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একা র িনেয় কন এ লখা
মানব িহসােব েত েকর িকছু দায়- দািয় থােক। মুসলমান িহসােব িকছু
বাড়িত দািয় ও থােক। আর স বাড়িত দািয় টা হল সেত র পে সা ী
দওয়া। ইসলােম এিটেক বেল শাহাদেত হক তথা সেত র পে সা দান।
মুসলমান হওয়ার জ কালােম শাহাদত জনস ুেখ পাঠ করেত হয়। লাশরীক আ াহ এবং তঁার রাসূল সত - কােলমােয় শাহাদত পােঠর মধ িদেয়
স সা ীিটই বল ভােব িদেত হয়। তেব স দািয় এখােনই শষ হয় না,
হয় মা । সেত র পে এ প কা
সা দােনর পর, িতিট
মুসলমােনর জীবেন সিটই তার আমৃতু জীবন- সং ৃিতেত পিরণত হয়। ফেল
জীবেনর আেশ পােশ য সত ঘটনা ঘেট তােক স িলরও প িনেত হয়।
সত েক িবজয়ী করেত স ধু মসিজেদ, জনপেদ বা িজহােদর ময়দােনই যায়
না, আদালেতও যায়। সেত র পে সা ী িদেত হয় সবসাধারেণর িবেবেকর
আদালেতও। স কাজিট কের লখনী। এজ ই লখেকর কলেমর কািলেক
শিহেদর রে র চেয় পিব বলা হেয়েছ। অথচ বাংলােদেশ স কাজিট যথাথ
ভােব হয়িন। ফেল সত ও ায়নীিত পরািজত দশিটর সব । ইসলােমর
পে র শি আজ পরািজত শি । এবং বৃি ছেয় গেছ ধু শাসেন,
রাজনীিত ও ব বসা- বািণেজ নয়, বুি বৃি েতও। য সমােজ নামায রাযা
আেছ অথচ রাজনীিত ও বুি বৃি েত সত ও ােয়র প নওয়ার লােকর
অভাব স সমােজ িবচার, নীিত ও শাি আেস না। তখন
সমাজ ও
রা িনিমত হয় না। স দেশ অিতশয় বৃ রাও তখন নতা হয়, এমিপ হয়
এবং ম ীও হয়। িমথ াজীবীরা তখন বুি জীবী েপ গ হয়। দশ তখন
দূনীিতেত বার বার িব রকড গেড়। আর বাংলােদশ তা তমনই এক দশ।
জীবেনর িত পেদ িতিট ব ি েকই িকছু িস া িনেত হয়। তােক
রায়ও িদেত হয়। সিট কখনও পিরবাের, কখনও সমােজ, আবার কখনও বা
রাে র রাজনীিত ও শাসেন। রাজনীিতর
ে স রােয়র
আেরা
অিধক। ক কত দীঘকাল বঁাচেলা সটাই বড় কথা নয়, কতটা সত পেথ
থাকেলা এবং কী েপ দািয় পালন করল সিটই বড় কথা। য সমােজ সিঠক
দািয় পালনকািরর অভাব স সমাজ ব থতায় রকড গেড়। রায় দােন
িবচারেকর অিভ তা ও িবেবক- বুি ই যেথ নয়, অিত অপিরহায িছল সত
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ঘটনার পে িবচারেকর স আদালেত সেত র পে সা দােনর িবষয়িটও।
নইেল ব থ হয় য় িবচার। তখন িনেরট অপরাধীরাও িনেদাষ েপ মূি
পায়।িঠক একই কারেণ জনগণও িনছক িনজ িবেবক- বুি র উপর ভরসা
কের ইিতহােসর
পূণ িবষেয় সিঠক রায় িদেত পাের না। স কােজ
ঘটনার পে সত সা ী চাই। স সা ী পশ কের ইিতহােসর লখেকরা।
বাংলােদেশ স কাজিট সিঠক ভােব হয়িন। রাজনীিত ও শাসেনর ায়
চ ড দূনীিত ঢুেকেছ এ
িটেতও। ইিতহাস রচনার ময়দানিট যােদর
দখেল তারা চািলেয়েছ চ ড িমথ াচার। পিরকি ত ভােব রচনা কেরেছ
িবকৃত ইিতহাস। আর সিট ঘেটেছ একা রেক িনেয়। ফেল জনগণ ব থ হে
ঘটনার িবচাের সিঠক সা ী পেত। ফেল চ ড ব থতা ফুেট উঠেছ জনগেণর
রায়দােনও। এ রােয় বৃ
রাচাির, গণতে র হত াকাির, এবং একদলীয়
শাসেনর িত াতা ও বাক াধীনতার হরনকারীরা ধু িনরপরাধ েপই নয়,
িনবাচন যাগ ও িবেবচ হে । বাংলােদেশ ইিতহােসর মূল ায়ােন কতটা
গভীর ভােব বুি বৃি ক দূনীিত ঘেটেছ একা রেক িনেয় এিট হল তার অকাঠ
মাণ।
য কান জািতর জীবেন সংঘাত আেস। যু ও আেস। একা ের
তমন একিট যু এেসিছল বাংলােদেশও। ভাবতাই স যু বা সংঘােত
িট প িছল। সভ দেশ িবজয়ীরা পরািজতেদর জ ও িকছু জায়গা ছেড়
দয়। যমন আদালেত িববাদী বা আসামীেকও আ প সমথেণ কথা বলার
েযাগ দওয়া হয়। িক বাংলােদেশর ইিতহােস তােদর জ কান জায়গাই
রাখা হয়িন। তােদর িত বরং িনি
হেয়েছ িনছক গািল- গালাজ। হরন করা
হেয়েছ তােদর বাক াধীনতা। বাংলােদেশর স লারেদর রিচত ইিতহােসর
বই তাই পিরণত হেয়েছ িনছক গািলগালােজর উপাখ ােন। এমন ইিতহাস িক
িবেবকমান মা েষর কােছ হনেযাগ তা পায়? ইিতহােসর এমন
তা
আ া েড়র আবজনা হয়। আ াহতায়ালা লখকেক এ জীবেন ব িকছুই
কােছ থেক দখবার েযাগ িদেয়েছন। অেনক নতােক যমন দখার েযাগ
হেয়েছ তমিন েযাগ িমেলেছ অেনক
পূণ ঘটনা সরাসির জানার।
েয়াগ িমেলেছ দীঘ কেয়ক দশ ধের িমিডয়া ও বুি জীবীেদর ভূিমকা ত
অবেলাকেনর। ফেল দায়ভারও বেড়েছ। কারণ বৃি , স াস, িমথ াচার ও
ধাকাবািজর ঘটনা সবার পে
েচাে
দখার েযাগ হয় না। িক যারা
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দেখন তােদর দািয় ও বেড় যায়। তখন
হয় ঈমােনর পরী া। কারণ
সা ী গাপন করাও তা মহাপাপ। তায় দায়ভার িনেত হয় আদালেত সত
সা ী পশ করার। আর সিট জনগেণর আদালেত। ধু বতমান জে র
জ ই নয়, আগামী জে র জ ও। বাংলােদেশর বতমান
াপেট স
দািয় আেরা বশী। জনগেণর আদালেত যারা লাগাতর সা িদেয় যাে
তারা হেলা ইসলাম িবেরাধী শি । ইসেলামেক পরািজত দখার মেধ ই
তােদর আন । বাংলােদেশ ইসলােমর িবজয় খেত তারা অ িহসােব বেছ
িনেয়েছ একা ের ইসলামপি েদর ভূিমকা। আসামীর কাঠগড়ােত খাড়া
করেছ ইসলােমর পে র শি েক। এ কােজ তােদর চ ড আ হ এ কারেণ
য, দেশ বল ভােব িবজয়ী স লার জাতীয়তাবাদী দশন। এ দশেন
ইসলামপি েদর ঘােযল করা খুবই সহজ। িতিট িবচার কােজ আদলেত যিট
নীরেব কাজ কের সিট িবচারেকর িবেশষ জীবন- দশন বা িচ ার মেডল।
িবচারেকর দশন বা িচ ার মেডল পাে
গেল তাই িবচারও পাে যায়।
ঘটনার িবচার িবে ষেণ একই প ঘটনা ঘেট জনগেণর িচ ারােজ ও। িচ াচতনার স লার মেডল আর ইসলািম মেডল এক নয়, পাথক িবশাল।
এ প ই িভ িচ ার এ ই িভ মেডেল িবচারও তাই একই প হয় না।
চতনার স লার মেডেল িনেরট ব িভচারও িচি ত হয় মহাে ম েপ।
বাংলােদেশর কােফর আইেন এিট কান অপরাধই নয়। ফেল দশিটেত
পিততাবৃি সরকার অ েমািদত একিট বধ পশা। উপিনেবিশক কােফর
শাসনামেল এ পাপ য ভােব িত া ও পিরচযা পেয়েছ এখনও সিট
পাে । অথচ আ াহর আইেন এিট পাথর মের হত ােযাগ অপরাধ। তমিন
সূদ খাওয়ার নাম হারাম কাজিটও স লার িচ া- চতনায় কান পাপ নয়,
িনিষ ও নয়। অথচ ইসলােমর এিট মােয়র সােথ ি নার চেয়ও জঘ বলা
হেয়েছ। অথচ বাংলােদেশর স লারেদর কােছ এ মহাপাপিট আইনিস ও
নীিতিস গণ হে । মা েষ মা েষ িবচাের য চ ড পাথক তা তা জীবন
দশেন এ প িভ তার কারেণই। দশেন িভ তার কারেণ িবষধর সাপ যমন
দবীর আসন পায়, তমিন ঘৃণ অপরাধীরাও বীেরর মযাদা পায়।
এমন একিট স লার মেডেল িবচার হেয়েছ একা র িনেয়ও।
স লািরজম, জািতয়তাবাদ, সমাজবাদ ও িহ ধেম একা ের পািক ােনর
প
নওয়ািট িছল মহা- অপরাধ। এসব মেতর অ সািরগণ মহাকম মেন
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কেরেছ পািক ান ভা ােক। িক এিট িক অপরাধ গণ হেত পাের ইসলািম
মানদে ডও? বাংলােদেশর ন ই ভাগ মা ষ মুসলমান, অথচ একা েরর
িবচাের ইসলািম দশেনর স েয়াগই হয়িন। এ অবিধ একা েরর উপর যত
িবে ষণ হেয়েছ ও যত বই লখা হেয়েছ তার িসংহ- ভাগ হেয়েছ
জািতয়তাবাদী স লার চতনায়। অথচ ইসলাম ১৪ শত বছর পূেবই এমন
চতনােক কবের পািঠেয়িছল। িক বাংলােদেশ আগাছার ায় এ চতনাই
বল ভােব বেড়েছ। ফেল বুি বৃি র ময়দােন সা ার ধু এক প ই। এবং
সিট ইসলােমর িবপ শি । পাঠ বইেয় ইসলািম িবচাের একা র িনেয়
কান আেলাচনাই নাই। পশী শি র বেল সিট এ যাবত ব রেখেছ।
বাংলােদশ একিট বুি বৃি ক স ােসর দেশ সই একা র থেকই। ফেল
নতুন জ বেড় উঠেছ সীমাহীন ইিতহাস িবকৃিত িনেয়। ইসলােমর পে র
শি ও এ িনেয় মুখ খুলেছন না। ভাবেছন, অতীত িনেয় ঘঁাটাঘঁািট না করাই
ভাল। স লািরজেমর বল ােতর মুেখ অেনেকরই শ ভােব দঁাড়াবার
বুি বৃি ক বল নাই, সাহসও নই। তাই তারাও ভেস চেলেছন ােতর টােন
এবং আ সমপণ কেরেছ স লারেদর িমথ াচােরর কােছ। িমথ ার
মাকােবলা করা না হেল িমথ াই বল হয়। স িমথ া তখন ভিব ৎ
জ েকও ছােড় না। তাছাড়া সত কাশ না করার জ মহান আ াহর
সামেনও কাঠগড়ায় দঁাড়ােত হেব। তেব িমথ ার প যত িবশালই হাক
সেত র আগমেন তা ত িবলু হয়। আরেব হাজার হাজার বছর ধের িমথ ার
য প জেমিছল তা সত ীন আসার সােথ সােথই িবলু হেয়িছল। অথচ
সত ীন আগমেনর পূেব কউিক সিট ভাবেত পেরিছল? তাই সত িত া
পেল একা েরর আওয়ামী বাকশালী চে র ষড়যে র ইিতহাস য কাশ
পােব তা িনেয় িক সামা তম সে হ আেছ? সিট তারা িনেজরাও বুেঝ। তাই
সেত র চাের বাধা দয়। পশীশি ই তােদর মূল শি ।

আদালেতও একা েরর রাজনীিত ও ঘটনাবিল িনেয় িবচার বসেব। িবেবেকর
স আদালেত ধু ইসলাম- িবেরাধীেদর বই সা ী িদেল িবচােরর নােম
আেরক অিবচার হেব। সখােন ইসলামপি েদরও ব ব চাই। নইেল
ইিতহােসর িবচারেকরা সিদনও অবাক হেব আজেকর ইসলামপি েদর
িনিল তা দেখ। তােদর মেনও
জাগেব, একা ের যােদরেক আসামীর
কাঠগড়ায় খাড়া করা হেয়িছল তােদর িক িকছুই বলার িছল না? এ বই লখা
হেয়েছ স িবষয়িটেক সামেন রেখ। তাই এ বইেয়র কাি ত পাঠক িনছক
আজেকর জ নয়, বরং শত বা ব শত বছেরর পেরর নতুন জ ও।
ল , তােদর আদালেতও সত েক তুেল ধরা।

আ াহতায়ালা বেলেছন,“বলুন,সত এেস গেছ িমথ া িবলু হেয়েছ। আর
িমথ া তা িবলু হওয়ার জ ই।”-( রা বিন ইসরাইল, আয়াত ৮১)।

থম কাশঃ ২৪/০৪/২০০৮
ি তীয় সং রণঃ ১২/১০/২০০৮

তেব স জ শ হেলা সত েক কাশ করা। আর এ দািয় টা িতিট
সত পি র। শাহাদােত হ এজ ই ইসলােম ফরয। ব তঃ এ বই লখা
হেয়েছ স দািয় েবাধ থেকই। আজ যারা জীিবত,শত বছর পর এেদেশ
তারা কউই থাকেব না। িক থাকেব আজেকর লখা বই। নতুন জে র
4

আেরা কথা হল, একা র িনেয় বলার িবষয় যমন অেনক, তমিন
গেবষণার িবষয়ও অেনক।
সমেয় ও
পিরসের এ
পূণ
িবষয়িটর উপর িবচার করা স ব নয়। এিট একিট লাগাতর গেবষনার
িবষয়। একাজ করেত িগেয় ছয় মােসর মেধ ই েয়াজন দখা িদল ি তীয়
সং রণ বর করার। আশা রইল অদূর ভিব েত আেরা বিধত কেলবের ও
আেরা তথ িদেয় তৃতীয় সং রণ বর করার।
সবেশেষ মহান আ াহতায়ালার কােছ আ ল াথনা, তঁার এ ু
বা াহেক যন আমৃতু িনভেয় সত কথা বলার সামথ িদন। এবং সামথ দন,
িমথ া থেক বঁাচার। তাওিফক িদন, যন এ িনয়া থেক জা ােতর যাগ
হেয় িবদায় িনেত পাির। সেবাপির রা ুল আ’লামীেনর কােছ আ িত, িতিন
যন সেত র পে সা ী দওয়ার এ ু
য়াসেক কবুল কেরন। পাঠকেদর
থেকও এ দায়াই চাই। আ াহতায়ালা তঁার সকল বা াহেদর সামথ িদন
সত েক বুঝার।
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অধ ায় ১: ইিতহােসর নােম িমথ াচার
বাংলােদেশ একা েরর ঘটনাবিল িনেয় চুর িমথ াচার হেয়েছ। িবকৃত হেয়েছ
ইিতহােসর পাঠ পু ক। লখা হেয়েছ অসেত ভরপুর অসংখ
, গ ,
উপ াস ও নাটক। িনিমত হেয়েছ ব ছায়াছিব। এখনও স িবকৃত ইিতহাস
রচনার কাজ চলেছ জােরেসাের। এ পিরকি ত িমথ াচােরর ল একিটই।
আর তাহেলা, দশ- িবেদেশর মা ষ ও ভিব ৎ জ থেক সত েক আড়াল
করা। এবং যারা একা েরর লড়াইেয় িবজয়ী হেয়েছ তােদর কৃত
অপরাধ েলা লুিকেয় িনেজেদরেক ফেরশতাতুল েপ জািহর করা। স
সােথ িবেরাধী প েক দানব েপ িচি ত করা। যারা দশেক আ জািতক
অ েন িভ ার ঝুিলেত পিরণত করেলা, গণত েক পাঠােলা িনবাসেন এবং
মা ষেক পাঠােলা ডা িবেনর পােশ
েরর সােথ উি
খঁােজর লড়াইেয়
তােদরেক আজ হাজার বছেরর
বা ালী বলা হে
ব ত স
পিরক নারই অংশ েপ। এ িমথ াচােরর আেরক বড় ল ,একা ের
বাংলার মুসলামানেদর মেধ য র
য়ী িবভি সৃি হল, সিটেক ায়ী প
দয়া। িবভি েক ায়ী প দওয়ার জ ই পিরকি ত ভােব ঘৃণা ছড়ােনা
হেচছ। এ লে একা ের দালাল শ িটর মত অিত িবষপূণ শে র েয়াগ
বাড়ােনা হেয়েছ। যারাই একা ের পািক ােনর প িনেয়িছল তােদরেকই
দালাল বেল তী ঘৃণা ছড়ােনা হে । এমন ঘৃণা ছড়ােনার একিট িনিদ
ল
িছল। তািছল পািক ানপি েদর িব ে কৃত অপরাধ েলােক জােয়জ
করা। আর স লে সফলও হেয়েছ।
ফেল তােদরেক চা িরচু ৎ করা, তােদর ঘরবািড় ও দাকান- পাঠ
দখল করা, াইজাক কের মুি পণ আদায় করা, কারা
করা, নাগির
হরণ করা, এমন িক হত া করা ও হত ার পর লাশ েলােক কবর না িদেয়
পিচেয় ফলাও সমােজ হনেযাগ হেয়েছ। এিটই িছল একা েরর
মুি েযা ােদর মূল েবাধ। বৃিটশ শাসনামেল হাজার হাজার মা ষ
উপিনেবিশক শাসকেদর কমচারী েপ াধীনতা আে ালেনর কমীেদর উপর
অেনক জুলুম কেরেছন। পুিলেশর চা ির করেত িগেয় অেনেক এেদশবাসীর
উপর িলও চািলেয়েছ। অেনেক বৃিটেশর পে
চরবৃি কেরেছ। িক ৪৭
এর পর িক কাউেক দালাল বলা হেয়েছ? তােদরেক িক জেল ঢুকােনা
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হেয়েছ? কােরা িক নাগিরক কেড় নওয়া হেয়েছ। সবাইেক বরং আবার
পূণ পেদ একই িবভােগ বসােনা হেয়েছ। এিট যমন পািক ােন হেয়েছ
তমিন ভারেতও হেয়েছ।
ি তীয় িব যুে র সময় মাশাল পতঁ া জামান নাৎসীেদর সহায়তায়
াে র পূবা েল িভিশেত এক সরকার গঠন কেরিছেলন তঁােকও িবেজতা
জনােরল দ াগল এ অপরােধ হত া কেরনিন। তার িবচার হেয়িছল। িবচাের
তােক জল দওয়া হয়। থম িব যুে সনাদ িহসােব িতিন চুর খ ািত
অজন কেরিছেলন। এ জ তঁােক পের মুি
দয়া হয়। এবং মৃতু র পর
তঁােক বীেরর মযাদা দয়া হয়। - (ড. সয়দ সা াদ হাসােয়ন, ১৯৯৩)।
বৃিটশ িবেরাধী াধীনতা আে ালেন ফজলুল কােদর চৗধুির, আ ুস সবুর
খান,শাহ আিজজুর রহমান, নূ ল আমীন, ডাঃ আ ুল মােলক (িযিন ৭১- এ
পূব পািক ােনর গভনর িছেলন) এবং আেরা অেনক পািক ানপি নতার
পূণ ভূিমকা িছল। পূব বাংলার মুসলমানেদর ভাগ পিরবতেন ১৯৪৭এর পূেব ও পের তারা
পূণ ভূিমকা রােখন অথচ তােদরেক দালাল ও
খুিন বলা হেয়েছ। বলা হেয়েছ, ফজলুল কােদর চৗধুির, আ ুস সবুর খান,
খাজা খেয়র উি ন নািক
ম িদেয় মা ষ খুণ কিরেয়েছন। ডাঃ আ ুল
মােলেকর িব ে ধষেণর অিভেযাগ আনা হয়। অথচ এ অিভেযাগ িলর
কানিটই মািণত হয়িন। মুিজব আমেল নয়, পেরও নয়। অথচ আওয়ামী
বাকশালী চ আজও এ িনেরট িমথ া েলা জােরেশাের রটনা কের িনছক
ঘৃণা সৃি র লে । এমন ইিতহাস রচনার ল
দেশর কল াণ নয়, সত েক
তুেল ধরাও নয় বরং এখােন াধা
পেয়েছ িকছু িবেশষ ব ি ও িবেশষ
দেলর ইেমজেক বড় কের দখােনা। এবং িবেরাধীেদর যতটা স ব ৎিসত
েপ দখােনা। এভােব দেশর মেধ সংঘােতর একিট পিরেবশ সৃি করা।
নানা
াপেট িতেদেশই িবভি
দখা দয়। স িবভি িনেয়
কা ড র পাতও হয়। নবীজীর (সাঃ) আমেল আরেবর মা ষ িবভ
হেয়িছল মুসলমান ও কােফর এ িট িশিবের। িক স িবভি
বিশ িদন
টেকিন। স িবভি
িবলু না হেল মুসলমানগণ িক িব শি
েপ
আ কাশ করেত পারেতা? জামানরা িবভ হেয়িছল নািজ ও নািজিবেরাধী
এ ই দেল। স িবভি ও বশীিদন টেকিন। তা িবলু না হেল জামানরা
আজ ইউেরােপর ধানতম রাজৈনিতক ও অথৈনিতক শি হেত পারেতা?
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িবভি দখা িদেয়িছল মািকন যু রাে ও। স িবভি এতটাই বল িছল য
আ াহাম িলংকেনর আমেল উ র ও দি েণর রা েলার মােঝ কা ড
গৃহযু হেয়িছল। হাজার হাজার মা ষ তােত িনহতও হেয়িছল। িক স
িবভি বশী িদন টেকিন। সিট িবলু না হেল দি ণ আেমিরকার মত উ র
আেমিরকােতও উ েয়, প ারা েয়, বিলিভয়ার মত ু
ু ব রাে র জ
হত। ফেল মািকন যু রা আজ যভােব এক না ার িব শি েপ
আ কাশ করেছ তা িক তখন স ব হত? পারেতা িক পৃিথবী জুেড় ভাব
সৃি করেত? আ িত া, আ স ান ও সভ তার িনমাণ ঘেট তা একতার
পথ ধেরই। িবভি র মধ িদেয় আেস আ হনন, আ ািন ও চরম অপমান।
বাংলােদশ আজ স িবভি র পথ ধেরই অ সর হে । একিট দেশর জ
এর চেয় বড় আ ঘাত আর িক হেত পাের? একতার
ধু িবেবকবান
মা ষই নয়, প পািখও বােঝ। তাই তারাও দল বঁেধ চেল। একতা গড়া
ইসলােম ফরয এবং িবভি গড়ার িতিট েচ াই হল হারাম। িবষয়িট
এতই
পূণ য একতার পেথ চলা ও না- চলার িবষয়িট ব ি র খয়াল
খুিশর উপর ছেড় দওয়া হয়িন। অলংঘনীয় িনেদশ এেসেছ মহান
আ াহতায়ালার প থেক। পিব কারআেন িতিন
ভােব বেলেছন,
“ওয়া তািছমু িবহা িল ােহ জািময়ঁাও ওয়ালাতাফাররা ”'
অথ: এবং তামরা আ াহর রিশ (আ াহর ীন তথা পিব কারআন বা
ইসলামেক) আঁকেড় ধর এবং পর ের িবভ
হেয়ানা..।- ( রা আল
ইমরান, আয়াত ১০৩)।
আেলাচ আয়ােত আ াহতায়ালা ধু য একতাব হেত বেলেছন তা নয়,
িকেসর িভি েত একতা গড়েত হেব সিটও বেল িদেয়েছন। স একতা ভাষা,
ভূেগাল ও বণিভি ক হেব না, হেব আ াহর রিশ তথা ইসলাম বা কারআন
িভি ক। মুসলমানেদরেক বলা হেয়েছ কারআনেক বা ইসলামেক আঁকেড়
ধরেত, ভাষা, বণ ও ভুেগালেক নয়। আ াহতা।য়ালা যমন একতাব হেত
বেলেছন তমিন পর ের িবভ না হওয়ার িব ে ও সতক কের িদেয়েছন।
আ াহর িতিট
মই তা অল নীয়। ফেল একতা িত ার িতিট য়াস
যমন আ াহর আ গত তথা ইবাদত, তমিন িবভি ও িবি তার িতিট
য়াসই হেলা িবে াহ। দেশর রাজা বা িবচারেকর িব ে য কান িবে াহ
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শাি অিনবায কের তােল। মহান আ াহর এ
েমর অবাধ তা িক রহমত
বেয় আেন? এিট তা
তর িবে াহ। এমন িবে াহ য আযাব ডেক আেন
তা িনেয় িক সে হ আেছ? বাংলােদেশ স অবাধ তা চলেছ নানা ভােব।
আ াহর অবাধ তা ধু এ নয় য জনগেণর অেথ ও সমথেন দেশ
সূদী ব াংক িত া পেয়েছ বা রা ীয় অেথ ব াবৃি বা ি না পাহারাদাির
পাে বা আইন- আদালত থেক আ াহতায়ালার আইনেক সিরেয় ি িটশ
ফৗজদাির িবিধ ( পনাল কাড) িত া করা হেয়েছ। বরং আ াহর িবরে
বড় িবে াহ ঘেটেছ ভাষা,বণ ও পৃথক ভূেগােলর নােম মুসিলম উ াহর
িবভি গড়ার মধ িদেয়। ১৯৪৭ সােল দি ণ এিশয়ার মুসলমােনরা ভাষা ও
বণেক নয়, ইসলামেক আঁকেড় ধেরিছল। বা ালী, িবহারী, পা াবী, পাঠান,
িসি , জরািট এ প নানা ভাষার মুসলমানগণ ভাষার পিরচয় িনেয় নয়,
ঈমানী পিরচয় িনেয় একাতাব হেয়িছল। তারা সিদন ভুেল িগেয়িছল
তােদর ধমীয় ফরকা ও মাজহাবী িবেরাধ। উপমহােদেশর মুসিলম ইিতহােস
এিট অন । পিব
কারআেন মুসলমানেদর বলা হেযেছ িহজবু াহ বা
আ াহর দল। এিট িক ভাবা যায়,আ াহতায়ালা তঁার িনেজর বািহনীেত
অৈনক চাইেবন? এবং সিট ভাষা, বণ বা ভৗগিলক ােথর নােম? মুসিলম
উ াহর একতা ও িবজেয়র চেয় এ িল িক
পূণ হেত পাের?
আ াহতায়ালা তঁার বািহনীেত একতার য কান উেদ ােগ য খুিশ হেবন
সিটই
তা
াভািবক। উমহােদেশর মুসলমানেদর
স একতা
আ াহতায়ালােক এতই খুিশ কেরিছল য তােদর িত তঁার িবশাল রহমত
জুেটিছল। ফেল িবজয়ও এেসিছল। এ রহমেতর কারেণই িবে র সববৃহৎ
মুসিলম রা পািক ােনর িত া করেত কান যু লড়েত হয়িন। অ না
ধেরই িবশাল শ প েক সিদন তারা পরািজত করেত পেরিছল।
ইসলােমর শ পে র কােছ তােদর ১৯৪৭ এর পরাজয় যমন কাম
িছল না, তমিন সহনীয়ও িছল না। তারা তা মুসিলম রা িলেক ু থেক
ু তর করেত ব । ফেল তােদর চােখর সামেন পািক ােনর ায় বৃহৎ
রাে র িত া ঘটেব সিট অস িছল। ফেল জ
থেকই পািক ান
ইসলামিবেরাধী আ জািতক কায়ািলশেনর টােগেট পািরণত হয়।
আরবেদরেক এরাই িবেশরও বশী টুকরায় িবভ
রেখেছ। নব সৃ এসব
দেশর িতিটেত এমন সব তঁােবদারেক তারা বিসেয়েছ যােদর কােছ এ
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িবভ ভূেগাল ভে এক অখ ড রা
িত ার য কান য়াসই হেলা চরম
ফৗজদাির অপরাধ। ১৪ কািট মা েষর বাংলােদশও একই কারেণ
শ শি র অ তম টােগট। িবেশষ কের ভারেতর। ভারেতর পূব সীমাে
পািক ােনর ায় আেরক শি শালী মুসিলম রাে র সৃি েক তারা মেন নেব
না,তােদর এ ঘাষণা
। বাংলােদেশর মা ষ আ াহর দওয়া শিরয়ত
িত া ক ক সিটও তারা মানেত রাজী নয়। তারা আ াহর অ গত বা াহ
হাক ও তার আইেনর অ সাির হাক এেতও তােদর আপি । ইসলােমর এ
অিত সনাতন পেক তারা মৗলবাদ বেল। এজ ই বাংলােদেশর অখ ড
ভূেগাল যমন টােগট তমিন টােগট হেলা একতাব জনগণও। য কারেণ
বাংলােদশ িত ায় তােদর চ ড আ হ িছল তমিন আ হ বাংলােদশেক
ব থ রাে পিরণত করায়ও। এজ ই ১৯৭১ এ িবজেয়র পর পরই
হয়
ভারতীয় সনাবািহনীর ব াপক লু ন ি য়া। তােদর হােত পািক ান আিমর
ফেল যাওয়া অ সাম ীই ধু লুট হয়িন। লুট হেয়েছ অিফস- আদালত ও
কলকারখানার ব হাজার কািট টাকার মালামাল। তােদর কােছ পািক ান
ভা ািট িছল থম পব মা , শষ পব নয়। ভূেগাল ভা ার লে ভারতীয়
সরকার ও পুিলেশর সামেন পি ম বাংলার মািটেত িতপািলত হে “ াধীন
ব ভূিম” িত ার আে ালন। খুলনা, যেশার, ফিরদপুর, ি য়া, বিরশাল
এসব া ন বৃহ র জলা েলােক বাংলােদশ থেক পৃথক কের এরা াধীন
ব ভূিম রা গড়েত চায়। এেদর নতা িচ র ন তার এক কােল আওয়ামী
লীেগর িটেকেট সংসদ সদ িছেলন। জনগণেক িবভ রাখার ােথ এেদর
কােছ অিত
পূণ হেলা, িবেভেদর সূ েলা খুঁেজ বর করা। আর
এে ে সবেচেয় উপেযাগী হািতয়ার েপ ব ব ত হে একা েরর িববাদ।
ফেল বাংলােদেশর অিধকাংশ জনগণ চাইেল িক হেব,একা েরর ঘেট যাওয়া
িববাদ ও িবভি র স দহন বদনা থেক বাংলােদেশর জনগেণর মূি নই।
বরং স িবভি েক আেরা িবষা কের তারা আেরকিট গৃহযু
করেত
চায়। তাই াধীনতার প - িবপে র িবতক শষ হবার নয়। বরং এ িবেভদ
ায়ী রাখেত ভারত ও তঁার তােবদার প অিবরাম পে াল ঢালেতই থাকেব।
ভারেতর সােথ এখন যু হেয়েছ মািকন যু রা ও তােদর িম প ।
ইসলােমর িত ার িব ে এরা সবাই িমেল গেড় তুেলেছ
াবাল
কায়ািলশন। ইসলামেক এরা সবাই
িতপ
শি
েপ দেখ।
বাংলােদেশর ১৪ কািট মুসলমান য মুসিলম উ াহর অংশ স িবষয়িট ব

মুসিলম ভুেল গেলও তারা ভূলেত রািজ নয়। ফেল য লে
আরবেদর
িবভ
রেখেছ সই একই লে
বাংলােদেশর মুসলমানেদরেকও তারা
িবভ রাখেত চায়। স িবভি সৃি র লে ই বাংলােদেশ মািকন যু রা সহ
পা াত শি বেগর িবিণেয়াগ শত শত কািট টাকা। িবপুল িবিণেয়ােগ
নেমেছ ভারত সরকারও। তেব িশ খােত নয়। অথনীিতর অ খােতও
নয়। িবিণেয়াগ হে
দেশর সামিরক ও বসামিরক কমকতােদর পাশাপািশ
বুি জীবী, রাজনৈনিতক নতা- কমী এবং এনিজও পিরচালকেদর উপর।
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াধীনতার র া িতেদেশর জ ই অিত ব য়ব ল। পািক ােনর মত
ব েদেশর জাতীয় বােজেটর শতকরা ৬০ ভাগ খরচ হেয় যায় িতর া
খােত। সািভেয়ত ইউিনয়ন তা স ব য়ভাের ভে ই গল। এমনিক মািকন
যু রাে র মত ধিন দশও িহমিশম খাে । িবে র সবেচেয় ধনী এ দশিট
স ব য়ভার কমােত পাটনার খুঁজেছ। য কান ু দেশর পে এ ব য়ভার
বহন অস ব। মাথািপছু আয় মািকন যু রাে র চেয় অেনক বশী হওয়া
সে ও স সামথ েয়ত,কাতার,আিমরাত বা সৗিদআরেবর নই। অব
াধীন থাকাটা যমন ব য়ব ল তমিন মযাদাপূণও। াধীন ভােব বঁাচার
আন টাই আলাদা। এজ ই মযাদাশীল জািত ল ল মা েষর াণ িদেয়
হেলও াধীনতার জ লড়াই কের। আর াধীন থাকার জ
ধু একখািন
পতাকা, একটুকরা ভূিম, একজন ধানম ী বা িসেড ট হেলই চেল না।
াধীনতা র ার সামথও থাকা চাই। ১৯৪৭ এ বাংলার মুসলমানেদর
পািক ানভূ হওয়ার মূল গরজ তা িছল এিটই। স কােলর বাংলার মুসিলম
নতাগণ য কতটা িবচ ণ ও রদৃি র অিধকাির িছেলন এ হল তার মাণ।
তােদর ল িছল কৃত াধীন হওয়া, িসিকম, ভুটান বা ২৫ বছেরর দাসচুি
িনেয় বাংলােদশ হওয়া নয়, যমনিট শখ মুিজব কেরিছেলন। ২৫ বছর চুি র
মধ িদেয় মুিজব ভারতেক য কান সময় বাংলােদেশ স অ েবশসহ
সামিরক হ ে েপর অিধকার িদেয়িছল। াধীনতার হফাজেত ভারতীয়
হামলার িব ে পািক ান ই- ইিট যু লেড়েছ। আণিবক শি ধাির এ
দশিট এখনও তমন লড়াইেয়
ত। িক স সামথ িক বাংলােদেশর
আেছ? আর না থাকেল াধীনতাই বা থােক কতটু ? াধীনতার র ায়
অ মতাই িক পরাধীনতা নয়? াধীনতা র ায় ধু লাকবলই যথাথ নয়,
অথবল, অ বল এবং ভূেগােলর বলও চাই। আজেকর ইউেরােপর দশ েলা
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একতাব ইউেরাপীয় যু রাে র বা ইউেরাপীয় ইউিনয়েনর জ
িনেজেদর স সীিমত সামেথর কথা ভেবই।
_________________________

িদে

অধ ায় ২: সত যভােব মারা পেড়েছ
এ িনেয় সে হ নই য একা েরর লড়াইেয় িব র র
য় হেয়েছ,িক
বাংলােদেশর ইিতহাস রচনাকািরেদর হােত যিট মারা গেছ সিট হল সত ও
ায়িবচার। একা েরর লড়াইেয় িবজয়ী হেয়িছল আওয়ামী লীগ ও তার
িম রা। িবজেয়র পর তারা শধু দেশর রাজৈনিতক অ নই দখেল
নয়িন,দখেল িনেয়েছ ইিতহাস রচনার ায় এ াকািডিমক িবষয়ও। আওয়ামী
শাসনামেল সরকাির অেথ সরাকির লাকেদর লাগােনা হেয়িছল ইিতহাস
রচনার কােজ। ফেল যা রচনা হেয়েছ তার অেনকটাই আর িনেরপ ইিতহাস
থােকিন। খুঁিটনািট িবষয় ের থাক, তােদর পশ করা ধান ধান তথ েলা
য কতটা অসত স মাণ িক কম? লখা হেয়েছ,পাক- বািহনী একা ের
িতিরশ লাখ বা ালীেক হত া কেরিছল। শ ান ও বুি্ িবেবচনা আেছ এমন
ব ি েক িদেয় এ তথ িক িব াস করােনা যায়? িতিরশ লােখর অথ িতন
িমিলয়ন। স সময় বাংলােদেশর জনসংখ া িছল সােড় সাত কািট অথাৎ ৭৫
িমিলয়ন। য কান ুল ছা ও িহসাব কের বর করেত পাের, িতিরশ লাখ
মা েষর মৃতু হেল িত ২৫ জেন মারা যেত হয় একজনেক। য ােম ১
হাজার মা েষর বাস স ােম মারা যেত হয় ৪০ জনেক। ঘটনা েম স
ােম কউ মারা না গেল পরবতী ামিট যিদ হয় ১ হাজার মা েষর তেব
সখান থেক মারা যেত হেব ৮০ জনেক। য থানায় ১ লাখ মা েষর বাস
সখােন মারা যেত হেব ৪ হাজার মা ষেক।
িত থানায় ও িত ােম মৃতু র সংখ া এ হাের না হেল ৩০ লােখর
সংখ া পূরণ হেব না। তাই এিট িক িব াসেযাগ ? স সময় তৎকালীন পূব
পািক ােন পাক- বািহনীর সংখ া িছল ায় ৭০ হাজার। ৭০ হাজার পািক ানী
সে র পে িক স ব িছল িবল- হাওর, নদীনালা, ীপ ও চরাভূিমেত
পিরপূণ একিট দেশর ায় ৭০ হাজার ােম পৗছােনা? াম দূের থাক
িতিট ইঊিনয়েনও িক তারা যেত পেরিছল? িতিট ােম ও ইউিনয়েন
7
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গেল সীমাে যু করেলা কারা? কারা পাহারা িদল দেশর িবমান ব র,
নদীব র, সব েলা জলা- শহর ও রাজধানী? ৩০ লাখ মা েষর িনহত
হওয়ার এ তথ িবে র দরবাের হণেযাগ করা দূের থাক, িব াসেযাগ
করেত পােরিন তােদর পাটনার ভারতীয়েদর কােছও । যুে অংশ নওয়া
ভারতীয় জনােরলেদর কােছ এিট এক হা কর িমথ া। ভারতীয় প পি কায় স অিভমত একবার নয়, ব বার কাশ পেয়েছ। িক জেনবুেঝ
িমথা রটনা করােক যারা রাজনীিতর মূল হািতয়ার মেন কের তােদরেক িক
সত গলােনা যায়? অথচ ইসলােম অিত জঘ হল িমথ া। এ পাপ মহা
অিভস াত ডেক আেন সবশি মান মহান আ াহর। পিব কারআেন বলা
হেয়েছঃ
“তােদর উপর সিদন ( রাজ হাশেরর িবচার িদেন) অিভস াত যারা িমথ া
বেল।–( রা মুতাফিফিফন, আয়াত ১০)
আর য ব ি িনেজর উপর আ াহর অিভস াত ডেক আেন তােক আর ক
র া করেত পাের? তার জ আ াহতায়ালার প
থেক কিঠন আযােবর
ঘাষনা এেসেছ এভােবঃ
অতঃপর িন য়ই তােদরেক জাহা ােমর আ েণ ালােনা হেব।- ( রা
মুতাফিফিফন, আয়াত ১৬)
পিব
কারআেন একথাও একািধক বার বলা হেয়েছঃ “ফািস িফল
আরিদ,ফানিজর কাইফা কানা আিকবাতুল মাকািযিযবীন”।
অথঃ “অতঃপর মন কর জিমেনর উপর এবং দখ,িমথু কেদর পিরণিত
কী প হেয়েছ”।
মানব ইিতহােসর অিত িমথু ক িছল িফরাউন, নম দ এবং আদ- ও সামুদ
জািত এবং হ (আঃ)- এর কাওেমর লােকরা। তারা মনগড়া িমথ া বলত।
স িমথ া িদেয় জনগণেক িব া করত এবং সেত র িবজয়েক খত। তােদর
স িমথ াচারই িনয়ােত তােদর উপর কিঠন আযাব ডেক এেনিছল । আর
আেখরােতও অেপ া করেছ কিঠন শাি ।
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যু িব েহ কত জন মারা গল স পিরসংখ ান কান সরকারই হঠাৎ
িদেত পাের না। ব মাস এমনিক ব বছর লােগ স পিরসংখ ান বর
করেত। অথচ শখ মুিজেবর স সময় লােগিন। সাংবািদেকর ে র জবােব
িতিন চােখর পলক পড়ার আেগই পাক- বািহনীর হােত দেশর ত
ােম- গে ও নগর- ব ের কতজন মারা গেছ তার একটা িহসাব িদেয়
িদেয়িছেলন। িমথ া ভাষেণ পিরসংখ ান লােগ না,বছেরর পর বছর মাঠঘাট ও
ামগ খুঁেজ তথ ও সং হ করা লােগ না। বরং সিট রিচত হয় িমথু েকর
ি হবােত, খয়াল খুিশ মেতা। িনখুত পিরসংখ ােনর গরজেতা তােদরই যারা
সত বলায় অভ , স সােথ িমথ া পিরহােরও সতক। যারা াধীনতার লে
র দান য কান জািতর জ গেবর। িক র দােনর নােম িমথ াচার হেল
তােত ই ত বােড় না,বােড় অপমান। মুিজব সিটই বািড়েয়েছন। গব
বাড়ােনার তািগেদ শখ মুিজব সিদন তার ভাব লভ অভ াসিট িনয় েণ
রাখেত পােরিন। ফেল মুেখ যা এেসেছ তাই বেলেছন। সিট য িব াসেযাগ
নয় সিটও িতিন বুেঝ উঠেত পােরনিন। স বতঃ তার িব াস িছল,
পাকবািহনী এখন পরািজত, দশবািসও তার অ গত, ফেল িতিরশ লাখ বা
ষাট লােখর কথা বলেলও তার িব ে
িতবােদর সাহস ক’জেনর? তখন
কউ িতবাদ কেরিন িঠকই িক এেত তার চির য নীরেব মারা গল স
শ িক তার িছল? ভিব ৎ জে র কােছ িতিন িচি ত হেয় গেলন িমথু ক
েপ। ব হাজার বছর পরও
উঠেব কারা, কেব, িকভােব এবং কতিদেন
এ গণনার কাজিট সমাধা কের? হাজার বছেরর অসত চচার নায়কগণ
ইিতহােস এভােবই িবব হয়। ইসলােমর অিত ানী হযরত আলী (রাঃ)
“ব ি র ব ি
তার িজ ােত” বেল ব তঃ সিটই বুঝােত চেয়েছন।
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ও দশত ােগর মুেখ পেড়েছ যমন ব ল িহ , তমিন লুটতরাজ ও িনজ
ঘর থেক বিহ ােরর মুেখ পেড়েছ ব ল অবাঙালী। কান দেশ যু
হেল স যু কান প েকই ছােড় না।অথচ আওয়ামী বাকশালী প
ধু িনজ
পে র য়- িতটােক বড় কের দখােনার চ া কেরেছ।অ পে র ব থাবদনা ও য় িত সামা তম ধতেব র মেধ ও আেনিন। কান পে কতজন
মারা গল এবং কােদর হােত মারা গল - জািতর জ সিট
পূণ িছল।
পিরবােরর িত সদ ই জানেত চায় তার আপনজন িকভােব মারা গল এবং
ক হত াকাির। বাংলােদেশর ইিতহােস মুিজব ও তার দলীয় নতােদর চ ড
ণকীতন থাকেলও অিত েয়াজনীয় স তথ িটই নই। ফেল অজানাই রেয়
গল স তথ েলা। জািতর তথ ভা ডার এে ে শূণ । অথচ এ তথ
সং েহর দািয় িছল সরকােরর। কান দশে িমক সরকার িক এতটা
দািয় হীন হেত পাের? কথা হল, জনব ল দেশ গণনাকািররও িক অভাব
িছল? ব ত যিটর অভাব িছল সিট মুিজব সরকােরর সিদ ার।

মা ষ তার আসল পেক সবসময় লুিকেয় রাখেত পাের না। দমকা
ঝেড়া হাওয়ায় মুেখর পদা যমন সের যায়, তমিন কেমর মধ িদেয় ভে ডর
মুেখাশও সের যায়। মুিজেবর স মুেখাশ সের গেছ বার বার। াকৃিতক
দূেযােগ বা যুে নরনারী দূের থাক গবাদী প মারা গেলও সভ দেশ
একিট মাির হয়, য় িতরও পিরমাপ হয়। অথচ একা েরর যুে কতজন
মা ষ মারা গল স পিরসংখ ান িতিন ননিন। অসংখ মা ষ যমন পািক ান
সনাবািহনীর হােত মারা গেছ, তমিন মারা গেছ মুি বািহনীর হােত।
হাজার হাজার িবহাির যমন মারা গেছ, তমিন মারা গেছ িহ ও।লুটতরাজ

ইরােকর উপর হামলায় মািকন বািহনী কতজন ইরাকীেক হত া
কেরেছ স িহসাব তারা নয়িন। মশা- মািছ মারেল যমন তার গণনা হয়
না, তমিন গণনা হয়িন িনহত ইরাকীেদরও। ইরাকীেদর মািকনীরা য কতটা
তু ভাবেতা এবং তােদর সােথ তােদর আচরণ য কতটা িবেবকহীন িছল এ
হল তার মাণ।
্ হেলা,এ
ে মৃত বাংলােদশীেদর সােথ মুিজেবর
আচরণও িক িভ তর িছল? ফেল বাংলােদেশর মা েষর বড় ঃখ ধু এ নয়
য,যুে তারা আপনজনেদর হািরেয়েছ। বরং বড় ঃখ,তােদর মৃত
আপনজেনরা সরকােরর কােছ কান
ই পল না। কাথায় িকভােব এবং
কােদর হােত তারা মারা গল স িহসাবিটও হল না। কান রিজ াের বা
নিথপে তােদর কান নাম িনশানাও থাকল না। গদীদখল ছাড়া আর সব
িকছুই য শখ মুিজব ও তার দেলর কােছ
হীন িছল এিট হল তার
মাণ। বাংলােদেশর আওয়ামী
লার প িট এতই িবেবকশূণ য
িব বাসী হাসেল িক হেব তারা তােদর নতার উ ািরত িমথ ািটেক, কান
প সত াসত িবচার না কেরই অিবরাম আওিড়েয় যাে । প - পি কা ও
বই- পু েক সিট উে খও করেছ। অথচ নবীজীর ভাষায় িমথু ক হওয়ার জ
এটু ই যেথ য স অপেরর শানা কথা িবচার না কেরই বেল বড়ােব।
বাংলােদেশ স িমথ াচচাই ব াপক ভােব হে । শখ মুিজব যমন গণনা না
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কের মুেখ যা এেসেছ তাই জনস ুেখ বেলেছ, ল ল মা ষ তার স িমথ া
কথািট নানা জন থেক েন বা িকতােব পেড় সত াসত িবচার না কের
জনস ুেখ রটনা কের বড়াে । িবেবক ণ রা নতা হেল জািতর অ া রাও
য কতটা িবেবকশূণ হয় এ হল তার নমুনা। ফরাউন শূধু একাই তার রােজ
িবেবকশূণ ও িমথ াচাির িছল না। স িবেবকশূণ ও িমথ াচাির কেরিছল
িমশরবাসীেকও। তারাও তােক খাদা মেন করত এবং িফরাউেনর সােথ
বিন- ইসরাইেলর লাকেদর উৎসবভের হত াকরত। হযরত মূসা (আঃ)ও তঁার
অ সািরেদর হত ার জ সমু পয ধেয় িগেয়িছল। তাই বঈমানেক
হটােনা এবং ঈমানদার ব ি েক নতার আসেন বসােনা এ জ ই ইসলােম
এতটা
পূণ।
নবীজী (সাঃ)র মৃতু র পর সাহাবােয় করাম তঁার দাফন মুলতবী কের
থেম খিলফা িনবাচেনর কাজিট থেম সমাধা কেরিছেলন। নামােয ইমাম
িনবাচেনর চেয় একাজ
পূণ। একাজ কখনও কান রবী - ভ ,
ইি রাভ ও কােফরেদর িব
ব ুেদর িদেয় হয় না। তােকঁ িনেরট
ইসলামী হেত হয়। ইসলােম অি কারহীন এমন নতারা মুসিলম ভূিমেত
আ াহতায়ালার রহমত এেনেছন স নিজর নই।বরং তােদর কারেন ভয়াবহ
আযাব নেম আেস। য আযাব কখনও আেস ব া ও েলা াস েপ,
কখনও িভ
েপ, আবার কখনও বা আেস জগতেজাড়া অপমােনর মধ
িদেয়। শখ মুিজেবর প থেক রটনা করা িমথ ার িব ে
বল িতবাদ
আসা উিচত িছল দেশর বুি জীবী ও এ াকােডিমকেদর প থেক। িক তা
হয়িন। বরং এেসেছ আ সমপন।
িতবােদর সাহস নই দেশর
ম দ ডহীন ও কা ড ানহীন বুি জীবীেদর। এেদর কা ডিট বরং আেরা
অ ুদ ও হা কর। মুি েময় ব িত ম ছাড়া এরা বরং মুিজেবর রটনা করা
িমথ ােক মাণ করেত কলম ধেরেছ, সিটেক জনমেন ব মূল করেত বই
িলেখেছ, এমনিক গেবষণাও নেমেছ। একােজ তারা মুিজেবর ায়ই কে ার।
মুিজব িবেরাধীেদর শােয় া করেত তারা আদালেতর বাইের মেঠা আদালত
বিসেয়েছ এবং িব বাদীেদর মৃতু দ ড িদেয়েছ। তােদরও মন- মগজ য
কতটা িবষপুণ ও িতিহংসাপূণ সিট আদালেতর নােম আেয়ািজত জনসভায়
পাঠ করা রােয় বিরেয় এেসেছ। দেশর আদালেতর িত প ীর িনর র
ব ি র য িব াস থােক সিটও তারা দখােত পােরিন। আদালত থাকেত
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এসব বুি জীবীরা তাই ন ইেয়র দশেক ঢাকার সাহরাওয়াদী উ ােন মেঠা
আদালত বিসেয়িছল। এমন অ ুদ ঘটনা কান সভ েদেশর ইিতহােস আেছ
িক? মািকন যু রাে এককােল বণবাদী
তা রা তােদর িবে াহী বা
িতবাদী িনে া দাসেদর িব ে ফঁাসীর আেদশ নােনার েয়াজেন এমন
আদালত বসােতা। এমন আদালতেক বলা হত িল
কাট বা মেটা
আদালত। এসব আদালেতর কাজ হত তােদর পছ মত রায় িনেয়
উৎসবভের সিট কাযকর করা, িবচার করা নয়। সিটই বাংলােদেশ স লার
বুি জীবী েপ যারা পিরিচত তােদর ারা হেয়েছ। আজ থেক ব শত বছর
পর বাংলােদেশর নতুন জ যখন এসব বুি জীবীেদর কমকাে ডর ইিতহাস
পড়েব, তারা ধু অবাকই হেব না, লি তও হেব। এ ভেব য তােদর
পূবপু ষ বুি জীবীগণ এতটাই িবেবকহীন, িবচারহীন ও িতিহংসা পরায়ণ
িছল। িব েয়র পাশাপািশ তােদর িত অব া এবং অিব াসও জ ােব।
চতনায় যারা এতটাই িবষপূণ ও িতিহংসাপূণ তােদর িক ইিতহােসর
ঘটনাবিলর িনরেপ মূল ায়েনর সামথ থােক? ফেল তােদর লখা ইিতহােসর
বই য তারা আবজনায় ফলেব তা িনেয়ও িক সে হ আেছ?
হাদীেসর সত তা যাচাইেয় স হাদীেসর বণনাকািরেক জানেত হয়।
বণনাকাির অসত বা িমথ াভাষী মািণত হেল িব াসেযাগ তা হারায় তার
বণীত হাদীস। অতীেত হাদীস সং হকািরগণ তাই ব ম, ব অথ ও ব
সময় ব য় কেরেছন হাদীস বণনাকািরেদর চির িবচাের। তমিন ইিতহাস
রচনাকািরর বলায়। বাংলােদেশ তাই এখন অপিরহায হেয় পেড়েছ ইিতহাস
পােঠর আেগ ইিতহােসর লখকেদর ইিতহাস জানার।
ায়নীিত ও
িবেবকেবাধ শ র িব ে ও িমথ া বলেত বাধা দয়। সত বাদীতা মা েষর
মৗিলক ণ। এর অভােব ধু ম
হািনই হয় না, ব ি হািনও হয়।
নবীজী (সাঃ) িমথ াচচােক সকল পােপর জ দািয়নী মা বেলেছন। বুঝােত
চেয়েছন, ব ি র জীবেন িমথ াচচা
হেল পােপর চচাও
হয়।
িমথু েকর জীবেন এ েটা অপকম এক সােথ চেল এবং িমথ া ব হেল
পাপও ব হয়। পাপ অথই দূনীিত, এ দূনীিতেত নীিতর পিরচযা বা সার
হয় না। বরং অথৈনিতক, সামািজক ও সাং ৃিতক দূনীিত পিরচযা পায় এই
রাজৈনিতক দূনীিত থেকই। ফেল যখন কান দেশ দূনীিতবাজ শাসেকর
করায় হয় সখােন দূনীিত বােড় তী গিতেত। দূনীিতেত বাংলােদশ আজ
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য সারা িবে র ায় ২০০িট দেশর মেধ ৫ বার থম হেয়েছ সিট
একিদেন হয়িন। হেয়েছ ব কাল ব াপী রাজনীিত এ দূনীিতবাজেদর হােত
থাকায়। এেদর কারেণ বাংলােদেশর সরকাির ও বসরকাির মহেল আর কান
কাজই দূনীিতর মত এতটা ব াপক ভােব হয়িন। আর এ িমথ া চচার আসল
হল দেশর রাজৈনিতক নতা ও বুি জীবীরা। দশেক আজও িবভ
রাখার মুল
ও তারা।
শখ মুিজব িবশ টাকা মণ দের চাল খাওয়ােনার নাম কের ৭০এর
িনবাচেন ভাট িনেয়েছন, িক
মতায় এেস ৫০০ টাকা মণ দের
খাইেয়েছন। ভাট িনেয়েছন গণতে র কথা বেল, অথচ মতায় এেস
ব দলীয় গণতাি ক রাজনীিতেক িনিষ কেরেছন। কােয়ম কেরেছন
একদলীয় বাকশালী শাসন। বাক াধীনতার কথা বেলেছন,িক সকল
িবেরাধী প - পি কােক িনিষ কেরেছন। শখ মুিজব আইেনর শাসেনর কথা
বেলেছন অথচ িবনািবচাের বামপি নতা িসরাজ িসকদারেক রি বািহনী
িদেয় হত া কিরেয় পালােমে ট দঁািড়েয় বেলেছন, “ কাথায় আজ িসরাজ
িসকদার?” বাংলােদেশর ইিতহােস এই হল সরকাির ভােব থম িবচারবিহঃভূত হত া- যার ঘাষণা িদেলন খাদ শখ মুিজব। যিদও আওয়ামীবাকশালী ক াডারেদর হােত মােঠময়দােন হাজার হাজার হত াকা ড
ঘেটেছ,তেব স েলা ঘেটেছ বসরকািরভােব। শখ মুিজেবর শত শত িমথ া
ওয়াদার রাজনীিতর এ হল কেয়কিট নিজর। অথচ রাজনীিত থেকই িনধািরত
হয় দেশর অ া নীিত। িমথ াচচার চেয় বড় দূনীিত আর িক হেত পাের?
রাজনীিত তাই িমথ ািনভর তথা দূনীিতিনভর হেল দেশ ও শাসেন দূনীিতর
াবন
হেব সিটই িক াভািবক নয়? এ জ ই ব দেশ কান ম ী
িমথ াবাদী মািণত হেল স ধু ম ী ই হারায় না, আদালেত সা
দওয়ার
সামথও হারায়। মুসিলম দেশ এমন ব ি সরকার ধান বা আিম ল
মািম ন হওয়া দূেরর কথা সাধারণ সরকাির কমচাির হওয়ার যাগ তাও
রােখ িক? অথচ বাংলােদেশর রাজনীিতেত য ব ি িট শত িমথ ার জ িদল
তােক জািতর িপতা করার উেদ াগ হয়। কান িবেবকবান জািত িক সিট
মেন নয়? আদালত এমনিক নৃশংস খুিনর িব ে ও িমথ া বলার অিধকার
দয় না। কারণ আদালেত িমথ া বলা
হেল মৃতূ ঘেট ায়- িবচােরর।
ফেল অস ব হেয় পেড় ায়- িবচার- িনভর সভ তর সমাজ- িনমাণ। আর
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ইিতহাস লখার কাজ তা িবচারেকর কাজ। িবচারক যমন আদালেত বাদীিববাদীর উভয় পে র কথা শােনন তমিন ইিতহাস লখকেকও ই পে র
কথাই িলিপব করেত হয়। অথচ বাংলােদেশ সিটই হয়িন। দেশ যারা
ইসলােমর পে র শি এবং যারা ১৯৭১ য় বাংলােদেশর সৃি র িবেরাধীতা
করল তােদর কান কথােকই ইিতহােসর বইেয় ান দওয়া হয়িন। এটা িঠক,
একা ের তারা পরািজত শি । িক িনভরেযাগ ইিতহােস পরািজতেদরও
তা ান থােক। নইেল স ইিতহাস হণেযাগ হয় িক কের? কারণ ইিতহাস
তা কান দেলর নয়, কান িবিজত পে রও নয়। এিট সবদেলর ও
সবজেনর। নইেল স ইিতহাস ান পায় আবজনার েপ। যমন ঘেট
আদালেত িমথ া সা ীর ভােগ । িবপ পে র লােকরাও য দশে িমক
নাগিরক, তােদর অিভমত এবং তােদর িচ ােচতনারও য ঐিতহািসক
আেছ সিট তােদর রিচত ইিতহােস ীকার কের নওয়া হয়িন। বরং তােদর
িচি ত করা হেয়েছ ঘাতক ও গণ ষমন েপ। অিভধান খুঁেজ খুঁেজ সবেচেয়
ঘৃণাপূণ শ েলা তােদর চির হানীর জ
বেছ নওয়া হেয়েছ। এভােব
জাতীয় জীবেন িবভি ও র ঝরা ত েলােক ায়ী প দওয়ার সবা ক
চ া করা হেয়েছ। ফেল একা রেক িঘের জািত কাযতঃ িবভ হেয়েছ ি জািতেত। যমনিট িছল ১৯৪৭- পূব ভারেত। এমন িবভি েত একমা শ ই
খুিশ হেত পাের। ফেল বাংলােদেশর এ অব া দেখ ভারেতর ায় েযাগ
স ানীেদর এখন আনে ডুগডুিগ বাজােনার িদন। জািতর এ িবভ অব ায়
তােদর মদদপু রা তা শী একিট র া লড়াইেয়রও ডাক িদে । ভাবেছ
এখনই তােদর মা ম সময়। একা েরর চ ড র
েয়র পরও তারা য
তৃ হয়িন বরং আেরা র চায়, এ হেলা তার মাণ। গণত উপহার িদেত না
পারেল িক হেব, জাতীয় জীবেন এমন র ঝরা িবভি ই আওয়ামী লীেগর
সবেচেয় বড় অবদান। অথচ িবে অ েদর ইিতহাস িভ তর।
মািকন যু রাে র গৃহযুে উভয় পে ব হাজার মা ষ িনহতও
হেয়িছল। অথচ যু েশেষ িবেরাধীপে রও জনােরলেদর বীেরর মযাদা িদেয়
বরণ করা হেয়িছল। তােদরেক হত া বা কারা
করা হয়িন। যু াপরািধও
বলা হয়িন। বরং তােদর ছিব
াভের মািকন যু রাে র যা ঘের রাখা
হেয়েছ। আটলা টা শহেরর পাহােড়র গােয় তােদর ছিব খাদাই কের
িচরভা র কের রাখা হেয়েছ। পার ািরক া েবাধই তা একিট জািতর
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জীবেন সংহিতর জ
দয়। িবপে র িব ে ঘৃনা ছিড়েয় জাতীয় জীবন
শাি ময় হয়। অথচ শখ মুিজব ও আওয়ামী লীগ সিটই কেরেছ। এবং সিট
তােদর জ ও কল াণকর হয়িন। ১৫ ই আগে র জ তা তারা এভােবই
িদেয়েছ। জাতীয় জীবেন যখনই কান
পূণ িস া নওয়ার সময় আেস
তখন িতিট নাগিরকই একই রকম িস া নয় না। িক স কারেণ কাউেক
ঘাতক, দেশর শ বা জনগেণর শ বলা যায় িক? ১৯৭১এ জনাব
ল
আমীন,শাহ আিজজুর রহমান,খান আ ুস সবুর,ফজলুল কােদর
চৗধুির, মৗলভী ফিরদ আহেমেদর
ায় ব
নতা এবং মুসিলম লীগ,
জামায়ােত ইসলািম, নজােম ইসলািম,জিময়েত ইসলািম,কৃষক- িমক
পািট,আ ুল হেকর পূব পািক ােনর কমু িন পািটর ায় ব দল এবং ব
িনদলীয় আেলম- উলামা, ইমাম, কিব- সািহিত ক, বুি জীবী, িশ ক,
আইনজীবী এবং সামিরক ও বসামিরক ব ি তখন শখ মুিজব ও তার দল
থেক িভ তর িস া িনেয়িছল। িক স জ িক তােদরেক ঘাতক বলা
যায়? মুিজব বািহনী যমন অ তুেল িনেয়িছল তােদরও তখন পািক ান
বঁাচােত অ তুেল িনেয়িছল। পািক ান িছল তােদর িনেজেদর দশ, যমনিট
িছল পা াবী, িসি , পাঠান ও বলুচেদর। িনেজেদর দশ বঁাচােত য ব ি
জীবন িদেত রািজ তােক িক অ েদর দালাল বলা যায়? অথচ বাংলােদেশর
ইিতহােস তাই বলা হেয়েছ।
ইিতহােসর রচনাকািরগণ য ধু প পাত
তাই নয়, অিত
িতিহংসাপরায়ন ও
চীপূণ এিট হল তার নিজর। অথচ ১৯৪৭ সােল
পািক ান িত ার পর কায়েদ আযমসহ মুসিলম লীগ নতােদর মানিবক
ণিট চােখ পড়ার মত। সিদন মনর ন ধেরর মত কংে েসর যসব শত
শত নতা- কমী সবশি িদেয় পািক ান িত ার িবেরাধীতা কেরিছল
তােদর কাউেকই জেল পাঠােনা হয়িন। কাউেক দালাল বলা হয়িন। তােদর
নাগিরগক ও হরন করা হয়িন। তােদর ঘরবাড়ী লুটতরাজ ও দখল করা
হয়িন। বরং তারা সংসেদ স ােনর সােথ বসা এবং স সােথ মি হওয়ার
মযাদা পেয়িছেলন। অথচ বাংলােদশ সৃি র িবেরাধীতাকািরেদর হয় িনমম
ভােব হত া করা হেয়েছ অথবা কারাব ী করা হেয়েছ। জনাব মৗলবী ফিরদ
আহ েদর মত খ াত রাজৈনিতক নতােক হত া কের ম করা হেয়েছ তার
লাশেক। মুসিলম লীগ সভাপিত জনাব ফজলুল কােদর চৗধুিরেক াণ িদেত
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হেয়েছ ঢাকার কারাগাের। ব িনরীহ আেলম, ইমাম, মা াসার িশ ক ও ছা
এবং হাজার হাজার রাজাকারেদর হত া করা হেয়েছ। তােদর ঘরবািড় লুট
করা হেয়েছ। অেনেকর নািগরগক হনন করা হেয়েছ। আওয়ামী লীেগর
নতারা য কতটা িবেবকশূণ ও মানবতাশূ ,এসব হল তার দলীল। এ েলা
বাংলােদেশর ইিতহােসর অিত
পূণ ঘটনা। অথচ ইিতহােসর বইেয় এসব
ঘটনা কান িববরণই নই। যারা মুি বািহনীর হােত এভােব াণ িদল
বাংলােদেশর ইিতহােস ও সরকাির পিরসংখ ােন কাথাও তােদর কান
উে খ নাই। স বতঃ শখ মুিজেবর মেধ সিদন যিট বল ভােব কাজ
করিছল তার িনজ অেযাগ তার ভীিত। য ব ি সঁাতার জােন না স সমূে
নামেত ভয় পায়। স খঁােজ হঁাটু পািনর খাদ। শখ মুিজবর যাগ তা িছল না
বাংলােদেশর মত একিট ছাট দশ পিরচালনার। মতায় আসীন হওয়া মা
সিট মাণও কেরেছন। বাংলােদেশর হাজার হাজার বছেরর সম ইিতহােস
যা ঘেটিন িতিন সিটই দশেক উপহার িদেয়েছন। সানার বাংলােক িতিন
িভ ার ঝুিলেত পিরণত কেরেছন। অ রা না জানেলও িতিন জানেতন
পািক ােনর মত িবিভ ভাষাভািষ িনেয় গিঠত সব বৃহৎ এ মুসিলম রা িটর
শাসনভার চালােনা যাগ তা তার নাই। সিটেক ভেঙ সিটেক তার সামেথর
উপেযাগী করা স বতঃ তার বড় উে
িছল। ু কীট যমন ু খাদ
কণােক খুঁেজ তমিন দশা ু মােপর মা ষেদরও। গড়া নয়, ভা াই তােদর
অহংকাের পিরণত হয়। মুসিলম িব আজ য ভােব িবভ ,শি হীন ও
ই তহীন তা তা এসব ছাট চতনার ছাট ছাট ব ি েদর জ ই।
_________________________
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অধ ায় ৩: ইিতহাস ভরপুর প পাত

তায়

পুিলশ, উিকল বা িবচারেকর ভূিমকায় নামা ইিতহােসর লখেকর কাজ নয়।
ঘটনা ঘেট যায়। স ঘটনার প - িবপে র িনরেপ িবচােরর দায়ভার
িতিট ব ি র। িযিন ইিতহাস লেখন তার দািয় , স িবচারকােয ব ি েক
ব িন তথ িদেয় সাহায করা। িক বাংলােদেশ ইিতহাস লখকেদর বড়
ব থতা এবং স সােথ বড় অপরাধ হল, পাঠেকর সামেন িনরেপ তথ তুেল
ধরেত তারা ব থ হেয়েছন। বরং িনেজরাই বাদী, িনেজরাই পুিলশ, সরকাির
উিকল ও সরকাির ম ািজে েটর ভূিমকায় নেমেছন। িমথ া ও বােনায়াট তথ
িদেয় ঘটনার িবচাের জনগণেক ভািবত করার চ া কেরেছন। তারা এক
পে র চ ড ণকীতন ও অপর পে র চির হনন কেরেছ। ইিতহােসর
িবচার েত েকর কােছই িভ িভ । কারণ,এখােন কাজ কের ব ি র িনজ
িচ া- চতনার মেডল। তাই একই ঘটনার রায় ব ি েত ব ি েত িভ তর
হয়। িহেরািসমা ও নাগাসািকেত আণিবক বামা িনে েপর পর এক পে র
কােছ সিট ধু য নয়, উৎসবেযাগ ও গণ হেয়েছ। ইরােক ইে া- মািকন
যৗথ আ াসন, হত া ও বামাবষণ ইরাকীেদর কােছ যত িন ুরই হাক,
মািকন যু রা , ি েটন ও তােদর িম েদর কােছ গণ হে সভ তা ও
গণতে র িনমােণ অিত মহৎ কম েপ। মািকন িসেড ট বুশ ও সােবক
ি িটশ ধানমি
য়ােরর এ িনেয় কত অহংকার! এমন হত াকাে ড
িনেয়ািজত িনজ দেশর িনহত যা ােদরেক তারা জাতীয় বীর মেন কের এবং
এ মহৎ কম(?) জাির রাখেত ইরােক তারা শত বছেরর জ
স
মাতােয়েনর কথাও বেল, যমনিট মািকন
িসেড ট িনবাচেন
িরপাবিলকান াথী জন ম ােকইন বেলেছন।
এমন িট িভ ধরেনর রায় এেসেছ একা েরর লড়াই িনেয়ও। তখন
িট িভ ও স ূণ িবপিরত মুখী চতনা কাজ কেরিছল। একিট িছল বা ালী
জাতীয়তাবাদী চতনা। স চতনায় পািক ান ভা া, পািক ানপি এবং
অবা ালীেদর হত া ও তােদর ঘরবাড়ী ও দাকানপাট দখল নওয়া ায
কম গণ হেয়িছল। ল ল অবা ালীেক তােদরেক বাড়ী থেক উে দ কের
বি েত পািঠেয় দওয়াও কান প অ ায় মেন হয়িন। য কান সভ আইেন
জবরদখলমূলক এমন কাজ জঘ অপরাধ। অথচ বাংলােদেশর মতাসীন
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রাজৈনিতক দল ও সরকাির শাসেনর কােছ তা অিতশয় বীরে র মেন
হেয়েছ। স বীরে র পুর ার প এসব স ি র জবর দখলকািরেদরেক
সরকার িনজ হােত মািলকানার দিলল পঁৗেছ িদেয়েছ। অথচ একা েরর
ইিতহােস এসব ঘটনার উে খ নই। অবা ালীেদর উপর এমন িনযাতেনর
িববরণও নাই।
কান দেশ ব াপক হাের প িনযাতন হেল সিটও খবর হয়। িক
বাংলােদেশ কেয়ক ল অবা ালীর উপর য িন ুর িনযাতন হল তার কান
িববরণ দশিটর ইিতহােসর বইেত ানই পল না। তাই বাংলােদেশর িলিখত
ইিতহাস ধু প পাত
এবং সত বিজতই নয়, অপূণা ও। বরং যারা
সিদন িবে র সববৃহৎ মুসিলম দশিট ভা েত অমুসিলম কােফরেদর অ
িনেয় যু করেলা ও ব মুসিলম হত া করল তারা িচি ত হেয়েছ সবকােলর
সবে
বা ালী েপ। অব
বা ালী জাতীয়তাবাদী চতনায় এমনিটই
াভািবক। কারণ, এখােন িনেরট বা ালী হওয়া এবং অ যারা বা ালী তা
স পৗ িলক কােফর বা নাি ক কিমউিন
হাক তােদর সােথ একা
হওয়াটাই
পায়, মুসলমান বা প ান- ইসলািমক হওয়া নয়। তাই এ
ইিতহােস বা ালী যুবেকরা কন িবপুল সংখ ায় মুি েযা া হল সিট িবশদ
ভােব আেলািচত হেলও ল ল বা ালী স ান কন াধীন বাংলােদেশর
িবেরাধীতা করল, কন তারা রাজাকার হেয় পািক ােনর একতা র ায়
িনযাতীত হল, এমনিক াণও িদল তার একিট দশনগত বা ত গত িবে ষণ
এ ইিতহােস পাওয়া যায় না। কনই বা দেশর িতিট ইসলাম দল ও ায়
িতিট ইসলামী ব ি
ও আেলম তােদর িবেরাধীতা করল তারও কান
বুি বৃি ক ও দশনগত িববরণ তারা দয়িন। বরং এ ইিতহােসর লখকগণ
তােদরেক িচি ত কেরেছ পা াবী সিনকেদর দালাল ও নারী সরবরাহকাির
েপ। এ অিভেযাগ থেক এমনিক ইসলািম দলসমূেহর বীণ নতা- কমী ও
আেলমেদরও তারা রহাই দয়িন। এভােব িতপে র চির হানীর কান
েযাগই তারা ছােড়িন। স সমেয়র রাজৈনিতক দল িলর মেধ পািক ান
ভা ার পে িছল আওয়ািম লীগ, াপ ও কিমউিন পািট। এপ িট িছল
মূলতঃ দেশর ব ল পিরিচত নাি ক কিমউিন ,ধেম অি কারশূণ
জাতীয়তাবাদী ও িহ সংখ ালঘুেদর সি িলত কায়ািলশন।
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১৩শত বা ১৪শত বছর আেগ আরবী, ফাসী, দী, তুিকভাষী অধু িষত িবশাল
মুসিলম রা ভা ার কাজ কউ যিদ এভােব তৎকালীন কােফরেদর সােথ
কায়ািলশন কের করেতা তা হেল তােদরেক িক বলা হত? মুসলমানেদর রা
ভা ার কাজ যুেগ যুেগ য হয়িন তা নয়,তেব কান কােলই তা ধম াণ
মুসলমানেদর প থেক হয়িন,হেয়েছ কােফর ও মুনািফকেদর প থেক।
সবেশেষ হেয়েছ ি িটশ উপেনিবিশক শি র ারা যারা আরব িব েক
িবেশরও বশী টুকরায় ভংেগেছ। ঈমানদার মুসলমান কােফরেদর অ কঁােধ
িনেয় যু কেরেছ এমন নিজর নই। রা দূের থাক, ইসলাম কােরা ঘর
ভাঙেতও অ মিত দয় না।
মুসলমান হওয়ার অথ ধু আ াহর ইবাদত করা নয়। আ াহ ও তঁার
রাসূেলর উপর িব ােসর সােথ অ ঈমানদার মুসলমানেকও আপন ভাই
েপ গণ করেত হয়। অ মুসলমান য তার াণি য় ভাই সিট তার িপতা,
পীর বা নতার কথা নয়,এ ঘাষনািট এেসেছ মহান আ াহর প
থেক।
াণি য় ভাইেক দখা মা একজন ব ি র িতি য়ািট কমন হয়? সিক
তােক মারেত উ ত হেব। তােক ঘর থেক নািমেয় িদেয় তার ঘর িনেজ
দখল িনেব? অথচ ঈমােনর দাবী, ভাইেক দেখ তার মুখই ধু হাসেব না
আ াও আনে আে ািলত হেব। অ ের য ঈমান আেছ এিট তা সিটরই
ইি ডেকটর বা িনেদশক। মুসিলম হওয়ার অথ ধু নামাযী হওয়া নয়, িনজ
ভাষা, িনজ গা ও িনজ ভূেগােলর সীমানা িডি েয় অ ভাষা ও অ
ভূেগােলর মুসলমােনর সােথ একা হওয়াও। এিটই ইসলােমর িব ভাতৃ ।
মিদনার আউস ও খাজরাজ গা য় শতশত বছর ব াপী পর র যু
কেরেছ। মুসলমান হওয়ার সােথ সােথ স আ ঘািত যু থেম যায়, গেড়
ওেঠ অটুট াতৃ । তঁারা ভাই েপ হণ কেরিছল ম ার মাহািজরেদরেক।
িনেজর একমা স ল ঘরখািনও ঘরহীন মাহািজর ভাইেদর সােথ তারা ভাগ
কের
িনেয়িছল।
পূব
পািক ােনর
মুসলমােনরাও
সিদন
মীরপুর, মাহা দপুেরর ায় ায় িত জলায় িবশাল িবশাল এলাকা ছেড়
িদেয়িছল িহ ান থেক আগত তােদর িনযািতত মাহািজর ভাইেদর
বাস ান িনমােণ। তােদর মােঝ দাষ িট য িছল না তা নয়। দাষ িটপূণ
মা েষর সংখ া িক বা ালীেদর মােঝ কম? িক স জ িক একিট ভাষার
মা েষর িব ে অত াচাের নামেত হেব? আ াহতায়ালা মুসিলম উ াহর
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বণনা িদেয়েছন সীসাঢালা দওয়াল েপ। কারআেনর ভাষায় যা হেলা
“বুিনয়া ম মার স”। মুসিলম উ াহর জ এিটই হল মহান আ াহর
কাি ত মেডল। িতিট মুসলমােনর কাজ, স কাি ত মেডল িনমােণ পিরপূণ
আ িনেয়াগ। ইসলােম এিট উ তর ি হাদ। নবীজীর (সাঃ) যুেগ এমন কান
সাহাবী িছেলন না যারা এ ি হােদ িনেজেদর ম,অথ ও মধার িবিণেয়াগ
কেরনিন। শতকরা ৭০ ভােগরও বশী সাহাবী এ কােজ শহীদ হেয়েছন।
অপর িদেক য কান িবি তা মুসিলম উ াহর সীসাঢালা দওয়ােল ফাটল
ধরায়। তাই এিট হারাম। একাজ ধু ইসলােম ানশূণ ও চতনাশূণ েদর
হােতই স ব। এমন অ তার কারেণই ১৯৭১ এ পািক ান ভা ার কাজিট
জািতয়তাবাদী স লাির শি আন িচে ও উৎসব- ভের কেরেছ। িক
ইসলােমর পে র শি তা থেক সযে দূের থেকেছ। বরং চ া কেরিছল
দশিটর হফাজেত। ১৯৭১এ ইসলােমর পে র শি কন পািক ােনর প
িনল এিট হল তার দাশিনক িভি । মুসলমান হওয়ার আেরক দায়ব তা হল,
তােক অ সরণ করেত হয় ইসলােমর তথা কারআেন বণীত আ াহর
মেক। যিদ সিট সংখ াগির জনগেণর রােয়র বা অিভমেতর িবেরাধীও
হয়। পিব কারআেন আ াহতায়ালা নবী করীম (সাঃ) ক বেলেছন,
"ওয়া ইন তুিত আকছারা মান িফল আরেদ ইউিদ ুকা আন সািবিল াহ"
অথঃ "এবং আপিন যিদ এ জিমেন বসবাসকাির সংখ াগির মা ষেদর
অ সরণ কেরন তেব তারা আপনােক আ াহর পথেক সিরেয় িব াি র পেথ
িনেয় যােব।"
অথচ যারা স লার এবং যারা ইসলামী চতনাশূণ তােদর দাবী
'জনগণ কখনও ভূল কের না'। তােদর এ দাবী য কতটা িমথ া ও কারআনিবেরাদী সিট িক কারআেনর এ আয়াত শানার পরও বুঝেত বঁাকী থােক?
আর জনগণ য িস া িনেত কত বড় িবশাল ভূল কের সিট িক বাংলােদেশর
জনগণ এরশােদর মত বৃ েদর িবপুল ভািট িবজয়ী করার মধ িদেয় বার
বার মাণ কেরিন? সংখ াগির মা ষই িক িহটলার বা বুেশর ায় নরখাদক
প েদর িনবািচত কেরিন? মুসা (আঃ) িব ে িফরাউেনর পে অ ধেরিন?
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সংখ াগির মা েষর িব ে অব ান িনেয়িছেলন ইসলােমর নবী হযরত
মহ দ (সাঃ)ও। ম ার স সংখ াগির মা েষর চ ড িবেরাধীতা ও
বয়কেটর কারেণই নবীজী (সাঃ) ক মাতৃভূিম ত াগ কের মিদনায় িহজরত
করেত হেয়িছল। মুসলমান হওয়ার অথই হল, িশকড়হীন কচুিরপানা বা
খড় েটার মত গণ- ােত ভেস যাওয়া যােব না। বরং শত বাধা- িবপি
সে ও যিট ইসলাম ও মুসলমােনর জ কল াণকর সিটর উপর অটল
থাকেত হেব। আর িনয়ার সব বৃহৎ মুসিলম রা িট িবনাশ করার মেধ
ভারত ও তার িত ব ুভাবাপ ব ি গণ কল াণ দখেলও ইসলািম
চতনাশূণ ব ি রা সিটর মহা কল াণই দেখেছ। তাই পািক ান ভা ার
চ ড িবেরাধীতাও কেরেছ। যারা ৭১- এ পািক ােনর প িনেয়িছেলন,
তােদরেকও সিদন জীবেনর চ ড ঝুঁিক িনেত হেয়িছল। তারা জানেতে◌া
পািক ােনর প
নওয়ার অথ ভারতীয় এেজ ট ও আওয়ামী কমীবািহনীর
হামলার মুেখ তােদর পড়েত হেব। তােদর ঘরবািড় ও দাকান- পাট লেব
এবং িনেজেদরও িনহত হেত হেব। এবং সিট যু চলাকালীন ৯ মােস এবং
১৬ িডেস েরর পর মািণতও হেয়িছল।
কথা হল, এমন চতনাসমৃ আ ত াগী মা ষেদরেক িক দালাল ও
নারী সরবরাহকাির বলা যায়? অথচ দেশর ভারতপি
লারগণ সিটই
অিবরাম ভােব বলেছ। অব এিট য তারা িবেবেকর তাড়নায় বলেছ তা
নয়,তারা ব ব ত হে শ পে র রাজৈনিতক অিভলাষ পুরেণ। পি মা
ওিরেয় টািল রা এককােল চুর বই িলেখেছ ইরানীেদর এ কথা বুঝােত য
আরবরা তােদর উপর অকথ িনযাতন ও কা ড হত াকা ড চািলেয়েছ।
এেদরই আেরক দল আবার বই িলেখেছ আরবেদর বুঝােত য ইরানীরা
কতটা বণবাদী,আরবিবে ষী ও ষড়য কাির। এভােব ই ভাষাভািষ মা েষর
মােঝ িবেভদেক অিতশয় গভীর ও িতিহংসাপূণ কেরেছ। ধু তাই
নয়,সংঘাতেক র া করেত ই প েক যমন অ িদেয়েছ তমিন
িশ ণও িদেয়েছ। আর এেত আরব- ইরানী িবেভদ যমন বেড়েছ তমিন
বেড়েছ মুসিলম উ াহর বলতা। একই কাজ কেরছ তুিকেদর িব ে ও।
ভারতীয় ও পি মা লখকগণ একই কাজ করেছ দি ণ এিশয়ায়। তারা
বাংলােদেশ অবা ালী মুসলমানেদরেক শাষক,িনযাতনকাির ও খুিন িহসােব
পশ করেছ। অথচ এ কথা িলখেছ না পূব পািক ােন অবা ালী মুসলমােনরা
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যত কলকারখানা গেড়েছ বৃিটশ তােদর ১৯০ বছেরর শাসেন হাজার ভােগর
এক ভাগও কেরিন। পািক ােনর ২৩ বছের সিট এমনিক বা ালী
পুিজপিতরাও কেরিন। অপরিদেক ভারত ও পািক ােনর অবা ালীেদরেক
বুঝাে বা ালীরা কতটা দূনীিতপরায়ন,কলহ বন ও অবা ালীিবে ষী সিট।
ফেল বাংলােদেশর মা ষেদর ব ু েপ হন করেত পারেছ না পািক ান ও
ভারেতর অবা ালী মুসলমানরা। এ চার পঁৗেছ গেছ মধ ােচ ও। ফেল
আছড় পড়েছ বাংলােদেশর ম বাজােরও। ভাষা, গা , অ ল, জলা বা
পিরবােরর িভি েত য ব ন গেড় উেঠ সিট িনেরট জােহিলয়াত। ইসলােমর
আগমন ঘেটেছ এমন জািহিলয়াতেক িনমূল করেত,পিরচযা িদেত নয়।
মুসিলম চতনায় ইসলাম য কতবড় িব ব এেনিছল তার পিরচয় পাওয়া যায়
হযরত আবু বকর (রাঃ) এর উি
থেক। ইসলাম হেণর পর একবার
হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পু তঁােক বেলিছেলন, “আ াজান,বদেরর যুে
আিম িতন বার আপনােক আমার তরবািরর সামেন পেয়িছলাম। িক আপিন
আমার ে য় িপতা। শশেব আপনার কত হ- আদর পেয়িছ। সিট
িতবার মেন পড়ায় আঘাত না কের িতবারই সের দঁািড়েয়িছ।” েন হযরত
আবু বকর (রাঃ) বলেলন, “পু , যিদ তামােক আিম একিট বার তরবািরর
সামেন পতাম,িনি ত ই টুকরা কের ফলতাম।”
হযরত আবু বকর (রাঃ) যা বেলেছন তা হল িনেরট ঈমানদািরর
কথা। আর তঁার পু যা বেলেছন সিট জােহিলয়াত। জােহল ব ি ভাষা, বণ,
ভৗেগািলকতা, পিরবার বা গাে র মেধ স ক খঁােজ। জািতয়তাবাদ তাই
আধুিনক নয়,বরং সনাতন জােহিলয়াত। প ান- ইসলািমক চতনার িব ে
এিট ব িধ। মুসলমান রা িলেত িবেভদ ও ভা ন ছাড়া এিট আর কান
কল াণিট কেরেছ? যখােন এ জােহিলয়ােতর িবকাশ ঘেটেছ সখােন
আ ঘািত র পাতও ঘেটেছ। এক রা ভে জ িনেয়েছ ব রাে । এ
ভােব বেড়েছ ু তা এবং ীণতর হেয়েছ িব শি
েপ মুসলমান উ াহর
উ ােনর স াবনা। অপর িদেক যখােনই ইসলােমর মৗিলক িশ ার িবকাশ
ঘেটেছ সখােনই বেড়েছ প ান- ইসলািমক চতনা। তখন নানা ভাষাভাষী
মুসলমােনর মােঝ একতাও গেড় উেঠেছ। ১৯৪৭ পূব ভারেতর মুসলমােনর
মােঝ সিটই হেয়িছল। ফেল বা ালী, িবহারী, পা াবী, িসি , পাঠান সবাই
কঁােধ কঁাধ লািগেয় এক রাে র িনমাণও কেরেছ। বা ালী মুসলমানগণ সিদন
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ভারত থেক আসা তােদর ভাইেদর জ সব কার সাহায কেরেছ। এমন
াতৃে জুেট মহান আ াহতায়ালার িত ত সাহায । আ াহর স
নয়ামেতর বরকেতই বৃিটশ সা াজ বাদ ও ভারতীয় িহ কংে েসর যৗথ
িবেরাধীতার মুেখ িতি ত হেয়িছল িবে র সববৃহৎ মুসিলম রা পািক ান।
নইেল িনর ও প াদপদ মুসলমানেদর পে িক স ব হত িবে র সববৃহৎ
মুসিলম রাে র িনমাণ? লতান মুহ দ ঘািরর হােত িদি িবজেয়র পর
উপমহােদেশর মুসিলম ইিতহােস এিটই হল সবেচেয়
পূণ ঘটনা এবং
সবেচেয় বড় িবজয়। অথচ একা েরর ইিতহােস এমন
পূণ ঘটনার
কান উে খই নই। বরং পািক ানেক বলা হেয়েছ ি িটশ ঔপিনেবিশক
শি র এক সাম দায়ীক সৃি । বলা হেয়েছ পি ম পািক ােনর উপিনেবশ।
অথচ য মুসিলম লীগ পািক ান গড়েলা তার জ ও পিরচযা িদেয়িছল
বাংলার মুসলামােনরা। স িত ানিট জে ঢাকায়। এবং সিট ঢাকার নবাব
সিলমু াহ নতৃে । ১৯৪০ সােল মুসিলম লীেগর লােহার সে লেন িযিন
পািক ান
াব উ াপন কেরন িতিনও িছেলন বাঙালী মুসলমান শের বাংলা
ফজলুল হক। নানা ব থতার মােঝ বাংলার মুসলমােনরা অ তঃ এ িবষয়িটেক
িনেয় গব করেতা পারেতা। িক িবকৃত ইিতহাস রচনার নায়কগণ স গেবর
িবষয়িটেকও ভূিলেয় িদেয়েছ। গেবর িবষয় েপ পশ কেরছ ুিদরাম,
সূযেসনেদরেক। অথচ বাংলার সংখ াগির মুসলমান অিধবাসীেদর িত
তােদর কান অি কারই িছল না। বরং িছল চ ড অ িবে ষ।
পািক ান গড়া হেয়িছল ধু উপমহােদেশর মুসলমানেদর কল ােণ
নয়, বরং সখােন
পেয়িছল িবে র মজলুম মুসলমানেদর াথ
সংর েণ শি শালী ভূিমকা নওয়ার িবষয়িটও। পািক ান স কাি ত
ভূিমকা পালেন ব থ হেয়েছ। অ েদর িক সাহায করেব, দশিট িনেজই িটেক
থাকেত পােরিন। িক স ব থতার জ
ধু পি ম পািক ানীেদরেক দায়ী
করা যায়? পািক ােনর সংখ াগির জনসংখ া পূব পািক ানী হওয়ার কারেণ
স ব থতার জ সবেচেয় বশী দায়ী হল পূব পািক ানীরা। সংখ াগির
হওয়ার কারেণ অেনেক ি েকট,হিকর িটেমও সংখ া পািতক খেলায়াড়
নওয়ার দাবী তুেলেছ। িক স জ
য ভাল খলারও েয়াজন রেয়েছ স
অ ভব কেরিন। এবং সিট ায় সবে ে । িঠকমত খেলিন কান
খলাই। রাজনীিতর খলায় ১৯৫৪ সােলর যু
ে টর সদ গণ তা সংসদ
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খুেনাখুিনও কের ফলেলা। িবভি র সূ
েলা খুঁেজ খুঁেজ দা া ও লুটপােটর
েযাগ খুঁেজেছ। তাই বা ালী- িবহারী দা ার জ দওয়া হেয়েছ আদমজী
জুটিমেল। অথচ দা ার সবেচেয় উবর
িছল করাচী। সখােন
িসি , মাহািজর,পাঠান,পা াবী ও জরািত ভাষাভািষ িবপুল সংখ ক মা েষর
বসবাস। এ শহরিটেত বাস কের কেয়ক ল বাঙালীও।মুসিলম িবে র আর
কান শহের এত িভ তা ও এত বিচ
নই। পি ম পািক ােনর
পা াবী,িসি ,পাঠান, বলুচ ও মাহািজর মুসলমােনরা তােদর ভাষা, পাষাকপির দ, খাদ ও নৃতাি ক িভ তা সে ও এখনও এক অখ ড রাে র মােঝ
বসবাস করেছ। িনেজেদর মাতৃভাষা নয় এমন একিট ভাষা উ েক তারা রা
ভাষা েপ বরণ কের িনেয়েছ। ইসলােমর গৗরব যুেগও মুসলমােনরা সিটই
কেরিছল। িবে যারা থম কাগজ আিব ার করেলা,নবীজীর (সাঃ) জে র
কেয়ক হাজার বছর আেগ যারা ভাষা ও ভাষািলিপর জ িদল, সা াজ
গড়েলা, িপরািমেডর ায় িব য়কর ইমারত গড়েলা তারাও িনজ ভাষা ছেড়
িদেয় আরবী ভাষােক বরণ কের িনেয়িছল। একিট জনেগাি িব শি ও
িব সভ তা েপ িত া পায় তা এভােবই। শত শত নদী যমন সাগের
িমেশ তােক িবশালতা দয়, তমিন একিট জািতও। ইসলােম উ াহর য
ধারণা তার মূল কথা তা এিটই। পািক ান তার জ
থেকই ভারতীয়,
বামীজ, আফগানসহ নানা দেশর মুসলমানেদরেক আপন নাগিরক েপ বরণ
কের িনেয়েছ। মুসিলম িবে র ৫৭িট দেশর মােঝ পািক ানই একমা দশ
যখােন চারিট রােজ র বা েদেশর িভ ভািষ মা ষ এক অিভ রাে র
পতাকা তেল বাস করেছ। অথচ িবভি ও ভাতৃঘাতী সংঘাতই আজেকর
মুসলমােনর ধানতম নিতক রাগ।
আরবরা একই ভাষা ও একই ধেমর হেয়ও আজ ২২ টুকরায়
িবভ । ফেল প ান- ইসলািম চতনার িদক িদেয় সম িবে পািক ান
আজও অন । বাংলােদেশ কেয়ক লাখ রািহ া ও িবহারী মাহািজর
িনদা ন অবেহলা ও দশার িশকার। অথচ পািক ােন আ য় িদেয় আেছ ৩০
লাখ আফগান মাহািজরেক িবগত ৩০ বছেররও বশীকাল ধের।
আফগািন ােন আ াসী সািভেয়ত হামলার িব ে দীঘ ১০ বছেরর
র া য়ী লড়াইেয় পািক ােনর নাগিরকগণ স লড়ােয় িবশাল ত াগ ীকার
কেরেছ। হাজার হাজার পািক ানী মাজািহদ আফগানেদর সােথ কঁােধ কঁাধ
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িমিলেয় লেড়েছ। এমনিক পািক ােনর
িসেড ট িজয়াউল হকেক াণও
িদেত হেয়েছ,এবং সিট সািভেয়ত রািশয়া িবেরাধী তঁার লড়া ভূিমকার
কারেণ। আজও ভারতীয় জবরদখেলর িব ে মজলুম কাি রীেদর লড়ােয়
য দশিটর নাগিরকগণ নান প সহায়তা িদেয় যােচছ তা হল পািক ান। শত
ব থতার পরও এিট িক পািক ােনর জ কম অজন? একমা এেদশিটর
মুসিলম িব ানীরাই সফল হেয়েছ আনিবক বামা আিব াের।এসব কারেণ
িবে র মুসলমানেদর কােছ এ দশিটর য িবেশষ স ান রেয়েছ তা িক
অ ীকার করা যায়?
স তুলনায় বাংলােদেশর অজন কতটু ? বাংলােদেশর সরকার
কাি ের ভারতীয় জুলুমবাজীর িব ে সামা
িতবাদ করেতও ভয় পায়।
সখােন শত শত মুসলমান মিহলা ধিষতা এবং ধষেণর পর আ েণ িনি
হেলও নীরব থােক বাংলােদেশর সরকার।িময়ানমােরর সামিরক জা ােদর
ববর হামলার িশকার স দেশর রাহীংগা মুসলমােনরা।সরকার নীরব
এে ে ও।িবে র তৃতীয় বৃহ ম মুসিলম দেশর প
থেক িতেবশী
দেশর মজলুম মুসলমানেদর িত এিটই িক দািয় পালেনর নমুনা? অথচ
ভারত থেক িছ মূল মজলুম মুসলমানেদর সববৃহৎ আ য় ল হল পািক ান।
নানা ব থতার পরও সখােন প ান- ইসলািমক চতনা য এখনও বঁেচ আেছ
এ হল তার নিজর। একা ের বা ালী- অবা ালী র া য়ী সংঘােতর পর
আজও ১০ লােখরও বশী বাংলােদশী বসবাস করেছ পািক ােন। এসব
বাঙালীেদর অিধকাংশই গেছ একা েরর পর। এিট িক প ান ইসলািমক
চতনার কারেণ নয়? ফেল একা ের পািক ানী স েদর ল
িছল
তৎকালীন পূব পািক ান থেক বা ালীর িনমূল - আওয়ামী বাকশালীেদর এ
চারণা িক িব াস করা যায়? অথচ আওয়ামী স লারেদর রিচত ইিতহােস
সিটই অিত জােরেসাের বলা হেয়েছ। তােদর রিচত ইিতহােস তুেল ধরা
হয়িন বাঙালীর ব থতা ও অেযাগ তা েলা। এ িহসাব কখনই নওয়া হয়
না,বাঙালী মুসলমানরা যতটা হাত পেত িব থেক িনেয়েছ ততটা িদেয়েছ
িক? িদেয়েছ িক এক কােলর িনজ দশ পািক ােনর িশ , বািণজ , সািহত ,
িশ া ও িতর ার উ য়েন? এমন িক খলাধুলায়? অথচ সংখ াগির
হওয়ার বােধ তােদর কাছ থেক সিটই িক পািক ােনর য পাওনা িছল
না? আদমজী,বাওয়ানী,দাউদ,ই াহানী এেস কেন পূব পািক ােন এেস
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িশ ায়ন করেব? তারা তা িছল সংখ ালঘু। সংখ াগির পূবপািক ানীেদর
িক পূিজঁ, যাগ তা ও কারগির দ তা িনেয় পি ম- পািক ানী ভাইেদর
িশ ায়েন এিগেয় যাওয়া উিচত িছল না? পি ম পািক ানী সিনেকরা এেস
কন চারকািরবারীেদর িব ে পূব পািক ােনর সীমানা পাহারা িদেব? অথচ
২৩ বছেরর পািক ানী আমেল সটাই হেয়েছ। এমনিক ১৯৫৬- এ পূব
পািক ােনর সীমা র ী বািহনীর সীমাহীন ব থতার দেখ পূব পািক ােনর
তৎকালীন িজওিস জনােরল ওমরাহ খােনর কােছ সীমা পাহারায়
সনাবািহনী িনেয়ােগর অ েরাধ কেরিছেলন তৎকালীন আওয়ামী লীগ দলীয়
মুখ ম ী আতাউর রহমান।- (আতাউর রহমান খান,২০০০)। এসব ব থতা
িনেয় আ িজ াসা িক বাঙালী বুি জীবীেদর মেন কখনও উদয় হেয়েছ? তারা
িনেজেদর ব থতার কারণ ও তার িতকােরর চ া না কের দাষ অে ষণ
কেরেছ অ েদর। আর এিটই হল সকল ব থ ব ি ও জনেগা ীর িচরাচিরত
খাসলত। া- এ াকিটভ না হেয় তারা হয় িরয়াকিটভ। বাংলােদেশ স লার
মহলিট তমন একিট অভ ােসরই পিরচযা িদেয়েছ।
ইসলােমর িব ে
জাতীয়তাবােদর বড় অপরাধ,এিট প ানইসলািমক িমশন থেক জনগণেক হিঠেয় নয়। অি কার শূণ কের
িব মুসিলেমর কল ােণ িকছু করায়। এজ ই কা ীেরর মুসলমানেদর
পরাধীনতার িবষয়িট বাংলােদেশর রাজনীিতেত কান ই ই নয়। ই নয়
িতেবিশ মায়ানমাের িনযািতত রািহ া মুসলমােনর াধীনতার িবষয়িট। পূব
পািক ােনর জনগণ ১৯৪৭এর পরপরই এমন জাতীয়তাবাদী চতনার খ ের
পের। এমন িক নতারাও জনগেণর সামেন দওয়া িনেজেদর ওয়াদার কথা
ভূেল যায়। স ওয়াদার কথা শের বাংলা ফজলুল হেকর মত ব ি ভূেল
িগেয়িছেলন সাতচি েশর আেগই। িতিন ১৯৪৬ সােল মুসিলম লীগেক
ঠকােত চরম সাম দািয়ক দল ামা সাদ মুখািজর িহ মহাসভার সােথ
কায়ািলশন কেরিছেলন। অথচ ১৯৪০এ িতিনই লােহােরর িমে টা পােক
মুসিলম লীেগর সে লেন পািক ান
াব উ াপণ কেরিছেলন। য মাওলানা
ভাষানী আসাম মুসিলম লীেগর নতা িহসােব
পূণ ভূিমকা পালন কেরন
িতিন ১৯৫৪ সােল কাগমাির সে লেন পি ম পািক ানেক শষ িবদায়
জািনেয় িদেলন। অপর িদেক শখ মুিজব পািক ান ভা ার কাজ
কেরন
ভারতীয় গােয় া বািহনীর সােথ ৪৭এর পর থেকই। রাজনীিতিবদেদর
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থেক বুি জীবীেদর অব াও িভ তর িছল না। ঢাকা িব িবদ ালেয়র
অধ াপক জনাব ডঃ শিহ াহ বলা
করেলন, “আমরা থেম বা ালী,
তারপর মুসলমান”। অথচ ব ি র বণ ও ভাষািভি ক পিরচয়িট মহান
আ াহর দরবাের
হীন। রাজহাশেরর িদন
পােব, স কতটু
সা া মুসলমান সিট। কান ভাষার কান দেশর বা কান বেণর সিট
নয়।কথা হল,আেখরােত যার মূল নই সিট ইহকােলই বা
পায় িক
কের? সিটর িপছেন মুসলমান কন তার অমূল সময় ও স দ খরচ করেব?
মুসলমােনর কােছ ভাষা বা বেণর পিরচয়িট তাই
ে র িদক িদেয় থম
হয় কী কের? মুসলমােনর কােছ তা সিটই
পায় যা মহান আ াহর
কােছ
রােখ, এবং পরকােলর মূি েত যা অপিরহায।ঈমােনর অথ তা
এই পরকাল সেচতনতা। আর এ িবপরীেত যিট, সিট হল ইহজাগিতকতা বা
স লািরজম। স লািরজেম তাই ভাষা ও বণ
পায়। বাংলার
মুসলমান রাজনীিতিবদ ও বুি জীবীগণ য কতটা িব া িছেলন এ হল তার
নমুনা। কােয়েদ আযম মাহ দ আলী িজ াহ ভাষা, বণ, মাজহাব ও
আ িলকতার উে উেঠ য নতৃ িদেত পেরিছেলন বা ালী মুসিলম নতা
ও বুি জীবীগণ তা পােরনিন। অথচ সংখ াগির হওয়ার কারেণ পািক ানেক
গেড় তালার বৃহ র দািয় িছল তােদর উপরই। অথচ তারা আ সমপণ
কেরেছন ু তা ও সংকীনতার কােছ। এমন ভাষািভি ক সংকীনতা িনেয় ১২
শত মাইেলর শ ভূিম িদেয় িবভ একিট দশ িক িটেক থাকেত পাের?
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তারা ধু আরবই িছল না,আ ীয় এবং েগা ীয়ও িছল। িক তঁার সাহােয
অথ ও াণ দােন এিগেয় এেসিছেলন দূরবতী মিদনার মা ষ। সাহােয
এিগেয় এেসিছেলন রােমর শাহাইব, আি কার বলাল এবং ইরােনর
সালমান। এিটই ইসলােমর িব ভাতৃ । পািক ােন অনাচার িছল, অিবচার
িছল, বষম এবং দূনীিতও িছল। এিট কান মুসিলম দেশ নই? খাদ
বাংলােদেশ সামািজক ও আ িলক বষম িক কম? উ র বে র সােথ রেয়েছ
দেশর পূবাংেশর িব র বষম । এবং সিট চা ির- বাকির, কলকারখানা,
িব িবদ ালয়, সনািনবাস, িবমানব র, রল যাগােযাগসহ সব
ে ।
দূনীিতেত দশিটেতা রকড কেরেছ। িক এর জ িক দশ ংস করেত
হেব? অথচ আওয়াম লীগ ও তার িম রা পািক ােনর সােথ তাই কেরেছ।
িক দশ িবনােশর স কােজ সমথন দয়িন কান ইসলািম ব ি
। সাহায
বা সমথেণ এিগেয় আেসিন একিট মুসিলম দশও। সামিরক, রাজৈনিতক ও
টৈনিতক ভােব সমথন করিছল ভারত ও রািশয়ার ায় িকছু অমুসিলম
দশ। একজন আেলমেকও তারা পে পায়িন। কালকাতা থেক যখন
জয়বাংলা রিডও সম চার
কের তখন স চার কােজ আেলেমর কাজিট
চািলেয় িনেত হেয়িছল ঢাকা িব িবদ ালেয়র বাংলা ভাষার অধ াপক সয়দ
আিল আহসানেক িদেয়।

পািক ান ভে যাওয়ার মূল কারণ হেলা মূলতঃ এই চতনাগত
ব থতা। ভৗগিলক ব বধান নয়। ইে ােনিশয়ার পূব াে র ীপিট থেক
পি ম াে র ীেপর দূর ঢাকা- লােহােরর দূরে র চেয়ও অিধক।পা াব
থেক বাংলােদেশর দূরে র চেয়ও অিধক হল ভারেতর পূব সীমাে র
অ নাচল েদশ থেক জরােটর দূর ।িব র ব বধান রেয়েছ ভাষার
ে ও।িক স জ িক শাসেন কান অ িবধা হে ? অথচ বাংলােদেশর
মুসিলম বুি জীবী মহেল িনেজেদর ব থতা িনেয় সমা তম
আ সমােলাচনাও নই। আেছ ধু অ েদর উপর দাষােরাপ।
হল,িনছক অবা ালী হওয়ার কারেণ কান মুসিলম ব ি িক মুসলমােনর
ষমন হেত পাের? একজন ভাষী, েদশী,এমনিক িতেবশীও তা তার
পরম ষমণ হেত পাের। নবীজীেক (সাঃ) ক যারা হত ার ষড়য কেরিছল

মুসলমােনর িতিট খাদ েক যমন হালাল হেত হয় তমিন িতিট
যু েকও ি হাদ হেত হয়। নইেল স যুে
াণ দূের থাক একিট পয়সা বা
একিট মু তই বা স িবিণেয়াগ করেব কন? মুসলমােনর িতিট সামথই
মহান আ াহর িনয়ামত। ঈমানদার হওয়ার অথ,আ াহর িতিট িনয়ামতেক
একমা আ াহেক খুিশ করার কােজ ব য় করা। নইেল সিট পিরণত হয়
খয়ানেত। এমন িতিট খয়ানেতর জ
স তখন দায়ব হয় মহান
আ াহর কােছ। ইসলােম এিট গানাহ। িতিট যুে মুসলমান ও ইসলােমর
কল ােণর িবষয়িটেক এজ ই সবার শীেষ রাখেত হয়। এমন এক মহৎ
লে র কারেণই িতিট মুসিলম যা াই মাজািহদ এবং যুে িনহত হেল স
হয় শিহদ। অথচ আওয়ামী লীগ নতারা িনেজরাও একা েরর যু েক ি হাদ
বেল দাবী কেরিন। যারা িনেজেদরেক একা েরর চতনার ঝা ডাবািহ মেন
কের তারা আজও সিট বেল না। বরং তােদর ভাষায় এ যু িছল ইসলাম
চতনা ও স চতনা- িনভর পািক ােনর
ংেস এবং একিট স লার
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বাংলােদশ িনমােণর লে । এমন এক স লার যুে একজন মুসলমান
অংশ নয় িক কের? কনই বা িবিণেয়াগ করেব তার মহামূল জীবন। কারণ
মুসলমান তা তার আ াহর
আমানত – তঁার জী নেক যুে তখনই
িবিণেয়াগ করেব যখন স যু িটেক শতকরা শতভাগ ি হাদ বেল মািণত
হেব।একজন কােফর থেক কৃত মুসলমােনর পাথক তা এখােনই।নইেল
তার জীবন দান তা আ াহর কােছ চ ড খয়ানত িহসােব িচি ত
হেব।আওয়ামী লীগ িক িনছক িনেজেদর গদীর ােথ এবং স সােথ ভারতেক
খুিশ করেত জািতেক তমন একিট চ ড খয়ানেতর িদেকই জনগণেক
ধািবত কেরিন? কথা হল, মহান আ াহর কােছ তােদর জবাব টা িক হেব?
_________________________

অধ ায় ৪: পািক ােনর ব থতার জ দায়ী িক ধু পি ম
পািক ানীরা?
এ িনেয় ি মত নই, পািক ান ব
ে ই চরম ভােব ব থ হয়েছ। িক স
ব থতার জ দায়ী িক ধু পি ম পািক ানীরা? স ব থতার জ পূব
পািক ানীেদর িক কান দায়ভারই নাই? অথচ পািক ােনর মাট জনসংখ ার
ায় ৫৬% ভাগ িছল পূব পািক ানী। ফেল সকল ব থতা থেক দশেক
বঁাচােনার বড় দািয় িছল পূব পািক ানীেদর। সম পািক ােনর িশ া,
িশ , কৃিষ, বািণেজ র অ গিতেত অংশ নওয়া দূের এমনিক িনজ েদেশর
িনজ রাজনীিতেতও তারা তার পিরচয় িদেত পােরিন। অথচ পি ম
পািক ােনর মত পূব পািক ােন চারিট েদশ িছল না। নানা ভাষাভািষর
িবভি ও িছল না। িক আ ঘািত রাজনীিতর কারেণ িনেজর ঘর গাছােতই
তারা চরম ভােব ব থ হয়। িকছু উদাহরণ দয়া যাক। ১৯৫৪ সােলর িনবাচেন
সাহরাওয়াদীর নতৃ াধী আওয়ীম লীগ, শের বাংলার কৃষক িমক জা
পািট, নজােম ইসলাম পািট, গণতি দল ও খলাফেত রা ানী পািট ২১
দফার িভি েত যু ভােব িনবাচন কের। িনবাচেন তারা িবপুল ভােব িবজয়
লাভ কের। ২৩৭িট আসেনর মেধ তারা ২২৮িট আসন তারা লাভ কের। িক
িবজেয়র পর পরই তারা িল হয় আ ঘািত লড়াইেয়।
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অ দল িল এেক অপরেক শ মেন করেত থােক। চ া কের অপরদলেক
িকভােব মতার ম থেক দূের রাখা যায়। যু ফে টর পালােম টারী নতা
িছেলন শের বাংলা। তােকই সরকার গঠন করেত বলা হয়। ১৯৫৪ সােলর
২রা এি ল িতিন থম মি সভা গঠন কেরন মা িতনজন মি িনেয়। বাদ
িদেয়িছেলন যু
ে টর ধান শিরক দল আওয়ামী মুসিলম লীগেক। িতনজন
ম ীর একজন িছল তার ভািগেনয় সয়দ আিজজুল হক না া িময়া। এিট িক
কম জন ীিত? সরকার গঠেনর ায় দড় মাস পর ১৫ই ম িতিন ম ীসভায়
আওয়ামী লীেগর সদ েদর শামীল কেরন। এরপর শের বাংলার িব ে
অনা া আেন আওয়ামী লীগ। এরপর শের বাংলােকও সরেত হয়। িক
মুখ ম ী হন শের বাংলার দল থেকই জনাব আবু হােসন সরকার। ১৯৫৬
সােলর ৬ই সে র তঁােকও যেত হয়। মতায় আেসন আওয়ামী লীেগর
আতাউর রহমান খান। তার ভােগ ও সরকাের থাকা বশী িদন স ব হয়িন।
তােক সিরেয় ১৯৫৮ সােলর ১৯ শ জুন আবার মতায় আেসন আবুল
হােসন সরকার। এবার িতন িদন পর ২২ জুন তািরেখ আবার তােক সরেত
হয়। (সা’দ আহ দ,২০০৬)
এভােব তারা সম পািক ােনর িক নতৃ িদেব, দা ন ভােব ব থ
হয় িনজ েদশ শাসেন। ঘন ঘন সরকার গঠন ও ভা া দেখ ভারতীয়
নতারা তখন ব কের বলত, ভারতীয় রমনীরা য প শাড়ী বদল কের
ঢাকায় তমন সরকার বদল হয়। যু
ে টর অ দল িলর মােঝ সংঘাত
এমন এক পযােয় পঁৗেছিছল য ােদিশক পিরষেদর মেধ ই তারা খুেনাখুনী
কের। পিরষেদর িডপুিট ীকার জনাব শােহদ আলীর মাথায়
তর ভােব
আঘাত কের। পের িতিন হাসপাতােল মারা যান। ীকােরর অ পি িতেত
সিদন িতিনই সভাপিত করিছেলন। উে খ , সিদন ােদিশক সংসেদর স
খুেনাখুিনর জলসায় কান অবা ালী িছল না, কান পি ম পািক ানী বা
পা াবী আমলা বা সনাকমকতাও িছল না। এ খুেনাখুিনর কা ডিট ঘেটিছল
কৃত অেথই স ূণ বাঙালী সদ েদর হােত। যেহতু বাঙালীর সকল
দূেভােগর জ পা াবীেদর দায়ী করা হয়,এ িবষয়িটও এজ ল করার
মত। আেরা ঃখজনক হল, এ হত কা ডিট ঘেটিছল কা দীবােলােক,
অথচ তার কান িবচার িবভাগীয় তদ ও তারা কেরিন। ফেল এ
তর
অপরােধর জ কােরা শাি হয়িন, কাউেক ফতারও করা হয়িন। আওয়ামী
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লীগ ও তার িম রা দশিটেক য কতটা মেগর মু ুেক পিরণত কেরিছল এ
হল তার নমুনা।আর ল াজনক কথা, একবার তা তারা সংখ াগির
সদ েদর ভােট ীকারেক পাগল েপ ঘাষণা িদেয়িছল। যন ভাট িদেয়
একজন মা ষেক পাগলও বানােনা যায়! পািক ােনর গণত চচা তােদর
কােছ য কতটা তামাশায় পিরণত হেয়িছল এ হল মাণ। স েরর দশেক
আওয়ামী লীগ ও তার িম রা যমন বাংলােদেশর মুেখ কািলমা লপন
কেরিছল– অজন কেরিছল তলাহীন িভ ার ঝুিলর খতাব, তারা কািলমা
লপন কেরিছল পািক ােনর মুেখও। সিট সংসেদ িডপুিট ীকার হত া ও
গণত চচায় িনদা ন ব থতার মধ িদেয়। দশিটর সংখ াগির (৫৬%)
বাঙালী নাগিরকগণ পূব পািক ােন অেনক অবা ালীর পূিজ ও মধা িবিণেয়াগ
করেত দেখেছ। িক িনেজরা পি ম পািক ােন একখািন কারখানাও িনমাণ
কেরিন। িনেজরা িনেজেদর সীমানাও যথাযত পাহারা িদেত পােরিন, স
ব থতার কারেণ পূব পািক ােনর সীমা পিরণত হেয়িছল চারাকারকারীেদর
গরাজ । িক শাসন, িক রাজনীিত, িক পালােম টারী িবতক, িক সীমা
িতর া, িক িশ ায়ন - সব িকছুেত বাঙালীর ব থতা ধু একা র- পরবতী
িবষয়ই নয়, ষাল কলায় িবকিশত হেয়িছল পািক ানী আমেলও। আেরা
ঃখজনক হেলা, এত ব থতার পরও িনেজেদর মেধ এ িনেয় কান
আ সমােলাচনা নাই। বরং সব সময়ই সকল ব থতার দায়ভার অ েদর
ঘােড় চাপােনার চ া হেয়েছ সবা ক ভােব। চ ড অহংকার চেপিছল এ
িনেয় য, সম পািক ােন তারাই সংখ াগির । আওয়ামী লীেগর আ ঘাতী
রাজনীিতর আেরা উদাহরণ দয়া যাক।
থেকই পািক ােনর রাজনীিতেত
য ব থতািট কট ভােব দখা দয় তা হল, একিট শাসনত তরীর ব থতা।
অবেশেষ স কােজ সফলতা আেস ১৯৫৬ সােল। এবং সিট অবাঙালী
ধানম ী চৗধুরী মাহা দ আলীর নতৃে । অথচ স সময়ও আওয়ামী
লীেগর ভূিমকা আেদৗ সহায়ক িছল না। স সমেয়র আওয়ামী লীগ নতা
জনাব অিল আহাদ তার বই “জাতীয় রাজনীিত ১৯৪৫ থেক ১৯৭৫”
িলেখেছনঃ
“১৯৫৬ সােল ধানম ী চৗধুির মাহা দ আলীর নতৃে পািক ান মুসিলম
লীগ, শের বংলা এ, ক, ফজলুল হেকর নতৃে পিরচািলত যু
টভূ
কৃষক িমক পিট, নজােম ইসলাম পািট, পূব পািক ান আওয়ামী লীগ
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(আ ুস সালাম খান পিরচািলত), িসিডউল কা ফডােরশন, পািক ান
কংে স, ইউনাইেটড
ােগিসভ পািট ও গণত ী দলভূ সদ বৃে র
সমেবত ভােট সংিবধান গৃহীত হয়। িক জনাব সাহরাওয়াদীর নতৃে
পিরচািলত পূব পািক ান আওয়ামী লীগ সদ বৃ
িতবােদ গণ- পিরষদ
হল হইেত “ওয়াক আউট কের ও চুড়া ভােব গৃহীত শাসনতে
া রদােন
িবরত থােক।” -(অিল আহাদ)।
া র না করার কারণ, পূব পািক ানেক পযা
ায় শাসন দওয়া হয়িন।
অথচ এই সাহরাওয়াদীই যখন পািক ােনর ধানম ী হন তখন স কথা
স ূণ ভূেল যান। ১৯৫৭ সােলর ১৪ই জুন ঢাকার প েন অ ি ত জনসভায়
দৃ কে ঠ ঘাষণা কেরন, ১৯৫৬ সােলর সংিবধােন পূব পািক ানেক ৯৮ ভাগ
ায় শাসন দওয়া হেয়েছ। আর তঁার গণতাি ক মানিসকতার কথা?
আওয়ামী লীেগ তখন চরমঅভ রীণ িবেরাধ। জনাব সাহরাওয়াদী তখনও
পািক ােনর ধানম ী। পূব পািক ান আওয়ামী লীেগর সভাপিত জনাব
ভাষানীর সােথ তঁার িবেরাধ তখন তুে । িবষয়, পররা নীিতসহ আেরা বশ
িকছু িবষয়। ম ী বনাম এসব সাংগাঠিনক মনিবেরাধ স েক জৈনক
সাংবািদেকর ে র জবােব জনাব সাহরাওয়াদী বেলন,
“আওয়ামী লীগ আবার িক? আিমই আওয়ামী লীগ।” অ এক ে র জবােব
িতিন িব য়করভােব অবলীলা েম বেলন, “আিমই আওয়ামী লীেগর
মিনেফে া।”-(অিল আহাদ)।
১৯৪৭ সােলর ৫ই আগ পূব পািক ান মুসিলম লীেগর
পালােম টারী পািট বঠেক খাজা নািজমু ীন ৭৫- ৩৯ ভােট হােসন শহীদ
সাহরাওয়াদীেক পরািজত কের পালােম টারী পািটর নতা িনবািচত হেলন।
িক
সাহরাওয়াদী এ পরাজয় সহজ ভােব মেন িনেত পােরনিন।
সাহরাওয়াদী েপর প থেক চার চালােনা হয়, এিট নািক ষড়য । িতিন
ও তঁার সদ গণ িনজ দেলর গণতাি ক রােয়র িতও য কতটা গা া
হেয়িছল এ হল তার নমুনা। মেনর ঃেখ থেম িতিন ভারেত থেক যাওয়ার
মন কেরন। পের পািক ােন আেসন, তেব ঢাকােত নয়। িতিন কালকাতা
থেক লােহার অিভমুেখ রওনা দন। কথা হল, গণতাি ক রােয়র িত
াহীন এমন নতােদর হােত িক গণত চচা িনরাপদ হয়? গণতে র রায়েক
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তারা তখনই মানেত রাজী যখন সিট িনেজেদর পে যায়। এ এমন অ
চতনার কারেণই, ১৯৫৩ সােল গভনর জনােরল গালাম মহ দ যখন
জনাব নািজম উি নেক ধানম ী পদ থেক বরখা কেরন তখন তার স
অগণতাি ক, অ ায় ও অৈবধ পদে পেক জনাব সাহরাওয়ার্দী প েনর
জনসভায় সমথন জানান। অথচ তখন দেশর গণপিরষেদ জনাব নািজম
উি েনর সংখ াগির সদে র সমথণ িছল। বরখা করার আেগ জনাব
গালাম মুহ দ ধানম ী জনাব নািজম উি নেক সংসেদ সিট মােণরও
েযাগ দনিন। ল নীয় হল, জনাব সাহরাওয়াদীই পািক ােনর
রাজনীিতেত মুিজেবর ায় পািক ােনর শ েদর পুনবািসত কেরন।
দখা যাক শখ মুিজেবর গণত চচার নমুনা। ১৯৫৪ সােলর
িনবাচেন যু
ট িবজয়ী হয়। আওয়ামী লীগ যু
ে টর শরীক দল িদল।
১৯৫৬ য়র স ের শখ মুিজব পূব পািক ান ম ী সভার মি হন। তখন
েদেশর মুখ ম ী িছেলন আতাউর রহমান খান। শখ মুিজব তখন আওয়ামী
লীেগরও সাধারণ স াদক। ১৯৫৫ সােলর অে াবের অ ি ত পূব পািক ান
আওয়ামী লীেগর অিধেবশেন গৃহীত গঠনতে র ৬৬ ধারা মাতােবক শখ
মুিজেবর উপর অব পালনীয় িছল য ম ী হওয়ার সােথ সােথ দলীয় পদ
থেক ই াফা িদেবন। উ ধারায়
িছল য, অ থায় এক মাস পের
উ কমকতার পদ শূণ বেল গণ হেব। দেলর অ ম ী যমন আতাউর
রহমান খান,আবুল মন র আহ দ ও খয়রাত হােসন দলীয় পদ থেক
পদত াগ করেলও িতিন তা কেরনিন। - (অিল আহাদ)
মা েষর আসল চির ধরা পেড় ু িবষেয় তার আচরেণ। এমন িক
অিতশয় বৃ ও বৃি র িবশাল কা ডিট জনস ুেখ ঘটায় না। কােরা বাড়ীেত
আ ন লাগা দেখ অিত ডাকাত কৃিতর ব ি ও মহ ার অ েদর সােথ
িমেল সিট নভােত যায়। কারণ এিট িবশাল ব াপার। এ কােজ এিগেয় না
আসেল তার িবেবকহীন প চির িট জনস ুেখ কাশ পায়। সমােজ কউ
িক এ প িবেবকহীন েপ িচি ত হেত চায়? এমন িক অিতশয় দূবৃ ও নয়।
িক খুঁিটনািট িবষেয় এমন বৃ রা ততটা সতক থােক না বেলই তােদর
আসল চির
ু িবষেয় বিরেয় আেস। তাই ব ি র ণা ণ যাচােয় উ ম
উপায় হল মামূলী িবষেয় তার আচরনিট দখা। মহান নতােদর মাঠ পযােয়
নেম কমীেদরেক িনেজর নােম াকাড িলখেত বলার সময় হয় না।এমন
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কােজ চীও বাধ কেরন না। িক শখ মুিজব এমন তু কােজও ময়দােন
নেমেছন। ঢাকা থেক ভরেবর ায় মফ েলর শহের ছুেট গেছন। তার
উদাহরণ দওয়া যাক। আগারতলা ষড়য মামলার আসামী ও শখ মুিজেবর
অিত ভ আ ুর রউফ তার বইেত িলেখেছন,
“১৯৫০ সােল আওয়ামী লীেগর ত ণ নতা শখ মুিজবর রহমােনর সােথ
আমার থম দখা হয় ভরেব। আিম তখন দশম ণীর ছা । আওয়ামী
লীেগর জনসভা উপলে ব াপক
িত ছলেছ তখন ভরেব। ঢাকা থেক
ক ীয় নতার আসেবন। তাই আমরা সবাই একই সােথ চুর উৎসাহ আর
দা ণ উে েগর মেধ কাজ কের চেলিছ। কেলজ হাে েল হল আমােদর
কােজর ধান ক । একিদন পা ার লখা, াকাড বানােনা আর অ া
িত িনেয় আেলাচনার মু েত এক দীঘােদহী দশন যুবক ঢুকেলন েম।
... মুিজব ভাইেক কােছ পেয় আমােদর সকেলর কােজর উৎসাহ কেয়ক ণ
বেড় গল। ..যাওয়ার সময় ছা কমী হায়দােরর হােত িকছু টাকা িদেয়
বলেলন, “ তারা িকছু খেয় িনস”। .. যেত যেত িতিন হেস আমােদরেক
বলেলন, “ তারা এত পা ার- াকাড বানািচছস, তােদর মুিজব ভাইেয়র
নােম িক একটাও করিব না”। ইি েতই কাজ হেয়িছল। জনসভার িদন দখা
গল মওলানা ভাষানীর নােম াকাড িছল, শখ মুিজেবর নােম তার থেক কম
িছল না,িজ াবাদ িনও তার নােম কম দয়া হয়িন।”- (আ ুর রউফ,
১৯৯২)
এই হল মুিজেবর চির । িনেজর ইেমজ তরীেত মধা নয়, এ প
নীচু মােনর সহজ পথ বেছ িনেয়িছেলন। শখ মুিজব ও ভাষানীর ায়
ব ি েদর আ ঘাতী রাজনীিতই সামিরক শাসন ডেক এেনিছল ১৯৬৯
সােল। স সময় শাসন মতায় িছল আইয়ুব খান। তার িব ে পািক ােনর
ঊভয় েদেশ
হয় চরম গণ- আে ালন। আে ালেনর মুেখ আইয়ুব খান
সবদলীয় গালেটিবল বঠক ডােক। তখন িসেড ট িনবািচত হত ইউিনয়ন
পিরষেদর সদ েদর ভােট। আইয়ুব খান এেক নাম িদেয়িছেলন মৗিলক
গনত । সি িলত িবেরাধী দেলর দাবী িছলঃ সকল
া বয় েদর
ভাটািধকার এবং পালােম টারী প িতর শাসন। আইয়ুব খান এ িট দাবী
মেন িনেয়িছেলন। িক শখ মুিজব দাবী কের বসেলন, ৬ দফাও মেন িনেত
হেব। িনবাচেন যাওয়ার ধয তার িছল না। অথচ ৬ দফা িনেয় িবেরাধী
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দল িল মেধ ঐকমত িছল না। ফেল আইয়ুব খােনরও সিট মেন নওয়ায়
আ হ িছল না। সৃি হেলা চরম রাজৈনিতক অচলাব া। অথচ মুিজব জল
থেক মুি
পেলন এবং তার িব ে আনা আগরতলা ষড়য মামলা তুেল
নওয়া হেয়িছল সি িলত িবেরাধীদেলর জাট PDM এবং DAC
আে ালেনর
ি েত। নইেল শখ মুিজবসহ ব আওয়ামী নতা তখন
জেল িছল। তখন আওয়ামী লীেগর একার পে তমন জারদার অে ালন
গেড় তালাও স ব িছল না। অথচ আওয়ামী লীগ সি িলত িবেরাধী দেলর
গণত
িত ার আে ালেন িপছন থেক চা ডুিকেয় দয়। পেরর বছেরই
মাণ হেলা,পািক ােনর জ এিটই িছল গনতে র শষ ন। মুিজেবর
কারেণ সিটও হাতছাড়া হেয় যায়। দশ আবার িনি
হেলা অি িতশীল
অব ায়। এমন অব ায় একমা িবেদশী শ রাই খুিশ হয়। আর পািক ােনর
জ এমন শ র অভাব িছল না। ভারত, মািকন যু রা এবং ইসরাইল
তমন এক অব ার জ পূব থেকই অেপ ায় িছল। আইয়ুব চেল গেলন
িক জািত ব থ হেলা শাি পূণ ভােব গণতাি ক শাসন ব ব ায় িফের যেত।
মতায় এল আেরক সামিরক জা া জনােরল ইয়ািহয়া খান। ফেল পেরর
িদন িল আেরা র া হেলা। তাই এ ক ণ পিরণিতর জ
ধু িক সামিরক
বািহনীেক দায়ী করা যায়? দখা যাক নতােদর নীিত তার িবষয়িট। শের
বাংলা এ, ক, ফজলুল হক পুব পািক ােনর মুখ ম ী িহসােব ১৯৫৪ সােলর
৩০ শ এি ল তািরেখ কলকাতায় এক সংবধনা সভায় অত আেবগজিড়ত
বেলন,“রাজৈনিতক কারেণ বাংলােদশ িবভ
করা যেত পাের, িক
বাঙালীর িশ া, সং ৃিত আর বাঙািল েক কান শি ই কানিদন ভাগ করেত
পারেব না।”-(সা’দ আহ দ, ২০০৬)
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গাছ থেক িভ তর, তমিন একজন মুসলমােনর রাজৈনিতক, সামািজক,
সাং ৃিতক ও িশ াগত পিরেবশিট একজন অমুসিলম থেক িভ তর।
পািক ান িত ার েয়াজনিট দখা িদেয়িছল এ িভ তর েয়াজন মটােত।
পািক ােনর িত ার িপছেন এিটই িছল মূল দশন বা িফেলাসিফকাল
কনেস । মুসলমানগণ তাই াধীন রাে র জ
দয়। শের বাংলার মত
একজন থম সািরর নতার সিট বুঝা উিচত িছল। এমন িব াি কর চতনা
িনেয় িতিন িক ইসলােমর নােম অিজত পািক ােনর ায় িবে র সব বৃহৎ
মুসিলম রাে র নতা হওয়ার যাগ িবেবিচত হেত পােরন? এমন ব ব র
জ ই পািক ােনর রাজনীিতেত তঁার ান অিত সংকীন হেয় যায়। কিলকাতায়
দওয়া তঁার ভাষেণর ি েত পািক ােনর এক সমেয়র ধানম ী মাহা াদ
আলী ব রা পয তঁােক ভারেতর দালাল বেলেছন। এ িব া চতনার
কারেণ তঁােক সরকােরর
পূণ ােন বসােনা এমনিক অেনক বাঙালী
মুসিলম নতাও িবপদজনক মেন কেরন। ফল দঁাড়ােলা, পািক ােনর গভনর
জনােরল তঁােক মুখ মি র পদ থেকই বরখা করেলন। এর পূেবও িতিন স
িব াি কর চতনার া র রেখিছেলন মুসিলম িবে ষী চরম িহ
সা দায়ীক দল িহ মহাসভার সােথ াধীনতা- উ র অিবভ বাংলার
কায়ািলশন সরকার গঠন কের। তখন িতিন কামর বঁেধ লেগিছেলন,
মুসিলম লীগ যােত মতায় যেত না পাের।

িতিনই ভূেলই গেলন, ১৯৪০ সােলর ২৩ শ মাচ লােহােরর িমে টা
পােক মুসিলম লীেগর সে লেন িতিনই পািক ান াব উ াপন কেরিছেলন।
তখন পািক ান সৃি র িপছেন মূল যু্ি িট িহ েদর সােথ মুসলমানেদর
রাজৈনিতক িববাদ িছল না, বরং সিট িছল িট িভ জনেগা ীর সাং ৃিতক,
আদিশক, িশ াগত ও জীবনলে র িভ তা। বাঙালী েপ বেড় উঠার
িবষয়িটই মুসলমানেদর জীবেন মূল িতপাদ িবষয় নয়, বরং তােদর
রাজনীিতর মূল এেজ ডা হল িনজ দেশ মুসলমান েপ বেড় উঠার িবষয়িট
িনি ত করা। আম গােছর জলবায়ু বা আবহাওয়াগত েয়াজনিট যমন আ ুর

দখা যাক আওয়ামী লীেগর মুসিলম ীিতর নমুনা। ১৯৫৬ সােল
যখন শহীদ সাহরাওয়াদী পািক ােনর ধানম ী, তখন ইসরাইল, বৃেটন ও
া একেযােগ িমশেরর উপর হামালা কের। হামলার কারণ, িমশর সরকার
েয়জ খাল জাতীয়করণ কেরিছল। সম মুসিলম িব স হামলার িন া
কের। িন া কের এমনিক তৃতীয় িবে র অিধকাংশ দশ। বল ভােব িন া
কের ভারত। এমনিক স যুে র িব ে কেঠার অব ান নয় মািকন যু রা ।
মািকনীেদর চােপই অবেশেষ স যু থেম যায়। হামলাকাির ইসরাইল, বৃেটন
ও া তখন লজ িটেয় েয়জ খাল এলাকা থেক পালােত বাধ হয়।
অথচ স সময় আওয়ামী লীগ নতা সাহরাওয়াদীর িস া িট িছল স ূণ
কা ড ান িববিজত। িতিন স আ াসেনর িন া না কের বেলিছেলন,
ইসরাইল, বৃেটন ও াে র মাকােবলার শি মুসিলম রা েলার নাই।
তখন িতিন অিভনব সূ
নান, “শূে র সােথ শূে র যােগ শূ ই হয়।”
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এভােব িতিন রাজনীিতেত পািটগিণেতর যাগিবেয়ােগর অংক িনেয় আেসন।
অথচ মুসলমান যত দূবলই হাক তােদর মেধ একতা গড়া ও এেক অপেরর
সাহােয এিগেয় যাওয়া িনছক রাজনীিত নয়, পািট গিণেতর অংকও নয়, এিট
পিব ইবাদত। িক সাহরাওয়াদীর চতনায় তার লশ মা িছল না।
সা াজ বাদীেদর হামলার িন া করার জ
য ণূ নতম মূল েবাধ দরকার
িতিন সটু ও দখােন পােরনিন। তঁার এ নীিতর ফেলই আরব িবে র সােথ
িবেশষ কের িমশেরর সােথ পািক ােনর স েকর দা ন অবনিত ঘেট।
আওয়ামী লীেগর আ ঘািত রাজনীিতর এ হল এক নমুনা।
ইসলামী চতনার কথা না হয় বাদ দওয়া গল, িক য গণতাি ক
চতনা িনেয় আওয়ামী লীেগর আজও অহংকার স চতনাই বা তােদর কতটা
িছল? স উদাহরণও দওয়া যাক। ১৯৫৪ সােলর কথা । মাহা দ আলী
ব ড়া তখন পািক ােনর ধানম ী। তখন পািক ােনর রা
ধানেক
িসেড ট না বেল ি িটশ আমেলর খতাব অ যায়ী গভনর জনােরল বা বড়
লাট বলা হত। পালােম টেক বলা হত গণপিরষদ। গভনর জনােরেলর মতা
িছল িতিন ই া করেল পালােম ট ভে িদেত পারেতন। ধানম ী মাহা দ
আলী গভনর জনােরেলর এ মতা রিহত কের গণপিরষেদ একিট িবল
আেনন। িবল চুড়া িবেবচনার জ গণপিরষেদ পশ করার পর ধানম ী
রা ীয় সফের মািকন যু রাে যান। সংখ াগির েদর ভােট গণপিরষেদ সিট
পাশও হেত যাি ল। পালােম টারী গণতে র পেথ উ রেণর এিট িছল
পূণ পদে প। তখন গভনর জনােরল িছেলন া ন আমলা জনাব
গালাম মাহ দ। ধানম ীর অ পি িতর েযাগ হণ কের গভনর
জনােরল এ িবল আইেন পিরণত হওয়ার আেগই ২৩ শ অে াবর
গণপিরষদই ভে দন। তখন তােক সহয়তা দন সামিরক বািহনী ধান
জনােরল আইউব খান। পািক ানী গণত চচার িব ে এিট িছল
তর
ছুিরকাঘাত। এর পর আর গণত চচা তার ত া আর িফের পায়িন। স
সময় গণপিরষেদর মূল দািয় িছল শাসনত
ণয়ন। এিটই িছল
পািক ােনর থম গণপিরষদ। িক স কাজিট সমাধা করার সময় পায়িন।
তখন গণপিরষেদর ীকার িছেলন ফিরদপুেরর মৗলবী তিমজ উ ীন খান।
িতিন আদালেত গভনর জনােরেলর এ িস াে র িব ে মামলা কেরন।
িস ুর হাইেকােট িজতেলও িতিন ি ম কােট হের যান। ি ম কােটর এ
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রায়িট পািক ােনর িবচার- ইিতহােস আজ িবতিকত। িক গভনেরর স
অগণতাি ক পদে েপর িত অিত ত সমথণ িনেয় এিগেয় আেস আওয়ামী
লীগ নতৃবৃ । তখন দলিটর নাম িছল আওয়ামী মুসিলম লীগ। “দেলর
ক ীয় সাধারন স াদক মাহমু ল হক ওসমানী করাচী থেক এবং পূব
পািক ান ােদিশক শাখার সহ- সভাপিত আতাউর রহমান খান ঢাকা হেত
কা
িববৃিত িদেয় গভনর জনােরেলর অগণতাি ক কাজেক সমথণ
কেরন। শখ মুিজব তখন জেল, িতিন তখন দেলর পূব পািক ান ােদিশক
কিমিটর সে টাির। ঢাকার স াল জল থেক শখ মুিজব টিল াম যােগ
পািক ান গণপিরষেদর অ ায় ও অৈবধ িবলুি েক াগত জানান। এমনিক
গালাম মাহা েদর এই িবিধ বিহভূত অ ায় ফরমােনর পে সমথন
আদােয়র লে আতাউর রহমান ঢাকা থেক এবং মাহমু ল হক ওসমািন
করাচী থেক িবেদেশ অব ানরত শহীদ সাহরাওয়াদী ও ল ডেন অব ানরত
মাওলানা ভাসানীর সমীেপ গমন কেরন।.. ১৪ই নেভ র গভনর জনােরল
গালাম মাহা েদর ঢাকা আগমন উপলে পদচু ত মুখ ম ী ও রাজনীিত
হেত অবসর হেণর
ঘাষণাকারী শের বাংলা এ, ক, ফজলুল হক ও
জনাব আতাউর রহমান খান ঢাকা িবমান ব ের
রাচারী গভনর
জনােরলেক স ধনা াপেনর িতেযািগতায় অবতীন হেলন। িবমান ব ের
তঁাহােক ক মাল ভূিষত করেবন এই সম ায় জজিরত ই নতােক উ ার
করেলন গভনর জনােরল য়ং। অথাৎ িতিন শের বাংলা ও আতাউর রহমান
খােনর ই হাত একি ত কিরয়া যুগপাৎ মাল দােনর েযাগ কিরয়া িদয়া
উভেয়রই ধ বাদাহ হইেলন।”-(অিল আহাদ)
_________________________
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অধ ায় ৫: পািক ান সৃি েত বশী লাভবান হেয়িছল
বা ালী মুসলমান
সম উপমহােদেশ িশ া, ব বসা- বািণজ , বুি বৃি সবে ে সবেচেয়
িপিছেয় িছল বাঙালী মুসলমােনরা। িবহার, উ র েদশ, মধ েদশ এসব
েদেশ মুসলমানেদর সংখ া মাট জনসংখ ার শতকরা ১৫ ভােগর বশী িছল
না িক তারা িশ াদী ায় িহ েদর চেয় অ সর িছল। বাংলায় মুি েময় য
ক’জন লখাপড়া িশখিছল তােদর পে
িতেবশী িহ েদর সােথ
িতেযাগীতা কের চা িরেত ঢুকা সহজ িছল না। সহজ িছল না ব বসাবািণেজ সামেন এ েনা। পূব থেক িতি ত অ সর িহ রা তােদর জ
সামা তম ানও ছেড় িদেত রাজী িছল না। িচ র ন দাশ একবার
চা িরেত মুসলমানেদর জ সংখ া পােত বরাে র কথা বেলিছেলন, িক
বণিহ রা তার স
াব তৎ নাৎ নােকাচ কের দয়। আজেকর ভারেত
আজও তারা িদে না। ভারেত মুসলমানেদর সংখ া শতকরা ১৫ ভাগ হেল
িক হেব, সরকাির চা িরেত শতকরা ২ ভাগও তারা নয়। ফেল ভারেতর
মুসলমানগণ আজ সেদেশর নম বা হিরজনেদর থেকও প াদপদ। এবং
স ঘাষণািট এেসেছ স িত ধানম ী মনেমাহন িসং কতৃক ািপত এক
তদ কিমশেনর িরেপােট।
অথচ পািক ান সৃি র ফেল পূব বাংলার দির কৃষক- স ােনরা
িতেযািগতমূ িবশাল জায়গা খালী পেয়িছল সামেন এ েনার জ । বড়
গােছর পােশ চারা গাছ বাড়েত পাের না। এ জ আলাদা পিরচযা দরকার।
পূব বাংলার প াতপদ মুসলমানেদর জ পািক ান স মহা েযাগিট এেন
দয়। ফেল পািক ান আমেলর মা ২৩ বছের পূব পািক ােনর সােড় সাত
কািট মা ষ য সংখ ক ডা ার, ইি নীয়ার, িশ ক, উিকল ও অ া
পশাদার সৃি হয় ভারেতর ১০ কািট মুসলমান তার িসিকভাগও সৃি করেত
পােরিন। অথচ িক িব য়! আওয়ামী বাকশালী চে র কােছ এ সময়িট
সবেচেয় শাষণমূলক যুগ েপ িচি ত হয়। এ সময়টােক তারা িচি ত কের
ঔপিনেবিশক পািক ানী শাসেনর যুগ েপ, যিদও স শাসকেদর মােঝ
তােদর িনজ দেলর নতা জনাব সাহরাওয়া ীও িছেলন।
39

একা েরর আ ঘােতর ইিতহাস

িফেরাজ মাহবুব কামাল

আওয়ামী বাকশালী চ
এতটাই িবেবকবিজত য, পা বতী ভারতীয়
মুসলমানেদর সােথ তুলনামূলক িবচাের তৎকালীন পূব পািক ােনর
মুসলােনরা য অেনক খািন ত এিগেয় গল স কথা তারা িবেবচনায়
আনেত রাজী নয়। ভারেত হাজার হাজার মুসলমান যুবক িব িবদ ালেয়র
সরা িডি িনেয়ও আজ বকার। সেদেশ মুসলমানেদর চা ির পাওয়াই
কিঠন। ব বসা- বািণজ িনেয় দঁাড়ােত গেলই উ িহ েদর স ােসর কবেল
পড়েত হয়। তখন জান িনেয় বঁাচাই দায় হেয় যায়। অথচ পািক ােন যাগ
দােনর ফেল বাঙালী মুসলমানেদর ভাগ খুেল যায়। এর একিট উদাহরণ
দওয়া যাক ঢাকা িব িবদ ালেয়র সােবক িভিস ড. সা াদ হােসন সােহেবর
ৃতীচারণ থেক। িতিন িলেখেছন,
“ হােসন আলীেক িচনতাম ১৯৪৭ সাল থেক। ১৯৪৭ সােল আমরা য
কজন ত ণ িশ ক পূবব অ ল থেক িসেলেটর এম,িস, কেলেজ যাগ
িদেয়িছলাম হােসন আলী তােদর অ তম। তার িডি িছল কিমি েত।
িসেলেটর আ রখানায় আিম য বাসা ভাড়া কেরিছলাম থম কেয়কিদেনর
জ িতিন সখােন উেঠ এেসিছেলন। আমার সে আেরা িছেলন ইংেরজীর
অধ াপক মঈ ল ইসলাম। িতিন বাসায় রেয় গেলন। হােসন আলী এক
ির াওয়ালার সােথ মস কেরন। এ সময় অথাৎ ১৯৪৭ সােলর শষ িদেক
পূব পািক ান থেক স াল সািভেসর জ অেনক অিফসার ির ুট করা হয়।
িতেযািগতামূলক পরী া অ ােনর সময় িছল না কারণ তখনই িকছু লাক
িনং এর জ িনয়াগ করার েয়াজন দখা িদল। এ সে বলা বাধ হয়
েয়াজন য, পূব পািক ােনর বাংগালী আই িস এস অিফসার একজনও িছল
না। তরাং ধু ই টারিভউ কের কাউেক ফেরন সািভস, কাউেক
এডিমিনসে িটভ সািভস, কাউেক অিডট সািভেস নওয়ার ব ব া করা হয়।
পূব পািক ােনর কেলেজ কেলেজ ির ুটেম ট িটম ঘুের বিড়েয় লাক সং হ
কের। এইভােব হােসন আলী পািক ান ফেরন সািভেস যাগ িদেয়িছেলন।...
সই হােসন আলী নাটকীয় ভােব (একা ের) পািক ােনর প ত াগ
করেলন।- (ড. সয়দ সা াদ হাসােয়ন, ১৯৯৩)
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উে খ , ১৯৭১- এ হােসন আলী কালকাতায় পািক ােনর প
থেক িডপুিট হাই কিমশনার েপ অব ান করিছেলন। িতিন স পদ ছেড়
মুিজব নগর সরকাের যাগ দন। আওয়ামী সব সময়ই চার চািলেয়েছ পূব
ও পি ম পািক ােনর মােঝ য বষম তা পািক ােনর ক ীয় সরকােরর
সৃি । তারা একিট বােরর জ ও বেলিন, এ বষম িবদ মান িছল ১৯৪৭এ
পািক ান সৃি র ব পূব থেকই। বাংলার মুসলমােনরা িছল সম ভারেত
সবেচেয় প াদপদ জনেগাি । অথচ ষােটর দশেক এেস তারা করাচী ও
লােহােরর সােথ ঢাকার তুলনা কের। িক ১৯৪৭ য করাচী ও লােহােরর
তুলনায় ঢাকার অব ািট আেদৗ তুলনা করার মত িছল। ৪৭- এ ঢাকা িছল
একিট অ ত জলা শহর। আর করাচী ও লােহার িছল ব বছেরর পুেরান
রাজধানী শহর। লােহার িবখ াত িছল মাগল আমল থেকই। লােহােরর
িবখ াত বাদশাহী মসিজদ, শািলমার গােডন, িবশাল ক া বা দূগ নগরী,
স াট আওেরা েজেবর মাজার, নূরজাহােনর মাজার- মাগল আমেল এ
শহরিট য কতটা
পূণ িছল স া র বহন কের। ১৯৪৭এ লােহার ও
করাচীেত িটেনর চালার নীেচ সে টািরেয়েট দফতর খুলেত হয়িন। অথচ
আওয়ামী লীেগর সমথকগণ করাচী ও লােহাের িগেয়ই পােটর গ আিব ার
করেতা। যন পি ম পািক ােনর শহর েলা গেড় উেঠেছ পােটর অেথ।
পািক ান হওয়ার আেগ িক তারা িটনেশেড অিফস বসােতা?
ষােটর দশেক এেস বলা হয় সনা বািহনীেত বষেম র কথা। অথচ
১৯৪৭ সােল য িহমালয় তুল বষম িছল স কথা বেল না। এবং স বষম
সৃি হেয়িছল ি িটশ আমেল। অথচ স ি িটশ আমলেক দাষারপ না কের
আওয়ামী বাকশালী দায়ভার চাপায় পািক ােনর উপর। ১৯৪৭- এ মজর
পদমযদার উপের কান বা ালী অিফসার িছল না। সিটও মা এক জন।
অথচ পি ম পািক ানীেদর মেধ িছল জনােরল। তােদর িছল ব
ি েগিডয়ার ও কেণল। বলা হয় শাসেন উধতন কমকতােদর মােঝ
বষেম র কথা। অথচ সিটও িছল আকাশচুি , ১৯৪৭- এর পূব থেকই।
৪৭- এ িহ অিফসারেদর দশ ত ােগর মহা সংকেট পেড়িছল তৎকালীন
পূব পািক ান সরকার। রলগাড়ী চালােনার াইভারও িছল না। তখন ভারত
থেক আগত মাহািজর িদেয় অিফস আদালত, রল, পা অিফসসহ নানা
সরকাির দফতর চালােত হেয়েছ। তারা একিট বােরর জ ও এ কথা বেল না,
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১৯৪৭এ পূব ও পি ম পািক ােনর মেধ য িবশাল বষম িনেয় যা া
হেয়িছল তা মা েয় কমেত
কেরিছল।
১৯৪৭এ অিধকাংশ িডিস, পুিলশ কমকতা, রলকমচারী অবা ালী
হেলও ১৯৭০এ িচ স ূণ পাে িগেয়িছল। ায় সব েলা জলােতই তখন
বাঙালী অিফসার। এমন িক ১৯৭১এ ইসলামােদ পািক ােনর ক ীয়
সরকােরর সে টািরেয়েট শতকরা ায় ৪০ ভাগ কমচািরই িছল পূব
পািক ানী। ১৯৭১ ঢাকার পতেনর পর য ায় ৪ ল বাঙালী পি ম
পািক ােন আটকা পেড়িছল তারা িন য়ই সখােন হকাির বা িদনমুজুির করত
না। তােদর বশীর ভাগই িছল সখােন ক ীয় সে টািরেয়েটর কমচাির বা
সামিরক িবভােগর লাক। এমন িক ল ডন ও িনউয়েকর পািক ােনর
দূতাবাদ েলােত ায় অেধক কমচারী িছল বাঙালী। স িচ চে দেখেছন
ড. সা াদ হােসন। িতিন িলেখেছন,
“ল ডেন যমন দখিছলাম দূতাবােসর কমচারী ায় অেধক বাঙালী, িনউয়েক
তাই এবং স বতঃ বাঙালী কমচারীেদর অ পাত এখােন আেরকটু বশী
িছল। - - অেনক বাঙালী িশ কও এ াডহক এ াপেয় ট পেয় রাতারািত
িডপেলােমট পেদ উ ীত হন। বামায় পািক ােনর থম এ ামেবেসডর িছেলন
ব ড়ার সয়দ মাহ দ আলী। িতিন পের ওয়ািশংটেন এ ামেবেসডর িনযু
হন। (ইিনই পের পািক ােনর ধানম ী হন।) বামায় তঁার লািভিষ িযিন
হন িতিন ঢাকার আমািনেটালা হাই ুেলর া ন িশ ক কমর উি ন
আহ দ। পের এই কমর উি ন আওয়ামী লীেগ যাগ দন। এবং িলেখন, পূব
পািক ানবাসীেদর সামািজক ইিতহােস ইসলােমর িবেশষ ান নই।”- (ড.
সয়দ সা াদ হাসােয়ন, ১৯৯৩)
বৃিটশ শাসেনর ১৯০ বছের পূব বাংলায় আ জািতক মােনর কান
বড় শহরই িছল না। িছল িকছু মফ েলর জলা শহর। একিট জুটিমলও
িতি ত হয়িন। ১৯৪৭ সােল পূব পািক ােন মা ৪িট ব কল িছল। স েলা
হল ঢাকা জলার িচ র ন কটন িমলস, ল ীনারায়ন কটন িমলস, ঢােক রী
কটন িমলস এবং ি য়ার মািহনী িমলস। িছল ৪িট িচিন কল। এ েলা হল,
ি য়া জলার দশনার ক
কা ানী, রাজশাহী জলার গাপালপুেরর
উ রব
গার িমলস, রংপুেরর মিহমগ
গার িমলস এবং সতাবগে র
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ই েব ল গার িমলস। সেব ধন নীলমিণ এই ক’িট মা িমল ছাড়া এ
অ েল আর কান িশ কারখানাই িছল না। ১৯৪৭ সােল পািক ান িত ার
পর থেক মা ২৩ বছের এ এলাকায় ৭৬িট জুট িমল িতি ত হয়।
আদমজী জুটিমল িছল িবে র সবেচেয় বড় পাটকল। কাপেড়র কল িতি ত
হয় ৫৯িট। এ েলার সােথ িতি ত করা হয় অেনক েলা ই াত কারখানা,
ঔষেধর কারখানা, রাসায়িনক িশ ও চামড়া ও জুতার কারখানা। ..১৯৭০
সােল য িশে াৎপাদন িছল সিট বাংলােদশ আমেল ১৯৮০ সােলও অিজত
হয়িন। - (এস. মুিজবু াহ, ইে ফাক ৩/০৯/৮০)
তৃতীয় িবে র দশ িলর সােথ তুলনা করেল িশে া য়েনর এ হার
অ েদর চেয় খুব একটা খারাপ িছল না। বরং কািরয়ার মত দেশর সােথ
তখন পা া িদেয় এ ি ল পািক ান। বাংলােদশ িত ার পর িশ খােত
উ য়েনর েল এেসেছ চ ড স। আদমজী জুটিমলসহ ব বড় বড় িমল
ংস হেয় গেছ। মািহনী িমলসহ ব কাপেড়র িমল িলেত লেগেছ তালা।
১৯৪৭- এর আেগ ১৯০ বছেরর ি িটশ শাসেন পূব পািক ানী এলাকায়
িব িবদ ালয় িতি ত হেয়িছল মা একিট। সিট ঢাকায় এবং অিত ছাট
আকােরর। িছল না কান সামুি ক ব র। িছল না কান মিডেকল কেলজ,
কৃিষ ও ইি নীয়ািরং িব িবদ ালয়। িছল না কান আিলয়া মা াসা। িছল না
কান উ ত মােনর ক া টনেম ট। পািক ান আমেলর মা ২০ বছের িতি ত
হেয়িছল ৭িট িবশাল আকােরর িব িবদ ালয়। অথচ একা েরর পর,
বাংলােদেশর িবগত ৩৭ বছেরর ইিতহােস স মােপর িব ািবদ ালয় একিটও
িতি ত হয় িন। যা হেয়েছ অিত ছাট মােপর; খুলনা, ি য়া ও িসেলেট
িতি ত িব িবদ ালয় িতনিট তার উদাহরণ। পািক ান আমেলই িতি ত
হেয়িছল আ জািতক মােনর িবশাল আকােরর ৭িট মিডেকল কেলজ ও
হাসপাতাল। িতি ত হয় বড় বড় ক ােডট কেলজ ও রিসেডনিশয়াল মেডল
ুল। িতি ত হেয়িছল অেনক িল ক া টনেম ট। িনিমত হেয়েছ িট
সামুি ক ব র। ঢাকা শহের কান বড় আকােরর িবি ং িছল না। িছল না
কান আ জািতক মােনর হােটল। বড় আকােরর কান মসিজদও িছল না।
জাতীয় সংসদ, কমলাপুর
শন, বায়তুল মাকাররম মসিজদ, শাহবাগ
হােটল, শরাটন হােটল, হাইেকাট িবি ংসহ শহেরর বড় বড় এমারত েলা
গেড় উেঠিছল পািক ান আমেলই। অথচ করাচী, লােহার, এমনিক
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পশাওয়ারও িছল ১৯৪৭ সােলর পূব থেকই িছল ােদিশক রাজধািন।
পা াব ও করাচী িব িবদ ালয় িতি ত হেয়িছল ায় অধ শতা ী আেগ।
পূব ও পি ম পািক ােনর য বষম িছল সিট পািক ান আমেলর সৃ িছল
নয়- এ কথা বলার জ িক তাই গেবষণার েয়াজন আেছ? স বষম িছল
ব শত বছেরর পুরেনা। অথচ আওয়ামী লীগ ও তার িম রা এ বষেম র
জ
ষাল আনা দায়ী কের পািক ােনর ক ীয় সরকারেক। তেব স সত
তারা িনেজরা না বলেল িক হেব, সিট বিরেয় এেসেছ এমনিক ব ভারতীয়
িহ সাংবািদেকর মুখ থেক। স উদাহরণ দওয়া যাক। একা েরর পর
আ ুল গা ফার চৗধুির ঢাকা থেক নব কািশত “ দিনক জনপদ” নােমর
একিট পি কায় কলাম িলখেতন। িতিন িলেখিছেলন,
১৯৭১এর ১৬ই িডেস েরর পর কালকাতা থেক িকছু সাংবািদকেক
হিলক াের তাড়া ড়া কের ঢাকায় পাঠােনা হয়। কেয়কজন ভারতীয়
সাংবািদেকর সােথ আ ুল গা ফার চৗধুিরও িছেলন। তঁার সােথর ভারতীয়
সাংবািদকগণ ঢাকায় নেম অবাক। তারা আ ুল গা ফার চৗধুির িজে স
কেরিছেলন,
“দাদা, আপিন আপনােদর কালকাতােক দেখেছন। কালকাতায় যা িকছু
গড়া হেয়েছ স িল ১৯৪৭ এর আেগ। ১৯৪৭ য়র পর ভারেতর ক ীয়
সরকার খুব কমই যাগ কেরেছ। আপনােদর ঢাকায় তা অেনক িকছু হেয়েছ।
এরপরও আপনারা কন াধীন হেলন?”
অধ াপক আবু জাফর িলেখেছনঃ
“ দেশর াধীনতা যু যখন
হল আিম কালকাতা চেল যাই।.. আমরা
গলাম কালকাতা বতাের। দব লাল বে াপ াধ ােয়র সে আমার
অেনকিদন থেক প - যাগােযাগ িছল। .. বতার থেক িবদায় িনেয় গলাম
কিব বু েদব ব র বাসােত। .. বু েদব এবং িতভা ব
’জনার কােছ
আমরা আশাতীত ভােব সমাদৃত ও আপ ায়ীত হলাম। ..বাংলােদশ স েক
তােদর আ হ ও কৗতূহল খুব াভািবক কারেণই সীমাহীন। আর আমরা
এরকম ’জন উ ুখ ও উৎসাহী াতা পেয় আমরা ইজন সহযা ী অিবরল
ভােব াধীনতা- যুে র বণনা িদেয় চেলিছ। িক হঠাৎ একটু ছ পতন
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ঘটেলা। কথার ফঁােক বু েদব বলেলন, কী এমন হল য তামরা হঠাৎ
পািক ান থেক আলাদা হেত চাইেছা। তামােদর কত িদেক কত উ িত
হি ল, ভােলাই তা িছেল। আমরাও ত িদ ীর অেনক অ ায়- অিবচােরর
িশকার, তাই বেল িক আলাদা হেয় যােবা?- (আমার দশঃ আমার াধীনতা,
পাি ক পালাবদল)
বাংলােদেশর িশ ায়েনর িতনিট যুগঃ ি িটশ, পািক ানী ও
বাংলােদশী। কথা হল, যিদ খাদ শখ মুিজবেক বা অ কান আওয়ামী লীগ
নতােক িজে স করা হত, বাংলােদেশর সম ইিতহােস কান আমেল
সবেচেয় বশী ও সবেচেয় ত িশ ায়ন হেয়েছ? যিদ এ
ও করা হত,
কান আমেল সবেচেয় বশী কেলজ- িব িবদ ালয় িতি ত হেয়েছ? সিট
বাংলােদশী বা ি িটশ আমেল এ কথা বলেল তঁােক িক কউ মানিসক িদক
িদেয়
বলত? অথচ আওয়ামী লীগ মহলিট বাংলােদেশর এ যুগিটেকই
িচি ত করেছ পা ােবর ঔপিনেবিশক শাসনামল েপ।
_________________________
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অধ ায় ৬: পািক ানপি েদর আ ঘািত ভূিমকা
পািক ােনর ব থতার জ
ধু দশিটর শ রাই দায়ী নয়, দায়ী িম বা
ভাকা ীরাও। পািক ানপি ও ইসলামপি েদর রাজনীিতও িক কম
আ ঘািত? রাগী অেনক সময় মারা যায় রােগর কারেণ নয়, িচিকৎ েকর
ভূল িচিকৎসার কারেণ। পািক ােনর িতটা হেয়েছ ই প
থেকই।
পািক ােনর মূেল সব থম য ড়ালিট আঘাত হােন তা হল ভাষা
আে ালন। আে ালন
কের তমু ন মজিলেসর মত একিট সংগঠন যা
দেশ মুসিলম তাহিজব ও তামু েনর কথা বেল। ইসলািম চতনার কথাও
বেল।কথা হল,আে ালেনর জ িদন- ণ িক যথাথ িছল? শ র ষড়যে র
িশকার পািক ান তার তিব ত- িজ াহর ভাষায় পাকায় খাওয়া- দহ িনেয়
সেব মা যা া
কেরেছ, তখনও দশিট িনেজর ঘর িছেয় িনেত
পােরিন। সমাধান হয়িন দেশর শাসনতাি ক সম ার। ওিদেক মরণ কামড়
িদেত ওঁত পেত বেস িছল িতেবশী শ রা িট। আর তখনই
হল এ
িবশাল আে ালন। রা ভাষার িবষয়িট
তর, িবে র ব দেশ এর চেয়
কম
পূণ িবষেয় বছেরর পর বছর ধের িচ াভাবনা হয়। রাজপথ উ
না কের এক উে জনামূ পিরেবেশ দেশর িচ াশীল ব ি রা এ িনেয় গভীর
িচ া ভাবনা কেরন, িনেজেদর মােঝ মেতর আদান দানও কেরন।
অথচ তমু ন মজিলশ ও তার স লার িম রা এ িনেয় সময় িদেত
রাজী হয়িন। িচ াভাবনার চেয় তারা রাজপেথ গালেযাগ সৃি র পথ বেছ
নয়।
পায় লােশর রাজনীিত। এবং স েযাগও তারা পেয় যায়,
তৎকালীন সরকােরর ভূল পিলিসর কারেণ। অথচ সংসেদ বা আলাপআেলাচনার টিবেল সহেজই এ সম ার সমাধান বর করা যত। পািক ান
যিদ িচি ত শ র সােথ আলাপ- আেলাচনার মাধ েম অিজত হেত পাের,
তেব রা ভাষার
িট কন িনেজেদর মােঝ আলাপ- আেলাচনায় সমাধান
করা যােব না? আসেল ভাষা আে ালেনর ল
য িনছক বাংলা ভাষােক রা
ভাষার মযাদা দওয়া িছল না, বরং তা িছল পািক ান ভা ার লে
পিরকি ত ষড়য । এবং সিট পের মািণতও হয়। ফেল এ আে ালেনর
সােথ অিত সি য় হেয় পেড় সসব বুি জীবী ও রাজৈনিতক নতা, যারা
১৯৪৭- এ পািক ান িত ার চ ড িবেরাধীতা কেরিছল। বাংলােদেশ
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স লার প িটর এখন ীকার কের,ভাষা আে ালন থেকই পািক ান
ভা ার কােজর
। অথাৎ স সমেয় পািক ােনর শাসকবেগর য আশংকা
িছল সিটই সিঠক িছল। ভাষা আে লনিট িছল
েদেহ খঁাড়ােয় চলা
পািক ােনর গােয় এক চ ড ধা া যা পরবতীেত দশিটর জ কাল হেয়
দঁাড়ায়।ভাষা আে ালেনর
তমু ন মজিলেসর ারা হেলও তারা স
আে ালেনর নতৃ পািক ােনর শ েদর হােত তুেল দয়। মুসিলম উ াহর
জীবেন িফতনা তথা গালেযাগ য মানবহত ার চেয়ও জঘ
সিট আবােরা
মািণত হল। এ ব াপাের পিব কারআেন আ াহতায়ালা বেলেছন,
“ওয়াল িফতনাতু আশা ু িমনাল কাতল” অথঃ গালেযাগ হল হত ার চেয়ও
তর।”– ( রা বাকারা, আয়াত ১৯১)
মহান আ াহ তাই গালেযােগর িনমূেল অিত কেঠার হেত বেলেছন, এমনিক
গালেযাগ িনমূল না হওয়া পয যু চািলেয় যেত বেলেছন। ঘূিণঝেড় বা
মহামারীেত কেয়খ লাখ লােকর মৃতু হেলও মুসিলম উ াহর এতবড় িত
হয় না। অথচ ফতনা বা গালেযােগর মধ িদেয় রিচত হয় একিট দেশর
মৃতূ । ভূলুি ঠত হয় মুসিলম উ াহর
সাধ। আর পািক ােনর ে সিটই
হেয়িছল। এবং স গালেযাগ সৃি েত বরাবরই অিত পারদশীতা দিখেয়েছ
আওয়ামী- বাকশালী চ । ভাষা আে ালন পািক ােন য আ ঘািত প
নয়, ভারেত তমনিট ঘেটিন। অথচ স সম ািট আেরা জিটল িছল ভারেত।
িক সিট িনেয় সম া দানা বঁােধ আর দরীেত। ভাষার ি িট সেদেশ
যখন তুমুল আকার ধারণা কের, ভারত তখন তার ম দ ড শ কের
িনেয়েছ। এবং সিটর সহনশীল উপােয় একিট সমাধানও বর কের। ভাষা
িনেয় রাজৈনিতক খলা
র সােথ সােথ সখানকার নতারা ভাষা
আে ালেনর নােম াধীনতা- পরবতী দূবল সরকারেক লাল কাড দখায় িন।
দশ জুেড় হরতাল ও ধমঘেটর ায় অরাজকতাও সৃি কেরিন। যিট পূব
পািক ােন হেয়েছ। যন পািক ােন রা ভাষার িবষয়িট ছাড়া আর কান
জিটল সম াই িছল না। অথচ দেশ তখন সরকােরর িঠকমত বসার জায়গাই
িছল না। সারা ভারেতর জনগণ িহি েক রা ভাষা েপ মেন নয়। মেন
িনেয়েছ পি ম বাংলার বাঙালীরাও। মেন িনেয়েছ দি ণ ভারেতর লােকরা।
অথচ এ ভাষার সােথ দি ণ ভারেতর লাকেদর স ক নাই বে ই চেল।
থেম তারা িহি ভাষােক রা ভাষা েপ মেন নওয়ার িবেরাধীতা করেলও
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অবেশেষ এ িনেয় কান লংকা কা ড বাধায়িন, যা তৎকালীন পূব পািক ােন
ঘেটেছ। আধুিনক ভারেতর ইিতহােস এিট িছল সবেচেয়
পূণ িস া ।
এিট িছল ভারতীয় ছা - জনতা- বুি জীবীর অিত ঐিতহািসক িবচ নতা, যা
পািক ােনর কপােল জােটিন। আধুিনক ভারেতর ইিতহােস এিট িছল
সবেচেয়
পূণ সিঠক িস া । নইেল ভাষার সম া িনেয় যমন পািক ান
ভে গল সিট ভারেতর কপােলও হেত পারত। অন প এক িবচা নতাই
উ র আেমিরকায় জ িদেয়েছ আেমিরকার যু রাে র যা আজ িবে র
একমা িব শি । অথচ সখােন অেনক গিবত জনগেণর বাস। জামান,
, ডাচ,
নীশসহ নানা ভাষাভািষর গিবত মা ষ তােদর িনজ িনজ
ভাষােক রা ভাষা করার দাবী ছেড় ইংরাজীেক রা ভাষা েপ হন কের।
অথচ েত কিট ভাষারই রা ভাষার হওয়ার যাগ তা িছল। এেত তােদর
িনেজেদর ভাষা য মারা গেছ তা নয়।
আজও পািক ােনর ায় ষাট ভাগ মা েষর ভাষা পা াবী। িক
সংখ ার জাের যিদ পা াবীেক পািক ােনর রা ভাষা েপ চািপেয় দওয়া
হত তেব আজেকর অিবিশ পািক ানও িক িটেক থাকত? তখন িসি , পাঠান
ও বলুচরা িক সিট মেন িনত? পািক ান িটিকেয় রাখার মধ িদেয়ই
সংখ াগির পা াবীেদর কল াণ, দশিটর ভা ার মেধ িদেয নয়। অথচ
বাঙালীেদর মেন সংখ াগির হওয়ার গব এতটাই বল িছল য স আমেল
অেনক বাঙালী বুি জীবী ও রাজনীিতিবদ উ র বদেল সংখ াগির বাঙালীর
ভাষােক পািক ােনর রা ভাষা করার দাবী তুেলেছন। এবং ভাষার গব িনেয়
অবেশেষ তারা পািক ানেকই ভে
ফলল। ভাষার ইিতহােস অিত
াচীনতম ঐিতে র দশ হল িমশর, এ
ে তারা ইরােনর চেয়ও িছল
অ সর। িক িনজ ভাষােক ছেড় আরবীেক হন করায় তারা আজ িবশাল
আরব িবে র রাজৈনিতক ও বুি বৃি ক নতা। িক ভাষার গব িনেয় থাকায়
ইরানীরা আজ সম মুসিলম জগত থেক িবি । ভাষা আে ালেনর
সবেচেয় িতকর িদক হল, এ আে ালেনর নােম চুর িমথ াচার হেয়েছ।
দশ জুেড় চুর ঘৃণা ও িবষ িছটােনা হেয়েছ। পূব পািক ানীেদর মােঝ রিটেয়
দওয়া হল পি ম পািক ানীরা বাঙালীর মােয়র ভাষা ও মুেখর ভাষােক
কেড় িনেত চায়। যন উ রা ভাষা হওয়ার কারেণ পা াবী, িসি , পাঠান
ও বলুচেদর মােয়র ভাষােক তােদর মুখ থেক কেড় নওয়া হেয়েছ। যন
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ভারেতর রা ভাষা িহি হওয়ার কারেন বাংলা ভাষা পি ম বাংলায়
আবজনার েপ িগেয় পেড়েছ। অথচ এ কথা বলা হল না য পি ম
পািক ােনর উপর এ অিভেযাগ চাপােনা হে তােদরও মাতৃভাষা উ নয়।
এ প িনেরট িমথ া িনেয় বাংলায় কত গান, কত কিবতা, কত ছড়া ও গ
লখা হল। তরী হল িসেনমা। এত িবষ, এত ঘৃণা ও এত িমথ াচার িনেয়
একিট জািত িক এক
থাকেত পাের? এর পিরণাম িক পর েরর ভূল
বুঝাবুিঝ ও িবেভদ নয়? এ প ঘৃণা ও িবে েষর জায়াের ভেস যায় বাঙালীঅবাঙালী মুসলমােনর মােঝ পার িরক াতৃ লভ
ােবাধ ও ভালবাসা।
দওয়ােলর িসেম ট খেস পড়েল দওয়াল ভা েত িক মহনেতর েয়াজন
পেড়? জনগেণর মােঝ তমিন পার ািরক
ােবাধ িবলু হেল স দশ
ভা েত িক বগ পেত হয়? ভাষা আে ালন স কাজিটই কেরেছ।
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না। উ তর সং ৃিতও গেড় উেঠনা। পাপুয়া িনউিগিনর আিদবাসীেদর
অেনেকই দিহক বেল ইউেরাপীয়েদর চেয়ও শি শালী। কারণ, স দেশর
বেন জ েল ফলমূল ও িশকারেযাগ জ র এখনও অভাব পেড়িন। িক মেনর
পুি েত তােদর দ দশা এতটাই বল য, এখনও রেয় গেছ াচীন
র
যুেগ। তােদর সভ তা ও সং ৃিত িবগত হাজার হাজার বছেরও সামেন
এ য়িন।

একিট দেশর বু্ি জীবী ও রাজৈনিতক নতােদর মূল দািয় হল,
জনগেণর মােঝ িসেম ট লাগােনার কাজ করা। একতা সৃি র এমন কাজ
ইসলােম পিব ইবাদত। এবং িবেভদ সৃি র য কান কাজই হারাম। অথচ
ভাষা আে ালেনর নােম বাঙালী বুি জীবীরা সবশি িনেয়াগ কেরিছল
িসেম ট সরােনার কােজ। ভাষা ধু এ নয় য, স ভাষায় কবল কথা বলা
হেব। সাইনেবাড, রায় বা দিলল লখা হেব। বরং িতিট ভাষােক এর চেয়
আেরা অিত
পূণ দািয় পালন করেত হয়। নইেল স ভাষার লাকেদর
ব থতা ও িব জুড়া অপমােনর সীমা থােক না। স ব থতা মা ষ েপ বেড়
উঠায়। ভাষার স বাড়িত ও অিত
পূণ কাজিট হল, জনগেণর মেন পুি
জাগােনা। সভ তর ভােব বঁাচবার লে উ তর দশন জাগােনা। জািতেত
জািতেত মন ও মনেন য দা ন তারতম সৃি হয় তা তা এ জীবন দশেনর
কারেণই। নবীজী (সাঃ) আরেবর মা েষর খাদ তািলকা বা পাষাক- পির েদ
কান পিরবতন আেননিন। তঁার আগমেন আরেবর আবহাওয়া বা
জলবায়ু্েতও কান পিরবতন আেসিন। পিরবতন এেনিছেলন তােদর জীবন
দশেন বা বঁাচবার িফেলাসিফেত। আর এেতই আরবেদর ইিতহাস পাে
গল। স ম ভূিমেত জ িনল সবকােলর সবে । কারণ, সভ তা িনমােণর
জ
েয়াজনীয় স মূল উপাদান তথা িফেলাসিফিট িছল সবে । এবং স
জীবন দশনিট িছল ইসলাম। ভােত- মােছ ও ফেল- মূেল একিট জািতর
দিহক ভােব বঁাচািট িনি ত হেলও স বঁাচার মধ িদেয় সভ তা িনিমত হয়

একিট জািতর দিহক মান বুঝা যায় তােদর খাদ তািলকা দেখ,
আর সভ তার মান বুঝা যায় ঘেরর বই বা পাঠ তািলকা দেখ।
পাঠ তািলকায় মহা ানী আ াহর
আল- কারআন ান পেল সভ তা য
মান িনেয় বেড় উেঠ সিট িক পুিথঁ- পােঠ আর কিবতা বা গােনর চচায়
স ব? ইসলােমর আগমেন িব ব এেসিছল আরবেদর পাঠ তািলকায়। “ হ
িবধাতা, সাত কািট াণীের রেখেছা বাঙালী কের, মা ষ করিন।” –
রবী নাথ ঠা র বাঙালীর ব থতা িনেয় য খদাি কেরেছন, সিট বাঙালীর
শারীরীক ভােব বেড় উঠায় ব থতার কারেণ নয়। স আফেসাস, মন ও মনেন
বেড় উঠার ব থতার কারেণ।
ত সভ েপ বেড় হওয়ার গরেজই
িমশরীয়রা তােদর পাঠ তািলকা থেক তােদর িনজ দেশর াচীন িমশরীয়
সািহত ও ভাষা বাদ িদেয় কারআন ও তার ভাষােক হণ কেরিছল। এজ
তােদরেক কউ বাধ ও কেরিন। অথচ তারা িপরািমড িনমাণ, কাগজ
আিব ার, উ ত ব িনমাণ, ভাষার বণ ও িলখন রীিত আিব াের িবে র
অিধকাংশ জািত থেক ব হাজার বছর এিগেয় িছল। একই পথ ধেরিছল
িসিরয়ান, ইরাকী, আলিজিরয়ান, মেরা ান, িলিবয়ান ও সূদানীরাও।
পািক ােনর পা াবী, পাঠান, িসি ও বলুচরা উ েক হণ কেরেছ তা একই
কারেণ। কারণ উ ভাষা গেড় উেঠিছল ব শত বছর ধের সম
উপমহােদেশর মুসলমানেদর সি িলত েচ ায়। এ ভাষািটর উ য়েন হাজার
হাজার বাঙালী বুি জীবী ও আেলম শতািধক বছর ধের কাজ কেরেছ।
এজ ই আরবী ভাষার পেরই ইসলামী ােনর িদক িদেয় উ র ান। িক
বাংলা ভাষায় স কাজিট হয়িন। পািক ান যখন িত া হয় তখন বাংলা
ভাষায় কান তফিসর
ই িছল না। অনূিদত হয়িন কান হাদীস
। রিচত
হয়িন মানস ত নবীজী(সাঃ)র জীবনী- । ইসলামী সািহত বলেত যা
বুঝােতা তা হল মীর মাশাররফ হােসন রিচত িবষাদ িস ু ও িকছু পুঁিথ
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সািহত । কারআন চচা বলেত যা হত, তা মূলতঃ অথ না বুেঝ তলাওয়াত।
এ িদেয় িক একিট জািত ইসলািম চতনা পায়? পায় িক মেনর পুি ?
বাংলা সািহত মূলতঃ গেড় উেঠিছল িহ
সািহিত কেদর
ারা।
মুসলমানেদরেক তারা বাঙালী েপও গণ করত না। যমন শরৎ চ
চ পাধ ায় িলেখেছন, “আমােদর ুেল আজ বাঙালী ও মুসলমানেদর মােঝ
খলা”। তঁার এই একিট মা বােক ই ফুেট উেঠেছ স আমেল বাঙালী েপ
কােদরেক বুঝােনা হত তার এক বা ব িচ । িহ সািহিত কেদর রিচত বই
পেড় িনছক বাঙালী েপ বেড় উঠা যায়, িক তা িদেয় পািক ান বঁােচ না,
মুসলমান েপ বেড় উঠার কাজিটও হয় না। এ িবষয়িট অ তঃ সিদন িকছু
িবচ ণ ব ি বুেঝিছেলন। উ েক তারাই রা ভাষা বানােত চেয়িছেলন।
তারা স িচ ািট কেরিছেলন বা লী মুসলমােনর মন ও মননেক ইসলািম
চতনায় সমৃ করার রণা থেক। অথচ জুেগ- মাতা বা ালী বুি জীবী ও
ত েনরা তােদর স সি ার গভীের যাওয়ারই কান চ াই কেরনিন। তারা
ভেস গেছ আেবেগর জেল। তােদরেক তারা িচি ত কেরেছ বাংলা ভাষার
শ
েপ। এিট িছল তােদর িনয়েতর উপর হামলা।
অপর িদেক যারা
থেকই পািক ান ও প ান- ইসলািম চতনার
িবেরাধী, তারা এিটেক এক মা ম েযাগ েপ হণ কের। মুসিলম চতনা
একিট উ ত ভাষা থেক পুি পাক সিট আেদৗ তােদর কাম িছল না। বল
াবেনর পািনেত ধু িশকড়হীন কচুিরপানাই ভােস না, ভােস ব অগভীর
িশকেড়র গাছপালাও। তাই সিদন স লাির েদর সৃ ভাষা আে ালেনর
াবেন ভেস গেছন ব ইসলামী চতনার মা ষও। িমশেরর মা ষ যিদ
াচীন িফরাউনী সািহত ও স সমেয়র ভাষােক আঁকেড় ধের থাকেতন তা
হেল িক তারা কারআেনর সাি েধ আসেত পারেতন? আরবী ভাষা থেক
িমশরীয় যমন লাভবান হেয়েছ তমিন আরবী ভাষাও লাভবান হেয়েছ
িমশরীয়েদর থেক। আধুিনক যুেগ আরবী ভাষায় বুি বৃি ক সমৃি আনার
কােজ যারা নতৃ িদে তােদর অিধকাংশই িমশরীয়। একসময় মুসিলম
িবে বুি বৃি ক নতৃ িছল ইরানীেদর হােত। বড় বড় িব ানী ও মিনষীর
জ হেয়িছল ইরােন। তােদর অবদােনর কথা ীকার করেত িগেয় খ াত
সমাজ িব ানী ইবেন খল ন িলেখিছেলন, ইসলােমর জ আরেব, িক
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ইসলািম সভ তার জ ইরােন। তখন ইসলািম িবে র সােথ তােদর
সংেযােগর মাধ ম িছল আরবী। ইবেন িসনা, আল রাযী, ফারাবী, তাবারী,
গা ালীর ায় ইরানী মিনষীগেণর িলখনীর ভাষা িছল আরবী। ইমাম আল
গা ালী একমা িকিময়ােয় সা’দাত ছাড়া সমুদয় বই িলেখেছন আরবীেত।
ইরােনর কিবরাও কিবতা িলখেতন আরবীেত। আরবী ভাষার কারেণ
ইরানীরাও স সময় ান- িব ােন ভূত উ িত কেরিছল। কারণ, তখন
আরবী িছল ান- িব ােনর ভাষা। পরবতীেত স সংেযাগ িছ করা হয়।
এবং এর কারণ িছল িনছক রাজৈনিতক। সিট িছল আরব ও ইরানীেদর মােঝ
একিট ায়ী দওযাল খাড়া করার েয়াজেন। খ াত ইরানী কিব দাকী
আরবী ভাষায় কিবতা িলখেতন। িতিন িছেলন সভাকিব। তােক রাজা িনেদশ
দন আরবীেত কিবতা না িলখেত। বলা যায়, মুসিলম িবে ইরানই সব থম
জািতয়তাবাদী দশ। তাই মুসিলম িব থেক ইরােনর আজ য িবি দশা
সিটর
আজ নয়, সিদন থেকই। বাংলা ভাষা আে ালেনর নতারাও
তমিন উ ও উ ভাষীেদর িব ে একিট দওয়াল খাড়া করেত চেয়িছেলন
এবং তােত তারা সফলও হেয়েছন।
ভাষার কাজ ধু কথা বলা বা মেনর ভাব কােশ সাহায করা নয়।
তােক বু্ি বৃি ক, অথৈনিতক, রাজৈনিতক, ধমীয় ও সাং ৃিতক েয়াজনও
িমটােত হয়। পি ম বাংলার বাঙালীেদর স েয়াজন িমটােত বাংলার
পাশাপািশ িহি এবং ইংেরজীও িশখেত হয়। ইউেরাপীয়েদরও িশখেত হয়
কেয়কিট ভাষা। িবেলেতর ুল েলােত তাই ইংেরজীর পাশাপাশী
,
নীশ, জামান, এমনিক উ , আরবী, তুকী, িহি সহ আেরা অেনক ভাষা
শখােনার ব ব া রেয়েছ। একই কারেণ, বাংলােদেশর আনােচ কঁানােচও
আজ ইংরাজী িমিডয়াম ুল খালার এত িহিড়ক। একই কারেণ, ল ল
বা ালী স ান যারা িবেদেশ অব ান করেছ তারা বাংলা ভুেল িবেদশী ভাষায়
র হে । তাই অখ ড পািক ােনর বাংলার পাশাপািশ উ শখারও েয়াজন
িছল। িক তখন যুি
দখােনা হেয়িছল, বাঙালী িকেশার মেনর এত সামথ
নই য তারা আেরকিট নতুন ভাষা িশখেব। অথচ এ অিভমত আেদৗ
ানিভি ক িছল না, িছল উ র িব ে িবে ষ সূত। পািক ানপি েদর
ব থতা, তারা রাজনীিত কেরেছন িনছক মতায় যাওয়ার মাধ ম েপ। অথচ
মুসলমােনর রাজনীিত হল আ হর ীন িত ার ইবাদত। এিট হল, নক
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আমেলর িবশাল
। অথচ এ ইবাদতেক তারা পিরণত কেরিছল িনছক
একিট পশায়। িছল না দূরদৃি । রাজনীিতর ময়দান তারা যতটা না সরগরম
কেরেছন, ততটা বুি বৃি র ময়দান নয়। অথচ পািক ান িছল একিট
বুি বৃি ক আে ালেনর ফসল।
দেশর জনগণেক দিহক ভােব বঁািচেয় রাখেত যমন ল ল টন
খাদ শ
চাই, তমিন মেনর
তার লে ও ল ল বই চাই।
মুসলমানেদর মুসলমান েপ িটিকেয় রাখেতও চুর বই চাই। ইসলােম
ানাজন তাই ফরয করা হেয়েছ। কারআেনর আেগ আরবী ভাষায় কান
িছল না। িক অ সমেয়র মেধ ই মুসিলম মিনিষগণ চুর বই লেখন, গেড়
তুেলন ােনর িবশাল সমু । অথচ স কাজ পািক ােন তমন হয়িন। য
হাের কল- কারখানা গড়া হেয়েছ স হাের পু েকর কাশনা হয়িন। পি ম
পািক ােন িকছু কাজ হেলও পূব- পািক ােন স তুলনায় িকছুই হয়িন।
মুসিলম লীেগর নতারা পি কা বর কেরেছন, অথচ স পি কায় লখােলিখ
কেরেছ ইসলাম ও পািক ােনর ষমেনরা। তারা ব থ হেয়েছন একতার
রাজনীিত করেত। একতা অ েদর কােছ রাজৈনিতক কৗশল, িক
মুসলমােনর কােছ এিট ইবাদত। রাজনীিত হল, পর ের আেপাষ ও
সমেঝাতার িভি েত সরকার পিরচালনার িব ান। একতা ও সমেঝাতার পথ
বেয়ই আেস মহান আ াহর রহমত। ১৯৪৭ সােলর পূেব বাংলা, পা াব,
িস ু, িবহার, আসাম, সীমা
েদশ, উ র েদশসহ সারা ভারেতর
মুসলমােনরা একতাব
হেয়িছল বেলই আ াহপােকর রহমত নেম
এেসিছল। আ াহর স রহমেতর বরকেতই সৃি হেয়িছল িবে র সববৃহৎ এ
মুসিলম রা িট। সমাজতাি ক চতনা ছাড়া কান সমাজতাি ক রা বঁােচ না।
রাজার িত গভীর
ােবাধ ছাড়া রাজতাি ক রা ও বােচঁ না। তমিন প ানইসলািমক চতনা ছাড়া পািক ােনর পে বঁেচ থাকািটও অস ব িছল। িক
স শ মুসিলম লীগ নতােদর িছল না। যারা এেদশিটর িত ায় নতৃ িদল
তারা স অিত র পূণ ও মৗিলক িবষেয়ও যেথ গাফলিত দিখেয়েছন।
পািক ােনর ইিতহােস ১৯৭০ সােলর িনবাচন িছল ১৯৪৬ সােলর মতই
আেরক
পূণ িনবাচন। পািক ােনর সমথেকরা সিট বুঝেত না পারেলও
শ রা সিট িঠকই অ ধাবন কেরিছল।ফেল এ িনবাচেন পািক ান িবেরাধী
সকল স লার দল িল একতাব হেয়িছল। এবং আওয়ামী লীগ লেড়িছল
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সবার প থেক। িক স প একতাব হেত পািরিন ইসলামপি দল িল।
স েযাগপূণ সমেয় মুসিলম লীগ িবভ
থেকেছ িতন টুকরায়। জামায়ােত
ইসলামী, িনজােম ইসলামী ও জিময়েত উলামােয় ইসলাম এর মত ইসলািম
দল েলাও একি ত হেত পােরিন। সকল পািক ানপি দল েলা একতাব
হেল ৭০এর িনবাচেনর রায় হয়ত িভ তর হত। বরং অৈনেক র মধ িদেয়
তারা পা বািড়েয়েছন আ ঘােতর িদেক। এত িবভি েত িক কান কল াণ
হয়? নেম আেস িক আ াহর রহমত? আেস িন। বরং যিট এেসেছ সিট
অপমান।
_________________________

অধ ায় ৭: পািক ােনর ঘেরর শ
আওয়াম লীেগর নতৃে যারা আসীন িছেলন তােদর মেধ অেনেক
পািক ানেক
থেকই মন থেক মেন িনেত পােরনিন। যিদও তারা
একসময় মুসিলেমর লীেগর নতা িছেলন, পািক ােনর ক ীয় সরকােরর
ম ী হেয়েছন এবং ম ী েপ পািক ােনর সংহিত বহাল রাখার জ পিব
কারআন শিরফ ছুঁেয় বা আ াহর নােম কসম খেয়েছন। পািক ােনর
অি ে র িব ে বরাবরই তী
াভ িছল। তারা িব াস করেতন, পািক ান
হল ১৯৪০ সােলর গৃহীত লােহার
ােবর সােথ গা ারীর ফসল। এ ধরেণর
নতােদর স প মানিসকার
পিরচয় পাওয়া যায় এ েপর ধান
বুি জীবী জনাব আবুল মন র আহমেদর লখায়। িতিন িলেখেছনঃ “মুসিলম
লীগ ৪৬ সােল িনবাচেন ৪০ সােলর লােহার
ােবর উপর ভাট িনয়া
িনবাচেন িজিতবার পের
তর ওয়াদা খলাফ কিরেলনঃ লােহার
ােব
বিণত পূব- পি েম ই মুসিলম রা গঠেনর বদেল পি ম- িভি ক এক
পািক ান বানাইেলন।” (আবুল মন র আহ দ, ১৯৮৯)
অথাৎ তার মেত অিত অপরাধ হেয়েছ এক পািক ান বািনেয়। পািক ানেক
বেলেছন পি ম পািক ান িভি ক পািক ান। পািক ান- এর িত এ গভীর
বীত া িনেয় কঊ িক স দেশর ম ল করেত পাের। অথচ আবুল মন র
আহ দ সােহব িনেজ পািক ােনর ক ীয় িশ ও বািণজ ম ী হেয়েছন।
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মতার মােহ ও আেখর

এটা িঠক, লােহার
ােব পূব বাংলার পািক ান ভূি র কথা িছল না। িক
িতিন ভূেল গেছন, পূব বাংলােক পািক ানভূ করা হয় অিবভ বাংলার
ােদিশক পিরষেদর মুসিলম সদ েদর ভােট। কােয়েদ আযম বা অ
কান অবাঙালী নতা বাঙালী মুসলমানেদর উপর স িস া চািপেয় দয়িন।
িস া িট নওয়া হয় ১৯৪৬ সােল মুসিলম লীেগর িদি সে লেন। সখােন
বাংলার পািক ান ভূি র পে
াব উ াপন কেরন বাংলার তৎকালীন
মুখ ম ী জনাব সাহরাওয়া ী এবং স
াবিট িবপুল ভােট গৃহীত হয়।
পািক ােনর সংহিতেত িব ােসর জ
যিট অপিরহায িছল সিট প ানইসলািমক চতনা। মেনর ভূবন এ চতনায় সমৃ না হেল তার কােছ অপর
ভাষা ও অপর দেশর মুসলমান িনতা ই িবেদশী গণ হয়। অথচ একজন
মুসলমান অ এক মুসলমানেক ভাই ান করেব সিটই আ াহর ত াশা।
আ াহতায়ালা তঁার কারআেন মুসলানেদরেক সভােবই িচি ত কেরেছন। এ
চতনািটই একজন মুসলমানেক বঈমান থেক পৃথক কের। এই চতনােতই
িবে নানা ভাষা ও নানা বেণর মুসলমানেদর মেধ সীসাঢালা াচীেরর ায়
মজবুত দওয়াল সৃি হয়। এই চতনা িনেয় তারা একে রা িনমাণ
কের,রাজনীিত কের এবং েয়াজেন শ র িব ে যু ও কের। মুসলমােনর
এমন একতা য মহান আ াহতায়ালার কােছ কত ি য় সিট িতিন পিব
কারআেন ঘাষণা িদেয়েছন এভােব,
“ই া াহা ইউিহ ু াযীনা ইউকািতলুনা িফ সািবিল ািহ সাফফান কা আ া ম
বুিনয়া ন মার স”।
অথঃ “িন য়ই আ াহতায়ালা স সব লাকেদর ভালবােসন যারা আ াহর
রা ায় যু কের সীসা ঢাকা দওয়ােলর ায় অটুট একতা িনেয়”।
িক আওয়ামী লীগ গিঠত হেয়িছল এমন লাকেদর িদেয় যােদর
অিধকাংশই িছল স লার চতনার। স স লার চতনায় প ান- ইসলামী
তথা িব - মুসিলম ভাতৃে র চতনা গণ হত সাম াদায়ীকতা েপ,ফেল
দলিটেত তমন চতনা িছল িনিষ ও বজনীয়। ফেল স চতনার চচায় বা
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সাের তােদর সামা তম আ হও িছল না। বরং তােদর সকল য়াস িছল
এ চতনার িবনােশ। তােদর রাজনীিতেত ভােটর িচ াটাই িছল বড়, স
িচ ােত আওয়ামী মুসিলম লীগ থেক তারা মুসিলম শ িট কেট িদেয়িছল।
এেত িহ ভাট পাওয়ার পথিট পির ার হেয় যায়। এভােব দলিট ধু িহ
ভােটর িদেকই ধু ঝুঁেকিন, ঝুেকঁেছ িহ ােনর িদেকও। অপরিদক
পিরকি ত ভােব ঘৃণা সৃি কেরেছ পািক ােনর নতা ও জনগেণর িব ে ।
কারণ িহ েদর ভাট ও িহ ােনর সাহায পাওয়ার জ তারা এিটেক
জ রী মেন করেতা। িনেজেদর ঘেরায়া িমিটং েলােতই ধু নয়, আওয়ামী
লীেগর নতা ও বুি জীবীগণ স ঘৃণা কাশ করেতন িনেজেদর লখনীেতও।
িনেজেদর লখণীেত বা ব ৃতায় তারা পি ম পািক ানীেদরেক ভাই না বেল
ফ পি মা বেল উে খ করেতন, এভােব জািহর হত িনেজর মেনর গভীের
লুকােনা িবষপূণ ছ ঘৃণা। এিট য সাধারণ কমীেদর মােঝ সীমাব িছল তা
নয়, আ া হেয় পেড়িছেলন আওয়ামী লীেগর ক ীয় নতারাও।
আওয়ামী লীগ িশিবের বুি বৃি ক ময়দােনর
িছেলন আবুল
মন র আহমদ। এমন ঘৃণা অহরহ কাশ পত তার লখিনেত। অথচ
মুসলমান িহসােব অপর মুসলমানেক - তা িতিন য ভাষা, য বণ বা
ভূেগােলরই হান না কন - তােক ভাই বেল সে াধন করা ধু ইসলািম আদব
কায়দাই নয়, ঈমানী দািয় েবাধও। স সামা আদবটু ও তারা দখােত
পােরনিন। বরং এ প ঘৃণাপূণ আচরেণর কাশেক তারা ব ি াধীনতা
বলেতন। আবুল মন র আহেমেদর রিচত “আমােদর দখা রাজনীিতর প াশ
বছর”-এ এমন ঘৃণােবােধর কাশ ঘেটেছ অসংখ বার। আওয়ামীকমীরা
যমন অবাঙালীেদর ছাতু বেলেছন,আর আবুল মন র আহমদ বেলেছন
পি মা। এিটই হল ভাব লভ আওয়ামী শালীনতা বা ভ তা। ইংল াে ড
কােলা ব ি েক কােলা বা িনগার বলা ফৗজদারী অপরাধ। এিট িচি ত হয়
রিসজম বা বণবাদ। আর ইসলােম কাউেক এমন নােম ডাকা হারাম যা ঐ
লাকিটর কােছ অপছে র। তাই ছাতু বলা বা পি মা বলােত িক কান
পি ম পািক ািন খুিশ হেত পােরন? অথচ অওয়ামী- বাকশালী নতা- কমীগণ
য - ত ঐ শ িলর ব বহার কেরেছন। এ ঘৃণােক আওয়ামী লীগ নতা ও
কমীগণ ধু দলীয় অিফস, গৃেহ বা কতােবর মেধ সীমাব রােখনিন,
সিটেক তারা অবা ালীেদর জানমােলর উপরও েয়াগ কেরেছন। এ লে
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তারা আদমজী জুট িমেল অবা ালী িনধেন দা া বািধেয়েছন। দা া বাধায়
সাধারনতঃ দূবৃ
কৃিতর অপরাধীরা। কান রাজৈনিতক দল ও তার নতারা
সিট ভাবেতও পাের না। কারণ রাজনীিত তা মানব কল ােণর ত। িক
আওয়ামী লীগ সিটেকও রাজনীিতর হািতয়াের পিরণত কেরিছল। রাজনীিতর
নােম এভােব তারা চ ড পােপর চচা বািড়েয়েছন। এভােব তখন পূব
পািক ােন অবা ালীেদর পুঁিজ িবিণেয়ােগর পথ ব কেরন। কারণ, পুঁিজ চায়
িনরাপ া। পি ম পািক ানী িবিণেয়াগকারীগণ তখন বুঝেলন, য দেশ
তােদর জােনরই িনরাপ া নই সেদেশ তােদর পুঁিজ িনরাপ া পােব িক
কের? ফেল য দশিট িশে া য়েন তৃতীয় িবে িরকড গড়িছল, পিরকি ত
ভােব সখােন িবরতা আনা হল। উে খ ৬০- এর দশেক িবখ াত টাইম
ম াগািজেন তৃতীয় িবে র দশ েলার িশে া য়েনর উপর একিট
দিনব
ছেপিছল। স বে
িট দশেক তৃতীয় িবে র সবেচেয় ত
উ য়নমুখী দশ েপ িচি ত কেরিছল। এর একিট হল কািরয়া, অপরিট
পািক ান। রাজৈনিতক অি রতার কারেণ পািক ান স অ গিত ধের রাখেত
পািরিন, িক কািরয়া পেরেছ।
একা েরর পর দশীয় িশ
ংস কের শখ মুিজব ভারেতর জ
িতেযািগতামূ িনরাপদ বাজার সৃি কিরেছলন,িক সিটর
িতিন
কেরিছেলন পািক ান আমল থেকই। অবা ালী িবিণেয়াগকারীেদর িব ে
দা া, ভয়ভীিত, চঁাদাবাজী এসব িছল তার মা ম অ । কথা হল, পািক ান
িছল ব এলাকার ও ব ভাষাভািষ মা েষর দশ। এমন সংকীণ ও ঘৃণাপূণ
মেনর রাজনীিতিবদগণ িক এমন একিট দেশর নতৃ পাওয়ার যাগ তা
রােখ? প ান- ইসলািমক চতনার িব ে আওয়ামী লীেগর নতােদর মনমগজ য কতটা িবষপূণ তার একিট বা ব উদাহরণ দওয়া যাক। এবং এিট
এ লখেকর িনজ অিভ তা থেক। ১৯৬৯ সােলর কথা। তখন ইয়ািহয়া
খােনর আমল। পািক ান সরকােরর নীিতিনধােরকরা অবেশেষ উপলি কের,
য প ান- ইসলািম চতনার িভি েত উপমহােদেশর বাঙালী, িবহারী, পা াবী,
িসি ,পাঠান ও অ া ভাষাভািষ মুসলমানগণ কঁােধ কঁাধ িমিলেয় িবে র সব
বৃহৎ মুসিলম রা পািক ােনর জ িদেয়িছল স চতনািটই ত দূবল হেয়
যাে । দশিটর সংহিতর িব ে বড় িবপদ এখােনই। প ান ইসলামী
চতনার অভােব অসংখ শ
বেড় উঠেছ িনজ ঘেরই। পূববতী
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সরকার েলায় যারা িছেলন তােদর অিধকাংশ িছেলন মেন ােণ স লার।
তারা এেসিছেলন দেশর সবেচেয় রিডক াল স লার ইনি িটউশন যমন
আিম, আওয়ামী লীগ ও বুেরা াসী থেক। তারা ইসলািম চতনার িবকােশ
কান কাজই কেরনিন। এ চতনার উপর তােদর িনেজেদরও কান িব াস
িছল না।
িবপদ যখন ঘেরর দরজায় তখন িকছু ইসলািম চতনাসমৃ ব ি
এিটও অ ধাবন কের য, দেশর চলমান িশ া ব ব া ও তার পাঠ বই
ছা েদর মেন এ চতনার সৃি বা বৃি েত কান পুি ই জাগাে না, বরং
উে ািট করেছ। ইিতমেধ দশ ছেয় গেছ ভারতীয়, শ ও চীনা বই- পু ক
ও প - পি কা। পূব পািক ােনর সীমা িঘের ভারত বিসেয়েছ শি শালী
অেনক িল রিডও স চারেক । এ ায়ার মাশাল নূর খান তখন িশ া
ম ণালেয়র দািয়ে । নতুন জ যােত ইসলািম চতনা ও পািক ােনর
ইিতহাস িনেয় সম ক ধারণা িনেয় বেড় উেঠ স লে
নতুন িশ ানীিত
ণয়ন কেরন। পািক ানঃ ইিতহাস ও কৃি নােম একিট বইও ুেলর
পাঠ চী কের। িক এেত তেল ব েন েল উেঠ আওয়ামী লীগ ও তার
ছা সংগঠন পূব পািক ান ছা লীগ। ছা লীগ নূর খান িশ া নীিতর িব ে
ঢাকা িব িবদ ালেয়র মধুর ক াি টেন এক িতবাদ সভা ডােক। সখােন
ধান ব া িছেলন শখ মুিজবর রহমােনর ভািগেনয় শখ ফজলুল হক মিন।
তখন িবিভ সংগঠেনর সাধারণ ছা সভা হত এ মধুর ক াি টেন। শখ
ফজলুল হক মিন অেনক কথাই বে ন। তেব য িবষয়িটর উপর িতিন জার
িদেয় বলেলন তা হল,
“নূর খান িশ ানীিতর ল
এ দেশ প ান- ইসলািমক িচ ার িবকাশ।
বা ালী জািতয়তাবাদী চতনার িব ে এিট এক গভীর ষড়য । তাই
ছা লীগ এ িশ ানীিত মেন িনেব না। এ িশ ানীিতর িব ে আমােদর
বার ছা আে ালন গেড় তুলেত হেব।”
শখ মিন বুঝেত ভূল কেরনিন, প ান- ইনলামী চতনা আর
জািতয়তাবাদী চতনা এক সােথ চলেত পাের না। একিট বল হেল অ িট
িবলু হেত বাধ । আর বাংলােদেশ বলতর হি ল বা ালী জািতয়তাবাদী
চতনা। ছা লীগ ও ছা ইউিনয়ন সি িলত ভােব তুমুল ছা আে ালন গেড়
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তুেল নূর খান িশ ানীিতর িব ে । স বছরই (১৯৬৯ সােল) ঢাকা
িব িবদ ালেয়র ছা িশ ক কে র প
থেক (িটএসিস) নূর খান
িশ ানীিতর উপর আেলাচনা সভার আেয়াজন হেয়িছল। সখােন ছা লীগসহ
আেরা অেনক ছা সংগঠেনর ছা রা িনজ িনজ অিভমত তুেল ধের। িনজ মত
তুেল ধেরিছেলন ঢাকা িব িবদ ালেয়র মধাবী ছা জনাব আ ুল মােলকও।
িতিন যা বেলিছেলন তা নূর খান িশ া নীিতর পে । িতিন তার মাশূলও
িদেয়িছেলন। তার ব ৃতা শাি পূণ ভােব শষ করেত দয়া হয়িন, ব ৃতা চলা
কােল চ ড হা ামা
কেরিছল ছা লীগ ও ছা ইউিনয়ন কমীরা।
ধুমা িনজ মত তুেল ধরার কারেণ এই িনর মধাবী ছা েক সাহরাওয়া ী
(সােবক রস কাস) ময়দােন িপিটেয় হত া করা হয়। আ ুল মােলক িছেলন
ইসলািম ছা সংঘ নামক একিট সংগঠেনর ঢাকা শহর শাখার সভাপিত। স
সময় ঢাকার বুি বৃি র ময়দানিট য কতটা স াস কবিলত িছল এ হল তার
নিজর। এবং আওয়ামী- বাকশালীরা চ
য কতটা ফ াসীবাদী িছল, সিদন
স া রও তারা রেখিছল। তেব এমন ফ ািসবাদী স াসী চতনায় য ধু
আওয়ামী- বাকশালী নতা- কমীরা আ া হেয়িছল তা নয়, চরম ভােব
আ া হেয়িছল ঢাকার িমিডয়া এবং বুি জীবী মহল। ফেল এতবড় একটা
হত াকা ড িদন পুের সংঘিটত হওয়ার পরও তা িনেয় ঢাকা িব িবদ ালেয়র
স লার বু্ি জীবী মহেল ও িমিডয়ােত সামা তম আেলাড়নও সৃি হয়িন।
ভাবটা এমন, যন ঢাকােত িকছুই ঘেটিন এবং তারা িকছুই দেখিন। স সময়
ঢাকা- ক ীক বুি বৃি য কতটা আ ঘােতর িশকার হেয়িছল এ হল তার
নমুনা। পািক ােনর ইিতহাস ও কৃি র উপর য নতুন বইিটেক সরকার পাঠ
তািলকাভূ কেরিছল, সিটর িব ে ছা লীগ ও ছা ইউিনয়ন এমন তুমুল
ছা আে ালন গেড় তােল য সরকার স বইিট তুেল িনেত বাধ হয়।
আওয়ামী লীগ,ছা লীগ ও ছা ইউিনয়েনর ায় স লার সংগঠন িলর
কােছ পািক ান ও তার ইিতহাস জানা য কতটা অি য় হেয় পেড়িছল এ হল
তার নমুনা। অথচ এরাই পািক ােন ইসলামী দশেনর সােথ সাংঘিষক রবী
স ীত চচার জ িজদ ধেরিছল।
হল, িনজ দেশ এত শ থাকেত স
দশ ভা েত িক িবেদশী শ র েয়াজন হয়?
_________________________
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অধ ায় ৮: য গা ারী ি - জািত তে র সােথ
পািক ান িত ার পে মূল দশন ও যুি টা িছল ি - জািত ত । যার মূল
কথা, মুসলমানগণ িহ েদর থেক এক পৃথক জািত। তােদর নাম ও
নামকরণ প িতই ধু আলাদা নয়, আলাদা হল তােদর জীবন- ল ,
তাহিজব তামু ন, ইিতহাস ও ঐিত এবং এ জীবেন সফলতা ও িবফলতা
যাচাইেয়র মানদ ড। মুসলমান ও িহ - এ ইিট জািত যমন এক লে
বঁােচ না, তমিন একই লে রাজনীিতও কের না। মুসলমােনর বঁাচবার মূল
ল িট হল, সবকােজ আ াহেক খুিশ করা। এ জ ই িভ হল, মুসলমােনর
রাজৈনিতক এেজ ডাও। এবং স এেজ ডািট হল আ াহর ীন তথা িবধানেক
সব ের িবজয়ী করা। এজ ই রাজনীিত তার কােছ কান নশা নয়, পশাও
নয় বরং ইবাদত। এিট ি হাদ। আ াহর িবধানেক িবজয়ী করেত িগেয়
নবীজী (সাঃ) ক ৫০- এর বশী যু করেত হেয়েছ। তাই ধু নামাযা- রাযা,
হ - যাকাত পালন করেলই পিরপূণ ইবাদত হয় না। তােক জীবেনর িত
মু ত ও িত
েক আ াহর অ গত কের িদেত হয়। কারআেনর িবধান
তাই ধু মসিজেদ পালন করেল চেল না, স িবধানেক রা - পিরচালনা,
িবচার- আচার ও িশ া- সং ৃিতসহ জীবেনর সবে ে িনেয় আসেত হয়।
িতকেম মেন চলেত হয় আ াহর িবধানেকও। নামায- রাযা- হ যাকােতর ায় ইবাদত িল য প অমুসিলমেদর সােথ একে চেল না,
তমিন চেল না তার রাজৈনিতক ইবাদতও।
ইিট ন যখন ই িভ ধরেনর যা ী িনেয় িভ গ ব েলর িদেক
ছুেট, স িট িভ
নেক িক এক ও অিভ বলা যায়? িবষয়িট অিবকল
অিভ জািতস া িনধােরণর ে ও। মুসলমানগণ তাই সবাে ই িভ জািত,
সিট িভ জীবনেবাধ ও জীবন- লে র কারেণ। নামায আদােয় িভ
জামাত, িভ নতা ও িভ ইবাদতগাহ গড়েত হয়। তমিন রাজৈনতীক
ইবাদেতর জ ও মুসলমােনর িভ জামাত, িভ নতা এবং স ব হেল িভ
দশ বেছ িনেত হয়। এজ ই মুসলমানও পাের না অমুসলমােনর রাজনীিতর
সােথ একা হেত। তাই মুসলমানগণ ধু এক খ ড ভূখে ডর জ রাজনীিত
কের না, স লে
রা ও িত া কের না। রা
িত ার ল
ধু এ
নয়, সখােন িনছক জান- মাল, ঘর- বাড়ী, ব াবসা- বািণজ ও অথনীিত
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িনরাপ া পােব। বরং তারা রা চায় এ জ
য, সখােন আ াহতায়ালার
িবধান অ যায়ী জীবন পিরচালনা করেত পারেব। দেশর সংখ া- গির
জনসংখ া অমুসিলম হেল স ল পূরণ অস ব হয়। অস ব হয় পিরপূণ
মুসলমান েপ বেড় উঠা। এমন দেশ অথৈনিতক,রাজৈনিতক ও সাং ৃিতক
িজি দশা নেম আেস সংখ ালঘু মুসলমানেদর জীবেন। াধীনতার ৬০ বছর
পরও তমিন এক িজি দশায় ভুগেছ আজেকর ভারতীয় মুসলমানগণ।
মুসলমানগণ সখােন এতটাই িনরাপ াহীন য, হাজার হাজার মুসলমানেক
ািলেয় মারা হেলও নূণ তম অিধকার নই ায় িবচােরর। ১৯৪৭- এ
পািক ান সৃি না হেল ভারতীয় মুসলমানেদর স িজি দশায় যাগ হত আেরা
িতিরশ কািট মুসলমান। ভারত ভে পািক ান সৃি র েয়াজন দখা দয়
তা একারেণই। সিটর পে মূল যুি বা দশনিট িছল ি - জািতত । স
সময় মুসলমানগণ আওয়াজ তুেলিছল, “পািক ােন কা মতলব িকয়া? লা
ইলাহা ই া াহ।” এ যুি িট এতই শি শালী িছল য এমনিক ঔপিনেবিশক
ি িটশ শাসেকরা তা মেন িনেত বাধ হেয়িছল। এই ি - জািত তে র
িভি েতই ি িটশ সরকার দয় পৃথক িনবাচন। যার ফেল মুসলমান এমিপ
িনবািচত হয় মুসিলম ভােট। এেত মুসলমােনর রাজনীিতেত
পায়
মুসিলম ােথর িত অি কার । ফল দঁাড়ায়, মুসিলম াথীগণ ব ি গত
জীবেন ইসলাম মা ক আর নামুক, মুসলমানেদর কােছ িনেজেক ধমভী
েপ পশ করার িত ি তা
হয়। িম ারও তখন হািজর হয় মৗলবী
েপ। নতােদর পাষাক- পির েদও কাট- প া ট- টাইেয়র পিরবেত
পাজামা- শরওয়ািন- টুিপ ও মুেখ দাড়ী
পায়। মুসিলম লীেগর
নতােদর মুখ িদেয় তখন
িনত হেত থােক, “ কারআনই আমােদর
শাসনত ” এবং “আ াহর দওয়া আইনই আমােদর আইন”। ভারতীয়
মুসলমানগণ তখন দখেত পায় ইসলােমর নতুন জাগরেণর স াবনা।
দেখ, হারােনা িদেনর গৗরব িফের পাওয়ার। এমন এক রাজৈনিতক
পিরেবেশ এমনিক িহ সংখ াগির েদর দল ভারতীয় কংে সও আবুল
কালাম আজােদর
ায় একজন মাওলানােক সভাপিত কের। চি েশর
দশেকর সই অিত
পূণ সমেয় দীঘ চার বছর তঁােক স পেদ রােখ। স
সময় কংে স পশ কেরিছল, িহ - মুসিলম িমিলত এক অিভ ভারতীয়
জািতয়তাবােদর ত । তােদর মুল কথা িছল, ভারেত বসবাসকাির সকল
িহ , মুসলমান ও অ া ধমাবলি গণ থেম ভারতীয়, তারপর ধমীয়

পিরিচিত। কংে স এ নীিতেক পিরিচত কেরিছল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ
বেল।
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১৯৪৬ সােল িনবাচন হেয়িছল মূলতঃ ি - জািত তে র িভি েত পািক ান িত ার ই েত। মুসলমানগণ সিদন িবপুল পািক ােনর পে
রায় দয় এবং ত াখান কের কংে েসর পশ করা ভারতীয় জাতীয়তাবােদর
ত । িক ১৯৪৭ সােল পািক ান িত ার পর
হয় ি - জািত তে র
সােথ গা ারী। সিট
হয় মুসিলম লীেগর সােবক নতােদর ারা। তােদর
এ নীিতর িপছেন কান দশন িছল না,িছল মতা দখেলর রাজনীিত। ি জািত তে র িবেরাধীতায় থম সািরেত িছেলন মাওলানা ভাষানী ও
সাহরাওয়া ী মুখ। অথচ ১৯৪৬ সােল তারা িনেজরাও িহ
ও
মুসলমানেদর জ পৃথক িনবাচেনর কথা বলেতন। িক পািক ান িত ার
পর পরই তঁােদর নীিতেত আেস চ ড িডগবািজ। মাওলানা ভাষানী নােম
মাওলানা হেলও তঁার অি কার বােড় চীেনর নতা মাও স তু্ঙেয়র
সমাজতাি ক আদেশর িত। িতিন রাজনীিতর ছাতা ধেরন চীনপি
সমাজতি েদর আ য় িদেত। ব জনসভা, ব অনশন,ব িমিছল িতিন
কেরেছন, িক একিট বারও আ াহর আইন শিরয়ত িত ার লে
কেরনিন। অথচ এিটই মুসলমােনর রাজনীিতর মূল এেজ ডা।আর সিটই বাদ
পেড়িছল তার রাজনীিত থেক। এরপরও িতিন িনেজেক পিরচয় িদেতন
মাওলানা েপ। িতিনই থম নতা িযিন িহ েদর সােথ র িমিলেয় পৃথক
িনবাচেনর িবেলােপর দাবী তুেলন। পািক ান
ংেসর এিট িছল থম
ষড়য । কারণ পৃথক িনবাচন ছাড়া পািক ােনর জ
যমন স ব িছল
না, তমিন স ব িছল না এেদশিটেক বঁািচেয় রাখাও। নবীজীর (সাঃ) আমেল
এবং তার পরবতীেত খালাফােয়র রােশদার আমেল মুসিলম দেশ ব
অমুসিলমও বাস করত। িক ক হেব খিলফা বা িক হেব আইন- আদালত ও
রাজনীিত সিট মুসলমানরাই িনধািরত কেরেছন। অমুসলমানেদর তারা
জানমাল ও ব বসা- বািণেজ র পূণ িনরাপ িদেয়েছন, িক ধমীয় িবধান
িত ার মত
পূণ িবষেয় তােদর মতামত িনেয় িস া ননিন।মুসিলম
উ াহর জীবেন িতিট রাজৈনিতক ফয়সালাই
পূণ,এর উপর িনভর
কের আ াহর ীেনর িবজয় ও পরাজেয়র িবষয়িট। তাই এ ফয়সালায় ভজাল
চেল না। িক মাওলানা ভাষানী ইসলােমর স মূল িশ ােক মােননিন। তার
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রাজনীিতেত আ াহেক খুিশ করার চেয়
পায় িহ , স লাির ,নাি ক
ও কমু িন েদর খুিশ করার িবষয়িট। ব তঃ তােদর প হেয় পািক ােনর
রাজনীিতেত মূল খলািট
কেরন িতিনই থম। পরবতীেত শখ মুিজবসহ
আেরা অেনেক সিটেকই ষালকলায় পূণ কেরন। মুসিলম লীগ ভে
মাওলানা ভাষানীই আওয়ামী মুসিলম লীগ গড়ায় নতৃ
দন।
েত
আওয়ামী মুসিলম লীেগর নীিতেত যু িনবাচেনর দাবী িছল না। িক ১৯৫৪
সােল িনবাচেন আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূব পািক ােন ধান দল েপ
আিবভূত হেলও দলিট সরকার গঠেনর মত সংখ াগির তা পায়িন। মতা
পায় ি তীয় বৃহ ম দল শের বাংলার কৃষক- িমক- জা দল। যােদরেক
সমথন দয় সংখ ালঘু সদ গণ। আওয়ামী লীগ নতাগণ তখন বুঝেত
পাের, সংখ ালঘুেদর দেল টানেত না পারেল তােদর পে
মতায় যাওয়া
অস ব। ফেল মৗিলক পিরবতন আেস তােদর নীিতেত। তারা দাবী তুেল
পৃথক- িনবাচন থা বািতেলর। সাহরাওয়া ী থেম রাজী না হেলও পের
িতিন আ সমপন কেরন ভাষানীর কােছ। তখন ভাষানীই িছেলন আওয়ামী
মুসিলম লীেগর ােদিশক সভাপিত। পের আওয়ামী মুসিলম লীেগর মুসিলম
শ িটও তােদর কােছ অস হেয় পেড়। ১৯৫৫ সােল ঢাকার পমহল
িসেনমা হেল আেয়ািজত অিধেবশেন মুসিলম নামিটেক তারা আবজনা েপ
ফেল। আওয়ামী মুসিলম লীগ তখন পিরণত হয় আওয়ামী লীেগ।
১৯৫৬ সােলর ৭- ৮ ফে য়াির টা াইেলর কাগমাির - বতমােন
সে াষ- এ অ ি ত কাউি ল অিধেবশেন আওয়ামী লীগেক স লার দল
িহসােব ঘাষণা দওয়া হয়। ইসলাম এবং মুসিলম ােথর িত য অি কার
িনেয় িতি ত হেয়িছল পািক ান, স অি কারিট িচি ত হয় সাম দািয়কতা
েপ। এভােব আওয়ামী লীেগর মতােলাভী রাজনীিতিবদেদর াথপর
রাজনীিতেত মুসিলম ও ইসলােমর িত অি কার ধু অসহনীয়ই নয়, বজণীয়
েপ গণ হয়। পািক ােনর অি ে র িত িবপদসংেকত বেজ উেঠ তখন
থেকই। স লািরজমেক তঁারা সং ায়ীত কের ধম- িনপরেপ তা েপ।
অথচ মুসলমান হওয়ার অথই হল রাজনীিতসহ জীবেনর িতিট অ েণ
ইসলাম ও মুসিলম ােথর প নওয়া। আ াহতায়ালার উপর ঈমােনর অথই
হল, ইসলাম ও মুসিলম ােথর িত বল অি কারব তা। িনরেপ তা এ
ে হারাম।মা ষ যত দল বা জািতেতই িবভ
হাক না কন,মহান
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আ াহতায়ালার কােছ মা েষর ণী বা দল মা
ইিট। একিট আ াহর
দল,আেরকিট শয়তােনর। হািবল ও কািবল থেক
কের মানবইিতহােসর সবযুগ জুেড় এ িট দেলর সংঘাত। মুসলমান হওয়ার অথই হল
প নওয়া,এবং সিট মহান আ াহর প । আ াহর প নওয়ার অথ হল
ইসলাম ও মুসলমােনর প নওয়া। তাই কান মুসলমান ইসলাম ও মুসিলম
সে িনরেপ হয় িক কের? মহান আ াহ তা চান তার িতিট বা াহ ধু
ইসলােমর প ই িনেব না, েয়াজেন যু ও করেব। পািক ান তা িতি ত
হেয়িছল নানা ভাষাভািষ ভারতীয় মুসলমানেদর স লড়া অি কােরর
বেলই। পািক ান সৃি র মূেলই ধু নয়, এ দশিটর বঁেচ থাকারও মূল
াণশি িছল মুসিলম ও ইসলােমর িত গভীর অি কার। এ াণ শি
দূবল হেল পািক ােনর বঁেচ থাকার শি িটও য িবলু হেব স সত িট
শ েদরও অজানা িছল না। ফেল ভাষানীর িতি ত স স লার আওয়ামী
লীেগর মেধ তারা পািক ােনর মৃতু র পয়গাম নেত পল। িবে র সব বৃহৎ
এ মুসিলম দশিটর সৃি েত িহ
ও তােদর িম
স লাির
ও
সাসািল েদর কান ভূিমকা িছল না, বরং াণপেণ তারা িবেরাধীতাই
কেরিছল। আওয়ামী লীগ িত ার পর তারা যন হঁাফ ছেড় বােচঁ। তারা যন
নতুন জীবন িফের পায়। এ দলিটেত তখন তারা দেল দেল যাগ দয়।
এভােব ইসলােমর িতপ ১৯৪৭- এর পরাজেয়র িতেশাধ নবার লে
আওয়ামী লীেগ নতুন িম খুঁেজ পায়।
নবাব সিলমু াহর নতৃে ১৯০৬ সােল মুসিলম লীগ িত ার মধ
িদেয় পািক ােনর বীজ বপন করা হেয়িছল ঢাকােত। স ঢাকা নগরীেতই
রাপণ করা হয় দশিটর ংেসর বীজ। এবং সিট ১৯৫৫ সােল স লার
আওয়ামী লীগ িত ার মধ িদেয়। সিট মাণ হয় ১৯৭১ সােল। যখনই
পিরি িত উপেযাগী ভেবেছন তখনই মাওলানা ভাষানী পািক ান ভা ার গান
গেয়েছন। িতিনই সব থম পি ম পািক ানেক আ সালামু আলাই ম
জািনেয় দন। এবং সিট ১৯৫৫ সােলর ১৭ জুন প ন ময়দােন আেয়ািজত
আওয়ামী লীেগর জনসভায়। ি তীয় বার জানান ১৯৫৬ সােল কাগমারী
সে লেন। স সে লেন িতিন গা ী, ভাষেবাস, িচ র ণ দাস মুখ
ভারতীয় নতােদর নােম তারণ িনমাণ কেরিছেলন। যন বাংলার
মুসলমানেদর কল ােণ এসব িহ নতােদর অবদানই বশী। তার তািলকায়
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ান পানিন কােয়েদ আযম, আ ামা ইকবাল বা নবাব সিলমু াহ। এমনিক
নবীজী (সাঃ) বা খালাফােয় রােশদারও কউ নয়। তারণ িনমােণর মধ
িদেয় মূলতঃ িতিন জািনেয় িদেলন তার কবলা এখন কান িদেক। এবং কারা
তার আদশনীয় ও অ করণীয় ব ি
। তৃতীয়বার িতিন আর আ সালামু
আলাই ম বেলনিন, সরাসির াধীনতারই ঘাষণা িদেয়িছেলন। এবং সিট
১৯৭০- এ দেশর দি না েল ভয়াবহ ঘূিণঝেড়র পর। অথচ শখ মুিজব
তখনও িনবাচন িনেয় ব । এই হল এক কােলর মুসিলম লীগ নতার কা ড!
দেশ রাজৈনিতক অি রতা, ালাও- পাড়াও, ঘরাও - এসবই িছল তার
রাজনীিত; কারআেনর পিরভাষায় যা হল িফতনা। পিব কারআেন এমন
গালেযাগ সৃি েক মানব- হত ার চেয়ও জঘ বলা হেয়েছ। কারণ িকছু
মানেবর িনহত হওয়ার কারেণ একিট জািতর জীবেন
ংস,পরাজয় বা
িবপযয় আেস না। বাংলােদেশর ায় কত দেশই তা কত েযাগ আেস। স
সব েযােগ ল ল মা েষর মৃতু ও হয়। িক তােত দশ ংস হয় না।
দশ ংস হয় বা িবপযেয়র িশকার হয় আভ রীণ িবশৃ লা ও গালেযােগর
কারেণ। আর মাওলানা ভাষানী িছেলন এমন গালেযাগ সৃি র
। িতিন
১৯৭০ সােলর িনবাচেন িনজ দল ােপর প থেক কান াথাই দনিন।
তার দলীয় সমথকগণ ভাট িদেয়েছ তঁারই সােবক দল আওয়ামী লীগেক।
অপর িদেক িতিন িম তা গেড়েছন পািক ােন রাজনীিত আেরক িভেলন
জুলিফকার আলী ভূে ার সােথ।
১৯৬৮ সােল আইউব খান গাল টিবল বঠক ডেক দেশ
পালােম টারী গণতে র দাবী মেন নয়ায় রাজী হেয়িছেলন। তখন মহা েযাগ
আেস পালােম টারী গণতে র পেথ উ রেণর।দীঘিদন ধের পািক ােনর
িবেরাধীদল সমূহ স দাবীেত আে ালন করিছল। স েযাগিটও িতিন এবং
শখ মুিজব বানচাল কের দন। মাওলানা ভাষানী গাল টিবল বঠেকই যাগ
দনিন। বঠেকর বাইের থেক িতিন জনাব ভূে ার সােথ িমেল ালাও
পাড়াও আে ালন
কেরন। অপর িদেক শখ মুিজব জল থেক মুি
পেয় বঠেক ৬ দফা দাবীেত অনড় থােকন। অথচ গাল টিবল বঠক স
দািব পেশর জ উপযু ফারামই িছল না। াধীন দেশ এমন দাবী িবষদ
িনেয় িবষদ আেলাচনা হয় দেশর পালােমে ট। কারণ এর সােথ জিড়ত
আইেনর সংেশাধেনর িবষয়। এভােব ব থ হয় গাল টিবল বঠক, নেম
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আেস জনােরল ইয়ািহয়া খােনর নতৃে আেরকবার সামিরক শাসন।
মাওলানা ভাষানীর নীিত
তা আেরকবার মািণত হয় ১৯৬৪ সােলর
িসেড ট িনবাচেন। তখন িতিন আইয়ুব খানেক িবজয়ী করার লে
রাজনীিতেত হঠাৎ খােমাশ হেয় যান। স িনবাচেন আইয়ুেবর িত ী
িছেলন কােয়েদ আযেমর বান িমস ফােতমা িজ াহ। তার পে িতিন কান
চারণাই চালানিন। এ িনরাবতার কারণ েপ িতিন িনেজই বেলিছেলন, মাও
স তুং তঁােক তৎকােল চীেনর ঘিন ব ু আইউব খানেক িব ত করেত
িনেষধ কেরিছেলন। অথচ স িনবাচনিট পািক ােনর ইিতহােস অিত
পূণ
িছল, স সময় ফােতমা িজ াহ িনবািচত হেল পািক ােনর ভিব ৎ হয়ত
িভ তর হত।
_________________________

অধ ায় ৯: ভারতীয় চরসং া র’এবং মািকনী
িসআইেয়র ভূিমকা
পি ম পািক ান থেক পূব পািক ান থেক িবি বােদর পিরক না হয়
ভারেত। এ ব াপাের ধু ভারতীয় গােয় া সং া র’এর কমকতারারই ধু
মুখ খুেলিন, মুখ খুেলেছ বাংলােদেশর ব নতাও। যমন এক কােলর নতা
ও পরবতীেত জাতীয় লীগ নতা জনাব অিল আহাদ বেলন, “১৯৬২ সােলর
নেভ র মােস ঢাকা ক ীয় কারাগাের অব ানকােল ময়মনিসংহ িনবাসী
রাজব ী য় আ ুর রহমান িসি কী ও আবু সয়েদর িনকট হইেত আিম
িবি তাবাদী আে ালেনর িবষয়াদী অবগত হই। ভারেত মুি ত
িবি তাবাদ সং া িব াপন ময়মনিসংহ ও িবিভ জলায় িবতরণকােলই
তাহারা
ফতার হইয়ািছেলন।”-(অিল আহাদ) ইিতহােসর নােম য
িমথ াচার ছড়ােনা হেয়েছ তা হল, পািক ােনর সনাবািহনীেক পরািজত কের
বাংলােদেশর সৃি মূলতঃ মুি বািহনীর অবদান। ভারেতর নাম তারা সহেজ
মুেখ আনেত চায় না। ইিতহােসর পাঠ পু েক মুি বািহনীর স র
কমা ডারগণ ক কথায় লড়াই কেরেছন স িববরণ থাকেলও ভারতীয়
বািহনীর হাজার হাজার স
কাথায় িক ভােব যু করেলা তার সামা
িববরণও নই। িববরণ নই ভারতীয় িবমান ও নৗবািহনীর ভূিমকার। ুেলর
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াণ িদেয়েছ।

সত হেলা, মুি বািহনীর পে ৯ মােস পুরা বাংলােদশ ের থাক একিট
জলা, একিট মহ মা বা একিট থানাও মু করা স ব হয়িন। মূল লড়াই
লেড়েছ ভারতীয় সনা বািহনী। তেব ভারত
থেকই একিট মুসিলম দশ
ভা ার অপরাধ িনজ কঁােধ িনেত চায়িন। কারণ এিট আ জািতক আইেনর
খলাপ। তাছাড়া এমন কাজ তখন অ েদরও বধতা িদেব ভারত- ভা ার
কােজ অংশ নওয়ার। ইিতহােস আসামীর কাঠগড়ায় দঁাড়ােত হেব এ ভেয়
িনেজেদর অথ, অ ও লাকবল ারা পিরচািলত পািক ান ভা ার এ যু েক
বা ালীেদর মুি যু বেল চালােনার চ া কেরেছ। এে ে বাংলােদেশর
সৃি েত র’এর কমকতাগণ িক ভােবন সিট দখা দরকার। ভারতীর
চর
সং া র’এর সােবক উ পদ কমকতা িম ার িব. রমন িলেখেছনঃ
“The R&AW’s success in East Pakistan, which led to the birth of
Bangladesh, would not have been possible without the leadership
of Kao and the ideas of Nair,”- (B.Ramon, 2007)
িম ার িব. রমন যা িলেখেছন তা থেক একথা
, র’এর
সফলতাই জ দয় বাংলােদেশর। এবং সিট স ব হেয়েছ তৎকালীন র’এর
দািয় শীল িম. কাউ ও িম নায়ােরর সফল নতৃ ও পিরক ণার কারেণ।
বাংলােদেশর স লার প িট র’এর ভূিমকার কথা মুেখ আেন না। কারণ
তারা িনেজরাও জােন এ স ৃ তা কাশ পেল আজ হাক কাল মুসিলম
ইিতহােস তারা লা ার েপ িচি ত হেবই। কারণ ভারেতর ায় একিট
শ েদেশর
চর সং ার সােথ সংি তা কান ব ি বা সংগঠেনর জ
নাম বেয় আেন না। এজ ইসলােমর যসব িচি ত শ রা ইরাক,
আফগািন ােন ও কা ীের আজ উৎসব ভের গণহত া চালাে বাংলােদশ
সৃি েত তােদর ভূিমকার কথা তারা মুেখই আেন না। অথচ তােদর ভুিমকাই
িছল চুড়া । এ ব াপাের িম ার িব. রমন তার বই The Kaoboys of the
R&AW, Down Memory Lane’– ত িলেখেছনঃ
“The IB (Intellegence Bureau) before 1968 & the R&AW
thereafter had built up a network of relationship with many
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political leaders and government officials of East Pakistan. The
networking enabled the R&AW and the leaders and officials of
East Pakistan to quickly put in position the required infrastructure
for a liberation struggle consisting of a parallel government with
its own fighters trained by the Indian security forces and its own
bureaucracy. .. The only sections of the local population, who
were hostile to India and its agencies, were the Muslim migrants
from Bihar.” - (B.Ramon, 2007)
িম ার িব. রমেনর কথায় এিট
, একা ের যা ঘেটেছ তার
পিরক না একা ের হয়িন। হেয়েছ অেনক আেগ। পূব পািক ানেক পৃথক
করার কাজ রাি ত করার লে ভারতীয়
চর সং া আইিব এবং
১৯৬৮এর পর র’ ষােটর দশেকর
থেকই ব াপক
িত িনেত থােক।
িবি
আে ালন গেড় তালার লে বা ালী রাজৈনিতক নতা ও সরকাির
কমচািরেদর িদেয় তারা িব ৃত নটওয়াক এবং অবকাঠােমা গেড় তােল।
এমনিক িনং দওয়ার কাজও
কের। একা ের নয়, বরং তার আেগ
১৯৬২ সােলই পািক ােনর ক ীয় গােয় া সং া Director of
Intelelligence Bureau (DIB) জানেত পাের য কালকাতার ভবানীপুর
এলাকার একিট বাড়ীেত - যা িছল ভারতীয় গােয় া সং ার অপােরশনাল
সদর দফতর, সখােন াধীন বাংলা িব বী পিরষদ নােম একিট সংগঠন কাজ
করেছ। তােদর ল িছল পূব পািক ানেক িবি
করা। - (মা ল হক)
িম ার িব. রমেনর লখা থেক এিট মািণত হয়, পািক ােনর
গােয় ােদর িরেপাট আেদৗ িমথ া িছল না। এ গাপন পিরক না মাতােবক
মুিজবেক পািক ােনর ধানমি
েপ দখা ভারেতর কাম িছল না। শখ
মুিজব ও আওয়ামী লীেগর িপছেন তারা য পুঁিজ িবিণেয়াগ কেরিছল তার মূল
ল িছল পািক ান ভা া, শখ মুিজবেক অখ ড পািক ােনর ধানম ী করা
নয়। শখ মুিজব ধানম ী হেল িম ার িব. রমেনর কথা মত র’ যভােব
পূবপািক ানেক িবি
করার পিরক না এঁেটিছল তা িক সফল হত? তখন
ভারতীয়
চর সং ার প
থেক মুিজব ময়দােন একা খলিছেলন
না, খলিছল আর অেনেকই। ছা লীেগর নতৃপযােয় এেদর পা াই িছল
ভাির। তােদর দািয় িছল শখ মুিজবেক িনয় ণ করা, যােত িতিন র’এর স
পিরক না থেক যন একটুও িবচু ত না হন। ব তঃ শখ মুিজব তখন চেল
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িগেয়িছেলন তােদরই পূণ িনয় েণ। তখন তার পে র’এর কােছ কৃত ওয়াদা
থেক িপছূটান দওয়ার সামা
েযাগও িছল না। ব আেগই তারা াধীন
বাংলােদেশর পতাকা উে ালন কেরিছল। মুিজেবর কাজ িছল িবনা িতবােদ
তােদর অ সরণ করা। মুিজব সিট কেরিছেলনও। ফেল পি ম পািক ােনর
নতােদর সােথ আেপােষ শখ মুিজেবর আেদৗ কান আ হ িছল না। কারণ
এেত আ হ িছল না ভারেতর। আর ভারেতর যােত আ হ নই তােত
মুিজেবরই বা আ হ সৃি হয় িক কের? ইয়ািহয়া ও ভুে ার সােথ মুিজেবর
আেলাচনা এজ ই ব থ হেয় যায়। এমন আেলাচনােক তারা াধীনতার
চতনািবেরাধী মেন কের। এিনেয় আওয়ামী- বাকশালী িশিবের কান ি মত
নই। িক এ িবষেয় অিতশয় বুি বৃি ক গিত হেলা তােদর, যারা মেন কের
পািক ান ভে গেছ রাচাির ইয়ািহয়ার ভূেলর কারেণ। যন মুিজব ও তার
আওয়ামী- বাকশালী চ পািক ান র ার জ
’পােয় খাড়া িছল!
রাচাির ব ি র
মতায় আসা বা গণত - ষমন বৃ েদর
রাজনীিতর কণধার হওয়া কান দেশই অস ব নয়। িবে র ব দেশই সিট
হয়।একা েরর পর বাংলােদেশ সিট বার বার হেয়েছ। িক স জ
দশে িমক নাগিরকগণ স দেশর মানিচ কতেন হাত দয় না। এমন কাজ
একমা িবেদশী ষমনেদর হােতই হেত পাের। পািক ােন গণত - িবেরাধী
ষড়য
হয় দশিটর িত ার
থেকই। দেশর ায় সকল
রাজৈনিতক দল এরপরও ধেযর সােথ দশ গড়ার চ া কের গেছন।
ধানম ীর পদ থেক জনাব নািজমুি ন, জনাব মাহ দ আলী ব ড়া ও
জনাব সাহরাওয়া ী অপসািরত হেয়েছন, সামিরক আইন জাির হেয়েছ এবং
দেশর শাসনত ও রিহত হেয়েছ। িক সজ নািজমুি ন, মাহা দ আলী
ব রা, সাহরাওয়ািদ বা অ
কান নতাই পািক ান ভা ার কােজ নােমন
িন। এমনিক চাকমা রাজা ি িদব রায়ও নয়। িক একা ের দেশর রাজনীিত
আর দশে িমক রাজনীিতিবদেদর হােত থােক িন। সিট দখেল চেল যায়
ভারতীয় গােয় া সং া র’ এর হােত। িব. রমেনর বই The Kaoboys of
the R&AW, Down Memory Lane’ বা অেশাক রায়না রিচত Inside
R&AW স িক ােতই ভরপুর। ভারেতর ােটিজক ল
হল, িবে র
দরবাের বৃহৎ শি র মযাদা লাভ। স কথার ীকােরাি এেসেছ িম. রমেনর
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র’এর ভূিমকার কথাও তুেল ধেরেছন। িতিন

An emerging power such as India, which is aspiring to
take its place by 2020 among the leading powers of the world, has
to have an external intelligence agency which has the ability to
see, hear, smell and feel far and near. (B.Ramon, 2007)
১৯৬২ সােল চীেনর হােত অপমানজনক পরাজেয়র পর স ে
ভাটা পেড়। এরপর ১৯৬৫এ পািক ান পরািজত করেত না পারায় স পুেরান
অপমান থেকও পির াণ মেলিন। এরপর মনেযাগী হয় পািক ান ভা ার
কােজ। শখ মুিজব মূলতঃ ব ব ত হেয়েছ স ল পূরেণ। তেব ভারেতর
ল
িনছক পািক ােনর শি হানী নয়, সিট উপমহােদেশ মুসলমানেদর
শি হানী। এজ ই একা ের পািক ান আিমর ফেল যাওয়া হাজার কািট
টাকার অ বাংলােদেশর আিমর হােত পঁাছেত দয়িন। সব িকছু িড়েয়
তারা িনজ দেশ িনেয় যায়। তােদর ভয়, পািক ােনর ায় বাংলােদেশরও
যিদ সামিরক শি বৃি পায় তেব স খড়গ তােদর ঘােড় পড়েব। তাই তারা
বাংলােদশ সৃি র
থেকই সতক।ভারত চায় িনঃশত আ গত । তাই
ভারতীয় আ াসী আিধপত বােদর িব ে
িতবািদ হওয়াটাই অপরাধ।
মুিজব এবং তার আওয়ামী লীগ সিট ভাল কেরই বােঝ। একারেণই,
আওয়ামী লীগ ভারেত মুসিলম িনধেনর িব ে কান িতবাদ কের না।
তারা িন ুপ কা ীের ভারতীয় অ ায় আ াসেনর িব ে ও। জািতসংেঘর
িনরাপ া পিরষদ অিধকৃত কা ীরেক িবতিকত এলাকা বলেল িক হেব,
আওয়ামী- বাকশালী মহল সখােন ভারতীয় আিধপত বাদেকই জােয়জ বেল
মেন নয়। ১৯৬২এর ১৩ অে াবর চীন ভারতেক কা ীেরর লাদাখ সীমা
থেক তার স অপসারেণর দাবী কের। ভারত স দাবী মেন না নওয়ায়
১৯৬২ এর ২০ই অে াবের হামলা কের। ২০ শ নেব েরর মেধ লাদাখ
এলাকার ই হাজার বগমাইল এবং িত ত সীমাে র NEFA এলাকার ায়
দড় হাজার বগমাইল এলাকা দখল কের নয়। ২৮ শ অে াবর মািকন
িসেড ট জন এফ কেনিড আইউব খানেক ভারেতর সাহােয এিগেয়
আসেত বেল। িক িতিন তা কেরনিন। এখােন উে খ করা যেত পাের, চীন
তখনও মািকন িবেরাধীতার কারেণ জািতসংেঘর সদ
হেত পােরিন।
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পািক ান সদ পদ লােভ চীনেক জাড়ােলা সমথণ কের। পেশায়ােরর
কােছ িছল িসআইেয়র গাপন ঘািট, সখান থেক CIA U-2 গােয় া িবমান
পাঠােতা রািশয়ার অভ ের। পািক ান স ঘঁািটও ব কের দয়। এেত
মািকন যু রাে র চ ড
াধ চােপ পািক ােনর িব ে । অপর িদেক
১৯৬২ সােল চীন- ভারত সীমাে যুে চীেনর হােত পরাজেয়র পর ভারতও
িতেশােধর পিরক না নয়। এবং সিট যতটা না চীেনর িব ে তার চেয়
পািক ােনর িব ে । পিরক না নয় পািক ােনর অ হািনর। আর মািকন
যু রা পিরক না নয় আইয়ুব খােনর অপসারেণর ও পািক ানেক দূবল
করার।- (মা ল হক)
তখন র’ এবং িসআইএ –উভেয়রই েয়াজন পেড় রাজনীিতর
ময়দােন খেলায়ােড়র। আর স শূ তা পূরণ কের শখ মুিজব। তখন ভারত
ও মািকন যু রা উভয়ই পািক ােনর রাজনীিতর ময়দােন তােক খেলায়াড়
েপ বেছ নয়। ১৯৬৬ সােলর ৫ ও ৬ই ফে য়ািরেত লােহাের আইয়ুব
িবেরাধী দলসমুেহর একিট জাতীয় সে লন অ ি ত হয়। স সে লেন জনাব
ল আমীেনর নতৃ াধীন এনিডএফ, কাউি ল মুসিলম লীগ, জামায়ােত
ইসলািম, নজােম ইসলামী এবং আওয়ামী লীগ স সে লেন যাগ দয়।
তখন আওয়ামী লীেগর ক ীয় সভাপিত িছেলন পা ােবর নবাবজাদা জনাব
নাস াহ খান। এ সভায় শখ মুিজব হঠাৎ কেরই ৬ দফা পশ কেরন।
এমনিক আওয়ামী লীেগর নতৃ ানীয় লাকেদর কােছর িবষয়িট িব েয়র জ
দয়। সাংবািদক মা ল হেকর কােছ এক সা াতকাের তৎকালীন আওয়ামী
লীগ নতা জনাব িমজা র রহমান চৗধুির বেলন, ”লােহার যা ার া ােল
এমনিক লােহাের িগেয়ও এ স েক মুিজব আমােদর সে আলাপ কেরনিন।
আমরা জানতাম না মুিজব এ ধরেনর াব তুলেব।” -(মা ল হক)
এর পর আওয়ামী লীগ ৬ দফাপি এবং ৬ দফা িবেরাধী ই খে ড
িবভ হেয় পেড়। ১৭ জলার মেধ ১৪ জলা সভাপিত ৬ দফার িবেরাধীতা
কের আওয়ামী লীগ ত াগ কের। িক ক এবং িকভােব ৬ দফা রচনা স
রহে র আজও সমাধা হয়িন। পািক ােনর গায়া া িবভাগ িডআইিব এিটেক
িসআইেয়র চাল িহসােব মেন কের। ভাষানীপি
াপও সিটই মেন কের।
স সময় ঢাকায় মািকন কন াল জনােরল িছেলন িম ার াউন। িতিন একই
সােথ িসআইেয়র শন চীেফরও দািয় পালন করিছেলন। তার সােথ শখ
71

একা েরর আ ঘােতর ইিতহাস

িফেরাজ মাহবুব কামাল

মুিজব ও ছা লীেগর একাংেশর ঘিন স ক িছল। স সময় মািকন কনসােল
আেরক কমকতা িছেলন কেনল িচশেহাস। িচশেহােসর বাসায় মােঝ মােঝ
পািট দওয়া হত। এসব পািটেত বাছাই করা রাজৈনিতক নতা, ছা নতা ও
পদ বা ালী কমকতােদও দাওয়াত দওয়া হত। এভােব একিদেন ভারতীয়
র’এর তৎপরতা যমন চরম আকার ধারণা কেরিছল তমিন তৎপরতা
বেড়িছল মািকন িসআইেয়র। পের পািক ান সরকার কেনল িচশেহাসেক
অবাি ত ঘাষণা কের এবং দশ থেক বিহ ার কের দয়। পািক ান
গােয় া সং ার পদ কমকতা এ,িট,এস,সফদর জানান,
শখ মুিজব তােক বেলিছেলন তজগঁাও িবমান ব ের লােহারগামী িবমােন
উঠার আেগ ৬ দফা
ােবর একিট টাইপ করা কিপ
ল
ুস নােম
একজন িসএসিপ অিফসার তার হােত তুেল দন। উে খ য
ল
ুস
িছেলন আগড়তলা মামলার একজন আসামী এবং শখ মুিজেবর ইনার
সােকেলর লাক।- (মা ল হক)
সা ািহক মঘনার (১৬/১২/৮৫) সােথ এক সা াতকাের আওয়ামী
লীগ নতা জনাব আ ুল মােলক উিকল বেলন, ৬ দফা িতিন থম দেখন
একিট টাইপকরা কাগেজ শখ মুিজেবর পেকেট ১৯৬৬ সােল লােহাের
অ ি ত সবদলীয় কনেভনশেন যাওয়ার পেথ। বাংলােদেশর ইিতহােস ৬
দফা হেলা একিট অিত
পূণ িবষয়। একা েরর ঘটনাবলী, পািক ান
ভা া ও বাংলােদেশর সৃি - এসেবর
হয় মূলতঃ ৬ দফা থেক। অথচ
এিটর ণয়েন শখ মুিজব িনজদেলর নতােদর সােথও কান প পরামশ
কেরনিন। এিট ণয়েনর া ােল কান দলীয় সে লন বা পরামশ সভাও
হয়িন। অথচ গণতাি ক রাজনীিতর সিটই থািস রীিত। িক সিট িণত
হয়
ল
ুেসর ায় একজন সে হভাজন চিরে র মা েষর ারা িযিন
িবেদশী শি র িব ব ু েপ ব পূব থেকই পিরিচত িছেলন।
কান পিরক না যখন িবেদশী ষড়যে র অংশ েপ আগায় তখন
স ব াপাের
পূণ িস া সমুহ আর কাে
নওয়া হয় না। দশবাসীেক
ও দেশর নতৃ ানীয় ব ি েদরও িস া
হেণর স ি য়ায় জিড়ত করা
হয় না। এবং সিট ৬ দফা ণয়েনর সময় যমন হয়িন, বাংলােদেশর
াধীনতার ঘাষণার সময়ও হয়িন। অথচ পািক ান
াব গৃিহত হেয়িছল
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কা জনসভায়। অথচ বাংলােদেশর ইিতহােস এ কথা েলা িনেয় কান
আেলাচনা হয়িন। কান
ও তালা হয়িন। অথচ ইিতহাস রচিয়তােদর
দািয় হল, এসব িস া সমূেহর ঢ় রহ
িল উদঘাটন করা। কারা িছল
নপেথ র নায়ক বা িভেলন তােদর খুঁেজ বর করা এবং সত থেক
িমথ া েলােক অিত সতকতার সােথ আলাদা করা। বাংলােদেশর ইিতহােসর
লখকেদর ারা একাজিটই হয়িন। তারা অিত পিরিচত িমথ া েলােকও িবনা
িতবােদ পাঠ তািলকাভূ কেরেছন। র
য়ী একিট লড়াইেয়র
িতেত
র’এর িক ভূিমকা িছল স িবষেয় আেরা িকছু তথ িদেয়েছন ভারতীয়
সাংবািদক অেশাক রায়না তার “Inside” বইেত। সিট এরকমঃ...িক
ততিদেন ভারতীয় এেজ টরা পূব পািক ােনর মুিজবপ ী একিট অংেশর সােথ
যাগােযাগ াপন কেরেছ। আগরতলায় ১৯৬২- ৬৩ সােল ভারতীয় এেজ ট
মুিজবপ ীেদর মেধ অ ি ত বঠেক পরবতী গৃিহত কায ম স েক
ধারণা পাওয়া যায়। কেনল মনন ( ইিন হেলন ভারতীয়
চর সং া র’এর
িদি পািক ান ডে র দািয় শীল। তার আসল নাম কেনল শংকর নায়ার।
মনন তার ছ নাম) িযিন ভারতীয় গােয় া বািহনী ও মুিজবপ ী অংেশর
যাগােযাগ র াকারী িছেলন। িতিন আগরতলা বঠেকরপর ইি ত পান য,
মুিজবপ ী প আে ালন
করার জ অত উদ ীব। কেনল মনন
তােদর এই বেল সতক কের দন য,তার সিঠক ফলদায়ক িস াে আসার
সময় এখেনা হয়িন।.. তারা অে র জ মিরয়া হেয় উেঠ এবং ঢাকা ই
পািক ান রাইেফলস অ াগাের হামালা চালায়। িক এই াথিমক েচ া
ব থতায় পযবিসত হয়। আসেল এই পদে প একিট ংসা ক ফলাফল
ডেক আেন, িঠক য প কেনল মনন ধারণা কেরিছেলন। এর কেয়কমাস
পর ৬ই জা য়ারী ১৯৬৮ সােল পািক ান সরকার ঘাষণা কের য, ভারেতর
সাহােয পূব পািক ানেক পািক ান থেক আলাদা করার চ া করার জ
২৮ জন পািক ানীর িবচার করা হেব। শখ মুিজবেকও বারিদন পর একজন
দাষী িহসােব জিড়ত করা হয়। এই মামলাই পরবতীেত আগরতলা ষড়য
মামলা’ িহসােব পিরিচত পায়।- (অেশাকা রায়না, ১৯৯৬)
২৫ শ মােচর ব পূব থেকই ভারতীয়
চর সং া র’ মুিজব
বািহনীর সদ েদর িশ ণ িদি ল। তাই যারা মেন কের পািক ান আিমর
িমিলটাির এ াকশেনর পরই মুিজব াধীনতার ঘাষণা দয় তােদর ধারণা
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আেদৗ সত নয়। অেশাক রায়না িলেখেছন, “কেনল মনেনর অিবরাম মন
ও যাগােযােগর জ সীমা ব াপী র’এর িনয় ণ ক
খালা হয় এবং
কেনল
মনেনর সােথ পূব পািক ােনর িভতেরর
িতেরাধ
আে ালনকারীেদর িনিরড় যাগােযাগ ঐ সম ত ণ,অিব া ও উৎসগীকৃত
যা ােদর মেনাবল দা নভােব বৃি কের। ... ইিতমেধ যখন িবিভ
ক
াপন শষ হয় এবং পূব পািক ােনর এেজ টেদর মাধ েম
আে ালনকারীেদর িশ ণ দান
হয়,তখনই সই ভয়াবহ “কােলা
রা ী”(২৫ শ মাচ)র পদ িন শানা যেত থােক।- (অেশাক রায়না, ১৯৯৬)
_________________________

অধ ায় ১০: জেনবুেঝ র পােতর পথ বেছ নওয়া হয়
াধীন বাংলােদশ সৃি র পে
শখ মুিজব ও অ া আওয়ামী লীেগর
নতােদর দলীল হল, ১৯৭০ - এর িনবাচেন তােদর িবজয়। অথচ জনগণ
তােদরেক ভাট িদেয়িছল পািক ােনর জাতীয় পিরষেদর সদ হেত। এবং
সিট অখ ড পািক ােনর শাসনতাি ক ও শাসিনক সংকট র করার লে ,
দশিট িবভ করেত নয়। িক য জ জনগণ তােদরেক ভাট িদল স
দািয় তারা পালন কেরনিন। পািক ােনর খদমত না কের, দশিটকই তারা
ভে ফলল। অথচ িনবাচন কােল দশিট ভা ার কথা বেল তারা জনগণ
থেক ভাট ননিন। এিট িছল তােদর উপর অিপত আমানেতর খয়ানত।
অথচ এ প একিট
পূণ িবষেয রায় দওয়ার অিধকার িছল একমা
জনগেনর। য কান সভ দেশ এমন িবষেয় িবপুল আেয়াজেন জনমত
যাচাই বা রফাের ডাম হয়। রাজৈনিতক ময়দােন তা িনেয় পে - িবপে
িব র আেলাচনা হয়। উপমহােদেশও এমন একিট িরফাের ডাম হেয়িছল
১৯৪৬ সােল। সিট ভারত ভা ার পে রায় যাচােয়। পািক ান িতি ত
হেয়িছল স িরফাের ডােমর িভি েতই। তখন বাংলার সংখ াগির মুসলমান
ভারত ভে পািক ান িত ার পে রায় দয়। এেদশিটর িবলুি হেত
পারত একমা আেরকিট অ প রােয়র িভি েত। িক তা হয়িন।
কান দেশই এমিপেদর হােত সব মতা থােক না। তারা বড় জার
শাসনতে পিরবতন আনেত পােরন, বােজট পাস করােত পােরন, ধানম ী
74

একা েরর আ ঘােতর ইিতহাস

িফেরাজ মাহবুব কামাল

ক হেবন স িস া ও িনেত পােরন। এ প িস া নওয়ার ে দেশর
অ া রাজৈনিতক দল বা শি র সােথ তারা দর কষাকিষও করেত পাের।
িক
স দরকষাকিষেত ব থ হেল তারা বড় জার পদত াগ করেত
পােরন,এবং অ েদর জ তখন পথ ছেড় িদেত পােরন। িক
মতায়
যেত ব থ হেলই তারা দশেক খি ডত করেবন, স অিধকার কান দেশর
িনবািচত িতিনিধেদর থােক না।অথচ আওয়ামী লীগ সটাই কেরেছ।
ইয়ািহয়া খান ও ভূে ার সােথ দরাকিষেত সফর না হেয়ই শখ মুিজব
াধীনতার পথ ধেরন। িক জনগণ িক তঁােক স মাে ডট িদেয়িছল? উ রব
থেক িনবািচত এমিপগণ িক অিধকার রােখন উ র ব েক বাংলােদেশর অ
এলাকা থেক আলাদা কের াধীন করার? আওয়ামী লীগ বেল, ১৯৭১- এর
২৫ মাচ শখ মুিজব াধীনতার ঘাষণা িদেয়িছেলন। িক স ঘাষণািট িতিন
িদেলন কান ম াে ডট অ যায়ী? ক তােক স অিধকার িদল? শখ মুিজব ও
তার দল ১৯৭০- এর িনবাচেন অংশ নয় ইয়ািহয়ার দওয়া ৫ দফা িলগ াল
মওংয়াক অডার মেন িনেয়। তার শ েলা িছল িন পঃ
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সােথ িব াসঘাতকতা বা গা ারী করেত? এ কাজ তা মুনািফেকর। তাছাড়া
সিট া ের তঁােক তা কউ বাধ কেরিন। এ দলীল া েরর পর কাথা
থেক িতিন অিধকার পেলন পািক ান ভে
াধীন বাংলােদশ িনমােণর?
তেব িক িতিন সিট া র কেরিছেলন জনগণেক এবং স সােথ পািক ান
সরকারেক ধাকা িদেত? আর সিট হেল, াধীন বাংলােদেশর িভি িক তেব
ধাকাবািজ? াধীনতার ঘাষণা িক এজ
য, ২৫ শ পািক ান আিমর হােত
ঢাকার অেনক বা ালী মারা িগেয়িছল? ২৫ শ মাচ রােত যত জন মারা
িগেয়িছল, মুিজব আমেল রি বািহনীর হােত তার চেয় বশী মা ষ মারা
িগেয়িছল উ রবে । অেনক াণহানী হেয়িছল একমা আ াইেয়র একিট
ু এলাকায়। স কারেণ িক উ রবে র এমিপগণ াধীনতা ঘাষণা করেব?

শখ মুিজব উপেরর শ েলায় দ খত করেলন, অ রা সিট
দখল, সিট দখেলন মহান আ াহপাকও। কান িকছু া র করার অথ
সিট পালেন পিব অি কার করা। কান মুসলমান িক পাের স অি কােরর

পািক ান ভা ার লে
সংঘােতর য পথিট আওয়ামী লীগ বেছ
িনেয়িছল তােত চ ড র পাত হেব সিট কােরারই অজানা িছল না। শখ
মুিজব কারাব ী থাকা অব ায় য ব ি িট আওয়ামী লীেগর হাল ধেরিছেলন
আওয়ামী লীেগর স সমেয়র ভার া সাধারণ স াদক িমেসস আেমনা
বগমও শখ মুিজবেক এ িবষেয় িশয়ার কের িদেয়িছেলন। আ াসী ও
আিধপত বাদী ভারতীয় সা াজ বােদর ষড়যে র মুেখ পািক ানেক যারা গ
মেন করত তােদর সংখ া ধু পি ম পািক ােনই নয়, পূব পািক ােনও কম
িছল না। পািক ােনর সংহিত র াকে
পিব
কারআন ছুঁেয় কসম
খেয়িছল এমন মুসলমােনর সংখ া পািক ােনর সনাবািহনীেতই িছল কেয়ক
ল । িছল সনাবািহনীর বাইেরও। স কসম খেয়িছল ব বা ালী সামিরক
ও বসামিরক ব ি ও। স কসম শখ মুিজবও খেয়িছেলন, িবেশষ কের
যখন িতিন পূব- পািক ান সরকােরর ম ী হেয়িছেলন। শখ মুিজব না হয়
তঁার কসেমর সােথ গা ারী করেত পােরন, িক সবাই িক তা পাের? ফেল
আওয়ামী লীেগর িস াে র কারেণই ই পে র র া সংঘাত অিনবায হেয়
উেঠ। শখ মুিজেবর রাজৈনিতক ল িছল, যভােবই হাক পািক ান ভে
বাংলােদেশর সৃি । তা যত র পােতই হাক। আওয়ামী বাকশালীেদর কােছ
পািক ান হল, দি ণ এিশয়ার বুেক এক সাম দািয়ক অনাসৃি । অ করণীয়
সভ রা মেন করত ভারতেক। অথচ ভারেত মুসিলম িনধন, মুসিলম
নারীধষণ ও তােদর স দ লু ঠনকে এ অবিধ সা দায়ীক দা া হেয়েছ
দশ হাজার বােররও অিধক। শত শত জীব মা ষেক সখােন আ েন পুিড়েয়
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১। পািক ানেক অব ই ইসলািম আদেশর উপর িতি ত করেত হেব।
২। অবাধ ও িনরেপ িনবাচেনর পর দেশর জ
শাসনত ণয়ন করেত হেব।
৩। আ িলক অখ ডতা ও সংহিতর িবষয়েক অব
হেব।

একিট গণতাি ক

শাসনতে

িদেত

৪। দেশর ই অংেশর মেধ অথৈনিতক বষম েক অব ই দূর করেত হেব
৫। ক ও েদশ িলর মেধ মতা অব ই এমনভােব ব টন করেত হেব
যােত েদশ িল সবািধক পিরমাণ ায় শাসন পয়। ক েক আ িলক
অখ ডতা র াসহ ফডােরল দািয় পালেন যেথ
মতা থাকেত হেব।
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মারা হয়। এ প িট তা িনেয় একিট িদেনর জ ও িতবােদ নােমিন। অথচ
পূব পািক ান িছল তােদর ভাষায় পি ম পািক ােনর উপিনেবশ। তােদর
রাজৈনিতক ও সাং ৃিতক িম িছল পি ম বাংলা ও ভারেতর
লার
রাজৈনিতক শি বগ। তােদর কথাবাতায় চরম ঘৃণা ও উৎকট আে াশ
কাশ পত পি ম পািক ােনর মুসলমানেদর িব ে । তােদর নতাকমীগণ
পািক ােনর অবা ালী মুসলমানেদরেক ছাতুেখার বেল কাে
অব া
করত। এ প ঘৃণা সৃি র ফেল ১৯৭০এ আওয়ামী লীেগর িবজেয়র পর
অবা ালী ব বসায়ীগণ িনরাপ ার অভােব পূব পািক ান ছাড়েত থােক।
ক া াস ছাড়েত থােক ঢাকা, চ াম, িসেলট, রাজশাহীসহ দেশর িবিভ
শহেরর িব িবদ ালয় এবং মিডেকল ও ইি নীয়ািরং কেলেজ অধ য়নরত
অবা ালী ছা - ছা ীরা। অথচ ল নীয় িছল তােদর স ঘৃণা কাশ পত না
ভারতীয় অবা ালীেদর িব ে । বরং পা াবী িশখ, িহ
িবহারী,
মারওয়ািরেদর সােথ যেথ সখ তাই িছল। গাি , নেহ , ভাস বাস,
রবী নাথ ও বি ম িছল তােদর আদশ; কােয়েদ আযম বা ইকবাল নয়।
কােয়েদ আযেমর িব ে
চ ড অিভেযাগ িছল, কালকাতা পূব পািক ােনর
ভােগ পেরিন ধু তঁার কারেণ। অথচ য গাি , নেহ ও পি ম বাংলার
কংে স নতৃবৃ কালকাতা পািক ানভূি র চ ড িবেরাধীতা করল তােদর
িব ে তােদর সামা তম অিভেযাগ বা
াভও িছল না। য রবী নাথ
ঢাকােত িব িবদ ালয় িত ার িব ে রা ায় নেমিছল এবং িনেজর ছাট
গে অিছমি েক িহ জিমদােরর জারজ স ান েপ িচি ত করল তার
জ ও মৃতু বািষকী তারা মহা উৎসেব পালন করত। এমন মুসিলম
াথিবেরাধী ও সা দািয়ক কিবেক তােদর কােছ সা দািয়ক মেন হয়িন,
বরং সা দায়ীক গণ কেরেছ ইসলােমর উৎসব িল। ফেল মহানবীর (সাঃ)
জ বািষকীেত তােদর কান মহিফল বা কমকা ডই নজের পড়ত না।
শখ মুিজব জীবেন কখনও কারআন শিরফ বা হাদীস পাঠ কেরেছন
িকনা স খবর নই, িক িতিন িতিদন সকােল রবী স ীত নেতন এবং
তার কিবতা পাঠ করেতন স খবর ব ল চার পেয়েছ। ইসলােমর িত া
তার জীবেন আেদৗ কান রাজৈনিতক এেজ ডা িছল না। তার রাজৈনিতক
কমকা ড িছল মুসিলম শি িবনাশী। স িবনাশী কােজ সহায়তা িদি ল ধু
ভারত নয়, বরং রািশয়া ও ট ি েটনসহ এমন সব দশ যােদর কােছ
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মুসলমােনর িতিট পরাজয় ও শি হািনর িতিট ঘটনাই িছল অিতশয়
উ ােসর িবষয়। দেশ দেশ মুসিলম িনধন, িনযাতন ও তােদর স দ লু ঠেন
এেদশ েলার চুর অিভ তাও িছল। ফেল একা েরর ব কাল পর ঢাকার
রাজপেথ ২০০৭ এর জা য়ািরেত বা ালী জািতয়তাবাদী এ স লার প িট
বঠা হােত যভােব দাড়ীটুিপধাির িনরীহ মুস ীেদর িপিটেয় আহত ও িনহত
কের সিট কান নতুন ঘটনা নয়। তােদর মােঝ এমন িনমূলমুিখ চতনা
একা রপূবকােলও িছল। তারা ১৯৭০এর ১৮ই জা য়ািরেত প েন
জামায়ােত ইসলামীর জনসভায় লািঠেসাটা ও পাথর িনেয় হামলা কের
িতনজনেক নৃশংস ভােব হত া কের। আহত কেরিছল ব শতেক। িনহত
িতনজনই এেসিছল মফ েলর াম থেক। তারা সিদন প ন ময়দােন
এেসিছল জামায়াত নতা মাওলানা মওদূদীর ব ৃতা নেত। হামলার
পিরক নাকাির কান আওয়ামী ক াডার িছল না, বরং শখ মুিজব িনেজ।
পুরেনা প েন অবি ত তৎকালীন আওয়ামী লীেগর ক ীয় অিফেস বেস
মাওলানা মওদূদীর স জনসভা স ে শখ মুিজব বেলিছেলন, “লােহারকরাচীর ব বসায়ীেদর পয়সা িনেয় বা ালী িকনেত আসেছন। দেখ িনব িক
কের িমিটং কেরন।” শখ মুিজেবর অিফস কে তার সামেন বেস স কথা
আিম িনজ কােন েনিছ। স িমিটং প ড করেত িতিন সমথও হেয়িছেলন।
একই কায়দায় এবং একই ােন ২৫ শ জা য়ািরেত মুসিলম লীেগর
জনসভায় তারা আহত কেরিছল দেলর নতা ফজলুর কােদর চৗধুিরসহ ব
িনরীহ ও িনর মা ষেক। ইিট জনসভােতই হামলার দৃ আিম চে
দেখিছ। আেরা ল নীয় হল, স সমেয়র িমিডয়ার ভূিমকা। ১৮ই জা য়ারীর
জামায়াত আেয়ািজত প েনর িমিটংেয় য হত াকা ড অ ি ত হল, পেরর
িদন দিনক ইে ফাক ও দিনক সংবাদ স হত াকাে ডর জ
দাষ
চািপেয়িছল জামায়াত কমীেদর উপর। থম পাতায় িবশাল খবর িছল,
“সমেবত জনতার উপর জামায়াত কমীেদর হামলা” এ প িমথ া িশেরানােম।
একিট দেশর প - পি কা য কতটু সত িববিজত হেত পাের এ হল তার
নমুনা।
িনবাচেন িবজেয়র পর আওয়ামী লীেগর নতা- কমীরা যখন িবে র সববৃহৎ
মুসিলম রা পািক ােনর খি ডত করেণ অ ধরল এবং মুসলমানেদর িচি ত
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ষমন ভারত যখােন তার সবা ক সহায়তায় যুে র
িত িনেত
করল
এবং অবেশেষ যু
ও করল তখন ইসলাম ও মুসিলম ােথর িত
অি কারব তৗিহদী জনতা নীরব থাকেত পােরিন।
ােসবেকর (উ
ভাষায় এর অথ হল রাজাকার) বেশ তারা পািক ান বঁাচােনার লড়াইেয় িল
হয়। এরাই একা েরর র
য়ী লড়াইেয় অপর প । সংখ ায় অ হেয়ও
িনেজেদর র িদেয় স লার জাতীয়তাবােদর স বল জায়ার এবং
ভারতীয় সা াজ বােদর স িবশাল হামলােক সব- সামথ িদেয় খবার চ া
কেরিছল, িক তা পােরিন। পািক ানেক তারা ধু পা াবী, িসি , পাঠান,
বলুচেদর দশ নয়, িনেজেদর দশও মেন করত। তাছাড়া তারাই িছল
পা াবী, িসি , পাঠান, বলুচেদর সি িলত জনসংখ ার চেয় অিধক। কান
দেশ সংখ াগির জনগণ িক স দেশর সংখ ালঘুেদর থেক আলাদা হয়?
আলাদা হেত চায়িন ইসলামপি রাও। িক এজ িক তােদর যু াপরাধী বলা
যায়?
মুসিলম উ াহর শি হািনর লে
শ - প সব সময়ই মুসিলম
দেশর অভ ের সহেযাগী িম খুঁেজ। এসব শ রাই িবেশরও বশী টুকরায়
িবভ কেরেছ অখ ড আরবভূিমেক। পািক ানও িবে র সব বৃহৎ মুসিলম
রা হওয়ার কারেণ শ র টােগেট পিরণত হয় তার জ ল থেক। একােজ
ভারত কান েযাগই হাত ছাড়া কেরিন। সামিরক আ াসন চািলেয় মুসিলম
সংখ াগির
দশ কাি র এবং মুসিলম শািসত গায়া, মানভাদর ও
হায়দারাবােদর িনজােমর দাি ণাত দখেলর পর ভারত চ া চািলেয়
আসিছল পূব পািক ান দখেলরও। িক ব ষড়যে র পরও সফলতা িমলিছল
না। সফলতা িমেলিন ১৯৬৫ সােল পিরচািলত কা ড যুে ও। এরপর
সামিরক আ াসন পিরক নার পাশাপািশ ভারত তৎকালীন পূব পািক ােন
শত শত কািট টাকার িবিণেয়াগ কের রাজৈনিতক, সাং ৃিতক ও বুি বৃি র
ময়দােন। এেত তােদর মুনাফাও মেল চুর। পািক ােনর এবং স সােথ
মুসিলম উ াহর শি হািন কে অিতশয় িব
ও সহেযাগী েপ তখন
সমাদৃত হেয়িছল বা ালী জািতয়তাবািদ ও বামপি দেলর নতাকমীগণ।
ফেল মুিজেবর মত যারা একিদন “লড়েক লে পািক ান” বেল কালকাতার
রা ায় লড়াইেয় অংশ িনেয়িছেলন তারাই পািক ান ভা েত ভারতীয়
গােয় ােদর আগড়তলা ষড়যে র সােথ জিড়ত হয়। ল ণীয় হল, শখ
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মুিজব ও তার সহেযািগরা পািক ান আমেল তােদর িব ে আনীত এ
ষড়যে জিড়ত হওয়ার অিভেযাগ অ ীকার করেলও বাংলােদশ সৃি র পর
এিটেক িনেজেদর জ অহংকার েপ জািহর কেরন। পািক ান ভা ার স
ষড়য েক চার কেরন দশে ম েপ। জল থেক মুি পাওয়ার পর
আগড়তলা ষড়য মামলার এক আসামী আ ুর রউফ ভরেব তার স ােন
আেয়ািজত এক সমােবেশ বেলিছেলন, “.. দশ ও জনগেণর িত ভালবাসার
টােনই আিম জিড়েয় পেড়িছলাম াধীন বাংলা আে ালেন।”- (আ ুর রউফ,
১৯৯২)
তাই বাংলােদেশর সৃি েক যারা ইয়ািহয়া খােনর ভূল ও পািক ান
আিমর িনযাতেনর কারেণ হেয়েছ বেলন তারা সিঠক বেলন না। এ ষড়যে র
তাই ব পূব থেকই এবং স মাণ চুর। মাণ এেসেছ এমনিক
আওয়ামী লীগ নতা জনাব আ ুর রা ােকর ব ব থেকও। আওয়ামী লীগ
নতা জনাব আ ুর রা াক ১৯৮৭ সােলর ৪ঠা ফ য়াির সা ািহক মঘনা
পি কায় এক সা াৎকাের বেলন,
“আেগই বেলিছ আমরা বাংলােদশ িলবােরশন ট কেরিছলাম। ( নতৃে
িসরাজুল আলম খান ও কাজী আেরফ আহেমদও িছল) ...ব ব ুেক বিল
..আমােদর
িতর জ ভারেতর সােথ যাগােযাগ থাকা চাই। ...আমােক
িতিন একটা িঠকানা িদেলন। বলেলন, “এই িঠকানায় তুই যাগেযাগ করিব।”
িতিন তখনই আমােদর বলেলন ভারেতর সােথ তার একটা িলংক আপ আেগ
থেকই িছল- ১৯৬৬ সাল থেক। “তারা তােদর সব রকম সাহায করেব।
তুই এই িঠকানায় িগেয় দখা করিব।” তখন িতিন িচ র ণ তােরর সে
দখা করেত বলেলন।(এই সই িচ র ন েতার য বাংলােদশ ভে
াধীন
ব ভূিম বানােনার আে ালেনর নতা।) বলেলন, “ তারা িশগিগরই একিট
া িমশন বতার ক পািব। সটা কাথা থেক কার মাধ েম পাওয়া যােব
তাও বেল িদেলন।” (সা ািহক মঘনা, ৪/০২/৮৭, পৃ া ১৮)
ফেল
য, বাংলােদেশর াধীনতার িবষয়িট হঠাৎ ২৫ শ মাচ
সামেন আেসিন। শখ মুিজব ভারতীয় সাহায ও সংি তার িবষয়িট
পাকােপা কেরিছেলন অেনক আেগই। আগড়তলা ষড়য মামলায় তা স
অিভেযাগইেতা আনা হেয়িছল। অথচ স অিভেযাগেক িতিন িমথ া
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বেলিছেলন। তার িব ে িমথ া ও ষড়যে র অিভেযাগ এেনেছন পািক ান
সরকােরর িব ে । আ ুর রা ােকর এ সা াতকােরর পরও িক বুঝেত বািক
থােক, ক িছেলন িমথ াবাদী ও ষড়য কারী? মািকন সা াজ বােদর কবেল
পেড় আজ খি ডত হেত যাে ইরাক। কান মুসলমান িক সিট সমথন করেত
পাের? পা াত সা াজ বাদ উেঠ পেড় লেগেছ আি কার সববৃহৎ রা
সূদানেক খি ডত করার কােজ। সিটও িক কান মুসলমান সমথন করেত
পাের? এমন কােজ সমথন িদেল িক তার ঈমান থােক? মুসলমােনর ঈমান
ধু নামায- রাযা, হ - যাকােত কাশ পায় না। সিটর বল কাশ ঘেট
তার রাজনীিতেতও।
মুনােফিক নামােয লুকােনা যায়, িক লুকােনা যায় না রাজনীিতেত।
কারণ এখােন ধরা পেড় স কার িম , এবং ক তার িপছেন অথ িবিণেয়াগ
করেছ। যমন নবীজীর (সাঃ) আমেল আ ু াহ িবন উবাইেয়র মুনােফিক ধরা
পেড়িছল তার রাজনীিতেত। ইসলােমর উ ান খেত স ম ার কােফরেদর
সােথ চুি কেরিছল। নবীজীর (সা) িপছেন নামায পেড়ও মুনািফক হওয়ার এ
কলংক থেক স র া পায়িন। ব ি বা দেলর চেয় দশ বড়। ফেল বলা
যায়, একা ের আওয়ামী লীগ পািক ােনর শাসন মতায় না গেলও
মুসলমানেদর তমন কান িত হত না। বরং শখ মুিজব বাংলােদেশর জ
য িভ ার ঝুিলর অপবাদিট অজন কেরিছেলন সিট হয়েতা অজন করেতন
পািক ােনর জ ও। মায়ানমােরর িনবাচেন িজেতও আং সান িকর দল
মতায় যেত পােরিন। িক স জ িক তারা সনাবািহনীর িব ে যু
কেরেছ? যু
হেল মায়ানমােরর অব া কমন হত? একিট দশ ভা া
ধু ইসলােমই িনিষ নয়, িনিষ এমনিক আ জািতক আইেনই। এজ ই
ভারেতর হামলার পর জািতসংেঘর সাধারণ পিরষেদ য অিধেবশন হয় স
অিধেবশেন ১০৪িট রা পািক ােনর অখ ডতা ও সংহিতর পে
ভাট দয়।
মা ১০িট রা িবেরাধীতা কের। কান মুসিলম রা ই পািক ােনর িবভি র
পে
ভাট দয়িন। বাংলােদেশর সৃি র পরও কান মুসিলম রা ই
বাংলােদশেক থেম ীকৃিত দয়িন। িদেয়িছল ভারত, ভূটান, রািশয়া।
সাধারণ মুসলমােনর ইসলািম চতনা থেক ভয় পত শখ মুিজব িনেজও।
কারণ স চতনার অিত বল প িতিন দেখিছেলন চি েশর দশেক
পািক ান আে ালন চলা কােল। ফেল জেন েনই পািক ান ভা ার গাপন
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িবষয়িটেক িতিন িনবাচিন ইসূ েত পিরণত কেরনিন। জনগণ য এমন কাজেক
সমথণ করেব না স িব াস স বতঃ তার িছল। ফেল ১৯৭০এর িনবাচনী
জনসভায় িতিন পািক ান িজ াবাদ িন তুেলিছেলন। সাহরাওয়াদী উ ােন
আেয়ািজত িনবাচিন জনসভায় িতিন বেলিছেলন,
“আমােক বলা হয় আিম নািক পািক ান ভাঙেত চাই। আপনারা জারকে ঠ
এমন পািক ান িজ াবাদ আওয়াজ তুলন
ু যােত িপি ডর শাসকেদর কােন
পঁৗেছ যায়।”
অথচ িতিন পািক ান ভা ার ষড়যে িল িছেলন ১৯৪৭ থেকই, যা
িতিন পািক ােনর জলখানা থেক িফের এেস সাহেরাওয়ািদ উ ােন
আেয়ািজত থম জনসভােত বেলিছেলন। ১৯৭০এ িনবাচনী িবজেয়র পর
আওয়ামী লীেগর িবজয়েক িতিন পািক ান ভা া ও বাংলােদশ সৃি র পে
রায় বেল চািলেয় দন। অথচ ভাটযুে এিট কান আেলািচত িবষয়ই িছল
না। জনগেণর সােথ এিট িছল আেরক তারণা। িনবাচেন িবজেয়র পর িতিন
হাইজ াক কের নন জনগেণর রায়েক। ভােটর মাধ েম জনগণ যা বেলিন, য
িবষয়িট নতার মুখ থেক একিট বারও েনিন সিটই জনগেণর রায় বেল
চািলেয় দওয়া হল। বাংলােদেশর বু্ি জীবীেদর ব থতা,এ িমথ াচার িনেয়
কান প চ ােল ই কেরিন। বরং তারা পিরণত হেয়েছ িহজ মা াস
ভেয়েস। স সময় এমন কান ইসলািম দল িছলই না যা পািক ােনর প
নয়িন। যুবেকরা যমন মুি বািহনীেত যাগ িদেয়েছ তমিন পািক ােনর
প ও িনেয়েছ। ব সাধারণ মা ষ, মুসিলম ও জামায়াত কমী, মা াসার ছা ,
অ া পািক ানপি দেলর রাজৈনিতক কমী ও সমথক সিদন অ হােত
দেশর অিফস, রা াঘাট, ি জ কালভাট পাহারা িদেয়েছ। ব হাজার িনহতও
হেয়েছ। পািক ােনর িত তােদর অি কার এতই অটল িছল য ভারতীয়
বািহনীর িবজেয়র পর হাত- পা বঁেধ তােদর উপর অকথ িনযাতন করা
হেয়েছ এবং জয়বাংলা াগান বলেত বলা হেয়েছ, ল িসগােরট িদেয়
তােদর গােয় জয়বাংলা লখা হেয়েছ, িক তারপরও স
াগান তারা
উ ারণ কেরিন। কােলমা শাহাদত পড়েত পড়েত তার মুি বািহনীর বয়েনট
চােজ িনহত হেয়েছ। ১৬ই িডেস র পাক বািহনীর আ সমপেনর পরও
িকেশারগে র খ াত আেলম মাওলানা আতাহার আলী ও তার হাজার
হাজার সমথক পািক ােনর পতাকা নামােত অ ীকার কেরিছেলন।
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পািক ােনর িব ে অ ধারণেক িতিন হারাম বেল ফেতায়া িদেয়েছন।
ইসলােম চতনাসমৃ
িতিট ব ি েদরেক
লার রাজৈনিতক নতা ও
বুি জীবীগণ আজও য কারেণ রাজাকার বেল তা তা স অিভ তা থেকই।
কারণ তারা িনেজরাও ভাবেত পাের না, ইসলািম চতনাসমৃ কান ব ি
পািক ান ভে বাংলােদশ সৃি র সমথক হেব। বাংলােদেশর সৃি য িনছক
স লার েজ , সিট তারা িনেজরাও বুেঝ।
_________________________
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অধ ায় ১১: র পাত হেয়েছ িতনিট পযােয়
একা েরর র পাত হেয়িছল িতনিট পযােয়। থম পযায়িট
হয়
আওয়ামী লীগ ও ােপর কমী বািহনীর হােত। কথা িছল, ১৯৭১এ মােচর
িতন তািরেখ জাতীয় সংসেদর বঠক বসেব ঢাকায়। ইয়ািহয়া খােনর সরকার
চাি ল সংসেদ বঠক বসার আেগ পূব ও পি ম পািক ােন নতােদর মােঝ
িকছু মৗিলক িবষেয় ঐক মত হাক। িক তা হয়িন। সিট অস ব হেয়
পেড়িছল ভুে া ও মুিজেবর আেপাষহীন মনভােবর কারেণ। িনবাচেন িবজেয়র
পরই আওয়ামী লীেগর ছা
ট ছা লীগ ইিতমেধ ই াধীন বাংলােদেশর
পতাকা বািনেয় তা দশজুেড় লটকােনার ব ব া কেরিছল। চ ড
িত
চলিছল পািক ান ভা ার এবং স লে
একিট চ ড যুে র। ১৯৭০এর
িনবাচেনর পর িনবািচত সংসদ- সদ েদর মূল দািয় িছল একিট শাসনত
ণয়ন। িক আওয়ামী লীগ নতা শখ মুিজেবর তা িনেয় কান মাথাব াথা
িছল না। ফেল ভূে া, ইয়ািহয়া খান বা পি ম পািক ােনর অ া
নতােদর
সােথ তােদর আেলাচনায় তােদর সামা ই আ হ িছল। মুিজব তার অব ােন
অনড় থেক িদেনর পর িদন আেলাচনায় বসিছল। িবফল আেলাচনার
দায়ভার চাপাি ল সরকােরর উপর। অপর িদেক স সময় আওয়ামী লীগ,
ছা লীগ, যুবলীগ এবং আওয়ামী
ােসবক বািহনীর ক াডাররা দশজুেড়
অিত ত সংঘিটত হি ল এবং স সােথ লড়াইেয়র িতও িনি ল।
াধীন বাংলােদশ িত ার লে
া ন ছা লীগ নতা িসরাজুল
আলম খােনর নতৃ গাপন সল গঠন করা হেয়িছল ব বছর আেগই। স
সময় নানা ােন অবা ালীেদর ব বসা- বািণজ ও ঘরবাড়ীর উপর হামলা
হি ল। তারা হত ায় সফল হেয়িছল এমনিক পািক ান সনাবািহনীর
কেয়কজন সদ েকও। অবেশেষ আেলাচনা িবফল হল। ঢাকা থেক িফের
গল ভূে া। ২৫ শ মাচ রা ায় নােম সামিরক বািহনী। তখন
হয়
হত াকাে ডর নতুন পব। পািক ান সনাবািহনী ঢাকা বা ক া টনেম ট আেছ
এমন শহর েলার উপর দখল জমােলও অিধকাংশ মফ ল জলা ও মহ মা
শহর আওয়ামী লীগ বািহনীর দখেল চেল যায়। ঢাকােত সামিরক অ াকশেন
ব বা ালী নৃশংস ভােব মারা যায়। িক মফ ল শহর েলােত সামিরক
বািহনী পৗছেত পািরিন। ফেল িবিভিষকা নেম আেস সখােন অব ানরত
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অবা ালীেদর উপর। এমন িক মফ ল শহর েলােত স সময় য সব
পাকেসনা িছল তারা সবাই মারা পেড়িছল। যমন ি য়ায় তারা ঘরাও হয়
ইিপআর ও পুিলেশর সশ সপাইেদর ারা। তােদর সবাইেক উৎসবভের
হত া করা হয়।রােত েয়ক জন পািলেয যেশার সনািনবােস যাবার পেথ
তারাও মারা যায়। হত া করা হয় মফ ল শহের কমরত ব পি ম পািক ানী
িসিভল সািভস অিফসারেক। স সােথ চলিছল িবহািরেদর মারার উৎসব।
্ি য়া শহেরর ব িবহািরেক হত া কের পােশর গড়াই নদীেত ফলা হয়।
পাকিশ ও ভড়ামারার শত শত িবহারীেক হত া কের হািড জ ি েজর নীেচ
প া নদীেত ফলা হয়। পরবতীেত পািক ান সনাবািহনীর বৃহ র দল
মফ ল শহর িলেত পঁৗছা
কের এবং শহর িলেক আবার দখেল নয়া
কের। িক আসার পেথ ােন ােন অবা ালীেদর শত শত পচা লােশর
দৃ তােদর নজের পেড়। এর ফেল ভয়ানক বী প িতি য়া সৃি হয় পাক
সনােদর মেন।
সিট কাশ পায় পরবতী শহেরর উপর তােদর সামিরক এ াকশেন।
য শহরই তারা দখল করিছল, স সব শহেরর উপর এেলাপাথাির ংসয
চািলেয়িছল। যমন আমার িনজ জলা- শহর ি য়ায় অেনক ঘরবাড়ী ও
দাকন- পাট ালােনা হয়। ক পািক ানপি আর ক পািক ান িবেরাধী
সিট পাক- বািহনী দেখিন। অেনক পািক ানপি র ঘরবাড়ী যমন পাড়ােনা
হয়, তমিন হত া করা হয় অেনক পািক ানপি েকও। যমন ি য়ায় শহের
পুিড়েয় দয় জনাব জনাব এ াডেভােকট সা’দ আহমেদর ি তল বাড়ী ও
গাড়ী। িতিন পািক ানপি িছেলন ১৯৪৭- এর পূব থেকই। একসময় ি য়া
জলা কাউি েলর চয়ারম ান িছেলন এবং পরবতীেত ি য়া জলা িপস
কিমিটর সভাপিত। হত া করা হয় পািক ানপি ছা সংগঠন ইসলািম ছা
সংেঘর ঢাকা শহর শাখা ও ফিরদপুর জলাশাখার সভাপিতেক। এ প ব
ঘটনা ঘেটেছ। এসবই িছল ঘৃণ তম অপরাধ। এসময় লুট- পাট ও হত াকাে ড
নােম িতেশাধ পরায়ন িবহারীরা - যারা ২৫ মােচর পরপরই ব বসা- বািণজ
ও আপনজন হািরেয়িছল আওয়ামী লীগ কমীেদর হােত।
েত কান কান
জলায় পরা হেলও পাক বািহনী এেক এেক সব িল জলার িনয় ণ িনেয়
নয়। অপর িদেক
হয় ভারত অিভমুেখ উ া েদর িমিছল। স সােথ
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ভারেতর মািটেত
হয় মুি বািহনীর িনং। আে আে
েবশ কের যু াব ায়। তখন হতাহত হেত থােক উভয়প ই।

সম

দশ

মুি বািহনীর হামলার মূল ল িছল ি জ- কালভাট, সরকাির ভবন
এবং স সােথ স িলর পাহারাদানকাির রাজকােররা। হামলা হেত থােক
সরকার সমথক শাি কিমিটর ামীন এলাকার িনর সদ েদর উপর। ব
বীণ মুসিলম লীগ কমী, পািক ান আে ালেনর ব
বীণ কমী, জামায়ােত
ইসলােমর ব সদ এবং ব পািক ানপি আেলম ও সমাজকমী স সময়
মুি বািহনীর হামলায় িনহত হন। মানােয়ম খােনর মত রাজনীিত থেক ব
বছরআেগ অবসর নওয়া মুসিলম লীেগর ব বৃ ব ি ও মুি বািহনীর
হামলা থেক ােণ বঁােচন িন। আ জািতক আইেন এ িল িছল যু াপরাধ।
অথচ আওয়ামী ক াডারেদর কােছ এ েলা গণ হয় বীর গঁাথা েপ। তারা
হত া কের এমন ব ব ি েক যারা সি য় ভােব কান রাজনীিতর সােথই
জিড়ত িছেলন না। উদাহরণ
প খ াত আেলেম ীন হযরত মাওলানা
মা াফা আল মাদানীর নাম উে খ করা যেত পাের। ইিন িছেলন নবীজীর
(সাঃ) বংশধর। মিদনা থেক র বাংলায় এেসিছেলন িনছক আ াহর ীেনর
তালীম িদেত। তার কম
িছল মূলতঃ ঢাকা ও তার আেশপােশর
জলােত। িক মুি বািহনী তঁােকও ছােড়িন। ইসলােমর চতনাবাহী এ প
ব অরাজৈনিতক ব ি েক যু কালীন সমেয় াণ িদেত হয়। তােদর হত া
করা হয় ঠা ডা মাথায় এবং পিরকি ত ভােব। স বতঃ এ হামলার ল
িছল, বাংলােদেশর মািটেত ইসলামী চতনা ও ইসলােমর পে র শি েক
িনমূল করা। য মূল েবােধ ভারেত সা দািয়ক দা া, দা ার নােম আ েন
ফেল মুসিলম িনধন ও বাবরী মসিসজেদর
ায় মসিজদ
ংসও
উৎসবেযাগ গণ হয়, স অিভ মূল েবাধিট চ ড আকার ধারণ কের
বাংলােদেশ।
হত াকাে ডর তৃতীয় পব
হয় পািক ান সনাবািহনীর পরাজেয়র
পর। তখন িবহাির, রাজাকার, শাি কিমিটর সদ , পািক ানপি রাজৈনিতক
নতাকমীেদর উপর নেম আেস ভয়ানক হত াকা ড। একা ের কান পে
কতজন এবং কােদর হােত কত জন মারা গল স িহসাবিট জেনবু্েঝই নয়া
হয়িন। স িহসাবিট নওয়া হেল জানা যত, বশী হত াকা ড ঘেটিছল কােদর
হােত। স বতঃ বশীর ভাগ হত াকা ড হেয়িছল আওয়ামী- বাকশালীেদর
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হােত, আর স সত িট লুকােতই হত াকাে ডর কান রকডই রাখা হয়িন।
বা ব িচে র িকছু উদাহরণ দয়া যাক। লখেকর িনজ ােম একা ের ৪ জন
িনহত হয়। এর মেধ ২জন িনহত হয় িবহারীেদর হােত। ইজনই িছল ুল
ছা । তােদর এক জন লখেকর সেহাদর ভাই, আেরকজন তার ভািগেনয়।
অপর ২জন িনহত হয় মুি বািহনীর হােত। তারা ইজনই িছল ভারেতর
পি ম বাংলা থেক াণ বঁাচােত আসা মাহািজর। তােদর একজন িছেলন
খাদ িবভােগর থানা পযােয়র কমকতা। আেরকজন িছল কৃষক। পােশর ােম
িনহত হয় একজন, স িছল রাজাকার। মারা যায় মুি বািহনীর হােত। তার
পােশর ােম মারা যায় ই জন। তারা িছল সেহাদর ই ভাই, বড় ভাইিট
িছল অত মধাবী স রাজশাহী িব িবদ ালেয় অথনীিতেত অনাস পড়েতা।
ই জনই িছল রাজাকার। তােদরেক হত া কের মুি বািহনী। তােদর
িপতামাতা স ানেদর লাশ আর খুেজঁ পায়িন। ১৬ই িডেস েরর পর হাজার
হাজার রাজাকারেক ধু হত াই করা হয়িন, লুটপাট করা হয় তােদর ঘরবািড়,
দাকানপাট ও ব বসা- বািণজ । ব ঘটনা এমনও ঘেটেছ, বাড়ীেত
রাজাকারেক না পেয় তার িনরীহ িপতা ও ভাইেদর হত া করা হেয়েছ।
মহ দপুর, মীরপুর, রংপুেরর সয়দপুরসহ সারােদেশ িবহারীেদর হাজার
হাজার ঘরবািড় তখন আওয়ামী লীেগর নতা- কমী ও মুি বািহনীর
সদ েদর দখেল চেল যায়। উ সািরর নতােদর দখেল যায় ধানমি ড,
লশান, কা টনেম ট ও বনানীেত অবি ত অবা ালীেদর বড় বড় বাড়ী িল।
ফেল পরািজত হওয়ার কারেণ ভাবতই সবেচেয় বশী
িত হয়
পািক ানপি েদর। েযাগ কােল আওয়ামী- বাকশালীেদর িতেবশী ভারেত
পালােনার পথ খালা থাকেলও, পািক ানপি েদর তমন কান আ য় ল
িছল না। তােদর জ সম দশ পিরণত হয় িনযাতন মূলক জলখানায়।
ইসলাম ও পািক ােনর প
নওয়ায় তােদর চরম কারবািন িদেত হয়
িনেজেদর জানমাল, সহায় স দ,চা ির- বা ির ও ব বসা- বািণজ হািরেয়।
এমনিক কেলজ িব িবদ ালেয়র পািক ানপি িশ কগণও হামলা থেক
রহায় পায়িন।
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এতটাই হার কেরিছল য, তারা য মারা যােব, সিট িনি ত হেয়ই
তােদরেক ফেল রাখা হেয়িছল। হাজার হাজার িনর অবা ালীেক তারা ঘর
থেক টেন এেন হত া কের। দাফেনর ব ব াও হয়িন। মা ষ যত অপরাধীই
হাক, তার মৃতু দ ড কাযকর হেলও তার লাশিট আপনজনেদর কােছ পঁৗেছ
দয়ার দািয় ট থেক যায়। অথচ স দািয় পািলত হয়িন। অেনেকর লাশই
নদীর চের
র- শৃগােলর খারাক হেয়েছ। যােদরেক তখন এভােব হত া
করা হেয়েছ তারা িছল িনর । কথা হেলা, িনর মা েষর সােথ এমন আচরণ
কতটা মানিবক? এিট তা যু াপরাধ। অথচ আওয়ামী
লার
বুি জীবীেদর ারা রিচত ইিতহােস এমন যু াপরােধর সামা তম উে খও
নই। তােদর স যু াপরােধর িশকার হেয় কেয়ক ল অবা ালী আজও
নদমার পােশ ঝুপিড়েত বসবাস করেছ। তােদর স ক ণ অব া দেখ য
কান
িবেবেক ঝঁা িন লাগাতর কথা। ভারেতর িহ েদর তাড়া খেয়
যখন তারা িনঃ হােত পািক ােন এেসিছল তখনও তােদর অব া এতটা
খারাপ িছল না। িবেদশীরা তােদর িনেয় বই লেখ, িফ বানায়, সাহায ও
পাঠায়। িক বা ালীরা তােদর জবরদখল করা ঘর- বাড়ী েলা ছাড়েত রাজী
নয়। য জািতর িবেবক দূনীিতেত িব রকড গড়া িনেয় ব তােদর িবেবক
িক স কােজ সাড়া দয়?

ঢাকা িব িবদ ালেয়র উপাচায অধ াপক ড. সা াদ হােসন,
অধ াপক ড. হাসান জামােনর মত খ াত ব ি গণও নৃশংস িনযাতন থেক
রহাই পানিন। হাত পা ভে তােদর রা ার পােশ ফেল রাখা হেয়িছল।

বাংলােদেশ বুি বৃি র ময়দান মূলত ইসলাম িবেরাধীেদর দখেল।
স দখলদাির ১৯৪৭এর পূেব আংিশক ভােব হেলও সিট বলবান হয় ১৯৪৭
এর পর। মুসিলম লীেগর নতাকমীরা যখন রাজৈনিতক িববােদ িল ,
১৯৪৭- এর পরািজত শি তখন বু্ি বৃি র ময়দান দখেল নওয়া িনেয়
ব । আর একা েরর পর তােদর কান িত ি ই থােকিন। তখন ইিতহাস
রচনার নােম তারা চািলেয়েছ ই ামত িমথ াচার। িনজপে র অিতশয় বৃ
নতােদরেকও বা ালীর হাজার বছেরর ইিতহােস
বি
েপ িচি ত
কেরেছ। অপর িদেক ইসলামপি েদর িচি ত কেরেছ খুিন, চির হীন ও
জঘ যু াপরাধী েপ। তােদর িমথ াচার এতটাই সীমাহীন য, যুে তােদর
মূল সহায়তা দানকাির ভারেতর অবদানেকও তারা এখন অ ীকার করেছ।
বলেছ, পািক ান বািহনীেক পরািজত কেরেছ মুি বািহনী। অথচ সত হল,
ভারতীয় বািহনী সিদন িনেজেদর িবপুল অথ ও ব হাজার মা েষর রে র
খরেচ পািক ান বািহনীেক পরািজত কেরিছল এবং পািক ান বািহনীেক
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পরািজত করার পর কালকাতার হােটেল আরাম- আয়ােশ ব
বাসী
আওয়ামী লীেগর নতােদর হিলক ার যােগ ঢাকায় এেন মতায় বসায়।
িক স ঐিতহািসক সত েক তারা বাংলােদেশর ইিতহাস পু ক থেকই িবলু
কেরেছ। এসব পুতুল নতােদর বলা হয় াধীনতার বীর সিনক েপ।
িতছেরর ১৬ই িডেস েরর িবজয় িদেনর অ ােন ভারতীয় বািহনীর স
ভূিমকােক মুেখও আনা হয় না। অথচ নয় মােসর যুে য মুি বািহনী পুরা
বা আধা বাংলােদশ ের থাক একিট জলা শহরেকও অিধকাের িনেত
পােরিন তােদরেকই িবজেয়র মূল নায়ক েপ হািজর করা হে ।
তেব এিট সত , উপমহােদেশ মুসলমানেদর শি খবকরেণ এবং
মুসিলম উ াহর নতৃ
বল করেত শখ মুিজব ও তার অ সািরগণ যা
কেরেছ ইিতহােস তার তুলনা িবরল। এজ ই মুসিলম ষমন সকল ব ি ও
শি র কােছ িতিন অিতশয় পুজনীয় ব ি ।ভারতীয়েদর কাছ এজ ই িতিন
এবং তার দল ও পিরবার এত ি য়। বাংলােদেশর ইসলাম িবেরাধী ও
ইসলােমর চতনািবনাশী সকল ব ি বগ এজ ই আওয়ামী লীগেক িনি ধায়
ভাট দয়। দলিটেক িবজয়ী করেত িবপুল অথ,পরামশ ও লাকবল জাগায়।
অপরিদেক যারা িবে মুসলমানেদর িবজয় ও গৗরব দখেত চায়,এবং চায়
িব শি
েপ ইসলােমর িত া তােদর কােছ শখ মুিজব ও তার দল য
অিতশয় ঘৃিণতশি
েপ যুগ যুগ ধের িধ ার পােব তা িনেয়ও িক সে হ
আেছ? ফেল একা ের য র া সংঘাত ও িবভি র জ হল, সিট িক
সহেজ দূর হবার?
_________________________
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অধ ায় ১২: িমথ াচাের রকড
একা রেক িঘের আওয়ামী লীেগর বড় অ িছল িমথ াচার। স সােথ িছল
দয়হীন স াস। এিট য ধু দলিটর নীেচর তলার ক াডার মেধ সীমাব
িছল তা নয়, দেলর শীষ নতা, আওয়ামী বুি জীবী, সাংবািদক - সবার
মেধ ই সিট ভয়ানক ভােব েবশ কেরিছল। এর িকছূ উদাহরণ দওয়া যাক।
১৯৭০ সােলর ১৮ ই জা য়ারীেত প েন জামায়ােত ইসলািমর জনসভা
িছল। সখােন দলিটর আমীর মাওলানা মাওদূদী িছেলন ধান ব া। িক
জনসভায় তার আগমেনর আেগই চ ড হামলা
হয়। সিদন স হামলা
লখক চে
দেখেছন। না দখেল িব াস করাই কিঠন হত, গণতে র
দাবীদার একিট দল অ দেলর শাি পূণ জনসভার উপর কতটা িন ুর হেত
পাের। হামলার জ
চুর ভা া ইট জমা করা হেয়িছল িজ াহ এিভিনউেত
যা আজ ব ব ু এিভিনউ নােম পিরিচত। আওয়ামী ক াডারগণ বৃি র মত
ছুঁেড় মারিছল জনসভায় সমেবত াতােদর উপর। িমিনেটর মেধ ই শত শত
মা ষ আহত হল। পাথেরর আঘােত মাথা ফেট র
ব ি ল অেনেকরই।
জনসভািট িবশাল করার লে
জামায়াত সারা দশ থেক হাজার হাজার
কমী ও সমথক িনেয় জমা কেরিছল। মফ েলর সাদামাটা মা ষ েলা তখন
পাথর খেয় িদেশ হারা হেয় িগেয়িছল,িনরাপদ আ েয়র খঁােজ কাথায় য
পালােব স রা াও পাি ল না।
হামলা হি ল পি ম িদক থেক। তখন প ন ময়দােনর দি েণর
উঁচু দওয়াল অিত কে টপকােত দখা গেছ ল া আলেখ া পিরিহত
মুস ীেদর। সিদন িতনজন িনরীহ াতা িনহত হেয়িছল। অথচ জনসভায়
আসা ছাড়া তােদর কান অপরাধই িছল। আহত হেয়িছল ব শত। আহতরা
আেরা আহত হেয়িছল ঢাকা মিডেকল কেলেজ হাসপাতােল িচিকৎসা িনেত
িগেয়। সখােনও আওয়ামী লীগ ও ছা লীগ কমীরা তােদর মারিপট কের।
শখ মুিজব বা আওয়ামী লীেগর অ
কান নতা এমন ববর ঘটনার িন া
কের কান িববৃিতও দনিন।
গণত চচার িত সামা আ হ থাকেল
একিট দল িক এভােব অ দেল উপর এতটা িনদয় ও িবেবকহীন হেত
পাের? তােদর িবেবক য কতটা মৃত সিটই সিদন কাশ পেয়িছল। পেরর
িদন আওয়ামী লীেগর মুখপ ইে ফাক ও ােপর মুখপ দিনক সংবােদর
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হিডং িছল আেরা িব য়কর। থম পৃ ায় িবশাল খবর ছেপিছল, জনসভার
াতােদর উপর জামাতকমীেদর হামলা - এ িশেরানামায়। যন জামায়াত
এক স াহব াপী সারা ঢাকা শহের চার চািলেয় এবং ব হাজার টাকা ব য়
কের মা ষ জমা কেরিছল তােদর মাথায় পাথর মারার জ ! এিট িক িব াস
করা যায়? কান
সাংবািদক িক এমন িমথ া িলখেত পাের? অথচ স
অিব া িমথ ািটই পাঠকেদর কােছ পশ কেরিছল দিনক ইে ফাক ও
সংবাদ। এভােব রকড গড়া হয় িমথ াচচায়।
কথা হল, হামলামুিখ রা ার স াসীেদর থেক সাংবািদক নামধাির
এমন ব ি েদর িবেবকেক িক আেদৗ উ ত বলা যায়? একই প
িবেবকহীনতা দিখেয়েছন দেশর বুি জীবীরা। বৃ েদর িব ে রা ায়
নেম তারা যু করেব, সিট সবাই আশা কের না।িক িমথ ার িব ে
সাচচার হওয়ার দািয় টা তা তােদর।িক স দািয় পালেন তারা ব থ
হেয়েছন।বরং
রাচাির বৃ
নতােদর কােছ তারা নীরেব আ সমপণ
কেরেছন।পিরণত হেয়েছন চাটুকাের। ১৯৭১- এর িনবাচন িছল আওয়ামী
লীেগর িমথ া ওয়াদার। িমথ
িত িত িদেয়িছল জনগণেকও। িত িত
িদেয়িছল
িসেড ট জনােরল ইয়ািহয়ােকও। স িত িতর িবিনমেয়
যেথ া স ােসর পূণ াধীনতা পেয়িছল আওয়ামী লীগ। মুিজব ইয়ািহয়া
খানেক শাসনতাি ক িসেড ট বানােনার িত িত িদেয়িছেলন। স কথা
বেলেছন ইয়ািহয়া খােনর ম ী িজ ডি উ চৗধুির (G.W. Chowdhury,
1974)। ফেল আওয়ামী লীেগর স ােস অ
কান দল শাি পূণ ভােব
িনবাচনী জনসভাই করেত পােরিন। জামায়ােত ইসলামী পােরিন, মুসিলম
লীগও পােরিন। পােরিন অ া দলও। আওয়ামী স াসীেদর হামলায় হাজার
হাজার মা ষ আহত হেয়েছ, ব
াণহানীও হেয়েছ। একমা ৭০- এর ১৮ই
জা য়ারীর প েনর জনসভায় জামায়ােতর ৩ জন িনহত এবং ৪ শেতরও
বশী আহত হেয়িছল। স হত াকা ডিট ঘেটিছল গভনর হাউেজর সামেন।
িক এ হত াকাে ডর অপরােধ একজনেকও শাি দওয়া হয়িন। কাউেক
ফতারও করা হয়িন। আেরা ল ণীয় হল, য িনবাচেন ব মা েষর জীবন
িবপ হল, তছনছ হল ব িনবাচনী সভা, ব ভাটেকে
িত ি দেলর
পািলং এেজ টেক বসেত দওয়া হল না এবং জািল ভাট দয়া হল িবপুল
সংখ ায় - স িনবাচনেকও
ও িনরেপ বলা হেয়িছল। এবং সিট িট
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প
থেক। প
িট হলঃ আওয়ামী লীগ এবং ইয়ািহয়া খােনর সরকার।
৭১- এর স িনবাচেনর ব াপাের মাওলানা ভাষানী িক বেলিছেলন সটা শানা
যাক। এ িববরণ িদেয়েছন ঢাকার মুসিলম লীগ নতা জনাব ই াহীম হােসন।
িতিন তঁার বই “ ফেল আসা িদন েলা’’ ত িলেখেছনঃ
“ঢাকার টা াইেল জনসভা করার পর কাইয়ুম খান (পািক ান মুসিলম লীেগর
এক েপর সভাপিত, ইিন এক সময় পািক ােনর উ র- পি ম সীমা
েদেশর মুখ ম ী িছেলন) গেলন মওলানা ভাসানীর সােথ দখা করেত।
আিমও তঁার সােথ িছলাম। মওলানার সই িটেনর ঘের িগেয় িতিন ায় পঁাচ
ঘ টা কাটান। আিম তখন মওলানার িনমীয়মান ইসলামী িব িবদ ালেয়র এক
েম বেস িছলাম। ..তারপর কাইয়ুম খান বলেলন, মওলানা যা বেলেছন
তােতা সাংঘািতক কথা। আিম বাঙািল হেল এসব কথা জােরেশাের বলেত
পারতাম। আিম বলেল সবাই ভূল বঝেব। মওলানা বলেলন, িনবাচেন িতিন
কন যাগ িদে ন না। এেতা সব সাজােনা নাটক। আিমর সােথ মুিজেবর
বাঝাপড়ার পের এ িনবাচন অ ি ত হেচছ। এ ষড়যে র িপছেন মদদ
যাগাে ন ভূে া। যিদও িতিন আমার খুব ঘিন । ইি ডয়া েযােগর
অেপ ায়। এই ভাগাভািগর িনবাচেন যিদ কান উ াপা া হয় তেব ইি ডয়া
এিগেয় আসেব।”- (ই ািহম হােসন, ২০০৩)
তেব ভাষানী যাই বলুন,পূেবর ায় পািক ােনর স দূিদেনও িতিন
কান কল াণ কেরনিন। যেহতু স সময় তার সােথ স সময় দশী- বেদশী
– িবেশষ কের চীনা গােয় া চে র সংেযাগ িছল, মুিজর ও ইয়ািহয়ার
গাপন সমেঝাতার িবষেয় িতিন যা বেলেছন সিট উিড়েয় দওয়া যায় না।
তাছাড়া জনােরল ইয়ািহয়ার তৎকালীন ইনার সােকেলর ম ী জনাব িজ
ডি উ চৗধুিরও একই কথা বেলেছন। িমথ াচচা ধু আওয়ামী লীগ নতা,
মাঠকমী ও আওয়ামী ঘরানার সাংবািদকেদর মােঝ সীমাব িছল না। সমান
ভােব সং ািমত হেয়িছল আওয়ামী লীগ সমথক বুি জীবীেদর মােঝও।
বাংলােদেশর আওয়ামী ঘরানার উ িশি ত ব ি িছেলন িবচারপিত আবু
সাঈদ চৗধুরী। িতিন একা ের ঢাকা িব িবদ ালেয়র িভিস িছেলন।
পরবতীেত বাংলােদেশর িসেড টও হেয়িছেলন। দখা যাক, তার উ িশ া
তার কদযতােক কতটা পাকসাফ করেত পেরিছল। তার স েক ঢাকা
িব িবদ ালেয়র সােবক িভিস ড.
সয়দ সা াদ
হাসােয়ন
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িলেখেছন,"িবচারপিত আবু সাঈদ চৗধুরী একা েরর ফ য়ারী মােসর শষ
িদেক ঢাকা ত াগ কেরন সপিরবাের। িতিন তখন পািক ােনর িতিনিধ
িহসােব জেনভায় জুির েদর সভায় যাগ িদেত িগেয়িছেলন। ২৫ মােচর
অব বিহত পর িতিন িবিবিসেত এক ই টারিভউেত বেলন য, পািক ান আিম
তার ইউিনভািসিটর হাজার হাজার িশ ক ও ছা েক খুন কেরেছ। এরপর
িতিন বেলন, িতিন আর ঐ সরকােরর আ গত করেত পােরন না। অথচ এিট
িছল িমথ াচার। ঢাকা িব িবদ ালেয়র ৯ জন িশ ক ২৫ মাচ মারা যায় এবং
স সােথ ই জন ছা । অথচ যারা আবু সাঈদ চৗধুিরর ব ৃতা েনিছেলন
তােদর ধারণা িছল সিত বুিঝ কেয়ক শত িশ ক এবং ছা ২৫ শ মােচর
রােত িনহত হয়।‘ -( ড. সয়দ সা াদ হাসােয়ন, ১৯৯৩)
বাংলােদেশর ইিতহােস ‘একা ের ৩০ লাখ িনহত হেয়েছ’ এ িমথ ার
ায় ‘২৫ শ মােচর রােত ঢাকা িব িবদ ালেয়র হাজার হাজার িশ ক ও
ছা খুন হেয়েছ’ আেরকিট ব উ ািরত িমথ া। অথচ িব জুেড় এ িমথ া
রটনায় সি য় ভূিমকা নন জনাব আবু সাঈদ চৗধুরী। এই হল আওয়ামী
লীেগর সরা িশি ত ব ি িটর চির ! একা ের ৩০ লাখ মা ষ িনহত
হেয়িছল। এত বড় মােপর িমথ া কথা বেল শখ মুিজব িব বাসীেক তাক
লািগেয় িদেয়িছেলন। তেব িব াস কেরিছল খুব কম লাকই। িব াস কেরিন
এমনিক ভারতীয়রাও। তেব তােত আওয়ামী- বাকশালীেদর িমথ াচচায় ভাটা
পেড়িন। ধু দেশ নয়, িবেদেশর মািটেতও িমথ াচার আওয়ামী লীগ নতা ও
ক াডারেদর চিরে র সােথ কতটা িমেশ িগেয়িছল তার আেরা িকছু উদাহরণ
দওয়া যাক। ড. সয়দ সা াদ হাসােয়ন িলেখেছন,
“(ল ডেন থাকাকােল ) সালমান আলী সানেড টাইমস পি কার একিট সংখ া
দখােলন। পেড় তা আিম অবাক। মৃেতর তািলকার মেধ িছেলন আমার ব ু
সহকমী ক এম মুিনম, মুনীর চৗধুরী, আ ুর রা াক - এ রকম আেরা
কেয়কজন। আিম যখন বললাম য ল ডন যা ার া ােল আিম মুিনম
সােহেবর সে ফােন আলাপ কের এেসিছ, সালমান আলীর িব য় আেরা
বৃি পল। তঁােক আেরা বললাম য আিম িব সূে খবর িনেয় এেসিছ য
মুনীর চৗধুরী এবং আ ুর রা াক জীিবত। সালমান আলীেক আেরা বলা
হেয়িছল য ঢাকায় নাগিরক জীবন বেল িকছু নই। তানিভর আহমেদর েম
যখন গলাম পুরেনা পিরচয় সূে অেনক আলাপ হেলা। িতিন য়ার থেক
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বড় হরেফ ইংেরজীেত লখা একটা িলফেলট বা চারপ দখােলন। বলেলন
তঁার পিরিচত এক বা ালী মিহলা ওটা ল ডেনর রা ায় িবিল করিছেলন।
চারপে লখা িছল, আপনােদর মেধ িবেবক বেল যিদ িকছু থােক তেব
পাশিবকতার িব ে
িতবাদ ক ন। এরপর িছল কেয়কিট লামহষক
কািহনী। এক িপতার বরাত িদেয় বলা হেয়িছল য ২৫ শর রাে আিম
ঢাকায় মেয়েদর হেল ঢুেক ধু লী কের অেনক মেয়েক হত া কেরিন,
তােদর উপর পাশিবক অত াচারও চািলেয়েছ। সমকামী পাঠান স রা
মেয়েদর ঐ জঘ
কােরও ধষণ কেরেছ। ব া িপতা আেরা বেলিছেলন য
এ সম ঘটনা নীেচর তলায় যখন হি ল তখন জন প ােশক মেয়
উপরতলা থেক এ সম কা ড দখিছল। তরা যখন বুঝেত পারেলা য এর
পরই তােদর পালা তখন তারা উপর থেক লাফ িদেয় আ হত া কের। তার
মেধ ব ার ক াও িছল। তানিভর আহমদ যখন বণনার বীভৎসতার িব ে
িতবাদ কের ঐ মিহলােক বেলিছেলন য আপিন িনেজই বুঝেত পারেছন য
এ ঘটনার মূেল কান সত নই। মিহলা জবাব িদেয়িছেলন Every thing is
fair in love and war অথাৎ যু এবং েমর ব াপাের অ ায় বেল িকছু
নই। তানিভর সােহবেক আিম বললাম য ঢাকায় আিম িনেজ মেয়েদর
হেলর েভা িমেসস আলী ইমােমর সে ফােন কথা বেল এেসিছ। তঁার
থেক যা েনিছ তা হেলা এই ৭ই মােচর পর অিধকাংশ মেয় হল ছেড় চেল
যায়। ২৪ তািরেখ ৫ জন মেয় মা িছল। ২৪ তািরেখর িদেক যখন আিম
এ াকশেনর স াবনা স ে যখন ঢাকায় নানা জব ছড়ােত থােক তখন
িমেসস ইমােমর িনেদেশ এই মেয় েলাও হল ছেড় জৈনকা হাইজ িটউটেরর
বাসায় আ য় নয় তরাং হেলর মেয়েদর উপর অত াচার বা ধষেণর কান
কথাই উঠেত পাের না। (ড. সয়দ সা াদ হাসােয়ন, ১৯৯৩)
_________________________
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অধ ায় ১৩: ইিতহােস য বীভৎসতার উে খ নই
পািক ান সনাবািহনীর ববরতা িনেয় ব লখা হেয়েছ, ব ছায়াছিবও িনিমত
হেয়েছ। িক যােদরেক বা ালীর হাজার বছেরর ইিতহােস
বা ালী বলা
হে তােদর ারা য নৃশংস হত াকা ড েলা ঘেটেছ স িবররণও িক সিঠক
ভােব তুেল ধরা হেয়েছ? অথচ এিটও তা ইিতহােসর অিবে
অংশ। এটু
না জানেল বা ালীর ইিতহােসর পাঠই যথাথ ও পূণা হেব না। দখা যাক
তােদর কা ডিট। ১৯৭১এর ২৬ শ মাচ ি য়ার মত একিট মফ ল শহর
আওয়ামী ক াডারগণ কতটা িহং
প ধারণ কেরিছল তার বণনা একজন
ত দিশ িদেয়েছন এভােব, "উ ভাষী এিডশনাল িডপুিট কিমশনার ও
িমউিনিসপ ালিটর ভাইস চয়ারম ানেক হত া কের আওয়ামী লীগ ও
ছা লীেগর কমীরা িমিছল বর কের লাশ দিড় বঁেধ টেন িনেয় মহা উ ােস
শহর দি ণ করল। উ ভাষীেদর দাকানপাট লুট তত েণ
হেয় গেছ।
ভারতীয় িহ সাংবািদক ও সামিরক বািহনীর অিফসারেদর শহের আনােগানা
দেখ িব াস না কের উপায় িছল না য দেশর মানিচে য সীমােরখা িছল
তা িনি
হেয় গেছ।- (সা’দ আহ দ, ২০০৬)’
পাক আমী পাবনা জলা দখল কের যখন ১৫ই এি ল তািরেখ
হািড
ীজ পার হয় তখন থেকই (আওয়ামী লীগ) নতারা ( ি য়া ছেড়)
পালােত
কের। িক পািলেয় যাওয়ার পূেব য বীভৎস ও নারকীয় কা ড
আওয়ামী লীগ নতৃবৃ ঘিটেয় গল এবং দেশর য স দ লুট কের িনেয়
গল তা িছল অিচ নীয়। জলার সব
পূণ ান েলােত উ ভাষীেদর
জেড়া কের হত া করা এবং স দ লুট করার কাজ তারা ১২ এি ল থেক ১৬
এি েলর মেধ কেরেছ। জারী, ব াংক ইত ািদ থেক কািট কািট টাকা,
সরকাির খাদ দাম থেক কেয়ক ল মণ খাদ , কেয়ক শত সরকাির জীপ,
াক, ওয়াগান ক ািরয়ার, রলওেয় ইি ন ও বগী ইত াদী লুট কের ভারেত
িনেয় গল। আওয়ামী লীগ নতৃবৃ পািলেয় যাওয়ার সময় ব ি গত স দ
যা রেখ গেলন িনেয় গেলন তার চাইেত হাজার ণ বিশ।‘-(সা’দ
আহ দ, ২০০৬)
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১৯৭১এর ১৭ই িডেস ের ঢাকা শহেরর মিতিঝেল তােদর স িচ িট ধরা
পেড়েছ ত দিশর দৃি েত এভােবঃ ‘রা ায় মা েষর হ চ েন জানালার
পদা সিরেয় যা দখলাম তা িছল সত ই মমিবদারক। আদমজী কাট ও
বাওয়ানী িবি ং এর উ ভাষী দােরায়ান েলােক িপিটেয় মের ফলা হে
এবং মৃতু িনি ত হওয়ার জ
িল কের হত া করা হে । দােরায়ান েলা
সংখ ায় পেনর- ষাল জন। অিধকাংশই বৃ িক ওেদর মৃতু র কারণ ওরা
বা ালী নয়। এেদেশর মািটেত ওরা জ ায়িন এই িছল ওেদর অপরাধ। চারজন পথচারী এই নৃশংস হত াকাে ডর িব ে মৃ
িতবাদ কেরেছ, িনর
করার চ া কেরেছ, িক উ ােস ফেট পড়া মা েষর সংখ ার তুলনায় এ িছল
নগণ ’ -(সা’দ আহ দ, ২০০৬)
ঢাকার অবা ালীেদর উপর িক প নারকীয় তা ডব নেম এেসিছল
তার আেরক িববরণ না যাক এক ত দশী থেক, "রাত ১১টার িদেক
হঠাৎ হ চ আর কা ার রাল নেত পলাম। ইউ েফর বাসার সামেন িছল
একটা খালা জায়গা। দাতলার বারা ায় দঁািড়েয় দখলাম সই খালা
জায়গায় িকছূ সংখ ক অবাঙািলেক দঁাড় করােনা হেয়েছ িল কের মারার
জ । কেয়কজন গিরলা
নগান তাক কের আেছ তােদর বুক ও মাথা
বরাবর। অবা ািলেদর পাষক- আশাক দেখ মেন হল তারা খুব স া
পিরবােরর লাকজন হেব। তােদর বৗ ছেল মেয়রা তখন গিরলােদর কােছ
িমনিত কের চেলেছ সব িকছুর িবিনমেয় াণ িভ া দওয়ার। িনেজর চােখ
দখলাম এই সব মেয় িনেজেদর অলংকার ছুঁেড় িদে
গিরলােদর িদেক।
িক গিরলােদর অ ের সামা তম ক ণার উে গ হয়িন। এক এক কের
তারা সই রােত সব েলা পু ষেক িল কের মের ফলল। িনহতেদর বৗছেল মেয়র ভােগ পের িক ঘেটিছল তা আর কখেনা জানেত পািরিন।
এেদর অপরাধ িছল এরা অবা ালী’- (ই ািহম হােসন, ২০০৩)
বা ালী মুসলমানেদর ইিতহােস একজন িবখ াত ব ি
হেলন
মৗলভী ফিরদ আহ দ। িতিন িছেলন
খ াত রাজনীিতিবদ ও
পালােমে টিরয়ান। িছেলন অিত িতভাবান ও পি ডত ব ি । পািক ান
জাতীয় পিরষেদ িতিন সদ (এমএনএ) িছেলন ক বাজার থেক। িনজােম
ইসলাম পািটর প
থেক িতিন পািক ান ক ীয় সরকােরর ম ীও
হেয়িছেলন। অথচ তঁােক য প ববরভােব হত া করা হয় সিট হালা 96
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চ ীজ বা নাজী ববতােকও হার মানােব। তার িনমম হত াকাে ডর বণনািট
এেসেছ এভােব, "১৯৭১ সােলর ১৭ই িডেস র মৗলভী ফিরদ আহমদেক
ফতার কের লালবাগ থানায় নয়া হয়। গিরলারা ১৯ শ িডেস র তঁােক
লালবাগ থানা থেক িছিনেয় ইকবাল হেল িনেয় যায়। স সময় ইকবাল হেল
িছল গিরলােদর কনেসনে শন ক া । এখােন গিরলারা পািক ােনর
আদেশ িব াসীেদর ধের িনেয় অমা িষক িনযাতন কের মের ফলেতা। আিম
যখন জল ধেক বর হই তখন মৗলভী ফিরদ আহমেদর ঃখজনক
পিরণিতর কথা জিহ ি েনর মুেখ আেদ াপা েনিছলাম। জিহ ি ন িছেলন
এ ঘটনার ত দশী। গিরলারা তঁােকও ধের িনেয় ইকবাল হেল রেখিছল।
মৗলভী ফিরদ আহমদেক ইকবাল ধের িনেয় যায় সমাজতে ও লেবলধারী
কিতপয় কপট ছা নতা ও তােদর স ী- সাথীরা। তারা থেমই ফিরদ
আহমদেক মুি
দয়ার কথা বেল তঁার ব াংেক গি ত টাকা িনেজেদর নােম
তুেল নয়। তারপর
হয় তঁার উপর অকথ শারীিরক িনযাতন। থেম
তঁার চাখ তুেল ফলা হয়। কান কাটা হয়। হাত ভে দয়া হয়। সবেশেষ
দীঘ িনপীড়েনর পর ২৪ শ িডেস র রােত তােক হত া করা হয়। তার আেগ
তঁার িজ া কেট ফলা হেয়িছল এবং শরীর থেক অবিশ অ - ত
িবি
কের ফলা হেয়িছল। নরপ রা তঁােক ঐ রােতই সিলমু াহ মুসিলম
হেলর িপছেন একিট ডাবার মেধ ফেল দয়" - (ই ািহম হােসন, ২০০৩)
ধীের ধীের অিত নৃশংস ও বীভৎসভােব তঁােক হত া করা হয়।
হত াকা ডিটেক িক কের অিত বশী বদনাদায়ক করা যায় এবং স অস
বদনাদায়ক মু ত েলােক িক কের আেরা দীঘ ায়ী করা যায়, পিরক না
করা হেয়িছল স
ে ও। অথচ িতিন কাওেক হত া কেরেছন বা হত ার
সােথ জিড়ত িছেলন- আওয়ামী- বাকশালী চ আজও স মাণ হািজর
করেত পােরিন। মানব- ইিতহােসর এিট হল অ তম অিত জঘ যু াপরাধ।
যুে র ময়দােন নেম যারা হাজার হাজার িনর মা ষ হত া কের আ জািতক
আইেন তােদরেকও এভােব হত া করার অ মিত নই। অথচ এ প
হত াকা ডিট যারা ঘিটেয়িছল, আওয়ামী- বাকশালী চে র বুি জীবীরা
তােদরেকই িচি ত করেছ সবকােলর
বাঙালী েপ। আেরা ল ণীয় হল,
এ বীভৎস হত াকা ডিট যখােন এ ঘেটিছল সিট কান ডাকাত- পি নয়,
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কান জলখানাও নয়, এিট হল ঢাকা িব িবদ ালেয়র একিট হল।
ক িল িকভােব বৃ - কবিলত হেয়িছল এ হল তার নমুনা।

ানচচার

িসরাজগনে র ইসমাইল হােসন িসরাজী বাংলার মুসিলম জাগরেণ
অিত
পূণ ভূিমকা রেখিছেলন। িতিন িছেলন ইসলািমক রেনসঁার
খ াত ও ধানতম কিব। আওয়ামী বাকশালীেদর নৃশংস হামলার িশকার
হেয়িছল এ পিরবারিটও। এ িসরাজী পিরবােরর স ান িছেলন সয়দ
আসা াহ িসরাজী। তঁার অপরাধ, ইসলােমর জাগরেন তার গভীর অি কার
িছল। িতিন িবেরাধীতা কেরিছেলন পািক ান ভা ার। এ অপরােধ তঁােক
মুি বািহনীর সদ রা অিত িনমম ভােব হত া কের। তঁােক থেম ফতার
কের িসরাজগ
জেল রাখা হয়। িক জলও স সময় ব ীেদর জ
িনরাপদ িছল না। আওয়ামী লীেগর নতা ও মুি বািহনীর সদ রা যােক
ই া তােক জল থেক তুেল িনেয় যত। তােদরক িনযাতন করত এবং
িনযাতেনর পর হত া করত। গিরলারা (জনাব িসরাজীেক)হত া ও রে র
জ এতখািন মিরয়া হেয় উেঠিছল য পুিলেশর িনরাপ া ব নী ভদ কের
িছনতাই কের িনেয় যায়। তঁােক ও তঁার সােথ আেরা ১৫/১৬ জন
পািক ানপ ীেক গিরলারা ধের িনেয় থেম শারীিরক িনযাতন কের পের
িল হত া কের। তােদর লাশও ফরত দয়িন। যমুনার বে এসব লাশ ছুঁেড়
ফেলিছল। পািক ানপি েদর হত া করার এরকম িতেযািগতা
হেয়
িগেয়িছল। য যত বিশ দালাল(?) খুন করেত পারেতা সই তত বড় বীর
িহেসেব িচি ত হেতা।”- (ই ািহম হােসন, ২০০৩)
অ া জলার ায় িনমম ববরতার ব ক ণ ঘটনা ঘেটেছ বৃহ র
নায়াখালী জলােত। তার িকছু িবররণ দওয়া যাক। ‘ছাগলনাইয়া থানার
ইউিপ চয়ারম ান ও মুসিলম লীগ নতােক ধের িনেয় ধু িনযাতনই কেরিন,
পা য়া মােঠর মেধ ই তঁােক িদেয় িনজ হােত িনেজর কবর খুঁিড়েয় তার মেধ
তঁােক জার নািমেয় মািট চাপা িদেয় জ া কবর দয় আওয়ামী লীগাররা।
নজ ল ইসলাম নােম একজন মুসিলম লীগ কমীেক মুি েযা ারা থেম ধের
িনেয় সারা শরীের খজুেরর কাটা ফুিটেয় জয় বাংলা উ ারণ করেত বেল।
নজ ল ইসলাম িছেলন সািহিত ক এবং মেন- ােণ পািক ানী আদেশ
িব াসী। িতিন জয় বাংলা বলেত অ ীকার করায় তঁােকও িনেজর কবর খুঁড়েত
বাধ করা হয় এবং খজুেরর ডাল িদেয় িপটােত িপটােত জ া কবর দয়া
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হয়’- (ই ািহম হােসন, ২০০৩) বাংলােদশ হওয়ার পর ভারতীয়
সনাবািহনীর ক াে ন নােগর নতৃে
নায়াখালীেত ব আেলম ও
মুহাি সেক ধের িনেয় লাইন বেধ িল কের হত া করা হয়। আিম
ত দশীর মুেখ থেক েনিছ ব িদন ধের একিট খাল আেলম ওলামােদর
লােশ পূণ িছল। - (ই ািহম হােসন, ২০০৩) একা েরর চতনার নােম
কী প বীভৎস িন ুরতা ও চািরি ক অব য়েক পিরচযা দয়া হেয়িছল তার
িকছু নমুনা দয়া যাক। ড. সয়দ সা াদ হােসন তার ৃিতচারেন িলেখেছন,
“১৯৭১ সােল অেনক লামহষক ঘটনা ঘেটেছ যােক কালকাতা াধীন বাংলা
বতার থেক দশে েমর অতু ৎকৃ উদাহরণ িহসােব তুেল ধরা হেতা।
েনিছ এক পিরবাের বাপ িছেলন পািক ান সমথক আর ছেল যাগ
িদেয়িছল িবে াহী বািহনীেত। একরাে এেস স বশা িদেয় বাপেক হত া
কের। এবং পরিদন তারই শংসা কালকাতা থেক চািরত হয়। আর
একিট ঘটনার কথা েনিছ, সটা ঐ রকমই লামহষক। ফিরদপুেরর এক
ব ি এক বািহনী গঠন কের পািক ােনর িব ে যুে নেমিছল। তার
র
িছল মুসিলম লীেগর লাক। দেশ স ী এবং ছাট একিট মেয়েক রেখ
িগেয়িছল। একিদন সা পা িনেয় রবাড়ীেত চড়াও হয়। িনজ হােত থেম
রেক হত া কের। পের অ পভােব ী ও ক ােকও খতম কের। এসব
জ াল থাকেল দশ উ ােরর কােজ বাধার সৃি হেব এজ স পেথর ক টক
দূর কের িদেয়িছল। তার বাবা- মা বঁেচিছেলন িকনা জািন না, তেব আেরা
েনিছ ঘের এক বান িছল তােক টেন িনেয় তার সহকমী এক িহ র হােত
ী িহেসেব সঁেপ দয়। স য সিত কার অেথ বা ালী এবং কােনা রকেমর
সা দািয়ক ভদােভদ মােন না িনয়ার সামেন স কথা মাণ করার কৃ
উপায় িহসােব এই প া অবল ন কের। এই হত াকারীেক পের রা ীয়
উপািধেত ভূিষত করা হয়।” -(ড. সয়দ সা াদ হাসােয়ন, ১৯৯৩)
_________________________
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অধ ায় ১৪: একা ের মুি বািহনীর কৃত সফলতা
কতটুক?
ব িভি হীন িমথ ার পাশাপািশ বাংলােদেশর ইিতহাস রচনায় আেরক
িমথ াচার হেয়েছ মুি বািহনীর অবদান িনেয়। এ িনেয় কান িবেরাধ নই য,
মুি বািহনীর ব হাজার সদ ভারেত িগেয়িছল এবং সখােন িগেয় ভারতীয়
সনাবািহনী ও
চর সং া র’এর িশ কেদর থেক িনং িনেয়িছল।
িনং শেষ বাংলােদেশর িভতের তারা ব লড়াই এবং ব নাশকতা
তৎপরতাও চািলেয়েছ। এ িনেয়ও িবেরাধ নই য, আওয়ামী লীেগর কমীেদর
িনেয় াধীন বাংলা মুি েফৗজ নােম একিট
সংগঠন ষােটর দশক থেকই
ভারেত িশ ণ িনি ল। তারা িবিভ
ােন
হামলা চািলেয়িছল এবং
এসব হামলায় অেনেক াণও হািরেয়িছল। িক পািক ােনর পরাজয় ও
বাংলােদেশর সৃি েত তােদর ভূিমকা কতটু ? মুি বািহনীর দাবী, াধীন
বাংলােদশ তােদরই সৃি । এ যুি েত ভারেতর ভূিমকােক পাদিটকায় পাঠােনা
হেয়েছ। এ কথািট মােণর চ া হেয়েছ ুেলর পাঠ পু েকও। ুেলর
পাঠ বইেয়র পাশাপািশ িত বছর এ কথািটই তারা বার বার বেল ১৬ই
িডেস ের। এ কথা বেল, িনছক িনেজেদর ভাবমূিতটােক বড় কের তুেল ধরার
লে । এিট সত য, মুি বািহনী যু কেরিছল ৯ মাস। এ ৯ মােস ভারত
তােদর সবা ক সামিরক ও বসামিরক সরবরাহ জুিগেয়িছল।
তেব এিটও পুরাপুির সত , মুি বািহনীর ৯ মােসর যুে পািক ানী
বািহনীর পরাজয় হয়িন। াধীন বাংলােদেশরও সৃি ও হয়িন। কান একিট
জলা শহর থেকও পাক বািহনীেক হটােনা যায়িন। িক বাংলােদেশর
ইিতহােসর কাথাও এ সত িটর উে খ নই। ভারত সবা ক যু
কের
১৯৭১- এর ৩রা িডেস র। ভারেতর িবশাল ল, িবমান ও নৗবািহনী এ যু
কের ায় ই স াহ ধের। তােদর ব হাজার স এ যুে হতাহতও হয়।
যুে র পিরসমাি ঘেট ১৬ই িডেস র, পািক ান সনাবািহনীর পরাজেয়র মধ
িদেয়। কথা হল,মুি েযা ােদর ৯ মােসর যুে বাংলােদেশর াধীনতা যিদ
অিজত হেয়ই থােক তেব ভারেতর িবশাল বািহনী তােদর ল, িবমান ও
লবািহনী িনেয় িক পাক বািহনীর সােথ খামখা তামাশা করার জ ময়দােন
অবতীণ হেয়িছল? বাংলােদশ মুি বািহনীর হােত াধীন হেয় গেল যু 100
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ঘাষণার েয়াজনটাই বা দখা িদেব কন? আেরা
, ৩রা িডেস ের যু
র পূেব সম বাংলােদশ দূের থাক, তৎকালীন ১৭িট জলার একিট
জলাও িক মুি বািহনী পািক ান সনা বািহনী থেক মু করেত পেরিছল?
তারা যিদ মু কেরই থােক তেব স জলা কানিট?
হল, ভারতীয় বুি জীবী ও ইিতহাসেব াগণও কী একা র িনেয়
একই প ভােবন, যভােব বাংলােদেশর ইিতহাস বইেত পড়ােনা হয় বা
আওয়ামী- বাকশালী লীগ যভােব দাবী কের থােকন? এ সে ভারতীয়েদর
রায় য িভ তর স মাণ অেনক। উদাহরণ দওয়া যাক। একা েরর যুে
ভারতীয় সনা বািহনীর ধান িছেলন জনােরল ম ােনক শ’। িতিন মারা যান
২০০৮ সােলর আগ মােস। তার মৃতু উপলে ২৭/০৮/০৮ তািরেখ স
া অব ইি ডয়া একিট িনব
কাশ কের। উ িনবে র িশেরানাম িছলঃ
Manek Shaw: A Soldier Who Created a Nation, অথঃ ম ােনক শঃ
একজন সিনক িযিন একিট জািতর জ িদেয়েছন।
ভারত জুেড় এিট ছাপা হেয়েছ। সারা িনয়ার মা ষ সিট ই টারেনট
মারফত পেড়েছ। এর অথ দঁাড়ােলা িক? এ িনবে বুঝােনা হেয়েছ,
বাংলােদেশ য নতুন জািতস ার সৃি হেয়েছ তার জ িদেয়েছন জনােরল
ম ােনক শ’। এখােন কান ঘারপঁ ােচর আ য় নয়া হয়িন। এই একিট মা
িনব ই একিট বল িব াস ও চতনা তুেল ধরার জ যেথ । এ িনব িট
চার করা হেয়েছ কান ব ি বা অখ াত িত ােনর প থেক নয়, বরং
স া অব ইি ডয়ার ায় একিট খ াতনামা িত ান থেক। যারা বেল,
আওয়ামী লীগ বাংলােদেশর জ িদেয়েছ, তােদর মাথায় এেত বাজ পড়ার
কথা। িক সিট হয় িন। আওয়ামী বাকশালীরা এেত একটুও িব ু
হয়িন,বরং নীরেব হজম কেরেছ। তােদর আ - স ােন এেত একটু আঁচড়ও
লােগিন। এ িনবে র িব ে
কান প িতবাদও কেরিন।
হল,
একা ের মুি বািহনীর কৃত সফলতা কতটুক? তােদর সামথই বা িছল
কতটু ? তােদর িক সামথ িছল, পািক ানী সনাবািহনীেক পরািজত করার?
কনই বা ভারতীয় বািহনীর সরাসির যুে নামার েয়াজন দখা িদল?
ভারতীয় বািহনীর যুে নামার মধ িদেয় মািণত হয়, পাক- বািহনীর
পরািজত করার সামথ মুি - বািহনীর িছল না। পাক- বািহনীর পরাজয়
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হেয়েছ ৩রা িডেস ের ভারতীয় ল, িবমান ও নৗ- হামলা
র পর।
আফগািন ান, িভেয়তনাম ও আলেজিরয়ার মুি যু
থেক এখােনই
বাংলােদেশর মুি যুে র বড় পাথক । িভেয়তনােমর মুি েযা ারা িবে র
এক ন র িব - শি েক পরািজত কেরিছল। অ রা সাহায িদেলও এ যুে
কান দেশর সরাসির যুে নামার েয়াজন পেড়িন - যমনিট একা ের
ভারত নিমিছল। আফগািন ােনর মাজািহদরা আেরক িব শি
সািভেয়ত
রািশয়ােক ধু পরািজতই কেরিন, দশিটেক ১০ বছেরর যুে এতটাই কািহল
কেরিছল য তার পে
বঁেচ থাকাই অস ব হেয়িছল। স পরাজেয়র পর
িবে র মানিচ থেক িবলু হেয়িছল সািভেয়ত রািশয়া। স মৃত দশিট
থেক জ িনেয়েছ ডজন খােনক াধীন দশ। বাংলােদেশর জনসংখ া
িভেয়তনােমর ায় ি ণ, আর আফগািন ােনর তুলনায় চার ণ। তা হেল,
পাক- বািহনী িক মািকন যু রা ও সািভেয়ত রািশয়ার সনাবািহনীর চেয়ও
শি শালী িছল? অথচ স সময় বাংলােদেশ মা ৯০ হাজার পািক ানী স
িছল। অথচ আফগািন ােন সািভেয়ত স সংখ া িছল ায় দড় লাখ।
বাংলােদেশ পাক বািহনীর য অ িছল আফগািন ােন সািভেয়ত
বািহনীর অ িছল তার চেয় অেনক বশী ও অেনক উ ত। পাক- বািহনীর
িব ে মুি বািহনীর িবজয় য অস ব, স িবষয়িট বুঝেত ভারত সরকােরর
বশী িদন লােগিন। মুি বািহনীর সদ গণ রলপথ ও সড়কপেথর ি জ
উিড়েয় দওয়া বা ােমর িনর ও িতর াহীন মুসিলম লীগ, জামায়ােত
ইসলামী, নজােম ইসলািম, িপিডিপ ও শাি কিমিটর সদ , পািক ানপি
আেলম ও বুি জীবীেদর হত া করেত সমথ হেলও পাক- বািহনীর িব ে
তমন কান সফলতা আনেত পােরিন। তাছাড়া একমা িহ রা ভারত,
সািভেয়ত রািশয়া ও িকছু অমুসিলম রা ছাড়া কান মুসিলম রা ই
পািক ােনর অখ ডতার িব ে ভারত পিরচািলত যু েক সমথণ দয়িন।
পািক ােনর প িনেয়িছল, দেশর সম ইসলািম সংগঠন ও সকল ইসলািম
ব ি । আেলমরা ইসলােমর নােম অিজত পািক ােনর িব ে যু েক
হারাম ঘাষণা দয়। আর পািক ােনর পে র যু েক বেল ি হাদ। ফেল
হাজার হাজার বা ালী যুবক রাজাকার েপ পািক ান বঁাচােনার লড়াইেয়
যাগ দয়। রাজাকার শ িট মূলতঃ ফারসী, এর অথ
ােসবক। এ
বািহনীেত তারা যাগ িদেয়িছল আিধপত বাদী ভারতীয় ষড়য
থেক
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পািক ানেক বঁাচােনার তািগেদ, বতেনর লােভ নয়। এমন একজন
রাজাকােরর িপতার সােথ লখেকর সা াৎ হেয়িছল চঁাদপুের। মাথায় টুিপ,
লুি - পা াবী পিরিহত মধ ম বয়সী একজন সাধারণ মুসি বলিছেলন,
'আমার এক ছেল রাজাকার িছল। স শহীদ হেয় গেছ। আেরক ছেল
আেছ। তঁােকও ইনশা াহ রাজাকাের নাম লখােবা’ তঁার ছেল য রাজাকার
িছল এবং স শহীদ হেয় গেছ এিট িছল তঁার জ গেবর। মুি বািহনী
চািরিদেক পরা হি ল এেদর হােত। ল ািধক যুবক রাজাকার ও আলবদর
বািহনীেত লাগাতর নাম লখাি ল। আিলয়া ও খােরজী মা াসার ছা েদর
পােশ যাগ িদি ল কেলজ- িব িবদ ালেয়র ছা , পীর সােহবেদর মুরীদ এবং
অরাজৈনিতক অথচ ধমীয় পিরবােরর সদ । সবাই উি বীত িছল প ানইসলািম চতনায়। একা েরর সংঘাত তখন
এক আদিশক সংঘােত
পিরণত হেয়িছল। স েরর িনবাচেন ইসলামপি ও পািক ানপি দল েলার
শাচনীয় পরাজেয়র বড় কারণ, তােদর মেধ একতা িছল না। ফেল স সমেয়
ব পািক ানপি িদকপালও পরািজত হয়। আ ুস সবুর খান একা েরর পর
খুলনা জলার িতন িসট থেক এমিপ িনবািচত হেয়েছন। অথচ মুিজব সরকার
তঁােক কারা
কেরিছল, কত ৎিসত ভােবই না তঁােক িচি ত কেরিছল!
িক অৈনেক র কারেণ আ ুস সবুর খান ৭০- এর িনবাচেন িজতেত
পােরনিন। একা ের যখন যু
হয়, তখন অৈনক ও দূর হয়। ভারতীয়
হামলা য বা ালী মুসলমােনর জ আস ভয়াবহ িবপদ িনেয় আসেব তােত
তােদর সামা তম সংশয়ও িছল না। এমন িক স পিরণিতর কথা মুিজবেক
রণ কিরেয় িদেয়িছেলন তঁার এক সমেয়র রাজৈনিতক
জনাব আবুল
হািশম। জনাব আবুল হািশম িছেলন ১৯৪৭ সােল মুসিলম লীেগর বাংলা
েদশ শাখার সে টাির। পািক ান আে ালেনর সময় শখ মুিজব জনাব
আবুল হািশেমর সং েশ আেসন।
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করেত এেসিছেলন তঁারা। হািশম সােহব বলেলন, মুিজব আিম েনিছ
কাইয়ুম ও দৗলতানার মুসিলম লীগ তামােক ভূে ার িব ে সমথন িদেত
রািজ হেয়েছ। খলার মােঠ ভাল দল কখনও মারা মাির কের না। ... তামার
িত আমার অ েরাধ তুিম ােভােকশেন যােব না। আিম দীঘিদন রাজনীিত
কেরিছ। আিম জািন তামােক অসৎ পরামশ দয়ার লােকর অভাব নই।
আশাকির তুিম সটা থেক দূের থাকেব। তুিম তা জােনা আিম (পি মবে র
বধমান থেক) এখােন এেসিছ সবহারা মুহািজর হেয়। পি ম বে আমার
সবই িছল। ওখােন থাকেত পািরিন। আমার আ ীয়- জেনরাও ওখােন
অেনেক আেছ। যতদূর জািন তােদর অব া ভাল না। তুিম িনেজও পািক ান
আে ালন কেরছ। হয়েতা পািক ান পেয়ও আমােদর অেনেকর অেনক
বা বায়ীত হয়িন। তা সে এ দশ আমারাই তির কেরিছ। আমােদর
সকেলর েচ ায় এটা আেরা
র হেব”। - (ই ািহম হােসন, ২০০৩)

স েরর িনবাচেন মুিজেবর িবজেয়র পর জনাব আবুল হািশম তঁােক
িক বেলিছেলেছন স িববরণ শানা যাক একজন ত দশী থেক।
“িনবাচেনর পর পরই আিম আবুল হািশেমর বাসায় বসা। হঠাৎ দিখ মুিজব
এবং জিহ ীন (আওয়ামী লীেগর নতা ও ১৯৭০ এর িনবাচেন
মাহ দপুর- ধানমি ড এলাকা থেক িনবািচত এমএনএ) হািশম সােহেবর
সােথ দখা করেত এেসেছন। বাধ হয় িনবাচন িজেত সৗজ সা াত

িক য ব ি পািক ান ভা ার ষড়য করেছন ১৯৪৭ সাল থেকই
এবং ব বছর আেগই জিড়ত পেড়েছন ভারতীয় র’এর সােথ তার উপর
জনাব আবুল হািশেমর মুর ী লভ নিসহত কান কাজই দয়িন। জনাব
আবুল হািশম সােহেবর মেন ভারতীয় ষড়য িনেয় য চ ড আশংকা িছল,
একা েরর পর যিট মািণতও হেয়িছল - সিট ইসলািম চতনা স
িতিট ব ি র মেধ ই কাজ করিছল। ফেল ৭০এ য ঐক তােদর মেধ
অস ব িছল সিট ৭১- য় অিত সহজসাধ হয়। এমনিক ব আওয়ামী লীগ
নতা ও কমী ভারতীয় ষড়যে র িবপদ বুঝেত পাের। ভারেত অব ানকােল
সখানকার িনপীিড়ত মুসলমানেদর থেক পািক ান ভা ার সােথ জিড়ত
থাকার কারেণ তােদর অেনেক িতর ৃত হেয়েছন। অেনেক বী প অিভ তা
িনেয় ভারত থেক িফেরও আেস। আেরা অেনেক িফের আসার
িতও
িনি ল। কউ কউ ডাঃ মােলক ম ীসভার ম ীও হয়। মাশতাক আহ দসহ
অেনেক ভারত থেক িফের আসার পিরক না করিছল। চীনপি রাজৈনিতক
দল িলরও অেনেক পািক ান ভা ার ভারতীয় ষড়যে র িবেরাধীতা
কের। পািক ান ভে
বাংলােদশ সৃি র আওয়ামী- বাকশালীেদর
পিরক নার এরা এতটাই িবেরাধী িছল য, ৭১- এর পরও িনজেদর দেলর
নাম পূব পািক ােনর কমু িন পািট রােখ। অপর িদেক মুি বািহনীর মেধ ও
ত হতাশা বাড়িছল। একা ের দেশ চ ড ব া হেয়িছল। এেত জুন-
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জুলাই- আগ - সে র মাস অবিধ মুি বািহনীর যেথ
িবধা হেয়িছল।
হামলার পর মুি বািহনীর সদ রা সহেজই িবল, হাওর ও নদীর চের আ য়
িনেত পারত। িক অে াবর- নেভ ের পািন নেম যাওয়ায় তােদর িবপদ
বাড়িছল। ফেল চরম হতাশা নেম আসিছল মুি বািহনীর মেধ । স সমেয়র
হতাশা িনেয় মুি বািহনীর পাবনা সদর থানার এক সদ
লখকেক
বেলিছেলন,
“একা েরর ব ার সময় আমরা নৗকা িনেয় থাকতাম প ার চের। চািরিদেক
পািন আর পািন। সখােন রাজাকার বা পাক- বািহনীর পে পঁৗছা স ব িছল
না। িক নেভ ের যখন পািন নেম যেত লাগল তখন আমােদরও িবপদ
বাড়েত লাগল। ঘন ঘন রাজাকারেদর হামলা
হল। কতিদন আর পািলেয়
পািলেয় থাকা যায়? ি া বেড় গল। আর কান িদন বাড়ীেত িফরেত
পারেবা িকনা স ি ায় রােত ঘুম হত না। িডেস ের ভারেতর হামলা শষ
র া কেরেছ”।
ভারেতর বুঝেত বঁাকী থােকিন, ষড়য বা বায়েনর মা ম েযাগিট
ত হাতছাড়া হেয় যাে । ভারেতর প থেক সরাসির সবা ক যু
র
এিটই মূল কারণ। ভারেতর কােছ বাংলােদেশর াধীনতা বড় কথা িছল না।
মূল ল িছল, পািক ানেক ি খি ডত কের শি হানী করা। কারণ শখ মুিজব
যাই বলুক না কন, ভারত ভালই জানত, পূব পািক ােনর মা ষ য াধীনতা
ভাগ কের তা ভারেতর পি ম বাংলার মা ষ ভাগ কের না। এিটও জানত,
১৯৪৭- এর পর ঢাকায় য উ য়ন হেয়েছ তা কালকাতার মা ষ চােখও
দেখিন। কালকাতায় যা হেয়েছ তা ১৯৪৭- এর পূেব। কারণ, ১৯১১ সাল
অবিধ এ শহরিট সম ভারেতর রাজধানী িছল। ভারেতর ল
ধু
পািক ানেক দূবল করা িছল না। মূল ল
িছল, উপমহােদেশর মুসিলম
শি েক বল করা।
ভারেতর ল যিদ াধীন ও শি শালী বাংলােদেশর িনমাণ হত,
তেব পািক ান সনাবািহনীর বাদবাকী অ - শ , যানবাহন ও স াদ িনেজরা
না িনেয় বাংলােদেশ রেখ যত। িক ভারত তা কেরিন। দির
বাংলােদশীেদর খ- শাি তােদর কাম হেল হাজােরা মাইল ব াপী সীমা
খুেল িদেয় সীমাহীন লু ঠন করত না। জাল নাট ছেপ প ু করত না
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বাংলােদেশর অথনীিত। তারা ধু পািক ােনর ম দ ডই ভাে িন, ম দ ড
ভে েছ বাংলােদেশরও। বাংলােদশ য তলাহীন ঝুিড়েত পিরণত হেয়িছল
তার জ
ধু শখ মুিজব ও তার দলীয় বৃ রাই ধু দায়ী নয়। দায়ী
ভারতীয় বৃ্ রাও । একিট দেশর তলা হল তার সীমা । সিট দেশর
স দ চারাচালােনর মারফত হািরেয় যাওয়া থেক র া কের। তাই তলা
িছ হেল বা খুেল যাওয়ােত লাভ হয় িতেবশীর, বাংলােদেশর ে সিট
হেল স দ িগেয় উেঠ ভারেত। আর মুিজবামেল ব তঃ সিটই ঘেটেছ।
দেশর ও িবেদেশর দওয়া স দ তখন বাংলােদেশর িনজ ভা ডাের না
দঁািড়েয় সরাসির গেছ ভারেত। িবপুল ভােব যায় খাদ শ , ফেল ৭৪- এ ব
ল মারা গেছ িভে । অপরিদেক যু
করার মধ িদেয় তারা পুরা
দশ জুেড় লুটপােটর অবাধ অিধকার িত া কের। দীঘ িদন দশ িছল
তােদর ারা অিধকৃত। পুরােদশটােক তারা মেন কের যু জেয়র পুর ার।
ভারতীয় সনাবািহনী দেশর সব গেছ ই ামত। ব াংক- বীমা,
সরকাির দাম ও অিফস- আদালত, সনািনবাস, কলকারখানা সব িছল
তােদর মূ পদচারণা। খুঁেজ খুঁেজ তারা তুেল িনেয় যায় বাংলােদেশর দামী
স দ যা পািক ােন আমেলর ২৩ বছের জমা হেয়িছল। ভারেতর প থেক
পূণা যু
করার আেরক কারণ তা এিটই। এিট িছল এক িঢেল ই
পািখ িশকােরর মত অব া। পািক ানেকও যমন খি ডত করেত পারল,
তমিন স দ লু ঠেনরও অিধকার পল। পািক ান সনাবািহনীর হাজার
হাজার কািট টাকার অ - শ ই ধু িনেয় যায়িন, িনেয় গেছ তৎকালীন
সরকােরর হাজার হাজার সামিরক- বসামিরক গাড়ী, রলগাড়ীর ইি ন ও
বিগ, সামুি ক জাহাজ এবং ব াংেক গি ত বেদিশক মু া। এমনিক সরকারী
অিফস, সনাবািহনীর মস এবং সরকাির র হাউস থেক তারা ফ ান,
ি জ, এয়ার কি ডশনার পয খুেল িনেয় যায়। লু ঠেনর ফল দাড়ােলা,
একা েরর পর বাংলােদশ সনাবািহনীর হােত কান ট াংক িছল না এবং
িবমান বািহনীর হােত কান িবমানও িছল না। ল ণীয় য, একা েরর
ইিতহাস যারা িলেখেছন তারা এিনেয় িকছুই লেখনিন। বরং দ চিরে র
ভারতেক িচি ত কেরেছ অকৃি ম ব ু েপ।
_________________________

106

একা েরর আ ঘােতর ইিতহাস

িফেরাজ মাহবুব কামাল

অধ ায় ১৫: পািক ােনর সমথেনর অথ িক জােলেমর
সমথন?
অেনেকরই যুি , একা ের পািক ােনর সমথন করার অথ িছল জােলেমর
সমথন করা। তােদর
, এমন জােলমেক সমথন করা িক ইসলামস ত?
তােদর কথা পািক ােনর িসেড ট ইয়ািহয়া খান যেহতু জােলম, দশিটেক
তাই আর বঁািচেয় রাখা যায় না। ফেল তারা সবশি িবিনেয়াগ কের
পািক ােনর িবনােশ। এ যুি েত ইসলােমর শ শি বা কােফর শি র সােথ
জাট বঁাধাটাও তােদর কােছ আেদৗ দােষর মেন হয়িন। ফেল তারা ভারতেক
ডেক আেন বাংলােদেশর অভ ের। সা াম হােসন অিত জােলম - এ যুি
দিখেয় একই ভােব ইরােকর মািকন তঁােবদার প িট িনজ দেশ মািকন
যু রাে র হামলােক অিনবায কের তােল। এভােব তারা রাি ত কের
দশিটর সবা ক ংেসর কাজ। জােলম হটােনার এমন হটকাির উেদ ােগ
ইিতমেধ ই দশিটর ৬ লাখ মা েষর মৃতু ঘেটেছ। প ু হেয়েছ ১০ লােখরও
বশী। উ া র বেশ দেশ- িবেদেশ ঘুরেছ ায় ৩০ লাখ। ফালুজার মত ব
শহর মািটেত িমেশ গেছ। এখনও স িবনাশকম পুরাদেম চলেছ। কান
ঘেরই িবষা সােপর েবশ অ াভািবক নয়। তেব আহা িক হল স সােপর
কারেণ ঘের আ ন দওয়া। অথচ ধয ধরেল হয়ত িবষা সাপিট িনেজ
িনেজই সের যেত পাের। না সরেল স সাপিটেক মারা যেত পাের।
িক তাই বেল ঘেরর িবনাশ িক কান
মা েষর কাম হেত
পাের? িবষয়িট অিভ কান দেশ জােলম শাসেকর অপসারেণর িবষেয়ও।
মূল ল হেত হেব স জােলমেক হটােনা। দেশর িবনাশ নয়। য রাচাির
ইয়ািহয়া খানেক িনেয় এত অিভেযাগ স িক ১৯৭২ এ মতা থেক নেম
িগেয়িছল িনেজ থেকই। এ জ পািক ানীেদর কান আে ালন করেত
হয়িন। জনােরল ইয়ািহয়ার চেয়ও শি ধর এবং অিভ
রাচাির শাসক
আইয়ুব খানেক সরােতও কান যু করেত হয়িন। একিট গণ- আে ালনই
স লে যেথ িছল। গণতাি ক রাজনীিতেত জােলম সরােনার এিটই তা
বধ ও িনয়মতাি ক পথ। তাই
, ইয়ািহয়া খােনর সামিরক সরকার যতই
জােলম হাক, স জ িক একিট র
য়ী যু অিনবায িছল? স যুে ডেক
আনেত হেব ভারেতর ায় িচি ত শ শি েক? অথচ আওয়ামী লীগ তাই
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কেরেছ। ১৯৭০ এর িনবাচেনর পর কথা িছল ১৯৭১ এর ৩রা মাচ ঢাকায়
পািক ান জাতীয় পিরষেদর (পালােম ট) বঠক বসেব। এ সংসেদর দািয়
ধু সরকার গঠন িছল না,মূল দািয় িছল একিট শাসনত তরী করা।
েসেড ট ইয়ািহয়া খান চাি ল বঠেকর আেগই ধান ধান রাজৈনিতক
দল িলর মেধ শাসনতে ও মৗিলক িকছু িবষেয় আেপাষ হাক। আওয়ামী
লীগ য িলগ াল
মওয়াক সা ও কও িনবাচন কেরিছল সিটও তারা
মানেত রাজী িছল না। ইয়ািহয়া খান
াব রেখিছল শখ মুিজবেক
ধানম ী ও ভূে ােক উপ ধানম ী ও পররা ম ী কের একিট সরকার
গঠেনর। আেলাচনার শষ িদেন শখ মুিজব জািনেয় িদল,পািক ােন
ফডােরল সরকার গঠন িনেয় তােদর আ হ নই। শখ মুিজব দাবী করিছল,
পূব পািক ােনর মতা তার হােত িদেয় দওয়া হাক। এবং সনা বািহনী
অপসারণ করা হাক।
আওয়ামী লীগ ও ছা লীেগর ব নতা াধীন বাংলােদেশর পতাকা
িনমাণ কেরিছল ষােটর দশেকই। তারা মা ম েযাগ খুঁজিছল বাংলােদেশর
মািটেত সিট উে ালেনর। একা েরর পর স পিরক নার কথা এসব
নতারা ব বার বেলেছন। ফেল পািক ােনর তৎকালীন িসেড ট ইয়ািহয়া
খান যতই রাজৈনিতক আেপােষর চ া ক ক না কন আওয়ামী লীগ
অেপ ায় িছল তমন একিট েযােগর। পািক ানেক জােলম শাসক মু করা
বা দশিটেত গণত
িত া করা এজ ই শখ মুিজব বা আওয়ামী লীেগর
কােছ স সময় আেদৗ কান রাজৈনিতক ল
িছল না। বরং ল
িছল
পািক ানেক খি ডত করা। উে খ , আওয়ামী লীগ তৎকালীন সরকােরর
দওয়া ৮ দফা িলগ াল মওয়াক মেন িনেয় িনবাচেন নােম। এর অথ িছল
অখ ড পািক ােনর অি েক মেন নওয়া। িক িনবাচেনর পর আওয়ামী
লীগ তােদর স কথা ভূেল যায়। এমন সব দাবী কের যােত পািক ােনর পে
অখ ড অি
িনেয় িটেক থাকাই অস ব হেয় পেড়। এর ফেল অকাযকর ও
অনথক হেয় পের পািক ােনর জাতীয় পিরষেদর আস বঠক। এমন এক
অচল অব ায় ১৯৭১ এর ১লা মােচ এক বতার ভাষেন ইয়ািহয়া খান ৩রা
মােচর জাতীয় পিরষেদর বঠক মুলতিব কেরন। মুলতবী করেলও
আেলাচনার পথ িতিন খালা রােখন। কিদন পরই ২৫ মােচ আবার জাতীয়
পিরষেদর বঠক ডােকন। িক আওয়ামী লীগ স অিধেবশেন যেত অ ীকার
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কের স াস এবং স স ােসর

১লা মাচ

পেহলা মােচ পালােম ট অিধেবষন মুলতিব ঘাষণার সােথ সােথই
আওয়ামী লীগ ও ছা লীেগর কমীগণ মারমুেখা আে াশ িনেয় রা ায় নােম।
ঐিদন ঢাকা
িডয়ােম পািক ান ও িনউিজল াে ডর মেধ উে জনাপূণ
ি েকট খলা চলিছল। খলার মােঠ সািময়ানায় আ ন দওয়া হয়। প ড হয়
খলা। খেলায়াড়গণ স সময় দৗিড়েয় মাঠ ছােড়। ( লখক িনেজ স সময়
দশেকর গ ালািরেত িছেলন।)
হয় তৎকালীন িজ াহ এ ািভিনউেয়র
(বাংলােদশ আমেল যার নাম হয় ব ব ূ এ ািভিনউ) অবা ালীেদর দাকান
লুটপাঠ। তখন লুি ঠত হয় গ ািনস নােম ঢাকা শহেরর সবেচেয় বড়
িডপাটেম টাল শপ। ( স লুটপােটর দৃ
লখক িনজ চােখ দেখেছন।)
অবা ালীেদর উপর হামলা ও তােদর স দ লু ঠেনর তা ডব ধু ঢাকােত
সীিমত থােকিন।
হেয়িছল দশ জুেড়। িক
স জুলুেমর িব ে
আওয়ামী লীগ কান ভূিমকাই রােখিন। এমনিক বাংলােদেশর ইিতহােসর
লখকেদর জবানব ীেত সিট ধরা পেড়িন। ফেল পািক ান ভা ার লড়াইেক
যারা জােলম ও জুলুেমর িব ে মজলুেমর লড়াই বেলন, স জুলুম িবেরাধী
চতনািট এখােন ধরা পেড় না। তােদরেকই বরং চ ড জুলুমবাজীেত নামেত
দখা যায় অবা ালীেদর িব ে । আওয়ামী লীেগর অপরাধ, তােদর টােগট
দেশর জােলম শাসক িছল না। িছল দশ। ল িছল দশিটর িবনাশ। তাই
পািক ােন যখন ইয়ািহয়া খান বা িট া খান িছল না, ২৫ শ মােচর সামিরক
এ কশনও হয়িন তখনও শখ মুিজব দশিটর িব ে ষড়যে নেমেছন এবং
সিট ১৯৪৭ থেকই। শখ মুিজব িনেজই বেলেছন িতিন (পািক ান ভে )
বাংলােদশ গড়ার কাজ
কেরন ১৯৪৭ থেকই। ( ঃ পািক ান থেক
িফের সাহরাওয়াদী উ ােনর জনসভায় দওয়া তার ভাষণ।) এ ল
বা বায়েন িতিন আগরতলা গেছন। ভারতীয় গােয় ােদর সােথ ষড়যে
নেমেছন। এবং িনজ দলীয় নতা িচ র ন তারেক ভারেত পািঠেয়েছন।
তাই ইয়ািহয়ার সামিরক শাসেনর জুলুেমর কথা বেল যারা একা েরর
আওয়ামী লীেগর যু েক জােয়জ বলেত চান সিট িক সমথণেযাগ ? ইসলােম
মা ষ হত া দূের থাক অনথক গােছর ডাল ভা া বা পাতা ছঁড়াও জুলুম ।
তেব মানব হত ার চেয়ও
তর জুলুম হল একিট দেশর ভূেগালেক হত া
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করা বা খি ডত করা। ইসলােম এমন িবভি েক বলা হেয়েছ িফতনা। মানব
হত ার চেয়ও এিটেক িতকর বলা হেয়েছ। ভূেগােলর উপর হামলায় ল
ল মা েষর াণ- নাশই ধু হয় না, কািট কািট মা েষর িনরাপ াও িবপ
হয়। য িতর িশকার আজ ইরাক ও িফিলি েনর মা ষ। ব
ে ই স
িবপদিট আেস শত শত বছেরর জ । বৃ খুিনেদর হােত িত দেশই ব
মা ষ খুন হয়। ব মিহলা ধিষতাও হয়। িক এ জ
কান দেশই যু
হয়না। এমন হত া,ধষণ ও জুলুম থেক দশবাসীেক বঁাচােনার দািয় দেশর
আদালেতর। সংসদ, িমিডয়া বা রাজৈনিতক জনসভায় তা িনেয় তুমুল
আেলাচনা হেত পাের। আে ালনও হেত পাের। আওয়ামী লীেগর িনবাচনী
িবজয়েক িছিনেয় নওয়া হে
স অিভেযােগরও িন ি হওয়া উিচত িছল
দেশর আদালেত। সিটই সভ সমােজর নীিত। িক আওয়ামী লীগ স পেথ
যায়িন। তারা বেছ িনেয়েছ কা ড যু্ র পথ।
২৫ শ মােচর পূেব ১লা মাচ থেকই ছা লীগ ও ছা ইউিনয়ন
কমীগণ কাে
সামিরক িশ ণ নওয়া
কের। তাই একা ের
সবেচেয় বড় জুলুমিটর
হেয়েছ আওয়ামী লীেগর প থেকই। আর সিট
হল উপমহােদেশর মুসলমানেদর িনজ আশা- আকা া, িনরাপ া ও ই ত
িনেয় বঁাচার িব ে । িবে র বুেক সববৃহৎ মুসিলম রা িনমােণর য
িনেয় তারা এ ি ল আওয়ামী লীেগর হামলা িছল সিটর িব ে ও। আ াসী
হামলাকািরর হাত থােক এক ইি ভূেগাল বঁাচােত িতিট দেশর মা ষই
াণ- পেণ যু লেড়। ি তীয় িব যুে িবে র নানা দেশ ৭ কািটরও বশী
মা ষ াণ হািরেয়েছ তা স ভূেগাল বঁাচােনার যুে । বৃহৎ ভূেগােলর
য ধু য ইউেরাপীয়রা বুেঝ তা নয়। মুসিলম দেশর ভূেগাল বঁাচােনার
এমন িতিট যু ই ইসলােম ি হাদ। যারা স ি হােদ মারা যায় ইসলাম
তােদরেক মৃত বেল না। বেল মৃতু হীন শিহদ। আ াহতায়ালার কােছ তারা
এতই ি য় য মৃতু র পরও িতিন তােদরেক খারাক িদেয় থােকন। উমাইয়া,
আ াসীয় ও উসমািনয়া আমেল ব জােলম ব ি খিলফা হেয়েছন। িক
তােদর কারেণ ি হােদর ায় ফরয ইবাদত থেম থােকিন। যমন ব
থােকিন নামায- রাযা। মুসলমানগণ ি হাদ কেরেছন। শহীদও হেয়েছন।
ইয়ািহয়া খান যত রাচািরই হাক,িনজ দশ বঁাচােনার ি হাদ থেক কান
পািক ানী িক দািয় মূ হেত পােরন? দািয় মূ থাকেত পােরিন তৎকালীন
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পািক ােনর বৃহ র জনগণ পূবপািক ানীরাও। এমনই একিট চতনা িনেয়ই
দেশর সমুদয় ইসলামপি রা একা ের পািক ান বঁাচােনার লড়াইেয় িল
হেয়িছল। একা ের তারা পািক ানেক িনেজেদর দশ মেন করেতন, যমনিট
ভাবেতন ১৯৪৭ এ। অবা ালীেদর িব ে সংঘিটত আওয়ামী লীেগর কৃত
অপরাধ েলােক যমন তারা সমথন কেরিন তমিন সমথন কেরিন পািক ান
সনাবািহনীর অপরাধ েলােকও। কান দেশর সব মা ষই িক এক ও অিভ
চতনার হয়? িভ িভ চতনার মা েষরা িতেদেশই িবিভ এেজ ডা িনেয়
বাস কের। রাচাির জনােরল ইয়ািহয়ার এেজ ডােক তাই ইসলামপি েদর
উপর চািপেয় দওয়া িক যথাযথ? স সময় ইসলামপি েদর এেজ ডা িছল
মুসিলম উ াহর াথ সংর ণ। স ল পুরেণ তারা অিত
পূণ ভেবিছল
পািক ােনর অখ ডতার সংর ন। অথচ মুিজব বা আওয়ামী লীগ ইসলােম
এতটাই অ ীকারশূণ িছল য পািক ােনর খি ডতকরণ বা দশিটর িবনাশেক
আেদৗ জুলুম মেন হয়িন। বরং িচি ত শ র সােথ একা হেয় তারা
িনেজরাই দশিটর িব ে জুলুেম িল হেয়িছল। সফলও হেয়িছল। তােদর
স সফলতা চ ড উৎসব বেয় এেনিছল িদি র শাসক মহেল। দশেক তারা
তলাহীন িভ ার ঝুিল বা দেশ অসংখ জালপড়া ঃখী বাসি সৃি করেল িক
হেব ভারেতর মুসিলমিবেরাধী মহেল সিদন আনে র চ ড িহে াল বইেয়
িদেয়িছল।
_________________________
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অধ ায় ১৬: পািক ানপি গণ িক াধীনতার িবপ শি ?
যােদরেক াধীনতার িবপ শি
েপ িচি ত করা হে তারা িক আেদৗ
বাংলােদেশর াধীনতার িবপে িছল? এ িনেয় িববাদ নই, তারা অখ ড
াধীন পািক ােনর পে িছল। তারা িবেরাধীতা কেরিছল পািক ান ভা ার।
তখন পািক ােনর সংখ াগির নাগিরক িছল পূবপািক ানীরা, তাই পািক ান
াধীন হেল স দেশর সংখ াগির নাগিরকগণ পরাধীন হয় িক কের? বরং
স দশ ভা ার অথ বাংলােদেশর চেয় ছয় ণ বৃহৎ দেশর উপর বধ
শাসেনর য ায ও গণতাি ক অিধকার তােদর িছল স অিধকার থেক
তােদরেক বি ত করা। এজ ই কান দেশর সংখ াগির রা দশিবভি র
সবশি িদেয় িবেরাধীতা কের। েয়াজেন র
য়ী যু ও লেড়। অথচ
পািক ােন উে ািট ঘেটেছ, দশিট বঁাচােত দেশর সংখ ালিঘ রা লেড়েছ।
আর ংেস নেমিছল সেদেশর সংখ াগির জনগণ। এেকই বলা যায় একিট
িনেরট আ ঘাত। িনেরাদ চৗধুির কালকাতা ক ীক বা ালী বুি জীবীেদর
অেনক আেগই আ ঘািত বেলেছন, িক আ ঘােত িব েক তাক লািগেয়েছ
তােদর ঢাকার শাগেরদরা। কালকাতার আ ঘািত বুি জীবীেদর কারেণই
১৯৪৭ এ বাংলা িবভ হেয়িছল। এবং পি ম বাংলা িপিছেয় গল ভারেতর
অ া
েদশ থেক; ধু রাজনীিতেত নয়, ানিব ান, অথনীিত ও
রাজনীেতেতও।
আ ঘািত ঢাকার বু্ি জীবীেদর কারেণই বাংলার মা ষ তােদর িনজ
দেশর চেয় ৬ ণ বৃহৎ দশ সববৃহৎ মুসিলম রা পিরচালনার ায
অিধকার থেক বি ত হল। এবং িপিছেয় গল সংখ ালিঘ পি ম
পািক ানীেদর থেক। তারা আণিবক শি েত পিরণত হল, আর বাংলােদশ
অজন করেলা তলাহীন ঝুিড় েপ িব ব াপী পিরিচিত। িবত ডা ও সংঘাত
ছাড়া দেশর
লার প িটর থিলেত দওয়ার মত িকছু নই। য
সমাজত িনেয় এক কােল তারা গব করত সিট আজ আবজনার েপ।
স েরর দশেক মুিজববাদ িনেয় তারা চ ড চার
কেরিছল, যন
সিটেক িব জনীন কের ছাড়েব। মুিজববােদর উপর তখন বড় বড় বইও
লখা হেয়িছল। মুিজবভ
সিদন চার করত, মাকসবাদ ও লিলনবােদর
112

একা েরর আ ঘােতর ইিতহাস

িফেরাজ মাহবুব কামাল

চেয়ও নািক সিট কােলাপেযাগী। িক সিট কবর হেয়েছ মুিজেবর মৃতু র
আেগই। আর
লািরজেমর কথা? পিব কারআেনর সােথ সাংঘিষক
হওয়ায় সিটও বাজার পাে না বাংলােদেশর মত একিট মুসিলম দেশ।
কারআন চায় আ াহর িবধােনর িত া। স িবধান িত ার কােজ ব ি র
অি কার ও আ িবিণেয়াগ িদেয় যাচাই হয় তার ঈমান। অথচ
লািরজম
চায়, আ াহর িবধানেক রাজনীিতর বাইের রাখেত- যােত সিট িত ার কান
েযাগই না পায়। মুিজবামেল সিটই হেয়িছল। ইসলােমর নােম রাজনীিত বা
সংগিঠত হওয়ার কাজেক িতিন িনিষ কেরিছেলন। কান ীনদার মা ষ িক
এমন জােহলী মতবােদ িব াসী হেত পাের? পািথব বা ইহজাগিতক লাভলাকসানই হেলা
লার রাজনীিতর মূল স । সখােন অন অসীম
কােলর পরকালীন খ- শাি র ভাবনা হল সা দায়ীকতা। স লার
রাজনীিতেত তাই এিট অ াসি কই ধু নয় অপরাধমূলকও। তারা চায়,
মুসলমান তার ইসলােম অি কার জায়নামােয রেখ শাসন, িবচার বা
রাজনীিতেত েবশ ক ক। অথচ ৎিপে ডর
ায় ইসলাম িত ার
অি কারিট তার অি ে র অিবে দ অ । ইসলামী পিরভাষায় সিটই
ঈমান। ব ি র কম বা আচরণ থেক এমন অি কার িবি
হেল তার
ঈমানই বঁােচ না। যমন দহ বঁােচ না ৎিপ ড থেক িবি
হেল। ফেল
মুসলমােনর রাজনীিত
লার হয় িক কের? ইসলােম এিট হারাম। এজ ই
বাংলােদেশর রাজনীিতেত তােদর আ মৃতূ অিনবায। তারা বঁেচ আেছ
বাংলােদেশর সাধারণ মা েষর চতনায় ইসলাম- িবষেয় িবরাজমান অ তার
কারেণ। য সময়িটেত তােদর জয়জয়কার, বাংলা ভাষায় তখন ইসলােমর
উপর তমন বই িছল না।
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উপকরণ বা
াপটও। আজও বাংলােদেশর রাজনীিতেত য উ াপ তা তা
স কারেণই। ভারতপি বা ালী জািতয়তাবািদ শি
সিদন পািক ানী
সনাবািহনীর পরাজয় ও পািক ান ভাঙেত পারেলও প ান- ইসলািম চতনার
পরাজয় ঘটােত পািরিন। বরং বা ালী জািতয়তাবােদর চেয়ও বল ভােব
বঁেচ আেছ ইসলািম চতনা। স প ান- ইসলািম চতনা বাড়েছ এখন
িব ব াপী। মুসিলম মেন অি কার বাড়েছ ইসলােমর িবজয় ও মুসলমােনর
গৗরব বাড়ােত। এ লে
দেশ দেশ মুসলমানগণ একতাব ও হে । ফেল
লবানেন ইসরাইলী বামা পড়েল লােখা মা েষর ঢল নােম জাকাতা, কায়েরা
বা ই া ুেলর রাজপেথ। কাবুল বা বাগদােদ মািকন হামলার িব ে িমিছল
হয় ঢাকা, করাচী ও য়ালালামপুেরর ায় নানা মুসিলম শহের। বরং িদন
িদন সা াজ বাদীেদর িব ে সিট তী তর লড়া
প িনে । ১৯৪৭ এ
এমন এক চতনার বেলই বাংলা, পা াব, িস ু, উ র েদশ তথা ভারেতর
নানা েদেশর মুসলমানরা কঁােধ কঁাধ িমিলেয় ি িটশ, িহ ও িশখেদর বল
িবেরাধীতার মুেখ পািক ান িত া কেরিছল। এমন চতনার বলতায় উে গ
বাড়েছ মািকন যু রা , ভারত, ইসরাইলসহ সকল সা াজ বাদী ও আ াসী
শি র। তারা ইসলািম চতনার উ ান খেত িত মুসিলম দেশ িব
পাটনার খুঁজেছ। এেত তােদর সফলতাও িমলেছ।

বাংলাভাষায় ইসলােমর উপর যত বই লখা হেয়েছ তার স বতঃ
শতকরা ৯০ ভাগ লখা হেয়েছ একা েরর পর। ফেল যতই বাড়েছ ইসলাম
চচা, কপূেরর মতই ততই হাওয়ায় হািরেয় যাে ইসলােমর িবপ শি র
সবেশষ এ পুঁিজ। তাই মরেণর ভয় ঢুেকেছ বাংলােদেশর
লার মহেল।
রাজনীিতেত িনছক বঁেচ থাকার ােথ তারা িনেজেদর একা েরর ভূিমকােক
ব বহার করেত চায়। তােদর দৃি েত এিটই হল তােদর জীবেনর সবেচেয় বড়
অজন। একা েরর যু িছল িট দশেনর, িট জীবন- চতনার। একা েরর
যু শষ হেলও এ িট চতনার মৃতূ হয়িন। ফেল বঁেচ আেছ সংঘােতর

বাংলােদেশ মািকন সা াজ বাদ, ইসরাইল ও ভারতীয়েদর অিত
িব িম হল এসব
লার বা ালী জাতীয়তাবাদীগণ। তােদর হাত িদেয়
বাংলােদেশর রাজনীিত ও িমিডয়া জগেত শত শত িমিলয়ন ডলােরর
িবিণেয়াগ ঘটেছ। ফেল মা িকছুিদন আেগও যােদর পে িনজ অেথ
একখািন দাকান খালাও অস ব িছল তারা এখন রমরমা িটিভ চ ােনল বা
িবশাল আকােরর দিনক পি কা বর করেছ। তােদর অেথ রাজৈনিতক দেলর
নতা, এনিজও পিরচালক, পি কার কলািম ও বুি জীবীর বেশ ময়দােন
নেমেছ হাজার হাজার ব ি । বাংলার মািটেত কানকােলই িমরজাফরেদর
অভাব পেড়িন। বরং আজ তারা িবপুল সংখ ায়। িবেদশী মদেদ তারা িজদ
ধেরেছ, দেশর ইসলামপি েদর িনমূল করেতই হেব। চায়, একা েরর ায়
আেরকিট ভয়ানক যু্ । বাংলােদশ সৃি র ব কাল পেরও আজ
ইসলামাপি েদর িব ে অিবরাম চােরর মূল কারণ হল এিট। ১৯৪৭ সােল
য ভৗগিলক এলাকা িনেয় পািক ান িতি ত হেয়িছল স এলাকায় বতমােন
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৩০ কািট মা েষর বাস। জনসংখ ায় চীন, ভারত ও মািকন যু রাে র পরই
এর অব ান। িব রাজনীিতেত মুসলমানেদর মূল এেজ ডা মুসিলম রাে র
সংখ া বাড়ােনা িনেয় নয়। বরং মাথা তুেল দঁাড়ােনা িনেয়। নইেল আজ থেক
চৗ শত বছর আেগই মুসলমানেদর দখেল য ভৗগিলক এলাকা িছল তা
িদেয় ১০০িটরও বশী বাংলােদশ সৃি করা যত। িত ভাষাভািষেদর জ
এেককিট রা সৃি েক ায তা িদেল একমা ইরােনই সৃি হত কমপে
অধ- ডজন বাংলােদেশর আয়তেনর ায় রা । কারণ সখােন ফারসী, তুিক,
আরব, বলুচ, দ, লার, তুকমানীসহ এক ডজেনর বশী িবিভ ভাষাভািষ
মা েষর বাস। িক সিদন তা হয়িন। নানা ভাষার মুসলমােনরা জ িদেয়েছ
িবশাল এলাকার এক অখ ড মুসিলম ভূেগােলর। যা সিদন িছল িবে র এক
ন র িব শি । স সমেয়র অপর িব শি
রামান ও পার
সা াজ
পরািজত হেয়িছল তােদর হােতই। আজও মুসলমানেদর সামেন ই ত িনেয়
বঁাচার এিটই একমা মেডল। পিব কারআন ও নবীজীর (সাঃ) আদশ
মুসিলম মেন এমনই একিট প ান- ইসলামী চতনার জ
দয়। এজ ই
যখন ইরাক, সূদান বা ইে ােনিশয়া ভে আেরা কেয়ক টুকরা মুসিলম রা
গড়ার চ া হয় তােত কান ঈমানদার মুসলমান বদনািস না হেয় পাের
না। পািক ান ভা ােতও তমিন বদনািস হেয়েছ সারা িনয়ার মুসলমান।
এবং সিদন আনে আ হারা হেয়িছল তারা যারা মুসলমান নর- নারীেদর
জীব আ েণ ফলা, তােদর ঘরবািড় লুট করা বা তােদর নারীেদর ধষণ
করােক িবজয় উৎসব মেন কের। বাংলােদশ সৃি র পর কান মুসিলম দশই
য ীকৃিত দােন এিগেয় আেসিন তার কারণ তা এটাই।
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করা হয়িন। বরং তােত চাপােনা হেয়েছ মনগড়া মিটেভর কথা। তােদর কাজ
নািক িছল, পা াবী িমিলটািরেদর নারী সা াই দওয়া! বাংলােদেশর সৃি েত
যারা সব কার সামিরক ও রাজৈনিতক সাহায িদল তােদর সব িলই কন
অমুসিলম দশ? বাংলােদেশর সৃি েক রাি ত করেত কনই বা ভারত
িনেজেদর অথ ও র ব েয় কা ড একটা যু করল? কনই বা যু শেষ
ভারত বাংলােদেশ ব াপক লু ন
করল, ব শত কািট টাকার জালেনাট
ছেপ বাংলােদেশর অথনীিতেত ব াপক িবপযয় ডেক আনল এবং দশিটেক
একিট ভয়াবহ িভে র মুেখ ঠেল িদল? এ
েলা বাংলােদেশর ইিতহােস
অতীব
পূণ িবষয়। তেব এ িনেয় পাঠ বই েলােত আেলাচনা হয়িন।

শত বছর আেগ তুরে র ওসমািনয়া খলাফতেক খি ডত করার
এমনই চ া হেয়িছল বলকান এলাকায়। শ শি সিদন যু
কেরিছল
তুরে র িব ে । তখন িবে র সববৃহৎ মুসিলম দেশর িবপেদ তােদর সােথ
একা হয় এমন িক বাংলার মুসলমানগণও। খিলফােক সাহায করেত ঘের
ঘের তারা মুি র চােলর হঁািড় বিসেয়িছল। কউ কউ
র বলকােন ছুেট
িগেয়িছেলন খিলফার বািহনীেক সাহায করেত। একা ের এমন একিট
চতনা কাজ কেরিছল ইসলােমর চতনাধািরেদর মােঝ। এমন কােজ
মৃতু বরণ করেল তারা য শহীদ হেব এ িনেয় স সময় কান আেলেমর
মােঝই সে হ িছল না। এমন একিট বিল চতনা এ ইিতহােস িলিপব

১৯৪৭এ অখ ড ভারতপি েদর য পরাজয় হেয়িছল ১৯৭১এ এেস
তারা স পরাজেয়র িতেশাধ িনেয়িছল। যু কান দেশই মধুর ব া আেন
না, আেন রে র। যুে অপরাধ ঘেট যু রত উভয় প থেক। িক যখন
সকল হত ার জ
দাষ চাপােনা হয় ধু এক প েক তখন সিট মানবতার
সােথ মসকরায় পিরণত হয়। অথচ বাংলােদেশর
লাররা সিটই করেছ।
লারেদর আেলাচনায় একা ের সংঘিটত সকল অপরােধর জ
দাষী
েপ িচি ত করা হে
দেশর ইসলােমর প শি িলেক। কান ঘটনার
িবচার- িবে ষেণ রায় িক হেব সিট স ূণ িনভর কের সিট িবচাের কান
আদশ বা কান দশনেক মাপকািঠ ব বহার করা হল তার উপর। একারেণই
িনয়ার তাবত
লারেদর
ায় বাংলােদেশর
লারেদর কােছও
পিততাবৃি র ায় ি না আইনস ত পশা। এিট তােদর কােছ এতটাই
হণেযাগ য িনেজেদর টাে র অথ িদেয় স পাপাচােরর হফাজেত পুিলিশ
হরারও ব ব া কের। বাংলােদেশর
লার আদালেত তাই ি না কান
শাি েযাগ অপরাধই নয়। তােদর স লার িবেবচনায় সূেদর ায় হারাম
িবষয়িটেকও তারা হালাল মেন কের। অিত সৗভােগ র িবষয় মেন কের
দেশর সূদী ব ংক েলােত িনেজর বা িনজ স ানেদর চা ির পাওয়াটােক।
অথচ ইসলােমর িবচাের সূদ দওয়াই ধু নয় সূেদর িহসাব লখাও হারাম।
হািদস পােক এিটেক িনেজর মােয়র সােথ ি নার তুলনা করা হেয়েছ। অথচ
বাংলােদেশ মুসিলম নামধাির সূদেখােরর সংখ া মুিতপুজাির কােফরেদর চেয়
ব ন বশী। বুি বৃি ক িদক িদেয় বাংলােদশ এখনও ডুেব আেছ
লার
িচ া- চতনার বল াবেন। স াবেনর পািন ঢুেকেছ দেশর অিধকাংশ
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বুি জীিব, রাজনীিতিবদ ও সাধারণ মা েষর মগেজ। বুি বৃি ক
তা
ক’জেনর? ফেল একা ের বাংলােদেশ সব েলা ইসলািম দল কন
পািক ােনর প িনল এবং তােদর ব ল ধমভী কমী কন রাজাকার বা
আলবদেরর সদ হেয় পািক ােনর প িনেয় লড়েত িগেয় াণ িদল বা
িনযািতত হল - সিটর একিট ইসলাম স ত ব াখ া িক এমন
লারেদর
থেক আশা করা যায়?
কথা হল, ১৯৭১ এ বাংলােদেশর ইসলােমর প শি
যিদ
পািক ান ভে বাংলােদেশর সৃি েত অংশ িনত তা হেল ইিতহােস তারা
িকভােব িচি ত হত? একিট দেশর ইিতহােস একিট বছর বা একিট দশক বা
একিট শতকই বড় কথা নয়। ইিতহাস বঁেচ থােক হাজার হাজার বছর ধের।
আজেক দশ
লারিজেমর াবেন ভাসেলও প াশ বা শত বছর পর
তমনিট নাও হেত পাের। ইসলািম আদেশর পতাকাবািহগণ তখন িবজয়ী
হেল িক ভাবেব? তারা িক এমন কমেক ইসলােমর সােথ িব াসঘাতকতা
ভাবেব না? ইসলােম অি কারহীন
লারেদর সােথ ইসলামপি েদর য
িবেরাধ সিট িক ধু একা র িনেয়? মূল িবেরাধ তা অ । সিট তা
শিরয়েতর িত া ও ইসলােমর পিরপূণ িবজয় িনেয়। এ কারেণই যসব
দেশ একা র নই র া িববাদ সখােনও। একা ের ইসলামপি রা যিদ
পািক ান ভা া ও বাংলােদশ সৃি র প ও িনত তারপরও িক তারা ভারতপি
লার মহেল হনেযাগ হেত পারেতা? মজর আ ুল জলীল তা
াণবাজী রেখ বাংলােদেশর পে যু কেরও রাজাকার হওয়ার অিভেযাগ
থেক বঁাচেত পােরিন। তাছাড়া মুসলমােনর ল
িক গণমুখী হওয়া না
আ াহমুখী হওয়া? তাছাড়া মুসলমানগণ িনছক িনরাপেদ বসবাস, ব বসাবািণজ , চাষাবাদ, িশ সািহত বা রাজনীিতর জ রা িনমাণ কের না। তার
জ যু - িব হ বা সং ামও কের না। িনছক রা িনমােণর লে
এমন
কাজ িহ , বৗ , খৃ ান বা নাি ক ও
লারগণও কের থােক। িক
মুসলমােনর বঁাচার ল
যমন অ েদর থেক িভ , তমিন িভ তর হল
তােদর রা িনমােণর ল ও। অ েদর কােছ রা িনমােণর কাজ িনছক
রাজনীিত, অথনীিত বা সাং ৃিতক ল
েপ গণ হেলও মুসলমােনর কােছ
সিট সেবা ি হাদ। এ লে
স যমন অথ- ম- মধা ও সময় দয়,
েয়াজেন াণও দয়। াণ দােনর বরকেত স জীব শহীেদ পিরণত হয়।
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সারা জীবন ব াপী রাযা- নামায বা অসংখ বার হে র মাধ েমও এ মযাদা
হািসল হয় না। এজ ই শি শালী রাে র িনমাণ ও তার িতর া িতিট
মুসলমােনর কােছ
পূণ। কারণ রা বঁাচেলই মুসলমান ও মুসিলম
সং ৃিত বঁােচ; তখন ইসলামী চতনা ব ি পায়, সার পায়, এবং শি শালী
হয়। তাই ইিতহােস যত মুসলমান শহীদ হেয়েছন তা তা িনরাপদ রাে র
িনমােণই, ধেমর তাবলীগ করেত নয়। মুসলমান ীেনর তাবলীেগ অ ধের
না। নবীজী (সাঃ) বেল িগেয়িছেলন, স ব হেল তামরা কন াি টেনাপল
দখল করেব। রাে র ভূেগাল বৃি য কত জ ির সিট িতিন এভােব বুিঝেয়
িগেয়িছেলন। িতিন য কত বড় িমিলটাির ােটিজ িছেলন, এিট হল তার
মাণ। তখন কন াি টেনাপল িছল রামান সা ােজ র রাজধািন এবং এিশয়া
ও ইউেরােপর সংেযাগ ল। ধু নামাজ রাযায় মুসিলম উ াহর িনরাপ া
বােড় না। এজ িনরাপদ রা ও িনমাণ করেত হয়। মােমেনর জীবন ও মৃতু
এ কােজর মধ িদেয়ই তা মহান আ াহর কােছ ি য় হেয় উেঠ। ১৯৪৭এ
মুসলমানগণ পেশায়ার থেক িচটাগাং অবিধ ‘পািক ােনর মতলব িক? -লা
ইলাহা ই া াহ’ াগান তুেলিছেলন। (উ েতঃ পািক ান কা মতলব িকয়া? লা ইলাহা ই া াহ”-এিট িছল স সময় মুসিলম লীেগর াগান)। সিদন
একিট বৃহৎ ভূেগাল িনমােণর স েচ ার মােঝ তােদর স ইসলািম
চতানারই কাশ ঘেটিছল। এ রাজনীিত সিদন ি হােদ পিরণত হেয়িছল।
শখ মুিজব িনেজও তােত জিড়ত িছেলন। কথা হল, ১৯৪৭- এ যিদ
পািক ােনর িত া ি হােদ পিরণত হয়, তেব ১৯৭১- এ সিটর র া কন
অপরােধ পিরণত হেব? বাংলােদেশ ইিতহােসর বইেয় স ে রও কান
উ র দওয়া হয়িন। আওয়ামী লীেগর জািতয়তাবাদী রাজনীিতর ইসলামিবেরাধী বড় অপরাধ হল, বাংলার মুসলমানেদরেক জীবেনর স ি হাদী
িমশন থেকই িবচু ৎ কের। এেত অসংখ অপচয় ঘেট জীবেনর।
লার
আওয়ামীলীেগর হােত বাংলার মুসলমানেদর, স সােথ ভারেতর
মুসলমানেদরও সবেচেয় বড় িতিট হেয়েছ এে ে । এ িবষেয় ধু আগামী
মুিসলম জে র কােছই নয়, মহান রা ুল আ’লামীেনর দরবােরও তােদর
জবাব িদেত হব। স দরবাের ইি রা গাি , জ ািত ব বা মােনক শ’ দর
দওয়া সািটিফেকট কান কােজ লাগেব না।
_________________________
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অধ ায় ১৭: ভারতপি রা িক াধীনতার পে র শি ?
১৯৪৭ সােল পািক ােনর িত ার িপছেন য আদশিট কাজ কেরিছল সিট
িছল প ান- ইসলািমক চতনা। স চতনার উপর িভি কের গেড় উেঠিছল
িছল মুসিলম লীেগর ি - জািত ত । যার মূল কথা হল, িহ ও মুসলমান 'িট
পৃথক জািত। ফেল তােদর জীবন ও জগত িনেয় ভাবনা যমন িভ , তমিন
িভ হল রাজনীিতর মূল ল ও এেজ ডা। তখন পেশায়ার থেক চ াম
পয িব ৃত িবশাল উপমহােদেশ, মুসলমানেদর সববৃহৎ সংগঠন িছল
মুসিলম লীগ। তখন এ সংগঠনিটর নতােদর মােঝ ান পেয়িছল
মুসলমােনর কল ানিচ ার এক বল ভাবনা। স ভাবনা িনেয় সিদন
একতাব হেয়িছল বা ালী, িবহারী, পা াবী, িসি , পাঠান, জরািট তথা
নানা ভাষাভাষী ভারতীয় মুসলমানগণ। তারা বুঝেত পেরিছল মুসলমানেদর
জ কল াণকর িকছু করেত হেল আলাদা দশ চাই। স লে
একতাও
চাই। নইেল সংখ াগির এবং স সােথ অথৈনিতক, রাজৈনিতক ও িশ াদী ায় অ সর িহ েদর সােথ িতেযািগতা কের মুসলমানেদর জ
কল াণকর িকছু করা অস ব। স ধারণা অিত ত হনেযাগ তা পায়
অিধকাংশ ভারতীয় মুসলামানেদর কােছ। এ ধারণা বল ঝঁা িন দয়
ভারতীয় মুসিলম যুবকেদর মেন।
এমন িক যারা িনি ত িছল যােদর ঘরবাড়ী ও ব বসা- বািণজ
কখনই পািক ােন অ ভূ
হেব না তারা পািক ােনর পে রাজপেথ
নেমিছল। িনেজেদর কল ােণর চেয় তারা বশী
িদেয়িছল সবভারতীয় এবং স সােথ িব - মুসিলেমর কল াণ িচ া। পািক ান িত ার
মধ িদেয় তারা এ উপমহােদেশর বুেক িনেজেদর এবং স সােথ িব মুসিলেমর নবজাগরেনর
দখিছল। এে ে আেরকিট
পূণ িবষয়
হল, িবে র সববৃহৎ মুসলমান জনেগা ীর বাস ভারেত। ফেল তােদর
চতনােলােক অিত সি য় িছল িব - মুসিলেমর কল ােণ িকছু করার বল
দািয় েবাধ। ইিতমেধ সা াজ বাদী শি বেগর সি িলত ষড়য , আ াসী
হামলা ও স হামলার সােথ ইসলােম অি কারহীন মতােলাভী মুসিলম
নতােদর সহেযাগীতার কারেণ মুসিলম িবে র - িবেশষ কের মধ ােচ র বড়ই িবপ দশা। তখন লু হেয়েছ খলাফত, ২০- এর বশী টুকরায় িবভ
119

একা েরর আ ঘােতর ইিতহাস

িফেরাজ মাহবুব কামাল

হেয়েছ আরব ভূ- খ ড। ভারতীয়রা
দখিছল িনেজেদর ত গৗরব িফের
পাওয়ার। মুসলমানেদর স
ভারেতর সংখ াগির িহ েদর ভাল
লােগিন। তারা িভ আেরকিট
দখিছল, সিট ভারত জুেড় রাম রাজ
িত ার
। স আে ালেন ব ব ভাই প ােটল, বাল গ াধর িতলেকর
ায় চরমপি েদর সােথ একা হেয়িছেলন গা ী ও নেহ র নতারাও।
তারা
াগান তুেলিছল অখ ড ভারত মাতার াধীনতার, চার করিছল
ভারতীয় জাতীয়তাবােদর। অখ ড াধীন ভারত িত ার তারা
দখিছল
একিট িব - শি
েপ ভারেতর আিবভােবর। এমন
াপেট মুসমানেদর
একতা, স একতার বেল িবে র সববৃহৎ মুসিলম রা পািক ােনর িত া
মেন নওয়ার িবষয়টা িছল তােদর কােছ অস । খলাফেতর িবলুি ও
ইরাক- িফিলি নসহ আরব ভূিম জবরদখেলর সম িব জুেড় সা াজ বাদী
ি িটেশর মুসিলম াথিবেরাধী ভূিমকার কথা তােদর অজানা িছল না। তাই
দি ণ এিশয়ার বুেক পািক ান িত া খেত তারা জাট বেধিছল
ঔপিনেবিশক ি িটশ শাসকেদর সােথ। িক তােদর স সি িলত
কায়ািলশেনর িব ে ১৯৪৭- এ িত া পেয়িছল পািক ান। যিদও তারা
দশিটেক ভৗগিলক ভােব দূবল করার কান চ াই বাদ রােখিন। তেব
১৯৪৭ সােল পািক ান যখন িত া পায় তখন পািক ান- ভূ
েদশ িলর
সবাই য এ নতুন দশিটর িত ার পে িছল তা নয়। অেনেকই এ দশিটর
িত ার িবেরাধী িছল
থেকই। চ ড িবেরাধীতা কেরিছল কংে স, িহ
মহাসভা, আরএসএস ও অ া িহ ও স লার সংগঠন। পািক ানভূ
পূব বাংলায় তােদর িছল ব হাজার রাজৈনিতক কমী। িছল শত শত কিবসািহিত ক ও বুি জীবী। ১৯৪৭ সােল তারা পরািজত হেয়িছল বেট, িক
দি ণ এিশয়ার বুেক অ িত ি শি
েপ ভারত গড়ার
িবলু হয়িন।
এ ল অজেন পািক ানই িছল ধান বাধা। তাই িবলু হয়িন পািক ােনর
ংস বা শি হানীর ভাবনা। উপমহােদেশর মুসিলম শি র িবনাশ িভ স
লে
পঁৗছা তােদর জ অস ব িছল। স ল - পূরেণ ভারত ধু ১৯৪৮
ও ১৯৬৫ সােলই পািক ান সীমাে হামলা কের া দয়িন। হামলা কেরেছ
পািক ােনর মূল দশেনও।
রাে র িত া ও িতর ায় সবেচেয় বড় সামথ জাগায় একিট
দশন। একিট বল দশেনর কারেণ, পািক ান িত ায় তাই একিট তীরও
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ছুড়েত হয়িন। প ান- ইসলািমক চতনা ও স চতনািভি ক ি - জািত ত ই
স কাজিট কের দয়। িক ১৯৪৭ সােলর পর পািক ান সরকার িনছক
রা াঘাট ও কলকারখানা গড়া
িদেয়েছ, িক পুঁিজিবিণেয়াগ কেরিন স
দশনেক আেরা মজবুত করায়। সমু পাড়ী দওয়াই যার কাজ, তার কােছ
নৗকার
িতিদেনর। সিটেক িনয়িমত মরামত করেত হয়। তাই
পািক ােনর বঁেচ থাকার ােথ ি - জািত ত , প ান- ইসলামী চতনার
মজবুত গণিভি অিত অপিরহায। িক িবষয়িট চ ড অবেহলার িশকার হয়
তৎকালীন পূব পািক ােন। উ ভাষায় িকছু কাজ হেলও বাংলায় আেদৗ
হয়িন। ফেল পািক ােনর আদিশক মৃতু
ত ঘিনেয় আসেত থােক পূব
পািক ােন।
বল জায়ােরর টােন কচুরীপানার ায় িশকড়হীন ও অগভীর
িশকেড়র অেনক আগাছাই ভেস আেস। তমিন আে ালেনর জায়ােরর
ভেস আেস দশনহীন অেনক সাধারন মা ষও। িক জায়াের ভাসা স
লাক েলা মূল ধারায় বশী িদন িটেক থােক না। তাই ভাষানী, শখ মুিজব,
আবুল মন র আহমদ, আতাউর রহমান খােনর মত অসংখ ব ি
পািক ােনর প ান- ইসলামী দশেনর সােথ বশী িদন থাকেত পােরিন।
‘ঝঁােকর কই ঝঁােক মশা’র ায় তারা িগেয় িমেশেছন ভারতীয় কংে েসর
জাতীয়তাবাদী স লার দশেনর সােথ। িল হেয়েছন পািক ান ভা ার
কােজ। এজ ই দশ বঁাচােত হেল জনমেন দশেনর গভীরতা গড়েত হয়
িশ ার মাধ েম। আর ইসলািম দশেনর স গভীরতা আেস পিব কারআন
থেক। স কাজিটই পািক ান সরকার কেরিন। ফেল পািক ান আে ালেনর
বল জায়াের যারা একিদন কচুিরপানার ায় ভেস এেসিছল তারাই আবার
ভেস যাওয়া
কের স লািরজম, সমাজবাদ ও জাতীয়তাবােদর ায়
নানা মতাদেশর বল ােত। িচ া- চতনার িদক িদেয় শখ মুিজব ও তার
অ সারীরা িছেলন পুরাপুির িশকড়হীন। ফেল খড় েটার মত উেড়েছন
মতবােদর ঝড় যিদেক যায় সিদেকই। তাই কখনও মুসিলম লীেগর সােথ
‘লড়েক লে পািক ােন বেলেছন’, কখনও সাহরওয়াদীর সােথ মািকন
িশিবেরর িদেক ঝুঁেকেছন, আবার কখনও মে াপি েদর সােথ সমাজতে র
ঝা ডা উঁচু কেরেছন।
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১৯৪৭- এর পর তৎকালীন পূব পািক ােনর বুি বৃি ক ময়দােন
সবেচেয় বশী িবিণেয়াগ কের ভারত। তখন াণ িফের পায় ভারতপি
বুি জীবীরা। সীমা িদেয় ভারতীয় সািহেত র বল াবন নেম আেস পূব
পািক ােন। পূব বাংলায় ১৯৪৭ সােলর পূেব রবী সািহেত র এত চচা
মুসলমােনেদর মােঝ হয়িন। তার জ ও মৃতু বািষকীও এত পািলত হয়িন যা পািলত হেয়েছ ১৯৪৭ সােলর পর। তখন দেশ াবেনর পািনর ায়
ঢুেকেছ মে া ও বইিজং থেক সমাজতাি ক সািহত । স সািহত িব া
কের িবপুল সংখ ক বাঙালী যুবকেদর। স সািহত তােদরেক চ ড ইসলাম
িবেরাধী এবং সসােথ পািক ান িবেরাধীও কের তােল। তখন চলিছল িব
ব াপী পুঁিজবাদী ও সমাজবাদী –এ ই িশিবেরর চ ড বু্ি বৃি ক লড়াই। এ
লড়াইেয়র ময়দান থেক রািশয়া ও চীন উভয়ই িবদায় িনেয়েছ, পতন ঘেটেছ
সািভেয়ত রািশয়ার। িক িবষধর শাপ মড়েনর আেগও মরণ ছাবল হানেত
পাের। সািভেয়ত রািশয়া তমিন ছাবল মেরিছল পািক ােনর অখ ড
অি ে ।
সািভেয়ত রািশয়ার সমথেণর কারেণই ভারত সাহস পায়
পািক ােনর িব ে যু
র। আওয়ামী িশিবের কারআন পাঠ বা
কারআন িশ ার কান আেয়াজন হেয়েছ িকনা সিট জানা যায়িন, িক
আওয়ামী লীগ ও তার ছা সংগঠন রবী সংগীেতর আসর বিসেয়েছ য
য ই। দশী ও িবেদশীেদর সৃ স স লার সািহেত র জায়াের ভেস
গেছন এমনিক আওয়ামী িশিবেরর ধান রাজৈনিতক
রা। ফেল য
ভাষানী আসাম মুসিলম লীেগর সভাপিত িছেলন, ১০ বছর যেত না যেতই
িতিন স লািরজম ও সমাজতে র ঝা ডা কঁােধ তুেল নন। ১৯৫৬ সােলর
কাগমারী সে লেন ভারতীয় স লািরজেমর
র িত
া িনেবদন করেত
কংে সী নতা গা ীর নােম তারণও িনমন কেরন। িতিন নতুন ভােব দী া
দন মাওবােদ। আবুল মন র আহ দ, শখ মুিজব, আতাউর রহমান খােনর
মত আওয়ামী লীগ নতারা কঁােধ তুেল নন কংে সী স লািরজেমর
পতাকা। ইসলাম, ইসলােমর িভি েত রাে র িনমাণ তােদর কােছ পিরণত হয়
সা দািয়কতা েপ। কারা বাংলােদেশর াধীনতার পে ও কারা িবপে সিট িবচাের
পূণ হল চতনা রােজ কান দশনিট কাজ করেছ সিট।
আজেকর বাংলােদশ মূলতঃ ি - জািত তে র িভি েত িতি ত পািক ােনর
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ভ াংশ। কঁােচর পা ভে গেলও ভা া অংশিট কঁােচরই, মািট বা কঁাসার
নয়। ভে ঁ যাওয়ার কারেণ পা িটর িনমােণ য মৗল পদাথ কাজ কের তােত
ণগত পিরবতন আেস না। তমিন পািক ান ভে ঁ গেলও বাংলােদশ
ভারেতর সােথ িমেশ না িগেয় মাণ কেরেছ ি - জািত ত ই সিঠক িছল।
ভারতভূ পি ম বাংলা থেক াধীন বাংলােদেশর এখােনই পাথক ।
বাংলােদশ াধীন দশ েপ িটেক থাকেত পাের স ি - জািত ত েক মজবুত
ভােব আঁকেড় ধরার মধ িদেয়ই। দেশর সীমানা তখনই িবলু হয় যখন
িবলু হয় দশেনর সীমানা। পি ম বাংলার সােথ িদ ীর কান দশনগত
িবভি
নই। তাই িবভি
নই রাজৈনিতক িদক িদেয়ও। একই ভােব
ভারতীয় স লািরজেমর যারা যত কােছর বাংলােদেশর াধীনতার জ
তারাই ততই িবপদজনক। যােদর ি - জািত তে িব াস নই, বাংলােদেশর
াধীনতার ব ু হেত পাের না। যারা একটা িভ দশেন িব াস কের তারা স
দশেনর িভি েত একটা পৃথক ও রি ত ভূেগােলও িব াস কের। তাই
বাংলােদেশর ইসলামপি েদর কােছ বাংলােদেশর াধীনতা এত
পূণ।
যমন
পূণ িছল একা র- পূব পািক ােনর াধীনতা। স লার ভারেতর
আিধপত বাড়েল ধু বাংলােদেশর িশ - বািণজ ই িনরাপ া হারােব না,
তখন র া পােব না মুসলমােনর জানমাল, তাহিজব- তামু নও। াধীন
দেশর অথ িনছক আলাদা পতাকা নয়, তমন পতাকা মািকন যু রা ভূ
িতিট রাে রই আেছ। াধীনতার অথ িনেজেদর ভৗগিলক, রাজৈনিতক,
অথৈনিতক ও আদিশক সাবেভৗমে র র ার সামথ। সিট মুিজব আমেল
িছল না। তাই িবপযয় নেম এেসেছ বাংলােদেশর ভূেগােল; অথনীিত,
রাজনীিত ও জীবন দশেন। স সামথ না থাকার কারেণই মুিজব আমেল
বাংলােদেশর মানিচ থেক হািরেয় গেছ ব বাড়ী ও তালপি । ংস নেম
এেসেছ বাংলােদেশর িশ
ও বািণেজ । অবাধ সীমা বািণেজ র নােম
দেশর তলা খিসেয় স দ ঢেল দয়া হেয়েছ ভারেতর পেট। এভােব ডেক
এেনেছ ভয়াবহ িভ ।
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আেস যারা িব াস কের াধীনতা িবলু হেল তােদর আর কান িনরাপদ
আ য় ল থাকেব না। িক স ভয় িক আওয়ামী বাকশালীেদর আেছ? তারা
তা বরং বাংলােদেশর চেয় ভারতেকই িনরাপদ ভােব। তাই ১৯৭৫- এর ১৫
আগে র পট পিরবতেনর পর কােদর িসি কীেদর মত আওয়ামী বাকশালীরা
দেল দেল ভারেত িগেয়িছল। য দশিটেক যারা এতটা িনরাপদ ভােব স
দেশর প থেক হামলা হেল তারা কন যু করেত যােব? কনই বা জান
িদেব? াণপেন তা তারাই লড়েব যােদর স হামলায় অিত মূল বান িকছু
হািরেয় যাবার ভয় আেছ। তাছাড়া আওয়ামী বাকশালী প িটর নতা শখ
মুিজব তা ১৯৭২- এ ২৫ বছর ময়াদী চুি সা র কেরিছল েয়াজেন
ভারতীয় বািহনীর বাংলােদেশ েবেশর অিধকারেক জােয়জ করেত। আজ
এরা বাংলােদেশর উপর িদেয় ভারেতর ানিজট িদেত উদ ীব। মুিজব
ভারতীয় বািহনীর অ ে েবশেক চুি কের জােয়জ কেরিছল। এ ভেয়, তার
সরকার িবেরাধীেদর দমেন যিদ অ ম হয় তেব ভারতীয় সামিরক বািহনী
যন তােক উ ার কের। দূবলতাই মা ষেক পরিনভর কের। শখ মুিজবও
একই কারেণ ভারত িনভর হেয়িছেলন। এমন চতনার লােকরা িক কখনও
বাংলােদেশর াধীনতার পে র শি হেত পাের? বাংলােদেশর াধীনতা িক
এেদর হােত র া পেত পাের?

বাংলােদেশর াধীনতা িনেয় ভাবেত হেল ভাবেত হেব তার ভূরাজৈনিতক পিরেবশেক িনেয়। বাংলােদশ িতন িদক িদেয় ভারত ারা
পিরেবি ত। বাংলােদেশর াধীনতার উপর হামলা আসমান থেক হেব না।
হেল িতেবশী দশ থেকই হেব। াধীনতার র ায় তা তারাই এিগেয়

ইসলামী চতনাধারী মা েষর কােছ ভারত কখনই িনরাপদ ান েপ
িবেবিচত হেত পাের না। দশিটেত অিত ঘন ঘন ঘেট সা দািয়ক দা ার
ছ ােবেশ মুসিলম িনধন য । মুসিলম মিহলারা সেদেশ ধিষতা হয়, ধষেনর
পর আ েন িনি
হয়। িনরাপ া পায় না মুসলমানেদর ব বসা- বািণজ ।
িনরাপ া পায় না এমনিক মসিজদ মা াসাও। ঐিতহািসক বাবির মসিজদ
িব
হল হাজার হাজার উ িহ েদর ারা িদন- পুের। সভ েদেশ কােরা
ঘেরর িদেক িঢল ছুেড় মারেলও পুিলশ ছুেট আেস। অথচ মসিজদ ংেসর
কাজ অিত উৎসবভের হল পুিলেশর চােখর সামেন। তৎকালীন ভারেতর
ধানম ী নরসীমা রাও সিট িটিভেত দখেলন, দেখেছন শত শত
রাজৈনিতক নতা এবং পুিলশ ও শাসিনক কমকতা। একজনও ফতার
হল না। কােরা শাি ও হল না। যন দেশ কান িকছু ঘেটিন, কউ িকছু
দেখও িন। এমন দেশ িক কান মুসলমান িনরাপ া পেত পাের? বরং
এমন দেশর আ াসন থেক বঁাচেত একজন মুসলমান য অথ, ম, মধা
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এমনিক ানদান করেব তা িনেয় িক সে হ আেছ? অথচ আওয়ামী বাকশালী
প তােদরেকই াধীনতার িবপ শি বলেছ। তেব এমনিট বলার মেধ ও
একিট রাজৈনিতক ল
আেছ। আেছ িনেরট িমথ াচার। এ িমথ াচােরর
ল , বাংলােদেশর াধীনতার কৃত সিনকেদর হয় করা। এভােব দূবল
করা বাংলােদেশর াধীনতােক এবং াধীনতার এ কৃত সিনকেদর
িনমূেলর লে
একিট উপেযাগী
াপট তরী করা। যমনিট তারা
একা ের কেরিছল।
_________________________

অধ ায় ১৮: য ইিতহাস আ িবনােশর
াধীনতার প - িবপ
িনেয় য অিবরাম িববাদ সিট বাংলােদেশর
রাজনীিতর
পূণ িবষয়। আ ঘািত িবষয়ও। যখনই দেশ রাজৈনিতক
সংঘাত তী তর হয় তখনই বলতর হয় এ িববাদ। তেব এিটেক িববাদ
বলেলও ভূল হেব। কারণ িববােদ িট প থােক। অথচ এখােন চলেছ এক
পে র তী গলাবাজী। এিনেয় যমন নই বুি বৃি ক আেলাচনা, তমিন নই
একােডিমক লখােলিখ। আেছ িনছক আেবগ, গািলগালাজ ও অ ীকােরর
িমথ াচার। এিট অ ীকােরর উপায় নই, তথাকিথত বুি বৃি র পুেরা
ময়দানিট দখল কের আেছ িচ া- চতনায়
লার, ধেম অি কারহীন এবং
রাজনীিতেত ভারতপি একিট পিরিচত গা ী। াধীনতার প - িবপ িনেয়
যত লখােলিখ হেয়েছ তা মূলতঃ তােদরই প
থেকই। তােদর
অিভেযাগ,বাংলােদেশর াধীনতা এই ইসলামপি েদর কারেণ িবপ । এিট
এক
তর অিভেযাগ। আেরা ি ার কারণ, ইসলামপি েদর মুেখও
এিনেয় উ বাচ নই, একােডিমক আেলাচনাও নই। শাক িদেয় মাছ ঢাকার
ায় তারাও িবষয়িট এিড়েয় যাে । অেনেক তা
লার পাগা ডার
জায়াের ভেসও গেছ। এমনিক একা ের িনহত িনেজেদর লাকেদর কথাও
তারা বমালুম ভুেল গেছ। বরং িনেজেদর পরাজেয়র িদনিটেক উৎসেবর
িদন েপ উদযাপন করেছ।
এভােব গা াির করেছ িনেজেদর িনহত ব হাজার িনরপরাধ
মা েষর সােথ। আবার িকছু ইসলামপি র উ ব ঘেটেছ যারা ৭১- এ
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পািক ােনর প িনেয়িছল এমন ব ি েদর িব ে কেঠার শাি ও দাবী
করেছ। দেশর জ এিট এক বড় রকেমর বু্ি বৃি ক গিত। যা ডেক
আনেছ রাজৈনিতক অি রতা এবং সংঘাত। এমন িবভ জািত িক সামেন
এ েত পাের? াধীনতা ও
রাজনীিতর ােথ এ িনেয় িবশদ বুি বৃি ক
আেলাচনা হওয়া উিচত। আেলািকত করা উিচত নতুন জ েক। সনা করা
উিচত কারা বাংলােদেশর াধীনতার িবপ শি , কাথায় তােদর অব ান
এবং িক তােদর কমকা ড। এমন শি যিদ থেকই থােক তেব তােদর আ
িবচার ও শাি হওয়া উিচত। তেব
হেলা, বাংলােদশ িত ার পর থেক
আজ অবিধ াধীনতার িব ে বা সীমাে ইসলামপি েদর প থেক একিট
বুেলটও িক িনি
হেয়েছ? উ ািরত হেয়েছ িক একিট শ ? িলিখত হেয়েছ
িক কান চারপ বা বই? অিধকাের িনেয়েছ িক তারা দেশর এক ইি
ভূখ ড? রা ার ভ েলাকেক খুিন বলেলই স খুিন হয়না। খুেনর লে তার
হােত ধারােলা অ িছল এবং স সােথ খুেনর মিটভ িছল আদালেত স
মাণও হািজর করেত হয়। আওয়ামী লীগ মতায় গেছ ই বার। তােদর
হােত তখন সামিরক ও বসামিরক গােয় া বািহনীও িছল। িছল আদালত।
যােদর িব ে এমন
তর অিভেযাগ তােদরেক তারা মাণসহ আদালেত
তুলেত পারেতা। শাি ও িদেত পারেতা। িক তা পােরিন। একজেনর
িব ে ও আদালেত তারা অিভেযাগ আনেত পােরিন। অথচ একই কথা িবগত
৩৫ বছর ধের বেল ময়দান গরম কের চেলেছ। দেশ
িবচার থাকেল বরং
তােদর িব ে
িতপূরেণর দাবী তুেল মানহািনর মামলা হেত পারত। এর
কারণ একিটই, দেশর ইসলামী শি েক াধীনতার শ বেল তােদর িনমূল
করা। এরা খেত চায় ইসলােমর উ ান।
ইরােকর িব ে মানবিব ংসী অে র এমনই এক িমথ া অিভেযাগ
এেন জজ বুশ স দেশর িনরীহ নারী- পু ষ- িশ হত ার বাহানা তরী
কেরিছল। এরাও তমিন একিট িমথ া বানােয়াট অিভেযাগ এেন দেশ একিট
ব াপক হত াকা ড ঘটােত চায়। এবং স অিভলােষর কথা তারা বার বার
ঘাষণাও িদেয়েছ। ন ইেয়র দশেক িনমূল কিমিট গঠেনর মূল কারণ তা
এিটই। তখন মেঠা আদালত বিসেয় মৃতূ দে ড দি ডত কেরিছল ব
মা ষেক। আইন- আদালত ও িবচােরর মত
পূণ িবষেয় এেদর মন য
কতটা ইতর এবং ইসলামপি েদর িব ে য কতটা িবষপূণ এিট হেলা তারই
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নমুনা। তেব বাংলােদেশর অভ ের বা সীমাে হামলা য হয়িন তা নয়।
সিট হেয়েছ তােদরই সহেযাগী বা সমিচ ার লাকেদর ারা। স েরর দশেক
হামলা কেরিছল ভারতীয় অ , িশ ণ ও অেথ িতপািলত আওয়ামীবাকশালী কােদর িসি কী ও তার সাে াপাংেগর বািহনী। আজও বাংলােদশ
দখেলর ষড়য ও পঁায়তারা হে এককালীন আওয়ামী লীগ দলীয় এমিপ
এবং ভারতীয় নাগিরক িচ র ন েতার ও তার নতৃ াধীন াধীন ব ভূমী
আে ালেনর কমীেদর ারা। হামলা হেয়েছ ভারতীয় সাহায পু চাকমা
িবে াহীেদর ারাও। বাংলােদেশর াধীনতার িব ে এ হামলা েলা
সবজনিবিদত। এেদর মিটভ বা উে
যমন গাপন িছল না, তমিন গাপন
িছল না কমকা ডও। অথচ এ প িট তােদর িব ে একিট কথাও বেলিন।
এমনিক শখ মুিজব যখন বাংলােদেশর কেয়কিট িছটমহল ভারেতর হােত
তুেল িদল এবং ভারত দখল কের িনল বাংলােদেশ উপ েল জেগ উঠা
তালপি ীপ তখনও তারা িতবাদ জানায়িন। িতবাদ তখনও কেরিন যখন
ভারতীয় সনাবািহনী বাংলােদশ িত ার
েতই পািক ান সনাবািহনীর
হাজার হাজার কািট টাকার স দ লুেট িনেয় গল এবং লুেট িনল বাংলােদশী
কলকারখানার ব হাজার কািট টাকার য াংশ। এরাই যখন াধীনতার
প - িবপ িনেয় িবত ডা খাড়া কের তখন তােদর মতলব িনেয়
জাগা
াভািবক। তােদর মতলব াধীনতা না অ িকছু সিটরও অ স ান হওয়া
উিচত। কারণ প - িবপে র এ লড়াই উ য়েনর পেথ একিট কা ড বাধা।
পর র এমন সংঘাত ও ঘৃণা িনেয় কান দশ িক মাথা তুেল দঁাড়ােত পাের?

িবচারকও িবচাের ব থ হয়। একা ের যারা বাংলােদশ সৃি র িবেরাধী িছল
তােদর ভূিমকার যথাথ মূল ায়েন একই ভােব ব থ হে সাধারণ জনগণ।
আর িববােদর যারা নায়ক তারা সিটই চায়। কারণ িহ
পৗরািণক
উপখ ােনর মত িকছু ক কথােক িদেয় তারা ইিতহাস বানােত চায়। ফেল
একা র সে আজ অবিধ যা বলা হে তা হেলা এক পে র ভাষণ যার
মেধ রেয়েছ সীমাহীন অসত । রেয়েছ চুর অিতর ন। এ ক
কথার
িব ে যােত িতবাদ না উেঠ স জ
থেকই তারা িমিডয়া ও
কাশনা জগেত বজায় রেখেছ চরম স াস। সরকাির স ােরর চেয়ও যা
শি শালী। স াসী প িটর মনপুতঃ নয় এমন বই মলায় উঠেল বইেয়র
েলই আ ন দওয়া হয়। ফেল সাধারন মা ষ ব থ হে একা েরর িট
িত ী পে র মােঝ িবচার করেত। অথচ দেশর ােথ এমন অব া দূর
হওয়া উিচত িছল ব পূেবই। নইেল একা ের যারা পািক ােনর প িনল
তােদর যুি ই ধু অজানা থাকেব না, বরং অজানা থেক যােব ১৯৪৭এ য
সংখ াগির বা ালী মুসলমান অবা ালী মুসলমানেদর সােথ কঁােধ কঁাধ
িমিলেয় পািক ান িত ার লড়াই লেড়িছেলন তােদর রাজৈনিতক দশনও।
পািক ান খি ডত হেত পাের, িক বাংলার সংখ াগির মুসলমান কেয়ক
দশক ধের পািক ােনর পে য আে ালন কেরিছেলন তােদর রাজৈনিতক
া িক িভি হীন িছল? স িবষয়িটও সামেন আসা উিচত। নইেল চরম
অস ান ও বয়াদিব বাড়েব পূবপু ষেদর িত। তেব এ জ দূর করেত
হেব কাশনা ও িমিডয়া জগেতর স াস।

এিট সত , ১৯৭১এ মুসিলম লীগ, জামায়ােত ইসলামী, নজােম
ইসলামী,
ল আমীন সােহেবর পািক ান ডেমাে িটক পািট, জিময়েত
উলামােয় ইসলামসহ সব েলা ইসলামী ও মুসিলম জািতয়তাবাদী দলই
অখ ড পািক ােনর প িনেয়িছল। এ িনেয় িবতক নই। িবতক নই য
মসিজেদর ইমাম, মা াসার ছা ও িশ ক একা ের ভারেত যায়িন। মুি
বািহনীেত যাগও দয়িন। কান আেলম দয়িন পািক ান ভা ার পে
ফতওয়া। অথচ বাংলােদেশ এেদর সংখ া ব ল । ব িত ম থাকেলও স
সংখ া অিত নগণ । তােদর স ভূিমকার িপছেন রাজৈনিতক দশনিট িক িছল
স
পূণ িবষয়িট সামেন আেসিন। ফেল নতুন জ পায়িন স িবষেয়
সিঠক ধারণা। এক পে র িববরণ েন এমন িক অিতশয় দ ও িব

গােয়র জাের ফ ািস আওয়ামী লীগ ধু একদলীয় রশাসন
িত া বা িমিডয়া দমনই কেরিন, জািতর ইিতহােস চুর িমথ া আবজনাও
ঢুিকেয়েছ। স আবজনা সরােত না পারেল জািতর জীবেন নেম আসেব চরম
বুি বৃি ক অ তা। মন ও মনেনর স অ তায় অস ব হেব ইিতহােসর
িনরেপ মূল ায়ন। জাতীয় জীবেন এমন বুি বৃি ক অ তা িবজয়ী হেল
ইসলাম ও মুসলমােনর কল াণ িচ ায় যসব দশে িমক ছা , যুবক ও
সাধারণ মা ষ সাতচি েশ ও একা ের িনযািতত হেয়েছন, াণ িদেয়েছন বা
গৃহহারা হেয়েছন এবং আজও নানা ক া ােস ও াম- গে র িদে ন,
ইিতহােস িচরকাল তারা িভেলন েপই িচি ত হেয় থাকেবন। আগামী জ
ব থ হেব তােদর আ ত াগ ও রাজৈনিতক দশনিট বুঝেত। অপরিদেক ধেম
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অি কারহীন িবেদশী এেজ ট এবং চির হীন বৃ রা িত া পােব মহান
নতা েপ। ফেল অ তঃ দশ ও ইসলােমর কল ােণ ইসলামপি েদর
সাহেসর সােথ সত কথা েলা বলা উিচত। তাছাড়া সেত র পে এমন
সা দান তােদর ঈমানী দায়ব তা। স দায়ব তা ইিতহােসর িতও।
নইেল সিঠক ইিতহাস লখা হেব িক ভােব? ইসলামী পিরভাষায় এিটই হেলা
‘শাহাদেত হক’ -যা িতিট মুসলমােনর উপর ফরজ। এিট গাপন করা
গানাহ। তােদর বাঝা উিচত, ইিতহােসর কান মহত কমই ভী তায় গেড়
উেঠ না। ভী েদর ান হয় িচরকালই ইিতহােসর আ া ঁেড়। তাছাড়া
ইসলােমর িব ে আজ যারা
লািরজেমর ঝা ডা িনেয় ময়দােন নেমেছ
তারা িফরাউন নয়, নম দও নয়; বরং িবেদশিনভর িকছু ম দ ডহীন জীব।
অথচ মুসলমানেদর ঐিত তা খাদ িফরাউন ও নম েদর িব ে সাহেসর
সােথ সত কথা বলা। এমন সাহিসকতায় আ াহর সাহায াি তখন
অিনবায হয়। তেব
ত বাজার হারাে
স লািরজমও। তােদর
জাতীয়তাবাদ ও তথাকিথত জাতীয় ােথর রাজনীিত মােঠ মারা পেড়েছ
ভারেতর িত নতজা নীিতর কারেণ।
মুসিলম িবে র মানিচে
িবভি
গড়া ছাড়া জািতয়তাবাদ
মুসলমানেদর আর কান কল াণই দয়িন। িদেব না আেখরােতও। আ াহর
দরবাের ভাষা বা বেণর নােম িববাদ গড়ার িতিট য়াস িচি ত হেব কবীরা
নাহ েপ। সখােন বরং িহসাব হেব, িভ ভাষা ও িভ দেশর মুসলমান
ভাইেয়র সােথ একতা গড়ায় ক কতটা মহনত কেরেছ সিটর। এমন ভাতৃ
ইসলােম ইবাদত। এিট হেলা অিভ উ াহর চতনা। উ েত ওয়ােহদা গড়ার
লে এিট হেলা িসেম ট লাগােনার কাজ। অথচ ভাষা,বণ, গা বা ভূেগােলর
অহংকার তথা জািতয়তাবাদ মূলতঃ মুসলমানেদর মধ থেক স িসেম টই
খুেল নয়। ইসলােম তাই এিট হারাম। আ াহর দরবাের এিট গণ হেব
জঘ অপরাধ েপ। পিব কারআেন একতা গড়ার তািগদ এেসেছ বার
বার। স বণনা এেসেছ এভােবঃ
“ই া াহা ইউিহ ু াযীনা ইউকািতলুনা িফ সািবিলিহ সা ফান কা’আ া ম
বুনইয়া ন মার স”।
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অথঃ িন য়ই আ াহতায়ালা তােদরেক ভালবােসন যঁারা তঁার রা ায় যু
কের, যন তারা (একতায়)সীসাঢালা দওয়াল।”-( রা সাফ, আয়াত ৪)
ভাষা, বণ, ভূেগাল বা অ
কান পিরচেয় এ দওয়ােল কান ফাটল
সৃি করা যােব না। সিট হেল তা আ াহর আযাব ডেক আনেব। তাই
আি কার হযরত বলাল (রাঃ), রােমর হযরত সােহল(রাঃ), ইরােনর হযরত
সালমান ফারসী(রাঃ)র ায় ব অনারব সাহাবী আরবী- ভাষী সাহাবােদর
সােথ আপন ভাইেয়র ায় যভাব একা হেত পেরিছেলন সিট তা
আ াহর ি য় বা াহ হওয়ার তািগেদই। ফেল গেড় উেঠিছল সীসাঢালা
াচীেরর ায় অখ ড মুসিলম উ াহ। আ াহর কােছ তঁারা য অিত ি য়
হেত পেরিছেলন স সািটিফেকটও এেসেছ পিব
কারআেন। বলা
হেয়েছঃ...“রাযীআ া আন ম ওয়া রা আন ..।” অথঃ..“িন য়ই আ াহ
তােদর উপর রাযী আেছন, এবং তারাও রাযী আ াহর উপর” ( রা
বাইেয়নাহ, আয়াত ৮)
আজও মুসলমানেদর সামেন তারাই অ করণীয় আদশ। ফেল স
আমেল নানা ভাষাভাষী ও নানা বেণর মা ষ িনেয় মুসিলম রাে র ভূেগাল
বাড়েলও রাে র সংখ া বােড়িন। যখন থেক রাে র সংখ া বাড়েত
কের,
তখন থেক বাড়েত থােক দূবলতাও। কারণ, খ ড খ ড রা েতা মুসিলম
দওয়ােল ফাটেলরই ল ণ, এেত িক কান শি সৃি হয়? একমা
কারআেনর অ সরণই মুসলমানেদর আবার িফিরেয় আনেত পাের একতা
পেথ। একমা স একতার পেথই আবারও অিজত হেত পাের িব শি র
মযাদা ও স ান। তাই যখােনই সার পাে
কারআনী ান, সখােনই
বগবান হে
প ানইসলািমক চতনা। ফেল আরব, আফগান, চেচন,
পািক ানী, বাংলােদশী, তুকী মুসলমান িবে র ব মে ই এখন আবার
একতাব হে । এরই মাণ মেল ল ডন, প ািরস, রাম বা িনউয়েকর
রাজপেথ। মাণ মেল ব ভাষী পা াত নগর িলর ছা সংগঠন, কমু িনিট
িত ান ও মসিজদ েলােত। এমনিক নানা
দেশর িজহােদর
ময়দান েলােতও। নানা বণ, নানা ভাষা ও নানা গাে মানব সৃি র ল এ
নয় য, তারা এ িভ তার িভি েত আলাদা আলাদা রা গড়েব এবং পর ের
লড়াই করেব। যমনিট একা ের হেয়েছ। বরং স প িভ তা িনেয় মানব
সৃি র মূল ল আ াহপাক বণনা কেরেছন এভােব,
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“ইয়া আইেয়াহা া ই া খালাকনা ম িমন যাকািরও ওয়া উনসা ওয়া
যায়ালনা ম য়ুবাও ওয়া কাবািয়লা িল তায়ারাফু ই া আকরামা ম
ইনদা ািহ আতকা ম,ই া াহা আলীমুন খািবর।”
অথঃ “ হ মানব,আিম তামােদরেক এক পু ষ এবং নারী থেক সৃি কেরিছ
এবং তামােদরেক িবিভ জািত ও গাে িবভ কেরিছ যােত তামরা এেক
অপরেক িচনেত পার। িন য়ই আ াহর কােছ সই সবািধক স া য
সবািধক পরেহযগার। িন য়ই আ াহ সব এবং সবিকছুর খবর রােখন”।( রা যরাত আয়াত ১৩)
অথাৎ মহান আ াহতায়ালার কােছ ভাষা ও গাে র কান
ই নই,
পায় ব ি র তাকওয়া বা আ াহভীিত। এর িভি েতই িনধািরত হয়
তার মযাদা। ফেল মহান আ াহর কােছ মা েষর য পিরিচিতর কান মূল ই
নই সিট িনেয় এত িবভি , এত অহংকার, এত যু িব হ ও এত র পাত
কন? মুসলমান িহসােব তার কাজ হেব মহান আ াহর কােছ যিট
রােখ সিটর অজেন আ িনেয়াগ করা। নানা গা , নানা ভাষা ও নানা বেণর
মুসলমানরা একই ভােব একে বসবাস করেব জা ােত, সখােন ভাষাগত,
বণগত বা গা গত পিরচেয়র কান
থাকেব না। একমা পিরচয় হেব,
তারা সবাই আ াহতায়ালােত আ সমিপত মুসলমান। তাই জা ােতর
েবেশর পূবশত হেলা িনয়া থেকই স ণিট অজন করা। সাহাবােয়
করাম সিট অজন কেরিছেলন। আজও যিদ নানা ভাষা ও নানা বেণ ব
হাজার নবী নািযল হেতন তেব তােদর মােঝও বণ ও ভাষা িনেয় কান প
িবেভদ হেতা না, সংঘাতও হেতা না। িবেভদ গড়া তা শয়তােনর কাজ। অথচ
বাংলােদেশর
লার প িট ধু িবেভদই গেড়িন, র
য়ী যু ও
বািধেয়েছ। এবং এখনও সিটর বার বার ংকার িদে ।
বাংলােদেশর
লার পে র আেরক কৗশল, াধীনতার প িবপে র িববাদ বািড়েয় িনেজেদর অতীত ব থতােক আড়াল করা। স েরর
দশেক মতায় িগেয় দূনীিত ও অেযাগ তার তারা পাহাড় সমান ইিতহাস
গেড়িছল। ডা িবেন উি
খুঁজেত গরীব মা ষেক
েরর পােশ
পািঠেয়িছল। মিহলােদর বাধ কেরিছল মাছ ধরার জাল পরেত। রাজনীিতেত
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িতি ত কেরিছল ফনীর জয়নাল হাজারীর ায় িবপুল সংখ ক স াসী ও
খুিনেক। তার মত বৃ েক িনজ দেলর িটেকেট এমিপও কেরিছল। এমন
কদয ইিতহাস িনেয় আবার মতায় যাওয়া তােদর জ অস ব। এখন
কৗশল ধেরেছ, মুেছ ফলেব মা েষর ৃিত থেক কদযতার স ইিতহাস।
এখন চায়, িববাদ বািধেয় ঘালা পািনেত মাছ ধরেত। কথা হেলা, একা েরর
াধীনতার লড়াই িনেয় তােদর য এত অহংকার তােতই বা তােদর
অংশীদাির কতটু ? তারা সম বাংলােদশ াধীন করা িনেয় বড়াই কের।
জািতর িপতা বািনেয়েছ তােদর নতােক। অথচ একা েরর ৩রা িডেস র
পািক ােনর িব ে ভারতীয় সনা বািহনীর সবা ক যু
র পূেবর নয়
মােস তারা বাংলােদেশর কান একিট জলােকও িক াধীন করেত
পেরিছল? অথচ অ াসী শ ও তােদর আ াবহ তঁােবদার সরকার িলর
হাত থেক কাবুল মু করার ব বছর আেগই আফগান মাজািহদরা শতকরা
৮০ ভােগর বশী ভূ- ভাগ াধীন কেরিছল। যমন আজ আফগািন ােন
মািকন ও তার িম বািহনীর িনয় ন সীিমত হেয় পেড়েছ কাবুল ও ােদিশক
রাজধানী েলার কেয়ক মাইেলর মেধ । এমনিক পুরাপুির িনরাপদ নয় কাবুল
শহরও। একই ভােব দেশর িসংহভাগ মু
কেরিছল আলেজিরয়া ও
িভেয়তনােমর মুি
ফৗজ। এবং তােদর পে
কান িবেদশী শি এেস
লেড়িন। অথচ পািক ানী সনাবািহনীেক মূলতঃ পরািজত কেরেছ ভারতীয়
বািহনী। এ যুে ভারতীয় বািহনীর ১৪ হাজার স ও িনহত হেয়েছ।
যিদ মুি বািহনীই পাকবাহনীেক পরািজত কের থােক তেব ভারতীয়
বািহনীেক কন বাংলােদেশর অভ ের েবশ করেত হল? জয়- পরাজেয়র
কৃত লড়াই হেয়েছ এ িট বািহনীর মেধ । ঢাকার সাহরাওয়াদী উ ােন
অ ি ত পািক ান বািহনীর আ সমপণ চুি িট সা র হেয়িছল তাই এ ই
বািহনীর পূবা লীয় কমা ডারেদর মােঝ। সখােন কান বাংলােদশী সনা
কমা ডারেক ডাকা হয়িন। ভারত সরকার য একা ই িনজ শি বেল পূব
পািক ান দখল কেরিছল সিট তারা এ অ ােনর মধ িদেয় িব বাসীেক
জািনেয় িদেয়িছল। দখেলর পর গদীেত পুতুল েপ বিসেয়িছল আওয়ামী
লীগ সরকারেক। ফেল কান আ সেচতন জািত িক এমন পুতুলেদর
াধীনতার পিত ভােব? বাংলােদেশর ১৫ কািট মুসলমানেদর জ ও িক
এিট কম অপমােনর য একিট কােফর শািসত দশ তােদর াধীনতার জনক
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হেব? আওয়ামী- বাকশালী চ ইিতহােসর পাতা থেক স সত েক মুেছ
িদেত চায়। িনেজেদর অবদানেক বড় কের দখােনার জ ভারতীয় বািহনীর
পিরচািলত কা ড যু েক ইিতহাস থেকই মুে িদে । ইিতহােসর নােম
এিট আেরক িমথ াচার।
বলা হে , ১৯৪৭ থেক ১৯৭১ সাল অবিধ বাংলােদশ িছল ঔপিনেবিশক
পািক ােনর একিট কেলানী মা । িক িকভােব পািক ােনর কেলানী েপ
বাংলােদেশর স পরাধীনতা
হেলা স িববরণ তারা দয় না।
ঔপিনেবিশক পরাধীনতার
র জ একিট পলাশীও লােগ। ১৭৫৭ সােল
বাংলােক পরা করেত ব হাজার ইংেরজ স িসরাজউে ৗলার িব ে
পলাশীর রণা েণ এেসিছল। িক ১৯৪৭ সােল পূববাংলা জেয় এেসিছল িক
কান পািক ানী স ? এেস থাকেল কাথায় হেয়িছল স যু িট? তখন ক
িছল িসরাজউে ৗলা, আর ক িছল মীরজাফর? িক েপ িত া পল স
ঔপিনেবিশক শাসন? পূবপািক ানেক বলা হেয়েছ পি ম পািক ােনর
কেলািন বা উপিনেবশ। কথা হল, কেলািন বা উপিনেবশ বলেত িক বুঝায় তা
িক তারা বুেঝন? ১৯০ বছর বাংলােদশ ি িটেশর কেলািন িছল। এ দীঘ ১৯০
বছের এ ি িটশ কেলািন থেক কান বা ালী িক ি িটেশর ধানম ী দূের
থাক কান ু ম ীও হেত পেরেছ? অথচ পািক ােনর গভনর জনােরল
হেয়েছন স আমেলর পূব পািক ান থেক। তখন রা ধানেক বলা হত
গভনর জনােরল। ধানম ী হেয়েছন কেয়কবার। তাছাড়া পূব পািক ান
পি ম পািক ােনর কেলািন িছল এিট নহােয়তই ১৯৭১- পরবতী আিব ার।
১৯৭০ এর িনবাচেনর পূেব এমনিক শখ মুিজবও এমন কথা একিট বােরর
জ ও বেলনিন। পািক ােনর ২৩ বছেরর জীবেন রিচত হাজার হাজার িনব ,
কিবতা বা গ ও উপ ােসও এমন কথা একিট বােরর জ ও লখা হয়িন।
অথচ সািহত হল একিট দেশর চতনার িত িব। স সমেয়র সািহেত য
চতনা ও উপলি িট ফুেট উেঠেছ তার িকছু উদাহরণ দওয়া যাক তােদর
লখা থেক যারা ১৯৭১ পরবতী বাংলােদেশ বা ালী জািতয়তাবােদর
ধানতম বুি জীবী। পািক ান িনেয় বগম িফয়া কামাল িলেখেছন“আজাদ পািক ান, লােখা বে র কামনার ধন,আ াহর অবদান। কত
শহীেদর িজগেরর খুেন পাক হল এই মািট, কত অ েত ধুইয়া জািতর িদন
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গল কািট। জােগ িনপীিড়ত জনগণ সেব গািহ মুি র গান, টুেটেছ িশকল
আঘােত আঘােত ভাি য়ােছ িজ ান।”
কােয়েদ আজমেক িনেয় বগম িফয়া কামাল িলেখেছন“কােয়েদ আযম, হ মহান নতা সাড়া দাও দাও দাও সাড়া, তামের
হেরিন, েনিছল ধু তামান ক ঠবাণী; জেনিছল তারা,তুেলেছ পতাকা
তামার ব পািন। িসকা ার আবু জাফর পািক ান িনেয় িলেখেছন- “নূতন
মািটেত নূতন ােণর অিধকার িকেন এেনিছ, ও - আঁিখর শাসন- িবহী
বাধাহীন গিত িত িনিশিদন কত য মধুর জেনিছ।” ...(মােহ নও, আগ
১৯৫২)
ডঃ মাযহা ল ইসলাম িলেখেছন“সহসা আেলার পরশ লাগেলা ােণ ােণ এক চতনা জাগেলা আঁধার য়ার
খুেল গল স ুেখ ক তুিম নতুন হ নব- পথ- স ানী আেলাক া? ক তুিম
নতুন মািটর া।”
বরং সত হেলা, বাংলার মুসলমানগণই ১৯৪৭ সােলর ১৪ই আগে
পািক ােনর পতাকা কঁােধ িবপুল আন কেরেছ। স আন উৎসব হেয়েছ
ােম গে । স াধীনতার নতা মাহা দ আলী িজ াহর নােম দেশর মা ষ
িনেজরা ব
িত ান গড়েছ। অসংখ মা ষ িজ াহর নােম স ানেদর নাম
রেখেছ। বাংলােদেশর কিবরা তার শংসায় ব কিবতা িলেখেছ। কান
হানাদার বা দখলদােরর নােম িক সিট হয়? তারা বরং িনেজরাই পূব
বাংলােক াধীন পািক ােনর অংশ মেন কের িনজ দািয়ে পাহারাদািরর
ব ব া কেরেছ। ১৯৬৫ সােল হানাদার ভারতীয় বািহনীর িব ে সীমাে
িগেয় যু ও কেরেছ। ুেলর ছা রা ােম গে িগেয় স যুে র তহিবেল চঁাদা
তুেলেছ। পূব পািক ােনর িবদ ালয় েলােত ২৩ বছর যাবত ছা রা
পািক ােনর জাতীয় সংগীত গেয়েছ। াধীনতা িদবস েপ মহাধুমধােম িত
বছর পািলত হেয়েছ ১৪ই আগ । াধীনতার গান ও কিবতা িলেখেছন
দেশর কিব- সািহিত কগণ। াধীনতা িদবস উপলে পি কা েলা বর
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কেরেছ
াড়প । ঔপিনেবিশক শাসেন আটেক পড়া কান পরাধীন
জনেগা ী িক এ প তঃ ুতভােব াধীনতা িদবস উদযাপন কের?
আেরা
উেঠ, ১৯৪৭ থেক ১৯৭০ অবিধ বাংলােদশ পািক ােনর
ঔপিনেবিশক কেলানী েপ গণ হেল শখ মুিজব বা আওয়ামী লীেগর দলীয়
পু েক সিটর উে খ কই? সিটর উে খ আেছ িক িবে র অ
কান ভাষার
ে ? শখ মুিজব ১৯৭০এর িনবাচন লেড়িছেলন পািক ােনর অখ ডতা ও
াধীনতার িত িলিখত অি কার িদেয়ই। এমনিক শখ মুিজব িনেজও
পূবপািক
্
ােনর ােদিশক সরকােরর ম ী হেয়েছন। সিট হেয়েছন পািক ান
য াধীন রা স িব াস িনেয়ই। এবং স াধীনতার র ার শপথ
িনেয়িছেলন পিব কারআন ছুঁেয়। শখ মুিজব কারআন ছুঁইেয় পািক ান
র ার স কসেমর সােথ িনেজ গা ারী কেরেছন। িক বাংলার ব মা ষ তা
কেরিন, তারা িব
থেকেছন। িক স িব
থাকািটেক িক অপরাধ বলা
যায়? অথচ শখ মুিজব এিটেক অপরাধ গণ কের হাজার হাজার মা ষেক
কারা
কেরেছন। অেনকেক হত াও করা হেয়েছ।
কােয়েদ আযম মাহা দ আলী িজ াহর মৃতু র পর তার ােন িযিন
বেসন এবং পািক ােনর কণধার হন িতিনও কান পি ম পািক ানী িছেলন
না, িছেলন ঢাকার নবাব খাজা নািযম উি ন। পরবতীেত ধানম ী হেয়েছন
ব ড়ার জনাব মাহা দ আলী এবং বাংলারই আেরক জন জনাব শিহদ
সাহরাওয়াদী। বাংলােদশ যিদ পািক ােনর পরাধীন উপিনেবশই হেতা তেব
কান বা ালীর পে িক স দেশর সেবা
শাসিনক পেদ বসা স ব
হেতা? পা াবীেদর গালাম হেল স গালাম িক েযাগ পত বাংলােদেশর
ভুেগােলর চেয় কেয়ক ন বৃহৎ পািক ানী ভুেগােলর উপর শাসেনর
অিধকার? বৃিটেশর ১৯০ বছেরর ঔপিনেবিশক শাসেন কান ভারতীয়
নাগিরেকর িক পেয়িছল স েযাগ? ঔপিনেবিশক শাসেনর ফল হেলা এক
িনেভজাল শাষণ, শাষণমূলক স শাসেন দেশ কান িশ গেড় উেঠ না।
১৯০ বছেরর শাসেন বৃিটশ সরকার বাংলােদেশ একিট পাটকলও িত া
কেরিন। পাটকল িত া কেরেছ িনজ দেশর ডাি ড বা অ া শহের।
াপন কেরিন কান ব , ঔষধ, িসরিমক ও অ কারখানাও। িতি ত কেরিন
ইি িনয়ািরং বা মিডেকল কেলজ। অিত শষ সমেয় এেস ঢাকােত িত া
135

একা েরর আ ঘােতর ইিতহাস

িফেরাজ মাহবুব কামাল

কেরিছল ছাট মােপর একিট িব িবদ ালয়। অথচ পািক ােন মা ২৩ বছের
িতি ত হেয়িছল ৭০িটরও বশী পাটকল। একিট িছল িবে র সব বৃহৎ
পাটকল। িতি ত হেয়িছল ৬০িটর বশী ব কারখানা। িনিমত হেয়িছল ীল
িমল, িনউজি ট কারখানা, ডকইয়াড, অ িনমাণ কারখানা। ঢাকােতই িনিমত
হেয়িছল পািক ােনর জাতীয় সংসদ আজ যা বাংলােদেশর জাতীয় সংসদ।
িতি ত হেয়িছল ব িব িবদ ালয় এবং মিডেকল ও ইি িনয়ািরং কেলজ।
সম া হেলা ঔপিনেবিশক শাসন কােক বেল ব তঃ সিট বুঝেতই
রেয়েছ তােদর চরম ব থতা। বরং কৃত সত হেলা, পািক ােনর ায় িবে র
সববৃহৎ মুসিলম রাে র উপর শাসন অিধকার পেয় বাংলােদশী মুসলমােনরা
েযাগ পেয়িছল মুসিলম উ াহর রাজনীিত এবং স সােথ িব রাজনীিতেত
ভাব ফলার। িবে র ব েদশ থেক বাংলােদেশর মা ষ হাত পেত ব
িকছুই িনে , িক আণিবক শি ধাির িবে র সববৃহৎ মুসিলম রাে র শাসন
মতায় অংিশদার থাকেল তােদরেক িকছু দওয়ারও েযাগ পত। নানা
ভাষাভািষ হেয়ও াথিমক যুেগর মুসলমানগণ যমন উ েত ওয়ােহদার জ
িদেত পেরিছেলন, ২৮ কািট মুসলমােনর পািক ানও হেত পারেতা তারই
সা িতক কােলর মেডল। চীন ও ভারেতর পর এিটই হেতা িবে র তৃতীয়
বৃহ ম রা । তমিন একিট দূরদৃি বা িভশন িনেয় উপমহােদেশর নানা
ভাষাভািষ মুসলমানগণ কংে েসর চ ড িতেরােধর মুেখ পািক ান
গেড়িছল। িবহার, মধ েদশ, উ র েদশ এবং ভারেতর অ া
েদেশর
মুসলমানগণ জানেতা য তােদর মাতৃভূিম কখনই পািক ানভূ হেব না। িক
তারপরও তারা পশ কেরেছন কারবািন। কারণ, এেত তারা িবে র
মুসলমানেদর কল াণ দেখিছেলন। একিট মুসিলম িব শি গড়ার চ ড
তাড়না িনেয় িনেজেদর ব শত বছেরর পুরেনা পতৃক িভটা ও ব বসাবািণজ
ছেড় পািক ােন পািড় জিমেয়িছেলন। এমন একিট বৃহৎ রাে র নতৃে
শিরকদার থাকায় বাংলােদশী মুসলমানেদর িক ই তহািন হেতা? াধীন
বাংলােদেশর ই ত বেড়েছ িক িবে তলাহীন িভ ার ঝুিড় বা দূনীিতেত
থম হওয়ােত? অপর িদেক াধীনতার ইিতহাস থেক পািক ান আমেলর
২৩ বছর বাদ দওয়ায় িবে র দরবাের াধীনতা া দশ িলর তািলকায়
বাংলােদশ পিরণত হেয়েছ সবেচেয় তলার একিট জুিনয়র রাে । আগামী
জ িক এ তথ পেড় িবি ত হেব না য তােদর পূবপু ষ এতই
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ম দ ডহীন, চতনাহীন ও কাপু ষ িছল য বামা, ীলংকা, মাল ীপ,
উগা ডা, ঘানা, কিনয়ার মত একশেতরও অিধক দেশর পর াধীনতা অজন
কেরেছ। আওয়ামী গা ীর ইিতহাস িবকৃত করার কারেণ তারা জানেতই
পারেব না য িবে র সববৃহৎ াধীন মুসিলম রাে র িনমােণ তারাই মূল
াবক িছল। িছল অ তম া ও কণধার। িভ ভাষা বা িভ বেণর মা েষর
সােথ এক রাে বসবােসর অথ গালামী নয়, পরাধীনতাও নয়। িনেজেদর
আশা- আকা ােক খােটা করাও নয়। বরং ব
ে সিটই াধীনতার
র াকবচ।
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১২ শত মাইেলর ব বধান। অথচ দশিট ভে গল রাজৈনিতক কারেণ,
যাগােযাগ বা শাসিনক সম ার কারেণ নয়। ইে ােনিশয়ার পূব াে র
ীপিট থেক পি ম াে র ীেপর দূর এর চেয় অেনক বশী। আেরা সত
হেলা বাংলােদশ বৃিটশ সা ােজ র অংশ িছল ১৯০ বছর। অথচ িট দশ িছল
িট িভ গালােধ। মােঝর দূর িছল ব হাজার মাইল। িক এরপরও
শাসেন সম া হয়িন। অথচ তখন যাগােযাগ ব ব া আজেকর মত এত
উ ত িছল না। আসা- যাওয়ায় ব স াহ কেট যত পেথ।

ভারতীয় িহ েদর কােছ অখ ড ভারেত একতাব থাকাটাই তােদর
রাজনীিত। তােদর মজবুত অথনীিত ও িতর ার এিটই মূল গ ারাি ট। তাই
বা ালী িহ গণ অবা ালী িহ েদর থেক িবি
হেত অিন ুক। একই
কারেণ আেমিরকায় যু রাে র জ িদেয়েছ স ভূিমেত বসবাসকাির ইংেরজ,
ফরাসী, আইিরশ, ডাচ বা
িনশগণ। নইেল তােদর পে অস ব হেতা
িব শি েপ িত া পাওয়া। যু রা
িত ার পেথ আজ ইউেরাপীয়
রা েলাও। নইেল িতেযািগতাপূণ িবে তােদর িটেক থাকাই কিঠন।
আজেকর িবে যারা িশে
ও সামিরক
ে উ ত এিট হেলা তােদর
অব া। এর িবক
যিট হেলা সিট হেলা ু
ু কাতার, েয়ত,
বাহরাইন হেয় শ র পদতেল িপ হওয়া। সামিরক ঘঁািট িনমােণ এবং
সীমাহীন লু ঠেন দরজা খুেল দওয়া। সাতচি েশ এক গভীর
া ও দূরদৃি
কাজ কেরিছল সাহরাওয়াদী, নািজমুি ন,
ল আিমেনর মত বাংলার
অিভ ব ি েদর রাজনীিতেত। ফেল তারা সিদন তািড়ত হেয়িছেলন এক
অখ ড পািক ােনর িত ায়। নইেল
থেকই ব থ রাে পিরণত হেতা
বাংলােদশ। এবং একা ের স অিভ চতনােত উ ু হেয়ই বাংলােদশ সৃি র
াণপেণ িবেরাধীতা কেরিছল তাবৎ ইসলািম দল ও ইসলািম ব ি । িক
য ব ি র সব
যাগ তা হেলা বাংলােদশেক একিট তলাহীন িভ ার
ঝূিড়েত পিরণত করা, গণত হত া কের একদলীয় বাকশাল িত া করা,
র ীবািহনী লিলেয় হাজার হাজার মা ষেক হত া করা এবং দশীয় িশ
ংস কের ভারেতর হােত দেশর বাজার তুেল দয়া, শখ মুিজেবর ায়
তমন এক ব ি
থেক িক স
া ও দূরদৃি আশা করা যায়? দশিটর
অি
অস ব বলা হেয়েছ এ কারেণ য, পূব ও পি ম পািক ােনর মােঝ

আওয়ামী লীেগর মূল সম হেলা এরা চ ড মতােলাভী। এবং
স সােথ চ ড অি কারহীন ইসলােম। ইসলােম অি কারহীন হওয়ার কারেণ
তারা িছল পািক ােনর অখ ডতায়ও অি কারহীন। ইসলাম, মুসিলম এ প
ধেমর সােথ স কযু শ িলর সােথই তােদর শ তা। যারা তােদর মূল
সংগঠন আওয়ামী মুসিলম লীেগর মুসিলম শ িটেকই স করেত পােরিন
তারা িক কের মুসিলম াথেক াধা িদেত পাের? য কান ভােব মতায়
যাওয়াটাই তােদর রাজনীিতর মূল ল । েয়াজন দেশর াথ িবসজন িদেয়
হেলও। তারা মতায় যাওয়ার লােভ আে ালন জারদার করেত সব সময়
লাশ চেয়েছ। িক এত লাশ পড়ার মূল কারণও তারা। নইেল ঢাকা, িম া,
িচটাগাং, যেশার ইত াদী শহের সাত চি শ থেকই ব হাজার পা াবী
সে র অব ান িছল। বাংলােক বা ালী শূণ করার মতলব থাকেল, য
অিভেযাগ তােদর িব ে আনা হয়, তারা স সময় থেকই বা ালী খুেন
লাগেতা। বাংলােদশ সৃি র পরও আওয়ামী লীগ সই অিভ ষড়যে মশ ল।
িবএনিপ শাসনামেল বাংলােদেশর িব ে বই িলেখ তারা িবেদেশ চার
কেরেছ। িনবািচত দলেক মতা থেক বি ত করার ইিতহাস নতুন নয়।
পািক ােন সিট অেনক বার ঘেটেছ। খাজা নািজমুি েনর মুসিলম লীগ
সরকারও অগণতাি ক ভােব
মতাচু ত হেয়েছ।
মতাচু ত হেয়েছ
মাহা দ আলী ব ড়া এবং সাহরাওয়াদীর সরকারও। বামার অং সান িক
িনবাচেন িজেতও মতায় যেত পােরনিন। অগণতাি ক ভােব মতাচু ত
হেয়েছন তুরে র নািজমুি ন আরবাকান সরকার। িবপুল ভােট এিগেয় থাকা
আলেজিরয়ার ইসলািমক সালেভশন পািটেকও সরকার গঠন করেত দওয়া
হয়িন। এ তািলকা অিত দীঘ। মতা বি ত হেয় আওয়ামী লীগ যভােব
িবেদশী শ স েদর দেশ ডেক আনেলা এবং পািক ােনর ভূেগাল খি ডত
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করেলা তমন আ িবনাশী কাজ িক অ রা কেরিন। তারা ধয ধারণ
কেরেছন িক আওয়ামী লীগ তা পােরিন। অপরিদেক শখ মুিজব ত খলা
খেলেছন। বলা হেয় থােক, ইয়ািহয়া খানেক শাসনতাি ক ভােব িসেড ট
করার েলাভন িদেয় তৎকালীন সামিরক সরকার থেক সব রকেমর
সাহায - সহেযািগতা িনেয়েছন। এর মাণ, অ দল িলর িনবাচনী চােরর
উপর স াসী হামলায় তারা পেয়েছ সরকােরর পিরপূণ
য়। এ অিভেযাগ
জােরেশাের এেনিছেলন মাওলানা ভাষানী। এ অব ায় িনবাচন অেহতুক
জেন িতিন িনবাচেন অংশই ননিন। স িনবাচেন আওয়ামী স ােসর নমুনা
অেনক।
১৯৭০ সােলর ১৮ ই জা য়ািরর প েন িছল জামায়ােত ইসলািমর
জনসভা। আওয়ামী লীেগর কমীরা সিদন িতন জন জামায়াত কমীেক িপিটেয়
হত া কের। আহত কের মফ েলর ব জলা থেক আগত ব শত িনরীহ
নাগিরকেক। অথচ এতবড় একিট ঘটনা ঘেটিছল তৎকালীন পূব পািক ােনর
গভনর এ াডিমরাল আহসােনর বাসভবন থেক সামা কেয়ক শত গজ
দূের। িক পুিলশ কান কাযকর ব ব াই নয়িন। কাউেক এ অপরােধ
ফতার করা হয়িন এবং সাজাও দওয়া হয়িন। পেরর স ােহ ২৫
জা য়ািরেত একই ােন জনসভা িছল পািক ান মুসিলম লীেগর। মূল ব া
িছেলন দেলর ক ীয় সভাপিত জনাব ফজলুল কােদর চৗধুির। আওয়ামী
লীেগর স াসী বািহনী
েতই স িমিটং ল ডভ ড কের দয়। ডােদর
হামলা থেক ফজলুল কােদর চৗধুরী স যা ায় বঁেচ িগেয়িছেলন তার দলীয়
কমীেদর বল িতেরােধর কারেণ। কান পুিলশ তার হফাজেত এিগেয়
আেসিন। সরকার এ স াসীেদর কাউেক ফতার কেরিন বা শাি ও দয়িন।
এ ঘটনার পর স ােসর বল জায়ার
হয় সারা দশব াপী। সরকার
কাথাও স িনবাচিন স ােসর িব ে কান ব ব া নয়িন। ফেল কান দেলর
পে ই স ব হয়িন আওয়ামী লীেগর িব ে দশব াপী
িনবাচন চার
চালােনা। ফেল িনবাচেনর ব আেগই িবজয়ী হেয়িছল আওয়ামী লীগ। আর
সিট িনি ত কেরিছল ইয়ািহয়ার সরকার। অপরিদেক শখ মুিজব গাপেন
ব ব া কেরেছন ভারেতর অথ াি ও সামিরক সাহায াি েক। এভােব
পে র সমথণ িতিন িনি ত কেরিছেলন। অব ভারেতর সাহায পেত
তার কান বগ পেত হয়িন। বরং ভারতই এমন এক ব াি র তী ায়
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িছল। শখ মুিজেবর েলাভেন ইয়ািহয়া খান এতটাই ম িছল য পািক ান
সামিরক বািহনীর গােয় ারা তােক গাপেন সং হ করা শখ মুিজেবর
ক ােসট িনেয়ও মুিজেবর আসল মতলব য পািক ান খি ডত করা সিট
বাঝােত পােরিন। বরং জবােব ইয়ািহয়া খান বেলিছেলন, “ইফ িহ কস
িহজ িমজ আই াল িফ িহম।”- (G.W.Chowdhury,1974)
হেলা পািক ােনর প নওয়ােক াধীনতার শ বলা হেল যারা
পািক ােনর জ িদেয়িছেলন তােদরেক িক বলা যােব? পািক ােনর সৃি েত
জিড়ত িছেলন বাংলার সংখ াগির মুসলমান এবং তােদর নতা ফজলূল হক,
খাজা নািজম উি ন, সাহেরাওয়ািদ এবং আেরা অেনক িস ব ি । তেব
তারা িক বাংলােদশেক পািক ানভূ কের বাংলােদশীেদর পােয় পরাধীনতার
শকল পিরেয়িছেলন? তারাও িক আ িব ীত গালাম িছেলন? অ েদর
কােছ ঐেক র িবষয়িট িনছক রাজনীিত, িক মুসলমানেদর কােছ সিট ধমীয়
বাধ বাধকতা। একতার
ম এেসেছ মহান আ াহতায়ালা থেক। তাই
ইসলােম এিট ফরয। এর িতফলন ঘটােত হয় ধু নামােযর জামাত বা
হে র সে লেন নয়, বরং সমাজ, রাজনীিত ও রা পিরচালনাসহ সবে ে ।
এিট ফরয
িতিট মুসলমােনর উপর। তাই ইসলােম অি কারব
মুসলমানগণ িব র ভুেগাল বািড়েয়েছন, িক রাে র সংখ া বাড়ানিন।
মুসিলম ভূিমেত বার বার ইয়ািজেদর ায় ব বৃ ও শাসক িহসােব
জঁেক বেসেছন, িক স কারেণ কউ দশ ভা ার কােজ হাত দনিন। যু িব হ, াকৃিতক েযােগ অগিণত মা েষর মৃতু খুবই বদনাদায়ক। ধু
িবগত ১৯৭০ সােলর ১২ নেভ েরর জেলা ােসই বাংলােদেশর ায় ১০ লাখ
মা ষ ভেস গেছ। িক এত লােকর মৃতু েত শখ মুিজেবর মতায়
যাওয়ায় নশায় সামা তম ফাটল ধেরিন। িতিন িনবাচন এক িদেনর জ ও
িপিছেয় িনেত রাজী হনিন। অথচ অেনেকর প থেক দাবী উেঠিছল িনবাচন
থািমেয় স সময় িরিলফ ও পুনবাসেনর কাজ জারদার করেত। িক
মতা
পাগল মা েষর কােছ িক মা েষর জীবেনর মূল থােক? তারা তা লাশেক
ব বহার কের মতায় যাওয়ার মাধ ম েপ। তেব আেরা বদনাদায়ক হল,
যিদ স অসংখ াণহানীর সােথ দেশরও মৃতূ ঘেট। সা াম হােসেনর
আমেল ইরােকর িদেদর উপর রাসায়িনক অ ব বহােরর ায় বীভৎস
ঘটনাও ঘেটেছ। িক তাই বেল িক িদেদর পৃথক রা গঠন বা ইরাকেক
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কেয়ক টুকেরায় িবভ করায় কান মুসলমান খুিশ হেত পাের? তখন তা
হয় র
য়ী ফতনা তথা গালেযাগ। ইরােক মািকন দখলদািরর ফেল
িশয়া- সূ ী- িদ পিরচেয় য ফতনা বা গালেযাগ
হেয়েছ তােত মারা
গেছ দশ লােখর বশী মা ষ। গৃহহারা হেয়েছ ায় িসিকভাগ মা ষ। এখনও
স র া রণ থামার নাম িনে না। রাচাির ও ববর সা ােমর চেয়ও
বশী ভয়ানক, বশী ববর ও বশী র া য়ী মািণত হে
ফতনার এ
নােয়করা। সা াম মুসিলম ষমন মািকন যু রা , ইসরাইল এবং
ইসরাইেলর ায় শ পে র এতটা আন বাড়ায়িন যা বািড়েয়েছ এসব
ফতনার নায়েকরা।
আওয়ামী লীগ তমিন এক বা ালী- অবা ালীর র া য়ী ফতনা
সৃি কেরিছল পািক ােন। উপমহােদেশর সম মুসিলম ইিতহােস ভাষািভি ক এমন র া য়ী িফতনা বা সংঘাত আর কান মুসিলম সংগঠন
কেরিন। ফেল তারাও চ ড আন বািড়েয়িছল মুসিলম ষমন আ াসী
ভারতীয়েদর। আওয়ামী লীগ নতা শখ মুিজেবর পূেব একমা কাি েরর
শখ আ ু াহ ছাড়া আর কান মুসিলম নতাই ভারতীয়েদর এত আন
বাড়ায়িন। ভারতীয়েদর কােছ শখ মুিজব এবং তার পিরবার ও দল এজ ই
তা এত ি য়। ভারেতর মুসলমােনরাও চরম মনকে ভূেগেছ পািক ান ভে
যাওয়ায়। পািক ান ভে যাওয়ােত বিহিবে যারা খুিশ হেয়িছল এবং
বাংলােদশেক ীকৃিত িদেত এিগেয় এেসিছল তারা হেলা ভারত, ভূটান ও
রািশয়া। কান মুসিলম দশ নয়। ঈমােনর আলামত তা এটাই য কান
মুসিলম দেশর এমন িবভি েত মুসলমােনর আ া বদনায় কঁেদ উঠেব।
পাে ময়লা লাগায় সিট ভে ফলা িশ লভ বুি হীনতা। বু্ি মােনর কাজ
হেলা, ময়লা ধুেয় ফলা। সিট সত রাজনীিতর
ে ও। ইসলােম তাই
রাচাির শাসেকর িব ে ি হােদর অ মিত আেছ, িক ভূেগাল খি ডত
করার অ মিত নই। ভূেগাল খি ডত হেলা শি হীন হয় মুসিলম উ াহ।
ইসলােম মুসলামােনর ঘর ভা া যখােন হারাম, মুসিলম দশেক খি ডত করা
সখােন হালাল হয় িক কের? এ কথা এখন আর অ ীকােরর উপায় নই য
বাংলােদেশর সবেচেয় বড় দূবলতা হেলা তার ভূেগােল। বৃহৎ ভূেগােলর
িবক
নই। বাংলােদেশ মা েষর মাথািপছু আয় যিদ ১০০ ণ বেড়ও যায়
তবু দশিটর পে িব মােঝ শি শালী রা িহসােব মাথা তুেল দঁাড়ােনা
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অস ব। স সামিরক সামথ তার নই। ভৗগিলক সামথও নই। একই
কারেণ পারেছ না েয়ত। যিদও তােদর মাথািপছু আয় মািকনীেদর চেয়ও
অিধক। বরং েয়েতর মত ধনী আরব দশ েলা বঁেচ আেছ মািকনীেদর
পদিপ হেয়। ভারেতর মাথািপছু আয় েয়েতর িসিক ভাগও নয়, অথচ
ভারত আজ িব শি । শি শালী রা
েপ িত া লােভর জ
ধু অথবল
ও লাকবলই নয়, স সােথ বৃহৎ ভূেগােলর বলও চাই। অতীেতর
মুসলমােনরা রাজনীিতর এ অিত মামূলী িবষয়িট ভাল ভােব বুঝেতন। তাই
উমাইয়া, আ াসীয়, উসমািনয়া আমেল শাসকেদর হােত ব অ ায় হেয়েছ,
িক স কারেণ কউ ভূেগােল হাত দনিন। বরং তারা ব অথ ও ব র
ব েয় স ভূেগাল বাড়ােনার চ া কেরেছ। তখন চ া হেয়েছ সরকােরর
সং ােরর। অথচ দািয় শূণ এবং ইসলািম চতনাশূণ াথপর মুসলমান
নতােদর কারেণ যখন রাে র সংখ া বাড়েত লাগেলা, তখন ইউেরাপ, ভারত,
মধ এিশয়া ও আি কা জুেড় মুসলমানেদর পরাজয়ও
হল। সা াজ বাদ
কবিলত হেলা মুসিলম ভূিম ও শ েদর হােত আেরা খি ডত হল তােদর
ভূেগাল। স খি ডত ভূেগােলর হফাজেত িত দেশ বসােনা হল তঁােবদার
পুতুল শাসক। এভােব মুসিলম ভূিমর খি ডত মানিচ েক একিট ায়ী প
দওয়া হল। থম িব যুে র িবজয়ী শি বগ খিলফা হযরত ওমেরর
আমেলর িসিরয়ার মত একিট মা
েদশ ভে সৃি হেলা িসিরয়া, লবানন,
িফিলি ন ও জদান নােমর ৪িট পৃথক দশ। সৃি করল ইসরাইল। এভােব
একিট েদেশর সমান এলাকায় উড়েত
করেলা ৪িট মুসিলম দেশর
পতাকা। স সােথ বাড়িত আেরকিট পতাকা ইসরাইেলর। ইসরাইেলর
িনরাপ া এবং পিব আল- আকসা মসিজদ ও মুসিলম ভূিমর উপর
ইসরাইলী জবর দখল ায়ী করার লে
মুসিলম ভূিমর এ প িবভি িট
জ রী িছল। যমন পািক ােনর িবভি জ রী িছল ভারেতর িনরাপ া
িনি ত করেত। িক
হল, মুসলমানগণ স িবভি র লে র িদেব?
আমুসলমানরা এখন একতা ভূেল রা ীয় পূঁিজর িসংহভাগ খরচ করেছ সসব
পতাকা ও খি ডত ভূেগােলর পাহারাদািরেত। এবং এিটেকই বলেছ দশে ম।
এভােবই উেপি ত হেলা মুসিলম উ াহর একতা এবং নদমায় িগেয় পড়েলা
তােদর ই ত।
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হেলা, মুসলমানেদর এ প পার ািরক িববােদ কােফরেদর
সহায়তা নওয়া িক জােয়জ? ঈমানদার মুসলমান িক তার ভাই- এর সােথ
সৃ িববাদ মটােত অমুসিলম বা কােফরেক বাড়ীর আি নায় ডেক আেন?
সবকােজ স তা সমাজ গেড় ঈমানদারেদর সােথ। তমিন মুসলমােনর
রাজনীিতও। তাই জােয়জ িক কান কােফর শি েক মুসিলম দেশর
অভ ের েবেশর পথ কের দওয়া? জােয়জ িক তােদরেক ব ু িহসােব হণ
করা? মুসলমানেদর মােঝ পার িরক ঝগড়া- িববাদ বা যু - িব হ নতুন
নয়। এমন িক র
য়ী লড়াই- িববাদ সাহাবােয় করােমর মােঝও হেয়েছ।
এরপরও মহান আ াহতায়ালা তােদর ঈমান ও আমেল এতই স
য সিট
জািনেয় িতিন পিব
কারআেনর আয়াত নািযল কেরেছন। সবকােলর
মুসলমানেদর মােঝ মূলতঃ তারাই
মুসলমান। তােদর নােমর সােথ
পরবতীকােলর মুসলমানগণ রাযীআ া আন পাঠ কের থােক। সিট যমন
হযরত আলী (রাঃ)র উপর, তমিন হযরত মায়ািবয়া (রাঃ)র উপর। ব নক
আমেলর পােশ তােদর অ তম মহৎ ণ হেলা িনেজেদর িববােদ কােফরেদর
নাক গলােনার েযাগ দনিন। অথচ িতযুেগর ায় স যুেগর িতেবশী
কােফর রা ও এমন িববােদ হ ে েপর জ উদ ীব িছল। অথচ আওয়ামী
লীগসহ দেশর
লার পে র বড় অপরাধ হল তারা ভারেতর কােফর
সনাবািহনীেক বাংলােদেশর অভ ের ডেক এেনেছ। তােদর সবেচেয় বড়
ব ু এখনও তারাই। অথচ সা দািয়ক দা া বািধেয় মুসিলম িনধন,
মুসলমানেদর স দ লু ঠন এবং তােদর ঘরবাড়ী পুিড়েয় দওয়াই হেলা স
দেশর রাজনীিত। মুসলমানেদর স দেশ জীব দ করা হয়। মা- বােনরা
স দেশ পুিলেশর সামেন ধিষত হয় এবং িনহত হয়। একবার ইবার নয়,
এমন ঘটনা ঘেটেছ ব হাজার বার। ঐিতহািসক বাবির মসিজদেক স দেশ
দশ ঘ টা ধের কা দীবােলােক ংস করা হেলা। শত শত পুিলশ সিট
নীরেব দখেলা। ভারতীয় ধানম ী কান ব ব াই িনেলন না। এ অপরােধর
জ কাউেক দওয়া হল না শাি । মুসিলম জনসংখ া ভারেতর মাট
জনসংখ ার শতকরা ায় ১৫ ভাগ, অথচ সরকাির দফতের শতকরা ই ভাগ
চা িরও তােদর দওয়া হয় না। এবং এসবই হল ভারেতর সরকাির নীিত।
এমন একিট মুসিলম িবেরাধী দশ মুসলমােনর কল ােণ একিট যু করেব
এবং একিট তীর ছুঁড়েব সিট িক িব াস করা যায়? তারা তা যু কের
মুসিলম দশ লু ঠেন বা মুসিলম দশ ংেসর লে । একা ের সিট তারা

মাণও কেরেছ। একিট কােফর রা থেক আর িকইবা আশা করা যায়?
আওয়ামী–বাকশালীেদর বড় অপরাধ হল, তারা ভারতেক স লু ঠেন এবং
উপমহােদেশ মুসিলম শি র খব করেণ সব কার সহায়তা িদেয়েছ এবং
এখনও িদে । স াসীেদর পশীবেল এখন তারা পার পেয় গেলও
ইিতহােসর কাঠগড়ায় তােদর দঁাড়ােতই হেব।
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এক সময় মীর জাফরেক কাঠগড়ায় তালা স ব হয়িন। তােক
িনরাপ া িদত লড াইেভর ি িটশ বািহনী। িক ইিতহাস তার রায় িনেয়
িদেয়েছ। ইিতহাস রায় িদেয়েছ কাি েরর শখ আ ু াহর িব ে ও। ফেল
তার কবরেক এখন পুিলশ িদেয় পাহারা িদেত হয়। এ ভেয় না জািন তারা
হাি
েলােক কবর থেক তুেল কউ িপটােনা
না কের। কােফরেদর
সােথ ব ু করা ইসলােম হারাম। আ াহতায়ালার স
ঘাষণািট
এেসেছ এভােব,
ইয়া আইেয়াহা াযীনা আমা লা তা ািখযুনাল কািফিরনা আওিলয়া িমন
িনল মু’িমিনন,আ’তুির উনা আন তাজয়ালু িল ািহ আলাই ম লতানাল
মুিবনা।”-( রা িনসা ১৪৪)
অথঃ " হ ইমানদারগণ! তামরা মুিমেদরেক ছেড় কািফরেদরেক ব ু েপ
হণ কেরা না, তামরা িক আ াহেক তামােদর িব ে
মাণ িদেত
চাও।”
পিব
কারআেনর এ আয়ােত কািফরেদরেক ব ু েপ হণ
করািটেক ধু হারাম বলা হয়িন, বরং িশয়ািরও নােনা হেয়েছ, এমনিট করা
হেল সিট হেব কেঠার শাি
দােনর জ আ াহতায়ালার হােত অকাট
দলীল তুেল দওয়া। এ কেঠার িশয়াির শানার পর যার মেন আ াহর ভয়
আেছ এমন মুসলমান িক ইসলািম জাত দশ ছেড় ভারেতর কােফরেদর
গৃেহ িগেয় উঠেত পাের? িনেত পাের িক তােদর অথ, অ ও িশ ণ? এবং
সিটও মুসিলম হত ার কােজ? এমন হারাম কাজিট য ইহকােল ও পরকােল
আযাব ডেক আনেব স ভেয়ই বাংলােদেশর কান িব আেলম, মা াসার
কান িশ ক, মসিজেদর কান ইমাম বা ইসলািম সংগঠেনর কান নতা
একা ের ভারেত যানিন। ভারেতর অ িনেয় একিট মুসিলম দেশর িবনােশ
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যুে ও নােমনিন। অথচ দেশর
লার- বাকশালী প িট ভারতীয়
কােফরেদর অ িনেয় স ূণ উে ািট কেরেছ। ঈমানদারেদরেক ব ু িহসােব
হণ করার বদেল যু কােল িনমম ভােব হত া কেরেছ ব হাজার
আেলমেক। মতা লােভর পর কারা
কেরিছল ব হাজারেক। সং িচত
কেরেছ মা াসা িশ া।
তেব এর অথ এ নয় য পািক ােনর মা ষ ফেরশতা িছল। যমনিট
নয় বাংলােদেশর মা ষও। জােলম ফােসক, ি নাকাির ও খুিন যমন
বাংলােদেশ রেয়েছ তমিন পািক ােনও আেছ। িবে র িতেদেশই তা আেছ।
িক তােদর কারেণ িক একিট রা েক িবনাশ করা যায়? বরং দেশর নাগিরক
িহসােব মুসলমােনর দািয়
হল,িনজ দেশর পির ি র জ
কাজ
করা। দশেক ংস করা নয়। ংেস তা আ হ থাকেব িবেদশী শ েদর।
তাছাড়া কােফরেদরেক ব ু িহসােব হণ করায় িক ই ত বােড়? আওয়ামী
লীগ দলীয় ধানম ী শখ হািসনােক কালকাতায় মুখ ম ী েপ অিভিহত
করা হেয়েছ। দশ পিরণত হেয়িছল তলাহীন ঝুিড়েত। স েরর দশেক
েরর সােথ খাবার িনেয় লড়াই কেরেছ মা ষ।
েরর সােথ মা েষর স
লড়াই সারা িনয়ার মা ষ িটিভেত দেখেছ এবং পি কায় পেড়েছ।
বাংলােদেশর ব হাজার বছেরর ইিতহােস এমন অপমান নই। এিট িক কম
আযাব? অথচ এিটই আওয়ামী- বাকশালীেদর বড় অজন। কােফরেদরেক ব ু
িহসাবেব হণ করেল এমন আযাব য অিনবায স ঘাষণা পিব কারআেন
এেসেছ। পিব কারআেন আ াহতায়ালা বেলেছন,
“আ াযীনা ইয়া ািখযুনাল কািফিরনা আউিলয়া িমন িনল মুিমিননা
আ’ইয়াবতা না ই া ম ই াতা ফা ই াল ই াতা িল ািহ জািময়া।”-( রা
িনসা ১৩৯)
অথঃ “যারা মুিমনেদরেক পিরত াগ কের কািফরেদর ব ু েপ হণ কের
তারা িক তােদর িনকট স ান অ স ান কের? িক যাবতীয় স ানই
আ াহর।”
মহান আ াহতায়ালা আেরা বেলেছন,
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“ঈমানদারগণ যন ঈমানদারেদর বাদ িদেয় কােফরেদর ব ু েপ হণ না
কের। যারা এ প করেব আ াহর সােথ তােদর কান স ক থাকেব না।”( রা আল- ইমরান, আয়াত ২৮)
আেলাচ আয়ােত এ িবষেয় কান অ
তা নই, ব ু হেণর
ে
মুসলমানেদর সামেন পথ একিটই। তা হল, ঈমানেদরেক ব ু েপ হণ
করা। আ াহর সােথ মােমেনর স ক একমা এ পেথই ািপত হয়। অপর
িদেক স স ক িছ হয় কােফরেদর সােথ ব ু গড়ায়। তখন আযাব নেম
আেস নানা ভােব। এ িবে প মা
িট: একিট আ াহর প , অপরিট
শয়তােনর। মুসলমান হওয়ার অথই হল, িত কেম আ াহর প নওয়া।
সিট রাজনীিত হাক, সমাজনীিত হাক বা জীবন ও জগেতর অ
কান
স হাক। মুসলমােনর ই ত তা আেস একমা আ াহ থেক। কােফর
ব ি বা আ াহর িব - শি েক ব ু েপ হণ করায় বােড় অপমান। ধু
িনয়ায় নয়, আেখরােতও। এমন ব ী েদর যা া
হয় অ কােরর পেথ।
মহান আ াহতায়ালার স পিব ঘাষণািট এেসেছ এ ভােবঃ
“আ া ওয়ালীউ াযীনা আমা ইউখিরযু ম িমনাল যুলুমাত ইলাননূর।
ওয়া াযীনা কাফা আওিলয়া মু া ত। ইউখিরযুনা ম িমনা ূির ইলায
যুলুমাত। উলািয়কা আসহাবু াির ম িফহা খািলদূন।”
অথঃ “যারা ঈমান আনেলা তঁােদর ব ু হল আ াহ। িতিন তঁােদরেক অ কার
থেক আেলােত িনেয় যান। আর যারা (আ াহর ীনেক)অ ীকার
করল(অথাৎ ফুির করল) তােদর ব ু হল শয়তান তারা তােদরেক আেলা
থেক অ কাের িনেয় যায়। তারার হল জাহা ােমর আ েনর বািস া যার
মেধ তারা িচরকাল থাকেব।”( রা বাকারা, আয়াত ২৫৭)
কান মুসলমান িক এ কারআনী সত েক অ ীকার করেত পাের?
অতএব ভারেতর আ াসী ও মুসিলম দলনকাির িহ েদরেক বা সমাজত ী
নাি কেদর যারা িনেজেদর সাহায কাির ব ু িহসােব হণ কের তারা িক
আেলার স ান পায়? পায় িক আ াহর সাহায ? পায় িক ই ত? পায় িন।
বাংলােদেশর ইিতহাসই তার সা ী। ফেল মুিজব যমন িনেজর ও িনজ
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পিরবােরর উপর ংস ডেক এেনেছ, তমিন চরম িবপযয় ও তলাহীন
িভ ার ঝুিলর অপবাদ ডেক এেনেছ বাংলােদেশর উপর।
তেব গণতে আযাব ধু আ াহর অবাধ নতার উপরই আেস না,
আেস তােদর উপরও যারা তােদরেক জেনবুেঝ িনবািচত কের। আযাব তখন
ভাগাভািগ হেয় যায়। ফেল বাংলােদেশর উপর এেসেছ উপযুপির ব া,
াবন, ঘূিনঝড় ও জেলা াস। স লারগণ আ াহর এ প আযাবেক বেল
াকৃিতক েযাগ। অথচ ইসলােমর পিরভাষায় াকৃিতক েযাগ বেল িকছু
নই। সিট হেল আদ, সামুদ, মাদােয়েন অিধবাসী, হযরত হ (আঃ) এবং
হযরত লুত (আঃ)এর কউেমর উপর য মহািবপদ নেম এেসিছল পিব
কারআেন স েলােকও াকৃিতক েযাগ বলা হত। অথচ কারআন স
িলেক বেলেছ আযাব। অথচ স লারগণ স কারআনী পিরভাষােক মানেত
রািজ নয়। স লািরজেমর আিভধািনক অথ ইহজাগিতকতা; পরকালীন
চতনা তােদর কােছ সং ার। তাই সমাজেক সং ারমূ করার নােম
ইসলােমর এ ষমেনরা মা েষর মন ও মনন থেক যমন আ াহ- সেচতনতা
ও পরকােলর ভয়েক ভূিলেয় িদেত চায়, তমিন ভূিলেয় িদেত চায় আ াহর
আযােবর ধারণােকও। এ লে
স লারেদর আিব ৃত িবক পিরভাষািট
হল “ াকৃিতক েযাগ”। মুসিলম সমােজ ইসলামী চতনা িবনােশ স লার
বুি জীবীেদর এ হল আেরক অপরাধ। অথচ কৃিতর সামথ নই গােছর
একিট মরা পাতা ফলার, যিদ না আ াহর প থেক সিটর অ েমাদন না
আেস। ইসলােমর এিট মৗলিব াস। তাই মুসলমান হওয়ার অথ এই নয়, স
ধু আ াহর অি , তঁার নবী- রাসূল, কতাব ও আেখরােত িব াস করেব।
বরং তােক িব াস করেত হয় আ াহর সবব াপী মতােক। গােছর পাতা
কখন গজােব এবং কখন ঝেড় পড়েব সিটও স মহান রা ুল আ’লািমন
িনধারণ কেরন। এ িব াসটু না থাকেল কউ িক মুসলমান হেত পাের?
একিট জনপেদ আযাব পািঠেয় মহান আ াহপাক তঁার বা াহর মেন
ভয় সৃি কেরন। এভােব িফিরেয় িনেত চান তঁার িযকর বা রেণর িদেক।
িতিট মােমন তাই িতিট েযােগর মােঝ ঈমান িফের পায়। িক স লার
বুি জীবীেদর কারেণ বাংলােদশ পুনঃ পুনঃ আযােবর দেশ পিরণত হেলও
তা থেক িশ া হেণর সামথ সৃি হে না অিধকাংশ মা েষর। তােদর মন
থেক আ াহতায়ালার স আযাবেকই ভূিলেয় দওয়া হে । ফেল দেশ বার
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বার আযাব আসেল িক হেব, বাড়েছ না আ াহর ভয়। বাড়েছ না আ াহর
ীেনর িত অি কার। মা ষ ডুবেছ পােপর গভীের। দূনীিতেত িবে পঁাচ বার
থম হেয় পাপাচাের স িবপুল পারদিশতার কথা মাণও কেরেছ। মা ষ
তা নানিবধ দূনীিত কের ইহজাগিতক জীবনেক বশী বশী আন ময়
করেত। একমা পরকােলর ভয়ই তােক স পাপাচার থেক িফিরেয় রাখেত।
আ াহর উপর ঈমান বা াহেক পিরণত কের সাব িণক পুিলেশ। স তখন
সমােজ ােয়র িত া কের এবং অ ায়েক েখ। পিব
কারআেনর
ঈমানদারেদর স বণনািট এেসেছ এভােব,
“ তামােদর মেধ এমন দল মা ষেক অব ই থাকেত হেব যারা মা ষেক
ভাল কােজর িদেক ডাকেব এবং ায় কােজর িনেদশ িদেব এবং অ ায়
কাজেক খেব;এবং তারাই হল সফলকাম।”-( রা আল- ইমরান, আয়াত
১০৪)
তাই ঈমানদার হওয়ার অথ ধু নামায পড়া নয়, িনছক রাযা রাখাও
নয়। তােক সমােজ ায়র িত া ও অ ােয়র িতেরােধ অৈবতিনক
পুিলেশর ভূিমকায়ও নামেত হয়। ঈমানদারেদর সফলতা তা আেস এ
পেথই। তাই ঈমানদােরর সংখ া য দেশ বশী স দশ িক কখনও
দূনীিতেত িবে রকড গড়েত পাের? স দশ তা রকড গেড় নীিত ও
সৎকেম। ইসলােমর াথিমক যুেগ স ইিতহাসই িনিমত হেয়িছল।
বাংলােদেশর ন ই ভাগ মা ষ মুসলমান, িক ক’জেনর মেধ স ঈমান?
ঈমান সৃি হেল তা আ াহর প থেক অিপত দািয় পালেন বল আ হও
সৃি হয়। দূনীিতেত বাংলােদেশর িব - রকডই মাণ কের এ দেশর
মুসলমােনরা মহান আ াহতায়ালার প
থেক অিপত স পুিলশী দািয়
পালন কেরিন। অ ায়েক না েখ তারা বরং অ ােয়র সাের কাজ কেরেছ।
কথা হল, দেশর ল ল মা ষ যখন দূবৃি র পেথ বাড়ায় তখন
মুি েময় রা ীয় পুিলশ িদেয় িক তা দমন করা যায়? দেশর
জলখানা েলােতই বা এত বৃে র ান হয় িক কের? বাংলােদশীেদর মূল
সম াঃ তােদর চতনােলােক বেড় উেঠিন পরকােলর ভয়। বােড়িন
ইসলােমর চার, িত া ও িবজেয়র লে অি কার। ফেল ইসলামী িবধান
ও মূল েবাধ পরািজত হেলও এমনিক নামাযীেদর মেধ ও তা িনেয় কান
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মাতম নই। বাংলােদেশর স লার বুি জীবীেদর িবরাট সাফল মূলতঃ এ
িটেত। সাধারণ মা েষর চতনােলাকেক তারা য কতটা পরকােলর
ভয়শূণ করেত পেরেছ সিট ইসলােমর চার, িত া ও িবজেয় তােদর
অি কারহীনতাই বেল দয়। স লারেদর ারা বাংলােদেশর মসিজদমা াসা ংস বা কারআেন আ ণ লাগােনা না হেল িক হেব, তারা িব
কেরেছ সাধারণ মা েষর মেন পরকােলর ভেয়র চতনা। িবনাশ কেরেছ
আ াহসেচতনা। এভােব
চ ড সফলতা
পেয়েছ তােদর িডইসলামাইেজশন েজ । ইসলাম রেয় গেছ ধু খালস েপ। এর ফল
দঁািড়েয়েছ, নামায- রাযা পালন কেরও মা ষ ঘুষ খায়, সূদ খায়, িমথ া কথা
বেল এবং ইসলােমর পরাজয় িনি ত করেত িচি ত বৃ েদর ভাট দয়।
_________________________

অধ ায় ১৯: য ইিতহাস আ ঘািত বুি বৃি র
খুন, মদ পান বা ব ািভচােরর চেয়ও জঘ হেলা অৈনক বা িবেভদ। কারণ
খুন, মদ পােন বা ব িভচাের ংস হয় কিতপয় ব ি । অৈনেক
ংস হয়
একিট দশ। িত
হয় সম উ াহ। পিব কারআেন বলা হেয়েছ,
মুসলমানগণ পর েরর ভাই। আর স াতৃে র নমুনা িক এই, ই ভােয়র
মােঝ অনিত ম াচীর গড়া হেব? সীমা রখা তা িবেভেদরই াচীর।
মহাসাগর অিত েমর ায় িবেভেদর এ াচীর অিত ম করাও দূ হ। রা ীয়
পযােয় স িবভি হেলা ভৗগিলক ও রাজৈনিতক িবি তা। ইসলােম সিট
হারাম। রাে িবরাজমান অ ােয়র িব ে নাগিরেকর িতবােদর অিধকার
রেয়েছ, িক অিধকার নই মুসিলম ভূেগালেক খি ডত করার বা উ াহর
মােঝ িবেভদ গড়ার। তাই গাধা, ঘাড়া ও উট ছাড়া যখন অ
কান
যানবাহনই িছল না, তখনও ব হাজার মাইেলর ব বধােন নানা ভাষা ও নানা
বেণ িবভ মুসলমানরা একতাব থেকেছ। রাজধািন এবং রাে র খিলফা
ব হাজার মাইল দূের থাকেলও স কারেণ রাজৈনিতক স ক িছ করা
হয়িন। ফেল মুসিলম ভূিম খি ডত হয়িন। মরে া, িমশর, িলিবয়া বা
আলেজিরয়ার মুসলমানগণ ব হাজার মাইল দূেরর ই া ুেলর সােথ অখ ডতা
বজায় রেখেছ।
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স দূর ইসলামাবাদ থেক ঢাকার দূরে র ব ণ বশী। তখন িবমান
িছলনা। য চািলত জাহাজও িছল না। িক িছল প ান ইসলািমক চতনা। িছল
ইসলািম উ াহর চতনা। এ চতনায় নানা ভাষা ও নানা বেণর মুসলমােনরা
িনেজেদর কল াণ- িচ ায় কঁােধ কঁাধ িমিলেয় একে কাজ কের। এ চতনার
কারেণই মুসিলম ভূিমেক যখন খি ডত করার চ া হয়, তখন তার
িবেরাধীতাও হয়। মুসলমান পরািজত হেত পাের, িক রাে ঐেক র
পতাকাবািহ ইসলােম অি কারপূণ মুসলমান য বঁেচ আেছ সিট মািণত
হয় ঐক িবনাশী কােজর িবেরাধীতার মধ িদেয়। ১৯৭১- এ তৎকালীন পূব
পািক ােনর ইসলামী দলসমূহ বা আেলমগণ পািক ান থেক এ েদশিটর
িবি তায় সমথণ না দওয়ার কারণ িছল এমনই কারআন- িনভর চতনা।
বি
াথ উ ার নয়। তােদর স প ান- ইসলািমক রাজনীিতর মূল ায়ন আজ
য ভােবই হাক এবং তােদর িব ে যতই িনি
হাক ইসলািম চতনাশূণ
ব ি েদর গািলগালাজ, আজ থেক অধ শত বা শত বছর পর বাংলার
মা ষগণ যখন প ান- ইসলািম চতনায় উি বীত হেব তখন স নতুন
জে র ব মা ষ িব েয় বলেব, জাতীয়তাবােদর াবেন সবাই যখন
িশকড়হীন আগাছার ায় ভেস যায়, আমােদর পূব পু ষেদর অ তঃ িকছু
লাক তখন মুসিলম উ াহর বৃহ র াথ িনেয় িচ া কেরেছ। ভাষা ও
আ িলকতার উে উেঠ তারা মুসিলম ঐেক র কথা বেলেছ এবং ত াগ
ীকারও কেরেছ। কােফরেদর অ কঁােধ িনেয় যখন মুসিলম হত া ও
তৎকালীন িবে র সববৃহৎ মুসিলম রা
ংেসর উৎসব হি ল, অ তঃ িকছু
লাক তার িবেরাধীতা কেরিছল।
মজর আ ুল জিলল একজন মুি যু া িছেলন। য কারেণ
ইসলামপি গণ একা ের পািক ান ভা ার প
ননিন এবং িবেরাধীতা
কেরেছন বাংলােদশ সৃি র, সিট িতিন বুেঝেছন ব বছর পর। দখা যাক
তঁার স পরবতী উপলি টা িক িছল। িতিন িলেখেছন,
“ াধীনতার ১৭ বছর পেরও আমার মত একজন সাধারণ লড়া মুি েযা ার
মেন এ
েলা িনভৃেত উঁিক- ঝুঁিক মাের এ কারেণ য, ২৫ মাচ সই ভয়াল
রােতর িহং ছাবেলর সােথ সােথই পূব পািক ােনর অিধবাসী এবং পূব
পািক ােনর িনবািচত আওয়ামী লীেগর সংসদ সদ বগ িক কের পািক ােনর
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শ িহসােব পিরিচত ভারেতর মািটেত আ য় হেণর জ ছুেট যেত
পারল? তাহেল িক াধীনতা- িবেরাধী বেল পিরিচত ইসলামপি দল েলার
শ া এবং অ মান সত িছল। তােদর শ া এবং অ মান সত হেয় থাকেল
দশে িমক কারা? আমরা মুি েযা ারা না রাজাকার- আলবদর িহসােব যারা
পিরিচত তারা?”- ( মজর (অবঃ) আ ুল জিললঃ অরি ত াধীনতাই
পরাধীনতা, পৃ া ৭- ৮)
অৈনক , িবশৃ লা ও িবেভদ িতেদেশই আযাব ডেক আেন। পিব
কারআেন আভ রীণ গালােযাগ, িবশৃ লা ও িবেভদেক বলা হেয়েছ
িফতনা। ইসলােম এিট হত াকাে ডর চেয়ও জঘ
অপরাধ। কারণ,
হত াকাে ড বদনাদায়ক মৃতূ ঘেট িকছু ব ি র। অৈনক বা িফতনায় মৃতু
ঘেট একিট দেশর বা িম ােতর। এেত চ ড বলতা ও িব তা সৃি হয়
শ র হামলার মুেখ মুসিলম উ াহর িটেক থাকা বা বঁেচ থাকার সামেথ।
তখন শ র হােত িবশাল িবপযয় নেম আেস অগিণত মুসলমােনর জীবেন
এবং শত শত বছর িপিছেয় যায় মুসিলম উ াহ। ইসলািম আইেন িফতনা
এজ ই হত ােযাগ ফৗজদাির অপরাধ। অতীেত আভ রীণ িফতনাই িবজয়
তুেল িদেয়িছল ববর মা লেদর হােত। মা ালেদর স িবজেয় মৃতূ ডেক
এেনিছল ল ল মুসিলম নরনারীর। ংস হেয়িছল বাগদাদ ও দােম সহ
অসংখ মুসিলম জনপদ। র লাল হেয়িছল দজলা- ফারােতর পািন। এ
িফতনাই ভারেতর বুেক উপযপির িবজয় িদেয়িছল ঔপিনেবিশক ি িটশেদর।
এবং একা ের স িবজয় িদেয়িছল ভারতীয়েদর। অথচ পািক ান এক সময়
কািরয়ার সােথ পা া িদেয় সামেন এিগেয় যাি ল। কািরয়া লাগাতর এিগেয়
গেছ, িক পািক ান পােরিন। কারণ, আভ রীন গালেযাগ তথা িফতনা।
ভাষা, বণ, গা ও মাজহােবর নােম স িফতনা আজও অিত বল মুসিলম
িব জুেড়। এ িফতনার কারেণ আজও আযাব আসেছ নানা ভােব। পরাজয়,
অপমান, শাষণ, িনযাতন, হত া এবং রাজৈনিতক গালামী হেলা তার
আলামত। সংখ ায় িবপুল এবং স দশালী হেয়ও মুসলমােনরা আজ
শি হীন ও ই তহীন। িব রাজনীিতেত তারা ভাবহীন। িবশ কািটর বশী
আরব পরািজত হে অধেকািট ইসরাইলীেদর হােত। কারণ, নানা দেশর
নানা ভাষাভাষী ইসরাইলী একতাব হেলও একই ভাষা ও একই ভূখে ডর
আরবগণ তা পােরিন। সখােনও কাজ করেছ গা , ভূেগাল, মজহাব ও
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রাজৈনিতক আদশ- িভি ক িফতনা। িবেশরও বশী টুকরায় িবভ
তােদর ভূিম।

হেলা

পঁাচ শত বছর পূেবও মুসলমানেদর এত পতাকা িছল না। িক যতই
বাড়েছ পতাকা ততই বাড়েছ শি হীনতা। জাতীয় ঝা ডা পিরণত হেয়েছ
আ াহর িব ে অবাধ তার ঝা ডা তথা অৈনেক র তীক েপ। মুসলমান
িফের গেছ ইসলাম পূব আইয়ােম জািহিলয়ােতর তথা আিদম অ তার
িদেক। তখন নানা গাে িবভ হেয় তারা একই যু শত বছর ধের
করেতা। নানা বণ ও নানা ভাষায় মা ষ সৃি র মূল ল এ নয় য, ভাষা বা
বণিভি ক পিরচেয় আলাদা আলাদা রা সৃি হেব। তা হেল একমা
ভারেতই শত রাে র জ হেতা। িবিচ ভাষা ও বেণ মানব সৃি র য কারণিট
পিব কারআেন বলা হেয়েছ তা হেলা,এেক অপরেক িচনেত স িভ তা
সাহায করেব। রা িনমােণ অ ে রণা আসেব মুসিলম উ াহর াথ ও
িনরাপ ােক িনি ত করার লে । বণ বা ভাষািভি ক ু তা থেক নয়।
িহ ধেম একতা িত ার িত কান ধমীয় বাধ বাধকতা নই। নই কান
উ াহর ধারণা। বরং আেছ জাত- পােতর িবেভদ। অথচ ঐক িত ায়
তারাও অেনক উে । মুসলমানেদর অব ান তােদর চেয় অেনক নীেচ। ফেল
মুসলমানেদর চেয় জনশি েত অেধক হেয়ও ভারত আজ িব শি । অথচ
স স ান নই ায় দড় শত কািট মুসলমােনর। তারা িনহত ও ধিষতা হে
দেশ দেশ। আবুগািরব ও গায়া ানােমার মত অসংখ কারাগার পূণ হে
তােদর িদেয়।
মুসলমানেদর মােঝ ঐেক র চতনা যতিদন বঁেচিছল ততিদন বঁেচ
িছল বৃহৎ ভূেগালও। ফেল শত শত বছর ধের বঁেচিছল খলাফত। তখন
ঔপিনেবিশক শি বগ তােদর দূদা দাপেটর িদন িলেতও খলাফতভূ
জনপেদ হামলা করেত ভয় পত। অৈনক স শি েক িব
কের িদেয়েছ।
মুসিলম ভূিমেত অৈনক সৃি র স ঘৃণ হারাম কাজিটই সমাধা কেরেছ
লার জাতীয়তাবাদী শি বগ। মুসিলম দেশর অভ ের এরাই সবনাশা
কীট। উঁই পাকার ায় তারা িভতর থেক িনঃেশষ কেরেছ প ান- ইসলািমক
চতনা। থম িব যু কােল আরব ভূিমেত এরাই বৃিটশবািহনীেক ডেক
এেনিছল। যমন বাংলােদেশ এরা ডেক এেনিছল কােফর বািহনীেক। এরাই
দশেক তলাহীন িভ ার ঝুিড় এবং দূনীিতেত থম ােন পৗেছ িদেয়েছ।
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এমন িব েজাড়া অপমান িক একিট দেশর জ কম আযাব। এত অপমান
নই যুে
হের যাওয়ায়। কারণ যুে
হের যাওয়ার িপছেন থােক
অথৈনিতক, সামিরক ও ভৗগিলক কারণসহ অেনক কারণ। িক তলাহীন
িভ ার ঝুিড় এবং দূনীিত থম ােন পৗছার িবষয়িট িনতা ই নিতক। এিট
মা েষর িনজ অজন। দেশর মা ষ েলা িনেজরা য কতটা খারাপ স
মাণ মেল এ থেক। আ েন বাড়ী পুড়েল বা ঝেড় ঘর উেড় গেলও তােত
অস ান নই। িক সমােজ বৃ বা দূনীিতবাজ েপ পিরিচিত পেল তােত
চরম ই তহানী হয়। বাংলােদশ সৃি র মধ িদেয় মুসিলম িবে
বাংলােদশীেদর মযাদাই বা বেড়েছ কতটু ? িবেদশীেদর অ িনেয় যারা
ইরাক, ইে ােনিশয়া, সূদান বা কান মুসিলম ভূিমেক খি ডত করেব তােদর
মযাদাই বা মুসিলম িবে কী প হেব? তােদর স ান িক এেত বাড়েব? তখন
বরং বদনায়
ন উঠেব িবে র িতিট ধম াণ মুসলমােনর সােথ
বাংলােদেশর মুসলমােনর আ ায়ও। আর স
নটু ই তা ঈমােনর
ল ণ। য কান মুসলমানেদর কােছ এমন কােজর নায়কগণ িচি ত হেব
িব াসঘাতক বা গা ার েপ। মুিজব স পিরিচিতিট পেয়েছ সম মুসিলম
িব জুেড়।
যারা ভারতীয় মুসলমানেদর খবর রােখ তারা জােন ১৯৭১ এর ১৬ই
িডেস ের স দেশর ঘের ঘের িক প মাতম উেঠিছল। বাংলােদশ সৃি র পর
পর তাই ীকৃিত িদেয়িছল ভারত, ভূটান, সািভেয়ত রািশয়ার মত অমুসিলম
দশ, কান মুসিলম দশ নয়। এিট সত , পািক ােন বষম িছল। অিবচারও
িছল। তেব স বষম ও অিবচােরর সমাধানও িছল। ভারেতর আসাম বা
িবহােরর সােথ পা ােবর বষম িক কম? িক তা িনেয় ঘের িচি ত শ েক
ডেক আনা িক কল াণকর মািণত হয়? তাছাড়া গণতে র দাহাই? সিটই
বা কতদূর সত ? পািক ান আমেল য িনবাচন শখ মুিজব িনেজ উপেভাগ
কেরেছন তা িক িনেজও জনগণেক িদেত পেরেছন? িতিন বরং ব দলীয়
গণত েক কবের পািঠেয়িছেলন।
কেরিছেলন বাক াধীনতা।তখন
আওয়ামী রি বািহনীর হােত িনহত হেয়িছল ব হাজার রাজৈনিতক কমী।
ফেল এমন রাচাির ও গণত হত াকািরেক গণত ও াধীনতার জনক
বলেল কৃত গণতি েক িক বলা হেব? বাংলার মুসলমানেদর এভােব ত
নীেচ নামার ঐিতহািসক কারণও রেয়েছ। ভারতীয় উপমহােদেশর
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মুসলমানেদর সৗভাগ য, বৃিটশ শাসেনর শষ াে মাওলানা মাহা দ
আলী জাওহােরর ায় প ান- ইসলামী চতনায় সমৃ িবপুল সংখ ক ানীর
আিবভাব ঘেটিছল। উপমহােদেশর মুসলমানেদর এিটই রেনঁসা যুগ। তারা
গেড় তুেলিছেলন শি শালী িমিডয়া এবং ইসলািম সািহত । ফেল তৎকালীন
মুসিলম যুবসমাজেক তারা আেলািকত ও আে ািলত করেত পেরিছেলন।
তারাই উপমহােদেশ গেড় তুেলিছেলন ভারেতর ইিতহােস সব থম বৃিটশ
িবেরাধী গণআে ালন। যা পিরিচত পেয়িছল খলাফত আে ালন েপ।
এবং সিট কেরিছেলন কান প সংগঠন ছাড়াই। মা েষর মােঝ সিদন সৃি
হেয়িছল চ ড প ানইসলািমক চতনা। ১৯১১ সাল অবিধ ভারতীয়
মুসলমানেদর স বুি বৃি ক কেমর মূলেক িছল কালকাতা। কারণ এ
শহরিট তখন িছল বৃিটশ ভারেতর রাজধানী। এখান থেকই বর হত
ইংেরজী, উ ও বাংলা ভাষায় ইসলািম চতনা সমৃ নানা প - পি কা যা
পেশায়ার থেক চ াম পয
চািরত হেতা। বুি বৃি ক ি য়াকেমর এ
ব াপক জায়ার তখন সবেচেয় অিধক আে ািলত হেয়িছল বাংলার িশি ত
মুসিলম স দায়। তারই ফল হেলা, বাংলােত িত া পল সবভারতীয়
মুসিলম লীগ। মুসলমানেদর কল াণ িচ ায় তখন বাংলার নানা শহের অ ি ত
হেতা িতবছর িশ া, সং ৃিত ও রাজনীিত িবষয়ক নানা সে লন। বাংলার
ােমগে এভােব ব াি পেয়িছল প ানইসলািম চতনা। ফেল বাংলার
মুসলমানগণ ১৯৪৭ য়
ায় ধু পািক ানভূ ই হয়িন বরং স লে সম
ভারেত নতৃ ও িদেয়েছ। মুসিলম লীেগর ঐিতহািসক লােহার সে লেন
পািক ান
ােবর উপ াপনা কেরিছেলন বাংলার ফজলূল হক। িক
১৯৪৭এর পর ব হেয় যায় কালকাতা ক ীক স বুি বৃি ক কাজ।
পািক ান িত ার পর ঢাকা শহের স কাজিট স ভােব
ই হয়িন।
কান জািত িনছক পানাহাের বঁােচ না। দেহর খারােকর সােথ
মেনর খারাকও অপিরহায। দেহর পুি জাগােত যমন ল ল টন খাদ
শ লােগ তমিন মেন া বঁাচােত লােগ ল ল বই, লাইে রী, প পি কা ও ানবান ব ি । ইসলােম ানাজনেক এজ ই নামায রাযার
আেগ ফরয করা হেযেছ। িক তৎকালীন পূবপািক ােন িছল িটরই দা ন
অভাব। িনছক ভােত- মােছ ঈমান বঁােচ না, তমিন পুি পায় না প ানইসলািমক চতনা। অথচ এিটই িছল পািক ােনর লাইফ লাইন বা াণ। ফেল
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অিত ত তা বল থেক বলতর হেত থােক। পানাহােরর ায় মুসলমােনর
মানিসক পুি র খারাকও অমুসিলম থেক িভ তর। এজ ই স লার
সািহেত মুসলমােনর ঈমান পুি পায় না। বাংলার মুসিলম মানস তাই পুি
পায়িন বদ, উপিনষদ, ভগবতগীতা িভি ক রবী , বি ম ও অ া িহ
সািহত থেক। বরং এ িহ সািহত মুসলমােনর ঈমােনর ভীতই িসেয়
িদেয়েছ। তাই সহেজই মারা পেড়েছ প ান- ইসলািমজম। রা ভাষার কাজ ধু
এই নয় য, িচিঠপ , কথাবাতা, সাইনেবাড বা দিলল লখার কােজ সিট
ব ব ত হেব। বরং মানিসক পুি জাগােনার
ায় অিতশয়
পূণ
কাজিটেকও স ভাষায় রিচত সািহত েক জাগােত হয়। মাকেস ল
মােমিনন, নয়ামূল কারআন, বহশিত জওর, িবষাদ িস ূ বা িকছু পুঁিথ
সািহত িদেয় স পুি মেল না। আর ভাষার ঐ য বাড়েত লােগ শত শত
বছর। িনছক তরজমা িদেয় স কাজ চেল না। ২৩ বছেরর পািক ানী আমেল
য েচ া হেয়েছ তা িদেয় বাংলা ভাষার দ তা পূরণ স ব হয়িন। ভাষার
জীবেন এ সময়িট অিত ু সময়। িক মা ষ তা খােদ র অেপ ায় বেস
থােক না। খাদ না পেল তখন স অখাদ ও িষত খােদ র িদেক ঝুঁেক।
ােম গে
ুল- কেলজ িত ার ফেল িবপুলভােব বাড়িছল নতুন িশি ত
স দায়। তখন পূব পািক ােনর ুধাত নতুন জ ছুেটেছ িহ , স লার
ও মাকসীয় সািহেত র িদেক। তখন সীমা িদেয় বাধভা া াবেনর পািনর
ায় এ িল ঢুকিছল তৎকালীন পূব পািক ােন। ফেল চতনায় বেড় উেঠ
ভয়ানক অ তা। এেত মহামাির লােগ মুসিলম যুবকেদর ঈমানী চতনায়।
স লািরজম, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতে দী া নওয়া তখন যুবকেদর জ
ফ াশােন পিরণত হয়। আর ইসলােমর প নওয়া পিরণত হয় সং ার ও
সা দায়ীকতা েপ। বা ালী মুসলমানেদর জীবেন ভয়ংকর আ ঘােতর
মূলতঃ তখন থেকই। য কান জািতর জ এ এক দয়িবদারক অব া।
সম মুসিলম িবে র আর কান ভাষাভাষীর জীবেন নানা মতবােদর বােন
ভাসা এমন রাব া সৃি হয়িন। এমন একটা অব া এড়ােত পা াবী,
িসি , বলুচ ও পাঠানসহ উপমহােদেশর অ ভাষাভািষ মুসলমােনরা সমৃ
উ ভাষার সাহায িনেয়েছ। তােদর রদৃি এখােন চ ড কাজ িদেয়েছ। িক
বা ালী বুি জীবীেদর িভি হীন অহংকার স কােজও চ ড বাধা িদেয়েছ।

উ ভাষার সৗভাগ হেলা, স ভাষায় িব র ইসলািম সািহত গেড়
উেঠিছল িবগত কেয়ক শত বছর ধের। আরব ও ইরানীেদর দূিদেন এক সময়
ানচচা ভারেত উেঠ এেসিছল। স সময় সমৃি এেসিছল উ সািহত । স
সমৃি এেসিছল উপমহােদেশর নানা ভাষাভাষী মুসলমানেদর সি িলত
উেদ ােগ। তাই সমৃি েত এ ভাষািট আরবী ও ফারসীর সমক । এ ভাষািট
পেয়েছ বশ িকছু উ িশি ত িব মােনর দাশিনক কিব, লখক ও
সািহিত ক। আ ামা ইকবাল, হালী, গািলব, িশবলী নামানী তােদরই
কেয়কজন। বাংলা সািহেত স মােপর একজনও িছল না। তারা ধু ল ল
মুসলমােনর মেনর ভুেগালই পাে
দনিন, পাে িদেয়েছন ভারেতর িবশাল
রাজৈনিতক ভূেগালও। এসব িতভাবান কিব সািহিত কেদর অেনেকই
িনেজেদর মাতৃভাষােক বাদ িদেয় সমৃ কেরিছেলন উদূেক। উ এভােবই
পিরণত হেয়িছল উপমহােদেশর িশি ত মুসলমানেদর সাধারণ ভাষায়। এমন
একিট শি শালী উদূ সািহেত র কারেণই পািক ান সংহত হয় পি ম
পািক ােন। স অ েলর মুসিলম যুবকেদর তাই মেনর ুধা মটােত
আবজনায় হাত িদেত হয়িন। িক ঢাকােক ীক বুি বৃি র মূল খেলায়াড়
িছল রািশয়া, চীন ও ভারত থেক দী া া বামপি ও স লার
বুি জীবীগণ। তােদর অিধকাংশ িছল হয় নাি ক সমাজতাি ক অথবা ধেম
অি ঁকারশূণ নাম সব মুসলমান। অেনেকই িছল িহ । স আমেল এরা
িছল মাকসবাদ, লিলনবাদ, মাওবাদসহ নানা আবজনার ফিরওয়ালা। এেদর
দখেল চেল যায় দেশর িমিডয়া, িশ া- সািহত ও রাজনীিত। ফেল িভতের
বেস এরা প ান- ইসলােমর িশকড় কাটেত থােক। তৎকালীন পূব পািক ান
জুেড়
হয় ভাষািভি ক স লার সািহেত র জায়ার। স জায়ার
ব লাংেশই ভািসেয় নয় ১৯৪৭- পূববতী প ান- ইসলামী চতনা। ফেল ত
দূষণ ঘটেত থােক মুসিলম চতনায়। ফেল যারা ১৯৪৬ ও ৪৭- এ “লড়েক
লে পািক ান”
িণেত কালকাতাসহ বাংলােদেশর িবিভ শহেরর
রাজপেথ যুে নেমিছল তােদরই িবরাট অংশ পািক ােনর িবনােশ নােম।
এমনিক ভারেতর সােথ সূর িমিলেয় পািক ােনর সৃি েক এক অনাসৃি এবং
উপমহােদেশর জ অশাি র মূল কারণ েপ অিভিহত করেত থােক। ভুেল
যায় পািক ােনর সৃি র ফেল তােদর িনেজেদর এবং উপমহােদেশর
মুসলমানেদর য অসাধারণ কল াণ হেয়েছ স সত িটও।
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ভারেতর মুসিলম জনসংখ ার চেয় কম মুসলমােনর বাস
বাংলােদেশ। অথচ মুসলমােনর য স দ একমা ঢাকা শহের জমা হেয়েছ
তা সম ভারতীয় মুসলমানেদর নাই। যত জন মুসলমান ডা ার, েকৗশলী,
অধ াপক বা ব বসায়ী ঢাকা শহের বাস কের তা নই তােদর। পি ম
পািক ােন যা অিজত হেয়েছ স িহসাব তা বাদই রইেলা। অথচ পািক ান
আজ আণিবক অ ধারী দশ। পািক ান সৃি র এ ফল েলােক িক অ ীকার
করা যায়? সমাজত আজ মৃত। ান িনেয়েছ ইিতহােসর আ া েড়। িক
মরেণর পূেব এ মতবােদর অ সািররা সবনাশা ভাব ফেল গেছ
বাংলােদেশর অথনীিত, রাজনীিত, বুি বৃি ও ভূেগােল। এেদর কারেণ
সামিরক যুে পরাজেয়র আেগই পািক ান পরািজত হেয়িছল সং ৃিত,
রাজনীিত ও বুি বৃি র ময়দােন। ইসলামপি েদর িব ে আজও য িনমূেলর
ংকার, স
াপট িনিমত হেয়িছল স আমেলই। আজও াধীনতার প িবপ িনেয় য িববাদ তার ্ া ও পৃ েপাষক মূলতঃ তারাই। কালকাতা
ক ীক য বুি জীবীেদরেক নীরদ চ
চৗধুরী ব কাল আেগই আ ঘািত
বেল আখ ায়ীত কেরিছেলন।- ( ঃ তঁার রিচত বই- আ ঘািত বা ালী)।
নীরদ বাবুর অিভেযাগ, উনিবংশ শতা ীর শষ িদেক বাংলায় (িহ েদর) য
রঁেনসঁা
হেয়িছল সিট হত া কেরিছল কালকাতা কি ক বুি জীবীরা।
অবেশেষ তােদরই অ সািরেদর দখেল চেল যায় ঢাকার বুি বৃি র অ ন।
ফেল বাংলার মুসলমানেদর য জাগরণ
হেয়িছল িবংশ শতা ীর
েত, সিটও আ হনেনর িশকার হয় এ আ ঘািত বুি জীবীেদর হােত।
ফেল ঢাকায় মুসিলম লীগ গঠন ও পািক ােনর িত া িদেয় তারা য কােজর
কেরিছেলর সিট এ বুি জীবীেদর কারেণ সামেন এিগেয় নওয়া স ব
হয়িন। মুসিলম লীগ পি কা বর কেরেছ, িক স িল পিরকি ত ভােব
দখেল িনেয়েছ বামপি রা। তারাই আজ আেরক আ হেনর িদেক ধািবত
করেত চায় বাংলােদশেক। একা েরর হািতয়ারেক আবার গেজ উঠার য বার
বার আহবান জানাে
সিট তা এমিন এক আ ঘািত লে । ৭১এ তারা
িবনাশ কেরিছল পািক ােনর, এবার িবনাশ করেত চায় বাংলােদশেক।
ইসলাম ও মুসলমােনর িব ে সবেশষ লড়াইিট তারা এভােবই শষ করেত
চায়। এবং সিট হেল একিট গৃহযু ই অিনবায হেয় উঠেব। তমন একিট
গৃহযু
হেল সিট য একা েরর ায় নয় মােস শষ হেব না সিট
157

একা েরর আ ঘােতর ইিতহাস

িফেরাজ মাহবুব কামাল

িনি ত। চলেব ব কাল ব াপী। যমনিট আলেজিরয়ায় ও আফগািন ােন
চলেছ।
কথা হেলা, একিট গৃহযু য কত ভয়াবহ স খবর িক তােদর আেছ?
যু িব হ য কতটা ভয়ানব স খবর নাই বেলই একা েরর যু েক তারা
অিনবায কের তুেলিছল। এখন আবার এক কা ড র
য়ী গৃহযুে র িদেক
দশেক ধািবত করেত চায়। অিবরাম গৃহযুে আলেজিরয়ায় দড় লােখরও
বশী মা ষ িনহত হেয়েছ। দশছাড়া হেয়েছ ব ল । অথচ এখনও সিট
থামেছ না। বাংলােদেশ িক তারা সিটই চায়? তেব বাংলােদেশর িবপেদর
আশংকা ধু এ িব া স লার বুি জীবীেদর িনেয় নয়। িবপেদর আেরা
কারণ, ইসলােমর লবােস যারা রাজনীিতেত নেমেছ তােদর িনেয়। তার
এখন আদিশক আ সমপেনর পেথ।বলেছন, তারা এবং তােদর কউ
বাংলােদশ সৃি র িবেরাধী িছল না।অথচ সত হল,এেদরই অেনেক একা ের
অখ ড পািক ােনর পে লেড়েছন,তােদর পিরবার বা দেলর ব হাজার
মা ষ মুি বািহনীর হােত িনহতও হেয়েছন। অথচ স ভূিমকােক তারা আজ
অ ীকার করেছন। তােদর উিচত িছল,পািক ােনর প নওয়ার দাশিনক বা
ত গত িবষয়িটেক মা েষর সামেন তুেল ধরা। পুেরান অতীত িনেয় এমন
একিট ত গত বা একােডিমক আেলাচনা বাংলােদেশর আইন বা শাসতে র
িবেরাধীও নয়। এতটু সাহস না থাকেল তারা রাজনীিত করেবন কান সাহস
িনেয়? তােদর বাঝা উিচত, ভড়া জ ায় ও বেড় উেঠ কসাইেয়র ছুিরর নীেচ
যাওয়ার জ । তমিন ভী ও বেড় উেঠ ইিতহােসর আ া ঁেড় িনি
হওয়ার জ । ইিতহােস ভী েদর জ কান ান নই। তাছাড়া তারা মুখ না
খুলেলই শ পে র িবেরাধীতা দূর হেব, সিটও িঠক নয়।
ইসলামিবেরাধীেদর সােথ ইসলামী পে র শ তা িচরকােলর।
আলেজিরয়ার মাজািহদগণ স দেশর াধীনতা যুে স লারেদর চেয়
অিধক র িদেয়েছন। িক
মতালােভর সােথ সােথ স লাররা তােদর
রাজনীিতেকই িনিষ কেরেছ। একই অব া ঘেটেছ তুর , িতউিনিসয়া,
িমশর, িলিবয়া, িসিরয়াসহ আেরা অেনক দেশ। ফেল স লারেদর কােছ
ইসলািম চতনাস
ব ি র হনেযাগ হওয়ার কান পথ নই। রা া মা
ইিট। হয় ঈমান- আি দা দূের ছূঁেড় ফেল পূণ আ সমপণ, অথবা
সাহিসকতার সােথ ঈমান য আেছ স সা
দওয়া। আ াহতায়ালা তা তার
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বা াহ থেক স সাহিসকতাপূণ কারবািনটু ই দখেত চান। যমন হযরত
ই াহীম (আঃ) নম েদর ায় বলতম শ পে র সামেন দঁািড়েয় জার
গলায় বেলিছেলন,
“..আমরা তামােদরেক মািন না। সৃি হেলা তামােদর ও আমােদর মেধ
িচরকােলর শ তা ও িবে ষ।.. হ আমােদর িতপালক! আমারা তা
আপনার উপরই িনভর করিছ।”- ( রা মুমতািহনা,আয়াত ৪)
স আমেল হযরত ই াহীম (আঃ)এর কান প সামিরক বা
রাজৈনিতক বল িছল না। িছল ঈমােনর বল। িতিন িনভর কেরিছেলন মহান
আ াহর উপর। িবপে র মন জুিগেয় কথা বেলনিন,বরং সত কথা েলা
বেলেছন অ েতাভেয়। িচরকােলর শ তার কথা ঘাষণা কেরেছন
শ পে র মুেখর সামেন। তঁার স সাহসী ভূিমকায় আ াহতায়ালা এতই খুিশ
হেয়িছেলন য পিব
কারআেন তার স সংলাপেক িচরকােলর জ
সংকিলত কের রেখেছন, যােত ইিতহােসর এ মহান িশ ক থেক মানব
জািত িকয়ামত অবিধ িশ া িনেত পাের। আ াহপােকর সাহায তা এভােবই
আেস। ইসলােমর িবজেয়র এ ছাড়া িভ পথ নই। সত গাপন কের বা
শ েক ভয় করেল কখনই আ াহর সাহায আেস না,আেস আযাব। ভয়
করেত হেব একমা মহান আ াহেক। অথচ সত গাপন করাই বাংলােদেশ
রাজনীিতর িহকমেত পিরণত হেয়েছ। ভী রা পিরচয় পাে বুি মান েপ।
এিটই একিট জািতর বড় চির হীনতা। এমন জািত দূনীিতেত িবে
থম হেব
সিটই িক নয়? সত পি েদর পরাজয় দােষর নয়,অপমােনরও নয়। হযরত
ই াহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত মুহ দ (সাঃ) এর মত
নবীগণও দশা িরতও হেয়েছন। ও েদর ময়দােন নবীজী (সাঃ) িনেজ
িবপযেয়র মুেখ পেড়িছেলন। িক সবেচেয় িবপদজনক হেলা সত থেক
িবচু িত।
একা ের য িবষয়িটেক সত জেন বাংলােদেশর সকল ইসলামপি
দল ও ব ি
পািক ােনর প িনেলন এবং অেনেক াণও িদেলন,
বাংলােদশ িত ার পর স েলা িমথ া হয় িক কের? স মৃত ব ি েদর
আ াই বা তােদরেক িক ভাবেব? স সত েক গাপন করা িক যথাথ?
বাহা রী তা দশ গড়ােত বা দেশর ভূেগাল বৃি েত, ভা ােত নয়। তাছাড়া
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১২০০ মাইেলর শ ভূিম ারা িবভ পািক ােনর মত একিট দশ ভা া িক
এতই কিঠন িছল? তাছাড়া ঐিতহািসক সত হল, কান মুসিলম দশ ভা ােত
মুসলমােনর আেদৗ মহনেতর েয়াজন হয় না। েয়াজন নই একিট তীর
ছঁাড়ারও। মুসিলম রা ভা ার স কাজিট ইসলােমর িবপ শি বগ িনজ
অথ, িনজ মধা, িনজ শি ও িনজ র ব েয় কের। তারা রািজ মুসিলম দশ
ভা ার লে
কা ড যু লড়েতও। এরই মাণ হল, অখ ড আরব ভূখ ড
ভে িবেশরও বশী রা গড়ায় আরবেদর রাজপেথ সং াম করেত হয়িন।
কান যু ও লড়েত হয়িন। সা াজ বাদী শি বগ িনজ খরেচ সিট কের
িদেয়েছ। কায়েরার এক চােয়র টিবেল কলেমর খঁাচায় চািচল জদান নামক
একিট রাে র জ দয়। (িপটার ম া িফ , ১৯৮৫) তােদর ঘােড় দািয়
িদেয়েছ ধু স খি ডত মানিচ েক পাহারা দওয়ার। যােত আবার খি ডত
টুকেরা েলা জাড়া লেগ বৃহৎ কান মুসিলম রাে র জ না হয়। স
পাহারাদািরর কােজ কমিত হেল সা াজ বাদী শি বগ বার বার যু লড়েত
রাজী। মধ ােচ র নানা দেশ মািকন ও বৃিটশ বািহনীর ঘঁািট গেড় বসার
মূল কারণেতা এিট। কারণ এর মেধ রেয়েছ ইসরাইেলর িনরাপ া এবং স
সােথ তল স েদর অবাধ লু ঠেনর িবষয়। তােদর কােছ অিত
পূণ িছল
আরবেদর খি ডত মানিচে র সংর ণ।
একই কারেণ াধীন বাংলােদেশর জ
শখ মুিজবেক কান প
আ ািনক ঘাষণা িদেত হয়িন। কান দলীয় সে লন ডেক াবনাও পাশ
করেত হয়িন। মােঠ ময়দােন স জ জনমত সং েহও নামেত হয়িন। ভারত
িনজ অথ ও র - খরেচ সিট কের িদেয়েছ। ফেল সিট নয় মােসই স ব
হেয়েছ। অথচ ১৯৭১এর ৩রা িডেস ের পািক ােনর ভূিমেত ভারতীয়
বািহনীর সবা ক আ াসেনর পূেব মুি বািহনী সম বাংলােদশ দূের
থাক,একিট জলা শহর বা কান থানা শহরেকও মু করেত পেরিছল? বরং
সিট কের িদেয়েছ ভারতীয় বািহনী। আওয়ামী লীেগর নতাগণ ভারতীয়
আ য় থেক হিলক ার যােগ এেস ম ীে র আসেন বেসেছন। অথচ ব
বছর ধের ব সং াম করেত হেয়েছ পািক ান িত ার জ । অমুসিলম
সরকার পািক াতেনর িত ায় সমথণ দয়িন, একিট তীরও ছুেড়িন।
কালকাতার মত ব শহের রা ায় রা ায় যু একাকী যু লড়েত হেয়েছ
মুসলমানেদর। মুসিলম লীেগর ব ল কমীেক ােম- গে ঘুের ঘুের
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মা ষেক পািক ােনর অপিরহাযতা বাঝােত হেয়েছ। ব চারপ ও ব বই
িলখেত হেয়েছ। িবষয়িটেক িনবাচনী ই বািনেয় এ জ
ভাটযুে নামেত
হেয়েছ। এবং স যুে িজতেতও হেয়েছ। অথচ নয় মাস পূেব অ ি ত ৭০এর িনবাচেন আওয়ামী লীগ শত শত িমিটং িমিছল কেরেছ, িক
াধীন
বাংলােদেশর কথা মুেখ আেনিন। এ ই েত কান িনবাচনী যু লেড়িন।
পািক ান আে ালেনর ায় তােদর কান গণসংেযাগ আে ালনও করেত
হয়িন। এমনিক ২৫ শ মােচও স কথা কাে
ঘাষণা দয়িন। অথচ
পািক ান থেক িফের ১৯৭২ এর ১০ই জা য়ািরেত সাহরাওয়াদী উ ােনর
জনসভায় শখ মুিজব জার গলায় বলেলন,
“ াধীনতা সং ােমর
থেক।”

একা র থেক নয়,

কেরিছলাম সাতচি শ

অথাৎ পািক ান ভা ার আসল উে
িট সযে গাপন রেখ িতিন রাজনীিত
কেরেছন। অথাৎ রাজনীিত কেরেছন মুেখাশ পেড়। মুেখ এক কথা আর মেন
িছল আেরক কথা। মুেখাশ পেড় িতিন তৎকালীন পূব পািক ান সরকােরর
ম ী হেয়েছন, কারআেনর কসম
খেয় পািক ান র ার শপথ
িনেয়েছন,পািক ান িজ াবাদ িন িদেয়েছন এবং পািক ােনর ঝা ডা উিড়েয়
সরকাির গািড়েতও চেড়েছন। এসবই িছল সাধারণ মা ষেক ধাকা দওয়ার
জ । ১৯৬৮ সােল আগরতলা ষড়য মামলায় তার িব ে ভারেতর সােথ
পািক ান ভা ার ষড়যে র অিভেযাগ উেঠিছল। িক আদালেত িতিন সিট
অ ীকার কেরিছেলন। স মামলােক িমথ া বেল কারামুি র দাবীও
তুেলিছেলন। পািক ােনর িবখ াত আইনিবদ এবং সােবক আইন ম ী জনাব
এ, ক, াহীেক উিকল িহেসেব লািগেয়িছেলন আগরতলা মামলা য িমথ া
সিট মাণ করার জ । ফেল
উেঠ,একা েরর যুে র জ
ক দায়ী?
িবপুল াণনাশ ও স দহানীর জ ই বা ক দায়ী? সবসাধারণেক িতিন তার
মেনর গাপন কথািট কন িনবাচনকােল বলেলন না? গণতাি ক রাজনীিতর
এিটই িক মূলনীিত নয়? সিট বলেল হয়েতা িতিন িনেজ জেল যেতন, িক
দশবাসী তা বঁাচেতা ভয়ানক যু থেক।
যু সবসময়ই আ ঘািত, যুে নামেল িনজ িপতা বা ভাইেকও কউ
ছােড় না। ইিতহােসর ব যুে ব িপতা ও ব ভাই িনহত হেয়েছন আপন
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পু ও আপন ভাইেয়র হােত। সাহাবােদর হােত সাহাবা িনহত হেয়েছন।
১৯৪৭ থেক শখ মুিজব িক সংেগাপেন ভারতীয়েদর সােথ িনেয় এমন
একিট াতৃঘািত যুে র
িত িনি েলন যা িতিন ১৯৭২এর জা য়ািরেত
এেস বলেলন? িতিন িক জানেতন না,পািক ান ভা ার এমন চ া হেল যু
অিনবায। বাংলােদেশর াধীনতা ল হেল স ই েত ১৯৭০এর িনবাচনজয় জ রী িছল। পািক ােনর জনগণ ও সনাবািহনী তখন সিটেক গণরায়
েপ বুঝেত পারেতা। জনগণ াধীনতার পে িনবাচেন রায় িদেল তখন
সবাই সিট মেন িনত। ফেল সৃি হেতা না একা র- পরবতী াধীনতার
প - িবপে র িববাদ। যমনিট হয়িন পািক ান িত াকােল। দশ বঁেচ
যত ভয়াবহ র
য় থেক। পািক ান বঁাচােনার ওয়াদা িদেয় িনবাচন িজেত
ভারতীয় অ হােত যু
করেল অেনেকই য সিটেক গা াির বলেব তা
িনেয় িক কান সে হ িছল? পািক ােনর সনাবািহনী দশভা ার এমন
েচ ার িব ে য যু করেব সিট িক শখ মুিজেবর অজানা িছল? িতিন িক
জানেতন না য পািক ান ভা ার এমন মু েত সেদেশর সনাবািহনী িন য়ই
ডুগডুিগ বাজােব না? য কান মুসিলম সিনক দেশর এমন াি লে যুে র
জ
কারআন হােত িনেয় শপথ নয়। িনজ দেশর ঐক ও অি
িবপ
হওয়ার এমন মু েত য কান নীরবতা বা িপছুটান দওয়ােক দশে িমক
সিনক মা ই গা াির ভােব। শখ মুিজব না হয় স কসেমর কথা বমালুম
ভূেল যেত পােরন,িক সবাই িক তা পােরন? একিট দেশর সনাবািহনীর
িব ে যুে নামেল অব া য কতটা র া য়ী হেত স শ িক মুিজেবর
িছল? এমন িক িনেরাদ চ চৗধুিরর মত ভারতীয় বুি জীবীও এমন উে াগ
য বাংলােদেশর সাধারণ মা েষর জীবেন ভয়ানক িবপদ ডেক আনেব স
িশয়াির বার বার িদেয়িছেলন। কালকাতা থেক কািশত িহ ান া ডাড
পি কায় তার স িনব েলা স সময় ছাপাও হেয়েছ। িনেরাদ চৗধূরীর
অিভেযাগ িছল, আওয়ামী লীেগর নতােদর ইিতহাস ান নই। সামিরক
অিভযান কােক বেল এবং সিট কত ভয়ানক সিট উ র- ভারতীয়রা বার বার
দেখেছ। কারণ সপাহী িবে াহসহ বৃিটশ িবেরাধী নানা িবে াহ সখােন
হেয়েছ। বৃিটশ বািহনীর পদভাের সখানকার জনপদ িল বার বার কি ত
হেয়েছ। ব হাজার মা ষেক বৃিটশ বািহনী হত া কেরেছ। লািঠর মাথায় লাশ
ঝুিলেয় স িলেক পঁেচ পঁেচ িনঃেশষ হেত িদেয়েছ। অথচ স যু েলা িছল
ঔপিনেবিশক শাসেনর িব ে
ায াধীনতা যু । অথচ বাংলােদেশ স
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প অিভযান পূেব হয়িন। ােম- গে কান কােল িমিলটাির ঢুেকিন। ফেল
এসব নতারা কখনও দেখিন সামিরক অিভযান বলেত িক বুঝায়। না জানার
কারেণই তারা একা ের একিট সনাবািহনীেক ােম- গে ডেক আেন।
একা ের িনবাচেন আওয়ামী লীগ িজেতিছল। িক সিট পািক ান
থেক িবি তার পে গণরায় িছল না। িনবাচন হেয়িছল সংিবধািনক ই
িনেয়। িনবািচত সংসদ সদ েদর উপর অিপত দািয় িছল পািক ােনর জ
একিট সংিবধান তরী করা, দশ িবভাজেনর িস া নওয়া নয়। শখ মুিজব
য লগ াল ম ওয়ােক দ খত কের ৭০- এর িনবাচেন অংশ িনেয়িছেলন
তার শ িছল িনবাচেনর পর িনবািচত সদ েদর থম কাজ হেব দেশর
জ নতুন শাসনত তরী করা। শাসনত রিচত হওয়ার পর তারা পােব
শাসন মতা। িক শখ মুিজব িব াসঘাতকতা কেরেছ িনেজর া িরত
দিলেলর সােথ। তার দেলর িনবাচনেক ঘাষণা কের বাঙালীর াধীনতার
পে রায় েপ। অথচ তার দেলর িনবাচিন মিনেফে ােত কাথাও
াধীনতার কথা তুেল ধরা হয় িন। জনগণেক স িবষেয় ওয়াদাও দওয়া
হয়িন। তাছাড়া কান দেশর সংখ াগির জনগণ সংখ ালঘুেদর থেক
আলাদা হয় না। আলাদা হয় হওয়ার দাবী তােল তারা যারা সংখ ালঘু।
তৎকালীন পূব পািক ােনর আলাদা হওয়ািট িছল তাই ইিতহােসর রীিত
িব । তাছাড়া িনবাচেন িবজয়ই বড় কথা নয়। িহটলােরর সৃি হেয়িছল
িনবাচেনর মধ িদেয়ই। িনবাচেনর উপর ভাব ফেল ব িবষয়। ফেল
ফলাফল িভ তর হয় ায় িতবছর। আওয়ামী লীগ তাই ১৯৭০ িজতেলও
এখন বার বার হারেছ। তাই িনবািচতেদর উপর দেশর ভূেগাল পা ােনার
দািয় িদেল তােত সমূহ িবপদ আেছ। এ িবষেয় মুসলমােনর কােছ
অিধকতর
পূণ হেলা কারআেনর িনেদশ। পালােমে টর শতকরা ১০০
ভাগ সদ ও ভাট িদেয় মদ পান, পিততাবৃি ও সূেদর ায় পাপেক হালাল
করেত পাের না। তমিন হালাল েপ ঘাষণা িদেত পাের না একিট মুসিলম
দেশর িবভি েকও।
একজন ভারতীয় িহ র কােছ তার দেশর সংহিতর র া যখােন
রাজনীিত, মুসলমােনর কােছ সিট ইবাদত। দেশর িবভি ও িব তা
সখােন হারাম। ফেল িনবািচত পালােম ট সদ হেয়ও স পাের না দশেক
িব য় কের িদেত। জনগণ কান িনবািচত দলেক বা স দেলর সদ েক এ
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অিধকার দয় না। আওয়ামী লীগেক দয়িন একা েরও। এমনিক আওয়ামী
লীগ জনগণ থেক স লে
ভাটও চায়িন। মুসলমােনর কােছ হণেযাগ
হওয়ার জ সংসেদর িস া েক তাই কারআন- হািদস ও ইসলািম মূল েবাধ
স ত হওয়ািটও পূবশত। নইেল মুসলমান সিট মানেব কন? স জ
তােদর িপছেন যু ই বা লড়েব কন? বরং এমন আ ঘািত পদে েপর জ
িনবািচত সরকােরর সােথও মুসলমােনর লড়াই য অিনবায তা িনেয় সে হ
আেছ িক? মুসিলম দেশ অসংখ সূদী ব ংক,অগিণত পিততাপ ী ও মেদর
দাকােনর অথ এই নয় য স িল হালাল বা বধ। তমিন মুসিলম িবে র
ব ধা িবভ খি ডত মানিচ দেখ িক বলা যায় এিটও কল াণকর ও
ইসলাম- স ত? ব তঃ বাংলােদশ সৃি র লে
ভারেতর আ হিটই িছল
মূল। শখ মুিজব ব ব ত হেয়েছন দাবার িট িহসােব। কৃত নতারা
পূণ রাজৈনিতক িস াে র ব াপাের জনগণেক সােথ নয়, অথচ িতিন
সােথ িনেয়েছন ভারতীয়েদর। িনেজর মেনর কথািট তাই িতিন জনগণেক না
বেল বেলিছেলন িদি র নতােদর। এবং সিট সাতচি েশই। বাংলােদশীেদর
বেলিছেলন ১৯৭২এর ১০ই জা য়ািরেত। তার ল িছল ভারতীয়েদর হােত
সানার ফসল তুেল দওয়া এবং িদেয়িছেলনও। এেত ভারেতর লাভ হেয়েছ
নানা ভােব।
এক. পািক ান ভা ায় তােদর ধান শ র শি হানী হেয়েছ।
ই. হােতর মুেঠায় পেয়েছ বাংলােদেশর
দেশর বাজার।
িতন. অ গত রাজৈনিতক নতা- কমীেদর
বাংলােদেশর অভ রীণ রাজনীিত।
চার. িবে র সববৃহৎ মুসিলম রা
িবে ইসলােমর পুনঃজাগরণ।

ায় িবে র স ম বৃহ ম একিট

ারা

ভািবত করেত পেরেছ

ংেসর মধ িদেয় দূবল করেত পেরেছ

আর এ িল িক ভারেতর জ কম িবজয়? িসিকেমর নতারা একই
খলা খেলেছন িনজ দেশর জনগেণর সােথ। তারাও িনেজেদর মেনর
গাপন কথািট জনগণেক না বেল িবপুল ভােট িনবািচত হেয়িছেলন। িক
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িনবািচত হওয়ার পর সংসেদ বেস পুরা দশেক তুেল িদেয়েছন ভারেতর
হােত। আর সােথ ভারতীয় সনাবািহনী িসিকম রাজার াসাদ িঘের ফেল।
স কােজর জ তারা পূব থেকই যন
ত িছল। ভারতীয় অেথ য লে
তারা িতপািলত হেয়িছেলন সিটই তারা সিদন ষাল আনায় ভারেতর ঘের
তুেল িদেয়িছেলন। আর এসবই হেলা িতেবশী দশ িলেত ভারেতর িবশাল
অংেকর রাজৈনিতক পুঁিজ িবিনেয়ােগর ফল। এবং সিট আজও চলেছ
বাংলােদেশ।

সমথণ কেরন। িবিণমেয় িতিন কাি েরর মুখ ম ী হন। স সময় কাি েরর
জনি য় নতা চৗধুির গালাম আ াসেক কারা
করা হয়। কারণ িতিন ও
তঁার দল মুসিলম কনফাের কাি েরর পািক ােন যাগ দওয়ার প নয়।
শখ আ ু াহ স সময় কাি ের জনি য় িছেলন। তােক শের কাি রও বলা
হত। িক এখন তঁার কবরেক ভারতীয় সশ বািহনীেক পাহারা িদেত না। এ
ভেয়, না জািন করেরর অস ান না হয়। এখন তঁার জ ও মৃতু িদবস পালন
হয় শপুি িলকা পুড়ােনার মধ িদেয়।

ইিতহােসর সত েক ধামাচাপা দওয়ার চ া িনতা ই বুি হীনতা।
কারণ, সত ধামাচাপা দওয়ার িবষয় নয়। বরং শি বােড় এর চাের। এবং
এ পেথই বােড় সত পি েদর ই ত। সত গাপন করেল বরং শ প স
িবষেয় রঙ- চঙ চিড়েয় নানা প িমথ া বেল। বাংলােদেশ সিটই হেয়েছ।
ইসলামপি রা তােদর একা েরর ভূিমকা িনেয় মুখ ব রেখেছ। আর ঘাদানী
বুি জীবী ও বাকশালী রাজনীিতিবেদরা তােদরেক নারী ধষণকাির এবং
পাক- সনােদর নারী সরবরাহকাির েপ িচি ত করেছ। এভােব িষত ও
িবষা কেরেছ নতুন জে র চতনা। অপর িদেক ইসলামপি ব নতাকমীর ধারণা, িনবাচেন তােদর বার বার পরাজেয়র কারণ, একা ের তােদর
বাংলােদশ িবেরাধী ভূিমকা। ফেল তােদর িব াস, স ভূিমকার কথা না বলাই
ভাল। অথচ ধারণািট অসত । বরং ভারত থেক আগত িবপুল সংখ ক
মাহািজর অধু িষত সীমাে র জলা িলেত ঘটেছ এর উে ািট। তাছাড়া
দেশর ইসলােম অি কারপূণ জনগেণর কােছ এিট মূল বান স েদ পিরণত
হেত পারেতা। কারণ য প ান- ইসলািমক চতনা সাতচি েশ বাংলােদেশ
ব াপক রাজৈনিতক িবজয় এেনিছল স চতনা এত সহেজ হাওয়া হেয়
যাওয়ার নয়। দেশ কারআন চচা িদন িদন বেড় যাওয়ার কারেণ বরং স
চতনা আবার বগবান হে । কা ীের শখ আ ু াহর পিরনিত থেক
তােদর িশ া নওয়া উিচত। শখ আ ু াহ িছেলন শখ মুিজেবর মতই
স লার, িব াস করেতন না ি জািত তে । ১৯৪৭ য় পািক ােন কাি ের
যাগ দওয়ার েযাগও িছল। কারণ কাি েরর শতকরা ৮০ ভাগ অিধবািস
মুসলমান। িক শখ আ ু াহর ব ু িছল কংে স ও তার নতা নেহ র
সােথ। ১৯৪৭ য় কাি েরর িহ রাজা কাি েরর ভারেত যাগ দওয়ার পে
িস া নয়, শখ আ ু াহ ও তার দল াশনাল কনফাের স িস া েকই

বাংলােদেশ ইসলামী দল িলর িনবাচনী পরাজেয়র কারণ, তােদর
নানািবধ পশাগত, িশ াগত ও রাজৈনিতক অেযাগ তা। তারা যিদ একা ের
আওয়ামী লীেগর সােথ কঁােধ কঁাধ িমিলেয় পািক ান ভা ার কােজও নামেতা
তবুও এ ধরেণর অেযাগ তা িনেয় িনবাচেন িবজয়ী হওয়া অস ব িছল।
ইসলামপি রা পািক ােনও িজতেছ না একই কারেণ । ল ণীয়,
বাংলােদেশর ইসলামপি দল ও বুি জীবীগণ এখনও পির ার কের বেলিন,
কন তারা ৭১- এ অখ ড পািক ােনর প িনল। কান কান দল তা ৭১- য়
তারা য বাংলােদশ সৃি র িব ে িছল সিটও অ ীকার করেত চায়। ধু
তাই নয়, ইসলামপি দেলর কান কান নতা ও কমী একা ের পািক ােনর
প
নওয়ার জ
কাে
মাফ চাওয়ার পে । বাংলােদেশর
ইসলামপি েদর এিট এক বড় রকেমর আদিশক পরাজয়। আর এর কারণ,
বুি বৃি ক ে তােদর িনদা ন িবরতা। অেনেকর চতনা রাজ ািবত
হেয়েছ স লার দশেন। ফেল তারা জােয়জ বলেছ জাতীয়তাবাদেকও।
প ান- ইসলািমক চতনার কথা নেল এেদর অেনেক বরং িবি ত হয়। অথচ
একা েরর ভূিমকা িনেয় সিঠক অব ানিট তুেল ধরেল তারা দশজুেড় অ তঃ
একটা আদিশক পিরচয় পত। তাছাড়া একা ের পািক ােন অখ ডতায়
সমথন দওয়ািট বাংলােদেশর আইেন কান অপরাধও নয়। কারণ স সময়
পািক ােনর নাগিরক েপ স দেশর অখ ডতায় সমথন দওয়া বা তার পে
কাজ করা িবে র কান আইেনই দাষনীয় িছল না। একই কারেণ ১৯৪৭এর
পূব পয য সব কংে সকমী অখ ড ভারেতর পে এবং পািক ােনর
িব ে কাজ কেরিছল তােদর কান নতা বা কমীেক শাি দওয়া হয়িন।
একিদেনর জ ও কাউেক কারা
করা হয়িন। কংে সকমীেদর িনমূেল
িনমূলকিমিটও গড়া হয়িন। বরং কংে সী নতারা াধীন পািক ােন পূণ
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াধীনতার সােথ রাজনীিতর অিধকার পেয়েছন,সংসেদর সদ হেয়েছন
এবং অেনেক ম ীও হেয়েছন। অথচ আওয়ামী লীেগর আজও অিবরাম
আ ার, পািক ােনর প নওয়ার কারেণ ইসলামী দল েলােক িনিষ করেত
হেব এবং িনমূল করেত হেব তােদর নতােদর। একা ের মতায় এেস
আওয়ামী লীগ তাই সকল ইসলামী দলেক িনিষ কেরিছল। কারা
কেরিছল তােদর নতােদর। এমনিক অেনেকর নাগিরক ও কেড় িনেয়িছল।
জ গত নাগিরক অিধকার িদেতও তার রািজ িছল না। তারা য কতটা
দানবীয় ও ববর, এ হল তার মাণ।
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তারা বাংলােদেশর মা েষর াধীনতার পে িছেলন যমন একা র- পূেব,
তমিন একা র- পরবতীেতও। ফেল বাংলােদেশর াধীনতার র ায়
শাসেন অংশ িনেত তােদর কান প অ িবধা হয়িন।

অথচ ইিতহাস সা , বাংলােদেশর সবেচেয় বড় িতিট হেয়েছ
আওয়ামী লীেগর মতায় যাওয়ায়। আওয়ামী লীেগর ৪ বছর মতায়
থাকায় বাংলােদেশর য িত হেয়িছল তা ইিতহােসর অ সমেয় কেয়ক
যুেগও হয়িন। সীমা খুেল িদেয় তারাই দশিটেক ভারতীয় বাজাের পিরণত
কের। িসেয় দয় দেশর িশ ও অথনীিতেক। কাের ী নাট ছাপেত
িদেয় ভারতেক েযাগ কের দয় কেয়ক ণ অিধক নাট ছেপ হাজার হাজার
কািট টাকার স দ লু ঠেনর। অথচ একা ের পািক ােনর অখ ডতার প
িনেয়েছন এমন ব ি র ধানমি বা
িসেড ট হওয়ায় বাংলােদেশর
অথনীিত, াবেভৗম বা াধীনতা িবপেদ পেড়িন। এর মাণ শাহ আিজজুর
রহমান এবং আ ুর রহমান িব াস। শাহ আিজজুর রহমান একা ের
পািক ােনর পে কথা বলেত জুলিফকার আলী ভূে ার সােথ জািতসংেঘ
িগেয়িছেলন। পরবতীেত হেয়েছন বাংলােদেশর ধানম ী। সংসদ িনবাচেন
িতিন িনজ জলা ি য়া থেক িবপুল ভােট িনবািচত হেয়েছন। পািক ােনর
পে ভূিমকা িনেয়িছেলন আ ুর রহমান িব াস। স অপরােধ শখ মুিজব
তােক কারা ও কেরিছেলন। অথচ িতিন বার বার িনবািচত হেয়েছন
বিরশাল থেক। পরবতীেত িসেড টও হেয়েছন। িক তােত সামা তম
িত হেয়েছ িক বাংলােদেশর? বৃহ র খুলনার িতন- িতনিট আসেন এক
যােগ িনবািচত হেয়েছন মুসিলম লীগ নতা আ ুস সবুর খান। এভােব
িনবািচত হেয়েছন তােদর মত আেরা অেনেক। াধীনতার একমা
ইজারাদার ভােবন এমন আওয়ামী াথীগণ শাচনীয় ভােব পরািজত হেয়েছন
তােদর কােছ। আওয়ামী লীগ যতই াধীনতার শ বেল িচি ত ক ক না
কন জনগণ তােদরেক িম ভেবেছ। ফেল িবপুল ভােট িনবািচতও কেরেছ।

আ সমপেণ আ স ান বােড় না। বােড় আ
তা। বােড়
অপমান। এবং স আ সমপণ কােদর কােছ? সমােজর িশকড়হীন
ভারতিনভর িকছু আ িব ীত ঘাদানী বুি জীবী ও বাকশালী রাজৈনিতক
নতােদর কােছ? এরা িনেজরাই তা রাজনীিতর পরািজত শি । ভী তায়
ব ি ও দেশর কান কল াণ নই। য সাহস িনেয় দেশর ধমশূণ
লার প ইসলাম ও মুসলমানেদর িব ে কথা বেল স প সাহস
িনেয় ইসলােমর প শি যিদ ময়দােন নামেতা তেব াধীনতার প িবপে র এ িবতক ব আেগই িবলু হত। এখন জাগরেণর সময়।
মুসলমানগণ জাগেছ িবে র সব । স লািরজেমর িত া য মুসিলম
দশিটেত সব থম ঘেটিছল স তুরে র মািটেতই সিট এখন মুখ থুবেড়
পেড়েছ। ব দেশর ব ল মুসলমান এখন ইসলােমর িবজেয় অকাতের
অথ ও র িদে । লড়াই করেছ িবে র সবেচেয় বৃহৎ শি র িব ে ।
আমরা িক সাহিসকতার সােথ িনেজেদর ইিতহাস িনেয় সত কথা েলাও
বলেবা না? অথচ সাহিসকতাই ইসলােমর বড় িশ া। হযরত মুসা (আঃ)
িফরাউেনর রাজ াসােদ সত কথা েলা িনভেয় বেলিছেলন। ইসলাম ভী ও
কাপু ষেদর জ আেসিন। দেশর চলমান রাজৈনিতক ও সাং ৃিতক ােত
ভেস যাওয়া গালামেদর জ ও আেসিন। আ াহর কােছ হণেযাগ হওয়ার
িবষয়িটই মূল,বা াহর কােছ নয়। অথচ ভাটার বজার হেব, এমিপ বা ম ী
হওয়া কিঠন হেব এ ভেয়ই অেনক ইসলািম দেলর নতা সত কথা বলেত
ভয় পায়। এিট িক ঈমানদাির? ম ী , সংসদ সদ পদ ও নানা প
ইহজাগিতক কল াণ- িচ া যােদর রাজনীিতর ধান িবষয় এ ভয় একমা
তােদর। এমন ইহজাগিতকতাই তা স লািরজেমর মূল কথা। অথচ
অিতশয় পিরতােপর িবষয়, স প ইহজাগিতক লাভ লাকসােনর িচ া
ঢুেকেছ বাংলােদেশর কান কান ইসলািম দেল। ফেল তারা কথা বেলন
আেখরাত বা ইসলােমর া ত িশ ার িদেক চেয় নয়, বরং িনবাচেন
ভাট াি ও রাজৈনিতক িত ােক িহসােব রেখ। এভােব স লািরজম
ঢুকেছ ইসলািম দেল।
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কথা হেলা, এমন স লারাইজড ইসলািম দেলর মতালােভ
মুসলমােনর কল াণ আেছ িক? িহকমেতর কথা বেল িক এমন ইহজাগিতক
লাভ- লাকসােনর রাজনীিতেক জােয়জ করা যায়? বাংলােদেশর মািটেত
স লািরজেমর হেল পড়া দয়ােল এখন শ ধা া দওয়ার সময়। এেত
িড়েয় যােব এর অি । ইহজাগিতকতা বা স লািরজেমর মাহ থেক
মুি িদেত না পারেল ধু এ িনয়ায় নয়, পরকােলর মুি ও অিচ নীয়।
কারণ ইহজাগিতকতায় মৃতূ ঘেট আ াহ ও পরকােলর ভয়। তখন ব ি ,
সমাজ ও জািত ভােস ব ি াথ, গা ীয় বা ভাষা ও বণগত ােথর ু তায়।
তখন
হারায় উ াহর কল াণ িচ া। িনজ ােথ তখন অ ভাষা ও অ
ভাষার মুসলমানেদর হত া বা তােদর ঘরবািড়, দাকানপাট ব বসা বািণজ
দখেলর
ায় জঘ
পাপকমেকও উৎসবেযাগ মেন হয়। ১৯৭১ এ
বাংলােদেশ তমন পাপকমই মহাধুমধােম হেয়েছ। কেয়ক লাখ অবা ালী
পিরবারেক নদমার পােশ বি েত পািঠেয় তােদর বািড় েলােক দখল করা
হেয়েছ। সাতচি েশ কান কংে সী পিরবােরর বািড় এভােব দখল কের
তােদরেক বি েত পাঠােনা হয়িন। আেরা ল ণীয় হেলা, বাংলােদেশর
ইিতহােস ববরতার য নব ইিতহাস রিচত হেলা তারও কান িতবাদ উঠেলা
না দেশর বুি জীবী ও রাজৈনিতক মহল থেক। দেশর বুি জীবী ও
রাজনীিতিবদগণ য কতটা মানবতাশূণ ও িহতািহত ানশূণ এিট হেলা
তারই ল নিজর। একা র- পরবতী সরকারও য কতটা বৃ কবিলত
িছল সিটর মাণ তারা রেখেছ স জবর দখলেক বধতা িদেয়। এভােব
ঘের ঘের পােপর বীজ বপন করা হেয়িছল পাপেক
য় িদেয়। সিদন য
বীজ বপন করা হেয়িছল ব তঃ সিটই পরবতীেত দূনীিতর মহী েহ পিরণত
হয়। দশিটেক পঁৗেছ দয় নীেত িবে র থম ােন। রাজৈনিতক দেলর
কমী ও নতারা দলেবঁেধ তখন দ বৃি েত নেমিছল। কান ব বসা- বািণজ ,
চাষাবাদ বা চা িরবাকির না কেরও তারা ব ঘরবািড়র ও দাকানপােটর
মািলক হেয়েছন। অবা ালী ও পািক ানপি েদর ল ািধক ঘরবািড় ও
দাকানপাট তােদর দখেল গেছ। জবরদখলকাির িতিট পিরবার পিরণত
হেয়েছ দূনীিতর ই িটিটউশেন। ফেল ঘের ঘের বেসেছ পােপর পাঠশালা।
অথচ নীিত ও িশ ার জ
থেম যিট চাই সিট হেলা নীিতস
পিরবার। পিরবারই হেলা
িশ ালয়।

ইসলােমর াথিমক যুেগ সাহাবােয় করাম, তােবয়ীন ও তােবতােবয়ীেনর ায় মানব জািতর ইিতহােসর সবেচেয় সরা মা ষ েলা সৃি
হেয়িছল কান িব িবদ ালয় থেক নয় বরং স আমেলর মুসিলম পিরবার িল
থেক। তখন িব িবদ ালয় দূের থাক, ুলই বা িছল কয়িট? তখন ঘের ঘের
বেসিছল িবদ ালয়। ফেল কেয়ক দশেকর মেধ সৃি হেয়িছল িবে র সবে
সভ তার। অথচ ভাল মা ষ গড়ার স প ই িটিটউশন স াসী রাজৈনিতক
নতা, বাড়ী দখলকাির বৃ ক াডার বা ঘুষেখার চা িরজীিবর ঘের গেড় উেঠ
না। এমন ঘের বেড় উেঠ পাপাচাির বৃ । এেদর নামায- রাযা বা ইবাদত
বে গীর মূল আেছ িক? ইবাদত কবুল হওয়ার জ পূব শ হল হালাল
বাস ান ও হালাল রেযক। জবর দখল করা বাড়ীেত জায়নামায িবিছেয় সারা
রাত নামায পড়েলই িক স নামায কবুল হয়? ডাকািতর অেথ যমন
দানখয়রাত হয় না, তমিন নামাযও হয় না অ ায়ভােব দখল করা বাড়ীেত।
িক
স লািরজম বা ইহজাগিতকতায় অিত অ াসি ক হেলা নীিত
নিতকতার এ
পূণ িবষয়। ইসলােমর এ নীিত তােদর কােছ
সা দািয়কতা। অপর িদেক স লািরজম বা ইহজাগিতকতায় যিট জ নয়
সিট হেলা ভাগবাদী এক চরম উ াদনা। স উ াদনায় ধমশূণ ব ি তখন
অপেরর পেকেট, স েদ বা ই েত হাত দয়। নােম নারী অপহরণ ও
ধষেণ। এমনিক াণনাশও কের। এমন দূবৃি েত সফল হওয়ােক স জীবেনর
বড় অজন মেন কের। উৎসবেযাগ ও মেন কের। এরাই অিফস- আদালেত
ভ েবশী ডাকাত এবং রা া বা মহ ার স াসী ক াডার।
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বাংলােদেশ আজ যারা স াস, নাির ধষণ ও দূনীিতেত নেমেছ তারা
কান জংগেল বেড় উেঠিন, বরং পিরচযা ও িতপালন পেয়েছ এ প
পিরবার িলেত। কারণ য পিরবার বেড় উেঠেছ অে র ঘরবািড়,
দাকানপাট, চাকির, ব বসা- বািণজ জবরদখল করার মধ িদেয় সখােন
নীিত, সং ৃিত ও চির পিরচায পায় িক? বাংলােদেশর স লার প িট
তাই রাজৈনিতক িবপযেয়র পাশাপািশ সামািজক ও নিতক িবপযয় ডেক
আনেছ। ফেল জ িনেয়েছ দশিবনাশী এক চরম অপশি েত। অথচ এরাই
িনেজেদরেক াধীনতার প শি
েপ তুেল ধরেছ। ঘাষণা িদে
আেরকিট মুি যুে র যার মধ িদেয় িনমূল করেত চায় ইসলািম চতনার
লাকেদর। এমন একিট যুে তারা েযাগ পােব িবপ শি র গৃহ ও
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ব বসা- বািণেজ নতুন ভােব হত াকা ড ও লুটপােটর। একপাল ুধাত বৃ
এজ অধীর আ েহ বেস আেছ। তারা ভাবেছ, এেত দেশর ভােগ যাই
হাক তােদর ভােগ িবশাল পিরবতন ঘটেব। ফেল একা েরর পর যভােব
অ সমেয় তারা দশিটেক তলাহীন ঝুিড়েত পিরণত কেরিছল স অব ায়
আবার িফিরেয় িনেত চায়। এভােব জ িদেত চায় স ােসর আেরক
সয়লােবর। স াস ও সীমাহীন দূনীিতর কারেণ আ জািতক মহেলই িক কম
অপমান জুেটেছ? আ েন বািড় পুড়েল স দূঘটনােত সবাই সমেবদনা
জানায়। িক দূবৃ
েপ পিরচয় পেল িক ই ত থােক? জল ােস ভেস
যাওয়ােত বা িভে ল মা েষর মৃতু েত বাংলােদেশর মা েষর তমন
অস ান িছল না। িক িব জুেড় অস ান বেড়েছ দূনীিতেত িবে বার বার
থম হওয়ায়। অথচ বাংলােদেশর ইিতহােস এসব ব থতার কান িববরণ
নই। য ব ি আ হত ার লে িবষপােন উ ত তার কােছ
হারায়
জীবেন ব থতার কারণ েলা খুঁেজ বর করার ায়
পূণ িবষয় েলা।
হারায় স ব থতা থেক মু্ি র িচ াও। তার ব তা তখন
আ িবনােশ। তমিন অব া একিট আ িবনাশী জািতরও। বাংলােদেশর
ইিতহােস িবেশষ কের একা েরর ইিতহােস এজ ই িনেজেদর অতীত
আ ঘািত কমকাে ডর িববরণ নই।
_________________________
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অধ ায় ২০: আসল েপ শখ মুিজব ও আওয়ামী লীগ
শখ মুিজেবর আসল প কাশ পায় ১৯৭১- এর পর। পািক ান িবেরাধী
আে ালেনর ধু জােল িতিন তার আসল চির ব লাংেশ লুিকেয় রাখেত
পারেলও সিট বঁাধ ভা া জায়ােরর ায় কাশ পায় বাংলােদেশ িত ার
পর। ১৯৭০ সােলর ৭ই িডেস ের অ ি ত হেয়িছল পািক ােনর জাতীয়
পিরষেদর িনবাচন। স িনবাচেনর া ােল শখ মুিজর ২৮ শ অে াবর
জািতর উে ে
রিডও ও িটিভ ভাষণ দন। স ভাষেণ িতিন ব অসত
কথা বেলন। তার একিট নমুনা, “তদানী ন মতাসীন দল (পািক ান
মুসিলম লীগ) সম
দশেক একদলীয় রাে পিরণত করার য েচ া
চািলেয়িছল, সই হীন েচ ার িব ে
েখ দঁাড়ােনার জ ই আমােদর
মহান নতা হােসন শহীদ সাহরাওয়াদীর নতৃে আওয়ামী লীগ িতি ত
হয়। এ ভােবই আমরা পািক ােন গণত
িত ার আেপাষহীন সং াম
কির।”-(২৯ অে াবর ১৯৭০, দিনক পািক ান, ঢাকা) এ তথ িট িছল স ূণ
িমথ া। সত হল, পািক ান মুসিলম লীগ কখনই দশেক একদলীয় রা
করার চ া কেরিন। তার মাণ, পািক ান িত ার মা কেয়ক বছেরর মেধ
যখন আওয়ামী লীগ িতি ত হয় তখন মুসিলম লীগ সরকােরর প থেক
এই নতুন দলিটর িত ায় কান প বাধাই সৃি করা হয়িন।
পািক ান কান কােলই একদলীয় রা িছল না। স দেশর কান
গণতাি ক সরকার দূের থাক, এমন িক কান সামিরক সরকারও এমন িস া
নয়িন। ধু আওয়ামী লীগ কন, আেরা ব দল আওয়ামী লীগ িত ার পূব
থেকই পািক ােন কাজ করিছল। এমন িক য কংে স পািক ান সৃি র
চ ড িবেরাধীতা কেরিছল স দলিটরও াধীন ভােব কাজ করার পূণ
অ মিত িছল। সংসেদ এ দলিটর সদ ও িছল। পািক ান িত ার পর
দশিটর য গণ- পিরষদ তথা পালােম ট গঠন করা হয় তার সদ রা
িনবািচত হেয়িছেলন ি িটশ সরকােরর অধীেন অ ি ত ১৯৪৬ সােলর
িনবাচেন। স গণপিরষদ থেক কংে স দলীয় সদ েদর সদ পদও হরণ
করা হয়িন। ব দলীয় রাজনীিত চেলেছ আইউব ও ইয়ািহয়া খােনর
আমেলও। খাদ আওয়ামী লীগও স ব দলীয় রাজনীিত থেক পুরা ফায়দা
িনেয়েছ। ১৯৫৪ সােল মুসিলম লীেগর শাসনামেল তৎকালীন পূব পািক ােন
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য িনবাচন অ ি ত হয় সিট িছল অিত অবাধ ও িনরেপ িনবাচন। মুসিলম
লীেগ স িনবাচেন চ ড ভােব হের িগেয় মান কেরিছল, তারা িনবাচনী
ফলাফলেক ভািবত করার কান চ া কেরিন। স ধরেনর িনবাচন
অ ােনর েযাগ আওয়ামী লীগ তােদর শাসনামেল কান কােলই দয়িন।
একদলীয় রাজনীিতর
পািক ান ভে যাওয়ার পর এবং সিট
বাংলােদেশ। সিটও য়ং শখ মুিজেবর হােত। এবং সিট বাকশাল িত ার
মধ িদেয়। ফেল মাণ মেল, শখ মুিজব ১৯৭০- এর িনবাচেনর
িটই
কেরিছেলন ঢাহা িমথ া কথা রটনার মধ িদেয়।
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বল িব াস রােখ তারা স সবে
বাঙালীেক আজীবেনর জ
িসেড ট করেত চাইেব তােতই বা িব েয়র িক আেছ?

য

বাংলােদশ িত ার পর শখ মুিজব আিবভূত হন একজন রাচাির
ফ াসীবাদী নতা েপ। ধু বাংলােদেশর ইিতহােসই নয়, ধু সম
উপমহােদেশর ইিতহােস িতিনই থম নতা িযিন একদলীয় শাসেনর ঘাষণা
দন। এমন রাচাির প িতর িত া পািক ােন যমন কান কােল হয়িন;
ভারত, ীলংকা ও নপােলও হয়িন। সািভেয়ত রািশয়া, পূব ই◌্উেরাপী
দশ িল ও চীেনর ায় বাংলােদেশও িনর শ মতার অিধকাির একদলীয়
সরকার িত া কেরন। শখ মুিজেরব হােত সবময় মতা তুেল দওয়ার
ােথই ১৯৭৫ সােলর ২৫ শ জা যািরেত শাসনতে আনা হয় সংেশাধনী।
মা ১১ িমিনেটর মেধ ২৯৪জন পালােম ট সদে র ভােট “পালােম টারী
কিবেনট ফরম” পা িরত হয় িসেডি য়াল ফরেম । শখ মুিজব হন ৫
বৎসেরর জ - অথাৎ ১৯৮০ সাল অবিধ- িনর শ
মতার অিধকাির
িসেড ট এবং স সােথ একদলীয় রাজনীিতর সেবসবা। িসেড ট পেদ
িনবাচেনর জ
শখ মুিজব জনতার আদালেত তথা ভােট যাওয়ার
েয়াজনও বাধ কেরনিন। িত া কেরন, দেশর একমা রাজৈনিতক দল
বাকশাল। তালা ঝুিলেয় দন অ া দেলর দফতর িলেত। ফরমান জাির
কেরন, ১৯৭৫ সােলর ২৫ শ ম’র মেধ সকল সংসদ সদ েক বাকশােল
যাগ দান করেত হেব নইেল বািতল ঘািষত হেব তােদর সংসদ সদ পদ।
তার দলীয় স
রা তােক আজীবন
িসেড ট করার পাকা বে াব ও
করিছল। ১৯৭৫এর ১৫ আগ মারা না িগেল স রকডও য িতিন িত া
করেতন তা িনেয়ও কান সে েহর অবকাশ নই। তার দলীয় নতা ও
কমীরা মােঠ ময়দােন এক নতা- একেদেশরর ধারণা জােরেশাের চার
করিছল। য দেলর কমীরা শখ মুিজবেক সবকােলর সবে
বাঙালী েপ

দেশ িক গণত চচা বাড়ােব, গণত মৃতু বরণ কেরিছল দলিটর
িনেজর মেধ ই। আওয়ামী লীেগর কান নতাই সিদন শখ মুিজেবর
একদলীয় রাচাির রাজনীিতর িব ে
িতবাদ কেরিন। নতা ও কমীগণ
পিরণত হেয়িছল িবেবকহীন চাটুকাের। গণতে র নােম একিট দল িক ভােব
একদলীয় ফ াসীবােদর িদেক ধািবত হেত পাের তারই নমুনা পশ কের
আওয়ামী লীগ। মুিজব পিরণত হয় বাংলােদেশর িহটলাের। সিদন একমা
জনােরল ওসমানী ও ব াির ার মঈ ল হােসন - এ ই ব ি
তার
একদলীয় বাকশালী নীিতর িবেরাধীতা কের পদত াগ কেরিছেলন। ল ণীয়
হল, এ ’জেনর কউই আওয়ামী লীেগর থম সািরর নতা িছেলন না।
অথচ যারা িছল আওয়ামী লীেগর িনজ ঘরানার পুরেনা নতা ও কমী, গণত
িনেয় যােদর িছল চ ড গলাবািজ - তারা সিদন কান প নিতক
ম দে ডর মাণ রাখেত পােরনিন। সংসেদর ২৯৪জন সদে র মােঝ
ইজন বােদ আর কান ব ি ই সিদন িতবাদ কেরিন। মেনর ােভ দল
থেক পদত াগও কিরিন। অথচ গণতাি ক মূল েবােধর িত সামা তম
অি কার থাকেল কান ব ি িক এমন একদলীয় শাসনেক সমথণ করেত
পাের? কারণ এিট তা িছল ব দলীয় গণত েক কবের পাঠােনার মত
অপরাধ। অথচ সিদন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদ ও নতা- কমীগণ
র- শাসেনর ধু সমথণই কেরিন, সিটর পে
চ ড ওকালিতও কেরেছ।
সিট িনেয় সামা তম অ েশাচনা দূের থাক, আওয়ামী লীেগর নতাকমীেদর আজও তা িনেয় চ ড অহংকার। গণতাি ক চতনা- িববিজত
ম দ ডহীন কমী ও নতা উৎপাদেন এ দলিট য কতটা সফল কারখানায়
পিরণত হেয়িছল, সিটর মািণত সিদন হেয়িছল। এমন ম দ ডহীন
নতা- কমীরাই সিদন দেল দেল এবং উৎসব- ভের আ সমপণ কেরিছল
শখ মুিজেবর একদলীয় র- শাসেনর কােছ। ছেল- বেল- কৗশেল মতা
দখল ও মতায় থাকায় ছাড়া এ দলিটর আর য কান মহ র ল নই এবং
ও নই সিট তারা সিদন মাণ কেরিছল। গণতে র বুিল পিরণত
হেয়িছল মতায় উঠার িসঁিড় েপ। িনেজরা মতায় যাওয়ার সােথ সােথ স
িসঁিড়টাই দূঁের ছুেড় ফেলেছ। রণেযাগ , পািক ােনর ২৩ বছেরর ইিতহােস
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কানিদন এমন ফ াসীবােদর বতন ঘেটিন। এমনিক জনােরল আইউব ও
জনােরল ইয়ািহয়ার ায় জনােরলগণও গণতে র এতবড় শ েত পিরণত
হয়িন। তােদর আমেলও ব দলীয় রাজনীিত িছল, ব িবেরাধী দলীয়
পি কাও িছল। অথচ বাংলােদশ িত ার ৪ বছেরর মেধ ই ব দলীয়
রাজনীিতর কবর রিচত হল এবং সিট আওয়ামী লীগ ও তার নতা শখ
মুিজেবর হােত। দশ পিরনত হেয়িছল পুিলশী রাে । সিদন িনিষ হেয়িছল
সকল িবেরাধী পি কা। কাশেনর অিধকার পেয়িছল একমা স সব
পি কাই য িল মুিজব- ব নােক িনেজেদর ত েপ হণ কেরিছল।
পািক ানী শাসক জনােরল ইয়ািহয়া খান আওয়ামী লীগ ও তার নতা শখ
মুিজবেক য গণতাি ক অিধকার িদেয়িছল সিট শখ মুিজব ও তার দল অিত
িন ুর ভােব কেড় িনল বাংলােদশীেদর থেক । একদলীয় বাকশাল িত ার
মধ িদেয় ব তঃ িতিন গণত েক সিদন কবর ােন পািঠেয়িছেলন। দখা
যাক, মুিজব স ে এ িনেয় তার অিত কােছর লােকরা িক বেলন।
“১১ই জা য়াির (১৯৭২) টিলেফান বািজয়া উিঠল। িরিসভার তুিলয়া
একিট পিরিচত িক অত অ ত ািশত ক ঠ র িনেত পাইলাম। ক ঠ রিট
গণ জাত ী তাজউি ন আহমেদর। কেলজ জীবন হইেত ব ূ; .. টিলেফােন
তাজউি ন শলািদ িজ াসার পর আমােক বেলন, “ শখ সােহবেক
ধানম ী পেদ আসীন কিরবার িস া লইয়ািছ এবং
াবও কিরয়ািছ।
কারণ িতিন য কান পেদই বহাল থা ন না কন, তঁাহার ই া- অিন ােতই
রা ীয় শাসন পিরচািলত হইেব। শখ শােহেবর মানিসক গড়ন তুিমও জান;
আিমও জািন। িতিন সবা ক িনয় েণ অভ ্। অতএব িণেকর ভূল
িস াে র জ পালােম টারী কিবেনট প িতর শাসন হসেন পিরণত
হইেব। িতিন িসেড ট পেদ আসীন থািকেল িনয়মাি ক নাম- মা দািয়
পালন না কিরয়া মেনর অজাে কাযতঃ ইহােক িসেড ট প িতর শাসেন
পিরণত কিরেবন। এই িদেক
িসেড ট পেদ িবচারপিত আবু সাঈদ
চৗধুরীেক িনবাচেনর কথা ভািবেতিছ। তামার মত িক?” ত ের তঁাহােক
বিল, “ তামার িস া সিঠক। নামমা
িসেডে টর ভূিমকা পালন শখ
সােহেবর ধু চির িব
হইেব না; বরং উহা হইেব অিভনয় িবেশষ।
কননা, মতার লাভ তঁাহার সহজাত।” তাজউি ন টিলেফােনর অপর
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াে সশে হািসয়া উিঠেলন। বিলেলন, “আিম জািনতাম, মৗিলক
তামার আমার মেধ মতেভদ হইেব না।” -(অিল আহাদ)।

ে

উে খ , জনাব অিল আহাদ িছেলন প ােশর দশেক পূব- পািক ান
আওয়ামী লীেগর সাংগঠিনক স াদক। স সময় শখ মুিজব িছেলন দলিটর
সাধারণ স াদক।
িনরং শ মতা দখলই িছল শখ মুিজেবর ধান খােয়শ - তা িনেয়
এমন িক তাজউি ন আহমেদরও কান সে হ িছল না। মতার নশায় িতিন
কখনও ধানম ী হেয়েছন, কখনও িসেড ট হেয়েছন। কখনও বা জ রী
আইন জারী কের জনগেণর সকল নাগিরক অিধকার কেড় িনেয়েছন এবং
সকল মতা ি গত কেরেছন। শেষর িদেক এেস সকল িবেরাধী
রাজৈনিতক দল িলেক িনিষ কেরন। হরণ কেরন বাক াধীনতা। একমা
সামিরক মতা বেল অপসারণ ছাড়া রাজৈনিতক পট পিরবতেনর আর কান
পথই িতিন খালা রােখনিন। অবেশেষ স পেথই তােক িবদায় িনেত
হেয়িছল। এই হল তার রাজৈনিতক জীবন। কথা হল, তঁার এ মতােলাভী ও
রাচাির রাজৈনিতক জীবন িক কান সভ দেশর ও সভ মা েষর জ
মেডল হেত পাের? অথচ বাংলােদেশর আওয়ামী- বাকশালী মহল তার স
রাজনীিত িনেয়ই গিবত। তােদর দৃি েত শখ মুিজব সব কােলর
বাঙালী। তার স রাজনীিতর মেডল তারা পুনরায় বা বায়ন করেত চায়। তেব
যুেগ যুেগ
রাচাির শাসকেদর সমথক চাটুকার মাসােহবেদর আচরণ
অিবকল এমনিটই িছল। এজ
সসব রাচাির শাসকেদর অিত মানব বা
মহামানব হওয়ার েয়াজন পেড়িন। যুেগ যুেগ দ চিরে র ব নৃশংস
মা ষও এসব চাটুকরেদর থেক
া পেয়েছ, এমনিক পুজাও পেয়েছ।
বৃ িফরাউনেক তা তার তঁােবদার জারা ভগবান মেন করেতা। খাদার
আসেন বিসেয় তােক ধু আ গত ও রাজ ই িদত না, াণও িদত। তারাই
তার ৃিতেক রণীয় করেত বছেরর পর বছর ধের ব অথ ব েয় ও ব
ােণর িবিণমেয় িপরািমড িনমাণ কেরিছল। আর এরাই হযরত মূসা (আঃ) ক
মেন করেতা বৃ । হযরত মূসা (আঃ)র হত ায় িফরাউেনর নতৃে তারা
সাগর পয ধেয় িগেয়িছল। অবেশেষ মহান আ াহপাক এ বৃ িফরাউন ও
তার সাথীেদর সমূে ডুিবেয় হত া কেরিছেলন। িহটলারেকও তার ভ রা
সবকােলর
জামান মেন করেত। তার
েম তারা লােখ লােখ াণ
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িদেয়েছ। মা ষ যখন আ াহেত অ ও ঈমানশূণ হয়, তখন তার আচরণ য
কতটা িব য়কর ভােব নীেচ নামেত পাের স উদাহরণ তা ইিতহােস চুর ।
মা ষ কন, মানেবতর শাপ- শ ন- গ - বাছুড়েকও এসব জােহেলরা তখন
দবতার আসেন বসায়। শাপ- শ ন- গ - বাছুেড়র তুলনায় িফরাউন,
িহটলােররা তা অেনক শি ধর িছল। তারা বড় বড় যু জয় কেরেছ, ল
ল মা েষর হত ায় চ ড সামথ দিখেয়েছ এবং বড় বড় রা ও িনমাণ
কেরেছ। তাই যারা আজ শখ মুিজবেক সবকােলর সবে
বা|ঙালী বেল,
তােদর আচরেণও িব েয়র িকছু আেছ িক?
দখা যাক, কী প িছল বাংলােদেশর াধীনতা িনেয় শখ মুিজেবর
িনেজর ধারণা। একা ের ৯ মাস যু চলা অ ায়ী িসেড ট নজ ল ইসলাম
ও ধানম ী জনাব তাজউি েনর মুিজব নগর সরকার িছল ভারেতর আ ীত
সরকার। এমন সরকােরর কান ম দ ড থােক না। জনাব তাজউি ন ও
তার ম ীেদর িতিদেনর থাকা, খাওয়া- দাওয়া ও ভরন- পাষেনর সমুদয়
ব য় বহন করত িদ ীর ইি রা গা ী সরকার। খঁাচার পািখর িনেজ িশকার
ধরার সামথ থােক না, মিনব যা দয় তাই খেত হয়। মিনব মন জাগােত
তখন তার শখােনা বুিলও তখন গাইেত হয়। তাজউি ন সরকােরর অব াও
তাই িছল। ফেল তােক িদেয় ভারত সরকারও খুশী মত চুি ও সই কিরেয়
নয়। কান াধীন দশ এমন চুি কখনও া র কের না। তাজউি েনর
া িরত তাই ৭ দফা চুি নামািট হল িন পঃ
১। ভারতীয় সমরিবদেদর ত াবধােন বাংলােদেশ আধা সামিরক বািহনী গঠন
করা হইেব।
ে র িদক হইেত এবং অ শে ও সংখ ায় এই বািহনী
বাংলােদেশর মূল সামিরক বািহনী হইেত বড় ও তাৎপযপূণ হইেব।
(পরবতীকােল এই চুি র আেলােক র ী বািহনী গড়া হয়)।
২। ভারত হইেত সমেরাপকরণ অ শ
য় কিরেত হইেব এবং ভারতীয়
সমরিবদেদর পরামশা যায়ী তাহা কিরেত হইেব।
৩। ভারতীয় পরামেশই বাংলােদেশর বিহঃবািণজ কমসূচী িনধারণ কিরেত
হইেব।
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৪। বাংলােদেশর বাৎসিরক ও প বািষকী পিরক না ভারতীয় পিরক নার
সিহত সাম
পূণ হইেত হইেব।
৫। বাংলােদেশর পররা নীিত ভারতীয় পররা নীিতর অ
৬। ভারত- বাংলােদশ চুি
না।

প হইেত হইেব।

িল ভারতীয় স িত ব তীত বািতল করা যাইেব

৭। িডেস র পাক- ভারত যুে র পূেব া িরত চুি অ যায়ী ভারত য কান
সময় য কান সংখ ায় বাংলােদেশর অভ ের েবশ কিরেত পািরেব।
উপের বিণত চুি িলেত মুিজব নগর সরকােরর ধানম ী
তাজউি ন া র কেরন। িক তাজউি েনর বদেল যখন শখ মুিজব মতা
হােত িনন তখনও িক ভারেতর িত এ নতজা নীিতেত সামা পিরবতন
এেসিছল? আেসিন। তাজউি ন য দাসখেত া র কেরিছেলন স েলা শখ
মুিজবও মেন নন। "১৯৭২ সােলর ১৯ মাচ ঢাকার বুেক ব ভবেন ভারতীয়
ধানম ী ইি রা গা ী ও বাংলােদেশর ধানম ী শখ মুিজবর রহমান
া িরত ২৫ সাল ব ু সহেযািগতা ও শাি চুি েত স িল সি েবিশত করা
হয়।" - (অিল আহাদ) পািক ান আমেল শখ মুিজব বাংলার মা েষর ব
অথৈনিতক কল ােনর বড় বড় কথা বেলেছন। িক বা েব িতিন ও তার দল
িক কেরেছ সিট দখা যাক। িতিট দেশর দশে িমক সরকার ধু
দশবাসীেক িবেদশী শি র সামিরক আ াসন থেকই র া কের না, র া
কের সব কার অথৈনিতক ও সাং ৃিতক হামলা থেকও। িতেদেশর িতিট
দশে িমক সরকারই এমন একিট অি কার িনেয়ই সেদেশ কেঠার ভােব
িদবারা সীমা পাহারা দয়, যােত িবেদশী পেণ র সয়লােব িনজ দেশর
পণ েলা বাজার না হারায়। একাজিট যােত চা ভােব হয় স জ
িতিট
দশে িমক সরকারই িবপুল অথ ভােব সীমা রি বািহনী গেড় তােল।
এে ে আেপাষ চেল না। সামিরক িতর ার চেয় অথৈনিতক িতর ার
িবষয়িট কান দেশর জ ই কম
পূণ নয়।
হীন িছল না
বাংলােদেশর জ ও। কারণ, িনজেদেশর পণ বাজার হারােল স পেণ র
উৎপাদনকাির িমকগণ তখন বকার হয়। এজ ই িতেদেশর দশিমক সরকার ধু িনজেদেশ নয়, িবপুল উেদ ােগ িবেদেশও বাজার খুঁেজ।
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একােজ ব থ হেল িভখাির হওয়া ছাড়া আর কান রা াই থােক না। মুিজব
আমেল বাংলােদেশর ভােগ সিটই জুেটিছল। এমন একিট
পূণ কােজ
মুিজেবর কান রাজৈনিতক সিদ া ও অি কার িছল না। ফেল সিদন িবে র
ষ বৃহ ম রা বাংলােদশ িব জুেড় পিরিচিত পেয়িছল "তলাহীন িভ ার
ঝুিল" েপ। মুিজর আমেলর এিটই িছল সবেচেয় বড় অজন। আগামী হাজার
হাজার বছর ধের বাংলােদেশর মা ষেক এ বদনােমর বাঝা ও কলংক বইেত
হেব। অথচ দশিটর অতীত ইিতহােস এ পিরচয় কানকােলই িছল না। বরং
বাংলার মসিলন িশ তখন বাজার পেয়েছ নানা দেশর নানা জনপেদ।
ভারত
থেকই চাি ল, বাংলােদেশর রাজৈনিতক ভূেগাল িবলু
করা যিদ স ব না হয়, অ তঃ অথৈনিতক সীমা লাপ পাক। যােত ভারতীয়
পণ বাংলােদেশর বাজাের অবােধ েবশািধকার পায়। এিট িছল ভারতীয়
িবেদশ নীিতর
পূণ ােটজী। আর এ লে
ভারতেক বশী িদন
অেপ া করেত হয়িন। পািক ান থেক শখ মুিজেবর ফের আসার িতন
মােসর মেধ ভারত তার থেক স অিধকার আদায় কের নয়। রাজৈনিতক,
সামিরক ও অথৈনিতক াথ সংর েণ একিট দেশর দশে িমক সরকােরর
য বল রাজৈনিতক অি কার থােক, সিট শখ মুিজব ও তার নতৃ াধীন
আওয়ামী লীগ সরকােরর িছল না। িতেদেশর ভারত ১৯৭২ সােলর ২৭ই
মাচ মুিজব সরকােরর সােথ সীমাে র ২০ মাইল অবাধ বািণজ চুি স াদন
কের। আর এ চুি মাতােবক ভারতীয় পেণ র জ সম সীমা খুেল দন।
ফেল ভারত অনায়ােসই পায় বৃহৎ বাজার। ভারত পূব পািক ােনরও
িতেবশী িছল। িক অখ ড পািক ান তার ২৩ বছের একিট িদেনর জ ও
ভারতীয় পেণ র জ সীমা খুেল দয়িন। িত বছর শত শত কািট টাকা
খরচ কের বরং সীমা পাহারা িদেয়েছ যােত িনজ দেশর পণ িবেদশী
হামলার মুেখ না পেড়। ফেল স আমেল ভারেতর চেয় ত গিতেত বেড়েছ
িশে া ায়ন। বেড়িছল িঠর িশ । তখন িবিড় তরী কেরই ল ল
মা ষ জীিবকা িনবাহ করত। ব াপক ভােব বেড়িছল তঁাতিশ । অথচ মুিজব
স িনরাপ া িদেত পােরিন দেশর স ু িশ েক। ফেল ত স
নেমেছ দেশর অথনীিত। দেশর কলকারখানা ব হেয়েছ এবং ংস
হেয়েছ িটর িশ । ধু ভারতীয় পেণ র জ বাজার কের দওয়ার লে ।
ফেল ল ল মা ষ তখন বকার হেয়েছ। নেম এেসেছ ভয়াবহ িভ ।
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আর এেত াণ হািরেয়েছ ব ল । মুিজব ধু িনেজর গদীর ােথ দেশর
সাধারণ মা েষর জ এমন ভয়ানক মৃতু ও িবপদ ডেক আেন।
১৯৭১- এর যুে িবজেয় ভারেতর ভূত রাজৈনিতক ও সামিরক
িবধা হেয়িছল। িবে র সববৃহৎ মুসিলম রা
ংেসর মধ িদেয় তারা
িনেজরা য ধু িবপুল আন
পেয়েছ তা নয় গভীর আন িদেয়েছ িবে র
তাবত ইসলােমর শমন কােফরেদর। ভারত তার ধানতম িত ীেক
ি খি ডত কের িনেজ দি ণ এিশয়ায় অ িত ি হেয়েছ সিট সত । িক
সবেচেয় বড় লাভিট হেয়িছল অথৈনিতক ে । বাংলােদেশর বাজার লাভিট
িছল তার সবেচেয় বড় িবজয়। এিট িছল ভারেতর পি ম বাংলা, িবহার ও
আসােমর সি িলত আভ রীন বাজােরর চেয়ও িবশাল। এক কােল এ
বাজার দখেলর জ ই ইংেরেজরা হাজার হাজার মাইল দূর থেক এ
দশিটেত ছুেট এেসিছল। তেব ভারত ধু বাজার দখল কেরই া দয়িন।
বাংলােদেশর পণ যােত িনজ দেশ এবং বিহঃিবে ভারতীয় পেণ র িব ে
িতেযািগতা না করেত পাের তারও পাকা ব ব া কেরিছল। ইংেরেজরা
তােদর পেণ র িব ে
িতেযািগতা িনমূল করেত বাংলােদেশর মসিলন
িশে র তঁাতীেদর হাত কেটিছল। স অিভ লে ভারত বাংলােদেশর
তঁাতীেদরই ধু নয়, পুরা িশ েকই ংস কেরিছল। আর স িশ
ংেস
ভারতেক পূণ সহেযািগতা িদেয়িছল আওয়ামী লীেগর নতা ও কমীবািহনা।
এবং সবেচেয় বশী সহেযািগতা িদেয়িছেলন শখ মুিজব িনেজ। শখ মুিজব
দেশর সম িশ কারখানা জাতীয়করণ কেরিছেলন, স িলেক কেড়
িনেয়িছেলন তােদর আসল মািলকেদর থেক। এবং তুেল িদেয়িছেলন তার
অেযাগ ক াডারেদর হােত। আর এ ক াডারগণ য ধু িশ - পিরচালনায়
অেযাগ িছল তাই নয়,সীমাহীন নীিত পরায়নও িছল। অে র কাল থেক
কেড় আনা স ােনর িত অপহরনকাির ব ি র দরদ থােক না। তমিন
বাংলােদেশর িশে র িত দরদ িছল না এসব আওয়ামী ক াডারেদর। এরা
িনেজেদর ম ও অথ ব েয় দেশ কান িশ ই গেড়িন, পািক ান আমেল
গড়া িশ েক তারা দখেল িনেয়িছল মা । ফেল তােদর দরদ িছল না সসব
িতি ত িশ কলকারখানার উপর। দেশর ােথর চেয় তােদর কােছ
ব ি াথই াধা পেয়িছল।
স অেযাগ তা, নীিত ও িশ

ংেসর িকছু উদাহরণ দওয়া যাকঃ
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“আদমজী জুট িমল িছল িবে র সবেচেয় বড় পাটকল। পাটজাত েব
িবেদেশ রফতািন কের এ িমলিট শত শত কািট টাকার বেদিশক মূ া আয়
কেরেছ। ভারেতর পাটকল িলর সামথ িছল না তার সােথ িতেযািগতার।
অথচ মুিজব সরকার এত বড় একিট লাভজনক িত ানেক লাকশানী
িত ােন পিরণত কের। শখ মুিজব এ িমেলর দািয়ে বিসেয়িছেলন তারই
এক ঘিন ব ুেক। উৎপাদন বাড়ােনার চেয় এ িমেলর মূল কাজ হয়
আওয়ামী কমীেদর এ িমেল চা ির িদেয় িতপালেনর ব ব া করা। ১৯৭৪
সােলর ২২ই মাচ ইে ফাক এ মেম খবর ছেপিছল য পাট িশে
২৫
হাজার বাড়িত ও ভূয়া িমক এবং ৩ হাজার ৬ শত ভূয়া কমকতা রেয়েছ।” (মুিনর উ ীন আহমদ, ১৯৮০)
কথা হল, একিট মা িমেল যিদ ২৫ হাজার ভূয়া িমক দিখেয়
রাজৈনিতক ক াডার পালেনর ব ব া করা হয় তেব স কারখানা যত
লাভজনকই হাক তা িক িটেক থাকেত পাের? এসব কমীরা লুটপাট ছাড়া এ
িমেলর আর কান খদমতই কেরিন। স লুটপােটরই এক ক ন িচ
ছেপিছল স সমেয়র দিনক গণক ঠ ১৯৭২ সােলর ২৭ অে াবর সংখ ায়।
িশেরানামিট িছল, “আদমজী জুট িমেলর ওয়াকশেপ এলাহী কা ডঃ ায় দড়
ল টাকার খুচরা য
গাপেন িবি ।” িবরামহীন লুেটর মাধ েম এ
িব িবখ াত িমলিট তারা অচল কের িদেয়েছ। অথচ এ িমেলর মুনাফা িদেয়
এক সময় দেশ আেরা অেনক কলকারখানা গড়া হেয়িছল। গেড় উেঠিছল ব
ুল- কেলজ ও জনকল াণমূলক িত ান। িক আওয়ামী লীগ সরকােরর
দূনীিত ও ভারত- তাষণ নীিতর অস ব হয় এ িমলিটর িনেজর পে বঁেচ
থাকািটই। ধু আদমজী জুটিমলই নয়, ংেসর মুেখামুিখ হয় অ া
কলকারখানা িলও। এেকর পর এক পােটর দােম আ ন লাগােনা হেয়েছ।
বাংলােদেশর পাট িশ এভােব ংস হওয়ােত রম- রমা হেয়েছ ভারতীয়
পাটকল েলা। তারা তখন সহেজই দখল কের নয় পাটজাত েব র
আ জািতক বাজার। এমন িক বাংলােদশ সরকার ১৯৭৪ সােল ভারেতর
সােথ চুি কের পাট র ািনর অিধকার ভারেতর হােত সঁেপ দয়। আর এর
ফেল ৫৯ হাজার জুটেবিলং িমক বকার হেয় যায়।- (গণক ঠ জুন ১২,
১৯৭৪)
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পািক ান আমেল ভারত এমনিট ভাবেতও পােরিন। ধু বড় বড়
কলকারখানাই নয়, একই প দূনীিতর মাধ েম
ংসা করা হেয়িছল
বাংলােদেশর িটর িশ । সূতা আমদািন ও তার িবতরণ আওয়ামী লীগ
কমীেদর হােত িদেয় কৃত তঁাতীেদর হােত ায দােম ও সিঠক মূেল সূতা
পঁৗছােনার ব ব া কেরিন। ফেল ভারতীয় স া ও িন মােনর কাপেড়র সােথ
িতেযাগীতার সামথ হারা বাংলােদেশর তঁাতীরা। ফেল বকার হেয়িছল এবং
দূিভে র মুেখ পেড়িছল পািক ান আমেলর
ল তঁাতীরা। মুেখ যাই বলুক,
বাংলােদেশর িশ ও অথনীিতর
ে এ িছল আওয়ামী লীেগর কৃত
অবদান।
শখ মুিজব বাংলােদশেক িনেয় কী প
দখেতন সিট জনগেণর
জানার উপায় িছল না। সিট তার অদৃ
মনজগেতর িবষয়। তেব
বাংলােদশেক িতিন যখােন িনেয় গেছন সিট ধু বাংলােদেশর মা ষই ধু
দেখিন, িব বাসীও দেখেছ। দশিটর ব হাজার বছেরর ইিতহােস এমন
দশা মূলতঃ নিজরিবহীন। এতটা রব ায় বাংলােদেশর কান কােলই
পেড়িন। তেব আওয়ামী লীগ নতা কমীগণ িনেজেদর এ ব থতা লুকােত
অ েদর গােয় কালীমা লপেনর চ া কেরেছ। এজ ই একা েরর িমথ া
ইিতহাস রচনায় আওয়ামী বুি জীবীেদর এত উেদ াগ। একা েরর কতজন
মারা গল স িহসাবটু না িনেল িক হেব, ব হাজার পৃ ার ব িলেখেছ
িনছক িবেরাধীেদর খুনী ও দালাল েপ িচি ত করেত। ১৯৭০ য়র িনবাচেনর
পূেব এ আওয়ামী বাকশালী প িট “পূব বাংলা শান কন?” িশেরানােম
পা ার ছেপ সারা দেশ চার কেরিছল। িক তােদর কিথত স শান
আমেল পূব বাংলার মা ষ িক কখনও িভে র মুেখ পেড়িছল? কাপেড়র
অভােব িক মিহলা মাছধরা জাল পেড়িছল? এক িদেনর জ ও িক দশ
িভ ার ঝুিলেত পিরণত হেয়িছল? পািক ান আমেলর পূব পািক ানেক যারা
শান বলল, তারাই একা েরর পর দশিটেক ব ভূিম ও শান বািনেয়
িবে র সামেন পশ কেরিছল।
শখ মুিজব য ধু গণত হত া কেরেছন, দেশর অথনীিত ংস
কেরেছন বা জািতেক ভারেতর গালাম বািনেয়েছন তা নয়, তার চেয়ও বড়
িত কেরেছন জািতর ম দ ড
িসেয় িদেয়। িশ াই হল জািতর
ম দ ড। এখােন কান ফঁািক- বািজ চেল না। ানাজেনর কান সহজ রা া
182

একা েরর আ ঘােতর ইিতহাস

িফেরাজ মাহবুব কামাল

নই। একিট দেশর ম দ ড ভাঙেত হেল স দেশর িশ াব ব া ভে
দওয়াটাই স জ যেথ । এ কাজ শ েদর। তাই দেশর কল ােণ কান
নতার সামা তম আ হ থাকেল িশ াব ব ার সামা তম িত হেব এমন
িস া িতিন নন না। িক শখ মুিজব িনেয়িছেলন। একা ােরর যু
চলাকালীন ৯ মােস বাংলােদেশর ুল- কেলজ- িব িবদ ালেয় াস হয়িন।
িক লখাপড়া না হেল িক হেব শখ মুিজব ছা েদর নাম- মা পরী া িনেয়
বা পরী া না িনেয়ই পরবতী ােস েমাশেনর ব ব া করেলন। ফেল
যু কালীন নয় মােস ছা েদর যা শখা উিচত সটা শখা ও শখােনার আর
কান েযাগই থাকল না। সরকার শখােনার ব ব াও করল না। এমনিক
মিডেকল কেলজ েলােত াকিটক াল পরী া না িনেয় পােসর ব ব া করা
হয়। ফেল চুর সািটিফেকট িবতরণ হল, কান ান িবতরণ ছাড়াই। তার
আমেল পরী ার হেল ব াপক ভােব নকল
হয়। নকল সরবরাহকািররা
তখন বই িনেয় পরী ার হেল িগেয় হািজর হত। মুিজব সরকার সিট খবার
কান ব ব াই িনল না। দািয় হীনতা আর কােক বেল?
ানচচার ে চুির বা দূনীিত
হেল তার চেয় মারা ক আর
িক হেত পাের। তখন স চুিরিবদ ার েয়াগ
হয় অিফস- আদালত ও
ব বসা- বািণেজ । একিট জািতর জ এরেচেয় বড় আ ঘািত আর িক হেত
পাের? িক আ ঘািত রাজনীিত যােদর আজীবেনর পশা তােদর কােজ এত
বড় অপরাধ কান অপরাধই মেন হয়িন। ছা েদরেক িতিন ও তার বশংবেদরা
সচারচরই ব বহার কেরেছন স াসী রাজনীিতর অৈবতিনক লািঠয়াল েপ।
তার আমেল িব িবদ ালয় ক া ােস তার দলীয় ছা েনতােদর ারা ছা খুণ
হেয়েছ কাে । িক এজ কােরা কান শাি হয়িন। বরং মুিজেবর ারাই
সরকাির ভােব
হয় িবচারবিহঃভূত হত ার ঘটনা। তার আমেল িবচার
ছাড়াই ধু ব ী িসরাজ িসকদারেকই হত া করা হয়িন, র ী বািহনী ও
ছা লীেগর স াসীরা হত া কেরেছ হাজার ছা ও যুবকেক। ব কেলেজর
ি ি পাল পেদ বসােনা হেয়িছল আওয়ামী লীেগর দলীয় ক াডারেদর।অপর
িদেক িশ াে ে
য সীমাহীন অরাজকতা, দূনীিত ও িশ াদােন চরম
অবব ব া িতিন সৃি কেরিছিলন সিট বাংলােদেশর মেধ সীমাব থােকিন।
এ সাংঘািতক খবর ছিড়েয় পিড়িছল িবে র অ া
দেশও। ফল দঁাড়ােলা,
বাংলােদশী িডি িবেদেশ মূল হারােলা, এবং এভােব ই ত হারােলা
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িশি তরা। ইংল া ডসহ অেনক দশই বাংলােদেশর মিডেকল কেলজ েলার
ীকৃিত ত াহার কের নয়। এভােব বিহঃিবে বই িত বােড় বাংলােদশী
ডা ারেদর এবং স সােথ িশ া ব ব ারও। শখ মুিজব এভােব কািলমা
লপন করেলন, বাংলােদশী িশি তেদর মুেখ। মুিজবামেল া প ােরনসী
ই টার াশনাল জ
নয়িন। সিটর জ হেল দূনীিত পিরমােপর স
আ জািতক মানদে ড বাংলােদশ য স আমেলও িবশাল ব বধােন িবে
থম হত, তা িনেয় সে হ আেছ িক? বাংলােদশ পরবতীেত য ভােব
দূনীিতেত িবে বার বার থম হেয়েছ তার িবশাল চচা তা
হেয়িছল
মুিজব আমল থেকই।
কােরা সততা তার কথায় ধরা পেড় না। সমােজর অিত বৃ
ব ি িটও িনেজেক সৎ ও িনেদাষ বেল দাবী কের। তেব িত সমােজই
সততা পিরমােপর িকছু হনেযাগ মাপকািঠ আেছ। তা হল, তার আয় এবং
গি ত স েদর িহসাব। একজন ভ েলােকর পে তার আয় ও স দ
কানটাই লুকােনার িবষয় নয়। চা ির, ব বসা- বািণজ বা চাষাবাদ যাই স
ক ক না কন তা থেক যমন তার সমুদয় আেয়র একিট িহসাব য কউ
বর করেত পাের। তমন তার ঘরবািড় ও গি ত স েদর পিরমাণ কত
সিটরও একিট িহসাব বর করা যায়। আেযর সােথ স েদর স অস িতই
বেল দয় তার আসল সততা। তখন বিড়েয় আেস স কতটা বৃ । এ
িবচাের িবশাল আদালত বসােনা লােগ না। তাই মাটা বতেনর চা ির নাই,
িবশাল ব বসা- বািণজ নই, িপতার জিমদারীও নাই এমন ব ি যিদ
ধানমি ড, লশান বা বনানীেত িবশাল বাড়ীর মািলক হন, তখন িক গেবষণার
েয়াজন পেড় এটু বুঝেত য লাকিট আর যাই হাক সৎ হেত পাের না?
শখ মুিজেবর মৃতু র পর তার গৃেহ া স েদর একিট তািলকা করা হয়।
৩০ শ অে াবর (১৯৭৫) দিনক ইে ফাক মাতােবক শখ মুিজবর
রহমােনর ধানমি ড ৩২ নং সড়েকর ব ি গত বাসভবেন া স েদর
িবররণ হলঃ
০ হীরা, মু া, ািটনাম ও ণাল র - ৭ ল

৮০ হাজার টাকা

০ নগদ বাংলােদশী টাকা- ৯৪ হাজার ৪ শত ৬১ টাকা
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০ ব ি গত মাটর গাড়ী - ৩ িট
০ বেদিশক মু া ১৭ হাজার ৫ শত টাকা (সমমূেল র)
০ িবেদশী রা

দ ১ল

টাকার উপহার

০ বািতলকৃত শতকী নাট - ৬ শত ২১ খানা
০ ১িট ভারী মিশনগান, ২িট হালকা মিশনগান, ৩িট এস,এম,িজ, ৪িট
নগান, ৯০ িট েনডসহ গালাবা দ ইত ািদ।
মুিজেবর রাজৈনিতক সততা যাচাইেয়র ব দলীল রেয়েছ, ব
মাণও রেয়েছ। কািট কািট মা ষ তার রাজৈনিতক কম ও আচরণ েচাে
দেখেছ। রাজৈনিতক চিরে র পাশাপািশ অকাঠ
মাণ রেয়েছ তার
অথৈনিতক চির িবচােরও। মা ষ মারা যায় এবং রেখ যায় স দ। আর স
গি ত স েদর মাধ েমই কাশ পায় তার কৃত চির । ব তঃ ব ি র
চির পিরমােপ এ স দই হল কৃত গজ- িফতা। তাই চির লুকােনা যায়
না, যমন লুকােনা যায় না গি ত স দ। একারেণই য কান দেশ এবং য
কান সমােজ সততা বা ায়পরায়নতা যাচাইেয় অিত
পূণ মাধ ম হল
নাগিরেকর গি ত স েদর তথ । তাই ব দেশর সরকারই কড়া নজরদাির
রােখ নাগিরকেদর গি ত স েদর উপর। তাই মুিজেবর চির িবচাের এ
গি ত স দ য
সা
দয় সিট িক অ ীকার করা যায়? মুিজব
িছেলন একজন রাজনীিতিবদ। তার কান ব বসা বািণজ িছল না। তার
িপতাও কান িব শালী লাক িছেলন না। িতিন
িসেড ট হেয়েছন,
ধানম ী হেয়েছন। স বােদ িকছু সরকাির বতনও পেয়েছন। িক কথা
হল, স বতন যত িবশালই হাক, তা িদেয় িক এ প গি ত স দ গেড়
উেঠ? কনা যায় িক িতনিট মাটর গািড়? জেম উেঠ িক লাখ লাখ টাকার
স দ? িনিমত হয় িক ধানমি ডর িবশাল বাড়ী? বাংলােদেশ িযিন সেবা
সরকাির বতন পান তার পে ও িক এত স েদর মািলক হওয়া স ব? তাই
, কাথা থেক পেলন িতিন এ িবশাল স দ? এ স দ য সৎ উপােয়
অিজত হয়িন তা িনেয় িক সে হ থােক? আর য ব ি স দ- অজেন সৎ
নন িতিন িক রাজনীিতেতও সৎ হেত পােরন? কথা হল, এমন ব ি েক িক
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বাঙালীর আসেন বসােনা যায়? আর সিট করেল িক একিট জািতর
ই ত থােক? থােক না বেলই, ব পা াত দেশ িমথ া বলেল বা আেয়র
সােথ স িত নাই এমন গি ত স দ ধরা পড়েল এমন ব ি েক কান দলই
ম ী দয় না, এমন িক দলীয় সদ পদও দয় না। কান বৃ েক নতা
বানােল বৃে র িত হয় না, ভয়ানক িত এবং স ানহানী হয় তােদর যারা
তােক নতা বানায়। এিট অেনকটা গিলত আবজনা মাথায় কের িব - দরবাের
দঁাড়ােনার মত। তাই কান িবেবকমান জািতই বৃে র দায়ভার মাথায় নয়
না, বজ- আবজনার ায় তােকও তাই ইিতহােসর আবজনার েপ ফেল।
দূনীিতপরায়ন ব ি র কৃত ান তাই জেল, সমােজ নয়। দূনীিতই একিট
ব ি র চিরে র সবেচেয় বড় কলংক। আর এমন ব ি েক স ান িদেল
অস ান ও অপমান বােড় জািতর। আর আওয়ামী লীগ বাংলােদেশর অপমান
বািড়েয়েছ ধু দশেক তলাহীন িভ ার ঝুিল বানােনার মধ িদেয় নয়, বরং
সবেচেয় বড় অস ান বািড়েয়েছ দূনীিতবাজেদর মাথায় তুেল।
_________________________

অধ ায় ২১: য আ ঘাত
হয় বাংলােদেশর
অথনীিতেত
মুিজবামেল বাংলােদেশ য ভয়ানক দূিভ নেম আেস তােত মৃতু হয় ব
ল মা েষর। ১৯৭০ সােলর নেভ েরর ভয়াবহ জেলা াস যত মা ষ মারা
িগেয়িছল এ সংখ া িছল তার চেয়ও বশী।কারণ এ িভ আঘাত হেনিছল
সম বাংলােদেশ।সভ েদশ মা ই সেদেশর মা ষ কন প কান েযােগ
মারা গেলও িহসাব রােখ। িক অগিণত মা ষ মরেলও শখ মুিজব তার
িহসাব নওয়ার েয়াজন মেন করেতন না। তাই একা েরর যুে িনহত
মা েষর যমন িহসাব কেরিন তমিন ১৯৭৪ সােলর দূিভে িনহত মা েষর
সংখ াও গণনা কিরিন। মশা- মািছ ও িশয়ালেরর ায় মা ষ মা ষ পেথ
ঘােট মারা গেছ। সরকাির িবভােগর কান কমচািরর পদধুিল যমন তােদর
ঘের জীবত অব ায় পেড়িন, তমিন তােদর লােশর পােশও পেড়িন। আর এ
েযাগ হঠাৎ আেসিন, এেসিছল একিট পিরক নার অংশ েপ। স ভয়াভহ
িভ র নেম এেসিছল মূলতঃ িট কারেণ। থমতঃ শখ মুিজব সরকােরর
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সীমাহীন দূনীিত ও অেযাগ তা, ি তীয়তঃ ভারেতর সীমাহীন শাষণ।
িনেজেদর দূনীিত ও অেযাগ তার পাশাপািশ ভারেতর শাষেনও মুিজব
সরকার সহেযাগী ভূিমকা পালন কের।
থেকই ভারেতর কােছ এটা অজানা িছল না য,বাংলােদেশ
ভারত ও ভারতীয় ােথর যারা কৃত ব ু হল শখ মুিজব ও তার আওয়ামী
লীগ। বাংলােদেশর সাধারণ জনগণ নয়। সিট কাশ পেয়েছ এমন িক
একা ের ভারতীয় সনাবািহনীর ধান িফ মাশাল মােনক শ’র কথা
থেকও। িতিন বেলিছেলনঃ
“যিদ বাংলােদশেক একিট ইসলামী জাত িহসােব ঘাষণা করা হয়,তাহেল
ভারেতর আ ায হবার িকছু নই। যিদন আমার সিনেকরা বাংলােদশেক
মূ কের সিদনই আিম উপলি কির,বাংলােদশীেদর কখেনাই ভারেতর
িত তমন ভালবাসা িছল না। আিম জানতাম ভারেতর িত তােদর
ভালবাসা অ ায়ী। অ ে রণা লােভর জ ভারেতর িদেক না তািকেয় তারা
ম া ও পািক ােনর িদেক দৃি পাত করেব। আমােদর সত া য়ী হেত হেব।
বাংলােদশীেদর সােথ আমরা সিঠক আচরণ কিরিন। াধীনতার পর
বাংলােদশেক িনেজর পােয় দঁাড়ােনার জ আমােদর সব রকেমর সাহায
করা উিচত িছল, আমােদর রাজনীিতিবদরা তা কেরনিন। তারা বিনয়ার মত
আচরণ কেরেছন।”- ( দিনক
সম ান, কালকাতা, ২৯ এি ল ১৯৮৮)
আওয়ামী লীেগর রাজৈনিতক িবজয় য বশী িদন থাকেব না স ভয়
ভারতীয় রাজনীিতিবদ ও পিরক নািবদেদর
থেকই িছল। ভারতীয়
ােটিজ েদর অিত
পূণ কৗশল হল, কান িতেবশী রা েক
অথৈনিতক ও সামিরক ে শি শালী হেত না দওয়া। স সােথ সব সময়
রাজৈনিতক অি রতা িজইেয় রাখা। স কৗশল ধু পািক ােনর িব ে ই
নয়, বাংলােদেশর িব ে ও। ভারত চায় তার চারপােশ ভূটান ও নপােলর
য় বল রা গেড় উঠুক। ১৯৪৭ সাল থেকই সিট কেরেছ পািক ােনর
িব ে আর বাংলােদেশর িব ে কেরেছ ১৯৭১ থেকই। িতেবশীর
সামিরক শি েত ভারত য কতটা শকাতর তার একটা উদাহরন দয়া
যাক।
িসেড ট এরশােদর আমেল বাংলােদশ কেয়কখািন িমগ- ১৭
িকেনিছল চীন থেক। তা িনেয় িতবাদ উেঠিছল ভারেত। ভারেতর
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ভাবশালী ইংেরজী সা িহক পি কা “ইি ডয়া টুেড”-এ িমগ েয়র িব ে
িতবাদ- মূলক িনব
ছেপিছল। কাথায় ভারেতর সামিরক শি আর
কাথায় বাংলােদেশর!ভারত আনিবক বামা বানােনার অিধকার রােখ, অথচ
বাংলােদশেক পুরেনা আমেলর িমগ িকনেত িদেতও রাজী নয়। বাংলােদশেক
তারা য কতটা শি শালী দখেত চায় এ হল তার নমুনা। একই লে
বাংলােদশ পিরকি ত ভারতীয় লুটপােটর িশকার হেয়িছল ১৯৭১ থেকই।
তাই পািক ান আিমর ফেল যাওয়া হাজার হাজার কািট টাকার অ লু ঠন
কের িনেয় যাওয়া হয় ভারেত।
পািক ান আমেল গাজীপুের চীেনর সহয়তায় একিট অ কারখানা
গড়া হয়। ভারতীয় বািহনীর স অ কারখানার অ িনমানকাির য াপািত খুেল
িনেয় যায়। স সময় আওয়ামী নতা ও মুি বািহনীর কাজ িছল স
লুটপাটকারী ভারতীয় সিনকেদর ালুট করা। ধু তা নয়, তৎকালীন পূব
পািক ােনর সনািনবাস েলােত পি ম পািক ানী স েদর কােছ যসব
সানা- পা ও দামী িজিনষপ িছল স েলাও লুেট ভারেত িনেয় যায়।
ভারতীয় দিনক সংবাদপ “অমৃত বাজার”-এর ১২ই ম ১৯৭৪ সাল- এর
িরেপাট অ সাের ভারত সরকার ই হেত আড়াই শত রলওেয় ওয়াগন ভিত
অ শ বাংলােদশ সরকােরর অ েরাধ েম ানা িরত কের। অথচ ১৯৭৩
সােলর ১১ই জুলাই বাংলােদশ জাতীয় সংসেদ অথম ী তাজউি ন আহমদ
ভাষায় ঘাষণা কেরন য,“ভারেত কান অ শ পাচার হয় নাই বা
লইয়া যায় নাই”।
জােগ, যিদ জনাব তা উি ন সত বেল থােকন তেব
পািক ানী সনাবািহনীর ফেল যাওয়া কেয়ক শত ট াংক গল কাথায়?
১৯৭৫ সােল মুিজব সরকােরর অপসারেণ সামিরক বািহনীর ত ন
অিফসারগণ য ট াংক ব বহার কেরিছল স িল িছল িমশর সরকােরর
দওয়া। তখন বাংলােদেশর সনাবািহনীেত পািক ান আমেলর কান ট াংকই
িছল না। অতএব তাজউি ন যা বেলেছন সিট সত িছল না, িছল ডাহা
িমথ া। আর জািতর সােথ যারা এ প িনল
িমথ া বেলন, স সব
িমথ াবাদীেদর থেক জনগণ িক আশা করেত পাের? অপর িদেক ১৯৭৪
সােলর ১৭ই জুন বাংলােদশ জাতীয় সংসেদ িতম ী তােহর উি ন ঠা র
বেলন, ভারেত ানা িরত অ শ বাংলােদশেক ফরত দওয়া
হইয়ােছ।
ই ম ীর ই ধরেনর ব ব । যিদ ভারত কান ট াংক ফরত িদেয়ই থােক
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তেব কাথায় রাখা হল স ফরত া ট াংক েলা? ইজেনর কউই সত
বেলন িন। আর এই হল আওয়ামী লীেগর িমথ ািনভর রাজনীিতর নমুনা।
একই ভােব পিরকি ত লু ঠেনর িশকার হয় বাংলােদেশর িশ । একা েরর
পূেব তৎকালীন পূব পািক ান য পিরমান বিদিশক মূ া উপাজন করেত
তার ৯০% ভাগ আসেতা কঁাচা পাট ও পাটজাত পণ র ানী কের। বঁািকটা
আসেতা চা ও চামড়া র ানী কের। আর এ িতনিট খাতই িছল আ জািতক
বাজাের ভারেতর সােথ িতেযািগতা মূলক। ভারত এ িতনিট খাতই
পিরকি ত ভােব
ংস কের দয় এবং িত ি তার ময়দান থেক
বাংলােদশী পণ েক বর কের দয় যা পািক ান আমেল তােদর জ অস ব
িছল। আর এর ফেল চরম আিথক ভােব িত
হেয়িছল ল ল কৃষক
পিরবার যারা পাট থেক তােদর উৎপাদন খরচও পাি ল না। আওয়ামী লীগ
ও তার নতা শখ মুিজব সবসমই িনেজেদর ব থতােক অ েদর ঘােড়
চাপােত অভ । িশে র এ দূগিতর জ ও তারা একা েরর যু েক দায়ী
কের। িক সিট সিঠক িছল না। এ ব াপাের ১৯৮০ সােল দিনক ইে ফাক
িলেখিছল,
“একা েরর যুে র বছর নানা িত ল অব ার মেধ ও পািক ানী বািহনীর
হােত তমন কান িশ
ক
িত
হয়িন বা উৎপাদন ব াহত হয়িন।
আসেল যু টা একটা অজুহাত মা । তাছাড়া জািতসংেঘর াণ কিমিটর এক
িহসাব থেকও জানা যায়,বাংলােদেশর যু জিনত সম
য় িতর চেয়
বাংলােদেশ দ সাহােয র পিরমাণ িছল তর ণ বশী।”-(ইে ফাক
স র ৩, ১৯৮০)
দশী িশ চরমভােব িত
হেয়েছ মুিজবামেল। বাংলােদেশর
সবেচেয়
পূণ িশ খাত হল পাট িশ । িক এ িশ েক ংস করা
হেয়েছ পিরকি ত ভােব এবং সিট ভারেতর ােথ। তৎকালীন পূব
পািক ােন থম পাটকল ািপত হয় ১৯৫১ সােল। ১৯৫১ সাল থেক ১৯৭১
সাল এই ২০ বছের পাটকল েলােত তঁােতর সংখ া বেড় দঁাড়ায় শূণ থেক
২১,৪০০। পািক ােনর চতুথ ৫ সালা পিরক নায় তঁােতর সংখ া বািড়েয়
১৯৭৫ সাল নাগাদ ৪০ হাজার করার পিরক না িছল। তঁােতর সংখ া ৪০
হাজাের পঁৗছেল িবপুল ভােব বাড়েতা বিদশীক মূ ার উপাজন। তখন
িবেদেশর বাজাের কঁাচা পােটর েল স ব হত পাটজাত পেণ র র ািন। িক
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পািক ান ভে যাওয়ায় স আশা আর পূণ করা স ব হয়িন। অথচ
বাংলােদেশ আমেল ১৯৭১ সাল থেক ১৯৮০ সােল তঁােতর সংখ া বেড়
দঁাড়ায় ২৫,৭০০। অথাৎ ৯ বছের বেড়েছ মা ৪ হাজার। তেব তঁােতর
সংখ া িকছু বাড়েলও চ ড স নােম উৎপাদেন। উৎপাদন নেম যায়
১৯৬৯- ৭০ সােলরও নীেচ। মুিজব সরকােরর পাটম ী আ জািতক বাজাের
ধান িত ি ভারেতর সােথ এমন এক চুি কের যার ফেল বাংলােদেশর
পাট িশে র াথ িবপ হেয় পেড়। অথচ পািক ান আমেল পাটিশ িছল
দেশর সবেচেয় লাভজনক খাত। মুিজব সরকার এিটেক লাকসােনর খােত
পিরণত কের। একা েরর আেগ পূব পািক ােনর পােটর সরকাির ও
বসরকাির দােম আ ণ লেগেছ এিট িছল অিত িবরল ঘটনা। িক মুিজেবর
শাসনামেল পােটর দােম আ ণ লাগার ঘটনািট অিত ঘন ঘন ঘটেত থােক।
তখন আ জািতক বাজার থেক অিত ত িবলু হেত থােক বাংলােদশী পাট,
স বাজার সহেজই দখল কের নয় ভারত। অথচ পািক ান আমেল ভারত তা
ভাবেতও পােরিন। আর শখ মুিজব সিট তােদর ঘের তুেল দয়। মুিজব
সরকােরর আমেল ভারত সরকার িকভােব বাংলােদেশর পাট লু ঠন কের তার
এক িববরণ িদেয়েছন জনাব অিল আহাদঃ
“ রণীয় য, ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস রর িবজয়ী ভারতীয় বািহনীর
বাংলােদেশ েবেশর সে সে ভারত- বাংলােদেশ সীমা একাকার হইয়া
যায়। িবনা অ মিতেত বা িবনা দিলেলই বাংলােদেশর অভ ের ভারতীয়
জনতা ও পেণ র াত বািহত হইেত থােক। বাংলােদশ বা েব ভারেতর
বাজাের পিরণত হয়। বাংলােদশ হেত ল ল গাইট পাট অবােধ সীমা
পােরর পাটকল িলর চািহদা িমটাইেত আর কের। ভারতীয় পাটকল িলর
পূেণাদ েম ই- িতন িশফেট কাজ চালু হইয়া যায়। এমন িক বাংলােদেশর
পাট- লাপাট কিরয়া ভারত নূতন কের িবেদেশ কঁাচাপাট রফতানী
কিরয়া দয়। তব , কঁাচাপােটর অভােব ইিতপূেব ভারতীয় পাটকল িল অিত
কে এক িশফেট কাজ কিরত এবং ১৯৬৫ সােল পাক- ভারত যুে র পর
পাক- ভারত বািণজ স ূণ ব হইয়া যাওয়ায় ভারতেক বাধ তঃ িস াপুেরর
মাধ েম িত বৎসর ১০ থেক ১৫ ল বল পািক ানী পাট চড়ামূেল য়
কিরেত হইত।..অথচমুিজেবর শাসনামেল ভারত অবােধ বাংলােদেশর পাট
লু ঠন
কিরয়া চিলল। সই পাটজাত পণ ারাই ভারত বাংলােদেশর
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পাটজাত পেণ র বাজার দখল কিরল। ধু তাই নয়, বাংলােদশী কঁাচাপাট
রফতানী ারা ভারত িনয়িমত ভােব িবপুল পিরমাণ বেদিশক মু া উপাজন
কিরয়া চিলল। অথচ শখ মুিজব টু শ িট উ ারণ কিরেলন না।ইহা কান
ােথর িবিনমেয় িকংবা কান িবেশষ কারেণ? িতিন িক াত িছেলন না
য,ভারেতর পাটিশ জাত পণ রফতানী সূত অিজত বেদিশক মু া আেয়র
মা ১৫% থেক ১৭% ; িক বাংলােদেশর অথনীিত কঁাচাপাট ও
পাটিশ জাত পণ রফতানী আেয়র উপর স ূণ িনভরশীল।”
১৯৭২ সােলর ২৭ শ মাচ শখ মুিজব সরকার ভারেতর সােথ সীমা
বািণজ চুি নােম য চুি িট সা র কের তার ফেল ভারত সরকার
বাংলােদেশ লুটপােটর একিট বধ িভি পায়। তখন ইউেরাপ, আেমিরকা,
জাপান থেক বেদিশক অেথ আমাদািনকৃত উ তমােনর পণ ভারেত পাচার
করা
হয়। স
ােতর সােথ যাওয়া
কের সানা- পা, তামা,
পািক ানী আমেলর ধাতব মু া, কলকারখানার য পািত, সার, আমদািনকৃত
িবেদশী ঔষধ এবং বাংলােদশী মাছ।” – (অিল আহাদ)
মুিজেবর হােত অথনীিতর িবনােশর য কাজ
হেয়িছল, সিট ধু
পাটিশে সীমাব থােক িন। ংস নেম আেস চা এবং চামড়া িশে ও।
িশে র এ
িট খাতও িছল িবেদেশর বাজাের ভারেতর সােথ
িত ি তামূলক। িক বাংলােদশ সরকােরর কান ই াই িছল না ভারেতর
সােথ কান প বািণিজ ক িতেযািগতায় নামার,ফেল একা েরর পূেব
িবেদেশ বাংলােদেশর চা ও চামড়ার য বাজার িছল ভারত তা অিত সহেজই
দখেল িনেয় নয়।মুিজবামেল ব মূেল র য উ গিত ঘেট তার িববরণ
জনাব অিল আহাদ িদেয়েছন এভােবঃ
“(পািক ান আমেলর) এক টাকার গামছার দাম হয় সাত টাকা।পঁাচ টাকার
শাড়ীর দাম হয় পঁয়ি শ টাকা। িতন টাকার লুংিগ পেনর টাকা বা িড় টাকায়,
দশ আনা বা বার আনা সেরর চাউল হয় দশ টাকায়। আট আনা সেরর আটা
ছয়- সাত টাকা। ই আনা সেরর কঁাচা মিরচ চি শ- প াশ টাকা। িতন- চার
টাকা সেরর কনা মিরচ আিশ- ন ই টাকা।আট আনা সেরর লবন চি শপ াশ টাকা। পঁাচ টাকা সেরর সিরষার তল িতিরশ- চি শ টাকা। সাত
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টাকা সেরর নািরেকল তল চি শ- প াশ টাকা। সাত টাকার লা ল ি শচি শ টাকা।”
বাংলােদেশর অথনীিত ংেসর লে
ভারত আেরকিট বৃহৎ ক হােত
নয় বাংলােদেশর ক ােরি
নাট ছাপােনার মধ িদেয়। আর স ভারতীয়
ক
বা বায়েন মহা েযাগ সৃি কের দয় শখ মুিজব িনেজ। িতিন
বাংলােদেশর জ নতুন ক ােরি
নাট ছাপােনা দািয়
কান িনরেপ
দশেক না িদেয় সিট ভারেতর হােত তুেল দন। মুিজব ভারতেক য
পিরমাণ নাট ছাপেত বেলিছল তার চেয় ব শত কািট টাকার বশী নাট
ছেপ বাংলােদশী টাকার চরম অবমূল ায়ন ঘটায়। একা ের পািক ানী মূ ার
বাজার দর ভারতীয় মূ ার চেয় অেনক বশী িছল, িক মুিজব আমেল
বাংলােদশী মূ ার িবিণময় হার ভারতীয় মূ ার অেধেকরও কেম এেস দঁাড়ায়।
ভারত য অিতির
নাট ছেপ বাংলােদশী অথনীিতর সবনাশ করেছ সিট
অ রা বুঝেলও সিট শখ মুিজব বুেঝিছল অেনক দরীেত। হয়ত
জেন েনও বুঝেতই চায়িন। এবং যখন বুঝেলা তখনও স মূ ােক সােথ
সােথ অচল ঘাষনা না কের ই মাস সময় দয়। ফেল ভারতীয়রা বাড়িত
সময় পায় আেরা বশী বশী নাট ছেপ বাংলােদেশর বেদিশক মূ ায়
অিজত সানা- রাপা ও িবেদশী য াংশ িকেন ভারেত পাচােরর। আর এিট
িছল বাংলােদেশর জনগেণর িব ে ভারত সরকােরর অিত
বৃ ী।
িক আওয়ামী বাকশালী চ িট বাংলােদেশর িব ে কৃত এ মহা অপরােধর
িবষয়িট তােদর রিচত ইিতহােসর পাতা থেকই বাদ িদেয়েছ। অথচ ভারেতর
এ অপরােধর কারেণই বাংলােদেশ নেম আেস দূিভ এবং তােত মৃতু ঘেট
ল ল মা েষর। এবং আ জািতক মহেল বােড় চ ড অপমান বােড়। ২৩
বছেরর পািক ান আমেল সিট ঘেটিন। এত মৃতু ও এত অপমান ৯ মাস
যু কালীন সমেয়ও ঘেটিন।
_________________________
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অধ ায় ২২: তী তা পায় ইসলােমর িব ে অসহনশীলতা
১৯৪৭- এ পািক ান যখন িত া পায়,িহ েদর নােম ও িহ ধেমর ঐিত
িনেয় ব
িত ান িছল। যমন ভারেত রী হাম, রামকৃ িমশন, জগ াথ
হল, জগ াথ কেলজ, আন মাহন কেলজ, রােজ কেলজ, ভালানাথ িহ
এ াকােডমী (রাজশাহী) এরকম অসংখ
িত ান। দশ জুেড় শত শত
রা াঘােটর নাম িছল িহ েদর নােম। বলা যায়,শহর এলাকার অিধকাংশ
রা ার নামই িছল িহ েদর নােম। িক কান িত ােনর নাম পিরবতন করা
হয়িন। স সময় ব কংে স নতা ও ব িহ জিমদার বািড়ঘর ফেল
িহ ােন চেল যায়। তােদর ফেল যাওয়া স ি পিরত
স ি
েপ
সরকাির নিথভূ হয়। কান কান দালানেকাঠা সরকাির অিফস বা সরকাির
কমচািরর বাস ান েপ ব ব ত হয়। িক সরকােরর প থেক কােরা হােত
ব ি গত মািলকানার দিলল তুেল দয়া হয়িন। সিট করা সরকাির নীিত িছল
না। অথচ বাংলােদশ হওয়ার সােথ সােথ পািক ানপি েদর ঘরবাড়ী ও দলীয়
অিফস জবর দখল ধু আওয়ামী লীেগর নীিত নয়, সরকাির নীিতেত পিরণত
হয়।
মুসিলম লীেগর ঢাকার শাহবােগর ােদিশক ধান দফতরিট কেড়
নওয়া হয়।িবিভ
িত ান থেক কােয়েদ আযম বা ইকবােলর নামই ধু
অপসািরত হয়িন, যখােন ইসলাম িছল সখােনও হাত পেড়েছ। নজ ল
ইসলােমর নাম থেক ইসলাম কেট দওয়া হেয়েছ। তাই ঢাকার নজ ল
ইসলাম কেলজ হেয় যায় নজ ল কেলজ। অথচ আরবী ভাষায় ধু নজ ল
বেল কান শ ই নাই। আেছ নজর বা নজ ল ইসলাম। িনছক ইসলাম বাদ
দওয়ার ােথ নজ ল ইসলােমর নামও িবকৃত করা হেয়েছ। ঢাকার
ইসলািময়া কেলজ থেক ইসলািময়া শ িট িবেলাপ করা হয়।আে াশ ধু
ইসলােমর উপর নয়, িগেয় পেড় মুসিলম শ িটর উপরও। তাই সিলমু াহ
মুসিলম হেলর নাম থেক মুসিলম শ িট কেট ফলা হয়। অথচ আ ামা
ইকবাল ধু পািক ােনর কিব নন, িতিন বা ািবক অেথই িব কিব। িতন
িছেলন অিত উদার ও শ মেনর কিব। তার ে র মানিচ
ধু জ ভূিম
পা াব িছল না িতিন
দখেতন সম দি ণ এিশয়ার মুসলমানেদর
িনেয়।এমনিক সম িব েক িনেয়। মুসলমানেদর জ িহ েদর থেক
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আলাদা এক ত দেশর ধারণা িতিনই থম দন। িনেজর মাতৃভাষা
পা াবী হওয়া সে ও িতিন কিবতা িলেখেছন উ ও ফাসী ভাষায়। তার
কিবতা বাঙলার ব লােকর কােছ অিত ি য়। িতিন ধু কিবই িছেলন না,
িছেলন একজন িব মােনর দাশিনক। িতিন বুঝেতন, মুসলমােনর দাির তা
খােদ বা বে নয়, বরং দশেন। এবং সিট ইসলািম দশেন। দশনই জাতীয়
উ য়েন পাওয়ার হাউেসর কাজ কের। দশনই িব ব আেন মা েষর চিরে ও
কেম। আেন সামািজক এ রাজৈনিতক িব ব। স দশনেক বশী বশী
মা েষর কােছ পৗছােনর লে
স আমেলর ইিট িস ভাষােক িতিন
কিবতার মাধ ম িহসােব বেছ নন। ফেল তঁার ভাব িছল
র সারী।
দি ণ এিশয়ার বুেক মুসিলম জাগরেণ িতিন অত
পূণ ভূিমকা পালন
কেরন। এজ রবী নােথর চেয় িতিন িছেলন অেনক উেধ। তার মত
একজন িবশাল ও উদার মেনর কিবেক আজও স ান দখায় ব দেশর
মা ষ। িক
স প নিতক ও মানিবক সামথ িছল না আওয়ামী
বাকশালীেদর। ইকবােলর নােম িবে র নানা দেশ নানা িত ান ও রা া
ঘাট আেছ। অথচ আওয়ামী লীগ এতটাই সংকীন ও ছাট মেনর য তঁার মত
এেহন মহান ব ি র নােম ঢাকা িব িবদ ালেয় য ইকবাল হল িছল সিট
থেক তার নাম মুেছ দয়। আর কােয়েদ আযম মাহা দ আলী িজ াহ? িতিন
ধু বতমান পািক ােনর নতা িছেলন না, িছেলন সম উপমহােদেশর
মুসলমানেদর নতা। িতিন হেলন সই মহান নতা িযিন নানা ভাষায়, নানা
আ িলকতায় ও নানা মজহােব িবভ মুসলমানেদর একতাব করেত
পেরিছেলন। স সময় এমন একতা অিত
পূণ িছল। নইেল িক সিদন
পািক ােনর িত া িক স ব হত?
পািক ােনর িত া য উপমহােদেশর মুসলমানেদর কতবড় কল াণ
কেরেছ সিট ভারতীয় মুসলমানেদর পরািজত রাব া দখেল িক আর
বুঝেত বঁািক থােক? পািক ান না হেল িক স ব হত বাংলােদেশর িত া?
িজ াহর নােমও িবে র নানা দেশ নানা রা াঘাট ও িত ান আেছ।িক
মুিজব সরকার এ মহান নতার নাম কান িত ােনই বরদা কেরিন।
িজ াহর নাম কেট কাথাও কাথাও মুিজেবর নাম বসােনা হেয়েছ। ধু তাই
নয়, আ াহতায়ালার কালােমর উপরও আওয়ামী লীগ কঁািচ চািলেয়েছ। ঢাকা
িব িবদ ালেয়র মেনা ােম িছল পিব কারআেনর আয়াত। আ াহর স
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অিত
পূণ বাণীিট হল ''ইকরা িবসেম রাি কা াযী খালাক” পড় সই
মহান িতপালেকর নােম িযিন তামােক সৃি কেরেছ। এিটই হল পিব
কারআেনর থম বাণী। আর এেত “পড়া” বা ানাজেনর উপর
দওয়া হেয়েছ।অথচ কান কােফর সরকার নয়,মুিজব সরকার স আয়াতিট
মুেছ দয়। যার মেধ সামা ঈমান আেছ এমন কান ব ি িক কারআেনর
আয়ােতর উপর হাত িদেত সাহস পায়? শখ মুিজব ও তঁার দল আ াহ ও
আ াহর ীেনর িব ে এতটাই িবে াহী িছল য স গিহত কােজ সামা তম
ি ধাও কেরিন। দেলর অ
কান সদ েদর প
থেকও কান িতবাদ
উেঠিন। য দেশর ৯০% ভাগ মা ষ মুসলমান, স দেশর মা ষ যিদ
আ াহর এ আয়াতিটেক বরদাশত না করেত পাের তেব িক আ াহতায়ালা স
দেশর উপর স হেত পােরন? মুসলমান েপ এিট তা দািয় িছল,
আ াহর িতিট আয়ােতর িত স ান দখােনা। আওয়ামী লীগ সিট
কেরিন। সিট িবলু কের ধু একিট আয়ােতর অবমাননা কেরিন, চ ড
অবমাননা কেরেছ মহামহীমাময় মহান আ াহর। এই একিট মা অপরাধই
িক শখ মুিজব ও তার দেলর উপর আ াহর আযাব নািযেলর জ যেথ
িছল না। মািকন যু রা ডলােরর নােটর উপর “We trust in God” (অথঃ
আমরা গেডর উপর িব াস কির”) িলখেত ল া বাধ কের না। অথচ তারা
ধমভী জািত িহসােব পিরিচত নয়। তাই
, িব িবদ ালেয়র মেনা ােম
কারআেনর আয়াত িলখেত শখ মুিজব ও দেলর কন এ হীনম তা? এ প
ইসলাম- িবেরাধীতাই িক তােদর ধম- িনরেপ তা। স লািরজমেক মাথায়
তুলেত িগেয় এভােবই তারা আ াহ ও তঁার মহান বাণীর িত অবমাননা
বািড়েয়েছ। এরই আেরক নিজর, আওয়ামী লীগ সরকার রিডও থেক পিব
কারআেনর তলাওয়াতও বাদ িদেয়িছল। িক তােত িবে ােভ ভে পেড়
ঢাকা রিডর কমচারীরা। ফেল জনতার রােষ পড়ার ভেয় আওয়ামী সরকার
কারআন তলাওয়াত পুণরায়
করেত বাধ হয, িক
হয় গীতা,
বাইেবল ও ি পাঠক পােঠর সােথ সমতা িবধান কের।
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স অ কথা
কের। সারা িনয়ার মুসলমানরা এিট বেল থােক। এই
একিট মা সাং ৃিতক উপাদানই একজন মুসলমানেক অমুসলমান থেক
আলাদা কের। মহান নবীজী (সাঃ) সিট মুসলমানেদর িশিখেয় গেছন। অথচ
আওয়ামী লীগ ধমহীন একিট স লার সং ৃিত িনমাণ করার লে নবীজীর
(সাঃ) স মহান িশ া ও মুসিলম সং ৃিতর এ মৗিলক উপাদানেকই বাদ
িদেয়িছল। এ লে তারা রিডও এবং িটিভ থেক বাদ িদেয়িছল আসসালামু
আলাই ম বলা।
কেরিছল
ভাত জাতীয় স লার শ । িচ াচতনায় আওয়ামী- বাকশালী চ
য কতটা ইসলাম িবেরাধী, এ হল তার
নমুনা। আওয়ামী লীগ মতায় যাওয়ার সােথ সােথই দেশর সকল ইসলামী
দল েলােক িনিষ ঘাষণা কের। আইন কের িনিষ কের ইসলােমর নােম
রাজৈনিতক সংগঠন গড়ার য কান েচ া। অথচ কমু িনজম, সমাজবাদসহ
নানা ইসলাম িবেরাধী মতবাদ িনেয় দলগড়ার িছল পূণ অিধকার।

মুসিলম সং ৃিতর তঃ ূত কাশ হল, একাকী বা সমােবেশ
কাউেক দখা মা আসসালামু আলাই ম বলা।এিট এক পিব দাওয়া এবং
এর অথঃ আপনার উপর (আ াহর প
থেক) শাি বিষত হাক। িতিট
ঈমানদার তাই কােরা সােথ দখা মা তার িত এ দাওয়া পােঠর মধ িদেয়

ইসলােমর িত অি কার িনেয় ব দল িবে র নানা অমুসিলম দেশ
এমনিক ভারেতও কাজ কের, অথচ সিট িনিষ করা হল বাংলােদেশ। এিট
িক শখ মুিজেবর গণত ীিত? শখ মুিজব য ধু রাচাির িছেলন তা নয়,
মেন ােণ চ ড রকেমর ইসলাম িবে ষীও িছেলন। তার স রাচাির চতনা
থেকই জ নয় বাকশাল এবং িনিষ হয় সকল িবেরাধী রাজৈনিতক দল।
আর ইসলােমর িত তার অ - িবে েষর কারেণ বাকশাল িত ার ব
আেগই িনিষ হয় সকল ইসলািম দল। তার কমীরা এখনও য লিগ- বঠা
িনেয় রাজপেথ দািড়- টুিপধারীেদর িপিটেয় হত া কের স িশ া তা তারা
পেয়েছ শখ মুিজেবর ইসলাম ও ইসলামী ব ি ে র িত চরম ঘৃণােবাধ
থেক। মুসলমানেদর মােঝ একতা গড়া ও তােদরেক সংগিঠত করা নামাযরাযার
ায় ইসলােম ফরয। এব াপাের পিব
কারআেন বলা
হেয়েছ,“ তামরা সবাই িমেল আ াহর রিশেক আঁকেড় ধর, পর ের িবি
হেয়া না”-( রা আল ইমরান,আয়াত ১০৩) এ
ম মহান আ াহর। আর এ
ম মাতােবক একতাব হওয়া ফরয। তাই একতার য কান য়াসই হল
ইবাদত। আর িবেভদ বা িবি তার য কান য়াসই হারাম। িবেভদ সৃি
তাই মহা পাপ। আ াহর রিশ সমেবত ভােব আঁকেড় ধরার অথ
হল, কারআনেক আঁকেড় ধরা। িনয়ার বুেক কান িকতাব যিদ িব
ভােব
একমা আ াহর হেয় থােক,তেব সিট আল কারআন। এিটই মহান
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আ াহর মহান নয়ামত। মুসলমােনর উপর দািয় হল, কারআেনর স
িশ া বা বায়েন জামাত ব হওয়া। একাকী দশ গড়া বা সমাজ গড়া দূের
থাক, একখািন ঘর গড়া বা দওয়াল গড়াও স ব নয়। ঘর গড়েত বা
দওয়াল গড়েতও অে র সাহায চাই। এজ ই ইসলািম রা ও সমাজ
িনমােনর সংগিঠত হওয়া ফরজ। িক শখ মুিজব আইন রচনা কের আ াহর
স কারাআনী
ম পালেন বাধা িদেয়েছন। ইসলােমর নােম সংঘব
হওয়ােক দ ডনীয় অপরােধ পিরণত কেরেছন। অথচ ব অমুসিলম দেশও
স িবিধিনেষধ নই। অপর িদেক পূণ আজাদী িদেয়েছন িনয়ার সকল
ফরী তথা ইসলামিবেরাধী মতবােদর অ সািরেদর সংগিঠত ও একতাব
হওয়ার। ফেল তার আমেল নাি ক কমু িন ও িচি ত কােফররাও পেয়েছ
িনজ িনজ মত চােরর অবাধ েযাগ। এবং স সােথ সহেযাগীতাও। তােদর
অেনকেক িতিন তার িনজ দল এবং দেশর একমা দল বাকশােলও অ ভূ
কেরেছন।
_________________________
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অধ ায় ২৩: বাংলােদশী পি কায় মুিজব- আমল
ইিতহাস রচনার নােম বাংলােদেশর ইিতহােস ধু য িমথ াচার ঢুকােনা
হেয়েছ তা নয়, মুিজব ও তার দেলর ঃশাসেনর িববরণ েলা ইিতহােসর
থেক অিত সতকতার সােথ বাদ দওয়া হেয়েছ। এবং তা িছল আওয়ামী
লীেগর দলীয় রাজনীিতর ােথ। তেব কান অপরাধী তার অপরাধ কম েলা
লুকােনার যত চ াই ক ক না কন, স ূণ লুকােত পাের না। সা ী রেখ
যায়। শখ মুিজবও তার সহচরগণও অসংখ সা ী রেখ গেছ। আর স িল
হল, স সমেয়র দশী ও িবেদশী প - পি কায় কািশত হওয়া মুিজব
আমেলর িববরণ। আগামী িদেনর ইিতহাস রচনায় এিববরণ েলাই গণ হেব
পূণ দলীল েপ। শখ মুিজব ও তার দল বাংলােদশেক য কতটা
িবপযেয়র মুেখ ফেলিছল স পিরচয় পাওয়া যােব স আমেলর ঢাকার
পি কা েলা পড়েল। িনজ ঘের িনরপ া না পেয় ব মা ষ তখন বেনজ েল
লুিকেয়েছ। ১৯৭৩ সােলর ১৭ আগ দিনক ইে ফােক কািশত একিট
খবেরর িশেরানাম িছল,“িনরাপ ার আ িত াম- বাংলার ঘের ঘর”। মূল
খবরিট িছল এ পঃ “সম
দেশ আইন শৃ লা পিরি িতর মারা ক
অবনিতর ফেল এবং মা েষর জান- মাল ও ই েতর েয়াজনীয় িনরাপ ার
অভােব াম- গ ও শহরবাসীর মেন হতাশার মা া িদন িদন বািড়য়াই
চিলয়ােছ এবং আইন র াকারী সং ার িত মা েষর আ া লাপ পাইেতেছ।
অব া এমন দঁাড়াইয়ােছ য,চুির- ডাকািত, লুঠ- তরাজ তা আেছই,
রাজৈনিতক, সামািজক ও বষিয়ক কারেণ শ তামূলক হত াকাে ডর ভেয়
মা ষ বাড়ীঘর ছািড়য়া অ
আ য় লইেতেছ। যাহারা িব শালী তাহারা
শহেরর আ ীয়- জনেদর বাড়ীেত এমনিক শহেরর আবািসক হােট িলেত
পয আিসয়া উিঠেতেছন। যঁাহােদর শহের বাস কিরবার স িত নাই,তাহার
বেন- জ েল অথবা এখােন- ওখােন রাি কাটাইেতেছন”।
১৯৭৩ সােল দিনক ইে ফােকর িকছু খবেরর িশেরানাম িছলঃ
“িঝনাইদেহ এক স ােহ আটিট
হত া”(০১/০৭/৭৩); “ঢাকা- আিরচা
সড়কঃ সূয ডুিবেলই ডাকােতর ভয়” (০২/০৭/৭৩) “বিরশােল থানা অ শালা
লুটঃ ৪ ব ি িনহত” (৪/০৭/৭৩); “পুিলশ ফঁািড় আ া ঃ সমুদয় অ শ
লুট” (১২/০৭/৭৩); “ লৗহজং থানা ও ব া লুট”(২৮/০৭/৭৩); “ বৃে র ি
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াইল” (০১/০৮/৭৩); “পুিলশ ফঁািড় ও বাজার লুটঃ ল ও
েন
ডাকািত”(৩/০৮/৭৩); “এবার পাইকারীহাের িছনতাইঃ স া হইেলই
শান”(১১/০৮/৭৩);“চ ােম ব াংক ডাকািত,লালদীিঘেত
েনড চােজ
১৮ জন আহত, পাথরঘাটায় র ার অিফেসর অ লুট” (১৫/০৮/৭৩); “খুন
ডাকািত রাহাজািনঃ
নায়াখালীর িনত কার ঘটনা,জনমেন ভীিত”
(১৬/০৮/৭৩); “২০ মােস জামালপুের ১৬১৮িট ডাকািত ও হত াকা ড”
(১৭/১১/৭৩); “আরও একিট পুিলশক া লুটঃ েবদরসহ ৩ জন পুিলশ
অপ ত” (১৩/০৭/৭৩); “যেশাের বাজার লুটঃ বৃে র লীেত ২০ জন
আহত” (১৮/০৪/৭৪); “রাজশাহীেত ব াংক লুট” (২১/৪/৭৪) মুিজব
আমেলর পি কা েলা পড়েল চােখ পড়েব এ প হাজার হাজার ঘটনা ও ব
হাজার িবেয়াগা খবর।
পািক ােনর ২৩ বছেরর ইিতহােস বৃি র যত না ঘটনা ঘেটেছ
মুিজেবর ৪ বছের তার চেয় ব
ণ বশী ঘেটেছ। বাংলার হাজার বছেরর
ইিতহােস “িভ ার ঝুলী”-এ খতাব জুিটিন, িক মুিজব সিট অজন কেরেছ।
অথচ িকছু কাল আেগও ামবাংলার অিধকাংশ মা েষর গৃেহ কােঠর দরজাজানালা িছল না। ঘেরর দরজায় চট বা চাটাই টািনেয় অিধকাংশ মা ষ
পিরবার পিরজন িনেয় িনরাপেদ রাত কাটােতা। িক মুিজব ধু খাদ ই
নয়, স িনরাপ াটু ও কেড় নয়। িনরাপ ার খঁােজ তােদরেক ঘর ছেড়
বন- জ েল আ য় খুঁজেত হয়। থানা পুিলশ িক িনরাপ া িদেব? তারা
িনেজরাই সিদন ভুেগিছল চরম িনরাপ াহীনতায়। ব েদর হােত তখন ব
থানা লুট হেয়িছল। ব পুিলশ অপ ত এবং িনহতও হেয়িছল। মুিজেবর
িনেজর দলীয় কমীেদর সােথ তার িনেজর পু ও নেমিছল বৃি েত। স
সময় দিনক পি কায় খবর ছাপা হেয়িছলঃ “ শাল পুিলেশর সােথ লী
িবিনময়ঃ ধানম ীর তনয়সহ ৫ জন আহত”। মূল খবরিটর ছাপা হেয়িছল
এভােবঃ “গত শিনবার রাত সােড় এগােরাটায় ঢাকার কমলাপুর
শাল
পুিলেশর সােথ এক সশ সংঘেষ ধানম ী তনয় শখ কামাল,তার ৫ জন
সা পা ও একজন পুিলশ সােজ ট লীিব হেয়েছ। শখ কামাল ও তার
স ীেদরেক ঢাকা মিডক াল কেলেজর নয়,দশ ও তি শন র কিবেন ভিত
করা হেয়েছ। আহত পুিলশ সােজ ট জনাব শামীম িকবিরয়ােক ভিত করা হয়
রাজারবাগ পুিলশ হাসপাতােল।” -(গণক ঠ ১৯/১২/৭৩)
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ছা লীেগর ক াডারগণ কা মা ষ খুন করত - স িববরণ ব
পি কায় ব ভােব এেসেছ। যােদরেক আওয়ামী লীগ বাঙালীর ইিতহােস
বাঙালী েপ তুেল ধরেছ এ িছল তােদর আসল চির । বাংলােদেশর
ইিতহােস ভয়াবহ িভ বা ম র এেসেছ িতনবার। এর মেধ ই বার
এেসেছ ি িটশ আমেল। এবং তা ১৭৬১ সােল এবং ১৯৪৩ সােল। তৃতীয়বার
এেসেছ মুিজব আমেল। পািক ানী আমেল একবারও আেসিন। অথচ এ
পািক ান আমলিটেকই আওয়ামী- বাকশালী বুি জীবী ও নতা- কমীগণ
িচি ত পি ম পািক ানীেদর উপিনেবিশক শাষেনর আমল েপ। অথচ
১৯৪৭- এ পািক ান আমেলর
িট হেয়িছল অেনকটা শূ
থেক। তখন
অিফস আদালত িছল না, কলকারখানা িছল না। সহেযাগী িতেবশীও িছল
না। বরং িছল ভারত থেক তাড়া খাওয়া ল ল িছ মূল উ া েদর িভড়।
মুিজবামেলর ায় সসময় িবেদশ িবেদশ থেক শত শত কািট টাকার
সাহায ও আেসিন। িক স িদন কান িভ আেসিন। অথচ হাজার হাজার
কািট টাকা িবেদশী সাহায সে ও িভ এেসিছল মুিজবামেল। িভ
এেসিছল শখ মুিজেবর দূনীিত পরায়ন শাসন এবং দলীয় ও ভারতীয়
লুটপােটর কারেণ।
স সমেয় ঢাকার প - পি কায় কািশত িকছু খবেরর িদেক নজর
দওয়া যাক। বাংেদেশর ৭০ জন িবিশ সাংবািদক, সািহিত ক, বুি জীবী
এক যু িববৃিতেত দেশর পিরি িতেত গভীর উে গ কাশ কের বেলনঃ
বাংলােদেশর বতমান খাদ াভাব ও অথৈনিতক স ট অতীেতর সবােপ া
জ রী স টেকও
তগিতেত ছাড়াইয়া যাইেতেছ এবং ১৯৪৩ সেনর
সব াসী ম র পযােয় পঁৗছাইয়া িগয়ােছ।তঁাহারা সরকােরর ল রখানার
পিরেবশেক িনযাতন কে র পিরেবেশর শািমল বিলয়া অিভিহত কিরয়া
বেলনঃ “ িভ মা ষ ারা সৃ এবং একিট িবেশষ ণীর অবাধ লু ঠন ও
স দ- পাচােরর পিরণিত”। তঁারা বেলনঃ “খাদ ঘাটিত কখনও িভে র
মূল কারণ হইেত পাের না। সামা তম খাদ ঘাটিতর
ে ও ধু ব টন
ি য়া িনয় েণর মাধ েম িভ সৃি করা যায়। যিদ দেশর উৎপাদন ও
ব টন- ব ব া িন তম
ায়নীিত উপর
িতি ত থািকত, দেশর
শাসন,ব বসা- বািণজ িশ া ও অ া
ে
িবচারেক িনি ত করার
সামা তম আ িরক চ াও থািকত তাহা হইেল যুে র িতন বছর পর এবং
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ই হাজার কািট টাকারও বশী বেদিশক সাহােয র পর ১৯৭৪ সেনর
শষােধ আজ বাংলােদেশ অ তঃ অনাহাের মৃতু র পিরি িত সৃি হইত না।”
(ইে ফাক, অে াবর ১, ১৯৭৪) স সমেয়র পি কার িকছু িশেরানাম িছলঃ
“চােলর অভাবঃ পেটর
ালায় ছেলেমেয় িবি ”-(গণক ঠ আগ
২৩,১৯৭২) “লাইেস - পারিমেটর জমজমাট ব বসা; যঁাতাকেল পেড় মা ষ
খািব খাে ; িসরাজগ , ফণী, ভরব, ই রগ
ও নােচােল তী
খাদ াভাব,অনাহারী মা েষর আহাজারীঃ ধু একিট কথা, খাবার দাও”(গণক আগ ২৯,১৯৭২) “গরীব মা ষ খাদ পায় নাঃ টাউটরা মজা
লুটেছ; ণবতীেত চাল আটা িনেয় হিরলুেটর কারবার”-(গণক ঠ সে র
১৯,১৯৭২) “একিদেক মা ষ অনাহাের িদন যাপন কিরেতেছঃ অপরিদেক
সরকাির দােমর গম কােলাবাজাের িব য় হইেতেছ”-(ইে ফাক এি ল
৭,১৯৭৩); “এখােন ওখােন ডাবায় পু ের লাশ।”( সানার বাংলা এি ল
১৫,১৯৭৩); “চােলর অভাবঃ পেটর ালায় ছেলেমেয় িবি ; হিবগে
হাহাকারঃ অনাহাের এ পয ৯ জেনর মৃতু ”-(গণক ঠ ম ৩,১৯৭৩); “ কান
এলাকায় মা ষ আটা িলয়া ও শাক- পাতা িস কিরয়া জঠর ালা িনবারণ
কিরেতেছ”-(ইে ফাক ম ৩,১৯৭৩); “অনাহাের দশজেনর মৃতু ঃ িবিভ ােন
আত মানবতার হাহাকার; ধু একিট
িনঃ ভাত দাও”-(গণক ঠ ম
১০,১৯৭৩); “লতাপতা, গােছর িশকড়, বঁাশ ও বেতর কিচ ডগা, শামুক,
ব াঙার ছাতা, কচু- ঘচু পাবত চ ােমর অিধবাসীেদর ধান খােদ
পিরণতঃ ামা েল লংটা মা েষর সংখ া বৃি ”-(ই ফাক ম ১০,১৯৭৩);
“পটুয়াখালীর িচিঠঃ অনাহাের একজেনর মৃতু ;সংসার চালােত না পের
আ হত া”-(গণক ঠ ম ১০, ১৯৭৩); “ওরা খাদ ভােব জজিরতঃ ব াভােব
বািহর হইেত পাের না”-(ইে ফাক ম ৩০,১৯৭৩) “আ হত া ও ই ত
িবি র ক ণ কািহনী”-(গণক ঠ জুন ১,১৯৭৩) “ াধীন বাংলার আেরক পঃ
জামাই বড়ােত এেল অধ- উল
া রী দরজা ব কের দয়”- ( সানার
বাংলা জুলাই ১৫,১৯৭৩) “ ামবাংলায় হাহাকার, কচু- ঘচুই বতমােন ধান
খাদ ”-(ইে ফাক এি ল,১৯৭৪); “ ঃিখনী বাংলােক বঁাচাও”-(ইে ফাক
আগ ৪,১৯৭৪); “জামালপুের অনাহাের ১৫০ জেনর মৃতু র খবর”(ইে ফাক আগ ১৩,১৯৭৪) “১০িদেন জামালপুর ও ঈ রদীেত অনাহার ও
অখাদ - খাদ খেয় ৭১ জেনর মৃতু ”-(গণক ঠ আগ ২৭, ১৯৭৪)

১৯৭২ সেনর ২১ অে াবর তািরেখ দিনক গণকে ঠ একিট খবর
িছলঃ “ পেটর দােয় ক া িবি ”। িভতের সংবাদিট িছল এরকমঃ “িকছুিদন
পূেব িড় াম পৗরসভার সি কট ম ডেলর হাটিনবাসী রা ম উ াহর ী
রােবয়া খাতুন তার আদেরর লালী ফােতমা খাতুনেক (৭ বছর) পৗরসভার
জৈনক িপয়ন জিমর উ ীেনর কােছ মা ছয় টাকায় িবি কের দয়”।১৯৭৩
সােল ৮ই জুলাই সানার বাংলা “ ফন চুির” িশেরানামায় এ খবরিট ছােপঃ
“বঁাচার তািগেদ এক মালসা ফন। ’িদন না খেয় থাকার পর এক বাড়ীর
রা া ঘর থেক ফন চুির করেলা স। চুির কের ধরা পড়েলা। কেনা মুেখা
হা ীসার ছেলিটর গােল ঠাশ ঠাশ পড়েলা সেজাের থা র। চােখ অ কার
দখেলা স এবং মাথা ঘুের পেড় গল। ােমর নাম দরগাপুর, থানা
আশা িন, জলা খুলনা। গাজী বািড়র বা া। বয়স সাত- আট বছর। িট
বসে িপতা মারা গেছ। মা কাজ কের যা পায় তােত কােলর ভাই- বান
েটার হেলও বাকী ই বান আর বা ার হয় না। বা া তাই িতিদন একটা
ভাড়া িনেয় বর হয়। াের াের ফন মােগ, এই ভােবই িতন ভাই বান
চেল”। ১৯৭৪ সেনর ২৩ শ মাচ ইে ফাক খবর ছােপ, “মরা গ র গাশত
খাইয়া ভালা মহ মার বারহা ্ি ন থানার ১০ ব ি মারা িগয়ােছ এবং ৬০
জন অ
হইয়া পিড়য়ােছ, -এই খবের িবি ত হইবার না ইহােত িব াস
াপন না কিরবার িকছূ নাই।
য়ং সরকারদলীয়
ানীয় এম.
িপ.সাংবািদকেদর এই খবর িদয়ােছন। জান বঁাচােনার জ মা ষ মরা গ
খাইেত আর কিরয়ােছ,তবু বঁািচেত পািরেতেছ না, বরং মরা গ র গাশত
খাইয়া আরও আেগই মৃতু র কােল ঢিলয়া পিড়েতেছ। এ খবর বড় মমাি ক,
বড় সাংঘািতক”।
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১৯৭৪ সােলর ৪ আগ সানার বাংলায় ছাপা হয়, “ ঢাল িপিটেয়
মা ষ িবি ঃ মানবিশ আজ িনত িদেনর কনা- বচার পণ ”। মূল খবরটা
িছল এ পঃ “হােটর নাম মাদারীগ । মহ মার নাম গাইবা া। সই
মাদারীগ হােট ঘেটেছ একটা ঘটনা। একিদন নয়, 'িদন। ১০ই এবং ১৩ই
জুলাই। ১০ই জুলাই এক হােট এক ব ি মা একশ টাকার িবিণমেয় তার
৬/৭ বছেরর িশ পু েক িবি কের। ি তীয় িদেন ১৩ জুলাই একই হােট ৫৬ বছর বয়েসর একিট মেয় িবি হেয়েছ মা ২৮ টাকায়। থেম বাজাের
ঢাল িপিটেয় চার করা হয় মেয় িবি করার ঘাষণা। ঢাল িপটােনার
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মেয় িকনেত ও দখেত অেনক লাক জমা হয়। অবেশেষ আটাশ টাকা দােম
মেয়িট িবি হয়”।
স সমেয় কািশত ব খবেরর মেধ এ খবর িলও ছাপা হয়ঃ
ঈ রদীেত ৬ কািট টাকার তামার তার িবেদেশ পাচার হেয় গেছ। 'চার
জন যারা ধরা পেড়েছ, এবং তারা সবাই মুিজব বািহনীর লাক। তারা পুিলশ
থেক অেনক বিশ শি শালী ( পূবেদশ: ১১ ম, ১৯৭২) পটুয়াখালী থানার
িবিভ জায়গায় ডাকািতর িহিড়ক পেড় গেছ। কান াম- ব ের িদেনর
বলা ডাকািত হয়। পুিলশেক খবর িদেল শষ কের দব বেল ভয় দখায়।
ফেল থানায় খবু কমই এজাহার হয়। ডাকাতেদর 'একজন এলএমিজ হােত
থানার গেট মাতােয়ন থােক যােত দারগা- পুিলশ ডাকাতেদর জািরি ত
কারিফউ লংঘন করেত না পাের। - (পূবেদশ : ৩১ ম '১৯৭২) স িত
পাবনার জানগর থানাধীন ছয়িট ােমর ১১৮িট বািড়েত ডাকািত সংঘিটত
হয়। পাবনার প ীর লাক েলা বািড়- ঘর ছেড় জ েল রাত কাটায়। ( দিনক
বাংলা : ৩০ আগ ১৯৭২) িদনমজুর ছােবদ আলীর ী মা ৫ টাকা দােম
পেটর দােয় তার স ান িবি করেত বাধ হেয়েছ। (সা ািহক িবিচ া: ২০
জুলাই '১৯৭৩) শষ পয
ীম েলর হদােয়ত উ াহেক কাফন ছাড়াই
কলাপাতার কাফেন কবরখানায় যেত হল (ব বাতা: ৪ অে াবর ১৯৭৩)
দেশর ঘের ঘের যখন বুভু ু মা েষর হাহাকার তখন বেদিশক মু ায় এক
কািট টাকা মূেল র তাস আমদািন করা হেয়েছ। (ব বাতা: ১২ িডেস র,
১৯৭৩) াধীনতা লােভর কেয়ক মােসর মেধ ই ১৪ হাজার কািট টাকার
স দ ভারেত পাচার হেয় গেছ। - (জাতীয় সংসেদ সংসদ সদ আতাউর
রহমান খােনর ব ৃতা: ২৭ জা য়াির '১৯৭৪) কেয়কদিন আেগ জয়পুরহােটর
মাংলীপাড়া ােমর আ ুল কােদেরর কবর থেক কাফন চুির হেয় গেছ। (সা ািহক অিভমত : ২৭ ম ১৯৭৪)
আ ুমােন মুিফ ল ইসলােমর সিচব বেলেছন, ১৯৭৩ সােলর জুন
থেক ১৯৭৪ সােলর জুন পয এক বছের ঢাকা শহের তারা ১৪০০
বওয়ািরশ লাশ দাফন কেরেছ। আর ১৯৭৪ এর জুলাই হেত১৯৭৫ এর
জুলাই পয দাফন কেরেছ ৬২৮১িট বওয়ািরশ লাশ। - (ইে ফাক: ২১
অে াবর ১৯৭৫) সারা দেশ অনাহাের মৃতু র সংখ া বেড় চেলেছ। িত ৪৮
ঘ টায় একজেনর আ ত া। - (হক কথা : ১৯ ম ১৯৭৪) গাইবা◌্ ায়
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ওয়াগন ভিত ৬শ' মণ চাল লুট। রংপুের ভুখা িমিছল।- (আমােদর কথা : ১৯
এি ল ১৯৭৪) ুধাত মা েষর ঢেল ঢাকার রাজপথ নরকতুল । - (হিলেড:
২৯ সে র ১৯৭৪)
১৯৭৪ সােল ৮ই স র সানার বাংলা আেরকিট ভয়ানক খবর
ছােপ। খবেরর িশেরানাম িছলঃ“ রকড সৃি কারী খবরঃ “জঠর ালায় বিম
ভ ণ”। খবের বলা হয়,একজন অ
ব ি গাইবা ার রলওেয় চুর
পিরমােণ বিম কের। বিমর মেধ িছল ভাত ও গাশত। ’জন ুধাথ মা ষ
জঠর ালা সংবরণ করেত না পেয় স েলা গা ােস খেয় ফেলেছ।
১৯৭৪ সােলর ২৮ শ সে র তািরেখ ইে ফােকর একিট খবেরর
িশেরানাম িছলঃ “রাজধানীর পেথ পেথ জীিবত কংকাল।” উ িশেরানােম
িভতেরর বননা িছলঃ “শীনকায় ক ালসার আদম স ান। মৃত না জীিবত
বুিঝয়া ওঠা
র। পিড়য়া আেছ রাজধানী ঢাকা নগরীর গিল হইেত
রাজপেথর এখােন সখােন। হাড় িজরিজের বে হাত রািখয়াই কবল
অ ভব করা যায় ইহারা জীিবত না মৃত ।”১৯৭৪ সােলর ২০ সে র
ইে ফাক খবেরর িশেরানাম দয়, “ ুধাত মা েষর আতচীৎকাের ঘুম
ভাংেগ”।খবরিট িছল,“িনর , অভু ,অধভু ,অধন ও ক ালসার অসহায়
মা েষর আহাজাির ও ুধাত িশ র আতচীৎকাের এখন রাজধানীর সম া
পীিড়ত মা েষর ঘুম ভাে । অিত তু েষ হইেত গভীর রাি পয াের াের
ক ণ আিতঃ “আ া! একখানা িট দ ান। গৃিহনীর কখেনা িবর হন,আবার
কখনও আদম স ােনর এেহন দশা দিখয়া অ সজল হইয়া ওেঠন”।
এ এক দয়িবদারক িচ !বাংলােদেশর হাজােরা বছেরর ইিতহােস
ব শাসক, ব রাজা- বাদশাহ মতায় বেসেছ। লতানী আমল এেসেছ,
মাঘল আমল এেসেছ, এেসেছ ি িটশ ও পািক ান আমল। িক কান
আমেলও িক মা ষেক বঁেচ থাকার সং ােম এতটা নীেচ নামেত হেয়েছ যা
হেয়েছ মুিজব আমেল? বাংলা এক কােল সানার বাংলা েপ পিরিচত িছল।
দশিটেত এক সময় চুর াচুয িছল। শখ মুিজব পািক ান আমেল
তুেলেছন, “ সানার বাংলা শান কন?” পািক ানী শাসকবগ সানার
বাংলােক শান কেরেছ - এ অিভেযাগ এেন লােখা লােখা পা ার ছেপ
১৯৭০- এর িনবাচন কােল দশ জুেড় িবতর করা হেয়িছল।আর এভােব
পিরকি ত ভােব মা ষেক পািক ােনর িব ে
পােনা হেয়িছল।
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হল,পািক ান আমেল অভােবর তাড়নায় কান মিহলােক িক মাছধরা ঝাল
পড়েত হেয়েছ? কাউেক িক ুধার তাড়নায় বিম খেত হেয়েছ? কাউেক িক
িনজ স ান িবি করেত হেয়েছ? এ প কান ঘটনা পািক ান আমেল হয়িন।
স সময় দশ শান িছল না,বরং স অব া সৃি হেয়েছ খাদ মুিজেবর
শাসনামেল।এজ ই মুিজেবর মৃতূ েত ঢাকায় শাক িমছল হয়িন। সিদন কউ
কান কােলা ব াজও ধারণ কেরিন।বরং তার িনেজর দেলর লােকরা পয
মুিজেবর লাশ িসিড়ঁর নীেচ ফেল ম ীে র শপথ িনেয়েছন।
_________________________

অধ ায় ২৪: িবেদশী প - পি কায় শখ মুিজব
বাংলােদেশর িনজ ইিতহােস মুিজেবর আসল পিরচয় পাওয়া মুশিকল।
আওয়ামী বাকশালীেদর রিচত ইিতহােস রেয়েছ িনছক মুিজেবর ব না। তাই
তার এবং তার শাসনামেলর কৃত পিরচয় জানেত হেল পড়েত হেব স
আমেলর িবেদশী প - পি কা। বাংলােদশ স সময় কান ব বসা- বািণজ ,
িশ - সািহত , ান- িব ান বা খলাধুলায় চমক সৃি করেত না পারেলও
িব ব াপী খবেরর িশেরানাম হেয়িছল িভ , দূনীিত, হত া, স াস, ব থ
শাসন ও রাচােরর দশ িহসােব। ১৯৭৪ সােলর ৩০ শ মাচ গািডয়ান
পি কা িলেখিছল, “আলীমুি ন ুধাত। স ছঁড়া ছাতা মরামত কের।
বলল, যিদন বশী কাজ মেল, সিদন এক বলা ভাত খাই। যিদন তমন
কাজ পাই না সিদন ভােতর বদেল চাপািত খাই। আর এমন অেনক িদন যায়
যিদন িকছুই খেত পাই না।” তার িদেক এক নজর তাকােল বুঝা যায় স
সত কথাই বলেছ। সবুজ লু ীর নীেচ তার পা িটেত মাংস আেছ বেল মেন
হয় না।
ঢাকার ৪০ মাইল উ ের মহ মা শহর মািনকগ । ১৫ হাজার
লােকর বসিত। তােদর মেধ আলীমুি েনর মত আেরা অেনেক আেছ।
কাথাও একজন মাটা মা ষ চােখ পেড় না। কালু িব াস বলল, “আমােদর
মেয়রা ল ায় বর হয় না- তারা ন ।” আলীমুি েনর কািহনী গাটা
মািনকগে র কািহনী। বাংলােদেশর ল ল মা েষর কািহনী,শত শত শহর
ব েরর কািহনী। এ পয িবেদশ থেক ৫০ লাখ টেনরও বশী খাদ শ
205

একা েরর আ ঘােতর ইিতহাস

িফেরাজ মাহবুব কামাল

বাংলােদেশ পাঠােনা হেয়েছ। িক
পায়িন।”
১৯৭৪ সােলর ২৭ স

যােদর জ

র তািরেখ ল ডেনর িনউ

পাঠােনা হেয়েছ তারা

সম ান িলেখিছল,

“বাংলােদশ আজ িবপদজনক ভােব অরাজকতার মুেখামুিখ। লাখ লাখ লাক
ুধাত। অেনেক না খেত পেয় মারা যাে । .. ুধাত মা েষর ভীেড় ঢাকায়
দম ব হেয় আেস।.. বাংলােদশ আজ দউিলয়া। গত আঠার মােস চােলর
দাম চার ণ বেড়েছ। সরকাির কমচািরেদর মাইেনর সবটু চেল যায় খাদ সাম ী িকনেত। আর গরীবরা থােক অনাহাের। িক িবপদ যতই ঘিনেয়
আসেছ শখ মুিজব ততই মনগড়া জগেত আ য় িনে ন। ভাবেছন, দেশর
লাক এখনও তঁােক ভালবােস;সম মুিসবেতর জ পািক ানই দায়ী। আেরা
ভাবেছন, বাইেরর িনয়ী তঁার সাহােয এিগেয় আসেব এবং বাংলােদশ উ ার
পােব। িনছক িদবা .. দশ যখন িবপযেয়র িদেক যাে ,তখনও িতিন
িদেনর অেধক ভাগ আওয়ামী লীেগর চঁাইেদর সােথ ঘেরায়া আলােপ
কাটাে ন। .. িতিন আজ আ িরতার মেধ কেয়দী হেয় চাটুকার ও পরগাছা
পিরেবি ত হেয় আেছন।.. সদ ফুেল- ফঁেপ ওঠা ত ণ বাঙালীরা হােটল
ই টারকি টেন টােলর শরাবখানায় ভীড় জমায়। তারা বশ ভালই আেছ।
এরাই িছল মুি েযা া- বাংলােদেশর বীর বািহনী। .. এরাই হে আওয়ামী
লীেগর বাছাই করা পা । আওয়ামী লীেগর ওপর তলায় যারা আেছন তারা
আেরা জঘ । .. নেত ঢ় হেলও িকিস ার িঠকই বেলেছনঃ “বাংলােদশ
একটা আ জািতক িভ ার ঝুিল।”
১৯৭৪ সােল ২রা অে াবর,ল ডেনর গািডয়ান পি কায় জ ইস
লসলী িলেখিছেলন,
“একজন মা ফুঁিপেয় ফুঁিপেয় কঁাদেছ,আর অসহায় ি েত তার মরণয ণাকাতর চমসার িশ িটর িদেক তািকেয় আেছ। িব াস হেত চায় না, তাই
কথািট বাঝাবার জ জার িদেয় মাথা নেড় একজন ইউেরাপীয়ান বলেলন,
সকােল িতিন অিফেস যাি েলন,এমন সময় এক িভখাির এেস হািজর।
কােল তার মৃত িশ । ..ব িবেদশী পযেব ক মেন কেরন বতমান িভে র
জ
বতমান সরকারই দায়ী। “ িভ ব ার ফল ততটা নয়,যতটা
206

একা েরর আ ঘােতর ইিতহাস

িফেরাজ মাহবুব কামাল

মজুতদারী চারাচালােনর ফল”-বলেলন ানীয় একজন অথনীিতিবদ।.. িত
বছর য চাউল চারাচালন হেয় (ভারেত) যায় তার পিরমাণ ১০ লাখ টন।”
১৯৭৪ সােলর ২৫ অে াবর হংকং থেক কািশত ফার ই াণ
ইকনিমক িরিভয়ূ পি কায় লের িলফঅ লজ িলেখিছেলন,
সে র তৃতীয় স ােহ হঠাৎ কের চাউেলর দাম মণ িত ৪০০ টাকায় উেঠ
গল। অথাৎ িতন বছের আেগ - াধীনতার পূেব য দাম িছল - এই দাম
তার দশ ণ। এই মূল বৃি েক এভােব তুলনা করা যায় য, এক মািকন
পিরবার িতন বছর আেগ য িট ৪০ স ট িদেয় িকেনেছ,তা আজ িকনেছ ৪
পাউ ড িদেয়। কােলাবাজারী অথনীিতর কারসািজেতই এই অ াভািবক
মূল বৃি ঘেট।.. ২৩ শ সে র যু রা সফের যাওয়ার া ােল শখ
মুিজব ঘাষণা করেলন, “ িত ইউিনয়েন একিট কের মাট ৪,৩০০ ল রখানা
খালা হেব।" িত ইউিনয়েনর জ
রাজ বরা হল মা
মন ময়দা। যা
এক হাজার লােকর িতিদেনর জ মাথািপছু একিট িটর জ ও যেথ
নয়।”
িনউয়ক টাইমস পি কা ১৯৭৪ সােলর ১৩ িডেস র তািরেখ িলেখিছলঃ
জৈনক কিবেনট ম ীর কথা বলেত িগেয় একজন বাংলােদশী অথনীিতিবদ
বলেলন,“যুে র পর তঁােক (ঐ ম ীেক) মা
ই বা িবেদশী িসগােরট
িদেলই কাজ হািসল হেয় যত, এখন িদেত হয় অ তঃ এক লাখ টাকা।”
ব বসার পারিমট ও পিরত স ি উ ােরর জ আওয়ামী লীগারেদর ঘুষ
িদেত হয়। স িত জৈনক অবা ালী িশ পতী ভারত থেক িফের আেসন
এবং শখ মুিজেবর কাছ থেক তার পিরত
ফামািসউিটক াল কারখানািট
পুরনরায় চাল করার অ েমাদন লাভ কেরন। শখ মুিজেবর ভািগনা শখ মিন
- িযিন ঐ কারখানািট দখল কের আেছন- ম জাির করেলন য তােক ৩০
হাজার ডলার িদেত হেব। শখ মুিজবেক ভাল কের জােনন এমন একজন
বাংলােদশী আমােক বলেলন, “ লাকজন তােক পােয় হাত িদেয় সালাম
ক ক, এটা িতিন পছ কেরন। তঁার আ গত িনেজর পিরবার ও আওয়ামী
লীেগর িত। িতিন িব াসই কেরন না য, তারা নীিতবাজ হেত পাের িকংবা
তার সােথ িব াসঘাতকতা করেত পাের।”
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দখা যাক, খ াত তথ - অ স ানী সাংবািদক জন িপলজার ১৯৭৪
সােল বাংলােদশ স েক িক বেলিছেলন। িতিন ১৯৭৪ সােলর ১৭ই িডেস র
ল ডেনর ডইলী িমরর পি কায় িলেখেছনঃ
“একিট িতন বছেরর িশ - এত কেনা য মেন হল যন মােয়র পেট
থাকাকালীন অব ায় িফের গেছ। আিম তার হাতটা ধরলাম। মেন হল তার
চামড়া আমার আ ুেল মােমর মত লেগ গেছ। এই িভে র আর একিট
ভয় র পিরসংখ ান এই য,িব া ্ সং ার মেত ৫০ লাখ মিহলা আজ ন
দহ। পিরেধয় ব িবি কের তারা চাল িকেন খেয়েছ।”
িপলজােরর স ব ব এবং িব া সং ার স অিভমেতর মাণ
মেল ইে ফােকর একিট িরেপােট। উ র বংেগর এক জেলপাড়ার ব হীন
বাসি জাল পেড় ল া ঢেকিছল। স ছিব ইে ফাক ছেপিছল। িপলজার
আেরা িলেখেছন,
“স া ঘিনেয় আসেছ এবং গাড়ী আ ুমােন মিফ ল ইসলাম- এর লরীর
িপছেন িপছেন চেলেছ। এই সিমিত ঢাকার রা া থেক িভে র শষ
িশকারিটেক িড়েয় তুেল নয়। সিমিতর ডাইের র ডাঃ আ ুল ওয়ািহদ
জানােলন,“ াভািবক সমেয় আমরা হয়ত কেয়ক জন িভখারীর মৃতেদহ
িড়েয় থািক। িক এখন মােস অ তঃ ৬০০ লাশ ড়াি - সবই অনাহার
জিনত মৃতু ।”
ল ডেনর “ ডইলী টিল াফ” ১৯৭৫ সােলর ৬ই জা য়ারী ছেপিছল,
“ াম বাংলায় চুর ফসল হওয়া সে ও একিট ইসলািমক কল াণ সিমিত
(আ ুমােন মিফ ল ইসলাম) গত মােস ঢাকার রা া, রল
শন ও
হাসাপাতাল েলার মগ থেক মাট ৮৭৯িট মৃতেদহ িড়েয় দাফন কেরেছ।
এরা সবাই অনাহাের মেরেছ। সিমিতিট ১৯৭৪ সােলর শষােধ ২৫৪৩িট
লাশ িড়েয়েছ- সব িল বওয়ািরশ। এ েলার মেধ দড় হাজােররও বশী
রা া থেক ড়ােনা। িডেস েরর মৃেতর সংখ া জুলাইেয়র সংখ ার সাত ণ।..
শখ মুিজবেক আজ বাংলােদেশর সবেচেয় বড় বাঝা বেল আখ ায়ীত হে ।
ছাট- খােটা জন ািতর ব াপাের িতিন ভারী আসি
দখান। ফেল
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পূণ িবষেয় িস া নয়া বাকী পেড় থােক।.. অিধকাংশ পযেব কেদর
িব াস, আিথক ও রাজৈনিতক সংকট রাধ করার কান িনিদ কায ম এ
সরকােরর নই। রাজৈনিতক মহল মেন কেরন,মুিজব খুব শী ই বাংলােদেশর
গণতাি ক বুিনয়াদ আেরা ন কের দেবন। িতিন িনেজেক িসেড ট ঘাষণা
করার পিরক না করেছন। ডইলী টিল ােফর আশংকা সত মািণত
হেয়িছল। শখ মুিজব ধানম ীর পদ ছেড় িসেড ট হেয়েছন। জ রী
অব া জাির কেরেছন,আেরা বশী মতা ি গত কেরেছন। অবেশেষ
তােতও খুিশ হনিন,সকল রাজৈনিতক দল েলােক িনিষ কের িতিন
একদলীয় শাসন িত া কেরেছন। আওয়ামী লীগ যােক িনেয় গব কের,এ
হল তার অবদান।
১৯৭৫ সােলর ২১ শ মাচ িবেলেতর াডেফাডশায়র িলেখিছল,
“বাংলােদশ যন িবরাট ভূল। এেক যিদ ভে - চুের আবার িঠক করা যত।
জািতসংেঘর তািলকায় বাংলােদশ অিত গরীব দশ। ১৯৭০ সােলর শষ
িদেক যখন ব া ও সামুি ক জেলা ােস দেশর দি ণ অ ল ডুেব যায়
তখন িনয়ার দৃি এ দেশর িদেক - অথাৎ তদানী ন পূব পািক ােনর
িদেক িনব হয়। িরিলেফর িবরাট কাজ সেব
হেয়িছল। এমিন সমেয়
পািক ােনর িব ে
িবে ােহর আ ণ
েল উঠল। - - িক পি ম
পািক ােনর িব ে তােদর িবে াহ যখন
হল, তখন জেয়র কান
স াবনাই িছল না। একমা ভারেতর সা হ সামিরক হ ে েপর ফেলই
ায়ী- িক ভয়াবহ ও র
য়ী- যুে র পর পািক ােনর পরাজয় ঘেট
এবং বাংলােদেশর সৃি হয়।” পি কািট িলেখেছ, “উেড়াজাহাজ থেক মেন
হয়, য কান ধান শহেরর ায় রাজধানী ঢাকােতও ব আধুিনক অ ািলকা
আেছ। িক িবমান ব ের অবতরণ করা মা ই স ধারণা চু ণ- িবচুণ হেয়
যায়। টািমনাল িবি ং- এর রিলং ঘঁেষ শত শত লাক সখােন দঁািড়েয়
আেছ, কননা তােদর অ িকছু করার নাই। আর যেহতু িবমান ব র িভ া
করবার জ বরাবরই উ ম জায়গা।”
পি কািট আেরা িলেখেছ, “আমােক বলা হেয়েছ, অমুক ােম কউ গান
গায়না। কননা তারা িক গাইেব? আিম দেখিছ, একিট িশ তার চােখ
আ হ নই, গােয় মাংস নই। মাথায় চুল নাই। পােয় জার নাই। অতীেত
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তার আন িছল না, বতমান স েক তার সেচতনতা নাই এবং ভিব েত
মৃতু ছাড়া আর িকছু ভাবেত পাের না স।”
দেশ তখন চ ড িভ চলিছল। হাজার হাজার মা ষ তখন
খােদ র অভােব মারা যাি ল। মি েকার “একেসলিসয়র” পি কার সােথ
এক সা াৎকাের শখ মুিজবেক যখন
করা হল, খাদ শে র অভােবর
ফেল দেশ মৃতু র হার ভয়াবহ হেত পাের িকনা,
শখ মুিজব জবাব িদেলন, “এমন কান আশংকা নই।”
করা হল, “মাননীয় ধানম ী,পালােমে ট িবেরাধীদল বেলন য,
ইিতমেধ ই ১৫ হাজার মা ষ মারা গেছ।”
িতিন জবাব িদেলন, “তারা িমথ া বেলন।”
তঁােক বলা হল, “ঢাকার িবেদশী মহল মৃতু সংখ া আরও বশী বেল উে খ
কেরন।”
শখ মুিজব জবাব িদেলন, “তারা িমথ া বেলন।”
করা হল,দূনীিতর কথা িক সত নয়? ভূখােদর জ
িরত খাদ িক
কােলাবাজাের িব ী হয় না..?
শখ বলেলন, “না। এর কানটাই সত নয়।”
(এ টার াইজ, িরভার সাইড, ক ািলেফািনয়া, ২৯/০১/৭৫)
বাংলােদশ য কতবড় িমথ াবাদী ও িন ুর ব ি র কবেল পেড়িছল
এ হল তার নমুনা। দেশ িভ চলেছ, স িভে হাজার মা ষ মরেছ সিট
িতিন মানেত রাজী নন। দেশ কােলাবাজারী চলেছ,িবেদশ থেক পাওয়া
িরিলেফর মাল সীমা পেথ ভারেত পাড়ী জমাে এবং সীমাহীন দূনীিত
চলেছ সিট িব বাসী মানেলও িতিন মানেত চানিন। অবেশেষ পি কািট
িলেখেছ,
" য সব সম া তার দশেক িবপয করত স সেবর কান জবাব না থাকায়
শেখর একমা জবাব হে
তঁার িনেজর এক
মতা বৃি ।
জনসাধারেণর জ খাদ না হাক,তার অহিমকার খারাক চাই।"(এ টার
াইজ,িরভার সাইড, ক ািলেফািনয়া, ২৯/০১/৭৫)
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িত া কেরন তখন ল ডেনর ডইলী টিল ােফ

“বাংলােদেশর ধানম ী শখ মুিজবুর রহমান তঁার দশ থেক পালােম টারী
গণতে র শষ িচ টু লািথ মের ফেল িদেয়েছন। গত শিনবার ঢাকার
পালােমে টর (মা ) এক ঘ টা ায়ী অিধেবশেন মতাশীন আওয়ামী লীগ
িবপুল সংখ াগির তার জাের শখ মুিজবেক িসেড ট ঘাষণা কেরেছ এবং
একদলীয় শাসন িত ার জ তঁােক মতা অপণ কেরেছ। অেনকটা
িনঃশে গণতে র কবর দওয়া হেয়েছ। িবেরাধীদল দাবী কেরিছল,এ
ধরেণর ব াপক শাসনতাি ক পিরবতেনর ব াপাের আেলাচনার জ িতন িদন
সময় দওয়া উিচত। জবােব সরকার এক
াব পাশ করেলন য,এ
ব াপােরর কান িবতক চলেব না। .. শখ মুিজব এম.িপ. দর বলেলন,
পালােম টারী গণত িছল “ঔপিনেবিশক শাসেনর অবদান”। িতিন দেশর
াধীন আদালতেক “ঔপিনেবিশক ও ত িবচার ব হতকারী” বেল অিভযু
করেলন।”
অথচ পািক ান আমেল শখ মুিজব ও তঁার আওয়ামী লীগ
পালােম টারী প িতর গণতে র জ কতই না িচৎকার কেরেছন। তখন
পািক ােন আইউেবর িসেড ট প িতর গনত ই তা িছল। গণতে র নােম
আওয়ামী লীেগর পতাকা তেল য কতটা ম দ ডহীন ও নীিতহীন মা েষর
ভীড় জেমিছল সিটও সিদন মািণত হেয়িছল। এত িদন যারা গণতে র
জ মাঠঘাট কি ত করত তারা সিদন একদলীয়
রাচাির শাসন
বতেনর কান প িবেরাধীতাই করল না। বরং িবেরাধী দেলর প থেক
এতবড়
তর িবষেয় যখন সামা িতন িদেনর আেলাচনার দাবী উঠল
তখন সিটরও তারা িবেরাধীতা করল। সামা এক ঘ টার মেধ এতবড়
একিট
পূণ িবষেয় িস া িনল। অথচ গণতাি ক দশ িলেত এক টাকা
ট া বৃি হেল স সে ও ব ঘ টা আেলাচনা হয়। ভড়ার পােলর সব
ভড়া যমন দল বঁেধ এবং কান প িবচার িবেবচনা না কের থম
ভড়ািটর অ সরণ কের তারাও সিদন তাই কেরিছল। আওয়ামী লীেগর
গণতে র দাবী য কতটা মকী, সিটর মাণ তারা এভােবই সিদন
িদেয়িছল। দলিটর নতাকমীরা সিদন দেল দেল বাকশােল যাগ
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রচাির শাসন

িত ায় তােদর িবেবেক

১৯৭৪ সােল ১৮ অে াবর বা েনর ি ি য়ান সােয়
ডািনেয়ল সাদারল া ড িলেখিছেলন,

মিনটের

“গত ই মােস য ুধাত জনতা ােতর মত ঢাকায় েবশ কেরেছ,তােদর
মেধ সরকােরর সমথক একজনও নই। ব া আর খাদ াভােবর জ
ামা ল ছেড় এরা েমই রাজধানী ঢাকার রা ায় িভ াবৃি র আ য়
িনে । িক মেন হে সরকার এেদরেক রাজপেথর ি সীমানার মেধ ঢুকেত
না িদেত ব পিরকর। এরই মেধ বশ িকছু সংখ কেক ব েকর ভয় দিখেয়
ক াে িনেয় যাওয়া হেয়েছ। সখােন সারািদন ই এক টুকরা িট খেত
পাওয়া যায, মােঝ মােঝ ই- একটা িপঁয়াজ ও একটু- আধটু ধ মেল।
ক াে ঢুকেল আর বর হওয়া যায় না। “ য দেশ মা ষেক এমন খঁাচাব
কের রাখা হয় সটা িক ধরেনর াধীন দশ”ােধর সােথ বলল
ক া বাসীেদরই একজন। ক াে র াকেবােড খিড়মািট িদেয় জৈনক
কমকতা আমার িবধােথ েত েকর িট খাওয়ার সময়সূচীর তািলকা িলেখ
রেখেছন। “তািলকায় িব াস করেবন না”-ক াে র অেনেকই বলল। তারা
অিভেযাগ করল য, রাজ তারা এক বলা খেত পায়- এক িক ই টুকরা
িট। কান এক ক াে র জৈনক
ােসবক িরিলফকমী জানাল য,
“সরকারী কমচারীরা জনসাধারেণর কান তায়া া কের না। তারা বাইেরর
জগেত সরকােরর মান বজায় রাখেত ব । এ কারেণই তারা লাকেদরেক
রা া থেক ধের িনেয় যােচছ। িবেদশীরা ভূখা- জনতােক রা ায় দখুক এটা
তারা চায় না।”
১৯৭৪ সােল ৩০ অে াবর ল ডেনর গািডয়ান পি কায় িপটার
সটন িলেখিছেলন,
“এই সিদেনর একিট ছিব বাংলােদেশর দৃ পট তুেল ধেরেছ। এক যুবিত মা
- তার ন িকেয় হঁােড় িগেয় লেগেছ, ুধায় চাখ লেছ - অনড় হেয় পেড়
আেছ ঢাকার কান একিট শেডর নীেচ,কিচ মেয়িট তার দেহর উপর বেস
আেছ গভীর নরাে । ’জনাই মৃতু র পথযা ী। ছিবিট নতুন,িক িচর ন।
াধীনতার পর থেক ঢাকা িনয়ার সবেচেয় - কিলকাতার চেয়ও - বীভৎস
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শহের পিরণত হেয়েছ। সম বীভৎসতা সে ও কালকাতায় ভীড় করা
মা েষর যন াণ আেছ, ঢাকায় তার িকছুই নাই। ঢাকা নগরী যন একিট
িবরাট শরাণাথী- ক া । একিট ােদিশক শহর ঢাকা লাখ লাখ জীণ টীর,
িনজীব মা ষ আর ল রখানায় মা েষর সািরেত ছেয় গেছ। ামা েল যখন
খাদ াভাব দখা দয়, ভূখা মা ষ ঢাকার িদেক ছুেট আেস। ঢাকায় তােদর
জ খাদ নই। তারা খােদ র জ হাতেড় বড়ায়, অবেশেষ িমিলেয় যায়।
গল স ােহ একিট মহেলর মেত ধুমা ঢাকা শহেরই মােস ৫০০ লাক
অনাহাের মারা যাে । এর বশীও হেত পাের, কমও হেত পাের। িনি ত
কের বলার মত শাসিনক য নাই।.. জে র পর পর বাংলােদশ আ জািতক
সাহােয র এক অভূতপূব ফসল িড়েয়িছলঃ ৫০০ িমিলয়ন পাউ ড। আজ
সবই ফুিরেয় গেছ। কান িচ পয নই। রাজনীিতিবদ, পযেব ক, দাতব
িত ান - সবাই একই যুি
পশ করেছ যা অপরাধেক িনরাপদ করেছ,
দািয় েক করেছ অেকেজা। তােদর মা া যুি হল এই য, বাংলােদেশর
ঝুিলেত মারা ক ফুেটা আেছ। যত সাহায
দওয়া হাক না
কন,দূনীিত,আলেসমী ও সরকারী আমলােদর আ অহিমকার ফেল অপচেয়
ফুিরেয় যােব। বশী দওয়া মােনই বশী লাকসান।”
পাে র তলায় ফুেটা থাকেল পাে র মালামাল বিড়েয় যায়,তেব তা
বশী দূর যায় না। আেশ পােশর জায়গায় িগেয় পেড়। তমিন বাংলােদেশর
তলা িদেয় বিড়েয় যাওয়া স দ হাজার মাইল দূেরর কান দেশ িগেয়
উেঠিন,উেঠিছল িতেবশী ভারেত। আর এ ফুেটা েলা গড়ায় ভারতীয়
পিরক নার কথা িক অ ীকার করা যায়? পািক ান আমেল ২৩ বছের
পািক ান সরকােরর সবেচেয় বড় কাজ িছল, সীমা িদেয় চারাকারবারী ব
করা। এ কােজ েয়াজেন পি ম পািক ানী স েদর বসােনা হত। অথচ
শখ মুিজব সীমা িদেয় চারাকারবাির ব না কের ভারেতর সােথ চুি কের
সীমা জুেড় বািণজ
কেরন। এভােব সীমা বািণেজ র নােম দেশর
তলায় ধু ফুেটা নয়, স তলািটই িসেয় িদেলন। তলা িদেয় হািরেয় যাওয়া
স দ তখন ভারেত িগেয় উঠল। ভারত ব তঃ তমন একিট ল হািছেলর
কথা ভেবই সীমা বািণেজ র
াব কেরিছল। অথচ পািক ান আমেল
ভারত এ িবধার কথা ভাবেতই পােরিন। অথচ মুিজব সটাই িবনা ি ধায়
ভারেতর হােত তুেল িদেলন। বাংলােদেশর বাজাের তখন আর রােতর
213

একা েরর আ ঘােতর ইিতহাস

িফেরাজ মাহবুব কামাল

আঁধাের চারাচলানকারী পাঠােনার েয়াজন পেড়িন। িদন পুের াক- ভিত
কের বাংলােদেশর বাজার থেক স দ তুেল িনেয় যায়। বৃ রা তখন
পািক ান আমেল িতি ত কলকারখানার য াংশ খুেল নােম মা মূেল
ভারতীয়েদর হােত তুেল দয়। তলাহীন পা থেক পািন ব েত সময় লােগ
না, তমিন দেশর তলা েস গেল সময় লােগ না স দশেক স দহীন
হেত। ভারেতর সােথ সীমা বািণেজ র দািড়েয়িছল, িরৎ বেগ দূিভ
নেম এেসিছল বাংলােদেশ।
খ াত সাংবািদক ওিরয়ানী ফালাচীর
সা াতকারিট িছল ঐিতহািসক। শখ মুিজেবর
যাগ তা ও মানবতার মান বুঝবার জ আর কান
স জ
এই একিট মা সা াতকারই যেথ
সা াতাকােরর িকছু অংশ তুেল ধরা হলঃ

সােথ শখ মুিজেবর
চির , আ - অহংকার,
গেবষণার েয়াজন নই,
। এখােন স িবখ াত

রাববার স াঃ আিম কালকাতা হেয় ঢাকার পেথ যা া কেরিছ। সিত বলেত
িক, ১৮ই িডেস র মুি বািহনী তােদর বেয়ােনট িদেয় য য চািলেয়েছ তা
ত
করার পর এ পৃিথবীেত আমার অি ম ই া িছল য, এই ঘৃণ
নগরীেত আিম আর পা রাখেবা না- এ রকম িস া আিম িনেয়ই
ফেলিছলাম। িক আমার স াদেকর ই া য, আিম মুিজেবর সা াতকার
হণ কির। (এখােন িতিন এক বীভৎস ববর ঘটনার িদেক ইি ত করেছন।
সিট হলঃ ঢাকা
িডয়াম কােদর িসি কী তার দলবল িনেয় িকছু হাতপা
বাধা রাজকারেক বেয়ােনট িদেয় খুঁিচেয় খুঁিচেয় হত া কেরিছল। আ জািতক
আইেন কান ব ীেক হত া করা
তর যু াপরাধ। আর সিট ঢাকায়
অ ি ত হেয়িছল কাে ,ঢাকা
িডয়াম হাজার হাজার মা েষর সামেন।
এবং য ব ি িট এ নৃশংস যু াপরােধর সােথ জিড়ত তােক জাতীয় বীর
িহসােব মুিজব সরকার ীকৃিত দয়। হত ারত কােদর িসি কীর ছিব িবেদশী
পি কায় ছাপাও হেয়িছল। ভারতীয় বািহনী তােক ফতার কের, িক মুিজব
তােক ছািড়েয় নন।)
আমার রণ হল, ১৮ই িডেস র যখন আিম ঢাকায় িছলাম,তখন লাকজন
বলিছল, “মুিজব থাকেল সই িনমম,ভয়ংকর ঘটনা কখেনাই ঘটেতা না”।
িক গতকাল (মুিজেবর বাংলােদেশ িফের আসার পর) মুি বািহনী কন
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আেরা ৫০ জন িনরীহ িবহারীেক হত া কেরেছ?..আিম িবি ত হেয়িছ য, এই
ব ি িট ১৯৬৯ সােলর নেভ ের সাংবািদক অ ালেডা শানিতিনেক এক
সা াৎকাের বেলিছেলন আমার দেশ আিম সবেচেয় সাহসী্ এবং িনভীক
মা ষ,আিম বাংলার বাঘ,িদকাপাল।..এখােন যুি র ান নই।..আিম বুঝেত
পািরিন আমার িক ভাবা উিচত।
সামবার স াঃ ..তার মানিসক যাগ তা স েক আমার সে হ
িছল।..তার ভারসাম হীনতােক আিম আর কান ভােবই ব াখা করেত পাির
না।..আিম যত তােক পযেব ণ কেরিছ, তত মেন হেয়েছ িতিন িকছু একটা
লুকাে ন। এমন িক তার মেধ য সাব িণক আ মণা ক ভাব, সটােক
আমার মেন হেয়েছ আ র ার কৗশল বেল। িঠক চারটায় আিম সখােন
িছলাম। ভাইস সে টারী আমােক কিরেডাের বসেত বলেলন, যখােন
কমপে প াশজন লােক ঠাসাঠািস িছল। িতিন অিফেস েবশ কের
মুিজবেক আমার উপি িত স েক জানােলন।আিম একটা ভয়ংকর গজন
নলাম এবং িনরীহ লাকিট কি তভােব পুনরায় আিবভূত হেয় আমােক
তী া করেত বলেলন। আিম তী া করলাম- এক ঘ টা, ই ঘ টা, িতন
ঘ টা, চার ঘ টা –রাত আটটা যখন বাজেলা তখেনা আিম সই অিপসর
কিরেডাের অেপ ামান। রাত সােড় আটটায় আমােক েবশ করেত বলা
হল।আিম িবশাল এক কে
েবশ করলাম। একিট সাফা ও েটা চয়ার স
কে । মুিজব সাফার পুেরাটায় িনেজেক িব ার কেরেছন এবং ইজন মাটা
ম ী চয়ার েটা দখল কের বেস আেছন। কউ দঁাড়ােলা না। কই আমােক
অভ াথনা জানােলা না। কউ আমার উপি িতেক া করেলা না। মুিজব
আমােক বসেত বলার সৗজ
দশন না করা পয
দীঘ ণ নীরবতা
িবরাজ করিছল। আিম সাফার ু
াে বেস টপ রকডার খুেল থম
করার
িত িনি । িক আমার স সময়ও িছল না। মুিজব িচৎকার
কের িদেলন,
“ াির আপ, ইক, আ ডার া ড? ওেয় করার মত সময় আমার নাই। ইজ
দ াট ি য়ার?..পািক ানীরা ি শ ল লাক হত া কেরেছ, ইজ দ াট ি য়ার?
আিম বললাম,
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িম. াইম িমিন ার..। “িম. াইম িমিন ার, ফতােরর সময় িক আপনার
উপর িনযাতন করা হেয়িছল?”
“ম াডাম না। তারা জানেতা,ওেত িকছূ হেব না। তারা আমার বিশ ,আমার
শি ,আমার স ান,আমার মূল , বীর স েক জানেতা, আ ডার া ড?”
“তা বুঝলাম। িক আপিন িক কের বুঝেলন য তারা আপনােক ফঁাসীেত
ঝুলােব? ফঁাসীেত ঝুঁিলেয় িক মৃতু দ ড কাযকর করা হয়?”
“ না না ডথ সে ট ?”
এই পযােয় তােক ি দা

মেন হল এবং িতিন গ

করেলন,

“আিম এটা জানতাম। কারণ ১৫ই িডেস র ওরা আমােক কবর দওয়ার
জ একটা গত খনন কের”।
“ কাথায় খনন করা হেয়িছল সটা?”
“আমার সেলর িভতর।”
“আপনার িত কমন আচরণ করা হেয়েছ িম. াইম িমিন ার?”
“আমােক একিট িনজন
েকাে রাখা হেয়িছল। এমনিক আমােক
সা াৎকােরর অ মিত দয়া হেতা না। সংবাদপ পাঠ করেত বা িচিঠপ ও
দয়া হেতা না, আ ডার া ড?”
“তাহেল আপিন িক কেরেছন?”
“আিম অেনক িচ া কেরিছ।”
“আপিন িক পেড়েছন?”
“বই ও অ া িজিনস।”
“তাহেল আপিন িকছু পেড়েছন।”
“ া িকছু পেড়িছ।”
“িক আমার ধারণা হেয়িছল,আপনােক িকছুই পড়েত দয়া হয়িন। ”
“ইউ িমস আ ডার ুড।”
“..িক হেলা য শষ পয ওরা আপনােক ফঁাসীেত ঝুলােনা না।”
“ জলার আমােক সল থেক পলােত সহায়তা কেরেছন এবং তার বাড়ীেত
আ য় িদেয়েছন।”
“ কন, িতিন িক কান িনেদশ পেয়িছেলন?
“আিম জািন না। এ ব াপাের তার সােথ আিম কান কথা বিলিন এবং িতিনও
আমার সােথ কথা িকছু বেলনিন।”
216

একা েরর আ ঘােতর ইিতহাস

িফেরাজ মাহবুব কামাল

“নীরবতা সে ও িক আপনারা ব ুেত পিরণত হেয়িছেলন।”
‘হঁ া, আমােদর মেধ ব আেলাচনা হেয়েছ এবং িতিন িস া িনেয়িছেলন য,
আমােক সাহায করেত চান।”
“তাহেল আপিন তার সােথ কথা বেলেছন।”
“হঁ া, আিম তার সােথ কথা বেলিছ।”
“আিম ভেবিছলাম, আপিন কােরাই সােথ কথা বেলনিন।”
“ইউ িমস আ ডার ুড।”
.. এরপর ১৮ই িডেস র হত ায স েক তার িতি য়া জানেত চাইেল
িতিন রােগ ফেট পেড়ন। িনেচর অংশিট আমার টপ থেক নয়া।
“ম াসাকার? হায়াট ম াসাকার?”
“ঢাকা িডয়ােম মুি বািহনীর ারা সংঘিটত ঘটনািট?”
“ঢাকা িডয়ােম কান ম াসাকার হয়িন। তুিম িমেথ বলছ।”
“িম. াইম িমিন ার, আিম িমথ াবাদী নই। সখােন আেরা সাংবািদক ও
পেনর হাজার লােকর সােথ আিম হত াকা ড ত কেরিছ। আিম চাইেল
আিম আপনােক তার ছিবও দখােবা। আমার পি কায় স ছিব কািশত
হেয়েছ।”
“িমথ াবাদী, ওরা মুি বািহনী নয়।”
“িম. াইম িমিন ার, দয়া কের িমথ াবাদী শ িট আর উ ারণ করেবন না।
তারা মুি বািহনী। তােদর নতৃ িদি ল আ ুল কােদর িসি কী এবং তারা
ইউিনফম পরা িছল।”
“তাহেল হয়েতা ওরা রাজাকার িছল যারা িতেরােধর িবেরাধীতা কেরিছল
এবং কােদর িসি কী তােদর িনমূল করেত বাধ হেয়েছ।”
“িম. াইম িমিন ার, .. কউই িতেরােধর িবেরাধীতা কেরিন। তারা
ভীতস িছল। হাত পা বঁাধা থাকায় তারা নড়াচড়াও করেত পারিছল না।”
“িমেথ বাদী।”
“ শষ বােরর মেতা বলিছ, আমােক িমেথ বাদী বলার অ মিত আপনােক
দেবা না।”
(ই টারিভউ উইথ িহ রী, ওিরয়ানী ফালাসী অ বােদ আেনায়ার হােসন ম ু)
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এই হল মুিজেবর আসল চির । ঢাকা
িডয়ােম হাতপা বঁাধা
রাজাকারেদর কােদর িস ীকী ও তার সাথীরা হত া করল, িবেদশী পি কায়
স খবর ছাপা হল, ব সাংবািদকসহ ব হাজার বাংলােদশী সিট দখল,
অথচ শখ মুিজব সিট িব াসই করেত চান না। এতবড় যু াপরােধর ায়
সত ঘটনােক িতিন িমথ া বেলেছন। অপর িদেক য পািক ান সরকার তার
গােয় একিট আঁচড়ও না িদেয় জল থেক ছেড় িদল তােদর িব ে
বলেছন,তােক নািক তারা হত া ও হত া শেষ দাফন করার জ তারই
জেলর েকাে একিট কবর খাদাই কেরিছল। অথচ তার কান মাণই
নই। িক সম া হল, সাধারণ বাংলােদশীেদর জ ইিতহােসর এ সত
িবষয় েলা জানার কান পথ খালা রাখা হয়িন। ইিতহােসর বই থেক এসব
সত েলােক পিরকি ত ভােব লুকােনা হেয়েছ। নতুন জ েক এ িবষেয়
িকছুই বলা হে না।
য কান ফসেলর েত গােছর পােশ ব আগাছাও থােক। জীবনটা
েখর করেত হেল কানিট গাছ আর কানিট আগাছা এিট জানা জ রী।
নইেল আগাছার বদেল ফসেলর গাছেক আবজনার েপ যেত হয়। আর
তখন পািন ও সার িগেয় পেড় আগাছার গাড়ায়। য কান জািতর জীবেন
ধু মহৎ মা ষই জ নয় না। চির হীন বৃ রাও জ ায়। িশ ক ও পাঠ
বইেয়র কাজ হল, মহৎ মা েষর পাশাপাশী বৃ েদর িচ েলাও তুেল ধরা।
এিট না হেল িফরাউন, নম দ, আবু জহেলর মত বৃ রা বীেরর মযাদা
পায়। িক বাংলােদেশ সিট হয়িন। হয়িন বেলই ক সৎ আর ক বৃ সিট
িচনেতই ভূল কের। সবেচেয় বশী ভূল কের তারা যারা এ িশ া ব ব ায়
জীবেনর দশ- িবশিট বছর কাটায়। এজ ই বাংলােদেশ যখন একমা দল
বাকশাল িত া করা হল তখন এ সব িশি তরা দল বেধ লাইন ধেরিছল।
বাকশােল যাগদােনর স িমিছেল শািমল হেয়েছ িবপুল সংখ ক পুেরান
রাজনীিতিবদ, িব িবদ ালেয়র িশ ক, বীণ সাংবািদক ও বুি জীবী।
গণতাি ক চতনা ও মানিবক মূল েবােধ য তারা কত িন মােনর িছেলন
সিদন স মাণও তারা রেখিছেলন। এমন চতনার ধারেকরা দেশর
আইন- আদালতেক বুড়া আ ুল দিখেয় গণ- আদালত বিসেয়িছল।
বাংলােদেশ বৃ রা িবপুল ভােট িনবািচত হয়, নতা হয়, ম ী হয় এমনিক
িসেড টও হয়- মূলতঃ এমন চতনার মা ষেদর কােরেণই। এেদর কারেণই
218

একা েরর আ ঘােতর ইিতহাস

িফেরাজ মাহবুব কামাল

একা েরর আ ঘােতর ইিতহাস

িফেরাজ মাহবুব কামাল

দশ দূনীিতেত িবে বার বার থম হওয়ার কলংক অজন কের। জাতীয়
জীবেন এ এক চরম ব থতা। িবেদশ থেক শত শত কািট লান িনেয়
কলকারখানা ও রা াঘাট িনমান কের িক জািত এ ব থতার কলংক থেক
মূি পায়? আেস িক অথৈনিতক উ য়ন? বরং যা বােড় তা হল লােনর
দায়ভার। এবং বােড় ব থতার কলংক। বাংলােদেশ এ িটই সমােন বেড়েছ।
এ ব থ িশ াব ব া ভাির হয় বৃ েদর রাজৈনিতক দল। কেলজিব িবদ ালয় েলা তখন পিরণত হয় তােদর ির টেম ট
ে । এখান
থেকই তারা পায় দলীয় ক ডার।

াধীনতা, ভারেতর বদীমূেল িবসজন িদেলন বাংলােদেশর ব বারী, িভ
ডেক এেন মৃতু ঘটােলন ব ল মা েষর, আ জািতক মহেল দশেক
পিরিচত করেলন “িভ ার ঝুিল” েপ এবং িমথ া কথা ও িমথ া ওয়াদােক
িযিন িনজ চিরে র অলংকাের পিরণত করেলন, সবপির িবে র সববৃহৎ
মুসিলম দশিটর ংেস িযিন এক র
য়ী ও ভাতৃঘািত যুে র
াপট
তরী করেলন এবং িচি ত শ শি ভারতেক মুসিলম ভূিমেত ডেক
আনেলন - তােক জািতর িপতা েপ মাথায় তুলেল িক িব মােঝ ই ত
বােড়? ভিব ৎ জ ই বা িক বলেব?

য মহ ায় বৃ মা েষর সংখ া বশী স ােম সহেজই ডাকাত দল
গেড় উেঠ। বাংলােদেশ একই কারেণ বলভােব শি শালী হেয়েছ বৃ
নতােদর রাজৈনিতক দল। জিমেত ফসেলর আবাদ না হেল স জিমেত যা
বেড় উেঠ তা হল আগাছা। তমিন সেত র চার না হেল িত া পায় িমথ া
ও বৃি । অথচ মুিজবামেল বাংলােদেশ সেত র চার গােয়র জার ব করা
হেয়েছ। িনিষ করা হেয়িছল সকল িবেরাধী মেতর পি কা। ফেল বাজার
পেয়িছল িমথ া- চার। এরা এ চারও বাজাের ছেড়েছ য, শখ মুিজবই
হাজার বছেরর ইিতহােস
বাঙালী। কথা হল, সই
বাঙালীিট যিদ
এ প িমথ াচাির ও রাচাির হয় তেব সাধারণ বাঙালীেদর জ মযাদাকর
কান ণ অবিশ থােক িক? আবজনার প মাথায় চািপেয় রা ায় নামা
বুি মােনর কাজ নয়। এমন িনবুি তায় ই ত বােড় না। বুি মােনরা
স িলেক আবজনার েপ ফেল পথ চেল। অথচ বাংলােদেশ স েলােক
অেনেক মাথায় তুেলেছ। িবষয়িট ঘেটেছ জাতীয় রাজনীিতর
ে ।
রাচাির, িবেদশী চর ও িমথ বাদী রাজনীিতিবদেদর কান জািতই মাথায়
তুেল না। কারণ এেত িব মােঝ ধু অস ান বােড়। অথচ বাংলােদশ
তােদরেক জাতীয় বীেরর মযাদা িদেয়েছ। বাংলােদেশর ১৫ কািট মা েষর
বুি বৃি ক ব থতা িনছক এ নয় য তারা আিব ারক বা নােবল িবজয়ী
সািহিত ক তরীেত ব থ হেয়েছ,বরং সবেচেয় ব থতা হল বীর ও বৃে র
মােঝ পাথক িনণেয়ই ব থ হেয়েছ। বৃ রা এজ ই জনগেণর ভােট বার
বার এমিপ হয়, ম ী হয় এবং নতা হয়। একই ব থতার কারেণ মাথায়
উেঠেছ শখ মুিজব ও তার অ সািররা। তােক জািতর িপতা বানােনার আ ার
উেঠেছ। কথা হল, য ব ি িট গণত - হত া করেলন, হরণ করেলন ব ি -

_________________________
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উপসংহারঃ য লড়াই হেত হেব িবরামহীন
মুসলমানেদর জীবেন মাথা তুেল দঁাড়ােনা ও সামেন এ েনার লড়াই
িবরামহীন।এ লড়াইেয় যু তাই িতিদন।এসব যুে র কানিটেত যমন
িবজয় আেছ, আবার কানিটেত পরাজয়ও আেছ। এসব যু হঠাৎ কের যমন
হয় না, তমিন শষও হয় না। বাঙালী মুসলমানেদর াধীনতার
লড়াইেয়র
সিদন থেকই যিদন সিট লুট হেয়িছল ঔপিনেবিশক
ি িটেশর হােত। এ লড়াইেয় যু হেয়েছ অেনক। সব েলাই য সশ তা
নয়। কানিট লড়েত হেয়েছ অ হােত, কানিট ভােট, আবার কানিট মধা,
দশন ও িবদ াবু্ি িদেয়। িবরামহীন এ লড়াইেয়র মধ িদেয়ই িত মু েত
পরী া হয় তঁার ঈমােনর,তথা আ াহর ীেনর িবজেয় তার অি কােরর।
অিবরাম এ লড়ােয় উপমহােদেশর মুসলমানেদর জীবেন সবেচেয় বড় যু িট
সংঘিটত হেয়িছল ১৯৪৭ সােল। তেব সিট সশ যু িছল না, িছল িট িভ
দশেনর। যু িট িছল রাজৈনিতক ও বুি বৃি ক। এক পে িছলঃ স লার
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ; তােদর ল িছল িহ - মুসলমােনর িমিলত অখ ড
ভারত। অপর িদেক িছল প ান- ইসলাম- যার িভি েত নানা ভাষাভািষ
মুসলমান
দেখিছল মুসলমানেদর ত গৗরব িফিরেয় আনার।
১৯৪৭- এর যুে মুসলমােনরা িবজয়ী হেয়িছল। িবজেয়র কারণ,
মুসলমানগণ স সময় িকছু আেলািকত নতা পেয়িছেলন। পেয়িছেলন
শি শালী কলম যা া। তােদর সামেন িছল ইসলামী জীবন দশন। িছল
একতা। স একতা ও ইসলািম অি কার মেতর বুেক নািমেয় এেনিছল
আ াহর সাহায । আ াহর মেহরবানীেতই সিদন স ব হেয়িছল বীনা যুে
িবে র সব বৃহৎ মুসিলম রাে র িনমাণ। অিভ ভাষা ও অখ ড ভূেগােলর
মুসিলম দশ – যমন আরব ভূিম- যখন ব টুকরায় িবভ হি ল তখন
উপমহােদেশর নানা ভাষার ও নানা বেনর মা েষর ১২শত মাইেল িবভ ভূখ ড িনেয় একিট অিভ দশ গেড়িছল। মুসিলম িবে এ িছল একতার
মেডল।শূণ হােত সিদন এই নতুন রা িটর িনমাণ- কাজ
হেয়িছল।
র স িদন িলেত ল ল িনঃ ও িছ মূল উ া
াণ বঁাচােত ছুেট
এেসিছল ভারত থেক। িক আেসিন কান িবেদশী সাহায । তারপরও
সিদন দশ তলাহীন িভ ার ঝুিলেত পিরণত হয়িন। নেম আেসিন ভয়াবহ
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িভ । মা ষ সিদন
েরর সােথ উি
খঁাজায় যু লড়েত হয়িন।
যমনিট আওয়ামী বাকশালী আমেল হেয়েছ। আ াহর সাহায আসেল একিট
জািত চরম িবপেদর িদেনও এভােব ই ত িনেয় িব মােঝ মাথা তুেল
দঁাড়ায়। অথচ একা ের পৗ িলক ভারত ও সািভেয়ত রািশয়ার ায়
কােফর শি র সাহােয বাংলােদশীেদর স ই ত জুেটিন। বরং জুেটিছল
সীমাহীন িজ িত ও অপমান। িক ৪৭- এর স িবজয় বাংলােদেশর মা ষ
ধের রাখেত পািরিন। িবে র বুেক সব বৃহৎ মুসিলম শি র িনমােনর য
িত া িনেয় ১৯৪৭- এ যা া
হেয়িছল স িত ায় তারা ি র থাকেত
পািরিন। আর এর কারণ, তােদর বুি বৃি ক িবপযয়। স সােথ িছল ভারেতর
ষড়য ও বাংলােদেশর রাজনীিতেত তােদর িবশাল পুঁিজর িবিণেয়াগ।
িসরাতুল মা ািকেম িটেক থাকার কাজ ইসলােম অি কারহীন
স লার নতােদর ইমােমর আসেন বসােল হয়না। ভারেতর ায় িহ
আ াসী শি র আিশবাদ ও সাহােয স পথ মেল না। সিট অিজত হয় না
স লার সািহত পােঠ। এ জ চাই,ইসলািম ান- সমৃ চতনা। জে র
পর িশ েক ধু পানাহার জাগােল স মানবতা পায় না। এজ পানাহােরর
সােথ িশ াদানও অপিরহায । তমিন ধু রা িনমাণ করেলই চেল না, স
রা েক ইসলামী িশ ার উপরও িতি ত করেত হয়। নইেল স রা
মুসলমানেদর জ এবং স সােথ মানবতার জ কল াণকর হয় না।এবং
পিরচযা পায় না ইসলািম চতনা। রাে ইসলািম িশ ার িব াের মূল দািয়
হল, মাখেলছ আেলম ও ইসলােমর িবজেয় অি কারব কলম যা ােদর।
তঁােদর লড়েত হয় িমথ া ও অ তার িব ে । একিট জািতর জীবেন সবেচেয়
বড় যু িট হয় মূলতঃ বুি বৃি র এ অ েনই। এজ ই নবীজী (সাঃ) বেলেছন,
ানীর কলেমর কািল শিহেদর রে র চেয়ও পির । বাংলােদেশর
ইসলামপি েদর মূল পরাজয়টা হেয়েছ এে ে । বুি বৃি র এ ময়দােন
িবজয়ী হেয়েছ ইসলােমর শ প । আর বুি বৃি ক পরাজেয়র পথ বেয়ই
এেসেছ ইসলামপি েদর রাজৈনিতক পরাজয়। একা েরর ১৬ই িডেস র হল
ইসলামপি েদর স পরাজেয়র িদন। তেব একা েরর যু শষ হেলও,লড়াই
শষ হয়িন। চলমান এ লড়ােয়র মূল ল ঃ ইসলােমর পূণা িবজয়। একমা
এভােবই নওয়া যেত পাের ইসলােমর ষমনেদর ারা কৃত অতীেতর সকল
ষড়য ও জুলুেমর িতেশাধ। বাংলােদেশর বৃ স লার নতারা দশেক
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হত া, লুট ও দূনীিত ছাড়া িকছুই দয়িন। িদেয়েছ িব ব াপী সীমাহীন
অপমান। তােদর রেয়েছ িবভি ,সংঘাত,হত া, লুট ও সীমাহীন দূনীিতর
সামথ। রেয়েছ িবেদশী শি র কােছ দশ- িবসজেনর সামথ। সিট যমন
শখ মুিজব ও তার বািহনী মাণ কেরেছ, তমিন মাণ করেছ তঁার
উ র রীরাও। বাংলােদশ এেদর কারেণই দূনীেত িবে বার বার শীেষ
অব ান িনেয়েছ। দেশর ই ত আজ তলায় ঠেকেছ, এখন নীেচর নামার
আর েযাগ নই। পথ ধু এখন সামেন এ েনার। এখন আর আ ঘাতী
অৈনক ও িবেভদ নয়,তলায় নামাও নয়। চাই ঐক , চাই আ - গঠন ও
আ - উ য়ন। বাংলােদেশর গৗরব বাড়েত পাের ধু এ পেথই। বাঙালী
জাতীয়তাবাদ, স লািরজম, সমাজত ও মুিজবােদর পরী া- িনরী ায়
জািতর অমূল সমেয়র িবপুল অপচয় হেয়েছ। স েলা আবজনার েপ ফেল
এখন সামেন এ েনার সময়। এ লড়াইেয় কৃত ঈমানদােরর হরােনার িকছু
নাই। বরং জেয়র জ রেয়েছ আ াহর অফুর নয়ামত। পিব কারআেন
মহান আ াহতায়ালা বেলেছন,
“িন য়ই ঈমানদােরর জান ও মাল আ াহ য় কের িনেয়েছন জা ােতর
িবিণমেয়। (আ াহর সােথ কনােবচার এ চুি র কারেণ) তঁারা আ াহর
রা ায় যু কের। এ লড়াইেয় তারা যমন শ েদর হত া কের, তমিন
িনেজরাও িনহত হয়”-( রা তাওবাহ, আয়াত ১১১)।
আ াহপাক আেরা বেলেছন, “ হ ঈমানদারগণ, তামােদর িক এমন এক
ব বসার কথা বেল দব যা তামােদর জাহা ােমর বদানাদায়ক আযাব থেক
বঁাচােব? আর সিট হল, তামরা আ াহ ও তঁার রাসূেলর উপর িব াস
কর,এবং তামােদর স দ ও াণ িদেয় ি হাদ কর। এটাই তামােদর জ
কল াণকর যিদ তামরা জানেত পারেত।”- রা সাফ,আয়াত ১০- ১১ )
আ াহর সােথ ঈমানদােরর চুি এবং জাহা ােমর আ ণ থেক বঁাচার জ
য ব বসািটর কথা কারআেন বলা হেয়েছ, সিট িক নামায- রাযা- হ যাকােত আদায় হয়? নবীজী (সাঃ)িক তঁার ইবাদত- বে গী িনছক নামাযরাযায় সীমাব রেখিছেলন? ব তঃ এ লে ি হাদ বা লড়াইেয়র িবক
নই। ঈমানদােরর জীবেন এমন ি হাদ বা লড়াই তা আমৃত । এ ি হাদ,
আ াহতায়ালার দিশত পথ বেয় দশগড়ার। এ ি হাদ দূবৃ বঈমানেদর
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হাত থেক দশ- মূ করার, তথা আ াহর ীেনর িবজেয়র। নামায- রাযার
বাইের এ ি হাদ লড়েত হয় িতিট ঈমানদারেক।
নবীজী (সাঃ) িনেজ এবং সাহাবােয় করাম নামায- রাযার বাইের
এমন লড়াই আমৃতু লেড়েছন। নবীজীর (সাঃ) এমন কান সাহাবা পাওয়া
যােব না িযিন িনেজর জান- াণ িদেয় এ কােজ ময়দােন নােমন িন। শতকরা
৬০ ভােগর বশী সাহাবা স লড়াইেয় শিহদ হেয়েছন। নবীজী (সাঃ) িনেজ
৫০- এর বশী যু লেড়েছন। স লড়াই য িনছক বিহঃশ
বা
অমুসলমানেদর িব ে তা নয়। বরং স সব নামধাির মুসলমানেদর
িব ে ও যারা আ াহর
ম তথা ইসলােমর িত ায় বা িবজেয় বাধা দয়।
ইসলােমর মহান খিলফা হযরত আলী (রাঃ) তা তার শাসনামেল বড় বড়
যু েলা লেড়েছন মুসিলম নামধািরেদর িব ে । এমন যু করেত হেয়িছল
হযরত আবু বকর (রাঃ) কও। নবীজীর (সাঃ) ওফােতর পর এরা যাকাত
িদেত অ ীকার কেরিছল- যা িছল আ াহর
েমর িব ে
কা িবে াহ।
আজেকর মুসিলম নামধাির স লারগণ ধু যাকাত িবধান নয়, সম
ইসলামেক সেকেল ও সা দািয়ক বেল সিটর িত ার িবেরািধতা করেছ।
ফেল আইন- আদালত, ব াংক- বীমা, িশ া- সং ৃিতর ায়
পূণ ে
ইসলাম একিট পরািজত আদশ। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমােনর দেশ
ইসলােমর এমন পরািজত দশা এক িব েয়র িবষয়।
আরেবর বুেক ইসলাম যখন িবজয়ী আদশ তখনও সখােন
মুসলমানেদর সংখ াগির তা এতটা অিধক িছল না। আেরা িব েয়র িবষয়,
ইসলােমর এমন পরািজত দশার মেধ বাস কেরও যারা িনেজেদর ঈমানদার
েপ পিরচয় দন তােদর মধ এ িনেয় কান মাতম নই। িবজেয়র লে
কান
িতও নই। পিব কারআেন মহান আ াহতায়ালা ঈমানদারেদর
সােথ য ি - পাি ক চুি র কথা বেলেছন, তা িনেয় তােদর মেধ কান
অ ভূিতও নই। ঈমানদার হওয়ার অথ য এমন একিট কনা- বচার
চুি েত মহান আ াহর সােথ ওয়াদাব হওয়া, স শ বা চতনাই বা
ক’জেনর? তাই চরম অবেহলা হে পিব
কারআেন বণীত আ াহর
িনেদিশত স ব বসািটর সােথ। আ াহর পেথ লড়াই ছেড় ধমপালনেক তঁারা
জায়নামােয সীমাব রেখেছ। অথচ ইসলােমর েয়ােগর মূল
িট তা
জায়নামােযর বাইের। জায়নামােয় য ইবাদত, সিটর ল
তা আ াহর
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সােথ কৃত চুি পালেন ও তার িনেদিশত ব াবসায় আ িনেয়ােগ অি কার
বাড়ােনা। িক বাংলােদেশর মুসলমানেদর নামায- রাযা তােদর জীবেন স
অি কার কতটু বািড়েয়েছ? আ াহর পেথ লড়াই দূের থাক, তােদর
অিধকাংশই পিরণত হেয়েছ ইসলােমর
িত ােরাধকাির স লার
রাজনীিতিবদেদর অথদাতা, ভাটদাতা ও অৈবতিনক লািঠয়ােল।আ াহর
িনেদিশত এেজ ডা ভূেল তারা অি কারব হেয়েছ স লার এেজ ডা
বা বায়েন।আর এভােব স লার দেলর নতা- কমী বা সমথক েপ তারা
জেনবুেঝ খাটেছ, আ াহর িবধানেক সমাজ ও রাে র সব ের পরািজত
করায়। অথচ এেদর অেনেক নামায পেড়, রাযা রােখ, হ কের, তাসিব
তাহিললও কের।
নবীজী (সাঃ)র আমেল ইসলােমর িবজেয়র কারণ, ইসলােমর পে র
সকল জনশি র া লড়াইেয়র ময়দােন পূণ আ িনেয়াগ কেরিছেলন। স
সময় মুসলমান হওয়ার অথই িছল, আ াহর ীেনর লড়া সিনক হওয়া।
ফেল মুসলমান হেয়েছন অথচ াণদােনর
িত িনেয় যু কেরনিন এমন
কান উদাহরণ নই। অথচ বাংলােদেশর রাজনীিতেত তারা পিরণত হেয়েছ
হয় নীরব দশেক, অথবা শ পে র সি য় সমথেক। অপর িদেক ইসলােমর
িবপ শি তােদর সকল জনশি েক িনেয় এেসেছ রাজনীিতর লড়ােয়।
মহান আ াহতায়ালা একিট জািতর ভাগ কখনই পিরবতন কেরন না যত ণ
না স জািতর লােকরা িনেজরা িনেজেদর ভাগ পিরবতন না কের। আর স
ভাগ পিরবতেনর চািব স লািরজম যমন নয়, তমিন সমাজবাদ বা
পুঁিজবাদও নয়। রাজনীিতেত িনিল িফবাদ বা দরেবশী জীবনও নয়। ভাগ
পিরবতেনর স চািবিট মহান আ াহতায়লা য়ং িদেয়েছন। আর সিট হল
আল- কারআন। ধম- কম,আইন- আদালতসহ মুসলমােনর সমাজনীিত ও
রাজনীিতর এটাই হল একমা রাডম াপ। আ াহর সবেচেয়
ও ি য়
সৃি র কল ােণ এিটই হল তঁার সবেচেয় বড় দান। মা েষর পথ দখােনার
দািয় িতিন িনজ হােত িনেয়েছন। পিব কারআেন স ঘাষনািট এেসেছ
এভােব,
“ই া আলাইনাল দা” অথঃ িন য়ই পথ দখােনার কাজ আমার”।
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ঈমানদােরর দািয় হল স পথ অ সরেণর। আল- কারআন
হল,আ াহতায়ালার
দিশত স পথ,ইসলািম পিরভাষায় িসরাতুল
মা ািকম। কথা হল, বাংলােদেশর মুসলমােনরা স দািয় কতটু কঁােধ
তুেল িনে ? স দািয় িনছক নামায- রাযা- হ - যাকােত পািলত হয়
না,রাজনীিতর ি হােদও তােদরেক নামেত হয়। একমা তখনই স ব হয়
রাজনীিত ও শাসেনর
পূণ ান থেক বৃ েদর সরােনা। মুসলমােনর
রাজনীিত থেক যমন ইসলামেক আলাদা করা যায় না, তমিন আলাদা করা
যায় না তার চতনা থেক অ ােয়র িব ে অিবরাম ি হাদেক। িহ ও
ইংেরজেদর সি িলত চ ােতও ১৯৪৭ সােল সিট স ব হয়িন বেলই
পািক ান িতি ত হেয়িছল। িক একা ের আওয়ামী বাকশালীেদর বড়
সাফল হল, মুসলমােনর রাজনীিত থেক তারা ইসলামেক আলাদা করেত
পেরিছল। ফেল পািক ান িটেকিন। পািক ান িছল ইসলাম ও মুসিলম
ক ীক রাজনীিতর ফসল। এেদশিটর বঁেচ থাকারও এিটই িছল একমা
াণশি । আওয়ামী- বাকশালী রাজনীিতর বড় সাফল ,তার স াণশি
জাগােনার িশকড়টাই বল কের দয়। আর এেতই ধরাশায়ী হয় সব- বৃহৎ
এ মুসিলম রা িট। বাংলােদেশও তারা স নীিতর ভাব অব াহত রেখেছ।
ইকবােলর কথায়,
“ ীন আগার জুদা হাতা ায় িসয়াসতেছ রহ যাতা ায় চি জী” অথঃ
“ধম যিদ পৃথক হয় রাজনীিত থেক, তেব থেক যায় ধু চি েসর ববরতা”
মুিজব আমেল বীভৎস ববরতা এজ ই এত ব পকতর হেয়িছল।
আওয়ামী- বাকশালী প িট আজও সিটই চায়। মুিজব আমেল বাংলােদেশর
মুেখ চুনকালী লাগােনার য কাজিট
হেয়িছল এবং ১৫ ই আগে হঠাৎ
অসমা রেখ তােদর িবদায় িনেত হয়, সিটেকই তারা আবার নব উেদ ােম
করেত চায়। ভারতসহ সকল ইসলামিবেরাধী শি তােদর স কােজ
সব কার সহায়তা িদেত - পােয় খাড়া। এবােরর হামলার ল
িনছক
দেশর অখ ড ভূেগাল নয়,বরং ইসলামী চতনা। মুিজবামেল ইসলামী
দল েলােক িনিষ কেরিছল,িক িনি
করেত পােরিন। এেতই তােদর
আফেসাস। এবার স অসমা কাজ সমা করার লে
হেয়েছ নব
িত। রাজপেথ তারই মহড়া হয় লিগ- বঠা িনেয় মা ষ হত ায়। চায়
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আেরকিট একা র। আবার চায় হত া, লুট, স াস ও অে র বাড়ীঘর জবরদখেলর অবাধ েযাগ।
একা র আসেল, আেস ভারতীয় বািহনী ও তার লুট, আেস ভয়াবহ
িভ , আেস রি বািহনীর অত াচার,আেস ব ল মা েষর মৃতু । িনর িনরীহ- ব ী মানব হত া তখন উৎসেব পিরণত হয়। স সােথ আেস িব
জুেড় ব থ- রা ও তলাহীন ঝুিড় হওয়ার দূনাম। এমন একিট নতুন একা র
থেক জািত বঁাচেত হেল পুেরান একা েরর আ ঘাতী ইিতহাসেক জানেত
হয়। অথচ স ইিতহাস পাঠই বাংলােদেশ হেচছ না। ফেল জনগণ ভুেল
যােচছ ইিতহােসর সবেচেয় বৃ মা ষেদর কম েলা। আর এর ফেল
ইিতহােসর আ া ঁড় থেক উেঠ আসেছ পুেরান একা েরর অিত িন ুর
চিরে র মা ষ েলা। ান- িব ােনর নানা শাখা- শাখার মােঝ ইিতহাসিব ানই অ তম
িব ান। গিণত, রসায়ন বা পদাথ িবদ ার ান না
থাকেল কােরা মা ষ েপ বেড় উঠা বাধা
হয় না। মহান আ াহতায়ালা
তাই এসব িবষয় শখােত কান নবী- রাসূল পাঠানিন, কান
ও নািযল
কেরনিন। মানব ইিতহােসর সবে
সভ তা যখন আরব ভূিমেত িনিমত হল,
তখন রসায়ন বা পদাথ িবদ ার চচা কতটা হেয়িছল? অথচ সিদন অিতশয়
পেয়িছল ইিতহাস থেক পাঠ হন। স আমেলও তারা আদসামুেদর কািহনী, মাদাইেয়েনর অিধবাসীেদর কথা, িফরাউন ও নম েদর
ইিতহাস, হযরত নূহ (আঃ) ও ইউনূস (আঃ) এর িকসসা, পিব কা’বার উপর
আবরাহার হামলার কথা তারা ভালভােব জানেতন। স সব অিভশ ও
আযাব া জািত েলা িনেজেদর ংেসর মধ িদেয় ভিব ৎ জে র জ
রেখ গেছ অিত
পূণ পাঠ। কান িব ান- ােস বা গেবষণাগাের স
পাঠলাভ হয় না। ইিতহােসর এ পাঠলােভর ফেলই নবীজীর (সাঃ) সাহাবাগণ
জানেতন, আ াহর িব ে িবে ােহর পিরণিতর কথা। জানেতন আ াহর
আ গেত র পুর ার ও অবাধ তার শাি র কথা। ইিতহােসর ান থেক তারা
সিদন পেয়িছেলন গভীর
া ও কা ড ান। নীিত ও নিতকতা িনেয়
বঁাচবার জ এমন
া তা অপিরহায। পৃিথবীর বুেক সবেচেয় বড় ও
সবেচেয় সমৃ পরী াগার হল ইিতহাস। এখােন পরী া- িনরী া হয় নানা
ধম, নানা মত ও নানা পেথর এবং তােত ব য় হয় মানব জািতর ব র , ব
অথ, ব মধা ও ব
ম। স সােথ ব য় হয় ব শত বছেরর দীঘ সময়।
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এ প িবপুল ব েয় ও িবপুল আেয়াজেন ইিতহােসর ভা ডাের যাগ হয় শত
শত কািট মা েষর হাজার হাজার বছেরর অমূল অিভ তা। স অিভ তা
কখনও গৗরবময় সাফেল র,কখনও ক ণ ব থতার। কখনও তা আেন
গৗরব, কখনও আেন ভয়াবহ ংস ও আযাব। তেব এ প নানা ঘাতিতঘােতর মধ িদেয় মা ষ হািরেয় যায় না, বরং জীিবতেদর জ রেখ যায়
মূল বান িশ া। িব িবদ ালেয়র িশ ার চেয় ইিতহােসর এ িশ ার
িক
কম?
মহামানবেদর পাশাপািশ শখবার চুর উপাদান থােক বৃ েদর
ইিতহাস থেকও। তাই ধু াধীনতার লড়া
সিনক িটপু লতানেদর
ইিতহাস পড়েলই চেল না,পড়েত হয় িব াসঘাতক মীরজাফরেদর ইিতহাসও।
পড়েত হয় উপিনেবিশক সা াজ বাদীেদর পররাজ ােসর কৗশল ও তােদর
শাষন ি য়া িলও। পিব কারআেন মহা ানী আ াহ তাই ধু হযরত
ই াহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ইউ ফ (আঃ) এর
ায়
মহামানবেদর কািহনী বণনা কেরনিন,বণনা কেরেছন নম দ, ফরাউন,
কা ন, আবরাহেদর ায় বৃ েদর চির ও । মুিজব পিরবার ও তার
অ সািররাও তােদর দূনীিত, ব থতা ও িবপযেয়র মধ িদেয় বাংলােদশীেদর
জ
রেখ গেছ অমূল িশ া। ফেল তােদর ব থতা থেক আজেকর ও
ভিব ৎ জে র বাঙালী মুসলমানেদর িশখবার জ
রেয়েছ চুর
উপাদান।তেব বাংলােদশীেদর ব থতা এে ে
কট। ইিতহাস থেক িশ া
িনেত হেল ইিতহাসিট সিঠক হওয়া চাই। ইিতহােসর িকতাব যিদ পৗরািনক
ক কথার ায় িমথ াচােরর পিরপূণ হেয় তেব তা পােঠ কান কল াণ আেছ
িক? পৗরািণক িকতাব পােঠ যমন শাপশ নও যমন উপা মেন হয়
তমিন িমথ া ইিতহাস পােঠ অিতশয় বৃ ও সবকােলর
মা ষ মেন হয়।
বাংলােদেশ ইিতহাস পােঠর নােম ব তঃ সিটই হেয়েছ। একিদেক যমন
সিঠক ইিতহাস লখা হয়িন, তমিন বােড়িন ইিতহাস থেক পাঠ- হেণর
আ হ। ফেল গেড় উেঠিন ইিতহাস ানল
া ও কা ড ান। ফেল ব থতা
ফুেট উেটেছ দেশর রাজনীিত, সমাজনীিত, িশ া- দী া ও সং ৃিতেত। তাই
মা ষ ঝুকেছ দূনীিতর রাজনীিতর িদেক। ফেল বৃ েদরেক িবজয়ী করেত
মা ষ দল বঁেধ ভাট দয়,অথ দয়,এমনিক াণও দয়। কান সভ েদেশ
এিট িক আশা করা যায়? জনগেণর মােঝ য অ তার কারেণ নম দ,
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ফরাউন, চি জ ও িহটলােরর মত ব ি েদর দেলও লােকর অভাব হয়িন,
স প অ তার কারেণ বাংলােদেশও লােকর অভাব হয়িন গণত িব ংসী
আওয়ামী- বাকশালী ও রাচািরেদর।
কারআেন িফরাউন, নম দ, হযরত ই াহীম (আঃ) ও হযরত মূসা
(আঃ)- র কািহনী বার বার উে খ করা হেয়েছ,যােত মা ষ ক মূসা আর ক
িফরাউন সিট িচনেত যন ভূল না কের। আ াহতায়ালা এভােব ভাল মা েষর
ায় খারাপ মা েষর মেডলও খাড়া কেরেছন। এ ই কার মা ষ িত যুেগ
িত সমােজ িভ িভ নােম দখা দয়। িবষধর সাপ চনার ায় বৃ্ েদর
চনাও অিত জ রী। নইেল পেদ পেদ িবপদ আেস। জনগণ তখন বার বার
িবষা
ছাবেল আ া হয়। তখন দেশর নতা হয় দূবৃ রা। দশ তখন
িব েরকড গেড় দূবৃি েত। িনছক খাদ শে র উৎপাদন বািড়েয়, ঘরবািড়,
রা াঘাট ও কলকারখানা গেড় জািত িক এমন দূেযাগ ও ািন থেক মুি
পেত পাের? পাের না।এজ চাই
ইিতহাস ান, চাই
জীবনদশন। স সিঠক ােনর লে
চাই লাগাতর ইিতহাস চচা। চাই সিঠক
ইিতহােসর বই। চাই কারআনী ান। অথচ বাংলােদেশ এর কানিটই সিঠক
ভােব হে না।
ইিতহাস রচনার নােম যা হে তােত বৃ রা িচি ত হে সবকােলর
বাঙালী েপ। অপর িদেক সিঠক ইিতহাস ও কারআেনর দশন- চচা
ব করেত বুি বৃি ক ময়দােন চলেছ চরমস াস; এবং সিট ১৯৭১ থেকই।
হামলা হেয়েছ বইেয়র েল। কথা বলেত দয়া হয় না এবং াণ- নােশর ভয়
দখােনা হয় ইসলামপি লখকেদর। ফেল িবগত ৩৭ বছের খুব কম সংখ ক
ব ি ই সাহস কের সত কথা বেলেছন। আর এেত বুি বৃি র ময়দােন
একেচিটয়া দখল জিমেয়েছ আওয়ামী বাকশালী চ । ইিতহাস চচার নােম
তারা সিটরই চচা চায় যিট তােদর পছে র। এ লে মুিজবামেল ইিতহাস
লখার কােজ দলীয় লাকেদর বসােনা হেয়িছল। স সময় ইিতহােসর বইেয়
পিরকি ত ভােব ঢুকােনা হেয়েছ িমথ াচার। ভজাল খােদ
তা হারায়
ব ি র দহ,আর অ
দেহ খােদ
িচ লাপ পােব সিটই তা
াভািবক। তমিন ভজাল ইিতহাস পােঠ ইিতহাস থেক ব ি র িশ া লাভই
হয় না। আর এেত অ তা বােড় মন ও মনন তথা চতনায়।আর অ
চতনার মা ষ িক পায় সিঠক ান- লােভর আ হ? নদমার কীেটর ায় স
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তা খুঁেজ আবজনার প। এমন অ
চতনার কারেণই নবীজীর
(সাঃ)আমেল কােফরগণ কারআন তলাওয়াত নেল কােন আ ুল ডুিকেয়
িদত। অথবা কারআন পােঠর আসের পাথর ছুড়েতা যােত আসরই ভে
যায়।তারা তা খূঁজেতা আরব কিব ইম ল কােয়েসর অি ল কিবতা। একই
অব া বাংলােদেশও।
এজ ই বাংলােদেশর স লার মহেল পিব কারআন ও ইসলামী
বইেয়র িত এত অনা হ ও অনাদর। ফেল বাংলােদেশ ইিতহােসর নােম বা
সািহেত র নােম িব র বই- পু ক লখা হেলও তােত
া বা কা ড ান
বােড়িন। বরং িবপুল ভােব বেড়েছ মািছ- চিরে র মা ষ। িত দেশই এমন
চিরে র মা ষ থােক। িক বাংলােদেশ তারা বেড়েছ ব াপক ভােব। মািছ
যমন গিলত আবজনা খঁােজ, এরাও তমিন নতা েপ বৃ মা ষ খঁােজ।
মািছ যমন গ ময় আবজনার মােঝ মহা আন পায়, এরাও তমিন বৃ
নতােদর িবজয় িনেয় মহা- উৎসব কের। তােদরেক সবকােলর সবে ও
বেল। এেদর কারেণ বাংলােদেশর কান িনবাচেন সৎ মা েষর পে িবজয়
লাভ অস ব। িনবাচন করেত হেল কািট কািট টাকা িনেয় ভাট যুে
নামেত হয়।আ ঘািত মা ষ যমন জেন বুেঝ িবষ পান কের,আ ঘািত
জািতও তমিন জেনবুেঝ িমথ াচচা কের। এবং অৈনক ও সংঘােতর পথ
বেছ নয়। এমন জািতর পরাজয়, অপমান ও ংস বাড়ােত িক িবেদশী
শ র েয়াজন পেড়? জনগেণর দহ ও মেনর
তার খািতের তাই ধু
ভজালযু খাদ েক আবজনার েপ ফলেল চেল না,আবজনার েপ ফলেত
ভজালযু ইিতহােসর বইেকও। িলখেত হয়, পড়েত হয় এবং বঁািচেয়
রাখেত হয় সিঠক ইিতহাস। এবং আেরা অিনবায হল, স ইিতহাস থেক
িশ ালাভ। অিবরাম আ ঘািত িবপযেয়র হাত থেক একিট জািত একমা
তখনই মূি পেত পাের।
_________________________
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