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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