Tsunami of Secularism in the
Muslim World & the Damage
Secularism: the vile ideology
Secularism stands inimical to the whole project of Islam. Although
claim to be Muslim, the secularists in the Muslim World are the real
distractors from the Divine vision, mission, and roadmap. In the
golden days of Islam, the Muslims could stand united to promote
Islamic vision only because of the strong pan-Islamic brotherhood. But
the deep de-Islamisation through secularisation badly eroded such
ideological glue. As a result, the body of the Muslim Ummah got deeply
fractured and became unable to stand on the feet. Because of the
corrosive impact, the secularised Muslim Ummah developed extreme
incompatibility against the basic tenents of Islam. In the name of the
language, tribe, sect, and geographical identity, they returned back
to the days of the old jahiliyyah. So the Osmania Caliphate
dismantled. The Arabs divided into 22 pieces. The united Pakistan
project of the South Asian Muslims also collapsed. Such a state of
crippling divisions of the Ummah gave a golden opportunity to the
enemies to have a full reign on Muslims’ land, lives, resources, and
dignity. The secularists, because of their deep detachment from Islam,
prefer to ignore Islam’s golden past and celebrate their tribal,
racial, linguistic or geographical identity. Like the known external
enemies, they too perceive the emergence of Islam as a threat to their
own political, ideological and cultural survival. During the colonial
rule of the European imperialists, they got ideological cum cultural
nurture in their secular educational institutions; as a result of such
secular upbringing, millions of these ideological converts worked as
footsoldiers both at home and abroad to protect the colonial rule. The
colonial-era has ended; but the imperialists didn’t end their
ideological, political, cultural and business enterprises in the
former colonies. In fact, they have forged a coalition with the native
secularists to protect their interests in the Muslim World. With the
recent wave of Islamic resurgence in the Muslim World, they feel

threatened and it has given them new impetus to develop a common
ground to foil it. Such a coalition with the imperialists has given
the ruling secularists a new opportunity to sustain their own rule and
protect their own vested privileges.
To spread the ideological disease, the secularised education system
works as the main vehicle. Devil doesn’t need to approach individuals
to whisper into the ears; the secularised education system is doing
the job. Through education, they alienate people from Islam’s core
vision, mission, and objective. The students are taught to use
profession, politics, culture, media and intellectual endeavors only
for the worldly success. The subjects like Qur’anic education, moral
development and Islamisation of state are kept out of the public
domain. As per the plan, the issue of attaining success in the endless
life in the hereafter is kept out of the focus. Even the Qur’anic
concept of the worldly life as an exam period for the promotion or the
demotion in the hereafter is kept out of the curriculum. Even the
faith of Islam has been heavily corrupted. As a result, the religion
of Islam -as practiced by the secularist Muslims is altogether
different from Islam of the Prophet Muhammad (peace be upon him).
Whereas unlike other religions, Islam is known for its clarity.

The

Prophet of Islam (peace be upon him) didn’t leave any ambiguity or
obscurity vis-à-vis how Islam should be practiced in private or public
life, in politics or warfare, in judiciary or administration, in
culture or education. He showed the distinct roadmap –as revealed in
the Holy Qur’an and all the rightly guided Caliphs followed it. And it
is obligatory on every Muslim to follow it. How one can deny the
historical fact that immediately after the migration from Mokka to
Medina, the Prophet Muhammad (peace be upon him) founded an Islamic
state. He was himself the head of the state. And every Muslim, Jew,
Christian and the kuffars living in that state recognized that. He
also raised a state Army and took part in many war campaigns. He sent
ambassadors to the foreign states. He also delivered justice as per
sharia law. How can one follow the Prophet (peace be upon him) without
following such prophetic practices?

Because of the deviation, the

Qur’anic Islam and such prophetic teachings don’t exist anymore in any
of the Muslim countries. The Muslims are living without Qur’anic Islam

and the Prophet’s teachings. The secularists call such Islamic
practice of the Prophet Muhammad (peace be upon him) and the early
Muslims as the political Islam. As if, politics is forbidden in Islam!
As if, Prophet Muhammad (peace be upon him) worked as the head of the
Islamic

State

and

led

the

Muslim

Army

without

engaging

in

politics!
In order to promote their selfish worldly agenda, the secularists
brought a huge shift in Muslims’ conceptual paradigm. It is indeed a
180-degree shift against Islam. However, such a secular world-view is
not modern either, rather as old as the origin of humans on earth.
Humans had always the temptation of being focussed only on immediate
worldly successes and ignoring the distant hereafter. The Holy Qur’an
is also very explicit on such human tendency. Today’s Muslims have
fallen into the same trap. The pre-Islamic Arab kuffar also had the
same conceptual disease. They believed in Allah. They even named their
son Abdallah -meaning a slave of Allah. They believed that Ka’ba is
the house of Allah SWT and was built by His prophet Ibrahim (peace be
upon him). But they did not believe in the hereafter. Hence they did
not have any fear of accountability of the bad deeds. So the concept
of hereafter with its hells and heavens had no place in their life.
Their only agenda of survival was to enhance their worldly gains.

The crimes of the secularists
The most catastrophic defeat of the Muslims did not take place in any
battle-field. They lost their war on the conceptual premise. The
defeats on the geopolitical frontiers came later on. The Muslims lost
the war of ideas only because of the secularisation of their thought.
The early Muslims used Qur’an as the most powerful ideological weapon.
But the secularists ignored its importance. So they were ideologically
defeated before the war started. Secularism is defined as a “system of
social organization and education where religion is not allowed to
play a part in civil affairs.”–(Collins COBUILD Advanced Learner’s
Dictionary).

Therefore,

the

prime

political

objective

of

the

secularists is to restrict religions playing any role in the system of

social organizations, politics, education, and warfare. In fact, here
starts the conflict between the secularists and the believers. Islam
is known for its all-inclusive global vision and objective. It is the
greatest blessing of Allah SWT for the whole of mankind. Humans can
get peace on earth and access paradise in the hereafter only through
the path shown by Islam. Allah SWT has labeled it as siratul mustaqeem
in the Holy Qur’an. And the Qur’anic path must be followed not only in
five-time prayers, fasting, haj, and charity, but also in education,
politics, judiciary, trade, administration, economics, and warfare.
These are indeed the playing fields where the destiny of a people both here and in the hereafter gets decided. But if Islam is kept out
of the playing fields –as it’s the plan of the secularists, how can it
deliver such blessings to the mankind? In order to take the blessings
of Allah SWT to every man and woman, all the social, religious,
political, judicial, cultural and educational institutions must work
together –as was the case during the golden days of Islam.
Awfully, the secularists work in the opposite direction. They keep the
statecraft and its institutions free from the Islamists’ control. This
is their worst crime against humanity –worse than any worst war crimes
in the history. Nuclear bombs instantly burn people to death but do
not take people to burn eternally in hell. But the vile secularists
take people to hellfire by putting an obstruction on the heaven-bound
Divine roadmap. Moreover, they use the secular education system to
immunize students’ minds against any Islamic influence. Thus they
raise a barrier against the Islamisation of individuals, states, and
societies. In the geopolitical arena, it raises divisive walls in the
name of different language, ethnicity, geography and culture. Thus,
the secularist forces could easily dismantle the unity of the Muslim
Ummah and could restrict the spread of Islamic influence from one
country to another. In addition, they execute other

strategies, too.

They keep the Qur’anic lessons out of the classrooms, throw out the
laws of Allah SWT off the courtrooms and restrict the practice of
Islam only within the mosques. Because of such works against Islam and
the Muslims, they could easily qualify as the trustworthy friend of
the known anti-Islamic forces all over the world. Hence, many of them
are taken as partners to occupy Muslim lands. So the Americans, the

British, the Russians and the Indians were never alone in their
occupational wars in the Muslim lands like Afghanistan, Palestine,
Iraq, Syria, Pakistan and many others.
The moral, cultural, behavioral and political revolutions always start
in people’s minds. The ideas generated in mind indeed work as the real
engine of any revolution. Hence, the pre-Islamic Arabs did not remain
the same after the acceptance of Islam. Prior to Islam, engaging in
various crimes was not morally disapproved, rather many moral
perversions worked in the name of religion. But after the acceptance
of Islam, the people understood the agenda of life differently.
Investment of time, talent, energy, and money for the promotion of the
good and for the eradication of the wrong was considered an investment
for profit trillions of times higher in the hereafter. Only such an
investment can buy a place in a paradise for infinity. So they engaged
in doing good deeds with all of their physical, financial and
intellectual abilities. Because of such a strong passion to do the
highest investment, more than 70 percent of the companions of the
prophet (peace be upon him) preferred to sacrifice their lives.
Bu today’s

Muslims live with other paradigms in their hearts. As a

result, they take a different path in their strategies of survival,
politics, and ibadah. Although they recite the same Qur’an and read
the same narratives of the prophet (peace be upon him), the missing
element is the proper and deeper understanding of these two greatest
sources of knowledge. Such a lack of understanding indeed caused the
most paralyzing damage to the Ummah. And it owes to the secularisation
of education. Because of that, the focus of all thoughts and
activities shifts from the hereafter to the worldly life. Therefore,
gratifying the personal whims gets the preference over satisfying
Allah (SWT).
Since in a secular state the implementation of the Qur’anic law and
its principles is not an objective, the understanding of the Qur’an
gets heavily compromised. Who is going to study Qur’an, when there is
no scope for the practice? In such a secularised context, the people
are forced only to study and practice the law in operation. But the
question arises, how can one sustain his faith if he ignores Allah

SWT’s law? This way one can only forfeit his own faith and turns a
rebel against Allah SWT. In fact, such a crucial point is made
explicit in the Holy Qur’an. So, it is revealed, “Those who do not run
judiciary as per my revealed law are kafir, … zaleem and …fasiq.”
–(Sura Maida, verses 44, 45 and 47). Therefore, the Holy Qur’an keeps
no ambiguity that whoever wants to live as a Muslim must live with
sharia. There exists no exemption. This is why, prior to the
occupation by the colonialists, the Muslims never spent a single day
without the practice of sharia law. The occupation of the kuffar
colonialists has ended, but the occupation of the native secularists
still continues. So the crime of the colonial era still survives. As a
result, the law of Allah SWT stays outside the courtroom in His own
land! How can a Muslim please Allah SWT with such a rebellious act?

The awful disservice
How to learn is education. And knowledge is the product of all
educational endeavors. But what is the benefit of the knowledge if it
imparts wrong objectives, wrong roadmap and wrong priority in life?
Even criminals do have skills in reading, writing, and arithmetic. But
for success here and in the hereafter, humans need the right vision,
the right objective, the right role model and the right roadmap. More
than a hundred thousand prophets were sent by the Almighty Allah SWT
not only to show the right path but also to work as the role model.
The Muslims have no option but to follow the prophetic model. In the
early days of Islam, the Muslims didn’t have any university or college
but have the institutions to show the right path and showcase the
right role model as per Qur’anic and prophetic teachings. The Islamic
state, the mosques, the madrasas, and the families worked jointly to
promote the Divine agenda. But the secular education system does the
opposite. In the name of education, it hides the Divine path (siratul
mustaqeem) and the right role models from public eyes. Even the
prophets –the greatest teachers and reformers in the history of
mankind are not mentioned in the classrooms. This is indeed the
greatest disservice in the name of education.

The educational institutions are committing colossal crimes by showing
the wrong directions in life and presenting the wrong people as the
model figure of highness to follow. Hence with the increasing number
of colleges and universities, the deviation from siratul mustaqeem is
getting much wider. As a result, the failures of Muslims are also
getting much deeper. This is why, the secular universities –though in
hundreds, couldn’t add any single glory to the Muslim history. In
fact, some of the Muslim countries, with a higher number of university
graduates earned the highest disgrace by ranking as the most corrupt
country in the world.
The secular education is helping the greedy, the corrupt and the
clever predators to gain more skills to do more harm to the societies.
Wars, World Wars, colonial occupational wars, ethnic cleansing,
dropping nuclear bombs and other genocidal crimes in the past are
indeed the works of such secular university graduates. In fact, their
knowledge, skills, and efforts get exhausted only to attain the
worldly aims and nothing is left over to invest for the hereafter.
Allah SWT labels these people as the ultimate loser and said, “Say (O
Muhammad), “Shall we tell you who the greatest losers in respect of
their deeds are? It is they whose labor has been wasted in this
world’s life, while they think that they are doing good works. These
are the people who deny the signs of their Lord and deny the fact of
meeting with Him in the Hereafter. Vain will be their works. Nor shall
We, on the day of judgment raise any scale to weigh their deed.”-(Sura
Kahaf, verses 103-105).

Because of secular education, the Muslim

World is full of such failed people. And awfully, the ever-increasing
number of these failed people are adding more failures to the Muslim
Ummah.

Failures are breeding more failures
Success starts with education. And its failure breeds more failures.
Hence ensuring Islamic education for children is the most fundamental
responsibility of the parents as well of the states. Education decides
how children will grow up in the future. If such an Islamic obligation

is ignored or delegated to a non-Muslim or a secularist enemy, it
brings disaster -both here and in the hereafter. Since the Muslims’
mission of survival is different from that of the non-Muslims, their
educational objective and need are also altogether different. Service
of a non-Muslim can be acceptable in the field of medicine,
engineering, agriculture or other non-ideological arenas, but not in
the field of education. It is the duty of the Muslims themselves. So,
the Muslims living in non-Muslim or secular Muslim countries face a
catastrophic problem. In such countries, the aim of becoming a doctor,
accountant, engineer or scientist can be easily met, but growing up
with Islamic education, vision and ideology remain in great danger. A
Muslim can never deserve any Islamic education from a non-Muslim.
Education is also the most powerful tool of indoctrination. In the
occupied Muslim lands, the Christian missionaries used it as a tool of
subversion against Islamic faith for ages. They opened hundreds of
missionary schools not as a part of charity rather as a ploy to
increase the speed of cultural and ideological conversion. Failing to
make any significant gain in religious conversion, the Christian
colonialists found such ideological and cultural conversion as the
most successful means to harm Islam and the Muslims. Because of such
colonial strategy, all the Muslim countries are now under the
occupation of these ideological and cultural converts aligned with the
old masters. In fact, more damages are done and being done to Islam
and the Muslims by these ideological and cultural products of the
colonialists. Because of them, the unity of the Muslim countries, the
practice of sharia and reclaiming the lost glory stay almost
impossible.
The children of Muslim immigrants in non-Muslim countries are the easy
prey of the anti-Islamic ideological predators. Since the Muslims
started to send their children to non-Muslim schools at home and
abroad, their downfall as a civilizational power also took a start.
The collapse of Osmania Khilafah is an example. The unifying force of
the Osmania Khilafah was pan-Islamism. The Turks, the Arabs, the
Kurds, the Albanians, the Kosovans, the Moors –all live in the same
country for more than five hundred years. But the corrosive hatred

against each other reached an explosive proportion while the Turks and
the non-Turks were sent to European colleges for education. In those
days, the West was the breeding ground of radical nationalism and
secularism. They even fought a war of a hundred years to prove their
tribal or national superiority. Therefore, while these Muslims
returned back, they were already heavily infected with the toxic
viruses of secularism and nationalism. As a result, they turned their
faces against Islam. As two blades of the same scissors, nationalism,
and secularism could cut the great Muslim empire into more than
twenty-five pieces. The foreign military interventions during World
War-I only expedited the process.
Another success story of the secular ideological converts in a Muslim
land was the breakdown of Pakistan –the largest Muslim country in the
contemporary world. This country was born out of India to meet the
Muslims’

ideological,

educational,

cultural

and

civilizational

objectives – as was envisioned by the great philosopher like Allama
Iqbal. The foundation was also based on pan-Islamism. But the country
did not have enough intellectuals and political leaders to understand
such a profound vision. Such a huge void was filled with people who
have little understanding of Islam’s civilizational need and goal. In
the name of promoting education, the Bengali and non-Bengali academics
and the army personnel were given scholarships to the western
countries for education and training. The west got the golden
opportunity to inculcate them with anti-Islamic venom. As a result,
they returned back as the ideological and cultural converts. Their
mind was so much embedded with the toxic virus of nationalism,
secularism and western hedonism that they become highly incompatible
among themselves.

The army cantonments and the civil and military

officers’ club turned to be the protected islands of the western
culture and ideologies. Drinking wine on taxpayers’ money and
womanizing become the pastime of many army and civil officers.
Drinking wine in Pakistan Army’s officers’ mess was firstly stopped by
Gen. Ziaul Haque in the late seventies. The ideological converts in
the universities were not idle either. They turned the university
campuses into fertile breeding grounds for the radical secularists and
the nationalists. So, the pan-Islamic glue of unity was eroded quickly

and Pakistan become ripe for quick dismemberment from the inside. In
1971, the known enemy like India only played a midwife’s role.
The disease in remaining Pakistan still continues. The moral,
political and economic crisis in Pakistan still owes to its
educational failure. It has failed to mobilize people around Islam’s
core vision and values. Because of the eroded pan-Islamic glue, the
fracture lines in Iraq, Syria, Sudan, and Turkey are also getting
deeper on ethnic and linguistic fault lines. If the colleges and
universities of the Muslim World continue to breed the enemies of
Islam and the Muslims men and women fail to fulfill their Islamic
obligation, many more failures are waiting in the line. Allah SWT
never helps those who do not help themselves. How the Muslims can help
themselves while they are not equipped with Islamic knowledge and not
imbued with the Islamic vision and mission? The first thing must be
done first. But awfully, such first thing has been neglected from the
very beginning. 23/05/12; re-edited 27/11/2019.
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মসিজদ বা অন্য েকান ধর্েমর উপাসনালয় ধ্বংস করা েকান কােলই এবং েকান েদেশই
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ধর্েমর অনুসািরেদর হত্যা করা, তােদর মিহলােদর ধর্ষণ করা এবং িশশুেদর
আগুেণ েফেল উল্লাস করা। এিটও েকান সভ্য কর্ম নয় েয, েক গরুর মাংস েখেলা
বা েক শুকর বা শাপ েখেলা তার িভত্িতেত রাস্তায় িপিটেয় কাউেক হত্যা করা।
এরূপ হত্যাকান্ড িচরকালই িবেবিচত হেয়েছ অিতশয় বর্বর ও অসভ্য কর্ম রূেপ।
অথচ এরূপ অসভ্য ও বর্বর কর্মগুিল ভারেত িনয়িমত উৎসবভের হচ্েছ।

এরূপ

অসভ্যতা ভারেত েয কতটা ভয়াবহ রূপ ধারণ কেরেছ তারই প্রমাণ হেলা, এ বর্বরতা

িনছক েকান দেলর দুর্বৃত্ত েনতাকর্মীেদর মােঝ সীিমত েনই। বরং েসিট ব্যাপক
ভােব ছিড়েয় পেড়েছ ভারেতর সংখ্যাগিরষ্ঠ িহন্দু জনেগাষ্িঠর মােঝ। ফেল মসিজদ
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মানুেষর উৎসেব পিরণত হয়। েসিট ১৯৯২ সােল েসরূপ একিট উৎসব েদখা েগেছ
অেযাধ্যায় বাবির মসিজদ ধ্বংসকােল। এ বর্বরতািট এতটাই পিবত্র গণ্য হেয়েছ
েয, েকান পুিলশ, েকান প্রশাসিনক কর্মকর্তা বা মন্ত্রী ঘটনাস্থেল এেস েসিট
থামােনার
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কেরিন।
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িশশুেদর হত্যা এবং মিহলােদর ধর্ষেণর লক্ষ্েয েকান শহের মুসিলম জনবসিতর
উপর হামলা শুরু হেল েসখােনও লাখ লাখ িহন্দুর ঢল নােম। েযন েসিটও একিট
পিবত্র কর্ম। ১৮৮৩ সােল আসােমর েনলীেত, ১৯৯২ সােল মুম্বাইেয়, ২০০২ সােল
গুজরােত এবং ২০১৩ সােল উত্তর প্রেদেশর মুজাফ্ফর নগের েতা েসিটই হেয়েছ। েস
অসভ্য বর্বরতায় অপরাধীেদর পূর্ণ সুেযাগ িদেত পুিলশ, প্রশাসেনর কর্মকর্তা
এবং েসনবািহনীও সচরাচর ঘটনাস্থল েথেক পিরকল্িপত ভােবই অদৃশ্য েথেকেছ। েযন
তারা িকছু েদেখিন এবং শুেনিন।
মূল সমস্যািট তাই শুধু অসভ্য অপরাধ কর্মগুিলেত িবপুল সংখ্যক িহন্দুর অংশ
গ্রহণ নয়, বরং েস বর্বর কর্মগুিলেক ঘৃণা না কের সর্বমহেল েসগুিলেক পিবত্র
জ্ঞান করা। েস সােথ কাপুরুেষর ভূিমকায় েনেমেছ েদেশর েলখক, সািহত্িযক,
সাংবািদক ও বুদ্িধজীবী সম্প্রদায়। এমন িক ভারেতর মুসিলম আেলমগণও।ভারতীয়
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মুসিলম েময়র িফরহাদ হািকম এমন একিট পিরস্িথিতর কথা তুেল ধেরেছন তার এক
বক্তৃতােত।

মুসিলম ব্যবসায়ীগণ হােট গরু েবঁচেত েযেতও ভয় পায়, না জািন

েগা-রক্ষক ভেলন্েটয়ােররা পেথ তােদর হত্যা কের েফেল। কারণ, এগুিলই েতা
অহরহ হচ্েছ। লক্ষণীয় হেলা, েয নৃশংস অসভ্যতার িশকার হচ্েছ মুসিলম নর-নারী
ও িশশুগণ, তা েথেক এখন বাদ পড়েছ না ভারেতর ঐিতহািসক মসিজদগুিলও।
২০১৪ এবং ২০১৯ সােল িনর্বাচেন নেরন্দ্র েমািদর দল ভারতীয় জনতা পার্িট
(িবিজিপ)র িবপুল েভােট িবজয়ী হওয়ার কারণিট এ নয় েয, দলিট ক্ষমতায় এেস
ভারত েথেক দািরদ্র্য দূর কেরেছ। বরং বাস্তবতা হেলা, দািরদ্র্য ও েবকারত্ব
ভারেত িদন িদন েবেড়ই চেলেছ। এক্েষত্ের দলিটর ব্যর্থতা িবশাল। িবশ্েবর
সর্ববৃহৎ দিরদ্র জনেগাষ্িঠর বাস এখেনা ভারেত। প্রিত বছর বহু হাজার কৃষক
আত্মহত্যা কের স্েরফ ঋেণর অর্থ পিরেশাধ না করেত েপের। বহুেকািট মানুষ
িভটামািট হািরেয় বস্িতেত বসবাস কের। এবং বহুেকািট আিদবাসী েবঁেচ আেছ
বনজঙ্গেলর জীব, ফলমূল ও কচু-েঘচু েখেয়। িবিজিপর জনপ্িরয়তার মূল কারণিট

অন্যত্র। েসিট ভারতীয় িহন্দুেদর মােঝ চরম মুসিলম িবদ্েবষ সৃষ্িটেত দলিটর
সফলতা। েয রাজৈনিতক দলিট মুসিলম িনর্মূল ও মসিজদ িনর্মূেল অধীকতর নৃশংস
হওয়ার দৃষ্টান্ত রাখেছ -ভারতীয় িহন্দুগণ েস দলেকই িবপুল েভােট িবজয়ী
করেছ। সমগ্র ভারত জুেড় িহন্দুেদর মােঝ এরূপ মুসিলম িবদ্েবেষর কারেণই
গুজরােতর মুসিলম গণহত্যার নায়ক নেরন্দ্র েমািদ আজ ভারেতর প্রধানমন্ত্রী।
িনর্বাচেন িবিজিপর পক্েষ েজায়ার সৃষ্িটর আেরা কারণ, এ দলিটই েনতৃত্ব
িদেয়িছল ১৯৯২ সােলর ৬ই িডেসম্বর প্রায় ৫ শত বছেরর পুরেনা ঐিতহািসক বাবির
মসিজদিটেক মািটর সােথ িমিশেয় েদয়ার কােজ। এবং ১৯৯২ সােল ও ২০০২ সােল
েনতৃত্ব িদেয়িছল যথাক্রেম মুম্বাই ও গুজরােত মুসিলম গণহত্যায়।
ভারতীয় মুসিলমেদর জন্য ভয়ানক িবপদ এজন্যও েয, মুসিলম িনর্মূল এবং মসিজদ
িনর্মূেলর নৃশংস েচতনািট শুধু িবিজিপ,আর.এস.এস, িশব েসনা, িবশ্বিহন্দু
পিরষদ, বজরং দেলর গুন্ডােদর মােঝ সীিমত নয়। ছিড়েয় পেড়েছ েদেশর সর্েবাচ্চ
আদালেতর িবচারকেদর মােঝও। এবং েসিটরই সুস্পষ্ট আলামত পাওয়া যায় সুপ্িরম
েকার্েটর গত ৯ নেভম্বেরর রােয়। ভারতীয় সুপ্িরম েকার্েটর িবচারকগণ আজ েথেক
২৭ বছর আেগ েয েচতনার পিরচয় িদেয়িছল তা েথেক তারা অেনক দূর িপছু হেটেছ।
২৭ বছর আেগ বাবির মসিজদ ধ্বংেসর বর্বরতািটেক তারা একিট জঘন্য েফৗজদাির
অপরাধ রূেপ গণ্য কেরিছল। েস অপরােধ উস্কািন েদয়ার অপরােধ িবিজিপর েনতা
এবং

সােবক

েকন্দ্রীয়

স্বরাষ্ট্র

মন্ত্রী

লাল

কৃষ্ণ

আদভািনসহ

অেনেকর

িবরুদ্েধই আদালত েথেক সমন জাির করা হেয়িছল। অথচ েস িবচারকগণই এখন মসিজদ
ধ্বংসকাির গুন্ডােদর সােথ সুর িমিলেয় রায় িদল বাবির মসিজেদর িভটােতই
মন্িদর হেব। ফেল ২৭ বছর আেগ েয অপরাধকর্মিট অপরাধ রূেপ গণ্য হেয়িছল এখন
েসিট আর অপরাধ থাকেছ না। বরং গ্রহনেযাগ্য ধর্মীয় কর্ম রূেপ গণ্য হচ্েছ।
এরই ফেল বাবির মসিজদ ধ্বংেসর অপরাধ িনেয় েয মামলাগুিল এখনও আদালেত ঝুলেছ,
েস গুিল সত্ত্বর তুেল েনয়ার জন্য িহন্দু সংগঠনগুিলর পক্ষ েথেক দািবও
উঠেছ। েসিদনও দূের নয় যখন েস মামলাগুিল সত্যই তুেল েনয়া হেব। এবং আসামীগণ
িচত্িরত হেব িহেরা রূেপ।

িবচােরর নােম ভূিম িবিনমেয়র সািলশ
বাবির মসিজদ ধ্বংেসর রােয় ভারতীয় সুপ্িরম েকার্েটর িবচারকগণ ন্যায়িবচােরর
বদেল িনছক ভূিম েলনেদেনর সািলশী েপশ করেলা। এবং আদালেতর এ রােয় িবচারকেদর
আসল মতলবিটও প্রকাশ েপল। এখন এিট সুস্পষ্ট েয, িবচােরর মূল লক্ষ্যিট িছল
ফ্যািসস্ট

িহন্দুত্ববাদীেদর

ফ্যািসস্টেদর

িবজয়িট

তাই

মনবাসনা
িবশাল।

পূর্ণ

১৯৪৭

করা।

সােল

িবচােরর

স্বাধীনতা

রােয়

িহন্দু

েপেয়

ভারেতর

িহন্দুত্ববাদীগণ এতটাই গর্িবত েয, তােদর কােছ অসহ্য হেলা সাত শত বছেরর

মুসিলম শাসেনর ইিতহাসেক হজম করা। আেরা অসহ্য হেলা, েচােখর সামেন মুসিলম
শাসেনর স্মৃিত ধারণকাির প্রিতষ্ঠাগুিলেক বরদাশত করা। বস্তুতঃ এমন একিট
ঘৃনার কারেণ প্রিতিট মুসিলম এবং প্রিতিট মুসিলম প্রিতষ্ঠানই তােদর কােছ
অসহ্য। েয মুসিলমগণ ভারত শাসন কেরিছল তােদর মৃত্যু হেয়েছ। িকন্তু তারা
প্রিতেশাধ িনেত চায় যারা েবঁেচ আেছ েস মুসিলমেদর েথেক। এমন একিট সিহংস
েচতনার

কারেণ

ভারত

ভূিম

েথেক

তারা

শুধু

মুসিলমেদরই

িনর্মূল

চায়

না,

িনর্মূল করেত চায় ইসলাম ও মুসিলম স্মৃিত িনেয় বাঁচা প্রিতষ্ঠানগুিলেকও।
েতমন একিট উদ্েদশ্য িনেয়ই তারা গুন্ডামী কের িনর্মূল কের িদল ৫ শত বছেরর
পুরােনা ঐিতহািসক বাবির মসিজদেক। অথচ এরূপ একিট গুরুতর বর্বরতােক খােটা
করেতই ভারেতর সুপ্িরম েকার্ট মসিজদ ধ্বংেসর ন্যায় গুরুতর এক সন্ত্রাসী
অপরাধেক িনছক ভূিম সংক্রান্ত িবেরাধ রূেপ িবচার করেলা। আদালেতর িবচারকেদর
ধারণা, ৫ একর জিম িদেয় মুসিলমেদর সহেজই তুষ্ট করা যােব এবং েস সােথ এ
বীভৎস অপরােধর কান্ডেক ইিতহাস েথেক মুেছ েদয়া যােব। িবচারকেদর রােয় বাবির
মসিজেদর ন্যায় ঐিতহািসক মসিজেদর মূল্য েযন ৫ একর জিম। েযন ভারেতর ২০
েকািট মুসিলেমর ৫ একর জিম েকনার সামর্থ্যও নাই। মুসিলমেদর প্রিত এরেচেয়
বড় অবমাননা আর িক হেত পাের? ভারেতর প্রধানমন্ত্রী নেরন্দ্র েমািদ এবং তার
সািথ িহন্দুত্ববাদী অন্যান্য েনতাকর্মীগণ তাই সুপ্িরম েকার্েটর িবচােরর
রােয়

প্রচন্ড

খুিশ।

কারণ

মুসিলমেদর

েযখােন

প্রচন্ড

পরাজয়

ও

অপমান

–নেরন্দ্র েমািদ ও তার সািথগণ ততই খুিশ হেব -েসিটই েতা স্বাভািবক?
ভারেতর প্রধান মন্ত্রী নেরন্দ্র েমািদ এবং আদালেতর িহন্দুেদর এ িবষয়িট
িনশ্চয়ই জানা েনই েয, েকান ভূিমেত যখন মসিজদ িনর্িমত হয় তখন েস ভূিমর
মািলকানা েকান ব্যক্িত, সরকার বা ওয়াক্বফ েবার্েডর থােক না। প্রিতিট
মসিজদই মহান আল্লাহ রাব্বুল আ’লামীেনর িনেজর ঘর। এবং প্রিতিট মসিজেদর
ইমারত

এবং

জিমর

িতিনই

একমাত্র

মািলক।

তাই

ভারতীয়

িহন্দুগণ

মহান

আল্লাহতায়ালার মািলকানায় হাত িদেয়েছ। তেব আল্লাহতায়ালার ঘের েকউ হাত িদেল
প্রিতিট মুসিলেমর দািয়ত্ব হয় তাঁর খিলফা রূেপ েস ঘেরর পাহারা েদয়া। তাই ৫
একর জিমর িবিনমেয় েস ঘেরর জিম মন্িদর িনর্মােণ িহন্দুেদর িদেয় েদয়ািট
ঈমানদাির হেত পাের না। এ িনেয় আেপাষ করার েকান এখিতয়ার েকান মুসিলম
রাজৈনিতক দল বা ওয়াকফ কিমিটরও থােক না। হাদীেস বলা হেয়েছ, পৃিথবী পৃষ্েট
যারা আল্লাহর ঘর গেড়ন, আল্লাহতায়ালাও তােদর জন্য জান্নােত ঘর গেড়ন। এবং
আল্লাহর েস ঘেরর পাহারা েদয়ার কাজিটও তাই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এক্েষত্ের
ভারেতর ২০ েকািট মুসিলেমর ব্যর্থতািট িবশাল। তারা আল্লাহতায়ালার ঘেরর
িনরাপত্তা িদেত পািরিন। প্রশ্ন হেলা, এখন িক তারা আল্লাহর ঘেরর িভটায়
মুশিরকেদর মন্িদর িনর্মাণেক েমেন িনেব?

িবচারকেদর অিবচার
আদালেতর রােয় িবচারকগণ একথা বলেত বাধ্য হেয়েছ েয, এ প্রমাণ েকাথাও পাওয়া
যায়িন েয মসিজেদর নীেচ মন্িদর িছল। অতীেত এমন দাবী এমন িক তুলসী দাস,
িশবাজী, িবেবকান্দ, গুরু েগািবন্দ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবং অরিবন্দ
েঘােষর

ন্যায়

যারা

ভারেতর

ইিতহােস

প্রখ্যাত

িহন্দু

পন্িডত,

েনতা

বা

বুদ্িধজীবী -তারাও কখেনা কেরিন। অথচ ১৯৯২ সােল বাবির মসিজদ ভাঙ্গার িপছেন
মূল কারণ রূেপ েদখােনা হেয়েছ, মসিজদিট িনর্িমত হেয়িছল মন্িদেরর উপর।
বাবির মসিজদ ভাঙ্গার মূল েহাতা িবিজিপ েনতা লাল কৃষ্ণ আদভানীর দািব িছল,
মসিজেদর ইমাম েয েমম্বেরর উপর দাঁিড়েয় েখাতবা েদন, রােমর জন্মস্থান িছল
তারই নীেচ। মসিজদ েভঙ্েগ েসখান মন্িদর িনর্মাণ ছাড়া অন্য েকান প্রস্তােব
েস িকছুেতই রািজ িছল না। তেব বাবির মসিজদ ভাঙ্গার মধ্য িদেয়ই িবিজিপ ও
তার অঙ্গ সংগঠনগুিলর প্রকল্প েশষ হয়িন। মুসিলম িবেরাধী েস ঘৃনােক বাঁিচেয়
রাখার প্রেয়াজন আেরা অেনক মিসজেদর তলায় মন্িদেরর তত্ত্ব েশানাচ্েছ। এবং
েসিট ঘৃনািভত্িতক ক্ষমতা দখেলর রাজনীিতেক আেরা তীব্রতর করার প্রেয়াজেন।
তাই

িবিজিপর

রাজনীিতও

এ

অপরাজনীিত

তীব্রতর

হেব।

যতিদন

অিবকল

েস

েবঁেচ

থাকেব

কথািটই

ততিদন

বেলেছন

মসিজদ

ভারতীয়

িনর্মূেলর

িহন্দুেদর

এক

আধ্যাত্িমক গুরু স্বামী অগ্িনেবশ। বলা হচ্েছ মথুরার শাহী মসিজদিট নািক
শ্রীকৃষ্েণর জন্মভূিমর উপর। তলায় মন্িদেরর িকসসা েশানােনা হচ্েছ বারানিসর
জ্ঞানবািপ

মিসজেদর

িবরুদ্েধও।

কল্পনা

করেত

েতা

আর

ইিতহাস

লােগ

না,

প্রত্নতাত্িতক প্রমাণ লােগ না। লােগ শুধু কল্পনািবলাসী মন। এবং গাঁজার
কল্েকর ন্যায় েসরূপ মেনর অিধকারীেদর সংখ্যা িক ভারেত কম? এমন িক বলা
হচ্েছ, তাজমহলও আেগ একিট মন্িদর িছল। েসাসাল িমিডয়ােত ইিতমধ্েযই চার শতিট
মসিজেদর তািলকা েপশ কেরেছ। বলা হচ্েছ, বাবির মসিজেদর ন্যায় েসগুিলও এেকর
পর এক ধ্বংস করা হেব। তাছাড়া িমথ্যার শক্িত েতা িবশাল। একবার রিটেয় িদেল
েস িমথ্যা েকািট েকািট অনুসাির েপেয় যায়। গরুেক েদবতার আসেন বসােনা হেয়েছ
এবং েগা-মুত্রেক পিবত্র পানীয় রূেপ প্রিতষ্ঠা েদয়া হেয়েছ এরূপ িমথ্যা
রিটেয়ই। ইবিলেসর িবশ্বেজাড়া িবশাল অনুসাির েতা এ িমথ্যার উপরই।
ভারেতর

িবখ্যাত

িবশ্বিবদ্যালেয়র

প্রত্নতত্ত্ব
প্রেফসর

িবশারদ

ভারমা।

তার

হেলন

িদল্িলর

গেবষণালদ্ধ

জওহারলাল

আিবস্কার

েনেহরু

হেলা,

বাবির

মসিজেদর নীেচ েয পুেরান ইমারেতর আলামত পাওয়া েগেছ েসিট হেলা একিট পুেরান
মসিজেদর, মন্িদেরর নয়। তার যুক্িত, একিট পুেরান েছাট মসিজেদর িভটায় িবশাল
মসিজদ িনর্মাণ করা হয়। আদালেতর িবচারকগণও তােদর রােয় িমস্টার ভার্মার েস
অিভমতিট

েমেন

িনেয়েছন।

িকন্তু

লক্ষণীয়

হেলা,

প্রেফসর

ভার্মার

েস

আিবস্কারিট েমেন িনেলও সুপ্িরম েকার্েটর িবচারপিতগণ েস সত্েযর িভত্িতেত
ন্যায়িবচার

প্রদােন

ৈনিতক

বেলর

প্রমাণ

িদেত

পােরনিন।

েসিট

সম্ভবতঃ

ফ্যািসবাদী

সরকােরর

ভয়।

কারণ

িবচারপিতগণও

ক্ষুদ্র

মানব।

দুর্বলতার

উর্দ্েধ তারা েকান েফেরশতা নন। তােদরও সংসার চালােত হয় সরকার েথেক পাওয়া
েবতন

িদেয়।

তােদরেক

যারা

িনরাপত্তা

সন্তানেদর রাস্তাঘােট চলােফরা করেত

েদয়

তারা

সরকােররর

পুিলশ।

তােদর

হয়, হােটবাজাের ও স্কুল-কেলেজ েযেত

হয়। পেথ ঘােট িহন্দু ফ্যািসস্টেদর হাত েথেক েক তােদর িনরাপত্তা িদেব?
একারেণই দুর্বৃত্ত ফ্যািসস্টেদর হােত েদশ অিধকৃত হেল, েয প্রিতষ্ঠানিটর
সর্বপ্রথম মৃত্যু ঘেট েসিট হেলা েদেশর আদালত ও ন্যায় িবচার। আদালত তখন
ব্যবহৃত হয় ফ্যািসবাদী সরকােরর খােয়শ পুরেণ। এরূপ নতজানু আদালেতর রায়েক
মান্যতা েদয়াও বস্তুতঃ আেরক ৈনিতক অপরাধ। এবং েস অপরাধিট করেত জনগণেক তখন
বাধ্য কের ফ্যািসবাদী সরকার। আদালেতর রায় যত ন্যায়িবচার-িববর্িজত েহাক না
েকন -েস রায় েমেন েনয়ােক সাংিবধািনক বাধ্যবাধকতার নিসহতও েশানােনা হয়।
এবং

েসরূপ

গর্িহত

কাজ

েযমন

ভারেত

হচ্েছ

েতমিন

বাংলােদেশও

হচ্েছ।

বাংলােদেশর সুপ্িরম েকার্ট এভােবই ব্যবহৃত হেয়েছ েদেশর সকল রাজৈনিতক দেলর
সর্বসম্মিতেত গৃিহত তত্ত্বাবধায়ক সরকােরর িবধান িবলুপ্ত করার ন্যায় এক
িবেবক-িববর্িজত কােজ। কারণ স্ৈবরাচাির েশখ হািসনার েভাট ডাকািতেক সহজ
করার জন্য েসিট জরুরী িছল। ভারেতও একই ভােব আদালত ব্যবহৃত হেলা বাবির
মসিজদ ধ্বংেসর ন্যায় অিত অসভ্য কাজেক জােয়জ করেত।
অথচ রাজৈনিতক ময়দােন

িবগত ২৭ বছেরও েকান সরকােরর পক্েষই এরূপ গর্িহত

কর্মেক জােয়জ করা সম্ভব হয়িন। এমন িক নব্বইেয়র দশেক বাজেপয়ীর েনতৃত্বাধীন
অটল

িবহারী

বাজেপয়ীর

সরকারও

পােরিন।

কারণ

রাজনীিতেত

একিট

লজ্জাশরেমর

ব্যাপার থােক। েস সােথ ৈনিতক দায়বদ্ধতার িবষয়ও থােক। ফেল িবিজিপ ও তার
অঙ্গসংগঠনগুিল ১৯৯২ বাবির মসিজদ মািটর সােথ িমিশেয় িদেত পারেলও পরবর্তী
েকান সরকার েথেকই েস অপরাধ কর্েমর পক্েষ ৈবধতা আদায় করেত পােরিন। ফেল
মসিজেদর

ভূিমেত

মন্িদর

িনর্মােণর

এেজন্ডাও

সফল

হয়িন।

গুজরােত

মুসিলম

গণহত্যার নায়ক নেরন্দ্র েমািদর িবজয়িট এক্েষত্ের িবশাল। তার শাসনামেলই
িনেজর ও তার সঙ্িগেদর হােত সংঘিটত মসিজদ ধ্বংেসর ন্যায় এক গুরুতর অপরাধেক
সুপ্িরম েকার্েটর িবচারকেদর িদেয় ৈবধ কের েনয়া হেলা।
অথচ মসিজদ ধ্বংেসর িবষয়িট িছল পুরাপুির একিট েফৗজদাির অপরােধর িবষয়। েদেশ
আইেনর শাসন থাকেল, েকান েফৗজদাির অপরাধই শাস্িত এড়ােত পাের না। িকন্তু
ভারেতর আদালেত েস অপরােধর েকান িবচারই হেলা না। েদেশ আইেনর শাসন কতটা
অনুপস্িথত এ হেলা তারই প্রমাণ। ভারেতর সুপ্িরম েকার্ট িবষয়িটেক অপরােধর
িবষয় রূেপ না েদেখ েসিটেক িহন্দু-মুসিলমেদর মােঝ ভূিম সংক্রান্ত িবেরাধ
রূেপ খাড়া কেরেছ। িবচারও কেরেছ স্েরফ েস গন্িডর মধ্েয েথেক। েস িবেরাধ
িমটােত িগেয় এক িদেক েযমন মসিজদ ধ্বংেসর গুরুতর অপরাধেক লঘু কের েসিটেক
জােয়জ বা গ্রহণেযাগ্য করার েচষ্টা কেরেছ, েতমিন মুসিলমেদর ঘুষ িদেয় তুষ্ট

করার

েচষ্টাও

হেয়েছ।

েসিট

করেতই

মসিজেদর

পিবত্র

ভূিমেত

মন্িদর

করার

অনুিমত িদেয় অন্যত্র ৫ একর ভূিম মুসিলমেদর েদয়ার প্রস্তাব েরেখেছ। িকন্তু
ন্যায় িবচার েতা কখেনাই এভােব হয়না। একিট মসিজদেক েয গুিড়েয় েদয়া হেলা েস
অপরােধর শাস্িত েকাথায় েগল? আদালত যিদ মেন কের, বাবির মসিজেদর ভূিমেত
শুরুেতই মন্িদর িছল; তেব আবার ৫ একর জিম েদয়ার প্রেয়াজন পড়েলা েকন? অন্য
িদেক আদালত যিদ মেন কের মসিজেদর নীেচ মন্িদেরর েকান প্রমাণ নাই এবং
মসিজদিট তার িনজস্ব ভূিমেতই িছল -তেব েকন েসখােন মন্িদর িনর্িমত হেব?

৫

একর জিম েদয়ার কারণিট িক তেব মসিজেদর জিমিট মন্িদের জন্য গুন্ডামী কের
েকেড়

েনয়ার

মূল্য?

এিট

েতা

িবচােরর

নােম

দুর্বৃত্িত।

মুসিলমগণ

েস

দুর্বৃত্িতেক িবচােরর নােম েমেন িনেব েকন?

েভেস েগেছ েসক্যুলার দলগুিলও
ভারেতর অন্যান্য রাজৈনিতক দলগুিলর মধ্েযও িবগত ২৭ বছের আমূল পিরবর্তন
এেসেছ। তারাও মসিজদ ধ্বংেসর ন্যায় অসভ্য কুকর্মেক ঘৃণা করার সভ্য েচতনািট
হািরেয় েফেলেছ। ভারতীয় কংগ্েরস, উত্তর প্রেদেশর সমাজবািদ দল, রাষ্ট্রীয়
জনতা

দল,

দিলতেদর

দল

বহুজন

সমাজ

পার্িট,

তািমলেদর

দল

েতেলঙ্গু

েদশম

পার্িটর ন্যায় সংগঠনগুিল যারা এতিদন িনেজেদর েসক্যুলার রূেপ পিরচয় িদেয়েছ
তারাও

িবিজিপ,আর.এস.এস,

গুন্ডােদর

সােথ

সুর

িশব

িমিলেয়

েসনা,
মসিজেদর

িবশ্বিহন্দু
িভটােতই

পিরষদ,

মন্িদর

বজরং

িনর্মাণেক

দেলর
সমর্থণ

িদচ্েছ্। অথচ ১৯৯২ সােল যখন বাবির মসিজদ ধ্বংস করা হয় তখন অবস্থা এমনিট
িছল

না।

তখন

েস

ঘটনােক

িনন্দা

কের

িববৃিত

িদেয়িছেলন

ভারেতর

তৎকালীন

কংগ্েরস দলীয় প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও। িনন্দার পাশাপািশ িতিন এ ওয়াদাও
িদেয়িছেলন, সরকার আবার েসখােন বাবির মসিজদ িনর্মাণ করেব। েস প্রিতশ্রুিত
েয স্েরফ মুসিলমেদর শান্ত করার লক্ষ্েয িছল -তা িনেয় িক আেদৗ সন্েদহ
থােক? ইসলাম ও মুসিলমেদর িবরুদ্েধ সংঘিটত এ অপরাধগুিল িনছক বর্বরতা নয়,
নৃশংস প্রতারণাও। েস প্রতারণা েযমন ২৭ বছর আেগ করা হেয়িছল, েতমিন আজও
হচ্েছ।

লক্ষণীয় হেলা, েয নাশকতািট ভারতীয় সুপ্িরম েকার্েটর িবচারকেদর

কােছ েফৗজদাির অপরাধ রূেপ গণ্য হেয়িছল -েস অপরাধ রুখেত ঘটনাস্থেল েকান
পুিলশ আেসিন। েয অপরাধেক ১৯৯২ সােল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরিসমা রাও
িনন্দা করেলন, েস অপরাধ দমেন তার েকন্দ্রীয় সরকারও েকান ব্যবস্থাই েনয়িন।
েস অপরােধর সােথ যারা জিড়ত িছল তােদরেক েকান রূপ শাস্িতও েদয়িন। এবং
আদালতও
অপরাধিট

িবগত
একিট

গুন্ডামীর

২৭

বছের

তার

েফৗজদাির

মাধ্যেম

পুরস্কৃত করেলা।

যারা

চিরত্র

মামলা
মসিজদ

হািরেয়েছ।

রূেপ

গৃিহত

ভাঙ্গেলা

েয

আদালেত

হেয়িছল,
তােদরেক

মসিজদ

েস
৯

ভাঙ্গার

আদালতই

নেভম্বেরর

সিহংস
রােয়

অপরােধ সংশ্িলষ্ট হেলা আদালতও
ভারেত অহরহ যা িকছু হচ্েছ তা সভ্য রীিত-নীিত েথেক বহু দূের। েকান ভূিমর
উপর যিদ মসিজেদর ন্যায় পিবত্র একিট ইমারত থােক এবং তা িনেয় যিদ আদালেত
মামলা থােক -তেব েস িবতর্েক সংশ্িলষ্ট একিট পক্েষর িক এ অধীকার থােক েয
িবতর্িকত মসিজদিটেক তারা গুন্ডামী কের েভঙ্েগ িদেব? তারপর মসিজেদর িভটায়
মন্িদর

িনর্মােণর

দাবী

তুলেব?

এবং

মসিজদ

ভাঙ্গার

িকছু

িদন

পর

েদেশর

সুপ্িরম েকার্টও েসখােন মন্িদর িনর্মােণর অনুমিত িদেব? েকান সভ্য সমােজ
িক এমনিট ভাবা যায়? এসব েতা িনেরট গুন্ডাতন্ত্েরর কথা। এরূপ ক্েষত্ের েয
েকান সভ্য েদেশই সরকার ও আদালেতর দািয়ত্বিট িবশাল। এক্েষত্ের আদালেতর
দািয়ত্বিট িছল, বাবির মসিজেদর ভূিমিট িক আেদৗ রােমর জন্মভূিম তা িনেয়
িনরেপক্ষ ফয়সালা েদয়া। এবং ভারেতর সরকার ও তার পুিলশ বািহনীর

দািয়ত্ব

িছল, আদালেতর েস ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত বাবির মসিজদেক িনরাপত্তা েদয়া।
েয সভ্য সমােজর েসিটই েতা রীিত। িকন্তু বাবির মসিজেদর ক্েষত্ের েস সভ্য
রীিত আেদৗ মানা হয়িন। আদালেতর ফয়সালা ছাড়াই একিট পক্ষেক আইন িনজ হােত
িনেত েদয়া হেয়েছ। পের আদালত িনেজই অপরাধীেদর পদাংক অনুসরণ কেরেছ। তাই
১৯৯২ সােল মসিজদ ভাঙ্গার গুন্ডামীিট েয গুরুতর অপরাধ িছল – আদালত েস
িবষয়িট েস সময় েমেন িনেলও ৯ ই নেভম্বেরর রােয় েসিটই েঘািষত হেয়েছ যা
অপরাধীগণ সব সময় েচেয় এেসেছ। ফেল সুপ্িরম েকার্েটর এ রােয়র মধ্য িদেয়
িবচারকেদর গুন্ডা-েতাষণ নীিতই সুস্পষ্ট হেয়েছ। আদালেতর বড় ব্যর্থতা হেলা,
মসিজদ ভাঙ্গার েফৗজদাির অপরােধর মামলািট িবগত ২৭ বছর যাবত ঝুেল থাকেলও েস
অপরােধর জন্য েকান অপরাধীেকই শাস্িত েদয়া হয়িন। প্রশ্ন হেলা, তেব িক
অপরাধীেদর পুরস্কৃত করার জন্যই মামলািট িনেয় দীর্ঘকার গিড়মিস করা হচ্িছল?
অবেশেষ রােয় আইেনর শাসেনর বদেল গুন্ডােদর শাসনেকই িবজয়ী কর হেলা। মসিজদর
ভাঙ্গার পূর্েব উগ্রিহন্দুেদর আস্ফালন িছল, বাবির মসিজেদর স্থােনই মন্িদর
হেব।

আদালত

মুসিলমগণ

অবেশেষ

কােদর

কােছ

েস

উদ্ধত

িবচার

আস্ফালনেকই

চাইেব?

তােদর

পূরণ

করেলা।

িনেজেদর

এরূপ

জানমাল

অবস্থায়

এবং

মসিজদ-

মাদ্রাসারই বা কীরূেপ িনরাপত্তা পােব?
বাবির মসিজদ ভাঙ্গা হেলা এ যুক্িতেত েয, মসিজদিট গড়া হেয়িছল রােমর জন্ম
ভূিমেত। প্রশ্ন হেলা, েকাথায় এবং েকান বছের রােমর জন্ম -েস িববরণ িক
েকাথাও

েকান

িকতােব

েলখা

আেছ?

েসিট

েকাথাও

নাই।

অেনেকর

মেত

রােমর

ধারণািটই হেলা গেনেশর নাক বা ঋিষেদর রেথ চেড় আকােশ উড়ার মত েপৗরািণক কল্প
-কািহনী মাত্র। বাস্তেব েকান রাম অেযাধ্যায় জন্ম েনয়িন। তার নােম েকান
মন্িদরও িছল না। বাবির মসিজেদর জিমর পিরমাণ ২.৭ একর। কথা হেলা, এত বড়
িবশাল জিমর উপর রােমর জন্ম হেলা এবং েসখােন একিট িবশাল মন্িদর িনর্িমত

হেলা –এরূপ এক িবশাল কাজ ভারতীয় ইিতহাস েথেক িবলুপ্ত হয় িক কের? তাছাড়া
বাবির মসিজদ েতা িনর্িমত হেয়িছল ১৫২৮ সােল। ভারেত ইিতহাস েলখার কােজর
শুরু তারও বহুশত বছর আেগ েথেক। িহন্দুেদর দাবী সত্য হেল বাবির মসিজদ
িনর্িমত হওয়ার পূ্র্েব এ িবশাল ভূিমেত রােমর নােম িবশাল ও গুরুত্বপূর্ণ
মন্িদর থাকার কথা। েস িবশাল মন্িদর ভাঙ্গার কর্মিটও েতা ইিতহােস স্থান
পাওয়ার

কথা।

িকন্তু

আদালেত

িহন্দুগণ

এরূপ

গুরুত্বপূর্ণ

িবষেয়

েকান

প্রমাণই েপশ করেত পািরিন। তাছাড়া জিমর মািলকানা িনেয় েকান িবেরাধ থাকেল
েস িবষয়িটর িনষ্পত্িত হওয়া উিচত িছল মসিজদিট ভাঙ্গার বহু পূর্েবই। সভ্য
সমােজ

েস

িনষ্পত্িত

করার

জন্য

েতা

আদালত।

িকন্তু

ভারেত

েসিটও

হয়িন।

লক্ষণীয় হেলা, মসিজদ ধ্বংেসর লক্ষ্েয প্রিতিট অপরাধ ঘটােনা হেয়েছ ধােপ
ধােপ

এবং

পিরকল্পনা

মািফক।

প্রথেম

মসিজেদর

ভূিমেত

রােমর

জন্মভূিমর

িমথ্যাচার, এরপর ১৯৪৯ সােল মসিজেদ মুর্িত েরেখ অপিবত্রকরণ। এরপর ১৯৯২
সােল মসিজেদর িবনাশ। এবং ২০১৯ সােল এেস েদেশর সুপ্িরম েকার্ট েথেক মন্িদর
িনর্মােণর পক্েষ রায় লাভ। কথা হেলা, মসিজদ না ভাঙ্গেল িক ঐ স্থােন মন্িদর
বানােনার জন্য আদালত অনুমিত িদেত পারেতা? এবং রাম জন্মভূিমর িমথ্যা না
ছড়ােল িক মসিজদ ভাঙ্গার কােজ লাখ লাখ িহন্দুেদর জেড়া করা েযত?
বাবরী মসিজদ ধ্বংেসর বর্বরতািট িবচ্িছন্ন েকান ঘটনা নয়। এ বর্বরতার মধ্েয
িদেয় প্রকাশ েপল ভারতীয় িহন্দুেদর মুসিলম িবেরাধী অসভ্য ও সিহংস মেনর আসল
রূপিট। ভারেত এরূপ ঘটনা েযমন এই প্রথম নয়, েশষও নয়। যারা হাজার হাজার
মুসিলম নর-নারী ও িশশুেদর উৎসবভের হত্যা করেত পাের, মুসিলম িশশুেদর আগুেন
েফলেত পাের, মুসিলম নারীেদর উপর গণধর্ষণ করেত পাের এবং গরুর েগাশেতা
খাওয়ার সন্েদেহ মুসিলমেদর িপিটেয় হত্যা করেত পাের -তােদর কােছ ইট-পাথেরর
প্রাণহীন মসিজদ গুিড়েয় েদয়ািট মামূলী ব্যাপার মাত্র। ভারতীয় মুসিলমেদর
মাথার উপর কীরূপ ভয়াবহ িবপদ -েসিট বুঝেত িক এরপরও িকছু বাঁিক থােক?
তাছাড়া িবষয়িট শুধু িবিজিপ, আর. এস. এস, িবশ্ব িহন্দুপিরষদ, িশব েসনা বা
বজরং দেলরও নয়। েস ভয়ানক মুসিলম িবদ্েবষ ঢুেকেছ সংখ্যাগিরষ্ঠ ভারতীয়
িহ্ন্দুেদর েচতনায়। ফেল িনর্বাচেন িবজয়ী হচ্েছ মসিজদ ভাঙ্গায় অংশ েনয়া
দলগুিল।

ভারত জুেড় অক্ষত িহন্দু মন্িদর ও অিহংস মুসিলম নীিত
ভারেত ইিতহােসর পাঠিট কখেনাই িনেরপক্ষ ভােব েদয়া হয় না। ব্িরিটশ আমল
েথেকই ইিতহাস পাঠ হেয়েছ মুসিলমেদর িভেলন রূেপ েদখােনার জন্য। িনরেপক্ষ
িবচার হেল প্রকাশ েপেতা

ভারেত মুসিলম শাসন অন্যান্য েদশ ও সভ্যতার

তুলনায় কতটা অিহংস ও উন্নত িছল। মুসিলম বাদশাহগণ িনেজেদর মােঝ যতই ঝগড়া-

িববাদ বা লড়াই করুক না েকন ভারতীয় িহন্দুেদর িনর্মূেল তারা কখেনাই হাত
েদয়িন। পৃিথবীর অন্যান্য েদেশর ইিতহােসর িদেক নজর িদেল ভারেত মুসিলম
শাসেনর

এ

শ্েরষ্ঠ

িদকটা

অবশ্যই

নজের

পড়ার

মেতা।

অথচ

জািত,

বর্ণ

ও

ধর্মিভত্িতক গণিনর্মূল মানব ইিতহােস নতুন িকছু নয়। েকািট েকািট মানুষ েস
িনর্মূল

প্রক্িরয়ার

মধ্য

িদেয়

ইিতহাস

েথেক

হািরেয়

েগেছ।

স্েপন

এবং

পর্তুগােল েগেল মেনই হেব না েয, েসখােন মুসিলমগণ ৭ শত বছর শাসন কেরিছল
এবং ইউেরাপীয়েদর সভ্যতর করেত মুসিলমেদর প্রিতষ্িঠত িশক্ষা প্রিতষ্ঠানগুল
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন কেরিছল। এবং ভারেতর িদেক তাকােলও মেন হেব না েয
এখােন

েবৗদ্ধেদর

রাজত্ব

িছল।

খৃষ্টান

শাসকগণ

েযমন

ইউেরাপ,আেমিরক

ও

অস্ট্েরিলয়া েথেক অখৃষ্টান আিদবাসীেদর িনর্মূল কেরেছ, িহন্দুগণও েতমিন
ভারত েথেক েবৗদ্ধেদর িনর্মূল কেরেছ। িকন্তু মুসিলম শাসন আমেল এরূপ েকান
বর্বরতা ঘেটিন। মুসিলম শাসনামেল ভারেত িহন্দু িনর্মূেল গণহত্যা হেয়েছ
–ইিতহােস

েস

প্রমাণ

নাই।

তােদর

হােত

িনর্মূল

হেয়েছ

এমন

েকান

িহন্দু

প্রিতষ্ঠােনর েকান দৃষ্টান্ত নাই। ফেল ভারেতর শতকরা ৮০ জনগণই িহন্দু েথেক
েগেছ;

অক্ষত

েথেক

েগেছ

তােদর

মন্িদরগুিলও।

এবং

সাত

বছর

শাসন

কেরও

মুসিলমগণ রেয় েগেছ সংখ্যালঘু। অথচ েরামান সম্রাট কন্সটান্টাইন চতুর্থ
শতাব্দীর েগাড়ায় খৃষ্টান ধর্ম গ্রহন কের তার সাম্রাজ্েযর সবাইেক েজার কের
খৃষ্টান বানায়। রািশয়ার জারও েসিটই কেরেছ।
তাছাড়া েকান ধর্েমর ধর্মীয় প্রিতষ্ঠানগুিল ভাঙ্গা িক েকান সভ্য কর্ম?
অমুসিলমেদর উপাসনালয় ভাঙ্গা দূের থাক, তােদর উপাস্যেদর গািল েদয়াও ইসলােম
িনিষদ্ধ।

নবীজী

(সাঃ)র

হাদীস,

অমুসিলেমর

েদবেদবীেক

গািল

িদেল

তারাও

মুসিলমেদর মহান আল্লাহেক গািল িদেব। ইসলােম মসিজদ গড়া একিট পিবত্র কর্ম।
এবং এ কাজিটর মধ্েয থােক মহান আল্লাহতায়ালােক খুিশ করার পিবত্র প্েররণা।
এমন পিবত্র প্েররণা িনেয় েকান মুসিলম িক অন্য ধর্েমর উপাসনালয় ধ্বংেসর
ন্যায়

অপরােধ

জিড়ত

হেত

পাের?

মুসিলমগণ

শুধু

ভারতই

জয়

কেরিন,

এিশয়া,

আফ্িরকা ও ইউেরােপর বহু েদশ জয় কেরেছ। েস সব েদেশ অমুসিলমেদর িবশাল িবশাল
উপাসনালয় িছল। তারা েয েসগুিলেক ধ্বংস কেরিন বা েসগুিলর স্থেল মসিজদ
গেড়িন তারই প্রমান হেলা, ইস্তাম্বুল, েজরুজােলম, আেলকজান্দ্িরয়ার ন্যায়
বহু শহের িবশাল িবশাল িগর্জা এখেনা খৃষ্টান ধর্েমর স্মৃিত িনেয় দাঁিড়েয়
আেছ। ভারতীয় মুসিলম শাসকগণ ভারত জুেড় বহু শহেরর পত্তন ঘিটেয়েছ। েস সময়
জনসংখ্যা

কম

হওয়ােত

শহেরর

িভতের

ও

বাইের

বহু

খািল

জায়গাও

িছল।

ফেল

েমাগলেদর িক প্রেয়াজন পড়েলা েয, িবস্তর খািল জিম পেড় থাকেত তারা মন্িদর
েভঙ্েগ মসিজদ গড়েব? তােত িক ছওয়াব পাওয়া যায়?
ভারেত

মুসিলম

শাসেনর

ইিতহাস

প্রায়

৭

শত

বছেরর।

দীর্ঘকালীন

এ

মুসিলম

শাসেনর পরও ভারেত যত মসিজদ তার েচেয় বহুগুণ হেলা মন্িদেরর সংখ্যা। মন্িদর

ভাঙ্গা লক্ষ্য হেল বহু আধা ভাঙ্গা, আংিশক ভাঙ্গা ও ক্ষতিবক্ষত মন্িদরও
েদখা েযত। প্রশ্ন হেলা, সারা ভারত জুেড় েয অসংখ্য িবশাল মােপর পুেরান
মন্িদর এখেনা িবদ্যমান -তার েকান একিটও িক আধা বা আংিশক ভাঙ্গা? েকান
একিট মন্িদেরর গােয়ও েদখা যায় িক মুসিলমেদর পক্ষ েথেক িনক্িষপ্ত েগালা বা
কামােনর দাগ?
মুসিলমগণ ভারত শাসন কেরেছ িহন্দুেদর সহেযািগতা িনেয়। মানিসংেয়র ন্যায়
মুসিলম শাসকেদর দরবাের বহু িহন্দু েযমন েজনােরল হেয়েছ, েতমিন মন্ত্রী এবং
উচ্চ পর্যােয়র প্রশাসিনক অিফসারও হেয়েছ। মুসিলম রাজপুত্রেদর সােথ তারা
িনেজেদর কন্যােদরও িবেয় িদেয়েছ। তােদর েস সহেযািগতার কারেণই মুসিলম শাসন
দীর্ঘকাল স্থায়ী হেত েপেরেছ। আেরা লক্ষ্যণীয় হেলা, ভারেতর সম্পদ পূর্বপুরুষেদর েদেশ িনেয় েসখােন তারা তাজমহল বা প্রাসাদ গেড়িন। যা িকছু করার
তারা ভারেতই কেরেছ। ইংেরজেদর ন্যায় ভারতেক তারা ঔপিনেবিশক কেলানী মেন
কেরিন, বরং িনেজর েদশ মেন কেরেছ। এেদেশর প্রিতরক্ষায় তারা প্রাণ িদেয়েছ।
প্রশ্ন হেলা, মন্িদর েভঙ্েগ মসিজদ িনর্মাণ করেল িক েদেশর সংখ্যাগিরষ্ঠ
িহন্দু জনগণ িক মুসিলম শাসকেদর সােথ সহেযািগতা করেতা? অপর িদেক ভারতীয়
িহন্দুেদর িনেজেদর কান্ডিটও েচােখ পড়ার মত। িহন্দু রাজা শংকরাচর্েযর আমেল
ভারতীয় িহন্দুগণ েবৗদ্ধ শাসনেকই শুধু িনর্মূল কেরিন, িনর্মূল কেরেছ েযমন
েবৗদ্ধ

ধর্মাবলম্বীেদর,

বাঁচেত

তােদরেক

েতমিন

বাংলােদেশর

িবশাল

িবশাল

দক্িষণ-পূর্ব

েবৗদ্ধ

এলাকায়,

মঠগুিলেক।
েনপাল,

প্রােণ

শ্রীলংকা

ও

বার্মায় পলায়ন কের।

প্রকল্প মুসিলম-িনর্মূল
ভারতীয় িহন্দুগণ অতীেত েযমন েবৗদ্ধেদর িনর্মূল কেরেছ, এখন িনর্মূল করেত
চায় মুসিলমেদর। ফেল তােদর লক্ষ্য শুধু মসিজদ িনর্মূল নয়, মুসিলম নারী,
পুরুষ এবং িশশু িনর্মূলও। আর লক্ষ্য যখন িনর্মূল-করণ, তখন তােদর কােছ
মসিজদ বা মুসিলমেদর ৈবধ বা অৈবধ হওয়ািট েকান ব্যাপারই নয়। তাই বাবির
মসিজদ িনেয় ভারতীয় সুপ্িরম েকার্েটর রায় েশানার মত ৈধর্য্য িহন্দুেদর িছল
না। নেরন্দ্র েমাদী যখন গুজরােতর মুখ্যমন্ত্রী তখন ৩ হাজােরর েবশী মুসিলম
নর-নারী ও িশশুেদর হত্যা করা হয়। জ্বািলেয় েদয়া হয় মুসিলমেদর শত শত
ঘরবািড় ও ব্যবসায়ী প্রিতষ্ঠান। প্রশ্ন হেলা, তারা িক গুজরােত অৈবধ িছল?
মুসিলম িনর্মূেলর লক্ষ্েয িবিজিপ ও আর.এস.এস ঘরানার েলােকরা চারিট িবেশষ
প্রকল্প

হােত

ফ্যািসস্ট

িনেয়

িহটলার।

অগ্রসর
িহটলােরর

হচ্েছ্।
ইহুদী

একােজ

তােদর

িনর্মূেলর

অনুকরণীয়

সফলতািট

আদর্শ

হেলা

আর.এস.এস

েনতা

সাভারকােরর খুব ভাল েলেগিছল। সাভারকার ইহুদী িবদ্েবষ নাই। তার তীব্র
িবদ্েবষিট

স্েরফ

মুসিলমেদর

িবরুদ্েধ।

মুসিলম

িনর্মূেলর

লক্ষ্েয

েয

প্রকল্পগুিল ভারেত চলেছ তা হেলাঃ এক). দাঙ্গা বািধেয় মুসিলম িনর্মূল,
দুই). ন্যাশনাল েরকর্ড অব িসিটেজন (এন, আর.িস) প্রকল্েপর নােম মুসিলমেদর
ভারতীয় নাগিরেকর তািলকা েথেক বাদ িদেয় তােদরেক বাংলােদেশ পািঠেয় েদয়া।
ইিতমধ্েয

আসােম

১৯

লাখ

েলাকেক

নাগিরকত্বহীন

করা

হেয়েছ।

একই

প্রকল্প

বাস্তবায়ীত করেত চায় সারা ভারত জুেড়। পশ্িচম বাংলা িবিজিপ’র সভাপিত িদিলপ
েঘােষর দাবী, পশ্িচম বাংলার ২ েকািট মানুষ ভারতীয় নাগিরেকর তািলকা েথেক
বাদ পড়েব। এর অর্থ হেলা, তােদর পাঠােনা হেব বাংলােদেশ। িতন). মুসিলমেদর
িহন্দু ধর্েম ধর্মান্তিরত করা। এিটেক তারা বলেছ “ঘর ওয়াপিস” -যার অর্থ
হেলা িহন্দুধর্ম েথেক মুসিলম হওয়া মুসিলমেদর আবার িহন্দু ধর্েম িফিরেয়
েনওয়া। চার). কালচারাল কনভার্শন। এ প্রকল্েপর অর্থ হেলা িহন্দু েছেল বা
িহন্দু েমেয়েদর সােথ িববােহর মধ্য িদেয় কের িহন্দু সংস্কৃিতর সােথ িমেশ
যাওয়া।

বাংলােদশীেদর দায়ভার
২০ েকািট ভারতীয় মুসিলমেদর সামেন আজ তাই মহা দুর্িদন। তেব এ দুর্িদেনর
েমাকােবলা তােদর িনেজেদরই সেচষ্ট হেত হেব। আর েস জন্য অপিরহার্য হৃদেয়
পিবত্র েকার’আেনর িশক্ষা িনেয় িনর্েভজাল মুসিলম পিরচয় িনেয় েবেড় উঠা। মেন
রাখেত

হেব

েসক্যুলািরজেম

দীক্ষা

িনেয়

মুসিলমেদর

রক্ষা

নাই।

একমাত্র

মুসিলম হেলই আল্লাহর সাহায্য তখন অিনবার্য হয়। আর আল্লাহর সাহায্য েপেল
তখন

িক

আর

অন্েযর

সাহায্েযর

প্রেয়াজন

পেড়?

সংকট

যতিট

তীব্র

েহাক,

মধ্যপ্রাচ্েযর ধনকুেবর রাজা-বাদশাহেদর কাছ েথেক পাওয়ার িকছু েনই। তারা এ
বর্বরতার িনন্দাও করেব না। বরং েয নেরন্দ্র েমািদর হােত হাজার হাজার
মুসিলেমর রক্ত তােক েসৗিদ আরব িদেয়েছ েস েদশিটর সর্েবাচ্চ েখতাব। এবং
ভারেতর অর্থনীিত মজবুত করেত িবিনেয়াগ কেরেছ ২২ িবিলয়ন ডলার। আরব আিমরাতও
লাগাতর

সমর্থন

করেছ

নেরন্দ্র

েমািদর

কাশ্িমের

গণহত্যার

নীিতেক।

শুধু

প্রিতেবশী রূেপ নয়, মুসিলম রূেপ বাংলােদশীেদর দায়ভারিট িবশাল। কারণ, ২০
েকািট ভারতীয় মুসিলমেদর সংকটিট শুধু ভারতীয় মুসিলমেদর নয়, বরং েসিট সমগ্র
উপমহােদেশর মুসিলমেদর সংকট। তাছাড়া েঠাট উেড় েগেল দাঁেতও বাতাস লােগ। তাই
ভারেতর ২০ েকািট মুসিলম িনর্মূল হেল বাংলােদেশর মুসিলমগণও িনরাপেদ থাকেব
না।
তাছাড়া এক মুসিলম েতা আেরক মুসিলেমর ভাই। তাই ঈমানদাির শুধু নামায-েরায,
হজ্ব-যাকাত পালন নয়,

হৃদেয় অন্য মুসিলমেক িনেজর ভাই জ্ঞান কের তার

কল্যােণ িকছু করাও। এ প্রসঙ্েগ মাওলানা আবুল কালাম আযােদর একিট িবেশষ
উক্িত

অিত

স্মরণেযাগ্য।

েসিট

িছল

উসমািনয়ায়

েখলাফেতর

বলকান

যুদ্েধর

প্েরক্ষাপেট। িতন তাঁর িনেজর সম্পািদত “আল েহলাল” পত্িরকােত িলেখিছেলন,
“বলকােনর রণাঙ্গেন যুদ্ধরত েকান তুর্িক মুসিলম ৈসিনেকর পা যিদ গুিলিবদ্ধ
হয়, আর তুিম যিদ েস গুিলর ব্যথা হৃদেয় অনুভব না কেরা, তেব েখাদার কসম
তুিম মুসিলম নও।” এিটই েতা খােলছ িবশ্বজনীন মুসিলম ভাতৃত্েবর কথা। তাই
প্রশ্ন হেলা, মুসিলম ও মসিজেদর িনর্মূেল ভারেত েয নৃশংসতা চলেছ তার ব্যথা
যিদ েকান বাঙালী মুসিলম হৃদেয় অনুভব না কের তেব িক েস মুসিলম? মৃত মানুষ
েযমন ব্যথা অনুভব কের না, মৃত ঈমােনর মানুষও েতমিন অপর মুসিলম ভাইেয়র
ব্যথা অনুভব কেরনা। তেব এখােন িবষয়িট শুধু ব্যথা পাওয়া িনেয় নয়, বরং
অিতশয় গুরুত্বপূর্ণ হেলা েস েবদনা লাঘেব িকছু কাজ করা। বুঝেত হেব, ভারতীয়
মুসিলমগণ শক্িতশালী হেল বাংলােদেশর মুসিলমগণও শক্িতশালী হেব।
তাছাড়া ভারেতর তূলনায় বাংলােদশ েছাট েদশ হেলও সন্ত্রাসী ভারতেক িশক্ষা
েদয়ার

িবস্তর

সুেযাগ

রেয়েছ

বাংলােদশীেদর

হােত।

বাংলােদেশর

মধ্য

িদেয়

ভারেতর কিরেডার। বাংলােদশ হেলা ভারেতর অিত গুরুত্বপূর্ণ বাজার। বহু লক্ষ
ভারতীয় কাজ কের বাংলােদেশর অভ্যন্তের। ভারেতর পণ্য িবেদেশ যায় বাংলােদেশর
বন্দর িদেয়। ফেল বাংলােদশীরা েজেগ উঠেল ধ্বস নামেব ভারেতর অর্থনীিতেত।
িকন্তু সমস্যা হেলা বাংলােদশীরা িনেজরাই ফ্যািসবাদী স্ৈবরাচােরর কারাগাের
বন্িদ। আর বন্িদ মানুষ েতা েচােখর সামেন কাউেক ডুেব বা জ্বেল মরেত েদখেলও
তােক সাহায্েয করেত পাের না।
অথচ ১৭ েকািট স্বাধীন মানুেষর সামর্থ্য েতা িবশাল। িকন্তু েস সামর্থ্য
েতা েকেড় িনেয়েছ হািসনার কারাগার। এবং এিট ভারতীয় স্ট্রােটজীও। ভারত তার
িনেজর

িনরাপত্তা

িনশ্িচত

করেতই

হািসনােক

িদেয়

সমগ্র

বাংলােদশেক

একিট

কারাগাের পিরণত কেরেছ –যােত বাংলােদেশর মানুষ তােদর প্রিতেবশী ভাইেদর
বাঁচােত িকছু করেত না পাের। তাই ভারেতর মুসিলম ভাইেদর জন্য ঈমানী দািয়ত্ব
পালন করেত হেল বাঙালী মুসিলমেদর প্রথেম িনজ েদেশর ফ্যািসস্ট সরকােরর
কারগার

েথেক

মুক্িত

েপেত

হেব।

আেলমেদর এক সমােবেশ েপেশর জন্য।)

২৩/১১/২০১৯

(িনবন্ধিট

েলখা

হয়

লন্ডেন

Islam’s Recipe for the Glory
& the Betrayal
The past glory
Islam’s main focus is to guide humans towards attaining the successes
both here and in the hereafter. For that, Islam considers man’s
conceptual, moral, spiritual and behavioral purification as the most
important issue in life. Men and women engage in doing good deeds and
detest doing bad deeds only after such a purification. No amount of
material gains and scientific progress will bring such purification
unless one pursues the correct path conceptually, morally, and
spiritually. These are also the indispensable pre-requisites to build
any

sound

civilization.

Only

a

relentless

pursuit

in

making

purification of the self helps people qualifying for Allah SWT’s
visible and invisible mercy –crucial for any success in one’s life. So
it is revealed: “Indeed he succeeds who purifies his ownself” –(Sura
As-Shams, verse 9). But such purification doesn’t come through foods,
drinks, and money, but through knowledge. And the Holy Qur’an is the
only source of such knowledge.
The key to bring revolution in deeds, character, and behavior in
people lies in the hand of the individuals. The Holy Qur’an reveals,
“Certainly Allah does not change the affairs of a people unless they
change themselves.”–(Sura Ar-R’ad, verse 11). Hence, engaging in
changing the state of affairs is the most important task that decides
the fate of humans. And, education works as a real change-maker.
Humans could add invaluable worth to their own understanding,
morality, and character only through it. In fact, the highest valueadding process doesn’t work in industries but through education.
Hence, from day one of the revelation of the Holy Qur’an, reading
(iqra) which implies accessing the Holy Qur’an –the best source of the
highest knowledge on earth becomes the first obligation in Islam.

Other obligations like five-time prayer, month-long fasting, giving
charity and hajj came a decade later. Hence, whoever ignores it,
ignores Allah Subhana wa Ta’ala (SWT)’s prescription and methodology.
In fact, the Qur’anic education worked as the most powerful tool to
add the highest possible values to the early Muslims. In those early
days, the Muslims didn’t have any school, college or university, but
they had verses of the Holy Qur’an in their hearts. So every Muslim
became a full-time moving student and a moving teacher of Islam. As a
result, every mosque and every Muslim house turned into an effective
learning institution. Because of such sacred educational inputs, the
early Muslims grew up with the purified mind and could attain the
status of the best people in the whole human history. In any part of
the history, did any ruler of the largest country of the contemporary
world make any journey of more than five hundred miles only with a
single servant and a camel? Even a petty political leader or minister
doesn’t walk alone. Did any head of the state ever alternate the ride
on the camel with his servant? Did any ruler ever pull the rope of the
camel while his servant is seated on it? Caliph Omar (R) did it while
he made his journey from Medina to Jerusalem to take the city without
any war. Prophet Muhammad (peace be upon him) and his companions not
only talked about equality, justice and morality but also practiced
those principles. Therefore, although the early Muslims didn’t build
any pyramid, great wall or other wonders, but could raise an army of
the best humans in the whole history. Because of them, Islam could
raise the finest civilization on earth.
In those golden days of Islam, the Muslims added incredible value to
humans. In no other segment of human history, men and women received
such a huge uplift in their worth –as was the case of the early
Muslims. What those Muslims could practice 14 hundred years ago, the
non-Muslims couldn’t think even a hundred years ago. It is significant
to note that the equality of man and women, the inheritance of assets
by the daughters, the freedom of the slaves and the rule of law are
not be included in the menu of social reformations in other faiths.
Therefore, occupation of the foreign lands, the enslavement of the
weak and ethnic cleansing of the occupied lands was not the savagery
only of the ancient Greeks and the Romans, but also of the modern

European Christian imperialists. Burning down the Persian capital
Persepolis by Alexander –the great icon of western values still works
as a legacy closely followed by the modern protagonists of Western
civilization. So, the US Army could raze to the ground the historic
cities of Mosul, Raqqa, Deira’zour, and many others without an iota of
remorse. Hence, the ethnic cleansing of the Muslims from Spain, the
Red Indians from America, the Aborigines from Australia, the Maoris
from New Zealand and putting Jews in the gas chamber could be
practiced in the West with huge jubilation. Even such colonial
barbarity is celebrated as a mark of glorious victory. The Muslims
also conquered many lands, but never indulged in ethnic or religious
cleansing in those occupied lands. This is why, even after more than 6
hundred years of the Muslim rule in India, Spain, and the Balkan
states, the Muslims preferred to stay minority rather than launching
any religious or ethnic cleansing. But this has not been the case with
the Christian rule in Europe, Americas, Philippines, and many African
countries; the original people of these occupied lands were coerced to
Christianity within decades. Because of Muslims’ tolerance towards
other faiths, a significant number of non-Muslims could live
peacefully even in Islam’s heartlands like Iraq, Syria, and Egypt.
Islam brought not only a faith-change, rather moral, cultural and
civilizational change. Such change still remains unsurpassed in the
whole history.
The physical strength owes to healthy foods and drinks. But the moral
strength owes to healthy knowledge and correct understanding. In the
annals of human history, the Holy Qur’an indeed proved to be the best
source of moral and spiritual nutrition. The relentless current
decline of the Muslims also proved its importance; since the Muslims
stand deeply detached from the Holy Qur’an, no amount of petrodollars
and numerical numbers could arrest their ongoing downfall. In fact,
without understanding the Holy Qur’an, moral and spiritual growth of
humans is unthinkable. The Holy Qur’an showed its miracles in the life
of the early Muslim. It was the first book in the Arabic language, but
within a short span of time they could develop a huge wealth of
knowledge in diverse fields. In fact, whatever glorious achievements
the Muslims achieved in the fields of Tafseer, hadees, fiqh, Islamic

jurisprudence, philosophy and moral science, are the works of these
early Muslims. They studied and translated a huge number of books
written by non-Muslims. Even the works of the Greek scholars reached
to the west through their translation.

The mother of all revolutions
Islam teaches how to prioritize issues in life. The last prophet of
Islam (peace be upon him) didn’t make any political issues out of the
socio-economic backwardness of the Arabs. Nor did he prioritize to
revolutionize the Arab economy. Rather he brought a 180-degree shift
in the conceptual model: a shift in people’s thinking. The prophet
(peace be upon him) made his followers fully focussed on akhera (the
hereafter). When such a shift was accomplished, the revolution took a
gigantic start. Such a shift in focus indeed worked as the mother of
an overwhelming revolution in people’s thoughts, behavior, attitude,
values, culture, spirituality, and politics. The same people, who were
the arch-enemy of Islam and kill their own daughters, became the
protectors of people and the devoted Khalifa (viceroy) of Allah SWT.
As a result, promoting the sovereignty of Allah SWT and practicing His
sharia became the way of their life. In fact, believing in the
hereafter worked as a key to bring such a paradigm shift in the early
Muslims’ minds. To succeed in the hereafter worked as a powerful
inspiration to do the good deeds; they spent their wealth and
sacrificed even their life to enjoin the good and annihilate the
wrong. They considered the life on earth as if sitting in an exam hall
and the good score a key to get more rewards in akhera. Therefore, in
order to get a good score, a true Muslim spends every moment of his
life doing good deeds. Such an akhera–cantered belief opened the flood
gates

of

good

deeds

in

the

Muslim

World.

In

fact,

such

an

understanding added a tremendous speed to the civilization making
efforts of the early Muslims.
Allah SWT has His own vision vis-à-vis the world and mankind. Such a
vision has been repeated several times in the Holy Quran to frame it
in Muslims’ minds. The Holy Qur’an reveals, “He it is Who has sent

forth His Apostle with the task of spreading guidance and the religion
of truth to that end that He makes it prevail over all other
religions..” -(Sura As-Saf, ayah: 9, Surah Fatah, ayat:28; Sura
Taubah, ayah: 33). As an indispensable part of faith, the prime duty
of a Muslim is to align himself with the vision of Allah SWT. Hence, a
Muslim’s aim of survival and his educational need is altogether
different from that of a non-Muslim. A factory man cannot do the job
of an army man; he needs special training and education for that. In
the Holy Qur’an, the Muslims are proclaimed as the army of Allah. So
they need special education and skills to do the job properly. So, the
role of education in Muslim’s life is crucial. But the secularisation
of education has made it almost impossible to generate such skills in
the Muslims.
Allah SWT wants the victory of His religion only in the interest of
mankind. Such a victory is indeed the most effective way as well as
the only way to save people from the hellfire. Only this way the right
path towards havens can be shown to the people. Only then, a
civilization can take a heavenly turn. To play such a crucial lifesaving civilizational role, Islam can’t work in solitude. Its works
must not be restricted within the confines of mosques, madrasas, and
houses, rather they must go all-encompassing to the highest point. To
fulfill such a Divine vision, the whole statecraft, the politics, the
culture, the educational institutions, the judiciaries, the army, the
police, and other executive agencies must be integrated with the
Divine mission -the mission of enjoining the good and eradicating the
wrong. During the rule of the prophet of Islam (peace be upon him) and
the early rightly guided caliphs, all such state and non-state
institutions and faculties rendered their full and deliberate support
to promote such Divine vision and mission. Otherwise, the job would
have remained un-accomplished. Such a practice indeed stands as the
most important legacy of the Prophet Muhammad (peace be upon him) that
can shape the world as per Divine roadmap at any point in time.
As per prophetic legacy, incorporating every individual and every
state-institution in the service of Allah SWT’s vision is not only a
political need but also an Islamic obligation. Any detachment or non-

compliance not only forfeits one’s Muslimness but also showcases his
rebellion. A Muslim -like any other Muslim of any other age and place
enjoys no other option but to align with Allah SWT’s vision and
fulfill the Islamic obligation.

But the secularist forces in the

Muslim World stand against the practice of the prophet (peace be upon
him)’s legacy. They keep the statecraft and the powerful state
institutions captive in their own hands to undo any attempt of Islam’s
revival. If they foresee any imminent defeat, they even take the help
of the non-Muslim mentors. The secularists in the Muslim World thus
work as the enemy inside. They oppose the role of Islam in shaping
their fate as well as the fate of mankind. The secularists thus block
the Islamisation of state and individuals and put serious obstacles to
carry out Allah’s prescribed mission. Awfully, all the Muslim
countries currently stand occupied by these internal enemies.

The mother of all failures
The most awful failure of Muslims today doesn’t owe to the failure in
industry or agriculture, but in education. Educational failure is
indeed the mother of all other failures.

Such failure has caused them

to forget even the main purpose of their creation. Hence they failed
to carry out even the most fundamental duty as Muslims. Because of
that, many people have even retreated back to the old jahiliyyah –the
era of ignorance. Due to such a retreat, Allah SWT’s sharia law –as
revealed in the Holy Qur’an has been replaced by the kufr law in
almost all the Muslim countries. To put in practice such manifest
falsehood, the enemies of Islam didn’t need to launch any war. The new
converts to the old jahiliyyah did the job eloquently. Like any
physical disease, jahiliyyah –the most lethal illness in the
conceptual premise has indeed shown its awful impact. Not only does it
damage people’s moral fabric, but it also kills the iman (the
belief).

As a result, instead of pan-Islamic brotherhood, the culture

of tribal feuds, wars, disunity, disintegration, and rebellion against
Allah SWT’s sharia laws thrived in almost all Muslim countries. Islam
survives only as lifeless rituals.

For moral and spiritual growth, learning the truth and de-learning
falsehood should go hand in hand and must happen all the time. A
Muslim needs constant renewal of his relation with Allah, otherwise
death of his belief and spirituality is inevitable. Five times
prayers, month-long fasting, zakat, haj, regular study of the Holy
Qur’an and giving charity are the parts of the Islamic curriculum to
prepare a believer for the assigned job. But the devils have their own
institutions and methodology to take them away from Islam. The immoral
practices like prostitution, gambling, drinking wine, pornography,
vulgarity and obscenity are not the only vehicles to take people out
of the Islamic roadmap. In fact, the educational institutions work as
the main and the most powerful tools to do such harm. Hence with the
increasing number of secular educational institutions, the process of
de-Islamization has got a very high momentum all over the Muslim
World. So, in most of the Muslim countries, each day the tide of
jahiliyah is getting stronger and the Muslims are getting more away
from the Divine path. The impact of such de-Islamization is so
explicit that the most Muslims have already de-learned the Divine
narrative that they are the people who have been appointed by Allah
SWT as His viceroy (khalifa). What could be worst betrayal than
dishonouring

such

a

Divine

assignment?

It

indeed

amounts

to

dishonouring Allah SWT’s vision. It is also an ugly betrayal against
Muslim’s own mission.
The word “Muslim” carries a very meaningful historical connotation. It
doesn’t mean merely to be a believer, rather a very committed actor to
fulfil the Wish of Allah (SWT). His or her role is not to invent any
new roads, but to follow the Qur’anic roadmap (siratum mustaqeem) already shown by the prophet of Islam 1400 hundred years ago. Failing
to do so leads only towards the most disgraceful failure -both here
and in the hereafter. Such failure takes straight only to the
hellfire. The most important task of education is indeed to generate a
deep awareness of this Divine responsibility and showcase the failure
of the evil people and the success of the believers. But, in almost
all Muslim countries, education has failed to accomplish such a
seminal duty. The current education system –even the religious one in
madrasas, has failed to nurture such a sense of Divine responsibility.

Awfully, the worst crime is being committed every day in the Muslim
World in the name of education. As a result, Islam–as practised today
by the most Muslims, looks spectacularly dissimilar to the Islam of
the early Muslims. Therefore, the outcomes of these two sets of the
Muslims couldn’t be similar, either. Today, the glory of the early
Muslims stands terribly replaced by the ongoing decline. 18.11.2019

সাম্প্রিতক ভাবনা-৭
১. েয মহািবপদ েসক্যুলািরজেম
ব্যক্িতর ঈমানদাির, েবঈমািন ও মুনািফিক েগাপন থাকার িবষয় নয়। েসগুিল
সুস্পষ্ট ধরা পেড় ব্যক্িতর বাঁচার লক্ষ্য, কর্ম ও িবিনেয়ােগর মােঝ। মহান
আল্লাহতায়ালা প্রত্েযক ব্যক্িতেকই িকছু জ্ঞান, িকছু অর্থ-সম্পদ, িচন্তাভাবনার

িকছু সামর্থ্য, িকছু ৈদিহক বল এবং িবেবক িদেয়েছন। এসবই মহান

আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক অিত গুরুত্বপূর্ণ আমানত। এসব সামর্থ্েযর তথা এ
পিবত্র আমানেতর েকাথায় ব্যয় হয় তােতই প্রকাশ পায় ব্যক্িতর ঈমানদাির,
েবঈমািন ও মুনািফিক।
ঈমানদােরর পক্ষ েথেক আল্লাহতায়ালা-প্রদত্ত এ সামর্থ্যগুিলর িবিনেয়াগ ঘেট
আেখরােতর ভাবনােক হৃদেয় েরেখ। েস ভাবনার মূল কথা, আল্লাহর জিমেন তাঁর
সার্বেভৗমত্ব ও তাঁর আইন তথা শিরয়তেক িবজয়ী করা। এ লক্ষ্েয সকল িবিনেয়াগ
গণ্য হয় মহান আল্লাহর পেথ িজহাদ রূেপ। অপরিদক েসক্যুলািরস্টেদর অর্থ,
বুদ্িধবৃত্িত

ও

জীবেনর

সকল

সামর্থ্েযর

িবিনেয়াগিট

হয়

েসক্যুলািরজমেক

িবজয়ী করার লক্ষ্েয। তােদর রাজনীিতিট হয় েচতনায় পার্িথব জীবেনর আনন্দ
বাড়ােনার এেজন্ডােক ধারণ কের। েস রাজনীিতেত গুরুত্ব পায় শিরয়তেক পরািজত
রাখা। েস লক্ষ্েয েসক্যুলািরস্ট েযমন েভাট েদয়, েতমিন রাজনীিত কের ও
যুদ্ধ কের। নামায-েরাযা পালন এবং তাবিলেগর এজেতমােতও হািজর হেলও তােত
তােদর সামর্থ্েযর িবিনেয়ােগর উপর েকান প্রভাব পেড় না।
পিরনােম

েসক্যুলািরস্টেদর

সকল

িবিনেয়াগ

েয

শুধু

ব্যর্থতাই

বাড়ায়

-েস

েঘাষণািট এেসেছ মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক সুরা কাহােফর সুরা ১০৩ ও
১০৪ নম্বর আয়ােত। এ দুিট আয়ােত বলা হেয়েছ, “বল (েহ মুহম্মদ), েতামােদর িক
বেল িদব, কারা কাজ-কর্েমর িদক িদেয় সবেচেয় ক্ষিতর মধ্েয? এরা হেলা তারা

যারা তােদর সকল প্রেচষ্টা ব্যয় কের দুিনয়ার আেয়াজন বাড়ােত এবং মেন কের
তােদর

কর্মগুিল

কতই

েসক্যুলািরষ্টেদর

না

জন্য

উত্তম।”

জাহান্নােমর

উপরুক্ত
খবর।

দুিট

তােদর

আয়ােতর

আমলগুিল

মােঝ

এতই

রেয়েছ

িবনষ্ট

ও

মূল্যহীন হেব েয, েরাজ হাশেরর িবচার িদেন েসগুিল ওজেনর জন্য দািড়পাল্লা
খাড়া করারও প্রেয়াজন হেব না। েস েঘাষনািট এেসেছ এ সুরার ১০৫ নম্বর আয়ােত।
এবং ১০৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, তােদর স্থান হেব জাহান্নােম।
েসক্যুলািরজেমর
েকান

স্থান

আিভধািনক
েনই।

অর্থ

ইহজািগতকতা।

পারেলৗিকক

ভাবনািট

অতএব
গণ্য

এেত

পারেলৗিকক

ভাবনার

সাম্প্রদািয়কতা

রূেপ।

েসক্যুলািরষ্টেদর মূল কথা হেলা, রাজনীিত, িশক্ষা-সংস্কৃিত, িবচার-আদালেতর
মােঝ েকানরূপ ইসলামী েচতনা ও পারেলৗিকক ভাবনা আনা যােব না। ফেল েসক্যুলার
রাজনীিতেত

িনর্িমত

হয়

স্েরফ

জাহান্নােমর

রাস্তা।

অপর

িদেক

ইসলােমর

িশক্ষা, দুিনয়ায় চলেত হেব প্রিত মুহুর্েত আেখরােতর ভাবনােক হৃদেয় িনেয়।
দুিনয়া

একিট

পরীক্ষা

েকন্দ্র

মাত্র;

আসল

িঠকানািট

আেখরােত।

েসক্যুলািরস্টেদর গুরুতর অপরাধ, আেখরােতর জীবনেক সফল করার মহা কল্যাণকর
ইসলামী িমশনেক তারা িবফল কের েদয়। েসক্যুলািরস্টেদর যুদ্ধিট তাই েযমন
ইসলােমর িবরুদ্েধ, েতমিন মহান আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধও। এ অপরাধিট মানব
খুেনর েচেয়ও গুরুতর। খুিন খুন করেলও তারা সমােজর বুেক জান্নােতর পেথ
চলািট রুদ্ধ কের না। িকন্তু েস িবপদিট েসক্যুলািরস্টগণ ঘটায়। এবং েসিট
হৃদেয়

আেখরােতর

ভাবনা

িনেয়

রাজনীিত,

িশক্ষা-সংস্কৃিত,

িবচার-আদালত

পিরচালনােক সংিবধান িবেরাধী কের।
২.
সন্তানেক

পশু-পািখও

িনয়িমত

পানাহার

েদয়।

িকন্ত

মানবেক

বাড়িত

েযিট

েজাগােত হয় েসিট হেলা িশক্ষা। েসিট না হেল মানব সমাজও পশু সমােজ পিরণত
হয়। ইসলােম তাই জ্ঞান অর্জনেক নামায-েরাযা ফরজ হওয়ার ১১ বছর আেগ ফরজ করা
হেয়েছ। এবং শ্েরষ্ঠ জ্ঞান হেলা পিবত্র েকার’আেনর জ্ঞান। এ জ্ঞান জীবেনর
প্রিত পেদ পথ েদখা। এ জ্ঞােন অজ্ঞ থাকা তাই কিবরা গুনাহ।
৩.
ঈমানদােরর িমশনিট িবশাল। েসিট স্েরফ নামায়-েরাযায় েশষ হয়না। তােকর বাঁচেত
হয় শিরয়ত প্রিতষ্ঠা ও দুর্বৃত্ত িনর্মূেলর আমৃত্যু িজহাদ িনেয়। আগুেন
েযমন উত্তাপ েদয়, ঈমানও েতমিন িজহাদ েদয়। যার জীবেন িজহাদ নাই, তার মােঝ
ঈমানও নাই।

তাই নবীজী (সাঃ)র এমন েকান সাহাবী িছেলন না যার জীবেন িজহাদ

িছল না। সাহাবােদর মােঝ ৭০%’েয়র েবশী শহীদ হেয়েছন। বাংলােদেশর ন্যায়
ইসলােমর এ ইিতহাসেক পড়ােনা হয় না।
৪.

গােছর পােশ েযমন আগাছা থােক, েতমিন মানুেষর পােশও অমানুষ থােক। আগাছা
িনর্মূল

না

করেল

ফসল

বাঁেচ

না।

েতমিন

অমানুষ

িনর্মূল

করেল

শান্িত

প্রিতষ্ঠা পায় না। েদশ তখন বােসর অেযাগ্য হয়। সুরা ইমরােনর ১১০ নম্বর
আয়ােত মুসিলমেদর সমগ্র মানব জািতর মােঝ সর্বশ্েরষ্ঠ জািত রূেপ েঘাষণা
িদেয়েছন। তেব েসিট এজন্য নয় েয তারা েবশী েবশী নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত
পালন কের। বরং এজন্য েয তারা ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা েদয় এবং দুর্বৃত্িতেক
িনর্মূল কের।

দুর্বৃত্ত িনর্মূেলর েস লড়াইিট হেলা িজহাদ।এিটই ইসলােম

শ্েরষ্ঠ ইবাদত। িজহাদ না থাকেল েদেশ গুম, খুন, ধর্ষণ, চুির-ডাকািত, েভাটডাকািত

ও

িবেরাধী

দল

িনর্মূেলর

রাজনীিতর

েজায়ার

আেস।

বাংলােদশ

তারই

উদাহরণ।
৫.
িনর্বাচেনর মাধ্যেম সরকার বদেলর যারা স্বপ্ন েদেখ তারা িবেবক-বুদ্িধহীন।
েদেশর

পুিলশ,

আদালত,

েসনাবািহনী,

সরকাির

প্রশাসন

পিরণিত

ডাকািতর হািতয়াের। এ অবস্থায় িক িনরেপক্ষ িনর্বাচন হয়?

হেয়েছ

েভাট

েদশ এখন েভাট-

ডাকাতেদর হােত অিধকৃত। ঘর েথেক ডাকাত তাড়ােতও যুদ্ধ লােগ। েদশ েথেক
ডাকাত িনর্মূেলর খরচিট আেরা েবশী।সভ্য েতা তাঁরাই যারা েস খরচ বহন কের।
৬.
আল্লাহতায়ালার শিরয়িত িবধান না মানা এবং েস অনুযায়ী রাষ্ট্র চালনা না করা
কােফরেদর কাজ। ইসলােমর িবজয় এবং শিরয়ত প্রিতষ্ঠার ৩িট উপায়। ১. েভাট, ২.
গণ-আন্েদালন ও ৩. িজহাদ। নবীজী তৃতীয় পথিট েবেছ িনেয়িছেলন।
৭.
খাদ্েযর অভােব েদেহর মৃত্যু হয়। আর েকার’আনী জ্ঞােনর অভােব ঈমােনর মৃত্যু
হয়।তাই

েয

েদেশ

েকার’আন

বুঝার

আেয়াজন

নাই

েস

েদেশ

েবঈমােনর

সংখ্যা

েবশী।েয ব্যক্িত ঈমান বাড়ােত চায়, েস েকার’আেনর জ্ঞান বাড়ােত মনেযাগী
হয়। অর্থ-সম্পদ দুর্বৃত্তরাও পায়, িকন্তু তারা ঈমান ও জ্ঞান পায় না। ঈমান
ও জ্ঞান ছাড়া িক জান্নাত পাওয় যায়?
৮.
েবঈমান

মানুেষর

পিরচয়:

আল্লাহতায়ালা

েকার’আেন

িক

বলেলন

েসিট

জানায়

অনাগ্রহ। ঈমানদােরর পিরচয়: েকারআন িক বেল েসিট জানার জন্য েপেরশানী। এ
েপেরশানীিটই ঈমােনর পিরমাপ েদয়।
৯.
এক মুসিলম অন্য মুসিলেমর ভাই -এিটই আল্লাহতায়ালার েদয়া পিরচয়। এ পিরচয়
িনেয় না বাঁচােতই মুসিলম উম্মাহর মােঝ িবভক্িত। নানা ভাষা ও নানা বর্েণর

কােফরগণ এক েদেশ বাস কের এবং িবশ্বশক্িত হয় –েযমন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত।
েস গুণ মুসিলমেদর নাই। অথচ েস পিরচয়িট প্রিতষ্ঠা েপেয়িছল প্রাথিমক যুেগর
মুসিলমেদর জীবেন। ফেল তারা িবশ্বশক্িতেত পিরণত হেত েপেরিছল।
১০
ত্রাস সৃষ্িটর নীিতই সন্ত্রাস। মহল্লায় সন্ত্রাস কের ডাকােতরা। েদশ জুেড়
সন্ত্রাস কের েভাট-ডাকাত সরকার। ডাকাতেদর ক্ষমতায় বিসেয় িক তাই সন্তাস
িবলুপ্ত হয়? সন্ত্রাস হেলা বাংলােদেশ সরকাির নীিত। এ েভাট-ডাকাত সরকার
বেল, েদশ েথেক তারা দুর্নীিত িনর্মূল করেব। েসিট চাইেল েস কােজর শুরু
হওয়া উিচত তােদর িনর্মূেলর মধ্য িদেয়।
১১.
েকার’আন না েমেন চলােতই মুসিলমেদর পতন। পথ না িচনেল গন্তব্যস্থেল েপৗঁছা
যায় না। েকার’আন হেলা জান্নােতর েরাড ম্যাপ। অতএব েকার’আেনর পেথ না চলেল
কীরূেপ

জান্নােত

েপৗঁছা

সম্ভব?

েকারআন

িশক্ষা

এজন্যই

মুসিলম

জীবেনর

সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। তাই েসিট নামায-েরাযার আেগ ফরজ হেয়েছ।
১২.
েদশ শয়তানী শক্িতর দখেল। আদালেত আল্লাহর আইেনর েকান স্থান েনই। িবচার
হচ্েছ

কুফির

আইেন।

এসেবর

িনর্মূেল

িজহাদ

নাই।

অথচ

েমাল্লা-েমৗলভীগণ

ব্যস্ত িনজ িনজ িফরকার মুিরদ বাড়ােত। তারা এমন এক ইসলাম িনেয় ব্যস্ত
েযখােন নবীজী (সাঃ)র ইসলাম নাই। নবীজী (সাঃ)র ইসলােম ইসলািম রাষ্ট্র িছল,
েখলাফত িছল, শিরয়ত িছল, িজহাদ িছল, এবং মুসিলম উম্মাহর একতা িছল। িকন্তু
তােদর ইসলােমর এসেবর েকান িকছুই নাই।
১৩.
সমগ্র বাংলােদশ এখন মুিজব-আদর্েশর পাঠশালা। এ পাঠশালায় যতই বাড়েছ মুিজবআদর্েশর

পাঠ,

ততই

বাড়েছ

েদশ

জুেড়

হত্যা,

গুম

ও

চুির-ডাকািতর

রাজনীিত।মুিজব আট আনা েসেরর চাউল ১০ টাকায় খাইেয়েছ। আর হািসনা েপঁয়াজ ২৫০
টাকা েসর খাওয়াচ্েছ।
১৪.
গরু-ছাগল িনেজর পানাহার ছাড়া েদশ িনেয় ভােব না। েস অিভন্ন চিরত্র পশু
চিরত্েরর মানুেষরও। অথচ মানব মহামানব হয় এবং পরকােল জান্নাত পায় েদশেক
সভ্যতর

করার

পিবত্র িজহাদ।

কােজ

িনেজর

জান-মােলর

িবিনেয়ােগর

মাধ্যেম।

ইসলােম

এিটই

বাঙালী মুসিলম েচতনায় মুহাম্মদ
আলী িজন্নাহ
পািকস্তােনর উপিনেবশ তত্ত্ব
বাঙালী েসক্যুলািরস্টেদর দাবী, ১৯৪৭ েথেক ১৯৭১ সাল অবিধ পূর্ব পািকস্তােন
িছল ঔপিনেবিশক পািকস্তােনর একিট কেলািন বা উপিনেবশ মাত্র। এক্েষত্েরও
িমথ্যাচার

িক

কম

হেয়েছ?

িকন্তু

িকভােব

পািকস্তােনর

উপিনেবশ

রূেপ

বাংলােদেশর েস পরাধীনতািট শুরু হেলা েস িববরণ তারা েদয় না। কীভােবই বা
পািকস্তান

একিট

ঔপিনেবিশক

েদেশ

পিরণত

হেলা

েস

বর্ণনাও

তারা

েদয়

না।

উপিনেবশ স্থাপেনও েতা যুদ্ধ করেত হয়। ১৭৫৭ সােল বাংলােক পরাস্ত করেত বহু
হাজার

ইংেরজ

এেসিছল।িকন্তু

ৈসন্য
১৯৪৭

সােল

িসরাজউদ্েদৗলার

িবরুদ্েধ

পূর্ববাংলা

এেসিছল

জেয়

পলাশীর
িক

েকান

রণাঙ্গেণ
পািকস্তানী

ৈসন্য? এেস থাকেল েকাথায় হেয়িছল েস যুদ্ধিট? েতমিন ঔপিনেবিশক পরাধীনতার
জন্যও

েতা

পলাশীর

পরাজয়

লােগ।

েস

সােথ

মীর

জাফর

লােগ।

তখন

েক

িছল

িসরাজউদ্েদৗলা, আর েক িছল মীরজাফর? কীরূেপ প্রিতষ্ঠা েপল েস ঔপিনেবিশক
শাসন? ইিতহােসর এসেবর েকান উত্তর নাই। তেব কী পূর্ব পািকস্তানী বাঙালীগণ
স্েবচ্ছায় পশ্িচম পািকস্তানীেদর পদতেল িনেজেদরেক পরাধীন দাস রূেপ সঁেপ
িদেয়িছল?
কথা হেলা, কেলািন বা উপিনেবশ বলেত িক বুঝায়-েসিট বুঝেত বাঙালীেদর িক েকান
বক্তৃতার প্রেয়াজন আেছ? ১৯০ বছর যাবত বাংলােদশ িছল ব্িরিটেশর উপিনেবশ। এ
দীর্ঘ ১৯০ বছের এ ব্িরিটশ উপিনেবশ েথেক েকান বাঙালী িক এক িদেনর জন্যও
গ্েরট

ব্িরেটেনর

প্রধানমন্ত্রী

দূের

থাক

েকান

ক্ষুদ্র

মন্ত্রীও

হেত

েপেরেছ? কােয়েদ আযম মুহম্মদ আলী িজন্নাহেক বলা হয় পািকস্তােনর জািতর
িপতা। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর িতিনই হন পািকস্তােনর রাষ্ট্রপ্রধান। তখন
েস পেদর নাম িছল গভর্নর েজনােরল। প্েরিসেডন্ট েখতাবিট তখনও পািকস্তােন
প্রিতষ্ঠা পায়িন্, েসিট আেস ১৯৫৮ সােল। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার মাত্র েতর
মােসর

মাথায়

কােয়েদ

আযেমর

ইন্েতকাল

ঘেট।

তাঁর

মৃত্যুর

পর

গভর্নর

েজনােরেলর েস আসেন িযিন বেসন িতিন েকান পাঞ্জাবী, িসন্িধ, পাঠান বা েবলুচ
িছেলন না। েস ব্যক্িতিট িছেলন ঢাকার খাজা নািজমুদ্দীন। পূর্ব পািকস্তান
েথেক প্রধানমন্ত্রী হেয়েছন িতনবার। লক্ষ্যণীয় হেলা, অখন্ড পািকস্তােনর ২৩
বছের েকান পাঞ্জাবী, িসন্িধ, পাঠান বা েবলুচ িতন বার প্রধানমন্ত্রী হেত

পােরিন, হেয়েছ বাঙালীই। েকন্দ্রীয় সরকােরর মন্ত্রীসভায় বহু সদস্য হেয়েছন
পূর্ব পািকস্তানী। ১৯৫৮ সােল েদশিটর প্রথম প্েরিসেডন্ট রূেপ ক্ষমতায় বেসন
েজনােরল এসেকন্দার মীর্যা। িতিন িছেলন মুর্িশদাবােদর।
পূর্ব পািকস্তান পশ্িচম পািকস্তােনর কেলািন বা উপিনেবশ িছল এিট েনহােয়তই
একাত্তর-পরবর্তী

আিবষ্কার।

পািকস্তান

যখন

প্রিতষ্ঠা

পায়

তখন

রাষ্ট্রপ্রধানেক প্েরিসেডন্ট না বেল বলা হত গভর্নর েজনােরল। েশখ মুিজব
তার রাজৈনিতক জীবেন পািকস্তােনর দুই প্রেদেশর মােঝ ৈবষম্েযর কথা বেলেছন;
িকন্তু পূর্ব পািকস্তান পশ্িচম পািকস্তােনর উপিনেবশ িছল এমন আজগুিব কথািট
িতিন একিট বােরর জন্যও বেলনিন।পািকস্তােনর ২৩ বছেরর জীবেন রিচত শত শত
িনবন্ধ,কিবতা,গল্প ও উপন্যােসও এমন কথা একিট বােরর জন্যও েলখা হয়িন।অথচ
সািহত্য হেলা একিট েদেশর েচতনার প্রিতচ্ছিব। সািহত্েয মধ্য িদেয় একিট
জনেগাষ্ঠীর েচতনা কথা বেল। ১৯৪৭ সােলর পূর্েব বাংলােদশসহ সমগ্র ভারত িছল
পরাধীন।

১৯৪৭

সােল

আেস

স্বাধীনতা।তাই

১৯৪৭-পূর্ব

পরাধীন

যুেগর

বাংলা

সািহত্েয েদখা যায় ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ শাসেনর িবরুদ্েধ প্রচণ্ড ক্েষাভ।
সািহত্েয

িছল

িবদ্েরােহর

সুর।

বহু

কিবতা

ও

গােন

িছল

পরাধীনতা

িশকল

ভাঙ্গার গান। েস িবদ্েরােহর কারেণই কাজী নজরুল ইসলামেক েজেল েযেত হেয়েছ।
িকন্ত

পািকস্তান

আমেল

পূর্ব

পািকস্তানী

কিব

সািহত্িযকেদর

েলখনীেত

েস

ক্েষাভ এবং েস িবদ্েরাহ িক নজের পেড়? েশানা যায় িক েকান িশকল েছঁড়ার গান?
পািকস্তান আমেল েয ক্েষাভিট নজের পেড় েসিট িছল মূলত রাজৈনিতক ময়দােন।
েসিটর

কারণ

হেলা,

একিদেক

েযমন

স্ৈবরাচারী

শাসন

ও

দুর্নীিত

পরায়ন

রাজনীিতিবদেদর ক্ষমতার েমাহ, েতমিন িবেদশী শত্রুর ষড়যন্ত্েরর সােথ এসব
স্বার্থপর রাজৈনিতক েনতােদর সংশ্িলষ্টতা। েশখ মুিজব েজেল েগেছন ও মামলায়
জিড়েয়েছন,

েসিট

ভারেতর

সােথ

আগরতলা

ষড়যন্ত্ের

জিড়ত

হওয়ার

কারেণ।

স্ৈবরাচার িনর্মূল বা গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠার জন্য নয়। িতিন িনেজই িছেলন
ভয়ংকর স্ৈবরাচারী -তা েতা িতিন ক্ষমতায় যাওয়া মাত্র প্রমাণ কেরেছন। ফেল
স্ৈবরাচার িনর্মূেল তার সামান্যতম আগ্রহ থাকার কথা নয়। েসিট বার বার
প্রমািণতও হেয়িছল। েসিট েযমন ১৯৬৯ সােল আইয়ুব খােনর আেয়ািজত েগাল েটিবল
ৈবঠেকর

সময়,েতমিন

ষড়যন্ত্েরর

মূল

১৯৭০

সােল

এেজন্ডািট

ইয়ািহয়ার

িছল

পািকস্তান

সােথ

আেলাচনার

েভঙ্েগ

পূর্ব

ৈবঠেক।

তার

পািকস্তানেক

িবচ্িছন্ন করার,িবচ্িছন্নতার লক্ষ্য স্বাধীনতা অর্জন িছল না। িবচ্িছন্নতা
এবং স্বাধীনতা এক িবষয় নয়। একিট স্বাধীন েদশেক খন্িডত করা হয় েস েদশেক
দুর্বল করার জন্য, ক্ষুদ্র টুকেরাগুেলােক স্বাধীন ও শক্িতশালী করার জন্য
নয়।

িবচ্িছন্ন

টুকেরাগুেলার

তখন

পরাধীনতা

বােড়

শক্িতশালী

প্রিতেবশীর

হােত। আজেকর বাংলােদশ তারই নমুনা। এজন্যই িবচ্িছন্নতার প্রকল্পিট িছল
একান্তই ভারেতর। যারা জিড়ত িছেলন েস ষড়যন্ত্েরর সােথ তার েস ষড়যন্ত্েরর

কথা

পরবর্তীেত

পািকস্তােনর

প্রকাশ্েয

আজন্ম

শত্রু

স্বীকার
ভারেতর

কেরেছন।

েস

েগােয়ন্দা

ষড়যন্ত্রগুিল

কর্মকর্তােদর

হেয়েছ

েনতৃত্েব,

মুিজেবর েনতৃত্েব নয়। ১৯৭০’েয়র যুদ্ধিটও হেয়েছ ভারেতর েনতৃত্েব, মুিজব বা
আওয়ামী

লীেগর েকান েনতার েনতৃত্েব নয়।

পািকস্তােনর শত্রুরা তখন কাজ

কেরেছন ভারতীয় চরেদর সােথ কাঁেধ কাঁধ িমিলেয়। তােদর মােঝ প্রচণ্ড ভােব েয
িবষয়িট

তখন

কাজ

কেরিছল

েসিট

হেলা,েয

েকান

ভােব

ক্ষমতালাভ।

একারেণই

পািকস্তানী আমেলর মূল্যায়েন েস সমেয়র কিব-সািহত্িযকেদর মােঝ যতটা সততা
েদখা যায় েসিট রাজৈনিতক মহেল িছল না। েসরূপ সততা আেদৗ িছল না ভারতমুখী
আওয়ামী লীেগর রাজৈনিতক েনতা-কর্মী ও বুদ্িধজীবীেদর মােঝ।
ফেল পািকস্তান আমেল তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােনর জনগণ িক ভাবেতা েসিট জানেত
হেল েস আমেলর সািহত্েযর িদেক নজর িদেত হেব। ইিতহাস পােঠর নােম আওয়ামী লীগ
ও তার িমত্রেদর প্রচরণার েজায়াের ভাসেল আসল সত্যিট অজানাই েথেক যােব। অথচ
আজ ইিতহাস পােঠর নােম বাংলােদেশর স্কুল, কেলজ ও িবশ্বিবদ্যালেয় িমথ্যার
েজায়াের ভাসােনার কাজিটই হচ্েছ। একাত্তেরর পর ইিতহাস চর্চায় দখলদাির েগেছ
রাজনীিতিবদেদর হােত। এসব ভারতেসবী রাজনীিতিবদ ভারেতর প্রিত তােদর দাসসুলভ
চিরত্রেক আড়াল করেত পািকস্তান আমেলর সািহত্য ধ্বংেস হাত িদেয়েছ। এমন একিট
অসৎ উদ্েদশ্েযর কারেণই আওয়ামী লীগ ও তার িমত্রেদর ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাস
শুধু রাজনীিতর ময়দােন সীিমত নয়,বরং তার প্রবল িবস্তার িশক্ষা,সািহত্য ও
ইিতহাস

চর্চার

ক্েষত্েরও।

তারা

শুধু

িবশ্বিবদ্যলেয়

মেনাগ্রাম

েথেক

েকারআেনর আয়াতেক সিরেয় েদয়িন,লাইব্েররী ও পাঠ্যপুস্তেকর িসেলবাস েথেক বহু
েলখেকর

বইও

সিরেয়

িদেয়েছ।

িবেশষ

কের

তােদর

যারা

ভারতেসবী

রাজৈনিতক

প্রকল্েপর সহেযাগী নয়।

একাত্তরপূর্ব বাংলা সািহত্েয স্বাধীনতার প্রসঙ্গ
পািকস্তান আমেল পূর্ব পািকস্তান ঔপিনেবিশক কেলািন িছল না স্বাধীন েদশ িছল
এবং েদেশর বুদ্িধজীবী শ্েরণী ও কিব-সািহত্িযকগণ তা িনেয় িক ভাবেতা -েসিটর
পিরচয় েমেল েস আমেলর বাংলা সািহত্েয। সািহত্েযর মধ্য িদেয়ই এভােবই েদেশর
ইিতহাস জানা যায়। সািহত্েযর মােঝ এজন্যই স্বাধীনতা বা পরাধীনতা –জনগেণর
উভয়

অবস্থারই

বর্ণনা

পাওয়া

যায়।

ভারেত

ঔপিনেবিশক

ব্িরিটশ

শাসেনর

প্রিতষ্ঠাতা হেলা লর্ড ক্লাইভ ও ব্িরিটশ ইষ্ট ইন্িডয়া েকাম্পানী।লর্ড
ক্লাইভ ও তার েকাম্পানীেক উদ্েদশ্য কের একখািন কিবতাও িক েকউ িলেখেছ? ১৯০
বছেরর ব্িরিটশ ঔপিনেবিশক শাসেনর প্রশংসা কের েকান মুসিলম কিব িক একিট
কিবতাও
অন্তেরর

িলেখেছ?
গভীর

কােরা
ভালবাসা

প্রশংসায়
েথেক।

কিবতা

অথচ

চর্চায়

েসরূপ

গভীর

আেবগ

ও

অনুপ্েররণা

ভালবাসার

প্রমাণ

আেস
েমেল

পািকস্তান

ও

পািকস্তােনর

প্রিতষ্ঠাতার

স্মরেণ

েলখা

অসংখ্য

কিবতা

ও

প্রবন্েধ।
একাত্তেরর পর মুিজবামেল অিত ক্েষাভ ও আক্েরাশ িনেয় েলখা হেয়েছঃ “ভাত েদ,
নইেল মানিচত্র খােবা” ইত্যািদ জাতীয় কিবতা। পািকস্তােনর ২৩ বছের েদশিটর
মানিচত্র খাবার সাধ িনেয় েকউ িক কিবতা িলেখেছ? অথচ েসিট েলখা হেয়েছ
বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার মাত্র ৩ বছেরর মধ্েযই। েয েদেশর সরকার দুর্িভক্ষ
েডেক এেন লক্ষ লক্ষ মানুেষর মৃত্যু ঘটায় -েস েদেশর সরকার ও মানিচত্েরর
িবরুদ্েধ আক্েরাশ জাগাই স্বাভািবক। েশখ মুিজেবর িপেঠর চামড়া িদেয় েঢাল
বানােনার

আক্েরােশ

বক্তৃতা

েদয়া

হেয়েছ।

েস

সব

বক্তৃতা

িদেয়েছ

েখাদ

ছাত্রলীেগর েনতারা, েকান রাজাকার নয়। িকন্তু পািকস্তােনর ২৩ বছের বাংলা
ভাষায একিট কিবতাও িক েলখা হেয়েছ যােত প্রকাশ েপেয়েছ পািকস্তান ও তার
েনতা কােয়েদ আযম মুহাম্মদ আলী িজন্নাহর প্রিত ঘৃণা ও আক্েরাশ।পািকস্তান
ভাঙ্গা হেয়েছ,একাত্তেরর পর বাংলােদেশর েযসব প্রিতষ্ঠােনর সােথ িজন্নাহর
নাম জিড়ত িছল েসখান েথেক তার নামও সরােনা হেয়েছ, িকন্তু েস আমেলর কিবতা ও
সািহত্যেক

েক

িনর্মূল

করেব?

বরং

লক্ষণীয়

হেলা,কােয়েদ

আযেমর

প্রশংসায়

বাংলা ভাষায় যত কিবতা েলখা হেয়েছ তা বাংলােদেশর েকান রাজৈনিতক েনতার
কপােল জুেটিন।

বাংলা কিবতায় কােয়েদ আযম
পূর্ব

পািকস্তানেক

যারা

পািকস্তােনর

উপিনেবশ

ভােবন

েস

পািকস্তােনর

প্রিতষ্ঠাতা িছেলন কােয়েদ আযম েমাহম্মদ আলী িজন্নাহ। তাঁেক উেদশ্য কের
বাংলা ভাষায় েযসব কিবতারিচত হেয়েছ তার িকছু উদাহরণ েদয়া যাক।পািকস্তান
আমেল তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােনর যারা প্রধানতম কিব িছেলন তােদর মধ্য
অন্যতম হেলন ফররুখ আহমদ,সুিফয়া কামাল,তািলম েহােসন,েবনিজর

আহেমদ, েগালাম

েমাস্তাফা, আ.ন.ম.বলজুর রিশদ, কাজী কােদর েনয়াজ, িসকান্দার আবু জাফর,
শাহাদৎ

েহােসন

খান,

বন্েদ

আলী

িময়া,

ৈসয়দ

আলী

আহসান,আশরাফ

িসদ্িদকী,মাজহারুল ইসলাম, মুফাখখারুল ইসলাম, আবু েহনা েমাস্তাফা কামাল,
ৈসয়দ এমদাদ আলী এবং আেরা অেনেক। এসব কিবেদর রিচত সািহত্েয কােয়েদ আযমেক
িনেয় েয েচতনা ও উপলদ্িধিট ফুেট উেঠেছ তার িকছু উদাহরণ েদয়া যাক। েবগম
সুিফয়া কামাল িলেখেছন,
“তসলীম লহ,েহ অমর প্রাণ!কােয়েদ আজমজািতর িপতা!
মুকুট িবহীন সম্রাট ওেগা!সকল মানব-মেনর িমতা।

অমা-িনশীেথর দৃর্গম পেথ আেলােকর দূত! অগ্রনায়ক!
িসপাহসালার!বন্দী জািতের আবার েদখােল মুক্িত-আেলাক।”
-(মািসক মােহ নও। ঢাকা,িডেসম্বর ১৯৫৯)।
অন্য এক কিবতায় িতিন িলেখেছন,
“জািতর পতাকা-তেল একত্িরত সকেল েতামাের
স্মরণ কিরেছ বাের বাের,
েতামার আসন আজও

সকেলর হৃদেয়র মােঝ

েতামাের লইয়া ভের আেছ।
যুেগ যুেগ তুিম তব দােনর প্রভায়
িচরঞ্জীব হেয় র’েব আপনারী িদব্িয মিহমায়।
কােয়েদ আজম। তবদান
মহাকাল-বক্ষ ভির রিহেব অম্লান।”
-(মািসক মােহ নও।ঢাকা,িডেসম্বর ১৯৫৫)।
সুিফয়া কামাল আেরক কিবতায় িলেখেছন,
“েহ িসপাহসালার! তব দৃপ্ত মেনারেথ
ছুটাইয়া টুটাইয়া িজন্দােনর দ্বার
আিনেল প্রদীপ্ত দীপ্িত ঘুচােয় শতাব্দী অন্ধকার
মৃত্যু নািহ েয প্রােণর ক্ষয় নািহ তার েদয়া দােন
লিভ আজাদীর স্বাদ,এজািত-জীবন তাহা জােন
েতামার জনম িদেন,েতামার স্মরণ িদেন
কােয়েদ আজম! তব নাম
েকািট কন্েঠ ধ্বিন ওেঠ,কেহ,লহ েমােদর সালাম।”

–(পাক-সমাচার।ঢাকা িডেসম্বর: ১৯৬৩)।
কােয়েদ কাযেমর সম্মােন কিব ফররুখ আহমদ িলেখেছন:
“েস িছল িদলীর,শক্িতমান এই দুিনয়ায়,
তর্জনী-সংেকেত যাঁর কাঁিপয়ােছ একদা িহমালা;
অন্ধ জুলমাত-ম্লান শর্বরী শ্রান্ত তমসায়
এেনিছল সহেজ েস জীবেনর তীব্র জ্েযািতর্জ্বালা
শৃংখিলত জনতার েস িনর্ভীক িনশান-বর্দারবহু িদন বহু বর্ষ িনেজের জ্বালােয় িতেল িতেল
িদেয় েগেছ অিনর্বাণ আজাদীর িবিচত্র সম্ভারঃ
িদশাহারা জািতেক েস িনেয় েগেছ মুক্িতর মঞ্িজেল।

েস মুক্িত,আজাদী েসই প্রমূর্ত একক সাধনায়,
অদম্য,অনমনীয় যার মােঝ িছল না সংশয়,
জািতেক মঞ্িজেল এেন যিদও েস িনেয়েছ িবদায়,
এ জািতর হৃদিপন্েড েরেখ েগেছ আপন হৃদয়।
….
কােয়েদর পথ িচেন বাঁচােবা এ পাক হুকুমত।
কিলজার খুন িদেয় িতেল িতেল,িকম্বা এক সােথ
িনর্ভীক জামাতবদ্ধ অকৃপণ রক্ত িবিনমেয়
িবজয়ী শত্রুর ‘পের,অকম্িপত দুর্ধর্ষ সংগ্রােম
েনতার আদর্শ িনেয় আজাদীর পূর্ণতার পেথ
উদ্বুদ্ধ বাণীেত তার গ’েড় যােবা এ পাক ওতান,

বাঁচােবা মর্যাদা তার –েয মর্যাদা মহান িপতার
এ েদেশর প্রিত পথ যার দীপ্ত স্মৃিতর প্রতীক,
তার অসমাপ্ত কাজ আমােদর দািয়ত্ব িবশাল।”
-(বার্িষকী) নয়া সড়ক
(শােহদ আলী সংকিলত, ১৯৮৯)
কােয়েদ আজম স্মরেণ িসকান্দার আবু জাফর িলেখেছন,
“েডােবিন েয রিব,েনেভিন েয আেলা
মুিছেব না েকান কােল,
এই কােল পৃিথবীর ভােল
জ্েযািত-প্রদীপ্ত উজ্বল েসই
সূর্য্েযর প্রিতভাস
েস রিচয়া েগেছ মৃত্যুিবহীন
আপনার ইিতহাস।
েস ছড়ােয় েগেছ মৃত্যুঞ্জয়ী
মহাজীবেনর বীজ,
েস েফাটােয় েগেছ লক্ষ বুেকর
িতিমর সরসী নীের
িচর প্রভােতর আনন্দ সরিসজ।
মৃত্যু ‘অতীত জীবন তাহার
মৃত্যু সাগর তীের
িদগন্তহীন সীমা িবস্তৃত জীবেনর মহােদেশ
যুগ-যুগান্ত েস আিসেব িফির িফের।

বহু মৃত্যুর িদগন্ত হেত েস এেনেছ েকেড়
জীবেনর সম্মান;
ক্ষয় নািহ তার নািহ তার অবসান।
অযুত েমৗন কন্ঠ ভিরয়া নব জীবেনর গান
েফাটা েয বাের বাের
মৃত্যু িক তাের স্তব্ধ কিরেত পাের?
-(শােহদ আলী সংকিলত,১৯৮৯)
আওয়ামী লীগ আমেলর রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালেয়র িভিস এবং বাংলা এ্যাকােডমীর
সােবক মহাপিরচালক ডঃ মাযহারুল ইসলাম িলেখেছন,
“সহসা আেলার পরশ লাগােলা
প্রােণ প্রােণ এক েচতনা জাগেলা
আধার দুয়ার খুেল েগল সম্মুেখ
েক তুিম েহ নব-পথ-সন্ধানী আেলাকদ্রষ্টা?
েক তুিম নতুন মািটর স্রষ্টা?
…
েয এেনেছ বুক জুেড় আশ্বাস
েয িদেয়েছ সত্তা িনেয় বাঁচবার িবশ্বাস
অগণন মানুেষর হৃদয়-মঞ্িজেল
-েস আমার কােযেদ আজম
আমার তন্ত্রীেত যার ঈমােনর একতার
শৃঙ্খলার উিঠেছ ঝংকার
সুন্দর মধুর মেনারম।”-(শােহদ আলী সংকিলত, ১৯৮৯)
ড. মাজহারুল ইসলাম অন্য এক কিবতায় কােয়েদ আযম সম্পর্েক িলেখেছন,

“আঁধােরর গ্লািনভরা জািতর জীবন
েকাথাও িছল না েযন প্রাণ স্পন্দন
মৃত্যু-তুহীন িদন গুেণ গুেণ এখােন ওখােন
শুধু েযন বারবার চিলষ্ণু পেখর প্রান্েত েছদ েটেন আেন
ম্লান পথ হেয় ওেঠ আেরা ঘন ম্লান
আঁধাের িবলীন হেলা মুক্িত-সন্ধান।
তারপর মৃত্যু-জয়ী েস এক ৈসিনক
সৃষ্িটর আনন্দ িনেয় েনেম এেলা আঁধােরর পেথ
েচােখ মুেখ অপূর্ব স্বপন
হােত আঁকা অপরূপ নতুন েদেশর রূপায়ন
এ মািটেত েস এক িবস্ময়,
মৃত বুেক প্রাণ এেলা
মুক্িতর েচতনা এেলা।
প্রাণ যাক তবু েসই স্বপ্ন েহাক জয়
িনর্িবকার ত্যােগর আহবান!
পেথ পেথ রক্েতর আহবান।
-মািটর ফসল, -(শােহদ আলী সংকিলত,১৯৮৯)
কাজী নজরুল ইসলাম িলেখেছন,
“মুসিলম লীেগর আন্েদালন েযরূপ গদাই-লস্করী চােল চলিছল, তােত আিম আমার
অন্তের েকান িবপুল সম্ভাবনার আশার আেলাক েদখেত পাইিন। হঠাৎ লীগ েনতা
কােয়েদ আজম েযিদন পািকস্তােনর কথা তুেল হুংকার িদেয় উঠেলন -“আমরা ব্িরিটশ
ও িহন্দু ফ্রন্েট ভারেতর পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করব” েসিদন আিম
উল্লােস চীৎকার কের বেলিছলাম –হাঁ, এেতািদেন একজন ‘িসপাহসালার’ েসনাপিত
এেলন। আমার েতেজর তেলায়ার তখন ঝলমল কের উঠেলা।”-(শােহদ আলী সংকিলত,১৯৮৯)

বাংলা একােডমীর সােবক মহাপিরচালক এবং ঢাকা ও রাজশাহী িবশ্বিবদ্যালেয়র
অধ্যাপক জনাব আবু েহনা েমাস্তাফা কামাল কােয়েদ আজেমর সম্মােন িলেখেছন,
“প্রদীপ্ত েচােখ আবার আকাশেক েদখলাম
পড়লাম এক উজ্বল ইিতহাসঃ
েস ইিতহােসর পাতায় পাতায় একিট েসানালী নাম…
আবার আমরা আমরা েচাখ তুেল তাই েদখলাম এ আকাশ।

েতামােক েজেনিছ আকােশর েচেয় বড়—
সাগেরর েচেয় অেনক মহত্তর—
েকননা ক্লান্ত েচােখর পাতায় নতুন আেলার ঝড়
তুিম এেন িদেল।নতুন েজায়ার ছুঁেয় েগল বন্দর।
-(মািসক মােহ নও,ঢাকা িডেসম্বর ১৯৫৩)
কিব বন্েদআলী িময়া িলেখেছন,
“জািতর জনক –েতামাের সালাম!
পাক-ভারেতর ইিতহােস েতামার নাম েলখা রইেলা।
েলখা রইেলা কােলর পাতায়,
শতাব্দীর অন্ধ কারাগােরর দ্বার েঠেল
েহ জ্েযািতর্ময়,পরাধীন মুসিলম জাহােন তুিম এেল।
েতামার আিবর্ভােব খেস পড়েলা েগালামীর িজঞ্িজর।”
-(মািসক মােহ নও,ঢাকা, িডেসম্বর ১৯৫৩)

কােয়েদ আজেমর মৃত্যুেত ৈসয়দ আলী আহসান িলেখেছন,
“অনুর্বর প্রহের আমার-প্রাণ িদেল সুর িদেল তুিম,

আমার মৃত্িতকালদ্ধ ফসেলর িভত্িতভূিম তুিম।
প্রিতকূল প্রহেরর প্রবঞ্চনা িফের েগল অসীম কুন্ঠায়,
আসলাম দীপ্ত পেথ খরতর সূর্েযর আশায়।
তুিম েস সূর্েযর িদন,তুিম তার আরম্েভর প্রভা,
সবুেজর সমােরাহ জীবেনর দগ্ধ িদন
প্রােণর বহ্িনব েমােহ েজেগ উেঠ নতুন সঙ্গীেতঅপূর্ণ জীবন আজ পিরপূর্ণ হেলা বন্ধু েতামার ইঙ্িগেত।
…
মানব কন্েঠ েয সুর জাগােল তুিম,
েস সুের এবার তুেল কল্েলাল আমার জন্মভূিম।
–

নয়া সড়ক (বার্িষকী),(সংকলেন শােহদ আলী, ১৯৮৯)।

এমন িক প্রখ্যাত বামপন্থী তরুণ কিব সুকান্ত ভট্টাচার্য কােয়েদ আজেমর
প্রিত শ্রদ্ধা জািনেয় েয কিবতািট িলেখিছেলন েসিটও অনন্য। তার িকছু অংশ
হলঃ
“তপস্যা েশষ,ভাঙ্েগা আজ েমৗনতা,
দুর্েগর দ্বার েখােলা িবিনদ্র দ্বারী,
শত্রুরা মূঢ়,সম্ভােষ স্বাধীনতা,
আমরা জেয়র সাগের জমােবা পািড়,
আজেক এ-েদশ শুেনেছ েয ব্রত কথা
েসানার খাঁচার সঙ্েগ তাইেতা আিড়।”
সুকান্েতর এ কিবতািট প্রকািশত হেয়িছল ১৯৪৭ েয়র স্বাধীনতা পূর্বকােল ৈদিনক
আজাদ

পত্িরকায়।

একােডমীর

ত্ৈর

পের
মািসক

ড.

আিনসুজ্জামােনর

সািহত্য

১৩৯১ (জুলাই-আগস্ট) সংখ্যায়।

পত্িরকা

সংগ্রেহ

প্রকািশত

“উত্তরািধকার”

এর

হয়

বাংলা

শ্রাবন-আশ্িবন

ঢাকা

িবশ্বিবদ্যালেয়র

বাংলা

িবভােগর

এক

সমেয়র

েচয়ারম্যান

মিনরুজ্জামান িলেখেছন কােয়েদ আজেমর জন্মিদন উপলক্েষ িলেখেছন,
“তুিম েনই,িক আশ্চর্য,তবু তুিম আছএ অসীম িবস্মেয়
িচেনিছ আমার েদশ।অন্ধকাের
েযখােন জ্বালােল আেলা,রাত্িরর িমনাের
েশানােল সমুদ্র-বালী;েসই তােক
যতই বাঁধুক বন্যা ঝড়-ঝঞ্ঝা যন্ত্রণার পাঁেক
েস শুধু প্রদীপ্ত মুখ,
দৃঢ়কন্ঠ উচ্চিকত।একাগ্র উৎসুক
আিম –িছেনিছ েতামােক প্রিত শ্বােসর হাওয়ায়
মেন মেন
ঘােসর িশিশের,মৃদু নক্ষত্েরর রূপািল জীবেন
েদিখিছ প্েরাজ্বল হৃদেয়।তাই
জন্মিদন প্রিতিদন,েজেনিছ েতামাের।”
– মািসক মােহ –নও,ঢাকা।িডেসম্বর ১৯৫৬।
কােয়েদ আজেমর স্মরেণ িকরণশঙ্কর েসনগুপ্ত িলেখেছন,
“িদেক িদেক উদ্যত িনশানা;
নব রাষ্ট্র জাতীয় েচতনা,
অবজ্ঞার অন্ধকাের লুপ্ত েকািট প্রাণ,
আজ তা’রা আপনার েশৗর্েয আস্থাবান
অসীম সাহস বুেক, বাহুতেট আেস নব বল;
কর্মদীপ্ত পািকস্তােন েকািট প্রাণ তরঙ্গ চঞ্চল।”

েমাহম্মদ

…
বেন বেন পাহােড় ও ঘােস
আজাদী বন্যা এন যাদুদণ্ড িদেয়
জাগােলন সুপ্িতমগ্ন পাষাণ-পুরীেক
এই িবংশ শতেকর েকান যাদুকর!
নবরাষ্ট্র গঠেনর অেমাঘ আহবান!
-মািসক িদলরুবা, (সংগ্রেহ শােহদ আলী, ১৯৮৯।
িশক্ষািবদ,

কিব

ও

গেবষক

েমাফাখখারুল

ইসলাম

িলেখেছন,
“কােয়েদ আজম! কােয়েদ আজম! েক বেল মেরছ তুিম?
গুরু িজহােদর রণ-প্রস্তুিতেত হয়েতা পেড়ছ ঘুিম!
ঝড়-তুফােন ঝাপটা সেয়ছ সারা রাত েজেগ েজেগ,
েভােরর পবেন ঢুিলয়া পেড়ছ রােতর তন্দ্রােবেগ!
যাত্রা-ঘণ্টা েতমিন বািজেছ দূর পেথ ঠুনঠুিন,
েতামার কন্ঠ সমান আেবেগ আেজা েহঁেক ওেঠ শুিন!
আেজা েহঁেক ওেঠঃ এক পা-ও নেহ িপছুপােন কভূ নয়!
শািণত জ্ঞােনর েতগ েহেন চেলা েযথা আেছ সংশয়!
িছেল সম্মুেখ, এবার েমােদর পশ্চােত শুধু এেল,
েতামার মেনর তাকত েমােদর সমূেখ িদেতেছ েঠেল।

তাই আেজা চিল –আেজা চিল তব পথ,
আমার েয নাই কাঁিদবার ফুরসৎ!
তুিম ত হুকুম কেরািন এখেনা থািমেত পেথর মােঝ,

কােয়েদ

আজেমর

মৃত্যুেত

অশ্রু মিছয়া সমতােল তাই চিলেতিছ রণ-সােজ।

এই ধিরলাম েতামার িনশান পুনঃ!
ঝঞ্ঝার েবগ, মৃত্যু-তুফান েকােনা
েনায়ােত কখন পািরেব না এের, পািরেব না লাজ িদেত;
আমরা রক্ত িজম্মা রিহল এর মান রক্িষেত।”
-কাব্য বীিথ, ১৯৫৪।
কােয়েদ আজম স্মরেণ কিব তািলম েহােসন িলেখেছন,
“িজন্েদগানীর মুক্িত িদশারী,েহ িজন্দা মুসিলম!
তব রশ্িমর সম্পাত আেছ চাঁদ িসতারার পের।
েস চাঁদ-িসতারা িনশান আমার –আেলািকত অন্তর,
গুমরাহা রােত পথ হারােবা না-লহ এই িনর্ভর।

িজন্েদগানীর মুক্িত িদশারী, েহ িজন্দা মুসিলম!
রুদ্ধ আঁধার িজন্দাের িদেল আেলার তসলীম।
স্েবচ্ছা-বন্দী দীন আত্মাের েদখােল রােহ নাজাত,
মৃত্যু –তন্দ্র মুর্চ্ছাতুেরর িপয়ােল আবহায়াত!
কার ইশেকর পরশ েছাঁয়ােল, েহ েমার আতশী সাকী?
নয়া িজন্েদগী তহুরা –েনশায় েকান মাশুেকর লািগ
শত মৃত্যুর পারাইয়া আিস জীবেনর ময়দােনিবজয় িনশান আেধা-চাঁদ আঁকা িনশােনর আহবােন।
…..

েকাথা উেড় যায় মৃত্যু-শংকা খুদীেত দৃপ্ত হেয়
খুেনর দিরয়া পািড় িদই আঁিধ-েতাফান মাথায় লেয়।
অন্তের লিভ েতামার িদদার, বন্দের বন্দের
আেলা-ঝলমল আকােশ আমার েহলালী িনশান ওেড়।
-িদশাির (সংগ্রেহ শােহদ আলী, ১৯৮৯)
কিব েবনিজর আহমদ িলেখেছন,
“েহ কােয়দ নতুন িদেনর,
এ-ও তব দান
িমথ্যার আঁধার টুিট আেলােকর গান
এ-ও তব দান।
…
েহ কােয়দ নতুন িদেনর
মৃত্যু নেহ তব অবসান,
জীবন্ত সূর্েযর মেতা িবশ্েবর মানস েলােক
তুিমও েয মৃত্যু –জয়ী অমৃত-সন্তান।
-(কাব্য বীিথ, ১৯৫৪)।
কােয়েদ আজেমর স্মরেণ কিব ফজল শাহাবুদ্দীন িলেখেছন,
“তুিম এেল েহ নািবক,প্রভােতর পানপাত্র হােত
আঁধাের মুখর েহাল জীবেনর প্রদীপ্ত শপেথ
রাত্িরর বন্দর েথেক েমৗসমীর হািসন ঊষায়।
অেনক ঝেড়র পর মুিঠ মুিঠ প্রভােতর আেলা
িবদীর্ণ রাত্িরর েশেষ রক্ত বীজ মােঠেত ছড়ােলা।”

-মািসক মােহ নও,ঢাকা,িডেসম্বর ১৯৫৬।

েকন এ অকৃত্িরম ভালবাসা?
কােয়েদ

আযম

েমাহম্মদ

আলী

িজন্নাহরপ্রিত

বাঙালী

মুসিলেমর

এরূপ

গভীর

ভালবাসার সুদীর্ঘ ইিতহাস আেছ। ব্িরিটেশর েগালামী েথেক মুক্িত লাভই বাঙালী
মুসিলেমর প্রকৃত স্বাধীনতা িছল না। ব্িরিটশ শাসেনর অবসােনর সােথ সােথ
তােদর

জন্য

অেপক্ষায়

িছল

েগালামীর

আেরকিট

ভয়ংকর

িজঞ্িজর।

েসিট

আিধপত্যবািদ বর্ণ িহন্দুেদর। ইংেরেজর েগালামী েথেক মুক্িত পাওয়ার েচেয়ও
কিঠন

িছল

অিত

ইংেরজেদর

িনষ্ঠুর

আমেল

ও

মুসিলম

িনর্দয়

িহন্দুেদর

নারী-পুরুষেদর

খপ্পর

হত্যা,

েথেক

মসিজদ

মুক্িত

ধ্বংস

ও

পাওয়া।
মুসিলম

নারীেদর ধর্ষেণর লক্ষ্েয হাজার হাজার সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গার আেয়াজন হয়িন।
িকন্তু

ব্িরিটশ

সংস্কৃিত।

শাসেনর

িহন্দু

অবসােনর

পর

েনতৃত্বাধীন

ভারতীয়

কংগ্েরস

রাজনীিতর

চাচ্িছল

এিটই

ভারতীয়

প্রবলতম
মুসিলমেদর

পরাধীনতার খাঁচােত পুরেত।বাঙালী মুসিলমেদর জন্য তাই অপিরহার্য িছল ইংেরজ
ও িহন্দু –উভেয়র েগালামী েথেক স্বাধীনতা লাভ। ১৯৪৭ সােল েসিটই সম্ভব হয়
পািকস্তান প্রিতষ্ঠার মধ্য িদেয়।কােয়েদ আযম েমাহম্মদ আলী িজন্নাহ িছেলন
েস

আন্েদালেনর

মহান

েনতা।

গান্িধ

না

হেলও

ভারত

ব্িরিটেশর

শাসন

েথেক

স্বাধীনতা েপত। িকন্তু পািকস্তান প্রিতষ্ঠার জন্য প্রেয়াজন িছল কােয়েদ
আযেমর ন্যায় েযাগ্য েনতৃত্ব -িযিন একতাবদ্ধ করেত েপেরিছেলন িবশাল ভারেতর
নানা ভাষা, নানা অঞ্চল,নানা মজহাব ও নানা েফরকার মুসিলমেদর।
পািকস্তান প্রিতষ্ঠার মাধ্যেম বাংলার মুসিলমেদর েয উপকারিট েমাহম্মদ আলী
িজন্নাহ কেরেছন তা ইখিতয়ার েমাহম্মদ িবন বখিতয়ার িখলিজর বঙ্গিবজেয়র পর আর
েকউ কেরনিন। মাতৃভাষার িদক িদেয় িতিন িছেলন গুজরািট। েবেড় উেঠেছন করািচ ও
মুম্বাইেত। এরপরও বাঙালী মুসলমােনর ভাগ্য পিরবর্তেন েয েকান বাঙালীর েচেয়
এই অবাঙালী ব্যক্িতর ভূিমকািটই সবেচেয় বড় ।নইেল বাঙালী মুসলমােনর স্বাধীন
ভােব েবেড় উঠার স্বপ্নিট িনছক স্বপ্নই েথেক েযত। পািকস্তান প্রিতষ্ঠা
পাওয়ােত

একমাত্র

ব্যবসায়ী,

ঢাকা

সাংবািদক,

শহের

েয

কৃিষিবদ,

সংখ্যক

ডাক্তার,

সামিরক

অিফসার

ইঞ্িজনীয়ার,
ও

অন্যান্য

িশক্ষক,
িশক্িষত

েপশাজীবীেদর বসবাস তা সমগ্র ভারেতর ২০ েকািট মুসিলেমর মােঝ েনই। ভারেতর
জনসংখ্যার ১৫% ভাগ মুসিলম, অথচ সরকাির চাকুিরেত তােদর অনুপাত শতকরা িতন
ভাগও নয়। এ তথ্যিট এমনিক ২০০৬ সােল সাচার কিমিটর ন্যায় িদল্িল সরকার
কর্তৃক

িনেয়াগকৃত

তদন্ত

কিমিটর

িরেপার্েটও

প্রকাশ

েপেয়েছ।

ইখিতয়ার

েমাহম্মদ িবন বখিতয়ার িখলিজ বঙ্গ-িবজয় কের মুক্িত িদেয়িছেলন েপৗত্তিলকতার
অিভশাপ

েথেক।িতিন

সন্ধান

িদেয়িছেলন

জান্নােতর

পেথর।দুর্বৃত্ত

িহন্দু

রাজার কুফুির শাসন িবলুপ্ত কের িতিন সুেযাগ কের িদেয়িছেলন বঙ্গভূিমেত
প্রথম

শিরয়েতর

সুেযাগ

আইন

েপেয়িছল

প্রিতষ্ঠার।

মুসিলম

রূেপ

এভােব

েবেড়

বাংলার

উঠার।

একই

িবশাল
রূপ

জনেগাষ্ঠী

সুেযাগ

েসিদন

সৃষ্িট

হয়

পািকস্তান প্রিতষ্ঠার মধ্য িদেয়।
পরাধীন জীবেন িক ন্যায় িবচার ও ন্যায্য িহস্যা আশা করা যায়?ভারেত মুসিলম
িবেরাধী দাঙ্গাগুেলায় হাজার হাজার মুসিলম িনহত হয়, হাজার হাজার মুসিলম
নারী েতা ধর্িষতা হয় -িকন্তু েস অপরােধ িক কােরা শাস্িত হয়? িদন-দুপুের
ঐিতহািসক বাবরী মসিজদ ধ্বংস হেলও পুিলশ েসিট রুেখ নাই, কাউেক গ্েরফতারও
কের নাই।এরপরও িক বুঝেত বাঁিক থােক, িহন্দু ভারেত মুসিলমেদর পরাধীনতা
কতটা ভয়ংকর। মুসিলমেদর জন্য ভারেতর বুেক যা বরাদ্দ রাখা হেয়েছ তা হেলা
পরাধীনতার

িশকল।

১৯৪৭’েয়

পরাধীনতার

িজঞ্িজর

েথেক

মুক্িত

না

িমলেল

বাংলােদেশর মুসিলমেদর অবস্থাও েয ভারতীয় মুসিলমেদর মত হত -তা িনেয় িক
সন্েদহ

আেছ?

অথচ

বাঙালী

েসক্যুলািরস্টেদর

কােছ

পািকস্তানী

আমেলর

েস

স্বাধীনতা পরাধীনতা মেন হেয়েছ। বরং স্বাধীনতা গণ্য হেয়েছ মুসিলেমর বঞ্চনা
ও িনর্যাতেনর ভারতীয় মেডল। ১৯৪৭’েয়র ভারত িবভক্িতর েবদনায় এখেনা তারা
কাতর। একাত্তের বাঙালী মুসিলেমর গলায় পরাধীনতার িশকল পড়ােনার জন্যই েশখ
মুিজব

ও

তার

সহচরগণ

এেনিছেলন।

তাজুদ্দীেনর

পরাধীনতার

সনদ;

ভারতীয়
৭

েসনাবািহনীেক

দফা

বাংলােদেশর

এবং

বাংলােদেশর

মুিজেবর

স্বাধীনতার

২৫

সালা

অভ্যন্তের

নয়।বাংলােদেশর

চুক্িত

িছল

ইিতহােস

েডেক
মূলত

যােদরেক

সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ বাঙালী রূেপ েপশ করা হচ্েছ তারা েতা বাংলােদেশর
েবরুবাড়ী ধের রাখেত পািরিন। িতনিবঘা কিরেডারও িফিরেয় আনেত পািরিন। পদ্মার
পািনও আনেত পািরিন। ক্ষমতায়থাকা কােল বড় বড় প্রিতষ্ঠােনর নাম িনেজর নােম
করা

যায়।

অর্থ

িদেয়

মুর্িতও

গিড়েয়

েনয়া

যায়।এমন

িক

চাটুকরেদর

িদেয়

সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ বাঙালীর উপাধীও েনয়া যায়। িকন্তু ভালবাসা িনংড়ােনা
কিবতাও িক িলিখেয় েনয়া যায়?
অবাঙালীেদর ঘৃনা করা ও বাংলােদশীেদর সকল ব্যর্থতার জন্য পািকস্তানেক দায়ী
করা –এিটই বাঙালী েসক্যুলািরস্টেদর চিরত্েরর প্রধানতম িদক। অথচ বাঙালী
মুসিলেমর রাজৈনিতক ইিতহােস েয দুই জন ব্যক্িতর দান সর্বািধক -তােদর েকউই
বাঙালী

নন।

তারা

হেলন

কােয়েদ

আযম

মুহম্মদ

আলী

িজন্নাহ

এবং

ইখিতয়ার

মুহাম্মদ িবন বখিতয়ার িখলিজ। তাছাড়া বাঙালী মুসিলেমর হৃদেয়র সবটুকু জুেড়
িযিন বেস আেছন িতিনও বাংলােদশ বা বাংলা ভাষার েকউ নন। িতিন হেলন মহান
নবীজী, মানব সভ্যতার শ্েরষ্ঠ মানব এবং অবাঙালী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তাই
ভাষার নােম প্রাচীর গেড় বাংলার মুসিলমেদরেক িক তােদর অবাঙালী আপনজনেদর
েথেক দূের রাখা যায়? ভাষা, বর্ণ, েগাত্র বা ভূেগােলর নােম িবেভেদর েদয়াল
গড়া

ইসলােম

এ

জন্যই

হারাম।

অথচ

েস

জঘন্য

হারাম

কাজিট

িনেয়ই

বাঙালী

জাতীয়তাবাদীেদর

রাজনীিত

ও

িশক্ষা-সংস্কৃিত।

মুসিলেমর

বন্ধনিট

হেলা

ঈমােনর। পািকস্তানী আমেল ভাষার নােম েস িনিষদ্ধ েদয়াল গড়ার কাজিট হয়িন।
বরং

েস

েদয়াল

ভাঙ্গার

কাজিটই

হেয়িছল।

তাই

অসংখ্য

িপতামাতা

অবাঙালী

িজন্নাহর নােম িনজ সন্তানেদর নাম েরেখেছন। িজন্নাহর স্মৃিতেক স্মরণীয়
করেত

েদেশর

মানুষ

তার

নােম

অসংখ্য

প্রিতষ্ঠান

গেড়েছ।

েকান

হানাদার,

দখলদার বা ঔপিনেবিশক শাসেনর প্রিতষ্ঠাতার নােম িক েসিট হয়? িকন্তু েয
বাঙালী েসক্যুলািরস্টেদর েচতনার মানিচত্রিট আগ্রাসী শক্িতর হােত অিধকৃত তারা িক ইিতহােসর এ সত্য িবষয়গুিল বুঝবার সামর্থ্য রােখ? এরূপ মানিসক
িবকলাঙ্গতা িনেয় পািকস্তােনর ২৩ বছরেক উপিনেবিশক যুগ বলেব -েসিটই িক
স্বাভািবক নয়? আর েসিট না করেল বাঙালীর মেন িহন্দু ভারেতর বন্দনােক জােয়জ
করা যায় িক কের?

প্রাসঙ্িগক ভাবনা-৬
১.
ভারেতর উচ্চবর্েণর িহন্দুগণ িহন্দুেদর কল্যােণর মােঝ আনন্দ েখাঁেজ না।
তারা আনন্দ েখাঁেজ মুসিলমেদর ক্ষিত কের। িবিজিপ েস েচতনা িনেয়ই রাজনীিত
কের।

েতমন

এক

স্যািডস্িটক

েচতনার

কারেণই

িবিজিপ

সরকােরর

ব্যস্ততা

িহন্দুেদর কল্যাণ বৃদ্িধর বদেল কী ভােব মুসিলমেদর দুঃখ বাড়ােনা যায় -তা
িনেয়।

তারা

জােন,

িনর্বাচনগুিলেত

মুসিলমেদর

তােদর

েস

দুঃখ

ধারণা

বাড়ােল

সিঠক

তােদর

প্রমািণত

েভাটও
হেয়েছ।

বাড়েব।
িবিজিপ

িবগত
যতই

মুসিলমেদর খুন ও ধর্ষণ করেছ এবং যতই আগুণ িদেয়েছ তােদর ঘর ও েদাকান-পােট
-ততই বাড়েছ তােদর েভাট। িবেজিপর পক্েষ জনমেত িবশাল প্লাবন আেস ১৯৯২ সােল
-যখন তারা বাবির মসিজেদর ন্যায় একিট ঐিতহািসক মসিজদেক মািটর সােথ িমিশেয়
িদেয়িছল। ফেল েয িবেজিপর ভান্ডাের মাত্র কেয়ক দশক আেগ পার্লােমন্েট মাত্র
দুইিট িসট িছল, এখন েস পার্লােমন্েট তােদর িবশাল সংখ্যাগিরষ্ঠতা।
ভারতীয় দিলত েনতা রাম িবলাস পাসওয়ান বেলেছন, িবিজিপর এেজন্ডা িহন্দুেদর
উন্নয়ন নয়, বরং তােদর মূল এেজন্ডা হেলা মুসিলমেদর ক্ষিতর পিরমান বাড়ােনা।
এজন্যই তােদর মনেযাগ মসিজদ েভঁঙ্েগ ও মুসিলমেদর ঘের আগুণ িদেয় মুসিলমেদর
মেন কষ্ট েদয়া এবং তা িনেয় িনেজেদর মধ্েয উৎসব করা। এমন একিট অসভ্য

মানিসকতা শুধু আর.এস.এস বা িবেজিপর গুন্ডােদর মােঝই সীিমত নয়, বরং েসিট
ভারতীয় সুপ্িরম েকার্েটর িবচারকেদর মােঝও িবকট। ফেল মসিজদ ভাঙ্গার ন্যায়
অসভ্য অপরাধেক তারা পুরস্কৃত করেলা মসিজেদর িভটায় মন্িদর িনর্মােণর পক্েষ
রায় িদেয়। েস অসুস্থ্য েচতনায় প্রকট ভােব আক্রান্ত ভারতীয় পুিলশগণও। ফেল
মুসিলমেদর ঘের আগুণ িদেল, মসিজদ ভাঙ্গেল, মুসিলমেদর হত্যা বা ধর্ষণ করেল
ভারেত পুিলশ েস গুিলেত বাঁধা েদয় না। তাই েয হাজার হাজার মানুষ বাবরী
মসিজদ েভঁঙ্েগেছ তােদর পুিলশ বাধা েদয়িন। এবং গুজরােত যখন শত শত মুসিলম
ঘের ও েদাকানপােট আগুণ েদয়া হেলা এবং মুসিলমেদর হত্যা ও ধর্ষণ করা হেলা
তখনও বাধা েদয়িন।
এরূপ

অসভ্য

মানিসকতা

িহন্দুেদর

মােঝ

প্রকট

হওয়ােত

িবশ্েবর

সর্বাধীক

দিরদ্র জনেগাষ্িঠর বসবাস ভারেত। পািকস্তােন গরীব মানুেষর জন্য েযরূপ ইিদ
ফাউন্েডশন বা শওকত খানম কান্সার হাসপাতােলর ন্যায় িবশাল িবশাল েব-সরকাির
প্রিতষ্ঠান গেড় উেঠেছ এবং দিরদ্রেদর জন্য সরকাির অর্েথ েযরূপ লক্ষ লক্ষ
ঘর বানােনা হচ্েছ – ভারেত তা হচ্েছ না। ফেল ভারেত বহু েকািট মানুষেক
রাস্তাঘােট বসবাস ও েপশাব-পায়খানা করেত হয় এবং বহুলক্ষ মানুষেক িবনা
িচিকৎসায়

মারা

েযেত

হয়।

এবং

েলান

পিরেশাধ

না

করেত

েপের

প্রিতবছর

আত্মহত্যা কের বহু হাজার কৃষক। এমন িক বাংলােদেশর ন্যায় েদেশও হাজার
হাজার েকািট টাকার যাকাত-িফতরা প্রিত বছর গরীেবর ঘের েপৗঁেছ। ভারেতর
িহন্দুগণ ইসলােমর েস িনয়ামত েথেকও বঞ্িচত। এরূপ নানা কারেণ ভারেত িশশু ও
প্রসূিত

মােয়র

বাংলােদশীেদর

মােঝ
েচেয়ও

মৃত্যুর
কম

হার

এমন

ভারতীয়েদর

গড়

িক

বাংলােদেশর

আয়ু।

েস

েচেয়ও

অপ্িরয়

অধীক।

সত্য

এবং

কথাগুেলা

সম্প্রিত েবিরেয় এেসেছ অমর্ত্য েসেনর কথায়।
২.
িহন্দুগণ

পুিলশ,

িবচারক

বা

মন্ত্রী

হেলও

তারা

পক্ষপাতদুষ্ট

েগাঁড়া

িহন্দুই েথেক যায়। ফেল তােদর েচতনায় েথেক যায় িহন্দু-সুলভ তীব্র মুসিলম
িবেরাধী িহংস্রতা। আজ অবিধ তাই িক েকান িহন্দু িবচারক িহন্দুেদর িবরুদ্েধ
এবং ইসলাম ও মুসিলেমর পক্েষ রায় িদেয়েছ? তাই সাম্প্রিতক বছর গুেলােত
গুজরাত, েমাম্বাই, মুজাফ্ফর নগের যখন দাঙ্গা বািধেয় মুসিলমেদর হত্যা ও
ধর্ষণ করা হেলা, মুসিলমগণ পুিলশ েথেক েযমন িনরাপত্তা পায়িন, আদালত েথেকও
েতমন েকান িবচার পায়িন। তেব েশখ মুিজব ও েশখ হািসনার মত েকউ যিদ এ
আগ্রাসী িহন্দুেদর িবজয় বাডােত িনজ েদেশর স্বাধীনতা উজাড় কের েদয় তেব
তােক তারা েযমন বাহবা েদয়, েতমিন প্রিতরক্ষাও েদয়। তাই ভারেত মুসিলম
হত্যা

ও

েরেখেছ।

মসিজদ

ভাঙ্গেলও

বাংলােদেশ

তারা

েভাট-ডাকাত

হািসনােক

বাঁিচেয়

৩.
িহন্দুগণ

প্রথেম

িমথ্যা

রটায়,

তারপর

েস

িমথ্যার

পক্েষ

েপৗরািণক

কল্পকািহনী খাড়া কের। এরপর েস িমথ্যােক ধর্মীয় িবশ্বাস রূেপ জনগেণর মােঝ
জনপ্িরয়

কের।

িমথ্যােক

পের

এভােবই

আদালতও

িবজয়ী

করা

প্রমাণ

ছাড়াই

হেলা

ভারতীয়

েস

িমথ্যার

সুপ্িরম

পক্েষ

েকার্েটর

রায়

েদয়।

সাম্প্রিতক

রােয়। এমন িক ভারতীয় সুপ্িরম েকার্েটর রােয়ও বলা হেয়েছ তারা এ প্রমাণ
পা্য়িন েয, বাবির মসিজদ মন্িদেরর উপর গড়া হেয়িছল। িকন্তু এরপরও িমথ্যােক
িবজয়ী করা হেয়েছ। যুক্িত িহসােব রােয় বলা হেয়েছ, জনগেণর িবশ্বাস প্রমােণ
েকান

প্রমাণ

লােগ

না।

তাই

িহন্দুেদর

প্রচিলত

িবশ্বাসেক

েমেন

িনেয়ই

মসিজেদর ভূিমেত মন্িদর িনর্মাণর পক্েষ রায় েদয়া হেয়েছ। অথচ মসিজদ েয েকান
মন্িদেরর উপর গড়া হয়িন -মুসিলমেদর েস িবশ্বাস প্রমাণ করেত িবচারকেদর পক্ষ
েথেক

প্রমাণ

চাওয়া

হেয়েছ।

এেত

প্রমাণ

েমেল,

িবচারকগণ

রায়

িদেয়েছন

পক্ষপাতদুষ্ট েগাঁড়া িহন্দু রূেপ, িনরেপক্ষ িবচারক রূেপ নয়।
ভারেতর প্রধানমন্ত্রী নেরন্দ্র েমািদ বেল েবড়ায়, তােদর ঋিষগণ স্েপস িশেপ
আকােশ

উেড়

েবড়ােতা।

আেরা

বেল,

প্রাচীন

ভারেতর

িহন্দুগণ

সর্বপ্রথম

প্লাস্িটক সার্জািরর প্রবর্তন কের এবং তারাই হািতর নাক গেনেশর নােকর উপর
বিসেয় িদেয়েছ। একই রূপ িমথ্যাচােরর মধ্য িদেয় তারা পুরুেষর িলংগ, িনেজেদর
হােত গড়া পুতুল ও গরুেক পূজনীয় কেরেছ। বাবির মসিজেদর ন্যায় ৪০০ মসিজদ গড়া
হেয়েছ মন্িদর েভঙ্েগ –এরূপ অসংখ্য িমথ্যাও েয তারা এভােব জনগেণর মােঝ
জনপ্িরয় িবশ্বাস রূেপ প্রিতষ্ঠা িদেব তােতই বা অস্বাভািবক িক? বাবির
মসিজদ ভাঙ্গার পর নতুন ভােব বলা শুরু কেরেছ তাজমহলও মন্িদেরর উপর গড়া
হেয়েছ। দাবী তুলেছ েসখােনও মন্িদর গড়া হেব।
৪.
দুিনয়ার এ জীবন পরীক্ষা েনয়ার জন্য। পিবত্র েকার’আেন তাই বলা হেয়েছ,
“িতিনই (মহান আল্লাহ) মৃত্যু এবং জীবনেক সৃষ্িট কেরেছন এজন্য েয, িতিন
পরীক্ষা করেবন েতামােদর মধ্েয েক কর্েম উত্তম।” -( সুরা মুলক, আয়াত ২)।
তাই শুধু ঈমান আনেল বা নামায-েরাযা পালন করেল চেল না, পরীক্ষায় পাশ করেত
হয় েনক আমেলর মাধ্যেম। এখােন পরীক্ষা হয় েক আেখরােত জান্নােতর েযাগ্য এবং
েক

জাহান্নােমর

েযাগ্য

-েস

িবষয়িট

জানার

জন্য।

ফেল

এিট

মানব

জীবেনর

সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। চাকুির জীবেন পরীক্ষা ছাড়া প্রেমাশন েমেল
না। আর আেখরােতর প্রেমাশনিট েতা িবশাল। তাই িবশাল ও িনখুঁত হেলা পরীক্ষার
আেয়াজনিটও। পরীক্ষার হেল প্রিতিট ভাল ছাত্েরর থােক পােশর িচন্তা, তাই
একিট মুহুর্তও েস অপচয় কেরনা। পরীক্ষার হেল বেস তাই েকউ ঘুমায় না, গানবাজনা শুেন না বা জানালার পােশ দাঁিড়েয় প্রাকৃিতক দৃশ্য উপেভাগ কের না।
বরং প্রিতিট মুহুর্ত ব্যয় কের পরীক্ষার খাতায় স্েকার বাড়ােত।

পরীক্ষায় পােশর একই রূপ েচতনা কাজ কের প্রকৃত ঈমানদােরর জীবেন। তাই যারা
প্রকৃত ঈমানদার, তােদর মােঝ থােক েনক আমল বাড়ােনার িবরামহীন ব্যস্ততা।
এবং েসিট কবের যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। পরীক্ষায় পােশর মধ্েযই মাগিফরাত।
পিবত্র েকার’আেনও তািগদ েদয়া হেয়েছ েস মাগিফরাত লােভ প্রিতেযািগতা ও
তাড়াহুড়া করেত (সুরা হািদদ ও সুরা আল ইমরান দ্রষ্টব্য)। তাই মুিমেনর
জীবেন েকান েরটায়ারেমন্ট বা অবসর নাই। বড় দুিট েনক আমল হেলা জ্ঞানলাভ ও
জ্ঞান দান। এবং সর্বশ্েরষ্ঠ েনক আমলিট হেলা িজহাদ। তাই েয েদেশ প্রকৃত
ঈমানদারেদর

সংখ্যা

েবশী,

েস

েদেশ

জ্ঞােনর

রাজ্েয

েজায়ারিট

অিনবার্য।

েতমিন অিনবার্য হেলা ইসলােমর শত্রুশক্িতর িবরুদ্েধ লাগাতর িজহাদ। তারই
প্রমাণ েদখা েগেছ প্রাথিমক যুেগর মুসিলমেদর মােঝ। েস সময় এমন েকান সাহাবী
িছেলন না িযিন আেলম বা জ্ঞানী িছেলন। এবং এমন েকান সাহাবা িছেলন না িযিন
িনেজর জান ও মােলর েকারবানী েপশ করেত িজহােদ যানিন।
আরবী ভাষায় েকার’আেনর আেগ েকান িলিখত ব্ই িছল না। িকন্তু েস আরবী ভাষােত
১৪ শত বছর আেগ সমগ্র িবশ্ব মােঝ জ্ঞােনর সবেচেয় বড় ভান্ডার গেড় উেঠিছল।
েস সােথ এেসিছল িজহােদর েজায়ার। িজহােদর েস তীব্র েজায়াের পতন ঘেটিছল
েরামান সাম্রাজ্য ও পারিসক সাম্রাজ্য – েস সমেয়র এ দুিট িবশ্বশক্িতর। অথচ
আজ মুসিলম জাহােনর িচত্রিট সম্পূর্ণ িভন্ন। েনক আমেলর িবচাের তারা বড়ই
ৈদন্যতার

িশকার।

তারা

েযমন

জ্ঞােনর

রাজ্েয

নাই,

েতমিন

নাই

িজহােদর

রাজ্েযও। বরং েজায়ার এেনেছ দুর্বৃত্িতেত এবং আল্লাহর হুকুেমর িবরুদ্েধ
িবদ্েরােহ।
একিট েদেশর জনগণ পরীক্ষায় কী হাের েফল বা পাশ করেব -েসিটর িবচাের িক েস
েদেশর মসিজদ-মাদ্রাসা বা মানুেষর টুিপ-দািড় গণনা করার প্রেয়াজন পেড়? েদেশ
কীরূপ দুর্বৃত্িত ও েনক আমল হচ্েছ -তা েদেখই েতা িনর্ভূল একিট ধারণা
পাওয়া যায়। বাংলােদশ এ শতাব্দীর শুরুেত ৫ বার দুর্নীিতেত িবশ্েব প্রথম
হেয়েছ। এখনও েদশ েচার-ডাকাতেদর পুরাপুির দখেল। েদেশর প্রধানমন্ত্রী িনেজই
একজন

েভাট-ডাকাত।

চুির-ডাকািতর

পাশাপািশ

জ্ঞানার্জেনর

েনক

আমল

িবদায়

িনেয়েছ কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয় েথেক। েসখােন পয়দা হয় খুিন, ঘুষেখার, ধর্ষক,
চাঁদাবাজ

ও

নানারূপ

িবশ্বিবদ্যালেয়র
পরীক্ষার

হেল

দুর্বৃত্ত।

িশক্ষক

ও

বাংলােদশীরা

দুর্বৃত্েতর

িভিসগণও।
েয

কীরূপ

মহান

নায়ক-নািয়কায়
আল্লাহতায়ালার

গণহাের

েফল

করেছ

পিরণত

হেয়েছ

িনর্ধািরত

-েসিট

িক

এ

েদেশ

দুর্বৃত্িতর েজায়ার েদেখ বুঝেত বাঁিক থােক? দুর্বৃত্িতেত ডুেব েথেক িক
েনক আমেলর পরীক্ষায় পাশ করা যায়?
৫.
মানুষ তার ঘর েথেক েবর

হয় েকাথায় যােব েস িচন্তােক মগেজ েরেখ। তাই

রাস্তায় এক কদমও েকউ েফেলনা -েকাথায় েস যােব েসিট িঠক না কের। আেখরাত
হেলা

মানুেষর

জীবেনর

েশষ

িঠকানা।

এখােন

রেয়েছ

জান্নাত

ও

জাহান্নাম।

প্রকৃত বুদ্িধমান েতা তাঁরাই যারা জীবেন পথ চেল হৃদেয় জান্নােতর িঠকানা
েরেখ। এবং যার হৃদেয় জান্নােতর িঠকানা
েসই তালাশ কের েস িঠকানায় েপৗঁছার িসরাতুল মুস্তাকীম তথা েকার’আেনর পথ।
৬.
কােরা মৃত্যুেত “ইন্না িলল্লািহ ওয়া ইন্না ইলাইিহর রািজয়ুন” পড়া হয়।
“িনশ্চ্য়ই সবাই আল্লাহর জন্য এবং িনশ্চয়ই সবাইেক তাঁর কােছ িফের েযেত
হেব” -একজন ব্যক্িত মারা িগেয় েসিটই অন্যেদর িশিখেয় যায়। প্রকৃত কল্যাণ
েতা এ েচতনািট শুধু অন্েযর মৃত্যুেত নয়, িনজ জীবেনর প্রিত মুহুর্েত হৃদেয়
িনেয় বাঁচায়।
৭.
ভারেতর উগ্র িহন্দু সংগঠনগুিল েসাসাল িমিডয়ােত ৪০০ মসিজেদর তািলকা প্রকাশ
কেরেছ। অেনকগুিল তােদর গয়া, কািশ ও মথুরােত। েস গুিলেক ধ্বংস করা এখন
তােদর নতুন টারেগট। উগ্র িহন্দু সংগঠনগুিলর লক্ষ্য িতনিটঃ এক). ৈদিহক
ভােব মুসিলমেদর িনর্মূল; দুই). মুসিলমেদর েচতনা েথেক ইসলাম িবলুপ্িত;
িতন).

মুসিলম

প্রিতষ্ঠানগুিল

েযমন

মসিজদগুিলর

িনর্মূল।

তারা

ভাবেছ

এ

ভােবই ভারতভূিম মুসিলম শূন্য বা মুসিলেমর প্রভাবশূন্য করা যােব।
৮.
মসিজেদর মািলকানা একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার। েয ভূিমেত একবার মসিজদ
িনর্িমত হয় েস ভূিম আল্লাহর হেয় যায়। েকান আদালেতর এ অিধকার থােক না েয,
মসিজেদর ভূিমেত কাউেক মন্িদর িনর্মােণর অিধকার িদেব। প্রিতিট মুসিলেমর
ঈমানী দায়ভার হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার েস মািলকানােক প্রিতরক্ষা েদয়া।
প্রশ্ন

হেলা,

মুসিলমগণ

আল্লাহর

ঘেরর

প্রিতরক্ষা

েদয়ার

কােজ

যিদ

দািয়ত্বহীন হয়, তেব মহান আল্লাহতায়ালাও িক তােদর ঘেরর িনরাপত্তা িদেবন?
তাই ভারতীয় মুসিলমেদর সামেন এখন এক িবশাল পরীক্ষা। আল্লাহতায়ালার ঘেরর
িনর্মূল স্বেচােখ েদেখও যিদ ২০ েকািট ভারতীয় মুসিলম নীরব থােক তেব তােদর
উপর মহান আল্লাহতায়ালার আযাবও অিনবার্য হেয় উঠেব। তখন িবপেদ পড়েব তােদর
িনেজেদর ঘরও। ১২/১১/২০১৯

সাম্প্রিতক পিরস্িথিত ও ভাবনা৫
১.
প্রকাশ্য

িদবােলােক

মসিজদ

ভাঙ্গেল,

মুসিলমেদর

হত্যা

করেল

এবং

মুসিলম

নারীেদর ধর্ষণ করেল -ভারেতর আদালেত তার িবচার হয় না। ২০০২ সােল একমাত্র
গুজরােতর আহেমদাবাদ শহেরই ৩ হাজােরর েবশী মুসিলম নারী, পুরুষ এবং িশশুেক
হত্যা করা হেয়েছ। অেনকেক হত্যা করা হেয়েছ আগুেণ েফেল। ধর্িষতা হেয়েছ শত
শত

নারী।

তখন

নেরন্দ্র

েমাদী

িছল

গুজরােতর

মুখ্য

মন্ত্রী।

েমাদী

েস

দাঙ্গা থামােত েকান উদ্েযাগই েনয়িন। েস হত্যাকান্েড হাজার হাজার িহন্দু
অংশ িনেয়িছল। িকন্তু ক’জেনর শাস্িত হেয়েছ? আসামী িছল নেরন্দ্র েমাদী ও
তার ডান হাত অিমত শাহ। িকন্তু েকান মামলােতই তােদরেক হািজর হেত হয়িন।
নেরন্দ্র

েমাদী

এখন

ভারেতর

প্রধানমন্ত্রী

এবং

অিমন

শাহ

স্বরাষ্ট্র

মন্ত্রী।
১৯৪৭ সােল স্বাধীনতা লােভর পর েথেক বহু হাজার দাঙ্গা বাধােনা হেয়েছ।
মুসিলমেদর ঘের আগুন েদয়া ও মুসিলমেদর হত্যা করা এখন আর শুধু দাঙ্গা নয়,
পিরণত হেয়েছ ভারতীয় সংস্কৃিতেত। গরুর েগাশেতা খাওয়ার অিভেযােগ রাস্তায়
িপিটেয় হত্যা করা হচ্েছ। মুসিলমগণ রাস্তায় টুিপ মাথায় িদেয় েবরুেত ভয়
পায়। তােদর মূল অপরাধিট হেলা, ভারেত প্রায় ৭ শত বছেরর মুসিলম শাসন। যারা
শাসন কেরিছল তােদর মৃত্যু হওয়ােত প্রিতেশাধ িনচ্েছ আজেকর মুসিলমেদর হত্যা
ও ধর্ষণ কের।
েয ভারত মুসিলম িনর্মূেলর এমন সিহংস রাজনীিত ও সংস্কৃিতেক প্রশ্রয় েদয় েস

ভারতেক

অিত

অন্তরঙ্গ

বন্ধু

মেন

করেতন

েশখ

মুিজব।

বন্ধু

মেন

কের

একাত্তের যারা ভারেতর আশ্রেয়, প্রশ্রেয় ও অর্েথ প্রিতপািলত হেয়িছল েস
মুক্িতযাদ্ধারাও। েস ভারেতর প্রশংসায় গদ গদ েশখ হািসনা। বস্তুতঃ েভাট
ডাকাত হািসনার রক্ষক হেলা ভারত। ফেল ভারেত যত মসিজদই ভাঙ্গা েহাক না েকন,
যত মুসিলমই িনহত বা ধর্িষতা েহাক না েকন -হািসনা তার িনন্দা করেত রাজী
নয়। িনন্দা করেত রাজী নয় সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ বাঙালী রূেপ িচত্িরত করা
হয় েয মুক্িতেযাদ্ধােদর তারাও। বাংলােদশী হওয়ার অর্থ েযন গলায় েশখ মুিজব
ও েশখ হািসনার ন্যায় ভারেতর প্রিত েগালাম সুলভ দাসত্েবর রিশ িনেয় বাঁচা।
েস দাসত্ব িচত্িরত হচ্েছ একাত্তের পািকস্তান ভাঙ্গায় ভারেতর ভূিমকার জন্য
তােদর প্রিত অিনবার্য দায়বদ্ধতা রূেপ।

অপরিদেক রাজাকারেদর অপরাধ, তারা ভারতেক েকান সময়ই বন্ধু রূেপ েমেন েনয়িন।
ভারতেক

তারা

শত্রু

গণ্য

কেরেছ

েযমন

একাত্তের,

েতমিন

আজও।

ভারত

েসিট

পুরাপুির জােন। তাই তারা রাজাকারেদর মহাশত্রু মেন কের। এজন্যই ভারেতর
প্রিত আত্মসমর্িপত েভাট-ডাকাত হািসনার উপর ভারেতর পক্ষ েথেক অর্িপত মূল
দায়ভারিট হেলা, বাংলােদশ েথেক রাজাকার িনর্মূল। তাই েস কােজ ময়দােন েদেশর
পুিলশ,

আদালত,

েসনাবািহনী,

েগােয়ন্দা

বািহনীর

পাশাপািশ

ছাত্রলীেগর

গুন্ডােদরও নামােনা হেয়েছ। বুেয়েট আবরার ফাহাদেক িপিটেয় হত্যা করার কারণ,
ছাত্রলীেগর গুন্ডােদর কােছ েস রাজাকার রূেপ গণ্য হেয়িছল। কারণ, েস ভারেতর
িবরুদ্েধ েফসবুেক স্টাটাস িদেয়িছল। তােদর ধারণা, এ কাজ একমাত্র রাজাকার
ছাড়া অন্য েকান বাংলােদশী করেত পাের না। চাকর-বাকর েতা কাজ কের মিনেবর
এেজন্ডা

অনুযায়ী।

তাই

েদশ

েথেক

েচার-ডাকাত,

ধর্ষক,

সন্ত্রাসী,

েশয়ার

মার্েকট লুেটরা ও ব্যাংক লুেটরােদর িনর্মূল িনেয় হািসনার েকান আগ্রহ েনই।
কারণ, েস কােজ ভারেতর েকান িনর্েদশ নাই।
২.
ভারেতর সুপ্িরম েকার্ট আইনী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেলা, এখন েকান ঐিতহািসক
মসিজদ ভাঙ্গেল েসখােন মন্িদর গড়ার জন্য আদালত েথেক রীিতমত অনুমিত েদয়া
হেব। ইিতমধ্েযই উগ্র িহন্দুরা েসাসাল িমিডয়ােত অেনকগুেলা মসিজেদর তািলকাও
প্রকাশ কেরেছ।
ঐিতহািসক বাবির মসিজদ ভাঙ্গা েশষ হেয়েছ। আদালত েথেক মসিজেদর জিমর উপর
মন্িদর বানােনার অনুমিতও িমলেলা। িকন্তু িবেজিপর রাজনীিত েতা েশষ হয়িন।
েস

রাজনীিতেক

বাঁিচেয়

রাখেত

হেল

আেরা

মসিজদ

ভাঙ্গা

এবং

আেরা

মুসিলম

হত্যার রাজনীিতেক অবশ্যই তােদর এেজন্ডােত রাখেব।
৩.
ভারতীয়

সুপ্িরম

েকার্েটর

রােয়

নেরন্দ্র

েমািদ,

িবেজিপ,

আর.এস.এস,

িবশ্বিহন্দু পিরষদসহ যােদর হােত মুসিলেমর রক্ত এবং যারা বাবির মসিজদ
ভাঙ্গার

সােথ

প্রত্যক্ষ

ভােব

জিড়ত

তােদর

এখন

ভারত

জুেড়

িবপুল

িবজয়

উৎসেবর িদন। মসিজদ গুিড়েয় েদয়ার েয অপরাধ কর্মিট িহন্দুত্ববাদী গুন্ডারা
শুরু কেরিছল, েসিটই এখন জােয়জ কের িদল ভারতীয় সুপ্িরম েকার্ট। িবেজিপ
সরকােরর স্ট্রােটিজ এভােবই েষালকলায় পূর্ণ হেলা। লক্ষ্যণীয় হেলা, এ ভারত
সরকারই েভাট-ডাকাত হািসনার মূল রক্ষক! তেব বাংলােদেশ িবেজপীর এেজন্ডা
মসিজদ ভাঙ্গা নয়, রাজাকার িনর্মূল।
৪.
ভারেত মুসিলম িবেরাধী ঘৃণািট শুধু িবেজিপর নয়, েস েরাগিট এখন ছিড়েয় পেড়েছ
েস েদেশর প্রিতিট প্রিতষ্ঠােন। সমগ্র পুিলশ প্রশাসন েসিট প্রমাণ কেরিছল

মসিজদ ভাঙ্গার িদনিটেতও। মসিজদ ভাঙ্গার অপরাধীেদর স্বপ্ন পূরণ কের ভারেতর
সুপ্িরম েকার্টও প্রমান করেলা, শুধু রাজপথ নয়, ভারেতর আদালতও মুসিলম
িবদ্েবষীেদর হােত অিধকৃত।
৫.
মহান আল্লাহর েয েকান হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহই হেলা কিবরা গুনাহ।
প্রিতিট কিবরা গুনাহই ভয়ানক আযাব আেন -েযমন ইহকােল, েতমিন আেখরােত। মহান
আল্লাহতায়ালার হুকুম হেলা, মুসিলমেদর মােঝ একতা গড়া। েস হুকুম এেসেছ সুরা
আল

ইমরােনর

১০৩

নম্বর

আয়ােত।

েস

হুকুম

মান্য

কের

আরব,

কুর্িদ,

ইরানী,তুর্কী, বারবার ইত্যািদ নানা ভাষার মুসিলমগণ একতা গেড়িছল। িবলুপ্ত
কেরিছল তােদর মােঝ ভাষার নােম গেড় উঠা বহু হাজার বছেরর পুরেনা েদয়াল। ফেল
মুসিলমগণ েসিদন েগৗরব েপেয়িছল িবশ্েবর সবেচেয় শক্িতশালী রাষ্ট্েরর।
কিবরা গুনাহ হেলা মহান আল্লাহর েস হুকুম অমান্য কের ভাষা, বর্ণ ও এলাকার
নােম

অখণ্ড

মুসিলম

ভূিমেক

খণ্িডত

করা।

েস

গুনাহর

শাস্িতর

েঘাষণািট

েশানােনা হেয়েছ সুরা আল ইমরােনর ১০৫ নম্বর আয়ােত। অথচ েস কিবরা গুনাহিট
আরবগণ কেরেছ ১৯১৭ সােল ২২ টুকরায় িবভক্ত হেয়। েস কিবরা গুনাহর শাস্িতও
তােদর িনস্তার েদয়িন। ধ্বংেসর আগুন জ্বলেছ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য জুেড়। আরবগণ
লাগাতর শাস্িত পাচ্েছ ইহুদী, মার্িকনী ও রুশেদর হােত অিধকৃত হেয়। তারা
িনজ েদেশ েযমন েবামার আঘােত হাজার হাজার মরেছ, েতমিন অপমািনত হচ্েছ নানা
েদেশর পেথ ঘােট উদ্বাস্তু িরিফউজী হেয়।
বাঙালী

মুসিলমগণ

মুিজেবর

েনতৃত্েব

েস

কিবরা

গুনাহিট

কেরেছ

পািকস্তান

ভাঙ্গার কােজ ১৯৭১ সােল ভারতীয় কােফরেদর দেল িভেড়। েস গুনাহর শাস্িত রূেপ
এখন তারা পিরণত হেয়েছ ভারেতর েগালাম রাষ্ট্ের। েস েগালামীর সােথ মুিজব
আমেল

জুেটিছল

িবশ্বমােঝ

িভক্ষার

তলাহীন

ঝুিলর

অপমান।

িবশ্বমােঝ

এরূপ

অপমানও িক কম শাস্িত? এরূপ অপমান বাঙালী মুসিলমেদর েকান কােলই সইেত হয়িন।
আেরক অপমান হেলা, ভারেতর পক্ষ েথেক চািপেয় েদয়া েভাট-ডাকাতেকও এখন মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী বেল শ্রদ্ধা জানােত হচ্েছ। েকান সভ্য জািত িক েসিট কের।
অথচ দুিনয়ার সর্ববৃহৎ মুসিলম রাষ্ট্র পািকস্তােনর িতন বার প্রধানমন্ত্রী
হেয়িছল বাঙালী মুসিলম। কােয়েদ আযেমর মৃত্যুর পর েস আসেন বেসিছল বাঙালী
মুসিলম খাজা নািযমুদ্দীন।
িনেজেদর

কিবরা

গুনাহেক

জােয়জ

করেত

বাঙালীেদর

মুেখ

মুেখ

পশ্িচম

পািকস্তানীেদর িবরুদ্েধ নানারূপ েদােষর কথা। েযন বাঙালীরা িনেজ ও তােদর
ভারতীয় কােফর বন্ধুরা েফেরশতা। তারা্ েয বহু লক্ষ িবহারীেদর ঘরািড় ও
ব্যবসা-বািণজ্য েকেড় িনেয় পেথ বসােলা এবং হাজার হাজার িবহারীেক হত্যা
করেলা এবং িবহারী মিহলােদর ধর্ষণ করেলা -েস কথা এসব েফেরশতারা কখেনাই

মুেখ আেন না। অথচ এসবও ইিতহাস। েস ইিতহাস বাঙালীেদর পড়ােনা না হেলও
িবশ্েবর বহু েদেশ তা পড়ােনা হয়।
আরবগণও ১৯১৭ সােল তুর্িক মুসিলমেদর েদাষ খুঁেজিছল এবং ঔপিনেবিশক ইংেরজেদর
েফরশতা মেন কের গলা জিড়েয় ধেরিছল। লক্ষণীয় হেলা, তুর্িকেদর িবশ্বমােঝ
ইজ্জত েবেড়েছ। তারা েয েকান আরব রাষ্ট্েরর েচেয় শক্িতশালী। পারমানিবক
অস্ত্রধারী হওয়ার কারেণ পৃিথবীর সবেচেয় শক্িতশালী মুসিলম রাষ্ট্র রূেপ
পািকস্তােনরও

ইজ্জত

েবেড়েছ।

তুরস্ক

ও

পািকস্তান

–উভয়

েদেশই

গণতন্ত্র

প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ। উভয় েদেশই একাধীক বর্ণ ও ভাষাভাষী মানুেষর সভ্য সহঅবস্থান। অথচ েস সভ্য আচরন িবহারীরা বাংলােদেশ পাইিন।

অথচ এসব কথা

বাঙালীরা মুেখ আেন না। প্রশ্ন হেলা, কিবরা গুনাহর আসামী আরব ও বাঙালী
মুসিলমেদর ইজ্জতও িক েবেড়েছ? েপেয়েছ ফ্যািসবাদমুক্ত গণতন্ত্েরর স্বাদ?
দর্িজর কাজ, িচংিড় মাছ আর িবেদশীেদর ঘের নারী রপ্তানী বািড়েয় িক ইজ্জত
েমেল? এসব িনেয় আল্লাহর কােছ িহসাব েদয়ার আেগ িনেজেদরই িহসাব েনয়া উিচত।

৬.
ইসলােমর পরাজয় েদখার েবদনািট অিত তীব্র। েদেহর ব্যাথা ঔষেধ সাের, িকন্তু
হৃদেয়র এ ব্যথা সাের না। মুসিলম ভূিমেত শিরয়েতর িবচার না থাকািট মহান
আল্লাহতায়ালার িবধােনর এক িবদনাদায়ক পরাজয়। েস পরাজয়িট প্রিতিট মুসিলম
েদেশ।

েস পরাজয় বাংলােদেশও। শিরয়তী িবধান ছাড়া প্রিতিট িবধানই হারাম।

অথচ েস হারাম িবধান িবজয়ী মুসিলম েদশগুিলেত।

এেত আনন্দ েবেড়েছ শয়তােনর।

এিট িক কম দুঃেখর? একজন ঈমানদার মহান আল্লাহতায়ালার িবধােনর এরূপ পরাজয়
েমেন েনয় িক কের?
মৃত েদেহ ব্যথা থােক না। েতমিন ইসলােমর পরাজয় িনেয় ব্যথা থােক না মৃত
ঈমােনও। মহান আল্লাহর শিরয়তী িবধােনর পরাজয় িনেয় তাই মুসিলমেদর মােঝ েকান
মাতম নাই। মাতম নাই বাঙালী মুসিলমেদরও।
৭.
যারা মহান আল্লাহতায়ালার প্রকৃত আেশক (আল্লাহপ্েরমী) তারা যুদ্ধ কের এবং
েস যুদ্েধ প্রাণ েদয় আল্লাহর ইচ্ছা পূরেণ। আল্লাহতায়ালা েতা চান শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠা। অথচ ভূয়া আেশকেদর েস ভাবনা নাই। তােদর এেজন্ডা স্েরফ িনেজেদর
বািণজ্য ও পসার বৃদ্িধ।
৮.
আবরারেক যারা হত্যা করেলা তারা েকান পিততা পল্লী বা ডাকাত পাড়ায় েবেড়
উেঠিন।তারা িশক্ষা িনেয়েছ নটারডাম ও বুেয়েট। বাংলােদেশর িশক্ষা নীিত েয

কতটা ব্যর্থ এ হেলা তার প্রমান। এ িশক্ষা নীিত ছাত্রেদর পরীক্ষায় ভাল
নম্বর েপেত েশখায়, িকন্তু েশখায় না চিরত্রবান ভাল মানুষ রূেপ েবেড় উঠেত।
পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া এবং চিরত্রবান মানব রূেপ েবেড় উঠা েয এক নয় -েস
গুরুত্বপূর্ণ িবষয়িট গুরুত্ব পায়িন বাংলােদেশর িশক্ষানীিতেত।
৯.
সব

সময়

মহান

আল্লাহতায়ালার

িযিকর

িনেয়

না

বাঁচার

িবপদিট

ভয়ানক।

তখন

ঘােড়র উপর মহান আল্লাহতায়ালা শয়তান বিসেয় েদন। শয়তােনর কাজ হয় তােক
িবভ্রান্ত

করা।

তখন

তার

জীবেনর

পথচলািট

হয়

জাহান্নােমর

পেথ।

েস

হুঁিশয়ািরিট েশানােনা হেয়েছ সুরা জুখরূেফর ৩৬ নম্বর আয়ােত।
শয়তােনর হােত অিধকৃত হওয়ার মহািবপদ েথেক বাঁচেত প্রকৃত মুসিলমেক তাই
প্রিত কর্েম, প্রিত েপশায় এবং জীবেনর প্রিতক্ষেণ আল্লাহতায়ালার িযিকর বা
স্মরণেক সােথ িনেয় চলেত হয়। েসিট েযমন রাজনীিতেত, েতমিন বুদ্িধবৃত্িত,
িশক্ষা-সংস্কৃিত ও অর্থনীিতেত। রাজনীিতেত মহান আল্লাহতায়ালার েস িযিকর বা
স্মরণিট হেলা তাঁর শিরয়িত আইন প্রিতষ্ঠার লাগাতর িফিকর ও প্রেচষ্টা।
মুসিলম জীবেন েসিটই িজহাদ। একজন মুসিলেমর পক্েষ রাজনীিতেত তাই ইসলামী
েচতনাশূণ্য েসক্যুলার হওয়া অসম্ভব। কারণ, েসক্যুলার রাজনীিতর অর্থই হেলা
মন েথেক ইসলােমর প্রিত সর্বপ্রকার অঙ্িগকারেক িবদায় েদয়া। েস রাজনীিতেত
ইসলােমর প্রিত অঙ্িগকার িচহ্িনত হয় সাম্প্রদািয়কতা রূেপ।
১০
বাংলােদেশ যারা ইসলােমর নােম রাজনীিত কের তােদর একিট িবষয় পিরষ্কার করা
উিচত। তারা িক শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা চায়? েসিট চাইেল এই একিট মাত্র িবষেয়
তারা েকন একতাবদ্ধ হেত পাের না? তাছাড়া শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা লক্ষ্য না হেল
-েস

রাজনীিত

ইসলামী

হয়

িক

কের?

আওয়ামী

লীগ

ও

িবএনিপ

–এ

দুিট

দলই

েসক্যুলার দল। শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার িবষয়িট তােদর েকান এেজন্ডা নয়। তারা
চায় দুিনয়ার কােফর েমাড়লেদর কােছ িনেজেদর গ্রহণেযাগ্যতা বািড়েয় রাজনীিত
করেত।

শিরয়েতর

কথা

মুেখ

আনেল

েসিট

িবনষ্ট

হেব।

আল্লাহতায়ালার

কােছ

গ্রহণেযাগ্য হওয়া তােদর কােছ েকান এেজন্ডা নয়। অতএব এ দুিট দেলর রাজনীিতর
সােথ একাত্ম হেয় িক শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা সম্ভব? বৃহৎ দু’িট েসক্যুলার দেলর
সহেযাগী হেয় তােদর িনেজেদর স্বার্থিসদ্িধ হেত পাের, িকন্তু ইসলােমর সােথ
েসিট েয প্রচন্ড গাদ্দাির -তা িনেয় িক েকান সন্েদহ থােক? এমন গাদ্দািরর
কারেণই শিরয়ত প্রিতষ্ঠার কােজ বাংলােদেশ েকান অগ্রগিত হয়িন।
১১.
েদশ

েথেক

ঔপিনেবিশক

কােফরেদর

শাসন

েশষ

হেয়েছ।

িকন্তু

ইউেরাপীয়

সাম্রাজ্যবাদীেদর

ভয়

এখনও

মুসিলমেদর

মেন

রেয়

েগেছ।

ফেল

মুসিলমগণ

রাজনীিতেত থাকেলও তােদর েস রাজনীিতেত শিরয়ত প্রিতষ্ঠার েকান আন্েদালন
নাই। অথচ েসিট মুসিলম রাজনীিতর অিত গুরুত্বপূরর্ণ িবষয়। তােদর ভয়, শিরয়ত
প্রিতষ্ঠার

কথা

সাম্রাজ্যবাদী

বলেল

তােদর

প্রভুেদর

িবরুদ্েধ

ক্েরাধ

মার্িকন

বাড়েব।

যুক্তরাষ্ট্রসহ

বাংলােদশীেদর

ভয়,

পশ্িচমা

তােত

ক্েরাধ

বাড়েব ভারেতরও। েতমন একিট ভেয়র কারেণই অেনক গুিল ইসলামী দলও শিরয়েতর কথা
মুেখ আেন না। শিরয়ত প্রিতষ্ঠা িনেয় তারা েকান আন্েদালেনও নােম না। তারা
ভয়

কের

সাম্রাজ্যবাদী

কােফরেদর,

আল্লাহতায়ালােক

নয়।

অথচ

মহান

আল্লাহতায়ালার হুকুমঃ “লা তাখশাওহুম, আখশাওিন” অর্থঃ তােদর ভয় কেরা না,
আমােক ভয় কর”। ১০/১১/২০১৯

েয ভয়ংকর নাশকতা
িশক্ষানীিতেত

বাংলােদেশর

হািতয়ার েদশধ্বংস ও চিরত্রধ্বংেসর
বাংলােদেশ সবেচেয় ভয়ংকর নাশকতািট কৃিষ, িশল্প, বািণজ্য বা অর্থনীিতেত
হচ্েছ না। বরং েসিট হচ্েছ িশক্ষাঙ্গেণ। জীবননাশী সবেচেয় িহংস্র জীবগুেলা
বাংলােদেশর

বেনজঙ্গেল

েবেড়

উেঠিন,

েবেড়

উেঠেছ

কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়।

মানবরূপী েয পশুগুেলা আবরার ফাহাদ ও িবশ্বিজং দােশর ন্যায় ছাত্রেদর জীবন
েকেড় িনচ্েছ তারা বন-জঙ্গল েথেক েবরুয়িন, পিততাপল্লী বা ডাকাত পাড়া েথেকও
আেসিন। বরং এেসিছল কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র ক্যাম্পাস েথেক। অেনেক পড়াশুনা
কেরেছ

নটারেডম

কেলজ

ও

বুেয়েটর

ন্যায়

েদেশর

শ্েরষ্ঠতম

প্রিতষ্ঠােন।

বাংলােদেশর বেনজঙ্গেল িহংস্রপশুর সংখ্যা কেম েগেল িক হেব, েদেশ মানবরূপী
এ পশুেদর সংখ্যা পঙ্গপােলর ন্যায় েবেড়েছ। বাংলােদশ েয কারেণ এ শতাবন্দীর
শুরুেত িবশ্বমােঝ দূর্নীিতেত পর পর ৫ বার প্রথম স্থান অিধকার কেরিছল েসিট েদেশর জলবায়ু,মাঠ-ঘাট ও আেলাবাতােসর কারেণ নয়। মানুষ িক খায়, িক পান
কের বা িক পিরধান কের –েস কারেণও নয়। বরং কারণিট হেলা েদেশর িশক্ষাব্যবস্থা। েদেশর মানুষ কীরূপ ধ্যান-ধারণা ও চিরত্র িনেয় েবেড় উঠেব, কীরূপ
সংস্কৃিত িনর্িমত হেব বা েদশ েকান িদেক যােব -েস গুরুত্বপূর্ণ িবষয়গুিল

েতা িনর্ধািরত হয় েদেশর িশক্ষানীিত েথেক।
দুর্বৃত্ত
সুিশক্ষা

মানুেষর
লাভ

কদর্য

হয়িন।

চিরত্র

েতমিন

একিট

েদেখ

িনশ্িচত

জািত

যখন

বলা

যায়,

তার

দুর্বৃত্িতেত

জীবেন

বার

বার

িবশ্বেরকর্ড গেড় তখন এ িবষয়িট আর েগাপন থােক েয, েদেশ সুিশক্ষার ব্যবস্থা
নাই। এরূপ িবশ্বেজাড়া কুকীর্িতর ইিতহাস গড়ার কাজিট েদেশর দুেয়ক হাজার
মানুেষর কাজ নয়। বরং এর সােথ জিড়ত লক্ষ লক্ষ িডগ্িরধাির ও লক্ষ লক্ষ
পদবীধাির মানুষ। বাংলােদেশ িশক্ষার নােম যা িকছু হেয়েছ বা হচ্েছ তা হেলা,
েদশধ্বংস

ও

চিরত্র

প্রিতষ্ঠানগুিলর

ধ্বংেসর

ব্যবহার।

হািতয়ার

পিবত্র

রূেপ

েকারআেন

িশক্ষা

মহান

নীিত

ও

িশক্ষা

আল্লাহতায়ালার

েঘাষণা

হেলা,“িনশ্চয়ই আল্লাহ েকান জািতর অবস্থা পিরবর্তন কেরন না যতক্ষণ না তারা
িনেজরাই িনেজেদর পিরবর্তেনর কাজিট সমাধা না কের।” এ পিবত্র আয়ােতর অর্থ
দাঁড়ায়, রাষ্ট্রীয় পিরবর্তন বা িবপ্লেবর কাজিট উপর েথেক চািপেয় িদেয় হয়
না, েসিটর শুরু জনগেণর স্তর েথেক হেত হয়। তাই েয জািত িবপ্লব আনেত চায়,
িবপ্লব আেন িশক্ষায়। এভােবই িবপ্লেবর জন্ম হয় িশক্ষাঙ্গেণ। েস িবপ্লব
ইসলােমর পেথ শুরু হেল মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেকও তখন সাহায্য জুেট।
অথচ বাংলােদেশর িশক্ষাঙ্গেণ েস কাজিট শুরু করা দূের থাক, তা িনেয় আেদৗ
ভাবা হয়িন।
সুিশক্ষায় মানুষ েযমন সত্যপথ পায় এবং সততা িনেয় েবেড় উেঠ, কুিশক্ষায়
েতমিন

পথভ্রষ্ট

গুরুত্বপূর্ণ

হয়

ও

অর্জনিট

দুর্বৃত্ত
হেলা

রূেপ

েহদায়াত

েবেড়
লাভ।

উেঠ।
েসিট

মানব
না

জীবেন

েপেল

সবেচেয়

প্রিতপেদ,

প্রিতকর্েম ও প্রিত িসদ্ধান্েত আেস ভ্রষ্টতা। েস ব্যর্থতা জাহান্নােম
িনেয় েপৗঁছায়। সম্পদ-লাভ,সন্তান-লাভ বা ক্ষমতা-লাভ িদেয় এ ব্যর্থতা দূর
করা যায় না। তাই নামােজর প্রিত রাকােত মহান আল্লাহর নািযলকৃত েয েদায়া
পাঠিট

বাধ্যতামূলক,

েসিট

সন্তানলাভ,

সম্পদলাভ,

চাকুিরলাভ

বা

স্বাস্থ্যলােভর েদায়া নয়, বরং িসরাতুল েমাস্তাকীম লােভর েদায়া। েস সােথ
পাঠ

করেত

হয়

পথভ্রষ্টতা

েথেক

বাঁচার

েদায়া।

এজীবেন

প্রিত

পেদই

েতা

পরীক্ষা। েস পরীক্ষািট হয় েক েহদােয়ত েপল এবং েক পথভ্রষ্টতা েথেক বাঁচেলা
তা েথেক। েস পরীক্ষায় পােশর জন্য ব্যক্িতর আন্তিরক প্রেচষ্ঠার সােথ জরুরী
হেলা আল্লাহর সাহায্য। মানব জীবেন েহদায়াত লােভর েচেয় অিধক গুরুত্বপূর্ন
েকান ইস্যু েযমন েনই, েস েহদায়াত লােভ মহান রাব্বুল আলামীেনর কােছ েদায়ার
েচেয় েকান গুরুত্বপূর্ণ েদায়াও েনই। এবং িশক্ষার মূল কাজিট হেলা, েহদায়াত
লােভর সামর্থ্য বাড়ােনা। েকানিট জাহান্নােমর পথ, সুিশক্ষা েসিট েচােখ
আঙ্গুল

িদেয়

েদিখেয়

েদয়া।পথভ্রষ্টতা

েথেক

িবদ্যািশক্ষার প্রকৃত গুরুত্ব েতা এখােনই।

বাঁচার

উপায়ও

বেল

েদয়।

অিধকৃত িশক্ষাঙ্গণ
ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতর হােত বাংলােদেশর রাজনীিত, সংস্কৃিত, আইন-আদালত,
পুিলশ ও প্রশাসনই শুধু অিধকৃত হয়িন, অিধকৃত হেয়েছ েদেশর িশক্ষাঙ্গণও। েস
অিধকৃিতটা শুধু িশক্ষানীিত, িসেলবাস বা

পাঠ্যপুস্তেকর উপর নয়, বরং েসিট

আেরা ব্যাপক ও বহুমুিখ। ১৭ েকািট মুসলমােনর েদেশ কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র
ক্যাম্পাস,পিরণত
মূল্যেবােধর

হেয়েছ

িবেদশী

চারণভূিম।

ধ্যান-ধারণা,

েসক্যুলািরজম,

িবেদশী

সংস্কৃিত,

জাতীয়তাবাদ,

িবেদশী

ফ্যািসবাদ

ও

সমাজতন্ত্েরর ন্যায় ভ্রষ্ট মতবাদগুেলা যতটা প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ ইসলাম তা
পায়িন।

আর

িবিনেয়ােগর

েস
ফেল

অিধকৃিতটা

বাড়ােত

ইসলােমর

শত্রুশক্িতর

শত্রুপক্ষ

ৈসিনক

িবিনেয়াগও
রূেপ

িবশাল।

েপেয়েছ

েস

কেলজ-

িবশ্বিবদ্যালেয়র হাজার হাজার িশক্ষক ও ছাত্র।
শত্রুপক্েষর এ ৈসিনেকরা ইসলােমর মধ্েয িনেজেদর মৃত্যু েদখেত পায়। ফেল
ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র মত বহু প্রিতষ্ঠােন ইসলােমর পক্েষ কথা বলা, িমিছল
করা ও সংগিঠত হওয়ােক তারা অসম্ভব কের েরেখেছ। অিধকৃত এ ভূিমেত ইসলােমর
পক্েষ কথা বলার অর্থ যুদ্ধ শুরু করা। যারা ইসলােমর পক্েষ কথা বেল তােদরেক
জঙ্িগ বলা হয়। বহু ছাত্রেক শুধু ইসলােমর পক্েষ কথা বলার জন্য কাম্পােস
লাশ

হেত

হেয়েছ।

েজেল

েযেত

হয়

কােছ

ইসলাম-িবষয়ক

বই

রাখার

অপরােধ।

জাহাঙ্িগর নগর িবশ্বিবদ্যালয় ও ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র ন্যায় প্রিতষ্ঠােন
িহজাব

পেড়

ছাত্রীেদর

ক্লােস

েযাগ

েদয়াও

কিঠন

হেয়

পেড়েছ।

গ্েরট

ব্িরেটন,আেমিরকার যুক্তরাষ্ট্র, এমন িক ভারেতও অবস্থা এতটা নাজুক নয়,
যতটা বাংলােদেশ। িবদ্যািশক্ষার এ অিধকৃত ভূিমেত েবেড়েছ অশ্িললতা, েবেড়েছ
নারী-পুরুেষর অবাধ েমলােমশা, েবেড়েছ ড্রাগ-মেদর ব্যবহার, েবেড়েছ সন্ত্রাস
ও চুিরডাকািত, েবেড়েছ ধর্ষণ। এমনিক ধর্ষেনর েসঞ্চুির উৎসবও হচ্েছ। েযমনিট
নব্বইেয়র দশেক জাহাঙ্িগর নগর িবশ্বিবদ্যালেয় ছাত্রলীগ কর্মীেদর দ্বারা
হেয়িছল।
িশক্ষেকর মর্যাদা ইসলােম অিত মহান। িশক্ষেকর েস পিবত্র আসেন বেসেছন মহান
নবী-রাসূলগণ। সমগ্র মানব ইিতহােস বস্তুত তারাই েতা সর্বশ্েরষ্ঠ িশক্ষক।
তােদর েস িশক্ষার কারেণই মানুষ যুেগ যুেগ সত্যপথ েপেয়েছ। েপেয়েছ উচ্চতর
মানবতা,েপেয়েছ পাপপঙ্িকলতা েথেক মুক্িত,েপেয়েছ মহামানব রূেপ েবেড় উঠার
পথ। এবং তখন িনর্িমত হেয়েছ উচ্চতর সভ্যতা। নবীজী(সাঃ) আগমেন আরেব কৃিষ বা
িশল্েপ িবপ্লব আেসিন,জলবায়ু বা আেলাবাতােসও েকান পিরবর্তন আেসিন। বরং
িবপ্লব এেসিছল তােদর েচতনায় এবং চিরত্ের। মানুষ এভােব পাল্েট যাওয়ার
কারেণ মহান আল্লাহও তােদর ভাগ্য পাল্েট েদন। তােদর েস িবপ্লেবর মূেল িছল
েকারআনী

িশক্ষা।

মুসলমানগণ

েনেমেছ। নীেচ নামেত নামেত আজ

েস

িশক্ষা

েথেক

যতই

দূের

সেরেছ

ততই

নীেচ

িবশ্েব সবেচেয় পরািজত ও অধ্বঃপিতত জািতেত

পিরণত হেয়েছ।

িজম্িম পথভ্রষ্টেদর কােছ
িশক্ষােক

কল্যাণকর

করার

লক্ষ্েয

অিরহার্য

হেলা

সরকােরর

রাজৈনতীক

অঙ্িগকার। েস অঙ্িগকারিট হেত হেব িসরাতুল েমাস্তাকীেম চলায়। সমাজতন্ত্ির
বা েসক্যুলািরস্টগণ কেখানই েদেশর িশক্ষাখাতেক ইসলািমস্টেদর হােত েদয় না।
কারণ তােত সমাজতন্ত্র, ফ্যািসবাদ বা েসক্যুলািরজম বাঁেচ না। েতমিন েকান
মুসিলম

েদেশর

ইসলামও

বাঁেচ

িশক্ষাখাতেক
না।

সমাজতন্ত্ির

মশামািছ

েযমন

বা

েরাগ

েসক্যুলািরস্টেদর
ছড়ায়,

পথভ্রষ্ট

হােত

িদেল

িশ্ক্ষক

ও

বুদ্িধজীবীগণও েতমিন েরাগ ছড়ায় ভ্রষ্ট িচন্তা-েচতনার। এভােবই ভ্রষ্টতা
আেন

েকামলমিত

ছাত্রেদর

জীবেন।

বাংলােদেশর

কেলজ-িবশ্বিবদ্যায়গুেলােত

লম্পট, ধর্ষক, সন্ত্রাসী, সমাজতন্ত্ির, জাতীয়তাবাদী ও েসক্যুলািরস্টগণ
েযভােব পঙ্গপােলর মত েবেড় উেঠেছ -তা েতা িশক্ষাক্েষত্ের এরূপ জীবাণু
িবস্তােরর কারেণই। এরূপ পথভ্রষ্টেদর িদেয় বড় েজার কৃিষিবদ, প্রেকৗশলী,
িচিকৎস্যক বা রাস্তার ঝাড়ুদােরর কাজ করােনা যায়, িকন্তু িশক্ষাদােনর কাজও
িক চেল? েসিট চেল না বেলই ১৯৭৯ সােল িবপ্লেবর পর ইরােনর সরকার কেলজ
িবশ্বিবদ্যালেয়র দরজায় ৩ বছেরর জন্য তালা ঝুিলেয় েরেখিছল। এেত বহু হাজার
ছাত্র পথভ্রষ্ট িশক্ষেদর হােত জাহান্নােমর যাত্রী হওয়া েথেক েবঁেচিছল।
অথচ এমন পথভ্রষ্ট িশক্ষেকেদর হােতই বাংলােদেশর ছাত্ররা িজম্িম। শক্িতশালী
েসনাবািহনী িদেয় অন্য েদশ দখেল েনয়া যায়। কৃিষ, িশল্প ও বািণজ্য বািড়েয়
অর্থনীিতও সমৃদ্ধ করা যায়। িকন্তু েদশবাসীর ঈমান-আমল ও চিরত্র বাঁচােত
হেল িশক্ষাব্যবস্থােক অবশ্যই ইসলামী করেত হয়।
মুসলমানেদর জীবেন পরাজয় ও িবপর্যেয়র তখন েথেকই শুরু, যখন িশক্ষার ন্যায়
গুরুত্বপূর্ণ খাতিট অিধকৃত হয় পথভ্রষ্টেদর হােত। বাংলােদেশর প্রিতষ্ঠার
পর েথেকই িশক্ষাখােতর উপর তােদর দখলদাির। েসিট মুিজব আমল েথেকই। মুিজেবর
হােত েদেশর িশক্ষানীিতর মূল লক্ষ্যিট িছল ইসলামিবনাশ। কারণ মুিজব িনেজই
িছেলন পথভ্রষ্টতার িশকার। েস পথভ্রষ্টতা তার জীবেন েয কতটা গভীর িছল েসিট
ধরা

পেড়

জাতীয়তাবাদ,

সমাজতন্ত্র,

েসক্যুলািরজেমর

ন্যায়

ইসলাম-িবেরাধী

ভ্রষ্ট মতাবােদর প্রিত তাঁর দীক্ষা েথেক। েসিট আেরা প্রকটতর হয় তাঁর
বাকশালী স্ৈবরাচার ও কােফরেদর সােথ ঘিনষ্ঠতা েথেক। অথচ কােফরেদর সােথ
বন্ধুত্েবর ব্যাপাের মহান আল্লাহতায়ালার িনর্েদশনা হেলা,“মু’িমনগণ েযন
মুিমনেদর ব্যতীত কািফরেদর বন্ধুরূেপ গ্রহণ না কের। যারা এরূপ করেব তােদর
সােথ আল্লাহর েকান সম্পর্ক থাকেব না।” –(সুরা আল ইমরান, আয়াত ২৮)। মুিজব
এখােন িবদ্েরাহ কেরেছন মহান আল্লাহর এ েকারআনী হুকুেমর িবরুদ্েধ। েস

িবদ্েরােহর পথ েবেয়ই িতিন িদল্িলর কােফর শাসকেদর েকােল িগেয় উেঠেছন,
অপরিদেক িনজ েদেশর ইসলামপন্িথেদর েজেল তুেলেছন।
সত্যেক সত্য, িমথ্যােক িমথ্যা এবং দুর্বৃত্তেক দুর্বৃত্ত বলার সামর্থ্য
সবার থােক না। অথচ সত্য ও সত্যবাদী সৎ ব্যক্িতেক ভালবাসা এবং িমথ্যা ও
িমথ্যাবাদী দুর্বৃত্তেক ঘৃণা করার সামর্থ্যটুকুই মানব জীবেনর সর্বশ্েরষ্ঠ
সামর্থ্য। এ সামর্থ্য না থাকেল ঈমানদার হ্ওয়া যায় না। এবং েস সামর্থ্য
বাড়ােনার জন্য চা্ই ইসলামী িশক্ষা। চাই চািরত্িরক বল। নমরুদ,িফরাউন,আবু
েজেহল

ও

আবু

তৎকালীন

লাহােবর

মত

সংখ্যাগিরষ্ঠেদর

দুর্বৃত্তেক
িছল

না।

দুর্বৃত্ত

কারণ,

েয

রূেপ

িশক্ষা

েচনার

েথেক

েস

সামর্থ্য
সামর্থ্য

সৃষ্িট হয় -তা তােদর জুেটিন্। ফেল েস চািরত্িরক বলও তােদর গেড় উেঠিন।
এখােন অভাব িছল ওহী-প্রদত্ত জ্ঞােনর। একই ভােব েস সামর্থ্য-অর্জন অসম্ভব
হেয়েছ

বাংলােদেশর

মানুেষর

জীবেন।

েসক্যুলার

ফেল

েয

িশক্ষাব্যবস্থায়

ব্যক্িত

বাকশালী

িশক্িষত

স্ৈবরাচার

িবপুল

সংখ্যক

প্রিতষ্ঠা

করেলা,

েদশজুেড় দুর্নীিতর প্লাবন সৃষ্িট করেলা, িনিষদ্ধ করেলা সকল ইসলািম সংগঠন
এবং ভারেতর আজ্ঞাবহ েগালামীই যার রাজনীিতর মূল ৈবিশষ্ঠ -েস ব্যক্িতেক
ঘৃনা করার সামর্থ্যও বাংলােদেশর িশক্িষতেদর মােঝ সৃষ্িট হয়িন। বরং সৃষ্িট
হেয়েছ িডগ্িরধাির এমন বহুলক্ষ মানুষ যারা তাঁেক েদেশর বন্ধু এবং জািতর
িপতা বেল সম্মান েদখায়। এমন একিট েদেশর অিফস-আদালত,পুিলশ িবভাগ, প্রশাসন,
ব্যাংক,

রাজৈনতীক

সংগঠন,

পার্লােমন্ট,

প্েরিসেডন্ট

ও

প্রধানমন্ত্রীর

দফতর, িশক্ষাপ্রিতষ্ঠান ও ব্যাবসা-বািণজ্য ভয়ানক দুর্বৃত্তেদর িদেয় পূর্ণ
হেয় উঠেব -েসিটই িক স্বাভািবক নয়?

শয়তান েযখােন িশক্ষেকর েবেশ
জনগণ জান্নােত যােব না জাহান্নােম যােব -েসিট িনর্ধারেণ িশক্ষার প্রভাব
িবশাল। জাহান্নােমর আগুণ েথেক জনগণেক যারা বাঁচােত চায় তারা তাই িশক্ষাসংস্কাের
িছেলন।

হাত

একই

েদয়।
কারেণ

আিবর্ভুত
শয়তানও

হন

িশক্ষেকর

ক্েষেতখামাের

েবেশ।
বা

নবীগণও

কলকারখানায়

আজীবন
বেস

িশক্ষক

না।

েসও

িশক্ষেকর েবশ ধের িবদ্যালেয় বেস। ছাত্রেদর পথভ্রষ্ট কের এবং জাহান্নােম
টােন। পুতুল পূজােক বাঁিচেয় রাখার স্বার্েথ মন্িদেরর িহন্দু পুেরািহতগণ
তাই িবদ্যাদােনর কাজেক শত শত বছর িনজ দািয়ত্েব েরেখিছল। একই কাজ কেরেছ
গীর্জার

পাদ্রীরা।

পথভ্রষ্টতা

বাঁিচেয়

রাখার

স্বার্েথ

বাংলােদেশর

জাতীয়তাবাদী, সমাজতন্ত্ির ও েসক্যুলািরস্টরাও তাই িশক্ষামন্ত্রালেয়র উপর
িনেজেদর দখলদাির প্রিতষ্ঠা কের েরেখেছ।

আল্লাহর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ বাড়ােত অতীেত েশখ মুিজবও িশক্ষােক হািতয়ার
রূেপ ব্যবহার কেরেছন। েস লক্ষ্য পুরেণ বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার পর পরই েশখ
মুিজব িশক্ষানীিতর প্রেণায়েনর দািয়ত্ব েদন ড. কুদরেত খুদার েনতৃত্েব গিঠত
একিট কিমিটর উপর। এ কিমিটর মূল লক্ষ্য িছল এমন এক িশক্ষানীিত প্রেণায়ন যা
সফলতা

িদেব

েকাথাও

ছাত্রেদরেক

বলা

হয়িন,

এ

ইসলােম

অঙ্িগকারহীন

িশক্ষাব্যবস্থা

করায়।

ছাত্রেদর

তাই

মুসিলম

েস

িশক্ষানীিতর

রূেপ

েবেড়

উঠেত

সাহায্য করেব। অথচ মুসিলম তার সন্তানেক িশক্ষা েদয় শুধু তার উপার্জন
বাড়ােত নয়, বরং ঈমান বাড়ােত। এবং ঈমান বাড়েলই জাহান্নােমর আগুণ েথেক
বাঁেচ। অথচ কুদরেত খুদা িশক্ষা কিমশেন বলা হয়,“নতুন সমাজতান্ত্িরক সমাজ
সৃষ্িটর

প্েররণা

লক্ষ্য”–(অধ্যায়

সঞ্চারই
১:১)।

আেরা

িশক্ষাব্যবস্থার

প্রধান

দািয়ত্ব

বলা

মাধ্যেম

জাতীয়তাবাদ,

হয়,“িশক্ষার

ও

সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মিনরেপক্ষতােবাধ িশক্ষার্থীর িচত্েত জাগ্রত ও
িবকিশত কের তুলেত হেব এবং তার বাস্তব জীবেন েযন এর সম্যক প্রিতফলন ঘেট
েসিদেক দৃষ্িট রাখেত হেব।”–(অধ্যায় ১:২)। ফেল ষড়য্ন্ত্র হয় িশক্ষানীিতেক
ভয়ংকর নাশকতার হািতয়ার রূেপ গেড় েতালা। এিটই িছল েশখ মুিজেবর রাজনীিতর
অন্যতম বড় নাশকতা।
েশখ মুিজেবর মৃত্যুর পর রাজৈনতীক পট পাল্েট যায়, েছদ পেড় েস িশক্ষানীিতর
বাস্তবায়েনও।
কর্তৃক

প্রণীত

েশখ

হািসনা

দ্িবতীয়বার

িশক্ষানীিতর

ইসলাম

ক্ষমতায়

িবেরাধী

এেস

নীিত

ও

কুদরেত

খুদা

েকৗশলগুেলােক

কিমশন
আেরা

ধারােলা ও ব্যাপক করার উদ্েযাগ েনন। েস লক্ষ্েয একিট কিমিট বানােনা হয়।েস
কিমিটর েচয়ারম্যান করা হয় অিত পিরিচত ইসলাম িবেরাধী বুদ্িধজীবী কিবর
েচৗধুিরেক এবং েকা-েচয়ারম্যান করা হয় ড. খিলকুজ্জামানেক। েস কিমিটেত েনয়া
হয়

জাফর

ইকবােলর

ন্যায়

আেরক

ইসলামিবেরাধী

িশক্ষক

ও

েলখকেক।

কিমিট

০২/০৯/২০০৯ সােল তার চুড়ান্ত িরেপার্ট দািখল কের। েস িরেপার্েট সুপািরশ
করা

হেয়েছ

েসক্যুলার

িশক্ষার,বলা

হেয়েছ

মাদ্রাসা

িশক্ষার

১ম

ও

২য়

শ্েরণীেত বাধ্যতামূলক িবষয় রূেপ থাকেব বাংলা,ইংরাজী এবং গিণত। এবং বাদ
িদেত হেব আরবী। আরবীেক রাখা হেয়েছ স্েরফ অিতিরক্ত িবষয় রূেপ। মাধ্যিমক
িশক্ষা েথেক বাদ পেড়েছ ধর্মীয় ও ৈনতীক িশক্ষা।েকারআন ও েকারআেনর ভাষা
িশক্ষার িবরুদ্েধ তাচ্িছল্য আর কােক বেল?

লক্ষ্য ক্যাডার ৈতরী
কুদরেত খুদা কিমশন প্রণীত িশক্ষানীিতর মূল লক্ষ্যিট িছল, েদেশর স্কুলকেলজ¸

িবশ্বিবদ্যালয়

ও

মাদ্রাসােক

ভারতেসবীেদর

অৈবতিনক

দলীয়

ক্যাডার

ৈতরীর কারখানায় পিরণত করা। িশক্ষানীিতর এিটই েসািভেয়ত েসাসািলস্ট রািশয়ার

মেডল। েস নীিতর অন্যতম স্ট্রােটজী হেলা,রাষ্ট্রীয় প্রশাসনেক ধর্ম,ধর্মীয়
ব্যক্িতত্ব এবং ধর্মীয় সািহত্য ও সংগঠেনর িবরুদ্েধ যুদ্েধ িলপ্ত করা।
কম্যুিনস্ট

িবপ্লেবর

শুরুেত

রািশয়ার

িবশাল

মুসিলম

প্রধান

এলাকায়

বহু

হাজার মসিজদ ও মাদ্রাসা িছল। েসগুেলােক রািশয়ার কম্যুিনস্ট সরকার েঘাড়ার
আস্তাবেল পিরণত কের। ধর্মেক আিফম আখ্যায়ীত কের ইসলামচর্চােক শাস্িতেযাগ্য
অপরােধ

পিরণত

অনুসািরেত

কের।

পিরণত

বাংলােদশ

হন

এবং

েস

সৃষ্িটর

পরপরই

েসািভেয়ত

মুিজব

নীিতর

েসািভয়ত

বাস্তবায়ন

রািশয়ার

শুরু

কেরন

বাংলােদেশ। িবেশষ কের ধর্েমর িবরুদ্েধ। সমাজতন্ত্রেক িতিন রাষ্ট্রীয় চার
স্তম্েভর এক স্তম্েভ পিরণত কেরন এবং িনিষদ্ধ কেরন সকল ইসলামী দলগুেলােক।
বন্ধকের

েদন

সকল

ইসলািম

পত্র-পত্িরকা।

বন্দী

কেরন

ইসলািম

দলসমুেহর

েনতাকর্মীেদর। িনয়ন্ত্িরত কেরন ইসলােমর বই প্রকাশনা। েরিডও-িটিভ ও পত্রপত্িরকায় সংকুিচত হয় ইসলােমর চর্চা।অথচ ক্ষমতাসীন হেয় এমনিট েয িতিন
করেবন,তা িনেয় িনর্বাচিন জনসভাগুেলােত জনগণেক িকছুই বেলনিন?
িশক্ষার শক্িত িনেয় শয়তানী শক্িতরও েকান সন্েদহ নাই। শয়তানী শক্িত তাই
মুসিলম

েদেশর

মৎস্যপালন
যুদ্ধিট

মাঠঘাট,

িনেয়

স্েরফ

ভােব

কলকারখানা,
না।

রণাঙ্গেন

আল্লাহর
বা

রাস্তাঘাট,
দ্বীেনর

রাজনীিতর

ক্েষতখামার,

অনুসািরেদর

ময়দােনও

হয়

না,

পশুপালন

বা

সােথ

তার

মূল

বরং

েসিট

হয়

িশক্ষানীিত ও িশক্ষা প্রিতষ্ঠানগুিল দখেল েনয়ার ময়দােন। বাংলােদেশ েস
যুদ্েধ এখন িবজয়ী শক্িত হেলা শয়তািন শক্িত। বাংলােদেশর বুেক সমাজতন্ত্র
প্রিতষ্ঠার জন্য যারা একসময় লড়াই করেতা,মস্েকাপন্িথ েলিলনবাদী হওয়া িনেয়
যােদর গর্ব িছল, তােদর দখেল এখন বাংলােদেশর িশক্ষামন্ত্রালয়। মুিজেবর
সােথ েস আমেলর েলিলনবাদীেদর েযমন ঐক্য গেড় উেঠিছল, এখন েস অিভন্ন ঐক্য
গেড় উেঠেছ এ আমেলর েলিলনবাদীেদর সােথ। ধর্েমর নােম অধর্ম, সংস্কৃিতর নােম
অশ্িললতা, সভ্যতার নােম নানা অসভ্যতা আজও

িবপুল প্রিতপত্িত িনেয় েবঁেচ

আেছ এবং িদন িদন েযরূপ শক্িতশালী হচ্েছ –তা েতা েদেশর িশক্ষাব্যবস্থা
এরূপ ইসলামিবেরাধী শক্িতর হােত অিধকৃত হ্ওয়ায়।

ঘেরর শত্রু
মুসিলম ভুিম বার বার ইসলােমর দুষমনেদর হােত েবদখল হেয়েছ। কখেনা িবেদশী
শত্রুেদর হােত,কখেনা বা ঘেরর শত্রুেদর হােত। েদশী ও িবেদশী –এ উভয় প্রকার
শত্রুই ইসলােমর অনুসািরেদরেক িনেজেদর জন্য সব সময়ই শত্রু মেন কেরেছ।
অতীেত

িবেদশী

শত্রুেদর

হােত

েদশ

দখেল

যাওয়ায়

দক্িষণ

এিশয়ার

বুেক

কলকারখানা বােড়িন,কৃিষ-উৎপাদনও বােড়িন,বরং েবেড়েছ দ্বীেনর পথ েথেক দূের
িছটেক পড়া পথভ্রষ্ট মানুেষর উৎপাদন। ইসলাম েথেক দূের সরােনা লক্ষ্েয

েদেশর স্কুল-কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়গুেলােক ব্যবহার করা িছল তােদর প্রধানতম
েকৗশল। ঔপিনেবিশক িবেদশী শত্রুপক্ষ ১৯৪৭ সােল িবদায় িনেয়েছ। িকন্তু তােদর
দীর্ঘ শাসেনর কারেণ সৃষ্িট হেয়েছ িবপুল সংখ্যক েদশীশত্রু। এসব েদশীরা কাজ
করেছ

িবেদশী

কেলািনেত
যতটা

শত্রুেদর

খিলফা

রূেপ।

স্কুল-কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়

িবদ্যাদান

িছল

তার

েচেয়

ঔপিনেবিশক
প্রিতষ্ঠা

েবশী

িছল

েদশগুিলও
কেরিছল।

মানিসক

দাস

তােদর

েসগুিলর
উৎপাদন।

শািসত
লক্ষ্য

ব্িরিটশ

িশক্ষামন্ত্ির লর্ড ম্যাকেল ভারেত তােদর প্রণীত িশক্ষাব্যবস্থার কাঙ্িখত
ফসলেদর

সম্পর্েক

ব্িরিটশ

পার্লােমন্েট

দাঁিড়েয়

বেলিছেলন,“রক্ত-মাংেস

ভারতীয় হেলও তারা িচন্তা-েচতনায় হেব ব্িরিটশ”। অর্থাৎ ইসলােমর পথ েথেক
দূের সরা ও েদশবাসীেক দূের সরােনার কােজ ব্িরিটশেদর ন্যায় তারাও হেব
আেপাষহীন। এমন একিট িশক্ষানীিতর লক্ষ্য িছল,ভারেতর ন্যায় উপিনেবশগুেলােত
তােদর প্রত্যক্ষ শাসন েশষ হেলও তােদর সৃষ্ট মানিসক েগালামেদর শাসন েযন
েথেক

যায়।

েস

নীিতিট

ধরা

পেড়

িমশের

ব্িরিটশ

সরকােরর

প্রিতিনিধ

লর্ড

ক্েরামােরর কথায়। িতিন বেলিছেলন,“মুসিলম েদশগুিলেত সমেচতনার েসক্যুলার
একিট শ্েরনী গেড় না উঠা অবিধ তােদর অধীনস্থ্ মুসিলম েদশগুিলর স্বাধীনতা
েদয়ার প্রশ্নই উেঠ না।”

দাস-শাসন
লর্ড ম্যাকেল ও লর্ড ক্েরামারেদর েস সাধ বৃথা যায়িন। মুসিলম েদশগুিল
ঔপিনেবিশক প্রভূেদর শাসন েথেক স্বাধীনতা েপেলও আজও

অিধকৃত রেয় েগেছ

তােদর মানিসক েগালামেদর হােত। শুরু হেয়েছ এক দাস-শাসন। তেব বাংলােদেশর মত
েদশগুিলেত এসব দাসেদর সবাই েয ঔপিনেবিশক ব্িরিটেশর েগালাম -তা নয়। বরং
েকউবা

মার্কস-েলিলেনর

খিলফা,

েকউবা

িদল্িল

ও

ওয়ািশংটেনর

খিলফা।

নােম

মুসিলম হেলও তােদর েচতনায় মুসিলম হওয়ার দায়বদ্ধতার েচতনািট শূণ্য। অথচ
মুসিলম হওয়ার অর্থই হেলা, একমাত্র মহান আল্লাহর খিলফা হেয় যাওয়া এবং
অন্যান্য শক্িতর খিলফােদর িবরুদ্েধ লাগাতর যুদ্ধ লড়া। িকন্তু

বাংলােদেশ

েসিট ঘেটিন। িবেদশী শক্িতর এসব েদশী খিলফােদর হােত বাংলােদেশর রাজনীিত,
অর্থনীিত, প্রশাসন, ও আইন-আদালতই শুধু অিধকৃত হয়িন, অিধকৃত হেয়েছ েদেশর
িশক্ষাব্যবস্থা ও িশক্ষালয়গুেলাও। িশক্ষাব্যবস্থােক তারা ব্যবহার করেছ
িনেজেদর রাজৈনতীক ও সাংস্কৃিতক আিধপত্য প্রিতষ্ঠার কােজ। এসব খিলফােদর
কারেণ ঔপিনেবিশক আমেলর ন্যায় আজও

অসম্ভব হেয় আেছ শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা।

অসম্ভব হেয় আেছ ইসলােমর িশক্ষা। বরং ইংেরজী ভাষা ও পাশ্চাত্েযর েসক্যুলার
জীবনেবাধ, েপাষাকপিরচ্ছদ ও সংস্কৃিত নতুন প্রজন্েমর জীবেন আেরা গভীর ভােব
েজঁেক বেসেছ। সােবক ঔপিনেবিশক শাসকগণ দািয়ত্ব িনেয়েছ তােদর এসব অনুগত
খিলফােদর প্রিতরক্ষা েদয়ার। ফ্রান্েসর সামিরক বািহনী তাই উত্তর আফ্িরকার

েদশ মািলেত ছুেট এেসেছ ইসলািম িবপ্লবীেদর হাত েথেক তােদর খিলফােদর শাসনেক
বাঁচােত।

খিলফােদর

বাঁচােত

মার্িকন

বািহনী

ঘাঁিট

আজও

েগঁেড়

বেস

আেছ

কাতার, কুেয়ত, বাহরাইন, ওমান, েসৗিদ আরব, আফগািনস্তানসহ বহু েদেশ । েতমিন
ভারতও বাংলােদেশর অভ্যন্তের তার িনেজর খিলফােদর প্রিতরক্ষা িদেত দুই পােয়
খাড়া ।
তেব ইসলােমর িবরুদ্েধ দুষমিনেত েদশীশত্রুরা েকান েকান ক্েষত্ের িবেদশী
শত্রুেদরও

হার

মািনেয়েছ।

ঔপিনেবিশক

শাসন

আমেল

েদেশর

িশক্িষতরা

এতটা

পাশ্চাত্যমুিখ িছল না। িবেদশী কােফরগণ গােয় ইসলােমর েলবাস চািপেয় অিধকৃত
েদেশর মুসিলম জনগণেক েধাকা েদয়ার সুেযাগ পায়িন। মুসিলম জনগেণর কােছ এসব
িবেদশী শাসেকরা পিরিচত েপেয়িছল িবেদশী কােফর রূেপ। তাছাড়া তারা এেসিছল
বহু হাজার মাইল দূেরর অন্য মহােদশ েথেক। সংখ্যায়ও িছল অিত নগন্য। ফেল
শক্িত থাকেলও জনগণেক িনেয় তােদর মেন প্রচণ্ড ভয়ও িছল। তাই ইসলািম েচতনা
িবনােশ তারা প্রচণ্ড েকৗশলী িছল। িকন্ত ইসলােমর েদশী শত্রুেদর েস ভয় নাই।
ঘেরর ইঁদুর যত সহেজ ভাণ্ডাের হানা িদেত পাের বাইেরর েচার-ডাকােতরা তা
পাের না। শয়তান এজন্যই ইসলােমর ক্ষিত সাধেন ঘেরর ইঁদুরেদর েবেছ েনয়। হযরত
ইমাম েহাসেনর হত্যায় এবং তার লােশর উপর েঘাড়া চালােত এজন্যই শয়তান েকান
কােফর-পুত্রেক েবেছ েনয়িন, েবেছ িনেয়িছল সাহাবী-পুত্র ইয়ািজদেক। েতমিন
বাংলােদেশ ইসলােমর ক্ষিতসাধেন ময়দােন নামােনা হেয়েছ মুসিলম সন্তানেদর।

সবেচেয় ভয়ংকর নাশকতা
েশখ মুিজব ও তার কন্যা হািসনার হােত বাংলার মুসিলমেদর সবেচেয় বড় ক্ষিতিট
হেয়েছ

িশক্ষাক্েষত্ের।

িবশ্বিবদ্যালেয়র

মুিজব

চত্ত্বের

আমল

ছাত্রেদর

েথেকই
লাশ

তার

পড়েত

অনুসািরেদর

শুরু

হয়।

হােত

শুরু

হয়

েটন্ডারবািজ ও চাঁদাবািজ। শুরু হয় পরীক্ষায় সীমাহীন দূর্নীিত। নকলবািজর
কারেণ কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র পরীক্ষা প্রহসেন পিরণত হয়। হািসনার আমেল শুধু
লাশ হওয়া নয়, ধর্ষেণর েসঞ্চুিরর েরকর্ডও িনর্িমত হেয়েছ। েরকর্ড সৃষ্িট
হেয়েছ স্কুলিশক্ষেদর রাজপেথ পুিলশ িদেয় িপটােনা ও তােদর েচােখ মিরেচর
গুড়া

িনক্েষেপর।

িবশ্বিবদ্যালেয়

ক্যাম্পােস

ছাত্রলীগ

গুণ্ডােদর

িদেয়

িপটােনা হেয়েছ প্রেফসরেদর।বর্বরতার েরকর্ড সৃষ্িট হেয়েছ পুিলেশর সামেন
ধারােলা

অস্ত্র

িদেয়

িবশ্বিজত

দােশর

ন্যায়

পথচাির

হত্যায়।

েদেশর

িশক্ষানীিত সন্ত্রাসী, ধর্ষক, েচারডাকাত ও খুিন উৎপাদেন কতটা সফল হেয়েছ এ
হেলা তার নিজর। পািকস্তান আমেল িক এমনিট হেয়েছ? সাম্রাজ্যবাদী ব্িরিটশ
শাসনামেলও িক হেয়েছ? সরকার আেরক েরকর্ড গেড়েছ এসব অপরাধীেদর িবচার না
কের।

ছাত্রেদরেক দলীয় েযাদ্ধা রূেপ ব্যবহার করািট পিরণত হেয়েছ এক রাজৈনতীক
িশল্েপ। িবেরাধী দেলর কর্মীেদর িবরুদ্েধ েক কতটা িনর্দয় ও িনষ্ঠুর েসিটর
উপর িভত্িত কের এসব লািঠয়ালেদর েথেকই িনর্বািচত হয় দলীয় েনতা। তারাই
মেনানয়ন পায় িনর্বাচেন। অেনকেক মন্ত্রীও করা হয়। ফেল সন্ত্রাস, খুন ও
চুির-ডাকািত ক্যাম্পাস েথেক উেঠ এেসেছ সংসেদ ও মন্ত্রীপিরষেদ। িবপর্যয়
এেসেছ চিরত্ের। ব্িরিটেশর ১৯০ বছেরর েশাষণমূলক শাসেন বাংলার মুসলমানেদর
িবপুল আর্থীক ক্ষিত হেলও চিরত্েরর ক্ষিতিট এতটা ব্যাপক হয়িন। ফেল েস সময়
দুর্নীিতেত

িবশ্বজুড়া

বদনামও

হয়িন।

কারণ,তখনও

েদশবাসী

েথেক

েকারআন-

হাদীেসর িশক্ষােক এতটা েকেড় েনয়া হয়িন যতটা েনয়া হেয়েছ বাংলােদশী আমেল।
ইসলািম

বইেয়র

তল্লািশেত

তখন

ঘের

ঘের

পুিলশ

নামােনা

হয়িন।

ব্িরিটশগণ

মাদ্রাসা কািরকুলােম ইংেরজী িশক্ষােক বাধ্যতামূলক কেরিন, আরবীেক ঐচ্িছক
বা অিতিরক্ত িবষয়ও কেরিন। অথচ বাংলােদেশর বর্তমান সরকার েসিট কেরেছ।
মাদ্রাসার ছাত্রেদর উপর ইংরাজী ভাষা বাধ্যতামূলক করার অর্থ িক মাদ্রাসা
িশক্ষােক সমৃদ্ধ করা?

লক্ষ্য িক ছাত্রেদর েযাগ্যতা বৃদ্িধ? এেত বাড়েব িক

চািরত্িরক গুণাবিল? ইংরাজী ভাষা বাংলােদেশর স্কুল-কেলজগুেলােত শতািধক বছর
ধের বাধ্যতামূলক,িকন্তু তােত ছাত্রেদর চািরত্িরক বল কতটুকু েবেড়েছ? েযসব
দুর্বৃত্তগণ অিফস-আদালত, রাজনীিত,ছাত্র-রাজনীিত ও ব্যবসা-বািণজ্যেক দখেল
িনেয়েছ

তারা িক

মাদ্রাসা-িশক্িষত?

মাদ্রাসা-িশক্ষার

দুর্বলতা

িক

আরবী

ভাষা িশক্ষা? অথচ আরবী হেলা েকারআেনর ভাষা। আরবী ভাষার জ্ঞান ছাড়া েযমন
পিবত্র েকারআন বুঝা যায় না, েতমিন আল্লাহ-প্রদর্িশত িসরাতুল েমাস্তাকীেমর
সন্ধানও েমেল না। নানা েদেশর নানা অনারব জনগণ যখনই ইসলাম কবুল কেরেছ,
তখনই আরবী ভাষা িশক্ষায়ও তারা মনেযাগী হেয়েছ। অথচ েস অিধকার িছিনেয় েনয়া
হচ্েছ বাংলােদেশর মুসলমানেদর েথেক। ফেল িবপেদ পেড়েছ মুসিলম রূেপ েবেড়
উঠায়। বাংলােদেশর িশক্ষানীিতর বহু নাশকতার মােঝ এিটই হেলা সবেচেয় ভয়ংকর
নাশকতা। ২৫/০১/১৩; দ্িবতীয় সংস্করণ ৮/১১/২০১৯

েদশ িনেয় ভাবনা -৪
১.
েমহনিত মানুষ িবেদেশ িগেয় কষ্ট কের েদেশ টাকা পাঠায়। তােদর অর্িজত েস
িবেদশী মুদ্রা ক্ষমতাসীন ডাকাত দেলর সদস্যরা ডাকািত কের িবেদেশ িনেয় যায়।
িবেদেশ তারা বািড় েকেন, ব্যবসা কের, জুয়া েখেল। এবং হািসনার েছেল জয়
ফুর্িত কের আেমিরকােত।

২.
ঘের আবর্জনা জমেল েস

আবর্জনা সরােনার কাজিট ঘেরর সবার। েসিটই সভ্য

পিরবােরর রীিত।েতমিন েদশ েচার-ডাকােতর দখেল েগেল েস েচার-ডাকাত েখদােনার
কাজও সবার।েস কােজ যার ইচ্ছা েনই েস অসভ্য। অথচ বাংলােদেশ েস কাজিট হয়িন।
েদেশ িক স্েরফ মসিজদ-মাদ্রাসা গেড় িক এ অসভ্যতা েথেক বাঁচা যায়? নবীজী
(সাঃ) শুধু

মসিজদ বানানিন, ইসলািম রাষ্ট্রও গেড়েছন। েস কােজ শতকরা ৭০

ভােগর েবশী শহীদ হেয়েছন। বাংলােদেশর মুসিলমেদর েস কােজ আগ্রহ কই?

৩.
বাংলােদশ

িক

গণতান্ত্িরক

েদশ?

গণতান্ত্িরক

েদেশ

েতা

েভােট

সরকার

িনর্বািচত হয়। িনশীথ রােতর েভাট ডাকাতগণ ক্ষমতায় আেস িক কের? প্রিতিট
গণতান্ত্িরক েদেশ কথা বলা, িমিটং-িমিছল করার স্বাধীনতা থােক। পািকস্তান
আমেল েশখ মুিজব শত শত িমিছল-িমিটং কেরেছ। বাংলােদেশ েস অধীকার িছিনেয়
েনয়ার পরও সরকার বেল তারা নািক গণতান্ত্িরক! এ সরকােরর মুেখ পািকস্তােনর
বদনাম করা সােজ িক?

৪.
িযিকর মােন প্রিত পেদ মহান আল্লাহতায়ালার প্রিতিট হুকুম েমেন
চলার িফিকর। িযিকের থােক শিরয়ত েমেন চলার িফিকর। েযেদেশ শিরয়েতর
আইন ছাড়াই িবচার হয়, বুঝেত হেব আল্লাহতায়ালার আনুগত্য িনেয়
তােদর েকান িফিকর নাই। এেদর িযিকর েয িনতান্তই ভূয়া –তা িনেয় িক
সামান্যতম সন্েদহ থােক?
৫.
ঈমানদার হওয়া মােনই হেলা মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীনেক িবজেয় করার
িজহােদ মুজািহদ হওয়া। নবীজী (সাঃ)র সাহাবােদর শতকরা শতভাগ
সাহাবাই মুজািহদ িছেলন। যারা িজহােদর নােমনিন তােদরেক মুনািফক

বলা হেয়েছ। যারা িজহাদ িবমুখ ইসলােম তােদর েকান স্থান েনই।
বাংলােদেশ ১০০ জেনর মােঝ যিদ একজনও যিদ নবীজী (সাঃ)র ইসলাম
বুঝেতা তেব ১৭ েকািটর মােঝ ১৭ লাখ মুজািহদ ৈতরী হেতা । তখন িক
েদশ হািসনার ন্যায় িনশীথ রােতর েভাট ডাকােতর হােত অিধকৃত হেতা?
তখন বরং শিরয়ত প্রিতষ্ঠার জন্য িজহাদ শুরু হেয় েযত।
৬.
ঈমান ছাড়া আল্লাহতায়ালার দরবাের ভাল কােজর েকান মূল্য নাই। শত েকািট
টাকা দান করেলও নয়। ভাল কাজ ছাড়া ঈমানও মূল্যহীন। কারণ উত্তাপ ছা্ড়া
েযমন আগুণ হয় না, ভাল কাজ ছাড়া েতমিন ঈমান হয় না। মহান আল্লাহতায়ালা এ
দুিটেক এক সােথ েদখেত চান। আল্লাহতায়ালার কােছ সবেচেয় বড় ভাল কাজ হেলা
ইসলােমর
হেয়েছ।

শত্রু

িনর্মূেলর

িজহাদ

ইসলােমর

শত্রুগণ

িজহাদেক

–যা

সুরা

সন্ত্রাস

সাফ’েয়র
বেল

৪

স্েরফ

নম্বর

আয়ােত

মুসিলমেদর

বলা

িজহাদ

িবমুখ করার স্বার্েথ। ব্িরিটেশরা েস প্রচার িনেয়ই বাংলার মুসিলমেদর িজহাদ
েথেক দূের েরেখেছ এবং ১৯০ বছর শাসন কেরেছ। আজেকর শত্রুগণও েসিটই চায়।

৭.
অসভ্যেদর িবরুদ্েধ লড়াইেয়র সামর্থ্য না থাকেল অসম্ভব হয় সভ্য
ভােব বাঁচা।তাই সভ্য সমাজ গড়েত েদশ েথেক শুধু িহংস্র পশু
তাড়ােল চেল না, মানবরূপী পশুেদরও তাড়ােত হয়।এিটই ইসলােমর
পিবত্র িজহাদ। নইেল আবরার ফাহােদর ন্যায় মানবরূপী পশুেদর হােত
লাশ হেত হয়।অথচ বাংলােদেশ েস কাজিট হয়িন।
৮.
েদেশ জ্ঞানদান ও জ্ঞানলােভর আেয়াজন কতটা পিবত্র, িনিবড় এবং ব্যাপক -তা
েদেখই

বুঝা

যায়

েদশ

ভিবষ্যেত

কতটা

সভ্য

ভােব

েবেড়

উঠেব।

এখাতিট

দুর্বত্তেদর দখেল েগেল েদশও অসভ্য ডাকাতেদর দখেল যায়। বাংলােদশ হেলা তারই
উদাহরণ।
৯.
েচার-ডাকাতেক িক েকান সভ্য ও ভদ্র মানুষ সন্মান কের? তােদর সন্মান করা
েতা

অসভ্য

েচার-ডাকাতেদর

কাজ।

অথচ

বাংলােদেশ

ডাকাতদেলর

েভাট-ডাকাত

সর্দারনীেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেল সন্মান করা হয়। েদেশর কওমী হুজুররা
তােক কওমী জননী বেল। অথচ ইসলােমর হুকুম হেলা, এরূপ দুর্বৃত্তেদর শুধু
ঘৃনা

নয়,

িনর্মূল

করা।

হুকুম

হেলা

তােদর

শাস্িত

েদয়ার।

েস

অদম্য

েচষ্টাটুকু না থাকেল বুঝেত হেব ঈমানদার হওয়ােত অেনক বাঁিক রেয় েগেছ।
১০.

সুরা ইমরােনর ১১০ নম্বর আয়ােত িবশ্বমােঝ মুসিলমেদর সর্বশ্েরষ্ঠ জািত বলা
হেয়েছ। তেব এজন্য নয় েয, তারা েবশী েবশী নামায-েরাযা কের। উক্ত আয়ােত েয
কারেণ তােদরেক সর্বশ্েরষ্ঠ বলা হেয়েছ তা হেলা, তারা দুর্বৃত্িতেক িনর্মূল
কের এবং ন্যায়েক প্রিতষ্ঠা েদয়। ফেল েচার-ডাকাত ও েভাট-ডাকাতেদর পক্ষ
িনেল িক েস মর্যাদা কখেনা অর্িজত হয়?
১১.
যারা েকার’আন েথেক িশক্ষা েনয় এবং অন্যেদর িশক্ষা িনেত সাহায্য কের তাঁরাই হেলা শ্েরষ্ঠ মানব।–নবীজী (সাঃ)র হাদীস। কথা হেলা, বাংলােদেশ এমন
মানুেষর

সংখ্যা

শতকরা

ক’জন?

েকার’আন

িঠক

মত

বুঝেল

েতা

েদেশ

শিরয়েতর

প্রিতষ্ঠা ও ডাকাত িনর্মূেলর লক্ষ্েয লাগাতর িজহাদ শুরু হেতা।
১২.
“েহ ঈমানদারগণ, েতামরা আমার ও েতামােদর শত্রুেদর বন্ধু রূেপ গ্রহণ কেরা
না”-(সুরা

মুমেতহানা

আয়াত

১)।

অথচ

বাংলােদেশ

মহান

আল্লাহতায়ালার

এ

েকার’আনী হুকুেমর িবরুদ্েধ প্রচণ্ড িবদ্েরাহ হচ্েছ। ভারতীয় সরকার আল্লাহ
ও

মুসিলমেদর

দুষমন।

কাশ্িমের

তারা

ধর্ষণ

ও

গণহত্যায়

িলপ্ত।

ভারেতর

িবিভন্ন স্থােন তারা েযমন মুসিলমেদর হত্যা করেছ, েতমিন মসিজদ ধ্বংস করেছ।
মসিজেদর জিমেত তারা মন্িদর বানাচ্েছ। এরপরও তােদর সােথ িক বন্ধুত্ব করা
যায়? েসিট েতা হারাম। আল্লাহতায়ালার হুকুেমর িবরুদ্েধ যারা িবদ্েরাহী
একমাত্র

তারাই

এমনিট

করেত

পাের?

তাই

শুধু

ভারত

নয়,

ভারেতর

েসবাদাস

হািসনাও মুসিলমেদর শত্রু।

১৩.
েশখ হািসনা ভারেতর সােথ ঘিনষ্ঠ বন্ধুত্ব িনেয় গর্িবতা। িকন্তু বন্ধুত্ব
েতা তখনই সম্ভব যখন বাংলােদেশর ন্যায্য পাওনাগুিল ভারত িদেয় েদয়। অথচ
ভারত শুধু েনয়ােত আগ্রহী, েদয়ােত নয়। এমন িক ভারতীয় মুসিলম নাগিরকেদর
বাংলােদশী বেল বাংলােদেশ পাঠােত চায়। ফেল হািসনা যা প্রিতষ্ঠা িদেয়েছ তা
বন্ধুত্ব নয়, তা বরং িনেরট েগালামী।

১৪.
আদম

(আ:)েক

িসজদা

করার

একিট

মাত্র

হুকুম

অমান্য

করায়

ইবিলস

অিভশপ্ত

শয়তােন পিরণত হয়।যারা শিরয়েতর অসংখ্য হুকুম অমান্য কের েদশ ও েদেশর আদালত
চালায় -তারা েয ইবিলেসর েচেয়ও অধীক অিভশপ্ত তা িনেয় িক সন্েদহ করা চেল।
অথচ বাংলােদশ েস অিভশপ্ত শয়তােনর দেলর হােতই অিধকৃত। বাংলােদেশ গুম, খুন,
চুির-ডাকািত ও ধর্ষেনর রাজনীিতেক প্রিতষ্ঠা িদেয়েছ মানবরূপী এ শয়তােনরাই।

The Educational Failure of
the Muslims
The

worst

sin
Knowledge works as the most powerful and the most decisive tool in
transforming humans’ belief, behavior, character, culture, and fate.
It decides the fate of humans’ destiny not only on the earth but also
in the hereafter. On the other hand, ignorance works as the most
unsurmountable barrier against peace, truth, justice, values and
higher civilization. But knowledge has its own connotation and
dimensions. To get the real benefit of knowledge, one must know its
true depth and dimensions. In fact, the benefit of knowledge can be
severely curtailed by restricting its focus and application. In the
making of full humans and human civilization, knowledge must go beyond
any restrictions; it must encompass the understanding of the Visible
and the Invisibles. Both the material and the metaphysical domains of
knowledge must be parts of it. Those who built pyramids in ancient
Egypt were not illiterate or ignorant; their awe-inspiring talents in
civil engineering and architecture still survives as one of the few
ancient wonders. But, their ignorance vis-à-vis Divine Truth was
awful. Like the ancient ignorant cave dwellers, they too worshipped
tyrant Pharaoh as a god. It owes to their knowledge that had highly
restricted focus and was de-linked from other highly critical mass of
information. As a result, they failed to show their wisdom to
appreciate the historical Truth. In fact, they proved extremely
foolish and incompetent to understand even the simple message of
Prophet Musa (peace be upon him). In comparison, the illiterate Arab
–though didn’t build any pyramid, showed better wisdom. They could
raise the foundation of the finest civilization on earth in the whole
human history. Because, their knowledge incorporated the knowledge not
only of the visible world but also of the invisible world –as revealed

through the Holy Qur’an.

Because of similar restrictive focus and

incomplete knowledge, many Indians with the highest university degrees
worship cows as god and drink cow urine as a holy drink!
The secularisation of knowledge may add material prosperity to humans
but can’t take them to any moral height. Neither can it show the path
for success in the endless life in the hereafter. Knowledge gives
light, and ignorance brings darkness. People deny Allah, His guidance
and His prophets and get deviated from the right path due to
ignorance. Ignorant men engage in major sins and ultimately reach the
hellfire. Thus it nullifies the whole purpose of human survival. Such
man lives only to add failures in the hereafter.

In fact, human’s

greatest sin –as well as the mother of all sins is ignorance
(jahiliyah). The pre-Islamic ignorance in Arabia ended more than 1400
years ago, but modern man’s ignorance thrives amidst all advancement
of science and technology. The idolatry, gambling, alcoholism,
obscenity, homosexuality, pornography, torture, mass-murdering, ethnic
cleansing, economic exploitation, and other vile acts still survive
with the same toxicity of ancient ignorance and arrogance. Therefore,
in India, people are being lynched to death for eating beef. And in
Europe, women are tormented in public and not allowed to enter
universities for wearing a headscarf.
Modern man’s ignorance cum incompetence is not in scientific
invention, but in discovering the Divine Truth. Skills in knowing the
Divine Truth comes only through Divine knowledge. And delivering such
knowledge is the exclusive domain of the Allah SWT. Therefore Allah
SWT proclaims, “Showing the right path is My task”–(Sura Layil, verse
12). Also revealed, “Allah SWT is the friend of the believing man and
woman and takes them from darkness to the light. (And Satan does the
otherwise); Satan is the friend of the non-believer and takes them
from light to the darkness”–(Sura Baqara, verse 257). The holy Qur’an
was revealed to show this right path. Hence, without the Qur’anic
knowledge, the greatest Truth in life remains undiscovered, and the
task of educating people remains awfully incomplete. So in Islam,
education is not a mere academic and professional need, rather the
most basic intellectual, religious and civilizational need. Otherwise,

man fails to become a Truth-seeking honest human, thereby fails to
raise a sane civilization. So the role of education is extremely
crucial. Its success is measured not by the number of educational
institutions, teachers and students, and nor by per capita income;
rather by the number of people saved from hellfire. The ability of
those who have gone through the education to know the Divine Truth is
the real marker of its success.

Even dogs or monkeys, if trained, can

do miracles. Man can do, too. The success of modern-day universities’
in adding such skills is undeniable. But its failure in saving people
from hellfire is catastrophic. By preaching atheism, secularism,
nationalism, racism, fascism, supremacism, materialism, Marxism,
hedonism and Darwinism, these universities have opened a huge number
of highways to the hellfire.
Allah SWT loves His greatest creation – mankind. He wants their
ultimate success – the success here and in the hereafter. But such
success is pre-conditional. It does not come through economic growth
or scientific invention; rather following the Divine path (siratul
mustaqeem). Only this path leads to the heavens. Thousands of prophets
were commissioned by Allah SWT to show that path. They did not teach
science or technology but made Allah’s greatest gift – the true path,
known to mankind. Man’s ugliest ignorance and failure are not assessed
by the inability to build a pyramid, spacecraft or atomic weapon,
rather by his inability to discover and adhere to this greatest Divine
gift. This very inability drives him to the hellfire. Departure from
this world without knowing and following this Qur’anic Truth will
cause the greatest regret in the hereafter. Of all ignorance, this is
indeed the most devastating one; and will torment endlessly in the
endless life in hellfire.

Mis-education: the worst criminality
The man’s muslimness is crucial. The ultimate success in life depends
on it. So, Allah SWT warns, “O you who believe! Fear Allah with all
fearfulness – as deemed appropriate for Him; and do not allow death to
overtake you unless you are a (true) Muslim”–(Surah Al-Imran, verse

102). So for the believers, Allah SWT sets the priority. It is not
attaining great success in professions, politics or business; nor
becoming a proud Arab, Afghani, Turkish, Iranian or Bengali, but to be
a committed Muslim. For that, it does not require birth in a Muslim
family but needs a qualitative change in belief and deeds. Fear of
Allah is the essence of such change. And such change comes only
through true knowledge –the true understanding of Divine guidance.
Allah SWT reveals, “Of all His servants, only those who are endowed
with knowledge fear Allah”–(Surah Fatir, Verse 28).

The prime

objective of the education is to generate such fear of Allah SWT
through Islamic knowledge. But if education promotes atheism,
secularism, materialism, nationalism, Darwinism, Marxism only adds
deviation. Thus, education helps people to go to hellfire. Such
education then becomes the worst harmful criminal acts on earth. In
the name religion, a lot of vile acts are still done. Ancient
ignorance like worshipping man, animals, idols and deities still
survive in the life of billions. Likewise, awful criminal acts are
done in the name of education. More awfully, teaching falsehood and
promoting deviation towards the hellfire –even in Muslim lands, enjoys
huge public funds and acceptance as the modern education.
The first thing must be done first. Otherwise, many other crucially
important issues stand unattainable. Seeking Islamic knowledge is such
a first obligation. Without fulfilling it, becoming a true Muslim
remains inconceivable. Hence, the first revelation of the Holy Qur’an
was not on salah, fasting, haj, zakat or jihad, but it was “iqra”
–which means “do read”. Reading with the understanding of the Holy
Qur’an serves as the greatest source of the Divine knowledge. Indeed,
Divine guidance comes only through it. Acquiring such knowledge is
acknowledged as the most important act of ibadah; other ibadah indeed
get added values if it is done with a deeper understanding of the
Qur’an. With a void of understanding, ibadah turns to mere lifeless
rituals. It fails to bring any qualitative change in man’s behavior
and deeds. Such prayers do not prevent people from corruptions; rather
people with such lifeless rituals may even overtake the non-believers
in such vice. Bangladesh is a perfect example. Very few countries have
such a huge number of mosques and mosque-goers; 90% of its people are

Muslim. But Bangladesh stood first in corruption 5 times in the world.
It is not an economic failure, rather an educational failure.
Bangladesh has tens of universities and thousands of colleges and
religious madrasas, but those institutions couldn’t add any higher
moral values to the students. Rather brought worldwide disgrace.
People have failed badly to learn and practice the basic lessons of
Islam.
Seeking knowledge is so crucial that even a short engagement in its
pursuit is superior to the whole night’s non-obligatory (nafl) prayer
–as narrated by Prophet Muhammad (peace be upon him). Even the war
criminals could be freed if they had delivered writing, reading and
numeracy skills to the Muslims -as done with the kafir captives of the
battle of Badar. The most distinctive feature of the early Muslims was
their spectacular success in realizing and fulfilling this first
Islamic obligation of seeking Qur’anic knowledge. They excelled not
only as practitioners of religious rituals but also as torchbearers of
knowledge in Islamic jurisprudence, politics, philosophy, geography,
mathematics, astronomy, chemistry, human and social development and
military science. Their success was so great that within the shortest
possible time, those ignorant people of Arabia became the most
educated and civilized people on earth. As a result, the Muslims could
become the number one global power and could subdue both the Roman and
the Persian empires.

The failure of the West & the lesson
Western civilization added enormous values to stones, metals,
minerals, agricultural goods, and other materials. It has added
enormous skills and scientific knowledge to humans, too. But it has
added little moral and cultural values. Western education is very
asymmetrical; it runs only on one dimension. It is focussed only to
attain material progress and gave little or no attention to humans’
spiritual development. Its scientific advancement has given the most
devastating tools in the hands of the most greedy, brutal and immoral
people. In savagery and brutality, they stand hardly better than the

Mongol thugs of Halaku and Chengis Khans. In fact, colonialism,
imperialism, ethnic cleansing, genocide, slavery, exploitation and
other dehumanizing instincts attained more virulence and global
expansion by them. They killed more than 75 million people in only two
world wars. The Red Indians in the USA, the Aborigines in Australia,
and the Maoris in New Zealand were almost ethnically cleansed by them.
They didn’t bother to drop atomic bombs on the civilian population of
Hiroshima and Nagasaki. Millions of peoples are put to death in
Vietnam and other parts of Asia and Africa. Their killing machines are
still all-time active. The people of Afghanistan, Iraq, and Palestine
are their recent victims. All worst beasts in all ages could not
inflict such deaths and devastations on humans as were inflicted by
these torchbearers of this western civilization.
No doubt, science never advanced with such a tremendous speed in the
past –as did in recent times. But it is also true, such huge
atrocities never happened in any previous segment of human history
either. That too happened by the hands of the flagship countries of
western civilization like the USA, UK, France, Germany, and Italy.
Military occupation, colonization, multinational capitalism, and
global exploitation are their original inventions. Here too, the
west’s failure owes entirely to its educational failure. The
secularisation of knowledge has robbed people of their moral and
spiritual compass. So, the so-called educated people terribly fail in
distinguishing the right from the wrong and the civilians from the
military targets. Therefore, crimes like genocide, ethnic cleansing
and drone attacks get their moral, political and legal approval. Such
moral failure could only lead to civilizational failure.

