায়ািশন গড়েছ পািকস্তােনর েসকুলার সরকার ও
আর্িমর সােথ।
সব গরুই েযমন ঘাস খায়, েতমিন সবেদেশর েসকুলারেদর আচরণ একই রূপ

ইসলাম িবেরাধী। তুরস্েকর আদালেত কতজন ব্যািভচারী বা সূদেখার
দন্িডত হেয়েছ েস খবর েনই। িকন্তু েসেদেশর একজন িশশুও আদালত েথেক
মাথায় রুমাল বাধার অনুমিত পায়িন। রুমাল বাধা েসখােন অপরাধ। অথচ
মিহলােদর মাথা না-ঢাকা বা িবপর্দা হওয়া হেলা আল্লাহর িবরুদ্েধ
সুস্পষ্ট িবদ্েরাহ। এমন িবদ্েরাহীর নামায-েরাযা িক কবুল হয়? কবুল
হয় িক েকান েদায়া। সম্ভব হয় িক তার পক্েষ মুসলমান হওয়া? কারণ,
মুসলমান হওয়ার অর্থই আল্লাহর প্রিতিট হুকুেমর প্রিত পূর্ণ
আনুগত্য। আর িবদ্েরাহীেক বলা হয় কােফর। আল্লাহর িবরুদ্েধ েস
িবদ্েরােহর েস ধ্বিনই এখন আওয়ামী লীেগর রাজনীিতেত। এক প্রশ্েনর
জবােব আওয়ামী লীগ সরকােরর এ্যাটর্িন েজনােরল সম্প্রিত সাফ জািনেয়
িদেয়েছন, “িবসিমল্লািহর রাহমািনর রািহম” সংিবধােনর েকান অংশই নয়।
তার ◌াভাষায় তাই েসিটর সংিবধােন থাকার েকান অিধকারই নাই। েযখােন
ইসলাম ও আল্লাহর নাম, তােদর কােছ েসিটই সাম্প্রদায়ীকতা। আল্লাহর
উপর আস্থা তােদর কােছ েযমন সাম্প্রদািয়ক কুসংস্কার, েতমিন
প্রগিত-িবেরাধীও। তােদর সাফ জবাব, এমন কুসংস্কার (?) ও প্রগিতিবেরাধী (?) িবশ্বাসেক তারা শাসনতন্ত্ের স্থান িদেত রািজ নয়।
শুধু তাই নয়, তারা বাদ িদচ্েছ রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূেপ ইসলামেকও। কথা
হেলা, এমন কাজ িক েকান ঈমানদােরর হেত পাের? মুসলমােনর কাজ েতা
শুধু শাসনতন্ত্ের ইসলামেক রাষ্ট্রীয় ধর্ম রূেপ েঘাষনা েদওয়া নয়,
বরং দািয়ত্ব হল আল্লাহর িবধােনর পিরপূর্ণ প্রিতষ্ঠা করা। েস শুধু
মুেখই আল্লাহু আকবর বলেব না, কর্েমর মধ্য িদেয়ও েস সাক্ষী িদেব।
েসিট শুধু মসিজেদ নয়, শাসতন্ত্েরও ধ্বিণত হেব। মার্িকনীরা ডলােরর
েনােটর উপর বড় বড় হরেফ িলেখ “WE TRUST IN GOD” অর্থ আমরা আল্লাহর
উপর আস্থা রািখ। আল্লাহর িনর্েদশেক তারা কতটুকু মােন এখােন েসিট
বড় কথা নয়, আল্লাহর প্রিত এিট তােদর ণ্যূনতম ভদ্রতা বা শালীনতা।
িকন্তু মহান আল্লাহর সােথ আওয়ামী লীগ েনতা-কর্মীরা েস শালীন
আচরণটুকুও করেত রাজী নয়। আল্লাহর িবরুদ্েধ তােদর অশালীন ও অভদ্র
আচরেণর মাত্রা এতটাই তীব্র েয, আল্লাহর আইন তথা শিরয়তেক তারা
বাংলােদেশর আদালত-গৃেহ ঢুকেত রাজী নয়। এমন িক বরদাশত করেত রািজ
নয় শাসনতন্ত্ের আল্লাহর নামেকও। আল্লাহর সােথ এর েচেয় বড় অশালীন
ও উদ্ধত আচরন আর িক হেত পাের? আরও লক্ষণীয়, আল্লাহ রাব্বুল
আলামীেনর নােমর সােথ এমন অশালীন আচরেনর পরও তা িনেয় রাজপেথ েকান
প্রিতবাদ েনই, েকান আন্েদালন নাই। এরপরও িক একিট েদেশর জনগণ
আল্লাহর েনয়ামত েপেত পাের? এিট েতা আযাবপ্রাপ্িতর পথ। েকারআেন
বর্িনত আদ-সামুদ েগাত্র, বিন ইসরাইল ও মাদাইেনর অিধবাসীেদর
অবাধ্যতা বা আল্লাহর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ িক এর েচেয়ও গুরুতর িছল।
তােদর কােছ আল্লাহর সুস্পষ্ট েকারআন িছল না যা বাংলােদশীেদর কােছ

আেছ। িকন্তু েস েকারআনী িবধােনর প্রেয়াগিট েকাথায়?

মুসিলম হওয়ার দায়বদ্ধতা
মুসিলম হওয়ার সবেচেয় দায়বদ্ধতা হেলা, েস হেব আল্লাহর অিত অনুগত
খিলফা বা প্রিতিনিধ। রাষ্ট্েরর প্রিতিনিধর কাজ হেলা রাষ্ট্েরর
আইেনর সর্বত্র অনুসরণ ও প্রেয়াগ। েস দািয়ত্ব “আিমও মুসলমান” শুধু এ কথা বলার মধ্য িদেয় পািলত হয় না। আল্লাহর খিলফা বা
প্রিতিনিধ হওয়ার েচতনা মুসিলম মেন প্রচন্ড এক িবপ্লবী েচতনার
জন্ম েদয়। সরকােরর িডিস, এসিপ বা কিমশনার হওয়ার েচেয়ও এ েচতনার
শক্িত এবং দািয়ত্বেবাধ অেনক েবশী। কারণ সরকােরর িডিস, এসিপ বা
কিমশনার হওয়ায় িকছু েবতন বা বাড়ী-গাড়ী জুেট, েবেহশত পাওয়ার
প্রিতশ্রুিত েতা েমেল না। এমন এক েচতনা িনেয় ঈমানদার যখন
জায়নামােয দাঁড়ােব তখন েস আনুগত্েয েসজদায় লুিটেয় পড়েব। আর যখন
েস রাজনীিতেত প্রেবশ করেব তখন আল্লাহর সার্বেভৗমত্ব ও তাঁর আইন
তথা শিরয়তেক প্রিতষ্ঠার কােজ িনেজর জানমাল িবিলেয় িদেব। নবীজীর
শতকরা ৬০ ভাগ সাহাবা েস কােজ শুধু অর্থ ও শ্রম-দানই কেরনিন,
প্রাণও িদেয়েছন। িকন্তু আওয়ামী লীগ েনতা-কর্মীগেণর িবপুল ভাগ
িনেজেদর মুসলমান রূেপ দাবী করেলও েস িবিণেয়াগিট কই? দািয়ত্ব-পালন
দূের থাক, তারা এখন েকামড় েবঁেধেছ েস দািয়ত্বপালেনর েচতনােক
িবলুপ্ত করায়। েখলাফেতর দািয়ত্বপালেনর েচতনােক তারা বলেছ
েমৗলবাদ। বলেছ রাজাকােরর েচতনা। আর েস ইসলািম েচতনার িবলুপ্িত
সাধেনর েচতনােক বলেছ একাত্তেরর েচতনা। মহান আল্লাহতায়ালার সােথ
এমন অশালীন ও অবাধ্য আচরণ িক ব্যক্িত ও জািতর জন্য েকান কল্যাণ
েডেক আেন? আল্লাহর িবরুদ্েধ মুিজেবর অবাধ্য আচরণ সত্তেরর দশেক
বাংলােদেশর বুেক আযাব েডেক এেনিছল। লক্ষ লক্ষ মানুষ তখন না েখেয়
বা প্রলয়ংকির জেলাচ্ছ্বােস েভেস িগেয় মেরেছ। আদ-সামুদ েগাত্র,
মাদােনর অিধবাসী, নমরুদ বা িফরাউেনর বািহনীরও এত েলাকক্ষয় হয়িন
যতটা বাংলােদেশর বুেক ঘেট যাওয়া েসসব প্রলয়ংকির আযােব। প্রচন্ড
তান্ডব েনেম এেসিছল মুিজেবর পিরবােরর উপরও। এমন ঘটনা গােছর ঝরাপাতা পড়ার ন্যায় মামূলী ব্যাপার িছলনা। অথচ ঝের পড়া পাতািটও
মািটেত পেড় আল্লাহর অনুমিত িনেয়। আল্লাহর অনুিমত ছাড়া েকান
সামুদ্রীক ঝেড়র িক সামর্থ আেছ মানুষ হত্যা দূের থাক গােছর একিট
মরা পাতা েফলার? মানুষ েতা বােচ মের েতা আল্লাহর অনুমিত িনেয়ই।
প্রশ্ন হেলা আওয়ামী লীগ েনতােদর িক েস িবশ্বাস আেছ? আল্লাহর
িনয়ামতেক িনয়ামত আর আযাবেক আযাব বলার সামর্থ সবার থােক না। েস

সামর্থ আেস একমাত্র ঈমােনর বেল। েসিটই হেলা ইসলািম েচতনা।
েসকুলার েচতনায় েস সামর্থ িনর্িমত হয় না। এজন্যই আল্লাহর আযাবেক
তারা আযাব বলেত চায় না। বেল প্রাকৃিতক দুর্েযাগ। আর এভােব আযাবেক
প্রাকৃিতক দুর্েযাগ বেল আল্লাহর কুদরতেকই তারা আড়াল করেত চায়।
আড়াল করেত চায় আল্লাহর সােথ তােদর কৃত কদর্য আচরণেকও। অথচ
ঈমানদার হওয়ার জন্য েচতনার এ সামর্থটুকু অিত ণ্যূনতম প্রেয়াজন।
এটুকু না থাকেল িক তােক মুসলমান বলা যায়? আর েতমন একিট িবশ্বাস
থাকেল েকান ব্যক্িত িক “সর্বশক্িত মহান আল্লাহর উপর আস্থা ও
িবশ্বাস”
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পাের? আওয়ামী ক্ষমতায় এেসিছল নতুন প্রিতশ্রুিতেত। িকন্তু কার্যতঃ
তারা অনুসরণ করেছ েশখ মুিজেবর েসই পুরেনা নীিতেকই। ফেল মুিজবী
আমেলর ন্যায় আজও চলেছ আল্লাহর আযাবেক অিত দ্রুত নীেচ নািমেয় আনার
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েস
লক্ষ্েযই
আজ
তীব্রতা
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অবাধ্যতায়। ষড়যন্ত্র হচ্েছ ইসলাম ও ইসলােমর অনুসািরেদর িবরুদ্েধ।
ইসলামপন্িথেদর িনর্মূেল আঁতাত গড়া হচ্েছ ইসলাম-িবেরাধী কােফরেদর
সােথ। ফেল িবপর্যয় েয অিনবার্য তা িনেক সামান্যতম সন্েদহ আেছ?
তেব কথা এহেলা এ অবস্থায় েদেশর সংখ্যাগিরষ্ঠ মানুষ েকান পথিট
েবেছ িনেব? আল্লাহর িবরুদ্েধ এমন িবদ্েরােহর মুেখ জনগেণর নীরবতা
িক আেদৗ ঈমানদারীর লক্ষণ? আল্লাহর খিফফার দািয়ত্ব িক এ
িবদ্েরােহর নীরব দর্শক হওয়া। রাষ্ট্েরর িবরুদ্েধ েকান িবদ্েরাহ
হেত েদখেল েকান রাজকর্মচাির িক েসিট নীরেব েদেখ? তােত িক তার
চাকির থােক? অথচ মুসলমানেদর অপরাধ আজ এরেচেয়ও গুরুতর। আল্লাহর
খিলফা বা প্রিতিনিধ হওয়া সত্ত্েবও মুসলমানগণ আল্লাহর িবরুদ্েধ
পিরচািলত এ িবদ্েরােহর মুেখ নীরব বা িনরেপক্ষ থাকেছ তা নয়, বরং
েভাট িদচ্েছ, অর্থ িদচ্েছ, েমধা ও শ্রম িদচ্েছ েস িবদ্েরাহী
শক্িতিটর পক্েষ। ফেল আযাব শুধু সরকারেক নয়, জনগণেকও েয িঘের ধরেব
তা িনেয় িক সামান্যতম সন্েদহ আেছ। তখন শান্িত, সুখ, িনরাপত্তা
িবদায় েনয় প্রিতিট ঘর েথেক। িনরাপত্তার েখােজ মানুষ তখন ঘর েছেড়
বেন জঙ্গেলও আশ্রয় েনয়। বাধ্য হয় েদশ ছাড়েতও। মুিজব আমেল েতা
েসিটই ঘেটিছল। আজও িক বাংলােদশ অিত দ্রুততার সােথ েসিদেকও েধেয়
চলেছ না?

