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আওয়ামী রাজনীিতর নাশকতা
প্রত্েযক েনতাই তার অনুসািরেদর জন্য িলগ্যাসী তথা অনুকরণীয়
িশক্ষা েরেখ যায়। েস িলগ্যাসী েবঁেচ থােক অনুসািরেদর রাজনীিত,
সংস্কৃিত ও আচার-আচরেণ। েতমন এক িলগ্যাসী েশখ মুিজবও েরেখ েগেছন।
বাংলােদেশ আজ
েয আওয়ামী-বাকশালীেদর দুঃশাসন চলেছ তার শুরু েশখ
হািসনা েথেক নয়, আজেকর আওয়ামী লীগও নয়; বরং এর শুরু েশখ মুিজেরব
হােত। আজও তা চলেছ মুিজেবর ঐিতহ্য ধের। আওয়ামী লীেগর সর্বসমেয়র
ভাবনা েস মুিজবী ঐিতহ্য আঁকেড় থাকায়। গাছ েযমন িশকড় েথেক শক্িত
সঞ্চয় কের আজেকর আওয়ামী লীগও েতমিন বল পাচ্েছ েস মুিজবী ঐিতহ্য
েথেক। েরাগব্যাধী ও ক্যান্সার সব সময়ই একই রূপ িসম্পটম িনেয়
হািজর হয়। যক্ষা আজ েথেক দশ বছর আেগ েযরূপ উপসর্গ িনেয় হািজর
হেতা আজও েসরূপই আেস। আগামীেতও একই ভােব আসেব। বাংলােদেশর
ইিতহােস আওয়ামী লীগ এক ভয়ানক েরাগ। ফেল দলিট যখনই ক্ষমতায় আেস
তখন একাকী আেস না,সােথ আেন তার স্বভাবজাত িসম্পটমও। আেন ভয়ানক
আযাব। েস আযােবর কারেণ ১৯৭১ েথেক ১৯৭৫’েয় েযরূপ ভয়ানক িবপর্যয়
সৃষ্িট হেয়িছল,েদশিটর সমগ্র ইিতহােস আর েকান কােলই েতমনিট ঘেটিন।
তােত েয শুধু গণতন্ত্র, সুশাসন, েমৗিলক মানিবক অিধকার মারা
িগেয়িছল তা নয়, বরং ভয়ানক দুর্িভক্ষ ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রােস মারা
পেড়িছল লক্ষািধক মানুষ। দলিটর ২০০৮-েয়র িবজয় এবং ২০১৪ ও ২০১৮
সােলর েভাট-ডাকািতর িনর্বাচন বাংলােদেশর জন্য কল্যাণ বেয় আেনিন,
বরং নািমেয় এেনেছ হত্যা-গুম-ধর্ষণ-সন্ত্রাস ও েজল-জুলুেমর এক
ভয়ানক দুঃশাসন।
যক্ষা-কেলরার ন্যায় েকান সংক্রামক েরাগ-ব্যাধীেক বুঝেত হেল
প্রথেম তার জীবাণুেক সনাক্ত করেত হয়। েতমিন আওয়ামী লীেগর দুঃশাসন
বুঝেত হেল বুঝেত হয় তার মূল জীবাণুেক। আর েস ঘাতক জীবাণুিট হেলা
েশখ মুিজব িনেজ। এবং েসিট আজও
েবঁেচ আেছ আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীেদর মােঝ। প্রিতিট িবধ্বংসী জীবাণুরই নাশকতা থােক,মুিজেবর
ক্েষত্ের েস নাশকতািট হেলা তাঁর িবনাশী রাজৈনিতক েচতনা। েস েচতনা
শুধু চিরত্েররই িবনাশ ঘটায় না,েদশ ও েদেশর সংস্কৃিতরও িবনাশ
ঘটায়। েস মুিজবী েচতনায় আনন্দ ও উৎসব েদশ ভাঙ্গােত,গড়ােত নয়।
সর্ববৃহৎ মুসািলম রাষ্ট্র পািকস্তান ভাঙ্গােত তারা েযমন িবপুল

আনন্দ েপেয়েছ,এখন আনন্দ পােছ বাংলােদেশর িবনােশ। েস মুিজবী
নাশকতার বাংলােদেশ প্রথম প্রকাশ ঘেটিছল তাঁর বাহাত্তর েথেক
পঁচাত্তেরর দুঃশাসেন। েকান েদশপ্েরিমক েনতাই েদেশর এক ইঞ্িচ ভূিম
শত্রুর হােত তুেল েদেয় না। অথচ মুিজব আনন্দ িচত্েত বাংলােদেশর
ভূিম েবরুবািড় ইউিনয়ন ভারেতর হােত তুেল িদেয়িছল। মুিজেবর মৃত্যু
ঘেটেছ, িকন্তু তাঁর েস ঘাতক রাজনীিত মারা পেড়িন। বরং আজও
েস
রাজনীিত অিবকল েবঁেচ আেছ তাঁর কন্যা েশখ হািসনা ও আওয়ামী লীেগর
রাজনীিতর মােঝ।
১৯৭৫েয় মুিজেবর মৃত্যু এবং ১৯৭৫ েথেক ১৯৯৬-অবিধ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা
েথেক তাঁর দেলর দূের থাকার ফেল মুিজেবর স্বপ্েনর েস রাজনীিত ও
তাঁর কুকীর্িতগূেলা আত্মেভালা বাঙালীেদর অেনেকই ভূেল িগেয়িছল।
ইিতমধ্েয
অেনেকই
ভূেল
িগেয়িছল
তাঁর
একদলীয়
বাকশালী
স্ৈবরাচার,দলীয়
ক্যাডারেদর
সন্ত্রাস,রক্িষবািহনীর
অত্যাচার,ইসলািম িশক্ষা ও রাজনীিত-িবেরাধী নীিত,সীমাহীন ভারতীয়
লুণ্ঠন,১৯৭৪েয়র ভয়ানক দুর্িভক্ষ,েস দুর্িভক্েষ লক্ষািধক মানুেষর
মৃত্যু এবং অসংখ্য জালপড়া বাসন্িতর কথা। েস স্মৃিত প্রবীনেদর
মােঝ িকছুটা েবঁেচ থাকেলও নতুন প্রজন্েমর তা জানার সুেযাগ
জুেটিন। এেত প্রচণ্ড লাভ হেয়িছল েশখ মুিজেবর। িতিন অেনেকর মেন
েবঁেচ িছেলন িনেজ যা নন তার েচেয়ও এক িবশাল পিরচয় িনেয়। িকন্তু
আজ আবার েস মুিজবী শাসেনর েস স্মৃিত বাংলােদেশ েনেম এেসেছ ভয়ানক
তাণ্ডব িনেয়। ফেল সুেযাগ িমেলেছ আওয়ামী-বাকশালীেদর চিরত্রেক
পুনরায় েদখার।

মুিজেবর অপরাধ
মুিজেবর অপরােধর তািলকািট িবশাল। তাঁর িবশ্বাসঘাতকতা শুধু
গণতন্ত্েরর িবরুদ্েধ নয়।েসিট বাংলােদেশর স্বাধীন অস্িতত্ব ও
ইজ্জেতর িবরুদ্েধও। িতিন িবশ্বমােঝ বাংলােদেশর অপমান বািড়েয়েছন
নানা ভােব। শােয়স্তাখােনর সমৃদ্ধ বাংলােদশেক িতিন িবশ্েবর দরবাের
িভক্ষার তলাহীন ঝুিল রূেপ পিরিচত কেরেছন। িতিনই সর্বপ্রথম েকেড়
িনেয়িছেলন বাকস্বাধীনতা এবং বন্ধ কেরিছেলন সকল িবেরাধী পত্িরকা।
গণতন্ত্রেক িতিন কবরস্থােন পািঠেয়িছেলন এবং উপহার িদেয়িছেলন
প্রকাণ্ড দুর্িভক্েষর। েদেশর ভূিম েবরুবািড় তুেল েদয়ার পাশাপািশ
ভারতেক িদেয়িছেলন পদ্মার উপর ফারাক্কা বাঁধ িদেয় পািন তুেল েনয়ার
অিধকার। েদশেক িতিন পিরণত কেরিছেলন ২৫ সালা দাসচুক্িতেত আবদ্ধ

ভারেতর আজ্ঞাবহ এক করদ রাজ্েয। আওয়ামী লীেগর দুঃশাসন িনেয়
জনাব
বদরুদ্িদন
উমর
িলেখেছন,“একাত্তেরর
যুদ্ধকালীন ৯ মাস ছাড়া পািকস্তান আমেলর েকান কােলই অবস্থা
এতটা খারাপ িছল না যা আওয়ামী শাসনামেল হেয়েছ।”
েশখ মুিজব ১৯৭০’েয়র িনর্বাচেন েভাট িনেয়িছেলন বহুদলীয় গণতন্ত্েরর
নােম,িকন্তু ক্ষমতায় অিধষ্িঠত হেয় েস বহুদলীয় গণতন্ত্রেক িতিন
কবরস্থােন পািঠেয়িছেলন। গণতন্ত্েরর সােথ এতবড় গাদ্দাির ও দুষমিন
পািকস্তানী আমেল েযমন হয়িন,ঔপিনেবিশক শাসনামেলও হয়িন। পািকস্তানী
আমেল েযমন আওয়ামী লীগ িছল, েতমিন মুিজেবর রাজনীিতও িছল। িছল
আওয়ামী লীেগর দলীয় পত্িরকা ইত্েতফাক। েস সময় ভারেতর সােথ আগরতলা
ষড়যন্ত্র কেরও িতিন পাড় েপেয় িগেয়িছেলন। ব্িরিটশ আমেলও মুসিলম
লীগ ও কংগ্েরেসর ব্িরিটশ-িবেরাধী রাজনীিত িছল। িকন্তু মুিজেবর
শাসনামেল েসসব িছল না; িবেরাধী দেলর জন্য েকানরূপ স্থান েছেড়
িদেত রাজী িছেলন না। গণতন্ত্র বলেত িতিন বুঝেতন তাঁর িনজদেলর
স্ৈবরশাসন। িবেরাধীদলীয় েনতাকর্মীেদর জন্য জানমােলর িনরাপত্তা
িনেয় েবঁেচ থাকাই িতিন কিঠন কেরিছেলন। তােদর সােয়স্তা করেত িতিন
পুিলশ ও তাঁর দলীয় সন্ত্রাসী বািহনীর বা্ইেরও েসনা বািহনীর ন্যায়
িবশাল এক রক্িষবািহনী গেড়িছেলন। তােদর িদেয় িতিন প্রায় িতিরশ
হাজার রাজৈনিতক কর্মীেদর হত্যার ব্যবস্থা কেরিছেলন।

িবশ্বাসঘাতকতা ইসলােমর িবরুদ্েধ
মুিজেবর িবশ্বাসঘাতকতা ইসলােমর সােথও কম িছল না। ১৯৭০েয়র
িনর্বাচেন িতিন েভাট িনেয়িছেলন এ ওয়াদা িদেয় েয,তাঁর দল ক্ষমতায়
েগেল ইসলাম িবেরাধী েকান আইন প্রণয়ন করেব না।-(সূত্রঃ আওয়ামী
লীেগর ১৯৭০’েয়র িনর্বাচিন েমিনেফস্েটা)। অথচ ক্ষমতায় যাওয়ার আেগই
িতিন প্রকাণ্ড হারাম কাজ করেলন একিট মুসিলম েদেশ েভঙ্েগ। আর
ক্ষমতায় িগেয়ই িনিষদ্ধ করেলন ইসলাম প্রিতষ্ঠার নােম সংগিঠত
হওয়ােক। ইসলামী েচতনার
িবরুদ্েধ এর েচেয বড় গাদ্দাির ও
িবশ্বাসঘাতকতা আর িক হেত পাের? মুসিলম হওয়ার অর্থই হেলা ইসলােমর
প্রিতষ্ঠায় সর্বেতাভােব সেচষ্ট হওয়া এবং মুসিলমেদর শক্িতবৃদ্িধেত
আত্মিনেয়াগ করা। শক্িতবৃদ্িধর কােজ মুসিলমগণ েয েস শুধু সামিরক ও
অর্থৈনিতক শক্িতই বাড়ােব তা নয়, তারা েদেশর ভূেগালও বাড়ােব। েস
কােজ অর্থ িদেব, শ্রম িদেব এবং েমধা িদেব। প্রেয়াজেন রক্ত তথা
প্রাণও িদেব। স্বয়ং নবীজী (সাঃ)এবং তারা সাহাবীগণ েতা েসটাই

কেরিছেলন। শতকরা ৭০ ভােগর েবশী সাহাবা েস িমশন িনেয় শহীদ হেয়েছন।
ইসলােমর প্রসার এবং মুসিলম রাষ্ট্েরর ভূেগাল ও শক্িতবৃদ্িধর েস
তািগদ িনেয়ই তুর্িক যুবক ইখিতয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ িবন বখিতয়ার
িখলিজ বাংলার বুেক এেসিছেলন বহু হাজার মাইল দূর েথেক। অথচ মুিজব
চেলেছন উল্েটাপেথ। মুসিলমেদর রাষ্ট্রেক ক্ষুদ্রতর করা, মুসিলম
রাষ্ট্েরর
অর্থনীিত
ধ্বংস
করা
এবং
েস
রাষ্ট্ের
ইসলােমর
প্রিতষ্ঠােক প্রিতহত করার িমশন িনেয় রাজনীিতেত েনেমিছেলন েশখ
মুিজব। অথচ এরূপ কাজ েকান মুসিলেমর হেত পাের না, েদেশ েদেশ এরূপ
কাজ কের ইবিলস শয়তান ও তার এেজন্টগণ। এেত অপরাধ আল্লাহর িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহ ও যুদ্ধ েঘাষণার। কারণ মুসিলম রাষ্ট্েরর সার্বেভৗমত্ব ও
মািলকানা একমাত্র মহান আল্লাহর; শাসকগণ প্রিতিনিধ মাত্র। “লা
তাফারাক্কু” অর্থ পরস্পের িবভক্ত হেয়ানা –এিট মহান আল্লাহর
হুকুম। তাই েকান মুসিলম রাষ্ট্েরর মুসিলম নাগিরক েদশভাঙ্গায়
যুদ্েধ নামেব েসিট ভাবা যায় না। তাই একাত্তের েকান আেলম বা
ইসলামী দেলর েকান কর্মী পািকস্তান ভাঙ্গায় অংশ েনয়িন। েকান
মুসিলম রাষ্ট্রও একােজ সহায়তা েদয়িন। েসিট িছল িনতান্তুই ইসলািম
েচতনাশূণ্য েসাসািলস্ট, ন্যাশিলস্ট, েসক্যুলািরস্ট ও িহন্দুেদর
প্রেজক্ট। প্রকৃত ঈমানদারগণ এিটেক েসিদন কিবরা গুনাহ েভেবেছ। বরং
এ েদশ বাঁচােনােক তারা িজহাদ েভেবেছ। অথচ ◌াবাভাআলেস িবদ্েরাহ ও
যুদ্েধ েনতৃত্ব িদেয়েছন স্বয়ং মুিজব। এভােব আিবর্ভূত হেয়িছেলন
শয়তােনর এেজন্ট রূেপ। ইসলাম-দুষমণ ভারতীয় সরকার এজন্যই এতটা
প্রাণখুেল মুিজবেক সহায়তা িদেয়িছল।
ক্ষমতালােভর পর মুিজব কম্যুিনষ্টেদরও রাজৈনতীক অিধকার িদেয়িছেলন।
দলগড়া
এবং
সংগিঠত
হওয়ার
ক্যািপটািলস্ট,ন্যাশনািলস্ট,েসক্যুলািরস্ট

অিধকার
িদেয়িছেলন
এবং
িহন্দু-েবৗদ্ধ-

খৃষ্টানেদরও। িকন্তু েস অিধকার িতিন েদেশর ইসলামপন্িথেদর েদনিন।
ইসলামপন্িথেদর উপর এমন কেঠার িনয়ন্ত্রণ এমনিক ব্িরিটশ শাসনামেলও
িছল না। িতিন েকারআেনর আয়াত সিরেয়েছন েরিডও-িটিভ ও িবশ্বিবদ্যালয়
ও িশক্ষােবারর্েডর মেনাগ্রাম েথেক। েযসব প্রিতষ্ঠােনর নােম ইসলাম
ও মুসিলম শব্দ েদেখেছন িতিন েস দু’িট শব্দও সিরেয় িদেয়েছন। ফেল
ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র মেনাগ্রাম েথেক “ইকরা িবসেম রাব্িবকা”
শব্দিটও সিরেয় িদেয়েছন। আজ একই পিলিস িনেয় রাজনীিতেত েনেমেছন
তাঁর কন্যা েশখ হািসনা। েশখ হািসনা সংিবধান েথেক “আল্লাহর উপর
আস্থা”র প্রকাশিট িবলুপ্ত কেরেছন। অথচ প্রিত কর্েম ও প্রিত পেদ
আল্লাহর উপর আস্থািট ঈমােনর স্বতঃস্ফুর্ত প্রকাশ।আগুণ েযমন
উত্তাপ িদেবই, মু’িমেনর ঈমান েতমিন মহান আল্লাহর উপর আস্থার

প্রকাশ ঘটােবই। মু’িমন ব্যক্িত তাই কথায় কথায় ইনশাল্লাহ বেল।
মুসলমানেদর সংিবধােন তাই “আল্লাহর উপর আস্থা”র কথািটও থােক।
িকন্তু আওয়ামী-বাকশালীেদর েসিট সহ্য হয়িন।

ব্যর্থতা শত্রু-িমত্র েচনায়
ধর্ম িনেয় বাঁচেত হেল জরুরী হয় অধর্মেক জানা। নইেল ধর্ম বাঁেচ
না। হালােলর সােথ হারােমর িবধান জানা এজন্যই ইসলােম ফরজ। সমােজ
েচার-ডাকাত-ঘুষেখার-ব্যািভচািরেদর েচনা ও তােদর শাস্িতদােনর
কাজিট যথার্থ না হেল েস সমােজ বসবাস অসম্ভব হেয় পেড়। রাজনীিতেতও
েতমিন ফরজ হেলা ইসলাম,েদশ ও গণতন্ত্েরর শত্রুেদরও জানা এবং
জনগেণর সামেন তােদরেক পিরিচত কের েদয়া। কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র
িডগ্ির না িনেয়ও প্রােণ বাঁচা যায়, িকন্তু েক শত্রু আার েক িমত্র
-এ জ্ঞানটুকু না থাকেল েদশ তখন রাজৈনিতক দুর্বৃত্তেদর হােত
অিধকৃত হয়। জনগণেক তাই শুধু নামায-েরাযার মাসলা-মাসােয়ল,অক্ষর
জ্ঞান বা পািটগিণেতর িহসাব-িনকাশ েশখােল চেল না। রাজৈনিতক
জ্ঞানদানও
জরুরী।
সমােজর
আবু
লাহাব,আবু
েজহলেদর
ন্যায়
দুর্বৃত্তেদরও িচনেত হয়। অথচ বাংলােদেশ েস জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানদােনর
কাজিটই হয়িন। এ দািয়ত্বিট িছল েদেশর েলখক, বুদ্িধজীবী, আেলম সমাজ
ও রাজনীিতিবদেদর। িকন্তু তারা েস দািয়ত্বপালেন ব্যর্থ হেয়েছন।
েদশ ও জনগেণর শত্রুিমত্র েচনায় প্রচণ্ড ফাঁিক রেয় েগেছ। ফেল
েদশ,গণতন্ত্র ও ইসলােমর চরম শত্রুগণ ঢুেক পেড়েছ েদেশর রাজনীিত ও
প্রশাসেন। বাংলােদশ আজ িবষাক্ত শাপেদর হােত তাই কুক্িষগত।েদশ ও
েদেশর জনগণ এখন এেদর হােত আষ্েটেপৗেড় আবদ্ধ। এেদর িবষাক্ত েছাবেল
িবষাক্ত হেয় উেঠেছ সমগ্র প্রশাসন।

শত্রুপক্েষর িবিনেয়াগ ও িবজয়
বাংলােদেশর রাজনীিতেত ইসলােম শত্রুপক্ষ বহুদূর এিগেয় েগেছ। েদেশর
রাজনীিতেত তারাই িবজয়ী পক্ষ। মুিজব তার শাসনামেল এতটা প্রিতষ্ঠা
পানিন, যতটা প্রিতষ্ঠা েপেয়েছন আজ । হাজার হাজার মন্িদেরর
পুরািহতগণ িদবারাত্র খাটেল শাপ-শকুন ও গরু-বাছুেড়র ন্যায়
জােনায়ারেকও ভগবান রূেপ প্রিতষ্টা েদয়া য়ায়। পুরুেষর িলঙ্গেকও
পুজনীয়
করা
যায়।
এভােব
পরািজত
করা
যায়
মহান
আল্লাহর
দ্বীনেক।শয়তােনর িবপুল সংখ্যক এেজন্ট েতা িদবারাত্র একাজিটই কের।

িহটলার, মুেসািলিন,বুশ, ব্েলয়ােরর ন্যায় িনষ্ঠুরগণও েতা এভােব
েনতারূেপ স্বীকৃিত েপেয়েছ। বাংলােদেশ েতা েসিটই ঘেটেছ। ফেল েদেশ
১৫ েকািট মুসলমান থাকেত মহান আল্লাহর শিরয়তী িবধান আস্তাকুঁেড়
িগেয় পেড়েছ। আর আদালেত প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ কােফরেদর রিচত আইন। -েয
আইেন সূদ িনিষদ্ধ নয়। িনিষদ্ধ নয় পিততাবৃত্িত। বরং এ আইন
েমাতােবক রাষ্ট্রীয় ভােব প্রহরা েদয়া হয় সূদী ব্যংক ও
পিততাপল্িলেক। েশখ মুিজেবর ন্যায় ইসলামিবেরাধী, মানবতািবেরাধী ও
গণতন্ত্রহত্যাকাির িনষ্ঠুর স্ৈবরাচাির ব্যক্িত েতা প্রিতষ্ঠা
েপেয়েছ েস পেথই। এবং আজ
তাঁর প্রিতষ্ঠা বাড়ােত আদালেতর
িবচারকেদরও লািঠয়াল রূেপ ব্যবহার করা হচ্েছ। তাঁেক স্বাধীনতার
েঘাষক ও জািতর িপতা বলেত হেব –এরূপ হুকুম জাির করা হচ্েছ এখন
আদালেতর কক্ষ েথেক। অথচ বাহাত্তর েথেক পঁচাত্তেরর শাসনামেল এমনিট
িছল না। তখন েকউ তােক সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ বাঙালী বেলিন। তাঁর
প্রিত সম্মান েদখােনার হুকুম িদেয় আদালত েথেকও েসিদন ফরমান জাির
হয়িন।

িবজয়ী শয়তােনর এেজন্ডা
মানুষ মাত্রই স্বপ্ন েদেখ। প্রেতক্েযর জীবেন িনেজেক িনেয় এবং
েদশেক িনেয় িকছু ভাবনাও থােক। জীবন ও জগত িনেয় কােফর েযমন স্বপ্ন
েদেখ, েতমিন ঈমানদারও স্বপ্ন েদেখ। তেব ঈমানদার ও েবঈমােনর
স্বপ্ন কখেনা এক নয়। স্বপ্ন বা ভাবনার মধ্েযই ব্যক্িতর আসল
পিরচয়। এখােন পিরচয় েমেল েযমন ঈমানদািরর, েতমিন েবঈমানীরও।
স্বপ্ন ও ভাবনা েথেকই জন্ম েনয় রাজনীিতর। তাই স্বপ্ন ও ভাবনা না
থাকেল ব্যক্িতর রাজনীিত থােক না। পশুর েসিট থােক না বেল পশুর
পিরচয় িনছক পশু রূেপ। পশুর আস্তাবেল তাই রাজনীিতর জন্ম হয়না।
বস্তুতঃ রাজনীিত হেলা মানুেষর স্বপ্ন পূরেণর হািতয়ার। েস স্বপ্ন
পূরেণ ব্যক্িত েযমন কর্েম নােম,েতমিন রাজনীিতেতও আত্মিনেয়াগ কের।
সময়,শ্রম,অর্থ,েমধার পাশাপািশ এমনিক িনেজর জীবনও িবিণেয়াগ কের।
মুসলমান েতা েস স্বপ্ন পূরেণ শহীদও হয়। শহীেদর রক্ত এখােন
শক্িতশালী অস্ত্র িহসােব কাজ কের। মহান আল্লাহর কােছ ব্যক্িতর
শহীদ হওয়াটাই তাঁর জীবেনর সর্বশ্েরষ্ঠ অর্জন। কারণ ব্যক্িত এখােন
প্রাণ েদয় ব্যবসা বা সম্পত্িত বাড়ােত নয়,বরং আল্লাহর দ্বীেনর
িবজয় বাড়ােত। ফেল মহান আল্লাহর কােছ এর েচেয় বড় েনককর্ম েনই। এমন
েনককর্েমর িবিনমেয় মু’িমন ব্যক্িতিট েরহাই পােব আেখরােত িবচােরর
কাঠগড়ায় জবাবেদহী েথেক। অথচ েস িবচার েথেক অন্যকােরা এত সহেজ

েরহাই েনই।
মু’িমেনর জীবেন এখােন েয স্বপ্ন বা ভাবনািট কাজ কের েসিট আল্লাহর
দ্বীেনর িবজেয়র ভাবনা। এখােন আল্লাহর এেজণ্ডার সােথ মু’িমন তাঁর
িনেজর বাঁচার এেজণ্ডােক এক কের েফেল। েস তখন পিরণত হয় িহজবুল্লাহ
বা আল্লাহর বািহনীর মুজািহদ। তার জীবেন শুরু কের িজহাদ। মহান
আল্লাহর েস সর্বকালীন এেজণ্ডািট েঘািষত হেয়েছ এভােবঃ “িতিনই েসই
মহান আল্লাহ িযিন সিঠক পথ ও সত্যদ্বীনসহ রাসূলেক প্েররণ কেরেছন এ
জন্য েয তাঁর দ্বীন েযন সকল ধর্ম ও মেতর উপর িবজয়ী হয়।” সুরা সাফ
আয়াত ৯, সুরা তাওবাহ আয়াত ৩৩, সুরা ফাতহ আয়াত ২৮)। তাই আল্লাহর
দ্বীনেক
ন্যাশনািলজম,
ক্যািপটািলজম,
েসাসািলজম,েসক্যুলািরজম,িহন্দুধর্ম, খৃষ্টানধর্ম ও অন্য েকান
ধর্েমর উপর িবজয়ী করার িজহাদিট েকান েমৗলবাদী রাজৈনিতক দেলর বা
েকান েমৗলানা-েমৗলভীর এেজণ্ডা নয়। বরং েসিট েখাদ মহান আল্লাহর।
ঈমানদার হওয়ার শর্ত্বই হেলা মহান আল্লাহর েস এেজণ্ডার সােথ
পুরাপুাির একাত্ব হেয় যাওয়া। েস এেজণ্ডার েয েকান িবেরাধীতাই
কুফির বা েবঈমানী। এমন িবেরাধীতা মূলত শয়তােনর কাজ। অথচ েতমন
িবেরাধীতায় েনেমিছেলন েশখ মুিজব। েশখ হািসনা ও তার বািহনীর হােত
আজও েসটাই হেলা মুিজেবর িলগ্যাসী।

দখলদাির শয়তােনর
শয়তান মানুষেক শুধু নামায-েরাযা েথেক িবচ্যুত কের না,বরং তার মূল
টার্েগটিট রাজৈনতীক অঙ্গেনর উপর দখলদাির। কারণ েয েকান জনগণ বা
উম্মাহ শক্িত পায় তার রাজনীিত েথেক। শয়তানী শক্িতর হােত রাজনীিতর
ময়দানিট অিধকৃত হেল ধর্মপালন ও মসিজদ-মাদ্রাসার উপরও তার দখলদাির
প্রিতষ্িঠত হয়। তখন মুসিলম েদশেক খণ্িডত করা বা মসিজদমাদ্রাসাগুেলােক আস্তাবল বানােনা বা েসগুেলােক িজহাদ-শূণ্য করার
কাজ সহজতর হেয় যায়। তখন অিত সহজ হয় ইসলামেক পরািজত করা এবং
মুসলমানেদর
শক্িতহীন
করার
কাজ।
তাই
পুঁিজবাদী,জাতীয়তাবাদী,সমাজবাদী ও ঔপিনেবিশক শয়তানী শক্িত যখনই
সুেযাগ েপেয়েছ তখন মসিজদ-মাদ্রাসা ভাঙ্গায় মনেযাগী না হেয় প্রথেম
েসেদেশর রাজৈনিতক ক্ষমতা হােত িনেয়েছ,এরপর হাত িদেয়েছ ধর্মপালেন।
তাই শয়তােনর অনুচরেদর দখলদািরেত মুসলমানেদর রাজৈনিতক মানিচত্ের
েযমন ধ্বেস েগেছ,েতমিন িবনষ্ট হেয় েগেছ ধর্মীয় িবশ্বাস তথা
েচতনার মানিচত্রও। িবনষ্ট হেয়েছ ইসলােমর সর্েবাচ্চ ইবাদত িজহাদ।

মুসিলম ভূিমেত তারা িনেজরা আিবর্ভূত হেয়েছ সাক্ষাৎ শয়তান রূেপ।
এরূপ ছদ্দেবশী শয়তানেদর কারেণ ভারত ও ইসরাইেলর রাজৈনিতক ভূেগাল
িদন িদন বাড়েত থাকেলও অখণ্ড আরবভূিম েভঙ্েগ ২২িট রাষ্ট্েরর জন্ম
হেয়েছ। এেদর হােত পািকস্তান েভঙ্েগ েগেছ, সূদানও েভঙ্েগ েগেছ।
ইরাক ও আফগািনস্তানও ভাঙ্গার পেথ। অবিশষ্ঠ পািকস্তােনর উপরও
লাগাতর হামলা হচ্েছ। এভােব িদন িদন আনন্দ বাড়েছ এবং েস সােথ
শক্িত বাড়েছ শয়তানী শক্িতর। আর শয়তােনর শক্িতবৃদ্িধর েস উৎসবেক
মুসিলম
নামধাির
শয়তােনর
এেজন্টগণও
িনেজেদর
উৎসেব
পিরণত
কেরেছ।শয়তােনর
এেজণ্ডােক
িনজেদর
এেজণ্ডা
রূেপ
গ্রহণ
কের
বাংলােদেশ তােদর পক্েষ লড়াইিট লড়েছ েসক্যুলার রাজৈনিতক দেলর
কর্িমবািহনী ও বুদ্িধজীবীরা। েদেশর মসিজদ-মাদ্রাসা ভাঙ্গা িনেয়
তারা এতটা উৎসাহী নয়,বরং মূল উৎসাহিট ছলচাতুিরেত রাজৈনতীক অঙ্গন
দখেল েনয়ায়। লক্ষ্য,মহান আল্লাহর এেজণ্ডােক ব্যর্থ কের েদয়া।
ঈমানদােরর তাকওয়া হেলা,শয়তােনর েস এেজণ্ডা েথেক সতর্কতার সােথ
সর্ব-অবস্থায়
দূের
থাকা।
েসিট
েযমন
ধর্ম,অর্থনীিত
ও
সংস্কৃিতেত,েতমিন রাজনীিতেতও।শয়তােনর মূল শয়তািনিট ধরা পেড় তার
রাজনীিতেত,েতমিন রাজনীিতেত ধরা পেড় ঈমানদােরর প্রকৃত ঈমানদাির।
নামায-েরাযা,হজ-যাকােত মুনােফিকটা েতমন ধরা পেড় না,কারণ শয়তান
তার ঝান্ডা বা এেজণ্ডা িনেয় নামােযর কাতাের বা েরাযায় হািজর হয়
না। িকন্তু হািজর হয় রাজনীিতেত। ফেল রাজনীিতেত শুরু হয় প্রচণ্ড
মুনােফিক ও িবদ্েরাহ। শুরু হয় ঈমানদার সাজার ছদ্দেবশ। ফেল
িনর্বাচন কােল রাজনীিতেত বােড় টুিপ,তসিবহ ও মাথায় কােলা পট্িট বা
রুমাল বাধার কদর।বােড় পীেরর ওরস,তাবিলগী এজেতমায় ও দরেবেশর দরগায়
হািজরা
সােজ।

েদয়ার

আগ্রহ।

ইসলােমর

স্বেঘািষত

শত্রুরাও

তখন

ধার্িমক

বন্ধু গণ্য হচ্েছ আল্লাহর শত্রু
ব্যক্িতর েচতনা, চিরত্র, রুিচেবাধ ও জীবনেবােধর সিঠক পিরচয় েমেল
তার বন্ধুেদর েদেখ। সমােজ বা রাজনীিতেত েস ব্যক্িতিট নানা রূেপ
সাজেলও বন্ধুিটেক েবেছ েনয় একান্ত িনেজর মত কের। নইেলন্ধুত্ব জেম
না। েতল ও পািন েযমন িমেশ না,দুই িভন্ন চিরত্েরর মানুেষর মােঝও
েতমিন বন্ধুত্ব জেম না। দুর্বৃত্তরা এজন্যই েকান চিরত্রবান ভােলা
মানুষেক বন্ধু রূেপ গ্রহণ কের না। মদ্যপায়ীরা মদ্যপায়ীেদর,
ব্যািভচািররা
ব্যািভচারীেদর
এবং
ইসলােমর
শত্রুরা
ইসলােমর

শত্রুেদর বন্ধু রূেপ গ্রহণ কের েতা একারেণই। তাই েক কােক বন্ধু
বা শত্রু রূেপ গ্রহণ করেলা েসিট সামান্য িবষয় নয়,বরং মানব জীবেনর
অিত গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। এর মধ্য িদেয় িদেয় ধরা পেড় ব্যক্িতর
প্রকৃত ঈমানদাির ও কুফির। িবষয়িট এতই গুরুত্বপূর্ণ েয পিবত্র
েকারআন হালাল-হারােমর পাশাপািশ কােক বন্ধু রূেপ গ্রহণ করেত হেব
েস িবষেয়ও সুস্পষ্ট িনর্েদশনা িদেয়েছ। বলা হেয়েছ,“মু’িমনগণ েযন
ঈমানদারেদর বাদ িদেয় কােফরেদরেক বন্ধরূেপ গ্রহণ না কের। েয েকউ
এরূপ করেব তার সােথ আল্লাহর েকান সম্পর্ক থাকেব না।” -(সুরা আল
ইমরান,আয়াত ২৮)।মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক এিট এক মহা হুিশয়াির।
আল্লাহর সােথ বান্দাহর সম্পর্ক থাকেব িক থাকেব না তা িনর্ধািরত
হেব বন্ধু রূেপ েস কােদরেক গ্রহণ করেলা তার উপর। তাই ঈমানদার
ব্যক্িত অিত সতর্ক হেয় যায় বন্ধুরূেপ কাউেক গ্রহণ করার ক্েষত্ের।
তাই মুিজবেক েচনার েমাক্ষম উপায় তার মােঠর বক্তৃতা নয়। বড় বড়
বুিলও নয়। বরং েস জন্য নজর িদেত হেব তাঁর বন্ধুেদর প্রিত।
আল্লাহর হুিশয়াির মুিজেবর কােছ গুরুত্ব পায়িন, গুরুত্ব েপেয়েছ েয
েকান ভােব ক্ষমতায় যাওয়া। তােত েদশ ও েদশবাসীর জানমােলর িবপুল
ক্ষয়ক্ষিত েহাক তা িনেয় েকান ভাবনা িছল না। ক্ষমতালােভর েস
লক্ষ্য িনেয়ই িতিন ভারেতর ন্যায় শত্রু েদেশর সােথ েশখ মুিজব
আগরতলা ষড়যন্ত্র কেরেছন। িতিন অিত ঘিনষ্ট বন্ধু রূেপ েবেছ
িনেয়েছন
মিনিসং,ফিনভূষন
মজুমদার
,িচত্তরঞ্জন
সুেতার,কািলপদ
ৈবদ্য, মনরঞ্জন ধর,ইন্িদরা গান্িধর মত ব্যক্িতেদর। তােদর সােথ
েযমন রাজনীিত কেরেছন,েতমিন তােদর পরামর্শ মত েদশও চািলেয়েছন।
বাংলােদেশর ইসলামপন্িথেদর কােছ মুিজেবর এ েগাপন ষড়যন্ত্র েগাপন
থােকিন। তাই েদেশর হাজার হাজার আেলেমর মধ্য েথেক েকান প্রিসদ্ধ
আেলমই তার কােছ িভেড়িন। মুিজব িনেজও েকান আেলমেক কােছ ডােকনিন।
কাউেক েকান গুরুত্বপূর্ণ পদও েদনিন। িবশ্েব ৫০ িটর েবশী মুসিলম
রাষ্ট্র,িকন্তু কােরা সােথই মুিজেবর বন্ধুত্ব জেমিন। অথচ
বন্ধুত্ব জেমেছ ভারত ও েসািভেয়ত রািশয়ার ন্যায় মুসিলম-দুষমন
েদেশর সােথ। এরপরও িক বুঝেত বাঁিক থােক িতিন েকান পক্েষর েলাক?
গণতন্ত্র ও স্বাধীনতােক মুিজব শুরুেতই আস্তুাকুঁের েফেল িছেলন।
স্বাধীনতার বদেল এেনেছন পরাধীনতা। স্বাধীনতা িদেয়েছন িনজ পিরবার,
িনজ দল ও িনজপ্রভু ভারতেক।
সন্ত্রাস ও লুন্ঠেন তােদরেক েদয়া
স্বাধীনতািট িছল সীমাহীন। মুিজব শাসনামেল েস স্বাধীনতার প্রেয়াগ
এতটাই হেয়েছ েয তােত ১৯৭৪ সােল েদেশ ভয়ানক দুর্িভক্ষ েনেম এেসেছ।
এবং েস দুর্িভক্েষর মাধ্যেমর লক্ষািধক মানুেষর জীবেন মৃত্যু েডেক
আনার ব্যবস্থা কেরেছন। কুকুর শৃগােলর মত মানুষ মেরেছ তখন পেথ

ঘােট। ৩০ হাজােরর েবশী মানুষেক হত্যা কেরেছন রক্িষবািহনী িদেয়।
একাত্তেরর যুদ্েধও এত মানুেষর মৃত্যু ঘেটিন।
পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ “ইন্নািদনা ইন্দাল্লােহল ইসলাম”।
অর্থঃ িনশ্চয়ই আল্লাহর কােছ একমাত্র গৃহীত ধর্ম হেলা ইসলাম। এর
অর্থ দাঁড়ায় ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মেক ধর্ম বলাই মহাপাপ। এ পাপ
ব্যক্িতেক কােফের পিরনত কের। অথচ িবশ্বজুেড় ধর্েমর নােম এ ধর্মই
প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ। েতমিন েধাকাবািজ হেয়েছ গণতন্ত্েরর সােথ।
মুর্িতপুঁজা, শাপপুঁজা, গরুপুঁজা ও িলঙ্গপুঁজার ন্যায় চরম অধর্ম
েযমন ভারেত ধর্মরূেপ
স্বীকৃত, েতমিন বাংলােদেশ পরাধীনতােক
প্রচার েপেয়েছ স্বাধীনতা বেল। স্বাধীনতার নােম পািকস্তান আমেল
এতবড় ধাপ্পাবািজ হয়িন। পািকস্তান আমেলর েস স্বাধীনতা েযমন মুসিলম
লীগ েনতাকর্মীেদর জন্য িছল েতমিন আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দেলর
জন্যও িছল। তাই মুিজবেক েসিদন গুম করা হয়িন, িরমান্েড িনেয়
পুিলশী িনর্যাতন করা হয়িন, এবং তােক ডান্ডােবিরও পড়ােনা হয়িন।
বরং েজেল তােক প্রথম শ্েরণী েদয়া হেয়েছ। অথচ আজেকর পরাধীন
বাংলােদেশ েসিট িবেরাধী দলীয় েনতাকর্মীেদর জন্য ভাবাও যায় না।
পিবত্র

েকারআেন

বলা

হেয়েছ,“আল্লাহতায়ালা

ঈমানদােরর

বন্ধু,এবং

িতিন তােদরেক অন্ধকার েথেক আেলার িদেক িনেয় যান। আর যারা কােফর
তােদর বন্ধু হেলা শয়তান। শয়তান তােদরেক আেলা েথেক অন্ধকাের িনেয়
যায়।” –(সুরা বাকারা আয়াত ২৫৭)।ঈমানদার হওয়ার পুরস্কার ও মর্যদা
তাই িবশাল। েস মহা পুরস্কার ও মর্যাদািট হেলা মহান আল্লাহর বন্ধু
হেয় যাওয়ার। আল্লাহর বন্ধু হওয়ার বরকেতই মু’িমেনর জীবেন আেস
আেলাময় সত্যপথ। েস আেলাময় পথ েবেয় মু’িমেনর জীবেন জুেট জান্নাত।
অপর িদেক েবঈমান তথা ইসলােমর িবপক্ষ শক্িত হওয়ার শাস্িত ও
অমর্যাদািটও িবশাল। েসিট শয়তােনর বন্ধু হওয়ার। তখন তার জীবন জুেড়
আেস গভীর অন্ধকার। অন্ধকােরর পথ েবেয় েস জুেট জাহান্নােম।
তেব
মুিজব
িনেজই
শুধু
শয়তােনর
পেথ
যানিন,েটেনেছন
সমগ্র
বাংলােদশেকও।েসিট বাংলােদেশর মািটেত ইসলােমর শিরয়তী িবধােনর
প্রিতষ্ঠা রুেখ। একােজ িতিন ভারেতর কােফর সরকারেক বন্ধু রূেপ
গ্রহণ কেরিছেলন। িতিন িনিষদ্ধ কেরিছেলন সকল ইসলািম দলেক,এবং
সীিমত কেরিছেলন ইসলামচর্চােক। “ইসলাম” ও “মুসিলম” এ দু’িট শব্দেক
িতিন সিরেয়িছেলন বাংলােদেশর নানা প্রিতষ্ঠান েথেক। তাই প্রশ্ন
হেলা,ইসলােমর এরূপ িবরুদ্ধাচারেনর পরও িক েকান ব্যক্িত আল্লাহর
বন্ধু হেত পাের? এরূপ কাজ েতা শয়তােনর ও তার বন্ধুর। প্রশ্ন
হেলা,শয়তােনর এরূপ একিনষ্ট বন্ধুেক েকান ঈমানদার িক িনেজর বন্ধু

রূেপ গ্রহণ পাের? েস ব্যক্িতিট িক হেত পাের ১৫ েকািট মুসিলম
অধ্যুিষত বাংলার বন্ধূ তথা বঙ্গবন্ধু? েসিট বলেল বা েমেন িনেল িক
ঈমান থােক? সমােজর আবু লাহােবেদর ন্যায় ইসলােমর প্রিতষ্ঠািবেরাধীেদর “বন্ধু” বা “জািতর িপতা” বলা ইসলােমর িশক্ষা নয়,নবীজী
(সাঃ)র সূন্নতও নয়। বরং তার িবরুদ্েধ “ধ্বংস েহাক” বলাই েতা মহান
আল্লাহর সূন্নত। “সুরা লাহাব”েয় আবু লাহােবর িবরুদ্েধ েস
স্েলাগানিট শুিনেয়েছন েখাদ মহান আল্লাহতায়ালা। ঈমানদােরর দািয়ত্ব
তাই মহান আল্লাহর েস সূন্নতেক িনষ্ঠার সােথ পালন করা। তাছাড়া
মুিজব ও তাঁর দেলর অপরাধ িক আবু লাহােবর েচেয় কম? আবু লাহাব
মক্কার ন্যায় এক ক্ষুদ্র জনপেদ ইসলােমর প্রসার ও প্রিতষ্ঠা রুখেত
েচষ্টা কেরিছল। আর মুিজব আল্লাহর শিরয়িত িবধােনর িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহীর
েবেশ
দাঁিড়েয়িছল
বাংলােদেশর
ন্যায়
এক
িবশাল
জনেগাষ্িঠর েদেশ।
িহন্দু ধর্েম িবশ্বাসী ব্যক্িতিট মািটর পুতুল,শাপ-শকুন ও গরুবাছুড়েক ভগবান বলেব এবং েসগুেলােক ভক্িত ভের পুজা িদেব েসিটই
স্বাভািবক। কারণ েসটাই তার ধর্ম। েতমিন আল্লাহর শিরয়িত িবধােনর
িবরুদ্েধ শত্রুতা েয আওয়ামী-বাকশালীেদর রাজনীিতর মূল লক্ষ্য,তারা
েশখ মুিজবেক “জািতর িপতা” বা “বঙ্গবন্ধু” বলেব েসিটও স্বাভািবক।
কারণ েশখ মুিজব ও তাঁর অনুসািরগণ ইসলােমর প্রিত অঙ্িগকার িনেয়
তারা রাজনীিত কের না এবং েস দাবীও তারা কের না। বরং ইসলােমর
প্রিতপক্ষ হ্ওয়াটাই তােদর িমশন। ফেল ইসলাম-িবনাশী েস রাজনীিতর েস
েনতািটেক তারা সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ বাঙালী বলেব তােত আর িবস্ময়
িকেসর? গরু-বাছুড়,শাপ-শকুন ও মুর্িত যিদ েনােবলপ্রাইজ িবজয়ী েকান
িহন্দু েথেক পুঁজা পায় তােত িক অবাক হওয়ার িকছু থােক? েতমিন
আওয়ামী বাকশালীেদর কােছ েশখ মুিজবও যিদ শ্েরষ্ঠ বাঙ্গালীর েখতাব
পায় তােতই বা িবস্মেয়র িক? িকন্তু যােদর মেন সামান্যতম ঈমান
আেছ,এবং েস ঈমােনর বরকেত নামায-কালাম পেড় এবং আল্লাহর দ্বীেনর
প্রিতষ্ঠায় সামান্য অঙ্িগকারও রােখ তারাও যিদ এমন ব্যক্িতেক
বঙ্গবন্ধু বা জািতর িপতা বেল তেব তার েচেয় িবস্মেযর আর িক থাকেত
পাের? ইসলােমর শিরয়িত িবধােনর প্রিতষ্ঠা রুখা েতা শয়তােনর
এেজণ্ডা। অথচ েস এেজণ্ডা িনেয় রাজনীিত কেরেছন েশখ মুিজব ও তার দল
আওয়ামী লীগ। ফেল তােক বন্ধু বা েনতা বলেল িক ঈমান থােক?

শয়তানেক খুিশ করার রাজনীিত

পাপ শুধু পুতুল পুজা,শর্পপুজা বা গরুপুজা নয়,বরং মহাপাপ ও
শাস্িতেযাগ্য অপরাধ হেলা যারা ইসলােমর শিরয়ত প্রিতষ্ঠার রাজনীিতর
যারা িবেরাধী তােদর সম্মান েদখােনা,তােদর েভাট েদয়া বা তােদর
পক্ষ েনয়া। এ অপরাধ েতা েখাদ আল্লাহর িবরুদ্েধ যুদ্ধ েঘাষনার।
েকারআেনর ভাষায় এরা হেলা “মুফেছদ িফল আরদ”
তথা জিমেনর উপর
ফ্যাসাদসৃষ্িট। মহান আল্লাহতায়ালা এমন ফ্যাসাদেক মানবহত্যার
েচেয়ও জঘন্য ক্ষিতকর বেলেছন। খিলফােয় রােশদার যুেগ এ অপরােধ
মৃত্যুদণ্ড েদয়া হেতা। অথচ িবস্মেয়র িবষয় বাংলােদেশর মত একিট
মুসিলম সংখ্যাগিরষ্ঠ মুসিলম েদেশ েস পাপ এবং েস অপরাধিট হচ্েছ
অহরহ। আল্লাহর হুকুেমর িবরুদ্েধ যুদ্ধ ও িবদ্েরাহ হচ্েছ েদেশর
রাজনীিত,
অর্থনীিত
ও
সংস্কৃিতর
সর্বত্র
জুেড়।
েদশিটেত
পিততাবৃত্িতর ন্যায় প্রকাশ্য ব্যিভচারেকই শুধু আইনগত ৈবধতাই েদয়া
হয়িন,ৈবধতা ও প্রিতষ্ঠা েদয়া হেয়েছ সূদী ব্যাংক ও মেদর ব্যবসােক।
প্রবল ভােব প্রিতষ্ঠা েদয়া হেয়েছ শিরয়ত-িবেরাধী েসক্যুলার
রাজনীিতেক। অপরিদেক অসম্ভব করা হেয়েছ ইসলামপন্িথেদর রাজনীিতেক।
েকান ঈমানদার-অধ্যুিষত েদেশ িক এটা ভাবা যায়? অথচ একিট মুসিলম
েদেশ হওয়া উিচত িছল এর উল্েটািট। ইসলাম িবেরাধী এমন রাজনীিতেত
ভারত ও মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর ন্যায় েদশ এবং শয়তানই খুিশ হেত
পাের। আর আওয়ামী লীেগর রাজনীিত েতা শয়তানেক খুিশ করার রাজনীিত।
েসিট শুধু আজ নয়, বাংলােদেশর জন্েমর পূর্ব েথেকই।

অসহ্য েদেশর মানিচত্র
তেব ভারেতর করদ রাজ্য বা “িভক্ষার তলাহীন ঝুিল”েত পিরণত করাই
আওয়ামী-বাকশালীেদর একমাত্র এেজন্ডা নয়। কারণ ভারেতর এটাই একমাত্র
লক্ষ্য নয়। ভারত চায় আেরা বড় কাজ। েসিট বাংলােদেশর মািট েথেক
ইসলােম সরােনার। ভারেতর েপেটর মধ্েয ১৬ েকািট মানুেষর েমৗলবাদী
বাংলােদেশর অবস্থান ভারেতর জন্য সবেচেয় বড় হুমকী। এেত েপেটর
মধ্েয টাইম েবামা িনেয় ঘুমােনার িবপদ। বাংলােদেশ ইসলািম েচতনা
েবেড় উঠেল যখন তখন এ েবামা িবস্েফারণ ঘটােত পাের। ফেল ভারত চায় এ
েবামােক বারুদমূক্ত করেত। আর েস বারুদ হেলা েমৗল ইসলাম। ফেল ভারত
চায় িড-ইসলামাইেজশন। অর্থাৎ চায় ইসলাম েথেক দূের সরােত। এবং েসিট
কালচারাল কনভার্শেনর মাধ্যেম।
১৯৪৭ সােল ব্িরিটশ সরকােরর পক্ষ েথেক র্যাডক্িলফ েরােয়দাদ বাংলার
মাঠ-ঘাট ও গ্রাম-গঞ্জ িদেয় এঁেকেবঁেক তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােনর

েয মানিচত্রিট এঁেকিছল তার মধ্েয েযিট ফুেট উেঠিছল েসিট বাংলা
ভাষা, অখন্ড বাংলা বা ভাষািভত্িতক বাঙালী জািতর িচত্র নয়,বরং েস
িচত্রিট দুই বাংলার দুই িভন্ন সাংস্কৃিতক িবভাজেনর। তাই
বাংলােদেশর েদেহ আজ ও ১৯৪৭েয়র পািকস্তােনর ছাপ,েস ছাপিট
সাংস্কৃিতক িভন্নতার। এবং েস িভন্নতার মূেল ইসলাম। সাতচল্িলেশ
পািকস্তান
গেড়
উেঠিছল
শুধু
অর্থৈনিতক
প্রেয়াজেন
নয়,বরং
উপমহােদেশর মুসলমানেদর প্রচণ্ডতর এক ধর্মীয় ও সাংস্কৃিতক
প্রেয়াজেন। মুিজব েস পািকস্তানী প্রেজক্টেক েদশিটর সংখ্যাগিরষ্ঠ
পূর্বপািকস্তানী নাগিরকেদর জন্য অসম্ভব কের িদেয়েছন। একাত্তেরর
পর েস প্রেয়াজন েমটােনা এখন অসম্ভব হেয় পেড়েছ। ভারেতর মুসলমানেদর
ন্যায় আজ একই িবপর্যেয় পেড়েছ বাংলােদেশর মুসলমান। মুসিলম িবেরাধী
সাম্প্রদায়ীক ভারতীয় িহন্দুেদর কােছ মুিজব এজন্যই এতটা প্িরয়।
ভারেতর কােছ আজও

অিত অসহ্য হেলা বাংলােদেশর ১৯৪৭-েয়র এ ধর্মীয় ও

সাংস্কৃিতক মানিচত্র। ভারত একাত্তের এেদেশর ভূেগােলর উপর সামিরক
দখলদাির েপেলও েস সাংস্কৃিতক মানিচত্র িবেলাপ করেত পািরিন।
স্বাধীন েদশ রূেপ বাংলােদেশর েবঁেচ থাকার শক্িতর মূল উৎস্যিট
পশ্িচম বাংলা বা ভারত েথেক িভন্নতর এ সাংস্কৃিতক এ মানিচত্র। তাই
শত্রুর নজর পেড়েছ বাংলােদেশর এই সাংস্কৃিতক মানিচত্েরর িদেক।
শত্রুপক্ষ েসিটর িবেলাপ চায়,এবং েসিট বাংলােদেশর মানুষেক ইসলাম
েথেক দূের সরােনার মাধ্যেম। এজন্যই ভারেতর িবিনেয়াগ প্রচণ্ড ভােব
েবেড়েছ বাংলােদেশর সাংস্কৃিতক ময়দােন।

সবেচেয় বড় িবপদ
েশখ মুিজব ভারেতর হােত েদেশর েভৗেগািলক ও অর্থৈনিতক মানিচত্র
তুেল িদেয়িছেলন। েশখ হািসনা তুেল িদচ্েছ েদশবাসীর েচতনার
মানিচত্র। ফেল শয়তানী শক্িতর হােত দ্রুত অিধকৃত হচ্েছ েদেশর ধর্ম
ও িশক্ষা-সংস্কৃিতর অঙ্গন। বাংলার সুলতািন যুেগ ইসলােমর দ্রুত
প্রসার েরােধ ৈচতন্যেদেবর উদ্ভব ঘিটেয়িছল। তার ভক্িত-মূলক গান
মানুষেক ইসলাম েথেক দ্রুত আড়াল কেরিছল। একই লক্ষ্েয বাংলােদেশ
আনা হচ্েছ রবীন্দ্রনাথেক। ৈচতন্যেদেবর ন্যায় তােকও এক মহােদব
রূেপ প্রিতষ্ঠা েদয়া হচ্েছ। এিট এখন আওয়ামী লীগ ও ভারেতর েযৗথ
প্রেজক্ট। একােজ ভারত েথেক শত শত েকািট টাকার অর্থই শুধু আসেছ
না,হাজার হাজার সাংস্কৃিতক ৈসন্যও আসেছ। ফেল বাড়েছ ভারেতর
সাংস্কৃিতক দখলদাির। ১৫ েকািট মুসলমানেদর রাজস্েবর অর্েথ েকারআন-

হাদীস ও নবীচিরত ছাপার ব্যবস্থা না হেল িক হেব,প্রিতবছর শত শত বই
ছাপা হচ্েছ রবীন্দ্রনােথর উপর। বাড়েছ রবীন্দ্রসঙ্িগেতর বছরব্যাপী আেয়াজন। এেত ভ্রষ্টতা বাড়েছ েদেশর নতুন প্রজন্েমর মােঝ।
ধর্মান্তর না হেলও এেত িবপুল ভােব ঘটেছ কালচারাল কনভার্শন। ফেল
আজ
েথেক ৫০ বছরেদশবাসীর জন্য মুসলমান থাকািট যতটা সহজ িছল আজ
ততটাই কিঠন হেয় পড়েছ। বাংলােদেশর জন্য এিটই আজ সবেচেয় বড় িবপদ।
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