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

ৈবঠেক।

পূর্ব

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।
েগােয়ন্দা

েস

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

পািকস্তান

ও

কােরা
ভালবাসা

প্রশংসায়
েথেক।

পািকস্তােনর

কিবতা

অথচ

চর্চায়

েসরূপ

প্রিতষ্ঠাতার

গভীর
স্মরেণ

আেবগ

ও

অনুপ্েররণা

ভালবাসার
েলখা

প্রমাণ

অসংখ্য

আেস
েমেল

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

সংগ্রেহ

প্রকািশত

পত্িরকা

“উত্তরািধকার”

িবভােগর

এক

এর

হয়

বাংলা

শ্রাবন-আশ্িবন

১৩৯১ (জুলাই-আগস্ট) সংখ্যায়।
ঢাকা

িবশ্বিবদ্যালেয়র

বাংলা

সমেয়র

েচয়ারম্যান

মিনরুজ্জামান িলেখেছন কােয়েদ আজেমর জন্মিদন উপলক্েষ িলেখেছন,
“তুিম েনই,িক আশ্চর্য,তবু তুিম আছ-

েমাহম্মদ

এ 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।”
…
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,
অশ্রু মিছয়া সমতােল তাই চিলেতিছ রণ-সােজ।

কােয়েদ

আজেমর

মৃত্যুেত

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

পাওয়া।

ও

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
সুেযাগ

শিরয়েতর
েপেয়িছল

আইন

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
চুক্িত

নয়।বাংলােদেশর

ি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

জাতীয়তাবাদীেদর

জন্যই

হারাম।

রাজনীিত

ও

অথচ

েস

জঘন্য

হারাম

িশক্ষা-সংস্কৃিত।

কাজিট

মুসিলেমর

িনেয়ই

বাঙালী

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?

অধ্যায় এক: েকন এ েলখা?
ঈমানী দায়বদ্ধতা
মৃত্যু,ধ্বংস বা িবপর্যয়েক কখেনা কখেনা ব্যক্িত বা জািতর জীবেন
চািপেয় েদয়া হয়। িকন্তু িনেজেদর পক্ষ েথেক যখন েডেক আনা হয় তখন
েসিটেক আত্মঘাত বলা হয়। বাংলার মুসিলম জীবেন েতমন আত্মঘাত একাধীক
বার এেসেছ। েযমন ১৭৫৭ সােল, েতমিন ১৯৭১েয়ও। িকন্তু িকভােব েসিট
এেলা েসিট গুরুতর িচন্তাভাবনা ও গেবষণার িবষয়। েকান ব্যক্িতর
জীবেন আত্মঘাত ঘটেল তা িনেয় িবচার বেসনা। কাউেক আসামীও করা হয়
না। ফেল তার েপাষ্টমর্েটমও হয় না। ব্যক্িতর জীবেন আত্মঘাত
সাধারণতঃ আত্মহত্যায় রূপ েনয়। িনেজর মৃত্যুর মধ্য িদেয় সব ঘটনার
যবিনকা েস িনেজই েটেন েদয়। িকন্তু জাতীয় জীবেন যখন আত্মঘাত ঘেট
তখন েস আত্মঘােত েদেশর সবাই জিড়ত হয় না; বরং িকছু েলাক েডেক আেন
মাত্র। েডেক আনার েস কাজিট কের েদেশর ভ্রষ্ট চিরত্েরর িকছু
স্বার্থপর েনতা-েনত্রী। তােদর কােছ িনেজেদর স্বপ্ন বা স্বার্থ
পূরণিটই মূল, জনগেণর ইচ্ছা-অিনচ্ছা, মহান আল্লাহতায়ালার িবধান,
মুসিলম-স্বার্থ
এবং
ইসলােমর
প্রিতষ্ঠা
বা
েগৗরব
–এসব
গুরুত্বপূর্ণ িবষয় তােদর কােছ গুরুত্ব পায় না। এরাই হেলা মুসিলম
ইিতহােসর মীর জাফর। মীর জাফরগণেকান কােলই জনগেণর মতামত িনেয় িনজ
েদেশ শত্রুেদর েডেক আেনিন,যুেগ যুেগ তারা শত্রুেদর পক্ষ িনেয়েছ
স্েরফ িনেজেদর স্বার্থিসদ্িধর লক্ষ্েয। সত্তেরর িনর্বাচেনও একিট

প্রকাণ্ড যুদ্েধর িবষয় কখেনাই আেলািচত হয়িন, েতমিন ভারতেক েডেক
আনার িবষয়ও সামেন আেসিন। অথচ একিট প্রকাণ্ড যুদ্ধেক জনগেণর উপর
চািপেয় েদয়া হেয়েছ। অথচ ভারতেক সােথ িনেয় বহুবছর আেগ েথেকই েতমন
একিট যুদ্েধর পিরকল্পনা েনয়া হচ্িছল। েস গুরুতর িবষয়িট আগরতলা
ষড়যন্ত্র মামলায় িকছুটা প্রকাশ েপেলও পুরািট প্রকাশ েপেয়েছ
একাত্তেরর পর। েস প্রকাশ না পাওয়ািটই ষড়যন্ত্র এবং জনগেণর সােথ
িবশ্বাসঘাতকতা।
িকছু েলােকর চািপেয় েদয়া যুদ্েধ প্রচণ্ড প্রাণনাশ ও ক্ষয়ক্ষিত
হেলও তােত জািতর পুরাপুির মৃত্যু ঘেট না;বাঁচার সম্ভাবনা তখনও
অবিশষ্ঠ থােক। মুসিলম জনগেণর মােঝ মাথা উঁচু কের দাঁড়াবার
স্বপ্নিকছুটা হেলও অবিশষ্ট থােক। মুসিলেমর জীবেন বাঁচার মূল
এেজন্ডা েতা েস স্বপ্নপূরণ।েস স্বপ্েনর সােথ জিড়ত থােক তার ঈমানী
দায়বদ্ধতা। প্রকৃত মুসিলেমর জীবেন এজন্যই িবপ্লব আেস; এবং িজহাদও
শুরু হয়। েস িবপ্লেবর লক্ষ্য েযমন ইসলােমর িবজয়, েতমিন মহান
আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্িট অর্জন। তেব আত্মঘািত িবপর্যয় েথেক মাথা
তুেল দাঁড়ােত হেল জরুরীহেলা, েস আত্মঘােতর কারণ িনেয় গেবষণা করা।
েরাগ েথেক বাঁচেত হেল েস েরােগর কারণগুেলা অবশ্যই জানেত হয়।
িচিকৎসার পাশাপািশ েস েরােগর জীবাণু েথেকও দূের থাকেত হয়। নইেল
েস েরাগ বার বার হানা েদয়। জাতীয় জীবেন েরাগমুক্িত বা িবপর্যয়
েথেক বাঁচার পথিটও িভন্নতর নয়। এক্েষত্ের ইিতহাস িবজ্ঞােনর কাজিট
অিত িবশাল ও গুরুত্বপূর্ণ। ইিতহােসর কাজ শুধু জাতীয় ঘটনাবিলর
িকসসা কািহনী িলিপবদ্ধ করা নয়; েনতা-েনত্রীেদর জীবনী েলখা বা
গুণকীর্তনও নয়। বরং ঘটনার প্েরক্ষাপট, সফলতার বা িবফলতার কারণ,
প্রিতেবশীর ষড়যন্ত্র এবং েস সােথ ঘটনার নায়কেদর িচন্তা-েচতনা ও
চিরত্রেকও িলিপবদ্ধ করা -যােত ভিবষ্যেতর প্রজন্ম তা েথেক িশক্ষা
ও গেবষনার সামগ্রী পায়। জাতীয় জীবেন এভােবই আেস ইিতহাসলব্ধ গভীর
প্রজ্ঞা। মীর জাফরগণ তােদর কৃত অপরােধর জন্য আদালেতর কাঠগড়ায়
দাঁড়ােনা েথেক বাঁচেলও ইিতহােসর িবচার েথেক বাঁেচ না। জ্ঞানী
ব্যক্িতর পা তাই একই গর্েত দুইবার পেড় না। প্রজ্ঞাবান জািতও
েতমিন বার বার একই রূপ সংকেট িবপর্যস্ত হয় না। অতীেতর আত্মঘােতর
ঘটনা িনেয় গেবষণার গুরুত্ব এজন্যই অপিরসীম। এছাড়া আত্মঘাত
এড়ােনার িবকল্প পথ েনই। েসিট না হেল আত্মঘািত ব্যক্িতর ন্যায়
আত্মঘািত জািতও শত্রুর হামলা ছাড়াই দুিনয়া েথেক হািরেয় েযেত
বাধ্য।এই গ্রন্থিট েলখার তাড়না এেসেছ বস্তুত েতমিন এক েচতনা ও
দায়ভার েথেক।

সাক্ষ্যদােনর দায়ভার
মানব
িহসােব
প্রত্েযেকরই
িকছু
দায়-দািয়ত্ব
থােক।
মহান
আল্লাহতায়ালার দরবাের ব্যক্িতর মর্যাদা বা মূল্যমানিট িনর্ধািরত
হয় েক কতটা েস দািয়ত্ব পালন করেলা তার িভত্িতেত।তাছাড়া ঈমানদার
ব্যক্িতর িকছু বাড়িত দািয়ত্বও থােক। েস বাড়িত দািয়ত্বটা হেলা
সত্েযর পক্েষ সাক্ষ্য েদয়া। ইসলােম এিটেক শাহাদেত হক তথা সত্েযর
পক্েষ সাক্ষ্যদান বেল। মুসিলম হওয়ার জন্য কালােম শাহাদত
জনসম্মুেখ পাঠ করেত হয়। লা-শরীক আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর মহান
রাসূল েয সত্য -কােলমােয় শাহাদত পােঠর মধ্য িদেয় েস সাক্ষ্যিটই
প্রকাশ্েয িদেত হয়। তেব েস দািয়ত্বিট কােলমােয় শাহাদত পােঠ েশষ
হয় না,শুরু হয় মাত্র। সত্েযর পক্েষ প্রকাশ্য সাক্ষ্যদােনর
পরপ্রিতিট মুসিলেমর জীবেন েসিটই তার আমৃর্ত্যু সংস্কৃিতেত পিরণত
হয়। মহান আল্লাহতায়ালাও চান, কারা সত্েযর পক্েষ সাক্ষ্যদানকাির
আর কারা িমথ্যার পক্েষ -েস িবষয়িটও স্পষ্টতর েহাক। ফেল জীবেনর
আেশ পােশ েয সত্যঘটনাগুিল ঘেট -ঈমানদার ব্যক্িতেক েসগুিলরও পক্ষ
িনেত হয়; দাঁড়ােত হয় অন্যায় ও িমথ্যার িবরুদ্েধ। সত্যেক িবজয়ী
করেত েস শুধু মসিজেদ,জনপেদ বা িজহােদর ময়দােনই যায় না, জনগেণর
িবেবেকর আদালেতও যায়। সত্েযর পক্েষ েস সাক্ষ্যদােন শহীদগণ
িনেজেদর প্রাণও িবিলেয় েদয়।মহান আল্লাহতায়ালার কােছ এজন্যই তারা
এেতা প্িরয়।যুেগ যুেগ তােদর কারেণই িমথ্যাচারীেদর প্রচণ্ড
িবেরাধীতার মুেখও সত্য িবজয়ী হেয়েছ।
েকান জনেগাষ্ঠীর জীবেন যুদ্ধিবগ্রহ একাকী আেস না। যুদ্ধিবগ্রহ বা
িবপর্যেয়র মধ্য িদেয়ই ঘেট ঈমান ও আমেলর চুড়ান্ত পরীক্ষা। মূলত
িবপেদর মুেখ েফেল মহান আল্লাহতায়ালা েবেছ েনন শহীদেদর।তাই পিবত্র
েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালার েঘাষনাঃ “এবং এ িদনগুেলােক মানুেষর
মােঝ আিম পালাক্রেম আবর্তন ঘিটেয় থািক। এজন্য েয, আল্লাহ যােত
জানেত পােরন কারা সত্িযকার ঈমানদার; এবং (তােদর মধ্য েথেক) েবেছ
েনন শহীদেদর।” –(সুরা আল-ইমরান, আয়াত ১৪০)। তাই প্রিত যুদ্েধ
ঈমানদারগণ েযমন পায় মহান আল্লাহতায়ালার দরবাের শহীদ রূেপ
দাঁড়াবার সুেযাগ, েতমিন েবঈমানগণ পায়,ইসলােমর প্রিতপক্ষ রূেপ
খাড়া হওয়ার সুেযাগ। যুদ্ধকােল তাই ব্যক্িতর মুেখাশ খুেল পেড়। েস
তখন আসল রূেপ হািজর হয়। এভােব যুদ্ধ েদয় মানুেষর েচতনা ও
চিরত্রেক সিঠক রূেপ েচনার সুেযাগ। এবং েসিট েযমন একাত্তের ঘেটেছ।
েতমিন পলািশর ময়দােনও ঘেটিছল। ফেল সত্তেরর িনর্বাচেন ও তার

পূর্েব েশখ মুিজব ও তার সহচরেদর মুেখ েয মুেখাশ িছল, েসিট
একাত্তের এেস খেস পেড়েছ। সত্তেরর িনর্বাচেন মুিজেবর মুেখ প্রিত
জনসভায়
পািকস্তান
িজন্দাবাদ
ধ্বিন
উেঠিছল।
েকারআন-হাদীেসর
িবরুদ্েধ েকান আইন করা হেব না -েস কথাও িতিন বেলেছন। বেলেছন,
বহুদলীয় গণতন্ত্েরর কথা। এসবই িছল মুেখাশ। িকন্তু েসিট খেস পেড়
িনর্বাচিন িবজেয়র পর। একাত্তের িতিন ও তার সহচরগণ েপৗত্তিলক
ভারেতর েকােল িগেয় উেঠেছন। অপরিদেক েযসব মাদ্রাসার ছাত্র,
গ্রাম্য যুবক, পীেরর মুরীদ ও িনর্দলীয় ব্যক্িত রাজনীিত েথেক
আজীবন দূের েথেকেছ তারাও েসিদন পািকস্তােনর পক্েষ অস্ত্র ধেরেছ।
বাংলােদেশর ইিতহােসর এিট এক গুরুত্বপূর্ণ িশক্ষণীয় িদক। যুদ্ধ
এভােবই িবভাজনিট স্পষ্টতর কের।
ইিতহাস রচনার কাজিট মূলত জনগেণর আদালেত সাক্ষ্যদােনর কাজ। সত্েযর
পক্েষ সাক্ষ্যদােনর কাজিট যুগ যুগ েবঁেচ থােক েলখনীর মাধ্যেম।
এজন্যই েলখক ও তার কলেমর কািলেক ইসলােম অিত উচ্চ মর্যাদা েদয়া
হেয়েছ। অথচ বাংলােদেশ েস কাজিট েতমন হয়িন। বরং এ মুসিলম েদশিটেত
েবশী েবশী সাক্ষ্য েদয়া হেয়েছ িমথ্যার পক্েষ। সরকাির ও েবসরকাির
ভােব শত শত বই েলখা হেয়েছ িমথ্যােক প্রিতষ্ঠা েদয়ার কােজ। ফেল
একাত্তের ৩০ লাখ িনহেতর ন্যায় িমথ্যািট প্রবল ভােব প্রিতষ্ঠা
েপেয়েছ। এবং সত্য পরািজত হেয়েছ েদেশর সর্বত্র। বাংলােদেশর
ইিতহােস আগ্রাসী ভারত স্থান েপেয়েছ বন্ধু রূেপ। এরূপ িমথ্যার
েজায়াের ইসলাম ও ইসলােমর পক্েষর শক্িত আজ পরািজত। িমথ্যাচারীগণ
প্রচণ্ড ভােব েছেয় েগেছ শুধু প্রশাসন, রাজনীিত ও ব্যবসা-বািণজ্েয
নয়,বুদ্িধবৃত্িতেতও। েয সমােজ নামায েরাযা আেছ অথচ রাজনীিত ও
বুদ্িধবৃত্িতেত সত্য ও ন্যােয়র পক্ষ েনয়া েলােকর অভাব েস সমােজ
সুিবচার ও সুনীিত িবজয়ী হয় না। শান্িতও আেস না। এমন দুর্বৃত্তঅিধকৃত েদেশ সুস্থ্ সমাজ, সংস্কৃিত ও রাষ্ট্র িনর্িমত হয়
না। তােদর হােত অিধকৃত হয় আদালতও। েস েদেশ অিতশয় দুর্বৃত্তরাও
তখন েনতা হয়,এমিপ হয় এবং প্রধানমন্ত্রীও হয়।
দুর্বৃত্ত
িমথ্যাজীবীরাও তখন বুদ্িধজীবী রূেপ গন্য হয়। েদশ তখন দুর্নীিতেত
বার বার িবশ্ব েরকর্ড গেড়। বাংলােদশ পিরণত হেয়েছ েতমনই এক ব্যর্থ
েদেশ।

অসম্পূর্ণ ও িবকৃত ইিতহাস
জীবেনর প্রিত পেদ প্রিতিট ব্যক্িতেকই িকছু িসদ্ধান্ত িনেত হয়।

তােক রায়ও িদেত হয়। েসিট কখেনা পিরবাের, কখেনা সমােজ, আবার কখেনা
বা েদেশর রাজনীিত ও ইিতহাস প্রসঙ্েগ। তাই জীবেনর েকান না েকান
ক্েষত্ের প্রিতিট ব্যক্িতেকই িবচারেকর আসেন বসেত হয়। রাজনীিত,
ইিতহাস ও বুদ্িধবৃত্িতর ক্েষত্ের েস রােয়র গুরুত্ব আেরা অিধক। েক
কত দীর্ঘকাল বাঁচেলা েসটাই বড় কথা নয়,কতটা সত্েযর পক্ষ িনল এবং
কী রূেপ ঈমানী দািয়ত্বপালন করল -েসিটই বড় কথা। েয সমােজ সিঠক
দািয়ত্ব-পালনকািরর অভাব েস সমাজ ব্যর্থতায় েরকর্ড গেড়। রায়
প্রদােন িবচারেকর িনজ অিভজ্ঞতা ও িবেবক-বুদ্িধই যেথষ্ট নয়,
আদালেত সত্েযর পক্েষ সাক্ষ্যদানকািরও অপিরহার্য। নইেল িবলুপ্ত হয়
ন্যায় িবচার। তখন আদালেতর িবচারকও িমথ্যাচারীেদর হােত িজম্িম হয়।
িনেরট অপরাধীরাও িনর্েদাষ রূেপ মুক্িত পায়। একই কারেণ জনগণও িনছক
িবেবক-বুদ্িধর উপর ভরসা কের ইিতহােসর গুরুত্বপূর্ণ িবষেয় সিঠক
রায় িদেত পাের না। েস কােজ ঘটনার পক্েষ সিঠক সাক্ষী চাই। েস
সাক্ষী েপশ কের ইিতহােসর েলখেকরা। বহুশত বছর পরও একাত্তেরর ঘটনা
িনেয় জনগণ রায় িদেব –এবং েসিট ইিতহােসর গ্রন্েথ প্রদত্ত
সাক্ষ্েযর িভত্িতেত। িকন্তু বাংলােদেশ েস কাজিট যথার্থ ভােব
হয়িন। রাজনীিত ও প্রশাসেনর ন্যায় প্রচণ্ড দুর্বৃত্িত ঢুেকেছ এ
ক্েষত্রিটেতও। ইিতহাস রচনার এ ময়দানিট যােদর হােত অিধকৃত তারা
মূলত িবজয়ী রাজৈনিতক পক্েষর ৈসিনক। রাজৈনিতক েনতােদর ন্যায় তারাও
িমথ্যাচারী।ফেল তােদর হােত পিরকল্িপত ভােব রিচত হেয়েছ িবকৃত
ইিতহাস। আর েস প্রকাণ্ড িমথ্যাচারিট ঘেটেছ একাত্তরেক িনেয়।
একিট জািতর জীবেন অিতগুরুত্বপূর্ণ হেলা তার ইিতহাস। ইিতহাস-জ্ঞান
একিট জািতেক েদয় প্রজ্ঞা, েদয় দূরদৃষ্িট, েদয় সিঠক িসদ্ধান্ত
গ্রহেণর সামর্থ্য। েক শত্রু, আর েক িমত্র -েস ধারণা েতা আেস
ইিতহাস েথেক।েয জািত সিঠক ইিতহাস িলখেত জােন না, েস জািত ইিতহাস
েথেক সিঠক িশক্ষাও পায় না। এবং ব্যর্থ হয়,েক বন্ধু এবং েক শত্রু
–েদশবাসীর সামেন েস সত্যিট তুেল ধরেত। এমন ব্যর্থতায় জািতর
ভিবষ্যেতর পথ চলািট সিঠক হয় না, সুেখরও হয় না। তখন পেদ পেদ
ভ্রান্িত হয়। তখন মুেখাশধাির শত্রুও বন্ধু মেন হয়। জািতর জীবেন
তখন পলািশ আেস বার বার। তখন েদশ দখেল যায় েদশী মীর জাফর ও িবেদশী
ক্লাইভেদর হােত। ধর্ম,রাজনীিত, সমাজনীিত ও ন্যায়নীিতর ক্েষত্ের
সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ও িদক-িনেদর্শনািট আেস ইিতহাস িবজ্ঞান
েথেক; জ্ঞান-িবজ্ঞােনর অন্য েকান শাখা েথেক না। পিবত্র েকারআন
তাই মানব জািতেক িচিকৎসা িবজ্ঞান, কৃিষ িবজ্ঞান বা যন্ত্র
আিবস্কােরর িশক্ষা িদেত নািযল হয়িন। বরং এেসেছ তার েচেয়ও অিত
গুরুত্বপূর্ণ িবষেয় িশক্ষা িদেত। কারণ িচিকৎসা িবজ্ঞান, কৃিষ

িবজ্ঞান বা যন্ত্র আিবস্কাের ব্যর্থতার কারেণ েকান জনেগাষ্িট
সভ্য ভােব েবেড় উঠেত ব্যর্থ হয় না। েস ব্যর্থতার কারেণ মানব
সন্তােনরা জাহান্নামমুিখও হয় না। বরং েস ব্যর্থতা েথেক বাঁচার
জন্য অপিরহার্য হেলা িসরাতুল মুস্তাকীেমর েরাডম্যাপ এবং েস
েরাডম্যােপ চলার ইিতহাসলব্ধ প্রজ্ঞা। মহান আল্লাহতায়ালা তাই আদম
(আঃ) েথেক শুরু কের মানব জািতর ব্যর্থতার অসংখ্য কািহনী তুেল ধের
েদিখেয় িদেয়েছন ব্যর্থ মানুষেদর অনুসৃত ভয়ংকর ভ্রান্ত পথগুেলা।
এবং বার বার সতর্ক কেরেছন েস পথভ্রষ্টতা েথেক বাঁচেত। অথচ
বাংলােদেশ ইিতহাসচর্চা িজম্িম হেয় আেছ িমথ্যাচারীেদর হােত।
ইিতহােসর বইগুেলা ব্যবহৃত হচ্েছ েদেশবাসীেক িবভ্রান্ত করা ও
তােদর মােঝ ঘৃণা ছড়ােনার কােজ।
তাই শুধু কৃিষ, বািণজ্য বা িশল্েপ সমৃদ্িধ এেন জািতর বাঁচািট
আেদৗ সুেখর হয় না। েস লক্ষ্েয ইিতহাস-জ্ঞানও সিঠক হওয়া চাই।
পিবত্র েকারআেন িবজ্ঞােনর েতমন আেলাচনা েনই, িকন্তু িবশাল ভাগ
জুেড় আেস ইিতহাস। কারণ, মানব রূেপ েবেড় উঠার জন্য ইিতহাস জ্ঞানিট
অপিরহার্য। িকন্তু বাঙালী মুসিলমর জীবেন েস জ্ঞানিট সামান্য।
এমনিক ভয়ানক অসম্পূর্ণতা িছল পলাশীর িবপর্যয় িনেয়ও। ইিতহােস এরূপ
অজ্ঞ রাখািটই িছল শত্রুর প্রকল্প। ঔপিনেবিশক শাসেনর ১৯০ বছের
পলাশীর িবপর্যয় িনেয় কেনা সত্য িনর্ভর গ্রন্থ েলখা হয়িন, বরং বহু
বই েলখা হেয়েছ সাম্রাজ্যবাদী ব্িরিটশেদর ইেমজ বাড়ােত। ইিতহােসর
জ্ঞােন েস অসম্পূর্ণতার কারেণ েদশবাসীর অজানা রেয় েগেছ েদশিটর
িনেজর জন্েমর ইিতহাস। ভারত েভঙ্েগ েকন পািকস্তান প্রিতষ্িঠত
হেলা, েকনই বা পূর্ব-পািকস্তােনর জনগণ পােশর পশ্িচম বাংলার ন্যায়
ভারেত েযাগ না িদেয় হাজার মাইল দূেরর পশ্িচম-পািকস্তানীেদর সােথ
পািকস্তােন েযাগ িদল –েস প্েরক্ষাপট িনেয় অখণ্ড পািকস্তােনর ২৩
বছের ভাল একখািন বইও েলখা হয়িন। েকন বহু লক্ষ বাঙালী-অবাঙালী
ভারত েথেক িবতািড়ত হেয় পূর্ব পািকস্তােন আশ্রয় িনল -েস ইিতহাসও
যথার্থ ভােব তুেল ধরা হয়িন। সভ্য-মানুেষরা শুধু প্রিতেবশী েদেশর
মানুেষর খবরই েনয় না, পােশর বনজঙ্গেলর পশু-পািখরও খবর রােখ।
িকন্তু
প্রিতেবশী
িহন্দুস্থােনর
মুসিলমেদর
দুরাবস্থার
কথা
বাংলােদেশর জ্ঞানচর্চায় গুরুত্ব পায়িন। ফেল েলখা হয়িন ভারতীয়
মুসলমানেদর দুর্দশা িনেয় েতমন েকান বই। েসিট হেল ১৯৪৭’েয়
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা, পূর্ব-বাংলার পািকস্তান ভূক্িত এবং
একাত্তর ঘটনাবিল বুঝেত অেনক সহায়তা িমলেতা। এবং বাংলােদেশর জন্য
ভারেত িবলীন হওয়া েয কতটা আত্মঘািত -েস িবষয়িট িনেয়ও সিঠক ধারণা
হেতা।

অন্ধ মানুষেক এমনিক িশশুও ভ্রান্ত পেথ েটেন িনেত পাের। েতমিন
ইিতহােসর জ্ঞােন অজ্ঞব্যক্িত িবশ্বিবদ্যালেয়র প্রেফসর, েলখক,
বুদ্িধজীবী, উিকল, সুপ্িরম েকার্েটর িবচারপিত বা েদেশর মন্ত্রী ও
প্রধানমন্ত্রী হেলও তােক েয েকান শত্রুশক্িতও কলুর বলদ বানােত
পাের। বাংলােদেশর ইিতহােস এমন কলুর বলেদর সংখ্যা িক কম? ইিতহাসজ্ঞান এজন্যই অন্যতম শ্েরষ্ঠ জ্ঞান। পদার্থ িবদ্যা, িচিকৎসা
িবদ্যা,
ইঞ্িজনীয়ািরংেয়র
ন্যায়
জ্ঞান-িবজ্ঞােনর
নানা
শাখা
পার্িথব জীবেন েবঁেচ থাকােক সহজতর কের মাত্র, িকন্তু রাজনীিত,
সংস্কৃিত বা ধর্মকর্েম পথ েদখায় না। সত্য-িমথ্যা এবং শত্রু-িমত্র
িচনেতএ সাহায্য কের না। অতীেত যারা িপরািমেডর ন্যায় িবশ্েবর
িবস্ময়কর স্থাপনা গেড়েছ তারাও একই কারেণ সত্যেক িনেরট িমথ্যা
েথেক আলাদা করেত পািরিন। গুহাবািস অজ্ঞ ব্যক্িতর ন্যায় তারাও
িফরাউনেক ভগবান বেলেছ। অথচ ইিতহাস-জ্ঞান জাতীয় জীবেন পথ চলায়
কম্পােসর কাজ কের। ইিতহােসর শুরু েতা মানব সৃষ্িটর শুরু আদম (আঃ)
েথেক। ইিতহাস িবজ্ঞান শুধু সত্য-িমথ্যার পিরচয়ই েদয় না, উভেয়র
দ্বন্েদর ইিতহাসও েপশ কের। তাই েয জািতর জীবেন সিঠক ইিতহাস নাই,
েস জািতর জীবেন পথ চলায় কম্পাসও নাই। তখন পথ চলায় বার বার ভূল
হয়। বাংলােদেশ েস ব্যর্থতািট ভয়ানক। ফেল জনগণ ব্যর্থ হচ্েছ ঘটনার
িবচাের সিঠক তথ্য ও সাক্ষী েপেত। ফেল প্রচণ্ড ব্যর্থতা ফুেট উঠেছ
জনগেণর রায়দােনও। েদেশর রাজনীিত তাই বার বার স্ৈবরাচােরর গর্েত
িগেয় পড়েছ। জনগণেক শুধু বেনর িহংস্র বাঘ-ভালুকেক িচনেল চেল না,
সমােজর মানবরূপী িহংস্র পশুেদরও িচনেত হয়। নইেল বনজঙ্গেলর েচেয়
েবশী
রক্তপাত
হয়
জনপেদ।
জনগেণর
রােয়
তখন
দুর্বৃত্ত
স্ৈবরাচারী,গণতন্ত্েরর হত্যাকাির, একদলীয় শাসেনর প্রিতষ্ঠাতা এবং
বাকস্বাধীনতা হরণকারী ব্যক্িতওতখন েনতা বা েনত্রী বা সর্বশ্েরষ্ঠ
ব্যক্িত রূেপ গণ্য হয়। এমন ব্যক্িতগণ তখন জনগেণর দ্বারা
িনর্বািচত ও সম্মািনতও হয়। ইিতহােসর পাঠ িনেত -িবেশষ কের
একাত্তেরর মূল্যায়েন বাংলােদশীেদর বুদ্িধবৃত্িতক ব্যর্থতা েয
কতটা গভীর –এসব হেলা তারই প্রমাণ।

ঘৃনা সৃষ্িটর হািতয়ার
েয েকান জািতর জীবেনই যুদ্ধ আেস। একাত্তের েতমন একিট রক্তক্ষয়ী
যুদ্ধ এেসিছল বাংলােদেশও। স্বভাবতই েস যুদ্েধ দুিট পক্ষ িছল।
একিট পক্ষ িবজয়ী হেয়েছ, অপরিট পরািজত। সভ্য েদেশ িবজয়ীরা
পরািজতেদর জন্যও জায়গা েছেড় েদয়। েযমন আদালেত িববাদী বা আসামীেকও

আত্মপক্ষ সমর্থেন কথা বলার সুেযাগ েদয়া হয়। এর ফেল এেক অপেরর
বক্তব্য ও অনুভূিতেক বুঝেত পাের, মূল্যায়েনরও সুেযাগ পায়। ধীের
ধীের সমােঝাতার পিরেবশ সৃষ্িট হয়। জািত তখন অিবরাম িবভক্িত ও
সংঘাত েথেক মুক্িত পায়। সুিবচােরর লক্ষ্য িববাদেক স্থায়ী রূপ
েদয়া
নয়;
বরং
শান্িতপূর্ণ
সহ-অবস্থােনর
পিরেবশ
সৃষ্িট
করা।ইিতহােসর িবচাের েতা েস কাজিটই হয়। এখােন বাদী-িববাদী ঊভেয়র
বক্তব্যেক সমান গুরুত্ব িদেয় েশানা হয়। একিট িবেবকবান জািতর
লক্ষ্য েতা লাগাতর যুদ্ধ িনেয় বাঁচা নয়, বরং শান্িত িনেয় বাঁচা।
েস শান্িতর লক্ষ্েযই প্রকাণ্ড একিট গৃহযুদ্েধর পরও উত্তর ও
দক্িষেণ িবভক্ত মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র আবার এক হেয় েগেছ। অিবরাম
িবভক্িত একমাত্র শত্রুরই কাম্য হেত পাের, েকান েদশপ্েরিমেকর নয়।
যারা শুধু িনেজেদর স্বার্থিট েদেখ, েদেশর নয় –একাজ েতা তােদর।
এমন শত্রুেদর েতা যুদ্ধ বাঁিচেয় রাখার মধ্েযই মহাতৃপ্িত।
বাস্তবতা হেলা, বাঙালী মুসিলেমর যারা শত্রু তােদর যুদ্ধ একাত্তের
েশষ হয়িন। ফেল েশষ হয়িন যুদ্ধকালীন সংঘাতেক বাঁিচেয় রাখার
রাজনীিতও। এজন্যই বাংলােদেশর রাজনীিতেত একাত্তেরর পরািজত পক্েষর
জন্য েকান জায়গাই রাখা হয়িন। স্থান েদয়া হয়িন ইিতহােসর বইেয়ও।
তােদর িবরুদ্েধ বরং অিবরাম িনক্িষপ্ত হচ্েছ গািল-গালাজ। হরণ করা
হেয়েছ
তােদর
বাক
স্বাধীনতা।
িছিনেয়
েনয়া
হেয়েছ
অেনেকর
নাগিরকত্বও। বাংলােদেশর েসক্যুলািরস্টেদর রিচত ইিতহােসর বই তাই
পিরণত হেয়েছ িনছক ঘৃণা সৃষ্িটর হািতয়াের। এমন ইিতহাস িক িবেবকমান
মানুেষর কােছ গ্রহণেযাগ্যতা পায়?
মহান আল্লাহতায়ালা আমােক এ ক্ষুদ্র জীবেন বহু িকছুই কােছ েথেক
েদখবার সুেযাগ িদেয়েছন। একাত্তেরর দুই পক্েষর অেনক েনতােক েযমন
িনজ েচােখ েদখার সুেযাগ েপেয়িছ,েতমিন সুেযাগ িমেলেছ অেনক
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সরাসির জানার। সুেয়াগ িমেলেছ দীর্ঘ বহু দশক
ধের িমিডয়া ও বুদ্িধজীবীেদর ভূিমকা অবেলাকেনর। ফেল দায়ভারও
েবেড়েছ।
কারণ
দুর্বৃত্িত,
সন্ত্রাস,
িমথ্যাচার,
অপরাধ
ও
েধাকাবািজর ঘটনা সবার পক্েষ স্বেচােখ েদখার সুেযাগ হয় না। িকন্তু
যারা েদেখন তােদর দািয়ত্বও েবেড় যায়। তখন শুরু হয় ঈমােনর
পরীক্ষা। কারণ সাক্ষী েগাপন করািট কিবরা গুনাহ। েয সমােজ এরূপ
কিবরা গুণাহ েবশী েবশী হয়, েস সমােজ ন্যায় িবচােররও মৃত্যু ঘেট।
তাই যারা েকান অপরােধর প্রত্যক্ষ সাক্ষী তােদর দায়ভারিট হেলা
আদালেত সত্য সাক্ষী েপশ করা।তাই মুখ খুলেত হয়; সামর্থ থাকেল
িলখেতও হয়। আর েসিট জনগেণর আদালেত। েসিট শুধু বর্তমান প্রজন্েমর
জন্যই নয়,আগামী প্রজন্েমর জন্যও। বাংলােদেশর বর্তমান প্েরক্ষাপেট

েস দািয়ত্ব আেরা েবশী। জনগেণর আদালেত যারা লাগাতর সাক্ষ্য িদেয়
যাচ্েছ তারা হেলা ইসলামিবেরাধী শক্িত। ইসলাম ও ইসলামপন্থীেদর
পরািজত েদখার মধ্েযই তােদর আনন্দ।

িবচাের অিবচার
বাংলােদেশ ইসলােমর িবজয় রুখেত েসক্যুলার জাতীয়তাবাদীরা অস্ত্র
িহসােব
েবেছ
িনেয়েছ
একাত্তের
ইসলামপন্থীেদর
ভূিমকা।
েসক্যুলািরস্টেদর ন্যায় ভারতও চায় না তার পূর্ব সীমান্েত
পািকস্তােনর ন্যায় আেরক শক্িতশালী মুসিলম রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা পাক।
তাই শক্িতশালী ইসলামী বাংলােদেশর িনর্মােণ যারা িবশ্বাসী
তােদরেকই ভারত ও ভারতেসবী রাজৈনিতক দলগুেলা িনর্মূল করেত চায়।
এিট তােদর েগাপন িবষয়ও নয়। এজন্যই ইসলামপন্থীেদর একাত্তেরর
ভূিমকােক অপরাধ রূেপ িচহ্িনত কের তােদরেক আসামীর কাঠগড়ায় খাড়া
করা হচ্েছ। তােদর আক্েরাশ ইসলােমর িবরুদ্েধও। আক্েরােশর কারণ,
ইসলাম তােদর েসক্যুলার দর্শনেক ৈবধতা েদয় না। েসক্যুলার দর্শেনর
আেলােক প্যান-ইসলামীক ভাতৃত্েবর পক্েষ দাঁড়ােনািট িচহ্িনত হচ্েছ
অপরাধ রূেপ। যােদর মধ্েয তারা ইসলােমর পক্েষ েজেগ উঠার শক্িত
েদেখ তােদর িবরুদ্েধই তারা িবচার বসায়। তােদর হােত আদালত পিরণত
হেয়েছ ইসলােমর পক্েষর শক্িতর িনর্মূেলর হািতয়ার। েদেশর আদালেত
তারাই উিকল, তারাই সাক্ষী এবং তারাই িবচারক। এরূপ অিধকৃত আদালেতর
মঞ্চ েথেক তােদর পক্েষ রায় েদয়াও অিত সহজ হেয়েছ। িবচার কােজ
তােদর প্রচণ্ড আগ্রহ এ কারেণ েয, জনগেণর েচতনায় প্রবল ভােব িবজয়ী
হেয়েছ জাতীয়তাবাদী েসক্যুলার দর্শন। এ দর্শেন ইসলাম প্রিতষ্ঠার
পক্ষ েনয়ািটই অপরাধ; ফেল েস অপরােধ তােদর শাস্িত েদয়াও সহজ।
িবচােরর কােজ আদলেত েযিট িনরেব কাজ কের েসিট িবচারেকর িনেজর
দর্শন বা িচন্তার মেডল (conceptual paradigm)। িবচারেকর দর্শন বা
িচন্তার মেডল পাল্েট েগেল িবচারও পাল্েট যায়। ঘটনার িবচারিবশ্েলষেণ একই রূপ ঘটনা ঘেট জনগেণর িচন্তারাজ্েয। িচন্তা-েচতনার
েসক্যুলার মেডল ও ইসলামী মেডেলর মােঝ পার্থক্যিট িবশাল। েচতনার
দুই িভন্ন মেডেল িবচার কখেনাই একই রূপ হয় না। েসক্যুলার মেডেল
িনেরট ব্যািভচারও িচত্িরত হয় গভীর প্েরম রূেপ। বাংলােদেশর কুফির
আইেন এিট েকান অপরাধই নয় -যিদ তা উভেয়র সম্মিতেত হয়। তাই
পিততাবৃত্িতর
নানা
ঘৃণ্য
পাপাচারিট
েদেশর
েসক্যুলার
আইন
অনুেমািদত একিট ৈবধ েপশা। ঔপিনেবিশক কােফর শাসনামেল এ পাপ েয

ভােব প্রিতষ্ঠা ও পিরচর্যা েপেয়েছ তা এখনও পাচ্েছ। অথচ মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক পিবত্র েকারআেন েঘািষত আইেন িববািহত
ব্যক্িতর ব্যািভচার পাথর েমের হত্যােযাগ্য অপরাধ। অিববািহেতর
জন্য রেয়েছ জনসম্মুেখ তার খািল িপেঠ ৮০ চাবুক মারার শাস্িত।
েতমিন সুদ খাওয়ার ন্যায় হারাম কাজিটও েসক্যুলার েচতনায় েকান পাপ
নয়, িনিষদ্ধও নয়। অথচ ইসলােমর সুদ খাওয়ােক মােয়র সােথ জ্িবনার
েচেয়ও জঘন্য বলা হেয়েছ। পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালা
সুদেখােরর িবরুদ্েধ তাঁর িনেজর যুদ্েধর েঘাষণা িদেয়েছন।িকন্তু
কােফরেদর ন্যায় বাংলােদেশর েসক্যুলারেদর কােছও এ মহাপাপিট েযমন
আইনিসদ্ধ, েতমিন নীিতিসদ্ধও। মানুেষ মানুেষ িবচাের েয প্রচণ্ড
পার্থক্য -তা েতা জীবন দর্শেন এরূপ িভন্নতার কারেণ। ধর্ম ও
দর্শেনর িভন্নতার কারেণ িবষাক্ত স্বর্প েযমন েদবীর আসন পায়,
েতমিন ইসলােমর িচহ্িনত শত্রুগণও বীেরর মর্যাদা পায়। এরূপ
অপরাধীেদর েথেক ইসলােমর পক্েষর শক্িত সুিবচার পােব -তা িক আশা
করা যায়? তাই েকান মুসিলম েদেশ শিরয়েতর বদেল কুফির আইন চালু েযমন
হারাম,
েতমিন
অমুসিলম,
েসক্যুলািরস্ট
বা
ব্যক্িতেক িবচারক রূেপ েমেন েনয়াও হারাম।
েখালাফােয় রােশদার
বাংলােদেশর ন্যায়

আমেল এমন গর্িহত কর্ম
সংখ্যাগিরষ্ঠ মুসিলেমর

ইসলােমর
িবপক্ষ
নবীজী (সাঃ) ও

কখেনাই ঘেটিন। অথচ
েদেশ েসিটই িনয়ম।

ঔপিনেবিশক কােফর শক্িতর িবচার ব্যবস্থােকই বাঁিচেয় রাখা হেয়েছ
স্েরফ শয়তানেক খুিশ করার জন্য।
এমন একিট েসক্যুলার দর্শেনর আেলােক িবচার হেয়েছ একাত্তের
ইসলামপন্থীেদর ভূিমকা িনেয়ও। েসক্যুলািরজম, জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ
ও িহন্দুধর্েমর মানদণ্েড একাত্তের অখণ্ড পািকস্তােনর পক্ষ েনয়িট
িছল অপরাধ। এসব মেতর অনুসািরগণ মহান কর্ম মেন কেরেছ পািকস্তান
ভাঙ্গােক। মহান কর্ম মেন কের েদেশর রাজনীিতেত ইসলামেক পরািজত
রাখােকও। তারাই ১৯৪৭’েয় মহান কর্ম গণ্য কেরিছল অখণ্ড ভারত
িনর্মাণেক। িকন্তু প্রশ্ন হেলা, ইসলামী মানদণ্েডও িক অখণ্ড
পািকস্তােনর পক্ষ েনয়ািট অপরাধ? বাংলােদেশর শতকরা একানব্বই ভাগ
জনগণ েযেহতু মুসলমান, একাত্তেরর ভূিমকা িনেয় সকল পক্েষর িবচার
হওয়া উিচত েকারআন-হাদীেসর আইেন তথা শিরয়েতর আইেন। মুসিলেমর জীবেন
ইসলাম িবেরাধী েসক্যুলার আইেনর স্থান েদয়া েযমন হারাম, েতমিন
হারাম হেলা েস আইন েথেক িবচার চাওয়া। মুসলমােনর একমাত্র আনুগত্য
েতা মহান আল্লাহতায়ালার আইেনর প্রিত; মানুেষর িনর্িমত েকান আইেনর
প্রিত নয়। িকন্তু বাংলােদেশর আদালেত েস শিরয়িত আইেনর প্রেয়াগ
হয়িন। শিরয়েতর আইেন েকান মুসিলম েদশ ভাঙ্গা বা মুসিলমেদর মােঝ

সংঘাত সৃষ্িট করািট গুরুতর েফৗজদাির অপরাধ। েকারআেনর পিরভাষায়
এিট িফতনা। পিবত্র েকারআেন এমন িফতনােক মানব হত্যার েচেয়ও জঘন্য
বলা হেয়েছ। বলা হেয়েছঃ “আল িফতনাতু আশাদ্দু িমনাল কাতল”।–(সুরা
বাকারা,আয়াত ১৯১)। অনুবাদঃ িফতনা মানব হত্যার েচেয়ও জঘন্য। িফতনা
েতা রাষ্ট্েরর বুেক এমন িবদ্েরাহাত্মক পিরস্িথিত যা মুসিলম জীবেন
শান্িত, ধর্মপালন,শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা তথা ইসলােমর পূর্ণ িবজয়েক
অসম্ভব কের; এবং মুসিলম ভূিমেত েডেক আেন ইসলােমর শত্রুপক্ষ তথা
কােফর
শক্িতেক।
অথচ
ইসলােম
শাস্িতেযাগ্য
িনিষদ্ধ
কর্ম
হেলা,মুসিলম েদেশর ক্ষিত সাধেন েকান অমুসিলম কােফর শক্িতেক বন্ধু
রূেপ গ্রহণ করা। পিবত্র েকারআেন েসিটেক হারাম েঘাষণা করা হেয়েছ।
-(সুরা মুমিতহানা, আয়াত ১)।
বাংলােদেশ ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতর অপরাধ, সমাজ বা রাষ্ট্রজুেড়
তারা প্রিতবন্ধকতা গেড়েছ জান্নােতর পেথ চলায়। প্রশ্ন হেলা, শিরয়ত
পালন না হেল িক ইসলাম পালন হয়? নবীজী (সাঃ) ও সাহাবােদর জীবেন
একিট িদনও িক শিরয়তী আইেনর বাইের অিতবািহত হেয়েছ? অথচ েসিটর
িবরুদ্েধ েসক্যুলািরস্টেদর যুদ্ধ! পিবত্র েকারআেন তাই কেঠার
িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ এমন িফতনা সৃষ্িটকািরেদর িনর্মূেলর। বলা
হেয়েছ, “েতামার তােদর িবরুদ্েধ লড়াই কর েয পর্যন্ত না িফতনা
িনর্মূল হয় এবং আল্লাহর দ্বীন িবজয়ী হয়।” -সুরা বাকারা আয়াত
১৯৩)। িকছু েলােকর িনহত হওয়ােত মুসিলম েদশ কােফর শক্িতর পদানত হয়
না। বরং েতমন যুদ্েধ িবজয়ী হেল েদেশ ধর্মপালন,শিরয়ত পালন,
ইসলােমর নােম রাজনীিত বা েকারআেনর জ্ঞানদান আেরা ব্যাপককতর হয়।
িকন্তু ভারেতর ন্যায় একিট অমুসিলম শক্িত ও তােদর েসবাদাসেদর
আিধপত্য বাড়েল অসম্ভব হয় দ্বীন পালন। এবং িনিষদ্ধ হয় শিরয়ত
প্রিতষ্ঠার অঙ্গীকার িনেয় সংগিঠত হওয়া। একাত্তেরর পর েস িফতনােতই
েছেয় যায় েদশ;এবং েসিট ভারতেসবী েসক্যুলািরস্টেদর েনতৃত্েব। এ
অবিধ একাত্তের নানা পক্েষর ভূিমকা িনেয় যত িবশ্েলষণ হেয়েছ ও যত
বই েলখা হেয়েছ তার প্রায় সবটুকু হেয়েছ বাঙালী জাতীয়তাবাদী
েসক্যুলার
েচতনা
ও
মূল্যেবােধ।
ফেল
একাত্তের
তােদর
কৃত
অপরাধগুেলােক তুেল ধরা হয়িন। অথচ ইসলাম ১৪ শত বছর পূর্েবই এরূপ
েসক্যুলার েচতনা ও মূল্যেবাধেক মুসিলমগণ িবলুপ্ত কেরিছল। ইসলােম
রাষ্ট্র েথেক ইসলামেক পৃথক করা হারাম। অথচ েসক্যুলািরজম তথা
ইহজাগিতকতা েস হারােমর পক্েষ ওকালিত কের। তারা দািবেয় রােখ
সংস্কৃিত, রাজনীিত ও আইন-আদালেত পরকােলর কল্যাণ িচন্তা। অথচ
মুসিলেমর ধর্মকর্মই শুধু নয়, তার রাজনীিত, আইন-আদালত ও সংস্কৃিতও
িনর্ধািরত হয় আেখরােত মুক্িতর েচতনা ও েকারআনী িবধােনর অনুসরণ

েথেক–এিটই েতা ইসলােমর েমৗিলক িশক্ষা।

এেজন্ডা সত্য প্রকােশর
বাংলােদেশ শুধু েয সুদ, ঘুষ, দুর্বৃ্ত্িত, পিততাবৃত্িত ও
সন্ত্রােসর ন্যায় নানারূপ হারাম কর্ম েবেড়েছ তা নয়, েদশিটর
েচতনার ভুিমও েসক্যুলািরজেমর ন্যায় হারাম েচতনািট দ্বারা অিধকৃত।
বাংলােদেশর বুদ্িধবৃত্িতর ময়দােন যারা প্রবল ভােব িবজয়ী তারা এই
হারাম েচতনার ধারকগণ। এজন্যই েদেশ স্কুল-কেলেজর পাঠ্য বইেয় ও
বু্দ্িধবৃত্িতক অঙ্গেণ ইসলামী দৃষ্িটভঙ্িগেত একাত্তেরর ঘটনাবিলর
উপর েকান িবশ্েলষণ েনই। অথচ মুসিলেমর প্রিতিট কাজকর্েমর িবচার
হেত হেব ইসলােমর িভত্িতেত। ফ্যািসবাদী েপশী শক্িতর বেল েসিট এ
যাবত
বন্ধ
রাখা
হেয়েছ।
আজেকর
বাংলােদশ
প্রকৃত
অর্েথই
বুদ্িধবৃত্িতক সন্ত্রােসর েদশ; এবং েসিট একাত্তর েথেকই। ফেল নতুন
প্রজন্ম েবেড় উঠেছ সীমাহীন ইিতহাস িবকৃিত িনেয়। ইসলােমর পক্েষর
শক্িতও এ িনেয় মুখ খুলেছন না। তারা ভাবেছন, অতীত িনেয় ঘাঁটাঘাঁিট
না করাই ভাল। অথচ অতীতেক িক ভূলা যায়? েচতনার মানিচত্রিট েতা গেড়
উেঠ ইিতহােসর জ্ঞান েথেক। তাই বাংলােদেশ বুদ্িধবৃত্িতর মূল
লড়াইিট েতা হেব একাত্তরেক িনেয়। ইসলামপন্থীর সামেন এগুেত হেল এ
লড়াইেয় িজতেতই হেব। তাছাড়া ইসলােমর দর্শনগত বল েতা অপ্রিতেরাধ্য।
বুদ্িধবৃত্িতক লড়াইেয় পিবত্র েকারআনই হেলা সবেচেয় শক্িতশালী
হািতয়ার। অথচ েকারআনী জ্ঞান না থাকার কারেণ বাঙালী মুসিলেমর হাত
আজ হািতয়ারশূণ্য। যারা েপৗত্তিলকতা, জাতীয়তাবাদ, েসক্যুলািরজম,
সমাজবাদ ও অন্যান্য মতবাদেক গ্রহণ কের এবং েসসব মতবােদর েনতা বা
প্রবক্তােদর অিভভাবক রূেপ গ্রহণ কের মহান আল্লাহতায়ালার দৃষ্িটেত
তারা মাকড়সা। বলা হেয়েছ, “যারা আল্লাহেক বাদ িদেয় অন্যেদর
অিভভাবক রূেপ গ্রহণ কের তােদর দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়। -(সুরা
আনকাবুত,আয়াত ৪১)। আর মহান আল্লাহতায়ালা যােদরেক মাকড়সা বেলেছন
তােদর িবরুদ্েধ লড়েত ঈমানদারর ভয় থােক িক? তাই মরুবাসী ক্ষুদ্র
মুসিলম জনবসিত িনর্ভেয় েস আমেলর সর্ববৃহৎ দুিট মাকড়সার জাল েরামান ও পারিসক সাম্রাজ্যেক অিত সহেজও িনর্মূল করেত েপেরিছেলন।
অথচ আজ েস মাকড়সাগুেলাই িনেজেদর জাল িবস্তার কের আেছ সমগ্র
বাংলােদশ জুেড়। ইসলােমর ৈসিনকগণ ময়দােন নামেল মাকড়সার েস জাল েয
সহসাই িনর্মূল হেয় যােব -তা িনেয় সামান্যতম সন্েদহ চেল িক?
সন্েদহ করেল িক ঈমান থােক? কারণ,ইসলােমর পক্েষর শক্িতর এমন

িবজেয়র প্রিতশ্রুিত মহান আল্লাহতায়ালা পিবত্র েকারআেন বার বার
িদেয়েছন। বলা হেয়েছ, “েতামরা হীন বল হেয়া না, এবং দুঃিখতও হেয়া
না; েতামরাই িবজয়ী যিদ েতামরা মু’িমন হেয় থাক।” –(সুরা আল
ইমরান,আয়াত ১৩৯)। িকন্তু বাংলােদেশ ইসলামপন্থীেদর সমস্যািট তােদর
িনেজেদর িনেয়। তারা ইিতহাস েথেক েযমন িশক্ষা েনয়িন। েতমিন পিবত্র
েকারআন েথেকও িশক্ষা েনয়িন। ফেল ইসলামিবেরাধী ধ্যান-ধারণার
স্েরােতর মুেখ শক্তভােব দাঁড়াবার ঈমানী ও বুদ্িধবৃত্িতক বল েযমন
নাই, েতমিন সাহস ও আন্তিরক ইচ্ছাও নাই। তারা িনেজরাই বরং েভেস
চেলেছ স্েরােতর টােন; এবং আত্মসমর্পণ কেরেছ শত্রুর ছড়ােনা
িমথ্যাচােরর কােছ। অেনেকর আত্মসমর্পণ এেতাটাই গভীর েয, িনেজেদর
একাত্তেরর পরাজয় িনেয় েসক্যুলািরস্টেদর িবজেয়র িদনগুেলােতও
রাস্তায় উৎসেব নামেছ! মাকড়সার জাল না ভাঙেল তা িদন িদন আেরা
িবস্তৃত হয়। এভােবই িদন িদন প্রবলতর হেয়েছ িমথ্যাচােরর জাল। এবং
েস জােল আটকা পড়েছ ভিবষ্যেতর প্রজন্ম। এমন িক আটকা পড়েছ তথাকিথত
বহু ইসলামপন্থীও।
িমথ্যার িবরুদ্েধ সত্েযর লড়াই েতা িচরকােলর। েস লড়াইেয় সত্েযর
পক্ষ েনয়াই েতাঈমানদারী। সত্য প্রকাশ না করার অপরােধ মহান
আল্লাহতায়ালার দরবাের েয অিভযুক্তহেত হেব–েস সত্যিটও বহু মুসিলম
ভূেল েগেছ। এিটও েতা সত্য,িমথ্যার স্তূপ যত িবশালই েহাক সত্েযর
আগমেন তা দ্রুত িবলুপ্ত হেত বাধ্য। বাংলােদেশ িমথ্যার েয িবশাল
িবজয় তার মূল কারণ, সত্েযর আেলা েসখােন যথার্থ ভােব জ্বালােনা
হয়িন। আরেব হাজার হাজার বছর ধের িমথ্যার েয স্তূপ জেমিছল তা
সত্যদ্বীন আসার সােথ সােথই িবলুপ্ত হেয়িছল। অথচ সত্যদ্বীন আগমেনর
পূর্েব েকউিক েসিট ভাবেত েপেরিছল? সত্য প্রিতষ্ঠা েপেল একাত্তেরর
আওয়ামী বাকশালী চক্েরর ষড়যন্ত্েরর ইিতহাসও েয প্রকাশ পােব তা
িনেয় িক সন্েদহ আেছ? তারা িনেজরাও েসিট বুেঝ। তাই সত্েযর প্রচাের
তারা বাধা েদয়। েপশী শক্িতই তােদর মূল শক্িত। মহান আল্লাহতায়ালা
বেলেছন, “বলুন,সত্য এেস েগেছ িমথ্যা িবলুপ্ত হেয়েছ। আর িমথ্যা
েতা িবলুপ্ত হওয়ার জন্যই।”-(সুরা বিন ইসরাইল, আয়াত ৮১)। তেব েস
জন্য শর্ত হেলা সত্যেক প্রবল িবক্রেম প্রকাশ করা। আর এ দািয়ত্বটা
প্রিতিট সত্যপন্থীর। শাহাদােত হক্ব এজন্যই ইসলােম ফরয।
আজ
যারা জীিবত, শত বছর পর এেদেশ তারা েকউই থাকেব না। িকন্তু
থাকেব আজেকর েলখা বই। নতুন প্রজন্েমর আদালেত তখন একাত্তেরর
রাজনীিত ও নৃশংসতা িনেয় আেলাচনা হেব; এবং িবচারও বসেব। একাত্তেরর
ইিতহাস েথেক িমথ্যার আবর্জনা সিরেয় তখনও তন্য তন্য কের সত্যেক

েখাঁজা হেব। সত্যেক তাই দৃশ্যমান ও সহজলভ্য করার দািয়ত্বিট
প্রিতিট ঈমানদােরর।িবেবেকর েস আদালেত শুধু ইসলাম-িবেরাধী ও
ভারতেসবীেদর েলখা িমথ্যা-পূণ্য বইগুিল সাক্ষ্য িদেল িবচােরর নােম
িবশাল অিবচার হেব। আগামীেদর েস আদালেতও সিঠক সাক্ষ্য চাই। িতিরশ
লাখ িনহত ও িতন লাখ ধর্িষতার িমথ্যা তথ্য িদেয় তারা েযরূপ
িনেজেদর অপরাধগুেলােক েঢেকেছ তার ফেল েকউ িক সত্েযর ধাের কােছও
েপৗঁছেত পারেব? আজেকর ন্যায় তখনও প্রশংিসত হেব আগ্রাসী ভারেতর
অিধকৃিত। এবং ভারেতর েসবাদাস এবং ইসলােমর শত্রুগণ িচত্িরত হেব
বাংলার শ্েরষ্ঠ সন্তান রূেপ।তখন অশ্িলল কুৎসা ও চিরত্রহনেনর
িশকার হেব ইসলােমর িনষ্ঠাবান ৈসিনেকরা।িমথ্যার েজায়াের মানুষ তখন
ভূেল যােব ভারতীয় লুণ্ঠন, তলাহীন িভক্ষার ঝুিল, প্রাণনাশী
দুর্িভক্ষ,ভারতেসবীেদর সন্ত্রাস, বাকশালী স্ৈবরাচার ও সীমাহীন
দুর্বৃত্িতর কথা। মানুষ ভূেল যােব হাজার হাজার িনরস্ত্র অবাঙালীর
িবরুদ্েধ
পিরচািলত
নৃশংস
গণহত্যার
কথা।
িফরাউনেদর
দুর্বৃত্িতগুেলা ভূেল যাওয়ার িবপদ েতা সাংঘািতক। তখন িফরাউনগণও
পুঁজনীয় হয়।তােদর আদর্শও তখন দীর্ঘায়ু পায়। ইসলােমর শত্রুগণ েতা
েসিটই চায়। এজন্যই বাংলােদেশর বুদ্িধবৃত্িতর ময়দােন তােদর
িবিনেয়াগিট িবশাল। এবং প্রিতষ্ঠা কেরেছ বু্দ্িধবৃত্িতক সন্ত্রাস।
ঈমানদারেদর তাই শুধু মহাপ্রভু মহান আল্লাহতায়ালার কুদরতেক িচনেল
চেল
না।
সত্েযর
দুষমন
নমরুদ-িফরাউনেদরও
িচনেত
হয়।
মহান
আল্লাহতায়ালা এজন্যই পিবত্র েকারআেন িনেজর পিরচয় তুেল ধরার সােথ
সােথ বার বার নমরুদ-িফরাউনেদর ন্যায় দুর্বৃত্তেদর কািহনী বার বার
বর্ণনা কেরেছন। মহান আল্লাহতায়ালার েস সূন্নত পালেন েকান ঈমানদার
িক উদাসীন হেত পাের?
তাই

ঈমানদারেক

শুধু

সত্যেক

িনেয়

বাঁচেল

চেল

না,

বাঁচেত

হয়

িফরাউনেদর নৃশংস দুর্বৃত্িতর ভয়ানক স্মৃিত িনেয়ও। েসগুেলা
জনসমােজ সর্বত্র প্রকাশ করাও মহান আল্লাহতায়ালার সূন্নত। িকন্তু
বাংলােদেশ েস কাজ কতটুকু হচ্েছ? শত বছর বা বহুশত বছর পর যখন
একাত্তর িনেয় িবচার বসেব তখন ইিতহােসর িবচারেকরা অবাক হেব
িমথ্যার তুলনায় অিত িবরল সত্য িববরণ েদেখ। ইসলােমর শত্রুপক্ষ
একাত্তর িনেয় বইেয়র প্লাবন এেনেছ।িকন্তু ইসলােমর পক্েষর শক্িত
ক’খানা িলেখেছ? আগামী প্রজন্ম অবাক হেব সত্যেক তুেল ধরার
ক্েষত্ের ইসলামপন্থীেদর িনরবতা ও িনর্িলপ্ততা েদেখ। েচােখর সামেন
ঘেট যাওয়া অপরাধগুেলার সামেন িনরব থাকািটও েতা অপরাধ।সামর্থ থাকা
সত্েবও িমথ্যার সামেন সত্য না বলািটই েতা পাপ। এমন িনরবতায়
িমথ্যার প্রচারকগণ তখন আেরা িমথ্যাচাের উৎসাহ পায়। তখন সত্েযর

উপর িবজয়ী হয় িমথ্যা। অথচ িমথ্যার কােছ আত্মসমর্পণ ইসলােম হারাম;
এবং িমথ্যার স্তুপ সরেনার প্রিতিট প্রেচষ্টাই হেলা িজহাদ। িকন্তু
েস িজহােদ যারা সত্েযর পক্েষ কথা বলেব েস ৈসিনক কই? িমথ্যার
িবরুদ্েধ িজহােদ বই হেলা উত্তম হািতয়ার। এ বইিট েলখা হেয়েছ
সত্যেক তুেল ধরার েতমন একিট েচতনা েথেক। তাই এ বইেয়র কাঙ্ক্িষত
পাঠক স্েরফ আজেকর প্রজন্ম নয়, আগামী িদেনরও। লক্ষ্য, তােদর
আদালেতও প্রকৃত সত্যেক তুেল ধরা।

অধ্যায়
উপকরণ

দুই:

ইিতহােস

নাশকতার

আত্মঘািত ইিতহাস
েকান জািত ভূিমকম্প, ঘুর্িনঝড়, জেলাচ্ছ্বাস বা মহামািরেত ধ্বংস
হয় না। ধ্বংেসর বীজ থােক তার িনজ ইিতহােস। আত্মহনেনর েস বীজ েথেক
জন্ম েনয় জনগেণর মােঝ আত্মঘািত ঘৃণা; এবং েস ঘৃণা েথেক জন্ম েনয়
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও হানাহািন।যতই েস িবষপূর্ণ ইিতহাস পা|ঠ করা হয়
ততই বােড় জনগেণর মােঝ যুদ্েধর েনশা। বােড় সত্যচ্যুিত ও ভ্রষ্টতা।
এমন আত্মহনন ও পথভ্রষ্টতার ভয়ানক বীজ িছল ইসলামপূর্ব আরবেদর
ইিতহােস। েস ইিতহাসই আরবেদর সভ্য ভােব েবেড় উঠােক শত শত বছর যাবত
পুরাপুির অসম্ভব কের েরেখিছল। নানা েগাত্ের িবভক্ত আরবগণ িনজ িনজ
েগাত্েরর বীরত্ব গাথা িনেয় প্রচুর কিবতা িলখেতা। েস কিবতায়
থাকেতা প্রিতদ্বন্দী েগাত্েরর িবরুদ্েধ িবষপূর্ণ ঘৃনা। থাকেতা
িনেজেদর িনেয় িমথ্যা গর্ব। িনয়িমত আসর বসেতা েস কিবতা পােঠর। আরব
েগাত্রগুিলর মােঝ রক্তক্ষয়ী যুদ্েধর আগুণ শত শত বাঁিচেয় রাখার

জন্য েস কিবতাগুিল েপট্েরােলর কাজ িদত। একই রূপ আজ েপট্েরাল
ঢালেছ বাংলােদেশর একাত্তেরর ইিতহাস। তাই একাত্তেরর যুদ্ধ েশষ
হেলও েস যুদ্েধর সিহংস েচতনািট মারা পেড়িন। বরং েসিটেক বাঁিচেয়
রাখার জন্য তার মূেল িনয়িমত পািন ঢালা হচ্েছ। প্েরক্ষাপট ৈতির
করা হচ্েছবহু একাত্তেরর। এমন েদেশর িবনােশ িক িবেদশী শত্রু লােগ?
জািহিলয়াত যুেগর আরবেদর শক্িতহীন রাখার জন্য িবেদশী শত্রুর পক্ষ
েথেক হামলার প্রেয়াজন পেড়িন। কারণ,তারা িনেজরাই িদেনর পর িদন
িলপ্ত িছল আত্মিবনােশ। ইসলােমর আগমেন তােদর সবেচেয় বড় কল্যাণিট
হয়,আত্মিবনােশর পথ েছেড় তারা আত্মপ্রিতষ্ঠার পথ পায়। পায় পিবত্র
েকারআেন প্রদর্িশত জান্নােতর পথ। ফেল কেয়ক দশেকর মধ্েয তারা
িবশ্েবর বুেক সবেচেয় শক্িতশালী িবশ্বশক্িতেত পিরণত হয়। ইসলাম তার
শ্বাশ্বত সামর্থ্য িনেয় এখনও িবজেয়র েস পথিট খুেল িদেত সদা
প্রস্তুত। ইসলােমর পথ মােনই সভ্যতর মানুষ হওয়ার পথ, এবং
িবশ্বশক্িত রূেপ দ্রুত েবেড় উঠার পথ। িকন্তু বাঙালী মুসিলমেদর
এরূপ িমশন িনেয় েবেড় উঠােক ভয় কের এমন শত্রুরা রেয়েছ বাংলােদেশর
সীমান্ত িঘের। বাংলােদেশর জনগণেক ইসলােমর পেথ চলেত িদেত তারা
রাজী নয়। বরং বাঙালী মুসিলমেদর আত্মিবনােশই তােদর িবপুল আনন্দ।
আর েস আত্মিবনাশ বাড়ােত তারা একাত্তেরর ইিতহাস িনেয় মনগড়া িমথ্যা
ছড়াচ্েছ। তােদর সৃষ্ট একাত্তের ঘৃণা এবং েস ঘৃণাসৃষ্ঠ সংঘােতর
আগুণেক বাঁিচেয় রাখেত লাগাতর েপট্েরালও ঢালেছ। েসিট তােদর সৃষ্ট
তাঁেবদার বুদ্িধজীবী, রাজৈনিতক েনতাকর্মী ও িমিডয়াকর্মীেদর
মাধ্যেম।

লক্ষ্য সংঘাতেক জীিবত রাখা
বাংলােদেশর ইিতহােস একাত্তেরর ঘটনাবিল িনেয় প্রচুর িমথ্যাচার
হেয়েছ।েলখা হেয়েছ অসত্েয ভরপুর অসংখ্য গ্রন্থ,গল্প,উপন্যাস ও
নাটক।িনর্িমত হেয়েছ বহু ছায়াছিব।এখনও েস িবকৃত ইিতহাস রচনার
কাজিট েজাের েশাের চলেছ।িমথ্যােক বাঁিচেয় রাখার কােজ শুধু
ইিতহােসর গ্রন্থ নয়,সািহত্য,িশক্ষা-সংস্কৃিত ও িমিডয়ােকও ব্যবহৃত
করা হচ্েছ হািতয়ার রূেপ।িমথ্যাচাের েয স্েরফ অপমানই বােড়,সম্মান
নয় –েস সামান্য সত্যটুকু বুঝার সামর্থ্যও েয এসব বাঙালীেদর েলাপ
েপেয়েছ,েসিট বুঝা যায় িমথ্যার পর্বত সমান আেয়াজন েদেখ। প্রিত
েদেশই যুদ্ধ ধ্বংস ও মৃত্যু েডেক আেন, িহংসাত্মক ঘৃনাও জন্ম েনয়।
যুদ্ধ েশষ হওয়ার পরও িহংসােক বাঁিচেয় রাখা এবং েস ঘৃনার িভত্িতেত

েদেশ যুদ্ধাবস্থা বছেরর পর বাঁিচেয় রাখা -েকান সভ্য েদেশর কাজ
নয়। এমন কাজ েয আত্মঘািত,এবং েস এেজণ্ডািট েয শত্রুপক্েষর
–েসটুকু বুঝার সামর্থ্যও েয েবঁেচ আেছ,েস প্রমাণ অিত সামান্য।
উপরুন্ত,ভারেতর ন্যায় একিট আগ্রাসী িহন্দু েদেশর পােশ েষাল েকািট
মুসিলেমর েদশ হওয়ার িবপদিটও িবশাল।বাঙালী মুসিলমেদর িবরুদ্েধ এ
জন্য শত্রুর অভাব েনই। েকান েদেশ েষাল েকািট মানুষ ইসলাম িনেয়
খাড়া হেল তােদর পােশ মহান আল্লাহতায়ালার েফেরশতারাও দল েবঁেধ
হািজর হয়।তখন তারা িবশাল শক্িতেত পিরণত হয়।েস িবশাল সম্ভাবনািট
েতা বাঙালী মুসিলেমর। েয আরবগণ ১৪ শত বছর পূর্েব িবশ্বশক্িতর
জন্ম িদেয়িছল তারা আজেকর বাঙালী মুসিলমেদর েচেয় েবশী স্বচ্ছল িছল
না।মহান
আল্লাহতায়ালার
শ্েরষ্ঠ
সৃষ্িট
েতা
মানব
সম্পদ।পাট,তূলা,গ্যাস,েতল বা স্বর্েণর উন্নয়েন যতই িবিনেয়াগ েহাক
-েসগুিলর মূল্য কতই বা বাড়ােনা যায়? সর্বািধক উন্নয়ন েতা আেস
তখন,যখন মূল্য সংেযাজনিট ঘেট মানব জীবেন।েস উন্নত মানব তখন দ্রুত
উচ্চতর সভ্যতা গেড় েতােল।ইসলােমমূল প্রােয়ািরিট তাই মানব
উন্নয়ন।েস উন্নত মানব ভাঙ্েগ ভাষা,বর্ণ ও েগাত্েরর নােম গড়া
িবেভেদর েদয়াল।প্রাথিমক যুেগর মুসিলমগণ একতার পেথই গেড়িছল
সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা।ইসলােমর শত্রুগণ চায় না,বাঙালী
মুসিলমগণও েস পেথ েবেড় উঠুক।তােদর ভয় েতা বাংলােদেশর েবেড় উঠা
িনেয়।ফেল তােদর এেজন্ডা শুধু ইসলাম েথেক দূের সরােনা নয়,একতার
পেথ েথেক হঠােনাও।ফেল ইিতহােস ঢুকােনা হেয়েছ নাশকতার িবশাল
উপকরণ।এ
নাশকতািট
িবভক্িতর।ইিতহাস
চর্চার
নােম
লক্ষ্য,একাত্তেরর সৃষ্ট ঘৃণােক শত শত বছর বাঁিচেয় রাখা।

তােদর

যুদ্ধ েশেষ সব েদেশই শান্িত প্রিতষ্ঠার েচষ্টা হয়।দ্িবতীয়
িবশ্বযুদ্েধ ৫ েকািটর েবশী মানুষ িনহত হেয়িছল। মানব ইিতহােস এেতা
বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর েকান কােলই হয়িন।জাপােনর দুিট শহেরর উপর
মার্িকনীরা আনিবক েবামা িনক্েষপ কেরেছ এবং বহু লক্ষ মানুষেক
হত্যা কেরেছ।মার্িকন েনতৃত্বাধীন িমত্র বািহনী জার্মােনর বহু
শহরেক প্রায় পুরাপুির িবধ্বস্ত কেরেছ। িকন্তু যুদ্ধ েশেষ জাপান ও
জার্মানী
উভয়ই
মার্িকনীেদর
িমত্ের
পিরণত
হয়।
দাবী
করা
হয়,জার্মানীরা ৬০ লক্ষ ইহুদীেক গ্যাস েচম্বাের ঢুিকেয় জীবন্ত
পুিড়েয় হত্যা কেরেছ।িকন্তু আজ জার্মানই ইসরাইেলর অিত ঘিনষ্ট
িমত্র।ইউেরাপীয়রা িবেভেদর সীমান্ত িবলুপ্ত কের ইউেরাপীয়ান ইউিনয়ন
গেড়েছ।পৃিথবীর
অন্যরা
এভােব
িবভক্িত
ও
সংঘােতর
পথ
ছাড়েলও,বাংলােদেশ বাঙালী জাতীয়তাবাদী েসক্যুলািরস্টেদর তােত রুিচ
নাই। বাঙালী মুসিলমগণ চাইেলও প্রিতেবশী ভারত েসিট হেত িদেব

না।ভারতীয় এেজন্ডা পালেন তােদর বাংলােদশী তাঁেবদারগণ যুদ্েধর ৪৭
বছর পরও তাই িনর্মূলমুিখ।একাত্তের তােদর লক্ষ্য িছল পািকস্তান
ভাঙ্গা।িকন্তু েসিটই তােদর একমাত্র এেজন্ডা িছল না।পরবর্তী
এেজন্ডািট হেলা,ইসলামপন্থীেদর িনর্মূল।তােদর ভয়,েসিট না হেল
পূর্ব সীমান্েত আেরক পািকস্তান গেড় উঠেব।েসিট হেল ভারেতর িবপদিট
আেরা ভয়ানক হেব।পািকস্তােনর ওপাের বাংলােদেশর েচেয়ও বড় ৭িট
প্রেদশ িনেয় গিঠত েকান ভারতীয় ভূ-ভাগ েনই।িকন্তু বাংলােদেশর
ওপাের আেছ।বাংলােদেশর ভূ-রাজৈনিতক অবস্থানিট ভারেতর জন্য এজন্যই
এেতাটা িবপদজনক।ভারতীয় রাজনীিতেত এেতািদন মূল উপাদানিট িছল
প্রচণ্ড পািকস্তান ভীিত।েসিট ১৯৪৭ সাল েথেকই।পািকস্তান ভীিত
িনেয়ই কাশ্মীের অবস্থান িনেয়েছ ৬ লাখ ভারতীয় ৈসন্য।একাত্তেরর পর
ভারতীয়
রাজনীিতেত
েযাগ
হেয়েছ
নতুন
উপসর্গ।েসিট
বাংলােদশ
ভীিত।েযখােনই মুসিলম েসখােনই ভারেতর ভয়।বাংলােদেশর ১৭ েকািট
মুসিলম েতা েস তূলনায় িবশাল। এজন্যই িদল্িলর কর্তাব্যক্িতগণ
েখালাখুিল বেল,“বাংলােদশেক আর ভারতীয় রাডােরর বাইের েযেত েদয়া
হেব না।” ফেল বাংলােদেশও চায়,কাশ্মীেরর ন্যায় সার্বক্ষিণক
যুদ্ধাবস্থা।তাই একাত্তেরর পূর্েব গণতন্ত্র চর্চা সম্ভব হেলও এখন
েসিট অসম্ভব হেয় পড়েছ।কারণ,ভারতীয় রাডােরর নীেচ েসিট জুেট না।
একাত্তের

তৎকালীন

পূর্ব

পািকস্তােনর

মানুষ

দুই

ভােগ

িবভক্ত

হেয়িছল।একিট পক্ষ পািকস্তান েথেক িবচ্িছন্ন হেত েচেয়িছল।আেরকিট
পক্ষ ১৯৪৬ সােলর গণেভােট শতকরা ৯৬ ভাগ বাঙালী মুসিলেমর
পািকস্তানভূক্িতর িসদ্ধান্তেক সিঠক মেন কের অখণ্ড পািকস্তােনর
সােথ থাকােকই িনেজেদর স্বাধীনতা েভেবিছল।পািকস্তান েথেক িবচ্ছন্ন
হওয়ার মধ্েয বরং ভারতীয় আিধপত্েযর অধীেন িচরকােলর েগালামীর ভয়
েদেখিছল।একাত্তের
এরূপ
দুিট
িভন্ন
েচতনা
িনেয়ই
যুদ্ধ
হেয়িছল।পািকস্তানী পক্েষর পরাজেয়র পর এখন আর েকউই বাংলােদশেক
পািকস্তানভুক্ত করার লক্ষ্েয যুদ্ধ করেছ না।িকন্তু যুদ্ধ থামেলও
িমথ্যাচার থােমিন।েস িমথ্যাচার ঢুেকেছ েদেশর ইিতহােসও।িদন িদন
েসিট আেরা িহংসাত্মক রূপ িনচ্েছ।পিরকল্িপত এ িমথ্যাচােরর লক্ষ্য
একিটই। আর তা হেলা,েদশ-িবেদেশর মানুষ ও ভিবষ্যৎ প্রজন্ম েথেক
সত্যেক আড়াল করা।এবং যারা একাত্তেরর লড়াইেয় িবজয়ী,তােদর কৃত
অপরাধগুেলা লুিকেয় েফেরশতাতুল্য রূেপ জািহর করা। েস সােথ যারা
েসিদন অখণ্ড পািকস্তােনর পক্ষ িনেয়িছল তােদরেক জনগেণর শত্রু রূেপ
িচত্িরত করা। যারা ১৯৭১ েথেক ১৯৭৫ অবিধ শাসনকােল েদশেক
আন্তর্জািতক অঙ্গেন িভক্ষার ঝুিলেত পিরণত করেলা, একদলীয় বাকশালী
শাসন প্রিতষ্ঠা কের গণতন্ত্রেক িনর্বাসেন পাঠােলা, েডেক আনেলা

ভয়ানক দুর্িভক্ষ এবং মানুষেক পাঠােলা ডাস্টিবেনর পােশ কুকুেরর
সােথ উচ্িছষ্ঠ েখাঁেজর লড়াইেয় এবং নারীেদর বাধ্য করেলা মাছধরা
জালপড়েত -তােদরেক আজ হাজার বছেরর শ্েরষ্ঠ বাঙালী বলা হচ্েছ
বস্তুত েস পিরকল্পনারই অংশ রূেপ।
এরূপ
িমথ্যাচােরর
আেরকিট
বড়
উদ্েদশ্য,
একাত্তের
বাংলার
মুসলামানেদর মােঝ েয রক্তক্ষয়ী িবভক্িত সৃষ্িট হেলা, েসিটেক
স্থায়ী রূপ েদয়া। িবভক্িতেক স্থায়ী রূপ েদয়ার জন্যই পিরকল্িপত
ভােব ঘৃণা ছড়ােনা হেচছ। প্রশ্ন হেলা, একাত্তের যারা বাংলােদেশর
জন্য যুদ্ধ করেলা তােদরেক িক বাংলােদেশর দালাল বলা যায়? েতমিন
অখণ্ড পািকস্তােনর জন্য যারা লড়াই করেলা বা প্রাণ িদল তােদরেকও
িক পািকস্তােনর দালাল বলা যায়? অথচ েজেন বুেঝ তােদর িবরুদ্েধ
“দালাল” শব্দিটর ন্যায় ঘৃনাপূর্ণ শব্েদর প্রেয়াগ বাড়ােনা হেয়েছ।
অথচ ঘৃনা একিট সমােজ বারুেদর কাজ কের। েসিট ছড়ােনা হেল েয েকান
সমেয় েস সমােজ সহেজই িবস্েফারন শুরু হয়। একাত্তের যারা
পািকস্তােনর পক্ষ িনেয়িছল তােদর অেনেকই বয়েসর ভাের দুিনয়া েথেক
ইিতমধ্েয িবদায় িনেয়েছ।তেব মানুষ িবদায় িনেলও ঘৃণা েবঁেচ থােক।
েবঁেচ থােক েচতনার সংঘাতও। যারা ঘৃণা ছড়াচ্েছ তারা মূলত েস
সংঘাতেকই বাঁিচেয় রাখেত চায়। তােদর লক্ষ্য, বাংলােদশেক অশান্ত ও
দুর্বল করা। আর বাংলােদশ দুর্বল হেল প্রচুর আনন্দ বােড় ভারেতর।
কারণ তারা বাংলােদেশ িনেজেদর বাজার চায়। আর বাংলােদশ দুর্বল হেল
েস বাজারিট ধের রাখািটও সহজ হয়। একই লক্ষ্েয দালাল বেল তােদর
িবরুদ্েধও তীব্র ঘৃণা ছড়ােনা হচ্েছ যােদর জন্ম বাংলােদশ সৃষ্িটর
পর; এবং যারা েদেশ ইসলামী েচতনার িবজয় চায়। এ িনেয় িববাদ নাই,
েদেশ েদেশ
পািকস্তােন

যারা
পক্ষ

ইসলােমর িবজয় চায় তারাই একাত্তের
িনেয়িছল।
তাই
পািকস্তান
েভঙ্েগ

অখণ্ড
েগেলও

ইসলামপন্থীেদর
িনর্মূল
করার
িবষয়িট
ভারত
ও
ভারতপন্থী
েসক্যুলািরস্টেদর এেজন্ডা েথেক বাদ পেড়িন। তােদর কােছ েসিট বাদ
পড়ার িবষয়ও নয়। ইসলােমর িবজয় ঠ্যাকােতই ঘৃণা ছড়ােনার এ িবপুল
আেয়াজন। আর ধ্বংসাত্মক আেয়াজেনর অগ্রভােগ রেয়েছ বাংলােদেশর
ভারতপন্থী েসক্যুলািরস্টগণ। এরূপ ঘৃণা ছড়ােনার িপছেন শুরু েথেকই
অন্য েয উদ্েদশ্যিট কাজ কেরিছল তা হেলা, পািকস্তানপন্থী বাঙালী ও
অবাঙালীেদর িবরুদ্েধ তােদর কৃত নৃশংস কর্মগুেলােক জােয়জ রূেপ
গ্রহণেযাগ্য করা।

প্রকল্প িমথ্যা রটনায়

একাত্তর িনেয় িমথ্যা রটনািট স্েরফ িকছু বই-পুস্তক রচনার মধ্েয
সীিমত রাখা হয়িন। একাজিট করা হেয়েছ ইন্ডাস্ট্িরয়াল স্েকেল; এবং
েসিট সরকাির ও েবসরকাির উদ্েযােগ। স্কুল-কেলেজর পাঠ্যবই, পত্রপত্িরকা, িটিভ, সািহত্য, িসেনমা, নাটকসহ সর্বত্র েছেয় আেছ এ
িমথ্যাচার। অথচ িমথ্যার স্েরােত ভাসািট েকান সভ্য, রুিচবান ও
ন্যায়পরায়ন মানুেষর কাজ নয়। অথচ এ জঘন্য পােপর কাজিট করা হচ্েছ
ইিতহাস রচনার নােম।ইিতহােসর বইেয়র কাজ িমথ্যা রটনা নয়।ইিতহাস
েকান দেলর বা পক্েষর নয়;এিট েতা জাতীয় জীবেন ঘেট যাওয়া ঘটনাবিলর
িনরেপক্ষ ইিতবৃত্ত।েদেশর সরকার সাধারণত একিট দেলর। তােদর থােক
দলীয় এেজন্ডাও। সরকােরর সােথ সংশ্িলষ্ট ব্যক্িতেদর পক্েষ তাই
িনরেপক্ষ হওয়া অসম্ভব; ফেল তােদর দ্বারা ইিতহাস রচনাও অসম্ভব।
পক্ষপাতদুষ্ট ইিতহাস আসেল েকান ইিতহাস নয়, বরং ব্যক্িত বা দেলর
পক্েষ চাটুকিরতা বা গুণকীর্তন। িমথ্যা ইিতহাস পেড় অেনেক িমথ্যার
ভক্ত ও প্রচারেক পিরণত হয়; িকন্তু িবেবকমান ব্যক্িতগণ েস
িমথ্যােক তারা ত্বিরৎ সনাক্ত কের েফেল। তারা হতভম্ব হয় িমথ্যার
কুৎিসত েচহারািট েদেখ।
েমেঘর আড়ােল সূর্য ঢাকা পড়েলও েসিট স্বল্প সমেয়র জন্য। িমথ্যা
েভদ কের সত্েযর প্রকাশও েতমিন অিনবার্য। শর্িমলা েবাস তাঁর “Dead
Reckoning” বইেত েস সব অিবশ্বাস্য িমথ্যার িকছু উদাহরণ তুেল
ধেরেছন; েস সােথ তুেল ধেরেছন তার িনেজর মেনর িকছু প্রিতক্িরয়া।
জৈনক রিশদ হায়দার সংকিলত এবং বাংলা এ্যাকােডিম কর্তৃক প্রকািশত
‘একাত্তেরর স্মৃিত’ নামক বই েথেক ‘বােঘর খাচায় ছয়বার’ নামক
িনবন্েধর উদ্ধৃিত িদেয় িতিন িলেখেছন, “When I first read the
title of a Bengali article “Bagher Khanchay Chhoybar” (Six
times in the tiger’s cage) in a collection of memoirs of 1971,
I thought the author was referring to being in a Pakistani
prison six times. Bengali nationalist accounts usually refer
to West Pakistani in terms of animals, and most of the
accounts are written in flowery language in somewhat
melodramatic style. Muhammad Shafiqul Alam Chowdhury, however,
was referring to actual tigers. .. Shafiqul Alam Chowdhury
claims that he was an organiser of ‘sangram parishad’ in the
unions of Saldanga and Pamuli and arranged for military
training of youth with rifles taken from Boda police station.
…He states that he was arrested, and over the next several
days he was beaten during questioning at Thakurgaon cantonment

and lost consciousness, and every time he came to sense, he
found in a cage of 4 tigers. Alam writes, the tigers did
nothing to him – in fact, he claims that a baby tiger slept
with its head on his feet regularly! However, he writes that
one day the military put fifteen people in the tiger’s cage
and the tigers mauled a dozen of the prisoners. He claims the
mauled prisoners were then taken out and shot… It beggars
belief that the tigers would maul everyone else who was put
into the cage but never touch Shafikul Alam –except to sleep
on her feet – even though he was put in there on six different
occasions. ..It is also not clear why those who were alleged
shooting so many other prisoners did not shoot him too.” (Sharmilla Bose, 2011). অনুবাদঃ “উিনশ শ’ একাত্তেরর স্মৃিতকথার
উপর প্রকািশত একিট সংকলন েথেক যখন “বােঘর খাঁচায় ৬ বার” নামক
প্রবন্ধিট প্রথম বার পড়লাম তখন ভাবলাম, েলখক েবাধ হয় পািকস্তােনর
েজেল ৬ বার বন্িদ হওয়ার কথা বেলেছন। আমার েসরূপ ধারণা হওয়ার
কারণ, বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা পশ্িচম পািকস্তানীেদর সাধারণত পশু
রূেপ িচত্িরত কের থােক। তােদর েলখা অিধকাংশ কািহনীর ভাষাই অিত
আেবগপূর্ণ এবং অলংকারময়। তেব মুহাম্মদ শিফকুল আলম েচৗধুরী
তার
কািহনীেত আসল বােঘর কথাই বেলেছন।… শিফকুল আলম েচৗধুরী র দাবী,
িতিন সালদাঙ্গা এবং পামুলী ইউিনয়েন সংগ্রাম পিরষেদর সংগঠক িছেলন
এবং েবাদা থানা েথেক িছিনেয় েনয়া রাইেফল িদেয় যুবকেদর সামিরক
প্রিশক্ষেণর ব্যবস্থা কেরিছেলন। তার বর্ননা, িতিন গ্েরফতার
হেয়িছেলন এবং কেয়কিদন ধের ঠাকুরগাঁ েসনানীবােস প্রশ্েনাত্তেরর
সময় তার উপর মারধর করা হয়। এর ফেল িতিন অজ্ঞান হেয় পেড়ন। এরপর
যখনই জ্ঞান িফের েপেয়েছন তখনই েদেখন একিট খাঁচায় ৪িট বােঘর
সামেন। তেব জনাব আলম িলেখেছন, বাঘগুেলা তােক িকছুই কেরিন, বরং
িশশু বাঘিট তার পােয়র উপর মাথা েরেখ িনয়িমত ঘুমােতা। এরপর বর্ণনা
িদেয়েছন, ৈসন্যরা একিদন ১৫ জন বন্িদেক বােঘর খাঁচায় েরেখ যায়।
বাঘগুেলা তােদর মধ্য েথেক প্রায় ডজন খােনকেক ক্ষতিবক্ষত কের
েফেল। তার দাবী, আহত বন্িদেদরেক েসখান েথেক েবর কের গুিল কের
হত্যা করা হয়। অিবশ্বাস্য রকেমর িবস্ময়িট হেলা, বাঘগুেলা খাঁচায়
বন্িদ প্রত্েযক ব্যক্িতেক ক্ষতিবক্ষত কের, িকন্তু শিফকুল আলেমর
পােয়র উপর ঘুমােনা ছাড়া তারা তােক কখেনাই স্পর্শ কেরিন, যিদও
েসখােন তােক ৬ বােরর জন্য রাখা হেয়িছল।.. এটাও রহস্যময় েয, যােদর
উপর গুিল কের অন্যান্য বহুবন্িদর হত্যার অিভেযাগ -তারা েকন তােক
হত্যা করেলা না?” শিফকুল আলম েচৗধুরী র কািহনী েয সম্পূর্ণ

িমথ্যা ও বানােয়াট েসিট বুঝবার জন্য িক েবশী েলখাপড়া ও
কাণ্ডজ্ঞােনর প্রেয়াজন আেছ? সূর্েযর ন্যায় িমথ্যাও এখােন জ্বল
জ্বল করেছ। তেব তাজ্জেবর িবষয়, এ িমথ্যা কািহনীর প্রকাশক বটতলার
েকান অর্থেলাভী দুর্বৃত্ত প্রকাশক নয়, বরং েখাদ বাংলা এ্যাকােডমী
-যার মূল দািয়ত্ব জনস্বার্েথ গেবষণামূলক বইেয়র প্রকাশনা। িনেরট
িমথ্যা প্রচাের জনগেণর অর্েথ পিরচািলত েদেশর সর্েবাচ্চ এ
প্রকাশনা প্রিতষ্ঠানিটও েয কতটা তৎপর -এ হেলা তার প্রমাণ। বাংলা
এ্যাকােডমীর ন্যায় একিট প্রিতষ্ঠানিটর যখন এরূপ অবস্থা, অন্যেদর
অবস্থা েয কতটা খারাপ হেত পাের েসিট িক এরপরও বুঝেত বাঁিক থােক?
বরং এ প্রমাণ অসংখ্য, একাত্তর িনেয় িমথ্যা রটনািট পিরণত হয় এক
িবশাল িশল্েপ। এবং েস িশল্েপর ধারা এখেনা অব্যাহত রেয়েছ। েস
িশল্েপর মূল কািরগর হেলা েসক্যুলার বুদ্িধজীবী, কিব-সািহত্িযক,
প্রশাসক, সাংবািদক ও রাজৈনিতক েনতা-েনত্রীগণ।
একাত্তের সীমাহীন িমথ্যাচার হেয়েছ মূলত দুিট লক্ষ্েযঃ এক).যারা
প্রকৃত অপরািধ তারা েসিট কেরেছ িনেজেদর অপরাধগুেলােক আড়াল করেত,
অথবা েস অপরাধেক জনগেণর কােছ জােয়জ করেত। দুই). রাজৈনিতক িবপক্ষ
শক্িতর িবরুদ্েধ সাধারণ মানুষেক িবক্ষুব্ধ ও প্রিতেশাধ পরায়ন
করেত। েস িবশাল িমথ্যাচােরর মাধ্যেমই রাজৈনিতক প্রিতপক্ষেক
চাকিরচ্যুৎ ও গৃহচ্যুৎ করা, তােদর ঘরবািড় ও েদাকানপাঠ দখল করা,
হ্যাইজাক কের মুক্িতপণ আদায় করা, কারারুদ্ধ করা, তােদর নাগিরকত্ব
হরণ করা, এমন িক হত্যা ও হত্যার পর লাশগুেলােক কবর না িদেয় নদীর
পােড় বা
বীভৎসতাই

েডাবায় পিচেয় েফলাও সমােজ গ্রহণেযাগ্য হেয়েছ। এমন
িছল একাত্তেরর মুক্িতেযাদ্ধােদর েচতনা ও মূল্যেবাধ।

বৃিটশ শাসনামেল হাজার হাজার মানুষ ঔপিনেবিশক শাসকেদর কর্মচারী
রূেপ স্বাধীনতা আন্েদালেনর কর্মীেদর উপর অেনক জুলুম কেরেছ।
পুিলেশর চাকির করেত িগেয় অেনেক িনরস্ত্র ও িনরপরাধ েদশবাসীর উপর
গুিলও চািলেয়েছ। অেনেক বৃিটেশর পক্েষ গুপ্তচরবৃত্িত কেরেছ।
িকন্তু ১৯৪৭’েয়র পর িক এেদর কাউেক েস জন্য দালাল বলা হেয়েছ?
তােদরেক িক েজেল ঢুকােনা হেয়েছ? কােরা িক চাকুির, ঘরবািড় ও
নাগিরকত্ব েকেড় েনয়া হেয়েছ? সবাইেক বরং আবার গুরুত্বপূর্ণ পেদ
একই িবভােগ বসােনা হেয়েছ। এিট েযমন পািকস্তােন হেয়েছ, েতমিন
ভারেতও হেয়েছ।

লক্ষ্য গৃহযুদ্ধ

দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্েধর সময় মার্শাল েপত্যাঁ জার্মান নাৎসীেদর
সহায়তায় ফ্রান্েসর পূর্বাঞ্চেল িভিশেত এক সরকার গঠন কেরিছেলন।
তাঁেকও িবেজতা েজনােরল দ্যাগল এ অপরােধ হত্যা কেরনিন। তার িবচার
হেয়িছল। িবচাের তােক েজল েদয়া হয়। প্রথম িবশ্বযুদ্েধ েসনাদক্ষ
িহসােব িতিন প্রচুর খ্যািত অর্জন কেরিছেলন। এ জন্য তাঁেক পের
মুক্িত েদয়া হয়। এবং মৃত্যুর পর তাঁেক বীেরর মর্যাদা েদয়া হয়। (ৈসয়দ সাজ্জাদ েহাসােয়ন, ১৯৯৩)। ব্িরিটশ িবেরাধী স্বাধীনতা
আন্েদালেন ফজলুল কােদর েচৗধুরী,আব্দুস সবুর খান, শাহ আিজজুর
রহমান,নূরুল আমীন, ডাঃ আব্দুল েমাত্তােলব মােলক (িযিন ৭১-এ পূর্ব
পািকস্তােনর গভর্নর িছেলন), মাহমুদ আলী (আসাম মুসিলম লীেগর
েসক্েরটাির) এবং আেরা অেনক পািকস্তানপন্থী েনতার গুরুত্বপূর্ণ
ভূিমকা িছল। পূর্ব বাংলার মুসলমানেদর ভাগ্য পিরবর্তেন ১৯৪৭-এর
পূর্েব ও পের তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রােখন। অথচ তােদরেক দালাল
ও খুিন বলা হেয়েছ। বলা হয়, ফজলুল কােদর েচৗধুরী , আব্দুস সবুর
খান, খাজা খেয়র উদ্িদন নািক হুকুম িদেয় মানুষ খুন কিরেয়েছন।
বৃদ্ধ ডাঃ আব্দুল েমাত্তেলব মােলেকর িবরুদ্েধ ধর্ষেণর অিভেযাগ
আনা হয়। ইসলামী দলগুেলার অেনক েনতার িবরুদ্েধ অিভেযাগ, তারা নািক
পািকস্তানী
েসনা
অিফসারেদর
নারী
সরবরাহ
করেতা।
অথচ
এ
অিভেযাগগুিলর েকানিটই প্রমািণত হয়িন। মুিজব আমেল নয়, পেরও নয়।
িকন্তু তা সত্ত্েবও িমথ্যার প্রচার থােমিন। আওয়ামী বাকশালী চক্র
ও তােদর িমত্ররা আজও এ িনেরট িমথ্যাগুেলােক েজাের েশাের লাগাতর
রটনা কের। ইিতহােসর বইেয় এসব িমথ্যা ঢুকােনার িপছেন কাজ কেরেছ
একিট রাজৈনিতক উদ্েদশ্য। েস িমথ্যাচারিট হেয়েছ েশখ মুিজব ও তার
দেলর ইেমজেক বড় কের েদখােনার প্রেয়াজেন। িমথ্যাচার হেয়েছ ভারেতর
অপরাধগুেলা লুিকেয় বাংলােদেশর মানুেষর কােছ েদশিটেক বন্ধু রূেপ
জািহর করার প্রেয়াজেন। এবং েস সােথ িবেরাধীেদর চিরত্রহরণ ও
তােদরেক হত্যােযাগ্য প্রমাণ করার লক্ষ্েয। েয েকান েদেশর
রাজনীিতেত ঘৃনা, সংঘাত ও গৃহযুদ্েধর পিরেবশ সৃষ্িট হয় েতা
এভােবই। এমন এক ঘৃণাপূর্ণ পিরেবেশ েদেশর সর্েবাচ্চ আদালেতর
িবচারকগণও রাজৈনিতক প্রিতপক্েষর েনতাকর্মীেদর পাইকাির হাের
ফাঁিসর হুকুম বা যাবতজীবন কারাদণ্ড িদেব এবং িবপুল সংখ্যক জনতা
েস রায় শুেন িমষ্িট িবতরণ করেব বা উৎসব করেব তােতই বা সন্েদহ
থােক িক? িমথ্যাচর্চা যখন জাতীয় সংস্কৃিতেত পিরণত হয় তখন েসিট েয
জনগেণর চিরত্রও িমথ্যায় অভ্যস্থ করেব -তােতই বা িবস্ময় িক?
নানা প্েরক্ষাপেট প্রিতেদেশই িবভক্িত েদখা েদয়। েস িবভক্িত িনেয়
প্রকাণ্ড রক্তপাতও হয়। নবীজীর (সাঃ) আমেল আরেবর মানুষ িবভক্ত

হেয়িছল মুসলমান ও কােফর -এ দুিট িশিবের। িকন্তু েস িবভক্িত েবিশ
িদন েটেকিন। েস িবভক্িত িবলুপ্ত না হেল মুসিলমগণ িক িবশ্বশক্িত
রূেপ আত্মপ্রকাশ করেত পারেতা? জার্মানরা িবভক্ত হেয়িছল নািজ ও
নািজিবেরাধী -এ দুই দেল। েস িবভক্িতও েবশীিদন েটেকিন। তা িবলুপ্ত
না হেল জার্মানগণ আজ ইউেরােপর প্রধানতম রাজৈনিতক ও অর্থৈনিতক
শক্িত হেত পারেতা? িবভক্িত েদখা িদেয়িছল মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরও।
েস িবভক্িত এেতাটাই প্রবল িছল েয আব্রাহাম িলংকেনর আমেল উত্তর ও
দক্িষেণর রাষ্ট্রগুেলার মােঝ প্রকাণ্ড গৃহযুদ্ধ হেয়িছল। হাজার
হাজার মানুষ তােত িনহতও হেয়িছল। িকন্তু েস িবভক্িতও েবশী িদন
েটেকিন। েসিট িবলুপ্ত না হেল দক্িষণ আেমিরকার মত উত্তর
আেমিরকােতও উরুগুেয়, প্যারাগুেয়, বিলিভয়া, েপরুর ন্যায় ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র বহু রাষ্ট্েরর জন্ম হত। ফেল মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র আজ
েযভােব অপ্রিতদ্বন্িদ িবশ্বশক্িতরূেপ আত্মপ্রকাশ করেছ তা িক
সম্ভব হত? পারেতা িক পৃিথবী জুেড় প্রভাব সৃষ্িট করেত?

েয পাপ িবভক্িত ও িবদ্েরােহ
আত্মপ্রিতষ্ঠা,

আত্মসম্মান

ও

িবশাল

িবজয়

আেস

একতার

পথ

ধের।

িবভক্িতর মধ্য িদেয় আেস আত্মহনন, আত্মগ্লািন ও পরাজয়। বাংলােদশ
আজ েস িবভক্িতর পথ ধেরই অগ্রসর হচ্েছ। একিট েদেশর জন্য এর েচেয়
বড় আত্মঘাত আর িক হেত পাের? একতার গুরুত্ব শুধু িবেবকবান মানুষই
নয়, পশুপািখও েবােঝ। তাই তারাও দল েবঁেধ চেল। একতা গড়া ইসলােম
ফরয; এবং িবভক্িত গড়ার প্রিতিট প্রেচষ্টাই হেলা হারাম। িবষয়িট
এেতাই গুরুত্বপূর্ণ েয একতার পেথ চলা ও না-চলার িবষয়িট ব্যক্িতর
েখয়াল খুিশর উপর েছেড় েদয়া হয়িন। এ িবষেয় অলংঘনীয় িনর্েদশ এেসেছ
মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক। পিবত্র েকারআেন িতিন সুস্পষ্ট
ভােব
বেলেছন,“ওয়া
তািছমু
িবহাব্িলল্লােহ
জািময়াঁও
ওয়ালাতাফাররাকু”। অর্থঃ “এবং েতামরা আল্লাহর রিশ (আল্লাহর দ্বীন
তথা পিবত্র েকারআন বা ইসলামেক) আঁকেড় ধর এবং পরস্পের িবভক্ত
হেয়ানা..।”-(সুরা আল ইমরান, আয়াত ১০৩)। মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ
েথেক কেঠার আযাব প্রাপ্িতর জন্য মুর্িতপুজাির বা কােফর হওয়ার
প্রেয়াজন পেড় না। েস জন্য িবভক্িতর পেথ পা বাড়ােনাই যেথষ্ট। েস
শাস্িতর হুিশয়ািরও এেসেছ মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক। পিবত্র
েকারআেন বলা হেয়েছ, “েতামরা তােদর মত হেয়ানা যারা সুস্পষ্ট
েঘাষণা আসার পরও পরস্পের িবভক্ত হেলা এবং মতিবেরাধ সৃষ্িট করেলা।
তােদর জন্য রেয়েছ কেঠার আয়াব।”-(সুরা আল ইমরান, আয়াত ১০৫)। তাই

েকান মুসিলম েদশেক খণ্িডত করা েকান জােয়জ কর্ম নয়। ফেল েসিট
ঈমানদােরর কাজ নয়, েস কাজিট ইসলােমর শত্রুেদর। মুসিলম ভুিমর একতা
রক্ষার প্রিত এরূপ েকারআনী েঘাষণা থাকার কারেণ উমাইয়া, আব্বাসীয়
ও উসমািনয়া খিলফােদর আমেল অখণ্ড মুসিলম ভূেগাল শত শত বছর েবঁেচ
থাকার সুেযাগ েপেয়েছ। অথচ েস সমেয়ও বহু সমস্যা িছল, বহু অনাচারও
িছল। িকন্তু েসসব কারেণা বার বার সরকার পিরবর্তন হেলও েস অখণ্ড
ভূেগাল খণ্িডত হয়িন। অথচ েস অখণ্ড আরব ভূিম আজ ২২ টুকেরায়
িবভক্ত। আরব ভূিমেত িবভক্িতর এরূপ অসংখ্য েদয়াল গড়া হেয়েছ স্েরফ
ঔপিনেবিশক
ব্িরিটশ
সাম্রাজ্যবাদী
শক্িত
ও
তােদর
সহেযাগী
েসক্যুলািরস্ট, ন্যাশনািলস্ট ও ট্রাইবািলস্ট েনতােদর দখলদাির
প্রিতষ্ঠার স্বার্েথ। এ িবভক্িতর লক্ষ্য মুসিলম স্বার্থ বা আরব
স্বার্থেক প্রিতরক্ষা েদয়া িছল না। লক্ষ্যণীয় হেলা, এরূপ
আত্মঘািত িবভক্িতর সােথ েকান ঈমানদার ব্যক্িত জিড়ত িছেলন না।
কারণ ঈমানদার হওয়ার অর্থই েতা প্যান-ইসলামীক হওয়া। অথাৎ ভাষা,
বর্ণ, ভূেগাল ও আঞ্চিলকতার উর্দ্েধ উঠা। িবভক্িত শুধু দুর্বলতা ও
পরাধীনতাই বাড়ায়। ক্ষুদ্র ইসরাইেলর হােত এজন্যই তারা বার বার
পরািজত হেয়েছ।
পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালা মুসিলমেদর সীসাঢালা েদয়ােলর
ন্যায় ঈমানদারেদর একতাবদ্ধ হেত বেলেছন। িকেসর িভত্িতেত একতা গড়েত
হেব েসিটও সুিনর্িদষ্ট কের িদেয়েছন। একতার িভত্িতিট হেলা ইসলাম;
ভাষা,
বর্ণ,
েগাত্র
বা
ভূেগালিভত্িতক
জাতীয়তা
নয়।
মহান
আল্লাহতয়ালার প্রিতিট হুকুমই অলঙ্ঘনীয়। ফেল একতা প্রিতষ্ঠার
প্রিতিট প্রয়াসই পিবত্র ইবাদত;েতমিন িবভক্িত ও িবচ্িছন্নতা গড়ার
প্রিতিট প্রয়াসই হেলা মহান আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ। ফেল
হারাম। রাজার হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরােহ প্রাণদন্ড হয়। সমগ্র
িবশ্েবর মহাপ্রভু মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহও
িক তাই রহমত বেয় আেন? এরূপ িবদ্েরাহ েয শুধু পরকােল জাহান্নােম
েনয় –তা নয়। দুিনয়ার বুেকও আযােবর কারণ হয়। জাতীয়তাবাদী
েসক্যুলািরস্টেদর অপরাধিট তাই শুধু স্েরফ পািকস্তােনর িবরুদ্েধ
িছল না, িছল েখাদ মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেমর িবরুদ্েধও। আল্লাহর
িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর প্রমাণ শুধু এ নয় েয, সংখ্যাগিরষ্ঠ মুসিলম
জনগেণর রাজস্েবর অর্েথ একিট মুসিলম েদেশ সুদী ব্যাংক প্রিতষ্ঠা
পােব। বা েস অর্েথ েবশ্যাবৃত্িত বা জ্িবনার ন্যায় জঘন্য হারাম
কর্মগুিল
পুিলশী
পাহারাদাির
পােব।
বা
আইন-আদালত
েথেক
আল্লাহতায়ালার আইনেক সিরেয় ব্িরিটশেদর রিচত কুফির েফৗজদাির িবিধ
(েপনাল েকাড) প্রিতষ্ঠা করা হেব। বরং মহান আল্লাহতায়ালার

িবরুদ্েধ সবেচেয় বড় িবদ্েরাহ এবং মুসিলম উম্মাহর িবরুদ্েধ সবেচেয়
বড় অপরাধ ঘেটেছ ভাষা, বর্ণ ও পৃথক ভূেগােলর নােম িবভক্িত গড়ায়
এবং মুসিলম উম্মাহেক শক্িতহীন করায়।
১৯৪৭ সােল দক্িষণ এিশয়ার মুসিলমগণ ভাষা বা বর্ণেক নয়, ইসলামেক
আঁকেড় ধেরিছল। বাঙালী, িবহারী, পাঞ্জাবী, পাঠান, িসন্িধ,
গুজরািট, বালুচ -এরূপ নানা ভাষার মুসিলমগণ ভাষার বন্ধন িডঙ্িগেয়
ঈমানী পিরচয় িনেয় একাতাবদ্ধ হেয়িছল। তারা েসিদন ভাষা, বর্ণ ও
আঞ্চিলক িভন্নতার সােথ ভূেল িগেয়িছল ধর্মীয় েফরকা ও মাযহাবী
িবেরাধগুেলাও। উপমহােদেশর মুসিলম ইিতহােস এিট িছল অিত িবশাল
অর্জন। মুসিলম উম্মাহর মােঝ এমন ঈমানী ভাতৃত্ব েসিদন িবশাল
পুরস্কার এেনিছল মহান আল্লাহতায়ালা েথেক। েসিট হেলা পািকস্তান।
সুলতান মুহাম্মদ েঘারীর হােত িদল্িল িবজেয়র পর উপমহােদেশর সমগ্র
মুসিলম ইিতহােস ১৯৪৭ সােল পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠাই িছল সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তৎকালীন িবশ্েবর সর্ববৃহৎ এ মুসিলম রাষ্ট্রিট
গড়েত একিট তীরও ছুড়েত হয়িন। িকন্তু েস প্যান-ইসলামীক ঐক্য ও
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা ভারতীয় িহন্দুেদর ভাল লােগিন। েস ঐক্েযর
িভত্িতেত উপমহােদেশর বুেক পািকস্তান প্রিতষ্ঠা পাক বা েদশিট
েবঁেচ থাকুক েসিটও তারা চায়িন। অর্থাৎ শুরু েথেকই তারা িছল
উপমহােদেশর মুসিলমেদর শত্রু। তারা চাইেতা মুসিলমগণ ভারতীয়
িহন্দুেদর েগালাম রূেপ েবঁেচ থাকুক, স্বাধীন ভােব নয়। ইসলােমর
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা িনেয় বাঁচার েতা প্রশ্নই উেঠ না। গরু েগাশেতা
ঘেরর রাখার িমথ্যা
মুসিলমেক হত্যা করা

অিভেযােগ েসেদেশ িনর্মম প্রহাের রাজপেথ
হয়। সম্প্রিত ভারতীয় পত্িরকাগুিল েস খবর

েছেপেছ। গরুর জীবেন েয িনরাপত্তা আেছ, ভারতীয় মুসিলেমর জীবেন েস
িনরাপত্তাটুকুও েনই।
পিবত্র েকারআেন মুসিলমেদর পিরচয় েপশ করা হয়েছ িহযবুল্লাহ বা
আল্লাহর
দল
রূেপ।
এমনিট
িক
কখেনা
ধারণা
করা
যায়,মহান
আল্লাহতায়ালা তাঁর িনজ বািহনীেত অৈনক্য চাইেবন? এবং েসিট িভন্ন
িভন্ন ভাষা, বর্ণ, পতাকা বা েভৗগিলক স্বার্েথর নােম? মুসিলম
উম্মাহর একতা, শক্িত ও িবজেয়র েচেয় িবভক্িতর এ উপকরণগুিল িক
কখেনা গুরুত্ব েপেত পাের? মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর বািহনীেত একতার
েয েকান উদ্েযােগ েয খুিশ হেবন -েসিটই েতা স্বাভািবক। মুসিলম
উম্মাহর মােঝ িবভক্িতর েয েকান উদ্েযাগ তাই মহান আল্লাহতায়ালার
হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ। এমন িবদ্েরাহ েয ভয়ানক শাস্িত আনেব
েসিটও িক দুর্েবাধ্য? ১৯৪৭’েয় উপমহােদেশর মুসলমানেদর একতা মহান

আল্লাহতায়ালােক এেতাই খুিশ কেরিছল েয প্রিতদােন িবশাল রহমত েনেম
এেসিছল। মহান আল্লাহতায়ালার েস করুণার কারেণই িবশ্েবর সর্ববৃহৎ
মুসিলম রাষ্ট্র পািকস্তান প্রিতষ্ঠায় েকান যুদ্ধ লড়েত হয়িন।
অস্ত্র না ধেরই িবশাল শত্রু পক্ষেক েসিদন তারা পরািজত করেত
েপেরিছল। অথচ ইংেরজ ও িহন্দু -েস সমেয়র এ দুিট প্রবল প্রিতপক্ষই
পািকস্তান প্রিতষ্ঠার সর্বপ্রকার িবেরাধীতা কেরেছ।
েশখ মুিজব ও তার দলীয় েনতাকর্মীগণ েদেখেছ শুধু গিদপ্রাপ্িতর
স্বার্থিট। গিদর েলােভ িমথ্যা বলা এবং েয েকান শক্িতর সাহায্য
িনেতও তােদর েকান আপত্িত িছল না। েসরূপ সাহায্য িদেত প্রিতেবশী
ভারতও দু’পােয় খাড়া িছল। কারণ, পািকস্তান ভাঙ্গার মােঝ ভারত তার
িনেজর িবশাল স্বার্থিট েদেখিছল। েশখ মুিজব ও তার সহচরেদর
এেজণ্ডায় বাঙালী মুসিলমেদর স্বার্থ গুরুত্ব পায়িন। ফেল ভারেতর
ন্যায় একিট অমুসিলম েদেশর অর্থ, অস্ত্র ও উস্কািনেত একিট মুসিলম
ভূিমেক তারা িবভক্ত কেরেছন। ইসলাম ধর্ম মেত এিট িনেরট পাপকর্ম।
ফেল শুধু ভারেতর েগালামী নয়, মহান আল্লাহতায়ালার আযাবও েডেক
এেনেছন। পিরণিতেত বাংলােদেশর ন্যায় সুজলা সুফলা একিট উর্বর েদেশ
েনেম আেস ভয়ানক দুর্িভক্ষ। লক্ষ লক্ষ মানুষ েস দুর্িভক্েষ মারা
যায়। মুিজেবর েস আত্মঘািত রাজনীিতেত শুধু প্রাণহািন নয়, বাঙালী
মুসিলেমর চরম ইজ্জতহািনও হয়। আন্তর্জািতক অঙ্গেণ েদশিট িভক্ষার
ঝুিলেত পিরণত হয়। েয বাঙালী মুসিলমগণ ১৯৪৭ সােল ভারতীয়
উপমহােদেশর পুরা রাজৈনিতক িচত্রই পাল্েট িদল তােদর এরূপ
ইজ্জতহািন বা অপমান িক কম েবদনাদায়ক? এ িবকট অপমান িনেয় আজ েথেক
হাজার বছর পরও িক ইিতহােসর পাতায় তােদর হািজর হেত হেব না? মুিজব
ও তার সহচরেদর েচতনায় েস ভাবনািট িক েকান কােলও স্থান েপেয়েছ?

অসহ্য িছল পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা
ইসলােমর শত্রুপক্েষর কােছ ১৯৪৭’েয়র পরাজয় েযমন কাম্য িছল না,
েতমিন সহনীয়ও িছল না। তােদর এেজন্ডা েতা মুসিলম রাষ্ট্রগুিলেক
ক্ষুদ্র েথেক ক্ষুদ্রতর করা। ইসলােমর গুরুত্বপূর্ণ ইন্সিটিটউশন
হেলা েখলাফত। েখলাফেতর মূেল িছল প্যান-ইসলামীক মুসিলম ভাতৃত্ব;
এবং ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চিলকতার সীমানা িডঙ্িগেয় মুসিলম ঐক্য। েস
সােথ লক্ষ্য িছল িবশ্বশক্িত রূেপ মজবুত প্রিতরক্ষা ও আত্মসস্মান
িনেয় বাঁচা। সংঘাতময় এ িবশ্েব যােদর সামিরক শক্িত নাই তােদর িক
স্বাধীনতা ও ইজ্জত থােক? েখলাফেতর কারেণই ইংেরজ, ফরাসী, ডাচ,

স্পানীশ, পুর্তগীজ ও ইউেরােপর নানা ঔপিনেবিশক শক্িত এিশয়া,
আফ্িরকা ও আেমিরকার বহু েদেশ সাম্রাজ্য িবস্তাের সফল হেলও মধ্য
এিশয়া ও উত্তর আফ্িরকার েখলাফতভূক্ত মুসিলম ভূিমেত প্রেবেশর
সুেযাগ পায়িন। েনকেড় বাঘ সব সময়ই ছাগল-েভড়া েখাঁেজ, িবশাল হািত
নয়। েস েখাঁেজই ঔপিনেবিশক ব্িরিটশগণ পােশর ওসমািনয়া েখলাফত েছেড়
হাজার হাজার মাইল দূেরর িবচ্ছন্ন বাংলায় িগেয় েপৗঁেছ। একারেণ
শুরু েথেকই তােদর টার্েগট িছল, েখলাফেতর িবনাশ ঘিটেয় সহেজ
িশকারেযাগ্য
ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র
রাষ্ট
িনর্মান
করা
এবং
েস
রাষ্ট্রগুিলর মােঝ ইসরাইেলর ন্যায় স্যােটলাইট রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা
করা। েস সােথ লক্ষ্য িছল, মুসিলম িবশ্েবর িবশাল সম্পেদর উপর
অিবরাম সাম্রাজ্যবাদী েশাষেণর অবকাঠােমা িনর্মাণ। েস লক্ষ্য
অর্জেন তারা ১৯২৩ সােল সফল হয়।ফেল জর্দান, কাতার, কুেয়ত, দুবাই,
বাহরাইেনর মত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড -যা এক সময় উসমািনয়া
েখলাফেতর অধীেন েজলার মর্যাদাও রাখেতা না -েসগুিলেকও রাষ্ট্েরর
মর্যাদা েদয়া হয়। এরূপ িবভক্িতর কারেণই মুসিলম ভূিমর েতল ও
গ্যােসর ন্যায় সম্পদ েথেক
সাম্রাজ্যবাদী েদশগুিল।

মুসিলমেদর

েচেয়

েবশী

লাভবান

হেয়েছ

মুসিলম উম্মাহ আজ শক্িতহীন ও প্রিতরক্ষাহীন। জাতীয়তাবাদীেদর
সৃষ্ট িবভক্িতই মুসিলমেদর এরূপ পঙ্গুত্ব ও অপমান বািড়েয়েছ।
পিবত্র আল আকসা মসিজদসহ িবশাল মুসিলম ভূিম আজ অিধকৃত।
আন্তর্জািতক েফারােম েদড়শত েকািট মুসিলেমর কথা গুরুত্ব পায় না,
অথচ গুরুত্ব পায় সােড় ৫ েকািট ব্িরিটশ ও ফরাশীেদর কথা।মুসিলম
উম্মাহর পঙ্গুত্ব বাড়ােতই েখলাফত েভঙ্েগ সৃষ্িট করা হেয়েছ িবেশর
েবশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র।
দুর্িদেনই প্রিতষ্ঠা পায় নানা

েখলাফত িবলুপ্ত হওয়ার েস
ভাষাভাষীর মুসলমানেদর িনেয়

সর্ববৃহৎ
মুসিলম
রাষ্ট্র
পািকস্তান।
তােদর
েচােখর
সামেন
পািকস্তােনর ন্যায় িবশ্েবর সর্ববৃহৎ মুসিলম রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা
ঘটেব এবং েসিট িটেক থাকেব -েসিট তােদর কােছ অসহ্য িছল। ফেল
পািকস্তান জন্ম েথেকই ইসলামিবেরাধী আন্তর্জািতক েকায়ািলশেনর
টার্েগেট পািরণত হয়। ভারত েস লক্ষ্েয কাজ করেছ ১৯৪৭ সাল েথেকই।
আরবেদরেক এরাই িবেশরও েবশী টুকরায় িবভক্ত কেরেছ। নব্যসৃষ্ট এসব
েদশগুিলর প্রিতিটেত এমন সব স্ৈবরাচারী তাঁেবদারেক বিসেয়েছ যােদর
কােছ ব্যক্িতস্বার্থ বা েগাত্রীয় স্বার্থ ছাড়া অন্য েকান মহত্তর
ভাবনা গুরুত্ব পায় না। তােদর মূল কাজ, সাম্রাজ্যবাদীেদর গড়া
িবভক্ত ভূেগালেক িটিকেয় রাখা। িবভক্িতর প্রাচীর ভাঙ্গার েয েকান
প্রয়াসই তােদর কােছ শাস্িতেযাগ্য অপরাধ। এ অপরােধ প্রাণদণ্ডও

েদয়া হয়।
একই কারেণ পািকস্তােনর ন্যায় ১৬ েকািট মানুেষর বাংলােদশও আজ
শত্রুশক্িতর টার্েগট। িবেশষ কের ভারেতর। ভারেতর পূর্ব সীমান্েত
পািকস্তােনর ন্যায় আেরক শক্িতশালী মুসিলম রাষ্ট্েরর সৃষ্িটেক েয
তারা েমেন েনেব না,তােদর েস েঘাষণািটও সুস্পষ্ট। বাংলােদেশর
মানুষ আল্লাহর েদয়া শিরয়ত প্রিতষ্ঠা করুক েসিটও তারা মানেত রাজী
নয়। বাঙালী মুসিলমগণ আল্লাহর অনুগত বান্দাহ েহাক ও তাঁর আইেনর
আেপাষহীন অনুসাির েহাক এেতও তােদর আপত্িত। ইসলােমর এ অিত সনাতন
রূপেক তারা ‘েমৗলবাদ’ বেল। এজন্যই বাংলােদেশর অখণ্ড ভূেগাল েযমন
ভারতীয় আগ্রাসেনর টার্েগট, েতমিন টার্েগট হেলা একতাবদ্ধ মুসিলম
জনগণও। েয কারেণ পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদশ প্রিতষ্ঠায় তােদর
প্রচণ্ড আগ্রহ িছল েতমিন আগ্রহ বাংলােদশেক ব্যর্থ ও খণ্িডত
রাষ্ট্ের পিরণত করায়। এজন্যই ১৯৭১ এর ১৬ িডেসম্বেরর পর পরই শুরু
হয় ভারতীয় েসনাবািহনীর ব্যাপক লুণ্ঠন। তােদর হােত পািকস্তান
আর্িমর েফেল যাওয়া অস্ত্রই শুধু লুট হয়িন। লুট হেয়েছ অিফস-আদালত
ও কলকারখানার বহু হাজার েকািট টাকার মালামাল। িনেজেদর লক্ষ্য
পূরেণ পািকস্তান ভাঙ্গািট তােদর কােছ িছল প্রথম পর্ব মাত্র, েশষ
পর্ব নয়। বাংলােদশেকও তারা ক্ষুদ্রতর ও দুর্বলতর করেত চায়।
ভূেগাল ভাঙ্গার লক্ষ্েয ভারতীয় সরকার ও পুিলেশর সামেন পশ্িচম
বাংলার মািটেত প্রিতপািলত হচ্েছ “স্বাধীন বঙ্গভূিম” প্রিতষ্ঠার
আন্েদালন। খুলনা, যেশার, ফিরদপুর, কুষ্িটয়া, বিরশাল এসব প্রাক্তন
বৃহত্তর েজলাগুেলােক বাংলােদশ েথেক পৃথক কের এরা স্বাধীন
বঙ্গভূিম রাষ্ট্র গড়েত চায়। এেদর েনতা িচত্তরঞ্জন সুতার আওয়ামী
লীেগর িটেকেট সংসদ সদস্য িছেলন। বাংলােদেশর েমরুদণ্ড ভাঙ্গার
প্রকল্প শুধু েসিটই নয়, একই লক্ষ্েয ভারত পার্বত্য চট্টগ্রােমর
িবদ্েরাহীেদর িনজ ভূিমেত িবপুল অর্থ, অস্ত্র ও প্রিশক্ষণও
িদেয়েছ।
ভারেতর
একাত্তেরর
ভূিমকার
িবশ্েলষেণ
এগুিল
অিত
গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। এসব ঘটনাবিলেক সামেন না রাখেল একাত্তেরর সিঠক
ইিতহাস রচনার কাজ ব্যর্থ হেত বাধ্য।

েশষ হবার নয় যুদ্ধ
মুসিলম
উম্মাহেক
লাগাতর
িবভক্ত
ও
দুর্বল
রাখাই
ইসলােমর
শত্রুপক্েষর স্টােটজী। েস লক্ষ্েয তােদর কােছ অিত গুরুত্বপূর্ণ
হেলা, মুসলমানেদর মােঝ িবেভেদর সূত্রগুেলা খুঁেজ েবর করা এবং

েসগুেলােক বাঁিচেয় রাখা। এক্েষত্ের সবেচেয় উপেযাগী হািতয়ার রূেপ
ব্যবহৃত হচ্েছ একাত্তেরর িবেরাধ। ফেল বাংলােদেশর অিধকাংশ জনগণ
চাইেল িক হেব, একাত্তেরর ঘেট যাওয়া িববাদ ও িবভক্িতর েস েবদনা
েথেক বাংলােদেশর জনগেণর মুক্িত েনই। বরং েস িবভক্িতেক আেরা
িবষাক্ত ও প্রকট কের ইসলােমর শত্রুপক্ষ বাংলােদেশ আেরকিট
গৃহযুদ্ধ বাধােত চায়। তাই স্বাধীনতার পক্ষ-িবপক্েষর িবতর্ক েশষ
হবার নয়। বরং এ িবেভদ স্থায়ী রাখেত ভারত ও তাঁর তাঁেবদার পক্ষ
অিবরাম ইন্ধন েজাগােতই থাকেব। ভারেতর সােথ এখন যুক্ত হেয়েছ
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র ও তােদর িমত্র পক্ষ। ইসলােমর প্রিতষ্ঠার
িবরুদ্েধ এরা সবাই িমেল গেড় তুেলেছ গ্েলাবাল েকায়ািলশন। ইসলামেক
এরা সবাই িনেজেদর প্রিতপক্ষ শক্িত রূেপ দাঁড় কিরেয়েছ। সবার
অিভন্ন লক্ষ্য, ইসলামপন্থীেদর চিরত্রহনন। বাংলােদেশর ১৬ েকািট
মুসলমান েয মুসিলম উম্মাহর অংশ েস িবষয়িট বাঙালী জাতীয়তাবাদী
েসক্যুলািরস্টগণ ভুেল েগেলও তারা ভুলেত রািজ নয়। “িবভক্ত কর এবং
শাসন কেরা” -এটাই শত্রুপক্েষর নীিত। ফেল েয লক্ষ্েয আরবেদর
িবভক্ত েরেখেছ,েস একই লক্ষ্েয বাংলােদেশর মুসলমানেদরেকও তারা
িবভক্ত কের রাখেত চায়। েস িবভক্িত সৃষ্িটর লক্ষ্েযই বাংলােদেশ
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্য শক্িতবর্েগর িবিনেয়ােগর পিরমাণ
শত শত েকািট ডলার। িবপুল িবিনেয়ােগ েনেমেছ ভারত সরকারও। তেব
ভারেতর িবিনেয়ােগর খাত বাংলােদেশর কৃিষ,িশল্প বা অর্থনীিত নয়;বরং
েসিট সামিরক ও েবসামিরক কর্মকর্তােদর পাশাপািশ েলখক, বুদ্িধজীবী,
িশক্ষািবদ, সাংবািদক, িটিভ চ্যােনল, িমিডয়াকর্মী, রাজনৈনিতক েনতা
এবং এনিজও পিরচালকগণ। ভারেতর ইচ্ছা পূরেণ তােদর কাজিট হেলা,
একাত্তের বাঙালী মুসিলমেদর ঘের িবভক্িতর েয আগুন েলেগিছল তােত
অিবরাম েপট্েরাল ঢালা। বাংলােদেশ েস কাজিট কতটা সুচারু ভােব
হচ্েছ েসিট বুঝা যায়, ক্রমবর্ধমান ঘৃনা,প্রিতিহংসা ও িনর্মূলমুিখ
রাজনীিত েথেক।

সাতচল্িলেশর প্রজ্ঞা
স্বাধীনতার রক্ষা প্রিতিট েদেশর জন্যই অিত ব্যয়বহুল। পািকস্তােনর
মত বহুেদেশর জাতীয় বােজেটর িবশাল ভাগ খরচ হেয় যায় প্রিতরক্ষা
খােত। েসািভেয়ত ইউিনয়ন েতা েস ব্যয়ভাের েভঙ্েগই েগল। এমনিক
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর মত ধনী েদশও েস িবশাল বােজট িনেয় িহমিশম
খাচ্েছ। িবশ্েবর সবেচেয় ধনী েদশগুিল তাই েস ব্যয়ভার কমােত
পার্টনার খুঁজেছ। েয েকান ক্ষুদ্র েদেশর পক্েষ এ িবশাল ব্যয়ভার

বহন করা অসম্ভব। মাথািপছু আয় মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর েচেয় অেনক
েবশী হওয়া সত্ত্েবও েস সামর্থ্য কাতার, কুেয়ত, আিমরাত বা েসৗিদ
আরেবর েনই। এ েদশগুেলার েতল সম্পদ যত অেঢলই েহাক, ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র ভূেগালই তােদরেক স্বাধীন থাকােক অসম্ভব কের েরেখেছ।
তােদর পরাধীনতা ফুেট উেঠ েসখােন মার্িকনীেদর ঘাঁিট েদেখ। মুসিলম
ভূিমেত স্থািপত েসসব ঘািটগুেলােত সার্বেভৗমত্ব মার্িকনীেদর;িনজ
ভূিমেত হওয়া সত্ত্েবও কাতার, কুেয়ত, বাহরাইন, আিমরাত বা েসৗিদ
আরেবর বাদশাহ বা েশখেদরও েসখােন প্রেবশাধীকার েনই। ক্ষুদ্র হওয়ার
এই হেলা িবপদ। মুসিলম েখলাফত ১৪ শত বছর যাবত িটেকিছল প্যানইসলামী েচতনা, িবশাল ভূেগাল এবং েস ভূেগােল বসবাসকাির িবশ্েবর
সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার কারেণ। িবশাল মুসিলম উম্মাহ বহন করেতা েস
েখলাফেতর প্রিতরক্ষার ব্যয়ভার। েতমিন েমাঘল সাম্রাজ্যও দীর্ঘ
বহুশত বছর স্বাধীন িছল তার িবশাল ভূেগাল ও জনসংখ্যার কারেণ। েস
সাম্রাজ্য রক্ষার সবেচেয় বড় খরচিট েযত সুেব বাংলা েথেক। আলীবর্দী
খাঁর হােত বাংলা িবচ্িছন্ন হওয়ায় দারুন ভােব দুর্বল হয় েমাঘলেদর
প্রিতরক্ষা। িকন্তু তােত বাংলার স্বাধীন থাকার সামর্থও বােড়িন।
বরং েবেড়েছ পরাধীনতার িবপদ, এবং েসিটই প্রমািণত হয় ১৭৫৭ সােল
পলাশীেত। বস্তুত যখন েথেকই েমাঘল সাম্রাজ্েযর ভূেগাল েছাট হেত
শুরু হয়, তখন েথেকই বাড়েত থােক ভারত জুেড় পরাধীনতা। একই অবস্থা
হেয়েছ আরব েদশগুিলর। দল েথেক িবচ্িছন্ন েভড়ািট েযমন সর্ব প্রথেম
বােঘর েপেট যায়, েতমিন উপমহােদেশ সর্বপ্রথম ঔপিনেবিশক শাসেনর
খপ্পেড় পেড় েমাঘল সাম্রাজ্য েথেক িবচ্িছন্ন বাংলা। েসিট ১৭৫৭
সােল। অথচ িদল্িল পরাধীন হয় ১০০ বছর পর ১৮৫৭ সােল। েসিটরই
পুনরাবৃত্িত ঘেট ১৯৭১েয়। ভারত তার ২৫
বািণজ্য ও েদেশর মধ্য িদেয় কিরেডার

সালা চুক্িত,
ও অর্থৈনিতক

সীমান্ত
আিধপত্য

পািকস্তান-ভূক্ত
পাঞ্জাব,
িসন্ধু
বা
েবলুিচস্তােনর
ন্যায়
অেপক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর জনেগাষ্ঠীর উপর চািপেয় িদেত পািরিন। চাপােত
পািরিন পূর্ব পািকস্তােনর উপরও। িকন্তু চািপেয়েছ ১৬ েকািট
মানুেষর িবচ্িছন্ন বাংলােদেশর উপর। পািকস্তান সীমান্েত কাউেক
তারকাঁটার েদয়ােল ঝুেল লাশ হেত হয় না, িকন্তু েসিট হয় বাংলােদশ
সীমান্েত। এিটই হেলা শক্িতহীন ও ক্ষুদ্রতর হওয়ার িবপদ। এ িবপেদর
ভাবনাই ১৯৪৭ ও ১৯৭১’েয় িবপুল সংখ্যক বাঙালী মুসিলমেক অখণ্ড
পািকস্তােনর পক্েষ েটেনিছল।
স্বাধীন থাকািট অিত ব্যয়বহুল ও রক্তক্ষয়ী হেলও েসিটই মানব জীবেন
সর্বািধক মর্যাদাপূর্ণ। পশু রাষ্ট্র গেড় না, ফেল সভ্যতাও গেড় না।
িকন্তু মানব রাষ্ট্র গেড় এবং েস সােথ সভ্যতারও িনর্মাণ কের।

স্বাধীনভােব বাঁচার আনন্দটাই আলাদা। তাছাড়া মুসলমানেদর কােছ িনজ
ধর্ম, িনজ সংস্কৃিত ও িনজ এেজন্ডা িনেয় বাঁচার জন্য স্বাধীনতা
অপিরহার্যও। েকান কােফর েদেশ পূর্ণাঙ্গ মুসলমান রূেপ েবেড় উঠাই
অসম্ভব। এজন্যই মর্যাদাশীল জািত িবপুল অর্থ ও লক্ষ লক্ষ মানুেষর
প্রাণ িদেয় হেলও স্বাধীনতার জন্য লড়াই কের। মিদনায় িহজরেতর পর
নবীজী (সাঃ) তাই ইসলািম রাষ্ট্র গেড়েছন এবং েস রাষ্ট্েরর
প্রিতরক্ষায় লাগাতর লড়াই কেরেছন।ইসলােম এমন লড়াইেয়র রেয়েছ পিবত্র
িজহােদর মর্যাদা। িনহত হেল রেয়েছ মহান আল্লাহতায়ালার দরবাের শহীদ
রূেপ গণ্য হবার প্রিতশ্রুিত। স্বাধীন থাকার জন্য শুধু একখািন
পতাকা, এক টুকরা ভূিম, একজন প্রধানমন্ত্রী বা প্েরিসেডন্ট হেলই
চেল না। স্বাধীনতা রক্ষার সামর্থ্যও থাকা চাই। পূর্ব বাংলার
মুসলমানেদর
সবেচেয়
বড়
দুর্বলতা
হেলা
েদশিটর
ক্ষুদ্র
ভূেগােল।১৯৪৭’েয় বাংলার মুসিলম েনতৃবৃন্দ বাঙালী মুসিলমেদর েস
সীিমত সামর্েথ অজ্ঞ িছেলন না। স্বাধীন বাংলােদেশর বদেল অখণ্ড
পািকস্তান সৃষ্িটর িপছেন তােদর মূল গরজিট িছল একারেণই। লােহার
প্রস্তােব পূর্ব বাংলােক পািকস্তােন ভূক্ত করার িসদ্ধান্ত িছল
না। িকন্তু বাংলার মুসিলম েনতাগণই েসাহরাওয়ার্দীর েনতৃত্েব ১৯৪৬
সােল মুসিলম লীেগর িদল্িল সম্েমলেন লােহার প্রস্তােব সংেশাধনী
আেনন;তােদর দাবীেতই গৃিহত হয়পূর্ব বাংলােক অখণ্ড পািকস্তােন
অন্তর্ভূক্িতর
প্রস্তাব।
িবচক্ষণতা ও দুরদৃষ্িটর

এিট
িছল
বাংলার
মুসিলম
প্রমাণ।েসরূপ দুরদৃষ্িট ও

েনতােদর
প্রজ্ঞা

কাশ্মীেরর েশখ আব্দুল্লাহর িছল না। ফেল কাশ্মীরীগণ আজও পরাধীনতার
েজায়াল টানেছ। অথচ ভারতেসবীেদর পক্ষ েথেক বলা হয়, একাত্তের
বাংলােদশ সৃষ্িট হেলা লােহার প্রস্তােবর বাস্তবায়ন। বলা হয়, ১৯৪৬
সােল বাংলার পািকস্তান ভূক্িতর প্রস্তাবিট িছল বাঙালীর সােথ
িবশ্বাসঘাতকতা! অথচ পািকস্তানভূক্িত েয ১৯৪৭ সােল পূর্ব বাংলােক
ভারতভূক্ত হেত বাঁিচেয়িছল েস কথািট তারা বেল না।

সাতচল্িলেশর স্বাধীনতা ও একাত্তেরর স্বাধীনতা
১৯৪৭’েয় বাংলার মুসিলম লীগ েনতােদর লক্ষ্য িছল প্রকৃত স্বাধীন
হওয়া; িসিকম,ভুটান বা েমরুদণ্ডহীন বাংলােদশ হওয়া নয়। একাত্তের ২৫
বছেরর দ্িবপাক্িষক চুক্িতর মধ্য িদেয় েশখ মুিজব ভারতেক েয েকান
সময় বাংলােদেশ ৈসন্য অনুপ্রেবশসহ সামিরক হস্তক্েষেপর পূর্ণ
অিধকার িদেয়িছেলন। অথচ স্বাধীনতার েহফাজেত ভারতীয় হামলার
িবরুদ্েধ পািকস্তান দুই-দুইিট যুদ্ধ লেড়েছ, ব্যয় কেরেছ হাজার

হাজার েকািট টাকা। পারমানিবক েবামার অিধকাির এ েদশিট েতমন একিট
লড়াইেয় এখনও প্রস্তুত। িকন্তু েস সামর্থ্য িক বাংলােদেশর আেছ? আর
না থাকেল স্বাধীনতাই বা কতটুকু থােক? স্বাধীনতার িবষয়িট আগ্রাসী
শক্িতর কােছ দয়ািভক্ষার িবষয় নয়। মুসিলম উম্মাহর সবেচেয় মূল্যবান
সম্পদ হেলা স্বাধীনতা।এবং জানমােলর সবেচেয় বড় েকারবানী িদেত হয়
েস স্বাধীনতার সুরক্ষায়;মসিজদ-মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট, নগর-বন্দর,
কলকারখানা, কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয় িনর্মােণ নয়। স্বাধীনতা রক্ষায়
শুধু েলাকবলই যথার্থ নয় -অর্থবল, অস্ত্রবল এবং ভূেগােলর বলও চাই।
আর েস বল না থাকেল জাতীয় জীবেন পরাধীনতা েনেম আেস। েস সীিমত
সামর্থ্েযর কথা েভেবই ইউেরােপর েদশগুেলা একতাবদ্ধ ইউেরাপীয়
যুক্তরাষ্ট্েরর বা ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর জন্ম িদেয়েছ। একই কারেণ
অখণ্ড ভারেত একীভূত হেয় আেছ ভারেতর নানা ভাষার িবশিটর েবশী
প্রেদশ। নইেল ভারত েভঙ্েগ ২০িটর েবশী বাংলােদশ সৃষ্িট হেত
পারেতা। িকন্তু এভােব ভূেগাল েভঙ্েগ েদেশর সংখ্যা বাড়ােল িক
ইজ্জত বােড়? বােড় িক স্বাধীনতা?
ইসলাম তাই শুধু নামায-েরাযা ও হজ-যাকােতর িবধানই েদয়না, েদেশর
অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার িবধানও েদয়। এজন্যই েদশভাঙ্গােক ইসলােম
হারাম েঘািষত হেয়েছ এবং েদেশর অখণ্ডতা রক্ষােক করা হেয়েছ ফরজ।
মহান নবীজীর হাদীসঃ মুসিলম রাষ্ট্েরর সীমান্তরক্ষায় এক মুহুর্ত
ব্যয় সারা রােতর নফল ইবাদেতর েচেয় উত্তম। উমাইয়া, আব্বসীয় ও
উসমািনয়া েখলাফেতর িবশাল ভূখণ্ড শত শত বছর যাবত অখণ্ডতা িনেয়
বাঁচার েস সামর্থ্যিট েপেয়েছ েতা এরূপ গভীর ধর্মীয় েচতনার
কারেণই। রাষ্ট্র গঠেনর বুিনয়াদ ইসলাম হেত পাের না –এ যুক্িত যারা
প্রচার কের তােদর েস যুক্িতেক িভত্িতহীন প্রমাণ কের নানা ভাষা ও
নানা বর্েণর মুসলমানেদর িনেয় গড়া েখলাফত। পািকস্তান ভাঙ্গার
যুদ্েধ তাই েকান ইসলামী দল, পীর-মাশােয়খ, আেলম ও মাদ্রাসার
ছাত্রেক পাওয়া যায়িন। েস যুদ্েধ েযাদ্ধা খুঁজেত হেয়েছ আওয়ামী
লীগ, ন্যাপ, কম্যুিনস্ট পার্িটর ন্যায় েসক্যুলার ও বামপন্থী
দলগুিলর ইসলামী েচতনাশূণ্য ও ধর্েম অঙ্গীকারশূণ্য কর্মীেদর মাঝ
েথেক। বাংলােদেশর ইিতহাস রচনার কাজিটও তারাই হােত িনেয়েছ। ফেল
প্যান-ইসলামী দর্শেনর গুরুত্বপূর্ণ িবষয়েক আেলাচনায় আনা হয়িন।
ফেল িবেবচনায় আনা হয়িন বাঙালী মুসিলেমর কল্যােণ ইসলােমর
অনুসািরেদর অঙ্গীকার ও েকারবািন। বরং গুরুত্ব েপেয়েছ, জাতীয়তাবাদ
ও েসক্যুলািরজেমর ধ্বজাধারীেদর মহান করার িবষয়িট। েস সােথ
গুরুত্ব েপেয়েছ,স্বাধীনতার শত্রু রূেপ ইসলামপন্থীেদর খাড়া করা।
ফেল একাত্তর িনেয় তােদর রিচত সমুদয় বই ও সািহত্য জুেড় প্রচার

েপেয়েছ পক্ষপাতদুষ্ট িহংসাত্মক অিভমত। েসক্যুলািরজম, েসাসািলজম ও
জাতীয়তাবােদর িবেবচনায় ইসলাম ও মুসিলম স্বার্েথর পক্েষ দাঁড়ােনাই
েতা অপরাধ –েসিট সাতচল্িলেশ েহাক, একাত্তের েহাক বা আজ েহাক।
তােদর
প্রিতিট
লড়াই
ও
প্রিতিট
প্রেচষ্ঠা
িচত্িরত
হয়
সাম্প্রদািয়কতা রূেপ। কথা হেলা, মহান নবীজী (সাঃ) এবং তাঁর
সাহাবীগণ ইসলােমর জন্য এেতা েয িজহাদ করেলন, প্রাণ ও মােলর েয
িবশাল েকারবািন িদেলন, পারস্য ও েরামান সাম্রাজ্েযেক পরািজত কের
ইসলামেক েযভােব িবশ্বশক্িতর মর্যাদা িদেলন -তােদরেক িক বলা যােব?
েসিটও িক সাম্প্রদািয়কতা? েসিট িক জঙ্িগবাদ। অথচ েসিটই েতা
প্রকৃত ইসলাম। েস আমেলর মুসিলমগণই েতা সর্বযুেগর মুসিলমেদর
অনুকরণীয় আদর্শ। একই কারেণ তােদর রিচত ইিতহােসর বইেয় ব্িরিটশিবেরাধী স্বাধীনতা আন্েদালেনর নায়কেদরও মূল্যায়ন করা হয়িন।
কারণ,পািকস্তান প্রিতষ্ঠার আন্েদালেন বাঙালী জাতীয়তাবাদীেদর েকান
ভূিমকাই িছল না। তারা িছল অখণ্ড ভারেতর পক্েষ। প্রশ্ন হেলা,
তােদর
রিচত
একাত্তেরর
এ
িবকৃত
ইিতহাসিট
জাতীয়তাবাদী
েসক্যুলািরস্ট িশিবের যতই পিবত্র গণ্য েহাক,ধর্মপ্রাণ মুসিলেমর
কােছ িক তা আেদৗ মূল্য রােখ?
েকান জািত ভূিমকম্প, ঘুর্িনঝড়, জেলাচ্ছ্বাস বা মহামািরেত ধ্বংস
হয় না। ধ্বংেসর বীজ থােক তার িনজ ইিতহােস। আত্মহনেনর েস বীজ েথেক
জন্ম েনয় জনগেণর মােঝ আত্মঘাতী ঘৃণা; এবং েস ঘৃণা েথেক জন্ম েনয়
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও হানাহািন।যতই েস িবষপূর্ণ ইিতহাস পা|ঠ করা হয়
ততই বােড় জনগেণর মােঝ যুদ্েধর েনশা। এবং বােড় সত্যচ্যুিত ও
ভ্রষ্টতা। এমন আত্মহনন ও পথভ্রষ্টতার ভয়ানক বীজ িছল ইসলামপূর্ব
আরবেদর ইিতহােস। েস ইিতহাসই আরবেদর সভ্য ভােব েবেড় উঠােক শত শত
বছর যাবত পুরাপুির অসম্ভব কের েরেখিছল। নানা েগাত্ের িবভক্ত
আরবগণ িনজ িনজ েগাত্েরর বীরত্ব গাথা িনেয় প্রচুর কিবতা িলখেতা।
েস কিবতায় থাকেতা প্রিতদ্বন্দী েগাত্েরর িবরুদ্েধ িবষপূর্ণ ঘৃনা।
থাকেতা িনেজেদর িনেয় িমথ্যা গর্ব। িনয়িমত আসর বসেতা েস কিবতা
পােঠর। আরব েগাত্রগুিলর মােঝ রক্তক্ষয়ী যুদ্েধর আগুণ শত শত
বাঁিচেয় রাখার জন্য েস কিবতাগুিল েপট্েরােলর কাজ িদত। একই রূপ আজ
েপট্েরাল ঢালেছ বাংলােদেশর একাত্তেরর ইিতহাস।
তাই একাত্তেরর যুদ্ধ েশষ হেলও েস যুদ্েধর সিহংস েচতনািট মারা
পেড়িন। বরং েসিটেক বাঁিচেয় রাখার জন্য তার মূেল িনয়িমত পািন ঢালা
হচ্েছ। প্েরক্ষাপট ৈতির করা হচ্েছ বহু একাত্তেরর।এমন েদেশর
িবনােশ িক িবেদশী শত্রু লােগ? জািহিলয়াত যুেগর আরবেদর শক্িতহীন

রাখার জন্য েস েদেশ িবেদশী শত্রুর পক্ষ েথেক হামলার প্রেয়াজন
পেড়িন। তারা িনেজরাই িলপ্ত িছল আত্মিবনােশ। ইসলােমর আগমেন তােদর
সবেচেয় বড় কল্যাণিট হয়,আত্মিবনােশর পথ েছেড় তারা আত্মপ্রিতষ্ঠার
পথ পায়। পায় পিবত্র েকারআেন প্রদর্িশত জান্নােতর পথ। ফেল কেয়ক
দশেকর মধ্েয তারা িবশ্েবর বুেক সবেচেয় শক্িতশালী িবশ্বশক্িতেত
পিরণত হয়। ইসলাম তার শ্বাশ্বত সামর্থ্য িনেয় এখনও িবজেয়র েস পথিট
খুেল িদেত সদা প্রস্তুত। ইসলােমর পথ মােনই সভ্যতর মানুষ হওয়ার
পথ, এবং িবশ্বশক্িত রূেপ দ্রুত েবেড় উঠার পথ। িকন্তু বাঙালী
মুসিলমেদর এরূপ িমশন িনেয় েবেড় উঠােক ভয় কের এমন শত্রুরা রেয়েছ
বাংলােদেশর সীমান্ত িঘের। বাংলােদেশর জনগণেক ইসলােমর পেথ চলেত
িদেত তারা রাজী নয়। বরং বাঙালী মুসিলমেদর আত্মিবনােশই তােদর
িবপুল আনন্দ। আর েস আত্মিবনাশ বাড়ােত তারা একাত্তেরর ইিতহাস িনেয়
মনগড়া িমথ্যা ছড়াচ্েছ। তােদর সৃষ্ট একাত্তের ঘৃণা এবং েস
ঘৃণাসৃষ্ঠ সংঘােতর আগুণেক বাঁিচেয় রাখেত লাগাতর েপট্েরালও ঢালেছ।
েসিট তােদর সৃষ্ট তাঁেবদার বুদ্িধজীবী, রাজৈনিতক েনতাকর্মী ও
িমিডয়াকর্মীেদর মাধ্যেম।

লক্ষ্য সংঘাতেক জীিবত রাখা
বাংলােদেশর

ইিতহােস

একাত্তেরর

ঘটনাবিল

িনেয়

প্রচুর

িমথ্যাচার

হেয়েছ।েলখা হেয়েছ অসত্েয ভরপুর অসংখ্য গ্রন্থ,গল্প,উপন্যাস ও
নাটক।িনর্িমত হেয়েছ বহু ছায়াছিব।এখনও েস িবকৃত ইিতহাস রচনার
কাজিট েজাের েশাের চলেছ।িমথ্যােক বাঁিচেয় রাখার কােজ েদেশর
সািহত্য,সংস্কৃিত ও িমিডয়া ব্যবহৃত হচ্েছ হািতয়ার রূেপ।প্রিত
েদেশই যুদ্ধ ধ্বংস ও মৃত্যু েডেক আেন, িহংসাত্মক ঘৃনাও জন্ম েনয়।
যুদ্ধেশষ হওয়ার পরও িহংসােক বাঁিচেয় রাখা এবং েস ঘৃনার িভত্িতেত
েদেশ যুদ্ধাবস্থা বছেরর পর বাঁিচেয় রাখা েকান সভ্যেদেশর কাজ নয়।
এমন কাজ েতা শত্রুপক্েষর। িকন্তু সংখ্যায় েষাল েকািট হওয়ায়
বাঙালী মুসিলমেদর িবরুদ্েধ শত্রুর অভাব েনই। েকান েদেশ েষাল
েকািট মানুষ ইসলাম িনেয় খাড়া হেল তােদর পােশ মহান আল্লাহতায়ালার
েফেরশতারাও দল েবঁেধ হািজর হয়।তখন তারা িবশাল শক্িতেত পিরণত
হয়।েস সম্ভাবনািট েতা বাঙালী মুসিলেমর।েয আরবগণ ১৪শত বছর পূর্েব
িবশ্বশক্িতর জন্ম িদেয়িছল তারা আজেকর বাঙালী মুসিলমেদর েচেয় েবশী
স্বচ্ছল িছল না।মহান আল্লাহতায়ালার শ্েরষ্ঠ সৃষ্িট েতা মানব
সম্পদ।পাট,তূলা,গ্যাস,েতল বা স্বর্েণর উন্নয়েন যতই িবিনেয়াগ েহাক
-েসগুিলর মূল্য কতই বা বাড়ােনা যায়? সর্বািধক উন্নয়ন েতা আেস

তখন,যখন মূল্য সংেযাজনিট ঘেট মানব জীবেন।েস উন্নত মানব তখন দ্রুত
উচ্চতর সভ্যতা গেড় েতােল।ইসলােম মূল প্রােয়ািরিট তাই মানব
উন্নয়ন।েস উন্নত মানব ভাঙ্েগ ভাষা,বর্ণ ও েগাত্েরর নােম গড়া
িবেভেদর েদয়াল।প্রাথিমক যুেগর মুসিলমগণ একতার পেথই গেড়িছল
সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা।ইসলােমর শত্রুগণ চায় না,বাঙালী
মুসিলমগণও েস পেথ েবেড় উঠুক।তােদর ভয় েতা,বাংলােদেশর েবেড় উঠা
িনেয়।ফেল তােদর এেজণ্ডা শুধু ইসলাম েথেক দূের সরােনা নয়,একতার
পেথ েথেক হঠােনাও।ফেল ইিতহােস ঢুকােনা হেয়েছ নাশকতার িবশাল
উপকরণ।এ
নাশকতািট
িবভক্িতর।ইিতহাস
চর্চার
নােম
তােদর
লক্ষ্য,একাত্তেরর সৃষ্ট ঘৃণােক শত শত বছর বাঁিচেয় রাখা।
যুদ্ধ েশেষ সবেদেশই শান্িত প্রিতষ্ঠার েচষ্টা হয়।দ্িবতীয়
িবশ্বযুদ্েধ ৫ েকািটর েবশী মানুষ িনহত হেয়িছল। মানব ইিতহােস এতবড়
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর েকান কােলই হয়িন।জাপােনর দুিট শহেরর উপর
মার্িকনীরা আনিবক েবামা িনক্েষপ কেরেছ এবং বহু লক্ষ মানুষেক
হত্যা কেরেছ।মার্িকন েনতৃত্বাধীন িমত্রবািহনী জার্মােনর বহু
শহরেক প্রায় পুরাপুির িবধ্বস্ত কেরেছ। িকন্তু যুদ্ধ েশেষ জাপান ও
জার্মানী
উভয়ই
মার্িকনীেদর
িমত্ের
পিরণত
হয়।
দাবী
করা
হয়,জার্মানীরা ৬০ লক্ষ ইহুদীেক
পুিড়েয় হত্যা কেরেছ।িকন্তু আজ

গ্যাস েচম্বাের ঢুিকেয়
জার্মানীরাই ইসরাইেলর

জীবন্ত
ঘিনষ্ট

িমত্র।ইউেরাপীয়রা িবেভেদর সীমান্ত িবলুপ্ত কের ইউেরাপীয়ান ইউিনয়ন
গেড়েছ।পৃিথবীর
অন্যরা
এভােব
িবভক্িত
ও
সংঘােতর
পথ
ছাড়েলও,বাংলােদেশ ইসলােমর শত্রুপক্েষর তােত রুিচ নাই। বাঙালী
মুসিলমগণ চাইেলও প্রিতেবশী ভারত েসিট হেত িদেব না।ভারতীয় এেজন্ডা
পালেন তােদর বাংলােদশী তাঁেবদারগণ যুদ্েধর ৪৪ বছর পরও তাই
িনর্মূলমুিখ।একাত্তের তােদর লক্ষ্য িছল পািকস্তান ভাঙ্গা।িকন্তু
েসিটই
তােদর
একমাত্র
এেজন্ডা
িছল
না।পরবর্তী
এেজন্ডািট
হেলা,ইসলামপন্িথেদর িনর্মূল।তােদর ভয়,েসিট না হেল পূর্ব সীমান্েত
আেরক পািকস্তান গেড় উঠেব।েসিট হেল ভারেতর িবপদিট আেরা হেব
ভয়ানক।পািকস্তােনর ওপাের বাংলােদেশর েচেয়ও বড় ৭িট প্রেদশ িনেয়
গিঠত
েকান
ভারতীয়
ভূ-ভাগ
েনই।িকন্তু
বাংলােদেশর
ওপাের
আেছ।বাংলােদেশর ভূ-রাজৈনিতক অবস্থানিট ভারেতর জন্য এজন্যই এতটা
িবপদজনক।ভারতীয় রাজনীিতেত এতিদন মূল উপাদানিট িছল প্রচণ্ড
পািকস্তান ভীিত।েসিট ১৯৪৭ সাল েথেকই।পািকস্তান ভীিত িনেয়ই
কাশ্মীের অবস্থান িনেয়েছ ৬ লাখ ভারতীয় ৈসন্য।একাত্তেরর পর ভারতীয়
রাজনীিতেত েযাগ হেয়েছ নতুন উপসর্গ।েসিট বাংলােদশ ভীিত।েযখােনই
মুসিলম েসখােনই ভারেতর ভয়।কেয়ক বছর আেগ মাত্র ৫/৬ জন িজহাদী

মুসিলম েমাম্বাই শহেরর প্রাণেকন্দ্রেক কেয়ক িদেনর জন্য অচল কের
িদেয়িছল।বাংলােদেশর ১৭ েকািট মুসিলম েতা েস তূলনায় িবশাল ভেয়র
কারণ।এজন্যই িদল্িলর কর্তাব্যক্িতগণ েখালাখুিল বেল, “বাংলােদশেক
আর ভারতীয় রাডােরর বাইের েযেত েদয়া হেব না।” ফেল তারা বাংলােদেশও
চায়,কাশ্মীেরর ন্যায় সার্বক্ষিণক যুদ্ধাবস্থা।তাই একাত্তেরর
পূর্েব গণতন্ত্র চর্চা সম্ভব হেলও এখন েসিট অসম্ভব হেয়
পড়েছ।কারণ,ভারতীয় রাডােরর নীেচ েথেক েতা েসিট জুেট না।
একাত্তের তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােনর মানুষ দুই ভােগ িবভক্ত
হেয়িছল।একিট পক্ষ পািকস্তান েথেক িবচ্িছন্ন হেত েচেয়িছল।আেরকিট
পক্ষ ১৯৪৬ সােলর গণেভােট শতকরা ৯৬ ভাগ বাঙালী মুসিলেমর
পািকস্তানভূক্িতর িসদ্ধান্তেক সিঠক মেন কের অখণ্ড পািকস্তােনর
সােথ থাকােকই িনেজেদর স্বাধীনতা েভেবিছল।পািকস্তান েথেক িবচ্ছন্ন
হওয়ার মধ্েয বরং ভারতীয় আিধপত্েযর অধীেন িচরকােলর েগালামীর ভয়
েদেখিছল।একাত্তের
হেয়িছল।পািকস্তানী

এরূপ
দুিট
িভন্ন
েচতনা
িনেয়ই
যুদ্ধ
পক্েষর পরাজেয়র পর এখন আর েকউই বাংলােদশেক

পািকস্তানভুক্ত করার লক্ষ্েয যুদ্ধ করেছ না।িকন্তু যুদ্ধ থামেলও
িমথ্যাচার থােমিন।েস িমথ্যাচার ঢুেকেছ েদেশর ইিতহােসও।িদন িদন
েসিট আেরা িহংসাত্মক রূপ িনচ্েছ।পিরকল্িপত এ িমথ্যাচােরর লক্ষ্য
একিটই। আর তা হেলা,েদশ-িবেদেশর মানুষ ও ভিবষ্যৎ প্রজন্ম েথেক
সত্যেক আড়াল করা।এবং যারা একাত্তেরর লড়াইেয় িবজয়ী,তােদর কৃত
অপরাধগুেলা লুিকেয় েফেরশতাতুল্য রূেপ জািহর করা। েস সােথ যারা
েসিদন অখণ্ড পািকস্তােনর পক্ষ িনেয়িছল তােদরেক জনগেণর শত্রু ও
দানব রূেপ িচত্িরত করা। যারা ১৯৭১ েথেক ১৯৭৫ অবিধ শাসনকােল েদশেক
আন্তর্জািতক অঙ্গেন িভক্ষার ঝুিলেত পিরণত করেলা, একদলীয় বাকশালী
শাসন প্রিতষ্ঠা কের গণতন্ত্রেক িনর্বাসেন পাঠােলা,েডেক আনেলা
ভয়ানক দুর্িভক্ষ এবং মানুষেক পাঠােলা ডাস্টিবেনর পােশ কুকুেরর
সােথ উচ্িছষ্ঠ েখাঁেজর লড়াইেয় এবং নারীেদর বাধ্য করেলা মাছধরা
জাল পড়েত -তােদরেক আজ হাজার বছেরর শ্েরষ্ঠ বাঙালী বলা হচ্েছ
বস্তুত েস পিরকল্পনারই অংশ রূেপ।
এ িমথ্যাচােরর আেরকিট বড় উদ্েদশ্য, একাত্তের বাংলার মুসলামানেদর
মােঝ েয রক্তক্ষয়ী িবভক্িত সৃষ্িট হেলা, েসিটেক স্থায়ী রূপ েদয়া।
িবভক্িতেক স্থায়ী রূপ েদয়ার জন্যই পিরকল্িপত ভােব ঘৃণা ছড়ােনা
হেচছ। প্রশ্ন হেলা, একাত্তের যারা বাংলােদেশর জন্য যুদ্ধ করেলা
তােদরেক িক বাংলােদেশর দালাল বলা যায়? েতমিন অখণ্ড পািকস্তােনর
জন্য যারা লড়াই করেলা বা প্রাণ িদল তােদরেকও িক পািকস্তােনর

দালাল বলা যায়? অথচ েজেন বুেঝ তােদর িবরুদ্েধ “দালাল” শব্দিটর মত
ঘৃনাপূর্ণ শব্েদর প্রেয়াগ বাড়ােনা হেয়েছ। অথচ ঘৃনা একিট সমােজ
বারুেদর কাজ কের। েসিট ছড়ােনা হেল েয েকান সমেয় েস সমােজ সহেজই
িবস্েফারন শুরু হয়।একাত্তের যারা পািকস্তােনর পক্ষ িনেয়িছল তােদর
অেনেকই বয়েসর ভাের দুিনয়া েথেক ইিতমধ্েয িবদায় িনেয়েছ।তেব মানুষ
িবদায় িনেলও ঘৃণা েবঁেচ থােক। েবঁেচ থােক েচতনার সংঘাতও । যারা
ঘৃণা ছড়াচ্েছ তারা মূলত েস সংঘাতেকই বাঁিচেয় রাখেত চায়। তােদর
লক্ষ্য,বাংলােদশেক অশান্ত ও দুর্বল করা। আর বাংলােদশ দুর্বল হেল
প্রচুর আনন্দ বােড় ভারেতর। কারণ তারা বাংলােদেশ িনেজেদর বাজার
চায়। আর বাংলােদশ দুর্বল হেল েস বাজারিট ধের রাখািটও সহজ হয়। একই
লক্ষ্েয দালাল বেল তােদর িবরুদ্েধও তীব্র ঘৃণা ছড়ােনা হচ্েছ
যােদর জন্ম বাংলােদশ সৃষ্িটর পর;এবং যারা েদেশ ইসলািম েচতনার
িবজয় চায়।এ িনেয় িববাদ নাই, েদেশ েদেশ যারা ইসলােমর িবজয় চায়
তারাই একাত্তের অখণ্ড পািকস্তােন পক্ষ িনেয়িছল। তাই পািকস্তান
েভঙ্েগ েগেলও ইসলামপন্িথেদর িনর্মূল করার িবষয়িট ভারত ও
ভারতপন্িথ েসক্যুলািরস্টেদর এেজন্ডা েথেক বাদ পেড়িন। েসিট তােদর
েথেক বাদ পড়ার িবষয়ও নয়। ইসলােমর িবজয় ঠ্যাকােতই ঘৃণা ছড়ােনার এ
িবপুল আেয়াজন। আর ধ্বংসাত্মক আেয়াজেনর অগ্রভােগ রেয়েছ বাংলােদেশর
ভারতপন্িথ েসক্যুলািরস্টগণ। এরূপ ঘৃণা ছড়ােনার িপছেন শুরু েথেকই
অন্য েয উদ্েদশ্যিট কাজ কেরিছল তা হেলা,পািকস্তানপন্িথ বাঙালী ও
অবাঙালীেদর িবরুদ্েধ তােদর কৃত নৃশংস কর্মগুেলােক জােয়জ রূেপ
গ্রহণেযাগ্য করা।

প্রকল্প িমথ্যা রটনায়
একাত্তর িনেয় িমথ্যা রটনািট স্েরফ িকছু বই-পুস্তক রচনার মধ্েয
সীিমত রাখা হয়িন। একাজিট একাজিট করা হেয়েছ ইন্ডাস্ট্িরয়াল
স্েকেল; এবং েসিট সরকাির ও েবসরকাির উদ্েযােগ। স্কুল-কেলেজর
পাঠ্যবই, পত্র-পত্িরকা, িটিভ, সািহত্য, িসেনমা, নাটকসহ সর্বত্র
েছেয় আেছ এ িমথ্যাচার। অথচ িমথ্যার স্েরােত ভাসািট েকান সভ্য,
রুিচবান ও ন্যায়পরায়ন মানুেষর কাজ নয়। অথচ এ জঘন্য পােপর কাজিট
করা হচ্েছ ইিতহাস রচনার নােম।ইিতহােসর বইেয়র কাজ িমথ্যা রটনা
নয়।এিট
েতা
জাতীয়
জীবেন
ঘেট
যাওয়া
ঘটনাবিলর
িনরেপক্ষ
ইিতবৃত্ত।েদেশর সরকার সাধারণত একিট দেলর।তােদর থােক দলীয়
এেজন্ডাও।সরকােরর সােথ সংশ্িলষ্ট ব্যক্িতেদর পক্েষ তাই িনরেপক্ষ
হওয়া
অসম্ভব;
ফেল
তােদর
দ্বারা
ইিতহাস
রচনাও
অসম্ভব।

পক্ষপাতদুষ্ট ইিতহাস আসেল েকান ইিতহাস নয়, বরং ব্যক্িত বা দেলর
পক্েষ চাটুকিরতা বা গুণকীর্তন। িমথ্যা ইিতহাস পেড় অেনেক িমথ্যার
ভক্ত ও প্রচারেক পিরণত হয়; িকন্তু িবেবকমান ব্যক্িতগণ েস
িমথ্যােক তারা ত্বিরৎ সনাক্ত কের েফেল।তারা হতভম্ব হয় িমথ্যার
কুৎিসত েচহারািট েদেখ।
েমেঘর আড়ােল সূর্য ঢাকা পড়েলও েসিট স্বল্প সমেয়র জন্য।অিচেরই
েসিট প্রকাশ পায়। েতমিন িমথ্যা েভদ কের সত্েযর প্রকাশও অিনবার্য।
শর্িমলা েবাস তাঁর “Dead Reckoning” বইেত েস সব অিবশ্বাস্য
কুৎিসত িমথ্যার িকছু উদাহরণ তুেল ধেরেছন; েস সােথ তুেল ধেরেছন
তার িনেজর মেনর িকছু প্রিতক্িরয়া। জৈনক রিশদ হায়দার সংকিলত এবং
বাংলা এ্যাকােডিম কর্তৃক প্রকািশত ‘একাত্তেরর স্মৃিত’ নামক বই
েথেক ‘বােঘর খাচায় ছয়বার’ নামক িনবন্েধর উদ্ধৃিত িদেয় িতিন
িলেখেছন, “When I first read the title of a Bengali article
“Bagher Khanchay Chhoybar” (Six times in the tiger’s cage) in
a collection of memoirs of 1971, I thought the author was
referring to being in a Pakistani prison six times. Bengali
nationalist accounts usually refer to West Pakistani in terms
of animals, and most of the accounts are written in flowery
language in somewhat melodramatic style. Muhammad Shafiqul
Alam Chowdhury, however, was referring to actual tigers. ..
Shafiqul Alam Chowdhury claims that he was an organiser of
‘sangram parishad’ in the unions of Saldanga and Pamuli and
arranged for military training of youth with rifles taken from
Boda police station. …He states that he was arrested, and over
the next several days he was beaten during questioning at
Thakurgaon cantonment and lost consciousness, and every time
he came to sense, he found in a cage of 4 tigers. Alam writes,
the tigers did nothing to him – in fact, he claims that a baby
tiger slept with its head on his feet regularly! However, he
writes that one day the military put fifteen people in the
tiger’s cage and the tigers mauled a dozen of the prisoners.
He claims the mauled prisoners were then taken out and shot…
It beggars belief that the tigers would maul everyone else who
was put into the cage but never touch Shafikul Alam –except to
sleep on her feet – even though he was put in there on six
different occasions. ..It is also not clear why those who were

alleged shooting so many other prisoners did not shoot him
too.” -(Sharmilla Bose, 2011). অনুবাদঃ “উিনশ শ’ একাত্তেরর
স্মৃিতকথার উপর প্রকািশত একিট সংকলন েথেক যখন “বােঘর খাচায় ৬
বার” নামক প্রবন্ধিট প্রথম বার পড়লাম তখন ভাবলাম, েলখক েবাধ হয়
পািকস্তােনর েজেল ৬ বার বন্িদ হওয়ার কথা বেলেছন। আমার েসরূপ
ধারণা হওয়ার কারণ, বাঙালী জাতীয়তাবাদীরা পশ্িচম পািকস্তানীেদর
সাধারণত পশু রূেপ িচত্িরত কের থােক। তােদর েলখা অিধকাংশ কািহনীর
ভাষাই অিত আেবগপূর্ণ এবং অলংকারময়। তেব মুহাম্মদ শিফকুল আলম
েচৗধুির তার কািহনীেত আসল বােঘর কথাই বেলেছন।… শিফকুল আলম
েচৗধুিরর দাবী, িতিন সালদাঙ্গা এবং পামূলী ইউিনয়েন সংগ্রাম
পিরষেদর সংগঠক িছেলন এবং েবাদা থানা েথেক িছিনেয় েনয়া রাইেফল
িদেয় যুবকেদর সামিরক প্রিশক্ষেণর ব্যবস্থা কেরিছেলন। তার
বর্ননা,িতিন গ্েরফতার হেয়িছেলন এবং কেয়কিদন ধের ঠাকুরগাঁ
েসনানীবােস প্রশ্েনাত্তেরর সময় তার উপর মারধর করা হয়। এর ফেল
িতিন অজ্ঞান হেয় পেড়ন। এরপর যখনই জ্ঞান িফের েপেয়েছন তখনই েদেখন
একিট খাচায় ৪িট বােঘর সামেন। তেব জনাব আলম িলেখেছন, বাঘগুেলা
তােক িকছুই কেরিন, বরং িশশু বাঘিট তার পােয়র উপর মাথা েরেখ
িনয়িমত ঘুমােতা। এরপর বর্ণনা িদেয়েছন, ৈসন্যরা একিদন ১৫ জন
বন্িদেক বােঘর খাচায় েরেখ যায়। বাঘগুেলা তােদর মধ্য েথেক প্রায়
ডজন খােনকেক ক্ষতিবক্ষত কের েফেল। তার দাবী, আহত বন্িদেদরেক
েসখান েথেক েবর কের গুিল কের হত্যা করা হয়। অিবশ্বাস্য রকেমর
িবস্ময়িট হেলা, বাঘগুেলা খাচায় বন্িদ প্রত্েযক ব্যক্িতেক
ক্ষতিবক্ষত কের, িকন্তু শিফকুল আলেমর পােয়র উপর ঘুমােনা ছাড়া
তারা তােক কখেনাই স্পর্শ কেরিন, যিদও েসখােন তােক ৬ বােরর জন্য
রাখা হেয়িছল।.. এটাও রহস্যময় েয, যােদর উপর গুিল কের অন্যান্য
বহুবন্িদর হত্যার অিভেযাগ -তারা েকন তােক হত্যা করেলা না?”
শিফকুল আলম েচৗধুিরর কািহনী েয সম্পূর্ণ িমথ্যা ও বানােয়াট েসিট
বুঝবার জন্য িক েবশী েলখাপড়া ও কাণ্ডজ্ঞােনর প্রেয়াজন আেছ?
সূর্েযর ন্যায় িমথ্যাও এখােন জ্বল জ্বল করেছ। তেব তাজ্জেবর িবষয়,
এ িমথ্যা কািহনীর প্রকাশক বটতলার েকান অর্থেলাভী দুর্বৃত্ত
প্রকাশক নয়, বরং েখাদ বাংলা এ্যাকােডমী -যার মূল দািয়ত্ব
জনস্বার্েথ গেবষণামূলক বইেয়র প্রকাশনা। েস সােথ একজন সম্পাদকও
খুঁেজ েবর কেরেছ।িনেরট িমথ্যা প্রচাের জনগেণর অর্েথ পিরচািলত
েদেশর সর্েবাচ্চ এ প্রকাশনা প্রিতষ্ঠানিটও েয কতটা তৎপর -এ হেলা
তার প্রমাণ। অন্যেদর অবস্থা েয কতটা খারাপ হেত পাের েসিট িক
এরপরও প্রমােণর অেপক্ষা রােখ? বরং এ প্রমাণ অসংখ্য,একাত্তর িনেয়
িমথ্যা রটনািট পিরণত হয় এক িবশাল িশল্েপ।এবং েস িশল্েপর ধারা

এখেনা অব্যাহত রেয়েছ। েস িশল্েপর মূল কািরগর হেলা েসক্যুলার
বুদ্িধজীবী, কিব-সািহত্িযক, প্রশাসক, সাংবািদক ও রাজৈনিতক েনতােনত্রীগণ।
আদালেত প্রকৃত খুিনও িনেজেক িনর্েদাষ রূেপ দািব কের, এবং সকল
েদাষ িবপক্েষর ঘােড় চাপায়। েসিট শাস্িত েথেক বাঁচার স্বার্েথ।
অপরাধীেদর েথেক এরেচেয় েবশী িকছু িক আশা করা যায়। এরূপ খাসলত না
থাকেল তারা অপরাধ করেব েকন? একাত্তের সীমাহীন িমথ্যাচার হেয়েছ
মূলত দুিট লক্ষ্েয। এক). যারা প্রকৃত অপরািধ তারা েসিট কেরেছ
িনেজেদর অপরাধগুেলােক আড়াল করেত, অথবা েস অপরাধেক জনগেণর কােছ
জােয়জ করেত। দুই). রাজৈনিতক িবপক্ষ শক্িতর িবরুদ্েধ সাধারণ
মানুষেক িবক্ষুব্ধ ও প্রিতেশাধ পরায়ন করেত। েস িবশাল িমথ্যাচােরর
মাধ্যেমই রাজৈনিতক প্রিতপক্ষেক চাকিরচ্যুৎ ও গৃহচ্যুৎ করা, তােদর
ঘরবািড় ও েদাকানপাঠ দখল করা, হ্যাইজাক কের মুক্িতপণ আদায় করা,
কারারুদ্ধ করা, তােদর নাগিরকত্ব হরণ করা, এমন িক হত্যা ও হত্যার
পর লাশগুেলােক কবর না িদেয় নদীর পােড় বা েডাবায় পিচেয় েফলাও
সমােজ
গ্রহণেযাগ্য
হেয়েছ।
এমন
বীভৎসতাই
িছল
একাত্তেরর
মুক্িতেযাদ্ধােদর েচতনা ও মূল্যেবাধ। বৃিটশ শাসনামেল হাজার হাজার
মানুষ ঔপিনেবিশক শাসকেদর কর্মচারী রূেপ স্বাধীনতা আন্েদালেনর
কর্মীেদর উপর অেনক জুলুম কেরেছ। পুিলেশর চাকির করেত িগেয় অেনেক
িনরস্ত্র ও িনরপরাধ েদশবাসীর উপর গুিলও চািলেয়েছ। অেনেক বৃিটেশর
পক্েষ গুপ্তচরবৃত্িত কেরেছ। িকন্তু ১৯৪৭এর পর িক এেদর কাউেক েস
জন্য দালাল বলা হেয়েছ? তােদরেক িক েজেল ঢুকােনা হেয়েছ? কােরা িক
চাকুির, ঘরবািড় ও নাগিরকত্ব েকেড় েনয়া হেয়েছ? সবাইেক বরং আবার
গুরুত্বপূর্ণ পেদ একই িবভােগ বসােনা হেয়েছ। এিট েযমন পািকস্তােন
হেয়েছ,েতমিন ভারেতও হেয়েছ।

লক্ষ্য গৃহযুদ্ধ
দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্েধর সময় মার্শাল েপত্যাঁ জার্মান নাৎসীেদর
সহায়তায়
ফ্রান্েসর
পূর্বাঞ্চেল
িভিশেত
এক
সরকার
গঠন
কেরিছেলন।তাঁেকও িবেজতা েজনােরল দ্যাগল এ অপরােধ হত্যা কেরনিন।
তার িবচার হেয়িছল। িবচাের তােক েজল েদয়া হয়। প্রথম িবশ্বযুদ্েধ
েসনাদক্ষ িহসােব িতিন প্রচুর খ্যািত অর্জন কেরিছেলন। এ জন্য
তাঁেক পের মুক্িত েদয়া হয়। এবং মৃত্যুর পর তাঁেক বীেরর মর্যাদা
েদয়া হয়। -(ৈসয়দ সাজ্জাদ েহাসােয়ন,১৯৯৩)। ব্িরিটশ িবেরাধী

স্বাধীনতা আন্েদালেন ফজলুল কােদর েচৗধুির,আব্দুস সবুর খান,শাহ
আিজজুর রহমান,নূরুল আমীন,ডাঃ আব্দুল েমাত্তােলব মােলক (িযিন ৭১-এ
পূর্ব পািকস্তােনর গভর্নর িছেলন),মাহমুদ আলী এবং আেরা অেনক
পািকস্তানপন্িথ েনতার গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা িছল। পূর্ব বাংলার
মুসলমানেদর
ভাগ্য
পিরবর্তেন
১৯৪৭-এর
পূর্েব
ও
পের
তারা
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রােখন।অথচ তােদরেক দালাল ও খুিন বলা হেয়েছ।
বলা হয়,ফজলুল কােদর েচৗধুির,আব্দুস সবুর খান,খাজা খেয়র উদ্িদন
নািক হুকুম িদেয় মানুষ খুন কিরেয়েছন। বৃদ্ধ ডাঃ আব্দুল েমাত্তেলব
মােলেকর িবরুদ্েধ ধর্ষেণর অিভেযাগ আনা হয়। ইসলািম দলগুেলার অেনক
েনতার িবরুদ্েধ অিভেযাগ, তারা নািক পািকস্তানী েসনা অিফসারেদর
নারী সরবরাহ করেতা। অথচ এ অিভেযাগগুিলর েকানিটই প্রমািণত হয়িন।
মুিজব আমেল নয়, পেরও নয়। িকন্তু তা সত্ত্েবও িমথ্যার প্রচার
থােমিন। আওয়ামী বাকশালী চক্র ও তােদর িমত্ররা আজও এ িনেরট
িমথ্যাগুেলােক েজাের েশাের লাগাতর রটনা কের। ইিতহােসর বইেয় এসব
িমথ্যা ঢুকােনার িপছেন কাজ কেরেছ একিট রাজৈনিতক উদ্েদশ্য। েস
িমথ্যাচারিট হেয়েছ েশখ মুিজব ও তার দেলর ইেমজেক বড় কের েদখােনার
প্রেয়াজেন। িমথ্যাচার হেয়েছ ভারেতর অপরাধগুেলা লুিকেয় বাংলােদেশর
মানুেষর কােছ েদশিটেক বন্ধু রূেপ জািহর করার প্রেয়াজেন। এবং েস
সােথ িবেরাধীেদর চিরত্রহরণ ও তােদরেক হত্যােযাগ্য প্রমাণ করার
লক্ষ্েয। েয েকান েদেশর রাজনীিতেত ঘৃনা, সংঘাত ও গৃহযুদ্েধর
পিরেবশ সৃষ্িট হয় েতা এভােবই। এমন এক ঘৃণাপূর্ণ পিরেবেশ েদেশর
সর্েবাচ্চ আদালেতর িবচারকগণও রাজৈনিতক প্রিতপক্েষর েনতাকর্মীেদর
পাইকাির হাের ফাঁিসর হুকুম বা যাবতজীবন কারাদণ্ড িদেব এবং িবপুল
সংখ্যক জনতা েস রায় শুেন িমষ্িট িবতরণ করেব বা উৎসব করেব তােতই
বা সন্েদহ থােক িক? িমথ্যাচর্চা যখন জাতীয় সংস্কৃিতেত পিরণত হয়
তখন েসিট েয জনগেণর চিরত্র এভােব পিচেয় িদেব -তােতই বা িবস্ময়
িকেসর? বাংলােদশ েয দুর্বৃত্িতেত পর পর ৫ বার িবশ্েব িশেরাপা েপল
তা েতা এমন পচেনর কারেণই, ভূ-প্রকৃিত বা জলবায়ুর কারেণ নয়।
নানা প্েরক্ষাপেট প্রিতেদেশই িবভক্িত েদখা েদয়। েস িবভক্িত িনেয়
প্রকাণ্ড রক্তপাতও হয়। নবীজীর (সাঃ) আমেল আরেবর মানুষ িবভক্ত
হেয়িছল মুসলমান ও কােফর -এ দুিট িশিবের। িকন্তু েস িবভক্িত েবিশ
িদন েটেকিন। েস িবভক্িত িবলুপ্ত না হেল মুসলমানগণ িক িবশ্বশক্িত
রূেপ আত্মপ্রকাশ করেত পারেতা? জার্মানরা িবভক্ত হেয়িছল নািজ ও
নািজিবেরাধী -এ দুই দেল। েস িবভক্িতও েবশীিদন েটেকিন। তা িবলুপ্ত
না হেল জার্মানগণ আজ ইউেরােপর প্রধানতম রাজৈনিতক ও অর্থৈনিতক
শক্িত হেত পারেতা? িবভক্িত েদখা িদেয়িছল মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরও।

েস িবভক্িত এতটাই প্রবল িছল েয আব্রাহাম িলংকেনর আমেল উত্তর ও
দক্িষেণর রাষ্ট্রগুেলার মােঝ প্রকাণ্ড গৃহযুদ্ধ হেয়িছল। হাজার
হাজার মানুষ তােত িনহতও হেয়িছল। িকন্তু েস িবভক্িতও েবশী িদন
েটেকিন। েসিট িবলুপ্ত না হেল দক্িষণ আেমিরকার মত উত্তর
আেমিরকােতও
উরুগুেয়,প্যারাগুেয়,বিলিভয়া,েপরুর
ন্যায়
ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র বহু রাষ্ট্েরর জন্ম হত। ফেল মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র আজ
েযভােব অপ্রিতদ্বন্িদ িবশ্বশক্িতরূেপ আত্মপ্রকাশ করেছ তা িক
সম্ভব হত? পারেতা িক পৃিথবী জুেড় প্রভাব সৃষ্িট করেত?

িবভক্িত ও িবদ্েরােহর পাপ
আত্মপ্রিতষ্ঠা, আত্মসম্মান ও িবশাল িবজয় আেস একতার পথ ধের।
িবভক্িতর মধ্য িদেয় আেস আত্মহনন, আত্মগ্লািন ও পরাজয়। বাংলােদশ
আজ েস িবভক্িতর পথ ধেরই অগ্রসর হচ্েছ। একিট েদেশর জন্য এর েচেয়
বড় আত্মঘাত আর িক হেত পাের? একতার গুরুত্ব শুধু িবেবকবান মানুষই
নয়,পশুপািখও েবােঝ। তাই তারাও দল েবঁেধ চেল। একতা গড়া ইসলােম
ফরয;এবং িবভক্িত গড়ার প্রিতিট প্রেচষ্টাই হেলা হারাম। িবষয়িট এতই
গুরুত্বপূর্ণ েয একতার পেথ চলা ও না-চলার িবষয়িট ব্যক্িতর েখয়াল
খুিশর উপর েছেড় েদয়া হয়িন। এ িবষেয় অলংঘনীয় িনর্েদশ এেসেছ মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক। পিবত্র েকারআেন িতিন সুস্পষ্ট ভােব
বেলেছন,“ওয়া তািছমু িবহাব্িলল্লােহ জািময়াঁও ওয়া লাতাফাররাকু”।
অর্থঃ “এবং েতামরা আল্লাহর রিশ (আল্লাহর দ্বীন তথা পিবত্র
েকারআন বা ইসলামেক) আঁকেড় ধর এবং পরস্পের িবভক্ত হেয়ানা..।”(সুরা আল ইমরান,আয়াত ১০৩)।মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক কেঠার
আযাব প্রাপ্িতর জন্য মুর্িতপুজাির বা কােফর হওয়ার প্রেয়াজন পেড়
না। িবভক্িতর পেথ পা’বাড়ােনাই েস জন্য যেথষ্ট। েস শাস্িতর
হুিশয়ািরও এেসেছ মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক। পিবত্র েকারআেন
বলা হেয়েছ, “েতামরা তােদর মত হেয়ানা যারা সুস্পষ্ট েঘাষণা আসার
পরও পরস্পের িবভক্ত হেলা এবং মতিবেরাধ সৃষ্িট করেলা। তােদর জন্য
রেয়েছ কেঠার আয়াব।”-(সুরা আল ইমরান,আয়াত ১০৫)।তাই েকান মুসিলম
েদশেক খণ্িডত করা েকান ঈমানদােরর কাজ নয়, একাজ ইসলােমর শত্রুেদর।
মুসিলম ভুিমর একতা রক্ষার প্রিত এরূপ েকারআনী েঘাষণা থাকার কারেণ
উমাইয়া, আব্বাসীয় ও উসমািনয়া খিলফােদর আমেল অখণ্ড মুসিলম ভূেগাল
শত শত বছর েবঁেচ থাকার সুেযাগ েপেয়েছ।বার বার সরকার পিরবর্তন
হেলও েস অখণ্ড ভূেগাল খণ্িডত হয়িন। অথচ েস অখণ্ড আরব ভূিম আজ ২২
টুকেরায় িবভক্ত।আরবভূিমেত িবভক্িতর এরূপ অসংখ্য েদয়াল গেড় হেয়েছ

স্েরফ ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ সাম্রাজ্যবাদী শক্িত ও তােদর সহেযাগী
েসক্যুলািরস্ট, ন্যাশনািলস্ট ও ট্রাইবািলস্ট েনতােদর দখলদাির
প্রিতষ্ঠার
স্বার্েথ।
মুসিলম
স্বার্থ
বা
আরব
স্বার্থেক
প্রিতরক্ষা েদয়া এ িবভক্িতর লক্ষ্য িছল না। এরূপ আত্মঘািত
িবভক্িতর সােথ েকান ঈমানদার ব্যক্িত জিড়ত িছেলন না। কারণ ঈমানদার
হওয়ার অর্থই েতা প্যান-ইসলািমক হওয়া। অথাৎ ভাষা, বর্ণ, ভূেগাল ও
আঞ্চিলকতার উর্দ্েধ উঠা। িবভক্িত শুধু দুর্বলতা ও পরাধীনতাই
বাড়ায়। ক্ষুদ্র ইসরাইেলর হােত এজন্যই তারা পরািজত।
পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালা মুসিলমেদর সীসাঢালা েদয়ােলর
ন্যায় ঈমানদারেদর একতাবদ্ধ হেত বেলেছন।িকেসর িভত্িতেত একতা গড়েত
হেব েসিটও সুিনর্িদষ্ট কের িদেয়েছন। একতার িভত্িতিট হেলা
ইসলাম;ভাষা,
বর্ণ
বা
ভূেগালিভত্িতক
জাতীয়তা
নয়।
মহান
আল্লাহতয়ালার প্রিতিট হুকুমই অলঙ্ঘনীয়। ফেল একতা প্রিতষ্ঠার
প্রিতিট প্রয়াসই পিবত্র ইবাদত, েতমিন িবভক্িত ও িবচ্িছন্নতা গড়ার
প্রিতিট প্রয়াসই হেলা মহান আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ।
েদেশর রাজার িবরুদ্েধ িবদ্েরােহ প্রাণদন্ড হয়।সমগ্র িবশ্েবর
মহাপ্রভু মহান আল্লাহতায়ালার হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহও িক তাই
রহমত বেয় আেন? এরূপ িবদ্েরাহ েয শুধু পরকােল জাহান্নােম েনয় –তা
নয়। দুিনয়ার বুেকও আযােবর কারণ হয়। জাতীয়তাবাদী েসক্যুলািরস্টেদর
অপরাধিট শুধু স্েরফ পািকস্তােনর িবরুদ্েধ িছল না, েসিট িছল েখাদ
মহান
আল্লাহতায়ালার
হুকুেমর
িবরুদ্েধ।
আল্লাহর
িবরুদ্েধ
িবদ্েরােহর প্রমাণ শুধু এ নয় েয,সংখ্যাগিরষ্ঠ মুসিলম জনগেণর
রাজস্েবর অর্েথ একিট মুসিলম েদেশ সুদী ব্যাংক প্রিতষ্ঠা পােব। বা
েস অর্েথ েবশ্যাবৃত্িত বা জ্িবনার ন্যায় জঘন্য হারাম কর্ম পুিলশী
পাহারাদাির পােব। বা আইন-আদালত েথেক আল্লাহতায়ালার আইনেক সিরেয়
ব্িরিটশেদর রিচত কুফির েফৗজদাির িবিধ (েপনাল েকাড) প্রিতষ্ঠা করা
হেব। বরং মহান আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ সবেচেয় বড় িবদ্েরাহিট এবং
মুসিলম উম্মাহর িবরুদ্েধ সবেচেয় বড় অপরাধিট েতা ঘেটেছ ভাষা, বর্ণ
ও পৃথক ভূেগােলর নােম মুসিলম উম্মাহর িবভক্িত গড়ার মধ্য িদেয়।
১৯৪৭ সােল দক্িষণ এিশয়ার মুসিলমগণ ভাষা ও বর্ণেক নয়, ইসলামেক
আঁকেড় ধেরিছল। বাঙালী, িবহারী, পাঞ্জাবী, পাঠান, িসন্িধ,
গুজরািট, বালুচ এরূপ নানা ভাষার মুসিলমগণ ভাষার দূের েফেল ঈমানী
পিরচয় িনেয় একাতাবদ্ধ হেয়িছল। তারা েসিদন ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চিলক
িভন্নতার
সােথ
ভূেল
িগেয়িছল
ধর্মীয়
েফরকা
ও
মাযহাবী
িবেরাধগুেলাও।উপমহােদেশর মুসিলম ইিতহােস এিট িছল অিত অনন্য

অর্জন।মুসিলম উম্মাহর মােঝ এমন ঈমানী ভাতৃত্ব মহান আল্লাহতায়ালার
পক্ষ েথেকও িবশাল পুরস্কার এেনিছল। েসিট হেলা পািকস্তান। সুলতান
মুহাম্মদ েঘারীর হােত িদল্িল িবজেয়র পর উপমহােদেশর সমগ্র মুসিলম
ইিতহােস
১৯৪৭
সােল
পািকস্তােনর
প্রিতষ্ঠাই
িছল
সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তৎকালীন িবশ্েবর সর্ববৃহৎ এ মুসিলম রাষ্ট্রিট
গড়েত একিট তীরও ছুড়েত হয়িন। িকন্তু েস প্যান-ইসলািমক ঐক্য ও
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা ভারতীয় িহন্দুেদর ভাল লােগিন। েস ঐক্েযর
িভত্িতেত উপমহােদেশর বুেক পািকস্তান প্রিতষ্ঠা পাক বা েদশিট
েবঁেচ থাকুক েসিটও তারা চায়িন। অর্থাৎ শুরু েথেকই তারা িছল
উপমহােদেশর মুসিলমেদর শত্রু। তারা চাইেতা মুসিলমগণ ভারতীয়
িহন্দুেদর েগালাম রূেপ েবঁেচ থাকুক, স্বাধীন ভােব নয়। ইসলােমর
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা িনেয় বাঁচার েতা প্রশ্নই উেঠ না। গরু েগাশেতা
ঘেরর রাখার িমথ্যা অিভেযােগ েসেদেশ িনর্মম প্রহাের রাজপেথ
মুসিলমেক হত্যা করা হয়। সম্প্রিত ভারতীয় পত্িরকাগুিল েস খবর
েছেপেছ। গরুর জীবেন েয িনরাপত্তা আেছ মুসিলেমর জীবেন েস
িনরাপত্তা েনই।
পিবত্র

েকারআেন

মুসিলমেদর

পিরচয়

েপশ

করা

হয়েছ

িহজবুল্লাহ

বা

আল্লাহর দল রূেপ।এমনিট িক কখেনা ধারণা করা যায় েয,মহান
আল্লাহতায়ালা তাঁর িনজ বািহনীেত অৈনক্য চাইেবন? এবং েসিট িভন্ন
িভন্ন ভাষা, বর্ণ, পতাকা বা েভৗগিলক স্বার্েথর নােম? মুসিলম
উম্মাহর একতা, শক্িত ও িবজেয়র েচেয় িবভক্িতর এ উপকরণগুিল িক
কখেনা গুরুত্ব েপেত পাের? মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর বািহনীেত একতার
েয েকান উদ্েযােগ েয খুিশ হেবন -েসিটই েতা স্বাভািবক। মুসিলম
উম্মাহর মােঝ িবভক্িতর েয েকান উদ্েযাগ তাই মহান আল্লাহতায়ালার
হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ। এমন িবদ্েরাহ েয ভয়ানক শাস্িত আনেব
েসিটও িক দুর্েবাধ্য? ১৯৪৭েয় উপমহােদেশর মুসলমানেদর একতা মহান
আল্লাহতায়ালােক এতই খুিশ কেরিছল েয প্রিতদােন িবশাল রহমত েনেম
এেসিছল।
ফেল
িবশাল
শত্রুর
িবরুদ্েধ
িবজয়ও
এেসিছল।
মহান
আল্লাহতায়ালার েস করুণার কারেণই িবশ্েবর সর্ববৃহৎ মুসিলম রাষ্ট্র
পািকস্তান প্রিতষ্ঠায় েকান যুদ্ধ লড়েত হয়িন। অস্ত্র না ধেরই
িবশাল শত্রুপক্ষেক েসিদন তারা পরািজত করেত েপেরিছল। অথচ ইংেরজ ও
িহন্দু -েস সমেয়র এ দুিট প্রবল প্রিতপক্ষই পািকস্তান প্রিতষ্ঠার
সর্বপ্রকার
িবেরাধীতা
কেরেছ।
অথচ
বাঙালী
জাতীয়তাবাদী
ও
েসক্যুলািরস্টেদর েচতনায় মুসিলম ও ইসলােমর স্বার্থিচন্তািট আেদৗ
স্থান পায়িন। েকান ঈমানদার ব্যক্িত িক তার রাজনীিত েথেক মুসিলম ও
ইসলােমর স্বার্থিচন্তা বাদ িদেত পাের? এ িনেয়ই েতা ঈমানদােরর

আমৃত্যু িজহাদ।
ক্ষমতািলপ্সু েশখ মুিজব ও দলীয় েনতাকর্মীগণ েদেখেছ শুধু
গিদপ্রাপ্িতর স্বার্থিট। গিদর েলােভ শয়তােনর সাহায্য িনেতও তােদর
েকান আপত্িত িছল না।েসরূপ সাহায্য িদেত প্রিতেবশী ভারতও দু’পােয়
খাড়া িছল। কারণ, পািকস্তান ভাঙ্গার মােঝ ভারত তার িনেজর িবশাল
স্বার্থিট েদেখিছল। বাঙালী মুসিলমেদর সামগ্িরক স্বার্থ িবেবচনার
সামর্থ েশখ মুিজব ও তার সহচরেদর িছল না। ফেল ভারেতর ন্যায় একিট
অমুসিলম েদেশর অর্থ,অস্ত্র ও উস্কািনেত একিট মুসিলম ভূিমেক
িবভক্ত কের মুিজব ও তার সহচরগণ শুধু ভারেতর েগালামী নয়, মহান
আল্লাহতায়ালার আযাবও েডেক আেন। পিরণিতেত বাংলােদেশর ন্যায় সুজলা
সুফলা একিট উর্বর েদেশ েনেম আেস ভয়ানক দুর্িভক্ষ।লক্ষ লক্ষ মানুষ
েস দুর্িভক্েষ মারা যায়।মুিজেবর েস আত্মঘািত রাজনীিতেত শুধু
প্রাণহািন নয়, বাঙালী মুসিলেমর চরম ইজ্জতহািনও হয়। আন্তর্জািতক
অঙ্গেণ েদশিট িভক্ষার ঝুিলেত পিরণত হয়। েয বাঙালী মুসিলমগণ ১৯৪৭
সােল ভারতীয় উপমহােদেশর পুরা রাজৈনিতক িচত্রই পাল্েট িদল তােদর
এরূপ ইজ্জতহািন বা অপমান িক কম েবদনাদায়ক? এ িবকট অপমান িনেয় আজ
েথেক হাজার বছর পরও িক ইিতহােসর পাতায় তােদর হািজর হেত হেব না?
মুিজব ও তার সহচরেদর েচতনায় েস ভাবনািট িক েকান কােলও স্থান
েপেয়েছ?

অসহ্য িছল শত্রুর কােছ
ইসলােমর শত্রুপক্েষর কােছ ১৯৪৭-এর পরাজয় েযমন কাম্য িছল না,
েতমিন সহনীয়ও িছল না। তােদর এেজন্ডা েতা মুসিলম রাষ্ট্রগুিলেক
ক্ষুদ্র েথেক ক্ষুদ্রতর করা। ইসলােমর গুরুত্বপূর্ণ ইন্সিটিটউশন
হেলা
েখলাফত।
েখলাফেতর
মূেল
িছল
প্যান-ইসলািমক
মুসিলম
ভাতৃত্ব;এবং ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চিলকতার সীমানা িডঙ্িগেয় মুসিলম
ঐক্য। েস সােথ লক্ষ্য িছল িবশ্বশক্িত রূেপ মজবুত প্রিতরক্ষা ও
আত্মসস্মান িনেয় বাঁচা। সংঘাতময় এ িবশ্েব যােদর সামিরক শক্িত নাই
তােদর িক স্বাধীনতা ও ইজ্জত থােক? েখলাফেতর কারেণই ইংেরজ, ফরাসী,
ডাচ, স্পানীশ, পুর্তগীজ ও ইউেরােপর নানা ঔপিনেবিশক শক্িত
এিশয়া,আফ্িরকা ও আেমিরকার বহুেদেশ সাম্রাজ্য িবস্তাের সফল হেলও
মধ্য এিশয়া ও উত্তর আফ্িরকার েখলাফতভূক্ত মুসিলম ভূিমেত প্রেবেশর
সুেযাগ পায়িন। েনকেড় সব সময়ই ছাগল-েভড়া েখাঁেজ, িবশাল হািত নয়।
একারেণ শুরু েথেকই তােদর টার্েগট িছল, েখলাফেতর িবনাশ ঘিটেয়

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তাঁেবদার রাষ্ট িনর্মান করা এবং েস রাষ্ট্রগুিলর
মােঝ ইসরাইেলর ন্যায় স্যােটলাইট রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা করা।েস সােথ
লক্ষ্য
িছল,
মুসিলম
িবশ্েবর
িবশাল
সম্পেদর
উপর
অিবরাম
সাম্রাজ্যবাদী েশাষেণর অবকাঠােমা িনর্মাণ। েচৗদ্দশত বছর পর
অবেশেষ ১৯২৩ সােল তারা েস লক্ষ্য অর্জেন সফল হয়।ফেল জর্দান,
কাতার,কুেয়ত, দুবাই, বাহরাইেন মত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা -যা
এক সময় উসমািনয়া েখলাফেতর অধীেন েজলার মর্যাদাও রাখেতা না
েসগুিলেকও রাষ্ট্েরর মর্যাদা েদয়া হয়। এরূপ িবভক্িতর কারেণই
মুসিলম ভূিমর েতল ও গ্যােসর ন্যায় সম্পদ েথেক মুসিলমেদর েচেয়
েবশী লাভবান হেয়েছ সাম্রাজ্যবাদী েদশগুিল।
মুসিলম উম্মাহ আজ শক্িতহীন ও প্রিতরক্ষাহীন। জাতীয়তাবাদীেদর
সৃষ্ট িবভক্িতই মুসিলমেদর এরূপ পঙ্গুত্ব ও অপমান বািড়েয়েছ।
পিবত্র আল আকসা মসিজদসহ িবশাল মুসিলম ভূিম আজ অিধকৃত।
আন্তর্জািতক েফারােম েদড়শত েকািট মুসিলেমর কথা েকউ আজ েশােন না।
েখলাফত েভঙ্েগ প্রিতষ্ঠা প্রায় িতিরশিট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র।
েখলাফত িবলুপ্ত হওয়ার িকছুিদন পরই প্রিতষ্ঠা পায় নানা ভাষাভাষীর
মুসলমানেদর িনেয় সর্ববৃহৎ মুসিলম রাষ্ট্র পািকস্তান। তােদর
েচােখর সামেন পািকস্তােনর ন্যায় িবশ্েবর সর্ববৃহৎ মুসিলম
রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা ঘটেব এবং েসিট িটেক থাকেব েসিট তােদর কােছ
অসহ্য িছল। ফেল পািকস্তান জন্ম েথেকই ইসলামিবেরাধী আন্তর্জািতক
েকায়ািলশেনর টার্েগেট পািরণত হয়। ভারত েস লক্ষ্েয কাজ করেছ ১৯৪৭
সাল েথেকই। আরবেদরেক এরাই িবেশরও েবশী টুকরায় িবভক্ত কেরেছ।
নব্যসৃষ্ট এসব েদশগুিলর প্রিতিটেত এমন সব স্ৈবরাচাির তাঁেবদারেক
বিসেয়েছ যােদর
েকান
মহত্তর

কােছ ব্যক্িতস্বার্থ বা েগাত্রীয় স্বার্থ
ভাবনা
গুরুত্ব
পায়
না।
তােদর
মূল

ছাড়া
কাজ,

সাম্রাজ্যবাদীেদর গড়া িবভক্ত ভূেগালেক িটিকেয় রাখা। িবভক্িতর
প্রাচীর েভঙ্েগ এক অখণ্ড রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠার েয েকান প্রয়াসই
তােদর কােছ চরমশাস্িতেযাগ্য অপরাধ। এ অপরােধ প্রাণদণ্ডও েদয়া হয়।
একই কারেণ পািকস্তােনর ন্যায় ১৬ েকািট মানুেষর বাংলােদশও আজ
শত্রুশক্িতর টার্েগট। িবেশষ কের ভারেতর। ভারেতর পূর্ব সীমান্েত
পািকস্তােনর ন্যায় আেরক শক্িতশালী মুসিলম রাষ্ট্েরর সৃষ্িটেক েয
তারা েমেন েনেব না, তােদর েস েঘাষণািটও সুস্পষ্ট। বাংলােদেশর
মানুষ আল্লাহর েদয়া শিরয়ত প্রিতষ্ঠা করুক েসিটও তারা মানেত রাজী
নয়। বাঙালী মুসিলমগণ আল্লাহর অনুগত বান্দাহ েহাক ও তাঁর আইেনর
আেপাষহীন অনুসাির েহাক এেতও তােদর আপত্িত। ইসলােমর এ অিত সনাতন

রূপেক তারা ‘েমৗলবাদ’ বেল। এজন্যই বাংলােদেশর অখণ্ড ভূেগাল েযমন
ভারতীয় আগ্রাসেনর টার্েগট, েতমিন টার্েগট হেলা একতাবদ্ধ মুসিলম
জনগণও। েয কারেণ পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদশ প্রিতষ্ঠায় তােদর
প্রচণ্ড আগ্রহ িছল েতমিন আগ্রহ বাংলােদশেক ব্যর্থ ও খণ্িডত
রাষ্ট্ের পিরণত করায়। এজন্যই ১৯৭১ এর ১৬ িডেসম্বেরর পর পরই শুরু
হয় ভারতীয় েসনাবািহনীর ব্যাপক লুণ্ঠন। তােদর হােত পািকস্তান
আর্িমর েফেল যাওয়া অস্ত্রই শুধু লুট হয়িন। লুট হেয়েছ অিফস-আদালত
ও কলকারখানার বহু হাজার েকািট টাকার মালামাল। িনেজেদর লক্ষ্য
পূরেণ পািকস্তান ভাঙ্গািট তােদর কােছ িছল প্রথম পর্ব মাত্র, েশষ
পর্ব নয়। তারা বাংলােদশেকও ক্ষুদ্রতর করেত চায়। ভূেগাল ভাঙ্গার
লক্ষ্েয ভারতীয় সরকার ও পুিলেশর সামেন পশ্িচম বাংলার মািটেত
প্রিতপািলত হচ্েছ “স্বাধীন বঙ্গভূিম” প্রিতষ্ঠার আন্েদালন।
খুলনা, যেশার, ফিরদপুর, কুষ্িটয়া, বিরশাল এসব প্রাক্তন বৃহত্তর
েজলাগুেলােক বাংলােদশ েথেক পৃথক কের এরা স্বাধীন বঙ্গভূিম
রাষ্ট্র গড়েত চায়। এেদর েনতা িচত্তরঞ্জন সুতার আওয়ামী লীেগর
িটেকেট সংসদ সদস্য িছেলন। শুধু েসিটই নয়, ভারত সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রােমর িবদ্েরাহীেদর িনজ ভূিমেত িবপুল

অতীেত
অর্থ,

অস্ত্র ও প্রিশক্ষণ িদেয়েছ। ভারেতর একাত্তেরর ভূিমকার িবশ্েলষণ
করেত হেব এসব বাস্তব ঘটনাবিলেক সামেন েরেখ। নইেল একাত্তেরর সিঠক
ইিতহাস রচনার কাজ ব্যর্থ হেব।

এ সংঘাত েশষ হবার নয়
মুসলমানেদর লাগাতর িবভক্ত রাখাই ইসলােমর শত্রুপক্েষর স্টােটজী।
েস লক্ষ্েয তােদর কােছ অিত গুরুত্বপূর্ণ হেলা, মুসলমানেদর মােঝ
িবেভেদর সূত্রগুেলা খুঁেজ েবর করা এবং েসগুেলােক বাঁিচেয় রাখা।
আর এক্েষত্ের সবেচেয় উপেযাগী হািতয়ার রূেপ ব্যবহৃত হচ্েছ
একাত্তেরর মতিবেরাধ। ফেল বাংলােদেশর অিধকাংশ জনগণ চাইেল িক হেব,
একাত্তেরর ঘেট যাওয়া িববাদ ও িবভক্িতর েস দহন েবদনা েথেক
বাংলােদেশর জনগেণর মুক্িত েনই। বরং েস িবভক্িতেক আেরা িবষাক্ত ও
প্রকট কের ইসলােমর শত্রুপক্ষ বাংলােদেশ আেরকিট গৃহযুদ্ধ বাধােত
চায়। তাই স্বাধীনতার পক্ষ-িবপক্েষর িবতর্ক েশষ হবার নয়। বরং এ
িবেভদ স্থায়ী রাখেত ভারত ও তাঁর তাঁেবদার পক্ষ অিবরাম ইন্ধন
েজাগােতই
থাকেব।
ভারেতর
সােথ
এখন
যুক্ত
হেয়েছ
মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র ও তােদর িমত্র পক্ষ। ইসলােমর প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ
এরা সবাই িমেল গেড় তুেলেছ গ্েলাবাল েকায়ািলশন। ইসলামেক এরা সবাই

িনেজেদর প্রিতপক্ষ শক্িত রূেপ দাঁড় কিরেয়েছ। সবার অিভন্ন লক্ষ্য,
ইসলামপন্িথেদর চিরত্রহনন। বাংলােদেশর ১৬ েকািট মুসলমান েয মুসিলম
উম্মাহর অংশ েস িবষয়িট বহু মুসিলম ভুেল েগেলও তারা ভুলেত রািজ
নয়। “িবভক্ত কর এবং শাসন কেরা” -এটাই শত্রুপক্েষর নীিত। ফেল েয
লক্ষ্েয আরবেদর িবভক্ত েরেখেছ েসই একই লক্ষ্েয বাংলােদেশর
মুসলমানেদরেকও তারা িবভক্ত কের রাখেত চায়। েস িবভক্িত সৃষ্িটর
লক্ষ্েযই
বাংলােদেশ
মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্রসহ
পাশ্চাত্য
শক্িতবর্েগর িবিনেয়াগ শত শত েকািট ডলার। িবপুল িবিণেয়ােগ েনেমেছ
ভারত সরকারও। তেব িশল্পখােত নয়। অর্থনীিতর অন্য খােতও নয়।
িবিনেয়াগ হচ্েছ েদেশর সামিরক ও েবসামিরক কর্মকর্তােদর পাশাপািশ
েলখক,
বুদ্িধজীবী,
িশক্ষািবদ,
সাংবািদক,
িটিভ
চ্যােনল,
িমিডয়াকর্মী, রাজনৈনিতক েনতা এবং এনিজও পিরচালকেদর উপর। এেদর
কাজ, একাত্তের মুসিলম ঘের িবভক্িতর েয আগুন েলেগিছল তােত অিবরাম
েপট্েরাল ঢালা। েস কাজিট কতটা সুচারু ভােব হচ্েছ েসিট বুঝা
যায়,মুসিলমেদর মােঝ পরস্পের ঘৃনা, িহংসা ও িবভক্িত কতটা তীব্রতা
িনেয় েবঁেচ আেছ তা েথেক।

সাতচল্িলেশর প্রজ্ঞা
স্বাধীনতার রক্ষা প্রিতিট েদেশর জন্যই অিত ব্যয়বহুল। পািকস্তােনর
মত বহুেদেশর জাতীয় বােজেটর িবশাল ভাগ খরচ হেয় যায় প্রিতরক্ষা
খােত। েসািভেয়ত ইউিনয়ন েতা েস ব্যয়ভাের েভঙ্েগই েগল। এমনিক
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর মত ধনী েদশও েস িবশাল বােজট িনেয় িহমিশম
খাচ্েছ। িবশ্েবর সবেচেয় ধনী এ েদশিট তাই েস ব্যয়ভার কমােত
পার্টনার খুঁজেছ। েয েকান ক্ষুদ্র েদেশর পক্েষ এ িবশাল ব্যয়ভার
বহন করািটই অসম্ভব। মাথািপছু আয় মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর েচেয়
অেনক েবশী হওয়া সত্ত্েবও েস সামর্থ্য কুেয়ত, কাতার, আিমরাত বা
েসৗিদআরেবর েনই। এ েদশগুেলার েতল সম্পদ যতই েহাক,ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
ভূেগালই তােদরেক নতুন সফর প্রকাশনী ৪৪,পুরানা পল্টন েদাতালা,
স্বাধীন থাকােক অসম্ভব কের েরেখেছ। তােদর পরাধীনতা ফুেট উেঠ
েসখােন মার্িকনীেদর ঘাঁিট েদেখ। মুসিলম েখলাফত ১৪ শত বছর যাবত
িটেকিছল প্যান-ইসলািম েচতনা, িবশাল ভূেগাল এবং েস ভূেগােল
বসবাসকাির িবশ্েবর সর্ববৃহৎ জনসংখ্যার কারেণ। িবশাল জনগন বহন
করেতা েস েখলাফেতর প্রিতরক্ষার ব্যয়ভার। েতমিন েমাঘল সাম্রাজ্যও
দীর্ঘ বহুশত বছর স্বাধীন িছল তার িবশাল ভূেগাল ও জনসংখ্যার
কারেণ। েস সাম্রাজ্য রক্ষার সবেচেয় বড় খরচিট েযত সুেব বাংলা

েথেক। আলীবর্দী খাঁর হােত বাংলা িবচ্িছন্ন হওয়ায় দারুন ভােব
দুর্বল হয় েমাঘল শাসন। িকন্তু তােত বাংলার স্বাধীন থাকার সামর্থও
বােড়িন। বরং েবেড়েছ পরাধীনতার িবপদ, এবং েসিটই প্রমািণত হয় ১৭৫৭
সােল পলাশীেত। বস্তুত যখন েথেকই েমাঘল সাম্রাজ্েযর ভূেগাল েছাট
হেত শুরু হয়, তখন েথেকই বাড়েত থােক ভারত জুেড় পরাধীনতা। একই
অবস্থা হেয়েছ আরব েদশগুিলর। দল েথেক িবচ্িছন্ন েভড়ািট েযমন সর্ব
প্রথেম বােঘর েপেট যায়, েতমিন উপমহােদেশ সর্বপ্রথম ঔপিনেবিশক
শাসেনর খপ্পেড় পেড় েমাঘল সাম্রাজ্য েথেক িবচ্িছন্ন বাংলা। অথচ
িদল্িল পরাধীন হয় ১০০ বছর পর ১৮৫৭ সােল। েসিটরই পুনরাবৃত্িত ঘেট
১৯৭১েয়। তাই ভারত তার ২৫ সালা চুক্িত, সীমান্ত বািণজ্য ও েদেশর
মধ্য িদেয় কিরেডার ও অর্থৈনিতক আিধপত্য িসন্ধু বা েবলুিচস্তােনর
ন্যায় অেপক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জনেগাষ্িঠর উপর চাপােত পািরিন তা
চািপেয়েছ ১৬ েকািট মানুেষর বাংলােদেশর উপর। পািকস্তান সীমান্েত
কাউেক তারকাটার েদয়ােল ঝুেল লাশ হেত হয় না, িকন্তু েসিট হয়
বাংলােদশ সীমান্েত। এিটই হেলা শক্িতহীন ও ক্ষুদ্রতর হওয়ার িবপদ।
এ িবপেদর ভাবনাই ১৯৭১েয় অেনকেক অখণ্ড পািকস্তােনর পক্েষ েটেনিছল।
স্বাধীন

থাকািট

ব্যয়বহুল

ও

রক্তক্ষয়ী

হেলও

েসিটই

মানব

জীবেন

সর্বািধক মর্যাদাপূর্ণ। স্বাধীনভােব বাঁচার আনন্দটাই আলাদা।
তাছাড়া মুসলমানেদর কােছ িনজ ধর্ম, িনজ সংস্কৃিত ও িনজ এেজণ্ডা
িনেয় বাঁচার জন্য স্বাধীনতা অপিরহার্যও।
পূর্ণাঙ্গ মুসলমান রূেপ েবেড় উঠাই অসম্ভব।

েকান কােফর েদেশ
এজন্যই মর্যাদাশীল

জািত লক্ষ লক্ষ মানুেষর প্রাণ িদেয় হেলও স্বাধীনতার জন্য লড়াই
কের। স্বাধীন থাকার জন্য শুধু একখািন পতাকা, একটুকরা ভূিম, একজন
প্রধানমন্ত্রী বা প্েরিসেডন্ট হেলই চেল না। স্বাধীনতা রক্ষার
সামর্থ্যও থাকা চাই। পূর্ব বাংলার মুসলমানেদর সবেচেয় বড় দুর্বলতা
হেলা েদশিটর ক্ষুদ্র ভূেগাল। ১৯৪৭েয় বাংলার মুসিলম েনতৃবৃন্দ
বাংলার মুসলমানেদর েস সীিমত সামর্েথ অজ্ঞ িছেলন না। স্বাধীন
বাংলােদেশর বদেল অখণ্ড পািকস্তান সৃষ্িটর িপছেন তােদর মূল গরজিট
িছল একারেণই। লােহার প্রস্তােব পূর্ব বাংলােক পািকস্তােন ভূক্ত
করার
িসদ্ধান্ত
িছল
না।
িকন্তু
বাংলার
মুসিলম
েনতাগণই
েসাহরাওয়ার্দীর েনতৃত্েব ১৯৪৬ সােল মুসিলম লীেগর িদল্িল সম্েমলেন
লােহার প্রস্তােব সংেশাধনী আেনন, এবং তােদর দাবীেতই গৃিহত হয়
বাংলােক
অখণ্ড
পািকস্তােনর
মধ্েয
অন্তর্ভূক্িতর
প্রস্তাব।
েসকােলর বাংলার মুসিলম েনতাগণ েয িবচক্ষণ ও দুরদৃষ্িটর অিধকাির
িছেলন তারই প্রমাণ হেলা,১৯৪৭েয় পূর্ব বাংলােক পািকস্তােন শািমল
করা। েসরূপ দুরদৃষ্িট ও প্রজ্ঞা কাশ্মীেরর েশখ আব্দুল্লাহর িছল

না। ফেল কাশ্মীর আজও ভারেতর পদতেল পরাধীনতার েজায়াল টানেছ। অথচ
আজ বলা হচ্েছ, একাত্তের বাংলােদশ সৃষ্িট হেলা লােহার প্রস্তােবর
বাস্তবায়ন। বলা হচ্েছ, ১৯৪৬ সােল বাংলার পািকস্তান ভূক্িতর
প্রস্তাবিট িছল বাংলার মুসলমানেদর সােথ িবশ্বাসঘাতকতা!

সাতচল্িলেশর স্বাধীনতা ও একাত্তেরর স্বাধীনতা
১৯৪৭েয় বাংলার মুসিলম লীগ েনতােদর লক্ষ্য িছল প্রকৃত স্বাধীন
হওয়া;িসিকম, ভুটান বা েমরুদণ্ডহীন বাংলােদশ হওয়া নয়।একাত্তের ২৫
বছেরর দ্িবপাক্িষক চুক্িতর মধ্য িদেয় েশখ মুিজব ভারতেক েয েকান
সময় বাংলােদেশ ৈসন্য অনুপ্রেবশসহ সামিরক হস্তক্েষেপর পূর্ণ
অিধকার িদেয়িছেলন। অথচ স্বাধীনতার েহফাজেত ভারতীয় হামলার
িবরুদ্েধ পািকস্তান দুই-দুইিট যুদ্ধ লেড়েছ, ব্যয় কেরেছ হাজার
হাজার েকািট টাকা। পারমানিবক েবামার অিধকাির এ েদশিট েতমন একিট
লড়াইেয় এখনও প্রস্তুত। িকন্তু েস সামর্থ্য িক বাংলােদেশর আেছ? আর
না থাকেল স্বাধীনতাই বা কতটুকু থােক? স্বাধীনতার িবষয়িট আগ্রাসী
শক্িতর কােছ দয়ািভক্ষার িবষয় নয়। মুসিলম উম্মাহর সবেচেয় মূল্যবান
সম্পদ হেলা স্বাধীনতা;সবেচেয় বড় েকারবানী িদেত হয় েস স্বাধীনতার
সুরক্ষায় -রাস্তাঘাট, নগর-বন্দর, কলকারখানা, কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়
িনর্মােণ নয়। স্বাধীনতা রক্ষায় শুধু েলাকবলই যথার্থ নয় অর্থবল,অস্ত্রবল এবং ভূেগােলর বলও চাই। আর েস বল না থাকেল জাতীয়
জীবেন পরাধীনতা েনেম আেস। আজেকর ইউেরােপর েদশগুেলা একতাবদ্ধ
ইউেরাপীয় যুক্তরাষ্ট্েরর বা ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর জন্ম িদেয়েছ
িনেজেদর েস সীিমত সামর্থ্েযর কথা েভেবই। একই কারেণ অখণ্ড ভারেত
একীভূত হেয় আেছ ভারেতর নানা ভাষার িবশিটর েবশী প্রেদশ। নইেল ভারত
েভঙ্েগ ২০িটর েবশী বাংলােদশ সৃষ্িট হেত পারেতা। িকন্তু এভােব
েদেশর সংখ্যা বাড়েল িক ইজ্জত বােড়? বােড় িক স্বাধীনতা?
তাই ইসলাম শুধু নামায-েরাযা ও হজ-যাকােতর িবধানই েদয়না,েদেশর
অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার িবধানও েদয়। এজন্যই েদশভাঙ্গােক ইসলােম
হারাম েঘািষত হেয়েছ এবং েদেশর অখণ্ডতা রক্ষােক করা হেয়েছ ফরজ।
মহান নবীজীর হাদীসঃ মুসিলম রাষ্ট্েরর সীমান্তরক্ষায় এক মুহুর্ত
ব্যয় সারা রােতর নফল ইবাদেতর েচেয় উত্তম। উমাইয়া, আব্বসীয় ও
উসমািনয়া েখলাফেতর িবশাল ভূখণ্ড শত শত বছর যাবত বাঁচার েয
সামর্থ্য েপেয়েছ েতা এরূপ গভীর ধর্মীয় েচতনার কারেণই।রাষ্ট্র
গঠেনর বুিনয়াদ ইসলাম হেত পাের না –এ যুক্িত যারা প্রচার কের

তােদর েস যুক্িতেক িভত্িতহীন প্রমাণ কের নানা ভাষা ও নানা বর্েণর
মুসলমানেদর িনেয় গড়া েখলাফত। পািকস্তান ভাঙ্গার যুদ্েধ তাই েকান
ইসলািম দল, পীর-মাশােয়খ, আেলম ও মাদ্রাসার ছাত্রেক পাওয়া যায়িন।
েস যুদ্েধ েযাদ্ধা খুঁজেত হেয়েছ আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কম্যুিনস্ট
পার্িটর ন্যায় েসক্যুলার ও বামপন্িথ দলগুিলর ইসলািম েচতনাশূণ্য ও
ধর্েম অঙ্িগকারশূণ্য কর্মীেদর মাঝ েথেক। বাংলােদেশর ইিতহাস রচনার
কাজিটও তারাই হােত িনেয়েছ।এভােব িনেজেদর পক্েষ তারা িনেজরাই
উিকেল পিরণত হেয়েছ। ফেল প্যান-ইসলািম দর্শেনর গুরুত্বপূণূ
িবষয়িটেক আেলাচনায় আনা হয়িন। ফেল গুরুত্ব পায়িন এবং িবেবচনায় আনা
হয়িন বাঙালী মুসিলেমর কল্যােণ ইসলােমর অনুসািরেদর অঙ্িগকার ও
েকারবািন। বরং গুরুত্ব েপেয়েছ,িকভােব ধর্মহীন জাতীয়তাবাদ ও
েসক্যুলািরজেমর ধ্বজাধারীেদর মহান করা যায় েস িবষয়িট। ফেল
একাত্তর িনেয় তােদর রিচত সমুদয় বই ও সািহত্য জুেড় প্রচার েপেয়েছ
পক্ষপাতদুষ্ট
িহংসাত্মক
অিভমত।
েসক্যুলািরজম,
েসাসািলজম
ও
জাতীয়তাবােদর িবেবচনায় ইসলাম ও মুসিলম স্বার্েথর পক্েষ দাঁড়ােনাই
েতা অপরাধ –েসিট সাতচল্িলেশ েহাক, একাত্তের েহাক বা আজ
েহাক।তােদর লড়াই ও েকারবািন িচত্িরত হেয়েছ সাম্প্রদািয়কতা রূেপ।
কথা হেলা, মহান নবীজী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ ও প্রাথিমক যুেগর
মুসিলমগণ ইসলােমর জন্য এত েয িজহাদ করেলন, প্রাণ ও মােলর েয
িবশাল েকারবািন িদেলন, পারস্য ও েরামান সাম্রাজ্েযেক পরািজত কের
ইসলামেক েযভােব িবশ্বশক্িতর মর্যাদা িদেলন -তােদরেক িক বলা যােব?
েসিটও িক সাম্প্রদািয়কতা? তারা
মুসিলম
তােদর
রিচত
ইিতহােসর

যাই বলুন,
বইেয়
তাই

েসিটই েতা ইসলাম।
ব্িরিটশ
িবেরাধী

সাতচল্িলেশর স্বাধীনতার নায়কেদর পিরকল্িপত ভােবই মূল্যায়ন করা
হয়িন।কারণ পািকস্তান প্রিতষ্ঠার আন্েদালেন এসব ইসলামচ্যুতেদর
েকান ভূিমকাই িছল না। তারা িছল অখণ্ড ভারেতর পক্েষ। প্রশ্ন
হেলা,তােদর রিচত একাত্তেরর এ িবকৃত ইিতহাসিট জাতীয়তাবাদী
েসক্যুলািরস্ট িশিবের যতই পিবত্র গণ্য েহাক,ধর্মপ্রাণ মুসিলেমর
কােছ তা িক আেদৗ েকান মূল্য রােখ?
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অধ্যায় িতন: িনহত িতিরশ লােখর
কািহনী
অপরাধ সত্য লুকােনার
প্রিত যুদ্েধই রক্তপাত ঘেট; রক্তপাত একাত্তেরও ঘেটিছল। িনহত ও
আহত হেয়িছল হাজার হাজার নারী, পুরুষ ও িশশু। িকন্তু েস যুদ্েধ
কতজন িনহত হেয়িছল েস সংখ্যা এখনও সিঠক ভােব িনর্ণীত হয়িন। ১৭
েকািট বাংলােদশীর এিট এক বড় ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতা িনেয় আজ েথেক
বহুশত বছর পরও প্রশ্ন উঠেব। পশুপাখীরা িনেজেদর মৃত সাথীেদর লাশ
গণনার সামর্থ্য রােখ না। এিট তােদর অসামর্থ্যতা। একই রূপ
অসামর্থ্যতা ধরা পেড় বাংলােদশীেদর ক্েষত্েরও। উন্নত েদেশর
সরকারগুিল দুর্েযােগ গরু-ছাগল মারা েগলও তার সিঠক িহসাব রােখ।
েদেশ কতটা পশু সম্পেদর ক্ষিত হেলা এভােব তার খিতয়ান েনয়। আজ েথেক
শত শত বছর পর তখনকার প্রজন্ম বাংলােদশীেদর েস অসামর্থ্যতা েদেখ
িক িবস্িমত হেব না? বলা হয়, একাত্তের িনহতেদর সংখ্যা িতিরশ লাখ।
অথচ তার েকান তথ্য-প্রমাণ নাই। কারণ, গ্রাম-গঞ্েজ েনেম েকউই
িনহতেদর তািলকা ৈতির কেরিন। সািহত্য, পত্র-পত্িরকা, িফল্ম ও
ইিতহােসর বইেয় িতিরশ লাখ িনহেতর েয তথ্যিট েদয়া হয় েসিট মাঠ
পর্যােয় েকান রূপ জিরপ বা তথ্য সংগ্রহ না কেরই। বলা হয় িনতান্তই
লাগামহীন অনুমােনর িভত্িতেত। ফেল েকান িবেবকমান মানুেষর কােছ িক
েস তথ্য িবশ্বাসেযাগ্য হয়? একাত্তেরর যুদ্েধ কতজন িনহত হেলা েসিট
গণনা করার সামর্থ্য েয সরকােরর িছল না –িবষয়িট আেদৗ তা নয়। তেব
না করার কারণিট অন্যত্র। িনহতেদর সংখ্যা িনর্ণেয়র েস কাজিট তারা
কেরিন িনেজেদর রটােনা িবশাল িমথ্যােক লুকােনার স্বার্েথ। অথচ
সত্য আিবস্কার করা প্রিতিট িবেবকমান মানুেষর অিত েমৗিলক দািয়ত্ব।
একমাত্র িমথ্যাচারীরাই সত্য আিবস্কাের উদাসীন হেত পাের। গুরুতর
অপরাধিট এখােন সত্য লুকােনার –ইসলােম যা মহাপাপ।
িতিরশ

লাখ

নয়,

এমন

িক

এক

একজেনর

মৃত্যুও

েবদনাদায়ক

এবং

অনাকাঙ্িখত। িকন্তু েস গভীর েবদনািট িমথ্যা বলার ন্যায় পােপর
অনুমিত েদয় না। েকান েবদনাদায়ক ঘটনার সােথ িমথ্যার িমশ্রন ঘটেল
েসিট বরং কদর্যকর এবং িনন্দনীয় হয়। ঘটনা যত নৃশংস ও েবদনাদায়কই
েহাক, িনহেতর সংখ্যা বািড়েয় বলেল তােত সম্মান বােড় না। বরং
িমথ্যাবাদী রূেপ েদেশ-িবেদেশ েহয় হেত হয়। িমথ্যার িমশ্রেন তখন
কলংিকত হয় েদেশর ইিতহাস। স্বাধীনতার মর্যাদা বাড়ােত েসিট জরুরীও
নয়। তাছাড়া জনগণ ও নতুন প্রজন্েমর উপর এমন িমথ্যাচােরর কুফলিটও
িক কম? এেত প্রিতষ্ঠা পায় িমথ্যা বলার সংস্কৃিত; এবং জন-জীবেন
গেড় উেঠ প্রিত পেদ িমথ্যা বলার অভ্যাস। তেব বাংলােদেশর ইিতহাস
িনেয় িমথ্যা বলার িবশাল রাজৈনিতক উপেযাগীতা আেছ;েসিট ভারেতর
স্বার্থেসবী বাঙালী জাতীয়তাবাদীেদর কােছ। তােদর কােছ িবশাল
আকােরর িমথ্যার প্রেয়াজনিট িছল মূলত একাত্তেরর যুদ্ধকােল বাঙালী
মুসিলমেদর মােঝ েয ভাতৃঘািত িবভক্িত, যুদ্ধ ও ঘৃনা সৃষ্িট হেয়িছল
েসিটেক যুগ যুগ বাঁিচেয় রাখার তািগেদ। তােত সহজ হয় বাংলােদশীেদর
দীর্ঘকাল িবভক্ত ও পঙ্গু রাখা। শক্িতশালী বাংলােদেশর িনর্মাণ
েরােধ ও ইসলােমর উত্থান প্রিতেরােধ এমন িমথ্যাচারই হেলা তােদর
প্রধান অস্ত্র। ভারত এবং ভারত-েসবী েনতাকর্মী, সাংস্কৃিতক কর্মী
ও বুদ্িধজীবীরা এজন্যই েস িমথ্যােক বাঁিচেয় রাখেত এেতা সেচষ্ট।
ফেল চায় না, িনহতেদর সিঠক সংখ্যা িনর্ণেয় েকান জিরপ েহাক।

েকন এ িবশাল িমথ্যা?
পািকস্তােনর িবরুদ্েধ ভারত এবং ভারতপন্থী আওয়ামী লীগ ও তার
িমত্রেদর
সবেচেয়
বড়
িমথ্যািট
হেলা,একাত্তের
পািকস্তান
েসনাবািহনীর সামিরক এ্যাকশেনর মূল লক্ষ্যিট িছল বাঙালী িনর্মূল।
বলা হয়, তারা নািক শুধু বাংলার মািট চাইেতা,মানুষ নয়! িনহত িতিরশ
লােখর িকসসা মূলত েস িমথ্যােক প্রিতষ্িঠত করার লক্ষ্েয। যােদর
িবরুদ্েধ সােড় সাত েকািট বাঙালী িনর্মূেলর অিভেযাগ, তােদর হােত
৩০ লােখর কম িনহত হেল িক েস অিভেযাগ িবশ্বাসেযাগ্য বানােনা যায়?
িহটলার ৬০ লাখ ইহুদী হত্যা কেরিছল। িহটলার েয ইহুদীেদর িনর্মুল
চাইেতা -েসিট অেনেকই তাই িবশ্বাস কের িনেয়িছল। ফেল নয় মােস
কমপক্েষ ৩০ লাখ বাঙালী িনহত না হেল পািকস্তান সরকারর িবরুদ্েধ
বাঙালী িনর্মূেলর অিভেযাগিট েদেশ-িবেদেশ গ্রহণেযাগ্য বানােনা যায়
েকমেন? িতিরশ লােখর তথ্যিট আিবস্কৃত হেয়েছ তাই রাজৈনিতক
প্রেয়াজেন। মােঠ ময়দােন গণনাকাির নািমেয় কত জন মারা েগল েস িহসাব
িনেল পািকস্তানীেদর িবরুদ্েধ মুিজেবর অিভেযাগিট ডাহা িমথ্যা

প্রমািণত হেতা,েসিট েখাদ মুিজবও জানেতন। তাই একাত্তেরর িনহতেদর
সিঠক সংখ্যা সংগ্রহেক িতিন িনেজর রাজনীিতর জন্য অিতশয় ক্ষিতকর
েভেবেছন। িমথ্যাচারীরা একই কারেণ প্রিত যুেগ সত্েযর িবরুদ্েধ
দাঁড়ায়। একই েচতনা কাজ কের আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীেদর মােঝও।
নইেল আজও িক সিঠক পিরসংখ্যান েবর করা এেতা কিঠন? িনহত আপনজনেদর
কথা েকান পিরবার িক শতবছেরও ভূেল? ফেল একাত্তেরর িনহতেদর স্মৃিত
মাত্র ৪০ বা ৫০ বছেরই তারা ভূেল বসেব -েসিটও িক িবশ্বাস করা যায়?
অেনেকর িবশ্বাস, িতিরশ লােখর সংখ্যািট আিবস্কার কেরেছ ভারত।
ভারেতর এেজন্ডা শুধু পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদশ সৃষ্িট করাই িছল
না, পািকস্তানীেদরেক িবশ্েবর দরবাের িহংস্র, বর্বর ও কুৎিসত রূেপ
িচত্িরত করািটও। েস সােথ িনেজেক মানবতার অবতার রূেপ জািহর করা।
অথচ ভারেত সংখ্যালঘু িনর্মূেল িবগত ৬০ বছের যতগুিল সাম্প্রদািয়ক
দাঙ্গা হেয়েছ তা িবশ্েবর তাবত েদেশও হয়িন। িনেজর স্বার্েথ ভারত
চায়, উপমহােদেশর মুসিলমেদর বাঙালী-অবাঙ্গলী, পািকস্তানপন্থী ও
পািকস্তান-িবেরাধী এরূপ নানা পিরচেয় িবভক্ত রাখা। পািকস্তান েথেক
েফরার পেথ েশখ মুিজব যখন লন্ডন আেসন তখন
কর্মকর্তােদর পক্ষ েথেক িনহত িতিরশ লােখর

ভারতীয়
তথ্যিট

হাইকিমশেনর
তাঁর কােন

প্রথেম ঢুিকেয় েদয়া হয়। ভারতই েয এ সংখ্যার জনক েস অিভমতিট
প্রখ্যাত মার্িকন গেবষক Professor Richard Sisson এবং Professor
Leo Rose এর। ভারত-প্রদত্ত এ তথ্য িনেয় সন্েদহ করার সাহস েশখ
মুিজেবর িছল না। এবং িছল না ভারতেক িমথ্যুক রূেপ প্রমািনত করায়
তাঁর সামান্যতম আগ্রহ। বরং মুিজব ও তার সহচরগণ তখন কৃতজ্ঞতায়
ভারত বন্দনায় মগ্ন। তাছাড়া পািকস্তােনর িবরুদ্েধ ঘৃনােক বাঁিচেয়
রাখায় মধ্েয ভারেতর ন্যায় িতিনও িনেজর রাজৈনিতক লাভ েদেখিছেলন।
তাই মুিজব সরকােরর পক্ষ েথেক িনহত িতিরশ লােখর সংখ্যািট প্রচার
করা হয় এবং ইিতহােসর গ্রন্থাবিলেত তুেল ধরা হয় েকানরূপ জিরপ না
কেরই।

িতিরশ লাখ ও ইেমজ সংকট
িনহত িতিরশ লােখর তথ্যিট িবেদশী সাংবািদকগণও প্রথম িদেক েকানরূপ
িবচার-িবশ্েলষণ না কেরই প্রচার করেত থােক। িবিভন্ন েদেশর
পত্িরকায় িনহতেদর সংখ্যা েস সময় িতিরশ লাখ বেলই ছাপা হয়। তেব
তারা
উল্েলখ
করেতা,পিরসংখ্যানিট
বাংলােদশ
সরকােরর
েদয়া।
সাংবািদকগণ গেবষক,িবেশষজ্ঞ বা িবচারক নন। তােদর কাজ মােঠ েনেম

জিরপ করা নয়। তােদর েপশা,েদেশর ক্ষমতাসীন সরকার বা অন্য পক্ষ িক
বেল েসিটই হুবহু প্রচার করা। মজার ব্যাপার হেলা, আওয়ামী
বুদ্িধজীবী ও রাজৈনিতক েনতাকর্মীগণ িবেদশী সাংবািদকেদর েসসব
িরেপার্টগুিলেক আবার িনেজেদর পিরসংখ্যােনর পক্েষ দিলল রূেপ েপশ
কের। এবং েসগুিলেক আদালেত সাক্ষ্য রূেপ েপশ করেছ একাত্তেরর
পািকস্তানপন্থীেদর ফাঁসীেত ঝুলােনার লক্ষ্েয। িকন্তু িবেদশীেদর
কােছ এ সংখ্যািট সহসাই অিত অিবশ্বাস্য বড় রকেমর িমথ্যা রূেপ গণ্য
হয়। এেত সংকেট পেড় বাংলােদেশর ইেমজ। প্লাবেন বা ভূিমকম্েপ েয
পিরবােরর িনহেতর সংখ্যা এক বা দুইজন, েস পিরবারিট যিদ বািড়েয় চার
জন বেল প্রচার কের -তেব িক েস পিরবােরর সম্মান থােক? আন্তর্জািতক
সমােজ বাংলােদেশর ইজ্জেতর িবরুদ্েধ সবেচেয় গ্লািনকর কটাক্ষ শুরু
হয় মূলত িনহেতর সংখ্যা িতিরশ লাখ রটনা করার পর েথেক। তার িকছু
উদাহরন েদয়া যাক। েস সময় মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর প্েরিসেডন্ট
িছেলন িরচার্ড িনক্সন। তাঁর িনরাপত্তা িবষয়ক উপেদষ্টা িছেলন
েহনির িকিসঞ্জার। িতিরশ লক্ষিট মার্িকন প্রশাসেনর কর্মকর্তােদর
কােছ কতটা উদ্ভট ও অিবশ্বাস্য েলেগিছল েসিট ফুেট উেঠেছ েস সমেয়র
মার্িকন েসক্েরটাির অব স্েটট (পররাষ্ট মন্ত্রী) িম. উইিলয়াম
রজার্েসর সােথ েহনির িকিসঞ্জােরর আলােপ। িকিসঞ্জার রজার্সেক
বেলিছেলন: “Do you remember when they said there were 1000
bodies and they had the graves and they couldn’t find 20?”
অনুবাদঃ আপনার িক মেন আেছ যখন তারা (বাংলােদশীরা) বেলিছল েয এক
হাজার মৃতেদহ আেছ এবং তােদর কবরও আেছ। অথচ তারা খুঁেজ িবশ জনও
পায়িন। েহনির িকিসঞ্জােরর এই একিট বাক্েযর মধ্য িদেয়ই ফুেট উেঠেছ
িনহত িতিরশ লােখর তথ্যিট তােদর কােছ কতটা বড় রকেমর অিবশ্বাস্য
িমথ্যা মেন হেয়েছ।
িনহতেদর সংখ্যা ও গণকবর িনেয় কঠাক্ষিট শুধু েহনির িকিসঞ্জােরর
একার নয়। একই রূপ কঠাক্ষ কেরেছন লন্ডেনর ৈদিনক গার্িডয়ািন
পত্িরকার William Drummond। িতিন ১৯৭২ েয়র জুেন এক িনবন্েধ
িলেখিছেলন, “Of course, there are ‘mass graves’ all over
Bangladesh. But nobody, not even the most rabid Pakistanihater, has yet asserted that all these mass graves account for
more than about 1,000 victims. Furthermore, because a body is
found in a mass grave does not necessarily mean that the
victim was killed by the Pakistani Army”. অনুবাদঃ “অবশ্যই
বাংলােদশ জুেড় গণ-কবর রেয়েছ। িকন্তু েকউই –এমনিক যারা চরম ভােব
পািকস্তান িবদ্েবষী তারাও এেতাটা প্রত্যেয়র সােথ বলেত পািরিন েয,

েস সব গণকবের সব িমিলেয় এক হাজােরর েবশী লাশ আেছ। উপরুন্ত,
গণকবের লাশ পাওয়া েগেলই েসিট প্রমািণত হয় না েয,েস ব্যক্িত
পািকস্তােন আর্িমর হােত িনহত হেয়িছল।”
িতিন আেরা িলেখন, “Killing fields and mass graves were claimed
to be everywhere, but none was forensically exhumed and
examined in a transparent manner, not even the one in Dhaka
University. Moreover, the finding of someone’s remain cannot
clarify, unless scientifically demonstrated, whether the
person was Bengali and non-Bengali, combatant or noncombatant, whether death took palce in the 1971 war, or
whether it was caused by the Pakistan Army”. অনুবাদঃ “বলা হয়,
বধ্যভূিম ও গণকবর ছিড়েয় আেছ সর্বত্র। িকন্তু েকাথাও এ অবিধ লাশেক
কবর েথেক েবর কের স্বচ্ছ ও িনরেপক্ষ ময়নাতদন্েতর আেয়াজন করা
হয়িন। এমন িক ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়ও নয়। তাছাড়া কােরা মরেদেহর
েপেলই েস িক বাঙালী না অবাঙালী িছল, েযাদ্ধা না অেযাদ্ধা িছল বা
উিনশ শ’ একাত্তের পািকস্তান েসনাবািহনীর হােত িনহত হেয়িছল -েসিট
প্রমািণত হয় না। এর জন্য প্রেয়াজন িবজ্ঞানসম্মত পরীক্ষািনরীক্ষার।” অথচ বাংলােদেশ েসরূপ েকান পরীক্ষা-িনরীক্ষার আেয়াজন
হয়িন। কারা মারা েগল, কতজন মারা েগল এবং কােদর হােত মারা েগল,
েসিট িনর্ধািরত হেয়েছ িনছক রাজৈনিতক উদ্েদশ্েয। এবং গুজেবর
িভত্িতেত। েস গুজেবর িপছেন কাজ কেরিছল রাজৈনিতক মতলব। তাই ইিতহাস
েথেক ইচ্ছাকৃত ভােবই বাদ েদয়া হেয়েছ িনহত হাজার হাজার অবাঙালী ও
পািকস্তানপন্থীেদর সংখ্যা।
William Drummond েলেখন, “The field investigation by the Home
Ministry of Bangladesh in 1972 had turned up about 2,000
complaints of deaths at the hands of the Pakistan Army”.
অনুবাদঃ “১৯৭২ সােল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় মাঠ পর্যােয় তদন্ত
কের, েস তদন্েত পািকস্তান আর্িমর হােত প্রায় দুই হাজার িনহত
হওয়ার অিভেযাগ আেস।” িতিন আেরা েলেখন “The Pakistan Army did
kill, but the Bangladeshi claims were blown out of proportion
undermining their credibility”. অনুবাদঃ “পািকস্তান আর্িম মানুষ
হত্যা কেরেছ, িকন্তু বাংলােদশীরা িনহতেদর সংখ্যা এেতাটাই ফুিলেয়
ফাঁিপেয় েপেশ কেরেছ েয তােত েস দাবীর িবশ্বাস-েযাগ্যতাই িবনষ্ট
হেয়েছ।”
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পত্িরকায় “The Missing Millions” িশেরানামায় িলেখিছেলন, “This
figure of three million deaths, which the Sheikh has repeated
several times since he returned to Bangladesh in early
January, has been carried uncritically in sections of world
press. Through repeatation such a claim gains a validity of
its own and gradually evolves from assertion to fact needing
no attribution. My judgment, based on numerous trips around
Bangladesh and extensive discussions with many people at the
village level as well as in the government, is that the three
million death figure is an exaggeration so gross as to be
absurd.” অনুবাদঃ “িনহত িতিরশ লােখর তথ্যিট যা েশখ মুিজব
বাংলােদেশর েফরার পর জানুয়ািরর প্রথম িদেক কেয়কবার বেলেছন তা
িবশ্েবর েকান েকান পত্র-পত্িরকা েকানরূপ িবচার-িবেবচনা না কেরই
প্রচার কেরেছ। বার বার প্রচােরর ফেল এ দাবীিট গ্রহণেযাগ্যতা পায়,
এবং ধীের ধীের েসিট িনছক অনুমান েথেক সত্য ঘটনায় পিরণত হয়।
অন্যরা এর িনেয় অিভমত ব্যক্ত করার প্রেয়াজনও েবাধ কেরিন। িকন্তু
বাংলােদেশ অসংখ্যবার ভ্রমন এবং েসখােন গ্রাম পর্যােয় ও সরকাির
মহেল বহু েলােকর সােথ িবষদ আেলাপ আেলাচনার প্েরক্িষেত আমার ধারণা
জন্েমেছ, িতিরশ লাখ িনহত হওয়ার তথ্যিট অিবশ্বাস্য রকেমর
অিতরঞ্িজত।”
কােরা কােরা অিভমত, পািকস্তান েথেক বাংলােদেশ যাওয়ার পেথ লন্ডেন
এেস িতিন যুদ্েধ িনহতেদর সংখ্যা জানেত েচেয়িছেলন। তখন তাঁর সােথ
িছল িবিবিসর তৎকালীন সাংবািদক জনাব িসরাজুর রহমান। িতিন তাঁেক
আনুমািনক িতন লােখর কথা বেলিছেলন। সম্প্রিত লন্ডেনর গার্িডয়ান
পত্িরকায় প্রকািশত একিট িচিঠেত জনাব িসরাজুর রহমান েস কথািট
উল্েলখও কেরেছন। তেব জনাব িসরাজুর রহমান েয িতন লােখর তথ্যিট
িদেয়েছন েসিটও িছল সম্পূর্ণ অনুমােনর উপর। যুদ্ধকালীন ৯ মােস
িতিন একবােরর জন্যও বাংলােদেশ যানিন, ফেল মাঠ পর্যােয়র েকান
ধারণা তাঁরও িছল না। িতন লােখর তথ্যিট িতিনও আিবস্কার কেরেছন
লন্ডন বেস,এবং েসিট যুদ্ধকালীন প্রচািরত গুজেবর উপর িভত্িত কের।
অপরিদেক ঢাকায় েনেম সাংবািদকেদর প্রশ্েনর জবােব িসরাজুর রহমােনর
বলা েস িতন লাখেকই িতন িমিলয়ন তথা িতিরশ লাখ বেলেছন। েশখ মুিজেবর
মুেখ িতিরশ লােখর কথা শুেন ঢাকা েথেক েস সংখ্যা িনেয় িরেপার্ট
কেরিছেলন
লন্ডেনর
“িদ
টাইম”
পত্িরকার
িরেপার্টার
িপটার
হ্যােযলহার্স্ট, এবং তা ১৯৭২ সােলর ১১ জানুয়াির সংখ্যায় ছাপা
হেয়িছল। েসিদন েয িরেপার্টিট ছাপা হেয়িছল তা হলঃ In his first

public rally in independent Bangladesh Mujib reported to have
said, “I have discovered that they have killed three million
of my people”. অনুবাদঃ “স্বাধীন বাংলােদেশ তাঁর প্রথম জনসভায়
েশখ মুিজব বেলন, আিম জানেত েপেরিছ তারা আমার িতিরশ লাখ মানুষেক
হত্যা কেরেছ।” তাঁর েস িরেপার্েটর পর েস সংখ্যািট িবশ্বময় প্রচার
পায়। েশখ মুিজব ভূেল িতন লাখেক িতন িমিলয়ন বেলিছেলন, না ইচ্ছা
কেরই িতিরশ লাখ বেলিছেলন েসিট একমাত্র িতিনই বলেত পােরন। তেব
িতিরশ লােখর িপছেন েয েকান প্রামান্য দিলল েনই -েসিট িনেয় এ
িবশ্েবর কােরাই েকান দ্িবমত েনই। তাই শুরু েথেকই এ সংখ্যািট ভূয়া
এবং অিবশ্বাস্যই রেয় েগেছ। এখােন লক্ষনীয় হল, মুিজব শুধু
পািকস্তােনর েসনাবািহনীর হােত িনহত বাঙালীর সংখ্যা িতন িমিলয়ন
বেলেছন। েয িবপুল সংখ্যক অবাঙালীরা বাঙালীর হােত িনহত হেয়েছ েস
িতন িমিলয়েনর মােঝ তােদর উল্েলখ নাই। সম্ভবত অবাঙালীেদর িনহত
হওয়ার িবষয়িট তার দৃষ্িটেত েকান েবদনাদায়ক সিহংস ঘটনা মেন হয়িন।

২৫ মার্েচর িমিলটাির এ্যাকশন এবং িমথ্যাচার
িমথ্যাচার েয শুধু একাত্তেরর যুদ্েধ িনহেতর সংখ্যা িনেয় হেয়েছ তা
নয়, প্রকাণ্ড িমথ্যাচার হেয়েছ ২৫ মার্েচর ঢাকায় রােতর হত্যাকাণ্ড
িনেয়। বলা হয়, পাক-বািহনী ২৫েশ মার্েচর এক রােতই ঢাকা শহের ৬০
হাজার মানুষেক হত্যা কেরেছ। বলা হচ্েছ, এ ৬০ হাজােরর মধ্েয িছল
ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র ছাত্র িশক্ষক, এবং ঢাকায় বসবাসরত িহন্দুরা।
কােদর িসদ্িদকীর দাবী, ২৫েশ মার্েচর মাত্র এক রােত সারা েদেশ িতন
েথেক পাঁচ লাখ বাঙালীেক হত্যা করা হয়। ( কােদর িসদ্িদকী, ১৯৯৭)
িহটলার বহু লক্ষ মানুষেক হত্যা কেরিছল। তার হােত অেনক গুেলা
গ্যাস েচম্বার িছল। িকন্তু েস হত্যাকাণ্েড িহটলােরর কেয়কিট বছর
েলেগিছল। আর পািকস্তান েসনাবািহনী ২৫েশ মার্েচর মাঝ রােত হামলা
শুরু কের সকাল হওয়ার আেগই ৬০ হাজার মানুষেক শুধু হত্যাই কেরিন,
তােদর লাশও নািক গােয়ব কেরিছল! এবং এমন ভােব গােয়ব কেরিছল েয
আওয়ামী লীেগর সরকার তােদর শাসনামেল েস ৬০ হাজার মানুেষর কবর বা
হাড্িডর সন্ধান করেত পারেলা না! েকান সুস্থ িবেবক বুদ্িধর মানুষ
িক এমন কািহনী িবশ্বাস করেত পাের? অথচ ভারত-ভক্ত বাঙালীরা েসিট
শুধু িবশ্বাসই কের না, তা িনেয় সািহত্য রচনা কের,ইিতহাস েলেখ,
নাটক কের এবং িফল্মও বানায়। বাংলােদেশর ইিতহাস এরূপ কািহনীেত
ভরপুর। এিট সত্য, পাক বািহনী একাত্তের আওয়ামী লীগ ও তার িমত্রেদর
রাজৈনিতক প্রিতপক্ষ িছল। িকন্তু মানিবক মূল্যেবাধ িক এ অনুমিত

েদয়, প্রিতপক্েষর িবরুদ্েধ িমথ্যা বলেত হেব? আওয়ামী লীগ ও তার
িমত্রেদর আেরা দাবী, একাত্তেরর ৯ মােস ধর্িষতা বা শ্লীলতাহানীর
িশকার হেয়িছল আড়াই লক্ষ বাঙালী মিহলা।-(Shahriar Kabir, 2010)।
ধর্িষতােদর সংখ্যা বািড়েয় েকউ ৪ লাখ, েকউ বা ৫ লাখও বলেছ। সংখ্যা
িনেয় েক কতটা হাঁক িদেব েসটা েযন েখয়াল খুিশর ব্যাপার। প্রমাণ বা
পিরসংখ্যান েপেশর েযেহতু বাধ্যবাধকতা েনই, ফেল বািতক েবেড়েছ
সংখ্যা বািড়েয় চমক সৃষ্িট করা! যুদ্ধকালীন সমেয় বাংলােদেশ
একিদেনর জন্য না থাকেল িক হেব, েশখ মুিজবও েতমিন হাঁক িদেয়িছেলন
৩০ লােখর। এভােব িক েকান েদেশর ইিতহাস েলখা হয়? অথচ বাংলােদেশ
েসিটই হেয়েছ।
বলা হয়, একাত্তেরর ২৫ মার্েচর রােত ঢাকার রাস্তায় নােম পািকস্তান
আর্মীর ট্যাংেকর বহর। েনেমিছল হাজার হাজার ৈসিনক। ট্যাংেকর
েগালায় ধ্বংসযজ্েঞ পিরণত ঢাকা িবশ্বিবদ্যালয় এলাকা। তােত মারা
পেড়িছল ৬০ হাজার মানুষ। যার মধ্েয িবপুল সংখ্যায় িছল ছাত্রছাত্ির। িকন্তু েস রােত কতগুিল ট্যাংক রাস্তায় েনেমিছল, েকান
েকান রাস্তা িদেয় েস ট্যাংকগুেলা িগেয়িছল এবং েস ট্যাংেকর েগালায়
কতগুেলা ঘরবাড়ী, দালানেকাঠা ধ্বংস হেয়িছল েস িহসাব বাংলােদেশর
ইিতহােস েমেল না। িনহত মানুেষর নাম-িঠকানাও েমেলনা। কতজন ৈসন্য
রাস্তায় েনেমিছল েস ইিতহাসও েনই। পঁিচেশ মার্চ রােতর ইিতহাস
সংগ্রহ কেরেছন গেবষক শর্িমলা েবাস। েস কােজ িতিন পািকস্তান
িগেয়িছেলন। ২৫ মার্েচর রােত েসনাবািহনীর েয অিফসােরর অপােরশেনর
উপর দািয়ত্ব িছল তাঁর নাম েল. কর্েনল (পের ব্িরেগডয়ার) তাজ।
অপােরশন চািলেয়িছল ৩২ পাঞ্জাব েরিজেমন্ট। তাঁর িরেপার্ট অনুযায়ী
েস অপােরশেন ইকবাল হেল মারা যায় ১২ জন, জগন্নাথ হেল ৩২ জন এবং
েরােকয়া হেল ৭ জন। েরােকয়া হেল মৃতেদর সবাই িছল েস হেলর পুরুষ
কর্মচাির। েকান ছাত্রী বা নারী েসখােন মারা যায়িন। সর্বেমাট মারা
যায় ৩০০ জন। সামিরক অিফসারেদর ওয়ারেলস আেলাচনার েরকর্ড েথেকও
জানা যায় মৃেতর সংখ্যা িছল প্রায় ৩০০ জন।–(শর্িমলা েবাস, ২০১১)।
২৫ মার্েচর রােত িনহত প্রেফসর েজািতর্ময় গুহাথাকুরতার কন্যা
প্রেফসর েমঘনা গুহাথাকুরতাও বেলন েস রােত মারা িগেয়িছল ৩০০
জন।–(েমঘনা গুহাথাকুরতা)। ২৫ মার্চ রােত ট্যাংক বািহনীর সােথ
িযিন িছেলন তার সােথ শর্িমলা েবাস িনেজ কথা বেলেছন। উক্ত
অিফসােরর নাম, েল. মুহাম্মদ আলী শাহ। িতিন িছেলন ১৮ পাঞ্জােবর।
তাঁর কথা, “ঐ রােত সমগ্র ঢাকা শহের নামােনা হয় মাত্র িতনিট
ট্যাংক। এ ট্যাংকগুেলার মূল কাজ িছল শক্িতর প্রদর্শনী”। িতিন
আেরা বেলন, “েস রােত ঐ ট্যাংকগুেলার মুল কামানিট একিট বােরর

জন্যও ব্যবহৃত হয়িন। তেব আওয়াজ সৃষ্িটর জন্য পােশর দুেটা েছাট
কামান েথেক মােঝ মােঝ েগালা েছাড়া হেয়িছল”। িতিন আেরা বেলন,
“তাঁর েলােকরা ট্যাংক িতনিট িনেয় শুধু প্রধান প্রধান রাস্তা
িদেয়ই চেলিছল, েকান আবািসক এলাকােত ঢুেকিন। িনউ মার্েকট বা
িবশ্বিবদ্যালয় এলাকােতও নয়।”
ঢাকা িবশ্বিবদ্যালেয়র েরােকয়া হেলর ছাত্রীেদর উপর পািকস্তানী
ৈসন্যেদর বলাৎকার এবং বলৎকার েশেষ হত্যার ঘটনা বাংলােদেশর
ইিতহােস একিট বহুল আেলািচত িবষয়। েস অিভেযাগ কতটুকু সত্য েসিট
গুরুতর গেবষণা ও িবেবচনার িবষয়। েস সময় েরােকয়া হেলর প্েরােভাষ্ট
িছেলন েবগম আখতার ইমাম। িতিন বেলন, েরােকয়া হেল সর্বেমাট ৮০০ জন
ছাত্রীর জন্য স্থান িছল। ২৫ মার্েচর আেগই প্রায় সকল ছাত্রী
েহাস্েটল ত্যাগ কের। মাত্র ৭ জন ছাত্রী েথেক যায়। তােদরেক সােহরা
খাতুন নােম একজন হাউস িটউটেরর বাসায় েপৗঁেছ েদয়া হয়। তােদর সবাই
িনরাপদ িছল এবং ২৭ মার্চ তারা তােদর অিভভাবকেদর সােথ েহাস্েটল
েথেক চেল যায়। একই রূপ িববরণ িদেয়েছন,তৎকােল ঢাকা িবশ্ব
িবদ্যালেয়র িভিস প্রেফসর জনাব ড. সাজ্জাদ েহােসন তাঁর “একাত্তেরর
স্মৃিত” বইেত।

প্রিত ২৫ জেন একজেনর মৃত্যু!
িতিরশ লােখর অর্থ িতন িমিলয়ন। একাত্তের বাংলােদেশর েমাট জনসংখ্যা
িছল সােড় সাত েকািট অর্থাৎ ৭৫ িমিলয়ন। েয েকান স্কুল ছাত্রও
িহসাব কের েবর করেত পাের, সােড় ৭ েকািটর (৭৫ িমিলয়ন) মােঝ িতিরশ
লাখ (িতন িমিলয়ন) মানুেষর মৃত্যু হেল প্রিত ২৫ জেন একজনেক মারা
েযেত হয়। েয গ্রােম ১ হাজার মানুেষর বাস েস গ্রােম মারা েযেত হয়
৪০ জনেক। ঘটনাক্রেম েস গ্রােম েকউ মারা না েগেল পরবর্তী গ্রামিট
যিদ হয় ১ হাজার মানুেষর বসবাস তেব েসখান েথেক মারা েযেত হেব
কমপক্েষ ৮০ জনেক। েয থানায় ১ লাখ মানুেষর বাস েসখােন মারা েযেত
হেব ৪ হাজার মানুষেক। প্রিত থানায় ও প্রিত গ্রােম মৃত্যুর সংখ্যা
এ হাের না হেল ৩০ লােখর সংখ্যা পূরণ হেব না। তাছাড়া ৯ মােস িতিরশ
লাখ মানুষেক হত্যা করেত হেল প্রিতিদন গেড় ১১, ১১১ জনেক হত্যা
করেত হয়। ১৯৭১’েয় বাংলােদশ িছল একিট গ্রামীন জনসংখ্যা অধ্যুিষত
একিট েদশ যার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ জনগণই বাস করেতা গ্রােম।
েসনাবািহনীর পক্েষ েযেহতু প্রায় ৭০ হাজার গ্রােমর মােঝ ১০%
গ্রােম েপৗঁছােত হেল নদীনালা, দ্বীপ, িবল, হাওর ও চের পিরপূর্ণ ৭

হাজার গ্রােম েপৗঁছেত হয়। েসিট িক পািকস্তান েসনাবািহনীর পক্েষ ৯
মােস েপৗঁছা সম্ভব িছল? ফেল সহেজই ধারণা করা যায় পািকস্তান
েসনাবািহনী শতকরা ৯৫ ভাগ গ্রােমও েপৗঁছেত পািরিন। ফেল িতিরশ
লােখর িবপুল হত্যাকান্ডিট ঘটােত হেতা েজলা, মহকুমা বা উপেজলা
শহের। তখন পাড়ায় পাড়ায় অসংখ্য নারীেক ধর্িষতা হেত হেতা। এিট িক
তাই িবশ্বাসেযাগ্য? েস সময় তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােন পাক-বািহনীর
প্রকৃত ৈসন্য সংখ্যা িছল প্রায় ৪৫ হাজার। -(েজনােরল িনয়াজী,
২০০১)। যুদ্ধবন্িধ রূেপ েযসব পািকস্তানীেদর ভারেত িনেয় যাওয়া হয়
তােদর মধ্েয অেনেক িছল েবসামিরক ব্যক্িত ও তােদর পিরবােরর সদস্য।
৪৫ হাজার পািকস্তানী ৈসন্েযর পক্েষ িক সম্ভব িছল িবল-হাওর,নদীনালা,দ্বীপ ও চরাভূিমেত পিরপূর্ণ একিট েদেশর প্রায় ৭০ হাজার
গ্রােম েপৗছােনা? প্রিতিট গ্রাম দূের থাক প্রিতিট ইউিনয়েনও িক
তারা েযেত েপেরিছল? প্রকৃত সত্য হল, যুদ্ধকালীন ৯ মােস অিধকাংশ
গ্রাম দূের থাক, অিধকাংশ ইউিনয়েনও পাক বািহনী েপৗঁছেত পািরিন।
প্রিতিট গ্রােম ও ইউিনয়েন েগেল সীমান্েত যুদ্ধ করেলা কারা? কারা
পাহারা িদল েদেশর িবমান বন্দর, নদীবন্দর, সবগুেলা েজলা-শহর ও
রাজধানী? ৩০ লাখ মানুেষর িনহত হওয়ার এ তথ্য িবশ্েবর দরবাের
গ্রহণেযাগ্য হওয়া দূের থাক, িবশ্বাসেযাগ্য হেত পােরিন বহু ভারতীয়
সািমিরক অিফসােরর কােছও। ভারতীয় রাজনীিতিবদগণ িতিরশ লােখর পক্েষ
যতই বলুক, যুদ্েধ সংশ্িলষ্ট েকান েকান ভারতীয় েজনােরলেদর কােছ
এিট হাস্যকর িমথ্যা। িবিভন্ন পত্র-পত্িরকায় তােদর েস অিভমত একবার
নয়, বহুবার প্রকাশ েপেয়েছ।

পািকস্তান সরকােরর িরেপার্ট
একাত্তেরর িনহতেদর িনেয় বাংলােদেশ সরকার েকান িহসাব িনকােশর
ব্যবস্থা না করেলও পািকস্তান সরকার েসিটর অনুসন্ধােন একিট তদন্ত
কিমিট গঠন কেরিছল। েস কিমশেনর প্রধান িছেলন পািকস্তান সুপ্িরম
েকার্েটর প্রধান িবচারপিত হামদূর রহমান। ইিন িনেজ একজন বাঙালী।
উক্ত কিমশন একাত্তের িতিরশ লােখর সংখ্যািটেক “altogather
fantastic and fanciful” বেলেছন। বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায়
“সম্পূর্ণ উদ্ভট এবং কল্পনাপ্রসূত”। পািকস্তান েসনাবািহনীর
েজনােরল েহডেকায়ার্টােরর িহসাব মেত পািকস্তান েসনাবািহনীর হােত
২৬ হাজার মানুেষর মৃত্যু হেয়েছ। এই সংখ্যািট পাওয়া যায় তৎকালীন
আর্িমর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্েডর পক্ষ েথেক েহড েকায়ার্টারেক েদয়া
প্রিতিদেনর িসচুেয়শন িরেপার্ট েথেক। তেব িবচারপিত হামদূর রহমান

মেন কেরন এ সংখ্যািটও অিতরঞ্িজত। কারণ তখন আর্িমর েলােকরা
িবিভন্ন
অপরােশেন
মুক্িতবািহনীর
িবরুদ্েধ
তােদর
অপােরশনেক
গুরুত্বপূর্ণ ও সফল েদখােত িগেয় িনহত শত্রুর সংখ্যা েবশী েবশী
কের েদখােত পাের। তেব এ ২৬ হাজােরর মােঝ বাঙালীেদর হােত িনহত
িবহারী বা অবাঙালীেদর েকান পিরসংখ্যান নাই। িনহত অবাঙালীেদর
সংখ্যা অিনবার্য কারেণই এর েচেয় অেনক েবশী হেব। কারণ, খুলনার
ক্িরেসন্ট জুট িমল, শান্তাহার, চট্টগ্রাম, যেশার, পাকিশ,
ৈসয়দপুর, ময়মনিসংহ, কুষ্িটয়ার ন্যায় প্রিতিট স্থােন অবাঙালীেদর
েথেক েবেছ েবেছ শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেদর হত্যা করা হয়িন, বরং
গণহত্যার িশকার হেয়িছল অবাঙালী নারী, পুরুষ, িশশু ও বৃদ্ধরা।
শর্িমলা েবাস মেন কেরন,একাত্তের িনহতেদর সর্বেমাট সংখ্যা ৫০
হাজার েথেক এক লাখ হেত পাের। এর মধ্েয পািকস্তানী েসনাবািহনীর
সদস্যরাও রেয়েছ। ভারতীয় েজনােরল জ্যাকেবর িহসাব মেত ২৬ মার্চ
েথেক ১৬ িডেসম্বর পর্যন্ত সমেয় পািকস্তানী েসনাবািহনীর সদস্য
মারা েগেছ ৬,৭৬১ জন। -(Jacob, 2001)। আহত হেয়েছ ৮ হাজার। আর
েজনােরল িনয়াজীর িহসাব মেত েতসরা িডেসম্বর অবিধ প্রায় ৪ হাজার
পািকস্তানী ৈসন্েযর মৃত্যু ঘেট, আহত হয় আেরা ৪ হাজার।-(Niazi,
1998)।

পিরকল্িপত িমথ্যাচার
একাত্তেরর

হতাহতেদর

িনেয়

িমথ্যাচারিট

েযমন

বাঙালীেদর

দ্বারা

হেয়েছ, েতমিন আন্তর্জািতক পর্যােয় হেয়েছ মতলববাজ অমুসিলম
সাংবািদকেদর দ্বারা। মুসিলমেদর গােয় কািলমা েলপেনই তােদর আনন্দ।
একাত্তের েস সুেযাগ েপেয় তারা নােম পিরকল্িপত িমথ্যাচাের। এমন
একজন সাংবািদক িছেলন লন্ডেনর “িদ টাইম” পত্িরকার এন্থনী
ম্যাসক্যােরনহাস। িতিন িছেলন করাচীেত বসবাসরত একজন পািকস্তানী
নাগিরক। ধর্েম িছেলন খৃষ্টান। িতিন িরেপার্ট কেরন, পািকস্তানী
আর্িম ২৬ মার্েচর রােত ঢাকার শাখাির পাড়ায় ৮ হাজার মানুষেক হত্যা
কের। ভদ্রেলাক এ িরেপার্টিট কেরেছন েসখােন সেরজিমেন না িগেয়ই।
অর্থাৎ িতিন সাক্িষ েসেজেছন ঘটনাস্থেল েকান হত্যাকাণ্ড িনজ েচােখ
না েদেখ। আেরা দুঃখজনক হল, বাংলােদশ সরকােরর পক্ষ েথেক আজও এ
ঘটনার উপর েকানরূপ তদন্ত হয়িন। ফেল শাখারী পাড়ায় েস রােত কারা
মারা েগল, এবং িক তােদর নামিঠকানা -েস িবষেয় আজও েকান েখাঁজ-খবর
েনয়া হয়িন। এ জরুরী কাজিট না কের সরকার েযিট কেরেছ েসিট হল
িভত্িতহীন িমথ্যার প্রচার। অথচ শাখারী পাড়ার হত্যাকাণ্েডর উপর

একমাত্র গেবষণা-মূলক কাজিট কেরেছন শর্িমলা েবাস। িতিন সেরজিমেন
শাখাির পট্িটেত েগেছন। যারা েসিদন আর্িম এ্যাকশন িনজ েচােখ
েদেখেছন েসখােন িগেয় েসসব িহন্দুেদর সােথ িতিন সরাসির কথা
বেলেছন। শাখাির পাড়ার হত্যাকাণ্ড িনেয় এন্থনী ম্যাসক্যােরনহােসর
িরেপার্টিট িমথ্যাপূর্ন িছল, েসিট েবিরেয় এেসেছ তাঁর িরসার্েচ।
পািকস্তানী হেয়ও আন্তর্জািতক িবশ্েব পািকস্তােনর িবরুদ্েধ সবেচেয়
েবশী কািলমা েলপন কেরিছেলন িতিনই। এ কািলমা েলপেনর পর ত্বিরৎ
িতিন পািকস্তান েছেড়িছেলন। শর্িমলা েবাস শাখাির পাড়ার িহন্দুেদর
েথেক জানেত পােরন েয, েস রােত পািকস্তানী আর্িমর হােত মৃেতর
সংখ্যা ৮ হাজার নয়, বরং ১৪ বা ১৫ জন পুরুষ। মৃতেদর মধ্েয একজন
িশশুও িছল। -(শর্িমলা েবাস, ২০১১)। প্রিত যুদ্েধই সত্য মারা
পেড়,এবং প্রচার পায় িমথ্যা। তেব প্রকৃত সত্েযর মৃত্যু একাত্তের
কতটা ব্যাপক ভােব হেয়িছল -এ হল তার নমুনা। ইিতহাসিবদেদর কাজিট
িমথ্যা ভাষ্যেক ইিতহােসর বইেয় িলিপবদ্ধ করা নয়, বরং সত্যেক
অন্েবষণ করা। অথচ েস কাজিটই বাংলােদেশ হয়িন।

চুকনগেরর হত্যাকাণ্ড
একাত্তেরর নয় মােস পািকস্তান আর্িমর হােত সবেচেয় বড় হত্যাকাণ্ডিট
ঘেটেছ খুলনা-যেশার এলাকার চুকনগের ২০েশ েম তািরেখ। হত্যাকাণ্ডিট
ঘেটিছল প্রায় ২৫ েথেক ৩০ জন েসনা সদস্েযর হােত। েসখােন েসিদন
তারা
িনর্মম
হত্যা
কেরিছল
ভারত
অিভমুেখ
যাওয়া
িহন্দু
শরণার্থীেদর। শর্িমলা েবাস েসখােন িগেয় েসিদন
িহন্দুেদর সােথ কথা বেলেছন। প্রত্যক্ষদর্শী েকউ

েবঁেচ যাওয়া
েকউ বেলন, এ

হত্যাকাণ্ড ঘিটেয়েছ সামিরক েপাষাকধাির িবহারীরা। হেত পাের মার্চএপ্িরেল খুলনা-যেশাের ঘেট যাওয়া িবহারী গণহত্যার প্রিতক্িরয়া
স্বরূপ এিট িছল প্রিতেশাধ হামলা। তেব শর্িমলা েবােসর কথা, এ
হ্ত্যাকাণ্ড িনেয়ও অিত বড় রকেমর অিতরঞ্জন ঘেটেছ। েকান েকান
বাংলােদশী েলখেকর পক্ষ েথেক বলা হয়, েসখােন ১০ হাজার িহন্দুেক
হত্যা করা হেয়িছল। অথচ শর্িমলার েবােসর কােছ েবঁেচ যাওয়া
িহন্দুরা বেলন, েসখােন েসিদন সর্বেমাট ৮ েথেক ১০ হাজার নারীপুরুষ, িশশু-বৃদ্ধ শরণার্থী িছল। হত্যাকািররা শুধু প্রাপ্তবয়স্ক
পুরুষেদর হত্যা কেরিছল। েকান নারী ও িশশুেক নয়। হত্যাকািররা েকান
মিহলােক স্পর্শ কিরিন। অথচ ৮-১০ হাজার শরণার্থীর মধ্েয নারী ও
িশশুেদর সংখ্যাই িছল অিধক। িনহতেদর লাশগুেলা েসিদন পােশর নদীেত
েফেলিছল ওয়ােজদ আলী এবং েশর আলী নামক দুই ভাই। তারা িছল চুকনগেরর

বািসন্দা। তােদরেক স্থানীয় আওয়ামী লীগ েনতা এ লাশগুেলা নদীেত
েফলার জন্য ৪ হাজার টাকার ওয়াদা িদেয়িছল। অবেশেষ িদেয়িছল ২ হাজার
টাকা। শর্িমলা েবাস এ হত্যাকাণ্েডর িববরণ শুেনেছন ওয়ািজদ আলীর
িনকট েথেক। শর্িমলা েবােসর অিভমত, এ দুই ভাইেয়র পক্েষ ১০ হাজার
েলােকর লাশ একিদেন নদীেত েফলা অসম্ভব। তাই অিতশয় অিতরঞ্জন ঘেটেছ
এখােনও। তাঁর মেত িনহতেদর সংখ্যা কেয়ক শত হেত পাের,৮ বা ১০ হাজার
নয়। -(শর্িমলা েবাস, ২০১১)।
তেব চুকনগেরর হত্যাকাণ্েডর মিটভ িক িছল েসিট অজানাই রেয় েগেছ।
ঐিদন েবঁেচ যাওয়ার েকান েকান িহন্দুর মেত, িনছক ডাকািতর স্বার্েথ
স্থানীয় মুসিলম খবর িদেয় আর্িমেক েডেক আেন। এব্যাপাের সবাই একমত
েয, আর্িম হত্যাকাণ্ড ঘিটেয় ত্বিরৎ চেল যায়। এরপর উদ্বাস্তুেদর
সহায় সম্বল লুণ্ঠেন নােম স্থানীয় বাঙালী মুসলমােনরা। এমন িক তারা
আহত অথচ েবঁেচ আেছ এমন মানুেষর পেকট ও ব্যাগ হাতিড়েয় টাকা পয়সা
লুণ্ঠন কেরিছল। তখন ভারেতর পেথ যাত্রারত িহন্দু উদ্বাস্তুেদর
লুণ্ঠন করা সমােজর দুর্বৃত্ত প্রৃকৃিতর েলাকেদর েপশায় পিরণত হয়।
এমন ঘটনা েদেশর নানা স্থােন ঘটেত থােক। সাক্ষাতদাতােদর একজন
শর্িমলা েবাসেক বেল, েসিদন মৃত উদ্বাস্তুেদর পেকট ও বাক্স েথেক
েস ৮ লাখ টাকা ও ৪ িকেলা স্বর্ণ েপেয়িছল। তেব েস অর্থ তার িনেজর
কােছ থােকিন, অন্যরা িনেয় েনয়। এ শরণার্থীেদর অেনেকই ভারেত
যাচ্িছল বিরশােলর মঠবািড়য়া ও অন্যান্য এলাকা েথেক। তারা সােথ
িনেজেদর েনৗকা এেনিছল। েস েনৗকাগুেলা স্থানীয় মুসলমানরা িনেয়
েনয়। েস সময় পািকস্তান আর্িমর স্থানীয় ব্িরেগড কমাণ্ডার িছেলন
ব্িরেডিডয়ার মুহাম্মদ হায়াত। িছেলন েমজর (পের কর্েনল) সািমন জান
বাবর এবং েল. (পের েল. েজনােরল) েগালাম েমাস্তাফা। তারা শর্িমলা
েবােসর কােছ বেলন, চুকনগেরর হত্যাকাণ্েডর ঘটনা তারা পূর্েব কখেনা
শুেননিন।-(শর্িমলা েবাস, ২০১১)।

ভারতীয় েসনাবািহনীর যুদ্ধাপরাধ
প্রচণ্ড িমথ্যাচার হেয়েছ একাত্তেরর যুদ্েধ ভারেতর যুদ্ধাপরাধ
গুেলা আড়াল করার ক্েষত্েরও। তারও িকছু উদাহরন েদয়া যাক। ঢাকা
শহেরর েকন্দ্ের িছল একিট িবশাল ইসলামী ইয়ািতম খানা। েস ইয়ািতম
খানার উপর ৯ই িডেসম্বর ভারতীয় যুদ্ধিবমান ৫০০ িকেলাগ্রাম েথেক
১০০০ িকেলাগ্রাম ওজেনর একিট েবামা েফেল। এেত মর্মান্িতক মৃত্যুর
িশকার হয় ৩০০ জন ইয়ািতম বালক ও বািলকা। লন্ডেনর িদ অবজার্ভার

পত্িরকায় ১২ িডেসম্বর েস হামলার খবরিট ছাপা হেয়িছল এভােবঃ “The
worst of it till now is the horror of the Islamic orphanage,
hit by Indian bombs at 4 o’clock this morning. Three hundred
boys and girls are dead. I saw the place soon after dawn.
Bombs had ploughed everyone into a vast and hideous mud-cake,
most of them dead… Bombing at night is a deadly thing, and
unnecessary here. These bombs were aimed at the airport
runway, but the Indians had been attacking it for five days by
daylight. Only at midday today did finally put a bomb right on
it. But up to then, we had all agreed with an Australian
correspondent here who muttered on the first day: “The Indians
couldn’t hit a bull in the bum with a banjo”. অনুবাদঃ “এ যাবত
কােলর সবেচেয় ভয়ানক ঘটনািট হল ইসলামী ইয়ািতম খানার। ভারতীয় েবামা
েসখােন সকাল েভার ৪ টায় আঘাত হােন। িনহত হয় িতন শত বালক-বািলকা।
আিম স্থানিট সকােল সূর্েযাদেয়র পরই েদখেত যাই। েবামার আঘােত
িবশাল এলাকার মািট উেলাট পােলাট হেয় েগেছ। অিত ভয়ানক হল রােত
েবামার আঘাত। এ েবামিট পড়ার কথা িবমানবন্দেরর রানওেয়র উপর, যার
উপর গত ৫িদন ধের ভারত িদেনর আেলােত আঘাত হানিছল। অবেশেষ েকবল আজই
দুপুর েবলা েসখােন তারা একিট েবামা েফলেত সফল হল। এবং েস সময়
পর্যন্ত আমরা সবাই েসই অস্ট্রািলয়ান সাংবািদেকর সােথ একমত িছলাম
েয প্রথম িদনই িবড় িবড় কের বলিছল, “ভারতীয়রা একিট ষােড়র িপছন
িদেকও েবহালা িদেয় আঘাত করেত না।”
ইয়ািতম

খানার

ন্যায়

েবসামিরক

এলাকার

উপর

এরূপ

েবামাবর্ষণ

আন্তর্জািতক আইেন গুরুতর যুদ্ধাপরাধ। িকন্তু বাংলােদেশর ইিতহােসর
বইগুেলােত ৯ িডেসম্বেরর এ যুদ্ধাপরােধর উল্েলখ েনই। পািকস্তান
আর্িমর হােত ৭১’েয়র ১৯ মার্েচ জয়েদবপুের মারা পেড়িছল দুই জন, অথচ
েশখ মুিজব েসিটেক ১০ গুণ বািড়েয় বেলিছেলন ২০ জন। অথচ ইয়ািতম
খানার ৩০০ জন ইয়ািতম বালক-বািলকার েস তথ্যেক িতিন িহসাব েথেকই
বাদ িদেয়েছন। েকাথাও েসিটর উল্েলখ থাকেলও েসিট েচােখ পড়ার মত নয়।
বরং উল্েটা আওয়ামী লীগ েনতােদর েকউ েকউ এ জঘন্য যুদ্ধাপরােধর
জন্য পািকস্তান েসনাবািহনীেক দায়ী কেরেছ। তারা বেল এ েবামা বর্ষণ
নািক কেরিছল পািকস্তানী িবমান বািহনী। শর্িমলা েবাস যখন ঢাকায়
তােদর
কাছ
েথেক
এরূপ
কথা
েশােনন
তখন
তােদর
প্রশ্ন
কেরন,“পািকস্তান িবমান বািহনী েতা ৬ িডেসম্বরই পঙ্গু হেয় যায়,
ফেল তােদর েতা হামলার সামর্থ্যই িছল না। তারা েবামা েফল্েলা িক
কের?” তখন তারা বেল, “পািকস্তানীরা েহিলকপ্টার িদেয় এ েবামা

েফেলিছল।” শর্িমলা েবাস পািকস্তােন িগেয়ও েসনা-অিফসারেদর কােছ এ
িনেয় প্রশ্ন তুেলিছেলন। পািকস্তােনর পক্ষ েথেক বলা হয়, তােদর
িবমান বািহনীেত েহিলকপ্টার কখনই েবামা েফলার কােজ ব্যবহৃত হয়িন।
ভারতপন্থীেদর
এমন
প্রপাগাণ্ডার
কারণ,
ভারতীয়
েসনাবািহনীর
যুদ্ধাপরাধেক আড়াল করা। েযমন ভারত আড়াল কেরেছ মুক্িতবািহনীর
অপরাধেক। তাই ভারেতর হােত ৩০০ জন ইয়ািতম হত্যা েযমন মুক্িতবািহনী
বা আওয়ামী লীগেনতােদর কােছ অপরাধ গণ্য হয়িন, েতমিন কােদর
িসদ্িদকীর ও তার সহেযাগী মুক্িতেযাদ্ধারা যখন ঢাকা স্েটিডয়ােম
হাতপা বাঁধা ৪ জন রাজাকারেক হত্যা করেলা তখন েস অপরাধ ভারতীয়
সামিরক বািহনীর কােছ েকান অপরাধ গণ্য হয়িন। অপরাধ গণ্য হয়িন
েদেশর নানা প্রান্েত িবহারী এবং রাজাকার হত্যাও। অথচ দখলদার
বািহনী রূেপ ভারতীয় বািহনীর দািয়ত্ব িছল বাঙালী-অবাঙালীর সবার
জানমােলর িনরাপত্তা েদয়া।
ভারতীয় িবমানবািহনী আেরক নৃশংস যুদ্ধাপরাধ ঘিটেয়িছল নারায়নগঞ্েজ।
ভারত-অনুগত বাঙালী বুদ্িধজীবীরা েস জঘন্য অপরাধেক আড়াল কেরেছ।
নারায়নগঞ্েজর পাওয়ার স্েটশেন েবামা েফলেত িগেয় েবামা েফলা হেয়িছল
আধা মাইল দূের অবস্িথত িছন্নমূল মানুেষর আবািসক বস্িতেত। েস
হামলায় ৪শত েথেক ৫শত িনরীহ েবসামিরক মানুষেক েসিদন হত্যা করা
হেয়িছল। েদড় শত আহত মানুষেক হাসপাতােল ভর্িত করা হেয়িছল। লন্ডেনর
িদ
অবজার্ভার
পত্িরকার
িরেপার্টার
তাঁর
“ঢাকা
ডােয়রী”েত
িলেখিছেলন, “Bombing at night: Indian pilots had hit the
sleeping heart of a pauper residential area half a mile from a
power-station. Four or five hundred civilians were killed and
150 were in hospital. -(The Observer, 12 December, 1971).
অনুবাদঃ “রােতর েবামাবর্ষেন: ভারতীয় পাইলট পাওয়ার স্েটশন েথেক
প্রায় আধা মাইল দূের দিরদ্র আবািসক এলাকার হৃৎিপণ্েড আঘাত হােন।
িনহত হয় চারশত েথেক পাঁচশত িনরপরাধ মানুষ। ১৫০ আহত ব্যক্িতেক
হাসপাতােল েনয়া হয়।”

ব্যর্থতা িবেবক িনেয় েবেড় উঠায়
একাত্তের বাঙালীর বহু ব্যর্থতাই অিত প্রকট ভােব প্রকাশ কেরেছ।
সবেচেয় প্রকট ভােব প্রকাশ েপেয়েছ সুস্থ িবেবক িনেয় েবেড় না উঠার
ব্যর্থতািট। প্রকাশ েপেয়েছ িমথ্যার প্রিত েমাহ,সত্েয অনাগ্রহ এবং
নৃশংসতা।ব্যক্িতর িবেবেকর সুস্থতা ও উন্নত মানিবক গুেণর পিরচয়

েমেল সত্েযর পক্ষ েনয়া ও িমথ্যা বর্জেনর সামর্থ্েয। িবেবেকর েস
গুণিট ৈবজ্ঞািনক আিবষ্কাের প্রকাশ পায় না, স্বাধীন রাষ্ট্র
িনর্মাণ এবং রাষ্ট্েরর অর্থৈনিতক উন্নয়েনও নয়। রাষ্ট্র িনর্মাণ,
ৈবজ্ঞািনক আিবষ্কার ও অর্থৈনিতক উন্নয়েন িবস্ময়কর সাফল্য েদখােত
পাের অিতশয় িমথ্যাবািদ, চিরত্রহীন ও গণহত্যার ভয়ংকর দানবগণও।
ইউেরাপ-আেমিরকার
েদশগুিল
যখন
সাম্রাজ্যবাদী,
ফ্যািসবাদী,
বর্ণবাদী ও উপিনেবিশক েশাষকেদর হােত অিধকৃত হয় তখন েস েদশগুিল
ৈবজ্ঞািনক আিবষ্কার ও অর্থনীিতেত িবশাল িবপ্লব এেনিছল। িহটলােরর
েনতৃত্েব জার্মানী েতা আিবষ্কার ও উন্নয়েন িবশ্ব েরকর্ড গেড়িছল।
মানবরূপী এ দানবগণ েয কতটা মানবশূণ্য েসিটর প্রমাণ েরেখিছল মাত্র
দুিট িবশ্বযুদ্েধ সােড় সাত েকািট মানুষ হত্যা কের। তারা চিরত্েরর
কদর্যতা
েরেখেছ
আনিবক
েবামা
িনক্েষপ
কের।
ইিতহাস
গেড়েছ
গ্যাসেচম্বাের লক্ষ লক্ষ মানুষেক জীবন্ত জ্বািলেয়। অথচ সত্েযর
আিবস্কার ও িমথ্যার বর্জেন ইিতহাস গেড়িছল আরেবর িনরক্ষর মানুষ।
েস সফলতার কারেণই তারা সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা গড়েত
েপেরিছেলন। সভ্যতার মান এেতাটা উচ্েচ েপৗঁেছিছল েয, িবশাল মুসিলম
রাষ্ট্েরর খিলফা হযরত উমর (রাঃ) তার সঙ্িগ ভৃত্যেক উেঠর িপেঠ
চিড়েয় িনেজ উেঠর রিশ ধের েটেনেছন। অথচ েস রাষ্ট্র েভঙ্েগ
বাংলােদেশর ন্যায় অন্তত ৫০িট বাংলােদশ গড়া েযত। পিবত্র েকারআেন
মহান আল্লাহতায়ালাও তােদর প্রশংসা কেরেছন।
সত্েযর আিবস্কার ও তার প্রিতষ্ঠার কাজিট এেতাই গুরুত্বপূর্ণ ও
মহামূল্যবান েয মহান আল্লাহতায়ালা েস কােজর সফলতার পুরস্কার েদন
অনন্ত অসীম কােলর জন্য িনয়ামত ভরা জান্নাত িদেয়। শত শত ৈবজ্ঞািনক
আিবস্কােরও েস পুরস্কার জু্েট না। অপর িদেক িমথ্যার প্রচারক
হওয়ার শাস্িতিট ভয়ানক। তখন জু্েট জাহান্নােমর আগুণ। েসিট শুধু
েকািট েকািট বছেরর জন্য নয়, বরং অনন্ত অসীম কােলর জন্য। িকন্তু
সত্েযর আিবষ্কাের ও সত্েযর পক্ষ েনয়ায় বাংলােদশীেদর ব্যর্থতািট
িবশাল। ফেল আিবষ্কৃত হয়িন একাত্তের িনহতেদর সিঠক তথ্য। তারা
ব্যর্থ হেয়েছ েকারআনী সত্েযর পক্ষ িনেতও। ফেল দূের সেরেছ শিরয়ত ও
িজহােদর ন্যায় ইসলােমর শ্েরষ্ঠ িবধান েথেক। তাই সংখ্যাগিরষ্ঠ
মুসিলেমর েদেশ পরািজত হেয়েছ ইসলাম। জনগণ ব্যর্থ হেয়েছ রাজনীিতর
ময়দােন মহান আল্লাহতায়ালার িনর্ধািরত জীবনিবধান ইসলােমর পক্ষ
িনেত। বরং তােদরই অর্েথ ও েভােট বার বার িবজয়ী হেয়েছ িমথ্যার
প্রচারকগণ।এবং প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ িনহত িতিরশ লােখর ন্যায় অসংখ্য
িমথ্যা।

বাংলােদশ জুেড় িনহত িতিরশ লােখর প্রকাণ্ড িমথ্যািট েযরূপ ব্যাপক
ভােব প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ -েসিট িক স্েরফ মুিজেবর কাজ? বরং েস কাজ
েতা েসসব পুেরািহতেদরও যারা িনেজেদরেক গুরুজন, িশক্ষািবদ,
বুদ্িধজীবী বা েদেশর েমধা রূেপ গণ্য কেরন! িমথ্যার প্রচারক শুধু
েশখ মুিজব ও তার বাকশালী সহচরগণই নয়, বরং েস পাপাচাের িবপুল
সাফল্য েদিখেয়েছ তারাও যারা েদেশ সর্েবাচ্চ আদালেতর িবচারক,
কেলজ-িবশ্বিবদ্যালেয়র
প্রেফসর,
েলখক,
িশক্ষক,
িমিডয়াকর্মী,
বুদ্িধজীবী, েপশাজীবী, রাজনীিতিবদ ও আইনিবদ। িনহত িতিরশ লােখর
িমথ্যািট িনেয় তােদর মােঝ েকান প্রিতবাদ নাই। বরং আেছ েস িবকট
িমথ্যার কােছ সেচতন আত্মসমর্পণ। েকাথাও িকছু বলা বা েলখার সুেযাগ
েপেলই তথাকিথত এ িশক্িষতজেনরা েস িবশাল িমথ্যািটর পক্েষ প্রচারণা
শুরু কের। ঈমানদােরর মুেখ প্রিতিনয়ত লা-শরীক মহান আল্লাহতায়ালা
এবং তাঁর রাসূেলর পক্েষ সাক্ষ্যদােনর কােলমা ধ্বিনত হয়।এ কােলমা
ছাড়া কােরা ঈমান বাঁেচ না। িমথ্যার উপাশকেদর মুেখও েতমিন কােলমা
থােক। েসিট িমথ্যার পক্েষ সাক্ষ্যদােনর কােলমা। বাংলােদেশ
িমথ্যাচািরেদর েস প্রধান কােলমািট হেলা একাত্তের িতিরশ লাখ
িনহেতর কথা। এ কােলমা ছাড়া এসব িমথ্যাচািরেদর একাত্তেরর েচতনা
বাঁেচ না। এিট িক কম অপরাধ? বাঙালী মুসিলেমর এিট এক িবশাল
ব্যর্থতা। বাংলােদেশ িমথ্যা েয কতটা িবজয়ী এবং সত্য েয কতটা
পরািজত -েসিট প্রমােণর জন্য এরপরও িক েকান গেবষণার প্রেয়াজন আেছ?
েচতনার এরূপ রুগ্ন অবস্থায় িনহত িতিরশ লােখর ন্যায় িবশাল িবশাল
িমথ্যা্গুিলও েয
সন্েদহ থােক?

েদশজুেড়

ব্যাপক

স্বীকৃিত

পােব

তা

িনেয়ও
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অধ্যায় চার: বাঙালী িনর্মূল ও
গণহত্যার প্রসঙ্গ
যুদ্ধ িক বাঙালীর িবরুদ্েধ পাঞ্জাবীর?
বাংলােদেশর েসক্যুলািরষ্টেদর পক্ষ েথেক একাত্তেরর সংঘাতেক েদখা
হেয়েছ বর্ণবাদী জািতয়তাবাদী দৃষ্িটভঙ্িগ েথেক। এ লড়াইেক বলা
হেয়েছ বাঙালীর সােথ পাঞ্জাবীর লড়াই। আসেলই িক তাই? নুরুল আমীন,
ডা. অব্দুল েমাত্তােলব মােলক, আব্দুর সবুর খান, শাহ আিজজুর
রহমান, ফজলুল কােদর েচৗধুরী র ন্যায় হাজার হাজার ব্যক্িত, মুসিলম
লীগ, িপিডিপ, জামায়ােত ইসলামী, িনজােম ইসলামীর ন্যায় বহু সংগঠন,
রাজাকার বািহনীর লক্ষািধক সদস্য েয পািকস্তােনর পক্েষ লড়েলা -েস
তথ্য িক তারা ভূেল েগেছন। অপর িদেক সকল পশ্িচম পািকস্তানীরাও িক
পাঞ্জাবী িছল? েখাদ েজনােরল ইয়ািহয়া খানও পাঞ্জাবী িছেলন না।
িতিন িছেলন পাঠান। পািকস্তান আর্িমর পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডার িছেলন
আিমর আব্দুল্লাহ খান িনয়াজী। িতিনও িছেলন পাঠান। ঢাকার কমাণ্ডার
িছেলন ব্িরেগিডয়ার জাহানেজব আরবাব। িতিনও িছেলন পাঠান। একাত্তেরর
যুদ্েধ উচ্চ পর্যােয়র কমাণ্ডারেদর মধ্েয পাঞ্জাবী িছেলন েজনােরল
জগতিজৎ িসং অেরারা। এবং িতিন িছেলন ভারতীয় েসনাবািহনীর। ফেল
একাত্তেরর যুদ্ধ পাঞ্জাবীর সােথ বাঙালীর যুদ্ধ হয় িক কের?
একাত্তেরর িমথ্যাচািরেদর িমথ্যাচারিট এখােনও। বস্তুত এিট িছল
একিট রাজৈনিতক লড়াই। অখণ্ড পািকস্তােনর পক্েষর েলাকেদর সােথ
বাঙালী িবচ্িছন্নতাবাদীেদর লড়াই। বাংলােদেশর ইিতহােস এক্েষত্েরও
িমথ্যাচার হেয়েছ; প্রকৃত সত্যিট তুেল ধরা হয়িন।

পশু রূেপ ইয়ািহয়া
বাংলােদেশর ইিতহােস অিত কুৎিসত ভােব িচত্িরত করা হেয়েছ ইয়ািহয়া
খানেক। েপাষ্টাের তােক বড় বড় দাঁত ও িশংওয়ালা পশুর ন্যায় এঁেক
সারা বাংলােদেশর েদয়ােল েদয়ােল লাগােনা হেয়েছ। পশু রূেপ িচত্িরত
করা হেয়েছ পািকস্তান েসনাবািহনীর ৈসন্যেদর। অপরিদেক সর্বকােলর
সর্বকােলর শ্েরষ্ঠ বাঙালী রূেপ িচত্িরত করা হেয়েছ মুক্িতবািহনীর
সদস্যেদর। বাংলােদেশর ইিতহােস এ িনেয়ও িক কম িমথ্যাচার! েয
পািকস্তানী ৈসন্যেদর েশখ মুিজব ও তাঁর ভক্তরা পশু রূেপ িচত্িরত
কেরেছন তারা ২৫ মার্চ তািরেখ তাঁেক বাসা েথেক তুেল িনেয় িগেয়িছল।
তার গােয় েসিদন তারা একিট আঁচড়ও েদয়িন। েদেহ েকান আঘােতর িচহ্ন
না িনেয়ই িতিন িফের এেসিছেলন পািকস্তােনর েজল েথেক। অথচ েস সময়
পািকস্তানীেদর কােছ তাঁর পিরচয় িছল একজন গাদ্দার তথা িবশ্বাসঘাতক
রূেপ। যুদ্ধকালীন ৯ মাস মুিজেবর পিরবার ঢাকা শহেরই িনরাপেদ বসবাস
কেরেছ। পািকস্তান সরকার মুিজব পিরবােরর জন্য মািসক ভাতারও
ব্যবস্থা কেরেছ। অপর িদেক েশখ মুিজব –যােক িচত্িরত করা হয় জািতর
িপতা রূেপ, তাঁেক ও তাঁর পিরবাের সদস্যেদর িনহত কেরেছ
মুক্িতবািহনীর েসসব বাঙালী সদস্যরা যারা বাংলােদেশর স্বাধীনতার
জন্য লেড়েছ। েশখ মুিজব শুধু একা নয়, ৪ লােখরও েবশী সামিরক ও
েবসামিরক বাঙালী নাগিরক পািকস্তান েথেক অক্ষত অবস্থায় িফেরেছন।
তােদর ঘরবাড়ীর উপর হামলা হেয়েছ বা বাংলােদেশ বসবাসরত িবহারীেদর
ন্যায় তােদর বস্িতেত পাঠােনা হেয়েছ -েস প্রমাণ একিটও নাই। তা হেল
সত্যিট িক দাঁড়ােলা?
মার্িকন গেবষক ও প্রেফসর Richard Sisson এবং Leo Rose এর অিভমত,
ইয়ািহয়া খান আন্তিরক ভােবই পূর্ব পািকস্তােনর বঞ্চনার প্রিতকাের
আন্তিরক িছলন।-(Sisson & Rose, 1990)। বাংলােদেশর ইিতহােস
ইচ্ছাকৃত ভােবই অিবচার হেয়েছ তাঁর মূল্যায়েন। একথা অস্বীকােরর
উপায় েনই, িতিনই একমাত্র পািকস্তানী রাষ্ট্রপ্রধান িযিন পূর্ব
পািকস্তােনর সােথ ৈবষম্য ও অিবচারেক মেনপ্রােণ স্বীকার কের েনন
এবং প্রিতকােররও ব্যবস্থা কেরন। একমাত্র িতিনই এক রাষ্ট্রনায়ক
িযিন এক ব্যক্িত এক েভােটর িভত্িতেত পািকস্তােনর জাতীয় পিরষেদর
শতকরা ৫৬ ভাগ সদস্য পূর্ব পািকস্তান েথেক িনর্বািচত করার িবধান
প্রেণায়ন কেরন। এর ফেল িবশ্েবর সর্ব বৃহৎ মুসিলম েদেশর
শাসনক্ষমতার উপর বাঙালী মুসলমানেদর িনয়ন্ত্রন প্রিতষ্ঠার এই
প্রথম সুেযাগ আেস। ফেল সুেযাগ আেস পািকস্তােনর উপর েনতৃত্ব

প্রিতষ্ঠার মাধ্যেম মুসিলম িবশ্ব এবং েস সােথ িবশ্ব-রাজনীিতেত
প্রভাব েফলার। ইয়ািহয়া খােনর েনয়া এ নতুন পদক্েষেপর কারেণ
ভূট্েটার ন্যায় পশ্িচম পািকস্তােনর বহু সামিরক ও েবসামিরক
ব্যক্িত তাঁর উপর খুিশ িছেলন না। ১৯৫৬ সােলর সংিবধান ৈতরী কােল
দুই প্রেদেশর েনতাগণ বহু দর কষাকিষ কের এক কক্ষ িবিশষ্ঠ জাতীয়
সংসেদ সমতার িবধানিট েমেন েনন। এবং শর্তরূেপ িবলুপ্ত হয় পশ্িচম
পািকস্তােনর ৪িট প্রেদশ ও সংসেদর উচ্চ পিরষদ। কারেণ উচ্চ পিরষেদ
পূর্ব বাংলার একিট প্রেদেশর তূলনায় পশ্িচম পািকস্তােনর ৪িট
প্রেদেশর অধীক প্রিতিনিধত্ব িছল। পশ্িচম পািকস্তােনর বহু েনতার
অিভেযাগ
িছল,
ইয়ািহয়া
খান
পশ্িচম
পািকস্তানীেদরেক
পূর্ব
পািকস্তােনর িমজরিট শাসেনর পদদেল সঁেপ িদেলন। আওয়ামী লীগ েনতা
জনাব
সহেরায়ার্দী
যখন
পািকস্তােনর
প্রধানমন্ত্রী
তখন
স্বায়ত্বশাসেনর দাবী তুেলিছেলন মাওলানা ভাষানী। তাঁর েস দাবীর
জবােব জনাব সহেরাওয়ার্দী বেলিছেলন, পূর্ব পািকস্তােনর শতকরা ৯৮
ভাগ স্বায়্ত্ত্বশাসন েদয়া হেয় েগেছ। ইয়ািহয়া খানই একমাত্র
রাষ্ট্রপ্রধান িযিন পািকস্তােনর েকন্দ্রীয় সরকােরর প্রশাসেন
পূর্ব পািকস্তানীেদর দ্রুত প্রেমাশন িদেয় ইসলামাবােদ েকন্দ্রীয়
সরকােরর েসক্েরটািরেয়েট সমতা আনার আন্তিরক েচষ্টা কেরিছেলন।
লন্ডন এবং িনউয়র্েকর দূতাবাস গুেলােত পূর্ব পািকস্তানীেদর সংখ্যা
তখন প্রায় অর্েধেক েপৗঁেছ যায়।-(সাজ্জাদ েহােসন, ১৯৯৩)। বাঙালী
মুসলমানেদর িবরুদ্েধ মুিজেবর বড় অপরাধ, িতিন তােদরেক পািকস্তােনর
মত িবশ্েবর সর্ববৃহৎ মুসিলম রাষ্ট্েরর েনতৃত্ব েদয়ার সুেযাগ েথেক
বঞ্িচত কেরেছন, -যা আজ পারমাণিবক শক্িতও বেট। এবং সঁেপ িদেয়েছন
ভারেতর চরণতেল। েসিট িনছক ক্ষমতার েলােভ।
তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােন েজনােরল ইয়ািহয়া খান হঠাৎ একাত্তেরর ২৫
মার্েচ নািযল হনিন। পূর্ব পািকস্তােনর সােথ তার সম্পৃক্ততা িছল
বহু বছেরর। িতিন তাঁর কর্ম জীবেনর গুরুত্বপূর্ণ সময় পূর্ব
পািকস্তােন কািটেয়েছন। তখন বাঙালীেদর সােথ কীরূপ িছল তাঁর আচরণ?
বাংলােদেশর ইিতহােসর বড় অজ্ঞতা হল, েয ব্যক্িতেক বাঙালীর সবেচেয়
বড় শত্রু রূেপ িচহ্িনত করা হয় তাঁর সম্মদ্েধও তােদর ইিতহাস জ্ঞান
অিত সামান্য। অজ্ঞতার গভীরতা এেতাটাই প্রকট েয তার মত একজন
পাঠানেকও বলা হয় পাঞ্জাবী। এক সময় িতিন পূর্ব-পািকস্তােন
েসনাবািহনীর
ব্িরেগড
কমাণ্ডার
িছেলন।
তখন
িনর্েদশ
িদেয়িছেলন,“তাঁর বািহনীেত পূর্ব পািকস্তানীেদর িবরুদ্েধ েকানরূপ
িবদ্েবষ ছড়ােনা যােব না।েসিট েকউ করেল তাঁর অিধেন তার চাকুির
থাকেব না।” একবার েস অিভেয়াগ উেঠিছল ২জন পশ্িচম পািকস্তানী

অিফসােরর িবরুদ্েধ। িতিন সােথ সােথ তােদরেক তাঁর বািহনী েথেক
ট্রান্সফার কেরিছেলন।–(শর্িমলা েবাস, ২০১১)। তাছাড়া েশখ মুিজেবর
িনর্বাচনী িবজেয়র পর ইয়ািহয়া খান সাংবািদকেদর সামেন েশখ মুিজবেক
ভিবষ্যেতর প্রধানমন্ত্রী রূেপ েঘাষণা িদেয়িছেলন।

মুিজেবর প্রেলাভন ও ফায়দালাভ
মজার ব্যাপার হল, িশল্িপ কামরুল হাসান েয ব্যক্িতর ছিব িহংস্র
পশু রূেপ এঁেক সারা েদশব্যাপী প্রচার কের,েশখ মুিজব তােকই এক সময়
পািকস্তােনর
শাসনতান্ত্িরক
প্েরিসেডন্ট
করার
প্রস্তাব
িদেয়িছেলন।-(GW Chowdhury, 1974)।অবশ্য মুিজেবর েস প্রস্তােবর
িপছেন রাজৈনিতক কুমতলব িছল। েস প্রস্তােবর মধ্য িদেয় ইয়ািহয়া
খােনর সরকার েথেক েশখ মুিজব সন্ত্রােসর অবাধ লাইেলন্স েপেয়িছেলন।
িনর্বাচিন িবজেয়র জন্য একিট সামিরক সরকােরর সহেযািগতা মুিজেবর
কােছ অিত জরুরী িবেবিচত হেয়িছল। এবং মুিজব েস সহায়তা যথাযথ
েপেয়িছেলনও। মুিজেবর লক্ষ্য িছল, েয েকান রূেপ িনর্বাচিন িবজয়।
েস লক্ষ্েযই িতিন সামিরক সরকােরর সােথ সখ্যতা গেড়ন।
তখন

পূর্ব

পািকস্তােনর

গভর্নর

িছেলন

এ্যাডিমরাল

আহসান।

এ্যাডিমরাল আহসােনর বাসভবেন িগেয় ছুিটর িদেন আওয়ামী লীগ েনতা ড.
কামাল েহােসন িনয়িমত আডডা িদেতন। এ তথ্য িদেয়িছল িবেলেত অধ্যয়নরত
এ্যাডিমরাল আহসােনর কণ্যা। (সূত্রঃ েলখেকর বন্ধু িযিন িবেলেতর
একই িবশ্বিবদ্যালেয় পড়াশুনা করেতন। এ্যাডিমরাল আহসােনর কণ্যা
তােক জানায়,“কামাল আংেকল আমােদর বাসায় ছুিটর িদেন প্রায়ই আসেতন ও
িপতার সােথ আড্ডা িদেতন।”) ফেল িনর্বাচিন িবজেয়র আেগই আওয়ামী লীগ
ও ছাত্রলীেগর গুন্ডাবািহনী েদেশর রাজপথ দখেল িনেয় েনয়। সত্তেরর
িনর্বাচেন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীেগর গুন্ডােদর হামলায় অন্যান্য
দলগুিলর শত শত িনর্বাচিন জনসভা পন্ড হেয় েগেছ। েখাদ ঢাকােত এ
দলগুিল েকান বড় আকােরর জনসভাই করেত পািরিন। েশখ মুিজেবর
সন্ত্রাসী ক্যাডারগণ ঢাকার পল্টন ময়দােন ফজলুল কােদর েচৗধুরীর
েনতৃত্বাধীন
মুসিলম
লীগ,
নুরুল
আমীন
সােহেবর
পািকস্তান
িডেমাক্রািটক পার্িট (িপিডিপ) এবং জামায়ােত ইসলামীর জনসভা তছনছ
কের িদেয়িছল। অথচ পল্টন ময়দানিট েদেশর প্রত্যন্ত েকান েজলা শহের
নয়, েসিট গভর্নর হাউেসর সামেনই। আওয়ামী লীেগর েস সন্ত্রাস েদেখও
তৎকালীন গভর্নর আহসান না েদখার ভান কেরেছন। এবং েকান ব্যবস্থা
েননিন। ১৯৭০ েয়র ১৮ই জানুয়াির পল্টন ময়দােন জামায়ােত ইসলামীর

জনসভায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীেগর গুন্ডাগণ মফস্বল েথেক আগত িতন জন
জামায়াত কর্মীেক হত্যা কের এবং শত শত কর্মীেক আহত কের। িকন্তু েস
অপরােধ তৎকালীন সামিরক সরকার েকান হামলাকািরেকই গ্েরফতার কেরিন।
অথচ হামলার সময় পল্টন ময়দােন বহু পুিলশ উপস্িথত িছল। তৎকালীন
ইয়ািহয়া সরকার েশখ মুিজেবর গলার রিশ েয কতটা িঢল েছেড় িদেয়িছল এ
হেলা তার নমুনা।

গণহত্যার সংজ্ঞা ও প্রকৃত নায়ক
একাত্তেরর যুদ্েধ পািকস্তানী েসনাবািহনী ও পািকস্তানপন্থীেদর
িবরুদ্েধ অিভেযাগ তারা গণহত্যার অপরােধ অপরাধী। এ অিভেযােগ
বাংলােদেশ জামায়ােত ইসলামী ও িকছু িবএনিপ েনতােদর িবরুদ্েধ
িবচােরর উদ্েযাগ েনয়া হেয়েছ। কেয়ক জন শীর্ষেনতােক ফাঁিসও েদয়া
হেয়েছ। আেরা কেয়কজন ফাঁিসর হুকুম িনেয় মৃত্যুর িদন গুনেছন।
গণহত্যার এ অিভেযাগ গুরুতর। তাই এর উপর িবষদ গেবষণা হওয়া উিচত,
এবং বস্তুিনষ্ঠ িবচার হওয়া উিচত েস অিভেযাগ কতটা সত্য। ইংরাজীেত
যােক বলা হয় েজেনাসাইড বাংলা ভাষায় েসিটই গণহত্যা। তারও একিট
িনজস্ব সংজ্ঞা রেয়েছ এবং েসিট েবঁেধ িদেয়েছ জািতসংঘ। United
Nations Convention on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide of 1948 গণহত্যার েয সংজ্ঞািট িনর্ধািরত কেরেছ
তা হলঃ “Genocide means any of the following acts committed
with intent to destroy, in whole or in part, a national,
ethnical, racial or religious group as such:
1. Killing members of the group,
2. Causing serious bodily and mental harm to members of the
group,
3. Deliberately inflicting on the group conditions of life
calculated to bring about its physical destruction in
whole or in part,
4. Imposing measures intended to prevent births within the
group,
5. Forcibly transferring children of the group to another
group.
তাই শুধু হত্যা হেলও েসিট গণহত্যা হয়না। েস হত্যার মােঝ েকান

একিট জািত, বর্ণ, ধর্ম ও েগাত্েরর েলাকেক সমূেল বা আংিশক ভােব
িবলুপ্ত করার মিটভ বা উদ্েদশ্য থাকেত হয়। তখন েস িবলুপ্তকরণ
প্রক্িরয়া েথেক নারী-পুরুষ, িশশু-বৃদ্ধেদরও েরহাই েদয়া হয় না।
িহটলােরর আচরণ েযমনিট িছল েসেদেশর ইহুদীেদর িবরুদ্েধ। ফেল ইহুদী
নারী, িশশু ও বৃদ্ধও েস গণহত্যা েথেক েরহাই পায়িন। েয খুেনর
িবচাের তাই শুধু লাশ েদখেল চেল না, খুেনর মিটভও েদখেত হয়। প্রশ্ন
হল, বাঙালীেদর িনর্মূল করার েকান মিটভ বা পিরকল্পনা িক
পািকস্তানী সরকার বা েসনাবািহনীর িছল? থাকেল তারা ডাঃ আব্দুল
েমাত্তােলব মােলেকর ন্যায় বাঙালীেক েকন পূর্ব পািকস্তােনর গভর্নর
বানােব? জনাব মােলেকর কািবেনেটর সকল মন্ত্রীই িছেলন বাঙালী।
বাঙালীেদর গভর্নর ও মন্ত্রী করেল িক বাঙালী িনর্মূেলর কাজ সহজ
হয়? েজনােরল ইয়ািহয়ার িবদােয়র পর জুলিফকার আলী ভূট্েটা যখন
পািকস্তােনর প্েরিসেডন্ট হেলন, তখন জনাব নুরুল আমীেনর ন্যায় একজন
বাঙালীেক েকনই বা তারা ভাইস প্েরিসেডন্ট বানােলা? তাঁর মৃত্যুর
পর তাঁেক কবর েদয়া হেয়েছ কােয়েদ আযেমর কবেরর পােশ। যারা
বাঙালীেদর িনর্মূল করেত চায় তারা একজন বাঙালীেক এরূপ সম্মান িদেব
েকন?
একাত্তের জনাব ভূট্েটার সােথ বাঙালী শাহ আিজজুর রহমান এবং
িসেলেটর জনাব মাহমুদ আলীেকই বা েকন জািতসংেঘ পািকস্তােনর পক্েষ
কথা বলেত পাঠােনা হল? তাছাড়া লক্ষািধক রাজাকােরর হােতই বা েকন
পািকস্তানী সরকার অস্ত্র তুেল িদল? বাঙালীর উপর এমন িবশ্বাস িক
িনর্মূেলর েচতনা েথেক িক গেড় উেঠ? িহটলার িক েকান ইহুদীেক েকান
একিট জার্মান প্রেদেশর গভর্নর বা মন্ত্রী বািনেয়েছ? েকান একজন
ইহুদীর হােত িক অস্ত্র তুেল িদেয়েছ?জার্মােনর দূত রূেপ েকান
ইহুদীেক িবেদেশ পািঠেয়েছ? বরং তােদরেক খুঁেজ খুঁেজ েবর কের গ্যাস
েচম্বাের পাঠােনা হেয়েছ জ্যান্ত পুিড়েয় মারার জন্য। পািকস্তান
েসনাবািহনী েকান গ্রােম িগেয় নারী, িশশু ও বৃদ্ধেদর িনর্িবচাের
হত্যা কেরেছ েস প্রমাণ েনই। অেনক স্থােন পািকস্তান আর্িমর উপর
হামলার অিভেযােগ যুবকেদর গ্েরফতার বা হত্যা করা হেলও নারী, িশশু
ও বৃদ্ধেদর তারা েবেছ েবেছ েছেড় িদেয়েছ। -(শর্িমলা েবাস, ২০১১)।
অথচ ভারত ও তার সহচর আওয়ামী রাজনীিতিবদ ও বুদ্িধজীবীগণ তােদর
বক্তৃতা ও েলখিনেত পািকস্তান েসনাবািহনীেক িহটলােরর বািহনীর সােথ
তুলনা কের। এবং বেল জার্মানীেত ইহুদীেদর িবরুদ্েধ েয হেলাকাস্ট
বা গণহত্যা ঘেটেছ, একাত্তের েসিটই ঘেটেছ বাঙালীেদর িবরুদ্েধ। এিট
হল জার্মানীর হেলাকাস্েট িনহত ইহুদীেদর প্রিত েয চরম অবমাননা এবং
িহটলােরর নৃশংস বর্বরতােক েয খােটা কের েদখা -েস হুশ িক এসব

বুদ্িধজীবীেদর আেছ?

গণহত্যার অিভেযাগ ও ভারতীয় এেজন্ডা
পািকস্তান েসনাবািহনীর কােছ একাত্তেরর যুদ্ধিট িছল পািকস্তানেক
আসন্ন িবভক্িত েথেক বাঁচােনার যুদ্ধ। েসনাবািহনীর সদ্স্য রূেপ
এিট িছল তােদর দায়বদ্ধতা। তােদর হােত অকাট্য প্রমাণ িছল,
একাত্তেরর
যুদ্ধিট
ভারত
সরকােরর
সৃষ্ট,এবং
েসিটর
ব্যাপক
প্রস্তুিত চলিছল একাত্তেরর বহু পূর্ব েথেকই। ভারতীয় সাংবািদক
অেশাক রায়না তার Inside RAW েত েস ষড়যন্ত্েরর কথা তুেল ধেরেছন।
এবং তুেল ধেরেছন ভারেতর েস ষড়যন্ত্েরর সােথ আওয়ামী লীগ েনতােদর
দীর্ঘ সংশ্িলষ্টতার কথা। আগরতলা ষড়যন্ত্র েয সত্য িছল েসিট িনেয়
আজ আর েকান দ্িবমত েনই। েখাদ আওয়ামী লীগ েনতারাই েসিটর সত্যতা
এখন স্বীকার কেরন। ফেল পািকস্তান েসনাবািহনীর কােছ একাত্তেরর
যুদ্ধিট
েয
ভারতীয়
ষড়যন্ত্রমূলক
হামলা
েথেক
পািকস্তানেক
বাঁচােনার যুদ্ধ িছল, েস দাবীেক িমথ্যা বলা যায় িক কের? ফেল
একাত্তেরর যুদ্ধেক পাঞ্জাবীেদর বাঙালী িনর্মূেলর যুদ্ধ বলার েকান
যুক্িত থােক িক? তাছাড়া পাঞ্জাবীেদর েতমন একিট লক্ষ্য থাকেল
েসিটর শুরু একাত্তর েথেক হেব েকন? েস জন্য সত্তেরর িনর্বাচন
েদয়ার প্রেয়াজনই বা হেব েকন? িনর্বাচন িদেল িক িনর্মূেলর কাজ সহজ
হয়? িনর্মূেলর লক্ষ্য থাকেল েস কাজ েতা ১৯৪৭ সাল েথেকই তারা শুরু
করেত পারেতা। একাত্তের পািকস্তান আর্িমেত যত বাঙালী অিসসার ও
েসপাই িছল ১৯৪৭’েয় েতা তার দশভােগর একভাগও িছল না। বাঙালীর
িনর্মূলই যিদ পািকস্তান েসনাবািহনীর লক্ষ্য হেয় থােক তেব ইয়ািহয়া
খান এক ব্যক্িত এক েভােটর িভত্িতেত পূর্ব পািকস্তােনর অিধবাসীেদর
জাতীয় পিরষেদ ৫৬% আসন িদেয় সমগ্র পািকস্তােনর উপর শাসেনর ৈবধ
অিধকার িদেলন েকন? পািকস্তান সরকােরর েতমন একিট উদ্েযাগেক িক
বাংলার মািট েথেক বাঙালী িনর্মূেলর পিরকল্পনা বলা যায়? েকান
সুস্থ মানুষ িক সােড় সাত েকািট মানুেষর িনর্মূেলর কথা ভাবেত
পাের? এিট িক িবেবচনায় আনা যায়? অথচ েস অিভেযাগ েতালা হেয়েছ
ইয়ািহয়া খান ও পািকস্তানী েসনাবািহনীর িবরুদ্েধ।
পািকস্তােনর সংখ্যাগিরষ্ঠ নাগিরক িছল পূর্ব পািকস্তািন। ফেল েস
েদেশর মািট েথেক সংখ্যাগিরষ্ঠ মানুেষর িনর্মূেলর এমন উদ্ভট কথা
িক েকান সুস্থ মানুেষর কল্পনােত আেস? িচন্তাশূণ্য িকছু দাস
চিরত্েরর মানুষই শুধু েসিট ভাবেত পাের। দাসেদর সমস্যা হল,

িচন্তা-ভাবনার ন্যায় জীবেনর বহু গুরুত্বপূর্ণ িবষয়ও তারা প্রভুর
উপর
েছেড়
েদয়।
সমাজ
বা
রাষ্ট্েরর
প্রভু,
পুেরািহত
বা
বুদ্িধজীবীগণ যিদ শাপ-শকুন, নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত ও গরুবাছুরেক
েদবতা বলেল, তারাও তাই বেল। িফরাউন-নমরুেদর সময় সাধারণ মানুেষর
মােঝ ধর্েমর নােম িনেরট িমথ্যা কথাগুেলাও িবপুল গ্রহণ-েযাগ্যতা
েপেয়িছল েতমন একিট েচতনাশূণ্যতা ও িবেবকশূণ্যতার কারেণই। একই
কারেণ বাংলােদেশও িবপুল গ্রহণ েযাগ্যতা েপেযেছ িতিরশ লােখর
িকসসা। এ িমথ্যািটেক িবশ্বাস করার ক্েষত্ের িবশ্বিবদ্যালেয়র
প্রেফসর ও ছাত্র, সুপ্িরম েকার্েটর িবচারপিত ও আইনিবদ, সংসদ
সদস্য ও রাজনীিতিবদ, পত্িরকার সম্পাদক ও কলািমস্ট এবং িনরক্ষর
কৃষক বা অন্ধ িভখািরর মােঝ েকান পার্থক্য নাই। েকান একিট িমথ্যা
কথা িকছু েলাক বার বার বলা শুরু করেল এবং তার িবরুদ্েধ প্রিতবাদ
না হেল েস িমথ্যা েছেয় যায় সমগ্র েদশব্যাপী। তখন েস িমথ্যার
িবরুদ্েধ সাধারণ মানুষ দিলল তালাশ কের না এবং িবেবকবুদ্িধেকও
কােজ লাগায় না। েস উদ্ভট িমথ্যািট তখন সত্য রূেপ প্রিতষ্ঠা পায়।
েস িমথ্যার িবরুদ্েধ কথা বলেলই তার িবরুদ্েধ সন্ত্রাস শুরু হয়।
িমথ্যার শক্িত েয কত প্রবল হেত পাের -এ হল তার নমুনা। অতীেত নবীরাসূলেদরও এমন িমথ্যাপাগলেদর েমাকােবলা করেত হেয়েছ। আজেকর সমােজও
িমথ্যার প্রচারক আবু লাহাব এবং আবু েজেহলগণ েয কতটা প্রবল ভােব
েবঁেচ আেছ বাংলােদশ হল তারই প্রমাণ। গরুরাও েয ভারেত েদবতার
সম্মান পায় তা েতা িমথ্যার প্রিত প্রবল আসক্িতর কারেণই। শশানবাসী
উলঙ্গ সন্যাসী আর িহন্দু িবজ্ঞানী, িবচারক, বুদ্িধজীবী বা
প্রেফসেরর মােঝ এ আিদম িমথ্যােক গ্রহণ করার ক্েষত্ের িক েকান
পার্থক্য আেছ? হয়েতা েকান কােল েকান অজ্ঞ ব্যক্িত তার আিদম
অজ্ঞতা িনেয় শাপ-শকুন-গরু, নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বতেক েদবতা রূেপ
প্রচার কেরিছল, এবং েসগুিলর পূজােক ধর্ম বেলও আখ্যায়ীত কেরিছল।
েস সমেয় তার িবরুদ্েধ েজারােলা প্রিতবাদ না হওয়ায় আজ েসিট শত
েকািট মানুেষর ধর্মীয় িবশ্বােস পিরণত হেয়েছ। বাংলােদেশ িতিরশ
লােখর িকসসা িনেয় মূলত েসিটই ঘেটেছ। মুিজব না েজেন ও না বুেঝ যা
উচ্চারণ কেরেছ বাঙালীগণ েসিটরই প্রচাের েনেমেছ। শর্িমলা েবাস
এিটেক “gigantic rumour” তথা এক িবশাল গুজব বেল আখ্যায়ীত কেরেছন।

িবহারী িবেরাধী গণহত্যা
সত্য হল, একাত্তের প্রকৃত গণহত্যার িশকার হল িবহারীরা। জািতসংঘ
েযভােব গণহত্যােক সংজ্ঞায়ীত কেরেছ িবহারীেদর ক্েষত্ের েসিটই

ঘেটেছ। অগিণত িশশু, নারী ও বৃদ্ধরা েস গণহত্যা েথেক বাঁেচিন। েস
গণহত্যার সাক্ষী বহু বাঙালী। েস গণহ্ত্যার িবররণ িনেয় িবহারীগণও
বই িলেখেছ। তারা মারা যায় দুিট পর্েব। প্রথম পর্বিট শুরু হয়
পেহলা মার্চ েথেক। তখন তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােনর প্রায় সবটুকু
জুেড় প্রিতষ্িঠত হয় আওয়ামী লীেগর দলীয় ক্যাডারেদর শাসন। েসিট
চলেত থােক েসনাবািহনীর পুনঃিনয়ন্ত্রণ প্রিতষ্ঠা পর্যন্ত, অর্থাৎ
এপ্িরেলর প্রায় মাঝামািঝ পর্যন্ত। দ্িবতীয় পর্ব শুরু হয় ১৬ ই
িডেসম্বের। এবং েসিট পািকস্তান েসনাবািহনীর পরাজেয়র পর। দ্িবতীয়
পর্েবর হত্যাকাণ্ড ও িনর্যাতনিট চেল প্রথম পর্েবর েচেয়ও েবশী কাল
ধের। েসিট সমগ্র বাংলােদশ জুেড়। প্রথমপর্েব ঢাকা শহেরর মীরপুর,
েমাহম্মদপুর, উত্তর বঙ্েগর ৈসয়দপুেরর ন্যায় িবহারী সংখ্যাগিরষ্ঠ
এলাকাগুিল হত্যাকাণ্ড ও লুঠতরাজ েথেক বাঁচেলও দ্িবতীয় বাের
বাঁেচিন। এবার হয় তােদর হত্যা করা হয়, নতুবা ঘরবাড়ী, সহায়-সম্পদ
েকেড়
িনেয়
বস্িতেত
পাঠােনা
হয়।
খুলনা
শহের
েতমন
একিট
হত্যাকাণ্েডর উদাহরণ িদেয়েছন শর্িমলা েবাস। “১৯৭২ সােলর ১০ই
মার্চ খুলনা জুটিমেলর িবহারী শ্রিমকেদর িনউ টাউন কেলানীেত
বাঙালীরা েঘরাও কের। সকাল ১১টা েথেক শুরু কের দুপুর ১টা অবিধ
েসখােন অবস্থানরত িবহারী পুরুষ,নারী ও িশশুেদর হত্যা করার কাজ।
েবঁেচ যাওয়া িবহারীেদর কাছ েথেক শর্িমলা েবাস জানেত পােরন, কেয়ক
হাজার িবহারীেক েসখােন হত্যা করা হয়। েস হত্যাকাণ্েড েনতৃত্ব েদয়
শহীদ নােম এক মুক্িতেযাদ্ধা। বহু িবহারীেদর েঘরাও করা হয় খুলনার
ওল্ড টাউন কেলানীেতও। িকন্তু েসখানকার ম্যােনজার জৈনক রহমান
সােহব তােদরেক হত্যা না কের িরিফউজী ক্যাম্েপ পািঠেয় েদয়। (শর্িমলা েবাস, ২০১১)।
জািতসংঘ কর্তৃক সংজ্ঞায়ীত েজেনাসাইড বা গণহত্যািট েয বাঙালীেদর
দ্বারা ঘেটেছ -েস প্রমাণ প্রচুর। তার িকছু িববরণ পাওয়া যায়
শর্িমলা েবাস েথেক। বাঙালীেদর হামলা েথেক খুলনা, শান্তাহার,
চট্টগ্রাম, বাহ্মনবািড়য়া, ৈসয়দপুর, ময়মনিসংহ, কুষ্িটয়া, পাকশীর
ন্যায় নানা শহের িবহারী নারী, িশশু ও বৃদ্ধরা েযমন েরহাই পায়িন,
েতমিন েরহাই পায়িন তােদর ব্যবসা-বািণজ্য এবং ঘরবাড়ী। মীরপুর,
েমাহম্মদপুর, ধানমণ্িড, গুলশান, বনানীসহ ঢাকা শহেরর েযখােনই
অবাঙালীেদর বাড়ীঘর িছল েসগুেলা েথেক তােদর বলপূর্বক নািমেয় দখল
িনেয়েছ বাঙালীরা। আসল মািলকেদর হয় হত্যা করা হেয়েছ অথবা বস্িতেত
পাঠােনা পািঠেয়েছ। যারা অিত ভাগ্যবান তারা েসিদন পশ্িচম
পািকস্তােন পািলেয় েবঁেচেছ। আওয়ামী লীেগর েনতােদর ঢাকার অিভজাত
এলাকায় আজ েয িবশাল িবশাল বাড়ী েসগুেলা িক তােদর জিমদাির,

ব্যবসা-বািণজ্য বা চাকুির-বাকুির েথেক অর্িজত পয়সা েথেক েকনা?
তােদর ক’জেনর েসরূপ ব্যবসা-বািণজ্য বা চাকুির িছল? আজও একিট জিরপ
চালােল তােদর িবশাল িবশাল ঘরবািড়র মািলক হওয়ার মূল রহস্যিট
েবিরেয় আসেব। একিট জনেগাষ্িটর িবরুদ্েধ যখন গণহত্যা হয় তখন েতা
এগুেলাই ঘেট। যারা হামলার িশকার তারা প্রাণ হারায়, ইজ্জত হারায়,
ঘরবাড়ী ও ব্যবসা-বািণজ্যও হারায়। জার্মানীর ইহুদীেদর সােথ েতা
েসিটই ঘেটিছল। প্রাণ বাঁচােত তােদর েদশ ত্যাগ করেত হেয়িছল। আর
তােদর ঘরবাড়ী ও ব্যবসা বািণজ্েযর দখল িনেয়িছল জার্মানারা। একই
রূপ িনর্মম নৃশংসতা ঘেটেছ তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােন বসবাসরত
অবাঙালী নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ ও িশশুেদর সােথ। পাঞ্জাবীেদর দ্বারা
বাঙালীর িবরুদ্েধ গণহত্যা পিরচািলত হেল শুধু বাঙালীর প্রাণনাশই
হেতা না, তােদর ঘরবাড়ী, ব্যাবসা-বািণজ্য, চাকুির-বাকুিরও হারােত
হেতা। েসগুেলা না হেল েতা জািতসংেঘর সংজ্ঞা অনুযায়ী গণহত্যা হয়
িক কের? িকন্তু ক’জন বাঙালীর ক্েষত্ের েসিট ঘেটেছ? বরং েসিদন েতা
অিধকাংশ বাঙালী িনজ িনজ ব্যবসা-বািণজ্য কেরেছ, িনজ ঘের েথেকেছ,
অিফেস েগেছ এবং অেনেক মন্ত্রীও হেয়েছ! েশখ মুিজেবর িনেজর বাড়ীিটও
েতা েসিদন অক্ষত েথেকেছ।

সত্েযর িবরুদ্েধ নাশকতা
একাত্তেরর যুদ্েধ িবস্তর প্রাণহানী ও সম্পদহানী হেয়েছ। িকন্তু এ
িবপুল হানাহািনর মােঝ েযিট সবেচেয় েবশী মারা পেড়েছ েসিট হল সত্য।
েস মৃত সত্যগুেলা কবরস্থ হেয়েছ ইিতহােসর বইেয়। আর সত্েযর
িবরুদ্েধ েস নাশকতািট ঘেটেছ বাংলােদেশর েসক্যুলার রাজনীিতিবদ,
বুদ্িধজীবী ও ইিতহাস রচনাকািরেদর হােত। তেব েদেশর চিরত্রহীন
রাজনীিতিবদ ও বুদ্িধজীবীেদর িমথ্যাচারেক িবজয়ী করার স্বার্েথ
েসরূপ সত্যিবনাশ অিনবার্যও িছল। কারণ, সূর্য অস্ত না েগেল রােতর
আঁধার েজঁেক বসেত পাের না। েতমিন সত্যেক দাফন না করেল েদশ
িমথ্যার প্লাবেন ডুেব না, তােত িমথ্যুকেদরও নাম যশ বােড় না।
একাত্তেরর লড়াইেয় িবজয়ী হেয়িছল আওয়ামী লীগ ও তার িমত্ররা। িবজেয়র
পর তারা শুধু েদেশর রাজৈনিতক অঙ্গনই দখেল েনয়িন, দখেল িনেয়েছ
ইিতহাস রচনার ন্যায় একােডিমক িবষয়ও। আওয়ামী শাসনামেল সরকাির
অর্েথ সরকাির েলাকেদর লাগােনা হেয়িছল ইিতহাস রচনার কােজ। ফেল যা
রচনা হেয়েছ েসিট আর ইিতহাস থােকিন। পিরণত হেয়েছ দলীয় প্রশংসাগাঁথায়। এককােল স্ৈবরাচারী রাজা-বাদশাহগণ দরবাের কিব ও ইিতহাস
েলখক প্রিতপালন কের তােদর দ্বারা একাজিটই করােতা। বাংলােদেশ

ইিতহাস চর্চার নােম েস কাজিটই হেয়েছ।
১৯৭১ সােলর ২৫েশ মার্েচর সামিরক এ্যাকশেনর িসদ্ধান্তিট িছল
িনতান্তই সামিরক বািহনীর। েদেশর পািকস্তানপন্থী এবং ইসলামপন্থী
দলগুেলা েস এ্যাকশেনর সােথ সংশ্িলষ্ঠ িছল না। েস রােত যা ঘেটেছ
তা েযমন দুঃখজনক, েতমিন অনাকাঙ্িখত। িকন্তু সামিরক বািহনীর েস
এ্যাকশেনর সােথ অিতরঞ্িজত িমথ্যার সংিমশ্রন ঘিটেয় পরবর্তীেত
ভারতীয় বািহনীর আগ্রাসেনর ন্যায় ভয়ানক অপরাধেক জােয়জ করা হয়।ঐ
রােত যা ঘেটেছ তা িনেয় সত্য েবিরেয় আসা উিচত। িকন্তু েসিট হয়িন।
বরং গুজবেক েবশী েবশী প্রচার করা হেয়েছ। প্রকৃত সত্যেক ইচ্ছা
কেরই েসিদন আিবস্কার করা হয়িন। কারণ, তারা জানেতা প্রকৃত সত্যেক
িমথ্যা গুজেবর ন্যায় কখেনাই এেতাটা বীভৎস করা যায় না। পািকস্তান
আর্িমর িবরুদ্েধ বাঙালী িনর্মূেলর অিভেযাগিট সত্য হেল েসিট েতা
১৯৪৭ সােলর ১৪ই আগষ্ট েথেকই শুরু হওয়া উিচত িছল। িনর্মূেলর শুরু
১৯৭১-এর ২৫েশ মার্চ েথেক েকন? এক রােত ঢাকা শহেরর ৬০ হাজার মানুষ
হত্যার েয তথ্য েপশ করা হয় তােদরই বা পিরচয় েকাথায়? েকান আবািসক
হল ও েকান মহল্লা েথেক কতজন হত্যা করা হেয়িছল -েস িহসাবিট
েকাথায়? এেতা িবশাল সংখ্যক মানুেষর লাশ েগল েকাথায়?েকান বদ্ধ
ভূিমেত েফলেলও তােদর হাড্িড পাওয়া েযত। গণনাও করা েযত। আওয়ামী
লীগ বহু বছর ক্ষমতায় েথেকেছ, িকন্তু েস পিরসংখ্যান িক িদেত
েপেরেছ?
নব্বইেয়র দশেক বসিনয়ায় িনহত হাজার হাজার মুসলমােনর লাশ বর্বর
সার্ব বািহনী মািটচাপা িদেয়িছল। িকন্তু েসগুিল খুঁেজ েপেত েবগ
েপেত হয়িন। প্রিতিট লাশেক তারা সনাক্ত কেরেছ, তােদর নাম িঠকানা
েবর কের আপনজনেদর তা জািনেয়েছ। িকন্তু ঢাকায় েস ৬০ হাজার মানুেষর
কবর েমেলিন, হাড্িডও েমেলিন। একাত্তের ঢাকা িবশ্ব িবদ্যালেয়র
ছাত্র ও িশক্ষেকর সংখ্যা সর্বসাকূল্েয ৬০ হাজােরর অর্েধক তথা ৩০
হাজারও িছল না। তেব িক পাক বািহনী তােদর সবাইেক হত্যা কেরিছল? আর
েকাথায় িহন্দুেদর বসিত েযখান েথেক খুঁেজ খুঁেজ িহন্দুেদর হত্যা
কেরিছল? পশ্িচম পািকস্তােনর ৈসন্যেদর পক্েষ িক সম্ভব িছল এক রােত
েবেছ েবেছ হাজার হাজার িহন্দু হত্যা করা? বলা হয়, একাত্তের এক
েকািট মানুষেক ভারেত েযেত বাধ্য করা হেয়িছল। বাংলােদেশর সােড় সাত
েকািট জনসংখ্যার মােঝ এক েকািটেক ভারেত েযেত বাধ্য করা হেল প্রিত
৮ জেনর মােঝ কমপক্েষ একজনেক ভারেত েযেত হয়। েয গ্রােম ৮ শত
মানুেষর বাস েস গ্রাম েথেক কম পক্েষ ১০০ জনেক ভারেত েযেত হেয়িছল।
বাংলােদেশর প্রায় ৭০ হাজার গ্রােমর প্রিত গ্রােম েস হাের ভারত-

গমন ঘটেত হেব, নইেল এক েকািটর সংখ্যা িক পূরণ হওয়া িক সম্ভব?
েকান গ্রাম েথেক েকউ ভারেত না েগেল পরবর্তী গ্রামিট েথেক দ্িবগুণ
হাের েযেত হেব। অথচ বাংলােদেশ এমন গ্রােমর সংখ্যা েতা হাজার
হাজার েযখান েথেক একজনও একাত্তের ভারেত যায় িন।
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তাকানিন।সত্তেরর িনর্বাচেন িতিন েভাট িনেয়েছন পূর্ব পািকস্তােনর
জন্য অিধক প্রােদিশক স্বায়ত্তশাসন আদােয়র ওয়াদা িদেয়। েকান
িনর্বাচিন জনসভােতই স্বাধীনতার কথা বেলনিন।বরং আওয়ামী লীেগর
িনর্বাচিন ইশিতহাের িছল পািকস্তানেক মজবুত করার অঙ্গীকার।অখণ্ড
পািকস্তােনর পক্েষ েশখ মুিজব ৮ দফা িলগ্যাল ফ্েরমওয়ার্েকও
স্বাক্ষর কেরেছন।পূর্ব পািকস্তােনর অিধক স্বায়ত্তশাসন িনেয় এমন
িক অখণ্ড পািকস্তােনর অস্িতত্েব িবশ্বাসীর আপত্িত থাকার কথা
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িদেয়েছ।িকন্তু মুিজব তােদরেক েধাকা িদেয়েছন।
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রাজনীিত
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সমাজতন্ত্ির ও তীব্র ইসলাম িবেরাধী তােদর পক্ষ েথেক সচারাচর বলা
হয়, সত্তেরর িনর্বাচেন আওয়ামী লীেগরিবজয় িছল স্বাধীন বাংলােদশ
প্রিতষ্ঠার পক্েষ গণরায় বা েরফােরন্ডাম। বলা হয়, এ গণরায়
বাস্তবায়ন করেতই নািক একাত্তেরর যুদ্ধ। বলা হয়, মুক্িতযুদ্েধর
েচতনার কথা। তারা একথাও বেল, েস েচতনািটর নািক িবজয় ঘেটিছল
সত্তেরর িনর্বাচেন। তােদর কােছ মুিজেবর অপরাধ, িনর্বাচেন িবজেয়র
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শাসনতান্ত্িরক সমস্যা ও েকন্দ্ের ক্ষমতার ভাগাভািগ িনেয় ইয়ািহয়া
ও ভূট্েটার সােথ আলােপ বেসেছন? সুতারাং তােদর অিভেযাগ, মুিজব
বাংলােদেশর স্বাধীনতা চানিন। অিভেযাগ, স্বাধীনতা চাইেল িতিন

ভারেত না িগেয় েকন পািকস্তানীেদর কােছ ধরা িদেলন? এ অপরােধ তােদর
অেনেক মুিজবেক স্বাধীনতার শত্রু বেল অিভিহত কের থােক। েশখ
মুিজেবর িবরুদ্েধ এমন অিভেযাগ মূলত েসসব চীনপন্থীেদর,যারা এক সময়
ভাষানী ন্যােপর সােথ জিড়ত িছল এবং পের িজয়াউর রহমােনর গড়া
িবএনিপ’েত
েযাগ
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হেলা,স্বাধীন বাংলােদশ প্রিতষ্ঠায় মুিজবর রহমােনর েচেয় িজয়াউর
রহমানেক বড় কের েদখােনা। েস লক্ষ্য পূরেণ িজয়াউর রহমানেক তারা
স্বাধীনতার েঘাষক বেল অিধক গুরুত্ব েদয়। এসব কথা িবএনিপ
প্রিতষ্ঠার আেগ ও মুিজেবর জীবদ্দশােত েতমন প্রচার পায়িন। অথচ চীন
েয পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদশ সৃষ্িটেক ভারতীয় আিধপত্যবাদী
প্রেজক্ট মেন করেতা এবং আজেকর বাংলােদশ েয তারই িশকার -েস কথািট
এসব বামপন্থীরা বেল না।

িনর্বাচন ও প্রতারণা
প্রশ্ন হেলা, সত্তেরর িনর্বাচেন আওয়ামী লীেগর িবজয়েক িক আেদৗ
পািকস্তান েথেক স্বাধীন বাংলােদশ সৃষ্িটর পক্েষ গণরায় বলা যায়? এ
িনেয় িমথ্যাচারিট িবশাল। িবষয়িট তাই িবচােরর দাবী রােখ। িকন্তু
বাংলােদেশ েস িবচার আজও হয়িন। অগিণত মানুষ এখেনা িমথ্যার েজায়াের
ভাসেছ। সত্য তােদর কােছ এখেনা তুেল ধরা হয়িন। প্রশ্ন হেলা,
িবষয়িট িক এেতাই দুর্েবাধ্য? সত্তেরর িনর্বাচেন আওয়ামী লীেগর
িবজয়িট স্বাধীনতার প্রশ্েন জনগেণর রায় বা েরফােরন্ডাম গণ্য হেল
েশখ মুিজব েকন মার্েচ ইয়ািহয়া খান ও ভূট্েটার সােথ পািকস্তােন
সরকার গঠন ও শাসনতন্ত্র িনেয় আেলাচনায় বসেলন? অথচ েরফােরন্ডাম
হেল সঙ্গত কারেণই বাংলােদেশ স্বাধীন েদশ রূেপ িনর্বাচেনর পরপরই
আত্মপ্রকাশ করেতা। তা িনেয় কােরা মেন েকান সংশয় বা প্রশ্ন উঠেতা
না। িনর্বাচেনর পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও হত না। এবং হাজার হাজার
পূর্বপািকস্তানী পািকস্তান বাঁচােত রাজাকার হত না। একাত্তেরর
ভূিমকা িনেয় জনগেণর মােঝ েয িবভক্িত জন্ম িনেয়েছ তা েতা মূলত
েরফােরন্ডাম না হওয়ার কারেণ। এমন িক আওয়ামী লীেগর পক্ষ েথেকও
সত্তেরর িনর্বাচেন স্বাধীন বাংলােদেশর ইস্যু েতালা হয়িন। েভাট
চাওয়া হেয়েছ, ৬ দফার আেলােক স্বায়ত্তশাসন প্রিতষ্ঠার লক্ষ্েয।
আওয়ামী লীগেয িনর্বাচিন েমিনেফস্েটা প্রকাশ কের,তােতও স্বাধীন
বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার েকানরূপ অঙ্গীকার িছল না। েস েমিনেফস্েটােত
েকান েচতনার কথাও িছল না। বরং িছল েকারআন-সূন্নাহ িবেরাধী েকান
আইন না ৈতিরর অঙ্গীকার।

পািকস্তান েভঙ্েগ স্বাধীন বাংলােদেশর প্রিতষ্ঠােকান মামুিল িবষয়
িছল না, এিট িছল অিত গুরুতর িবষয়। বাঙালীেদর উপর পািকস্তােনর
মানিচত্রিট েকান পশ্িচম পািকস্তানী েজারপূর্বক চািপেয় েদয়িন।
১৯৪৭ সােল েকান পাঞ্জাবী েসনাদল যুদ্ধ কের পূর্ব বাংলােক
পািকস্তানভূক্ত কেরিন। বরং পািকস্তােনর সৃষ্িটেত মূল ভূিমকািট
িছল বাঙালী মুসিলমেদর। মাত্র ২৪ বছর আেগ ১৯৪৬ সােল পািকস্তান
প্রশ্েন শতকরা প্রায় ৯৬% ভাগ বাঙালী মুসিলম েভাটার েভাট িদেয়
েদশিট প্রিতষ্ঠা কেরিছল। ফেল েস েদশিটর িবনাশ িক একিট সাধারণ
িনর্বাচেনর েভােট করা যায়? সাধারণ িনর্বাচন হয় রাজনীিত,অর্থনীিত,
িবেদশনীিতর নানা ইস্যু িনেয়; েদশিট থাকেব িক থাকেব না েস ইস্যুেত
নয়। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ িবষেয় িসদ্ধান্ত িনেত েয েকান েদেশর
বুদ্িধজীবী, সমাজিবজ্ঞানী, আেলম-উলামা, রাজীনীিতিবদ ও সাধারণ
জনগণ েদশভাঙ্গার পিরণিত িনেয় বহুবছরধের িচন্তা-ভাবনা কের।
পরস্পের পক্েষ-িবপক্েষ িবষদ আলাপ-আেলাচনা হয়। জিম েকনা, িভটায় ঘর
েতালা বা নতুন ব্যবসা শুরুর ব্যাপােরও মানুষ মােসর পর মাস
িচন্তাভাবনা কের িসদ্ধান্ত েনয়। আর েদেশর মানিচত্র বদলােনার িবষয়
েতা িবশাল। এর সােথ জিড়ত েদশবাসীর শত শত বছেরর ভিবষ্যৎ।
পািকস্তান নােম নতুন একিট
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িচন্তাভাবনা কেরেছ। পক্েষ-িবপক্েষ তা িনেয় চুলেচড়া িবচারিবশ্েলষণও হেয়েছ। ভারত েভঙ্েগ মুসিলম সংখ্যাগিরষ্ঠ প্রেদশগুিল
িনেয় আলাদা রাষ্ট্েরর প্রস্তাবিট প্রথেম েপশ কেরন দার্শিনক কিব
আল্লামা ইকবাল। রাজনীিতর ময়দােন পািকস্তান গড়ার প্রস্তাবিট অিত
গুরুত্বপূর্ণ িবষয় রূেপ প্রথেম েপশ করা হয় ১৯৪০ সােল লােহােরর
িমন্েটা পার্েক মুসিলম লীেগর সর্বভারতীয় সম্েমলেন।েস প্রস্তাবিট
রােখন বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী েশের বাংলা ফজলুল হক। এরপর ৬
বছর ধের চেল পক্েষ-িবপক্েষ লাগাতর িবতর্ক ও িচন্তাভাবনা। িবষয়িটর
উপর জনমত যাচােয় ১৯৪৬ সােল অনুষ্িঠত হয় েরফােরন্ডাম। পািকস্তান
প্রিতষ্ঠার িবষয়িট যখন িরফােরন্ডােম ৯৬% ভােগর েবশী েভােট
অনুেমািদত হয় তখন তৎকালীন ব্িরিটশ শাসক ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্েরেসর
কােছ েস রােয়র িবেরাধীতায় আর েকান দিলল থােকিন।

ফ্যািসবাদ ও জািলয়ািত
িকন্তু পািকস্তান েভঙ্েগ স্বাধীন বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার প্রশ্েন

িসদ্ধান্ত েনয়া হেয়েছ েস িবষেয় েকান রূপ জনমত যাচাই না কেরই।
জনগেণর িবরুদ্েধ এিট হেলা আওয়ামী লীেগর সবেচেয় বড় অপরাধ।
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শাসনতন্ত্র িনর্মােণর অঙ্গীকার িদেয়, অথচ েস সাংসদগণ শাসনতন্ত্র
ৈতির কেরেছন বাংলােদেশর। এভােব বাংলােদেশর সৃষ্িটেতই ঘেটেছ িবশাল
জািলয়ািত। িবষয়িটেক তারা দেলর িকছু েনতার েগাপন িবষয় রূেপই
েরেখেছ। এবং জনগণেক আস্থায় েনয়িন। জনগেণর বদেল মুিজব আস্থায়
িনেয়েছন ভারত সরকার ও ভারতীয় গুপ্তচরেদর। তাই ১৯৭০েয়র িনর্বাচনেক
স্বাধীনতার প্রশ্েন েরফােরন্ডাম বা গণরায় বলার প্রশ্নই উেঠনা।
হঠাৎ কেরই একাত্তেরর মার্েচর প্রথম সপ্তােহ দলিটর েনতাকর্মীগণ
পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদেশর স্বাধীনতার কথা বলা শুরু কের। শুরু
হয় স্বাধীন বাংলােদেশর পতাকা উড়ােনার উৎসব। আওয়ামী লীেগর বাইেরও
েদেশ বহুদল িছল, বহু আেলম-উলামা ও বুদ্িধজীবী িছল, এবং িছল িবশাল
জনগণ। িকন্তু তােদরেক এ িবষেয় মত প্রকােশর সুেযাগ েদয়া হয়িন। অথচ
পািকস্তান প্রিতষ্ঠাকােল ভারতীয় জাতীয় কংগ্েরস, িহন্দু মহাসভা ও
জিময়েত উলামােয় িহন্দ’েয়র ন্যায় পািকস্তান িবেরাধী দলগুেলাও
েদশিটর প্রিতষ্ঠা রুখেত সর্বশক্িত িদেয় প্রচার চালােনার সুেযাগ
েপেয়িছল। অথচ আওয়ামী লীেগর জঙ্িগেদর পক্ষ েথেকই মার্েচর প্রথম
সপ্তাহ েথেকই েদেশ যুদ্ধাবস্থা সৃষ্িট করা হয়। এবং িবলুপ্ত হয়
শান্িতপূর্ণ সভা-সিমিত ও আলাপ-আেলাচনার পিরেবশ। েদেশ প্রিতষ্ঠা
পায় প্রচণ্ড ফ্যািসবাদী প্রক্িরয়া। সৃষ্িট হয় ত্রােসর রাজত্ব।
েদশ েকান িদেক যােব বা েদেশর ভিবষ্যৎ িক হেব -তা িনেয় কথা বেলেছ
একমাত্র মুিজব ও তার সঙ্িগরা। িছনতাইকািরর কবেল পড়েল অিধকাংশ
মানুেষর মুেখ ভাষা থােক না; সবাই েটর পায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীর
সােথ আেলাচনা অর্থহীন। চািরিদেক তখন িনরবতা েছেয় যায়। বাংলােদেশর
সাধারণ মানুষ ও আওয়ামী লীেগর প্রিতদ্বন্িদ দলগুেলার েনতাকর্মীেদর
অবস্থািট িছল অিবকল তাই। উপমহােদেশর রাজনীিতর ইিতহােস এিটই হেলা
সবেচেয় বড় িছনতাইেয়র ঘটনা। অথচ তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােন বহু
প্রবীন রাজনীিতিবদ,আেলম-উলামা ও বুদ্িধজীবী িছেলন। ফ্যািসবােদর
উগ্রমুর্িত েদেখ তারাও েসিদন িনরব হেয় যান। িনরব হেয় যায় সাধারণ
জনগণও।সন্ত্রােসর সামেন েস িনরবতােকই বাঙলী জাতীয়তাবাদীগণ তােদর
পািকস্তান ভাঙ্গার প্রেজক্েটর প্রিত গণসমর্থণ বেলেছ। ১৯৪৭ সােল
পািকস্তান সৃষ্িট কােল এভােব কাউেক িনরব হেত হয়িন।
স্বাধীনতার িবষয়িটেক িনর্বাচন কােল আেলািচত না হেলও িনর্বাচেনর
পর এিটেকই মূল ইস্যু বানােনা হয়। জনগেণর উপর দলীয় িসদ্ধান্তেক
চািপেয় েদয়া হয়।এেতাবড় গুরুত্বপূর্ণ িবষয়িট িনছক আওয়ামী লীগ,

মস্েকাপন্থী ন্যাপ, চীনপন্থী ন্যােপর একাংশ এবং কম্যুিনস্ট
পার্িটর ন্যায় ইসলাম েথেক দূের সরা দলগুিলর িনজস্ব প্রেজক্েট
পিরণত হয়। এভােব স্বাধীনতার প্রশ্েন যুদ্ধ শুরু করা হয় জনগেণর
রায় না িনেয়ই। এভােব বাংলােদশ প্রিতষ্ঠার যাত্রািট শুরু হয়
জনগেণর মােঝ গভীর িবভক্িত িনেয়।এবং েস িবভক্িতেক আজও নানা ভােব
গভীরতর করা হচ্েছ। ১৯৭১’েয়র মার্েচর প্রথম সপ্তাহ েথেকই সমগ্র
েদেশ িনরস্ত্র অবাঙালী এবং তােদর ঘরবািড় ও ব্যবসায়ী প্রিতষ্ঠােনর
উপর
হামলা
শুরু
হয়।
অপরিদেক
ভীতসন্ত্রস্থ
রাখা
হয়
পািকস্তানপন্থী
রাজৈনিতক
দলগুেলার
িনরস্ত্র
েনতাকর্মীেদর।
সৃষ্িটকরা হয় আইনশৃঙ্খলাহীন এক যুদ্ধকালীন অবস্থা। সমােজর
দুর্বৃত্তেদর জন্য সৃষ্িট হয় লুটপােটর েমাক্ষম সময়। এরূপ অবস্থায়
িক রাজৈনিতক িবচার-িবেবচনার সুেযাগ থােক? যুদ্ধ শুরুর কারণ,
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খান পািকস্তান জাতীয় পিরষেদর (পার্লােমন্ট)
৩রা মার্চ অনুষ্িঠতব্য ৈবঠকিট ১লা মার্চ মুলতিব কেরিছেলন। িকন্তু
েসিট িক পািকস্তান ভাঙ্গা ও পািকস্তােনর িবরুদ্েধ যুদ্ধ শুরুর
কারণ হেত পাের? ৈবঠক মুলতিব হেল েসিট আবার শুরুও করা যায়। িকন্তু
েদশ েভঙ্েগ েগেল তা িক আবার েজাড়া লাগােনা যায়? িকন্তু ইয়ািহয়া
খােনর ৈবঠক মুলতিব করার েঘাষণািটেকই স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর কারণ
রূেপ েঘাষণা েদয়া হয়।

প্রিতশ্রুিত ভঙ্েগর রাজনীিত
িনর্বাচিন িবজেয়র পর েশখ মুিজেবর হােত েকন েসিদন ক্ষমতা েদয়া
হয়িন –আওয়ামী লীগ ও তার িমত্রেদর েসিটই মূল অিভেযাগ। জাতীয় পিরষদ
তথা সংসেদর ৈবঠকেক মুলতিব করােক তারা মুিজেবর িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র
বেল প্রচার কের। ইয়ািহয়া খান েকন ৈবঠক েকন মুলতিব করেলন -েসিটর
কারণও তারা খিতেয় েদখেত রাজী নয়। মেন রাখেত হেব, তখন েদেশ েকান
শাসনতন্ত্র িছল না। তাই সত্তেরর িনর্বাচেনর পর িনর্বািচতেদর
প্রথম দািয়ত্বিট িছল অখণ্ড পািকস্তােনর জন্য একিট শাসনতন্ত্র
ৈতির। স্মরণেযাগ্য হেলা, েয িলগ্যাল ফ্েরমওয়ার্ক দিললিট স্বাক্ষর
কের েশখ মুিজব ও তার দল িনর্বাচেন অংশ েনয় তােত িনর্বাচেনর পর
পরই সংখ্যাগিরষ্ঠ দেলর কােছ ক্ষমতা হস্তান্তেরর শর্ত িছল না।
েদেশর সামিরক শাসক রূেপ প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খান েদশ চালােতন
সামিরক আইন অনুযায়ী; ক্ষমতা হস্তান্তর হেল েস আইনও তুেল িনেত
হত।প্রশ্ন হেলা, িনর্বাচন েশেষ সােথ সােথ ক্ষমতা অর্পণ করেল েদশ
চলেতা েকান আইন অনুযায়ী? ফেল একমাত্র শাসনতন্ত্র ৈতিরর পরই

সুেযাগ িছল েস শাসনতন্ত্র অনুযায়ী েদশ শাসেন িনর্বািচতেদর হােত
ক্ষমতা হস্তান্তেরর।শাসনতন্ত্র ৈতিরর জন্য সময় েবঁেধ েদয়া হেয়িছল
১২০ িদন তথা ৪ মাস। এিটই িছল ৮ দফা িলগ্যাল ফ্েরম ওয়ার্েকর
সুিনর্িদষ্ট িবষয়। শাসতন্ত্র ৈতিরর কাজ েশষ না অবিধ এ ৪ মাস েদশ
চলেব সামিরক আইন অনুযায়ী –এ নীিতমালায় স্বাক্ষর কেরই েশখ মুিজব
িনর্বাচেন অংশ েনন। অথচ িনর্বাচেন িবজয়ী হওয়ার পর েশখ মুিজব
িনেজর স্বাক্ষীিরত েস নীিতমালােক আঁস্তাকুেড় েফেল েদন এবং
ইচ্ছকৃত ভােবই ভূেল যান, েসরূপ েকান নীিতমালা আেদৗ িছল এবং তােত
িতিন স্বাক্ষর কেরিছেলন। মার্েচর তৃতীয় সপ্তােহ ইয়ািহয়া ও
ভূট্েটার সােথ আেলাচনা চলা কােল দািব েতােলন, সামিরক আইন তুেল
েনয়ার ও আশু ক্ষমতা হস্তান্তেরর। ইিতহােস মুিজেবর এরূপ আচরণ েয
তার িনজ ওয়াদার সােথ িবশ্বাসঘাতকতা গণ্য হেব –তা িনেয় িক সন্েদহ
আেছ? বাঙালী েসক্যুলার বুদ্িধজীবীগণ মুিজেবর এরূপ ওয়াদাভঙ্েগর
িবষয়িটেক ইচ্ছাকৃত ভােবই ইিতহােসর বই েথেক লুিকেয়েছন।
েয

কারেণ

সংসেদর

ৈবঠক

মুলতিব

করা

হেয়িছল

–তা

িনেয়ও

িক

েকান

িনরেপক্ষ পর্যােলাচনা হেয়েছ? ৈবঠক মুলতিবর েঘাষণােক বাঙালী বা
মুিজেবর িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র বলা হেয়েছ। িবষয়িট িক তাই? মুলতিবর
কারণিট িছল,
েনতৃবৃন্েদর

মুিজব, ভূট্েটা ও পািকস্তােনর অন্যান্য রাজৈনিতক
মােঝ শাসনতান্ত্িরক ইস্যুগুিল িনেয় অচলাবস্থা।

পািকস্তােন তখন ৫িট প্রেদশ। েকান একিট প্রেদশ িক অন্য
প্রেদশগুিলর উপর তার িনেজর ইচ্ছা চািপেয় িদেত পাের? েসিট েতা
সংখ্যাগিরষ্েঠর স্ৈবরাচার। ভারতীয় িহন্দুগণ েতমন একিট স্ৈবরাচার
মুসিলমেদর উপর চািপেয় িদেব -েস ভেয়ই েতা পািকস্তান সৃষ্িট হেলা।
গণতন্ত্েরর রাজনীিত হেলা আেপাষরফা ও সমােঝাতার রাজনীিত। এ
রাজনীিতেত সংখ্যাগিরষ্ঠ ও সংখ্যালিঘষ্ঠ –উভেয়র স্বার্থই গুরুত্ব
পায়; েকউ কােরা উপর অিবেবচক হয় না। তাই পািকস্তােনর আর ৪িট
প্রেদেশর েনতােদর সােথ আলাপ-আেলাচনা না কের শাসনতন্ত্র ৈতরী
অসম্ভব িছল। অথচ মুিজব তােত রাজী িছল না। মুিজব ও তার আওয়ামী
লীেগর দাবী িছল, েযেহতু তার দল পািকস্তােনর জাতীয় সংসেদর
েমেজািরিট, অতএব শাসনতন্ত্র রচনার দািয়ত্বিট তােদর। এবং অন্য
কােরা েস অিধকাের হস্তক্েষেপর অিধকার েনই। এমন একিট সমস্যার
উদ্ভব হেয়িছল ১৯৫৬ সােলর শাসনতন্ত্র রচনার সময়।তখনও িছল ৫িট
প্রেদশ। ভারতীয় ও মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর সংিবধােনর অনুকরেণ
সংসেদর িনন্ম ও উচ্চ পিরষদ রাখার কথা উেঠিছল। িনন্ম পিরষেদর
সদস্য িনর্বািচত হেব জনসংখ্যার অনুপােত,িকন্তু উচ্চ পিরষেদ
প্রিতিট প্রেদশ সমান সংখ্যক সদস্য পাঠােব েযমনিট মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্েরর
িসেনেট
হেয়
থােক।
এরূপ
শাসনতন্ত্ের
শর্ত
থােক,িনন্ম পিরষেদ পাশ হওয়া েয েকান আইনেক অবশ্যই উচ্চ পিরষদ
দ্বারা অনুেমািদত হেত হেব। তখন পূর্ব পািকস্তােন িছল মাত্র একিট
প্রেদশ, এবং
পশ্িচম পািকস্তােন িছল পাঞ্জাব, িসন্ধু, সীমান্ত
প্রেদশ ও েবলুিচস্তান -এ ৪িট প্রেদশ। ফেল িনন্ম পিরষেদ পূর্ব
পািকস্তানীরা সংখ্যাগিরষ্ঠতা েপেলও উচ্চ পিরষেদ তােদর আসন সংখ্যা
হত ৫ ভােগর মাত্র এক ভাগ। তখন েস সমস্যা এড়ােত েদেশর উভয় অংেশর
সংসদ সদস্যেদর মােঝ আেপাষরফা হয়। মীমাংসা হয়, পশ্িচম পািকস্তােনর
৪িট প্রেদশেক েভঙ্েগ একিট প্রেদশ করার এবং েদেশর জাতীয় সংসেদ
পূর্ব ও পশ্িচেমর উভয় প্রেদেশর সমান সংখ্যক আসন বরাদ্েদর। আওয়ামী
লীেগর েনতা েসাহরাওয়ার্দীসহ অন্যান্য পূর্ব পািকস্তানীরা েস
সমতার িবধানেক েমেন েনন। িকন্তু ১৯৭১েয় এেস েস মীমাংিসত
িবষয়গুেলা আবার নতুন কের উত্িথত হয়। এবং উত্িথত হয় নানা প্রেদশ
েথেক প্রােদিশক স্বায়ত্বশাসেনর িবষয়ও। তাই িবষয়িট এেতা সহজ-সরল
িছল না েয, সংসেদর ৈবঠক বসেব এবং সংসেদর সংখ্যাগিরষ্ঠ সদস্যগণ
িনেজেদর ইচ্ছা মত একিট সংিবধান প্রেণায়ন কের েফলেব। অথচ আওয়ামী
লীগ েসিটই চাচ্িছল। েতমন প্রেচষ্টা হেল অন্য প্রেদেশর সংসদ
সদস্যগণ েয েস সংসেদ েযাগ িদেব না –েস েঘাষণািটও বার বার েদয়া
হচ্িছল। তাই জরুরী িছল সংসেদর ৈবঠক বসার আেগই রাজৈনিতক দলগুেলার
মােঝ আেপাষরফা।

ট্েরাজান হর্সেদর দখলদাির
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খান চাচ্িছেলন, সংসেদ বসার আেগ নানা দেলর
মােঝ িবরাজমান িবেরাধগুিল িনেয় আেলাচনা ও সমােঝাতার একিট পিরেবশ
সৃষ্িট েহাক। তাছাড়া শাসনন্ত্র প্রণেয়ােনর জন্য বরাদ্দকৃত সময়িট
িছল মাত্র ১২০িদন। পািকস্তােনর প্রথম শাসনতন্ত্র রচনায় েলেগিছল ৯
বছর। সংসেদ প্রেবেশর আেগ িবেরাধগুিলর মীমাংসা না হেল রাজপেথর
িহংসাত্মক লড়াই তখন সংসেদর অভ্যন্তের শুরু হেতা। সংসেদর ৈবঠক
হওয়ার কথা িছল ঢাকায়। রাজৈনিতক েনতােদর মােঝ এমন সিহংস লড়াইেয়
ঢাকায় ১৯৫৪ সােল প্রােদিশক পিরষেদর ৈবঠেক েডপুিট স্পীকার জনাব
শােহদ আলী খুন হেয়িছেলন। েস খুেন আওয়ামী লীেগর েনতারা জিড়ত
িছেলন। রাজৈনিতক েনতৃবৃন্দেক আেরা সময় েদয়াই িছল জাতীয় পিরষেদর
ৈবঠক মুলতিবর মূল উদ্েদশ্য। অথচ ক্ষমতা হােত েপেত েদির হওয়ায়
আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীরা তখন পাগলপ্রায়। েকানরূপ েদির তােদর
সইিছল না। ইয়ািহয়ার পক্ষ েথেক েস মুলতিবেক েশখ মুিজবসহ আওয়ামী

লীেগর েনতৃবৃন্দ বাঙালীর িবরুদ্েধ ষড়যন্ত্র রূেপ আখ্যায়ীত কের
এবং েগাটা পিরস্িথিতেক আেরা অস্িথর কের েতােল।
একাত্তেরর মার্েচর শুরুেতই মেন হচ্িছল একিট সুেযাগসন্ধানী মহল
স্েরফ যুদ্ধাবস্থা ও অরাজকতা সৃষ্িটর বাহানা খুঁজিছল। এরা িছল
আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীেগর একিট জঙ্িগ গ্রুপ,অখণ্ড পািকস্তােনর
িনেয় যােদর েকান আগ্রহই িছল। তােদর পািকস্তােন ভাঙ্গার প্রকল্প
িছল ষােটর দশেকর মাঝামািঝ েথেকই। -(আব্দুর রাজ্জাক, ১৯৮৭)।
ইয়ািহয়া খােনর ৈবঠক মুলতিব েঘাষণািটেক তারা িনেজেদর লক্ষ্য পূরেণ
েমাক্ষম বাহানা িহসােব েবেছ েনয়।সুেযাগসন্ধানী ভারতও েতমন একিট
মওকার অেপক্ষায় িছল। এ জঙ্িগগ্রুেপর েনতাকর্মীরা িছল ভারেতর
ট্েরাজান হর্স (Trojan Horse)-যারা পািকস্তােনর ধ্বংসকল্েপ
দীর্ঘকাল উৎেপেত বেস িছল। েখাদ আওয়ামী লীগ এেদর হােত িজম্িমেত
পিরণত হয়। হঠাৎ শুরু করা পািকস্তান ভাঙ্গার এ যুদ্ধেক জােয়জ
করেতই আওয়ামী লীেগর েনতাকর্মীগণ বলা শুরু কের সত্তেরর িনর্বাচনই
স্বাধীনতার পক্েষ েরফােরন্ডাম। অথচ এিট িছল িরফােরন্ডােমর ভূল
ব্যাখ্যা। পািকস্তান ভাঙ্গা ও স্বাধীন বাংলােদশ
েরফােরন্ডাম হেল সাধারণ মানুষতােত িবপুল হাের অংশ

গড়া
িনত।

িনেয়
কারণ

পািকস্তান ভাঙ্গার িবষয়িট মামুিল িবষয় িছল না। েসিট িছল বাঙালী
মুসলমানেদর আগামী বহুশত বছেরর জন্য ভাগ্য িনর্ধারেণর িবষয়। িনছক
ক্ষমতা দখেলর িনর্বাচেন অেনেকই েভাট েকন্দ্ের যায় না এবং েভাটও
েদয় না। সত্তেরর িনর্বাচেন প্রধান িবষয়গুিল িছল প্রােদিশক
স্বায়ত্তশাসন লাভ, েকন্দ্রীয় সরকাের ন্যায্য প্রিতিনিধত্ব এবং
পািকস্তােনর দুই প্রেদেশর মােঝ ৈবষম্য কিমেয় আনা। েস িনর্বাচনিট
কখেনাই পািকস্তান ভাঙ্গার িবষয় রূেপ িবেবিচত হয়িন। এবং এ িবষয়িট
ধরা পেড় ঢাকা েথেক প্রকািশত েস সমেয়র পত্িরকাগুিলর পাতায় নজর
বুলােল।

িনর্বাচন ও মুিজেবর মুেখাশ
সরকার গঠেন িনর্বাচন আর স্বাধীনতা ইস্যুেত জনমত যাচাই –এ দুিট
িবষয় এক নয়।সরকার গঠেন একিট দল কতিট আসন েপল মাত্র েসিটই গণনায়
আনা হয়, প্রাপ্ত েভােটর অনুপাত নয়।েয দলিট েবশী িসট পায় তােকই
সরকার গঠন করেত বলা হয়। তাই বহুদলীয় িনর্বাচেন েভাট ভাগাভাগীর
ফেল শতকরা িতিরশ বা পঁয়ত্িরশ ভাগ েভাট েপেলই সরকার গঠন করা যায়,
শতকরা ৫১ ভাগ েভাট লােগ না। িবেলত,ভারত বা বাংলােদেশর িনর্বাচন

তার উদাহরণ। িকন্তু েকান একিট িবষেয় েরফােরন্ডাম হেল তােত িবজয়ী
হেত কমপক্েষ ৫১% ভাগ েভাট লােগ। সত্তেরর িনর্বাচেন শতকরা মাত্র
৫৬ জন পূর্ব পািকস্তানী েভাটার েভাটেকন্দ্ের েভাট িদেয়িছল।
ভাষানী ন্যাপসহ অেনেকই িনর্বাচন বর্জন কেরিছল। অর্থাৎ শতকরা ৪৪
জন েভাটােরর কােছ িনর্বাচন েকান আকর্ষণই সৃষ্িট করেত পািরিন।
তােদর মধ্েয শতকরা ৭৫ জন েভাট িদেয়িছল আওয়ামী লীগেক। এর অর্থ
দাঁড়ায়, আওয়ামী লীগ েভাট েপেয়িছল তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােনর
তািলকাভূক্ত সমগ্র েভাটােরর শতকরা মাত্র ৪২ ভাগ। েভাটদাতােদর
অিধকাংশ তথা শতকরা ৫৮ ভাগ আওয়ামী লীগেক েভাট েদয়িন। অথচ মাত্র
৪২% ভাগ েভাট েপেয় পূর্ব পািকস্তান েথেক দলিট িসট েপেয়িছল মাত্র
২িট িসট বােদ সবগুিল। বহুদলীয় িনর্বাচেন সচারাচর এমনিটই ঘেট। ফেল
এ কথা িক কের বলা যায়, ১৯৭০ সােলর িনর্বাচেন পূর্ব পািকস্তােনর
মানুষ স্বাধীন বাংলােদশ সৃষ্িটর পক্েষ েভাট িদেয়িছল? তাছাড়াও কথা
রেয়েছ, বাংলােদেশর স্বাধীনতা েতা িনর্বাচেন েকান ইস্যুই িছল না।
১৯৭০’েয়র িনর্বাচেন স্বাধীনতা েকান ইস্যু হেল তার পক্েষ-িবপক্েষ
েসিদন একিট েরফােরন্ডাম অপিরহার্য িছল। েরফােরন্ডােম প্রার্থী
থােক না। েভাট হয় একিট িবেশষ ইস্যুর পক্েষ বা িবপক্েষ। ফেল
প্রার্থীর মােঝ েভাট িবভক্ত হয় না। যিদ পািকস্তান ভাঙ্গািনেয়
েরফােরন্ডাম হত তখন মুসিলম লীেগর িতন গ্রুপ, নুরুল আমীেনর
েনতৃত্বাধীন পািকস্তান িডেমাক্রািটক পার্িট, জামায়ােত ইসলামী,
িনজােম ইসলামী, কৃষক-শ্রিমক পার্িট, জিময়েত উলামােয় ইসলামীর মত
তৎকালীন পািকস্তানপন্থী দলগুেলার মধ্েয িক েভাট ভাগ হত? েদেশর
আেলম-উলামা ও পীর-মাশােয়খগণযারা মুসিলম েদেশর িবভক্িতেক হারাম
মেন কেরিছেলন -তারা িক িনর্িলপ্ত থাকেতন? এমন িক আওয়ামী লীেগরও
বহু প্রবীন সদস্য অখণ্ড পািকস্তােনর পক্েষ থাকেতা। মুিজব যখন ৬
দফা প্রস্তাব েপশ কেরন তখন পূর্ব পািকস্তােনর ১৭িট েজলার মােঝ
১৪িট েজলার আওয়ামী লীগ েনতাই দেল েছেড় িদেয়িছল। -(আব্দুর
রাজ্জাক, ১৯৮৭)। তখন দলিট ৬ দফাপন্থী ও িপিডএমপন্থী -এ দুই ভােগ
িবভক্ত হেয় যায়। (িপিডএম: এিট হেলা পািকস্তান িডেমাক্রািটক
মুভেমন্ট -যা িছল আইয়ুেবর স্ৈবরাচার িবেরাধী বহুদলীয় েজাট)। তাই
পািকস্তান েভঙ্েগ স্বাধীন বাংলােদশ সৃষ্িট িনেয় েরফােরন্ডাম হেল
সংখ্যাগিরষ্ঠ বাঙালী মুসিলম েয ১৯৪৬’েয়র ন্যায় অখণ্ড পািকস্তােনর
পক্েষ রায় িদত –তা িনেয় িক সন্েদহ থােক? েখাদ মুিজব েসিট বুঝেতন
–তাই পািকস্তান ভাঙ্গার িবষয়িট িতিন িনজ মেন েগাপন েরেখেছন। তা
িনেয় েরফােরন্ডােমর কথা িতিন কখেনাই মুেখ আেননিন। িনর্বাচন কােল
তার মুেখাশিট িছল একজন পািকস্তানীর। তাই যখনই তােক প্রশ্ন করা

হেয়েছ েয ৬ দফা পািকস্তানেক দুর্বল করেব তখনই বেলেছন, ৬ দফা
পািকস্তানেক আেরা মজবুত করেব। অথচ িনর্বাচেনর পর িতিন পুরা
িনর্বাচনী ফলাফলেকই হাইজ্যাক কেরেছন। পািকস্তােনর শাসনতন্ত্র
িনর্মােনর ওয়াদা িদেয় িনর্বাচন িজেত েস িনর্বাচেনর ফলাফেক
পািকস্তান ভাঙ্গার হািতয়াের পিরণত কেরেছন। পার্লােমন্ট কাউেক
প্রধানমন্ত্রী বানােত পাের, আইন বা বােজট িবষেয়ও িসদ্ধান্ত িনেত
পাের। িকন্তু েদশেক িবভক্ত করেত বা অন্যেদেশর কােছ িবক্রয় করেত
পাের না। েসিট আেদৗ পার্লােমন্টারী িবষয় নয়, বরং েদেশর জনগেণর
িসদ্ধান্ত েনয়ার িবষয়। অথচ মুিজব এক্েষত্ের জনগণেক েস অিধকার
েদনিন। পািকস্তান ভাঙ্গা বা স্বাধীনতার িবষেয় জনগণ েথেক েকান
কােলই রায় েনয়া হয়িন। এমনিক তার িনজ দেলও এ িনেয় েকান আেলাচনা
হয়িন। িসদ্ধান্ত িতিন একা িনেয়েছন। িনর্বাচেন িবজেয়র পর িতিন তার
রাজনীিতর েগালেপাষ্টই পাল্িটেয় েফেলেছন। িলগ্যাল ফ্েরমওয়ার্েকর
েয রুল েমেন িতিন িনর্বাচেন েনেমেছন েসিট রুলগুিলও িতিন মােননিন।
এিট িক গণতান্ত্িরক রাজনীিতর নীিত?

মুেখাশিট প্রতারণার
মুিজেবর মুেখাশিট িছল প্রতারণার।
রাজনীিতর
কথা।
অথচ
তার
িভতেরর

িতিন বলেতন
রূপিট
িছল

গণতান্ত্িরক
স্ৈবরাচারী

ফ্যািসস্েটর।তেব েস মুেখাশিট খেস পড়েত েযমন েদরী হয়িন;ফেল তার
মূল চিরত্রিট জনগেণর কােছ েবশী িদন েগাপন থােকিন। মুিজেবর
রাজনীিতর লক্ষ্যিট িছল স্েরফ িনজ স্বার্থ হািসল। জনগেণর মতামেতর
প্রিত তার সামান্যতম শ্রদ্ধােবাধ িছল না।একবার িনর্বািচত হেল
িতিন আর জনগেণর ইচ্ছা-অিনচ্ছার েতায়াক্কা করেতন না। ভাবেতন,
িনর্বাচেনর মাধ্যেম জনগণ তােক যা ইচ্ছা তাই করবার অিধকার িদেয়
িদেয়েছ। রাজনীিত িনেয় তার িনেজর স্বপ্ন িছল। িকন্তু িনেজর েস
স্বপ্েনর কথা জনগণেক বেলনিন। জনগণ েথেক েস স্বপ্েনর পক্েষ
অনুেমাদেনর প্রেয়াজনও েবাধ কেরনিন। অথচ েস স্বপ্ন পূরেণ েদেশর
িচহ্িনত শত্রু বা শয়তােনর সাহায্য িনেতও তার আপত্িত িছল না।
িনেজর েস স্বপ্ন পূরেণ যুদ্ধ, মানব হত্যা বা গণতন্ত্র হত্যােতও
তার িবেবেক দংশন হত না। েসিটই মুিজেবর রাজনীিতেত বার বার েদখা
েগেছ। বাংলােদশীেদর জীবেন একাত্তেরর যুদ্ধ, বাকশালী স্ৈবরাচার ও
১৯৭৪ সােলর দুর্িভক্ষ েতা তখন এেসেছ যখন িতিন িছেলন েদশিটর
রাজনীিতর কর্ণধার। ইচ্ছা করেল িতিন এগুেলা রুখেত পারেতন। িতিন
বরং ষড়যন্ত্র কেরেছন ভারতীয় গুপ্তচরেদর সােথ িমেল -যা িছল এমন িক

আওয়ামী লীেগর দলীয় নীিতিবরুদ্ধ।–(অেশাক রায়না, ১৯৯৬)। জনগণ ও
জনমেতর িবরুদ্েধ মুিজেবর অিবশ্বাস ও অশ্রদ্ধার িবস্েফারণিট ঘেট
তার শাসনামেল।
েশখ মুিজেবর মেন পািকস্তান ভাঙ্গার স্বপ্নিট িছল পািকস্তান
সৃষ্িটর শুরু েথেকই। েসিট ১৯৪৭ সাল েথেকই। েস কথািট িতিন সদর্েপ
বেলেছন পািকস্তান েথেক েফরার পর ১৯৭২ সােলর ১১ জানুয়াির
েরসেকার্েসর জনসভায়। (মুিজেবর েস উক্িতিট েলখক িনজ কােন
শুেনেছন।) পািকস্তান ভাঙ্গার স্বপ্নিট েদখেতা ভারতও। ফেল ভারেতর
সােথ অিভন্ন লক্ষ্েয কাজ করািট মুিজেবর কােছ সহজ হেয় যায়। িকন্তু
পূর্ব পািকস্তােনর জনগণ পািকস্তান ভাঙ্গার স্বপ্ন না েদেখ ১৪
আগষ্ট উদযাপন কেরেছ স্বাধীনতা িদবস রূেপ। একাকী স্বপ্ন েদখা আর
গণতান্ত্িরক রাজনীিত করা েতা এক কথা নয়। গণতান্ত্িরক রাজনীিত চেল
জনগেণর মতামত ও রােয়র িভত্িতেত, কােরা েগাপন স্বপ্েনর িভত্িতেত
নয়। িনজ স্বপ্েনর িভত্িতেত শত্রু েদেশর সােথ ষড়যন্ত্র করা
যায়,িকন্তু েসিট েতা গণতান্ত্িরক রাজনীিতর রীিত নয়। গণতান্ত্িরক
রাজনীিত চেল জনগেণর স্বপ্েন িভত্িতেত। মুিজেবর স্বপ্েন একদলীয়
বাকশাল প্রিতষ্ঠার স্বপ্ন থাকেল -েসিট তার িনেজর ব্যক্িতগত
িবষয়।বাংলােদেশর জনগণ েকন তার ভূক্তেভাগী হেব? তার স্বপ্েনর
ভূবেন ভারেতর েগালামী মধুর লাগেল েসিটও তার িনেজর ব্যাপার, জনগণ
েকন তা কবুল করেব? অথচ িতিন তার িনেজর পছন্েদর িবষয়েক জনগেণর উপর
চািপেয় িদেয়েছন। এখােনই মুিজেবর গুরুতর অপরাধ। ভয়ানক অপরাধীরাও
সমােজ বন্ধু পায়, দেল েলাকও পায়। িকন্তু তােত অপরাধ িক জােয়জ হয়?
মুিজেবর উিচত িছল, পািকস্তান ভাঙ্গা িনেয় তার িনজ স্বপ্েনর কথািট
১৯৭০ এর িনর্বাচেনর বহু বছর পূর্েবই জনগণেক জািনেয় েদয়া। তােত
জনগণ একিট যুদ্ধ েথেক েবঁেচ েযত। গণতান্ত্িরক রাজনীিতর েসিটই েতা
রীিত। িনজ স্বপ্ন মেন লুিকেয় েরেখ অন্য কথা বেল জনগণেক েধাকা
েদয়ািট িনেরট ষড়যন্ত্র, রাজনীিত নয়। মুিজেবর রাজনীিত িছল মূলত
েসরূপ একিট গভীর ষড়যন্ত্র –যা করা হেয়িছল ভারতীয় গুপ্তচরেদর সােথ
িনেয়, বাংলােদেশর জনগণেক িনেয় নয়।মুসিলম লীগ স্বাধীন পািকস্তান
সৃষ্িটর কথািট বেলিছল সাতচল্িলেশর ৭ বছর আেগ ১৯৪০ সােল। অথচ
মুিজব ঘুনাক্ষেরও স্বাধীন বাংলােদেশর কথা মুেখ আেননিন। বরং প্রিত
জনসভায় পািকস্তান িজন্দাবাদ ধ্বিন িদেয়েছন। এমনিক েরসেকার্েসর
ময়দােন ১৯৭০’েয়র িনর্বাচিন জনসভােত এবং ১৯৭১’েয়র ৭ই মার্েচর
জনসভােতও িদেয়েছন। (েলখক িনেজ েস জনসভা দু’িটেতই উপস্িথত িছেলন
এবং মুিজেবর েস উক্িতও িনজ কােন শুেনেছন)। জনগেণর সামেন িতিন

হািজর হেয়েছন িনেরট পািকস্তানী রূেপ। এসবই িছল মুেখাশ পরা
রাজৈনিতক অিভনয়; এবং েসিট জনগণেক েধাকা েদয়ার জন্য। প্েরিসেডন্ট
ইয়ািহয়ার েদয়া ৮ দফা িলগাল ফ্েরমওয়ার্েক স্বাক্ষর কের অখণ্ড
পািকস্তােনর পক্েষ িতিন িলিখত ভােব কসম েখেয়েছন। আওয়ামী লীেগর
১৯৭০’েয়র িনর্বাচিন েমিনেফস্েটােতও অখণ্ড পািকস্তােনর প্রিত
অঙ্গীকার িছল। এসব েদখার পর িক কােরা মেন সন্েদহ জােগ েয মুিজব
পািকস্তান ভাঙ্গার স্বপ্ন েদখেতন ১৯৪৭ সাল েথেক? তৎকালীন পূর্ব
পািকস্তানীরা েসিট ভােবিন। পািকস্তান সরকারও েসিট ভােবিন। কথা
হল, েকান মুসলমান যখন েকান িকছুেত স্বাক্ষর েদয় বা ওয়াদা েদয় েসিট িক এেতাই তুচ্ছ? মহান আল্লাহতায়ালার খাতায় েসিট েতা তার
জন্য এক অলংঘনীয় কসম বা অঙ্গীকাের পিরণত হয়। েকান মুসলমান িক েস
কসম বা অঙ্গীকার ভাঙ্গেত পাের? ১৯৭০’েয়র িনর্বাচেন জনগণ েতা তােক
অখণ্ড পািকস্তােনর পক্েষর ব্যক্িত রূেপ েজেনই েভাট িদেয়েছ। অথচ
১৯৭০’েয়র িনর্বাচেনর পর েস স্বাক্ষিরত কসম বা অঙ্গীকার ভঙ্গ
আওয়ামী লীেগর রাজনীিতর মূল এেজন্ডায় পিরণত হয়। কথা হেলা,েনতাগণই
যিদ ওয়াদা ভঙ্গ কেরন এবং িবশ্বাসেযাগ্য না হন -তেব েস সমােজর
রাজনীিত,রীিত নীিত ও ব্যবসাবািণজ্েয পারস্পািরক আস্থা বা িবশ্বাস
েবঁেচ থােক িক কের? ঈমান বা িবশ্বাসই মুসিলেমর প্রধান
িকন্তু ওয়াদাভঙ্গই যােদর রাজনীিত তােদর েস ঈমানিট েকাথায়?

গুণ।

অপরাধ িনহতেদর িবরুদ্েধ
দূর্েযােগ বা যুদ্েধ নরনারী দূের থাক গবাদী পশু মারা েগেলও সভ্য
েদেশ একিট শুমাির হয়, ক্ষয়ক্ষিতরও পিরমাপ হয়। অথচ একাত্তেরর
গৃহযুদ্েধ কতজন মানুষ মারা েগল েস পিরসংখ্যান গ্রাম-গঞ্জ েথেক
িতিন েনয়া হয়িন। অসংখ্য মানুষ েযমন পািকস্তান েসনাবািহনীর হােত
মারা েগেছ, েতমিন মারা েগেছ মুক্িত বািহনীর হােতও। হাজার হাজার
িবহাির েযমন মারা েগেছ, েতমিন মারা েগেছ হাজার হাজার বাঙালী
মুসলমান ও িহন্দু। লুটতরাজ ও েদশত্যােগর মুেখ পেড়েছ েযমন বহু
লক্ষ িহন্দু, েতমিন লুটতরাজ ও িনজ ঘর েথেক বিহষ্কােরর মুেখ পেড়েছ
বহু লক্ষ অবাঙালীও। তােদর সবাই িছল মানুষ। এসব ভয়ানক অপরাধগুিল
শুধু পাক-আর্িম বা িবহারীেদর হােত ঘেটিন। মুক্িতবািহনী ও আওয়ামী
লীেগর েনতাকর্মীেদর হােতও ঘেটেছ। অন্ততঃ মৃেতর খাতায় তােদর
প্রত্েযেকর নামিট আসা উিচত িছল। েদেশর প্রিতিট েজলা, প্রিতিট
থানা ও প্রিতিট ইউিনয়েনর েলাকেদর জানার অিধকার িছল একাত্তের
তােদর মধ্য েথেক কতজন িনহত হেয়িছল। আফগািনস্তান ও ইরােকর উপর

হামলায় মার্িকন বািহনী কতজন আফগান ও ইরাকীেক হত্যা কেরেছ েস
িহসাব রােখিন। মশা-মািছ মারেল েযমন গণনা হয় না, েতমিন গণনা হয়িন
িনহত আফগান ও ইরাকীেদরও। িকন্তু িনেজেদর েলাকেদর মােঝ কত হাজার
িনহত বা আহত হেয়েছ েস িহসাব তারা িঠকই েরেখেছ। ইরাকীেদর
মার্িকনীরা েয কতটা তুচ্ছ ভাবেতা এবং তােদর সােথ তােদর আচরণ েয
কতটা িবেবকহীন িছল এ হল তার প্রমাণ। েস েদশ দুিটেত
মার্িকনারা
িছল আগ্রাসী হানাদার। প্রশ্ন হেলা, একাত্তের মৃত নরনারী ও
িশশুেদর সােথ মুিজেবর আচরণও িক িভন্নতর িছল?
বাংলােদেশর মানুেষর দুঃখ শুধু এ নয় েয, যুদ্েধ তারা আপনজনেদর
হািরেয়েছ। বরং বড় দুঃখ, তােদর মৃত আপনজেনরা সরকােরর কােছ েকান
গুরুত্বই েপল না। েকাথায়, িকভােব এবং কােদর হােত তারা মারা েগল
েস িহসাবিটও হল না। েকান েরিজস্টাের বা নিথপত্ের তােদর েকান নাম
িনশানাও থাকেলা না। েশখ মুিজব ও তাঁর সরকােরর অপরাধ তাই িনহতেদর
সােথও। গদীদখল ছাড়া আর সব িকছুই েয েশখ মুিজব ও তার দেলর কােছ
গুরুত্বহীন -এিট হেলা তারই প্রমাণ। আওয়ামী বাকশালী পক্ষ শুধু িনজ
দেলর ক্ষয়ক্ষিতটােক বড় কের েদখােনার েচষ্টা কেরেছ। অন্য পক্েষর
ব্যথা-েবদনা ও ক্ষয়ক্ষিত সামান্যতম ধর্তব্েযর মধ্েযও আেনিন।
পিরবােরর প্রিত সদস্যই জানেত চায় তার আপনজন িকভােব মারা েগল এবং
েক তার হত্যাকাির। বাংলােদেশর ইিতহােস মুিজব ও তার দলীয় েনতােদর
প্রচণ্ড গুণকীর্তন থাকেলও অিত প্রেয়াজনীয় েস তথ্যিটই েনই। জািতর
তথ্যভাণ্ডার এক্েষত্ের শূন্য। আর এভােব অসম্ভব করা হেয়েছ সিঠক
ইিতহাস রচনা। অথচ তথ্য সংগ্রহ ও তা সংরক্ষেণর দািয়ত্ব িছল মুিজব
সরকােরর। েকান েদশপ্েরিমক সরকার িক এেতাটা দািয়ত্বহীন হেত পাের?
কথা হল, বাংলােদেশর মত একিট জনবহুল েদেশ িক গণনাকািররও অভাব িছল?
বস্তুত েযিটর অভাব িছল েসিট সরকােরর সিদচ্ছার। বরং প্রকট ভােব
কাজ কেরেছ সত্যেক েগাপন করার তাড়না। তাই সিঠক পিরসংখ্যান এবং
প্রেয়াজনীয় তথ্য সংগ্রহ না কেরই চলেছ ইিতহাস েলখার কাজ।

েয প্রশ্ন হাজার বছর পেরও উঠেব
িমথ্যা ভাষেণ পিরসংখ্যান লােগ না।মাঠঘাট ও গ্রামগঞ্জ খুঁেজ তথ্য
সংগ্রহ করাও লােগ না। েসজন্য প্রেয়াজন একখািন জ্িবহবা এবং
লাগামহীন েখয়াল খুিশ। িনখুত পিরসংখ্যােনর গরজেতা তােদরই যারা
সত্য বলায় অভ্যস্থ, েস সােথ িমথ্যা পিরহােরও সতর্ক। স্বাধীনতার
লক্ষ্েয রক্তদান েয েকান জািতর জন্যই অিত গর্েবর। িকন্তু

রক্তদােনর নােম িমথ্যাচার হেল তােত ইজ্জত বােড় না, বরং
িবশ্বব্যাপী পিরিচিত বােড় নীিতভ্রষ্ট িমথ্যুক রূেপ। আর প্রিতিট
সভ্য মানুষই িমথ্যুকেক ঘৃনা কের। ফেল িমথ্যাচাের যা বৃদ্িধ পায়
তা হেলা িবশ্বেজাড়া অপমান। মুিজব িনেজ অসত্য তথ্য িদেয় েসিটই
বািড়েয়েছন। আর িমথ্যা েতা সর্বপ্রকার দুর্বৃত্িতর জনক। বাংলােদশ
েয ভােব পরপর ৫ বার িবশ্ব মােঝ সবেচেয় দুর্নীিতগ্রস্ত েদেশর
েখতাব েপল -তার িভত্িতমূলিট েতা এরূপ িমথ্যাচর্চার মধ্য িদেয়ই
শুরু হেয়িছল। ভূয়া গর্ব বাড়ােনার সহজ হািতয়ার রূেপ ব্যবহৃত হয়
িমথ্যা। েস তািগেদ েশখ মুিজবও তাঁর িচরািচরত অভ্যাসিট িনয়ন্ত্রেণ
রাখেত পােরনিন, মুেখ যা এেসেছ তাই বেলেছন। িতিরশ লাখ িনহেতর
তথ্যিট েয িবশ্বাসেযাগ্য নয় -েসিটও িতিন বুেঝ উঠেত পােরনিন।
বুঝার েচষ্টাও কেরনিন। সম্ভবতঃ তার িবশ্বাস িছল, পাকবািহনী এখন
পরািজত, েদশবাসীও তার অনুগত, ফেল িতিরশ লাখ বা ষাট লােখর কথা
বলেলও তার িবরুদ্েধ প্রিতবােদর সাহস ক’জেনর? েসিটেক আেরা রঙ চঙ
লািগেয়
িবশ্বময়
প্রচােরর
কােজ
েমাসােহবী
েলখেকর
সংখ্যাও
বাংলােদেশ েসিদন কম িছল না। েকউ েসিদন প্রিতবাদ কেরিন িঠকই,
িকন্তু এেত তাঁর িনজ চিরত্র েয িনরেব মারা েগল েস হুশ িক তার
িছল? ভিবষ্যৎ প্রজন্েমর কােছ িতিন িচহ্িনত হেয় েগেলন িমথ্যুক
রূেপ।
শত শত বছর পরও প্রশ্ন উঠেব –েশখ মুিজব েকাথা েথেক েপেলন িতিরশ
লাখ িনহেতর সংখ্যা? প্রশ্ন উঠেব,কারা, কেব, িকভােব এবং কতিদেন
িতিরশ লাখ মানুষ গণনার কাজিট সমাধা কেরিছল? েকাথায় েস গণনার
কাগজপত্র? তারা তখন িনহতেদর পিরচয় জানেত চাইেব। অসত্য চর্চার
নায়কগণ ইিতহােস এভােবই সবার সামেন িববস্ত্র ও ব্যক্িতত্বহীন হয়।
ইসলােমর ইিতহােস অিত িবজ্ঞ ব্যক্িত হেলন হযরত আলী (রাঃ)। তাঁর
জ্ঞান ও প্রজ্ঞা িনেয় মহান নবীজী (সাঃ) বেলিছেলন, “আিম ইলেমর ঘর,
আর আলী হল তার দরজা।” হযরত আলী (রাঃ)’র জ্ঞানসমৃদ্ধ বহু মূল্যবান
কথা আজও মুসিলম িবশ্েব বহুল প্রচািরত। মানুেষর ব্যক্িতত্েবর
সংজ্ঞা িদেত িগেয় িতিন বেলিছেলন,“ব্যক্িতর ব্যক্িতত্ব তার
িজহ্বােত।” অর্থাৎ ওয়াদা পালন ও সত্য কথেন। েয কারেণ ব্যক্িতর
ঈমান েভঙ্েগ যায় েসিট িমথ্যা বলায়। িমথ্যুক ওয়াদা ভঙ্গকারীগণ তাই
শুধু ঈমানহীনই নয়, ব্যক্িতত্বহীনও। মানুেষর মূল্যমান িনর্ধারেণ
আজও সত্যাবািদতাই সবেচেয় বড় মাপকািঠ;িবপুল েদহ, েদেহর বল বা বড়
বড় বক্তৃতামালা নয়। একজন ব্যক্িত েয দুর্বৃত্ত েসিট প্রমােণর
জন্য এটুকুই যেথষ্ট েয েস িমথ্যাবাদী। দুর্বৃত্তেদর মােঝ তার যত
সমাদরই থাক,সভ্য সমােজ েস তখন মূল্য হারায়। েকান িমথ্যাচারী

ব্যক্িতেক ভক্িত করা বা মান্য করা েকানঈমানদারী নয়। ইসলামী
রাষ্ট্ের েকান িমথ্যাবািদর হােত শাসনক্ষমতা েদয়া দূের থােক, তােক
আদালেত সাক্ষ্যদােনর অিধকারও েদয়া হয় না। েকান হাদীস বর্ণনাকাির
িমথ্যাচারী প্রমািণত হেল তার েথেক বর্িণত েকান হাদীসই গ্রহণ করা
হয় না। বাংলােদেশর ইিতহােস সম্মানজনক স্থানলােভ এখােনই মুিজেবর
মূল বাধা। এবং েসিট তার িনেজর সৃষ্ট। তাই মুিজবেক িনেয় তার
ভক্তরা যাই বলুক, মুিজব তার িনেজর মান িনেজই িনর্ধারণ কের েগেছন।
গ্রন্থপঞ্িজ
আব্দুর
রাজ্জাক।সাক্ষাতকার,সাপ্তািহক
জানুয়াির।

েমঘনা;ঢাকা:

১৯৮৭,৪ঠা

অেশাকা রায়না।ইনসাইড র’:ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায়,
(বাংলা
অনুবাদ)
অনুবাদ,
েলঃ
(অবঃ)
আবু
রুশদ,ঢাকা:রুমী
প্রকাশনী,১৯৯৬।

অধ্যায়
যুদ্ধ

ছয়:

ভারেতর

চাপােনা

িহন্দু প্রিতিহংসা
ভারতীয় িহন্দুগণ মুসিলমেদর িদল্িল-িবজয় এবং ভারেতর বুেক প্রায়
সােড় ছয় শত বছেরর মুসিলম শাসনেক কখেনাই েমেন িনেত পািরিন। মুসিলম
শাসেনর েস স্মৃিত এখেনা প্রিতিদন ও প্রিতমুহুর্েত তােদরেক পীড়া
েদয়। তােদর কােছ পুরা মুসিলম শাসনামলটাই পরাধীনতার কাল। িহন্দু
ছাত্রছাত্রীেদর কােছ অিত অসহ্য হেলা, স্কুল-কেলেজর পাঠ্য বইেয়
তােদর পড়েত হয় মুসিলমেদর ভারত িবজয় ও ভারত শাসেনর ইিতহাস। সারা

ভারত জুেড় ছিড়েয় িছিটেয় আেছ মুসিলম শাসেনর িবশাল িবশাল
স্মৃিতস্তম্ভ। িবশাল গর্ব িনেয় দাঁিড়েয় আেছ তাজমহল, ফেতহপুর
িসক্ির, িদল্িলর লাল েকল্লা, জােম মসিজদ ও কুতুব িমনােরর ন্যায়
অসংখ্য কীর্িত। তােদর চক্ষুশূল হেলা, প্রিতিনয়ত েসগুিল তােদর
েদখেত হয়। তােদর মেনর যাতনা আেরা েবেড় যায় ১৯৪৭ সােল, এ বছরিটেতই
ভারেতর বুক িচেড় প্রিতষ্ঠা পায় িবশ্েবর সর্ববৃহৎ মুসিলম রাষ্ট্র
পািকস্তান। শত েচষ্টােতও পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা রুখেত পািরিন।
তারা েতা েচেয়িছল অখণ্ড ভারত, িকন্তু েসিট ব্যর্থ হওয়ায় তােদর
মনকষ্ট বহুগুণ েবেড় যায়। ভারতীয় িহন্দুগণ েস মনকষ্ট েথেক মুক্িতর
স্বপ্ন েদখেতা মুসিলমেদর িবরুদ্েধ আশু িবজয় এবং বদলা েনয়ার
মধ্েয। ব্িরিটশ শাসেনর িবদােয়র পর ভারেতর বুেক প্রিতষ্ঠা পায়
িহন্দু সংখ্যাগিরষ্েঠর শাসন। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার ফেল এ
রাষ্ট্েরর মুসিলমগণ িহন্দু শাসেনর বর্বরতা েথেক রক্ষা েপেলও
বাঁেচিন ভারতীয় মুসিলমগণ।সহসাই তারা সিহংস হামলার লক্ষ্যবস্তুেত
পিরণত হয়। শুরু হয়, মুসিলমেদর িবরুদ্েধ বদলা েনয়ার পালা। সংঘিটত
হয় হাজার হাজার সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গা এবং েসসব দাঙ্গায় মুসিলম
গণহত্য,নারী ধর্ষণ ও লুটতরাজ। শুরু হয় ভারত েথেক মুসিলম িবতাড়ন ও
মুসিলম রাজ্যগুিল দখল। েয মুসিলম প্রেদশগুেলা ১৯৪৭ সােল
পািকস্তান ভূক্ত হেয়িছল েস যাত্রায় েসগুিল েবঁেচ যায়। িকন্তু
ভারতীয় আগ্রাসন েথেক বাঁেচিন িবচ্িছন্ন কাশ্মীর, হায়দারাবাদ ও
মানভাদড়।
তেব িহন্দুেদর প্রিতেশােধর লক্ষ্যবস্তু স্েরফ ভারতীয় মুসিলমগণই
িছল না, মূল টার্েগট িছল পািকস্তান। এবং ভারতীয় আগ্রাসেনর লক্ষ্য
শুধু পশ্িচম পািকস্তােন আঘাত হানা িছল না, বরং মূল টার্েগট িছল
পূর্ব পািকস্তানেক পশ্িচম পািকস্তান েথেক িবচ্িছন্ন করাও। এবং
েসিটর েবাধগম্য কারণও িছল। কারণিট স্েরফ দ্িব-জািততত্বেক িমথ্যা
প্রিতপন্ন করা নয়, বরং বাঙালী মুসিলমেদর িবরুদ্েধ বদলা েনয়া।
পািকস্তান প্রিতষ্ঠায় মূল ভূিমকািট িছল বাঙালী মুসলমানেদর,
পাঞ্জাবী বা পাঠানেদর নয়। েবলুচ বা িসন্িধেদরএ নয়। মুসিলম লীেগর
জন্ম হেয়িছল ১৯০৬ সােল ঢাকােতই, ভারেতর অন্য েকান শহের নয়। এবং
অিবভক্ত বাংলাই িছল মুসিলম লীেগর মূল দুর্গ। বাঙালী মুসিলমেদর
রাজনীিতই ১৯৪৭ সােল ভারেতর ভূেগাল েভঙ্েগ েদয়। তােদর কারেণই
অিবভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর আসেন েকান িহন্দু
বসেত পাির। বেসেছ েশের বাংলা ফজলুল হক, জনাব েসাহরাওয়ার্দী ও
জনাব খাজা নািজমুদ্দীন।

প্রিতেশাধ বাঙালী মুসিলম েথেক
উপমহােদেশর
সর্বািধক
মুসিলেমর
বাস
বাংলায়;এবং
পািকস্তােনর
প্রিতষ্ঠায় সবেচেয় বড় েকারবানী েপশ কেরেছ বাঙালী মুসিলম।
পািকস্তােনর দাবী িনেয় ভারেতর আর েকাথাও এেতা মুসিলেমর রক্ত
ঝেরিন। েসিট কলকাতার রাজপেথ ১৯৪৬ সােলর ১৬ই আগষ্ট কােয়েদ আযম
েঘািষত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম িদবেস। বাংলায় তখন েহােসন শহীদ
েসাহরাওয়ার্দীর মুসিলম লীগ
সরকার।মুসিলম লীেগর পক্ষ েথেক ঐিদন
কলকাতার গেড়র মােঠ আেয়ািজত হেয়িছল িবশাল জনসভা। জনসভা েথেক েফরার
পেথ তােদর উপর নৃশংস হামলা হয় িহন্দু গুন্ডােদর পক্ষ েথেক।েস
হামলায় পাঁচ েথেক সাত হাজােরর েবশী
মুসিলম িনহত হয়-যােদর
অিধকাংশই
িছল
পূর্ব
বাংলার
মফস্বল
েথেক
আসা
দিরদ্র্য
মুসিলম।অেনেকই কাজ করেতা কলকাতা বন্দের শ্রিমক রূেপ।কলকাতার
িহন্দুেদর মন েয কতটা মুসিলম িবদ্েবষপূর্ণ ও দাঙ্গাপাগল েসিটরই
েসিদন বীভৎস প্রকাশ ঘেটিছল।দাঙ্গা চেলিছল ৫ িদন ব্যাপী।িনজ
েচােখ-েদখা েস দাঙ্গার িকছু ভয়াবহতা বর্ণনা কেরেছন অক্সেফার্ড
িবশ্বিবদ্যালেয়র সােবক বাঙালী প্রেফসর ড.তপন রায় েচৗধুরী তার
“বাঙাল নামা” বইেত। প্রেফসর ড.তপন রায়েচৗধুরী িলেখেছন,“িনেজর
েচােখ েদখা ঘটনার িববরেণ িফের যাই। েহাস্েটেলর বারান্দা েথেক
েদখেত েপলাম রাস্তার ওপাের আগুন জ্বলেছ।বুঝলাম ব্যাপারটা আমার
েচনা মহাপুরুষেদরই মহান কীর্িত। েহাস্েটেলর ছােদ উেঠ েদখলাম
–আগুন শুধু আমােদর পাড়ায় না,যতদূর েচাখ যায় সর্বত্র আকাশ লােল
লাল। িতন িদন িতন রাত কলকাতার পেথ ঘােট িপশাচনৃত্য চেল।… দাঙ্গার
প্রথম ধাক্কা থামবার পর িবপজ্জনক এলাকায় েযসব বন্ধুবান্ধব
আত্মীয়স্বজন িছেলন,তাঁেদর েখাঁজ িনেত েবর হই। প্রথেমই েগলাম
মুন্নুজন হেল।..িনরঙ্কুশ িহন্দু পাড়ার মধ্েয ওেদর হস্েটল। তেব
ভদ্র বাঙািল পাড়া।সুতরাং প্রথমটায় িকছু দুশ্িচন্তা কিরিন।
িকন্তু দাঙ্গা শুরু হওয়ার িকছুক্ষেণর মধ্েয িশক্িষত বাঙািলর
রুিচ-সংস্কৃিতর েযসব নমুনা েদখলাম,তােত সন্েদহ হল েয,মুন্নুজান
হলবািসনী আমার বন্ধুেদর িগেয় আর জীিবত েদখেবা না।…েহাস্েটেলর
কােছ েপৗঁেছ েয দৃশ্য েদখলাম তােত ভেয় আমার বাক্যেরাধ
হল।বাড়ীটার সামেন রাস্তায় িকছু ভাঙা স্যুটেকস আর েপাড়া বইপত্র
ছড়ােনা।বািড়টা
খাঁ
খাঁ
করেছ।ফুটপেথ
এক
ভদ্রেলাক
দাঁিড়েয়িছেলন।বলেলন –একটু আেগ পুিলেশর গািড় এেস েমেয়েদর িনেয়
েগেছ।…শুনলাম ১৬ই আগষ্ট েবলা এগােরাটা নাগাদ একদল সশস্ত্র েলাক

হঠাৎ হুড়মুড় কের েহাস্েটেল ঢুেক পেড়।প্রথেম তারা অশ্রাব্য
গািলগালাজ কের যার মূল বক্তব্য –মুসলমান স্ত্রীেলাক আর রাস্তার
গিণকার মধ্েয েকানও তফাৎ েনই। …হামলাকািররা অিধকাংশই িছেলন ভদ্র
শ্েরণীর মানুষ এবং তাঁেদর েকউ েকউ ওঁেদর িবেশষ পিরিচত,পাড়ার
দাদা।”–(তপন
রায়েচৗধুরী,২০০৭)।কলকাতায়
মুসিলম
গণহত্যায়
অিত
প্রসন্ন হেয়িছেলন কংগ্েরেসর সাম্প্রদািয়ক েনতৃবৃন্দ।তখন বল্লব
ভাই প্যােটল িছেলন কংগ্েরেসর উচ্চ সািরর েনতা।স্বাধীনতার পর িতিন
ভারেতর উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হন।কলকাতার মুসিলম
িনধেন িতিন েয কতটা খুিশ হেয়িছেলন তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজেমাহন
গান্ধী রিচত “Understanding the Muslim Mind” বইেয়। িতিন
েলেখন,“Vallabbhai Patel wrote in a letter to Raja Gopalachari:
This Calcutta Killing will be good lesson fo the (Muslim)
League; because I hear that the proportion of the Muslims who
have suffered death is much larger.”
বাঙালী মুসিলেমর েস িবশাল েকারবানীই িহন্দুেদর অখণ্ড ভারত মাতার
স্বপ্নেক পুরাপুির দাফন কের েদয়।এরপর পািকস্তােনর দাবী িনেয়
মুসিলম লীগেক ভারেতর আর েকাথাও েকান িদবস পালন বা জনসভা করেত
হয়িন। ব্িরিটশ সরকার ও কংগ্েরসী েনতােদর বুঝােত কােয়েদ আযম
মুহাম্মদ আলী িজন্নাহেক আর েকান যুক্িত েপেশর প্রেয়াজন পেড়িন।
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠায় এ িছল বাঙালী মুসিলমেদর েকারবানী।
কংগ্েরস েনতা েমাহন দাস করম চাঁদ গান্িধ ও েনেহরু এবং সর্বেশষ
ব্িরিটশ ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটন ভারত িবভাগ ও মুসিলম লীেগর
পািকস্তান দাবী ত্বিরৎ েমেন েনন। লর্ড মাউন্ট ব্যাটন বুঝেত
পােরন, পািকস্তান প্রিতষ্ঠা েমেন না িনেল ব্িরিটশেদর পক্েষ
িনরাপেদ ভারত ত্যাগ অসম্ভব হেব। গান্িধ এবং েনেহরুও তখন বুঝেত
পােরন, মুসিলমগণ কখেনাই িহন্দুেদর শাসন িবনা যু্দ্েধ– েমেন িনেব
না। সংঘােতর েয আগুণ ব্িরিটশ প্রশাসন থামােত ব্যর্থ হচ্েছ,
স্বাধীনতা প্রাপ্িতর পর িহন্দু প্রশাসেনর পক্েষ েসিট থামােনা
আেরা অসম্ভব হেব।
বাঙালী মুসিলেমর েস েকারবানীর ফেলই মুহম্মদ েঘারীর হােত িদল্িল
িবজেয়র পর উপমহােদেশর মুসিলম ইিতহােস সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনািট
ঘেট পািকস্তান প্রিতষ্ঠার মধ্য িদেয়। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার
লক্ষ্েয এরূপ িবশাল েকারবানী পাঞ্জাবী, িসন্ধুী, েবলুচ বা পাঠান
মুসিলমগণ েপশ কেরিন। পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠায় বাঙালী মুসিলেমর েস
অবদােনর কথা বহু বাংলােদশী না জানেলও ভারতীয় রাজনীিতর িহন্দু

কর্ণধারগণ েকানকােলই ভূেলিন। েতমন এক জ্বলন্ত স্মৃিত িনেয়ভারতীয়
িহন্দুগণ বাঙালী মুসিলমেদর কল্যােণ যুদ্ধ লেড় স্বাধীন েদশ গেড়
িদেব -েসিট িক িবশ্বাস করা যায়? বরং পািকস্তান েভঙ্েগ উপমহােদেশর
মুসিলম শক্িতর েমরুদণ্ড দুর্বল করেব,সীমাহীন লুণ্ঠেন িনদারুন
দুর্িভক্ষ উপহার িদেব এবং বাংলার মুসিলম ভূিমেক িনেজেদর পদতেল
রাখেব -েসিটই িক স্বাভািবক নয়? আজেকর বাংলােদেশর িবরুদ্েধ
িহন্দুস্থােনর
পিলিস
িক
েসিটই
প্রকাশ
কের
না?
সীমান্েত
কাঁটাতােরর েবড়া, েস েবড়ায় বাংলােদশীেদর লাশ, পদ্মা-িতস্তাসহ
বাংলােদেশর নদীগুিল েথেক পািন তুেল েনয়া িক বন্ধুত্েবর প্রতীক?
১৯৪৭ সােল পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর েথেকই ভারতীয় বর্ণ িহন্দুগণ
লাগাতর সুেযাগ খুঁজিছল বদলার েনওয়ার। েস বদলািট শুধু পশ্িচম
পািকস্তানীেদর িবরুদ্েধ নয়, বাঙালী মুসিলমেদর িবরুদ্েধও। ভারেতর
হােত েস েমাক্ষম সুেযাগিট এেস যায় ১৯৭১ সােল। একাত্তেরর যুদ্েধর
মূল প্েরক্ষাপট মূলত েসিটই। এবং আগ্রাসী িহন্দুস্থােনর হােত েস
সুেযাগিট তুেল েদন েশখ মুিজব। মুিজব এজন্যই ভারতীয় িহন্দুেদর
কােছ এেতা প্িরয়। একাত্তের তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােন েকন একিট
রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চাপােনা হেলা, েকন ব্যাপক লুন্ঠন হেলা, েকন
বাংলােদশ তলাহীন িভক্ষার ঝুিলেত পিরণত এবং েকনই বা েদশিটেত ভয়াবহ
দুর্িভক্ষ েনেম এেলা এবং েস দুর্িভক্েষ েকন লক্ষ লক্ষ মানুেষর
মৃত্যু হেলা -এ িবষয়গুিল বুঝেত হেল িহন্দু মানস, িহন্দুেদর
মুসিলম িবদ্েবষ ও ভারত সরকােরর মুসিলম িবেরাধী পিলিসেক অবশ্যই
বুঝেত হেব। নইেল একাত্তেরর ঘটনাবিলর মূল্যায়েনর েচষ্টা ব্যর্থ
হেত বাধ্য। অথচ বাংলােদশ সরকার ও আওয়ামী ঘরানার বুদ্িধজীবীেদর
মূল কাজ হেয়েছ জনগণ ও স্কুল-কেলেজর ছাত্র-ছাত্রীেদর নজর েথেক
িহন্দু মানস, বর্ণ িহন্দুেদর মুসিলম িবদ্েবষ ও ভারত সরকােরর
মুসিলম িবেরাধী পিলিসেক লুকােনা। তােদর সবগুেলা কামােনর মুখ এবং
মেনর সমগ্র িবষ শুধু পািকস্তান ও ইসলামপন্থীেদর িবরুদ্েধ। তােদর
কথা, বাংলােদেশর ইিতহােসর শুরু েযন ১৯৫২ সােলর ভাষা আন্েদালন
েথেক এবং মুিজবই বাংলার একমাত্র ব্যক্িতত্ব। তাই তােদর েলখনীেত
১৯৫২ পূর্ববর্তী মুসিলমেদর দীর্ঘ লড়াই ও েকারবানীর িববরণ নাই।
এবং মুিজব িভন্ন অন্য েকান েনতাও তােদর মূল্যায়েন গুরুত্ব পায়িন।
শুধু তাই নয়, ভারতীয় আিধপত্য, লুন্ঠন ও চক্রান্ত্র িনেয়ও তারা
িনরব। এেদর কারেণই একাত্তেরর মুল ইিতহাস জানা অসম্ভব হেয়েছ; এবং
অসম্ভব হেয়েছ একাত্তেরর মূল অপরাধীেদর েচনা।

ভারেতর রণপ্রস্তুিত
পািকস্তান
ইন্টার
সার্িভেসস
ইন্িটেলিজেসন্স
িডপার্টেমন্ট
একাত্তেরর আগষ্ট মােস িনর্ভরেযাগ্য প্রমাণ পায়, ভারত পািকস্তােনর
িবরুদ্েধ িবশাল আকােরর সামিরক হামলার জন্য প্রস্তুিত িনচ্েছ। -(G
W Choudhury, 1974)। পািকস্তান ইন্িটেলিজেসন্স একথাও জানেত পাের
েয, আগষ্েটর মাঝামািঝেত প্রধানমন্ত্রী ইন্িদরা গান্িধ ভারেতর
েসনা বািহনী প্রধান েজনােরল মােনক শ’েক পূর্ব পািকস্তান সীমান্েত
পূর্ণাঙ্গ যুদ্েধর জন্য প্রেয়াজনীয় েসনা প্রস্তুিতর িনর্েদশ
িদেয়েছন। এর একমাস পর েসপ্েটম্বের েজনােরল মােনক শ’ ভারতীয়
েসনাবািহনীর পূর্বাঞ্চলীয় অিধনায়ক েজনােরল জগিজৎ িসং অেরারােক
পূর্ব পািকস্তান সীমান্েত অিধকহাের সামিরক অপােরশেনর িনর্েদশ
েদন। -(Sisson and Rose, 1990)। পািকস্তােনর পক্েষ ইিতমধ্েযই
প্রচণ্ড েদরী হেয় েগেছ। ইন্িদরা গান্িধ এরই মধ্য
মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র, ই্উেরাপ ও রািশয়া ঘুের এেসেছন। তার সফেরর মূল
উদ্েদশ্যিট িছল েস সব েদেশর সরকারগুিলেক পািকস্তােনর িবরুদ্েধ
ক্েষিপেয় েতালা এবং ভারেতর পক্েষ আনা। তােত িতিন সমর্থও
হেয়িছেলন। তােক েস কােজ সহয়তা িদেয়িছল মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর
শক্িতশালী ইসরাইলী লিব ও ইহুদী প্রভািবত িমিডয়া। ইসরাইলও চাচ্িছল
অখণ্ড পািকস্তােনর আশু িবলুপ্িত। কারণ, তােদর কােছ শক্িতশালী
পািকস্তােনর অর্থই হেলা মুসিলম িবশ্ব এবং েস সােথ আরব িবশ্েবর
শক্িতবৃদ্িধ। মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর কংগ্েরেসর িডেমাক্রাট দলীয়
অিধকাংশ সদস্য িছেলন ভারেতর পক্েষ। তারা িছল পািকস্তানেক েকানরূপ
সামিরক সাহায্যদােনর প্রচণ্ড িবেরাধী। চীেনর সােথ মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর সম্পর্ক স্থাপেন
গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা পালন করেলও

মধ্যস্থতার কােজ পািকস্তান
তৎকালীন প্েরিসেডন্ট িনক্সন

পািকস্তােনর পক্েষ েকান সাহায্যই কেরিন। কারণ, চাকর-বাকেরর প্রিত
কৃতজ্ঞতা েদখােনা িক কখেনা কর্তা ব্যক্িতর রীিত? অপর িদেক
ব্িরিটশগণ েতা পািকস্তােনর সৃষ্িটরই িবেরাধীতা কেরিছল। ফেল
েদশিটর অখণ্ড অস্িতত্ব িনেয় আগ্রহ থাকেব -েসিট িক সম্ভব? অপর
িদেক েসািভেয়ত রািশয়া এ হামলার জন্য ভারতেক সর্বাধুিনক অস্ত্ের
সজ্িজত করিছল। তৎকালীন স্নায়ু যুদ্েধর যুেগ েসািভেয়ত রািশয়া
পািকস্তানেক
মার্িকন
িশিবেরর
েদশ
রূেপ
গণ্য
করেতা।
ফেল
মার্িকনীেদর
িবরুদ্েধ
লািলত
প্রচণ্ড
ক্েষাভ
িগেয়
পেড়িছল
পািকস্তােনর
উপর।
ভারেতর
সােথ
ইিতমধ্েয
েসািভেয়ত
রািশয়া
িনরাপত্তা চুক্িত স্বাক্ষর কের। অপর িদেক চীন তখন িনেজর ঘর
েগাছােত ব্যস্ত। তাছাড়া েসসময় আন্তর্জািতক রাজনীিতেক প্রভাব

েফলার মত সামিরক ও অর্থৈনিতক বল চীেনর িছল না। ফেল আগ্রহ িছল না
েস মুহুর্েত পািকস্তানেক সাহায্য করায়।

চাপােনা হেলা যুদ্ধ
একাত্তের পািকস্তান িছল প্রকৃত অর্েথই বন্ধুহীন। ভারেতর সােথ
আসন্ন যুদ্েধর জন্য েদশিটর িনেজর প্রস্তুিতও িছল না। ক্ষমতায়
আসার পর েথেকই ইয়ািহয়া খােনর িনেজর ব্যস্ততািট িছল একিট সর্বদলীয়
িনর্বাচন এবং িনর্বাচন েশেষ ক্ষমতা হস্তান্তর িনেয়। েদেশর িবমান
বািহনীর জন্য েকান নতুন িবমান ক্রয়,েসনা বািহনীেত নতুন ট্যাংক
সংেযাজন এবং েনৗ-বািহনীর জন্য েকান যুদ্ধ েনৗ-জাহাজ -তার ক্ষমতায়
থাকাকােল ঘেটিন। শুরুেত পূর্ব পািকস্তােন পািকস্তান েসনা বািহনীর
মাত্র এক িডিভশন ৈসন্য িছল। এবং তােত ৈসন্য সংখ্যা িছল মাত্র ১৪
হাজার।-(এ.েক.খন্দকার,২০১৪)
এবং
(Williams,
L.
Rushbrook,
1972)।পের েসিটেক বািড়েয় ৪৫ হাজার করা হয় –যা েজনােরল িনয়াজী তার
বই “The Betrayal of East Pakistan” বইেত উল্েলখ কেরেছন। অেনেক
ভােবন, যুদ্ধ েশেষ েয ৯০ হাজার পািকস্তানী বন্দী হেয় ভারেত যায় তারা সবাই ৈসিনক িছল। েসিট সিঠক নয়। তােদর মােঝ প্রায় অর্েধকই
িছল অবাঙালী েবসামিরক ব্যক্িত।
বািহনীর হােত িনহত হওয়া েথেক

তারা িছল নানা েপশার। মুক্িত
বাঁচেত এসব অবাঙালী েবসামিরক

ব্যক্িতবর্গ ১৬ই িডেসম্বেরর আেগই েসনািনবােস আশ্রয় েনয়। এবং
যুদ্ধ বন্দী রূেপ ৈসন্যেদর সােথ ভারেত যাওয়ােক বরং শ্েরয় মেন
কের।
যুদ্ধ আসন্ন েদেখ েজনােরল িনয়াজী ইয়ািহয়া খােনর কােছ বার বার
আেরা ৈসন্য ও অস্ত্র েচেয়ও পানিন। অবেশেষ ইয়ািহয়া খান তােক
আল্লাহর উপর ভরসা করেত বেলন। -(General Niazi, 1998)। এ স্বল্প
সংখ্যক ৈসন্য িনেয় মুক্িত বািহনীেক বড় েজার দমেন রাখা যায়,
িকন্তু তা িদেয় িক ভারেতর িবশাল বািহনীর সােথ যুদ্ধ করা যায়?
িবষয়িটেক েজনােরল িনয়াজী তার বইেয় পূর্ব পািকস্তােনর সােথ
িবশ্বাসঘাতকতা রূেপ িচত্িরত কেরেছন। ভারত মাত্র এক েকািট
জনসংখ্যা অধ্যুিষত কাশ্িমের ৬-৭ লােখর েবশী ৈসন্য িনেয় কাশ্িমরী
মুজািহদেদর িবরুদ্েধ ২০ বছেরর অিধক কাল লড়েছ। এবং েস লড়াইেয়
এখেনা িবজয় েমেলিন। অথচ পূর্ব পািকস্তােন মাত্র ৪৫ হাজার ৈসন্য!
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খান চাচ্িছেলন েয েকান ভােব ভারেতর সােথ
যুদ্ধ এড়ােত। পািকস্তান তখন গভীর শাসনতান্ত্িরক ও রাজৈনিতক সংকেট

জর্জিরত। পূর্ব পািকস্তােন েস বছরিটেত আেস ভয়াবহ বন্যা। এ
অবস্থায় িক েকান েদেশর সরকার যুদ্ধ েডেক আেন? অবস্থা নাজুক েদেখ
ইয়ািহয়া
খান
শান্িতপূর্ণ
সমাধােনর
নানারূপ
উদ্েযাগ
েনন।
েভেবিছেলন যুদ্ধ এড়ােত মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করেব।
িকন্তু মুসিলম েদেশর পরাজয় ও ভাঙ্গন ঠ্যাকােত িক েকান কােফর েদশ
এগুয়? বরং েতমন একিট যুদ্ধ শুরু েহাক এবং তােত মুসিলম েদেশর
পরাজয় েহাক –তা েতা তােদর জন্য প্রচণ্ড উৎসেবর কারণ। একাত্তের
েসিটও প্রমািণত হয়।
নেভম্বেরর মাঝামািঝেত ভারেতর নতুন হাইকিমশনার জয় কুমার অটাল
ইসলামবােদ িনেজর পিরচয়পত্র েপশ কেরন। প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খান
িম. অটােলর কােছ ৫ দফা েগাপন প্রস্তাব েপশ কেরন। তােত
প্রধানমন্ত্রী ইন্িদরা গান্িধর কােছ েশখ মুিজবেক িবনাশর্েত
মুক্িত এবং পািকস্তান েথেক িবচ্িছন্ন হেয় স্বাধীন বাংলােদশ
প্রশ্েন একিট েরেফেরন্ডােমর প্রস্তাব েদন। আেরা প্রস্তাব রােখন
অিতশীঘ্র পািকস্তােন একিট সর্বদলীয় েকন্দ্রীয় সরকার গঠেনর। এবং
প্রস্তাব েদন জািতসংেঘর তত্ত্বাবধােন ভারত েথেক সকল উদ্বাস্তুেদর
ত্বিরৎ িফিরেয় েনয়ার। -(G W Choudhury, 1974)। এমনিক ইসলামাবােদ
িনযুক্ত মার্িকন রাষ্ট্রদূেতর কােছ ইয়ািহয়া খান বেলিছেলন, যুদ্ধ
এড়ােত এবং শান্িতপূর্ণ সমাধােনর স্বার্েথ পূর্ব পািকস্তান েথেক
এক তরফা ৈসন্য অপসারেণও পািকস্তান রাজী। -(Sisson &
1990)।িকন্তু
ইন্িদরা
গান্িধ
ইয়ািহয়া
খােনর
সকল

Rose,
আেপাষ

প্রস্তাবগুিল নাকচ কের েদন। তখন ভারেতর যুদ্ধ প্রস্তুিতর েষাল
আনা সম্পন্ন। ইন্িদরা গান্িধ ও ভারেতর অন্যান্য েনতােদর মগেজ তখন
১৯৪৭’েয়র বদলা েনয়ার েনশা। তখন শান্িতপূর্ণ সমাধান িনেয় তােদর
ভাবনার সময় িছল না। তাই ইন্িদরা গান্িধ স্বাধীনতা প্রসঙ্েগ
েরফােরন্ডােমর প্রস্তাবও গ্রহণ কেরনিন। তার যুক্িত, সত্তেরর
িনর্বাচেন েস ফয়সালা হেয় েগেছ এবং আর েকান েরফােরন্ডােমর
প্রেয়াজন েনই। অথচ ইন্িদরা গান্িধর েস যুক্িতিট িছল পুরাপুির
ভূয়া।
কারণ
১৯৭০’েয়র
িনর্বাচন
স্বাধীনতা
প্রসঙ্েগ
হয়িন।
বাংলােদেশর মািটেত একিট রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এভােবই অিনবার্য হেয়
উেঠ। তাছাড়া যুদ্ধ না হেল িক একিট েদেশর েমরুদ্ণ্ড ভাঙ্গা যায়?
যুদ্ধ না হেল সৃষ্িট হেতা পূর্ব পািকস্তােনর অভ্যন্তের ভারতীয়
অিধকৃিতর সুেযাগ। েসট না হেল িক িনর্িমত হেতা যুদ্ধ েশেষ ভারতীয়
লুণ্ঠন এবং ভারেতর রাজৈনিতক, অর্থৈনিতক ও সাংস্কৃিতক অিধকৃিতর
স্থায়ী অবকাঠােমা? যুদ্ধ-পরবর্তী েস েশাষেণর অবাধ সুেযাগিট না
েপেল বাংলােদশেক িক তলাহীন িভক্ষার ঝুিল বানােনা েযত? উপহার েদয়া

েযত িক ভয়াবহ দুর্িভক্ষ? একাত্তেরর যুদ্ধিট ভারেতর
অিনবার্য িছল। যুদ্ধ চাপােনা হেয়িছল ভারেতর েস
প্রেয়াজনিট পূরেণ।এাএেভাএকাত্তেরর

জন্য তাই
অিনবার্য

কালীমা েলপন
যুদ্ধ এড়ােত ইয়ািহয়া খান সর্বেশষ উদ্েযােগিট েনন মার্িকন
দূতাবােসর
মধ্যস্থায়
েশখ
মুিজব
ও
কলকাতাস্থ
আওয়ামী
লীগ
েনতৃবৃন্েদর সােথ সরাসির আেপাষরফায়।েশখ মুিজেবর সােথ েযাগােযােগর
দািয়ত্ব েদয়া হয় আগরতলা মামলায় তার উিকল ও পািকস্তােনর সােবক
আইনমন্ত্রী জনাব এ েক ব্েরাহীর উপর। কলকাতায় তখনও এমন িকছু
আওয়ামী লীগ েনতা িছেলন যারা পূর্ব পািকস্তােনর অভ্যন্তের ভারতীয়
েসনাবািহনীর প্রেবশ চাইেতা না।েখান্দকার মুশতাক আহমেদর ন্যায়
অেনেকই বাংলােদেশর বুেক ভারতীয় ভয়ানক আগ্রাসনিট চাইেতন না।িকন্তু
ইন্িদরা গান্িধ েস উদ্েযাগও সফল হেত েদয়িন।কলকাতায় অবস্থানরত
আওয়ামী লীগ েনতােদরও িকছু করার িছল না।তারা তখন ভারত সরকােরর
হােত িজম্িম।ভারত তখন পািকস্তােনর িবরুদ্েধ যুদ্েধর জন্য দু’পােয়
খাড়া।লক্ষ্য,পািকস্তােনর েস দুর্বল মুহুর্তিটেত প্রিতদ্বন্িদ
পািকস্তানেক
খণ্িডত
রাষ্ট্রেক পরািজত করা

করা।লক্ষ্য,িবশ্েবর
সর্ববৃহৎ
মুসিলম
এবং েদশিটর ৯০ হাজার মুসিলম নাগিরকেক

যুদ্ধবন্দী কের ভারেত িনেয় িদল্িল জেয়র বদলা েনয়া।
সমগ্র মুসিলম ইিতহােস এ িছল অিত লজ্জাজনক ও েবদনাদায়ক ঘটনা।
এভােব কািলমা েলপন হেলা শুধু পািকস্তােনর ইিতহােস নয়,বরং সমগ্র
মুসিলম উম্মাহর ইিতহােস। িকন্তু েস হুশ েস ইসলামী েচতনাশূণ্য
বাঙালী েসক্যলািরস্টেদর আেছ? মুসিলম উম্মাহর মুেখ এরূপ কািলমা
েলপেন ভারতীয় িহন্দুেদর িবশ্বস্ত কলােবােরটেরর ভূিমকায় নােম
আওয়ামী লীগ ও তার সহচর েসক্যুলার এবং বামপন্থী বাঙালী বুদ্িধজীবী
ও রাজৈনিতক েনতৃবৃন্দ। মুর্িতপুজাির মুশিরকেদর েদাসর হেয় িনজ
েদেশ তােদরেক েডেক আনা এবং িবশ্েবর সর্ববৃহৎ মুসিলম েদশেক পরািজত
ও খণ্িডত করার কােজ বাঙালী মুসিলমেদর এরূপ জিড়ত হওয়ার িবষয়িট
সমগ্র মুসিলম ইিতহােস িকয়ামত অবিধ অিতশয় িনন্দনীয় ঘটনা রূেপ
েবঁেচ থাকেব -তা িনেয় িক সন্েদহ আেছ? ভারতীয় িহন্দুেদর ইিতহােস
এিট িছল মুসিলমেদর িবরুদ্েধ সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ িবজয়। তাই
ভারতীয় েসনাবািহনীর হােত পািকস্তানী েসনাবািহনীর আত্মসমর্পেণর পর
ভারতীয় পার্লােমন্েট উল্লাসধ্বিন উেঠিছল,“হাজার সাল িক বদলা েল

িলয়া”। তেব এ যুদ্েধর মূল লক্ষ্যিট শুধু পািকস্তােনর েমরুদন্ড
ভাঙ্গা িছল না। লক্ষ্য িছল,বাংলােদেশর েমরুদণ্ড ভাঙ্গাও।এভােব
িচরকােলর জন্য বাংলােদশেক দুর্বল রাখা।েতমন একিট লক্ষ্য পূরেণ
ভারতীয় েসনাবািহনী পাক-বািহনীর অব্যবহৃত বহুহাজার েকািট টাকার
অস্ত্র ভারেত িনেয় যায়। শুধু অস্ত্র নয়,লুণ্ঠন কের িবপুল অর্থ ও
সম্পদও। লুন্িঠত হয় শত শত কলকারখানা,অিফসআদালত ও ব্যাংকগুিলর
িরজার্ভ।এবং বাংলােদশেক েগালামীর জােল বাঁধা হয় ২৫ সালা
দাসচুক্িতর বাঁধেন। এভাব িনর্িমত হয় তলাহীন িভক্ষার ঝুিল ও
অর্থৈনিতক িদক িদেয় পঙ্গু রাখার অবকাঠােমা।

একাত্তর ও অিধকৃত বাংলােদশ
একাত্তের যুদ্েধ ভারত তার বহুিদেনর কাঙ্িখত লক্ষ্যসাধেন প্রচণ্ড
সফল হেয়েছ। এযুদ্েধ পািকস্তান যতটা ক্ষিতগ্রস্ত হেয়েছ তার েচেয়
েবশী ক্ষিতগ্রস্ত হেয়েছ বাংলােদশ। দুর্িভক্েষ লক্ষ লক্ষ মানুষ
মারা েগেছ বাংলােদেশ, পািকস্তােন নয়। তলাহীন িভক্ষার ঝুিলেত
পিরণত
হেয়েছ
বাংলােদশ,
পািকস্তান
নয়।
একাত্তেরর
যুদ্ধ
পািকস্তানেক অিত রুঢ় িশক্ষা িদেয়েছ। যুদ্ধ েশেষ পািকস্তান দ্রুত
েমরুদণ্ড েসাজা কের দাঁড়ােনার শক্িত েপেয়েছ। েদশিট এখন আর
একাত্তেরর দুর্বল পািকস্তান নয়; বরং তার অস্ত্রভাণ্ডাের রেয়েছ
শতািধক আনিবক েবামা। েদশিট িনেজই েহিলকপ্টার, েবামারু িবমান ও
ট্যাংক ৈতরী কের। আনিবক েবামা বহনকাির দূরপাল্লার িমজাইলও ৈতরী
কের। পািকস্তান এখন ভারেতর সামেন সদর্েপ দাঁড়ােনার সামর্থ রােখ।
একাত্তের েযরূপ যুদ্ধ চািপেয় িদেয়িছল, ভারত তা এখন ভাবেতও পাের
না। এিট এখন সর্বজন স্বীকৃত, পািকস্তানই ৫৭িট মুসিলম েদেশর মােঝ
সবেচেয় শক্িতশালী েদশ। স্মরণীয় েয, েস পািকস্তােন অতীেত িতনবার
প্রধানমন্ত্রী ও দুইবার রাষ্ট্রপ্রধান হেয়িছল বাংলার মুসিলম। অথচ
আজ জনসংখ্যায় প্রায় সমান হওয়া সত্ত্েবও বাংলােদশ এখেনা েমরুদণ্ড
িনেয় খাড়া হেত পািরিন। বরং েবেড়েছ ভারেতর সামেন সার্বক্ষিণক
আাত্মসমর্পণ। েবেড়েছ সমগ্র বাংলােদশ জুেড় ভারেতর রাজৈনিতক,
অর্থৈনিতক ও সাংস্কৃিতক অিধকৃিত। তাই েদেশর মাঝখান িদেয় ভারত
ইচ্ছামত কিরেডার েনয়। ইচ্ছামত রাজৈনিতক িবপ্লবও ঘটায়। সমগ্র
বাংলােদশ জুেড় প্রিতষ্ঠা কের ভারতীয় পণ্েযর বাজার। আটিকেয় েদয়
বাংলােদেশর মধ্য িদেয় প্রবািহত নদীগুিলর পািনও। তাছাড়া একাত্তের
যুদ্ধ িক একাত্তেরই েশষ হেয়েছ? ভারতীয় অিধকৃিত েথেক িক আেদৗ
মুক্িত িমেলেছ?
প্রশ্ন হেলা, এমন এক সর্বগ্রাসী অিধকৃিতেক

িচরস্থায়ী করার জন্যই িক ভারত একাত্তের যুদ্ধ চািপেয় েদয়িন?
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অধ্যায়
প্রিতিহংসা

সাত:

ইিতহােস

সিহংস মানস
েকান সভ্য আদালতই এমন িক নৃশংস খুিনর িবরুদ্েধও িমথ্যা বলার
অিধকার েদয় না। কারণ আদালেত িমথ্যা বলা শুরু হেল মৃত্যু ঘেট
ন্যায়-িবচােরর। তখন অসম্ভব হেয় পেড় সামািজক শান্িত ও সভ্য সমােজর
িনর্মাণ। একই কারেণ িমথ্যা চেল না ইিতহােসর আদালেতও। এখােন িবচার
বেস ইিতহােসর ঘটনাবিল ও তার মূল নায়কেদর। ইিতহাস েলখার কাজ েতা

িবচারেকর কাজ। প্রিতিট যুদ্েধই পক্ষ ও িবপক্েষর মােঝ রক্তাত্ব
সংঘাত থােক; নৃশংস অপরাধও ঘেট। উভয় পক্েষর েনতা-েনত্রী ও
েযাদ্ধােদর মেন প্রচণ্ড সিহংসতাও থােক। েস সিহংস মানস িনেয় েকউ
িক িনরেপক্ষ ইিতহাস িলখেত পাের? তােদর েলখিনেত বরং যা ফুেট উেঠ
তা হেলা তােদর প্রিতিহংসা-পরায়ণ মানস। আগুেণর কাজ আেশপােশ আগুণ
লাগােনা; সিহংস েলখিনও েতমিন রাষ্ট্র জুেড় সংিহসতা ছড়ায় ও
যুদ্ধাবস্থা সৃষ্িট কের। তাই মানব সমােজর অিত ভয়ংকর অনাসৃষ্িট
হেলা সিহংস ইিতহাস ও সািহত্য। এরূপ ইিতহাস ও সািহত্য জািতেক
আত্মিবনাশী কের। ইিতহাস রচনার বাংলােদেশ বস্তুত েসিটই হেয়েছ।
িনরেপক্ষ িবচােরর ন্যায় িনরেপক্ষ ইিতহাস রচনার কাজিট কখেনাই
পক্ষপাতদুষ্ট চাটুকর বা েমাসােহবেদর দ্বারা হয় না। িবচারক েযমন
আদালেত বাদী-িববাদী উভয় পক্েষর কথা েশােনন, েতমিন ইিতহােসর
েলখকেকও দুই পক্েষর কথাই িলিপবদ্ধ করেত হয়। অথচ বাংলােদেশ েস
কাজিট হয়িন। েদেশ যারা ইসলােমর পক্েষর শক্িত এবং যারা ১৯৭১’েয়
বাংলােদেশর সৃষ্িটর িবেরাধীতা করল -তােদর েকান কথােকই ইিতহােসর
বইেয়
স্থান
েদয়া
হয়িন।
এটা
িঠক,
একাত্তেরর
যুদ্েধ
পািকস্তানপন্থীগণ পরািজত শক্িত। িকন্তু পরািজত হওয়ার অর্থ েতা
ভ্রান্ত, দুর্বৃত্ত বা অপরাধী হওয়া নয়। হাজার হাজার পয়গম্বরও
পরািজত হেয়েছন; েদশত্যাগী বা িনহতও হেয়েছন। েতমিন িবজয়ী হওয়ার
অর্থ সিঠক, সত্যপন্থী বা িনরপরাধ হওয়া নয়। হালাকু-েচঙ্িগেজর
ন্যায় বহু নৃশংস দুর্বৃত্তও বার বার িবজয়ী হেয়েছ। ইিতহােস তাই
শুধু িবজয়ীেদর স্থান িদেল চেল না, িবজয়ীেদর পাশাপািশ যারা পরািজত
ও িনহত হেলা তােদরও েতা স্থান িদেত হয়। তােদর দর্শন, স্বপ্ন ও
চিরত্রেকও তুেল ধরেত হয়। নইেল েস ইিতহাস গ্রহণেযাগ্য হয় না।
তাছাড়া যারা একাত্তের বাংলােদেশর িবেরাধীতা করেলা তারা িক
স্ৈবরাচারী বা েভাট ডাকাত িছল?
ইিতহাস েকান দেলর নয়, েকান িবিজত পক্েষরও নয়। এিট সর্বদেলর ও
সর্বজেনর। আর েসিট না হেল েস ইিতহােসর বই স্থান পায় আবর্জনার
স্তূেপ। েযমনিট ঘেট আদালেত িমথ্যা সাক্ষীেদর েবলায়। অথচ
বাংলােদেশর ইিতহাস রচনার ক্েষত্ের িমথ্যাদূষেণর কাজিটই েবশী েবশী
ঘেটেছ। িবপক্ষ পক্েষর েলােকরাও েয েদশপ্েরিমক নাগিরক, তােদর
অিভমত এবং তােদর িচন্তােচতনারও েয ঐিতহািসক গুরুত্ব আেছ েসিট
তােদর রিচত ইিতহােস স্বীকার করা হয়িন। বরং তােদর িচত্িরত করা
হেয়েছ ঘাতক,দুষমন ও যুদ্ধাপরাধী রূেপ। অিভধান খুঁেজ খুঁেজ সবেচেয়
ঘৃণাপূর্ণ শব্দগুেলা তােদর চিরত্রহনেনর জন্য েবেছ েনয়া হেয়েছ।

এভােব জাতীয় জীবেন িবভক্িত ও রক্তঝরা ক্ষতগুেলােক স্থায়ী রূপ
েদয়ার সর্বাত্মক েচষ্টা হেয়েছ। েস ক্ষেত বরং িনয়িমত মিরচ
লাগােনার ব্যবস্থা করা হেয়েছ। ফেল একাত্তরেক িঘের কার্যতঃ েদশ
িবভক্ত হেয়েছ ইসলােমর পক্ষ ও িবপক্ষ –এ দ্িব-জািতেত। এবং েস
িবভক্িত দূেরর েকান উদ্েযাগই েনই। বরং উদ্েযাগ েনয়া হচ্েছ িদন
িদন েস িবভক্িতেক গভীরতর ও রক্তাত্ব করার লক্ষ্েয। এমন অব্যাহত
িবভক্িতেত একমাত্র শত্রুই খুিশ হেত পাের। ফেল বাংলােদেশর এরূপ
িবভক্ত অবস্থায় ভারেতর ন্যায় সুেযাগ সন্ধানীেদর উৎসেবর িদন -েযমন
উৎসব মুখর হেয়িছল একাত্তেরর িবজেয়। জািতর এ িবভক্ত অবস্থােক কােজ
লাগােত এবং েসিটেক আেরা প্রবলতর করেত ভারেতর মদদপুষ্টরা আেরকিট
রক্তাত্ব লড়াইেয়র ডাক িদচ্েছ। ভাবেছ, ইসলামপন্থী ও প্রাক্তন
পািকস্তানপন্থীেদর িনর্মূল করা এবং তােদর রক্েত আবার প্লাবন
সৃষ্িটর এখনই েমাক্ষম সময়। আর এ বীভৎস রক্তিপপাসােক তারা বলেছ
একাত্তেরর েচতনা। িবদ্েবষ, ঘৃনা, িবভক্িত,সিহংসতা ও রক্তক্ষয়
বািড়েয় িক জাতীয় জীবনেক সুশৃঙ্খল ও শান্িতময় করা যায়? এমন ঘৃনার
মােঝ কােরা জীবেন িক িনরাপত্তা বােড়? ঘৃনা েকবল ঘৃনাই জন্ম েদয়।
েশখ মুিজব ও আওয়ামী লীগ অতীেত েস পেথই চেলিছল। িকন্তু েস নীিত
তােদর জীবেনও মহা িবপর্যয় এেনেছ। ১৫ই আগস্েটর জন্ম েতা এভােবই
হেয়েছ।

প্রিতিহংসার বীজ
জাতীয় জীবেন যখনই েকান গুরুত্বপূর্ণ িসদ্ধান্ত েনয়ার সময় আেস,
েদেশর সব নাগিরক তখন একই রূপ িসদ্ধান্ত েনয় না। কারণ ভিবষ্যৎ
িনেয় সবার ভাবনা েযমন এক নয়, সবার িসদ্ধান্তও েতমিন এক নয়।
ব্যক্িতর িসদ্ধান্েত প্রিতফলন ঘেট তার ভিবষ্যেতর স্বপ্ন, দর্শন,
িবশ্বাস ও কাণ্ডজ্ঞােনর। িকন্তু েস িভন্ন অিভমত ও িভন্ন
িবশ্বােসর কারেণ কাউেক িক ঘাতক, েদেশর বা জনগেণর শত্রু বলা যায়?
প্রক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব নুরুল আমীন, সােবক গভর্নর ডাঃ আব্দুল
েমাত্তােলব মােলক, শাহ আিজজুর রহমান, আব্দুর রহমান িবশ্বাস, খান
আব্দুস সবুর, ফজলুল কােদর েচৗধুরী,মাহমূদ আলী, েমৗলভী ফিরদ
আহেমেদর ন্যায় বহু েনতা ১৯৭১’েয় প্েরক্ষাপেট িভন্ন মত রাখেতন।
বাঙালী মুসিলমেদর ভিবষ্যৎ িনেয় তারা িভন্নরূপ স্বপ্ন েদখেতন।
মুিজব ও তার অনুসািরেদর েথেক েস স্বপ্ন িভন্নতর িছল। েস অিভন্ন
স্বপ্ন িনেয় তারা রাজনীিত কেরেছন ১৯৪৭ সােলর পূর্ব েথেকই। মুসিলম
লীগ, িপিডিপ, জামায়ােত ইসলামী,েনজােম ইসলামী, জিময়েত উলামােয়

ইসলাম, কৃষক-শ্রিমক পার্িট, আব্দুল হেকর েনতৃত্বাধীন পূর্ব
পািকস্তােনর কম্যুিনষ্ট পািটর ন্যায় বহু দল এবং বহু িনর্দলীয়
আেলম-উলামা, ইমাম, কিব-সািহত্িযক, বুদ্িধজীবী, িশক্ষক, আইনজীবী
এবং সামিরক ও েবসামিরক ব্যক্িত তখন েশখ মুিজব ও তার দল েথেক
িভন্নতর িসদ্ধান্ত িনেয়িছল। িকন্তু েস জন্য িক তােদরেক ঘাতক বলা
যায়? মুিজেবর অনুসািরগণ েযমন অস্ত্র তুেল িনেয়িছল, পািকস্তােনর
অখণ্ডতা রক্ষার্েথ তারাও অস্ত্র তুেল িনেয়িছল। কারণ, তােদর
িবরুদ্েধ হামলািটও িনরস্ত্র ভােব হয়িন, বরং অিত সশস্ত্র ভােবই
হেয়িছল। তােদর কােছ পািকস্তান িছল তােদর িনেজেদর েদশ; েযমনিট িছল
পাঞ্জাবী, িসন্িধ, পাঠান, েবলুচ এবং ভারত েথেক আগত েমাহািজরেদর।
িনেজেদর েদশ বাঁচােত েয ব্যক্িত জীবন িদেত রািজ, তােক িক অন্যেদর
দালাল বলা যায়? পািকস্তােনর পক্েষ অস্ত্র তুেল েনয়ার কারেণ কাউেক
ঘাতক বলা হেল যারা বাংলােদেশর জন্য অস্ত্র তুেল িনল তােদরেকও েতা
ঘাতক বলেত হয়।
একাত্তেরর ইিতহােসর রচনাকািরগণ শুধু পক্ষপাতদুষ্টই নয়, প্রচণ্ড
প্রিতিহংসা-পরায়নও। অথচ ১৯৪৭ সােল পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পর কায়েদ
আযমসহ মুসিলম লীগ েনতােদর মানিবক গুণিট েচােখ পড়ার মত। েসিদন
শ্রী মেনারঞ্জন ধেরর মত কংগ্েরেসর েযসব শত শত েনতা-কর্মী
সর্বশক্িত িদেয় পািকস্তান প্রিতষ্ঠার িবেরাধীতা কেরিছল -তােদর
কাউেকই েজেল পাঠােনা হয়িন। কাউেক দালাল বলা হয়িন। তােদর
নাগিরগকত্বও হরণ করা হয়িন। তােদর ঘরবাড়ী লুটতরাজ ও দখল করা হয়িন।
বরং তারা সংসেদ সন্মােনর সােথ বসা এবং েস সােথ মন্ত্রী হওয়ার
মর্যাদা েপেয়িছেলন। অথচ পািকস্তােন ভাঙ্গার িবেরাধীতাকািরেদর হয়
িনর্মম ভােব হত্যা করা হেয়েছ অথবা কারাবন্দী করা হেয়েছ। েশখ
মুিজব পািকস্তােনর েজল েথেক জীবন্ত ও অক্ষত অবস্থায় েফরত আসেলও
বহু পািকস্তানপন্থী েনতা-কর্মীগণ মুিজব ও মুিজবভক্তেদর হাত েথেক
জান্ত িফের আসেত পািরিন। মুিজেবর শাসনামেল িনিখল পািকস্তান
মুসিলম লীগ সভাপিত জনাব ফজলুল কােদর েচৗধুরী েক প্রাণ িদেত হেয়েছ
ঢাকার কারাগাের। িনজােম ইসলাম পার্িটর েকন্দ্রীয় েনতা জনাব
এ্যাডেভােকট ফিরদ আহম্মদেক অিত িনষ্ঠুর ভােব প্রান িদেত হেয়েছ
সার্েজন্ট জহুরুল হক হেল। িনর্মম ভােব হত্যা করার পর গুম করা
হেয়েছ তার লাশেক। বহু িনরীহ আেলম, মসিজেদর বহু ইমাম, মাদ্রাসার
বহু িশক্ষক ও ছাত্র এবং হাজার হাজার রাজাকারেদর অিত িনর্মম ভােব
হত্যা করা হেয়েছ। তােদর ঘরবািড়ও লুট করা হেয়েছ। হনন করা হেয়েছ
অেনেকর নািগরকত্ব।এভােব লুন্ঠন করা হেয়িছল বাংলােদেশর মািটেত
তােদর বসবােসর অিধকার। নাগিরকত্ব একজন ব্যক্িত জন্মসূত্ের অর্জন

কের।এজন্য েকান রাজৈনিতক দেলর সদস্য বা েস েদেশর েভৗগিলক বা
রাজৈনিতক মানিচত্েরর সমর্থক হওয়ার প্রেয়াজন পেড় না। তাই ১৯৪৭’েয়র
পর পূর্বপািকস্তােন বসবাসকাির িহন্দুগণ অখণ্ড ভারেতর িবশ্বাস
িনেয়ও পািকস্তােনর ৈবধ নাগিরক হেত েপেরিছেলন। এটাই েয েকান সভ্য
েদেশর নীিত। িকন্তু েস নীিত কবরস্থ হেয়িছল মুিজব আমেল। বহুলক্ষ
আইিরশ নাগিরক আয়ারল্যান্েডর িবট্িরশভুক্ত হওয়ারই েঘারতর িবেরাধী।
তারা আয়ারল্যান্ডেক ব্িরিটশ যুক্তরাজ্য েথেক স্বাধীন করেত চায়।
এজন্য তারা বহুযুগ ধের লড়াই কেরেছ, প্রাণও িদেয়েছ। িকন্তু তারপরও
তােদরেক ব্িরিটশ নাগিরকত্বেক হরণ করা হয়িন। সংখ্যাগিরষ্ঠ
কাশ্মীরী জনগণ পািকস্তােনর েযাগ িদেত চায়। িকন্তু তাই বেল তােদর
হাত েথেক ভারেতর পাসেপার্ট িক িছিনেয় েনয়া হেয়েছ? পৃিথবী জুেড়
এরূপ অসংখ্য উদাহরণ। িকন্তু বাংলােদেশর ইিতহাসিট িভন্ন। স্েরফ
রাজৈনিতক কারেণ েশখ মুিজব বহু বাঙালী মুসিলেমর নাগিরকত্ব িছিনেয়
িনেয়েছ। আওয়ামী লীেগর েনতারা েয কতটা িবেবকশূন্য, মানবতাশূন্য ও
প্রিতিহংসা পরায়ন -এসব হল তার দিলল।

সন্ত্রােসর হািতয়ার
েশখ মুিজেবর মােঝ একাত্তের েযিট প্রবল ভােব কাজ করিছল েসিট হল
তাঁর অেযাগ্যতা-জনীত ভীিত। েয ব্যক্িত সাঁতার জােন না,েস সমুদ্ের
বা নদীেত নামেত ভয় পায়। েস েখাঁেজ হাঁটু পািনর খাদ। েশখ মুিজেবর
েযাগ্যতা িছল না বাংলােদেশর মত একিট েছাট েদশ পিরচালনার। ক্ষমতায়
আসীন হওয়া মাত্রই েস অেযাগ্যতার প্রমাণিট িতিন িদেয়েছন। েদশবাসী
এবং েস সােথ িবশ্ববাসী স্বচক্েষ েদেখেছ তার েস সীমাহীন
অেযাগ্যতা। বাংলােদেশর বহু হাজার বছেরর ইিতহােস যা ঘেটিন িতিন
েদশিটেক েসিটই উপহার িদেয়েছন। তার কিথত েসানার বাংলােক িতিন িনজ
হােত ‘তলাহীন িভক্ষার ঝুিল’েত পিরণত কেরেছন। সুজলা সুফলা বাংলার
মানুষেক তখন খাদ্েযর জন্য কুকুর িবড়ােলর সােথ আস্তাকুের লড়াই
করেত হেয়েছ। মিহলােদর কাপেড়র অভােব জাল পড়েত হেয়েছ।
িনতান্ত উম্মাদ না হেল িনেজর অক্ষমতা কােরাই অজানা থােক না। তাই
অন্যরা না জানেলও মুিজব িঠকই জানেতন, পািকস্তােনর মত িবিভন্ন
ভাষাভািষ িনেয় গিঠত িবশ্েবর সর্ববৃহৎ এবং সবেচেয় শক্িতশালী
মুসিলম রাষ্ট্রিটর শাসনভার চালােনার েযাগ্যতা তাঁর নাই। তাই
েসিটেক েভেঙ িনজ সামর্থ্েযর উপেযাগী করা তাঁর রাজনীিতর বড়
উদ্েদশ্য িছল। েদশ বা েদশবাসীর অিধকার িনেয় তার েকান আগ্রহ িছল

না। অন্েযর অিধকােরর প্রিত সামান্য শ্রদ্ধা থাকেল িক িতিন একদলীয়
বাকশাল প্রিতষ্ঠা করেতন? অিধকার বা সার্বেভৗমত্ব বলেত িতিন যা
বলেতন েসিট তাঁর িনেজর, িনজ পিরবােরর ও িনজ দেলর। জনগেণর নয়।
েদেশরও
নয়।
তাঁর
েচতনার
মানিচত্র
িছল
অিতক্ষুদ্র।
তাই
পািকস্তােনর িবশাল মানিচত্র তার কােছ অসহ্য িছল। ক্ষুদ্র কীট
েযমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাদ্য কণােক খুঁেজ, এবং বড় টুকেরা েপেল
েসিটেক েযমন ক্ষুদ্রতর কের মুেখ পুের, েতমিন দশা ক্ষুদ্রমােপর
এসব মানুষেদরও। গড়া নয়, ভাঙ্গােতই তােদর অহংকার।
মুসিলম িবশ্ব আজ েযরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র েদেশ িবভক্ত, শক্িতহীন ও
ইজ্জতহীন -তা েতা এসব েছাট েচতনার েছাট েছাট ব্যক্িতেদর জন্যই।
এেদর শক্িতর মুল উৎসিট িনেজর েযাগ্যতা নয়, বরং অপেরর চিরত্রহনন।
অপেরর িনর্মূেলর মােঝই এরা িনেজেদর প্রিতষ্ঠার পথ খুঁেজ।এেদর
কারেণই বাংলােদেশর রাজনীিত, বুদ্িধবৃত্িত ও ইিতহাস রচনায়
ইসলামপন্থীেদর চিরত্ের কািলমা েলপেনর এেতা আেয়াজন। সৃষ্িট হেয়েছ,
তােদর িবরুদ্েধ িনর্মূল, ফাঁিস বা সিহংস হামলার প্েরক্ষাপট।
কাউেক খুিন বা যুদ্ধাপরাধী আখ্যায়ীত কের আদালেতর িনেয় ফাঁসীর
আেয়াজন করা হেল -তােত েদেশ-িবেদেশ প্রিতবাদ না হওয়ারই কথা। েদেশ
িমথ্যাপূর্ণ ইিতহােসর বই, পত্র-পত্িরকা ও িমিড়য়া েতা েস কাজিটই
কের। ইিতহােসর বইগুেলা তখন পূর্ণ হয় প্রিতিহংসার বীেজ; পিরণত হয়
সন্ত্রােসর হািতয়াের। ইিতহাস চর্চায় তখন জ্ঞােন বৃদ্িধ ঘেট না,
প্রজ্ঞাও জন্ম েনয় না; বরং ছাত্রেদর প্রচণ্ড প্রিতিহংসা পরায়ণ
কের। বাংলােদেশ ইিতহাসচর্চা এভােবই রাজৈনিতক প্রিতপক্ষেক ফাঁিসেত
ঝুলােনার েপক্ষাপট ৈতরীেত ব্যবহৃত হয়।

অধ্যায়
আট:
ইয়ািহয়া-মুিজবভূট্েটার ব্যর্থ ৈবঠক
অিবশ্বােসর রাজনীিত
পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠায় কােয়েদ আযম মুহ্ম্মদ আলী িজন্নাহ ঈমান,

একতা ও শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব িদেয়িছেলন। েস নীিতর িভত্িতেতই বহু
ভাষা, বহু বর্ণ, বহু প্রেদশ ও বহু মজহােব িবভক্ত ভারতীয়
মুসলমানেদর মােঝ িতিন একতা গেড়িছেলন। পািকস্তান প্রিতষ্ঠা-অবিধ
েস একতা ও িবশ্বাস অটুট িছল। ফেল বাঙালী, আসামী, পাঞ্জাবী,
িসন্িধ, পাঠান, িবহারী, গুজরাতী এরূপ নানা ভাষার িশয়া-সূন্নীেদওবন্িদ-েবেরলভী মুসলমােনরা তাঁেক অিবসংবািদত েনতা রূেপ বরণ কের
েনয়। ভারতীয় উপমহােদেশর বহু শত বছেরর মুসিলম ইিতহােস এমন একতা আর
েকান কােলই প্রিতষ্ঠা পায়িন। কােয়েদ আযম এক্েষত্ের এক অিবস্মরণীয়
েনতা। একতার শক্িত অসামান্য। েস একতার বেলই িতিন ঔপিনেবিশক
ব্িরিটশ ও সংখ্যাগিরষ্ট িহন্দুেদর প্রবল বাধা সত্ত্েবও পািকস্তান
প্রিতষ্ঠায় সমর্থ হন। মুসিলম একতার সবেচেয বড় িনয়ামতিট হেলা, এিট
মহান আল্লাহতায়ালার অপার রহমত নািমেয় আেন। আর অৈনক্য নািমেয় আেন
কিঠন আযাব -যার হুিশয়াির মহান আল্লাহতায়ালা পিবত্র েকারআেন
উল্েলখ কেরেছন। বলা হেয়েছ, “েতামরা তােদর মত হেয়া না যারা স্পষ্ট
িনদর্শন আসার পরও পরস্পের িবচ্িছন্ন হেলা এবং িনেজেদর মধ্েয
িবেভদ সৃষ্িট করেলা। তােদর জন্য রেয়েছ মহা শাস্িত।”–(সুরা আল
ইমরান
আয়াত
১০৫)।
অর্থাৎ
মুসলমানেদর
মাথার
উপর
মহান
আল্লাহতায়ালার আযাব
গুনাহিটই যেথষ্ট।

নািমেয়

আনার

জন্য

অৈনক্েযর

ন্যায়

কিবরা

তেব বাস্তবতা হেলা, মুসিলম ইিতহােস েযমন নানা ভাষা, নানা অঞ্চল ও
নানা বর্েণর মানুেষর মােঝ সীসাঢালা েদয়ােলর মত অটুট ঐক্যর ইিতহাস
আেছ, েতমিন রক্তাত্ব সংঘােতর ইিতহাসও আেছ। মুসলমানেদর
সংঘিটত প্রিতিট যুদ্ধই ভাতৃঘািত। েসরূপ ঘটনা েয েকবল

মােঝ
হযরত

েমায়ািবয়া (রাঃ) এবং তার পুত্র এিজেদর হােত ঘেটেছ তা নয়। পেরও
বহুবার ঘেটেছ। এরূপ ভাতৃঘািত সংঘাত কীরূেপ মহান আল্লাহতয়ালার
আযাব েঢেক আেন পিবত্র েকারআেন েয িচত্রিট বার বার তুেল ধরা হেয়েছ
–িবেশষ কের বিন ইসরাইেলর ইিতহাস েথেক। সমগ্র মানব জািতর জন্য
েসিট এক িশক্ষণীয় িদক। তারা িনেজরা নানা েগাত্ের িবভক্ত হেয়েছ
এবং িনজ হােত িনজ েগাত্েরর নবীেদরেক হত্যা কেরেছ। এমন িক হযরত
ঈসা (আঃ)এর মত মহান নবীেক েরামান কােফরেদর হােত তুেল িদেয়েছ, এবং
তােক শূেল চিড়েয় হত্যার জন্য েজরুজােলেমর েরামান শাসেকর উপর চাপও
িদেয়েছ। একই রূপ সংঘােতর িদেক দ্রুত এগুেত থােক পািকস্তােনর
রাজনীিতও। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার মাত্র এক বছর এক মাস পর কােয়েদ
আযেমর ইন্েতকাল ঘেট। তার মৃত্যুর িকছুিদন পরই রাওয়ালিপণ্িডর এক
জনসভায়
আততায়ীর
হােত
প্রাণ
হারান
পািকস্তােনর
তৎকালীন
প্রধানমন্ত্রী এবং দ্িবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্িত নবার িলয়াকত আলী

খান। পািকস্তােনর সামেন তখন শাসনতন্ত্র রচনার ন্যায় বহু জিটল
সমস্যা। েস জিটল সমস্যার সমাধােনর জন্য প্রেয়াজন িছল পািকস্তােনর
সর্ব-এলাকায় গ্রহণেযাগ্য বিলষ্ঠ, সৎ এবং েযাগ্য েনতৃত্ব। কােয়েদ
আযেমর মৃত্যুর পর েতমন েনতৃত্েবর অবসান ঘেট।তাঁর শূণ্যস্থান
পূরেণর মত সমমােনর েকান েনতা েস সময় সমগ্র পািকস্তােন িছল না।
গান্িধর জন্ম না হেলও ভারত িনশ্িচত স্বাধীন হেতা, িকন্তু কােয়েদ
আয়ম না হেল পািকস্তােনর প্রিতষ্ঠা হয়েতা আেদৗ হত না। তাঁর
মৃত্যুেত দুর্েযাগ ঘিনেয় আেস েদশিটর েবঁেচ থাকােতও। িজন্নাহর
মৃত্যুর পর পারস্পারীক একতা ও িবশ্বােসর েস রাজনীিত আর অটুট
থােকিন। পািকস্তানীরা দারুন ভােব ব্যর্থ হয় িজন্নাহর মত সর্বপািকস্তান িভত্িতক জনপ্িরয় দ্িবতীয় একজন েনতার জন্ম িদেত। একিট
েদশ িবজ্ঞানী, ডাক্তার-ইঞ্িজনীয়ার বা কিব-সািহত্িযক জন্ম িদেত না
পারেলও হয়েতা েবঁেচ থােক।িকন্তু িবপর্যয় ঘেট েযাগ্য েনতা জন্ম না
িদেল। পািকস্তােনর রাজনীিতেত এিটই সবেচেয় বড় ব্যর্থতা। িজন্নাহর
মৃত্যুর পর বাঁিক েনতােদর সবেচেয় বড় ৈদন্যতািট হেলা, তােদর
পিরিচত ও রাজনীিত িছল তােদর িনজ িনজ প্রেদেশ সীিমত। িনজ িনজ
ভাষা, েগাত্র এবং ক্ষুদ্র ভূেগােলর উর্দ্েধ উঠার সামর্থ েযমন িছল
না, েতমন ইচ্ছাও তােদর িছল না। বরং িনেজেদর প্রেদশিভত্িতক
েনতৃত্বেক মজবুত করেত িগেয় তারা অখণ্ড পািকস্তােনর কল্যাণ ভূেল
িনজ িনজ এলাকার স্বার্থেক অিধক গুরুত্ব িদেত শুরু কেরন। ফেল
দ্রুত েবেড় উেঠ আঞ্চিলকতা এবং শুরু হয় পািকস্তান প্রিতষ্ঠার মূল
লক্ষ্েযর সােথ েবঈমানী। শুরু হয় অৈনক্য ও অিবশ্বােসর রাজনীিত।
পািকস্তােনর ধ্বংেস েয েকান িবেদশী শত্রুর েচেয় তােদর িনেজেদর
ভূিমকাই তখন েবশী িবধ্বংসী রূপ েনয়।
এসব আঞ্চিলক েনতােদর রাজনীিত এেতাটাই িনজ িনজ এলাকায় বন্দী হেয়
পেড়িছল েয, ১৯৭০এর িনর্বাচেন েশখ মুিজব এবং জুলিফকার আলী
ভূট্েটার মত প্রধান েনতাগণ িনজ িনজ প্রেদেশর বাইের অন্য প্রেদেশ
িনর্বাচনী
প্রচারনায়
নামার
প্রেয়াজনও
েবাধ
কেরিন।
সর্বপািকস্তানী েনতা রূেপ আিবর্ভােবর েকান আগ্রহও তােদর মধ্েয
জােগিন। ১৯৭১ এেস তােদর মােঝ পারস্পারীক অিবশ্বাস এেতাটাই চরম
পর্যােয় েপৗেছিছল েয, এক েনতা অপর েনতার সােথ আেলাচনায় বসা দূের
থাক, মুখ পর্যন্ত েদখেত চায়িন। তারই এক বর্ণনা িদেয়েছন মার্িকন
গেবষক এবং প্রেফসর িরচার্ড িসশন এবং প্রেফসর িলও েরাজ তাঁেদর
বইেত। এ দুই মার্িকন প্রেফসর একাত্তেরর যুদ্ধ এবং বাংলােদেশর
সৃষ্িট িনেয় একিট গেবষণাধর্মী বই িলেখেছন। বইেয়র নাম “War and
Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh”।

তথ্য সংগ্রেহ তাঁরা দুইজন পািকস্তান, ভারত ও বাংলােদেশর
উচ্চপর্যােয়র েসসব ব্যক্িতেদর সােথ েদখা কেরেছন যারা িছেলন েস
সমেয়র রাজনীিতর মূল িনয়ন্ত্রক। সাক্ষাতদাতােদর মধ্েয িছেলন সােবক
প্েরসেডন্ট ইয়ািহয়া খান, েল.েজনােরল িনয়াজী, এয়ার মার্শাল নূর
খান, েল.েজনােরল হািমদ খান, েল.েজনােরল পীরজাদা, েল.েজনােরল
সােহবযাদা ইয়াকুব খান, এডিমরাল আহসান, েমজর েজনােরল রাও ফারমান
আলী, অধ্যাপক েগালাম মাওলা েচৗধুরী , এেক ব্েরাহী, িময়া মমতাজ
েদৗওলাতানা, মমতাজ ভূট্েটা, ভারেতর সােবক প্রধানমন্ত্রী ইন্িদরা
গান্িধ, েল. েজনােরল অেরারা, ভারেতর প্রিতরক্ষামন্ত্রী জগজীবন
রাম, পূর্ব পািকস্তান িবষয়ক ভারতীয় স্বরাষ্ট্র প্রিতমন্ত্রী
েক.িস পান্ত, পশ্িচম পািকস্তান িবষয়ক প্রিতমন্ত্ির রাম িনবাস
িমর্ধা, ভারেতর েকন্দ্রীয় সরকােরর আমলা িপ.এন.হাকছার, িপ.এন.ধর
এবং বাংলােদেশর েজনােরল ওসামািন, ড.কামাল েহােসন, প্রশাসিনক আমলা
শিফউল আযম, অর্থনীিতিবদ েরহমান েসাবহানসহ বহু ব্যক্িত। এ বইেত
েবিরেয় এেসেছ ইিতহােসর বহু অজানা কথা।

আেলাচনায় অনীহা
রাজনীিত মানব ইিতহােসর অিত উচ্চাঙ্েগর আর্ট বা িশল্প। ইসলােম এিট
পিবত্র ইবাদত। িকন্তু ভয়ানক িবপর্যয় েদখা েদয় যখন েসিট ইয়ািজদ বা
মীরজাফরেদর মত দুর্বৃত্তেদর হােত অিধকৃত হয়। যারা েছাট েচতনার
েছাট েছাট মানুষ তােদর মেন থােক শুধু িনেজর ঘর, িনেজর কর্ম ও
িনেজর বািণজ্য িনেয় ভাবনা। এ ভাবনার মধ্েযই তারা ডুেব যায় এবং
পশু-পািখ ও উদ্িভেদর ন্যায় ইিতহাস েথেকও হািরেয় যায়। একারেণই
সভ্যতা িনর্মােনর সামর্থ্য সকল েদেশর সকল নাগিরকেদর থােক না। তাই
বহু েদেশর বহুশত েকািট মানুষ ইিতহাস েথেক হািরেয় েগেছ েকান
সভ্যতার িচহ্ন না েরেখই। অথচ িচন্তা-েচতনায় যারা উচ্চতর,তারা
শুধু িনেজর ঘর, কর্ম বা বািণজ্য িনেয় ভােব না। তারা ভােব এবং েস
সােথ িনেজেদর সর্বিবধ সামর্েথর িবিনেয়াগ কের একিট উচ্চতর সভ্যতা
গড়া িনেয়। তেব সভ্যতা গড়ার কাজ একাকী হয় না। ক্ষুদ্র েদেশর সীিমত
জনেগাষ্ঠী িদেয়ও হয় না। িনজ ভাষা, িনজ অঞ্চল ও িনজ বর্েণর
ক্ষুদ্রতা িডঙ্িগেয় অন্যভাষা, অন্য অঞ্চল ও অন্য বর্েণর মানুেষর
সােথ একাত্ম হেত হয়। গ্রীকরা তখনই সভ্যতা গড়েত েপেরিছল যখন তারা
আেলকজাণ্ডােরর েনতৃত্েব ইউেরাপ, এিশয়া ও আফ্িরকার িবশাল ভূ-ভাগ
জুেড় এক িবশাল রাষ্ট্েরর জন্ম িদেত েপেরিছল। গ্রীেসর ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্েরর পক্েষ এমন একিট যুগান্তকাির সভ্যতার

িনর্মাণ সম্ভব িছল না। ইসলামী সভ্যতার িনর্মােনও মুসলমানেদর তাই
মক্কা-মিদনার ক্ষুদ্র পিরসর েথেক েবিরেয় বাইের আসেত হেয়িছল।
ইরান, তুরান, আফগািনস্তান, আফ্িরকা, ভারত, মধ্য-এিশয়া জুেড়
িবস্তৃত িবশাল জনেগাষ্ঠীর প্রিতভা ও সামর্েথর িমলন ঘটােত হেয়িছল।
১৯৪৭ সােল এমন একিট মহত্তর প্েররণা িনেয়ই বাংলার মুসিলমগণও
উপমহােদেশর অন্যভাষী মুসিলমেদর সােথ একাত্ম হেয়িছল। বাংলার
মুসিলম ইিতহােস এিট িছল এক িবপ্লবী িসদ্ধান্ত। িকন্তু ইসলামী
সমাজ ও সভ্যতা-িবমুখ মানুেষর কােছ েসিট ১৯৪৭ সােলও েযমন ভাল
লােগিন, েতমিন ভাল লােগিন ১৯৭১ সােলও। তােদর কােছ বাঙালীর ভাষা ও
ভূেগােলর পিরচয়িটই সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ মেন হেয়েছ। এর বাইের েযেত
তারা রাজী িছল না। অথচ মুসলমােনর জীবেন অিতশয় মহান কর্ম হল
শক্িতশালী ইসলামী রাষ্ট্র-িনর্মাণ। ইসলােম এিট পিবত্র িজহাদ।
মুসলমান জান্নাত পায় এ মহান কর্েম আত্মত্যােগর কারেণ। প্রাথিমক
যুেগর মুসলমানেদর সবেচেয় বড় েকারবানীটা হেয়েছ একােজ। নবীজী (সাঃ)
অিধকাংশ সাহাবী েস কােজ শহীদ হেয় েগেছন; নামায-েরাযার প্রসার
বাড়ােত এেতা রক্ত েকান কােলই ব্যয় হয়িন। তােদর েস আত্মত্যােগর
ফেলই গেড় উেঠেছ মানব ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা। আর মুসিলমগণ
যুেগ যুেগ েস প্েররণািট েপেয়েছ তাঁেদর ধর্মীয় িবশ্বাস ও দর্শন
েথেক। বস্তুত েস িবশ্বাস ও প্যান-ইসলামীক দর্শনই তাঁেদর রাজনীিতর
মূল িভত্িত।
মুসিলম রাজনীিতর মূল কথা, ব্যক্িত বা দলীয় স্বার্েথ ক্ষমতা দখল
নয়। বরং শক্িতশালী ইসলামী রাষ্ট্র িনর্মােনর লক্ষ্েয মানুেষর
মােঝ সংেযাগ, সমেঝাতা ও একতা গড়া। উচ্চতর সমাজ, সংস্কৃিত ও
সভ্যতার িনর্মােন তােদরেক উদ্বুদ্ধ করা। রাজনীিতর এটাই শ্েরষ্ঠ
সৃষ্িটশীলতা। অন্য েয েকান েপশার চাইেত রাজনীিত এজন্যই শ্েরষ্ঠ।
তাই মুসিলম সমােজ এমন রাজনীিতর হাল ধেরেছন নবীজী (সাঃ) স্বয়ং এবং
তার শ্েরষ্ঠ সাহাবারা। এমন সৃষ্িটশীল রাজনীিত ছাড়া উচ্চতর সমাজ,
রাষ্ট্র ও সভ্যতার জন্ম েনয় না, সুস্থ সমাজ বা সভ্যতা িটেকও থােক
না। বরং এমন সৃষ্িটশীল রাজনীিতর অভােব সমােজ রক্তাত্ব িবভক্িত ও
সংঘাত েদখা েদয়। রাষ্ট্র তখন নানা েগাত্র,নানা বর্ণ ও নানা
ভাষাভাষীর িবিভন্নতায় টুকেরা টুকেরা হেয় যায়। রাজনীিতেত এমন
িবভক্িত এবং সংঘােতর কারেণ সামািজক শান্িত বা েগৗরবই শুধু িবপন্ন
হয় না, রাষ্ট্র তখন পরাজেয়র মুেখ পেড়, এমনিক ইিতহাস েথেকও হািরেয়
যায়। ভারেতর নানা ভাষা ও নানা অঞ্চেল িবভক্ত মুসলমােনরা ১৯৪৭
সােল িবশ্েবর সর্ববৃহৎ মুসিলম রাষ্ট্রিটর জন্ম িদেয়িছল েস
সৃজনশীল রাজনীিতর কারেণ। তােদর েচতনায় তখন িবশ্বমােঝ আবার মাথা

তুেল দাঁড়ােনার প্রবল আগ্রহ িছল। িকন্তু েস রাজনীিত তার সুস্থ
সৃজনশীলতা হািরেয় েফেল স্বার্থপর েনতােদর কারেণ। রাজনীিতেক
সৃজনশীল করেত হেল েনতােদর মােঝ েয গুণিট অিতশয় গুরুত্বপূর্ণ তা
হেলা েদশ িনেয় িনঃস্বার্থ ভাবনা, আলাপ-আেলাচনা, সমেঝাতা ও ত্যাগস্বীকােরর সামর্থ্য। চাই উচ্চতর দর্শন। েসিট েযমন ট্রাইবাল
েনতােদর দ্বারা সম্ভব নয়। েতমিন স্েরফ দলীয় েচতনােতও সম্ভব নয়।
এক্েষত্ের জরুরী হেলা,ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্েথর িজঞ্িজর েভঙ্েগ
নানা ভাষা, নানা অঞ্চল ও নানা বর্েণ িবভক্ত মানুেষর মােঝ একতা
গড়ার প্যান-ইসলামীক েচতনা। উদ্ধত জ্বালাময়ী বক্তৃতার সামর্থ একজন
ট্রাইবাল েনতা ও দুর্বৃত্ত প্রতারেকরও থােক। বরং এমন বক্তৃতােক
তারা প্রিতষ্ঠা লােভর বড় হািতয়ার রূেপ ব্যবহার কের। িকন্তু
রাজৈনিতক েনতােদর েযাগ্যতার প্রকৃত িবচার হয় েদশবাসীর মােঝ
ভাতৃত্ব, মানবপ্েরম, উচ্চতর চিরত্র ও আত্মত্যাগ সৃষ্িটর সামর্থ
এবং েঘারতর প্রিতদ্বন্দীর সােথও সমেঝাতা স্থাপেনর কুশলতা েদেখ।
রাজৈনিতক েনতাগণ আিবস্কারক হেবন, ভােলা ব্যবসায়ী বা দার্শিনক
হেবন -েসিট আশা করা যায় না। তেব এটুকু অবশ্যই আশা করা হয়, তারা
সৎ হেবন, ওয়াদা পালেন িনষ্ঠাবান হেবন এবং রাষ্ট্েরর অন্যান্য
সদস্যেদর সােথ ভদ্র এবং শান্তভােব গঠনমূলক মতিবিনমেয়র সামর্থ্য
রাখেবন। তারা েযমন রাজৈনিতক ময়দােনর অন্যান্য েখেলায়াড়েদর সােথ
একত্ের বসেবন,েতমিন িবিভন্ন জিটল িবষেয় আেলাচনার মাধ্যেম একিট
আেপাষরফায়ও েপৗঁছেবন। একমাত্র এ পেথই একিট েদেশর জনগণ ভয়ানক
রক্তক্ষয়
অিনবার্য

েথেক
হয়।

বাঁেচ। আেপােষ অিনহা থাকেল তখন শুধু সংঘাতই
এরূপ েযাগ্যতার বেলই মুহাম্মদ আলী িজন্নাহ

পািকস্তান স্থাপেন সফল হেয়িছেলন। িতিন েযমন গান্িধর সােথ
আেলাচনায় বেসেছন, েতমিন বেসেছন মাউন্টব্যােটেনর সােথও। ঔপিনেবিশক
ব্িরিটশ শাসকেদর সােথ আেলাচনা করার লক্েষ েস সময় মহম্মদ আলী
িজন্নাহ, আল্লামা ইকবাল, মাওলানা মহম্মদ আলী জওহর, মাওলানা শওকত
আলী ও করম চাঁদ গান্িধর ন্যায় ভারেতর স্বাধীনতাকামী েনতাগণ
সাতসমূদ্র পািড় িদেয় সূদুর লণ্ডেন িগেয়েছন। ভারেতর স্বাধীনতার
ইিতহােস এ ৈবঠকগুেলা েগাল েটিবল ৈবঠক রূেপ পিরিচত।

সংকট রাজৈনিতক ভদ্রতায়
িকন্তু পািকস্তােনর রাজনীিতেত েস কালচারিট েতমন গেড় উেঠিন।
আেলাচনার ৈবঠেক বসার রুচী েযমন েশখ মুিজেবর িছল না, েতমিন
ভূট্েটারও িছল না। এমনিক ভাষানীরও িছল না। তােদর মােঝ উচ্চতর

রাজৈনিতক দর্শনও িছল না। পািকস্তােনর যখন ভয়ানক দুর্িদন েস
মুহুর্তিটেতও েশখ মুিজব এবং জূলিফকার আলী ভূট্েটা একত্ের বসেত
রাজী হনিন। মুিজব েযমন পশ্িচম পািকস্তােন েযেত রাজী হনিন,
ভূট্েটাও েতমিন পূর্ব পািকস্তােন আসেত রাজী হয়িন। েশখ মুিজব
েদেশর প্েরিসেডন্েটর সােথ আেলাচনায়ও েতমন আগ্রহ েদখানিন।
িনতান্তই চােপর মুেখ যখন আেলাচনায় বেসেছন তখন ভদ্রভােব এেক অপেরর
সােথ কথা বলেতও রাজী হনিন। তােদর েস অনাগ্রহিট তুেল ধেরেছন
প্রেফসর িরচার্ড িসশন এবং প্রেফসর িলও েরাজ। ১৯৭১ এর েফব্েরয়ািরর
শুরুর িদেক প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খান মুিজেবর সােথ সাক্ষােতর জন্য
ইসলামাবােদ যাওয়ার জন্য দাওয়াত কেরন। িকন্তু মুিজব েসখােন েযেত
অস্বীকার কেরন। পািকস্তােনর ৫িট প্রেদেশর ৪িট পশ্িচম পািকস্তােন,
ফেল েসখােন েগেল পািকস্তােনর জাতীয় েনতা রূেপ তার ভাবমুর্িত
বৃদ্িধর সম্ভাবনা িছল। সরকার গঠেন িতিন হয়েতা ন্যাপ েনতা ওয়ালী
খান, জিময়েত উলামােয় ইসলাম েনতা মূফিত মাহমুদ, কাউন্িসল মুসিলম
লীগ েনতা পাঞ্জােবর মমতাজর েদৗলতানার সমর্থন হয়েতা েপেতন। িকন্তু
তা িনেয় তাঁর েকান আগ্রহই িছল না। েশখ মুিজবেক প্েরিসেডন্ট
ইয়ািহয়ার সােথ সাক্ষােতর গুরুত্ব তুেল তাঁেক েবাঝােনার েচষ্টা
কেরন পূর্ব পািকস্তােনর তৎকালীন গভর্নর এ্যাডিমরাল আহসান। েশখ
মুিজব এরপরও ৈবঠেক রাজী হনিন। মুিজেবর অহংকার, িতিন পূর্ব
পািকস্তােনর িনরুংকুশ সংখ্যাগিরষ্ঠ েনতা। তাঁর কথা, তাঁর সােথ
েদখা করার জন্য প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খানেক বরং ঢাকায় আসেত হেব।
একজন মানুেষর সবেচেয় বড় বদ গুণ অহংকার। এ বদগুণিট িফরাউন ও
নমরুেদর িছল -যা তােদর জন্য আযাব েডেক এেনিছল। আল্লাহতায়ালা
মানুেষর বহু গুনাহ মাফ কেরন। িকন্তু অহংকারেক নয়। নবীজীর (সাঃ)র
হাদীসঃ অহংকািরেদর জন্য জান্নােতর দরজা বন্ধ। অথচই েস অহংকার
েচেপ বেসিছল েস সমেয়র দুই েনতার ঘােড়। পিরণিতেত এ অহংকার তােদরও
িনেজেদর জীবেনও িবশাল অক্যাণ েডেক এেনেছ।
শুরু েথেকই েশখ মুিজেবর মেন শুধু েয প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়ার উপর
অিবশ্বাস িছল তা নয়, অিবশ্বাস িছল পশ্িচম পািকস্তােনর অন্যান্য
েনতােদর উপরও। মুিজেবর ধারণা িছল, প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া জনাব
ভুট্েটােক তাঁর িবরুদ্েধ ব্যবহার করেছন। জনাব ভূট্েটা েশখ
মুিজেবর েনতৃত্েব গিঠত মন্ত্রীসভায় েযাগ িদেত আগ্রহী িছেলন।
ইয়ািহয়া খানও চাচ্িছেলন একিট জাতীয় সরকার গিঠত েহাক। েশখ মুিজেবর
েযেহতু পশ্িচম পািকস্তান েথেক ন্যাশনাল এ্যােসম্বলীর েকান সদস্যই
িছল না, আওয়ামী লীেগর একক সরকার গিঠত হেল েসিট পশ্িচম
পািকস্তােনর পর সংখ্যাগিরষ্ঠ বাঙালীর শাসন রূেপ িচত্িরত হেতা।

১৯৪৭ সাল েথেক শুরু কের েকান সমেয়ই েকন্দ্ের েকান একক প্রেদেশর
েলাক িনেয় সরকার গিঠত হয়িন। পূর্ব পািকস্তান েথেক যখন েকউ
প্রধানমন্ত্রী হেয়েছন তখন গভর্নর েজনােরল বা প্েরিসেডন্ট হেয়েছন
পশ্িচম পািকস্তান েথেক। আওয়ামী লীগ পািকস্তােনর সংখ্যাগিরষ্ঠ দল
–এ দাবীেত েকন্দ্ের শুধু এ দলিট িনেয় েকান একক দলীয় সরকার গিঠত
হেল েসিট গণতান্ত্িরক ভােব িসদ্ধ হেলও ৈনিতক বা রাজৈনিতক ভােব
িসদ্ধ হেতা না। ফেল পশ্িচম পািকস্তানীেদর কােছ গৃিহত হেতা না।
পািকস্তান বাংলােদেশর ন্যায় একিট মাত্র প্রেদশ িভত্িতক েকান েদশ
নয়। েস সময় পািকস্তােন িছল ৫িট প্রেদশ। তাই েদেশর বৃহত্তম
রাজৈনিতক দলেক শুধু একিট মাত্র প্রেদেশ জনপ্িরয় হেল চেল না,
অন্যান্য প্রেদেশর জনগণেকও সােথ েনয়ার দািয়ত্বিটও তােক বহন করেত
হয়। িকন্তু েস দািয়ত্ব বহেনর সামর্থ্য আওয়ামী লীেগর িছল না, তা
িনেয় আগ্রহও িছল না। েস সামর্থ্যিট িবলুপ্ত হয় মুিজেবর
েনতৃত্বাধীেন।িতন দলিটেক িনছক একিট প্রােদিশক দেল পিরণত কেরন।
অথচ মুিজেবর আেগ আওয়ামী লীেগর েকন্দ্রীয় সভাপিত িছেলন পাঞ্জােবর
নবাবজাদা নাসরুল্লাহ খান। ১৯৭০’েয়র িনর্বাচেন দলিট িজেতিছল একিট
মাত্র প্রেদশ েথেক। ফেল পািকস্তােনর অন্য ৪িট প্রেদেশ দলিটর েকান
গ্রহণেযাগ্যতা িছল না। েয েকান গণতান্ত্িরক েদেশ এমন অবস্থায়
েকায়ািলশন সরকার গিঠত হয়। অথচ েসরূপ েকায়ািলশেনও আওয়ামী লীেগর
আগ্রহ িছল না। বরং িজদ ধেরিছল, েযেহতু পািকস্তােনর জাতীয় পিরষেদ
তারাই সংখ্যাগিরষ্ঠ দল,অতএব শাসনতন্ত্র রচনা এবং েদশ শাসেনর একক
অিধকার একমাত্র তােদর। তােদর দাবী, অন্যেদর উিচত তােদর শাসন এবং
তােদর রিচত শাসনতন্ত্র িবনা প্রিতবােদ েমেন েনয়া। গণতন্ত্র বলেত
তারা এটুকুই বুঝেতা। এ িবষেয় েশখ মুিজব েকানরূপ আেপাষরফায় রাজী
িছেলন
না।
অথচ
প্েরিসেডন্ট
ইয়ািহয়া
চাচ্িছেলন,
ক্ষমতা
হস্তান্তেরর আেগ দুই প্রেদেশর েনতােদর সােথ একটা সমেঝাতা েহাক।
আর েস সমেঝাতা না হওয়ায় ইয়ািহয়া খানেক জাতীয় পিরষেদর ৈবঠকেক
মুলতিব করেত হেয়িছল। িকন্তু েস মুলতিবর পর শুরু হয় চরম রাজৈনিতক
অস্িথরতা ও সংকট। েস সময় ভূট্েটােক ক্যািবেনেট অংশ েদয়ার
িবরুদ্েধ মুিজেবর যুক্িত িছল ‘ভূট্েটা হেলা একিট “ট্েরাজান
হর্স”। অপরিদেক ভূট্েটার অিবশ্বাসও কমিছল না। তার দুর্ভাবনা
িছল,আর্িম হয়েতা তােক ক্ষমতা েথেক দূের রাখেব। তাই আর্িমর
িবরুদ্েধ িবক্ষুব্ধ করেত িতিন মুিজবেক বেলিছেলন, “আর্িম কখনই
বাঙালীর হােত ক্ষমতা িদেব না।” েশখ মুিজবও েচষ্টা কেরেছন আর্িমর
িবরুদ্েধ জনাব ভূট্েটােক খ্যাপােত। েশখ মুিজব ভূট্েটােক বেলিছেলন
আর্িমেক িবশ্বাস না করেত। েসনাবািহনীর িবরুদ্েধ হুিশয়ার কের িদেয়

েশখ মুিজব ভূট্েটােক বেলিছেলন, “েসনাবািহনী আমােক ধ্বংস করেত
পারেল আপনােকও ধরেব।” -(Sisson and Rose, 1990)। এই হেলা েস
সময়কার েনতােদর পারস্পািরক অিবশ্বােসর নমুনা।

বাঙালী শাসেনর ভয়
পািকস্তান প্রিতষ্ঠােনর মূল িভত্িত িছল প্যান-ইসলামী েচতনা।
ভাষািভত্িতক জাতীয়তার স্থান এ আন্েদালেন িছল না। তখন ভাষা ও
প্রেদশিভত্িতক িবিভক্তেক মুসিলম উম্মাহর জন্য অিত আত্মিবনাশী এবং
ইসলাম িবেরাধী রূেপ িচত্িরত করা হেতা। িবিভন্ন ভাষা ও িবিভন্ন
প্রেদেশ িবভক্ত িহন্দুরাও েসিদন এক িহন্দুস্থানী জাতীয়তার
িভত্িতেত একতাবদ্ধ হেয়িছল। িকন্তু পািকস্তান সৃষ্িটর পর পরই
েদশিটর
সংখ্যাগিরষ্ঠ
বাঙালীরা
ভাসেত
শুরু
কের
বাঙালী
জাতীয়তাবােদর েজায়াের। ফেল েদশিটর জন্য দ্রুত দূর্িদনও ঘিনেয়
আসেত শুরু কের। এমন ভাষািভত্িতক বাঙালী জাতীয়তাবােদর প্রথম
েজায়ারিট শুরু হয় ১৯০৫ সােল,যখন তৎকালীন ব্িরিটশ সরকার বাংলােক
িবভক্ত কের এবং পূর্ব বাংলা ও আসামেক িনেয় আলাদা প্রেদশ গেড়। এ
আন্েদালেনর েনতাকর্মীরা িছল মূলত িহন্দু। বাংলার িবভক্িতেত
িহন্দুেদর স্বার্থহািন হেব -েস
জাতীয়তার শ্েলাগান িনেয় তুমুল

িবশ্বাস িনেয়ই
আন্েদালন শুরু

তারা বাঙালী
কেরিছল। কিব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও েস আন্েদালেন মােঠ েনেমিছেলন। বঙ্গভঙ্েগর
িবরুদ্েধ িতিন গান ও কিবতা িলেখেছন। অবেশেষ ১৯১১ সােল ব্িরিটশ
সরকারেক তারা বঙ্গভঙ্গ রদ করেত বাধ্য কের। িকন্তু িহন্দুরাই আবার
েস বাঙালী জািতয়তাবাদ পিরত্যাগ কের ১৯৪৭ সােল। তখন ভাষািভত্িতক
বাঙালী
জাতীয়তাবাদ
বর্জন
কের
তারা
িহন্দু
ধর্মিভত্িতক
িহন্দুস্থানী জাতীয়তােক গুরুত্ব েদয় এবং ধর্েমর িভত্িতেত বাংলােক
খণ্িডত করােক অিনবার্য কের েতােল। তখন পূর্ব বাংলার বাঙালীেদর
পিরত্যাগ কের তারা অবাঙালী িহন্দুেদর সােথ ভারেত েযাগ েদয়।
িকন্তু পািকস্তান সৃষ্িটর পর বাঙালী জাতীয়তাবােদর েস পতাকািট
তুেল েনয় বাঙালী িহন্দুেদর বদেল বাঙালী মুসলমােনরা এবং েসিট
প্রবল আকার ধারণ কের ১৯৫২ সােল ভাষা আন্েদালেনর পর। েস আন্েদালন
তীব্র আকার ধারণ কের যখন তৎকালীন পািকস্তান সরকার উর্দুেক রাষ্ট
ভাষা করার েঘাষণা েদয়। তৎকালীন সরকার উর্দুেক রাষ্টভাষার েঘাষণা
িদেয়িছল পািকস্তােনর সংহিত মজবুত করার লক্ষ্েয, বাংলা ভাষােক
িবলুপ্ত করার জন্য নয়। বাংলা ভাষা সংখ্যাগিরষ্ঠ পািকস্তানীর ভাষা
হেলও েসিটর চর্চা বাংলার বাইের িছল না। একই অবস্থা িছল পাঞ্জাবী,

িসন্িধ, পশতু এ েবলুচ ভাষার। অথচ উর্দু ভাষা পািকস্তােনর প্রিত
প্রেদেশর অিধকাংশ িশক্িষত মুসিলম বুঝেেতা। পািকস্তােনর সকল
প্রেদেশর সকল মাদ্রাসােত উর্দু ভাষােত িশক্ষা েদয়া হত। েস সময়
একমাত্র ঢাকা শহের যত উর্দু ভাষী িছল এবং এ ভাষায় যত বই ছাপা হত
পূর্ব পািকস্তােনর বাইের সমগ্র পািকস্তােন ততজন বাংলাভাষী িছল না
এবং বাংলার চর্চাও িছল না। িকন্তু িনছক সংখ্যাগিরষ্ঠতার েজাের
বাঙালীরা তখন সমগ্র পািকস্তােনর রাষ্ট্রভাষা রূেপ প্রিতষ্ঠার
দাবী েতােল।
ব্িরিটশ শাসেনর িবদায় ঘন্টা যখন বাজেত শুরু কের তখন মুসিলমেদর
মেন প্রচণ্ড ভয় সৃষ্িট হয় সংখ্যাগিরষ্ঠ িহন্দু শাসেনর িবরুদ্েধ।
ব্িরিটশ অিধকৃত ভারেত তখন গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠার আন্েদালন চলেছ। আর
গণতন্ত্েরর মূল কথা সংখ্যাগিরষ্েঠর শাসন। সার্বেভৗমত্ব বলেত
বুঝায় সংখ্যাগিরষ্েঠর সার্বেভৗমত্ব। সংখ্যালিঘষ্টেদর দাবী যত
েযৗক্িতকই
েনই। ফেল

েহাক -েসিট েমেন েনয়ায় গণতন্ত্ের েকান বাধ্যবাধকতা
িহন্দু সংখ্যাগিরষ্েঠর কথা -তা যত অেযৗক্িতক এবং

অমানিবকই েহাক, সংখ্যাগিরষ্ঠতার বেল েসিটর প্রিতষ্ঠাই েয
সাংিবধািনক ৈবধতা পােব েস ভয় িছল ভারতীয় মুসলমানেদর মেন। তােদর
েস ভয় আেদৗ অমূলক িছল না, বরং অিত সিঠক িছল তার বড় প্রমাণ আজেকর
ভারত। মুেখ েসক্যুলািরজেমর কথা বলেলও ভারতীয় েনতাগণ ১৯৪৭-এ
স্বাধীনতা প্রাপ্িতর সােথ সােথ িহন্দুধর্েমর েপৗরািণক িবশ্বাস,
দর্শন ও মুর্িতেক জাতীয় মর্যাদা েদয়। মুসিলমেদর বাধ্য করা হয়
ঈমােনর সােথ সাংঘর্িষক জাতীয় সঙ্িগত বন্েদমাতরম গানিট গাইেত।
সংখ্যাগিরষ্ঠ িহন্দুেনতােদর কােছ গুরুত্ব পায়িন বাবরী মসিজেদর
ন্যায় একিট মসিজেদর িনরাপত্তা দােনর িবষয়িট। িশক্ষাদীক্ষা ও
চাকুিরেত মুসলমানেদর উন্নয়ন দূের থাক, তােদর কােছ গুরুত্ব পায়িন
এমন িক সাম্প্রদািয়ক দাঙ্গা েথেক মুসলমানেদর জানমাল ও ইজ্জত-আবরু
বাঁচােনার ন্যায় অিত েমৗিলক মানিবক িবষয়গুিলও। একই কারেণ
সংখ্যাগিরষ্ঠ
বাঙালীেদর
িবরুদ্েধ
ভয়
দানা
বাঁধেত
থােক
পািকস্তােনর অন্যান্য প্রেদশবাসীেদর মেন। আর েস ভয়ই তীব্রতর হয়
ভাষা আন্েদালেনর পর। েস ভয় আেরা তীব্রতর হয় ১৯৭০’েয়র িনর্বাচেন
আওয়ামী লীেগর িবজয় এবং িবজয় েশেষ শাসনতন্ত্র রচনায় ও সরকার গঠেন
েশখ মুিজেবর আেপাষহীন মনভােবর কারেণ। পািকস্তান প্রিতষ্ঠার পরপরই
েকান েকান বাঙালী বুদ্িধজীবী দাবী েতােলন, সমগ্র পািকস্তােনর উপর
বাংলা ভাষােক রাষ্ট্র ভাষা রূেপ প্রিতষ্ঠা িদেত হেব। তােদর
যুক্িত,
বাংলা
সংখ্যাগিরষ্েঠর
ভাষা।
পাঞ্জাবী,
িসন্ধু,
পাঠান,েবলুচ এবং ভারত েথেক আগত গুজরািত, রাজস্থানী, িবহারী,

মারাঠী ইত্যাদী ভাষাভাষীেদর কােরাই মাতৃভাষা উর্দু িছল না।
িকন্তু মাতৃভাষা না হেলও উর্দূ বর্ণমালা ও সািহত্েযর সােথ তােদর
পুরেনা পিরিচত িছল। িকন্তু েস অবস্থান বাংলা ভাষার িছল না।

েসনাবািহনীর দুশ্িচন্তা
সত্তেরর িনর্বাচন কােল পািকস্তান আর্িমর দুেটা েমৗিলক িবষয় িনেয়
প্রচণ্ড দুশ্িচন্তা িছল -যার িনষ্পত্িত তারা েস িনর্বাচেনর যারা
িবজয়ী হেয়িছল তােদর কাছ েথেক আশা করিছল। তা িছল, এক).
পািকস্তােনর সংহিত, দুই). পািকস্তান আর্িমর বােজট, েসনাবািহনীর
অিফসারেদর প্রেমাশন, েপাষ্িটং ও লিজস্িটক িনেয় আর্িমর স্বাধীনতার
িবষয়। এ দুিট িবষেয়র বাইের প্রেদশগুিলর স্বায়ত্বশাসেনর িবষেয়
ইয়ািহয়া খান এবং তাঁর সহকর্িমরা িছল পূর্ববর্তী সরকারগুেলার
তুলনায় অেনক েবশী উদার। ফেল ইয়ািহয়া খান ক্ষমতায় এেসই পশ্িচম
পািকস্তােনর এক ইউিনট েভেঙ েদন এবং পুনরায় পাঞ্জাব, িসন্ধু,
সীমান্তপ্রেদশ এবং েবলুিচস্তান এ চারিট প্রেদেশর জন্ম েদন। অথচ এ
চারিট
প্রেদশ
েভঙ্েগ
এক
পশ্িচম
পািকস্তান
গড়া
হেয়িছল
সংখ্যাগিরষ্ট পূর্ব পািকস্তানীেদর িবরদ্েধ অবাঙালীেদর একতাবদ্ধ
শক্িত রূেপ খাড়া করার জন্য। ইয়িহয়া খান এক ব্যক্িত এক েভােটর
িভত্িতেত পূর্ব পািকস্তানর জন্য জাতীয় সংসেদর সংখ্যাগিরষ্ঠ আসন
িনর্ধািরত কেরন। ইয়ািহয়া খােনর এরূপ িসদ্ধান্েতর কারেণ েশখ
মুিজবও
তাঁর
উপর
এেতাটাই
খুিশ
িছেলন
েয,
তাঁেক
নািক
শাসনতান্ত্িরক প্েরিসেডন্ট করার প্রস্তাবও েদন। তেব েস প্রস্তাব
েপেশ িনর্বাচেন ইয়ািহয়া খান ও তাঁর েসনাবািহনীর সুনজর ও
সহেযািগতা লােভর িবষয়িটই সম্ভবতঃ মুিজেবর কােছ েবশী গুরুত্বপূর্ণ
িছল। আওয়ামী লীগ ইয়ািহয়া সরকােরর িনকট েথেক েস সহেযািগতা
েপেয়িছলও প্রচুর। ইয়ািহয়া সরকােরর প্রশ্রেয়র ফেল ছাত্রলীগ ও
আওয়ামী লীেগর সন্ত্রাসীরা িনর্বাচিন প্রচাের অন্যান্য দলগুেলােক
েতমন নামেতই েদয়িন।
১৯৭০এর িনর্বাচেনর ফলাফল পািকস্তােনর রাজনীিতর িচত্রই পাল্েট
েদয়। এ িনর্বাচন শুধু সরকারেকই হতবাক কেরিন, হতবাক কেরিছল েশখ
মুিজব এবং ভূট্েটােকও। েশখ মুিজব এবং জুলিফকার আলী ভূট্েটা –এ
দুজেনর েকউই ভাবেত পািরিন তারা এেতা িবপুল আসেন িনর্বািচত হেবন।
িনর্বাচেনর আেগ ভূট্েটার অবস্থা এমন িছল েয, জনাব মমতাজ
েদৗলতানার কাউন্িসল মুসিলম লীেগর পক্ষ েথেক পাঞ্জােব তার দলেক

মাত্র ২০িট িসট েছেড় িদেল িতিন তাঁর সােথ আেপাষ করেত রাজী িছেলন।
িকন্তু েদৗলতানা েভেবিছেলন, ভূট্েটার দল পাঞ্জােব ২০ িসেটও
িনর্বাচনী লড়াই পিরচালনার অর্থ েজাগােত পারেব না। ফেল িতিন ২০
িসঠ িদেতও রাজী হনিন। িকন্তু েশখ মুিজেবর জনপ্িরয়তা বৃদ্িধর সােথ
সােথ জনপ্িরয়তা বাড়েত থােক ভূট্েটারও। পশ্িচম পািকস্তানী
ব্যবসায়ীরা ভূট্েটােক সংখ্যাগিরষ্ঠ বাঙালী শাসেনর িবরুদ্েধ
কার্যকর প্রিতদ্বন্িদ মেন কের এবং মুসিলম লীেগর প্রবীন েনতােদর
বদেল তাঁেক অর্থ েজাগায়। ফেল িনর্বাচেন েদৗলাতানােদর অনুমান ভূল
প্রমািনত হয়।-(Sisson and Rose, 1990)।

ভূট্েটার ক্ষমতািলপ্সা
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া ১৯৭০ সােলর ১২ জানুয়াির িতন িদেনর জন্য
ঢাকার আেসন এবং েশখ মুিজেবর সাথ দুই বার েদখা কেরন। একবার িছল
ইয়ািহয়া খান ও েশখ মুিজেবর ব্যক্িতগত ৈবঠক। দ্িবতীয় ৈবঠকিট িছল
িতন ঘন্টার। েস ৈবঠেক আওয়ামী লীেগর হাই কমাণ্ড উপস্িথত িছল।
ইয়ািহয়া খােনর সােথ িছল তাঁর দুইজন সহকাির। ঢাকার অবস্থান েশেষ
যাওয়ার আেগ েশখ মুিজবেক পািকস্তােনর ভাবী প্রধানমন্ত্রী রূেপ
েঘাষণা েদন এবং একথাও বেলন তার কাজ এখন েশষ এবং প্রস্তুিত
িনচ্েছন প্রস্থােনর। অপর িদক িনর্বাচেন আশীতীত সাফল্েযর পর
ভূট্েটার ক্ষমতািলপ্সা এেতাটাই প্রচণ্ড িছল েয, ইয়ািহয়া খানেক
িতিন স্পষ্ট জািনেয় িদেয়িছেলন, “আিম অেপক্ষা করেত পারেবা না,
এখনই ক্ষমতা চাই।” িতিন এ আভাসও েদন, পািকস্তােনর েনতৃত্ব েদয়াই
তার অিদষ্ট এবং েসকােজ েকান রূপ িবলম্ব হেত িদেত রাজী নয়।
সরকােরর এক উচচ পর্যােয়র কর্মকর্তা প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খানেক
জািনেয় িদেয়িছেলন, এক বছেরর মধ্েয গদী না েপেল ভূট্েটা বদ্ধ পাগল
হেয় যােবন। মার্েচর িদেক ভূট্েটা অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ও
সংঘাতমুিখ হেয় পেড়ন। জাতীয় পিরষেদ তার পার্িট একিট সংখ্যালিঘষ্ট
পার্িট রূেপ আিবর্ভূত হেলও িতিন িপপলস পার্িটেক দুই েমেজািরিট
পার্িটর একিট রূেপ দাবী কেরন। েশখ মুিজেবর সােথ জানুয়ািরর
সাক্ষােত মুিজবেক েকন পািকস্তােনর ভাবী প্রধানমন্ত্রী বেল েঘাষণা
েদয়া হেয়িছল তােত িতিন ইয়ািহয়া খােনর িবরুদ্েধ িবক্ষুব্ধ িছেলন।
-(Sisson and Rose, 1990)। জনাব ভূট্েটা একথাও বেলন, আওয়ামী লীগ
শুধু একমাত্র প্রেদেশর দল, অতএব িক কের েস দল সমগ্র পািকস্তােনর
পক্ষ েথেক কথা বলার অিধকার রােখ? তার দাবী, িপপলস পার্িট পাঞ্জাব
ও িসন্ধু এ দুিট প্রেদশ েথেক িনর্বািচত হেয়েছ। অতএব েয েকান

সরকার গঠেন অবশ্যই িপপলস পার্িটর অংশদািরত্ব থাকেত হেব। অপরিদেক
েশখ মুিজেবর দাবী িছল, িনর্বাচন িছল ৬ দফার উপর িরফােরণ্ডাম,
িবশ্েবর েকান শক্িত ৬ দফার বাস্তবায়ন রুখেত পারেব না। সরকার
প্রিতষ্ঠায় িতিন জনাব ভূট্েটা েথেক েকানরূপ সহেযািগতা িনেত
আগ্রহী িছেলন না। সরকার গঠন িনেয় তাই ভূট্েটার সােথ েকানরূপ
আলাচনায় বসেত রাজী হনিন।
অখণ্ড পািকস্তােনর েশষ িদনগুিলেত েশখ মুিজব এবং জনাব ভূট্েটার
মধ্েয েকান রূপ েযাগােযােগাই িছল না। এমনিক তােদর মধ্েয
েসৗজন্যমূলক আচরণও েলাপ েপেয়িছল। এবং েস িববরণিটও িদেয়েছন Sisson
and Rose। ইয়ািহয়া খান ১৫ই মার্চ ঢাকায় আেসন। পেরর িদন িতিন
প্েরিসেডন্ট হাউেস েশখ মুিজবেক আেলাচনায় ডােকন, এবং একিট
শান্িতপূর্ণ আলাপ আেলাচনার গুরুত্বিট তুেল ধেরন। ১৯ মার্চ েশখ
মুিজব জানান িতিন ভূট্েটার সােথ আেলাচনায় বসেত রাজী আেছন। েস খবর
ভূট্েটােক জানােনার পর ২১ মার্চ ঢাকায় আেসন। ঢাকার পিরস্িথিত তখন
খুবই
থম
থেম।
েসনা-পাহারায়
তাঁেক
িবমান
বন্দর
েথেক
ইন্টারকন্িটেনন্টাল েহােটেল আনা। েহােটেলর বাঙালী স্টাফগণ তাঁর
সােথ কথা বলেত এবং েকানরূপ আপ্যায়ন করেত অস্বীকৃিত জানায়। এ িছল
এক অদ্ভুদ অবস্থা। ভূট্েটা ও তাঁর দেলর েনতােদর েহােটেলর
সর্েবাচ্চ তালায় েনয়া হয়। অেনক প্রিতকূল অবস্থার মধ্য িদেয়
অবেশেষ ২২ মার্চ প্েরিসেডন্ট ভবেন ৈবঠক বেস। আেলাচনা কক্েষ বেস
েশখ মুিজব ও জনাব ভূট্েটা এেক অপেরর িদেক সরাসির না তািকেয়
েচয়াের আধাআিধ ঘুের বেস থােকন। েশখ মুিজেবর েঘারতর আপত্িত, েকন
ভূট্েটােক ডাকা হেয়েছ। অপরিদেক ভূ্ট্েটার অিভেযাগ, েশখ মুিজব যখন
তাঁর সােথ আেলাচনায় বসেত রাজী নয় তেব েকন তােক ঢাকায় েডেক আনা
হেলা? উভেয়র অিভেযাগ ও অিবশ্বাস ইয়ািহয়া খােনর উপর। আেলাচনায়
অচলাবস্থা েদেখ ইয়ািহয়া খান েশখ মুিজব এবং জনাব ভূট্েটার হাত ধের
এেক অপেরর কােছ টােনন এবং সামািজক েসৗজন্য ও ভদ্রতার িবষয়িটও
স্মরণ কিরেয় েদন। তােত আেলাচনা িকছুটা শুরু হেলও েসিট েকানরূপ
আেপাষ-রফার জন্য উপেযাগী িছল না। অবেশেষ ভূট্েটা ও মুিজব উভেয়
কক্ষ েথেক েবিরেয় বারান্দায় পায়াচাির শুরু কেরন। েস বারান্দায়
দাঁিড়েয় েশখ মুিজব ভূ্ট্েটােক েসনাবািহনীেক িবশ্বাস করার ব্যাপার
হুিশয়ার কের েদন। অপরিদেক ভূট্েটা েশখ মুিজেবর আর্িমর উপর
অিবশ্বাসেক আেরা তীব্রতর কেরন, আর্িমর সােথ সমােঝাতা েয তার জন্য
েবাকামী হেব েসিটও তােক বেলন।-(Sisson and Rose, 1990)।

স্বাধীনতার পতাকা টািনেয় মুিজব
আেলাচনা গুরুত্বপূর্ণ েমাড় েনয় মূলত একাত্তেরর ২৩ মার্চ। ঐিদনিট
পািকস্তােনর ইিতহােস অিত গুরুত্বপূর্ণ। পািকস্তােনর ইিতহােস ঐ
িদনিট পিরিচত পািকস্তান প্রজাতন্ত্ির িদবস রূেপ। ১৯৪০ সােলর
ঐিদেন লােহােরর িমন্েটা পার্েক মুসিলম লীেগর সন্েমলেন পািকস্তান
প্রস্তাব গৃহীত হেয়িছল। েস প্রস্তাবিট েপশ কেরিছেলন বাংলার
তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জনাব েশের বাংলা ফজলুল হক। ঐিদন পািকস্তােন
সরকাির ভবনগুেলােত পািকস্তােনর চাঁদতারা খিচত সবুজ পতাকা
উত্েতালেনর িদন। আওয়ামী লীগ ঐিদনেক প্রিতেরাধ িদবস রূেপ েঘাষণা
েদয়। ঐিদন ঢাকায় ছাত্রলীেগর পক্ষ েথেক স্বাধীন বাংলােদেশর পতাকা
উত্েতালন করা হয়, এবং নানা স্থােন পদদিলত করা হয় পািকস্তােনর
পতাকােক।
পািকস্তােনর
পতাকা
েসিদন
শুধুমাত্র
সামিরক
স্থাপনাগুিলেতই উড়েত েদখা যায়। ছাত্রলীেগর পক্ষ েথেক ঐিদন
স্বাধীনতা ও সামিরক প্রিতেরােধর েঘাষণা েদয়া হয়। আওয়ামী লীগ ও
ছাত্রলীেগর হাজার হাজার কর্মী প্যােরড, কুচকাওয়াজ ও িমিছল কের।
েরিডও পািকস্তােনর ঢাকা েকন্দ্র তখন “ঢাকা েরিডও” নােম িনজস্ব
সম্প্রচার চালােত থােক। ঐিদেনর ঘটনাবিলেত পািকস্তান আর্িমর মধ্েয
উদ্েবগ গুরুতর আকার ধারণ কের। েস উদ্েবেগর অন্যতম কারণ,
অবসরপ্রাপ্ত দুই বাঙালী অিফসার কর্েনল ওসমািন এবং েমজর েজনােরল
মিজদ সামিরক বািহনীর সােবক েসনােদর িনেয় ঢাকােত এক সমােবশ কেরন
এবং বাংলােদেশর স্বাধীনতার পক্েষ তােদর এিগেয় েযেত বেলন। সমােবশ
েশেষ তারা িমিছল কের েশখ মুিজেবর ধানমণ্িডর বাসায় যান এবং তাঁর
শুেভচ্ছা েনন। ঐিদন ছাত্রলীগ কর্মীেদর িনেয় গিঠত জয়বাংলা ব্িরেগড
পল্টন ময়দােন এক সমােবশ কের এবং ছাত্রলীেগর চার েনতার েনতৃত্েব
েশখ মুিজেবর বাসায় িগেয় তার েথেক শুেভচ্ছা গ্রহণ কের।
পািকস্তান আর্িমর জন্য অবস্থা চুড়ান্ত পর্যােয় েপৗেছ তখন যখন েশখ
মুিজব িনেজ তাঁর িনেজর গাড়ীেত স্বাধীন বাংলােদেশর পতাকা িনেয়
ইয়ািহয়া
খােনর
সােথ
ৈবঠক
করেত
প্েরিসেডন্ট
ভবেন
আেসন।
েসনাবািহনীর মধ্েয এেতািদনও যারা একিট আেপাষরফা িনেয় আশাবাদী
িছেলন তােদর কােছ েশখ মুিজেবর এ আচরণ অিত অপমানজনক মেন হেয়িছল।
েসিট অিতশয় িবদ্রুপ িছল পািকস্তােনর প্রিতও। অপরিদেক আেলাচনা এমন
এক পর্যােয় েপৗেছিছল েয, ইয়ািহয়া খান এবং ভূট্েটা উভয়ই েশখ
মুিজেবর ৬ দফা েমেন েনন। তারা আওয়ামী লীেগর এ দাবীও েমেন েনন েয
পূর্ব পািকস্তােন একিট পৃথক িরজার্ভ ব্যাংক থাকেব এবং পূর্ব
পািকস্তােনর অর্িজত িবেদশী মূদ্রা গচ্িছত রাখার জন্য একিট পৃথক

ফাণ্ডও থাকেব। ভূট্েটার দলও এসব িনেয় আর েকান আপত্িত েতােলিন।
ইয়ািহয়া খান তখন তার অর্থৈনিতক উপেদষ্টা এম.এম আহম্মদেক িনর্েদশ
েদন ৬ দফার িভত্িতেত অর্থনীিতেক সাজােনার খসড়া প্রণয়েন। সরকার
এসব িনেয় একিট েমেমােরণ্ডাম অফ আন্ডারস্টিডং স্বাক্ষেররও
প্রস্তুিত িনচ্িছল। -(Sisson and Rose, 1990)। সরকােরর পক্ষ েথেক
আেলাচনা শুরু হয় িকভােব েকন্দ্ের ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় তা
িনেয়। ইয়ািহয়া খান চাচ্িছেলন,েশখ মুিজবেক প্রধানন্ত্রী কের সত্বর
একিট েকায়ািলশন সরকার গিঠত েহাক। েস েকায়ািলশেন ভূট্েটা বা
পশ্িচম পািকস্তােনর অন্যদেলর সদস্যরাও থাকেব এবং সত্বর একিট
শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শুরু করেব।

পাল্েট েগল েগালেপাষ্ট
প্েরিসেডন্ট

ইয়ািহয়া

এবং

জনাব

ভূট্েটা

আওয়ামী

লীেগর

৬

দফা

পুেরাপুির েমেন িনেলও আেলাচনা েধেয় চেল চরম ব্যর্থতার িদেক।
আওয়ামী লীগ ইিতমধ্েয তার েগালেপাষ্টই পাল্িটেয় েফেল। েশখ মুিজব
তখন িনেজই তাঁর ৬ দফার কথা ভূেল যান। িতিন ইয়ািহয়া এবং জনাব
ভূট্েটার কােছ এমন সব নতুন নতুন দফা েপশ কেরন যা িতিন পূর্েব
কখনই জনসম্মুেখ বেলনিন, িনর্বাচনী েমিনেফস্েটােত েঘাষণা েদনিন
এবং জনগেণর পক্ষ েথেক তার পক্েষ েকান েভাটও েননিন। িতিন তখন আর
েকন্দ্রীয় সরকােরর ক্ষমতা গ্রহণ িনেয় আগ্রহী িছেলন না। বরং দাবী
তুেলন দুই প্রেদেশ দুইিট পৃথক “Constituent Conventions” গঠেনর
এবং েস সােথ সত্বর প্রােদিশক পর্যােয় ক্ষমতা হস্তান্তেরর। েশখ
মুিজব ভূেলই যান, েয িলগ্যাল ফ্েরমওয়ার্ক স্বাক্ষর কের িতিন
১৯৭০এর িনর্বাচেন অংশ িনেয়িছেলন তােত প্রথেম ক্ষমতা হস্তান্তেরর
কথা িছল না। শর্ত িছল, িনর্বাচেনর পর িনর্বািচত সদস্যগণ প্রথেম
একিট শাসনতন্ত্র রচনা করেব। েস কাজিট সফল ভােব সমাধা হওয়ার পরই
তােদর হােত ক্ষমতা হস্তান্তেরর কথা আসেব। িকন্তু ক্ষমতা-পাগল
েনতারা তােদর েস ওয়াদা এবং দািয়ত্েবর কথা তারা সম্পূর্ণ ভূেল
যান। মূল দাবী হেয় দাঁড়ায়, দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তেরর।
েশখ মুিজব আেরা দাবী েতােলন, জাতীয় পিরষেদর ৈবঠক জাতীয় ভােব বসেব
না, েসিট বসেব প্রােদিশক ভােব এবং পৃথক পৃথক ভােব। প্রােদিশক
ভােব ক্ষমতা হস্তান্তেরর পর সত্বর সামিরক আইন তুেল িনেত হেব।
শাসনন্ত্র ৈতরীর িবষয়িট তারা ভূেলই যান। প্রশ্ন হেলা, েদেশ তখন
শাসনতন্ত্র িছল না। তখন েদশ চলেতা সামিরক শাসন অনুযায়ী।

শাসনতন্ত্র ৈতরীর আেগ সামিরক শাসন তুেল িনেল নতুন সরকার েদশ
চালােব েকান আইেন? িকন্তু ক্ষমতা-পাগল েনতােদর েস ভাবনা েলশ
মাত্র িছল না। ইয়ািহয়া খােনর পক্ষ েথেক প্রস্তাব রাখা হেয়িছল
সংসদ সদস্যরা পািকস্তােনর অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতা-সার্বেভৗমত্ব
সংরক্ষেণর শপথ িনেব। েশখ মুিজব ও তাঁর দল তােতও রাজী হয়িন। বরং
আওয়ামী লীেগর দািব িছল, সংসদ সদস্যগেণর অঙ্গীকার থাকেব স্েরফ
শাসনতন্ত্েরর প্রিত, পািকস্তােনর প্রিত নয়। অথচ তখনও েদেশ েকান
শাসনতন্ত্র ৈতরীই হয়িন। ফেল এদাবী অনুযায়ী শপথ েনয়ার প্রশ্নই উেঠ
না। এভােবই েকৗশেল এিড়েয় যাওয়া হয় জাতীয় পিরষেদর সদস্য ও
মন্ত্রীেদর শপথ েনয়ার গুরুত্বপূর্ণ িবষয়িট। পািকস্তান সরকােরর
পক্ষ েথেক বলা হয়, েদেশর নাম হেব “Federation of Pakistan”
।িকন্ত আওয়ামী লীেগর দাবী িছল েসিট হেব “Confedaration of
Pakistan”। সরকাির পক্ষ Confedaration এর বদেল ভারতীয় আদেল
“Union” শব্দিট েমেন িনেত রাজী িছল। িকন্তু েশখ মুিজেবর িজদ
ধেরন,“কনেফডােরশন” শব্দিটই রাখেত হেব। -(Sisson and Rose, 1990)।
সরকাির পক্েষর কথা িছল, কনেফডােরশন হয় দুিট স্বাধীন েদেশর মধ্েয,
কখনই একই েদেশর দুইিট প্রেদেশর মধ্েয নয়। ইয়ািহয়া খান ও তাঁর
িটেমর
কােছ
েশখ
মুিজেবর
এসব
প্রস্তাব
সাংিবধািনক
ভােব
িবচ্িছন্নতার ষড়যন্ত্র মেন হয়। তােদর মেন িবশ্বাস জন্েম, মুিজেবর
দাবী েমেন িনেয় সামিরক শাসন তুেল েনয়ার সােথ সােথই বাংলােদেশর
স্বাধীনতার পেথ আর েকান বাধাই থাকেব না। তখন প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া
খােনর আর েকান রূপ আইনগত ক্ষমতাই থাকেব না, এবং েস সােথ আইনগত
ৈবধতাও থাকেব না। কারণ েজনােরল ইয়ািহয়া খােনর ক্ষমতার মূল উৎস
িছল সামিরক আইন। ফেল েকন্দ্রীয় সরকার গঠন না কের দুই প্রেদেশ
ক্ষমতা হস্তান্তর করেল এবং সামিরক আইন তুেল িনেল শুধু
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়াই ক্ষমতা হারােবন না, েস সােথ অখণ্ড
পািকস্তােনরও আইনগত িবলুপ্ত ঘটেব। িবষয়িট এেতাই সুস্পষ্ট িছল েয
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খানই শুধু নয়, জনাব ভূট্েটাও এরূপ দাবী েমেন
িনেত রাজী িছেলন না। মানেত রাজী িছেলন না ন্যােপর জনাব আব্দুল
ওয়ালী খানসহ পািকস্তােনর অন্যান্য রাজৈনিতক দেলর েনতারাও। এ
িবষেয় জনাব ভূট্েটা িলেখেছন, “Martial Law was the source of law
then obtaining in Pakistan and the very basis of the
President’s authority; and with the proclaimation lifting
Martial Law, the President and the Central Government would
have lost their legal authority and sanction. There would thus
be a vacuum unless the National Assembly was called into being

to establish a new source of sovereign power on the national
level. If, in the absence of such national source, power were
transferred as proposed in the provinces, the government of
each province could acquire de facto and de jure sovereign
status.”
-(Bhutto, Great Tragedy, p.43)
অর্থঃ “তখন
পািকস্তােন
আইেনর
উৎস
িছল
সামিরক
আইন,
এবং
এটাই
িছল
প্েরিসেডন্েটর ক্ষমতার মূল িভত্িত। ফেল সামিরক আাইন তুেল েনয়ার
েঘাষণার সােথ সােথ প্েরিসেডন্ট এবং েকন্দ্রীয় সরকার তার আইনগত
ক্ষমতা এবং অর্িপত অিধকার হািরেয় েফলেতা। জাতীয় পিরষেদর ৈবঠক
আহবান কের জাতীয় পর্যােয় সার্বেভৗম ক্ষমতার নতুন উৎস প্রিতষ্ঠা
না করেল ক্ষমতার শূণ্যতা সৃষ্িট হেতা। জাতীয় পর্যােয় সার্বেভৗম
ক্ষমতার এমন শূণ্যতা িনেয় প্রেদশগুিলর হােত ক্ষমতা হস্তান্তর করা
হেল প্রত্েযকিট প্রেদেশর সরকারই কার্য্যতঃ এবং আইনতঃ সার্বেভৗম
ক্ষমতার অিধকাির হেতা।” অথচ েশখ মুিজব ও তার দল েসিটই চাচ্িছেলন।
জনাব ভূট্েটােক এটােকই বেলেছন “constitutional secession” বা
শাসনন্ত্িরক িবচ্িছন্নতা।
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েনতােদর সােথ িমিলত হন। িতিন তােদর কােছ েশখ মুিজেবর আেপাষহীন
মেনাভােবর কথা তুেল ধেরন। তােদরেক একথাও বেলন, েশখ মুিজেবর দাবী
েমেন িনেল িবশ্ববাসী হাঁসেব এবং তাঁেক েবাকা বেল উপহাস করেব।
২৪েশ মার্চ ন্যাপ েনতা ওয়ালী খান এবং গাওস বকস িবেজঞ্েজা েশখ
মুিজেবর সাথ েদখা কেরন। তাঁরা তােক দুই Constituent Conventions
এবং Confedaration of Pakistan এর দাবী প্রত্যাহােরর পরামর্শ
েদন। িকন্তু তােদর েস প্রস্তাব েশখ মুিজব মােনন িন। েশষ আেলাচনা
হয় ২৪ তািরেখ। তাজউদ্দীন আহেমদ আওয়ামী লীেগর পক্ষ েথেক চুড়ান্ত
প্রস্তাব েপশ কেরন। িকন্তু তােত আেলাচনা আর সামেন এগুয়িন। এরপর
অিধক আেলাচনা চািলেয় যাওয়া ইয়ািহয়া খােনর কােছ অনর্থক মেন হয়।
প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খান প্রচণ্ড আশাহত হন। তাঁর আশা িছল, েশখ
মুিজব পািকস্তানেক বাঁচােনার ব্যাপাের অন্ততঃ আন্তিরক হেবন। এমন
একিট ধারণা েশখ মুিজবই ইয়ািহয়া খানেক িদেয়িছেলন। েশখ মুিজবই
তাঁেক বেলিছেলন, ৬ দফা েকান বাইেবল নয়। েশখ মুিজেবর েস কথািটেক
িতিন মেনপ্রােণ িবশ্বাসও কেরিছেলন। ফেল পািকস্তান িমিলটাির
ইন্েটিলেজন্িসর গুপ্তচেররা যখন মুিজেবর পািকস্তান িবধ্বংসী
পিরকল্পনার ক্যােসট শুেনেয়িছল তখনও িতিন েসিট িবশ্বাস কেরনিন।
বেলিছেলন, মুিজব আমােক ওয়াদা িদেয়েছ।

িতিন শুধু প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়ােক নয়, অেনকেকই িমথ্যা ওয়াদা
িদেয়িছেলন। সবেচেয় েবশী েবাকা বািনেয়িছেলন তৎকালীন পূর্ব
পািকস্তােনর েকািট েকািট জনগণেক। মুিজেবর েধাকা েদয়ার ধরণ িনেয়
একিট উদাহরণ েদয়া যাক। ৈদিনক ইনিকলােবর িফচার সম্পাদক অধ্যাপক
আব্দুল গফুরর বািড় বৃহত্তর ফিরদপুেরর রাজবাড়ীেত। িতিন মুিজেবর
সােথ ঘিনষ্ট ভােব পিরিচত িছেলন। তমুদ্দন মজিলেসর অিফেস অনুষ্িঠত
এক ৈবঠেক – েসখােন এ গ্রন্েথর েলখকও উপস্িথত িছেলন, স্মৃিতচারণ
করেত িগেয় বলিছেলন, “েশখ মুিজেবর ধানমণ্িডর বাসায় একবার তাঁর
সােথ েদখা করেত েগলাম। বাসায় প্রেবেশর পর বারান্দায় দাঁিড়েয
েদয়ােল টানােনা িকছু ফেটা েদখিছলাম। হঠাৎ কের েক েযন িপছন িদক
েথেক আমার েচাখ েচেপ ধরেলা। বুঝলাম এ কাজ েশখ মুিজেবর। েচাখ
ছাড়েল আিম তাঁেক সরাসির িজজ্েঞস করলাম, “আপিন িক সত্যই পািকস্তান
ভাঙ্গেত চান।” মুিজব বলেলন, “তুইও িক তাই িবশ্বাস কিরস? েয
পািকস্তান িনজ হােত বািনেয়িছ েসিট িক আিম ভাঙ্গেত পাির?” অথচ এই
েসই েশখ মুিজব পািকস্তােনর েজল েথেক ১৯৭২ সােল েফরার পর ঢাকার
সহেরায়ার্িদ উদ্দােনর জনসভায় বল্েলন, “পািকস্তান েভঙ্েগ বাংলােদশ
সৃষ্িটর কােজর শুরু একাত্তর েথেক নয়, ১৯৪৭ সাল েথেক।”
েশখ মুিজেবর েস কথািট অধ্যাপক আব্দুল গফুর িবশ্বাস কেরিছেলন িক
না -তা িতিন বেলনিন। তেব েশখ মুিজেবর এমন কথা বাংলার বহু মানুষই
িবশ্বাস কেরিছল। এমন কথা েশখ মুিজব শুধু অধ্যাপক আব্দুল গফুরেকই
বেলনিন, ইয়ািহয়া খানেকও বেলিছেলন। এবং ইয়ািহয়া খান েসিট পুরাপুির
িবশ্বাসও কেরিছেলন। পািকস্তােনর ইন্েটিলেজন্স িডপার্টেমন্েটর
সংগৃহীত মুিজেবর পািকস্তান ভাঙ্গার পক্েষ েপশ করা বক্তব্েযর
ক্যােসটও তার িবশ্বােস ফাটল ধরােত পােরিন। তেব ইয়ািহয়া খােনর
গুরুতর অপরাধ, েশখ মুিজবেক িতিন শুধু িবশ্বাসই কেরনিন, তােক
রাজপেথর উপর দখলদাির ও অন্যান্য দেলর িনর্বাচিন জনসভাগুেলােক
পণ্ড করার পূর্ণ অিধকারও িদেয়িছেলন। ইয়ািহয়া খান েভেবিছেলন মুিজব
তােক সাংিবধািনক প্েরিসেডন্ট বানােব। েস েখাশ েখয়ােল মুিজবেক
িতিন অবাধ ছাড় িদেয়েছন। িতিনই আওয়ামী লীেগর জন্য সুেযাগ কের
িদেয়িছেলন ব্িশাল িনর্বাচিন িবজেয়র -যা মুিজব িনেজও কখেনা
ভােবনিন।

ব্যর্থ হেলা ৈবঠক
েশষ মুহুর্েত েশখ মুিজেবর আসল রূপ ইয়ািহয়া খােনর কােছও সুস্পষ্ট

হয়। প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া ও তাঁর িটেমর ধারণা জন্েম, আেলাচনায়
আওয়ামী লীেগর েকানরূপ সততা েনই এবং অখণ্ড পািকস্তান বাঁচােনার
েকান ভাবনাও নাই। দুিট পক্ষ সম্পূর্ণ দুেটা িবপরীত এেজন্ডা িনেয়
আেলাচনায় বসিছল যার মধ্েয েকানরূপ আেপাষ সম্ভব িছল না। ফেল
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় ইয়ািহয়া-মুিজব-ভূট্েটা আেলাচনা। ইয়ািহয়া খান
ঢাকা ত্যাগ কেরন। আর পািকস্তােনর যাত্রা শুরু হয় রক্তাত্ব পেথ।
আেলাচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য েক দায়ী তা িনেয় বাংলােদেশর ইিতহােস
েকান িববরণ নাই। যা আেছ তা স্েরফ আওয়ামী লীেগর িনেজর ভাষ্য, যােত
প্রকৃত সত্য েনই। তাই আজও
প্রশ্ন, কার অপরােধ েদশ েসিদন
রক্তাত্ব হেলা? প্রশ্ন হেলা, আেলাচনা ব্যর্থ হেল েদশ েয রক্তাত্ব
পেথ এগুেব েসিট িক েশখ মুিজেবর জানেতন না? আেলাচনা ব্যর্থ হেল
েদেশ েয ভয়ানক যুদ্ধাবস্থা সৃষ্িট হেব েসিট মুিজব না বুঝেলও
ইয়ািহয়া খান বুেঝিছেলন। েস যুদ্ধাবস্থা এড়ােতই িতিন ৬ দফা েমেন
িনেয়িছেলন। অপরিদেক েশখ মুিজব িনেজই তার িনেজর ৬ দফােক
আঁস্তাকুেড়
েফেল
িদেয়িছেলন।
অথচ
১৯৭০-এর
িনর্বাচেন
িতিন
ম্যান্েডট িনেয়িছেলন ৬-দফার উপর, পািকস্তান ভাঙ্গার পক্েষ নয়।
িকন্তু েশখ মুিজেবর সমস্যা হেলা ৬ দফার ম্যান্েডেটর বাইেরও তাঁর
কাঁেধ আেরকিট অর্িপত বড় দায়ভার িছল। েসিট পািকস্তান ভাঙ্গার।
পািকস্তান ভাঙ্গা িনেয় জনগেণর কােছ িতিন দায়বদ্ধ না হেলও তা িনেয়
প্রচণ্ড দায়বদ্ধ িছেলন িদল্লীর শাসকচক্েরর কােছ। ষােটর দশেক িতিন
আগরতলা িগেয়িছেলন েস দায়বদ্ধতা পাকা করেত। ইিতহােস েসিট আগরতলা
ষড়যন্ত্র নােম পিরিচত। ফেল েশখ মুিজেবর ৬ দফা েসিদন আর ৬ দফােত
থােকিন, এক দফােত পিরনত হয়।

যুদ্েধর পেথ েদশ
প্রশ্ন হেলা প্েরিসেডন্ট ইয়ািহয়া খান না হয় ৬ দফােক জনগণ-প্রদত্ত
ম্যান্েডট মেন কের েমেন িনেত পােরন, এবং েমেন েনয়ার পক্েষ
গণতান্ত্িরক রােয়র েদাহাই িদেয় পািকস্তােনর ৬-দফা িবেরাধীেদর
বুঝােতও পারেতন। িকন্তু েদশিবভক্িতর একদফােক িতিন েমেন িনেবন
েকান যুক্িতেত? েদেশর প্েরিসেডন্েটর উপর অর্িপত প্রধান দািয়ত্বটা
েদেশর স্বাধীনতা ও সংহিতর সুরক্ষা; স্বাধীনতা িবিলেয় েদয়া নয়,
েদশেক িবভক্ত করাও নয়। একাজ েতা গাদ্দার বা মীরজাফরেদর। অথচ
মুিজব চাচ্িছেলন, ইয়ািহয়া খােনর দ্বারা েস গাদ্দারীই সািধত েহাক।
িকন্তু ইয়ািহয়া খান েস পেথ এগুনিন। িবশ্েবর সর্ববৃহৎ মুসিলম
রাষ্ট্র তাঁর হােত ধ্বংস েহাক েস অপরাধ িতিন িনজ কাঁেধ িনেত

চানিন। েদেশর এমন সংকেট সামান্য েদশপ্েরম আেছ এমন মানুষও ভয়ানক
যু্দ্েধর ঝুঁিক িনজ কাঁেধ তুেল েনয়। এমন িক েস যুদ্েধ িনেজর
মৃত্যু বা পরাজয়ও বরণ কের েনয়। িনজ েদেশর সােথ গাদ্দারী েস েমেন
েনয় না।
মুিজবই বা িক কের বুঝেলন, পািকস্তান ভাঙ্গার েচষ্টা হেল
পািকস্তান েসনাবািহনী িনরেব বেস শুধু আঙুল চুষেব? একাত্তের
পািকস্তােন আর্িমর সামেন িবশাল প্রিতবন্ধকতা িছল। জনগেণর িবরাট
অংশ তােদর িবরুদ্েধ চেল যায়। বড় বড় দুষমন িছল আন্তর্জািতক মহেলও।
ভয়ানক বন্যায় ধ্বিসেয় িদেয়িছল েদেশর অর্থনীিত ও েযাগেযাগ
ব্যবস্থা। যুদ্েধর জন্য একাত্তর আেদৗও পািকস্তান েসনাবািহনীর
জন্য উপেযাগী িছল না। িকন্তু এরপরও িনরব থাকার সুেযাগ িছল না।
েদশ এরূপ িবভক্িতর মুেখ পড়েল েয েকান েদেশর েসনাবািহনীই হােতর
কােছ যা িকছু পায় তা িনেয়ই ময়দােন নােম। পািকস্তােনর এমন একিট
অবস্থার জন্য দায়ী মূলত েশখ মুিজব ও তাঁর দল। িতিন েজেন বুেঝ
পািকস্তান েসনাবািহনীেক একিট রক্তাত্ব যুদ্ধ, যুদ্ধজনীত িবপুল
ক্ষয়ক্ষিত এবং লজ্জাজনক পরাজেয়র িদেকই ধািবত কেরন। আর েস যুদ্েধ
রক্তাত্ব হয় বাংলােদেশর মািটও। মুিজব মূলত েসিটই চাচ্িছেলন।

েশখ মুিজেবর যুদ্ধাপরাধ
২৫েশ মার্েচ পািকস্তান েসনাবািহনীর মােঠ নামার আেগই েশখ মুিজব ৭ই
মার্েচ সহেরাওয়ার্দী উদ্যােনর জনসভায় “এবােরর যুদ্ধ স্বাধীনতার
যুদ্ধ” বেল েঘাষণা িদেয়েছন। যার যা সামর্থ আেছ তা িনেয় জনগণেক
ময়দােন নামার আহবান জািনেয়েছন। “আমরা ওেদরেক ভােত মারেবা, পািনেত
মারেবা” বেল প্রিতশ্রুিত শুিনেয়িছেলন। তার েস েঘাষণার পর
েসনাবািহনীর ক্যান্টেমন্টগুেলােত খাদ্য-পানীয়’র সরবাহ বন্ধ করা
হেয়িছল। বহু িবহারী এবং েসনা বািহনীর বহু সদস্যেক েস সময় হত্যা
করা হেয়িছল। েয েকান অন্যায্য যুদ্ধই মানব জািতর িবরুদ্েধ ভয়ানক
বড় অপরাধ। দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্েধর পর যুদ্ধাপরাধ িনেয় নুেরমবার্েগ
েয আদালত বেসিছল েস আদালেতর িবচারকেদর েসিটই রায় িছল। তাই
শান্িতপূর্ণ সমাধােনর পথ পিরহার কের যুদ্েধর জন্য ক্েষত্র
প্রস্তুত করা বা মানুষেক যুদ্েধ প্রেরািচত করাটাই যুদ্ধাপরাধ।
েশখ মুিজব মুলত েসিটই কেরেছন। িহটলার িনজ হােত েকান শহের েবামা
েফেলেছন বা েকান গ্যাস েচম্বাের ইহুদীেদর পুিড়েয় েমেরেছন েস
প্রমাণ নাই। িকন্তু তাঁর প্রেরাচনায় বহু জনপদ িবরাণ হেয়েছ এবং

বহু লক্ষ ইহুদী ও বহু েদেশর বহু লক্ষ িনরাপরাধ মানুষ প্রাণ
হািরেয়েছ। েতমিন েশখ মুিজেবর “আমরা ওেদরেক ভােত মারেবা, পািনেত
মারেবা” েঘাষণায় খুলনা, যেশার, শান্তাহার, পাকশী, পাবনা,
িদনাজপুর,
কুষ্িটয়া,
চট্টগ্রাম,
ব্রাহ্মণবািড়য়া,
ময়মনিসংসহ
বাংলােদেশর বহু েজলার হাজার হাজার িনরপরাধ িবহারী িনহত হেয়েছ।
বহুলক্ষ িবহারী িনেজর বািড় ঘর হািরেয় পেথ বেসেছ। অথচ িবহারীরা
বাঙালীেদর উপর ২৫ মার্েচর আেগ েকাথাও হামলা কেরেছ বা কাউেক হত্যা
কেরেছ েস প্রমাণ েনই। একমাত্র ভাষার িভন্নতা ছাড়া তােদর আর িক
অপরাধ িছল?
অথচ এরূপ প্রত্েযকিট ঘটনাই ভয়ানক যুদ্ধাপরাধ। ইসলােম একজন মানুষ
হত্যাই গুরুতর অপরাধ। আর একিট মুসিলম েদশ িবনাশ েতা আেরা গুরুতর
অপরাধ। েদশেক িবভক্িত ও িবনােশর ন্যায় গুরুতর অপরাধ েথেক বাঁচােত
অতীেত হাজার হাজার মুসিলমেক প্রাণ িদেত হেয়েছ। েশখ মুিজব ২৫
মার্চ েজেল িগেয় উেঠেছন, িকন্তু পািকস্তান ভাঙ্গার বাঁকী কাজিট
সঁেপ িদেয়িছেলন ভারতীয় েসনাবািহনীর হােত। এবং েজল েথেক িফেরই
িতিন েরিডেমট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় িগেয় বেসেছন। েসিদন লােভর ফসল
একমাত্র ভারতই ঘের তুেলিছল। েস লােভর বেলই ভারত আজ িবশ্বশক্িত
হওয়ার পেথ। ভারত েসিদন কইেয়র েতল কই েভেঝিছল। েস যুদ্েধ িবশাল
সম্পদহানী, প্রাণহানী ও ইজ্জতহানীর িশকার শুধু পািকস্তানই হয়িন,
বাংলােদশও হেয়েছ। একাত্তেরর যুদ্েধর ফেলই বাংলােদশ িবশ্বব্যাপী
“তলাহীন িভক্ষার থিল”র উপািধ পায়। যুদ্েধ পরাজেয়র েচেয় এিট িক কম
অপমানজনক?

অপরাধ উম্মাহর িবরুদ্েধ
উম্মেত ওয়ােহদা হওয়ার কারেণ মুসিলম উম্মাহর জয়-পরাজেয়র েকান
সুিনর্িদষ্ট রাজৈনিতক সীমা-সরহাদও েনই। প্রখ্যাত ইিতহাসিবদ
প্রেফসর আর্নল্ড টেয়নবীর ভাষায়, একিট সভ্যতার ইিতহাস একত্ের
উঠানামা কের। েসিট েযমন পাশ্চাত্য সভ্যতার েবলায়, েতমিন মুসিলম
সভ্যতার েবলায়ও। আর মহান আল্লাহর ভাষায় মুসলমান েতা অিভন্ন
উম্মাহর অংশ। ফেল মুসিলম মাত্রই অিভন্ন মুসিলম সভ্যতার শরীক। আর
পাক-ভারেতর মুসলমানেদর ইিতহাস েতা এক্েষত্ের একসূত্ের বাঁধা। তাই
১৯৪৭ সােল পাঞ্জাবী, িসন্িধ, িবহারী, েবলুচ, পাঠান ও গুজরািত
মুসলমােনর সােথ বাঙালী মুসলমােনর এক কাতাের স্বাধীনতার লড়াই করেত
সমস্যা হয়িন। অবাঙালী িসরাজুদ্েদৗলা বা বখিতয়ার িখলিজেকও তাই

বাঙালী মুসলমােনর ইিতহাস েথেক আলাদা কের েদখার উপায় নাই।
পািকস্তােনর জয়-পরাজেয়র ইিতহাস েথেকও তাই বাঙালী মুসলমান িবস্মৃত
হেত পােরনা। কারণ পািকস্তােনর সৃষ্িটর সােথ বাঙালী মুসিলমগণ
জিড়ত। েস স্মৃিত ভূেল যাওয়া নাস্িতক বা ইসলােম অঙ্গীকারশূণ্য
েসক্যুলািরস্টেদর কাজ হেত পাের, ঈমানদার মুসলমােনর নয়। নবীজী
(সাঃ)র হাদীস, মুসিলম উম্মাহ একিট েদেহর মত, এক অংেশ আঘাত লাগেল
েস ব্যাথা অন্য অঙ্গও অনুভব কের। আরবেদর িবভক্িত ও পরাজয় শুধু
আরবেদরই শক্িতহীন ও ইজ্জতহীন কেরিন, শক্িতহীন, ইজ্জতহীন এবং
ব্যাথীত কেরেছ সমগ্র মুসিলম উম্মাহেকই।
তাই একাত্তেরর যুদ্েধ একিট অমুসিলম শক্িতর হােত শুধু পািকস্তােনর
পরাজয় ঘেটিন, তােত দুর্বল হেয়েছ সমগ্র মুসিলম উম্মাহ। িবেশষ কের
উপমহােদেশর মুসিলম। মুসিলম রাষ্ট্র পািকস্তােনর ভূিমেত েসিদন
ভারেতর ন্যায় অমুসিলম শক্িত িবজয়ী হেয়িছল; তা িনেয় ভারতসহ
ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতর আেজা তাই উৎসব।মুিজেবর হাত িদেয় পরাজয় ও
অপমােনর কািলমা েসিদন শুধু পািকস্তানীেদর গােয়ই লােগিন, েলেগিছল
মুসিলম উম্মাহর গােয়ও। ইসলাম ও িবশ্ব-মুসিলেমর িবরুদ্েধ েশখ
মুিজব ও তাঁর অনুসািরেদর এিট এক িবশাল অপরাধ। হালাকু-েচঙ্িগজিহটলার-মীরজাফরগণ আদালেতর িবচার েথেক েবঁেচ েগেছ, িকন্তু
ইিতহােসর িবচার েথেক তারা বাঁেচিন। েতমিন আদালেতর িবচার েথেক
মুিজবও েবঁেচ েগেছন। ষােটর দশেক েবঁেচ েগেছন আগরতলা ষড়যন্ত্র
মামলা েথেকও।তেব মুসিলম ইিতহােস িতিন যুগ যুগ েবঁেচ থাকেবন;েসিট
অপরােধর গ্লািন বহন কেরই।
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অধ্যায় নয়: আত্মিবনাশী ইিতহাস
প্রকল্প
েবঁেচ আেছ যুদ্ধ
একাত্তেরর যুদ্ধ বহু দশক পূর্েব েশষ হেলও এখেনা েসিট েবঁেচ আেছ।
েসিট েযমন েদেশর ইিতহােসর বইেয়, েতমিন বাঙালী েসক্যুলািরস্টেদর
রাজনীিত, বুদ্িধবৃত্িত ও েচতনা রাজ্েয। েদশ জুেড় আজও তাই সংঘাতময়
যুদ্ধাবস্থা। ইিতহাস রচনার নােম ইিতহােসর বইেয় প্রিতিনয়ত
িবস্েফারক ঢালা হচ্েছ। েসিট েযমন িমথ্যাচােরর, েতমিন রাজৈনিতক
প্রিতিহংসার। ফেল বাংলােদেশ অিত দুঃসাধ্য িবষয়িট হেলা রাজনীিতেত
শান্িত ও সম্প্রীিতর অবস্থা িফিরেয় আনা। আেরা অসম্ভব হেলা,
একাত্তের িক ঘেটিছল তার সিঠক িববরণিট জানা। ৯ মােসর যুদ্েধ সিঠক
কত জন মারা েগল; এবং তারা েকাথায়, কীভােব এবং কােদর হােত প্রাণ
হারােলা েস িহসাবিট েযমন নাই, েতমিন একাত্তেরর মার্েচ ইয়ািহয়ামুিজব-ভূট্েটার ৈবঠেক িক আেলািচত হেয়িছল এবং েস ৈবঠক েকন ব্যর্থ
হেলা -েস িবষেয় সিঠক েরকর্ডও বাংলােদেশর ইিতহােস েনই। যুদ্ধ েশেষ
পািকস্তান েসনাবািহনীর িক পিরমান অস্ত্রশস্ত্র অব্যবহৃত িছল এবং
েসগুেলা েকাথায় েগল -েস িববরণও েকাথাও িলিপবদ্ধ করা হয় নাই। বলা
হয়, বাংলােদশ স্বাধীন কেরিছল মুক্িতেযাদ্ধারা। িকন্তু পািকস্তান
েসনাবািহনীেক পরাস্ত কের তারা িনজ শক্িত বেল েদেশর েকান েকান
েজলাগুিল এবং েকান েকান উপেজলাগুিল স্বাধীন কেরিছল এবং েসিট েকান
েকান তািরেখ -েস িবষেয়ও েকান তথ্য েনই। অথচ বাংলােদেশর ইিতহােস
এিট অিত গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। মুক্িতবািহনী িনজ শক্িতেত পািকস্তান
বািহনীেক পরািজত করেল ভারতীয়েদর কােছ বাংলােদশীেদর েকন এেতা
নতজানু দায়বদ্ধতা? েস দায়বদ্ধতা পূরণ করেত বাংলােদশেক েকন ভারতেক
কিরেডার িদেত হেব। মুক্িতেযাদ্ধাগণ েদশ স্বাধীন করেল ভারতীয়
েসনাবািহনীর ভূিমকািট িক িছল? িক পিরমান সম্পদ, যানবাহন ও
অস্ত্রশস্ত্র বাংলােদশ েথেক লুণ্ঠন কের ভারেত িনেয় যাওয়া হয়-এসব
েমাটা দােগর গুরুত্বপূর্ণ িবষয়গুেলা বাংলােদেশর ইিতহােস েনই।
ইিতহােসর নােম যা চর্চা হয় -তার েবশীর ভাগই গুজব বা বানােয়াট
কািহনী িনর্ভর। েসিটও েদেশর ভারতেসবী পক্েষর রাজৈনিতক স্বার্েথ।
েসিট েযমন যুদ্েধ িতিরশ িনহত হওয়ার কািহনী। েতমিন ২৫েশ মার্চ এক

রােত ঢাকায় ৬০ হাজার মানুেষর মৃত্যু কািহনী। কােদর িসদ্িদকীর
দািব ২৫ েশ মার্েচর এক রােতই পািকস্তান আর্িম সারা েদেশ িতন েথেক
পাঁচ লাখ মানুষেক হত্যা কের। (কােদর িসদ্িদকী, ১৯৯৭)। েতমিন দুই
বা িতন লাখ নারীর ধর্িষতা হওয়ার কািহনী। বস্তুিনষ্ঠ ও
িবশ্বাসেযাগ্য ইিতহাস রচনার ক্েষত্ের এগুিল হেলা ব্যর্থতার দিলল।
একাত্তেরর ইিতহােস যা িকছু বলা হেয়েছ বা েলখা হেয়েছ -তা আজ ও তাই
প্রশ্নিবদ্ধ।
িবশ্বাসেযাগ্য ইিতহাস রচনার কাজিট প্রিতযুেগ এবং প্রিতেদেশই অিত
িবজ্ঞ, িনরেপক্ষ ও আেপাষহীন তথ্য অনুসন্ধানকািরেদর কাজ। রাজৈনিতক
দেলর সমর্থকগণ ইিতহাস রচনায় নামেল কল্যােণর েচেয় মহাকল্যাণিট
ঘেট। ইিতহাস তখন কলুিষত হয় এবং িবশ্বাসেযাগ্যতা হারায়। একাত্তেরর
যুদ্ধ বা ঘটনাবিলর উপর যারা বই িলেখেছন তােদর মধ্েয খুব কম
সংখ্যকইপ্রকৃত সত্যেক তুেল ধরার লক্ষ্য িনেয় কাজ কেরেছন। েস
সুেযাগ স্ৈবরাচারী শাসনামেল থােক না। তারা বরং েখেটেছ একাত্তর
িনেয় ক্ষমতাসীন সরকােরর পছন্দসই একিট িববরণেক তুেল ধরেত। েকান
িবশ্বিবদ্যালয় বা গেবষণা প্রিতষ্ঠােনর গেবষণার অংশরূেপ বা িনজ
উদ্েযােগ একাত্তর িনেয় গেবষণা বা েলখােলিখ কেরেছন বাংলােদেশ েস
ঘটনািট
সরকাির

িবরল। ইিতহাস েলখার কােজ অেনকেক লাগােনা হেয়িছল িনছক
প্রেজক্েটর সদস্য রূেপ। তােদর উপর অর্িপত দািয়ত্বিট

বস্তুিনষ্ঠ ভােব সত্যেক তুেল ধরা িছল না। বরং সরকাির কর্মচাির ও
রাজসভার কিবর ন্যায় তােদরও কাজ হেয় দাঁড়ায়, সরকাির দেলর েনতােদর
খুিশ করেত প্রকৃত ঘটনার উপর ইচ্ছামত িমথ্যার রং চং লািগেয় েদয়া।
একাত্তর েথেক ১৯৭৫ সাল অবিধ বাংলােদেশর বুদ্িধবৃত্িতক অঙ্গণ এবং
একাত্তর িনেয় েলখােলিখর ক্েষত্রিট পুরাপুির দখেল িছল ভারতেসবী
আওয়ামী লীগ েনতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী েসক্যুলািরস্টেদর। েশখ
হািসনার ক্ষমতায় আসার পর সােড় চার দশক পরও বাংলােদেশর
বুদ্িধবৃত্িতক অঙ্গণ এখন েস দখলদাির েথেক মুক্ত হয়িন। েশখ
মুিজেবর একদলীয় বাকশালী শাসনামেল জনগেণর বাকস্বাধীনতােক েকেড়
েনয়া হয়। স্ৈবরাচারী িনয়ন্ত্রণ প্রিতষ্ঠা হয় শুধু কথা বলার উপর
নয়, েলখিনর উপরও। শুধু রাজনীিতেত নয়, ইিতহােসর পৃষ্ঠায় স্থান কের
েনয়ার বািতকও মুিজেবর মােঝ িছল অিত প্রগাঢ় ও অপ্রিতেরাধ্য। তার
আমেল সরকাির েলখকেদর দৃষ্িটেত েশখ মুিজব ও তার দল আওয়ামী লীেগর
েকান েদাষই ধরা পেড়িন। েশখ মুিজব েয গণতন্ত্র কবের পািঠেয় একদলীয়
স্ৈবরাচার প্রিতষ্ঠা করেলন, বাকস্বাধীনতা রিহত কের সকল িবেরাধী
পত্িরকা বন্ধ করেলন, ভারতীয় বািহনীর অবাধ লুটপােটর অনুমিত িদেলন,

দুর্িভক্ষ েডেক এেন বহু লক্ষ মানুেষর মৃত্যু েডেক আনেলন -েস
বর্ণনাও তােদর রিচত ইিতহােস েনই। কারণ েসিট হেল েতা েশখ মুিজব ও
তার দল আওয়ামী লীেগর কুখ্যািত হয়। এবং কুখ্যািত হয় তার রাজৈনিতক
অিভভাবক ভারেতর। তােত প্রকাশ পায় মুিজেবর িনজ অেযাগ্যতার। েয
েকান স্ৈবরাচারী শাসেকর কােছ অিত অসহ্য হেলা তার িনজ অেযাগ্যতা ও
দুর্বৃত্িতর প্রচার। ফেল েশখ মুিজেবর স্ৈবরাচারী শাসনামেল েসিটর
প্রকাশ অসম্ভব িছল। মুিজব-িবেরাধী েয েকান মতামেতর প্রকাশ গণ্য
হেয়েছ শাস্িতেযাগ্য অপরাধ রূেপ। ফেল বাংলােদেশর ইিতহােসর বইেয়
মুিজবামেলর ভয়ানক দুর্িভক্েষর েকান িববরণ েনই। লুণ্ঠন, সন্ত্রাস,
দূর্নীিত ও প্রশাসিনক ব্যর্থতার ইিতহাসও েনই। স্ৈবরাচারী শাসকেদর
ন্যায় মুিজব এবং তার অনুসািরগণও েচেয়েছ িনরঙ্কুশ চাটুকািরতা;
িনন্দাবাক্য বা সমােলাচনা নয়। ফ্যািসবাদী রাজনীিতেত এরূপ
সমােলাচনা ও িনন্দার সুেযাগ থােক না। তােদর কথা, ইিতহােসর বইেয়
সর্বপ্রকার িনন্দাবাক্য ও কুৎিসত ভাষা েতা ব্যবহৃত হেব মুিজবিবেরাধীেদর
বদনাম
বাড়ােত।
স্ৈবরাচারীেদর
কােছ
কদর
েতা
পক্ষপাতদুষ্ট দরবাির চাটুকারেদর; এবং অসহ্য হেলা িনরেপক্ষ ও
সত্যিনষ্ঠ ইিতহাসিবদগণ। এরূপ দরবাির চাটুকারেদর হােত ইিতহােসর
নােম হাজার হাজার পৃষ্ঠা েলখা হেলও একাত্তেরর ইিতহােসর বইেয়
সমৃদ্িধ আেসিন। বরং েবেড়েছ িমথ্যাদূষণ। ইিতহােসর বইেয় মূল উপাদান
েতা ঘটনার সত্য িববরণ ও তার িবশ্েলষেণ বুদ্িধবৃত্িতর িনরেপক্ষ
প্রেয়াগ। েসিট না হেল িক ইিতহােসর গ্রন্থ রূেপ স্বীকৃিত েমেল?
ইিতহােসর
মূল্যায়নিট
প্রত্েযেকর
কােছই
িভন্ন
িভন্ন
হয়।
কারণ,এখােন কাজ কের ব্যক্িতর িনজস্ব দর্শন, মূল্যেবাধ ও িচন্তার
মেডল। তাই একই ঘটনার রায় ব্যক্িতেত ব্যক্িতেত িভন্নতর হয়।
জাপােনর িহেরািসমা ও নাগাসািকেত আনিবক েবামা িনক্েষপ মার্িকনীেদর
কােছ শুধু ন্যায্যই মেন হয়িন, উৎসবেযাগ্যও গণ্য হেয়েছ। ইরােক
ইঙ্েগা-মার্িকন েযৗথ আগ্রাসন, হত্যা ও েবামাবর্ষণ ইরাকীেদর কােছ
যত িনষ্ঠুরই েহাক, মার্িকন যুক্তরাষ্ট, ব্িরেটন ও তােদর িমত্রেদর
কােছ গণ্য হেয়েছ মহৎ কর্ম রূেপ। এরূপ গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্েঞর মােঝ
তারা সভ্যতা ও গণতন্ত্েরর িবজয় েদেখেছ। মার্িকন প্েরিসেডন্ট জর্জ
বুশ ও সােবক ব্িরিটশ প্রধানমন্ত্রী টিন ব্েলয়ােরর এ িনেয় কত
অহংকার! এমন দুিট িভন্ন ধরেনর রায় এেসেছ একাত্তেরর লড়াই িনেয়ও।
একাত্তের দুিট সম্পূর্ণ িভন্ন ও িবপিরত মুখী েচতনা কাজ করিছল।
একিট িছল বাঙালী জাতীয়তাবাদী েচতনা। েস েচতনায় পািকস্তান ভাঙ্গা,
পািকস্তানপন্থী এবং অবাঙালীেদর হত্যা করা ও তােদর ঘরবাড়ী ও
েদাকানপাট দখেল েনয়া ন্যায্য কর্ম গণ্য হেয়িছল। লক্ষ লক্ষ

অবাঙালীেক তােদরেক বাড়ী েথেক উচ্েছদ কের বস্িতেত পািঠেয় েদয়াও
েকান রূপ অন্যায় বা অসভ্যতা মেন হয়িন। যিদও েয েকান েদেশর সভ্য ও
িবেবকমান মানুেষর কােছ এমন হত্যা, এমন উচ্েছদ ও এমন জবরদখল অিত
জঘন্য অপরাধ। আন্তর্জািতক আইেন এরূপ কর্ম যুদ্ধাপরাধ। অথচ
বাংলােদেশর জাতীয়তাবাদী েসক্যুলািরস্টেদর কােছ তা অিতশয় বীরত্েবর
কাজ মেন হেয়েছ। েস বীরত্েবর পুরস্কারস্বরূপ এসব লুণ্িঠত
সম্পত্িতর
অৈবধ
দখলকািরেদরেক
বাংলােদেশর
সরকার
িনজ
হােত
মািলকানার দিলল েপৗঁেছ িদেয়েছ। সভ্য েদেশ পশু িনর্যাতন হেল েসিটও
খবর হয়। িকন্তু িবহারীর উপর েয িনর্যাতন হেয়েছ েস িববরণ ইিতহােস
স্থান পায়িন। অবাঙালীগণ েয ভারতীয় মুসিলম িনধন েথেক বাচঁেত
বাংলােদেশ আশ্রয় িনেয়িছল এবং বাঙালীেদর হােত গৃহহীন হেয়েছ এবং
হত্যা ও িনর্যাতেনর িশকার হেয়েছ একাত্তেরর ইিতহােস এরূপ
যুদ্ধাপরােধর সামান্যতম উল্েলখও েনই।

প্রপাগান্ডার হািতয়ার
বাঙালী েসক্যুলািরস্টেদর রিচত একাত্তেরর ইিতহােসর বইগুেলা েযমন
পক্ষপাতদুষ্ট, েতমিন প্রপাগান্ডার হািতয়ার। এসব বইেয়র লক্ষ্য
ছাত্র-ছাত্রীেদর জ্ঞানদান নয়। বরং যারা হত্যা, িনর্যাতন, লুণ্ঠন
ও সীমাহীন দুর্নীিতর নায়ক এবং ভয়াবহ দুর্িভক্েষর জনক -তােদর
িচত্িরত করা হেয়েছ সর্বশ্েরষ্ঠ বাঙালী রূেপ। উগ্র জাতীয়তাবাদী
েচতনায় ব্যক্িতর িবচারেবাধ যুেগ যুেগ এভােবই িবকৃত হেয়েছ।
জার্মান জািত অিশক্িষত িছল না। বরং িহটলােরর আমেল জ্ঞান-িবজ্ঞােন
সমগ্র িবশ্েব তারাই সবার েচেয় অগ্রসর িছল। িকন্তু িহটলােরর ন্যায়
মানব ইিতহােসর এই বর্বর ব্যক্িতিটও তােদর কােছ েনতা রূেপ গণ্য
হেয়েছ। িনর্বাচেন তার দল িবজয়ী হেয়েছ। বহুলাখ ইহুদীেক গ্যাস
েচম্বাের পুিড়েয় হত্যা করািটও তােদর কােছ গ্রহণেযাগ্য িবেবিচত
হেয়েছ।জার্মানীর নগের বন্দের এমন নৃশংস বর্বরতার িবরুদ্েধ জনগণ
প্রিতবাদ িমিছল িনেয় রাস্তায় েনেমেছ -েস নিজর েনই। জাতীয়তাবাদী
েচতনায় িবেবেকর মৃত্যু েয কতটা মহামারী আকাের ঘেট -এ হেলা তার
প্রমাণ। একাত্তের েস মড়ক েলেগিছল বাঙালী জাতীয়তাবাদীেদর িবেবেকও।
বাঙালী জাতীয়তাবাদী েচতনায় বাঙালী হওয়া এবং অন্য যারা বাঙালী
তারা েপৗত্তিলক, নাস্িতক, খুিন বা ধর্ষণকাির েহাক বা কম্যুউিনস্ট
েহাক -তােদর সােথ বন্ধন গড়ািট গুরুত্ব পায়; এবং ঘৃনীত হয় ইসলামী
হওয়া। কারণ ইসলাম ব্যক্িতেক েতা ভাষা, বর্ণ ও আঞ্চিলকতার উর্দ্েধ
উঠােক বাধ্যতামূলক কের। িকন্তু েসিট হেল েতা জাতীয়তাবাদ বাঁেচ

না। বাঁেচনা তােদর ক্ষমতার রাজনীিতও। এজন্যই ইসলােমর িবরুদ্েধ
জাতীয়তাবাদীেদর এেতা দুশমিন।
পক্ষপাতদুষ্ট
ইিতহােসর
গ্রন্েথ
বাঙালী
যুবকগণ
িকভােব
মুক্িতেযাদ্ধা হেলা এবং িকভােব ভারেত িগেয় প্রিশক্ষণ িনল –েস
িবষয়িট িবষদ ভােব আেলািচত হেয়েছ। ভারেতর িনমক খাওয়া ও ভারত েথেক
প্রিশক্ষণ ও অস্ত্র েনয়া জীবেনর িবশাল অর্জন রূেপ িচত্িরত হেয়েছ।
িকন্তু হাজার হাজার বাঙালী সন্তান েকন ভারেত না িগেয় বরং
পািকস্তান েথেক িবচ্িছন্ন হওয়ার িবেরাধীতা করল, এবং েকন তারা
রাজাকার হেয় পািকস্তােনর একতা রক্ষায় সেচষ্ট হেলা, এমনিক প্রাণও
িদল –তার তাত্ত্িবক বা দর্শনগত িবশ্েলষণ এ ইিতহােস েনই। তােদর
িনেয়ত ও েচতনার গভীের নজর েদয়া হয়িন। েকনই বা েদেশর প্রিতিট
ইসলাম দল এবং প্রায় প্রিতিট ইসলামী ব্যক্িতত্ব ও আেলম পািকস্তান
ভাঙ্গার িবেরাধীতা করল -তারও েকান বস্তুিনষ্ঠ ও বুদ্িধবৃত্িতক
ব্যাখা এ ইিতহােস েনই। বরং িনেজেদর মনগড়া একিট কুৎিসত গািলগালাজ
ও মিটভ ইসলামপন্থীেদর গােয় এঁেট িদেয়েছ। তােদরেক িচত্িরত করা
হেয়েছ পািকস্তােনর দালাল ও অপরাধী রূেপ। লক্ষ্য, স্েরফ চিরত্র
হনন। এ ইিতহােসর েলখকগণ তােদরেক িচত্িরত কেরেছ খুিন, পাঞ্জাবী
ৈসিনকেদর নারী সরবরাহকাির রূেপ। এ অিভেযাগ েথেক এমনিক ইসলামী
দলসমূেহর প্রবীণ েনতা-কর্মী ও ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ আেলমেদরও েরহাই
েদয়া হয়িন। অথচ তােদর দািবর স্বপক্েষ একিট প্রমাণও হািজর করেত
পািরিন।

লুকােনা হেয়েছ অপরাধ
ইিতহােসর বইেয় শুধু একিট জনেগাষ্ঠীর কর্ম বা অর্জনগুিল তুেল ধরেল
চেল না; তােদর ভয়ানক েরাগগুিলও তুেল ধরেত হয়। বরং চিরত্েরর
েরাগগুিল তুেল ধরার গুরুত্ব আেরা েবশী। কারণ স্বাস্েথর কারেণ
কােরা মৃত্যু ঘেট না, মৃত্যু ঘেট েতা প্রানিবনাশী েরােগর কারেণ।
িচিকৎসা শাস্ত্ের তাই িবশাল িবশাল বই েলখা হেয়েছ মানব েদেহর
িবিচত্র েরাগ সমূেহর িববরণ ও িচিকৎসার বর্ণনা িদেত; স্বাস্েথর
বর্ণনা িদেত নয়। েসিট সত্য সামািজক, সাংস্কৃিতক, রাজৈনিতক ও
ৈনিতক েরাগগুিলর ব্যাপােরও। ইিতহাস ও সমাজিবজ্ঞােনর বইেয় েস
েরাগগুিল িবষদ ভােব আেলািচত না হেল ভিবষ্যেত তা েথেক বাঁচার পথই
বা কীরূেপ আিবস্কৃত হেব? বাংলােদেশ আজ েয একদলীয় শাসন, িবেদশী
দখলদাির ও স্ৈবরাচার –তা েতা হঠাৎ সৃষ্িট হয়িন। বরং েসিট ঘেটেছ

িদন িদন েবেড় উঠা সামািজক, রাজৈনিতক ও ৈনিতক ব্যািধগুেলার কারেণ
–যার অিধকাংেশরই আলামত প্রকাশ েপেয়িছল উিনশ শ’ একাত্তের। িকন্তু
একাত্তের প্রকাশ পাওয়া েস ভয়ানক েরাগগুিল বাংলােদেশর ইিতহােস
িচহ্িনত হয়িন, ফেল িচিকৎসাও হয়িন। বরং কীর্তন গাওয়া হেয়েছ
স্ৈবরাচারী মুিজব ও তার ভ্রষ্ট রাজনীিতর। তােত েদেশর উপর পুনরায়
বাকশালী স্ৈবরাচার েচেপ বসার পথ উম্মুক্ত হয় -তার প্রমাণ েতা
২০১১ সাল েথেক ২০১৬ সােলর বাংলােদশ। েদেহ ক্যান্সার লুিকেয় েরেখ
লাভ হয় না,তােত বরং ত্বিরৎ মৃত্যু ঘেট। তাই ইিতহােসর বইেয় অিত
গুরুত্বপূর্ণ
িবষয়
হেলা
মানবতািবনাশী
রাজৈনিতক,
ধর্মীয়,
সাংস্কৃিতক ও দর্শনগত েরােগর িববরণগুেলা িনখুঁত ভােব তুেল ধরা।
এবং স্কুল-কেলেজ েসগুলী পাঠ্য করা। নইেল িমথ্যামুক্িত ঘেট না;একই
অপরাধ তখন বার বার ঘেট। িকন্তু বাংলােদেশর ইিতহােসর বইেয় েসিট
হয়িন; বরং বাঙালীর হােত একাত্তের ঘেট যাওয়া বহু ভয়ানক অপরাধ
লুকােনা হেয়েছ। তালাশ করা হেয়েছ স্েরফ পািকস্তান েসনাবািহনী ও
িবহারীেদর েদাষগুেলা। অন্েযর েদেহর ক্যান্সার ও ক্ষতগুেলা িনেয়
মাথা ঘািমেয় লাভ িক? িবেশষ কের িনজ েদেহর ক্যান্সারিট যখন
ভয়ানক।এ িবষয়িট একাত্তেরর ইিতহােস গুরুত্ব না পাওয়ায় এিট এখন
আত্মিবনােশর হািতয়াের পিরণত হেয়েছ।
বাংলােদেশর মািটেত একাত্তের এমন বহু অমানিবক নৃশংস ঘটনা ঘেটেছ যা পূর্েব কখেনাই ঘেটিন। েসিট েযমন অবাঙালীেদর পক্ষ েথেক েতমিন
বাঙালীেদর হােত। এমন ঘটনাও ঘেটেছ যা ইসলামী েচতনা ও মূল্যেবােধর
িবরুদ্েধ। েকারআন-হাদীেসর িশক্ষা েথেক েসগুেলা িছল বহু দূের।
একজন মুসলমান িক তা ভাবেত পাের? আজ েথেক ১৩ শত বছর আেগ আরব,
কুর্দ, তুর্ক ও ইরানী অধ্যুিষত মুসিলম রাষ্ট্েরর মানিচত্র
ভাঙ্গার কােজ েকউ যিদ একাত্তেরর বাঙালীেদর ন্যায় মুর্িতপূজারীেদর
সােথ েকায়ািলশন গড়েতা -তেব তােদরেক িক বলা হত? মুসলমানেদর
রাষ্ট্র ভাঙ্গার কাজ যুেগ যুেগ েয হয়িন -তা নয়। তেব েকান কােলই
েস কাজিট ধর্মপ্রাণ মুসলমানেদর পক্ষ েথেক হয়িন। মুসলমানগণ বরং
নানা ভাষাভািষ ও নানা এলাকার মানুেষর মােঝ িমলন গেড়েছ –েযমিন
১৯৪৭ সােল ভারেতর বুেক হেয়িছল। এিটই ইসলােমর ঐিতহ্য। িবভক্িতর পথ
সব সময়ই হারাম পথ রূেপ িবেবিচত হেয়েছ। তাই অতীেত মুসিলম উম্মাহর
মােঝ িবভক্িত গেড়েছ ইসলােমর শত্রুগণ; এবং তােদর সহায়তা িদেয়েছ
ভণ্ড মুসিলমগণ। েসসব িচহ্িনত শত্রুেদর সােথ ৈমত্রী গেড়েছ
জাতীয়তাবাদী ও ট্রাইবাল রাজনীিতর অনুসািরগণ। মুসিলম ভূেগাল
সর্বেশেষ টুকেরা টুকেরা হেয়েছ ব্িরিটশ ঔপেনিবিশকেদর হােত। আরব
িবশ্বেক তারাই িবেশরও েবশী টুকরায় েভঙ্েগেছ। মুসিলম েদশ কােফরেদর

হােত অিধকৃত হওয়ার এিটই হেলা সবেচেয় বড় কুফল। ইসলােমর মূল িশক্ষা
েথেক তারা অেনক দূের িনেয় যায়। অিতশয় হারাম কাজেকও তারা সহজ কের
েদয়। মুসিলম ভূিমেত ব্যািভচারও তখন বািণজ্য রূেপ প্রিতষ্ঠা পায়।
প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ সূদ ও কুফরী আইন। কােফরেদর অস্ত্র িনেয় ভণ্ড
মুসিলমগণ অন্য মুসিলমেদর িবরুদ্েধ যুদ্ধ কেরেছ ও তােদর হত্যা
কেরেছ –এমন গর্িহত কর্মিট সচারচার েকান মুসিলম েদেশ ঘেট না। েসিট
একমাত্র তখনই ঘেট যখন েকান মুসিলম ভূিম কােফরেদর হােত অিধকৃত হয়।
তাই কােফরেদর অিধকৃিতর িবরুদ্েধ েয েকান যুদ্ধই পিবত্র িজহাদ।
তেব উিনশ শ’ একাত্তের বাংলােদেশর বুেক
েযিট ঘেটেছ -েসিট েকান
মুসিলম েদেশ ঘেট না। েসিট হেলা, েপৗত্তিলক কােফরেদর হােত অিধকৃত
হওয়ার আেগই ইসলামচ্যুৎ বাঙালী মুসিলমগণ তােদর অস্ত্র িনেয় মুসিলম
হত্যা ও মুসিলম েদেশর িবনােশ েনেমেছ। েসিট ঘেটেছ তােদর হােত
যােদর েচতনার ভূিম বহু পূর্েবই অিধকৃত হেয়িছল েসক্যুলািরজম,
ন্যাশনািলজম, েসাসািলজম ও কম্যুউিনজেমর ন্যায় ইসলাম িবেরাধী
ধ্যান-ধারণায়।

মুসিলম ভাতৃত্েবর িবলুপ্িত
রাষ্ট্র দূের থাক, ইসলাম েকান মুসলমােনর ঘর ভাঙেতও অনুমিত েদয়
না। মুসলমান হওয়ার অর্থ শুধু মহান আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান ও তাঁর
ইবাদত নয়; ঈমান ও ইবাদত পালেনর সােথ অন্য ঈমানদারেক ভাই রূেপও
গণ্য করেত হয়। অন্য মুসলমান –তা েয ভাষা, েয বর্ণ বা েয অঞ্চেলরই
েহাক, েস েয তার প্রাণপ্িরয় ভাই।েসিট তার িপতা, েনতা বা পীেরর
কথা নয়; েস েঘাষণািট এেসেছ মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক। পিবত্র
েকারআেন বলা হেয়েছ, “মুসিলম মাত্রই পরস্পের ভাই। অতঃপর িনজ
ভাইেদর মােঝ পরস্পের কল্যাণ কর। এবং আল্লাহর প্রিত িনজ দািয়ত্ব
সম্পর্েক যত্মবান হও -যােত েতামরা তাঁর রহমত েপেত পার।”–(সুরা
হুজরাত, আয়াত ১০)। প্রিতিট মুসিলেমর উপর ঈমানী দায়ভার তাই মহান
আল্লাহতায়ালার েদয়া ভাতৃত্েবর পিরচেয়র প্রিত সম্মান েদখােনা।
েসিট না হেল প্রচণ্ড অসম্মান ও অবাধ্যতা হয় মহান আল্লাহতায়ালার
পিবত্র হুকুেমর িবরুদ্েধ। ঈমানদারগণ িক তাই িনজ ভাইেদর মােঝ
িবেভেদর েদয়াল গড়েত পাের? িভন্নভাষী প্িরয় ভাইেক েদখা মাত্র একজন
সুস্থ ব্যক্িতর প্রিতক্িরয়ািট িক এরূপ হেব,েস মুখ িফিরেয় িনেব?
িভন্ েদশী ও িভন্ ভাষী ভাইেক মারেত উদ্যত হেব? তার সম্পদ েকেড়
িনেব এবং তােক তার বসত ঘর েথেক নািমেয় েস ঘরিট িনেজর দখল িনেব?
অথচ একাত্তের অবাঙালীেদর সােথ বাঙালী মুসিলমগণ েতা েসিটই কেরেছ!

বাঙালী মুসিলেমর এ এক িবশাল ব্যর্থতা। বাংলার মািটেত মুসিলম
ভাতৃত্েবর এ এক িবষাদময় িবলুপ্িত। এমন ব্যর্থতা িনেয় বাঙালী
মুসিলমগণ মহান আল্লাহতায়ালার দরবাের মুসিলম রূেপ মুখ েদখােব িক
কের? অথচ একাত্তেরর েস ব্যর্থতা িনেয় একাত্তেরর ইিতহােস
সামান্যতম উল্েলখ েনই।েকান রূপ ক্েষাভও নাই। এবং েস চািরত্িরক
েরােগর েকান িচিকৎসাও হয়িন। বরং গর্ব েবেড়েছ জাতীয়তাবােদর েরাগ
িনেয়!
ঈমােনর লক্ষণঃ িভন্ েদশী, িভন্ বর্ণ ও িভন্ ভাষী ভাইেক েদেখ
ঈমানদােরর মুখই শুধু হাসেব না, তার আত্মাও আনন্েদ আন্েদািলত হেব।
েস তার কল্যােণ সাধ্যমত সাহায্য করেব। মহান আল্লাহতায়ালার উচ্ছা
পালেন মু’িমন ব্যক্িত েতা প্রিত িদন ও প্রিত মুহুর্েত এরূপ
ব্যাকুল থাকেব। অন্তের েয ঈমান েবঁেচ আেছ েসিটর প্রমাণ েতা আপন
ভাইেয়র কল্যােণ এরূপ ব্যস্ততা। মুসিলম হওয়ার অর্থ শুধু নামাযী বা
েরাযাদার হওয়া নয়; িনজ ভাষা,িনজ েগাত্র ও িনজ ভূেগােলর সীমানা
িডঙ্িগেয় অন্য ভাষা ও অন্য ভূেগােলর মুসলমােনর সােথ একাত্ব
হওয়াও। এিটই ইসলােমর
আল্লাহতায়ালার
উপর

িবশ্বভাতৃত্ব তথা
িবশ্বাসী
হওয়ার

প্যান-ইসলামীজম। মহান
অর্থ,
ইসলােমর
এ

িবশ্বভাতৃত্েবর েচতনায় সমৃদ্ধ হওয়াও। ব্যক্িতর কর্ম, েচতনা ও
রাজনীিতেত েসরূপ ভাতৃত্েবর প্রকাশ না ঘটেল িনশ্িচত বুঝেত হেব তার
ঈমােনর ভাণ্ডাের প্রচণ্ড ফাঁিকবািজ ও শূন্যতা রেয় েগেছ। প্রাথিমক
যুেগর মুসিলমগণ এমন ভাতৃত্েবর েচতনা িনেয়ই ভাষা, বর্ণ ও
আঞ্চিলকতার নােম গেড় উঠা িবেভেদর েদয়ালগুেলা েভঙ্েগিছেলন। মিদনার
আউস ও খাজরাজ েগাত্রদ্বয় শত শত বছর ব্যাপী পরস্পর যুদ্ধ কেরেছ।
মুসলমান হওয়ার সােথ সােথ েস আত্মঘািত যুদ্ধ েথেম যায়, গেড় ওেঠ
অটুট ভ্রাতৃত্ব। তাঁরা প্রাণপ্িরয় ভাই রূেপ গ্রহণ কেরিছল মক্কার
েমাহািজরেদরেক। িনেজর একমাত্র ঘরখািনও ঘরহীন েমাহািজর ভাইেদর
সােথ ভাগ কের িনেয়িছেলন। এিটই েতাঈমানদারী। ১৯৪৭ সােল এমন এক
ইসলামী েচতনা ও ঈমানদারী কাজ কেরিছল বাঙালী মুসিলমেদর মােঝও।
পূর্ব পািকস্তােনর মুসিলমগণ েসিদন ঢাকার মীরপুর, েমাহাম্মদপুেরর
ন্যায় প্রায় প্রিত েজলায় িবশাল িবশাল এলাকা েছেড় িদেয়িছল
িহন্দুস্থান েথেক আগত তােদর িনর্যািতত েমাহািজর ভাইেদর বাসস্থান
িনর্মােণ।
িকন্তু
একাত্তের
েস
ইসলামী
েচতনা
মারা
পেড়
েসক্যুলািরজম ও জািতয়তাবােদর সংক্রামক ভাইরােস। জীবাণূ েদেহ
ঢুকেল সুঠাম েদহও মৃত্যুর েকােল ঢুেল পেড়। েতমিন জাতীয়তাবাদী
েচতনার বীজ মগেজ ঢুকায় মারা যায় ইসলােমর িবশ্বভাতৃত্েবর েচতনা।
িকন্তু একাত্তেরর ইিতহােস ঈমানধ্বংসী েস মহামািরর সামান্যতম

িববরণও েনই। বাংলােদেশর ইিতহাস বই পড়েল মেনই হয় না বাংলােদেশর
বুেক এেতা বড় বীভৎস কাণ্ডিট ঘেটেছ। অবাঙালী মুসিলমেদর মােঝও বহু
েদাষত্রুিট িছল।দুর্বৃত্ত মানুেষর সংখ্যা িক বাঙালীেদর মােঝ কম?
েস জন্য িক একিট িবেশষ ভাষার মানুষেদর িবরুদ্েধ িনর্মূেল বা
অত্যাচাের নামেত হেব?
মহান আল্লাহতায়ালা মুসিলম উম্মাহর বর্ণনা িদেয়েছন সীসাঢালা েদয়াল
রূেপ -যারা েদয়ােলর েস অটুট ঐক্য িনেয় িজহােদ অংশ েনয়। েকারআেনর
ভাষায় েস েদয়ালিট হেলা “বুিনয়ানুম মারসুস”। নবীজীর (সাঃ) যুেগ
এমন েকান সাহাবী িছেলন না যারা সীসাঢালা েদয়ােলর ন্যায় ঐক্য িনেয়
মহান আল্লাহতায়ালার পেথ িজহােদ িনজ শ্রম, িনজ অর্থ ও িনজ েমধার
িবিনেয়াগ কেরনিন। অিধকাংশ সাহাবী এ কােজ শহীদ হেয়েছন। েয িবেভদ ও
িবচ্িছন্নতা মুসিলম উম্মাহর েদয়ােল ফাটল ধরায় -ইসলােম েসিট
হারাম। যার মােঝ পিবত্র েকারআেনর জ্ঞান আেছ তার দ্বারা এমন
গর্িহত কাজ িক সম্ভব? অৈনক্য ও ভাতৃঘািত সংঘাত েতা ইসলামী
েচতনাশূন্য ও েকারআেনর জ্ঞােন অজ্ঞেদর সংস্কৃিত। ঈমানশূন্য ও
ইসলাম েথেক দূের সরা ব্যক্িতেদর দ্বারাই এমন পাপাচার সম্ভব।
ইসলাম েথেক দূের সরার কারেণই ১৯৭১’েয় পািকস্তান ভাঙ্গার কাজিট
জাতীয়তাবাদী েসক্যুলািরষ্টেদর কােছ উৎসেব পিরণত হেয়েছ। িকন্তু
ইসলােমর পক্েষর শক্িত তা েথেক সযত্েন দূের েথেকেছ। বরং আপ্রাণ
েচষ্টা কেরিছল েদশিটর েহফাজেত। একাত্তের ইসলামপন্থীেদর ভূিমকার
এিটই হেলা দার্শিনক িভত্িত –যা তােদরেক অন্যান্য বাঙালীেদর েথেক
পৃথক কের। ইিতহােসর বইেয় ইসলামপন্থীেদর একাত্তেরর ভূিমকা িনেয়
প্রচণ্ড চিরত্রহনন হেলও তােদর জীবেন ইসলামী দর্শেনর এ গভীর
প্রভাব িনেয় আেলাচনা হয়িন। হয়েতা এ ভেয়, তােত তােদর িনজ জীবেনর
ভ্রষ্টতা ও ইসলােমর সােথ প্রতারণা সামেন এেস যােব।

সবাই স্েরােত ভােসিন
পািকস্তান েভঙ্েগ স্বাধীন বাংলােদশ সৃষ্িটর আন্েদালনিট িছল সমগ্র
পূর্ব পািকস্তানী বাঙালীর -এিটও আেরক িমথ্যাচার। বরং সত্য হেলা,
সবাই েসিদন বাঙালী জাতীয়তাবােদর স্েরােত েভেস যায়িন। লক্ষ লক্ষ
মানুষ িনেজেদর দৃড় ইসলামী িবশ্বাস িনেয় বরং স্েরােতর িবপরীেত
দাঁিড়েয়েছ। তােদর কারেণই তৎকালীন পূর্ব পািকস্তােনর েকান েজলা
দূের থাক,েকান থানাও মুক্িত বািহনী দখেল িনেত পােরিন। েদশ দখেল
যায় একমাত্র ভারেতর িবশাল স্থল, িবমান ও েনৗ বািহনীর দ্বারা পুরা

েদশ অিধকৃত হওয়ার পর। অথচ একাত্তেরর ইিতহােস েস িববরণও নাই। বরং
ইসলামী িবশ্বাস িনেয় দাঁড়ােনািট িচত্িরত হেয়েছ মানবতা িবেরাধী
অপরাধ রূেপ। অথচ মুসলমান হওয়ার মূল দায়বদ্ধতািট হেলা, পিবত্র
েকারআেন বর্ণীত মহান আল্লাহতায়ালার হুকুম পালন –এমন িক যিদ
সংখ্যাগিরষ্ঠ জনগেণর রােয়র িবেরাধীও হয়। পিবত্র েকারআেন মহান
আল্লাহতায়ালা মহান নবী করীম (সাঃ)েক সতর্ক কের িদেয়েছন এই
বেল,“ওয়া ইন তু’িত আকছারা মান িফল আরেদ ইউিদল্লুকা আন
সািবিলল্লাহ”
অর্থঃ
“এবং
আপিন
যিদ
এ
জিমেন
বসবাসকাির
সংখ্যাগিরষ্ঠ মানুষেদর অনুসরণ কেরন তেব তারা আপনােক আল্লাহর পথ
েথেক সিরেয় িবভ্রান্িতর পেথ িনেয় যােব।” তাই জনস্েরােত ভাসািট
আেদৗ ঈমানদারী নয়; এিট পথভ্রষ্টতার পথ। ঈমানদারেক েতা প্রিত
মুহুর্েত
চলেত
িসরাতুল
মুস্তাকীেমর
পেথ;
েসিট
একাকী
হেলও।একাত্তের তাই েদেশর ইসলামপন্থীেদর মােঝ ভারেত যাওয়া ও
মুক্িতবািহনীেত েযাগ েদয়ার ঢল সৃষ্িট হয়িন। বরং তােদর মােঝ
রাজাকার সৃষ্িট হেয়েছ।
যারা েসক্যুলার ও ইসলামী েচতনাশূন্য তােদর কথা ‘জনগণ কখনও ভুল
কের না’। এিট স্েরফ মহান আল্লাহতায়ালার প্রিত দায়শূন্য ও
জবাবেদহীতার ভয়শূণ্য গণমুখীতার কথা; আেদৗ ঈমানদারীর কথা নয়।
একাত্তের যারা সংখ্যাগিরষ্েঠর পথিট অনুসরণ কেরিন তােদরেক এরূপ
ঈমানশূণ্যগণই িবশ্বাসঘাতক বেল িচত্িরত কের। তােদর এরূপ দাবী েয
কতটা িমথ্যা ও েকারআন-িবেরাধী েসিট িক পিবত্র েকারআেনর উপরুক্ত
আয়াতিট েশানার পরও বুঝেত বাঁকী থােক? সংখ্যাগিরষ্ঠ জনগণ েয
িসদ্ধান্ত িনেত কত বড় বড় িবশাল ভুল কের বাংলােদেশর জনগণ েসিট
েযমন ১৯৭০ ও ১৯৭১’েয় প্রমাণ কেরেছ, তারপরও বহুবার প্রমাণ কেরেছ।
গণতন্ত্র হত্যাকাির বাকশালী মুিজব েক কারা িনর্বািচত হেয়িছল?
িবগত সংসদ িনর্বাচনগুিলেত এরশােদর ন্যায় সাজাপ্রাপ্ত দুর্বৃত্তেক
কারা িবপুল েভােটিবজয়ী কেরেছ? সংখ্যাগিরষ্ঠ মানুষই িক িহটলার,
জর্জ বুশ ও টিন ব্েলয়ােরর ন্যায় নৃশংস হত্যাকািরেদর িনর্বািচত
কেরিন? হযরত মুসা (আঃ)’েয়র িনর্মূেল এবং িফরাউেনর পক্েষ
সংখ্যাগিরষ্ঠ জনগণই িক অস্ত্র ধেরিন?
সংখ্যাগিরষ্ঠ মানুেষর িবরুদ্েধ অবস্থান িনেয়িছেলন ইসলােমর নবী
হযরত মহাম্মদ (সাঃ)ও। মক্কার সংখ্যাগিরষ্ঠ মানুেষর প্রচণ্ড
িবেরাধীতা ও বয়কেটর কারেণই নবীজী (সাঃ) েক মাতৃভূিম ত্যাগ কের
মিদনায় িহজরত করেত হেয়িছল। মুসিলম হওয়ার অর্থই হেলা, কচুিরপানা
বা খড়কুেটার ন্যায় গণ-স্েরােত েভেস যাওয়া েথেক বাঁচা। ইসলাম ও

মুসিলেমর জন্য যা িকছূ কল্যাণকর, শত বাধা-িবপত্িত সত্ত্েবও েসিটর
উপর অটল থাকাই হেলা ঈমানদারী। প্রশ্ন হেলা, দুিনয়ার সর্ববৃহৎ
মুসিলম রাষ্ট্র পািকস্তােনর িবনােশ িক েকান কল্যাণ থাকেত পাের?
এেত ফায়দা েতা ইসলােমর শত্রুপক্েষর। তাই একাত্তের পািকস্তান
ভাঙ্গার
মধ্েয
অথ
অকল্যাণই
েদেখেছ
ইসলামী
েচতনাসম্পন্ন
ব্যক্িতরা। ফেল প্রচণ্ড িবেরাধীতা কেরেছ পািকস্তান ভাঙ্গার।
তােদরেক েসিদন জীবেনর প্রচণ্ড ঝুঁিক িনেত হেয়িছল। পািকস্তােনর
পক্ষ েনয়ার অর্থ িছল, ভারতীয় এেজন্টেদর হামলার মুেখ পড়া। ঘরবািড়
ও েদাকান-পাট লুট হেব এবং িনেজেদরও িনহত হেত হেব– েস সম্ভাবনাও
িছল। েসিট প্রমািণত হেয়েছ যুদ্ধচলাকালীন ৯ মােস এবং ১৯৭১ েয়র ১৬
িডেসম্বেরর পর। তারপরও তারা ঝুঁিক িনেয়েছ। কথা হেলা, এমন
েচতনাসমৃদ্ধ আত্মত্যাগী মানুষেদরেক িক দালাল ও নারী সরবরাহকাির
বলা যায়? অথচ েদেশর েসক্যুলািরস্টগণ েসিটই বেল আসেছ। অথচ
একাত্তেরর পূর্েব তােদর িবরুদ্েধ এরূপ কদর্য চিরত্েরর অিভেযাগ
িছল না। অবশ্য এসব কথা েয তারা িবেবেকর তাড়নায় বলেছ তা নয়, বলেছ
িনেজেদর রাজৈনিতক অিভলাষ পূরেণ। রাজনীিতেত েবঁেচ থাকার স্বার্েথ
ইসলামপন্িথেদর িবরুদ্েধ এমন িমথ্যাচারেক তারা অপিরহার্য মেন কের।
পশ্িচমা ওিরেয়ন্টািলস্ট তথা প্রাচ্যিবদগণ এককােল প্রচুর বই
িলেখেছ ইরানীেদর এ কথা বুঝােত েয,আরবরা তােদর উপর অকথ্য িনর্যাতন
ও প্রকাণ্ড হত্যাকাণ্ড চািলেয়েছ। এেদরই আেরক দল বই িলেখেছ আরবেদর
এ কথা বুঝােত েয ইরানীরা কতটা বর্ণবাদী, আরবিবদ্েবষী ও
ষড়যন্ত্রকাির। এভােব দুই অঞ্চেলর দু’িট িভন্ন ভাষাভািষ মানুেষর
মােঝ তারা িবেভদেক অিতশয় গভীর ও প্রিতিহংসাপূর্ণ কেরেছ। এরা
আেপােষ ভাগাভাগী হেয় িববাদমান দুই মুসিলম দেলই েখেলেছ। যােত
মুসিলম উম্মাহর মােঝ ভাতৃঘাতী লড়াই স্থায়ী হয় এবং রক্তাত্বও হয়।
মুসিলম ভূিমেত ভাতৃঘাতী সংঘাতেক দীর্ঘ ও রক্তাত্ব করেত তারা িনজ
অনুগতেদর হােত েযমন অস্ত্র তুেল িদেয়েছ, েতমিন প্রিশক্ষণও
িদেয়েছ। মুসিলমেদর ত্রুিট িনেয় তারা িবস্তর িলখেলও িনেজেদর অিতশয়
ঘৃণ্য অপরাধগুিল িনেয় আেলাচনা কেরিন। তাই তােদর ইিতহােস নাই
সাম্রাজ্যবাদী েশাষণ, শাসন ও দুর্বৃত্িতর িববরণ। আজও িলিখত হচ্েছ
না আফগািনস্তান, ইরাক, িফিলস্িতেনর ন্যায় িবশ্েবর েকােণ েকােণ
তােদর কৃত বীভৎস বর্বরতার কথা। এ নীিতেত আজও তারা অটল। ভারতীয়
েলখকগণও একই পথ ধেরেছ। তারা বাংলােদেশ অবাঙালী মুসিলমেদর েশাষক,
িনর্যাতনকাির ও খুিন রূেপ েপশ করেছ। অথচ এ কথা িলখেছ না, পূর্ব
পািকস্তােন অবাঙালী মুসিলমগণ যত কলকারখানা গেড়েছ, বৃিটশগণ ১৯০
বছেরর ঔপিনেবিশক শাসেন তার শত ভােগর এক ভাগও গেড়িন। এমনিক

পািকস্তােনর ২৩ বছের েখাদ বাঙালী পুঁিজপিতরা তার িসিক ভাগও
গেড়িন। অপরিদেক তারা ভারত ও পািকস্তােনর অবাঙালীেদরেক বুঝাচ্েছ
বাঙালীরা কতটা কলহপ্রবন, সিহংস ও অবাঙালী-িবদ্েবষী েসিট। ফেল
বাংলােদেশর মানুষেদর বন্ধুরূেপ গ্রহণ করেত পারেছ না পািকস্তান ও
ভারেতর অবাঙালী মুসিলমগণও। একাত্তেরর ইিতহাস এভােব মুসিলম
উম্মাহর মােঝ িবষ ছড়ােনার হািতয়াের পিরণত হেয়েছ। এেত বাঙালী
মুসিলেমর িবচ্িছন্নতা বাড়েছ অন্যভাষী মুসিলম ভাইেদর েথেক।
একাত্তেরর ইিতহােসর নাশকতািট তাই িবশাল। এেত শুধু েদশবাসীর মােঝ
েসৗহার্দ্য-সম্প্রীিত ও ঐক্য গড়ার কাজিটই ব্যহত হচ্েছ না, বরং
ব্যহত হচ্েছ মুসিলম উম্মাহর সােথ ভাতৃসুলভ সম্পর্ক গেড় েতালার
িবষয়িটও। ইসলাম ও মুসিলেমর শত্রুপক্ষ েতা েসিটই চায়। আর তােদরই
লািঠয়াল রূেপ কাজ করেছ বাঙালী জাতীয়তাবাদীগণ।
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