কামারুজ্জামানের চিচি এবং জামায়ানের সংস্কার প্রসঙ্গ

কামারুজ্জামানের চিচি এবং
জামায়ানের সংস্কার প্রসঙ্গ

সম্পাদো
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উৎসর্গ
গঠনপবয হম্মে শুরু কম্মে আগা ী সদম্মনে বাাংলাম্মদশ িসম্মে
‘ইসলা ’ ও ‘োজনীসে’ে অন্ত:সম্পকয পাম্মঠ আগ্রহীম্মদে উম্মেম্মে

সম্পাদনকর বক্তবয
বাাংলাম্মদশ ও স কালীন সবম্মশ্বে মিিাপম্মট ইসলা , োজনীসে, ধ যীয় োজনীসে,
োজননসেক ইসলা , ম ৌলবাদ, ইসলা ী আম্মদালন এ ধেম্মনে কনম্মসপ্ট সনম্ময় জানা
ও গম্মবষণাে কাম্মজ র্াো আগ্রহী হম্মবন োম্মদে জন্য বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে ইসলা ীে
সাম্মবক সসসনয়ে মসম্মেটােী মজনাম্মেল ুহাম্মদ কা ারুজ্জা াম্মনে একসট সচসঠ ও
েৎসাংসিষ্ট সবষয়াসদ গুরুত্বপূণয দলীল সহসাম্মব সবম্মবসচে হম্মব।
িধানে

র্ুক্তোজয

িবাসী

জা ায়াে মনেৃম্মত্বে উম্মদযাম্মগ Bangladesh:
Reclaiming the Narrative শীষযক একসট সাংস্কাে িস্তাবনা ২০০১ সাম্মলে পম্মে
বাাংলাম্মদম্মশে শীষয জা ায়াে মনেৃবৃম্মদে কাম্মে মপশ কো হয়। ুহাম্মদ কা ারুজ্জা ান
কেৃযক মজলখানা মেম্মক পাঠাম্মনা সুদীর্য সচসঠসট দৃেে এই ধােণাপম্মেে আম্মলাম্মক
সলসখে। জা ায়াে সাংসিষ্ট নানা হম্মলে সাম্মে মর্াগাম্মর্াগ কম্মে ইাংম্মেসজম্মে মলখা
িবন্ধসটে এক ধেম্মনে অম্মেনসটসসসটে আভাস পাওয়া র্ায়। সবম্মশষ কম্মে কম্মটটটট
সবম্মবচনা কম্মে এই িবন্ধসটম্মক সাংকলম্মন স্থান মদওয়া হম্ময়ম্মে।
আম্মলাসচে ‘পাওয়াে পম্ময়টট মিম্মজম্মটটশাম্মন’ে র্টনা জা ায়াে র্োনাে অম্মনম্মকই
জাম্মনন। এ সনম্ময়ও িেযি মকাম্মনা ‘ি াণ’ নাই। পসেসশষ্ট-১ এ গ্রসিে এ সাংোন্ত কীমনাট মপপােসট সনভযেম্মর্াগয সূে হম্মে িাপ্ত। সবষয়টা সনম্ময় নানা পর্যাম্ময় অনুসন্ধাম্মনে
মিসিম্মে ম্মন হম্ময়ম্মে পাঠক ও গম্মবষকম্মদে জন্য এসট িম্ময়াজনীয় হম্মে পাম্মে।
মজল মেম্মক পাঠাম্মনা জনাব ুহাম্মদ কা ারুজ্জা াম্মনে সাংস্কাে িস্তাবনা সম্পম্মকয
জা ায়াম্মেে জনশসক্তে াম্মে স্বভাবেই বযাপক চাঞ্চম্মলযে সৃসষ্ট হয়। এে িসেসেয়ায়
জা ায়াম্মেে সহলা সবভাম্মগে িধান শা সুন্নাহাে সনজা ী মকােআন-হাদীম্মসে বযাপক
উদ্বৃসেসহ সবম্মবচনায় আনম্মে হম্মব সবসকেু সশম্মোনাম্ম একটা পাল্টা বক্তবয উপস্থাপন
কম্মেন। এই সাাঁড়াসশ আে ম্মণ কা ারুজ্জা াম্মনে সাংস্কাে িস্তাবনাসট েম্ম ই সেসেম্ময়
পম্মড়।
জনাব শাহ আবদুল হাসলম্ম ে Do Islamists Need a Way out? শীষযক এই
িবন্ধসট মনেৃত্বম্মক সাংগঠম্মনে র্ুম্মগাপম্মর্াগী সাংস্কাে গ্রহম্মণে জম্মন্য সম্মে কোম্মনাে
কাম্মজ জা ায়াম্মেে বুসিজীবী হম্মলে দৃেে ধাোবাসহক ‘বযেযো’ে অন্যে নজীে।
শীষয জা ায়াে মনেৃত্ব কখম্মনা এসব সাংস্কাে িস্তাবম্মক ইসেবাচক সহসাম্মব সবম্মবচনা

কম্মেসন। বোং এ ধেম্মনে মলখাম্মলসখম্মক সুসবধাবাদীো ও আপসকা ীো সহসাম্মব
সবম্মবচনা কম্মে োম্মদেম্মক ‘সাাংগঠসনক েীসে-নীসে ভাংম্মগে’ অসভম্মর্াম্মগ সেেস্কাে
কম্মেম্মে।
সেফ য ইসুয সনম্ময় এই পর্যাম্ময় সুপসেসচে আইনজীবী ও মকন্দ্রীয় জা ায়াে মনো
বযাসেস্টাে আব্দুে োজ্জাক আেব বসন্ত ও মদম্মশ মদম্মশ ইসলা ী আম্মদালন শীষযক একসট
সনবন্ধ িকাশ কম্মেন। জা ায়াে হম্মল োাঁে বযাপক গ্রহণম্মর্াগযোে কােম্মণ এবাং
জা ায়ােপিী দদসনক নয়া সদগম্মন্ত িকাসশে হওয়ায় িবন্ধসট সনম্ময় েীসে ম্মো দহ দচ
পম্মড় র্ায়। সাংস্কাম্মেে এই ে বধয ান চাপম্মক সনসিয় কোে লম্মিয এ পর্যাম্ময় পাল্টা
বক্তবয সদম্মে এসগম্ময় আম্মসন অধযাপক এ মক এ নাসজে আহ দ। জােীয় মিস ক্লাম্মব
অনুসিে এক আম্মলাচনা সভায় সেসন বযাসেস্টাে োজ্জাক উপস্থাসপে সাংস্কাে িস্তাবম্মক
খণ্ডন কম্মে বক্তৃো কম্মেন। জা ায়াে মনেৃম্মত্বে ন- ানসসকো বুোে জন্য এসট সহায়ক
হম্মে পাম্মে। সেসন জা ায়াম্মেে সসসনয়ে দাসয়ত্বশীল সেম্মলন। আ ৃেযু সেসন সেম্মলন
জা ায়াম্মেে সম্ভবে এক াে বুসিবৃসিক মফাো ‘বাাংলাম্মদশ ইসলাস ক মসটটাে’ এে
পসেচালক। অম্মর্াসষেভাম্মব সেসন সেম্মলন জা ায়াে-সশসবম্মেে মর্ মকাম্মনা অভযন্তেীণ শীষয
পর্যাম্ময়ে সনবযাচম্মনে একচ্ছে পসেচালনাকােী। বযসক্তজীবম্মন সেম্মলন অেযন্ত সনম্ম যাহ।
সাংগঠম্মনে বযাপাম্মে সেম্মলন ‘সাংগঠনবাদীোে’ ূেযিেীক।
র্াম্মহাক, জা ায়াম্মেে সাংস্কাে ইসুযে ওপে একসট সসিান্ত ূলক সনবন্ধ সলম্মখ পাঠান
সাংগঠনসটে কাোন্তেীণ এক নম্বে বযসক্ত াওলানা সনজা ী। ‘আবু নকীব’ েদ্মনাম্ম মলখা
ইসলা ী আম্মদালম্মন হীন ন্যোম্মবাম্মধে সুম্মর্াগ মনই সশম্মোনাম্ম িেুযিে ূলক এই
সনবন্ধসট জা ায়ােপিী পসেকা দদসনক সাংগ্রাম্ম োপাম্মনা হয়। এসট সলফম্মলট আকাম্মে
জনশসক্তে াম্মে বযাপকভাম্মব মপৌাঁোম্মনাে বযবস্থাও কো হয়।
জনাব কা ারুজ্জা াম্মনে সাংস্কাে িস্তাবনাসটে সূেগে সেযো সনম্ময় নানা হম্মল, সবম্মশষ
কম্মে ‘সাংগঠন-িাণ’ জা ায়াম্মেে জনশসক্তে াম্মে, সকেুটা সাংশয় সেম্মলা। এে কােণ
হম্মলা ূলধাোে জা ায়াে মনেৃত্ব কেৃযক এম্মক র্োসম্ভব অস্বীকাে কোে িবণো।
ইম্মো ম্মধয এই সচসঠে পাণ্ডুসলসপ অনলাইম্মন িকাসশে হওয়ায় ো বইসটে পসেসশম্মষ্ট
সাংম্মর্াসজে হম্মলা।
মকােআন ও হাদীস ম াোম্মবক সা সষ্টক স্বােয-সাংসিষ্ট সবষয়াসদম্মে সদ্ব ম্মেে সবষয়গুম্মলা
িকাম্মে উপস্থাপন কোে সী া বা মিে র্া-ই মহাক না মকন, জা ায়াে মর্ মকাম্মনা
সবষম্ময় োবৎ সদ্ব ে ও স াম্মলাচনাম্মক র্োসম্ভব সনরুৎসাসহে কম্মে। উপেন্তু এসব
সবষয়ম্মক অেযন্ত স্পশযকােে ও মগাপনীয় সহম্মসম্মব সবম্মবচনা কম্মে। সবম্মশষ কম্মে মসাোল
স সিয়াে ােফম্মে এে সভেেকাে অম্মনক সকেুই এখন িকাশ হম্ময় পড়ম্মে। স্বীয় বৃহিে
জনশসক্তে সনম্মদযাষ মসসটটম্ম টট এবাং পেীসিে ও েযাগী বুসিজীবী মগািীে স ম্ময়াপম্মর্াগী
ও সবম্মিষণ ূলক মকাম্মনা পো শযম্মক সাংগঠনসটে শীষযে মনেৃবৃদ কখম্মনা সুনজম্মে

মদম্মখ নাই। সাংগঠনবাদী ও সাংস্কােপিীম্মদে এই দৃে ান দ্বন্দ্ব সনেসম্মন জা ায়াে
ভসবষ্যম্মে কী কেম্মব ো মকবল াে ভসবষ্যম্মেই জানা র্াম্মব।
জা ায়াে কখম্মনা স্বেঃস্ফূেয ও স্থায়ী সাংস্কাম্মে ব্রেী হম্মব না আজ মেম্মক পাাঁচ/সাে বেে
আম্মগ খুব ক মলাম্মকই ো সবশ্বাস কেম্মো। আস োম্মদে অন্যে । ২০১০ সাম্মল আস
‘মসানাে বাাংলাম্মদশ’ ব্লম্মগ জা ায়াে সম্পম্মকয আ াে বক্তবয েুম্মল ধম্মেসেলা , র্া ‘মফাে
পম্ময়টটস’ সহসাম্মব পসেসচে। েখন আ াে সবসভন্ন মলখায় নানাভাম্মব ো েুম্মল ধম্মেসে।
এে ূল কো হম্মলা: (ক) জা ায়াে কখম্মনা মকাম্মনা স্বেঃস্ফূেয ও ম ৌসলক পসেবেযনম্মক
গ্রহণ কেম্মব না। (খ) নানা কােম্মণ এই ুহূম্মেয সবকল্প জা ায়াে িসেিাে মচষ্টাও
বাস্তবসম্মে নয়। (গ) ‘ইসলা ী আম্মদালম্মন’ে ধােণা ম াোম্মবক ‘মদসখ না কী হয়’,
‘অন্যো করুক’, ‘আস মো বম্মলসে’ বা ‘সবাই কেম্মল আসে নয়ম্মো নাই’– এই ধেম্মনে
ম্মনাভাবও গ্রহণম্মর্াগয নয়। (র্) অেএব, সাংসিষ্টম্মদে উসচে নেুন শোব্দীে মিিাপম্মট
ইসলা ও ইসলা ী আম্মদালম্মনে ধােণাম্মক পুনগযঠম্মনে কাজ কম্মে র্াওয়া। মশষ পর্যন্ত
কী হম্মব– ো স য়ই বম্মল সদম্মব।
২০১০ সাল হম্মে আস মসাোল স সিয়ায় জা ায়াম্মেে গঠন ল
ূ ক স াম্মলাচনা এবাং
ইসলা ী আম্মদালম্মনে আগা ী সদম্মনে রূপম্মেখা মক ন হওয়া বাঞ্ছনীয়, ো বম্মল আসসে।
এসব মলখাম্মলসখে দুসট পৃেক সাংকলন শীঘ্রই িকাম্মশে ইচ্ছা আম্মে। অেএব, এই
সাংকলনম্মক আ াে পি হম্মে ‘জা ায়াম্মেে সাংস্কাে িস্তাবনা’ সহসাম্মব ম্মন কো সঠক
হম্মব না। উৎসম্মগয মর্ নটা বম্মলসে গঠনপবয হম্মে শুরু কম্মে আগা ী সদম্মনে বাাংলাম্মদশ
িসম্মে ‘ইসলা ’ ও ‘োজনীসে’ে অন্তঃসম্পকয পাম্মঠ আগ্রহীম্মদে উম্মেম্মেই এই
সাংকলন। এই মলখাগুম্মলাে দায়দাসয়ত্ব সাংসিষ্ট মলখকবৃম্মদে। আ াে অেীে
োজননসেক জীবম্মনে সাম্মে এই সাংকলম্মনে মকাম্মনা িকাে সম্পকয নাই। ‘স াজ ও
সাংস্কৃসে গম্মবষণা মকন্দ্র’ েো সসএসসসএস-ই আ াে বেয ান োদসশযক পসেচয়। আশা
কসে সবদগ্ধ পাঠক এ বইসটম্মক সনোন্ত একাম্মিস ক দৃসষ্টম্মকাণ হম্মে মদখম্মবন।
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Bangladesh: Reclaiming the Narrative*
A way forward strategy for the Islamic Project
Abstract
What follows are some ideas about how we get out of the present
quagmire and make a decisive move to bring about the eventual
change in our country which we all desire. The success of this very
humble effort will lie if these tentetative ideas lead to a concrete
decision taken at the appropriate level.
It will not take the route of starting with SWROT analysis which is
the traditional way of putting together a strategic plan. However,
in developing this all earlier reviews and analysis, laboriously
carried out over the years, were taken into account. It has also
benefited from a pro-active, bottom-up process of consultation with
the help of the numerous comments, suggestions and proposals
received from our anxious colleagues from around the world.
It has to be said however, despite the current impasse we can
Alhamdulillah, proudly point to a range of successes our movement
has achieved over the years. These include, a dedicated workforce
ready to give any sacrifice, a sizeable popular support base,
making a presence almost in every profession, gaining reasonable
popular recognition of Islam as an alternative system of life and
governance, presenting a large selection of Islamic literature to the
nation, making some electoral and political gains including two
cabinet ministers who achieved wide spread acclaim for honesty
*

২০০১-০৬ পর্যন্ত েৎকালীন চােদলীয় মজাট সেকাম্মেে আ ম্মল এই সাংস্কাে িস্তাবনাসট
িধানে র্ুক্তোজয িবাসী জা ায়াে মনেৃম্মত্বে পি মেম্মক দলসটে মকন্দ্রীয় মনেৃবৃম্মদে কাম্মে
উপস্থান কো হম্ময়সেল।
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even by the enemies; the list goes on. However, the tsunami that
hits us today very quickly negated much of these and even threatens
to consign us as a mere footnote to history. As a movement that has
the courage of conviction to turn the tide we refuse to surrender to
adverse conditions and are determined to translate threats into
opportunities with sagacious visionary planning.
The paper argues that sustainable change will first of all require
reclaiming the narrative we have lost. Part of this must focus on
re-thinking the way we present Islam to the society with more
emphasis on Islam’s broad civilisational appeal and its
contribution in building a tolerant, cohesive society. The new
narrative must form the essential core of the initiatives for change.
It proposes three distinct strands for the whole project. Each to
deliver a number of allied objectives; it advocates plurality of
organs rather than a monolithic centralised entity. In
developmental strand, more emphasis to be placed on education
and human resource development. The organisations to maintain
arms length distance between each other with no apparent
structural link. In the political field it presents a number of
alternatives for the consideration of the policy makers.
Introduction
Our world is changing and changing fast. China and India is
growing in strength while, according to the US National
Intelligence Council’s (NIC) most recent global trends review
(2008), the European Union (EU) ‘will be loosing clout by 2025
and will be left like a hobbled giant’. Europe because of its
‘democracy gap’ will be unable to translate its economic power
into global influence. The report also predicts that by 2025 the
United States will become ‘less dominant and no longer be able to
call the shots without the support of strong partnerships’. This may
be one of many studies being published in recent times but the
underlying conclusions remain almost same or similar. That ‘need
of partnership’ led the decaying powers to look for emerging
powers in different parts of the world opening up new opportunities
for local aspirants like India.
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True, smaller nations such as Bangladesh may not figure in such
analysis, as it is nothing more than a tiny speck in such a vast
landscape. However, tomorrow’s world is as important for the
small nations as it is for the world powers, perhaps even more so.
In terms of population Bangladesh is now forth largest Muslim
nation in the world, yet it stands in splendid isolation marooned
from the rest of the Muslim Ummah. The strategic risks such
isolation entails makes visionary planning for a sustainable future
an urgent policy imperative.
Project-Islam is undergoing a monumental crisis around the world,
more so in Bangladesh. Muslim culture in the country today faces
such a powerful adverse current as underlined by recent most
disturbing developments, that it has the potential to strike a fatal
blow to the future of Islam itself. The whole social narrative has
shifted from ‘Islamic-ideological’ or at least ‘Muslim-cultural’
angle to ‘secular-ideological, ethnic/linguistic nationalistic’ angle.
Wilful distortion and excess by a whole range of political,
academic and cultural opportunists coupled with sustained cultural
onslaught from across the borders has already contributed to
unparalleled level of misinformation and stifling of truth. This has
in turn contributed to widespread and artificial tension in the
society culminating in the current crisis.
We have lost the Narrative
With the narrow support base and wide spread antagonism Muslim
activism now faces it appears almost unthinkable that Islam will
ever form the basis of a drive to reordering social change in the
country. In spite of increased religiosity and noticeable level of
ritualistic observances Islam in our society has already been
reduced to private sphere and are forced to fight even to hold on to
that little corner. Relentless surge continues to erase the last traces
of Islam from our history, our culture and even our language, so
much so that Islam is now in real danger of being consigned to the
archives of the Museums. In short Islamic movement in our society
has lost the narrative.
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It is only a matter of time before we lose the last remaining hold. It
is not just non-Muslims who are wary about Islam, today large
section of secular Muslim elite has also moved far away from it to
the extent that Islam has ceased to be a key factor in our society.
There was a time when the whole society rested on cultural and
civilizational moorings of Islam – not any more. In the words of
Ali Allawi, ‘it appeared to be only a matter of time before Islam
would lose whatever hold it might still have had on the peoples and
societies of the Muslim world’. No where it is truer than in
Bangladesh.
The false narrative that underpins the entire thought process of
today’s Bangladesh and largely shapes the social, cultural and
academic vistas of our society did not stem from 1971 war, it was
planted in our soil long before that, if anything 1971 is a by product
of this narrative. What is remarkable is how durable this narrative
has proven to be. In the forty years since 1971 it helped promote a
hate-soaked formula that continues to drive our political and
cultural discourse leading to a backlash and conflict and
threatening the whole fabric of the society.
Planning for a beautiful tomorrow
This is not the time to point fingers or apportion blame, rather the
priority today is to focus on a far-reaching visionary project which
will, Allah willing, frustrate the schemers and ultimately turn the
tide in favour of a beautiful tomorrow that our unfortunate land
rightly deserve. There is no reason why small nations should not
review their past and present and plan their future. At the end of
the first forty years of the countries existence it is important to
embark upon a mapping project to investigate all aspects of the
nation and try to point to a future direction.
Mapping however is not an end in itself unless it leads to a carefully
planned project to reclaim the lost narrative. For, it will be
necessary to evolve a new national consensus which will take its
root from that reclaimed narrative in planning for a future direction
of our nation. The project to reclaim the lost narrative will have
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three components governed by a central core which is reclaiming
the narrative itself. It will look like something like this:

The three strands of the project will be driven by a vision that
encompasses the final goal of this journey we set for ourselves.
Vision
The central purpose of the project will be:
“To change Bangladesh into a poverty-free, just and prosperous
society firmly anchored to its Islamic civilizational moorings.”
Narrative
Reclaim the lost Muslim cultural and civilizational narrative by
dispelling the false anti-Muslim narrative that largely rule today’s
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thought process through extensive academic research, publication
and subtle awareness building measures.
Planning Objectives
1. Think deep and discover the root causes of opposition
2. Develop insight into the history and socio-cultural trends
3. Regain the control of the academic narrative in all fields
Three central component or strands of the project has to be
addressed next.
Reinforcing Islamic Civilizational Heritage
The deep antagonism that is endemic in our society about an idea
which is in essence liberal liberating makes no sense. Is it to do
with the way we present or mis-present Islam? Or is it because of
the way society tried to make sense of the Islamic social order.
Perhaps our own understanding of Islam and Islam-inspired social
change may have something to do with it.
The ideological template we use to understand Islam makes it
limited and limiting which impedes thinking about Islam in morally
relevant ways, in turn it prevents others to feel solidarity to Islam
and Muslims. The broad, inclusive nature of Islamic civilization
was once able to accommodate communities and faith groups and
lead a tolerant, understanding and cohesive society. That, and not
the insistence on doctrinal limitation, was the key to our success
both around the world and in Bangladesh.
Planning Objective
1. Carry out an audit of Islamic literature in Bengali and
identify the gaps.
2. Through new research and produce literature articulating
the core concepts of Islam guided by the universal and
accommodating ideals of Islam.
Reviving Historical, Cultural and Literary Heritage
The very first thing in any project of shaping the future of a society
has to begin with placing its history in correct footing. With the
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twist and turns of time history itself gets tempered with and finds
itself far removed from reality. History is the single most important
ingredient to motivate a society. Wrong interpretation of history
stifles national spirit and curbs development and progress. Like the
history of many countries around the world, history of Bangladesh
also deserves to be cleansed from the layers of misrepresentation
and analysed to re-establish the facts, because as journalist par
excellence, Guardian editor CP Scott once famously commented,
‘...but fact is sacred’.. Not just written history and not just the
history since the 1971, the history uploaded on the Wikipedia at
great expenses by some interested parties deliberately distorts facts
about our Muslim heritage. For example, in the Wikipedia, the
Muslim liberator of Bengal Ikhtiar Uddin Muhammad Bakhtiar
Khilji is depicted as an ‘invader’ who has ‘raided’ and ‘destroyed’
and ‘committed documented executions’. Only a sentence in the
Legacy section says, ‘Bengali poet Al Mahmud composed a book
of poetry titled Bakhtiarer Ghora meaning the Horses of Bakhtiar
in early 1990 depicting Khilji as the praiseworthy figurehead of the
conquest of Bengal.’
Language and Literature
For Bangladesh history of the language and literature is integral
with the history of the nation itself and as important. A close look
at the origin and development of the Bengali literature will dispel
great deal of misconception which now not only prevails in the
society but taken the status of conventional wisdom in this subject
area.
Muslims played a key role in embracing peoples and cultures and
bond them together into a cohesive society in Bangladesh. Islam
came to Bengal through traders, travellers and Sufi saints long
before the Muslim rule took its root in the country. Oppressed
people of Bengal welcomed the new faith for its liberating concept
of equality of men, justice and fairness. Communities were allowed
ample autonomy to grow according to their own religious, cultural
and family values during the Muslim rule. For example rulers like
Alauddin Hussain Shah (late fifteenth to early sixteenth century)
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commissioned Hindu scholars to produce the very first Bengali
translation of Hindu religious texts Ramayana and Mahabharata.
The history stands witness that Muslims rulers not only respected
local faiths and cultures, they even provided for the upkeep of their
places of worship and observation of their festivals. Tolerance and
respect for each other promoted by Muslims helped create a
cohesive society in Bangladesh for centuries.
Planning Objectives
1. Inculcate a culture of tolerance and cohesion by imitating
once again the warmth and the open-arm embrace of the
Master of Madina.
2. Produce properly evidenced publications on the Impact of
Islam in shaping Bangladeshi culture.
3. Through research present the history of how Islam
promoted a tolerant and inclusive society in Bengal.
4. It is important to embark upon a research project on
compiling the true history of Bangladesh.
5. Reproduce the facts about Muslim nature of the original
Bengali language, vocabulary and literature.
Social Welfare, Development, Eeducational and Political
projects
Direct political participation is just one aspect of the vast agenda of
bringing about a total social change. To achieve this it will be
necessary to temporarily move beyond a solo focus on party
political project. It is crucial to understand that more and urgent
emphasis on social welfare and developmental initiatives is a
necessary re-balancing needed to ultimately reclaim the initiative
in political field. As the Qur’an states Allah Subhanahu wa Ta’ala
commands us to establish justice and welfare, the fundamental
objective of Shari’ah or ‘Maqasid al-Shari'ah’ is defined as
‘attainment of good, welfare and warding off evil, injury and loss
for the creatures’; it is imperative that is precisely where any
project of Islamic change should initiate its journey. Participation
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in political process is nothing more than a means to attain this
central goal. Whether to increase its scale and level or scale it down
is merely an operational strategy.
Education
Making education available for all is an essential prerequisite in the
attempt for attainment of common good. This is also necessary for
transmitting the new narrative reclaimed and evolved by the first
two strands of the project. The educational movement we propose
will begin from Maktabs to post graduate research studentship. A
massive country-wide network of Maktabs should be launched
with a carefully constructed curriculam which will move on to
understanding the meaning of Quranic texts and core concepts of
Islam after students complete learning the reading of the Quran. A
programme of non-formal learning should be introduced to fasttrack education for millions of urban and rural dispossessed
children urchins and drop-outs. The projects are to be delivered
with minimum infra-structure costs by using making use of
Mosque buildings during the time they remain largely unused (i.e;
from Fajr to Zuhr prayers). Through scholarships and
supplementary tuition programmes secondary and college students
to be empowered as well. Projects to direct talented students to
specialisation and post-graduate qualification should also be
launched.
In the Political Arena
Our greatest challenge however lies in the political arena. In order
to capitalise on the benefit generated by the works of other strands
we need to think deep and devise a political strategy that will
ultimately achieve our core objectives risking a catastrophic
setback. Rather than providing a definitive or prescriptive solution
this paper presents the following alternatives for the consideration
of the policy makers.
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Option 1
Maintaining the
present status

Advantage

Party continues as 
before both in
packaging and
content, keeps the
alliance intact.
Participates in

electoral politics
and maintains its
vocal opposition
to the external
forces.


Drawbacks


Will promote
an undaunted
image to some 
sections.
Will be liked
by the partner
and
opponents.
Ensure
continuity.




Will continue to
carry the burden of
the past.
Will be extremely
hard to ignite the
public enthusiasm.
Risk of loosing
substantial HR.
Electoral outcome
is unlikely to
improve.
Core objective will
remain
unattainable.

Option 2
Adopts a new
name
Party repackages
itself in a new
name and
constitution.
Participates in
electoral politics
and maintains its
vocal opposition
to the external
forces.

Advantage


Drawbacks


Will
temporarily
confuse the
critiques.



Will initially
be liked by
opponents.



Will preserve
at least some
of the HR.





Burden of the past
may still continue
to hunt.
Public participation
may still remain
marginal.
Electoral outcome
is likely to remain
iritic.
Chances of
achievement of the
core objective will
still be remote.







In the present climate 
political work could be 
handled by dividing work
in two distinct parts:

First, a scale down version
of the present party 
retaining same name and a
reduced existence while 
openly announcing its 
disengagement
from
electoral politics.

A two-pronged approach
Will help to keep our resources intact.
It will act as a decoy to ensure that attention of
others remain focused on it leaving the second to
work smoothly without attracting much attention.
Will satisfy the insistence of the opponents of
making us disengaged in the politics, for now.
Will help preserve most of our HR by relocating
them.
Will act as a moral power house.
Will keep an arm’s length distance with all other
activities and not have any visible link with other
organisations or activities, social, cultural or
political.
With political disengagement burden of the past
will more or less disappear.
The allies will be content to have access to our
electoral power base without having to share seats.
The disengagement in electoral process may allow
time to construct a solid foundation in preparation
to stage a meaningful re-entry.

Advantage

Option 3













There will be no direct
role in politics.
Political
disengagement may
be considered as a
climb down by some
of us.
Low level antagonism
may still continue.
Achievement of the
core objective will be
outsourced.
May initially present a
passive image.
Keeping an armslength distance with
other organs may not
prove to be easy.

Drawbacks
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Second,
an
organisation with a
neutral name where
most work force will
congregate and engage
primarily in social,
cultural and welfare
activities and for the
time being keeping
away from electoral
politics.
It will be able to carry
out most of the
preparatory work for
bringing about eventual
change.
It will be tasked to
translate the changed
narrative into political
programme.













Rising above confrontational
positioning will help build a wide
coalition.
Will be able to generate genuine
popular appreciation through a
social welfare network.
Engagement in a wide ranging
educational and human resource
development project will help
build a more sustainable
foundation.
Re-branding with a view to be
Islamic in essence, not just in
packaging will help achieve
broader support base.
By bringing about a public
relations revolution from within
the existing media it will be able
to repair the image problem.
Charting a foreign policy strategy
priorities by recalibrating our
relations with both global and
local super-powers will make our
future role more viable.
















Allowing different organs (i.e; Social,
educational, economic and HR development)
may prove difficult with our long-standing
training of central-control.

Politically motivated workforce may
initially find it frustrating.
Some may think it will lack the clout
needed for building coalition and network.
May also be seen as making too many
concessions to the others.
Recalibrating external relations could be
seen as sign of weakness.
As our HR is not used to quick adaptation
they may find a new name strange at the
beginning and take time to adjust with it.
Rising above. Confrontational politics may
prove to be hard to practice.
Temptation of immediate involvement in
electoral politics may prove too
overpowering.
Translating the narrative into practical
political programme may prove to be a
very challenging undertaking.
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Human Resource Development
Efficient development and use of human resource is the key in
planning for our future success. It will be a part of the project under
any of the above options but more importantly for the Second
strand of the third option. Because during the uncertain time of
managing change there will be real risk of disenchantment and
large number of ‘drop-outs’. It will be a crucial part of the
programme of the Social, developmental and Political Strand to
plan for human resource management without any wastage.
Such work will include:
 Effective planning and redistribution of existing HR.
 Retraining to adjust with new realities and new thinking.
 Recruitment through academic, cultural and social
welfare initiatives.
 Channelling trained and motivated HR to crucial sectors
to achieve agreed outcomes.
Social Welfare, Developmental and Economic Area
Welfare and developmental activities could be carried out by one
or a number of separate welfare NGOs, in general understanding
with, but not directly controlled by the second organisation.
Together they will be responsible to create a selfless welfare
culture helping, assisting, supporting and developing the fabric of
the society and addressing its needs. The areas of work it/they
should cover will be some of the following.
Planning Objectives
1. Mapping economic assets of Bangladesh and rethinking
their innovative utilisation.
2. Developing ready-built low-cost housing.
3. Developing large-scale employment strategies and income
generating enterprises.
4. Back to basics: developing strategies to reignite interest in
agriculture and fishing.
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5. Developing ideas for export oriented small-scale business.
6. Launching creative initiatives to help women to play a role
in nation building.
7. Strategies for regenerating villages and making rural life
sustainable and attractive again.
8. Developing self-sustaining energy programmes.
Conclusion
The above is by no means an exhaustive list of ideas and
alternatives, they are just some pointers for our decision makers to
think and decide our future course of action. Our task ahead is no
doubt challenging and onerous, but Allah willing, challenge will
never defeat the free spirit of Allah-conscious Mumin. Rethinking
and revising, planning and charting a different yet effective
strategy has always been a gift of prophetic wisdom. It is not
bowing to pressure but a firmness of Istiqamat.

বহুল আনলাচিে জামায়াে সংস্কানরর মসই চমচ ং
আচরফু র রহমাে
জা ায়াম্মে ইসলা ীে না পসেবেযন সকাংবা নেুন একসট োজননসেক দল গঠন কো র্ায়
সক না, োে একসট উম্মদযাগ সনম্ময়ম্মেন এই দম্মলেই নীসেসনধযােণী পর্যাম্ময়ে মবশ
কম্ময়কজন গুরুত্বপূণয মনো। একািে সাম্মল স্বাধীনোসবম্মোধী ভূস কাে জন্য
জা ায়াম্মেে গ্রহণম্মর্াগযো সাধােণ জনগম্মণে কাম্মে মনই। এই দম্মলে িসেিাো
সাইম্ময়দ আবুল আলা ওদুদীে মলখায় ইসলা ী শসেয়ম্মেে সবসভন্ন সবষম্ময় মর্ বযাখযা
মদওয়া হম্ময়ম্মে, মসই বযাখযা এম্মদম্মশে হক্কাসন আম্মল ম্মদে কাম্মে গ্রহণম্মর্াগয নয়। োো
এম্মক বাসেল েবাদ বম্মল ম্মন কম্মেন। এ োড়াও দম্মলে মেসজম্ম ম্মটটি পসেম্মবশ ও
দুবযল মনেৃম্মত্বে জন্য দীর্য ৫০ বেে োজনীসে কম্মেও দলসট ি োসীন হম্মে না পাোে
কােম্মণ এে সবকল্প সহম্মসম্মব এই উম্মদযাগ মনওয়া হম্ময়ম্মে বম্মল জানা মগম্মে।
উম্মদযাক্তাো ঢাকায় ইম্মো ম্মধয মবশ কম্ময়কসট দবঠকও কম্মেম্মেন। এক পর্যাম্ময় পুোনা
পল্টম্মন অবসস্থে োম্মদে একসট মটসলসভশন মকম্মন্দ্রে রুিদ্বাে কম্মি মগালম্মটসবল দবঠকও
কম্মেন। এম্মে ‘মকন এবাং কীভাম্মব’ জা ায়াম্মেে না পসেবেযন কম্মে নেুন একসট
োজননসেক দল গঠন কো র্ায়- ো সনম্ময় একসট পাওয়াে পম্ময়টট উপস্থাপন কো হয়।
এ সনম্ময় জা ায়াম্মেে িে কাোম্মেে মনেৃম্মত্ব স শ্র িসেসেয়া হয়। এই উম্মদযাম্মগে সম্মে
র্াো জসড়ে, োম্মদে সেকযও কম্মে মদন দলসটে শীষয মনেৃত্ব। চলসে বেম্মেে ৯ জুন
ঢাকাে একসট মবসেকাসে ‘সেঙ্ক টযাঙ্ক’ ২০০৮ সাম্মলে ২৯ সিম্মসম্বম্মেে সনবযাচন
পর্যাম্মলাচনা কম্মে একসট োজননসেক সবম্মিষণ দাাঁড় কোয়।
এম্মে োো জা ায়াে সম্পম্মকয ন্তবয কম্মে এই বম্মল মর্, ‘জা ায়াে বেয াম্মন ইম্ম জ
সাংকম্মট ভুগম্মে। ভসবষ্যম্মে এই অবস্থাে আম্মো অবনসে র্টম্মে পাম্মে। এ োবস্থায়
জা ায়াম্মেে োজনীসেে িসে অনুগে সব বযসক্ত ও শসক্তম্মক মকৌশল সহম্মসম্মব একসট নয়া
প্লাটফম্ম য ঐকযবি কোে লম্মিয নেুন নাম্ম োজননসেক দল সৃসষ্টে সবষয় সবম্মবচনা কো
মর্ম্মে পাম্মে।’ ওই সেঙ্ক টযাম্মঙ্কে সম্মে সাংসিষ্ট একজন না িকাশ না কোে শম্মেয জানান,


‘ইসলাস ক ুভম্ম টট বাাংলাম্মদশ ব্লগ’ সাইম্মট িকাসশে। সলাংক- imbd.blog.com/?p=776
এই স সটাংম্ময় উপস্থাসপে কী-মনাট মপপােসট পসেসশষ্ট-১ এ সাংম্মর্াসজে।
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োম্মদে এই সবম্মিষণ ইাংম্মেসজম্মে অনুবাদ কম্মে ঢাকাে কূটনীসেক পাড়ায় মবশ কম্ময়কসট
মদম্মশে োষ্ট্রদূম্মেে কাম্মেও উপস্থাপন কো হয়। এই সবম্মিষণসট জা ায়াম্মেে শীষয
মনেৃম্মত্বে কাম্মেও মদওয়া হয়।
জা ায়াে সাাংগঠসনকভাম্মব এই সবম্মিষম্মণে িসে আগ্রহ মদখায়সন। েম্মব জা ায়াম্মেেই
একসট িভাবশালী অাংশ “বাাংলাম্মদম্মশে োজনীসেে চালসচে” নাম্ম ে এই সেসসসসট লুম্মফ
মনয়। জা ায়াম্মেে িভাবশালী মনো স সিয়া বযসক্তত্ব ীে কাম্মশ আলী এ সনম্ময় োে
স নাম্মদে সম্মে েসবসন য় কম্মেন। সেসন োম্মদে স েযন মপম্ময় এ বযাপাম্মে আম্মো
একসট নেুন সেসসস দেসেে দাসয়ত্ব মদন জা ায়াম্মে োেই অনুগে একসট গ্রুপম্মক। োো
একসট বযাপকসভসিক সেসসস দেসে কম্মে মদখাম্মল ীে কাম্মশ আলী সেসসসম্মক
‘সা আপ’ কেম্মে বম্মলন। পম্মে একসট মগালম্মটসবল দবঠম্মক এই সেসসসসট পাওয়াে
পম্ময়টট সহম্মসম্মব উপস্থাপন কো হয়।
সূেসট জানায়, এই মগালম্মটসবল দবঠম্মক ীে কাম্মশ আলী োড়াও জা ায়াম্মেে সসসনয়ে
সহকােী মসম্মেটাসে মজনাম্মেল ও োেসশসবম্মেে সাম্মবক সভাপসে ুহাম্মদ
কা ারুজ্জা ান, সহকােী মসম্মেটাসে মজনাম্মেল বযাসেস্টাে আবদুে োজ্জাক, সাম্মবক
সসচব শাহ আবদুল হান্নান এবাং োেসশসবম্মেে সাম্মবক মবশ কম্ময়কজন সভাপসে উপসস্থে
সেম্মলন। দবঠম্মকে এই খবে জা ায়াম্মেে আস ে াওলানা সেউে েহ ান সনজা ী
জানম্মে মপম্মে ীে কাম্মশ আলী ও ুহাম্মদ কা ারুজ্জা াম্মনে কাম্মে দকসফয়ে েলব
কম্মেন বম্মল সূেসট সনসিে কম্মে।
াওলানা সনজা ী োম্মদে বম্মলন, কাে অনু সে সনম্ময় এ ধেম্মনে একসট কাজ কোে
উম্মদযাগ মনওয়া হম্মলা? সনজা ী োেসশসবম্মেে মনোম্মদে এই বম্মল মবাোন মর্, ীে
কাম্মশ আলী ও ুহাম্মদ কা ারুজ্জা ান সুম্মর্াগসন্ধানী। োম্মদে কোয় কান না মদওয়াে
পো শয মদন সেসন। সনজা ীে এই কোে জবাব মদন োেসশসবম্মেে ক’জন সাম্মবক
সভাপসে। োো সনজা ীম্মক বম্মলন, োো সুম্মর্াগ-সন্ধানী হম্মল োম্মদে জা ায়াম্মেে
মনেৃম্মত্ব োখা হম্মলা মকন? এে উিে আে সনজা ী সদম্মে পাম্মেনসন বম্মল জানা র্ায়।
মগালম্মটসবল দবঠম্মক মর্ পাওয়াে পম্ময়টটসট উপস্থাপন কো হয়, োম্মে ুসসল
মদশগুম্মলাে োজননসেক পসেসস্থসে সবম্মিষণ কম্মে বলা হয়, ‘সাম্প্রসেক বেেগুম্মলাম্মে
মকাম্মনা ুসসল মদম্মশই সাংসদ সনবযাচম্মন ইসলা ী দলগুম্মলা সেকাে গঠম্মনে ম্মো
িম্ময়াজনীয়সাংখযক আসন লাভ কেম্মে পাম্মেসন। বোং মদখা র্ায় োম্মদে িাপয মভাম্মটে
সাংখযা ে ান্বম্ময় কম আসম্মে।’ ওই পাওয়াে পম্ময়ম্মটট বাাংলাম্মদম্মশে ইসলা ী
োজননসেক দলগুম্মলাে ভসবষ্যৎ সনম্ময় উপস্থাপন কো বক্তম্মবয বলা হয়, ‘বাাংলাম্মদম্মশে
গে সেন-চাে দশম্মকে ইসলা ী োজনীসে িেযাসশে সুফল বম্ময় আনম্মে পাম্মেসন।
মসক্যযলাে আওয়া ী লীগ, জােীয়োবাদী সবএনসপ ও সুসবধাবাদী জােীয় পাসটয র্ুম্মেসফম্মে সবসভন্ন ম য়াম্মদ োষ্ট্রীয় ি োয় সেল। ইসলা ী দলগুম্মলাে ম্মধয জা ায়াম্মে
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ইসলা ী োড়া অন্য দলগুম্মলাে সাাংগঠসনক ও জনসভসি উম্মেখ কোে ম্মো নয়। সকন্তু
ো সম্মেও জা ায়াে সনবযাচনী মদৌম্মড় সপসেম্ময় েম্ময়ম্মে।
বাস্তবো এ ন দাাঁসড়ম্ময়ম্মে, সেোে সুনা োকা সমেও বেয ান মনেৃত্ব সনম্ময়
জা ায়াম্মেে পম্মি ভসবষ্যম্মে এককভাম্মব সেকাে গঠম্মনে ম্মো জনসিয়ো অজযন কো
আম্মদৌ সম্ভব নয় বম্মল মকউ মকউ অসভ ে িকাশ কম্মেন। পাওয়াে পম্ময়ম্মটট জা ায়াম্মে
মবশ কম্ময়কসট সী াবিোে কো েুম্মল ধো হয়। বলা হয়:
এক, একািে সাম্মলে ুসক্তর্ুম্মিে সবম্মোসধো কোয় জা ায়াম্মেে িে সাসেে বেয ান
মনেৃম্মত্বে সবরুম্মি সবরূপ িচােণা োকায় সবযজনগ্রাহ্য জােীয়সভসিক ইম্ম জ দেসে
োম্মদে পম্মি কসঠন হম্ময় পম্মড়ম্মে। িায় চাে দশক জা ায়াম্মেে সবরুম্মি এই
িচােণা বন্ধ সেল। সকন্তু বেয াম্মন ো আবাে শুরু হম্ময়ম্মে। এম্মে েরুণ িজম্মেে
ম্মধয জা ায়াম্মেে বযাপাম্মে একসট সবরূপ িভাব পম্মড়ম্মে। বেয াম্মন র্ুিাপোধী
সবষয়সট সা ম্মন চম্মল আসায় এসট আম্মো জসটল আকাে ধােণ কম্মেম্মে।
এ োবস্থায় জা ায়াম্মেে োজননসেক ইম্ম জ পুনরুিাে বা বৃসি কো অেযন্ত কসঠন
হম্মব।
দুই, দলসটে শীষয পর্যাম্ময়ে মনেৃম্মত্ব েম্ময়ম্মে দুবযলো। োম্মদে মকউ মকউ বৃি ও অসুস্থ
হম্ময় পম্মড়ম্মেন। নেুন উদযম্ম দলম্মক এসগম্ময় মনওয়াে সা েযয োম্মদে মনই।
চেে, জা ায়াম্মেে পসেম্মবশ রুিদ্বাে (মেসজম্ম ম্মটটি) ধেম্মনে। এ জন্য ইসলা ী
ূলযম্মবাধসম্পন্ন উদােননসেক বযসক্তো এই দম্মল িম্মবশ কেম্মে পাম্মে না।
দলসটম্মে সৎ ানুম্মষে অভাব না হম্মলও মদশ পসেচালনায় মনেৃত্ব মদওয়াে ম্মো
উপর্ুক্ত ও দি মলাম্মকে অভাব েম্ময়ম্মে। জা ায়াম্মেে বাইম্মে মর্সব সৎ ও দি
মলাক েম্ময়ম্মে, োো মর্ মকাম্মনা পর্যাম্ময় জা ায়াম্মে মর্াগ সদম্মে উৎসাহম্মবাধ কম্মে
না।
িার, জা ায়াম্মেে সবরুম্মি মনসেবাচক িচাে-িচােণা বেয াম্মন আম্মগে েুলনায় অম্মনক
মবম্মড় মগম্মে। এম্মে মভাটাম্মেে ম্মধয সবরূপ িভাব পম্মড়ম্মে।
পাাঁি, োষ্ট্র পসেচালনাে মিম্মে জা ায়াম্মেে বেয ান মনেৃম্মত্বে ম্মধয আধুসনক ধযানধােণাে অভাব েম্ময়ম্মে। স স্যাসাংক্যল বাাংলাম্মদম্মশে মবশসকেু ম ৌসলক স স্যা
েম্ময়ম্মে। সব দলই এসব সবষম্ময় মকাম্মনা না মকাম্মনা বক্তবয সদম্ময় োম্মক। এসব
স স্যাে অগ্রাসধকাে সনণযয় কম্মে জা ায়াে উি সবকল্প মকাম্মনা স াধাম্মনে
সদকসনম্মদযশনা জাসেে সা ম্মন মপশ কেম্মে পাম্মেসন। আওয়া ী লীগ, সবএনসপ ও
জােীয় পাসটযে অসৎ মনেৃম্মত্বে সবকল্প সহম্মসম্মব জা ায়াম্মেে মনোো োম্মদে
দলম্মক জাসেে সা ম্মন েুম্মল ধেম্মে পাম্মেনসন।

30 | Kvgviæ¾vgv‡bi wPwV Ges Rvgvqv‡Zi ms¯‹vi cÖm½
ছয়, মভাম্মটে োজনীসেম্মে বেয াম্মন মর্ মকৌশল মনওয়া হয়, ো সনম্মে জা ায়াম্মেে মবশ
সী াবিো েম্ময়ম্মে।
সাে, জা ায়াে নেুন িজম্মেে সচন্তা-মচেনাে আম্মলাম্মক সনম্মজম্মদে উপস্থাপন কেম্মে
বযেয হম্ময়ম্মে। নেুন িজম্মেে মভাটােম্মদে কাম্মে সনম্মজম্মদে ক যসূসচ উপস্থাপম্মনে
জন্য মর্ ধেম্মনে আধুসনক পসেভাষা বযবহাে কো িম্ময়াজন, ো বযবহাম্মে
জা ায়াম্মেে বযেযো েম্ময়ম্মে।
আ , নীসে ও আদম্মশযে সম্মে আপস না কম্মেও মকৌশলগে কােম্মণ উদােনীসে অনুসেণ
কম্মে স েযম্মনে পসেসধ বৃসিে দৃসষ্টভসে জা ায়াম্মেে মনই।
েয়, বেয াম্মন সবএনসপে ভেুে অবস্থাে কােম্মণ জােীয়োবাদী ও ইসলা ী শসক্তে ঐকয
ভসবষ্যম্মে কেটা কার্যকে হম্মব ো বলা কসঠন।
এ সন এক পসেসস্থসেম্মে সবকল্প োজনীসেে সন্ধাম্মনে জন্য ে িকাশ কো হয় পাওয়াে
পম্ময়টট উপস্থাপনায়। এম্মে বলা হয়, দীর্য িায় ৫০ বেে জা ায়াে বাাংলাম্মদম্মশে াসটম্মে
কাজ কম্মে বযাপক সাাংগঠসনক সভসি অজযন কেম্মলও মভাটােম্মদে ম্মধয উম্মেখম্মর্াগয
স েযন দেসে কেম্মে পাম্মেসন। সবএনসপও এম্মিম্মে বযেযোে পসেচয় সদম্ময়ম্মে। এ জন্য
জনগণ আওয়া ী লীম্মগে সবপেীম্মে সবএনসপ ও জা ায়াম্মেে সবকল্প োজননসেক শসক্ত
মদখম্মে চায়।িস্তাসবে এই দলসট মক ন হম্মব োেও একটা সচে অঙ্কন কো হম্ময়ম্মে
পাওয়াে পম্ময়ম্মটট। এম্মে বলা হয়, দলসট ইসলা ী ূলযম্মবাম্মধ সবশ্বাসী বম্মল মর্াষণা
মদম্মব। েম্মব ‘ইসলা ী োষ্ট্র’ বা ‘শসেয়াহ আইন’ চালু কোে ম্মো হািয লাইন অনুসেণ
কেম্মব না। এসট মকাম্মনা মেসজম্ম ম্মটটি বা কযািােসভসিক দল হম্মব না। এই দম্মলে
না কেম্মণ মকাম্মনা ইসলা ী শব্দ বা পসেভাষা বযবহাে কো সঠক হম্মব না। িকৃে অম্মেয
গণোসিক েীসেনীসে অনুসেণ কম্মে েৃণ ূল মেম্মক নেুন মনেৃত্ব বাোই কেম্মে হম্মব। এই
দলম্মক পািাম্মেযে ধাাঁম্মচ অেযন্ত সুশৃঙ্খল একসট োজননসেক িসেিান সহম্মসম্মব গম্মড়
মোলা র্ায়।
উম্মেখয, আন্তজযাসেক অেন োড়াও বাাংলাম্মদম্মশই না পসেবেযন কম্মে জা ায়াম্মেে অে
িসেিানগুম্মলা কাজ কেম্মে। স্বাধীনোে পে ১৯৭৭ সাম্মলে ৬ মফব্রুয়াসে ইসলা ী
োেসাংর্ না পসেবেযন কম্মে ইসলা ী োেসশসবে নাম্ম কাজ কম্মে আসম্মে। জা ায়ােও
াওলানা আবদুে েহীম্ম ে মনেৃম্মত্ব ইসলা ী মিম্ম াম্মেসটক লীগ নাম্ম কাজ কম্মেম্মে
১৯৭৯ সাল পর্যন্ত।

পচরবচেগে মপ্রক্ষাপন েেু ে কমগনকৌশল গ্রহণ সমনয়র দাবী
মুহাম্মদ কামারুজ্জামাে
১. বাাংলাম্মদম্মশ ইসলা ী স াজ িসেিাে সাংগ্রা ইসেহাম্মসে একসট কসঠনে
সাংকটকাল অসেে কেম্মে। ১৯৭১ সাম্মল একসট বড় ধেম্মনে োজননসেক সবপর্যম্ময়ে
পে াে দুই দশম্মকে ম্মধয ইসলা ী আম্মদালন পুনগযঠন ও পুনসবযন্যাম্মসে াধযম্ম
একসট োজননসেক শসক্তম্মে পসেণে হয়। জা ায়াম্মে ইসলা ী সনসষি মর্াসষে হবাে াে
নয় বেম্মেে াোয় পুনরুজ্জীসবে হম্ময়ম্মে বাাংলাম্মদম্মশ। পৃসেবীে অন্য মকাোও এ ধেম্মনে
র্টনা র্ম্মটসন। অধয শোব্দীে মবসশকাল র্াবে স সম্মেে ইসলা ী আম্মদালন আলইখওয়ানুল ুসম্মল ন
ু বা ুসসল বাদােহুি এখনও পর্যন্ত সনসষিই েম্ময় সগম্ময়ম্মে।
েুেম্মস্কে ইসলা ী আম্মদালন অম্মনকবাে না পসেবেযন কম্মে অম্মনকটা মসক্যযলাে
আদম্মল কাজ কেম্মে। োষ্ট্রীয় ি োয় অসধসিে হবাে পেও বাস্তব কােম্মণই এবাং দবসশ্বক
মিিাপটম্মক সা ম্মন মেম্মখ মকৌশলগে অবস্থান গ্রহণ কম্মেম্মে।
২. এে অল্প স ম্ময়ে ম্মধয বাাংলাম্মদম্মশ জা ায়াম্মে ইসলা ী স্বনাম্ম আসবভূযে হম্ময়
োজননসেক অেম্মন গুরুত্বপূণয ভূস কা পালম্মন সি হওয়াে সপেম্মনে ূল কৃসেত্ব ঐ সব
েরুণম্মদে র্াো অকপম্মট ইসলাম্ম ে জন্য জীবন দান কম্মেম্মে এবাং শাহাদাে বেণ
কম্মেম্মে। শোসধক শাহাদাম্মেে র্টনা ইসলা ী আম্মদালনম্মক আধযাসিক শসক্ত
র্ুসগম্ময়ম্মে। জা ায়াম্মে ইসলা ী বেয ান পর্যাম্ময় আসাে জন্য সদ্বেীয় মর্ শসক্ত োহম্মলা
সাোম্মদম্মশ জা ায়াে ও সশসবম্মেে সনম্মবসদেিাণ সসেয় ক যীগণ। শুধু াে এবাং শুধু াে
ইসলাম্ম ে জন্যই োো এই আম্মদালম্মনে সাম্মে একাি হম্ময় কাজ কম্মে র্াম্মচ্ছ। এেবড়
ুখম্মলে ক যীবাসহনী পৃসেবীম্মে খুব ক ই মদখা র্ায়। েৃেীয়ে, জনগম্মণে ম্মধয একসট
সবপুল অাংশ র্াম্মদে সাংখযা ক কম্মে হম্মলও ১০-১৫% ভাগ হম্মব োো ইসলা ী
আম্মদালম্মনে িসে স ম্মবদনা মপাষণ কম্মেন।



এই সচসঠে মলখক বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে ইসলা ীে সসসনয়ে অযাসসসটযাটট মসম্মেটােী
মজনাম্মেল। এসট আইএ সবসি ব্লম্মগ ২০১১ সাম্মলে আগস্ট াম্মস ধাোবাসহকভাম্মব িকাসশে হয়।
সলাংক- imbd.blog.com/?p=278
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৩. সকন্তু বেয াম্মন জা ায়াম্মে ইসলা ী েো বাাংলাম্মদম্মশে ইসলা ী আম্মদালন মর্
সাংকম্মটে ুম্মখা ুসখ ো খুবই বযসেে ধ যী। জা ায়াম্মে ইসলা ীম্মক দল সহম্মসম্মব
বাাংলাম্মদম্মশে স্বাধীনো সবম্মোধী এবাং উপেন্তু দম্মলে বেয ান মনেৃত্বম্মক র্ুিাপোধী
সহসাম্মব সচসিে কো হম্ময়ম্মে। ১৯৭১ সাম্মল সবম্মশষ এক পসেসস্থসেম্মে একসট ইসলা ী
দল সহসাম্মব সবম্মশ্বে অন্যে িধান একসট ুসসল োষ্ট্রম্মক খসণ্ডে কোে সবপম্মি েো
পাসকস্তান না ক মদশসটম্মক এক োখাে পম্মি অবস্থান সনম্ময়সেল জা ায়াে। েখনকাে
জা ায়াে ম্মন কেম্মো পাসকস্তান এক মেম্মখ এখাম্মন ইসলা ী স াজ িসেসিে হম্মল পূবয
ও পসিম্ম ে অেযননসেক দবষ য এবাং েদানীন্তন পূবয পাসকস্তাম্মনে বঞ্চনাে অবসান হম্মব।
জা ায়াম্মেে আেও আশঙ্কা সেল পাসকস্তান মভম্মে বাাংলাম্মদশ আলাদা হম্মল এখাম্মন
ভােেীয় আসধপেয িসেসিে হম্মব। সকন্তু জা ায়াম্মেে এবাং আম্মো র্াো পাসকস্তানম্মক
এক োখাে পম্মি সেম্মলা োম্মদে ইচ্ছাে সবপেীম্মে একসট েক্তিয়ী র্ুম্মিে ধয সদম্ময়
িসেম্মবশী মদশ ভােম্মেে িেযি সহম্মর্াসগোয় ১৯৭১ সাম্মলে ১৬ই সিম্মসম্বে বাাংলাম্মদশ
স্বাধীনো লাভ কম্মে। পাসকস্তাম্মনে ৯৫ হাজাে দসন্য ভােম্মেে ইস্টানয ক াম্মটিে
মসনাপসে জগসজে সশাং অম্মোোে সনকট নেুন স্বাধীন মদশ বাাংলাম্মদম্মশে োজধানী
ঢাকাে মেসম্মকাসয য়দাম্মন আিস পযণ কম্মে। জা ায়াে র্সদও বা পাসকস্তাম্মনে সাংহসেে
পম্মি সেল েোসপ বাাংলাম্মদম্মশে স্বাধীনো ম ম্মন মনয়। বাাংলাম্মদম্মশে সেকাে
জা ায়ােসহ ধ যসভসিক দলস হূ সনসষি মর্াষণা কম্মে। ১৯৭৯ সাম্মলে ২৫মশ ম
জা ায়াে সনজস্ব নাম্ম আিিকাম্মশে সুম্মর্াগ লাভ কম্মে।
৪. ১৯৪৭ সাম্মল বৃসটশ দখলদাসেম্মত্বে অবসাম্মনে স য় উপ হাম্মদম্মশ োজননসেক
সবেকয সেল। অম্মনম্মকই ভােে সবভাম্মগে সবপম্মি সেম্মলন। সকন্তু মশষ পর্যন্ত ভােে ও
পাসকস্তান দুসট আলাদা োষ্ট্র গসঠে হয় ভােেম্মক খসণ্ডে কম্মে। র্াো পাসকস্তান
মচম্ময়সেম্মলন োম্মদে অম্মনম্মকই ভােম্মেই মেম্মক র্ান। মকউ োম্মদে স্বাধীনো সবম্মোধী
আখযাসয়ে কম্মেসন। মর্ ুসসল লীগ পাসকস্তান িসেিা কম্মে মসই ুসসল লীগ মদশ ভাগ
হবাে পে এক অাংশ ভােম্মেই মেম্মক র্ায় এবাং অদযাবসধ ভােম্মে ুসসল লীগ েম্ময়ম্মে।
োম্মদেম্মক স্বাধীনো সবম্মোধী বলা হয় না। সকন্তু বাাংলাম্মদম্মশে বযাপাম্মে স্বাধীনোে পি
ও সবপি ুসক্তর্ুম্মিে পি ও সবপিম্মক সনম্ময় এ নভাম্মব িচােণা চালাম্মনা হয় র্াে ফম্মল
মগাটা জাসেম্মকই সবভক্ত কম্মে মফলা হয়। োজননসেক িজ্ঞাে দাবী সেল ১৯৭১ সাম্মল
বাাংলাম্মদশ স্বাধীন হবাে পে সবাইম্মক সাম্মে সনম্ময় দুম্মভযদয জােীয় ঐকয গম্মড় মোলা।
সকন্তু মর্ শসক্ত পূবয ও পসি পাসকস্তাম্মনে েদানীন্তন মনেৃত্বম্মক আম্মলাচনাে মটসবম্মল বম্মস
োজননসেক ী াাংসাে পে অনুসেণ কেম্মে মদয়সন মসই শসক্তই বাাংলাম্মদশ স্বাধীন হবাে
পে জােীয় ঐকয গম্মড় মোলাে পসেবম্মেয অননকয, সবম্মভদ এবাং িসেম্মশাধ ও িসেসহাংসাে
পম্মে মদশম্মক মঠম্মল মদয়। বাাংলাম্মদম্মশে জনগম্মণে ম্মধয সবভাজন ও সবভসক্ত সজইম্ময়
োখাটা হচ্ছ একসট আসধপেযবাদী মকৌশল। বাাংলাম্মদম্মশ র্াম্মে সস্থসেশীল োজননসেক
অবস্থা সৃসষ্ট না হয় োে জন্যই জাসেম্মক সবভক্ত কম্মে োখাে এই মকৌশল গ্রহণ কো হয়।
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বাাংলাম্মদশ র্সদ োজননসেক হানাহাসন ুক্ত হয় োহম্মল দ্রুে অেযননসেক অগ্রগসে ও
স্বসনভযেো অজযন কেম্মব। বাাংলাম্মদম্মশে সবশাল বাজাে র্াো দখম্মল োখম্মে চায় োো
সকন্তু এটা চায় না মর্ োজননসেকভাম্মব সস্থসেশীল ঐকযবি এবাং অেযননসেকভাম্মব স ি
ৃ
মহাক বাাংলাম্মদশ। সসেযকো বলম্মে সক আসধপেযবাদী শসক্ত এ বযাপাম্মে শেকো
একশে ভাগ সাফলয অজযন কম্মেম্মে।
আজ বাাংলাম্মদশম্মক োজননসেকভাম্মব দুই ভাম্মগ সবভক্ত কম্মে মফলা হম্ময়ম্মে। বাাংলাম্মদম্মশ
আজ কসল্পে স্বাধীনো সবম্মোধী শসক্ত আসবষ্কাে কম্মে মদশম্মক স্বাধীনোে পি ও সবপি
দুইভাম্মগ সবভাজন কম্মে োজননসেক িচােণা চালাম্মনা হম্মচ্ছ এবাং নেুন িজেম্মক
মসভাম্মবই মবাোম্মনা হম্মচ্ছ। অেচ ভােম্মে মো মদশ সবভাম্মগে সবম্মোধী এবাং
মদশসবভাম্মগে পম্মিে শসক্ত বম্মল সকেু মনই। বোং োো জােীয় ইসুযম্মে সনম্মজো সঠকই
ঐকযবি েম্ময়ম্মে। ভােেীয় জনো পাসটয বা সবম্মজসপ এবাং কাংম্মগ্রস মনোো জােীয়
সদবম্মস একসাম্মে বসম্মে, হািা গান্ধীে িসে এলম্মক আদভানী ও কাংম্মগ্রম্মসে মনোো
হাে ধোধসে কম্মে পুষ্পস্তবক অপযণ কেম্মে। অেচ আদভানীম্মদে দলই গান্ধীম্মক হেযা
কম্মে স্বাধীনোে অবযবসহে পম্মেই। োো োম্মদে জােীয় স্বাম্মেয জােীয় ঐকয েিা
কেম্মেন র্োেীসে। সকন্তু বাাংলাম্মদম্মশ ১৯৭১ মক মকন্দ্র কম্মে মর্ েনদ্বেো সেল বা পিসবপি সেল ো সজইম্ময় োখাে জন্য সবযাসধক িম্মচষ্টা চাসলম্ময় র্াম্মচ্ছ ভােেপিী এবাং
ভােেবান্ধব মলাম্মকো। সাো ভােম্মেে ুসল ানম্মদে সাংগ্রাম্ম ে ফসল পাসকস্তাম্মনে
বযাপাম্মে ইসলা ী দলগুম্মলাে একটা দুবযলো সেল এটা অস্বীকাে কো র্াম্মব না। সকন্তু
বাাংলাম্মদশ স্বাধীনো লাম্মভে পে সকল ইসলা ী দল ও বযসক্তবগয বাাংলাম্মদম্মশে
স্বাধীনো ম ম্মন সনম্ময় গঠন ূলক কাজ কেম্মে। আে োোড়া ১৯৪৭ সাম্মল র্সদ পাসকস্তান
না হম্মো োহম্মল মো আজম্মকে স্বাধীন বাাংলাম্মদশ হম্মো না। ১৯৪৭ সাম্মল পাসকস্তান
োম্মষ্ট্রে জে না হম্মল আজম্মকে বাাংলাম্মদশ হয়ম্মো বা একসট িম্মদম্মশে অাংশ হম্মো।
ঢাকাও স্বাধীন োম্মষ্ট্রে োজধানীে র্যাদা মপম্মো না।
৫. জা ায়াম্মে ইসলা ীে জন্য সাংকটসট সৃসষ্ট হম্ময়ম্মে এই জায়গায় মর্, ১৯৭৯ সাম্মল
বাাংলাম্মদম্মশ সম্পূণয নেুনভাম্মব একসট দল সহসাম্মব আিিকাম্মশে পেও আসধপেযবাদী
শসক্ত এবাং ইসলাম্ম ে দুশ ন অধাস যক ও ধ যহীন শসক্ত এই সাংগঠনম্মক বাাংলাম্মদশ
সবম্মোধী, স্বাধীনো সবম্মোধী এবাং ুসক্তর্ুি সবম্মোধী বম্মল সচোসয়ে কম্মে মদম্মশে
জনগম্মণে এক সবপুল অাংম্মশে ম্মধয সবভ্রাসন্তে সৃসষ্ট কেম্মে সি হয়। স্কুম্মলে
পাঠযপুস্তম্মকও জা ায়ােম্মক স্বাধীনো সবম্মোধী দল সহসাম্মব আখযাসয়ে কো হয়। সাসহেয,
নাটক, উপন্যাস, গল্প, কসবো, সসম্মন া, সটসভ চযাম্মনল, পে-পসেকায় অবযাহেভাম্মব
অম্মনকটা একেেফা জা ায়াে সবম্মোধী িচােণা চম্মল এবাং জা ায়াম্মেে মনেৃবম্মৃ দে
চসেেহনন কো হয়। স্বাধীনো সবম্মোসধোে অসভম্মর্াগ বা র্ুিাপোম্মধে অসভম্মর্াগ খুবই
গুরুেে এবাং স্পশযকােে অসভম্মর্াগ। বাাংলাম্মদম্মশ জা ায়াে অেযন্ত সেোে সাম্মে সৎ
ও মর্াগয মলাকম্মদে স ন্বম্ময় সনয় োসিক ও গঠন খ
ু ী কার্যে আন্তসেকোে সাম্মে
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পসেচালনা সম্মেও জা ায়ােম্মক স্বাধীনো সবম্মোধী সহসাম্মব সচসেে কোে মিম্মে িসেপি
শসক্ত পুম্মোপুসে সফলকা হম্ময়ম্মে। সাধােণ জনগম্মণে সনকট সবষয়সটে খুব একটা
আম্মবদন না োকম্মলও সকাংবা জনগণ এসব সনম্ময় না ভাবম্মলও স াম্মজে োজনীসে
সম্মচেন এবাং এসলট মশ্রণী র্াো আসম্মলই মদম্মশে োজনীসে সনয়িণ কম্মে সসেয়
োজনীসে চচযা কম্মেন োম্মদে একসট সবপুল অাংশই জা ায়াম্মেে বযাপাম্মে মনসেবাচক
ধােণা মপাষণ কম্মেন।
৬. মদশম্মিস ক এবাং স াম্মজে েুলনা ূলকভাম্মব সৎ ানুষম্মদে এই দলসটে দুভযাগয
সবম্মশষ কম্মে বাাংলাম্মদম্মশে োজনীসেম্মে একসট োং সাইম্মি পম্মড় সগম্ময়ম্মে। স সম্মেে
ইখওয়াম্মনে এই স স্যা মনই বোং স সম্মেে স্বাধীনো সাংগ্রাম্ম িেযিভাম্মব দলসট
অাংশগ্রহণ কম্মেম্মে। েুেম্মস্কে ইসলা ী আম্মদালম্মনে মনেৃবৃদ মস মদম্মশে স্বাধীনো
আম্মদালম্মন বীেত্বপূণয ভূস কা মেম্মখম্মেন। ইম্ময়ম্ম ম্মন মসখানকাে ইসলা ী আম্মদালন দুই
ইম্ময়ম্ম নম্মক একসেে কম্মে আধুসনক গণোসিক ইম্ময়ম্ম ন িসেিায় সোসসে অবদান
মেম্মখম্মেন। নাইম্মজসেয়া, আলম্মজসেয়া ও সুদাম্মন মসখানকাে ইসলা ী আম্মদালনস হ
ূ
স্বাধীনো অজযম্মন ইসেবাচক অবদান মেম্মখম্মেন। ইম্মদাম্মনসশয়া ও ালম্ময়সশয়ায় ইসলা ী
আম্মদালন স্বাধীনো সাংগ্রাম্ম ইসেবাচক ভূস কা পালন কম্মেম্মে। পৃসেবীে সবযেই
ইসলা স্বাধীনো সাংগ্রাম্ম অনুম্মিেণা র্ুসগম্ময়ম্মে। ইসলাম্ম ে নাম্ম অসজযে পাসকস্তাম্মনে
এটা একটা ট্রাসজসি মর্ মদশসট ধ্বাংম্মসে দ্বােিাম্মন্ত এম্মস ইসলাম্ম ে মদাহাই সদম্ময়
ইসলা ম্মকই কলাংসকে কম্মেম্মে এবাং আন্তসেকভাম্মব র্াো মদশটাে সাংহসে েিাে পি
অবলম্বন কম্মেম্মে োোও সনম্মজম্মদে গাম্ময় কলাংক মলপন কম্মেম্মে। বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে
ইসলা ীে বেয ান মনেৃত্ব র্াো সদম্মচ্ছন োো ১৯৭১ সাম্মল জা ায়াম্মেে মনেৃম্মত্ব সেম্মলন
না এবাং অসধকাাংশই জা ায়াম্মেে সদস্যও সেম্মলন না েোসপ োো স্বাধীনো
সবম্মোসধোে অসভম্মর্াম্মগ অসভর্ুক্ত এবাং োম্মদেম্মকই র্ুিাপোধী সহসাম্মব সচসিে কম্মে
সবচাম্মেে কাঠগড়ায় দাাঁড় কোম্মনা হম্ময়ম্মে।
৭. একো সঠক মর্ র্ুিাপোধীম্মদে সবচাম্মেে সবষয়সট একসট ী াাংসসে ইসুয। েহু মশখ
ুসজব সনম্মজই সবষয়সট সনষ্পসি কম্মে সগম্ময়ম্মেন। পাসকস্তাম্মনে ১৯৫ জন সা সেক
ক যকেযাে সবচাম্মেে জন্য ১৯৭৩ সাম্মলে আন্তজযাসেক ট্রাইবুযনাল এযাক্ট পাস কো হম্মলও
১৯৭৪ সাম্মল বাাংলাম্মদশ, পাসকস্তান ও ভােে এই সেম্মদশীয় চুসক্তে াধযম্ম ১৯৫ জন
সচসিে র্ুিাপোধীম্মক ি া কম্মে পাসকস্তান পাসঠম্ময় মদয়া হয়। এে আম্মগ দালাল আইম্মন
স্থানীয় সহম্মর্াগীম্মদে মর্ সবচাে হসচ্ছল বৃহিে জােীয় ঐম্মকযে স্বাম্মেয স্বয়াং মশখ ুসজবুে
েহ ান ১৯৭৩ সাম্মলে নম্মভম্বম্মে সাধােণ ি া মর্াষণা কম্মেন। এম্মে আটক সােসেশ
হাজাম্মেে ম্মধয পাঁসচশ হাজাে র্াম্মদে নাম্ম হেযা, ধষযণ, অসিসাংম্মর্াগ ও লুটপাম্মটে
মকাম্মনা সুসনসদযষ্ট অসভম্মর্াগ সেল না োম্মদে ুসক্ত মদয়া হয়। ২৮০০ এে সবচাে হয় এবাং
এম্মে ৭৫২ জম্মনে সবসভন্ন ম য়াম্মদ শাসস্ত হয়। আটক অন্যান্যম্মদে সবরুম্মি সািযি াণ
না োকায় র্খন া লা চলসেল না, এেক একসট পসেসস্থসেম্মে মিসসম্মিটট সবচােপসে
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সাম্ময় ১৯৭৫ সাম্মলে ৩১মশ সিম্মসম্বে কসেে দালাল আইনসট বাসেল কম্মেন। ফম্মল
দালাল আইম্মন আটক ও সাজািাপ্ত বযসক্তগণ আইনী িসেয়াে ধয সদম্ময়ই ুসক্তলাভ
কম্মেন। সকন্তু এেপে ১৯৯৬ সাম্মল ি োয় আসাে পে আওয়া ী লীগ র্ুিাপোধ ইসুয
সা ম্মন আম্মনসন। ৩৯ বেে পে মকন এবাে র্ুিাপোম্মধে ে একসট ী াাংসসে এবাং
স্পশযকােে ইসুয এেটা গুরুম্মত্বে সাম্মে সা ম্মন আনা হম্মলা? সবষয়সট খুবই
পসেকসল্পেভাম্মব বাাংলাম্মদম্মশ জনগম্মণে মধয িসেসহাংসা জাসগম্ময় মোলাে জন্য এবাং
োজননসেক িসেপিম্মক র্াম্ময়ল কোে জন্যই সা ম্মন আনা হয়।
৮. ২০০১ সাম্মলে সনবযাচম্মন জােীয়োবাদী ও ইসলা ী শসক্তে ঐম্মকযে ফম্মল চােদলীয়
মজাম্মটে সবজয় বাাংলাম্মদম্মশে োজনীসেম্মে এক োৎপর্য য় র্টনা। এই ঐকয র্সদ
অবযাহে োম্মক এবাং আম্মো সম্প্রসাসেে হয় োহম্মল ভােেবান্ধব ধ যহীন বা অধাস যক
সেকাে ি োয় আসাে সম্ভাবনা খুবই িীণ হম্ময় র্ায়। ভােেীয় লবী এই সবষম্ময়
এখাম্মন নানা মকৌশল গ্রহণ কম্মে। একসদম্মক োো জা ায়ােম্মক বম্মল মর্, “আপনাম্মদে
ে একসট সৎম্মলাম্মকে দল সবএনসপে ে একসট দুনযীেবাজম্মদে দম্মলে সাম্মে মজাট
গঠন কম্মে আপনাম্মদে ভসবষ্যৎ মকন ধ্বাংস কেম্মেন। আপনাম্মদে উসচে সবএনসপে
মনেৃত্বাধীন মজাট মেম্মক মবে হম্ময় আসা।” অন্যসদম্মক োো সবএনসপম্মক বলম্মে োম্মক
‘আপনাো ুসক্তর্ুম্মিে মচেনায় সবশ্বাসী একসট দল’ আপনাম্মদে দম্মল আম্মেন অম্মনক
বীে ুসক্তম্মর্ািা। স্বাধীনো সবম্মোধী জা ায়ােম্মক সাম্মে সনম্ময় আপনাো মকন বদনাম্ম ে
ভাগী হম্মচ্ছন। র্ুিাপোধীম্মদে পুনবযাসসে কম্মে আপনাো জনস েযন হাোম্মচ্ছন। োম্মদে
এই িচােণাে ফম্মল চােদীয় মজাম্মটে ঐম্মকযে স স্যা না হম্মলও সবএনসপে সকেু সকেু
ুসক্তম্মর্ািাে ম্মধয োে সবরূপ িসেসেয়া হম্ময়ম্মে। সবম্মশষ কম্মে োে সাংগঠন পর্যাম্ময়
সকন্তু সবএনসপ-জা ায়াে ঐম্মকযে ে ঐকয গম্মড় উম্মঠ নাই। োেদল ও োেসশসবম্মেে
ম্মধয ঐকয র্েটা সুদৃঢ় হওয়া উসচে সেল োে অভাব সেল। মর্ম্মহেু জা ায়াে ও
সবএনসপে ঐকয সুদুঢ় হম্মল োজনীসেম্মে সবএনসপ হম্মব সবসনসফসশয়ােী এবাং ি োে
লড়াইটা বেয াম্মন মর্ম্মহেু সবএনসপে সাম্মে োই একািম্মেে ইসুযম্মে জা ায়ােম্মক র্াম্ময়ল
কো সম্ভব হম্মল ো কার্যে সবএনসপম্মক মকাণঠাসা কেম্মেই সহায়ক হম্মব।
৯. ১৯৯১ সাম্মল জা ায়াম্মেে স েযম্মন সবএনসপ সেকাে গঠম্মনে পেও আওয়া ী লীগ
খুবই োজননসেক পসেপক্কোে সাম্মে এক পর্যাম্ময় জা ায়াম্মেে সাম্মে োজননসেক সখযো
গম্মড় মোম্মল। জা ায়াম্মেে স েযম্মন সেকাে গঠম্মনে পেও সবএনসপ জা ায়ােম্মক সাম্মে
ধম্মে না মেম্মখ আওয়া ী লীম্মগে সদম্মকই মঠম্মল মদয়। আওয়া ী লীগ অেযন্ত চােুম্মর্যে
সাম্মে জা ায়াে ও জােীয় পাসটযম্মক সাম্মে সনম্ময় র্ুগপৎ আম্মদালন গম্মড় েুম্মল এবাং
োজননসেকভাম্মব সবএনসপম্মক সবসচ্ছন্ন কম্মে মফম্মল। ফম্মল ১৯৯৬ সাম্মলে সনবযাচম্মন
জােীয়োবাদী ও ইসলা ী শসক্তে ম্মধয মকাম্মনা ধেম্মনে স ম্মোো হম্মে পাম্মেসন।
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জা ায়াে ৩০০ আসম্মনই সনবযাচন কম্মে। সনবযাচম্মনে ফলাফল সবম্মিম্মণ মদখা র্ায় খুবই
অল্প মভাম্মটে বযবধাম্মন সবএনসপ ও জা ায়াে ৫৮সট আসম্মন পোসজে হয়। র্সদ মকান
স ম্মোো হম্মো এবাং সবএনসপ ও জা ায়াম্মেে মভাট ভাগাভাসগ না হম্মো োহম্মল
মকানেম্ম ই আওয়া ী লীগ ১৯৯৬ সাম্মলে সনবযাচম্মনে পে সেকাে গঠন কেম্মে পােম্মো
না। ২০০১-এে সনবযাচম্মন সবএনসপ-জা ায়াে মজাট হবাে ফম্মল আওয়া ী লীম্মগে
সনবযাচম্মনে াধযম্ম ি োয় সফম্মে আসাে সবষয়সট সম্পূণযভাম্মব অসনসিে হম্ময় পম্মড়।
আে এ কােম্মণই আওয়া ী সোংকটযাঙ্ক এবাং োম্মদে শুভাকাঙ্ক্ষীো োজননসেক সবম্মবচনায়
র্ুিাপোধী ইসুয সা ম্মন সনম্ময় আম্মস।
১০. স সিয়া র্ুিাপোধীম্মদে সবচাম্মেে ইসুযসটম্মক এেটাই সা ম্মন এম্মনম্মে মর্, আওয়া ী
লীম্মগে পম্মি এই ইসুযম্মক সপম্মে মঠম্মল মদয়ােও মকাম্মনা উপায় মনই। িে সাাংবাসদক
সম্মম্মলম্মন মশখ হাসসনা বম্মলই মফম্মলসেম্মলন মর্, সবচাে মো জনগণই কম্মে সদম্ময়ম্মে
সনবযাচম্মনে াধযম্ম । সকন্তু ভােেীয় লসব, বা পিী ধ যহীন মগািী এবাং োম্মদে স েযক
স সিয়া র্ুিাপোধীম্মদে সবচাে ইসুযসটম্মক এ নভাম্মব হাইলাইট কম্মেম্মে মর্, সেকাে এ
বযাপাম্মে পদম্মিপ সনম্মে বাধয হম্ময়ম্মে। ম সনম্মফম্মস্টাম্মে এটা সেল। জােীয় সাংসম্মদ
সসিান্ত িস্তাব সহসাম্মব সেকাম্মেে শীষয হম্মলে অনাগ্রহ সম্মেও সাংসম্মদ িস্তাব পাস কো
এবাং ভােেীয় অম্মেয লাসলে সবসভন্ন সাংস্থাে িচােণাে ফম্মল মশষ পর্যন্ত ১৯৭৩ সাম্মলে
আন্তজযাসেক ট্রাইনুযনাল আইনসট সাংম্মশাধন কো, ট্রাইবুযনাম্মলে সবচােক, েদন্ত সট ,
িসসসকউটে ইেযাসদ সনম্ময়াগ দান এবাং সেকাম্মেে িীম্মদে বক্তৃো সববৃসেে াধযম্ম এই
ইসুযসটম্মক এ ন এক পর্যাম্ময় আনা হম্ময়ম্মে র্াম্মে মর্ মকানভাম্মবই মহাক র্ুিাপোম্মধে
সবচাে কো সেকাম্মেে জন্য এক অপসেহার্য সবষম্ময় পসেণে হম্ময়ম্মে।
১১. জা ায়াম্মেে বেয ান মনোো ১৯৭১ সাম্মল ২/৪ জন োড়া মকউই জা ায়াম্মেে
সদস্য সেম্মলন না, োো সশস্ত্রবাসহনীম্মে সেম্মলন না, সেকাম্মেে মকাম্মনা পর্যাম্ময়েও
দাসয়ত্বশীল মলাক সেম্মলন না, বা অস্ত্র হাম্মে সনম্ময় র্ুম্মিও অাংশ মননসন। এসব সবষয়
আওয়া ী লীগ মনোোও জাম্মনন। সকন্তু োজনীসে এ সন এক সজসনস র্াম্মে ি োে
স্বাম্মেয অম্মনক সকেুই কেম্মে হয়। জা ায়াম্মেে মনেৃবৃদম্মক র্ুিাপোধী সহসাম্মব িচােণা
চাসলম্ময় স সিয়া ট্রায়াল ইম্মো ম্মধযই সম্পন্ন হম্ময় সগম্ময়ম্মে। স েযা িসেম্মবদন মেম্মপ
োম্মদে সবরুম্মি গণহেযা, খুন, ধষযণ, লুটেোজ ও অসিসাংম্মর্াম্মগে স েযা া লা সাজাম্মনা
হম্মচ্ছ। সবসভন্ন স েযা া লায় মগ্রফোে কোে পে আন্তজযাসেক ট্রাইবুযনাল
মবআইনীভাম্মব জা ায়াম্মেে পাাঁচজন শীষয মনোম্মক আটক োখাে কো মর্াষণা কম্মেম্মে।
স েযা া লায় মগ্রফোে কোে পে ৭৩-এে েোকসেে আন্তজযাসেক ট্রাইবুযনাল এম্মক্টে
সবসধ নেুন কম্মে সাংম্মশাধন কম্মেম্মে। ১৯৭০-এে এই েোকসেে আইনসট একসট কাম্মলা
আইন। এই আইম্মন সািয ি াম্মণে মকান িম্ময়াজন মনই। সববাদীে ম ৌসলক অসধকাে
এই আইম্মন সাংেিণ কো হয়সন। সাংসবধাম্মনে ম ৌসলক অসধকাে খবয কম্মে আইনসট
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এ নভাম্মব দেসে কো হম্ময়ম্মে র্াম্মে (সাংসবধাম্মনে িে সাংম্মশাধনীে াধযম্ম ) সেকাে
মর্ মকান মলাকম্মক মগ্রফোে কম্মে সবচাম্মেে নাম্ম িহসন কম্মে শাসস্ত সদম্ময় সদম্মে পাম্মে।
১২. ইম্মো ম্মধযই সেকাে দলীয় মলাকম্মদেম্মক ট্রাইবুযনাম্মলে সবচােক, িসসসকউটে এবাং
েদন্তকােী সাংস্থাে সদস্য সহসাম্মব সনম্ময়াগ সদম্ময়ম্মে। এসব মলাক ইম্মো ম্মধযই
জা ায়াম্মেে মগ্রফোেকৃে কম্ময়ক মনোে মজলা এবাং সনবযাচনী এলাকা র্ুম্মে এম্মস
স সিয়ায় স েযা সববৃসে সদম্ময় বম্মলম্মে মর্ জা ায়াে মনোম্মদে সবরুম্মি অম্মনক
হেযাকাম্মণ্ডে সািী পাওয়া সগম্ময়ম্মে। এই ট্রাইবুযনাল গঠনই কো হম্ময়ম্মে োজননসেক
িসেপিম্মক িসেগ্রস্ত কোে জন্য। োোড়া সেকাে মর্ সব সনবযাচনী অসেকাে কম্মেসেল
োে মকাম্মনাটাই পূেণ কেম্মে পাম্মেসন। সিাস-হেযা, ধষযণ অপোধ ও দুনযীসে াো
োসড়ম্ময় সগম্ময়ম্মে। সেকাে দলীয়ম্মদে চাাঁদাবাসজ, মটটিােবাসজ, দখলবাসজ, চাকসে
বাসণজয, ভসেয বাসণজয, দুনযীসে অেীম্মেে সকল মেকিয োসড়ম্ময় সগম্ময়ম্মে। চাল, িাল,
মেলসহ সনেযিম্ময়াজনীয় দ্রবয ল
ূ য নাগা হীনভাম্মব মবম্মড় চলম্মে। ি োসীনম্মদে িশ্রয়
ও েেোয়ায় ইভসটসজাং সা াসজক বযসধম্মে পসেণে হম্ময়ম্মে। সেকােী দল সনম্মজোই
খুনাখুসন কেম্মে এবাং ি োে দাপম্মট সবম্মোধী দলম্মক অম্মনক জায়গায় হা লা কেম্মে
এবাং সবম্মোধী দম্মলে মনো-ক যীম্মদে হেযা কেম্মে। সেকাে স েযক সিাসীম্মদে ৃেুযদণ্ড
ওক্যফ কম্মে ুসক্ত সদম্ময় সদম্মচ্ছ। োজননসেক হয়োসন ূলক া লা আখযাসয়ে কম্মে
ি োসীন আওয়া ী লীম্মগে মনো-ক যীম্মদে সবরুম্মি দাম্ময়ে কো ১০ হাজাম্মেে অসধক
া লা িেযাহাে কম্মে সনম্ময়ম্মে। মদম্মশে জন্য সকেু কেম্মে না পােম্মলও ট্রানসজট,
বদেসহ িসেম্মবশী মদশম্মক সকল সুম্মর্াগ-সুসবধা দান কোে বযবস্থা কম্মেম্মে এবাং
জােীয় স্বােয সবম্মোধী চুসক্ত সম্পাদন কম্মেম্মে ি োয় সটম্মক োকাে জন্য। এ োবস্থায়
জনগম্মণে দৃসষ্টম্মক সভন্ন খাম্মে িবাসহে কোে জন্য এবাং মদম্মশ র্াম্মে কার্যকে আম্মদালন
গম্মড় উঠম্মে না পাম্মে মস জন্য জা ায়ােম্মক মনেৃত্বশূন্য কোে জন্য েোকসেে
র্ুিাপোধীম্মদে সবচাম্মেে িহসন কেম্মে। ফম্মল জা ায়াে একটা কসঠন চযাম্মলম্মেে
ুম্মখা ুসখ।
১৩. এই পসেসস্থসেম্মে কী হম্মে পাম্মে? জা ায়াম্মেে কেণীয় কী?
এক. সেকাম্মেে আম্মো সেনবেে স য় আম্মে। এই স ম্ময়ে ম্মধযই মর্ মকাম্মনাভাম্মব
িহসম্মনে সবচাে কম্মে জা ায়াম্মেে মনেৃস্থানীয় বযসক্তম্মদে শাসস্ত সদম্মে পাম্মে।
জা ায়াম্মেে ক যী ও শুভাকাঙ্ক্ষীম্মদে র্াবম্মড় মদয়াে জন্য ৃেুযদণ্ডও সদম্মে পাম্মে এবাং
অম্মনকম্মক র্াবজ্জীবন কাোদণ্ড সদম্মে পাম্মে। আবাে সম্ভাবনা য় জা ায়াে মনোম্মদে
সনসবযাচম্মন দাাঁড়াম্মনাে অম্মর্াগয মর্াষণা কেম্মে পাম্মে এবাং এ নসক োম্মদে স্থাবে অস্থাবে
সম্পসি বাম্মজয়াপ্ত কেম্মে পাম্মে। আদালম্মেে োম্ময়ে অর্ুহাম্মে জা ায়ােম্মক সনসষি
কেম্মে পাম্মে অেবা মেসজম্মেশন বাসেল কেম্মে পাম্মে।
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দুই. সবচাে িসেয়া দীর্যাসয়ে কম্মে পেবেযী সনবযাচন পর্যন্ত সনম্ময় মর্ম্মে পাম্মে। জা ায়াে
মনোম্মদে সবরুম্মি িচােণা চাসলম্ময় োম্মদে ভাব র্যাদা খে কম্মে সনবযাচনী োজনীসেম্মে
জা ায়ােম্মক একসট অকার্যকে দম্মল পসেণে কেম্মে পাম্মে।
চেে. একটা পর্যাম্ময় সগম্ময় আন্তজযাসেক চাম্মপে কো বম্মল এবাং বেবন্ধু মর্ম্মহেু ি া
কম্মেসেম্মলন আওয়া ী লীগ ি া কেম্মে জাম্মন বম্মল মর্াষণা সদম্ময় ি া কম্মে জােীয়
ঐম্মকযে িাক সদম্মে পাম্মে।
িার. জা ায়ােম্মক সবএনসপ মজাট েযাগ কোে জন্য চাপ সদম্মে পাম্মে এবাং এে সবসন ম্ময়
সবচাম্মেে সবষয়সট সশসেল কোে িস্তাব সদম্মে পাম্মে।
ম াোকো হম্মলা সবষয়সট মর্ভাম্মবই উপসাংহাে টানা মহাক না মকন োম্মে জা ায়াে
োজননসেকভাম্মব িসেগ্রস্ত হম্মব এবাং এম্মে মকাম্মনা সম্মদহ মনই। র্সদ সেকাম্মেে বেয ান
মর্াষণা অনুর্ায়ী সবচােকার্য চম্মল োহম্মল জা ায়াে র্ুিাপোধীম্মদে দল সহসাম্মব
মদম্মশসবম্মদম্মশ সচসিে হম্ময় র্াম্মব। স সিয়া ইম্মো ম্মধযই জা ায়ােম্মক র্ুিাপোধীম্মদে দল
বাসনম্ময় মফম্মলম্মে। সবচাে না কম্মে সেকাে র্সদ ুসক্তদান কম্মেও মদয় োেপেও স্বাধীনো
সবম্মোধী এবাং র্ুিাপোধী সহসাম্মব মর্ কাসল া মলপন কম্মে মদয়া হম্ময়ম্মে ইম্মো ম্মধযই, মস
কােম্মণ মদম্মশে জনগণ সক স্বাচ্ছম্মদ জা ায়াম্মেে িসে আস্থা আনম্মব? সকাংবা সবশাল
ধ যহীন শসক্ত োো জা ায়ােম্মক ম ম্মন সনম্মব বা জা ায়াে োষ্ট্রি ো দখল করুক অেবা
োজনীসেম্মে গুরুত্বপূণয অবস্থাম্মন আসুক এটা সক োো চাইম্মব? নেুন িজম্মেে সা ম্মন
জা ায়ােম্মক মর্ভাম্মব িশ্নসবি কো হম্ময়ম্মে োম্মে জা ায়াে সক বৃহিে জনোে আস্থা
অজযন কেম্মে পােম্মব?
১৪. পসেসস্থসে র্াই মহাক বেয ান সেকাে ি োয় োকা অবস্থায় জা ায়াম্মেে
মগ্রফোেকৃে মনেৃবদ
ৃ
ুসক্ত পাম্মবন না এটা ম াটা ুসট সনসিে। সা ম্মনও সনবযাচম্মন মর্
সেকাে পসেবেযন হম্মবই এ নসট সনসিে কম্মে বলা র্ায় না। র্সদ সেকাে পসেবেযন হয়
েবুও নেুন সেকাে জা ায়াম্মেে সাম্মে কী আচেণ কেম্মব ো সনসিে নয়। বেয ান
সেকাে মো জা ায়ােম্মক িচণ্ড চাম্মপে ম্মধয মেম্মখম্মে। জা ায়ােম্মক স্বসস্তে সাম্মে মকান
ক যসূচী পালন কেম্মে সদম্মচ্ছ না। োজপম্মে না ম্মে সদম্মচ্ছ না। োেসশসবেম্মক সনসবযম্মর্
কাজ কেম্মে সদম্মচ্ছ না। কম্ময়কশে জা ায়াে-সশসবে মনোক যী এখনও কাোগাম্মে।
জা ায়াে বা সশসবে মকাোও র্ম্মোয়া দবঠক কেম্মলও পুসলশ মসই দবঠকম্মক মগাপন
দবঠক আখযা সদম্ময় মগ্রফোে অবযাহে মেম্মখম্মে।
ইসলা ী বইপুস্তকম্মক সজহাদী ও জসে বই বম্মল পেপসেকায় খবে সদম্মচ্ছ। মজএ সব,
হােকােুল মজহাদ ও লস্কম্মে দেম্ময়যবাে সাম্মে জা ায়াম্মেে সম্পকয এবাং জা ায়াে
মদশবযাপী সিাসী েৎপেো চালাম্মনাে ষড়র্ম্মি সলপ্ত এ নসব স েযা ও সভসিহীন খবে
অহেহ িচাে কেম্মে স সিয়াে একসট অাংশ। সেকাম্মেে িীোও জা ায়াম্মেে সবরুম্মি

cwiewZ©Z †cÖÿvc‡U bZzb Kg©‡KŠkj MÖnY mg‡qi `vex | 39
সিাসী েৎপেোয় স েযা ও উম্মেে ূলক সববৃসে িদান কেম্মে এবাং সবসটসভসহ
সাংবাদপম্মেও ো বযাপকভাম্মব িচাে কেম্মে। িকাম্মেই জা ায়ােম্মক সন ূযল ও খে
কোে হুাংকাে মদয়া হম্মচ্ছ। সেকাে ও োে স েো বাস্তম্মবই জা ায়ােম্মক খে কেম্মে
চায়।
১৫. এই উদ্ভুে পসেসস্থসেম্মে জা ায়াম্মেে সা ম্মন কী পে বা মকৌশল োকম্মে পাম্মে ো
সনম্ময় গভীেভাম্মব সচন্তাভাবনাে িম্ময়াজন আম্মে।
এক. একসট ক যপিা এই হম্মে পাম্মে মর্, মদসখ মশষ পর্যন্ত কী হয় বা জা ায়াম্মেে ভাম্মগয
কী র্ম্মট। মর্ অবস্থায় সেলা মস অবস্থাম্মেই অম্মপিা কেম্মে োসক। র্সদ জা ায়াম্মেে
নাম্ম কাজ কো সেকাে বন্ধ কম্মে মদয় োহম্মল েখন মদখা র্াম্মব কী কো র্ায়। সেকাে
বন্ধ কম্মে মদয়াে আম্মগ সনম্মজো বন্ধ কো সঠক নয়।
দুই. মর্ম্মহেু োজননসেকভাম্মব োষ্ট্রীয় শসক্ত জা ায়ােম্মক লিযবস্তু বাসনম্ময়ম্মে, মর্ম্মহেু
জা ায়ােম্মক স্বাধীনো সবম্মোধী এবাং র্ুিাপোধীম্মদে দল সহসাম্মব সচসিে কম্মে দলসটম্মক
িশ্নসবি কম্মেম্মে, মর্ম্মহেু একম্মশ্রণীে মলাম্মকে ম্মধয জা ায়াে সম্পম্মকয সেজাম্মভযশন
আম্মে, ভুল ধােণা আম্মে, মনসেবাচক ধােণা আম্মে, মর্ম্মহেু বেয ান জা ায়াম্মেে মনেৃবদ
ৃ
দম্মলে মলাকম্মদে সনকট জনসিয় ও সনম্মদযাষ হম্মলও োম্মদে ভাব র্যাদাম্মক দারুণভাম্মব
িসেগ্রস্ত কো হম্ময়ম্মে এবাং মর্ম্মহেু এক ধেম্মনে মলাম্মকে াম্মে জা ায়াে না টাে িসেই
এলাসজয আম্মে এবাং পিান্তম্মে জা ায়াম্মেে িসে আস্থা োম্মখ এবাং জা ায়াম্মেে সেো ও
আন্তসেকোে কােম্মণ জা ায়ােম্মক ভাম্মলাবাম্মস এ ন একসট জনম্মগািীও মদম্মশ আম্মে
র্াম্মদে সাংখযা মনহাম্ময়ে ক নয় এইসব সা সগ্রক সবম্মবচনায় মেম্মখ জা ায়াম্মেে
আম্মদালম্মনে মকৌশল পসেবেযন কো স ম্ময়ে দাবী।
জা ায়াে মর্ভাম্মবই আম্মে োক্যক েম্মব একসট নেুন োজননসেক প্লাটফ য গম্মড় মোলা
এবাং ধ যহীনোে মর্ সয়লাব আসম্মে োে সবরুম্মি সফল িসেম্মোধ গম্মড় মোলা এবাং
বযাপকসভসিক সা াসজক আম্মদালন গম্মড় মোলা। জা ায়াম্মেে পি মেম্মক সসিান্ত সনম্ময়
সপেম্মন মেম্মক একসট সাংগঠন গম্মড় মোলা। অন্যোয় জা ায়াম্মেে মলাকম্মদে সনকট
গ্রহণম্মর্াগয হম্মব না।
েৃেীয় সবকল্প হম্মচ্ছজা ায়াম্মেে মর্সব মনেৃবৃদম্মক ১৯৭১ সাম্মলে সাম্মে সম্পৃক্ত কম্মে স েযা িচােণা
চালাম্মনা হম্মচ্ছ জা ায়াম্মেে মনেৃত্ব মেম্মক োম্মদে সকম্মলেই সম্মে দাাঁড়াম্মনা এবাং সম্পূণয
সনউ মজনাম্মেশন সনম্ময় জা ায়াে গঠন কো। নেুন মনেৃম্মত্বে হাম্মে জা ায়ােম্মক েুম্মল
মদয়া এবাং মর্ম্মহেু ১৯৭১ সাম্মলে ভূস কাে কােম্মণ অন্যায়ভাম্মব জা ায়াম্মেে উপে
জুলু কো হম্মচ্ছ োই এম্মদম্মশ ইসলা ী আম্মদালম্মনে অগ্রর্াো অবযাহে োখা এবাং
গসেশীল কোে স্বাম্মেয বেয ান মনেৃত্ব র্সদ সম্মে দাাঁড়ান োহম্মল ইসলাম্ম ে দুশ নম্মদে
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বলাে কী োকম্মব? েম্মব ইসলাম্ম ে জন্য র্াোই কাজ কেম্মব োম্মদে সবরুম্মি অধাস যক
ও ধ যহীন শসক্তে অসভম্মর্াম্মগে মকান অভাব হম্মব না।
১৬. এখাম্মন উম্মেখয মর্, ইসলা ী োেসশসবে নেুন সাংগঠন হবাে কােম্মণই এেদূে
অগ্রসে হম্মে মপম্মেম্মে। পুেম্মনা মকান সাংগঠন হম্মল সবশ্বসবদযালয়গুম্মলাম্মে কাজ কোেই
সুম্মর্াগ মপম্মো না। োেসশসবে মর্ম্মহেু ইসলা ী আম্মদালম্মনে িধান সেেুসটাং মসটটাে
োই সশসবেম্মকও সবেসকযে কম্মেম্মে ধ যহীন শসক্ত। সশসবম্মেে অগ্রর্াোয় আসধপেযবাদী
ও সাম্রাজযবাদী মগািী মবশী আেসঙ্কে। সশসবম্মেে নাম্ম ও চলম্মে লাগা হীন স েযাচাে।
োেম্মদে ম্মধয আে মর্সব সাংগঠন আম্মে োম্মদে হাম্মে মকাম্মনা আদশয মনই। ি োসীন
বা ি োয় মর্ম্মে আগ্রহী দম্মলে ও বযসক্তসবম্মশম্মষে মলজুড়বৃসি োড়া ওসব োে
সাংগঠম্মনে জাসেম্মক মদবাে ে সকেু মনই। চাাঁদাবাসজ, মটটিােবাসজ, দখল বাসণজয, ভসেয
বাসণজয, সসট বাসণজয ওসব সাংগঠম্মনে জীবনীশসক্ত। উেি বযসক্তপূজাে মর্ োজননসেক
সাংস্কৃসে চলম্মে ো মেম্মক মদশম্মক উিাে কেম্মে হম্মল আদসশযক োজনীসেে মকাম্মনা
সবকল্প মনই।
োজননসেক সবকল্প সন্ধাম্মনে পাশাপাসশ োে অাংগম্মনও পসেবেযম্মনে সচন্তা কেম্মে হম্মব।
োেম্মদে োজনীসে ুখী সভা ও োজননসেক দম্মলে মলজুড়বৃসি মেম্মক মবে কম্মে আনম্মে
হম্মব। জ্ঞান চচযা, ম ধাে সবকাশ, মখলাধুলা, স্বাস্থয সম্মচেনো, মসস নাে, সসম্মম্পাসজয়া ,
সবেকয িসেম্মর্াসগো, উন্নে দনসেকো ও চসেে গঠম্মনে উপে অসধকেে গুরুত্ব আম্মোপ
কেম্মে হম্মব। মলজুেবৃসিে োজনীসে, মনশা ও াদকম্মক ‘মনা’ বলম্মে হম্মব।
১৭. জা ায়াম্মেে সা ম্মন মর্ সেনসট সবকম্মল্পে কো আস উম্মেখ কম্মেসে আ াে ম্মে
িজ্ঞাে পসেচয় হম্মব র্সদ সদ্বেীয় সবকল্পসট গ্রহণ কো হয়। জা ায়াে মর্ম্মহেু ৬০ বেম্মেে
অসধককাল মেম্মক এম্মদম্মশ কাজ কেম্মে এবাং মদম্মশে ক পম্মি ১০% জনগম্মণে একসট
স েযন জা ায়াম্মেে িসে আম্মে োই এ ন সকেু কো সঠক হম্মব না র্াম্মে জা ায়াম্মেে
অব ূলযায়ন কো হয়। কােণ বাাংলাম্মদম্মশ ইসলা ী োজনীসেে মর্ একটা অবস্থান সৃসষ্ট
হম্ময়ম্মে ো জা ায়াম্মেে আম্মদালম্মনেই ফসল। জা ায়াম্মেে সাম্মে অম্মনক ানুম্মষে
একটা আম্মবম্মগে সম্পকয েম্ময়ম্মে এবাং জা ায়াম্মেে িবীণ মনোক যীোই জা ায়ােম্মক
এই পর্যাম্ময় আনাে বযাপাম্মে একটা অসাধােণ ভূস কা পালন কম্মেম্মেন। োম্মদে
আন্তসেকো এবাং সেোে ফম্মলই জা ায়াে বাাংলাম্মদম্মশে সবচাইম্মে বড় ইসলা ী
দম্মলে র্যাদা লাভ কম্মেম্মে। জা ায়াে র্সদ একসট োজননসেক প্লাটফ য কোে সসিান্ত
গ্রহণ কম্মে োে সপেম্মন সবযািক শসক্ত সনম্ময়াসজে কম্মে এবাং মসই সাম্মে সা াসজক
আম্মদালন গম্মড় েুলম্মে র্ত্নবান হয় োহম্মল মসই প্লাটফ ম্ময ক োজননসেকভাম্মব সোসসে
আে ণ কেম্মে পােম্মব না মকউ।
১৮. জা ায়াম্মেে র্ে বদনা ই ধ যহীন শসক্ত করুক না মকন জা ায়ােম্মক অগ্রাহ্য কম্মে
মকান সকেু কো সসঠক হম্মব না। পসেবসেযে পসেসস্থসেম্মে মকৌশল অবলম্বন কোে সসিান্ত
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জা ায়ােম্মকই সনম্মে হম্মব। সচন্তাে সবভ্রাসন্ত সৃসষ্ট হম্মে মদয়া র্াম্মব না। ১৯৪১ সাম্মল
পাসকস্তান আম্মদালন র্খন বলম্মে মগম্মল েুম্মে উম্মঠম্মে, লাম্মহাে িস্তাব গৃহীে হম্ময়ম্মে
মগাটা ভােেবম্মষযে ুসল ানো একসট স্বাধীন আবাসভূস ে দাবীম্মে ঐকযবি ও মসাচ্চাে
মসই স য় নেুন একসট দল জা ায়াে িসেসিে হয়। ১৯৪৭ সাম্মলে ভােে সবভাম্মগে
আম্মগ কম্ময়কসট আঞ্চসলক সম্মম্মলম্মনে াধযম্ম সবভক্ত ভােম্মে জা ায়াম্মেে ক যপিা সক
হম্মব মস বযাপাম্মে পূবায ম্মিই ইসেে িদান কো হয়। জা ায়াম্মেে িসেিাো সনম্মজ
সকেুসাংখযক সদস্যসহ পাসকস্তান চম্মল আসম্মলও জা ায়াম্মেে একসট বড় অাংশ ভােম্মেই
মেম্মক র্ান। োো মসখাম্মন এক ধেম্মনে ক যসূচী সনম্ময় কাজ কম্মে র্ান। সকন্তু পাসকস্তাম্মন
জা ায়াে োে ক যসূচীম্মে দবপ্লসবক পসেবেযন আম্মন। জা ায়াে োজননসেক েৎপেোয়
অাংশ গ্রহম্মণে সসিান্ত মনয়। অেযাৎ জা ায়াম্মেে ক যপিায় সবোট পসেবেযন আনা হয়।
এক স য় জা ায়াে আইনজীবম্মদেম্মক সদস্য কেম্মো না। সকন্তু মকৌশল বদলাম্মনা হয়
এবাং বাস্তবোে দাবী ম ম্মন সনম্ময়ই আইনজীবীম্মদে দম্মলে সদস্য কো হয়। িচসলে
সনবযাচম্মন জা ায়াে অাংশ সনম্মো না এ নসক মভাটও সদে না। ভােেীয় জা ায়াে এখনও
সনবযাচম্মন অাংশ মনয় না। শুধু াে ইসদো গান্ধী কেৃযক জরুেী অবস্থা জােীে জােীয়
মিসিম্মে জা ায়াম্মেে সদস্যম্মদে মভাট মদয়াে অনু সে দান কো হম্ময়সেল। কাশ্মীে
জা ায়াে সহন্দুস্থান জা ায়াে মেম্মক আলাদা অেযাৎ স্বাধীন জা ায়াে হওয়ায় োো
সনবযাচম্মন অাংশ সনম্ময় োম্মক। এক স য় জা ায়াে োে রুকন োড়া কাউম্মক সনবযাচম্মন
ম্মনানয়ন সদে না। এখন এই নীসেে পসেবেযন কো হম্ময়ম্মে। রুকন োড়াও ম্মনানয়ন
মদয়া হয় এখন। সহলাম্মদেম্মক সাংসম্মদ পাঠাম্মনাে সসিান্তও সনম্ময়ম্মে। এ নসক সনবযাচম্মন
সহলাম্মদেও ম্মনানয়ন দান কম্মেম্মে। সবগে উপম্মজলা সনবযাচম্মন ২৪ জন সহলা িােযী
সেল জা ায়াম্মেে, এে ম্মধয ১২ জন সনবযাচম্মন সবজয়ী হম্ময়ম্মেন। জা ায়াে সনবযাচনী
িচােণা সাম্মে িােযীে েসব বযবহাে কেম্মো না। এখন েসব বযবহাে কেম্মে। গঠনেি
সাংম্মশাধন কম্মে অ ুসসল ম্মদে জা ায়াম্মেে সদস্য হবাে পম্মে বাধা দূে কো হম্ময়ম্মে।
এখন একজন অ ুসসল ও চাইম্মল জা ায়াম্মেে সদস্য হম্মে পােম্মবন। জা ায়াম্মেে
সহলা সদস্যম্মদে জসলম্মশ শূোে সদস্য সহসাম্মব অন্তভুযক্ত কম্মে মনয়া হম্ময়ম্মে। এসবই
কো হম্ময়ম্মে িম্ময়াজন, স ম্ময়ে দাবী এবাং বাস্তবোে আম্মলাম্মকই আম্মদালনম্মক এসগম্ময়
সনম্ময় র্াবাে জন্য।
১৯. জা ায়াে বেয ান স ম্ময় মর্ ধেম্মনে চযাম্মলম্মেে ুম্মখা ুসখ হম্ময় সগম্ময়ম্মে োম্মে গা
মেম্মড় বম্মস না মেম্মক সবকল্প পম্মেে সন্ধান কো সহক ে ও দূেদৃসষ্টে দাবী। এটা মকাম্মনা
ধেম্মনে সবচুযসে নয়। বোং আম্মদালম্মনে ে সবকাম্মশে ধাোম্মেই নেুন মকৌশল অবলম্বন
কো। এম্মিম্মে স সম্মেে ইখওয়াম্মনে কো সবম্মবচনা কেম্মল মদখা র্াম্মব মর্ ইখওয়ান
পুনরুজ্জীসবে না কম্মেও োো অন্যদল বা স্বেিভাম্মব সনবযাচন কেম্মেন। ইখওয়ান নাই
অেচ ইখওয়ান আম্মে। দধম্মর্যে সাম্মেই োো কাজ কম্মে র্াম্মচ্ছন এবাং সনবযাচনও কেম্মেন।
জদযাম্মন ইখওয়ান িশাসম্মনে সাম্মে ম াটা ুসট সহনশীলো বজায় মেম্মখ মসখানকাে
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োজনীসে ও সনবযাচম্মন ভূস কা পালন কম্মে র্াম্মচ্ছ। এককোয় োো মকায়াসলশন
সেকাম্মেও অাংশ সনম্ময়সেম্মলন।
আলম্মজসেয়ায় ইখওয়াম্মনে মনেৃত্ব ূল ইখওয়ান মেম্মক আলাদা হম্ময় সগম্ময় ইসলাস ক
ফ্রটট গঠন কম্মে কাজ কেম্মেন। ইম্ময়ম্ম ম্মন ট্রাসিশনাল ইসলা পিীম্মদে সাম্মে সনম্ময় আলইসলাহ পাসটয গঠন কম্মে মসখাম্মন কাজ কেম্মেন। এককোয় মকায়াসলশন সেকাম্মেও
সেম্মলন। সকেুসদন আম্মগ মকায়াসলশন মেম্মক মবে হম্ময় এম্মসম্মেন। েম্মক্কাম্মে জাসস্টস
এটি মিম্মভলপ যাটট পাসটয না সদম্ময় কাজ কেম্মেন। এখন িধান সবম্মোধী দল সহসাম্মব
আম্মেন। সা ম্মনে সনবযাচম্মন আেও ভাম্মলা কোে কো। সুদাম্মন ইসলাস ক ুভম্ম টট অব
সুদান নাম্ম মজনাম্মেল হাসান আল বসশম্মেে সাম্মে মজাট গঠন কম্মে সেকাে পসেচালনা
কেম্মেন। অবে একজন সসসনয়ে মনোে সাম্মে োম্মদে েনদ্বেো েম্ময়ম্মে এবাং সেসন
সেকাম্মেে বাইম্মে আম্মেন। সেসন হম্মলন সাম্মবক িধান িী ি. হাসান েুোবী।
েুেম্মস্ক ইসলা ী আম্মদালন বাে বাে না পসেবেযন কম্মেম্মে। সাম্মবক িধান িী
নাজ ুসেন আেবাকাম্মনে সাম্মে েপােযকয সৃসষ্ট হওয়ায় সদ্বধাসবভসক্ত আসাে পেও
জাসস্টস এটি মিম্মভলপম্ম টট পাসটয, র্াম্মক বলা হয় এম্মক পাসটয, োো সেকাে গঠন কম্মে
সাফম্মলযে সাম্মে মদশ চালাম্মচ্ছ আব্দুোহ গুল এবাং সেম্মসপ োইম্ময়প এেম্মদাগাম্মনে
(েজব দেয়ব এেম্মদায়ান) মনেৃম্মত্ব। সকন্তু সপেন মেম্মক শসক্ত ও স েযন মর্াগান সদম্ময়
র্াম্মচ্ছ সাঈদ বসদউজ্জা ান নুেসীে নূে জা ায়াম্মেে মলাম্মকো। সাম্প্রসেক মেফাম্মেটিাম্ম
এম্মক পাসটয জয়লাভ কোে পে িধান িী এেম্মদাগান ফম্মেহ উোহ গুম্মলনম্মক আন্তসেক
ধন্যবাদ জাসনম্ময়ম্মেন। এই ফম্মেহ উোহ গুম্মলন হম্মলন সাঈদ নুেসীে িসেসিে
আম্মদালম্মনে মনো। বলম্মে মগম্মল পদযাে অন্তোল মেম্মক েুেম্মস্কে ইসলা ী আম্মদানম্মক
এসগম্ময় সদম্মচ্ছন। ইম্মদাম্মনসশয়া ও ালম্ময়সশয়াম্মেও ইসলা ী আম্মদালন পসেবসেযে
মিিাপম্মট োম্মদে ক যপিা ও মকৌশল গ্রহণ কম্মেই এসগম্ময় চলম্মে। সুেোাং বেয ান
সাংকট সসন্ধিম্মণ এম্মস বাাংলাম্মদম্মশে জন্যও একসট সুম্মর্াগ সৃসষ্ট হম্ময়ম্মে আম্মদালনম্মক
একসট নেুন অধযাম্ময় সনম্ময় র্াওয়াে।
২০. মর্ম্মহেু স্বাধীনোে সবম্মোসধো ও র্ুিাপোম্মধে স েযা অসভম্মর্াগ এম্মন সম্ভাবনা য়
একসট ইসলা ী আম্মদালনম্মক গলাসটম্মপ হেযা কোে অপম্মচষ্টা কো হমচ্ছ, এবাং মর্ম্মহেু
সবষয়সট আ ো স ট াট কেম্মে পাসেসন অেবা এই োজননসেক সবম্মোধসট সনেসন কেম্মে
পাসেসন, মর্ম্মহেু আ ো অম্মনম্মকই ম্মন কম্মেসেলা এটা এক স য় এ সনম্মেই মশষ হম্ময়
র্াম্মব, মর্ম্মহেু আ াম্মদে অম্মনম্মকে সচন্তাে গসটি অসেে কম্মে এটাম্মক একসট জ্বলন্ত ইসুয
সহসাম্মব আ াম্মদে সবরুম্মি বযবহাে কো হম্মচ্ছ, মর্ম্মহেু সেকােও এ সবষম্ময় অবেই একটা
সকেু কেম্মে বিপসেকে এবাং মর্ম্মহেু সকেু না হম্মলও দল ও মনেৃম্মত্বে ভাব র্যাদা ধুলায়
লুসিে হম্ময়ম্মে এবাং জন ম্মন এক ধেম্মনে মনসেবাচক ধােণা সৃসষ্ট কো হম্ময়ম্মে, মসম্মহেু
সা সগ্রক সবম্মবচনায় নেুন ক যপিা ও ক যম্মকৌশল সনধযােণ কো স ম্ময়ে অসনবার্য দাবী।
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আ ো র্সদ নেুন ক যম্মকৌশল গ্রহম্মণ বযেয হই ইসেহাস আ াম্মদে ি া কেম্মব না এবাং
আ ো ইসেহাম্মসে কাম্মে দায়ী হম্ময় র্াম্মবা। কােণ এক সবপুল সাংখযক ানুম্মষে াম্মে
আ ো আশাবাদ জাসগম্ময়সেলা । আ াম্মদে আম্মদালম্মনে সাম্মে লি লি ানুষ
একািো মর্াষণা কম্মেম্মেন। আ াম্মদে োে্ে েরুণম্মদে সবোট এক কাম্মফলা জীবন
সদম্ময়ম্মে, শহীদ হম্ময়ম্মে, পেু হম্ময়ম্মে, অম্মনম্মক োম্মদে জীবন ও মর্ৌবন এই পম্মে সনঃম্মশষ
কম্মে সদম্ময়ম্মে।
সুেোাং এক নম্বে মর্ সবকল্প উম্মেখ কো হয়ম্মে মসভাম্মব হাল মেম্মড় সদম্মল আ ো অেবয
ি াসণে হম্মবা। েখন স য় চম্মল র্াম্মব। সুেোাং স য় োকম্মেই আ াম্মদে সেকয হম্মে
হম্মব। সেন নম্বে মর্ সবকম্মল্পে উম্মেখ কম্মেসে মসটাও স াধান নয়। শুধু স্থানীয় অধাস যক
শসক্ত নয় বোং আন্তজযাসেক ধ যহীন শসক্তও আ াম্মদে জন্য বড় অন্তোয়। োোও ওৎ
মপম্মে আম্মে সকভাম্মব আ াম্মদে অগ্রর্াো রুম্মখ মদয়া র্ায়। আে এ কােম্মণই এই সবকল্প
পিা এখন আ াম্মদে জন্য খুব সহায়ক হমব না। বৃহিে জনম্মগািীে আস্থা অজযম্মনে
সদকটা সা ম্মন মেম্মখই মকৌশল সনধযােণ কেম্মে হম্মব।
২১. পসেস্থসে খুব নাজুক। সনম্ম যাহ ও সনেম্মপিভাম্মব সচন্তাভাবনা কেম্মে হম্মব। সনম্মজম্মক
সম্পৃক্ত কম্মে সচন্তা কেম্মল স স্যাে স াধান হম্মব না। আপােদৃসষ্টম্মে জা ায়াম্মে ভােন
সৃসষ্ট হম্ময়ম্মে এ নসট ম্মন হম্মলও িসেে সকেু মনই। বোং মহক ম্মেে খাসেম্মে মে ন
একটা সকেু কম্মে হম্মলও নেুন আম্মদালন দাাঁড় কোম্মনাে েুাঁসক গ্রহণ কো উসচে।
এক: বাাংলাম্মদম্মশে সাংসবধান সা ম্মন মেম্মখ মর্ ধেম্মনে সাংগঠন হম্মল মকাম্মনা িশ্ন োকম্মব
না মস ধেম্মনে সাংগঠন কেম্মে হম্মব। এম্মিম্মে ন্যায়সবচাে এবাং সুশাসন কাম্ময় ম্মক
অবলম্বন কেম্মে হম্মব। এম্মক পাসটযে গঠনেি এবাং ম সনম্মফম্মস্টাে দৃষ্টান্ত সা ম্মন মেম্মখ
দম্মলে গঠনেি দেসে কেম্মে হম্মব। েম্মব োম্মদে গঠনেি ও ম সনম্মফম্মস্টাম্মে অম্মনক সকেু
পুনোবৃসি আম্মে এবাং মবশ দীর্যও বম্মট। ওটাম্মক সাংম্মিপ কম্মে বাাংলাম্মদম্মশে মিিাপট
সা ম্মন এম্মন র্োসম্ভব সাংসিপ্ত ও চুম্বক সবষয়গুম্মলা সসন্নম্মবসশে কেম্মে হম্মব। জনগম্মণে
অসে িম্ময়াজনীয় সকেু ইসুযম্মক হাইলাইট কেম্মে হম্মব।
দুই: োয়া িীসভাে কনম্মসপ্ট গ্রহণ কেম্মে হম্মব। র্েটা িণালয় আম্মে েেসট
সিপাটযম্ম টট কম্মে িসে সিপাটযম্ম ম্মটট ক পম্মি দুইজন সদস্যম্মক দাসয়ত্ব সদম্মে হম্মব।
একজন িধান দাসয়ত্বশীল হম্মবন এবাং অপেজন হম্মবন োে সহকােী দাসয়ত্বশীল।
এম্মদেম্মক সনম্ময়ই মকন্দ্রীয় কস সট হম্মে হম্মব। এক বযসক্তম্মক একাসধক দাসয়ত্ব মদয়া
পসেহাে কেম্মে হম্মব। বযাপক মকন্দ্রীকেণ কেম্মে হম্মব।
চেচে: একসট অসভভাবক পসেষদ বা উপম্মদষ্টা পসেষদ োকম্মব। সসসনয়ে সসসটম্মজন,
সবসভন্ন সবষম্ময় অসভজ্ঞো সম্পন্ন এবাং সবসশষ্ট আম্মলম্ম দ্বীন ও পসণ্ডে বযসক্তবগয এে সদস্য
োকম্মবন।
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িার: একসট ওলা া কাউসন্সল বা শেীয়া মবািয োকম্মব। নানা সবষম্ময় গম্মবষণা কার্যে
চালাম্মব এবাং নেুন িশ্ন সৃসষ্ট হম্মল ো সনেসন কেম্মবন। মর্ মকাম্মনা ূম্মলয ইসলা ী ঐকয
গম্মড় েুলম্মে হম্মব এবাং এ জন্য সবযািক মচষ্টা চালাম্মে হম্মব।
পাাঁি: সেন টাম্ম যে মবসশ মকউ একাধাম্মে মকন্দ্রীয় সভাপসে বা সজলা সভাপসে োকম্মে
পােম্মবন না। পদ পদবী বা দাসয়ম্মত্বে বযাপাম্মে বাাংলা পসেভাষাই বযবহৃে হম্মব।
সাংগঠম্মনে সকল পর্যাম্ময় আইসট-এে সম্মবযাচ্চ বযবহাে সনসিে কেম্মে হম্মব।
ছয়: মকন্দ্রীয় কস সটম্মে সকল মপশাে মলাকম্মদে িসেসনসধত্ব োকম্মে হম্মব। এসব মিম্মে
জনশসক্ত পসেকল্পনা কেম্মে হম্মব। িসেবেে মকান মিম্মে সক পসে াণ মিািাক্ট চাই ো
সনধযােণ কেম্মে হম্মব।
সাে: একসট মসম্মেটাসেম্ময়ট োকম্মব র্াো সবসভন্ন সিপাটযম্ম ম্মটটে কার্যে পর্যম্মবিণ
কেম্মবন সকন্তু সনয়িণ কেম্মবন না। স ন্বয় কেম্মবন সকন্তু মকাম্মনাসকেু চাসপম্ময় সদম্মবন না।
আ : সকল সিপাটযম্ম ম্মটটে কস সট োকম্মব এবাং ওসব কস সট অম্মনকটা স্বাধীনভাম্মব
কার্যে পসেচালনা কেম্মব। সকল সিপাটযম্ম টট সবযাধুসনক ির্ুসক্তে সম্মবযাচ্চ বযবহাে
সনসিে কেম্মব।
েয়: একসট সলম্মগল এইি কস সট োকম্মব। আইনগে সহম্মর্াসগো োড়াও সাংগঠম্মনে
অভযন্তম্মে মকাম্মনা স স্যা মদখা সদম্মল হম্মল এই কস সট দ্রুেোে সাম্মে োে সনেসন কেম্মব
এবাং মকম্মন্দ্রে পি মেম্মক শাসলস সহসাম্মব কাজ কেম্মব।
দশ: অগ্রাসধকাে সদম্মে হম্মব :- (১) সশিা, (২) স াজম্মসবা, (৩) স্বাস্থয, (৪) স সিয়া, (৫)
বযবসা-বাসণজয ও (৬) োে আম্মদালন।
এর্ার: সনবযাচম্মনে জন্য িেম্ম স্থানীয় সেকাে বযবস্থাে উপে গুরুত্ব আম্মোপ কেম্মে
হম্মব। বযসক্তগেভাম্মব সনবযাচম্মনে মর্াগযো অজযম্মনে জন্য সম্ভাবনা য় মলাকম্মদে এখন
মেম্মক েৎপেো চালাম্মে হম্মব।
বার: মজলা পর্যাম্ময় স্বাধীন মপশা-বযবসা, ওকালসে, সশিকো ইেযাসদে বযাপাম্মে
মলাকম্মদে পো শয সদম্মে হম্মব। দাসয়ত্বশীম্মলে সা াসজক পসেসচসে োকম্মে হম্মব
শুধু াে দলীয় পসেসচসে নয়।
মের: জা ায়াে একসট অবকাঠাম্ম া কম্মেই মেম্মখম্মে সবম্মশষ কম্মে অম্মনকগুম্মলা সহম্মর্াগী
িসেিান আম্মে। এগুম্মলাম্মকও র্োর্েভাম্মব গসেশীল কেম্মে হম্মব। এসব িসেিান
সেস ম্ময় আম্মে এবাং পসেবেযন অসনবার্য। মর্ ন- সসজদ স শন, ইসলা িচাে সস সে,
এিুম্মকশন মসাসাইসট, আধুসনক, দারুল আোসবয়া ও দারুল ইফো, শ্রস ক কলযাণ
মফিাম্মেশন, চাষী কলযাণ সস সে, ওদুদী একাম্মি ী, মসানাে বাাংলা িকাশনী, আল
ফালাহ সিসটটাং মিস, দারুল ইসলা ট্রাস্ট, োস রুল স োে ট্রাস্ট, ারুফ একম্মি ী,
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ফয়সল ইন্সসটসটউট, ানাোে স্কুল এটি কম্মলজ, ানাোে ইটটােন্যাশনাল
ইউসনভাসসযসট, ইবম্মন সসনা ট্রাস্ট এে সাম্মে সাংসিষ্ট সকল িসেিান। সবআইসসে কো
উম্মেখ কেলা না কােণ এখাম্মন সর্সন আম্মেন সেসন পসেবেযম্মন সবশ্বাসী নন। এ সকল
িসেিাম্মনই সম্পদ আম্মে। ে ান্বম্ময় এসব িসেিাম্মন পসেবেযন আনম্মে হম্মব এবাং
গসেশীল কেম্মে হম্মব। মজলা পর্যাম্ময়ও অম্মনক ট্রাস্ট ও িসেিান আম্মে র্া কার্যকে
িসেিাম্মন পসেণে কেম্মে হম্মব। ানাোে ও বাদশাহ ফয়সল স্কুল এটি কম্মলজ অেবা
োস রুল স োে টসেম্মক মকন্দ্র কম্মেও সবশ্ব াম্মনে িসেিান কো র্ায়, সসফপুম্মে ওয়া ীে
একটা জায়গা পম্মড় আম্মে মসখাম্মনও সবশ্ব াম্মনে িসেিান গম্মড় মোলা সম্ভব। োোড়া
সবভাগীয় মহিম্মকায়াটযােগুম্মলাম্মে মর্সব িসেিান আম্মে ওসব িসেিানম্মক আম্মো
সম্প্রসাসেে ও স ি
ৃ কো সম্ভব। িম্মেযক মজলায় িে মশ্রণীে স্কুল ও ইটটােম্ম সিম্ময়ট
কম্মলজ গম্মড় মোলাে াধযম্ম ম ধাবীম্মদে সেেুট কো সম্ভব।
ম াোকো আ াম্মদে মর্ শসক্ত, অেয, ম ধা েম্ময়ম্মে ো উম্মেসখে অগ্রাসধকাে খােস ম্মূ হ
বযয় কোে াধযম্ম পাাঁচ মেম্মক দশ বেম্মেে ম্মধযই আ ো একটা পর্যাম্ময় মপৌাঁম্মে মর্ম্মে
পাসে। বাইম্মে অবস্থানেে জনশসক্তম্মক িম্ময়াজম্মন মদম্মশ মফেে আনম্মে হম্মব। আবাে
উচ্চেে সশিা ও আম্মদালম্মনে িম্ময়াজম্মন জনশসক্ত বাইম্মে েফোসন কেম্মে হম্মব।
মিৌদ্দ: সেম্মকট, ফুটবল ও হসক সট গঠন কেম্মে হম্মব ইয়ুে সিপাটযম্ম ম্মটটে অধীম্মন অেবা
োেম্মদে সহায়োয়। এ জন্য িম্ময়াজম্মন ক্লাব স্থাপন কো মর্ম্মে পাম্মে।
পের: একসট আন্তজযাসেক ভাষা ইন্সসটসটউট কো মর্ম্মে পাম্মে বাসণসজযক সভসিম্মে।
মস্পাম্মকন ইাংসলশ, আেবী, মফ্রন্স, জা যান, যাটিাসেন, জাপানী, মকাসেয়ান,
বাহাসা ালয়া ইেযাসদ ভাষা সশিা মকাসয চালু কো মর্ম্মে পাম্মে।
ম াল: সবযাবস্থায় 'ইউসনভাসসযসট অব েট' ধেম্মনে কার্যে অবযাহে োখম্মে হম্মব।
এটাম্মক সম্প্রসাসেে ও গসেশীল কেম্মে হম্মব।
সনের: ‘মভাম্মেে িাক' পসেকাসট সকম্মন সনম্ময় একসট োজধানী মকসন্দ্রক ৪ পৃিাে সফল
কাগজ কো র্ায়। সাাংবাসদক (সিটট ও ইম্মলকট্রসনক) দেসে কম্মে সবসভন্ন পসেকায়,
চযাম্মনম্মল ঢুকাম্মে হম্মব। এ বযাপাম্মে সনসবড় েৎপেো অবযাহে োখম্মে হম্মব। একাসধক
সোংক টযাাংক গম্মড় েুলম্মে হম্মব।
আিার: সশশু কলযাণ ও সাাংস্কৃসেক কার্যে বেয ান কাঠাম্ম া মেম্মখই আম্মো গসেশীল ও
সম্প্রসাসেে কেম্মে হম্মব। নােী স াম্মজে উন্নয়ন, ানবাসধকাে সাংেিণ ও পসেম্মবশ এবাং
জলবায়ু পসেবেযন ইসুযম্মে সুস্পষ্ট কার্যে োকম্মে হম্মব।
উচেশ: অ ুসসল সম্প্রদাম্ময়ে সাম্মে সা াসজক ও একসট ওয়াসকযাং সেম্মলশন গম্মড় েুলম্মে
হম্মব। এ জন্য সকেু মলাকম্মক সনম্মবসদে িাণ হম্ময় ঐ মসক্টম্মে কাজ কেম্মে হম্মব।
উপজােীয়ম্মদে ম্মধয সকেু মলাক সনম্ময়াজে কেম্মে হম্মব।
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চবশ: দেসে মপাশাক সশম্মল্প শ্রস কম্মদে াম্মে এবাং বযবস্থাপনায় জরুসেসভসিম্মে একসট
মসল কম্মে কাজ কেম্মে হম্মব। এখাম্মন িসশিণ সদম্ময় ভাল ক যসাংস্থান হম্মে পাম্মে োে
সুম্মর্াগ সনম্মে হম্মব। এটা বাাংলাম্মদম্মশে অেযনীসেে অন্যে লাইফ লাইন সহসাম্মব
সবম্মবসচে হম্মব এবাং ভূস কা পালন কেম্মব। যানুফযাকচাসোং ইটিাসেম্মে শ্রস কম্মদে
ম্মধয কাজ কো খুব সহজ। সকন্তু আ ো মকান ম্মনাম্মর্াগ মদইসন।
একুশ: আনুপাসেক পিসেে সনবযাচন চালু কোে িম্মশ্ন জন ে গঠন কো উসচে।
বাাংলাম্মদশম্মক কম্ময়কসট িম্মদম্মশ সবভক্ত কম্মে সেকাম্মেে কার্যে সবম্মকন্দ্রীকেণ কো
জরুেী। সাম্মড় মষাল মকাসট ানুম্মষে মদম্মশ সবসকেু োজধানী ুখী র্া
unmanageable। সা াসজক শসক্ত অজযন কেম্মে হম্মব। িচাে ুখীোে পসেবম্মেয
স াম্মজে সবসভন্ন মপশা ও সবসভন্ন স্তম্মেে চাসলকা শসক্তে উপে আদসশযক ও দনসেক িভাব
সৃসষ্ট কেম্মে হম্মব। োজনীসে িবণোে পসেবম্মেয আম্মদালম্মনে িকৃসে হম্মে হম্মব
সা াসজক ধাম্মচে ও ানবকলযাণধ যী।
পসেবসেযে মিিাপম্মট এই নেুন ক যম্মকৌশল গ্রহম্মণে বযাপাম্মে জনশসক্তে াম্মে
আম্মলাচনা ও েসবসন য় হওয়া উসচে। একটা ঐক ম্মেয মপৌাঁোে জন্য সাসবযক িয়াস
চালাম্মনা দেকাে। জা ায়াে আ াম্মদেম্মক অসাধােণ শৃঙ্খলা সশিা সদম্ময়ম্মে মসই
সাাংগঠসনক শৃাংখলাে ম্মধয আ াম্মদে োকম্মে হম্মব। শৃাংখলাে ম্মধয মেম্মক সাংগঠম্মনে
অভযন্তম্মে পসেবেযন আনম্মে হম্মব। জনশসক্ত সবকল্প পম্মেে সন্ধান কেম্মে। মদম্মশে
সভেম্মে এবাং বাইম্মে নেুন সচন্তাধাোম্মক দারুণভাম্মব অসভনদন জানাম্মব। দূম্মেে সচন্তা
র্াো কম্মেন না সকাংবা সস্থোবস্থা বজায় োখাটাই র্াো ভাল ম্মন কম্মেন োো হয়ম্মো বা
সবম্মোসধো কেম্মে পাম্মেন। েম্মব োম্মদেও আন্তসেকোে অভাব মনই। দধম্মর্যে সাম্মে
সবাইম্মক বুোম্মে হম্মব এবাং ঐকয ম্মেযে সভসিম্মে অেবা ক পম্মি সাংখযাগসেি
ো ম্মেে সভসিম্মে ইসেহাম্মসে এই সাংকট সসন্ধিম্মণ আম্মদালম্মনে জন্য নেুন মকৌশল
সনধযােণ এক ঐসেহাসসক অসনবার্যো। আস সবশ্বাস কসে হান আোহ োয়ালা
আ াম্মদে সসঠক পে মদখাম্মবন।
ি োে োজনীসে, ধ যহীনোে োজনীসেে স েযা অসভম্মর্াম্মগে সন য
আ াে বদী জীবম্মনে অনুভূসে সাংম্মিম্মপ পুনোবৃসি কেসে:

সশকাে হম্ময়

১. বেয ান সেকাে র্েসদন ি োয় আম্মে আ াম্মদে ুসক্তে মকাম্মনা সম্ভাবনা মনই।
সহসা সেকাে পসেবেযম্মনেও মকাম্মনা সম্ভাবনা মনই।
২. আম্মদালন কম্মে আ াম্মদে ুক্ত কো হম্মব এ ন মকাম্মনা সম্ভাবনাও মনই। আম্মদালন
কম্মে সেকাম্মেে পেন র্টাে মকাম্মনা আশাংকাও মনই। পুম্মো ম য়াদ পর্যন্তই সেকাে
ি োয় োকম্মব।
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৩. বেয ান সেকাম্মেে ম য়াম্মদে ম্মধযই আ াম্মদে সকেু সাংখযম্মকে সবচাম্মেে নাম্ম িহসন
হম্মব। কােণ ইসুযটাম্মক এ ন পর্যাম্ময় উন্নীে কো হম্ময়ম্মে।
৪. েোকসেে আন্তজযাসেক ট্রাইবুযনাম্মলে কাম্মে মকাম্মনা ন্যায়সবচাে আ ো পাম্মবা না।
আইনটা একটা কাম্মলা আইন হওয়াে কােম্মণ সেকাে র্া চাইম্মব োই কো বা োম্মদে
কাসঙ্ক্ষে োয় মদবােই সুম্মর্াগ েম্ময়ম্মে।
৫. জা ায়াম্মেে উপে এবাং জা ায়াম্মেে মনো সহসাম্মব আ াম্মদে উপে সুস্পষ্ট জুলু
হম্মচ্ছ এ জন্য অম্মনম্মক দুঃখ িকাশ বা সনদা কেম্মলও মদম্মশে বৃহিে জনম্মগািী
কার্যকেভাম্মব আ াম্মদে েো জা ায়াম্মেে পি অবলম্বন কেম্মব না।
৬. আন্তজযাসেক সম্প্রদায় সবচাে কাম্মজে স্বচ্ছো সনম্ময় িশ্ন েুম্মল ম ৌসখক মসৌজন্য িকাশ
কেম্মলও একসট ইসলা ী দম্মলে মনোম্মদে শাসস্ত হম্মল (ো র্ে অন্যায়ভাম্মবই মহাক না
মকন) সভেম্মে সভেম্মে োো অখুশী হম্মব না।
৭. জা ায়াম্মেে মনেৃবদ
ৃ ম্মক ানবোসবম্মোধী অপোধ, র্ুিাপোম্মধে ে স্পশযকােে
ইসুযম্মে সবচাে কোে পে জা ায়ােম্মক সেকাে সনসষি না কেম্মলও জা ায়াম্মেে
ভাব র্যাদা দারুণভাম্মব িুণ হম্মব। মদম্মশে সভেম্মে ও বাইম্মে জা ায়ােম্মক র্ুিাপোধী,
বাাংলাম্মদশ সবম্মোধী, স্বাধীনো সবম্মোধীম্মদে দল সহসাম্মব সচসেে কেম্মব। ফম্মল
জা ায়াম্মেে োজননসেক ভসবষ্যৎ ধ্বাংস হম্ময় র্াম্মব। জা ায়াম্মেে ভাব র্যাদা পুনরুিাে
কো অসম্ভব হম্ময় পড়ম্মব।
৮. জা ায়ােম্মক সনসষি না কেম্মলও সেকাে জা ায়ােম্মক স্বসস্তে সাম্মে মকাম্মনা কাজ
কেম্মে সদম্মব না। সবযদা চাম্মপে ুম্মখ োখম্মব।
৯. এম্মহন পসেসস্থসেম্মে জা ায়াম্মেে পম্মি গণসাংগঠম্মন পসেণে হওয়া বা সনবযাচম্মন
জনগম্মণে সবপুল স েযন লাম্মভে মর্াগযো অজযন কখম্মনা সম্ভব হম্মব না।
১০. বেয ান সেকাম্মেে ম য়াদ মশম্মষ মর্ সনবযাচন হম্মব োম্মেও জা ায়াে ভাল কেম্মে
পােম্মব এ ন মকাম্মনা সম্ভাবনাও মদখসে না।
১১. জা ায়াম্মেে িসে আ াম্মদে মর্ আম্মবগ, ভাম্মলাবাসা ও হব্বে োম্মে জা ায়াে
োড়া আ ো অন্য সকেু ভাবম্মেও পাসে না। জা ায়ােম্মক উম্মপিা কম্মে সকেু কেম্মে মগম্মল
ভুল মবাোবুসে অসনবার্য এবাং সকেু কেম্মলও ো সফল ও জনশসক্তে সনকট গ্রহণম্মর্াগয
হম্মব না।
এই জায়গায় এম্মস আ ো এখন ে ম্মক দাাঁসড়ম্ময়সে। িশ্ন হম্মচ্ছ আ াম্মদে ভসবষ্যৎ সক?
এক. র্া হবাে হম্মব। আ ো মর্ ন আসে মে সন োকম্মবা (বেয াম্মন এই মকৌশলই
অবলম্বন কো হম্ময়ম্মে)।
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দুই. পসেবসেযে পসেসস্থসেম্মে জা ায়াে সসিান্ত সনম্ময় সপেম্মন মেম্মক একসট নেুন সাংগঠন
গম্মড় েুলম্মব। এই সাংগঠন িজ্ঞা ও দৃঢ়োে সাম্মে ধ যহীন শসক্তে ম াকাসবলা
কেম্মব।
চেে. আ াম্মদে র্াম্মদে সবরুম্মি র্ুিাপোম্মধে স েযা অসভম্মর্াগ আনা হম্মচ্ছ োো
জা ায়াম্মেে মনেৃত্ব মেম্মক সম্মে দাাঁড়াম্মবা এবাং সম্পূণয নেুন মলাকম্মদে হাম্মে
জা ায়ােম্মক মেম্মড় মদম্মবা। অেযাৎ একটা new generation Jamaat হম্মব
এসট।
আ াে িুদ্র সবম্মবচনায় উপম্মোক্ত সেন অবস্থাে িে টা হম্মচ্ছ মনেৃত্ব আাঁকম্মড় োকা,
হেবুসিো এবাং হোশাবাসদো। একসট গসেশীল আম্মদালন এ ধেম্মনে পিাৎ ুখী
অবস্থান গ্রহণ কেম্মে পাম্মে না।
েৃেীয় মর্ পিা নেুন মনেৃম্মত্বে হাম্মে জা ায়ােম্মক মেম্মড় মদয়া এটা সবম্মবচনা কো মর্ে
র্সদ ১৯৭১ সাম্মলে সবষয়টাে একটা োজননসেক ী াাংসা বা স ট াট আ ো কেম্মে
পােো । জা ায়াম্মেে ভাব র্যাদা মর্ভাম্মব ভুলুসিে কো হম্ময়ম্মে, জা ায়াে সম্পম্মকয মর্
এলাসজয দেসে কো হম্ময়ম্মে, পাঠযপুস্তক, স সিয়ায় এবাং োজননসেক িচােণায় মর্ভাম্মব
জা ায়ােম্মক স্বাধীনো সবম্মোধী বাাংলাম্মদশ সবম্মোধী দল সহসাম্মব সচসেে কো হম্ময়ম্মে
োম্মে নেুন মনেৃত্ব হম্মলও মদম্মশে সাধােণ ানুষ, নেুন িজে এবাং োজননসেক হল
জা ায়ােম্মক সহম্মজ গ্রহণ কম্মে সনম্মে পােম্মব না।
সদ্বেীয় মর্ পিাে কো উম্মেখ কো হময়ম্মে, আ াে ম্মে সা সগ্রক সবম্মবচনায় এই সবকল্প
পিাসটে কো সচন্তা কো মর্ম্মে পাম্মে। পৃসেবীে অন্যান্য মদম্মশে ইসলা ী আম্মদালন এই
মকৌশল অবলম্বন কম্মে ভাল ফল লাভ কম্মেম্মে। আ াম্মদে সা ম্মন েুেস্ক, স সে,
আলম্মজসেয়া, সুদান, ইয়াম্ম ন, েম্মক্কা, ইম্মদাম্মনসশয়া, ালম্ময়সশয়া, জদযানসহ পৃসেবীে
িায় সকল ইসলা ী আম্মদালন পসেবসেযে মিিাপম্মট নেুন মকৌশল অবলম্বন কম্মেই
এসগম্ময় চম্মলম্মে।
োোড়া আম্মেকসট সবষয় সবম্মশষভাম্মব সবম্মবচয। পৃসেবীে অন্য মকাম্মনা মদম্মশে ইসলা ী
আম্মদালম্মনে মনোম্মদে সবরুম্মি স্বাধীনো আম্মদালম্মন সবম্মোসধো কোে ে অসে
স্পশযকােে মকাম্মনা অসভম্মর্াগ মনই। এটা স্বীকাে কেম্মেই হম্মব মর্ বাাংলাম্মদম্মশে
ইসলা ী আম্মদালন খুবই সম্ভাবনা য় আম্মদালন হওয়া সম্মেও এই দুভযাগযজনক ও
স্পশযকােে অসভম্মর্াগ আম্মদালম্মনে োজননসেক সাফলয ও গ্রহণম্মর্াগযোে পম্মে বড়
বাধাে সৃসষ্ট কম্মে আম্মে। ইসলা ী আম্মদালম্মনে দুশ নো আ াম্মদে সবরুম্মি িচােণায়
ও মকৌশম্মল আপােে সফল হময় সগম্ময়ম্মে।
োজননসেকভাম্মব সবষয়সট স ট াট কেম্মে না পাোে কােম্মণ আজ বাস্তম্মবই স েযা
অসভম্মর্াগ াোয় সনম্ময় আ ো সবচাম্মেে কাঠগড়ায়। আ ো ১৯৭১ সাম্মল জা ায়াম্মেে
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মনেৃত্ব মদইসন, জা ায়াে োজননসেকভাম্মব স েযন কেম্মলও েখনকাে দলীয় মনোোও
র্ুম্মি শেীক সেম্মলন না, মনেৃত্ব মদয়া মো দূম্মেে কো। আ াম্মদে র্াম্মদে সবরুম্মি
অসভম্মর্াগ আনা হম্মচ্ছ োো মকউই র্ুি কসেসন বা মকান বাসহনীেও সদস্য সেলা না।
আ াম্মদে দ্বাো র্ুিাপোধ, গণহেযা, ধষযণ, অসিসাংম্মর্াগ বা লুটেোম্মজে িশ্নই উম্মঠ না।
আজ োজননসেকভাম্মব সসেয় হবাে কােম্মণই োজননসেক িসেম্মশাধ ও িসেসহাংসাে
সশকাে আ ো বা জা ায়াে। আ াম্মদে সবরুম্মি উত্থাসপে অসভম্মর্াগস হ
ূ সাজাম্মনা এবাং
সনবব স েযা। আ াম্মদেম্মক সনম্ময় সেকাে ইসলা ী আম্মদালন সম্পম্মকয সবভ্রাসন্ত সৃসষ্ট
কেম্মে।
আ ো মনেৃত্ব মেম্মক সম্মে দাাঁড়ালা র্াম্মে সবভ্রাসন্তে মকাম্মনা সুম্মর্াগ না োম্মক। এ ধেম্মনে
একসট অবস্থান গ্রহণ কেম্মল সা সয়কভাম্মব আ াম্মদে জন্য বযসক্তগেভাম্মব অব াননাকে
ম্মন হম্মলও মশষ পর্যন্ত হম্মত্বে দৃষ্টান্ত হম্ময় োকম্মব বম্মল আ াে সবশ্বাস। আ াম্মদে
অম্মনম্মকে মো বয়সও হম্ময়ম্মে। সোসসে আম্মদালম্মন োকম্মলই বা আ ো আে কেটা
অবদান োখম্মে পােম্মবা? সুেোাং সবাই স ম্মল সদ্বেীয় মর্ সবকল্পসটে কো উম্মেখ কম্মেসে
ো সা ম্মন মেম্মখ সসিান্ত গ্রহণ কোই হম্মব কাসঙ্খে এবাং র্ুসক্তর্ুক্ত। মদায়া কসে, আোহ
সুবহানাহু ওয়াোলা আ াম্মদেম্মক একসট সসঠক সসিান্ত গ্রহণ কোে েওসফক দান
করুন। আস ন!
মুহাম্মদ কামারুজ্জামাে
২৬মশ নম্মভম্বে, ২০১০।
৭ মসল (বক্যল), ২নাং কি।
ঢাকা মকন্দ্রীয় কাোগাে, ঢাকা।

চবনবিোয় আেনে হনব সবচকছু 
শামসুন্নাহার চেজামী
প্রথম পবগ
জা ায়াম্মে ইসলা ীে শীষয মনেৃবদ
ৃ এখন মজম্মল। মদম্মশে েৃেীয় বৃহি এ োজননসেক
দল সনম্ময় ঔৎসুম্মকযে মশষ মনই। অম্মনম্মকই দলসটে এ অবস্থাম্মক ‘খুবই নাজুক’ অেবা
দলসট ‘কসঠন চযাম্মলম্মে’ আম্মে ম্মন কম্মেন। ূলে জা ায়াম্মে ইসলা ীে সসঠক স্বরূপ
না জানাে কােম্মণই এ কোগুম্মলাে সৃসষ্ট হয়। জা ায়াম্মে ইসলা ী গোনুগসেকভাম্মব
মকান োজননসেক দল নয়। বোং জা ায়াম্মে ইসলা ী একসট পূণযাে ইসলা ী আম্মদালন।
ইসলা ী আম্মদালন অেীম্মে নবী োসূলগণ দ্বাো পসেচাসলে হম্ময়সেল। এ দুসনয়াম্মে
ানুম্মষে স াম্মজ পূণযাে শাসন্ত কলযাণ িসেিাে জন্য এবাং আম্মখোম্মে জাহান্নাম্ম ে আর্াব
মেম্মক বাাঁচাে জম্মন্য আোহ োব্বুল আলা ীন পে িদশযক সহম্মসম্মব র্ুম্মগ র্ুম্মগ নবী োসূল
পাসঠম্ময়ম্মেন। দুসনয়াে িে ানুষ হর্েে আদ (আ) মেম্মক শুরু কম্মে মশষ নবী হর্েে
ুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত অসাংখয নবী োসূল এম্মসম্মেন। োো সবাই সেম্মলন ানবো
নুষ্যম্মত্বে পূণযাে সােযক ম্মিল। োো সনম্মজো মর্ ন সনম্মজে নগড়া পম্মে চম্মলনসন,
আোহে সনম্মদযসশে পম্মে চম্মলম্মেন মে সন ানুষম্মকও আোহে পম্মে মিম্মকম্মেন। স স্ত
নবী োসূল একই আহবান জাসনম্ময়ম্মেন, “মহ আ াে জাসেে জনগণ মো ো আোহে
দাসত্ব কে। মকাম্মনা গাইরুোহে দাসত্ব কম্মো না।”
মশষ নবী হর্েে ুহাম্মদ (সা) সেম্মলন ানবোে সবযম্মশষ ম্মিল। সেসন এম্মসসেম্মলন এক
অশান্ত অন্ধকাোচ্ছন্ন স াম্মজ। মসই স াজম্মক, মসই স াম্মজে ানুষম্মক সেসন আোহে
মদয়া মহদাম্ময়ম্মেে আম্মলাম্মক আম্মলাসকে কম্মে একসট সুদে স াজ, একদল উন্নে
দনসেকো সম্পন্ন ানুম্মষ পসেণে কম্মেম্মেন। এটা সম্ভব হম্ময়সেল মশষ সকোব ‘আল


মলখক বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে ইসলা ীে সহলা সবভাম্মগে মসম্মেটাসে। কা ারুজ্জা াম্মনে সচসঠ
সনম্ময় পেপসেকায় সেম্মপাটয োপা হওয়াে পে সচসঠে জবাব সহম্মসম্মব দুই পম্মবয সাপ্তাসহক মসানাে
বাাংলায় এই মলখাসট িকাসশে হয়। সলাংক:
িে পবয (১১ াচয ২০১১): weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=799
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মকােআম্মনে’ বম্মদৌলম্মে। নবুয়ম্মেে পূম্মবয দীর্য ৪০ বেে োাঁে মকম্মটসেল অেযন্ত ভাম্মলা।
সেযবাসদো, আ ানেদাসেো এগুম্মলা সেল োাঁে চসেম্মেে দবসশষ্টয। এ জম্মন্য সবাই োাঁম্মক
‘আল-আ ীন’, ‘আস-সাসদক’ উপাসধ সদম্ময়সেল। সকন্তু এই সবযম্মশ্রি ানুষসটও নবুয়েপূবয র্ুম্মগ সবযািক মচষ্টা কম্মেও মসই স াম্মজ মকাম্মনা পসেবেযন আনম্মে পাম্মেনসন। সকন্তু
নবুয়ে লাম্মভে পে াে ২৩ বেম্মে আোহে মদয়া মহদাম্ময়ম্মেে বম্মদৌলম্মে কাসঙ্ক্ষে
পসেবেযন সাধন কম্মেন।
এ মেম্মক বুো র্ায় ানুম্মষে সনম্মজে মচষ্টায় এ কাজ সম্ভব নয়, বোং এে জম্মন্য িম্ময়াজন
আোহ িদি মহদাম্ময়ে। মসই মহদাম্ময়ে আ াম্মদে কাম্মে অসবকৃে আম্মে, মসটা
মকােআন এবাং সুন্নাহ। োসূল (সা)-এে হাদীস, র্েসদন মো ো এটাম্মক আাঁকম্মড় ধম্মে
োকম্মব েেসদন মো ো পেভ্রষ্ট হম্মব না।
জা ায়াম্মে ইসলা ী মসই দল র্াো মকােআন এবাং সুন্নাহে এই পম্মেই চম্মল। এ দল
দৃঢ়ভাম্মব সবশ্বাস কম্মে এ পম্মেই মকবল ানবো নুষ্যম্মত্বে কলযাণ সম্ভব। জা ায়াে
ম্মন কম্মে মর্ মকান পসেসস্থসেম্মে বা পসেবসেযে মিিাপম্মট নেুন মকাম্মনা ক যম্মকৌশল নয়
বোং শাশ্বে মসই ক যম্মকৌশল অবলম্বন কেম্মে হম্মব মর্ ক যম্মকৌশল অবলম্বন কম্মেসেম্মলন
ানবোে ুসক্তদূে হর্েে ুহাম্মদ (সা)। পসেসস্থসে র্েই নাজুক মহাক, চযাম্মলে র্ে
কসঠনই মহাক ‘শটযকাট’ মকাম্মনা পে মনই। কােণ এ মহদাম্ময়ে সনম্মদযশনা এম্মসম্মে মসই
হান সিাে পি মেম্মক সর্সন স স্ত সবশ্ব জাহাম্মনে েব। র্াে কাম্মে অেীে, বেয ান
ভসবষৎ সব পসেষ্কাে। সেসন মর্ ন অেীেম্মক জাম্মনন মে ন বেয ান মদম্মখন এবাং
ভসবষ্যম্মে সক হম্মব োও জাম্মনন। বাদাে সা ম্মন র্া আম্মে োও সেসন জাম্মনন আবাে
সপেম্মন র্া আম্মে োও জাম্মনন। সেসন ানুম্মষে মশখাে জন্য, বুোে জন্য মকােআন
সজম্মদ সবসভন্ন র্টনাবলীে বণযনা কম্মেম্মেন। সবসভন্ন নবী োসূম্মলে ইসেহাস বণযনা
কম্মেম্মেন। সোসসে সকেু সনম্মদযশনা সদম্ময়ম্মেন। র্া শুধু সুে কম্মে মেলাওয়াম্মেে জন্য নয়।
নয় জ্ঞান অজযন কম্মে সনম্মজম্মক পসটিে সহম্মসম্মব জাসহে কোে জন্য বোং বাস্তব জীবম্মন
র্খন ইসলা ী আম্মদালন কেম্মে সগম্ময় বাসেম্মলে ম াকাম্মবলা কেম্মে কসঠন চযাম্মলম্মেে
ম াকাম্মবলা কেম্মে সগম্ময় জীবম্মন বাস্তম্মব অনুসেণ কোে জন্য। মকােআম্মনে মর্াষণা :
“মো ো সক ম্মন কম্মেম্মো মর্, মো ো অসে সহম্মজই জান্নাম্মে চম্মল র্াম্মব? অেচ এখনও
মো ো মস মলাকম্মদে অবস্থায় আসসন র্াো মো াম্মদে পূম্মবয অেীে হম্ময়ম্মে। োম্মদে
উপে বহু সবপদ ুসসবে ও দুঃখ কষ্ট এম্মসম্মে োম্মদেম্মক অেযাচাে সনর্যােম্মন এ নভাম্মব
জজযসেে কম্মে মদয়া হম্ময়সেল মর্, মশষ পর্যন্ত েৎকালীন োসূল এবাং োাঁে িসে র্াো
ঈ ান এম্মনসেল োো আেযনাদ কম্মে বম্মল উম্মঠসেল, আোহে সাহার্য কম্মব আসম্মব?
েখন োম্মদেম্মক সান্ত্বনা সদম্ময় বলা হম্ময়সেল, আোহে সাহার্য অসে সনকম্মট।” (সূো আল-

বাকাো-২১৪)
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“মো ো সনোশ হম্ময়া না এবাং দুঃখ কম্মো না। র্সদ মো ো ুস ন হও েম্মব মো োই
সবজয়ী হম্মব। র্সদ মো ো (এখন ওহুদ র্ুম্মি) আর্ােিাপ্ত হও, োহম্মল োোও মো
(সবম্মোধী পি) মে সন আর্ােিাপ্ত হম্ময়ম্মে (বদম্মেে র্ুম্মি)। আে এ সদনগুম্মলা আস
ানুম্মষে ম্মধয পালােম্ম আবেযন র্সটম্ময় োসক। আে এ স য় ও অবস্থাসদ মো াম্মদে
উপে এ জম্মন্য আনা হম্ময়ম্মে মর্, আোহ জানম্মে চান মো াম্মদে ম্মধয কাো সাচ্চা ুস ন।
আে সেসন মো াম্মদে সকেু মলাকম্মক শহীদ সহম্মসম্মব গ্রহণ কেম্মে চান। আে আোহ
অেযাচােীম্মদেম্মক ভালবাম্মসন না। সেসন এই পেীিাে াধযম্ম ই সাচ্চা ুস নম্মদেম্মক
বাোই কম্মে সনম্ময় কাম্মফেম্মদেম্মক সনসিি কম্মে সদম্মে চান। মো ো সক ম্মন কম্মে
সনম্ময়ম্মো, মো ো এ সনম্মেই জান্নাম্মে িম্মবশ কেম্মব? অেচ এখম্মনা আোহ মদম্মখনসন
মো াম্মদে ম্মধয মক োাঁে পম্মে সজহাদ কম্মেম্মে এবাং মক োাঁে জম্মন্য সবেকােী।” (সূো

আল ই োন-১৩৯-১৪৩)
“মর্সদন দু’দল দসম্মন্যে ম াকাসবলা হম্ময়সেল মসসদন মো াম্মদে মর্ িসে হম্ময়সেল ো
আোহে হুক্যম্ম ই হম্ময়সেল এবাং ো এ জম্মন্য হম্ময়সেল র্াম্মে আোহ মদম্মখ মনন মক
মো াম্মদে ম্মধয ুস ন এবাং মক ুনাসফক।” (আল ই োন-১৬৬-১৬৭)
“মো ো সক ম্মন কম্মে সনম্ময়ম্মো মর্, মো াম্মদেম্মক এ সন মেম্মড় মদয়া হম্মব? অেচ আোহ
এখন পর্যন্ত মদম্মখনসন মো াম্মদে ম্মধয মক (োাঁে পম্মে) র্ুি কম্মেম্মে এবাং মক আোহ,
োাঁে োসূল এবাং ুস নম্মদে োড়া অন্য কাউম্মক অন্তেে বন্ধুরূম্মপ গ্রহণ কো মেম্মক সবেে
েম্ময়ম্মে। আে মো ো র্া সকেু কম্মো, আোহ মস সবষম্ময় পূণয অবসহে।” (আে েওবাহ-

৯৬)
“ ানুষ সক মন কম্মে মর্, োো ‘আ ো সবশ্বাস কসে’ এ কো বম্মলই োড়া মপম্ময় র্াম্মব?
এবাং োম্মদেম্মক পেীিা কো হম্মব না? আস মো মো াম্মদেম্মক পেীিা কম্মেসে র্াো
োম্মদে পূম্মবয সেল। আোহ অবেই মজম্মন সনম্মবন কাো সেযবাদী এবাং কাো
স েযাবাদী।” (আল আনকাবুে-২-৩)
“আস মো াম্মদেম্মক অবেই পেীিা কেম্মবা, র্েিণ না িকাশ হয় মক মক মো াম্মদে
ম্মধয সজহাদকােী এবাং মক মক সবেকােী এবাং র্েিণ না আস মো াম্মদে অবস্থা র্াচাই
কসে।” (সূো ুহাম্মদ-৩১)
“আোহে অনু সে োড়া মকাম্মনা সবপদ আম্মস না এবাং মর্ আোহে িসে সবশ্বাস কম্মে,
সেসন োে অন্তেম্মক সৎ পে মদখান, আে আোহ সব সবষম্ময় অবগে আম্মেন।” (আে

োগাবুন-১১)
“পৃসেবীম্মে এবাং বযসক্তগেভাম্মব মো াম্মদে উপে মকাম্মনা সবপদ আম্মস না, সকন্তু ো জগৎ
সৃসষ্টে আম্মগই সকোম্মব সলসপবি আম্মে। সনিয়ই এটা আোহে পম্মি সহজ। এটা এ জন্য
বলা হয়, র্াম্মে মো ো র্া হাোও োম্মে দুঃসখে না হও এবাং সেসন মো াম্মদে র্া
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সদম্ময়ম্মেন, োে জন্য উেসসে না হও। আোহ মকাম্মনা উিে অহাংকােীম্মক পেদ কম্মেন
না।” (আল হাদীস-২২-২৩)
আল মকােআম্মনে অনুরূপ োসূল (সা)-এে বণযনায়ও (আল হাদীস) অনুরূপ কো
এম্মসম্মে:
হর্েে আবু হুোইোহ (ো) মেম্মক বসণযে। সেসন বম্মলন, “োসূল (সা) বম্মলম্মেন, ুস ন
নে-নােীে উপে স য় স য় সবপদ ও পেীিা এম্মস োম্মক, কখম্মনা সোসসে োে জীবম্মনে
উপে সবপদ আম্মস, কখম্মনা োে সন্তান াো র্ায়, আবাে কখম্মনা োে ধনসম্পদ ধ্বাংস
হয়। অবম্মশম্মষ মস এ ন অবস্থায় আোহে সাম্মে স সলে হয় মর্, োে আ লনা ায় আে
মকান গুনাহ অবসশষ্ট োম্মক না।” (সেেস সজ)
হর্েে আনাস (ো) মেম্মক বসণযে। সেসন বম্মলন, “োসূলুোহ (সা) বম্মলম্মেন, সবপদ আপদ
ও পেীিা র্ম্মো কসঠন হম্মব োে িসেদানও হম্মব েম্মো ূলযবান। আে আোহ র্খন
মকান জাসেম্মক ভালবাম্মসন েখন অসধক র্াচাই ও সাংম্মশাধম্মনে জন্য োম্মদেম্মক সবপদ
ুসসবে ও পেীিাে সম্মুখীন কম্মেন। অেঃপে র্াো আোহে সসিান্তম্মক খুসশ ম্মন ম ম্মন
মনয় এবাং দধর্য ধােণ কম্মে, আোহ োম্মদে উপে সন্তুষ্ট হন। আে র্াো এ সবপদ ও
পেীিায় আোহে উপে অসন্তুষ্ট হয় আোহও োম্মদে উপে অসন্তুষ্ট হন। (সেেস জী)
এবাং ( াসলক োে) ম ষ পালম্মনে বযাপাম্মে মনকম্মড় োড়া (বার্) অন্য কাম্মো ভয় কেম্মব
না। সকন্তু মো ো খুবই োড়াহুড়া কম্মেম্মো।” (বুখােী)
হর্েে খাব্বাব ইবম্মন আোে মেম্মক বসণযে। সেসন বম্মলন, “একদা আ ো নবী কেী
(সা)-এে সনকট (আ াম্মদে দুঃখ-দুদযশা ও অেযাচাে-সনর্যােন সম্পম্মকয) অসভম্মর্াগ
কেলা । েখন সেসন োে চাদেসটম্মক বাসলশ বাসনম্ময় কাবার্ম্মেে োয়ায় সবশ্রা
সনসচ্ছম্মলন, আ ো োাঁম্মক বললা , আপসন কী আ াম্মদে জম্মন্য আোহে কাম্মে সাহার্য
চান না? আপসন কী আ াম্মদে জম্মন্য মদায়া কম্মেন না? েখন সেসন বলম্মলন, (মো াে
উপে আে কীই-বা দুঃখ সনর্যােন এম্মসম্মে) মো াম্মদে পূম্মবযকাে ঈ ানদাে মলাকম্মদে
অবস্থা সেল এই মর্, োম্মদে কাম্মো জন্য গেয মখাাঁড়া এবাং মস গম্মেযে ম্মধয োে মদম্মহে
অম্মধযক পুাঁম্মে োম্মক দাাঁড় কসেম্ময় োে াোে উপে কোে সদম্ময় োম্মক সদ্বখসটিে কম্মে
মফলা হম্মো। সকন্তু এ অ ানুসষক অেযাচাে োম্মক োে দ্বীন মেম্মক সবেে োখম্মে পােম্মো
না। আবাে কাম্মো শেীে মেম্মক মলাহাে সচরুসন সদম্ময় আাঁচসড়ম্ময় হাড় মেম্মক মগাশে
আলাদা কম্মে মফলা হম্মো। সকন্তু এম্মেও োম্মক োে দ্বীন মেম্মক সফোম্মে পােম্মো না।
আোহে কস এ দ্বীন অবেই পূণযো লাভ কেম্মব। েখন মর্ মকাম্মনা উষ্ট্রাম্মোহী সান’আ
মেম্মক হার্ো াউে পর্যন্ত দীর্য পে সনোপম্মদ সফে কেম্মব আে এ দীর্য সফম্মে মস আোহ
োড়া আে কাউম্মক ভয় কেম্মব না এবাং ( াসলক োে) ম ষ পাম্মলে বযাপাম্মে মনকম্মড় োড়া
(বার্) অন্য কাম্মো ভয় কেম্মব না। সকন্তু মো ো খুবই োড়াহুড়া কেম্মো।” (বুখােী)
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মকােআন সুন্নাহে এ আম্মলাচনা মেম্মক একো পসেষ্কাে মবাো র্ায় মর্ ইসলা ী
আম্মদালম্মনে ইসেহাসই হম্মচ্ছ বাসেল শসক্তে পি মেম্মক র্ুলু সনর্যােম্মনে ইসেহাস।
র্াো বাসেম্মলে সাম্মে Compromise কম্মে অেবা Alternate মকান পে মখাাঁম্মজ,
হয়ম্মো বা আপােে দৃসষ্টম্মে োো স স্যা এড়াম্মে পাম্মে। সকন্তু এটা ম াম্মটই আোহ এবাং
োাঁে োসূম্মলে পে নয়।
জা ায়াে সনেক ি োে োজনীসেম্মে সবশ্বাস কম্মে না। ি ো আাঁকম্মড় োকাে
িবণোও জা ায়াে মনেৃবম্মৃ দে মনই। বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে ইসলা ীে গঠনেম্মিে
েৃেীয় অধযাম্ময় ধাো-১৫ এে ২ নাং এ বলা হম্ময়ম্মে, সদস্যগম্মণে (রুকনম্মদে) সোসসে
মগাপন মভাম্মট আ ীম্মে জা ায়াে সেন বৎসম্মেে জন্য সনবযাসচে হম্মবন। অষ্ট অধযাম্ময়
‘সনবযাচম্মন সবম্মবচয সবষয়’-এে ধাো ৬৫-এে ১ নাং এ বলা হম্ময়ম্মে, জা ায়াম্মেে সকল
সাাংগঠসনক স্তম্মে মর্ মকাম্মনা দাসয়ত্বপূণয পম্মদ সনবযাচন সকাংবা সনর্ুসক্তকাম্মল বযসক্তে দ্বীসন
ইল , আোহ ভীসে, আোহে িসে আনুগেয, োসূল (সা)-এে িসে আনুগেয, মদশম্মি ,
আ ানেদাসে, অনড় ম্মনাবল, কম্ম য দৃঢ়ো, দূেদৃসষ্ট, সবম্মিষণ শসক্ত, উদ্ভাবনী শসক্ত,
িশান্ত সচিো, সুদে বযবহাে, ম জাম্মজে ভােসা য, সাাংগঠসনক িজ্ঞা ও সাাংগঠসনক
শৃঙ্খলাে সবধাম্মনে মর্াগযোে িসে সবম্মশষ গুরুত্ব সদম্মে হইম্মব। ২ নাং এ বলা হম্ময়ম্মে,
িেযি বা পম্মোিভাম্মব মকাম্মনা পম্মদে জন্য আকাসঙ্ক্ষে হওয়া বা ইহাে জন্য মচষ্টা কো
উক্ত পম্মদ সনবযাসচে বা সনর্ুক্ত হওয়াে জন্য অম্মর্াগযো বসলয়া সবম্মবসচে।
গঠনেম্মিে এই ধাোস হ
ূ সাংগঠম্মনে সবযে খুবই কম্মঠােভাম্মব Practice কো হয়।
জা ায়াম্মে ইসলা ীম্মে মকউ মনো হওয়াে জন্য মর্ ন আম্মস না মে সনভাম্মব মনেৃত্ব
আাঁকম্মড়ও োম্মক না। জা ায়াম্মেে মনোম্মদেম্মক মনো না বম্মল দাসয়ত্বশীল বলাে
মেওয়াজ আম্মে। দাসয়ত্ব আম্মস আোহে পি মেম্মক। এ দাসয়ত্ব মর্ ন মচম্ময় মনয়া র্ায়
না মে সন এ দাসয়ত্ব মেম্মক পলায়ন কোে সুম্মর্াগও মনই। আজম্মক জা ায়াম্মে ইসলা ীে
মর্ স স্ত মনো মজম্মল আম্মেন োো মকউই বযসক্তগে কােম্মণ মজলখানায় আবি নন।
বযসক্ত জীবম্মন সৎ, মর্াগয এবাং নীসেবান বম্মল োো স াম্মজ পসেসচে। সকন্তু োজননসেক
িসেসহাংসাে কােম্মণ আজ োো মজল র্ুলুম্ম ে ে কষ্ট মভাগ কেম্মেন। এম্মদে মকউ মকউ
িীও সেম্মলন। িী োকালীন স ম্ময় সেো মর্াগযোে পম্মে োো দাসয়ত্ব পালন
কম্মেম্মেন। এে সািী মর্ ন িণালয়গুম্মলাে সাম্মে সাংসিষ্ট বযসক্তবগয মে সন সািী
মদশবাসী। দূেবীন সদম্ময় খুাঁম্মজও োম্মদে দুনযীসে মবে কেম্মে মকউ পাম্মেসন। োহম্মল
ি ো আাঁকম্মড় োকাে িশ্ন মকন আম্মস। মকউ দুসনয়াম্মে ি োবান হওয়াে জন্য
জা ায়াম্মে ইসলা ী কম্মে না, কম্মে আোহে মদয়া দাসয়ত্ব পালম্মনে াধযম্ম দুসনয়াে শাসন্ত
ও আম্মখোম্মে ুসক্তে লম্মিয। স্বহম্মস্ত কম্মষ্টাপাসজযে অেয বায়েুল াম্মল সদম্ময় এ সাংগঠম্মনে
জনশসক্ত সাংগঠম্মনে Fund-মক স ি
ৃ কম্মে। (ষষ্ট অধযায় : ধাো-৬০)।
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উম্মেখয, িম্মেযক রুকন (সদস্য) সনজ সনজ াসসক আম্ময়ে ক পম্মি শেকো পাাঁচ ভাগ
এয়ানে সহম্মসম্মব িদান কম্মে। জা ায়াম্মেে জনশসক্ত সবশ্বাস কম্মে: “র্াো ঈ ান এম্মনম্মে
আোহ োম্মদে জান এবাং াল মবম্মহশম্মেে সবসন ম্ময় সকম্মন সনম্ময়ম্মেন।” কাম্মজই
সাধয ে োো জান াল সদম্ময় আোহে দ্বীন কাম্ময়ম্ম অাংশ মনয়।
জা ায়াম্মে ইসলা ীে মনেৃত্ব সনবযাচম্মনে দাসয়ত্ব মকাম্মনা মনোে নয়। গঠনেি অনুর্ায়ী
রুকনম্মদে িেযি মগাপন মভাম্মট আ ীে সনবযাসচে হন। কাম্মজই এখাম্মন মকাম্মনা New
Generation-এে হাম্মে মনেৃত্ব মেম্মড় মদয়াে বা ধম্মে োখাে িশ্ন অবান্তে।
বেয াম্মন আওয়া ী লীগ সেকাে ি োয় আম্মে। র্সদ এ সেকাে োে ম য়াদ পূণয কেম্মে
পাম্মে োহম্মল আেও সেন বেে ি োয় োকম্মব। সনেঙ্কুশ সাংখযাগসেিো (?) সনম্ময় োো
ি োয় এম্মসম্মে। ি োে দাপম্মট োো জা ায়াে মনেৃবৃদম্মক র্ুিাপোম্মধে অসভম্মর্াম্মগ
আটক মেম্মখম্মে। কােও সবরুম্মি মকাম্মনা অসভম্মর্াগ কেম্মলই সক োম্মক আটক োখা র্ায়?
এটা মো সুস্পষ্ট ানবাসধকাে লঙ্ঘন। অসভম্মর্াগ ি াণ না হওয়া পর্যন্ত একজন ানুষ
সনেপোধ। এটাই আইম্মনে কো। দীর্য সাে াস আটম্মক োখাে পেও এখন পর্যন্ত
োম্মদে সবরুম্মি েদন্তকােী সাংস্থা মকান অসভম্মর্াগ গঠন কেম্মে পাম্মেসন। মর্খাম্মনই োো
েদন্ত কেম্মে মগম্মে মসখাম্মনই োো গণিসেম্মোম্মধে সম্মুখীন হম্ময়ম্মে। আে এম্মদে
অম্মনম্মকই একাসধকবাে এলাকা মেম্মক সবপুল মভাম্মট সনবযাসচে হম্ময়ম্মেন। দলসটে আ ীে
২ বাে োে এলাকা মেম্মক এ সপ সনবযাসচে হম্ময়ম্মেন। ম াট ৪ বাে সেসন সনবযাসচে
কম্মেম্মেন। বাসক দুইবাে সেসন সবপুল মভাট মপম্ময়ম্মেন ষড়র্ি কম্মে োম্মক হাোম্মনা
হম্ময়ম্মে, োে সবরুম্মি মকাোও মকাম্মনা োনায় মকাম্মনা া লা মনই। োে সেো,
মর্াগযোে বযাপাম্মে সবম্মোধী সশসবম্মেেও সদ্ব ে মনই। শুধু আদশযগে কােম্মণ োো এ
োজননসেক িসেসহাংসাে সশকাে। বেয ান সেকাে ি োে দাপম্মট অম্মনক সকেুই কেম্মে
পাম্মে। সকন্তু জা ায়াম্মে ইসলা ীে সবযপর্যাম্ময়ে জনশসক্ত (মনেৃবদ
ৃ সহ) সবশ্বাস কম্মে:
“আস ান ও জস ম্মন র্া সকেু আম্মে সবই আোহে, আে সবসকেু আোহে কাম্মে সফম্মে
র্াম্মব।” (আম্মল ই োন-১০৯)
“বলুন, মহ সাবযম্মভৌ শসক্তে াসলক আোহ! েুস র্াম্মক ইচ্ছা োজয দান কম্মো এবাং র্াে
কাে মেম্মক ইচ্ছা োজয মকম্মড় নাও। র্াম্মক ইচ্ছা েুস সম্মান দান কম্মো আে র্াম্মক ইচ্ছা
অপ াসনে কম্মো। র্াবেীয় কলযাণ মো ােই হাম্মে। সনিয়ই েুস সকল সবষম্ময়
ি োশীল। েুস ই োেম্মক সদম্মনে ম্মধয িম্মবশ কসেম্ময় দাও। আে েুস ই ৃে মেম্মক
জীসবেম্মদে আসবভযাব র্টাও। আে েুস র্াম্মক ইচ্ছা অপসেসী জীসবকা দান কম্মো।”

(আম্মল ই োন-২৬-২৭)
অসী ি োে াসলক আোহে কাম্মে দুসনয়াে সব ি োই নগন্য। র্াো আোহে পম্মে
চম্মল োম্মদে জন্য আোহই র্ম্মেষ্ট। ১৯৭১ সাম্মল জা ায়াম্মে ইসলা ীে োজননসেক
েপােযকয সেল। সকন্তু খুন, ধষযণ, অসিসাংম্মর্াম্মগে ে ানবো সবম্মোধী মকাম্মনা
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ক যকাম্মটিই োো সেম্মলন না। র্সদ োকম্মেন োহম্মল এ ৪০ বেম্মে এ মদম্মশ োো সটকম্মে
পােম্মেন না। বোং চসেে ানুম্মষে বদলায় না। ি োসীন দম্মলে মসানাে মেম্মলম্মদে
ক যকাম্মটি মদম্মশে ানুষ আজ সদশাহাো। আজ মর্ চসেম্মেে িকাশ োো র্টাম্মচ্ছ, োম্মে
ভাবম্মে অসুসবধা হওয়াে কো নয়, মর্ অেীম্মেও এসব ক যকাম্মটিে নায়ক সেল োোই।
জা ায়াম্মেে মনেৃবৃম্মদে নাম্ম অপিচাে চাসলম্ময় োম্মদে ভাব ূসেয নষ্ট কো এে সহজ
নয়। োো এম্মদম্মশেই ানুষ। এম্মদম্মশে নাগসেক। োজননসেক েসবম্মোধ মকাম্মনা
দম্মলে োকম্মেই পাম্মে। সকন্তু মর্সদন মেম্মক বাাংলাম্মদশ স্বাধীনো লাভ কম্মেম্মে মসই ুহূেয
মেম্মক জা ায়াম্মে ইসলা ী বাাংলাম্মদম্মশে অসস্তত্ব স্বীকাে কম্মে সনম্ময়ম্মে। এম্মদম্মশে
স্বাধীনো সাবযম্মভৌ ত্ব েিাে জন্য জান াল সদম্ময় কাজ কোম্মক জা ায়াম্মে ইসলা ীে
জনশসক্ত ঈ ানী দাসয়ত্ব ম্মন কম্মে। আম্মদালন সাংগ্রাম্ম ে স য় অম্মনক দম্মলই মদখা র্ায়
পয়সা মনই মো ক যী মনই। সকন্তু সবাই জাম্মন জা ায়াম্মেে বযসেে । গাম্মটে পয়সা খেচ
কম্মে োো হম্মকে জন্য াম্মঠ য়দাম্মন সব স য় সসেয়। সৎ মনেৃম্মত্বে কো বম্মল
বুসিজীবীো ুম্মখ মফনা েুম্মল মফম্মলন। জা ায়াে এই সৎ মনেৃত্ব দেসে কেম্মে জাম্মন।
র্াোই জা ায়ােম্মক কাে মেম্মক মদম্মখম্মেন োোই একো স্বীকাে কেম্মবন। কাম্মজই
জা ায়াে মনেৃবম্মৃ দে ভাব ূসেয নষ্ট কো এে সহজ নয়। এটা ানুম্মষে অন্তম্মে গভীম্মে
মিাসেে।
অেীম্মে র্াো ইসলা ী আম্মদালন কম্মেম্মে (আস আম্মগই বম্মলসে) োম্মদে উপেও সবসভন্ন
স েযা মদাষাম্মোপ কো হম্ময়ম্মে। আোহ পাম্মকে বাণী:
“দুসনয়াে এ সজম্মদগী একটা মখলো াশাে বযাপাে োড়া আে সকেুই নয়। িকৃেপম্মি
পেকাম্মলে আবাস পেম্মহজগােম্মদে জন্য উি । েম্মব সক মো ো বুে না? আ াে জানা
আম্মে মর্, োম্মদে (কাম্মফেম্মদে) উসক্ত (মহ নবী) আপনাম্মক অবেই কষ্ট মদয়। সকন্তু োো
মো আপনাম্মক স েযাবাদী বম্মল না। বোং জাম্মল ো মো আোহে আদালেম্মকই অস্বীকাে
কম্মে। আপনাে পূম্মবয অম্মনক োসূলম্মক স েযাবাদী বলা হম্ময়ম্মে। সকন্তু োম্মদে স েযাবাদী
বলা ও কষ্ট মদয়া সম্মেও োো দধর্যধােণ কম্মেসেল। অেঃপে আ াে সাহার্য এম্মস
মপৌাঁম্মেম্মে। আোহে বাণী মকউ পসেবেযন কেম্মে পাম্মে না। আপনাে কাম্মে পূম্মবযে
নবীম্মদে কাসহনী মপৌাঁম্মেম্মে। ো সম্মেও র্সদ োম্মদে অনাগ্রহ ও উম্মপিা আপনাে সহ্য
কো কষ্টকে হয়, োহম্মল আপসন পােম্মল ভূেম্মল মকান সুড়ে অেবা আকাম্মশ সসাঁসড়
োলাশ করুন এবাং োম্মদে সনকট মকান ম াম্মজজা আনুন। আোহ ইচ্ছা কেম্মল সবাইম্মক
একসেে কম্মে মহদাম্ময়ে কেম্মে পােম্মেন। অেএব আপসন ূখম্ময দে অন্তভুযক্ত হম্মবন না।”

(আল আনয়া ১৩২-১৩৫)
জা ায়াম্মে ইসলা ী র্াো কম্মে োো মজম্মন বুম্মেই কম্মে। মকান আশাংকা মকাম্মনা ভয়
োম্মদেম্মক সভন্ন পম্মে চাসলে কেম্মে পাম্মে না। ৃেুয ভয়ও োম্মদে োম্মক না। োো জাম্মন:
“আোহে পম্মে র্াো শহীদ হয় োম্মদেম্মক মো ো ৃে বম্মলা না। বোং োো জীসবে।”
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এ দম্মলে িসেিাো সাইম্ময়যদ আবুল আলা ওদূদী (ে) ফাাঁসসে ম্মঞ্চ দাাঁসড়ম্ময়
বম্মলসেম্মলন, “আস ি া মকন চাইম্মবা? এ জম্মন্য সক মর্, মহ আোহ েুস আ াম্মক
জান্নাম্মে পাসঠও না।”
দুসনয়াে এ িণস্থায়ী জীবন মশম্মষ সচেস্থায়ী আবাস জান্নাম্মে র্াওয়াে আকাঙ্ক্ষায় র্াো
সজহাদ সফ সাসবসলোয় অাংশ সনল োম্মদে সচন্তায় মকান সবকল্প পে মনই। এটা মসই পে
র্া সোসসে জান্নাম্মে চম্মল মগম্মে। পে সনসিন্তোে সাম্মে এো পে চম্মল। মজল জুলু
মকান সকেুই োম্মদেম্মক সবচসলে কম্মে না। ইসলা েিাে দাসয়ত্ব ানুম্মষে নয় আোহে।
কাম্মজই োে সনম্মদযসশে পম্মে চলাই িকৃে বুসি িাে দাসব।

চবনবিোয় আেনে হনব সবচকছু 
শামসুন্নাহার চেজামী
চিেীয় পবগ
আোহে জস ম্মন আোহে দ্বীন কাম্ময়ম্ম ে াধযম্ম
ানুম্মষে ওপে ানুম্মষে িভুম্মত্বে
অবসান র্টাম্মনাে লিয বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে ইসলা ী কাজ কম্মে র্াম্মচ্ছ। এ কাজ
মকাম্মনা নগড়া বা আদাজ অনু াম্মনে সভসিম্মে জা ায়াম্মে ইসলা ী সনধযােণ কম্মেসন।
বোং ক্যেআম্মন আোহ োব্বুল আলা ীন এ কাম্মজে কো পসেষ্কাে কম্মে বণযনা কম্মেম্মেন।
আোহ োব্বুল আলা ীন ানুষম্মক দেসে কম্মেম্মেন এ দাসয়ত্ব পালম্মনে জন্য। র্া ক্যেআম্মন
কালাম্ম পাম্মক আোহ বম্মলম্মেন, “আস দুসনয়াম্মে আ াে িসেসনসধ পাঠাব।”
এই িসেসনসধম্মত্বে দাসয়ত্ব আোহ ানুষম্মক সদম্ময়ম্মেন, মফম্মেশোম্মদেম্মক মদনসন।
মফম্মেশোো আোহে ক যচােী। আোহ মর্ হুক্য োম্মদে মদন োে বাইম্মে সকেু কোে
ি ো বা ইখসেয়াে আোহ োম্মদেম্মক মদনসন। সকন্তু ানুষম্মক এ ি ো আোহ
সদম্ময়ম্মেন। এ দাসয়ে্ব পালম্মনে জন্য র্ুম্মগ র্ুম্মগ নবী-েসুল পাসঠম্ময়ম্মেন। মশষ নবী
হর্েে ুহাম্মদ (সা) ানবোে Perfect Model।
মর্ম্মহেু এ কাম্মজে জন্যই ানুষম্মক সৃসষ্ট কো হম্ময়ম্মে, োই এ কাজ ানুম্মষে জন্য ফেজ।
দুসনয়াে ানুম্মষে সকল েকম্ম ে অশাসন্ত ও সবপর্যয় মেম্মক বাাঁচাম্মনাে এটাই এক াে পে।
ানুষম্মক জুলু -সনর্যােন ও র্াবেীয় মশাষণ মেম্মক ুসক্তদাম্মনে জন্য আসম্বয়াম্ময় মকো
(আ) কাজ কম্মেম্মেন। ানুষ ানুম্মষে দাস হম্মব না। সবাই এক াে আোহে হুক্য ম ম্মন
চলম্মব। দাসত্ব বম্মদগী কেম্মব এক াে আোহে। আোহ পাক বম্মলম্মেন, “মহ ানুষ
আোহে দাসত্ব স্বীকাে কে। সেসন োড়া মো াম্মদে আে মকাম্মনা ইলাহ মনই।” (সূো

হুদ-৮৪)


মলখক বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে ইসলা ীে সহলা সবভাম্মগে মসম্মেটাসে। কা ারুজ্জা াম্মনে সচসঠ
সনম্ময় পেপসেকায় সেম্মপাটয োপা হওয়াে পে সচসঠে জবাব সহম্মসম্মব দুই পম্মবয সাপ্তাসহক মসানাে
বাাংলায় এই মলখাসট িকাসশে হয়। সলাংক: সদ্বেীয় পবয (২৫
াচয ২০১১):

weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=922
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“আোহই মো াম্মদে েব। সম্মদহ মনই, সেসন আকাশ ও পৃসেবী সৃসষ্ট কম্মেম্মেন, চন্দ্র, সূর্য
ও নিে সবসকেুই োে সনয়িণাধীন। সাবধান সৃসষ্টও োাঁে, িভুত্বও োাঁে।” (সূো

আোফ-৫৪)
“সেসনই আোহ, সেসনই মো াম্মদে েব। সেসন োড়া আে মকান েব মনই। সেসনই
সবসকেুে সৃসষ্টকেযা।” (সূো আনয়া -১০২)
“োম্মদেম্মক সবসকেু মেম্মড়, সকল সদক মেম্মক ুখ সফসেম্ময় এক াে আোহে দাসত্ব
স্বীকাে কো এবাং োেই আনুগেয কম্মে চলাে আম্মদশ কো হম্ময়ম্মে াে।” (সূো আল

বাইম্ময়যনাহ-৫)
নবী-েসুলগম্মণে াধযম্ম আোহপাক মর্ জীবনসবধান পাসঠম্ময়ম্মেন োে ূল কোই হম্মলা,
আইন েচনা, সনম্মদযশ দান ও সবধান িণয়ম্মনে মকান অসধকাে ানুম্মষে মনই। এ অসধকাে
এক াে আোহে।
“আোহ োড়া আে কাম্মো সনম্মদযশ দান ও আইন েচনাে অসধকাে মনই। োাঁে আম্মদশ
এই মর্, আোহ োড়া কাম্মো বম্মদগী বা দাসত্ব কবুল কম্মো না। বস্তুে এটাই সসঠক ও
সনভুযল জীবনবযবস্থা।” (সূো ইউসুফ-৪০)
“মলাম্মকো সজজ্ঞাসা কম্মে, কেৃযম্মত্ব আ াম্মদেও মকাম্মনা অাংশ আম্মে সক? বল মহ ুহম্মদ
(সা), অসধকাে ও কেৃযম্মত্বে সবটুক্যই আোহে জন্য সনধযাসেে।” (সূো আম্মল ই োন-

১৫৪)
“আোহে নাসর্ল কো সবধান অনুর্ায়ী র্াো আইন েচনা কম্মে না, হুক্য পসেচালনা কম্মে
না, ূলে োোই র্াম্মল ।” (সূো আল াম্ময়দা-৪৫)
আইন েচনা কোে অসধকাে এক াে আোহে। এ অসধকাে মকান ানুম্মষে মনই এ নসক
নবীম্মদেও মনই। নবী সনম্মজও এক াে আোহে সনম্মদযশ ম ম্মন চম্মলন।
“আ াে সনকট মর্ অহী নাসর্ল হয়, আস মকবল োেই অনুসেণ কম্মে চসল।” (সূো আল
আনয়া -৫০)
নবীে অনুসেণ কো োড়া আোহে হুক্য পালনও সম্ভব নয়।
“আস র্খনই মকাম্মনা োসূল মিেণ কম্মেসে, আোহে অনু সে অনুসাম্মে োাঁে অনুসেণ
কোে জন্য োম্মক পাসঠম্ময়সে।” (সূো সনসা-৬৩)
ক্যেআম্মনে এ আয়ােগুম্মলা মেম্মক আ ো বুেম্মে পাসে মকাম্মনা বযসক্ত, বাংশ পসেবাে,
মশ্রণী বা দল, এ নসক োষ্ট্রও িভুম্মত্বে অসধকােী নয়।
আইন েচনা ও সবধান িণয়ম্মনে অসধকাে আোহ োড়া আে কাম্মো মনই। আোহে মদয়া
আইম্মনে মকাম্মনারূপ পসেবেযন বা সাংম্মশাধন কোে অসধকােও কােও মনই।
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আোহপাক নবী (সা) এে াধযম্ম মর্ সবধান দুসনয়ায় মপশ কম্মেম্মেন োই ইসলা ী
োম্মষ্ট্রে সচেন্তন সভসিগে আইন। ইসলা ী োষ্ট্র িসেিাে উম্মেেও আোহপাক সনধযােণ
কম্মে সদম্ময়ম্মেন:
“আস আ াে নবীম্মদেম্মক সুস্পষ্ট সবধানসহ মিেণ কম্মেসে। সকোব ও ‘স র্ান’
োম্মদেম্মক আস দান কম্মেসে। এে সাহাম্মর্য ানুষ সুসবচাে ও ইনসাফ কাম্ময় কেম্মে
পােম্মব। আস ‘মলৌহ’ও সদম্ময়সে। এম্মে সবোট শসক্ত ও ানবোে অম্মশষ কলযাণ সনসহে
েম্ময়ম্মে।” (হাদীদ-২৫)
এ আয়াম্মে ‘স র্ান’ শব্দসটম্মে সসঠক ও ভােসা যপূণয জীবনবযবস্থাে কো মবাোম্মনা
হম্ময়ম্মে। এ অনুর্ায়ী স াম্মজ সা াসজক সুসবচাে কাম্ময় ই এে লিয, র্া সেল আসম্বয়াম্ময়
মকোম্ম ে এক াে কাজ।
“এম্মদেম্মক আস র্সদ পৃসেবীম্মে িসেিা এবাং োজশসক্ত দান কসে োহম্মল োো সালাে
কাম্ময় কেম্মব, র্াকাে সদম্মব, ভাল ও কলযাণকে কাজ কেম্মব এবাং অন্যায় ও পাপ কাজ
মেম্মক ানুষম্মক সবেে োখম্মব।” (সূো আল হাজ্ব-৪১)
“মো ো সবম্মচম্ময় উি জাসে, সনসখল ানুম্মষে কলযাণ সাধম্মনে উম্মেম্মেই
মো াম্মদেম্মক সৃসষ্ট কো হম্ময়ম্মে। মো ো সৎ কাম্মজে সনম্মদযশ সদম্মব, অন্যায় ও পাপ কাজ
মেম্মক মলাকম্মদেম্মক সবেে োখম্মব এবাং আোহে িসে ঈ ান োখম্মব।” (সূো আম্মল

ই োন-১১০)
ক্যেআম্মন কালাম্ম পাম্মকে এ আয়ােগুম্মলা মেম্মক একো স্পষ্ট মবাো র্ায় মর্, ইসলা ী
োম্মষ্ট্রে ূল উম্মেে শুধু ানুষম্মক জুলু -সনপীড়ন মেম্মক ুসক্ত মদয়া ও মদশম্মক
বসহোে ণ মেম্মক েিা কোই নয় বোং ক্যেআন অনুর্ায়ী সা াসজক সুসবচাম্মেে
সা েস্যপূণয বযবস্থা িসেসিে কো। আোহে সবধান অনুর্ায়ী পাপ কাম্মজে স স্ত উৎস
বন্ধ কো এবাং পুণয ও কলযাম্মণে স স্ত পে খুম্মল মদয়া। স াজ ও সাংস্কৃসেে িম্মেযকসট
সদক ও সবভাগম্মক এসট স্বীয় সবসশষ্ট দনসেক দৃসষ্টভসে এবাং সাংস্কাে ূলক ক যসূসচ অনুর্ায়ী
গঠন কম্মে। অেযাৎ ানুম্মষে মগাটা জীবনম্মক এে িভাবাধীন কম্মে মনয় এবাং এ ধেম্মনে
সা েস্যপূণয সবধান আোহ োড়া আে কােও পম্মিই মদয়া সম্ভব নয়। বাাংলাম্মদশ
জা ায়াম্মে ইসলা ীে গঠনেম্মিে ভূস কায় এ কোগুম্মলা পসেষ্কােভাম্মব বণযনা কো
হম্ময়ম্মে।
ূলে বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে ইসলা ী িচসলে অম্মেয মকাম্মনা োজননসেক দল নয়। এসট
একসট পূণযাে ইসলা ী আম্মদালন। ক্যেআন এবাং সুন্নাহে আম্মলাম্মক এবাং সনসদযষ্ট
গঠনেম্মিে াধযম্ম এ দল পসেচাসলে হয়। সবম্মোধী মকান শসক্তে পি মেম্মক মকউ
আে ণ কেল সকনা োে ম াম্মটও পম্মোয়া কম্মে না জা ায়াম্মে ইসলা ী। অেীম্মে নবীোসূলগণও এ পম্মোয়া কম্মেনসন। বোং োম্মদে অবস্থা এ ন সেল মর্ন ম ৌচাম্মক সঢল ম ম্মে
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মসইখাম্মন দাাঁসড়ম্ময় োকা, মর্ন স স্ত ম ৌ াসেম্মক আে ণ কোে জম্মন্য আ িণ
জানাম্মনা। এ কাজ সবাে পম্মি কো সম্ভব নয়। র্াো এ উম্মেেম্মক সনম্মজম্মদে জীবম্মনে
উম্মেে সহম্মসম্মব গ্রহণ কম্মেম্মে োোই এ কাম্মজে উপর্ুক্ত। এ আম্মদালম্মনে ক যী বা
মনো হম্মলই চলম্মব না বোং এে আদম্মশযে িসে পসেপূণয সবশ্বাস স্থাপন কেম্মে হম্মব।
োম্মদেম্মক হম্মে হম্মব ক্যেআন সুন্নাহে অন্তসনযসহে ভাবধাো এবাং এে খুাঁসটনাসট সবষয়
সম্পম্মকয সম্পূণয অসভজ্ঞ। এ বযাপাম্মে মকান সবসশষ্ট নাগসেক, িবীণ আম্মল বা পসটিে
বযসক্তে িাধান্য মদওয়া র্াম্মব না।
ইসলা ী আদশয অনুর্ায়ী সাবযম্মভৌ ত্ব এক াে আোহে এবাং আইন েচনাে অসধকােও
এক াে আোহে। র্াো এ আদশয িসেিাে কাজ কম্মে োো আোহে িসেসনসধ বা
‘খসলফা’।
“মো াম্মদে ম্মধয ঈ ানদাে ও মসই অনুর্ায়ী সৎ ক যশীল মলাকম্মদে সনকট আোহ এ
ওয়াদা কম্মেম্মেন মর্, সেসন োম্মদেম্মক দুসনয়াম্মে খসলফা বা িসেসনসধ সনম্ময়াগ কেম্মবন।
োম্মদে পূবব
য েযী মলাকম্মদে মর্রূপ এই র্যাদা মদওয়া হম্ময়সেল।” (সূো আল নূে-৫৫)
এ জন্য িম্মেযম্মকই বযসক্তগেভাম্মব দাসয়ত্বশীল। এ িসেসনসধত্ব মকান সবম্মশষ বযসক্ত, বাংশ
বা মগাম্মেে জন্য সনসদযষ্ট বা সুেসিে নয়। নবী কসে (সা) বম্মলম্মেন:
“মো াম্মদে িম্মেযক বযসক্তই দাসয়ত্বশীল এবাং মো াম্মদে িম্মেযকম্মকই আোহে সনকট
সনজ সনজ দাসয়ত্ব সম্পম্মকয জবাবসদসহ কেম্মে হম্মব।”
ইসলা ী স াম্মজ মশ্রণীসবম্মভদ, জেগে বা সা াসজক দবষ য ও পােযম্মকযে সবন্দু াে
সুম্মর্াগ মনই। সব ানুষই স ান র্যাদা ও সম্মাম্মনে অসধকােী। অবে বযসক্তগে
মর্াগযোে মশ্রিম্মত্বে সভসিম্মে কােও মশ্রিত্ব িসেপন্ন হম্মে পাম্মে। োসূল (সা) এে হাদীস:
“কাম্মো উপে মকান মশ্রিত্ব বা দবসশষ্টয মনই। ো িসেপন্ন হম্মে পাম্মে এক াে দ্বীন
ইসলা সম্পসকযে জ্ঞান, ক য ও োকওয়াে ক ম্মবসশে কােম্মণই। সব ানুষই আদম্ম ে
সন্তান। আে আদ াসট হম্মে সৃষ্ট। আেববাসীে অনােবম্মদে উপে মকান মশ্রিত্ব মনই।
অনােবম্মদেও মকান মশ্রিত্ব মনই আেববাসীে ওপে। মে সন মশ্বোেম্মদে কৃষ্ণােম্মদে
ওপে এবাং কৃষ্ণােম্মদে মশ্বোেম্মদে ওপে মকান মশ্রিত্ব বা দবসশষ্টয মনই। কােও মশ্রিত্ব
স্বীকাে হম্মে পাম্মে এক াে োকওয়াে কােম্মণ।”
ক্কা সবজম্ময়ে ফম্মল স স্ত আেব মদশ ইসলা ী োম্মষ্ট্রে অন্তভুক্ত
য হম্মল হানবী (সা)
ক্যোইেশম্মদেম্মক সম্মম্বাধন কম্মে বম্মলসেম্মলন:
“মহ ক্যোইশগণ! আোহ মো াম্মদে অন্ধকাে র্ুম্মগে মগৌেব অহঙ্কাে এবাং বাংশীয়
আসভজােয দূে কম্মে সদম্ময়ম্মেন। মহ ানুষ মো ো সকম্মলই আদম্ম ে সন্তান। আে আদ
দেসে াসট মেম্মক। বাংশীয় মগৌেম্মবে মকাম্মনা সুম্মর্াগ মনই। আেবম্মদে ওপে অনােবম্মদে
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এবাং অনােবম্মদে ওপে আেবম্মদে মকাম্মনা মশ্রিত্ব মনই। মো াম্মদে ম্মধয সবম্মচম্ময় মবসশ
ুিাকী বযসক্তই মবসশ সম্মাসনে।”
ইসলা ী োম্মষ্ট্রে িধান সনবযাসচে হম্মব “মো াম্মদে ম্মধয সবযাম্মপিা আোহভীরু বযসক্তই
মো াম্মদে ম্মধয সবম্মচম্ময় মবসশ সম্মাসনে।” (সূো হুজুোে-১৩)  এই ূলনীসে
অনুর্ায়ী বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে ইসলা ীে মনেৃত্ব সনবযাসচে হম্ময় োম্মক। (বাাংলাম্মদশ

জা ায়াম্মে ইসলা ীে গঠনেি: অষ্ট অধযায়: ধাো ৬৫)
আ ীে স াম্মলাচনাে ঊম্মধ্বয নয়। সকল ুসল ানই োে স াম্মলাচনা কেম্মে পােম্মব।
এ নসক োে বযসক্ত জীবন সম্পম্মকযও স াম্মলাচনা কোে অসধকাে সবাে আম্মে।
িম্ময়াজম্মন আ ীেম্মক পদচুযেও কো র্াম্মব। (গঠনেি: বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে ইসলা ী

ধাো-১৭)
আ ীে পো শয কম্মে কাজ কেম্মবন। মস জন্য একসট জসলম্মশ শূো বা পালযাম্ম টট গঠন
কেম্মব। জসলম্মস শূোে িসে জনগম্মণে অসবচল আস্থা োকম্মে হম্মব। (গঠনেি: ধাো-

১৮)
শূোে ফয়সালা সাধােণে সাংখযাগসেম্মিে সভসিম্মেই হম্মব। সকন্তু ইসলা সাংখযাসধকযম্মক
সম্মেযে াপকাসঠ বম্মল স্বীকাে কম্মে না।
“পাংসকল-কদর্য ও পসবে এ দুম্মটা সজসনস কখম্মনা স ান হম্মে পাম্মে না। পাংসকম্মলে
সাংখযাসধকয মো াম্মক স্তসম্ভে কম্মে সদম্মলও নয়।” (আল াম্ময়দা-১০০)
এক বযসক্তে মকাম্মনা োয় মগাটা জসলম্মস শূোে সবপেীে হম্মলও ো সেয ও সসঠক হম্মে
পাম্মে। ইসলাম্ম োে পূণয অবকাশ আম্মে। কাম্মজই ক্যেআন সুন্নাহ াসফক আ ীে
ফয়সালা কেম্মবন। এ বযাপাম্মে আ ীম্মেে োকওয়া, আোহ ভীসে, আ ানেদােী,
দূেদৃসষ্ট ইেযাসদে সদম্মক জনগণ মখয়াল োখম্মবন। র্সদ এে বযসেে হয় োহম্মল
আ ীম্মেে পদচুযসেে বযাপাম্মে মকান বাধা োকম্মব না।
ূলে ইসলা ী োম্মষ্ট্রে পূণযাে সচে, এে ক যপিসে ইেযাসদ আ ো হানবী হর্েে
ুহাম্মদ (সা) এে জীবনী এবাং মখালাফাম্ময় োম্মশদাে ইসেহাস মেম্মক পাই। আ াম্মদেম্মক
সসেযকাে কলযাণ োষ্ট্র িসেসিে কেম্মে হম্মল; মদশ, জাসে ও জনগম্মণে িকৃে কলযাণ
েল চাইম্মল এগুম্মলা গভীেভাম্মব অনুধাবন কেম্মে হম্মব। মকাম্মনা ভাসা ভাসা জ্ঞান
সনম্ময় এ সবোট কাজ সম্ভব নয়। সম্মবযাপসে বযসক্তজীবম্মন আদম্মশযে Perfect অনুসােী
হম্মে হম্মব। ম্মন োখম্মে হম্মব ক্যেআম্মনে এ শাশ্বে বাণী:
“আে ানুম্মষে ম্মধয এ ন সকেু মলাক আম্মে র্াো বম্মল, আ ো আোহ ও পেকাম্মলে
িসে ঈ ান এম্মনসে অেচ োো আম্মদৌ ঈ ানদাে নয়। োো আোহ ও ঈ ানদােম্মদেম্মক
মধাাঁকা মদয়। অেচ োো সনম্মজম্মদে োড়া অন্য কাউম্মক মধাাঁকা মদয় না। অেচ োো ো
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অনুভব কেম্মে পাম্মে না োম্মদে অন্তম্মে বযাসধ আম্মে আে আোহ োম্মদে বযাসধ আেও
বাসড়ম্ময় সদম্ময়ম্মেন। বস্তুে োম্মদে জন্য সনধযাসেে েম্ময়ম্মে ভয়াবহ আর্াব, োম্মদে
স েযাচাম্মেে দরুন। আে র্খন োম্মদেম্মক বলা হয় মর্, দুসনয়াে বুম্মক দাো-হাো াে সৃসষ্ট
কম্মো না। েখন োো বম্মল, আ োই মো শাসন্ত িসেিাকােী। ম্মন মেম্মখা োোই শাসন্ত
ভেকােী। সকন্তু োো ো উপলসি কেম্মে পাম্মে না। আে র্খন োম্মদে বলা হয়, অন্যো
মর্ভাম্মব ঈ ান এম্মনম্মে মো োও মসভাম্মব ঈ ান আম্মনা। েখন োো বম্মল, আ োও সক
মবাকাম্মদে ম্মো ঈ ান আনম্মবা? ম্মন মেম্মখা িকৃেপম্মি োোই মবাকা। সকন্তু োো ো
বুেম্মে পাম্মে না।” (সূো বাকাো)
“আে ানুম্মষে ম্মধয এ ন সকেু মলাক আম্মে, র্াম্মদে পাসেযব জীবম্মনে কোবােযা
মো াম্মক চ ৎকৃে কেম্মব। আে োো সািয স্থাপন কম্মে আোহম্মক সনম্মজে ম্মনে কোে
বযাপাম্মে।” (সূো বাকাো)
“আপসন সক োম্মদেম্মক মদম্মখনসন, র্াো দাসব কম্মে মর্, র্া আপনাে িসে এবাং আপনাে
পূম্মবয অবেীণয হম্ময়ম্মে আ ো মস সবষম্ময়ে িসে ঈ ান এম্মনসে। অেচ োো োগুম্মেে
কাম্মে সবচাে িােযী হম্মে চায়, র্সদও ো িেযাখযান কোে জন্য োম্মদেম্মক সনম্মদযশ মদয়া
হম্ময়ম্মে। পিান্তম্মে শয়োন োম্মদেম্মক ভীষণভাম্মব পেভ্রষ্ট কেম্মে চায়।” (সূো সনসা)
“ ানুম্মষে ম্মধয মকউ মকউ আোহে ইবাদে কম্মে সদ্বধা-দ্বম্মন্দ্বে সাম্মে। র্সদ মস
কলযাণিাপ্ত হয় েম্মব এবাদম্মেে উপে কাম্ময় োম্মক এবাং র্সদ মকাম্মনা পেীিায় পম্মড়
েম্মব পূবায বস্থায় সফম্মে র্ায়। মস িসেগ্রস্ত হয় ইহকাম্মল ও পেকাম্মল। এটাই িকাে
িসে।” (সূো হজ্ব-১১)

Do Islamists need a way out?
Part-I
Shah Abdul Halim
I attended an international workshop on ‘Politics and Islam’ in
Islamabad that was organized by Henry L. Stimson Center, a
Washington based U.S. Think Tank. Diaa Rashwan, Director of Al
Ahram Center for Political Strategic Studies Egypt attended the
event. We had a good discussion on the political situation in Egypt
and the activities of the Muslim Brotherhood in the sideline of the
workshop. Diaa then informed me that Brotherhood is planning to
float a new political party. The debate was then going on “whether
this prospective party will be a means for the Muslim Brotherhood
to carry out its public and political work, or if it will replace the
Brotherhood entirely”.1
Now in the backdrop of the downfall of President Hosni Mubarak,
Brotherhood has floated a new political party – Freedom and
Justice Party. The Muslim Brotherhood would however continue
to operate as the parent organization.
What is the lesson Islamists in Bangladesh can draw from the
Egyptian experience is a very pertinent question now hitting the
mind of the political observers here. In Bangladesh the mainstream
Islamist, the Bangladesh Jamaat-e-Islami, analysts say, has lost
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much of its creditability for opposing the liberation war of the
country in 1971. Whether this analysis is right or wrong, the fact
remains that the secular forces here have been quite successful to
discredit Bangladesh Jamaat-e-Islami in the public eyes and have
also been successful to poison the minds of the new generation of
people against it. That being the scenario, many analysts consider
Jamaat-e-Islami as a “spent force”.2 It has hardly any future.
In this backdrop, a workshop was held in Dhaka in July 2009. It
was participated by all former Presidents of Islami Chhattra Shibir,
the student wing of Bangladesh Jamaat-e-Islami, three Assistant
Secretary Generals of Bangladesh Jamaat-e-Islami, quite a few
well-known lawyers, several retired government officials, eminent
educationists and some other Islamist intellectuals.3 The main
theme of the paper presented in Power Point was to float a new
political party in the model of Turkish Justice and Development
Party, otherwise known as A. K. Party with the avowed objectives
of promoting public welfare, good governance, safeguarding the
independence, sovereignty and territorial integrity of the country,
besides protecting the nation’s economic interest, particularly
safeguarding gas and other mineral resources.
Some people as back as April 1998 also had written to the top
leadership of Jamaat to float a new party with liberal and
democratic aims and objectives committed to establishing social
justice, peace, stability and bringing prosperity to the nation. The
workshop paper of July 2009 also recommended that the proposed
party must distance itself from the demand of a theological state
and strict compliance of shariah in public life.
The recommendation of not bringing shariah into politics came in
the light of the recently carried out ijtihad or search on the
application of shariah which says: “Negus, the Emperor of
Abyssinia, who embraced Islam but did not rule as per shariah as
that would have threatened his Kingdom. … From this it becomes
clear that Muslims can rule without implementing shariah if the
circumstances are not in their favor or the people are not ready for
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such reform or the situation is not healthy enough or conducive for
such a transformation or change”.4
An Nahadah Party ideologue Sheikh Rachid Ghannouchi, in the
backdrop of the recent change in Tunisia, has returned to the
country from long exile in the United Kingdom and has declared
that An Nahadah will not bring shariah into politics Meanwhile
Muhammad Kamaruzzaman, Senior Assistant Secretary General of
Bangladesh Jamaat-e-Islami who is now in prison facing the charge
of war crimes for alleged involvement in human rights violation
during the liberation war has circulated a political discourse dated
26 November 2010 to a select group of top Jamaat leaders as to
what strategy need to be adopted in the country’s changed political
environment. Its copy has been leaked to the press. Reformists
within Jamaat have however widely circulated photocopies of this
political advice among the Jamaat activists, followers and
sympathizers and it is now in everybody’s possession.
Kamaruzzaman in his political discourse has also advised Jamaat
to form a new political platform with new policy and strategy
outlines.5 In his paper Kamaruzzaman has given the outline of the
proposed party. He suggested that Jamaat leaders against whom
charges of war crimes hang should not be in any way linked with
the new party. But many others believe this is perhaps not enough.
Since the agenda of the Islamists should be the progress and
advancement of Islam in society, the new party should be manned
and headed by people from post-liberation generation, those who
are born after 1971, against whom there cannot be any charge of
war crimes or stigma of collaboration with the Pakistan army. The
proposed party should even scrupulously avoid associating the
family members or close relatives of pre-liberation Jamaat leaders
in the new party. There should not be any illusion about this. No
mental obsession should also be there though it may be painful.
It might appear to some as regression or a step back from Islamic
call and guidance but it will ultimately pave the way for a stride
and forward march creating a new environment where Islamic
politics may make new leap forward. The proposed party should be
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totally democratic in architecture. Centralize authority must be
discarded in the new party.
The weakness of the Islamist movement is that although it believes
in human equality in principle but it has failed to translate such
equality in real life practice in the state and the society as a whole.
Malaysian scholar Dr. Chandra Muzaffar rightly pointed out:
“If one looks at the contemporary situation, one could argue that
contemporary Islamic movements have by and large, with a few
exceptions such as the An Nahdah Party of Sheikh Rachid
Ghannouchi, inherited this notion of equality and political,
economic, social, and gender relations from the history … It is a
notion of equality which has been embodied in the fiqh tradition,
the Islamic tradition of jurisprudence, which must be distinguished
for the purpose of analysis from the divinely rooted shariah.
It is this fiqh tradition, which has formed the basis of Islamic
movement’s approach to this fundamental question of equality in
society. What Islamic movements have done the most notable
amongst them being the Muslim Brotherhood and the Jamaat-eIslami, is to say that they have accepted equality as an important
principle at the general level. However, when it comes to
translating that principle into specifics you will find that there are
many inequalities and that they accept the inequality as divinely
sanctioned. … For example, in the realm of politics the fiqh
oriented approach of contemporary Islamic movements is to say
that you need a powerful ruler, a ruler who would centralize
authority and thus be able to establish the norms and principles of
an Islamic polity. That this in itself an act of inequality is something
that does not occur to them.You will find that within these Islamic
movements there is very little support for the idea of people’s
participation and empowering the individuals. Rather there exists
this notion of a strong leader at the apex of society.”6
The leadership structure of the proposed party should be built like
a pyramid – bottom-up approach from grassroots to the center,
instead of top-bottom approach, where the leader at the apex
nominates rest of the leadership having the veto power to overrule
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the decision of consultative committee and executive committee.
In keeping with the true spirit and tradition of democracy, the new
party would allow its members the unbridled freedom and
opportunity to elect leadership and in no way restrict the exercise
of the freedom to choose leadership by limiting their option by way
of creating a panel of leadership, which only reflects the senior
leader’s lack of trust, faith and confidence on the ability of general
members in exercising voting rights judiciously, from which top
leaders are to be elected by the members.
The proposed party should adopt the system of electing leadership
at every tier and the current belief and mindset of the Islamists that
placing oneself to contest for leadership is contrary to the teachings
of Islam must be given-up. History bears testimony that Prophet
Yusuf (peace and blessings be upon him) asked Pharaoh to give
him the ministerial responsibility of the government to administer
the food management to ameliorate the suffering of the people. It
means that if the Islamist leadership has any expertise, they are
duty bound even today to offer their services for the common good,
public wellbeing and social welfare and refusing to offer or give
such service shall be tantamount to zulm or oppression.
Prophet Yusuf therefore did not hesitate to ask for ministerial
responsibility to administer the food management and participate
in the administration of Pharaoh to save people from starvation.
The same principle should hold good and valid even now. What
has happened to Prophet Yusuf can repeat to Muslims today.
Muslims are permitted to ask for leadership position and join
government to fulfill the greater interest of the Muslim community,
the ummah and prevent evils and wrongdoings. Failure to do so
will lead to undermining the overall interest of the Muslim
community, the ummah and allowing the evils to spread and
dominate the society. Muslims offer dua or prayers to God to give
them leadership over the believers, muttaqina imama. So asking
position for leadership cannot be termed as un-Islamic.7
The new party leadership must abide by the decisions of the shura
or consultative committee. The decisions of the consultative
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committee must be binding on the leader(s) at apex. King Abdul
Aziz became a caliph, the fifth rightly guided caliph of Islam, by
accepting the binding provision of the shura. After the state of
Medina was established and the Prophet (peace and blessings be
upon him), now head of the state, was then ordained by God:
“Consult them (the Companions) in the (community) affair(s), and
when you have reached a decision, then place your trust in God
(and implement it).” [Al Quran 3: 159]
“Al-Tabari characterizes consultation as one of the fundamental
principles of the shariah (azaim al-ahkam), which are essential to
the substance and identity of Islamic government. Ibn Taymiyyah
held a similar view, observing that God, Most High, commanded
the Prophet (peace and blessings be upon him) to consult the
community, despite the fact that he was the recipient of divine
revelation. The Quranic command is therefore all the more
emphatic with regard to the subsequent generations of Muslims
who no longer have the Prophet among them, and no longer have
access to direct revelation. Muhammad Abduh has also held that in
this verse, consultation is not just a recommendation, but an
obligatory command addressed primarily to the head of the state
to ensure that it is properly implemented in the government
affairs.”8
It is thus evident that shura or consultation is obligatory for the
leadership of the political party as they are directly involved with
the process of governance of the state. The strength of the shura
lies in the fact that consultation brings people closer together, and
it provides them with an opportunity to share ideas and voice their
views on matters of common concerns. In this way, shura prevents
disunity and division among the people. But consultation can only
be meaningful and effective when the participants enjoy total
freedom to express their views. It would be totally in vain, and
would make no sense to say that in Islam the government and for
that matter political party is bound by the principle of consultation,
and yet should have the liberty to deny the members of the shura
the freedom to express an opinion.
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It may not be out of context to mention here that Dr. Rezaul Karim,
President of Islami Chhattra Shibir, working for the coterie of a
section of former Islami Chhattra Sihbir Presidents who consider
them more wise and judicious over the collective consultation,
refused to accept the decision of the shura in 2009 to nominate
Shishir Muhammad Munir as the Secretary General of the student
organization. It sparked crisis and caused resignation of 20 out of
34 executive committee members. Islami Chhattra Shibir must
exercise unbridle freedom and independence as an organization
and in no way be subservient to advice from any other person or
organization. It must not involve people outside its own
organization to mediate or resolve its problems rather must strictly
follow its own constitutional provisions in resolving disputes, if
ever it arises. Past experience has shown that mediators become
partisan. Islami Chhattra Shibir in no way and must not become an
organization of sycophant or what Muhammad Kamaruzzaman
said:
Islami Chhattra Shibir must come out of the fold of ‘lejurbritti’ or
sycophancy of any political organization.
In the new party women members should be an integral part of the
shura. This will help male members of the shura to have
perceptions and views of women on important gender issues along
with other national and international subjects to reach a fair,
judicious and balanced decision. If women shura or consultative
committee is separate, the fact remains that their voice is not heard
at the particular moment of taking vital decisions. In the past it has
been seen that women parliamentarians and male parliamentarians
of the Islamist party are sitting in the same room although the male
and female shura members are sitting in separate rooms. These
practices are self-contradictory having no logic. Sometimes women
are suppressed and their voice is not heard. This is neither Islamic
nor democratic.
Elections to form committees and choose leadership of the
proposed party at all levels must be on the basis of open discussion,
secret ballots and open counting. Counting party election results
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openly and then declaring the scoring will not create division
within the party as some argue; rather this will restore confidence
in the rank and file of the new party. This would also meet the
requirement of the national Election Commission. It would also
break the hands of vicious circles who often manipulate the
election results of the party as they do not consider shura binding.
It is alleged that such manipulation did occur at different tiers of
the student organization. It is also alleged that during party
elections, election commissioner had even rigged and manipulated
the results of apex body in the recent past.
The workshop held in July 2009 suggested that the proposed party
should not be cadre based. The past experience has shown that
cadre system develops privileged-class and a bar on the entry of
newcomers to turn it into a mass organization. The leadership
should be developed step by step from the grassroots. The cadre
system would have no place at any level in the democratic setup of
the new party.
The present reporting system on personal conduct which a member
has to maintain, according to some insiders, has also proved
mischievous and it must be discontinued in the proposed political
party.
The system of whole-timer should also be discarded in the
proposed party. Experience has shown that whole-timers, being
totally dependent on the salary of the party, lose freedom and
confidence to think independently being afraid of losing favor from
the hierarchy where innovation and creativity constitute the lifeline
of any organization committed to work for reform and renaissance.
Whole-timers are found more interested in protecting their selfinterest rather than working to push the right cause and chart out a
pragmatic way as it may antagonize the party establishment.
The new party should be prepared to accept women in the
leadership including the leadership positions at the apex. The
Islamists are not yet ready to accept and embrace women in the
leadership, which is another example of inequality between men
and women. Those who object to assigning political positions to
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women forget that in today’s world rulers are only parts of a wider
political establishment making the government.
Indeed government itself is one of a group of as many institutions
that shares out among them the power and authority of the state,
which were the domain and used to be exercised by a single ruler
in the past, regardless of the title he assumed. During the earlier
days of Islam the kholafa-e-rashadeen used to combine in them a
whole range of comprehensive and broad authority, over the whole
Muslim world which no ruler is expected to exercise now or in
foreseeable future, including leading prayers, commanding armies,
exercising absolute ijtihad in fiqh besides exercising powers as the
supreme judge. These are being performed now by many people at
different levels. There is a strict bifurcation and separation of
powers.
From the point of view of her competence, a woman may be now
assigned some of these powers, including the post of the head of
the state, because none of these powers, including that of head of
the state, constitutes the overall authority over the community.9
The proposed party should have at least one woman Vice President
and one woman Assistant Secretary General. The post of the
President and the Secretary General should also remain open to
contest by women. The Islamist in Bangladesh must take lessons
from others. In Iran, which is no doubt an Islamic state, woman has
been elected to the post of Vice President.
The new party as a matter of policy should adopt easy options when
Islam offers different alternatives in resolving problems. It would
always remain open to examine variable choices while deciding
policy matters. Some Islamists overemphasize the importance of
covering face by woman. A number of Islamist organizations have
failed to make difference between local culture and Islamic culture,
which is one of the reasons for the backwardness of the Muslims.
Covering face of woman is a local culture and has nothing to do
with Islam. Those who insist on using total veil by the women are
really working to create bottleneck in the progress of Islamic
society rather than promoting its advancement.10
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Part-II
Shah Abdul Halim
Veil Issue
Eminent Egyptian Islamic scholar Sheikh Adil Salahi commenting
on the verses 24:30-31 [Say to the believing men that they should
lower their gaze … And say to the believing women that they should
lower their gaze … Al Quran 24:30-31] wherein both men and
women have been asked to lower their look when fall on the
opposite sex, in his regular weekly column ‘Our Dialogue’ in Saudi
daily Arab News observed:
“The instruction of the verses quoted above is that both men and
women are required to keep their eyes cast down, so that when they
meet each other, neither should men stare at women nor women at
men. The natural question that arises is why man should lower his
gaze if the face of woman is totally covered? From the text of the
verses it is clearly evident that the face of the woman is not to be
covered and therefore man has been advised to lower his look”.
Muslim Brotherhood leader Abdul Halim Abu Shuqqah
commenting on the aforementioned verses said that the intent of
the Law Giver is that women need not cover face. He said that if
the intention of the Law Giver was to cover the face of women than
He would not have asked men to lower the gaze.1



This article is published in The New Nation on 22nd July 2011
[www.thenewnationbd.com/newsdetails.aspx?newsid=11748]
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The Islamists in Bangladesh should take note of the general
practice of hijab by women in Indonesia, Malaysia, Iraq, Palestine,
Lebanon, Egypt and Morocco where they keep their face open and
they do not cover face with niqab. Women in the Saudi Television
also appear without niqab or without covering the face. Even the
women leaders of Muslim Brotherhood throughout Middle East,
including eminent Brotherhood leader of Egypt Zainab al Ghazali
known for her monumental work “Return of the Pharoah: Memoirs
in Naser’s Prison’, do not cover their face. It is obligatory that
women must not cover their face during hajj.
Proposed Leadership Structure, new parameters and
Delegation
Kamaruzzaman’s initiative also called for limiting the tenure of the
office of the central president and district presidents of the new
party. He proposed to limit the tenure of the central president and
the district presidents to three terms. But it would be appropriate
to limit the tenure to two consecutive terms of three years each. To
bring dynamism in the party, a system may be developed by which
leadership is rotated through secret credible elections. Unlike the
prevailing practice of the Islamists, at least fifteen posts of vice
president and twenty-five posts of assistant secretary general may
be created in the proposed party. This would create opportunity to
produce more leaders, built up their capacity; evaluate who is more
capable and dynamic in sharing responsibility.
The central leadership structure of the proposed party however may
be organized based on how many people it wants to put in the
various watchdog committees and in the Shadow Cabinet. This
issue will be discussed at the later part of this article. Those found
effective at the grassroots, particularly whose performance at the
local government lections would be highly impressive and people
would accept them as public leaders, should be gradually elevated
to the central leadership.
However highly skilled professionals, eminent educationists,
senior retired civil and military bureaucrats, celebrated journalists,
renowned lawyers, prominent political leaders of other parties and
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such other notable members of the civil society with secular
background, if they accept the aims and objectives and join the new
party, should be elevated to the higher echelon of the leadership in
keeping with the practice of the noble Prophet who had placed
leaders of the days of jahiliyyah or ignorance, when they sincerely
accepted Islam and joined the Muslim rank, in the leadership ranks.
In other words persons with rich and highly potential background
will be absorbed in the new party implementing the spirit of the
saying of the Prophet Muhammad: khiarukum fil jahiliyyah
khiarukum fil Islam which means - those who proved competent in
leadership during the days of jahiliyyah or ignorance they proved
equally competent in leadership when they had joined the rank of
Islam.
The proposed party will use standard parameters to evaluate the
performances of the leadership and their ability to turn the party
into a mass organization and effectively run a modern democratic
state. Such parameters shall also be used to ascertain the
intellectual capacity of the leadership in the context of the changed
global environment. While developing such parameters, due
consideration shall be given to such factors as professional skill,
educational background, intellectual capacity, moral and ethical
moorings and more importantly behavioral pattern etc.
The new party will also use parameters to make sure that leadership
upholds high standard of financial integrity and maintains
transparency in all fairness in fund management and monetary
transactions. The leadership should also be required to make it
certain that their living expenses and increase in wealth and all
types of resources should commensurate with the known sources
of earnings.
Past experience shows that concentration of power and
responsibility without accountability in few hands make such
persons over influential and sometimes quite despotic as the saying
goes power makes a man corrupt and absolute power makes a man
absolutely corrupt. Power intoxicates best hearts as the wine
intoxicates the strongest heads. No man is wise enough or good
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enough to be trusted with unlimited power. Such concentration of
power and responsibility is a bar on the development of collective
leadership of participatory nature. By delegating power only in few
hands the leadership at the apex in fact creates a situation in which
the prospect of producing a galaxy of leaders, who can handle
critical situation, might diminish.
The leadership qualities never can be developed unless workload
and responsibility are delegated. It is evident from the actual
situation within the country’s Islamist organization that the socalled trustworthy leaders at the zenith of the party, who consider
themselves the only capable persons and indispensable have in fact
developed a sort of bureaucratic mindset. They believe that without
them the organization will not be able to sustain and they, in fact,
have monopolized power by turning them into a vested group to
protect their interests. Some people believe that these few leaders
at the top have aggrandized power and position overlooking the
greater community interest.
The proposed party should not allow a person to hold more than
one position at a time as was advised by some people in some
occasions in July 1996 and April 1998 and now by Muhammad
Kamaruzzaman. It needs to be realized that human capacity is
limited and at one point it gets saturated. Moreover those who are
overburdened with too many jobs may not concentrate on any work
or go into details of any issue. Thus the work suffers.
Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) during his
life time sent Muadh b. Jabal (may God be pleased with him) as
Governor to Yemen. On being asked by the Prophet as to how he
will govern, Muadh b. Jabal replied that he will govern according
to the Quran and will refer to sunnah if clear instruction is not
available in the Quran and then will exercise his individual
judgment if an explicit injunction is neither available in the Quran
nor in the sunnah. History bears the testimony that Prophet
Muhammad endorsed the governing principle and procedure of
Muadh b. Jabal. Prophet even authorized Amr b. al-As (may God
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be pleased with him) to adjudicate in some disputes in his
presence.2
From this, analysts conclude that ijtihad or intellectual exercise is
allowed in Islam and ijhitad is the Sunnah of the Prophet. But what
escaped the attention of many scholars and leaders of Islamic call
and guidance is that Prophet Muhammad during his life time had
delegated powers to Muadh b. Jabal and Amr b. al-As.3 This
delegation is the pivotal precept of Islam and democracy. Unless
you delegate, you really suffocate. Nothing can flourish in a
suffocating and regimented environment. The new party must
practice the system of delegating power and responsibility and the
leadership at the apex will only give guidance and monitor
developments. Everything, except confidential matters, should be
delegated. Delegation is the opposite of imposing decision. It
means power through people and not over the people. Delegation
is the negation of manipulation. It is motivation through
participation. Authority must be delegated at all tires of the
proposed party so that decisions may be taken by way of
participation at every level.
Idea of Shadow Cabinet and Real Democratic Values
Muhammad Kamaruzzaman has also advised to form Shadow
Cabinet. In fact Shadow Cabinet to monitor governance and Think
Tank to formulate policies must be inseparable part of the proposed
party. The new party, at the time of launching, should announce a
Shadow Cabinet of 100 ministers. Each minister will be assisted by
a Think Tank that would include three professionals in addition to
ten researchers in respective fields. Each Think Tank professional
members will also be members of the central consultative
committee, and one, from amongst them, by rotation will represent
the group to the central executive committee.
Professional members should have the rights and privilege that if
anyone of them requests the leadership at the apex to call a meeting
of the central consultative committee and central executive
committee; they shall be bound to call such a meeting. However
such professional members may or may not have voting rights.
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Along with the 100 Think Tanks, an Advisory Council or Guardian
Council or Council of Elders may be set up. Yet another Council
of Eminent Ulama or religious scholars, as advised by Muhammad
Kamaruzzaman, may also be constituted.4
In keeping with the democratic tradition, the proposed party should
always arrive at a decision by a vote of majority and those who
disagree with the decision of the majority will have the right to
record the note of dissent. Recording the note of dissent must be
practiced in the new party as a binding principle. That is the only
way to break the hands of the conspirators, coteries and reactionary
forces that sometimes try to impose undesirable decision in the
name of collective decision.
Now that in the new party everyone can record their views because
of the binding principle of recording the note of dissent, the
conspirators and coteries will be fearful of being exposed and they
will be much careful not to impose any undesirable opinion. There
is no point of giving unnecessary concession in the name of
consensus decision.
Moreover the new party will have to adopt such a constitution that
will allow its leaders to hold and express divergent views publicly as
is practiced by the political parties in the United States. Expressing
constructive and positive views contrary to the declared and
established party policies openly, even in front of media, will not be
in anyway considered a revolt against the party, its leadership or its
policies. Those leaders who will be able to win the confidence of the
majority party members will be at the helm of affairs. There is no
point of demanding the repeal of article 70 of Bangladesh
Constitution to enable a member of the parliament to cross floor and
express opinion against the very party to which s/he belongs when
such freedom is not allowed within the political parties.
Non-Muslim and Muslim Brotherhood Constitution
The proposed party not only should make room for non-Muslims
becoming its members but at the same time reiterate in clear terms
that it is committed to make such constitutional arrangements that
will remove obstacles of non-Muslim becoming the head of the
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state. This will be in keeping with the political system envisaged
by the Islamist political scientists of modern time. The plural and
democratic nature of Islamist political order also becomes clear if
someone looks at the constitutional proposals of the Muslim
Brotherhood, the premier Islamist movement of the world. In 1952
Brotherhood drafted an Islamic Constitution for Egypt consisting
of 103 articles.
The draft constitution puts forth the notion of a civil state based on
citizenship and loyalty to the state. Muslim Brotherhood puts
forward the idea of one state embracing Muslims and non-Muslims
under the umbrella of loyalty to the nation (article– 88). The draft
constitution reiterates that people are born free, equal in dignity,
rights and liberties without any discrimination based on origin,
language, religion or color (article– 77). The word used in this
article is people, an inclusive neutral word in the Islamic heritage,
which negates any kind of discrimination based on sex or religion.
Each individual has the right to live freely, enjoying equality,
security and safety (article– 78). The draft did not determine
religion when recording rights. It used the word individual.
The Islamic Constitution drafted by the Brotherhood disregarded
one’s religion being the prerequisite of becoming the head of the
state. Article– 4 stipulates that only an Egyptian can be a member
of the parliament and parliamentary membership is not restricted
to any particular religion or cult and article– 25 states that head of
the state can be any person who meets all the conditions required
for the Member of Parliament and all these disregard origin,
language and religion which is compatible with the aforementioned
article– 77 of the constitution.5
Pluralism and Sharia concern on HUDUD
The proposed party must affirm in the most unambiguous language
that it believes in absolute religious freedom. The Quran states:
There is no compulsion in religion [Al Quran 2: 256]. As regards
apostasy, which has created a great deal of controversy and
misunderstanding among the freedom loving people, the new party
must make clear its position in the light of the injunction of the
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Quran: Those who believe, then disbelieve, then believe again, then
disbelieve and then increase in their disbelief – God will never
forgive them nor guide them to the path [Al Quran 4: 137].
Commenting on the verse Mohammad Hashim Kamali pointed out:
“The implication is unmistakable. The text would hardly entertain
the prospect of repeated belief and disbelief if death were to be the
prescribed punishment for the initial act” (6). In fact there is not a
single instance that Prophet Muhammad did treat apostasy as a
prescribed offense under hudd (plural hudud) or capital punishment
only for leaving Islam. Prophet never put anyone to death for
apostasy alone rather he let such person go unpunished. No one was
sentenced to death solely for renunciation of faith unless
accompanied by hostility and treason or was linked to an act of
political betrayal of the community.
As a matter of fact the Quran is completely silent on the question
of death as a punishment for apostasy. Apostasy does not qualify
for temporal punishment. The most pertinent question is: If God
has granted us the merit of freedom, he who wants to believe is
allowed that right and so too the one who wants to disbelieve. How
can it be imagined by a rational person that God, Who has
compelled none to believe, allows us the right to compel others and
force them to believe.7
The new party should make a call for suspension of hudd or capital
punishment in such areas as adultery as long as the door of
obscenity – similar to brothels, bars, offensive movies, obscene
printed books and pornography – remains open; and the
government cannot ensure marriage at appropriate age. Eminent
Islamic scholar and Dean of the Faculty of Shariah, Qatar
University Prof. Dr. Yusuf Al Qaradawi opined that before
implementing hudd or capital punishment as punishment of
adultery, we have to establish an ideal Islamic society and close the
door of obscenity.8
Only recently Prof. Dr. Tariq Ramadhan, a distinguished educator
of Philosophy at the University of Fribourg, Switzerland and an
eminent Arab Islamic scholar, has given a clarion call for the
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suspension of hudd or capital punishment for the time being, till all
relevant issues have been examined by the scholars. Such
suspension will be in line with the suspension of the amputation of
hands of the thief by Caliph Omar (may God be pleased with him)
in a famine condition when people are without food and they resort
to stealing.9
Cultural Activism
The Islamists in Bangladesh failed to make any substantial
headway in the political front during the last 64 years [1947-2011]
as they largely ignored the cultural arena that deserve utmost
attention. It is essential to put utmost emphasis to cultural activism
to make breakthrough in the political front. In fact cultural activism
deserves more emphasis than political work as the past experience
has proved beyond doubt that concentrating more on political work
ignoring or giving less emphasis on cultural work has failed to
generate the desired political dividend.
The Islamists failed to cultivate those aspects of the local and folk
culture, even finer thread of classical music and mystic songs,
which does not stand in clash with our beliefs, values, ethics and
norms. They have also ignored local heroes, charming natural
beauty of Bangladesh; and local cultural symbols are also missing
in their cultural projections. Cultural movement is the lifeline of
any movement committed to bring in social reforms and
renaissance. Therefore a very comprehensive cultural policy needs
to be formulated and action program drawn.
Further it needs to be realized that religion is ever present in our
real life and existence, culture and thought. People here are
basically liberal, broadminded and moderate and opposed to
constriction, bigotry, and fanaticism. People are religious but at the
same time against all types of overindulgence and severity. We
have to construct our political philosophy by assimilating all these
elements of our mores, history and culture, customs and traditions.
The proposed party shall not work to establish a theological state
but still then maintain deep links with norms and ethics of Islam
and core components of Muslim identity.
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New Literature to face Contemporary Challenges
It is largely believed that only an identity consciousness, educated
and intellectually empowered community can bring change in the
society. People associated with the proposed party will be
encouraged to read contemporary Islamic literature of the eminent
scholars, not plagiarized books or fifty years old books which has
no relevance to modern day society and its problems, particularly
when modern day scholars have reached newer conclusions
through ijtihad i.e. intellectual exercise on old and newly emerging
issues. There is no reason and justification to repeat old arguments.
Reading only one set of literature will result in a narrow tunnelvision and will take the new generation nowhere.
Bangladesh is passing through the most critical period in its history.
The proposed party therefore must formulate its policy keeping in
view the geopolitical and strategic compulsions and erect
invincible wall to protect the national interest standing on the hard
rock and not on the quicksand.
The proposed party must be pragmatic, open to all yet conscious of
its goal. It is suggested that a rational, moderate and people oriented
socio-cultural and political program be formulated which is
suitable to the genius of the people of Bangladesh.
Last but not the least, the proposed political party, true to the
democratic culture and tradition, will maintain harmonious
relations with every other political organization. But it will not, in
any away, subordinate itself to any other political organization or
leader however sagacious seemingly they might appear to be.
The new party will not maintain extra territorial or secret link with
any other political organization or leader who may tend to control
it or influence its functioning. It will strictly follow its own
constitution and single-handedly try to accomplish its own policies
and objectives.
The new party will never take position on political issues in
opposition to the dreams, wishes and aspirations of the
overwhelming majority people. But the million dollar question is:
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who and where are those young political leaders born after 1971
who will make a call for the formation of such a party to bring an
end to the current impasse of the Islamists in Bangladesh and usher
in an era of a bright prosperous future.
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আরব বসন্ত এবং মদনশ মদনশ ইসলামী আনদালে
বযাসেস্টাে আব্দুে োজ্জাক
১.
২০১০ সাম্মলে শীেকাম্মল সেউসনসশয়াে এক ফস্বল শহম্মে ২৬ বেম্মেে এক
মফসেওয়ালা র্ুবক ুহাম্মদ বুয়াসজসজ িশাসম্মনে হয়োসনে িসেবাম্মদ র্খন সনম্মজে গাম্ময়
আগুন লাসগম্ময় মদয়, েখন মক জানে এ র্টনাে াে ২৭ সদম্মনে াোয় মিসসম্মিটট
জয়নুল আম্মবসদন মবন আলীে ২৩ বেম্মেে দস্বেশাসম্মনে অবসাম্মনে াধযম্ম সূচনা হম্মব
‘আেব বসম্মন্তে’। সেউসনসসয়াে পে স সে। োহসেে মস্কায়াম্মেে সেন সপ্তাম্মহে
আম্মদালম্মন মফব্রুয়াসে াম্মস সবদায় মনন সেন দশম্মকে শসক্তশালী দস্বেশাসক মহাসসন
ম াবােক। জুন াম্মস ইম্ময়ম্ম ম্মনে মিসসম্মিটট মসৌসদ আেব পাসলম্ময় র্ান (বেয াম্মন
আম্মেন আম্ম সেকায়) এবাং োে ৩৩ বেম্মেে শাসন অবসাম্মনে জন্য একসট চুসক্তপম্মে
স্বািে কম্মেন। বাহোইম্মনে সবম্মদ্রাহ দ ম্মন বযবহৃে হম্ময়ম্মে মসৌসদ মসনাবাসহনী। েম্মক্কা
ও জিযাম্মন সাংস্কাে সাসধে হম্ময়ম্মে। সলসবয়াে ৪২ বেম্মেে শাসক গাোসফে পেন
র্ম্মটম্মে। সসসেয়াে বাশাে আল আসাম্মদে পেন মঠকাম্মে োে সেকাে এ পর্যন্ত
জাসেসম্মঙ্ঘে সহসাব অনুর্ায়ী ৫,৫০০-এে মবসশ ানুষম্মক হেযা কম্মেম্মে। ুসসল সবম্মশ্ব
পসেবেযম্মনে মর্ সুবাোস বইম্মে ো মঠকাম্মনাে সাধয কাম্মো মনই।
মসম্মপ্টম্বে াম্মস সনউইয়ম্মকয এক বন্ধুে ুম্মখ শুনলা , ধযিাম্মচয কী র্টম্মে পাম্মে ো সনম্ময়
মস্টট সিপাটযম্ম ম্মটটে সবসভন্ন সেঙ্কটযাঙ্ক িায় ২০০সট সবকম্মল্পে কো মভম্মবসেল। সকন্তু
োম্মদে ওই সবকম্মল্পে ম্মধয আেব বসন্ত সেল না। অসবশ্বাস্য ম্মন হয়। সকন্তু আ াে ওই
বন্ধু মকাম্মনা সাধােণ মলাক নন। জজযটাউন সবশ্বসবদযালম্ময়ে সাম্মবক সশিক। র্ুক্তোষ্ট্র
সেকাে ুসসল সবশ্ব সম্পসকযে সবসভন্ন সবষম্ময় োে কাে মেম্মক াম্মে ম্মধয পো শযও
সনম্ময় োম্মক। নীসেসনধযােকম্মদে সাম্মে োে মর্াগাম্মর্াগ আম্মে। মেলস ৃি ধযিাচয,
ুসসল ধযিাচয, মভৌম্মগাসলক মকৌশলগে অবস্থাম্মন অবসস্থে ধযিাচয। সুম্ময়জখাল ও
হে ুজ িণালী র্সদ কম্ময়ক র্ণ্টাে জন্যও বন্ধ হম্ময় র্ায় োহম্মল মো সাো সবম্মশ্বে


সনবন্ধসটে মলখক বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে ইসলা ীে অযাসসম্মস্টটট মসম্মেটাসে মজনাম্মেল। ২০১২
সাম্মলে ৭ মফব্রুয়াসে দদসনক নয়া সদগম্মন্ত এসট িকাসশে হয়।
সলাংক: www.dailynayadiganta.com/details/27532

88 | Kvgviæ¾vgv‡bi wPwV Ges Rvgvqv‡Zi ms¯‹vi cÖm½
হৃদস্পদন বন্ধ হম্ময় র্াওয়াে উপে হম্মব। মসই অঞ্চল সনম্ময়, পৃসেবীম্মক র্াো মনেৃত্ব
সদম্মচ্ছন, োো সচন্তা না কম্মে পাম্মেন? ‘আেব বসন্ত’ পািাম্মেযে োিাম্মে ধো না পড়াে
কােণ হম্মচ্ছ ানুষ সাধােণে কার্যকােণ এবাং এে ফলাফল সনম্ময়ই ভসবষ্যদ্বাণী কম্মে
োম্মক; সকন্তু ানুষ জাম্মন না সৃসষ্টকেযা কার্যকােণ ও ফলাফল দুম্মটাই সনয়িণ কম্মেন।
আজ অবে এ সবষয়সট সুসনসিে, আেব বসম্মন্তে সুদূেিসােী ফলাফল শুধু আেব
সবম্মশ্বে োজনীসেম্মেই পড়ম্মব না। এে িভাব মগাটা সবশ্ব-োজনীসেে ওপে পড়ম্মব। েম্মব
লিণীয় মর্, ভূ ধযসাগম্মেে েীম্মে অবসস্থে এক মকাসট চাে লাখ জনম্মগািীে উিে
আসফ্রকাে মোট্ট মদশ সেউসনসশয়াই আেব বসম্মন্তে মনেৃত্ব মদয়াে মগৌেব অজযন কেল।
চেউচেচশয়ায় চেবগািনের ফলাফল িূ ড়ান্ত: ইসলামপন্থী আে-োহ্দার ঐচেহাচসক চবজয়
অম্মক্টাবম্মে সাধােণ সনবযাচন অনুসিে হয় সেউসনসসয়ায়। ২১৭ আসম্মনে গণপসেষম্মদ েসশদ
র্ানুশীে ইসলা পিী দল আন-নাহদা ৮৯ আসন মপম্ময় সবযবৃহৎ দল সহম্মসম্মব আিিকাশ
কম্মে। ২৯ আসন মপম্ময় সদ্বেীয় স্থান অসধকাে কম্মে সসসপআে (কাংম্মগ্রস ফে দয
সেপাবসলক), আে ২৬ আসন মপম্ময় েৃেীয় স্থান অসধকাে কম্মে আসেধা। মশম্মষাক্ত দু’সট
দলই মসক্যযলাে আদম্মশয সবশ্বাসী। এেপে নম্মভম্বে াম্মস সনবযাচন অনুসিে হয় েম্মক্কাম্মে।
৩৯৫ আসম্মনে পালযাম্ম ম্মটট ১০৭ আসন মপম্ময় সবযবৃহৎ দল সহম্মসম্মব আিিকাশ কম্মেম্মে
ধয পিী ইসলা ী দল জাসস্টস অযাটি মিম্মভলপম্ম টট পাসটয।
েসশদ র্ানুশীে সাম্মে আ াে পসেচয় দীর্যসদম্মনে। সবযম্মশষ মদখা ইস্তাম্বুম্মল ২০০৯ সাম্মলে
ম াম্মস একসট ইসলা ী সম্মম্মলম্মন। ইম্মোপূম্মবয ওই বেম্মেে াচয াম্মস লটিম্মন োাঁে
বাসায় সগম্ময়সেলা । একম্মকসন্দ্রক সবম্মশ্ব ুসল ানম্মদে অবস্থা সনম্ময় োাঁে সাম্মে দীর্য
আম্মলাচনা হয়। এে াে কম্ময়ক াস আম্মগ ইসোইল গাজা উপেযকায় ধ্বাংসলীলা
চাসলম্ময়সেল। সূো বসন ইসোইম্মলে ৭ নম্বে আয়াম্মেে উিৃসে সদম্ময় সেসন বম্মলসেম্মলন,
‘এম্মে কম্মে ইসোইম্মলে মচহাোই সবকৃে হম্ময়ম্মে।’ আম্মলাচনাে এক পর্যাম্ময় োে সব
স ম্ময়ে হাসস াখা ুম্মখ আম্মো একটু হাসস সনম্ময় আ াম্মক বম্মলসেম্মলন, ‘বাাংলাম্মদম্মশে

অবস্থা র্খন সেউসনসশয়াে ম্মো হম্মব, েখন আপসনও আ াে ম্মো আে সনম্মজে মদম্মশ
োকম্মে পােম্মবন না।’ মক জানে এ আম্মলাচনাে াে ২২ াম্মসে াোয়, ২০১১ সাম্মলে
জানুয়াসে াম্মস ২০ বেম্মেে অসধক স ম্ময়ে সনবযাসম্মনে অবসান র্সটম্ময় ৭০ বেে বয়স্ক
েসশদ র্ানুশী সেউসনসশয়ায় সফম্মে র্াম্মবন এক ঐসেহাসসক দাসয়ত্ব পালম্মনে জন্য।
ভসবষ্যম্মেে খবে এক াে আোহে কাম্মেই োম্মক (সূো মলাক ান ৩১:৩৪) এবাং সেসন
অেযন্ত সুদেভাম্মব োাঁে পসেকল্পনা বাস্তবায়ন কম্মেন (সূো ইউসূফ ১২:১০০)। মদম্মশ
সফম্মে র্ানুশী মর্াষণা মদন সনম্মজ মকাম্মনা সনবযাচম্মন অাংশগ্রহণ কেম্মবন না। ি োয় মগম্মল
োে দল ইসলা ী শেীয়া আইন বাস্তবায়ন কেম্মব না। েুেম্মস্কে এম্মক পাসটযে আদম্মলই
সেকাে পসেচালনা কেম্মব।
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অসে সম্প্রসে অনুসিে স সম্মেে সনবযাচম্মন ইখওয়াম্মনে োজননসেক শাখা সফ্রি অযাটি
জাসস্টস পাসটয (এফম্মজসপ) ৫০৮ আসম্মনে পালযাম্ম ম্মটট সবযম্ম াট ২৩৫ আসন মপম্ময়
সবযবৃহৎ দল সহম্মসম্মব আিিকাশ কম্মেম্মে। ১২৩সট আসন মপম্ময় সদ্বেীয় স্থাম্মন েম্ময়ম্মে
সালাসফপিী নূে পাসটয। ৩৮সট আসন মপম্ময় েৃেীয় স্থাম্মন েম্ময়ম্মে উদােপিী ওয়াফদ্
পাসটয। সনয়ম্ম ে বযেযয় না র্টম্মল ইখওয়ানই আগা ীম্মে মকায়াসলশন সেকাে গঠন
কেম্মব। ম াবােম্মকে আ ম্মল ইখওয়ান সনসষি দল হম্মলও পালযাম্ম ম্মটট সবসভন্ন নাম্ম এবাং
সনদযলীয়ভাম্মব ইখওয়াম্মনে আসনসাংখযা সেল ৮০। িাক্তাে, িম্মকৌশলী ও
আইনজীবীম্মদে সাংগঠম্মনে মবসশে ভাগই সেল ইখওয়াম্মনে দখম্মল। স াজম্মসবাে কােম্মণ
োো সেম্মলন জনগম্মণে খুব কাোকাসে। জনগম্মণে সবরুম্মি অবস্থান গ্রহম্মণে ম্মো োম্মদে
মকাম্মনা োজননসেক দুনযা ও সেল না। োেপেও োো সফ্রি অযাটি জাসস্টস পাসটযে
নাম্ম আলাদা একসট প্লাটফ য সৃসষ্ট কম্মেম্মেন। মর্াষণা কম্মেম্মেন একজন কযােসলক
সিস্টানম্মকও স সম্মেে োষ্ট্রিধান সহম্মসম্মব ম ম্মন সনম্মে োম্মদে মকাম্মনা আপসি োকম্মব না।
২.
আ াে সেনবাে েুেস্ক সফম্মেে সুম্মর্াগ হম্ময়ম্মে। ১৯৯৬ সাম্মল িে সফম্মেে স য়
নাজ ুসেন আেবাকান সেম্মলন িধান িী। ওই সফম্মে মেফাহ পাসটযে এক র্ুবক সাংসদ
সদস্য আ াম্মক বম্মলসেম্মলন, ‘ইসলাম্ম ে জন্য েুেম্মস্ক কাজ কো ভােে, পাসকস্তান ও
বাাংলাম্মদম্মশে মচম্ময় হাজাে গুণ কসঠন।’ স্মেণ কো মর্ম্মে পাম্মে, একসট কসবো মলখাে
কােম্মণ েজব দেয়ব এেম্মদাগানম্মক মজম্মল মর্ম্মে হম্ময়সেল এবাং সেসন সনবযাচন কোে জন্য
অম্মর্াগয মর্াসষে হম্ময়সেম্মলন। মসই েুেস্ক আজ স
ু সল সবম্মশ্বে অসলসখে মনেৃম্মত্বে
আসম্মন স াসীন হওয়াে সম্মান অজযন কম্মেম্মে।
আোেুম্মকযে ‘আধুসনক েুেম্মস্ক’ মসক্যযলাসেজম্ম ে সশকড় স াজ ও োম্মষ্ট্রে অম্মনক গভীম্মে
িম্মবশ কম্মেম্মে। এ নসক, মসক্যযলাে ফ্রাম্মন্সে মচম্ময় মসক্যযলাে েুেস্ক অম্মনক মবসশ
মসক্যযলাে। েুেম্মস্কে মসনাবাসহনী সনম্মজম্মদে মসক্যযলাসেজম্ম ে েিাকেযা বম্মল ম্মন কম্মে।
োো ১৯৬০, ১৯৮০ এবাং সবযম্মশষ ১৯৯৮ সাম্মল ি ো দখল কম্মেসেল। ১৯৯৮ সাম্মল
নাজ ুসেন আেবাকানম্মক র্খন ি োচুযে কো হয় েখন েজব দেয়ব এেম্মদাগান
সেম্মলন েুেম্মস্কে বৃহি শহে ইস্তাম্বুম্মলে ম য়ে। ি োচুযসেে পে নীসেগে িম্মশ্ন
এেম্মদাগাম্মনে মনেৃম্মত্ব অম্মপিাকৃে ক বয়স্কম্মদে সাম্মে বষযীয়ান মনো আেবাকাম্মনে
েসবম্মোধ হয়। আেবাকান সোসসে ইসলাম্ম ে কো বলম্মেন এবাং পািাম্মেযে
স াম্মলাচনা কেম্মেন। োাঁে এসব বক্তবযম্মক মসনাবাসহনী সচসেে কম্মে মসক্যযলাসেজম্ম ে
সবম্মোসধো রূম্মপ।
এেম্মদাগান ও আবদুোহ গুল ‘জাসস্টস অযাটি মিম্মভলপম্ম টট পাসটয’ নাম্ম নেুন দল
গঠন কম্মে অেযন্ত বুসি িাে সাম্মে মসক্যযলাসেজ ম্মক এ বম্মল সাংজ্ঞাসয়ে কম্মেন মর্,
মসক্যযলাসেজম্ম ে অধীম্মন ইসলা সহ সব ধ য পালম্মনে স্বাধীনো েম্ময়ম্মে। োো গুম্মলন
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ুভম্ম টট ও অন্যান্য উদােপিীম্মদে স েযন লাভ কম্মেন। োোড়া োো অেযননসেক
উন্নসেে ওপে সবম্মচম্ময় মবসশ মজাে মদন। ফম্মল ২০০২ সাম্মলে সনবযাচম্মন নবগসঠে এম্মক
পাসটয একক সাংখযাগসেিো লাভ কম্মে। পেপে দু’সট সনবযাচম্মন োো সবজয়ী হয়। এম্মক
পাসটযে মনেৃম্মত্ব েুেস্ক অভাবনীয় সাফলয অজযন কম্মেম্মে। দীর্যসদন ধম্মে েুেস্কম্মক একসট
মোট্ট গ্রুপ শাসন কম্মে আসসেল। এ কাম্ময়স স্বােযবাদী মগািীম্মে সেল মসনাবাসহনীে
একটা অাংশ, উচ্চেে আদালম্মেে সবচােপসেম্মদে একসট অাংশ, সুশীল স াজ ও
সাংবাদ াধযম্ম ে একসট অাংশ। োোই সসিান্ত সনে কাো ি োয় োকম্মব বা োকম্মব না।
এেম্মদাগাম্মনে আম্মগ মকাম্মনা িধান িী এম্মদে চযাম্মলে কম্মে ি োয় সটম্মক োকম্মে
পাম্মেনসন। অেযন্ত বুসি িাে সাম্মে এেম্মদাগান সাংসবধান সাংম্মশাধন কম্মেম্মেন এবাং
সসেযকাে অম্মেয েুেম্মস্ক গণেি কাম্ময় কম্মেম্মেন।
েুেস্কই ি াণ কেল, মনেৃম্মত্বে কাজ হম্মচ্ছ একসট পে বন্ধ হম্মল আম্মো সেনসট পে
মখালা। দ্বীম্মনে পম্মে মকাম্মনা কাম্মজ সঙ্কীণযো মনই (সূো হজ ২২:৭৮), র্াো আোহে
পম্মে সাংগ্রা কম্মে আোহ োম্মদে পে মদসখম্ময় মদন (সূো আনকাবুে ৬৯:২৯)।
েুেম্মস্কে এম্মক পাসটয এবাং স সম্মেে ইখওয়ানুল ুসসলস ম্মনে পে ধম্মে ৬০ বেম্মেেও অসধক
স য় ধম্মে কার্যেে ভােম্মেে জা ায়াম্মে ইসলা ী গে বেম্মেে এসিল াম্মস ‘ওম্ময়লম্মফয়াে
পাসটয অব ইসটিয়া’ নাম্ম একসট নেুন োজননসেক দল গঠন কম্মেম্মে। োম্মদে মলাগান
হম্মচ্ছ ন্যায়সবচাে, স্বাধীনো ও স ো। পাশাপাসশ জা ায়াে োে আদসশযক কার্যে
চাসলম্ময় র্াম্মব। ১৬ সদম্মস্যে মকন্দ্রীয় কস সটম্মে মিসসম্মিটট ও মসম্মেটাসে জা ায়াম্মেে
দাসয়ত্বশীল হম্মলও োম্মে পাাঁচজন অ ুসল ান েম্ময়ম্মেন, র্াম্মদে ম্মধয উম্মেখম্মর্াগয হম্মচ্ছন
মকোলা োম্মজযে কযােসলক সিস্টান ফাদাে আব্রাহা মজাম্মসফ এবাং কনযাটম্মকে সাম্মবক
িী (অ ুসসল ) লসলো নায়াে। এো দু’জনই সহসভাপসে।
অনুরূপভাম্মব ালম্ময়সশয়াে ইসলা ী আম্মদালন সপএএস (এক স য় র্াো দু’সট োম্মজয
ি োয় সেল; এখন শুধু একসটম্মে, সকন্তু মফিাম্মেল পালযাম্ম ম্মটটও োম্মদে সদস্য েম্ময়ম্মে)
ইসলা ী োম্মষ্ট্রে কো বাদ সদম্ময় শুধু ন্যায়সবচাম্মেে কোই বলম্মে। েুেস্ক, সেউসনসশয়া,
ালম্ময়সশয়া, স সে ও ভােম্মে ইসলা ী আম্মদালম্মনে এই মকৌশলগে অবস্থান
পসেবেযম্মনে আসল লিয হম্মচ্ছ দ্বীম্মনে বাস্তবায়ন (সূো সফ ৬১:৯)। মকৌশলগে সসঠক
সসিান্ত োড়া দ্বীম্মনে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। স াজ পসেবেযম্মনে মিম্মে ধীেগসেম্মে চলা সেল
োসূলগম্মণে সবম্মচম্ময় বড় সুন্নাে। সপ্ত সহজেীে শুরুম্মে অেযাৎ নবুওয়ম্মেে ২০ বেে পে
দ সম্পূণয সনসষি হয় (সূো আল াসয়দা ৫:৯) এবাং অষ্ট সহজেীম্মে অেযাৎ নবুওয়ম্মেে
২১ বেে পে সনসষি হয় সুদ (সূো আল বাকাো ২:২৭৫)। অষ্ট সহজেীম্মে ক্কা সবজম্ময়ে
সেন াস পে অনুসিে হম্মজও কাম্মফেম্মদে জাম্মহলী িো অনুসেম্মণে স্বাধীনো িদান কো
হম্ময়সেল (সূো েওবা ৯:২৮)।
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৩.
োসূল (সা)-এে জীবম্মন সী াহীন দুঃখকষ্ট সেল, সকন্তু মে ন মকাম্মনা পোজয় সেল না।
‘োসূম্মলে জীবম্মন মো াম্মদে জন্য সনসহে আম্মে উি আদশয’ (সূো আল আহর্াব
৩৩:২১)। ওহুম্মদে সবপর্যয় কাসটম্ময় উম্মঠ ুসল ানম্মদে ম্মন সাহস সঞ্চম্ময়ে জন্য
পেসদনই সেসন আহে সাহাবীম্মদে সনম্ময় শত্রুনসম্মন্যে মপেম্মন ধাওয়া কম্মেসেম্মলন। এে
আম্মগ সহজেম্মেে পে ক্কায় কাম্মফেো অম্মনকটা হাাঁফ মেম্মড় বম্মলসেল, ‘আপদ চম্মল মগম্মে,
বাাঁচা মগল।’ সকন্তু সদনায় মপৌাঁম্মেই সেসন ক্কা মেম্মক সসসেয়াগা ী বাসণজয কাম্মফলাে ওপে
চাপ সৃসষ্ট কম্মেন ক্কাে ওপে অেযননসেক চাপ সৃসষ্টে জন্য। িে সহজেীম্মে োাঁে গৃহীে এ
মকৌশলই সেল সদ্বেীয় সহজেীম্মে সাংর্সটে বদে র্ুম্মিে পটভূস । সদ্বেীয় সহজেীম্মে বদে
র্ুি না হম্মল েৃেীয় সহজেীম্মে ওহুদ, অেঃপে পঞ্চ সহজেীম্মে খদক, ষি সহজেীম্মে
হুদাইসবয়া এবাং অষ্ট সহজেীম্মে ক্কা সবজয় হম্মো না। হুদাইসবয়াে সসন্ধ ি াণ কম্মে
োসূল (সা)-এে ক যম্মকৌশম্মলে ম াকাম্মবলায় ক্কাে কাম্মফেো সেল অসহায়। সম্মদহ মনই,
োসূলম্মক আোহ পাক সসিান্ত গ্রহম্মণ সাহার্য কম্মেম্মেন ওহীে াধযম্ম । (অবে এটাও
সেয মর্, সব বযাপাম্মে ওহী নাসজল হম্মো না)। ওহীে দেজা র্খন বন্ধ, ইসলা ী
মনেৃত্বম্মকই সসঠক েযাম্মটসজক সসিান্ত গ্রহণ কেম্মে হম্মব। সসিান্ত গ্রহম্মণ ভুল কেম্মল
আম্মদালন মকাম্মনা সদন সফলোে ুখ মদখম্মব না।
ক্যেআম্মনে পাোয় পাোয় আোহ ইসেহাম্মসে আম্মলাচনা কম্মেম্মেন: জানা ইসেহাস (সূো
বাকাো ২:৪৭), অজানা ইসেহাস (সূো কাহাফ ১৮:৮৩-৮৬)। উম্মেে হম্মলা
ুসল াম্মনো মর্ন ইসেহাস মেম্মক সশিা মনয় (সূো আল ই োন ৩:১৩৭, আসম্বয়া
২১:১১)। সূো আল ই োম্মনে ১৪০ নম্বে আয়াম্মেে (এেকাম্মলে উত্থান-পেন, ানুম্মষে
ম্মধয আস এে আবেযন কম্মে োসক) ওপে সভসি কম্মেই িখযাে দাশযসনক ইবম্মন খালদুন
বম্মলম্মেন, ‘ইসেহাম্মসে পুনোবৃসি র্ম্মট’। আোহ ানুষম্মক সচন্তাশীল হম্মে বম্মলম্মেন (সূো
আল ই োন ৩:১৯০); বুসি-সবম্মবক কাম্মজ লাগাম্মনাে োসগদ সদম্ময়ম্মেন (সূো আল োদ
১৩:৪); সনম্মজম্মদে ভুল মেম্মক সশিা গ্রহম্মণে কো বম্মলম্মেন (সূো হাশে ৫৯:২)। বেয ান
মিিাপম্মট ইসলা ী আম্মদালম্মনে মনেৃত্বম্মক একটু দূম্মে মদখাে মচষ্টা কেম্মে হম্মব।
পািাম্মেযে অেযননসেক ও সা সেক ি ো দ্রুে হ্রাস পাম্মচ্ছ। ইউম্মোপ শে মচষ্টা কম্মেও
অেযননসেক দা কাসটম্ময় উঠম্মে পােম্মে না। ১ সট্রসলয়ন (দশ হাজাে মকাসট) িলাে খেচ
কম্মে সাম্মড় চাে হাজাে াসকযন দসম্মন্যে িাম্মণে সবসন ম্ময় ইোম্মক িায় ১০ বেে র্ুি
চাসলম্ময় ১৩ সট্রসলয়ন (১৩০ হাজাে মকাসট) িলাম্মেে ঋম্মণে মবাো র্াম্মড় সনম্ময়
অেযননসেক ও সা সেক সদক মেম্মক র্ুক্তোষ্ট্র আজ অম্মনকটা দুবযল। সাম্মবক মিসসম্মিটট
সক্লনটম্মনে আ ম্মলে এক উচ্চপদস্থ ক ক
য েযা, David Roth Kopf অসে সম্প্রসে োে
িকাসশে বই Running the World-এ সলম্মখম্মেন, “We can’t write checks

the way that we once could; we can’t deploy troops in the way that
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we once did.” অেযাৎ ‘অেীম্মেে ম্মো ইচ্ছা কেম্মলই আ ো মর্ ন আসেযক অনুদান
সদম্মে পােসে না, মে সন আ ো সা সেক অসভর্ানও পসেচালনা কেম্মে পােসে না।
একসবাংশ শোব্দীে এই সবম্মশ্ব ি োে ভােসাম্ম যে দ্রুে পসেবেযন র্টম্মে। চীন ও
ভােম্মেে উত্থান র্টম্মে। মনেৃম্মত্বে শূন্যো সৃসষ্ট হম্মচ্ছ। মর্ জাসেম্মক আোহ োয়ালা
পাসঠম্ময়ম্মেন মগাটা ানবোে কলযাম্মণে উম্মেম্মে মনেৃত্বদাম্মনে জন্য (সূো আল ই োন
৩:১১০); ানুষম্মক অন্ধকাে মেম্মক আম্মলাে পম্মে সনম্ময় আসাে জন্য (সূো ইব্রাসহ
১৪:১); মসই ুসসল উম্মাহে মনেৃত্বদাম্মনে জন্য (সূো আল ফুেকান ২৫:৭৪) মদম্মশ
মদম্মশ ইসলা ী আম্মদালম্মনে মনেৃবৃদম্মক বাস্তবধ যী ও কার্যকে পদম্মিপ গ্রহণ কেম্মে
হম্মব। এ লিয অজযম্মন েুেম্মস্কে এম্মক পাসটয, স সম্মেে সফ্রি অযাটি জাসস্টস পাসটয,
সেউসনসশয়াে আন-নাহাদা পাসটয এবাং ওম্ময়লম্মফয়াে পাসটয অব ইসটিয়া মেম্মক অম্মনক
অম্মনক সকেু সশিণীয় আম্মে। মোট-বড় ইসলা ী দলগুম্মলাম্মক সব সঙ্কীণযো ও
আিম্ভসেোে ঊম্মধ্বয উঠম্মে হম্মব। অেীম্মেে ভুম্মলে জন্য ি া চাওয়াে ম্মধয মকাম্মনা
মদাষ মনই। ানুম্মষে দুঃখ-কষ্ট ও সবপদ- ুসসবে বাড়াম্মনাে জন্য আোহ পসবে ক্যেআন
নাসজল কম্মেনসন (সূো োহা ২০:১)।
আেব বসন্ত মগাটা সবশ্বম্মক দারুণভাম্মব নাড়া সদম্ময়ম্মে এবাং পসি া পর্যম্মবিকম্মদে
অম্মনকটা অবাক কম্মে সদম্ময় ইসলা পিীোই এে ফসল র্ম্মে েুম্মলম্মেন। সাম্প্রসেককাম্মল
আেব সবম্মশ্বে সনবযাচনী ফলাফল এে িকৃষ্ট ি াণ বহন কেম্মে। িশ্ন হম্মচ্ছ, দসিণ
এসশয়াে ১৬ মকাসট ানুম্মষে বাাংলাম্মদম্মশে গাম্ময় এই আেব বসম্মন্তে বাোস কখন
লাগম্মব?

জীবনের সবগনক্ষনেই রাসূল (সা) এর আদশগনক
অনুসরণ করনে হনব
অধ্যাপক এ মক এম োচজর আহমদ
বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে ইসলা ীে নাম্ময়ম্মব আ ীে অধযাপক এ মক এ নাসজে আহ দ
বম্মলম্মেন, োসূল (সা) হম্মলন আ াম্মদে জীবম্মনে সবযম্মিম্মেে আদশয। জীবম্মনে
সবযম্মিম্মেই োসূল (সা) এে আদশযম্মক অনুসেণ কেম্মে হম্মব। ানব জীবম্মনে এ ন
মকাম্মনা সদক মনই মর্ সদম্মকে িসে োসূল (সা) এে সদকসনম্মদযশনা মনই। েবুয়ানের পূনবগ
চেচে সমাজ সংস্কানরর অনেক মিষ্টা কনরনছে চকন্তু পচরপূণগ সফল হেচে। েবুয়ানের
পর চেচে মেইশ বছনর একচ কলযাণময় শাচন্তর সমাজ উপহার চদনয়চছনলে। এটা
সম্ভব হম্ময়সেল এক াে মকােআম্মনে কােম্মণ। সেসন বম্মলন, ানব েসচে ফ ুযলা ানুম্মষে
কলযণ আনম্মে পাম্মে না। ানবজাসেে ুসক্ত, শাসন্ত ও কলযাণ আম্মস আস ানী ফ ুযলায়।
জীবম্মনে সবযম্মিম্মে মকােআনম্মক অনুসেণ কেম্মে সেসন সকম্মলে িসে আহবান জানান।
সেসন আজ বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে ইসলা ী ঢাকা হানগেীে উম্মদযাম্মগ জােীয় মিস
ক্লাম্মব পসবে সসোেুন্নবী (সা) উপলম্মি এক আম্মলাচনা সভায় িধান অসেসেে বক্তম্মবয
এ কো বম্মলন। জা ায়াম্মে ইসলা ীে মকন্দ্রীয় ক যপসেষদ সদস্য ও ঢাকা হানগেী
মসম্মেটােী নুরুল ইসলা বুলবুম্মলে সভাপসেম্মত্ব সভায় অন্যাম্মন্যে ম্মধয বক্তবয োম্মখন
জা ায়াম্মে ইসলা ীে মকন্দ্রীয় ক যপসেষদ সদস্য ও সাম্মবক এ সপ অধযাপক স য়া
মগালা পেওয়াে, ঢাকা হানগেী সহকােী মসম্মেটােী ম া: মসসল উসেন, ি. শসফক্যল
ইসলা াসুদ ও েুরুল ইসলা ভুইয়া, ঢাকা হানগেী ক যপসেষদ সদস্য মেদওয়ান
উোহ শাসহদী, ইসেসনয়াে মগালা ম াস্তফা ও কসবে আহ দ ি ুখ।
প্রধ্াে অচেচথ বনলে, রাসূল (সা) মক্কায় জেনসবার কাজ কনরও মসখানে ইসলাম
প্রচেষ্ঠা করনে পানরেচে। দীনাবাসী োসূল (সা) এে কোে য বুেম্মে মপম্মে োো
ইসলা গ্রহণ কম্মে দ্বীন িসেষ্টাে কাম্মজ োসূল (সা)মক সহম্মর্াসগো কম্মেম্মে। আেম্মবে


১৩ মফব্রুয়াসে ২০১২ োসেম্মখ এক আম্মলাচনা সভায় জা ায়াম্মেে েৎকালীন নাম্ময়ম্মব আ ীে
অধযাপক নাসজে আহ ম্মদে বক্তবয। এসট জা ায়াম্মেে অসফসসয়াল ওম্ময়বসাইম্মট িকাসশে।
সলাংক: jamaat-e-islami.org/newsdetails.php?id=96
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মলাকজন োাঁম্মক ‘আলা ীন’ সহসাম্মব জানম্মো। র্খন সেসন মকােআম্মনে স াজ িসেষ্টাে
দাওয়াে মদয়া শুরু কেম্মলন েখনই োাঁে সবম্মোসধো শুরু হয়। োাঁে সবরুম্মি অপবাদ
েটাম্মনা হয় এবাং োাঁে উপে সনর্যােন শুরু হয়। বাংলানদশ জামায়ানে ইসলামী আল্লাহর
মদওয়া ফমুগলা ও রাসূনলর মদখানো পথ অনুসরণ কনর কলযাণকর সমাজ প্রচেষ্ঠার
জন্য কাজ কনর যানে।
মজাে কম্মে সকাংবা অস্ত্র সদম্ময় ানুষ হেযা কম্মে ইসলা িসেষ্টা কো র্ায় না। ইসলা
কখম্মনা জসেবাদম্মক স েযন কম্মে না। ইসলাম্ম ে মসৌদর্য ানুম্মষে কাম্মে েুম্মল ধেম্মে
হম্মব। ানুম্মষে সচন্তা-মচেনায় পসেবেযন আনম্মে হম্মব। সেসন বম্মলন, বাাংলাম্মদম্মশ ইসলা ী
স াজ িসেষ্টাে জন্য োসূল (সা) এে পে অনুসেণ কম্মে আ াম্মদেম্মক সা ম্মন এগুম্মে
হম্মব। যারা মপন র ক্ষু ধ্া চেবারনণর কথা বনল ক্ষমোয় চর্নয় ইসলাম প্রচেষ্ঠা করনব
বনল ম া ণা চদনে, োরা ইসলানমর মমগাথগ ও রাসূল (সা) এর জীবেী সচিকভানব
অনুধ্াবে করনে পানরচে। এ পম্মে বাধা আসম্মব, সনর্যােম্মনে সশকাে হম্মে হম্মব, অপবাদ
মদওয়া হম্মব। জা ায়াম্মে ইসলা ী এম্মদম্মশ ইসলা ী স াজ বযবস্থা কাম্ময় কেম্মে চায়
বম্মলই জা ায়াম্মেে শীষয মনেৃবম্মৃ দে সবরুম্মি র্ুিাপোম্মধে অপবাদ মদওয়া হম্মচ্ছ।
জা ায়াম্মেে মনেৃবৃদ মকাম্মনা িকাে অপোম্মধে সাম্মে জসড়ে সেম্মলন না। জা ায়াম্মে
ইসলা ীম্মক ধ্বাংস কেম্মেই এই ষড়র্ি। এজন্র্ আ াম্মদেম্মক সাহম্মসে সাম্মে সা ম্মন
এগুম্মে হম্মব। আোহ আ াম্মদে জন্য সহজ পে খুম্মল সদম্মবন। জা ায়াম্মেে শীষয মনেৃবদ
ৃ
সম্মাম্মনে সাম্মে সনম্মদযাষ ি াসনে হম্ময় কাোগাে মেম্মক মবে হম্ময় আসম্মবন। োম্মদে
মনেৃম্মত্ব আ ো এম্মদম্মশ ইসলা ী স াজ বযবস্থা কাম্ময় কেম্মবা।

ইসলামী আনদালনে হীেমন্যোনবানধ্র সুনযার্ মেই
আবু নকীব
ইসলা ী আম্মদালন সনেক োজননসেক আম্মদালন নয়। নয় সনেক ি োে োজনীসে।
মকাম্মনা বযসক্ত বা মগািীম্মক ি োয় পাঠাবাে আম্মদালনও নয় এসট। বোং আোহে দ্বীন
বা ইসলা ী আদশযম্মক পূণযাে জীবন সবধান সহসাম্মব স াজ ও োষ্ট্রীয় জীবম্মনে সকল সদক
ও সবভাম্মগ সবজয়ী আদশয সহম্মসম্মব িসেিাই ইসলা ী আম্মদালম্মনে ূল িসেপাদয সবষয়।
ি ো লাম্মভে পে দীর্য ম্মন হবাে কােম্মণ অেবা সবপদসাংক্যল ও বাধা িসেবন্ধকোে
ুম্মখা ুসখ হবাে কােম্মণ ইসলা ী আদশয েো স াজ ও োষ্ট্রবযবস্থাে কাজ আপােে বাদ
সদম্ময় জােীয় ও আন্তজযাসেক পর্যাম্ময় ি োে োজনীসেে সনয়া ক শসক্তস ম্মূ হে কাম্মে
গ্রহণম্মর্াগযো অজযম্মনে মকৌশল অবলম্বম্মনে পে মবম্মে মনয়াে র্ুসক্ত বাস্তম্মব কেটা
মটকসই হম্মে পাম্মে গভীেভাম্মব ো েসলম্ময় মদখাে িম্ময়াজন আম্মে। অবে ইসলা ী
আম্মদালম্মনে সাম্মে সাংসিষ্টম্মদে একটা পে বন্ধ হম্মল দশটা পে মখালাে ে মর্াগযোদিো অবেই োকম্মে হম্মব। েম্মব বাস্তম্মব পে বন্ধ হবাে আম্মগ কৃসে ভাম্মব সনম্মজম্মদে
পি মেম্মক পে বন্ধ কম্মে মকাম্মনা মকৌশল অবলম্বম্মনে সচন্তা-ভাবনা হীন ন্যোেই পসেচয়
বহন কম্মে এম্মে মকাম্মনা সম্মদহ সাংশম্ময়ে অবকাশ মনই।
সম্প্রসে বাাংলাম্মদম্মশ ইসলা ী আম্মদালম্মনে সবরুম্মি চেু খ
ুয ী চোন্ত ষড়র্ি চলম্মে। েেয
সিাস, োষ্ট্রীয় সিাস মেম্মক সবচাসেক সিাম্মসে আম্ময়াজন চলম্মে। এই ধেম্মনে
পসেসস্থসেম্মে আম্মদালম্মনে সাম্মে সাংসিষ্ট বযসক্তম্মদে সচন্তাে ঐকয, পােস্পসেক আস্থা সুদৃঢ়
োকা অপসেহার্য। োেম্মচম্ময়ও মবসশ অপসেহার্য হল আোহে উপে পূণয োওয়াক্কুম্মলে
সভসিম্মে িসেকূলোে ম াকাসবলায় অসী দধর্য ও োম্মবম্মে কদম্ম ে সাম্মে য়দাম্মন সুদৃঢ়
অবস্থান সনম্ময় অক্যম্মোভম্ময় সটম্মক োকাে, বোং সা ম্মন অগ্েসে হবাে িম্মচষ্টা অবযাহে
োখা। পিান্তম্মে ইসলা ী আম্মদালম্মনে িসেপম্মিে এ স ম্ময়ে মকৌশল হম্ময় োম্মক নানা
কাল্পসনক, োসেক সবভ্রাসন্তে গুজব েসড়ম্ময় সচন্তাে ঐম্মকয ফাটল ধোম্মনাে জম্মন্য েেয


বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে ইসলা ীে আ ীে াওলানা সেউে েহ ান সনজা ী কাোন্তোম্মল োকায়
‘আবু নকীব’ েদ্মনাম্ম এই সনবন্ধসট সলম্মখন। ২০১৩ সাম্মলে ২৭ আগস্ট দদসনক সাংগ্রা পসেকাে
উপ-সম্পাদকীয় সহম্মসম্মব এসট িকাসশে হয়।
সলাংক: www.dailysangram.com/news_details.php?news_id=125508
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সিাস মজােদাে কো। দুভযাগযজনকভাম্মব কখনও মকাম্মনা বযসক্ত সবম্মশম্মষে
অপসেনা দশযী কো বা কার্যে ম্মক এো সূে বা েেয উপাি সহসাম্মব বযবহাে কম্মে এ
ধেম্মনে সুম্মর্াগ সনম্ময় োম্মক।
সম্প্রসে বাাংলাম্মদম্মশে ইসলা ী আম্মদালম্মনে সবরুম্মি হল সবম্মশম্মষে পি মেম্মক এ
ধেম্মনে িচােণা মবশ সুম্মকৌশম্মল চালাম্মনা হম্মচ্ছ। এ বযাপাম্মে োো কসেপয় বযসক্তে
একসট অপসেণা দশযী ও অপসেপক্ব পদম্মিপজসনে একসট দবঠকম্মক এবাং পসেকায়
িকাসশে একসট সনবন্ধম্মক েেয-উপাি সহসাম্মব বযবহাে কেম্মে। র্সদও োম্মদে সকল
জল্পনা-কল্পনাম্মক ভুল ি াণ কম্মে োম্মদে পসেকসল্পে িচােণাে ুম্মখ োই সনম্ময়
ইসলা ী আম্মদালম্মনে র্ুবক ও োেক যী েো নেুন িজেই োজপম্মে শক্ত অবস্থান
সনম্ময় ইসলা ী আম্মদালম্মনে উপে সেকাে পসেচাসলে োষ্ট্রীয় সিাম্মসে িসেবাদ কম্মে
র্াম্মচ্ছ। অক্যম্মোভম্ময় জীবন সদম্মেও ক্যিা মবাধ কেম্মে না। এেপেও হল সবম্মশম্মষে পি
মেম্মক ইসলা ী আম্মদালম্মনে ম্মধয সচন্তাে সবভ্রাসন্ত েড়াম্মনাে অপিয়াস চালাম্মনা হম্মচ্ছ
অবযাহেভাম্মব।
ইসলা ী আম্মদালম্মনে সাম্মে সাংসিষ্ট নবীন ও িবীণ সকল পর্যাম্ময়ে মনো-ক যীম্মদে
সা ম্মন বেয াম্মন স শম্মেে ইসলা ী সাংগঠন ুসসল ব্রাদােহুম্মিে উপে মর্ গণহেযা
চালাম্মনা হম্মচ্ছ ো মেম্মক দুম্মটা সবষয় পসেষ্কাে হম্ময় র্ায়। এক, েোকসেে মদশী-সবম্মদশী
মসাোল এসলটম্মদে স েযন পাওয়াে জম্মন্য বা োম্মদে কাম্মে গ্রহণম্মর্াগয হবাে জম্মন্য
দম্মলে ইসলা ী পসেসচসে বজযন কম্মেও মকাম্মনা লাভ হয় না। দুই, ইসলাম্ম ে সাংগসঠে
শসক্ত হওয়াটাই ূল অপোধ।
স শম্মেে ইসলা ী আম্মদালম্মনে সবরুম্মি মো স্বাধীনো সবম্মোসধোে মকাম্মনা অসভম্মর্াগ
আনাে সুম্মর্াগ মনই। ঔপসনম্মবসশক শাসম্মনে সবরুম্মি বোং োম্মদেই সেল সবম্মচম্ময় অগ্রণী
ভূস কা। োেপেও োম্মদে মদম্মশে িে বাম্মেে ে গণোসিকভাম্মব সনবযাসচে
মিসসম্মিটটম্মক মকন ি োচুযে কো হয়?
ইসেপূম্মবয ১৯৯১ সম্মন আলম্মজসেয়ায় ইসলা ী সলম্মভশন ফ্রটট িে বাম্মেে ে সনবযাচম্মন
ি োে দ্বােিাম্মন্ত মপৌাঁেম্মেই মসনাবাসহনীে ি ো দখলম্মক গণেম্মিে িবক্তা সবশ্ব
ম াড়ম্মলো অক্যি স েযন মদয় সনেক ইসলা মঠকাবাে জম্মন্য। োম্মদে সবরুম্মিও
আলম্মজসেয়াে স্বাধীনো সাংগ্রাম্ম সবম্মোসধোে মকাম্মনা অসভম্মর্াম্মগে সুম্মর্াগ সেল না।
ইসলাম্ম ে পম্মিে সাংগসঠে শসক্ত হওয়াই োম্মদে অপোধ। অেএব বাাংলাম্মদম্মশে
ইসলা ী আম্মদালম্মনে সবরুম্মি বেয ান সেকাম্মেে অবস্থান মর্ সনেক ইসলা ী আদম্মশযে
পম্মিে শসক্তে ে বধয ান অগ্রগসে মোধ কোে জম্মন্যই, এম্মে মকাম্মনা সবম্মবকবান
বযসক্তে ম্মনই সম্মদহ সাংশম্ময়ে অবকাশ োকম্মে পাম্মে না। মকউ মকউ বলাে মচষ্টা কম্মে
ুসসল ব্রাদােহুি োে না -পসেচয় পাসল্টম্ময় অন্য নাম্ম ইসলা ী পসেসচসে বাদ সদম্ময়
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সাংসদ ও মিসসম্মিটট সনবযাচম্মন সাফলয অজযন কম্মেম্মে, বাাংলাম্মদম্মশে ইসলা ী
আম্মদালম্মনে মনেৃবম্মৃ দে কম্মব শুভ বুসিে উদয় হম্মব!
আসম্মল সক ুসসল ব্রাদােহুি োম্মদে না পসেবেযন কম্মেম্মে নাসক সনবযাচনী মকৌশল
সহম্মসম্মব একটা ফ্রটট কম্মেম্মে? ব্রাদােহুি সনসষি োকা অবস্থায় এে আম্মগও োো ওয়াফদ
পাসটযে হম্ময় সনবযাচম্মন অাংশ সনম্ময়ম্মে। এবাম্মেও োম্মদে একই মকৌশল আ ো মদখম্মে
পাই একটু সভন্ন আাংসগম্মক। সকন্তু আজম্মকে পসেসস্থসেে ম াকাসবলা োম্মদে কেম্মে হম্মচ্ছ
ুসসল ব্রাদােহুম্মিে পি মেম্মকই। সভন্ন নাম্ম সনবযাচম্মনে পেও োম্মদে ি োয় সটকম্মে
মদয়া হয়সন। এে িসেবাম্মদ ুসসল ব্রাদােহুম্মিে মনেৃম্মত্ব োম্মদে সাংগঠম্মনে সুনাম্ম ই
ইনশাআোহ আগা ীম্মে স শম্মে একই সাম্মে ইসলা ও গণেম্মিে সবজয় হম্মব একসট
সফল ও ঐসেহাসসক গণঅভুযত্থাম্মনে াধযম্ম । সম্প্রসে একসট পসেকায় জা ায়াম্মে
ইসলা ীে ম্মধয সচন্তাে সবভ্রাসন্ত েড়াম্মনাে মকৌশল সহম্মসম্মব একটা মগাপন দবঠক ও একই
িবন্ধম্মক বযবহাে কো হম্ময়ম্মে। উক্ত িবম্মন্ধ নাসক এও বলা হম্ময়ম্মে মর্, ভােম্মেে
জা ায়াম্মে ইসলা ী োম্মদে অেীম্মেে ভুল শুধসেম্ময় দম্মলে না পসেবেযন কম্মে একটা
প্লাটফে কম্মেম্মে র্াম্মে মনেৃম্মত্বে পর্যাম্ময় একজন সহন্দু, একজন খৃস্টানও আম্মে।
আসম্মল জা ায়াম্মে ইসলা ী সহদ োে না পসেবেযন কম্মেসন। োো অেীম্মে সনবযাচম্মন
মকান ভূস কাই োখম্মো না। মভাটও সদে না। োো ূলে একটা ‘সা াসজক-সাাংস্কৃসেকধ যীয়’ িসেিান সহসাম্মবই কাজ কম্মে আসসেল। ুসসল পাসযনাল ল’-এে সাংেিম্মণে
বযাপাম্মে োো সকল ইসলা ী সাংগঠন ও িসেিাম্মনে সাম্মে স ম্মল কাজ কম্মেম্মে। এেপে
সনবযাচনী োজনীসেম্মে ভূস কা োখাে জম্মন্য একটা প্লাটফে দাাঁড় কসেম্ময়ম্মে, এটা
োম্মদে কার্যেম্ম ে একটা নেুন অগ্রগসে বলম্মে পাসে। সকন্তু অেীম্মেে ভুল শুধম্মে োো
না পসেবেযন কম্মেম্মে, এ ন কো র্সদ মকউ বম্মল োম্মকন বা সলম্মখ োম্মকন ো হম্মল সেসন
েেয সবচুযসেে আশ্রয় সনম্ময়ম্মেন। এই মো মসসদনও জা ায়াম্মে ইসলা ী সহম্মদে আ ীে
বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে ইসলা ীে সনবন্ধন বাসেম্মলে বযাপাম্মে সেকাম্মেে উম্মেম্মশ উচ্চ
আদালম্মেে োম্ময়ে িসেবাদ কম্মে সববৃসে সদম্ময়ম্মেন। োে সববৃসে সবসবসসম্মেও িচাসেে
হম্ময়ম্মে।
এটা ঐসেহাসসক বাস্তব র্টনা মর্, ’৭১ সাম্মল পাসকস্তাম্মনে অখণ্ডম্মত্বে পম্মি শুধু
জা ায়াম্মে ইসলা ীই অবস্থান মনয়সন। বোং সকল ইসলা ী ও ুসসল সাংগঠন,
িসেিান এবাং সুপসেসচে সব ইসলা ী বযসক্তত্ব পাসকস্তাম্মনে অখণ্ডম্মত্বে পম্মি অবস্থান
সনম্ময়সেল, মসই কােম্মণই ুসসল লীম্মগে সকল গ্রুপসহ সপসিসপ, কৃষক শ্রস ক
িজাপাসটয, মনজাম্ম ইসলা পাসটয ও জা ায়াম্মে ইসলা ম্মক একম্মর্াম্মগই সনসষি কো
হম্ময়সেল। বেয াম্মন জা ায়াম্মে ইসলা ী োড়া ঐসব দম্মলে আে মকাম্মনাটাই সাংগসঠে
শসক্ত সহম্মসম্মব োজনীসেম্মে সসেয় নাই বম্মলই োম্মদে সনম্ময় বেয ান সেকাম্মেে মকাম্মনা
াো বযো মনই। োোড়া জা ায়াম্মে ইসলা ী বেয ান মিিাপম্মট ি োে োজনীসেম্মে
ফযাক্টে হওয়াও একটা বড় কােণ। মসই সাম্মে িসেম্মবশী মদম্মশে আগ্রাসী,
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আসধপেযবাদী ও সম্প্রসােণবাদী ভূস কাে মিম্মে জা ায়েই িধান িসেবাদী শসক্ত
হওয়াে ফম্মলই আজ সেকাম্মেে মকাপানম্মলে সশকাে হম্মে হম্মচ্ছ। ১৯৯১ সাম্মল এবাং
২০০১ সাম্মল জা ায়াম্মেে কােম্মণ সবএনসপ ি োয় আসা এবাং আওয়া ী লীম্মগে
ি োয় আসম্মে না পাোটাই জা ায়াম্মেে সবরুম্মি আওয়া ী লীম্মগে মিাম্মভে িে ও
িধান কােণ। না হম্মল ১৯৭৯ সাম্মল বাাংলাম্মদশ জা ায়াম্মে ইসলা ী পুনগযসঠে হওয়াে
পে মেম্মক ’৯১ সাল পর্যন্ত আওয়া ী লীগ জা ায়াম্মে ইসলা ীে সবরুম্মি বেয াম্মন মর্
অসভম্মর্াগ এম্মনম্মে, মস অসভম্মর্াগ মকাম্মনাসদনই আম্মনসন। ’৯২ সাম্মল ‘র্াদাসনম্মকে’
াধযম্ম জা ায়াম্মেে সবরুম্মি সহাংসািক অসভর্ান পসেচালনাে ূল কােণ সেল,
জা ায়াে মকন সেকাে গঠম্মন সবএনসপম্মক স েযন সদল? সকন্তু পেবেযীম্মে মকয়ােম্মটকাে
সেকাম্মেে অধীম্মন সাংসদ সনবযাচম্মনে দাসবম্মে সবএনসপ সেকাম্মেে সবরুম্মি আম্মদালম্মন
জা ায়ােম্মক সাম্মে মপম্ময় বা সাম্মে সনম্ময় োম্মদে মকান আপসি মো সেলই না, বোং অম্মনক
মোয়াজ কম্মে জা ায়ােম্মক সাম্মে োখাে মচষ্টা কেম্মে োম্মদে মকান ক্যিা সেল না।
জা ায়ােম্মক সাম্মে সনম্ময় আওয়া ী লীম্মগে সভাম্মনেী বেয ান িধান িী মিস সব্রসফাং
সদম্মে েখন মকাম্মনা সাংম্মকাচম্মবাধ কম্মেনসন। োই আজ একো দ্বযেযহীন ভাষায় বলা র্ায়,
মদম্মশে োজনীসেম্মে জা ায়াম্মেে ফযাক্টে হওয়া এবাং ভােেীয় এম্মজটিা ও সিজাইন
বাস্তবায়ম্মনে পম্মে িধান অন্তোয় হওয়াই জা ায়াম্মেে এক াে অপোধ। জা ায়াম্মেে
এই ভূস কা আওয়া ী র্োনা ও বা র্োনাে কাম্মে র্েই অগ্রহণম্মর্াগয মহাক না মকন
মদশবাসী এটাম্মক ইসেবাচকভাম্মবই ূলযায়ন কেম্মব মসসদন মবসশ দূম্মে নয়। অেএব
মকাম্মনা হম্মলে িচােণায় বা সবভ্রাসন্ত েড়াম্মনাে কােম্মণ ইসলা ী আম্মদালম্মনে মনো ও
ক যীম্মদে ম্মন হীন ন্যোম্মবাম্মধে বা সচন্তাে সবভ্রাসন্তে সশকাে হবাে িশ্নই ওম্মঠ না।
ইসলা ী আম্মদালম্মনে ূল পসেকৃে মশষ নবী ুহাম্মদ (সা)। োাঁম্মকও আোহ োয়ালা
সবসভন্ন স ম্ময়ে, োাঁে পূম্মবযে নবী োসূলম্মদে ইসেহাস স্মেণ কসেম্ময় সদম্ময় োাঁে সােীসেীম্মদে েবে ও ইম্মস্তকা াম্মেে সাম্মে য়দাম্মন সুদৃঢ় অবস্থান সনম্ময় সা ম্মন অগ্রসে হবাে
োসকদ সদম্ময়ম্মেন। বেয াম্মন আোহে পি মেম্মক নেুন কম্মে ওহীে াধযম্ম মকাম্মনা
পেসনম্মদযশ আসাে সুম্মর্াগ মনই। েম্মব য়দাম্মনে বাস্তবোম্মক সা ম্মন মেম্মখ মকােআন ও
সসোম্মে োসূল অধযয়ন কেম্মল ম্মনে সকল সদ্বধাদ্বন্দ্ব ও হোশা কাসটম্ময় উম্মঠ পূণয আস্থা
সনম্ময় য়দাম্মন সটম্মক োকাে এবাং সা ম্মন এগুবাে মিেণা পাওয়া অবেই সম্ভব।
অসে সম্প্রসে বাাংলাম্মদম্মশে ইসলা সবম্মোধী শসক্তে নাসস্তকযবাদী কার্যকলাম্মপে সবরুম্মি
সবযজন শ্রম্মিয় আম্মলম্ম দ্বীন, হাজাে হাজাে আম্মলম্ম দ্বীম্মনে ওস্তাদ হর্েে আো া
আহ দ শফীে মনেৃম্মত্ব গম্মড় উঠা মহফাজম্মে ইসলাম্ম ে োজপে কাাঁপাম্মনা িসেবাদী
ভূস কা গ্রহম্মণে পে মেম্মক সেকাে এবাং সেকাম্মেে মদাসে ধ যহীন োজনীসেে িবক্তা
ও বা র্োনাে োজনীসেসবদ ও বুসিজীবীম্মদে নানা খ
ু ী িচােণা ও জুলু সনর্যােন
আ াম্মদে সকম্মলে জম্মন্য একসট জীবন্ত নসজে। হর্েে আো া আহ দ শফী এবাং োাঁে
সহক যীম্মদে সবরুম্মি স্বাধীনো উিে ৪২ বেম্মে আওয়া ী র্োনা বা বা র্োনাে পি
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মেম্মক এ ন মকাম্মনা অসভম্মর্াগ বা অপবাদ মশানা র্ায়সন র্া বেয াম্মন মশানা র্াম্মচ্ছ।
কােণ একটাই এখন োো সেকাম্মেে এবাং সেকাম্মেে মদাসেম্মদে ন্যক্কােজনক ইসলা
সবম্মোধী ভূস কায় াম্মঠ- য়দাম্মন সেব এবাং সসেয় আম্মদালন গম্মড় েুম্মলম্মেন।
ইসলাম্ম ে সবরুম্মি, ইসলা ী আম্মদালন-সাংগ্রাম্ম ে সবরুম্মি ঐ হলসবম্মশম্মষে আম্মোশ
ও সবম্মদ্বষ জ্জাগে। ইসলাম্ম ে পম্মি র্াোই ইসেবাচক, সসেয় এবাং শক্ত ভূস কা োখম্মব
োম্মদে সবরুম্মি অপিচাম্মেে েুফান স্থায়ী কো, অেযাচাে, জুলু , সনপীড়ন, সনর্যােম্মনে
সস্ট ম্মোলাে চালাম্মনাই োম্মদে ইসেহাস। কাম্মজই এসব মদম্মখ ইসলাম্ম ে পম্মিে
মলাকম্মদে আিসবশ্বাস এবাং আস্থা আম্মো বৃসি পাওয়াটাই স্বাভাসবক। এটাই ইসলা ী
আম্মদালম্মনে ূলধাোে র্োেযোে ও সসঠক পম্মে োকাে হা সনদ, র্া স্বয়াং আোহ
সুবহানাহু োয়ালা কেৃযক সেযাসয়ে বা অনুম্ম াসদে।
সম্প্রসে স শম্মেে র্টনাে িসে মগাটা সবম্মশ্বে দৃসষ্ট সনবি হম্ময় আম্মে। ুসসল
ব্রাদােহুিম্মক সনসষি কোে পাাঁয়োো চলম্মে। এটা হম্মল নাসক মসখাম্মন ইসলা ী
োজনীসে বা োম্মদে ভাষায় ‘োজননসেক ইসলা ’ মশষ হম্ময় র্াম্মব, এই ম্ম য
বাাংলাম্মদম্মশে একসট জােীয় দদসনম্মকে উপ-সম্পাদকীয় সনবম্মন্ধ ন্তবয কো হম্ময়ম্মে।
ন্তবযকােী এই সনবন্ধ মলখাে স য় স শম্মেে ুসসল ব্রাদােহুিম্মক সবগে িায় ৬০ বেে
সনসষি োকা সম্মেও ইসলা ী আম্মদালন র্া োম্মদে ভাষায় ‘োজননসেক ইসলা ’ মশষ
হম্ময় র্ায়সন। স সম্মেে জনগণ মভাটাসধকাে িম্ময়াম্মগে িে সুম্মর্াম্মগই ুসসল ব্রাদােহুি
ম্মনানীে িােযীম্মদে সাংসম্মদ সবজয়ী কম্মেম্মে, মিসসম্মিটট িােযীম্মকও সবজয়ী কম্মেম্মে;
একইসাম্মে গণেি ও ইসলা ী আদম্মশযে জম্মন্য অনুকূল পসেম্মবশ সৃসষ্টম্মে সি হম্ময়ম্মে।
এেপে র্াো ম্মন কম্মে গণেি োকম্মল ইসলাম্ম ে জয় সুসনসিে, োোই চোন্ত,
ষড়র্ম্মিে অাংশ সহম্মসম্মব ক্যয’দাোে াধযম্ম িে বাম্মেে ম্মো জনগম্মণে মভাম্মট
গণোসিকভাম্মব সনবযাসচে মিসসম্মিটটম্মক ি োচুযে কম্মেম্মে, মগ্রফোেও কম্মেম্মে। এ
িসম্মে েুেম্মস্কে াননীয় িধান িী েজব োইম্ময়ব এেম্মদাগান স্পষ্টই উম্মেখ কম্মেম্মেন,
স সম্মেে সা সেক ক্যয’দাোে মপেম্মন ইসোইম্মলে হাে োকাে বযাপাম্মে োম্মদে কাম্মে
ি াণ আম্মে। এম্মে ি াসণে হয় মকােআম্মন মর্াসষে ইসলা ও ুসল ানম্মদে কট্টেে
দুশ ন জায়নবাদী মগািীই োম্মদে পৃিম্মপাষকম্মদে াধযম্ম মদম্মশ মদম্মশ ইসলাম্ম ে
অগ্রর্াো রুম্মখ মদবাে অপম্মচষ্টা কম্মে র্াম্মচ্ছ।

পচরচশষ্ট

পচরচশষ্ট-১

রাজনেচেক সংস্কার মকৌশল
োষ্ট্র গঠন ও পসেচালনাে ইসেহাস সুদীর্য হম্মলও োজননসেক দম্মলে ইসেহাস খুব দীর্য
নয়। াে অষ্টাদশ শেম্মক ইউম্মোপ ও আম্ম সেকায় োজননসেক দল গঠম্মনে সূচনা হয়।
সপ্তদশ শেম্মক বৃম্মটম্মন হুইগ ও মটাসে পাসটয জে হম্মলও মসগুম্মলাে মে ন িাসেিাসনক
অবয়ব সেল না। বৃম্মটম্মনে বড় বড় ভূস্বা ী ও বযবসায়ীো সনম্মজম্মদে স্বােয েিাম্মেয মর্
মগািী গম্মড় েুম্মলসেল োোই পালযাম্ম ম্মটট হুইগ ও মটাসে পাসট সহম্মসম্মব ভূস কা পালন
কম্মে। এ স য় গণোসিক সাংস্কৃসেও মে ন সবকসশে হয়সন। মভাটাসধকাে সীস ে সেল
উচ্চসবি মশ্রণীে ম্মধয। গণোসিক িসেয়া িাসেিাসনক রূপ পাবাে সাম্মে সাম্মে
োজননসেক দলগুম্মলাও ে ান্বম্ময় সুশৃাংখলভাম্মব গম্মড় উঠম্মে োম্মক। স্যাে েবাটয সফম্মলে
মনেৃম্মত্ব বৃম্মটম্মন ১৮৩০ সাম্মল িে কনজােম্মভসটভ পাসটয ি োয় আম্মস। পুম্মো অষ্টাদশ
শেক জুম্মড় কনজােম্মভসটভ পাসটয ও সলবাম্মেল পাসটযে ম্মধয ি োে লড়াই চম্মল। ১৯২০
সাম্মল সদম্মক সলবাম্মেল পাসটয িসয়ঞ্চু হম্ময় পড়ম্মল মলবাে পাসটযে সবকাশ র্ম্মট।
আম্ম সেকাে িে মিসসম্মিটট জজয ওয়াসশাংটন োজননসেক দল গঠম্মনে সবম্মোধী
সেম্মলন। সপ্তদশ শেম্মকে মশষসদম্মক র্ুক্তোম্মষ্ট্রে োজনীসেম্মে োষ্ট্র পসেচালনাে সবসভন্ন
ইসুযম্মে সবেকয মদখা মদয়। এে ফলশ্রুসেম্মে দু’মটা োজননসেক দম্মলে উদ্ভব হয়: (১)
উিোঞ্চম্মলে মনো হ্যাস লটম্মনে মনেৃম্মত্ব মফিাম্মেসলস্ট পাসটয, এো শসক্তশালী
মফিাম্মেল/মকন্দ্রীয় সেকাম্মেে িবক্তা ও আন্তজযাসেক নীসেে মিম্মে বৃম্মটম্মনে স েযক;
(২) দসিণাঞ্চম্মলে মনো মজফােসম্মনে মনেৃম্মত্ব গসঠে হয় সেপাবসলকান পাসটয। এো
দুবযল মফিাম্মেল/মকন্দ্রীয় সেকাম্মেে পিপাসে এবাং আন্তজযাসেক নীসেে মিম্মে ফ্রাম্মন্সে
স েযক।
এসশয়াে ুসসল মদশগুম্মলাম্মে োজননসেক দলগুম্মলাে অভুযদয় র্ম্মট িধানে
উপসনম্মবসশক শসক্তে সবরুম্মি লড়াইম্ময়ে জন্য সাংর্বি শসক্ত সহম্মসম্মব। এম্মদে অসধকাাংশ
মনোই আবাে পািােয দশযম্মন সশসিে সেল; েম্মব োো োজননসেক সুসবধাে জন্য
ুসসল জােীয়োবাদী মচেনাম্মক কাম্মজ লাগান। অবে মকাম্মনা মকাম্মনা মদম্মশ ইসলা ী
আদশযম্মক ধােণ কম্মেই শুরু মেম্মক উপসনম্মবশ সবম্মোধী আম্মদালম্মনে সূচনা কম্মেন।
লিণীয় মর্, িায় িসেসট ুসসল মদম্মশই স্বাধীনো পেবেযীকাম্মল ইসলা ী
আদশযসভসিক োজননসেক দল গম্মড় উম্মঠ। সকন্তু এ সকল দম্মলে োজননসেক শসক্ত



২০০৮ সাম্মল জা ায়াম্মেে সাংস্কােপিীম্মদে ম্মধয অনুসিে একসট দবঠম্মক পাওয়াে পম্ময়টট মিম্মজম্মটটশম্মনে
াধযম্ম সাংস্কাে িস্তাব সনম্ময় আম্মলাচনা হয়। ওই দবঠম্মক ‘োজননসেক সাংস্কাে মকৌশল’ সশম্মোনাম্ম এই কীমনাট মপপােসট সেল আম্মলাচনাে মকন্দ্রসবন্দু। সনভযেম্মর্াগয সূে হম্মে এসট সাংগৃহীে।
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অজযম্মন র্ম্মেষ্ট স য় মলম্মগম্মে এবাং োম্মদেম্মক বহু কাঠখড় মপাহাম্মে হম্ময়ম্মে। দস্বেশাসক
ও সা সেক শাসকম্মদে আ ম্মল ইসলা ী দলগুম্মলা বহু সনর্যােন ও সনসষি হওয়াে সশকাে
হয়।

সাম্প্রচেককানল চবচভন্ন মদনশর চেবগািেী ফলাফল
২০০৮ সাম্মলে িে াম্মধয পাসকস্তান ও ালম্ময়সশয়াে সাংসদ সনবযাচম্মন ইসলা ী দলগুম্মলা
হোশাবযেক মভাট মপম্মল একজন সবম্মিষক ন্তবয কম্মেন মর্, এসশয়াে মকাম্মনা ুসসল
মদম্মশ সনবযাচম্মন জয়লাভ কেম্মে হম্মল ইসলা ী এম্মজটিাম্মক মগাপন োখম্মে হম্মব।
ালম্ময়সশয়ায় সাংসদ সনবযাচন অনুসিে হয় ২০০৮ সাম্মলে াচয াম্মস। এম্মে ইসলা ী
দল ‘পাসটয ইসলা -মস- ালম্ময়সশয়া’ (পাস)-ে আসন সাংখযা ৬ মেম্মক ২৩সটম্মে বৃসি
পায়। অপেসদম্মক ি োসীন হাম্মজাম্মটে আসন সাংখযা মবশ কম্ম র্ায়। ১৯৬৯ সাম্মলে
পে দলসটে এরূপ সবপর্যয় আে র্ম্মটসন। হাম্মজাট মনো িধান িী আবদুোহ বাদাওয়ী
সনবযাচনী িচােণায় ইসলা ী উম্মাহে ঐম্মকযে আহ্বান জানান। পিান্তম্মে পাস মনোো
অেীম্মেে ে ‘ইসলা ী োষ্ট্র’ িসেিাে মিাগান না সদম্ময় ‘স্বচ্ছ সেকাে ও সা াসজক
ন্যায়সবচাে’ িসেিাে কো মজাে সদম্ময় উম্মেখ কম্মেন। পাস মনেৃবৃদ আম্মো একধাপ
এসগম্ময় িে বাম্মেে ে নােীম্মদে সহর্াব বাধযো ূলক কোে িসেশ্রুসে মেম্মক সম্মে
আম্মসন এবাং দলসট িে বাম্মেে ে সনবযাচম্মন অ ুসসল ও নােীম্মদে িােযী সহম্মসম্মব
ম্মনানয়ন মদয়।
২০০৮ সাম্মলে মফব্রুয়াসেম্মে পাসকস্তাম্মন অনুসিে সাধােণ সনবযাচম্মনে ফলাফল সম্পম্মকয
পািােয সবম্মিষকো ন্তবয কম্মেন মর্, এ সনবযাচম্মন পােম্মভজ ম াশােেম্মফে ভোিুসব
হম্মলও িকৃেপম্মি ভোিুসব হম্ময়ম্মে ইসলা পিীম্মদে। োম্মদে ম্মে, আল-কাম্ময়দা ও
োম্মলবানম্মদে সাম্মে সম্পকযর্ুক্ত ইসলা ী দলগুম্মলা ইম্মোপূম্মবযে সনবযাচম্মন মর্খাম্মন ১১
শোাংশ মভাট মপম্ময়সেল, এবাম্মেে সনবযাচম্মন ো কম্ম সগম্ময় ৩ শোাংম্মশ মনম্ম আম্মস। এে
আম্মগ উিে-পূবয সী ান্ত িম্মদম্মশ ইসলা ী মজাম্মটে সেকাে সেল। ২০০৮ এে সনবযাচম্মন
মসসট দখল কম্মে মনয় মসক্যযলাে ন্যাশনাল আওয়া ী পাসটয। ২০০১ সাম্মল বাাংলাম্মদম্মশে
সাধােণ সনবযাচম্মন মর্খাম্মন ইসলা ী দলগুম্মলাে আসন সাংখযা সেল ২০সটে উপম্মে এবাং
মজাট সেকাম্মে োম্মদে ২ জন িীও সেল। ২০০৮ এে সনবযাচম্মন পালযাম্ম ম্মটট োম্মদে
আসন সাংখযা মনম্ম এম্মসম্মে াে ২সটম্মে।
লিযণীয় সবষয় হম্মলা, সাম্প্রসেক বেেগুম্মলাম্মে মকাম্মনা ুসসল মদম্মশই পালযাম্ম টট
সনবযাচম্মন ইসলা ী দলগুম্মলা সেকাে গঠম্মনে ে িম্ময়াজনীয় সাংখযক আসন লাভ কেম্মে
পাম্মেসন। বোং মদখা র্ায়, োম্মদে িাপ্ত মভাম্মটে সাংখযা ে ান্বম্ময় কম্ম আসম্মে।
ালম্ময়সশয়ায় সাংসদ সনবযাচন ইসলা ী দলগুম্মলা কখম্মনাই ১১ শোাংম্মশে মবসশ মভাট
পায়সন। একইভাম্মব ইম্মদাম্মনসশয়ায় ইসলা ী দলগুম্মলা সবাই স ম্মল কখম্মনাই ১৭
শোাংম্মশে মবসশ মভাট পায়সন। বাাংলাম্মদম্মশে ইসলা ী দলগুম্মলা নব্বই দশম্মক ১১-১২
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শোাংশ মভাট মপম্মলও সাম্প্রসেককাম্মল ো ৩-৪ শোাংম্মশ মনম্ম এম্মসম্মে। আফগাসনস্তাম্মন
োম্মলবান স েযকো াে ১১ শোাংশ মভাট মপম্ময়ম্মে। অবে সেকাে সনয়সিে এ সনবযাচন
কেটা অবাধ ও সনেম্মপি সেল, মস িশ্ন েম্ময়ম্মে।
কম্ময়ক বেে আম্মগ পািােয সবম্মিষকো ন্তবয কম্মেসেম্মলন, ইোম্মন সেকাে ম্মনানীে
িােযীো সনবযাচম্মন িসেদ্বসন্দ্বো কম্মে বম্মল মভাটােো মভাটম্মকম্মন্দ্র মর্ম্মে মে ন আগ্রহী হয়
না। মর্ ন, নব্বই দশম্মকে মশষসদম্মক সনবযাচম্মন াে ৪৬ শোাংশ মভাটাে মভাট মদয় এবাং
এম্মে শহুম্মে মভাটাে সেল াে ৩০ শোাংশ। মেহোম্মন এই হাে সেল াে ১৯ শোাংশ।
সকন্তু সাম্প্রসেককাম্মল ইোম্মন অনুসিে মিসসম্মিন্ট সনবযাচন ও োে ফলাফল সনম্ময়
সবম্মদশী ষড়র্ি এ ন ভয়াবহ অসভজ্ঞোে জে মদয় র্া সবশ্বম্মক হেবাক কম্মে সদম্ময়ম্মে।
এবাম্মেে সনবযাচম্মন মভাটােম্মদে উপসস্থসে ৮৫ শোাংম্মশে মবসশ হওয়া এটাই ইসেে মদয়
মর্, ইোম্মনে সনবযাচনী বযবস্থাে িসে জনগম্মণে আস্থা আম্মো বৃসি মপম্ময়ম্মে। আে এটাও
ইসেে মদয় মর্, ুসসল মদশগুম্মলাম্মে ভসবষ্যম্মে অনুসিে সনবযাচনগুম্মলাম্মে পািােয
ষড়র্ি ও স সিয়াে িচােণা মভাটােম্মদে সবভ্রান্ত কোে জন্য সম্মচষ্ট োকম্মব। আশাে কো
মর্, ইোম্মন অনুসিে এবাম্মেে মিসসম্মিটট সনবযাচন সনম্ময় পািােয মর্ মনাাংো মখলা
মখম্মলম্মে ো বুম্ম োাং হম্ময়ম্মে এবাং আহম্ম দী মনজাদ ও ইোম্মনে ইসলা ী সেকাম্মেে িসে
ুসসল মদশগুম্মলাে স েযনম্মক দৃঢ়েে কম্মেম্মে।
২০০৮ সাম্মলে নম্মভম্বম্মে জিযাম্মন অনুসিে সনবযাচম্মন ইসলাস ক এযাকশন ফ্রটট এে িাপ্ত
মভাম্মটে সাংখযা চাে বেে আম্মগে ১৫ শোাংশ মেম্মক হ্রাস মপম্ময় ৫ শোাংম্মশ মনম্ম আম্মস।
োো পূম্মবযকাে ১৭সট আসম্মনে স্থম্মল াে ৬সট আসন পায়।
পযাম্মলস্টাইম্মনে গাজায় হা াম্মসে জনসিয়ো এম্মকবাম্মে েুম্মে। এেদসম্মত্বও োো
২০০৬ সাম্মল অনুসিে সনবযাচম্মন মভাট মপম্ময়ম্মে ৪৬ শোাংশ। েুেম্মস্ক ইসলা পিী এম্মক
পাসটয ২০০৭ সাম্মল অনুসিে সনবযাচম্মন মভাট মপম্ময়ম্মে স্মেণকাম্মলে সম্মব্বযাচ্চ ৪৪ শোাংশ।
অবে োো সনবযাচনী িচােণায় ইসলা ী োম্মষ্ট্রে কো না বম্মল সাংসবধাম্মন বসণযে
মসক্যযলাে নীসে অনুসেম্মণে িসেশ্রুসে মদয়। েুেম্মস্কে মদখাম্মদসখ েম্মক্কাম্মে গসঠে হয়
পাসটয অব জাসস্টস এটি মিম্মভলপম্ম টট। োো েুেম্মস্কে এম্মক পাসটযে সবম্মশষজ্ঞ পো শযও
গ্রহণ কম্মে। এেদসম্মত্বও দলসট সনবযাচম্মন াে ১০ শোাংশ মভাট পায়।
আলম্মজসেয়ায় দু’সট ইসলা ী দল ২০০৭ অনুসিে সনবযাচম্মন মভাট মপম্ময়ম্মে াে ১২
ভাগ। ইম্ময়ম্ম ম্মন গে ২০ বেে ধম্মে সনবযাচন হম্মচ্ছ। মসখানকাে ইসলা ী দলগুম্মলা
সম্মবযাচ্চ ২৫ ভাগ মভাট পায়। ২০০৩ সাম্মলে সনবযাচম্মন ো আবাে ২২ ভাম্মগ মনম্ম আম্মস।
ক্যম্ময়ম্মে ম াটা ুসট সুিু সনবযাচম্মনে সাংস্কৃসে গম্মড় উম্মঠম্মে। ২০০৬ সাম্মল অনুসিে সনবযাচম্মন
মসখানকাে ইসলা ী দলগুম্মলা সম্মবযাচ্চ ২৭ ভাগ মভাট এবাং ৫০ আসম্মনে পালযাম্ম ম্মটট
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১৭সট আসন পায়। মলবানম্মন ২০০৫ অনুসিে সনবযাচম্মন দু’সট ইসলা ী দল
সসম্মসলেভাম্মব ২১ ভাগ মভাট এবাং ৯২ আসম্মনে পালযাম্ম ম্মটট ২৮সট আসন পায়।
সম্প্রসে মলবানম্মন অনুসিে পালযাম্ম টট সনবযাচন ও োে ফলাফল সনম্ময় পািােয ষড়র্ি ও
স সিয়াে িচােণা মবশ লিযণীয়। আশা কো সগম্ময়সেল মর্, মহজবুোহে মনেৃত্বাধীন
মজাট জয়লাভ কেম্মব। সকন্তু াসকযনপিী মসক্যযলাে মজাম্মটে জয়লাভ হোশাে জে
সদম্ময়ম্মে। েম্মব এটাও সশিনীয় মর্, পািাম্মেযে ষড়র্ি ও মদশীয় দালালম্মদে কােম্মণ
সনবযাচন কাাংসখে লম্মিয মপৌেম্মে পােম্মে না।
উম্মেসখে েেযগুম্মলা মেম্মক িেীয় ান হয়, মকাম্মনা ুসসল মদম্মশই ইসলা ী োজননসেক
দলগুম্মলা সেকাে গঠম্মনে ে ভাম্মলা ফল লাভ কেম্মে পােম্মে না। এে কােণ গম্মবষণা
ও অনুসন্ধাম্মনে দাসব োম্মখ। েুেম্মস্কে মিসসম্মিটট আবদুোহ গুম্মলে ন্তবয: “অসধকাাংশ
ুসল ান মসক্যযলাে োষ্ট্রকাঠাম্ম াম্মে ইসলা ী স াম্মজ বাস কেম্মে চায়।”

েু রস্ক
ইসেহাস সািয মদয়, দীর্যকাল র্াবৎ আেব ও েুকযী শাসকো পােস্পসেক সহ স যোে
সভসিম্মে ুসসল সখলাফম্মেে দাসয়ত্ব পালন কম্মেম্মে। েুকযী খসলফাে দেবাম্মে অম্মনক
আেব আম্মল ও পসণ্ডেম্মদে িাধান্য সেল; োম্মদে ম্মধয সবম্মশষ মকাম্মনা সবম্মোধ বা
হীন ন্যো পসেলসিে হয়সন। ইউম্মোম্মপে সিস্টান ও ইহুদী বুসিজীবীো অেযন্ত
সুম্মকৌশম্মল আেব ও েুকযী ুসল ানম্মদে ম্মধয জােীয়োবাদ ও সাম্প্রদাসয়কোে
সবষবাষ্প অনুিম্মবশ কসেম্ময় মদয়। িাচয ইসেহাস সবশােদ বানযািয লুইস সলম্মখম্মেন,
সেনজন ইউম্মোপীয় ইহুদী েুকযীম্মদে ম্মধয জােীয়োবাম্মদে ধযান-ধােণাে মলসলহান
সশখা েসড়ম্ময় সদম্ময়সেল। ইাংম্মেজ ইহুদী আেযাে লু ম্মল মিসভি (১৮১১-১৮৩২) ইাংলযাটি
মেম্মক েুেম্মস্ক এম্মস Priliminary Discourses নাম্ম একসট বই সলম্মখন; এম্মে সেসন
েুকযী জাসেম্মক আেবম্মদে মচম্ময় উন্নে ও স্বাধীনম্মচো সহম্মসম্মব েুম্মল ধম্মেন। বইসট েরুণ
েুকযীম্মদে ম্মধয সাড়া জাগায়। বইসট েুকযী ভাষায় অনুবাদ কম্মে েসড়ম্ময় মদয়া হয়। সিসভি
সলয়ন মকাহন নাম্ম ে আম্মেকজন ফোসী ইহুদী ১৮৯৯ সাম্মল েুকযী জােীয়োবাম্মদে
পম্মি Generale a LHistoire de L’Asie নাম্ম একসট বই সলম্মখন। এম্মে সেসন
েুকযীম্মদে অেীে মগৌেব েুম্মল ধম্মেন। বইসট েুকযী ভাষায় অনুবাদ কম্মে অসাংখয কসপ
সবেেণ কো হয়। ‘ইয়াং েুক’য নাম্ম খসলফাে সবম্মোধী একসট গ্রুপম্মক কাম্মজ লাগাম্মনা হয়
এবাং এম্মদে স েযকম্মদে সনম্ময় পযাসেস ও স শম্মে একসট সাংগঠন গম্মড় মোলা হয়। এোই
েুকযী জােীয়োবাম্মদে পম্মি িচােণা চালাম্মে োম্মক। েৃেীয় ইহুদী বযসক্তসট সেল
হাম্মেেীয় আেস সনয়া ভযাম্বােী (১৮৩২-১৯১৮)। সেসন েুকযী ভাষা, সাসহেয ও জােীয়
ঐসেহ্যম্মক মদশম্মিম্ম ে সাম্মে সম্পৃক্ত কম্মে েুম্মল ধম্মেন। সেসন স াম্মজে উাঁচুস্তম্মেে
োজনীসেসবদ ও ি োধে বযসক্তম্মদে সাম্মে গভীে সম্পকয গম্মড় েুলম্মে সি হন এবাং
ে ান্বম্ময় োম্মদেম্মক েুকযী জােীয়োবাদী মচেনায় উদ্বুি কম্মেন।
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িকৃেপম্মি ইহুদীম্মদে লিয সেল োম্মদে কাাংসখে ভূস পযাম্মলস্টাইন পুনরুিাে কো।
এ জন্য োম্মদে িােস ক মকৌশল সেল েুকযী সখলাফেম্মক ধ্বাংস কম্মে সদম্ময়
পযাম্মলস্টাইম্মনে সদম্মক অগ্রসে হওয়া। োম্মদে দৃসষ্টম্মে এ কাজসট সহজ কোে জন্য
িম্ময়াজন সেল আেব ও েুকযী ুসল ানম্মদে ম্মধয জােীয়োবাদী সবম্মভদ জাসগম্ময়
মোলা। এম্মদে চোম্মন্তে ফাাঁম্মদ পা সদম্ময় নাম্ম ক কা াল, সজয়া পাশা ও মজায়াদাে
পাশাে ে জােীয়োবাদী মনোো সবষয়সটম্মক উগ্রোে পর্যাম্ময় সনম্ময় র্ান। অপেসদম্মক
আেবম্মদে ম্মধয মকাম্মনা েুকযী সবম্মদ্বষ সেল না। সকন্তু েুকযীম্মদে ম্মধয আেব সবম্মদ্বষ েীব্র
হম্ময় উঠম্মল আেবোও োম্মদে জােীয় ঐসেহ্যম্মক েিাে জন্য সসেয় হম্ময় উম্মঠ। এরূপ
সুম্মর্াম্মগে অম্মপিায় সেল ইহুদী ও সিস্টানো। বৃসটশো আেমবে সিস্টান স শনাসে ও
পািাম্মেযে বুসিজীবীম্মদে াধযম্ম আেব জােীয়োবাদী মচেনাম্মক শাসনে কম্মে মোল।
িেম্ম োো সফল হয় স শে, সসসেয়া, মলবানন ও জিযাম্মন। বৃম্মটন ও ফ্রাম্মন্সে এম্মজটট
নাজীব আম্মজৌসে ১৯০৪ সাম্মল পযাসেস মেম্মক আেব জােীয়োবাম্মদে পম্মি Le Revel
de La Nation Arabe না ক এক বই সলম্মখন এবাং পযাসেসসভসিক আেব
জােীয়োবাদী সস সে গম্মড় মোম্মলন। সেসন একসট যাগাসজনও িকাশ কম্মেন।
১৯১৪ সাম্মল িে হার্ুি শুরু হম্মল বৃসটশো ১৯১৬ সাম্মল েুকযীম্মদে সবরুম্মি জিযাম্মনে
শেীফ মহাম্মসনম্মক (বাদশা মহাম্মসম্মনে দাদা) র্ুম্মি িম্মোসচে কম্মে এবাং সবযািক সহায়ো
মদয়। শেীফ মহাম্মসন সেল বৃসটশ এম্মজটট। োাঁে মেম্মল আবদুোহ (বাদশা মহাম্মসম্মনে
বাবা) বৃসটশ মজনাম্মেল সকচনাম্মেে সাম্মে সাংম্মর্াগ স্থাপন কম্মেন। শেীফ মহাম্মসন েুকযী
খসলফাে সবরুম্মি সবম্মদ্রাহ মর্াষণা কম্মে। বৃসটশ সেকােী ক যকেযা সট.ই. লম্মেন্স ও
পযাম্মলস্টাইম্মন সনর্ুক্ত বৃসটশ ক াটিাে মজনাম্মেল এম্মলনবী েুকযীম্মদে সবরুম্মি আেবম্মদে
পম্মি মনেৃত্ব মদয়। পািাম্মেযে ইহুদী ও সিস্টানম্মদে িম্মোচনায় আেব ও েুকযী
ুসল ানো ভ্রােৃর্ােী র্ুম্মি সলপ্ত হয়। শেীফ মহাম্মসন ও কম্ময়কসট আেব গুপ্ত সাংগঠন
বৃসটশম্মদে সাম্মে চোন্ত কম্মে আেব সবশ্বম্মক িুদ্র িুদ্র োম্মষ্ট্র সবভক্ত কম্মে। এে
ফলশ্রুসেম্মে িেম্ম ই িসেসিে হয় পযাম্মলস্টাইম্মনে বুম্মকে উপে অনবধ ইসোইল োষ্ট্র।
বৃসটশো দখম্মল মনয় স শে, সাইিাস, এম্মিন, সসসেয়া, মলবানন, ইোক ও পােস্য
উপসাগেীয় মশখ শাসসে োজযগুম্মলা। ফ্রান্স দখল কম্মে আলম্মজসেয়া, সেউসনসশয়া ও
েম্মক্কা। োসশয়া দখম্মল মনয় আম্ম সয নয়া। ইটাসল উপসনম্মবশ স্থাপন কম্মে সলসবয়ায়। েুকযী
সখলাফে এম্মকবাম্মে দুবযল হম্ময় পম্মড় এবাং সবশাল সাম্রাজয ইস্তাম্বুল ও আনাম্মোসলয়াে
একাাংম্মশ সীস ে হম্ময় পম্মড়।
১৯২২ সাম্মল েুকযী জােীয়োবাদীো গ্রযাটি ন্যাশনাল এম্মসম্বসলম্মে স ম্মবে হম্ময়
সুলোম্মনে পদ সবম্মলাপ কম্মে। ১৯২৩ সাম্মল েুেস্কম্মক িজােি সহম্মসম্মব মর্াষণা কো
হয়। কা াল পাশা মদম্মশে মিসসম্মিটট হন। সেসন েুেম্মস্কে ইসলা ী ঐসেহ্যম্মক ধ্বাংস
কম্মে ইউম্মোপীয় সাংস্কৃসে ও জীবনধাো চালু কোে পদম্মিপ মনন। আেসব ভাষাম্মক
অসফস-আদালে ও সশিা বযবস্থা মেম্মক সবদায় মদন। সেসন মদম্মশ পূণয দস্বেোসিক
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শাসনবযবস্থা চালু কম্মেন এবাং োাঁে দল সেপাবসলকান সপপলস পাসটয একচ্ছে ি োে
অসধকােী সেল। কা াল পাশা েুেস্কম্মক একসট মসক্যযলাে (লাম্ময়সকজ ) োম্মষ্ট্র পসেণে
কম্মেন। েম্মব ইসলা ী আইন-কানুন েুকযী স াম্মজ এ ন শক্তভাম্মব মশকড় মগম্মড়সেল মর্
ো সহম্মজ উপম্মড় মফলাে উপায় সেল না। এটা উপলসি কম্মে কা ালা পাশা কসেপয়
ইসলা ী আইন-কানুনম্মক োষ্ট্রীয় কাঠাম্ম াে আওোয় সনম্ময় আম্মসন। সেসন ‘সদয়াম্মনে’
না ক োষ্ট্র সনয়সিে একসট ধ যীয় সাংস্থা গঠন কম্মেন। ১৯৩৭ সাম্মল মদশসটে পালযাম্ম টট
মর্ সাংসবধান অনুম্ম াদন কম্মে োম্মে মসক্যযলাসেজ ম্মক (লাম্ময়সকজ ) োষ্ট্রীয় নীসে
সহম্মসম্মব গ্রহণ কো হয়। মস নীসে এখনও বহাল আম্মে। মদশসটে মসনাবাসহনী ও
সাাংসবধাসনক আদালে এ নীসে বহাল োখাে পম্মি অেযন্ত শক্ত ভূস কা সনম্ময় োম্মক।
কা াল পাশা ও োাঁে দল সেপাবসলকান সপপলস পাসটয ১৯২৭ সাল মেম্মক ১৯৪৬ সাল
পর্যন্ত দীর্য িায় দুই র্ুগ একদলীয় বযবস্থায় েুেম্মস্কে ি োয় সেল। ১৯৪৬ সাম্মল
মদশসটম্মে বহুদলীয় বযবস্থা চালু কো হয়। ১৯৫০ সাম্মল িে সনবযাচন অনুসিে হয়।
সনবযাচম্মন অাংশগ্রহণকােী ২৪সট দম্মলে ম্মধয অন্তে ৭সট দল োষ্ট্র পসেচালনায় ইসলাম্ম ে
ভূস কা োকাে পম্মি অবস্থান মনয়। এই সনবযাচম্মন ম দাম্মেম্মসে মনেৃম্মত্ব মিম্ম ােযাসটক
পাসটয জয়লাভ কম্মে। আদনান ম দাম্মেস িধান িী হন। সেসন ইসলা ী ূলযম্মবাধ
পুনরুজ্জীসবে কোে জন্য সসজদ সন যাণসহ সবসভন্ন উম্মদযাগ গ্রহণ কম্মেন। ম দাম্মেম্মসে
ইসলা িীসে মসনাবাসহনী ও কা ালপিীো ভাম্মলা মচাম্মখ মদম্মখসন। কা ালপিী ও
ক ুযসনস্টো সেকাম্মেে সবরুম্মি আম্মদালন শুরু কম্মে। ১৯৬০ সাম্মল মদশসটে
মসনাবাসহনী এক অভুযত্থান র্টায় এবাং ম দাম্মেম্মসে সেকােম্মক উৎখাে কম্মে।
ম দাম্মেসম্মক মসক্যযলাসেজম্ম ে সাম্মে সবশ্বাসর্ােকো কোয় ৃেুযদণ্ড মদয়া হয়। োাঁে
দল মিম্ম াোসটক পাসটযম্মক সনসষি কো হয়। এ স য় োষ্ট্র পসেচালনায় সা সেক বাসহনীে
কেৃযত্ব বহাল োখম্মে ‘জােীয় সনোপিা কাউসন্সল’ গঠন কো হয়। মসই মেম্মক েুেম্মস্কে
সাংসবধান েো কা ালেি ও পেোষ্ট্রনীসেে সাংেিক সহম্মসম্মব সা সেক বাসহনীে
িাসেিাসনক ভূস কা সনসিে কো হয়।
ষাম্মটে দশম্মক সা সেক সেকাম্মেে অসধকেে পািােযিীসে েুকযী জনগণ ভাম্মলা মচাম্মখ
মনয়সন। এ স য় ুদ্রাস্ফীসে ও মবকােত্ব মবম্মড় মগম্মল সেকােসবম্মোধী ম্মনাভাব িবল
হম্মে োম্মক। োজনীসেসবদো োম্মদে জােীয় স্বকীয়ো সনম্ময়ও িশ্ন উত্থাপন কেম্মে
োম্মকন। মলখকোও ইসলা ী োজনীসেে পম্মি সলখম্মে োম্মকন। এরূপ োসন্তকাম্মল
নাজ ুসেন আেবাকান নাম্ম ে একজন িম্মকৌশলী ইসলা ী োজনীসেে িবক্তা সহম্মসম্মব
আসবভূে
য হন। সেসন িেম্ম ি োসীন জাসস্টস পাসটযম্মে মর্াগ মদন। ঐ দম্মল মনেৃম্মত্বে
লড়াইম্ময় সটকম্মে না মপম্মে সেসন ১৯৭০ সাম্মল স সে সনজা পাসটয (ন্যাশনাল অিযাে পাসটয)
গঠন কম্মেন। এ স য় সবম্মোধী দলগুম্মলা সেকাম্মেে সবরুম্মি আম্মদালন মজােদাে কম্মে।
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১৯৭১ সাম্মল মদশসটম্মে সদ্বেীয় দফা সা সেক শাসন জােী হয়। সা সেক সেকাে সকল
োজননসেক দল সনসষি মর্াষণা কম্মে। এক বেে পম্মে আেবাকান স সে সালা ে পাসটয
(ন্যাশনাল স্যালম্মভশন পাসটয) নাম্ম নেুন দল গঠন কম্মেন। ১৯৭৩ সাম্মল সনবযাচন
অনুসিে হম্মল এ দলসট অিেযাসশেভাম্মব িায় ১২ ভাগ মভাট মপম্ময় পালযাম্ম ম্মটট েৃেীয়
বৃহি দল সহম্মসম্মব আিিকাশ কম্মে। মকান দলই সনবযাচম্মন একক সাংখযাগসেিো
পায়সন। ফম্মল মকায়াসলশন সেকাে সেল অবধাসেে। এ স য় একটা বযসেে ী র্টনা
র্টম্মলা। আেবাকাম্মনে স সে সালা ে পাসটয ও ইসলাম্ম ে িসে উদাে সুম্মল ান
মিস ম্মেম্মলে এসপ পাসটযে ম্মধয স ম্মোো হম্মলা না। বোং কা ালপিী বুম্মলদ এসসসভম্মটে
সেপাবসলকান পাসটয আেবাকানম্মক সেকাে গঠম্মন স েযন মদয়। আেবাকাম্মনে সেকাে
১৯৭৪ সাম্মল ১১ াস ি োয় সেল। আেবাকান পেোষ্ট্রনীসেে মিম্মে পািােয সবম্মোধী
অবস্থান মনন। ম দাম্মেম্মসে ম্মো সেসনও ইসলা ী ূলযম্মবাধ পুনরুজ্জীসবে কোে জন্য
সসজদ সন যাণসহ সবসভন্ন উম্মদযাগ গ্রহণ কম্মেন। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত েুেম্মস্ক বাে বাে
ি োে পটপসেবেযন হয়। পুম্মো সিে দশক জুম্মড় েুেম্মস্ক িানপিী, বা পিী ও
ইসলা পিীম্মদে ম্মধয াোিক কলহ-সববাম্মদে ফলশ্রুসেম্মে ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সাম্মলই
িায় ৩ হাজাে োজননসেক হেযাকাণ্ড র্ম্মট। এ সুম্মর্াম্মগ সা সেক বাসহনী ১৯৮০ সাম্মল
আবাে ি ো দখল কম্মে। সা সেক সেকাে পালযাম্ম টট মভাংম্মগ মদয় এবাং সকল
োজননসেক দল সনসষি মর্াষণা কম্মে। িায় ৬ লি ৫০ হাজাে োজননসেক মনোক যীম্মক মগ্রফোে কো হয় এবাং ৫১৭ জনম্মক ৃেুযদণ্ড মদয়া হয়। ৩ লি ৮৮ হাজাে
মলাকম্মক সবম্মদশ মর্ম্মে বাধা মদয়া হয়। অপেসদম্মক ৩০ হাজাে োজননসেক ক যীম্মক
েুেস্ক মেম্মক বসহস্কাে কো হয়। ১৪ হাজাে েুকযী নাগসেম্মকে নাগসেকত্ব বাসেল কো হয়।
হাজাে হাজাে সেকােী ক যচােীে চাকেীহেণ কো হয়। ৬ শোসধক ক্লাব/সস সে বন্ধ
কম্মে মদয়া হয়।
সা সেক সেকাে চে সনর্যােম্মনে পে সনবযাচম্মনে সদম্মক অগ্রসে হয়। ১৯৮৩ সাম্মল
সনবযাচন অনুসিে হয়। এম্মে েুেগুে ওজাম্মলে মনেৃম্মত্ব াদােলযাটি পাসটয ৪৫ ভাগ মভাট
মপম্ময় জয়লাভ কম্মে। সেসন ইসলাম্ম ে িসে উদাে সেম্মলন। িজােি মর্াষণাে পে সেসন
হম্মচ্ছন েুেম্মস্কে িে িধান িী সর্সন ১৯৮৮ সাম্মল ক্কায় গ ন কম্মে পসবে হজ্জ
সম্পাদন কম্মেন। োাঁে আ ম্মল ইসলা ী ূলযম্মবাধ পুনরুজ্জীসবে কোে জন্য সবসভন্ন
কার্যে বাস্তবায়ন কো হয়। সেসন ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত িধান িী এবাং এেপে ১৯৯৩
সাল পর্যন্ত মিসসম্মিটট পম্মদ অসধসিে সেম্মলন।
োজননসেক দল সনসষি োকম্মলও আেবাকান ১৯৮৩ সাম্মল মগাপম্মন োফাহ পাসটয নাম্ম
একসট নেুন দল গঠন কম্মে মেম্মখসেম্মলন। ১৯৮৭ সাম্মল এক মেফাম্মেটিাম্ম ে ফম্মল
োজননসেক দলগুম্মলা পুনরুজ্জীসবে হয়। এ স য় (১৯৮৭) অনুসিে সনবযাচম্মন েুেগুে
ওজাম্মলে াদােলযাটি পাসটয ৩৬ ভাগ মভাট মপম্ময় পুনোয় জয়লাভ কম্মে। ১৯৮৩ সাম্মল
অনুসিে স্থানীয় সেকাে সনবযাচম্মন োফাহ পাসটয মবশ ভাম্মলা ফল কম্মে। আেবাকাম্মনে
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পাসটয নেুন আিসবশ্বাম্মস এগুম্মে োম্মক। সিে দশম্মক আেবাকাম্মনে পাসটয সেল অম্মনকটা
িাম্মদসশক ধাাঁম্মচে; সকন্তু নব্বই দশম্মক মস দলসট একসট আধুসনক ও বুসিবৃসিক জােীয়
দল সহম্মসম্মব আিিকাশ কম্মে। দলসট গোনুগসেক ইসলা ী নীসেে পসেবম্মেয ‘জাস্ট
অিযাে’ মিাগান সদম্ময় মভাটােম্মদে দৃসষ্ট আকষযণ কম্মে। ১৯৯৫ সাম্মল অনুসিে সনবযাচম্মন
োফাহ পাসটয ২১.৪ শোাংশ মভাট মপম্ময় ১৫৮সট আসম্মন (৫৫০সটে ম্মধয) জয়লাভ কম্মে।
োফাহ পাসটযে এরূপ জয়লাম্মভে মপেম্মন কােণ কী? সবম্মিষকম্মদে ম্মে, ক্যদযী স স্যা
স াধাম্মন ইসলা ী ভ্রােৃম্মত্বে নীসে গ্রহণ, নােী স াম্মজে বযাপক স েযন, শহুম্মে
দসেদ্রম্মদে পুনবযাসম্মনে আশ্বাস ও স াজম্মসবা ুলক কাজ ইেযাসদ কােম্মণ দলসটে
জনসিয়ো বৃসি পায়। োো সেো ও দনসেকোে িসে মজাে মদয়। এোড়া ইস্তাম্বুল ও
আঙ্কাো নগেীে সনবযাসচে ম য়েদ্বয় সেম্মলন এ দম্মলে। র্াো বযাপক নাগসেক সুম্মর্াগসুসবধা ুলক ক যকাণ্ড দ্বাো সবপুল জনসিয়ো অজযন কম্মেসেম্মলন।
োফাহ পাসটযে িাপ্ত ১৫৮সট আসন সেকাে গঠম্মনে জন্য র্ম্মেষ্ট সেল না। োনসু মসলাম্মেে
ট্রু পাে পাসটযে স েযন সনম্ময় ১৯৯৬ সাম্মল আেবাকান সেকাে গঠন কম্মেন। সকন্তু
সসলাম্মেে সবরুম্মি দুনযীসেে অম্মনক অসভম্মর্াগ সেল। আেবাকান সনবযাচম্মনে আম্মগ
অসধকেে ইসলা ীকেম্মনে কো বলম্মলও ি োয় সগম্ময় উদাে নীসে গ্রহণ কম্মেন।
েোসপ সেসন অম্মনক মিম্মে ইসলা ীকেম্মনে কাজ হাম্মে মনন। সকন্তু ো দম্মলে
মনোক যীম্মদে সন্তুষ্ট কেম্মে পাম্মেসন। োো সবসভন্ন সনবযাচনী িসেশ্রুসে পালম্মন বযেযোে
অসভম্মর্াগ আম্মন। ি োয় আম্মোহম্মণে কম্ময়ক াম্মসে াোয় আেবাকাম্মনে সেকাে
কসঠন চযাম্মলম্মেে ুম্মখ পম্মড়। মকায়াসলশন সেকাম্মেে অাংশীদাে োনসু সসলাম্মেে
সবরুম্মি উত্থাসপে অসভম্মর্াগ েদম্মন্তে সবষয়সট পালযাম্ম টটাসে কস সট বাে বাে আটম্মক
সদসচ্ছল। সবম্মোধী দল এে কম্মঠাে স াম্মলাচনা কম্মে। আেবাকান সনজ দম্মলে ম্মধযও
স াম্মলাচনাে সম্মুখীন হন। ১৯৯৭ সাম্মলে সদম্মক দম্মলে মনোক যীো ইোনী স্টাইম্মল
সবপ্লম্মবে দাসব জানায়। সবষয়সট সা সেক বাসহনী, মিসসম্মিটট ও সসসভল মসাসাইসট এই
সেন শসক্তম্মক উম্মিসজে কম্মে মোম্মল। সা সেক বাসহনী আেবাকানম্মক িধান িীে পদ
মেম্মক পদেযাম্মগে জন্য চাপ সদম্মে োম্মক। মসনাবাসহনীে চাম্মপ ট্রু পাে পাসটযে সদস্যো
পালযাম্ম নটট মেম্মক পদেযাগ কম্মে। ফম্মল আেবাকান সেকাে পালযাম্ম ম্মটটে আস্থা হাোন
এবাং পদেযাগ কেম্মে বাধয হন। ১৯৯৭ সাম্মলে ৩০ জুন আেবাকাম্মনে মনেৃত্বাধীন
মকায়াসলশন সেকাম্মেে পেন র্ম্মট। ১৯৯৮ সাম্মল েুকযী সাাংসবধাসনক আদালে োফাহ
পাসটযম্মক মসক্যযলাে নীসে ভাংম্মগে দাম্ময় সনসষি মর্াষণা কম্মে। োফাহ পাসটযে মনো-ক যীো
সবকল্প পম্মে ভােচু পাসটয নাম্ম আম্মেকসট দল গঠন কম্মে। োো ১৯৯৯ সাম্মল সনবযাচম্মন
অাংশ সনম্ময় ১৫.৪ শোাংশ মভাট মপম্ময় েৃেীয় স্থান দখল কম্মে এবাং পালযাম্ম ম্মটট সবম্মোধী
দম্মলে আসম্মন বম্মস। োফাহ পাসটযে নবেে সাংস্কেণ হম্মচ্ছ ভােচু পাসটয এ অসভম্মর্াম্মগ
২০০১ সাম্মল এ দলসটম্মকও সনসষি মর্াষণা কো হয়।
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নানা কােম্মণ আেবাকান সেকাম্মেে বযেযোে পাশাপাসশ বাে বাে দল সনসষি হওয়াে
ফম্মল পাসটযে মনোক যীম্মদে ম্মধয দম্মলে মকৌশল গ্রহণ িম্মশ্ন েসবম্মোধ মদখা মদয়।
আেবাকান ে ান্বম্ময় দম্মল মকানঠাসা হম্ময় পম্মড়ন। এক পর্যাম্ময় দম্মল সবভসক্ত মদখা মদয়।
আেবাকান স েযক পুোম্মনা ধাাঁম্মচে মনেৃত্ব সাংর্বি হম্ময় গঠন কম্মে মফসলসসসট পাসটয
এবাং সাংস্কােবাদীো গম্মড় মোম্মল জাসস্টস এটি মিম্মভলপম্ম টট পাসটয (এম্মক পাসটয)।
পালযাম্ম ম্মটট োফাহ পাসটযে ৪৮ জন মফসলসসসট পাসটযম্মে এবাং ৫৩ জন এম্মক পাসটযম্মে মর্াগ
মদন। ইস্তাম্বুম্মলে ম য়ে সেম্মসপ োইম্ময়প এেম্মদাগান এম্মক পাসটযে মনো সনবযাসচে হন।
এম্মক পাসটয নেুন উম্মদযম্ম র্াো শুরু কম্মে। োো েুকযী মসক্যযলাে নীসে, পািােয ুখী
পেোষ্ট্র নীসে, ইইউ ও ন্যাম্মটা মজাম্মট অাংশগ্রহণ ও ুক্তবাজাে নীসে অনুসেম্মণে মর্াষণা
মদয়। োম্মদে নেুন মকৌশল মবশ কাজ সদল। ১৯৯৯ সাম্মল সনবযাচম্মন অাংশ সনম্ময় দলসট
৩৪.৩ শোাংশ মভাট মপম্ময় জয়লাভ কম্মে। োো পালযাম্ম ম্মটটে ৫৫০ সট আসম্মনে ম্মধয
৩৬৩ সট আসন লাভ কম্মে র্া দুই-েৃেীয়াাংম্মশে কাোকাসে। আেবাকাম্মনে মফসলসসসট
পাসটয াে ২.৫ শোাংশ মভাট পায়। এ স য় সবম্মোধী দম্মলে সসম্মসলে মভাট সেল িায়
৫৩.৪ শোাংশ। োো এেম্মদাগান সেকাম্মেে সবরুম্মি নানা অসভম্মর্াগ এম্মন আম্মদালন
কেম্মলও ২০০২ সাম্মল সনবযাচম্মন জনগণ পুনোয় এম্মক পাসটযম্মক সবজয়ী কম্মে। সবম্মোধী
দম্মলে সসম্মসলে মভাট কম্ম দাাঁড়ায় ১৪.৬ শোাংম্মশ। নেুন ও েরুণ মভাটাে, গেীব
জনম্মগািী ও ক্যদযীো এম্মক পাসটযম্মক মভাট মদয়।

চমশর
১৮৮১ সাম্মল স শে বৃসটশ উপসনম্মবম্মশে অধীম্মন চম্মল র্াবাে আশাংকা মদখা মদয়। এ
স য় িধান িী শেীফ পাশাে মনেৃম্মত্ব গসঠে হয় আল-সহর্বুল ওয়াোনী
(জােীয়োবাদী দল)। ১৮৮২ সাম্মল বৃম্মটন ও ফ্রান্স স শে দখল কম্মে মনয়।
উপসনম্মবসশক শাসকো ি ো দখল কম্মে জােীয়োবাদী মনোম্মদে র্াবজ্জীবন কাোদণ্ড
মদয়। ১৯১৭ সাম্মল ম াস্তফা কা াল না ক একজন আইনজীবীে মনেৃম্মত্ব গসঠে হয়
ন্যাশনাল পাসটয। ১৯১৪ সাম্মল িে হার্ুম্মি বৃম্মটন ুসসল সখলাফম্মেে মকন্দ্র েুেম্মস্কে
সবরুম্মি র্ুি মর্াষণা কম্মে এবাং স শেম্মক আসশ্রে োজয সহম্মসম্মব গন্য কম্মে। এ স য়
স শম্মেে জনগম্মণে ম্মধয বৃসটশ সবম্মোধী মিাভ ধু াসয়ে হম্মে োম্মক। আম্মেক
জােীয়োবাদী মনো সা’দ জগলুল পাশাে মনেৃম্মত্ব স শম্মে স্বাধীনো আম্মদালন েীব্র
হম্ময় উঠম্মল বৃসটশ সেকাে ১৯২২ সাম্মলে ২৮ মফব্রুয়াসে স্বাধীনো সদম্মে বাধয হয়।
১৯২৩ সাম্মল সাংসবধান গৃহীে হয় এবাং এে আওোয় স শম্মে সাাংসবধাসনক োজেি ও
বহুদলীয় গণোসিক বযবস্থা চালু কো হয়। ১৯২৭ সাম্মল অনুসিে হয় সনবযাচন এবাং এম্মে
সা’দ জগলুল পাশাে মনেৃম্মত্ব ওয়াফদ পাসটয জয়লাভ কম্মে।
স শম্মে বহুদলীয় গণোসিক বযবস্থা র্খন নানা পেীিাে ধয সদম্ময় অগ্রসে হসচ্ছল োে
এক পর্যাম্ময় ১৯৫২ সাম্মল মদশসটম্মে সা সেক অভুযত্থান র্ম্মট। সা সেক সেকাম্মেে
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েেোয়ায় গসঠে হয় সলবাম্মেল েযাসল পাসটয। এ দম্মলে বযানাম্মে দীর্যসদন সা সেক
সেকাম্মেে একদলীয় শাসন চম্মল। ১৯৭৭ সাম্মল সেকাম্মেে এক আম্মদম্মশ বহুদলীয়
গণোসিক বযবস্থা পুনোয় চালু কো হয়। ১৯৭৭ সাল মেম্মক ২০০৭ সাল পর্যন্ত িায়
৪০সট মোটবড় োজননসেক দল গসঠে হয়। উপসনম্মবসশক আ ল মেম্মক ১৯৫২ সাল
পর্যন্ত ৭/৮ সট োজননসেক দল গসঠে হম্মলও কালেম্ম মসগুম্মলা সটম্মক োকম্মে পাম্মেসন।
মকাম্মনা মকাম্মনাসট আবাে না পসেবেযন কম্মে নেুন নাম্ম আিিকাশ কম্মেম্মে। মর্ ন
১৯২৮ সাম্মল হাসানুল বান্নাে মনেৃম্মত্ব গসঠে ইখওয়ানুল ুসম্মল ীন ( ুসসল ব্রাদােহুি)
োজননসেক শসক্ত সহম্মসম্মব আিিকাশ কেম্মলও পেবেযীম্মে সবসভন্ন স ম্ময় সবসভন্ন নাম্ম
সসেয় সেল।
বলাই বাহুলয মর্, স শম্মে ১৮৫০-১৯৫২ সাল পর্যন্ত উপসনম্মবসশক ও োজোসিক শাসন,
১৯৫৩-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সা সেক শাসন ও ১৯৫৭-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কম্মনযল জা াল
নাম্মসম্মেে মনেৃম্মত্ব একদলীয় শাসন এবাং ১৯৭৭ সাল মেম্মক অদযাবসধ সনয়সিে
বহুদলীয় োজননসেক বযবস্থা চালু েম্ময়ম্মে। ১৯৭৭ সাম্মলে সাংসবধান অনুর্ায়ী মদশসটম্মে
ধ যসভসিক োজননসেক দল গঠন সনসষি। অবে সাংসবধাম্মন আইম্মনে অন্যে উৎস
সহম্মসম্মব মকােআন ও সুন্নাহম্মক স্বীকৃসে মদয়া হম্ময়ম্মে। ইখওয়ানুল ুসম্মল ীন ( ুসসল
ব্রাদােহুি) োড়াও মকফায়া আম্মদালনসহ মকাম্মনা মকাম্মনা ইসলা ী দল সবসভন্ন নাম্ম
সেকাম্মেে িসেপি োজননসেক শসক্ত সহম্মসম্মব সসেয় েম্ময়ম্মে। ুসসল ব্রাদােহুম্মিে
মস্বচ্ছাম্মসবকো ইসোইম্মলে সবরুম্মি র্ুম্মি সেকােী বাসহনীে চাইম্মে মবসশ বীেত্ব িদশযন
কম্মে। োজা ফারুম্মকে সবরুম্মি আম্মদালন-সাংগ্রাম্ম এবাং সা সেক শাসম্মনে সবরুম্মি
ুসসল ব্রাদােহুম্মিে মনোক যীো সেল অগ্রগা ী। নানাসবধ স াজকলযাণ ল
ূ ক কাজ
কম্মে দলসট জনগম্মণে ম্মধয সবপুল জনসিয়ো অজযন কম্মে। ১৯৪৯ সাম্মল ব্রাদােহুম্মিে
মনো হাসানুল বান্না আেোয়ীে হাম্মে সনহে হন। ১৯৫২ সাম্মল োজা ফারুম্মকে সবরুম্মি
মজনাম্মেে নাজীব ও কম্মনযল জা াল নাম্মসম্মেে মনেৃম্মত্ব মদশসটম্মে সা সেক অভুযত্থান হম্মল
োজেম্মিে অবসান র্ম্মট।
সা সেক সেকাে িে সদম্মক সকেু ভাম্মলা কাজ কেম্মলও অসচম্মেই োম্মদে নানা ক যকাণ্ড
স াম্মলাচনাে সবষম্ময় পসেণে হয়। নাজীব ও নাম্মসম্মেে সা সেক শাসম্মনে সবরুম্মি
ুসসল ব্রাদােহুম্মিে মনোক যীো সসেয় হম্ময় উম্মঠ। োম্মদে ে বধয ান জনসিয়োয়
ভীে হম্ময় জা াল নাম্মসে দলসটম্মক সনসষি মর্াষণা কম্মে র্া আজও অবযাহে আম্মে।
এেপে মেম্মক দলসট সবসভন্ন স ম্ময় সবসভন্ন নাম্ম কাজ চালাম্মচ্ছ। োো মদম্মশে জােীয় ও
স্থানীয় সেকাে সনবযাচম্মন অন্য দম্মলে নাম্ম বা স্বেি িােযী সহম্মসম্মব অাংশ সনম্মচ্ছ।
সাম্প্রসেককাম্মল ২০০৫ সাম্মলে পালযাম্ম ম্মটটে সনম্নকম্মিে সনবযাচম্মন ব্রাদােহুম্মিে
মনোক যীো স্বেি িােযী সহম্মসম্মব সবপুল সবজয় লাভ কম্মে। ম াট ৪৪০সট আসম্মনে একপঞ্চ াাংশ েো ৮৮সট আসম্মন োো সবজয়ী হয়। োজননসেক সবম্মিষকম্মদে ম্মে সনবযাচন
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অবাধ ও সনেম্মপি হম্মল োো আম্মো অম্মনক মবসশ আসম্মন জয়ী হম্মো। ব্রাদােহুম্মিে
ে বধয ান জনসিয়োয় ভীে হম্ময় হুসম্মন ম াবােক সেকাে দলসটে মনোক যীম্মদে
উপে অেযাচাে-সনর্যােন ও হয়োসনে াো আম্মো বাসড়ম্ময় মদয়। োম্মদে বযবসা-বাসণজয
বাম্মজয়াপ্ত কোে পাশাপাসশ অম্মনক মনোক যীম্মক সনবযাচম্মন অাংশগ্রহম্মণে অম্মর্াগয মর্াষণা
কো হয়।
২০০৬ সাম্মলে স্থানীয় সেকাে সনবযাচম্মন সেকাে াোিক মজাে-জবেদসস্তে আশ্রয়
মনয়। ম াট ৫২০০০ আসম্মনে ম্মধয ৮০ ভাগ আসম্মন োো সবনা িসেদ্বসন্দ্বোয় সনবযাসচে
হয়। সবম্মোধী দলগুম্মলাম্মক মদয়া হয় াে ১০০০সট আসন। পর্যম্মবিকম্মদে ম্মে এ
সনবযাচম্মন মভাটাে উপসস্থসে সেল াে ৫ ভাগ বা োেও ক । ২০০৮ সাম্মলে সনবযাচম্মন
সেকােী অেযাচাে-সনর্যােম্মনে িসেবাম্মদ ব্রাদােহুি মপৌেসভা সনবযাচন বয়কট কম্মে।
স শম্মে বেয াম্মন (২০০৮) দবধ ২৪সট োজননসেক দল োকম্মলও োো সেকােী দ ননীসেে কােম্মণ াো েুম্মল দাাঁড়াম্মে পাম্মে না। পালযাম্ম ম্মটট াে ৪সট সবম্মোধী দম্মলে াে
১৬সট আসন েম্ময়ম্মে। স্বেি ১১২সট আসম্মনে ম্মধয ব্রাদােহুম্মিে স েযক আম্মেন ৮৮
জন। সাম্প্রসেককাম্মল ব্রাদােহুম্মিে িায় ৪০ জন মনোে সবরুম্মি সবসভন্ন অসভম্মর্াগ এম্মন
োম্মদেম্মক সা সেক আদালম্মে সবচাম্মেে সম্মুখীন কম্মেম্মে। োজননসেক সবম্মিষকম্মদে
ম্মে, স শম্মে িকৃে গণেম্মিে চচযা েো সনবযাচন অবাধ ও সনেম্মপি হম্মল ব্রাদােহুম্মিে
সবপুল সবজয়ম্মক সঠসকম্ময় োখা সম্ভব হম্মব না। েম্মব াসকযন স সেযে হুসম্মন ম াবােক
সেকাে দ ন নীসেে াধযম্ম কেসদন ি োয় োকম্মব ো বলা কসঠন।

মালনয়চশয়া
১৮৬৭ সাল মেম্মক বৃসটশ উপসনম্মবসশক শসক্ত ালম্ময়সশয়া শাসন কো শুরু কম্মে এবাং
ে ান্বম্ময় ো সম্প্রসাসেে হম্মে োম্মক। ালম্ময়সশয়ানো ১৮৭৬ সাল মেম্মক বৃসটশসবম্মোধী
আম্মদালম্মনে সূচনা কম্মে। সদ্বেীয় সবশ্বর্ুম্মিে স য় ১৯৪১ সাম্মল জাপান ালম্ময়সশয়া
দখল কম্মে মনয়। বৃসটশ শাসকম্মদে সহায়োয় গসঠে ক ুযসনস্ট পাসটয (িধানে চীনা
বাংম্মশাদ্ভূে) জাপানীম্মদে সবরুম্মি লড়াই শুরু কম্মে। জাপানও োম্মদে স েযক মগািী গম্মড়
মোলাে মচষ্টা কম্মে। ১৯৪৫ সাম্মল সবশ্বর্ুম্মি পোসজে হম্ময় জাপান আিস পযণ কম্মে
এবাং ালম্ময়সশয়ায় অভযন্তেীণভাম্মব াোিক সবশৃাংখলা মদখা মদয়। এ স য়
ালম্ময়সশয়াে ক ুযসনস্ট পাসটয ি ো গ্রহম্মণে মচষ্টা কম্মে এবাং অসধকন্তু োো জাপান
স েযক ালয়ম্মদে উপে চে সনর্যােন চালায়। এে পসেম্মিসিম্মে চীন ও ালয়ম্মদে
ম্মধয সাম্প্রদাসয়ক সাংর্াে মদখা মদয়। বৃসটশ সেকাে ক ুযসনস্ট পাসটযম্মক সনসষি কম্মে।
১৯৪৬ সাম্মলে সদম্মক বৃসটশ সেকাে ালম্ময়সশয়াে স্বশাসম্মনে িস্তাব সদম্মল ো সবম্মবচনাে
জন্য ালম্ময়সশয়াে িায় ৪১সট সবসভন্ন সা াসজক ও সাাংস্কৃসেক সাংগঠন একসেে হম্ময়
ইউনাইম্মটি ালম্ময়জ ন্যাশনাল অগযানাইম্মজশন (ইউ ম্মনা) নাম্ম একসট োজননসেক
দল গঠন কম্মে। ১৯৪৮ সাম্মল ালয়, সাবাহ, সােওয়াক ও সসাংগাপুে সনম্ময় গসঠে হয়
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ালয় মফিাম্মেশন। উপসনম্মবসশক সেকাম্মেে সনয়িম্মণ পালযাম্ম টট িসেসিে হয়। ১৯৫১
সাম্মল অনুসিে হয় মপৌেসভা সনবযাচন। এ সনবযাচম্মন ইউ ম্মনা ও ালয় চাইসনজ
এম্মসাসসম্ময়শন মর্ৌেভাম্মব ১২সট আসম্মনে ম্মধয ৯সট আসন লাভ কম্মে। সনবাচনী
ফলাফম্মল উৎসাসহে হম্ময় এ দু’সট সাংগঠন বৃহিে োজননসেক মজাট গঠম্মনে উম্মদযাগ
মনয়। পেবেযীম্মে ালয় ইসটিয়ান কাংম্মগ্রসও মজাম্মট মর্াগ মদয়। এে মনেৃত্ব গ্রহণ কম্মেন
মটাংক্য আবদুে েহ ান। নেুন োজননসেক মজাট স্বাধীনো লাভ ও সবসভন্ন দাসব আদাম্ময়ে
জন্য বৃসটশ সেকাম্মেে সাম্মে মদনদেবাে চালাম্মে োম্মক। ১৯৫৫ সাম্মল অনুসিে হয়
মফিাম্মেল সনবযাচন। এম্মে মজাট ৫২সট আসম্মনে ম্মধয ৫১সটম্মেই জয়লাভ কম্মে।
এক াে ইসলা ী দল পযান- ালয়ান ইসলাস ক পাসটয াে ১সট আসন পায়। ১৯৫৭
সাম্মলে ৩১ আগস্ট বৃসটশ সেকাম্মেে কাে মেম্মক ালম্ময়সশয়া স্বাধীনো লাভ কম্মে।
সাংসবধান অনুর্ায়ী মদম্মশ পালযাম্ম টটাসে োজননসেক পিসে চালু হয়। মটাংক্য আবদুে
েহ ান মদশসটে িে িধান িী সহম্মসম্মব দাসয়ত্ব গ্রহণ কম্মেন।
১৯৫৭ সাল মেম্মক ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ইউনাইম্মটি ালম্ময়জ ন্যাশনাল অগযানাইম্মজশন
(ইউ ম্মনা) মনেৃত্বাধীন ১৩ দলীয় হাম্মজাট বসেসান ন্যাশনাল (গ্রাটি মকায়াসলশন)
ালম্ময়সশয়াে িসেসট সনবযাচম্মন জয়লাভ কম্মে এবাং সেকাে গঠন কম্মে। গ্রাটি
মকায়াসলশম্মনে মনেৃত্ব মদন িা. াহাসেে ম াহাম্মদ। সেসন দীর্যসদন সেকাম্মেে মনেৃত্ব
সদম্ময় মদশসটম্মক অেযননসেকভাম্মব উন্নয়ণশীল মদম্মশে সা ম্মনে কাোম্মে সনম্ময় মর্ম্মে
সি হন। াহাসেে পািাম্মেযে কম্মঠাে স াম্মলাচক ও উন্নয়ণশীল সবম্মশ্বে স্বাম্মেযে পম্মি
একজন মজাোম্মলা িবক্তা সহম্মসম্মব সবম্মশ্ব আম্মলাসচে বযসক্তম্মে পসেণে হন। ২০০১ সাম্মল
সেসন ি োে ২০ বেে পূসেয পালন কম্মেন। মদশসটম্মে ১৯৫৭ সাল মেম্মক সনধযাসেে
স য় অন্তে সনবযাচন অনুিান ও শাসন্তপূণযভাম্মব ি ো হস্তান্তে হম্মলও ি োসীনম্মদে
কেৃযত্ববাদী ানসসকো ও ক ক
য াণ্ড গণোসিক সাংস্কৃসেে সহায়ক নয় বমল ম্মন কম্মেন
সবসভন্ন োষ্ট্রসবজ্ঞানী। কাম্মো কাম্মো ম্মে, ালম্ময়সশয়াে োজননসেক পিসেসট পুম্মোপুসে
গণোসিক নয়; বোং আধা-কেৃযত্ববাদী (semi-authoritarian), আধা-গণোসিক
(semi-democratic or quasi-democratic)। মজসুিাসন না ক একজন
সবম্মিষক মদশসটম্মক syncretic-state নাম্ম আখযাসয়ে কম্মেন।
উম্মেখয, ালম্ময়সশয়াে জনম্মগািীে ম্মধয ৬৫ শোাংশ ালয়ী (ভূস পুে) র্াম্মদে সকম্মলই
ুসল ান, ২৬ শোাংশ চীনা বাংম্মশাদ্ভূে, ৮ শোাংশ ভােেীয় বাংম্মশাদ্ভূে এবাং ১ শোাংশ
অন্যান্য নৃোসত্বক জনমগািী। হাম্মজাট সেনসট সম্প্রদাম্ময়ে ম্মধয সাফম্মলযে সাম্মে
সম্প্রীসে বজায় োখম্মে সি হম্ময়ম্মে। েম্মব পাশাপাসশ পিাৎপদ সাংখযাগসেি ালয়
ুসসল ম্মদে স্বােযেিা ও োম্মদে অসধকেে উন্নয়ম্মনে জন্য সেকাে সবসভন্ন নীসে ও
ক যসূসচ বাস্তবায়ন কম্মে োম্মক। িা. াহাসেে ও োাঁে উিেসূসে আবদুোহ বাদাসব উভয়ই
ইসলা ী ূলযম্মবাধ ও ঐসেহ্যম্মক স ন্ন
ু ে কোে দৃঢ়নীসে অনুসেণ কম্মেন। োো
আধুসনকো, সশল্পায়ন ও ইসলা ী সশিাে ম্মধয স ন্বয় সাধম্মনে মকৌশল গ্রহণ কম্মেন।
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ইসলাস ক পাসটয অব ালম্ময়সশয়া (পাস) মদশসটে িধান ইসলা ী োজননসেক দল। োে
ও র্ুবকম্মদে ম্মধযও ইসলা ী সাংগঠম্মনে েৎপেো েম্ময়ম্মে। ১৯৬৯ সাম্মল িসেসিে
ইসলা ী র্ুব সাংগঠন আাংকাোন মবসলয়া ইসলা
ালম্ময়সশয়া (আসব )-এে িসেিাো
সেম্মলন আম্মনায়াে ইব্রাসহ । একজন পালযাম্ম টট সদম্মস্যে পুে আম্মনায়াে ইব্রাসহ োাঁে
িসেভা ও বসলি মনেৃত্ব সদম্ময় স্বল্প স ম্ময়ে ম্মধয দারুন জনসিয়ো অজযন কম্মেন। োাঁে
িসেভায় ুগ্ধ হম্ময় াহাসেে োাঁম্মক সেকাম্মে অন্তভুযক্ত কম্মেন। আম্মনায়াে োাঁে মর্াগযো
ও দিো দ্বাো এম্মক এম্মক অেয িী ও উপিধান িী পম্মদ মপৌম্মে র্ান। াহাসেে োাঁম্মক
সনম্মজে উিেসূসে সহম্মসম্মব সবম্মবচনা কেম্মে োম্মকন। সকন্তু সকেু সকেু নীসেগে সবষম্ময়
িধান িী াহাসেম্মেে সাম্মে োাঁে েপােযকয মদখা সদম্মল ১৯৯৮ সাম্মলে মসম্মপ্টম্বম্মে
োাঁম্মক উপিধান িীে পদ মেম্মক সসেম্ময় মদয়া হয়। োাঁে সবরুম্মি দুনযীসে ও স কাস োে
অসভম্মর্াম্মগ া লা দাম্ময়ে কো হয়। আম্মনায়াে বম্মলন, েপােযকয ও দুনযীসেে সবরুম্মি
অবস্থান মনয়াে জন্য োাঁম্মক অপসােণ কো হয়। সভন্ন সভন্ন আদালে োাঁম্মক ১৯৯৯ ও
২০০০ সাম্মল সবসভন্ন দফায় ম াট ৯ বেম্মেে কাোদণ্ড মদয়া হয়।
১৯৯৯ সাম্মলে নম্মভম্বম্মে অনুসিে পালযাম্ম টট সনবযাচম্মন হাম্মজাট পুনোয় ি োসীন হয়।
েম্মব োম্মদে আসন সাংখযা পূম্মবযে ৯৪ মেম্মক ৭২সটম্মে মনম্ম আম্মস। অপেসদম্মক ইসলা ী
দল পাস এে আসন সাংখযা ৪২সটম্মে বৃসি পায়। দলসট পূম্মবযে ে মকলাাংোন িম্মদম্মশ
ি ো ধম্মে োম্মখ এবাং অসধকন্তু মেম্মেঙানু িম্মদম্মশও সেকাে গঠম্মন সি হয়। ২০০৩
সাম্মল াহােীে োজনীসে মেম্মক সবদায় মনন। ২০০৪ সাম্মল অনুসিে পালযাম্ম টট
সনবযাচম্মনও হাম্মজাট পুনোয় ি োসীন হয়। এবাম্মে োো সাংখযাগসেিোে পাশাপাসশ
মেম্মেঙানু িম্মদম্মশও ি ো পুনরুিাে কম্মে। মজাট এ সনবযাচম্মন অসবশ্বাস্যভাম্মব ৯২
শোাংশ মভাট পায়। এরূপ সনোংক্যশ সবজম্ময় াহাসেে বম্মলন,

“I believe the country should have a strong government, but not too
strong. A two-third majority like I enjoyed when I was Prime
Minister is sufficient; a 90% majority is too strong… we need an
opposition to remind us if we are making mistakes. When you are
not opposed you think everything you do is right.”
সবশাল সাংখযাগসেিো সম্মত্বও হাম্মজাম্মটে সবরুম্মি সনবযাচম্মন কােচুসপ, দুনযীসে,
অেযননসেক সাংকট সবম্মশষে ুদ্রাস্ফীসে, অপোধ িবণো বৃসি ও জাসেগে উম্মিজনা
সনয়িম্মণ বযেযো ইেযাসদ অসভম্মর্াম্মগ সবম্মোধী দলগুম্মলা আম্মদালন ও িসেবাদ গম্মড়
মোম্মল। আম্মনায়াে ইব্রাসহম্ম ে স্ত্রী আসজজাে মনেৃম্মত্ব গসঠে হয় সপপলস জাসস্টস পাসটয।
২০০৬ সাম্মল আম্মনায়াে ইব্রাসহ কাোগাে মেম্মক মবসেম্ময় আম্মসন এবাং সেকাে সবম্মোধী
আম্মদালন মজােদাে কম্মেন। ২০০৮ সাম্মল অনুসিে পালযাম্ম টট সনবযাচম্মন হাম্মজাম্মটে
সবোট সবপর্যয় র্ম্মট। মকাম্মনাভাম্মব একক সাংখযাগসেিো বজায় োখম্মে পােম্মলও ১২সট
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োজযসভাে ৫সট চম্মল র্ায় সবম্মোধী দম্মলে হাম্মে। ইসলা ী দল পাস এে আসন সাংখযা
আবাে বৃসি পায়। আম্মনায়াে ইব্রাসহ িেম্ম সনবযাচম্মন অাংশ গ্েহণ কেম্মে না পােম্মলও
পেবেযীম্মে উপসনবযাচম্মন মজাম্মটে শসক্তশালী িােযীম্মক ১৬ হাজাে মভাম্মটে বযবধাম্মন
পোসজে কম্মেন। আম্মনায়াে োজনীসেম্মে পুম্মোদম্ম পুনবযাসসে হন। উম্মেখয মর্,
ালম্ময়সশয়াে ইসলা ী দলগুম্মলা ে ান্বম্ময় ভাম্মলা কেম্মলও োো সকন্তু সোসসে ইসলা ী
োম্মষ্ট্রে কো না বম্মল ‘সুশাসন’ ও ‘ন্যায়সবচাে’ িসেিাে িসেশ্রুসে মজাম্মেে সাম্মে উম্মেখ
কম্মেন।

ইনদানেচশয়া
ইম্মদাম্মনসশয়াে আেয-সা াসজক অবস্থা ও োজননসেক সাংস্কৃসে মদশজ ও বাসহ্যক
উপাদান মর্ ন; ধ য, উপসনম্মবসশকো, জােীয়োবাদী মচেনা ইেযাসদ সাংস শ্রম্মণ
সবকসশে হম্মচ্ছ। ১৭৯৯ সাম্মল িাচো মদশসটে শাসনভাে দখল কম্মে। সদ্বেীয় সবশ্বর্ুম্মিও
স য় জাপান ইম্মদাম্মনসশয়াে উপে আসধপেয িসেিা কম্মে। ১৯৪৫ সাম্মল র্ুম্মি পোসজে
হম্ময় জাপান আিস পযন কেম্মল জােীয়োবাদী মনো ি. সুকনয ইম্মদাম্মনসশয়াে
স্বাধীনো মর্াষণা কম্মেন। পালযাম্ম টটাসে পিসেে োজননসেক বযবস্থাে কো বম্মল র্াো
শুরু কেম্মলও সুকনয ১৯৫৯ সাম্মল েোকসেে ‘সনম্মদযসশে গণেি’ চালু কম্মেন।
স্বাধীনোে পে মেম্মকই এ অঞ্চম্মল ক ুযসনস্ট োদম্মশযে সবস্তাে মোম্মধ র্ুক্তোষ্ট্র
ইম্মদাম্মনসশয়াম্মক সা সেক ও আসেযক সাহার্য সদম্ময় আসসেল।
১৯৬৫ সাম্মল মজনাম্মেল সুহাম্মেযা ক ুযসনস্ট অভুযত্থান িসেহে কোে কো বম্মল সা সেক
অভুযত্থান র্সটম্ময় ি ো দখল কম্মেন। সেসন দীর্য ৩৩ বেে একচ্ছে ও দস্বোচােী
কায়দায় মদশ শাসন কম্মেন। োাঁে আ ম্মল োজননসেক সনপীড়ন এে মবসশ র্ম্মট মর্, বলা
হম্ময় োম্মক, সেসন িায় ১০ লি োজননসেক ক যীম্মক হেযা কম্মেন। অবম্মশম্মষ ১৯৯৮
সাম্মল সেসন গণআম্মদালম্মনে ুম্মখ সেসন পদেযাগ কেম্মে বাধয হন। এেপে সবম্মজ হাসবসব
(১৯৯৮-৯৯), আবদুে েহ ান ওয়াসহদ (১৯৯৯-২০০১) ও ম র্বেী সুকনযপুেী
(২০০১-০৪) মিসসম্মিম্মটটে দাসয়ত্ব পালন কম্মেন। ২০০৫ সাম্মল অনুসিে মিসসম্মিটট
সনবযাচম্মন জয়লাভ কম্মেন সুসসম্মলা বা বাাং। সা সেক বাসহনী স সেযে মগালকাে পাসটয
োাঁম্মক স েযন মদয়।
সেনসট িসেসনসধত্বশীল িসেিান সনম্ময় ইম্মদাম্মনসশয়াে আইনসভা গসঠে: (১) ৫৫০
সদস্য সবসশষ্ট হাউস অব সেম্মিম্মজনম্মটসটভ, (২) ১২৮ সদস্য সবসশষ্ট সেসজওনাল
সেম্মিম্মজনম্মটসটভ কাউসন্সল, ও (৩) উক্ত দু’মটা সাংস্থাে িসেসনসধ সনম্ময় গসঠে সপপলস
কনসালম্মটসটভ এম্মসম্বলী। মশম্মষাক্ত সাংস্থাসট সাংসবধান সাংম্মশাধন ও মিসসম্মিম্মটটে
সবরুম্মি অনাস্থাে সবষয় সবম্মবচনা কম্মে।
ইম্মদাম্মনসশয়াে সা সেক বাসহনী মদশসটে োজনীসেম্মে অেযন্ত িভাবশালী ও ি োধে
িসেিান। এ নসক পালযাম্ম ম্মটটও োম্মদে িসেসনসধত্ব েম্ময়ম্মে। োজননসেক সসিান্ত গ্রহণ

cwiwkó | 117
িসেয়ায় সা সেক বাসহনীম্মক উম্মপিা কো কসঠন। মদশসটে োজনীসে ও স াজ জীবম্মন
ঐসেহাসসকভাম্মব ইসলা ী ূলযম্মবাম্মধে একসট সবম্মশষ র্যাদা ও গুরুত্ব েম্ময়ম্মে।
উপসনম্মবসশক আ ম্মল ১৯১২ সাম্মল ম াহাম্মদীয়া পাসটয ও ১৯২২ সাম্মল নাহদােুল
উম্মল া পাসটয গসঠে হয়। এ দু’মটা সাংগঠম্মনেই বহু শাখা-িশাখা ও জনসিয়ো সেল।
আধুসনক সশসিে মলাকম্মদে ইসলা ী পাসটয সেল াসজু ী পাসটয। ১৯৫৯ সাম্মল াসজু ী
পাসটযম্মক সনসষি মর্াষণা কো হয়।
সাম্প্রসেককাম্মল ইম্মদাম্মনসশয়ায় ইসলা ী মচেনাে ে বৃসি লিয কো র্াম্মচ্ছ। সপম্মকএ
জাসস্টস পাসটয ইসলা ী দল সহম্মসম্মব মভাটােম্মদে ম্মধয সকেু জনসিয়ো অজযন কম্মেম্মে।
১৯৯৯ সাম্মলে সনবযাচম্মন এ দলসট াে ১সট আসন পায়। ২০০৪ সাম্মল অনুসিে
পালযাম্ম টট সনবযাচম্মন এ দলসট ২০ ভাগ মভাট মপম্ময় ৪৫সট আসন লাভ কম্মে। এ সনবযাচম্মন
োো ইসলা ী োম্মষ্ট্রে কো না বম্মল সুশাসম্মনে িসে মবসশ মজাে সদম্ময়সেল। ২০০৬
সাম্মলে সনবযাচম্মন োম্মদে িাপ্ত মভাম্মটে সাংখযা ৯ শোাংম্মশ মনম্ম আম্মস। ২০০৬ সাম্মল
পসেচাসলে এক জন ে জসেম্মপ মদখা র্ায়, মদশসটে ৪৩ ভাগ মভাটাে মসক্যযলাে
পাসটযম্মক স েযন কম্মে। াে ৫ ভাগ মভাটাে ইসলা ী শাসন চায়। ইম্মদাম্মনসশয়ায়
অন্যান্য ইসলা ী দম্মলে ম্মধয েম্ময়ম্মে: সহর্বুে োহেীে ও ইসলাস ক সিম্মফটিােস
ফ্রটট। দু’মটা দলই মবশ সসেয়।

সুদাে
১৮২১ সাম্মল স শে সুদান দখল কম্মে। পেবেযীম্মে স শে ও বৃম্মটন মর্ৌেভাম্মব দীর্যসদন
মদশসট শাসন কম্মে। ১৮৮১ সাম্মল ুহাম্মদ আহ দ নাম্ম একজন সুদানী ুসসলম্ম ে
মনেৃম্মত্ব মদশসটে জনগণ স শে ও বৃম্মটম্মনে শাসম্মনে সবরুম্মি সবম্মদ্রাহ কম্মে। এেপে
১৯৪০-১৯৫২ সাম্মলে স য়কাম্মল সুদাম্মনে স্বাধীনো আম্মদালন মবগবান হয়। ১৯৫৬
সাম্মলে ১ জানুয়ােী স শে ও বৃম্মটন সুদাম্মনে স্বাধীনো সদম্মে বাধয হয়। স্বাধীনো
আম্মদালন ও পেবেযীকাম্মল মদশসটম্মে সবসভন্ন োজননসেক দল গসঠে হম্ময়সেল। াে দুই
বেম্মেে বযবধাম্মন মজনাম্মেল ইব্রাসহম্ম ে মনেৃম্মত্ব সা সেক বাসহনী ি ো দখল কম্মে এবাং
সকল োজননসেক দল সনসষি মর্াষণা কম্মে। ১৯৬৪ সাম্মল গণআম্মদালম্মনে ফম্মল
োজননসেক মনেৃত্ব পুনোয় োষ্ট্র পসেচালনাে দাসয়ত্ব পায়।
াে ৫ বেম্মেে বযবধাম্মন আবাে ১৯৬৯ সাম্মল মজনাম্মেল জাফে সনম্ম েীে মনেৃম্মত্ব
সা সেক বাসহনী ি ো দখল কম্মে। সেসনও সকল োজননসেক দল সনসষি মর্াষণা
কম্মেন। সনম্ম েী ১৯৭১ সাম্মল মদশসটে মিসসম্মিটট হন। ১৯৭৩ সাম্মল সুদাম্মনে িে
সাংসবধান গৃহীে হয়। এম্মে মিসসম্মিটটম্মক িভূে ি ো মদয়া হয়। াে একসট
োজননসেক দল অনুম্ম াদন পায়। মসসট সুদানী মসাসাসলস্ট ইউসনয়ন এবাং মিসসম্মিটট
সনম্ম েী সনম্মজই োে িধান হন। মবশ কম্ময়কসট ইসলা ী োজননসেক দল সসেয় সেল।
োম্মদে েৎপেোয় সনম্ম েী ইসলা পিীম্মদে স েযন লাম্মভে জন্য মদম্মশ শেীয়াহ আইন
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চালু কোে উম্মদযাগ মনন। পাশাপাসশ সেসন িাম্মদসশক সেকাে পিসে বাসেল কম্মে মদন।
দসিণাঞ্চম্মলে সিস্টানো এে সবম্মোসধো কম্মে।
১৯৮৫ সাম্মল মজনাম্মেল আবদুল েহ ান আলদাহাে আম্মেকসট সা সেক অভুযত্থান র্সটম্ময়
ি ো দখল কম্মেন। সেসন পালযাম্ম টটাসে পিসে বাসেল ও মসাসাসলস্ট ইউসনয়ন পাসটযম্মক
সনসষি কম্মেন। সেসন োষ্ট্র পসেচালনায় োজননসেক মনেৃত্ব পুনঃিসেিাে মর্াষণা মদন।
১৯৮৬ সাম্মল অনুসিে হয় পালযাম্ম টট সনবযাচন। ইসলা ী দল উম্মাহ পাসটয সনবযাচম্মন
জয়লাভ কম্মে সাম্মদক আল াহদীে মনেৃম্মত্ব সেকাে গসঠে হয়। ১৯৮৯ সাম্মল
সব্রম্মগসিয়াে মজনাম্মেল ও ে হাসান আল বশীে আম্মেক সা সেক অভুযত্থান র্সটম্ময়
সনবযাসচে সেকাম্মেে পেন র্টান। সেসন পালযাম্ম ন্ট বাসেল কম্মেন এবাং ১৩ সদম্মস্যে
সবপ্লবী সা সেক কাউসন্সল গঠন কম্মেন। উম্মাহ পাসটযে মনো সাম্মদক আল াহদী ও
ন্যাশনাল ইসলাস ক ফ্রটট মনো হাসান আল েুোবীসহ বহু োজননসেক মনোম্মক
মগ্রফোে কো হয়। মদম্মশে ৪০সট িকাসশে পসেকাে ৩৬সটম্মক সনসষি কো হয়।
সা সেক জান্তা ও ে হাসান আল বশীে কম্ময়ক াম্মসে ম্মধযই বুেম্মে পাম্মেন মর্, োাঁম্মক
ি োয় সটম্মক োকম্মে হম্মল ইসলাস ক গ্রুম্মপে সহায়ো সনম্মে হম্মব। এক পর্যাম্ময় সেসন
ন্যাশনাল ইসলাস ক ফ্রটট মনো হাসান আল েুোবীে সাম্মে স ম্মোোয় উপনীে হন
এবাং েুোবীে মনেৃম্মত্ব ৪০ সদম্মস্যে এক পসেষদ গঠন কম্মেন। ১৯৯৬ সাম্মল ন্যাশনাল
ইসলাস ক ফ্রম্মটটে না পসেবেযন কম্মে োখা হয় ন্যাশনাল কাংম্মগ্রস পাসটয। সকন্তু
মজনাম্মেল বশীম্মেে সাম্মে েুোবীে সুসম্পকয মবসশসদন সটম্মকসন। ১৯৯৯ সাম্মল োম্মদে
সবম্মোধ েুম্মে মপৌম্মে। েুোবী পদেযাগ কম্মেন। মজনাম্মেল বশীে পালযাম্ম টট মভম্মে মদন,
সাংসবধান স্থসগে কম্মেন এবাং মদম্মশ জরুসে অবস্থা মর্াষণা কম্মেন।
জরুসে অবস্থাে ম্মধযই ২০০০ সাম্মল মিসসম্মিটট ও পালযাম্ম টট সনবযাচন অনুসিে হয়।
২০০১ সাম্মল পালযাম্ম টট পুনরুজ্জীসবে হম্মলও জরুসে অবস্থা বহাল োম্মক। ১৯৯৮ সাম্মল
সুদাম্মনে দসিণাঞ্চম্মলে সবম্মদ্রাহীো সুদানীজ সপপলস সলবাম্মেশন আস য গঠন কম্মে।
সবম্মদ্রাহীম্মদে সাম্মে একটা স ম্মোোয় উপনীে হম্মে হাসান আল েুোবী একসট
স ম্মোো স্মােক স্বািে কম্মেন। মজনাম্মেল বশীে এম্মে িুি হম্ময় েুোবীম্মক মগ্রফোে
কম্মেন। ২০০৫ সাম্মল মিসসম্মিটট বশীে দসিণাঞ্চম্মলে সবম্মদ্রাহীম্মদে সনম্ময় একসট
মকায়াসলশন সেকাে গঠন কম্মেন। পাশাপাসশ সেকাে সবম্মদ্রাহীম্মদে সবরুম্মি অসভর্ান
মজােদাে কম্মে। এ সনম্ময় আন্তজযাসেক হম্মল স াম্মলাচনাে েড় উম্মঠ। ২০০৯ সাম্মল
আন্তজযাসেক আদালে মিসসম্মিটট বশীম্মেে সবরুম্মি ানবাসধকাে লাংর্ম্মনে জন্য
মগ্রফোেী পম্মোয়ানা জােী হম্মে।
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মুসচলম মদশগুনলার রাজনেচেক পচরচিচে চবনে ণ
েুেস্ক, স শে, ালম্ময়সশয়া, ইম্মদাম্মনসশয়া, ইোন, পাসকস্তান ও বাাংলাম্মদম্মশে োজননসেক
ইসেহাস পর্যাম্মলাচনা কেম্মল সকেু অসভন্ন দবসশষ্ট মবসেম্ময় আম্মস। সবম্মশষ কম্মে সনবযাচম্মন
মভাটােম্মদে আচেম্মণ একসট অসভন্ন িবণো পসেলসিে হয়।
প্রথমে, েুেস্ক বযেীে অন্যান্য মদশগুম্মলাে এক স য় ইউম্মোপীয় উপসনম্মবসশক
সাম্রাম্মজযে অধীম্মন দীর্যকাল র্াবৎ শাসসে হওয়াে সেক্ত অসভজ্ঞো েম্ময়ম্মে।
উপসনম্মবসশক শসক্ত শুধু শাসন কম্মেই িান্ত হয়সন; োো অেযননসেক, োজননসেক ও
সশিা-সাংস্কৃসেে মিম্মেও সুদূেিসােী িভাব মেম্মখ মগম্মে র্াে মনসেবাচক িভাব আজও
োম্মদেম্মক বহন কেম্মে হম্মচ্ছ।
চিেীয়ে, িায় িসেসট মদশই উপসনম্মবসশক সাম্রাম্মজযে সবরুম্মি আম্মদালন সাংগ্রা কম্মে
সদ্বেীয় সবশ্ব র্ুম্মিািেকাম্মল স্বাধীনো অজযন কম্মে। এরূপ আম্মদালন সাংগ্রাম্ম ে িধান
চাসলকাশসক্ত সেল ুসসল জােীয়োবাদী মচেনা। মকাম্মনা মকাম্মনা মদম্মশে আম্মদালম্মন
আম্মল স াজ মবশ অগ্রণী ভূস কা পালন কম্মে।
ৃ ীয়ে, সকল মদশই বৃসটশ পালযাম্ম টটাসে গণোসিক পিসেম্মক গ্রহণ কম্মে স্বাধীন
েে
মদম্মশে কার্যে শুরু কম্মে। সকন্তু পম্মে মকাম্মনা মদম্মশই ো মে ন মটকসই হয়সন।
দস্বেোসিক ও সা সেক শাসম্মনে র্াাঁোকম্মল িায় িসেসট মদশম্মকই সনম্মস্পসষে হম্মে
হম্ময়ম্মে। এক াে ালম্ময়সশয়া বহু বাধা-সবপসিে ম্মধযও পালযাম্ম টটাসে পিসেম্মক
সনেবসচ্ছন্নভাম্মব চাসলম্ময় সনম্মে মপম্মেম্মে। অন্যান্য মদম্মশ চড়াই-উৎোইম্ময়ে ম্মধয
োজননসেক সস্থসেশীলো মে ন একটা আম্মসসন। অবে সাম্প্রসেককাম্মল েুেস্ক ও
ইম্মদাম্মনসশয়ায় গণোসিক পিসে সকেুটা সস্থসেশীলো পাম্মচ্ছ বম্মল িেীয় ান হম্মচ্ছ।
িেু থগে, এক াে ালম্ময়সশয়া বযেীে অন্যান্য মদম্মশে োজনীসেম্মে সা সেক বাসহনী
িভাবশালী ভূস কা পালন কম্মেম্মে এবাং ো এখম্মনা চলম্মে। সা সেক অভুযত্থান র্সটম্ময়
ি ো দখল, সাংসধান বাসেল বা স্থসগেকেণ, জরুসে অবস্থা জােীকেণ, নানা েলেুোয়
দীর্যকাল ি োয় আাঁকম্মড় োকা ইেযাসদে াধযম্ম গণোসিক বযবস্থাম্মক বযাহে কো
ুসসল মদশগুম্মলাে সাধােণ োজননসেক দবসশম্মষ্টয পসেণে হম্ময়ম্মে।
পঞ্চমে, সকল মদশই পালযাম্ম টটাসে পিসেে আওোয় বহুদলীয় গণোসিক বযবস্থা গ্রহণ
কম্মে র্াো শুরু কম্মে। ুসসল জােীয়োবাদী মচেনা সম্বসলে দলগুম্মলাে মনেৃম্মত্ব
স্বাধীনো সাংগ্রা পসেচাসলে হম্মলও পেবেযীম্মে উদাে গণোসিক, স াজেিীক ুযসনস্ট, ইসলা পিী সকল োদম্মশযে োজননসেক দম্মলে সবকাশ র্ম্মট। এে ম্মধয
ইসলা পিী ও ক ুযসনস্টো আবাে অম্মপিাকৃে অসধকেে সনপীড়ম্মনে সশকাে হয়।
ষ্ঠে, িায় িসেসট মদশই াসকযন র্ুক্তোম্মষ্ট্রে িেযি বা পম্মোি আসেযক ও সা সেক
সহায়ো মপম্ময় আসম্মে। এক াে ইোন র্ুক্তোম্মষ্ট্রে মচাখ োঙাসনম্মক ভয় না কম্মে এখনও
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াো উাঁচু কম্মে চম্মলম্মে। মসৌসদ আেব ও র্ুক্তোম্মষ্ট্রে সম্পকয র্যাদাপূণয নয়। স শে, েুেস্ক,
পাসকস্তান ও ইম্মদাম্মনসশয়াে সা সেক বাসহনীে উপে াসকযন িভাব সকম্মলে কাম্মে
দৃে ান। র্ুক্তোম্মষ্ট্রে চাম্মপ স শে ও েুেস্ক ইসোইম্মলে সাম্মে কূটননসেক সম্পকয বজায়
োম্মখ। পাসকস্তান ও বাাংলাম্মদশম্মক র্ুক্তোম্মষ্ট্রে ‘ওয়াে এম্মগইনস্ট মটেে’ নীসেে অন্যে
সহম্মর্াগী সহম্মসম্মব গণয কো হয়। ালম্ময়সশয়াে োজনীসেম্মে সা সেক বাসহনীে িভাব
সবম্মশষভাম্মব দৃে ান না হম্মলও সম্প্রসে োোও ইম্মদাম্মনসশয়াে সা সেক বাসহনীে সাম্মে
‘ওয়াে এম্মগইনস্ট মটেে’ ক যসূসচম্মে সহম্মর্াসগোে চুসক্ত স্বািে কম্মেম্মে। ালম্ময়সশয়াে
মনো াহাসেে ম াহাম্মদ পািােযম্মক মে ন পািা সদম্মেন না। বোং কখম্মনা কখম্মনা
কম্মঠাে স াম্মলাচনাও কেম্মেন। সুদাম্মনে মিসসম্মিটট বশীে ইম্মো ম্মধয পািাম্মেযে
সবোগভাজন হম্ময় পম্মড়ম্মেন। এে আম্মগ সলসবয়াে মিসসম্মিটট গাোফী এবাং সসসেয়াে
মিসসম্মিটট আসাদ ও পেবেযীম্মে োাঁে মেম্মল মিসসম্মিটট বাশােও পািাম্মেযে কাম্মে
অসিয়ভাজন বম্মল সচসিে হম্ময়ম্মেন। েুেম্মস্কে এেম্মদাগান সেকাে পািাম্মেযে সাম্মে
মকৌশলগে আপস কম্মে চম্মলম্মে। সব ক’সট মদশই ইউএসএআইসি, আইএ এফ ও
সবশ্ব বযাাংক মেম্মক উন্নয়ন কার্যে ও আসেযক বযবস্থাপনায় অেযায়ন সহায়ো সনম্ময় োম্মক।
সপ্তমে, িায় িসেসট মদম্মশই জােীয়োবাদ ও মসক্যলাসেজ মবশ শসক্তশালী অবস্থাম্মন
েম্ময়ম্মে। েুেম্মস্ক সাাংসবধাসনকভাম্মবই ধ য ও োষ্ট্রম্মক আলাদা োখা হম্ময়ম্মে। স শে ও
েুেম্মস্ক ধম্ম যে সভসিম্মে োজননসেক দল গঠন কো র্ায় না। েুেস্ক বযেীে সকল মদম্মশই
ইসলা ম্মক োষ্ট্র ধ য সহম্মসম্মব সাংসবধাম্মন স্বীকৃসে মদয়া হম্ময়ম্মে। িায় সকল মদম্মশই
শসক্তশালী ইসলা ী োজননসেক দল েম্ময়ম্মে। আবাে সকল মদম্মশই আইম্মনে উৎস
সহম্মসম্মব শেীয়াহম্মক ক ম্মবসশ স্বীকৃসে মদয়া হয়।
অষ্টমে, িায় িসেসট মদম্মশই আঞ্চসলক, নৃোসত্বক বা ধ যীয় কােম্মণ মগািীগে সাংর্াম্মেে
অসভজ্ঞো েম্ময়ম্মে এবাং এ জন্য োম্মদেম্মক অম্মনক ূলয সদম্মে হম্ময়ম্মে বা হম্মচ্ছ। েুেম্মস্কে
ক্যদযী সবম্মদ্রাহী, সুদাম্মনে দােফুে সবম্মদ্রাহী, ইম্মদাম্মনসশয়াে পূবয সে ে
ু ও আম্মচহ িম্মদম্মশে
সাংর্াে, পাসকস্তান ও বাাংলাম্মদম্মশে জাসেগে সাংর্াে (১৯৭১), ালম্ময়সশয়ায় চীনা ও
ভােেীয়ম্মদে ম্মধয সাম্প্রদাসয়ক উম্মিজনা ইেযাসদ এসব মদম্মশে োজনীসেম্মে
েপােযকয ও স্বােযগে দ্বন্দ্বম্মক াম্মে ম্মধয জসটল কম্মে েুম্মল এবাং সবম্মদশী শসক্ত ো
মেম্মক সুসবধা মনয়।
েবমে, িসেসট মদম্মশই শসক্তশালী ইসলা ী আম্মদালন বা োজননসেক দল েম্ময়ম্মে।
োো ে ান্বম্ময় অসধকেে জনসভসি গম্মড় েুলম্মে এবাং িাসেিাসনকভাম্মব োজননসেক
দিো অজযন কেম্মে। োম্মদে এই শসক্ত বৃসি আবাে োম্মদে জন্য কাল হম্ময় দাাঁড়াম্মচ্ছ।
মকাম্মনা মকাম্মনা মদম্মশ োো সেকােী সনগ্রম্মহে সশকাে হম্মচ্ছ। স শম্মেে ব্রাদােহুি,
সুদাম্মনে হাসান আল েুোবীে ন্যাশনাল কাংম্মগ্রস পাসটয এবাং েুেম্মস্ক আেবাকাম্মনে
পাসটযম্মক সা সেক সেকাম্মেে মকাপানম্মল পম্মড় বাে বাে না পাল্টাম্মে হম্ময়ম্মে। সুদান ও
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পাসকস্তাম্মনে ইসলা ী দল সা সেক সেকাম্মেে সাম্মে ি োে অাংশীদাে হম্মলও োে ফল
ভাম্মলা হয়সন।
দশমে, আম্মলাচয মদশগুম্মলাে পালযাম্ম টট সনবযাচন পিসে স্বচ্ছ ও সনেম্মপি বম্মল গন্য
কোে সুম্মর্াগ ক োকম্মলও স্পষ্টেই লিযনীয় মর্, পূণযাাংগ ইসলা ী োষ্ট্র িসেিাে
নীসেে িসে অেীকাোবি দলগুম্মলা সনবযাচম্মন মভাটােম্মদে ম্মধয সবম্মশষ একটা
জনসিয়ো অজযন কেম্মে পােম্মে না। এ পর্যন্ত মকাম্মনা মদম্মশই ইসলা ী না ধােী
দলগুম্মলা গম্মড় ২০ ভাম্মগে মবসশ মভাট পায়সন। মকাম্মনা এক সনবযাচম্মন ম াটা ুসট ভাল
ফল কেম্মলও ো আে মটকসই হয়সন। অসধকাাংশ মদম্মশই পূণযাাংগ ইসলা ী োষ্ট্র িসেিাে
নীসেে িসে অেীকাোবি মভাটাে সাংখযা াে ৫-৭ ভাম্মগে ে। মসক্যযলাে বা
জােীয়োবাদী দলগুম্মলাে িসে মভাটােম্মদে আকষযণ মবসশ বম্মল িেীয় ান হয়।
পাশাপাসশ িায় সব মদম্মশই স াজেিী বা ক ুযসনস্ট োদম্মশযে দলগুম্মলাে মভাট িাসপ্তে
হাে মবশ হোশাবযেক।
একাদশে, ট্রাসিশনাল বা িচসলে পুোম্মনা ধাাঁম্মচে ইসলা ী দলগুম্মলাে চাইম্মে মর্ সব
ইসলা ী দল স াজকলযাণ ূলক কাজ এবাং সুশাসন ও ন্যায়সবচাে িসেিাে কো মবসশ
বলম্মে মভাটােো োম্মদে িসে মবসশ আকৃষ্ট হম্মচ্ছ। েুেম্মস্কে এ মক পাসটয ও স শম্মেে
ুসসল ব্রাদােহুি এে িকৃষ্ট উদাহেণ। ালম্ময়সশয়ায় আম্মনায়াে ইব্রাসহম্ম ে নবগসঠে
জাসস্টস এটি মিম্মভলপম্ম টট পাসটযে কোও বলা মর্ম্মে পাম্মে। েম্মব পাসকস্তাম্মনে
জা ায়াম্মে ইসলা ী দীর্যকাল অম্মপিাকৃে অনুকূল পসেম্মবম্মশ কাজ কম্মেও মকন
জনসিয়ো অজযন কেম্মে পােম্মে না ো এক গম্মবষণাে সবষয়। একইভাম্মব বাাংলাম্মদম্মশ
জা ায়াম্মে ইসলা ীই বা মকন মে ন জনসিয়ো পাম্মচ্ছ না োও পর্যাম্মলাচনাে দাসব
োম্মখ।
িাদশে, ুসসল মদশগুম্মলা বহু স স্যা ম াকাসবলা কম্মে পালযাম্ম টট সনবযাচন পিসে স্বচ্ছ
ও সনেম্মপিোে সাম্মে এসগম্ময় সনম্মে চাইম্মলও পািাম্মেযে ষড়র্ি ও মদশীয় ক্যচেীম্মদে
কােম্মণ ো মটকসই হম্মে পােম্মে না। সবসভন্ন স ম্ময় স শে, েুেস্ক, আলম্মজসেয়া,
পযাম্মলস্টাইন, পাসকস্তান, বাাংলাম্মদশ ও সাম্প্রসেককাম্মল ইোম্মন সবম্মদশী ষড়র্ি সনবযাচন
িসেয়াম্মক নানাভাম্মব হু সকে ুম্মখ মফম্মলম্মে।

বাংলানদনশর ইসলামী দলগুনলার ভচব যৎ
বাাংলাম্মদম্মশ গে সেন-চাে দশম্মকে ইসলা ী োজনীসে িেযাসশে সুফল বম্ময় আনম্মে
পাম্মেসন। মসক্যযলাে আওয়া ী লীগ, জােীয়োবাদী সবএনসপ ও সুসবধাবাদী জােীয় পাসটয
র্ুম্মে সফম্মে সবসভন্ন ম য়াম্মদ ি োয় সেল। সকন্তু এ সেনসট দম্মলে দবসশষ্ট ক -মবসশ একই।
ূলে ি োে ম াহ, বস্তুগে স্বােযসলপ্সা, অসেো ও অদিো, িসেসহাংসা পোয়ণো
ইেযাসদ কােম্মণ জাসে খুব মবসশ আগাম্মে পাম্মেসন। ইসলা ী দলগুম্মলাে ম্মধয জা ায়াম্মে
ইসলা ী োড়া অন্যান্য দলগুম্মলাে সাাংগঠসনক ও জনসভসি উম্মেখ কোে ম্মো নয়।
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বাাংলাম্মদম্মশে ইসলা ী আম্মদালম্মন অগ্রণী ভূস কা পালম্মনে মিম্মে জা ায়াম্মে ইসলা ীে
মকাম্মনা সবকল্প আপােে মদখা র্াম্মচ্ছ না। সকন্তু সবম্মচম্ময় পুোম্মনা োজননসেক দল হওয়া
সম্মত্বও জা ায়াে সনবযাচনী মদৌম্মড় মবশ মপেম্মন পম্মড় আম্মে। বাস্তবো এ ন দাাঁসড়ম্ময়ম্মে মর্,
সেোে সুনা োকা সম্মত্বও বেয ান মনেৃত্ব সনম্ময় জা ায়াম্মেে পম্মি ভসবষ্যম্মে
এককভাম্মব সেকাে গঠম্মনে ে জনসিয়ো অজযন কো আম্মদৌ সম্ভব নয় বম্মল মকউ মকউ
অসভ ে িকাশ কম্মেন। জা ায়াম্মে ইসলা ীে সী াবিো সনম্ময় সনম্মম্নে সবষয়গুম্মলা
পর্যাম্মলাচনা কো মর্ম্মে পাম্মে:
(এক) ১৯৭১ সানল মুচক্তযুনের চবনরাচধ্ো
১৯৭১ সাম্মল ুসক্তর্ুম্মিে সবম্মোসধো কোয় জা ায়াম্মেে িে সাসেে বেয ান মনেৃম্মত্বে
সবরুম্মি সবরূপ িচােণা োকায় সবযজন গ্রহণম্মর্াগয জােীয়সভসিক ইম্ম জ সবসডাং োম্মদে
জন্য কসঠন হম্ময় পম্মড়ম্মে। বাস্তবো হম্মচ্ছ, মর্ মকাম্মনা মদম্মশ সবসভন্ন সবষম্ময় োজননসেক
েপােযকয োকাটা অস্বাভাসবক নয়। ১৯৭১ সাম্মল মদম্মশে বৃহিে জনমগািী ুসক্তর্ুম্মিে
পম্মি অবস্থান সনম্ময়সেল এবাং বলাই বাহুলয ১৯৭০ সাম্মলে সনবযাচম্মনও মদম্মশে জনগণ
আওয়া ী লীম্মগে পম্মি সবোট স েযন সদম্ময়সেল। গণোসিক েীসে অনুর্ায়ী আওয়া ী
লীম্মগেই সেকাে গঠম্মনে অসধকাে সেল। সকন্তু পাসকস্তানী সা সেক জান্তা সম্পূণয
অন্যায়ভাম্মব ি ো হস্তান্তম্মে বাধা সৃসষ্ট কম্মে এবাং অসধকন্তু পাশসবক ও সন য ভাম্মব
হেযার্জ্ঞ চালায়। মকাম্মনা সবম্মবকবান ানুষ ো স েযন কেম্মে পাম্মে না। জা ায়াে
ভােম্মেে আসধপেযবাদী আচেম্মণে আশাংকা মেম্মক ুসক্তর্ুম্মিে সবম্মোসধো কোে
সবষয়সট োজননসেক েপােযক্র্ সহম্মসম্মব গন্য কো মগম্মলও পাসকস্তানী সা সেক জান্তাে
পম্মি মর্ সসেয় ভূস কা সনম্ময়সেল ো মদম্মশে জনগণ কেৃযক গ্রহণম্মর্াগয হয়সন।
পাসকস্তানী সা সেক জান্তাে পোজম্ময়ে সাম্মে সাম্মে জা ায়াম্মেে োজননসেক
মকৌশম্মলেও পোজয় র্ম্মটম্মে। মকাম্মনা পোসজে শসক্তে পম্মি স্বাধীন বাাংলাম্মদম্মশে
সেকাম্মেে মনেৃত্ব মদয়াে দনসেক অসধকাে োম্মক না। িায় চাে দশম্মকে বযবধাম্মন
সবষয়সট জাসে ভুলম্মে বম্মসসেল; সকন্তু মসক্যযলাে োজননসেক দল, স সিয়া ও সসসভল
মসাসাইসট সবষয়সটম্মক িচাে-িপাগাটিাে াধযম্ম আবাে জাসগম্ময় েুলম্মে সি হম্ময়ম্মে।
এে কােণ হম্মলা: আওয়া ী লীম্মগে পসেবম্মেয সবএনসপে সাম্মে জা ায়াম্মেে োজননসেক
মজাট গঠন কো। সবষয়সট সাধােণ জনগম্মণে ম্মধয কেটা মনসেবাচক িভাব মফম্মলম্মে
ো পসে াপ কো না মগম্মলও নেুন িজম্মেে ম্মধয মর্ সবরূপ িসেসেয়াে সৃসষ্ট কম্মেম্মে
ো বলা মর্ম্মে পাম্মে। এে মপেম্মন িসেম্মবশী মদশ ও আন্তজযাসেক স্বােযাম্মন্বষী হম্মলে
দদ েম্ময়ম্মে। র্ুিাপোধীম্মদে সবচাম্মেে সবষয়সট সা ম্মন চম্মল আসায় এসট আম্মো জসটল
আকাে ধােণ কেম্মে পাম্মে। মকউ মকউ ম্মন কম্মেন, আশা কো র্ায় জা ায়াে মনেৃত্বম্মক
মদাষী সাবযস্ত কো সহজ/সম্ভব হম্মব না, োই র্ুিাপোধীম্মদে সবচাম্মেে সবষয়সট
োড়াোসড় হম্ময় মগম্মল সবষয়সট একবাম্মে সচেসদম্মনে জন্য সুোহা হম্ময় র্াম্মব। সকন্তু
সভন্ন েও েম্ময়ম্মে। োম্মদে ধােণা সেকাে ইসুযসটম্মক সহম্মজ মশষ কেম্মব না। বোং নানা
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অজুহাম্মে এটাম্মক সজইম্ময় োখম্মে চাইম্মব। কােণ সেকাে আগা ী সনবযাচনম্মক সা ম্মন
মেম্মখ সনজ স্বাম্মেযই সবষয়সটম্মক েুসলম্ময় োখম্মব। পাশাপাসশ মনসেবাচক িচাে-িপাগাটিা
আম্মো বৃসি মপম্মে পাম্মে। এ োবস্থায়, জা ায়াম্মেে োজননসেক ইম্ম জ পুনরূিাে বা
বৃসি কো অেযন্ত কসঠন হম্মব।
(দুই) শী গ পযগানয়র মেেনৃ ের দুবগলো
দলসটে শীষয পর্যাম্ময়ে মনেৃম্মত্ব মকউ মকউ বৃি ও অসুস্থ হম্ময় পম্মড়ম্মেন এবাং নেুন উদযম্ম
দলম্মক এসগম্ময় মনয়াে ম্মো সা েয োম্মদে মনই।
(চেে) সংর্িনে মরচজনমনন্ ড এেভায়রেনমন্
জা ায়াম্মেে বিদুয়াে পসেম্মবশ (মেসজম্ম ম্মটটি এনভায়েনম্ম টট) োকায় ইসলা ী
ূলযম্মবাধ সম্পন্ন উদােননসেক বযসক্তো ঐ দম্মল িম্মবশ কেম্মে পাম্মে না। দলসটম্মে সৎ
ানুম্মষে অভাব না হম্মলও মদশ পসেচালনায় মনেৃত্ব মদয়াে ম্মো উপর্ুক্ত ও দি
মলাম্মকে অভাব েম্ময়ম্মে। জা ায়াম্মেে বাইম্মে মর্সব সৎ ও দি মলাক েম্ময়ম্মে োো মর্
মকাম্মনা পর্যাম্ময় জা ায়াম্মে মর্াগ সদম্মে উৎসাহম্মবাধ কম্মে না। এে িধান কােণ- িে ে,
জা ায়াম্মেে বিদুয়াে পসেম্মবশ; সদ্বেীয়ে, জা ায়াম্মেে ুসক্তর্ুম্মিে সবম্মোসধো।
(িার) মেচেবািক প্রিার-প্রপার্ান্ডা
মবশ সকেুসদন ধম্মে সবসভন্ন িচাে াধয ও কসেপয় বুসিজীবী জা ায়ােম্মক ম ৌলবাদী,
সাম্প্রদাসয়ক, স্বাধীনোসবম্মোধী ইেযাসদ অসভধায় আখযাসয়ে কম্মে দলসটম্মক ম াটা ুসট
সবেসকযে কম্মে েুলম্মে সি হম্ময়ম্মে। জা ায়াে মনোক যীো এটা সোসসে কেটা
উপলসি কম্মে, োেম্মচম্ময় গুরুত্বপূণয হম্মলা মভাটােম্মদে ম্মধয এে মবশ িভাব পম্মড়ম্মে।
(পাাঁি) রাষ্ট্র পচরিালোর মক্ষনে আধ্ুচেক ধ্যাে-ধ্ারণার অভাব
সবশ্বায়ম্মনে পসেবেযম্মনে ধাোয় োষ্ট্র পসেচালনাে মিম্মে আধুসনক ধযান-ধােণা সনম্ময়
জনগম্মণে কাম্মে র্াওয়াে মিম্মে জা ায়াে মনোম্মদে সী াবিো েম্ময়ম্মে। আইন িণয়ন,
উন্নয়ন মকৌশল, অেযনীসে ও পেোষ্ট্র নীসেে ে ম ৌসলক সবষম্ময় জা ায়াম্মেে বক্তবয
জনগম্মণে কাম্মে মর্ ন স্পষ্ট নয়; মে সন আকষযনীয়ও নয়। স স্যা সাংক্যল বাাংলাম্মদম্মশে
মবশ সকেু ম ৌসলক স স্যা েম্ময়ম্মে। সব দলই এসব সবষম্ময় মকাম্মনা না মকাম্মনা বক্তবয
সদম্ময় োম্মক। এসব স স্যাে অগ্রাসধকাে সনণযয় কম্মে জা ায়াে উি সবকল্প মকাম্মনা
স াধাম্মনে সদকসনম্মদযশনা জাাসেে সা ম্মন মপশ কেম্মে পাম্মেসন। আওয়া ী লীগ,
সবএনসপ ও জােীয় পাসটযে অসৎ মনেৃম্মত্বে সবকল্প সহম্মসম্মব জা ায়াে মনোো োম্মদে
দলম্মক জাসেে সা ম্মন েুম্মল ধেম্মে পাম্মেনসন।
(ছয়) মভান র রাজেীচেনে মকৌশনলর অভাব
বাাংলাম্মদম্মশ মভাম্মটে োজনীসেম্মে সকেু মকৌশম্মলে আশ্রয় না সনম্মল সনবযাচম্মন জয়লাভ কো
র্ায় না। এম্মিম্মে জা ায়াম্মেে মবশ সী াবিো েম্ময়ম্মে। িে ে, জা ায়াে মভাটােম্মদে
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চাসহদাে িসে গুরুত্ব সদম্ময় কো বলাে পসেবম্মেয ইসলা ী আদম্মশযে িসে মভাটােম্মদে
মবসশ আহ্বান কম্মে র্া পালযাম্ম টটাসে গণেম্মিে সনবযাচনী সাংস্কৃসেে সাম্মে খাপ খায় না।
সদ্বেীয়ে, মভাম্মটে োজনীসেম্মে সবপুল অেয বযয়, অপবযয় ও মকাম্মনা মকাম্মনা মিম্মে
েলচােুেীে আশ্রয় সনম্মে হয়। এসব িবণো মর্ ন ইসলা ী আদম্মশযে সাম্মে সাংগসেপূণয
নয়, মে সন মসগুম্মলা না কেম্মল সনবযাচনী সাফলয লাভ কোও কসঠন।
(সাে) েেু ে প্রজনের চিন্তা-মিেোর আলানক চেনজনদর উপিাপনে বযথগো
নেুন িজম্মেে মভাটােম্মদে সচন্তা-মচেনা ও আশা-আকাাংখা বেয ান স সিয়া িচােণাে
দ্বাো বহুলভাম্মব িভাসবে। গোনুগসেক ধাোয় ইসলা ী আদম্মশযে িসে আহ্বান
জানাম্মনাে মকৌশল কার্যকে হম্মচ্ছ না। এ জন্য িম্ময়াজন আধুসনক পসেভাষাে বযবহাে ও
উপস্থাপনাে নেুন আাংসগক। সবষয়সট অনুধাবম্মন জা ায়াে মনোো খুব একটা সফল
হনসন।
(আ ) ভূ মন্ডলীয় রাজেীচে ও বাস্তবোর মপ্রক্ষাপন প্রনয়াজে েেু ে মকৌশল
আন্তজযাসেক পসে টিম্মল বন্ধুহীন হম্ময় মকানঠাসা ও একলা চম্মলা নীসে গ্রহণ কম্মে
মটকসই োজনীসে কো বাস্তবসম্মে নয়। নীসে ও আদম্মশযে সাম্মে আপস না কম্মেও
মকৌশলগে কােম্মণ উদােনীসে অনুসেণ কম্মে স েযম্মনে পসেসধ বৃসিে দৃসষ্টভাংসগ
জা ায়াম্মেে মনই।
(েয়) মজান র শরীক চবএেচপর ভচব যৎ
ইসলা ী ূলযম্মবাম্মধ সবশ্বাসী ও ভােেীয় আসধপেযবাদ সবম্মোধী সবএনসপ মদম্মশে
স্বাধীনো ও সাবযম্মভৌ ত্ব সাংেিম্মণে পম্মি একসট সবযবৃহৎ োজননসেক দল। শহীদ
মিসসম্মিটট সজয়াউে েহ ান ও মবগ খাম্মলদা সজয়াে জনসিয়ো ও ইম্ম জ সবএনসপে
সবম্মচম্ময় বড় সম্পদ। সম্ভাবয ভােেীয় আসধপেযবাদী আগ্রাসন ম াকাসবলায়
জােীয়োবাদী ও ইসলা ী শসক্তে ঐকয একান্ত অপসেহার্য। সবগে মকয়ােম্মটকাে
সেকাে সাো মদম্মশ সবএনসপ মনেৃম্মত্বে উপে মর্ দুনযীসেে কলাংক লাসগম্ময় সদম্ময়ম্মে,
সবম্মশষ কম্মে মবগ সজয়াে দুই মেম্মলে উপে মর্ অপবাদ আম্মোসপে হম্ময়ম্মে, ো দলসটে
সবম্মশষ িসে কম্মেম্মে। বেয ান আওয়া ী লীগ সেকােও োম্মদে সপেু োড়ম্মব না। দলসটে
সম্মবযাচ্চ নীসে-সনধযােণী স্টাসটিাং কস সটে অসধকাাংশ মনোই বেয াম্মন বয়ম্মসে ভাম্মে নূযজ
এবাং অম্মনকটা অকার্র্কে। ধযবয়সী সাহসী মনোম্মদে অম্মনম্মকই া লা-ম াকে ায়
সদম্মশহাো। োেম্মনো-েরুণম্মদে ম্মধয হোশা সবোজ কেম্মে। মবগ সজয়া
শােীসেকভাম্মব সদম্মন সদম্মন দুবযল হম্ময় র্াম্মচ্ছন বম্মল ম্মন হম্মচ্ছ। দম্মলে ম্মধয োম্মেক
েহ াম্মনে সবোট জনসিয়ো োকম্মলও সেসন আগা ী ৫ বেম্মে মদম্মশ সফেম্মে পােম্মবন
সকনা ো সনসিে নয়। দম্মলে মভেে অভযন্তেীণ মকাদল এে মবসশ মর্, নেুন কস সট
গঠন সনম্ময় কলহ আম্মো বাড়ম্মে পাম্মে। সম্মবযাপসে দলসটে মনোক যীম্মদে ম্মধয স্বাম্মেযে
লড়াই র্ে েীব্র, োজননসেক আদম্মশযে িসে অেীকাে মে ন মনই। ফম্মল ভসবষ্যম্মে
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মদম্মশে সাংকটকাম্মল স্বাধীনো ও সাবযম্মভৌ ত্ব সাংেক্ষমণে পম্মি দলসট কেটা ভূস কা
োখম্মব ো মজাে সদম্ময় বলা র্ায় না। এ োবস্থায় সবএনসপ িসয়ঞ্চু হবাে েুাঁসকম্মে পড়ম্মে
পাম্মে। এরূপ র্টম্মল জােীয়োবাদী ও ইসলা ী শসক্তে ঐকয ভসবষ্যম্মে কেটা কার্যকে
হম্মব ো বলা কসঠন।

চবকল্প রাজেীচের সন্ধানে
দীর্য িায় ৫০ বেে জা ায়াম্মে ইসলা ী বাাংলাম্মদম্মশে াসটম্মে কাজ কম্মে বযাপক
সাাংগঠসনক জবুে সভসি অজযন কেম্মলও মভাটােম্মদে ম্মধয উম্মেখম্মর্াগয স েযন দেেী
কেম্মে পাম্মেসন। এে বহুসবধ কােণ সনণযয় কো মর্ম্মে পাম্মে। সকন্তু এরূপ বযেযো ও
সী াবিোে িসেসেয়া ক যীবাসহনীে ম্মধয মনসেবাচক িভাব মফলম্মে পাম্মে।
অপেসদম্মক সবএনসপে ে জােীয়োবাদী শসক্ত দুনযীসে ও মকৌশলগে বযেযোে জন্য
সজয়াউে েহ াম্মনে ইম্ম জম্মক কাম্মজ লাগাম্মে পাম্মেসন। এজন্য মদম্মশে একটা
উম্মেখম্মর্াগয সাংখযক সম্মচেন, মদশম্মিস ক, সৎ ও সনিাবান ইসলা ী ূলযম্মবাম্মধ সবশ্বাসী
নাগসেক েম্ময়ম্মেন র্াো সবএনসপে ক যকাম্মণ্ড হোশ। োো সবএনসপ ও জা ায়াম্মেে
বযেযো ও সী াবিোে জন্য সবকল্প োজননসেক িসেিান খুাঁম্মজ পাম্মচ্ছ না। এ
জনমগািী/মভাটাে ূলে আওয়া ী লীগ সবম্মোধী। এ োবস্থায় োম্মদে সা ম্মন সনম্মম্নে
সবকল্পগুম্মলা েম্ময়ম্মে:
িে ে:

জা ায়াম্মেে ক যম্মকৌশম্মল বযাপক সাংস্কাে আনা।

সদ্বেীয়ে:

সবএনসপে অম্মপিাকৃে বয়স্ক, পুোম্মনা ও দুনযীসেবাজ বম্মল পসেসচে
মনেৃত্বম্মক পসেবেযন কো ও বযাপক সাংস্কাে আনা।
সম্মদহ মনই সবষয়সট অেযন্ত স্পশযকােে। দলসটে স্বােযাম্মন্বষী চে মকাম্মনা
ভাম্মলা সাংস্কাে হম্মে মদম্মব না। সকন্তু বাস্তবো হম্মচ্ছ এই মর্, মদশম্মিস ক,
সৎ ও সনিাবান ইসলা ী ূলযম্মবাম্মধ সবশ্বাসী নাগসেকো সবএনসপে কাম্মে
এটাই িেযাশা কম্মে। সবএনসপ মনেৃত্ব এ বাস্তবো বুেম্মে বযেয হম্মল
োম্মদেম্মক ভসবষ্যম্মে োে মখসােে সদম্মে হম্মব।

েৃেীয়ে:

মদশম্মিস ক, সৎ ও সনিাবান ইসলা ী ূলযম্মবাম্মধ সবশ্বাসী নাগসেকো এবাং
জা ায়াম্মেে সম্ভাবনা য় জনশসক্তে একসট অাংশ সবএনসপম্মে মর্াগ সদম্মে
পাম্মে এবাং দলসটম্মক একসট আদশযবাদী দম্মল পসেণে কোে মচষ্টা কেম্মে
পাম্মেন। েম্মব এ সবকল্পসট মে ন বাস্তবসম্মে ম্মন হয় না। কােণ
সবএনসপে বেয ান মনেৃত্ব নেুনম্মদে দম্মল মনেৃম্মত্বে আসন সদম্মে চাইম্মব
না।

চেুেযে:

জাসেে বৃহিে স্বাম্মেয েো মদম্মশে স্বাধীনো ও সাবযম্মভৌ ত্ব েিাে
িম্ময়াজম্মন সবএনসপ ও জা ায়াম্মেে ধযকাে মজাম্মটে সম্পকয আম্মো
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মজােদাে কো। একটা সুদূেিসােী লিয সনম্ময় মজাট মনেৃবদ
ৃ উভয়
দম্মলে ম্মধয বযাপক সাংস্কাে কম্মে এসগম্ময় মর্ম্মে পাম্মেন। এ সবষম্ময় উভয়
দম্মলে শুভাকাাংখী সসসভল মসাসাইসট উম্মদযাগ গ্রহণ কেম্মে পাম্মেন।
পঞ্চ ে:

স্বাধীনো ও সাবযম্মভৌ ত্ব সাংেিণ, জনকলযাণ ও সুশাসন িসেিাে িেযয়
সনম্ময় একসট উদােননসেক নেুন োজননসেক দল গঠন কো মর্ম্মে পাম্মে।








িস্তাসবে দল ইসলা ী ূলযম্মবাম্মধ সবশ্বাসী বম্মল মর্াষণা মদম্মব; েম্মব
‘ইসলা ী োষ্ট্র’ বা ‘শেীয়াহ আইন’ চালু কোে ে হািযলাইন
অনুসেণ কেম্মব না।
িস্তাসবে দল মকাম্মনা মেসজম্ম ম্মটটি বা কযািােসভসিক দল হম্মব না।
দম্মলে না কেম্মণে বযাপাম্মেও মকাম্মনা ইসলা ী শব্দ বা পসেভাষা
বযবহাে কো সঠক হম্মব না। এ মিম্মে ুসসল সবম্মশ্বে েুেস্কসহ সবসভন্ন
মদশগুম্মলাে অসভজ্ঞোম্মক সা ম্মন োখা মর্ম্মে পাম্মে।
িকৃে অম্মেয গণোসিক েীসেনীসে অনুসেণ কম্মে েৃণ ূল মেম্মক নেুন
মনেৃত্ব বাোই কেম্মে হম্মব র্াম্মে সসঠক মনেৃত্ব বাোই কো র্ায়।
পািাম্মেযে ধাম্মচ অেযন্ত সুশৃাংখল একসট োজননসেক িসেিান
এভাম্মব গম্মড় মোলা মর্ম্মে পাম্মে।
দলসটম্মে জা ায়াম্মেে জন ুখী মনেৃত্বদাম্মনে মর্াগয মবশসকেু
মনোক যী মর্াগ সদম্মে পাম্মে। অপেসদম্মক সবএনসপে সৎ ও সনিাবান
ইসলা ী ূলযম্মবাম্মধ সবশ্বাসী মনোক যীো মর্াগ মদম্মব বম্মল আশা কো
র্ায়। এম্মিম্মে অম্মপিাকৃে েরুণ মনেৃত্বম্মক গুরুত্ব সদম্মে হম্মব।

েেু ে রাজনেচেক মকৌশনলর মযৌচক্তকো
মকাম্মনা মদম্মশে পসেবসেযে োজননসেক পসেসস্থসে সবম্মবচনায় দম্মলে না পসেবেযন নেুন
সকেু নয়। ূল লিয সঠক মেম্মখ মকৌশল পসেবেযন মকাম্মনা মকাম্মনা স য় অপসেহার্য বম্মল
সবম্মবসচে হম্মে পাম্মে। সবসভন্ন মদম্মশে োজননসেক দম্মলে ইসেহাস পর্যাম্মলাচনায় মদখা
র্ায় মর্, শাসক মগািীে সনপীড়ম্মনে ুম্মখ োো না পসেবেযন কম্মে সভন্ন অবয়ম্মব নেুন
দল আিিকাশ কম্মেম্মে। সবসভন্ন মদম্মশ বা পিী দলগুম্মলা সনসষি মর্াসষে হম্মল োো
নেুন নাম্ম নেুন মনেৃম্মত্ব বা অন্য দম্মল অনুিম্মবশ কম্মে োম্মদে কাজ চাসলম্ময় মগম্মে।
একইভাম্মব ইসলা ী দলগুম্মলা োম্মদে মকৌশল পসেবেযন কম্মেম্মে। উদাহেণ সহম্মসম্মব
েুেম্মস্কে কো বলা র্ায়। েুেম্মস্কে ইসলা ী মনো নাজ ুসেন আেবাকান িেম্ম
ি োসীন জাসস্টস পাসটযম্মে মর্াগ মদন। সকন্তু িধান িী সুম্মল ান মিস ম্মেম্মলে সাম্মে
েপােযকয হওয়ায় ১৯৭০ সাম্মল স সে সনজা পাসটয গঠন কম্মেন। ১৯৭০ সাম্মল সা সেক
আইন জােী হম্মল সকল পাসটয সনসষি মর্াসষে হয়। এক বেে পম্মে ১৯৭১ সাম্মল
আেবাকান স সে সালা ে পাসটয নাম্ম নেুন পাসটয গঠন কম্মেন। ১৯৭৩ সাম্মল দলসট
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সনবযাচম্মন িায় ১২ শোাংশ মভাট মপম্ময় েৃেীয় বৃহি দল সহম্মসম্মব আিিকাশ কম্মে।
বা পিী সেপাবসলকান পাসটযে স েযম্মন সেসন সেকাে গঠন কম্মেন। ১৯৮০ সাম্মল েুেম্মস্ক
পুনোয় সা সেক আইন জােী হম্মল আবাে সকল পাসটয সনসষি মর্াসষে হয়। ১৯৮৩ সাম্মল
আেবাকান োফাহ পাসটয (ওম্ময়লম্মফয়াে পাসটয) নাম্ম আম্মেকসট নেুন পাসটয গঠন কম্মেন।
এ নেুন দলসট ‘জাস্ট অিযাে’ মিাগান মদম্ময় মভাটােম্মদে আকৃষ্ট কেম্মে স েয হয়।
১৯৯৬ সাম্মল দলসট একক সাংখযাগসেষ্টো না মপম্মলও োনসু সসলাম্মেে ট্রু পাে পাসটযে
স েযম্মন সেকাে গঠন কম্মে। ১৯৯৮ সাম্মল সাাংসবধাসনক আদালে মসক্যযলাে নীসে
ভাংম্মগে দাম্ময় োফাহ পাসটযম্মক সনসষি মর্াষণা কম্মে। আেবাকান ও োফাহ পাসটযে
অনুসােীো ভাচুয পাসটয নাম্ম সবকল্প পাসটয গঠন কম্মে। দলসট োফাহ পাসটযে নেুন
সাংস্কেণ এ অজুহাম্মে ভাচুয পাসটযম্মকও সনসষি মর্াষণা কো হয়। ইম্মো ম্মধয নীসে ও
মকৌশম্মলে িম্মশ্ন দম্মলে ম্মধয েসবম্মোধ মদখা মদয়। সাংস্কােপিী বম্মল পসেসচেো
আলাদা হম্ময় জাসস্টস এটি মিম্মভলপম্ম টট পাসটয (এম্মক পাসটয) এবাং আেবাকানপিীো
মফসলসসসট পাসটয (সাদাে পাসটয) গঠন কম্মেন। পুোেন োফাহ পাসটযে ১০১ জন পালযাম্ম টট
সদস্য দুই দম্মল সবভক্ত হম্ময় র্ান। ২০০২ সাম্মলে নম্মভম্বম্মে এম্মক পাসটয সবপুল মভাট
মপম্ময় সেকাে গঠন কম্মে।
অপেসদম্মক, ভােেীয় জনো পাসটেয (সবম্মজসপ) ইসেহাস বলম্মে, দলসট দীর্য পে পাসড়
সদম্ময় বেয ান পর্যাম্ময় মপৌম্মেম্মে। ১৯২৫ সাম্মল উগ্র সাম্প্রদাসয়ক সাংগঠন োষ্ট্রীয় মসবক
সাংর্ (আেএসএস) গসঠে হয়। দলসট হািা গান্ধীম্মক ুসসল িীসেে জন্য কম্মঠাে
স াম্মলাচনা কেম্মো। ১৯৪৭ সাম্মল ভােে স্বাধীন হম্মলও সব সেকােই দলসটম্মক উগ্র
সাম্প্রদাসয়ক বম্মল সবম্মবচনা কেম্মো। হািা গান্ধী আেোয়ীে হাম্মে সনহে হম্মল
আেএসএসম্মক দায়ী কো হয় এবাং এে ১৭০০০ ক যীে সবরুম্মি অসভম্মর্াগ আনা হয়।
এ স ম্ময় োো মকৌশল পাম্মল্ট ১৯৫১ সাম্মল ি. ো া িসাদ ুখাজযীে মনেৃম্মত্ব ভােেীয়
জনসাংর্ (সবম্মজএস) গঠন কম্মে। নেুন নাম্ম সনবযাচম্মন অাংশগ্রহণ কম্মে োো ভােম্মেে
চেুেয বৃহি দল সহম্মসম্মব আিিকাশ কম্মে। ১৯৬৭ সাম্মল সনবযাচম্মন োো আম্মো ভাল
ফল পায়। োো বহু োম্মজয ক ুযসনস্টম্মদে সাম্মে মকায়াসলশন সেকাে গঠন কম্মে। ১৯৭১
সাম্মল বাজম্মপয়ীে মনেৃম্মত্ব দলসট ‘দাসেম্মদ্রে সবরুম্মি র্ুি’ মিাগান সদম্ময় সনবযাচম্মন অাংশ
মনয়। ১৯৭৫ সাম্মল ইসদো গান্ধী জরুসে অবস্থা জােী কেম্মল আেএসএস-এে বহু
ক যীম্মক মগ্রফোে কো হয়। ১৯৭৭ সাম্মল সনবযাচম্মন চেণ সসাংম্মহে মনেৃম্মত্ব জনো পাসটয,
জনসাংর্ ও অপে কম্ময়সট পাসটয সনম্ময় মকায়াসলশন সেকাে গসঠে হয়। জনসাংর্ মনো
বাজম্মপয়ী পেোষ্ট্র িী ও এলম্মক আদভানী েেয িী হন। সকন্তু মকায়াসলশন সেকাে
সফল হম্মে পাম্মেসন। ১৯৮০ সাল জনসাংর্ আলাদা নাম্ম ভােেীয় জনো পাসটয
(সবম্মজসপ) গঠন কম্মে।
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েেু ে দল র্িনের িযানলঞ্জ
Strength
 অম্মপিাকৃে েরুণ ও নেুন মনেৃত্ব িস্তাসবে দলম্মক এসগম্ময় মনম্মবন।


র্ুিাপোম্মধে অপবাদ আম্মে বা অসভর্ুক্ত হম্ময়ম্মেন এ ন কাউম্মক মনেৃম্মত্ব বা
দম্মল মনয়া হম্মব না।



দুনযীসেে অপবাদ আম্মে বা অসভর্ুক্ত হম্ময়ম্মেন বা দনসেক সুনাম্ম ে অভাব
েম্ময়ম্মে এ ন বযসক্তম্মদে মনেৃম্মত্ব বা দম্মল মনয়া হম্মব না।



িস্তাসবে দল মকাম্মনা মেসজম্ম ম্মটটি বা কযািােসভসিক দল হম্মব না। উেুক্ত ও
গণোসিক পিসেম্মে দম্মল সেেুটম্ম টট ও মনেৃত্ব বাোই কো হম্মব।



বাাংলাম্মদশম্মক একসট সসেযকাে কলযাণোম্মষ্ট্র পসেণে কোে িেযয় সনম্ময় নেুন
ধযানধােণা সহকাম্মে নেুন দল একসট উাঁচু াম্মনে গণোসিক োজননসেক
সাংস্কৃসে চালু কেম্মব।



িস্তাসবে দল একসট উন্নে সোংক টযাাংক িসেিা কেম্মব। এ সাংস্থা গম্মবষণা,
স ীিা ও সেসভউ িসেম্মবদম্মনে সভসিম্মে জােীয় ও আন্তজযাসেক ইসুযম্মে নীসেসনধযােণ কেম্মব।



সাচয পিসেম্মে সাোম্মদশ মেম্মক ম ধাবী, সৎ ও দি মনেৃত্ব বাোই কো হম্মব।

Weakness
 িস্তাসবে দল গঠম্মন িধান স স্যা হম্মব শীষয মনেৃত্ব সনধযােণ কো; কােণ
বাাংলাম্মদম্মশ বযসক্ত ও পসেবােম্মকসন্দ্রক মনেৃম্মত্বে বাইম্মে অন্য মনেৃত্ব িসেিা
কো অেযন্ত কসঠন।


পর্যাপ্ত েহসবল োড়া নেুন দল গঠম্মনে কাজ এসগম্ময় মনয়া কসঠন হম্মব।



োজননসেক দম্মলে মনেৃেব
্ বাোইম্ময় সেকাে পসেচালনাে উপর্ুক্ত মর্াগয
মনেৃত্ব খুাঁম্মজ পাওয়া কসঠন হম্মব।



সকল স্তম্মে িম্ময়াজনীয় সাংখযক সৎ ও মর্াগয মনেৃত্ব পাওয়া কসঠন হম্মব।

Opportunities
 মদম্মশ গণোসিক পিসে চালু োকায় নেুন দল গঠম্মন মকাম্মনা িকাে আইনগে
স স্যা হম্মব না। আইন অনুসেণ কম্মেই দল গঠম্মনে কাজ এসগম্ময় সনম্মে হম্মব।


নেুন দম্মলে না মকাম্মনা ধ যীয় পসেভাষা অনুসাম্মে হম্মব না। ফম্মল
িচাে াধযম্ম অর্ো অপিচাে হম্মব না বম্মল আশা কো র্ায়।
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নেুন দম্মল ইসলা ী ূলযম্মবাম্মধ সবশ্বাসী ও মদশম্মিস ক জােীয়োবাদী মলাক
পাওয়া কসঠন হম্মব না। কােণ জা ায়াে ও সবএনসপম্মে সসেয় নয় এরূপ
ভাম্মলা মলাক পাওয়া কসঠন হম্মব না।



আওয়া ী লীগ, সবএনসপ, জা ায়াে ও জােীয় পাসটযে বাইম্মে এম্মস নেুন ধযানধােণা সনম্ময় নেুন দল গঠন োজননসেক অেম্মন নেুন চ ক সৃসষ্ট কেম্মে পাম্মে।

Threats
 নেুন দল গঠম্মনে উম্মদযাগম্মক সেকাে ভাম্মলা মচাম্মখ নাও মদখম্মে পাম্মে।
মসম্মিম্মে স স্যা ম াকাসবলা কেম্মে হম্মে পাম্মে। েম্মব এরূপ উম্মদযাগম্মক
সেকাে সবএনসপ বা জা ায়াম্মেে ভােন বম্মল ম্মন কেম্মল মসম্মিম্মে মকাম্মনা
স স্যা হম্মব বম্মল িেীয় ান হয় না।


িধানে সবএনসপ-জা ায়াে মেম্মকই নেুন দম্মল মলাক আসম্মব, মস মিম্মে ঐ
দুম্মটা দল নেুন দল সম্পম্মকয অপিচাে চালাম্মে পাম্মে।



োেসশসবম্মেে িাক্তন মনোক যীো বযাপক হাম্মে নেুন দম্মল মর্াগ সদম্মে োকম্মল
জা ায়াম্মেে সাম্মে সবোট ভুল বুোবুসে সৃসষ্ট হম্মে পাম্মে।

সুপাচরশ:
1. িস্তাসবে নেুন োজননসেক দলসট জা ায়াম্মেে মকাম্মনা সবকল্প দল হম্মব না
এবাং এসট মকবল সনবযাচনী োজনীসেে জন্য একসট সবকল্প প্লাটফ য সহম্মসম্মব
কাজ কেম্মব এ শম্মেয জা ায়াে নীসেগে স েযন সদম্মে পাম্মে।

2. িস্তাসবে নেুন োজননসেক দল গঠম্মনে জন্য একসট সম্ভাবযো স ীিা
িসেম্মবদন দেেী কো মর্ম্মে পাম্মে।

3. িস্তাসবে নেুন োজননসেক দল গঠমনে জন্য কলাম্মকৌশল সনধযােণ ও
অভযন্তেীণ িস্তুসে এখনই শুরু কো মর্ম্মে পাম্মে।

4. িস্তাসবে নেুন োজননসেক দল কখন আিিকাশ কেম্মব োে একসট উপর্ুক্ত
স য় সনধযােণ কো মর্ম্মে পাম্মে।

পচরচশষ্ট-২

মুহাম্মদ কামারুজ্জামাে চলচখে চিচির স্কযাে কচপ



সূে: imbdblog.com/?p=4191
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পচরচশষ্ট-৩

English Translation of Kamaruzzaman’s Letter
This article presents an English translation of a prison letter
written by Muhammad Kamaruzzaman, the progressive Assistant
Secretary General of Jamaat-e-Islam Bangladesh, to the acting
leadership of the organisation. Kamaruzzaman faces an imminent
death penalty from Bangladesh’s flawed and vendetta-driven War
Crimes Tribunal.
The letter was titled Strategy for Change and is dated 26th
November 2010, by which time the author had already been
detained without formal charge for over four months. It articulates
a view from the progressive tendency within the party, concerned
for the welfare of its members, the public at large and the political
stagnation taking hold of the party.
It met with dismissal by a leadership ‘stunned’ by the Awami
League government’s persecution on one side and resistant, or
unable, to reform on the other. Following a frosty reception with
its intended readership, it was leaked and published in the
vernacular daily Kaler Kontho newspaper.
Our knowledge of Muhammad Kamaruzzaman’s experience in the
dock at the country’s War Crimes Tribunal is less developed than
those of more headline hitting leaders. A website
(http://kamaruzzaman.info) developed by his family goes some way
to humanise him and elaborate on the trial proceedings and
highlight discrepancies. The son of a Sherpur businessman,
Kamaruzzaman turned 19 during the Bangladesh war and later
studied journalism at Dhaka University. He denies the charges
ranged against him, for which the Tribunal has sentenced him to
death.



Source: http://www.khichuri.org/jamaats-kamaruzzaman-and-his-strategyfor-change-progressive-yet-condemned/
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In recent weeks, Geoffrey Robertson QC, an independent and
international authority on crimes against humanity published a
report detailing the structural and procedural unfairness of the
Tribunal. The report is constructive, inclusive and critical,
outlining clear steps for internationalisation, truth and
reconciliation on the issue.
Kamaruzzaman’s party, despite the rhetoric of its avowed enemies
and many of its supporters, is not monolithic. This letter’s
discussion presents us with the opportunity to listen for internal
debates to which the public rarely have access. It is our hope that
making this letter accessible to the English-reading audience
humanises an individual who has been demonised and persecuted.
In order for meaningful societal dialogue to occur, we are required
to allow different parties to communicate in their own terms and
listen to each other.

Notes on the translation
This letter has been sub-titled for English reading audiences at
home and abroad and edited for brevity. The full text of the Bangla
language original can be found online. The translation is verbatim,
with the exception of editorial notes for clarification that are to be
found distinguished by square brackets. The letter precedes a
number of major relevant world events, notably the Arab
Spring/Winter.
We enter the letter at the point where Kamaruzzaman begins to
outline a three-pronged fork in the road for the party, to deal with
its current situation. Previously he has introduced Jamaat’s
experience in Bangladesh with respect to other Islam oriented
parties in the Middle East and the extraordinary crisis confronting
it. This crisis is discussed as the successful and continual labelling
of Jamaat as anti-liberation for the purposes of Divide and Rule.
The campaign of vilification is said to have been, and is, most
successful amongst the elite, educated class.
Highlighting the strategic public interest basis of Jamaat’s alliance
with the BNP, and its history, he relates various arguments
deployed by the Indian side to try and pull constituent partners
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apart and how the war crimes issue, used against many people who
were not even members of the party during the war is a political
instrument in the narrowest sense, and is socially amplified
through the media. In addition, the Tribunal is argued to distract
the public from political misrule, social degeneration and the
release of dangerous criminals into the populace.
Before addressing the three options for Jamaat as he saw them,
Kamaruzzaman discusses the government’s strategy on the party
from where he was in 2010, and that most of the cards were the
government’s to play.
The long extract can be read here-

A Strategy for Change
Thoughtful and wise decisions are needed to fix Jamaat’s strategy
under these circumstances.
One of the strategies is just to wait for the end and to see what is in
store for Jamaat in future; to just continue and run the organisation
as before. If the government terminates its activities against Jamaat
then we shall see what we can do at that time. Otherwise, we should
not ease our efforts and struggles.
Considering the total picture it is very important for Jamaat to
change its strategy. This is because:


The government has made Jamaat a political target



Jamaat has been accused of serious allegations like war
crimes and has been branded as the party of war criminals



A section of our people have reservations, misconceptions
and negative impressions of Jamaat



The image of many Jamaat leaders has been shattered
awfully, though they are very popular among party workers
and well-wishers



A section of our people show an extremely intolerant
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attitude towards Jamaat


Most importantly, a considerable part of our population has
faith in Jamaat and support Jamaat for its honesty, integrity
and sincerity

A other option would be to let Jamaat continue its activities from
its current position. However, now it is high time that we built a
new political platform and a social movement to contest the
orchestrated anti-religious [islamophobic] efforts.
Jamaat should form this party with the consent of its members.
Otherwise it will not be acceptable to the workers and supporters
of this organisation.
The third alternative is the retirement of those Jamaat leaders from
politics who have been accused of war crimes committed during
the Liberation War of 1971, and the reorganisation of Jamaat with
entirely new leaders. The leadership of Jamaat should be handed
over to the new generation. Since Jamaat has been enduring unjust
torture and persecution since 1971, for the sake of the continued
development of the country’s Islamic movement and for the
purpose of increasing its dynamism if the present leadership step
aside, then what will the Islamophobic quarters have to say? It is
however true that whoever works for Islam will face no shortage of
allegations from the anti-religious entities.
It is mentionable here that Islami Chattra Shibir was only able to
spread and reach its present respectable status due to its
establishment under a new name. The organisation would not
have been able to operate under any previous name. However,
since Chattra Shibir is the primary recruiting centre for the Islamic
movement, it has been made controversial by the non-religious
forces as well. The parties most concerned by the rise of Shibir are
the communist forces and the power hungry; hence the prevalence
of a torrent of lies and falsehood against Shibir. The other student
organisations that work amongst the students lack any viable moral
based ideology. They are usually sister parties of the ruling party
or other parties solely focused on going to power and based on
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following respective personalities. Such student outfits have little
to offer for the nation and are usually deeply involved in
corruption, tender grabbing, possession politics, admission
business and seat business among others for their mere existence.
If the nation is to business and seat business among others for their
mere existence. If the nation is to be recovered from the politics of
personality worship, there is no alternative to moral based ideology
politics.
Besides reforming Jamaat, reform in the student’s wing is also
necessary. Students should not work as a political tool and should
be kept away from direct political activities. Importance should be
given on seeking knowledge, debate, discussion, building character
and sound physical and mental health. They must say no to party
politics, addictions and narcotics.
I believe it would be wiser for Jamaat to take the second among the
three alternative strategies I have mentioned here. Jamaat has been
working in this country for more than 60 years and at least 10% of
Bangladesh’s population support Jamaat. So they should not do
anything or take any step that will ruin their image.
The fact is, the ground for Islamic politics that has been created in
Bangladesh is actually an outcome of Jamaat’s movement and
struggle. Jamaat has developed a passionate relationship with the
people of Bangladesh and the senior leaders of Jamaat have
contributed a lot to achieve this success. It is thanks to their honesty
and sincerity that now Jamaat is the largest and most influential
Islamic movement in Bangladesh. If Jamaat uses all of its strength
to establish a political platform and tries to organise a social
movement, then nobody will be able to directly attack that political
platform.

Responding to the Changing Situation
The anti-religious quarter may run massive propaganda campaigns
against Jamaat, but it will be a mistake for them to overlook Jamaat.
In this extraordinary situation Jamaat has to take the decision of
adopting an alternative strategy. Jamaat was established in 1941
when the Pakistan movement was at its peak, after the approval of
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the 1940 Lahore Resolution. At that time millions of Indian
Muslims were dreaming of a separate state of their own. In 1947
even before Partition Jamaat leaders gave directives on their
working procedure in a divided India by holding several regional
conferences. Although the founder of Jamaat [Maulana Maududi]
with some of his followers moved to Pakistan, many of its workers
and leaders stayed in India. They continued their activity there but
in Pakistan Jamaat brought revolutionary changes to its movement
and started open political activities.
At one point Jamaat did not allow lawyers to be party members
[since many of the legal injunctions are not in accordance with
Islamic principles of justice] but to cope with reality this criteria
was changed and the lawyers were allowed to join Jamaat with full
membership. Earlier Jamaat did not participate in general elections,
even just to cast their vote. The Indian Jamaat still does not
participate in the general elections. Members were allowed to cast
their vote only once in its history: when Indira Gandhi imposed the
state of emergency in India. In Kashmir, Jamaat is separate from
the Hindustan Jamaat. They are independent and they take part in
general elections. In the past Jamaat used to nominate only its
senior members to participate in elections using their ticket. Now
they have changed their mindset and have opened their nomination
to their supporters and other workers also. They have decided to
send female members to parliament and have even nominated them
for elections.
In the last Upazila Elections (2009) Jamaat nominated 24 female
candidates and 12 of them won the elections. Then Jamaat did not
use photographs of candidates in their publicity materials such as
on posters and banners. However, now they are using photographs.
Jamaat has amended its constitution and opened party membership
for non-Muslims so now a non-Muslim too can be a registered
member of Jamaat-e-Islami. Female Jamaat members can be
elected onto the party’s advisory council. All these reforms have
been undertaken for the sake of the movement to meet the demands
of the current situation.
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Learning from Transnational Experiences
In today’s difficult and challenging situation, it is a demand of
wisdom and vision that Jamaat should search for alternative
strategies. It is not at all any kind of deviation. Rather it is a positive
evolution, which is essential for any kind of political movement.
We can take example from the Muslim Brotherhood of Egypt.
Without reviving the party, they are taking part in the general
elections independently or under the banner of different political
parties. The Brotherhood is ‘not there’ however its existence is
everywhere. They have been working for years patiently and
participating in the general elections. In Jordan, the Brotherhood
have been maintaining a relationship of cooperation with the
government and playing an important role in the country’s politics
and elections; they have participated in the coalition government.
The Brotherhood in Algeria have separated itself from the original
Brotherhood and been working as Islamic Front. In Yemen the
have been working with traditional Islamic parties under the banner
of Al Islah Party. Having been in a coalition government earlier on,
now they have left the coalition. In Morocco the Brotherhood have
been working as the Justice and Development Party. They are now
the main opposition party and have the possibility to return better
results in the coming elections. In Sudan Islamists have been
working as the Islamic Movement of Sudan and alongside the
government of General Hassan Al Bashir. However, there is a
conflict with a senior leader and he is not in the government. His
name is Dr Hassan Turabi, the former Prime Minister of Sudan.
The Islamic movement in Turkey has changed its name many
times. After inter- party split following disagreement with former
Prime Minister Nazmuddin Erbakan, a movement called The
Justice and Development Party (AKP) formed and established
government; they have been running the country successfully
under the leadership of Abdullah Gul and Recep Tayyep Erdogan.
They are empowered by the members and resources of the Nur
Jamaat movement formed by Bediüzzaman Said Nursî. After
winning the recent referendum, AKP leader and Premier Erdogan
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thanked Fethullah Gulen for his immense contribution [the author
writes at a time prior to the AKP-Gulen split]. Fethullah Gulen was
one of the leaders of the movements established by Bediüzzaman
Said Nursî which has been pushing the Islamic movement of
Turkey to a successful future. They have kept themselves behind
the scenes. Islamic movements in Indonesia and Malaysia have
adopted realistic strategies to cope with the current situation.
Therefore under the current challenging circumstances it is high
time for Bangladeshi leaders to take the movement to a new
dimension by adopting realistic alternative strategies.

Seizing the Opportunity
There is an attempt to strangle the Islamic movement and eliminate
it by bringing false allegations of war crimes and labelling it antiliberation. We have failed to address or resolve this political
conflict; many of us thought that this issue would resolve itself at
one time anyway. This matter is being used as a burning issue
against us, which was beyond many of our imaginations. The
government is determined to do something in this regard. The
image of the party and the leadership have been devastated by this
issue and the people have developed a negative impression against
the party and the leadership. For all these reasons it is now of
utmost necessity to adopt a new strategy and a new political
approach.
If we fail to adopt a new strategy, history will not forgive us. We
shall be responsible to history because we had raised hopes among
a large number of people. Hundreds and thousands of people have
expressed their solidarity with us. Many of our students and youth
have sacrificed their entire life; they have embraced martyrdom,
lost limbs and are still fighting for the sake of the movement.
Therefore if we take the first way and let the movement go as it is,
we will prove ourselves a worthless party. We should be on alert
beforehand. The third way is also not a solution. Not only the local
anti-religious quarter, but the international entities with similarly
aligned interests are also a major threat. They are also waiting to
hinder our development. For this reason such an alternative
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strategy will not prove very helpful right now. Our adopted strategy
should keep ensuring the faith and loyalty of the people at the fore.
The situation is critical. We should think neutrally and
altruistically. We will not be able to obtain any solutions if we think
only from our own point of view. It is not at all harmful if it looks
like Jamaat has been broken apart. Rather we should take this path
for organising a new movement for the sake of our deen [way of
life].

Expanding on the Second Option
1. Considering the Constitution of Bangladesh, we should form
an organisation that will not face any constitutional questions.
Justice and good governance should be its motto. In this regard
the organisation can be formed along the lines of the structure
and manifesto of the AKP. However, their structure and
manifesto are too repetitive and lengthy. For Bangladesh, it has
to be brief and adapted for the conditions and demands of the
Bangladeshi populace, and certain issues of public demand
have to be highlighted.
2. The concept of a shadow cabinet has to be adopted with an
equal number of departments formed corresponding to each
ministry. A full member would have to be the responsible
person for each department and an associate member would
assist them. A central committee would be formed with these
members and a single member should not be given more than
one role. The organisational structure should be more
decentralised.
3. An advisory council would be established and senior citizens,
experts and Islamic scholars would be its members.
4. A council of Islamic scholars, or a Shariah Board will exist
which will conduct research on various issues and will draw
solutions to various problems. There must be dedicated effort
to ensure Islamic unity.
5. Nobody would remain as President or District President for
more than three terms at a stretch. Bengali language has to be
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used for party titles and posts. Usage of information technology
has to be ensured in all steps of the organisation.
6. Representatives from all professions would have to be included
in the central committee and a definite manpower analysis has
to be conducted in this regard. Manpower shortage in any
particular sector in one year would have to be pre- determined.
7. There would be a secretariat that will observe the function of
various departments but will not control their activities. They
would coordinate but not enforce anything.
8. There would be a committee in every department. Those
committees will run independently. Highest usage of
technology would be ensured in the committees.
9. There will be a Legal Aid committee. Besides providing legal
assistance, it will solve internal problems of the party and will
also work as an arbitrary court on behalf of the centre.
10. The priority should be given to: a) Education b) Social Work c)
Health d) Media e) Business and Commerce f) Student
Movement
11. In elections, at first priority should be given to local
government elections. Potential candidates should run their
activities from now on to build personal capacity for the
election.
12. Counselling campaigns should be organised at the district level
for people of different professions such as lawyers, teachers,
businessmen, etc.
13. Jamaat has already established an infrastructure. It has many
associated organisations and these should be re-activated. They
have been running dimly and now change is essential. They all
have resources and gradually they have to be changed and made
dynamic. There are many resourceful organisations and trusts
at the district level. Educational institutions can be developed
into world-class institutions. A plot owned by WAMY [World
Association of Muslim Youth, of which Shibir is an affiliate]
in Safipur can be utilised to establish an institution of global
standards. Besides these the organisations that are working in
divisional headquarters can be extended and reinforced. By
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establishing top quality schools and colleges in every district
we can recruit the best manpower of our society.
The fact is if we can utilise our existing resources in the
mentioned sectors, we will be able to reach a considerable
stable stage in our movement within five or ten years. If
necessary we will call back our expatriates to the country and
when necessary we will export our resourceful manpower
abroad.
14. Cricket, football and hockey teams should be formed under the
youth department. Clubs for different sports can be formed.
15. A professional institute for international language training can
be formed where students will be able to study different spoken
languages such as English, Arabic, French, German, Mandarin,
Japanese, Korean, etc.
16. Activities of the University of Thought must continue under
any circumstances. It has to be dynamic, extended and
reinforced.
17. We can purchase the Daily Bhorer Dak newspaper and it can
be converted successfully into a four page capital centred daily.
A pool of journalists has to be developed and they would be
designated to different media (print and electronic). A think
tank has to be developed.
18. Children’s welfare activities and cultural activities can be run
under the current structure but should be more dynamic.
19. A social and working relationship would be developed with the
non-Muslim community. A band of highly dedicated workers
is necessary in this sector. A group will work dedicatedly for
welfare of the indigenous people.
20. A group has to be established immediately by and for the RMG
[readymade garment sector] workers. It can be a huge
employment opportunity; this sector will prove a lifeline for
Bangladesh’s economy.
21. A campaign should be launched to drum up support for
proportional voting. It is necessary to decentralise governance
by dividing Bangladesh into several provinces. 160 million
people face towards the capital and this is causing a severe
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problem for good governance. The movement should be more
social than political.
Under these changed circumstances, discussion should be
conducted among the members regarding accepting the new
strategies. Wholehearted effort is necessary to reach a consensus in
this regard.
Jamaat has taught us discipline and we must maintain this within
the organisation. We should bring change to our organisation while
maintaining this discipline. Our manpower is searching for an
alternative strategy. Our country and the international community
will welcome the new direction gladly.
Those without foresight or who want to maintain the organisational
inertia might oppose the proposal, but they are also very sincere.
Everybody should be counselled with patience. Under this crucial
circumstance and at this historical turning point, adopting an
alternative strategy by reaching a consensus or at least by the vote
of the majority is now what the situation demands
On Being Captive
Here I am writing my feelings once again on my captive life;
captivity under false charges, which are the results of political
rivalry and the rise of anti-religious politics.
1. There is no possibility of my release until the current
government moves from power, which is not at all possible
in the near future.
2. There is no possibility that any movement will be able to
free us. There is no possibility that any street movement or
agitation will be able to overthrow the government.
3. In this tenure of the government some of us will face mock
trials because this issue has reached the point of no return.
4. We will not get any justice from the so-called tribunal. It is
a black law. The government will be able to do whatever it
wants to do with us according to this black law.
5. Many countries may express their regret recognising that
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Jamaat’s leaders are being persecuted, but they will not do
anything to support us.
6. The international community may raise questions on the
transparency of the trial process but they will not be
unhappy to see an Islamic party cornered and weakened by
this process.
7. Even though Jamaat will not be banned, the image of its
leadership will be destroyed after their trial on war crimes
and sensitive issues like opposing the nation’s liberation.
8. Even if the government does not ban Jamaat, they will
never permit Jamaat to work in comfort and will always
keep the party under pressure.
9. Under these circumstances Jamaat will never be able to
become a platform of the mass people; it will be impossible
for them to form government by winning a landslide victory
in the general election.
10. I can see no possibility for Jamaat to achieve good results
in the next election after this term of the government.
11. Due to our love and emotion for the party we cannot think
of anything without Jamaat. If anyone wants to do
something bypassing the party, misunderstanding and
vendetta will be inevitable. That will not be acceptable to
our manpower.
Taking Action
We have become stunned at this point in time. Now the question
is, what is actually in store for our future?
1. Let it be. We will remain as we are now. (Currently we are
following this strategy)
2. Considering the changing circumstances, Jamaat will
organise a new platform and remain behind the scenes. This
organisation will tackle the anti-religious quarter with
wisdom and determination.
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3. Among us, those who have been convicted of war crimes
will step down from leadership positions and hand over the
party reigns to an entirely new leadership.
According to my understanding the first way is actually the act of
foolishness and pessimism. A dynamic movement cannot take such
an outdated strategy.
We could compromise with the third strategy if we could solve the
issue of 1971 politically. However, the way Jamaat’s image has
been destroyed in the media, in the textbooks and to our youth, it
will not be able to revive its image even if it brings new leadership
in its pavilion.
According to my thoughts the second strategy is the most
pragmatic one. Other Islamic countries have become successful by
following this strategy. We have a lot of examples in front of us
like Turkey, Egypt, Sudan, Yemen, Morocco, Indonesia, Malaysia
and Jordan where the Islamic movement has adopted an alternative
strategy.
Beside it we should also consider another point. In no other country
have the leaders of an Islamic movement faced such sensitive
allegations like war crimes and opposing the country’s struggle for
independence. We must admit that though the Islamic movement
in Bangladesh has the potential to become a successful movement,
these allegations have produced a massive obstacle to achieve
political success and acceptance. For the time being the opponents
of the Islamic movement have succeeded.
We are being tried at present as we have failed to solve this issue
politically. We did not lead Jamaat in 1971, and although Jamaat
supported it politically, they were not involved with the Liberation
War. Those of us who are facing allegations at this moment, we did
not participate in war nor were we part of any military or
paramilitary body. It is out of the question that we committed
crimes like rape, plundering and destruction. Today Jamaat is the
victim of political vengeance for being politically active. The
allegations against us are all false and fabricated. The government
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is spreading misconceptions against the Islamic movement by
blaming us with false charges.
Therefore we should resign from our positions so that there will be
no chance of confusion and misinterpretation.
If we take this kind of initiative, for the time being it may look like
degradation for us but in the long run it will be considered as an
icon of greatness and pragmatism. Many of us are now quite old
too. How much can we contribute to the movement at this age?
Therefore we should think of the second strategy collectively. I
pray and hope that Allah will enable us to take the right decision at
the right time. Ameen.
Muhammad Kamaruzzaman
November 26, 2010
7 Cell (Bokul), Room No. 2
Dhaka Central Jail, Dhaka, Bangladesh.

