অধ্যায়
দশ:
ইসলামশূণ্যতা

মুক্িতযুদ্েধ

সংকট ইসলামশূণ্যতার
বাংলােদেশর স্বাধীনতার যুদ্েধ সবেচেয় বড় সংকটিট িছল আদর্েশর।
েসিট ইসলামশূণ্যতার। েয েকান মুসিলেমর জন্য এিট এক িবশাল সমস্যা।
ঈমানদারেদর জন্য এ যুদ্েধ অংশ েনয়ার েকান জােয়জ পথ েখালা রাখা
হয়িন। ঈমানদারেদর জন্য প্রিতিট খাদ্যেক েযমন সম্পূর্ণ হালাল হেত
হয়,েতমিন প্রিতিট যুদ্ধেকও িবশুদ্ধ িজহাদ হেত হয়। নইেল েস যুদ্েধ
প্রাণ দূের থাক একিট পয়সা, একিট ঘন্টা বা একিট মুহুর্েতর
িবিনেয়াগও জােয়জ হয় না। মুসলমােনর জান-মাল ও প্রিতিট সামর্থ্যই
মহান
আল্লাহতায়ালার
েদয়া
িনয়ামত।
ব্যক্িতর
উপর
মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক অর্িপত এিট আমানতও। ব্যক্িত এখােন
ট্রাস্িট বা রক্ষক মাত্র, মািলক নয়। প্রিতিট আমানত কীরূপ ব্যয়
হেলা েস িহসাবিট প্রকৃত প্রভূ মহান আল্লাহতায়ালার কােছ আেখরােত
িদেত হেব। তাই মুসিলম মাত্রই যুদ্েধ প্রাণ িদেব একমাত্র মহান
আল্লাহতায়ালার পেথ; নইেল েস মৃত্যু হেব জািহিলয়ােতর পেথ -যা
পরকােল জাহান্নাম প্রাপ্িতেক সুিনশ্িচত করেব।তাই ঈমানদােরর
প্রিতিট প্রেচষ্টা ও যুদ্ধেক হেত হয় ইসলামেক প্রিতষ্ঠা েদয়া বা
মুসিলম ভূিমেক প্রিতরক্ষা েদয়ার স্বার্েথ। ভাষা, বর্ণ, েগাত্র বা
েকান েসক্যুলার লক্ষ্েয নয়। কারণ, মুসিলেমর কােছ একমাত্র হালাল
বা েকারআন-িনর্ধািরত মতবাদিট হেলা ইসলাম;জাতীয়তাবাদ, পুঁিজবাদ,
সমাজবাদ, েসক্যুলািরজম বা কম্যুিনজম নয়।তাই মু’িমেনর জানমাল ও
সামর্থ্েযর উপর ইসলাম িভন্ন অন্য েকান মতবাদ ও ধর্েমর অিধকার
থােক না।
ঈমানদার হওয়ার অর্থ, িনেজর জানমাল ও শক্িত-সামর্থ্য েকাথায় এবং
কার স্বার্েথ িবিনেয়াগ হেলা -সর্বমুহুর্েত েস জবাবেদহীতার েচতনা
িনেয় বাঁচা। ইসলােমর িবজেয় েস কতটা ভূিমকা রাখেলা –মু’িমেনর
জীবেন মূল িযকর বস্তুত েসিটই।যার মধ্েয েস িযকর নাই,বুঝেত হেব
তার মধ্েয ঈমানও নাই। মানব রূেপ জন্ম েনয়ার এিটই িবশাল দায়ভার, এ
দায়ভার পশুর থােকনা। েয মানব সন্তােনর মােঝ েস দায়ভার নাই,মহান
আল্লাহতায়ালা পিবত্র েকারআেন তােক পশুর েচেয়ও িনকৃষ্ট বেলেছন।
মহান আল্লাহতায়ালার প্রিতিট আমানেতর উপর একমাত্র অিধকার তাঁর;
ফেল প্রিতিট মুসিলমেক একমাত্র তাঁর িনর্েদিশত পেথ েস আমানেতর

ব্যয় িনেয় সব সময় সতর্ক থাকেত হয়। নইেল েসিট পিরণত হয় ভয়ানক
েখয়ানেত। এমন প্রিতিট েখয়ানতই কিবরা গুনাহ -পরকােল যা কিঠন
শাস্িতেক অিনবার্য কের। তাই মু’িমন ব্যক্িতর ঈমানী দায়ভার
হেলা,মহান আল্লাহতায়ালা-প্রদত্ত প্রিতিট আমানতেক সর্বপ্রকার
েখয়ানত েথেক বাঁচােনা। এিটই প্রকৃত ঈমানদারী। তাই জীবেনর প্রিত
পেদ, প্রিতিট কর্েম, প্রিতিট যুদ্েধ এবং রাজনীিতর প্রিতিট অঙ্গেন
মুসিলম ও ইসলােমর কল্যােণর িবষয়িটেক সবার শীর্েষ রাখেত হয়। এমন
এক মহৎ লক্ষ্েযর কারেণই প্রিতিট মুসিলম রাজনীিতিবদই ইসলােমর
মুজািহদ;এবং তার প্রিতিট যুদ্ধই পিবত্র িজহাদ। েস িজহােদ িনহত
হেল প্রত্েযেকই শিহদ। মু’িমেনর েচতনার এ ভূিম িক তাই জাতীয়তাবাদ,
েসক্যুলািরজম বা সমাজবােদর ন্যায় মতবাদ দ্বারা অিধকৃত হেত পাের?
হয়িন
একাত্তেরও।
মুক্িতযুদ্েধর
িপছেন
েয
দর্শনিট
কাজ
কেরিছল,মু’িমেনর েচতনা-রাজ্েয প্রেবেশর েস সামর্থ্য তার িছল না।
একাত্তেরর মুক্িত যুদ্েধর দর্শনগত িভত্িত িছল ইসলােমর বদেল
েসক্যুলার জাতীয়তাবাদ। এর রাজৈনিতক লক্ষ্য িছল িবশ্েবর সর্ববৃহৎ
মুসিলম রাষ্ট্রেক খণ্িডত কের
বাংলােদশ
িনর্মাণ।
যুদ্ধিটর

ইসলােম অঙ্গীকারশূণ্য েসক্যুলার
প্রিশক্ষণ,
অর্থ
ও
অস্ত্েরর

েজাগানদার িছল সংখ্যাগিরষ্ঠ মুর্িতপূজারী অধ্যুিষত ভারত। েস
যুদ্েধ যারা অংশ িনেয়িছল তােদরেক ভারত েয শুধু আশ্রয় িদেয়িছল তাই
নয়, তােদর রাজৈনিতক অিভভাবক রূেপও আিবর্ভূত হেয়িছল। কােফরেদর
রাজনীিতর মূল এেজন্ডা েতা ইসলাম ও মুসিলেমর ক্ষিতসাধন। েযখােনই
তারা মুসিলেমর সামান্যতম স্বার্থ েদেখ,তারা তার িবেরাধীতা কের।
ভারতীয় িহন্দুগণ তাই শুরু েথেকই পািকস্তান প্রিতষ্ঠার িবেরাধীতা
কেরিছল। এবং কখেনাই চায়িন েদশিট েবঁেচ থাকুক। অথচ মুক্িতযুদ্েধর
েচতনাধািররা মুসিলম-িবেরাধী ভারেতর েকােল িগেয় উেঠ। প্রশ্ন হেলা,
এমন একিট কােফর িনয়ন্ত্িরত যুদ্েধ ও কােফরেদর েনতৃত্েব জান ও
মােলর িবিনেয়াগ িক জােয়জ? মহান আল্লাহতায়ালা িক তােত খুিশ হন?
একাত্তের এ প্রশ্নিট িছল প্রিতিট ঈমানদােরর। এ িবষেয় মহান
আল্লাহতায়ালার কেঠার হুিশয়ািরিট হেলা, “মু’িমনগণ েযন মু’িমনগণ
ব্যতীত কািফরেদর বন্ধুরূেপ গ্রহণ না কের। েয ব্যক্িত এরূপ করেব
তার সােথ আল্লাহর েকান সম্পর্ক থাকেব না…।”–(সুরা আল ইমরান,আয়াত
২৮)। পিবত্র েকারআেন আেরা বলা হেয়েছ, “েহ ঈমানদারগণ, েতামরা আমার
শত্রু ও েতামােদর শত্রুেক বন্ধু রূেপ গ্রহণ কেরা না…।”–(সুরা
মুমতাহানা আয়াত ১)। একাত্তের আওয়ামী লীগ েনতৃবৃন্দ িনেজেদর
মুসিলম রূেপ দাবী করেলও তােদর কােছ মহান আল্লাহতায়ালার এ কেঠার
িনর্েদশনামা েকানরূপ গুরুত্বই পায়িন। বরং পিবত্র েকারআেনর

িনর্েদেশর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহই িছল তােদর রাজনীিত। ফেল ভারতীয়
কর্তা ব্যক্িতেদর িনছক বন্ধু রূেপ নয়, প্রভু রূেপ গ্রহণ কেরিছল।
এবং েসিট িছল িনছক গিদর েলােভ। ইসলাম ও মুসিলেমর স্বার্থ এখােন
গুরুত্ব পায়িন। ইসলামী েচতনাধািরর কােছ িবষয়িট এেতাটাই দৃষ্টুকটু
ও হারাম গণ্য হেয়িছল েয তােদর একজনও ভারেত িগেয় আশ্রয় েনয়িন, এবং
ভারেতর প্রিশক্ষণ ও অস্ত্র িনেয় পািকস্তােনর িবরুদ্েধ এ যুদ্েধ
অংশও েনয়িন। একাত্তের েসিট িছল েচােখ পড়ার মত িবষয়।

িজহাদ বনাম মুক্িতযুদ্ধ
আওয়ামী লীগ েনতারা িনেজরাও কখেনা একাত্তেরর যুদ্ধেক িজহাদ বেল
দাবী কেরিন। যারা িনেজেদরেক একাত্তেরর েচতনার ঝান্ডাবািহ মেন
কের, তারা আজও েসিট বেল না। বরং তােদর ভাষায় এ যুদ্েধর লক্ষ্য
িছল ইসলামী েচতনা ও েস েচতনা-িনর্ভর পািকস্তােনর ধ্বংস কের একিট
েসক্যুলার বাংলােদশ িনর্মাণ। এিটেকই তারা একাত্তেরর েচতনা বেল
দাবী কের। এ িবষয়গুিল একাত্তের ইসলামী দলগুিলর েনতাকর্মী ও
আেলমেদর কােছ অজানা িছল না। এমন যুদ্েধ একজন ঈমানদার ব্যক্িত তাই
অংশ েনয় িক কের? েকনই বা িবিনেয়াগ করেব তার মহামূল্য জীবন? মহান
আল্লাহতায়ালার েদয়া মহান আমানতিট একজন ঈমানদার েতা একমাত্র েস
যুদ্েধই িবিনেয়াগ করেব েয যুদ্ধিটেক শতকরা শত ভাগ িবশুদ্ধ িজহাদ
এবং সংঘিটত হয় একিট মুিসলম েদেশর প্রিতরক্ষায় এবং মুসিলম উম্মাহ
শক্িতবৃদ্িধেত। এ িবষয়গুিলেক সামেন েরেখই তৎকালীন েনজােম ইসলাম
পার্িটর েকন্দ্রীয় সভাপিত ও িকেশারগঞ্েজর প্রখ্যাত আেলম মাওলানা
আতাহার আলী এবং আেরা বহু আেলম মুক্িতযুদ্েধ অংশ েনয়ােক হারাম
বেলেছন। যুদ্ধকালীন ৯ মােসর পত্িরকাগুেলা খুলেল েস সমেয়র
প্রিসদ্ধ আেলমেদর এরূপ অিভমত বহু নজের পড়েব। তারা বরং িজহাদ
বেলেছন পািকস্তােনর সংহিতর পক্েষ লড়াই করােক। একাত্তের েচােখ
পড়ার মত িবষয়িট হেলা, েকান একজন িবজ্ঞ আেলমও পািকস্তান ভাঙ্গােক
জােয়জ বেলনিন। েদেশর ধর্মপ্রাণ জনগণ আেলমেদর েস অিভমতেকই গ্রহণ
কের েনয়। তারই প্রমাণ, ইসলামী জ্ঞানশূণ্য ও ইসলাম প্রিতষ্ঠায়
অঙ্গীকারশূণ্য বহু আওয়ামী লীগ কর্মী, বামপন্থী ক্যাডার ও নাস্িতক
মুক্িতযুদ্েধ েযাগ িদেলও েকান একজন আেলম, মাদ্রাসার েকান ছাত্র,
পীেরর েকান মুিরদ এবং ইসলামী দেলর েকান েনতা বা কর্মী ভারেত
যায়িন এবং মুক্িতযুদ্েধও েযাগ েদয়িন। তারা বরং রাজাকার হেয়েছ।
একাত্তেরর যুদ্ধেক তাই বাঙালী-অবাঙালীর যুদ্ধ বলািট িনেরট
িমথ্যা। এিট িছল একিট আদর্িশক সংঘাত। তাই েজনােরল মােনক শ’,

েজনােরল জগিজৎ িসং অেরারা এবং েজনােরল জ্যাকেবর ন্যায় বহু হাজার
ভারতীয় অমুসিলম অবাঙালী েযমন বাঙালী মুক্িতেযাদ্ধােদর সােথ
লেড়েছ, েতমিন বহু হাজার বাঙালী পূর্ব পািকস্তানীরাও লেড়েছ পশ্িচম
পািকস্তানী পাঞ্জাবী, পাঠান ও েবলুচী মুসিলমেদর সােথ। ভাষার
িবেভদ ও আঞ্চিলকতা তােদর মােঝ েকান েদয়াল খাড়া কেরিন। অথচ
বাংলােদেশর েসক্যুলািরস্টেদর রচনায় এ যু্দ্ধিটেক িনছক বাঙালীর
িবরুদ্েধ পাঞ্জাবীর যুদ্ধ বেল রটনা করা হেয়েছ। অথচ পািকস্তান
েসনাবািহনীর দুই শীর্ষস্থানীয় ব্যক্িত েজনােরল ইয়ািহয়া খান ও
েজনােরল িনয়াজী –এ দুই জেনর েকউই পাঞ্জাবী িছেলন না, তারা িছেলন
পাঠান।
িজহাদ বলেত একমাত্র েস যুদ্ধেকই বুঝায় যা লড়া হয় একমাত্র মহান
আল্লাহতায়ালােক খুিশ করার লক্ষ্েয এবং তাঁরই িনর্েদিশত পেথ। েকান
দল, জািত, বর্ণ, ভাষা বা ভূেগাল িভত্িতক স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্েয
নয়। অর্থদান, শ্রমদান, প্রাণদান েকান জািতর ইিতহােসই নতুন িকছু
নয়। অসংখ্য যুদ্ধ যুেগ যুেগ কােফর, ফােসক, মুনািফকগণও লেড়েছ। আজও
লড়েছ। িবপুল অর্থ, শ্রম ও রক্ত তারাও ব্যয় কের। িকন্তু তােদর েস
ত্যাগ ও েকারবানী হেলা আল্লাহর িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর পেথ। ফেল তা
হেলা আমানেতর েখয়ানত। েসক্যুলার দেলর হােত তাই েকান েদশ অিধকৃত
হেল েসখােন েস েখয়ানতটাই প্রচণ্ড ভােব বােড়। তখন যুদ্ধ হয় এবং
িবপুল অর্থ ও রক্েতর ব্যয়ও হয়।িকন্তু েসগুিল হয় ভাষা, ভূেগাল,
দল, েগাত্র, বর্ণ ও শ্েরণী স্বার্েথর নােম। তােত ইসলাম প্রিতষ্ঠা
পায় না,আর ইসলাম প্রিতষ্ঠা না েপেল িক মুসিলেমর কল্যাণ হয়? তােত
খুিশ হন িক মহান আল্লাহতায়ালা? অিধকাংশ মুসিলম েদেশ মুসিলমেদর
সবেচেয় বড় ক্ষিতটা হচ্েছ েতা মূলত এপেথ। আওয়ামী লীগও েতমিন
িনেজেদর গদীর স্বার্েথ এবং েস সােথ ভারতেক খুিশ করেত িগেয় জািতেক
এক প্রচণ্ড েখয়ানেতর িদেক ধািবত কেরেছ। কথা হেলা, মহান আল্লাহর
দরবাের তােদর জবাবিট িক হেব?

আেপােষ অনাগ্রহ
বাঙালী মুসিলেমর বহু ব্যর্থতাই অিত প্রকট ভােব ধরা পেড় একাত্তের।
তেব মূল ব্যর্থতািট ধরা পেড় ইসলামী েচতনা ও প্যান-ইসলামীক
ভাতৃত্ব িনেয় েবেড় না উঠায়। প্রকাশ পায় আেপােষ অনাগ্রহ।
বাংলােদেশর েসক্যুলািরস্টগণ আজও েস েরাগ েথেক মুক্িত পায়িন। বরং
িদন িদন তা আেরা প্রকটতর হেয়েছ। তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােনর

েসক্যুলািরস্টগণ জনগণ ভাষা ও অঞ্চেলর পিরচয়েকও জীবেনর বড় পিরচয়
গণ্য কের। ছুঁেড় েফেল েদয় মুসিলম ভাতৃত্েবর পিরচয়। অথচ ভাষা,
বর্ণ, েগাত্র বা অঞ্চেলর িভত্িতেত েয বন্ধন গেড় উেঠ েসিট প্রাকইসলািমক িনেরট জােহিলয়াত তথা অজ্ঞতা। ইসলােমর আগমন ঘেট এমন
জািহিলয়াতেক িনর্মূল করেত, পিরচর্যা িদেত নয়। প্রশ্ন হেলা,
ঈমানদােরর জীবেন এমন জািহলী পিরচয় গুরুত্ব পায় িক? পিবত্র
েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালার সুস্পষ্ট িনর্েদশিট হেলা মু’িমনেক
বাঁচেত হেব পরস্পের ভাইেয়র পিরচয় িনেয়, শত্রু রূেপ নয়। ভাতৃসুলভ
সম্পর্েকর িভত্িত হেত হেব ঈমান, ভাষািভত্িতক বা অঞ্চলিভত্িতক
বন্ধন নয়। ভাইেয় ভাইেয় িববাদ হেতই পাের। মহান আল্লাহতায়ালার
িনর্েদশ হেলা েসগুেলা িনেয় ইসলাহ বা আেপাষ করা।
সভ্য েদেশ হাজার হাজার িববােদর প্রিতিদন মীমাংসা হয় েকানরূপ
যুদ্ধ বা সংঘাত ছাড়াই। মুসিলমেদরও উিচত,মীমাংসার পথ খুঁেজ েবর
করা এবং িনেজেদর মধ্েয যুদ্ধ পিরহার করা। এিট এক ঈমানী দায়ভার।
এর মধ্েযই েতা বুদ্িধমত্ততা। মুসিলমেদর মােঝ প্রিতিট যুদ্ধই
ভাতৃঘািত। এমন যুদ্ধ স্েরফ কােফর শত্রুেদর কামনা হেত পাের,
মুসিলেমর নয়। মু’িমন ব্যক্িত তার মুসিলম ভাইেদর সােথ শুধু নামােয
দাঁড়ায় না, সমস্যা েদখা িদেল অধীর আগ্রহ ভের আেপােষও বেস। এমন
রাজনীিত েদেশ যুদ্েধর বদেল শান্িত ও উন্নয়ন আেস। সমস্যা েদখা েদয়
তখন যখন মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীন পালেন আগ্রহ েলােপর সােথ সােথ
মুসিলম ভাইেয়র সােথ িববােদ মীমাংসার আগ্রহিটও েলাপ পায়; এবং েস
িববাদেক অজুহাত বািনেয় কােফরেদর েনতৃত্েব মুসিলম ভাইেয়র হত্যায়
রক্তক্ষয়ী যুদ্েধ নামা হয়। আেপােষ আগ্রহ েলােপর কারণ, মহান
আল্লাহতায়ালার ভয় না থাকা। মু’িমন েতা েসই, যার মােঝ প্রিতক্ষণ
কাজ কের মহান আল্লাহতায়ালার অবাধ্যতা েথেক বাঁচার ভয়। েস ভেয়র
কারেণ মু’িমন ব্যক্িত েযখােনই মহান আল্লাহতায়ালার িনর্েদশনা
েদেখ, অধীর আগ্রেহ েসিটেকই আঁকেড় ধের। ইসলামী েচতনাশূণ্য
েসক্যুলািরস্টেদর মেন েস ভয় থােক না, ফেল আগ্রহ থােক না ধর্মীয়
িবধান পালেন। ফেল জনগণ যতই ইসলামশূণ্য হয়,সমাজ বা রাষ্ট্র ততই
িববাদপূর্ণ ও সংঘাতপূর্ণ হয়। েসিট েযমন ১৯৭১’েয় পূর্ব পািকস্তােন
হেয়িছল, েতমিন একাত্তর পরবর্তী বাংলােদেশও হচ্েছ। একই কারেণ
জািহিলয়াত যুেগর আরবেদর মােঝও লাগাতর কলহ-িববাদ ও যুদ্ধ িছল। অথচ
মীমাংসার পেথই মহান আল্লাহতায়ালার িবেশষ রহমত আেস -পিবত্র
েকারআেন যা বার বার বলা হেয়েছ। িনেজেদর িববাদ িনেজরা না িমিটেয়
মুসিলম ভূিমেত অমুসিলমেদর েডেক এেন যুদ্ধ শুরু করা েকান মুসিলেমর
কাজ নয়। এিট েতা শত্রুরা চায়। এ পেথ আেস কিঠন আযাব। আেস অপমান।

দুঃখজনক হেলা, ইসলামী েচতনাশূণ্য আওয়ামী লীগ েনতা েশখ মুিজব ও
তার সঙ্িগগণ সজ্ঞােন আযােবর পথিটই েবেছ িনেয়িছেলন। আেপােষর পথিট
েছেড় তারা ভারতীয় উস্কািনেত রক্তক্ষয়ী যুদ্েধর পথিট েবেছ েনন। ২৩
েশ মার্েচর ঢাকা ৈবঠেক প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খান ও জনাব ভূট্েটা
উভয়ই ৬ দফা েমেন িনেয়িছেলন।-(Sisson and Rose, 1990]। িকন্তু েশখ
মুিজব িনেজই তার ৬ দফােক আঁস্তাকুেড় েফেল িদেয়েছন। ৬ দফার বদেল
িতিন এমন দািব েপশ কেরন -যার উপর জনগণ েথেক িতিন সত্তেরর
িনর্বাচেন েকানরূপ ম্যান্েডট েননিন। তার এ নীিতহীনতায় েদেশ
শান্িত আেসিন, এেসেছ যুদ্ধ। আর যুদ্ধ েকান েদেশই একাকী আেস না।
সােথ আেন ধ্বংস ও মৃত্যু। এবং যুদ্ধ েশষ হেলও আযাব েশষ হয়না।
বাংলােদেশ লাগাতর আযাব এেসেছ দুর্িভক্ষ, সন্ত্রাস, িভক্ষার ঝুিলর
অপমান, স্ৈবরাচােরর দুঃশাসন ও সীমাহীন দূর্নীিত রূেপ।েস সােথ
এেসেছ অর্থনীিত, সংস্কৃিত ও রাজনীিতর ময়দােন ভারতীয় অিধকৃিত।এবং
েস অিধকৃিত েথেক বাংলােদেশর জনগেণর আজও মুক্িত িমেলিন।

শূন্যতা ঈমানী বন্ধেনর
মহান

আল্লাহতায়ালা,চান

মুসিলমগণ

ভাতৃত্েবর

বন্ধনিট

গেড়

তুলুক

ঈমােনর িভত্িতেত; ভাষা, বর্ণ, েগাত্র বা আঞ্চিলক পিরচেয়র
িভত্িতেত নয়। একাত্তের বাঙালী জাতীয়তাবাদীগণ েস ঈমানী বন্ধন
সৃষ্িটত ব্যর্থ হেয়েছ। তােদর কােছ মুসিলম রূেপ েবেড় উঠািট
গুরুত্ব পায়িন। বাঙালী জাতীয়তার নােম আওয়ামী লীগ ধেরিছল এমন এক
পথ যা মহান আল্লাহতায়ালার প্রদর্িশত পথ নয়। েসিট িছল জািহিলয়ােতর
তথা ইসলামপূর্ব অজ্ঞতার পথ। বরং উিনশ শ’ সাতচল্িলেশ েয েচতনায়
অবাঙালীেদর সােথ কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় বাংলার মুসিলমগণ পািকস্তান
িনর্মাণ কেরিছল -েসিটই িছল ইসলামী পথ। মুসিলম ভাতৃত্েবর েচতনায়
ইসলাম েয কতবড় ৈনিতক িবপ্লব এেনিছল এবং ইস্পাতসম মজবুত েদয়াল
গেড়িছল েস পিরচয়িট হযরত আবু বকর (রাঃ)পাওয়া যায় হযরত আবু বকর
(রাঃ) এর উক্িত েথেক। ইসলাম গ্রহেণর পর একবার’েয়র পুত্র তাঁেক
বেলিছেলন,“আব্বাজান, বদেরর যুদ্েধ আিম িতন বার আপনােক আমার
তরবািরর সামেন েপেয়িছলাম। িকন্তু আপিন আমার শ্রদ্েধয় িপতা। ৈশশেব
আপনার কত স্েনহ-আদর েপেয়িছ। েসিট প্রিতবার মেন পড়ায় আঘাত না কের
প্রিতবারই সের দাঁিড়েয়িছ।” শুেন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেলন,
“পুত্র, যিদ েতামােক একিট বার তরবািরর সামেন েপতাম, িনশ্িচত দুই
টুকরা কের েফলতাম।”

হযরত আবু ওবাইদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) িছেলন প্রিসদ্ধ সাহাবী।
িতিন িছেলন আশারােয় েমাবাশ্েবরা; অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্েবই িতিন
জান্নাতপ্রাপ্িতর সুখবর শুেনিছেলন। নবীজী (সাঃ) তাঁেক “আিমন”
উপািধেত ভূিষত কেরিছেলন। অর্থাৎ িতিন িছেলন মুসিলম উম্মাহর
িবশ্বস্ততার প্রতীক। তাঁেক হযরত ওমর (রাঃ) িসিরয়া অিভযােন তােক
েরামান বািহনী িবরুদ্েধ েসনাপিত রূেপ িনেয়াগ িদেয়িছেলন। িতিনই
িছেলন িসিরয়ায় প্রথম মুসিলম গভর্নর। েস িবশাল িসিরয়া প্রেদশ
েভঙ্েগ আজ
িসিরয়া, জর্দান, েলবানন, ইসরাইল ও িফিলস্িতন –এ ৫িট
েদশ। মৃত্যুর সময় হযরত ওমর (রাঃ) বেলিছেলন, আজ যিদ আবু
ওবাইদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) জীিবত থাকেতন তেব তাঁেকই খিলফা
িনযুক্ত করতাম। েস প্রসীদ্ধ সাহাবীর িপতা মুসলমান হনিন। বরং বদর
যুদ্েধ কােফর বািহনীর সােথ েযাগ িদেয় মুসলমানেদর িনর্মূলকল্েপ
অস্ত্র ধেরিছেলন।
হযরত আবু ওবাইদুল্লাহ (রাঃ) তাঁর িপতােক েস
যুদ্েধ িনজ হােত হত্যা কেরিছেলন। ইসলাম ও মুসিলম স্বার্েথর প্রিত
এর েচেয় িবশ্বস্ততা আর িক হেত পাের? তাঁর এক ভাই বদেরর যুদ্েধ
বন্দী হেয়িছল।এক আনসাির তােক রিশ িদেয় বাঁধিছেলন। হযরত আবু
ওবাইদুল্লাহ (রাঃ) েস আনসাির সাহাবী বল্েলন, “ওেক শক্ত কের বাঁধ।
তার মা অর্থশালী, অেনক মুক্িতপণ আদায় করেত পারেব।” তাঁর কথা শুেন
তার ভাই বলেলা, তুিম আমার ভাই; আর তুিম এরূপ কথা বলেছা?” হযরত
আবু ওবাইদুল্লাহ (রাঃ) বেলন, “না, তুিম আমার ভাই নও; আমার ভাই
েতা ঐ আনসাির েয েতামােক বাঁধেছ।” ঈমােনর বন্ধন বন্ধুত্ব ও
শত্রুর সংজ্ঞািট এভােবই িভন্নভােব িচহ্নত কের।
যুদ্েধর

ময়দােন

হযরত

আবু

বকর

(রাঃ)

তাঁর

িনজ

কােফর

পুত্রেক

হত্যার েয অিভব্যক্িতিট প্রকাশ কেরেছন এবং হযরত আবু ওবাইদুল্লাহ
ইবনুল জাররাহ (রাঃ) তাঁর িনজ কােফর িপতােক েযরূপ হত্যা কেরেছন তা হেলা সাচ্চা ঈমানদারী। েস ঈমানদারীেত েকান রূপ সংশয় বা
অপূর্ণতা িছল না। অপর িদেক হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পুত্র যা
বেলেছন
েসিট
িছল
জােহিলয়াত।
জােহল
ব্যক্িত
ভাষা,
বর্ণ,
েভৗেগািলকতা,
পিরবার
বা
েগাত্েরর
মধ্েয
সম্পর্ক
েখাঁেজ।
জাতীয়তাবাদ তাই আধুিনক নয়, বরং অিত সনাতন জােহিলয়াত। প্যানইসলামীক েচতনার িবরুদ্েধ এিট হেলা মারাত্মক ব্যািধ। মুসলমান
রাষ্ট্রগুিলেত িবেভদ ও ভাঙ্গন ছাড়া এিট আর েকান কল্যাণিট কেরেছ?
েযখােন এরূপ জাতীয়তাবাদী জােহিলয়ােতর িবকাশ ঘেটেছ েসখােনই
একাত্তেরর ন্যায় আত্মঘািত রক্তপাতও ঘেটেছ। এক রাষ্ট্র েভঙ্েগ
জন্ম িনেয়েছ বহু রাষ্ট্র। এ ভােব মুসিলম িবশ্বজুেড় েবেড়েছ
ক্ষুদ্রতা। ক্ষীণতর হেয়েছ িবশ্বশক্িত রূেপ মুসলমান উম্মাহর

উত্থােনর সম্ভাবনা। অপর িদেক েযখােনই ইসলােমর েমৗিলক িশক্ষার
িবকাশ ঘেটেছ েসখােনই েবেড়েছ প্যান-ইসলামীক েচতনা। তখন নানা
ভাষাভাষী মুসলমােনর মােঝ একতাও গেড় উেঠেছ। ১৯৪৭-পূর্ব ভারতীয়
মুসিলেমেদর মােঝও েসিটই হেয়িছল। ফেল বাঙালী, িবহারী, পাঞ্জাবী,
িসন্িধ,েবলুচী, পাঠান, গুজরাতী -সবাই কাঁেধ কাঁধ লািগেয় এক
রাষ্ট্েরর িনর্মাণও কেরেছ। বাঙালী মুসিলমগণ েসিদন ভারত েথেক আসা
ভাইেদর জন্য সর্বপ্রকার সহায়তা িদেয়েছ। এমন ভ্রাতৃত্েবর বন্ধন
নািমেয় আেন মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক প্রিতশ্রুত িনয়ামত।েস
িনয়ামেতর বরকেতই বৃিটশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় িহন্দু কংগ্েরেসর
েযৗথ িবেরাধীতার মুেখ প্রিতষ্ঠা েপেয়িছল িবশ্েবর সর্ববৃহৎ মুসিলম
রাষ্ট্র পািকস্তান। নইেল িনরস্ত্র ও পশ্চাদপদ মুসলমানেদর পক্েষ
িক সম্ভব হত েস রাষ্ট্েরর িনর্মাণ? সুলতান মুহম্মদ েঘািরর হােত
িদল্িল িবজেয়র পর উপমহােদেশর মুসিলম ইিতহােস এিটই হেলা সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা; এবং সবেচেয় বড় িবজয়।

দায়ী িক স্েরফ পশ্িচম পািকস্তানীরা?
পািকস্তান

গড়ার

িপছেন

উচ্চতর

িভশন

িছল।

শুধুমাত্র

উপমহােদেশর

মুসিলমেদর কল্যােণ নয়, েদশিটর প্রিতষ্ঠা কােল গুরুত্ব েপেয়িছল
সারা পৃিথবীর মজলুম মুসিলমেদর স্বার্থ সংরক্ষেণ শক্িতশালী ভূিমকা
েনয়ার িবষয়িটও। িকন্তু েস ভূিমকা পালেন পািকস্তান ব্যর্থ হেয়েছ।
অন্যেদর িক সাহায্য করেব, েদশিট িনেজই িটেক থাকেত পােরিন।
পািকস্তান েভঙ্েগ যাওয়ায় মৃত্যু ঘেটেছ একিট িবশাল স্বপ্েনর –যা
েদেখিছল উপমহােদেশর মুসিলমগণ। তেব েস ব্যর্থতার জন্য িক শুধু
পশ্িচম পািকস্তানীগণ দায়ী? পািকস্তােনর সংখ্যাগিরষ্ঠ জনসংখ্যা
পূর্ব পািকস্তানী হওয়ায় েস ব্যর্থতার জন্য েবশী দায়ী হেলা পূর্ব
পািকস্তানীরা।
সংখ্যাগিরষ্ঠ
হওয়ার
যুক্িত
েদিখেয়
অেনেক
পািকস্তােনর ক্িরেকট এবং হিকর িটেম সংখ্যানুপািতক হাের পূর্ব
পািকস্তানী েখেলায়াড় েনয়ার দাবী তুেলেছ। িকন্তু েস জন্য েয ভাল
েখেলায়াড় হওয়ারও প্রেয়াজন রেয়েছ -েস িবষয়িট ক’জন অনুভব কেরেছ?
এরূপ ব্যর্থতা সর্বক্েষত্ের। িঠকমত েখেলিন েকান েখলাই। রাজনীিতর
ময়দােন ১৯৫৪ সােলর যুক্তফ্রন্েটর সদস্যগণ েতা সংসেদর িভতের
খুেনাখুিনও কের বেস। িনহত হয় িডপুিট স্পীকার শােহদ আলী। পশ্িচম
পািকস্তােন তখন ৪িট প্রেদশ িছল, িকন্তু েকান প্রেদেশর সংসেদ িক
এমন খুেনাখুিন হেয়েছ?

িববাদ ও িবভক্িতর সূত্রগুেলা খুঁেজ খুঁেজ বাঙালী েসক্যুলািরস্টগণ
েসগুিলেক শুধু রাজনীিতেতই কােজ লাগায়িন, তা িনেয় দাঙ্গাও সৃষ্িট
কেরেছ। অবাঙালীেদর িবরুদ্েধ ঘৃণা ছড়ােত ও তােদর িবিনেয়ােগ েরােধ
বাঙালী-অবাঙালী দাঙ্গা সৃষ্িট কেরেছ আদমজী জুটিমেল। পুঁিজ চায়
িশল্পাঙ্গেণ িনরাপত্তা। িকন্তু আওয়ামী লীগ েস পিরেবশও িবনষ্ট
কেরেছ। ফেল পািকস্তান সৃষ্িটর সােথ সােথ েয গিতেত পূর্ব
পািকস্তােন িশল্প কারখানার প্রিতষ্ঠা শুরু হেয়িছল েসিটও দ্রুত
কিমেয় িদেত সমর্থ হয়। অথচ দাঙ্গার সবেচেয় উর্বর ক্েষত্র িছল
করািচ। েসখােন িসন্িধ, েমাহািজর, পাঠান, পাঞ্জাবী, আফগান, বাঙালী
–এরূপ নানা ভাষাভািষ িবপুল সংখ্যক মানুেষর বসবাস। মুসিলম িবশ্েবর
আর েকান শহের এেতা িভন্নতা নাই। মুসিলম হওয়ার অর্থই হেলা
কসেমাপিলটন হওয়া, তথা নানা ভাষাভাষী মানুেষর সােথ শান্িতপূর্ণ
বসবােস অভ্যস্থ হওয়া। িবভক্িতর েদয়াল েভঙ্েগ একাকার হওয়াই েতা
মুসিলম সংস্কৃিত। িকন্তু বাঙালী মুসিলমগণ েস কসেমাপিলটন মানিসকতা
িনেয় েবেড় উঠেত পািরিন, বরং গেড়েছ িবভক্িতর েদয়াল। ফেল বাংলােদশ
গেড় উেঠেছ এক ভাষা ও এক বর্েণর ট্রাইবাল েদশ রূেপ। ফেল কেয়ক লক্ষ
িবহারী
বাংলােদেশ
িনরাপত্তা
পায়িন।
প্রাণ
বাঁচােত
এেসও
বাংলােদেশর
সীমান্েত
প্রেবশািধকার
পায়িন
প্রিতেবশী
মজলুম
েরািহঙ্গাগণ। তােদর েনৗকাগুেলােক সাগের েভেস েযেত বাধ্য করা
হেয়েছ। এমন স্বার্থপর মানিসকতা িক মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্য
আেন? করুণাময় মহান আল্লাহতায়ালা েতা তােদরই সাহায্য কেরন যারা
তাঁর িবপন্ন বান্দােদর সাহায্য কের। -(হাদীস)। আেরা িবপদ হেলা,
এরূপ
েচতনাগত
ও
চািরত্িরক
প্রিতবন্ধকতা
িনেয়
বাঙালী
বুদ্িধজীবীেদর মােঝ আত্মিচন্তা বা আত্মসমােলাচনাও নাই। বরং িবপুল
আেয়াজন েস েরাগেক আেরা তীব্রতর করায়। িনজ েরাগ িনেয় েরাগীর িনেজর
ভাবনা না থাকেল সর্বশ্রষ্ঠ প্েরসক্িরপশনই বা িক কল্যাণ
পাের? অথচ েস প্েরসক্িরপশনিট েতা সর্বেরােগর মুক্িতদাতা
আল্লাহতায়ালার।

করেত
মহান

মানব-সন্তান উন্নত মানবতা পায় উন্নত দর্শেনর গুেণ;ভাষা বা
জলবায়ুর গুেণ নয়। দর্শনই েদয় িচন্তা, েচতনা ও চিরত্ের পিরশুদ্িধ।
েস দর্শনিট তাই িবশুদ্ধ ও উন্নত হওয়া জরুরী। সমগ্র মানব ইিতহােস
মুসিলমগণ শ্েরষ্ঠ এজন্য েয তােদর হােত রেয়েছ শ্েরষ্ঠ জীবন দর্শন
-যা এেসেছ মহাজ্ঞানী মহান রাব্বুল আলামীন েথেক। িকন্তু ইসলাম
েথেক িবচ্িছন্ন হেল েস শ্েরষ্ঠত্ব থােক না। ইসলােমর েগৗরব যুেগ
মুসিলমগণ ইসলামী আদর্শ ও প্যান-ইসলামীক ভাতৃত্েবর পথ ধেরই মানব
ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা গেড়িছেলন এবং েসসােথ িবশ্বশক্িতর

মর্যাদা েপেয়িছেলন; জাতীয়তা বা েসক্যুলািরজেমর মাধ্যেম নয়।
মুসিলমেদর েস েগৗরবময় অতীত ইিতহাস েথেক বাঙালী েসক্যুলািরস্টগণ
েকান িশক্ষাই েনয়িন। মানব-ইিতহােস সর্বপ্রথম েয িমশরীয়গণ কাগজ
আিবষ্কার কেরিছল,নবীজীর (সাঃ) জন্েমর কেয়ক হাজার বছর আেগ যারা
ভাষা ও ভাষািলিপর জন্ম িদেয়িছল এবং িপরািমেডর ন্যায় িবস্ময়কর
ইমারত গেড়িছল -তারাও ইসলােমর সন্ধান লােভর সােথ সােথ িনজ
ভাষা,িনজ সংস্কৃিত ও িনজ সনাতন িবশ্বাসেক কবরস্থ কেরিছল। মহান
আল্লাহতায়ালার সর্বশ্েরষ্ঠ দান েকারআনী জ্ঞান েথেক সমৃদ্ধ হওয়ার
স্বার্েথ তারা আরবী ভাষােক িনেজেদর ভাষা রূেপ গ্রহণ কেরিছল। একই
পথ ধেরিছল সুদান, িলিবয়া, আলিজিরয়া, িতউিনিসয়া, মরক্েকা,
েমৗরতািনয়াসহ সমগ্র উত্তর আফ্িরকার জনগণ। েস আমেলর মুসিলমগণ
িবশ্বশক্িত ও িবশ্বসভ্যতা রূেপ প্রিতষ্ঠা পায় েতা এভােবই। শত শত
নদী েযমন সাগের িমেশ িবশালতা েদয়, মুসিলম উম্মাহও েতমিন নানা
জনেগাষ্ঠীর িমলেন িবশালতা পায়। ইসলামী উম্মাহর মূল দর্শন েতা
এিটই।
িবভক্িত ও ভাতৃঘাতী সংঘাতই আজেকর মুসিলমেদর প্রধানতম েরাগ যা
তােদর েকামর েভঙ্েগ িদেয়েছ এবং সামর্থ েকেড় িনেয়েছ মাথা তুেল
দাঁড়ােনার। এক ভাষা, এক বর্ণ, এক ধর্ম ও এক অখণ্ড ভূেগাল হওয়া
সত্ত্েবও আরবগণ ২২ টুকেরায় িবভক্ত। তােত িবশ েকািটর েবশী আরব
এতটাই শক্িতহীন হেয়েছ েয অর্ধেকািট ইহুদী তােদর মাথার উপর িবজয়ী
শক্িত রূেপ প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ। শক্িত একতার মােঝ;পািকস্তান আজও
তার উত্তম দৃষ্টান্ত। একাত্তের পািকস্তান খণ্িডত হেলও
ইসলামী েচতনার িদক িদেয় অবিশষ্ঠ পািকস্তান আজও সমগ্র

প্যানমুসিলম

িবশ্েব অনন্য। পৃিথবীর ৫৭িট মুসিলম েদেশর মােঝ পািকস্তানই সবেচেয়
শক্তশালী েদশ। কারণ, এিটই একমাত্র েদশ েযখােন পাঞ্জাব, িসন্ধু,
খায়বর-পাখতুন’খা ও েবলুিচস্তান -এ চারিট প্রেদেশর িবিভন্ন
ভাষাভািষ ১৯ েকািট মানুষ এক অিভন্ন রাষ্ট্েরর পতাকা তেল বসবাস
করেছ। অথচ পািকস্তােনর প্রিতিট প্রেদশই আলাদা রাষ্ট্র িনর্মােণর
সামর্থ রােখ। আলাদা হেল প্রত্েযকিটর আেয়াতন িবশ্েবর শতকরা ৭০ ভাগ
রাষ্ট্েরর আেয়াতেনর েচেয় বড় হত। েদশিটর ৪িট প্রেদেশর মােঝ দু’িটর
আেয়াতন বাংলােদেশর েচেয় বড়। তারপরও তারা একতাবদ্ধ আেছ। েদশিট তার
জন্ম েথেকই ভারতীয়, েরািহঙ্গা, আফগানসহ নানা েদেশর মুসিলমেদর িনজ
েদেশর নাগিরক রূেপ বরণ কের িনেয়েছ। যুদ্ধ চলাকােল ৩০ বছেররও
েবশীকাল ধের পািকস্তােন আশ্রয় িনেয়িছল ৩০ লােখর অধীক আফগান
েমাহািজর। রািশয়ার িবরুদ্েধ দীর্ঘ ১০ বছেরর লড়াইেয় অপিরসীম ত্যাগ
স্বীকার কেরেছ পািকস্তােনর নাগিরকগণ।আফগািনস্তােনর িজহােদ বহু

হাজার পািকস্তানী শহীদ হেয়েছ।েদেশর প্েরিসেডন্ট িজয়াউল হকেকও
প্রাণ িদেত হেয়েছ। েদশিটর সরকার ও নাগিরকগণ আজও
সহায়তা িদেয়
যােচছ ভারতীয় অিধকৃিতর িবরুদ্েধ। নানারূপ ব্যর্থতার পরও এিট িক
কম অর্জন? অথচ বাংলােদেশ কেয়ক লাখ েরািহঙ্গা ও িবহারী েমাহািজর
িনদারুন অবেহলা ও দুর্দশার িশকার।

প্রিতবন্ধকতা বুদ্িধবৃত্িতেত
বাঙলী
েসক্যুলািরস্টেদর
মূল
েরাগিট
হেলা
বুদ্িধবৃত্িতক
প্রিতবন্ধকতার। এমন প্রিতবন্ধকতার কারেণ েলাপ েপেয়েছ িনেজেদর
ব্যর্থতাগুিল িনেয় িচন্তা ভাবনার সামর্থ। েস ব্যর্থতাগুেলােক
স্বেচােখ েদেখও তা িনেয় তারা গর্ব কের। এজন্যই তােদর প্রচণ্ড
গর্ব মুিজেবর ন্যায় বাংলার ইিতহােসর সবেচেয় ব্যর্থ ও অপরাধী
ব্যক্িতেক িনেয়। েয ব্যক্িতর দুঃশাসন একিট ভয়াবহ দুর্িভক্ষ উপহার
িদল, নারীেদর বাধ্য করেলা জাল পড়েত,চািপেয় িদল একদলীয় বাকশালী
স্ৈবরাচার, হত্যা করেলা ৩০ হাজােরর েবশী রাজৈনিতক েনতাকর্মী,
েদশেক পিরণত করেলা িভক্ষার তলাহীন ঝুিল -তােকই তারা সর্বকােলর
সর্বশ্েরষ্ঠ বাঙালী বেল। বাংলার সমগ্র ইিতহােস আর েকান শাসেকর
হােত এেতা বড় ভয়ানক দুর্েযাগ িক কখেনা এেসেছ? একই রূপ
বুদ্িধবৃত্িতক প্রিতবন্ধকতার কারেণ একাত্তেরর ব্যর্থতাগুেলাও এসব
বুদ্িধবৃত্িতক
দুর্বৃত্তেদর
প্রিতবন্ধকতা তােদরেক শুধু

নজের
পেড়িন।
িবেবকহীনই কেরিন,

বুদ্িধবৃত্িতক
অিতশয় ভীরুও

বািনেয়েছ। ফেল কাশ্মীের ভারতীয় জুলুমবাজীর িবরুদ্েধ তারা
প্রিতবাদ করেতও ভয় পায়। ভারেত শত শত মুসলমান খুন হয়,মিহলাগণ
ধর্িষতা হয় এবং ধর্ষেণর পর আগুেণ িনক্িষপ্ত হয়।েস নৃশংসতার
িবরুদ্েধ িবশ্বজুেড় প্রবল প্রিতবাদও হয়।িকন্তু িনরব থােক
বাংলােদেশর েসক্যুলািরস্ট সরকার ও িমিডয়া। িময়ানমাের িনর্মূেলর
মুেখ পেড়েছ েসেদেশর েরািহঙ্গা মুসিলমগণ। েস বর্বরতার িবরুদ্েধও
তারা িনরব। িবশ্েবর তৃতীয় বৃহত্তম মুসিলম েদেশর পক্ষ েথেক
প্রিতেবশী েদেশর মজলুমেদর প্রিত এই িক দািয়ত্বপালেনর নমুনা?
আগ্রহ েযন হাত েপেত স্েরফ েনয়ায়, েদয়ােত নয়। অথচ জুলুেমর
িবরুদ্েধ প্রবল প্রিতবাদিট স্েরফ রাজনীিত নয়, এিট গভীর ঈমানী
দায়বদ্ধতা। ব্যক্িতর িবেবক সুস্থ ও ইসলািম জ্ঞােন পিরপুষ্ট হেল
জুলুেমর িবরুদ্েধ েস ব্যক্িত প্রিতবাদী হেবই। িসিরয়ায় যুদ্ধ
শুরুর পূর্েব সমগ্র িবশ্েব উদ্বাস্তুেদর সর্ববৃহৎ আবাসস্থল িছল
পািকস্তান। (সূত্রঃ জািতসংঘ িরেপার্ট)। বর্তমােন েসিট তুরস্ক।

েদশিট প্রিতষ্ঠার পরপরই প্রায় ৭০ লাখ ভারতীয় আশ্রয় িনেয়িছল। আশীর
দশেক আশ্রয় েপেয়েছ ৩০ লাখ আফগানী। একাত্তের বাঙালী-অবাঙালী
রক্তাক্ষয়ী সংঘােতর পরও বহুলক্ষ বাঙালী আজ পািকস্তােন বসবাস
করেছ। এসব বাঙালীেদর অিধকাংশই পািকস্তােন েগেছ একাত্তেরর পর।
নানা ব্যর্থতার পরও প্যান-ইসলামীক েচতনা েয েদশিটেত এখনও েবঁেচ
আেছ এ হেলা তার নিজর।
একাত্তর িনেয় েযসব েলখােলিখ হেয়েছ তােত বাঙালীর দুর্বলতাগুেলা
তুেল ধরা হয়িন। বুদ্িধবৃত্িতক প্রিতবন্ধকতা িনেয় েসিট সম্ভবও নয়।
ফেল এ িহসাব কখনই েনয়া হয়িন, বাঙালী মুসিলমগণ হাত েপেত িবশ্ব
েথেক যতটা িনেয়েছ, ততটা িদেয়েছ িক? িদেয়েছ িক এক কােলর িনজ েদশ
পািকস্তােনর িশল্প, বািণজ্য, সািহত্য, িশক্ষা ও প্রিতরক্ষার
উন্নয়েন? এমন িক েখলাধুলায়? অথচ সংখ্যাগিরষ্ঠ হওয়ার সুবােদ তােদর
েদয়ার দািয়ত্বটাই িক অিধক িছল না? তােদর েথেক েসিটই িক
পািকস্তােনর পাওনা িছল না? আদমজী, বাওয়ানী, দাউদ, ইস্পাহানীেদর
ন্যায় অবাঙালীরা এেস েকন পূর্ব পািকস্তােন এেস িশল্পায়ন করেব?
তারা েতা িছল সংখ্যালঘু। সংখ্যাগিরষ্ঠ পূর্বপািকস্তানীেদর িক
পুঁিজ, েযাগ্যতা ও কারগির দক্ষতা িনেয় পশ্িচম-পািকস্তানী ভাইেদর
িশল্পায়েন এিগেয় যাওয়া উিচত িছল না? পশ্িচম পািকস্তানী ৈসিনেকরা
এেস েকন েচারাকারবারীেদর িবরুদ্েধ পূর্ব পািকস্তােনর সীমানা
পাহারা িদেব? অথচ ২৩ বছেরর পািকস্তানী আমেল েসটাই হেয়েছ। এমনিক
েচারাকারবাির েরােধ ১৯৫৬ সােল পূর্ব পািকস্তােনর সীমান্তরক্ষী
বািহনীর ব্যর্থতা েদেখ পূর্ব পািকস্তােনর তৎকালীন িজওিস েজনােরল
ওমরাও খােনর কােছ সীমান্ত পাহারায় েসনাবািহনী িনেয়ােগর অনুেরাধ
কেরিছেলন
তৎকালীন
আওয়ামী
লীগ
দলীয়
পূর্ব
পািকস্তােনর
মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান।-(আতাউর রহমান খান, ২০০০)। বাঙালী
বুদ্িধজীবীেদর মেন এসব ব্যর্থতা িনেয় কখেনা িক েকান আত্মিজজ্ঞাসা
উদয় হেয়েছ? িনেজেদর ব্যর্থতার কারণ ও তার প্রিতকােরর েচষ্টা না
কের তারা বরং দুর্বলতা ও েদাষ অন্েবষণ কেরেছ অন্যেদর। আর এিটই
হেলা সকল যুেগর সকল ব্যর্থ ব্যক্িত ও জনেগাষ্ঠীর িচরাচিরত খাসলত।
প্েরা-এ্যাকিটভ না হেয় তারা বরং িরয়াকিটভ হয়। বাংলােদেশর
জাতীয়তাবাদী েসক্যুলার মহলিট আজও েস অসুস্থ েচতনারই পিরচর্যা
িদচ্েছ।

িবভক্িত েয কারেণ অিনবার্য হেলা

বাঙালী বুদ্িধীজীবীেদর বুদ্িধবৃত্িতক প্রিতবদ্ধকতার মূল কারণিট
বাঙালী জািতয়তাবাদ। ভাষািভত্িতক জাতীয়তাবাদ ব্যক্িতর েদখবার ও
ভাবনার ভূবেন িবভক্িতর িবশাল েদয়াল খাড়া কের। েসিট ভাষা, ভূেগাল
ও বর্েণর িভত্িতেত। িবেবেক প্রিতবন্ধকতা িনেয় তখন েদয়ােলর ওপাের
অন্যেদর েযমন েদখা যায় না, েতমিন তােদর িনেয় ভাবাও যায় না। ফেল
ভাববার ও েদখবার জগত তখন অিত সীিমত হেয় যায়। মানব জীবেন এর েচেয়
বুদ্িধবৃত্িতক প্রিতবদ্ধকতা আর
িক হেত পাের? তাই বাঙালী
জাতীয়তাবাদী বুদ্িধজীবী ও রাজনীিতেদর েচতনারাজ্েয িবহারীেদর জন্য
েযমন স্থান েনই, েতমিন স্থান েনই কাশ্মীরী ও েরািহঙ্গােদর জন্যও।
স্থান েনই স্বেদশী ইসলামপন্থীেদর জন্যও। এরূপ বুদ্িধবৃত্িতক
প্রিতবদ্ধকতায় ডঃ শিহদুল্লাহ তৎকালীন বাঙালী মুসিলম বুদ্িধজীবীগণ
েয কতটা আক্রান্ত হেয়িছল তার একিট উদাহরণ েদয়া যাক। েসিট ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয়র সােবক অধ্যাপক জনাব েথেক। িতিন িলেখেছন,“আমরা
িহন্দু মুসলমান েযমন সত্য, তার েচেয় েবশী সত্য আমরা বাঙালী। এিট
েকান আদর্েশর কথা নয়, এিট একিট বাস্তব কথা। মা প্রকৃিত িনেজর
হােত আমােদর েচহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্েবর এমন ছাপ েমের িদেয়েছন
েয তা মালা-িতলক-িটিকেত িকংবা টুিপ-লুঙ্িগ-দািড়েত ঢাকবার েজা িট
েনই।”
(বদরুদ্দীন
উমর,
১৯৭০)।
এই
হেলা,
ডঃ
শহীদুল্লার
বুদ্িধবৃত্িত ও ইসলামী জ্ঞােনর দশা! িতিন ঈমানী পিরচেয়র েচেয়
েবশী সত্য বািনেয় িদেলন বাঙালী পিরচয়েক! েপৗত্তিলক
ন্যায়
প্রকৃিতেকও
িতিন
মা
বেলেছন।তাহেল
বংিকম

িহন্দুেদর
চন্দ্েরর

বন্েদমাতরম বা মাতৃবন্দনা েথেক তার পার্থক্য েকাথায়? প্রশ্ন হেলা
এিট িক ঈমােনর পিরচয়? অথচ িতিন বাঙালী মুসিলম বুদ্িধজীবীেদর
িশেরামিণ।
মহান

আল্লাহতায়ালার

দরবাের

ব্যক্িতর

ৈদিহক

গঠেন

আঞ্চিলকতার

প্রভােবর িক আেদৗ গুরুত্ব আেছ? আেদৗ গুরুত্ব পায় িক তার বর্ণ ও
ভাষািভত্িতক পিরচয়? তা িনেয় িক বড়াই করা চেল? েসখােন গুরুত্ব
পায়েতা ঈমানদারী ও েনক আমল। গুরুত্ব পায় েক কতটা সাচ্চা মুসিলম েসিট। েকান ভাষার,েকান েদেশর,েকান বর্েণর বা েকান আকৃিতর -তা
িনেয় পরকােল েকান িবচার বসেব না। কথা হেলা, আেখরােত যার মূল্য
েনই েসিট ইহকােলই বা গুরুত্ব পায় িক কের? ঈমানদার ব্যক্িত েকন
তার িনেজর সময়, সম্পদ ও েমধা েসিটর িপছেন খরচ করেব? ভাষা বা
বর্েণর পিরচয়িট তাই গুরুত্েবর িদক িদেয় প্রথম হয় কী কের? ঈমানদার
েতা বাঁচেব একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালােক খুিশ করার লক্ষ্েয। ফেল
মু’িমেনর জীবেন েতা েসিটই গুরুত্ব পায় যা মহান আল্লাহতায়ালার
কােছ গুরুত্ব রােখ এবং পরকােলর মুক্িতেত যা অপিরহার্য। ঈমানদারীর

অর্থ েতা বাঁচবার প্রিত মুহুর্েত এবং জীবেনর প্রিত কর্েম এরূপ
পরকাল সেচতনতা। আর এর িবপরীেত েযিট, তা হেলা ইহজাগিতকতা বা
েসক্যুলািরজম। েসক্যুলািরজেম ব্যক্িত ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চিলকতা
গুরুত্ব পায় এবং গুরুত্ব হারায় ধর্েমর প্রিত অঙ্গীকার।
বাংলােদেশর মুসিলম রাজনীিতিবদ ও বুদ্িধজীবীগণ েয কতটা িবভ্রান্ত
এবং ইসলােমর েমৗল দর্শেন েয কতটা অজ্ঞ ও অঙ্গীকারশূন্য -বাঙালী
বুদ্িধজীবীেদর গুরুতুল্য ব্যক্িত জনাব ড.শিহদুল্লাহর উপেরর
উদ্ধৃিত হেলা তারই সুস্পষ্ট নমুনা। ফেল কােয়েদ আযম েমাহম্মদ আলী
িজন্নাহ তাঁর িনজ ভাষা, িনজ বর্ণ, িনজ মাজহাব ও আঞ্চিলকতার
উর্দ্েধ উেঠ েযরূপ েনতৃত্ব িদেত েপেরিছেলন, বাঙালী জাতীয়তাবাদী
মুসিলম েনতা ও বুদ্িধজীবীগণ তা পােরিন। অথচ সংখ্যাগিরষ্ঠ হওয়ার
কারেণ পািকস্তানেক গেড় েতালার বৃহত্তর দািয়ত্ব িছল বাঙালীেদর
উপরই। অথচ তারা আত্মসমর্পণ কেরেছন ভাষািভত্িতক ক্ষুদ্রতা,
িবদ্েবষ ও সংকীর্ণতার কােছ। পািকস্তােনর উন্নয়েন তারা িক িদেয়ছ
বা তােদর িক করণীয় -েসিট তােদর কােছ আেদৗ গুরুত্ব পায়িন। বরং
গুরুত্ব েপেয়েছ িক পায়িন -তা িনেয়। সমৃদ্ধ পািকস্তান গড়েত ২৩
বছের বাঙালীগণ িক িদেয়েছ -তা িনেয় েকান প্রশ্ন নাই। েস িবশলা
ব্যর্থতা িনেয় বাংলােদেশর মুসিলম বুদ্িধজীবী মহেল সমান্যতম
আত্মসমােলাচনাও েনই। বরং আেছ শুধু অন্যেদর উপর েদাষােরাপ।
পািকস্তােনর মূল সমস্যািট তাই েভৗগিলক ব্যবধান িছল না। ভাষা,
বর্ণ, খাদ্য, েপাষাক-পিরচ্ছেদর িভন্নতাও নয়। বরং েসিট িছল
েচতনাগত ও বুদ্িধবৃত্িতক ৈবষম্য ও অসমতা। েচতনাগণ েস িভন্নতার
কারেণই বাঙালী মুসিলমগণ অবাঙালী মুসিলমেদর সােথ একাত্ম হেত
পািরিন। ফল িছটেক পেড়েছ মুসিলম শক্িত রূেপ েবেড় উঠার নানা
ভাষাভািষ মুসিলেমর সম্িমিলত িমশন েথেক। খাদ্য, েপাষাক-পিরচ্ছদ বা
ভাষাগত িভন্নতা িক ভারেত কম? বরং েসিট িবশাল। ইন্েদােনিশয়ার
পূর্ব প্রান্েতর দ্বীপিট েথেক পশ্িচম প্রান্েতর দ্বীেপর দূরত্ব
ঢাকা-লােহােরর দূরত্েবর েচেয়ও অিধক। পাঞ্জাব েথেক বাংলােদেশর
দূরত্েবর েচেয়ও অিধক হেলা ভারেতর পূর্ব সীমান্েতর অরুনাচল প্রেদশ
েথেক গুজরােটর দূরত্ব। ভারেত িবস্তর েভদােভদ ভাষার ক্েষত্েরও।
িকন্তু েস জন্য িক প্রশাসেন েকান অসুিবধা হচ্েছ? বাঙালীর ১৯০
বছেরর রাজৈনিতক সম্পর্ক িছল ইংল্যান্েডর সােথ। তােতও িক প্রশাসেন
েকান সমস্যা েদখা িদেয়েছ? তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নিট হেলা,
শক্িতশালী মুসিলম শক্িত রূেপ েবেড় উঠার িবকল্প িক ক্ষুদ্রতর ও
দুর্বলতর বাংলােদশ? ক্ষুদ্রতর হওয়ার পথ েবেছ েনয়ায় ভারতেক খুিশ

করা যায়, তা িনেয় মুিজেবর ন্যায় বাকশালী স্ৈবরাচারীেকও ক্ষমতায়
বসােনা যায়। িকন্তু েস পেথ িক মহান আল্লাহতায়ােকও খুিশ করা যায়?
িতিন েতা চান মুসিলম উম্মাহর মােঝ ঐক্য। িবভক্িত ও ক্ষুদ্রতার
মােঝ েয মহান আল্লাহতায়ার ভয়ানক আযাব –েসিট েতা মহান আল্লাহতায়ার
হুিশয়াির। (সুরা আল ইমরান, আয়াত ১০৫ দ্রষ্টব্য)।
প্রশ্ন হেলা, িনছক অবাঙালী হওয়ার কারেণ েকান মুসিলম ব্যক্িত িক
মুসলমােনর দুশমন হেত পাের? দুশমন হওয়ার জন্য িক ভাষা বা বর্ণই
মূল? স্বভাষী, স্বেদশী, এমনিক প্রিতেবশীও েতা পরম দুশমন হেত
পাের। নবীজীেক (সাঃ)েক যারা হত্যার ষড়যন্ত্র কেরিছল তারা শুধু
আরবই িছল না, বরং িছল তাঁর িনকটতম আত্মীয়, স্বেগাত্রীয় এবং অিত
িনকটতম প্রিতেবশী। অথচ নবীজী(সাঃ)র সাহায্েয যারা অর্থ ও িনজ
প্রাণসহ সর্বস্ব দােন এিগেয় এেসিছেলন তারা িছেলন দূরবর্তী মিদনার
মানুষ। তাঁর পােশ প্রাণপেণ দাঁিড়েয়িছেলন েরােমর েশাহাইব,
আফ্িরকার েবলাল এবং ইরােনর সালমান। এিটই ইসলােমর িবশ্বভাতৃত্ব।
িকন্তু ভাষা, বর্ণ বা অঞ্চলিভত্িতক সংকীর্ণতা িনেয় িক অিত কােছর
িভন্ ভাষী মুসিলমেদর সােথও একত্ের রাজনীিতর সামর্থ্য আেস? ঘেরর
পােশ
বসবাসকাির
িনরপরাধ
িবহারী
ব্যক্িতিটও
তখন
শত্রু
ও
হত্যােযাগ্য িবেবিচত হয়। একাত্তের েস অপরােধ বহু লক্ষ িবহারী
মুসিলেমর শুধু ঘরবািড়ই েকেড় েনয়া হয়িন, বহু হাজার িবহারীর প্রাণও
েকেড় েনয়া হেয়েছ। বহু অবাঙালী নারীর সম্ভ্রমও েকেড় েনয়া হেয়েছ।
একাত্তের পািকস্তান েভঙ্েগ যাওয়ার মূল কারণিট তাই বাঙালী
জাতীয়তাবাদীেদর এরূপ েচতনাগত প্রিতবদ্ধকতা এবং েস সােথ অবাঙালী
িবেরাধী ভয়ানক অপরাধ-প্রবনতা।তা েথেকই জন্ম েনয় চরম পািকস্তান
ৈবরী মেনাভাব। ৬ দফা েমেন িনেয়ও তাই অখণ্ড পািকস্তান বাঁচােনা
যায়িন। পািকস্তােনর িবভক্িত ও একাত্তেরর িবপর্যয় বুঝেত হেল
বাঙালী জাতীয়তাবাদী েসক্যুলািরস্টেদর এ বুদ্িধবৃত্িতক দুর্বৃত্িত
ও প্রিতবন্ধকতা অবশ্যই িবেবচনায় রাখেত হেব।
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অধ্যায়
এগােরা:
পািকস্তােনর
ব্যর্থতা ও বাঙালীর িহস্যা
বাঙালীর ব্যর্থতা
এ িনেয় দ্িবমত েনই, পািকস্তান বহু ক্েষত্েরই ব্যর্থ হয়েছ। িকন্তু
েস ব্যর্থতার জন্য দায়ী িক শুধু পশ্িচম পািকস্তানীরা? তােত পূর্ব
পািকস্তানীেদর িহস্যা কতটুকু? েদেশর সাফল্েযর ন্যায় ব্যর্থতার
দায়ভারও েতা জনগেণর। অথচ বাঙালীেদর মােঝ প্রবল প্রবনতািট হেলা,
পািকস্তােনর সকল ব্যর্থতার জন্য পশ্িচম পািকস্তানীেদর ঘােড় েদাষ
চাপােনা। িনেজেদর ব্যর্থতা িদেক তারা নজর িদেত রাজী নয়।
পািকস্তােনর েমাট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬% ভাগ িছল পূর্ব পািকস্তানী।
ফেল নানারূপ ব্যর্থতা েথেক েদশেক বাঁচােনার সবেচেয় বড় দািয়ত্বিট
িছল
পূর্ব
পািকস্তানীেদর।
িকন্তু
বাস্তবতা
হেলা,
সমগ্র
পািকস্তােনর িশক্ষা, িশল্প, কৃিষ, িবজ্ঞান ও বািণজ্েযর অগ্রগিতেত
সংখ্যার অনুপােত অংশ েনয়া দূের থাক, এমনিক িনজ প্রেদেশর িনজস্ব
রাজনীিতেতও তারা দক্ষতার পিরচয় িদেত পােরিন। অথচ পশ্িচম
পািকস্তােনর মত পূর্ব পািকস্তােন চারিট প্রেদশ িছল না। নানা
ভাষা, নানা অঞ্চল ও নানা বর্েণর িবভক্িতও িছল না। িকন্তু েযিট
িছল তা হেলা ক্ষমতােলাভীেদর আত্মঘািত রাজনীিত। আর রাজনীিতেত
আত্মঘাত থাকেল েস েদেশর ধ্বংেস িক িবেদশী শত্রুর প্রেয়াজন পেড়?
েস আত্মঘািত রাজনীিতর কারেণ বাঙালী পূর্ব পািকস্তানীগণ িনেজেদর
ঘর েগাছােতই চরম ভােব ব্যর্থ হয়। ফেল পশ্িচম পািকস্তান েযখােন
কৃিষ, িশল্প ও িশক্ষায় দ্রুত এিগেয় েযেত থােক, পূর্ব পািকস্তান
েসখােন আত্মঘািত রাজনীিতর গভীের লাগাতর ডুবেত থােক। বড় িকছু করা
দূের থাক, েখলাধুলার ন্যায় হালকা িবষেয়ও তারা পশ্িচম পািকস্তান
েথেক িপিছেয় পড়েত থােক। িবপেদর আেরা কারণ, েস িবশাল িবশাল
ব্যর্থতা
ও
আত্মঘািত
রাজনীিত
িনেয়
বাঙালী
রাজনীিতিবদ
ও
বুদ্িধজীবীেদর মােঝ েকান আত্মিজজ্ঞাসা বা আত্মসমােলাচনাও হয় নাই।
িনেজেদর ত্রুিটগুেলার িদেক নজর না িদেয় তােদর প্রধান কাজিট হয়
অবাঙালীেদর ত্রুিট তালাশ।
পািকস্তান আমেল পূর্ব পািকস্তানী রাজৈনিতক েনতােদর স্বার্থপরতা ও

বালিখল্যতার িকছু উদাহরণ েদয়া যাক। ১৯৫৪ সােলর িনর্বাচেন
েসাহরাওয়ার্দীর েনতৃত্বাধীন আওয়ীম লীগ, েশের বাংলার কৃষক শ্রিমক
প্রজা পার্িট, েনজােম ইসলাম পার্িট, গণতন্ত্ির দল ও েখলাফেত
রাব্বানী পার্িট ২১ দফার িভত্িতেত যুক্তভােব িনর্বাচন কের।
িনর্বাচেন তারা ক্ষমতাসীন মুসিলম লীগেক পরািজত কের িবপুল ভােব
িবজয় লাভ কের। ২৩৭িট আসেনর মধ্েয ২২৮িট আসন তারা লাভ কের। িকন্তু
িবজেয়র পর পরই েনতারা িলপ্ত হয় আত্মঘািত লড়াইেয়। অঙ্গদলগুিল এেক
অপেরর শত্রু মেন করেত থােক। প্রত্েযক দলই েচষ্টা কের, অপরদেলর
েনতােদর িকভােব ক্ষমতার মঞ্চ েথেক দূের রাখা যায়। যুক্তফ্রন্েটর
পার্লােমন্টারী েনতা িছেলন েশের বাংলা। পািকস্তােনর েকন্দ্রীয়
সরকােরর পক্ষ েথেক তােকই সরকার গঠন করেত বলা হয়। ১৯৫৪ সােলর ২রা
এপ্িরল িতিন প্রথম মন্ত্রীসভা গঠন কেরন মাত্র িতনজন মন্ত্রী
িনেয়। বাদ িদেয়িছেলন যুক্তফ্রন্েটর প্রধান শিরক দল েসাহরাওয়ার্দী
ও ভাষানীর েনতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসিলম লীগেক। িতনজন মন্ত্রীর
মধ্েয একজন িছল তার ভািগেনয় ৈসয়দ আিজজুল হক নান্না িময়া। এিট িক
কম স্বজনপ্রীিত? সরকার গঠেনর প্রায় েদড় মাস পর ১৫ই েম িতিন
মন্ত্রীসভায় আওয়ামী লীেগর সদস্যেদর শামীল কেরন। এরপর েশের বাংলার
িবরুদ্েধ অনাস্থা আেন আওয়ামী লীগ। এরপর েশের বাংলােকও সরেত হয়।
িকন্তু মুখ্যমন্ত্রী হন েশের বাংলার দল েথেকই জনাব আবু েহােসন
সরকার। ১৯৫৬ সােলর ৬ই েসপ্েটম্বর তাঁেকও েযেত হয়। ক্ষমতায় আেসন
আওয়ামী লীেগর আতাউর রহমান খান। তার ভাগ্েযও সরকাের থাকা েবশী িদন
সম্ভব হয়িন। তােক সিরেয় ১৯৫৮ সােলর ১৯েশ জুন আবার ক্ষমতায় আেসন
আবুল েহােসন সরকার। এবার িতন িদন পর ২২ জুন তািরেখ আবার তাঁেকও
সরেত হয়। -(সা’দ আহম্মদ, ২০০৬)।
এভােব পূর্ব পািকস্তানীরা সমগ্র পািকস্তােনর িক েনতৃত্ব িদেব,
দারুন ভােব ব্যর্থ হয় িনজ প্রেদেশর রাজনীিতেত। ঘন ঘন সরকার গঠন ও
ভাঙ্গা েদেখ ভারতীয় েনতারা তখন ব্যঙ্গ কের বলেতা,ভারতীয় রমনীরা
েয রূপ শাড়ী বদল কের ঢাকায় েতমন সরকার বদল হয়। যুক্তফ্রন্েটর
অঙ্গদলগুিলর মােঝ সংঘাত এমন এক পর্যােয় েপৗঁেছিছল েয প্রােদিশক
পিরষেদর মধ্েযই তারা খুেনাখুনী কের। পিরষেদর িডপুিট স্পীকার জনাব
শােহদ আলীর মাথায় গুরুতর ভােব আঘাত কের। পের িতিন হাসপাতােল মারা
যান। স্পীকােরর অনুপস্িথিতেত েসিদন িতিনই সভাপিতত্ব করিছেলন।
উল্েলখ্য, েসিদন প্রােদিশক সংসেদর েস খুেনাখুিনর জলসায় েকান
অবাঙালী িছল না, েকান পশ্িচম পািকস্তানী বা পাঞ্জাবী আমলা বা
েসনাকর্মকর্তাও িছল না। এ খুেনাখুিনর কাণ্ডিট ঘেটিছল প্রকৃত
অর্েথই সম্পূর্ণ বাঙালী ঘটনা, যা ঘেট বাঙালী সদস্যেদর হােত।

েযেহতু বাঙালীর সকল দূর্েভােগর জন্য পাঞ্জাবীেদর দায়ী করা হয়, এ
িবষয়িট এজন্যই লক্ষ্য করার মত। আেরা দুঃখজনক হেলা, এ হত্যকাণ্ডিট
ঘেটিছল প্রকাশ্য দীবােলােক, অথচ তার েকান িবচার িবভাগীয় তদন্ত েস
সমেয়র যুক্তফ্রন্ট সরকার কেরিন। ফেল এ গুরুতর অপরােধর জন্য কােরা
েকান শাস্িত হয়িন, কাউেক গ্েরফতারও করা হয়িন। সংসদ সদস্যেদর মধ্য
েথেক সিঠক সাক্ষী েদয়ার জন্যও েকান ব্যক্িত এিগেয় আেসনিন। অথচ
েকান সভ্য েদেশ মানুষ খুন হেব এবং তার িবচার হেব না -েসিট িক আশা
করা যায়? এ নীিত েতা জঙ্গলবাসী ডাকাতেদর। আওয়ামী লীগ ও তার
িমত্ররা েদশিটেক েয কতটা মেগর মুল্লুেক পিরণত কেরিছল -এ হেলা তার
নমুনা।

কািলমা েলপেনর রাজনীিত
অিত উদ্ভট ও লজ্জাজনক িবষয়, পূর্ব পািকস্তান প্রােদিশক পিরষেদর
সদস্যগণ সংখ্যাগিরষ্ঠ েভােট প্রােদিশক পিরষেদর স্পীকারেক পাগল
রূেপ েঘাষণা িদেয়িছল। েযন েভাট িদেয় একজন মানুষেক পাগলও বানােনা
যায়! এই হেলা তােদর সংসদীয় গণতন্ত্র। পািকস্তােনর গণতন্ত্র চর্চা
তােদর কােছ েয কতটা তামাশায় পিরণত হেয়িছল -এ হেলা তার নমুনা।
সত্তেরর দশেক েশখ মুিজব ও তার দল আওয়ামী লীগ একই ভােব কািলমা
েলপন কেরিছল বাংলােদেশর মুেখ। বহু দলীয় পার্লােমন্টারী পদ্ধিতর
ওয়াদা িদেয় িনর্বাচন কের কেয়ক িমিনেটর মধ্েয একদলীয় প্েরেসেডন্ট
পদ্ধিত চালু কের। এ িনেয় সংসেদ আেলাচনা করার প্রেয়াজনও েবাধ
কেরিন। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ িবষেয় তারা জনগণ েথেক ম্যান্েডট েনয়ার
প্রেয়াজন েবাধ কেরিন। েদশ পিরচালনায় এেতাটাই অেযাগ্যতার পিরচয়
েদয় েয, েদেশর জন্য অর্জন কের তলাহীন িভক্ষার ঝুিলর েখতাব।
পািকস্তােনর সংখ্যাগিরষ্ঠ বাঙালী নাগিরকগণ েদেখেছ, অেনক অবাঙালী
তােদর পুঁিজ ও েমধা িবিনেয়াগ করেছ পূর্ব পািকস্তােন। িকন্তু
িনেজরা পশ্িচম পািকস্তােন একখািন কারখানাও িনর্মাণ কেরিন।
িনেজেদর সীমানাও যথাযথ পাহারা িদেত পােরিন। েস ব্যর্থতার কারেণ
পূর্ব পািকস্তােনর সীমান্ত েসিদন পিরণত হেয়িছল েচারাকারবারীেদর
স্বর্গরাজ্য। িক প্রশাসন, িক রাজনীিত, িক পার্লােমন্টারী িবতর্ক,
িক সীমান্ত প্রিতরক্ষা, িক িশল্পায়ন – সব িকছুেত বাঙালীর
ব্যর্থতা শুধু একাত্তর-পরবর্তী িবষয়ই নয়,েষাল কলায় িবকিশত হেয়িছল
পািকস্তানী আমেলও। সব সময়ই সকল ব্যর্থতার দায়ভার অন্যেদর ঘােড়
চাপােনার েচষ্ঠা হেয়েছ সর্বাত্মক ভােব। পািকস্তান আমেল প্রচণ্ড

অহংকার েচেপিছল এ িনেয়, সমগ্র পািকস্তােন তারাই সংখ্যাগিরষ্ঠ।
অথচ সংখ্যাগিরষ্ঠ রূেপ তােদর দায়ভার েয অন্য সবার েচেয় েবশী -েস
িবষয়িট তােদর রাজনীিতেত গুরুত্বই পায়িন। সংখ্যাগিরষ্ঠ হেত েতা
েযাগ্যতা লােগ না, িকন্তু েযাগ্যতা লােগ দািয়ত্ব পালেন। একিট
ট্েরেনর অর্েধক বিগ যিদ সামেন ছুেট আর অর্েধক যিদ িপছেনর িদেক
েধেয় যায়,েস ট্েরন েতা দুই টুকেরা হেবই। পশ্িচম পািকস্তানীেদর
তাড়না িছল দ্রুত পারমানিবক অস্ত্েরর অিধকারী হেয় িবশ্েবর সবেচেয়
শক্িতশালী মুসিলম েদেশ পিরণত হওয়ায়। আর বাংলােদশীগণ ছুেটেছ
ভারেতর আঁচেলর নীেচ েথেক দ্রুত তলাহীন িভক্ষার ঝুিল বা
দুর্নীিতেত িবশ্েব অন্ততঃ ৫ বার প্রথম হওয়ায়। অিতশয় রুঢ় ও অপ্িরয়
হেলও এিটই েয সত্য -তার প্রমাণ েতা ইিতহাস।
শুরু েথেকই পািকস্তােনর রাজনীিতেত েয ব্যর্থতািট প্রকট ভােব েদখা
েদয় তা হেলা, একিট শাসনতন্ত্র ৈতরীর ব্যর্থতা। অবেশেষ েস কােজ
সফলতা আেস ১৯৫৬ সােল। েসিট অবাঙালী প্রধানমন্ত্রী েচৗধুরী
েমাহাম্মদ আলীর েনতৃত্েব। অথচ েস সময়ও আওয়ামী লীেগর ভূিমকা আেদৗ
সহায়ক িছল না। েস সমেয়র আওয়ামী লীগ েনতা জনাব অিল আহাদ তার বই
“জাতীয় রাজনীিত ১৯৪৫ েথেক ১৯৭৫” েত িলেখেছন, “১৯৫৬ সােল
প্রধানমন্ত্রী েচৗধুরী
মুসিলম লীগ, েশের বংলা

েমাহাম্মদ আলীর েনতৃত্েব পািকস্তান
এ,েক,ফজলুল হেকর েনতৃত্েব পিরচািলত

যুক্তফ্রন্টভুক্ত কৃষক শ্রিমক পার্িট, েনজােম ইসলাম পার্িট,
পূর্ব পািকস্তান আওয়ামী লীগ (আব্দুস সালাম খান পিরচািলত),িসিডউল
কাষ্ট েফডােরশন, পািকস্তান কংগ্েরস, ইউনাইেটড প্েরােগিসভ পার্িট
ও গণতন্ত্রী দলভুক্ত সদস্যবৃন্েদর সমেবত েভােট সংিবধান গৃহীত হয়।
িকন্তু জনাব েসাহরাওয়ার্দীর েনতৃত্েব পিরচািলত পূর্ব পািকস্তান
আওয়ামী লীগ সদস্যবৃন্দ প্রিতবােদ গণ-পিরষদ হল হেত “ওয়াক আউট কের
ও চূড়ান্তভােব গৃহীত শাসনতন্ত্ের স্বাক্ষরদােন িবরত থােক।” -(অিল
আহাদ)। স্বাক্ষর না করার কারণ,পূর্ব পািকস্তানেক পর্যাপ্ত
স্বায়ত্তশাসন েদয়া হয়িন। অথচ এই েসাহরাওয়ার্দীই যখন পািকস্তােনর
প্রধানমন্ত্রী হন তখন েস কথা সম্পূর্ণ ভূেল যান। ১৯৫৭ সােলর ১৪ই
জুন ঢাকার পল্টেন অনুষ্িঠত জনসভায় দৃপ্তকন্েঠ েঘাষণা কেরন, ১৯৫৬
সােলর সংিবধােন পূর্ব পািকস্তানেক ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন েদয়া
হেয়েছ। আর তাঁর গণতান্ত্িরক মানিসকতার কথা? আওয়ামী লীেগ তখন চরম
অভ্যন্তরীণ
িবেরাধ।
জনাব
েসাহরাওয়ার্দী
তখনও
পািকস্তােনর
প্রধানমন্ত্রী। পূর্ব পািকস্তান আওয়ামী লীেগর সভাপিত জনাব
ভাষানীর সােথ তাঁর িবেরাধ তখন তুঙ্েগ। িবষয়, পররাষ্ট্র নীিতসহ
আেরা েবশ িকছু িবষয়। মন্ত্রীত্ব বনাম এসব সাংগাঠিনক মতিবেরাধ

সম্পর্েক জৈনক সাংবািদেকর প্রশ্েনর জবােব জনাব েসাহরাওয়ার্দী
বেলন, “আওয়ামী লীগ আবার িক? আিমই আওয়ামী লীগ।” অন্য এক প্রশ্েনর
জবােব িতিন িবস্ময়করভােব অবলীলাক্রেম বেলন, “আিমই আওয়ামী লীেগর
েমিনেফস্েটা।”-(অিল আহাদ)।

আওয়ামী লীেগর ব্যর্থতা
রাজনীিত ও গণতন্ত্র চর্চায় আওয়ামী লীেগর ব্যর্থতার শুরু স্েরফ
মুিজব আমল েথেক নয়। বরং বহু পূর্ব েথেকই। েভােটর অিধকার
প্রিতষ্ঠা িনেয় আওয়ামী লীেগর বড্ড অহংকার। িকন্তু েসিট িক আেদৗ
সত্য? আওয়ামী লীেগর রাজনীিত েথেকই িকছু উদাহরণ েদয়া যাক। ১৯৪৭
সােলর ৫ই আগস্ট পূর্ব পািকস্তান মুসিলম লীেগর পার্লােমন্টারী
পার্িট ৈবঠেক খাজা নািজমুদ্দীন ৭৫-৩৯ েভােট েহােসন শহীদ
েসাহরাওয়ার্দীেক
পরািজত
কের
পার্লােমন্টারী
পার্িটর
েনতা
িনর্বািচত হন। িকন্তু েসাহরাওয়ার্দী এ পরাজয় সহজ ভােব েমেন িনেত
পােরনিন। েসাহরাওয়ার্দী গ্রুেপর পক্ষ েথেক প্রচার চালােনা হয়,
এিট ষড়যন্ত্র। িতিন ও তাঁর সদস্যগণ িনজ দেলর গণতান্ত্িরক রােয়র
প্রিতও েয কতটা েগাস্বা হেয়িছল এ হেলা তার নমুনা। মেনর দুঃেখ
প্রথেম িতিন ভারেত েথেক যাওয়ার মনস্থ্য কেরন। িকন্তু ভারতীয়
রাজনীিতেত িতন েকান স্থান পানিন। পের পািকস্তােন আেসন, তেব
ঢাকােত নয়। িতিন েকালকাতা েথেক সরাসির লােহার অিভমুেখ রওনা েদন।
কথা হেলা, গণতান্ত্িরক রােয়র প্রিত শ্রদ্ধাহীন এমন েনতােদর হােত
িক গণতন্ত্র চর্চা িনরাপদ হয়? গণতন্ত্েরর রায়েক তারা তখনই মানেত
রাজী,যখন েসিট িনেজেদর পক্েষ যায়। জনাব েসাহরাওয়ার্দীর মােঝ
েসরূপ অসুস্থ েচতনার উদাহরণও িক কম? ১৯৫৩ সােল গভর্নর েজনােরল
েগালাম মহাম্মদ যখন জনাব খাজা নািজম উদ্িদনেক প্রধানমন্ত্রী পদ
েথেক বরখাস্ত কেরন তখন তার েস অগণতান্ত্িরক, অন্যায় ও অৈবধ
পদক্েষপেক জনাব েসাহরাওয়ার্দী পল্টেন জনসভা েডেক সমর্থন জানান।
অথচ তখন েদেশর গণপিরষেদ জনাব নািজম উদ্িদেনর সংখ্যাগিরষ্ঠ
সদস্েযর সমর্থন িছল। বরখাস্ত করার আেগ জনাব েগালাম মুহম্মদ
প্রধানমন্ত্রী জনাব নািজম উদ্িদনেক সংসেদ েসিট প্রমােণরও সুেযাগ
েদনিন।
লক্ষ্যণীয়
হেলা,
জনাব
েসাহরাওয়ার্দীই
পািকস্তােনর
রাজনীিতেত মুিজেবর ন্যায় পািকস্তােনর আজন্ম শত্রুেদর পুনর্বািসত
কেরন।

েদখা যাক, পািকস্তানী আমেল েশখ মুিজেবর গণতন্ত্র চর্চার নমুনা।
১৯৫৪ সােলর িনর্বাচেন যুক্তফ্রন্ট িবজয়ী হয়। যুক্তফ্রন্েটর শরীক
দল িছল আওয়ামী লীগ। ১৯৫৬’েয়র েসপ্টম্বের েশখ মুিজব পূর্ব
পািকস্তান প্রােদিশক মন্ত্রীসভার মন্ত্রী হন। তখন প্রেদেশর
মুখ্যমন্ত্রী িছেলন আতাউর রহমান খান। েশখ মুিজব তখন আওয়ামী
লীেগরও সাধারণ সম্পাদক। ১৯৫৫ সােলর অক্েটাবের অনুষ্িঠত পূর্ব
পািকস্তান আওয়ামী লীেগর অিধেবশেন গৃহীত গঠনতন্ত্েরর ৬৬ ধারা
েমাতােবক েশখ মুিজেবর উপর অবশ্য পালনীয় িছল েয মন্ত্রী হওয়ার
সােথ সােথ দলীয় পদ েথেক ইস্তাফা িদেবন। উক্ত ধারায় সুস্পষ্ট িছল
েয, অন্যথায় এক মাস পের উক্ত কর্মকর্তার পদ শূন্য বেল গণ্য হেব।
দেলর অন্যান্য মন্ত্রী েযমন আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহম্মদ
ও খয়রাত েহােসন দলীয় পদ েথেক পদত্যাগ করেলও মুিজব তা কেরনিন। (অিল আহাদ)।
মানুেষর আসল চিরত্র ধরা পেড় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র িবষেয় তার আচরেণ।
এমন িক অিতশয় দুর্বৃত্তরাও দুর্বৃত্িতর িবশাল কাণ্ডিট জনসম্মুেখ
ঘটায় না। কােরা বাড়ীেত আগুন লাগা েদেখ অিত ডাকাত প্রকৃিতর
ব্যক্িতও মহল্লার অন্যেদর সােথ িমেল েসিট েনভােত যায়। কারণ এিট
িবশাল ব্যাপার। এ কােজ এিগেয় না আসেল তার িবেবকহীন পশু চিরত্রিট
জনসম্মুেখ প্রকাশ পায়। সমােজ েকউ িক এরূপ িবেবকহীন রূেপ িচত্িরত
হেত চায়? িকন্তু খুঁিটনািট িবষেয় দুর্বৃত্তরা ততটা সতর্ক থােক না
বেলই তােদর আসল চিরত্র ক্ষুদ্র িবষেয় েবিরেয় আেস। তাই ব্যক্িতর
গুনাগুণ যাচােয় উত্তম উপায় হেলা মামুলী িবষেয় তার আচরণিট েদখা।
যারা বড় মােপর েনতা, তােদর পক্েষ মাঠ পর্যােয় েনেম কর্মীেদরেক
পয়সা িদেয় িনেজর নােম প্লাকার্ড িলখেত বলার সময় হয় না। এমন কােজ
তােদর রুচীও থােক না। িকন্তু েশখ মুিজব এমন তুচ্ছ কােজও ময়দােন
েনেমেছন। েস কােজ ঢাকা েথেক ৈভরেবর ন্যায় মফস্বেলর শহের ছুেট
েগেছন। তার উদাহরণ েদয়া যাক। আগারতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ও
েশখ মুিজেবর অিত ভক্ত আব্দুর রউফ তার বইেত িলেখেছন,“১৯৫০ সােল
আওয়ামী লীেগর তরুণ েনতা েশখ মুিজবর রহমােনর সােথ আমার প্রথম েদখা
হয় ৈভরেব। আিম তখন দশম শ্েরণীর ছাত্র। আওয়ামী লীেগর জনসভা
উপলক্ষ্েয ব্যাপক প্রস্তুিত চলেছ তখন ৈভরেব। ঢাকা েথেক েকন্দ্রীয়
েনতারা আসেবন। তাই আমরা সবাই একই সােথ প্রচুর উৎসাহ আর দারুণ
উদ্েবেগর মধ্েয কাজ কের চেলিছ। কেলজ েহাস্েটেল হেলা আমােদর কােজর
প্রধান েকন্দ্র। একিদন েপাস্টার েলখা, প্লাকার্ড বানােনা আর
অন্যান্য প্রস্তুিত িনেয় আেলাচনার মুহুর্েত এক দীর্ঘােদহী
সুদর্শন যুবক ঢুকেলন রুেম। … মুিজব ভাইেক কােছ েপেয় আমােদর সকেলর

কােজর উৎসাহ কেয়কগুণ েবেড় েগল। ..যাওয়ার সময় ছাত্রকর্মী হায়দােরর
হােত িকছু টাকা িদেয় বলেলন, “েতারা িকছু েখেয় িনস”। ..েযেত েযেত
িতিন
েহেস
আমােদরেক
বলেলন,“েতারা
এেতা
েপাস্টার-প্লাকার্ড
বানাচ্িছস, েতােদর মুিজব ভাইেয়র নােম িক একটাও করিব না।”
ইঙ্িগেতই কাজ হেয়িছল। জনসভার িদন েদখা েগল মওলানা ভাষানীর নােম
প্লাকার্ড িছল, েশখ মুিজেবর নােম তার েথেক কম িছল না, িজন্দাবাদ
ধ্বিনও তার নােম কম েদয়া হয়িন।”-(আব্দুর রউফ, ১৯৯২)। এই হেলা
মুিজেবর চিরত্র। িনেজর ইেমজ ৈতরীেত েমধা নয়, েযাগ্যতাও নয়, এরূপ
নীচু মােনর সস্তা পথ েবেছ িনেয়িছেলন।

পণ্ড হেলা গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠার েশষ সুেযাগ
েশখ মুিজব ও ভাষানীর ন্যায় ব্যক্িতেদর আত্মঘািত রাজনীিতই সামিরক
শাসন দ্িবতীয়বার েডেক এেনিছল ১৯৬৯ সােল। েস সময় শাসন ক্ষমতায় িছল
আইয়ুব খান। তাঁর িবরুদ্েধ পািকস্তােনর উভয় প্রেদেশ শুরু হয় চরম
গণ-আন্েদালন। আন্েদালেনর মুেখ আইয়ুব খান সর্বদলীয় েগালেটিবল ৈবঠক
ডােকন। তখন প্েরিসেডন্ট িনর্বািচত হত ইউিনয়ন পিরষেদর সদস্যেদর
েভােট। আইয়ুব খান এর নাম িদেয়িছেলন েমৗিলক গণতন্ত্র। সম্িমিলত
িবেরাধী দেলর দাবী িছল, সকল প্রাপ্তবয়স্কেদর েভাটািধকার এবং
পার্লােমন্টারী পদ্ধিতর শাসন। আইয়ুব খান এ দুিট দাবী েমেন
িনেয়িছেলন। িকন্তু েশখ মুিজব দাবী কের বসেলন,৬ দফাও েমেন িনেত
হেব। িনর্বাচেন যাওয়ার ৈধর্য্য তাঁর িছল না। অথচ ৬ দফা িনেয়
িবেরাধী দলগুিল মধ্েয ঐকমত্য িছল না। ফেল আইয়ুব খােনরও েসিট েমেন
েনয়ায় আগ্রহ িছল না। ফেল সৃষ্িট হেলা চরম রাজৈনিতক অচলাবস্থা।
অথচ মুিজব েজল েথেক মুক্িত েপেলন এবং তাঁর িবরুদ্েধ আনা আগরতলা
ষড়যন্ত্র মামলা তুেল েনয়া হেয়িছল সম্িমিলত িবেরাধীদেলর েজাট
পািকস্তান
িডেমাক্রািটক
মুভেমন্ট
(PDM)এবং
DAC
আন্েদালেনর
প্েরক্িষেত। নইেল েশখ মুিজবসহ বহু আওয়ামী লীগ েনতা তখন েজেল
িছেলন। তখন আওয়ামী লীেগর একার পক্েষ েতমন েজারদার অন্েদালন গেড়
েতালাও সম্ভব িছল না। অথচ আওয়ামী লীগ সম্িমিলত িবেরাধী দেলর
গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠার আন্েদালেন িপছন েথেক চাকু ডুিকেয় েদয়। পেরর
বছেরই প্রমাণ হেলা, পািকস্তােনর জন্য এিটই িছল গনতন্ত্েরর েশষ
ট্েরন। মুিজেবর কারেণ েসিটও হাতছাড়া হেয় যায়। েদশ আবার িনক্িষপ্ত
হেলা অস্িথিতশীল অবস্থায়। এমন অবস্থায় একমাত্র িবেদশী শত্রুরাই
খুিশ হয়। আর পািকস্তােনর জন্য এমন শত্রুর অভাব িছল না। ভারত,
মার্িকন যুক্তরাষ্ট এবং ইসরাইল েতমন একিট অবস্থার জন্য পূর্ব

েথেকই অেপক্ষায় িছল। আইয়ুব চেল েগেলন িকন্তু জািত ব্যর্থ হেলা
শান্িতপূর্ণ ভােব গণতান্ত্িরক শাসন ব্যবস্থায় িফের েযেত। ক্ষমতায়
এেলা আেরক সামিরক জান্তা েজনােরল ইয়ািহয়া খান। ফেল পেরর িদনগুিল
আেরা রক্তাত্ব হেলা। তাই এ করুণ পিরণিতর জন্য শুধু িক সামিরক
বািহনীেক দায়ী করা যায়?

ভাষানীর আত্মঘািত রাজনীিত
সত্তেরর িনর্বাচেন মাওলানা ভাষানী ও তার দল চীনপন্থী ন্যাপ অংশ
েনয়িন। তােত তার িনেজর দেলর েযমন কল্যাণ হয়িন, েতমিন কল্যাণ হয়িন
তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােনরও। গণতান্ত্িরক রাজনীিতেত িনর্বাচেনর
অংশ না িনেল িক দেলর অস্িতত্ব থােক? পূর্ব পািকস্তােনর রাজনীিতেত
েশখ মুিজেবর প্রধান প্রিতপক্ষ িছেলন ভাষানী। ভাষানীই িছেলন
আওয়ামী লীেগর প্রিতষ্ঠাতা সভাপিত। িতিন পািকস্তান প্রিতষ্ঠার আেগ
আসাম প্রােদিশক মুসিলম লীেগর সভাপিত িছেলন। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার
পর মুসিলম লীগ েনতােদর সােথ বিনবনা না হওয়ায় িতিন আওয়ামী মুসিলম
লীগ গেড়ন। েসাহরাওয়ার্দী পের ভারত েথেক এেস দলিটেত েযাগ েদন।
পররাষ্ট্র নীিত ও স্বায়ত্বশাসন িনেয় েসাহরাওয়ার্দীর সােথ মাওলানা
ভাষানীর িবেরাধ শুরু হয় ও পের আওয়ামী লীগ ত্যাগ কের িতিন
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্িট (ন্যাপ) গেড় েতােলন। দলিটর েনতাকর্মীেদর
অেনেক প্রকাশ্েয ন্যাপ করেলও েগাপেন কম্যুিনস্ট পার্িটর সদস্য
িছেলন। মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর সােথ প্েরিসেডন্ট আইয়ুব খােনর
সম্পর্ক খারাপ হয় ১৯৬২ সাল েথেক। কারণ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র
চাচ্িছল ১৯৬২ সােলর চীন-ভারত যুদ্েধ পািকস্তান ভারতেক সহায়তা িদক
–িবেশষ কের পূর্ব পািকস্তােন মধ্য িদেয় ভারেতর উত্তরপূর্ব চীন
সীমান্েত ৈসন্য সমােবেশ। চীেনর সােথ সম্পর্ক উন্নয়েনর খািতের
আইয়ুব খান চীনাপন্থী কম্যুিনস্টেদর উপর েথেক হুিলয়া তুেল েনন।
এবং যারা েজেল িছল তােদরেক মুক্িত েদন। প্রিতদােন মাওলানা ভাষানী
১৯৬৪ সােল প্েরিসেডন্ট িনর্বাচেন আইয়ুেবর প্রিতদ্বন্দী সর্বদলীয়
িবেরাধীদলীয় প্রার্থী ফােতমা িজন্নাহর পক্েষ িনর্বাচিন প্রচারনা
েথেক
দূের
থােকন।
আন্তর্জািতক
স্নায়ুযুদ্ধ
এভােবই
পূর্ব
পািকস্তােনর রাজনীিতেক দারুন ভােব প্রভািবত কের। সত্তেরর
িনর্বাচন কােল দলিট প্রধান পাঁচিট উপদেল িবভক্ত হেয় পেড়। বৃহত্তম
উপদলিট িছল দলিটর েসক্েরটাির িছেলন েনায়াখালীর মহম্মদ েতাহা ও
যেশােরর আব্দুল হেকর। িনর্বাচন িনেয় চীনপন্থী কম্যুিনস্টেদর
েকানরূপ আগ্রহই িছল না, তােদর অেনেকই মার্কসবাদী েলিলনবাদী

সন্ত্রােসর পথ ধের। িবভক্ত দল িনেয় িনর্বাচনী িবজেয় েকান
সম্ভাবনা না েদেখ মাওলানা ভাষানী িনর্বাচনই বয়কট কেরন। দাবী
তুেলন, েভােটর আেগ ভাত চাই। শুরু কেরন “জ্বালাও েপাড়াও”‘েয়র
আন্েদালন। তার এরূপ অগণতান্ত্িরক রাজনীিতেত প্রচণ্ড লাভবান হয়
েশখ মুিজব ও তার দল আওয়ামী লীগ। েশখ মুিজেবর যা জনপ্িরয়তা িছল
িনর্বাচেন আওয়ামী লীগ তার েচেয় অেনক েবশী িসট অর্জন কের। ফেল
েদেশর রাজনীিত পুরাপুির হাইজ্যাক হেয় যায় েশখ মুিজেবর হােত।
একাত্তের পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদশ সৃষ্িটর ব্যাপােরও ন্যাপ
দ্িবখণ্িডত হেয় যায়। দেলর প্রবীন েনতা রংপুেরর মিশউর রহমান যাদু
িময়া এবং যেশােরর আব্দুল হক অখণ্ড পািকস্তােনর পক্ষ েনন।
বাংলােদেশর প্রিতষ্ঠােক তারা এলাকায় ভারতীয় সাম্রাজ্েযর িবস্তার
বেল আখ্যায়ীত কের। েনায়াখালীর মহম্মদ েতায়াহার ন্যায় অেনেকই আবার
পািকস্তান ভাঙ্গার পক্ষ েনন। তেব িনর্বাচন েথেক দূের থাকায়
একাত্তের যুদ্ধ শুরুর আেগ বা পের এবং বাংলােদেশর রাজনীিতেত
মাওলানা ভাষানীর েতমন গুরুত্ব থােকিন। একাত্তের িতিন ভারেত আশ্রয়
েনন, এবং সােথ সােথ গৃহবন্িদর িশকার হন। একাত্তেরর পর েদেশ িফেরও
িতিন তার ভাঙ্গা দলেক আর েজাড়া লাগােত পােরিন। ফেল তার মৃত্যুর
আেগই তার রাজৈনিতক মৃত্যু
েনতাকর্মীগণ তােক েছেড় দেল

ঘেট। তার জীবদ্দশােতই ন্যােপর
দেল িজয়াউর রহমােনর প্রিতষ্িঠত

িবএনিপ’েত েযাগ েদয়। কাজী জােফেরর ন্যায় অেনেক স্ৈবরাচারী
এরশােদর দেলও েযাগ েদয়। রাশাদ খান েমনেন ন্যায় অেনক আবার আওয়ামী
লীেগর রাজনীিতর সােথ িমেশ েগেছ।

েশের বাংলার িবভ্রাট
েদখা যাক,তৎকালীন শীর্ষ েনতােদর নীিত ভ্রষ্টতার আেরা িকছু িবষয়।
েশের বাংলা এ, েক, ফজলুল হক ১৯৫৪ সােলর ৩০েশ এপ্িরল তািরেখ পূর্ব
পািকস্তােনর মুখ্যমন্ত্রী থাকা কােল কলকাতায় এক সংবর্ধনা সভায়
অত্যন্ত আেবগজিড়ত বেলন, “রাজৈনিতক কারেণ বাংলােদশেক িবভক্ত করা
েযেত পাের, িকন্তু বাঙালীর িশক্ষা, সংস্কৃিত আর বাঙািলত্বেক েকান
শক্িতই েকানিদন ভাগ করেত পারেব না।”-(সা’দ আহম্মদ, ২০০৬)। িতিনই
ভুেলই েগেলন, ১৯৪০ সােলর ২৩েশ মার্চ লােহােরর িমন্েটা পার্েক
মুসিলম লীেগর সম্েমলেন িতিনই পািকস্তান প্রস্তাব উত্থাপন
কেরিছেলন। তখন পািকস্তান সৃষ্িটর িপছেন কােয়েদ আযেমর মূল
যু্ক্িতিট িহন্দুেদর সােথ মুসলমানেদর রাজৈনিতক িববাদ িছল না, বরং
েসিট িছল দুিট িভন্ন জনেগাষ্ঠীর সাংস্কৃিতক, আদর্িশক, িশক্ষাগত ও

জীবনলক্ষ্েযর িভন্নতা। বাঙালী রূেপ েবেড় উঠার িবষয়িটই মুসলমানেদর
জীবেন মূল প্রিতপাদ্য িবষয় নয়, বরং তােদর রাজনীিতর মূল এেজন্ডা
হেলা িনজ েদেশ মুসলমান রূেপ েবেড় উঠার িবষয়িট িনশ্িচত করা। আম
গােছর জলবায়ুগত প্রেয়াজনিট আঙ্গুর গাছ েথেক িভন্নতর, েতমিন একজন
মুসলমােনর রাজৈনিতক, সামািজক, সাংস্কৃিতক ও িশক্ষাগত পিরেবশিট
একজন অমুসিলম েথেক িভন্নতর। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার প্রেয়াজনিট
েদখা
িদেয়িছল
এ
িভন্নতর
প্রেয়াজনিট
েমটােত।
পািকস্তােনর
প্রিতষ্ঠার িপছেন এিটই িছল মূল দর্শন বা িফেলাসিফকাল কনেসপ্ট। এ
িবষয়িটই কােয়েদ আযম মহম্মদ আলী িজন্নাহ তার বক্তৃতায় বার বার
তুেল ধেরিছেলন। ভারতীয় মুসিলমেদর েস ধর্মীয় ও আদর্শগত প্রেয়াজনিট
েমটােনার তািগেদই পািকস্তােনর জন্ম হয়। ভারেতর সাধারণ মুসিলমগণ
কােয়েদ আযম মহম্মদ আলী িজন্নাহর েস যুক্িতিট বুঝেলও েশের বাংলা
েয বুঝেত ব্যর্থ হেয়িছেলন -েসিট ধরা পেড় তার বক্তৃতায়। প্রশ্ন
হেলা, এমন িবভ্রান্িতকর েচতনা িনেয় িক িতিন ইসলােমর নােম অর্িজত
পািকস্তােনর ন্যায় িবশ্েবর সর্ববৃহৎ মুসিলম রাষ্ট্েরর েনতা হওয়ার
েযাগ্য িবেবিচত হেত পােরন? এমন িবভ্রান্িতকর বক্তব্য েদওয়ার
জন্যই পািকস্তােনর রাজনীিতেত তাঁর স্থান অিত সংকীর্ণ হেয় যায়।
কিলকাতায় েদয়া তাঁর ভাষেণর প্েরক্িষেত পািকস্তােনর এক
বাঙালী প্রধানমন্ত্রী েমাহাম্মাদ আলী েবাগড়া পর্যন্ত

সমেয়র
তাঁেক

ভারেতর দালাল বেলেছন। এরূপ িবভ্রান্িতকর েচতনার কারেণ তাঁেক
সরকােরর গুরুত্বপূর্ণ স্থােন বসােনা এমনিক অেনক বাঙালী মুসিলম
েনতাও িবপদজনক মেন করেতন। ফল দাঁড়ােলা, পািকস্তােনর গভর্নর
েজনােরল তাঁেক মুখ্যমন্ত্রীর পদ েথেক বরখাস্ত করেলন। তেব েশের
বাংলা ফজলুল হেকর িবভ্রান্িত শুধু কলকাতায় েদয়া বক্তব্েযই সীিমত
িছল না। এর পূর্েবও িতিন অিত িবভ্রান্িতকর েচতনার স্বাক্ষর
েরেখিছেলন মুসিলম িবদ্েবষী চরম িহন্দু সাম্প্রদািয়ক দল িহন্দু
মহাসভার সােথ স্বাধীনতা-উত্তর অিবভক্ত বাংলার েকায়ািলশন সরকার
গঠন কের। তখন িতিন েকামর েবঁেধ েলেগিছেলন, মুসিলম লীগেক ক্ষমতায়
যাওয়া েথেক ঠ্যাকােত।

েসাহরাওয়ার্দীর অিভনব তত্ত্ব
েদখা যাক আওয়ামী লীেগর রাজৈনিতক কুশলতা ও মুসিলম প্রীিতর নমুনা।
১৯৫৬ সােল যখন শহীদ েসাহরাওয়ার্দী পািকস্তােনর প্রধানমন্ত্রী;
তখন ইসরাইল, বৃেটন ও ফ্রান্স একেযােগ িমশেরর উপর হামালা কের।
হামলার কারণ, িমশর সরকার সুেয়জ খাল জাতীয়করণ কেরিছল। সমগ্র

মুসিলম িবশ্ব েস হামলার িনন্দা কের। িনন্দা কের এমনিক তৃতীয়
িবশ্েবর অিধকাংশ েদশ। প্রবল ভােব িনন্দা কের ভারত। এমনিক েস
যুদ্েধর িবরুদ্েধ কেঠার অবস্থান েনয় মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র।
মার্িকনীেদর চােপই অবেশেষ েস যুদ্ধ েথেম যায়। হামলাকাির ইসরাইল,
ব্িরেটন ও ফ্রান্স তখন েলজগুিটেয় সুেয়জ খাল এলাকা েথেক পালােত
বাধ্য হয়। িমশেরর সরকার ও জনগণ অধীর আগ্রেহ তািকেয়িছল িবশ্েবর
সর্ববৃহৎ মুসিলম রাষ্ট্র পািকস্তােনর িদেক। অথচ েস সময় আওয়ামী
লীগ
েনতা
ও
পািকস্তােনর
প্রধানমন্ত্রী
েসাহরাওয়ার্দীর
িসদ্ধান্তিট িছল সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞানবর্িজত। িতিন েস আগ্রাসেনর
িনন্দা না কের বেলিছেলন, ব্িরেটন ও ফ্রান্েসর েমাকািবলার শক্িত
মুসিলম রাষ্ট্রগুেলার নাই। তখন িতিন অিভনব সূত্র শুনান, “শূণ্েযর
সােথ শূণ্েযর েযােগ শূণ্যই হয়।” এভােব িতিন রাজনীিতেত পািটগিণেতর
েযাগিবেয়ােগর অংক িনেয় আেসন। অথচ মুসলমান যত দুর্বলই েহাক তােদর
মধ্েয একতা গড়া ও এেক অপেরর সাহায্েয এিগেয় যাওয়া িনছক রাজনীিত
নয়, পািটগিণেতর অংকও নয়, এিট পিবত্র ইবাদত। েস লক্ষ্েয কাজ করা
প্রিতিট
মুসলমােনর
উপর
নামায-েরাযার
ন্যায়
ফরয।
িকন্তু
েসাহরাওয়ার্দীর েচতনায় তার েলশ মাত্র িছল না। সাম্রাজ্যবাদীেদর
হামলার িনন্দা করার জন্য েয ন্যূনতম মূল্যেবাধ দরকার েসটুকুও
িতিন েদখােত পােরনিন। তাঁর এ নীিতর ফেলই আরব িবশ্েবর সােথ িবেশষ
কের িমশেরর সােথ পািকস্তােনর সম্পর্েকর দারুন অবনিত ঘেট। আজও েস
অবনিত কািটেয় উঠা সম্ভব হয়িন। েদশিট এরপর েথেক ভারতমুিখ হয়।
আওয়ামী লীেগর আত্মঘািত রাজনীিতর পাশাপািশ ব্যর্থ পররাষ্ট্র নীিতর
এ হেলা এক নমুনা।

গণতন্ত্র িবনােশ আওয়ামী লীগ
আওয়ামী লীেগর গণতন্ত্র-প্রীিত িনেয় আেরকিট উদাহরণ েদয়া যাক। ১৯৫৪
সােলর
কথা
।
েমাহাম্মদ
আলী
েবাগড়া
তখন
পািকস্তােনর
প্রধানমন্ত্রী। তখন পািকস্তােনর রাষ্ট্রপ্রধানেক প্েরিসেডন্ট না
বেল ব্িরিটশ আমেলর েখতাব অনুযায়ী গভর্নর েজনােরল বলা হত।
পার্লােমন্টেক বলা হত গণপিরষদ। গভর্নর েজনােরেলর ক্ষমতা িছল িতিন
ইচ্ছা করেল পার্লােমন্ট েভঙ্েগ িদেত পারেতন। প্রধানমন্ত্রী
েমাহাম্মদ আলী েবাগড়া গভর্নর েজনােরেলর এ ক্ষমতা রিহত কের
গণপিরষেদ একিট িবল আেনন। িবল চূড়ান্ত িবেবচনার জন্য গণপিরষেদ েপশ
করার পর প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সফের মার্িকন যুক্তরাষ্ট্ের
যান। সংখ্যাগিরষ্ঠেদর েভােট গণপিরষেদ েসিট পাশও হেত যাচ্িছল।

পার্লােমন্টারী গণতন্ত্েরর পেথ উত্তরেণর এিট
পদক্েষপ। তখন গভর্নর েজনােরল িছেলন প্রাক্তন
েমাহম্মদ। প্রধানমন্ত্রীর অনুপস্িথিতর সুেযাগ
েজনােরল এ িবল আইেন পিরণত হওয়ার আেগই ২৩েশ
েভঙ্েগ েদন।

িছল গুরুত্বপূর্ণ
আমলা জনাব েগালাম
গ্রহণ কের গভর্নর
অক্েটাবর গণপিরষদই

তখন েগালাম মহম্মদেক সহয়তা েদন সামিরক বািহনী প্রধান েজনােরল
আইউব খান। পািকস্তানী গণতন্ত্র চর্চার িবরুদ্েধ এিট িছল গুরুতর
ছুিরকাঘাত। এরপর গণতন্ত্রচর্চা পািকস্তােন তার হৃত স্বাস্থ্য আর
িফের পায়িন। েস সময় গণপিরষেদর মূল দািয়ত্বিট িছল শাসনতন্ত্র
প্রণয়ন। এিটই িছল পািকস্তােনর প্রথম গণপিরষদ। িকন্তু েস কাজিট
সমাধা করার সময় পায়িন। তখন পািকস্তােনর গণপিরষেদর স্পীকার িছেলন
ফিরদপুেরর েমৗলবী তিমজ উদ্দীন খান। িতিন আদালেত গভর্নর েজনােরেলর
এ িসদ্ধান্েতর িবরুদ্েধ মামলা কেরন। েস
মামলায় িসন্ধুর
হাইেকার্েট িতিন িজতেলও সুপ্িরম েকার্েট েহের যান। সুপ্িরম
েকার্েটর এ রায়িট পািকস্তােনর িবচার-ইিতহােস আজও িবতর্িকত।
িকন্তু গভর্নেরর েস অগণতান্ত্িরক পদক্েষেপর প্রিত অিত দ্রুত
সমর্থন িনেয় এিগেয় আেস আওয়ামী লীেগর েনতৃবৃন্দ। তখন দলিটর নাম
িছল আওয়ামী মুসিলম লীগ। “দেলর েকন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল
হক ওসমানী করািচ েথেক এবং পূর্ব পািকস্তান প্রােদিশক শাখার সহসভাপিত আতাউর রহমান খান ঢাকা হেত প্রকাশ্য িববৃিত িদেয় গভর্নর
েজনােরেলর অগণতান্ত্িরক কাজেক সমর্থণ কেরন। েশখ মুিজব তখন েজেল,
িতিন তখন দেলর পূর্ব পািকস্তান প্রােদিশক কিমিটর েসক্েরটাির।
ঢাকার েসন্ট্রাল েজল েথেক েশখ মুিজব েটিলগ্রাম েযােগ পািকস্তান
গণপিরষেদর অন্যায় ও অৈবধ িবলুপ্িতেক স্বাগত জানান। এমনিক েগালাম
েমাহাম্মেদর এই িবিধ বিহর্ভূত অন্যায় ফরমােনর পক্েষ সমর্থন
আদােয়র লক্েষ আতাউর রহমান ঢাকা েথেক এবং মাহমুদুল হক ওসমািন
করািচ েথেক িবেদেশ অবস্থানরত শহীদ েসাহরাওয়ার্দী ও লন্ডেন
অবস্থানরত মওলানা ভাসানীর সমীেপ গমন কেরন।…. ১৪ই নেভম্বর গভর্নর
েজনােরল
েগালাম
েমাহাম্মেদর
ঢাকা
আগমন
উপলক্েষ
পদচ্যুত
মুখ্যমন্ত্রী ও রাজনীিত হেত অবসর গ্রহেণর সুস্পষ্ট েঘাষণাকারী
েশের বাংলা এ,েক,ফজলুল হক ও জনাব আতাউর রহমান খান ঢাকা িবমান
বন্দের
স্ৈবরাচারী
গভর্নর
েজনােরলেক
সম্বর্ধনা
জ্ঞাপেনর
প্রিতেযািগতায় অবতীর্ণ হেলন। িবমান বন্দের তাঁহােক েক মাল্যভূিষত
করেবন এই সমস্যায় জর্জিরত দুই েনতােক উদ্ধার করেলন গভর্নর
েজনােরল স্বয়ং। অর্থাৎ িতিন েশের বাংলা ও আতাউর রহমান খােনর দুই
হাত একত্িরত কিরয়া যুগপাৎ মাল্যদােনর সুেযাগ কিরয়া িদয়া উভেয়রই

ধন্যবাদার্হ হইেলন।”-(অিল আহাদ)
গ্রন্থপঞ্িজ
সা’দ
আহম্মদ।আমার
েদখা
সমাজ
ও
রাজনীিতর
িতনকাল
(বৃিটশ–ভারত,পািকস্তান ও বাংলােদশ),ঢাকা:েখাশেরাজ িকতাব
মহল,২০০
অিল আহাদ।জাতীয় রাজনীিত ১৯৪৫ েথেক ১৯৭৫,ঢাকা:বাংলােদশ েকাঅপােরিটভ বুক েসাসাইিট িলিমেটড।
আব্দুর
রউফ।আগরতলা
ষড়যন্ত্র
মামলা
ও
আমার
নািবক
জীবন,ঢাকা:প্যািপরাস প্রকাশনী, ১৯৯২।

অধ্যায়
বােরা:
পািকস্তােনর
প্রিতষ্ঠা এবং বাঙালী মুসিলেমর
লাভ-েলাকসান
ৈবষম্েযর শুরুিট শতবছর আেগ
ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ শাসনামেল ভারতীয় উপমহােদেশর মুসিলমেদর মােঝ
িশক্ষা, ব্যবসা-বািণজ্য, িশল্প ও বুদ্িধবৃত্িতর ন্যায় নানা
ক্েষত্ের তুলনামূলক ভােব সবেচেয় িপিছেয় পেড়িছল বাঙালী মুসিলমগণ।
িদল্িল, উত্তর প্রেদশ, মধ্য প্রেদশ, িবহার -এসব প্রেদেশ
মুসিলমেদর সংখ্যা েমাট জনসংখ্যার শতকরা ১৫ বা ২০ ভােগর েবশী িছল
না। িকন্তু তারা িশক্ষাদীক্ষায় িহন্দুেদর েচেয়ও অগ্রসর িছল।
এলাহাবাদ,
পাটনা,
িদল্িল,
েবাম্বাইেয়র
আদালতগুেলােত
অেনক
প্রিতষ্িঠত মুসিলম আইনজ্ঞ িছেলন। েসরূপ অবস্থা কলকাতায় িছল না।
মুষ্িটেময় েয ক’জন বাঙালী মুসিলম েলখাপড়া িশেখিছল তােদর পক্েষ
প্রিতেবশী অগ্রসর িহন্দুেদর সােথ প্রিতেযাগীতা কের চাকিরেত
প্রেবশ করা এেতাটা সহজ িছল না। সহজ িছল না িশল্প বা ব্যবসা-

বািণজ্েয সামেন এগুেনা। পূর্ব েথেক প্রিতষ্িঠত িহন্দুরা তােদর
জন্য সামান্যতম স্থানও েছেড় িদেত রাজী িছল না। িচত্তরঞ্জন দাশ
একবার চাকিরেত মুসলমানেদর জন্য সংখ্যানুপােত বরাদ্েদর কথা
বেলিছেলন, িকন্তু বর্ণিহন্দুগণ েস প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ নােকাচ কের
েদয়। আজেকর ভারেত আজও তারা িদচ্েছ না। ভারেত মুসলমানেদর সংখ্যা
শতকরা ১৫ ভাগ হেল িক হেব, সরকাির চাকিরেত শতকরা ৩ ভাগও তারা নয়।
ফেল ভারেতর মুসলমানগণ আজ েস েদেশর নমশুদ্র বা হিরজনেদর েথেকও
পশ্চাদপদ। েস েঘাষণািট এেসেছ সােবক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মনেমাহন
িসং কর্তৃক স্থািপত সাচার কিমশেনর িরেপার্েট।
বাঙলার মুসিলমেদর িপিছেয় পড়ার িকছু ঐিতহািসক কারণও রেয়েছ।
উপমহােদেশ ব্িরিটশ শাসেনর শুরু বাংলা েথেকই। েসিট ১৭৫৭ সােল। অপর
িদেক িদল্িল ও তার আেশ পােশর উত্তর ভারত পরাধীন হয় ১৮৫৭ সােল
অর্থাৎ বাংলার পরাধীন হওয়ার ১০০ বছর পর। পরাধীনতার এই একশ’ বছের
বাংলার মুসলমানগণ শুধু িপিছেয়েছ, এগুেনার সুেযাগ পায়িন। কারণ,
তােদরেক এগুেনার সুেযাগ না েদয়াই েস সমেয়র ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ
শাসকেদর পিলিস িছল। তারা বরং সুেযাগ কের িদেয়িছল িহন্দুেদর।
ভারেতর উপর ব্িরিটশ অিধকৃিতেক বাঁিচেয় রাখার স্বার্েথ েলাকবেলর
প্রেয়াজন িছল। তারা েস েলাকবল সংগ্রহ
মুসিলম শাসকেদর েথেক সাম্রাজ্য েকেড়

কেরেছ িহন্দুেদর েথেক।
েনয়ার কারেণ মুসিলমগণ

ব্িরিটশেদর শত্রু মেন করেতা,তােদর ন্যায় আগ্রাসী কােফর শক্িতেক
সহায়তা েদয়ােক তারা শিরয়েতর দৃষ্িটেত হারাম মেন কেরেছ।েতমিন
ব্িরিটেশরাও শত্রু ভাবেতা মুসিলমেদর। মুসিলমগণ ব্িরিটশ স্বার্েথর
েহফাজেত কাজ করেব -েসিট েবাধগম্য কারেণই তারা িবশ্বাস কেরিন। ফেল
উভেয়র মােঝ সহেযািগতার মানিসক প্েরক্ষাপট িছল না। িকন্তু
িহন্দুেদর ক্েষত্ের েসিট িছল অর্থ ও প্রিতপত্িত লােভর সুেযাগ।
িহন্দুেদর খুিশ কের দেল রাখার জন্য ব্িরিটশ শাসেকরা মুসিলমেদর
েথেক জিম িছিনেয় িহন্দুেদর জিমদার বানােনা শুরু কের। মুসিলমেদর
সর্বক্েষত্ের দািবেয় রাখার জন্য িহন্দু জিমদারগণ ব্যবহৃত হয়
ব্িরিটেশর লািঠয়াল রূেপ। িশক্ষাক্েষত্ের মুসিলমেদর অনগ্রসর রাখার
জন্য মকতব-মাদ্রাসার নােম পূর্ব েথেক বরাদ্দকৃত খাজনামুক্ত জিমও
িছিনেয় েনয়া হয়। ব্িরিটশ ঐিতহািসক ম্যাক্সমুলােরর মেত ইংেরজেদর
হােত বাংলা অিধকৃত হওয়ার আেগ বাংলার বুেক ৪০ হাজােরর েবশী িশক্ষা
প্রিতষ্ঠান িছল। িকন্তু েসগুিলর হাত েথেক বরাদ্দকৃত জিম েকেড়
েনওয়ায় সবগুিলই িবলুপ্ত হেয় যায়। ব্িরিটেশর আগমেনর আেগ রাষ্ট্র
ভাষা ও মুসিলমেদর বুদ্িধবৃত্িতর ভাষা িছল ফার্িস। ফার্িস ভাষার
বদেল ইংেরজী ভাষা চালু হওয়ায় শুরু হয় মারাত্মক বুদ্িধবৃত্িতক

অপুষ্িট। এভােব মুসিলম সমােজ দ্রুত বৃদ্িধ পায় িনরক্ষরতার সােথ
অিশক্ষা।
বাংলার মুসিলমেদর ঘােড় িছল েগালামী ও েশাষেণর দুেটা েজায়াল। একিট
ব্িরিটশ ঔপিনেবিশকেদর। অপরিট অত্যাচাির িহন্দু জিমদারেদর। বাংলার
মুসিলমগণ েগালামীর প্রথম ১০০ বছর যাবত স্েরফ দ্রুত নীেচ েনেমেছ।
িদল্িল ও উত্তর ভারেতর মুসিলমেদর েসৗভাগ্য েয েস সময় ব্িরিটেশর
েগালামী মুক্ত থাকার কারেণ অন্তত েস ১০০ বছর যাবত নীেচ নামার
িবপর্যয় েথেক তারা রক্ষা পায়। অিত ধীের হেলও িশক্ষা-দীক্ষায়
সামেন এগুেনার ধারা তখনও তারা জাির রােখ। িদল্িল, লক্েষৗ, আগ্রা,
লােহার ও অন্যান্য উত্তর ভারতীয় জনপদ যখন স্বাধীনতা হারায় তখন
মুসিলমেদর িবরুদ্েধ ব্িরিটশেদর নীিতেত িকছুটা পিরবর্তন আেস।
ব্িরিটশগণ তখন বুঝেত পাের একমাত্র িহন্দুেদর উপর িনর্ভরশীল
হওয়ািট তােদর জন্য িবপেদর কারণ হেত পাের। প্রশাসিনক ক্েষত্ের
িহন্দুেদর হােত পুরাপুির িজম্িম হওয়া েথেক বাঁচার গরেজই
মুসিলমেদর েথেকও তারা েলাক িনেয়াগ শুরু কের। এজন্য মুসিলমেদর
িশক্িষত করার প্রেয়াজন েদখা েদয়। বাংলা পরাধীন হওয়ার ১০০ বছর পর
তারা কলকাতা িবশ্বিবদ্যালয় িনর্মাণ কের ১৮৫৭ সােল। অথচ িদল্িল
কবজা করার মাত্র ২১ বছর পরই মুসলমানেদর জন্য আলীগড় িবশ্বিবদ্যালয়
িনর্মােণর অনুমিত েদয়। গুণগত মান িদেয় আলীগড় িবশ্বিবদ্যালয় িছল
উপমহােদেশর
অন্যতম
শ্েরষ্ঠ
িবশ্বিবদ্যালয়।
ক্যাম্ব্িরজ
ও
অক্সেফার্ড িবশ্বিবদ্যালয় েথেক িশক্ষকেদর েডপুেটশেন এখােন িনেয়াগ
েদয়া হত। ফেল উত্তর ভারেতর মুসিলমগণ দ্রুত সামেন এগুেনার সুেযাগ
পায়। সুেযাগ পায় ব্িরিটশ প্রশাসেনর বড় বড় পেদ প্রেবেশর। ১৮৬০
সােল লােহাের প্রিতষ্িঠত হয় িকং এডওয়ার্ড িমিডক্যাল কেলজ এবং
১৮৮২ সােল প্রিতষ্িঠত হয় পাঞ্জাব িবশ্বিবদ্যালয়। অথচ ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালয় প্রিতষ্িঠত হয় ১৯২১ সােল এবং ঢাকা েমিডক্যাল কেলজ
প্রিতষ্িঠত হয় ১৯৪৬ সােল। তাছাড়া বাংলার েয অংশ িনেয় পািকস্তান
গড়া হয় েসিট িছল বাংলার সবেচেয় অনুন্নত এলাকা। এ এলাকািট ব্যবহৃত
হেতা কলকাতা েকন্দ্রীক পশ্িচম বাংলার কাঁচামােলর েজাগানদার রূেপ।
ফেল ১৯৪৭ সােল যখন পািকস্তান প্রিতষ্িঠত হয়, তখন েদশিটর যাত্রাই
শুরু হয় একশত বছেরর ব্িরিটশ েশাষেনর ফেল সৃষ্ট পশ্িচম ও পূর্ব
পািকস্তােনর মােঝ িবশাল ৈবষম্য িনেয়। েসিট েযমন িশক্ষাখােত,েতমিন
অর্থনীিতেত। কারণ িশক্ষাগত উন্নয়ন এবং অর্থৈনিতক ও সামািজক
উন্নয়ন েতা একত্ের চেল। অথচ এ ৈবষম্েযর জন্য বাঙালী বুদ্িধজীবী ও
রাজৈনিতক েনতাগণ ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ ও িহন্দু জিমদারেদর েশাষণেক
দায়ী না কের পািকস্তানেক েদাষােরাপ করেত শুরু কের।

মাউন্টব্যােটেনর গ্রামীন বস্িত
উত্তর ভারত ও পশ্িচম পািকস্তােনর অন্তর্ভুক্ত এলাকার উপর
ঔপিনেবিশক শাসন শুরুর শত বছর আেগই িনর্মম ঔপিনেবিশক েশাষেণ
বাংলার উপর েদশিটর ইিতহােস সবেচেয় ভয়ানক দুর্িভক্ষ েনেম আেস।েস
দুর্িভক্েষ প্রায় এক তৃতীয়াংশ বাঙালীর মৃত্যু ঘেট।বাঙালী জনগণ
তখন অর্থৈনিতক রক্তশূণ্যতায় িনর্জীব।িবেশষ কের বাংলার মুসিলম
জনগণ।ব্িরিটশ
শাসেনর
১৯০
বছের
যা
িকছু
িশল্েপান্নয়ন
ও
িশক্ষাউন্নয়ন হয় -েসিট কলকাতা ও তার আেশপােশ।পূর্ব পািকস্তান
ভূক্ত পূর্ব বাংলায় নয়।পূর্ব বাংলার মূল অর্থকির ফসল িছল
পাট।িকন্তু পূর্ব বাংলায় েকান পাটকল িছল না।এমন িক িছল না েকান
হাইড্েরািলক জুট প্রেসিসং কারখানা।সকল পাটকল ও পাট প্রেসিসং
ইন্ডাস্ট্রী িছল কলকাতায়।ফেল ১৯৪৭ সােল পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর
পূর্ব পািকস্তােনর সমুদয় পাট কলকাতায় মােরায়ািরেদর কােছ পাঠােত
হত।এবং তােদর মাধ্যেমই পািকস্তােনর পাটজাত দ্রব্য আন্তর্জািতক
বাজাের েযত।ফেল পােটর সমুদয় রপ্তািন আয় িনর্ভর করেতা ভারেতর
ইচ্ছা-অিনচ্ছার উপর।তখন অবস্থা কতটা নাজুক িছল েসিট বুঝার জন্য
এিটই যেথষ্ট েয,ভারতীয় বািণজ্য প্রিতিনিধদেলর প্রধান পািকস্তানী
দেলর প্রধানেক একবার দম্ভভের বেলিছেলন,“ভারেতর কােছ িবক্রয় ছাড়া
পাট িনেয় আপনারা আর
বঙ্েগাপসাগের েফলেত

িক করেত পােরন? পুিড়েয় িদেত পােরন,অথবা
পােরন।” –(C. M. Ali, 1967)।উল্েলখ্য

েয,পািকস্তান
প্রিতষ্ঠার
পর
পূর্ব
বাংলার
েস
ৈদন্যদশা
থােকিন।কেয়ক বছেরর মধ্েয পূর্ব পািকস্তােন প্রিতষ্ঠা পায় িবশ্েবর
সবেচেয় বৃহৎ পাটকল;েস সােথ ষােটর েবশী বড় বড় পাটকল।েদশিট পাটজাত
দ্র্রব্য রপ্তািনেত ভারতেক ছািড়েয় শীর্ষস্থান দখল কের।
কংগ্েরেসর ন্যায় ব্িরিটশ শাসকেগাষ্ঠীও ভারত িবভাগ ও পািকস্তান
সৃষ্িট পুরাপুির িবেরাধী িছল।ব্িরিটশগণ যখন েদখেলা পািকস্তান
েমেন না েনেল তােদর পক্েষ ভারত েথেক িনরাপেদ েদেশ েফরা
অসম্ভব,তখন তারা আেরক ফন্িদ আঁেট।কােয়েদ আযমেক জািনেয় েদয়,ভারত
ভাগ হেল মুসিলম সংখ্যাগিরষ্ঠ বাংলা ও পাঞ্জাবেকও ভাগ করা
হেব।কােয়েদ আযম েসিট ভাবেতও পােরনিন।কারণ,বাংলা ভাগ হেল সবেচেয়
ক্ষিতগ্রস্ত
হেব
পূর্ব
বাংলার
মুসিলম
জনেগাষ্িঠ
অর্থাৎ
পািকস্তােনর
সংখ্যাগিরষ্ঠ
জনগণ।লর্ড
মাউন্টব্যােটেনর
ভাষায়
পূর্ববাংলা িছল “The most useless part, a rural slum”। িতিন
কােয়েদ
আযম
মহম্মদ
আলী
িজন্নাহেক
বেলন,পূর্ব
বাংলা
হেব

পািকস্তােনর জন্য েবাঝা। অতএব িজন্নাহর কােছ যুক্িত েপশ
কেরন,বাংলার িবভক্িত এড়ােত হেল ভারত িবভক্িত ও পািকস্তােনর দাবী
ছাড়েত হেব।–(Viceroy’s Ninth Miscellaneous Meeting, 1947 )। তখন
বাংলার গভর্নর িছেলন R G Casey। মাউন্টব্যােটেনর ন্যায় িতিনও একই
যুক্িত েপশ কেরন বাংলার মুসিলম লীগ েনতা েসাহরাওয়ার্দীর ও
অন্যান্যেদর কােছ। তােদরেক িতিন পািকস্তােনর দাবী েছেড় অখণ্ড
ভারেতর পক্ষ িনেত পরামর্শ েদন।–(Transfer of Power, London,
1970)। বাংলার িবভক্িত েয পূর্ব বাংলার জন্য িবপদজনক েসিট কােরা
কােছই েকান দুর্েবাধ্য িবষয় িছল না।িবভক্িত এড়ােত বাংলার তৎকালীন
মুখ্যমন্ত্রী েসাহরাওয়ার্দী কংগ্েরেসর প্রােদিশক সভাপিত শরৎ
েবােসর সােথ িমেল স্বাধীন অিবভক্ত বাংলার প্রস্তাব রােখন।িকন্তু
ভারতীয় কংগ্েরস েনতা গান্িধ ও েনেহরু েসিটরও িবেরাধীতা কেরন।

খুেল যায় নতুন িদগন্ত
পািকস্তান সৃষ্িটর সােথ সােথ পূর্ব বাংলার দিরদ্র কৃষক পিরবােরর
সন্তানেদর সামেন খুেল যায় সম্ভাবনার নতুন িদগন্ত। সামেন এগুেনার
জন্য তারা পায় প্রিতেযািগতা-মুক্ত এক িবশাল খালী জায়গা। শুরু হয়
বাংলার সমগ্র ইিতহােস সবেচেয় েবশী েসাসাল
বটবৃক্েষর পােশ েছাট গাছ বাড়েত পাের না। এ

মিবিলিট।
জন্য চাই

িবশাল
আলাদা

পিরচর্যা। িহন্দু জিমদার ও মহাজনেদর সন্তানেদর সােথ পাল্লা িদেয়
বাংলা মুসিলম কৃষক পিরবােরর েবেড় উঠািট ব্িরিটশ আমেল প্রায়
অসম্ভব িছল।আজও েসিটই হচ্েছ ভারেত। পূর্ব বাংলার পশ্চাদপদ
মুসলমানেদর জন্য পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা এক মহাসুেযােগর দরজা খুেল
েদয়। ফেল পািকস্তান আমেলর মাত্র ২৩ বছের পূর্ব পািকস্তােনর সােড়
সাত েকািট মানুষ েয িবপুল সংখ্যক ডাক্তার, ইঞ্িজিনয়ার, িশক্ষক,
িবজ্ঞানী, উিকল ও অন্যান্য েপশাদার সৃষ্িট করেত সমর্থ হয় ভারেতর
১৬ েকািট মুসলমান তার দশ ভােগর এক ভাগও সৃষ্িট করেত পােরিন। অথচ
িক অদ্ভুদ আিবস্কার! আওয়ামী বাকশালী চক্েরর কােছ পূর্ব বাংলার এ
সময়িট সবেচেয় েশাষণমূলক যুগ রূেপ িচত্িরত হয়। এ সময়টােক তারা বেল
ঔপিনেবিশক পািকস্তানী শাসেনর যুগ। যিদও েস ঔপিনেবিশক (!)শাসকেদর
মােঝ
প্রধানমন্ত্রী
রূেপ
তােদর
িনজ
দেলর
েনতা
জনাব
েসাহরাওয়ার্দীও িছেলন।
আওয়ামী
ভারতীয়

বাকশালী চক্র এেতাটাই িচন্তাশূন্য েয, পার্শ্ববর্তী
মুসিলমেদর
সােথ
তুলনামূলক
িবচাের
তৎকালীন
পূর্ব

পািকস্তানী মুসিলমরা েয অেনক দ্রুত সামেন এিগেয় েগল -েস কথা তারা
িবেবচনায় আনেত রাজী নয়। ভারেত হাজার হাজার মুসিলম যুবক
িবশ্বিবদ্যালেয়র েসরা িডগ্ির িনেয়ও আজ েবকার। েসেদেশ মুসিলমেদর
চাকির পাওয়াই কিঠন। ব্যবসা-বািণজ্য িনেয় দাঁড়ােত েগেলই উগ্র
িহন্দুেদর সন্ত্রােসর কবেল পড়েত হয়। তখন জান িনেয় বাঁচাই দায় হেয়
যায়। অথচ পািকস্তােন েযাগ দােনর ফেল বাঙালী মুসিলমেদর ভাগ্য খুেল
যায়। বাঙালী মুসিলেমর দ্রুত উপের উঠার একিট উদাহরণ েদয়া যাক ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয়র
সােবক
িভিস
ড.
সাজ্জাদ
েহােসন
সােহেবর
স্মৃিতচারণ েথেক। িতিন িলেখেছন, “েহােসন আলীেক িচনতাম ১৯৪৭ সাল
েথেক। ১৯৪৭ সােল আমরা েয কজন তরুণ িশক্ষক পূর্ববঙ্গ অঞ্চল েথেক
িসেলেটর এম,িস, কেলেজ েযাগ িদেয়িছলাম েহােসন আলী তােদর অন্যতম।
তার িডগ্ির িছল েকিমস্ট্িরেত। িসেলেটর আম্বরখানায় আিম েয বাসা
ভাড়া কেরিছলাম প্রথম কেয়কিদেনর জন্য িতিন েসখােন উেঠ এেসিছেলন।
আমার সঙ্েগ আেরা িছেলন ইংেরজীর অধ্যাপক মঈদুল ইসলাম। িতিন বাসায়
রেয় েগেলন। েহােসন আলী এক িরক্সাওয়ালার সােথ েমস কেরন। এ সময়
অর্থাৎ ১৯৪৭ সােলর েশষ িদেক পূর্ব পািকস্তান েথেক েসন্ট্রাল
সার্িভেসর জন্য অেনক অিফসার িরক্রুট করা হয়। প্রিতেযািগতামূলক
পরীক্ষা অনুষ্ঠােনর সময় িছল না; কারণ তখনই িকছু েলাক ট্েরিনং এর
জন্য িনয়াগ করার প্রেয়াজন েদখা িদল। এ প্রসঙ্েগ বলা েবাধ হয়
প্রেয়াজন েয, পূর্ব পািকস্তােনর বাঙালী আই িস এস অিফসার একজনও
িছল না। সুতরাং শুধু ইন্টারিভউ কের কাউেক ফেরন সার্িভস, কাউেক
এডিমিনসট্েরিটভ সার্িভস, কাউেক অিডট সার্িভেস েনয়ার ব্যবস্থা করা
হয়। পূর্ব পািকস্তােনর কেলেজ কেলেজ িরক্রুটেমন্ট িটম ঘুের েবিড়েয়
েলাক সংগ্রহ কের। এইভােব েহােসন আলী পািকস্তান ফেরন সার্িভেস
েযাগ িদেয়িছেলন।… েসই েহােসন আলী নাটকীয় ভােব (একাত্তের)
পািকস্তােনর পক্ষ ত্যাগ করেলন।-(ৈসয়দ সাজ্জাদ েহাসােয়ন,১৯৯৩)।
উল্েলখ্য, ১৯৭১েয় েহােসন আলী েকালকাতায় পািকস্তােনর পক্ষ েথেক
িডপুিট হাই কিমশনার রূেপ অবস্থান করিছেলন। িতিন েস পদ েছেড় মুিজব
নগর সরকাের েযাগ েদন।
আওয়ামী লীগ সবসময়ই প্রচার চািলেয়েছ পূর্ব ও পশ্িচম পািকস্তােনর
মােঝ েয ৈবষম্য তা পািকস্তােনর েকন্দ্রীয় সরকােরর সৃষ্িট। তারা
একিট বােরর জন্যও বেলিন, এ ৈবষম্য িবদ্যমান িছল ১৯৪৭ েয়
পািকস্তান সৃষ্িটর পূর্ব েথেকই। পূর্ব বাংলার মুসিলমগণ িছল সমগ্র
ভারেত সবেচেয় পশ্চাদপদ জনেগাষ্ঠী। অথচ ষােটর দশেক এেস তারা করািচ
ও লােহােরর সােথ ঢাকার তুলনা কের। িকন্তু ১৯৪৭ েয় করািচ ও
লােহােরর তুলনায় ঢাকার অবস্থািট িক আেদৗ তুলনা করার মত িছল। ৪৭-এ

ঢাকা িছল একিট অনুন্নত েজলা শহর। আর করািচ ও লােহার িছল বহু
বছেরর পুেরান প্রােদিশক রাজধানী শহর। লােহার িবখ্যাত িছল েমাগল
আমল েথেকই। লােহােরর িবশাল বাদশাহী মসিজদ, শািলমার গার্েডন,
িবশাল বাদশাহী েকল্লা, সম্রাট জাহাঙ্গীর ও নূরজাহােনর মাজার। এ
কীর্িতগুিল স্বাক্ষ্য েদয়, শহরিট েমাগল আমেলই গুরুত্বপূর্ণ িছল;
লােহােরর অবস্থান িছল িদল্িলর পরই।১৯৪৭’েয় স্বাধীনতা লােভর পর
ঢাকার
ন্যায়
লােহার
বা
করািচ
শহের
িটেনর
চালার
নীেচ
েসক্েরটািরেয়টর দফতর খুলেত হয়িন। অথচ আওয়ামী লীেগর সমর্থকগণ
করািচ ও লােহাের িগেয়ই পােটর গন্ধ আিবষ্কার করত। েযন পশ্িচম
পািকস্তােনর শহরগুেলা গেড় উেঠেছ পােটর অর্েথ।
ষােটর দশেক এেস বলা হয়,েসনা বািহনীেত ৈবষম্েযর কথা। অথচ ১৯৪৭
সােল েসনাবািহনীেত েয িহমালয় সম ৈবষম্য িছল েস কথা বেল না। েস
ৈবষম্যিট সৃষ্িট হেয়িছল ব্িরিটশ আমেল। অথচ েস ব্িরিটশ আমলেক
েদাষারপ না কের আওয়ামী বাকশালীগণ দায়ভার চাপায় পািকস্তােনর উপর।
১৯৪৭-েয েমজর পদমর্যদার উপের েকান বাঙালী অিফসার িছল না। েসিটও
মাত্র একজন। অথচ পশ্িচম পািকস্তানীেদর মধ্েয িছল েজনােরল
পর্যােয়র অিফসার। তােদর িছল বহু ব্িরেগিডয়ার ও কর্েণল। বলা হয়
প্রশাসেন উর্ধতন কর্মকর্তােদর মােঝ ৈবষম্েযর কথা। অথচ েসিটও
আকাশচুম্িব িছল ১৯৪৭’েয়র পূর্ব েথেকই। ১৯৪৭-েয় িহন্দু অিফসারেদর
েদশ ত্যােগর ফেল মহা সংকেট পেড়িছল তৎকালীন পূর্ব পািকস্তান
সরকার। তখন েরলগাড়ী চালােনার ড্রাইভারও িছল না। তখন ভারত েথেক
আগত েমাহািজর িদেয় অিফস আদালত, েরল, েপাষ্ট অিফসসহ নানা সরকাির
দফতর চালােত হেয়েছ। তারা একিট বােরর জন্যও এ কথা বেল না, ১৯৪৭েয়
পূর্ব ও পশ্িচম পািকস্তােনর মধ্েয েয িবশাল ৈবষম্য িনেয় যাত্রা
শুরু হেয়িছল তা ক্রমান্বেয় কমেত শুরু কেরিছল।
১৯৪৭’েয় অিধকাংশ িডিস, পুিলশ কর্মকর্তা, েরলকর্মচারী অবাঙালী
হেলও ১৯৭০’েয় িচত্র সম্পূর্ণ পাল্েট িগেয়িছল। প্রায় সবগুেলা
েজলােতই তখন বাঙালী িডিস ও এসিডও। এমন িক ১৯৭১’েয় ইসলামােদ
পািকস্তােনর েকন্দ্রীয় সরকােরর েসক্েরটািরেয়েট শতকরা প্রায় ৪০
ভাগ কর্মচািরই িছল পূর্ব পািকস্তানী। ১৯৭১ ঢাকার পতেনর পর েয
প্রায় ৪ লক্ষ বাঙালী পশ্িচম পািকস্তােন আটকা পেড়িছল তারা িনশ্চয়ই
েসখােন িদনমুজুির করত না। তােদর েবশীর ভাগই িছল েসখােন েকন্দ্রীয়
েসক্েরটািরেয়েটর কর্মচাির বা সামিরক িবভােগর েলাক। এমন িক লন্ডন
ও িনউয়র্েকর পািকস্তােনর দূতাবাদগুেলােত প্রায় অর্েধক কর্মচারী
িছল বাঙালী। েস িচত্র স্বচক্েষ েদেখেছন ড. সাজ্জাদ েহােসন। িতিন

িলেখেছন,“লন্ডেন েযমন েদেখিছলাম দূতাবােসর কর্মচারীেদর প্রায়
অর্েধক বাঙালী, িনউয়র্েকও তাই এবং সম্ভবতঃ বাঙালী কর্মচারীেদর
অনুপাত এখােন আেরকটু েবশী িছল। ..অেনক বাঙালী িশক্ষকও এ্যাডহক
এ্যােপােয়ন্টেমন্ট েপেয় রাতারািত িডপ্েলােমট পেদ উন্নীত হন।
বার্মায় পািকস্তােনর প্রথম এ্যামেবেসডর িছেলন বগুড়ার ৈসয়দ
েমাহম্মদ আলী। িতিন পের ওয়ািশংটেন এ্যামেবেসডর িনযুক্ত হন। (ইিনই
পের পািকস্তােনর প্রধানমন্ত্রী হন।) বার্মায় তাঁর স্থলািভিষক্ত
িযিন হন িতিন ঢাকার আর্মািনেটালা হাইস্কুেলর প্রাক্তন িশক্ষক কমর
উদ্িদন আহম্মদ। পের এই কমর উদ্িদন আওয়ামী লীেগ েযাগ েদন। এবং
িলেখন,পূর্ব পািকস্তানবাসীেদর সামািজক ইিতহােস ইসলােমর িবেশষ
স্থান েনই।”-( ৈসয়দ সাজ্জাদ েহাসােয়ন, ১৯৯৩)।

শুরু হয় িশল্েপান্নয়ন
বৃিটশ শাসেনর ১৯০ বছের পূর্ব বাংলায় আন্তর্জািতক মােনর েকান বড়
শহরই িছল না। িছল িকছু মফস্বেলর েজলা শহর। পাট উৎপািদত হেতা
পূর্ব
হয়িন।

বাংলায়। িকন্তু ব্িরিটশ আমেল একিট
১৯৪৭ সােল পূর্ব পািকস্তােন মাত্র

জুটিমলও প্রিতষ্িঠত
৪িট বস্ত্রকল িছল।

েসগুেলা হেলা ঢাকা েজলার িচত্তরঞ্জন কটন িমলস, লক্ষীনারায়ণ কটন
িমলস, ঢােকশ্বরী কটন িমলস এবং কুষ্িটয়ার েমািহনী িমলস। িছল ৪িট
িচিন কল। এগুেলা হেলা, কুষ্িটয়া েজলার দর্শনার েকরু েকাম্পানী,
রাজশাহী েজলার েগাপালপুেরর উত্তরবঙ্গ সুগার িমলস, রংপুেরর
মিহমগঞ্জ সুগার িমলস এবং েসতাবগঞ্েজর ইস্টেবঙ্গল সুগার িমলস। সেব
ধন নীলমিণ এই ক’িট মাত্র িমল ছাড়া এ অঞ্চেল আর েকান
িশল্পকারখানাই িছল না। ১৯৪৭ সােল পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর েথেক
মাত্র ২৩ বছের এ এলাকায় ৭৬িট জুট িমল প্রিতষ্িঠত হয়। আদমজী
জুটিমল িছল িবশ্েবর সবেচেয় বড় পাটকল। কাপেড়র কল প্রিতষ্িঠত হয়
৫৯িট। এগুেলার সােথ প্রিতষ্িঠত করা হয় অেনক গুেলা ইস্পাত
কারখানা, ঔষেধর কারখানা, রাসায়িনক িশল্প ও চামড়া ও জুতার
কারখানা। ..১৯৭০ সােল েয িশল্েপাৎপাদন িছল েসিট বাংলােদশ আমেল
১৯৮০ সােলও অর্িজত হয়িন। -(এস. মুিজবুল্লাহ, ইত্েতফাক ৩/০৯/৮০)।
তৃতীয় িবশ্েবর েদশগুিলর সােথ তুলনা করেল পূর্ব পািকস্তােনর
িশল্েপান্নয়েনর এ হার অন্যেদর েচেয় খুব একটা খারাপ িছল না। বরং
েকািরয়ার মত েদেশর সােথ তখন পাল্লা িদেয় এগুচ্িছল পািকস্তান।
বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার পর িশল্প খােত উন্নয়েনর স্থেল এেসেছ প্রচণ্ড

ধ্বস। আদমজী জুটিমলসহ বহু বড় বড় িমল ধ্বংস হেয় েগেছ। েমািহনী
িমলসহ বহু কাপেড়র িমলগুিলেত েলেগেছ তালা। ১৯০ বছেরর ব্িরিটশ
শাসনামেল পূর্ব পািকস্তানভূক্ত এলাকায় িবশ্বিবদ্যালয় প্রিতষ্িঠত
হেয়িছল মাত্র একিট। েসিট ঢাকায় এবং অিত েছাট আকােরর। িছল না েকান
সামুদ্িরক বন্দর। িছল না েকান েমিডেকল কেলজ, কৃিষ ও ইঞ্িজিনয়ািরং
িবশ্বিবদ্যালয়। িছল না েকান আিলয়া মাদ্রাসা। িছল না েকান
ক্যান্টনেমন্ট। পািকস্তান আমেলর মাত্র ২০ বছের প্রিতষ্িঠত হেয়িছল
৭িট িবশাল আকােরর িবশ্বিবদ্যালয়। অথচ একাত্তেরর পর, বাংলােদেশর
িবগত ৪৪ বছেরর ইিতহােস েস মােপর িবশাল িবশ্বিবদ্যালয় একিটও
প্রিতষ্িঠত হয় িন। যা হেয়েছ তা অিত েছাট মােপর; খুলনা, কুষ্িটয়া,
বিরশাল ও িসেলেট প্রিতষ্িঠত িবশ্বিবদ্যালয়গুিল তারই উদাহরণ।
পািকস্তান আমেলর মাত্র ২৩ বছের প্রিতষ্িঠত হেয়িছল আন্তর্জািতক
মােনর িবশাল আকােরর ৭িট েমিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল। প্রিতষ্িঠত হয়
বড় বড় ক্যােডট কেলজ, েজলা স্কুল ও েরিসেডনিশয়াল মেডল স্কুল ও
থানায়
থানায়
পাইলট
স্কুল।
প্রিতষ্িঠত
হেয়িছল
অেনকগুিল
ক্যান্টনেমন্ট। িনর্িমত হেয়েছ দুিট সামুদ্িরক বন্দর। ১৯৪৭েয়র আেগ
ঢাকা শহের বড় আকােরর েকান িবল্িডং িছল না। িছল না েকান
আন্তর্জািতক মােনর েহােটল। িছল না এক হাজার মানুষ একত্ের নামাজ
পড়েত পাের এমন েকান মসিজদ। জাতীয় সংসদ, কমলাপুর েরল স্েটশন,
বায়তুল
েমাকাররম
মসিজদ,
শাহবাগ
েহােটল
(এখন
িপিজ
হাসপাতাল),েশরাটন েহােটল, হাইেকার্ট িবল্িডং, িডআইিট ভবনসহ শহেরর
বড় বড় এমারতগুেলা গেড় উেঠিছল পািকস্তান আমেলই। পূর্ব ও পশ্িচম
পািকস্তােনর মােঝর ৈবষম্যিট েয পািকস্তান আমেলর সৃষ্ট নয়-েসিট
বুঝার জন্য িক তাই গেবষণার প্রেয়াজন পেড়? েস ৈবষম্য িছল বহু শত
বছেরর পুরেনা। িকন্তু িমথ্যাচারী মন িক সত্যেক েমেন েনয়? আওয়ামী
লীগ ও তার িমত্ররা এ ৈবষম্েযর জন্য েষাল আনা দায়ী কের
পািকস্তােনর েকন্দ্রীয় সরকারেক। তেব সত্যেক তারা িনেজরা স্বীকার
না করেল িক হেব, েসিট েবিরেয় এেসেছ এমনিক বহু ভারতীয় িহন্দু
সাংবািদেকর মুখ েথেকও। েস উদাহরণও েদয়া যাক। একাত্তেরর পর আব্দুল
গাফ্ফার েচৗধুরী ঢাকা েথেক নব্য প্রকািশত “ৈদিনক জনপদ” নােমর
একিট পত্িরকায় কলাম িলখেতন। িতিন িলেখিছেলন, ১৯৭১এর ১৬ই
িডেসম্বেরর পর েকালকাতা েথেক িকছু সাংবািদকেক েহিলকপ্টাের
তাড়াহুড়া কের ঢাকায় পাঠােনা হয়। কেয়কজন ভারতীয় সাংবািদেকর সােথ
আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুরী ও িছেলন। তাঁর সােথর ভারতীয় সাংবািদকগণ
ঢাকায় েনেম অবাক। তারা আব্দুল গাফ্ফার েচৗধুরী
িজজ্েঞস
কেরিছেলন,“দাদা, আপিন আপনােদর েকালকাতােক েদেখেছন। েকালকাতায় যা

িকছু গড়া হেয়েছ েসগুিল ১৯৪৭ এর আেগ। ১৯৪৭ েয়র পর ভারেতর
েকন্দ্রীয় সরকার খুব কমই েযাগ কেরেছ। আপনােদর ঢাকায় েতা অেনক
িকছু হেয়েছ। এরপরও আপনারা েকন স্বাধীন হেলন?”
অধ্যাপক আবু জাফর িলেখেছনঃ “েদেশর স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন শুরু হেলা
আিম কলকাতা চেল যাই।.. আমরা েগলাম কলকাতা েবতাের। েদবদুলাল
বন্েদাপ্যাধ্যােয়র সঙ্েগ আমার অেনকিদন েথেক পত্র-েযাগােযাগ িছল।
.. েবতার েথেক িবদায় িনেয় েগলাম কিব বুদ্ধেদব বসুর বাসােত। ..
বুদ্ধেদব এবং প্রিতভা বসু দু’জনার কােছ আমরা আশাতীত ভােব সমাদৃত
ও আপ্যায়ীত হলাম। ..বাংলােদশ সম্পর্েক তােদর আগ্রহ ও েকৗতুহেলা
খুব স্বাভািবক কারেণই সীমাহীন। আর আমরা এরকম দু’জন উন্মুখ ও
উৎসাহী শ্েরাতা েপেয় আমরা দুইজন সহযাত্রী অিবরল ভােব স্বাধীনতাযুদ্েধর বর্ণনা িদেয় চেলিছ। িকন্তু হঠাৎ একটু ছন্দপতন ঘটেলা।
কথার ফাঁেক বুদ্ধেদব বলেলন, কী এমন হেলা েয েতামরা হঠাৎ
পািকস্তান েথেক আলাদা হেত চাইেছা। েতামােদর কত িদেক কত উন্নিত
হচ্িছল, ভােলাই েতা িছেল। আমরাও েত িদল্লীর অেনক অন্যায়-অিবচােরর
িশকার, তাই বেল িক আলাদা হেয় যােবা?-(আমার েদশঃ আমার স্বাধীনতা,
পাক্িষক পালাবদল)।
বাংলােদেশর িশল্পায়েনর িতনিট যুগঃ ব্িরিটশ, পািকস্তানী ও
বাংলােদশী যুগ। কথা হেলা, যিদ েখাদ েশখ মুিজবেক বা অন্য েকান
আওয়ামী লীগ েনতােক িজজ্েঞস করা হত, বাংলােদেশর সমগ্র ইিতহােস
েকান আমেল সবেচেয় েবশী ও সবেচেয় দ্রুত িশল্পায়ন হেয়েছ? যিদ এ
প্রশ্নও করা হত, েকান আমেল পূর্ব বাংলায় সবেচেয় েবশী কেলজিবশ্বিবদ্যালয় প্রিতষ্িঠত হেয়েছ? েসিট বাংলােদশী বা ব্িরিটশ আমেল
হেয়েছ -এ কথা বলেল তাঁেক িক েকউ মানিসক িদক িদেয় সুস্থ বলেতা?
বাংলার বুেক দুর্িভক্ষ এেসেছ েযমন ব্িরিটশ আমেল, েতমিন বাংলােদশী
আমেলও। এবং দুর্িভক্ষ আেসিন একমাত্র পািকস্তান আমেল। অথচ আওয়ামী
লীগ মহলিট বাংলােদেশর এ যুগিটেকই িচত্িরত করেছ পাঞ্জাবীেদর
ঔপিনেবিশক শাসনামল রূেপ! আখ্যায়ীত কেরেছ বাংলােদেশর শশ্মান কাল
রূেপ।
গ্রন্থপঞ্িজ
ড.
ৈসয়দ
সাজ্জাদ
প্রকাশনী,১৯৯৩।

েহাসােয়ন।একাত্তেরর

স্মৃিত,ঢাকা:নতুন

সফর

অধ্যায়
েতেরা:
আত্মঘাতী অৈনক্য

নীিতহীনতা

ও

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

থােকনিন। বেস থােকনিন বাংলার আেরক েনতা ফজলুল হক। ফজলুল হক
মুসিলম লীেগর িবেরাধীতা করেত িগেয় ব্িরিটশ শাসনামেল প্রণ্ড
মুসিলম িবদ্েবষী িহন্দু মহসভার সােথ আঁতাত কেরিছেলন। তার এ
অদ্ভূদ কাণ্ড পািকস্তােনর রাজনীিতেত তাঁেক িবপর্যেয়র মুেখ েফেল।
িকন্তু তারপরও িতিন ক্ষমতার েমাহ ছােড়নিন। পরািজতরা সব সময়ই
ক্ষমতা িফের পাওয়ার আশায় নতুন বন্ধু েখাঁেজ। তখন শত্রুর েয েকান
শত্রুই
পরম
বন্ধুেত
পিরণত
হয়।
িনেজর
রাজৈনিতক
দুর্িদেন
পািকস্তােনর আজন্ম কংগ্েরসী শত্রুেদরেকও িতিন বন্ধু রূেপ গ্রহণ
কেরন।
এককােল যারা মুসিলম লীেগর েনতা িছেলন েযমন ভাষানী, আবুল মনসুর
আহমদ, েশখ মুিজব তারা ক্ষমতাসীন খাজা নািযমুদ্দীেনর েমাকােবলায়
গেড় েতােলন আওয়ামী মুসিলম লীগ। নানা িবপর্যেয়র মােঝও
নীিতবান
মানুেষরা আপন নীিত িনেয় আজীবন েবঁেচ থােক। নীিত েথেক তারা েহেল
না। ব্যক্িতর ব্যক্িতত্ব েতা নীিতেত এরূপ অটল থাকায়। মার্িকন
রাজনীিতেত যারা িরপাবিলকান বা িডেমাক্রাট এবং ব্িরিটশ রাজনীিতেত
যারা কনজারেভিটভ বা েলবার সামান্য িকছু ব্যিতক্রম ছাড়া েস নীিতেত
তাঁরা আজীবন অটল থাকার েচষ্টা কেরন। িকন্তু বাঙালী মুসিলম
েনতােদর চিরত্ের েযিট সবেচেয় ঠুনেকা েসিট হেলা রাজৈনিতক িবশ্বাস
ও নীিত। বাংলার ঘন ঘন ঋতু পিরবর্তন বা বাঙালী রমনীর শাড়ী
পিরবর্তেনর ন্যায় তােদর রাজৈনিতক চিরত্েরও আেস দ্রুত পিরবর্তন।
কখনও প্যান-ইসলামী, কখেনা বাঙালী জাতীয়তাবাদী, কখনও েসক্যুলার,
কখনও সমাজতন্ত্ির, কখনও বা একদলীয় বাকশালী স্ৈবরাচাির
-এরূপ
নানা রঙ্েগ রঞ্িজত হয় তােদর রাজনীিত।এরূপ প্রচণ্ড নীিতহীনতাই
তােদর নীিত।েকান নীিত নয়,ক্ষমতার েমাহই তােদর রাজনীিতর মূল
চািলকাশক্িত।এসব নীিতহীন রাজনীিতদগণই পিরণত হয় পািকস্তােনর পরম
শত্রুেত।বাইেরর শত্রুরা শুধু কলকািঠ
েদশধ্বংেসর বাকী কাজিট তারাই কেরেছ।

েনেড়েছ

মাত্র,

িকন্তু

কংগ্েরেস দীক্ষা ও নাশকতা
বাংলার মািটেত নীিতহীন রাজনীিতর দুই বহুরূপী েনতা হেলন মাওলানা
ভাষানী ও েশখ মুিজব। বাঙালী মুসিলমগণ আজ েয পর্যােয় েপৗেছেছ তার
জন্য বহুলাংেশ দায়ী এই দুই েনতা। এ দুই েনতােক না েজেন একাত্তেরর

ইিতহাস বুঝা তাই অসম্ভব। িনেজেদর বর্ণাঢ্য রাজৈনিতক জীবেন তারা
বহুবার বহুরূেপ হািজর হেয়েছন। শুরুেত উভয়ই মুসিলম লীগ করেতন। তখন
িছেলন প্রান-ইসলািম। ব্িরিটশ আমেল ভাষানী আসাম প্রােদিশক মুসিলম
লীেগর সভাপিত িছেলন। আসােমর রাস্তায় রাস্তায় লেড়েছন কংগ্েরেসর
িবরুদ্েধ।আসােমর িসেলট পািকস্তানভূক্ত হেয়েছ তােদরই েচষ্টায়।
মুিজব লেড়েছন কলকাতার রাস্তায়। তখন তােদর মুেখ “লড়েক েলঙ্েগ
পািকস্তান” েশাভা েপত। তােদর উপস্িথিতেত “নারােয তাকবীর, আল্লাহু
আকবর” িছল রাজপেথর সবেচেয় েসাচ্চার স্েলাগান। তখন মুসিলম লীেগর
েনতাকর্মীগণ স্েলাগান িদেতন, “পািকস্তান কা মতলব িকয়া, লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ”। আল্লাহ ছাড়া েকান প্রভু নাই েস কথািটও তারা
বজ্রকণ্েঠ েঘাষণা িদেতন। িকন্তু পরবর্তীেত এ দুই েনতাই েস নীিতেত
অটুট থােকনিন। মুসিলম লীেগর িবরুদ্েধ তারা েদাষােরাপ কেরেছন,
িকন্তু িনেজরাই বার বার বদেল েগেছন। কথা হেলা, মহাপ্রভু মহান
আল্লাহতায়ালােক প্রভু েমেন িনেল েতা বার বার নীিত বদলােনা এবং
মাও েস তুঙ বা গান্িধর অনুসাির হওয়ার প্রশ্ন উেঠ না।
পািকস্তান সৃষ্িটর পর পরই ভাষানী ও মুিজব -এই দুই েনতা মুসিলম
লীগ েভঙ্েগ আওয়ামী মুসিলম লীগ গেড়ন। দলিট প্রিতষ্ঠাতা সভাপিত হন
ভাষানী; িকছুিদন পর সাধারণ সম্পাদক হন েশখ মুিজব।পের েস আওয়ামী
মুসিলম লীেগর মুসিলম শব্দিট তােদর ভাল লােগিন, কারণ তােত
িহন্দুেদর েভাট েপেত অসুিবধা
আস্তাকুঁেড়
েফেল
েদন।
দেল

হচ্িছল। মুসিলম শব্দিটেক তারা
ভাির
হওয়ার
জন্য
কংগ্েরেসর

েনতাকর্মীেদরই শুধু দেল টােননিন, কংগ্েরেসর েসক্যুলার নীিতেকও
তারা গ্রহণ কেরন।আওয়ামী লীেগর কাগমাির সম্েমলেন িনেজেদর রাজৈনিতক
ধর্মান্তেরর িবষয়িট প্রকাশ করেত কংগ্েরসী েনতা গান্িধ ও সুভাষ
েবােসর নােম িবশাল েতাড়ন িনর্মাণ কেরিছেলন। গান্িধর প্রিত
শ্রদ্ধা েদখােনার অর্থ েতা তার অখণ্ড ভারত নীিতর প্রিতও শ্রদ্ধা
েদখােনা। এরূপ রাজৈনিতক ধর্মান্তেরর ফেল আওয়ামী লীেগর লাভ হেয়িছল
প্রচুর। পূর্ব পািকস্তােনর িহন্দুগণ আওয়ামী লীেগর স্থায়ী েভাটাের
পিরণত হয়।
মুসিলম লীেগর নীিত িছল পািকস্তান গড়া ও পািকস্তানেক বাঁিচেয়
রাখা। কংগ্েরসী নীিত গ্রহণ করার পর এসব নব্য রাজৈনিতক কনভার্টেদর
নতুন কর্মসূচী হয় কংগ্েরেসর িমশন পূরণ তথা পািকস্তান ভাঙ্গা।
মুসিলম লীেগর প্যান-ইসলািমক নীিত
তােদর কােছ সাম্প্রদািয়ক মেন
হয়। পূর্ব পািকস্তান মেন হয় পাঞ্জাবীেদর উপিনেবশ। ফেল পািকস্তান
বাঁচােনায় আগ্রহিট তােদর
রাজনীিতেত ত্বিরৎ িবলুপ্ত হয়। তাই

রাজনীিতর েশেষর পর্বিট তারা েখেলেছন পািকস্তান ভাঙ্গার কােজ।
ভাষানী িনেজেক পীর ও মাওলানা রূেপ পিরচয় িদেলও েদেশ শিরয়ত
প্রিতষ্ঠা বা ইসলািম নীিতর িবজয় িনেয় েকান কােলই েকান আগ্রহ
েদখানিন। বাঙালী জাতীয়তাবােদ দীক্ষা েনয়ায় তােদর উভেয়র কােছ
শত্রু গণ্য হয় ভারত েথেক প্রাণ বাঁচােত আসা অবাঙালীগণ। ফেল
একাত্তের যখন বহু লক্ষ িবহারীেক তােদর ঘরবািড় েথেক তািড়েয়
বস্িতেত
পাঠােনা
হয়
েস
বর্বরতার
িনন্দা
মুিজব
েযমন
কেরনিন,ভাষানীও কেরনিন।বাঙালী জাতীয়তাবাদী েচতনা িনেয় মুিজেবর
বহুবছর
আেগই
ভাষানী
পশ্িচম
পািকস্তানীেদর
িবদায়ী
সালাম
জািনেয়িছেলন।ভাষানীর িকছু ভক্ত েস কারেণ মােঝ মধ্েয তােক
স্বাধীনতার েঘাষক এবং জািতর িপতা বানােনারও দািব েতােল।
পরবর্তীেত িতিন চীেনর মাও েস তুঙেয়র নীিতেত দীক্ষা েনন এবং
রাজৈনিতক আশ্রয় েদন নাস্িতক কম্যুিনষ্ট ও সমাজতন্ত্িরেদর
।কাশ্মীেরর স্বাধীনতা যুদ্েধর েচেয় তার কােছ েবশী গুরুত্ব পায়
িভেয়তনামীেদর যুদ্ধ।িতিন সত্তেরর িনর্বাচেন অংশ েননিন, এভােব আও
য়ামী লীেগর িনরংকুশ িবজয়িট সহজতর কেরন।একাত্তের পািকস্তান
ভাঙ্গার িমশনিট সফল করেত আওয়ামী লীগ েনতােদর ন্যায় ভাষানীও
ইন্িদরা গান্িধর েমহমােন পিরণত হন।
রাজনীিতর

নানা

স্েরােত

নানামুিখ

ভাসািট

ঈমানদাির

নয়।

িবশুদ্ধ

ঈমান ও নীিত িনেয় আমৃত্যু অটল থাকাটাই মহান আল্লাহতায়ালার
িনর্েদিশত িবধান। এিটই প্রকৃত ঈমানদাির। মহান আল্লাহতায়ালার কােছ
অিত প্িরয় হেলা েসসব ঈমানদার ব্যক্িত যারা িবশ্বাস ও নীিতেত অটল।
ঈমােনর দাবী েয েকউ করেত পাের। িকন্তু মহান আল্লাহতায়ালা উপর
ঈমােন যারা অটল একমাত্র তােদরেকই িতিন সাচ্চা ঈমানদার বেলেছন।
পিবত্র েকারআেন েস েঘাষণািট এভােব এেসছ,“একমাত্র তারাই ঈমানদার
যারা আল্লাহ ও তার রাসূেলর উপর ঈমান আনেলা এবং তারপর অটল থাকেলা
(অর্থাৎ েকানরূপ েহরেফর করেলা না) এবং জান ও মাল িদেয় আল্লাহর
রাস্তায় িজহাদ করেলা -ঈমােদর দাবীেত তারাই সাচ্চা।”–(সুরা
হুজুরাত আয়াত ১৫)।ঈমানদার তাই অটল তার ধর্ম ও রাজনীিতেতও। তখন
রাজনীিতেত প্রিতফলন ঘেট ঈমানদািরর। তাই েয ব্যক্িত “লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ” েস রাজনীিতেত চীনমুিখ বা ভারতমুিখ হয় না। েস আমৃত্যু
ইসলামমুিখ হয়। ইসলােমর প্যান-ইসলািম নীিত পিরহার কের েসক্যুলার
বা জাতীয়তাবাদীও হয় না। মুসিলম রাষ্ট্র ভাঙ্গাও তার নীিত হয় না।
িকন্তু যারা নীিতহীন তােদর পক্েষ েকান একিট নীিতেত অটল থাকাটাই
অসম্ভব হয়। েস িচত্রটাই বার বার েদখা েগেছ ভাষানী,মুিজব এবং
তােদর অনুসািরেদর রাজনীিতেত।

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

িবজয়
এবং
ক্ষমতা
লাভ।
এমন
সুিবধাবাদী
নীিতেত
িক
েকান
আদর্শিভত্িতক েদশ বাঁেচ? েয প্যান-ইসলািমক েচতনার িভত্িতেত
পািকস্তান প্রিতষ্িঠত হেয়িছল েস আদর্েশর অনুসািরেদরই চরম শূন্যতা
েদখা েদয় পািকস্তােন। েয পািকস্তােনর জন্য যারা এক সময় রাস্তায়
রাস্তায় লড়াই কেরিছল, তারাই লড়াই শুরু কের িক কের পািকস্তানেক
দ্রুত কবের পাঠােনা যায়।

িবেভেদর রাজনীিত
মুসিলম লীেগর নীিতহীনতাও কম দুঃখজনক িছল না। যতটা নীিত িবসর্জেন
তারা রাজী িছল, ক্ষমতা বা েনতৃত্ব ছাড়েত ততটা রাজী িছল না।
ক্ষমতাসীন মুসিলেমর লীেগর প্রােদিশক প্রধান িছেলন মাওলানা আকরাম
খাঁ। প্রােদিশক মুখ্যমন্ত্রী িছেলন জনাব নুরুল আমীন। তােদর মধ্েয
লড়াই তখন তুঙ্েগ। মাওলানা আকরাম খাঁর েচষ্টা িছল আজীবন পদটা ধের
রাখা।স্েরফ িনেজর ব্যক্িতগত স্বার্েথ মুসিলম লীেগর সাংগঠিনক
প্রসার বা শক্িত সঞ্চয়েকও গুরুত্ব েদনিন। জনাব নুরুল আমীনও েতমিন
িনছক ব্যক্িতগত স্বার্েথ মুসিলম লীেগর অেনক েনতােক মন্ত্রীত্ব
েদনিন। পািকস্তােনর প্রধানমন্ত্রীর আসেন তখন খাজা নািজমুদ্দীন।
িতিনও জানেতন না িক কের আেপাষ করেত হয়। তাই িতিনও দেল স্থান
েদনিন মুসিলম লীেগর েসাহরাওয়ার্দীর অনুসািরেদর।িবেভেদর সংক্রামক
জীবাণু িছল ভাষানী ও েসাহরাওয়ার্দীর মােঝও। ফেল তারা উভেয় িমেল
েয আওয়ামী লীগ গড়েলন েস দেলও তারা একত্ের েবশী িদন থাকেত
পােরনিন। তুমুল লড়াই শুরু হয় ভাষানীর সােথ েসাহরাওয়ার্দীর।
আওয়ামী লীগ েছেড় ভাষানী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্িট (ন্যাপ) গড়েলন।
েসখােনও শুরু হেলা িবভক্িত। চীনাপন্িথ ও মস্েকাপন্িথেদর লড়াইেয় এ
দলিটও েভঙ্েগ েগল। এভােব েয দলিটই ভাষানী গেড়েছন,েসখােন িবেভদও
গেড়েছন। এমন িবভক্িতর রাজনীিতেত িক েদশ বাঁেচ?
এত িবভক্িতর কারণ, রাজনীিত পিরণত হেয়িছল স্েরফ ক্ষমতা লােভর
হািতয়াের।ক্ষমতার েমােহ তারা নীিতর উপর অটল থাকেত পােরনিন। অথচ
ইসলােম রাজনীিত হেলা শিরয়ত প্রিতষ্ঠা ও মুসিলম স্বার্থ রক্ষার
কােজ পিবত্র যুদ্ধ তথা িজহাদ। রাজনীিত তাই েনক আমেলর হািতয়ার।
অথচ ক্ষমতােলাভীেদর হােত রাজনীিত পিরণত হেয়িছল ক্ষমতালাভ,
অর্থলাভ ও যশলােভর ব্যবসায়।তােদর িছল না আেখরােতর িচন্তা। ফেল
রাজনীিতেত উেপক্িষত হেয়েছ িজহাদ তথা ইবাদেতর প্েররণা। উেপক্িষত
হেয়েছ েস পিবত্র লক্েষ জনগণেক উদ্বুদ্ধ করার বুদ্িধবৃত্িত। অথচ

পািকস্তান িছল একিট বুদ্িধবৃত্িতক আন্েদালেনর ফসল। এ আন্েদালনেক
সফল করেত কাউেক একিট িঢল বা তীরও ছুঁড়েত হয়িন।

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

েবসামিরক প্রশাসন েসক্যুলািরস্টেদর
হােত অিধকৃত হওয়ায়।

ন্যায়

ইসলােমর

শত্রুপক্েষর

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

আত্মঘাতী অৈনক্য
ইসলামপন্িথ

ও

পািকস্থানপন্িথগণ

ব্যর্থ

হেয়েছন

একতার

রাজনীিত

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

পািকস্তােনর ইিতহােস ১৯৭০ সােলর িনর্বাচন িছল ১৯৪৬ সােলর মতই
আেরক গুরুত্বপূর্ণ িনর্বাচন। পািকস্তানপন্িথগণ েসিট বুঝেত না
পারেলও তােদর শত্রুগণ িঠকই বুেঝিছল। ফেল এ িনর্বাচেন তারা
একতাবদ্ধ হেয়িছল। আওয়ামী লীগ িনর্বাচন লেড়িছল তােদর সবার পক্ষ
েথেক। িকন্তু একতাবদ্ধ হেত পািরিন পািকস্থানপন্িথ দলগুিল।
রাজনীিতর আকােশ যখন ঘন কােলা েমঘ তখন মুসিলম লীগ িবভক্ত েথেকেছ
িতন টুকেরায়। জামায়ােত ইসলািম, িনজােম ইসলািম ও জিময়েত উলামােয়
ইসলাম এর মত ইসলািম দলগুেলা একত্িরত হেত পােরিন। আেলমগণও
িনর্িলপ্ত েথেকেছ। পািকস্তানপন্িথ সবগুিল দল একতাবদ্ধ হেল ৭০ েয়র
িনর্বাচেনর রায় হয়ত িভন্নতর হত। যুেগ যুেগ মুসিলম উম্মাহর বড় বড়
পরাজয়গুিল জনবল বা অর্থবেলর কমিতেত হয়িন। হেয়েছ অৈনক্েযর কারেণ।
অৈনক্য িবনাশ ঘটায় সকল সামর্থ্েযর।সত্তেরর িনর্বাচেন েসিটই নতুন
কের প্রমািনত হেয়েছ।

অধ্যায়
নাশকতা

েচৗদ্দ:

ভাষার

নােম

ভাঙ্গার কােজর শুরু
মুসিলম ইিতহােস বড় বড় ক্ষিতগুেলা ভূিমকম্প, জেলাচ্ছ্বাস,
ঘূর্িণঝড় বা সুনামীেত হয়িন। কেলরা,যক্ষা বা টাইফেয়েডর ন্যায়
েরােগর মহামািরেতও হয়িন। হেয়েছ বর্ণ, েগাত্র, ভূেগাল, ভাষা ও
ভাষা িভত্িতক জাতীয়তার নােম। উসমািনয়া েখলাফত েভঙ্েগ ২৫িটর েবশী
রাষ্ট্র গড়া হেয়েছ িবিভন্ন ভাষা ও েগাত্েরর নােম। েয েকান েদেশর
ন্যায় মুসিলম েদেশও িবস্তর সমস্যা িছল। িকন্তু সমাধান েখাঁজা
হেয়েছ িবভক্িতর মােঝ। িকন্তু িবভক্িতেত েয পিবত্র েকারআেন েঘািষত
মহান আল্লাহতায়ালার প্রিতশ্রুত আযাব েডেক আেন -েস হুশ মুসলমানেদর
িছল না। িবভক্িতর কারেণ মুসিলমেদর উপর প্রিতশ্রুত আযােবর
েঘাষণািট এেসেছ সুরা আল-ইমরােনর ১০৫ নম্বর আয়ােত। বলা হেয়েছ,
“এবং েতামরা তােদর মত হেয়ানা যারা সুস্পষ্ট িনর্েদশনা (েকারআন)

আসার পরও পরস্পের মতেভদ করেলা এবং িবভক্ত হেলা; তােদর জন্য রেয়েছ
কেঠার আযাব। তাই মুসিলম েদশ িবভক্ত হেলা অথচ তােদর উপর মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক তাঁর প্রিতশ্রুত আযাবিট এেলা না -েসিট
অভাবনীয়। আজেকর মুসিলম িবশ্ব েতা েস আযাবপ্রাপ্িতরই নিজর। মুসিলম
েদেশর িবভক্িতেত সমস্যার সমাধান না হেয় বরং বহুগুণ বৃদ্িধ
েপেয়েছ। েবেড়েছ শক্িতহীনতা, েবেড়েছ শত্রুর হােত মৃত্যু, ধ্বংস,
ধর্ষেণর ন্যায় নানারূপ িবপর্যয়। েবেড়েছ রাজনীিত, অর্থনীিত ও
সংস্কৃিতর উপর শত্রুশক্িতর দখলদাির। শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা এবং
মুসিলম উম্মাহর বুক েথেক িবভক্িতর েদয়াল িনর্মূেলর অঙ্গীকার িনেয়
রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠায় নামেলই শত্রুপক্েষর েবামা বর্ষণ শুরু হয়।
মুসিলম ভূিমেত আসন েগেড় বেসেছ ইসরাইল। িবভক্িতর কারেণই ৫৫িটর
েবশী মুসিলম েদেশর প্রায় েদড়শত েকািট মুসিলম আজ শক্িতহীন।
জািতসংেঘর ন্যায় আন্তর্জািতক েফারােম সােড় ৫ েকািট ব্িরিটশ বা ৬
েকািট ফ্রান্সবাসীর েয প্রভাব ও প্রিতপত্িত, ১৫০ েকািট মুসিলেমর
তা নাই।
িবিভন্িন ভাষাভাষীেদর িনেয় গড়া পািকস্তােনর অস্িতত্েবর িবরুদ্েধও
সবেচেয় কেঠার আঘাতিটও হানা হয় ভাষার নােম। বস্তুত ১৯৫২ সােল ভাষা
আন্েদালন েথেকই শুরু হয় পািকস্তান ভাঙ্গার আন্েদালন। এ আন্েদালেন
পশ্িচম পািকস্তানীেদরেক বাঙালীর শত্রু রূেপ িচহ্িনত করা হয়।
তােদর িবরুদ্েধ অিভেযাগিট বাঙালীর মুেখর ভাষা েকেড় েনয়ার। উর্দু
ভাষা িচহ্িনত হয় বাঙালীর শত্রুর ভাষা রুেপ। এেত বাড়েত থােক
বাঙালী-অবাঙালীর মােঝ মেনর দুরত্ব এবং পািকস্তােনর রাজনীিতেত ধের
গভীর ফাটল। ভাষা আন্েদালেনর লক্ষ্য িনছক বাংলা ভাষােক রাষ্ট্র
ভাষার মর্যাদা েদয়া িছল না, বরং েসিট িছল পািকস্তান ভাঙ্গার
লক্ষ্েয ইস্যুিটেক কােজ লাগােনা। েসিট পের প্রমািণতও হয়। বাংলা
ভাষােক রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা েদয়া হেলও তাই পািকস্তান ভাঙ্গার
ষড়যন্ত্ের ভাটা পেড়িন। এ আন্েদালেনর সােথ অিত সক্িরয় হেয় পেড়
েসসব বুদ্িধজীবী ও েনতৃবৃন্দ -যারা ১৯৪৭েয় পািকস্তান প্রিতষ্ঠার
প্রচণ্ড িবেরাধীতা কেরিছল এবং িনর্বাচেন পরািজত হেয়িছল।
আন্েদালনিট শুরু কের তমুদ্দন মজিলশ নােম একিট সংগঠন যারা ইসলামী
তাহিজব ও তমুদ্দেনর কথা বেল। তারা ইসলামী শাসন ও েচতনার কথাও
বেল। কথা হেলা, আন্েদালেনর জন্য িদনক্ষণিট িক যথার্থ িছল? ভারেত
তখনও রাষ্ট্র ভাষার ইস্যু িনেয় েকান সমাধান হয়িন। েকান িবতর্কও
শুরু হয়িন। অথচ েস িবতর্ক শুরু হেলা পািকস্তােন। শয়তান সব সময়ই
মুসিলমেদর িপছেন লােগ, কােফরেদর িপছেন নয় –এ হেলা তার প্রমাণ।

পািকস্তান তখন তার ক্ষতিবক্ষত েপাকায় খাওয়ােদহ িনেয় সেব মাত্র
যাত্রা শুরু কেরেছ।তখনও েদশিট তার িনেজর ঘর গুিছেয় িনেত পােরিন।
ভারত েথেক পািলেয় আসা লক্ষ লক্ষ েমাহািজর পুনর্বাসন িনেয় েদশিট
তখন িহমিসম খােচছ। সমাধান হয়িন েদেশর শাসনতান্ত্িরক সমস্যার। েদশ
পিরচালনার জন্য েয প্রশাসিনক অবকাঠােমা দরকার,তখনও েসিট গেড়
উেঠিন। ওিদেক মরণ কামড় িদেত ওঁত েপেত বেস িছল প্রিতেবশী শত্রু
রাষ্ট্রিট। তারা েতা চাচ্িছল, েকান একিট ইস্যু িনেয় েদেশর দুিট
অঙ্েগর মােঝ িবেভদ গেড় উঠুক। আর তখনই শুরু হেলা ভাষা আন্েদালন।
ভাষা আন্েদালেনর শুরু তমুদ্দন মজিলেসর দ্বারা হেলও েস আন্েদালেনর
েনতৃত্ব অিচেরই পািকস্তােনর শত্রুেদর হােত চেল যায়।
রাষ্ট্রভাষার িবষয়িট েয েকান েদেশই গুরুতর িবষয়। িবশ্েবর বহু
েদেশ এর েচেয় কম গুরুত্বপূর্ণ িবষেয় বছেরর পর বছর ধের
িচন্তাভাবনা হয়। সমেঝাতারও েচষ্টা হয়। রাজপথ উত্তপ্ত না কের এক
উত্েতজনামুক্ত পিরেবেশ েদেশর িচন্তাশীল ব্যক্িতরা এ িনেয় গভীর
িচন্তা ভাবনা কেরন, েদেশর সবেচেয় িবদগ্ধ ব্যক্িতগণ এ িনেয়
েসিমনােরর পর েসিমনার কেরন। এভােব িনেজেদর মােঝ মেতর আদান
প্রদানও কেরন। অথচ তমুদ্দন মজিলশ ও তার েসক্যুলার িমত্ররা এ িনেয়
সময় িদেত রাজী হয়িন। আলাপ-আেলাচনা ও িচন্তাভাবনার েচেয় রাজপেথ
েগালেযাগ সৃষ্িটর পথিট তারা েবেছ েনয়। গুরুত্ব পায় লােশর
রাজনীিত। েস সুেযাগিট তারাও েপেয় যায়তৎকালীন সরকােরর ভুল পিলিসর
কারেণ। অথচ সংসেদ বা আলাপ-আেলাচনার েটিবেল সহেজই এ সমস্যার
সমাধান েবর করা েযত। শত্রুশক্িতর সােথ আলাপ-আেলাচনার মাধ্যেম যিদ
পািকস্তান অর্িজত হেত পাের,তেব রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নিট েকন
িনেজেদর মােঝ আলাপ-আেলাচনায় সমাধান করা যােব না?

ভাষা আন্েদালেনর নাশকতা
ভাষা আন্েদালন েয ভােব পািকস্তােন আত্মঘািত রূপ েনয়, ভারেত
েতমনিট ঘেটিন। অথচ েস সমস্যািট আেরা জিটল িছল ভারেত। িকন্তু েসিট
িনেয় ভারেত সমস্যািট দানা বাঁেধ অেনক েদরীেত। দক্িষেণর তািমলগণ
িহন্িদেক রাষ্ট্র ভাষা রূেপ েমেন িনেত রাজী িছল না। তুমুল দাঙ্গা
শুরু হয় মাদ্রাজসহ দক্িষণ ভারেতর বহু নগের। িকন্তু ভাষার
প্রশ্নিট যখন তুমুল আকার ধারণ কের, তখন ভারত তার েমরুদণ্ডেক শক্ত
কের িনেয়েছ। েসিটর একিট সমাধানও েবর কের। ভাষা িনেয় রাজৈনিতক
েখলা শুরুর সােথ সােথ েসখানকার েনতারা ভাষা আন্েদালেনর নােম

স্বাধীনতা-পরবর্তী দুর্বল সরকারেক লাল কার্ড েদখায়িন। িদল্িলর
সরকার এ সমস্যার সমাধােন দীর্ঘ সময় েপেয়িছল। িহন্িদভাষীেদর
িবরুদ্েধ অন্যেদর মুেখর ভাষা েকেড় েনয়ার অিভেযাগও তুেলিন। েদশ
জুেড় হরতাল ও ধর্মঘেটর ন্যায় অরাজকতাও সৃষ্িট কেরিন -েযিট পূর্ব
পািকস্তােন হেয়েছ। অবেশেষ সারা ভারেতর জনগণ িহন্িদেক রাষ্ট্র
ভাষা রূেপ েমেন েনয়। েমেন িনেয়েছ পশ্িচম বাংলার বাঙালীরাও। েমেন
িনেয়েছ দক্িষণ ভারেতর েলােকরা। অথচ এ ভাষার সােথ দক্িষণ ভারেতর
েলাকেদর সম্পর্ক নাই। প্রথেম তারা িহন্িদ ভাষােক রাষ্ট্র ভাষা
রূেপ েমেন েনয়ার িবেরাধীতা করেলও অবেশেষ এ িনেয় েকান লংকা কাণ্ড
বাধায়িন,যা তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােন ঘেটেছ। পািকস্তােনর েচেয়
বহুগুণ বৃহৎ হেলা ভারত, িকন্তু রাষ্ট্র ভাষা হেলা একমাত্র
িহন্িদ। িকন্তু পািকস্তােন
রাষ্ট্র ভাষা হেলা দুিট। ভারতীয়
ছাত্র-জনতা-বুদ্িধজীবীগণ েযপ্রজ্ঞা ও িবচক্ষণতার পিরচয় িদেয়েছ তা
পািকস্তােনর কপােল েজােটিন। আধুিনক ভারেতর ইিতহােস এিট িছল
সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ
িসদ্ধান্ত।
নইেল
ভাষার
সমস্যা
িনেয়
পািকস্তান েযমন েভঙ্েগ েগল,ভারেতর কপােলও েসিট হেত পারেতা।
অনুরূপ

প্রজ্ঞার

বেল

উত্তর

আেমিরকায়

জন্ম

িনেয়েছ

মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্র -যা আজ িবশ্েবর প্রধানতম িবশ্বশক্িত। যুক্তরাষ্ট্ের
বহু গর্িবত জনেগাষ্ঠীর বসবাস। ইংেরজেদর পাশাপািশ জার্মান,
ফ্েরঞ্চ, ডাচ, স্েপনীশসহ নানা ভাষাভািষর মানুষ ইংেরজীেক রাষ্ট্র
ভাষা রূেপ গ্রহণ কেরেছ। অথচ অন্যান্য জনেগাষ্ঠীর ভাষারও রাষ্ট্র
ভাষা হওয়ার েযাগ্যতা িছল। এেত তােদর ভাষাগুিল েয মারা েগেছ তা
নয়। বর্তমান পািকস্তােনর শতকরা প্রায় ষাট ভাগ মানুেষর ভাষা
পাঞ্জাবী। অথচ বাঙালীরা িছল ৫৬%। িকন্তু তারা সংখ্যার েজাের
পাঞ্জাবীেক পািকস্তােনর রাষ্ট্রভাষা করার দাবী েতােলিন। পাঞ্জাবী
দ্িবতীয় রাষ্ট্র ভাষা েহাক -েস দাবীও তারা েতােলিন। তারা বৃহত্তর
পািকস্তানেক িটিকেয় রাখার মধ্েযই পাঞ্জােবর কল্যাণ েদেখেছ, ভাষার
িবেরাধ িনেয় পািকস্তানেক ক্ষুদ্রতর করায় মধ্েয নয়–েযমনিট
বাঙালীরা েভেবিছল। পাঞ্জাবীেদর েস নীিতর কারেণই পশ্িচম পািকস্তান
েয শুধু ভাঙ্গন েথেক েবঁেচ েগেছ তা নয়, সমগ্র মুসিলম িবশ্েবর
৫৭িট রাষ্ট্েরর মােঝ সবেচেয় শক্িতশালী রাষ্ট্র রূেপ আজও েবঁেচ
আেছ। একমাত্র পািকস্তােনর হােতই রেয়েছ আনিবক েবামা ও মুসিলম
িবশ্েবর সর্ববৃহৎ েসনাবািহনী। ১৬ েকািট বাংলােদশী ১৮েকািট
পািকস্তানীর সােথ েস িমশেন শািমল হেল িক বাঙালী মুসলমােনর েগৗরব
কেম েযত?

বাঙালীেদর মেন সংখ্যাগিরষ্ঠ হওয়ার গর্বিট এেতাটাই প্রবল িছল েয
েস আমেল অেনক বাঙালী বুদ্িধজীবী ও রাজনীিতিবদ উর্দুর বদেল
সংখ্যাগিরষ্ঠ বাঙালীর ভাষা বাংলােক পািকস্তােনর একমাত্র রাষ্ট্র
ভাষা করারও দাবী তুেলিছল। এবং ভাষার েস গর্ব িনেয়ই অবেশেষ তারা
পািকস্তানেকই েভঙ্েগ েফলেলা। ভাষার ইিতহােস অিত প্রাচীনতম
ঐিতহ্েযর েদশ হেলা িমশর। িনজ মাতৃভাষা কবরস্থ কের আরবী ভাষােক
গ্রহণ করায় তারা বরং প্রচণ্ড লাভবানই হেয়েছ। মহান আল্লাহতায়ালার
সর্বশ্েরষ্ঠ দান পিবত্র েকারআন েথেক তারা েযমন লাভবান হেয়েছ,
েতমিন েনতা রূেপ আিবর্ভূত হেত েপেরেছ আরব িবশ্েবর রাজৈনিতক ও
বুদ্িধবৃত্িতক অঙ্গেণ। ভাষার গর্ব িনেয় মুসিলম উম্মাহর বুেক
জাতীয়তাবােদর েফতনািট সর্ব প্রথম শুরু কের ইরান; তারাই মুসিলম
িবশ্েব সর্বপ্রথম িবচ্িছন্নতাবাদী। িকন্তু েস িবচ্িছন্নতা তােদর
কল্যাণ েদয়িন; বরং তােদর িবচ্িছন্নতা েবেড়েছ সমগ্র মুসিলম উম্মাহ
েথেক। ফেল মুসিলম িবশ্েবর সর্বত্রই তারা পিরত্যক্ত।
ভাষা

আন্েদালেনর

সবেচেয়

ক্ষিতকর

িদক,

এ

আন্েদালেন

প্রচুর

িমথ্যাচার হেয়েছ। ভাষার নােমর েদশ জুেড় গভীর ঘৃণা ও িবষ িছটােনা
হেয়েছ। পূর্ব পািকস্তানীেদর মােঝ রিটেয় েদয়া হেলা, পশ্িচম
পািকস্তানীরা বাঙালীর মুেখর ভাষােক েকেড় িনেত চায়।অতএব তারা
বাঙালীর শত্রু। বাঙালী-অবাঙালীর ঐক্য িবনােশ এিট িছল এক িবশাল
নাশকতা। ইসলােমর শত্রুপক্ষ েতা েসিটই চাচ্িছল। অথচ িবচাের আনা
হেলা না, উর্দু ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হওয়ােত পাঞ্জাবী, িসন্িধ,
পাঠান ও েবলুচীেদর মুেখর ভাষােক িক তােদর মুখ েথেক েকেড় েনয়া
হেয়েছ? তােদর িক েবাবা বানােনা হেয়েছ? ভারেতর রাষ্ট্র ভাষা
িহন্িদ হওয়ােত িক বাংলা ভাষা আবর্জনার স্তূেপ পেড়েছ? অথচ এ কথা
বলা হেলা না, েয পশ্িচম পািকস্তােনর উপর এ অিভেযাগ চাপােনা হচ্েছ
তােদর মাতৃভাষা উর্দু নয়। এরূপ িনেরট িমথ্যােক িভত্িত কের বাংলায়
কত গান, কত কিবতা, কত ছড়া, কত গল্প ও নাটক েলখা হেলা। ৈতরী হেলা
কত িসেনমা। এেতা িবষ, এেতা ঘৃণা ও এেতা িমথ্যাচার েদেহ িনেয় একিট
জািত িক সুস্থ্ থাকেত পাের? এর পিরণাম িক ভুল বুঝাবুিঝ ও িবেভদ
নয়? এরূপ ঘৃণা ও িবদ্েবেষর েজায়াের েভেস যায় বাঙালী-অবাঙালী
মুসিলমেদর মােঝ পারস্পিরক ভ্রাতৃসুলভ শ্রদ্ধােবাধ ও ভালবাসা।
েদয়ােলর িসেমন্ট খেস পড়েল েদয়াল ভাঙ্গেত েমহনেতর প্রেয়াজন পেড়
না। জনগেণর মােঝ েতমিন পারস্পািরক শ্রদ্ধােবাধ িবলুপ্ত হেল েস
েদশ ভাঙ্গেত িক েবগ েপেত হয়? একাত্তের পািকস্তান ভাঙ্গার কােজ
ভাষা আন্েদালন েতা েস কাজিটই কেরেছ।

ভাষার দায়ভার
একিট েদেশর বু্দ্িধজীবী ও রাজৈনিতক েনতােদর মূল দািয়ত্ব,
েদশবাসীর মােঝ িসেমন্ট লাগােনা; িসেমন্ট েখালা নয়। িসেমন্ট
লাগােনার কাজিট হয় েযমন রাষ্ট্রীয় প্রশাসেনর মাধ্যেম, েতমিন
রাষ্ট্র ভাষার মাধ্যেম। েস িসেমন্টিট ধর্মীয় িবশ্বাস, রাজৈনিতক
দর্শন ও জ্ঞােনর। এেত একতা, সংহিত ও সামািজক সম্প্রীিত বােড়। েয
েকান েদেশ এিটই হেলা গুরুত্বপূর্ণ েসাসাল ক্যািপটাল তথা সামািজক
পুঁিজ। সমাজ উন্নয়েন আর্িথক পুঁিজর েচেয় এ সামািজক পুঁিজর
গুরুত্বিট আেরা অিধক। এ পুঁিজর বেলই েদশ দ্রুত সামেন এগুয় এবং
জনগেণর জীবেন শান্িত আেস। একতা সৃষ্িটর এমন কাজিট ইসলােম পিবত্র
ইবাদত; এবং িবেভদ সৃষ্িটর েয েকান কাজই হারাম। অথচ ভাষা
আন্েদালেনর নােম বাঙালী বুদ্িধজীবীরা সর্বশক্িত িনেয়াগ কেরিছল
জনজীবন েথেক িসেমন্ট সরােনার কােজ। ভাষার কাজ শুধু এ নয় েয, েস
ভাষায় েকবল কথা বলা হেব। সাইনেবার্ড, রায় বা দিলল েলখা হেব। বরং
প্রিতিট ভাষােক এর েচেয় আেরা অিত গুরুত্বপূর্ণ দািয়ত্ব পালন করেত
হয়। নইেল েস ভাষার েলাকেদর ব্যর্থতার সীমা থােক না। তখন সবেচেয়
বড় ব্যর্থতািট আেস মানুষ রূেপ েবেড় উঠায়।
ভাষার মূল কাজিট হেলা জনগেণর মেন পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার
পুষ্িট েজাগােনা। সভ্যতর ভােব বাঁচবার লক্ষ্েয উচ্চতর দর্শন
েজাগােনা। নানা জািতর মােঝ মন ও মনন, চিরত্র এবং সংস্কৃিতেত েয
িবশাল তারতম্য -তা েতা সৃষ্িট হয় জ্ঞানভাণ্ডার ও জীবন দর্শেন
তারতম্েযর কারেণ।খাদ্য-পানীয়, ভূিম বা জলবায়ুর কারেণ নয়। মহান
নবীজী (সাঃ) আরেবর মানুেষর খাদ্যতািলকা ও েপাষাক-পিরচ্ছেদ
পিরবর্তন আেননিন। তাঁর আগমেন আরেবর আবহাওয়া বা জলবায়ু্ও পাল্েট
যায়িন। িতিন পিরবর্তন এেনিছেলন তােদর জীবন দর্শেন তথা বাঁচবার
িফেলাসিফেত। তােদর কােছ েপৗেছ িদেয়িছেলন েকারআনী জ্ঞােনর মহা
জ্ঞানভাণ্ডার। েসিট আরবী ভাষায় নািযলকৃত পিবত্র েকারআেনর
মাধ্যেম। এেতই আরবেদর ইিতহাস পাল্েট েগল। েস মরুভূিমেত জন্ম িনল
সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা। বাংলা ভাষায় বাঙালী কথা বেল িঠকই,
িকন্তু বাঙালীর মন ও মনন িক েসরূপ েকান পুষ্িট েপেয়েছ? ভােত,মােছ
ও ফলমূেল ৈদিহক ভােব বাঁচািট িনশ্িচত হেলও েস বাঁচার মধ্য িদেয়
সভ্যতা িনর্িমত হয় না। উচ্চতর সংস্কৃিতও গেড় উেঠনা। আন্দামানিনেকাবার ও পাপুয়া িনউিগিনর আিদবাসীেদর অেনেকই ৈদিহক বেল
ইউেরাপীয়েদর েচেয়ও শক্িতশালী। কারণ, েস েদেশর বেন জঙ্গেল ফলমূল ও

িশকারেযাগ্য জন্তুর এখনও অভাব পেড়িন। িকন্তু মেনর পুষ্িটেত তােদর
ৈদন্যদশা এেতাটাই প্রবল েয, তারা এখনও রেয় েগেছ প্রাচীন প্রস্তর
যুেগ। পশুেদর ন্যায় েস বন্য নারী-পুরুেষর েদেহও েকান বস্ত্র থােক
না। বেনর মােঝ তােদর েকান ঘরও নাই। বেনজঙ্গেল জন্তু-জােনায়ােরর
মতই গােছর নীেচ, েঝােপর মােঝ বা মািটর গুহায় তারা ঘুমায় ও জীবন
কাটায়। ঘরবািড় বানােত তারা েশেখিন,বস্ত্র ৈতরী ও খাদ্য পাকােনার
সামান্যতম জ্ঞানও তােদর নাই। তারা েবেড় উেঠেছ বুদ্িধবৃত্িতক
প্রিতবন্ধকতা িনেয়। িবগত হাজার হাজার বছেরও তােদর িচন্তা-েচতনা ও
জ্ঞােনর ভাণ্ডাের েকানরূপ পিরবর্তন আেসিন।
একিট জািতর ৈদিহক স্বাস্থ্েযর মানিট বুঝা যায় খাদ্য তািলকা েদেখ।
েতমিন েচতনা ও সভ্যতার মানিট বুঝা যায় েসেদেশর বই-পুস্তেকর মান
েদেখ। এ িনেয় েকান সুষ্ঠ িবচাের িবশাল গেবষণার প্রেয়াজন পেড় না।
পাঠ্য তািলকায় মহাজ্ঞানী আল্লাহর গ্রন্থ আল-েকারআন স্থান েপেল
মানুেষর মন ও মনন েয মান িনেয় েবেড় উেঠ তাই িক পুিথঁ-পাঠ, কিবতা
পাঠ, উপন্যাস পাঠ, রবীন্দ্র-সংগীত বা আউল-বাউেলর গােন সম্ভব?
ইসলােমর আগমেন িবপ্লব এেসিছল আরবেদর পাঠ্য তািলকায়। “েহ
িবধাতা,সাত েকািট প্রাণীের েরেখেছা বাঙালী কের, মানুষ করিন।” কিব
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালীর ব্যর্থতা িনেয় তাঁর রিচত কিবতার এ
ছত্রিট প্রচণ্ড দুঃখ প্রকাশ কেরেছন। িকন্তু েসিট বাঙালীর শারীরীক
ভােব েবেড় উঠার ব্যর্থতা িনেয় নয়। েস আফেসাসিট মন ও মনেন েবেড় না
উঠার কারেণ। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর েবেড় উঠার এ দারুন ব্যর্থতা
িনেয় কিবতা েলেখেছন। িকন্তু ব্যর্থতার কারণিট িচহ্িনত কেরনিন।
তার মত একজন িহন্দুর পক্েষ েসিট জানা সম্ভবও িছল না। েসিট না
জানার
কারেণ
েবেড়
উঠার
প্রচণ্ড
ব্যর্থতা
িছল
েখাদ
রবীন্দ্রনােথরও। েচতনার েস িবশাল ব্যর্থ িনেয়ই কলকাতার রাস্তায়
ঢাকা শহের একিট িবশ্বিবদ্যালয় প্রিতষ্ঠা রুখেত িতিন িমিছেল
েনেমিছেলন। িকন্তু েস কারণিট বুঝেত িমশরীয়েদর েদরী হয়িন। ইসলাম
কবুেলর সােথ সােথই তারা েসিট বুেঝিছল। েসিট বুেঝ েয েকান ঈমানদার
ব্যক্িতই। পিরপূর্ণ ঈমানদার রূেপ েবেড় হওয়ার গরেজই িমশরীয়রা
তােদর পাঠ্য তািলকা েথেক তােদর িনজ েদেশর প্রাচীন িমশরীয় সািহত্য
ও ভাষা বাদ িদেয় পিবত্র েকারআন ও তার ভাষােক গ্রহণ কেরিছল।
িমশরীয়েদর সমগ্র ইিতহােস এিটই িছল সর্বশ্েরষ্ঠ িসদ্ধান্ত। এ
িসদ্ধান্তিট খুেল েদয় িসরাতুল েমাস্তাকীম তথা জান্নাতপ্রাপ্িতর
দরজা। িবশ্েবর েকািট েকািট মানুষ স্েরফ ব্যবসায়ীক, েপশাগত বা
রাজৈনিতক কারেণ ভাষা পাল্টায়। পাশ্চাত্েয বসবাসকাির বাঙালীগণ
েসিটই করেছ। িকন্তু িমশরীয়গণ তােদর মাতৃভাষা পিরত্যাগ কেরিছল

অনন্ত অসীম আেখরাত বাঁচােত। আরবী ভাষােক তারা গ্রহণ কেরিছল মহান
আল্লাহতায়ালার সর্বশ্েরষ্ঠ িনয়ামত েথেক ফায়দা হািসেলর স্বার্েথ।
এজন্য তােদরেক েকউ বাধ্যও কেরিন। েয খাদ্য পুষ্িট েজাগায় না েস
খাদ্য গ্রহেন শ্রমদান ও অর্থদােন
লাভ আেছ িক? িবষয়িট েতমিন
ভাষার ক্েষত্েরও। িমশরবাসীগণ েস প্রজ্ঞারই পিরচয় িদেয়িছল আরবী
ভাষােক গ্রহণ কের।অথচ তারা িপরািমড িনর্মাণ, কাগজ আিবষ্কার,
উন্নত চাষাবাদ, তূলাচাষ, উন্নত বস্ত্র িনর্মাণ, বর্ণ ও িলখনরীিত
আিবষ্কাের িবশ্েবর সমগ্র জািত েথেক তারা বহু হাজার বছর এিগেয়
িছল। এজন্যই িমশরেক মানব সভ্যতার সূিতকাঘর বলা হয়। শুধু িমশরবাসী
নয়, একই পথ ধেরিছল িসিরয়া, ইরাক, আলিজিরয়া, মেরাক্কা, িতউিনিসয়া,
েমৗরতািনয়া, মািল, িলিবয়া ও সূদােনর মুসিলমগণ। তােত তােদরও
প্রচণ্ড লাভ হেয়িছল। সভ্যতর হওয়ার এ েকারআনী পথ ধরার কারেণই মানব
ইিতহােস সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা –ইসলামী সভ্যতা িনর্মােণ তারা িনজ
িনজ অবদান রাখেত েপেরিছেলন।

বাঙালী মুসিলেমর সািহত্যসংকট
বাঙালী মুসিলেমর প্রধান সংকটিট রাজৈনিতক, সামািজক বা অর্থৈনিতক
নয়। সবেচেয় বড় সংকটিট হেলা সািহত্েযর। বাঙালী মুসিলেমর অন্যান্য
সংকটগুিলর জন্ম মূলত েস সািহত্িযক সংকট েথেকই। সািহত্েযর অর্থ
িকছু কিবতা ও গান, িকছু গল্প বা উপন্যাস নয়। িকছু কিব,েলখক বা
িবজ্ঞানীর েনােবল প্রাইজ পাওয়ােত সািহত্েযর এ সংকটিট দূর হয় না।
সািহত্েযর গুরুত্ব আেরা ব্যাপক। ৈদিহক সুস্বাস্েথর জন্য পুষ্িটকর
খাদ্য ও পানীেয়র তালাশ করেত হয়। বাঁচেত হয় দুিষত ও িবষাক্ত খাবার
েথেক। েতমিন উন্নত দর্শন, সুস্থ েচতনা ও ৈনিতক সুস্বাস্থ্েযর
জন্য শ্েরষ্ঠ জ্ঞান ও শ্েরষ্ঠ দর্শেনর তালাশ করেত হয়। বাঁচেত হয়
কুসািহত্েয ও কুদর্শন েথেক। এখােনই ভাষার গুরুত্ব। ঈমান িনেয়
েবেড় উঠার তাড়নাই মুসিলম জীবেনর মূল তাড়না। পািন ছাড়া েযমন েকান
প্রাণী বা উদ্িভদ বাঁেচ না, েতমিন িবশুদ্ধ জ্ঞান ছাড়া েকান
ব্যক্িতর ঈমানও বাঁেচ না। তখন অসম্ভব হয় মানব রূেপ েবেড় উঠা।
েদেহর খাদ্য কীট-পতঙ্েগা ও পশুও েজাগার করেত পাের। িকন্তু আত্মার
খাদ্য েজাগােরর কাজিট একমাত্র মানুেষর।এবং েস খাদ্যিট ক্েষেত বা
বেনজঙ্গেল েমেল না। েসিটর একমাত্র উৎস হেলা ওহীর জ্ঞান। মহান
আল্লাহতায়ালা তাই কৃিষজ্ঞান, িচিকৎসাজ্ঞান বা িবজ্ঞােনর জ্ঞান
বাড়ােত েকান িকতাব নািযল কেরনিন; েকান নবী বা রাসূলও পাঠানিন।
বরং লক্ষাধীক নবী-রাসূল ও ৪ খািন আসমানী িকতাব পািঠেয়েছন মানব

জািতর আত্মায় সত্য-জ্ঞােনর েস প্রেয়াজনিট েমটােত। তাই েকান
ব্যক্িতর শ্েরষ্ঠ প্রজ্ঞা শুধু েদেহর পুষ্িটকর খাদ্েযর সন্ধান
লাভ নয়, তার েচেয়ও গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞা বা লাইফ স্কীল হেলা
মহান
আল্লাহতায়ার নািযলকৃত েস ওহীর জ্ঞােনর সন্ধান লাভ। নইেল
মানুষ রূেপ বাঁচািটই শুধু ব্যর্থ হয় না, েস ব্যর্থতার ফেল অনন্ত
অসীম কােলর জন্য জাহান্নােমর আগুেণ িগেয় েপৗছাও অিনবার্য হেয়
উেঠ। বস্তুত েস গভীর প্রজ্ঞার বেলই িমশরীয়, িসিরয়ান,ইরাকী,
আলিজিরয়ান, মেরাক্কান, িলিবয়ান ও সূদানী মুসিলমগণ ইসলাম কবুেলর
সােথ সােথই আরবী ভাষােক িনেজদর ভাষা রূেপ গ্রহণ কেরিছল। একই
কারেণ পািকস্তােনর পাঞ্জাবী, পাঠান, িসন্িধ ও েবলুচীরা িনেজেদর
মাতৃভাষার বদেল উর্দুেক রাষ্ট্র ভাষা রূেপ গ্রহণ কেরেছ। কারণ,
েচতনায় পুষ্িট েজাগােনার ক্েষত্ের তােদর িনজ িনজ মাতৃভাষার
তূলনায় উর্দু ভাষার সামর্থিট িবশাল। েস সামর্থ্যিট বাড়ােতই উর্দু
ভাষা গেড় উেঠিছল বহু শত বছর ধের সমগ্র উপমহােদেশর মুসিলমেদর
সম্িমিলত প্রেচষ্টায়। এ ভাষািটর উন্নয়েন িবিনেয়াগ িছল ভারেতর
িবিভন্ন এলাকার মুসিলম শাসকেদরও। উদ্েদশ্য িছল মুসিলম েচতনায়
জ্ঞােনর পুষ্িট েজাগােনা। উর্দু িবহারীেদর দান নয়, পাঞ্জাবীেদরও
নয়। এ ভাষািটর উন্নয়েন অন্যেদর পাশাপািশ এমনিক হাজার হাজার
বাঙালী আেলম ও বুদ্িধজীবী শত শত বছর ধের কাজ কেরেছ। বাংলােদেশর
সকল মাদ্রাসােত উর্দু ভাষােতই িশক্ষা েদয়া হত। অেনক উর্দু বইেয়র
েলখকও তারা। উর্দু ব্যবহৃত হত উপমহােদেশর অন্যান্য প্রেদেশও।
ফার্সীর পর উর্দুই স্বীকৃিত পায় উপমহােদেশর মুসলমানেদর িশক্ষা ও
সংস্কৃিতর ভাষা রূেপ। কারণ ইসলামী জ্ঞােনর িদক িদেয় আরবী ভাষার
পেরই হেলা উর্দুর স্থান। বাংলা, পাঞ্জাবী, িসন্িধ, গুজরািত বা
অন্য েকান ভাষায় েস কাজিট হয়িন। েসক্যুলার বাঙালীেদর কােছ এ
িবষয়িট আেদৗ গুরুত্ব পায় িন। তেব গুরুত্ব না পাওয়ার েবাধগম্য
কারণও রেয়েছ। কারণ,তােদর এেজন্ডা েতা মুসিলমেদর ইসলাম েথেক দূের
সরােনা। কারণ, ইসলােমর প্রিতষ্ঠায় মুসিলমেদর অঙ্গীকারহীন করাই
েতা তােদর রাজনীিত ও িশক্ষা-সংস্কৃিত। ফেল আরবী বা উর্দুর ন্যায়
েয ভাষা মুসিলম েচতনায় েকারআনী জ্ঞােনর পুষ্িট েজাগায় েস ভাষার
প্রিত তােদর আগ্রহ থাকার কথা নয়। ভাষা আন্েদালেনর মাধ্যেম েতা
তারা েসিটই প্রমাণ কেরেছ।
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠাকােল বাংলা ভাষার ৈদন্যতািট িছল িবশাল।
বাংলা ভাষায় তখন েকান তফিসর গ্রন্থ িছল না। অনুিদত হয়িন েকান
হাদীস গ্রন্থ। রিচত হয়িন নবীজী(সাঃ)র েকান জীবনী-গ্রন্থ। বাংলা
ভাষার মাধ্যেম ইসলােমর মহান বীরেদর জানার েকান উপায় িছল না।

বাংলা সািহত্েযর শুরু হয় চর্যাপদ, ৈবষ্ণব পদাবলী, শ্রীকৃষ্ণ
কীর্তন, মনসা মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, নাথ সািহত্য, শ্রী
ৈচতন্েযর কীর্তন, রাময়ন ও মহাভারেতর অনুবােদর মধ্য িদেয়। এসব
সািহত্েযর
নািড়র
টানিট
মূলতঃ
েপৗত্তিলকতার
সােথ।
সপ্তদশ
শতাব্দীেত ও তার পের আলাওল, শাহ মুহাম্মদ সগীর, ৈসয়দ সুলতান ও
অন্যান্য মুসলমান সািহত্িযেকর হােত কিবতা ও পুঁিথ সািহত্য রিচত
হেলও েস সীিমত সািহত্য ভাণ্ডার িক িবশাল বাঙালী মুসিলম জনগেণর
জন্য যেথষ্ঠ? প্রশ্ন হেলা, েস প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় বাংলা
সািহত্য আধুিনক মুসিলেমর জন্য কতটুকু উপেযাগী? তাছাড়া প্রিতযুেগ
সািহত্যও তার সামািজক, রাজৈনিতক, সাংস্কৃিত ও বুদ্িধবৃত্িতক
প্েরক্ষাপট পাল্টায়। পিরবর্তন আেস শব্দ ভাণ্ডাের। েসসব নতুন
প্েরক্ষাপেট চাই নতুন িচন্তা-ভাবনা ও নতুন শব্দ ভাণ্ডার িনেয়
নতুন সািহত্য।সািহত্েযর ময়দােন তাই লাগাতর নবায়নিট জরুরী। িকন্তু
বাংলা সািহত্েয েসিট ঘেটিন। মধ্যযুগীয় পুঁিথ বা কিবতার প্রিত তাই
আধুিনক যুেগর মুসিলমেদর আগ্রহ থাকার কথা নয়। আধুিনক কােল বাংলা
সািহত্েযর যারা িদকপাল তােদর অিধকাংশই িহন্দু। ইশ্বরচন্দ্র
গুপ্ত, বঙ্িকমচন্দ্র, নবীন চন্দ্র, েহমচন্দ্র, িবহারীলাল, মাইেকল
মধুসূদন,রবীন্দ্রনাথ,
শরৎচন্দ্েরর
ন্যায়
িবপুল
সংখ্যক
সািহত্িযেকরা বাংলা সািহত্যেক গেড় েতােল িহন্দুেদর িহন্দু রূেপ
গেড় েতালার প্রেয়াজেন। তােত মুসিলমেদর জন্য মুসিলম রূেপ েবেড়
উঠার েখারাক িছল না। বাংলা ভাষায় ইসলামী সািহত্য বলেত যা বুঝােতা
তা হেলা মীর েমাশাররফ েহােসন রিচত িবষাদ িসন্ধু ও িকছু পুঁিথ
সািহত্য। তখন েকারআন-চর্চা বলেত যা হত, তা মূলত অর্থ না বুেঝ
স্েরফ েতলাওয়াত। এমন দিরদ্র্য জ্ঞানভাণ্ডার িনেয় িক একিট জািত
মেনর পুষ্িট পায়? বরং তােত গেড় উেঠ ন্যাশনািলজম, েসক্যুলািরজম,
েসাসািলজম, ফ্যািসবােদর
প্েরক্ষাপট।

ন্যায়

ভয়ানক

েচতনাগত

েরােগর

উর্বর

িহন্দু েরেনসাঁর কিব-সািহত্িযকগণ বাংলার মুসিলমেদর বাঙালী রূেপও
গণ্য করত না। িনেজেদর ভাবনার মানিচত্ের বাঙালী মুসিলমেদর জন্য
তারা েকান স্থানই বরাদ্দ রােখিন। েযমন শরৎ চন্দ্র চট্টপাধ্যায়
িলেখেছন, “আমােদর স্কুেল আজ বাঙালী ও মুসলমানেদর মােঝ েখলা”।
তাঁর এই একিট মাত্র বাক্েযই ফুেট উেঠেছ েস আমেল বাঙালী রূেপ
কােদরেক বুঝােনা হত। নীরদচন্দ্র েচৗধুরী িলেখেছন, “(অনুবাদঃ ১৯০৫
সােলর আেগ মুসলমানেদর প্রিত িহন্দু ভদ্রেলাকেদর আচরণ চার রকম
িছল। … আমােদর চতুর্থ অনুভূিতিট িছল মুসিলম প্রজােদর প্রিত ঘৃণা
ও িবদ্েবষপূর্ণ, তােদরেক আমরা গৃহপািলত পশু মেন করতাম। শব্দগুেলা

শক্ত,তেব সত্য।” –( Sarker, Sumit; 1973)।এমন ঘৃণাপূর্ণ েচতনা
শুধু আচরেণ নয়,তােত পিরপূর্ণ িছল িহন্দুেদর রিচত সািহত্য ও
রাজনীিত।িহন্দু সািহত্িযকেদর রিচত বই পেড় েকউ িক তাই মুসিলম রূেপ
েবেড় উঠার আত্মপ্রত্যয় পায়? বরং তােত মৃত্যু ঘেট মুসিলম রূেপ
েবেড় উঠার প্েররণা। ইসলামী েচতনার েস মৃত্যুদশািট তাই এত প্রবল
রবীন্দ্রভক্ত বাঙালী জাতীয়তাবাদীেদর মােঝ।
জনগেণর মােঝ ধর্মপ্েরম, েদশপ্েরম, উচ্চতর মূল্যেবাধ ও সভ্য
রীিতনীিত গেড় েতালা কাজিট রাজৈনিতক েনতােদর নয়। প্রশাসেনরও নয়।
মানব গড়া ও েদশ গড়ার েস িবশাল িজহাদিট েতা হয় বুদ্িধবৃত্িতর
রণাঙ্গেন। েস িজহােদ মূল হািতয়ার হেলা পিবত্র েকারআন ও
যুেগাপেযাগী ইসলামী সািহত্য। বুদ্িধবৃত্িতর রণাঙ্গেনর লড়াকু
মুজািহদগণ হেলন িবজ্ঞ জ্ঞানীগণ। ইসলােম তাই জ্ঞানীর কলেমর কালীেক
িবশাল মর্যাদা েদয়া হেয়েছ।তােদর মৃত্যুেক তূলনা করা হেয়েছ আসমান
েথেক একিট নক্ষত্র খেস পড়ার সােথ। বুদ্িধবৃত্িতর এ অঙ্গণ েথেকই
রণাঙ্গেনর শহীদ পয়দা হয়। অথচ েস বুদ্িধবৃত্িতক রণাঙ্গেন তৎকালীন
পূর্ব পািকস্তােন িছল িবশাল শূন্যতা। বরং েস অঙ্গন অিধকৃত হেয়িছল
ইসলােমর শত্রু পক্েষর হােত। তােদর অিধকাংশ িছল েসক্যুলািরস্ট,
েসাসািলস্ট ও জাতীয়তাবাদী। অেনেক িছল েপৗত্তিলক এবং অখণ্ড ভারেত
িবশ্বাসী। বুদ্িধবৃত্িতক লড়াইেয় তারাই িবজয়ী হেয়েছ। ফেল রাজনীিতর
রণাঙ্গেন পর্যাপ্ত মুজািহদ জুেটিন। বরং সৃষ্িট হেয়েছ েপৗত্তিলক
কােফরেদর অস্ত্র িনেয় ভােরতর পােশ যুদ্ধ লড়ার হাজার হাজার ৈসিনক।
ফেল বাঁেচিন সাতচল্িলেশর পািকস্তান।
আলাদা একিট রাষ্ট্েরর জন্য শুধু পৃথক ভূেগাল হেল চেল না, আলাদা
সািহত্যও েস জন্য অপিরহার্য। িবেশষ কের রাষ্ট্র যিদ পািকস্তােনর
ন্যায় একিট আদর্িশক রাষ্ট্র হয়। সািহত্য অিভন্ন হেল েচতনাও
অিভন্ন হয়। তখন িবলুপ্ত হয় িভন্ন রাজনীিত ও িভন্ন ভূেগােলর সাধ।
এরই প্রমাণ, বাংলােদেশর বাঙালী েসক্যুলািরস্টগণ। তােদর েচতনার
ভূেগালিট ভারেতর সােথ এেতাটাই িমেশ েগেছ েয স্বাধীন বাংলােদেশর
মানিচত্রই তােদর কােছ অপ্রেয়াজনীয় মেন হয়। ১৯৪৭’েয়র পূর্েব একই
অবস্থা িছল কংগ্েরসী মুসিলমেদর। তােদর েচতনার রাজ্যিট িহন্দুেদর
েথেক অিভন্ন হওয়ায় তারাও েসিদন স্বাধীন পািকস্তােনর প্রেয়াজনীতা
বুেঝিন। অথচ িহন্দু ও মুসলমােনর মােঝ সািহত্েযর দুিট িভন্ন ধারা
শুরু েথেকই বহমান। বঙ্িকমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ চন্দ্ের এেস
সািহত্েযর েস িহন্দু ধারািট েশষ হয়িন, বরং বলবান হেয়েছ। শ্রী
কৃষ্ণ কীর্তন, মনসা মঙ্গল বা ৈচতন্য েদেবর ভক্িত মূলক গান বাংলার

িহন্দুেদরেক মুসিলম হওয়া েথেক সফল ভােব রুেখেছ। বাঙালী মুসিলম
জীবেন েস িহন্দুধারাই প্রবল ভােব িবজয়ী হেয়েছ। বাংলােদেশর স্কুল
কেলেজ পিবত্র েকারআেনর আয়াত পাঠ তাই বাধ্যতামূলক নয়, বাধ্যতামূলক
হেলা রবীন্দ্রনােথর “আমার েসানা বাংলা” গান। মুসিলম জনগেণর জীবেন
িহন্দু সািহত্যেক এভােব প্রিতষ্ঠা িদেল তােদর মুসিলম থাকাই শুধু
িবপন্ন হয় না, িবপন্ন হয় মুসিলম েদেশর অস্িতত্বও। পািকস্তান
একাত্তের েভঙ্েগ িগেয় বস্তুত েসিটই প্রমাণ কের েগেছ। এধারািট
অব্যাহত থাকেল বাংলােদশও েয িবলুপ্ত হেব -তা িনেয়ও িক েকান
সন্েদহ আেছ?

অিধকৃত েচতনা
ব্যক্িতর কর্ম ও রাজনীিত ৈদিহক গুণাগুেণ পিরচািলত হয় না;
পিরচািলত হয় তার েচতনা বা ভাবনার গুেণ। এবং েস েচতনা বা ভাবনার
রাজ্েয হুকুমিট চেল ধ্যান-ধারনা বা দর্শেনর। তাই শুধু েদেশর
ভুেগাল পাহারা িদেল চেল না, পাহারা িদেত হয় েচতনার ভূেগালেকও। আর
েস েচতনার ভুগেলােক প্রিতরক্ষা েদয় বুদ্িধবৃত্িতক েযাদ্ধারা।
েসিট কের সািহত্য বা েলখিনর মাধ্যেম। এ েযাদ্ধারাই ১৯৪৭ সােল
পািকস্তান সৃষ্িট কেরিছল। বাঙালী মুসিলমেদর বড় ব্যর্থতািট হেলা,
েদশিটেত েসরূপ বুদ্িধবৃত্িতক েযাদ্ধা সৃষ্িট হয়িন। ফেল গেড় উেঠিন
ইসলামী দর্শনপুষ্ট সািহত্য। ফেল অনায়ােসই শত্রুেদর হােত অিধকৃত
হেয়েছ বাঙালী মুসিলেমর েচতনার ভূেগাল। আর তােত মহাসংকেট পেড়েছ
ইসলামী েচতনা িনেয় বাঙালী মুসিলেমর েবেড় উঠািট। এ ব্যর্থতার
কারেণই িহন্দুেদর রিচত িবশাল সািহত্য েপেয়েছ মুসিলম মনেনর খািল
জায়গািট সহেজ দখেল েনয়ার। তােত দখেল েগেছ বাঙালী মুসিলেমর
রাজনীিত ও সংস্কৃিতও। এেত বাঙালী িহন্দুর েচতনার সােথ একাকার
হেয়েছ বাঙালী মুসিলেমর েচতনা। এজন্যই সংস্কৃিত, রাজনীিত ও
ধ্যানধারণা িবচাের েসক্যুলার বাঙালী মুসিলমেক বাঙালী িহন্দু েথেক
আলাদািট করািট দুরুহ। অথচ পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর েসরূপ
িবপর্যয় পশ্িচম পািকস্তােন সৃষ্িট হয়িন। েসখােনও জাতীয়তাবাদী
িছল, েসাসািলস্ট িছল এবং প্রচুর
িবচ্িছন্নতাবাদীও িছল। িকন্তু
তােদর িবরুদ্েধ সফল লড়াই লেড়েছ এবং এখেনা লড়েছ েসেদেশর আেলমউলামা ও ইসলামী বুদ্িধজীবীগণ। ফেল একাত্তের বাঙালী মুসিলেমর
জীবেন েযমন ভারতীয় েসনাবািহনীর অিধকৃিত এেসিছল েসিট পশ্িচম
পািকস্তানীেদর জীবেন আজও
আেসিন।

কেলরা ও যক্ষার ন্যায় সংক্রামক ব্যািধর মহামাির েথেক বাঁচেত হেল
ভ্যাকিসন িনেত হয়। েসিট অিবকল সত্য কুফির, িশরক, মুনািফিকর
জীবাণু েথেক বাঁচার ক্েষত্েরও। এক্েষত্ের ভ্যাকিসেনর কাজ কের
ইসলামী জ্ঞান। েস জ্ঞানেক েকারআন-হাদীস ও ইসলামী দর্শেনর জ্ঞান
হেত হয়। ভ্যাকিসেনর েস কাজ িক িহন্দুেদর রিচত সািহত্েয সম্ভব?
তােত েতা বরং উল্েটািট হয়। েচতনায় তখন িশরক ও কুফিরর জীবাণু
ঢুেক। তখন েবেড় উেঠ ইসলােমর িবরুদ্েধ ইম্যুিনিট বা প্রিতেরােধর
ক্ষমতা। বাঙালী েসক্যুলািরস্টেদর ক্েষত্ের েতা েসিটই হেয়েছ।
তােদর েচতনায় তাই ইসলাম বাঁেচিন। বরং তারা দাঁিড়েয়েছ ইসলােমর
প্রবল প্রিতপক্ষ রূেপ। ঈমান বাঁচােনার েস গুরুতর িবষয়িট িবেবচনায়
েরেখই অেনক বাঙালী মুসিলম েসিদন উর্দুেক রাষ্ট্র ভাষা করা পক্েষ
মত িদেয়িছেলন। েস িচন্তািট িছল বাঙালী মুসিলেমর মন ও মননেক
ইসলামী েচতনায় সমৃদ্ধ করার প্েররণা েথেক। তােদর মাথায় বাঙালীর
ক্ষিতর িচন্তা িছল না। বাঙালীর মুেখর ভাষা েকেড় েনওয়ার িনেয়তও
িছল না। িকন্তু তােদর েস সিদচ্ছার গভীের যাওয়ার েচষ্টা হয়িন। বরং
তােদরেক িচত্িরত করা হেয়েছ বাঙালী ও বাংলা ভাষার শত্রু রূেপ। এিট
িছল তােদর িনয়েতর উপর হামলা। উপমহােদেশর শ্েরষ্ঠ ভাষািট েথেক
ঈমানদার ব্যক্িতগণ পুষ্িট পাক এবং তােদর েচতনার ভূিমেত ইসলাম
প্রিতষ্ঠা পাক -েসিট তারা চায়িন।

িবভক্িতর েদয়াল
িমশেরর জনগণ যিদ ইসলাম গ্রহেণর সােথ আরবী ভাষা গ্রহণ না করেতা তা হেল িক তারা েকারআেনর এেতা সান্িনধ্েয আসেত পারেতা? বরং ভাষার
নােম িবভক্িতর একিট িবশাল েদয়াল তখন েথেকই েযত। েযমন রেয় েগেছ
ইরানী বা তুর্কীেদর সােথ আরবেদর। আরবী ভাষা েথেক িমশরীয় েযমন
লাভবান হেয়েছ,েতমিন আরবী ভাষাও লাভবান হেয়েছ িমশরীয়েদর ভাষাচর্চা
ও জ্ঞানচর্চা েথেক। আধুিনক যুেগ আরবী ভাষায় জ্ঞানচর্চা ও
বুদ্িধবৃত্িতেত যারা েনতৃত্ব িদচ্েছন তােদর অিধকাংশই িমশরীয়। এক
সময় মুসিলম িবশ্েব জ্ঞানচর্চায় েনতৃত্ব িছল ইরানীেদর হােত। বড় বড়
িবজ্ঞানী ও মিনষীর জন্ম হেয়িছল ইরােন। তােদর অবদােনর কথা স্বীকার
কের প্রখ্যাত সমাজ-িবজ্ঞানী ইবেন খলদুন িলেখিছেলন, ইসলােমর জন্ম
আরেব, িকন্তু ইসলামী সভ্যতার জন্ম ইরােন। তখন ইসলামী িবশ্েবর
সােথ তােদর সংেযােগর মাধ্যম িছল আরবী ভাষা। আল রাযী, ইবেন িসনা,
আল ফারাবী, আত তাবারী,গাজ্জালীর ন্যায় ইসলােমর ইিতহােসর বহু
প্রখ্যাত মিনষীর জন্ম ইরােন। তােদর িলখনীর ভাষা িছল আরবী। ইমাম

আল গাজ্জালী একমাত্র িকিময়ােয় সা’দাত ছাড়া সমুদয় বই িলেখেছন
আরবীেত। ইরােনর কিবরাও কিবতা িলখেতন আরবীেত। আরবী ভাষার কারেণ
ইরানীরাও েস সময় জ্ঞান-িবজ্ঞােন প্রভূত উন্নিত কেরিছল। অপরিদেক
তারাও সমৃদ্ধ কেরেছন আরবী ভাষােক। তখন আরবী ভাষা িছল জ্ঞানিবজ্ঞােনর ভাষা। ভাষাগত েস সংেযাগিটর কারেণ তারা েযমন অন্যেদর
েথেক জ্ঞানার্জেনর সুেযাগ েপেয়িছল, েতমিন সুেযাগ েপেয়িছল মুসিলম
জাহােনর অন্যেদর রাজনীিত,িশক্ষা ও সংস্কৃিতেক প্রভািবত করার।
আব্বাসীয় খিলফােদর আমেল -িবেশষ কের খিলফা মামুনুর রিশেদর আমেল
রাজনীিত চেল যায় ইরানীেদর হােত। িকন্তু পের আরবী ভাষার সােথ
সংেযাগ িছন্ন কের ক্ষিতগ্রস্ত হেয়েছ ইরানীরা। ফার্সী ভাষােক
িজন্দা কের তারা শুধু মুসিলম একতােকই িবনষ্ট কেরিন, আবর িবশ্েবর
সােথ িনেজেদর সংেযাগিটও িছন্ন কেরেছ। সবেচেয় বড় ক্ষিতর কারণ,
জনগণ িবচ্িছন্ন হেয়েছ মহান আল্লাহতায়ালার সর্বশ্েরষ্ঠ েনয়ামত
েকারআন েথেক। েসক্যুলার বাঙালী জাতীয়তাবাদীগণ অবাঙালী মুসিলমেদর
েথেক িবচ্েছেদর েদয়াল খাড়া করেত েচেয়িছল এবং তােত তারা সফলও
হেয়েছ। অথচ উর্দু ভাষােক সমৃদ্ধ করার কােজ বাঙালীেদর অবদানও িক
কম িছল? বহু বাংলাভাষী উর্দুেত কিবতা িলেখেছন। মওলানা আবুল কালাম
আজােদর িবখ্যাত পত্িরকা আল িহলালসহ উর্দু ভাষায় বহু পত্র-পত্িরকা
এবং উর্দু বই ছাপা হত বাংলার নগরী কলকাতা েথেক। উর্দু কিবতার
লালন ভূিম লক্েষৗ, িদল্িল এলাহাবাদ ও দক্িষণ ভারেতর হায়দারাবাদ
হেলও গদ্যচর্চার কাজিট েজারেশাের শুরু হয় কলকাতা েথেক। কলকাতা
পিরণত
হেয়িছল
ভারতীয়
মুসিলমেদর
েকন্দ্রভূিম। আর েস কারেণই বাংলা

বুদ্িধবৃত্িতক
জাগরেণর
পিরণত হয় মুসিলম লীেগর

পািকস্তান আন্েদালেনর মূল দুর্গ।
কথা

বলা

বা

ভাব

প্রকােশ

সাহায্য

করার

পাশাপািশ

ভাষার

গুরুত্বপূর্ণ কাজ বু্দ্িধবৃত্িতক,অর্থৈনিতক,রাজৈনিতক,ধর্মীয় ও
সাংস্কৃিতক
প্রেয়াজন
েমটােনা।পশ্িচম
বাংলার
বাঙালীেদর
েস
প্রেয়াজন িমটােত বাংলা ভাষার পাশাপািশ িহন্িদ এবং ইংেরজী িশখেত
হয়।ইউেরাপীয়েদরও িশখেত হয় কেয়কিট ভাষা।মাতৃভাষা রূেপ শতািধক ভাষা
েবঁেচ আেছ ব্িরেটেন।িকন্তু েসসব ভাষা মােয়র ভাষা হেলও িশক্ষা ও
সংস্কৃিতর ভাষা নয়। িবেলেত িশক্ষা,সংস্কৃিত ও ব্যবসা-বািণজ্যর
ভাষা রূেপ েযিটর চর্চা হচ্েছ েসিট ইংরাজী।একই কারেণ বাংলার
িশক্িষতজেনরা
এক
সময়
ফার্িস
ও
উর্দু
িশখেতা।তাই
অখণ্ড
পািকস্তােনও বাংলার পাশাপািশ উর্দু েশখারও প্রেয়াজন িছল।েসিট
েযমন রাজৈনিতক কারেণ,েতমিন ইসলামী েচতনা িনেয় েবেড় উঠার
প্রেয়াজেন।পািকস্তােনর পাঞ্জাবী,িসন্িধ,পাঠান ও েবলুচ িশশুরাও

একারেণ উর্দু িশখেছ। এেত িক ডাক্তার, ইঞ্িজিনয়ার বা িবজ্ঞানী
হওয়ার ক্েষত্ের তারা িক বাঙালীেদর েচেয় িপিছেয় আেছ? তােদর
মাতৃভাষাগুিলও িক তােত িবলুপ্ত হেয়েছ? অথচ যুক্িত েদখােনা
হেয়িছল, বাঙালী িকেশারেদর এেতা সামর্থ্য েনই েয উর্দুর ন্যায়
একিট নতুন ভাষা িশখেব। এরূপ অিভমত আেদৗ সিঠক িছল না।এমন ধারণার
িভত্িত িছল িশশুর েমধাগত সামর্থ্য িনেয় ভুল ধারণা।িশশুর ভাষা
েশখার সামর্থ্য িনেয় পাশ্চাত্য েদশগুিলেত বহু গেবষণা হেয়েছ।
িনউয়র্েকর একিট গেবষণা প্রিতষ্ঠান গেবষণা কের েদেখেছ িশশুরা একই
সােথ ইংেরজী,জার্মান,চাইিনজ,স্পানীশ -এরূপ চারিট ভাষা একত্ের
িশখেত পাের।
উর্দু
ভাষা
িশক্ষায়
বাঙালী
েসক্যুলািরস্টেদর
অনীহার
মূল
কারণ,উর্দুর িবরুদ্েধ গভীর িবদ্েবষ এবং পািকস্তােনর অখণ্ডতার
প্রিত শত্রুতা।যারা ১৯৪৭ সােল পািকস্তােন িবেরাধীতা কেরিছল তারা
কখেনাই চায়িন উর্দু ভাষািট পািকস্তােনর দুই প্রেদেশর মানুেষর
মােঝ েসতু-বন্ধন গড়েত সহায়ক ভূিমকা পালন করুক।ফেল শুরু েথেকই
পূর্ব পািকস্তােনর মািটেত উর্দুর িবরুদ্েধ একিট শত্রুপক্ষ সক্িরয়
িছল।তােদর দ্বারা ভাষা আন্েদালন ব্যবহৃত হেয়েছ পািকস্তােনর
িবরুদ্েধ নাশকতার কােজ।অথচ পশ্িচম বাংলার বাঙালীরা িহন্িদর
িবরুদ্েধ এেতাটা নীেচ নােমিন।েসখােন বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা
ও ইংেরজীর সােথ িহন্িদও িশখেছ;েসিট ভারেতর অন্যান্য প্রেদেশর
মানুেষর সােথ একাত্ম হওয়ার প্রেয়াজেন।অখণ্ড ভারত বাঁচােত পশ্িচম
বাংলার বাঙালী িহন্দুেদর মােঝ েয প্রবল আগ্রহ,েসরূপ আগ্রহ পূর্ব
পািকস্তানীেদর মােঝ পািকস্তান বাঁচােত িছল না।অথচ িহন্িদর েচেয়
অেনক
সমৃদ্ধ
ভাষা
হেলা
উর্দু।
ব্িরিটশ
আমেলও
বাংলার
মাদ্রাসাগুেলার িশক্ষার মাধ্যম িছল উর্দু।আল্লাহতায়ালার দরবাের
সকল কাজকর্েমর প্রিতদান িনর্ধািরত হয় িনয়েতর িভত্িতেত।িনয়ত
েযখােন ভাষােক েকন্দ্র কের মুসিলম েদেশর ঐক্য ও সংহিতর মূেল আঘাত
হানা -তখন েসিট শুধু রাজৈনিতক আন্েদালন থােক না,েয পাপ কিবরা
েগানাহেত রূপ েনয়।েস নাশকতািট শুধু িনজ েদেশর িবরুদ্েধ হয়
না,সংঘিটত হয় িনজ আেখরােতর পিরণােমর িবরুদ্েধও।ভাষার নােম
তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােন েসিটই হেয়েছ।

অধ্যায়
নাশকতা

পেনেরা:

ঘেরর

শত্রুর

ি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
পািকস্তান িমেল িবশ্েবর মানিচত্ের েযভােব সর্ববৃহৎ

পশ্িচম
মুসিলম

রাষ্ট্র পািকস্তােনর জন্ম হেলা তােত খুিশ হেত পােরিন। বরং
প্রচণ্ড িবষণ্ণ হেয়েছন এ জন্য েয, মুসিলম লীেগর িদল্িল সম্েমলেন
েকন লােহার
িসদ্ধান্েতর

প্রস্তােব সংেশাধনী আনা হেলা। মেনর ক্েষেদ েস
কথািট আবুল মনসুর আহমদ ইচ্ছা কেরই ভূেল েগেছন।

পািকস্তােনর বড্ড বদ নিসব েয এমন ক্ষুদ্র ও সীিমত ে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
ভারেতর মূল প্রিতদ্বন্িদ।

আন্তর্জািতক বাজাের পািকস্তানই
তাই িনশ্িচত বলা যায়, ভারত ও

িছল
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
পািকস্তানেক দায়ী করা শুরু কের।

জন্য

তারা

পশ্িচম

ে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 িশক্ষা-

ব্যবস্থা 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 পত্রপত্িরকায়। 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)।

ফ্যািসবাদীর মুেখ ইসলাম
উগ্র জাতীয়তাবােদরই অপর নাম ফ্যাসীবাদ। সংযুক্ত পািকস্তােনর
ে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
সংঘিটত
হওয়ার
পরও
তা
িনেয়
ঢাকা
িবশ্বিবদ্যালেয়র েসক্যুলার বু্দ্িধজীবী মহেল ও িমিডয়ােত েতমন
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
আবুল মনসুর আহম্মদ,১৯৮৯; আমার েদখা রাজনীিতর পঞ্চাশ বছর,পঞ্চম
সংস্করণ,সৃজন প্রকাশনী িলিমেটড,কিরম েচম্বার ৫ম তলা,৯৯ মিতিঝল
বািণজ্িযক এলাকা,ঢাকা ১০০০।

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
এড়ােতই
ইসলােমর
চরমশত্রুরাও েমেন িনেয়িছল পািকস্তান।

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
কােফরেদর েদেশ। েদেশর সংখ্যাগিরষ্ঠ জনগণ

অসম্ভব সংখ্যাগিরষ্ঠ
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
সংখ্যাগিরষ্ঠ
পূর্ব

কম্যুিনস্টেদর আশ্রয় িদেত। নইেল মুসিলম
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 কের। পািকস্তােন িনেজর শত্রু
এভােব িনজ ঘেরই েবেড় উেঠ।

ে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
পালেন
ও
প্রিতষ্ঠায়
মুসিলমেদরেক

মূল এেজন্ডা
অঙ্গীকারহীন

হেলা ইসলাম
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 িনর্মাণ
কেরিছেলন। েযন বাংলার মুসলমানেদর কল্যােণ এসব িহন্দু েনতােদর
অবদানই েবশী। অথচ বাংলার মুসিলমগন নবজীবন লাভ কের পািকস্তান
প্রিতষ্ঠার পর।

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
আল্লাহতায়ালা
িফতনােক

িফতনার রাজনীিত।পিবত্র েকারআেন মহান
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?

অধ্যায় সেতেরা: ভারতীয় ‘র’ এবং
িস.আই.এ’েয়র ভূিমকা
পিরকল্পনািট ভারতীয়
পশ্িচম পািকস্তান েথেক পূর্ব পািকস্তানেক িবচ্িছন্ন করার
পিরকল্পনািট ভারতীয়। আওয়ামী লীগ ব্যবহৃত হেয়েছ েস ভারতীয়
পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর হািতয়ার রূেপ। অথচ গণতান্ত্িরক সংগঠেনর
ক্েষত্ের েসিট হওয়ার কথা নয়। গণতান্ত্িরক রাজনীিতর মূল কথা
রাজনীিতেত স্বচ্ছতা; িবেদশী এেজন্ডা পালন বা িবেদশী গুপ্তচরেদর
সােথ সংশ্িলষ্টতার বদেল গুরুত্ব পায় জনগেণর সােথ সংশ্িলষ্টতা।
অথচ
েশখ
মুিজেবর
রাজনীিতর
সােথ
িনজ
দেলর
েনতাকর্মীেদর
সংশ্িলষ্টতা িছল অিত সামান্যই। কখেনা িতিন প্রধানমন্ত্রী
হেয়েছন;েসিট ভাল না লাগায় সােথ সােথ প্েরিসেডন্টও হেয়েছন। িকন্তু
তা িনেয় দলীয় েনতােদর েডেক পরামর্শ েননিন। সকল রাজৈনিতক দল
িনিষদ্ধ কের বাকশাল প্রিতষ্ঠা কেরেছন এবং আিবর্ভুত হেয়েছন
িনর্েভজাল স্ৈবরাচারী রূেপ। স্েরফ েভােটর জন্য জনগেণর কােছ ধর্ণা
িদেয়েছন, িকন্তু েদেশর ভাগ্য িনর্ধারেণ েদেশর িবজ্ঞজন বা জনগেণর
মতামেতর েতায়াক্কা কেরনিন। েসিট একাত্তের েযমন নয়, েতমিন
একাত্তেরর আেগ বা পেরও নয়। পরামর্শ কেরেছন ভারতীয় গুপ্তচরেদর
সােথ। েস লক্ষ্েয ষােটর দশেকই িতিন ভারেত েগেছন। ভারত সরকার ১৯৪৭
েথেকই পািকস্তান ভাঙ্গার েচষ্টায় িছল। েশখ মুিজব েস কােজ ভারেতর
সহেযাগী হন। এ িনেয় শুধু ভারতীয় েগােয়ন্দা সংস্থা ‘র’েয়র
কর্মকর্তাগণই শুধু মুখ খুেলিন, মুখ খুেলেছ বাংলােদেশর বহুেনতাও।
পািকস্তােনর অভ্যন্তের ভারতীয় নাশকতা িনেয় এক কােলর আওয়ামী লীগ

েনতা ও দলিটর সাংগঠিনক সম্পাদক ও পরবর্তীেত জাতীয় লীগ েনতা জনাব
অিল আহাদ বেলন, “১৯৬২ সােলর নেভম্বর মােস ঢাকা েকন্দ্রীয়
কারাগাের অবস্থানকােল ময়মনিসংহ িনবাসী রাজবন্দীদ্বয় আব্দুর রহমান
িসদ্িদকী ও আবু ৈসয়েদর িনকট হইেত আিম িবচ্িছন্নতাবাদী আন্েদালেনর
িবষয়াদী অবগত হই। ভারেত মুদ্িরত িবচ্িছন্নতাবাদ সংক্রান্ত
িবজ্ঞাপন ময়মনিসংহ ও িবিভন্ন েজলায় িবতরণকােলই তাহারা গ্েরফতার
হইয়ািছেলন।”-(অিল আহাদ)। েয িমথ্যাচারিট একাত্তের েদশ জুেড়
ছড়ােনা হেয়েছ তা হেলা, পািকস্তােনর েসনাবািহনীেক পরািজত কের
বাংলােদেশর সৃষ্িট মূলত মুক্িতবািহনীর অবদান। ভারেতর নাম তারা
সহেজ মুেখ আেন না। পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদশিট সৃষ্িটর মূল
কাজিট েয েনহােয়তই ভারতীয় েসনাবািহনীর কাজ -েস কথািট ভারতীয়
কতৃপক্ষও খুব একটা েজাের েশাের প্রচার কের না। তারা জােন,েসিট
প্রকাশ েপেল বাংলােদেশর সংখ্যাগিরষ্ঠ মুসিলমেদর কােছই শুধু নয়,
মুসিলম িবশ্েবও ভারত িভেলন রূেপ িচত্িরত হেব। এজন্যই বাংলােদশ
সৃষ্িঠেক তারা বাংলােদেশীেদর একান্ত িনেজেদর কাজ বেল চািলেয় িদেত
চায়। িকন্তু ভারত সরকার সত্য িবষয়িট লুকােত পােরিন। পািকস্তান
েসনাবািহনী ও িবপুল সংখ্যক রাজাকারেদর কারেণ েস পিরকল্পনা সফল
হেত পােরিন। মুক্িতবািহনীর কাঁেধ বন্দুক েরেখ পািকস্তান বািহনী
বা রাজাকারেদর পরাজয় করা সম্ভব হয়িন। একাত্তেরর েশষিদেক তাই
স্বয়ং ভারতীয় বািহনীেকই যুদ্েধ নামেত হেয়েছ। তাই বাংলােদেশর
স্বাধীনতা যুদ্ধ বাঙালী ও পািকস্তানীেদর লড়াই না হেয় পািকস্তান ও
ভারেতর সরাসির লড়াইেয় পিরণত হেয়েছ। এ লড়ােয় পািকস্তােনর পরাজেয়র
ফেল সৃষ্িট হয় বাংলােদশ। েসিট আেরা পিরস্কার হয়, েরসেকার্েসর
ময়দােন ভারতীয় েসনাবািহনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার েজনােরল অেরারা
এবং পািকস্তান েসনাবািহনীর পূর্বভােগর কমান্ডার েজনােরল িনয়াজীর
মধ্যকার চুক্িত স্বাক্ষেরর মধ্য িদেয়।এ
পািকস্থানী েসনাবািহনী আত্মসমর্পণ কের।

চুক্িতর

মধ্য

িদেয়

েরসেকার্েস মুক্িতবািহনীর কমান্ডার েজনােরল ওসমানীর উপস্িথিত
ভারতীয় েসনাবািহনীর কােছ েয অপ্রেয়াজনীয় ও অপ্রাসঙ্িগক িছল েসিটর
সুস্পষ্ট দিলল হেলা ১৬ই িডেসম্বেরর এ চুক্িত। ভারত েযভােব তার
আগ্রাসী চিরত্রিট িবশ্ববাসীর কাছ েথেক লুকােত েচেয়িছল েসিট সম্ভব
হয়িন। ফেল মুসিলম িবশ্েবর েকান েদশই বাংলােদশেক প্রথেম স্বীকৃিত
েদয়িন। অথচ এর আেগ বা পের অন্য েকান মুসিলম েদেশর স্বাধীনতার
স্বীকৃিত িনেয় কখেনাই্ এরূপ ঘটনা ঘেটিন। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত
মুসিলম েদশেক তাবত মুসিলম েদশ সােথ সােথ স্বীকৃিত িদেয়েছ। কারণ,
একিট মুসিলম জনেগাষ্ঠীর স্বাধীনতা-প্রাপ্িত শুধু েস েদশিটর

জনগেণর জন্যই নয়,সমগ্র মুসিলম উম্মাহর কােছও েসিট অিতশয় আনন্েদর
ঘটনা। িকন্তু বাংলােদেশর ক্েষত্ের েসিট হয়িন। না হওয়ার কারণ,
তােদর কােছ বাংলােদশ পিরিচিত েপেয়িছল ভারতীয় েসনাবািহনীর হােত
অিধকৃত পূর্ব পািকস্তান রূেপ। ভারতীয় েসনাবািহনীর অপসারণ এবং
পািকস্তান কর্তৃক বাংলােদশেক স্বীকৃিত দােনর পরই অন্য মুসিলম
েদশগুেলা বাংলােদেশর স্বীকৃিত দােন এিগেয় আেস। অথচ এ িবষয়িট
বাংলােদেশর ইিতহােস নাই, ছাত্রেদরেক ইচ্ছা কেরই তা পড়ােনা হয় না।
লক্ষ্যণীয় হেলা ১৬ই িডেসম্বর ভারতীয় বািহনী েয সত্যিটেক লুকােত
পািরিন, বাংলােদেশর ইিতহােসর বইেয় েসিটই লুকােনা হচ্েছ। পাঠ্য
পুস্তেক মুক্িতবািহনীর েসক্টর কমান্ডারেদর েকাথায় েক লড়াই কেরেছন
েস িববরণ থাকেলও ভারতীয় বািহনীর হাজার হাজার ৈসন্য ও তার
কমান্ডারগণ েক েকাথায় িক ভােব যুদ্ধ করেলা –েস িববরণ নাই। িববরণ
নাই, ভারতীয় িবমান ও েনৗবািহনীর ভূিমকার। একাত্তেরর যুদ্েধ কতজন
ভারতীয় ৈসন্য প্রাণ িদেয়েছ, কতজন আহত হেয়েছ -স্কুেলর পাঠ্যবইেয়
েস তথ্যও নাই। বুঝা যায়, সরকার ইচ্ছা কেরই িকছুই লুকােত েচেয়েছ।
েসিট বাংলােদেশর জন্েম ভারেতর ভূিমকার কথা। কারণিটও েবাধগম্য।
ষড়যন্ত্র কথা েতা প্রকাশ করা যায় না; েসগুেলা েগাপন রাখাই
িনয়ম।একাত্তেরর যুদ্েধর বহু ঘটনাই তা ইিতহােসর বইেয় নাই।
ইিতহােসর

বইেয়

েয

সত্য

িবষয়িট

কখেনাই

বলা

হয়িন

না

তা

হেলা,

ভারতীয় েসনাবািহনীর অনুপ্রেবেশর পূর্েব মুক্িতবািহনীর পক্েষ ৯
মােস পুরা বাংলােদশ দূের থাক একিট েজলা, একিট মহকুমা বা একিট
থানাও মুক্ত করা সম্ভব হয়িন। েকান েজলা শহের মুক্িতবািহনীর েকান
সদস্য িদবােলােক প্রকাশ্েয অস্ত্র হােত ঘুরেত পািরিন। একাত্তেরর
মূল লড়াইিট লেড়েছ ভারতীয় েসনা বািহনী। তেব ভারত শুরু েথেকই একিট
মুসিলম েদশ ভাঙ্গার অপরাধ কাঁেধ িনেত চায়িন। কারণ এিট জািতসংঘ
সনদ ও আন্তর্জািতক আইেনর েখলাপ। একই কারেণ চীনা বা রুশ বািহনী
িভেয়তনােম প্রেবশ কেরিন। একিট েদেশর ভূেগােল িকভােব পিরবর্তন
আনেত হেব জািতসংেঘর িবধােন তার একিট িবিধবদ্ধ আইন আেছ। েসিট কখনই
েকান িবেদশী শক্িতর আগ্রাসেনর মাধ্যেম নয়। ভারত-ভােগর পূর্েব েস
ইস্যুর উপর গণেভাট হেয়েছ, পািকস্তােনর ১৯৭১’েয়র িনর্বাচন েসরূপ
িছল না। িনর্বাচন হেয়িছল স্বায়ত্বশাসেনর দাবীেত। িকন্তু ভারত েস
আন্তর্জািতক আইেনর প্রিত বৃদ্ধাঙ্গুিল েদখায়। এজন্য যুদ্ধ চলা
কােল জািতসংেঘর সাধারণ পিরষদ ও িনরাপত্তা পিরষেদর অিধকাংশ সদস্য
পািকস্তােনর সংহিত ও অখণ্ডতার প্রিতসমর্থন জািনেয়েছ। ভারেতর
পক্েষ েথেকেছ শুধু েসািভেয়ত রািশয়া ও তার িকছু িমত্র েদশ।

লুকােত পািরিন অপরাধ
ইিতহােস আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ােত হেব -এ ভেয়ই ভারত িনেজেদর অর্থ,
অস্ত্র ও েলাকবল দ্বারা পািকস্তান ভাঙ্গার এ যুদ্ধেক বাঙালীেদর
মুক্িতযুদ্ধ বেল চালােনার েচষ্টা কেরেছ। ভারতীয় মুসিলমগণ
পািকস্তােনর উপর এমন হামলার েঘারতর িবেরাধী িছল। তেব ভারতীয়
মুসিলমগণ যাই ভাবুক, ভারেতর দুশ্িচন্তার মূল কারণ, পািকস্তােনর
উপর ভারেতর আগ্রাসন অন্যেদরও ৈনিতক ৈবধতা িদেব ভারত-ভাঙ্গার
যুদ্েধ অংশ েনয়ার। এজন্যই েরসেকার্েসর ময়দােন েজনােরল ওসমানীেক
শািমল করািট ভারতীয় েসনাবািহনীর েজনােরলগণ অপ্রেয়াজনীয় ও
অপ্রাসঙ্িগক ভাবেলও ভারেতর কূটৈনিতক িবেশষজ্ঞেদর দৃষ্িটেত তা িছল
বড় রকেমর ভুল। মুক্িতবািহনীর সদস্যেদর কাঁেধ বন্দুক রাখার ন্যায়
তাঁর উপস্িথিতরও েলাক-েদখােনা রাজৈনিতক প্রেয়াজন িছল। প্রখ্যাত
ভারতীয় কূটনীিতিবদ এবং ভারতীয় ইনেটিলেজন্স এর সােবক প্রধান
Mr.J.N. Dixit তার রিচত “Liberation and Beyond” বইেত েজনােরল
ওসমানীেক েরসেকার্েস শািমল না করােক “major political mistake”
বেল অিভিহত কেরেছন। বাস্তবতা হেলা, অিত সতর্কতার সােথ খুন করার
পরও সব খুিনই খুেনর আলামত ঘটনা স্থেল েরেখ যায়। অপরাধ
িবজ্ঞানীেদর তাই িবশ্বাস, তদন্েত আন্তুিরক হেল েকান খুিনই
গ্েরফতার এবং েস সােথ খুেনর িবচার েথেক েরহাই েপেত পাের না।
অন্যেদেশর অভ্যন্তের ভারতীয় আগ্রাসেনর েস অপরাধ যতই লুকােনার
েচষ্ঠা করুক, শত শত বছর ধের ভারত শুধু বাংলােদশী মুসিলমেদর কােছই
নয়, সমগ্র িবশ্েবর মুসিলমেদর কােছও শত্রু রূেপ িচহ্িনত হেব -তা
িনেয় িক সন্েদহ আেছ?
বাংলােদশ সৃষ্িট িনেয় ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা “র”েয়র সােবক
উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা িমস্টার িব. রমন িলেখেছনঃ “The R&AW’s
success in East Pakistan, which led to the birth of
Bangladesh, would not have been possible without the
leadership of Kao and the ideas of Nair,”-(B.Ramon, 2007)।
অনুবাদঃ “পূর্ব পািকস্তােন ‘র’েয়র সাফল্যই জন্ম েদয় বাংলােদেশর;
এবং কাউ’েয়র েনতৃত্ব এবং নায়ার’েয়র পিরকল্পনা ছাড়া েস সাফল্য
অর্জন সম্ভব হত না।” একাত্তর িনেয় িমস্টার িব. রমন’েয়র মূল্যায়েন
বাংলােদেশর সৃষ্িটেত মুিজেবর জন্য তারা েকান স্থানই রােখিন। অথচ

বাঙালী জাতীয়তাবাদী পক্ষিট “র”এর ভূিমকার কথা মুেখ আেন না। এরও
গুঢ় রহস্য রেয়েছ। কারণ তারা িনেজরাও জােন,এ সম্পৃক্ততা প্রকাশ
েপেল আজ েহাক কাল মুসিলম ইিতহােস তারা অপরাধী রূেপ িচত্িরত হেবই।
কারণ ভারেতর ন্যায় একিট শত্রুেদেশর গুপ্তচর সংস্থার সােথ
সংশ্িলষ্টতা েকান ব্যক্িত বা সংগঠেনর জন্যই সুনাম বেয় আেন না।
েযসব ভারতীয় েসনা অিফসার ও ৈসিনক কাশ্মীের মুসিলম গণহত্যার নায়ক,
তারাই একাত্তের বাংলােদেশর সৃষ্িটেত পািকস্তােনর িবরুদ্েধ লেড়িছল
এবং মুক্িতবািহনী ও মুিজব বািহনীর সদস্যেদর ট্েরিনং িদেয়িছল।
কাশ্মীেরর েস ভারতীয় খুিনেদর কথা আওয়ামী ঘরানার েনতা-কর্মীরা আজ
মুেখই আেন না। বরং বাংলােদেশর স্বাধীনতােক িনেজেদর অর্জন বেল
অহংকার েদখায়। অথচ র’েয়র দািব,তােদর ভুিমকাই হেলা মূল। এ
ব্যাপাের িমস্টার িব. রমন তার বই The Kaoboys of the R&AW, Down
Memory Lane’েত িলেখেছনঃ “The IB (Intellegence Bureau) before
1968 & the R&AW thereafter had built up a network of
relationship with many political leaders and government
officials of East Pakistan. The networking enabled the R&AW
and the leaders and officials of East Pakistan to quickly put
in position the required infrastructure for a liberation
struggle consisting of a parallel government with its own
fighters trained by the Indian security forces and its own
bureaucracy. .. The only sections of the local population, who
were hostile to India and its agencies, were the Muslim
migrants from Bihar.” -(B.Ramon, 2007)। অনুবাদঃ ১৯৬৮ এর পূর্েব
আইিব
(ইন্েটিলেজন্স
ব্যুেরা)
পািকস্তােনর বহু রাজৈনিতক েনতা

এবং
পরবর্তীেত
‘র’
পূর্ব
এবং সরকাির কর্মকর্তােদর সােথ

েনটওয়ার্ক গেড় েতােল। েস েনটওয়ার্কিট ‘র’ এবং (আওয়ামী লীেগর)
রাজৈনিতক েনতৃবর্গ এবং সরকাির কর্মকর্তােদর প্রেয়াজনীয় সহায়তা
েদয় ত্বিরৎ েবেগ িনেজেদর প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত েযাদ্ধা ও আমলােদর
িদেয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পাল্টা সরকার গঠেনর জন্য একিট
প্রেয়াজনীয় অবকাঠােমা ৈতিরেত।….স্থানীয় েলাকেদর মধ্েয একমাত্র
তারাই ভারত এবং তার এেজন্সীর প্রিত শত্রুভাবাপন্ন িছল যারা িবহার
েথেক আগত েমাহািজর।

প্রস্তুিতিট বহু বছেরর
িমস্টার িব. রমেনর কথায় এিট সুস্পষ্ট েয, একাত্তের যা ঘেটেছ তার

পিরকল্পনা
একাত্তের
হয়িন।
প্রস্তুিতিট
বহু
বছেরর।
পূর্ব
পািকস্তানেক পৃথক করার কাজ ত্বরান্িবত করার লক্েষ ভারতীয় গুপ্তচর
সংস্থা আই,িব এবং ১৯৬৮এর পর “র” ষােটর দশেকর শুরু েথেকই ব্যাপক
প্রস্তুিত িনেত থােক। িবচ্িছন্ন আন্েদালন গেড় েতালার লক্ষ্েয
বাঙালী রাজৈনিতক েনতা ও সরকাির কর্মচািরেদর িদেয় তারা িবস্তৃত
েনটওয়ার্ক এবং অবকাঠােমা গেড় েতােল। এমনিক ট্েরিনং েদয়ার কাজও
শুরু কের। ১৯৬২ সােল পািকস্তােনর েকন্দ্রীয় েগােয়ন্দা সংস্থা
Director of Intelelligence Bureau (DIB) জানেত পাের েয কলকাতার
ভবানীপুর এলাকার একিট বাড়ীেত – যা িছল ভারতীয় েগােয়ন্দা সংস্থার
অপােরশনাল সদর দফতর, েসখােন স্বাধীন বাংলা িবপ্লবী পিরষদ নােম
একিট সংগঠন কাজ করেছ। তােদর লক্ষ্য িছল পূর্ব পািকস্তানেক
িবচ্িছন্ন করা। -(মাসুদুল হক)।
িমস্টার

িব.

রমেনর

েলখা

েথেক

প্রমািণত

হয়,

পািকস্তানী

েগােয়ন্দােদর িরেপার্ট আেদৗ িমথ্যা িছল না। এ েগাপন পিরকল্পনা
েমাতােবক মুিজবেক পািকস্তােনর প্রধানমন্ত্রী রূেপ েদখা ভারেতর
কাম্য িছল না। েশখ মুিজব ও আওয়ামী লীেগর িপছেন তারা েয িবশাল
পুঁিজ িবিনেয়াগ কেরিছল –িবেশষ কের ১৯৭০েয়র িনর্বাচেন তার মূল
লক্ষ্যিট িছল পািকস্তান ভাঙ্গা, েশখ মুিজবেক অখণ্ড পািকস্তােনর
প্রধানমন্ত্রী করা নয়। েশখ মুিজব প্রধানমন্ত্রী হেল িমস্টার িব.
রমেনর কথা অনুসাের র’ েযভােব পূর্বপািকস্তানেক িবচ্িছন্ন করার
পিরকল্পনা এঁেটিছল তা সফল হত না। ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার পক্ষ
েথেক েস সময় ময়দােন মুিজবই একমাত্র েখলাওয়াড় িছেলন না, ময়দােন
িছল আেরা অেনেকই। ছাত্রলীেগর েনতৃপর্যােয় এেদর পাল্লাই িছল ভাির।
তােদর দািয়ত্ব িছল েশখ মুিজবেক িনয়ন্ত্রণ করা, যােত “র”েয়র েস
পিরকল্পনািট েথেক েকানরূপ িবচ্যুত না হন। বস্তুত েশখ মুিজব তখন
িনেজই এক পরাধীন ব্যক্িত, িতিন িছেলন ভারতীয় “র” এবং ছাত্রলীগ
েনতােদর পূর্ণ িনয়ন্ত্রেণ। তখন তার পক্েষ “র”এর কােছ কৃত ওয়াদা
েথেক িপছুটান েদয়ার সামান্যতম সুেযাগও িছল না। বহু আেগই
ছাত্রলীেগর েনতারা স্বাধীন বাংলােদেশর পতাকা উত্েতালন কেরিছল।
মুিজেবর কাজ িছল একজন িজম্িমর ন্যায় িবনা প্রিতবােদ তােদর অনুসরণ
করা। মুিজব েসিট কেরিছেলনও। গাড়ীেত স্বাধীন বাংলােদেশর পতাকা
টািনেয় ইয়ািহয়ার সােথ েদখা করেত এেসেছন। পশ্িচম পািকস্তােনর
েনতােদর সােথ আেপােষ েশখ মুিজেবর আেদৗ েকান আগ্রহ িছল না। কারণ
তােত আগ্রহ িছল না ভারেতর। আর ভারেতর যােত আগ্রহ েনই তােত
মুিজেবরই বা আগ্রহ সৃষ্িট হয় িক কের? ২৩ মার্েচর ৈবঠেক মুিজেবর ৬
দফা ইয়ািহয়া খান ও জুলিফকার আলী ভূট্েটা উভয়ই েমেন িনেয়িছেলন।

িকন্তু এরপরও মুিজেবর আগ্রহ িছল না পািকস্তােনর অখণ্ডতা িনেয়
আেলাচনােক আেরা সামেন এিগেয় েনয়ার। ছাত্রলীেগর েনতারা ইয়ািহয়া
খান ও ভূট্েটার সােথ মুিজেবর ৈবঠকেক স্বাধীনতার েচতনািবেরাধী মেন
কের। এবং তা িনেয় আওয়ামী-বাকশালী িশিবের েকান দ্িবমত েনই।
পািকস্তােনর েকন্দ্রীয় সরকার গঠন িনেয় এজন্যই মুিজব আেলাচনায়
রাজী িছল না। ফেল ৈবঠক েভঙ্েগ যায়। কারণ ভারতীয় র’এবং ছাত্রলীগ
েনতােদর েগালেপাষ্ট তখন িভন্ন। েসিট ৬ দফা নয়, বরং এক দফা তথা
পািকস্তান ভাঙ্গা। ইয়ািহয়া ও ভুট্েটা েসিট বুঝেত পাের এবং
মার্েচর আেলাচনা ব্যর্থ হয়।
িকন্তু এ িবষেয় অিতশয় বুদ্িধবৃত্িতক দুর্গিত হেলা তােদর,যারা মেন
কের পািকস্তান েভঙ্েগ েগেছ স্েরফ স্ৈবরাচারী ইয়ািহয়ার ভূেলর
কারেণ। েস ভূলিট িছল মুিজেবর হােত ক্ষমতা না েদয়া। েযন মুিজব ও
তার দল পািকস্তান রক্ষার জন্য দুইপােয় খাড়া িছল! এবং মুিজেব হােত
ক্ষমতা িদেলই েযন পািকস্তান েভঙ্েগ যাওয়া েথেক েবঁেচ থােক! ভারত
েয পািকস্তান ভাঙ্গার ব্যাপাের কতটা আেপাষহীন িছল েসিট পরবর্তীেত
আেরা পিরস্কার হেয় উেঠ। শান্িতপূর্ণ সমাধােনর জন্য ইয়ািহয়া খান
আন্তিরক ভােবই েচষ্টা কেরিছেলন। এমন িক যুদ্ধ এড়ােত স্বাধীন
বাংলােদেশর প্রশ্েন গণেভােটর প্রস্তাবও িদেয়িছেলন। ইয়ািহয়া খােনর
পক্েষ এর েচেয় েবশী ছাড় েদয়া সম্ভব িছল না। িকন্তু ভারত তােত
রাজী হয়িন। বরং েসিট হেত েদয়িন। এমন িক েয সব উদ্বাস্তু ভারেত
িগেয় আশ্রয় িনেয়িছল তােদর েফরতও আসেত েদয়িন। এব্যাপাের মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর তৎকালীন েসক্েরটাির অব স্েটট েহনির িকিসন্জার
িলেখেছন, “Despite Yahya’s proclamation of an amnesty India
made the return of refugees to East Pakistan depend on a
political settlement there. But India reserved the right to
define what constituted an acceptable political settlement on
the sovereign territory of its neighbor.” (The White House
Years, page 858). অনুবাদঃ ইয়ািহয়া খােনর পক্ষ েথেক একিট সাধারণ
ক্ষমা প্রদর্শেণর পরও ভারত বলেছ উদ্বাস্তুেদর পূর্ব পািকস্তােন
িফের যাওয়ািট িনর্ভর করেছ রাজৈনিতক মীমাংসার উপর। িকন্তু ভারত
তার প্রিতেবশী েদেশর সার্বেভৗম সীমানার মধ্েয েস রাজৈনিতক
মীমাংসািট গ্রহণেযাগ্য হওয়ার িবষয়িট তার িনজস্ব এখিতয়াের রাখেছ।
স্ৈবরাচারী ব্যক্িতর ক্ষমতায় আসা বা গণতন্ত্র-দুষমন দুর্বৃত্তেদর
রাজনীিতর কর্ণধার হওয়া েকান েদেশই অসম্ভব িকছু নয়। িবশ্েবর বহু
েদেশই েসিট হয়। একাত্তেরর পর বাংলােদেশও েসিট বার বার হেয়েছ।

িকন্তু েস জন্য েদশপ্েরিমক নাগিরকগণ েস েদেশর মানিচত্র ভাঙ্গায়
হাত েদয় না। এমন কাজ একমাত্র িবেদশী দুশমনেদর হােতই হেত পাের।
পািকস্তােন গণতন্ত্র-িবেরাধী ষড়যন্ত্র শুরু হয় েদশিটর প্রিতষ্ঠার
শুরু েথেকই। েদেশর প্রায় সকল রাজৈনিতক দল এরপরও ৈধর্েযর সােথ েদশ
গড়ার
েচষ্ঠা
কের
েগেছন।
প্রধানমন্ত্রীর
পদ
েথেক
জনাব
নািজমুদ্িদন, জনাব েমাহম্মদ আলী বগুড়া ও জনাব েসাহরাওয়ার্দী
অপসািরত হেয়েছন, সামিরক আইন জাির হেয়েছ এবং েদেশর শাসনতন্ত্রও
রিহত হেয়েছ। িকন্তু েসজন্য নািজমুদ্িদন, েমাহাম্মদ আলী বগুড়া,
েসাহরাওয়ার্িদ বা অন্য েকান েনতাই পািকস্তান ভাঙ্গার কােজ
নােমনিন। এমনিক চাকমা রাজা ত্িরিদব রায়ও নয়।তােত েদশ েবঁেচ েগেছ।
আর েদশ বাঁচেলই েতা রাজনীিত বাঁেচ। িকন্তু একাত্তের েদেশর
রাজনীিত আর েদশপ্েরিমক রাজনীিতিবদেদর হােত থােকিন। েদশ না বাঁচায়
রাজনীিতও বাঁেচিন। ৪৪ বছর পরও বঙ্গীয় এ েদেশ পঞ্চােশর বা ষােটর
দশেক েয রাজনীিত িছল েস রাজনীিত এখন আর জীিবত নাই। ১৯৫৪ বা
১৯৭০’েয়র িনর্বাচেনর ন্যায় েকান িনর্বচেনর কথা তাই ভাবাই যায়না।
একাত্তেরর পূর্ব েথেকই েদশ দখেল েগেছ ভারতীয় েগােয়ন্দা সংস্থা
“র” এবং “র” প্রিতপািলত এেজন্টেদর হােত। িব. রমেনর বই The
Kaoboys of the R&AW, Down Memory Lane’ বা অেশাক রায়না রিচত
Inside R&AW েস িকচ্ছােতই ভরপুর। ভারেতর স্ট্রােটিজক লক্ষ্য
হেলা, িবশ্েবর দরবাের বৃহৎ শক্িতর মর্যাদা লাভ। েস কথার
স্বীকােরাক্িত এেসেছ িম. রমেনর বইেত। িতিন এক্েষত্ের “র” এর
ভূিমকার কথাও তুেল ধেরেছন। িতিন িলেখেছনঃ An emerging power such
as India, which is aspiring to take its place by 2020 among
the leading powers of the world, has to have an external
intelligence agency which has the ability to see, hear, smell
and feel far and near. (B. Ramon, 2007). অনুবাদঃ ভারেতর মত
একিট উদীয়মান শক্িত যা ২০২০সােলর মধ্েযই িনেজেক িবশ্েবর
েনতৃস্থানীয় শক্িতগুেলার মােঝ অন্তর্ভূক্ত করার আশা েপাষণ কের
তােক অবশ্যই ৈবেদিশক িবষয়ক এমন একিট েগােয়ন্দা এেজন্সীর অিধকাির
হেত হেব যার সামর্থ্য থাকেব দূেরর বা িনকেটর ঘটনাবিলেক েদখা,
শ্রবন করা,ঘ্রাণ েনয়া ও অনুধাবন করার।

ভারেতর স্বপ্ন ও স্ট্রােটজী
১৯৬২ সােল চীেনর হােত অপমানজনক পরাজেয়র পর ভারেতর বৃহৎ শক্িত
রূেপ েবেড় উঠার স্বপ্েন প্রচণ্ড ভাটা পেড়। এরপর ১৯৬৫ েয়

পািকস্তান পরািজত করেত না পারায় েস পুেরান অপমােনর সােথ নতুন
অপমান েযাগ হয়। ভারত এরপর প্রচণ্ড ভােব মনেযাগী হয় পািকস্তান
ভাঙ্গার কােজ। তখন িবপুল িবনেয়াগ হয় পািকস্তােনর অভ্যন্তের পঞ্চম
বািহনী বা ট্েরাজান হর্স গেড় েতালার কােজ।েশখ মুিজব ও তার
অনুসািরগণ মূলত ব্যবহৃত হেয়েছন েস লক্ষ্য পূরেণ। তেব ভারেতর
লক্ষ্য িনছক পািকস্তানেক শক্িতহীন করা নয়, েসিট হেলা উপমহােদেশর
মুসিলমেদর শক্িতহীন করা। তাই একাত্তের পািকস্তান েভঙ্েগ েগেলও
ভারতীয় স্ট্রােটজী েশষ হয়িন। তাই বর্তমান স্ট্রােটজী বাংলােদশেকও
দুর্বল ও লাগাতর অধীনত রাখা। েস সােথ দুর্বল করা প্রিতেবশী
েনপাল, ভূটান ও শ্রীলংকােক। বাংলােদেশর প্রিতরক্ষােক দুর্বল করার
লক্ষ্েযই একাত্তের পািকস্তান আর্িমর েফেল যাওয়া বহু হাজার েকািট
টাকার অস্ত্র বাংলােদেশর আর্িমর হােত েপাঁছেত েদয়িন। েসিট িছল
ভারতীয় পিরকল্পনার অিবচ্েছদ্দ অংশ। প্রশ্ন হেলা, একাত্তের পূর্ব
পািকস্তােনর েয পিরমান অস্ত্র মওজুদ িছল,বাংলােদশ সরকার িক আজও
তা িকনেত েপেরেছ? অথচ তা িনেয় বাঙালী জাতীয়তাবাদীেদর মুেখ
সামান্যতম ক্েষাভ নাই। ভারতীয় ট্েরাজান হর্স বা পঞ্চম বািহনীর
েলাকেদর তা থাকার কথাও নয়।
ভারেতর ভয়, পািকস্তােনর ন্যায় বাংলােদেশরও যিদ সামিরক শক্িত
বৃদ্িধ পায় তেব েস খড়গ একমাত্র তােদর ঘােড়ই পড়েব। তারা জােন
বাংলােদেশর সীমান্ত েথেক েকান গুলী িনক্িষপ্ত হেল েসিট ভারত ছাড়া
অন্য েকাথাও পড়েব না। তাই বাংলােদশ সৃষ্িটর শুরু েথেকই ভারত অিত
সতর্ক। ভারত চায়,বাংলােদশ সরকােরর িনঃশর্ত আনুগত্য। তাই ভারতীয়
আিধপত্যবােদর িবরুদ্েধ প্রিতবািদ হওয়াটাই অপরাধ। মুিজব এবং তার
আওয়ামী লীগ েসিট ভাল
চুির-ডাকািত,পদ্মা বা

কেরই েবােঝ। তাই দূর্নীিত দমন,গুম-খুন,
িতস্তার পািন, পদ্মা েসতু িনর্মাণ বা

অর্থৈনিতক উন্নয়ন িনেয় আওয়ামী বাকশালীেদর মাথা ব্যাথা েনই। তােদর
মূল এেজণ্ডা ভারত-িবেরাধীেদর িনর্মূল।ভারেতর পক্ষ েথেক এিটই
তােদর উপর অর্িপত দায়ভার। গদীেত থাকার স্বার্েথ তােদর মূল কাজিট
ভারেত খুিশ রাখা। একারেণই, ভারেত মুসিলম িনধন বা মসিজদ ধ্বংসর
িবরুদ্েধ আওয়ামী লীগ েনতাকর্মীগণ েকান প্রিতবাদ কের না। িনশ্চুপ
থােক কাশ্মীের ভারতীয় আগ্রাসেনর িবরুদ্েধও। জািতসংেঘর িনরাপত্তা
পিরষদ অিধকৃত কাশ্মীরেক িবতর্িকত এলাকা বলেল িক হেব, আওয়ামীবাকশালী মহলিট েসখােন ভারতীয় অিধকৃিতেকই জােয়জ বেল েমেন েনয়।

মার্িকনী েরাষানল

১৯৬২’েয়র ১৩ অক্েটাবর চীন ভারতেক কাশ্মীেরর লাদাখ সীমান্ত েথেক
তার ৈসন্য অপসারেণর দাবী কের।ভারত েস দাবী েমেন না েনয়ায় ১৯৬২ এর
২০ই অক্েটাবের হামলা কের।২০েশ নেবম্বেরর মধ্েয লাদাখ এলাকার দুই
হাজার বর্গমাইল এবং িতব্বত সীমান্েতর NEFA এলাকার প্রায় েদড়
হাজার বর্গমাইল এলাকা দখল কের েনয়।২৮ েশ অক্েটাবর মার্িকন
প্েরিসেডন্ট জন এফ.েকেনিড আইয়ুব খানেক ভারেতর সাহায্েয এিগেয়
আসেত বেল।িকন্তু িতিন তা কেরনিন।এখােন উল্েলখ করা েযেত পাের,চীন
তখনও
মার্িকন
িবেরাধীতার
কারেণ
জািতসংেঘর
সদস্য
হেত
পােরিন।পািকস্তান
সদস্য
পদ
লােভ
চীনেক
েজাড়ােলা
সমর্থন
কের।েপেশায়ােরর কােছ িছল িসআইেয়র েগাপন ঘাঁিট,েসখান েথেক CIA U-2
েগােয়ন্দা িবমান পাঠােতা রািশয়ার অভ্যন্তের।পািকস্তান েস ঘাঁিটও
বন্ধ কের েদয়।এেত মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর প্রচণ্ড ক্েরাধ চােপ
পািকস্তােনর িবরুদ্েধ।অপর িদেক ১৯৬২ সােল চীন-ভারত সীমান্েত
যুদ্েধ চীেনর হােত পরাজেয়র পর ভারতও প্রিতেশােধর পিরকল্পনা
েনয়।এবং েসিট যতটা না চীেনর িবরুদ্েধ তার েচেয় পািকস্তােনর
িবরুদ্েধ।পিরকল্পনা
েনয়
পািকস্তােনর
অঙ্গহািনর।আর
মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র পিরকল্পনা েনয় আইয়ুব খােনর অপসারেণর ও পািকস্তানেক
দুর্বল করার।-(মাসুদুল হক)।প্রখ্যাত গেবষক ও পররাষ্ট্র িবজ্ঞানী
এবং পািকস্তােনর সােবক মন্ত্রী জনাব িজ.ডব্িলও.েচৗধুরী তার বই
“Last Days of United Pakistan” বইেত েদিখেয়েছন,পািকস্তােনর
কপােল একাত্তের যা িকছু ঘেটেছ েসিট িনছক একিট িনর্বাচেনর ফলাফল
িছল না। িছল তৎকালীন আন্তর্জািতক স্নায়ুযুদ্েধর ফলাফল।তােত যুক্ত
িছল িনছক ভারত নয়,েসািভেয়ত রািশয়া এবং মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রও।
তখন র`এবং িস.আই.এ -উভেয়রই প্রেয়াজন পেড় পািকস্তােনর রাজনীিতেত
তােদর পক্েষ িনজ েখেলায়ােড়র। েস স্থানিট পূরণ কের েশখ মুিজব।
ভারত ও মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র উভেয়ই পািকস্তােনর রাজনীিতর ময়দােন
তাঁেক িনেজেদর েখেলায়াড় রূেপ েবেছ েনয়। ১৯৬৬ সােলর ৫ই ও ৬ই
েফব্েরয়ািরেত লােহাের আইয়ুব িবেরাধী দলসমুেহর একিট জাতীয় সম্েমলন
অনুষ্িঠত হয়। েস সম্েমলেন জনাব নুরুল আমীেনর েনতৃত্বাধীন এনিডএফ,
কাউন্িসল মুসিলম লীগ, জামায়ােত ইসলামী, েনজােম ইসলামী এবং আওয়ামী
লীগ েযাগ েদয়। তখন আওয়ামী লীেগর েকন্দ্রীয় সভাপিত িছেলন
পাঞ্জােবর নবাবজাদা জনাব নসরুল্লাহ খান। এ সভায় েশখ মুিজব হঠাৎ
কেরই ৬ দফা েপশ কেরন। এমনিক আওয়ামী লীেগর েনতৃস্থানীয় েলাকেদর
কােছও িবষয়িট িবস্মেয়র জন্ম েদয়। সাংবািদক মাসুদুল হেকর কােছ এক
সাক্ষাৎকাের তৎকালীন আওয়ামী লীগ েনতা জনাব িমজানুর রহমান েচৗধুরী
বেলন, “লােহার যাত্রার প্রাক্কােল এমনিক লােহাের িগেয়ও এ

সম্পর্েক মুিজব আমােদর সঙ্েগ আলাপ কেরনিন। আমরা জানতাম না মুিজব
এ ধরেনর প্রস্তাব তুলেব।” -(মাসুদুল হক)

রহস্যময় ৬ দফা
ষােটর দশেকর মাঝামািঝেত আওয়ামী লীগ ৬ দফাপন্থী এবং ৬ দফা িবেরাধী
দুই খন্েড িবভক্ত হেয় পেড়। ১৭ েজলার মধ্েয ১৪ েজলা সভাপিত ৬ দফার
িবেরাধীতা কের আওয়ামী লীগ ত্যাগ কের। িকন্তু েক এবং িকভােব ৬ দফা
রচনা েস রহস্েযর আজও সমাধা হয়িন। পািকস্তােনর েগায়ান্দা িবভাগ
িডআইিব এিটেক িসআইেয়র চাল িহসােব মেন কের। ভাষানীপন্থী ন্যাপও
েসিটই মেন কের। েস সময় ঢাকায় মার্িকন কনস্যাল েজনােরল িছেলন
িমস্টার ব্রাউন। িতিন একই সােথ িসআইেয়র স্েটশন চীেফরও দািয়ত্ব
পালন করিছেলন। তার সােথ েশখ মুিজব ও ছাত্রলীেগর একাংেশর ঘিনষ্ঠ
সম্পর্ক িছল। েস সময় মার্িকন কনসােল আেরক কর্মকর্তা িছেলন কর্েনল
িচশেহাস। িচশেহােসর বাসায় মােঝ মােঝ পার্িট েদয়া হত। এসব
পার্িটেত বাছাই করা রাজৈনিতক েনতা, ছাত্র েনতা ও পদস্থ বাঙালী
কর্মকর্তােদর দাওয়াত েদয়া হত। এভােব একিদেক ভারতীয় ‘র`এর তৎপরতা
েযমন চরম আকার ধারণা কেরিছল,েতমিন তৎপরতা েবেড়িছল মার্িকন
িসআইেয়র। পের পািকস্তান সরকার কর্েনল িচশেহাসেক অবাঞ্িছত েঘাষণা
কের এবং েদশ েথেক বিহষ্কার কের েদয়। পািকস্তান েগােয়ন্দা সংস্থার
পদস্থ কর্মকর্তা এ,িট,এস,সফদর জানান, েশখ মুিজব তােক বেলিছেলন
েতজগাঁও িবমান বন্দের লােহারগামী িবমােন উঠার আেগ ৬ দফা
প্রস্তােবর একিট টাইপ করা কিপ রুহুল কুদ্দুস নােম একজন িসএসিপ
অিফসার তার হােত তুেল েদন। উল্েলখ্য েয, রুহুল কুদ্দুস িছেলন
আগরতলা মামলার একজন আসামী এবং েশখ মুিজেবর ইনার সার্েকেলর েলাক।(মাসুদুল হক)।
সাপ্তািহক েমঘনার (১৬/১২/৮৫) সােথ এক সাক্ষাৎকাের আওয়ামী লীগ
েনতা জনাব আব্দুল মােলক উিকল বেলন, ৬ দফা িতিন প্রথম েদেখন একিট
টাইপকরা কাগেজ েশখ মুিজেবর পেকেট ১৯৬৬ সােল লােহাের অনুষ্িঠত
সর্বদলীয় কনেভনশেন যাওয়ার পেথ। বাংলােদেশর ইিতহােস ৬ দফা হেলা
একিট অিত গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। একাত্তেরর ঘটনাবলী, পািকস্তান
ভাঙ্গা ও বাংলােদেশর সৃষ্িট – এসেবর শুরু হয় মূলত ৬ দফা েথেক।
অথচ এিটর প্রণয়েন েশখ মুিজব িনজ দেলর েনতােদর সােথও েকানরূপ
পরামর্শ কেরনিন। ৬ দফা প্রণয়েনর প্রাক্কােল েকান দলীয় সম্েমলন বা
পরামর্শ সভাও হয়িন। অথচ গণতান্ত্িরক রাজনীিতর েসিটই প্রথািসদ্ধ

রীিত। িকন্তু েসিট প্রিণত হয় রুহুল কুদ্দুেসর ন্যায় একজন
সন্েদহভাজন চিরত্েরর মানুেষর দ্বারা িযিন িবেদশী শক্িতর িবশ্বস্ত
বন্ধুরূেপ বহু পূর্ব েথেকই পিরিচত িছেলন।
েকান পিরকল্পনা যখন িবেদশী ষড়যন্ত্েরর অংশ রূেপ অগ্রসর হয় তখন েস
ব্যাপাের গুরুত্বপূর্ণ িসদ্ধান্তসমুহ কখেনাই প্রকাশ্েয েনয়া হয়
না। েদশবাসীেক ও েদেশর েনতৃস্থানীয় ব্যক্িতেদরও িসদ্ধান্ত
গ্রহেণর েস প্রক্িরয়ায় জিড়ত করা হয় না। েসিট ৬ দফা প্রণয়েনর সময়
েযমন হয়িন, েতমিন পািকস্তান ভাঙ্গার ব্যাপােরও হয়িন। অথচ
পািকস্তান প্রস্তাব গৃিহত হেয়িছল প্রকাশ্য জনসভায়। তার সােথ
সম্পৃক্ত
িছল
মুসিলম
লীেগর
সর্বভারতীয়
েনতাকর্মীগণ।
অথচ
বাংলােদেশর ইিতহােস ৬ দফা প্রণয়ন ও পািকস্তান ভাঙ্গার ন্যায়
গুরুত্বপূর্ণ িবষয়গুেলা িনেয় আওয়ামী লীেগর অভ্যন্তেরও েকান
প্রকাশ্য ৈবঠক হয়িন। ইিতহােসর েলখকেদর দািয়ত্ব হেলা, এসব
িসদ্ধান্েতর গুঢ় রহস্যগুিল উদঘাটন করা। কারা িছল েনপথ্েযর নায়ক
বা িভেলন তােদর খুঁেজ েবর করা এবং সত্য েথেক িমথ্যাগুেলােক
সতর্কতার সােথ আলাদা করা।
একাজিটও হয়িন। তারা বরং
তািলকাভুক্ত
দাঁিড়েয়েছ।

কেরেছ।

এভােব

বাংলােদেশ ইিতহােসর েলখকেদর দ্বারা
অিত পিরিচত িমথ্যাগুেলােকও পাঠ্য
িমথ্যাচর্চাও

ইিতহােসর

পাঠ

হেয়

যুদ্েধর প্রস্তুিত এবং ‘র’
পািকস্তােনর িবরুদ্েধ রক্তক্ষয়ী একিট যুদ্েধর প্রস্তুিতেত র’েয়র
িক ভূিমকা িছল -েস িবষেয় আেরা িকছু তথ্য িদেয়েছন ভারতীয় সাংবািদক
অেশাক রায়না তার “Inside RAW” বইেত। েসিট এরকমঃ…িকন্তু ততিদেন
ভারতীয় এেজন্টরা পূর্ব পািকস্তােনর মুিজবপন্থী একিট অংেশর সােথ
েযাগােযাগ স্থাপন কেরেছ। আগরতলায় ১৯৬২-৬৩ সােল ভারতীয় এেজন্ট ও
মুিজবপন্থীেদর মধ্েয অনুষ্িঠত ৈবঠেক পরবর্তী গৃিহত কার্যক্রম
সম্পর্েক সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কর্েনল েমনন ( ইিন হেলন
ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র’এর িদল্িলস্থ পািকস্তান েডস্েকর
দািয়ত্বশীল। তার আসল নাম কর্েনল শংকর নায়ার। েমনন তার ছদ্দ নাম)
িযিন ভারতীয় েগােয়ন্দা বািহনী ও মুিজবপন্থী অংেশর েযাগােযাগ
রক্ষাকারী িছেলন। িতিন আগরতলা ৈবঠেকর পর ইঙ্িগত পান েয,
মুিজবপন্থী গ্রুপ আন্েদালন শুরু করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব।
কর্েনল েমনন তােদর এই বেল সতর্ক কের েদন েয, তার সিঠক ফলদায়ক

িসদ্ধান্েত আসার সময় এখেনা হয়িন।.. তারা অস্ত্েরর জন্য মিরয়া হেয়
উেঠ এবং ঢাকাস্থ ইস্ট পািকস্তান রাইেফলস অস্ত্রাগাের হামালা
চালায়। িকন্তু এই প্রাথিমক প্রেচষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবিসত হয়।
আসেল এই পদক্েষপ একিট ধ্বংসাত্মক ফলাফল েডেক আেন, িঠক েযরূপ
কর্েনল েমনন ধারণা কেরিছেলন। এর কেয়ক মাস পর ৬ই জানুয়াির ১৯৬৮
সােল পািকস্তান সরকার েঘাষণা কের েয, ভারেতর সাহায্েয পূর্ব
পািকস্তানেক পািকস্তান েথেক আলাদা করার চক্রান্ত করার জন্য ২৮ জন
পািকস্তানীর িবচার করা হেব। েশখ মুিজবেকও বারিদন পর একজন েদাষী
িহসােব জিড়ত করা হয়। এই মামলাই পরবর্তীেত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
িহসােব পিরিচত পায়।-(অেশাকা রায়না, ১৯৯৬)
২৫েশ মার্েচর বহু পূর্ব েথেকই ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র’ মুিজব
বািহনীর সদস্যেদর প্রিশক্ষণ িদচ্িছল। যারা মেন কেরন,পািকস্তান
আর্িমর িমিলটাির এ্যাকশেনর পরই মুিজব স্বাধীন বাংলােদশ গড়ার
িসদ্ধান্ত েনন -তােদর ধারণা আেদৗ সত্য নয়। অেশাক রায়না িলেখেছন,
“কর্েনল েমনেনর অিবরাম ভ্রমন ও েযাগােযােগর জন্য সীমান্তব্যাপী
র’েয়র িনয়ন্ত্রণ েকন্দ্র েখালা হয় এবং কর্েনল েমনেনর সােথ পূর্ব
পািকস্তােনর িভতেরর প্রিতেরাধ আন্েদালনকারীেদর িনিবড় েযাগােযাগ ঐ
সমস্ত তরুণ, অিবশ্রান্ত ও উৎসর্গীকৃত গুপ্ত েযাদ্ধােদর মেনাবল
দারুণ ভােব বৃদ্িধ কের। … ইিতমধ্েয যখন িবিভন্ন েকন্দ্র স্থাপন
েশষ হয় এবং পূর্ব পািকস্তােনর এেজন্টেদর মাধ্যেম আন্েদালনকারীেদর
প্রিশক্ষণ প্রদান শুরু হয়, তখনই েসই ভয়াবহ ‘কােলা রাত্রী’(২৫ েশ
মার্চ)’র
পদধ্বিন
েশানা
েযেত
থােক।(অেশাক
রায়না,
১৯৯৬)।একাত্তেরর যুদ্ধিটর শুরু তাই একাত্তের নয়, শুরুিট হেয়িছল
বহু পূর্ব েথেকই। তেব সব সময়ই এর পিরকল্পনা ও পিরচালনায় িছল
ভারত। এবং মার্িকন কর্তৃপক্ষ ও তার গুপ্তচর সংস্থা তা েথেক অজ্ঞ
িছল না। তেব অজ্ঞ রাখা হেয়িছল তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােনর জনগণেক।
প্রিতিট ষড়যন্ত্ের েতা তাই হেয় থােক।

গ্রন্থপঞ্িজ
মাসুদুল
হক;
বাংলােদেশর
স্বাধীনতা
যুদ্েধ
‘র’
এবং
িসআইএ,েমৗল প্রকাশনী ৩৮/২ক, বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।
অিল আহাদ; জাতীয় রাজনীিত ১৯৪৫ েথেক ১৯৭৫, বাংলােদশ েকাঅপােরিটভ বুক েসাসাইিট িল: ১২৫,মিতিঝল বািণজ্িযক এলাকা,
ঢাকা ১০০০।

Ramon, 2007; The Kaoboys of the R&AW, Down Memory Lane,
Lance Publishers & Distributors 2/42 Sarvapriya Vihar,
New Delhi 11016.
অেশাকা রায়না,১৯৯৬; ইনসাইড র’ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা
অধ্যায়, (বাংলা অনুবাদ) অনুবাদ,েলঃ (অবঃ) আবু রুশদ রুমী
প্রকাশনী।

অধ্যায় আঠােরা: িনর্বাচন েথেক
যুদ্ধ ও ভারতীয় অিধকৃিত
রায় িছনতাই
স্বাধীন বাংলােদেশর পক্েষ বাঙালী েসক্যুলািরস্টেদর মূল যুক্িতিট
হেলা,১৯৭০’েয়র িনর্বাচনী িবজয়।িকন্তু িকেসর উপর েনয়া হেয়িছল েস
গণরায়? েসিট িক িছল স্বাধীন বাংলােদেশর পক্েষ? আওয়ামী লীেগর েস
িনর্বাচনী িবজয়িট পািকস্তান ভাঙ্গা বা স্বাধীনতার নােম অর্িজত
হয়িন।পািকস্তান ভাঙ্গা ও স্বাধীন বাংলােদশ প্রিতষ্ঠা েশখ মুিজেবর
িনেজর েগাপন অিভপ্রায় হেত পাের,গুপ্ত দলীয় এেজন্ডাও হেত
পাের,িকন্তু েয িনর্বাচনী েমিনেফস্েটা জনসম্মুেখ প্রকাশ কের
আওয়ামী লীগ িনর্বাচন লেড়িছল তার েকাথাও স্বাধীন বাংলােদেশর কথা
বলা হয়িন।পািকস্তান ভাঙ্গার কথাও বলা হয়িন।েভাট িনেয়িছল ৬ দফার
নােম।৬ দফা ও স্বাধীনতা িক এক িবষয়? পািকস্তান সরকার আওয়ামী
লীেগর িনর্বাচিন েমিনেফস্েটার েকাথাও পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদশ
সৃষ্িটর েকান প্রমাণ পায়িন,ফেল দলিটেক িনর্বাচেন অংশ িনেত
েকানরূপ বাধা েদয়িন। িনর্বাচেনর পর গণরায়েক েশখ মুিজব স্বাধীন
বাংলােদশ সৃষ্িটর পক্েষ দিলল রূেপ ব্যবহার করেবন -েসিট িনর্বাচন
কােল েকাথাও বেলনিন।এরূপ একিট গুরুত্বপূর্ণ িবষেয রায় েদয়ার
অিধকার িছল একমাত্র জনগেণর।িকন্তু জনগণ েস অিধকার প্রেয়ােগর
সুেযাগ
পায়িন।জনগেণর
েস
অিধকার
িনর্বাচেনর
নােম
িছনতাই
হেয়েছ।গণতন্ত্েরর ইিতহােস এিট এক বড় রকেমর জািলয়ািত।
সত্তেরর িনর্বাচেন জনগণ প্রার্থীেদর েভাট িদেয়িছল পািকস্তােনর
জাতীয় পিরষেদর সদস্য হেত, বাংলােদশ সংসেদর সদস্য হওয়ার জন্য নয়।

বাংলােদেশর স্বাধীনতা েঘাষণার জন্যও নয়। েস িনর্বাচনিট িছল
পািকস্তােনর শাসনতান্ত্িরক সংকেটর সমাধান কল্েপ, আেদৗ েদশ
িবভক্িতর জন্য নয়। িনর্বাচেনর পর পািকস্তান ভাঙ্গা হেব -সমগ্র
িনর্বাচন কােল এমন কথা মুিজেবর মুখ েথেক েকাথাও প্রকাশ্েয েশানা
যায়িন। েকান পত্িরকােতও েদশ ভাঙ্গার িবষয়িট আেসিন। এর প্রমাণ, েস
আমেলর পত্িরকাগুেলার পুরেনা কিপ। েয লক্ষ্েয জনগণ েথেক েভাট েনয়া
হেলা েশখ মুিজব ও তার দল েস লক্ষ্েয কাজ না কের িনর্বাচনী িবজয়েক
ব্যবহার কেরেছন িনেজর এেজন্ডা পূরেণ –যার সােথ জিড়ত কেরেছন
আগ্রাসী ভারতেক। েস এেজন্ডা পূরেণ প্রকাণ্ড যুদ্ধও েডেক এেনেছন।
২৫ মার্েচর রােত েসনা বািহনী নামার আেগই েশখ মুিজব ৭ই মার্চ যার
কােছ যা আেছ তা িনেয় লড়াইেয় ঝাঁিপেয় পড়ারও আহবান িদেয়িছেলন।
“এবােরর লড়াই স্বাধীনতার লড়াই” বেলেছন। অথচ সত্তেরর িনর্বাচন েস
অিধকার মুিজবেক েদয়িন।িবষয়িট লন্ডেনর িটিকট িকেন েটািকও’র পেথ
যাওয়ার মত।এিট িছল িনর্বাচেনর মাধ্যেম মুিজেবর উপর অর্িপত
আমানেতর েখয়ানত। সততা থাকেল েশখ মুিজেবর উিচত িছল স্বাধীনতার
ইস্যুেত িরফােরন্ডােমর মাধ্যেম জনরায় েজেন েনয়া। িকন্তু মুিজব েস
পেথ যানিন। গণরায় িছনতাইেয়র এ এক অিভনব ইিতহাস।
সংসদ সদস্যেদর সব ক্ষমতা থােক না। তারা িনর্িদষ্ট েময়ােদর জন্য
সরকার গঠন করেত পােরন, েদেশর শাসনতন্ত্র বা আইেন পিরবর্তন আনেত
পােরন, বােজট পাস এবং িবেদশ নীিত িনেয়ও িসদ্ধান্তও িনেত পােরন।
এসব িবষেয় িসদ্ধান্ত েনয়ার ক্েষত্ের েদেশর অন্যান্য রাজৈনিতক দল
বা শক্িতর সােথ সংসেদ দর কষাকিষও করেত পােরন। িকন্তু তারা েদশেক
খণ্িডত করেবন বা েদেশর স্বাধীনতা িবলুপ্ত করেবন -েস অিধকার েকান
েদেশর িনর্বািচত প্রিতিনিধেদর থােক না। এিট সরাসির েরফােরন্ডােমর
িবষয়। অথচ আওয়ামী লীগ িনর্বাচনী িবজয়েক স্বাধীনতার পক্েষ রায় বেল
যুদ্ধ েঘাষণা কেরেছ। আওয়ামী লীেগর পক্ষ েথেক বলা হয়, েশখ মুিজব
স্বাধীনতার েঘাষািণিট ১৯৭১’েয়র ২৫ মার্েচ িদেয় চট্টগ্রােম
প্রচােরর জন্য পািঠেয়িছেলন। অর্থাৎ আর্িমর এ্যাকশেনর আেগই?
প্রশ্ন হেলা, েশখ মুিজব েঘাষণািট িদেলন েকান িবিধ অনুযায়ী? এিট
িক সংসদ সদস্যেদর কার্যিবিধর মধ্েয পেড়? িনর্বাচেন জনগণ
প্রার্থীেদর সংসেদর সদস্য িনর্বাচন কের, স্বাধীনতার েঘাষক নয়।
এরূপ েঘাষণােক ৈবধতা িদেল বাংলােদেশর েয েকান প্রান্ত েথেক েয
েকউ স্বাধীনতার েঘাষণা িদেল তােকই বা অৈবধ বলা যােব িক কের?

প্রতারণা িনজ অঙ্গীকােরর সােথ

েশখ মুিজব ও তার দল ১৯৭০-এর িনর্বাচেন অংশ েনয়ার পূর্েব
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়ার েদয়া ৫ দফা িলগ্যাল ফ্েরমওংয়ার্ক অর্ডাের
িবনা
প্রিতবােদ
স্বাক্ষর
কেরন।শর্তগুেলা
িছল
িনম্নরূপঃ
১).পািকস্তানেক অবশ্যই ইসলামী আদর্েশর উপর প্রিতষ্িঠত করেত
হেব।২).অবাধ ও িনরেপক্ষ িনর্বাচেনর পর েদেশর জন্য গণতান্ত্িরক
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেত হেব।৩).আঞ্চিলক অখণ্ডতা ও সংহিতর িবষয়েক
অবশ্যই শাসনতন্ত্ের গুরুত্ব িদেত হেব।৪).েদেশর দুই অংেশর মধ্েয
অর্থৈনিতক
ৈবষম্যেক
অবশ্যই
দূর
করেত
হেব।৫).েকন্দ্র
ও
প্রেদশগুিলর মধ্েয ক্ষমতা অবশ্যই এমনভােব বণ্টন করেত হেব যােত
প্রেদশগুিল সর্বািধক পিরমাণ স্বায়ত্তশাসন পায়।েকন্দ্রেক আঞ্চিলক
অখণ্ডতা রক্ষাসহ েফডােরল দািয়ত্ব পালেন যেথষ্ট ক্ষমতা থাকেত হেব।
উপরুক্ত
৫
দফা
অঙ্গীকারনামা।এিট

িলগ্যাল
ফ্েরমওংয়ার্ক
িছল পািকস্তােনর আগামী

অর্ডার
িছল
শাসনতন্ত্েরর

একিট
জন্য

ন্যূনতম ফর্মুলা –যা িনর্বাচেন অংশগ্রহণকাির দলগুিল েমেন িনেয়
িনর্বাচেন নােম।১৯৭০ সােলর িনর্বাচেনর মূল লক্ষ্যিট িছল িলগ্যাল
ফ্েরমওংয়ার্ক অর্ডােরর শর্তগুিল পূরণ করা।িনর্বাচেনর পূর্েব
পািকস্তােনর সকল রাজৈনিতক েনতােদর ন্যায় েশখ মুিজবও শর্তগুেলা
স্েবচ্ছায় েমেন িনেয় দস্তখত কেরিছেলন।েকউ তােক এিট েমেন িনেত
জবরদস্িত কেরেছ -েস প্রমাণ নাই।েলগ্যাল ফ্েরম ওয়ার্ক অর্ডােরর
েকান একিট িবষেয় েশখ মুিজেবর সামান্যতম আপত্িত িছল -েসিটও
েকানিদন প্রকাশ কেরনিন।এ অঙ্গীকার নামা’র েকাথাও উল্েলখ নাই েয
িনর্বাচেন িবজয়ী হেল মুিজবেক স্বাধীন বাংলােদশ েঘাষণার অিধকার
েদয়া হেব।এ কথাও বলা হয়িন,িনর্বািচত সদস্যেদর অিধকার থাকেব
পািকস্তােনর
েভৗগিলক
মানিচত্ের
পিরবর্তন
আনা।বরং
বলা
হেয়িছল,িনর্বািচত সদস্যগণ আঞ্চিলক অখণ্ডতা ও সংহিতরক্ষায় অিধক
দায়বদ্ধ হেবন।পািকস্তানেক ইসলামী আদর্েশর উপর প্রিতষ্িঠত করেবন
–েস অঙ্গীকারও তােদরেক করেত হেয়িছল। ইসলামী আদর্শ িবষয়ক এ ধারািট
িনেয় আওয়ামী লীেগর েস সময় আপত্িত িছল -েশখ মুিজব েস কথািট কখেনাই
জনসম্মুেখ বেলনিন।ধর্মশূণ্য ও ইসলােম অঙ্গীকারশূণ্যেদর ন্যায়
ইসলামী েমৗল িবশ্বাস বা আদর্েশর িবরুদ্েধ অবস্থান িনেয় িনর্বাচেন
দাঁড়ােল মুিজব িক কখেনা সংখ্যাগিরষ্ঠ মানুেষর েভাট েপেতন? মুিজব
ও অনুসািরগণ েয েসসব নীিতমালা েমেন িনেয় িনর্বাচেন অংশ িনেয়েছন
–েসিট েকান েগাপন িবষয় নয়।ফেল প্রশ্ন উেঠ,তা হেল একাত্তেরর
মুক্িতযুদ্েধর েচতনািট েকাথায়? মুিজব িনেজেক মুসিলম রূেপ দাবী
করেতন।মুসিলম িক কখেনা তার িনজকৃত অঙ্গীকার বা ওয়াদা ভঙ্গ কের?
তােত িক ঈমান থােক?

েকান একিট অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর করার পর েসিট েমেন চলার
দায়বদ্ধতা িবশাল।সাক্ষিরত প্রিতিট অঙ্গীকারনামাই একিট দিলল।েয
েকান সভ্য েদেশই অঙ্গীকারভঙ্গিট দণ্ডনীয় েফৗজদাির অপরাধ।েয েকান
দািয়ত্বশীল
েনতার
অঙ্গীেররই
মূল্য
থাকা
উিচত।নইেল
বহুশ্রম,বহুেমধা ও বহুসময় ব্যেয় অর্িজত চুক্িত বা সমেঝাতার মূল্য
কী? ব্যক্িতর ব্যক্িতত্ব েতা িনজ অঙ্গীকারগুেলার উপর সর্বাবস্থায়
অটল থাকােত।নইেল ব্যক্িত েতা ব্যক্িতত্বহীন হয়। কথা হেলা,িনজ িনজ
অঙ্গীকােরর সােথ িনেজরা ওয়াদাভঙ্গ করেল মানুষ এেক অপরেক িবশ্বাস
করেব কীরূেপ? তােত সমাজ এবং রাষ্ট্রই বা পিরচািলত হেব কীরূেপ?
সমস্যার
শান্িতপূর্ণ
সমাধানই
বা
হেব
কীরূেপ?
রাজৈনিতক
দুর্বৃত্তেদর কােছ ওয়াদাভঙ্গ করা বা িমথ্যা প্রিতশ্রুিত েদয়া
মামূলী ব্যাপার,বহু ধুর্ত েনতার কােছ েসিট রাজনীিতর েমাক্ষম
হািতয়ারও।িকন্তু মহান আল্লাহতায়ালার কােছ এিট মানব চিরত্েরর
গুরুতর
ব্যািধ।এ
ব্যািধর
কারেণ
িবলুপ্ত
হয়
ব্যক্িতর
ঈমান,নীিতেবাধ ও মূল্যেবাধ।মহান নবীজী (সাঃ)র কােছ ওয়াদাভঙ্গ
গণ্য
হেয়েছ
মুনােফিকর
আলামত
রূেপ
-যা
কুফিরর
েচেয়ও
িনকৃষ্ট।কােফরগণ অন্তত তােদর প্রকৃত পিরচয়েক েগাপন কেরনা,তারা যা
েসিটই সবার
িবশাল,িতিন

সামেন প্রকাশ কের।মুিজেবর ব্যর্থতািট এক্েষত্ের
তার
স্বাক্ষিরত
অঙ্গীকােরর
উপর
অটল
থাকেত

পােরনিন।িনর্বাচেনর পর িলগ্যাল ফ্েরমওংয়ার্ক অর্ডারেক িতিন হয়েতা
পুনরায় পেড় েদখার প্রেয়াজনও েবাধ কেরনিন।িনর্বাচনী িবজেয়র পর পরই
েসিটেক িতিন আঁস্তাকুেড় িনক্েষপ কেরিছেলন।অথচ েস অঙ্গীকারনামািট
িছল
েদেশর
রাজনীিতেত
িনর্বাচন
পরবর্তী
সর্বদলীয়
েরাডম্যাপ।শাসনতন্ত্র
প্রণয়ন
ও
িনর্বািচতেদর
হােত
ক্ষমতা
হস্তান্তর হওয়ার কথা েস েরাডম্যাপ অনুযায়ী।অথচ েস েরাডম্যাপেক
েশখ মুিজব গুরুত্বহীন ও অপ্রাসঙ্িগক কের েফলেলন।তার কােছ তখন
গুরুত্ব পায় স্েরফ পািকস্তান ভাঙ্গা।এবং েসিট বুঝা যায় ইয়ািহয়া
খােনর সােথ তার ৈবঠেক। প্রশ্ন হেলা,এিট িক রাজৈনিতক সততা? ভাবটা
এমন,েকান অঙ্গীকারনামায় িতিন েকান কােলই স্বাক্ষর কেরনিন।তার
দািব,িনর্বাচেন িতিনই িবজয়ী হেয়েছন,অতএব িতিন যা বেলন একমাত্র
েসিটই সােড় সাত েকািট মানুেষর কথা।েসিট ছাড়া অন্যসব িকছুই
গুরুত্বহীন।এমন িক েযসব ওয়াদা কের িতিন িনর্বাচন িজেতিছেলন
েসগুিলও। এমনিক গুরুত্বহীন গণ্য কেরন িনর্বাচনপূর্ব তার িনেজর
স্বাক্ষিরত
অঙ্গীকারগুিলও।পািকস্তােনর
ভিবষ্যৎেক
এভােব
িনজ
এেজন্ডার কােছ িজম্িম কের েফেলন।িকন্তু প্রশ্ন হেলা,সত্তেরর
িনর্বাচন েতা পািকস্তান ভাঙ্গা এবং স্বাধীন বাংলােদশ সৃষ্িটর
প্রশ্েন হয়িন,অতএব মুিজেবর কথা ও জনগেণর কথা এক হয় িক কের?

প্রশ্ন হেলা,েকান দিলল বা অঙ্িগকানামােক অস্বীকার বা অমান্য করেল
েস দিলল অনুযায়ী অর্িজত িবষেয়র উপর িক সংশ্িলষ্ট পক্েষর েকান ৈবধ
অিধকার
থােক?
ৈবধতার
িভত্িত
েতা
িনর্বাচনপূর্ব
অঙ্গীকারনামা।িলগ্যাল
ফ্েরমওংয়ার্ক
অর্ডার
িছল
েতমিন
একিট
স্বাক্ষিরত দিলল।ফেল েয দিলেলর উপর িভত্িত কের আওয়ামী লীেগর
িনর্বাচনী িবজয়,েসিট অমান্য করেল িক সংসেদর সদস্যপদ থােক? তাছাড়া
অঙ্গীকার পালেন একজন মুসিলেমর দায়বদ্ধতািট েতা িবশাল।তার
ঈমানদারীর মূল পিরচয়িট েতা অঙ্গীকার পালেন।স্েবচ্ছায় এবং
স্বহস্েত মুিজব েয অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর কেরন েস অনুযায়ী িতিন
দায়বদ্ধ িছেলন পািকস্তােনর সংিবধান ৈতরীেত। পািকস্তােনর বৃহৎ
দেলর েনতা রূেপ তার দায়ভারিট িছল সর্বািধক। আর সংিবধান েতা েকান
একিট দেলর ও একিট প্রেদেশর সংসদ সদস্যেদর ইচ্ছা-অিনচ্ছার িবষয়
নয়।েস জন্য প্রেয়াজন িছল েদেশর অন্য ৪িট প্রেদেশর সদস্যেদর সােথ
আেলাচনায় বসা।িকন্তু আওয়ামী লীগ েস পেথ যায়িন।তােদর সােথ
আেলাচনায় মুিজেবর অনাগ্রহ ও অনগ্রসরতার কারেণই েতা প্েরিসেডন্ট
ইয়ািহয়া খান বাধ্য হন জাতীয় পিরষেদর ৈবঠক মুলতিব করেত। অথচ েস
মুলতিবেক বাহানা কের আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগ েদেশর পিরস্িথিতেক
চরম অরাজকতার িদেয় িনেয় যায় এবং অবেশেষ যুদ্ধ শুরু কের।
প্রশ্ন

হেলা,েকাথা

েথেক

েশখ

মুিজব

েপেলন

পািকস্তান

েভঙ্েগ

স্বাধীন বাংলােদশ িনর্মােণর অিধকার? জনগণ কখন িদল তােক েস
অিধকার? িদেল তার প্রমাণ ক্ই? সংসেদর সদস্য িনর্বািচত হওয়া এবং
স্বাধীনতার েঘাষক হওয়া িক এক কথা? এিট িক তার িসদ্ধান্ত িছল
েয,িনর্বাচেন একবার িবজয়ী হেল িতিন িলগ্যাল ফ্েরমওংয়ার্ক
অর্ডােরর িদেক আর িফের তাকােবন না? এবং েস িলগ্যাল ফ্েরমওংয়ার্ক
অর্ডােরেক
আঁস্তাকুেড়
েফেল
িদেবন?
েসিট
েতা
িবশাল
জািলয়ািত।স্বাধীন বাংলােদেশর প্রিতষ্ঠায় এরূপ জািলয়ািতর প্রেয়াজন
িছল িক? এিট িক স্বচ্ছ ও ট্রান্সপ্যােরন্ট পদ্ধিতেত স্বাধীনতা
অর্জেনর পথ? ভারেতর ন্যায় একিট আগ্রাসী েদশেক যুদ্েধ েটেন এেন
বাংলােদেশর স্বাধীনতােক েকন ভারেতর দান রূেপ কংলিকত করা হেলা?
অেনেকর পক্ষ েথেক বলা হয়,২৫েশ মার্চ পািকস্তান আর্িমর হােত ঢাকায়
গণহত্যা পািকস্তান ভাঙ্গােক অিনবার্য কেরেছ।কথা হেলা,২৫ েশ মার্চ
রােত যত জন মারা যায়,মুিজব আমেল রক্িষ বািহনীর হােত তার েচেয়
েবশী
মারা
যায়
উত্তরবঙ্েগ।অেনক
প্রাণহানী
হেয়িছল
আত্রাইেয়।রক্িষবািহনীর হােত শত শত বামপন্থী মারা েগেছ পাবনায়।েস
কারেণ উত্তরবঙ্েগর এমিপগণ িক তেব স্বাধীনতা েঘাষণা করেব?

রক্তপােতর পেথ
আওয়ামী লীগ েজেন বুেঝ রক্তপােতর পথিট েবেছ েনয়। িবনা রক্তপােত
েদশ স্বাধীন করার পথিট িছল েরফােরন্ডােমর পথ। িকন্তু আওয়ামী লীগ
েজেন বুেঝই েস পেথ যায়িন। যখনই েকান মুসিলম রাষ্ট্রেক ক্ষুদ্রতর
করার েচষ্টা হয় তখনই জনগেণর মােঝ পক্েষ-িবপক্েষ িবভক্িত আেস,
যুদ্ধ শুরু হয় এবং প্রচুর রক্তপাতও ঘেট। েয েকান েদেশ েসিট
অিনবার্য। িবষয়িট এমন িছল না েয, েশখ মুিজব স্বাধীনতার েঘাষণা
িদেলই পািকস্তান সরকার েস স্বাধীনতা েমেন িনেব। েদশিটর সংহিতর
রক্ষার জন্য েসনাবািহনীই একমাত্র শক্িত িছল না, লক্ষ লক্ষ সাধারণ
মানুষও পািকস্তােনর অখণ্ডতার জন্য যুদ্ধ করেত প্রস্তুত িছল। েসিট
েযমন পশ্িচম পািকস্তােন, েতমিন পূর্ব পািকস্তােনও। মাত্র ২৩ বছর
আেগ েয বাংলার ৯৮% ভাগ েভাটার স্েবচ্ছায় পূর্ব বাংলােক
পািকস্তানভূক্ত করার জন্য েভাট িদল েস েদশিটর সংহিত সংকট পড়েল
েসিট রুখেত সপক্েষ েযাদ্ধা পােব না -েসিট িক ভাবা যায়? ভারত লক্ষ
লক্ষ ৈসন্য িনেয় হামলা না করেল আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীেগর কর্মীরা
িক েদশিটেক ভাঙ্গেত পারেতা? ৯ মােসর যুদ্েধ একিট েজলা দূের থাক,
একিট থানােকও িক স্বাধীন করেত েপেরিছল? বাংলােদেশর স্বাধীনতা েয
ভারতীয় েসনা বািহনীর পক্ষ েথেক যুদ্ধজেয়র ফল -তা িক অস্বীকােরর
উপায় আেছ? ভারেতর কােছ তাই স্বাধীন বাংলােদেশর দায়বদ্ধতািট তাই
িবশাল। েস জন্যই বাংলােদশ েথেক ভারত ইচ্ছামত ফায়দা িনচ্েছ এবং
মুিজব আমেল েদশেক ২৫ সালা দাসচুক্িতেত আবদ্ধ কেরিছল -েসিট েতা
তারই ফল।
তাছাড়া একিট মুসিলম েদশেক খণ্িডত করা েসক্যুলািরস্ট, েসাসািলস্ট,
জাতীয়তাবাদী, নাস্িতক এবং িহন্দু-েবৗদ্ধ-খৃষ্টানেদর কােছ যত
প্িরয়ই েহাক, ধর্মপ্রাণ মুসিলেমর কােছ েসিট হারাম। আেলমেদর মােঝ
এ িবষেয় সামান্যতম দ্িব-মত েনই। হারাম হওয়ার স্পষ্ট দিলল রেয়েছ
পিবত্র েকারআেন। এজন্য েকান আেলম বা েকান ইসলামপন্থী রাজৈনিতক
দেলর েকান একজন েনতা বা কর্মী ভারেত যায়িন। তারা মুক্িত বািহনী
বা মুিজব বািহনীর সদস্যও হয়িন। আেলম, ইসলামী িচন্তািবদ বা ইসলামী
আন্েদালেনর েনতাকর্মীেদর আওয়ামী লীগ ও তার েসক্যুলািরস্ট
জাতীয়তাবাদী সঙ্িগগণ েযরূপ ঢালাও ভােব রাজাকার বেল তার মূেল েতা
একাত্তেরর েস বাস্তবতা। একাত্তেরর ইিতহােস এিট অিত গুরুত্বপূর্ণ
িবষয়। ১৯৭০ সােলর িনর্বাচেন ইসলামপন্থীগণ পরািজত হেলও িবলুপ্ত
হয়িন। অতএব পািকস্তান ভাঙ্গার যুদ্ধ হেল েসিট েয রক্তাত্ব হেব

েসিট আওয়ামী লীেগর অেনক েনতাকর্মীও বুঝেতন। ষােটর দশেক েশখ মুিজব
কারাবন্দী থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীেগর হাল ধের িছেলন িমেসস আেমনা
েবগম। তখন িতিন িছেলন আওয়ামী লীেগর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদীকা।
েশখ মুিজেবর েয পেথ এগুচ্েছন তােত েয গভীর রক্তপাত হেব -েস িবষেয়
িতিন মুিজবেক হুিশয়ার কের িদেয়িছেলন। িকন্ত মুিজেবর েস রক্তপাত
িনেয় পরওয়া িছলনা। েজেন বুেঝই িতিন েস পথিট েবেছ েনন। এবং েসিট
ভারেতর সাহায্েয যুদ্েধর পথ।
পািকস্তান ভাঙ্গার কােজ জনগেণর সমর্থণ পােবন –তা িনেয় েশখ মুিজব
েকান কােলই আশাবাদী িছেলন না। তাই জনগণেক েবাকা বানােত তােক
প্রিত িমিটংেয় েজার গলায় পািকস্তান িজন্দাবাদ ধ্বিন িদেত হেয়েছ।
১৯৭০’েয়র প্রথম িনর্বাচনী জনসভািট হেয়িছল ঢাকায় েসাহরাওয়ার্দী
উদ্দােন জানুয়াির মােস। েস জনসভায় িতিন বেলিছেলন,“আমােক বলা হয়
আিম নািক পািকস্তান ভাঙেত চাই। আপনারা এমন েজারকন্েঠ পািকস্তান
িজন্দাবাদ আওয়াজ তুলুন যােত িপণ্িডর শাসকেদর কােন েপৗঁেছ যায়।”
েস িমিটংেয় েলখক িনেজ উপস্িথত িছেলন। এমনিক েসিট ১৯৭১’েয়র ৭ই
মার্েচর েরস েকার্েসর বক্তৃতােতও পািকস্তান িজন্দাবাদ বেলেছন। এ
িমিটংেয়ও েলখক উপস্িথত িছেলন। জনগণেক এবং েস সােথ সরকারেক েধাকা
িদেতই েশখ মুিজব িলগ্যাল ফ্েরম ওয়ার্েকও স্বাক্ষর কেরেছন। তেব
মুিজেবর রাজনীিতেত অখণ্ড পািকস্তান রক্ষার রাজনীিত িছল না। েসিট
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খান ২৩ মার্েচ েশখ মুিজেবর সােথ তার েশষ
ৈবঠেক বুঝেত পােরন। এরপর ৈবঠেক িতিন ইিত টােনন। মুিজেবর রাজনীিত
চলেত থােক ভারেতর েদয়া েরাডম্যাপিট অনুসরণ কের। েস েরাড ম্যােপ
েযমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ িছল, েতমিন পািকস্তান ভাঙ্গাও িছল। েস সােথ
ব্যাপক ও বীভৎস ভােব িবহারী হত্যাও িছল। ভারত মুিজেবর হােত েস
েরাড ম্যাপিট তুেল েদয় িনর্বাচিন িবজেয়র বহু পূর্েবই। মুিজব
আগরতলা মামলায় ধরা পড়েলও েস েরাডম্যাপিট কখেনাই বর্জন কেরনিন।
ভারত একাত্তের িবশাল বািহনী িনেয় যুদ্েধ নােম এবং পূর্ব
পািকস্তানেক অিধকৃত কের -েস ভারতীয় েরাড ম্যােপর অংশ রূেপই।
বাস্তবতা হেলা, ভারেতর সামেন রক্তাত্ব পথ ছাড়া পািকস্তান ভাঙ্গার
িভন্ন েকান রাস্তাও িছল না। েসিট ভারত েযমন বুঝেতা, েতমিন মুিজবও
বুঝেতা।
ভারেতর
লক্ষ্য
িছল,
েযভােবই
েহাক
পািকস্তানী
েসনাবািহনীেক রক্তপােতর পেথ েটেন আনা এবং রক্তপাতেক আেরা গভীরতর
করা। লক্ষ্য িছল, ছাত্রলীেগর ক্যাডার বািহনীেক অবাঙালীেদর
িবরুদ্েধ আেরা িহংস্র ও হত্যাপাগল করা। কারণ, ভারেতর লক্ষ্য শুধু
পািকস্তানেক খণ্িডত করা নয়, বরং উপমহােদেশর মুসিলমেদর মােঝ গভীর

ঘৃণা ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত সৃষ্িট। এরূপ লক্ষ্য অর্জেন ঔপিনেবিশক
ব্িরিটশ শাসকগণ তােদর ১৯০ বেছরর শাসেন ব্যর্থ হেলও ভারত সফল
হেয়েছ। কারন ভারত েপেয়িছল হাজার হাজার বাঙালী ট্র্র্র্েরাজান
হর্স -যারা িছল ভারেতর আজ্ঞাবহ। ভারত জানেতা, রক্তপাত যত গভীরতর
হেব পূর্ব ও পশ্িচম পািকস্তােনর মধ্েয িতক্ততা ততই তীব্রতর হেব।
এবং তােত রুদ্ধ হেব পািকস্তােনর দুই অংেশর মােঝ শান্িতপূর্ণ সহঅবস্থান। তখন অসম্ভব হেব দুই প্রেদেশর মােঝ সংহিত। এর ফেল ভারেতর
প্রিত বাড়েব বাঙালী মুসিলেমর আনুগত্য ও িনর্ভরশীলতা। ভারত েস
পিরকল্পনা িনেয়ই এগুয়।

প্রস্তুিত বহু পূর্ব েথেকই
স্বাধীন বাংলােদেশর সৃষ্িটেক যারা পািকস্তান আর্িমর ২৫েশ মার্েচ
অপােরশেনর ফলশ্রুিত বেলন তারা সিঠক বেলন না। অেনেক বেলন, মুিজেবর
হােত ক্ষমতা হস্তান্তর না করাটাই সব সমস্যার মূল। তারাও সিঠক
বেলন না। তারা েসিট বেলন, প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়ার সােথ মার্েচর
ৈবঠেক মুিজব িক েচেয়িছেলন েসিট না েজেনই। যারা মেন কেরন ৬ দফা না
মানােতই সমস্যা েদখা িদেয়িছল –তারাও িঠক বেলন না। মার্েচ ইয়ািহয়া
ও মুিজেবর মােঝ ক্ষমতা হস্তান্তর িনেয় দীর্ঘ আেলাচনা হেয়িছল।
ইয়ািহয়া এবং ভূট্েটা উভয়ই ৬ দফা েমেন িনেয়িছেলন। -(Sisson and
Rose 1990)। মুিজব েচেয়িছেলন শুধু পূর্ব পািকস্তােনর শাসন
ক্ষমতা,
সমগ্র
পািকস্তােনর
নয়।
আেরা
েচেয়িছেলন,
পূর্ব
পািকস্তােনর উপর েথেক সামিরক আইন তুেল েনয়া েহাক। তখন সুস্পষ্ট
েবাঝা যায়, পািকস্তােনর েকন্দ্রীয় সরকােরর ক্ষমতা েনয়া এবং অখণ্ড
পািকস্তানেক বাঁিচেয় রাখা মুিজেবর েরাড ম্যােপর অংশ িছল না। েসিট
েযমন আওয়ামী বাকশালীেদর অিভমত, েতমন মার্িকন গেবষক িরচার্ড িসসন
এবং িলও েরােজরও অিভমত।-(Sisson and Rose 1990)। ভারতও েসিট
চাইেতা না। মার্েচর ৈবঠেকর অেনক আেগই ৬ দফা এক দফােত পিরণত
হেয়িছল।
ইয়ািহয়া খান বহু ভূল কেরেছন। পািকস্তান আর্িম বহু িনরপরাধ
ব্যক্িতেক হত্যা কেরেছ এবং বহু মানুেষর ঘর-বাড়ী এবং েদাকােন আগুণ
িদেয়েছ। েশখ মুিজবেকও িতিন বহু নাজােয়জ ফায়দা িদেয়েছন। িকন্তু
েসসব ভূেলর কারেণ ভারত একাত্তের যুদ্ধ কেরিন এবং ভারতীয় ৈসন্য
পূর্ব পািকস্তােনর অভ্যন্তের আেসিন। পুর্ব পািকস্তােন রক্তপাত
িনেয় ভারেতর আেদৗ মাথাব্যাথা িছল না;েবশী রক্তপাত হচ্েছ েতা

কাশ্মীের। ভারত যুদ্ধ শুরু কেরেছ তার িনজস্ব এেজন্ডা পূরেণ;এবং
েসিট িনজস্ব পিরকল্পনা মািফক। এরূপ আগ্রাসী যুদ্েধর পিরকল্পনা
১৯৭১’েয় হয়িন; ষড়যন্ত্র শুরু কেরিছল বহু পূর্ব েথেকই। েস প্রমাণ
এেসেছ এমনিক আওয়ামী লীগ েনতা জনাব আব্দুর রাজ্জােকর বক্তব্য
েথেকও। আওয়ামী লীগ েনতা জনাব আব্দুর রাজ্জাক ১৯৮৭ সােলর ৪ঠা
েফব্রুয়াির সাপ্তািহক েমঘনা পত্িরকায় এক সাক্ষাৎকাের বেলন, “আেগই
বেলিছ আমরা বাংলােদশ িলবােরশন ফ্রন্ট কেরিছলাম। (েনতৃত্েব
িসরাজুল আলম খান ও কাজী আেরফ আহেমদও িছল) …বঙ্গবন্ধুেক বিল
..আমােদর প্রস্তুিতর জন্য ভারেতর সােথ েযাগােযাগ থাকা চাই।
…আমােক িতিন একটা িঠকানা িদেলন। বলেলন,“এই িঠকানায় তুই েযাগােযাগ
করিব।” িতিন তখনই আমােদর বলেলন ভারেতর সােথ তার একটা িলংক আেগ
েথেকই িছল- ১৯৬৬ সাল েথেক। “তারা েতােদর সব রকম সাহায্য করেব।
তুই এই িঠকানায় িগেয় েদখা করিব।” তখন িতিন িচত্ত রঞ্জণ সুতােরর
সঙ্েগ েদখা করেত বলেলন। (এই েসই িচত্তরঞ্জন সুেতার েয বাংলােদশ
েভঙ্েগ
স্বাধীন
বঙ্গভূিম
বানােনার
আন্েদালেনর
েনতা)।
বলেলন,“েতারা িশগিগরই একিট ট্রান্সিমশন েবতার েকন্দ্র পািব। েসটা
েকাথা েথেক কার মাধ্যেম পাওয়া যােব তাও বেল িদেলন।”-(সাপ্তািহক
েমঘনা,৪/০২/৮৭,পৃষ্ঠা ১৮)। বাংলােদেশর স্বাধীনতার িবষয়িট তাই
হঠাৎ কের ২৫েশ মার্চ সামেন আেসিন। েশখ মুিজব ভারতীয় সাহায্য ও
সংশ্িলষ্টতার িবষয়িট পাকােপাক্ত কেরিছেলন অেনক আেগই। আগরতলা
ষড়যন্ত্র মামলায় েতা েস অিভেযাগই আনা হেয়িছল। অথচ েস অিভেযাগেক
িতিন িমথ্যা বেলিছেলন। িতিন আগরতলা মামলােক তার িবরুদ্েধ
ষড়যন্ত্েরর মামলা বেল পািকস্তান সরকােরর িবরুদ্েধ অিভেযাগ
এেনেছন। আব্দুর রাজ্জােকর উপরুক্ত সাক্ষাৎকােরর
বািক থােক েক িছেলন িমথ্যাবাদী ও ষড়যন্ত্রকারী?

পরও

িক

বুঝেত

েদেশর স্বার্থ বনাম দলীয় স্বার্থ
েয েকান সভ্য ও সুস্থ ধ্যান-ধারণায় ব্যক্িত বা দেলর স্বার্েথর
েচেয় েদেশর স্বার্থ বড়। তাই েয েকান সভ্য েদেশ রাজৈনিতক সংকট
উত্তরেণ েদেশর স্বার্থেক সর্বািধক গুরুত্ব েদয়া হয়। নইেল েদশ
িবপেদ পেড়। িকন্তু আওয়ামী লীগ বা েশখ মুিজেবর কােছ দলীয় স্বার্থ
এবং দলীয় েনতাই বড়। তারা েদেশর স্বার্থ িনেয় ভােবনিন। েসিট েযমন
পািকস্তােনর েবলায় েতমিন বাংলােদেশর েবলায়। েসিট বার বার েদখা
যায় আওয়ামী লীেগর রাজনীিতেত। ফেল আওয়ামী লীেগর িনর্বাচনী িবজেয়
েদশ ও গণতন্ত্র িবপেদ পেড়। দেলর স্বার্থেক তারা েদেশর স্বার্েথর

েচেয় েছাট কের েদখেত রাজী িছল না। বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার পর
ব্যক্িত ও দেলর স্বার্থ বাঁচােত েদশ এ েদশবাসীেক ক্ষিতগ্রস্ত করা
হেয়েছ। গণতন্ত্রেক কবের পািঠেয় তখন একদলীয় বাকশালী স্ৈবরাচার
প্রিতষ্ঠা করা হেয়িছল। পািকস্তান আমেলও েদেশর স্বার্েথর েচেয়
দলীয় স্বার্থ েবশী প্রাধান্য েপেয়েছ। প্রাধান্য েপেয়েছ ভারেতর
স্বার্থও। েসিট স্পষ্ট ভােব প্রকাশ পায় ১৯৭০’েয়র িনর্বাচেনর পর।
মার্েচর শুরুেত জাতীয় পিরষেদর অিধেবশন ইয়ািহয়া খান কর্তৃক মুলতিব
করােত আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ক্যাডারগণ ঢাকা শহের যুদ্ধাবস্থা
সৃষ্িট কের। শুরু কের স্বাধীন বাংলােদেশর পতাকা উত্েতালন। শুরু
হয় ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র িবিভন্ন ছাত্রাবাস ছাত্রেদর সামিরক
ট্েরিনং।
অথচ অিধেবশন মুলতিবর এমন িকছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ িছল
যা প্েরিসেডন্ট িহসােব ইয়ািহয়া খােনর পক্েষ অগ্রাহ্য করা সম্ভব
িছল না।
অিধেবশন মুলতিব হেয়িছল িকছু জিটল িবষেয় আেলাচনার আেরা
সুেযাগ েদয়ার জন্য। অপর িদেক েদেশ যুদ্ধাবস্থা সৃষ্িটর জন্য
আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীেগর জঙ্িগবািহনীর জন্য বাহানা দরকার িছল।
তারা এ মুলতিবেকই বাহানা রূেপ ব্যবহার কের। পরবর্তীেত েস আওয়ামী
জঙ্িগবািহনী েদেশ একিট যুদ্ধ েডেক আনেত সমর্থ হয়। অথচ েদেশর
স্বার্থেক বড় েভেবিছেলন প্রিতেবশী েদশ িময়ানমােরর েনত্রী অঙ সাঙ
সুিচ। নব্বইেয়র দশেক িনর্বাচেন তার দল িবপুল েভােট িবজয়ী হয়।
িকন্তু িতিন ক্ষমতায় েযেত পােরনিন। অঙ সাঙ সুিচর হােত ক্ষমতা না
িদেয় েসনা বািহনী তােক েজেল পাঠায়। িকন্তু েস জন্য িক িতিন এবং
তার দল েসনাবািহনীর িবরুদ্েধ যুদ্ধ শুরু কেরেছ? সামিরক বািহনীর
েস হঠকািরতার িবরুদ্েধ যুদ্ধ শুরু হেল িময়ানমােরর অবস্থা কীরূপ
হত?
েকান মুসিলম েদশ ভাঙ্গা ইসলােম হারাম। েসিট িনিষদ্ধ জািতসংঘ সনদ
অনুযায়ীও। এজন্যই ভারেতর হামলার পর জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদ েয
অিধেবশন হয় েস অিধেবশেন ১০৪িট রাষ্ট্র পািকস্তােনর অখণ্ডতা ও
সংহিতর পক্ষ্েয েভাট েদয়। মাত্র ১০িট রাষ্ট্র িবেরাধীতা কের।
বাংলােদশ স্বাধীন হবার পর পর মাত্র ৩িট রাষ্ট্র স্বীকৃিত িদেয়িছল
এবং েস রাষ্ট্রগুেলা হেলা ভারত, ভূটান, েসািভেয়ত রািশয়া। েকান
মুসিলম রাষ্ট্রই পািকস্তােনর িবভক্িতর পক্েষ েভাট েদয়িন। েশখ
মুিজব েদশভাঙ্গার রাজনীিতেত পা বািড়েয়েছন বহু পূর্ব েথেকই।
িকন্তু েসিট প্রকাশ্েয বলার সাহস তার িছল না। েদেশর সাধারণ
মানুেষর ইসলামী েচতনােক িতিন ভয় করেতন। েস েচতনার প্রবল রূপিট
িতিন স্বেচােখ েদেখিছেলন চল্িলেশর দশেক পািকস্তান আন্েদালন চলা

কােল। ফেল পািকস্তান ভাঙ্গার েগাপন অিভলাষিট ভারতীয় কর্তােদর
বলেলও েসিটেক িনর্বাচনী ইস্যুেত পিরণত করার সাহস পানিন। প্রথম
বার প্রকাশ্েয যখন বেলন তখন বাংলােদশ লক্ষািধক ভারতীয় ৈসন্য
দ্বারা অিধকৃত। েসিট ১৯৭২ সােলর ১০ জানুয়ািরেত পািকস্তান েথেক
িফের আসার পর েসাহরাওয়ার্দী উদ্দােনর জনসভায়। েসিদনই িতিন প্রথম
বােরর মত মেনর েগাপন কথািট প্রকাশ কেরিছেলন। বেলিছেলন, “স্বাধীন
বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার আন্েদালেনর শুরু একাত্তর েথেক নয়, ১৯৪৭ সাল
েথেক।” (েলখক িনেজ শুেনেছন েস কথা)।

সুেযাগিট আেস একাত্তের
িবশ্েবর সর্ববৃহৎ মুসিলম রাষ্ট্র হওয়ার কারেণ পািকস্তান জন্ম
েথেকই শত্রুর টার্েগেট পিরণত হয়। শুধু ভারত ও েসািভেয়ত রািশয়ার
নয়, ইসরাইল এবং
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েররও। শত্রুরা শুরুেতই
েচেয়িছল
পািকস্তােন
ভূেগাল
পািকস্তানেক েদয়া হয়িন। বৃহৎ

েছাট
করেত।
ভূেগাল হেলা

কাশ্মীরেক
রাজৈনিতক ও

এজন্যই
সামিরক

শক্িতর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নবীজী (সাঃ) তাই সাহাবােদর
ভূেগাল বৃদ্িধর নিসহত িদেয় যান। নিসহত কের যান েরামান
সাম্রাজ্েযর রাজধািন কনসটান্িটেনাপল দখেলর। মুসিলমগণ তাই এিশয়া,
আফ্িরকা ও ইউেরােপর িদেক িজহােদ েবর হন;এবং অিত দ্রুত
িবশ্বশক্িতেত পিরণত হন। হািতর শক্িতর উৎস িবপুল েদহ; ধারােলা
দাঁত বা লম্বা নখড় না থাকােতও তার চেল। েদেহর ভােরই বহু বাঘভালুকেক েস পদিপষ্ট কের। উসমািনয়া েখলাফেতর হােত অত্যাধুিনক
সমরাস্ত্র িছল না। িকন্তু িছল িবশাল সাম্রাজ্য। ফেল ব্িরিটশ,
ফরাশী বা স্েপনীশেদর ন্যায় ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদীেদর উপিনেবশ
খুঁজেত উসমািনয়া েখলাফেতর অিত কােছর ভূিম েছেড় বহু হাজার মাইল
দূের বাংলার মত দুর্বল ও িবচ্িছন্ন েদশ খুঁজেত হেয়েছ।
শত্রুেদশগুিল এজন্যই মুসিলম েদেশর ভূেগাল ভাঙ্গেত চায়। শত্রুগণ
অখণ্ড আরব
ভূখণ্ডেক তাই ২২ টুকেরায় িবভক্ত কেরেছ। প্রায় িতিরশ
টুকেরায় িবভক্ত কেরেছ উসমািনয়া েখফাফতেক। ইসলােমর শত্রুগণ
চায়,মুসিলম িবশ্েবর িবভক্ত মানিচত্রেক স্থায়ী করেত; এবং রুখেত
চায় ঐক্েযর েয েকান উদ্েযাগেক। অপর িদেক মহান আল্লাহতায়ালার কড়া
িনর্েদশ,িবভক্িত
েথেক
বাঁচায়।িতিন
এ
হুিশয়ািরও
শুিনেয়েছন,
িবভক্েতর পেথ পা বাড়ােল েসিট হেব কিঠন আযােবর পথ। -(সুরা আল
ইমরান,আয়াত ১০৫)।অতএব মুসিলম েদশ ভাঙ্গার পথিট আল্লাহতায়ালােক
খুিশ করার পথ নয়। িবভক্িতর েস পথ খুিশ কের ইসলােমর শত্রুেদর।

মুিজব একাত্তের শত্রুর খুিশ করার েস পথিটই েবেছ েনন। আর মুিজেবর
েস নাশকতায় এিগেয়া আেস ভারতও েসািভেয়ত রািশয়ার ন্যায় ইসলােমর
িচহ্িনত শত্রুপক্ষ ।
মুসিলম উম্মাহ আজ েয কারেণ শক্িতহীন তা সম্পেদর কমিতেত নয়;বরং
খণ্িডত ভূেগাল। রািশয়া ও ভারেতর শক্িতর মূেল হেলা েদশ দুিটর
িবশাল ভূেগাল। শক্িত বাড়ােতই ভারত কাশ্মীর এবং মুসিলম শািসত
েগায়া, মানভাদর ও হায়দারাবাদ দখেল েনয়। দখেল িনেয়েছ িসিকম। এবং
েচষ্টা চািলেয় আসেছ পূর্ব পািকস্তান দখেলরও। িনজ েদেশ ৈসন্য
পালেনর েচেয় প্রিতেবশী েদেশ দালাল তথা ট্েরাজান হর্স প্রিতপালেন
খরচ কম;এবং তােত লাভও অধীক। একােজ প্রিতেবশী েদেশর অভ্যন্তের
ভারেতর
িবিনেয়াগিট
তাই
িবশাল।
েস
িবিনেয়ােগর
ফেল
পূর্ব
পািকস্তােনর অভ্যন্তের একাত্তের হাজার হাজার ট্েরাজান হর্েস
পিরণত হয়। পািকস্তান ভাঙ্গার যুদ্েধ এরাই ভারেতর পক্ষ েনয়।
তেব সামিরক অিধকৃিতর পাশা পািশ অিত গুরত্বপূর্ণ হেলা সাংস্কৃিতক
অিধকৃিত। েস জন্যই সামিরক পিরকল্পনার পাশাপািশ ভারত শত শত েকািট
টাকার িবিনেয়াগ কেরেছ পূর্ব পািকস্তােনর রাজৈনিতক, সাংস্কৃিতক ও
বুদ্িধবৃত্িতর ময়দােন। পািকস্তান েথেক িবচ্িছন্ন একিট দুর্বল ও
নতজানু বাংলােদশ
েসনাবািহনী িদেয়

সৃষ্িটর জন্য িনজ অর্থ, িনজ অস্ত্র ও িনজ
যুদ্ধ লড়েত ভারত ১৯৪৭ সাল েথেকই প্রস্তুত

িছল।একাত্তেরর যুদ্েধ মুক্িতবািহনী বা মুিজব বািহনীর ন্যায় িকছু
বািহনীর প্রেয়াজন িছল স্েরফ সাইড েশা রূেপ। েসিট আন্তর্জািতক
মহেল যুদ্ধেক গ্রহণেযাগ্য করার জন্য। প্রেয়াজন িছল বাংলা মািটেত
হাজার
হাজার
মুিজব-তাজউদ্দীেনর।
ভারেতর
পিরচািলত
যুদ্ধেক
স্বাধীনতার যুদ্ধ বলেব এবং ভারতীয় অিধকৃিতেক স্বাধীনতা বলেব -এমন
ভারতেসবী েনতৃত্ব পঞ্চােশর বা ষােটর দশেক বঙ্গীয় ভূিমেত িছল না।
িদল্িলর শাসকচক্র েস সময় মুিজব-তাজউদ্দীেনর ন্যায় রাজনীিতিবদ
পায়িন। ভারতেক তাই িনজস্ব েরাড ম্যাপ িনেয় ২৩ বছর অেপক্ষ করেত
হেয়েছ। অবেশেষ ১৯৭০’েয় মুিজেবর িনর্বাচনী িবজয় েসিট সহজ কের েদয়।
সহজ কের েদয় একাত্তেরর যুদ্ধ এবং যুদ্ধপরবর্তী অিধকৃিত। আগ্রাসী
ভারতেক বাদ িদেয় তাই মুিজেবর রাজনীিত িনেয় ভাবা যায় না, েতমিন
ভাবা যায় না একাত্তেরর যুদ্ধ এবং বাংলােদশ সৃষ্িটর িবষয়িটও।
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শুরু পঁিচেশ মার্েচর পূর্েব
স্বাধীন বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার লক্ষ্েয ছাত্রলীগ েনতা িসরাজুল আলম
খােনর েনতৃত্ব েগাপন েসল গঠন করা হেয়িছল যােটর দশেকর মাঝামািঝেত।
েজলা শহরগুিলেতও েগাপন েসল গেড় েতালা হচ্িছল। ভারতীয় গুপ্তচর
সংস্থা “র”েয়র শত শত গুপ্তচর ও িফল্ড অপােরশেনর দািয়ত্ব
প্রাপ্তরা তখন সারা পূর্ব পািকস্তােন। তারা শুধু সুেযােগর
অেপক্ষায় িছল। েতসরা মার্েচর অনুষ্িঠতব্য জাতীয় পিরষেদর ৈবঠক
মুলতিব করায় তােদর জন্য েস সুেযাগিট এেস যায়। ৭ই মার্েচর
ব্ক্তৃতায় েশখ মুিজব হােতর কােছ যা আেছ তা িদেয় লড়াইেয় নামার
হুকুম েদন। িনর্েদশ েদন পািকস্তান েসনাবািহনীর সদস্যেদর ভােত ও
পািনেত
মারার।
েঘাষণা
েদন,
“এবােরর
সংগ্রাম,
স্বাধীনতার
সংগ্রাম।” এিট িছল েগাপন েসেলর ক্যাডারেদর জন্য মােঠ নামার
তািগদ। শুরু হয় স্বাধীন বাংলােদেশর পতাকা উত্েতােনর পর্ব। শুরু
হয় পািকস্তান আর্িম এবং িবহারীেদর উপর হামলা। িবেশষ িবেশষ
অপােরশেনর পিরকল্পনা িনেয় অনুপ্রেবশ কের ভারতীয় গুপ্ত ঘাতেকরা।
এভােব রক্তপােতর শুরুিট মার্েচর প্রথম সপ্তাহ েথেকই। পিরকল্পনা
মািফক ছাত্রলীেগর ক্যাডারগণ ঢাকা শহের একিট যুদ্ধাবস্থা সৃষ্িট
কের। অখণ্ড পািকস্তান বাঁিচেয় রাখার জন্য ইয়ািহয়া সরকােরর সােথ
েকানরূপ ৈবঠক েহাক ও রাজৈনিতক সমাধান েহাক –এরা িছল তার েঘারতর
িবেরাধী।

মার্েচর শুরুেত ঢাকায় কেয়কজন সামিরক অিফসার সন্ত্রাসীেদর হােত
খুন হয়। েসনাবািহনীর সদস্যেদর ভােত ও পািনেত মারার িনর্েদশ পালেন
আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীেগর ক্যাডারগণ েসনানীবােস খাদ্য সরবরােহ
বাধা সৃষ্িট কের। ঢাকা ক্যান্টনেমন্েট অবস্থানরত েসনা সদ্স্যগণ
তখন বাজার করেতা পাশ্ববর্তী কচুক্েষত বাজার েথেক। েস বাজারিটও
অচল করা হয়।–(এ.েক.খন্দকার,২০১৪)।বহু অবাঙালীর েদাকানপাঠ লুঠ
হয়।েদশজুেড় িনদারুন অরাজকতা।িকন্তু েসনাবািহনীর উপর প্েরিসেডন্ট
ইয়ািহয়া খােনর িনর্েদশ, অবস্থা যতই প্রিতকূল েহাক সামিরক
ব্যবস্থা েযন না েনয়া হয়। পািকস্তান সরকার তখন একিট সফল আলাপআেলাচনার লক্ষ্েয সত্যই সেচষ্ট িছল।-(Sarmila Bose, 2011)। মুিজব
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খানেক প্রিতশ্রুিত িদেয়িছেলন,িতিন পািকস্তান
ভাঙ্গেবন না। িলগ্যাল ফ্েরমওয়ার্েক স্বাক্ষর কের েসিটর েঘাষণাও
িদেয়িছেলন।মুিজব আেরা বেলিছেলন,৬ দফা বাইেবল নয়।প্েরিসেডন্ট
ইয়ািহয়া তাই মুিজেবর উপর িবশ্বাস েরেখ েশষ অবিধ ৈবঠক চািলেয় যান।
ইয়ািহয়া খােনর সরকার চাচ্িছল সংসেদ ৈবঠক বসার আেগ পূর্ব ও পশ্িচম
পািকস্তােন েনতােদর মােঝ িকছু েমৗিলক িবষেয় ঐক্যমত্য েহাক।
১৯৭০এর িনর্বাচেনর পর িনর্বািচত সংসদ-সদস্যেদর মূল দািয়ত্ব িছল
একিট শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। েস কাজিটর দায়বদ্ধতা মুিজেবর একার িছল
না, িছল সকল িনর্বািচত সদস্েযর। িকন্তু েশখ মুিজেবর তা িনেয়
মাথাব্যাথা িছল না। আগ্রহ িছল না শাসনতন্ত্র প্রণয়ন িনেয়
ভুট্েটা, ইয়ািহয়া খান বা পশ্িচম পািকস্তােনর অন্যান্য েনতােদর
সােথ আেলাচনায়। অথচ আেলাচনা ছাড়া শাসতান্ত্িরক সমাধান অসম্ভব
িছল। েদশিটর অস্িতত্বই যখন কাম্য নয়,তখন আবার িকেসর শাসনতন্ত্র?
েশখ মুিজেবর কােছ িবষয়িট িছল এরূপ। অবেশেষ ইয়ািহয়ার পীড়াপীিড়েত
যখন ৈবঠক বসেলা, মুিজব তার অবস্থােন অনড়
থাকেলন। েকান রূপ ছাড়
না িদেয় মুিজব তার েগালেপাষ্টই পাল্েট েফেলন। ৬ দফা আঁস্তাকুেড় ১
দফা তথা স্বাধীনতার পথ ধরেলন। অথচ িবফল আেলাচনার দায়ভার
চাপাচ্িছেলন সরকােরর উপর। তখন আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং
আওয়ামী স্েবচ্ছােসবক বািহনীর ক্যাডারগণ েদশজুেড় সংগিঠত হচ্িছল
এবং েস সােথ যুদ্েধর প্রস্তুিতও িনচ্িছল। অবেশেষ ইয়ািহয়া খােনরও
স্বপ্নভগ্ন হয়। যােদর হােত তখন আওয়ামী লীেগর রাজনীিত িজম্িম -েস
উগ্র ছাত্রলীগ েনতােদর কােছ অখণ্ড পািকস্তান বহু আেগই মৃত্যু বরণ
কেরিছল। তােদর ভাবনায় তখন একিট মাত্র এেজন্ডা এবং েসিট দ্রুত
পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদেশর সৃ্ষ্িট। ঢাকার রাজপেথ তখন িবপুল
সংখ্যক ভারতীয় গুপ্তচর;েখাদ আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীগণ তখন তােদর
হােত িজম্িম।

ঢাকায় বসবাসকাির পশ্িচম পািকস্তানী ও ভারত েথেক আগত িবহারীেদর
িবরুদ্েধ তখন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ক্যাডারেদর প্রচণ্ড আক্েরাশ।
তােদর পক্েষ অসম্ভব হেয় পেড় প্রকাশ্েয রাস্তায় েবরুেনা।তেব
অবাঙালী মুসিলমেদর িবরুদ্েধ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ েনতাকর্মীেদর
পক্ষ েথেক চরম ঘৃণা সৃষ্িটর কাজিটর শুরু বহু আেগ েথেকই। িনেজেদর
মােঝ আেলাচনায় তারা তােদরেক “ছাতুেখার” বেল অবজ্ঞা করত। অথচ তা
িছল ইসলােমর আদেবর পিরপন্থী। অবজ্ঞাভের কাউেক তার িনজস্ব নামিট
অন্য নােম বা েখতােব ভােব ডাকা ইসলােম হারাম। পিবত্র েকারআেন
মহান আল্লাহতায়ালা েসিট কেঠার ভােব িনিষদ্ধ কেরেছন।-(সুরা
হুজরাত, আয়াত ১১)। ইসলামী েচতনাবর্িজত ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ
ক্যাডারেদগর মােঝ েস আদেবর েকান ধারণাই িছল না। ১৯৭০’েয় আওয়ামী
লীেগর িনর্বাচনী িবজেয়র পর অবাঙালীেদর িবরুদ্েধ েস অবজ্ঞা ও
আক্েরাশ তখন সিহংসতায় রূপ েনয়। ফেল অবাঙালী ব্যবসায়ী ও
িশল্পপিতগণ িনরাপত্তাহীনতায় ভূগেত থােক। ফেল দেল দেল তারা পূর্ব
পািকস্তান ছাড়েত থােক। তােদর সােথ প্রেদশ ছাড়েত থাকেত অবাঙালী
ব্যবসায়ীেদর পূঁিজ। মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীনভারতসহ িবশ্েবর তাবত েদশগুিল যখন িবেদশী পূঁিজর জন্য কাতর, েশখ
মুিজব ও তার অনুসািরেদর পিলিস হয় বাংলােদশ েথেক অবাঙালীেদর পুঁিজ
তাড়ােনা। ভারতও েসিট মেনপ্রােণ চাইেতা। কারণ, বাংলােদেশ িশল্েপর
িবনাশ ও েদশিটর বাজাের িনেজেদর পণ্েযর একচ্ছত্র আিধপত্েযর জন্য
ভারেতর জন্য েসিট জরুরী িছল। ভারেতর েস কাঙ্িখত লক্ষ্য পূরেণ
ভারতীয় েসনাবািহনীর যুদ্ধজেয়র আেগই েশখ মুিজব ও তার দলীয়
ক্যাডারগণ ভারতীয়েদর েচেয় অধীক ভারতীয় রূেপ আিবর্ভুত হয়। পুরা
পিরস্িথিত তখন ভারেতর পূর্ণ অনুকূেল। ক্যাম্পাস ছাড়েত থােক ঢাকা,
চট্টগ্রাম, িসেলট, রাজশাহীসহ েদেশর িবিভন্ন শহেরর িবশ্বিবদ্যালয়
এবং েমিডেকল ও ইঞ্িজিনয়ািরং কেলেজ অধ্যয়নরত অবাঙালী ছাত্রছাত্রীরা। শুধু পশ্িচম পািকস্তানী ও িবহারী ছাত্র-ছাত্রীরাই নয়,
যারা িফিলস্িতন, িমশর, িসিরয়া, ইরান প্রভৃিত মুসিলম েদশ েথেক
এেসিছল তারাও দ্রুত পূর্ব পািকস্তান ছােড়।

রক্তপােতর প্রথম পর্ব
একাত্তেরর রক্তপাত হেয়িছল িতনিট পর্েব। প্রথম পর্বিটর শুরু
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খােনর পক্ষ েথেক জাতীয় পিরবষেদর েতসরা
মার্েচর ঢাকায় অনুষ্িঠতব্য ৈবঠক মুলতিব করার পর। েসিট ঘেট আওয়ামী
লীগ, ছাত্রলীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্িট (ন্যাপ) এর মস্েকাপন্থী ও

চীন পন্থী গ্রুপ এবং ছাত্র ইউিনয়েনর কর্মী বািহনীর হােত। ইয়ািহয়া
খােনর ভাষণ েশেষর সােথ সােথ ঢাকা শহেরর অবাঙালীেদর বড় বড় বহু
েদাকান লুট হেয় যায়। হামলা শুধু অবাঙালীেদর উপর হয়িন, েকান েকান
জায়গায় হামলা হেয়েছ মুসিলম লীগ, জামায়ােতর ইসলামী’র ন্যায়
পািকস্থানপন্থী ও ইসলামপন্থী েনতাকর্মীেদর উপরও িছল। মুিজেবর
সােথ আেলাচনা ব্যর্থ হওয়ায় ইয়ািহয়া খান ও জুলিফকার আলী ভুট্েটা
ঢাকা েথেক িফের যান। ২৫েশ মার্চ রাস্তায় নােম সামিরক বািহনী।
পািকস্তান েসনাবািহনী ঢাকা বা ক্যান্টনেমন্ট আেছ এমন শহর গুেলার
উপর দখল জমােলও অিধকাংশ মফস্বেলর েজলা ও মহকুমা শহরগুেলা তখন
আওয়ামী লীগ বািহনীর দখেল চেল যায়। ঢাকােত সামিরক অ্যাকশেন বহু
বাঙালী িনহত হয়। িকন্তু মফস্বল শহরগুেলােত সামিরক বািহনী েপৗঁছেত
পািরিন।
ফেল
ভয়ানক
িবভীিষকা
েনেম
আেস
েসখােন
অবস্থানরত
অবাঙালীেদর উপর। মফস্বল শহরগুেলােত েস সময় েয সব পাকেসনা িছল
তারাও প্রায় সবাই মারা পেড়। েলখেকর িনজ েজলা কুষ্িটয়ায় স্বল্প
সংখ্যক েসনা সদস্য িছল; তারা েঘরাও হয় ইিপআর ও পুিলেশর সশস্ত্র
েসপাইেদর দ্বারা। তােদর প্রায় সবাইেক হত্যা করা হয়। রােত দুেয়ক
জন পািলেয় যেশার েসনািনবােস যাবার েচষ্টা কের; পেথ তারাও িনহত
হয়। হত্যা করা হয় মফস্বল শহের কর্মরত বহু পশ্িচম পািকস্তানী
িসিভল সার্িভস অিফসারেক। অেনক েজলােতই তখন িডিস, এিডিস এবং
মহাকুমা শহেরর এসিডও িছেলন পশ্িচম পািকস্তানী। েস সােথ চলিছল
িবহািরেদর মারার উৎসব। েস সময় কুষ্িটয়া েজলার এিডিস িছেলন একজন
পশ্িচম পািকস্তানী। তার েপট েফঁেড় নািড়ভূির েবর করা হয়। তার লাশ
পেড় থােক থানার সামেন। হত্যার আেগ েস অবাঙালী অিফসারেক গাড়ীর
সােথ েবঁেধ রাস্তায় টানা হয়। কু্ষ্িটয়া শহেরর বহু িবহািরেক হত্যা
কের পােশর গড়াই নদীেত েফলা হয়। পাকিশ ও েভড়ামারার শত শত িবহারীেক
হত্যা কের তােদর লাশগুেলােক হার্িডন্জ ব্িরেজর নীেচ পদ্মা নদীেত
েফেল পচেত েদয়া হয়। এসব লাশ কুকুর, শৃগাল ও শকুেনর খাদ্েয পিরণত
হয়। বাংলার মািটেত েস সময় অিতশয় নৃশংস বর্বর কাণ্ডগুিল ঘেট; এবং
েসিট বাঙালী মুসিলমেদর হােত। িনহত অবাঙালীগণও মুসিলম িছল। িনহত
মুসিলমেদর জানাজা করা এবং তােদর কবর েদয়া জীিবতেদর উপর ফরজ। েস
ফরজ পািলত না হেল সবাই গুনাহগার হয়। িকন্তু আওয়ামী লীগ ক্যাডারগণ
েস ফরজ পালন কেরিন এবং কাউেক পালন করেতও েদয়িন।

রক্তপােতর দ্িবতীয় পর্ব
এপ্িরেলর

শুরুেতই

পািকস্তান

েসনাবািহনীর

বৃহত্তর

দলগুেলা

েসনানীবাস েথেক মফস্বল শহরগুিলেত েপৗঁছা শুরু কের এবং শহরগুিলেক
আবার দখেল েনয়া শুরু কের। িকন্তু আসার পেথ স্থােন স্থােন
অবাঙালীেদর শত শত পচা লােশর দৃশ্য তােদর নজের পেড়। এর ফেল ভয়ানক
িবরূপ প্রিতক্িরয়া সৃষ্িট হয় েসনা সদস্যেদর মেন। তােদর অেনেক
প্রিতিহংসা পরায়ণ হেয় পেড়। েসিট প্রকাশ পায়, সামেন েয শহরই
েপেয়েছ েস শহেরর উপরইতারা এেলাপাথাির ধ্বংসযজ্ঞ চািলেয়িছল।
কুষ্িটয়া শহের প্রধান সড়েকর পাশ িদেয় বহু ঘরবাড়ী ও েদাকন-পাট
জ্বালােনা হয়। েক পািকস্তানপন্থী আর েক পািকস্তান িবেরাধী েসিট
পাক-বািহনী েদেখিন। অেনক পািকস্তানপন্থীর ঘরবাড়ী েযমন েপাড়ােনা
হয়, েতমিন হত্যা করা হয় অেনক পািকস্তানপন্থীেকও। েযমন কুষ্িটয়ায়
শহের পুিড়েয় েদয়া হয় েজলার প্রখ্যাত আইনিবদ জনাব সা’দ আহমেদর
দ্িব-তলবাড়ী ও গাড়ী। আলীগড় িবশ্বিবদ্যালেয় পড়াকালীন সময় েথেকই
িতিন পািকস্তান আন্েদালেনর সক্িরয় সদস্য িছেলন। একসময় িতিন
আওয়ামী লীেগর েনতা িছেলন। েশখ মুিজব ৬ দফা েপশ করেল িতিন আওয়ামী
লীগ ত্যাগ কেরন। ঢাকা শহেরর দলীয় অিফস েথেক তুেল িনেয় হত্যা করা
হয় পািকস্তানপন্থী ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্র সংেঘর ঢাকা শহর শাখা
ও ফিরদপুর েজলাশাখার সভাপিতেক। সারা েদেশ এরূপ বহু ঘটনা ঘেটেছ।
পািকস্তান েসনাবািহনী এেক এেক সবগুিল েজলার িনয়ন্ত্রণ িনেয় েনয়।
েসনাবািহনীর এ সফলতার পর লুট-পাট ও হত্যাকাণ্েড নােম প্রিতেশাধ
পরায়ন এবং েশাকাহত িবহারীরা। িবহারীেদর অেনেকই ব্যবসা-বািণজ্য ও
আপনজন হািরেয়িছল বাঙালীেদর হােত। তােদর অেনকেক অিত নৃশংস ভােব
হত্যা করা হেয়িছল। বহু িবহারী মিহলা ধর্ষেণর িশকারও হেয়িছল। এেত
বহু িবহারীই অিতশয় প্রিতেশাধ পরায়ণ হয়। তােদর হােত বহু িনরপরাধ
মানুেষর মৃত্যু ঘেট। এ গ্রন্েথর েলখেকর সেহাদর ভাই এবং এক ভাগ্েন
নৃশংস হত্যার িশকার হেয়েছ এমন হত্যাপাগল িবহারীেদর হােত।
িবহারীগণও বাঙালীেদর ন্যায় িনহতেদর লাশ নদীেত বা েডাবায় েফেল
গােয়ব কেরেছ। েলখেকর পিরবারও তার ভাই ও ভাগ্েনর লাশ পায়িন। েসনা
বািহনীর হােত দ্রুত সকল েজলা, মহাকুমা ও থানা শহর পুনরায় দখেল
যাওয়ার পর আওয়ামী লীেগর েনতা-কর্মীগণ বুঝেত পাের, পাক-আর্মীর
েমাকােবলা করা তােদর পক্েষ অসম্ভব। তাছাড়া যারা হাজার িবহারী
হ্ত্যা ও তােদর েদাকানপােট লুটতরােজর ন্যায় ভয়ানক অপরােধর সােথ
যুক্ত িছল তারা বুঝেত পাের, েদেশ অবস্থান করেল তােদর শাস্িতর
মুেখ পড়েত হেব। তখন শুরু হয় তােদর ভারেত আশ্রয় েনয়ার পালা। ভারত
অিভমুেখ শুরু হয় িহন্দু উদ্বাস্তুেদর িমিছল। েস সােথ ভারেতর
মািটেত শুরু হয় মুক্িত বািহনীর ট্েরিনং। অপর িদেক অখণ্ড
পািকস্তােনর প্রিতরক্ষায় েযাগ েদয় হাজার হাজার রাজাকার। আস্েত

আস্েত সমগ্র েদশ প্রেবশ কের রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধাবস্থায়। তখন অসংখ্য
মানুষ হতাহত হেত থােক উভয়পক্েষই।
মুক্িতবািহনীর হামলার মূল লক্ষ্য িছল ব্িরজ-কালভার্ট, েরল লাইন,
িবদ্যুৎ লাইন, লঞ্চঘাট, জাহাজ ঘাট, সরকাির ভবন এবং েস সােথ
েসগুিলর পাহারার কােজ িলপ্ত রাজাকারগণ। হামলা হেত থােক অখণ্ড
পািকস্তােনর সমর্থক শান্িত কিমিটর িনরস্ত্র সদস্যগণ। মুসিলম লীগ,
জামায়ােত ইসলাম ও িনজােম ইসলামীর ন্যায় পািকস্তানপন্থী রাজৈনিতক
দলগুেলার বহু েনতাকর্মী। বহু অরাজৈনিতক আেলম ও সমাজকর্মী েস সময়
মুক্িতবািহনীর হামলায় িনহত হন। েমানােয়ম খােনর ন্যায় রাজনীিত
েথেক অবসর েনয়া মুসিলম লীেগর বহু বৃদ্ধ ব্যক্িতও মুক্িত বািহনীর
হামলা েথেক প্রােণ বাঁেচনিন। আন্তর্জািতক আইেন এগুিল িছল
যুদ্ধাপরাধ। অথচ আওয়ামী ক্যাডারেদর কােছ এগুেলা গণ্য হয়
বীরত্বগাঁথা রূেপ। অেনকেক প্রাণ হারােত হয় স্েরফ গ্রাম্য দলাদিলর
কারেণ। তারা হত্যা কের এমন বহুব্যক্িতেক যারা সক্িরয় ভােব েকান
রাজনীিতর সােথই জিড়ত িছেলন না। উদাহরণ স্বরূপ প্রখ্যাত আেলেম
দ্বীন হযরত মাওলানা েমাস্তাফা আল মাদানীর নাম উল্েলখ করা েযেত
পাের। মাওলানা েমাস্তাফা আল মাদানী সুদূর মিদনা েথেক বাংলায়
এেসিছেলন িনছক আল্লাহর দ্বীেনর তা’লীম িদেত। তার কর্মক্েষত্র িছল
মূলত ঢাকা, মুন্িসগঞ্জ,মািনকগঞ্জ, নরিসংদী ও তার আেশপােশর
এলাকােত। িকন্তু মুক্িত বািহনী তাঁেকও ছােড়িন। ইসলােমর েচতনাবাহী
এরূপ বহু অরাজৈনিতক ব্যক্িতেক যুদ্ধকালীন সমেয় প্রাণ িদেত হয়।
তােদর হত্যা করা হয় ঠান্ডা মাথায় এবং পিরকল্িপত ভােব। সম্ভবতঃ এ
হামলার লক্ষ্য িছল, বাংলােদেশর মািটেত ইসলামী েচতনা ও ইসলােমর
পক্েষর শক্িতেক িনর্মূল করা। েয ইসলাম িবেরাধী আক্েরাশ িনেয়
ভারেত সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গা, দাঙ্গার নােম আগুেন েফেল মুসিলম িনধন
ও বাবরী মসিসজেদর ন্যায় মসিজদ ধ্বংসও উৎসবেযাগ্য গণ্য হয়,
একাত্তের েস অিভন্ন ধারািট প্রচণ্ড আকার ধারণ কের বাংলােদেশও।

রক্তপােতর তৃতীয় পর্ব
রক্তপােতর তৃতীয় পর্ব এবং সবেচেয় রক্তাত্ব পর্বিট শুরু হয়
পািকস্তান েসনাবািহনীর পরাজেয়র পর। তখন িবহাির, রাজাকার, শান্িত
কিমিটর সদস্য, পািকস্তানপন্থী রাজৈনিতক েনতাকর্মীেদর উপর েনেম
আেস ভয়ানক হত্যাকাণ্ড। একাত্তের েকান পক্েষ কতজন এবং কােদর হােত
কত জন মারা েগল -েস িহসাবিট েজেনবু্েঝই তাই েনয়া হয়িন। েস

িহসাবিট েনয়া হেল জানা েযত, েবশী হত্যাকাণ্ড ঘেটিছল কােদর হােত।
সম্ভবতঃ েবশীর ভাগ হত্যাকাণ্ড হেয়িছল মুক্িতবািহনী ও আওয়ামী লীগছাত্রলীগ ক্যাডারেদর হােত। আর েস সত্যিট লুকােতই হত্যাকান্েডর
েকান েরকর্ডই রাখা হয়িন। বাস্তব িচত্েরর িকছু উদাহরণ েদয়া যাক।
েলখেকর িনজ গ্রােম একাত্তের ৪ জন িনহত হয়। এর মধ্েয দুই জন িনহত
হয় িবহারীেদর হােত। এেদর দুইজনই িছল স্কুল ছাত্র। অপর দুই জন
িনহত হয় মুক্িতবািহনীর হােত। তারা দুইজনই িছল ভারেতর পশ্িচম
বাংলা েথেক প্রাণ বাঁচােত আসা েমাহািজর। তােদর একজন িছেলন
খাদ্যিবভােগর থানা পর্যােয়র কর্মকর্তা। আেরকজন িপতার কৃিষকাজ
েদখােশানা করেতন। তােদর েকউই রাজনীিতর সােথ জিড়ত িছেলন না। পােশর
গ্রােম িনহত হয় একজন, েস িছল রাজাকার। েস মারা যায় মুক্িত
বািহনীর হােত। তৃতীয় আেরকিট গ্রােম মারা যায় অিতশয় গরীব পিরবােরর
দুইজন সদস্য। তারা দুই জনই িছল রাজাকার। তারা িছল সেহাদর দুই
ভাই, বড় ভাইিট িছল অত্যন্ত েমধাবী েস রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালেয়
অর্থনীিতেত অনার্স পড়েতা। তােদরেক হত্যা কের মুক্িতবািহনী। তােদর
িপতামাতাও সন্তানেদর লাশ আর খুেজঁ পায়িন, হত্যার পর মুক্িতবািহনী
তােদর লাশ কুষ্িটয়া শহেরর সন্িনকেট গড়াই নদীেত েফেল েদয়।
১৬ই িডেসম্বেরর পর হাজার হাজার রাজাকার এবং শান্িতকিমিটর
সদস্যেদর শুধু হত্যাই করা হয়িন, লুটপাট করা হয় তােদর ঘরবািড়,
েদাকানপাট ও ব্যবসা-বািণজ্য। বহু ঘটনা এমনও ঘেটেছ, বাড়ীেত
রাজাকারেক না েপেয় তার িনরীহ িপতা ও ভাইেদর হত্যা করা হেয়েছ।
মহাম্মদপুর, মীরপুর, রংপুেরর ৈসয়দপুরসহ সারােদেশ িবহারীেদর হাজার
হাজার ঘরবািড় তখন আওয়ামী লীেগর েনতা-কর্মী ও মুক্িতবািহনীর
সদস্যেদর দখেল চেল যায়। আওয়ামী লীেগর িসিনয়র েনতাকর্মীেদর দখেল
যায় ধানমন্িড, গুলশান, কান্টনেমন্ট ও বনানীেত অবস্িথত অবাঙালীেদর
বড় বড় বাড়ীগুিল। পরািজত হওয়ার ফেল স্বভাবতই সবেচেয় েবশী ক্ষিত হয়
পািকস্তানপন্থীগণ। দুর্েযাগ কােল আওয়ামী লীগ ক্যাডারেদর ভারেত
পালােনার
পথ
েখালা
থাকেলও,
পািকস্তানপন্থীেদর
েতমন
েকান
আশ্রয়স্থলই িছল না। তােদর জন্য সমগ্র েদশ পিরণত হয় েজলখানায়।
পািকস্তােনর পক্ষ েনয়ায় তােদর েকারবািন িদেত হয় িনেজেদর জানমাল,
সহায়-সম্পদ, চাকুির-বাকুির ও ব্যবসা-বািণজ্য হািরেয়।
এমনিক কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র পািকস্তানপন্থী িশক্ষকগণও হামলা েথেক
েরহায় পায়িন। ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাজ্জাদ
েহােসন এবং অধ্যাপক ড. হাসান জামােনর মত প্রখ্যাত ব্যক্িতগণও
নৃশংস িনর্যাতন েথেক েরহাই পানিন। হাত পা েভঙ্েগ তােদর রাস্তার

পােশ েফেল রাখা হেয়িছল। এেতাটাই প্রহার কেরিছল েয, তারা েয মারা
যােব -েসিট িনশ্িচত হেয়ই তােদরেক েফেল রাখা হেয়িছল। হাজার হাজার
িনরস্ত্র অবাঙালীেক তারা ঘর েথেক েটেন এেন হত্যা কের। মানুষ যত
অপরাধীই েহাক, তার উপের আদালেত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হেলও তার
লাশিট আপনজনেদর কােছ েপৗঁেছ েদয়ার দািয়ত্বিট জীিবতেদর উপর েথেক
যায়। অথচ েস দািয়ত্ব েসিদন পািলত হয়িন। যােদরেক তখন এভােব হত্যা
করা হেয়েছ তারা িছল িনরস্ত্র। কথা হেলা, িনরস্ত্র মানুেষর সােথ
এমন আচরণ কতটা মানিবক? এিট েতা যুদ্ধাপরাধ। অথচ আওয়ামী েসক্যুলার
বুদ্িধজীবীেদর দ্বারা রিচত ইিতহােস এমন যুদ্ধাপরােধর সামান্যতম
উল্েলখও েনই। েস যুদ্ধাপরােধর িশকার হেয় কেয়ক লক্ষ অবাঙালী আজও
নর্দমার পােশ ঝুপিড়েত বসবাস করেছ। তােদর েস করুণ অবস্থা েদেখ েয
েকান সুস্থ্ িবেবেক ঝাঁকুিন লাগার কথা। ভারেতর িহন্দুেদর তাড়া
েখেয় িনঃস্ব হােত যখন তারা পািকস্তােন এেসিছল তখনও তােদর অবস্থা
এেতাটা খারাপ িছল না। িবহারীেদর করুণ অবস্থা েদেখ িবেদশীরা বই
েলেখ,
িফল্ম
বানায়,
সাহায্যও
পাঠায়।
িকন্তু
বাংলােদেশর
পত্রপত্িরকায় েস করুণ িচত্র স্থান পায়না। বাঙালীরা তােদর জবরদখল
করা ঘর-বাড়ীগুেলা ছাড়েতও রাজী নয়। অথচ নবীজী (সাঃ)র হাদীস, েয
ব্যক্িত েথেক তার প্রিতেবশী িনরাপদ নয় েস ঈমানদার নয়। হাদীসিটর
মূল কথা,প্রিতেবশীর জানমােলর িনরাপত্তা েদয়ার মােঝই মু’িমন
ব্যক্িতর ঈমানদারী। িকন্তু িবহারী
মুসিলমেদর েথেক েস িনরাপত্তা েপেয়েছ?

প্রিতেবশীগণ

িক

বাঙালী

বাংলােদেশ িমিডয়া ও বুদ্িধবৃত্িতর ময়দান মূলত ইসলাম িবেরাধীেদর
দখেল। তােদর েস
দখলদাির ১৯৪৭’েয়র পূর্েব আংিশক ভােব হেলও েসিট
বলবান হয় ১৯৪৭’েয়র পর। মুসিলম লীেগর েনতাকর্মীরা যখন রাজৈনিতক
িববােদ িলপ্ত, ১৯৪৭-এর পরািজত েসক্যুলার ও বামপন্থী শক্িত তখন
বু্দ্িধবৃত্িতর ময়দানিট দখেল েনয়া িনেয় ব্যস্ত। েস দখলদািরর ফেল
একাত্তেরর পর তােদর িবরুদ্েধ েকান প্রিতদ্বন্িদই থােকিন। এরাই
একাত্তেরর ইিতহাস রচনার নােম তারা চািলেয়েছ সীমাহীন িমথ্যাচার।
িমথ্যাচােরর সামর্থ িবশাল। িমথ্যাচাের শুধু িফরাউনেক নয়, শাপশকুন,গরু-বাছুড় এমনিক মািটর মুর্িতেকও পুজনীয় করা যায়। এবং
িবতািড়ত ও হত্যােযাগ্য করা যায় নবী-রাসূলেদর। এমন িমথ্যাচােরর
ফেল বাংলােদেশ অিতশয় দুর্বৃত্ত ও স্ৈবরাচারী েনতাগণও হাজার বছেরর
শ্েরষ্ঠ বাঙালী রূেপ িচত্িরত হেয়েছ। অপর িদেক ইসলামপন্থীেদর
িচত্িরত করা হেয়েছ খুিন, চিরত্রহীন ও মানবতািবেরাধী যুদ্ধাপরাধী
রূেপ। েস িমথ্যাচারিট এেতাটাই সীমাহীন েয, িনেজেদর েনতােদর বড়
করেত িগেয় তারা ভারেতর অবদানেকও অস্বীকার করেছ। বলেছ,পািকস্তান

বািহনীেক পরািজত কেরেছ মুক্িতবািহনী। অথচ সত্য হেলা, পািকস্তান
বািহনীেক পরািজত করার পরই ভারতীয় বািহনী কলকাতার েহােটেল আরামআয়ােশ ব্যস্ত প্রবাসী আওয়ামী লীগ েনতােদর েহিলকপ্টার েযােগ ঢাকায়
এেন ক্ষমতায় বসায়। িকন্তু েস ঐিতহািসক সত্যেক তারা বাংলােদেশ
ইিতহােসর পুস্তক েথেক িবলুপ্ত কেরেছ। িনেজরা ইিতহােস হািরেয় যােব
–এ ভেয় ১৬ই িডেসম্বেরর িবজয় িদবস পালন কােল তারা ভারতীয় বািহনীর
েস ভূিমকােক মুেখ আেননা। মুসিলম উম্মাহর শক্িত খর্বকরেণ এবং
ভারেতর চরণ তেল বাঙালী মুসিলমেদর সঁেপ েদয়ার কােজ েশখ মুিজব ও
তার দল যা কেরেছ -উপমহােদেশর সমগ্র মুসিলম ইিতহােস তা িবরল। শুধু
ভারতীয়েদর কােছই নয়, ইসলামিবেরাধী সকল ব্যক্িত ও সকল শক্িতর কােছ
েশখ মুিজব ও তার অনুসািরগণ এজন্যই এেতা প্িরয়।
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