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বাংলােদেশ রাজনীিতর েখলা েশখ হািসনার হােত েনই। রাজনীিতর ন্যায়
গুরুত্বপূর্ণ িবষয় েকানকােলই চাকর-বাকেরর হােত থােক না; মিনবরা
সব সময়ই েসিট িনজ হােত রােখ। এমনিক একাত্তেরও আওয়ামী লীেগর
রাজনীিত েশখ মুিজব বা দেলর হােত িছল না। েসিটই সব সময়ই িছল
মুিজেবর মিনব িদল্িলর শাসকচক্েরর হােত। মুিজব রাজনীিতর েখলা
েখেলেছ স্েরফ ভারেতর শাসকচক্েরর অনুগত েসবাদাস রূেপ। েস কাজিট
মুিজব বাংলােদশ সৃষ্িটর বহু পূর্ব েথেকই কের আসিছল এবং েসিট
চািলেয় েগেছ ১৯৭৫ সােলর ১৫ই আগষ্েট মৃত্যু অবিধ। তেব মিনবরা
েযেহতু তােদর েখলািট েখেল চাকর-বাকেরর সাহায্েয, ফেল তােদর কােছ
চাকর-বাকেরর গুরুত্ব েথেকই যায়। ভারেতর কােছ মুিজেবর েযমন
গুরুত্ব িছল, েতমিন গুরুত্ব রেয়েছ হািছনারও। এজন্যই চাকর-বাকরেক
বাঁিচেয় রাখািট তােদর রাজৈনিতক েকৗশল হেয় দাঁড়ায়। আগরতলা
ষড়যন্ত্র মামলায় েশখ মুিজেবর িবরুদ্েধ আনীত অিভেযাগ েয শতভাগ
সত্য িছল -েসিট আওয়ামী লীগ েনতা ও েস মামলার অপর আসামী েল.কর্েনল
(অবসরপ্রাপ্ত) শওকত আলী এবং অন্যন্যরাও স্বীকার কেরেছন। ১৯৬৯
সােল গণআন্েদালেনর চােপ পািকস্তান সরকার মুিজেবর িবরুদ্েধ আানা
মামলা তুেল িনেত বাধ্য হেলও েস ষড়যন্ত্ের মুিজেবর িনর্েদাষ
থাকািট প্রমািণত হয়িন। তাছাড়া মামলা েথেক ছাড়া েপেলও ভারেতর পক্ষ
েথেক অর্িপত িমশন েথেক মুিজব এক ইঞ্িচও সেরিন। পািকস্তােনর েজল
েথেক িফের েশখ মুিজব প্রথম জনসভা কেরন েরস েকার্স ময়দােন -যা আজ
েসাহেরাওয়ার্দী ময়দান। েসিট িছেল ১৯৭২ সােল ১০ জানুয়ারীেত। েসিদন
িতিন বেলন, “স্বাধীনতার লড়াই ১৯৭১ েথেক নয় ১৯৪৭সােল শুরু
কেরিছলাম।” আিম িনজ কােন েস কথা শুেনিছ। অথচ তার েস লড়াইেয় কথা
িতিন জনগণেক বেলনিন। তেব িনশ্চয়ই বেলিছেলন তার মিনব ভারেতেক এবং
ভারেতর সােথই েগাপেন কাজ করিছেলন -যা ধরা পেড় আগরতলা ষড়যন্ত্ের।
ষড়যন্ত্েরর রাজনীিত কখেনাই জনগণেক বলা হয়না। তাই মুিজবও বেলিনন।
তেব ভারেতর ষড়যন্ত্র পািকস্তান ভাঙ্গা ও মুিজেবর মৃত্যুেত েশষ

হয়িন। তাই মুিজেবর মৃত্যুেত ভারেতর কােছ কদর েবেড়েছ েশখ হািসনার।

আওয়ামী লীেগর রাজনীিতর ড্রাইিভং িসেট সব সময়ই িছল িদল্িলর
শাসকচক্র। তাই মুিজব ১৯৭১’েয়র ২৫েশ মার্চ পািকস্তােনর েজেল েগেলও
আওয়ামী লীেগর ভারতেসবী রাজনীিতর গািড় এক িদেনর জন্যও েথেম
থােকিন। ভারত যা েচেয়েছ -তাই হেয়েছ। মুিজেবর মুখ েথেক স্বাধীনতার
েঘাষণা েদয়ারও প্রেয়াজন পেড়িন। েস গািড় ভারেতর কাঙ্িখত লক্ষ্েযর
িদেক চলািট অিবরাম অব্যাহত েরেখেছ। পািকস্তান সরকার অেনক েদরীেত
হেলও েসিট বুেঝিছল। তাই ১৯৭১’েয়র েসপ্টম্বেরর িদেক প্েরিসেডন্ট
ইয়ািহয়া পূর্ব পািকস্তােনর স্বাধীনতার প্রশ্েন েরফােরন্ডােমর
প্রস্তাব েদন। আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সােলর িনর্বাচনিট লেড়েছ প্রােদিশক
স্বায়ত্বশাসন েদয়ার প্রিতশ্রুিতেত পািকস্তােনর শাসনতন্ত্র ৈতরীর
দাবী িনেয়। তাই েস িনর্বাচেনর আওযামী লীেগর িবজয়িট পািকস্তান
ভাঙ্গার পক্েষ দিলল হেত পাের না। তাই স্বাধীনতার িবষেয় একিট
িরফােরন্ডােমর প্রস্তাব িদেয় ইয়ািহয়া খান দূত পাঠায় ভারেতর
প্রধানমন্ত্রী ইন্িদরা গান্িধর কােছ। িকন্তু ইন্িদরা েস প্রস্তাব
অস্বীকার কেরন। কারণ, েসািভেয়ত রািশর সামিরক ও রাজৈনিতক
সাহায্েযর প্রিতশ্রুিত েপেয় ভারেতর তখন মূল লক্ষ্যিট হয়
পািকস্তান ভাঙ্গা; এবং তা েথেক িপছু হটেত রাজী িছল না। এবং আেরা
লক্ষ্য িছল, বাংলােদেশর েমরুদন্ড ভাঙ্গাও। এভােব ভারত চায়,
দক্িষণ এিশয়ার মুসিলমেদর শক্িতহীন করেত। েতমন একিট ধ্বংসাত্মক
অিভসন্িধর কারেণ যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তীকােল বাংলােদেশর অভ্যন্তের
ভারতীয় ৈসন্যেদর প্রেবশ ও লুটতরাজ অপিরহার্য িছল। এমন একিট
লক্ষ্য িনেয় পািকস্তােনর িবরুদ্েধ ভারেতর যুদ্েধর প্রস্তুিত
েসপ্টম্বেরর মধ্েযই বহুদূর এিগেয় িনেয়িছল। ফেল প্েরিসেডন্ট
ইয়ািহয়া খােনর িরফােরন্ডােমর প্রস্তাব
লক্ষ্যিট কখেনাই অর্িজত হেতা না।
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উপমহােদেশ যুদ্ধিট ভারত ও পািকস্তােনর মােঝর নয়। বরং েসিট িহন্দু
ও মুসিলেমর মােঝ। যখন পািকস্তােন প্রিতষ্ঠা পায়িন, েস লড়াইিট
তখনও িছল। মুসিলম শক্িত গুিড়েয় েদয়ার প্রথম েচষ্টা কের িশবাজীর
েনতৃত্েব মারাঠারা। েস কােজর জন্য িশবাজী রবীন্দ্রনােথর কােছ
পূজনীয়; বাংলায় িতিন িশবাজী উৎসব শুরু কেরন এবং িশবাজীর সন্মােন
কিবতাও েলেখন। একই িমশন িছল ইন্িদরা গান্ধীসহ ভারতীয় েনতােদর।
ভারেতর েস িমশন পূরেণ সহায়তা েদয় েশখ মুিজব ও তার দল আওয়ামী লীগ।
দক্িষণ এিশয়ার বুেক মুসিলম শক্িতর্ দুিট ডানা: একিট পািকস্তান ,

অপরিট বাংলােদশ। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্িদরা গান্িধর লক্ষ্য
িছল, উভয় ডানােক দুর্বল করা। ফেল তার পিরকল্পনা িছল: এক).
পািকস্তান খণ্িডত করা ও দুর্বল করা, দুই). বাংলােদেশর অর্থনীিতর
িবনাশ এবং রাজনীিতেত ভারতেসবীেদর অিধকৃিত। রাজৈনিতক অিধকৃিত
অর্জন কের ক্ষমতার আসেন মুিজব ও তার দলেক বিসেয়। এবং অর্থনীিতেত
ধ্বস আনেত শুরু কের সমগ্র সীমান্ত জুেড় ব্যাপক লুটপাট। েস লুটপাট
সহজতর করেত সীমান্ত-বািণজ্েযর নােম িবলুপ্ত কের বাংলােদেশর
সীমান্ত। অথচ সীমান্ত িবলুপ্ত হওয়ার অর্থ: অর্থনীিতর তলা িবলুপ্ত
হওয়া। বাংলােদশ তাই মুিজেবর শাসনামেল িবশ্েবর দরবাের পিরিচিত পায়
িভক্ষার তলাহীন ঝুিল রূেপ। শুধু েদশী সম্পদই নয়, িবেদশীেদর েদয়া
ত্রাণসামগ্রীও তখন ভারেত চেল যায়। েস পিরকল্িপত লুটপােটর ফেল
েদশবাসীর উপর েনেম আেস এক ভয়াবহ দুর্িভক্ষ -যােত মারা যায় বহু
লক্ষ বাংলােদশী। বাংলােদশীেদর জন্য এ িছল ভারেতর িবেশষ উপহার।

েকন এেতা ষড়যন্ত্র বাংলােদেশর িবরুদ্েধ?
১৯৭১’েয়র যুদ্েধ বড় ক্ষিতটা পািকস্তােনর হয়িন। েসিট হেয়েছ
বাংলােদেশর। যুদ্েধর কারেণ পািকস্তান তলাহীন িভক্ষার থিল হয়িন।
েস েদেশ দুর্িভক্ষ েনেম আেসিন। লক্ষ লক্ষ মানুষ পািকস্তােন না
েখেয় মারা যায়িন। পািকস্তােনর েকান বস্িতেত জালপড়া বাসন্িতও
সৃষ্িট
হয়িন।
বরং
একাত্তেরর
যুদ্েধর
ক্ষিত
পুিষেয়
িদেত
মধ্যপ্রাচ্েযর েতলসমৃদ্ধ েদশগুিল পািকস্তােনর জন্য সদয় হয়; এবং
বাংলােদশেক স্বীকৃিত না িদেয় তােদর শ্রম বাজার পািকস্তানীেদর
উম্মুক্ত কের েদয়। ফেল বহু লক্ষ পািকস্তানী চাকুরীর সুেযাগ পায়।
অথচ দুর্িভক্ষ এেসেছ এবং জালপড়া বাসন্িত সৃষ্িট হেয়েছ বাংলােদেশ।
কারণ, বাংলােদেশর মািটেত ভারত শুধু যুদ্ধই কেরিন, ভয়ানক
দস্যুবৃত্িতও কেরেছ। প্রশ্ন হেলা, বাঙালী মুসিলমেদর িবরুদ্েধ
ভারেতর েকন এেতা আক্েরাশ? এর সুস্পষ্ট ঐিতহািসক কারণ রেয়েছ।
ইন্িদরার অজানা িছল না েয, পািকস্তােনর মূল স্রষ্টা বাঙালী
মুসিলম। মুসিলেমর প্রিতষ্ঠা লােহার বা করাচীেত হয়িন, হেয়েছ
ঢাকায়। তাছাড়া ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ সােল পািকস্তান প্রিতষ্ঠার মূল
যুদ্ধিট লড়া হেয়িছল অিবভক্ত বাংলার রাজধািন কলকাতায়। িবেশষ কের
েসিট ১৯৪৬ সােলর ২৩ আগষ্ট মুসিলম লীেগর ডাইেরক্ট এ্যাকশন িদবেস।
কলকাতার গেড়র মােঠর িমিছল েথেক েফরার পেথ ৫ হাজােরর েবশী বাঙালী
মুসিলম েসিদন িহন্দু গুন্ডােদর হােত প্রাণ িদেয়িছল। েস রক্েতর
বন্যায় েভেস য়ায় কংগ্েরেসর অিবভক্ত ভারত সৃষ্িটর স্বপ্ন।

১৯৪৬’েয়র িনর্বাচেন শতকরা ৯৬% বাঙালী মুসিলম মুসিলম লীেগর
পািকস্তান প্রকল্েপর পক্েষ েভাট েদয়। অথচ পাঞ্জাব, িসন্ধু ও
সীমান্ত প্রেদেশর মুসিলমগণ পািকস্তােনর পক্েষ এরূপ সমর্থণ েদয়িন।
ফেল বাঙালী মুসিলমেদর শােয়স্তা করার েনশািট ভারতীয় িহন্দু
েনতােদর মজ্জাগত। এবং েসিটই েদখা যায় একাত্তর-পরবর্তী ভারতীয়
েসনাবািহনীর নৃশংস লুন্ঠেন।
বাঙালী মুসিলমেদর েমরুদন্ড চূর্ণ করা ও শাস্িত েদয়ার ভারতীয়
প্রকল্পিট িছল বহুমুখী। েসিট শুধু সীমাহীন লুন্ঠেনর মাধ্যেম
বাংলােদশেক একিট তলাহীন িভক্ষার ঝুিল বানােনা নয়। স্েরফ একিট
ভয়াবহ দুর্িভক্ষ উপহার েদয়াও নয়। শুধু সীমান্ত িবেলাপও নয়্। বরং
েসিট িছল, েয ঢাকা শহের পািকস্তােনর জন্মদাতা মুসিলম লীেগর জন্ম
হেয়িছল েস শহেরর বুেক মুসিলম ইিতহােসর সবেচেয় কলংকজনক নাটকিট
মঞ্চস্থ করা। েসিট িবশ্েবর সর্ববৃহৎ মুসিলম রাষ্ট্েরর হাজার
হাজার ৈসন্েযর আত্মসমর্পেণর নাটক – যা লজ্জাজনক িছল শুধু
পািকস্তােনর জন্যই নয়, সমগ্র িবশ্েবর মুসিলমেদর জন্যও। ১৯৭১’েয়
১৫ আগষ্ট তািরেখই পািকস্তােনর
প্রস্তুত িছল। িকন্তু িদল্িলর

েসনাবািহনী আত্মসমর্পেণর জন্য
শাসকচক্র চাচ্িছল পািকস্তােনর

পরাজয় ও েবইজ্জিতর মহড়ািট িবশাল আকাের েহাক। চাচ্িছল, বাংলােদশ ও
পািকস্তােনর মােঝর সৃষ্ট ঘৃনািট গভীরতর েহাক। েতমন একিট নাটেকর
জন্যই িনর্ধািরত হয় ঢাকার েরসেকার্স ময়দান। েসখােন পািকস্তান
েসনাবািহনী আত্মসমর্পণ করেত বাধ্য করা হয় একজন ইহুদীর কােছ।
উল্েলখ্য, তখন ভারেতর ইস্টার্ন কমান্েডর িচফ অব স্টাফ িছেলন েমজর
েজনােরল েজ. এফ. আর. েজকব। িতিন িছেলন একজন ইহুদী। এ িদনিটেত
বাঙািল েসক্যুলার কাপািলকগণ তােদর িহন্দু কােফর বন্ধুেদর সােথ
িমেল আনন্দ-উৎসব করেলও িবশ্েবর তাবত মুসিলেমর হৃদয় েসিদন
েবদনািসক্ত হেয়িছল। িদনিট তােদর জন্য আেদৗ আনন্দদায়ক
বাংলােদশেক তারা সােথ সােথ স্বীকৃত িদত। িকন্তু েদয়িন।

হেল

ভারেতর েস কুৎিসত প্রিতেশাধ-পরায়ন মানিসকতার বর্ণনা িদেয়েছেন
ভারতীয় সাংবািদক কুলদীপ নায়ার ঢাকার ‘েডইিল স্টার’ পত্িরকায়
‘Beyond the Lines’ িশেরানামায প্রকািশত তাঁর িনবন্েধ। িমস্টার
নায়ার িলেখেছন, একাত্তেরর ১৫ িডেসম্বরই পািকস্তান েসনাবািহনী
ভারতীয় বািহনীর কােছ অস্ত্রসমর্পেণর জন্য প্রস্তুত থাকার পরও এবং
েসভােব প্রক্িরয়া শুরুর পরও িবষয়িট ঘেট ২৪ ঘণ্টা পের এবং
নিজরিবহীনভােব েখালা মােঠ। েকন এটা ঘেটিছল? এ সম্পর্েক তখনকার
ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্েডর িচফ অব স্টাফ েমজর েজনােরল েজ. এফ. আর.

েজকব সাংবািদক িম. কুলিদপ নায়ারেক জানান, “New Delhi wanted to
humiliate Islamabad by showing that Muslim country had laid
down arms before a Jew.”
অর্থ: “নয়া িদল্িল চাচ্িছল
ইসলামাবাদেক অপদস্ত করেত, েসিট এরূপ এক প্রদর্শনীর মাধ্যেম েয
একিট মুসিলম েদশ একজন ইহুদীর কােছ অস্ত্র সমর্পণ কেরেছ।” ঢাকা
শহরিট অন্য েকান কারেণ না েহাক, অন্তত এই একিট মাত্র কারেণ সমগ্র
িবশ্েবর মুসিলম ইিতহােস িকয়ামত অবিধ েবঁেচ থাকেব। েসিট িবশ্েবর
সর্ববৃহৎ মুসিলম েদেশর েসনাবািহনীর েবইজ্জিত করার ভূিম রূেপ। অথচ
পািকস্তােনর সৃষ্িটেত বাঙালী মুসিলমেদর অবদানটাই িছল সর্বািধক।
বাংলােদশ তার মানিচত্র েপেয়েছ পািকস্তান েথেকই। ১৯৪৭ সােল
পািকস্তান প্রিতষ্িঠত না হেল বাংলােদশ হেতা আেরক অিধকৃত
কাশ্মীের।

েয েবইজ্জিত মুক্িতবািহনীর
১৯৭১’েয়র ১৬ িডেসম্বের মুক্িতবািহনীর অপমানিটও িক কম িছল? যুদ্ধ
হেলা
বাংলােদেশর
মািটেত।
বাংলােদেশর
স্বাধীনতা
অর্জনিট
মুক্িতবািহনীর সদস্যগণ িনেজেদর িনজস্ব অর্জন মেন কের। িকন্তু
প্রশ্ন হেলা,পািকস্তােনর েসনা বািহনী িক মুক্িতবািহনীর কােছ
আত্মসমর্পণ কেরেছ? ভারেতর অর্েথ ও ভারেতর ক্যাম্েপ ভারেতর ভাতপািন েখেয় গেড় উঠা মুক্িতবািহনীেক পািকস্তানী েসনাবািহনী েকান
গুরুত্বই েদয়িন। তােদর কােছ তাই আত্মসমর্পণও কেরিন। আত্মসমর্পণ
কেরেছ
মুক্িতবািহনীর
মিনেবর
কােছ।
বাংলােদশ
েথেক
তােদর
যুদ্ধবন্দীেদর িফিরেয় িনেতও পািকস্তান সরকার বাংলােদশ সরকােরর
সােথ আলাপ-আেলাচনা করার প্রেয়াজনও েবাধ কেরিন। েসিটও তারা কেরেছ
িদল্িল সরকারর সােথ। ফেল বাংলােদশ সরকার েয ১৯৫ জন পািকস্তানী
েসনা সদস্েযর িবরুদ্েধ যুদ্ধাপরােধর েয অিভেযাগ্িট এেনিছল, েস
অিভযুক্তেদর েকশাগ্র স্পর্েশর সুেযাগও পায়িন। বাংলােদশ েথেক
পািকস্তান েসনাবািহনীর হাজার হাজার েকািট টাকার অস্ত্রশস্ত্র
মুক্িতেযাদ্ধােদর েচােখর সামেন িদেয় ভারতীয় েসনাবািহনী লুেট িনেয়
যায়। পািকস্তােনর জনসংখ্যার সংখ্যাগিরষ্ঠ জনগণ পূর্ব পািকস্তানী
হওয়ায় েস অস্ত্র েকনায় অিধকাংশ অর্থ েজাগােত হেযেছ বাংলােদশীেদর।
অতএব েস অস্ত্র বাংলােদেশ রাখার ৈবধ অিধকার িছল বাংলােদশর।
িকন্তু ভারত েসিট চায়িন। মিনেবর েস অস্ত্র লুেটর কান্ডিট নীরেব
েদখা ছাড়া আওয়ামী বাকশালী পক্ষিট িক িকছু করেত েপেরিছল? তাছাড়া
িকছু করার আগ্রহও িক িছল? ভারতীয় সরকার এ িনেয় বাংলােদশ সরকােরর

সােথ সামান্যতম আেলাচনার প্রেয়াজনও েবাধ কেরিন। মিনবরা িক কখেনা
চাকর-বাকেরর অনুমিত েনয়? বা তােদর সােথ পরামর্শ কের? িদল্িলর
শাসকেদর মনভাব িক আজও িভন্নতর? িদল্িলস্থ মিনবগণ আজও যা চাচ্েছ
বাংলােদশেক তাই িদেত হচ্েছ। েসিট েদেশর অভ্যন্তর িদেয় কিরেডার
েহাক, িতস্তা বা পদ্মার পািন তুেল েনয়া েহাক বা িটপাইমুেখ বাধ
িনর্মাণ েহাক।

ভারেতর ইসলাম ও মুসিলমভীিত
পািকস্তান ভাঙ্গা ও েদশিটর েমরুদন্ড দুর্বল করার পর ভারেতর
লক্ষ্য এবার বাংলােদেশর েমরুদন্ড ধ্বংিসেয় েদয়া। তােদর িবশ্বাস,
বাংলােদশ স্বাধীন ভােব েবেড় উঠার সুেযাগ েপেল েদশিট বহু ভাষা,
বহু বর্ণ ও বহু েগাত্ের িবভক্ত পািক্স্তােনর েচেয় শক্িতশালী
রাষ্ট্র রূেপ েবেড় উঠার সুেযাগ পােব। তাছাড়া এ অঞ্চেল
বাংলােদশ,পশ্িচম বাংলা, আসাম ও েরািহঙ্গােদর িনেয় িবশ্েবর তৃতীয়
বৃহত্তম মুসিলম জনেগাষ্িঠর বসবাস। তােদর মােঝ রেয়েছ ভাষাগত ও
বর্ণগত সংহিত। েনই িশয়া-সূন্নীর িবেভদ। অতীেত িবশ্বশক্িত রূেপ
মুসিলমেদর েয উত্থান ঘেটিছল -েসিট সুজলা-সুফলা িবশাল েকান সমৃদ্ধ
ভূিম েথেক হয়িন। হেয়িছল জনিবরল এক িনঃস্ব মরুর বুক েথেক। এিদক
িদেয় বাংলােদশ কম িকেস? জনবহুল মুসিলম েদশ হওয়াটাই শত্রুর নজের
পড়ার জন্য যেথষ্ঠ িছল। তাছাড়া আজ ১৭ েকািট মুসিলেমর েয বাংলােদশ
-েসিট ইখিতয়ার মহম্মদ িবন বখিতয়ার িখলিজর েনতৃত্েব ১৭ জন মুসিলম
মুজািহেদর িবজেয়র দান। এখন ভারেতর সীমান্েত দন্ডায়মান ১৭ জন
তুর্িক মুসিলম নয়, বরং ১৭ েকািট মুসিলম। বহু েকািট মুসিলেমর বাস
ভারেতর অভ্যন্তেরও। ভারতীয়েদর মেন তাই প্রচন্ড মুসিলম-ভীিত। এমন
মুসিলম ভীিতর কারেণ বাংলােদেশর িবরুদ্েধ ভারেতর আচরন তাই
বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়ার আশা নাই। ব্িরিটশেদর হােত বাংলা অিধকৃত
হওয়ার ফেল ব্িরিটেশর প্রশ্রেয় মুসিলম ও িহন্দুেদর মােঝর সম্পর্ক
পিরণত হয় চাকর ও মিনেবর সম্পর্েক। মিনব িছল িহন্দু জিমদার। চাকরবাকরেক েবঁেচ থাকার অিধকার েদয়া হেলও তােক িক কখেনা স্বাধীন ভােব
েবেড় উঠার সুেযাগ েদয়া হয়? সুেযাগ েদয়া হয় িক িশক্ষাদীক্ষার?
বাঙালী মুসিলমেদর পদানত রাখাই তখন রীিত হয়। বাঙালী মুসিলমেদর
পািকস্তােনর প্রেয়াজনীতা বুঝােত তাই েসিদন েবশী বক্তৃতার
প্রেয়াজন পেড়িন। িকন্তু িবপেদর কারণ হেলা, ১৯৭১’েয়র পর বাঙালী
মুসিলমেদর জীবেন েগালামীর েস িদন আবার িফের এেসেছ; স্বাধীনতা
এেসেছ শুধু ভারেতর েসবাদাসেদর।

ব্িরিটেশর প্রিতপালেন বাঙালী িহন্দুর জীবেন েরেনসাঁ এেসিছল।
িকন্তু বাঙালী িহন্দুর েস েরেনসাঁ মুসিলমেদর জীবেন প্রচন্ড দুঃখ
ও নাশকতা বািড়েয়িছল। তখন বাঙালী মুসিলেমর কাঁেধ েচেপিছল দুিট
েজায়াল। একিট ব্িরিটশ ঔপিনেবিশক শত্রুেদর। অপরিট িহন্দু জিমদার ও
মহাজনেদর। বাঙালী মুসিলমেদর েবেড় উঠার েস সুেযাগ েকেড় িনেতই
বাংলােদেশর িবরুদ্েধ চলেছ লাগাতর ষড়যন্ত্র। এবং েসিট ১৯৪৭ সােলর
পূর্ব েথেকই। ১৯০৫ সােল বাংলার িহন্দুগণ আন্েদালন কেরেছ
বঙ্গভঙ্েগর িবরুদ্েধ। কারণ বঙ্গভঙ্েগ তারা বাংলার মুসিলমেদর
কল্যাণ েদেখিছল। এমন িক ঢাকায় একিট িবশ্বিবদ্যালয় প্রিতষ্ঠার
িবরুদ্েধও কলকাতায় বড় বড় িমিছল করা হেয়েছ। েস িমিছেল েনতৃত্ব
িদেয়েছন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এিট এক িবস্মেয়র িবষয়। মানব ইিতহােসর
আর েকাথায়ও িক িবশ্বিবদ্যালয় প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ আন্েদালন
হেয়েছ? িকন্তু েসিট হেয়েছ কলকাতার রাজপেথ। এমন একিট কদর্য
আন্েদালেনর জন্য িবেবেকর পচনটা েয কত গভীর হওয়া দরকার -েসিট বুেঝ
উঠা িক এতই কিঠন? িহন্দু মেন এমন গভীর ঘৃনা ও িবদ্েবেষর কারেণই
বাঙালী মুসিলমেদর সংখ্যানুপােত সরকাির চাকুিরেত প্রেবেশর েয
ন্যায্য দািবিট েদশবন্ধ িচত্তরঞ্জন দাশ েমেন িনেয়িছেলন -েসিটও
কলকাতার িহন্দু বাবুগণ েমেন েনয়িন। এমন এক ৈবরী মানিসকতা
আজও েবঁেচ আেছ ভারেতর আগ্রাসী িহন্দুেদর মেন। ফেল তা অসম্ভব
কেরেছ বাংলােদেশর
উঠােক।

সােথ

ভারেতর

প্রিতেবশীসুলভ

সুসম্পর্ক

গেড়

েকান ভদ্রেলাক িক প্রিতেবশীর ঘেরর পাশ িদেয় কাঁটাতােরর েবড়া েদয়?
এিট েতা প্রিতেবশীেক েচার-ডাকাত ভাবার লক্ষণ। েকান ভদ্র
প্রিতেবশী েদশ িক লাশ ঝুিলেয় রােখ সীমান্েতর কাঁটাতােরর েবড়ায়?
েকেড় েনয় িক নদীর পািন? নদীমুেখ েদয় িক বাঁধ? ভারত েথেক নদী িদেয়
পাথর গিড়েয় যােত বাংলােদেশ না পেড় -তার জন্য কেতা সাবধানতা!
ভারতীয়েদর মেনর কুৎিসত িচত্রিট িক এরপরও েগাপন থােক? বাংলােদেশর
িবরুদ্েধ আজ যা িকছু ঘটেছ -েসিট েতা পুরেনা ষড়যন্ত্েররই
ধারাবািহকতা। তাছাড়া িবশ্বব্যাপী ইসলােমর েজায়ার েদেখ ইসলােমর
শত্রুপক্ষ েতা আেরা আতংিকত। বাংলােদেশ ইসলাম েজায়ার রুখা তাই
ভারতীয়েদর
কােছ
পািকস্তােনর
িবরুদ্েধ
যুদ্ধ
করার
েচেয়ও
গুরুত্বপুর্ণ। তাই বাংলােদেশর িনর্বাচেন পুঁিজ িবিনেয়াগ ও
িনর্বাচেনর ফলাফলিট পক্েষ আনা ভারতীয়েদর কােছ আনিবক েবামা বা
দূরপল্লার িমজহাইল বানােনার েচেয়ও গুরুত্বপূর্ণ। এ কােজ ভারতীয়গণ
িবশ্বস্থ িমত্র রূেপ েবেছ িনেয়েছ আওয়ামী বাকশালীেদর। একাত্তের
যােদরেক সােথ িনেয় ভারত পািকস্তান েভঙ্েগিছল,তােদরেক সােথ িনেয়ই

আজ তারা বাংলােদেশর েমরুদন্ড ভাঙ্গায় েনেমেছ। লক্ষ্য এখােন ইসলাম
িনর্মূলও। বাংলােদেশ গণতন্ত্র আেজ কবের শায়ীত; েভাট-ডাকােতরা আজ
ক্ষমতাসীন। এসবই েতা ভারতীয় ষড়যন্ত্েরর ফসল। চাকর-বাকেররা কখেনাই
মিনেবর চিরত্র িনেয় ভােব না। ব্যািভচাির দুর্বৃত্ত মিনবও
চাকরবাকরেদর
কােছ
প্রনামেযাগ্য
মহাপ্রভু
গণ্য
হয়।
এমন
চাকরবাকরেদর কােছ িফরাউন েতা ভগবান রূেপ স্বীকৃিত েপেয়েছ।
ভারতীয়েদর আগ্রাসী কদর্য চিরত্রও তাই আওয়ামী বাকশালীেদর নজের
পেড়না। তাই েকান ভারতীয় েনতা বা েনত্রী বাংলােদেশ এেল তখন চাকরপাড়ায় মেহাৎসব শুরু হয়।

লড়াই এখন ভারতীয় আিধপত্যবােদর িবরুদ্েধ
বাংলােদেশর মািটেত আজ েয লড়াই, েসিট িনছক িনরেপক্ষ িনর্বাচন ও
গণত্ন্ত্র প্রিতষ্ঠার লড়াই নয়। এিট েদেশর স্বাধীনতার বাঁচেনার
লড়াই। লড়াই এখােন ইসলাম িনেয় েবেড় উঠার। শত্রুর হামলািট েয স্েরফ
গণতন্ত্েরর িবরুদ্েধ হচ্েছ -তা নয়। হামলা হচ্েছ ইসলােমর িনর্মূল
কল্েপও। এ যুদ্ধিট শত্রু-শক্িতর চাকর-বাকরেদর সােথও নয়। মুল
যুদ্ধিট বরং আওয়ামী বাকশালীেদর মিনব ভারেতর িবরুদ্েধ। ভারতও েসিট
বুেঝ। তারাও জােন একাত্তেরর ন্যায় এবােরর যুদ্ধিটও তােদর
িনেজেদরই লড়েত হেব। তাই বাংলােদেশর অভ্যন্তের ভারেতর িবিনেয়াগিট
িবশাল। ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা র’েয় এেজন্টগণ এখন আর শুধু
রাজধািনর েগাপন ঘাঁিটেত ঘাপিট েমের বেস নাই। তারা প্রিতিট থানা ও
প্রিতিট ইউিনয়েন েপৗঁেছ েগেছ। বেসেছ েসনানীবাসগুেলার অিফেস।
িহন্দুেদর বিসেয়েছ পুিলশ িবভাগ, িবচার িবভাগ ও প্রশাসেনর প্রিতিট
গুরুত্বপূর্ণ স্থােন। ভারত এখন শুধু বাকশলী চাকর-বাকরেদর উপর
ভরসা করেছ না। গুরুত্বপূর্ণ স্থােন বিসেয়েছ িনেজেদর অিফসারেদর।
তাই শুধু রাজপেথর িমিছল বা অবেরােধ সহেজ িবজয় আসেব না।
স্বাধীনভােব বাঁচার যুদ্ধিট আেরা রক্তাত্ব হেত বাধ্য। স্বাধীন
ভােব বাঁচেত হেল যুদ্ধ কেরই বাঁচেত হয়। স্বাধীনতার মূল্য েতা
এভােবই িদেত হয়। আর এ যুদ্েধর শুরুিট আজ
েথেক নয়; ১৯৪৭’েয়র
পূর্ব েথেকই। বৃহৎ শক্িতর িবরুদ্েধ লড়াইেয় িমত্র খুঁজেত হয়। েস
সত্যিট
১৯৪৭’েয়র
পূর্েব
েশের
বাংলা
ফজলুল
হক,খাজা
নািযমউদ্িদন,েহােসন সহেরায়ার্িদ, নুরুল আমীন, আকরাম খাঁর মত
বাংলার মুসিলম েনতাগণ বুেঝিছেলন। তারা েস যুদ্েধ সহেযাদ্ধা েপেত
অন্যান্য ভারতীয় মুসিলমেদর সােথ ৈমত্রী গেড়িছেলন। এবং তােদর সােথ

িনেয় স্বাধীনতার যুদ্ধ লেড়িছেলন। ইসলােম এমন ঐক্য ফরজ। এিট িছল
েস কােলর েনতােদর স্েরফ রাজৈনিতক প্রজ্ঞাই নয়, ঈমানী দায়ভারও।
িকন্তু েস প্রজ্ঞা ও ঈমানীদায়ভার িক তােদর েথেক আশা করা যায় যারা
শত্রুশক্িতর চাকরবাকর হওয়ােকই জীবেনর মূল লক্ষ্য বািনেয় েনয়?
কাশ্িমেরর েশখ আব্দুল্লাহর মােঝ েস প্রজ্ঞা ও ঈমান িছল না বেলই
কাশ্িমর স্থান েপেয়েছ ভারেতর েপেট। একই কারেণ েশখ মুিজব
বাংলােদশেক েগালাম রাষ্ট্ের পিরণত কেরেছ। এবং আত্মসমর্পণ িনেয়ই
েশখ মুিজব স্বাক্ষর কেরিছল ভারেতর সােথ ২৫ সালা দাসচুক্িত।

স্বাধীন ভােব বাঁচার খরচ ও বাঙালী মুসিলেমর দায়ভার
স্বাধীন ভােব বাঁচার বর্তমান যুদ্ধিট বাঙালী মুসিলমেদর এখন একাই
লড়েত হেব। এ লড়াই েথেক িপছুহটার সুেযাগ েনই। িপছু হটেল কাশ্িমর,
িসিকম ও হায়দারাবােদর ন্যায় ভারেতর েপেট হজম হেয় েযেত হেব।
ভারেতর দাসেদর শাসন েথেক মুক্িতর এ লড়াইিট দীর্ঘ ও রক্তাত্ব হেত
বাধ্য। িকছুিদেনর হরতাল ও অবেরােধ েকান েদেশই স্বাধীনতা আেসিন।
বাংলােদেশও আসেব না। লড়াই েকান েদশবাসীেক দুর্বল কের না, বরং
শক্িতশালী কের। জীবতেদর েচতনা েতা সবল হয় শহীেদর রক্েত। তখন
শক্িত িনেয় েবেড় উেঠ ঈমান। তাই েয েদেশ শহীেদর রক্ত েনই েস েদেশ
মুসিলম েচতনা মৃত। মুসিলমগণ একমাত্র তখনই িবশ্বশক্িত িছল যখন
তােদর জীবেন লাগাতর িজহাদ িছল। নবীজী (সা;) ৭০ শতাংশ সাহাবী েস
িজহােদ শহীদ হেয়েছন। দুর্বলতা ও পরাজয় আেস েতা িজহাদ না থাকার
কারেণ। বাংলােদেশর জনগণেক ইিতহােসর এ সহজ সত্যেক অবশ্যই বুঝেত
হেব।
স্বাধীনতার মূল্য িবশাল। ইসলােমর আদর্শ িনেয় েবেড় উঠার খরচও
িবশাল। চাল-ডাল,আলু-পটল ও মাছ-েগাশেতা অর্থ িদেয় েকনা যায়।
িকন্তু স্বাধীনতা িকনেত হয় রক্ত িদেয়। যারা তা িদেত পাের না,
স্বাধীনতা তােদর জুেট না। তােদর বাঁচেত হয় েগালামীর ঘািন েটেন
েটেন। ইিতহাস েসিট বার বার িশিখেয়েছ। স্বাধীনতা িনেয় বাঁচেত ও
ইসলামেক িবজয়ী করেত রক্ত দান তাই শ্েরষ্ঠ ইবাদত। এ ইবাদত
জান্নােত েনয়। স্বাধীনতার খরচ তাই স্েরফ েভাট িদেয় পিরেশাধ করা
যায় না। লাগাতর যুদ্ধ িনেয় বাঁচেত হয়। কাশ্িমের এক লােখর েবশী
মানুষ প্রাণ িদেয়েছ, িসিরয়ায় প্রাণ িদেয়েছ বহুলক্ষ মানুষ। ৪০
লােখর েবশী উদ্বাস্তু হেয়েছ। িকন্তু এখনও িবজয় জুিটিন। িকন্তু
তারা যুদ্ধ ছাড়েত রািজ নয়। তাই আেরা রক্ত িদচ্েছ। গাজার মাত্র ১০

লাখ মানুষ যুদ্ধ লেড় যাচ্েছ মধ্যপ্রাচ্েযর সর্ববৃহৎ সামিরক শক্িত
ইসরাইেলর িবরুদ্েধ। প্রশ্ন হেলা,বাংলােদশ িক গাজার েচেয়ও দুর্বল?
ভারত িক ইসরাইেলর েচেয়ও শক্িতশালী?

ব্যর্থতা আল্লাহতায়ালার সাহায্যকাির হওয়ায়
শত্রুর িবরুদ্েধ চলমান এ যুদ্েধ িজতেল হেল মহাশক্িতশালী মহান
আল্লাহতায়ালােক অবশ্যই পক্েষ আনেত হেব। এছাড়া িবজেয়র েকান পথ
নাই। সম্ভাবনাও নাই। আর মহান আল্লাহতায়ালা পক্েষ থাকেল ভারত
েকন,েকান িবশ্বশক্িতও িক তখন হারােত পাের? ১৭ জন মুজািহেদর পক্েষ
অিবভক্ত বাংলার ন্যায় িবশাল েদশ জয় সহজ হেয়িছল েতা মহান
আল্লাহতায়ালা পক্েষ থাকােতই। যুদ্ধজয় েতা আেস একমাত্র মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেকই। িকন্তু আজেকর মুসিলমগণ আল্লাহতায়ালােক
পক্ষ আনার বদেল মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রসহ নানা জােতর কােফর শক্িতেক
পক্েষ আনায় ব্যস্ত। েস েচষ্ঠায় েনেমেছ এমন িক অেনক ইসলািম দলও।
তারা িবজয় িছিনেয় আনেত চায় ছল-চাতুির, প্রচার েকৗশল ও বাহুবেল।
তােদর আগ্রহ নাই মহান আল্লাহতায়ালার এেজন্ডা বাস্তবায়েন। আগ্রহ
নাই আল্লাহতায়ালার দেলর সদস্য হওয়ার। ফেল এসব আােলম-উলামা ও
ইসলািম দেলর েনতা-কর্মীেদর মুেখ শিরয়ত প্রিতষ্ঠার কথা েযমন েনই,
েতমিন েনই েখলাফত ও িজহােদর কথাও। এরা েয শুধু ভারেতর ভেয় ভীতু
তা নয়, বরং আধমরা তােদর চাকর-বাকরেদর ভেয়ও। িবস্মেযর িবষয়,এ
ভীরুরা আবার জান্নাত লােভর কামনা রােখ! প্রশ্ন হেলা,মহান
আল্লাহতায়ালা িক তাঁর পিবত্র জান্নােত এসব ভীরু ও কাপুরুষেদর
স্থান িদেবন?
পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালার েঘাষণা, “ওয়া মা নাসরু ইল্লা
িমন ইনিদল্লাহ,ইন্নাল্লাহা আিজজুন হাকীম।” অর্থ: “িবজয় আেস
একমাত্র আল্লাহর পক্ষ েথেক,িনশ্চয়ই আল্লাহ অিত পরাক্রমশালী ও
প্রজ্ঞাবান।”- (সুরা আনফাল, আয়াত ১০)। অতীেত যত পরাজয় এেসেছ তা
েতা মহান আল্লাহর এেজন্ডার সােথ গাদ্দারীর ফেল। মুসিলমগণ ব্যর্থ
হেয়েছ শত ভাগ িবশুদ্ধ িজহাদ গেড় তুলেত। আর িজহাদ িবশুদ্ধ না হেল
িক মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্য আেস? মহান আল্লাহতায়ালােক পক্েষ
আনার পথ েতা অিত সহজ। েস পেথর কথা েতা পিবত্র েকারআেন বার বার
েশানােনা হেয়েছ। যারা যুদ্ধ কের একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার
উদ্েদশ্েয, তােদর যুদ্ধও তাঁর যুদ্ধ রূেপ গণ্য হয়। তাই িনর্েদশ
েদয়া হেয়েছ,“েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আল্লাহর সাহায্যকাির হেয় যাও।”

–(সুরা সাফ, আয়াত ১৪)। বলা হেয়েছ, “েতামরা আমােক সাহায্য কেরা,
আিমও েতামােদরেক সাহায্য করেবা।” িনর্েদশ এেসেছ িজহাদ েবর হওয়ার।
বলা হেয়েছ, “েতামােদর প্রস্তুিত হালকা েহাক অথবা ভারী েহাক,
েবিরেয পেড়া অিভযােন। এবং িজহাদ কেরা েতামােদর সম্পদ ও জান িদেয়।
এটাই েতামােদর জন্য কল্যাণকর যিদ েতামরা বুঝেত।” –(সুরা তাওবা,
আয়াত ৪১)।
মুসিলমগণ যখন েসক্যুলার রাজনীিতর েনতাকর্মী ও েসপাহীেত পিরণত হয়,
তখন িক তারা মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্য আশা করেত পাের? তখন েতা
আেস আযাব। ঈমানদােরর জীবেন সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তাই স্েরফ
নামাযী বা েরাযাদার হওয়া নয়। হজ-ওমরা পালনও নয়। এমন ইবাদত েতা
লক্ষ লক্ষ মুনািফকও কের। েখাদ নবীজী (সা:) আমেল মুনািফকেদর
সংখ্যা িক কম িছল? ওহুেদর যুদ্েধর সময় তারা িছল প্রায় একতৃতীয়াংশ। ঈমানদােরর জীবেন সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ হেলা, মহান
আল্লাহতায়ালার সার্বক্ষিণক সাহায্যকাির হেয় যাওয়া
রাস্তায় লাগাতর িজহাদ করা। পরকােল জান্নাত লােভর

এবং তাঁর
এিটই েতা

একমাত্র রাস্তা। িক ভােব মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্যকাির হেত হয়
ও তার রাস্তায় িজহাদ করেত হয় েসিট মহান নবীজী (সাঃ) স্বহস্েত
েদিখেয় েগেছন। েদিখেয় েগেছন নবীজী(সা:)’র মহান সাহাবাগণও। েস
পথিট হেলা, সমােজর প্রিত অঙ্গেণ মহান আল্লাহতায়ালার িনষ্ঠাবান
খিলফা রূেপ দািয়ত্ব পালন করা এবং তাঁর সার্বেভৗমত্ব ও শিরয়ত
প্রিতষ্ঠায় িজহাদরত দেলর সােথ সংশ্িলষ্ট থাকা। মহান আল্লাহতায়ালা
েতা
একমাত্র
এমন
মুজািহদেদর
সাহায্য
করার
জন্য
প্রিতশ্রুিতবদ্ধ। যারা তাঁর দ্বীেনর িবজেয় সাহায্য কের, িতিনও
তােদর সাহায্য কেরন। তােদর সােথ যুদ্েধ সদা প্রস্তুত হেলা তাঁর
েফেরশতা বািহনী। মুজািহেদর িবজয় েতা এভােবই অিনবার্য হেয় উেঠ।
মুসিলম জীবেনর আজেকর ব্যর্থতা েতা এখােনই। তারা ব্যর্থ হেয়েছ
মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্যকারী হেত। আর এ ব্যর্থতা তােদর পরাজয়ই
বািড়েয় চেলেছ। প্রশ্ন হেলা, এ ব্যর্থতা িক পরকােলও েকান সফলতা
িদেব? েপৗঁছােব িক জান্নােত? ১ম সংস্করণ ০৭/০৩/২০১৫; ২য় সংস্করণ
২৮/০২/২০২১।

