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মৗলবােদর জn o িবকােশর কারণ aনুসnান করেত গেল সবােg তার মূল u সভূিম সmেক আমােদর
sc ধারণা থাকা uিচত। eকথা বলাi বাhল -মূলতঃ ধমi হেলা ধমীয় মৗলবােদর u সভূিম। পৃিথবীেত
ধেমর সংখ া 1009িট eবং কান ধমi তার
েtর দাবী পিরহার কেরিন। pেত ক ধেমর দাবী হেলা- স
ধমi eকমাt সিঠক ধমধম। তার বাsব কারণ হেলা- কান ধম aন ধেমর সিঠকt sীকার করেল স
ধেমর pেয়াজনীয়তা আর থােকনা। মজার ব াপার হেলা, য সকল ধম ঈ ের িব াস কের আর য সকল
ধম ঈ ের িব াস কেরনা ( বৗd o জন ধম) - তারা সকেলi পরsর িবেরাধী। iসলাম ধেম ihদী
নােসরােদর সােথ বnুt পযn করেত কেঠার িনেষধাjা রেয়েছ। স কারেণ eকজন সিত কার ধািমেকর
পেk aন ধমেক সহ করা- তােক মেন নoয়া -- dা করা aত n কিঠন-- গঁাড়া ধািমকেদর বলায় তা
pায় aসmব। ধম-সাmpদািয়কতার বীজo িনিহত eখােন । তাi সাmpদািয়কতা o ধািমকতার মধ কার
পাথক রখািট aত n kীণ। িনজ ধেম িব াস রাখা eবং eকi সােথ aসাmpদািয়ক uদার o
ধমিনরেপkতাবােদ িব াসী হoয়া সুকিঠন বিক। কারণ ঈ ের িব াসী ধমানুসারীরা তােদর ধমীয় gnেক
ঐশী বাণী rেপi ঘাষণা কেরন eবং তােদর ধমgnেক পূণা জীবন িবধান বেল দাবী কেরন। যেহতু eসব
ধমানুসারীরা তােদর ধমgnেক ঈ েরর বাণী মেন কেরন, সেহতু e বাণী তােদর কােছ চুড়াn eবং িনভূল।
িনরী রবাদী ধমানুসারীরাo তােদর ধমেবtােদর বাণীেক সমভােব িনভূল o aল নীয় মেন কেরন। তাi
ধািমক লােকরা িব াস কেরন--ধমীয় gr-যাযক-পুেরািহত- মাlারা যা সদেm pচার কের থােকন eকমাt ধমীয় aনুশাসন মেন চলার মেধ i তােদর iহকাল o পরকােলর সািবক মুশিকল-আসান িনিহত
eবং তা যথাথভােব aনুসরণ না করার কারেণi আজ আমােদর যত iহজাগিতক বালা-মুিসবত। যেহতু
ধমিব াসী মােti িব াস কেরন--তােদর ধমgn ঐশী বাণী, সেহতু তা কখেনা ভুল হেত পােরনা eবং তােক
সংেশাধন, পিরবতন বা পিরমাজন করার eখিতয়ার কান মানুেষর নi। aতeব ধমgn o তার বাহক তথা
নবী পয়গmরেদর আেদশ িনেদশ --আধুিনকতার মানদে তা যতi aস িতপূণ হuক না কন-- স aনুসাের
আমােদর রাজৈনিতক-সামািজক-রা ীয় জীবন পিরচালনা করেত হেব। e িব াস বা ধারণাi হেলা ধমীয়
মৗলবাদ। সুতরাং ধমীয় িব াসi হেলা ধমীয় মৗলবােদর আিদ u স-ভূিম eবং ধমীয় িব ােসর সােথ ধমসাmpদািয়কতারo সmক aিবেcদ ।
মৗলবাদ কন িবপjনক?
pেত ক ধেমর মৗলবাদীেদর সাধারণ বিশ হেলা--তারা তােদর ধেমর মৗিলক িবিধ-িবধানেক সমাজ o
রাে aিবকলভােব pেয়াগ করেত চায়। তারা রাে র o সমােজর সকল িদগিনেদশনার জন ধেমর আিদম
ধারণা বা িবিধ-িবধানেক aনুসরণ কের। মুসিলম মৗলবাদীরা সমাজ o রাে র তাব সমস া সমাধােনর জন
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তােদর পিবt ধম-gn কুরআন o সুnােহর uপর িনভর করেত চায়। কুরআন যেহতু ঐশী gn eবং হযরত
মুহাmদ(দঃ) আlােহর pিরত পুrষ, সেহতু কুরআন o সুnােহর (নবীর জীবনাচরণ) বািহের কান
িদগিনেদশনা মুসলমােনরা মানেত নারাজ। ihদী মৗলবাদীরা তারাh eর আkিরক ব াখ ার বাiের িবnুিবসগ যেত pstত নয়। খৃ ান মৗলবাদীরা pায় সকল pে বাiেবেলর িশkা a াn বেল দৃঢ়তার সােথ
িব াস কের। সাধারণভােব সকল ধেমর মৗলবাদীরা, pাণীজগত o পৃিথবী সৃি -রহস ( Cosmology &
Anthropology) িনেয় তােদর s s ধেমর ব াখ ােক a াn মেন কের-যিদo eসব ব াপাের
ধমgngেলার ব াখ া পরsর িবেরাধী। মৗলবাদীেদর e ধারণা যিদ রা ীয়ভােব gহণ করা হয়, তখন রা
পিরচালনায় সাধারণ জনগেণর মতামত gহণ-eমনিক বjািনক-যুিkিনভর কান িসdাn gহেণরo কান
সুেযাগ থােকনা। সবিকছু যেহতু ধেমর আিদ িনেদশ aনুসাের করেত হেব, সেহতু eখােন কবলমাt ধমীয়
িবেশষjেদর মতামত gাহ করা যেত পাের। তাi ধমিভিtক বৃহ রাজৈনিতক দল “ জামায়ােত iসলামী
বাঙলােদশ” eর জnদাতা মoলানা মodদী পি মা গণতেntর িবrেd িবেষাdার কেরেছন। iরানী িবpেবর
নতা আয়তুlাহ খােমিন iসলামী ব বsােক পি মা গণতেntর িবপরীত pত য় (Anti-thesis) বেল
uেlখ কেরেছন। গণতেntর বদেল scাচার, মত pকােশর sাধীনতার বদেল বাক sাধীনতার কেঠার
িনয়ntণ, pশাসিনক িসdােn নাগিরক aংশ gহেণর বদেল স সুেযােগর সংেকাচন- e সবi মৗলবাদী
pশাসেনর anগত। pিতিট kেti যেহতু ধুমাt ধম-িনেদিশত aনুশাসন pবতন করেত হেব, সেহতু
eসব িনেয় িবতক বা িভnমত pকােশর সুেযাগo সখােন থােকনা। আiন বা নিতক pে িসdাn gহেণর
eখিতয়ার/ যাগ তা ধুমাt ধমশােst পি ত ব িkরাi রােখন, ফেল aন কােরা মত gহেণর p i oেঠনা।
খােমিন তার “ কাসাফ আসরার” gেn ধমশােstর gঢ়াথ udােরর চ ার িবrেd সাবধান কের বেলেছনeকমাt তারাi eর aথ বুঝেত পারেব, যারা আরবী ভাষায় িবj, বার ঈমােমর িশkার সােথ সুপিরিচত o
ধম শাst aধ য়েন সুদীঘ সময় ব য় কেরেছন। তাহেল ধেমর যতi uদারৈনিতক ব াখ া দoয়া হuক না
কন, ধমিভিtক রা কখেনা (আধুিনক) গণতািntক হেত পােরনা। তাi যারা ধম-িভিtক রাে র কথা
বেলন, আবার জাটবd িনবাচন কের পি মা গণতেntর িসঁিড় বেয় kমতার aংশীদার হেয়েছন eবং হেত
চান, তােদর চিরেtর sিবেরাধীতা aত n pকট। পৃিথবীেত aেনক রা আেছ, যােদর জনসংখ ার সংখ াগির
হেলা মুসলমান। স aেথ তারা মুসিলম রা । তােদর মধ থেক কান রা েক iসলামী রাে র মেডল
িহসােব ধরেত গেল সৗিদ আরবেকi সবােg িবেবচনায় িনেত হয়। মািটর নীেচ aগাধ (তেব aফুরn নয়)
তল সmেদর কারেণ স দশ আজ eকিট ধনী দশ হেলo তার আথ-সামািজক কাঠােমািট কমন? যুগ
যুগ ধের স দেশ শিরয়া আiেনর নােম চলেছ বাদশা শখ আbুল আিজজ eর eকিট গা ীতািntক
পািরবািরক শাসন। রা ীয় kমতা কাঠােমার সবti eকিট পিরবােরর িনর ুশ িনয়ntণ। রা পিরচালনায়
দেশর জনগেণর িবnুমাt aংশgহণ নi। স দেশর aগাধ তল সmদ লুেঠপুেট খােc তারা। আর
তােদর ত ত-তাuসেক িনরাপদ রাখার জন তারা পদেলহন করেছ i -মািকন সাmাজ বােদর-িবিনমেয় যারা
লুেঠ িনেc তােদর তল সmদ। চুির করেল pকােশ হাত কেট ফলা, িববাহ বিহভূত যৗন সmেকর জন
কামর-সমান মািটেত পুেঁ ত pকােশ পাথর ছুেঁ ড় মারাসহ eকিট মধ যুগীয় িবচার ব বsা স দেশ pচিলতযখােন আধুিনক িবচার পdিত aনুপিsত। মানুেষর বাক-sাধীনতা, িচnার sাধীনতা, iত াকার মৗিলক
মানবািধকােরর বালাi নi। পিরহােসর িবষয় হেলা, আরবী শখরা পে াডলােরর বেদৗলেত আধুিনক
pযুিkর সকল সুফল িনংেড় িনেয় aত n িবলাসবhল জীবন যাপন করেলo সামািজক o রা ীয়ভােব আকঁেড়
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রেখেছ মধ যুগীয় ধ ান-ধারনা o মূল েবাধেক- কবল আপামর জনগণেক শাষণ o aবদমেনর জন । আজ
সবােপkা িনগৃহীত স দেশর নারী সমাজ-যারা বstতঃ eখেনা aবেরাধবািসনী- মাঠা aে র যৗতুক না
ফেল যােদর পাts পযn করা হয়না। তবুo pাকৃিতকভােব pাp aেঢল তল সmদ তােদর জনগণেক
দািরd থেক রkা কেরেছ। aপরাপর আরব দশgেলার aবsা o তdrপ। িবংশ শতাbীর শষ pােn
আফগািনsােনর তােলবান রাে র aিভjতা আেরা লামহষক-ভয়াবহ-ভীবৎস। eখন p হেলা-আমােদর
রা ব বsােক আমরা eরকম eকিট মধ যুগীয় ব বsায় িনেয় যেত চাi িকনা? িনেল আমােদর মুশিকলআসান হেব িকনা?
আমােদর রাে র মৗিলক সমস াটা িক?
আমােদর দশ eখন কান ঔপিনেবিশক শাসেকর করতলগত নেহ। আজ থেক pায় সােড় িতন দশক পূেব
আমরা আমােদর দশেক sাধীন কেরিছ। িকnt ভৗেগািলক e sাধীনতােক সািবক aেথ aথবহ করার জন
য আথ-সামািজক মুিk, তা আমরা eখেনা aজন করেত পািরিন। স আথ-সামািজক মুিk aজেন
আমােদর যা করেত হব--pথমতঃ সমােজর pিতিট মানুেষর বঁেচ থাকেত হেল য নূ নতম aথৈনিতক
স িতর pেয়াজন, তার িন য়তার জন pেত ক পিরবােরর কমkম ব িkর কমসংsােনর ব বsা করেত হেব;
eটাi মানুেষর পঁাচিট মৗিলক মানবািধকার-an-বst-িশkা-িচিক সা-বাসsান aজেনর পথ সুগম করেব।
aতঃপর সমােজ মানুেষর মত pকােশর aিধকার--eকিট গণতািntক ব বsায় যা িনি ত হেব। আiেনর
শাসন কােয়ম করেত হেব--pশাসেনর িনয়ntণমুk eকিট আধুিনক িবচার ব বsা যার aপিরহায পূবশত।
িকnt uপেরাk কান শতi ধমীয় aনুশাসেনর সােথ সmিকত নয়। aিধকnt ধমীয় শাসেনর নােম
মৗলবাদীরা য ব বsা চালু করেত চােc স ব বsায় আর যাi থাকুক, মত pকােশর sাধীনতা থাকেত
পােরনা, থাকেত পােরনা আধুিনক িবচার ব বsা। aথৈনিতক মুিkর p িট iহজাগিতক- aথৈনিতক
নীিতমালার সােথi সংি - কান ধমীয় িবিধব বsার সােথ সmিকত নয়। তাi সমস ািট ধেমর নয়,
সমস ািট রাজৈনিতক-aথনীিতর। sতব য, iসলামী শিরয়া আiন কােয়ম করেল uপেরাk সমস াgেলা
যিদ সমাধান হােয় যত, তাহেল িবগত 60 eর দশক তথা বাঙলােদেশর জেnর পূব থেকi
সাংিবধািনকভােব iসলামী pজাতnt ঘাষণা eবং িবগত 80 eর দশক থেক শিরয়া আiন o hdদ আiন
চালু থাকা সেtto পািকsােনর মানুষ িক আথ-সামািজক মুিkর সnান পেয়েছ? তাছাড়া iসলামী িবpেবর
পর iরােনর আথ-সামািজক unয়েনর iিতহাস কী বেল? কী বেল তােলবান-শািসত আফগািনsােনর
iিতহাস? বরং বদনাদায়ক সত হেলা পািকsান নামক রা িট আজ eকিট ব থ রাে র িদেক drত eিগেয়
যােc।
বাংলােদেশ জি বাদঃ মৗলবােদর িহংsrপ
মৗলবাদ বাংলােদেশ জি rপ ধারণ কেরেছ-িবগত 17i আগs, 05 সােল eকi সােথ 63িট জলায়
বামাবািজ- ধারণািটেক তকাতীত কের তুেলেছ। পরবতী সমেয় দেশর িবিভn sােন আtঘাতী বামা
হামলার মাধ েম d’জন িবচারকসহ বশ কেয়কজন আiনজীিব o িনরীহ মানুষ মারা গেছন। iিতপূেব
মৗলবাদী রাজৈনিতক দেলর সােথ গঁাটছড়া-বঁাধা বতমান জাট সরকার দৃঢ়তার সােথ দেশ মৗলবাদী শিkর
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aিsti asীকার কেরেছন । জি ত পরতার সংবাদ পিরেবশেনর জন ulা িবেরাধী দল o সংবাদ
মাধ মেক দায়ী কেরেছন-- দেশর ভাবমূিত kু করার aপpয়ােসর aিভেযাগ তুেল। কেয়কজন সাংবািদকেক
gpার o িবেদশী সাংবািদকেক বিহsার কেরেছন। ’বাঙলা ভাi’- ’iংেরজী ভাi’ নােম কu নi বেল
sরা মntী বারংবার তার ‘বাংিলশ’ ভাষায় গলাবািজ কেরেছন। িকnt আজ মৗলবাদ যখন জ ীrেপ আিবভূত
হেয় জাতীয় িনরাপtােকi hমকীর মুেখামুখী কেরেছ, তখন কতাব িkরা বাল পািlেয় বলেত r কেরেছeটা eকটা gাবাল সমস া। মৗলবােদর utানেক asীকার কের-pকারাnের তােক pশয় িদেয়- য aন ায়
বতমান জাট সরকার কেরেছন, তার ছেয় grতর aন ায় তারা কের চেলেছন aপরাধীেদর না ধের -িবেরাধী দেলর িদেক a ুলী িনেদশ কের- শূেণ তরবাির ঘুিরেয়-জনগেণর জীবনেক িনরাপtাহীন কের িদেয়।
আজেকর ভীবৎস বাsবতা হেলা আমােদর রkমূেল কনা িpয় sেদশভূিম আজ ug-প াদপদ-মধ যুগীয়
ধ ান-ধারনায় িব াসী কিতপয় গঁাড়া iসলাম-ধমীয় মৗলবাদীেদর হােত আkাn। তােদর pকােশ -apকােশ
পৃ েপাষকতা করেছ eকাtুেরর স পরািজত জামাত-িশিবর চk।
iিতহােসর নিজরিবহীন আtত ােগর মাধ েম-eকিট ধমিভিtক রা পািকsােনর জঠর িছঁেড়-নৃতািttক
জাতীয়তাবােদর িভিtেত জn- নoয়া eকিট রাে মৗলবােদর e িবপjনক utান িকভােব সmব হেলা?
বাঙািল জািতর সমকালীন iিতহােসর eটাi বাধ হয় সবােপkা িনমম পিরহাস--dেবাধ sিবেরাধীতা
(চধ ধফড়ী) । e sিবেরাধীতার ব াখ ার মেধ i িনিহত আেছ eেক রাখার সিঠক পথ o পnার সnান।
মৗলবােদর জn o িবকাশ

রাজৈনিতক pkাপটঃ pিkত পািকsান
বাঙলােদেশ মৗলবােদর জn o িবকাশেক সিঠকভােব বুঝেত হেল পািকsােন মৗলবােদর জn o িবকােশর
কাযকারণ িবে ষণ aত n pাসি ক। কারণpথমতঃ পািকsােনর জn ধমীয় িd-জািত তেttর uপর িভিt কের। পািকsােনর জনক মাহাmদ আলী
িজnাহ e িd-জািত তেttর pবkা। স িd-জািত তেttর িভিtেত ভারত uপমহােদেশর d’pােn aবিsত
d’িট মুসিলম pধান a লেক িনেয় গিঠত হােয়িছল পািকsান (যিদo তা িছল ঐিতহািসক লােহর psােবর
পিরপnী) । আজেকর বাঙলােদশ িছল সিদেনর পূবপািকsান। তাi 1947 সােল জn থেক 1971 সােল
বাঙলােদেশর aভূ দয় পযn d’ দেশর রাজৈনিতক iিতহাস হেলা eক o aিভn।
িdতীয়তঃ জেnর aব বিহত পর হেত পািকsােনর রাজনীিতেত ধেমর aনুpেবশ, eতদিবষেয় ধমীয়
রাজৈনিতক দলgেলার ভূিমকা eবং সsা জনিpয়তা o ধমভীr আমজনগেণর ভােটর আশায় মৗলবাদী
শিkর সােথ মূলধারার রাজৈনিতক দলgেলার aপিরণামদশী আেপাষকামীতা pভৃিত পািকsােন মৗলবােদর
জn o িবকােশ য ভূিমকা রেখেছ স iতহােসর িবsয়কর রিpকা হেলা বাঙলােদেশর রাজৈনিতক
iিতহাস।
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িd-জািত তেttর uপর িভিt কের বৃহtর ভারেতর সংখ ালঘূ মুসলমানেদর জন আলাদা রা দাবী করেলo
মুহাmদ আলী িজnাহ বstতঃ কান iসলামী রাে র pবkা িছেলন না। তার sp িছল মুসলমানেদর জন
eকিট আলাদা রা । e কথার pমাণ পাoয়া যায় পািকsান গণপিরষেদ(11i আগs, 1947 iং) তার
pদt pথম ভাষেণ-- যখােন মাহাmদ আলী িজnাহ বেলিছেলন-“আমরা eকিট রাে র নাগিরক-ei pিতপাদ থেকi আমােদর agসর হoয়া uিচত। eিটেকi আমােদর
আদশ িহসােব সামেন রাখা pেয়াজন eবং আপনারা দখেবন সমেয়র ব বধােন িহnু আর িহnু থাকেবনা,
মুসলমােনরাo মুসলমান থাকেবনা। ধমীয় aেথ নয়। কারণ ধম হেলা মানুেষর ব িkগত িব ােসর kt।
eকিট জািতর নাগিরক িহসােব তথা রাজৈনিতক aেথ-- পািকsােনর নাগিরক িহসােব” । তার e বkব
থেক eকথা s বুঝা যায় য, িতিন পািকsানেক মূলতঃ eকিট ধমিনরেপk রা িহসােব গেড় তালার
sp দেখিছেলন। (যিদo তা aজেন িতিন ধমেকi হািতয়ার িহসােব ব বহার কেরেছন eবং ধমীয়
জাতীয়তাবােদর িভিtেত pিতি ত রাে ধমিনরেপkতা সানার পাথরবািটর মত aবাsব)। eকiভােব
পািকsােনর pথম pধানমntী লয়াকত আলী খানo িছেলন পি মা গণতেntর সমথক। ধমেক রাজনীিতেত
ব বহার করেলo তারা কখেনা ধমিভিtক রাে র sp দেখনিন। ধমিভিtক দলgেলা-িবেশষভােব
’জামায়ােত iসলাম’ o ’মজিলেশ আহরার e iসলাম’- পািকsান আেnালেনরi িবেরাধীতা কেরিছল।
িকnt পািকsান জেnর aব বিহত পর তারা কীভােব kমাnেয় রাজৈনিতক a েণ িনেজেদর sান কের নয়,
স iিতহাস aত n তা পযপূণ o চমকpদ। পািকsান আেnালেনর pকাশ িবেরাধীতার কারেণ ‘জামায়ােত
iসলামী’ o ‘মজিলেশ আহরার e iসলাম’ pভৃিত ধমীয় রাজৈনিতক দলgেলা পািকsান জেnর পর aত n
কাণঠাসা হােয় পেড়। রাজৈনিতক a েন িফের আসার জন তােদর কান ধমীয় নাতুন iসু র pেয়াজন
িছল। eমতাবsায় তারা ‘কািদয়ানীরা মুসলমান নেহ’ eবং ‘রা ীয়ভােব তােদর aমুসিলম ঘাষণা করেত
হেব’ -- eরকম eকিট aবাnর--সদ sাধীন দেশর আথ-সামািজক unয়ন agগিতর pে সmূণ
apাসি ক o aথহীন-হাস sদ iসু েক সামেন িনেয় আেস। 1949 সােল কািদয়ানীেদর aমুসলমান
ঘাষণার দাবী কের মজিলেশ আহরার e iসলাম কািদয়ানীেদর িবrেd দা ার আহবান কের। তােদর সােথ
ঘিন ভােব সংি িছল জামায়ােত iসলামী o তােদর তািttক gr মৗলানা মodদী। তােদর pত k
usানীেত পা ােব কািদয়ানী িবেরাধী দা া r হেয় যায়-- drত লােহােরo ছিড়েয় পেড় e দা া eবং তা
kেম ভয়াবহ rপ ধারণ করেত থােক। দীঘ চার বছর ব াপী চলার পর 1953 সােল দা া eমন ভয়াবহ rপ
ধারণ কের য, পািকsান সরকার লােহাের সামিরক শাসন জারী করেত বাধ হয়। e দা ায় হাজার হাজার
মানুষ মারা যায়। দা ার িবষেয় তদেnর জন সুpীম কােটর pধান িবচারপিতর নতৃেt কিমিট গিঠত হয়।
আদালত িবচাের দা ায় pত k usানী pদােনর জন মৗলানা মodদীেক মৃতু দ pদান কেরন- যা তার
pাণিভkা আেবদেনর কারেন মoকুফ করা হােয়িছল। সৗদী বাদশাহর হsেkেপ পরবতী সমেয় তােক মুিk
দoয়া হয়। ভয়াবহ দা া পিরিsিত সামিরক শাসেনর মাধ েম িনয়ntণ করা সmব হেলo ধমাn মৗলবাদীেদর
খুশী করার জন eবং ধমpাণ জনেগা ীর সমথেনর আশায় পািকsােনর pথম pধানমntী লয়াকত আলী খান
পািকsােনর সংিবধােন ”aবেজকিটভ রজুেলশন” যুk করেলন, যােত বলা হল-পািকsােনর সংিবধােন
কুরআন o সুnােহর পিরপnী কান ধারা থাকেত পারেবনা। পািকsােনর সংিবধােন iসলামী pজাতnt শb
কয়িট যাগ করা হল eবং সংিবধােনর কুরআন o সুnােহর পিরপnী কান ধারা আেছ িকনা তা পরীkা করার
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জন আেলমেদর িনেয় eকিট oেলমা পিরষদ গঠন করা হল। পািকsােনর pথম pধানমntী লয়াকত আলী
খান মৗলবাদীেদর সােথ eভােব আেপাষ করেলন। পািকsােনর রাজনীিতেত ধম eভােব িনেজর sান কের
িনল eবং মৗলবাদী ধমিভিtক দলgেলা eটােক তােদর pাথিমক িবজয় ভেব ulিসত হেলা। ভােগ র িনমম
পিরহাস হেলা--kমতায় িটেক থাকার জন ধমীয় মৗলবাদীেদর সােথ আেপাষ কেরo িলয়াকত আলী খান
kমতায় থাকেত পারেলননা। আততায়ীর িনমম gিলর আঘােত তােক জীবন িদেত হেয়েছ। সদ sাধীন
পািকsােনর রাজনীিতেত aতঃপর যা চলেত লাগল তাহেলা-- pাসাদ রাজনীিত--- kমতা দখেলর চkাnষড়যnt-- পদার anরােল সামিরক- বসামিরক আমলা o িকছু kমতাn রাজনীিতেকর kমতার িহস া িনেয়
কামড়া-কামিড়। isাnর মীজা pিসেডn, সনাবািহনী pধান জনােরল আiuব খান pধানমntী, aতঃপর
মাt 30 মােসর মাথায় isাnর মীজােক তািড়েয় আiuব খােনর kমতা aিধgহণ--eসব পিরবতেনর সােথ
পািকsােনর আমজনগেণর কান সmক িছলনা, িছলনা কান আদিশক dnd-eসব িনছক kমতার লড়াi।
eমনিক জনগণ বুঝেতo পারতনা কােtেক িক হেc। সব িকছু ঘটিছল পদার anরােল। anর মহেলর
মlযুেd সবেশষ িবজয়ী নেটরgr জনােরল আiয়ুব খান পািকsােন ভাগ িবধাতা িহসােব আিবভূত হেলন
1958 সােলর aেkাবের। kমতা gহেণর পর বৃিটশ ভাবধারায় pিশিkত জনােরল আiয়ুব 1962 সােল
তার ঘািষত সংিবধােন পািকsােনর নাম থেক iসলামী pজাতnt শb কয়িট বাদ িদেলন, মুসিলম পািরবািরক
আiন সংেশাধন করেলন-- গঁাড়া মাlােদর ক র িবেরাধীতা সেtto-- মুসিলম পািরবািরক আiেন িকছু
পিরবতন আনেলন। িকnt তার e ধমিনরেপk aবsানo বশী িদন িটকলনা। kমতায় িটেক থাকার জন
তারo সsা জনিpয়তার pেয়াজন aনুভত হেলা eবং স লেk িকছু িদেনর মেধ i 1962 সােলর
সংিবধােন আবােরা সংেশাধনী eেন iসলামী pজাতnt শb কয়িট যাগ করল। সবােপkা চমকpদ িবষয়
হেলা-1965 iং সােল ফােতমা িজnােহর িবrেd িনবাচন করেত িগেয় eক শত আেলম থেক ফেতায়া
আদায় করল-- iসলামী রাে কান মিহলা রা -pধান হেত পােরনা। সকল িবেরাধী দেলর সমথন o pচুর
জনিpয়তা থাকা সেtto মৗিলক গনতntীেদর ভূঁয়া চক pদান সহ নানা কারচুিপর মাধ েম িনবাচেন িবজয়ী
হেলা আiয়ুব খান। তার e িবজেয় পািকsােনর রাজনীিতেত মাlােদর aবsান আেরা সুসংহত হেলা।
aিবভk পািকsােনর পূবা ল সিদেনর পূবপািকsােনর বাঙািলেদর sািধকার আেnালন দিমেয় রাখার জন
পািকsানী শাসেকরা বরাবরi ধমেকi ব বহার কেরেছ। সবেশষ বাঙলােদেশর sাধীনতা সংgাম ঠকােত িগেয়
য গণহত া--নারী ধষণ-e সকল aপকম তারা কেরেছ ধম রkার নােম। মাt 24 ব সেরর মেধ পািকsান
ভে বাঙলােদশ sাধীন হoয়ার পরo ধম িনেয় রাজনীিত করার িবপদ সmেক-কী পািকsানী রাজনীিতিবদ,
কী সামিরক
জাnা- কu আেদৗ কান িশkা নয়িন। বরং স িবপjনক পেথi পািকsােনর aিভযাtা aব াহত থাকল।
সমাজতnt o ধমিনরেপkতার কথা বেল িনবাচেন িজতেলo জুলিফকার আলী ভূে ার sরাচারী aপশাসন
o িনবাচেন pচ কারচুিপর িবrেd িবেরাধী জাটবd আেnালন যখন তুে oেঠ, তখন ধমীয় দলgেলােক
হােত নoয়ার জন eবং আমজনগণেক িব াn করার লেk ভূে া িকছু শরীয়া আiন pণয়ন করেলন।
ভুে াi pথমবােরর মত জামায়েতর দাবী মাতােবক কািদয়ানীেদর ধমীয় সংখ ালঘু িহসােব ঘাষণা করেলন।
ভূে ােক kমতাচূ ত কের জনােরল িজয়া--eতিদন ধের
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পািকsানী রাজনীিতিবদরা িতেল িতেল য কাজিট করিছেলন--ধমীয় মৗলবাদীেদর সােথ আেপাষ কের
পািকsানেক eকিট ধমিভিtক রাে পিরণত করা--তার ষালকলা পূণ করল। ভূে া কািদয়ানীেদর ধমীয়
সংখ ালঘূ ঘাষণা কেরিছেলন, িজয়াuল হক তােদর aমুসিলম ঘাষণা করেলন। তােদর সরকারী চাকুরী
থেক aপসারণ করেলন। কািদয়ানীেদর মসিজদgেলা বn কের িদেলন। কািদয়ানীেদর আলাদা পিরচয় পt,
তােদর জন আলাদা িনবাচন ব বsা করা eবং দেশ hdদ আiন চালু কের শরীয়া আদালত গঠন করেলন।
পািকsােনর pিত াতা িজnােহর sেpর িবপরীেত তার utরসুরীরা পািকsানেক eকিট মধ যুগীয় ধমীয় রাে
পিরণত করল। চুির করেল হাত কেট ফলা, যৗন ব িভচােরর জন মািটেত পুেঁ ত পাথর ছুেঁ ড় মারা, eকজন
পুrষ সাkীর িবপরীেত d’জন নারী সাkী হািজর করা-hdদ আiেনর নােম সকল মধ যুগীয় আiন আজ
পািকsােন িবদ মান। মজার ব াপার হেc িজয়াuল হেকর পরবতী সমেয় পি মাভাবধারায় pিশিkত
বনিজর ভূে া kমতাসীন হেলo িজয়াuল হেকর iসলামীকরেণর িবrেd কান সংsার পদেkপi ননিন।
ত পরবতী সমেয় kমতাসীন নoয়াজ শরীফ eর আমেলi-পািকsােনর pত k পৃ েপাষকতায়তােলবানেদর utান। আজেকর সামিরক শাসক মাশারফ মৗলবাদীেদর িবrেd যতi হিmতিm কrক না
কন, iসলামী pজাতnt পািকsােন- যখােন রা i মৗলবাদী- সখােন iসলামী মৗলবাদীেদর িকভােব
rখেবন তা আেদৗ বাধগম নয়। aতীেতর য কান সমেয়র চেয় মৗলবাদ আজ পািকsােন aেনক
শিkশালী। গত 22 শ জানুয়ারীর ’িনu iয়ক টাiমস’ eর eক pিতেবদেন লখা হয়--আফগািনsােনর
সীমাn সংলg eকিট জলায় বstতঃ তােলবানেদর শাসন চলেছ। পািকsােনর pশাসন সখােন মূলতঃ
িনিkয়। iিতহােসর িনমম পিরহাস হেলা-sাধীনতার দীঘ 59 বছর পরo পািকsান নামক রা িট eকিট
গণতািntক রাে পিরণত হেতেতা পারলiনা বরং eকিট ধমীয় গঁাড়ামী আkাn সামিরক sরতnti হেলা
আজেকর পািকsান--যার িনগড় থেক বর হoয়ার জন eকাtুেরর বাঙািলেদর মত বতমােন লড়াi করেছ
বলুিচsােনর মুিkকামী জনগণ-বালুচ জাতীয়তাবােদর িভিtেত।

রাজৈনিতক pkাপটঃ pিkত বাংলােদশ
ধমীয় জাতীয়তার িভিtেত pিতি ত eকিট রাে র জািতগত শাষণ-শাসেনর িবrেd ধারাবািহক নৃতািttক
জাতীয়তাবাদী আেnালন eর ফল “িত আমােদর মাতৃভূিম বাংলােদশ। স ত কারেণi ধমিনরেপkতা,
জাতীয়তাবাদ, সমাজতnt o গণতnt আমােদর 4 রা ীয় মূলনীিত িহসােব সংিবধােন গৃহীত হয়। eকিট slিশিkত, দািরdিk জনেগাি র e aজন -রা পিরচালনায় uপেরাk আদশgেলােক নীিতমালা িহসােব gহণ
িছল বাsিবকi aভাবনীয়- যা পি মা িব jান-িবjােন aেনক agগিতর পর aজন করেত সkম
হেয়িছল। িকnt রাজৈনিতক-সাংsৃিতক আেnালেনর মাধ েম eকিট sl-িশিkত o প াদপদ জনেগা ীর e
aজেনর তা পয আমােদর রাজৈনিতক নতৃt যথাযথভােব uপলিb করেত পেরিছেলন বেল মেন হয়না।
তাi আমরা aত n িবsেয়র সােথ লk কির, sাধীনতার aব বিহত পর ব বnু সরকার মাdাসা িশkােক
রা ীয় পৃ েপাষকতা দoয়া r কেরন। aথচ আমােদর sাধীনতা সংgােম যারা পািকsানী সনাবািহনীর
সােথ কঁােধ কঁাধ িমিলেয় বাংলােদেশর aভূ দেয়র িবrেd লড়াi কেরেছ- রাজাকার-আলবদর বািহনী সৃি র
মাধ েম-তােদর নbi শতাংেশর uপের িছল মাdসার ছাt o িশkক। sাধীনতার sপিত ব বnু মাdাসার
ছাt িশkকেদর eকািধক সভা-সমােবেশ dঃেখর সােথ কথািট uেlখ করেলo তার সরকার iসলামী
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ফাuে শন সৃি করেলন। আজেক স iসলামী ফাuেnশন মৗলবাদীেদর eকিট শিkশালী ঘঁািটেত পিরণত
হেয়েছ। তারপরo 1975 সাল পযn ধমিনরেপkতা aন তম রা ীয় নীিতমালা িহসােব বহাল
িছলÑধমিভিtক রাজৈনিতক দলgেলা িনিষd িছল eবং ধম িনেয় রাজনীিত করার সুেযাগ aবািরত িছলনা।
িকnt 1975 সােলর আগ মােস eক ভয়াবহ হত াকাে র মাধ েম ব বnুেক kমতাচূ ত কের যারা
kমতাসীন হেলা তারা সবােg তােদর e aপকেমর বধতা িদেত জনগেণর সামেন আিবভূত হেলা ধেমর
আলখাlা পেড়। eতবড় eকটা জঘন হত াকা ঘিটেয় মাথায় কােলাটুিপ o মুেখ আlাহ-রসুেলর নাম িনেয়
মে আিবভূত হেলা খুনী মাsাক- pিতিkয়াশীলেদর pিতভূ িহসােব-kমতাসীন হেয়i য তার পিরিহত
কােলা টুিপেক জাতীয় টুিপ ঘাষণা কেরিছল। e pিতিবpেবর সুিবধােভাগী িহসােব kমতাসীন সামিরক
শাসক িজয়াuর রহমান দেশর সংিবধান থেক ধমিনরেপkতা, সমাজতnt মুেছ িদেলন। নৃতািttক বাঙািল
জাতীয়তাবােদর sেল িনেয় আসেলন বাঙলােদশী জাতীয়তাবাদ। aথৈনিতক নীিতমালার kেt aধনবাদী
িবকােশর পথ- যা সমকালীন unয়নশীল দশgেলেত সিঠক unয়ন কৗশল িহসােব খুবi জনিpয় িছলপিরহার কের ধনবাদী িবকােশর পথ gহণ করেলন। ব বnুর সাধারণ kমার পরo সুিনিদ aিভেযােগ
eকাtুেরর য সকল যুdাপরাধী িবচােরর aেপkায় িছল তােদরo kমা কের দoয়া হেলা। জামােত iসলামী
সহ ধমীয় রাজৈনিতক দলgেলােক ধেমর নােম রাজনীিত করার লাiেসn িফিরেয় িদেলন। জামােতর আমীর
যুdাপরাধী গালাম আজমেক দেশ eেন রাজনীিতেত পূনবািসত করেলন। কিতপয় মধ pােচ র মুসিলম
দশ-িবেশষভােব সৗদী আরেবর আিথক সাহায িনেয় জামায়ােত iসলামী তােদর রাজৈনিতক pচারণা
তীbতর করল- যার মূল লk িছেলা বাঙলােদেশর sাধীনতােক ভুল pমাণ করা eবং বাঙলােদশেক
তথাকিথত iসলামী pজাতেnt rপাnর করা। পচঁাtেরর পট পিরবতেনর পর ধারাবািহকভােব kমতাসীন
ব িk বা গা ী িনেজেদর রাজৈনিতক বধতা আদায় o আমজনগেণর কােছ িনেজেদর gহণেযাগ তা বাড়াবার
জন ধমেক রাজনীিতেত ব বহার করা r করল পূেণাদ েম। মজর িজয়া তার সকল বkব r করার
আেগ pকােশ “িবসিমlািহর রাহমািনর রািহম” বলা r করেলন। িজয়াuর রহমােনর হত াকােnর পর
kমতাসীন খলনায়ক, তুলনাহীন d িরt হােসন মাঃ eরশাদ রাজনীিতেত ধেমর ব বহােরর মাtাটা আেরা
বািড়েয় িদেলন eকi লেk -- তার সব aপকমেক বধতা দoয়া। িতিন সংিবধান সংেশাধন কের iসলামেক
রা ধম কের আমােদর মুিkযুেdর চতনার িবপরীেত দশটােক ধমিভিtক রাে rপাnেরর িদেক eক ধাপ
eিগেয় িদেলন । ধমেক রাজনীিতেত ব বহােরর সােথ eরশাদ রাজনীিতেত পীরতেntর pবতন কের নাতুন
মাtা যাগ করেলন । িতিন pকােশ রা ীয় হিলকpার ব বহার কের িবিভn পীেরর কােছ যেত r
করেলন eবং eসব গ মুখ o ভ পীেরর uপেদশ pকােশ সাংবািদক সেmলন কের pচার করেতন।
রাজনীিতেত ধেমর ব বহারেক eরশাদ eমন eক হাস কর পযােয় িনেয় িগেয়িছেলন য, যখন তার িবrেd
গণআেnালন তীb হেয় uঠল, তখন িতিন pিত kবাের কান না কান মসিজেদ জুমার নামাজ আদায়
করেত যেতন। মসিজেদ িগেয় িতিন পূবরােt spািদ হােয় সi মসিজেদ জুমার নামাজ পড়েত eেসেছন
বেল ডাহা িমথ া aবিললায় বেল যেতন; aথচ মানুষ জানত, eরশাদ আসেবন বেল d’িতন িদন পূব থেকi
সরকারী লােকরা ঐ মসিজদ পিরsার পিরcn করা o িনরাপtার কােজ িনেয়ািজত িছল। eরশােদর
পতেনর পর pথম তttাবধায়ক সরকােরর aধীেন aনুি ত িনবাচেন জাতীয়তাবাদী দল িনবাচনী কৗশল
িহসােব নgভােব ধম o ভারত িবেরাধীতােক কােজ লাগাল। ধমেক রাজনীিতেত ব বহাের তারা eতটুকু গল
য, আoয়ামী লীগেক ভাট িদেল ধম চেল যােব, মসিজেদ মসিজেদ আজােনর পিরবেত uলু িন হেব--
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দশ ভারেতর a রােজ পিরণত হেব- iত াকার কথা জােরেশাের বেল বড়ােত লাগল । বলাবাhল তারা
e aপেকৗশেল সফল হেয় িনবাচেন িজেতিছল eবং kমতাসীন হােয় তারাo রাজনীিতেত-রা ীয়
আচারানু ােন- ধেমর ব বহার বািড়েয় িদল। মুিkযুেdর পেkর বৃহ রাজৈনিতক দল আoয়ামী লীগ--সmবতঃ
ভােটর রাজনীিতর িবেবচনায় eবং িবেরাধী pচারণার জবােব- তােদর রাজৈনিতক আচার আচরেণo
ধািমকতা pদশেণর pিতেযািগতায় িলp হেলা। জয় বাঙলা াগােনর সােথ তারা o “লা-iলাহা ilালাhনৗকার মািলক তুi আlাহ”--pভৃিত াগান ucারণ করেত লাগল। িবeনিপ kমতাসীন থাকা aবsায়
িবিভn uপিনবাচেন িবeনিপর সীমাহীন কারচুিপ eকিট দলীয় সরকােরর aধীেন য কান িনবাচনেক p িবd
কের তুলল। তাi তttাবধায়ক সরকার পdিতেত িনবাচন aনু ানেক sায়ীrপ দoয়ার জন আoয়ামী লীগ
আেnালন r করল। স আেnালন করেত িগেয় আoয়ামী লীগ যুগপ কমসূচী gহণ করল জামায়ােত
iসলামীর সােথ। আেnালেনর মুেখ pথেম িবeনিপ eকতরফা eকিট িনবাচন-aতঃপর স িনবাচেন
িনবািচত সংসেদ তttাবধায়ক সরকােরর আiন পাশ eবং স তttাবধায়ক সরকােরর aধীেন aনুি ত
িনবাচেন িবeনিপ সরকােরর সবাtক ব থতার পটভূিমেত আবােরা রা ীয় kমতার পটপিরবতন হেলা।
সুদীঘিদন পর eবার kমতায় eেলা মুিkযুেdর নতৃtদানকারী আoয়ামী লীগ। িকnt িবeনিপ সরকােরর
িবrেd তttবধায়ক সরকােরর আেnালন করেত িগেয় জামায়ােতর সােথ aেঘািষত ঐক কের ধমিনরেপk
রাজনীিতর কী kিতটা আoয়ামী লীগ কেরেছ স uপলিb আoয়ামী নতৃেtর eখেনা হেয়েছ িকনা জািননা।
ধু তা নয়, আoয়ামী লীগ o তার রাজৈনিতক আচরেণ eমন িকছু পিরবতন আনল যা pকারাnের ধমীয়
রাজনীিতেকi u সািহত করল। দীঘিদন পর kমতাসীন হেয় আoয়ামী লীগ মুিkযুেdর চতনার পূনবাসেনর
তমন কান কাযকর uেদ াগত gহণ করলi না, বরং তােদর দলীয় কমসূচী eবং রা ীয় কমসুচীেত তারা
ধমীয় আচার-আচরণ aনুসরণ করেত r করল পূেণাদ েম। সংসেদ pেত ক সাংসদেদর মাথায় টুিপ পের
বসা eবং য কান বkেব র rেতi জার গলায় “িবসিমlাহীর রাহমািনর রািহম” বলা, কান িকছুর
িভিtpsর পান করেত িগেয় মানাজাত করা, য কান aনু ােনর rেত পিবt কুরআন থেক
তেলায়াত করা, নতা- নtীর িফ বছর হj করা iত ািদর মাধ েম ধমীয় আচরেণর সােথ রাজৈনিতক
আচরণেক gিলেয় ফেল aপরাপর ধমিভিtক রাজৈনিতক দলgেলার আচরেণর সােথ আoয়ামী লীেগর
আচরেণর পাথক িনণয় করা drহ হেয় পেড়িছল-যা বstতঃ ধমিভিtক রাজনীিতেকi বধতা pদান
করিছল। মজার ব াপার হেলা, kমতাসীন হেয় িবeনিপেতা নয়i, আoয়ামী লীগo eরশাদ pণীত রা ধম
বািতল করার কথা িচnাo করলনা। িকnt eত িকছু কেরo আoয়ামী লীগ kমতায় যমন থাকেত পারলনা,
তমিন য সকল ধমীয় গা ীর মনজয় করার জন আoয়ামী লীগ eতিকছু করল -তােদর মন থেকo
আoয়ামী লীগ সmেক নিতবাচক ধারণা মুেছ ফলেত সkম হলনা। বরং জাতীয়তাবাদী দল আেরা eক
ধাপ eিগেয় জামােত iসলামী o iসলামী ঐক েজাট নামক দেলর সােথ জাট বঁেধ িনবাচন কের আজ
রা ীয় kমতায়। iিতহােসর িনমম পিরহাস হেলা-রাজৈনিতক sােথ-kমতার লােভ- য বৃহ রাজৈনিতক
দলgেলা ধমেক িনেজেদর সুিবধামত রাজনীিতেত ব বহার করেছ শষ পযn তারা কu kমতায় থাকেত
পারেবনা বরং তােদর e রাজৈনিতক আচরণ মৗলবাদীেদর aবsা◌ানেক পাকােপাk কের িদেব। kমতাসীন
হেয় জাট সরকার ধমপালেনর দািয়t রাে র কঁােধ তুেল িদল। kমতাn হেয় e সামান বাধটুকু আমােদর
জাতীয়তাবাদী নতারা হািরেয় ফলল য, রা eকিট সামািজক সংগঠন- কান সংগঠেনর কান ধম
থােকনা। ধম, তথা uপসনা-ধম (ডড় ◌ংযরঢ় জবষরমরড়হ) থােক মানুেষর-- কান বst বা সংগঠেনর নয়।
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বst বা সংগঠেনর iহকাল পরকাল নi। তারা sগ-নরেক যােবনা। তাi তােদর ধেমর pেয়াজনo নi।
িকnt রা ীয়ভােব ধম পালেনর ফেল pকারাnের বধতা পল ধম িনেয় রাজনীিত o ধমিভিtক রাজনীিত।
eভােব সকু লার রাজনীিতর িশকড় কাটা হেত লাগল eেক eেক। বলাবাhল , কবল kুd বাম গণতািntক
দলgেলা -জনমেন যােদর pভাব aত n kীণ-ধমিনরেপk রাজনীিতর াগান aব াহত রাখল। িকnt তােদর
কে র আoয়াজ eতi kীণ য তা আমজনগণ পযn পৗেছনা। uপেরাk আেলাচনা থেক eটা s হয়
য, পািকsানী রাজনীিতিবদরা যভােব kমতার sােথ িতেল িতেল ধমেক রাজনীিতেত ব বহার কের
পািকsানেক eকিট ধমিভিtক সামিরক-আমলাতািntক রাে পিরণত কেরেছন, িঠক স পেথi আমােদর
দেশর রাজনীিতিবদরা দশেক িনেয় যােcন। তফাৎ ধু ei য, আমােদর জনগেণর pিতেরােধর মুেখ
সামিরক আমলা eেদেশ পািকsােনর মত শকড় িবsাের সkম হয়িন।
ধমীয় রাজৈনিতক দলgেলার ভূিমকাঃ
ধমীয় রাজনীিতর জন uপেরাk uবর ভূিমেত মধ pােচ র িবপুল পে া-ডলার পেয় জামােত iসলামী
iেতামেধ i িনেজেদর খুব সংগিঠত দল িহসােব গেড় তুলেত সkম হেয়েছ। eতd তীতo iসলামী
শাসনতnt আেnালন, জামায়ােত মুজােহদীন বাংলােদশ ( জeমিব)-যােক aেনেক জামায়ােত iসলামীর সশst
শাখা বেল মেন কের-হরকাতুল িজহাদ, খতেম নoবুয়াত আেnালন-জামােত iসলামী যােদর পৃ েপাষকÑ
িজহাদ আেnালন pভৃিত ধমিভিtক রাজৈনিতক দলgেলার জn হয়- যিদo তথাকিথত iসলামী
শাসনব বsার srপ িনেয় তােদর মেধ o তীb মতিবেরাধ িবদ মান। মধ pােচ র টাকায় পিরচািলত িবিভn
iসলামী eনিজoেদর pধান কাজ হেলা eসমs ধমীয় দলgেলােক পৃ েপাষকতা করা। eভােব িবেদশী,
িবেশষভােব মধ pােচ র টাকায় uপেরাk রাজৈনিতক দলgেলা eেদেশর সাধারণ মানুেষর ধমীয় aনুভূিতেক
পুিঁ জ কের আlােহর dিনয়ায় আlােহর শাসন কােয়েমর িজিগর তুেল দেশর িবেশষভােব gােমর দিরd o
aিশিkত জনেগা ীর মেধ eকিট সমথকেগা ী সৃি করেত পেরেছ। eজন তারা িবেশষভােব টােগট
কেরেছ gােমর মাdাশাgেলােক। gামীণ জনেগা ীর দািরেd র সুেযােগ তারা তােদর তrণ ছেলেদর সহেজ
pলুd করেত পারেছ। নগর সভ তার িবকাশ o পাশাপািশ gামীণ সমাজব বsার সীমাহীন দািরd o
প াদপদতা, শহেরর সােথ gােমর বষম মৗলবাদী ধারণা pসােরর জন uবর kt তরী কের রেখেছ।◌্
আথ-সামািজক pkাপটঃ বাঙলােদশ pিkত
মৗলবাদ pসােরর আেরা eকিট মূল কারণ হেc িবিভn সমেয় kমতাসীন রাজৈনিতক দলgেলার সীমাহীন
ব থতা। sাধীনতার দীঘ িতন দশক পেরo আমােদর দেশ যমন eকিট সিত কার গণতািntক ব বsা
িবকিশত হয়িন, তমিন দেশর aথৈনিতক সমস া সমাধােনo তারা চরম ব থতার পিরচয় িদেয়েছ।
মুkবাজার aথনীিতেক unয়েনর aব থ মেডল িহসােব gহণ করা হেলo বstতঃ দেশ কাি ত িশlায়ন
ঘেটিন। ফলতঃ সমােজ যমন ণী বষম তীb হােয়েছ, তমিন বৃিd পেয়েছ gাম o শহেরর মেধ
বষম । u পাদন ব বsার সােথ সmকহীন eক ণীর শhের লুেঠরা ধিনকেদর সীমাহীন জৗলুস-আধুিনক
জীবন যাপন-আর aন িদেক gােমর িবশাল দািরd জনেগা ীর জীবন-জীিবকার pাণাnকর আিদ সংgাম-e
sিবেরাধী বিশ মি ত কান সমাজ কখেনা িsিতশীল হেত পােরনা। বকােরর সংখ া িতন কািটর uপের।
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িফ বছর 21/22 লk িশিkত বকার েমর বাজাের pেবশ করেছ। dনীিত সবgাসী rপ পিরgহ কের পুেরা
সমাজেক িগেল ফেলেছ। িবে র সবােপkা dনীিতgs দেশর কল িতলক আমােদর মাতৃভূিমর ভােল
শাভা পােc িবগত চার বছর ধের। sাধীনতার পর হেত আমােদর দেশর শাসকেগা ীর ধারাবািহক
ব থতার ফলrিতেত আজ gামীণ o শhের িনn-মধ িবt দিরd যুবে ণীর মেন য হতাশা দানা বঁেধেছ
তােকi সুপিরকিlতভােব কােজ লাগাবার pয়াস পােc ধমীয় মৗলবাদী গা ীgেলা। আলেজিরয়া, িমশর o
তুরেsর ঘটনাবলী পযেবkণ করেলo আমরা eকi রকম িচt দখেত পাব য, স সব দেশo সামািজক
বষম o দািরd দূরীকরেণ মূল রাজৈনিতক শিkgেলার ব থতা মৗলবােদর udব o িবকােশর uবর kt
তরী কের িদেয়েছ। eেহন eকিট আথ-সামািজক pkাপেট kমতাসীন চk মৗলবাদেক মাকােবলার
পিরবেত তােদর কমসূচীেকi আtীকরণ কের ফেলেছ। eেkেt বৃহ রাজৈনিতক দলgেলা ক কতটুকু
ধািমক, তা pমােণর pিতেযািগতায় িলp। িবjানিভিtক িশkা কািরকুলাম চালু করার পিরবেত তারা ধমীয়
aনুশাসন িনভর িশkা ব বsার পৃ েপাষকতা কের চেলেছ।

rখেত হেব মৗলবাদ
মৗলবাদী শিkেক কবল রাজৈনিতকভােব পরািজত কের -ঊিনশ শ’ eকাtুের যমনিট আমরা কেরিছলামরাখা যােবনা। চুড়াnভােব ঠকােত হেল তােক rখেত হেব আদিশকভােব। সারােদেশ ব ােঙর ছাতার মত
গেড় oঠা মাdাশাgেলােত িশkার নােম যা ছড়ােনা হেc তা মূলত ধমা য়ী কুপম ুকতা o ajতা। aথচ
মৗলবােদর pধান আ য় হেলা ajতা। িবjানিভিtক িশkা o নারী িশkার িবsার স ajানতা রােধ
pধান ভূিমকা িনেত পাের। িবjানিভিtক আধুিনক িশkা aসাmpদািয়ক গণতািntক চতনার pসার ঘটােব o
তার লালন মৗলবাদী aসিহ ুতার িবrেd বম িহসােব কাজ করেব। e লk aজেনর pধান শত হেc
ধমেক রা থেক িবযুk করা। মৗলবাদীেদর সnt করার জন সরকার যিদ eেকর পর eক ধম পালেনর
দািয়t িনেজর কঁােধ তুেল নয়, তােত মৗলবােদর িভিt কবল শki হেব। তাi বjািনক যুিk িবsােরর
মাধ েম সবােg আমােদর মৗলবাদী মধ যুগীয় ধ ান-ধারণার aসারতা, apাি কতা-প াদপদতা o
গণিবমুখতা তুেল ধরেত হেব আম জনগেণর কােছ- িবেশষভােব বতমান pজেnর কােছ। সজন eকিট
সাংsৃিতক আেnালন গেড় তালা ছাড়া কান িবকl নi।
মৗলবােদর মূল u স যেহতু ধমীয় গঁাড়ামী eবং e গঁাড়ামীর uবরেkt যেহতু aিশkা-কুিশkা, সেহতু
তােক rখেত হেল আমােদর সবােg িশkা, িবেশষভােব িবjানিভিtক িশkার pসার ঘটােত হেব। মাdাসা
িশkা ব বsােক eকi িশkা পdিতর আoতায় আনেত হেব। ধমেক রা থেক পৃথক করেত হেব eবং ধম
িনেয় রাজনীিত eবং ধমিভিtক রাজনীিত িনিষd করেত হেব। eকিট িsিতশীল গণতািntক কাঠােমা,
বকারt দূরীকরণ o দািরd িবেমাচন, আiেনর শাসন কােয়ম, gাম o শহেরর বষম দূরীকরণ-িবেশষভােব
gামীণ aথৈনিতক ব বsার unয়ন- iত ািদ আ পদেkপ মৗলবাদ utােনর িবrেd বম িহসােব কাজ
করেব। আমােদর মেন রাখেত হেব, sাতিsনী নদীেত যমন কান শoলা- শবাল জnােত পােরনা, তমিন
eকিট আধুিনক িবjানমনs, গণতািntক o unত আথ-সামািজক কাঠােমােত মৗলবাদসহ কান pকার
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পারেবনা।
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