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প্রোশে  
সিএিসিএি পাবসিকেশন্স 
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সিতীয় িংস্করকণর ভূসেো 
 

 

‘োোরুজ্জাোকনর সচসি এবং জাোয়াকতর িংস্কার প্রিঙ্গ’ সশকরানাকে বইসটর প্রথে 
িংস্করণ প্রোকশর েকয়ে োকির েকযযই মশষ হকয় সিকয়সিকিা। পুনেুযদ্রকণর বযাপাকর 
পািেকদর োি মথকে তািাদা সিকিা। নানান োরকণ এতসদন তা িম্ভব হকয় ওকিসন। 
অবকশকষ, দীর্য িয় বির পর ‘িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট’ সশকরানাকে 
বইসটর সিতীয় িংস্করণ পািেকদর হাকত তুকি সদকত মপকর ভাকিা িািকি। 

এ িংস্করকণ ২০১০ িাকি িংর্সটত িাত্রসশসবকরর অভযন্তরীণ মোন্দি সনকয় জাোয়াত 
মনতাকদর ভূসেো প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর তৎোিীন সিসনয়র িহোরী মিকেটাসর মজনাকরি 
েুহাম্মদ োোরুজ্জাোকনর এেসট সচসি িংকর্াজন েরা হকয়কি। জাোয়াকতর আকরেজন 
িাকবে িহোরী মিকেটাসর মজনাকরি বযাসরস্টার আবু্দর রাজ্জাে জাোয়াত মথকে 
পদতযাকির প্রাক্কাকি তৎোিীন জাোয়াত আেীরকে মর্ সচসি পাসিকয়সিকিন, মিসটও এই 
বইকয় িংরু্ক্ত েরা হকয়কি। এিাড়া িাত্রসশসবকরর িাকবে মেন্দ্রীয় িভাপসত ও জাোয়াত 
মথকে বসহষৃ্কত মনতা েসজবুর রহোন েন্জু েতৃযে সবসভন্ন িেয় দিসটর মেন্দ্রীয় 
মনতৃবৃন্দকে পািাকনা চারসট সচসি অন্তভুযক্ত েরা হকয়কি। সনতান্ত ভাষািত পসরোজযকনর 
বাইকর সচসিগুকিাকত অনয মোকনা িম্পাদনা েরা হয়সন। 

‘রাজননসতে িংস্কার মেৌশি’ সশকরানাকের মিখাসট প্রথে িংস্করকণ পসরসশষ্ট-১ সহকিকব 
িংেসিত সিকিা। এই িংস্করকণ এসট তৃতীয় চযাপ্টার সহকিকব পুনসবযনযাি েরা হকয়কি। 

আশা েরসি, আগ্রহী পািেকদর জনয নতুন িংস্করণসট োকজ আিকব। 

 

২২ এসপ্রি ২০২১ 
দসিণ েযাম্পাি 
চট্টগ্রাে সবশ্বসবদযািয় 

ম োহোম্মদ ম োজোম্মম্মল হক 
পসরচািে 

িোজ ও িংসৃ্কসত অযযয়ন মেন্দ্র 
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প্রথে িংস্করকণর ভূসেো 
 

 

র্োংলোম্মদশ ও স কোলীন প্রর্ম্মের মপ্রক্ষোপম্মট ইসলো , রোজনীপ্রে, র্ ধীয় রোজনীপ্রে, 
রোজননপ্রেক ইসলো , ম ৌলর্োদ, ইসলো ী আম্মদোলন— এ র্রম্মনর কনম্মসপ্ট প্রনম্ময় জোনো 
ও র্ম্মর্ষণোর কোম্মজ যোরো আগ্রহী হম্মর্ন েোম্মদর জনয র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ীর 
সোম্মর্ক প্রসপ্রনয়র মসম্মেটোপ্রর মজনোম্মরল  ুহোম্মদ কো োরুজ্জো োম্মনর একপ্রট প্রিপ্রঠ ও 
েৎসংপ্রিষ্ট প্রর্ষয়োপ্রদ গুরুত্বপূণধ দলীল প্রহসোম্মর্ প্রর্ম্মর্প্রিে হম্মর্।  

প্রর্োনে যুক্তরোজয প্রর্োসী জো োয়োে মনেৃম্মত্বর উম্মদযোম্মর্ ‘Bangladesh: Reclaiming 
the Narrative’ শীষধক একপ্রট সংস্কোর প্রস্তোর্নো ২০০১ সোম্মলর পম্মর র্োংলোম্মদম্মশর শীষধ 
জো োয়োে মনেৃরৃ্ম্মদর কোম্মে মপশ করো হয়।  ুহোম্মদ কো োরুজ্জো োন কেৃধক মজলখোনো 
মথম্মক পোঠোম্মনো সুদীর্ধ প্রিপ্রঠপ্রট দৃশযে এই র্োরণোপম্মত্রর আম্মলোম্মক প্রলপ্রখে। জো োয়োে সংপ্রিষ্ট 
নোনো  হম্মলর সোম্মথ মযোর্োম্মযোর্ কম্মর ইংম্মরপ্রজম্মে মলখো প্রর্ন্ধপ্রটর এক র্রম্মনর 
অম্মথসিপ্রসপ্রটর আভ্োস পোওয়ো যোয়। প্রর্ম্মশষ কম্মর কম্মেে প্রর্ম্মর্িনো কম্মর এই প্রর্ন্ধপ্রটম্মক 
সংকলম্মন স্থোন মদওয়ো হম্ময়ম্মে।  

আম্মলোপ্রিে ‘পোওয়োর পম্ময়ে মপ্রম্মজম্মেশম্মনর’ র্টনো জো োয়োে র্রোনোর অম্মনম্মকই জোম্মনন। 
এ প্রনম্ময়ও প্রেযক্ষ মকোম্মনো ‘প্র োণ’ নোই। পপ্ররপ্রশষ্ট-১ এ গ্রপ্রিে এ সংেোন্ত কী-ম্মনোট 
মপপোরপ্রট প্রনভ্ধরম্মযোর্য সূত্র হম্মে প্রোপ্ত। প্রর্ষয়টো প্রনম্ময় নোনো পযধোম্ময় অনুসন্ধোম্মনর মপ্রপ্রক্ষম্মে 
 ম্মন হম্ময়ম্মে পোঠক ও র্ম্মর্ষকম্মদর জনয এপ্রট প্রম্ময়োজনীয় হম্মে পোম্মর।  

মজল মথম্মক পোঠোম্মনো জনোর্  ুহোম্মদ কো োরুজ্জো োম্মনর সংস্কোর প্রস্তোর্নো সম্পম্মকধ 
জো োয়োম্মের জনশপ্রক্তর  োম্মে স্বভ্োর্েই র্যোপক িোঞ্চম্মলযর সৃপ্রষ্ট হয়। এর প্রপ্রেপ্রেয়োয় 
জো োয়োম্মের  প্রহলো প্রর্ভ্োম্মর্র প্রর্োন শো সুন্নোহোর প্রনজো ী মকোরআন-হোদীম্মসর র্যোপক 
উদৃ্ধপ্রেসহ ‘প্রর্ম্মর্িনোয় আনম্মে হম্মর্ সর্প্রকেু’ প্রশম্মরোনোম্ম  একটো পোল্টো র্ক্তর্য উপস্থোপন 
কম্মরন। এই সোাঁড়োপ্রশ আে ম্মণ কো োরুজ্জো োম্মনর সংস্কোর প্রস্তোর্নোপ্রট েম্ম ই প্রথপ্রেম্ময় 
পম্মড়।  



জনোর্ শোহ আর্দুল হোপ্রলম্ম র ‘Do Islamists Need a Way out?’ শীষধক প্রর্ন্ধপ্রট 
মনেৃত্বম্মক সংর্ঠম্মনর যুম্মর্োপম্মযোর্ী সংস্কোর গ্রহম্মণর জম্মনয সম্মে করোম্মনোর কোম্মজ 
জো োয়োম্মের রু্প্রদ্ধজীর্ী  হম্মলর দৃশযে র্োরোর্োপ্রহক ‘র্যথধেো’র অনযে  নজীর। শীষধ 
জো োয়োে মনেৃত্ব কখম্মনো এসর্ সংস্কোর প্রস্তোর্ম্মক ইপ্রের্োিক প্রহসোম্মর্ প্রর্ম্মর্িনো 
কম্মরপ্রন। র্রং এ র্রম্মনর মলখোম্মলপ্রখম্মক সুপ্রর্র্োর্ো সদেো ও আপসকোসেেো প্রহসোম্মর্ 
প্রর্ম্মর্িনো কম্মর েোম্মদরম্মক ‘সোংর্ঠপ্রনক রীপ্রেনীপ্রে ভকঙ্গর’ অপ্রভ্ম্মযোম্মর্ প্রেরস্কোর 
কম্মরম্মে।  

প্ররফ ধ ইসুয প্রনম্ময় এই পযধোম্ময় সুপপ্ররপ্রিে আইনজীর্ী ও মকন্দ্রীয় জো োয়োে মনেো 
র্যোপ্ররস্টোর আবু্দর রোজ্জোক ‘আরর্ র্সন্ত ও মদম্মশ মদম্মশ ইসলো ী আম্মদোলন’ শীষধক 
একপ্রট প্রনর্ন্ধ প্রকোশ কম্মরন। জো োয়োে  হম্মল েোাঁর র্যোপক গ্রহণম্মযোর্যেোর কোরম্মণ 
এর্ং জো োয়োেপিী দদপ্রনক নয়ো প্রদর্ম্মন্ত প্রকোপ্রশে হওয়োয় প্রর্ন্ধপ্রট প্রনম্ময় রীপ্রে ম্মেো 
দহ দি পম্মড় যোয়। সংস্কোম্মরর এই ে র্র্ধ োন িোপম্মক প্রনপ্রিয় করোর লম্মক্ষয এ পযধোম্ময় 
পোল্টো র্ক্তর্য প্রদম্মে এপ্রর্ম্ময় আম্মসন অর্যোপক এ মক এ  নোপ্রজর আহ দ। জোেীয় 
মপ্রস ক্লোম্মর্ অনুপ্রিে এক আম্মলোিনো সভ্োয় প্রেপ্রন র্যোপ্ররস্টোর রোজ্জোক উপস্থোপ্রপে 
সংস্কোর প্রস্তোর্ম্মক খণ্ডন কম্মর র্কৃ্তেো কম্মরন। জো োয়োে মনেৃম্মত্বর  ন- োনপ্রসকেো 
রু্েোর জনয এপ্রট সহোয়ক হম্মে পোম্মর। প্রেপ্রন জো োয়োম্মের প্রসপ্রনয়র দোপ্রয়ত্বশীল প্রেম্মলন। 
আ ৃেুয প্রেপ্রন প্রেম্মলন জো োয়োম্মের সম্ভর্ে এক োত্র রু্প্রদ্ধরৃ্প্রিক মফোরো  ‘র্োংলোম্মদশ 
ইসলোপ্র ক মসেোর’-এর পপ্ররিোলক। অম্মর্োপ্রষেভ্োম্মর্ প্রেপ্রন প্রেম্মলন জো োয়োে-প্রশপ্রর্ম্মরর 
ময মকোম্মনো অভ্যন্তরীণ শীষধ পযধোম্ময়র প্রনর্ধোিম্মনর একচ্ছত্র পপ্ররিোলনোকোরী। 
র্যপ্রক্তজীর্ম্মন প্রেম্মলন অেযন্ত প্রনম্ম ধোহ। সংর্ঠম্মনর র্যোপোম্মর প্রেম্মলন ‘সংর্ঠনর্োসদেোর’ 
 ূেধপ্রেীক। 

যোম্মহোক, জো োয়োম্মের সংস্কোর ইসুযর ওপর একপ্রট প্রসদ্ধোন্ত ূলক প্রনর্ন্ধ প্রলম্মখ পোঠোন 
সংর্ঠনপ্রটর কোরোন্তরীণ এক নম্বর র্যপ্রক্ত  োওলোনো প্রনজো ী। ‘আরু্ নকীর্’ েদ্মনোম্ম  মলখো 
‘ইসলো ী আম্মদোলম্মন হীন নযেোম্মর্োম্মর্র সুম্মযোর্ মনই’ প্রশম্মরোনোম্ম  প্রেুযির ূলক এই 
প্রনর্ন্ধপ্রট জো োয়োেপিী পপ্রত্রকো দদপ্রনক সংগ্রোম্ম  েোপোম্মনো হয়। এপ্রট প্রলফম্মলট আকোম্মর 
জনশপ্রক্তর  োম্মে র্যোপকভ্োম্মর্ মপৌঁেোম্মনোর র্যর্স্থোও করো হয়।  

জনোর্ কো োরুজ্জো োম্মনর সংস্কোর প্রস্তোর্নোপ্রটর সূত্রর্ে সেযেো প্রনম্ময় নোনো  হম্মল, প্রর্ম্মশষ 
কম্মর ‘সংর্ঠনপ্রোণ’ জো োয়োম্মের জনশপ্রক্তর  োম্মে, প্রকেুটো সংশয় প্রেম্মলো। এর কোরণ হম্মলো 
 ূলর্োরোর জো োয়োে মনেৃত্ব কেৃধক এম্মক যথোসম্ভর্ অস্বীকোর করোর প্রর্ণেো। ইম্মেো ম্মর্য 
এই প্রিপ্রঠর পোণু্ডপ্রলপ্রপ অনলোইম্মন প্রকোপ্রশে হওয়োয় েো র্ইপ্রটর পপ্ররপ্রশম্মষ্ট সংম্মযোপ্রজে 
হম্মলো।  



মকোরআন ও হোদীস ম োেোম্মর্ক সো প্রষ্টক স্বোথধ-সংপ্রিষ্ট প্রর্ষয়োপ্রদম্মে প্রি ম্মের 
প্রর্ষয়গুম্মলো প্রকোম্মশয উপস্থোপন করোর সী ো র্ো মক্ষত্র যো-ই মহোক নো মকন, জো োয়োে 
ময মকোম্মনো প্রর্ষম্ময় েোর্ৎ প্রি ে ও স োম্মলোিনোম্মক যথোসম্ভর্ প্রনরুৎসোপ্রহে কম্মর। 
উপরন্তু এসর্ প্রর্ষয়ম্মক অেযন্ত স্পশধকোের ও মর্োপনীয় প্রহম্মসম্মর্ প্রর্ম্মর্িনো কম্মর। 
প্রর্ম্মশষ কম্মর মসোশযোল প্র প্রিয়োর  োরফম্মে এর প্রভ্েরকোর অম্মনক প্রকেুই এখন প্রকোশ 
হম্ময় পড়ম্মে। স্বীয় রৃ্হির জনশপ্রক্তর প্রনম্মদধোষ মসপ্রেম্ম ে এর্ং পরীপ্রক্ষে ও েযোর্ী 
রু্প্রদ্ধজীর্ী মর্োিীর স ম্ময়োপম্মযোর্ী ও প্রর্ম্মিষণ ূলক মকোম্মনো পরো শধম্মক সংর্ঠনপ্রটর 
শীষধে  মনেৃরৃ্দ কখম্মনো সুনজম্মর মদম্মখ নোই। সংর্ঠনর্োদী ও সংস্কোরপিীম্মদর এই 
দৃশয োন িন্দ্ব প্রনরসম্মন জো োয়োে ভ্প্রর্ষযম্মে কী করম্মর্ েো মকর্ল োত্র ভ্প্রর্ষযম্মেই 
জোনো যোম্মর্। 

জো োয়োে কখম্মনো স্বেঃসূ্ফেধ ও স্থোয়ী সংস্কোম্মর ব্রেী হম্মর্ নো— আজ মথম্মক পোাঁি/সোে 
র্ের আম্মর্ খুর্ ক  মলোম্মকই েো প্রর্েোস করম্মেো। আপ্র  েোম্মদর অনযে । ২০১০ সোম্মল 
আপ্র  ‘ম্মসোনোর র্োংলোম্মদশ’ ব্লম্মর্ জো োয়োে সম্পম্মকধ আ োর র্ক্তর্য েুম্মল র্ম্মরপ্রেলো , যো 
‘ম্মফোর পম্ময়েস’ প্রহসোম্মর্ পপ্ররপ্রিে। েখন আ োর প্রর্প্রভ্ন্ন মলখোয় নোনোভ্োম্মর্ েো েুম্মল 
র্ম্মরপ্রে। এর  ূল কথো হম্মলো:  

(ক) জো োয়োে কখম্মনো মকোম্মনো স্বেঃসূ্ফেধ ও ম ৌপ্রলক পপ্ররর্েধনম্মক গ্রহণ করম্মর্ 
নো।  

(খ) নোনো কোরম্মণ এই  ুহূম্মেধ প্রর্কল্প জো োয়োে প্রপ্রেিোর মিষ্টোও র্োস্তর্সম্মে 
নয়।  

(র্) ‘ইসলো ী আম্মদোলম্মন’র র্োরণো ম োেোম্মর্ক ‘ম্মদপ্রখ নো কী হয়’, ‘অনযরো করুক’, 
‘আপ্র  মেো র্ম্মলপ্রে’ র্ো ‘সর্োই করম্মল আপ্রে নয়ম্মেো নোই’— এই র্রম্মনর 
 ম্মনোভ্োর্ও গ্রহণম্মযোর্য নয়।  

(র্) অেএর্, সংপ্রিষ্টম্মদর উপ্রিে নেুন শেোব্দীর মপ্রক্ষোপম্মট ইসলো  ও ইসলো ী 
আম্মদোলম্মনর র্োর ণোম্মক পুনর্ধঠম্মনর কোজ কম্মর যোওয়ো। মশষ পযধন্ত কী হম্মর্– 
েো স য়ই র্ম্মল প্রদম্মর্।  

২০১০ সোল হম্মে আপ্র  মসোশযোল প্র প্রিয়োয় জো োয়োম্মের র্ঠন ূলক স োম্মলোিনো এর্ং 
ইসলো ী আম্মদোলম্মনর আর্ো ী প্রদম্মনর রূপম্মরখো মক ন হওয়ো র্োঞ্ছনীয় , েো র্ম্মল 
আসপ্রে। এসর্ মলখোম্মলপ্রখর দুপ্রট পৃথক সংকলন শীঘ্রই প্রকোম্মশর ইচ্ছো আম্মে। 
অেএর্, এই সংকলনম্মক আ োর পক্ষ হম্মে ‘জো োয়োম্মের সংস্কোর প্রস্তোর্নো’ প্রহসোম্মর্ 
 ম্মন করো প্রঠক হম্মর্ নো। উৎসম্মর্ধ ময নটো র্ম্মলপ্রে, র্ঠনপর্ধ হম্মে শুরু কম্মর আর্ো ী 



প্রদম্মনর র্োংলোম্মদশ প্রসম্মে ‘ইসলো ’ ও ‘রোজনীপ্রে’র অন্তঃসম্পকধ পোম্মঠ আগ্রহীম্মদর 
উম্মেম্মশযই এই সংকলন। এই মলখোগুম্মলোর দোয়দোপ্রয়ত্ব সংপ্রিষ্ট মলখকরৃ্ম্মদর। আ োর 
অেীে রোজননপ্রেক জীর্ম্মনর সোম্মথ এই সংকলম্মনর মকোম্মনো প্রকোর সম্পকধ নোই। 
‘স োজ ও সংসৃ্কপ্রে অযযয়ন মকন্দ্র’ েথো প্রসএসপ্রসএস-ই আ োর র্েধ োন  েোদপ্রশধক 
পপ্ররিয়। আশো কপ্রর প্রর্দগ্ধ পোঠক এ র্ইপ্রটম্মক প্রনেোন্ত একোম্মিপ্র ক দৃপ্রষ্টম্মকোণ হম্মে 
মদখম্মর্ন। 
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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 tentative 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 

 
* This reform proposal was presented by the UK-based Jamaat leaders to the 
central leadership of the party during the four-party coalition government 
(2001-06). 
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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 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 are 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 fourth 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 make 
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.  

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 
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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’. Nowhere 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 three components 
governed by a central core which is reclaiming the narrative itself. It 
will look like something like this: 
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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 
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  
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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 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 
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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) 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. 
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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, Educational 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 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 fast-track 
education for millions of urban and rural dispossessed children 
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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.  

Option 1 

Maintaining the 
present status 

Advantage Drawbacks 

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.  

▪ 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.  
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Option 2 

Adopts a new 
name 

Advantage Drawbacks 

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

▪ 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. 

 

Option 3 

Adopts a new 
name 

Advantage Drawbacks 

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 

▪ 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 

▪ 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 



 Bangladesh: Reclaiming the Narrative 

and a reduced 
existence 
while openly 
announcing its 
disengagement 
from electoral 
politics. 

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 

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.  

▪ Rising above 
confrontational 
positioning will help 

the core objective 
will be outsourced. 

▪ May initially 
present a passive 
image. 

▪ Keeping an arms-
length distance 
with other organs 
may not prove to 
be easy. 

▪ 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 
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political 
programme. 

 

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 priority 
by recalibrating our 
relations with both 
global and local super-
powers will make our 
future role more 
viable. 

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.  

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

Efficient development and use of human resource are 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.  

• Channeling 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 
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agriculture and fishing.  

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. 

 



 

 

 

 

র্হুল আম্মলোপ্রিে জো োয়োে সংস্কোম্মরর মসই প্র প্রটং 
আপ্ররফুর রহ োন 

 

 

জো োয়োম্মে ইসলো ীর নো  পপ্ররর্েধন প্রকংর্ো নেুন একপ্রট রোজননপ্রেক দল র্ঠন করো যোয় 
প্রক নো, েোর একপ্রট উম্মদযোর্ প্রনম্ময়ম্মেন এই দম্মলরই নীপ্রেপ্রনর্ধোরণী পযধোম্ময়র মর্শ কম্ময়কজন 
গুরুত্বপূণধ মনেো। একোির সোম্মল স্বোর্ীনেোপ্রর্ম্মরোর্ী ভূ্প্র কোর জনয জো োয়োম্মের 
গ্রহণম্মযোর্যেো সোর্োরণ জনর্ম্মণর কোম্মে মনই। এই দম্মলর প্রপ্রেিোেো সোইম্ময়দ আরু্ল আলো 
 ওদুদীর মলখোয় ইসলো ী শপ্ররয়ম্মের প্রর্প্রভ্ন্ন প্রর্ষম্ময় ময র্যোখযো মদওয়ো হম্ময়ম্মে, মসই র্যোখযো 
এম্মদম্মশর হক্কোপ্রন আম্মল ম্মদর কোম্মে গ্রহণম্মযোর্য নয়। েোরো এম্মক র্োপ্রেল  ের্োদ র্ম্মল 
 ম্মন কম্মরন। এ েোড়োও দম্মলর মরপ্রজম্ম ম্মেি পপ্ররম্মর্শ ও দুর্ধল মনেৃম্মত্বর জনয দীর্ধ ৫০ 
র্ের রোজনীপ্রে কম্মরও দলপ্রট ক্ষ েোসীন হম্মে নো পোরোর কোরম্মণ এর প্রর্কল্প প্রহম্মসম্মর্ 
এই উম্মদযোর্ মনওয়ো হম্ময়ম্মে র্ম্মল জোনো মর্ম্মে। 

উম্মদযোক্তোরো ঢোকোয় ইম্মেো ম্মর্য মর্শ কম্ময়কপ্রট দর্ঠকও কম্মরম্মেন। এক পযধোম্ময় পুরোনো 
পল্টম্মন অর্প্রস্থে েোম্মদর একপ্রট মটপ্রলপ্রভ্শন মকম্মন্দ্রর রুদ্ধিোর কম্মক্ষ মর্োলম্মটপ্রর্ল দর্ঠকও 
কম্মরন। এম্মে ‘ম্মকন এর্ং কীভ্োম্মর্’ জো োয়োম্মের নো  পপ্ররর্েধন কম্মর নেুন একপ্রট 
রোজননপ্রেক দল র্ঠন করো যোয়- েো প্রনম্ময় একপ্রট পোওয়োর পম্ময়ে উপস্থোপন করো হয়। 
এ প্রনম্ময় জো োয়োম্মের প্রথ  কোেোম্মরর মনেৃম্মত্ব প্র শ্র প্রপ্রেপ্রেয়ো হয়। এই উম্মদযোম্মর্র সম্মে 
যোরো জপ্রড়ে, েোম্মদর সেকধও কম্মর মদন দলপ্রটর শীষধ মনেৃত্ব। িলপ্রে র্েম্মরর ৯ জুন 
ঢোকোর একপ্রট মর্সরকোপ্রর ‘প্রথঙ্ক টযোঙ্ক’ ২০০৮ সোম্মলর ২৯ প্রিম্মসম্বম্মরর প্রনর্ধোিন পযধোম্মলোিনো 
কম্মর একপ্রট রোজননপ্রেক প্রর্ম্মিষণ দোাঁড় করোয়।  

 
* এসট েূিত ২৩ মে ২০১০ তাসরকখ দদসনে বাংিাকদশ প্রসতসদকন প্রোসশত ‘বদকি র্াকে জাোয়াকতর 
নাে’ সশকরানাকের প্রসতকবদন, র্া আইএেসবসি ব্লকি পুনঃপ্রোসশত হয়। প্রসতকবদনসটর আেযাইভ সিংে: 
https://web.archive.org/web/20120909170507/http://imbd.blog.com/?p=776 
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এম্মে েোরো জো োয়োে সম্পম্মকধ  ন্তর্য কম্মর এই র্ম্মল ময, ‘জো োয়োে র্েধ োম্মন ইম্ম জ 
সংকম্মট ভু্র্ম্মে। ভ্প্রর্ষযম্মে এই অর্স্থোর আম্মরো অর্নপ্রে র্টম্মে পোম্মর। এ েোর্স্থোয় 
জো োয়োম্মের রোজনীপ্রের প্রপ্রে অনুর্ে সর্ র্যপ্রক্ত ও শপ্রক্তম্মক মকৌশল প্রহম্মসম্মর্ একপ্রট নয়ো 
প্লোটফম্ম ধ ঐকযর্দ্ধ করোর লম্মক্ষয নেুন নোম্ম  রোজননপ্রেক দল সৃপ্রষ্টর প্রর্ষয় প্রর্ম্মর্িনো করো 
মযম্মে পোম্মর।’ ওই প্রথঙ্ক টযোম্মঙ্কর সম্মে সংপ্রিষ্ট একজন নো  প্রকোশ নো করোর শম্মেধ জোনোন, 
েোম্মদর এই প্রর্ম্মিষণ ইংম্মরপ্রজম্মে অনুর্োদ কম্মর ঢোকোর কূটনীপ্রেক পোড়োয় মর্শ কম্ময়কপ্রট 
মদম্মশর রোষ্ট্রদূম্মের কোম্মেও উপস্থোপন করো হয়। এই প্রর্ম্মিষণপ্রট জো োয়োম্মের শীষধ 
মনেৃম্মত্বর কোম্মেও মদওয়ো হয়।  

জো োয়োে সোংর্ঠপ্রনকভ্োম্মর্ এই প্রর্ম্মিষম্মণর প্রপ্রে আগ্রহ মদখোয়প্রন। েম্মর্ জো োয়োম্মেরই 
একপ্রট প্রভ্োর্শোলী অংশ “র্োংলোম্মদম্মশর রোজনীপ্রের িোলপ্রিত্র” নোম্ম র এই প্রথপ্রসসপ্রট লুম্মফ 
মনয়। জো োয়োম্মের প্রভ্োর্শোলী মনেো প্র প্রিয়ো র্যপ্রক্তত্ব  ীর কোম্মশ  আলী এ প্রনম্ময় েোর 
স  নোম্মদর সম্মে  েপ্রর্প্রন য় কম্মরন। প্রেপ্রন েোম্মদর স থধন মপম্ময় এ র্যোপোম্মর আম্মরো 
একপ্রট নেুন প্রথপ্রসস দেপ্ররর দোপ্রয়ত্ব মদন জো োয়োম্মে েোরই অনুর্ে একপ্রট গ্রুপম্মক। েোরো 
একপ্রট র্যোপকপ্রভ্প্রিক প্রথপ্রসস দেপ্রর কম্মর মদখোম্মল  ীর কোম্মশ  আলী প্রথপ্রসসম্মক ‘সো আপ’ 
করম্মে র্ম্মলন। পম্মর একপ্রট মর্োলম্মটপ্রর্ল দর্ঠম্মক এই প্রথপ্রসসপ্রট পোওয়োর পম্ময়ে প্রহম্মসম্মর্ 
উপস্থোপন করো হয়। 

সূত্রপ্রট জোনোয়, এই মর্োলম্মটপ্রর্ল দর্ঠম্মক  ীর কোম্মশ  আলী েোড়োও জো োয়োম্মের প্রসপ্রনয়র 
সহকোরী মসম্মেটোপ্রর মজনোম্মরল ও েোত্রপ্রশপ্রর্ম্মরর সোম্মর্ক সভ্োপপ্রে  ুহোম্মদ কো োরুজ্জো োন, 
সহকোরী মসম্মেটোপ্রর মজনোম্মরল র্যোপ্ররস্টোর আর্দুর রোজ্জোক, সোম্মর্ক সপ্রির্ শোহ আর্দুল 
হোন্নোন এর্ং েোত্রপ্রশপ্রর্ম্মরর সোম্মর্ক মর্শ কম্ময়কজন সভ্োপপ্রে উপপ্রস্থে প্রেম্মলন। দর্ঠম্মকর 
এই খর্র জো োয়োম্মের আপ্র র  োওলোনো  প্রেউর রহ োন প্রনজো ী জোনম্মে মপম্মর  ীর কোম্মশ  
আলী ও  ুহোম্মদ কো োরুজ্জো োম্মনর কোম্মে দকপ্রফয়ে েলর্ কম্মরন র্ম্মল সূত্রপ্রট প্রনপ্রিে কম্মর।  

 োওলোনো প্রনজো ী েোম্মদর র্ম্মলন, কোর অনু প্রে প্রনম্ময় এ র্রম্মনর একপ্রট কোজ করোর 
উম্মদযোর্ মনওয়ো হম্মলো? প্রনজো ী েোত্রপ্রশপ্রর্ম্মরর মনেোম্মদর এই র্ম্মল মর্োেোন ময,  ীর কোম্মশ  
আলী ও  ুহোম্মদ কো োরুজ্জো োন সুম্মযোর্সন্ধোনী। েোম্মদর কথোয় কোন নো মদওয়োর পরো শধ 
মদন প্রেপ্রন। প্রনজো ীর এই কথোর জর্োর্ মদন েোত্রপ্রশপ্রর্ম্মরর ক’জন সোম্মর্ক সভ্োপপ্রে। 
েোরো প্রনজো ীম্মক র্ম্মলন, েোরো সুম্মযোর্-সন্ধোনী হম্মল েোম্মদর জো োয়োম্মের মনেৃম্মত্ব রোখো 
হম্মলো মকন? এর উির আর প্রনজো ী প্রদম্মে পোম্মরনপ্রন র্ম্মল জোনো যোয়। 

মর্োলম্মটপ্রর্ল দর্ঠম্মক ময পোওয়োর পম্ময়েপ্রট উপস্থোপন করো হয়, েোম্মে  ুসপ্রল  মদশগুম্মলোর 
রোজননপ্রেক পপ্ররপ্রস্থপ্রে প্রর্ম্মিষণ কম্মর র্লো হয়, ‘সোম্প্রপ্রেক র্েরগুম্মলোম্মে মকোম্মনো  ুসপ্রল  
মদম্মশই সংসদ প্রনর্ধোিম্মন ইসলো ী দলগুম্মলো সরকোর র্ঠম্মনর  ম্মেো প্রম্ময়োজনীয়সংখযক আসন 
লোভ্ করম্মে পোম্মরপ্রন। র্রং মদখো যোয় েোম্মদর প্রোপয মভ্োম্মটর সংখযো ে োন্বম্ময় কম্ম  আসম্মে।’ 
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ওই পোওয়োর পম্ময়ম্মে র্োংলোম্মদম্মশর ইসলো ী রোজননপ্রেক দলগুম্মলোর ভ্প্রর্ষযৎ প্রনম্ময় উপস্থোপন 
করো র্ক্তম্মর্য র্লো হয়, ‘র্োংলোম্মদম্মশর র্ে প্রেন-িোর দশম্মকর ইসলো ী রোজনীপ্রে প্রেযোপ্রশে 
সুফল র্ম্ময় আনম্মে পোম্মরপ্রন। মসকুযলোর আওয়ো ী লীর্, জোেীয়েোর্োদী প্রর্এনপ্রপ ও 
সুপ্রর্র্োর্োদী জোেীয় পোপ্রটধ রু্ম্মর-প্রফম্মর প্রর্প্রভ্ন্ন ম য়োম্মদ রোষ্ট্রীয় ক্ষ েোয় প্রেল। ইসলো ী 
দলগুম্মলোর  ম্মর্য জো োয়োম্মে ইসলো ী েোড়ো অনয দলগুম্মলোর সোংর্ঠপ্রনক ও জনপ্রভ্প্রি উম্মেখ 
করোর  ম্মেো নয়। প্রকন্তু েো সম্মেও জো োয়োে প্রনর্ধোিনী মদৌম্মড় প্রপপ্রেম্ময় রম্ময়ম্মে।  

র্োস্তর্েো এ ন দোাঁপ্রড়ম্ময়ম্মে, সেেোর সুনো  থোকো সম্মেও র্েধ োন মনেৃত্ব প্রনম্ময় জো োয়োম্মের 
পম্মক্ষ ভ্প্রর্ষযম্মে এককভ্োম্মর্ সরকোর র্ঠম্মনর  ম্মেো জনপ্রপ্রয়েো অজধন করো আম্মদৌ সম্ভর্ 
নয় র্ম্মল মকউ মকউ অপ্রভ্ ে প্রকোশ কম্মরন। পোওয়োর পম্ময়ম্মে জো োয়োম্মে মর্শ কম্ময়কপ্রট 
সী োর্দ্ধেোর কথো েুম্মল র্রো হয়। র্লো হয়: 

এক, একোির সোম্মলর  ুপ্রক্তযুম্মদ্ধর প্রর্ম্মরোপ্রর্েো করোয় জো োয়োম্মের প্রথ  সোপ্ররর র্েধ োন 
মনেৃম্মত্বর প্রর্রুম্মদ্ধ প্রর্রূপ প্রিোরণো থোকোয় সর্ধজনগ্রোহয জোেীয়প্রভ্প্রিক ইম্ম জ দেপ্রর 
েোম্মদর পম্মক্ষ কপ্রঠন হম্ময় পম্মড়ম্মে। প্রোয় িোর দশক জো োয়োম্মের প্রর্রুম্মদ্ধ এই প্রিোরণো 
র্ন্ধ প্রেল। প্রকন্তু র্েধ োম্মন েো আর্োর শুরু হম্ময়ম্মে। এম্মে েরুণ প্রজম্মের  ম্মর্য 
জো োয়োম্মের র্যোপোম্মর একপ্রট প্রর্রূপ প্রভ্োর্ পম্মড়ম্মে। র্েধ োম্মন যুদ্ধোপরোর্ী প্রর্ষয়প্রট 
সো ম্মন িম্মল আসোয় এপ্রট আম্মরো জপ্রটল আকোর র্োরণ কম্মরম্মে। এ েোর্স্থোয় 
জো োয়োম্মের রোজননপ্রেক ইম্ম জ পুনরুদ্ধোর র্ো রৃ্প্রদ্ধ করো অেযন্ত কপ্রঠন হম্মর্।  

দুই, দলপ্রটর শীষধ পযধোম্ময়র মনেৃম্মত্ব রম্ময়ম্মে দুর্ধলেো। েোম্মদর মকউ মকউ রৃ্দ্ধ ও অসুস্থ 
হম্ময় পম্মড়ম্মেন। নেুন উদযম্ম  দলম্মক এপ্রর্ম্ময় মনওয়োর সো থধয েোম্মদর মনই।  

প্রেন, জো োয়োম্মের পপ্ররম্মর্শ রুদ্ধিোর (ম্মরপ্রজম্ম ম্মেি) র্রম্মনর। এ জনয ইসলো ী 
 ূলযম্মর্োর্সম্পন্ন উদোরননপ্রেক র্যপ্রক্তরো এই দম্মল প্রম্মর্শ করম্মে পোম্মর নো। দলপ্রটম্মে 
সৎ  োনুম্মষর অভ্োর্ নো হম্মলও মদশ পপ্ররিোলনোয় মনেৃত্ব মদওয়োর  ম্মেো উপযুক্ত ও 
দক্ষ মলোম্মকর অভ্োর্ রম্ময়ম্মে। জো োয়োম্মের র্োইম্মর মযসর্ সৎ ও দক্ষ মলোক রম্ময়ম্মে, 
েোরো ময মকোম্মনো পযধোম্ময় জো োয়োম্মে মযোর্ প্রদম্মে উৎসোহম্মর্োর্ কম্মর নো।  

িোর, জো োয়োম্মের প্রর্রুম্মদ্ধ মনপ্রের্োিক প্রিোর-প্রিোরণো র্েধ োম্মন আম্মর্র েুলনোয় অম্মনক 
মর্ম্মড় মর্ম্মে। এম্মে মভ্োটোম্মরর  ম্মর্য প্রর্রূপ প্রভ্োর্ পম্মড়ম্মে।  

পোাঁি, রোষ্ট্র পপ্ররিোলনোর মক্ষম্মত্র জো োয়োম্মের র্েধ োন মনেৃম্মত্বর  ম্মর্য আরু্প্রনক র্যোন-র্োরণোর 
অভ্োর্ রম্ময়ম্মে। স সযোসংকুল র্োংলোম্মদম্মশর মর্শপ্রকেু ম ৌপ্রলক স সযো রম্ময়ম্মে। সর্ 
দলই এসর্ প্রর্ষম্ময় মকোম্মনো নো মকোম্মনো র্ক্তর্য প্রদম্ময় থোম্মক। এসর্ স সযোর 
অগ্রোপ্রর্কোর প্রনণধয় কম্মর জো োয়োে উি  প্রর্কল্প মকোম্মনো স োর্োম্মনর প্রদকপ্রনম্মদধশনো 
জোপ্রের সো ম্মন মপশ করম্মে পোম্মরপ্রন। আওয়ো ী লীর্, প্রর্এনপ্রপ ও জোেীয় পোপ্রটধর 
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অসৎ মনেৃম্মত্বর প্রর্কল্প প্রহম্মসম্মর্ জো োয়োম্মের মনেোরো েোম্মদর দলম্মক জোপ্রের সো ম্মন 
েুম্মল র্রম্মে পোম্মরনপ্রন।  

েয়, মভ্োম্মটর রোজনীপ্রেম্মে র্েধ োম্মন ময মকৌশল মনওয়ো হয়, েো প্রনম্মে জো োয়োম্মের মর্শ 
সী োর্দ্ধেো রম্ময়ম্মে।  

সোে, জো োয়োে নেুন প্রজম্মের প্রিন্তো-ম্মিেনোর আম্মলোম্মক প্রনম্মজম্মদর উপস্থোপন করম্মে 
র্যথধ হম্ময়ম্মে। নেুন প্রজম্মের মভ্োটোরম্মদর কোম্মে প্রনম্মজম্মদর ক ধসূপ্রি উপস্থোপম্মনর 
জনয ময র্রম্মনর আরু্প্রনক পপ্ররভ্োষো র্যর্হোর করো প্রম্ময়োজন, েো র্যর্হোম্মর 
জো োয়োম্মের র্যথধেো রম্ময়ম্মে।  

আট, নীপ্রে ও আদম্মশধর সম্মে আপস নো কম্মরও মকৌশলর্ে কোরম্মণ উদোরনীপ্রে অনুসরণ 
কম্মর স থধম্মনর পপ্ররপ্রর্ রৃ্প্রদ্ধর দৃপ্রষ্টভ্প্রে জো োয়োম্মের মনই। 

নয়, র্েধ োম্মন প্রর্এনপ্রপর ভ্েুর অর্স্থোর কোরম্মণ জোেীয়েোর্োদী ও ইসলো ী শপ্রক্তর ঐকয 
ভ্প্রর্ষযম্মে কেটো কোযধকর হম্মর্ েো র্লো কপ্রঠন। 

এ প্রন এক পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে প্রর্কল্প রোজনীপ্রের সন্ধোম্মনর জনয  ে প্রকোশ করো হয় পোওয়োর 
পম্ময়ে উপস্থোপনোয়। এম্মে র্লো হয়, দীর্ধ প্রোয় ৫০ র্ের জো োয়োে র্োংলোম্মদম্মশর  োপ্রটম্মে 
কোজ কম্মর র্যোপক সোংর্ঠপ্রনক প্রভ্প্রি অজধন করম্মলও মভ্োটোরম্মদর  ম্মর্য উম্মেখম্মযোর্য 
স থধন দেপ্রর করম্মে পোম্মরপ্রন। প্রর্এনপ্রপও এম্মক্ষম্মত্র র্যথধেোর পপ্ররিয় প্রদম্ময়ম্মে। এ জনয 
জনর্ণ আওয়ো ী লীম্মর্র প্রর্পরীম্মে প্রর্এনপ্রপ ও জো োয়োম্মের প্রর্কল্প রোজননপ্রেক শপ্রক্ত 
মদখম্মে িোয়।প্রস্তোপ্রর্ে এই দলপ্রট মক ন হম্মর্ েোরও একটো প্রিত্র অঙ্কন করো হম্ময়ম্মে 
পোওয়োর পম্ময়ম্মে। এম্মে র্লো হয়, দলপ্রট ইসলো ী  ূলযম্মর্োম্মর্ প্রর্েোসী র্ম্মল মর্োষণো মদম্মর্। 
েম্মর্ ‘ইসলো ী রোষ্ট্র’ র্ো ‘শপ্ররয়োহ আইন’ িোলু করোর  ম্মেো হোিধ লোইন অনুসরণ করম্মর্ 
নো। এপ্রট মকোম্মনো মরপ্রজম্ম ম্মেি র্ো কযোিোরপ্রভ্প্রিক দল হম্মর্ নো। এই দম্মলর নো করম্মণ 
মকোম্মনো ইসলো ী শব্দ র্ো পপ্ররভ্োষো র্যর্হোর করো প্রঠক হম্মর্ নো। প্রকৃে অম্মথধ র্ণেোপ্রিক 
রীপ্রেনীপ্রে অনুসরণ কম্মর েৃণ ূল মথম্মক নেুন মনেৃত্ব র্োেোই করম্মে হম্মর্। এই দলম্মক 
পোিোম্মেযর র্োাঁম্মি অেযন্ত সুশৃঙ্খল একপ্রট রোজননপ্রেক প্রপ্রেিোন প্রহম্মসম্মর্ র্ম্মড় মেোলো যোয়।  

উম্মেখয, আন্তজধোপ্রেক অেন েোড়োও র্োংলোম্মদম্মশই নো  পপ্ররর্েধন কম্মর জো োয়োম্মের অে 
প্রপ্রেিোনগুম্মলো কোজ করম্মে। স্বোর্ীনেোর পর ১৯৭৭ সোম্মলর ৬ মফব্রুয়োপ্রর ইসলো ী 
েোত্রসংর্ নো  পপ্ররর্েধন কম্মর ইসলো ী েোত্রপ্রশপ্রর্র নোম্ম  কোজ কম্মর আসম্মে। জো োয়োেও 
 োওলোনো আর্দুর রহীম্ম র মনেৃম্মত্ব ইসলো ী মিম্ম োম্মেপ্রটক লীর্ নোম্ম  কোজ কম্মরম্মে 
১৯৭৯ সোল পযধন্ত। 

 



 

 

 

 

রোজননপ্রেক সংস্কোর মকৌশল 
 

 

রোষ্ট্র র্ঠন ও পপ্ররিোলনোর ইপ্রেহোস সুদীর্ধ হম্মলও রোজননপ্রেক দম্মলর ইপ্রেহোস খুর্ দীর্ধ 
নয়।  োত্র অষ্টোদশ শেম্মক ইউম্মরোপ ও আম্ম প্ররকোয় রোজননপ্রেক দল র্ঠম্মনর সূিনো 
হয়। সপ্তদশ শেম্মক রৃ্ম্মটম্মন হুইর্ ও মটোপ্রর পোপ্রটধ জে হম্মলও মসগুম্মলোর মে ন 
প্রোপ্রেিোপ্রনক অর্য়র্ প্রেল নো। রৃ্ম্মটম্মনর র্ড় র্ড় ভূ্স্বো ী ও র্যর্সোয়ীরো প্রনম্মজম্মদর স্বোথধ 
রক্ষোম্মথধ ময মর্োিী র্ম্মড় েুম্মলপ্রেল েোরোই পোলধোম্ম ম্মে হুইর্ ও মটোপ্রর পোপ্রট প্রহম্মসম্মর্ 
ভূ্প্র কো পোলন কম্মর। এ স য় র্ণেোপ্রিক সংসৃ্কপ্রেও মে ন প্রর্কপ্রশে হয়প্রন। 
মভ্োটোপ্রর্কোর সীপ্র ে প্রেল উচ্চপ্রর্ি মশ্রণীর  ম্মর্য। র্ণেোপ্রিক প্রপ্রেয়ো প্রোপ্রেিোপ্রনক রূপ 
পোর্োর সোম্মথ সোম্মথ রোজননপ্রেক দলগুম্মলোও ে োন্বম্ময় সুশৃংখলভ্োম্মর্ র্ম্মড় উঠম্মে থোম্মক। 
সযোর রর্োটধ প্রফম্মলর মনেৃম্মত্ব রৃ্ম্মটম্মন ১৮৩০ সোম্মল প্রথ  কনজোরম্মভ্প্রটভ্ পোপ্রটধ ক্ষ েোয় 
আম্মস। পুম্মরো অষ্টোদশ শেক জুম্মড় কনজোরম্মভ্প্রটভ্ পোপ্রটধ ও প্রলর্োম্মরল পোপ্রটধর  ম্মর্য 
ক্ষ েোর লড়োই িম্মল। ১৯২০ সোম্মল প্রদম্মক প্রলর্োম্মরল পোপ্রটধ ক্ষপ্রয়ঞু্চ হম্ময় পড়ম্মল মলর্োর 
পোপ্রটধর প্রর্কোশ র্ম্মট। 

আম্ম প্ররকোর প্রথ  মপ্রপ্রসম্মিে জজধ ওয়োপ্রশংটন রোজননপ্রেক দল র্ঠম্মনর প্রর্ম্মরোর্ী প্রেম্মলন। 
সপ্তদশ শেম্মকর মশষপ্রদম্মক যুক্তরোম্মষ্ট্রর রোজনীপ্রেম্মে রোষ্ট্র পপ্ররিোলনোর প্রর্প্রভ্ন্ন ইসুযম্মে 
প্রর্েকধ মদখো মদয়। এর ফলশ্রুপ্রেম্মে দু’ম্মটো রোজননপ্রেক দম্মলর উদ্ভর্ হয়: (১) উিরোঞ্চম্মলর 
মনেো হযোপ্র লটম্মনর মনেৃম্মত্ব মফিোম্মরপ্রলস্ট পোপ্রটধ, এরো শপ্রক্তশোলী মফিোম্মরল/ম্মকন্দ্রীয় 
সরকোম্মরর প্রর্ক্তো ও আন্তজধোপ্রেক নীপ্রের মক্ষম্মত্র রৃ্ম্মটম্মনর স থধক; (২) দপ্রক্ষণোঞ্চম্মলর 
মনেো মজফোরসম্মনর মনেৃম্মত্ব র্প্রঠে হয় প্ররপোর্প্রলকোন পোপ্রটধ। এরো দুর্ধল 

 
* ২০০৮ িাকি জাোয়াকতর িংস্কারপন্থীকদর েকযয ঢাোয় অনুসিত এেসট দবিকে পাওয়ারপকয়ি 
মপ্রকজকিশকনর োযযকে িংস্কার প্রস্তাব সনকয় আকিাচনা হয়, র্া পূবযবতযী প্রসতকবদনসটকত বিা হকয়কি। 
ওই দবিকে এই েী-মনাট মপপারসট সিকিা আকিাচনার মেন্দ্রসবনু্দ। 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

মফিোম্মরল/ম্মকন্দ্রীয় সরকোম্মরর পক্ষপোপ্রে এর্ং আন্তজধোপ্রেক নীপ্রের মক্ষম্মত্র ফ্রোম্মের 
স থধক।  

এপ্রশয়োর  ুসপ্রল  মদশগুম্মলোম্মে রোজননপ্রেক দলগুম্মলোর অভু্যদয় র্ম্মট প্রর্োনে 
উপপ্রনম্মর্প্রশক শপ্রক্তর প্রর্রুম্মদ্ধ লড়োইম্ময়র জনয সংর্র্দ্ধ শপ্রক্ত প্রহম্মসম্মর্। এম্মদর অপ্রর্কোংশ 
মনেোই আর্োর পোিোেয দশধম্মন প্রশপ্রক্ষে প্রেল; েম্মর্ েোরো রোজননপ্রেক সুপ্রর্র্োর জনয 
 ুসপ্রল  জোেীয়েোর্োদী মিেনোম্মক কোম্মজ লোর্োন। অর্শয মকোম্মনো মকোম্মনো মদম্মশ ইসলো ী 
আদশধম্মক র্োরণ কম্মরই শুরু মথম্মক উপপ্রনম্মর্শ প্রর্ম্মরোর্ী আম্মদোলম্মনর সূিনো কম্মরন। 
লক্ষণীয় ময, প্রোয় প্রপ্রেপ্রট  ুসপ্রল  মদম্মশই স্বোর্ীনেো পরর্েধীকোম্মল ইসলো ী আদশধপ্রভ্প্রিক 
রোজননপ্রেক দল র্ম্মড় উম্মঠ। প্রকন্তু এ সকল দম্মলর রোজননপ্রেক শপ্রক্ত  

অজধম্মন যম্মথষ্ট স য় মলম্মর্ম্মে এর্ং েোম্মদরম্মক র্হু কোঠখড় মপোহোম্মে হম্ময়ম্মে। দস্বরশোসক 
ও সো প্ররক শোসকম্মদর আ ম্মল ইসলো ী দলগুম্মলো র্হু প্রনযধোেন ও প্রনপ্রষদ্ধ হওয়োর প্রশকোর 
হয়। 

সোম্প্রপ্রেককোম্মল প্রর্প্রভ্ন্ন মদম্মশর প্রনর্ধোিনী ফলোফল 

২০০৮ সোম্মলর প্রথ োম্মর্ধ পোপ্রকস্তোন ও  োলম্ময়প্রশয়োর সংসদ প্রনর্ধোিম্মন ইসলো ী দলগুম্মলো 
হেোশোর্যঞ্জক মভ্োট মপম্মল একজন প্রর্ম্মিষক  ন্তর্য কম্মরন ময, এপ্রশয়োর মকোম্মনো  ুসপ্রল  
মদম্মশ প্রনর্ধোিম্মন জয়লোভ্ করম্মে হম্মল ইসলো ী এম্মজন্ডোম্মক মর্োপন রোখম্মে হম্মর্।  

 োলম্ময়প্রশয়োয় সংসদ প্রনর্ধোিন অনুপ্রিে হয় ২০০৮ সোম্মলর  োিধ  োম্মস। এম্মে ইসলো ী দল 
‘পোপ্রটধ ইসলো -ম্মস- োলম্ময়প্রশয়ো’ (পোস)-র আসন সংখযো ৬ মথম্মক ২৩প্রটম্মে রৃ্প্রদ্ধ পোয়। 
অপরপ্রদম্মক ক্ষ েোসীন  হোম্মজোম্মটর আসন সংখযো মর্শ কম্ম  যোয়। ১৯৬৯ সোম্মলর পর 
দলপ্রটর এরূপ প্রর্পযধয় আর র্ম্মটপ্রন।  হোম্মজোট মনেো প্রর্োন িী আর্দুেোহ র্োদোওয়ী 
প্রনর্ধোিনী প্রিোরণোয় ইসলো ী উম্মোহর ঐম্মকযর আহ্বোন জোনোন। পক্ষোন্তম্মর পোস মনেোরো 
অেীম্মের  ে ‘ইসলো ী রোষ্ট্র’ প্রপ্রেিোর মিোর্োন নো প্রদম্ময় ‘স্বচ্ছ সরকোর ও সো োপ্রজক 
নযোয়প্রর্িোর’ প্রপ্রেিোর কথো মজোর প্রদম্ময় উম্মেখ কম্মরন। পোস মনেৃরৃ্দ আম্মরো একর্োপ 
এপ্রর্ম্ময় প্রথ র্োম্মরর  ে নোরীম্মদর প্রহযোর্ র্োর্যেো ূলক করোর প্রপ্রেশ্রুপ্রে মথম্মক সম্মর 
আম্মসন এর্ং দলপ্রট প্রথ র্োম্মরর  ে প্রনর্ধোিম্মন অ ুসপ্রল  ও নোরীম্মদর প্রোথধী প্রহম্মসম্মর্ 
 ম্মনোনয়ন মদয়।  

২০০৮ সোম্মলর মফব্রুয়োপ্ররম্মে পোপ্রকস্তোম্মন অনুপ্রিে সোর্োরণ প্রনর্ধোিম্মনর ফলোফল সম্পম্মকধ 
পোিোেয প্রর্ম্মিষকরো  ন্তর্য কম্মরন ময, এ প্রনর্ধোিম্মন পোরম্মভ্জ ম োশোররম্মফর ভ্রোিুপ্রর্ 
হম্মলও প্রকৃেপম্মক্ষ ভ্রোিুপ্রর্ হম্ময়ম্মে ইসলো পিীম্মদর। েোম্মদর  ম্মে, আল-কোম্ময়দো ও 
েোম্মলর্োনম্মদর সোম্মথ সম্পকধযুক্ত ইসলো ী দলগুম্মলো ইম্মেোপূম্মর্ধর প্রনর্ধোিম্মন মযখোম্মন ১১ 
শেোংশ মভ্োট মপম্ময়প্রেল, এর্োম্মরর প্রনর্ধোিম্মন েো কম্ম  প্রর্ম্ময় ৩ শেোংম্মশ মনম্ম  আম্মস। এর 



 রাজননসতে িংস্কার মেৌশি 

আম্মর্ উির-পূর্ধ সী োন্ত প্রম্মদম্মশ ইসলো ী মজোম্মটর সরকোর প্রেল। ২০০৮ এর প্রনর্ধোিম্মন 
মসপ্রট দখল কম্মর মনয় মসকুযলোর নযোশনোল আওয়ো ী পোপ্রটধ। ২০০১ সোম্মল র্োংলোম্মদম্মশর 
সোর্োরণ প্রনর্ধোিম্মন মযখোম্মন ইসলো ী দলগুম্মলোর আসন সংখযো প্রেল ২০প্রটর উপম্মর এর্ং 
মজোট সরকোম্মর েোম্মদর ২ জন  িীও প্রেল। ২০০৮ এর প্রনর্ধোিম্মন পোলধোম্ম ম্মে েোম্মদর 
আসন সংখযো মনম্ম  এম্মসম্মে  োত্র ২প্রটম্মে। 

লক্ষযণীয় প্রর্ষয় হম্মলো, সোম্প্রপ্রেক র্েরগুম্মলোম্মে মকোম্মনো  ুসপ্রল  মদম্মশই পোলধোম্ম ে 
প্রনর্ধোিম্মন ইসলো ী দলগুম্মলো সরকোর র্ঠম্মনর  ে প্রম্ময়োজনীয় সংখযক আসন লোভ্ করম্মে 
পোম্মরপ্রন। র্রং মদখো যোয়, েোম্মদর প্রোপ্ত মভ্োম্মটর সংখযো ে োন্বম্ময় কম্ম  আসম্মে। 
 োলম্ময়প্রশয়োয় সংসদ প্রনর্ধোিন ইসলো ী দলগুম্মলো কখম্মনোই ১১ শেোংম্মশর মর্প্রশ মভ্োট 
পোয়প্রন। একইভ্োম্মর্ ইম্মদোম্মনপ্রশয়োয় ইসলো ী দলগুম্মলো সর্োই প্র ম্মল কখম্মনোই ১৭ 
শেোংম্মশর মর্প্রশ মভ্োট পোয়প্রন। র্োংলোম্মদম্মশর ইসলো ী দলগুম্মলো নব্বই দশম্মক ১১-১২ 
শেোংশ মভ্োট মপম্মলও সোম্প্রপ্রেককোম্মল েো ৩-৪ শেোংম্মশ মনম্ম  এম্মসম্মে। আফর্োপ্রনস্তোম্মন 
েোম্মলর্োন স থধকরো  োত্র ১১ শেোংশ মভ্োট মপম্ময়ম্মে। অর্শয সরকোর প্রনয়প্রিে এ প্রনর্ধোিন 
কেটো অর্োর্ ও প্রনরম্মপক্ষ প্রেল, মস প্রশ্ন রম্ময়ম্মে। 

কম্ময়ক র্ের আম্মর্ পোিোেয প্রর্ম্মিষকরো  ন্তর্য কম্মরপ্রেম্মলন, ইরোম্মন সরকোর  ম্মনোনীে 
প্রোথধীরো প্রনর্ধোিম্মন প্রপ্রেিপ্রন্দ্বেো কম্মর র্ম্মল মভ্োটোররো মভ্োটম্মকম্মন্দ্র মযম্মে মে ন আগ্রহী হয় 
নো। ময ন, নব্বই দশম্মকর মশষপ্রদম্মক প্রনর্ধোিম্মন  োত্র ৪৬ শেোংশ মভ্োটোর মভ্োট মদয় 
এর্ং এম্মে শহুম্মর মভ্োটোর প্রেল  োত্র ৩০ শেোংশ। মেহরোম্মন এই হোর প্রেল  োত্র ১৯ 
শেোংশ। প্রকন্তু সোম্প্রপ্রেককোম্মল ইরোম্মন অনুপ্রিে মপ্রপ্রসম্মিে প্রনর্ধোিন ও েোর ফলোফল 
প্রনম্ময় প্রর্ম্মদশী ষড়যি এ ন ভ্য়োর্হ অপ্রভ্জ্ঞেোর জে মদয় যো প্রর্েম্মক হের্োক কম্মর 
প্রদম্ময়ম্মে। এর্োম্মরর প্রনর্ধোিম্মন মভ্োটোরম্মদর উপপ্রস্থপ্রে ৮৫ শেোংম্মশর মর্প্রশ হওয়ো এটোই 
ইপ্রেে মদয় ময, ইরোম্মনর প্রনর্ধোিনী র্যর্স্থোর প্রপ্রে জনর্ম্মণর আস্থো আম্মরো রৃ্প্রদ্ধ মপম্ময়ম্মে। 
আর এটোও ইপ্রেে মদয় ময,  ুসপ্রল  মদশগুম্মলোম্মে ভ্প্রর্ষযম্মে অনুপ্রিে প্রনর্ধোিনগুম্মলোম্মে 
পোিোেয ষড়যি ও প্র প্রিয়োর প্রিোর ণো মভ্োটোরম্মদর প্রর্ভ্রোন্ত করোর জনয সম্মিষ্ট থোকম্মর্। 
আশোর কথো ময, ইরোম্মন অনুপ্রিে এর্োম্মরর মপ্রপ্রসম্মিে প্রনর্ধোিন প্রনম্ময় পোিোেয ময মনোংরো 
মখলো মখম্মলম্মে েো রু্ম্ম রোং হম্ময়ম্মে এর্ং আহম্ম দী মনজোদ ও ইরোম্মনর ইসলো ী সরকোম্মরর 
প্রপ্রে  ুসপ্রল  মদশগুম্মলোর স থধনম্মক দৃঢ়ের কম্মরম্মে। 

২০০৮ সোম্মলর নম্মভ্ম্বম্মর জিধোম্মন অনুপ্রিে প্রনর্ধোিম্মন ইসলোপ্র ক এযোকশন ফ্রে এর প্রোপ্ত 
মভ্োম্মটর সংখযো িোর র্ের আম্মর্র ১৫ শেোংশ মথম্মক হ্রোস মপম্ময় ৫ শেোংম্মশ মনম্ম  আম্মস। 
েোরো পূম্মর্ধকোর ১৭প্রট আসম্মনর স্থম্মল  োত্র ৬প্রট আসন পোয়। 

পযোম্মলস্টোইম্মনর র্োজোয় হো োম্মসর জনপ্রপ্রয়েো এম্মকর্োম্মর েুম্মে। এেদসম্মত্বও েোরো ২০০৬ 
সোম্মল অনুপ্রিে প্রনর্ধোিম্মন মভ্োট মপম্ময়ম্মে ৪৬ শেোংশ। েুরম্মস্ক ইসলো পিী এম্মক পোপ্রটধ 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

২০০৭ সোম্মল অনুপ্রিে প্রনর্ধোিম্মন মভ্োট মপম্ময়ম্মে স্মরণকোম্মলর সম্মব্বধোচ্চ ৪৪ শেোংশ। অর্শয 
েোরো প্রনর্ধোিনী প্রিোর ণোয় ইসলো ী রোম্মষ্ট্রর কথো নো র্ম্মল সংপ্রর্র্োম্মন র্প্রণধে মসকুযলোর নীপ্রে 
অনুসরম্মণর প্রপ্রেশ্রুপ্রে মদয়। েুরম্মস্কর মদখোম্মদপ্রখ  রম্মক্কোম্মে র্প্রঠে হয় পোপ্রটধ অর্ জোপ্রস্টস 
এন্ড মিম্মভ্লপম্ম ে। েোরো েুরম্মস্কর এম্মক পোপ্রটধর প্রর্ম্মশষজ্ঞ পরো শধও গ্রহণ কম্মর। 
এেদসম্মত্বও দলপ্রট প্রনর্ধোিম্মন  োত্র ১০ শেোংশ মভ্োট পোয়। 

আলম্মজপ্ররয়োয় দু’প্রট ইসলো ী দল ২০০৭ অনুপ্রিে প্রনর্ধোিম্মন মভ্োট মপম্ময়ম্মে  োত্র ১২ ভ্োর্। 
ইম্ময়ম্ম ম্মন র্ে ২০ র্ের র্ম্মর প্রনর্ধোিন হম্মচ্ছ। মসখোনকোর ইসলো ী দলগুম্মলো সম্মর্ধোচ্চ ২৫ 
ভ্োর্ মভ্োট পোয়। ২০০৩ সোম্মলর প্রনর্ধোিম্মন েো আর্োর ২২ ভ্োম্মর্ মনম্ম  আম্মস। 

কুম্ময়ম্মে ম োটো ুপ্রট সুিু প্রনর্ধোিম্মনর সংসৃ্কপ্রে র্ম্মড় উম্মঠম্মে। ২০০৬ সোম্মল অনুপ্রিে প্রনর্ধোিম্মন 
মসখোনকোর ইসলো ী দলগুম্মলো সম্মর্ধোচ্চ ২৭ ভ্োর্ মভ্োট এর্ং ৫০ আসম্মনর পোলধোম্ম ম্মে 
১৭প্রট আসন পোয়। মলর্োনম্মন ২০০৫ অনুপ্রিে প্রনর্ধোিম্মন দু’প্রট ইসলো ী দল সপ্রম্মপ্রলেভ্োম্মর্ 
২১ ভ্োর্ মভ্োট এর্ং ৯২ আসম্মনর পোলধোম্ম ম্মে ২৮প্রট আসন পোয়।  

সম্প্রপ্রে মলর্োনম্মন অনুপ্রিে পোলধোম্ম ে প্রনর্ধোিন ও েোর ফলোফল প্রনম্ময় পোিোেয ষড়যি ও 
প্র প্রিয়োর প্রিোর ণো মর্শ লক্ষযণীয়। আশো করো প্রর্ম্ময়প্রেল ময, মহজরু্েোহর মনেৃত্বোর্ীন মজোট 
জয়লোভ্ করম্মর্। প্রকন্তু  োপ্রকধনপিী মসকুযলোর মজোম্মটর জয়লোভ্ হেোশোর জে প্রদম্ময়ম্মে। 
েম্মর্ এটোও প্রশক্ষনীয় ময, পোিোম্মেযর ষড়যি ও মদশীয় দোলোলম্মদর কোরম্মণ প্রনর্ধোিন 
কোংপ্রখে লম্মক্ষয মপৌেম্মে পোরম্মে নো। 

উম্মেপ্রখে েথযগুম্মলো মথম্মক প্রেীয় োন হয়, মকোম্মনো  ুসপ্রল  মদম্মশই ইসলো ী রোজননপ্রেক 
দলগুম্মলো সরকোর র্ঠম্মনর  ে ভ্োম্মলো ফল লোভ্ করম্মে পোরম্মে নো। এর কোরণ র্ম্মর্ষণো 
ও অনুসন্ধোম্মনর দোপ্রর্ রোম্মখ। েুরম্মস্কর মপ্রপ্রসম্মিে আর্দুেোহ গুম্মলর  ন্তর্য: “অপ্রর্কোংশ 
 ুসল োন মসকুযলোর রোষ্ট্রকোঠোম্ম োম্মে ইসলো ী স োম্মজ র্োস করম্মে িোয়।” 

েুরস্ক 

ইপ্রেহোস সোক্ষয মদয়, দীর্ধকোল যোর্ৎ আরর্ ও েুকধী শোসকরো পোরস্পপ্ররক সহ প্র ধেোর 
প্রভ্প্রিম্মে  ুসপ্রল  প্রখলোফম্মের দোপ্রয়ত্ব পোলন কম্মরম্মে। েুকধী খপ্রলফোর দরর্োম্মর অম্মনক 
আরর্ আম্মল  ও পপ্রণ্ডেম্মদর প্রোর্োনয প্রেল; েোম্মদর  ম্মর্য প্রর্ম্মশষ মকোম্মনো প্রর্ম্মরোর্ র্ো 
হীন নযেো পপ্ররলপ্রক্ষে হয়প্রন। ইউম্মরোম্মপর প্রিস্টোন ও ইহুদী রু্প্রদ্ধজীর্ীরো অেযন্ত 
সুম্মকৌশম্মল আরর্ ও েুকধী  ুসল োনম্মদর  ম্মর্য জোেীয়েোর্োদ ও সোম্প্রদোপ্রয়কেোর প্রর্ষর্োষ্প 
অনুপ্রম্মর্শ কপ্ররম্ময় মদয়। প্রোিয ইপ্রেহোস প্রর্শোরদ র্োনধোিধ লুইস প্রলম্মখম্মেন, প্রেনজন 
ইউম্মরোপীয় ইহুদী েুকধীম্মদর  ম্মর্য জোেীয়েোর্োম্মদর র্যোন-র্োরণোর মলপ্রলহোন প্রশখো েপ্রড়ম্ময় 
প্রদম্ময়প্রেল। ইংম্মরজ ইহুদী আথধোর লু ম্মল মিপ্রভ্ি (১৮১১-১৮৩২) ইংলযোন্ড মথম্মক েুরম্মস্ক 
এম্মস Priliminary Discourses নোম্ম  একপ্রট র্ই প্রলম্মখন; এম্মে প্রেপ্রন েুকধী জোপ্রেম্মক 



 রাজননসতে িংস্কার মেৌশি 

আরর্ম্মদর মিম্ময় উন্নে ও স্বোর্ীনম্মিেো প্রহম্মসম্মর্ েুম্মল র্ম্মরন। র্ইপ্রট েরুণ েুকধীম্মদর  ম্মর্য 
সোড়ো জোর্োয়। র্ইপ্রট েুকধী ভ্োষোয় অনুর্োদ কম্মর েপ্রড়ম্ময় মদয়ো হয়। প্রিপ্রভ্ি প্রলয়ন মকোহন 
নোম্ম র আম্মরকজন ফরোসী ইহুদী ১৮৯৯ সোম্মল েুকধী জোেীয়েোর্োম্মদর পম্মক্ষ Generale 
a LHistoire de L’Asie নোম্ম  একপ্রট র্ই প্রলম্মখন। এম্মে প্রেপ্রন েুকধীম্মদর অেীে মর্ৌরর্ 
েুম্মল র্ম্মরন। র্ইপ্রট েুকধী ভ্োষোয় অনুর্োদ কম্মর অসংখয কপ্রপ প্রর্েরণ করো হয়। ‘ইয়ং 
েুকধ’ নোম্ম  খপ্রলফোর প্রর্ম্মরোর্ী একপ্রট গ্রুপম্মক কোম্মজ লোর্োম্মনো হয় এর্ং এম্মদর স থধকম্মদর 
প্রনম্ময় পযোপ্ররস ও প্র শম্মর একপ্রট সংর্ঠন র্ম্মড় মেোলো হয়। এরোই েুকধী জোেীয়েোর্োম্মদর 
পম্মক্ষ প্রিোর ণো িোলোম্মে থোম্মক। েৃেীয় ইহুদী র্যপ্রক্তপ্রট প্রেল হোম্মেরীয় আরপ্র প্রনয়ো  ভ্যোম্বোরী 
(১৮৩২-১৯১৮)। প্রেপ্রন েুকধী ভ্োষো, সোপ্রহেয ও জোেীয় ঐপ্রেহযম্মক মদশম্মপ্রম্ম র সোম্মথ 
সমৃ্পক্ত কম্মর েুম্মল র্ম্মরন। প্রেপ্রন স োম্মজর উাঁিুস্তম্মরর রোজনীপ্রেপ্রর্দ ও ক্ষ েোর্র র্যপ্রক্তম্মদর 
সোম্মথ র্ভ্ীর সম্পকধ র্ম্মড় েুলম্মে সক্ষ  হন এর্ং ে োন্বম্ময় েোম্মদরম্মক েুকধী 
জোেীয়েোর্োদী মিেনোয় উিুদ্ধ কম্মরন।  

প্রকৃেপম্মক্ষ ইহুদীম্মদর লক্ষয প্রেল েোম্মদর কোংপ্রখে ভূ্প্র  পযোম্মলস্টোইন পুনরুদ্ধোর করো। এ 
জনয েোম্মদর প্রোথপ্র ক মকৌশল প্রেল েুকধী প্রখলোফেম্মক ধ্বংস কম্মর প্রদম্ময় পযোম্মলস্টোইম্মনর 
প্রদম্মক অগ্রসর হওয়ো। েোম্মদর দৃপ্রষ্টম্মে এ কোজপ্রট সহজ করোর জনয প্রম্ময়োজন প্রেল আরর্ 
ও েুকধী  ুসল োনম্মদর  ম্মর্য জোেীয়েোর্োদী প্রর্ম্মভ্দ জোপ্রর্ম্ময় মেোলো।  এম্মদর িেোম্মন্তর 
ফোাঁম্মদ পো প্রদম্ময় নোম্ম ক কো োল, প্রজয়ো পোশো ও মজোয়োদোে পোশোর  ে জোেীয়েোর্োদী 
মনেোরো প্রর্ষয়প্রটম্মক উগ্রেোর পযধোম্ময় প্রনম্ময় যোন। অপরপ্রদম্মক আরর্ম্মদর  ম্মর্য মকোম্মনো েুকধী 
প্রর্ম্মিষ প্রেল নো। প্রকন্তু েুকধীম্মদর  ম্মর্য আরর্  প্রর্ম্মিষ েীব্র হম্ময় উঠম্মল আরর্রোও েোম্মদর 
জোেীয় ঐপ্রেহযম্মক রক্ষোর জনয সপ্রেয় হম্ময় উম্মঠ। এরূপ সুম্মযোম্মর্র অম্মপক্ষোয় প্রেল ইহুদী 
ও প্রিস্টোনরো। রৃ্প্রটশরো আরম্মর্র প্রিস্টোন প্র শনোপ্রর ও পোিোম্মেযর রু্প্রদ্ধজীর্ীম্মদর  োর্যম্ম  
আরর্ জোেীয়েোর্োদী মিেনোম্মক শোপ্রনে কম্মর মেোল। প্রথম্ম  েোরো সফল হয় প্র শর, 
প্রসপ্ররয়ো, মলর্োনন ও জিধোম্মন। রৃ্ম্মটন ও ফ্রোম্মের এম্মজে নোজীর্ আম্মজৌপ্রর ১৯০৪ সোম্মল 
পযোপ্ররস মথম্মক আরর্ জোেীয়েোর্োম্মদর পম্মক্ষ Le Revel de La Nation Arabe নো ক 
এক র্ই প্রলম্মখন এর্ং পযোপ্ররসপ্রভ্প্রিক  আরর্ জোেীয়েোর্োদী সপ্র প্রে র্ম্মড় মেোম্মলন। প্রেপ্রন 
একপ্রট  যোর্োপ্রজনও প্রকোশ কম্মরন।  

১৯১৪ সোম্মল প্রথ   হোযুদ্ধ শুরু হম্মল রৃ্প্রটশরো ১৯১৬ সোম্মল েুকধীম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ জিধোম্মনর 
শরীফ মহোম্মসনম্মক (র্োদশো মহোম্মসম্মনর দোদো) যুম্মদ্ধ প্রম্মরোপ্রিে কম্মর এর্ং সর্ধোত্মক সহোয়েো 
মদয়। শরীফ মহোম্মসন প্রেল রৃ্প্রটশ এম্মজে। েোাঁর মেম্মল আর্দুেোহ (র্োদশো মহোম্মসম্মনর 
র্োর্ো) রৃ্প্রটশ মজনোম্মরল প্রকিনোম্মরর সোম্মথ সংম্মযোর্ স্থোপন কম্মরন। শরীফ মহোম্মসন েুকধী 
খপ্রলফোর প্রর্রুম্মদ্ধ প্রর্ম্মরোহ মর্োষণো কম্মর। রৃ্প্রটশ সরকোরী ক ধকেধো প্রট.ই. লম্মরে ও 
পযোম্মলস্টোইম্মন প্রনযুক্ত রৃ্প্রটশ ক োন্ডোর মজনোম্মরল এম্মলনর্ী েুকধীম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ আরর্ম্মদর 
পম্মক্ষ মনেৃত্ব মদয়। পোিোম্মেযর ইহুদী ও প্রিস্টোনম্মদর প্রম্মরোিনোয় আরর্ ও েুকধী 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

 ুসল োনরো ভ্রোেৃর্োেী যুম্মদ্ধ প্রলপ্ত হয়। শরীফ মহোম্মসন ও কম্ময়কপ্রট আরর্ গুপ্ত সংর্ঠন 
রৃ্প্রটশম্মদর সোম্মথ িেোন্ত কম্মর আরর্ প্রর্েম্মক কু্ষর কু্ষর রোম্মষ্ট্র প্রর্ভ্ক্ত কম্মর। এর 
ফলশ্রুপ্রেম্মে প্রথম্ম ই প্রপ্রেপ্রিে হয় পযোম্মলস্টোইম্মনর রু্ম্মকর উপর অনর্র্ ইসরোইল রোষ্ট্র। 
রৃ্প্রটশরো দখম্মল মনয় প্র শর, সোইপ্রোস, এম্মিন, প্রসপ্ররয়ো, মলর্োনন, ইরোক ও পোরসয 
উপসোর্রীয় মশখ শোপ্রসে রোজযগুম্মলো। ফ্রোে দখল কম্মর আলম্মজপ্ররয়ো, প্রেউপ্রনপ্রশয়ো ও 
 রম্মক্কো। রোপ্রশয়ো দখম্মল মনয় আম্ম ধপ্রনয়ো। ইটোপ্রল উপপ্রনম্মর্শ স্থোপন কম্মর প্রলপ্রর্য়োয়। েুকধী 
প্রখলোফে এম্মকর্োম্মর দুর্ধল হম্ময় পম্মড় এর্ং প্রর্শোল সোম্রোজয ইস্তোমু্বল ও আনোম্মেোপ্রলয়োর 
একোংম্মশ সীপ্র ে হম্ময় পম্মড়।  

১৯২২ সোম্মল েুকধী জোেীয়েোর্োদীরো গ্রযোন্ড নযোশনোল এম্মসম্বপ্রলম্মে স ম্মর্ে হম্ময় সুলেোম্মনর 
পদ প্রর্ম্মলোপ কম্মর। ১৯২৩ সোম্মল েুরস্কম্মক প্রজোেি প্রহম্মসম্মর্ মর্োষণো করো হয়। কো োল 
পোশো মদম্মশর মপ্রপ্রসম্মিে হন। প্রেপ্রন েুরম্মস্কর ইসলো ী ঐপ্রেহযম্মক ধ্বংস কম্মর ইউম্মরোপীয় 
সংসৃ্কপ্রে ও জীর্নর্োরো িোলু করোর পদম্মক্ষপ মনন। আরপ্রর্ ভ্োষোম্মক অপ্রফস-আদোলে ও 
প্রশক্ষো র্যর্স্থো মথম্মক প্রর্দোয় মদন। প্রেপ্রন মদম্মশ পূণধ দস্বরেোপ্রিক শোসনর্যর্স্থো িোলু কম্মরন 
এর্ং েোাঁর দল প্ররপোর্প্রলকোন প্রপপলস পোপ্রটধ একচ্ছত্র ক্ষ েোর অপ্রর্কোরী প্রেল। কো োল 
পোশো েুরস্কম্মক একপ্রট মসকুযলোর (লোম্ময়প্রকজ ) রোম্মষ্ট্র পপ্ররণে কম্মরন। েম্মর্ ইসলো ী 
আইন-কোনুন েুকধী স োম্মজ এ ন শক্তভ্োম্মর্ মশকড় মর্ম্মড়প্রেল ময েো সহম্মজ উপম্মড় 
মফলোর উপোয় প্রেল নো। এটো উপলপ্রদ্ধ কম্মর কো োলো পোশো কপ্রেপয় ইসলো ী আইন-
কোনুনম্মক রোষ্ট্রীয় কোঠোম্ম োর আওেোয় প্রনম্ময় আম্মসন। প্রেপ্রন ‘প্রদয়োম্মনে’ নো ক রোষ্ট্র প্রনয়প্রিে 
একপ্রট র্ ধীয় সংস্থো র্ঠন কম্মরন। ১৯৩৭ সোম্মল মদশপ্রটর পোলধোম্ম ে ময সংপ্রর্র্োন 
অনুম্ম োদন কম্মর েোম্মে মসকুযলোপ্ররজ ম্মক  (লোম্ময়প্রকজ ) রোষ্ট্রীয় নীপ্রে প্রহম্মসম্মর্ গ্রহণ করো 
হয়। মস নীপ্রে এখনও র্হোল আম্মে। মদশপ্রটর মসনোর্োপ্রহনী ও সোংপ্রর্র্োপ্রনক আদোলে এ 
নীপ্রে র্হোল রোখোর পম্মক্ষ অেযন্ত শক্ত ভূ্প্র কো প্রনম্ময় থোম্মক। 

কো োল পোশো ও েোাঁর দল প্ররপোর্প্রলকোন প্রপপলস পোপ্রটধ ১৯২৭ সোল মথম্মক ১৯৪৬ সোল পযধন্ত 
দীর্ধ প্রোয় দুই যুর্ একদলীয় র্যর্স্থোয় েুরম্মস্কর ক্ষ েোয় প্রেল। ১৯৪৬ সোম্মল মদশপ্রটম্মে 
র্হুদলীয় র্যর্স্থো িোলু করো হয়। ১৯৫০ সোম্মল প্রথ  প্রনর্ধোিন অনুপ্রিে হয়। প্রনর্ধোিম্মন 
অংশগ্রহণকোরী ২৪প্রট দম্মলর  ম্মর্য অন্তে ৭প্রট দল  রোষ্ট্র পপ্ররিোলনোয় ইসলোম্ম র ভূ্প্র কো 
থোকোর পম্মক্ষ অর্স্থোন মনয়। এই প্রনর্ধোিম্মন ম দোম্মরম্মসর মনেৃম্মত্ব মিম্ম োেযোপ্রটক পোপ্রটধ 
জয়লোভ্ কম্মর। আদনোন ম দোম্মরস প্রর্োন িী হন। প্রেপ্রন ইসলো ী  ূলযম্মর্োর্ পুনরুজ্জীপ্রর্ে 
করোর জনয  সপ্রজদ প্রন ধোণসহ প্রর্প্রভ্ন্ন উম্মদযোর্ গ্রহণ কম্মরন। ম দোম্মরম্মসর ইসলো প্রীপ্রে 
মসনোর্োপ্রহনী ও কো োলপিীরো ভ্োম্মলো মিোম্মখ মদম্মখপ্রন। কো োলপিী ও ক ুযপ্রনস্টরো সরকোম্মরর 
প্রর্রুম্মদ্ধ আম্মদোলন শুরু কম্মর। ১৯৬০ সোম্মল মদশপ্রটর মসনোর্োপ্রহনী এক অভু্যত্থোন র্টোয় 
এর্ং ম দোম্মরম্মসর সরকোরম্মক উৎখোে কম্মর। ম দোম্মরসম্মক মসকুযলোপ্ররজম্ম র সোম্মথ 
প্রর্েোসর্োেকেো করোয়  ৃেুযদণ্ড মদয়ো হয়। েোাঁর দল মিম্ম োেোপ্রটক পোপ্রটধম্মক প্রনপ্রষদ্ধ করো 
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হয়। এ স য় রোষ্ট্র পপ্ররিোলনোয় সো প্ররক র্োপ্রহনীর কেৃধত্ব র্হোল রোখম্মে ‘জোেীয় প্রনরোপিো 
কোউপ্রেল’ র্ঠন করো হয়। মসই মথম্মক েুরম্মস্কর সংপ্রর্র্োন েথো কো োলেি ও পররোষ্ট্রনীপ্রের 
সংরক্ষক প্রহম্মসম্মর্ সো প্ররক র্োপ্রহনীর প্রোপ্রেিোপ্রনক ভূ্প্র কো প্রনপ্রিে করো হয়।  

ষোম্মটর দশম্মক সো প্ররক সরকোম্মরর অপ্রর্কের পোিোেযপ্রীপ্রে েুকধী জনর্ণ ভ্োম্মলো মিোম্মখ 
মনয়প্রন। এ স য়  ুরোস্ফীপ্রে ও মর্কোরত্ব মর্ম্মড় মর্ম্মল সরকোরপ্রর্ম্মরোর্ী  ম্মনোভ্োর্ প্রর্ল 
হম্মে থোম্মক। রোজনীপ্রেপ্রর্দরো েোম্মদর জোেীয় স্বকীয়েো প্রনম্ময়ও প্রশ্ন উত্থোপন করম্মে 
থোম্মকন। মলখকরোও ইসলো ী রোজনীপ্রের পম্মক্ষ প্রলখম্মে থোম্মকন। এরূপ েোপ্রন্তকোম্মল 
নোজ ুপ্রেন আরর্োকোন নোম্ম র একজন প্রম্মকৌশলী ইসলো ী রোজনীপ্রের প্রর্ক্তো প্রহম্মসম্মর্ 
আপ্রর্ভূ্ধে হন। প্রেপ্রন প্রথম্ম  ক্ষ েোসীন জোপ্রস্টস পোপ্রটধম্মে মযোর্ মদন। ঐ দম্মল মনেৃম্মত্বর 
লড়োইম্ময় প্রটকম্মে নো মপম্মর প্রেপ্রন ১৯৭০ সোম্মল প্র প্রে প্রনজো  পোপ্রটধ (নযোশনোল অিধোর পোপ্রটধ) 
র্ঠন কম্মরন। এ স য় প্রর্ম্মরোর্ী দলগুম্মলো সরকোম্মরর প্রর্রুম্মদ্ধ আম্মদোলন মজোরদোর কম্মর।  

১৯৭১ সোম্মল মদশপ্রটম্মে প্রিেীয় দফো সো প্ররক শোসন জোরী হয়। সো প্ররক সরকোর সকল 
রোজননপ্রেক দল প্রনপ্রষদ্ধ মর্োষণো কম্মর। এক র্ের পম্মর আরর্োকোন প্র প্রে সোলো ে পোপ্রটধ 
(নযোশনোল সযোলম্মভ্শন পোপ্রটধ) নোম্ম  নেুন দল র্ঠন কম্মরন। ১৯৭৩ সোম্মল প্রনর্ধোিন অনুপ্রিে 
হম্মল এ দলপ্রট অপ্রেযোপ্রশেভ্োম্মর্ প্রোয় ১২ ভ্োর্ মভ্োট মপম্ময় পোলধোম্ম ম্মে েৃেীয় রৃ্হি  দল 
প্রহম্মসম্মর্ আত্মপ্রকোশ কম্মর। মকোন দলই প্রনর্ধোিম্মন একক সংখযোর্প্ররিেো পোয়প্রন। ফম্মল 
মকোয়োপ্রলশন সরকোর প্রেল অর্র্োপ্ররে। এ স য় একটো র্যপ্রেে ী র্টনো র্টম্মলো। 
আরর্োকোম্মনর প্র প্রে সোলো ে পোপ্রটধ ও ইসলোম্ম র প্রপ্রে উদোর সুম্মল োন মিপ্র ম্মরম্মলর এপ্রপ 
পোপ্রটধর  ম্মর্য স ম্মেোেো হম্মলো নো। র্রং কো োলপিী রু্ম্মলদ এপ্রসপ্রভ্ম্মটর প্ররপোর্প্রলকোন পোপ্রটধ 
আরর্োকোনম্মক সরকোর র্ঠম্মন স থধন মদয়। আরর্োকোম্মনর সরকোর ১৯৭৪ সোম্মল ১১  োস 
ক্ষ েোয় প্রেল। আরর্োকোন পররোষ্ট্রনীপ্রের মক্ষম্মত্র পোিোেয প্রর্ম্মরোর্ী অর্স্থোন মনন। 
ম দোম্মরম্মসর  ম্মেো প্রেপ্রনও ইসলো ী  ূলযম্মর্োর্ পুনরুজ্জীপ্রর্ে করোর জনয  সপ্রজদ 
প্রন ধোণসহ প্রর্প্রভ্ন্ন উম্মদযোর্ গ্রহণ কম্মরন। ১৯৮০ সোল পযধন্ত েুরম্মস্ক র্োর র্োর ক্ষ েোর 
পটপপ্ররর্েধন হয়। পুম্মরো সির দশক জুম্মড় েুরম্মস্ক িোনপিী, র্ো পিী ও ইসলো পিীম্মদর 
 ম্মর্য  োরোত্মক কলহ-প্রর্র্োম্মদর ফলশ্রুপ্রেম্মে ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সোম্মলই প্রোয় ৩ হোজোর 
রোজননপ্রেক হেযোকোণ্ড র্ম্মট। এ সুম্মযোম্মর্ সো প্ররক র্োপ্রহনী ১৯৮০ সোম্মল আর্োর ক্ষ েো 
দখল কম্মর। সো প্ররক সরকোর পোলধোম্ম ে মভ্ংম্মর্ মদয় এর্ং সকল রোজননপ্রেক দল প্রনপ্রষদ্ধ 
মর্োষণো কম্মর। প্রোয় ৬ লক্ষ ৫০ হোজোর রোজননপ্রেক মনেো-ক ধীম্মক মগ্রফেোর করো হয় 
এর্ং ৫১৭ জনম্মক  ৃেুযদণ্ড মদয়ো হয়। ৩ লক্ষ ৮৮ হোজোর মলোকম্মক প্রর্ম্মদশ মযম্মে র্োর্ো 
মদয়ো হয়। অপরপ্রদম্মক ৩০ হোজোর রোজননপ্রেক ক ধীম্মক েুরস্ক মথম্মক র্প্রহস্কোর করো হয়। 
১৪ হোজোর েুকধী নোর্প্ররম্মকর নোর্প্ররকত্ব র্োপ্রেল করো হয়। হোজোর হোজোর সরকোরী 
ক ধিোরীর িোকরীহরণ করো হয়। ৬ শেোপ্রর্ক ক্লোর্/সপ্র প্রে র্ন্ধ কম্মর মদয়ো হয়। 
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সো প্ররক সরকোর ির  প্রনযধোেম্মনর পর প্রনর্ধোিম্মনর প্রদম্মক অগ্রসর হয়। ১৯৮৩ সোম্মল 
প্রনর্ধোিন অনুপ্রিে হয়। এম্মে েুরগুে ওজোম্মলর মনেৃম্মত্ব  োদোরলযোন্ড পোপ্রটধ ৪৫ ভ্োর্ মভ্োট 
মপম্ময় জয়লোভ্ কম্মর। প্রেপ্রন ইসলোম্ম র প্রপ্রে উদোর প্রেম্মলন। প্রজোেি মর্োষণোর পর প্রেপ্রন 
হম্মচ্ছন েুরম্মস্কর প্রথ  প্রর্োন িী প্রযপ্রন ১৯৮৮ সোম্মল  ক্কোয় র্ ন কম্মর পপ্রর্ত্র হজ্জ 
সম্পোদন কম্মরন। েোাঁর আ ম্মল ইসলো ী  ূলযম্মর্োর্ পুনরুজ্জীপ্রর্ে করোর জনয প্রর্প্রভ্ন্ন 
কোযধে  র্োস্তর্োয়ন করো হয়। প্রেপ্রন ১৯৮৯ সোল পযধন্ত প্রর্োন িী এর্ং এরপর ১৯৯৩ 
সোল পযধন্ত মপ্রপ্রসম্মিে পম্মদ অপ্রর্প্রিে প্রেম্মলন। 

রোজননপ্রেক দল প্রনপ্রষদ্ধ থোকম্মলও আরর্োকোন ১৯৮৩ সোম্মল মর্োপম্মন রোফোহ পোপ্রটধ নোম্ম  
একপ্রট নেুন দল র্ঠন কম্মর মরম্মখপ্রেম্মলন। ১৯৮৭ সোম্মল এক মরফোম্মরন্ডোম্ম র ফম্মল 
রোজননপ্রেক দলগুম্মলো পুনরুজ্জীপ্রর্ে হয়। এ স য় (১৯৮৭) অনুপ্রিে প্রনর্ধোিম্মন  েুরগুে 
ওজোম্মলর  োদোরলযোন্ড পোপ্রটধ ৩৬ ভ্োর্ মভ্োট মপম্ময় পুনরোয় জয়লোভ্ কম্মর। ১৯৮৩ সোম্মল 
অনুপ্রিে স্থোনীয় সরকোর প্রনর্ধোিম্মন রোফোহ পোপ্রটধ মর্শ ভ্োম্মলো ফল কম্মর। আরর্োকোম্মনর 
পোপ্রটধ নেুন আত্মপ্রর্েোম্মস এগুম্মে থোম্মক। সির দশম্মক আরর্োকোম্মনর পোপ্রটধ প্রেল অম্মনকটো 
প্রোম্মদপ্রশক র্োাঁম্মির; প্রকন্তু নব্বই দশম্মক মস দলপ্রট একপ্রট আরু্প্রনক ও রু্প্রদ্ধরৃ্প্রিক জোেীয় 
দল প্রহম্মসম্মর্ আত্মপ্রকোশ কম্মর। দলপ্রট র্েোনুর্প্রেক ইসলো ী নীপ্রের পপ্ররর্ম্মেধ ‘জোস্ট 
অিধোর’ মিোর্োন প্রদম্ময় মভ্োটোরম্মদর দৃপ্রষ্ট আকষধণ কম্মর। ১৯৯৫ সোম্মল অনুপ্রিে প্রনর্ধোিম্মন 
রোফোহ পোপ্রটধ ২১.৪ শেোংশ মভ্োট মপম্ময় ১৫৮প্রট আসম্মন (৫৫০প্রটর  ম্মর্য) জয়লোভ্ কম্মর। 
রোফোহ পোপ্রটধর এরূপ জয়লোম্মভ্র মপেম্মন কোরণ কী? প্রর্ম্মিষকম্মদর  ম্মে, কুদধী স সযো 
স োর্োম্মন ইসলো ী ভ্রোেৃম্মত্বর নীপ্রে গ্রহণ, নোরী স োম্মজর র্যোপক স থধন, শহুম্মর দপ্রররম্মদর 
পুনর্ধোসম্মনর আেোস ও স োজম্মসর্ো ুলক কোজ ইেযোপ্রদ কোরম্মণ দলপ্রটর জনপ্রপ্রয়েো রৃ্প্রদ্ধ 
পোয়। েোরো সেেো ও দনপ্রেকেোর প্রপ্রে মজোর মদয়। এেোড়ো ইস্তোমু্বল ও আঙ্কোরো নর্রীর 
প্রনর্ধোপ্রিে ম য়রিয় প্রেম্মলন এ দম্মলর। যোরো র্যোপক নোর্প্ররক সুম্মযোর্-সুপ্রর্র্ো ুলক ক ধকোণ্ড 
িোরো প্রর্পুল জনপ্রপ্রয়েো অজধন কম্মরপ্রেম্মলন।  

রোফোহ পোপ্রটধর প্রোপ্ত ১৫৮প্রট আসন সরকোর র্ঠম্মনর জনয যম্মথষ্ট প্রেল নো। েোনসু মসলোম্মরর 
টু্র পোথ পোপ্রটধর স থধন প্রনম্ময় ১৯৯৬ সোম্মল আরর্োকোন সরকোর র্ঠন কম্মরন। প্রকন্তু 
প্রসলোম্মরর প্রর্রুম্মদ্ধ দুনধীপ্রের অম্মনক অপ্রভ্ম্মযোর্ প্রেল। আরর্োকোন প্রনর্ধোিম্মনর আম্মর্ 
অপ্রর্কের ইসলো ীকরম্মনর কথো র্লম্মলও ক্ষ েোয় প্রর্ম্ময় উদোর নীপ্রে গ্রহণ কম্মরন। 
েথোপ্রপ প্রেপ্রন অম্মনক মক্ষম্মত্র ইসলো ীকরম্মনর কোজ হোম্মে মনন। প্রকন্তু েো দম্মলর 
মনেোক ধীম্মদর সন্তুষ্ট করম্মে পোম্মরপ্রন। েোরো প্রর্প্রভ্ন্ন প্রনর্ধোিনী প্রপ্রেশ্রুপ্রে পোলম্মন র্যথধেোর 
অপ্রভ্ম্মযোর্ আম্মন। ক্ষ েোয় আম্মরোহম্মণর কম্ময়ক  োম্মসর  োথোয় আরর্োকোম্মনর সরকোর 
কপ্রঠন িযোম্মলম্মঞ্জর  ুম্মখ পম্মড়। মকোয়োপ্রলশন সরকোম্মরর অংশীদোর েোনসু প্রসলোম্মরর প্রর্রুম্মদ্ধ 
উত্থোপ্রপে অপ্রভ্ম্মযোর্ েদম্মন্তর প্রর্ষয়প্রট পোলধোম্ম েোপ্রর কপ্র প্রট র্োর র্োর আটম্মক প্রদপ্রচ্ছল। 
প্রর্ম্মরোর্ী দল এর কম্মঠোর স োম্মলোিনো কম্মর। আরর্োকোন প্রনজ দম্মলর  ম্মর্যও স োম্মলোিনোর 
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সমু্মখীন হন। ১৯৯৭ সোম্মলর প্রদম্মক দম্মলর মনেোক ধীরো ইরোনী স্টোইম্মল প্রর্প্লম্মর্র দোপ্রর্ 
জোনোয়। প্রর্ষয়প্রট সো প্ররক র্োপ্রহনী, মপ্রপ্রসম্মিে ও প্রসপ্রভ্ল মসোসোইপ্রট– এই প্রেন শপ্রক্তম্মক 
উম্মিপ্রজে কম্মর মেোম্মল। সো প্ররক র্োপ্রহনী আরর্োকোনম্মক প্রর্োন িীর পদ মথম্মক 
পদেযোম্মর্র জনয িোপ প্রদম্মে থোম্মক। মসনোর্োপ্রহনীর িোম্মপ টু্র পোথ পোপ্রটধর সদসযরো 
পোলধোম্ম নে মথম্মক পদেযোর্ কম্মর। ফম্মল আরর্োকোন সরকোর পোলধোম্ম ম্মের আস্থো হোরোন 
এর্ং পদেযোর্ করম্মে র্োর্য হন। ১৯৯৭ সোম্মলর ৩০ জুন আরর্োকোম্মনর মনেৃত্বোর্ীন 
মকোয়োপ্রলশন সরকোম্মরর পেন র্ম্মট। ১৯৯৮ সোম্মল েুকধী সোংপ্রর্র্োপ্রনক আদোলে রোফোহ 
পোপ্রটধম্মক মসকুযলোর নীপ্রে ভ্ংম্মর্র দোম্ময় প্রনপ্রষদ্ধ মর্োষণো কম্মর। রোফোহ পোপ্রটধর মনেো-ক ধীরো 
প্রর্কল্প পম্মথ ভ্োরিু পোপ্রটধ নোম্ম  আম্মরকপ্রট দল র্ঠন কম্মর। েোরো ১৯৯৯ সোম্মল প্রনর্ধোিম্মন 
অংশ প্রনম্ময় ১৫.৪ শেোংশ মভ্োট মপম্ময় েৃেীয় স্থোন দখল কম্মর এর্ং পোলধোম্ম ম্মে প্রর্ম্মরোর্ী 
দম্মলর আসম্মন র্ম্মস। রোফোহ পোপ্রটধর নর্ের সংস্করণ হম্মচ্ছ ভ্োরিু পোপ্রটধ– এ অপ্রভ্ম্মযোম্মর্ 
২০০১ সোম্মল এ দলপ্রটম্মকও প্রনপ্রষদ্ধ মর্োষণো করো হয়। 

নোনো কোরম্মণ আরর্োকোন সরকোম্মরর র্যথধেোর পোশোপোপ্রশ র্োর র্োর দল প্রনপ্রষদ্ধ হওয়োর 
ফম্মল পোপ্রটধর মনেোক ধীম্মদর  ম্মর্য দম্মলর মকৌশল গ্রহণ প্রম্মশ্ন  েপ্রর্ম্মরোর্ মদখো মদয়। 
আরর্োকোন ে োন্বম্ময় দম্মল মকোনঠোসো হম্ময় পম্মড়ন। এক পযধোম্ময় দম্মল প্রর্ভ্প্রক্ত মদখো মদয়। 
আরর্োকোন স থধক পুরোম্মনো র্োাঁম্মির মনেৃত্ব সংর্র্দ্ধ হম্ময়  র্ঠন কম্মর মফপ্রলপ্রসপ্রট পোপ্রটধ 
এর্ং সংস্কোরর্োদীরো র্ম্মড় মেোম্মল জোপ্রস্টস এন্ড মিম্মভ্লপম্ম ে পোপ্রটধ (এম্মক পোপ্রটধ)। 
পোলধোম্ম ম্মে রোফোহ পোপ্রটধর ৪৮ জন মফপ্রলপ্রসপ্রট পোপ্রটধম্মে এর্ং ৫৩ জন এম্মক পোপ্রটধম্মে মযোর্ 
মদন। ইস্তোমু্বম্মলর ম য়র প্ররম্মসপ েোইম্ময়প এরম্মদোর্োন এম্মক পোপ্রটধর মনেো প্রনর্ধোপ্রিে হন। 

এম্মক পোপ্রটধ নেুন উম্মদযম্ম  যোত্রো শুরু কম্মর। েোরো েুকধী মসকুযলোর নীপ্রে, পোিোেয ুখী 
পররোষ্ট্র নীপ্রে, ইইউ ও নযোম্মটো মজোম্মট অংশগ্রহণ ও  ুক্তর্োজোর নীপ্রে অনুসরম্মণর মর্োষণো 
মদয়। েোম্মদর নেুন মকৌশল মর্শ কোজ প্রদল। ১৯৯৯ সোম্মল প্রনর্ধোিম্মন অংশ প্রনম্ময় দলপ্রট 
৩৪.৩ শেোংশ মভ্োট মপম্ময় জয়লোভ্ কম্মর। েোরো পোলধোম্ম ম্মের ৫৫০ প্রট আসম্মনর  ম্মর্য 
৩৬৩ প্রট আসন লোভ্ কম্মর যো দুই-েৃেীয়োংম্মশর কোেোকোপ্রে। আরর্োকোম্মনর মফপ্রলপ্রসপ্রট 
পোপ্রটধ  োত্র ২.৫ শেোংশ মভ্োট পোয়। এ স য় প্রর্ম্মরোর্ী দম্মলর সপ্রম্মপ্রলে মভ্োট প্রেল প্রোয় 
৫৩.৪ শেোংশ। েোরো এরম্মদোর্োন সরকোম্মরর প্রর্রুম্মদ্ধ নোনো অপ্রভ্ম্মযোর্ এম্মন আম্মদোলন 
করম্মলও ২০০২ সোম্মল প্রনর্ধোিম্মন জনর্ণ পুনরোয় এম্মক পোপ্রটধম্মক প্রর্জয়ী কম্মর। প্রর্ম্মরোর্ী 
দম্মলর সপ্রম্মপ্রলে মভ্োট কম্ম  দোাঁড়োয় ১৪.৬ শেোংম্মশ। নেুন ও েরুণ মভ্োটোর, র্রীর্ 
জনম্মর্োিী ও কুদধীরো এম্মক পোপ্রটধম্মক মভ্োট মদয়।  

প্র শর 

১৮৮১ সোম্মল প্র শর রৃ্প্রটশ উপপ্রনম্মর্ম্মশর অর্ীম্মন িম্মল যোর্োর আশংকো মদখো মদয়। এ 
স য় প্রর্োন িী শরীফ পোশোর মনেৃম্মত্ব র্প্রঠে হয় আল-প্রহযরু্ল ওয়োেোনী (জোেীয়েোর্োদী 
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দল)। ১৮৮২ সোম্মল রৃ্ম্মটন ও ফ্রোে প্র শর দখল কম্মর মনয়। উপপ্রনম্মর্প্রশক শোসকরো 
ক্ষ েো দখল কম্মর জোেীয়েোর্োদী মনেোম্মদর যোর্জ্জীর্ন কোরোদণ্ড মদয়। ১৯১৭ সোম্মল 
ম োস্তফো কো োল নো ক একজন আইনজীর্ীর মনেৃম্মত্ব র্প্রঠে হয় নযোশনোল পোপ্রটধ। ১৯১৪ 
সোম্মল প্রথ   হোযুম্মদ্ধ রৃ্ম্মটন  ুসপ্রল  প্রখলোফম্মের মকন্দ্র েুরম্মস্কর প্রর্রুম্মদ্ধ যুদ্ধ মর্োষণো 
কম্মর এর্ং প্র শরম্মক আপ্রশ্রে রোজয প্রহম্মসম্মর্ র্নয কম্মর। এ স য় প্র শম্মরর জনর্ম্মণর  ম্মর্য 
রৃ্প্রটশ প্রর্ম্মরোর্ী মক্ষোভ্ রু্ োপ্রয়ে হম্মে থোম্মক। আম্মরক জোেীয়েোর্োদী মনেো সো’দ জর্লুল 
পোশোর মনেৃম্মত্ব প্র শম্মর স্বোর্ীনেো আম্মদোলন েীব্র হম্ময় উঠম্মল রৃ্প্রটশ সরকোর ১৯২২ 
সোম্মলর ২৮ মফব্রুয়োপ্রর স্বোর্ীনেো প্রদম্মে র্োর্য হয়। ১৯২৩ সোম্মল সংপ্রর্র্োন রৃ্হীে হয় এর্ং 
এর আওেোয়  প্র শম্মর সোংপ্রর্র্োপ্রনক রোজেি ও র্হুদলীয় র্ণেোপ্রিক র্যর্স্থো িোলু করো 
হয়। ১৯২৭ সোম্মল অনুপ্রিে হয় প্রনর্ধোিন এর্ং এম্মে সো’দ জর্লুল পোশোর মনেৃম্মত্ব ওয়োফদ 
পোপ্রটধ জয়লোভ্ কম্মর। 

প্র শম্মর র্হুদলীয় র্ণেোপ্রিক র্যর্স্থো যখন নোনো পরীক্ষোর  র্য প্রদম্ময় অগ্রসর হপ্রচ্ছল েোর 
এক পযধোম্ময় ১৯৫২ সোম্মল মদশপ্রটম্মে সো প্ররক অভু্যত্থোন র্ম্মট। সো প্ররক সরকোম্মরর 
েত্রেোয়োয় র্প্রঠে হয় প্রলর্োম্মরল র যোপ্রল পোপ্রটধ। এ দম্মলর র্যোনোম্মর দীর্ধপ্রদন সো প্ররক সরকোম্মরর 
একদলীয় শোসন িম্মল। ১৯৭৭ সোম্মল সরকোম্মরর এক আম্মদম্মশ র্হুদলীয় র্ণেোপ্রিক র্যর্স্থো 
পুনরোয় িোলু করো হয়। ১৯৭৭ সোল মথম্মক ২০০৭ সোল পযধন্ত প্রোয় ৪০প্রট মেোটর্ড় 
রোজননপ্রেক দল র্প্রঠে হয়। উপপ্রনম্মর্প্রশক আ ল মথম্মক ১৯৫২ সোল পযধন্ত ৭/৮ প্রট 
রোজননপ্রেক দল র্প্রঠে হম্মলও কোলেম্ম  মসগুম্মলো প্রটম্মক থোকম্মে পোম্মরপ্রন। মকোম্মনো মকোম্মনোপ্রট 
আর্োর নো  পপ্ররর্েধন কম্মর নেুন নোম্ম  আত্মপ্রকোশ কম্মরম্মে। ময ন ১৯২৮ সোম্মল হোসোনুল 
র্োন্নোর মনেৃম্মত্ব র্প্রঠে ইখওয়োনুল  ুসম্মল ীন ( ুসপ্রল  ব্রোদোরহুি) রোজননপ্রেক শপ্রক্ত 
প্রহম্মসম্মর্ আত্মপ্রকোশ করম্মলও পরর্েধীম্মে প্রর্প্রভ্ন্ন স ম্ময় প্রর্প্রভ্ন্ন নোম্ম  সপ্রেয় প্রেল। 

র্লোই র্োহুলয ময, প্র শম্মর ১৮৫০-১৯৫২ সোল পযধন্ত উপপ্রনম্মর্প্রশক ও রোজেোপ্রিক শোসন, 
১৯৫৩-১৯৫৮ সোল পযধন্ত সো প্ররক শোসন ও ১৯৫৭-১৯৭৭ সোল পযধন্ত কম্মনধল জো োল 
নোম্মসম্মরর মনেৃম্মত্ব একদলীয় শোসন এর্ং ১৯৭৭ সোল মথম্মক অদযোর্প্রর্ প্রনয়প্রিে র্হুদলীয় 
রোজননপ্রেক র্যর্স্থো িোলু রম্ময়ম্মে। ১৯৭৭ সোম্মলর সংপ্রর্র্োন অনুযোয়ী মদশপ্রটম্মে র্ ধপ্রভ্প্রিক 
রোজননপ্রেক দল র্ঠন প্রনপ্রষদ্ধ। অর্শয সংপ্রর্র্োম্মন আইম্মনর অনযে  উৎস প্রহম্মসম্মর্ 
মকোরআন ও সুন্নোহম্মক স্বীকৃপ্রে মদয়ো হম্ময়ম্মে। ইখওয়োনুল  ুসম্মল ীন ( ুসপ্রল  ব্রোদোরহুি) 
েোড়োও মকফোয়ো আম্মদোলনসহ মকোম্মনো মকোম্মনো ইসলো ী দল প্রর্প্রভ্ন্ন নোম্ম  সরকোম্মরর 
প্রপ্রেপক্ষ রোজননপ্রেক শপ্রক্ত প্রহম্মসম্মর্ সপ্রেয় রম্ময়ম্মে।  ুসপ্রল  ব্রোদোরহুম্মির মস্বচ্ছোম্মসর্করো 
ইসরোইম্মলর প্রর্রুম্মদ্ধ যুম্মদ্ধ সরকোরী র্োপ্রহনীর িোইম্মে মর্প্রশ র্ীরত্ব প্রদশধন কম্মর। রোজো 
ফোরুম্মকর প্রর্রুম্মদ্ধ আম্মদোলন-সংগ্রোম্ম  এর্ং সো প্ররক শোসম্মনর প্রর্রুম্মদ্ধ  ুসপ্রল  
ব্রোদোরহুম্মির মনেোক ধীরো প্রেল অগ্রর্ো ী। নোনোপ্রর্র্ স োজকলযোণ ূলক কোজ কম্মর দলপ্রট 
জনর্ম্মণর  ম্মর্য প্রর্পুল জনপ্রপ্রয়েো অজধন কম্মর। ১৯৪৯ সোম্মল ব্রোদোরহুম্মির মনেো হোসোনুল 
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র্োন্নো আেেোয়ীর হোম্মে প্রনহে হন। ১৯৫২ সোম্মল রোজো ফোরুম্মকর প্রর্রুম্মদ্ধ মজনোম্মরর 
নোজীর্ ও কম্মনধল জো োল নোম্মসম্মরর মনেৃম্মত্ব মদশপ্রটম্মে সো প্ররক অভু্যত্থোন হম্মল রোজেম্মির 
অর্সোন র্ম্মট। 

সো প্ররক সরকোর প্রথ প্রদম্মক প্রকেু ভ্োম্মলো কোজ করম্মলও অপ্রিম্মরই েোম্মদর নোনো ক ধকোণ্ড 
স োম্মলোিনোর প্রর্ষম্ময় পপ্ররণে হয়। নোজীর্ ও নোম্মসম্মরর সো প্ররক শোসম্মনর প্রর্রুম্মদ্ধ  ুসপ্রল  
ব্রোদোরহুম্মির মনেোক ধীরো সপ্রেয় হম্ময় উম্মঠ। েোম্মদর ে র্র্ধ োন জনপ্রপ্রয়েোয় ভ্ীে হম্ময় 
জো োল নোম্মসর দলপ্রটম্মক প্রনপ্রষদ্ধ মর্োষণো কম্মর যো আজও অর্যোহে আম্মে। এরপর মথম্মক 
দলপ্রট প্রর্প্রভ্ন্ন স ম্ময় প্রর্প্রভ্ন্ন নোম্ম  কোজ িোলোম্মচ্ছ। েোরো মদম্মশর জোেীয় ও স্থোনীয় সরকোর 
প্রনর্ধোিম্মন অনয দম্মলর নোম্ম  র্ো স্বেি প্রোথধী প্রহম্মসম্মর্ অংশ প্রনম্মচ্ছ। 

সোম্প্রপ্রেককোম্মল ২০০৫ সোম্মলর পোলধোম্ম ম্মের প্রনম্নকম্মক্ষর প্রনর্ধোিম্মন ব্রোদোরহুম্মির 
মনেোক ধীরো স্বেি প্রোথধী প্রহম্মসম্মর্ প্রর্পুল প্রর্জয় লোভ্ কম্মর। ম োট ৪৪০প্রট আসম্মনর এক-
পঞ্চ োংশ েথো ৮৮প্রট আসম্মন েোরো প্রর্জয়ী হয়। রোজননপ্রেক প্রর্ম্মিষকম্মদর  ম্মে প্রনর্ধোিন 
অর্োর্ ও প্রনরম্মপক্ষ হম্মল েোরো আম্মরো অম্মনক মর্প্রশ আসম্মন জয়ী হম্মেো। ব্রোদোরহুম্মির 
ে র্র্ধ োন জনপ্রপ্রয়েোয় ভ্ীে হম্ময় হুসম্মন ম োর্োরক সরকোর দলপ্রটর মনেোক ধীম্মদর উপর 
অেযোিোর-প্রনযধোেন ও হয়রোপ্রনর  োত্রো আম্মরো র্োপ্রড়ম্ময় মদয়। েোম্মদর র্যর্সো-র্োপ্রণজয 
র্োম্মজয়োপ্ত করোর পোশোপোপ্রশ অম্মনক মনেোক ধীম্মক প্রনর্ধোিম্মন অংশগ্রহম্মণর অম্মযোর্য মর্োষণো 
করো হয়। 

২০০৬ সোম্মলর স্থোনীয় সরকোর প্রনর্ধোিম্মন সরকোর  োরোত্মক মজোর-জর্রদপ্রস্তর আশ্রয় মনয়। 
ম োট ৫২০০০ আসম্মনর  ম্মর্য ৮০ ভ্োর্ আসম্মন েোরো প্রর্নো প্রপ্রেিপ্রন্দ্বেোয় প্রনর্ধোপ্রিে হয়। 
প্রর্ম্মরোর্ী দলগুম্মলোম্মক মদয়ো হয়  োত্র ১০০০প্রট আসন। পযধম্মর্ক্ষকম্মদর  ম্মে এ প্রনর্ধোিম্মন 
মভ্োটোর উপপ্রস্থপ্রে প্রেল  োত্র ৫ ভ্োর্ র্ো েোরও ক । ২০০৮ সোম্মলর প্রনর্ধোিম্মন সরকোরী 
অেযোিোর-প্রনযধোেম্মনর প্রপ্রের্োম্মদ ব্রোদোরহুি মপৌরসভ্ো প্রনর্ধোিন র্য়কট কম্মর। 

প্র শম্মর র্েধ োম্মন (২০০৮) দর্র্ ২৪প্রট রোজননপ্রেক দল থোকম্মলও েোরো  সরকোরী দ ন-
নীপ্রের কোরম্মণ  োথো েুম্মল দোাঁড়োম্মে পোম্মর নো। পোলধোম্ম ম্মে  োত্র ৪প্রট প্রর্ম্মরোর্ী দম্মলর  োত্র 
১৬প্রট আসন রম্ময়ম্মে। স্বেি ১১২প্রট আসম্মনর  ম্মর্য ব্রোদোরহুম্মির স থধক আম্মেন ৮৮ 
জন। সোম্প্রপ্রেককোম্মল ব্রোদোরহুম্মির প্রোয় ৪০ জন মনেোর প্রর্রুম্মদ্ধ প্রর্প্রভ্ন্ন অপ্রভ্ম্মযোর্ এম্মন 
েোম্মদরম্মক সো প্ররক আদোলম্মে প্রর্িোম্মরর সমু্মখীন কম্মরম্মে। রোজননপ্রেক প্রর্ম্মিষকম্মদর 
 ম্মে, প্র শম্মর প্রকৃে র্ণেম্মির িিধো েথো প্রনর্ধোিন অর্োর্ ও প্রনরম্মপক্ষ হম্মল ব্রোদোরহুম্মির 
প্রর্পুল প্রর্জয়ম্মক প্রঠপ্রকম্ময় রোখো সম্ভর্ হম্মর্ নো। েম্মর্  োপ্রকধন স প্রথধে হুসম্মন ম োর্োরক 
সরকোর দ ন নীপ্রের  োর্যম্ম  কেপ্রদন ক্ষ েোয় থোকম্মর্ েো র্লো কপ্রঠন।  
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 োলম্ময়প্রশয়ো 

১৮৬৭ সোল মথম্মক রৃ্প্রটশ উপপ্রনম্মর্প্রশক শপ্রক্ত  োলম্ময়প্রশয়ো শোসন করো শুরু কম্মর এর্ং 
ে োন্বম্ময় েো সম্প্রসোপ্ররে হম্মে থোম্মক।  োলম্ময়প্রশয়োনরো ১৮৭৬ সোল মথম্মক রৃ্প্রটশপ্রর্ম্মরোর্ী 
আম্মদোলম্মনর সূিনো কম্মর। প্রিেীয় প্রর্েযুম্মদ্ধর স য় ১৯৪১ সোম্মল জোপোন   োলম্ময়প্রশয়ো 
দখল কম্মর মনয়।  রৃ্প্রটশ শোসকম্মদর সহোয়েোয় র্প্রঠে ক ুযপ্রনস্ট পোপ্রটধ (প্রর্োনে িীনো 
র্ংম্মশোদূ্ভে) জোপোনীম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ লড়োই শুরু কম্মর। জোপোনও েোম্মদর স থধক মর্োিী র্ম্মড় 
মেোলোর মিষ্টো কম্মর। ১৯৪৫ সোম্মল প্রর্েযুম্মদ্ধ পরোপ্রজে হম্ময় জোপোন আত্মস পধণ কম্মর এর্ং 
 োলম্ময়প্রশয়োয় অভ্যন্তরীণভ্োম্মর্  োরোত্মক প্রর্শৃংখলো মদখো মদয়। এ স য়  োলম্ময়প্রশয়োর 
ক ুযপ্রনস্ট পোপ্রটধ ক্ষ েো গ্রহম্মণর মিষ্টো কম্মর এর্ং অপ্রর্কন্তু েোরো জোপোন স থধক  োলয়ম্মদর 
উপর ির  প্রনযধোেন িোলোয়। এর পপ্ররম্মপ্রপ্রক্ষম্মে িীন ও  োলয়ম্মদর  ম্মর্য সোম্প্রদোপ্রয়ক 
সংর্োে মদখো মদয়। রৃ্প্রটশ সরকোর ক ুযপ্রনস্ট পোপ্রটধম্মক প্রনপ্রষদ্ধ কম্মর। 

১৯৪৬ সোম্মলর প্রদম্মক রৃ্প্রটশ সরকোর  োলম্ময়প্রশয়োর স্বশোসম্মনর প্রস্তোর্ প্রদম্মল েো প্রর্ম্মর্িনোর 
জনয  োলম্ময়প্রশয়োর প্রোয় ৪১প্রট প্রর্প্রভ্ন্ন সো োপ্রজক ও সোংসৃ্কপ্রেক সংর্ঠন একপ্রত্রে হম্ময় 
ইউনোইম্মটি  োলম্ময়জ নযোশনোল অর্ধোনোইম্মজশন (ইউ ম্মনো) নোম্ম  একপ্রট রোজননপ্রেক দল 
র্ঠন কম্মর। ১৯৪৮ সোম্মল  োলয়, সোর্োহ, সোরওয়োক ও প্রসংর্োপুর প্রনম্ময় র্প্রঠে হয়  োলয় 
মফিোম্মরশন। উপপ্রনম্মর্প্রশক সরকোম্মরর প্রনয়িম্মণ পোলধোম্ম ে প্রপ্রেপ্রিে হয়। ১৯৫১ সোম্মল 
অনুপ্রিে হয় মপৌরসভ্ো প্রনর্ধোিন। এ প্রনর্ধোিম্মন ইউ ম্মনো ও  োলয় িোইপ্রনজ এম্মসোপ্রসম্ময়শন 
মযৌথভ্োম্মর্ ১২প্রট আসম্মনর  ম্মর্য ৯প্রট আসন লোভ্ কম্মর। প্রনর্োিনী ফলোফম্মল উৎসোপ্রহে 
হম্ময় এ দু’প্রট সংর্ঠন রৃ্হির রোজননপ্রেক মজোট র্ঠম্মনর উম্মদযোর্ মনয়। পরর্েধীম্মে  োলয় 
ইপ্রন্ডয়োন কংম্মগ্রসও মজোম্মট মযোর্ মদয়। এর মনেৃত্ব গ্রহণ কম্মরন মটংকু আর্দুর রহ োন। 
নেুন রোজননপ্রেক মজোট স্বোর্ীনেো লোভ্ ও প্রর্প্রভ্ন্ন দোপ্রর্ আদোম্ময়র জনয রৃ্প্রটশ সরকোম্মরর 
সোম্মথ মদনদরর্োর িোলোম্মে থোম্মক। ১৯৫৫ সোম্মল অনুপ্রিে হয় মফিোম্মরল প্রনর্ধোিন। এম্মে 
মজোট ৫২প্রট আসম্মনর  ম্মর্য ৫১প্রটম্মেই জয়লোভ্ কম্মর। এক োত্র ইসলো ী দল পযোন-
 োলয়োন ইসলোপ্র ক পোপ্রটধ  োত্র ১প্রট আসন পোয়। ১৯৫৭ সোম্মলর ৩১ আর্স্ট রৃ্প্রটশ 
সরকোম্মরর কোে মথম্মক  োলম্ময়প্রশয়ো স্বোর্ীনেো লোভ্ কম্মর। সংপ্রর্র্োন অনুযোয়ী মদম্মশ 
পোলধোম্ম েোপ্রর রোজননপ্রেক পদ্ধপ্রে িোলু হয়। মটংকু আর্দুর রহ োন মদশপ্রটর প্রথ  
প্রর্োন িী প্রহম্মসম্মর্ দোপ্রয়ত্ব গ্রহণ কম্মরন।  

১৯৫৭ সোল মথম্মক ১৯৭৩ সোল পযধন্ত ইউনোইম্মটি  োলম্ময়জ নযোশনোল অর্ধোনোইম্মজশন 
(ইউ ম্মনো) মনেৃত্বোর্ীন ১৩ দলীয়  হোম্মজোট র্প্ররসোন নযোশনোল (গ্রোন্ড মকোয়োপ্রলশন) 
 োলম্ময়প্রশয়োর প্রপ্রেপ্রট প্রনর্ধোিম্মন জয়লোভ্ কম্মর এর্ং সরকোর র্ঠন কম্মর। গ্রোন্ড 
মকোয়োপ্রলশম্মনর মনেৃত্ব মদন িো.  োহোপ্রথর ম োহোম্মদ। প্রেপ্রন  দীর্ধপ্রদন সরকোম্মরর মনেৃত্ব 
প্রদম্ময় মদশপ্রটম্মক অথধননপ্রেকভ্োম্মর্ উন্নয়ণশীল মদম্মশর সো ম্মনর কোেোম্মর প্রনম্ময় মযম্মে সক্ষ  
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হন।  োহোপ্রথর পোিোম্মেযর কম্মঠোর স োম্মলোিক ও  উন্নয়ণশীল প্রর্ম্মের স্বোম্মথধর পম্মক্ষ 
একজন মজোরোম্মলো প্রর্ক্তো প্রহম্মসম্মর্ প্রর্ম্মে আম্মলোপ্রিে র্যপ্রক্তম্মে পপ্ররণে হন। ২০০১ সোম্মল 
প্রেপ্রন ক্ষ েোর ২০ র্ের পূপ্রেধ পোলন কম্মরন। মদশপ্রটম্মে ১৯৫৭ সোল মথম্মক প্রনর্ধোপ্ররে 
স য় অন্তর প্রনর্ধোিন অনুিোন ও শোপ্রন্তপূণধভ্োম্মর্ ক্ষ েো হস্তোন্তর হম্মলও ক্ষ েোসীনম্মদর 
কেৃধত্বর্োদী  োনপ্রসকেো ও ক ধকোণ্ড র্ণেোপ্রিক সংসৃ্কপ্রের সহোয়ক নয় র্ম্মল  ম্মন কম্মরন 
প্রর্প্রভ্ন্ন রোষ্ট্রপ্রর্জ্ঞোনী। কোম্মরো কোম্মরো  ম্মে,  োলম্ময়প্রশয়োর রোজননপ্রেক পদ্ধপ্রেপ্রট পুম্মরোপুপ্রর 
র্ণেোপ্রিক নয়; র্রং আর্ো-কেৃধত্বর্োদী (semi-authoritarian), আর্ো-র্ণেোপ্রিক 
(semi-democratic or quasi-democratic)। মজসুিোসন নো ক একজন প্রর্ম্মিষক 
মদশপ্রটম্মক  syncretic-state নোম্ম  আখযোপ্রয়ে কম্মরন। 

উম্মেখয,  োলম্ময়প্রশয়োর জনম্মর্োিীর  ম্মর্য ৬৫ শেোংশ  োলয়ী (ভূ্প্র পুত্র) যোম্মদর সকম্মলই 
 ুসল োন, ২৬ শেোংশ িীনো র্ংম্মশোদূ্ভে, ৮ শেোংশ ভ্োরেীয় র্ংম্মশোদূ্ভে এর্ং ১ শেোংশ 
অনযোনয নৃেোপ্রত্বক জনম্মর্োিী।  হোম্মজোট প্রেনপ্রট সম্প্রদোম্ময়র  ম্মর্য সোফম্মলযর সোম্মথ সম্প্রীপ্রে 
র্জোয় রোখম্মে সক্ষ  হম্ময়ম্মে। েম্মর্ পোশোপোপ্রশ পিোৎপদ সংখযোর্প্ররি  োলয়  ুসপ্রল ম্মদর 
স্বোথধরক্ষো ও েোম্মদর অপ্রর্কের উন্নয়ম্মনর জনয সরকোর প্রর্প্রভ্ন্ন নীপ্রে ও ক ধসূপ্রি র্োস্তর্োয়ন 
কম্মর থোম্মক। িো.  োহোপ্রথর ও েোাঁর উিরসূপ্রর আর্দুেোহ র্োদোপ্রর্ উভ্য়ই ইসলো ী  ূলযম্মর্োর্ 
ও ঐপ্রেহযম্মক স ুন্নে করোর দৃঢ়নীপ্রে অনুসরণ কম্মরন। েোরো আরু্প্রনকেো, প্রশল্পোয়ন ও 
ইসলো ী প্রশক্ষোর  ম্মর্য স ন্বয় সোর্ম্মনর মকৌশল গ্রহণ কম্মরন। 

ইসলোপ্র ক পোপ্রটধ অর্  োলম্ময়প্রশয়ো (পোস) মদশপ্রটর প্রর্োন ইসলো ী রোজননপ্রেক দল। েোত্র 
ও যুর্কম্মদর  ম্মর্যও ইসলো ী সংর্ঠম্মনর েৎপরেো রম্ময়ম্মে। ১৯৬৯ সোম্মল প্রপ্রেপ্রিে 
ইসলো ী যুর্ সংর্ঠন আংকোেোন মর্প্রলয়ো ইসলো    োলম্ময়প্রশয়ো (আপ্রর্ )-এর প্রপ্রেিোেো 
প্রেম্মলন আম্মনোয়োর ইব্রোপ্রহ । একজন পোলধোম্ম ে সদম্মসযর পুত্র আম্মনোয়োর ইব্রোপ্রহ  েোাঁর 
প্রপ্রেভ্ো ও র্প্রলি মনেৃত্ব প্রদম্ময় স্বল্প স ম্ময়র  ম্মর্য দোরুন জনপ্রপ্রয়েো অজধন কম্মরন। েোাঁর 
প্রপ্রেভ্োয়  ুগ্ধ হম্ময়  োহোপ্রথর েোাঁম্মক সরকোম্মর অন্তভু্ধক্ত কম্মরন। আম্মনোয়োর েোাঁর মযোর্যেো 
ও দক্ষেো িোরো এম্মক এম্মক অথধ িী ও উপপ্রর্োন িী পম্মদ মপৌম্মে যোন।  োহোপ্রথর েোাঁম্মক 
প্রনম্মজর উিরসূপ্রর প্রহম্মসম্মর্ প্রর্ম্মর্িনো করম্মে থোম্মকন। প্রকন্তু প্রকেু প্রকেু নীপ্রের্ে প্রর্ষম্ময় 
প্রর্োন িী  োহোপ্রথম্মরর সোম্মথ েোাঁর  েপোথধকয মদখো প্রদম্মল ১৯৯৮ সোম্মলর মসম্মপ্টম্বম্মর েোাঁম্মক 
উপপ্রর্োন িীর পদ মথম্মক সপ্ররম্ময় মদয়ো হয়। েোাঁর প্রর্রুম্মদ্ধ দুনধীপ্রে ও স কোপ্র েোর 
অপ্রভ্ম্মযোম্মর্  ো লো দোম্ময়র করো হয়। আম্মনোয়োর র্ম্মলন,  েপোথধকয ও দুনধীপ্রের প্রর্রুম্মদ্ধ 
অর্স্থোন মনয়োর জনয েোাঁম্মক অপসোরণ করো হয়। প্রভ্ন্ন প্রভ্ন্ন আদোলে েোাঁম্মক ১৯৯৯ ও 
২০০০ সোম্মল প্রর্প্রভ্ন্ন দফোয় ম োট ৯ র্েম্মরর কোরোদণ্ড মদয়ো হয়। 

১৯৯৯ সোম্মলর নম্মভ্ম্বম্মর অনুপ্রিে পোলধোম্ম ে প্রনর্ধোিম্মন  হোম্মজোট পুনরোয় ক্ষ েোসীন হয়। 
েম্মর্ েোম্মদর আসন সংখযো পূম্মর্ধর ৯৪ মথম্মক ৭২প্রটম্মে মনম্ম  আম্মস। অপরপ্রদম্মক ইসলো ী 
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দল পোস এর আসন সংখযো ৪২প্রটম্মে রৃ্প্রদ্ধ পোয়। দলপ্রট পূম্মর্ধর  ে মকলোংেোন প্রম্মদম্মশ 
ক্ষ েো র্ম্মর রোম্মখ এর্ং অপ্রর্কন্তু মেম্মরঙোনু প্রম্মদম্মশও সরকোর র্ঠম্মন সক্ষ  হয়। ২০০৩ 
সোম্মল  োহোথীর রোজনীপ্রে মথম্মক প্রর্দোয় মনন। ২০০৪ সোম্মল অনুপ্রিে পোলধোম্ম ে প্রনর্ধোিম্মনও 
 হোম্মজোট পুনরোয় ক্ষ েোসীন হয়। এর্োম্মর েোরো সংখযোর্প্ররিেোর পোশোপোপ্রশ মেম্মরঙোনু 
প্রম্মদম্মশও ক্ষ েো  পুনরুদ্ধোর কম্মর। মজোট এ প্রনর্ধোিম্মন অপ্রর্েোসযভ্োম্মর্ ৯২ শেোংশ মভ্োট 
পোয়। এরূপ প্রনরংকুশ প্রর্জম্ময়  োহোপ্রথর র্ম্মলন,  

“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.” 

প্রর্শোল সংখযোর্প্ররিেো সম্মত্বও  হোম্মজোম্মটর প্রর্রুম্মদ্ধ প্রনর্ধোিম্মন কোরিুপ্রপ, দুনধীপ্রে, অথধননপ্রেক 
সংকট প্রর্ম্মশষে  ুরোস্ফীপ্রে, অপরোর্ প্রর্ণেো রৃ্প্রদ্ধ ও জোপ্রের্ে উম্মিজনো প্রনয়িম্মণ র্যথধেো 
ইেযোপ্রদ অপ্রভ্ম্মযোম্মর্ প্রর্ম্মরোর্ী দলগুম্মলো আম্মদোলন ও প্রপ্রের্োদ র্ম্মড় মেোম্মল। আম্মনোয়োর 
ইব্রোপ্রহম্ম র স্ত্রী আপ্রজজোর মনেৃম্মত্ব র্প্রঠে হয় প্রপপলস জোপ্রস্টস পোপ্রটধ।  

২০০৬ সোম্মল আম্মনোয়োর ইব্রোপ্রহ  কোরোর্োর মথম্মক মর্প্ররম্ময় আম্মসন এর্ং সরকোর প্রর্ম্মরোর্ী 
আম্মদোলন মজোরদোর কম্মরন। ২০০৮ সোম্মল অনুপ্রিে পোলধোম্ম ে প্রনর্ধোিম্মন  হোম্মজোম্মটর 
প্রর্রোট প্রর্পযধয় র্ম্মট। মকোম্মনোভ্োম্মর্ একক সংখযোর্প্ররিেো র্জোয় রোখম্মে পোরম্মলও ১২প্রট 
রোজযসভ্োর ৫প্রট িম্মল যোয় প্রর্ম্মরোর্ী দম্মলর হোম্মে। ইসলো ী দল পোস এর আসন সংখযো 
আর্োর রৃ্প্রদ্ধ পোয়। আম্মনোয়োর ইব্রোপ্রহ  প্রথম্ম  প্রনর্ধোিম্মন অংশ গ্রহণ করম্মে নো পোরম্মলও 
পরর্েধীম্মে উপপ্রনর্ধোিম্মন মজোম্মটর শপ্রক্তশোলী প্রোথধীম্মক ১৬ হোজোর মভ্োম্মটর র্যর্র্োম্মন 
পরোপ্রজে কম্মরন। আম্মনোয়োর রোজনীপ্রেম্মে পুম্মরোদম্ম  পুনর্ধোপ্রসে হন। উম্মেখয ময, 
 োলম্ময়প্রশয়োর ইসলো ী দলগুম্মলো ে োন্বম্ময় ভ্োম্মলো করম্মলও েোরো প্রকন্তু সরোসপ্রর ইসলো ী 
রোম্মষ্ট্রর কথো নো র্ম্মল ‘সুশোসন’ ও ‘নযোয়প্রর্িোর’ প্রপ্রেিোর প্রপ্রেশ্রুপ্রে মজোম্মরর সোম্মথ উম্মেখ 
কম্মরন।  

ইম্মদোম্মনপ্রশয়ো 

ইম্মদোম্মনপ্রশয়োর আথধ-সো োপ্রজক অর্স্থো ও রোজননপ্রেক সংসৃ্কপ্রে মদশজ ও র্োপ্রহযক উপোদোন 
ময ন; র্ ধ, উপপ্রনম্মর্প্রশকেো, জোেীয়েোর্োদী মিেনো ইেযোপ্রদ সংপ্র শ্রম্মণ প্রর্কপ্রশে হম্মচ্ছ। 
১৭৯৯ সোম্মল িোিরো মদশপ্রটর শোসনভ্োর দখল কম্মর। প্রিেীয় প্রর্েযুম্মদ্ধও স য় জোপোন 
ইম্মদোম্মনপ্রশয়োর উপর আপ্রর্পেয প্রপ্রেিো কম্মর। ১৯৪৫ সোম্মল যুম্মদ্ধ পরোপ্রজে হম্ময় জোপোন 
আত্মস পধন করম্মল জোেীয়েোর্োদী মনেো ি. সুকনধ ইম্মদোম্মনপ্রশয়োর স্বোর্ীনেো মর্োষণো 
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কম্মরন। পোলধোম্ম েোপ্রর পদ্ধপ্রের রোজননপ্রেক র্যর্স্থোর কথো র্ম্মল যোত্রো শুরু করম্মলও সুকনধ 
১৯৫৯ সোম্মল েথোকপ্রথে ‘প্রনম্মদধপ্রশে র্ণেি’ িোলু কম্মরন। স্বোর্ীনেোর পর মথম্মকই এ 
অঞ্চম্মল ক ুযপ্রনস্ট  েোদম্মশধর প্রর্স্তোর মরোম্মর্ যুক্তরোষ্ট্র ইম্মদোম্মনপ্রশয়োম্মক সো প্ররক ও আপ্রথধক 
সোহোযয প্রদম্ময় আসপ্রেল।  

১৯৬৫ সোম্মল মজনোম্মরল সুহোম্মেধো ক ুযপ্রনস্ট অভু্যত্থোন প্রপ্রেহে করোর কথো র্ম্মল সো প্ররক 
অভু্যত্থোন র্প্রটম্ময় ক্ষ েো দখল কম্মরন। প্রেপ্রন দীর্ধ ৩৩ র্ের একচ্ছত্র ও দস্বরোিোরী কোয়দোয় 
মদশ শোসন কম্মরন। েোাঁর আ ম্মল রোজননপ্রেক প্রনপীড়ন এে মর্প্রশ র্ম্মট ময, র্লো হম্ময় 
থোম্মক, প্রেপ্রন প্রোয় ১০ লক্ষ রোজননপ্রেক ক ধীম্মক হেযো কম্মরন। অর্ম্মশম্মষ ১৯৯৮ সোম্মল 
প্রেপ্রন র্ণআম্মদোলম্মনর  ুম্মখ প্রেপ্রন পদেযোর্ করম্মে র্োর্য হন। এরপর প্রর্ম্মজ হোপ্রর্প্রর্ 
(১৯৯৮-৯৯), আর্দুর রহ োন ওয়োপ্রহদ (১৯৯৯-২০০১) ও ম র্র্েী সুকনধপুত্রী (২০০১-
০৪) মপ্রপ্রসম্মিম্মের দোপ্রয়ত্ব পোলন কম্মরন। ২০০৫ সোম্মল অনুপ্রিে মপ্রপ্রসম্মিে প্রনর্ধোিম্মন 
জয়লোভ্ কম্মরন সুপ্রসম্মলো র্ো র্োং। সো প্ররক র্োপ্রহনী স প্রথধে মর্োলকোর পোপ্রটধ েোাঁম্মক স থধন 
মদয়।  

প্রেনপ্রট প্রপ্রেপ্রনপ্রর্ত্বশীল প্রপ্রেিোন প্রনম্ময় ইম্মদোম্মনপ্রশয়োর আইনসভ্ো র্প্রঠে: (১) ৫৫০ সদসয 
প্রর্প্রশষ্ট হোউস অর্ প্ররম্মপ্রম্মজনম্মটপ্রটভ্, (২) ১২৮ সদসয প্রর্প্রশষ্ট প্ররপ্রজওনোল প্ররম্মপ্রম্মজনম্মটপ্রটভ্ 
কোউপ্রেল, ও (৩) উক্ত দু’ম্মটো সংস্থোর প্রপ্রেপ্রনপ্রর্ প্রনম্ময় র্প্রঠে প্রপপলস কনসোলম্মটপ্রটভ্ 
এম্মসম্বলী। মশম্মষোক্ত সংস্থোপ্রট সংপ্রর্র্োন সংম্মশোর্ন ও মপ্রপ্রসম্মিম্মের প্রর্রুম্মদ্ধ অনোস্থোর প্রর্ষয় 
প্রর্ম্মর্িনো কম্মর। 

ইম্মদোম্মনপ্রশয়োর সো প্ররক র্োপ্রহনী মদশপ্রটর রোজনীপ্রেম্মে অেযন্ত প্রভ্োর্শোলী ও ক্ষ েোর্র 
প্রপ্রেিোন। এ নপ্রক পোলধোম্ম ম্মেও েোম্মদর প্রপ্রেপ্রনপ্রর্ত্ব রম্ময়ম্মে। রোজননপ্রেক প্রসদ্ধোন্ত গ্রহণ 
প্রপ্রেয়োয় সো প্ররক র্োপ্রহনীম্মক উম্মপক্ষো করো কপ্রঠন। মদশপ্রটর রোজনীপ্রে ও স োজ জীর্ম্মন 
ঐপ্রেহোপ্রসকভ্োম্মর্ ইসলো ী  ূলযম্মর্োম্মর্র একপ্রট প্রর্ম্মশষ  যধোদো ও গুরুত্ব রম্ময়ম্মে। 
উপপ্রনম্মর্প্রশক আ ম্মল ১৯১২ সোম্মল ম োহোম্মদীয়ো পোপ্রটধ ও ১৯২২ সোম্মল নোহদোেুল উম্মল ো 
পোপ্রটধ র্প্রঠে হয়। এ দু’ম্মটো সংর্ঠম্মনরই র্হু শোখো-প্রশোখো ও জনপ্রপ্রয়েো প্রেল। আরু্প্রনক 
প্রশপ্রক্ষে মলোকম্মদর ইসলো ী পোপ্রটধ প্রেল  োসজু ী পোপ্রটধ। ১৯৫৯ সোম্মল  োসজু ী পোপ্রটধম্মক 
প্রনপ্রষদ্ধ মর্োষণো করো হয়।  

সোম্প্রপ্রেককোম্মল ইম্মদোম্মনপ্রশয়োয় ইসলো ী মিেনোর ে রৃ্প্রদ্ধ লক্ষয করো যোম্মচ্ছ। প্রপম্মকএ  
জোপ্রস্টস পোপ্রটধ ইসলো ী দল প্রহম্মসম্মর্ মভ্োটোরম্মদর  ম্মর্য প্রকেু জনপ্রপ্রয়েো অজধন কম্মরম্মে। 
১৯৯৯ সোম্মলর প্রনর্ধোিম্মন এ দলপ্রট  োত্র ১প্রট আসন পোয়।  ২০০৪ সোম্মল অনুপ্রিে পোলধোম্ম ে 
প্রনর্ধোিম্মন এ দলপ্রট ২০ ভ্োর্ মভ্োট মপম্ময় ৪৫প্রট আসন লোভ্ কম্মর। এ প্রনর্ধোিম্মন েোরো 
ইসলো ী রোম্মষ্ট্রর কথো নো র্ম্মল সুশোসম্মনর প্রপ্রে মর্প্রশ মজোর প্রদম্ময়প্রেল। ২০০৬ সোম্মলর 
প্রনর্ধোিম্মন েোম্মদর প্রোপ্ত মভ্োম্মটর সংখযো ৯ শেোংম্মশ মনম্ম  আম্মস। ২০০৬ সোম্মল পপ্ররিোপ্রলে 
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এক জন ে জপ্ররম্মপ মদখো যোয়, মদশপ্রটর ৪৩ ভ্োর্ মভ্োটোর মসকুযলোর পোপ্রটধম্মক স থধন 
কম্মর।  োত্র ৫ ভ্োর্ মভ্োটোর ইসলো ী শোসন িোয়। ইম্মদোম্মনপ্রশয়োয় অনযোনয ইসলো ী দম্মলর 
 ম্মর্য রম্ময়ম্মে: প্রহযরু্ে েোহরীর ও ইসলোপ্র ক প্রিম্মফন্ডোরস ফ্রে। দু’ম্মটো দলই মর্শ সপ্রেয়। 

সুদোন 

১৮২১ সোম্মল প্র শর সুদোন দখল কম্মর। পরর্েধীম্মে প্র শর ও রৃ্ম্মটন মযৌথভ্োম্মর্ দীর্ধপ্রদন 
মদশপ্রট শোসন কম্মর। ১৮৮১ সোম্মল  ুহোম্মদ আহ দ নোম্ম  একজন সুদোনী  ুসপ্রলম্ম র 
মনেৃম্মত্ব মদশপ্রটর জনর্ণ প্র শর ও রৃ্ম্মটম্মনর শোসম্মনর প্রর্রুম্মদ্ধ প্রর্ম্মরোহ কম্মর। এরপর 
১৯৪০-১৯৫২ সোম্মলর স য়কোম্মল সুদোম্মনর স্বোর্ীনেো আম্মদোলন মর্র্র্োন হয়। ১৯৫৬ 
সোম্মলর ১ জোনুয়োরী প্র শর ও রৃ্ম্মটন সুদোম্মনর স্বোর্ীনেো প্রদম্মে র্োর্য হয়। স্বোর্ীনেো 
আম্মদোলন ও পরর্েধীকোম্মল মদশপ্রটম্মে প্রর্প্রভ্ন্ন রোজননপ্রেক দল র্প্রঠে হম্ময়প্রেল।  োত্র দুই 
র্েম্মরর র্যর্র্োম্মন মজনোম্মরল ইব্রোপ্রহম্ম র মনেৃম্মত্ব সো প্ররক র্োপ্রহনী ক্ষ েো দখল কম্মর এর্ং 
সকল রোজননপ্রেক দল প্রনপ্রষদ্ধ মর্োষণো কম্মর। ১৯৬৪ সোম্মল র্ণআম্মদোলম্মনর ফম্মল 
রোজননপ্রেক মনেৃত্ব পুনরোয় রোষ্ট্র পপ্ররিোলনোর দোপ্রয়ত্ব পোয়।  

 োত্র ৫ র্েম্মরর র্যর্র্োম্মন আর্োর ১৯৬৯ সোম্মল মজনোম্মরল জোফর প্রনম্ম রীর মনেৃম্মত্ব 
সো প্ররক র্োপ্রহনী ক্ষ েো দখল কম্মর। প্রেপ্রনও সকল রোজননপ্রেক দল প্রনপ্রষদ্ধ মর্োষণো 
কম্মরন। প্রনম্ম রী ১৯৭১ সোম্মল মদশপ্রটর মপ্রপ্রসম্মিে হন। ১৯৭৩ সোম্মল সুদোম্মনর প্রথ  
সংপ্রর্র্োন রৃ্হীে হয়। এম্মে মপ্রপ্রসম্মিেম্মক প্রভূ্ে ক্ষ েো মদয়ো হয়।  োত্র একপ্রট 
রোজননপ্রেক দল অনুম্ম োদন পোয়। মসপ্রট সুদোনী মসোসোপ্রলস্ট ইউপ্রনয়ন এর্ং মপ্রপ্রসম্মিে 
প্রনম্ম রী প্রনম্মজই েোর প্রর্োন হন। মর্শ কম্ময়কপ্রট ইসলো ী রোজননপ্রেক দল সপ্রেয় প্রেল। 
েোম্মদর েৎপরেোয় প্রনম্ম রী ইসলো পিীম্মদর স থধন লোম্মভ্র জনয মদম্মশ শরীয়োহ আইন 
িোলু করোর উম্মদযোর্ মনন। পোশোপোপ্রশ প্রেপ্রন প্রোম্মদপ্রশক সরকোর পদ্ধপ্রে র্োপ্রেল কম্মর মদন। 
দপ্রক্ষণোঞ্চম্মলর প্রিস্টোনরো এর প্রর্ম্মরোপ্রর্েো কম্মর। 

১৯৮৫ সোম্মল মজনোম্মরল আর্দুল রহ োন আলদোহোর আম্মরকপ্রট সো প্ররক অভু্যত্থোন র্প্রটম্ময় 
ক্ষ েো দখল কম্মরন। প্রেপ্রন পোলধোম্ম েোপ্রর পদ্ধপ্রে র্োপ্রেল ও মসোসোপ্রলস্ট ইউপ্রনয়ন পোপ্রটধম্মক 
প্রনপ্রষদ্ধ কম্মরন। প্রেপ্রন রোষ্ট্র পপ্ররিোলনোয় রোজননপ্রেক মনেৃত্ব পুনঃপ্রপ্রেিোর মর্োষণো মদন। 
১৯৮৬ সোম্মল অনুপ্রিে হয় পোলধোম্ম ে প্রনর্ধোিন। ইসলো ী দল  উম্মোহ পোপ্রটধ প্রনর্ধোিম্মন 
জয়লোভ্ কম্মর সোম্মদক আল  োহদীর মনেৃম্মত্ব সরকোর র্প্রঠে হয়।  ১৯৮৯ সোম্মল 
প্রব্রম্মর্প্রিয়োর মজনোম্মরল ও র হোসোন আল র্শীর আম্মরক সো প্ররক অভু্যত্থোন র্প্রটম্ময় 
প্রনর্ধোপ্রিে সরকোম্মরর পেন র্টোন। প্রেপ্রন পোলধোম্ম ে র্োপ্রেল কম্মরন এর্ং ১৩ সদম্মসযর 
প্রর্প্লর্ী সো প্ররক কোউপ্রেল র্ঠন কম্মরন। উম্মোহ পোপ্রটধর মনেো সোম্মদক আল  োহদী ও 
নযোশনোল ইসলোপ্র ক ফ্রে মনেো হোসোন আল েুরোর্ীসহ র্হু রোজননপ্রেক মনেোম্মক 
মগ্রফেোর করো হয়। মদম্মশর ৪০প্রট প্রকোপ্রশে পপ্রত্রকোর ৩৬প্রটম্মক প্রনপ্রষদ্ধ করো হয়। 



 রাজননসতে িংস্কার মেৌশি 

সো প্ররক জোন্তো ও র হোসোন আল র্শীর কম্ময়ক  োম্মসর  ম্মর্যই রু্েম্মে পোম্মরন ময, েোাঁম্মক 
ক্ষ েোয় প্রটম্মক থোকম্মে হম্মল ইসলোপ্র ক গ্রুম্মপর সহোয়েো প্রনম্মে হম্মর্। এক পযধোম্ময় প্রেপ্রন 
নযোশনোল ইসলোপ্র ক ফ্রে মনেো হোসোন আল েুরোর্ীর সোম্মথ স ম্মেোেোয় উপনীে হন 
এর্ং েুরোর্ীর মনেৃম্মত্ব ৪০ সদম্মসযর এক পপ্ররষদ র্ঠন কম্মরন। ১৯৯৬ সোম্মল নযোশনোল 
ইসলোপ্র ক ফ্রম্মের নো  পপ্ররর্েধন কম্মর রোখো হয় নযোশনোল কংম্মগ্রস পোপ্রটধ। প্রকন্তু মজনোম্মরল 
র্শীম্মরর সোম্মথ েুরোর্ীর সুসম্পকধ মর্প্রশপ্রদন প্রটম্মকপ্রন। ১৯৯৯ সোম্মল েোম্মদর প্রর্ম্মরোর্ েুম্মে 
মপৌম্মে। েুরোর্ী পদেযোর্ কম্মরন। মজনোম্মরল র্শীর পোলধোম্ম ে মভ্ম্মে মদন, সংপ্রর্র্োন স্থপ্রর্ে 
কম্মরন এর্ং মদম্মশ জরুপ্রর অর্স্থো মর্োষণো কম্মরন।   

জরুপ্রর অর্স্থোর  ম্মর্যই ২০০০ সোম্মল মপ্রপ্রসম্মিে ও পোলধোম্ম ে প্রনর্ধোিন অনুপ্রিে হয়। 
২০০১ সোম্মল পোলধোম্ম ে পুনরুজ্জীপ্রর্ে হম্মলও জরুপ্রর অর্স্থো র্হোল থোম্মক। ১৯৯৮ সোম্মল 
সুদোম্মনর দপ্রক্ষণোঞ্চম্মলর প্রর্ম্মরোহীরো সুদোনীজ প্রপপলস প্রলর্োম্মরশন আপ্র ধ র্ঠন কম্মর। 
প্রর্ম্মরোহীম্মদর সোম্মথ একটো স ম্মেোেোয় উপনীে হম্মে হোসোন আল েুরোর্ী একপ্রট স ম্মেোেো 
স্মোরক স্বোক্ষর কম্মরন। মজনোম্মরল র্শীর এম্মে কু্ষদ্ধ হম্ময় েুরোর্ীম্মক মগ্রফেোর কম্মরন। 
২০০৫ সোম্মল মপ্রপ্রসম্মিে র্শীর দপ্রক্ষণোঞ্চম্মলর প্রর্ম্মরোহীম্মদর প্রনম্ময় একপ্রট মকোয়োপ্রলশন 
সরকোর র্ঠন কম্মরন। পোশোপোপ্রশ সরকোর প্রর্ম্মরোহীম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ অপ্রভ্যোন মজোরদোর কম্মর। 
এ প্রনম্ময় আন্তজধোপ্রেক  হম্মল স োম্মলোিনোর েড় উম্মঠ। ২০০৯ সোম্মল আন্তজধোপ্রেক আদোলে 
মপ্রপ্রসম্মিে র্শীম্মরর প্রর্রুম্মদ্ধ  োনর্োপ্রর্কোর লংর্ম্মনর জনয মগ্রফেোরী পম্মরোয়োনো জোরী হম্মর। 

 ুসপ্রল  মদশগুম্মলোর রোজননপ্রেক পপ্ররপ্রস্থপ্রে প্রর্ম্মিষণ 

েুরস্ক, প্র শর,  োলম্ময়প্রশয়ো, ইম্মদোম্মনপ্রশয়ো, ইরোন, পোপ্রকস্তোন ও র্োংলোম্মদম্মশর রোজননপ্রেক 
ইপ্রেহোস পযধোম্মলোিনো করম্মল প্রকেু অপ্রভ্ন্ন দর্প্রশষ্ট মর্প্ররম্ময় আম্মস। প্রর্ম্মশষ কম্মর প্রনর্ধোিম্মন 
মভ্োটোরম্মদর আিরম্মণ একপ্রট অপ্রভ্ন্ন প্রর্ণেো পপ্ররলপ্রক্ষে হয়। 

প্রথ ে, েুরস্ক র্যেীে অনযোনয মদশগুম্মলোর এক স য় ইউম্মরোপীয় উপপ্রনম্মর্প্রশক 
সোম্রোম্মজযর অর্ীম্মন দীর্ধকোল যোর্ৎ শোপ্রসে হওয়োর প্রেক্ত অপ্রভ্জ্ঞেো রম্ময়ম্মে। উপপ্রনম্মর্প্রশক 
শপ্রক্ত শুরু্ শোসন কম্মরই ক্ষোন্ত হয়প্রন; েোরো অথধননপ্রেক, রোজননপ্রেক ও প্রশক্ষো-সংসৃ্কপ্রের 
মক্ষম্মত্রও সুদূরপ্রসোরী প্রভ্োর্ মরম্মখ মর্ম্মে যোর মনপ্রের্োিক প্রভ্োর্ আজও েোম্মদরম্মক র্হন 
করম্মে হম্মচ্ছ। 

প্রিেীয়ে, প্রোয় প্রপ্রেপ্রট মদশই উপপ্রনম্মর্প্রশক সোম্রোম্মজযর প্রর্রুম্মদ্ধ আম্মদোলন সংগ্রো  কম্মর 
প্রিেীয় প্রর্ে যুম্মদ্ধোিরকোম্মল স্বোর্ীনেো অজধন কম্মর। এরূপ আম্মদোলন সংগ্রোম্ম র প্রর্োন 
িোপ্রলকোশপ্রক্ত প্রেল  ুসপ্রল  জোেীয়েোর্োদী মিেনো। মকোম্মনো মকোম্মনো মদম্মশর আম্মদোলম্মন 
আম্মল  স োজ মর্শ অগ্রণী ভূ্প্র কো পোলন কম্মর। 

েৃেীয়ে, সকল মদশই রৃ্প্রটশ পোলধোম্ম েোপ্রর র্ণেোপ্রিক পদ্ধপ্রেম্মক গ্রহণ কম্মর স্বোর্ীন 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

মদম্মশর কোযধে  শুরু কম্মর। প্রকন্তু পম্মর মকোম্মনো মদম্মশই েো মে ন মটকসই হয়প্রন। 
দস্বরেোপ্রিক ও সো প্ররক শোসম্মনর যোাঁেোকম্মল প্রোয় প্রপ্রেপ্রট মদশম্মকই প্রনম্মস্পপ্রষে হম্মে 
হম্ময়ম্মে। এক োত্র  োলম্ময়প্রশয়ো র্হু র্োর্ো-প্রর্পপ্রির  ম্মর্যও পোলধোম্ম েোপ্রর পদ্ধপ্রেম্মক 
প্রনরর্প্রচ্ছন্নভ্োম্মর্ িোপ্রলম্ময় প্রনম্মে মপম্মরম্মে। অনযোনয মদম্মশ িড়োই-উৎরোইম্ময়র  ম্মর্য 
রোজননপ্রেক প্রস্থপ্রেশীলেো মে ন একটো আম্মসপ্রন। অর্শয সোম্প্রপ্রেককোম্মল েুরস্ক ও 
ইম্মদোম্মনপ্রশয়োয় র্ণেোপ্রিক পদ্ধপ্রে প্রকেুটো প্রস্থপ্রেশীলেো পোম্মচ্ছ র্ম্মল প্রেীয় োন হম্মচ্ছ। 

িেুথধে, এক োত্র  োলম্ময়প্রশয়ো র্যেীে অনযোনয মদম্মশর রোজনীপ্রেম্মে সো প্ররক র্োপ্রহনী 
প্রভ্োর্শোলী ভূ্প্র কো পোলন কম্মরম্মে এর্ং েো এখম্মনো িলম্মে। সো প্ররক অভু্যত্থোন র্প্রটম্ময় 
ক্ষ েো দখল, সংপ্রর্োন র্োপ্রেল র্ো স্থপ্রর্েকরণ, জরুপ্রর অর্স্থো জোরীকরণ, নোনো েলেুেোয় 
দীর্ধকোল ক্ষ েোয় আাঁকম্মড় থোকো ইেযোপ্রদর  োর্যম্ম  র্ণেোপ্রিক র্যর্স্থোম্মক র্যোহে করো 
 ুসপ্রল  মদশগুম্মলোর সোর্োরণ রোজননপ্রেক দর্প্রশম্মষ্টয পপ্ররণে হম্ময়ম্মে। 

পঞ্চ ে, সকল মদশই পোলধোম্ম েোপ্রর পদ্ধপ্রের আওেোয় র্হুদলীয় র্ণেোপ্রিক র্যর্স্থো গ্রহণ 
কম্মর যোত্রো শুরু কম্মর।  ুসপ্রল  জোেীয়েোর্োদী মিেনো সম্বপ্রলে দলগুম্মলোর মনেৃম্মত্ব 
স্বোর্ীনেো সংগ্রো  পপ্ররিোপ্রলে হম্মলও পরর্েধীম্মে উদোর র্ণেোপ্রিক, স োজেিী-ক ুযপ্রনস্ট, 
ইসলো পিী সকল  েোদম্মশধর রোজননপ্রেক দম্মলর প্রর্কোশ র্ম্মট। এর  ম্মর্য ইসলো পিী 
ও ক ুযপ্রনস্টরো আর্োর অম্মপক্ষোকৃে অপ্রর্কের প্রনপীড়ম্মনর প্রশকোর হয়। 

ষিে, প্রোয় প্রপ্রেপ্রট মদশই  োপ্রকধন যুক্তরোম্মষ্ট্রর প্রেযক্ষ র্ো পম্মরোক্ষ আপ্রথধক ও সো প্ররক 
সহোয়েো মপম্ময় আসম্মে। এক োত্র ইরোন যুক্তরোম্মষ্ট্রর মিোখ রোঙোপ্রনম্মক ভ্য় নো কম্মর এখনও 
 োথো উাঁিু কম্মর িম্মলম্মে। মসৌপ্রদ আরর্ ও যুক্তরোম্মষ্ট্রর সম্পকধ  যধোদোপূণধ নয়। প্র শর, েুরস্ক, 
পোপ্রকস্তোন ও ইম্মদোম্মনপ্রশয়োর সো প্ররক র্োপ্রহনীর উপর  োপ্রকধন প্রভ্োর্ সকম্মলর কোম্মে 
দৃশয োন। যুক্তরোম্মষ্ট্রর িোম্মপ প্র শর ও েুরস্ক ইসরোইম্মলর সোম্মথ কূটননপ্রেক সম্পকধ র্জোয় 
রোম্মখ। পোপ্রকস্তোন ও র্োংলোম্মদশম্মক যুক্তরোম্মষ্ট্রর ‘ওয়োর এম্মর্ইনস্ট মটরর’ নীপ্রের অনযে  
সহম্মযোর্ী প্রহম্মসম্মর্ র্ণয করো হয়।  োলম্ময়প্রশয়োর  রোজনীপ্রেম্মে সো প্ররক র্োপ্রহনীর প্রভ্োর্ 
প্রর্ম্মশষভ্োম্মর্ দৃশয োন নো হম্মলও সম্প্রপ্রে েোরোও ইম্মদোম্মনপ্রশয়োর সো প্ররক র্োপ্রহনীর সোম্মথ 
‘ওয়োর এম্মর্ইনস্ট মটরর’ ক ধসূপ্রিম্মে সহম্মযোপ্রর্েোর িুপ্রক্ত স্বোক্ষর কম্মরম্মে।  োলম্ময়প্রশয়োর  
মনেো  োহোপ্রথর ম োহোম্মদ পোিোেযম্মক মে ন পোিো প্রদম্মেন নো। র্রং কখম্মনো কখম্মনো 
কম্মঠোর স োম্মলোিনোও করম্মেন। সুদোম্মনর মপ্রপ্রসম্মিে র্শীর ইম্মেো ম্মর্য পোিোম্মেযর 
প্রর্রোর্ভ্োজন হম্ময় পম্মড়ম্মেন। এর আম্মর্ প্রলপ্রর্য়োর মপ্রপ্রসম্মিে র্োেোফী এর্ং প্রসপ্ররয়োর 
মপ্রপ্রসম্মিে আসোদ ও পরর্েধীম্মে েোাঁর মেম্মল মপ্রপ্রসম্মিে র্োশোরও  পোিোম্মেযর কোম্মে 
অপ্রপ্রয়ভ্োজন র্ম্মল প্রিপ্রিে হম্ময়ম্মেন। েুরম্মস্কর এরম্মদোর্োন সরকোর পোিোম্মেযর সোম্মথ 
মকৌশলর্ে আপস কম্মর িম্মলম্মে। সর্ ক’প্রট মদশই ইউএসএআইপ্রি, আইএ এফ ও প্রর্ে 
র্যোংক মথম্মক উন্নয়ন কোযধে  ও আপ্রথধক র্যর্স্থোপনোয় অথধোয়ন সহোয়েো প্রনম্ময় থোম্মক। 



 রাজননসতে িংস্কার মেৌশি 

সপ্ত ে, প্রোয় প্রপ্রেপ্রট মদম্মশই জোেীয়েোর্োদ ও মসকুলোপ্ররজ  মর্শ শপ্রক্তশোলী অর্স্থোম্মন 
রম্ময়ম্মে। েুরম্মস্ক সোংপ্রর্র্োপ্রনকভ্োম্মর্ই র্ ধ ও রোষ্ট্রম্মক আলোদো রোখো হম্ময়ম্মে। প্র শর ও 
েুরম্মস্ক র্ম্ম ধর প্রভ্প্রিম্মে রোজননপ্রেক দল র্ঠন করো যোয় নো। েুরস্ক র্যেীে সকল মদম্মশই 
ইসলো ম্মক রোষ্ট্র র্ ধ প্রহম্মসম্মর্ সংপ্রর্র্োম্মন স্বীকৃপ্রে মদয়ো হম্ময়ম্মে। প্রোয় সকল মদম্মশই 
শপ্রক্তশোলী ইসলো ী রোজননপ্রেক দল রম্ময়ম্মে। আর্োর সকল মদম্মশই আইম্মনর উৎস 
প্রহম্মসম্মর্ শরীয়োহম্মক ক ম্মর্প্রশ স্বীকৃপ্রে মদয়ো হয়। 

অষ্ট ে, প্রোয় প্রপ্রেপ্রট মদম্মশই আঞ্চপ্রলক, নৃেোপ্রত্বক র্ো র্ ধীয় কোরম্মণ মর্োিীর্ে সংর্োম্মের 
অপ্রভ্জ্ঞেো রম্ময়ম্মে এর্ং এ জনয েোম্মদরম্মক অম্মনক  ূলয প্রদম্মে হম্ময়ম্মে র্ো হম্মচ্ছ। েুরম্মস্কর 
কুদধী প্রর্ম্মরোহী, সুদোম্মনর দোরফুর প্রর্ম্মরোহী, ইম্মদোম্মনপ্রশয়োর পূর্ধ প্রে ুর ও আম্মিহ প্রম্মদম্মশর 
সংর্োে, পোপ্রকস্তোন ও র্োংলোম্মদম্মশর জোপ্রের্ে সংর্োে (১৯৭১),  োলম্ময়প্রশয়োয় িীনো ও 
ভ্োরেীয়ম্মদর  ম্মর্য সোম্প্রদোপ্রয়ক উম্মিজনো ইেযোপ্রদ এসর্ মদম্মশর রোজনীপ্রেম্মে  েপোথধকয ও 
স্বোথধর্ে িন্দ্বম্মক  োম্মে  ম্মর্য জপ্রটল কম্মর েুম্মল এর্ং প্রর্ম্মদশী শপ্রক্ত েো মথম্মক সুপ্রর্র্ো মনয়। 

নর্ ে, প্রপ্রেপ্রট মদম্মশই শপ্রক্তশোলী ইসলো ী আম্মদোলন র্ো রোজননপ্রেক দল রম্ময়ম্মে। েোরো 
ে োন্বম্ময় অপ্রর্কের জনপ্রভ্প্রি র্ম্মড় েুলম্মে এর্ং প্রোপ্রেিোপ্রনকভ্োম্মর্ রোজননপ্রেক দক্ষেো 
অজধন করম্মে। েোম্মদর এই শপ্রক্ত রৃ্প্রদ্ধ আর্োর েোম্মদর জনয কোল হম্ময় দোাঁড়োম্মচ্ছ। মকোম্মনো 
মকোম্মনো মদম্মশ েোরো সরকোরী প্রনগ্রম্মহর প্রশকোর হম্মচ্ছ। প্র শম্মরর ব্রোদোরহুি, সুদোম্মনর হোসোন 
আল েুরোর্ীর নযোশনোল কংম্মগ্রস পোপ্রটধ এর্ং েুরম্মস্ক আরর্োকোম্মনর পোপ্রটধম্মক সো প্ররক 
সরকোম্মরর মকোপোনম্মল পম্মড় র্োর র্োর নো  পোল্টোম্মে হম্ময়ম্মে। সুদোন ও পোপ্রকস্তোম্মনর ইসলো ী 
দল সো প্ররক সরকোম্মরর সোম্মথ ক্ষ েোর অংশীদোর হম্মলও েোর ফল ভ্োম্মলো হয়প্রন। 

দশ ে, আম্মলোিয মদশগুম্মলোর পোলধোম্ম ে প্রনর্ধোিন পদ্ধপ্রে স্বচ্ছ ও প্রনরম্মপক্ষ র্ম্মল র্নয করোর 
সুম্মযোর্ ক  থোকম্মলও স্পষ্টেই লক্ষযনীয় ময, পূণধোংর্ ইসলো ী রোষ্ট্র প্রপ্রেিোর নীপ্রের প্রপ্রে 
অেীকোরোর্দ্ধ দলগুম্মলো প্রনর্ধোিম্মন মভ্োটোরম্মদর  ম্মর্য প্রর্ম্মশষ একটো জনপ্রপ্রয়েো অজধন করম্মে 
পোরম্মে নো। এ পযধন্ত মকোম্মনো মদম্মশই ইসলো ী নো র্োরী দলগুম্মলো র্ম্মড় ২০ ভ্োম্মর্র মর্প্রশ 
মভ্োট পোয়প্রন। মকোম্মনো এক প্রনর্ধোিম্মন ম োটো ুপ্রট ভ্োম্মলো ফল করম্মলও েো আর মটকসই 
হয়প্রন। অপ্রর্কোংশ মদম্মশই পূণধোংর্ ইসলো ী রোষ্ট্র প্রপ্রেিোর নীপ্রের প্রপ্রে অেীকোরোর্দ্ধ মভ্োটোর 
সংখযো  োত্র ৫-৭ ভ্োম্মর্র  ে। মসকুযলোর র্ো জোেীয়েোর্োদী দলগুম্মলোর প্রপ্রে মভ্োটোরম্মদর 
আকষধণ মর্প্রশ র্ম্মল প্রেীয় োন হয়। পোশোপোপ্রশ প্রোয় সর্ মদম্মশই স োজেিী র্ো ক ুযপ্রনস্ট 
 েোদম্মশধর দলগুম্মলোর মভ্োট প্রোপ্রপ্তর হোর মর্শ হেোশোর্যঞ্জক। 

একোদশে, ট্রোপ্রিশনোল র্ো প্রিপ্রলে পুরোম্মনো র্োাঁম্মির ইসলো ী দলগুম্মলোর িোইম্মে ময সর্ 
ইসলো ী দল স োজকলযোণ ূলক কোজ এর্ং সুশোসন ও নযোয়প্রর্িোর প্রপ্রেিোর কথো মর্প্রশ 
র্লম্মে মভ্োটোররো েোম্মদর প্রপ্রে মর্প্রশ আকৃষ্ট হম্মচ্ছ। েুরম্মস্কর এ মক পোপ্রটধ ও প্র শম্মরর 
 ুসপ্রল  ব্রোদোরহুি এর প্রকৃষ্ট উদোহরণ।  োলম্ময়প্রশয়োয় আম্মনোয়োর ইব্রোপ্রহম্ম র নর্র্প্রঠে 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

জোপ্রস্টস এন্ড মিম্মভ্লপম্ম ে পোপ্রটধর কথোও র্লো মযম্মে পোম্মর। েম্মর্ পোপ্রকস্তোম্মনর জো োয়োম্মে 
ইসলো ী দীর্ধকোল অম্মপক্ষোকৃে অনুকূল পপ্ররম্মর্ম্মশ কোজ কম্মরও মকন জনপ্রপ্রয়েো অজধন 
করম্মে পোরম্মে নো েো এক র্ম্মর্ষণোর প্রর্ষয়। একইভ্োম্মর্ র্োংলোম্মদম্মশ জো োয়োম্মে ইসলো ীই 
র্ো মকন মে ন জনপ্রপ্রয়েো পোম্মচ্ছ নো েোও পযধোম্মলোিনোর দোপ্রর্ রোম্মখ। 

িোদশে,  ুসপ্রল  মদশগুম্মলো র্হু স সযো ম োকোপ্রর্লো কম্মর পোলধোম্ম ে প্রনর্ধোিন পদ্ধপ্রে স্বচ্ছ 
ও প্রনরম্মপক্ষেোর সোম্মথ এপ্রর্ম্ময় প্রনম্মে িোইম্মলও পোিোম্মেযর ষড়যি ও মদশীয় কুিেীম্মদর 
কোরম্মণ েো মটকসই হম্মে পোরম্মে নো। প্রর্প্রভ্ন্ন স ম্ময় প্র শর, েুরস্ক, আলম্মজপ্ররয়ো, 
পযোম্মলস্টোইন, পোপ্রকস্তোন, র্োংলোম্মদশ ও সোম্প্রপ্রেককোম্মল ইরোম্মন প্রর্ম্মদশী ষড়যি প্রনর্ধোিন 
প্রপ্রেয়োম্মক নোনোভ্োম্মর্ হু প্রকর  ুম্মখ মফম্মলম্মে। 

র্োংলোম্মদম্মশর ইসলো ী দলগুম্মলোর ভ্প্রর্ষযৎ 

র্োংলোম্মদম্মশ র্ে প্রেন-িোর দশম্মকর ইসলো ী রোজনীপ্রে প্রেযোপ্রশে সুফল র্ম্ময় আনম্মে 
পোম্মরপ্রন। মসকুযলোর আওয়ো ী লীর্, জোেীয়েোর্োদী প্রর্এনপ্রপ ও সুপ্রর্র্োর্োদী জোেীয় পোপ্রটধ 
রু্ম্মর প্রফম্মর প্রর্প্রভ্ন্ন ম য়োম্মদ ক্ষ েোয় প্রেল। প্রকন্তু এ প্রেনপ্রট দম্মলর দর্প্রশষ্ট ক -ম্মর্প্রশ একই। 
 ূলে ক্ষ েোর ম োহ, র্স্তুর্ে স্বোথধপ্রলপ্সো, অসেেো ও অদক্ষেো, প্রপ্রেপ্রহংসো পরোয়ণেো 
ইেযোপ্রদ কোরম্মণ জোপ্রে খুর্ মর্প্রশ আর্োম্মে পোম্মরপ্রন। ইসলো ী দলগুম্মলোর  ম্মর্য জো োয়োম্মে 
ইসলো ী েোড়ো অনযোনয দলগুম্মলোর সোংর্ঠপ্রনক ও জনপ্রভ্প্রি উম্মেখ করোর  ম্মেো নয়।  

র্োংলোম্মদম্মশর ইসলো ী আম্মদোলম্মন অগ্রণী ভূ্প্র কো পোলম্মনর মক্ষম্মত্র জো োয়োম্মে ইসলো ীর 
মকোম্মনো প্রর্কল্প আপোেে মদখো যোম্মচ্ছ নো। প্রকন্তু সর্ম্মিম্ময় পুরোম্মনো রোজননপ্রেক দল হওয়ো 
সম্মত্বও জো োয়োে প্রনর্ধোিনী মদৌম্মড় মর্শ মপেম্মন পম্মড় আম্মে। র্োস্তর্েো এ ন দোাঁপ্রড়ম্ময়ম্মে 
ময, সেেোর সুনো  থোকো সম্মত্বও র্েধ োন মনেৃত্ব প্রনম্ময় জো োয়োম্মের পম্মক্ষ ভ্প্রর্ষযম্মে 
এককভ্োম্মর্ সরকোর র্ঠম্মনর  ে জনপ্রপ্রয়েো অজধন করো আম্মদৌ সম্ভর্ নয় র্ম্মল মকউ 
মকউ অপ্রভ্ ে প্রকোশ কম্মরন। জো োয়োম্মে ইসলো ীর সী োর্দ্ধেো প্রনম্ময় প্রনম্মম্নর প্রর্ষয়গুম্মলো 
পযধোম্মলোিনো করো মযম্মে পোম্মর: 

(এক) ১৯৭১ সোম্মল  ুপ্রক্তযুম্মদ্ধর প্রর্ম্মরোপ্রর্েো  

১৯৭১ সোম্মল  ুপ্রক্তযুম্মদ্ধর প্রর্ম্মরোপ্রর্েো করোয় জো োয়োম্মের প্রথ  সোপ্ররর র্েধ োন মনেৃম্মত্বর 
প্রর্রুম্মদ্ধ প্রর্রূপ প্রিোর ণো থোকোয় সর্ধজন গ্রহণম্মযোর্য জোেীয়প্রভ্প্রিক ইম্ম জ প্রর্প্রডং েোম্মদর 
জনয কপ্রঠন হম্ময় পম্মড়ম্মে। র্োস্তর্েো হম্মচ্ছ, ময মকোম্মনো মদম্মশ প্রর্প্রভ্ন্ন প্রর্ষম্ময় রোজননপ্রেক 
 েপোথধকয থোকোটো অস্বোভ্োপ্রর্ক নয়।  ১৯৭১ সোম্মল মদম্মশর রৃ্হির জনম্মর্োিী  ুপ্রক্তযুম্মদ্ধর 
পম্মক্ষ অর্স্থোন প্রনম্ময়প্রেল এর্ং র্লোই র্োহুলয ১৯৭০ সোম্মলর প্রনর্ধোিম্মনও মদম্মশর জনর্ণ 
আওয়ো ী লীম্মর্র পম্মক্ষ প্রর্রোট স থধন প্রদম্ময়প্রেল। র্ণেোপ্রিক রীপ্রে অনুযোয়ী আওয়ো ী 
লীম্মর্রই সরকোর র্ঠম্মনর অপ্রর্কোর প্রেল। প্রকন্তু পোপ্রকস্তোনী সো প্ররক জোন্তো সমূ্পণধ 



 রাজননসতে িংস্কার মেৌশি 

অনযোয়ভ্োম্মর্ ক্ষ েো হস্তোন্তম্মর র্োর্ো সৃপ্রষ্ট কম্মর এর্ং অপ্রর্কন্তু পোশপ্রর্ক ও প্রন ধ ভ্োম্মর্ 
হেযোযজ্ঞ িোলোয়। মকোম্মনো প্রর্ম্মর্কর্োন  োনুষ েো স থধন করম্মে পোম্মর নো। জো োয়োে 
ভ্োরম্মের আপ্রর্পেযর্োদী আিরম্মণর আশংকো মথম্মক  ুপ্রক্তযুম্মদ্ধর প্রর্ম্মরোপ্রর্েো করোর প্রর্ষয়প্রট  
রোজননপ্রেক  েপোথধকয প্রহম্মসম্মর্ র্নয করো মর্ম্মলও পোপ্রকস্তোনী সো প্ররক জোন্তোর পম্মক্ষ ময 
সপ্রেয় ভূ্প্র কো প্রনম্ময়প্রেল েো মদম্মশর জনর্ণ কেৃধক গ্রহণম্মযোর্য হয়প্রন। পোপ্রকস্তোনী সো প্ররক 
জোন্তোর পরোজম্ময়র সোম্মথ সোম্মথ জো োয়োম্মের রোজননপ্রেক মকৌশম্মলরও পরোজয় র্ম্মটম্মে। 
মকোম্মনো পরোপ্রজে শপ্রক্তর পম্মক্ষ স্বোর্ীন র্োংলোম্মদম্মশর সরকোম্মরর মনেৃত্ব মদয়োর দনপ্রেক 
অপ্রর্কোর থোম্মক নো। প্রোয় িোর দশম্মকর র্যর্র্োম্মন প্রর্ষয়প্রট জোপ্রে ভু্লম্মে র্ম্মসপ্রেল; প্রকন্তু 
মসকুযলোর রোজননপ্রেক দল, প্র প্রিয়ো ও প্রসপ্রভ্ল মসোসোইপ্রট প্রর্ষয়প্রটম্মক প্রিোর-প্রপোর্োন্ডোর 
 োর্যম্ম  আর্োর জোপ্রর্ম্ময় েুলম্মে সক্ষ  হম্ময়ম্মে। এর কোরণ হম্মলো: আওয়ো ী লীম্মর্র 
পপ্ররর্ম্মেধ প্রর্এনপ্রপর সোম্মথ জো োয়োম্মের রোজননপ্রেক মজোট র্ঠন করো। প্রর্ষয়প্রট সোর্োরণ 
জনর্ম্মণর  ম্মর্য কেটো মনপ্রের্োিক প্রভ্োর্ মফম্মলম্মে েো পপ্রর োপ করো নো মর্ম্মলও নেুন 
প্রজম্মের  ম্মর্য ময প্রর্রূপ প্রপ্রেপ্রেয়োর সৃপ্রষ্ট কম্মরম্মে েো র্লো মযম্মে পোম্মর। এর মপেম্মন 
প্রপ্রেম্মর্শী মদশ ও আন্তজধোপ্রেক স্বোথধোম্মন্বষী  হম্মলর  দদ রম্ময়ম্মে। যুদ্ধোপরোর্ীম্মদর প্রর্িোম্মরর 
প্রর্ষয়প্রট সো ম্মন িম্মল আসোয় এপ্রট আম্মরো জপ্রটল আকোর র্োরণ করম্মে পোম্মর। মকউ মকউ 
 ম্মন কম্মরন, আশো করো যোয় জো োয়োে মনেৃত্বম্মক মদোষী সোর্যস্ত করো সহজ/সম্ভর্ হম্মর্ 
নো, েোই যুদ্ধোপরোর্ীম্মদর প্রর্িোম্মরর প্রর্ষয়প্রট েোড়োেোপ্রড় হম্ময় মর্ম্মল প্রর্ষয়প্রট একর্োম্মর 
প্রিরপ্রদম্মনর জনয সুরোহো হম্ময় যোম্মর্। প্রকন্তু প্রভ্ন্ন েও রম্ময়ম্মে। েোম্মদর র্োরণো সরকোর 
ইসুযপ্রটম্মক সহম্মজ মশষ করম্মর্ নো। র্রং নোনো অজুহোম্মে এটোম্মক প্রজইম্ময় রোখম্মে িোইম্মর্। 
কোরণ সরকোর আর্ো ী প্রনর্ধোিনম্মক সো ম্মন মরম্মখ প্রনজ স্বোম্মথধই প্রর্ষয়প্রটম্মক েুপ্রলম্ময় রোখম্মর্। 
পোশোপোপ্রশ মনপ্রের্োিক প্রিোর-প্রপোর্োন্ডো আম্মরো রৃ্প্রদ্ধ মপম্মে পোম্মর। এ েোর্স্থোয়, 
জো োয়োম্মের রোজননপ্রেক ইম্ম জ পুনরূদ্ধোর র্ো রৃ্প্রদ্ধ করো অেযন্ত কপ্রঠন হম্মর্। 

(দুই) শীষধ পযধোম্ময়র মনেৃম্মত্বর দুর্ধলেো   

দলপ্রটর শীষধ পযধোম্ময়র মনেৃম্মত্ব মকউ মকউ রৃ্দ্ধ ও অসুস্থ হম্ময় পম্মড়ম্মেন এর্ং নেুন উদযম্ম  
দলম্মক এপ্রর্ম্ময় মনয়োর  ম্মেো সো থধ েোম্মদর মনই।  

(প্রেন) সংর্ঠম্মন মরপ্রজম্ম ম্মেি এনভ্োয়রনম্ম ে 

জো োয়োম্মের র্দ্ধদুয়োর পপ্ররম্মর্শ (ম্মরপ্রজম্ম ম্মেি এনভ্োয়রনম্ম ে) থোকোয় ইসলো ী 
 ূলযম্মর্োর্ সম্পন্ন উদোরননপ্রেক র্যপ্রক্তরো ঐ দম্মল প্রম্মর্শ করম্মে পোম্মর নো। দলপ্রটম্মে সৎ 
 োনুম্মষর অভ্োর্ নো হম্মলও মদশ পপ্ররিোলনোয় মনেৃত্ব মদয়োর  ম্মেো উপযুক্ত ও দক্ষ মলোম্মকর 
অভ্োর্ রম্ময়ম্মে। জো োয়োম্মের র্োইম্মর মযসর্ সৎ ও দক্ষ মলোক রম্ময়ম্মে েোরো ময মকোম্মনো 
পযধোম্ময় জো োয়োম্মে মযোর্ প্রদম্মে উৎসোহম্মর্োর্ কম্মর নো। এর প্রর্োন কোরণ- প্রথ ে, 
জো োয়োম্মের র্দ্ধদুয়োর পপ্ররম্মর্শ; প্রিেীয়ে, জো োয়োম্মের  ুপ্রক্তযুম্মদ্ধর প্রর্ম্মরোপ্রর্েো।   



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

(িোর) মনপ্রের্োিক প্রিোর-প্রপোর্োন্ডো  

মর্শ প্রকেুপ্রদন র্ম্মর প্রর্প্রভ্ন্ন প্রিোর োর্য  ও কপ্রেপয় রু্প্রদ্ধজীর্ী জো োয়োেম্মক ম ৌলর্োদী, 
সোম্প্রদোপ্রয়ক, স্বোর্ীনেোপ্রর্ম্মরোর্ী ইেযোপ্রদ অপ্রভ্র্োয় আখযোপ্রয়ে কম্মর দলপ্রটম্মক ম োটো ুপ্রট 
প্রর্েপ্রকধে কম্মর েুলম্মে সক্ষ  হম্ময়ম্মে। জো োয়োে মনেোক ধীরো এটো সরোসপ্রর কেটো 
উপলপ্রদ্ধ কম্মর, েোরম্মিম্ময় গুরুত্বপূণধ হম্মলো মভ্োটোরম্মদর  ম্মর্য এর মর্শ প্রভ্োর্ পম্মড়ম্মে। 

(পোাঁি) রোষ্ট্র পপ্ররিোলনোর মক্ষম্মত্র আরু্প্রনক র্যোন-র্োরণোর অভ্োর্ 

প্রর্েোয়ম্মনর পপ্ররর্েধম্মনর র্োরোয় রোষ্ট্র পপ্ররিোলনোর মক্ষম্মত্র আরু্প্রনক র্যোন-র্োরণো প্রনম্ময় 
জনর্ম্মণর কোম্মে যোওয়োর মক্ষম্মত্র জো োয়োে মনেোম্মদর সী োর্দ্ধেো রম্ময়ম্মে। আইন প্রণয়ন, 
উন্নয়ন মকৌশল, অথধনীপ্রে ও পররোষ্ট্র নীপ্রের  ে ম ৌপ্রলক প্রর্ষম্ময় জো োয়োম্মের র্ক্তর্য 
জনর্ম্মণর কোম্মে ময ন স্পষ্ট নয়; মে প্রন আকষধনীয়ও নয়। স সযো সংকুল র্োংলোম্মদম্মশর 
মর্শ প্রকেু ম ৌপ্রলক স সযো রম্ময়ম্মে। সর্ দলই এসর্ প্রর্ষম্ময় মকোম্মনো নো মকোম্মনো র্ক্তর্য 
প্রদম্ময় থোম্মক। এসর্ স সযোর অগ্রোপ্রর্কোর প্রনণধয় কম্মর জো োয়োে উি  প্রর্কল্প মকোম্মনো 
স োর্োম্মনর প্রদকপ্রনম্মদধশনো জোোপ্রের সো ম্মন মপশ করম্মে পোম্মরপ্রন। আওয়ো ী লীর্, প্রর্এনপ্রপ 
ও জোেীয় পোপ্রটধর অসৎ মনেৃম্মত্বর প্রর্কল্প প্রহম্মসম্মর্ জো োয়োে মনেোরো েোম্মদর দলম্মক জোপ্রের 
সো ম্মন েুম্মল র্রম্মে পোম্মরনপ্রন। 

(েয়) মভ্োম্মটর রোজনীপ্রেম্মে মকৌশম্মলর অভ্োর্ 

র্োংলোম্মদম্মশ মভ্োম্মটর রোজনীপ্রেম্মে প্রকেু মকৌশম্মলর আশ্রয় নো প্রনম্মল প্রনর্ধোিম্মন জয়লোভ্ 
করো যোয় নো। এম্মক্ষম্মত্র জো োয়োম্মের মর্শ সী োর্দ্ধেো রম্ময়ম্মে। প্রথ ে , জো োয়োে 
মভ্োটোরম্মদর িোপ্রহদোর প্রপ্রে গুরুত্ব প্রদম্ময় কথো র্লোর পপ্ররর্ম্মেধ ইসলো ী আদম্মশধর প্রপ্রে 
মভ্োটোরম্মদর মর্প্রশ আহ্বোন কম্মর যো পোলধোম্ম েোপ্রর র্ণেম্মির প্রনর্ধোিনী সংসৃ্কপ্রের সোম্মথ 
খোপ খোয় নো। প্রিেীয়ে, মভ্োম্মটর রোজনীপ্রেম্মে প্রর্পুল অথধ র্যয়, অপর্যয় ও মকোম্মনো 
মকোম্মনো মক্ষম্মত্র েলিোেুরীর আশ্রয় প্রনম্মে হয়। এসর্ প্রর্ণেো ময ন ইসলো ী 
আদম্মশধর সোম্মথ সংর্প্রেপূণধ নয়, মে প্রন মসগুম্মলো নো করম্মল প্রনর্ধোিনী সোফলয লোভ্ 
করোও কপ্রঠন। 

(সোে) নেুন প্রজম্মের প্রিন্তো-ম্মিেনোর আলোম্মক প্রনম্মজম্মদর উপস্থোপম্মন র্যথধেো 

নেুন প্রজম্মের মভ্োটোরম্মদর প্রিন্তো-ম্মিেনো ও আশো-আকোংখো র্েধ োন প্র প্রিয়ো প্রিোর ণোর 
িোরো র্হুলভ্োম্মর্ প্রভ্োপ্রর্ে। র্েোনুর্প্রেক র্োরোয় ইসলো ী আদম্মশধর প্রপ্রে আহ্বোন 
জোনোম্মনোর মকৌশল কোযধকর হম্মচ্ছ নো। এ জনয প্রম্ময়োজন আরু্প্রনক পপ্ররভ্োষোর র্যর্হোর 
ও উপস্থোপনোর নেুন আংপ্রর্ক। প্রর্ষয়প্রট অনুর্োর্ম্মন জো োয়োে মনেোরো খুর্ একটো 
সফল হনপ্রন।  



 রাজননসতে িংস্কার মেৌশি 

(আট) ভূ্ ন্ডলীয় রোজনীপ্রে ও র্োস্তর্েোর মপ্রক্ষোপম্মট প্রম্ময়োজন নেুন মকৌশল 

আন্তজধোপ্রেক পপ্রর ন্ডম্মল র্নু্ধহীন হম্ময় মকোনঠোসো ও একলো িম্মলো নীপ্রে গ্রহণ কম্মর মটকসই 
রোজনীপ্রে করো র্োস্তর্সম্মে নয়। নীপ্রে ও আদম্মশধর সোম্মথ আপস নো কম্মরও মকৌশলর্ে 
কোরম্মণ উদোরনীপ্রে অনুসরণ কম্মর স থধম্মনর পপ্ররপ্রর্ রৃ্প্রদ্ধর দৃপ্রষ্টভ্ংপ্রর্ জো োয়োম্মের মনই। 

(নয়) মজোম্মটর শরীক প্রর্এনপ্রপর ভ্প্রর্ষযৎ  

ইসলো ী  ূলযম্মর্োম্মর্ প্রর্েোসী ও ভ্োরেীয় আপ্রর্পেযর্োদ প্রর্ম্মরোর্ী  প্রর্এনপ্রপ মদম্মশর স্বোর্ীনেো 
ও সোর্ধম্মভ্ৌ ত্ব সংরক্ষম্মণর পম্মক্ষ একপ্রট সর্ধরৃ্হৎ রোজননপ্রেক দল। শহীদ মপ্রপ্রসম্মিে 
প্রজয়োউর রহ োন ও মর্র্  খোম্মলদো প্রজয়োর জনপ্রপ্রয়েো ও ইম্ম জ প্রর্এনপ্রপর সর্ম্মিম্ময় র্ড় 
সম্পদ। সম্ভোর্য ভ্োরেীয় আপ্রর্পেযর্োদী আগ্রোসন ম োকোপ্রর্লোয় জোেীয়েোর্োদী ও ইসলো ী 
শপ্রক্তর ঐকয একোন্ত অপপ্ররহোযধ। প্রর্র্ে মকয়োরম্মটকোর সরকোর সোরো মদম্মশ প্রর্এনপ্রপ 
মনেৃম্মত্বর উপর ময দুনধীপ্রের কলংক লোপ্রর্ম্ময় প্রদম্ময়ম্মে, প্রর্ম্মশষ কম্মর মর্র্  প্রজয়োর দুই 
মেম্মলর উপর ময অপর্োদ আম্মরোপ্রপে হম্ময়ম্মে, েো দলপ্রটর প্রর্ম্মশষ ক্ষপ্রে কম্মরম্মে। র্েধ োন 
আওয়ো ী লীর্ সরকোরও েোম্মদর প্রপেু েোড়ম্মর্ নো। দলপ্রটর সম্মর্ধোচ্চ নীপ্রে-প্রনর্ধোরণী স্টোপ্রন্ডং 
কপ্র প্রটর অপ্রর্কোংশ মনেোই র্েধ োম্মন র্য়ম্মসর ভ্োম্মর নূযজ এর্ং অম্মনকটো অকোযধকর। 
 র্যর্য়সী সোহসী মনেোম্মদর অম্মনম্মকই  ো লো-ম্ম োকে োয় প্রদম্মশহোরো। েোত্রম্মনেো-
েরুণম্মদর  ম্মর্য হেোশো প্রর্রোজ করম্মে। মর্র্  প্রজয়ো শোরীপ্ররকভ্োম্মর্ প্রদম্মন প্রদম্মন দুর্ধল 
হম্ময় যোম্মচ্ছন র্ম্মল  ম্মন হম্মচ্ছ। দম্মলর  ম্মর্য েোম্মরক রহ োম্মনর প্রর্রোট জনপ্রপ্রয়েো থোকম্মলও 
প্রেপ্রন আর্ো ী ৫ র্েম্মর মদম্মশ প্রফরম্মে পোরম্মর্ন প্রকনো েো প্রনপ্রিে নয়। দম্মলর মভ্ের 
অভ্যন্তরীণ মকোদল এে মর্প্রশ ময, নেুন কপ্র প্রট র্ঠন প্রনম্ময় কলহ আম্মরো র্োড়ম্মে পোম্মর। 
সম্মর্ধোপপ্রর দলপ্রটর মনেোক ধীম্মদর  ম্মর্য স্বোম্মথধর লড়োই যে েীব্র, রোজননপ্রেক আদম্মশধর 
প্রপ্রে অেীকোর মে ন মনই। ফম্মল ভ্প্রর্ষযম্মে মদম্মশর সংকটকোম্মল স্বোর্ীনেো ও সোর্ধম্মভ্ৌ ত্ব 
সংরক্ষম্মণর পম্মক্ষ দলপ্রট কেটো ভূ্প্র কো রোখম্মর্ েো মজোর প্রদম্ময় র্লো যোয় নো। এ েোর্স্থোয় 
প্রর্এনপ্রপ ক্ষপ্রয়ঞু্চ হর্োর েুাঁপ্রকম্মে পড়ম্মে পোম্মর। এরূপ র্টম্মল জোেীয়েোর্োদী ও ইসলো ী 
শপ্রক্তর ঐকয ভ্প্রর্ষযম্মে কেটো কোযধকর হম্মর্ েো র্লো কপ্রঠন। 

প্রর্কল্প রোজনীপ্রের সন্ধোম্মন 

দীর্ধ প্রোয় ৫০ র্ের জো োয়োম্মে ইসলো ী র্োংলোম্মদম্মশর  োপ্রটম্মে কোজ কম্মর র্যোপক 
সোংর্ঠপ্রনক  জরু্ে প্রভ্প্রি অজধন করম্মলও মভ্োটোরম্মদর  ম্মর্য  উম্মেখম্মযোর্য স থধন দেরী 
করম্মে পোম্মরপ্রন। এর র্হুপ্রর্র্ কোরণ প্রনণধয় করো মযম্মে পোম্মর। প্রকন্তু এরূপ র্যথধেো ও 
সী োর্দ্ধেোর প্রপ্রেপ্রেয়ো ক ধীর্োপ্রহনীর  ম্মর্য মনপ্রের্োিক প্রভ্োর্ মফলম্মে পোম্মর। অপরপ্রদম্মক 
প্রর্এনপ্রপর  ে জোেীয়েোর্োদী শপ্রক্ত দুনধীপ্রে ও মকৌশলর্ে র্যথধেোর জনয প্রজয়োউর 
রহ োম্মনর ইম্ম জম্মক কোম্মজ লোর্োম্মে পোম্মরপ্রন। এজনয মদম্মশর একটো উম্মেখম্মযোর্য সংখযক 
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সম্মিেন, মদশম্মপ্রপ্র ক, সৎ ও প্রনিোর্োন ইসলো ী  ূলযম্মর্োম্মর্ প্রর্েোসী নোর্প্ররক রম্ময়ম্মেন 
যোরো প্রর্এনপ্রপর ক ধকোম্মণ্ড হেোশ। েোরো প্রর্এনপ্রপ ও জো োয়োম্মের র্যথধেো ও সী োর্দ্ধেোর 
জনয প্রর্কল্প রোজননপ্রেক প্রপ্রেিোন খুাঁম্মজ পোম্মচ্ছ নো। এ জনম্মর্োিী/ম্মভ্োটোর  ূলে আওয়ো ী 
লীর্ প্রর্ম্মরোর্ী। এ েোর্স্থোয় েোম্মদর সো ম্মন প্রনম্মম্নর প্রর্কল্পগুম্মলো রম্ময়ম্মে:  

প্রথ ে:  জো োয়োম্মের ক ধম্মকৌশম্মল র্যোপক সংস্কোর আনো।  

প্রিেীয়ে:  প্রর্এনপ্রপর অম্মপক্ষোকৃে র্য়স্ক, পুরোম্মনো ও দুনধীপ্রের্োজ র্ম্মল পপ্ররপ্রিে মনেৃত্বম্মক 
পপ্ররর্েধন করো ও র্যোপক সংস্কোর আনো।  

সম্মদহ মনই প্রর্ষয়প্রট অেযন্ত স্পশধকোের। দলপ্রটর স্বোথধোম্মন্বষী িে মকোম্মনো ভ্োম্মলো 
সংস্কোর হম্মে মদম্মর্ নো। প্রকন্তু র্োস্তর্েো হম্মচ্ছ এই ময, মদশম্মপ্রপ্র ক, সৎ ও 
প্রনিোর্োন ইসলো ী  ূলযম্মর্োম্মর্ প্রর্েোসী নোর্প্ররকরো প্রর্এনপ্রপর কোম্মে এটোই 
প্রেযোশো কম্মর। প্রর্এনপ্রপ মনেৃত্ব এ র্োস্তর্েো রু্েম্মে র্যথধ হম্মল েোম্মদরম্মক 
ভ্প্রর্ষযম্মে েোর মখসোরে প্রদম্মে হম্মর্। 

েৃেীয়ে:  মদশম্মপ্রপ্র ক, সৎ ও প্রনিোর্োন ইসলো ী  ূলযম্মর্োম্মর্ প্রর্েোসী নোর্প্ররকরো এর্ং 
জো োয়োম্মের সম্ভোর্নো য় জনশপ্রক্তর একপ্রট অংশ প্রর্এনপ্রপম্মে মযোর্ প্রদম্মে পোম্মর 
এর্ং দলপ্রটম্মক একপ্রট আদশধর্োদী দম্মল পপ্ররণে করোর মিষ্টো করম্মে পোম্মরন। 
েম্মর্ এ প্রর্কল্পপ্রট মে ন র্োস্তর্সম্মে  ম্মন হয় নো। কোরণ প্রর্এনপ্রপর র্েধ োন 
মনেৃত্ব নেুনম্মদর দম্মল মনেৃম্মত্বর আসন প্রদম্মে িোইম্মর্ নো। 

িেুথধে:  জোপ্রের রৃ্হির স্বোম্মথধ েথো মদম্মশর স্বোর্ীনেো ও সোর্ধম্মভ্ৌ ত্ব রক্ষোর প্রম্ময়োজম্মন 
প্রর্এনপ্রপ ও জো োয়োম্মের  র্যকোর মজোম্মটর সম্পকধ আম্মরো মজোরদোর করো। 
একটো সুদূরপ্রসোরী লক্ষয প্রনম্ময় মজোট মনেৃরৃ্দ উভ্য় দম্মলর  ম্মর্য র্যোপক 
সংস্কোর কম্মর এপ্রর্ম্ময় মযম্মে পোম্মরন। এ প্রর্ষম্ময় উভ্য় দম্মলর শুভ্োকোংখী প্রসপ্রভ্ল 
মসোসোইপ্রট উম্মদযোর্ গ্রহণ করম্মে পোম্মরন। 

পঞ্চ ে:  স্বোর্ীনেো ও সোর্ধম্মভ্ৌ ত্ব সংরক্ষণ, জনকলযোণ ও সুশোসন প্রপ্রেিোর প্রেযয় প্রনম্ময় 
একপ্রট উদোরননপ্রেক নেুন রোজননপ্রেক দল র্ঠন করো মযম্মে পোম্মর।  

▪ প্রস্তোপ্রর্ে দল ইসলো ী  ূলযম্মর্োম্মর্ প্রর্েোসী র্ম্মল মর্োষণো মদম্মর্; েম্মর্ 
‘ইসলো ী রোষ্ট্র’ র্ো ‘শরীয়োহ আইন’ িোলু করোর  ে হোিধলোইন অনুসরণ 
করম্মর্ নো। 

▪ প্রস্তোপ্রর্ে দল মকোম্মনো মরপ্রজম্ম ম্মেি র্ো কযোিোরপ্রভ্প্রিক দল হম্মর্ নো। দম্মলর 
নো করম্মণর র্যোপোম্মরও মকোম্মনো ইসলো ী শব্দ র্ো পপ্ররভ্োষো র্যর্হোর করো 
প্রঠক হম্মর্ নো। এ মক্ষম্মত্র  ুসপ্রল  প্রর্ম্মের েুরস্কসহ প্রর্প্রভ্ন্ন মদশগুম্মলোর 
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অপ্রভ্জ্ঞেোম্মক সো ম্মন রোখো মযম্মে পোম্মর।  

▪ প্রকৃে অম্মথধ র্ণেোপ্রিক রীপ্রেনীপ্রে অনুসরণ কম্মর েৃণ ূল মথম্মক নেুন 
মনেৃত্ব র্োেোই করম্মে হম্মর্ যোম্মে সপ্রঠক মনেৃত্ব র্োেোই করো যোয়। 
পোিোম্মেযর র্োম্মি অেযন্ত সুশৃংখল একপ্রট রোজননপ্রেক প্রপ্রেিোন এভ্োম্মর্ 
র্ম্মড় মেোলো মযম্মে পোম্মর।  

▪ দলপ্রটম্মে জো োয়োম্মের জন ুখী মনেৃত্বদোম্মনর মযোর্য মর্শপ্রকেু মনেোক ধী 
মযোর্ প্রদম্মে পোম্মর। অপরপ্রদম্মক প্রর্এনপ্রপর সৎ ও প্রনিোর্োন ইসলো ী 
 ূলযম্মর্োম্মর্ প্রর্েোসী মনেোক ধীরো মযোর্ মদম্মর্ র্ম্মল আশো করো যোয়। এম্মক্ষম্মত্র 
অম্মপক্ষোকৃে েরুণ মনেৃত্বম্মক গুরুত্ব প্রদম্মে হম্মর্। 

নেুন রোজননপ্রেক মকৌশম্মলর মযৌপ্রক্তকেো 

মকোম্মনো মদম্মশর পপ্ররর্প্রেধে রোজননপ্রেক পপ্ররপ্রস্থপ্রে প্রর্ম্মর্িনোয় দম্মলর নো  পপ্ররর্েধন নেুন 
প্রকেু নয়।  ূল লক্ষয প্রঠক মরম্মখ মকৌশল পপ্ররর্েধন মকোম্মনো মকোম্মনো স য় অপপ্ররহোযধ র্ম্মল 
প্রর্ম্মর্প্রিে হম্মে পোম্মর। প্রর্প্রভ্ন্ন মদম্মশর রোজননপ্রেক দম্মলর ইপ্রেহোস পযধোম্মলোিনোয় মদখো 
যোয় ময, শোসক মর্োিীর প্রনপীড়ম্মনর  ুম্মখ েোরো নো  পপ্ররর্েধন কম্মর প্রভ্ন্ন অর্য়ম্মর্ নেুন 
দল আত্মপ্রকোশ কম্মরম্মে। প্রর্প্রভ্ন্ন মদম্মশ র্ো পিী দলগুম্মলো প্রনপ্রষদ্ধ মর্োপ্রষে হম্মল েোরো 
নেুন নোম্ম  নেুন মনেৃম্মত্ব র্ো অনয দম্মল অনুপ্রম্মর্শ কম্মর েোম্মদর কোজ িোপ্রলম্ময় মর্ম্মে। 
একইভ্োম্মর্ ইসলো ী দলগুম্মলো েোম্মদর মকৌশল পপ্ররর্েধন কম্মরম্মে। উদোহরণ প্রহম্মসম্মর্ 
েুরম্মস্কর কথো র্লো যোয়। েুরম্মস্কর ইসলো ী মনেো নোজ ুপ্রেন আরর্োকোন প্রথম্ম  
ক্ষ েোসীন জোপ্রস্টস পোপ্রটধম্মে মযোর্ মদন। প্রকন্তু প্রর্োন িী সুম্মল োন মিপ্র ম্মরম্মলর সোম্মথ 
 েপোথধকয হওয়োয় ১৯৭০ সোম্মল প্র প্রে প্রনজো  পোপ্রটধ র্ঠন কম্মরন। ১৯৭০ সোম্মল সো প্ররক 
আইন জোরী হম্মল সকল পোপ্রটধ প্রনপ্রষদ্ধ মর্োপ্রষে হয়। এক র্ের পম্মর ১৯৭১ সোম্মল 
আরর্োকোন প্র প্রে সোলো ে পোপ্রটধ নোম্ম  নেুন পোপ্রটধ র্ঠন কম্মরন। ১৯৭৩ সোম্মল দলপ্রট 
প্রনর্ধোিম্মন প্রোয় ১২ শেোংশ মভ্োট মপম্ময় েৃেীয় রৃ্হি  দল প্রহম্মসম্মর্ আত্মপ্রকোশ কম্মর। 
র্ো পিী প্ররপোর্প্রলকোন পোপ্রটধর স থধম্মন প্রেপ্রন সরকোর র্ঠন কম্মরন। ১৯৮০ সোম্মল েুরম্মস্ক 
পুনরোয় সো প্ররক আইন জোরী হম্মল আর্োর সকল পোপ্রটধ প্রনপ্রষদ্ধ মর্োপ্রষে হয়। ১৯৮৩ সোম্মল 
আরর্োকোন  রোফোহ পোপ্রটধ (ওম্ময়লম্মফয়োর পোপ্রটধ) নোম্ম  আম্মরকপ্রট নেুন পোপ্রটধ র্ঠন কম্মরন। 
এ নেুন দলপ্রট ‘জোস্ট অিধোর’ মিোর্োন মদম্ময় মভ্োটোরম্মদর আকৃষ্ট করম্মে স থধ হয়। 
১৯৯৬ সোম্মল দলপ্রট একক সংখযোর্প্ররষ্টেো নো মপম্মলও েোনসু প্রসলোম্মরর টু্র পোথ পোপ্রটধর 
স থধম্মন সরকোর র্ঠন কম্মর। ১৯৯৮ সোম্মল সোংপ্রর্র্োপ্রনক আদোলে মসকুযলোর নীপ্রে ভ্ংম্মর্র 
দোম্ময় রোফোহ পোপ্রটধম্মক প্রনপ্রষদ্ধ মর্োষণো কম্মর। আরর্োকোন ও রোফোহ পোপ্রটধর অনুসোরীরো ভ্োিুধ 
পোপ্রটধ নোম্ম  প্রর্কল্প পোপ্রটধ র্ঠন কম্মর। দলপ্রট রোফোহ পোপ্রটধর নেুন সংস্করণ– এ অজুহোম্মে 
ভ্োিুধ পোপ্রটধম্মকও প্রনপ্রষদ্ধ মর্োষণো করো হয়। ইম্মেো ম্মর্য নীপ্রে ও মকৌশম্মলর প্রম্মশ্ন দম্মলর 
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 ম্মর্য  েপ্রর্ম্মরোর্ মদখো মদয়। সংস্কোরপিী র্ম্মল পপ্ররপ্রিেরো আলোদো হম্ময় জোপ্রস্টস এন্ড 
মিম্মভ্লপম্ম ে পোপ্রটধ (এম্মক পোপ্রটধ) এর্ং আরর্োকোনপিীরো মফপ্রলপ্রসপ্রট পোপ্রটধ (সোদোে পোপ্রটধ) 
র্ঠন কম্মরন। পুরোেন রোফোহ পোপ্রটধর ১০১ জন পোলধোম্ম ে সদসয দুই দম্মল প্রর্ভ্ক্ত হম্ময় 
যোন। ২০০২ সোম্মলর নম্মভ্ম্বম্মর এম্মক পোপ্রটধ প্রর্পুল মভ্োট মপম্ময় সরকোর র্ঠন কম্মর। 

অপরপ্রদম্মক, ভ্োরেীয় জনেো পোপ্রটরধ (প্রর্ম্মজপ্রপ) ইপ্রেহোস র্লম্মে, দলপ্রট দীর্ধ পথ পোপ্রড় প্রদম্ময় 
র্েধ োন পযধোম্ময় মপৌম্মেম্মে। ১৯২৫ সোম্মল উগ্র সোম্প্রদোপ্রয়ক সংর্ঠন রোষ্ট্রীয় মসর্ক সংর্ 
(আরএসএস) র্প্রঠে হয়। দলপ্রট  হোত্মো র্োন্ধীম্মক  ুসপ্রল প্রীপ্রের জনয কম্মঠোর স োম্মলোিনো 
করম্মেো। ১৯৪৭ সোম্মল ভ্োরে স্বোর্ীন হম্মলও সর্ সরকোরই দলপ্রটম্মক  উগ্র সোম্প্রদোপ্রয়ক 
র্ম্মল প্রর্ম্মর্িনো করম্মেো।  হোত্মো র্োন্ধী আেেোয়ীর হোম্মে প্রনহে হম্মল আরএসএসম্মক দোয়ী 
করো হয় এর্ং এর ১৭০০০ ক ধীর প্রর্রুম্মদ্ধ অপ্রভ্ম্মযোর্ আনো হয়। এ স ম্ময় েোরো মকৌশল 
পোম্মল্ট ১৯৫১ সোম্মল ি. শযো ো প্রসোদ  ুখোজধীর মনেৃম্মত্ব ভ্োরেীয় জনসংর্ (প্রর্ম্মজএস) র্ঠন 
কম্মর। নেুন নোম্ম  প্রনর্ধোিম্মন অংশগ্রহণ কম্মর েোরো ভ্োরম্মের িেুথধ রৃ্হি  দল প্রহম্মসম্মর্ 
আত্মপ্রকোশ কম্মর। ১৯৬৭ সোম্মল প্রনর্ধোিম্মন েোরো আম্মরো ভ্োম্মলো ফল পোয়। েোরো র্হু রোম্মজয 
ক ুযপ্রনস্টম্মদর সোম্মথ মকোয়োপ্রলশন সরকোর র্ঠন কম্মর। ১৯৭১ সোম্মল র্োজম্মপয়ীর মনেৃম্মত্ব 
দলপ্রট ‘দোপ্ররম্মরর প্রর্রুম্মদ্ধ যুদ্ধ’ মিোর্োন প্রদম্ময় প্রনর্ধোিম্মন অংশ মনয়। ১৯৭৫ সোম্মল ইপ্রদরো 
র্োন্ধী জরুপ্রর অর্স্থো জোরী করম্মল আরএসএস-এর র্হু ক ধীম্মক মগ্রফেোর করো হয়। ১৯৭৭ 
সোম্মল প্রনর্ধোিম্মন িরণ প্রসংম্মহর মনেৃম্মত্ব জনেো পোপ্রটধ, জনসংর্ ও অপর কম্ময়প্রট পোপ্রটধ প্রনম্ময় 
মকোয়োপ্রলশন সরকোর র্প্রঠে হয়। জনসংর্ মনেো র্োজম্মপয়ী পররোষ্ট্র িী ও এলম্মক আদভ্োনী 
েথয িী হন। প্রকন্তু মকোয়োপ্রলশন সরকোর সফল হম্মে পোম্মরপ্রন। ১৯৮০ সোল জনসংর্ 
আলোদো নোম্ম  ভ্োরেীয় জনেো পোপ্রটধ (প্রর্ম্মজপ্রপ) র্ঠন কম্মর।  

নেুন দল র্ঠম্মনর িযোম্মলঞ্জ 

Strength   

▪ অম্মপক্ষোকৃে েরুণ ও নেুন মনেৃত্ব প্রস্তোপ্রর্ে দলম্মক এপ্রর্ম্ময় মনম্মর্ন। 

▪ যুদ্ধোপরোম্মর্র অপর্োদ আম্মে র্ো অপ্রভ্যুক্ত হম্ময়ম্মেন এ ন কোউম্মক মনেৃম্মত্ব র্ো 
দম্মল মনয়ো হম্মর্ নো। 

▪ দুনধীপ্রের অপর্োদ আম্মে র্ো অপ্রভ্যুক্ত হম্ময়ম্মেন র্ো দনপ্রেক সুনোম্ম র অভ্োর্ 
রম্ময়ম্মে এ ন র্যপ্রক্তম্মদর মনেৃম্মত্ব র্ো দম্মল মনয়ো হম্মর্ নো। 

▪ প্রস্তোপ্রর্ে দল মকোম্মনো মরপ্রজম্ম ম্মেি র্ো কযোিোরপ্রভ্প্রিক দল হম্মর্ নো। উেুক্ত ও 
র্ণেোপ্রিক পদ্ধপ্রেম্মে দম্মল প্ররেুটম্ম ে ও মনেৃত্ব র্োেোই করো হম্মর্। 

▪ র্োংলোম্মদশম্মক একপ্রট সপ্রেযকোর কলযোণরোম্মষ্ট্র পপ্ররণে করোর প্রেযয় প্রনম্ময় নেুন 



 রাজননসতে িংস্কার মেৌশি 

র্যোনর্োরণো সহকোম্মর নেুন দল একপ্রট উাঁিু োম্মনর র্ণেোপ্রিক রোজননপ্রেক 
সংসৃ্কপ্রে িোলু করম্মর্। 

▪ প্রস্তোপ্রর্ে দল একপ্রট উন্নে প্রথংক টযোংক প্রপ্রেিো করম্মর্। এ সংস্থো র্ম্মর্ষণো, 
স ীক্ষো ও প্ররপ্রভ্উ প্রপ্রেম্মর্দম্মনর প্রভ্প্রিম্মে জোেীয় ও আন্তজধোপ্রেক ইসুযম্মে নীপ্রে-
প্রনর্ধোরণ করম্মর্। 

▪ সোিধ পদ্ধপ্রেম্মে সোরোম্মদশ মথম্মক ম র্োর্ী, সৎ ও দক্ষ মনেৃত্ব র্োেোই করো হম্মর্।  

Weakness  

▪ প্রস্তোপ্রর্ে দল র্ঠম্মন প্রর্োন স সযো হম্মর্ শীষধ মনেৃত্ব প্রনর্ধোরণ করো; কোরণ 
র্োংলোম্মদম্মশ র্যপ্রক্ত ও পপ্ররর্োরম্মকপ্রন্দ্রক মনেৃম্মত্বর র্োইম্মর অনয মনেৃত্ব প্রপ্রেিো 
করো অেযন্ত কপ্রঠন। 

▪ পযধোপ্ত েহপ্রর্ল েোড়ো নেুন দল র্ঠম্মনর কোজ এপ্রর্ম্ময় মনয়ো কপ্রঠন হম্মর্।  

▪ রোজননপ্রেক দম্মলর মনেৃত্ব র্োেোইম্ময় সরকোর পপ্ররিোলনোর উপযুক্ত মযোর্য মনেৃত্ব 
খুাঁম্মজ পোওয়ো কপ্রঠন হম্মর্।  

▪ সকল স্তম্মর প্রম্ময়োজনীয় সংখযক সৎ ও মযোর্য মনেৃত্ব পোওয়ো কপ্রঠন হম্মর্। 

Opportunities  

▪ মদম্মশ র্ণেোপ্রিক পদ্ধপ্রে িোলু থোকোয় নেুন দল র্ঠম্মন মকোম্মনো প্রকোর আইনর্ে 
স সযো হম্মর্ নো। আইন অনুসরণ কম্মরই দল র্ঠম্মনর কোজ এপ্রর্ম্ময় প্রনম্মে হম্মর্।  

▪ নেুন দম্মলর নো  মকোম্মনো র্ ধীয় পপ্ররভ্োষো অনুসোম্মর হম্মর্ নো। ফম্মল প্রিোর োর্যম্ম  
অযথো অপপ্রিোর হম্মর্ নো র্ম্মল আশো করো যোয়। 

▪ নেুন দম্মল ইসলো ী  ূলযম্মর্োম্মর্ প্রর্েোসী ও মদশম্মপ্রপ্র ক জোেীয়েোর্োদী মলোক 
পোওয়ো কপ্রঠন হম্মর্ নো। কোরণ জো োয়োে ও প্রর্এনপ্রপম্মে সপ্রেয় নয়– এরূপ 
ভ্োম্মলো মলোক পোওয়ো কপ্রঠন হম্মর্ নো। 

▪ আওয়ো ী লীর্, প্রর্এনপ্রপ, জো োয়োে ও জোেীয় পোপ্রটধর র্োইম্মর এম্মস নেুন র্যোন-
র্োরণো প্রনম্ময় নেুন দল র্ঠন রোজননপ্রেক অেম্মন নেুন ি ক সৃপ্রষ্ট করম্মে 
পোম্মর। 

Threats 

▪ নেুন দল র্ঠম্মনর উম্মদযোর্ম্মক সরকোর ভ্োম্মলো মিোম্মখ নোও মদখম্মে পোম্মর। 
মসম্মক্ষম্মত্র স সযো ম োকোপ্রর্লো করম্মে হম্মে পোম্মর। েম্মর্ এরূপ উম্মদযোর্ম্মক 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

সরকোর প্রর্এনপ্রপ র্ো জো োয়োম্মের ভ্োেন র্ম্মল  ম্মন করম্মল মসম্মক্ষম্মত্র মকোম্মনো 
স সযো হম্মর্ র্ম্মল প্রেীয় োন হয় নো। 

▪ প্রর্োনে প্রর্এনপ্রপ-জো োয়োে মথম্মকই নেুন দম্মল মলোক আসম্মর্, মস মক্ষম্মত্র ঐ 
দুম্মটো দল নেুন দল সম্পম্মকধ অপপ্রিোর িোলোম্মে পোম্মর। 

▪ েোত্রপ্রশপ্রর্ম্মরর প্রোক্তন মনেোক ধীরো র্যোপক হোম্মর নেুন দম্মল মযোর্ প্রদম্মে থোকম্মল 
জো োয়োম্মের সোম্মথ প্রর্রোট ভু্ল রু্েোরু্প্রে সৃপ্রষ্ট হম্মে পোম্মর। 

সুপোপ্ররশ: 

১.   প্রস্তোপ্রর্ে নেুন রোজননপ্রেক দলপ্রট জো োয়োম্মের মকোম্মনো প্রর্কল্প দল হম্মর্ নো 
এর্ং এপ্রট মকর্ল প্রনর্ধোিনী রোজনীপ্রের জনয একপ্রট প্রর্কল্প প্লোটফ ধ প্রহম্মসম্মর্ 
কোজ করম্মর্– এ শম্মেধ জো োয়োে নীপ্রের্ে স থধন প্রদম্মে পোম্মর। 

২.  প্রস্তোপ্রর্ে নেুন রোজননপ্রেক দল র্ঠম্মনর জনয একপ্রট সম্ভোর্যেো স ীক্ষো 
প্রপ্রেম্মর্দন দেরী করো মযম্মে পোম্মর। 

৩.  প্রস্তোপ্রর্ে নেুন রোজননপ্রেক দল র্ঠম্মনর জনয কলোম্মকৌশল প্রনর্ধোরণ ও 
অভ্যন্তরীণ প্রস্তুপ্রে এখনই শুরু করো মযম্মে পোম্মর। 

৪.  প্রস্তোপ্রর্ে নেুন রোজননপ্রেক দল কখন আত্মপ্রকোশ করম্মর্ েোর একপ্রট উপযুক্ত 
স য় প্রনর্ধোরণ করো মযম্মে পোম্মর। 

 

  



 

 

 

 

পপ্ররর্প্রেধে মপ্রক্ষোপম্মট নেুন ক ধম্মকৌশল গ্রহণ 
স ম্ময়র দোসব 

 ুহোম্মদ কো োরুজ্জো োন 

 

 

১.  
র্োংলোম্মদম্মশ ইসলো ী স োজ প্রপ্রেিোর সংগ্রো  ইপ্রেহোম্মসর একপ্রট কপ্রঠনে  সংকটকোল 
অপ্রেে  করম্মে। ১৯৭১ সোম্মল একপ্রট র্ড় র্রম্মনর রোজননপ্রেক প্রর্পযধম্ময়র পর  োত্র 
দুই দশম্মকর  ম্মর্য ইসলো ী আম্মদোলন পুনর্ধঠন ও পুনপ্রর্ধনযোম্মসর  োর্যম্ম  একপ্রট 
রোজননপ্রেক শপ্রক্তম্মে পপ্ররণে হয়। জো োয়োম্মে ইসলো ী প্রনপ্রষদ্ধ মর্োপ্রষে হর্োর  োত্র নয় 
র্েম্মরর  োথোয় পুনরুজ্জীপ্রর্ে হম্ময়ম্মে র্োংলোম্মদম্মশ। পৃপ্রথর্ীর অনয মকোথোও এ র্রম্মনর 
র্টনো র্ম্মটপ্রন। অর্ধ শেোব্দীর মর্প্রশকোল যোর্ে প্র সম্মরর ইসলো ী আম্মদোলন আল-
ইখওয়োনুল  ুসম্মল ুন র্ো  ুসপ্রল  র্োদোরহুি এখনও পযধন্ত প্রনপ্রষদ্ধই রম্ময় প্রর্ম্ময়ম্মে। 
েুরম্মস্কর ইসলো ী আম্মদোলন অম্মনকর্োর নো  পপ্ররর্েধন কম্মর অম্মনকটো মসকুযলোর 
আদম্মল কোজ করম্মে। রোষ্ট্রীয় ক্ষ েোয় অপ্রর্প্রিে হর্োর পরও র্োস্তর্ কোরম্মণই এর্ং 
দর্প্রেক মপ্রক্ষোপটম্মক সো ম্মন মরম্মখ মকৌশলর্ে অর্স্থোন গ্রহণ কম্মরম্মে। 

২.  
এে অল্প স ম্ময়র  ম্মর্য র্োংলোম্মদম্মশ জো োয়োম্মে ইসলো ী স্বনোম্ম  আপ্রর্ভূ্ধে হম্ময় 

 
* মিখে জাোয়াকতর তৎোিীন সিসনয়র িহোরী মিকেটাসর মজনাকরি। োরািার মথকে পািাকনা এই 
সচসিসটর েূি বক্তবয ২০১১ িাকির ২৮ ম ব্রুয়াসর প্রথকে দদসনে োকির েকে, পরবতযীকত সবসভন্ন ব্লি 
ও অনিাইন োযযকে প্রোসশত হয়। আইএেসবসি ব্লি পুকরা সচসিসট যারাবাসহেভাকব প্রোশ েকর। 
বতযোকন ব্লিসট বন্ধ থােকিও ‘সপ্রয় বই’ নাকের এেসট ব্লি িাইকট মিখাসট আেযাইভ েরা আকি। 
মদখুন: https://priyoboi.blogspot.com/2010/04/blog-post_14.html 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

রোজননপ্রেক অেম্মন গুরুত্বপূণধ ভূ্প্র কো পোলম্মন সক্ষ  হওয়োর প্রপেম্মনর  ূল কৃপ্রেত্ব ঐ 
সর্ েরুণম্মদর যোরো অকপম্মট ইসলোম্ম র জনয জীর্ন দোন কম্মরম্মে এর্ং শোহোদোে 
র্রণ কম্মরম্মে। শেোপ্রর্ক শোহোদোম্মের র্টনো ইসলো ী আম্মদোলনম্মক আর্যো প্রত্মক শপ্রক্ত 
যুপ্রর্ম্ময়ম্মে। জো োয়োম্মে ইসলো ী র্েধ োন পযধোম্ময় আসোর জনয প্রিেীয় ময শপ্রক্ত েোহম্মলো 
সোরোম্মদম্মশ জো োয়োে ও প্রশপ্রর্ম্মরর প্রনম্মর্প্রদেপ্রোণ সপ্রেয় ক ধীর্ণ। শুরু্ োত্র এর্ং 
শুরু্ োত্র ইসলোম্ম র জনযই েোরো এই আম্মদোলম্মনর সোম্মথ একোত্ম হম্ময় কোজ কম্মর 
যোম্মচ্ছ। এের্ড়  ুখম্মলে ক ধীর্োপ্রহনী পৃপ্রথর্ীম্মে খুর্ ক ই মদখো যোয়। েৃেীয়ে, 
জনর্ম্মণর  ম্মর্য একপ্রট প্রর্পুল অংশ যোম্মদর সংখযো ক  কম্মর হম্মলও ১০-১৫% ভ্োর্ 
হম্মর্ েোরো ইসলো ী আম্মদোলম্মনর প্রপ্রে স ম্মর্দনো মপোষণ কম্মরন। 

৩.  
প্রকন্তু র্েধ োম্মন জো োয়োম্মে ইসলো ী েথো র্োংলোম্মদম্মশর ইসলো ী আম্মদোলন ময সংকম্মটর 
 ুম্মখো ুপ্রখ েো খুর্ই র্যপ্রেে র্ ধী। জো োয়োম্মে ইসলো ীম্মক দল প্রহম্মসম্মর্ র্োংলোম্মদম্মশর 
স্বোর্ীনেো প্রর্ম্মরোর্ী এর্ং উপরন্তু দম্মলর র্েধ োন মনেৃত্বম্মক যুদ্ধোপরোর্ী প্রহসোম্মর্ প্রিপ্রিে 
করো হম্ময়ম্মে। ১৯৭১ সোম্মল প্রর্ম্মশষ এক পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে একপ্রট ইসলো ী দল প্রহসোম্মর্ প্রর্ম্মের 
অনযে  প্রর্োন একপ্রট  ুসপ্রল  রোষ্ট্রম্মক খপ্রণ্ডে করোর প্রর্পম্মক্ষ েথো পোপ্রকস্তোন নো ক 
মদশপ্রটম্মক এক রোখোর পম্মক্ষ অর্স্থোন প্রনম্ময়প্রেল জো োয়োে। েখনকোর জো োয়োে  ম্মন 
করম্মেো পোপ্রকস্তোন এক মরম্মখ এখোম্মন ইসলো ী স োজ প্রপ্রেপ্রিে হম্মল পূর্ধ ও পপ্রিম্ম র 
অথধননপ্রেক দর্ষ য এর্ং েদোনীন্তন পূর্ধ পোপ্রকস্তোম্মনর র্ঞ্চনোর অর্সোন হম্মর্। জো োয়োম্মের 
আরও আশঙ্কো প্রেল পোপ্রকস্তোন মভ্ম্মে র্োংলোম্মদশ আলোদো হম্মল এখোম্মন ভ্োরেীয় আপ্রর্পেয 
প্রপ্রেপ্রিে হম্মর্। প্রকন্তু জো োয়োম্মের এর্ং আম্মরো যোরো পোপ্রকস্তোনম্মক এক রোখোর পম্মক্ষ 
প্রেম্মলো েোম্মদর ইচ্ছোর প্রর্পরীম্মে একপ্রট রক্তক্ষয়ী যুম্মদ্ধর  র্য প্রদম্ময় প্রপ্রেম্মর্শী মদশ 
ভ্োরম্মের প্রেযক্ষ সহম্মযোপ্রর্েোয় ১৯৭১ সোম্মলর ১৬ই প্রিম্মসম্বর র্োংলোম্মদশ স্বোর্ীনেো লোভ্ 
কম্মর। পোপ্রকস্তোম্মনর ৯৫ হোজোর দসনয ভ্োরম্মের ইস্টোনধ ক োম্মন্ডর মসনোপপ্রে জর্প্রজে প্রশং 
অম্মরোরোর প্রনকট নেুন স্বোর্ীন মদশ র্োংলোম্মদম্মশর রোজর্োনী ঢোকোর মরসম্মকোসধ  য়দোম্মন 
আত্মস পধণ কম্মর। জো োয়োে যপ্রদও র্ো পোপ্রকস্তোম্মনর সংহপ্রের পম্মক্ষ প্রেল েথোপ্রপ 
র্োংলোম্মদম্মশর স্বোর্ীনেো ম ম্মন মনয়। র্োংলোম্মদম্মশর সরকোর জো োয়োেসহ র্ ধপ্রভ্প্রিক 
দলস ূহ প্রনপ্রষদ্ধ মর্োষণো কম্মর। ১৯৭৯ সোম্মলর ২৫ম্মশ ম  জো োয়োে প্রনজস্ব নোম্ম  
আত্মপ্রকোম্মশর সুম্মযোর্ লোভ্ কম্মর। 

৪.  
১৯৪৭ সোম্মল রৃ্প্রটশ দখলদোপ্ররম্মত্বর অর্সোম্মনর স য় উপ হোম্মদম্মশ রোজননপ্রেক প্রর্েকধ 
প্রেল। অম্মনম্মকই ভ্োরে প্রর্ভ্োম্মর্র প্রর্পম্মক্ষ প্রেম্মলন। প্রকন্তু মশষ পযধন্ত ভ্োরে ও 
পোপ্রকস্তোন দুপ্রট আলোদো রোষ্ট্র র্প্রঠে হয় ভ্োরেম্মক খপ্রণ্ডে কম্মর। যোরো পোপ্রকস্তোন 
মিম্ময়প্রেম্মলন েোম্মদর অম্মনম্মকই ভ্োরম্মেই মথম্মক যোন। মকউ েোম্মদর স্বোর্ীনেো প্রর্ম্মরোর্ী 



 পসরবসতযত মপ্রিাপকট নতুন েেযকেৌশি গ্রহণ িেকয়র দাসব 

আখযোপ্রয়ে কম্মরপ্রন। ময  ুসপ্রল  লীর্ পোপ্রকস্তোন প্রপ্রেিো কম্মর মসই  ুসপ্রল  লীর্ মদশ 
ভ্োর্ হর্োর পর এক অংশ ভ্োরম্মেই মথম্মক যোয় এর্ং অদযোর্প্রর্ ভ্োরম্মে  ুসপ্রল  লীর্ 
রম্ময়ম্মে। েোম্মদরম্মক স্বোর্ীনেো প্রর্ম্মরোর্ী র্লো হয় নো। প্রকন্তু র্োংলোম্মদম্মশর র্যোপোম্মর 
স্বোর্ীনেোর পক্ষ ও প্রর্পক্ষ  ুপ্রক্তযুম্মদ্ধর পক্ষ ও প্রর্পক্ষম্মক প্রনম্ময় এ নভ্োম্মর্ প্রিোরণো 
িোলোম্মনো হয় যোর ফম্মল মর্োটো জোপ্রেম্মকই প্রর্ভ্ক্ত কম্মর মফলো হয়। রোজননপ্রেক প্রজ্ঞোর 
দোর্ী প্রেল ১৯৭১ সোম্মল র্োংলোম্মদশ স্বোর্ীন হর্োর পর সর্োইম্মক সোম্মথ প্রনম্ময় দুম্মভ্ধদয 
জোেীয় ঐকয র্ম্মড় মেোলো। প্রকন্তু ময শপ্রক্ত পূর্ধ ও পপ্রি  পোপ্রকস্তোম্মনর েদোনীন্তন 
মনেৃত্বম্মক আম্মলোিনোর মটপ্রর্ম্মল র্ম্মস রোজননপ্রেক  ী োংসোর পথ অনুসরণ করম্মে 
মদয়প্রন মসই শপ্রক্তই র্োংলোম্মদশ স্বোর্ীন হর্োর পর জোেীয় ঐকয র্ম্মড় মেোলোর পপ্ররর্ম্মেধ 
অননকয, প্রর্ম্মভ্দ এর্ং প্রপ্রেম্মশোর্ ও প্রপ্রেপ্রহংসোর পম্মথ মদশম্মক মঠম্মল মদয়। 
র্োংলোম্মদম্মশর জনর্ম্মণর  ম্মর্য প্রর্ভ্োজন ও প্রর্ভ্প্রক্ত প্রজইম্ময় রোখোটো হচ্ছ একপ্রট 
আপ্রর্পেযর্োদী মকৌশল। র্োংলোম্মদম্মশ যোম্মে প্রস্থপ্রেশীল রোজননপ্রেক অর্স্থো সৃপ্রষ্ট নো হয় 
েোর জনযই জোপ্রেম্মক প্রর্ভ্ক্ত কম্মর রোখোর এই মকৌশল গ্রহণ করো হয়। র্োংলোম্মদশ 
যপ্রদ রোজননপ্রেক হোনোহোপ্রন  ুক্ত হয় েোহম্মল দ্রুে অথধননপ্রেক অগ্রর্প্রে ও স্বপ্রনভ্ধরেো 
অজধন করম্মর্। র্োংলোম্মদম্মশর প্রর্শোল র্োজোর যোরো দখম্মল রোখম্মে িোয় েোরো প্রকন্তু এটো 
িোয় নো ময রোজননপ্রেকভ্োম্মর্ প্রস্থপ্রেশীল ঐকযর্দ্ধ এর্ং অথধননপ্রেকভ্োম্মর্ স ৃদ্ধ মহোক 
র্োংলোম্মদশ। সপ্রেযকথো র্লম্মে প্রক আপ্রর্পেযর্োদী শপ্রক্ত এ র্যোপোম্মর শেকরো একশে 
ভ্োর্ সোফলয অজধন কম্মরম্মে। 

আজ র্োংলোম্মদশম্মক রোজননপ্রেকভ্োম্মর্ দুই ভ্োম্মর্ প্রর্ভ্ক্ত কম্মর মফলো হম্ময়ম্মে। র্োংলোম্মদম্মশ 
আজ কপ্রল্পে স্বোর্ীনেো প্রর্ম্মরোর্ী শপ্রক্ত আপ্রর্ষ্কোর কম্মর মদশম্মক স্বোর্ীনেোর পক্ষ ও প্রর্পক্ষ 
দুইভ্োম্মর্ প্রর্ভ্োজন কম্মর রোজননপ্রেক প্রিোরণো িোলোম্মনো হম্মচ্ছ এর্ং নেুন প্রজেম্মক 
মসভ্োম্মর্ই মর্োেোম্মনো হম্মচ্ছ। অথি ভ্োরম্মে মেো মদশ প্রর্ভ্োম্মর্র প্রর্ম্মরোর্ী এর্ং 
মদশপ্রর্ভ্োম্মর্র পম্মক্ষর শপ্রক্ত র্ম্মল প্রকেু মনই। র্রং েোরো জোেীয় ইসুযম্মে প্রনম্মজরো প্রঠকই 
ঐকযর্দ্ধ রম্ময়ম্মে। ভ্োরেীয় জনেো পোপ্রটধ র্ো প্রর্ম্মজপ্রপ এর্ং কংম্মগ্রস মনেোরো জোেীয় 
প্রদর্ম্মস একসোম্মথ র্সম্মে,  হোত্মো র্োন্ধীর প্রপ্রে এলম্মক আদভ্োনী ও কংম্মগ্রম্মসর মনেোরো 
হোে র্রোর্প্রর কম্মর পুষ্পস্তর্ক অপধণ করম্মে। অথি আদভ্োনীম্মদর দলই র্োন্ধীম্মক হেযো 
কম্মর স্বোর্ীনেোর অর্যর্প্রহে পম্মরই। েোরো েোম্মদর জোেীয় স্বোম্মথধ জোেীয় ঐকয রক্ষো 
করম্মেন যথোরীপ্রে। প্রকন্তু র্োংলোম্মদম্মশ ১৯৭১ মক মকন্দ্র কম্মর ময  েনিেেো প্রেল র্ো 
পক্ষ-প্রর্পক্ষ প্রেল েো প্রজইম্ময় রোখোর জনয সর্ধোপ্রর্ক প্রম্মিষ্টো িোপ্রলম্ময় যোম্মচ্ছ ভ্োরেপিী 
এর্ং ভ্োরের্োন্ধর্ মলোম্মকরো। সোরো ভ্োরম্মের  ুসল োনম্মদর সংগ্রোম্ম র ফসল 
পোপ্রকস্তোম্মনর র্যোপোম্মর ইসলো ী দলগুম্মলোর একটো দুর্ধলেো প্রেল এটো অস্বীকোর করো 
যোম্মর্ নো। প্রকন্তু র্োংলোম্মদশ স্বোর্ীনেো লোম্মভ্র পর সকল ইসলো ী দল ও র্যপ্রক্তর্র্ধ 
র্োংলোম্মদম্মশর স্বোর্ীনেো ম ম্মন প্রনম্ময় র্ঠন ূলক কোজ করম্মে। আর েোেোড়ো ১৯৪৭ সোম্মল 
যপ্রদ পোপ্রকস্তোন নো হম্মেো েোহম্মল মেো আজম্মকর স্বোর্ীন র্োংলোম্মদশ হম্মেো নো। ১৯৪৭ 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

সোম্মল পোপ্রকস্তোন রোম্মষ্ট্রর জে নো হম্মল আজম্মকর র্োংলোম্মদশ হয়ম্মেো র্ো একপ্রট প্রম্মদম্মশর 
অংশ হম্মেো। ঢোকোও স্বোর্ীন রোম্মষ্ট্রর রোজর্োনীর  যধোদো মপম্মেো নো। 

৫. 
জো োয়োম্মে ইসলো ীর জনয সংকটপ্রট সৃপ্রষ্ট হম্ময়ম্মে এই জোয়র্োয় ময, ১৯৭৯ সোম্মল 
র্োংলোম্মদম্মশ সমূ্পণধ নেুনভ্োম্মর্ একপ্রট দল প্রহসোম্মর্ আত্মপ্রকোম্মশর পরও আপ্রর্পেযর্োদী 
শপ্রক্ত এর্ং ইসলোম্ম র দুশ ন অর্োপ্র ধক ও র্ ধহীন শপ্রক্ত এই সংর্ঠনম্মক র্োংলোম্মদশ 
প্রর্ম্মরোর্ী, স্বোর্ীনেো প্রর্ম্মরোর্ী এর্ং  ুপ্রক্তযুদ্ধ প্রর্ম্মরোর্ী র্ম্মল প্রিত্রোপ্রয়ে কম্মর মদম্মশর জনর্ম্মণর 
এক প্রর্পুল অংম্মশর  ম্মর্য প্রর্ভ্রোপ্রন্তর সৃপ্রষ্ট করম্মে সক্ষ  হয়। সু্কম্মলর পোঠযপুস্তম্মকও 
জো োয়োেম্মক স্বোর্ীনেো প্রর্ম্মরোর্ী দল প্রহসোম্মর্ আখযোপ্রয়ে করো হয়। সোপ্রহেয, নোটক, 
উপনযোস, র্ল্প, কপ্রর্েো, প্রসম্মন ো, প্রটপ্রভ্ িযোম্মনল, পত্র-পপ্রত্রকোয় অর্যোহেভ্োম্মর্ অম্মনকটো 
একেরফো জো োয়োে প্রর্ম্মরোর্ী প্রিোরণো িম্মল এর্ং জো োয়োম্মের মনেৃরৃ্ম্মদর িপ্ররত্রহনন 
করো হয়। স্বোর্ীনেো প্রর্ম্মরোপ্রর্েোর অপ্রভ্ম্মযোর্ র্ো যুদ্ধোপরোম্মর্র অপ্রভ্ম্মযোর্ খুর্ই গুরুের এর্ং 
স্পশধকোের অপ্রভ্ম্মযোর্। র্োংলোম্মদম্মশ জো োয়োে অেযন্ত সেেোর সোম্মথ সৎ ও মযোর্য 
মলোকম্মদর স ন্বম্ময় প্রনয় েোপ্রিক ও র্ঠন ুখী কোযধে  আন্তপ্ররকেোর সোম্মথ পপ্ররিোলনো 
সম্মেও জো োয়োেম্মক স্বোর্ীনেো প্রর্ম্মরোর্ী প্রহসোম্মর্ প্রিপ্রত্রে করোর মক্ষম্মত্র প্রপ্রেপক্ষ শপ্রক্ত 
পুম্মরোপুপ্রর সফলকো  হম্ময়ম্মে। সোর্োরণ জনর্ম্মণর প্রনকট প্রর্ষয়প্রটর খুর্ একটো আম্মর্দন 
নো থোকম্মলও প্রকংর্ো জনর্ণ এসর্ প্রনম্ময় নো ভ্োর্ম্মলও স োম্মজর রোজনীপ্রে সম্মিেন এর্ং 
এপ্রলট মশ্রণী যোরো আসম্মলই মদম্মশর রোজনীপ্রে প্রনয়িণ কম্মর সপ্রেয় রোজনীপ্রে িিধো কম্মরন 
েোম্মদর একপ্রট প্রর্পুল অংশই জো োয়োম্মের র্যোপোম্মর মনপ্রের্োিক র্োরণো মপোষণ কম্মরন। 

৬.  
মদশম্মপ্রপ্র ক এর্ং স োম্মজর েুলনো ূলকভ্োম্মর্ সৎ  োনুষম্মদর এই দলপ্রটর দুভ্ধোর্য প্রর্ম্মশষ 
কম্মর র্োংলোম্মদম্মশর রোজনীপ্রেম্মে একপ্রট রং সোইম্মি পম্মড় প্রর্ম্ময়ম্মে। প্র সম্মরর ইখওয়োম্মনর 
এই স সযো মনই র্রং প্র সম্মরর স্বোর্ীনেো সংগ্রোম্ম  প্রেযক্ষভ্োম্মর্ দলপ্রট অংশগ্রহণ কম্মরম্মে। 
েুরম্মস্কর ইসলো ী আম্মদোলম্মনর মনেৃরৃ্দ মস মদম্মশর স্বোর্ীনেো আম্মদোলম্মন র্ীরত্বপূণধ 
ভূ্প্র কো মরম্মখম্মেন। ইম্ময়ম্ম ম্মন মসখোনকোর ইসলো ী আম্মদোলন দুই ইম্ময়ম্ম নম্মক একপ্রত্রে 
কম্মর আরু্প্রনক র্ণেোপ্রিক ইম্ময়ম্ম ন প্রপ্রেিোয় সরোসপ্রর অর্দোন মরম্মখম্মেন। নোইম্মজপ্ররয়ো, 
আলম্মজপ্ররয়ো ও সুদোম্মন মসখোনকোর ইসলো ী আম্মদোলনস ূহ স্বোর্ীনেো অজধম্মন ইপ্রের্োিক 
অর্দোন মরম্মখম্মেন। ইম্মদোম্মনপ্রশয়ো ও  োলম্ময়প্রশয়োয় ইসলো ী আম্মদোলন স্বোর্ীনেো সংগ্রোম্ম  
ইপ্রের্োিক ভূ্প্র কো পোলন কম্মরম্মে। পৃপ্রথর্ীর সর্ধত্রই ইসলো  স্বোর্ীনেো সংগ্রোম্ম  অনুম্মপ্ররণো 
যুপ্রর্ম্ময়ম্মে। ইসলোম্ম র নোম্ম  অপ্রজধে পোপ্রকস্তোম্মনর এটো একটো ট্রোপ্রজপ্রি ময মদশপ্রট ধ্বংম্মসর 
িোরপ্রোম্মন্ত এম্মস ইসলোম্ম র মদোহোই প্রদম্ময় ইসলো ম্মকই কলংপ্রকে কম্মরম্মে এর্ং 
আন্তপ্ররকভ্োম্মর্ যোরো মদশটোর সংহপ্রে রক্ষোর পক্ষ অর্লম্বন কম্মরম্মে েোরোও প্রনম্মজম্মদর 
র্োম্ময় কলংক মলপন কম্মরম্মে। র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ীর র্েধ োন মনেৃত্ব যোরো 



 পসরবসতযত মপ্রিাপকট নতুন েেযকেৌশি গ্রহণ িেকয়র দাসব 

প্রদম্মচ্ছন েোরো ১৯৭১ সোম্মল জো োয়োম্মের মনেৃম্মত্ব প্রেম্মলন নো এর্ং অপ্রর্কোংশই জো োয়োম্মের 
সদসযও প্রেম্মলন নো েথোপ্রপ েোরো স্বোর্ীনেো প্রর্ম্মরোপ্রর্েোর অপ্রভ্ম্মযোম্মর্ অপ্রভ্যুক্ত এর্ং 
েোম্মদরম্মকই যুদ্ধোপরোর্ী প্রহসোম্মর্ প্রিপ্রিে কম্মর প্রর্িোম্মরর কোঠর্ড়োয় দোাঁড় করোম্মনো হম্ময়ম্মে। 

৭.  
এ কথো প্রঠক ময যুদ্ধোপরোর্ীম্মদর প্রর্িোম্মরর প্রর্ষয়প্রট একপ্রট  ী োংপ্রসে ইসুয।  রহু  মশখ 
 ুপ্রজর্ প্রনম্মজই প্রর্ষয়প্রট প্রনষ্পপ্রি কম্মর প্রর্ম্ময়ম্মেন। পোপ্রকস্তোম্মনর ১৯৫ জন সো প্ররক 
ক ধকেধোর প্রর্িোম্মরর জনয ১৯৭৩ সোম্মলর আন্তজধোপ্রেক ট্রোইরু্যনোল এযোক্ট পোস করো হম্মলও 
১৯৭৪ সোম্মল র্োংলোম্মদশ, পোপ্রকস্তোন ও ভ্োরে এই প্রত্রম্মদশীয় িুপ্রক্তর  োর্যম্ম  ১৯৫ জন 
প্রিপ্রিে যুদ্ধোপরোর্ীম্মক ক্ষ ো কম্মর পোপ্রকস্তোন পোপ্রঠম্ময় মদয়ো হয়। এর আম্মর্ দোলোল আইম্মন 
স্থোনীয় সহম্মযোর্ীম্মদর ময প্রর্িোর হপ্রচ্ছল রৃ্হির জোেীয় ঐম্মকযর স্বোম্মথধ স্বয়ং মশখ  ুপ্রজরু্র 
রহ োন ১৯৭৩ সোম্মলর নম্মভ্ম্বম্মর সোর্োরণ ক্ষ ো মর্োষণো কম্মরন। এম্মে আটক সোেপ্রত্রশ 
হোজোম্মরর  ম্মর্য পাঁপ্রিশ হোজোর যোম্মদর নোম্ম  হেযো, র্ষধণ, অপ্রিসংম্মযোর্ ও লুটপোম্মটর মকোম্মনো 
সুপ্রনপ্রদধষ্ট অপ্রভ্ম্মযোর্ প্রেল নো েোম্মদর  ুপ্রক্ত মদয়ো হয়। ২৮০০ এর প্রর্িোর হয় এর্ং এম্মে 
৭৫২ জম্মনর প্রর্প্রভ্ন্ন ম য়োম্মদ শোপ্রস্ত হয়। আটক অনযোনযম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ সোক্ষযপ্র োণ নো থোকোয় 
যখন  ো লো িলপ্রেল নো, এরক  একপ্রট পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে মপ্রপ্রসম্মিে প্রর্িোরপপ্রে সোম্ময়  
১৯৭৫ সোম্মলর ৩১ম্মশ প্রিম্মসম্বর কপ্রথে দোলোল আইনপ্রট র্োপ্রেল কম্মরন। ফম্মল দোলোল 
আইম্মন আটক ও সোজোপ্রোপ্ত র্যপ্রক্তর্ণ আইনী প্রপ্রেয়োর  র্য প্রদম্ময়ই  ুপ্রক্তলোভ্ কম্মরন। 
প্রকন্তু এরপর ১৯৯৬ সোম্মল ক্ষ েোয় আসোর পর আওয়ো ী লীর্ যুদ্ধোপরোর্ ইসুয সো ম্মন 
আম্মনপ্রন। ৩৯ র্ের পর মকন এর্োর যুদ্ধোপরোম্মর্র  ে একপ্রট  ী োংপ্রসে এর্ং স্পশধকোের 
ইসুয এেটো গুরুম্মত্বর সোম্মথ সো ম্মন আনো হম্মলো? প্রর্ষয়প্রট খুর্ই পপ্ররকপ্রল্পেভ্োম্মর্ 
র্োংলোম্মদম্মশ জনর্ম্মণর  ম্মর্য প্রপ্রেপ্রহংসো জোপ্রর্ম্ময় মেোলোর জনয এর্ং রোজননপ্রেক 
প্রপ্রেপক্ষম্মক র্োম্ময়ল করোর জনযই সো ম্মন আনো হয়। 

৮.  
২০০১ সোম্মলর প্রনর্ধোিম্মন জোেীয়েোর্োদী ও ইসলো ী শপ্রক্তর ঐম্মকযর ফম্মল িোরদলীয় 
মজোম্মটর প্রর্জয় র্োংলোম্মদম্মশর রোজনীপ্রেম্মে এক েোৎপযধ য় র্টনো। এই ঐকয যপ্রদ অর্যোহে 
থোম্মক এর্ং আম্মরো সম্প্রসোপ্ররে হয় েোহম্মল ভ্োরের্োন্ধর্ র্ ধহীন র্ো অর্োপ্র ধক সরকোর 
ক্ষ েোয় আসোর সম্ভোর্নো খুর্ই ক্ষীণ হম্ময় যোয়। ভ্োরেীয় লর্ী এই প্রর্ষম্ময় এখোম্মন নোনো 
মকৌশল গ্রহণ কম্মর। একপ্রদম্মক েোরো জো োয়োেম্মক র্ম্মল ময, “আপনোম্মদর  ে একপ্রট 
সৎম্মলোম্মকর দল প্রর্এনপ্রপর  ে একপ্রট দুনধীের্োজম্মদর দম্মলর সোম্মথ মজোট র্ঠন কম্মর 
আপনোম্মদর ভ্প্রর্ষযৎ মকন ধ্বংস করম্মেন। আপনোম্মদর উপ্রিে প্রর্এনপ্রপর মনেৃত্বোর্ীন মজোট 
মথম্মক মর্র হম্ময় আসো।” অনযপ্রদম্মক েোরো প্রর্এনপ্রপম্মক র্লম্মে থোম্মক ‘আপনোরো  ুপ্রক্তযুম্মদ্ধর 
মিেনোয় প্রর্েোসী একপ্রট দল’ আপনোম্মদর দম্মল আম্মেন অম্মনক র্ীর  ুপ্রক্তম্মযোদ্ধো। স্বোর্ীনেো 
প্রর্ম্মরোর্ী জো োয়োেম্মক সোম্মথ প্রনম্ময় আপনোরো মকন র্দনোম্ম র ভ্োর্ী হম্মচ্ছন। যুদ্ধোপরোর্ীম্মদর 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

পুনর্ধোপ্রসে কম্মর আপনোরো জনস থধন হোরোম্মচ্ছন। েোম্মদর এই প্রিোরণোর ফম্মল িোরদীয় 
মজোম্মটর ঐম্মকযর স সযো নো হম্মলও প্রর্এনপ্রপর প্রকেু প্রকেু  ুপ্রক্তম্মযোদ্ধোর  ম্মর্য েোর প্রর্রূপ 
প্রপ্রেপ্রেয়ো হম্ময়ম্মে। প্রর্ম্মশষ কম্মর েোত্র সংর্ঠন পযধোম্ময় প্রকন্তু প্রর্এনপ্রপ-জো োয়োে ঐম্মকযর 
 ে ঐকয র্ম্মড় উম্মঠ নোই। েোত্রদল ও েোত্রপ্রশপ্রর্ম্মরর  ম্মর্য ঐকয যেটো সুদৃঢ় হওয়ো উপ্রিে 
প্রেল েোর অভ্োর্ প্রেল। মযম্মহেু জো োয়োে ও প্রর্এনপ্রপর ঐকয সুদুঢ় হম্মল রোজনীপ্রেম্মে 
প্রর্এনপ্রপ হম্মর্ প্রর্প্রনপ্রফপ্রশয়োরী এর্ং ক্ষ েোর লড়োইটো র্েধ োম্মন মযম্মহেু প্রর্এনপ্রপর সোম্মথ 
েোই একোিম্মরর ইসুযম্মে জো োয়োেম্মক র্োম্ময়ল করো সম্ভর্ হম্মল েো কোযধে প্রর্এনপ্রপম্মক 
মকোণঠোসো করম্মেই সহোয়ক হম্মর্। 

৯.  
১৯৯১ সোম্মল জো োয়োম্মের স থধম্মন প্রর্এনপ্রপ সরকোর র্ঠম্মনর পরও আওয়ো ী লীর্ খুর্ই 
রোজননপ্রেক পপ্ররপক্কেোর সোম্মথ এক পযধোম্ময় জো োয়োম্মের সোম্মথ রোজননপ্রেক সখযেো র্ম্মড় 
মেোম্মল। জো োয়োম্মের স থধম্মন সরকোর র্ঠম্মনর পরও প্রর্এনপ্রপ জো োয়োেম্মক সোম্মথ র্ম্মর 
নো মরম্মখ আওয়ো ী লীম্মর্র প্রদম্মকই মঠম্মল মদয়। আওয়ো ী লীর্ অেযন্ত িোেুম্মযধর সোম্মথ 
জো োয়োে ও জোেীয় পোপ্রটধম্মক সোম্মথ প্রনম্ময় যুর্পৎ আম্মদোলন র্ম্মড় েুম্মল এর্ং 
রোজননপ্রেকভ্োম্মর্ প্রর্এনপ্রপম্মক প্রর্প্রচ্ছন্ন কম্মর মফম্মল। ফম্মল ১৯৯৬ সোম্মলর প্রনর্ধোিম্মন 
জোেীয়েোর্োদী ও ইসলো ী শপ্রক্তর  ম্মর্য মকোম্মনো র্রম্মনর স ম্মেোেো হম্মে পোম্মরপ্রন। 

জো োয়োে ৩০০ আসম্মনই প্রনর্ধোিন কম্মর। প্রনর্ধোিম্মনর ফলোফল প্রর্ম্মিম্মণ মদখো যোয় খুর্ই 
অল্প মভ্োম্মটর র্যর্র্োম্মন প্রর্এনপ্রপ ও জো োয়োে ৫৮প্রট আসম্মন পরোপ্রজে হয়। যপ্রদ মকোন 
স ম্মেোেো হম্মেো এর্ং প্রর্এনপ্রপ ও জো োয়োম্মের মভ্োট ভ্োর্োভ্োপ্রর্ নো হম্মেো েোহম্মল 
মকোনেম্ম ই আওয়ো ী লীর্ ১৯৯৬ সোম্মলর প্রনর্ধোিম্মনর পর সরকোর র্ঠন করম্মে পোরম্মেো 
নো। ২০০১-এর প্রনর্ধোিম্মন প্রর্এনপ্রপ-জো োয়োে মজোট হর্োর ফম্মল আওয়ো ী লীম্মর্র 
প্রনর্ধোিম্মনর  োর্যম্ম  ক্ষ েোয় প্রফম্মর আসোর প্রর্ষয়প্রট সমূ্পণধভ্োম্মর্ অপ্রনপ্রিে হম্ময় পম্মড়। আর 
এ কোরম্মণই আওয়ো ী প্রথংকটযোঙ্ক এর্ং েোম্মদর শুভ্োকোঙ্ক্ষীরো রোজননপ্রেক প্রর্ম্মর্িনোয় 
যুদ্ধোপরোর্ী ইসুয সো ম্মন প্রনম্ময় আম্মস। 

১০.  
প্র প্রিয়ো যুদ্ধোপরোর্ীম্মদর প্রর্িোম্মরর ইসুযপ্রটম্মক এেটোই সো ম্মন এম্মনম্মে ময, আওয়ো ী লীম্মর্র 
পম্মক্ষ এই ইসুযম্মক প্রপম্মে মঠম্মল মদয়োরও মকোম্মনো উপোয় মনই। প্রথ  সোংর্োপ্রদক সম্মম্মলম্মন 
মশখ হোপ্রসনো র্ম্মলই মফম্মলপ্রেম্মলন ময, প্রর্িোর মেো জনর্ণই কম্মর প্রদম্ময়ম্মে প্রনর্ধোিম্মনর 
 োর্যম্ম । প্রকন্তু ভ্োরেীয় লপ্রর্, র্ো পিী র্ ধহীন মর্োিী এর্ং েোম্মদর স থধক প্র প্রিয়ো 
যুদ্ধোপরোর্ীম্মদর প্রর্িোর ইসুযপ্রটম্মক এ নভ্োম্মর্ হোইলোইট কম্মরম্মে ময, সরকোর এ র্যোপোম্মর 
পদম্মক্ষপ প্রনম্মে র্োর্য হম্ময়ম্মে। ম প্রনম্মফম্মস্টোম্মে এটো প্রেল। জোেীয় সংসম্মদ প্রসদ্ধোন্ত প্রস্তোর্ 
প্রহসোম্মর্ সরকোম্মরর শীষধ  হম্মলর অনোগ্রহ সম্মেও সংসম্মদ প্রস্তোর্ পোস করো এর্ং ভ্োরেীয় 



 পসরবসতযত মপ্রিাপকট নতুন েেযকেৌশি গ্রহণ িেকয়র দাসব 

অম্মথধ লোপ্রলে প্রর্প্রভ্ন্ন সংস্থোর প্রিোরণোর ফম্মল মশষ পযধন্ত ১৯৭৩ সোম্মলর আন্তজধোপ্রেক 
ট্রোইনুযনোল আইনপ্রট সংম্মশোর্ন করো, ট্রোইরু্যনোম্মলর প্রর্িোরক, েদন্ত প্রট , প্রপ্রসপ্রকউটর 
ইেযোপ্রদ প্রনম্ময়োর্ দোন এর্ং সরকোম্মরর  িীম্মদর র্কৃ্তেো প্রর্রৃ্প্রের  োর্যম্ম  এই ইসুযপ্রটম্মক 
এ ন এক পযধোম্ময় আনো হম্ময়ম্মে যোম্মে ময মকোনভ্োম্মর্ই মহোক যুদ্ধোপরোম্মর্র প্রর্িোর করো 
সরকোম্মরর জনয এক অপপ্ররহোযধ প্রর্ষম্ময় পপ্ররণে হম্ময়ম্মে। 

১১.  
জো োয়োম্মের র্েধ োন মনেোরো ১৯৭১ সোম্মল ২/৪ জন েোড়ো মকউই জো োয়োম্মের সদসয 
প্রেম্মলন নো, েোরো সশস্ত্রর্োপ্রহনীম্মে প্রেম্মলন নো, সরকোম্মরর মকোম্মনো পযধোম্ময়রও দোপ্রয়ত্বশীল 
মলোক প্রেম্মলন নো, র্ো অস্ত্র হোম্মে প্রনম্ময় যুম্মদ্ধও অংশ মননপ্রন। এসর্ প্রর্ষয় আওয়ো ী লীর্ 
মনেোরোও জোম্মনন। প্রকন্তু রোজনীপ্রে এ প্রন এক প্রজপ্রনস যোম্মে ক্ষ েোর স্বোম্মথধ অম্মনক প্রকেুই 
করম্মে হয়। জো োয়োম্মের মনেৃরৃ্দম্মক যুদ্ধোপরোর্ী প্রহসোম্মর্ প্রিোরণো িোপ্রলম্ময় প্র প্রিয়ো ট্রোয়োল 
ইম্মেো ম্মর্যই সম্পন্ন হম্ময় প্রর্ম্ময়ম্মে। প্র থযো প্রপ্রেম্মর্দন মেম্মপ েোম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ র্ণহেযো, খুন, 
র্ষধণ, লুটেরোজ ও অপ্রিসংম্মযোম্মর্র প্র থযো  ো লো সোজোম্মনো হম্মচ্ছ। প্রর্প্রভ্ন্ন প্র থযো  ো লোয় 
মগ্রফেোর করোর পর আন্তজধোপ্রেক ট্রোইরু্যনোল মর্আইনীভ্োম্মর্ জো োয়োম্মের পোাঁিজন শীষধ 
মনেোম্মক আটক রোখোর কথো মর্োষণো কম্মরম্মে। প্র থযো  ো লোয় মগ্রফেোর করোর পর ৭৩-
এর েথোকপ্রথে আন্তজধোপ্রেক ট্রোইরু্যনোল এম্মক্টর প্রর্প্রর্ নেুন কম্মর সংম্মশোর্ন কম্মরম্মে। 
১৯৭০-এর এই েথোকপ্রথে আইনপ্রট একপ্রট কোম্মলো আইন। এই আইম্মন সোক্ষয প্র োম্মণর 
মকোন প্রম্ময়োজন মনই। প্রর্র্োদীর ম ৌপ্রলক অপ্রর্কোর এই আইম্মন সংরক্ষণ করো হয়প্রন। 
সংপ্রর্র্োম্মনর ম ৌপ্রলক অপ্রর্কোর খর্ধ কম্মর আইনপ্রট এ নভ্োম্মর্ দেপ্রর করো হম্ময়ম্মে যোম্মে 
(সংপ্রর্র্োম্মনর প্রথ  সংম্মশোর্নীর  োর্যম্ম ) সরকোর ময মকোন মলোকম্মক মগ্রফেোর কম্মর 
প্রর্িোম্মরর নোম্ম  প্রহসন কম্মর শোপ্রস্ত প্রদম্ময় প্রদম্মে পোম্মর। 

১২.  
ইম্মেো ম্মর্যই সরকোর দলীয় মলোকম্মদরম্মক ট্রোইরু্যনোম্মলর প্রর্িোরক, প্রপ্রসপ্রকউটর এর্ং 
েদন্তকোরী সংস্থোর সদসয প্রহসোম্মর্ প্রনম্ময়োর্ প্রদম্ময়ম্মে। এসর্ মলোক ইম্মেো ম্মর্যই জো োয়োম্মের 
মগ্রফেোরকৃে কম্ময়ক মনেোর মজলো এর্ং প্রনর্ধোিনী এলোকো রু্ম্মর এম্মস প্র প্রিয়োয় প্র থযো 
প্রর্রৃ্প্রে প্রদম্ময় র্ম্মলম্মে ময জো োয়োে মনেোম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ অম্মনক হেযোকোম্মণ্ডর সোক্ষী পোওয়ো 
প্রর্ম্ময়ম্মে। এই ট্রোইরু্যনোল র্ঠনই করো হম্ময়ম্মে রোজননপ্রেক প্রপ্রেপক্ষম্মক ক্ষপ্রেগ্রস্ত করোর 
জনয। েোেোড়ো সরকোর ময সর্ প্রনর্ধোিনী অপ্রেকোর কম্মরপ্রেল েোর মকোম্মনোটোই পূরণ করম্মে 
পোম্মরপ্রন। সিোস-হেযো, র্ষধণ অপরোর্ ও দুনধীপ্রে  োত্রো েোপ্রড়ম্ময় প্রর্ম্ময়ম্মে। সরকোর দলীয়ম্মদর 
িোাঁদোর্োপ্রজ, মটন্ডোরর্োপ্রজ, দখলর্োপ্রজ, িোকপ্রর র্োপ্রণজয, ভ্প্রেধ র্োপ্রণজয, দুনধীপ্রে অেীম্মের সকল 
মরকিধ েোপ্রড়ম্ময় প্রর্ম্ময়ম্মে। িোল, িোল, মেলসহ প্রনেযপ্রম্ময়োজনীয় রর্য ূলয নোর্ো হীনভ্োম্মর্ 
মর্ম্মড় িলম্মে। ক্ষ েোসীনম্মদর প্রশ্রয় ও েত্রেোয়োয় ইভ্প্রটপ্রজং সো োপ্রজক র্যপ্রর্ম্মে পপ্ররণে 
হম্ময়ম্মে। সরকোরী দল প্রনম্মজরোই খুনোখুপ্রন করম্মে এর্ং ক্ষ েোর দোপম্মট প্রর্ম্মরোর্ী দলম্মক 
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অম্মনক জোয়র্োয় হো লো করম্মে এর্ং প্রর্ম্মরোর্ী দম্মলর মনেো-ক ধীম্মদর হেযো করম্মে। সরকোর 
স থধক সিোসীম্মদর  ৃেুযদণ্ড  ওকুফ কম্মর  ুপ্রক্ত প্রদম্ময় প্রদম্মচ্ছ। রোজননপ্রেক হয়রোপ্রন ূলক 
 ো লো আখযোপ্রয়ে কম্মর ক্ষ েোসীন আওয়ো ী লীম্মর্র মনেো-ক ধীম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ দোম্ময়র করো 
১০ হোজোম্মরর অপ্রর্ক  ো লো প্রেযোহোর কম্মর প্রনম্ময়ম্মে। মদম্মশর জনয প্রকেু করম্মে নো 
পোরম্মলও ট্রোনপ্রজট, র্দরসহ প্রপ্রেম্মর্শী মদশম্মক সকল সুম্মযোর্-সুপ্রর্র্ো দোন করোর র্যর্স্থো 
কম্মরম্মে এর্ং জোেীয় স্বোথধ প্রর্ম্মরোর্ী িুপ্রক্ত সম্পোদন কম্মরম্মে ক্ষ েোয় প্রটম্মক থোকোর জনয। 
এ েোর্স্থোয় জনর্ম্মণর দৃপ্রষ্টম্মক প্রভ্ন্ন খোম্মে প্রর্োপ্রহে করোর জনয এর্ং মদম্মশ যোম্মে কোযধকর 
আম্মদোলন র্ম্মড় উঠম্মে নো পোম্মর মস জনয জো োয়োেম্মক মনেৃত্বশূনয করোর জনয েথোকপ্রথে 
যুদ্ধোপরোর্ীম্মদর প্রর্িোম্মরর প্রহসন করম্মে। ফম্মল জো োয়োে একটো কপ্রঠন িযোম্মলম্মঞ্জর 
 ুম্মখো ুপ্রখ। 

১৩.  
এই পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে কী হম্মে পোম্মর? জো োয়োম্মের করণীয় কী? 

এক. সরকোম্মরর আম্মরো প্রেনর্ের স য় আম্মে। এই স ম্ময়র  ম্মর্যই ময মকোম্মনোভ্োম্মর্ 
প্রহসম্মনর প্রর্িোর কম্মর জো োয়োম্মের মনেৃস্থোনীয় র্যপ্রক্তম্মদর শোপ্রস্ত প্রদম্মে পোম্মর। 
জো োয়োম্মের ক ধী ও শুভ্োকোঙ্ক্ষীম্মদর র্োর্ম্মড় মদয়োর জনয  ৃেুযদণ্ডও প্রদম্মে পোম্মর এর্ং 
অম্মনকম্মক যোর্জ্জীর্ন কোরোদণ্ড প্রদম্মে পোম্মর। আর্োর সম্ভোর্নো য় জো োয়োে মনেোম্মদর 
প্রনপ্রর্ধোিম্মন দোাঁড়োম্মনোর অম্মযোর্য মর্োষণো করম্মে পোম্মর এর্ং এ নপ্রক েোম্মদর স্থোর্র 
অস্থোর্র সম্পপ্রি র্োম্মজয়োপ্ত করম্মে পোম্মর। আদোলম্মের রোম্ময়র অযুহোম্মে জো োয়োেম্মক 
প্রনপ্রষদ্ধ করম্মে পোম্মর অথর্ো মরপ্রজম্মেশন র্োপ্রেল করম্মে পোম্মর। 

দুই. প্রর্িোর প্রপ্রেয়ো দীর্ধোপ্রয়ে কম্মর পরর্েধী প্রনর্ধোিন পযধন্ত প্রনম্ময় মযম্মে পোম্মর। জো োয়োে 
মনেোম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ প্রিোরণো িোপ্রলম্ময় েোম্মদর ভ্োর্ যধোদো খে  কম্মর প্রনর্ধোিনী 
রোজনীপ্রেম্মে জো োয়োেম্মক একপ্রট অকোযধকর দম্মল পপ্ররণে করম্মে পোম্মর। 

প্রেন. একটো পযধোম্ময় প্রর্ম্ময় আন্তজধোপ্রেক িোম্মপর কথো র্ম্মল এর্ং র্ের্নু্ধ মযম্মহেু ক্ষ ো 
কম্মরপ্রেম্মলন আওয়ো ী লীর্ ক্ষ ো করম্মে জোম্মন র্ম্মল মর্োষণো প্রদম্ময় ক্ষ ো কম্মর জোেীয় 
ঐম্মকযর িোক প্রদম্মে পোম্মর। 

িোর. জো োয়োেম্মক প্রর্এনপ্রপ মজোট েযোর্ করোর জনয িোপ প্রদম্মে পোম্মর এর্ং এর প্রর্প্রন ম্ময় 
প্রর্িোম্মরর প্রর্ষয়প্রট প্রশপ্রথল করোর প্রস্তোর্ প্রদম্মে পোম্মর। 

ম োেোকথো হম্মলো, প্রর্ষয়প্রট মযভ্োম্মর্ই উপসংহোর টোনো মহোক নো মকন েোম্মে জো োয়োে 
রোজননপ্রেকভ্োম্মর্ ক্ষপ্রেগ্রস্ত হম্মর্ এর্ং এম্মে মকোম্মনো সম্মদহ মনই। যপ্রদ সরকোম্মরর র্েধ োন 
মর্োষণো অনুযোয়ী প্রর্িোরকোযধ িম্মল েোহম্মল জো োয়োে যুদ্ধোপরোর্ীম্মদর দল প্রহসোম্মর্ 
মদম্মশপ্রর্ম্মদম্মশ প্রিপ্রিে হম্ময় যোম্মর্। প্র প্রিয়ো ইম্মেো ম্মর্যই জো োয়োেম্মক যুদ্ধোপরোর্ীম্মদর দল 
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র্োপ্রনম্ময় মফম্মলম্মে। প্রর্িোর নো কম্মর সরকোর যপ্রদ  ুপ্রক্তদোন কম্মরও মদয় েোরপরও স্বোর্ীনেো 
প্রর্ম্মরোর্ী এর্ং যুদ্ধোপরোর্ী প্রহসোম্মর্ ময কোপ্রল ো মলপন কম্মর মদয়ো হম্ময়ম্মে ইম্মেো ম্মর্যই, মস 
কোরম্মণ মদম্মশর জনর্ণ প্রক স্বোচ্ছম্মদ জো োয়োম্মের প্রপ্রে আস্থো আনম্মর্? প্রকংর্ো প্রর্শোল 
র্ ধহীন শপ্রক্ত েোরো জো োয়োেম্মক ম ম্মন প্রনম্মর্ র্ো জো োয়োে রোষ্ট্রক্ষ েো দখল করুক অথর্ো 
রোজনীপ্রেম্মে গুরুত্বপূণধ অর্স্থোম্মন আসুক এটো প্রক েোরো িোইম্মর্? নেুন প্রজম্মের সো ম্মন 
জো োয়োেম্মক মযভ্োম্মর্ প্রশ্নপ্রর্দ্ধ করো হম্ময়ম্মে েোম্মে জো োয়োে প্রক রৃ্হির জনেোর আস্থো 
অজধন করম্মে পোরম্মর্? 

১৪.  
পপ্ররপ্রস্থপ্রে যোই মহোক র্েধ োন সরকোর ক্ষ েোয় থোকো অর্স্থোয় জো োয়োম্মের মগ্রফেোরকৃে 
মনেৃরৃ্দ  ুপ্রক্ত পোম্মর্ন নো এটো ম োটো ুপ্রট প্রনপ্রিে। সো ম্মনও প্রনর্ধোিম্মন ময সরকোর 
পপ্ররর্েধন হম্মর্ই এ নপ্রট প্রনপ্রিে কম্মর র্লো যোয় নো। যপ্রদ সরকোর পপ্ররর্েধন হয় েরু্ও 
নেুন সরকোর জো োয়োম্মের সোম্মথ কী আিরণ করম্মর্ েো প্রনপ্রিে নয়। র্েধ োন সরকোর 
মেো জো োয়োেম্মক প্রিণ্ড িোম্মপর  ম্মর্য মরম্মখম্মে। জো োয়োেম্মক স্বপ্রস্তর সোম্মথ মকোন ক ধসূিী 
পোলন করম্মে প্রদম্মচ্ছ নো। রোজপম্মথ নো ম্মে প্রদম্মচ্ছ নো। েোত্রপ্রশপ্রর্রম্মক প্রনপ্রর্ধম্মর্ কোজ করম্মে 
প্রদম্মচ্ছ নো। কম্ময়কশে জো োয়োে-প্রশপ্রর্র মনেোক ধী এখনও কোরোর্োম্মর। জো োয়োে র্ো 
প্রশপ্রর্র মকোথোও র্ম্মরোয়ো দর্ঠক করম্মলও পুপ্রলশ মসই দর্ঠকম্মক মর্োপন দর্ঠক আখযো প্রদম্ময় 
মগ্রফেোর অর্যোহে মরম্মখম্মে। 

ইসলো ী র্ইপুস্তকম্মক প্রজহোদী ও জপ্রে র্ই র্ম্মল পত্রপপ্রত্রকোয় খর্র প্রদম্মচ্ছ। মজএ প্রর্, 
হোরকোেুল মজহোদ ও  লস্কম্মর দেম্ময়যর্োর সোম্মথ জো োয়োম্মের সম্পকধ এর্ং জো োয়োে 
মদশর্যোপী সিোসী েৎপরেো িোলোম্মনোর ষড়যম্মি প্রলপ্ত– এ নসর্ প্র থযো ও প্রভ্প্রিহীন খর্র 
অহরহ প্রিোর করম্মে প্র প্রিয়োর একপ্রট অংশ। সরকোম্মরর  িীরোও জো োয়োম্মের প্রর্রুম্মদ্ধ 
সিোসী েৎপরেোয় প্র থযো ও উম্মেশয ূলক প্রর্রৃ্প্রে প্রদোন করম্মে এর্ং প্রর্প্রটপ্রভ্সহ 
সংর্োদপম্মত্রও েো র্যোপকভ্োম্মর্ প্রিোর করম্মে। প্রকোম্মশযই জো োয়োেম্মক প্রন ূধল ও খে  
করোর হুংকোর মদয়ো হম্মচ্ছ। সরকোর ও েোর প্র ত্ররো র্োস্তম্মর্ই জো োয়োেম্মক খে  করম্মে 
িোয়। 

১৫.  
এই উদু্ভে পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে জো োয়োম্মের সো ম্মন কী পথ র্ো মকৌশল থোকম্মে পোম্মর েো প্রনম্ময় 
র্ভ্ীরভ্োম্মর্ প্রিন্তোভ্োর্নোর প্রম্ময়োজন আম্মে। 

এক. একপ্রট ক ধপিো এই হম্মে পোম্মর ময, মদপ্রখ মশষ পযধন্ত কী হয় র্ো জো োয়োম্মের ভ্োম্মর্য 
কী র্ম্মট। ময অর্স্থোয় প্রেলো  মস অর্স্থোম্মেই অম্মপক্ষো করম্মে থোপ্রক। যপ্রদ জো োয়োম্মের 
নোম্ম  কোজ করো সরকোর র্ন্ধ কম্মর মদয় েোহম্মল েখন মদখো যোম্মর্ কী করো যোয়। 
সরকোর র্ন্ধ কম্মর মদয়োর আম্মর্ প্রনম্মজরো র্ন্ধ করো প্রঠক নয়। 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

দুই. মযম্মহেু রোজননপ্রেকভ্োম্মর্ রোষ্ট্রীয় শপ্রক্ত জো োয়োেম্মক লক্ষযর্স্তু র্োপ্রনম্ময়ম্মে, মযম্মহেু 
জো োয়োেম্মক স্বোর্ীনেো প্রর্ম্মরোর্ী এর্ং যুদ্ধোপরোর্ীম্মদর দল প্রহসোম্মর্ প্রিপ্রিে কম্মর 
দলপ্রটম্মক প্রশ্নপ্রর্দ্ধ কম্মরম্মে, মযম্মহেু একম্মশ্রণীর মলোম্মকর  ম্মর্য জো োয়োে সম্পম্মকধ 
প্ররজোম্মভ্ধশন আম্মে, ভু্ল র্োরণো আম্মে, মনপ্রের্োিক র্োরণো আম্মে, মযম্মহেু র্েধ োন 
জো োয়োম্মের মনেৃরৃ্দ দম্মলর মলোকম্মদর প্রনকট জনপ্রপ্রয় ও প্রনম্মদধোষ হম্মলও েোম্মদর 
ভ্োর্ যধোদোম্মক দোরুণভ্োম্মর্ ক্ষপ্রেগ্রস্ত করো হম্ময়ম্মে এর্ং মযম্মহেু এক র্রম্মনর মলোম্মকর 
 োম্মে জো োয়োে নো টোর প্রপ্রেই এলোপ্রজধ আম্মে এর্ং পক্ষোন্তম্মর জো োয়োম্মের প্রপ্রে 
আস্থো রোম্মখ এর্ং জো োয়োম্মের সেেো ও আন্তপ্ররকেোর কোরম্মণ জো োয়োেম্মক 
ভ্োম্মলোর্োম্মস এ ন একপ্রট জনম্মর্োিীও মদম্মশ আম্মে যোম্মদর সংখযো মনহোম্ময়ে ক  নয়– 
এইসর্ সো প্রগ্রক প্রর্ম্মর্িনোয় মরম্মখ জো োয়োম্মের আম্মদোলম্মনর মকৌশল পপ্ররর্েধন করো 
স ম্ময়র দোর্ী। 

জো োয়োে মযভ্োম্মর্ই আম্মে থোকুক েম্মর্ একপ্রট নেুন রোজননপ্রেক প্লোটফ ধ র্ম্মড় 
মেোলো এর্ং র্ ধহীনেোর ময সয়লোর্ আসম্মে েোর প্রর্রুম্মদ্ধ সফল প্রপ্রেম্মরোর্ র্ম্মড় 
মেোলো এর্ং র্যোপকপ্রভ্প্রিক সো োপ্রজক আম্মদোলন র্ম্মড় মেোলো। জো োয়োম্মের পক্ষ 
মথম্মক প্রসদ্ধোন্ত প্রনম্ময় প্রপেম্মন মথম্মক একপ্রট সংর্ঠন র্ম্মড় মেোলো। অনযথোয় জো োয়োম্মের 
মলোকম্মদর প্রনকট গ্রহণম্মযোর্য হম্মর্ নো। 

েৃেীয় প্রর্কল্প হম্মচ্ছ, জো োয়োম্মের মযসর্ মনেৃরৃ্দম্মক ১৯৭১ সোম্মলর সোম্মথ সমৃ্পক্ত কম্মর 
প্র থযো প্রিোরণো িোলোম্মনো হম্মচ্ছ জো োয়োম্মের মনেৃত্ব মথম্মক েোম্মদর সকম্মলরই সম্মর 
দোাঁড়োম্মনো এর্ং সমূ্পণধ প্রনউ মজনোম্মরশন প্রনম্ময় জো োয়োে র্ঠন করো। নেুন মনেৃম্মত্বর 
হোম্মে জো োয়োেম্মক েুম্মল মদয়ো এর্ং মযম্মহেু ১৯৭১ সোম্মলর ভূ্প্র কোর কোরম্মণ 
অনযোয়ভ্োম্মর্ জো োয়োম্মের উপর জুলু  করো হম্মচ্ছ েোই এম্মদম্মশ ইসলো ী আম্মদোলম্মনর 
অগ্রযোত্রো অর্যোহে রোখো এর্ং র্প্রেশীল করোর স্বোম্মথধ র্েধ োন মনেৃত্ব যপ্রদ সম্মর দোাঁড়োন 
েোহম্মল ইসলোম্ম র দুশ নম্মদর র্লোর কী থোকম্মর্? েম্মর্ ইসলোম্ম র জনয যোরোই কোজ 
করম্মর্ েোম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ অর্োপ্র ধক ও র্ ধহীন শপ্রক্তর অপ্রভ্ম্মযোম্মর্র মকোন অভ্োর্ হম্মর্ 
নো। 

১৬.  
এখোম্মন উম্মেখয ময, ইসলো ী েোত্রপ্রশপ্রর্র নেুন সংর্ঠন হর্োর কোরম্মণই এেদূর অগ্রসর 
হম্মে মপম্মরম্মে। পুরম্মনো মকোন সংর্ঠন হম্মল প্রর্েপ্রর্দযোলয়গুম্মলোম্মে কোজ করোরই সুম্মযোর্ 
মপম্মেো নো। েোত্রপ্রশপ্রর্র মযম্মহেু ইসলো ী আম্মদোলম্মনর প্রর্োন প্ররেুপ্রটং মসেোর েোই 
প্রশপ্রর্রম্মকও প্রর্েপ্রকধে কম্মরম্মে র্ ধহীন শপ্রক্ত। প্রশপ্রর্ম্মরর অগ্রযোত্রোয় আপ্রর্পেযর্োদী ও 
সোম্রোজযর্োদী মর্োিী মর্শী আেপ্রঙ্কে। প্রশপ্রর্ম্মরর নোম্ম ও িলম্মে লোর্ো হীন প্র থযোিোর। 
েোত্রম্মদর  ম্মর্য আর মযসর্ সংর্ঠন আম্মে েোম্মদর হোম্মে মকোম্মনো আদশধ মনই। ক্ষ েোসীন 



 পসরবসতযত মপ্রিাপকট নতুন েেযকেৌশি গ্রহণ িেকয়র দাসব 

র্ো ক্ষ েোয় মযম্মে আগ্রহী দম্মলর ও র্যপ্রক্তপ্রর্ম্মশম্মষর মলজুড়রৃ্প্রি েোড়ো ওসর্ েোত্র সংর্ঠম্মনর 
জোপ্রেম্মক মদর্োর  ে প্রকেু মনই। িোাঁদোর্োপ্রজ, মটন্ডোরর্োপ্রজ, দখল র্োপ্রণজয, ভ্প্রেধ র্োপ্রণজয, 
প্রসট র্োপ্রণজয ওসর্ সংর্ঠম্মনর জীর্নীশপ্রক্ত। উেি র্যপ্রক্তপূজোর ময রোজননপ্রেক সংসৃ্কপ্রে 
িলম্মে েো মথম্মক মদশম্মক উদ্ধোর করম্মে হম্মল আদপ্রশধক রোজনীপ্রের মকোম্মনো প্রর্কল্প মনই। 

রোজননপ্রেক প্রর্কল্প সন্ধোম্মনর পোশোপোপ্রশ েোত্র অংর্ম্মনও পপ্ররর্েধম্মনর প্রিন্তো করম্মে হম্মর্। 
েোত্রম্মদর রোজনীপ্রে ুখী সভ্ো ও রোজননপ্রেক দম্মলর মলজুড়রৃ্প্রি মথম্মক মর্র কম্মর আনম্মে 
হম্মর্। জ্ঞোন িিধো, ম র্োর প্রর্কোশ, মখলোরু্লো, স্বোস্থয সম্মিেনেো, মসপ্র নোর, প্রসম্মম্পোপ্রজয়ো , 
প্রর্েকধ প্রপ্রেম্মযোপ্রর্েো, উন্নে দনপ্রেকেো ও িপ্ররত্র র্ঠম্মনর উপর অপ্রর্কের গুরুত্ব আম্মরোপ 
করম্মে হম্মর্। মলজুররৃ্প্রির রোজনীপ্রে, মনশো ও  োদকম্মক ‘ম্মনো’ র্লম্মে হম্মর্। 

১৭.  
জো োয়োম্মের সো ম্মন ময প্রেনপ্রট প্রর্কম্মল্পর কথো আপ্র  উম্মেখ কম্মরপ্রে আ োর  ম্মে প্রজ্ঞোর 
পপ্ররিয় হম্মর্ যপ্রদ প্রিেীয় প্রর্কল্পপ্রট গ্রহণ করো হয়। জো োয়োে মযম্মহেু ৬০ র্েম্মরর 
অপ্রর্ককোল মথম্মক এম্মদম্মশ কোজ করম্মে এর্ং মদম্মশর ক পম্মক্ষ ১০% জনর্ম্মণর একপ্রট 
স থধন জো োয়োম্মের প্রপ্রে আম্মে েোই এ ন প্রকেু করো প্রঠক হম্মর্ নো যোম্মে জো োয়োম্মের 
অর্ ূলযোয়ন করো হয়। কোরণ র্োংলোম্মদম্মশ ইসলো ী রোজনীপ্রের ময একটো অর্স্থোন সৃপ্রষ্ট 
হম্ময়ম্মে েো জো োয়োম্মের আম্মদোলম্মনরই ফসল। জো োয়োম্মের সোম্মথ অম্মনক  োনুম্মষর একটো 
আম্মর্ম্মর্র সম্পকধ রম্ময়ম্মে এর্ং জো োয়োম্মের প্রর্ীণ মনেোক ধীরোই জো োয়োেম্মক এই পযধোম্ময় 
আনোর র্যোপোম্মর একটো অসোর্োরণ ভূ্প্র কো পোলন কম্মরম্মেন। েোম্মদর আন্তপ্ররকেো এর্ং 
সেেোর ফম্মলই জো োয়োে র্োংলোম্মদম্মশর সর্িোইম্মে র্ড় ইসলো ী দম্মলর  যধোদো লোভ্ 
কম্মরম্মে। জো োয়োে যপ্রদ একপ্রট রোজননপ্রেক প্লোটফ ধ করোর প্রসদ্ধোন্ত গ্রহণ কম্মর েোর 
প্রপেম্মন সর্ধোত্মক শপ্রক্ত প্রনম্ময়োপ্রজে কম্মর এর্ং মসই সোম্মথ সো োপ্রজক আম্মদোলন র্ম্মড় েুলম্মে 
যত্নর্োন হয় েোহম্মল মসই প্লোটফ ধম্মক রোজননপ্রেকভ্োম্মর্ সরোসপ্রর আে ণ করম্মে পোরম্মর্ 
নো মকউ। 

১৮.  
জো োয়োম্মের যে র্দনো ই র্ ধহীন শপ্রক্ত করুক নো মকন জো োয়োেম্মক অগ্রোহয কম্মর 
মকোন প্রকেু করো সপ্রঠক হম্মর্ নো। পপ্ররর্প্রেধে পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে মকৌশল অর্লম্বন করোর 
প্রসদ্ধোন্ত জো োয়োেম্মকই প্রনম্মে হম্মর্। প্রিন্তোর প্রর্ভ্রোপ্রন্ত সৃপ্রষ্ট হম্মে মদয়ো যোম্মর্ নো। ১৯৪১ 
সোম্মল পোপ্রকস্তোন আম্মদোলন যখন র্লম্মে মর্ম্মল েুম্মে উম্মঠম্মে, লোম্মহোর প্রস্তোর্ রৃ্হীে 
হম্ময়ম্মে মর্োটো ভ্োরের্ম্মষধর  ুসল োনরো একপ্রট স্বোর্ীন আর্োসভূ্প্র র দোর্ীম্মে ঐকযর্দ্ধ ও 
মসোচ্চোর মসই স য় নেুন একপ্রট দল জো োয়োে প্রপ্রেপ্রিে হয়। ১৯৪৭ সোম্মলর ভ্োরে 
প্রর্ভ্োম্মর্র আম্মর্ কম্ময়কপ্রট আঞ্চপ্রলক সম্মম্মলম্মনর  োর্যম্ম  প্রর্ভ্ক্ত ভ্োরম্মে জো োয়োম্মের 
ক ধপিো প্রক হম্মর্ মস র্যোপোম্মর পূর্ধোম্মিই ইপ্রেে প্রদোন করো হয়। জো োয়োম্মের প্রপ্রেিোেো 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

প্রনম্মজ প্রকেুসংখযক সদসযসহ পোপ্রকস্তোন িম্মল আসম্মলও জো োয়োম্মের একপ্রট র্ড় অংশ 
ভ্োরম্মেই মথম্মক যোন। েোরো মসখোম্মন এক র্রম্মনর ক ধসূিী প্রনম্ময় কোজ কম্মর যোন। প্রকন্তু 
পোপ্রকস্তোম্মন জো োয়োে েোর ক ধসূিীম্মে দর্প্লপ্রর্ক পপ্ররর্েধন আম্মন। জো োয়োে রোজননপ্রেক 
েৎপরেোয় অংশ গ্রহম্মণর প্রসদ্ধোন্ত মনয়। অথধোৎ জো োয়োম্মের ক ধপিোয় প্রর্রোট পপ্ররর্েধন 
আনো হয়। 

এক স য় জো োয়োে আইনজীর্ম্মদরম্মক সদসয করম্মেো নো। প্রকন্তু মকৌশল র্দলোম্মনো হয় 
এর্ং র্োস্তর্েোর দোর্ী ম ম্মন প্রনম্ময়ই আইনজীর্ীম্মদর দম্মলর সদসয করো হয়। প্রিপ্রলে 
প্রনর্ধোিম্মন জো োয়োে অংশ প্রনম্মেো নো এ নপ্রক মভ্োটও প্রদে নো। ভ্োরেীয় জো োয়োে 
এখনও প্রনর্ধোিম্মন অংশ মনয় নো। শুরু্ োত্র ইপ্রদরো র্োন্ধী কেৃধক জরুরী অর্স্থো জোরীর 
জোেীয় মপ্রপ্রক্ষম্মে জো োয়োম্মের সদসযম্মদর মভ্োট মদয়োর অনু প্রে দোন করো হম্ময়প্রেল। 
কোশ্মীর জো োয়োে প্রহদুস্থোন জো োয়োে মথম্মক আলোদো অথধোৎ স্বোর্ীন জো োয়োে হওয়োয় 
েোরো প্রনর্ধোিম্মন অংশ প্রনম্ময় থোম্মক। এক স য় জো োয়োে েোর রুকন েোড়ো কোউম্মক 
প্রনর্ধোিম্মন  ম্মনোনয়ন প্রদে নো। এখন এই নীপ্রের পপ্ররর্েধন করো হম্ময়ম্মে। রুকন েোড়োও 
 ম্মনোনয়ন মদয়ো হয় এখন।  প্রহলোম্মদরম্মক সংসম্মদ পোঠোম্মনোর প্রসদ্ধোন্তও প্রনম্ময়ম্মে। 
এ নপ্রক প্রনর্ধোিম্মন  প্রহলোম্মদরও  ম্মনোনয়ন দোন কম্মরম্মে। প্রর্র্ে উপম্মজলো প্রনর্ধোিম্মন ২৪ 
জন  প্রহলো প্রোথধী প্রেল জো োয়োম্মের, এর  ম্মর্য ১২ জন প্রনর্ধোিম্মন প্রর্জয়ী হম্ময়ম্মেন। 
জো োয়োে প্রনর্ধোিনী প্রিোরণো সোম্মথ প্রোথধীর েপ্রর্ র্যর্হোর করম্মেো নো। এখন েপ্রর্ র্যর্হোর 
করম্মে। র্ঠনেি সংম্মশোর্ন কম্মর অ ুসপ্রল ম্মদর জো োয়োম্মের সদসয হর্োর পম্মথ র্োর্ো 
দূর করো হম্ময়ম্মে। এখন একজন অ ুসপ্রল ও িোইম্মল জো োয়োম্মের সদসয হম্মে 
পোরম্মর্ন। জো োয়োম্মের  প্রহলো সদসযম্মদর  জপ্রলম্মশ শূরোর সদসয প্রহসোম্মর্ অন্তভু্ধক্ত কম্মর 
মনয়ো হম্ময়ম্মে। এসর্ই করো হম্ময়ম্মে প্রম্ময়োজন, স ম্ময়র দোর্ী এর্ং র্োস্তর্েোর আম্মলোম্মকই 
আম্মদোলনম্মক এপ্রর্ম্ময় প্রনম্ময় যোর্োর জনয। 

১৯.  
জো োয়োে র্েধ োন স ম্ময় ময র্রম্মনর িযোম্মলম্মঞ্জর  ুম্মখো ুপ্রখ হম্ময় প্রর্ম্ময়ম্মে েোম্মে র্ো মেম্মড় 
র্ম্মস নো মথম্মক প্রর্কল্প পম্মথর সন্ধোন করো প্রহক ে ও দূরদৃপ্রষ্টর দোর্ী। এটো মকোম্মনো র্রম্মনর 
প্রর্িুযপ্রে নয়। র্রং আম্মদোলম্মনর ে প্রর্কোম্মশর র্োরোম্মেই নেুন মকৌশল অর্লম্বন করো। 
এম্মক্ষম্মত্র প্র সম্মরর ইখওয়োম্মনর কথো প্রর্ম্মর্িনো করম্মল মদখো যোম্মর্ ময ইখওয়োন 
পুনরুজ্জীপ্রর্ে নো কম্মরও েোরো অনযদল র্ো স্বেিভ্োম্মর্ প্রনর্ধোিন করম্মেন। ইখওয়োন নোই 
অথি ইখওয়োন আম্মে। দর্ম্মযধর সোম্মথই েোরো কোজ কম্মর যোম্মচ্ছন এর্ং প্রনর্ধোিনও করম্মেন। 
জদধোম্মন ইখওয়োন প্রশোসম্মনর সোম্মথ ম োটো ুপ্রট সহনশীলেো র্জোয় মরম্মখ মসখোনকোর 
রোজনীপ্রে ও প্রনর্ধোিম্মন ভূ্প্র কো পোলন কম্মর যোম্মচ্ছ। এককথোয় েোরো মকোয়োপ্রলশন 
সরকোম্মরও অংশ প্রনম্ময়প্রেম্মলন। 



 পসরবসতযত মপ্রিাপকট নতুন েেযকেৌশি গ্রহণ িেকয়র দাসব 

আলম্মজপ্ররয়োয় ইখওয়োম্মনর মনেৃত্ব  ূল ইখওয়োন মথম্মক আলোদো হম্ময় প্রর্ম্ময় ইসলোপ্র ক 
ফ্রে র্ঠন কম্মর কোজ করম্মেন। ইম্ময়ম্ম ম্মন ট্রোপ্রিশনোল ইসলো পিীম্মদর সোম্মথ প্রনম্ময় 
আল-ইসলোহ পোপ্রটধ র্ঠন কম্মর মসখোম্মন কোজ করম্মেন। এককথোয় মকোয়োপ্রলশন 
সরকোম্মরও প্রেম্মলন। প্রকেুপ্রদন আম্মর্ মকোয়োপ্রলশন মথম্মক মর্র হম্ময় এম্মসম্মেন।  রম্মক্কোম্মে 
জোপ্রস্টস এন্ড মিম্মভ্লপ যোে পোপ্রটধ নো  প্রদম্ময় কোজ করম্মেন। এখন প্রর্োন প্রর্ম্মরোর্ী দল 
প্রহসোম্মর্ আম্মেন। সো ম্মনর প্রনর্ধোিম্মন আরও ভ্োম্মলো করোর কথো। সুদোম্মন ইসলোপ্র ক 
 ুভ্ম্ম ে অর্ সুদোন নোম্ম  মজনোম্মরল হোসোন আল র্প্রশম্মরর সোম্মথ মজোট র্ঠন কম্মর 
সরকোর পপ্ররিোলনো করম্মেন। অর্শয একজন প্রসপ্রনয়র  মনেোর সোম্মথ েোম্মদর 
 েনিেেো রম্ময়ম্মে এর্ং প্রেপ্রন সরকোম্মরর র্োইম্মর আম্মেন। প্রেপ্রন হম্মলন সোম্মর্ক 
প্রর্োন িী ি. হোসোন েুরোর্ী। 

েুরম্মস্ক ইসলো ী আম্মদোলন র্োর র্োর নো  পপ্ররর্েধন কম্মরম্মে। সোম্মর্ক প্রর্োন িী 
নোজ ুপ্রেন আরর্োকোম্মনর সোম্মথ  েপোথধকয সৃপ্রষ্ট হওয়োয় প্রির্োপ্রর্ভ্প্রক্ত আসোর পরও 
জোপ্রস্টস এন্ড মিম্মভ্লপম্ম ে পোপ্রটধ, যোম্মক র্লো হয় এম্মক পোপ্রটধ, েোরো সরকোর র্ঠন কম্মর 
সোফম্মলযর সোম্মথ মদশ িোলোম্মচ্ছ আবু্দেোহ গুল এর্ং প্ররম্মসপ েোইম্ময়প এরম্মদোর্োম্মনর (রজর্ 
দেয়র্ এরম্মদোয়োন) মনেৃম্মত্ব। প্রকন্তু প্রপেন মথম্মক শপ্রক্ত ও স থধন মযোর্োন প্রদম্ময় যোম্মচ্ছ 
সোঈদ র্প্রদউজ্জো োন নুরসীর নূর জো োয়োম্মের মলোম্মকরো। সোম্প্রপ্রেক মরফোম্মরন্ডোম্ম  এম্মক 
পোপ্রটধ জয়লোভ্ করোর পর প্রর্োন িী এরম্মদোর্োন ফম্মেহ উেোহ গুম্মলনম্মক আন্তপ্ররক 
র্নযর্োদ জোপ্রনম্ময়ম্মেন। এই ফম্মেহ উেোহ গুম্মলন হম্মলন সোঈদ নুরসীর প্রপ্রেপ্রিে 
আম্মদোলম্মনর মনেো। র্লম্মে মর্ম্মল পদধোর অন্তরোল মথম্মক েুরম্মস্কর ইসলো ী আম্মদোনম্মক 
এপ্রর্ম্ময় প্রদম্মচ্ছন। ইম্মদোম্মনপ্রশয়ো ও  োলম্ময়প্রশয়োম্মেও ইসলো ী আম্মদোলন পপ্ররর্প্রেধে 
মপ্রক্ষোপম্মট েোম্মদর ক ধপিো ও মকৌশল গ্রহণ কম্মরই এপ্রর্ম্ময় িলম্মে। সুেরোং র্েধ োন 
সংকট সপ্রন্ধক্ষম্মণ এম্মস র্োংলোম্মদম্মশর জনযও একপ্রট সুম্মযোর্ সৃপ্রষ্ট হম্ময়ম্মে আম্মদোলনম্মক 
একপ্রট নেুন অর্যোম্ময় প্রনম্ময় যোওয়োর। 

২০.  
মযম্মহেু স্বোর্ীনেোর প্রর্ম্মরোপ্রর্েো ও যুদ্ধোপরোম্মর্র প্র থযো অপ্রভ্ম্মযোর্ এম্মন সম্ভোর্নো য় একপ্রট 
ইসলো ী আম্মদোলনম্মক র্লোপ্রটম্মপ হেযো করোর অপম্মিষ্টো করো হম্মচ্ছ, এর্ং মযম্মহেু প্রর্ষয়প্রট 
আ রো প্র ট োট করম্মে পোপ্ররপ্রন অথর্ো এই রোজননপ্রেক প্রর্ম্মরোর্প্রট প্রনরসন করম্মে পোপ্ররপ্রন, 
মযম্মহেু আ রো অম্মনম্মকই  ম্মন কম্মরপ্রেলো  এটো এক স য় এ প্রনম্মেই মশষ হম্ময় যোম্মর্, 
মযম্মহেু আ োম্মদর অম্মনম্মকর প্রিন্তোর র্প্রন্ড অপ্রেে  কম্মর এটোম্মক একপ্রট জ্বলন্ত ইসুয প্রহসোম্মর্ 
আ োম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ র্যর্হোর করো হম্মচ্ছ, মযম্মহেু সরকোরও এ প্রর্ষম্ময় অর্শযই একটো প্রকেু 
করম্মে র্দ্ধপপ্ররকর এর্ং মযম্মহেু প্রকেু নো হম্মলও দল ও মনেৃম্মত্বর ভ্োর্ যধোদো রু্লোয় লুপ্রিে 
হম্ময়ম্মে এর্ং জন ম্মন এক র্রম্মনর মনপ্রের্োিক র্োরণো সৃপ্রষ্ট করো হম্ময়ম্মে, মসম্মহেু সো প্রগ্রক 
প্রর্ম্মর্িনোয় নেুন ক ধপিো ও ক ধম্মকৌশল প্রনর্ধোরণ করো স ম্ময়র অপ্রনর্োযধ দোর্ী। 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

আ রো যপ্রদ নেুন ক ধম্মকৌশল গ্রহম্মণ র্যথধ হই ইপ্রেহোস আ োম্মদর ক্ষ ো করম্মর্ নো এর্ং 
আ রো ইপ্রেহোম্মসর কোম্মে দোয়ী হম্ময় যোম্মর্ো। কোরণ এক প্রর্পুল সংখযক  োনুম্মষর  োম্মে 
আ রো আশোর্োদ জোপ্রর্ম্ময়প্রেলো । আ োম্মদর আম্মদোলম্মনর সোম্মথ লক্ষ লক্ষ  োনুষ 
একোত্মেো মর্োষণো কম্মরম্মেন। আ োম্মদর েোত্র েরুণম্মদর প্রর্রোট এক কোম্মফলো জীর্ন 
প্রদম্ময়ম্মে, শহীদ হম্ময়ম্মে, পেু হম্ময়ম্মে, অম্মনম্মক েোম্মদর জীর্ন ও মযৌর্ন এই পম্মথ প্রনঃম্মশষ 
কম্মর প্রদম্ময়ম্মে। 

সুেরোং, এক নম্বর ময প্রর্কল্প উম্মেখ করো হয়ম্মে মসভ্োম্মর্ হোল মেম্মড় প্রদম্মল আ রো 
অথর্ধ প্র োপ্রণে হম্মর্ো। েখন স য় িম্মল যোম্মর্। সুেরোং স য় থোকম্মেই আ োম্মদর সেকধ 
হম্মে হম্মর্। প্রেন নম্বর ময প্রর্কম্মল্পর উম্মেখ কম্মরপ্রে মসটোও স োর্োন নয়। শুরু্ স্থোনীয় 
অর্োপ্র ধক শপ্রক্ত নয় র্রং আন্তজধোপ্রেক র্ ধহীন শপ্রক্তও আ োম্মদর জনয র্ড় অন্তরোয়। 
েোরোও ওৎ মপম্মে আম্মে প্রকভ্োম্মর্ আ োম্মদর অগ্রযোত্রো রুম্মখ মদয়ো যোয়। আর এ কোরম্মণই 
এই প্রর্কল্প পিো এখন আ োম্মদর জনয খুর্ সহোয়ক হম্মর্ নো। রৃ্হির জনম্মর্োিীর আস্থো 
অজধম্মনর প্রদকটো সো ম্মন মরম্মখই মকৌশল প্রনর্ধোরণ করম্মে হম্মর্। 

২১.  
পপ্ররস্থপ্রে খুর্ নোজুক। প্রনম্ম ধোহ ও প্রনরম্মপক্ষভ্োম্মর্ প্রিন্তোভ্োর্নো করম্মে হম্মর্। প্রনম্মজম্মক 
সমৃ্পক্ত কম্মর প্রিন্তো করম্মল স সযোর স োর্োন হম্মর্ নো। আপোেদৃপ্রষ্টম্মে জো োয়োম্মে ভ্োেন 
সৃপ্রষ্ট হম্ময়ম্মে এ নপ্রট  ম্মন হম্মলও ক্ষপ্রের প্রকেু মনই। র্রং মহক ম্মের খোপ্রেম্মর মে ন 
একটো প্রকেু কম্মর হম্মলও নেুন আম্মদোলন দোাঁড় করোম্মনোর েুাঁপ্রক গ্রহণ করো উপ্রিে। 

এক: র্োংলোম্মদম্মশর সংপ্রর্র্োন সো ম্মন মরম্মখ ময র্রম্মনর সংর্ঠন হম্মল মকোম্মনো প্রশ্ন থোকম্মর্ 
নো মস র্রম্মনর সংর্ঠন করম্মে হম্মর্। এম্মক্ষম্মত্র নযোয়প্রর্িোর এর্ং সুশোসন কোম্ময় ম্মক 
অর্লম্বন করম্মে হম্মর্। এম্মক পোপ্রটধর র্ঠনেি এর্ং ম প্রনম্মফম্মস্টোর দৃষ্টোন্ত সো ম্মন 
মরম্মখ দম্মলর র্ঠনেি দেপ্রর করম্মে হম্মর্। েম্মর্ েোম্মদর র্ঠনেি ও ম প্রনম্মফম্মস্টোম্মে 
অম্মনক প্রকেু পুনরোরৃ্প্রি আম্মে এর্ং মর্শ দীর্ধও র্ম্মট। ওটোম্মক সংম্মক্ষপ কম্মর 
র্োংলোম্মদম্মশর মপ্রক্ষোপট সো ম্মন এম্মন যথোসম্ভর্ সংপ্রক্ষপ্ত ও িুম্বক প্রর্ষয়গুম্মলো 
সপ্রন্নম্মর্প্রশে করম্মে হম্মর্। জনর্ম্মণর অপ্রে প্রম্ময়োজনীয় প্রকেু ইসুযম্মক হোইলোইট 
করম্মে হম্মর্। 

দুই: েোয়ো  িীসভ্োর কনম্মসপ্ট গ্রহণ করম্মে হম্মর্। যেটো  িণোলয় আম্মে েেপ্রট 
প্রিপোটধম্ম ে কম্মর প্রপ্রে প্রিপোটধম্ম ম্মে ক পম্মক্ষ দুইজন সদসযম্মক দোপ্রয়ত্ব প্রদম্মে হম্মর্। 
একজন প্রর্োন দোপ্রয়ত্বশীল হম্মর্ন এর্ং অপরজন হম্মর্ন েোর সহকোরী দোপ্রয়ত্বশীল। 
এম্মদরম্মক প্রনম্ময়ই মকন্দ্রীয় কপ্র প্রট হম্মে হম্মর্। এক র্যপ্রক্তম্মক একোপ্রর্ক দোপ্রয়ত্ব মদয়ো 
পপ্ররহোর করম্মে হম্মর্। র্যোপক মকন্দ্রীকরণ করম্মে হম্মর্। 



 পসরবসতযত মপ্রিাপকট নতুন েেযকেৌশি গ্রহণ িেকয়র দাসব 

প্রেন: একপ্রট অপ্রভ্ভ্োর্ক পপ্ররষদ র্ো উপম্মদষ্টো পপ্ররষদ থোকম্মর্। প্রসপ্রনয়র প্রসপ্রটম্মজন, প্রর্প্রভ্ন্ন 
প্রর্ষম্ময় অপ্রভ্জ্ঞেো সম্পন্ন এর্ং প্রর্প্রশষ্ট আম্মলম্ম  িীন ও পপ্রণ্ডে র্যপ্রক্তর্র্ধ এর সদসয 
থোকম্মর্ন। 

িোর: একপ্রট ওলো ো কোউপ্রেল র্ো শরীয়ো মর্োিধ থোকম্মর্। নোনো প্রর্ষম্ময় র্ম্মর্ষণো কোযধে  
িোলোম্মর্ এর্ং নেুন প্রশ্ন সৃপ্রষ্ট হম্মল েো প্রনরসন করম্মর্ন। ময মকোম্মনো  ূম্মলয ইসলো ী 
ঐকয র্ম্মড় েুলম্মে হম্মর্ এর্ং এ জনয সর্ধোত্মক মিষ্টো িোলোম্মে হম্মর্। 

পোাঁি: প্রেন টোম্ম ধর মর্প্রশ মকউ একোর্োম্মর মকন্দ্রীয় সভ্োপপ্রে র্ো প্রজলো সভ্োপপ্রে থোকম্মে 
পোরম্মর্ন নো। পদ পদর্ী র্ো দোপ্রয়ম্মত্বর র্যোপোম্মর র্োংলো পপ্ররভ্োষোই র্যর্হৃে হম্মর্। 
সংর্ঠম্মনর সকল পযধোম্ময় আইপ্রট-এর সম্মর্ধোচ্চ র্যর্হোর প্রনপ্রিে করম্মে হম্মর্। 

েয়: মকন্দ্রীয় কপ্র প্রটম্মে সকল মপশোর মলোকম্মদর প্রপ্রেপ্রনপ্রর্ত্ব থোকম্মে হম্মর্। এসর্ মক্ষম্মত্র 
জনশপ্রক্ত পপ্ররকল্পনো করম্মে হম্মর্। প্রপ্রের্ের মকোন মক্ষম্মত্র প্রক পপ্রর োণ মপ্রোিোক্ট 
িোই েো প্রনর্ধোরণ করম্মে হম্মর্। 

সোে: একপ্রট মসম্মেটোপ্ররম্ময়ট থোকম্মর্ যোরো প্রর্প্রভ্ন্ন প্রিপোটধম্ম ম্মের কোযধে  পযধম্মর্ক্ষণ 
করম্মর্ন প্রকন্তু প্রনয়িণ করম্মর্ন নো। স ন্বয় করম্মর্ন প্রকন্তু মকোম্মনোপ্রকেু িোপ্রপম্ময় 
প্রদম্মর্ন নো। 

আট: সকল প্রিপোটধম্ম ম্মের কপ্র প্রট থোকম্মর্ এর্ং ওসর্ কপ্র প্রট অম্মনকটো স্বোর্ীনভ্োম্মর্ 
কোযধে  পপ্ররিোলনো করম্মর্। সকল প্রিপোটধম্ম ে সর্ধোরু্প্রনক প্রযুপ্রক্তর সম্মর্ধোচ্চ র্যর্হোর 
প্রনপ্রিে করম্মর্। 

নয়: একপ্রট প্রলম্মর্ল এইি কপ্র প্রট থোকম্মর্। আইনর্ে সহম্মযোপ্রর্েো েোড়োও সংর্ঠম্মনর 
অভ্যন্তম্মর মকোম্মনো স সযো মদখো প্রদম্মল হম্মল এই কপ্র প্রট দ্রুেেোর সোম্মথ েোর প্রনরসন 
করম্মর্ এর্ং মকম্মন্দ্রর পক্ষ মথম্মক শোপ্রলস প্রহসোম্মর্ কোজ করম্মর্। 

দশ: অগ্রোপ্রর্কোর প্রদম্মে হম্মর্ :- (১) প্রশক্ষো, (২) স োজম্মসর্ো, (৩) স্বোস্থয, (৪) প্র প্রিয়ো, (৫) 
র্যর্সো-র্োপ্রণজয ও (৬) েোত্র আম্মদোলন। 

এর্োর: প্রনর্ধোিম্মনর জনয প্রথম্ম  স্থোনীয় সরকোর র্যর্স্থোর উপর গুরুত্ব আম্মরোপ করম্মে 
হম্মর্। র্যপ্রক্তর্েভ্োম্মর্ প্রনর্ধোিম্মনর মযোর্যেো অজধম্মনর জনয সম্ভোর্নো য় মলোকম্মদর 
এখন মথম্মক েৎপরেো িোলোম্মে হম্মর্। 

র্োর: মজলো পযধোম্ময় স্বোর্ীন মপশো-র্যর্সো, ওকোলপ্রে, প্রশক্ষকেো ইেযোপ্রদর র্যোপোম্মর মলোকম্মদর 
পরো শধ প্রদম্মে হম্মর্। দোপ্রয়ত্বশীম্মলর সো োপ্রজক পপ্ররপ্রিপ্রে থোকম্মে হম্মর্– শুরু্ োত্র 
দলীয় পপ্ররপ্রিপ্রে নয়। 
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মের: জো োয়োে একপ্রট অর্কোঠোম্ম ো কম্মরই মরম্মখম্মে প্রর্ম্মশষ কম্মর অম্মনকগুম্মলো সহম্মযোর্ী 
প্রপ্রেিোন আম্মে। এগুম্মলোম্মকও যথোযথভ্োম্মর্ র্প্রেশীল করম্মে হম্মর্। এসর্ প্রপ্রেিোন 
প্রেপ্র ম্ময় আম্মে এর্ং পপ্ররর্েধন অপ্রনর্োযধ। ময ন-  সপ্রজদ প্র শন, ইসলো  প্রিোর 
সপ্র প্রে, এিুম্মকশন মসোসোইপ্রট, আরু্প্রনক, দোরুল আরোপ্রর্য়ো ও দোরুল ইফেো, শ্রপ্র ক 
কলযোণ মফিোম্মরশন, িোষী কলযোণ সপ্র প্রে,  ওদুদী একোম্মি ী, মসোনোর র্োংলো 
প্রকোশনী, আল ফোলোহ প্রপ্রপ্রেং মপ্রস, দোরুল ইসলো  ট্রোস্ট, েোপ্র রুল প্র েোে ট্রোস্ট, 
 োরুফ একম্মি ী, ফয়সল ইেপ্রটপ্রটউট,  োনোরোে সু্কল এন্ড কম্মলজ,  োনোরোে 
ইেোরনযোশনোল ইউপ্রনভ্োপ্রসধপ্রট, ইর্ম্মন প্রসনো ট্রোস্ট এর সোম্মথ সংপ্রিষ্ট সকল প্রপ্রেিোন। 
প্রর্আইপ্রসর কথো উম্মেখ করলো  নো কোরণ এখোম্মন প্রযপ্রন আম্মেন প্রেপ্রন পপ্ররর্েধম্মন 
প্রর্েোসী নন। এ সকল প্রপ্রেিোম্মনই সম্পদ আম্মে। ে োন্বম্ময় এসর্ প্রপ্রেিোম্মন 
পপ্ররর্েধন আনম্মে হম্মর্ এর্ং র্প্রেশীল করম্মে হম্মর্। মজলো পযধোম্ময়ও অম্মনক ট্রোস্ট 
ও প্রপ্রেিোন আম্মে যো কোযধকর প্রপ্রেিোম্মন পপ্ররণে করম্মে হম্মর্।  োনোরোে ও র্োদশোহ 
ফয়সল সু্কল এন্ড কম্মলজ অথর্ো েোপ্র রুল প্র েোে টপ্রেম্মক মকন্দ্র কম্মরও প্রর্ে োম্মনর 
প্রপ্রেিোন করো যোয়, সপ্রফপুম্মর ওয়ো ীর একটো জোয়র্ো পম্মড় আম্মে মসখোম্মনও 
প্রর্ে োম্মনর প্রপ্রেিোন র্ম্মড় মেোলো সম্ভর্। েোেোড়ো প্রর্ভ্োর্ীয় মহিম্মকোয়োটধোরগুম্মলোম্মে 
মযসর্ প্রপ্রেিোন আম্মে ওসর্ প্রপ্রেিোনম্মক আম্মরো সম্প্রসোপ্ররে ও স ৃদ্ধ করো সম্ভর্। 
প্রম্মেযক মজলোয় প্রথ  মশ্রণীর সু্কল ও ইেোরম্ম প্রিম্ময়ট কম্মলজ র্ম্মড় মেোলোর  োর্যম্ম  
ম র্োর্ীম্মদর প্ররেুট করো সম্ভর্। 

ম োেোকথো আ োম্মদর ময শপ্রক্ত, অথধ, ম র্ো রম্ময়ম্মে েো উম্মেপ্রখে অগ্রোপ্রর্কোর 
খোেস ূম্মহ র্যয় করোর  োর্যম্ম  পোাঁি মথম্মক দশ র্েম্মরর  ম্মর্যই আ রো একটো 
পযধোম্ময় মপৌঁম্মে মযম্মে পোপ্রর। র্োইম্মর অর্স্থোনরে জনশপ্রক্তম্মক প্রম্ময়োজম্মন মদম্মশ 
মফরে আনম্মে হম্মর্। আর্োর উচ্চের প্রশক্ষো ও আম্মদোলম্মনর প্রম্ময়োজম্মন জনশপ্রক্ত 
র্োইম্মর রফেোপ্রন করম্মে হম্মর্। 

মিৌে: প্রেম্মকট, ফুটর্ল ও হপ্রক প্রট  র্ঠন করম্মে হম্মর্ ইয়ুথ প্রিপোটধম্ম ম্মের অর্ীম্মন অথর্ো 
েোত্রম্মদর সহোয়েোয়। এ জনয প্রম্ময়োজম্মন ক্লোর্ স্থোপন করো মযম্মে পোম্মর। 

পনর: একপ্রট আন্তজধোপ্রেক ভ্োষো ইেপ্রটপ্রটউট করো মযম্মে পোম্মর র্োপ্রণপ্রজযক প্রভ্প্রিম্মে। 
মস্পোম্মকন ইংপ্রলশ, আরর্ী, মফ্রে, জো ধোন,  যোন্ডোপ্ররন, জোপোনী, মকোপ্ররয়োন, 
র্োহোসো োলয়ো ইেযোপ্রদ ভ্োষো প্রশক্ষো মকোসধ িোলু করো মযম্মে পোম্মর। 

মষোল: সর্ধোর্স্থোয় 'ইউপ্রনভ্োপ্রসধপ্রট অর্ থট' র্রম্মনর কোযধে  অর্যোহে রোখম্মে হম্মর্। এটোম্মক 
সম্প্রসোপ্ররে ও র্প্রেশীল করম্মে হম্মর্। 

সম্মের: ‘ম্মভ্োম্মরর িোক' পপ্রত্রকোপ্রট প্রকম্মন প্রনম্ময় একপ্রট রোজর্োনী মকপ্রন্দ্রক ৪ পৃিোর সফল 
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কোর্জ করো যোয়। সোংর্োপ্রদক (প্রপ্রে ও ইম্মলকট্রপ্রনক) দেপ্রর কম্মর প্রর্প্রভ্ন্ন পপ্রত্রকোয়, 
িযোম্মনম্মল ঢুকোম্মে হম্মর্। এ র্যোপোম্মর প্রনপ্রর্ড় েৎপরেো অর্যোহে রোখম্মে হম্মর্। 
একোপ্রর্ক প্রথংক টযোংক র্ম্মড় েুলম্মে হম্মর্। 

আঠোর: প্রশশু কলযোণ ও সোংসৃ্কপ্রেক কোযধে  র্েধ োন কোঠোম্ম ো মরম্মখই আম্মরো র্প্রেশীল ও 
সম্প্রসোপ্ররে করম্মে হম্মর্। নোরী স োম্মজর উন্নয়ন,  োনর্োপ্রর্কোর সংরক্ষণ ও 
পপ্ররম্মর্শ এর্ং জলর্োয়ু পপ্ররর্েধন ইসুযম্মে সুস্পষ্ট কোযধে  থোকম্মে হম্মর্। 

উপ্রনশ: অ ুসপ্রল  সম্প্রদোম্ময়র সোম্মথ সো োপ্রজক ও একপ্রট ওয়োপ্রকধং প্ররম্মলশন র্ম্মড় েুলম্মে 
হম্মর্। এ জনয প্রকেু মলোকম্মক প্রনম্মর্প্রদে প্রোণ হম্ময় ঐ মসক্টম্মর কোজ করম্মে হম্মর্। 
উপজোেীয়ম্মদর  ম্মর্য প্রকেু মলোক প্রনম্ময়োজে করম্মে হম্মর্। 

প্রর্শ: দেপ্রর মপোশোক প্রশম্মল্প শ্রপ্র কম্মদর  োম্মে এর্ং র্যর্স্থোপনোয় জরুপ্ররপ্রভ্প্রিম্মে একপ্রট মসল 
কম্মর কোজ করম্মে হম্মর্। এখোম্মন প্রপ্রশক্ষণ প্রদম্ময় ভ্োম্মলো ক ধসংস্থোন হম্মে পোম্মর– 
েোর সুম্মযোর্ প্রনম্মে হম্মর্। এটো র্োংলোম্মদম্মশর অথধনীপ্রের অনযে  লোইফ লোইন 
প্রহসোম্মর্ প্রর্ম্মর্প্রিে হম্মর্ এর্ং ভূ্প্র কো পোলন করম্মর্।  যোনুফযোকিোপ্ররং ইন্ডোপ্রেম্মে 
শ্রপ্র কম্মদর  ম্মর্য কোজ করো খুর্ সহজ। প্রকন্তু আ রো মকোন  ম্মনোম্মযোর্ মদইপ্রন। 

একুশ: আনুপোপ্রেক পদ্ধপ্রের প্রনর্ধোিন িোলু করোর প্রম্মশ্ন জন ে র্ঠন করো উপ্রিে। 
র্োংলোম্মদশম্মক কম্ময়কপ্রট প্রম্মদম্মশ প্রর্ভ্ক্ত কম্মর সরকোম্মরর কোযধে  প্রর্ম্মকন্দ্রীকরণ 
করো জরুরী। সোম্মড় মষোল মকোপ্রট  োনুম্মষর মদম্মশ সর্প্রকেু রোজর্োনী ুখী যো 
unmanageable। সো োপ্রজক শপ্রক্ত অজধন করম্মে হম্মর্। প্রিোর ুখীেোর পপ্ররর্ম্মেধ 
স োম্মজর প্রর্প্রভ্ন্ন মপশো ও প্রর্প্রভ্ন্ন স্তম্মরর িোপ্রলকো শপ্রক্তর উপর আদপ্রশধক ও দনপ্রেক 
প্রভ্োর্ সৃপ্রষ্ট করম্মে হম্মর্। রোজনীপ্রে প্রর্ণেোর পপ্ররর্ম্মেধ আম্মদোলম্মনর প্রকৃপ্রে হম্মে 
হম্মর্ সো োপ্রজক র্োম্মির ও  োনর্কলযোণর্ ধী। 

পপ্ররর্প্রেধে মপ্রক্ষোপম্মট এই নেুন ক ধম্মকৌশল গ্রহম্মণর র্যোপোম্মর জনশপ্রক্তর  োম্মে আম্মলোিনো 
ও  েপ্রর্প্রন য় হওয়ো উপ্রিে। একটো ঐক ম্মেয মপৌঁেোর জনয সোপ্রর্ধক প্রয়োস িোলোম্মনো 
দরকোর। জো োয়োে আ োম্মদরম্মক অসোর্োরণ শৃঙ্খলো প্রশক্ষো প্রদম্ময়ম্মে মসই সোংর্ঠপ্রনক শৃংখলোর 
 ম্মর্য আ োম্মদর থোকম্মে হম্মর্। শৃংখলোর  ম্মর্য মথম্মক সংর্ঠম্মনর অভ্যন্তম্মর পপ্ররর্েধন আনম্মে 
হম্মর্। জনশপ্রক্ত প্রর্কল্প পম্মথর সন্ধোন করম্মে। মদম্মশর প্রভ্েম্মর এর্ং র্োইম্মর নেুন প্রিন্তোর্োরোম্মক 
দোরুণভ্োম্মর্ অপ্রভ্নদন জোনোম্মর্।  দূম্মরর প্রিন্তো যোরো কম্মরন নো প্রকংর্ো প্রস্থেোর্স্থো র্জোয় 
রোখোটোই যোরো ভ্োম্মলো  ম্মন কম্মরন েোরো হয়ম্মেো র্ো প্রর্ম্মরোপ্রর্েো করম্মে পোম্মরন। েম্মর্ েোম্মদরও 
আন্তপ্ররকেোর অভ্োর্ মনই। দর্ম্মযধর সোম্মথ সর্োইম্মক রু্েোম্মে হম্মর্ এর্ং ঐকয ম্মেযর প্রভ্প্রিম্মে 
অথর্ো ক পম্মক্ষ সংখযোর্প্ররি  েো ম্মের প্রভ্প্রিম্মে ইপ্রেহোম্মসর এই সংকট সপ্রন্ধক্ষম্মণ 
আম্মদোলম্মনর জনয নেুন মকৌশল প্রনর্ধোরণ এক ঐপ্রেহোপ্রসক অপ্রনর্োযধেো। আপ্র  প্রর্েোস কপ্রর 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

 হোন আেোহ েোয়োলো আ োম্মদর সপ্রঠক পথ মদখোম্মর্ন। 

ক্ষ েোর রোজনীপ্রে, র্ ধহীনেোর রোজনীপ্রের প্র থযো অপ্রভ্ম্মযোম্মর্র প্রন ধ  প্রশকোর হম্ময় আ োর 
র্দী জীর্ম্মনর অনুভূ্প্রে সংম্মক্ষম্মপ পুনরোরৃ্প্রি করপ্রে: 

১. র্েধ োন সরকোর যেপ্রদন ক্ষ েোয় আম্মে আ োম্মদর  ুপ্রক্তর মকোম্মনো সম্ভোর্নো মনই। 
সহসো সরকোর পপ্ররর্েধম্মনরও মকোম্মনো সম্ভোর্নো মনই। 

২. আম্মদোলন কম্মর আ োম্মদর  ুক্ত করো হম্মর্ এ ন মকোম্মনো সম্ভোর্নোও মনই। আম্মদোলন 
কম্মর সরকোম্মরর পেন র্টোর মকোম্মনো আশংকোও মনই। পুম্মরো ম য়োদ পযধন্তই সরকোর 
ক্ষ েোয় থোকম্মর্। 

৩. র্েধ োন সরকোম্মরর ম য়োম্মদর  ম্মর্যই আ োম্মদর প্রকেু সংখযম্মকর প্রর্িোম্মরর নোম্ম  প্রহসন 
হম্মর্। কোরণ ইসুযটোম্মক এ ন পযধোম্ময় উন্নীে করো হম্ময়ম্মে। 

৪. েথোকপ্রথে আন্তজধোপ্রেক ট্রোইরু্যনোম্মলর কোম্মে মকোম্মনো নযোয়প্রর্িোর আ রো পোম্মর্ো নো। 
আইনটো একটো কোম্মলো আইন হওয়োর কোরম্মণ সরকোর যো িোইম্মর্ েোই করো র্ো েোম্মদর 
কোপ্রঙ্ক্ষে রোয় মদর্োরই সুম্মযোর্ রম্ময়ম্মে। 

৫. জো োয়োম্মের উপর এর্ং জো োয়োম্মের মনেো প্রহসোম্মর্ আ োম্মদর উপর সুস্পষ্ট জুলু  
হম্মচ্ছ এ জনয অম্মনম্মক দুঃখ প্রকোশ র্ো প্রনদো করম্মলও মদম্মশর রৃ্হির জনম্মর্োিী 
কোযধকরভ্োম্মর্ আ োম্মদর েথো জো োয়োম্মের পক্ষ অর্লম্বন করম্মর্ নো। 

৬. আন্তজধোপ্রেক সম্প্রদোয় প্রর্িোর কোম্মজর স্বচ্ছেো প্রনম্ময় প্রশ্ন েুম্মল ম ৌপ্রখক মসৌজনয প্রকোশ 
করম্মলও একপ্রট ইসলো ী দম্মলর মনেোম্মদর শোপ্রস্ত হম্মল (েো যে অনযোয়ভ্োম্মর্ই মহোক 
নো মকন) প্রভ্েম্মর প্রভ্েম্মর েোরো অখুশী হম্মর্ নো। 

৭. জো োয়োম্মের মনেৃরৃ্দম্মক  োনর্েোপ্রর্ম্মরোর্ী অপরোর্, যুদ্ধোপরোম্মর্র  ে স্পশধকোের 
ইসুযম্মে প্রর্িোর করোর পর জো োয়োেম্মক সরকোর প্রনপ্রষদ্ধ নো করম্মলও জো োয়োম্মের 
ভ্োর্ যধোদো দোরুণভ্োম্মর্ কু্ষণ হম্মর্। মদম্মশর প্রভ্েম্মর ও র্োইম্মর জো োয়োেম্মক যুদ্ধোপরোর্ী, 
র্োংলোম্মদশ প্রর্ম্মরোর্ী, স্বোর্ীনেো প্রর্ম্মরোর্ীম্মদর দল প্রহসোম্মর্ প্রিপ্রত্রে করম্মর্। ফম্মল 
জো োয়োম্মের রোজননপ্রেক ভ্প্রর্ষযৎ ধ্বংস হম্ময় যোম্মর্। জো োয়োম্মের ভ্োর্ যধোদো 
পুনরুদ্ধোর করো অসম্ভর্ হম্ময় পড়ম্মর্। 

৮. জো োয়োেম্মক প্রনপ্রষদ্ধ নো করম্মলও সরকোর জো োয়োেম্মক স্বপ্রস্তর সোম্মথ মকোম্মনো কোজ 
করম্মে প্রদম্মর্ নো। সর্ধদো িোম্মপর  ুম্মখ রোখম্মর্। 

৯. এম্মহন পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে জো োয়োম্মের পম্মক্ষ র্ণসংর্ঠম্মন পপ্ররণে হওয়ো র্ো প্রনর্ধোিম্মন 
জনর্ম্মণর প্রর্পুল স থধন লোম্মভ্র মযোর্যেো অজধন কখম্মনো সম্ভর্ হম্মর্ নো। 
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১০. র্েধ োন সরকোম্মরর ম য়োদ মশম্মষ ময প্রনর্ধোিন হম্মর্ েোম্মেও জো োয়োে ভ্োম্মলো করম্মে 
পোরম্মর্ এ ন মকোম্মনো সম্ভোর্নোও মদখপ্রে নো। 

১১. জো োয়োম্মের প্রপ্রে আ োম্মদর ময আম্মর্র্, ভ্োম্মলোর্োসো ও  হব্বে েোম্মে জো োয়োে েোড়ো 
আ রো অনয প্রকেু ভ্োর্ম্মেও পোপ্রর নো। জো োয়োেম্মক উম্মপক্ষো কম্মর প্রকেু করম্মে মর্ম্মল 
ভু্ল মর্োেোরু্প্রে অপ্রনর্োযধ এর্ং প্রকেু করম্মলও েো সফল ও জনশপ্রক্তর প্রনকট গ্রহণম্মযোর্য 
হম্মর্ নো। 

এই জোয়র্োয় এম্মস আ রো এখন থ ম্মক দোাঁপ্রড়ম্ময়প্রে। প্রশ্ন হম্মচ্ছ আ োম্মদর ভ্প্রর্ষযৎ প্রক? 

এক. যো হর্োর হম্মর্। আ রো ময ন আপ্রে মে প্রন থোকম্মর্ো (র্েধ োম্মন এই মকৌশলই 
অর্লম্বন করো হম্ময়ম্মে)। 

দুই. পপ্ররর্প্রেধে পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে জো োয়োে প্রসদ্ধোন্ত প্রনম্ময় প্রপেম্মন মথম্মক একপ্রট নেুন সংর্ঠন 
র্ম্মড় েুলম্মর্। এই সংর্ঠন প্রজ্ঞো ও দৃঢ়েোর সোম্মথ র্ ধহীন শপ্রক্তর ম োকোপ্রর্লো করম্মর্। 

প্রেন. আ োম্মদর যোম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ যুদ্ধোপরোম্মর্র প্র থযো অপ্রভ্ম্মযোর্ আনো হম্মচ্ছ েোরো 
জো োয়োম্মের মনেৃত্ব মথম্মক সম্মর দোাঁড়োম্মর্ো এর্ং সমূ্পণধ নেুন মলোকম্মদর হোম্মে 
জো োয়োেম্মক মেম্মড় মদম্মর্ো। অথধোৎ একটো new generation Jamaat হম্মর্ এপ্রট। 

আ োর কু্ষর প্রর্ম্মর্িনোয় উপম্মরোক্ত প্রেন অর্স্থোর প্রথ টো হম্মচ্ছ মনেৃত্ব আাঁকম্মড় থোকো, 
হেরু্প্রদ্ধেো এর্ং হেোশোর্োপ্রদেো। একপ্রট র্প্রেশীল আম্মদোলন এ র্রম্মনর পিোৎ ুখী 
অর্স্থোন গ্রহণ করম্মে পোম্মর নো। 

েৃেীয় ময পিো নেুন মনেৃম্মত্বর হোম্মে জো োয়োেম্মক মেম্মড় মদয়ো এটো প্রর্ম্মর্িনো করো মযে 
যপ্রদ ১৯৭১ সোম্মলর প্রর্ষয়টোর একটো রোজননপ্রেক  ী োংসো র্ো প্র ট োট আ রো করম্মে 
পোরেো । জো োয়োম্মের ভ্োর্ যধোদো মযভ্োম্মর্ ভু্লুপ্রিে করো হম্ময়ম্মে, জো োয়োে সম্পম্মকধ ময 
এলোপ্রজধ দেপ্রর করো হম্ময়ম্মে, পোঠযপুস্তক, প্র প্রিয়োয় এর্ং রোজননপ্রেক প্রিোরণোয় মযভ্োম্মর্ 
জো োয়োেম্মক স্বোর্ীনেো প্রর্ম্মরোর্ী র্োংলোম্মদশ প্রর্ম্মরোর্ী দল প্রহসোম্মর্ প্রিপ্রত্রে করো হম্ময়ম্মে েোম্মে 
নেুন মনেৃত্ব হম্মলও মদম্মশর সোর্োরণ  োনুষ, নেুন প্রজে এর্ং রোজননপ্রেক  হল 
জো োয়োেম্মক সহম্মজ গ্রহণ কম্মর প্রনম্মে পোরম্মর্ নো। 

প্রিেীয় ময পিোর কথো উম্মেখ করো হম্ময়ম্মে, আ োর  ম্মে সো প্রগ্রক প্রর্ম্মর্িনোয় এই প্রর্কল্প 
পিোপ্রটর কথো প্রিন্তো করো মযম্মে পোম্মর। পৃপ্রথর্ীর অনযোনয মদম্মশর ইসলো ী আম্মদোলন এই 
মকৌশল অর্লম্বন কম্মর ভ্োম্মলো ফল লোভ্ কম্মরম্মে। আ োম্মদর সো ম্মন েুরস্ক, প্র সর, 
আলম্মজপ্ররয়ো, সুদোন, ইয়োম্ম ন,  রম্মক্কো, ইম্মদোম্মনপ্রশয়ো,  োলম্ময়প্রশয়ো, জদধোনসহ পৃপ্রথর্ীর 
প্রোয় সকল ইসলো ী আম্মদোলন পপ্ররর্প্রেধে মপ্রক্ষোপম্মট নেুন মকৌশল অর্লম্বন কম্মরই 
এপ্রর্ম্ময় িম্মলম্মে। 
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েোেোড়ো আম্মরকপ্রট প্রর্ষয় প্রর্ম্মশষভ্োম্মর্ প্রর্ম্মর্িয। পৃপ্রথর্ীর অনয মকোম্মনো মদম্মশর ইসলো ী 
আম্মদোলম্মনর মনেোম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ স্বোর্ীনেো আম্মদোলম্মন প্রর্ম্মরোপ্রর্েো করোর  ে অপ্রে 
স্পশধকোের মকোম্মনো অপ্রভ্ম্মযোর্ মনই। এটো স্বীকোর করম্মেই হম্মর্ ময র্োংলোম্মদম্মশর ইসলো ী 
আম্মদোলন খুর্ই সম্ভোর্নো য় আম্মদোলন হওয়ো সম্মেও এই দুভ্ধোর্যজনক ও স্পশধকোের 
অপ্রভ্ম্মযোর্ আম্মদোলম্মনর রোজননপ্রেক সোফলয ও গ্রহণম্মযোর্যেোর পম্মথ র্ড় র্োর্োর সৃপ্রষ্ট কম্মর 
আম্মে। ইসলো ী আম্মদোলম্মনর দুশ নরো আ োম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ প্রিোরণোয় ও মকৌশম্মল 
আপোেে সফল হম্ময় প্রর্ম্ময়ম্মে। 

রোজননপ্রেকভ্োম্মর্ প্রর্ষয়প্রট প্র ট োট করম্মে নো পোরোর কোরম্মণ আজ র্োস্তম্মর্ই প্র থযো 
অপ্রভ্ম্মযোর্  োথোয় প্রনম্ময় আ রো প্রর্িোম্মরর কোঠর্ড়োয়। আ রো ১৯৭১ সোম্মল জো োয়োম্মের 
মনেৃত্ব মদইপ্রন, জো োয়োে রোজননপ্রেকভ্োম্মর্ স থধন করম্মলও েখনকোর দলীয় মনেোরোও 
যুম্মদ্ধ শরীক প্রেম্মলন নো, মনেৃত্ব মদয়ো মেো দূম্মরর কথো। আ োম্মদর যোম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ অপ্রভ্ম্মযোর্ 
আনো হম্মচ্ছ েোরো মকউই যুদ্ধ কপ্ররপ্রন র্ো মকোন র্োপ্রহনীরও সদসয প্রেলো  নো। আ োম্মদর 
িোরো যুদ্ধোপরোর্, র্ণহেযো, র্ষধণ, অপ্রিসংম্মযোর্ র্ো লুটেরোম্মজর প্রশ্নই উম্মঠ নো। আজ 
রোজননপ্রেকভ্োম্মর্ সপ্রেয় হর্োর কোরম্মণই রোজননপ্রেক প্রপ্রেম্মশোর্ ও প্রপ্রেপ্রহংসোর প্রশকোর 
আ রো র্ো জো োয়োে। আ োম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ উত্থোপ্রপে অপ্রভ্ম্মযোর্স ূহ সোজোম্মনো এর্ং সনর্র্ 
প্র থযো। আ োম্মদরম্মক প্রনম্ময় সরকোর ইসলো ী আম্মদোলন সম্পম্মকধ প্রর্ভ্রোপ্রন্ত সৃপ্রষ্ট করম্মে। 

আ রো মনেৃত্ব মথম্মক সম্মর দোাঁড়োলো  যোম্মে প্রর্ভ্রোপ্রন্তর মকোম্মনো সুম্মযোর্ নো থোম্মক। এ র্রম্মনর 
একপ্রট অর্স্থোন গ্রহণ করম্মল সো প্রয়কভ্োম্মর্ আ োম্মদর জনয র্যপ্রক্তর্েভ্োম্মর্ অর্ োননোকর 
 ম্মন হম্মলও মশষ পযধন্ত  হম্মত্বর দৃষ্টোন্ত হম্ময় থোকম্মর্ র্ম্মল আ োর প্রর্েোস। আ োম্মদর 
অম্মনম্মকর মেো র্য়সও হম্ময়ম্মে। সরোসপ্রর আম্মদোলম্মন থোকম্মলই র্ো আ রো আর কেটো 
অর্দোন রোখম্মে পোরম্মর্ো? সুেরোং সর্োই প্র ম্মল প্রিেীয় ময প্রর্কল্পপ্রটর কথো উম্মেখ কম্মরপ্রে 
েো সো ম্মন মরম্মখ প্রসদ্ধোন্ত গ্রহণ করোই হম্মর্ কোপ্রঙ্খে এর্ং যুপ্রক্তযুক্ত। মদোয়ো কপ্রর, আেোহ 
সুর্হোনোহু ওয়োেোয়ালো আ োম্মদরম্মক একপ্রট সপ্রঠক প্রসদ্ধোন্ত গ্রহণ করোর েওপ্রফক দোন 
করুন। আপ্র ন! 

 

 ুহোম্মদ কো োরুজ্জো োন  
২৬ম্মশ নম্মভ্ম্বর, ২০১০।  
৭ মসল (র্কুল), ২নং কক্ষ।  
ঢোকো মকন্দ্রীয় কোরোর্োর, ঢোকো। 

 



 

 

 

 

প্রর্ম্মর্িনোয় আনম্মে হম্মর্ সর্প্রকেু 
শো সুন্নোহোর প্রনজো ী 

 

 

[প্রথ  পর্ধ] 
 

জো োয়োম্মে ইসলো ীর শীষধ মনেৃরৃ্দ এখন মজম্মল। মদম্মশর েৃেীয় রৃ্হি  এ রোজননপ্রেক 
দল প্রনম্ময় ঔৎসুম্মকযর মশষ মনই। অম্মনম্মকই দলপ্রটর এ অর্স্থোম্মক ‘খুর্ই নোজুক’ অথর্ো 
দলপ্রট ‘কপ্রঠন িযোম্মলম্মঞ্জ’ আম্মে  ম্মন কম্মরন।  ূলে জো োয়োম্মে ইসলো ীর সপ্রঠক স্বরূপ নো 
জোনোর কোরম্মণই এ কথোগুম্মলোর সৃপ্রষ্ট হয়। জো োয়োম্মে ইসলো ী র্েোনুর্প্রেকভ্োম্মর্ মকোন 
রোজননপ্রেক দল নয়। র্রং জো োয়োম্মে ইসলো ী একপ্রট পূণধোে ইসলো ী আম্মদোলন।  

ইসলো ী আম্মদোলন অেীম্মে নর্ী রোসূলর্ণ িোরো পপ্ররিোপ্রলে হম্ময়প্রেল। এ দুপ্রনয়োম্মে 
 োনুম্মষর স োম্মজ পূণধোে শোপ্রন্ত কলযোণ প্রপ্রেিোর জনয এর্ং আম্মখরোম্মে জোহোন্নোম্ম র আযোর্ 
মথম্মক র্োাঁিোর জম্মনয আেোহ রোবু্বল আলো ীন পথ প্রদশধক প্রহম্মসম্মর্ যুম্মর্ যুম্মর্ নর্ী রোসূল 
পোপ্রঠম্ময়ম্মেন। দুপ্রনয়োর প্রথ   োনুষ হযরে আদ  (আ) মথম্মক শুরু কম্মর মশষ নর্ী হযরে 
 ুহোম্মদ (সো.) পযধন্ত অসংখয নর্ী রোসূল এম্মসম্মেন। েোরো সর্োই প্রেম্মলন  োনর্েো 
 নুষযম্মত্বর পূণধোে সোথধক  ম্মিল। েোরো প্রনম্মজরো ময ন প্রনম্মজর  নর্ড়ো পম্মথ িম্মলনপ্রন, 
আেোহর প্রনম্মদধপ্রশে পম্মথ িম্মলম্মেন মে প্রন  োনুষম্মকও আেোহর পম্মথ মিম্মকম্মেন। স স্ত 

 
* মিখে বাংিাকদশ জাোয়াকত ইিিােীর েসহিা সবভাকির তৎোিীন মিকেটাসর। োোরুজ্জাোকনর 
সচসি সনকয় পসত্রোয় সরকপাটয িাপা হওয়ার পর প্রসতসেয়া সহকিকব িাপ্তাসহে মিানার বাংিায় দুই পকবযর 
এই সনবন্ধসট সতসন মিকখন। এসট ১১ োচয ২০১১ তাসরকখ প্রোসশত প্রথে পবয। মদখুন: 
https://weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=799 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

নর্ী রোসূল একই আহর্োন জোপ্রনম্ময়ম্মেন, “মহ আ োর জোপ্রের জনর্ণ মেো রো আেোহর 
দোসত্ব কর। মকোম্মনো র্োইরুেোহর দোসত্ব কম্মরো নো।”  

মশষ নর্ী হযরে  ুহোম্মদ (সো.) প্রেম্মলন  োনর্েোর সর্ধম্মশষ  ম্মিল। প্রেপ্রন এম্মসপ্রেম্মলন 
এক অশোন্ত অন্ধকোরোচ্ছন্ন স োম্মজ। মসই স োজম্মক, মসই স োম্মজর  োনুষম্মক প্রেপ্রন 
আেোহর মদয়ো মহদোম্ময়ম্মের আম্মলোম্মক আম্মলোপ্রকে কম্মর একপ্রট সুদর স োজ, একদল 
উন্নে দনপ্রেকেো সম্পন্ন  োনুম্মষ পপ্ররণে কম্মরম্মেন। এটো সম্ভর্ হম্ময়প্রেল মশষ প্রকেোর্ 
‘আল মকোরআম্মনর’ র্ম্মদৌলম্মে। নরু্য়ম্মের পূম্মর্ধ দীর্ধ ৪০ র্ের েোাঁর মকম্মটপ্রেল অেযন্ত 
ভ্োম্মলো। সেযর্োপ্রদেো, আ োনেদোপ্ররেো এগুম্মলো প্রেল েোাঁর িপ্ররম্মত্রর দর্প্রশষ্টয। এ জম্মনয সর্োই 
েোাঁম্মক ‘আল-আ ীন’, ‘আস-সোপ্রদক’ উপোপ্রর্ প্রদম্ময়প্রেল। প্রকন্তু এই সর্ধম্মশ্রি  োনুষপ্রটও 
নরু্য়ে-পূর্ধ যুম্মর্ সর্ধোত্মক মিষ্টো কম্মরও মসই স োম্মজ মকোম্মনো পপ্ররর্েধন আনম্মে পোম্মরনপ্রন। 
প্রকন্তু নরু্য়ে লোম্মভ্র পর  োত্র ২৩ র্েম্মর আেোহর মদয়ো মহদোম্ময়ম্মের র্ম্মদৌলম্মে কোপ্রঙ্ক্ষে 
পপ্ররর্েধন সোর্ন কম্মরন।  

এ মথম্মক রু্েো যোয়  োনুম্মষর প্রনম্মজর মিষ্টোয় এ কোজ সম্ভর্ নয়, র্রং এর জম্মনয প্রম্ময়োজন 
আেোহ প্রদি মহদোম্ময়ে। মসই মহদোম্ময়ে আ োম্মদর কোম্মে অপ্রর্কৃে আম্মে, মসটো মকোরআন 
এর্ং সুন্নোহ। রোসূল (সো.)-এর হোদীস, যেপ্রদন মেো রো এটোম্মক আাঁকম্মড় র্ম্মর থোকম্মর্ 
েেপ্রদন মেো রো পথভ্রষ্ট হম্মর্ নো।  

জো োয়োম্মে ইসলো ী মসই দল যোরো মকোরআন এর্ং সুন্নোহর এই পম্মথই িম্মল। এ দল 
দৃঢ়ভ্োম্মর্ প্রর্েোস কম্মর এ পম্মথই মকর্ল  োনর্েো  নুষযম্মত্বর কলযোণ সম্ভর্। জো োয়োে  ম্মন 
কম্মর ময মকোন পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে র্ো পপ্ররর্প্রেধে মপ্রক্ষোপম্মট নেুন মকোম্মনো ক ধম্মকৌশল নয় র্রং 
শোেে মসই ক ধম্মকৌশল অর্লম্বন করম্মে হম্মর্ ময ক ধম্মকৌশল অর্লম্বন কম্মরপ্রেম্মলন 
 োনর্েোর  ুপ্রক্তদূে হযরে  ুহোম্মদ (সো.)। পপ্ররপ্রস্থপ্রে যেই নোজুক মহোক, িযোম্মলঞ্জ যে 
কপ্রঠনই মহোক ‘শটধকোট’ মকোম্মনো পথ মনই। কোরণ এ মহদোম্ময়ে প্রনম্মদধশনো এম্মসম্মে মসই 
 হোন সিোর পক্ষ মথম্মক প্রযপ্রন স স্ত প্রর্ে জোহোম্মনর রর্। যোর কোম্মে অেীে, র্েধ োন 
ভ্প্রর্ষৎ সর্ পপ্ররষ্কোর। প্রেপ্রন ময ন অেীেম্মক জোম্মনন মে ন র্েধ োন মদম্মখন এর্ং 
ভ্প্রর্ষযম্মে প্রক হম্মর্ েোও জোম্মনন। র্োদোর সো ম্মন যো আম্মে েোও প্রেপ্রন জোম্মনন আর্োর 
প্রপেম্মন যো আম্মে েোও জোম্মনন। প্রেপ্রন  োনুম্মষর মশখোর জনয, রু্েোর জনয মকোরআন  প্রজম্মদ 
প্রর্প্রভ্ন্ন র্টনোর্লীর র্ণধনো কম্মরম্মেন। প্রর্প্রভ্ন্ন নর্ী রোসূম্মলর ইপ্রেহোস র্ণধনো কম্মরম্মেন। 
সরোসপ্রর প্রকেু প্রনম্মদধশনো প্রদম্ময়ম্মেন। যো শুরু্ সুর কম্মর মেলোওয়োম্মের জনয নয়। নয় জ্ঞোন 
অজধন কম্মর প্রনম্মজম্মক পপ্রন্ডে প্রহম্মসম্মর্ জোপ্রহর করোর জনয র্রং র্োস্তর্ জীর্ম্মন যখন 
ইসলো ী আম্মদোলন করম্মে প্রর্ম্ময় র্োপ্রেম্মলর ম োকোম্মর্লো করম্মে কপ্রঠন িযোম্মলম্মঞ্জর 
ম োকোম্মর্লো করম্মে প্রর্ম্ময় জীর্ম্মন র্োস্তম্মর্ অনুসরণ করোর জনয। মকোরআম্মনর মর্োষণো: 

“মেো রো প্রক  ম্মন কম্মরম্মেো ময, মেো রো অপ্রে সহম্মজই জোন্নোম্মে িম্মল যোম্মর্? অথি এখনও 
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মেো রো মস মলোকম্মদর অর্স্থোয় আসপ্রন যোরো মেো োম্মদর পূম্মর্ধ অেীে হম্ময়ম্মে। েোম্মদর 
উপর র্হু প্রর্পদ  ুপ্রসর্ে ও দুঃখ কষ্ট এম্মসম্মে েোম্মদরম্মক অেযোিোর প্রনযধোেম্মন এ নভ্োম্মর্ 
জজধপ্ররে কম্মর মদয়ো হম্ময়প্রেল ময, মশষ পযধন্ত েৎকোলীন রোসূল এর্ং েোাঁর প্রপ্রে যোরো 
ঈ োন এম্মনপ্রেল েোরো আেধনোদ কম্মর র্ম্মল উম্মঠপ্রেল, আেোহর সোহোযয কম্মর্ আসম্মর্? েখন 
েোম্মদরম্মক সোন্ত্বনো প্রদম্ময় র্লো হম্ময়প্রেল, আেোহর সোহোযয অপ্রে প্রনকম্মট।”  

(সূরো আল-র্োকোরো: ২১৪) 

“মেো রো প্রনরোশ হম্ময়ো নো এর্ং দুঃখ কম্মরো নো। যপ্রদ মেো রো  ুপ্র ন হও েম্মর্ মেো রোই 
প্রর্জয়ী হম্মর্। যপ্রদ মেো রো (এখন ওহুদ যুম্মদ্ধ) আর্োেপ্রোপ্ত হও, েোহম্মল েোরোও মেো 
(প্রর্ম্মরোর্ী পক্ষ) মে প্রন আর্োেপ্রোপ্ত হম্ময়ম্মে  (র্দম্মরর যুম্মদ্ধ)। আর এ প্রদনগুম্মলো আপ্র  
 োনুম্মষর  ম্মর্য পোলোেম্ম  আর্েধন র্প্রটম্ময় থোপ্রক। আর এ স য় ও অর্স্থোপ্রদ মেো োম্মদর 
উপর এ জম্মনয আনো হম্ময়ম্মে ময, আেোহ জোনম্মে িোন মেো োম্মদর  ম্মর্য কোরো সোচ্চো  ুপ্র ন। 
আর প্রেপ্রন মেো োম্মদর প্রকেু মলোকম্মক শহীদ প্রহম্মসম্মর্ গ্রহণ করম্মে িোন। আর আেোহ 
অেযোিোরীম্মদরম্মক ভ্োলর্োম্মসন নো। প্রেপ্রন এই পরীক্ষোর  োর্যম্ম ই সোচ্চো  ুপ্র নম্মদরম্মক র্োেোই 
কম্মর প্রনম্ময় কোম্মফরম্মদরম্মক প্রনপ্রিি কম্মর প্রদম্মে িোন। মেো রো প্রক  ম্মন কম্মর প্রনম্ময়ম্মেো, 
মেো রো এ প্রনম্মেই জোন্নোম্মে প্রম্মর্শ করম্মর্? অথি এখম্মনো আেোহ মদম্মখনপ্রন মেো োম্মদর 
 ম্মর্য মক েোাঁর পম্মথ প্রজহোদ কম্মরম্মে এর্ং মক েোাঁর জম্মনয সর্রকোরী।”  

(সূরো আল ই রোন: ১৩৯-১৪৩) 

“মযপ্রদন দু’দল দসম্মনযর ম োকোপ্রর্লো হম্ময়প্রেল মসপ্রদন মেো োম্মদর ময ক্ষপ্রে হম্ময়প্রেল েো 
আেোহর হুকুম্ম ই হম্ময়প্রেল এর্ং েো এ জম্মনয হম্ময়প্রেল যোম্মে আেোহ মদম্মখ মনন মক 
মেো োম্মদর  ম্মর্য  ুপ্র ন এর্ং মক  ুনোপ্রফক।”  

(আল ই রোন: ১৬৬-১৬৭) 

“মেো রো প্রক  ম্মন কম্মর প্রনম্ময়ম্মেো ময, মেো োম্মদরম্মক এ প্রন মেম্মড় মদয়ো হম্মর্? অথি আেোহ 
এখন পযধন্ত মদম্মখনপ্রন মেো োম্মদর  ম্মর্য মক (েোাঁর পম্মথ) যুদ্ধ কম্মরম্মে এর্ং মক আেোহ, 
েোাঁর রোসূল এর্ং  ুপ্র নম্মদর েোড়ো অনয কোউম্মক অন্তরে র্নু্ধরূম্মপ গ্রহণ করো মথম্মক প্রর্রে 
রম্ময়ম্মে। আর মেো রো যো প্রকেু কম্মরো, আেোহ মস প্রর্ষম্ময় পূণধ অর্প্রহে।”  

(আে েওর্োহ: ৯৬) 

“ োনুষ প্রক  ম্মন কম্মর ময, েোরো ‘আ রো প্রর্েোস কপ্রর’ এ কথো র্ম্মলই েোড়ো মপম্ময় যোম্মর্? 
এর্ং েোম্মদরম্মক পরীক্ষো করো হম্মর্ নো? আপ্র  মেো মেো োম্মদরম্মক পরীক্ষো কম্মরপ্রে যোরো 
েোম্মদর পূম্মর্ধ প্রেল। আেোহ অর্শযই মজম্মন প্রনম্মর্ন কোরো সেযর্োদী এর্ং কোরো প্র থযোর্োদী।”  

(আল আনকোরু্ে: ২-৩)  
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“আপ্র  মেো োম্মদরম্মক অর্শযই পরীক্ষো করম্মর্ো, যেক্ষণ নো প্রকোশ হয় মক মক মেো োম্মদর 
 ম্মর্য প্রজহোদকোরী এর্ং মক মক সর্রকোরী এর্ং যেক্ষণ নো আপ্র  মেো োম্মদর অর্স্থো যোিোই 
কপ্রর।”  

(সূরো  ুহোম্মদ: ৩১) 

“আেোহর অনু প্রে েোড়ো মকোম্মনো প্রর্পদ আম্মস নো এর্ং ময আেোহর প্রপ্রে প্রর্েোস কম্মর, 
প্রেপ্রন েোর অন্তরম্মক সৎ পথ মদখোন, আর আেোহ সর্ প্রর্ষম্ময় অর্র্ে আম্মেন।”  

(আে েোর্োরু্ন: ১১) 

“পৃপ্রথর্ীম্মে এর্ং র্যপ্রক্তর্েভ্োম্মর্ মেো োম্মদর উপর মকোম্মনো প্রর্পদ আম্মস নো, প্রকন্তু েো জর্ৎ 
সৃপ্রষ্টর আম্মর্ই প্রকেোম্মর্ প্রলপ্রপর্দ্ধ আম্মে। প্রনিয়ই এটো আেোহর পম্মক্ষ সহজ। এটো এ 
জনয র্লো হয়, যোম্মে মেো রো যো হোরোও েোম্মে দুঃপ্রখে নো হও এর্ং প্রেপ্রন মেো োম্মদর যো 
প্রদম্ময়ম্মেন, েোর জনয উেপ্রসে নো হও। আেোহ মকোম্মনো উদ্ধে অহংকোরীম্মক পেদ কম্মরন 
নো।”  

(আল হোদীস: ২২-২৩) 

আল মকোরআম্মনর অনুরূপ কথো রোসূল (সো.)-এর র্ণধনোয়ও (আল হোদীস) এম্মসম্মে: 

হযরে আরু্ হুরোইরোহ (রো) মথম্মক র্প্রণধে। প্রেপ্রন র্ম্মলন, “রোসূল (সো.) র্ম্মলম্মেন,  ুপ্র ন 
নর-নোরীর উপর স য় স য় প্রর্পদ ও পরীক্ষো এম্মস থোম্মক, কখম্মনো সরোসপ্রর েোর জীর্ম্মনর 
উপর প্রর্পদ আম্মস, কখম্মনো েোর সন্তোন  োরো যোয়, আর্োর কখম্মনো েোর র্নসম্পদ ধ্বংস 
হয়। অর্ম্মশম্মষ মস এ ন অর্স্থোয় আেোহর সোম্মথ প্র প্রলে হয় ময, েোর আ লনো োয় আর 
মকোন গুনোহ অর্প্রশষ্ট থোম্মক নো।”  

(প্রেরপ্র প্রজ) 

হযরে আনোস (রো) মথম্মক র্প্রণধে। প্রেপ্রন র্ম্মলন, “রোসূলুেোহ (সো.) র্ম্মলম্মেন, প্রর্পদ আপদ 
ও পরীক্ষো যম্মেো কপ্রঠন হম্মর্ েোর প্রপ্রেদোনও হম্মর্ েম্মেো  ূলযর্োন। আর আেোহ যখন 
মকোন জোপ্রেম্মক ভ্োলর্োম্মসন েখন অপ্রর্ক যোিোই ও সংম্মশোর্ম্মনর জনয েোম্মদরম্মক প্রর্পদ 
 ুপ্রসর্ে ও পরীক্ষোর সমু্মখীন কম্মরন। অেঃপর যোরো আেোহর প্রসদ্ধোন্তম্মক খুপ্রশ  ম্মন ম ম্মন 
মনয় এর্ং দর্যধ র্োরণ কম্মর, আেোহ েোম্মদর উপর সন্তুষ্ট হন। আর যোরো এ প্রর্পদ ও 
পরীক্ষোয় আেোহর উপর অসন্তুষ্ট হয় আেোহও েোম্মদর উপর অসন্তুষ্ট হন। (প্রেরপ্র জী) 
এর্ং ( োপ্রলক েোর) ম ষ পোলম্মনর র্যোপোম্মর মনকম্মড় েোড়ো (র্োর্) অনয কোম্মরো ভ্য় করম্মর্ 
নো। প্রকন্তু মেো রো খুর্ই েোড়োহুড়ো কম্মরম্মেো।”  

(রু্খোরী) 
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হযরে খোব্বোর্ ইর্ম্মন আরোে মথম্মক র্প্রণধে। প্রেপ্রন র্ম্মলন, “একদো আ রো নর্ী করী  
(সো.)-এর প্রনকট (আ োম্মদর দুঃখ-দুদধশো ও অেযোিোর-প্রনযধোেন সম্পম্মকধ) অপ্রভ্ম্মযোর্ 
করলো । েখন প্রেপ্রন েোর িোদরপ্রটম্মক র্োপ্রলশ র্োপ্রনম্ময় কোর্োর্ম্মরর েোয়োয় প্রর্শ্রো  
প্রনপ্রচ্ছম্মলন, আ রো েোাঁম্মক র্ললো , আপপ্রন কী আ োম্মদর জম্মনয আেোহর কোম্মে সোহোযয 
িোন নো? আপপ্রন কী আ োম্মদর জম্মনয মদোয়ো কম্মরন নো? েখন প্রেপ্রন র্লম্মলন, (মেো োর 
উপর আর কীই-র্ো দুঃখ প্রনযধোেন এম্মসম্মে) মেো োম্মদর পূম্মর্ধকোর ঈ োনদোর মলোকম্মদর 
অর্স্থো প্রেল এই ময, েোম্মদর কোম্মরো জনয র্েধ মখোাঁড়ো এর্ং মস র্ম্মেধর  ম্মর্য েোর মদম্মহর 
অম্মর্ধক পুাঁম্মে েোম্মক দোাঁড় কপ্ররম্ময় েোর  োথোর উপর করোে প্রদম্ময় েোম্মক প্রিখপ্রন্ডে কম্মর 
মফলো হম্মেো। প্রকন্তু এ অ োনুপ্রষক অেযোিোর েোম্মক েোর িীন মথম্মক প্রর্রে রোখম্মে পোরম্মেো 
নো। আর্োর কোম্মরো শরীর মথম্মক মলোহোর প্রিরুপ্রন প্রদম্ময় আাঁিপ্রড়ম্ময় হোড় মথম্মক মর্োশে 
আলোদো কম্মর মফলো হম্মেো। প্রকন্তু এম্মেও েোম্মক েোর িীন মথম্মক প্রফরোম্মে পোরম্মেো নো। 
আেোহর কস  এ িীন অর্শযই পূণধেো লোভ্ করম্মর্। েখন ময মকোম্মনো উষ্ট্রোম্মরোহী সোন’আ 
মথম্মক হোযরো োউে পযধন্ত দীর্ধ পথ প্রনরোপম্মদ সফর করম্মর্ আর এ দীর্ধ সফম্মর মস আেোহ 
েোড়ো আর কোউম্মক ভ্য় করম্মর্ নো এর্ং ( োপ্রলক েোর) ম ষ পোম্মলর র্যোপোম্মর মনকম্মড় 
েোড়ো (র্োর্) অনয কোম্মরো ভ্য় করম্মর্ নো। প্রকন্তু মেো রো খুর্ই েোড়োহুড়ো করম্মেো।”  

(রু্খোরী) 

মকোরআন সুন্নোহর এ আম্মলোিনো মথম্মক একথো পপ্ররষ্কোর মর্োেো যোয় ময ইসলো ী 
আম্মদোলম্মনর ইপ্রেহোসই হম্মচ্ছ র্োপ্রেল শপ্রক্তর পক্ষ মথম্মক যুলু  প্রনযধোেম্মনর ইপ্রেহোস। যোরো 
র্োপ্রেম্মলর সোম্মথ Compromise কম্মর অথর্ো Alternate মকোন পথ মখোাঁম্মজ, হয়ম্মেো র্ো 
আপোেে দৃপ্রষ্টম্মে েোরো স সযো এড়োম্মে পোম্মর। প্রকন্তু এটো ম োম্মটই আেোহ এর্ং েোাঁর 
রোসূম্মলর পথ নয়। 

জো োয়োে প্রনেক ক্ষ েোর রোজনীপ্রেম্মে প্রর্েোস কম্মর নো। ক্ষ েো আাঁকম্মড় থোকোর প্রর্ণেোও 
জো োয়োে মনেৃরৃ্ম্মদর মনই। র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ীর র্ঠনেম্মির েৃেীয় অর্যোম্ময় 
র্োরো-১৫ এর ২ নং এ র্লো হম্ময়ম্মে, সদসযর্ম্মণর (রুকনম্মদর) সরোসপ্রর মর্োপন মভ্োম্মট 
আ ীম্মর জো োয়োে প্রেন র্ৎসম্মরর জনয প্রনর্ধোপ্রিে হম্মর্ন। অষ্ট  অর্যোম্ময় ‘প্রনর্ধোিম্মন প্রর্ম্মর্িয 
প্রর্ষয়’-এর র্োরো ৬৫-এর ১ নং এ র্লো হম্ময়ম্মে, জো োয়োম্মের সকল সোংর্ঠপ্রনক স্তম্মর ময 
মকোম্মনো দোপ্রয়ত্বপূণধ পম্মদ প্রনর্ধোিন প্রকংর্ো প্রনযুপ্রক্তকোম্মল র্যপ্রক্তর িীপ্রন ইল , আেোহ ভ্ীপ্রে, 
আেোহর প্রপ্রে আনুর্েয, রোসূল (সো.)-এর প্রপ্রে আনুর্েয, মদশম্মপ্র , আ োনেদোপ্রর, অনড় 
 ম্মনোর্ল, কম্ম ধ দৃঢ়েো, দূরদৃপ্রষ্ট, প্রর্ম্মিষণ শপ্রক্ত, উদ্ভোর্নী শপ্রক্ত, প্রশোন্ত প্রিিেো, সুদর 
র্যর্হোর, ম জোম্মজর ভ্োরসো য, সোংর্ঠপ্রনক প্রজ্ঞো ও সোংর্ঠপ্রনক শৃঙ্খলোর প্রর্র্োম্মনর 
মযোর্যেোর প্রপ্রে প্রর্ম্মশষ গুরুত্ব প্রদম্মে হইম্মর্। ২ নং এ র্লো হম্ময়ম্মে, প্রেযক্ষ র্ো 
পম্মরোক্ষভ্োম্মর্ মকোম্মনো পম্মদর জনয আকোপ্রঙ্ক্ষে হওয়ো র্ো ইহোর জনয মিষ্টো করো উক্ত পম্মদ 
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প্রনর্ধোপ্রিে র্ো প্রনযুক্ত হওয়োর জনয অম্মযোর্যেো র্প্রলয়ো প্রর্ম্মর্প্রিে।  

র্ঠনেম্মির এই র্োরোস ূহ সংর্ঠম্মনর সর্ধত্র খুর্ই কম্মঠোরভ্োম্মর্ Practice করো হয়। 
জো োয়োম্মে ইসলো ীম্মে মকউ মনেো হওয়োর জনয ময ন আম্মস নো মে প্রনভ্োম্মর্ মনেৃত্ব 
আাঁকম্মড়ও থোম্মক নো। জো োয়োম্মের মনেোম্মদরম্মক মনেো নো র্ম্মল দোপ্রয়ত্বশীল র্লোর মরওয়োজ 
আম্মে। দোপ্রয়ত্ব আম্মস আেোহর পক্ষ মথম্মক। এ দোপ্রয়ত্ব ময ন মিম্ময় মনয়ো যোয় নো মে প্রন 
এ দোপ্রয়ত্ব মথম্মক পলোয়ন করোর সুম্মযোর্ও মনই। আজম্মক জো োয়োম্মে ইসলো ীর ময স স্ত 
মনেো মজম্মল আম্মেন েোরো মকউই র্যপ্রক্তর্ে কোরম্মণ মজলখোনোয় আর্দ্ধ নন। র্যপ্রক্ত জীর্ম্মন 
সৎ, মযোর্য এর্ং নীপ্রের্োন র্ম্মল েোরো স োম্মজ পপ্ররপ্রিে। প্রকন্তু রোজননপ্রেক প্রপ্রেপ্রহংসোর 
কোরম্মণ আজ েোরো মজল যুলুম্ম র  ে কষ্ট মভ্োর্ করম্মেন। এম্মদর মকউ মকউ  িীও 
প্রেম্মলন।  িী থোকোলীন স ম্ময় সেেো মযোর্যেোর পম্মথ েোরো দোপ্রয়ত্ব পোলন কম্মরম্মেন। 
এর সোক্ষী ময ন  িণোলয়গুম্মলোর সোম্মথ সংপ্রিষ্ট র্যপ্রক্তর্র্ধ মে প্রন সোক্ষী মদশর্োসী। দূরর্ীন 
প্রদম্ময় খুাঁম্মজও েোম্মদর দুনধীপ্রে মর্র করম্মে মকউ পোম্মরপ্রন। েোহম্মল ক্ষ েো আাঁকম্মড় থোকোর 
প্রশ্ন মকন আম্মস। মকউ দুপ্রনয়োম্মে ক্ষ েোর্োন হওয়োর জনয জো োয়োম্মে ইসলো ী কম্মর নো, 
কম্মর আেোহর মদয়ো দোপ্রয়ত্ব পোলম্মনর  োর্যম্ম  দুপ্রনয়োর শোপ্রন্ত ও আম্মখরোম্মে  ুপ্রক্তর লম্মক্ষয। 
স্বহম্মস্ত কম্মষ্টোপোপ্রজধে অথধ র্োয়েুল োম্মল প্রদম্ময় এ সংর্ঠম্মনর জনশপ্রক্ত সংর্ঠম্মনর  Fund-
মক স ৃদ্ধ কম্মর। (ষষ্ট অর্যোয়: র্োরো-৬০)।  

উম্মেখয, প্রম্মেযক রুকন (সদসয) প্রনজ প্রনজ  োপ্রসক আম্ময়র ক পম্মক্ষ শেকরো পোাঁি ভ্োর্ 
এয়োনে প্রহম্মসম্মর্ প্রদোন কম্মর। জো োয়োম্মের জনশপ্রক্ত প্রর্েোস কম্মর: “যোরো ঈ োন এম্মনম্মে 
আেোহ েোম্মদর জোন এর্ং  োল মর্ম্মহশম্মের প্রর্প্রন ম্ময় প্রকম্মন প্রনম্ময়ম্মেন।” কোম্মজই সোর্য ে 
েোরো জোন োল প্রদম্ময় আেোহর িীন কোম্ময়ম্ম  অংশ মনয়।  

জো োয়োম্মে ইসলো ীর মনেৃত্ব প্রনর্ধোিম্মনর দোপ্রয়ত্ব মকোম্মনো মনেোর নয়। র্ঠনেি অনুযোয়ী 
রুকনম্মদর প্রেযক্ষ মর্োপন মভ্োম্মট আ ীর প্রনর্ধোপ্রিে হন। কোম্মজই এখোম্মন মকোম্মনো New 
Generation-এর হোম্মে মনেৃত্ব মেম্মড় মদয়োর র্ো র্ম্মর রোখোর প্রশ্ন অর্োন্তর।  

র্েধ োম্মন আওয়ো ী লীর্ সরকোর ক্ষ েোয় আম্মে। যপ্রদ এ সরকোর েোর ম য়োদ পূণধ করম্মে 
পোম্মর েোহম্মল আরও প্রেন র্ের ক্ষ েোয় থোকম্মর্। প্রনরঙু্কশ সংখযোর্প্ররিেো (?) প্রনম্ময় েোরো 
ক্ষ েোয় এম্মসম্মে। ক্ষ েোর দোপম্মট েোরো জো োয়োে মনেৃরৃ্দম্মক যুদ্ধোপরোম্মর্র অপ্রভ্ম্মযোম্মর্ 
আটক মরম্মখম্মে। কোরও প্রর্রুম্মদ্ধ মকোম্মনো অপ্রভ্ম্মযোর্ করম্মলই প্রক েোম্মক আটক রোখো যোয়? 
এটো মেো সুস্পষ্ট  োনর্োপ্রর্কোর লঙ্ঘন। অপ্রভ্ম্মযোর্ প্র োণ নো হওয়ো পযধন্ত একজন  োনুষ 
প্রনরপরোর্। এটোই আইম্মনর কথো। দীর্ধ সোে  োস আটম্মক রোখোর পরও এখন পযধন্ত 
েোম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ েদন্তকোরী সংস্থো মকোন অপ্রভ্ম্মযোর্ র্ঠন করম্মে পোম্মরপ্রন। মযখোম্মনই েোরো 
েদন্ত করম্মে মর্ম্মে মসখোম্মনই েোরো র্ণপ্রপ্রেম্মরোম্মর্র সমু্মখীন হম্ময়ম্মে। আর এম্মদর 
অম্মনম্মকই একোপ্রর্কর্োর এলোকো মথম্মক প্রর্পুল মভ্োম্মট প্রনর্ধোপ্রিে হম্ময়ম্মেন। দলপ্রটর আ ীর 
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২ র্োর েোর এলোকো মথম্মক এ প্রপ প্রনর্ধোপ্রিে হম্ময়ম্মেন। ম োট ৪ র্োর প্রেপ্রন প্রনর্ধোপ্রিে 
কম্মরম্মেন। র্োপ্রক দুইর্োর প্রেপ্রন প্রর্পুল মভ্োট মপম্ময়ম্মেন ষড়যি কম্মর েোম্মক হোরোম্মনো হম্ময়ম্মে, 
েোর প্রর্রুম্মদ্ধ মকোথোও মকোম্মনো থোনোয় মকোম্মনো  ো লো মনই। েোর সেেো, মযোর্যেোর 
র্যোপোম্মর প্রর্ম্মরোর্ী প্রশপ্রর্ম্মররও প্রি ে মনই। শুরু্ আদশধর্ে কোরম্মণ েোরো এ রোজননপ্রেক 
প্রপ্রেপ্রহংসোর প্রশকোর। র্েধ োন সরকোর ক্ষ েোর দোপম্মট অম্মনক প্রকেুই করম্মে পোম্মর। 
প্রকন্তু জো োয়োম্মে ইসলো ীর সর্ধপযধোম্ময়র জনশপ্রক্ত (ম্মনেৃরৃ্দসহ) প্রর্েোস কম্মর:  

“আস োন ও জপ্র ম্মন যো প্রকেু আম্মে সর্ই আেোহর, আর সর্প্রকেু আেোহর কোম্মে প্রফম্মর 
যোম্মর্।”  

(আম্মল ই রোন-১০৯) 

“র্লুন, মহ সোর্ধম্মভ্ৌ  শপ্রক্তর  োপ্রলক আেোহ! েুপ্র  যোম্মক ইচ্ছো রোজয দোন কম্মরো এর্ং যোর 
কোে মথম্মক ইচ্ছো রোজয মকম্মড় নোও। যোম্মক ইচ্ছো েুপ্র  সম্মোন দোন কম্মরো আর যোম্মক ইচ্ছো 
অপ োপ্রনে কম্মরো। যোর্েীয় কলযোণ মেো োরই হোম্মে। প্রনিয়ই েুপ্র  সকল প্রর্ষম্ময় 
ক্ষ েোশীল। েুপ্র ই রোেম্মক প্রদম্মনর  ম্মর্য প্রম্মর্শ কপ্ররম্ময় দোও। আর েুপ্র ই  ৃে মথম্মক 
জীপ্রর্েম্মদর আপ্রর্ভ্ধোর্ র্টোও। আর েুপ্র  যোম্মক ইচ্ছো অপপ্ররসী  জীপ্রর্কো দোন কম্মরো।”  

(আম্মল ই রোন-২৬-২৭) 

অসী  ক্ষ েোর  োপ্রলক আেোহর কোম্মে দুপ্রনয়োর সর্ ক্ষ েোই নর্নয। যোরো আেোহর পম্মথ 
িম্মল েোম্মদর জনয আেোহই যম্মথষ্ট। ১৯৭১ সোম্মল জো োয়োম্মে ইসলো ীর রোজননপ্রেক 
 েপোথধকয প্রেল। প্রকন্তু খুন, র্ষধণ, অপ্রিসংম্মযোম্মর্র  ে  োনর্েো প্রর্ম্মরোর্ী মকোম্মনো 
ক ধকোম্মন্ডই েোরো প্রেম্মলন নো। যপ্রদ থোকম্মেন েোহম্মল এ ৪০ র্েম্মর এ মদম্মশ েোরো প্রটকম্মে 
পোরম্মেন নো। র্রং িপ্ররত্র  োনুম্মষর র্দলোয় নো। ক্ষ েোসীন দম্মলর মসোনোর মেম্মলম্মদর 
ক ধকোম্মন্ড মদম্মশর  োনুষ আজ প্রদশোহোরো। আজ ময িপ্ররম্মত্রর প্রকোশ েোরো র্টোম্মচ্ছ, েোম্মে 
ভ্োর্ম্মে অসুপ্রর্র্ো হওয়োর কথো নয়, ময অেীম্মেও এসর্ ক ধকোম্মন্ডর নোয়ক প্রেল েোরোই।  

জো োয়োম্মের মনেৃরৃ্ম্মদর নোম্ম  অপপ্রিোর িোপ্রলম্ময় েোম্মদর ভ্োর্ ূপ্রেধ নষ্ট করো এে সহজ 
নয়। েোরো এম্মদম্মশরই  োনুষ। এম্মদম্মশর নোর্প্ররক। রোজননপ্রেক  েপ্রর্ম্মরোর্ মকোম্মনো দম্মলর 
থোকম্মেই পোম্মর। প্রকন্তু মযপ্রদন মথম্মক র্োংলোম্মদশ স্বোর্ীনেো লোভ্ কম্মরম্মে মসই  ুহূেধ মথম্মক 
জো োয়োম্মে ইসলো ী র্োংলোম্মদম্মশর অপ্রস্তত্ব স্বীকোর কম্মর প্রনম্ময়ম্মে। এম্মদম্মশর স্বোর্ীনেো 
সোর্ধম্মভ্ৌ ত্ব রক্ষোর জনয জোন োল প্রদম্ময় কোজ করোম্মক জো োয়োম্মে ইসলো ীর জনশপ্রক্ত 
ঈ োনী দোপ্রয়ত্ব  ম্মন কম্মর। আম্মদোলন সংগ্রোম্ম র স য় অম্মনক দম্মলই মদখো যোয় পয়সো 
মনই মেো ক ধী মনই। প্রকন্তু সর্োই জোম্মন জো োয়োম্মের র্যপ্রেে । র্োম্মটর পয়সো খরি কম্মর 
েোরো হম্মকর জনয  োম্মঠ  য়দোম্মন সর্ স য় সপ্রেয়। সৎ মনেৃম্মত্বর কথো র্ম্মল রু্প্রদ্ধজীর্ীরো 
 ুম্মখ মফনো েুম্মল মফম্মলন। জো োয়োে এই সৎ মনেৃত্ব দেপ্রর করম্মে জোম্মন। যোরোই 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

জো োয়োেম্মক কোে মথম্মক মদম্মখম্মেন েোরোই একথো স্বীকোর করম্মর্ন। কোম্মজই জো োয়োে 
মনেৃরৃ্ম্মদর ভ্োর্ ূপ্রেধ নষ্ট করো এে সহজ নয়। এটো  োনুম্মষর অন্তম্মর র্ভ্ীম্মর মপ্রোপ্রথে। 

অেীম্মে যোরো ইসলো ী আম্মদোলন কম্মরম্মে (আপ্র  আম্মর্ই র্ম্মলপ্রে) েোম্মদর উপরও প্রর্প্রভ্ন্ন 
প্র থযো মদোষোম্মরোপ করো হম্ময়ম্মে। আেোহ পোম্মকর র্োণী: 

“দুপ্রনয়োর এ প্রজম্মদর্ী একটো মখলেো োশোর র্যোপোর েোড়ো আর প্রকেুই নয়। প্রকৃেপম্মক্ষ 
পরকোম্মলর আর্োস পরম্মহজর্োরম্মদর জনয উি । েম্মর্ প্রক মেো রো রু্ে নো? আ োর জোনো 
আম্মে ময, েোম্মদর (কোম্মফরম্মদর) উপ্রক্ত (ম্মহ নর্ী) আপনোম্মক অর্শযই কষ্ট মদয়। প্রকন্তু 
েোরো মেো আপনোম্মক প্র থযোর্োদী র্ম্মল নো। র্রং জোম্মল রো মেো আেোহর আদোলেম্মকই 
অস্বীকোর কম্মর। আপনোর পূম্মর্ধ অম্মনক রোসূলম্মক প্র থযোর্োদী র্লো হম্ময়ম্মে। প্রকন্তু েোম্মদর 
প্র থযোর্োদী র্লো ও কষ্ট মদয়ো সম্মেও েোরো দর্যধর্োরণ কম্মরপ্রেল। অেঃপর আ োর সোহোযয 
এম্মস মপৌঁম্মেম্মে। আেোহর র্োণী মকউ পপ্ররর্েধন করম্মে পোম্মর নো। আপনোর কোম্মে পূম্মর্ধর 
নর্ীম্মদর কোপ্রহনী মপৌঁম্মেম্মে। েো সম্মেও যপ্রদ েোম্মদর অনোগ্রহ ও উম্মপক্ষো আপনোর সহয 
করো কষ্টকর হয়, েোহম্মল আপপ্রন পোরম্মল ভূ্েম্মল মকোন সুড়ে অথর্ো আকোম্মশ প্রসাঁপ্রড় 
েোলোশ করুন এর্ং েোম্মদর প্রনকট মকোন ম োম্মজজো আনুন। আেোহ ইচ্ছো করম্মল সর্োইম্মক 
একপ্রত্রে কম্মর মহদোম্ময়ে করম্মে পোরম্মেন। অেএর্ আপপ্রন  ূখধম্মদর অন্তভু্ধক্ত হম্মর্ন নো।”  

(আল আনয়ো  ১৩২-১৩৫) 

জো োয়োম্মে ইসলো ী যোরো কম্মর েোরো মজম্মন রু্ম্মেই কম্মর। মকোন আশংকো মকোম্মনো ভ্য় 
েোম্মদরম্মক প্রভ্ন্ন পম্মথ িোপ্রলে করম্মে পোম্মর নো।  ৃেুয ভ্য়ও েোম্মদর থোম্মক নো। েোরো জোম্মন: 
“আেোহর পম্মথ যোরো শহীদ হয় েোম্মদরম্মক মেো রো  ৃে র্ম্মলো নো। র্রং েোরো জীপ্রর্ে।” 
এ দম্মলর প্রপ্রেিোেো সোইম্ময়যদ আরু্ল আলো  ওদূদী (র) ফোাঁপ্রসর  ম্মঞ্চ দোাঁপ্রড়ম্ময় র্ম্মলপ্রেম্মলন, 
“আপ্র  ক্ষ ো মকন িোইম্মর্ো? এ জম্মনয প্রক ময, মহ আেোহ েুপ্র  আ োম্মক জোন্নোম্মে পোপ্রঠও 
নো।”  

দুপ্রনয়োর এ ক্ষণস্থোয়ী জীর্ন মশম্মষ প্রিরস্থোয়ী আর্োস জোন্নোম্মে যোওয়োর আকোঙ্ক্ষোয় যোরো 
প্রজহোদ প্রফ সোপ্রর্প্রলেোয় অংশ প্রনল েোম্মদর প্রিন্তোয় মকোন প্রর্কল্প পথ মনই। এটো মসই পথ 
যো সরোসপ্রর জোন্নোম্মে িম্মল মর্ম্মে। পর  প্রনপ্রিন্তেোর সোম্মথ এরো পথ িম্মল। মজল জুলু  
মকোন প্রকেুই েোম্মদরম্মক প্রর্িপ্রলে কম্মর নো। ইসলো  রক্ষোর দোপ্রয়ত্ব  োনুম্মষর নয় আেোহর। 
কোম্মজই েোর প্রনম্মদধপ্রশে পম্মথ িলোই প্রকৃে রু্প্রদ্ধ িোর দোপ্রর্। 

 

 



 সবকবচনায় আনকত হকব িবসেিু 

[প্রিেীয় পর্ধ] 
 

আেোহর জপ্র ম্মন আেোহর িীন কোম্ময়ম্ম র  োর্যম্ম   োনুম্মষর ওপর  োনুম্মষর প্রভু্ম্মত্বর 
অর্সোন র্টোম্মনোর লক্ষয র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ী কোজ কম্মর যোম্মচ্ছ। এ কোজ মকোম্মনো 
 নর্ড়ো র্ো আদোজ অনু োম্মনর প্রভ্প্রিম্মে জো োয়োম্মে ইসলো ী প্রনর্ধোরণ কম্মরপ্রন। র্রং 
কুরআম্মন আেোহ রোবু্বল আলো ীন এ কোম্মজর কথো পপ্ররষ্কোর কম্মর র্ণধনো কম্মরম্মেন। 
আেোহ রোবু্বল আলো ীন  োনুষম্মক দেপ্রর কম্মরম্মেন এ দোপ্রয়ত্ব পোলম্মনর জনয। যো কুরআম্মন 
কোলোম্ম  পোম্মক আেোহ র্ম্মলম্মেন, “আপ্র  দুপ্রনয়োম্মে আ োর প্রপ্রেপ্রনপ্রর্ পোঠোর্।”  

এই প্রপ্রেপ্রনপ্রর্ম্মত্বর দোপ্রয়ত্ব আেোহ  োনুষম্মক প্রদম্ময়ম্মেন, মফম্মরশেোম্মদরম্মক মদনপ্রন। 
মফম্মরশেোরো আেোহর ক ধিোরী। আেোহ ময হুকু  েোম্মদর মদন েোর র্োইম্মর প্রকেু করোর 
ক্ষ েো র্ো ইখপ্রেয়োর আেোহ েোম্মদরম্মক মদনপ্রন। প্রকন্তু  োনুষম্মক এ ক্ষ েো আেোহ 
প্রদম্ময়ম্মেন। এ দোপ্রয়ত্ব পোলম্মনর জনয যুম্মর্ যুম্মর্ নর্ী-রসুল পোপ্রঠম্ময়ম্মেন। মশষ নর্ী হযরে 
 ুহোম্মদ (সো.)  োনর্েোর Perfect Model।  

মযম্মহেু এ কোম্মজর জনযই  োনুষম্মক সৃপ্রষ্ট করো হম্ময়ম্মে, েোই এ কোজ  োনুম্মষর জনয ফরজ। 
দুপ্রনয়োর  োনুম্মষর সকল রকম্ম র অশোপ্রন্ত ও প্রর্পযধয় মথম্মক র্োাঁিোম্মনোর এটোই এক োত্র 
পথ।  োনুষম্মক জুলু -প্রনযধোেন ও যোর্েীয় মশোষণ মথম্মক  ুপ্রক্তদোম্মনর জনয আপ্রম্বয়োম্ময় 
মকরো  (আ) কোজ কম্মরম্মেন।  োনুষ  োনুম্মষর দোস হম্মর্ নো। সর্োই এক োত্র আেোহর 
হুকু  ম ম্মন িলম্মর্। দোসত্ব র্ম্মদর্ী করম্মর্ এক োত্র আেোহর। আেোহ পোক র্ম্মলম্মেন,  

“মহ  োনুষ আেোহর দোসত্ব স্বীকোর কর। প্রেপ্রন েোড়ো মেো োম্মদর আর মকোম্মনো ইলোহ মনই।”  

(সূরো হুদ: ৮৪) 

“আেোহই মেো োম্মদর রর্। সম্মদহ মনই, প্রেপ্রন আকোশ ও পৃপ্রথর্ী সৃপ্রষ্ট কম্মরম্মেন, িন্দ্র, 
সূযধ ও নক্ষত্র সর্প্রকেুই েোর প্রনয়িণোর্ীন। সোর্র্োন সৃপ্রষ্টও েোাঁর, প্রভু্ত্বও েোাঁর।”  

(সূরো আরোফ: ৫৪) 

“প্রেপ্রনই আেোহ, প্রেপ্রনই মেো োম্মদর রর্। প্রেপ্রন েোড়ো আর মকোন রর্ মনই। প্রেপ্রনই 
সর্প্রকেুর সৃপ্রষ্টকেধো।”  

(সূরো আনয়ো : ১০২) 
 

* মিখাসটর সিতীয় পবয িাপ্তাসহে মিানার বাংিায় প্রোসশত হয় ২৫ োচয ২০১১ তাসরকখ। সিংে: 
https://weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=922 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

“েোম্মদরম্মক সর্প্রকেু মেম্মড়, সকল প্রদক মথম্মক  ুখ প্রফপ্ররম্ময় এক োত্র আেোহর দোসত্ব 
স্বীকোর করো এর্ং েোরই আনুর্েয কম্মর িলোর আম্মদশ করো হম্ময়ম্মে  োত্র।”  

(সূরো আল র্োইম্ময়যনোহ: ৫) 

নর্ী-রসুলর্ম্মণর  োর্যম্ম  আেোহপোক ময জীর্নপ্রর্র্োন পোপ্রঠম্ময়ম্মেন েোর  ূল কথোই হম্মলো, 
আইন রিনো, প্রনম্মদধশ দোন ও প্রর্র্োন প্রণয়ম্মনর মকোন অপ্রর্কোর  োনুম্মষর মনই। এ অপ্রর্কোর 
এক োত্র আেোহর– 

“আেোহ েোড়ো আর কোম্মরো প্রনম্মদধশ দোন ও আইন রিনোর অপ্রর্কোর মনই। েোাঁর আম্মদশ 
এই ময, আেোহ েোড়ো কোম্মরো র্ম্মদর্ী র্ো দোসত্ব করু্ল কম্মরো নো। র্স্তুে এটোই সপ্রঠক ও 
প্রনভু্ধল জীর্নর্যর্স্থো।”  

(সূরো ইউসুফ: ৪০) 

“মলোম্মকরো প্রজজ্ঞোসো কম্মর, কেৃধম্মত্ব আ োম্মদরও মকোম্মনো অংশ আম্মে প্রক? র্ল মহ  ুহম্মদ 
(সো.), অপ্রর্কোর ও কেৃধম্মত্বর সর্টুকুই আেোহর জনয প্রনর্ধোপ্ররে।”  

(সূরো আম্মল ই রোন: ১৫৪) 

“আেোহর নোপ্রযল করো প্রর্র্োন অনুযোয়ী যোরো আইন রিনো কম্মর নো, হুকু  পপ্ররিোলনো কম্মর 
নো,  ূলে েোরোই যোম্মল ।”  

(সূরো আল  োম্ময়দো: ৪৫) 

আইন রিনো করোর অপ্রর্কোর এক োত্র আেোহর। এ অপ্রর্কোর মকোন  োনুম্মষর মনই এ নপ্রক 
নর্ীম্মদরও মনই। নর্ী প্রনম্মজও এক োত্র আেোহর প্রনম্মদধশ ম ম্মন িম্মলন। 

“আ োর প্রনকট ময অহী নোপ্রযল হয়, আপ্র  মকর্ল েোরই অনুসরণ কম্মর িপ্রল।”  

(সূরো আল আনয়ো : ৫০) 

নর্ীর অনুসরণ করো েোড়ো আেোহর হুকু  পোলনও সম্ভর্ নয়। 

“আপ্র  যখনই মকোম্মনো রোসূল মপ্ররণ কম্মরপ্রে, আেোহর অনু প্রে অনুসোম্মর েোাঁর অনুসরণ 
করোর জনয েোম্মক পোপ্রঠম্ময়প্রে।”  

(সূরো প্রনসো: ৬৩) 

কুরআম্মনর এ আয়োেগুম্মলো মথম্মক আ রো রু্েম্মে পোপ্রর মকোম্মনো র্যপ্রক্ত, র্ংশ পপ্ররর্োর, মশ্রণী 
র্ো দল, এ নপ্রক রোষ্ট্রও প্রভু্ম্মত্বর অপ্রর্কোরী নয়। 



 সবকবচনায় আনকত হকব িবসেিু 

আইন রিনো ও প্রর্র্োন প্রণয়ম্মনর অপ্রর্কোর আেোহ েোড়ো আর কোম্মরো মনই। আেোহর মদয়ো 
আইম্মনর মকোম্মনোরূপ পপ্ররর্েধন র্ো সংম্মশোর্ন করোর অপ্রর্কোরও কোরও মনই। 

আেোহপোক নর্ী (সো.)-এর  োর্যম্ম  ময প্রর্র্োন দুপ্রনয়োয় মপশ কম্মরম্মেন েোই ইসলো ী 
রোম্মষ্ট্রর প্রিরন্তন প্রভ্প্রির্ে আইন। ইসলো ী রোষ্ট্র প্রপ্রেিোর উম্মেশযও আেোহপোক প্রনর্ধোরণ 
কম্মর প্রদম্ময়ম্মেন: 

“আপ্র  আ োর নর্ীম্মদরম্মক সুস্পষ্ট প্রর্র্োনসহ মপ্ররণ কম্মরপ্রে। প্রকেোর্ ও ‘প্র যোন’ েোম্মদরম্মক 
আপ্র  দোন কম্মরপ্রে। এর সোহোম্মযয  োনুষ সুপ্রর্িোর ও ইনসোফ কোম্ময়  করম্মে পোরম্মর্। আপ্র  
‘ম্মলৌহ’ও প্রদম্ময়প্রে। এম্মে প্রর্রোট শপ্রক্ত ও  োনর্েোর অম্মশষ কলযোণ প্রনপ্রহে রম্ময়ম্মে।”  

(হোদীদ: ২৫) 

এ আয়োম্মে ‘প্র যোন’ শব্দপ্রটম্মে সপ্রঠক ও ভ্োরসো যপূণধ জীর্নর্যর্স্থোর কথো মর্োেোম্মনো 
হম্ময়ম্মে। এ অনুযোয়ী স োম্মজ সো োপ্রজক সুপ্রর্িোর কোম্ময় ই এর লক্ষয, যো প্রেল আপ্রম্বয়োম্ময় 
মকরোম্ম র এক োত্র কোজ। 

“এম্মদরম্মক আপ্র  যপ্রদ পৃপ্রথর্ীম্মে প্রপ্রেিো এর্ং রোজশপ্রক্ত দোন কপ্রর েোহম্মল েোরো সোলোে 
কোম্ময়  করম্মর্, যোকোে প্রদম্মর্, ভ্োম্মলো ও কলযোণকর কোজ করম্মর্ এর্ং অনযোয় ও পোপ 
কোজ মথম্মক  োনুষম্মক প্রর্রে রোখম্মর্।”  

(সূরো আল হোজ্ব: ৪১) 

“মেো রো সর্ম্মিম্ময় উি  জোপ্রে, প্রনপ্রখল  োনুম্মষর কলযোণ সোর্ম্মনর উম্মেম্মশযই মেো োম্মদরম্মক 
সৃপ্রষ্ট করো হম্ময়ম্মে। মেো রো সৎ কোম্মজর প্রনম্মদধশ প্রদম্মর্, অনযোয় ও পোপ কোজ মথম্মক 
মলোকম্মদরম্মক প্রর্রে রোখম্মর্ এর্ং আেোহর প্রপ্রে ঈ োন রোখম্মর্।”  

(সূরো আম্মল ই রোন: ১১০) 

কুরআম্মন কোলোম্ম  পোম্মকর এ আয়োেগুম্মলো মথম্মক একথো স্পষ্ট মর্োেো যোয় ময, ইসলো ী 
রোম্মষ্ট্রর  ূল উম্মেশয শুরু্  োনুষম্মক জুলু -প্রনপীড়ন মথম্মক  ুপ্রক্ত মদয়ো ও মদশম্মক র্প্রহরোে ণ 
মথম্মক রক্ষো করোই নয় র্রং কুরআন অনুযোয়ী সো োপ্রজক সুপ্রর্িোম্মরর সো ঞ্জসযপূণধ র্যর্স্থো 
প্রপ্রেপ্রিে করো। আেোহর প্রর্র্োন অনুযোয়ী পোপ কোম্মজর স স্ত উৎস র্ন্ধ করো এর্ং পুণয 
ও কলযোম্মণর স স্ত পথ খুম্মল মদয়ো। স োজ ও সংসৃ্কপ্রের প্রম্মেযকপ্রট প্রদক ও প্রর্ভ্োর্ম্মক 
এপ্রট স্বীয় প্রর্প্রশষ্ট দনপ্রেক দৃপ্রষ্টভ্প্রে এর্ং সংস্কোর ূলক ক ধসূপ্রি অনুযোয়ী র্ঠন কম্মর। অথধোৎ 
 োনুম্মষর মর্োটো জীর্নম্মক এর প্রভ্োর্োর্ীন কম্মর মনয় এর্ং এ র্রম্মনর সো ঞ্জসযপূণধ প্রর্র্োন 
আেোহ েোড়ো আর কোরও পম্মক্ষই মদয়ো সম্ভর্ নয়। র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ীর 
র্ঠনেম্মির ভূ্প্র কোয় এ কথোগুম্মলো পপ্ররষ্কোরভ্োম্মর্ র্ণধনো করো হম্ময়ম্মে। 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

 ূলে র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ী প্রিপ্রলে অম্মথধ মকোম্মনো রোজননপ্রেক দল নয়। এপ্রট 
একপ্রট পূণধোে ইসলো ী আম্মদোলন। কুরআন এর্ং সুন্নোহর আম্মলোম্মক এর্ং প্রনপ্রদধষ্ট র্ঠনেম্মির 
 োর্যম্ম  এ দল পপ্ররিোপ্রলে হয়। প্রর্ম্মরোর্ী মকোন শপ্রক্তর পক্ষ মথম্মক মকউ আে ণ করল 
প্রকনো েোর ম োম্মটও পম্মরোয়ো কম্মর নো জো োয়োম্মে ইসলো ী। অেীম্মে নর্ী-রোসূলর্ণও এ 
পম্মরোয়ো কম্মরনপ্রন। র্রং েোম্মদর অর্স্থো এ ন প্রেল মযন ম ৌিোম্মক প্রঢল ম ম্মর মসইখোম্মন 
দোাঁপ্রড়ম্ময় থোকো, মযন স স্ত ম ৌ োপ্রেম্মক আে ণ করোর জম্মনয আ িণ জোনোম্মনো। এ কোজ 
সর্োর পম্মক্ষ করো সম্ভর্ নয়। যোরো এ উম্মেশযম্মক প্রনম্মজম্মদর জীর্ম্মনর উম্মেশয প্রহম্মসম্মর্ গ্রহণ 
কম্মরম্মে েোরোই এ কোম্মজর উপযুক্ত। এ আম্মদোলম্মনর ক ধী র্ো মনেো হম্মলই িলম্মর্ নো র্রং 
এর আদম্মশধর প্রপ্রে পপ্ররপূণধ প্রর্েোস স্থোপন করম্মে হম্মর্। েোম্মদরম্মক হম্মে হম্মর্ কুরআন 
সুন্নোহর অন্তপ্রনধপ্রহে ভ্োর্র্োরো এর্ং এর খুাঁপ্রটনোপ্রট প্রর্ষয় সম্পম্মকধ সমূ্পণধ অপ্রভ্জ্ঞ। এ র্যোপোম্মর 
মকোন প্রর্প্রশষ্ট নোর্প্ররক, প্রর্ীণ আম্মল  র্ো পপ্রন্ডে র্যপ্রক্তর প্রোর্োনয মদওয়ো যোম্মর্ নো। 

ইসলো ী আদশধ অনুযোয়ী সোর্ধম্মভ্ৌ ত্ব এক োত্র আেোহর এর্ং আইন রিনোর অপ্রর্কোরও 
এক োত্র আেোহর। যোরো এ আদশধ প্রপ্রেিোর কোজ কম্মর েোরো আেোহর প্রপ্রেপ্রনপ্রর্ র্ো 
‘খপ্রলফো’। 

“মেো োম্মদর  ম্মর্য ঈ োনদোর ও মসই অনুযোয়ী সৎ ক ধশীল মলোকম্মদর প্রনকট আেোহ এ 
ওয়োদো কম্মরম্মেন ময, প্রেপ্রন েোম্মদরম্মক দুপ্রনয়োম্মে খপ্রলফো র্ো প্রপ্রেপ্রনপ্রর্ প্রনম্ময়োর্ করম্মর্ন। 
েোম্মদর পূর্ধর্েধী মলোকম্মদর মযরূপ এই  যধোদো মদওয়ো হম্ময়প্রেল।”  

(সূরো আল নূর: ৫৫) 

এ জনয প্রম্মেযম্মকই র্যপ্রক্তর্েভ্োম্মর্ দোপ্রয়ত্বশীল। এ প্রপ্রেপ্রনপ্রর্ত্ব মকোন প্রর্ম্মশষ র্যপ্রক্ত, র্ংশ 
র্ো মর্োম্মত্রর জনয প্রনপ্রদধষ্ট র্ো সুরপ্রক্ষে নয়। নর্ী কপ্রর  (সো.) র্ম্মলম্মেন: 

“মেো োম্মদর প্রম্মেযক র্যপ্রক্তই দোপ্রয়ত্বশীল এর্ং মেো োম্মদর প্রম্মেযকম্মকই আেোহর প্রনকট 
প্রনজ প্রনজ দোপ্রয়ত্ব সম্পম্মকধ জর্োর্প্রদপ্রহ করম্মে হম্মর্।” 

ইসলো ী স োম্মজ মশ্রণীপ্রর্ম্মভ্দ, জের্ে র্ো সো োপ্রজক দর্ষ য ও পোথধম্মকযর প্রর্দু োত্র সুম্মযোর্ 
মনই। সর্  োনুষই স োন  যধোদো ও সম্মোম্মনর অপ্রর্কোরী। অর্শয র্যপ্রক্তর্ে মযোর্যেোর 
মশ্রিম্মত্বর প্রভ্প্রিম্মে কোরও মশ্রিত্ব প্রপ্রেপন্ন হম্মে পোম্মর। রোসূল (সো.)-এর হোদীস: 

“কোম্মরো উপর মকোন মশ্রিত্ব র্ো দর্প্রশষ্টয মনই। েো প্রপ্রেপন্ন হম্মে পোম্মর এক োত্র িীন 
ইসলো  সম্পপ্রকধে জ্ঞোন, ক ধ ও েোকওয়োর ক ম্মর্প্রশর কোরম্মণই। সর্  োনুষই আদম্ম র 
সন্তোন। আর আদ   োপ্রট হম্মে সৃষ্ট। আরর্র্োসীর অনোরর্ম্মদর উপর মকোন মশ্রিত্ব মনই। 
অনোরর্ম্মদরও মকোন মশ্রিত্ব মনই আরর্র্োসীর ওপর। মে প্রন মেেোেম্মদর কৃষ্ণোেম্মদর 
ওপর এর্ং কৃষ্ণোেম্মদর মেেোেম্মদর ওপর মকোন মশ্রিত্ব র্ো দর্প্রশষ্টয মনই। কোরও মশ্রিত্ব 



 সবকবচনায় আনকত হকব িবসেিু 

স্বীকোর হম্মে পোম্মর এক োত্র েোকওয়োর কোরম্মণ।” 

 ক্কো প্রর্জম্ময়র ফম্মল স স্ত আরর্ মদশ ইসলো ী রোম্মষ্ট্রর অন্তভু্ধক্ত হম্মল  হোনর্ী (সো.) 
কুরোইরশম্মদরম্মক সম্মম্বোর্ন কম্মর র্ম্মলপ্রেম্মলন: 

“মহ কুরোইশর্ণ! আেোহ মেো োম্মদর অন্ধকোর যুম্মর্র মর্ৌরর্ অহঙ্কোর এর্ং র্ংশীয় 
আপ্রভ্জোেয দূর কম্মর প্রদম্ময়ম্মেন। মহ  োনুষ মেো রো সকম্মলই আদম্ম র সন্তোন। আর আদ  
দেপ্রর  োপ্রট মথম্মক। র্ংশীয় মর্ৌরম্মর্র মকোম্মনো সুম্মযোর্ মনই। আরর্ম্মদর ওপর অনোরর্ম্মদর 
এর্ং অনোরর্ম্মদর ওপর আরর্ম্মদর মকোম্মনো মশ্রিত্ব মনই। মেো োম্মদর  ম্মর্য সর্ম্মিম্ময় মর্প্রশ 
 ুিোকী র্যপ্রক্তই মর্প্রশ সম্মোপ্রনে।” 

ইসলো ী রোম্মষ্ট্রর প্রর্োন প্রনর্ধোপ্রিে হম্মর্– “ম্মেো োম্মদর  ম্মর্য সর্ধোম্মপক্ষো আেোহভ্ীরু র্যপ্রক্তই 
মেো োম্মদর  ম্মর্য সর্ম্মিম্ময় মর্প্রশ সম্মোপ্রনে।” (সূরো হুজুরোে: ১৩) – এই  ূলনীপ্রে অনুযোয়ী 
র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ীর মনেৃত্ব প্রনর্ধোপ্রিে হম্ময় থোম্মক। (র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে 
ইসলো ীর র্ঠনেি, অষ্ট  অর্যোয়: র্োরো ৬৫) 

আ ীর স োম্মলোিনোর ঊম্মধ্বধ নয়। সকল  ুসল োনই েোর স োম্মলোিনো করম্মে পোরম্মর্। 
এ নপ্রক েোর র্যপ্রক্ত জীর্ন সম্পম্মকধও স োম্মলোিনো করোর অপ্রর্কোর সর্োর আম্মে। প্রম্ময়োজম্মন 
আ ীরম্মক পদিুযেও করো যোম্মর্। (র্ঠনেি: র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ী র্োরো-১৭) 

আ ীর পরো শধ কম্মর কোজ করম্মর্ন। মস জনয একপ্রট  জপ্রলম্মশ শূরো র্ো পোলধোম্ম ে র্ঠন 
করম্মর্।  জপ্রলম্মস শূরোর প্রপ্রে জনর্ম্মণর অপ্রর্িল আস্থো থোকম্মে হম্মর্। (র্ঠনেি: র্োরো-১৮) 

শূরোর ফয়সোলো সোর্োরণে সংখযোর্প্ররম্মির প্রভ্প্রিম্মেই হম্মর্। প্রকন্তু ইসলো  সংখযোপ্রর্কযম্মক 
সম্মেযর  োপকোপ্রঠ র্ম্মল স্বীকোর কম্মর নো। 

“পংপ্রকল-কদযধ ও পপ্রর্ত্র– এ দুম্মটো প্রজপ্রনস কখম্মনো স োন হম্মে পোম্মর নো। পংপ্রকম্মলর 
সংখযোপ্রর্কয মেো োম্মক স্তপ্রম্ভে কম্মর প্রদম্মলও নয়।”  

(আল  োম্ময়দো: ১০০) 

এক র্যপ্রক্তর মকোম্মনো রোয় মর্োটো  জপ্রলম্মস শূরোর প্রর্পরীে হম্মলও েো সেয ও সপ্রঠক হম্মে 
পোম্মর। ইসলোম্ম  েোর পূণধ অর্কোশ আম্মে। কোম্মজই কুরআন সুন্নোহ  োপ্রফক আ ীর 
ফয়সোলো করম্মর্ন। এ র্যোপোম্মর আ ীম্মরর েোকওয়ো, আেোহ ভ্ীপ্রে, আ োনেদোরী, দূরদৃপ্রষ্ট 
ইেযোপ্রদর প্রদম্মক জনর্ণ মখয়োল রোখম্মর্ন। যপ্রদ এর র্যপ্রেে  হয় েোহম্মল আ ীম্মরর 
পদিুযপ্রের র্যোপোম্মর মকোন র্োর্ো থোকম্মর্ নো। 

 ূলে ইসলো ী রোম্মষ্ট্রর পূণধোে প্রিত্র, এর ক ধপদ্ধপ্রে ইেযোপ্রদ আ রো  হোনর্ী হযরে  ুহোম্মদ 
(সো.)-এর জীর্নী এর্ং মখোলোফোম্ময় রোম্মশদোর ইপ্রেহোস মথম্মক পোই। আ োম্মদরম্মক 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

সপ্রেযকোর কলযোণ রোষ্ট্র প্রপ্রেপ্রিে করম্মে হম্মল; মদশ, জোপ্রে ও জনর্ম্মণর প্রকৃে কলযোণ 
 েল িোইম্মল– এগুম্মলো র্ভ্ীরভ্োম্মর্ অনুর্োর্ন করম্মে হম্মর্। মকোম্মনো ভ্োসো ভ্োসো জ্ঞোন প্রনম্ময় 
এ প্রর্রোট কোজ সম্ভর্ নয়। সম্মর্ধোপপ্রর র্যপ্রক্তজীর্ম্মন আদম্মশধর Perfect অনুসোরী হম্মে 
হম্মর্।  ম্মন রোখম্মে হম্মর্ কুরআম্মনর এ শোেে র্োণী: 

“আর  োনুম্মষর  ম্মর্য এ ন প্রকেু মলোক আম্মে যোরো র্ম্মল, আ রো আেোহ ও পরকোম্মলর 
প্রপ্রে ঈ োন এম্মনপ্রে অথি েোরো আম্মদৌ ঈ োনদোর নয়। েোরো আেোহ ও ঈ োনদোরম্মদরম্মক 
মর্োাঁকো মদয়। অথি েোরো প্রনম্মজম্মদর েোড়ো অনয কোউম্মক মর্োাঁকো মদয় নো। অথি েোরো েো 
অনুভ্র্ করম্মে পোম্মর নো েোম্মদর অন্তম্মর র্যোপ্রর্ আম্মে আর আেোহ েোম্মদর র্যোপ্রর্ আরও 
র্োপ্রড়ম্ময় প্রদম্ময়ম্মেন। র্স্তুে েোম্মদর জনয প্রনর্ধোপ্ররে রম্ময়ম্মে ভ্য়োর্হ আযোর্, েোম্মদর 
প্র থযোিোম্মরর দরুন। আর যখন েোম্মদরম্মক র্লো হয় ময, দুপ্রনয়োর রু্ম্মক দোেো-হোেো োর সৃপ্রষ্ট 
কম্মরো নো। েখন েোরো র্ম্মল, আ রোই মেো শোপ্রন্ত প্রপ্রেিোকোরী।  ম্মন মরম্মখো েোরোই শোপ্রন্ত 
ভ্েকোরী। প্রকন্তু েোরো েো উপলপ্রি করম্মে পোম্মর নো। আর যখন েোম্মদর র্লো হয়, অনযরো 
মযভ্োম্মর্ ঈ োন এম্মনম্মে মেো রোও মসভ্োম্মর্ ঈ োন আম্মনো। েখন েোরো র্ম্মল, আ রোও প্রক 
মর্োকোম্মদর  ম্মেো ঈ োন আনম্মর্ো?  ম্মন মরম্মখো প্রকৃেপম্মক্ষ েোরোই মর্োকো। প্রকন্তু েোরো েো 
রু্েম্মে পোম্মর নো।”  

(সূরো র্োকোরো) 

“আর  োনুম্মষর  ম্মর্য এ ন প্রকেু মলোক আম্মে, যোম্মদর পোপ্রথধর্ জীর্ম্মনর কথোর্োেধো মেো োম্মক 
ি ৎকৃে করম্মর্। আর েোরো সোক্ষয স্থোপন কম্মর আেোহম্মক প্রনম্মজর  ম্মনর কথোর র্যোপোম্মর।”  

(সূরো র্োকোরো) 

“আপপ্রন প্রক েোম্মদরম্মক মদম্মখনপ্রন, যোরো দোপ্রর্ কম্মর ময, যো আপনোর প্রপ্রে এর্ং আপনোর 
পূম্মর্ধ অর্েীণধ হম্ময়ম্মে আ রো মস প্রর্ষম্ময়র প্রপ্রে ঈ োন এম্মনপ্রে। অথি েোরো েোগুম্মের 
কোম্মে প্রর্িোর প্রোথধী হম্মে িোয়, যপ্রদও েো প্রেযোখযোন করোর জনয েোম্মদরম্মক প্রনম্মদধশ মদয়ো 
হম্ময়ম্মে। পক্ষোন্তম্মর শয়েোন েোম্মদরম্মক ভ্ীষণভ্োম্মর্ পথভ্রষ্ট করম্মে িোয়।”  

(সূরো প্রনসো) 

“ োনুম্মষর  ম্মর্য মকউ মকউ আেোহর ইর্োদে কম্মর প্রির্ো-িম্মন্দ্বর সোম্মথ। যপ্রদ মস কলযোণপ্রোপ্ত 
হয় েম্মর্ এর্োদম্মের উপর কোম্ময়  থোম্মক এর্ং যপ্রদ মকোম্মনো পরীক্ষোয় পম্মড় েম্মর্ পূর্ধোর্স্থোয় 
প্রফম্মর যোয়। মস ক্ষপ্রেগ্রস্ত হয় ইহকোম্মল ও পরকোম্মল। এটোই প্রকোশয ক্ষপ্রে।”  

(সূরো হজ্ব: ১১) 

 



 

 

 

 

Do Islamists need a way out? 
Shah Abdul Halim 

 

 

In July 2008 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 much 

 
* Author is a researcher and Chairman of Bangladesh Centre for Islam and 
Pluralism. This article was published in The New Nation in two parts, first one on 
13 July 2011 and the second one on 22 July 2011. The full article can be found in 
his official website. See,  
http://www.shahfoundationbd.org/halim/Book_The_Way_Out.pdf 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

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 such reform or the situation is 
not healthy enough or conducive for such a transformation or 
change.”4  

An-Nahda Party ideologue Sheikh Rachid Ghannouchi, in the 
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backdrop of the recent change in Tunisia, has returned to the country 
from long exile in the United Kingdom and has declared that An-
Nahda 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 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:  
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“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-Nahda 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-e-Islami, 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 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. 
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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 fulfil 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 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 
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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. 

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 



 Do Islamists need a way out? 

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 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. 
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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 self-interest 
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 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 
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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 

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.11 

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 
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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 
elections 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 
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 
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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 
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 so-called 
trustworthy leaders at the zenith of the party, who consider 
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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 be pleased with him) to adjudicate 
in some disputes in his presence.12 

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.13  

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 



 Do Islamists need a way out? 

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. 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.14 

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 
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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 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 
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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.15 

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 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.”16  

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 
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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.17  

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.18 

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 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 
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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. It is largely believed that only an 
identity consciousness, educated and intellectually empowered 
community can bring change in the society.  

New Literature to face Contemporary Challenges 

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 tunnel-vision 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. 
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The proposed party however will make public commitment that it 
will uphold the principle of peaceful coexistence and friendship with 
all countries. It will work to achieve this goal when it will go to power 
alone or in a coalition. It will pursue the same policy guidelines in the 
United Nations and in all bilateral, multilateral and regional forums. 
The new party will make further pledge that whether in government 
or in opposition it will make strenuous efforts to improve ties with 
neighboring countries and fix up all outstanding issues peacefully and 
bilaterally. However, it will make public commitment at the same 
time that it will raise such issues in multilateral forums including 
United Nations if attempts to solve such problems like water sharing, 
maritime boundary etc. bilaterally fails. Special steps will 
simultaneously be taken to consolidate and further strengthen the 
existing brotherly relations with all Muslim countries. 

The new party will make commitment that in economy and business 
it will pursue open market policy. It will follow the outline of a mixed 
economy to provide utilities to public at affordable cost. The party 
will further reiterate that it will make credible efforts to make 
Bangladesh a self-reliant country by expanding its production base 
for domestic consumers as well as for export market. The party will 
also pledge that it will protect the national economy particularly the 
local industries by using appropriate tariff and non-tariff measures. 
The party will also make public commitment that it will work to 
protect country’s mineral resources like coal, gas, oil and such other 
valuable resources from the paws of multinational corporations and 
foreign powers. It will discourage loans from IMF by reducing 
unnecessary budgetary spending. It will also follow similar policy to 
cut superfluous foreign aid for use in projects which are not beneficial 
to the nation on the one hand and will work to make up the shortfall 
by greater mobilization of internal revenues and enhancing flow of 
remittance of the Bangladeshi expatriates on the other. 

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 



 Do Islamists need a way out? 

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: 
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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আরর্ র্সন্ত এর্ং মদম্মশ মদম্মশ ইসলো ী আম্মদোলন 
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১. 

২০১০ সোম্মলর শীেকোম্মল প্রেউপ্রনপ্রশয়োর এক  ফস্বল শহম্মর ২৬ র্েম্মরর এক মফপ্ররওয়োলো 
যুর্ক  ুহোম্মদ রু্য়োপ্রজপ্রজ প্রশোসম্মনর হয়রোপ্রনর প্রপ্রের্োম্মদ যখন প্রনম্মজর র্োম্ময় আগুন 
লোপ্রর্ম্ময় মদয়, েখন মক জোনে এ র্টনোর  োত্র ২৭ প্রদম্মনর  োথোয় মপ্রপ্রসম্মিে জয়নুল 
আম্মর্প্রদন মর্ন আলীর ২৩ র্েম্মরর দস্বরশোসম্মনর অর্সোম্মনর  োর্যম্ম  সূিনো হম্মর্ ‘আরর্ 
র্সম্মন্তর’। প্রেউপ্রনপ্রসয়োর পর প্র সর। েোহপ্ররর মস্কোয়োম্মরর প্রেন সপ্তোম্মহর আম্মদোলম্মন 
মফব্রুয়োপ্রর  োম্মস প্রর্দোয় মনন প্রেন দশম্মকর শপ্রক্তশোলী দস্বরশোসক মহোসপ্রন ম োর্োরক। জুন 
 োম্মস ইম্ময়ম্ম ম্মনর মপ্রপ্রসম্মিে মসৌপ্রদ আরর্ পোপ্রলম্ময় যোন (র্েধ োম্মন আম্মেন আম্ম প্ররকোয়) 
এর্ং েোর ৩৩ র্েম্মরর শোসন অর্সোম্মনর জনয একপ্রট িুপ্রক্তপম্মত্র স্বোক্ষর কম্মরন। 
র্োহরোইম্মনর প্রর্ম্মরোহ দ ম্মন র্যর্হৃে হম্ময়ম্মে মসৌপ্রদ মসনোর্োপ্রহনী।  রম্মক্কো ও জিধোম্মন 
সংস্কোর সোপ্রর্ে হম্ময়ম্মে। প্রলপ্রর্য়োর ৪২ র্েম্মরর শোসক র্োেোপ্রফর পেন র্ম্মটম্মে। প্রসপ্ররয়োর 
র্োশোর আল আসোম্মদর পেন মঠকোম্মে েোর সরকোর এ পযধন্ত জোপ্রেসম্মঙ্ঘর প্রহসোর্ অনুযোয়ী 
৫,৫০০-এর মর্প্রশ  োনুষম্মক হেযো কম্মরম্মে।  ুসপ্রল  প্রর্ম্মে পপ্ররর্েধম্মনর ময সুর্োেোস র্ইম্মে 
েো মঠকোম্মনোর সোর্য কোম্মরো মনই। 

মসম্মপ্টম্বর  োম্মস প্রনউইয়ম্মকধ এক র্নু্ধর  ুম্মখ শুনলো ,  র্যপ্রোম্মিয কী র্টম্মে পোম্মর েো প্রনম্ময় 

 
* মিখে বাংিাকদশ জাোয়াকত ইিিােীর িহোরী মিকেটাসর মজনাকরি সিকিন। ২০১২ িাকির ৭ 
ম ব্রুয়াসর সনবন্ধসট দদসনে নয়া সদিন্ত পসত্রোয় প্রোসশত হয়। মিখাসটর আেযাইভ সিংে: 
https://web.archive.org/web/20120428034059/http://www.dailynayadiganta.com
/details/27532 
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মস্টট প্রিপোটধম্ম ম্মের প্রর্প্রভ্ন্ন প্রথঙ্কটযোঙ্ক প্রোয় ২০০প্রট প্রর্কম্মল্পর কথো মভ্ম্মর্প্রেল। প্রকন্তু েোম্মদর 
ওই প্রর্কম্মল্পর  ম্মর্য আরর্ র্সন্ত প্রেল নো। অপ্রর্েোসয  ম্মন হয়। প্রকন্তু আ োর ওই র্নু্ধ 
মকোম্মনো সোর্োরণ মলোক নন। জজধটোউন প্রর্েপ্রর্দযোলম্ময়র সোম্মর্ক প্রশক্ষক। যুক্তরোষ্ট্র সরকোর 
 ুসপ্রল  প্রর্ে সম্পপ্রকধে প্রর্প্রভ্ন্ন প্রর্ষম্ময় েোর কোে মথম্মক  োম্মে  ম্মর্য পরো শধও প্রনম্ময় 
থোম্মক। নীপ্রেপ্রনর্ধোরকম্মদর সোম্মথ েোর মযোর্োম্মযোর্ আম্মে। মেলস ৃদ্ধ  র্যপ্রোিয,  ুসপ্রল  
 র্যপ্রোিয, মভ্ৌম্মর্োপ্রলক মকৌশলর্ে অর্স্থোম্মন অর্প্রস্থে  র্যপ্রোিয। সুম্ময়জখোল ও হর ুজ 
প্রণোলী যপ্রদ কম্ময়ক র্ণ্টোর জনযও র্ন্ধ হম্ময় যোয় েোহম্মল মেো সোরো প্রর্ম্মের হৃদস্পদন 
র্ন্ধ হম্ময় যোওয়োর উপে  হম্মর্। মসই অঞ্চল প্রনম্ময়, পৃপ্রথর্ীম্মক যোরো মনেৃত্ব প্রদম্মচ্ছন, েোরো 
প্রিন্তো নো কম্মর পোম্মরন? ‘আরর্ র্সন্ত’ পোিোম্মেযর রোিোম্মর র্রো নো পড়োর কোরণ হম্মচ্ছ 
 োনুষ সোর্োরণে কোযধকোরণ এর্ং এর ফলোফল প্রনম্ময়ই ভ্প্রর্ষযিোণী কম্মর থোম্মক; প্রকন্তু 
 োনুষ জোম্মন নো সৃপ্রষ্টকেধো কোযধকোরণ ও ফলোফল দুম্মটোই প্রনয়িণ কম্মরন। 

আজ অর্শয এ প্রর্ষয়প্রট সুপ্রনপ্রিে, আরর্ র্সম্মন্তর সুদূরপ্রসোরী ফলোফল শুরু্ আরর্ প্রর্ম্মের 
রোজনীপ্রেম্মেই পড়ম্মর্ নো। এর প্রভ্োর্ মর্োটো প্রর্ে-রোজনীপ্রের ওপর পড়ম্মর্। েম্মর্ লক্ষণীয় 
ময, ভূ্ র্যসোর্ম্মরর েীম্মর অর্প্রস্থে এক মকোপ্রট িোর লোখ জনম্মর্োিীর উির আপ্রফ্রকোর মেোট্ট 
মদশ প্রেউপ্রনপ্রশয়োই আরর্ র্সম্মন্তর মনেৃত্ব মদয়োর মর্ৌরর্ অজধন করল। 

প্রেউপ্রনপ্রশয়োয় প্রনর্ধোিম্মনর ফলোফল িূড়োন্ত: ইসলো পিী আন-নোহদার ঐপ্রেহোপ্রসক প্রর্জয় 

অম্মক্টোর্ম্মর সোর্োরণ প্রনর্ধোিন অনুপ্রিে হয় প্রেউপ্রনপ্রসয়োয়। ২১৭ আসম্মনর র্ণপপ্ররষম্মদ রপ্রশদ 
র্োনুশীর ইসলো পিী দল আন-নোহদো ৮৯ আসন মপম্ময় সর্ধরৃ্হৎ দল প্রহম্মসম্মর্ আত্মপ্রকোশ 
কম্মর। ২৯ আসন মপম্ময় প্রিেীয় স্থোন অপ্রর্কোর কম্মর প্রসপ্রপআর (কংম্মগ্রস ফর দয 
প্ররপোর্প্রলক), আর ২৬ আসন মপম্ময় েৃেীয় স্থোন অপ্রর্কোর কম্মর আপ্ররর্ো। মশম্মষোক্ত দু’প্রট 
দলই মসকুযলোর আদম্মশধ প্রর্েোসী। এরপর নম্মভ্ম্বর  োম্মস প্রনর্ধোিন অনুপ্রিে হয়  রম্মক্কোম্মে। 
৩৯৫ আসম্মনর পোলধোম্ম ম্মে ১০৭ আসন মপম্ময় সর্ধরৃ্হৎ দল প্রহম্মসম্মর্ আত্মপ্রকোশ কম্মরম্মে 
 র্য পিী ইসলো ী দল জোপ্রস্টস অযোন্ড মিম্মভ্লপম্ম ে পোপ্রটধ। 

রপ্রশদ র্োনুশীর সোম্মথ আ োর পপ্ররিয় দীর্ধপ্রদম্মনর। সর্ধম্মশষ মদখো ইস্তোমু্বম্মল ২০০৯ সোম্মলর 
ম   োম্মস একপ্রট ইসলো ী সম্মম্মলম্মন। ইম্মেোপূম্মর্ধ ওই র্েম্মরর  োিধ  োম্মস লন্ডম্মন েোাঁর 
র্োসোয় প্রর্ম্ময়প্রেলো । একম্মকপ্রন্দ্রক প্রর্ম্মে  ুসল োনম্মদর অর্স্থো প্রনম্ময় েোাঁর সোম্মথ দীর্ধ 
আম্মলোিনো হয়। এর  োত্র কম্ময়ক  োস আম্মর্ ইসরোইল র্োজো উপেযকোয় ধ্বংসলীলো 
িোপ্রলম্ময়প্রেল। সূরো র্প্রন ইসরোইম্মলর ৭ নম্বর আয়োম্মের উদৃ্ধপ্রে প্রদম্ময় প্রেপ্রন র্ম্মলপ্রেম্মলন, 
‘এম্মে কম্মর ইসরোইম্মলর মিহোরোই প্রর্কৃে হম্ময়ম্মে।’ আম্মলোিনোর এক পযধোম্ময় েোর সর্ 
স ম্ময়র হোপ্রস োখো  ুম্মখ আম্মরো একটু হোপ্রস প্রনম্ময় আ োম্মক র্ম্মলপ্রেম্মলন, ‘র্োংলোম্মদম্মশর 
অর্স্থো যখন প্রেউপ্রনপ্রশয়োর  ম্মেো হম্মর্, েখন আপপ্রনও আ োর  ম্মেো আর প্রনম্মজর মদম্মশ 
থোকম্মে পোরম্মর্ন নো।’ মক জোনে এ আম্মলোিনোর  োত্র ২২  োম্মসর  োথোয়, ২০১১ সোম্মলর 



 আরব বিন্ত এবং মদকশ মদকশ ইিিােী আকন্দািন 

জোনুয়োপ্রর  োম্মস ২০ র্েম্মরর অপ্রর্ক স ম্ময়র প্রনর্ধোসম্মনর অর্সোন র্প্রটম্ময় ৭০ র্ের র্য়স্ক 
রপ্রশদ র্োনুশী প্রেউপ্রনপ্রশয়োয় প্রফম্মর যোম্মর্ন এক ঐপ্রেহোপ্রসক দোপ্রয়ত্ব পোলম্মনর জনয। 
ভ্প্রর্ষযম্মের খর্র এক োত্র আেোহর কোম্মেই থোম্মক (সূরো মলোক োন ৩১:৩৪) এর্ং প্রেপ্রন 
অেযন্ত সুদরভ্োম্মর্ েোাঁর পপ্ররকল্পনো র্োস্তর্োয়ন কম্মরন (সূরো ইউসূফ ১২:১০০)। মদম্মশ 
প্রফম্মর র্োনুশী মর্োষণো মদন প্রনম্মজ মকোম্মনো প্রনর্ধোিম্মন অংশগ্রহণ করম্মর্ন নো। ক্ষ েোয় মর্ম্মল 
েোর দল ইসলো ী শরীয়ো আইন র্োস্তর্োয়ন করম্মর্ নো। েুরম্মস্কর এম্মক পোপ্রটধর আদম্মলই 
সরকোর পপ্ররিোলনো করম্মর্। 

অপ্রে সম্প্রপ্রে অনুপ্রিে প্র সম্মরর প্রনর্ধোিম্মন ইখওয়োম্মনর রোজননপ্রেক শোখো প্রফ্রি  অযোন্ড 
জোপ্রস্টস পোপ্রটধ (এফম্মজপ্রপ) ৫০৮ আসম্মনর পোলধোম্ম ম্মে সর্ধম্ম োট ২৩৫ আসন মপম্ময় 
সর্ধরৃ্হৎ দল প্রহম্মসম্মর্ আত্মপ্রকোশ কম্মরম্মে। ১২৩প্রট আসন মপম্ময় প্রিেীয় স্থোম্মন রম্ময়ম্মে 
সোলোপ্রফপিী নূর পোপ্রটধ। ৩৮প্রট আসন মপম্ময় েৃেীয় স্থোম্মন রম্ময়ম্মে উদোরপিী ওয়োফদ্ 
পোপ্রটধ। প্রনয়ম্ম র র্যেযয় নো র্টম্মল ইখওয়োনই আর্ো ীম্মে মকোয়োপ্রলশন সরকোর র্ঠন 
করম্মর্। ম োর্োরম্মকর আ ম্মল ইখওয়োন প্রনপ্রষদ্ধ দল হম্মলও পোলধোম্ম ম্মে প্রর্প্রভ্ন্ন নোম্ম  এর্ং 
প্রনদধলীয়ভ্োম্মর্ ইখওয়োম্মনর আসনসংখযো প্রেল ৮০। িোক্তোর, প্রম্মকৌশলী ও আইনজীর্ীম্মদর 
সংর্ঠম্মনর মর্প্রশর ভ্োর্ই প্রেল ইখওয়োম্মনর দখম্মল। স োজম্মসর্োর কোরম্মণ েোরো প্রেম্মলন 
জনর্ম্মণর খুর্ কোেোকোপ্রে। জনর্ম্মণর প্রর্রুম্মদ্ধ অর্স্থোন গ্রহম্মণর  ম্মেো েোম্মদর মকোম্মনো 
রোজননপ্রেক দুনধো ও প্রেল নো। েোরপরও েোরো প্রফ্রি  অযোন্ড জোপ্রস্টস পোপ্রটধর নোম্ম  আলোদো 
একপ্রট প্লোটফ ধ সৃপ্রষ্ট কম্মরম্মেন। মর্োষণো কম্মরম্মেন একজন কযোথপ্রলক প্রিস্টোনম্মকও 
প্র সম্মরর রোষ্ট্রপ্রর্োন প্রহম্মসম্মর্ ম ম্মন প্রনম্মে েোম্মদর মকোম্মনো আপপ্রি থোকম্মর্ নো। 

২. 

আ োর প্রেনর্োর েুরস্ক সফম্মরর সুম্মযোর্ হম্ময়ম্মে। ১৯৯৬ সোম্মল প্রথ  সফম্মরর স য় 
নোজ ুপ্রেন আরর্োকোন প্রেম্মলন প্রর্োন িী। ওই সফম্মর মরফোহ পোপ্রটধর এক যুর্ক সংসদ 
সদসয আ োম্মক র্ম্মলপ্রেম্মলন, ‘ইসলোম্ম র জনয েুরম্মস্ক কোজ করো ভ্োরে, পোপ্রকস্তোন ও 
র্োংলোম্মদম্মশর মিম্ময় হোজোর গুণ কপ্রঠন।’ স্মরণ করো মযম্মে পোম্মর, একপ্রট কপ্রর্েো মলখোর 
কোরম্মণ রজর্ দেয়র্ এরম্মদোর্োনম্মক মজম্মল মযম্মে হম্ময়প্রেল এর্ং প্রেপ্রন প্রনর্ধোিন করোর জনয 
অম্মযোর্য মর্োপ্রষে হম্ময়প্রেম্মলন। মসই েুরস্ক আজ  ুসপ্রল  প্রর্ম্মের অপ্রলপ্রখে মনেৃম্মত্বর 
আসম্মন স োসীন হওয়োর সম্মোন অজধন কম্মরম্মে। 

আেোেুম্মকধর ‘আরু্প্রনক েুরম্মস্ক’ মসকুযলোপ্ররজম্ম র প্রশকড় স োজ ও রোম্মষ্ট্রর অম্মনক র্ভ্ীম্মর 
প্রম্মর্শ কম্মরম্মে। এ নপ্রক, মসকুযলোর ফ্রোম্মের মিম্ময় মসকুযলোর েুরস্ক অম্মনক মর্প্রশ 
মসকুযলোর। েুরম্মস্কর মসনোর্োপ্রহনী প্রনম্মজম্মদর মসকুযলোপ্ররজম্ম র রক্ষোকেধো র্ম্মল  ম্মন কম্মর। 
েোরো ১৯৬০, ১৯৮০ এর্ং সর্ধম্মশষ ১৯৯৮ সোম্মল ক্ষ েো দখল কম্মরপ্রেল। ১৯৯৮ সোম্মল 
নোজ ুপ্রেন আরর্োকোনম্মক যখন ক্ষ েোিুযে করো হয় েখন রজর্ দেয়র্ এরম্মদোর্োন 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

প্রেম্মলন েুরম্মস্কর রৃ্হি  শহর ইস্তোমু্বম্মলর ম য়র। ক্ষ েোিুযপ্রের পর নীপ্রের্ে প্রম্মশ্ন 
এরম্মদোর্োম্মনর মনেৃম্মত্ব অম্মপক্ষোকৃে ক  র্য়স্কম্মদর সোম্মথ র্ষধীয়োন মনেো আরর্োকোম্মনর 
 েপ্রর্ম্মরোর্ হয়। আরর্োকোন সরোসপ্রর ইসলোম্ম র কথো র্লম্মেন এর্ং পোিোম্মেযর 
স োম্মলোিনো করম্মেন। েোাঁর এসর্ র্ক্তর্যম্মক মসনোর্োপ্রহনী প্রিপ্রত্রে কম্মর মসকুযলোপ্ররজম্ম র 
প্রর্ম্মরোপ্রর্েো রূম্মপ। 

এরম্মদোর্োন ও আর্দুেোহ গুল ‘জোপ্রস্টস অযোন্ড মিম্মভ্লপম্ম ে পোপ্রটধ’ নোম্ম  নেুন দল র্ঠন 
কম্মর অেযন্ত রু্প্রদ্ধ িোর সোম্মথ মসকুযলোপ্ররজ ম্মক এ র্ম্মল সংজ্ঞোপ্রয়ে কম্মরন ময, 
মসকুযলোপ্ররজম্ম র অর্ীম্মন ইসলো সহ সর্ র্ ধ পোলম্মনর স্বোর্ীনেো রম্ময়ম্মে। েোরো গুম্মলন 
 ুভ্ম্ম ে ও অনযোনয উদোরপিীম্মদর স থধন লোভ্ কম্মরন। েোেোড়ো েোরো অথধননপ্রেক 
উন্নপ্রের ওপর সর্ম্মিম্ময় মর্প্রশ মজোর মদন। ফম্মল ২০০২ সোম্মলর প্রনর্ধোিম্মন নর্র্প্রঠে এম্মক 
পোপ্রটধ একক সংখযোর্প্ররিেো লোভ্ কম্মর। পরপর দু’প্রট প্রনর্ধোিম্মন েোরো প্রর্জয়ী হয়। এম্মক 
পোপ্রটধর মনেৃম্মত্ব েুরস্ক অভ্োর্নীয় সোফলয অজধন কম্মরম্মে। দীর্ধপ্রদন র্ম্মর েুরস্কম্মক একপ্রট 
মেোট্ট গ্রুপ শোসন কম্মর আসপ্রেল। এ কোম্ময়প্র  স্বোথধর্োদী মর্োিীম্মে প্রেল মসনোর্োপ্রহনীর একটো 
অংশ, উচ্চের আদোলম্মের প্রর্িোরপপ্রেম্মদর একপ্রট অংশ, সুশীল স োজ ও সংর্োদ োর্যম্ম র 
একপ্রট অংশ। েোরোই প্রসদ্ধোন্ত প্রনে কোরো ক্ষ েোয় থোকম্মর্ র্ো থোকম্মর্ নো। এরম্মদোর্োম্মনর 
আম্মর্ মকোম্মনো প্রর্োন িী এম্মদর িযোম্মলঞ্জ কম্মর ক্ষ েোয় প্রটম্মক থোকম্মে পোম্মরনপ্রন। অেযন্ত 
রু্প্রদ্ধ িোর সোম্মথ এরম্মদোর্োন সংপ্রর্র্োন সংম্মশোর্ন কম্মরম্মেন এর্ং সপ্রেযকোর অম্মথধ েুরম্মস্ক 
র্ণেি কোম্ময়  কম্মরম্মেন। 

েুরস্কই প্র োণ করল, মনেৃম্মত্বর কোজ হম্মচ্ছ একপ্রট পথ র্ন্ধ হম্মল আম্মরো প্রেনপ্রট পথ 
মখোলো। িীম্মনর পম্মথ মকোম্মনো কোম্মজ সঙ্কীণধেো মনই (সূরো হজ ২২:৭৮), যোরো আেোহর 
পম্মথ সংগ্রো  কম্মর আেোহ েোম্মদর পথ মদপ্রখম্ময় মদন (সূরো আনকোরু্ে ৬৯:২৯)। 

েুরম্মস্কর এম্মক পোপ্রটধ এর্ং প্র সম্মরর ইখওয়োনুল  ুসপ্রলপ্র ম্মনর পথ র্ম্মর ৬০ র্েম্মররও 
অপ্রর্ক স য় র্ম্মর কোযধরে ভ্োরম্মের জো োয়োম্মে ইসলো ী র্ে র্েম্মরর এপ্রপ্রল  োম্মস 
‘ওম্ময়লম্মফয়োর পোপ্রটধ অর্ ইপ্রন্ডয়ো’ নোম্ম  একপ্রট নেুন রোজননপ্রেক দল র্ঠন কম্মরম্মে। 
েোম্মদর মলোর্োন হম্মচ্ছ– নযোয়প্রর্িোর, স্বোর্ীনেো ও স েো। পোশোপোপ্রশ জো োয়োে েোর 
আদপ্রশধক কোযধে  িোপ্রলম্ময় যোম্মর্। ১৬ সদম্মসযর মকন্দ্রীয় কপ্র প্রটম্মে মপ্রপ্রসম্মিে ও 
মসম্মেটোপ্রর জো োয়োম্মের দোপ্রয়ত্বশীল হম্মলও েোম্মে পোাঁিজন অ ুসল োন রম্ময়ম্মেন, যোম্মদর 
 ম্মর্য উম্মেখম্মযোর্য হম্মচ্ছন মকরোলো রোম্মজযর কযোথপ্রলক প্রিস্টোন ফোদোর আব্রোহো  মজোম্মসফ 
এর্ং কনধোটম্মকর সোম্মর্ক  িী (অ ুসপ্রল ) লপ্রলেো নোয়োর। এরো দু’জনই সহসভ্োপপ্রে। 

অনুরূপভ্োম্মর্  োলম্ময়প্রশয়োর ইসলো ী আম্মদোলন প্রপএএস  (এক স য় যোরো দু’প্রট রোম্মজয 
ক্ষ েোয় প্রেল; এখন শুরু্ একপ্রটম্মে, প্রকন্তু মফিোম্মরল পোলধোম্ম ম্মেও েোম্মদর সদসয রম্ময়ম্মে) 
ইসলো ী রোম্মষ্ট্রর কথো র্োদ প্রদম্ময় শুরু্ নযোয়প্রর্িোম্মরর কথোই র্লম্মে। েুরস্ক, প্রেউপ্রনপ্রশয়ো, 



 আরব বিন্ত এবং মদকশ মদকশ ইিিােী আকন্দািন 

 োলম্ময়প্রশয়ো, প্র সর ও ভ্োরম্মে ইসলো ী আম্মদোলম্মনর এই মকৌশলর্ে অর্স্থোন 
পপ্ররর্েধম্মনর আসল লক্ষয হম্মচ্ছ িীম্মনর র্োস্তর্োয়ন (সূরো সফ ৬১:৯)। মকৌশলর্ে সপ্রঠক 
প্রসদ্ধোন্ত েোড়ো িীম্মনর র্োস্তর্োয়ন সম্ভর্ নয়। স োজ পপ্ররর্েধম্মনর মক্ষম্মত্র র্ীরর্প্রেম্মে িলো 
প্রেল রোসূলর্ম্মণর সর্ম্মিম্ময় র্ড় সুন্নোে। সপ্ত  প্রহজরীর শুরুম্মে অথধোৎ নরু্ওয়ম্মের ২০ 
র্ের পর  দ সমূ্পণধ প্রনপ্রষদ্ধ হয় (সূরো আল  োপ্রয়দো ৫:৯) এর্ং অষ্ট  প্রহজরীম্মে অথধোৎ 
নরু্ওয়ম্মের ২১ র্ের পর প্রনপ্রষদ্ধ হয় সুদ (সূরো আল র্োকোরো ২:২৭৫)। অষ্ট  প্রহজরীম্মে 
 ক্কো প্রর্জম্ময়র প্রেন  োস পর অনুপ্রিে হম্মজও কোম্মফরম্মদর জোম্মহলী প্রথো অনুসরম্মণর 
স্বোর্ীনেো প্রদোন করো হম্ময়প্রেল (সূরো েওর্ো ৯:২৮)। 

৩. 

রোসূল (সো.)-এর জীর্ম্মন সী োহীন দুঃখকষ্ট প্রেল, প্রকন্তু মে ন মকোম্মনো পরোজয় প্রেল নো। 
‘রোসূম্মলর জীর্ম্মন মেো োম্মদর জনয প্রনপ্রহে আম্মে উি  আদশধ’ (সূরো আল আহযোর্ 
৩৩:২১)। ওহুম্মদর প্রর্পযধয় কোপ্রটম্ময় উম্মঠ  ুসল োনম্মদর  ম্মন সোহস সঞ্চম্ময়র জনয 
পরপ্রদনই প্রেপ্রন আহে সোহোর্ীম্মদর প্রনম্ময় শত্রুনসম্মনযর মপেম্মন র্োওয়ো কম্মরপ্রেম্মলন। এর 
আম্মর্ প্রহজরম্মের পর  ক্কোয় কোম্মফররো অম্মনকটো হোাঁফ মেম্মড় র্ম্মলপ্রেল, ‘আপদ িম্মল মর্ম্মে, 
র্োাঁিো মর্ল।’ প্রকন্তু  প্রদনোয় মপৌঁম্মেই প্রেপ্রন  ক্কো মথম্মক প্রসপ্ররয়োর্ো ী র্োপ্রণজয কোম্মফলোর 
ওপর িোপ সৃপ্রষ্ট কম্মরন  ক্কোর ওপর অথধননপ্রেক িোপ সৃপ্রষ্টর জনয। প্রথ  প্রহজরীম্মে েোাঁর 
রৃ্হীে এ মকৌশলই প্রেল প্রিেীয় প্রহজরীম্মে সংর্প্রটে র্দর যুম্মদ্ধর পটভূ্প্র । প্রিেীয় 
প্রহজরীম্মে র্দর যুদ্ধ নো হম্মল েৃেীয় প্রহজরীম্মে ওহুদ, অেঃপর পঞ্চ  প্রহজরীম্মে খদক, 
ষি প্রহজরীম্মে হুদোইপ্রর্য়ো এর্ং অষ্ট  প্রহজরীম্মে  ক্কো প্রর্জয় হম্মেো নো। হুদোইপ্রর্য়োর সপ্রন্ধ 
প্র োণ কম্মর রোসূল (সো.)-এর ক ধম্মকৌশম্মলর ম োকোম্মর্লোয়  ক্কোর কোম্মফররো প্রেল অসহোয়। 
সম্মদহ মনই, রোসূলম্মক আেোহ পোক প্রসদ্ধোন্ত গ্রহম্মণ সোহোযয কম্মরম্মেন ওহীর  োর্যম্ম । 
(অর্শয এটোও সেয ময, সর্ র্যোপোম্মর ওহী নোপ্রজল হম্মেো নো)। ওহীর দরজো যখন র্ন্ধ, 
ইসলো ী মনেৃত্বম্মকই সপ্রঠক েযোম্মটপ্রজক প্রসদ্ধোন্ত গ্রহণ করম্মে হম্মর্। প্রসদ্ধোন্ত গ্রহম্মণ ভু্ল 
করম্মল আম্মদোলন মকোম্মনো প্রদন সফলেোর  ুখ মদখম্মর্ নো। 

কুরআম্মনর পোেোয় পোেোয় আেোহ ইপ্রেহোম্মসর আম্মলোিনো কম্মরম্মেন: জোনো ইপ্রেহোস (সূরো 
র্োকোরো ২:৪৭), অজোনো ইপ্রেহোস (সূরো কোহোফ ১৮:৮৩-৮৬)। উম্মেশয হম্মলো  ুসল োম্মনরো 
মযন ইপ্রেহোস মথম্মক প্রশক্ষো মনয় (সূরো আল ই রোন ৩:১৩৭, আপ্রম্বয়ো ২১:১১)। সূরো আল 
ই রোম্মনর ১৪০ নম্বর আয়োম্মের (এেকোম্মলর উত্থোন-পেন,  োনুম্মষর  ম্মর্য আপ্র  এর 
আর্েধন কম্মর থোপ্রক) ওপর প্রভ্প্রি কম্মরই প্রখযোে দোশধপ্রনক ইর্ম্মন খোলদুন র্ম্মলম্মেন, 
‘ইপ্রেহোম্মসর পুনরোরৃ্প্রি র্ম্মট’। আেোহ  োনুষম্মক প্রিন্তোশীল হম্মে র্ম্মলম্মেন (সূরো আল 
ই রোন ৩:১৯০); রু্প্রদ্ধ-প্রর্ম্মর্ক কোম্মজ লোর্োম্মনোর েোপ্রর্দ প্রদম্ময়ম্মেন (সূরো আল রোদ ১৩:৪); 
প্রনম্মজম্মদর ভু্ল মথম্মক প্রশক্ষো গ্রহম্মণর কথো র্ম্মলম্মেন (সূরো হোশর ৫৯:২)। র্েধ োন 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

মপ্রক্ষোপম্মট ইসলো ী আম্মদোলম্মনর মনেৃত্বম্মক একটু দূম্মর মদখোর মিষ্টো করম্মে হম্মর্। 
পোিোম্মেযর অথধননপ্রেক ও সো প্ররক ক্ষ েো দ্রুে হ্রোস পোম্মচ্ছ। ইউম্মরোপ শে মিষ্টো কম্মরও 
অথধননপ্রেক  দো কোপ্রটম্ময় উঠম্মে পোরম্মে নো। ১ প্রট্রপ্রলয়ন (দশ হোজোর মকোপ্রট) িলোর খরি 
কম্মর সোম্মড় িোর হোজোর  োপ্রকধন দসম্মনযর প্রোম্মণর প্রর্প্রন ম্ময় ইরোম্মক প্রোয় ১০ র্ের যুদ্ধ 
িোপ্রলম্ময় ১৩ প্রট্রপ্রলয়ন (১৩০ হোজোর মকোপ্রট) িলোম্মরর ঋম্মণর মর্োেো র্োম্মড় প্রনম্ময় অথধননপ্রেক 
ও সো প্ররক প্রদক মথম্মক যুক্তরোষ্ট্র আজ অম্মনকটো দুর্ধল। সোম্মর্ক মপ্রপ্রসম্মিে প্রক্লনটম্মনর 
আ ম্মলর এক উচ্চপদস্থ ক ধকেধো, David Roth Kopf  অপ্রে সম্প্রপ্রে েোর প্রকোপ্রশে 
র্ই Running the World-এ প্রলম্মখম্মেন, “We can’t write checks the way 
that we once could; we can’t deploy troops in the way that we once 
did.” অথধোৎ ‘অেীম্মের  ম্মেো ইচ্ছো করম্মলই আ রো ময ন আপ্রথধক অনুদোন প্রদম্মে পোরপ্রে 
নো, মে প্রন আ রো সো প্ররক অপ্রভ্যোনও পপ্ররিোলনো করম্মে পোরপ্রে নো। 

একপ্রর্ংশ শেোব্দীর এই প্রর্ম্মে ক্ষ েোর ভ্োরসোম্ম যর দ্রুে পপ্ররর্েধন র্টম্মে। িীন ও 
ভ্োরম্মের উত্থোন র্টম্মে। মনেৃম্মত্বর শূনযেো সৃপ্রষ্ট হম্মচ্ছ। ময জোপ্রেম্মক আেোহ েোয়োলো 
পোপ্রঠম্ময়ম্মেন মর্োটো  োনর্েোর কলযোম্মণর উম্মেম্মশয মনেৃত্বদোম্মনর জনয (সূরো আল ই রোন 
৩:১১০);  োনুষম্মক অন্ধকোর মথম্মক আম্মলোর পম্মথ প্রনম্ময় আসোর জনয (সূরো ইব্রোপ্রহ  ১৪:১); 
মসই  ুসপ্রল  উম্মোহর মনেৃত্বদোম্মনর জনয (সূরো আল ফুরকোন ২৫:৭৪) মদম্মশ মদম্মশ 
ইসলো ী আম্মদোলম্মনর মনেৃরৃ্দম্মক র্োস্তর্র্ ধী ও কোযধকর পদম্মক্ষপ গ্রহণ করম্মে হম্মর্। 
এ লক্ষয অজধম্মন েুরম্মস্কর এম্মক পোপ্রটধ, প্র সম্মরর প্রফ্রি  অযোন্ড জোপ্রস্টস পোপ্রটধ, প্রেউপ্রনপ্রশয়োর 
আন-নোহোদো পোপ্রটধ এর্ং ওম্ময়লম্মফয়োর পোপ্রটধ অর্ ইপ্রন্ডয়ো মথম্মক অম্মনক অম্মনক প্রকেু 
প্রশক্ষণীয় আম্মে। মেোট-র্ড় ইসলো ী দলগুম্মলোম্মক সর্ সঙ্কীণধেো ও আত্মম্ভপ্ররেোর ঊম্মধ্বধ 
উঠম্মে হম্মর্। অেীম্মের ভু্ম্মলর জনয ক্ষ ো িোওয়োর  ম্মর্য মকোম্মনো মদোষ মনই।  োনুম্মষর 
দুঃখ-কষ্ট ও প্রর্পদ- ুপ্রসর্ে র্োড়োম্মনোর জনয আেোহ পপ্রর্ত্র কুরআন নোপ্রজল কম্মরনপ্রন (সূরো 
েোহো ২০:১)। 

আরর্ র্সন্ত মর্োটো প্রর্েম্মক দোরুণভ্োম্মর্ নোড়ো প্রদম্ময়ম্মে এর্ং পপ্রি ো পযধম্মর্ক্ষকম্মদর 
অম্মনকটো অর্োক কম্মর প্রদম্ময় ইসলো পিীরোই এর ফসল র্ম্মর েুম্মলম্মেন। সোম্প্রপ্রেককোম্মল 
আরর্ প্রর্ম্মের প্রনর্ধোিনী ফলোফল এর প্রকৃষ্ট প্র োণ র্হন করম্মে। প্রশ্ন হম্মচ্ছ, দপ্রক্ষণ 
এপ্রশয়োর ১৬ মকোপ্রট  োনুম্মষর র্োংলোম্মদম্মশর র্োম্ময় এই আরর্ র্সম্মন্তর র্োেোস কখন 
লোর্ম্মর্? 

 

 



 

 

 

 

জীর্ম্মনর সর্ধম্মক্ষম্মত্রই রোসূল (সো.)-এর আদশধম্মক 
অনুসরণ করম্মে হম্মর্ 

অর্যোপক এ মক এ  নোপ্রজর আহ দ 

 

 

র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ীর নোম্ময়ম্মর্ আ ীর অর্যোপক এ মক এ  নোপ্রজর আহ দ 
র্ম্মলম্মেন, রোসূল (সো.) হম্মলন আ োম্মদর জীর্ম্মনর সর্ধম্মক্ষম্মত্রর আদশধ। জীর্ম্মনর 
সর্ধম্মক্ষম্মত্রই রোসূল (সো.)-এর আদশধম্মক অনুসরণ করম্মে হম্মর্।  োনর্ জীর্ম্মনর এ ন 
মকোম্মনো প্রদক মনই ময প্রদম্মকর প্রপ্রে রোসূল (সো.)-এর প্রদকপ্রনম্মদধশনো মনই। নরু্য়োম্মের পূম্মর্ধ 
প্রেপ্রন স োজ সংস্কোম্মরর অম্মনক মিষ্টো কম্মরম্মেন প্রকন্তু পপ্ররপূণধ সফল হনপ্রন। নরু্য়োম্মের 
পর প্রেপ্রন মেইশ র্েম্মর একপ্রট কলযোণ য় শোপ্রন্তর স োজ উপহোর প্রদম্ময়প্রেম্মলন। এটো সম্ভর্ 
হম্ময়প্রেল এক োত্র মকোরআম্মনর কোরম্মণ। প্রেপ্রন র্ম্মলন,  োনর্ রপ্রিে ফ ুধলো  োনুম্মষর কলযণ 
আনম্মে পোম্মর নো।  োনর্জোপ্রের  ুপ্রক্ত, শোপ্রন্ত ও কলযোণ আম্মস আস োনী ফ ুধলোয়। জীর্ম্মনর 
সর্ধম্মক্ষম্মত্র মকোরআনম্মক অনুসরণ করম্মে প্রেপ্রন সকম্মলর প্রপ্রে আহর্োন জোনোন। 

প্রেপ্রন আজ র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ী ঢোকো  হোনর্রীর উম্মদযোম্মর্ জোেীয় মপ্রস ক্লোম্মর্ 
পপ্রর্ত্র প্রসরোেুন্নর্ী (সো.) উপলম্মক্ষ এক আম্মলোিনো সভ্োয় প্রর্োন অপ্রেপ্রথর র্ক্তম্মর্য এ কথো 
র্ম্মলন। জো োয়োম্মে ইসলো ীর মকন্দ্রীয় ক ধপপ্ররষদ সদসয ও ঢোকো  হোনর্রী মসম্মেটোপ্রর 
নুরুল ইসলো  রু্লরু্ম্মলর সভ্োপপ্রেম্মত্ব সভ্োয় অনযোম্মনযর  ম্মর্য র্ক্তর্য রোম্মখন জো োয়োম্মে 
ইসলো ীর মকন্দ্রীয় ক ধপপ্ররষদ সদসয ও সোম্মর্ক এ প্রপ অর্যোপক প্র য়ো মর্োলো  পরওয়োর, 

 
* এসট ১৩ ম ব্রুয়াসর ২০১২ তাসরকখ এে আকিাচনা িভায় জাোয়াকতর তৎোিীন নাকয়কব আেীর 
অযযাপে এ মে এে নাসজর আহেকদর প্রদত্ত বক্তবয। আেযাইভ মথকে মদখুন: 
https://web.archive.org/web/20120306105249/https://www.jamaat-e-
islami.org/newsdetails.php?id=96 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

ঢোকো  হোনর্রী সহকোরী মসম্মেটোপ্রর ম ো: মসপ্রল  উপ্রেন, ি. শপ্রফকুল ইসলো   োসুদ ও 
 ঞু্জরুল ইসলো  ভু্ইয়ো, ঢোকো  হোনর্রী ক ধপপ্ররষদ সদসয মরদওয়োন উেোহ শোপ্রহদী, 
ইপ্রঞ্জপ্রনয়োর মর্োলো  ম োস্তফো ও কপ্রর্র আহ দ প্র ুখ। 

প্রর্োন অপ্রেপ্রথ র্ম্মলন, রোসূল (সো.)  ক্কোয় জনম্মসর্োর কোজ কম্মরও মসখোম্মন ইসলো  
প্রপ্রেিো করম্মে পোম্মরনপ্রন।  দীনোর্োসী রোসূল (সো.)-এর কথোর   ধ রু্েম্মে মপম্মর েোরো 
ইসলো  গ্রহণ কম্মর িীন প্রপ্রেষ্টোর কোম্মজ রোসূল (সো.)-ম্মক সহম্মযোপ্রর্েো কম্মরম্মে। আরম্মর্র 
মলোকজন েোাঁম্মক ‘আলো ীন’ প্রহসোম্মর্ জোনম্মেো। যখন প্রেপ্রন মকোরআম্মনর স োজ প্রপ্রেষ্টোর 
দোওয়োে মদয়ো শুরু করম্মলন েখনই েোাঁর প্রর্ম্মরোপ্রর্েো শুরু হয়। েোাঁর প্রর্রুম্মদ্ধ অপর্োদ 
রটোম্মনো হয় এর্ং েোাঁর উপর প্রনযধোেন শুরু হয়। র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ী আেোহর 
মদওয়ো ফ ুধলো ও রোসূম্মলর মদখোম্মনো পথ অনুসরণ কম্মর কলযোণকর স োজ প্রপ্রেিোর জনয 
কোজ কম্মর যোম্মচ্ছ।  

মজোর কম্মর প্রকংর্ো অস্ত্র প্রদম্ময়  োনুষ হেযো কম্মর ইসলো  প্রপ্রেষ্টো করো যোয় নো। ইসলো  
কখম্মনো জপ্রের্োদম্মক স থধন কম্মর নো। ইসলোম্ম র মসৌদযধ  োনুম্মষর কোম্মে েুম্মল র্রম্মে 
হম্মর্।  োনুম্মষর প্রিন্তো-ম্মিেনোয় পপ্ররর্েধন আনম্মে হম্মর্। প্রেপ্রন র্ম্মলন, র্োংলোম্মদম্মশ ইসলো ী 
স োজ প্রপ্রেষ্টোর জনয রোসূল (সো.)-এর পথ অনুসরণ কম্মর আ োম্মদরম্মক সো ম্মন এগুম্মে 
হম্মর্। যোরো মপম্মটর কু্ষর্ো প্রনর্োরম্মণর কথো র্ম্মল ক্ষ েোয় প্রর্ম্ময় ইসলো  প্রপ্রেিো করম্মর্ 
র্ম্মল মর্োষণো প্রদম্মচ্ছ, েোরো ইসলোম্ম র   ধোথধ ও রোসূল (সো.)-এর জীর্নী সপ্রঠকভ্োম্মর্ 
অনুর্োর্ন করম্মে পোম্মরপ্রন। এ পম্মথ র্োর্ো আসম্মর্, প্রনযধোেম্মনর প্রশকোর হম্মে হম্মর্, অপর্োদ 
মদওয়ো হম্মর্। জো োয়োম্মে ইসলো ী এম্মদম্মশ ইসলো ী স োজ র্যর্স্থো কোম্ময়  করম্মে িোয় 
র্ম্মলই জো োয়োম্মের শীষধ মনেৃরৃ্ম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ যুদ্ধোপরোম্মর্র অপর্োদ মদওয়ো হম্মচ্ছ। 
জো োয়োম্মের মনেৃরৃ্দ মকোম্মনো প্রকোর অপরোম্মর্র সোম্মথ জপ্রড়ে প্রেম্মলন নো। জো োয়োম্মে 
ইসলো ীম্মক ধ্বংস করম্মেই এই ষড়যি। এজনয আ োম্মদরম্মক সোহম্মসর সোম্মথ সো ম্মন 
এগুম্মে হম্মর্। আেোহ আ োম্মদর জনয সহজ পথ খুম্মল প্রদম্মর্ন। জো োয়োম্মের শীষধ মনেৃরৃ্দ 
সম্মোম্মনর সোম্মথ প্রনম্মদধোষ প্র োপ্রনে হম্ময় কোরোর্োর মথম্মক মর্র হম্ময় আসম্মর্ন। েোম্মদর 
মনেৃম্মত্ব আ রো এম্মদম্মশ ইসলো ী স োজ র্যর্স্থো কোম্ময়  করম্মর্ো। 

 

 



 

 

 

 

ইসলো ী আম্মদোলম্মন হীন নযেোম্মর্োম্মর্র সুম্মযোর্ 
মনই 

আরু্ নকীর্ 

 

 

ইসলো ী আম্মদোলন প্রনেক রোজননপ্রেক আম্মদোলন নয়। নয় প্রনেক ক্ষ েোর 
রোজনীপ্রে। মকোম্মনো র্যপ্রক্ত র্ো মর্োিীম্মক ক্ষ েোয় পোঠোর্োর আম্মদোলনও নয় এপ্রট। র্রং 
আেোহর িীন র্ো ইসলো ী আদশধম্মক পূণধোে জীর্ন প্রর্র্োন প্রহসোম্মর্ স োজ ও রোষ্ট্রীয় 
জীর্ম্মনর সকল প্রদক ও প্রর্ভ্োম্মর্ প্রর্জয়ী আদশধ প্রহম্মসম্মর্ প্রপ্রেিোই ইসলো ী 
আম্মদোলম্মনর  ূল প্রপ্রেপোদয প্রর্ষয়। ক্ষ েো লোম্মভ্র পথ দীর্ধ  ম্মন হর্োর কোরম্মণ অথর্ো 
প্রর্পদসংকুল ও র্োর্ো প্রপ্রের্ন্ধকেোর  ুম্মখো ুপ্রখ হর্োর কোরম্মণ ইসলো ী আদশধ েথো 
স োজ ও রোষ্ট্রর্যর্স্থোর কোজ আপোেে র্োদ প্রদম্ময় জোেীয় ও আন্তজধোপ্রেক পযধোম্ময় 
ক্ষ েোর রোজনীপ্রের প্রনয়ো ক শপ্রক্তস ূম্মহর কোম্মে গ্রহণম্মযোর্যেো অজধম্মনর মকৌশল 
অর্লম্বম্মনর পথ মর্ম্মে মনয়োর যুপ্রক্ত র্োস্তম্মর্ কেটো মটকসই হম্মে পোম্মর র্ভ্ীরভ্োম্মর্ 
েো েপ্রলম্ময় মদখোর প্রম্ময়োজন আম্মে। অর্শয ইসলো ী আম্মদোলম্মনর সোম্মথ সংপ্রিষ্টম্মদর 
একটো পথ র্ন্ধ হম্মল দশটো পথ মখোলোর  ে মযোর্যেো-দক্ষেো অর্শযই থোকম্মে হম্মর্। 
েম্মর্ র্োস্তম্মর্ পথ র্ন্ধ হর্োর আম্মর্ কৃপ্রত্র ভ্োম্মর্ প্রনম্মজম্মদর পক্ষ মথম্মক পথ র্ন্ধ কম্মর 
মকোম্মনো মকৌশল অর্লম্বম্মনর প্রিন্তো-ভ্োর্নো হীন নযেোরই পপ্ররিয় র্হন কম্মর এম্মে 
মকোম্মনো সম্মদহ সংশম্ময়র অর্কোশ মনই। 

সম্প্রপ্রে র্োংলোম্মদম্মশ ইসলো ী আম্মদোলম্মনর প্রর্রুম্মদ্ধ িেু ুধখী িেোন্ত ষড়যি িলম্মে। 

 
* জাোয়াকতর তৎোিীন আেীর োওিানা েসতউর রহোন সনজােী োরান্তরাকি থাো অবস্থায় ‘আবু 
নেীব’ িদ্মনাকে এই সনবন্ধসট সিকখন। ২০১৩ িাকির ২৭ আিস্ট দদসনে িংগ্রাকের উপ-িম্পাদেীয় 
সহকিকব এসট প্রোসশত হয়। মদখুন: https://dailysangram.com/post/125508 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

েথয সিোস, রোষ্ট্রীয় সিোস মথম্মক প্রর্িোপ্ররক সিোম্মসর আম্ময়োজন িলম্মে। এই র্রম্মনর 
পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে আম্মদোলম্মনর সোম্মথ সংপ্রিষ্ট র্যপ্রক্তম্মদর প্রিন্তোর ঐকয, পোরস্পপ্ররক আস্থো 
সুদৃঢ় থোকো অপপ্ররহোযধ। েোরম্মিম্ময়ও মর্প্রশ অপপ্ররহোযধ হল আেোহর উপর পূণধ 
েোওয়োকু্কম্মলর প্রভ্প্রিম্মে প্রপ্রেকূলেোর ম োকোপ্রর্লোয় অসী  দর্যধ ও েোম্মর্ম্মে কদম্ম র সোম্মথ 
 য়দোম্মন সুদৃঢ় অর্স্থোন প্রনম্ময় অকুম্মেোভ্ম্ময় প্রটম্মক থোকোর, র্রং সো ম্মন অগ্রসর হর্োর 
প্রম্মিষ্টো অর্যোহে রোখো। পক্ষোন্তম্মর ইসলো ী আম্মদোলম্মনর প্রপ্রেপম্মক্ষর এ স ম্ময়র 
মকৌশল হম্ময় থোম্মক নোনো কোল্পপ্রনক, েোপ্রেক প্রর্ভ্রোপ্রন্তর গুজর্ েপ্রড়ম্ময় প্রিন্তোর ঐম্মকয 
ফোটল র্রোম্মনোর জম্মনয েথয সিোস মজোরদোর করো। দুভ্ধোর্যজনকভ্োম্মর্ কখনও মকোম্মনো 
র্যপ্রক্ত প্রর্ম্মশম্মষর অপপ্ররনো দশধী কথো র্ো কোযধে ম্মক এরো সূত্র র্ো েথয উপোি প্রহসোম্মর্ 
র্যর্হোর কম্মর এ র্রম্মনর সুম্মযোর্ প্রনম্ময় থোম্মক। 

সম্প্রপ্রে র্োংলোম্মদম্মশর ইসলো ী আম্মদোলম্মনর প্রর্রুম্মদ্ধ  হল প্রর্ম্মশম্মষর পক্ষ মথম্মক এ 
র্রম্মনর প্রিোরণো মর্শ সুম্মকৌশম্মল িোলোম্মনো হম্মচ্ছ। এ র্যোপোম্মর েোরো কপ্রেপয় র্যপ্রক্তর 
একপ্রট অপপ্ররণো দশধী ও অপপ্ররপক্ব পদম্মক্ষপজপ্রনে একপ্রট দর্ঠকম্মক এর্ং পপ্রত্রকোয় 
প্রকোপ্রশে একপ্রট প্রনর্ন্ধম্মক েথয-উপোি প্রহসোম্মর্ র্যর্হোর করম্মে। যপ্রদও েোম্মদর সকল 
জল্পনো-কল্পনোম্মক ভু্ল প্র োণ কম্মর েোম্মদর পপ্ররকপ্রল্পে প্রিোরণোর  ুম্মখ েোই প্রনম্ময় 
ইসলো ী আম্মদোলম্মনর যুর্ক ও েোত্রক ধী েথো নেুন প্রজেই রোজপম্মথ শক্ত অর্স্থোন 
প্রনম্ময় ইসলো ী আম্মদোলম্মনর উপর সরকোর পপ্ররিোপ্রলে রোষ্ট্রীয় সিোম্মসর প্রপ্রের্োদ কম্মর 
যোম্মচ্ছ। অকুম্মেোভ্ম্ময় জীর্ন প্রদম্মেও কুিো মর্োর্ করম্মে নো। এরপরও  হল প্রর্ম্মশম্মষর 
পক্ষ মথম্মক ইসলো ী আম্মদোলম্মনর  ম্মর্য প্রিন্তোর প্রর্ভ্রোপ্রন্ত েড়োম্মনোর অপপ্রয়োস িোলোম্মনো 
হম্মচ্ছ অর্যোহেভ্োম্মর্। 

ইসলো ী আম্মদোলম্মনর সোম্মথ সংপ্রিষ্ট নর্ীন ও প্রর্ীণ সকল পযধোম্ময়র মনেো-ক ধীম্মদর 
সো ম্মন র্েধ োম্মন প্র শম্মরর ইসলো ী সংর্ঠন  ুসপ্রল  ব্রোদোরহুম্মির উপর ময র্ণহেযো 
িোলোম্মনো হম্মচ্ছ েো মথম্মক দুম্মটো প্রর্ষয় পপ্ররষ্কোর হম্ময় যোয়। এক, েথোকপ্রথে মদশী-
প্রর্ম্মদশী মসোশযোল এপ্রলটম্মদর স থধন পোওয়োর জম্মনয র্ো েোম্মদর কোম্মে গ্রহণম্মযোর্য হর্োর 
জম্মনয দম্মলর ইসলো ী পপ্ররপ্রিপ্রে র্জধন কম্মরও মকোম্মনো লোভ্ হয় নো। দুই, ইসলোম্ম র 
সংর্প্রঠে শপ্রক্ত হওয়োটোই  ূল অপরোর্। 

প্র শম্মরর ইসলো ী আম্মদোলম্মনর প্রর্রুম্মদ্ধ মেো স্বোর্ীনেো প্রর্ম্মরোপ্রর্েোর মকোম্মনো অপ্রভ্ম্মযোর্ 
আনোর সুম্মযোর্ মনই। ঔপপ্রনম্মর্প্রশক শোসম্মনর প্রর্রুম্মদ্ধ র্রং েোম্মদরই প্রেল সর্ম্মিম্ময় 
অগ্রণী ভূ্প্র কো। েোরপরও েোম্মদর মদম্মশর প্রথ র্োম্মরর  ে র্ণেোপ্রিকভ্োম্মর্ প্রনর্ধোপ্রিে 
মপ্রপ্রসম্মিেম্মক মকন ক্ষ েোিুযে করো হয়? 

ইপ্রেপূম্মর্ধ ১৯৯১ সম্মন আলম্মজপ্ররয়োয় ইসলো ী সলম্মভ্শন ফ্রে প্রথ র্োম্মরর  ে প্রনর্ধোিম্মন 
ক্ষ েোর িোরপ্রোম্মন্ত মপৌঁেম্মেই মসনোর্োপ্রহনীর ক্ষ েো দখলম্মক র্ণেম্মির প্রর্ক্তো প্রর্ে 



 ইিিােী আকন্দািকন হীনেনযতাকবাকযর িুকর্াি মনই 

ম োড়ম্মলরো অকুি স থধন মদয় প্রনেক ইসলো  মঠকোর্োর জম্মনয। েোম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধও 
আলম্মজপ্ররয়োর স্বোর্ীনেো সংগ্রোম্ম  প্রর্ম্মরোপ্রর্েোর মকোম্মনো অপ্রভ্ম্মযোম্মর্র সুম্মযোর্ প্রেল নো। 
ইসলোম্ম র পম্মক্ষর সংর্প্রঠে শপ্রক্ত হওয়োই েোম্মদর অপরোর্। অেএর্ র্োংলোম্মদম্মশর 
ইসলো ী আম্মদোলম্মনর প্রর্রুম্মদ্ধ র্েধ োন সরকোম্মরর অর্স্থোন ময প্রনেক ইসলো ী আদম্মশধর 
পম্মক্ষর শপ্রক্তর ে র্র্ধ োন অগ্রর্প্রে মরোর্ করোর জম্মনযই, এম্মে মকোম্মনো প্রর্ম্মর্কর্োন 
র্যপ্রক্তর  ম্মনই সম্মদহ সংশম্ময়র অর্কোশ থোকম্মে পোম্মর নো। মকউ মকউ র্লোর মিষ্টো 
কম্মর  ুসপ্রল  ব্রোদোরহুি েোর নো -পপ্ররিয় পোপ্রল্টম্ময় অনয নোম্ম  ইসলো ী পপ্ররপ্রিপ্রে র্োদ 
প্রদম্ময় সংসদ ও মপ্রপ্রসম্মিে প্রনর্ধোিম্মন সোফলয অজধন কম্মরম্মে, র্োংলোম্মদম্মশর ইসলো ী 
আম্মদোলম্মনর মনেৃরৃ্ম্মদর কম্মর্ শুভ্ রু্প্রদ্ধর উদয় হম্মর্!  

আসম্মল প্রক  ুসপ্রল  ব্রোদোরহুি েোম্মদর নো  পপ্ররর্েধন কম্মরম্মে নোপ্রক প্রনর্ধোিনী মকৌশল 
প্রহম্মসম্মর্ একটো ফ্রে কম্মরম্মে? ব্রোদোরহুি প্রনপ্রষদ্ধ থোকো অর্স্থোয় এর আম্মর্ও েোরো 
ওয়োফদ পোপ্রটধর হম্ময় প্রনর্ধোিম্মন অংশ প্রনম্ময়ম্মে। এর্োম্মরও েোম্মদর একই মকৌশল আ রো 
মদখম্মে পোই একটু প্রভ্ন্ন আংপ্রর্ম্মক। প্রকন্তু আজম্মকর পপ্ররপ্রস্থপ্রের ম োকোপ্রর্লো েোম্মদর 
করম্মে হম্মচ্ছ  ুসপ্রল  ব্রোদোরহুম্মির পক্ষ মথম্মকই। প্রভ্ন্ন নোম্ম  প্রনর্ধোিম্মনর পরও েোম্মদর 
ক্ষ েোয় প্রটকম্মে মদয়ো হয়প্রন। এর প্রপ্রের্োম্মদ  ুসপ্রল  ব্রোদোরহুম্মির মনেৃম্মত্ব েোম্মদর 
সংর্ঠম্মনর সুনোম্ম ই ইনশোআেোহ আর্ো ীম্মে প্র শম্মর একই সোম্মথ ইসলো  ও 
র্ণেম্মির প্রর্জয় হম্মর্ একপ্রট সফল ও ঐপ্রেহোপ্রসক র্ণঅভু্যত্থোম্মনর  োর্যম্ম । সম্প্রপ্রে 
একপ্রট পপ্রত্রকোয় জো োয়োম্মে ইসলো ীর  ম্মর্য প্রিন্তোর প্রর্ভ্রোপ্রন্ত েড়োম্মনোর মকৌশল 
প্রহম্মসম্মর্ একটো মর্োপন দর্ঠক ও একই প্রর্ন্ধম্মক র্যর্হোর করো হম্ময়ম্মে। উক্ত প্রর্ম্মন্ধ 
নোপ্রক এও র্লো হম্ময়ম্মে ময, ভ্োরম্মের জো োয়োম্মে ইসলো ী েোম্মদর অেীম্মের ভু্ল 
শুর্প্ররম্ময় দম্মলর নো  পপ্ররর্েধন কম্মর একটো প্লোটফর  কম্মরম্মে যোম্মে মনেৃম্মত্বর পযধোম্ময় 
একজন প্রহদু, একজন খৃস্টোনও আম্মে। আসম্মল জো োয়োম্মে ইসলো ী প্রহদ েোর নো  
পপ্ররর্েধন কম্মরপ্রন। েোরো অেীম্মে প্রনর্ধোিম্মন মকোন ভূ্প্র কোই রোখম্মেো নো। মভ্োটও প্রদে 
নো। েোরো  ূলে একটো ‘সো োপ্রজক-সোংসৃ্কপ্রেক-র্ ধীয়’ প্রপ্রেিোন প্রহসোম্মর্ই কোজ কম্মর 
আসপ্রেল।  ুসপ্রল  পোসধনোল ল’-এর সংরক্ষম্মণর র্যোপোম্মর েোরো সকল ইসলো ী 
সংর্ঠন ও প্রপ্রেিোম্মনর সোম্মথ প্র ম্মল কোজ কম্মরম্মে। এরপর প্রনর্ধোিনী রোজনীপ্রেম্মে 
ভূ্প্র কো রোখোর জম্মনয একটো প্লোটফর  দোাঁড় কপ্ররম্ময়ম্মে, এটো েোম্মদর কোযধেম্ম র 
একটো নেুন অগ্রর্প্রে র্লম্মে পোপ্রর। প্রকন্তু অেীম্মের ভু্ল শুর্ম্মর েোরো নো  পপ্ররর্েধন 
কম্মরম্মে, এ ন কথো যপ্রদ মকউ র্ম্মল থোম্মকন র্ো প্রলম্মখ থোম্মকন েো হম্মল প্রেপ্রন েথয 
প্রর্িুযপ্রের আশ্রয় প্রনম্ময়ম্মেন। এই মেো মসপ্রদনও জো োয়োম্মে ইসলো ী প্রহম্মদর আ ীর 
র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ীর প্রনর্ন্ধন র্োপ্রেম্মলর র্যোপোম্মর সরকোম্মরর উম্মেম্মশ উচ্চ 
আদোলম্মের রোম্ময়র প্রপ্রের্োদ কম্মর প্রর্রৃ্প্রে প্রদম্ময়ম্মেন। েোর প্রর্রৃ্প্রে প্রর্প্রর্প্রসম্মেও 
প্রিোপ্ররে হম্ময়ম্মে। 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

এটো ঐপ্রেহোপ্রসক র্োস্তর্ র্টনো ময, ’৭১ সোম্মল পোপ্রকস্তোম্মনর অখণ্ডম্মত্বর পম্মক্ষ শুরু্ 
জো োয়োম্মে ইসলো ীই অর্স্থোন মনয়প্রন। র্রং সকল ইসলো ী ও  ুসপ্রল  সংর্ঠন, 
প্রপ্রেিোন এর্ং সুপপ্ররপ্রিে সর্ ইসলো ী র্যপ্রক্তত্ব পোপ্রকস্তোম্মনর অখণ্ডম্মত্বর পম্মক্ষ অর্স্থোন 
প্রনম্ময়প্রেল, মসই কোরম্মণই  ুসপ্রল  লীম্মর্র সকল গ্রুপসহ প্রপপ্রিপ্রপ, কৃষক শ্রপ্র ক 
প্রজোপোপ্রটধ, মনজোম্ম  ইসলো  পোপ্রটধ ও জো োয়োম্মে ইসলো ম্মক একম্মযোম্মর্ই প্রনপ্রষদ্ধ করো 
হম্ময়প্রেল। র্েধ োম্মন জো োয়োম্মে ইসলো ী েোড়ো ঐসর্ দম্মলর আর মকোম্মনোটোই সংর্প্রঠে 
শপ্রক্ত প্রহম্মসম্মর্ রোজনীপ্রেম্মে সপ্রেয় নোই র্ম্মলই েোম্মদর প্রনম্ময় র্েধ োন সরকোম্মরর মকোম্মনো 
 োথো র্যথো মনই। েোেোড়ো জো োয়োম্মে ইসলো ী র্েধ োন মপ্রক্ষোপম্মট ক্ষ েোর রোজনীপ্রেম্মে 
ফযোক্টর হওয়োও একটো র্ড় কোরণ। মসই সোম্মথ প্রপ্রেম্মর্শী মদম্মশর আগ্রোসী , 
আপ্রর্পেযর্োদী ও সম্প্রসোরণর্োদী ভূ্প্র কোর মক্ষম্মত্র জো োয়েই প্রর্োন প্রপ্রের্োদী শপ্রক্ত 
হওয়োর ফম্মলই আজ সরকোম্মরর মকোপোনম্মলর প্রশকোর হম্মে হম্মচ্ছ। ১৯৯১ সোম্মল এর্ং 
২০০১ সোম্মল জো োয়োম্মের কোরম্মণ প্রর্এনপ্রপ ক্ষ েোয় আসো এর্ং আওয়ো ী লীম্মর্র 
ক্ষ েোয় আসম্মে নো পোরোটোই জো োয়োম্মের প্রর্রুম্মদ্ধ আওয়ো ী লীম্মর্র মক্ষোম্মভ্র প্রথ  
ও প্রর্োন কোরণ। নো হম্মল ১৯৭৯ সোম্মল র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ী পুনর্ধপ্রঠে 
হওয়োর পর মথম্মক ’৯১ সোল পযধন্ত আওয়ো ী লীর্ জো োয়োম্মে ইসলো ীর প্রর্রুম্মদ্ধ 
র্েধ োম্মন ময অপ্রভ্ম্মযোর্ এম্মনম্মে, মস অপ্রভ্ম্মযোর্ মকোম্মনোপ্রদনই আম্মনপ্রন। ’৯২ সোম্মল 
‘র্োদোপ্রনম্মকর’  োর্যম্ম  জো োয়োম্মের প্রর্রুম্মদ্ধ প্রহংসোত্মক অপ্রভ্যোন পপ্ররিোলনোর  ূল কোরণ 
প্রেল, জো োয়োে মকন সরকোর র্ঠম্মন প্রর্এনপ্রপম্মক স থধন প্রদল? প্রকন্তু পরর্েধীম্মে 
মকয়োরম্মটকোর সরকোম্মরর অর্ীম্মন সংসদ প্রনর্ধোিম্মনর দোপ্রর্ম্মে প্রর্এনপ্রপ সরকোম্মরর 
প্রর্রুম্মদ্ধ আম্মদোলম্মন জো োয়োেম্মক সোম্মথ মপম্ময় র্ো সোম্মথ প্রনম্ময় েোম্মদর মকোন আপপ্রি মেো 
প্রেলই নো, র্রং অম্মনক মেোয়োজ কম্মর জো োয়োেম্মক সোম্মথ রোখোর মিষ্টো করম্মে েোম্মদর 
মকোন কুিো প্রেল নো। জো োয়োেম্মক সোম্মথ প্রনম্ময় আওয়ো ী লীম্মর্র সভ্োম্মনত্রী র্েধ োন 
প্রর্োন িী মপ্রস প্রব্রপ্রফং প্রদম্মে েখন মকোম্মনো সংম্মকোিম্মর্োর্ কম্মরনপ্রন। েোই আজ একথো 
িযথধহীন ভ্োষোয় র্লো যোয়, মদম্মশর রোজনীপ্রেম্মে জো োয়োম্মের ফযোক্টর হওয়ো এর্ং ভ্োরেীয় 
এম্মজন্ডো ও প্রিজোইন র্োস্তর্োয়ম্মনর পম্মথ প্রর্োন অন্তরোয় হওয়োই জো োয়োম্মের এক োত্র 
অপরোর্। জো োয়োম্মের এই ভূ্প্র কো আওয়ো ী র্রোনো ও র্ো  র্রোনোর কোম্মে যেই 
অগ্রহণম্মযোর্য মহোক নো মকন মদশর্োসী এটোম্মক ইপ্রের্োিকভ্োম্মর্ই  ূলযোয়ন করম্মর্– 
মসপ্রদন মর্প্রশ দূম্মর নয়। অেএর্ মকোম্মনো  হম্মলর প্রিোরণোয় র্ো প্রর্ভ্রোপ্রন্ত েড়োম্মনোর 
কোরম্মণ ইসলো ী আম্মদোলম্মনর মনেো ও ক ধীম্মদর  ম্মন হীন নযেোম্মর্োম্মর্র র্ো প্রিন্তোর 
প্রর্ভ্রোপ্রন্তর প্রশকোর হর্োর প্রশ্নই ওম্মঠ নো। 

ইসলো ী আম্মদোলম্মনর  ূল পপ্রথকৃে মশষ নর্ী  ুহোম্মদ (সো.)। েোাঁম্মকও আেোহ েোয়োলো 
প্রর্প্রভ্ন্ন স ম্ময়র, েোাঁর পূম্মর্ধর নর্ী রোসূলম্মদর ইপ্রেহোস স্মরণ কপ্ররম্ময় প্রদম্ময় েোাঁর সোথী-
সেীম্মদর ের্র ও ইম্মস্তকো োম্মের সোম্মথ  য়দোম্মন সুদৃঢ় অর্স্থোন প্রনম্ময় সো ম্মন অগ্রসর 
হর্োর েোপ্রকদ প্রদম্ময়ম্মেন। র্েধ োম্মন আেোহর পক্ষ মথম্মক নেুন কম্মর ওহীর  োর্যম্ম  
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মকোম্মনো পথপ্রনম্মদধশ আসোর সুম্মযোর্ মনই। েম্মর্  য়দোম্মনর র্োস্তর্েোম্মক সো ম্মন মরম্মখ 
মকোরআন ও প্রসরোম্মে রোসূল অর্যয়ন করম্মল  ম্মনর সকল প্রির্োিন্দ্ব ও হেোশো কোপ্রটম্ময় 
উম্মঠ পূণধ আস্থো প্রনম্ময়  য়দোম্মন প্রটম্মক থোকোর এর্ং সো ম্মন এগুর্োর মপ্ররণো পোওয়ো 
অর্শযই সম্ভর্। 

অপ্রে সম্প্রপ্রে র্োংলোম্মদম্মশর ইসলো  প্রর্ম্মরোর্ী শপ্রক্তর নোপ্রস্তকযর্োদী কোযধকলোম্মপর প্রর্রুম্মদ্ধ 
সর্ধজন শ্রম্মদ্ধয় আম্মলম্ম  িীন, হোজোর হোজোর আম্মলম্ম  িীম্মনর ওস্তোদ হযরে আেো ো 
আহ দ শফীর মনেৃম্মত্ব র্ম্মড় উঠো মহফোজম্মে ইসলোম্ম র রোজপথ কোাঁপোম্মনো প্রপ্রের্োদী 
ভূ্প্র কো গ্রহম্মণর পর মথম্মক সরকোর এর্ং সরকোম্মরর মদোসর র্ ধহীন রোজনীপ্রের প্রর্ক্তো 
ও র্ো  র্রোনোর রোজনীপ্রেপ্রর্দ ও রু্প্রদ্ধজীর্ীম্মদর নোনো ুখী প্রিোরণো ও জুলু  প্রনযধোেন 
আ োম্মদর সকম্মলর জম্মনয একপ্রট জীর্ন্ত নপ্রজর। হযরে আেো ো আহ দ শফী এর্ং 
েোাঁর সহক ধীম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ স্বোর্ীনেো উির ৪২ র্েম্মর আওয়ো ী র্রোনো র্ো র্ো  র্রোনোর 
পক্ষ মথম্মক এ ন মকোম্মনো অপ্রভ্ম্মযোর্ র্ো অপর্োদ মশোনো যোয়প্রন যো র্েধ োম্মন মশোনো 
যোম্মচ্ছ। কোরণ একটোই এখন েোরো সরকোম্মরর এর্ং সরকোম্মরর মদোসরম্মদর 
নযক্কোরজনক ইসলো  প্রর্ম্মরোর্ী ভূ্প্র কোয়  োম্মঠ- য়দোম্মন সরর্ এর্ং সপ্রেয় আম্মদোলন 
র্ম্মড় েুম্মলম্মেন। ইসলোম্ম র প্রর্রুম্মদ্ধ, ইসলো ী আম্মদোলন-সংগ্রোম্ম র প্রর্রুম্মদ্ধ ঐ 
 হলপ্রর্ম্মশম্মষর আম্মেোশ ও প্রর্ম্মিষ  জ্জোর্ে। ইসলোম্ম র পম্মক্ষ যোরোই ইপ্রের্োিক , 
সপ্রেয় এর্ং শক্ত ভূ্প্র কো রোখম্মর্ েোম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ অপপ্রিোম্মরর েুফোন স্থোয়ী করো, 
অেযোিোর, জুলু , প্রনপীড়ন, প্রনযধোেম্মনর প্রস্ট ম্মরোলোর িোলোম্মনোই েোম্মদর ইপ্রেহোস। 
কোম্মজই এসর্ মদম্মখ ইসলোম্ম র পম্মক্ষর মলোকম্মদর আত্মপ্রর্েোস এর্ং আস্থো আম্মরো রৃ্প্রদ্ধ 
পোওয়োটোই স্বোভ্োপ্রর্ক। এটোই ইসলো ী আম্মদোলম্মনর  ূলর্োরোর যথোথধেোর ও সপ্রঠক 
পম্মথ থোকোর  হো সনদ, যো স্বয়ং আেোহ সুর্হোনোহু েোয়োলো কেৃধক সেযোপ্রয়ে র্ো 
অনুম্ম োপ্রদে। 

সম্প্রপ্রে প্র শম্মরর র্টনোর প্রপ্রে মর্োটো প্রর্ম্মের দৃপ্রষ্ট প্রনর্দ্ধ হম্ময় আম্মে।  ুসপ্রল  
ব্রোদোরহুিম্মক প্রনপ্রষদ্ধ করোর পোাঁয়েোরো িলম্মে। এটো হম্মল নোপ্রক মসখোম্মন ইসলো ী 
রোজনীপ্রে র্ো েোম্মদর ভ্োষোয় ‘রোজননপ্রেক ইসলো ’ মশষ হম্ময় যোম্মর্ , এই  ম্ম ধ 
র্োংলোম্মদম্মশর একপ্রট জোেীয় দদপ্রনম্মকর উপ-সম্পোদকীয় প্রনর্ম্মন্ধ  ন্তর্য করো হম্ময়ম্মে। 
 ন্তর্যকোরী এই প্রনর্ন্ধ মলখোর স য় প্র শম্মরর  ুসপ্রল  ব্রোদোরহুিম্মক প্রর্র্ে প্রোয় ৬০ 
র্ের প্রনপ্রষদ্ধ থোকো সম্মেও ইসলো ী আম্মদোলন যো েোম্মদর ভ্োষোয় ‘রোজননপ্রেক 
ইসলো ’ মশষ হম্ময় যোয়প্রন। প্র সম্মরর জনর্ণ মভ্োটোপ্রর্কোর প্রম্ময়োম্মর্র প্রথ  সুম্মযোম্মর্ই 
 ুসপ্রল  ব্রোদোরহুি  ম্মনোনীে প্রোথধীম্মদর সংসম্মদ প্রর্জয়ী কম্মরম্মে, মপ্রপ্রসম্মিে প্রোথধীম্মকও 
প্রর্জয়ী কম্মরম্মে; একইসোম্মথ র্ণেি ও ইসলো ী আদম্মশধর জম্মনয অনুকূল পপ্ররম্মর্শ 
সৃপ্রষ্টম্মে সক্ষ  হম্ময়ম্মে। এরপর যোরো  ম্মন কম্মর র্ণেি থোকম্মল ইসলোম্ম র জয় 
সুপ্রনপ্রিে, েোরোই িেোন্ত, ষড়যম্মির অংশ প্রহম্মসম্মর্ কুয’দোেোর  োর্যম্ম  প্রথ র্োম্মরর 
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 ম্মেো জনর্ম্মণর মভ্োম্মট র্ণেোপ্রিকভ্োম্মর্ প্রনর্ধোপ্রিে মপ্রপ্রসম্মিেম্মক ক্ষ েোিুযে কম্মরম্মে, 
মগ্রফেোরও কম্মরম্মে। এ প্রসম্মে েুরম্মস্কর  োননীয় প্রর্োন িী রজর্ েোইম্ময়র্ 
এরম্মদোর্োন স্পষ্টই উম্মেখ কম্মরম্মেন, প্র সম্মরর সো প্ররক কুয’দোেোর মপেম্মন 
ইসরোইম্মলর হোে থোকোর র্যোপোম্মর েোম্মদর কোম্মে প্র োণ আম্মে। এম্মে প্র োপ্রণে হয় 
মকোরআম্মন মর্োপ্রষে ইসলো  ও  ুসল োনম্মদর কট্টরে  দুশ ন জোয়নর্োদী মর্োিীই 
েোম্মদর পৃিম্মপোষকম্মদর  োর্যম্ম  মদম্মশ মদম্মশ ইসলোম্ম র অগ্রযোত্রো রুম্মখ মদর্োর 
অপম্মিষ্টো কম্মর যোম্মচ্ছ। 
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 ুহোম্মদ কো োরুজ্জো োন 

 

 

২০০৯ িাকির সিকিম্বকর সশসবর সিতীয় বাকরর েত বড় যরকনর িংেকট সনপসতত হয়। 
মেন্দ্রীয় িভাপসত মো: মরজাউি েসরে এেসদন আোকে বকি,  

“আোর সপএইচসি সথসিি জো সদকয় সদকয়সি। আোর অিুস্থ আম্মা হািপাতাকি। আোর 
সবকয়র তাসরখ সিে হকয় মিকি। পসরবাকরর োরকণই আোর িাত্রজীবন মশষ হওয়া 
উসচত। আকরা আকি মথকেই আসে িুসট চাসেিাে।”  

এেতাবস্থায় আসে তাকে বিিাে, “তাহকি মতা মতাোর িাত্রজীবন মশষ েরাই ভাকিা।”  

তখন মি আোকে বকি, “সেন্তু েুজাসহদ ভাই মতা আোকে থােকত বকি সদকয়কিন।”  

আসে েথাটা শুকন এেটু সবব্রত হই। তকব পরিকণই বসি, “হকত পাকর এটা তার 
বযসক্তিত অসভেত। আসে েকন েসর িাত্রজীবন মশষ েরাটাই মতাোর জনয ভাকিা হকব। 
আেরা একত এেজন প্রাক্তন িভাপসত পাকবা। আর তািাড়া র্ত তাড়াতাসড় জাোয়াকত 
আকিা তত ভাকিা।”  

এরপর আসে জানকত পাসর, তার বযাপাকর সশসবকরর পসরষদ িদিযকদর োকে সেিু 
েথাবাতযা চচযা হকয়কি। তার খরচ েরার যরন, সবকয় েরা এবং বায়তুিোি মথকে টাো 
পয়িা সনকয় নতুন বািা ভাড়া েরা ইতযাসদ সনকয় সেিু িদিয উসিগ্ন। আকি মথকেই 

 
* ২০০৯-১০ িাকি ইিিােী িাত্রসশসবকরর অভযন্তরীণ িংেট প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর িংস্কারপন্থীকদর িাকথ 
িংিিনবাদীকদর অন্তকেযান্দকির সেিু সচত্রর এই সচসি মথকে পাওয়া র্াকব। মজি মথকে পািাকনা এই 
সৃ্মসতচারণ সিকখকিন তখনোর অনযতে শীষয জাোয়াত মনতা েুহাম্মদ োোরুজ্জাোন। সচসির সশকরানাে 
আোকদর মদওয়া। 
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তাকদর আপসত্ত সিি।  

তকব োি েকয়ে আকি মথকেই িাংিিসনে োর্যেে মসম্মেটোপ্রর মজনাকরকির উপর 
মিকড় সদকয় রাখায় তারা েকন েকরসিি মেন্দ্রীয় িভাপসত মর্কহতু সবদায় সনকয় চকি র্াকে 
মিকহতু তার িম্পকেয মর্িব অসনয়কের অসভকর্াি আকি তা র্াটার্াসট না েকর 
ভাকিাভাকবই সতসন সবদায় হকয় র্ান এটাই তারা মচকয়সিি। সতসন সিকিম্বকরর ১৯ তাসরকখ 
তার িাত্রজীবন মশষ েরার েথা মিকেটাসর মজনাকরি সশসশর েসনরকে জাসনকয়ও 
সদকয়সিকিন। সতসন িংিিন সনকয় ভসবষযত মিটআপ সেভাকব হকব তা সনকয় সশসশরকে 
সচন্তা েরার জনযও বকিসিকিন।  

হিাৎ েকর সম্ভর্ে ২২ তাসরকখ সতসন জানান, আোকে বৃহত্তর আকন্দািকনর সনকদযকশ 
থােকত হকে।  

সশসবকরর মেন্দ্রীয় িভাপসতর দাসয়ত্ব থাো োকি তার িাত্রজীবন মশষ েরা না েরার 
সবষয়সট সনকয় িবিেয়ই এেসট িেিযা িৃসষ্ট হয়। মিজনয েসতউর রহোন আেন্দ র্খন 
মেন্দ্রীয় িভাপসত সিকিন তখন আকিাচনােকে সিে হয় মেন্দ্রীয় িভাপসত র্সদ normal 
িাত্র হন অথযাৎ োস্টার সিগ্রী বা নীকচর ক্লাকশর স্বাভাসবে িাত্র হন তাহকি িাত্রজীবন 
অবযাহত রাখকবন। অনযথায়, (মেন্দ্রীয় িভাপসত সনবযাচকনর জনয মভাটার তাসিো সহকিকব 
িরবরাহ েরা িদিয তাসিোয় িাত্রত্ব েিাকে – িম্পাদে েতৃযে িংকর্াসজত) ‘না’ 
সিখকবন। আর স্বাভাসবে িাত্রত্ব মশষ হবার পরও মোন িেয় মেন্দ্রীয় োর্যেরী পসরষদ 
র্সদ েকন েকরন মর্ মেন্দ্রীয় িভাপসতর িাত্রজীবন অবযাহত রাখার দরোর রকয়কি 
িংিিকনর প্রকয়াজকন, তাহকি মি অবস্থায় সতসন ‘অবযাহত’ সিখকবন।  

িুতরাং পসরষদ িদিযরা তাকে পরােশয মদন, আপসন পসরষদ িদিযকদর িাকথ আিাপ 
েরুন। তখন মরজাউি তাকদর জানান, বৃহত্তর আকন্দািকনর পি মথকে আোকে 
িাত্রজীবন অবযাহত রাখকত বিা হকে। োউকে বকিন, “েুজাসহদ ভাই িাত্রসবষয়ে 
দাসয়ত্বশীি। সতসন আোকে সশসবকর থােকত বকিকিন। িারাজীবন আকন্দািকনর আনুিতয 
েকর আিিাে। এই মশষ সদকে একি মতা আনুিকতযর মখিা  েরকত পাসরনা।” 
পসরষকদর দুইজন িদিয সবষয়সট সনকয় জাোয়াকতর মসম্মেটোপ্রর মজনাকরকির িাকথ েথা 
বিার মচষ্টা েকরন।  

সেিু সবষকয় তাকদর অতীত অসভজ্ঞতার আকিাকে িাত্রজীবন মশষ েরাটাই ভাকিা েকন 
েকরন। সবকয় েরার পর পুকরাপুসর দাসয়কত্ব েকনাকর্াি মদয়ায়ও েসিন। িাকবে মেন্দ্রীয় 
িভাপসত শস েুি ইিিাে োিুকদর সেিু র্টনা তাকদর জানা থাোয় তারা আশংেকবায 
েকরন মর্ মরজাউি সবকয় েরকিও অনুরূপ সেিু িেিযার িৃসষ্ট হকব। িংিিকনর 
বায়তুিোি মথকে মেন্দ্রীয় িভাপসতর জনয মবশ টাো পয়িা খরচ েরকত হকব। োিুদ 
তার স্ত্রীিহ হজ্ব েরকত সিকয় িংিিকনর বায়তুিোকির মোটা অংে বযয় েকরকি। তািাড়া 
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আরও সেিু সবকদশ ি করও টাো পয়িা িংিিন মথকে খরচ েকর এেটা খারাপ দৃষ্টান্ত 
িৃসষ্ট েকরকি। আর মরজাউি মতা ইসতেকযয আিবাবপত্র সেনা, বািা ভাড়ার জনয টাো 
বায়তুিোি মথকেই সনকয়কি।  

একহন অবস্থায় মেউ মেউ পরােশয মদয় বৃহত্তর িংিিন র্সদ এোন্তই আপনাকে থােকতই 
বকি তাহকি সবকয়র বযাপারসট সপসিকয় মদন। সেন্তু মরজাউি তাকতও রাজী সিকিন না। 
ওসদকে পসরষকদর মর্ দুইজন ভাই েুজাসহদ ভাইকয়র িাকথ মর্ািাকর্াি েকরন তারাও তাকে 
বুোকত বযথয হন। বরং উল্টা যেে মখকয় চকি র্ান। এিেয় মরজাউকির বযাপাকর সেিু 
অসভকর্াি িম্বসিত এেসট সচসি শাখা িভাপসতকদর োকে চকি র্ায়। এটা জানার পর 
োর্যেরী পসরষদ দবিকে বকি এবং সশসশর েসনর মচষ্টা েকর, সচসিগুকিা না পড় ধ্বংি 
েরকত। অথবা, মেকন্দ্র ম রত পািাকত (র্াকত মেন্দীয় িভাপসত) সনকদযশ মদন।  

মেন্দ্রীয় িভাপসতর েুহািাবা হয়। সতসন োন্নাোসট েকরন এবং প্রসতশ্রুসত মদন, িংকশাযন 
হকবন বকি। পসরষদ িদিযরা সবষয়টা মেকন মনয় এই েকন েকর মর্ বৃহত্তর আকন্দািন 
হয়কতা সচন্তাভাবনা েকরই এ সিদ্ধান্ত সনকয়কি। িুতরাং আোকদরও মেকন মনয়া উসচত। 
তারা িবাই িকম্মিকনর আকয়াজকন েকনাসনকবশ েকর। 

এসদকে আোর িরিতা বা আন্তসরেতার োরকণ আসে এেসদন আেীকর জাোয়াত 
োওিানা েসতউর রহোন সনজােীর দৃসষ্ট আেষযণ েকরসিিাে মর্ েুজাসহদ ভাই 
মরজাউকির িাত্রজীবন অবযাহত রাখার পরােশয সদকয়কি; এটা এেটা িেিযার িৃসষ্ট েরকত 
পাকর। আসে িাত্রসবষয়ে েসেসটর িদিয সিিাে। এবং উপরন্তু প্রাক্তনকদর েযয মথকে 
সশসবকরর িিনতন্ত্র অনুর্ায়ী সশসবকরর পসরষকদর িদিযও সিিাে। িুতরাং সবষয়সট সনকয় 
আোর উকিি সিকিা তা আেীকর জাোয়াতকে জাসনকয় সিিাে।  

সতসন বিকিন, মতােরা িাত্রসবষয়ে েসেসটকত আিাপ ের। আসে বকিসিিাে, দবিে না 
িােকি মতা আিাপ েরা র্ায় না। েুজাসহদ ভাই সিকিন এ েসেসটর আহ্বায়ে। েকন 
েকন অকপিা েকরসিিাে মর্, দবিে িােকি েথা বিকবা। সেন্তু মোন দবিে এতসেিুর 
পরও সতসন িাকেনসন।  

এর েকযয এেসদন জাোয়াকতর সনবযাহী দবিে চিার এে  াাঁকে চাকয়র সবরসতকত আসে 
আবার বকিসিিাে সনজােী িাকহবকে িিয েকর মর্, সশসবর িভাপসত মরজাউকির 
িাত্রজীবন অবযাহত না থােকিই মতা ভাকিা হকতা। োরণ ১ বির মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি 
এবং এে বির মেন্দ্রীয় িভাপসত সহিাকব দাসয়ত্ব পািকনর পর এখন চকি মিকিই মতা 
ভাকিা হকতা। তািাড়া সেিু েথাবাতযা আকি তার বযাপাকর। তখন প্রায় এেই িুকর দুই 
মনতা বিকিন, দুই বির মতা িবাই থাকে। তািাড়া িভাপসত থাো অবস্থায় সবকয় মতা 
অকনকেই েকরকি। এ বযাপাকর তাকদর মবশ উকত্তসজত েকন হকিা। আসে আর েথা 
বাড়াইসন। 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

র্াকহাে, মশষ পর্যন্ত িরোকরর নানা চোন্ত ও বাযার েুকখ চীননেত্রী হকি সশসবকরর 
িকম্মিন অনুসিত হয়। আোকে অনুকরায েরা হয় িাকবে প্রযানেন্ত্রী খাকিদা সজয়ার 
বাণী এবং সবএনসপ মথকে এেজন প্রসতসনসয র্াকত িকম্মিকন আকিন তার বযবস্থা 
েরকত। আসে মর্ািাকর্াি েকর বযবস্থা েকর মদই।  

িকম্মিকনর সদন মিখাকন হাসজর হকয় মদখকত মপিাে র্খন েকে িাো হকিা তাকত 
আেরা জাোয়াকতর চারজন, আেীকর জাোয়াত, মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি, েহানিরী আেীর 
রস েুি ইিিাে খান এবং আসে। বকৃ্ততার জনয মর্ যারােে সিে েরা হকয়কি মিটাও 
আোর োকি প্রশ্নকবাযে েকন হকিা। োওিানা ইিহাে এবং সবএনসপর প্রসতসনসযরও 
পকর ঢাো েহানির আেীরকে বকৃ্ততার জনয আহ্বান জানাকনা হকিা। এিব সেিুই 
আোর োকি অস্বসস্তের িািসিকিা। িাযারণত উকিাযনী অসযকবশকন জাোয়াকতরই 
চারজন মনতা েখনও বক্তবয রাখার ঐসতহয আকি সিি না। আকিে সহিাকব িাঈদী 
িাকহবকে সদকয় সেিু েথা বিাকনা মর্ত। তািাড়া অনযানয নাকয়কব আেীরিণও মরাতার 
িাসরকত বিা।  

আোর মিসদন োিকয়সশয়া ি কর র্াবার Programme সিকিা। তাই আোর িেয় 
আিকি িংসিপ্ত বক্তবয সদকয় আসে সবদায় সনকয় বািায় চকি এিাে, সবোন বন্দকর র্াবার 
জনয। িন্ধযায় ফ্লাইট যরার জনয সবকেকি সবোন বন্দকর মিিাে। আোকে আটসেকয় মদয়া 
হকিা Immigration-এ। আসে ম রার পকথ জানকত পারিাে সবরাট সবপ্লব র্কট মিকি। 
সশসশর মোহাম্মদ েসনরকে মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি না েকর িবযেসনি পসরষদ িদিয িা: 
আবু্দল্লাহ আি-োেুনকে মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি মর্াষণা মদয়া হকয়কি। শুনিাে একত 
পসরষদ িদিযরা খুব োন্নাোসট েকরকি এবং এেজন অজ্ঞানও হকয় সিকয়সিি। 

িকম্মিকনর মশষ েুহূতয পর্যন্ত র্ারা সিকিন এেন েকয়েজন প্রাক্তন মেন্দ্রীয় িভাপসতর 
সনেট মথকে সবস্তাসরত বণযনা শুনিাে। জাোয়াকতর মিকেটাসর মজনাকরি জনাব আিী 
আহিান েুজাসহদ এবং ঢাো েহানিরী আসের রস েুি ইিিাে খান িারািণ সিকিন। 
পসরষদ িদিযকদর িাকথ পরােকশযর পর মেন্দ্রীয় িভাপসত মরজাউি েসরে োত্র 
এে/মদড় সেসনকটর েকযয পসরষদ িদিযকদর িােকন নতুন মসম্মেটোপ্রর মজনাকরকির নাে 
মর্াষণা েকরই উপসস্থত জাোয়াকতর উকল্লসখত দুই মনতা িহ েকে আকিন এবং 
িদিযকদর িােকন নতুন মসম্মেটোপ্রর মজনাকরকির নাে মর্াষণা েকরন। েকে োন্নার মরাি 
পকড় র্ায়। নতুন মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি খুব সবব্রতের অবস্থার েকযয পকড়ন। োরণ, 
িাযারণত নতুন মিকেটাসর মজনাকরকির নাে মর্াষণার পর িকম্মিন েকি 
আিহােদুসিল্লাহ বিার পর মলািান উকি। এবার এেন সেিু হকিা না। 

প্রথােত পসরষদ িদিযিণ নতুন মসম্মেটোপ্রর মজনাকরকির িাকথ বুে সেিান। এবার শুযু 
সবদায়ী মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি সশসশর মোহাম্মদ েসনর একি নবসনরু্ক্ত মসম্মেটোপ্রর 
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মজনাকরি িা: আবু্দল্লাহ আি-োেুকনর িাকথ বুে সেিান। শুকনসি সশসশরকে সনকয়ই সিি 
র্ত আকবি আর োন্না।  

র্াকহাে, সশসশর এেসট িংসিপ্ত এবং আকবিেয়ী বক্তবয সদকয় সবদায় মনন। িকম্মিন 
েকি িদিযরাও োন্নায় মভকে পকড়। অকনেটা ভগ্ন হৃদকয় িদিযরা িকম্মিনস্থি তযাি 
েকর। আল্লাহর ইোয় তারা দযর্য যারণ েকর। জানুয়ারীর ৪ তাং সনযযাসরত সদকন মেন্দ্রীয় 
িভাপসতর সববাহ িম্পন্ন হয়।  

মেন্দ্রীয় িভাপসতর মথকে র্াওয়াকে মেকন সনকিও সশসশর মোহাম্মদ েসনরকে ওভাকব 
সবদায় মদয়ায় এবং তার সবরুকদ্ধ েয়দাকন সেিু মনসতবাচে েথা র্া সিি িমূ্পণয অিতয 
তা িড়াকনার  কি েয়দাকন তীব্র প্রসতসেয়া হয়।  

সভতকরর আকরেটা বড় োরণ পসরসস্থসতকে জসটি েকর তুকি। োর্যেরী পসরষকদর 
শতেরা এেশত ভাি িদিয সশসশর েসনরকেই মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি রাখার পরােশয 
সদকয়সিি। মেন্দ্রীয় িভাপসত অবশয োরও োরও সনেট সতনসট নাে চান। মেউ মেউ 
২/৩সট নাে িাকজস্ট েকর। তকব এে নম্বকর সিি সশসশকরর নাে। এেতাবস্থায় পসরষকদর 
িদিযকদর পরােশয প্রতযাখযান েকরই মেন্দ্রীয় িভাপসত, মসম্মেটোপ্রর মজনাকরকির নাে 
মর্াষণা েকরকিন বকি তাকদর যারণা হয়।  

উপরন্তু িারাসদন জাোয়াকতর মিকেটাসর মজনাকরি এবং েহানিরী আেীকরর িকম্মিন 
স্থকি অবস্থান েরাটাকে তারা তখন িকন্দকহর মচাকখ মদখকত থাকে। পসরষদ িদিযিণ 
মদখকত পান িুস্পষ্টভাকব, মেন্দ্রীয় িভাপসত, মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি েকনানয়কনর মিকত্র 
সশসবকরর িংসবযান িংর্ন েকরকিন। অথবা সতসন বাইকরর সবকশষ েকর েসতপয় 
জাোয়াত মনতার চাসপকয় মদয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবাসয়ত েকরকিন।  

সশসবকরর িংসবযাকনর এেসট যারায় বিা হকয়কি, োর্যেরী পসরষকদর িাকথ পরােশয েকর 
মেন্দ্রীয় িভাপসত এেজনকে মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি েকনানয়ন সদকবন। অপর এেসট 
যারায় আকরা িুস্পষ্টভাকব বিা হকয়কি, দদনসন্দন োজ ও জরুরী পসরসস্থসত িাড়া অনয 
িেি সবষকয় মেন্দ্রীয় িভাপসত োর্যেরী পসরষকদর পরােশয অনুর্ায়ী চিকবন। িুতরাং 
মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি েকনানয়ন সশসবকরর মেন্দ্রীয় িভাপসতর এেে মোন সিদ্ধান্ত হকত 
পাকর না। আর এেে সিদ্ধান্ত হকি পরােশয মনয়ার েথা বিা হকতা না। আর পরােশয 
সনকয় সভন্ন সিদ্ধান্ত মদবারও িুকর্াি মনই। 

আসে র্খন মেন্দ্রীয় িভাপসত সিিাে তখন পসরষদ িদিযকদর অসযোংশ মর্ পরােশয 
সদকয়কিন তার আকিাকেই মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি েকনানয়ন সদকয়সি। মোকনা প্রাক্তন 
িভাপসত বা জাোয়াত মনতা এিব বযাপাকর েখনও আিাপ আকিাচনাও েকরনসন। 
এেনসে, পসরষকদর িদিয হওয়া িকেও আসে িব িেয় িভাপসতকদর বকিসি, অসযোংশ 
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ভাই র্ার বযাপাকর আস্থা রাকখন এেন এেজন ভাইকেই মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি েরকত 
হকব এটাই িংসবযাকনর েূি মচতনা। এখাকন সভন্ন বযাখযা মদবার মতেন মোন িুকর্াি 
মনই। জাোয়াকতর শীষয পর্যাকয়র মনতারা নাসে সভন্ন বযাখযা সদকয়কিন।  

মেন্দ্রীয় িভাপসতর সবরুকদ্ধ িবযত্র মিাভ িসড়কয় পকড়। িদিযকদর এেসট অংশ মেন্দ্রীয় 
িভাপসতর সবরুকদ্ধ অনাস্থা জ্ঞাপন েকর সিসখত আকবদন জানায়। পসরষদ িদিযকদর 
অসযোংশ সিসখতভাকব োর্যেরী পসরষকদর দবিে িাোর জনয মেন্দ্রীয় িভাপসতকে 
অনুকরায জানায়। সেন্তু জাোয়াকতর মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি এবং েহানিরী আেীর এবং 
২/৩ জন প্রাক্তন িভাপসতর পরােকশয মেন্দ্রীয় িভাপসত দবিে না মিকে োর্যেরী 
পসরষকদর সনবযাচন েরার জনয তার ইোেত তাসিো দতসর েকর সনবযাচকনর মচষ্টা চািান। 
এেতাবস্থায় ১২ জন পসরষদ িদিয জাোয়াকতর আেীকরর িাকথ িািাৎ প্রাথযনা েকরন। 
েকয়ে র্ণ্টা মেন্দ্রীয় অস কি অবস্থান েরায় এে পর্যাকয় আেীকর জাোয়াত তাকদর েথা 
শুনকত অসনোিকেও রাজী হন। ভাকিাই আকিাচনা হয়। তারা জানার মচষ্টা েকরন 
জাোয়াত মোন সনকদযশ সদকয়কি সেনা।  

আেীকর জাোয়াত জাসনকয় মদন, “সশসবকরর বযাপাকর জাোয়াত মোন হস্তকিপ েকর না। 
মরজাউিকে থাোর জনযও জাোয়াত বকিসন। মতােরা মতাোকদর িিনতন্ত্র অনুর্ায়ী 
চকিা।”  

সশসবকরর পসরষদ িদিযিণ তখন িিনতন্ত্র অনুর্ায়ী িংেট উত্তরকণর জনয পসরষদ িাো 
িাড়া মোন পথ মনই বকি িভাপসতকে চাপ সদকত থাকে। এে পর্যাকয় ২৪/২৬ জন 
পসরষদ িদিযও মেন্দ্রীয় িভাপসতর সবরুকদ্ধ অনাস্থা প্রস্তাব মপশ েকর। এসদকে CP, 
শাখা মিটআপ েরার মচষ্টা চািান। সেন্তু সতসন মোথাও মর্কত পারসিকিন না। নতুন 
মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি সেিু এিাোয় সিকয় শাখার সনবযাচন েকরন। ঢাো, চট্টগ্রাে, 
রাজশাহী, খুিনা, সিকিট, েুসেল্লা, মোকেনশাহীর সবশ্বসবদযািয়, মেসিেযাি েকিজ িেূহ, 
বুকয়ট, ইিিােী সবশ্বসবদযািয় বিকত িকি CP-এর সবরুকদ্ধ সবকদ্রাহ েকর। পসরসস্থসত 
খুবই জসটি আোর যারণ েকর। 

এে পর্যাকয় বযাসরস্টার আবু্দর রাজ্জাকের পরােশয অনুর্ায়ী আেীকর জাোয়াত িেি 
প্রাক্তন িভাপসতকদর এেসট দবিে িাকেন। মিখাকনও সতসন িংেট িৃসষ্টর জনয 
জাোয়াকতর োরও োরও বক্তবয ও বযাখযাকে দায়ী েরার মচষ্টা েকরন। আসে সনবযাহীকত 
CP-এর িাত্র জীবন মশষ হওয়া না হওয়া সনকয় আকিাচনার জনয প্রস্তাব মদই েকেয তথয 
প্রদান েকরন; র্া িসিে সিি না। সেন্তু আসে অতযন্ত দযকর্যর পসরচয় সদকয় তার েথার 
প্রসতবাদ জানাইসন।  

মশষ পর্যন্ত সতসন সিদ্ধান্ত মদন, “সনবযাসচত িভাপসতর পকি আোকদর দাড়াকত হকব। র্সদ 
এটা ইিিােী আকন্দািন হকয় থাকে তাহকি এেজন বযসক্তকে মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি েরা 
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হয়সন, শুযু এ োরকণ এতটা প্রসতসেয়া মেন হকব?” (এ পর্যাকয় সতসন) সশসবকরর োর্যেরী 
পসরষকদ িবাইকে উপসস্থত থাোর সনকদযশ মদয়া হয়।  

২৮ মশ জানুয়ারী ২০১০ আি  ািাহ সেিনায়তকন দবিে শুরু হয়। িন্ধযা পর্যন্ত দবিকে 
থাোর পর আসে আেীকর জাোয়াকতর িাকথ মর্ািাকর্াি েকর িাতিীরায় জাোয়াকতর 
প্রসতসনসয িকম্মিকন র্াবার অনুেসত চাই। ৫ হাজার প্রসতসনসযর এ িকম্মিকন না মিকি 
মজিা জাোয়াত দারুণ মবোয়দায় পড়কব। ইকতােকযয তাকদর র্াবতীয় আকয়াজন 
খরচাপাসত িম্পন্ন (হকয়কি) এবং তাসরখ সপিাকনার মোন িুকর্াি মনই। অবকশকষ 
অকনেটা মজার েকরসি অনুেসত সনিাে। তকব র্াবার আকি আোর েতােত সদকয় মিিাে। 
আসে বিিাে, “র্া সেিু েরার এখাকনই অথযাৎ পসরষকদর অসযকবশকন িিনতন্ত্র বা 
িংসবযান অনুর্ায়ী িোযান েরকত হকব। এর বাইকর এটা আর মনয়া র্াকব না।” 

২৮ মশ জানুয়ারী িন্ধযায় রওয়ানা েকর র্কশাহকর রাত োটািাে এবং িোকি উকি 
িাতিীরা রওয়ানা েরিাে। িাতিীরার েেযিূচী ৪টার েকযয মশষ েকর র্কশার 
আিিাে।  

র্কশাকর আকরেসট সশিাসশসবকর এে র্ণ্টা আকিাচনা ও প্রকশ্নাত্তর মশষ েকর ঢাোয় 
রওয়ানা েরিাে এবং রাত ১০টায় ঢাো মপৌকি মিিাে। পরসদন শুনিাে, দবিে চিকব 
তাই অস কি মিিাে। প্রথকে প্রাক্তনকদর েকয়েজনকে সনকয় এেসট দবিে েরকিন 
েুজাসহদ িাকহব। এেসট েসেসটর েথা মেকন মনয়া র্ায়, এ প্রস্তাব িত রাকত প্রক িার 
নাসজর িাকহব নাসে সদকয়সিকিন। এরপর িেি প্রাক্তন িভাপসতর দবিকে মেন্দ্রীয় 
িভাপসত সেিু বক্তবয রাকখন।  

সতসন আকবি সদকয় বকিন, “র্া সেিু হকয়কি আসে মতা এো েসর নাই। আপনাকদর 
োকরা িাকথ পরােশয েকরই েকরসি। এখন িেস্ত চাপ ও মদাষ আোর উপর। আপনারা 
মেউ সেিু বিকিন না।” এর আকি সতসন নাসে সেভাকব এিব হকিা তা িসবস্তাকর বিকত 
মচকয়সিকিন এবং দরোর হকি দাসয়ত্ব মথকে িকর দাড়াকত আগ্রহ প্রোশ েকরন। সেন্তু 
েুজাসহদ িাকহব সনকষয েকরন। আকির রাকত নবসনরু্ক্ত মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি িা: 
আবু্দল্লাহ োেুন পদতযাকির মর্াষণা সদকি পসরসস্থসতর আরও অবনসত হয়। 

র্াকহাে আবার োর্যেরী পসরষকদর দবিে শুরু হয়। এই দবিকে সশসশর েসনরকেও 
উপসস্থত েরা হয়। দু’এেজন বক্তবয রাখার পর সশসশর েসনর িংসিপ্ত অথচ েূিযবান 
বক্তবয রাকখন এবং ঢাো সবশ্বসবদযািয়, চট্টগ্রাে সবশ্বসবদযািয়, ইিিােী সবশ্বসবদযািকয়র 
িভাপসতকদর প্রসত সতসন আহ্বান জানান মেন্দ্রীয় িভাপসতকে িহকর্াসিতা েকর িংেট 
উত্তরকণর জনয এবং েসেসটর প্রস্তাব মেকন সনকয় িবাই এেকর্াকি োজ েরকত বকিন। 
পসরসস্থসত পািকট র্ায়। সশসবর িভাপসত েসেসটর নাে প্রস্তাব েকরন– নাসজর আহেদ, 
রস েুি ইিিাে খান এবং িা: আবু্দল্লাহ তাকহর। পসরষকদর িদিযকদর পি মথকে 
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প্রস্তাব সদকয় আোর এবং িাই ুি আিে খাকনর নাে েসেসটকত িংরু্ক্ত েরা হয়। 
আেীকর জাোয়াকতর পরােকশযই মরজাউি প্রথকোক্ত সতন জকনর নাে বকিসিকিন। ৫ 
িদকিযর েসেসট শীঘ্রই িংেকটর োরণ ও িোযান সনকদযশ েকর সরকপাটয সদকবন। তকব 
ইসতেকযয setup েকর ম িার এবং স্বাভাসবে োর্যেে চাসিকয় র্াওয়ার পকি েতােত 
মদন আহেদ সশহাবুল্লাহ। তার এ প্রস্তাব িৃহীত হয়। মদায়া েকর দবিে মশষ হয়।  

েসেসটর পর পর দু’সদন দবিে হয় িাপ্তাসহে মিানার বাংিায় আোর অস ি েকি। 
এরপর আরও দুইসতন সদন দবিে হয় যানেসিকত েীর োসশে িাকহকবর অস কি। 
আেরা ২৬ জকনর িািাৎোর গ্রহণ েসর। এিেয় েহানিরী আেীর েসেসটকত 
অবযাহতভাকব িেয় সদকত অপারিতা প্রদশযন েকরন এবং োজ অকনেটা সস্তসেত হকয় 
আকি। রাজশাহী সবশ্বসবদযািকয়  ারুে হতযাোকণ্ডর অনাোসিত র্টনা র্টায় সশসবর 
িভাপসত এবং আরও োর্যের পসরষদ িদকিযর ঢাোয় েসেসটর িােকন হাসজর হওয়া 
েসিন হকয় পকড়।  

ওসদকে সশসবর িভাপসত, পসরষকদর সনবযাচন েরার জনয েসেসটর আহ্বায়কের সনেট 
সিসখত এেসট আকদশ মচকয় চাপ সদকত থাকে। আেীকর জাোয়াতও পসরষকদর সনবযাচন 
েরার জনয েসেসটর পি মথকে সিসখত এেটা সেিু সদকত বকিন। নাসজর িাকহব 
েসেসটর দবিকে বকিন, “মর্কহতু আেরা সনবযাচন বন্ধ েরকত বসিসন, তাই আোকদর পি 
মথকে এ বযাপাকর মোন সেিু বিার দরোর মনই। সশসবর িভাপসত র্সদ সনবযাচন েরকত 
পাকরন এটা তার বযাপার।” পকর এটাই সিে হয় মর্ েসেসট সিসখতভাকব সনবযাচন েরার 
মোন সনকদযশ সদকব না এবং এটা আেীকর জাোয়াতকে জাসনকয় মদয়া হয়। 

এর েকযয এেসদন জানকত পারিাে অযযাপে নাসজর আহেদ িাকহব েসেসটর োজ 
স্থসিত েকর সদকয়কিন। আসে সনকজ তার বািভবকন সিকয় মদখা েরিাে এবং মখািাকেিা 
সেিু েথা বিিাে। োরণ, এটা আোর সনেট পসরষ্কার হকয় সিকয়সিি মর্ এই িংেট 
িৃসষ্ট েরা হকয়কি জাোয়াকতর মসম্মেটোপ্রর মজনাকরকির পি মথকে। তখনও আোর সনেট 
এটা স্পষ্ট হয়সন মর্ আেীকর জাোয়াকতর িেথযন আকি এর সপিকন। আসে নাসজর 
িাকহবকে বিিাে, “িেিযা িৃসষ্ট েকরকিন েুজাসহদ িাকহব বা জাোয়াত। িাত্রকদর র্া 
িািাৎোর সনকয়সি, এখন মেন্দ্রীয় িভাপসতর বক্তবয মপকিই আেরা সরকপাটয সদকয় সদকত 
পাসর। আোর সনেট এটা পসরষ্কার মরজাউিকে রাখা এবং সশসশরকে িংিিন মথকে 
out েরা িবটাই হস্তকিপ েকর িংেট িৃসষ্ট েরা হকয়কি।” পরবতযী িেকয় নাসজর 
িাকহব মর্ ভাষায় আোর বক্তবযকে সনবযাহী পসরষকদ মপশ েকরন তাকত আসে হতবাে 
ও সবসস্মত হকয় পসড়। 

ইসতেকযয আকরেসট র্টনা র্কট। সশসবকরর ২৬ জন পসরষদ িদিয আেীকর জাোয়াকতর 
িাকথ িািাৎ েরার জনয চার/পাাঁচ র্ণ্টা জাোয়াত অস কি অবস্থান েকর। সেন্তু রস েুি 



 সশসবকরর অভযন্তরীণ িংেকট জাোয়াকতর হস্তকিপ 

ইিিাে খানকদর পরােকশয আেীকর জাোয়াত তাকদর িাকথ মোন িািাৎোর মদনসন। রাকি 
দুঃকখ মিাকভ এই িদিযরা পদতযািপত্র সিকখ সদকয় চকি র্ায়। তারা র্সদ আন্তসরে না 
হকতা তাহকি জাোয়াকতর আেীকরর সনেট আিকতা না। র্সদ সশসবকরর িসত েরার ইো 
বা পসরেল্পনা থােকতা অথবা সনকজকদর মনতৃকত্বর খাকহশ থােকতা, (তাহকি) মপ্রিক্লাব বা 
সশসবর অস কি তারা িংবাদ িকম্মিন মিকে অনয সেিু েরকত পারকতা এবং সশসবরটাই 
দখি েকর সনকত পারকতা। োরণ, ৮০% ভাকির মবসশ িদিয তাকদর িাকথ সিি। 

সনবযাহী পসরষকদর িদিযকদর চাপ, সিসখত পরােশয ও মজার িসবং এর  কি মশষ পর্যন্ত 
সনজােী িাকহব দবিে িােকিন। নাসজর আহেদ িাকহব েসেসটর োজ বন্ধ মরকখকিন। 
সশসবর িভাপসত সনজ পিন্দ অনুর্ায়ী তাসিো দতরী েকর পসরষকদর সনবযাচকনর তৎপরতা 
চািাকেন। জাোয়াত অস ি মথকে িবসেিু েসনটসরং েরা হকে। জাোয়াকতর ৭৮সট 
সজিার আেীরকে সশসবকরর পসরষদ সনবযাচকন িহকর্াসিতা েরার সনকদযশ মদয়া হকয়কি। 
ঢাো মথকে োইকোবাি ভাড়া েকর বযািট সদকয় মিাে পািাকনা হকয়কি। সজিা আেীরিণ 
সশসবর িদিযকদর মিকে মিকে মভাট সদকত বিকিন এবং জানাকেন, এটা আেীকর 
জাোয়াকতর সনকদযশ। সশসবকরর সনবযাচন সেভাকব হয় জাোয়াত মনতারা মোনসদন তা 
জানকতনও না। শুনিাে এে জায়িায় এেজন আেীর threat েকর বকিকিন, “সনবযাচকন 
র্সদ মভাট না দাও মতাোকদর আসথযে িাহার্য বন্ধ েকর সদব।” আকরে জায়িায় শুনিাে, 
জাোয়াত বযািট বাক্স সনকয় পাহারা সদকে এবং িদিযকদর যকর যকর একন মভাট মদয়াকনা 
হকে।  

ঢাোয় মভাট আনাকনার পর এেজন িাথী এবং জাোয়াকতর থানা পর্যাকয়র মনতারা মভাট 
িণনার োকজ িহায়তা েরকি। ঢাো সবশ্বসবদযািয়, চট্টগ্রাে সবশ্বসবদযািয়, শাহজািাি 
সবশ্বসবদযািয়, ইিিােী সবশ্বসবদযািয়, সিকিট, েুসেল্লা, মোকেনশাহী, িাজীপুর, খুিনা, 
বসরশািিহ বড় বড় শাখার িদিযরা সনবযাচকন মভাট দাকন সবরত থাকে। ৪২০০ িদকিযর 
েকযয োত্র ১১০০ িদকিযর বযািট পাওয়া র্ায়। মশষ পর্যন্ত মজাড়াতাসি সদকয় এেসট 
সনবযাচন েরা হয়।  

জাোয়াকতর সনবযাহী পসরষকদর দবিে সশসবর ইিুযকত সতনসদন পর্যন্ত চকি। দুইসদন পর্যন্ত 
আসে িবার বক্তবয শুসন এবং তৃতীয়সদন আোর বক্তবয মপশ েসর। আসে দীর্য বক্তবয 
রাসখ। আসে শুরু েসর, “… জাোয়াকত শুরায়ী মনজাে ধ্বংি েকর মদয়া হকয়কি। অকনে 
বড় বড় োজ পরােশযসভসত্তে সিদ্ধান্ত িাড়াই েরা হকয়কি। এে বা দুই বযসক্তর সিদ্ধাকন্ত 
অকনে সেিু হকে। মেন্দ্রীয় িভাপসতর িাত্রজীবন থাো না থাোর বযাপাকর র্সদ 
মরজাউকির েথা িসিে হয় তাহকি জাোয়াত তাকে থােকত বাযয েকরকি। আর র্সদ 
জাোয়াত তাকে না বকি থাকে তাহকি মি পসরষদ িদিযকদর িাকথ অিতয েথা বকিকি। 
তকব মরজাউি সনকজ আোকে বকিকি, েুজাসহদ ভাই আোর িাত্রজীবন অবযাহত রাখকত 
বকিকিন। 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি সনকয়াি িংোন্ত বযাপাকর িংসবযান িংর্ন েরা হকয়কি এটা আোর 
দৃঢ় েত।”  

এ িম্পকেয আসে তা সহেুি েুরআন, ইিিােী রাষ্ট্রবযবস্থা ও সশসবকরর িংসবযানিহ 
দসিি উপস্থাপন েকর বসি, “পরােশয গ্রহণ েরার পর পরােকশযর সবপরীত সিদ্ধান্ত 
আল্লাহর নবীও মননসন। বরং সনকজর েত secrefice েকর িসম্মসিত েতােকতর 
সভসত্তকতই সিদ্ধান্ত সনকয়কিন।   

সশসবকরর পসরষদ িদিয র্ারা সভন্নেত মপাষণ েকরকি তারা আকন্দািকনর েিযাকণর 
জনযই েকরকি। সশসশকরর েত ভাকিা ও মর্ািয এেজন মিকির িাসভযি সশসবর মপকি 
সশসবকরর িসত আরও বৃসদ্ধ মপত। তারা েকন েকর তার মর্ািয মনতৃত্ব মথকে সশসবরকে 
অনযায়ভাকব বসেত েরা হকয়কি। সশসবর িাম্প্রসতেোকি মর্ ইসতবাচে অবদান রাখকি 
তার সপিকন সিি সশসশর মোহাম্মদ েসনর। সশসবরকে তার মনতৃত্ব মথকে বসেত েরাই 
মিাটা পসরষদ আহত হকয়কি। এরা র্সদ মনতৃত্ব প্রয়ািী হকতা তাহকি আেীকর জাোয়াকতর 
সনেট একি র্ণ্টার পর র্ণ্টার িািাৎপ্রাথযী হকয় বকি থােকতা না। তাকদরকে 
আকন্দািকনর দুশেন এবং সবশৃংখিা িৃসষ্টোরী বকি সচসিত েরার মোন রু্সক্ত মনই। 
আসে েকন েসর হস্তকিপ েরকত সিকয় জাোয়াতই িেিযা িৃসষ্ট েকরকি। অথচ এটার 
মোন প্রকয়াজন সিি না।  

আসে মেন্দ্রীয় িভাপসত িম্পকেয েন্তবয েকর থােকত পাসর। োরণ এেন পসরসস্থসত হকি 
আসে অকনে আকিই ইস্ত া সদকয় চকি মর্তাে। মর্খাকন মিাটা পসরষদ CP-এর সবরুকদ্ধ 
িদিযরা অনাস্থা সদকয়কি মিখাকন মজার েকর মনতৃত্ব যকর রাখার মোন অথয থাকে না। 
মেউ মেউ এটাকে মখািা াকয় রাকশদার িাকথ তুিনা েকর র্া খুবই হািযের। অথযাৎ 
মনতৃত্ব মিকড় মদয়ার সবপকি রু্সক্ত সদকত সিকয়। 

িবকচকয় সনিযজ্জ বযাপার হকে, সশসবকরর সনবযাচকন জাোয়াকতর জসড়কয় পড়া। এটা িমূ্পণয 
অননসতে, অনবয ও িংসবযানসবকরাযী; এবং অনযায় হকয়কি। ইসতহাকি এেন র্টনা আর 
র্কটসন। আরও হািযের (বযাপার হকিা) এই সনবযাচনকে দস্বরাচারী শািেকদর েত িুিু 
এবং িুন্দর সনবযাচন বকি অসভসহত েরা। 

েসেসটর োজ বন্ধ েকর মদয়া অনযায় হকয়কি এবং আোনকতর মখয়ানত হকয়কি। 
আোকদর েকযয আজ আস্থা ও সবশ্বাকির িংেট মদখা সদকয়কি। র্া মোনেকতই োেয 
নয়। আসে সশসবকরর িাকথ িবচাইকত র্সনষ্টভাকব জসড়ত। এখনও পর্যন্ত তাকদর 
পসরষকদর িদিয। জাোয়াত অস কি এত সেিু তৎপরতা চিকি, জাোয়াকতর মসম্মেটোপ্রর 
মজনাকরি ও মিাটা জাোয়াত …। আোর োকি েকন হকে আসে এেজন সু্টসপি। 
মেননা আোর িাকথ মোন সবষকয়ই মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি বা িাত্রসবষয়ে েসেসটর 
ভাইকয়রা আিাপ বা সজকজ্ঞি েরার প্রকয়াজন েকন েকরন না। 



 সশসবকরর অভযন্তরীণ িংেকট জাোয়াকতর হস্তকিপ 

আোকদর জুসনয়র ভাইকদর িােকন আোর বযাপাকর দাসয়ত্বশীিকদর মেউ মেউ সবরূপ 
েন্তবয েকরন। েসহিা জাোয়াকতর পি মথকে সব্রস ং মদয়া হকয়কি মর্, আসে নাসে দি 
ভাঙ্গার মচষ্টা েরসি। মেউ মেউ েন্তবয েরকিন মর্ িেয়টা ভাকিা না, না হকি একদরকে 
িংিিন মথকে মবর েকর সদতাে।  

আোর েকত, েসেসটর োজ মশষ েকর সশসবকরর িিনতন্ত্র েুতাকবে পদকিপ মনয়া িাড়া 
মোন িোযান মনই।  

জাোয়াত তার সবকর্াসষত মর্ নীসতোিা তা মথকে িকর মিকি। জাোয়াকতর বক্তবয হকিা, 
সশসবর এেসট স্বতন্ত্র প্রসতিান। জাোয়াকতর মোন অঙ্গ িংিিন নয়। বাস্তকবও তাই। 
জাোয়াতকে এই নীসতর েকযযই থােকত হকব। হস্তকিপ েরা র্াকব না। হস্তকিপ েরকিই 
িংেট িৃসষ্ট হয়। বতযোন িংেট তারই প্রোণ। সশসবরকে স্বাযীন ও স্বতন্ত্র ভাকবই বিকত 
সদকত হকব।” 

আোর বক্তকবযর পর মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি েুজাসহদ িাকহব বক্তবয রাকখন। বক্তকবযর 
শুরুকতই সতসন আোর সবরুকদ্ধ তীব্র আেেণ চািান। সতসন বকিন,  

“আেীকর জাোয়াকতর সনকদযশ িাড়া আসে মোন এেসট োজও েসর নাই। সশসবকরর 
সনবযাচকন অিহকর্াসিতা েরার বযাপারটা সিি আেীকর জাোয়াকতর সনকদযশ। 
োোরুজ্জাোন িাকহব এটা অনবয, অিাংসবযাসনে ও অনযায় আখযাসয়ত েকর শুযু আেীকর 
জাোয়াকতর সনকদযশ ও আনুিকতযর মখিা  োজই েকরনসন; বরং এর োযযকে সতসন 
আেীকর জাোয়াকতর অবস্থানকে চযাকিঞ্জ েকরকিন। আেীকর জাোয়াকতর উপর জুিুে 
েকরকিন। এই বক্তবয প্রতযাহার না েরকি সতসন মর্ দাসয়ত্ব পািন েরকিন িহোরী 
মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি (সহকিকব) মি দাসয়কত্বও (সতসন) থােকত পাকরন না। এটা তাকে 
প্রতযাহার েরকত হকব।”  

আোর তখন েকন হকয়সিকিা, আোর এখনই উকি রওয়ানা মদয়া উসচত। এ দবিকে আর 
থাো উসচত নয়। োরণ, বতযোন এেনসট েরকি মদকশর োনুষ সিঃ সিঃ েরকব এবং 
আোকদর প্রজ্ঞা সনকয় হািাহাসি েরকব। এেসনকতই িাত্রসশসবকরর োর্যেরী পসরষকদর 
২৬ জন িদকিযর পদতযাকির খবর পসত্রোয় প্রোসশত হবার পর রাজননসতে শুভাোংখী 
েহি, সবএনসপিহ িেেনা দকির মনতৃবৃন্দ উকিি প্রোশ েকরকিন এবং িেিযাটা সেসটকয় 
ম িকত অনুকরায েকরকিন।  

িাকবে প্রযানেন্ত্রী মবিে খাকিদা সজয়া বকিকিন, “২৬ জন মিকি মেন পদতযাি েরকিা, 
ওরা মতা ভাকিা মিকি। জাোয়াত মেন তাকদর বুোকত পারকিা না? এটা সে এর জনয এেটা 
িেয় হকিা? অসত তাড়াতাসড় আপনারা সবষয়টা সনষ্পসত্ত েকর ম িুন।” ঐ িেয় সবসভন্ন 
রাজননসতে দকির র্াকদর িাকথই মদখা হকয়কি তারা িবাই মখাাঁজ সনকয়কিন সশসবকরর 
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অভ্যন্তরীণ িাংিিসনে সবষয়টা সনষ্পসত্ত হকয়কি সেনা। োরণ তারা িবাই সশসবকরর বযাাপাকর 
খুব আস্থা রাকখন এবং িংিিনসট মনতা-েেযীকদর বযাপাকর খুব দৃঢ় আশাবাদী।  

িুতরাং বাইকরর মিাকেরা সে েকন েরকব এজনয আসে চরে দযকর্যর পসরচয় সদিাে। 

সনবযাহী পসরষকদ আবু নাকির ভাইকয়র দৃঢ় এবং িাহিী বক্তকবযর োযযকে আোর োকি 
সবষয়টা আরও পসরষ্কার হকিা মর্ েুজাসহদ ভাই পসরেসল্পতভাকবই োজটা েকরকিন। 
প্রথকে মরজাউকির িাত্রত্ব অবযাহত মরকখকিন এ জনয মর্ িাযারণতঃ মেন্দ্রীয় িভাপসত 
িাত্রজীবন অবযাহত রাখকি সতসনই সনবযাসচত হন। র্সদ মরজাউকির িাত্রজীবন মশষ েরা 
হকতা তাহকি সনসিতভাকব মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি সশসশর মোহাম্মদ েসনর িভাপসত 
সনবযাসচত হকতা। এভাকবই সশসশর র্াকত িভাপসত হকত না পাকর তার বযবস্থা েরা হয়। 
তাকে মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি রাখকি িংিিকন তার গুরুত্ব ও প্রাযানয মথকেই র্াকব। তাই 
তকে মি পকদ রাখার েুাঁসে না সনকয় নতুন মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি েকনানীত েকর সশসশরকে 
সশসবর মথকে out েরা হকয়কি। 

মটসিক াকন েুজাসহদ ভাই নাকির ভাইকে জাসনকয়কিন মর্ তাকে (অথযাৎ, সশসশর মোহম্মদ 
েসনরকে) মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি েরা হয়সন, োরণ তার িদিয পদই রিা েরা র্াসেি 
না। সে তাজ্জব বযাপার! এই প্রথে েথাটা শুনিাে।  

আেীকর জাোয়াত সহিাকব সনজােী িাকহকবর concluding বক্তকবয মবশ সেিু সবষকয় 
প্রতযি ও পকরািভাকব আোর িোকিাচনা েরকিন। তার বক্তবয মথকে আরও পসরষ্কার 
হকিা মর্ সতসন িব বযাপাকরই অবসহত সিকিন এবং তারা শিা-পরােশয েকরই এতবড় 
অনযায় হস্তকিপটা েকরকিন। আসে খুবই হতাশ ও সবেষয হকয় মিিাে। ঐ িেয় আোর 
মচহারাকতও ঐ সবেষয ভাব  ুকট ওকিসিি বকি আোর অকনে বনু্ধ আোকে িতেয 
েকরকিন। ঐসদন আসে বুেকত পারিাে মর্ ৫ র্ণ্টা জাোয়াত অস কি ২৬ জন সশসবর 
পসরষদ িদিয অকপিা েরার পরও সনজােী িাকহব মেন তাকদর িাকথ মদখা মদন নাই 
এবং েথা বকিন নাই।  

সতসন একদরকে সবশৃংখিাোরী িাবযস্ত েকরসিকিন এবং তাকদর বক্তকবযর েযয সদকয়ও 
তা প্রোসশত হকয়কি। সতসন এে পর্যাকয় বকি ম কিন মর্ “রু্দ্ধাপরাযী সবচাকরর আকন্দািন 
চিকি; র্সদ এেজকনরও সবচার হয় তাহকি মতা আোর উপরই তা বতযাকব। এেতাবস্থায় 
িংিিনটা োকদর হাকত আেরা মরকখ র্াসে। আসে মোনেকেই ঐ সবশৃংখিা 
িৃসষ্টোরীকদর েকযয ইিিােী আকন্দািকনর েেযীকদর মোন দবসশষ্টয মদখকত পাইসন।” সতসন 
তাকদর সিদ্ধান্তকেই িসিে বিকিন এবং ‘সনবযাসচত িভাপসত মরজাউকির পকিই 
জাোয়াত অবস্থান সনকয়কি’ এটাই ঐেযবদ্ধভাকব িবযত্র বিকত হকব (বকি বিকিন)। 

এখাকন উকল্লখয মর্ ঐসতহাসিে সতনসদন বযাপী সনবযাহীর দবিেসট মশষসদন সবকেি িাকড় 
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পাাঁচটায় রাখা হকয়সিি। িোকি সশসবকরর মিাজাসেকির সনবযাচকন িসিত পসরষকদর দবিকে 
দুপুকরর সদকে সনজােী িাকহব সিকয় বক্তবযদান েকর তাকদর আশীবযাদ েকর আকিন। 
সশসবকরর পসরষকদর সনবযাচন িমূ্পণয েকর তার  িা ি িম্পকেয (জাোয়াকতর) সনবযাহী 
(পসরষদকে) অবসহত েরা হয়। োওিানা ইউিু , োওিানা আবু্দি মিাবহান মেন 
সতনসদন আোকদর দবিকে বযস্ত রাখা হকিা তা সনকয় তীব্র প্রসতসেয়া বযক্ত েকরন।  

সনজােী িাকহব জবাব সদকয়কিন, “সশসবকরর িাকথ এই দবিকের সে িম্পেয? তারা মতা 
স্বতন্ত্রভাকব োজ েরকি, তাকদর সনবযাচন তারা েকরকি?” (অথচ, আোর েকত) এটাই 
র্সদ িতয হকব তাহকি সতসনসদনবযাাপী মেন সশসবর একজিা সনকয় (জাোয়াকতর সনবযাহী 
পসরষকদ) আকিাচনা হকে?  

সনজােী িাকহকবর এই সিেুখী চসরকত্র আসে একেবাকরই মভকঙ্গ পড়িাে। বযাসরস্টার আবু্দর 
রাজ্জাে িংকিকপ বিকিন, “সশসবকরর োর্যেরী পসরষকদর  িা িটা জাোয়াকতর 
সনবযাহী দবিকের পর মর্াষণা েরকি মতা আিোন মভকঙ্গ পড়কতা না।” সতসন প্রস্তাব 
সদকয়সিকিন, “মর্কহতু িসিেভাকব মভাট হয়সন। মেন্দ্রীয় িভাপসতর বযাপারটাকে মেকন 
সনকয় পসরষকদর বতযোন মর্াসষত  িা ি বাসতি েকর fresh সনবযাচন েকর িংিিনকে 
ঐেযবদ্ধ েরার মচষ্টা হকত পাকর।” নাকির ভাই প্রস্তাব সদকিন, “৬২ িাি মথকে মদকখ 
আিসি, মোনসদন জাোয়াত, সশসবকরর বযাপাকর হস্তকিপ েকর নাই। বতযোন িভাপসতর 
পকি িংিিন দনসতেভাকব চািাকনা িম্ভব হকব না। এে োকির েকযয মেন্দ্রীয় িভাপসতর 
সনবযাচকনর বযবস্থা েকর িংিিনকে বাাঁচাকত হকব।  

সনজােী মোন েতােত এ বযাপাকর সজজ্ঞািা না েকর এেতর াভাকব সিদ্ধান্ত সদকয় দবিে 
মশষ েকরন। 

তার বক্তকবযর এে পর্যাকয় নাকির ভাই বিকিন, “মসম্মেটোপ্রর মজনাকরি মর্িব েথা 
োোরুজ্জাোন িম্পকেয বকিকিন তাকত মতা সতসন জাোয়াকতর িদিয থােকত পাকরন না 
এবং আেীকর জাোয়াত সের োসশে আিী িম্পকেয র্া বকিকিন তাকত আসে েীর 
োসশকের সবরুকদ্ধ িাংিিসনে সিদ্ধান্ত দাসব েরসি।”  

সনজােী িাকহব বিকিন, “আসে োরও শাসস্তর েথা বসি নাই।” 

৪৫ বির র্াবত মর্ আকন্দািকনর জনয জীবন মর্ৌবন িবসেিু উজাড় েকর সদকয়সিিাে 
মিই আকন্দািকনর এই দুরবস্থা আোকে চরেভাকব বযসথত েকরকি। আোর বািায় স রার 
পর স্ত্রী এবং মিকিরা আোর মচহারার সদকে তাকয় নানা েথা বকিকি। োরণ সতনসদন 
র্াবত দবিে চিসিি সশসবকরর বযাপাকর এেটা ভাকিা সেিু জাোয়াত েরকব এটা তাকদর 
আশা সিি। আোর মচহারা মথকেই তারা বুকেসিি মর্ সেিুই হয়সন। এেসদকে 
জাোয়াতকে যংি েরার জনয িরোর ষড়র্ন্ত্র েরকি; আর অনযসদকে জাোয়াত সনকজ 
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মথকেই মর্ন যংি মিকে আনকি। 

আসে স্বীোর েসর সে: সনজােী, অযযাপে নাসজর আহেদ এবং েুজাসহদ িাকহবকে মিাট 
মথকেই খুব রদ্ধা েরতাে। এখনও আসে তাকদর িম্মান জানাই। সেন্তু িবযকশষ তারা 
িাত্রসশসবকরর বযাপাকর র্া েরকিন তা মোনভাকবই মেকন মনয়া র্ায় না।  

সবকশষ েকর নাসজর আহেদ িাকহকবর ভূসেোয় িবচাইকত মবশী আহত হই। জাোয়াকতর 
মতেন মোন োজেকেযর িাকথ জসড়ত না মথকেও সতসন নাকয়কব আেীর তাকতও আসে 
খুশী সিিাে মর্ মিােটা মিখাপড়া েকরন এবং সশিােূিে আকিাচনা েরা িৎ ও 
সনিাবান। সবআইসি িুন্দরভাকবই পসরচািনা েকরন। অবশয মোন সিতীয় বযসক্ত সতসন 
মিখাকন দতরী েকরনসন। মিখাকনর িবযবযাপাকর সতসন েতৃযত্বশীি। তার অযীকন মোন 
স্কিার এ র্াবত দতরী হয়সন। আোকদর অকনে বিা-েওয়ার পর িম্প্রসত সেিু মিাে 
মিখাকন োকজ সনকয়কিন। পৃসথবী, েিে ও আি-ইিিাে এ সতনসট পসত্রোরও িম্পাদে 
সতসন। এগুকিার োকনান্নয়কনর জনয মতন মোন পদকিপ োর্যেরীভাকব সনকত পাকরনসন। 
তার র্তটা িােথয তার িবটা সদকয় প্রসতিানসট চাসিকয় সনকেন।  

সতসন বরাবর িাত্রসশসবকরর সনবযাচন েসেশনার। আোকদর অিায আস্থা তার উপর। সেন্তু 
সশসবকরর েসেসট সনকয় সতসন র্া েরকিন তার মোন বযাখযা আোর োকি মনই। সেিুসদন 
পর জাোয়াকতর েেযপসরষকদ অবশয সতসন ওয়াদা েকরকিন মর্ েসেসটর োজ মশষ েকর 
সরকপাটয সদকবন। এ ওয়াদাও মর্ সতসন রাখকবন না এ বযাপাকর আসে সনসিত। োরণ তার 
মনতৃকত্ব জাোয়াকতর িিনতন্ত্র িংকশাযনীর জনয এেসট েসেসট আেীকর জাোয়াত েকর 
সদকয়সিকিন। মর্কহতু নাসজর আহেদ িাকহব িিনতকন্ত্রর িংকশাযনীর পকি নন মিকহতু 
সতসন এেবির পর্যন্ত এই েসেসটর এেসট দবিেও িাকেনসন। অবকশকষ িাংিিসনে 
েসেসটর উপর দাসয়ত্ব মদয়া হয় এবং িাংিিসনে েসেসট িিনতন্ত্র িংকশাযন েকর সনবযাচন 
েসেশকনর সনেট মপশ েরার জনয বযবস্থা গ্রহণ েকর। র্াকহাে নাসজর িাকহকবর এই 
আচরকণ আসে এো নই আরও অকনকে েষ্ট মপকয়কিন।  

এটা আসে উপিসি েকরসি সনজােী িাকহব এবং েুজাসহদ িাকহব আকন্দািকনর জনয 
িসিে েকন েকরই এেটা োরাত্মে ভুি সিদ্ধান্ত সশসবকরর উপর চাসপকয় সদকয়কিন।  

সেন্তু এ যরকনর এেটা অথযহীন োজ েকর িংিিনকে েেপকি ২০ বির সপসিকয় মদয়া 
হকয়কি। এটা তাকদর মদাষ েকন েসর না; বরং তাকদর দুরদৃসষ্ট ও প্রজ্ঞার অভাব। এেজন 
দু’জন বযসক্ত র্সদ সভন্ন সচন্তার হয় তাহকি মিাটা সশসবরকে িসতগ্রস্ত েরা িম্ভব নয়। 
এেজন বযসক্তকে িসতের েকন েকর তকে িাত্র আকন্দািকনর মনতৃকত্ব আিকত না মদয়ার 
মর্ সচন্তা মর্ োরাত্মে ভুি সচন্তা আসে আশা েসর তারা এেসদন বুেকবন।  

 



 

 

 

 

বযাসরস্টার আবু্দর রাজ্জাকের পদতযািপত্র 
 

 

১৫ মফব্রুয়োসর ২০১৯ 

জনোর্  করু্ল আহ দ 

আ ীর, র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ী। 

 

প্রর্ষয়: পদেযোর্ পত্র। 

 

পর  শ্রম্মদ্ধয়  করু্ল ভ্োই, 

আসসোলো ু আলোইকু  ওয়ো রহ োেুেোহ। 

 

১। দুঃম্মখর সোম্মথ জোনোপ্রচ্ছ ময, আজ এই  ুহূম্মেধ আপ্র  র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ী 
মথম্মক পদেযোর্ করপ্রে। 

 
* ২০১৯ িাকির ১৫ ম ব্রুয়াসর িিন মথকে জাোয়াকতর তৎোিীন আেীকরর সনেট পািাকনা এে 
সচসির োযযকে বযাসরস্টার আবু্দর রাজ্জাে জাোয়াত মথকে পদতযাি েকরন। এর আি পর্যন্ত সতসন 
সিকিন দিসটর িহোরী মিকেটাসর মজনাকরি। িণোযযকে প্রচাসরত হওয়ার পর মদকশর রাজনীসতকত 
এসট তখন অনযতে আকিাসচত র্টনায় পসরণত হয়। এই পদতযািপত্রসট সবসিসনউজ মটাকয়সিক ার 
িটেকের িংসলষ্ট প্রসতকবদন মথকে িংিৃহীত। মদখুন: https://bangla.bdnews24.com/politics 
/article1593136.bdnews 
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২। এপ্রট আ োর জনয এক কপ্রঠন প্রসদ্ধোন্ত। ১৯৮৬ সোম্মল মযোর্দোম্মনর পর মথম্মক আজ 
অর্প্রর্ আপ্র  সেেো, দক্ষেো ও আন্তপ্ররকেোর সোম্মথ জো োয়োম্মে ইসলো ীর আদশধ 
ও উম্মেশয র্োস্তর্োয়ম্মনর লম্মক্ষয কোজ করপ্রে। প্রর্র্ে প্রেন দশক র্ম্মর আ োর উপর 
অপ্রপধে দোপ্রয়ত্ব সোর্য ে পোলন করম্মে সম্মিষ্ট মথম্মকপ্রে। প্রর্োন মকৌশলী প্রহসোম্মর্ 
জো োয়োম্মের শীষধ মনেৃরৃ্ম্মদর  ো লো আস্থো, সেেো ও একোগ্রেোর সোম্মথ পপ্ররিোলনো 
কম্মরপ্রে। আ োর প্রর্েোস, জো োয়োম্মের দোপ্রয়ত্ব পোলম্মনর  োর্যম্ম  শুরু্ ইসলো  
প্রনম্মদধপ্রশে কেধর্যই নয়, মদম্মশর প্রপ্রেও দোপ্রয়ত্ব পোলন সম্পন্ন হয়। 

৩। জো োয়োম্মে ইসলো ী দুনধীপ্রে ুক্ত রোজনীপ্রে, অভ্যন্তরীণ র্ণেি ও দলম্মক 
প্রোপ্রেিোপ্রনক রূপ মদয়োর  োর্যম্ম  মদম্মশর জনয অসংখয সৎ, দক্ষ ও ক ধপ্রনি 
নোর্প্ররক দেপ্ররম্মে উম্মেখম্মযোর্য অর্দোন মরম্মখম্মে। এেদসম্মেও জো োয়োে একপ্রর্ংশ 
শেোব্দীম্মে ইসলো ী  ূলযম্মর্োম্মর্র প্রভ্প্রিম্মে সো োপ্রজক নযোয়প্রর্িোর প্রপ্রেিোয় অপোরর্ 
হম্ময় পম্মড়ম্মে। এ কথো অনস্বধীকোযধ ময, জো োয়োে স্বেঃসূ্ফেধভ্োম্মর্ র্োংলোম্মদম্মশর 
স্বোর্ীনেো ও সোর্ধম্মভ্ৌ ত্ব ম ম্মন প্রনম্ময়ম্মে। এই মদম্মশর স্বোথধপ্রর্ম্মরোর্ী মকোন ক ধকোম্মণ্ডর 
সোম্মথ জো োয়োে প্রেযক্ষ র্ো পম্মরোক্ষভ্োম্মর্ জপ্রড়ে নয়। অপ্রর্কন্তু, জো োয়োে র্ে 
শেোব্দীর ৬০-এর দশম্মক র্ণেি প্রপ্রেিোর সকল সংগ্রোম্ম  অংশগ্রহণ কম্মরম্মে; 
ময ন, ক র্োইন্ড অপপ্রজশন পোপ্রটধ (কপ), পোপ্রকস্তোন মিম্ম োম্মেপ্রটক  ুভ্ম্ম ে 
(প্রপপ্রিএ ) এর্ং মিম্ম োম্মেপ্রটক একশন কপ্র প্রট (িোক)। একইভ্োম্মর্ র্ে শেোব্দীর 
৮০ এর দশম্মক ৮-দল, ৭-দল ও ৫-দম্মলর সোম্মথ জো োয়োে যুর্পৎভ্োম্মর্ রোজপম্মথ 
সো প্ররক দস্বরোিোম্মরর প্রর্রুম্মদ্ধ সংগ্রো  কম্মরম্মে। দলপ্রটর এ সকল অসো োনয অর্দোন 
৭১-এ র্োংলোম্মদম্মশর স্বোর্ীনেো সংগ্রোম্ম  েোর ভু্ল রোজননপ্রেক ভূ্প্র কোর কোরম্মণ 
স্বীকৃপ্রে পোয়প্রন। ৭১-এর  ুপ্রক্তযুম্মদ্ধর প্রর্ম্মরোপ্রর্েো পরর্েধীকোম্মল জো োয়োম্মের সকল 
সোফলয ও অজধন ম্লোন কম্মর প্রদম্ময়ম্মে। 

৪। এসর্ কোরম্মণ আপ্র  সর্স য় প্রর্েোস কম্মরপ্রে এর্ং এখনও কপ্রর ময, ৭১-এ 
 ুপ্রক্তযুম্মদ্ধ মনপ্রের্োিক ভূ্প্র কোর জনয ক্ষ ো িোওয়ো শুরু্ দনপ্রেক দোপ্রয়ত্বই নয় র্রং 
েৎপরর্েধী প্রজেম্মক দোয় ুক্ত করোর জনয অেযন্ত জরুরী কেধর্য। আপ্র  প্রর্েোস 
কপ্রর, ইসলো  ও স্বোর্ীনেো সংগ্রো  র্োংলোম্মদম্মশর স োজ, রোষ্ট্র, রোজনীপ্রে ও 
সংসৃ্কপ্রের প্রভ্প্রি। এ দুপ্রট মকোন অর্স্থোম্মেই আপসম্মযোর্য নয়, জোপ্রেসিোর 
অপ্রর্ম্মচ্ছদয অংশ এই দুইপ্রট উপোদোনম্মক প্রর্প্রচ্ছন্ন কম্মর প্রিন্তো করোর সুম্মযোর্ নোই। 
সংখযোর্প্ররি  োনুম্মষর উপলপ্রি ও  ুপ্রক্তর আকোঙ্ক্ষোর প্রর্পরীম্মে দোাঁপ্রড়ম্ময় েৎকোলীন 
জো োয়োম্মে ইসলো ী র্োংলোম্মদম্মশর স্বোর্ীনেোর প্রর্ম্মরোপ্রর্েো কম্মরপ্রেল। পোপ্রকস্তোনী 
শোসকম্মর্োিীর জুলু , র্ঞ্চনো ও দর্ষম্ম যর প্রর্রুম্মদ্ধ নযোয়সেে আম্মদোলনম্মক যখন 
পোপ্রকস্তোনী সো প্ররক জোন্তো র্ণহেযো ও ধ্বংসযম্মজ্ঞর  োর্যম্ম  প্রনস্তি কম্মর প্রদম্মে 



 বযাসরস্টার আবু্দর রাজ্জাকের পদতযািপত্র 

মিম্ময়ম্মে েোর প্রর্রুম্মদ্ধ প্রকোম্মশয প্রপ্রের্োদ কম্মরপ্রন। স্বোর্ীনেোর ৪৭ র্ের পর আজও 
দম্মলর মনেৃরৃ্দ ৭১-এর ভূ্প্র কোর জনয ক্ষ ো িোইম্মে পোম্মরপ্রন। এ নপ্রক  হোন 
স্বোর্ীনেো যুদ্ধ প্রসম্মে দম্মলর অর্স্থোনও র্যোখযো কম্মরপ্রন। েোই অেীম্মের ময মকোন 
স ম্ময়র েুলনোয় এখন ৭১-এ  ুপ্রক্তযুদ্ধ িলোকোম্মল জো োয়োম্মের ক্ষপ্রেকর ভূ্প্র কো 
সম্পম্মকধ ভু্ল স্বীকোর কম্মর, জোপ্রের কোম্মে প্রনম্মজম্মদর মসই স য়কোর মনেোম্মদর 
পক্ষ মথম্মক ক্ষ ো মিম্ময় পপ্ররষ্কোর অর্স্থোন মনয়ো জরুরী হম্ময় পম্মড়ম্মে। ময মকোন 
রোজননপ্রেক দল, ইপ্রেহোম্মসর মকোন এক পম্মর্ধ কপ্রঠন পপ্ররপ্রস্থপ্রের  ুম্মখো ুপ্রখ দোাঁপ্রড়ম্ময় 
রোজননপ্রেক প্রসদ্ধোন্ত গ্রহম্মণ ত্রুপ্রট-প্রর্িুযপ্রের প্রশকোর হম্মে পোম্মর। প্রকন্তু েোম্মক 
ে োর্ে অস্বীকোর কম্মর, মসই প্রসদ্ধোন্ত ও েোর ফলোফল  ূলযোয়ম্মনর মক্ষম্মত্র অনড় 
অর্স্থোন র্জোয় রোখো শুরু্ অগ্রহণম্মযোর্যই নয় র্রং আত্মর্োেী রোজনীপ্রে। েো মকোন 
কলযোণ র্ম্ময় আনম্মে পোম্মর নো। 

৫। আপ্র  প্রর্র্ে দুই দশক প্রনরপ্রর্প্রচ্ছন্নভ্োম্মর্ জো োয়োেম্মক মর্োেোম্মনোর মিষ্টো কম্মরপ্রে 
ময, ৭১-এ দম্মলর ভূ্প্র কো প্রনম্ময় মখোলোম্ম লো আম্মলোিনো হওয়ো উপ্রিে এর্ং ওই 
স ম্ময় জো োয়োম্মের ভূ্প্র কো ও পোপ্রকস্তোন স থধম্মনর কোরণ উম্মেখ কম্মর জোপ্রের 
কোম্মে আন্তপ্ররকভ্োম্মর্ ক্ষ ো িোওয়ো উপ্রিে। সুপ্রনপ্রদধষ্ট কোরণস ূহ উম্মেখ কম্মর ময 
ময স য় আপ্র  প্রর্ষয়প্রট দম্মলর শীষধ সংস্থো ও মনেৃম্মত্বর কোম্মে উত্থোপন কম্মরপ্রে 
েোর কম্ময়কপ্রটর প্রর্র্রণ প্রদম্মে িোই: 

ক) ২০০১ এর অম্মক্টোর্র  োম্মস জো োয়োম্মের েৎকোলীন আ ীর ও মসম্মেটোপ্রর 
মজনোম্মরল  িী প্রহসোম্মর্ শপথ গ্রহণ কম্মরন। প্রর্জয় প্রদর্স উদযোপম্মনর আম্মর্ই 
৭১-এর ভূ্প্র কো প্রনম্ময় র্ক্তর্য মদওয়োর জনয আপ্র  মজোরোম্মলো পরো শধ 
প্রদম্ময়প্রেলো । একপ্রট কপ্র প্রট র্ঠন করো হম্ময়প্রেল। র্ক্তম্মর্যর খসড়োও প্রস্তুে 
করো হম্ময়প্রেল। প্রকন্তু মসপ্রট আর আম্মলোর  ুখ মদম্মখপ্রন। 

খ) ২০০৫ সোম্মল মকন্দ্রীয় ক ধপপ্ররষম্মদর দর্ঠম্মক আর্োম্মরো ৭১ প্রনম্ময় র্ক্তর্য 
প্রদোম্মনর পম্মক্ষ আপ্র  মজোরোম্মলো যুপ্রক্ত উপস্থোপন কপ্রর। আ োর মসপ্রদম্মনর র্ক্তর্য 
সরোসপ্রর প্রেযোখযোন করো হম্ময়প্রেল। 

র্) ২০০৭-২০০৮ সোম্মল জরুরী অর্স্থোর স য় জো োয়োম্মের প্রর্রুম্মদ্ধ উত্থোপ্রপে 
অপ্রভ্ম্মযোর্ প্রভ্ন্ন  োত্রো পোয়। েখনও ৭১ প্রসম্মে র্ক্তর্য প্রদোম্মনর জনয 
জো োয়োেম্মক মর্োেোম্মনোর আপ্রোণ মিষ্টো কম্মর র্যথধ হম্ময়প্রে। 

র্) আপ্র  ২০১১ সোম্মল  জপ্রলম্মস শুরোর সর্ধম্মশষ প্রকোশয অপ্রর্ম্মর্শম্মন প্রর্ষয়প্রট 
পুনরোয় উত্থোপন কপ্রর। দম্মলর মনেৃত্ব প্রদোম্মন এপ্রর্ম্ময় আসোর জনয নেুন 
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প্রজম্মের প্রপ্রে আপ্র  প্রর্ম্মশষ আহর্োন জোনোই। আ োর মসই প্রস্তোর্ শীষধ 
মনেৃরৃ্ম্মদর একোংম্মশর অর্ম্মহলোর প্রনকট পরোপ্রজে হয়। 

ঙ) ২০১৬ সোম্মলর ১৯  োিধ আপনোম্মক পোঠোম্মনো ১৯ পৃিোর প্রিপ্রঠম্মে ৭১ প্রসম্মে 
র্ক্তর্য প্রদোম্মনর জম্মনয আপ্র  পরো শধ প্রদম্ময়প্রেলো । েোম্মে পপ্ররর্প্রেধে প্রর্ে 
পপ্ররপ্রস্থপ্রের আম্মলোম্মক নেুন আপ্রেম্মক রোজনীপ্রে শুরু করোর আহর্োনও 
জোপ্রনম্ময়প্রেলো । 

ি) ২০১৬ সোম্মলর নম্মভ্ম্বর  োম্মস আপপ্রন আ ীর প্রনর্ধোপ্রিে হওয়োর অর্যর্প্রহে পর 
এ প্রর্ষম্ময় আ োর  েো ে িোওয়ো হম্ময়প্রেল। আপ্র  জোপ্রের কোম্মে ক্ষ ো িোওয়ো 
সংেোন্ত একপ্রট খসড়ো র্ক্তর্য পোপ্রঠম্ময়প্রেলো । প্রকন্তু মসপ্রট র্োস্তর্োয়ন করো 
হয়প্রন। 

ে) সর্ম্মশম্মষ, প্রিম্মসম্বম্মরর প্রনর্ধোিম্মনর পর জোনুয়োরী  োম্মস জো োয়োম্মের করণীয় 
সম্পম্মকধ আ োর  েো ে িোওয়ো হয়। আপ্র  যুদ্ধকোলীন জো োয়োম্মের ভূ্প্র কো 
সম্পম্মকধ দোয়-দোপ্রয়ত্ব গ্রহণ কম্মর ক্ষ ো িোওয়োর পরো শধ মদই। অনয মকোন 
প্রর্কল্প নো মপম্ময় র্ম্মলপ্রেলো , জো োয়োে প্রর্লুপ্ত কম্মর প্রদন। 

৬। প্রকন্তু অেযন্ত পপ্ররেোম্মপর প্রর্ষয় আ োর প্রেন দশম্মকর সকল প্রম্মিষ্টো র্যথধ হম্ময়ম্মে। 

৭। ৭১ প্রসম্মে গ্রহণম্মযোর্য র্ক্তর্য প্রদোম্মনর র্যথধেো এর্ং ক্ষ ো নো িোওয়োর দোয়ভ্োর 
আজ েোম্মদরও প্রনম্মে হম্মচ্ছ যোরো েখন এই প্রসদ্ধোম্মন্তর সোম্মথ জপ্রড়ে প্রেল নো, 
এ নপ্রক যোরো ৭১-এ জেগ্রহণও কম্মরপ্রন। অপ্রর্কন্তু, অনোর্ে প্রজে যোরো 
ভ্প্রর্ষযম্মে জো োয়োম্মের সোম্মথ জপ্রড়ে হম্মে পোম্মর মে ন সম্ভোর্নো য় র্যপ্রক্তম্মদরম্মকও 
এই দোয়ভ্োর র্হন করম্মে হম্মর্। এই ে োর্ে র্যথধেো জো োয়োেম্মক স্বোর্ীনেো 
প্রর্ম্মরোর্ী দল প্রহসোম্মর্ আখযোপ্রয়ে করোর মক্ষম্মত্র প্রর্োন প্রনয়ো ম্মকর ভূ্প্র কো পোলন 
করম্মে। ফম্মল জো োয়োে জনর্ণ, র্ণরোজনীপ্রে এর্ং মদশপ্রর্ ুখ দম্মল পপ্ররণে 
হম্ময়ম্মে।  

৮। প্রর্র্ে র্েরগুম্মলোম্মে  ুসপ্রল  প্রর্ম্মে অম্মনক পপ্ররর্েধন হম্ময়ম্মে। কম্ময়কপ্রট মদম্মশ 
ইসলো ী  ূলযম্মর্োম্মর্র প্রভ্প্রিম্মে র্প্রঠে  র্যপিী দলগুম্মলো সফলেো অজধন কম্মরম্মে। 
এই পপ্ররর্েধম্মনর র্োেোস যপ্রদও এখন পযধন্ত ১৭ মকোপ্রট  োনুম্মষর মদশ 
র্োংলোম্মদম্মশর র্োম্ময় লোম্মর্প্রন প্রকন্তু স য় এম্মসম্মে আ োম্মদর পূর্ধপুরুম্মষর দেপ্রর 
ইসলো ী রোম্মষ্ট্রর র্োরণোয় মকোম্মনো পপ্ররর্েধন আনো যোয় প্রকনো েো প্রনম্ময় নেুন 
প্রজম্মের র্ভ্ীরভ্োম্মর্ প্রিন্তো করোর। স্নোয়ু যুম্মদ্ধর অর্সোম্মনর পর র্হুপ্রদন 
একম্মকপ্রন্দ্রক প্রর্ের্যর্স্থো িোলু থোকম্মলও আ রো এখন আর্োর র্হুম্মকপ্রন্দ্রক 
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প্রর্ের্যর্স্থোর প্রদম্মক প্রফম্মর যোপ্রচ্ছ। এই নেুন র্োস্তর্েোয় নেুন প্রজেম্মক নেুন 
প্রিন্তো প্রনম্ময় সো ম্মন অগ্রসর হম্মে হম্মর্। 

৯। জো োয়োম্মে মযোর্দোন করোর পর আপ্র  প্রসদ্ধোন্ত প্রনম্ময়প্রেলো  প্রভ্ের মথম্মকই 
সংস্কোম্মরর মিষ্টো করর্। প্রর্র্ে ৩০ র্ের আপ্র  মসই মিষ্টোই কম্মরপ্রে। আপ্র  
কোঠোম্ম োর্ে সংস্কোর ও নোরীর কোযধকর অংশগ্রহম্মণর পম্মক্ষ প্রেলো । আ োর সংস্কোর 
প্রর্ষয়ক ভ্োর্নোগুম্মলো ম ৌপ্রখক ও প্রলপ্রখেভ্োম্মর্ দম্মলর সো ম্মন একোপ্রর্কর্োর 
উপস্থোপন কম্মরপ্রে। এ র্যোপোম্মর ক ম্মর্প্রশ সকম্মলই অর্প্রহে আম্মেন। ২০১৬ সোম্মল 
আপনোর কোম্মে মলখো প্রিপ্রঠম্মে আপ্র  অভ্যন্তরীণ সংস্কোম্মরর উপর সম্মর্ধোচ্চ গুরুত্ব 
প্রদম্ময়প্রে। অনযোনয  ুসপ্রল প্রর্োন মদশগুম্মলোর সংস্কোম্মরর উদোহরণ প্রদম্ময়প্রে। 
সর্ম্মশম্মষ প্রর্ে পপ্ররপ্রস্থপ্রে ও  ুসপ্রল  মদশগুম্মলোর উত্থোন পেম্মনর আম্মলোম্মক 
জো োয়োম্মের উম্মেশয, পপ্ররকল্পনো ও ক ধসূপ্রিম্মে আ ূল পপ্ররর্েধন আনোর আহর্োন 
জোপ্রনম্ময়প্রে। প্রপ্রের্োম্মরর নযোয় মকোন ইপ্রের্োিক সোড়ো পোইপ্রন। 

১০। র্োংলোম্মদম্মশর যুর্স োজ সম্মিেন, প্রশপ্রক্ষে এর্ং আম্মলোপ্রকে। েোরো িল োন প্রর্ে 
পপ্ররপ্রস্থপ্রে সম্পম্মকধ জ্ঞোে এর্ং জোেীয় ও আন্তজধোপ্রেক প্রর্ষম্ময় ওয়োপ্রকর্হোল। 
সম্মর্ধোপপ্রর েোরো মদশম্মপ্রপ্র ক এর্ং মদম্মশর পপ্ররর্েধম্মনর জনয প্রেযক্ষ ভূ্প্র কো রোখম্মে 
আগ্রহী ও সক্ষ । এই সম্মিেন যুর্স োম্মজর একপ্রট অংশ জো োয়োম্মের সোম্মথ 
থোকম্মলও রৃ্হির যুর্স োজম্মক মনেৃত্ব প্রদম্মে জো োয়োে সফলেো অজধন করম্মে 
পোম্মরপ্রন। 

১১। র্োংলোম্মদম্মশর র্ ধপ্রনরম্মপক্ষ সংপ্রর্র্োম্মনর আওেোয় ইসলো ী  ূলযম্মর্োম্মর্র প্রভ্প্রিম্মে 
একপ্রট র্ণেোপ্রিক দল র্ম্মড় মেোলো এখন স ম্ময়র দোপ্রর্। স ম্ময়র মস দোপ্রর্ অনুযোয়ী 
জো োয়োে প্রনম্মজম্মক এখন পযধন্ত সংস্কোর করম্মে পোম্মরপ্রন।  

১২। অেীম্মে আপ্র  অম্মনকর্োর পদেযোম্মর্র কথো প্রিন্তো কম্মরপ্রে। প্রকন্তু এই মভ্ম্মর্ 
প্রনম্মজম্মক প্রর্রে মরম্মখপ্রে ময, যপ্রদ আপ্র  অভ্যন্তরীণ সংস্কোর করম্মে পোপ্রর এর্ং 
৭১-এর ভূ্প্র কোর জনয জো োয়োে জোপ্রের কোম্মে ক্ষ ো িোয় েোহম্মল েো হম্মর্ 
একপ্রট ঐপ্রেহোপ্রসক অজধন। প্রকন্তু জোনুয়োপ্রর  োম্মস জো োয়োম্মের সর্ধম্মশষ পদম্মক্ষপ 
আ োম্মক হেোশ কম্মরম্মে। েোই পদেযোর্ করম্মে র্োর্য হলো । এখন মথম্মক 
আপ্র  প্রনজস্ব মপশোয় আত্মপ্রনম্ময়োর্ করম্মে িোই। মসই সোম্মথ নযোয়প্রর্িোম্মরর 
প্রভ্প্রিম্মে একপ্রট স ৃদ্ধশোলী ও দুনধীপ্রে ুক্ত র্োংলোম্মদশ র্ড়ম্মে আপ্র  সোর্য ে 
মিষ্টো করর্। 
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১৩। পপ্ররম্মশম্মষ জো োয়োে মথম্মক পদেযোম্মর্র পূর্ধ ুহূম্মেধ একপ্রট প্রর্ষয় র্লো আ োর 
দোপ্রয়ত্ব  ম্মন করপ্রে। র্ে দশ র্েম্মর জো োয়োে মনেৃরৃ্দ অম্মনক র্োে-প্রপ্রের্োে 
সহয কম্মরম্মেন। েো এখনও অর্যোহে। এপ্রট প্রশংসনীয় ময, এই কপ্রঠন ও দর্রী 
স ম্ময়ও র্যোপক কষ্ট এর্ং অসী  েযোর্ ও প্রেপ্রেক্ষোর  োর্যম্ম  জো োয়োে মনেৃরৃ্দ 
দম্মলর ঐকয র্জোয় মরম্মখম্মেন। দম্মলর প্রপ্রে েোম্মদর প্রনিো এর্ং একোগ্রেো 
অনস্বীকোযধ। 

আেোহ আ োম্মদর সহোয় মহোন। 

 

 

আপনোর প্রর্েস্ত 

 

র্যপ্ররস্টোর আবু্দর রোজ্জোক 
র্োরপ্রকং, এম্মসক্স 
যুক্তরোজয 

 

 



 

 

 

 

েসজবুর রহোন েন্জুর সচসি 
 

 

১. 

২১ নম্মভ্ম্বর ২০১৪ 

 

র্রোর্র 
আ ীর (ভ্োরপ্রোপ্ত) 
র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ী 

 

প্রর্ষয়: উদু্ভে পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে র্যপ্রক্তর্ে পযধম্মর্ক্ষণ,  েো ে ও পরো শধ। 

 

আসসোলো ু আলোইকু  ওয়ো রোহ োেুল্লাহ। 

আশো কপ্রর  হোন আেোহর রহ ম্মে সোপ্রর্ধকভ্োম্মর্ সুস্থ আম্মেন। 

 
* ২০১৯ িাকির ১৫ ম ব্রুয়াসর িোকি বযাসরস্টার আবু্দর রাজ্জাে জাোয়াত মথকে পদতযাি েকরন। 
এেইসদন সবকেকি বসহষ্কার েরা হয় দিসটর মেন্দ্রীয় ও ঢাো েহানির েজসিকশ শূরা িদিয েসজবুর 
রহোন েন্জুকে। সতসন সিকিন ইিিােী িাত্রসশসবকরর িাকবে মেন্দ্রীয় িভাপসত। আবু্দর রাজ্জাকের 
েকতা সতসনও জাোয়াকতর িংস্কার ও েুসক্তরু্দ্ধ ইিুযকত সবসভন্ন িেয় দিীয় অঙ্গকন েথা বকিকিন, দিসটর 
মনতৃবৃন্দকে সিসখতভাকব সচসি সদকয়কিন। িবযকশষ সচসিসট সতসন মদন বসহষ্কার হওয়ার দুসদন আকি। 
এিব সচসিকত দিসটর অভযন্তরীণ অবস্থাও  ুকট ওকিকি। এখাকন িংেসিত চারসট সচসির েসপ 
সনভযরকর্ািয িূত্র মথকে পাওয়া। 
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র্েধ োন কপ্রঠন পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে একজন শপম্মথর ক ধী এর্ং শুরো সদসয প্রহম্মসম্মর্ আ োর 
র্যপ্রক্তর্ে প্রকেু পযধম্মর্ক্ষণ,  েো ে এর্ং পরো শধ আপনোর কোম্মে উপস্থোপন করো 
র্ঠনেোপ্রিক কেধর্য  ম্মন কম্মর প্রর্নম্ময়র সোম্মথ উপস্থোপন করপ্রে। 

১) প্রর্েপ্রকধে আইপ্রসপ্রটর  োর্যম্ম  আ োম্মদর শ্রদ্ধোভ্োজন দোপ্রয়ত্বশীলম্মদর প্রর্িোপ্ররক 
হেযোোকণ্ডর ময আম্ময়োজন িলম্মে েোম্মে এ কথো পপ্ররস্কোর মর্োেো যোম্মচ্ছ ময সরকোর 
আ োম্মদরম্মক মনেৃত্বশূনয করোর বযাপোম্মর র্দ্ধপপ্ররকর। 

২) িল োন আম্মদোলন সংগ্রো  দ ম্মনর নোম্ম  আ োম্মদর সিতীয় ও তৃতীয় সোপ্ররর মনেোম্মদর 
প্রর্রুম্মদ্ধ প্র থযো  ো লো, মগ্রফেোর, প্রর োন্ড ইেযোপ্রদর  োর্যম্ম  এক র্রম্মনর দ র্ন্ধ-
ভ্ীপ্রেকর পপ্ররপ্রস্থপ্রে সৃপ্রষ্ট করো হম্ময়ম্মে। মগ্রফেোর হনপ্রন প্রকংর্ো  ো লো মনই এ রক  
দোপ্রয়ত্বশীল খুাঁকজ পোওয়ো দুষ্কর। ইম্মেো ম্মর্য প্রসপ্রট আ ীর ও প্রসপ্রটর সোম্মর্ক নোম্ময়ম্মর্ 
আ ীরম্মক ঠুনম্মকো  ো লোয় ৩-৬  োম্মসর কোরোদণ্ড মদয়ো হম্ময়ম্মে। অনযোনয  য়দোনী 
দোপ্রয়ত্বশীলর্ম্মণর  ো লো ট্রোয়োম্মল প্রনম্ময় েোম্মদরম্মকও দ্রুে প্রর্িোম্মরর সমু্মখীন করোর 
মিষ্টো িলম্মে। 

৩) সোরোম্মদম্মশ  োঠ পযধোম্ময় আ োম্মদর জনশপ্রক্ত ও শুভ্োকোঙ্ক্ষীর্ণ  োনপ্রসক এক উৎকিোয় 
প্রদনোপ্রেপোে করম্মেন। কোরও র্যপ্রক্তর্ে র্যর্সো, ক ধস্থল, প্রনজ পপ্ররর্োম্মরর সোম্মথ 
র্সর্োস প্রনম্মজর জনয েুাঁপ্রকপূণধ হম্ময় আম্মে দীর্ধপ্রদন মথম্মক। এ ে পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে িোকসর 
হোপ্ররম্ময় (আ োর েকতা)  োনম্মর্ের জীর্নযোপন করম্মেন এ ন সংখযোও মনহোম্ময়ে ক  
নয়। শহীদ পপ্ররর্োর েোড়োও আহে পেু এর্ং ক্ষপ্রেগ্রস্ত র্যপ্রক্ত-পপ্ররর্োম্মরর দীর্ধেোস 
েম্ম ই প্রলপ্রম্বে হম্মচ্ছ। 

৪) আলহো দুপ্রলেোহ, এে প্রকেুর পরও জনশপ্রক্ত ও শুভ্োকোঙ্খীম্মদর  োম্মে েযোর্, কুরর্োনী 
ও দর্ম্মযধর ময অপপ্ররসী  নজীর েো  হোন আেোহর এক অপরূপ  ম ম্মহরর্োনী। 
জনশপ্রক্ত হেোশ নয়, র্রং আেোহর সোহোম্মযয সহসোই ম র্ মকম্মট যোম্মর্ এই আশোয় 
উজ্জীপ্রর্ে। েম্মর্ জনশপ্রক্ত ও  োম্মঠর দোপ্রয়ত্বশীলম্মদর অম্মনক কথো আম্মে যো যথোযথ 
মফোরোম্ম  উনু্মক্ত আম্মলোিনোর  োর্যম্ম  নো শুনম্মল র্যোপক র্ীর্ে িিধোর পপ্ররম্মর্শ সৃপ্রষ্ট 
হম্মর্।  

৫) প্রকন্তু র্োস্তর্ কথো হকিা,  হোন আেোহর রহ ম্মে এই জোম্মল  সরকোর পপ্ররর্েধন এর্ং 
েদস্থম্মল একপ্রট (আ োম্মদর অনুকুল) সরকোর প্রপ্রেপ্রিে নো হওয়ো পযধন্ত আ োম্মদর 
রদ্ধোভ্োজন দোপ্রয়ত্বশীলর্ম্মণর  ুপ্রক্ত, প্রর্িোর প্রপ্রেয়ো রপ্রহেকরন এর্ং এসর্ 
হৃদয়প্রর্দোরক জুলু  হয়রোনী মথম্মক  ুপ্রক্তর মকোনও আপোে সম্ভোর্নো মনই। 

৬) র্েধ োন জুলু র্োজ অনর্র্ সরকোর পপ্ররর্েধম্মনর প্রর্োন পথ হকিা েীব্র আম্মদোলম্মন 
েোম্মদরম্মক পদেযোম্মর্ র্োর্য কম্মর একপ্রট সুদর প্রনর্ধোিম্মনর  োর্যম্ম  গ্রহণম্মযোর্য সরকোর 



 েসজবুর রহোন েন্জুর সচসি 

প্রপ্রেিো করো। ময সরকোর ময মোনও কোরম্মণ আ োম্মদর প্রপ্রে দরদী হম্মর্ এর্ং 
আ োম্মদর প্রপ্রে কৃে অনযোয় অপ্রর্িোর রপ্রহে করম্মর্। ফম্মল আ রো আর্োর স্বোভ্োপ্রর্ক 
েৎপরেোয় প্রফম্মর আসম্মে পোরর্।    

৭) প্রকন্তু র্েধ োন দস্বর সরকোর যপ্রদ সহসো প্রর্দোয় নো হয় প্রকংর্ো আম্মদোলন েোড়ো অনয 
মোনও পিোয় যপ্রদ এই সরকোম্মরর পেন হয় এর্ং মসম্মক্ষম্মত্র অনয মকোনও পক্ষ র্ো 
শপ্রক্ত রোষ্ট্রক্ষ েোয় আসীন হয়, েোহম্মল আ োম্মদর র্েধ োন কপ্রঠন পপ্ররপ্রস্থপ্রে আরও 
দীর্ধোপ্রয়ে হম্মর্ এর্ং েো নেুন এক র্রম্মনর অপ্রনিয়েো আ োম্মদর জনয মিম্মক আনম্মে 
পোম্মর। 

এ েোর্স্থোয় আ োর কু্ষর প্রর্ম্মর্িনোয়  ম্মন করসি, আ োম্মদর সো ম্মন প্রেনপ্রট সম্ভোর্নো 
উপপ্রস্থে: 

ক) সম্ভোর্নো (উি ): 

েীব্র র্ণ-আম্মদোলন সৃপ্রষ্ট কম্মর এই সরকোরম্মক পদেযোম্মর্ র্োর্য করো এর্ং মজোম্মটর 
প্রভ্প্রিম্মে আম্মদোলন, প্রনর্ধোিন কম্মর একপ্রট সহম্মযোর্ী  ম্মনোভ্োম্মর্র সরকোর প্রপ্রেপ্রিে 
করো। প্রকন্তু প্রশ্ন হকিা প্রর্এনপ্রপর সোম্মথ এখন জো োয়োম্মের ময  োনপ্রসক দূরত্ব, 
আ োম্মদর  োঠ পযধোম্ময়র ক ধীম্মদর প্রর্এনপ্রপর র্যোপোম্মর ময মনপ্রের্োিক  ম্মনোভ্োর্ 
এর্ং কোযধকর র্ণ-আম্মদোলন র্ম্মড় েুলম্মে প্রর্এনপ্রপর ময র্যথধেো েোম্মে কোসিত 
আম্মদোলন র্ম্মড় মেোলোর প্রর্ষয়প্রট র্ড় একপ্রট িযোম্মলঞ্জ। েোেোড়ো সরকোম্মরর 
“যুদ্ধোপরোম্মর্র প্রর্িোর কোিধ” এই যুক্ত আম্মদোলম্মন র্োর র্োর র্োাঁর্োর সৃপ্রষ্ট কম্মরম্মে। 
এটো জো োয়োে এর্ং প্রর্এনপ্রপ মযৌথভ্োম্মর্ অনুর্োর্ন কম্মর এর ম োকোপ্রর্লো মকৌশল 
প্রঠক নো করম্মল আর্োরও েো আম্মদোলনম্মক ক্ষপ্রেগ্রস্ত করম্মর্।        

খ) সম্ভোর্নো ( র্য ): 

প্রর্এনপ্রপ-জো োয়োে ২০ দলীয় মজোম্মটর র্যথধেোয় অনয মকোন পক্ষ প্রভ্ন্ন মকোনও 
পিোয় এই সরকোরম্মক হপ্রটম্ময় ক্ষ েো দখল করম্মে পোম্মর। মদম্মশ জরুরী পপ্ররপ্রস্থপ্রে 
প্রর্রোজ করম্মে পোম্মর এর্ং মসটো জো োয়োম্মের জনয সহসো মকোনও ভাকিা ফল 
আনম্মেও পোম্মর, নোও আনম্মে পোম্মর। েম্মর্ জো োয়োে মযম্মহেু প্রোসোদ রোজনীপ্রে 
এর্ং প্রর্ম্মদশী দুপ্রেয়োলীম্মে প্রসদ্ধহস্ত নয়, েোই এটো আম্মখম্মর জো োয়োম্মের জনয 
ভাকিা নো হওয়োরই সম্ভোর্নো মর্সশ। 

র্) সম্ভোর্নো (অর্ ): 

এর র্োইম্মর ময সম্ভোর্নো থোম্মক েো হম্মচ্ছ আওয়ো ীলীম্মর্র ক্ষ েো আরও প্রলপ্রম্বে 
হওয়ো। মসম্মক্ষম্মত্র জুলু  প্রনপীড়ম্মনর  োত্রো আরও ির ভ্োম্মর্ রৃ্প্রদ্ধ পোওয়ো, জো োয়োে 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

মনেোম্মদর এম্মকর পর এক ফোাঁপ্রস মদয়ো, জো োয়োেম্মক প্রনপ্রষদ্ধ কম্মর এর উপর 
প্র শরীয় পদ্ধপ্রে প্রম্ময়োর্ করো ইেযোপ্রদ। এর র্োইম্মর প্রর্এনপ্রপম্মক প্রর্ভ্ক্ত করোর 
মিষ্টো,  জো োয়োেম্মক িোপ প্রম্ময়োর্ কম্মর প্রনর্ধোিম্মন মনওয়োর মিষ্টো ইেযোপ্রদর  োর্যম্ম  
 র্যর্েধী প্রনর্ধোিন মদয়োর সম্ভোর্নোও উপ্রড়ম্ময় মদয়ো যোয় নো। 

উদু্ভে সম্ভোর্য পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে জো োয়োে েী করম্মে র্ো ভ্োর্ম্মে? কীভ্োম্মর্ সো ম্মনর প্রদম্মক 
আ রো পথ িলর্? প্রর্শোল এই জনশপ্রক্ত এর্ং সংর্ঠম্মনর আ োনে আজ ময পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে 
উপনীে েোম্মে আ ম্মদর ক ধম্মকৌশল র্ো পপ্ররকল্পনো কী? এসর্ প্রনম্ময় একজন কু্ষর ক ধী 
প্রহম্মসম্মর্ আপ্র  প্রিপ্রন্তে। প্রর্রূপ পপ্ররপ্রস্থপ্রের কোরম্মণ এখন আ োম্মদর শুরো কোযধকর নয়। 
র্ঠনন্তোপ্রিকভ্োম্মর্ পুম্মরো পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে ক ধপ্রণোলী প্রনর্ধোরণ প্রনর্ধোহী এর্ং ক ধপপ্ররষকদর উপর 
নযোস্ত। প্রকন্তু দুভ্ধোর্যর্শে প্রনর্ধোহী এর্ং ক ধপপ্ররষম্মদর একপ্রট উম্মেখম্মযোর্য অংশ কোরোর্োম্মর 
অন্তরীণ। েোই র্যপ্রক্তিতভ্োম্মর্ আ োর ময  েো ে ও পরো শধ েো আপ্র  নীপ্রেপ্রনর্ধোরণী 
মফোরোম্ম  আপনোর  োর্যম্ম  মপশ করম্মে িোই। 

পরো শধ (১) – র্েধ োন এর্ং সম্ভোর্য পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে আ োম্মদর করণীয় প্রসম্মে মযভ্োম্মর্ই 
মহোক ক ধপপ্ররষদ ও শুরোর সদসযম্মদর  েো ে এর্ং পরো শধ (র্যপ্রক্তর্েভ্োম্মর্ মহোক অথর্ো 
মেোট মেোট গ্রুম্মপ মহোক) মনয়ো প্রম্ময়োজন। 

পরো শধ (২) – শুরু্ একপ্রট সম্ভোর্নোম্মক প্রিন্তোয় নো মরম্মখ সম্ভোর্য অনযোনয পপ্ররপ্রস্থপ্রে িংর্সটত 
হম্মল কীভ্োম্মর্ ম োকোপ্রর্লো করো হম্মর্ েো প্রনম্ময় পূর্ধ পপ্ররকল্পনো মনয়ো প্রম্ময়োজন। 

পরো শধ (৩) – আ োম্মদর মনেোম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ পপ্ররিোপ্রলে অনযোয় প্রর্িোর, এম্মক মকন্দ্র কম্মর 
প্রর্এনপ্রপর সোম্মথ  োনপ্রসক দূরত্ব এর্ং আম্মদোলন ক্ষপ্রেগ্রস্ত হওয়ো এই প্রর্ষয়প্রটম্মক গুরুম্মত্বর 
সোম্মথ প্রনম্ময় ক ধম্মকৌশল প্রনর্ধোরণ করো প্রম্ময়োজন। প্রর্এনপ্রপর প্রনর্ধোহী কপ্র প্রটর সোম্মথ প্রর্ষয়প্রট 
প্রনম্ময় মখোলোম্ম লো আম্মলোিনো হওয়ো দরকোর। এ র্যোপোরপ্রট েোাঁরো অনুর্োর্ন কম্মর প্রক নো, 
েোম্মদর  েো ে েী ইতযাসদ জোনো প্রম্ময়োজন। 

পরো শধ (৪) – জো োয়োেম্মক প্রনপ্রষদ্ধ করোর ময প্রপ্রেয়ো এর্ং এ র্যোপোম্মর প্র প্রিয়োয় ময 
প্রর্রূপ প্রিোরণো েোর মপ্রপ্রক্ষম্মে  য়দোম্মনর  ম্মনোভ্োর্ প্রনরম্মপক্ষভ্োম্মর্ জোনো প্রম্ময়োজন। এ 
র্যোপোম্মর সোর্োরণ  োনুষ,  র্যপিী রু্প্রদ্ধজীবী, এ নপ্রক আ োম্মদর জনশপ্রক্ত-
শুভ্োোিীকদরও  েো ে জোনো মযম্মে পোম্মর। 

পরো শধ (৫) – জো োয়োে প্রনপ্রষম্মদ্ধর র্যোপোম্মর সরকোর িূড়োন্ত পদম্মক্ষপ মনয়োর আম্মর্ই 
আ োম্মদর ক ধপিো ও পপ্ররকল্পনো প্রনর্ধোরণ করো প্রম্ময়োজন। জনশপ্রক্ত এর্ং সম্পদ রক্ষোয় 
পযধোপ্ত প্রিন্তোর সুম্মযোর্ পোওয়োর পরও আ রো যপ্রদ র্টনো র্ম্মট যোওয়োর জনয অম্মপক্ষো কপ্রর, 
েোহম্মল আপ্র   ম্মন কপ্রর েো হম্মর্ সুন্নোম্মের মখলোপ এর্ং দুভ্ধোর্যজনক।    
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পরো শধ (৬) – র্েধ োন পপ্ররপ্রস্থপ্রে  ুকোপ্রর্লোয় খুর্ অল্প সংখযক দোপ্রয়ত্বশীল ভ্োইম্মদর উপর 
পুম্মরো িোপ পড়ম্মে র্ম্মল আ োর  ম্মন হম্মচ্ছ। অপ্রর্কের কলযোণ ও র্রকম্মের জনয মদম্মশর 
সর্ধস্তম্মরর দোপ্রয়ত্বশীলম্মদর প্রসদ্ধোন্ত গ্রহণ ও র্োস্তর্োয়ন প্রপ্রেয়োয় আরও সমৃ্পক্ত করো 
প্রম্ময়োজন। শুরু্ োত্র স্বল্প সংখযক দোপ্রয়ত্বশীলম্মদর পরো ম্মশধ সংর্ঠম্মনর অপ্রে ম ৌপ্রলক 
প্রর্ষয়য়োপ্রদ দীর্ধস য় র্ম্মর পপ্ররিোপ্রলে হওয়ো কলযোণকর নয় র্ম্মল আপ্র   ম্মন কপ্রর।    

পরো শধ (৭) – সোপ্রর্ধক পপ্ররপ্রস্থপ্রেম্মে সরকোর মযভ্োম্মর্ আ োম্মদরম্মক মনেৃত্বশূনয করম্মে 
িোম্মচ্ছ মস মপ্রপ্রক্ষম্মে আ োম্মদর দীর্ধম্ম য়োদী মনেৃত্ব র্ঠম্মনর পপ্ররকল্পনো হোম্মে মনয়ো 
প্রম্ময়োজন। 

অেযন্ত সপ্রর্নম্ময় জোনোপ্রচ্ছ ময একজন শুরো সদসয প্রহম্মসম্মর্ প্রনঃসংম্মকোম্মি  ে প্রকোম্মশর 
দোপ্রয়ত্বোনুভু্প্রে মথম্মকই আপ্র  আপনোর  োর্যম্ম  এ প্রর্ষয়গুম্মলো উপস্থোপন করপ্রে। জ্ঞোন র্ো 
েথযর্ে সী োর্দ্ধেোর কোরম্মণ আ োর মকোনও পযধম্মর্ক্ষণ,  েো ে র্ো পরো শধ যপ্রদ ভু্ল 
হয় েো আশো কপ্রর ক্ষ োসুদর দৃপ্রষ্টম্মে মদখম্মর্ন। 

 হোন আেোহ এক কপ্রঠন স ম্ময় িীম্মনর প্রজম্মোদোপ্রর আ োম্মদর উপর অপধণ কম্মরম্মেন। 
প্রেপ্রন যোম্মে হক এর্ং যথোথধেোর সোম্মথ মস দোপ্রয়ত্ব আঞ্জো  মদয়োর েোওপ্রফক মদন।  আ ীন। 

 

 ো’আসসোলো । 
 
 প্রজরু্র রহ োন  ন্জু, 
সদসয, মকন্দ্রীয়  জপ্রলশ-ই-শূরো।  

 

 

  



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

২. 

১৬ নম্মভ্ম্বর, ২০১৫ ঈসোয়ী 

-------------------------- 

র্রোর্র 
আ ীর (ভ্োরপ্রোপ্ত) 
র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ী। 

 
 োর্য : মসম্মেটোপ্রর মজনোম্মরল (ভ্োরপ্রোপ্ত)। 

 
প্রর্ষয়: েদন্তপূর্ধক সোংর্ঠপ্রনক শৃঙ্খলো ভ্ে, িপ্ররত্রহনন, অপপ্রিোর, সোংর্ঠপ্রনক পদ ও 
ক্ষ েোর অপর্যর্হোর এর্ং সংর্ঠম্মনর অভ্যন্তম্মর গ্রুপ্রপং সৃপ্রষ্টর প্রর্ষম্ময় র্যর্স্থো গ্রহণ প্রসম্মে। 

 
জনোর্, 

আিিালো ু আলোইকু  ওয়ো রোহ োেুেোহ। 

আশো কপ্রর  হোন আেোহর রহ ম্মে সোপ্রর্ধক সুস্থেোর সোম্মথ কপ্রঠন স ম্ময় িীম্মনর এক 
 হোন প্রজম্মোদোরী পোলন করম্মেন। রোহ োনুর রোহীম্ম র কোম্মে আপনোর সর্ধোেীণ কলযোণ 
প্রোথধনো পূর্ধক প্রনম্মম্নোক্ত প্রর্ম্মশষ প্রর্ষয় অর্প্রহেকরণ ও প্রম্ময়োজনীয় র্যর্স্থো গ্রহম্মণর জনয 
উপস্থোপন করপ্রে। 

১) আপ্র   প্রজরু্র রহ োন  ন্জু র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ীর র্োইয়োের্দ্ধ একজন 
সদসয (রুকন)। দীর্ধপ্রদন হকত র্েধ োন পযধন্ত আপ্র  ঢোকো  হোনর্রী শোখো ও মকন্দ্রীয় 
 জপ্রলম্মশ শূরোর সদসয প্রহম্মসম্মর্ দোপ্রয়ত্ব পোলন করপ্রে। 

২) র্ে ১২ অম্মক্টোর্র ২০১৫ েোপ্ররম্মখ আপ্র  ঢোকো  হোনর্রী শোখোর দুইজন সদসয (রুকন) 
দোপ্রয়ত্বশীল  োরফে জোনম্মে পোপ্রর ময, সংর্ঠম্মনর আইনজীর্ী থোনো শোখোর টী  দর্ঠক 
ও রুকন দর্ঠম্মক যথোেম্ম  মকন্দ্রীয় শূরো সদসয এিম্মভ্োম্মকট  প্রশউল আল  ও 
 হোনর্রী শোখোর শূরো সদসয আইনজীর্ী প্রর্ভ্োম্মর্র দোপ্রয়ত্বশীল এিম্মভ্োম্মকট কো োল 
উপ্রেন আ োর নো  উম্মেখপূর্ধক আ োর সম্পম্মকধ প্রর্প্রভ্ন্ন প্রর্ভ্রোপ্রন্ত ূলক েথয ও 
অপ্রভ্ম্মযোর্ উপস্থোপন কম্মরন। আপ্র  সংর্ঠম্মনর আরও প্রকেু ভ্োইম্মক সোম্মথ প্রনম্ময় 
প্রভ্ন্ন ে ও প্রিন্তোর প্রিোর, আলোদো জ্ঞোন িিধো ও দর্ঠম্মকর  োর্যম্ম  পৃথক গ্রুপ সৃপ্রষ্টর 
মিষ্টো করপ্রে  ম্ম ধ েোরো অপর্োদ আম্মরোপ কম্মরন। মকন্দ্র ও  হোনর্রী শোখোর 
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প্রনম্মদধশেম্ম  আপ্রদষ্ট হম্ময় েোরো আ োর প্রর্ষম্ময় সেকধ থোকোর জনয উপপ্রস্থে সকলম্মক 
হুপ্রশয়োর কম্মরন এর্ং জনশপ্রক্তর প্রনকট মকৌশল ও মর্োপনীয়েোর  োর্যম্ম  েো মপৌঁম্মে 
মদয়োর আহর্োন জোনোন। 

৩) একইপ্রদন মফসরু্ম্মকর ইনর্ম্মক্স একজন থোনো দোপ্রয়ত্বশীল  োরফে আপ্র  জোনম্মে পোপ্রর 
ঢোকো  হোনর্রী শোখোর কলোর্োর্োন ও প্রনউ োম্মকধট থোনোর মযৌথ দোপ্রয়ত্বশীল দর্ঠম্মক 
থোনো আ ীর জনোর্  োওলোনো ম োশোরধফ মহোম্মসন ও অযযাপক প্রসরোজুল কপ্রর  
 োপ্রনম্মকর উপপ্রস্থপ্রেম্মে  হোনর্রী শোখোর সহকোরী মসম্মেটোপ্রর ও মকন্দ্রীয় শূরো সদিয 
 ন্জুরুল ইসলো  ভূাঁইয়ো আ োর নো  উম্মেখপূর্ধক আ োর প্রর্রুম্মদ্ধ একই রক  কুৎসো 
রটনো ও অপর্োদ আম্মরোপ কম্মর প্রনম্মদধশনো প্রদোন কম্মরন। এখোম্মনও প্রেপ্রন এ প্রনম্মদধশনো 
মকন্দ্র ও  হোনর্র সংর্ঠম্মনর পক্ষ মথম্মক জোনোম্মনো হম্মচ্ছ  ম্ম ধ অর্প্রহে কম্মরন। 

৪) আপপ্রন জোম্মনন মর্ আপ্র  এ আম্মদোলম্মনর শোরীরীকভ্োম্মর্ প্রিরস্থোয়ী ক্ষপ্রেগ্রস্ত ও অসুস্থ 
একজন ক ধী। র্েধ োন সরকোম্মরর অনযোয় অপ্রর্িোম্মরর প্রশকোর হম্ময় দীর্ধ প্রোয় ৩ র্ের 
যোর্ৎ মর্কোরত্ব  োথোয় প্রনম্ময় জীর্ন সংগ্রোম্ম  রে আপ্রে। েথোসপ প্রর্র্ে  োসোপ্রর্ক কোল 
যোর্ৎ ষড়যি ূলক প্র থযা  ো লোয় আ োম্মক মফরোর জীর্ন যোপন করম্মে হম্মচ্ছ। সংর্ে 
কোরম্মণ আ োর মফোন র্ন্ধ। আ োর প্রর্রুম্মদ্ধ িপ্ররত্র হননকোরী ময কথো রটোম্মনো হম্মচ্ছ 
আপ্র  েোর সপ্রঠক কোরণ ও সেযোসেয যোিোই করম্মে পোরপ্রে নো। প্রপ্রেপ্রদনই সো োপ্রজক 
মযোর্োম্মযোর্  োর্ম্ম  অম্মনম্মক এ প্রর্ষম্ময় আ োর অর্স্থোন ও  ে জোনম্মে িোম্মচ্ছ। প্রর্ষয়প্রট 
প্রনম্ময় আপ্র  প্রর্প্রস্মে ও  োনপ্রসকভ্োম্মর্   ধোহে-প্রর্পযধস্ত। 

৫) আপনোর অর্র্প্রের জনয জোনোপ্রচ্ছ ময র্ে কম্ময়কপ্রদন পূম্মর্ধ ঢোকো  হোনর্র আ ীর ও 
মকন্দ্রীয় প্রনর্ধোহী কপ্র প্রটর সদসয রপ্রফকুল ইসলো  খোন আ োম্মক র্যপ্রক্তর্ে সোক্ষোম্মের 
জনয িোম্মকন। কথো প্রসম্মে নোনো প্রর্ষম্ময় আপ্র  র্েধ োন দোপ্রয়ত্বশীলম্মদর প্রকেু নীপ্রের্ে 
প্রর্ষম্ময় প্রসদ্ধোন্তহীনেোর জনয প্রর্নম্ময়র সোম্মথ েোাঁম্মক দৃপ্রষ্ট আকষধণ কপ্রর। স ম্ময়োপ্রিে 
সপ্রঠক প্রসদ্ধোম্মন্তর অভ্োম্মর্ সংর্ঠন ও এর জনশপ্রক্ত অপপ্ররসী  ক্ষপ্রেগ্রস্তেোর সমু্মক্ষীন 
হম্মচ্ছ এর্ং এম্মে হেোশোর প্রর্স্তোর র্টম্মে র্ম্মল েোাঁম্মক জোনোই। প্রেপ্রন আ োর  েো ম্মে 
প্রকেুটো রুষ্ট হম্মল আপ্র  প্রর্নীে ভ্োম্মর্ এটো আ োর র্যপ্রক্তর্ে অপ্রভ্ ে, অেএর্ 
প্রনঃসংম্মকোম্মি  ে প্রকোম্মশর অপ্রর্কোম্মর র্লপ্রে র্লোয় প্রেপ্রন শোন্ত হন। প্রেপ্রন সম্প্রপ্রে 
 হোনর্র ক ধপপ্ররষদ সদসয জোপ্রহদুর রহ োম্মনর মগ্রফেোর, েোাঁম্মক জপ্রড়ম্ময় আ োর 
প্রর্রুম্মদ্ধও  ো লো দোম্ময়র এর্ং এিম্মভ্োম্মকট প্রশপ্রশর  প্রনম্মরর গুম্মলন  ুভ্ম্ম ে সম্পপ্রকধে 
ম ম্মসজ প্রনম্ময় প্রর্প্রভ্ন্ন প্রর্ষয় জোনম্মে িোন। আপ্র  এ সকল প্রর্ষম্ময় যেটুকু জোপ্রন েো 
েোাঁম্মক অর্প্রহে কপ্রর। প্রেপ্রন আ োম্মক আ োর মকোন অসোংর্ঠপ্রনক আিরণ র্ো 
শৃঙ্খলোজপ্রনে স সযো প্রনম্ময় রু্ণধোক্ষম্মরও দৃপ্রষ্ট আকষধণ কম্মরনপ্রন। র্রং আ োর 
 েো েম্মক গুরুত্বপূণধ অপ্রভ্প্রহে কম্মর যথোশীঘ্র সম্ভর্ দ্রুে স ম্ময় আ োর সোম্মথ পুনরোয় 
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প্র প্রলে হওয়োর আশো মপোষণ কম্মরন। েোাঁর সোম্মথ সোক্ষোম্মের ২-৩ প্রদম্মনর  োথোয়  েোাঁর 
প্রনম্মদধশনোয় আ োর প্রর্রুম্মদ্ধ এে জর্নয প্র থযো ও িপ্ররত্রহননকোরী অপর্োদ রটোম্মনো 
সম্ভর্ েো আপ্র  প্রর্েোস করম্মে পোরপ্রে নো। 

৬) জো োয়োে একপ্রট প্রনয় েোপ্রিক সংর্ঠন। আপ্র   ম্মন কপ্রর এর র্ঠনেি ও প্রনয় শৃঙ্খলো 
আ োম্মদর জনয আ োনে। আ রো মকউ প্রনয়ম্ম র ঊকধ্বয নই। কোরও যপ্রদ মকোন ত্রুপ্রট-
প্রর্চুযপ্রে পপ্ররলপ্রক্ষে হয় েোহম্মল প্রনয়  অনুযোয়ী েোম্মক সংম্মশোর্ম্মনর র্ো েোর প্রর্রুম্মদ্ধ 
র্যর্স্থো গ্রহম্মণর প্রর্প্রর্র্দ্ধ প্রনয়  রম্ময়ম্মে। আ োর প্রর্রুম্মদ্ধ ময অপর্োদ, অপপ্রিোর ও 
িপ্ররত্রহননকোরী কুৎসো রটোম্মনো হম্ময়ম্মে েো সমূ্পণধ পপ্ররকপ্রল্পে র্ম্মল আ োর র্োরণা। 
এর  োর্যম্ম  সংর্ঠম্মনর মকন্দ্রীয় পযধোম্ময়র পদস্থ র্যপ্রক্তর্ণ ির ভ্োম্মর্ শৃঙ্খলো ভ্ে 
কম্মরম্মেন। ক্ষ েো ও পদ র্যর্হোর কম্মর আ োর প্রর্রুম্মদ্ধ জনশপ্রক্তর  োম্মে প্র থযো র্োরণা 
ও রৃ্ণো উম্মস্ক প্রদম্ময়ম্মেন, যো আ োর সম্মোন এর্ং জীর্ম্মনর প্রনরোপিোর জনয হু প্রক 
স্বরূপ। েোম্মদর এই ভু্ল প্রনম্মদধশনোর কোরম্মণ সংর্ঠম্মনর  োম্মে ভু্ল মর্োেোরু্প্রে, গ্রুপ্রপং, 
এ নপ্রক সংর্ঠন সম্পম্মকধ জনশপ্রক্তর  োম্মে প্রর্রূপ র্োরণো ও হেোশো জে প্রনম্মে পোম্মর। 

অেএর্, এেদ প্রর্ষম্ময় যথোযথ েদন্তপূর্ধক উপ্রেপ্রখে দোয়ী র্যপ্রক্তর্ম্মণর প্রর্রুম্মদ্ধ 
র্ঠনেোপ্রিক প্রর্র্োন অনুযোয়ী প্রম্ময়োজনীয় র্যর্স্থো গ্রহণ কম্মর সংর্ঠম্মনর শৃঙ্খলো ও আ োনে 
রক্ষোয় আপনোর দৃঢ় পদম্মক্ষপ কো নো করপ্রে। 

 হোন আেোহ আ োম্মদর সোহোযয করুন, আ ীন। 

 
প্রনম্মর্দক 

 
 প্রজরু্র রহ োন  ন্জু 
 জপ্রলম্মশ শূরোর সদসয, ঢোকো  হোনর্রী 
ও 
সদসয, মকন্দ্রীয়  জপ্রলম্মশ শূরো 
র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ী 

 
অনুপ্রলপ্রপ অর্র্প্রের জনয (আ ীম্মর জো োয়োম্মের অনু প্রে সোম্মপম্মক্ষ): 
১) সদসযরৃ্দ, মকন্দ্রীয় প্রনর্ধোহী পপ্ররষদ। 
২) সদসযরৃ্দ, মকন্দ্রীয় ক ধপপ্ররষদ। 

  



 েসজবুর রহোন েন্জুর সচসি 

৩. 

২২ প্রিম্মসম্বর ২০১৫ ঈসোয়ী। 
-------------------------- 

সম্মোপ্রনে আ ীম্মর জো োয়োে, 
র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ী। 
 

আিলো ু আলোইকু  ওয়ো রোহ োেুেোহ। 

আশো কপ্রর  হোন আেোহর রহ ম্মে ভ্োম্মলো এর্ং সুস্থ আম্মেন। 

র্ে ১৮/১২/২০১৫ ইং শুের্োর সন্ধযো ৭টোয় ঢোকো  হোনর্র আ ীর  ুহেোরো  রপ্রফকুল 
ইসলো  খোন,  হোনর্র নোম্ময়ম্মর্ আ ীর  োওলোনো আবু্দল হোপ্রল ,  হোনর্র মসম্মেটোপ্রর 
নুরুল ইসলো  রু্লরু্ল এর্ং  হোনর্র এপ্রসম্মস্টে মসম্মেটোসর  ুহোম্মদ মসপ্রল  উপ্রেম্মনর 
সোম্মথ আ োর এক মযৌথ সোক্ষোৎ (গ্রুপ কেোক্ট) অনুপ্রিে হয়। 

আপপ্রন জোম্মনন ময র্ে ১৬ নম্মভ্ম্বর ২০১৫ ঈসোয়ী েোপ্ররম্মখ ভ্োরপ্রোপ্ত মসম্মেটোসর 
মজনাকরকির  োর্যম্ম  আপ্র  আপনোর র্রোর্ম্মর  হোনর্র আ ীর ও  হোনর্র সংর্ঠন কেৃধক 
আ োর প্রর্রুম্মদ্ধ প্র থযো অপপ্রিোর, শৃঙ্খলো ভ্ে, িপ্ররত্রহনন, সোংর্ঠপ্রনক পদ ও ক্ষ েোর 
অপর্যর্হোর এর্ং সংর্ঠম্মনর অভ্যন্তম্মর গ্রুপ্রপং সৃপ্রষ্টর প্রর্ষম্ময় েদন্তপূর্ধক সোংর্ঠপ্রনক র্যর্স্থো 
গ্রহম্মণর অনুম্মরোর্ জোপ্রনম্ময় একপ্রট আম্মর্দন কপ্রর। েোরই পপ্ররম্মপ্রপ্রক্ষম্মে আপপ্রন এর্ং 
ভ্োরপ্রোপ্ত মসম্মেটোপ্রর মজনোম্মরল আ োম্মক  হোনর্র আেীকরর সোম্মথ সোক্ষোৎ কম্মর কথো ও 
ম োহোসোফো করম্মে র্ম্মলন।  ূলে আপনোম্মদর উপম্মদশ অনুযোয়ী দীর্ধস য় মিষ্টোর পর 
 ুহেোরো   হোনর্রী আ ীর আ োম্মক গ্রুপ কেোম্মক্টর জনয র্ে ১৮/১২/২০১৫ ইং 
শুের্োর সন্ধযো ৭টোয় স য় মদন। উক্ত গ্রুপ কেোম্মক্ট প্রেনজন গুরুত্বপূণধ দোপ্রয়ত্বশীকির 
(নোম্ময়ম্মর্ আ ীর, মসম্মেটোসর, এপ্রসম্মস্টে মসম্মেটোসর) উপপ্রস্থপ্রেম্মে  হোনর্র আ ীম্মরর 
সোম্মথ আ োর যো আলোপ হম্ময়ম্মে েো আপনোর সদয় অর্র্প্রের জনয প্রনম্মম্ন েুম্মল র্রপ্রে: 

১) আম্মলোিনোর শুরুম্মে আপ্র  আ োর প্রেনপ্রট প্রলপ্রখে র্ক্তর্য দোপ্রয়ত্বশীলর্ম্মণর হোম্মে হস্তোন্তর 
কপ্রর এর্ং প্রেনপ্রট র্ক্তর্য হুর্হু পোঠ কম্মর শুনোই। 

২) প্রলপ্রখে র্ক্তম্মর্য আপ্র  েোাঁম্মদরম্মক সপ্রর্নম্ময় জোনোই ময, আপ্র  র্েধ োম্মন সংর্ঠম্মনর মকোন 
শোখো, প্রর্ভ্োর্ র্ো ইউপ্রনট মকোন পযধোম্ময়রই দোপ্রয়ম্মত্ব প্রনম্ময়োপ্রজে মনই, আ োর অর্ীম্মন 
মকোন জনশপ্রক্ত মনই। ফম্মল আ োর পম্মক্ষ সংর্ঠম্মনর কলযোণ, অকলযোণ, উন্নয়ন, 
প্রর্ভ্প্রক্ত র্ো পযধোম্মলোিনো ূলক মকোন সভ্ো ও দর্ঠক আহর্োন করো সম্ভর্ নয়। আ োর 
মস অপ্রর্কোর র্ো কেৃধত্বও মনই। এ র্রম্মনর মকোন দর্ঠক িোকোর র্ো েোম্মে অংশ মনয়োর 
মকোন প্রশ্নই উম্মঠ নো। 
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৩) র্যপ্রক্তর্েভ্োম্মর্ একজন প্র প্রিয়ো ক ধী প্রহম্মসম্মর্ আপ্র  স োম্মজর প্রর্প্রভ্ন্ন মশ্রণী-মপশোর 
মলোকম্মদর সোম্মথ ম লোম্ম শো কপ্রর। মসই সূম্মত্র আপ্র  মর্শ প্রকেু সো োপ্রজক-সোংসৃ্কপ্রেক 
সংর্ঠন, এনপ্রজও, র্ম্মর্ষণো ূলক প্রপ্রেিোন, মপশোজীবী ইউপ্রনয়ন,  োনপ্রর্ক সংস্থো, 
সপ্র প্রে ও র্যর্সোপ্রয়ক উম্মদযোম্মর্র সোম্মথ সমৃ্পক্ত। মসসর্ সংস্থোর প্রর্প্রভ্ন্ন সভ্ো, দর্ঠক, 
অনুিোম্মন আপ্র  প্রোয়ই অংশগ্রহণ কপ্রর। মকোথোও মকোথোও র্ক্তর্য রোখোরও সুম্মযোর্ হয়। 
এ সকল আথধ-সো োপ্রজক সংস্থোর প্রর্প্রর্, র্ঠনেি প্রণয়ম্মনও আপ্র  ভূ্প্র কো রোপ্রখ। আপ্র  
 ম্মন কপ্রর, এ সকল সংস্থোর কোযধেম্ম  অংশগ্রহণ র্ো সভ্োয় ভূ্প্র কো রোখোর জনয আপ্র  
কোরও অনু প্রে গ্রহম্মণ র্োর্য নই এর্ং এটো আ োর সোংর্ঠপ্রনক দোপ্রয়ত্ব ও ভূ্প্র কোর 
সোম্মথও সোংর্প্রষধক নয়, র্রং অনুকূল। েথোসপ আ োর এ জোেীয় স োজ 
সম্মিেনেো ূলক কোম্মজ সংর্ঠন সর্স য় আ োম্মক উৎসোহ প্রদোন কম্মরম্মে, যোর জনয 
আপ্র  অনুপ্রোপ্রণে ও কৃেজ্ঞ। 

৪) আপ্র  েোম্মদরম্মক জোনোই, সম্প্রপ্রে গুম্মলন  ুভ্ম্ম ে প্রনম্ময় আ োম্মক জপ্রড়ম্ময় ময স স্ত 
কথো প্রর্প্রভ্ন্ন দোপ্রয়ত্বশীল ভ্োইম্ময়রো থোনো ও ওয়োিধ পযধোম্ময় প্রিোর কম্মরম্মেন েো সমূ্পণধ 
প্রভ্প্রিহীন, প্র থযো, র্োরণাপ্রসূে ও এক র্রম্মনর পপ্ররকপ্রল্পে অপপ্রিোর। র্োস্তম্মর্ এ 
সম্পম্মকধ আপ্র  কোউম্মক কখম্মনো প্রকেু র্প্রলপ্রন, মকোন ম ম্মসজ মদইপ্রন, কোরও কোে মথম্মক 
মকোন ম ম্মসজ পোইপ্রন। এ প্রর্ষম্ময় আপ্র  িযথধহীনভ্োম্মর্ িযোম্মলঞ্জ করপ্রে সংপ্রিষ্টম্মদর েো 
প্র োম্মণর জনয, অনযথোয় েোম্মদর প্রর্রুম্মদ্ধ র্যর্স্থো গ্রহম্মণর দোসব জোনোপ্রচ্ছ। 

৫) সংর্ঠন পপ্ররিোলনোয়  হোনর্র আ ীর প্রহম্মসম্মর্ জনোর্ রপ্রফকুল ইসলো  খোন এর্ং 
েোাঁর অর্ীনস্থ মর্শ কম্ময়কজম্মনর ভূ্প্র কো নযয়সেে নয় র্ম্মল আপ্র  েোম্মদরম্মক সরোসপ্রর 
এহম্মেসোর্ কপ্রর। সংর্ঠম্মনর দোপ্রয়ত্বশীলম্মদর  োম্মে মভ্দ-জ্ঞোন করো, সংর্ঠম্মনর 
শৃঙ্খলো ও র্ঠনেম্মির রীপ্রে-নীপ্রেপ্রর্রুদ্ধ িিধো করোর মর্শ প্রকেু উদোহরণও আপ্র  
এহম্মেসোর্ প্রহম্মসম্মর্ উপস্থোপন কপ্রর। এগুম্মলোর র্যোপোম্মর পদম্মক্ষপ মনয়ো একোন্ত জরুরী 
র্ম্মল আপ্র  েোম্মদর জোনোই। 

৬) আপ্র  আরও র্প্রল, আ োর বযাপোম্মর সম্প্রপ্রে ময কুৎসো ও অপপ্রিোর িোলোম্মনো হম্ময়ম্মে 
েো  হোনর্র আ ীর রপ্রফকুল ইসলো  খোন এর্ং  হোনর্র মসম্মেটোসর নূরুল ইসলো  
রু্লরু্ল ভ্োইম্ময়র প্রেযক্ষ প্রনম্মদধম্মশ হম্ময়ম্মে র্ম্মল আ োর কোম্মে  ম্মন হম্ময়ম্মে। প্রর্ষয়প্রট 
েদন্ত কম্মর র্যর্স্থো মনয়োর জনয আপ্র  মকন্দ্রীয় সংর্ঠনম্মক প্রলপ্রখে অপ্রভ্ম্মযোর্ প্রদম্ময়প্রে 
এর্ং মস আম্মলোম্মক প্রপ্রেপ্রর্র্োন কো নো করপ্রে। 

৭) আপ্র  েোম্মদরম্মক আরও জনোই, আ রো মকউই প্রনয় নীপ্রে ও শৃঙ্খলোর ঊকধ্বয নই। 
কোরও র্যোপোম্মর সুপ্রনপ্রদধষ্ট েথয-প্র োণ েোড়ো েোম্মক প্রভ্ন্ন  েোর্লম্বী র্ো সোংর্ঠপ্রনকভ্োম্মর্ 
মহয় প্রপ্রেপন্ন করো অনযোয় ও জুলু । আ োর বযাপোম্মর মকোন অপ্রভ্ম্মযোর্ থোকম্মল প্রর্প্রর্ 
ম োেোম্মর্ক র্যর্স্থো গ্রহণ করো উপ্রিে। আ োর দোপ্রয়ত্বশীল প্রহম্মসম্মর্ েোম্মদর সো ম্মন 
আপ্র  প্রনম্মজম্মক মসজনয মপশ কপ্রর। 



 েসজবুর রহোন েন্জুর সচসি 

৮) আ োর প্রলপ্রখে র্ক্তর্য পোঠ কম্মর মশোনোম্মনোর পর আপ্র   হোনর্র আ ীম্মরর প্রনকট েো 
মরকিধ প্রহম্মসম্মর্ সংরক্ষম্মণর জনয কপ্রপ প্রদোন কপ্রর। 

৯) আ োর র্ক্তর্য উপস্থোপম্মনর পর প্রেপ্রন আ োর কোে মথম্মক প্রনম্মম্নোক্ত প্রকেু প্রর্ষয় জোনম্মে 
িোন: 

ক) আপ্র  মকন  হোনর্র আ ীর এর্ং মসম্মেটোসরকে দোয়ী কম্মরপ্রে? 

খ) আপ্র  কোর কোর  োরফে েথযোপ্রদ মজম্মনপ্রে? 

র্) আপ্র  আকধ সু্কল, প্রপ্রে মরসু্টকরে, আ োর র্োসো ইেযোপ্রদ স্থোম্মন মকোন প্র প্রটং কম্মরপ্রে 
প্রকনো? 

র্) প্রপ্রে মরসু্টকরকির সভ্োয় আপ্র  একপ্রট মপপোর মপ্রম্মজে কম্মরপ্রে 
েোম্মে “আওয়ো ীলীর্ ও প্রর্এনপ্রপর মকোন রোজননপ্রেক ভ্প্রর্ষযে নোই। জো োয়োেও 
সফল হম্মর্ নো র্ো র্যথধ”– এ রক  মকোন কথো প্রলম্মখপ্রে প্রকনো? ইেযোপ্রদ। 

১০) েোাঁর প্রম্মশ্নর উিম্মর আপ্র  প্রনম্মম্নোক্ত জর্োর্ প্রদোন কপ্রর: 

ক) আ োর জোনো  ম্মে,  হোনর্র আ ীর আ োর প্রর্ষম্ময় প্রব্রফ করোর জনয জরুরী 
ক ধপপ্ররষদ দর্ঠক আহ্বোন কম্মর সর্োর  োম্মে আ োর র্যোপোম্মর সেকধেো জোরী 
কম্মরম্মেন এর্ং  হোনর্রী মসম্মেটোসর প্রর্প্রভ্ন্ন জনম্মক মিম্মক মিম্মক আ োর র্যোপোম্মর 
েথয সংগ্রহ করম্মেন। অথি আপ্র  স য় িোওয়োর পরও আ োম্মক িোকম্মেন নো র্ো 
স য় প্রদম্মচ্ছন নো। েোেোড়ো দর্ঠম্মক েোম্মদর দুজন েোড়ো মসপ্রল  উপ্রেন ভ্োইসহ 
অনয দোপ্রয়ত্বশীলর্ণ উপপ্রস্থে প্রেম্মলন  ম্ম ধ আ োর কোম্মে েথয মনই। প্রেপ্রন জোনোন, 
আ োম্মক ময েথয প্রদম্ময়ম্মে মস সপ্রঠক েথয মদয়প্রন। ক ধপপ্ররষদ দর্ঠম্মক মসপ্রল  
উপ্রেন ভ্োইসহ সর্োই উপপ্রস্থে প্রেল। 

খ) আপ্র  কোর  োরফে এসর্ েথয অর্র্ে হম্ময়প্রে েো জোনম্মে িোইম্মল আপ্র  েোাঁম্মক 
জোনোই, আ োর প্রলপ্রখে আম্মর্দম্মন আপ্র  েো উম্মেখ কম্মরপ্রে। এর র্োইম্মর আপ্র  
এিম্মভ্োম্মকট সোইফুর রহ োন এর্ং পম্মরোক্ষ েথযদোেো প্রহম্মসম্মর্ পল্টন থোনো 
আ ীম্মরর নো  উম্মেখ কপ্রর। 

র্) আপ্র  আকধ সু্কল, প্রপ্রে মরসু্টকরে, আ োর র্োসো ইেযোপ্রদ স্থোম্মন মকোন প্র প্রটং 
কম্মরপ্রে প্রকনো প্রম্মশ্নর জর্োম্মর্ আপ্র  েোাঁম্মক জোনোই আ োর প্রলপ্রখে র্ক্তম্মর্য আপ্র  
র্ম্মলপ্রে আপ্র  সো োপ্রজক-সোংসৃ্কপ্রেক র্হু সংস্থোর দর্ঠম্মক অংশ প্রনম্ময় থোপ্রক এর্ং 
সো োপ্রজক-রোজননপ্রেক প্রর্ষম্ময় র্ক্তর্য ও  েপ্রকোশ কম্মর থোপ্রক। মস অনুযোয়ী আকধ 
সু্কম্মল এফএসপ্রস (ম্মফোরো  ফর মসোশযোল কোম্মনকপ্রটপ্রভ্প্রট), প্রপ্রে মরসু্টকরকি র্োিধস 
(র্োংলোম্মদশ ইনপ্রস্টপ্রটউট অর্ প্ররসোসধ এন্ড মিম্মভ্লপম্ম ে), আ োর র্োসোয় 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

প্রসইউএক্স (প্রিটোর্োং ইউপ্রনভ্োপ্রসধপ্রট এক্স সু্টম্মিেস মফোরো )-এর মসপ্র নোর ও সভ্ো 
অনুপ্রিে হয়। এেোড়োও জনপপ্ররষদ, ইপ্রটপ্রস ফোউম্মন্ডশন, মেি ট্রোস্ট, মফনী 
মফোরো  ঢোকো, আরপ্রপপ্রিপ্রট, আরএস সপ্র প্রেসহ আরও মর্শ প্রকেু সংস্থোর দর্ঠম্মক 
আপ্র  প্রনয়প্র ে অংশ প্রনম্ময় থোপ্রক। এসর্ সভ্োয় কোরো উপপ্রস্থে থোম্মক জোনম্মে 
িোইম্মল আপ্র  েোম্মক মর্শ প্রকেু নো  উম্মেখ কপ্রর। 

র্) আ োর প্রদি মকোন মপপোম্মর আপ্র  ‘আওয়ো ীলীর্ ও প্রর্এনপ্রপর মকোন রোজননপ্রেক 
ভ্প্রর্ষযে নোই। জো োয়োেও সফল হম্মর্ নো র্ো র্যথধ’– এ রক  মকোন কথো প্রলম্মখপ্রে 
প্রকনো? প্রম্মশ্নর জর্োম্মর্ আপ্র  েোম্মক জোনোই, আপ্র  যপ্রদ মকোন মপপোর মপ্রম্মজে 
কম্মর থোপ্রক েোর কপ্রপ আপ্র  েোম্মক সরর্রোহ করোর মিষ্টো করম্মর্ো। মসখোম্মন হুর্হু 
এই কথো মলখো আম্মে প্রকনো েো পরীক্ষো কম্মর েোম্মক জোনোম্মর্ো। 

১১)  হোনর্র আ ীর ১০ নম্মভ্ম্বর ২০১৫ েোপ্ররম্মখ  হোনর্র ক ধপপ্ররষদ দর্ঠক কম্মর 
আপ্র সহ কম্ময়কজম্মনর প্রসম্মে ময সেকধেোর প্রনম্মদধশনো জোরী কম্মরম্মেন েোর সেযেো 
স্বীকোর কম্মরন। েম্মর্ মসটো মকন্দ্রীয় সংর্ঠম্মনর প্রনম্মদধশনোর আম্মলোম্মকই কম্মরম্মেন 
 ম্ম ধ জোনোন। মকন্দ্রীয় সংর্ঠন পপ্ররপ্রস্থপ্রের কোরম্মণ মদশ ও মদম্মশর র্োইম্মর এ প্রর্ষয়প্রট 
জোপ্রনম্ময়ম্মে। েম্মর্ েোরো এ সেকধেো ূলক প্রনম্মদধশনোয় কোরও নো  (অথধোৎ আপ্র সহ 
কোরও নো ) উম্মেখ কম্মরনপ্রন র্ম্মল জোনোন। 

১২) আপ্র  েোম্মদরম্মক িযোম্মলঞ্জ জোপ্রনম্ময় র্প্রল, আপ্র  ও আরও কম্ময়কজম্মনর নো সহ 
ক ধপপ্ররষদ দর্ঠম্মক আম্মলোিনো করো হম্ময়ম্মে এর্ং আ রো সংর্ঠন প্রনম্ময় গুম্মলন 
 ুভ্ম্ম ম্মের আদম্মল প্রভ্ন্ন প্রিন্তো করপ্রে– এ কথো জোপ্রনম্ময় স্পষ্টভ্োম্মর্ প্রনম্মদধশনো মদয়ো 
হম্ময়ম্মে। থোনো ও ওয়োিধ পযধোম্ময় রুকনম্মদর প্রনকট েদন্ত করম্মল প্রর্ষয়প্রট জোনো যোম্মর্। 

েোরো জোনোন, হয়ম্মেো প্রনম্মদধশনো মপৌঁেোম্মে প্রর্ম্ময় মকউ মকউ একটু র্োপ্রড়ম্ময় র্লম্মে 
পোম্মর। েম্মর্ আ রো েদন্ত কম্মর মদখম্মর্ো। 

১৩) আপ্র  েোম্মদরম্মক সংর্ঠম্মনর মকন্দ্রীয় ও  হোনর্র পযধোম্ময়র নোনো অপ্রনয়  ও 
অর্ঠনেোপ্রিক প্রর্ষয় ময ন,  ীর কোম্মস  আলীর উম্মদযোম্মর্ প্র য়ো ম োঃ আইউর্ কতৃযক 
পোওয়োরপম্ময়ে মপ্রম্মজম্মেশন প্রনম্ময় প্রর্েকধ, ২০১০ সোম্মল েোত্রপ্রশপ্রর্ম্মরর মনেৃত্ব 
পপ্ররর্েধন প্রনম্ময় অর্ঠনেোপ্রিক িিধো, ভ্োরপ্রোপ্ত আ ীর-ম্মসম্মেটোসর  ম্মনোনয়ন প্রপ্রেয়ো 
প্রনম্ময় শূরোয় প্রশ্নপ্রর্দ্ধ হওয়ো, কম্ময়কজন এপ্রসম্মস্টে মসম্মেটোসর থোকো অর্স্থোয়ও 
রপ্রফকুল ইসলো  খোন ভ্োইম্ময়র একইসোম্মথ  হোনর্র আ ীর ও ভ্োরপ্রোপ্ত মসম্মেটোসর 
মজনোম্মরল  ম্মনোনীে হওয়োর প্রপ্রেয়ো উদোহরণ প্রহম্মসম্মর্  উম্মেখ কপ্রর।  হোনর্র 
সংর্ঠম্মন েীভ্োম্মর্ অসো য এর্ং প্রর্ম্মভ্ম্মদর িিধো হকে, প্রম্ময়োজম্মন েো প্রলপ্রখেভ্োম্মর্ 
প্রর্স্তোপ্ররে জোনোম্মনোর আগ্রহ প্রকোশ কপ্রর। 

১৪) কথো প্রসম্মে আপ্র  ২০১০ সোম্মল েোত্রপ্রশপ্রর্র প্রনম্ময় শীষধ দোপ্রয়ত্বশীলর্ণ ময অর্ঠনেোপ্রিক 
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অপ্রনয়ম্ম র ইপ্রেহোস সৃপ্রষ্ট কম্মরম্মেন েো প্রনম্ময় “েোত্রপ্রশপ্রর্র: আ োর মপ্ররণো, সৃ্মপ্রে ও 
মর্দনো” শীষধক একপ্রট দীর্ধ মলখো প্রলম্মখপ্রে  ম্ম ধ অর্প্রহে কপ্রর। দোপ্রয়ত্বশীলর্ণ িোইম্মল 
আপ্র  েোম্মদরম্মক মসটো মদম্মর্ো র্ম্মল জোনোই।  হোনর্র আ ীর মসটো েোম্মক প্রদম্মে র্ম্মলন 
এর্ং মফসরু্ক র্ো মকোথোও প্রকোশ নো করোর অনুম্মরোর্ কম্মরন। 

১৫) কথোর সূত্র র্ম্মর আপ্র  েোম্মদর প্রনকট এও জোনোই ময, সংর্ঠম্মনর অভ্যন্তরীণ পপ্ররম্মর্শ 
মকন খোরোপ হম্মচ্ছ, সপ্রেয় জনশপ্রক্ত মকন েম্ম  প্রনসিয় হম্মচ্ছ, সদসযর্ণ মকন্দ্রীয় 
দোপ্রয়ত্বশীলম্মদর সম্পম্মকধ মকন কটু  ন্তর্য করম্মে, দোপ্রয়ত্বশীলম্মদর সংর্ঠন মথম্মক 
রৃ্হীে ভ্োেোর পপ্রর োণ, র্যপ্রক্তর্ে র্োপ্রড়-সম্পদ প্রনম্ময় মকন মপেম্মন মপেম্মন রসোম্মলো 
অননপ্রেক আম্মলোিনোর প্রর্স্তোর র্টম্মে? এগুম্মলো কোরো করম্মে মসটো অনুসন্ধোম্মনর 
মপেম্মন নো েুম্মট এ র্রম্মনর িিধোর কোরণ র্ম্মর্ষণো কম্মর মর্র করো এর্ং পপ্ররশুপ্রদ্ধর 
র্যর্স্থো করোর অনুম্মরোর্ কপ্রর। 

১৬)  হোনর্র আ ীর প্রর্ষয়প্রট প্রনম্ময় েোরো এখন আর এগুম্মচ্ছন নো জোপ্রনম্ময় র্ম্মলন, 
সংর্ঠন পপ্ররিোলনো করম্মে মর্ম্মল এরক  স সযো হয়। েোরপরও আ রো আপনোম্মদর 
র্যোপোম্মর েী প্রিোর হম্ময়ম্মে মসটো খপ্রেম্ময় মদখম্মর্ো। প্রেপ্রন আ োম্মক এসর্ প্রর্ষম্ময় 
মফসরু্ম্মক প্রকেু নো প্রলখম্মে অনুম্মরোর্ কম্মরন। 

১৭) আ োর র্যোপোম্মর জনশপ্রক্তর  োম্মে ময কথো েড়োম্মনো হম্ময়ম্মে েো প্রনরসম্মনর জনয 
প্রম্ময়োজম্মন থোনো ও ওয়োিধ পযধোম্ময় দর্ঠক করো এর্ং আ োম্মক মসখোম্মন উপপ্রস্থে রোখোর 
জনয আপ্র  অনুম্মরোর্ কপ্রর। মকউ যপ্রদ আ োর প্রসম্মে জোনম্মে িোয় েোহম্মল আ োর 
পম্মক্ষ েোম্মক এসর্ প্রর্স্তোপ্ররে জোনোম্মনো েোড়ো উপোয় থোকম্মর্ নো, কোরণ এটো আ োর 
হক র্ম্মল আপ্র  েোম্মদর জোনোই। 

১৮) আপ্র  েোম্মদর প্রনকট প্রর্নীেভ্োম্মর্ অনুম্মরোর্ জোনোই, আপ্র  মকোথোয় প্রর্ম্ময়সি, েী র্ম্মলপ্রে, 
েী দর্ঠক কম্মরপ্রে, কোর কোর সোম্মথ মদখো হম্ময়ম্মে ইেযোপ্রদ অম্মসৌজনয ূলক প্রশ্ন 
ভ্প্রর্ষযম্মে মযন আর নো করো হয়। প্রর্ষয়প্রট প্রনম্ময় আপ্র  প্রর্রক্তম্মর্োর্ করপ্রে, এ জোেীয় 
মর্োম্ময়দোপ্রর্প্রর র্ো প্রশ্ন অপ োনজনে। আ োর র্যোপোম্মর যপ্রদ সুপ্রনপ্রদধষ্ট মকোন অপ্রভ্ম্মযোর্ 
র্ো প্র োণ থোম্মক, েোহম্মল মস প্রভ্প্রিম্মে েদন্ত এর্ং ময মকোন সোংর্ঠপ্রনক র্যর্স্থো আপ্র  
 োথো মপম্মে মনম্মর্ো র্ম্মল েোম্মদরম্মক জোনোই। 

১৯) এেোড়োও দর্ঠম্মক আরও মর্শপ্রকেু আম্মলোিনো হম্ময়ম্মে যো ৪ জন দোপ্রয়ত্বশীকির প্রনকট 
মথম্মক জোনো মযম্মে পোম্মর। এপ্রসম্মস্টে মসম্মেটোপ্রর জনোর্ মসপ্রল  উপ্রেন ভ্োইম্ময়র 
প্রনকটও প্রকেু আম্মলোিনো প্রলপ্রখে আকোম্মর সংরপ্রক্ষে রম্ময়ম্মে। 

২০) আ োর সোপ্রর্ধক আম্মলোিনো ও র্ক্তর্য সংম্মশোর্ন ও এহম্মেিাকবর উম্মেম্মশযই আপ্র  
কম্মরপ্রে এর্ং মকউ মযন আ োর কথোয়  ম্মনোকষ্ট নো মনন, মস প্রর্ষম্ময় আপ্র  েোম্মদর 
সপ্রর্নয় অনুম্মরোর্ জোনোই। 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

উপম্মরোক্ত আম্মলোিনোর প্রর্ষয়প্রট আপ্র  আপনোর প্রনকট সুপ্রর্ম্মর্িনোর জনয উপস্থোপন করলো । 

 হোনর্র দোপ্রয়ত্বশীলম্মদর র্ক্তর্য অনুযোয়ী আপ্র সহ কম্ময়কজম্মনর র্যোপোম্মর সংর্ঠম্মনর মদশ 
ও প্রর্োস শোখোয় ময প্রনম্মদধশনো জোরী করো হম্ময়ম্মে েো মকন্দ্রীয় প্রসদ্ধোম্মন্তর আম্মলোম্মকই 
হম্ময়ম্মে। অথি আপপ্রন আ োম্মক এ প্রর্ষম্ময় প্রকেুই র্ম্মলনপ্রন র্ো দৃপ্রষ্ট আকষধণ কম্মরনপ্রন। 
আপ্র  আপনোর প্রনকট ম ৌপ্রখক ও প্রলপ্রখে আম্মর্দম্মনর পরও আপপ্রন আ োম্মক জোনোনপ্রন 
ময এটো মকম্মন্দ্রর প্রনম্মদধশনো প্রেল, র্রং  হোনর্রী আ ীম্মরর সোম্মথ আলোপ এর্ং ম োহোসোফো 
করম্মে র্ম্মলম্মেন। প্রর্ষয়প্রটম্মে আপ্র  সপ্রন্ধি ও প্রির্োগ্রস্ত ময প্রকৃে সেয মকোনপ্রট? 

আপ্র   ম্মন কপ্রর একজন মকন্দ্রীয় শূরো সদসযম্মদর র্যোপোম্মর েোম্মক দৃপ্রষ্ট আকষধণ নো কম্মর, 
েোম্মক নো জোপ্রনম্ময় েোর সম্পম্মকধ মনপ্রের্োিক র্োরণা  য়দোম্মন েপ্রড়ম্ময় সংপ্রিষ্টর্ণ শপথ, 
শৃঙ্খলো ও সংর্ঠম্মনর আ োনে ভ্ে কম্মরম্মেন। 

র্ে  ১৬ নম্মভ্ম্বর ২০১৫ ঈসোয়ী েোপ্ররম্মখ আপনোর প্রনকট ময আম্মর্দন আপ্র  মপশ কম্মরপ্রে 
েোর আম্মলোম্মক েদন্তপূর্ধক প্রম্ময়োজনীয় র্যর্স্থো গ্রহণ করোর জনয আর্োরও আপনোর প্রনকট 
সপ্রর্নয় অনুম্মরোর্ জোনোপ্রচ্ছ। 

 হোন আেোহ আ োম্মদর ক্ষ ো করুন। পরকোলীন জর্োর্প্রদপ্রহেো হৃদম্ময় র্োরণ কম্মর দোপ্রয়ত্ব 
পোলম্মনর েোওপ্রফক দোন করুন। 

আ- ীন। 

 
প্রনম্মর্দক 

 
 প্রজরু্র রহ োন  ন্জু 
 জপ্রলম্মশ শূরোর সদসয, ঢোকো  হোনর্রী 
ও 
সদসয, মকন্দ্রীয়  জপ্রলম্মশ শূরো 
র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ী 

 
অনুপ্রলপ্রপ অর্র্প্রের জনয (আ ীম্মর জো োয়োম্মের অনু প্রে সোম্মপম্মক্ষ): 
১) সদসযরৃ্দ, মকন্দ্রীয় প্রনর্ধোহী পপ্ররষদ। 
২) সদসযরৃ্দ, মকন্দ্রীয় ক ধপপ্ররষদ। 
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৪. 

১৩/০২/২০১৯ ইং 

র্রোর্র 
জনোর্  করু্ল আহ দ 
আ ীর 
র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ী। 

 
 োর্য : আ ীর, র্োংলোম্মদশ জো োয়োম্মে ইসলো ী, ঢোকো  হোনর্রী উির। 

 
প্রর্ষয়: আ োর সম্পম্মকধ প্রর্প্রভ্ন্ন প্রিোর প্রসম্মে দৃপ্রষ্ট আকষধণ। 

 
জনোর্, 

আসসোলো ু আলোইকু  ওয়ো রোহ োেুেোহ। 

আশো কপ্রর  হোন আেোহ েোয়োলোর অম্মশষ রহ ম্মে ভ্োম্মলো এর্ং সুস্থ আম্মেন। 

আপনোম্মক অেীম্মে অম্মনকগুম্মলো সোংর্ঠপ্রনক ও রোজননপ্রেক প্রর্ষম্ময় ম ৌপ্রখক এর্ং 
প্রলপ্রখেভ্োম্মর্ আপ্র  অর্প্রহে কম্মরপ্রে। আজ আর্োরও আ োর প্রসম্মে সোম্প্রপ্রেক প্রকেু প্রিোর 
এর্ং র্োরণো প্রর্ষম্ময় আপনোর দৃপ্রষ্ট আকষধণ করম্মে িোই- 

১) আপপ্রন জোম্মনন ময সো োপ্রজক মযোর্োম্মযোর্  োর্য  মফসরু্ম্মক আপ্র  প্রর্প্রভ্ন্ন স ম্ময় আ োর 
 ে প্রকোশ কম্মর থোপ্রক। ঢোকোসহ মদম্মশর নোনো স্থোম্মন প্রকেু সো োপ্রজক আড্ডো ও 
অনুিোম্মন মদম্মশর সোপ্রর্ধক পপ্ররপ্রস্থপ্রে প্রনম্ময় আলোপ করম্মে প্রর্ম্ময় আপ্র  স্বোর্ীনভ্োম্মর্ 
আ োর দৃপ্রষ্টভ্সঙ্গ েুম্মল র্প্রর। র্ে ৪/২/২০১৯ ইং েোপ্ররম্মখ আপ্র  আ োর র্যপ্রক্তর্ে 
মফসরু্ক ওয়োম্মল র্োংলোম্মদম্মশর রোজননপ্রেক দলগুম্মলোর মনেৃত্বহীনেো ও র্যথধেোর প্রসে 
মটম্মন প্রর্প্রভ্ন্ন রোজননপ্রেক দল মথম্মক েরুণ সম্ভোর্নো য়ম্মদর মর্প্ররম্ময় এম্মস নেুন 
রোজননপ্রেক প্লোটফম্ম ধর িূিনো করোর আহর্োন জোনোই। মস আহর্োম্মনর পর আ োর 
পপ্ররপ্রিে অম্মনম্মকই র্যপ্রক্তর্ে ও সো প্রষ্টকভ্োম্মর্ আ োর সোম্মথ কথো র্ম্মলম্মেন। আ োর 
কোে মথম্মক এর সম্ভোর্যেো, ইপ্রের্োিক, মনপ্রের্োিক প্রর্ম্মিষণ জোনম্মে মিয়োম্মেন। 
সম্প্রপ্রে মপশোর্ে ও র্যপ্রক্তর্ে ভ্রেকণ প্রসম্মলট, কক্সর্োজোরসহ মদম্মশর প্রর্প্রভ্ন্ন স্থোম্মন 
মর্ম্মল আ োর স্বজন-শুভ্োথধীম্মদর সোম্মথ এসর্ প্রর্ষয় প্রনম্ময় কথো র্ম্মলপ্রে। 

২) অেযন্ত দুঃম্মখর প্রর্ষয় ময আপ্র  জোনম্মে মপম্মরপ্রে জো োয়োম্মের সম্মোপ্রনে মসম্মেটোপ্রর 



 িংস্কার প্রিকঙ্গ জাোয়াকতর অভযন্তরীণ িংেট 

মজনোম্মরল জনোর্ িো. শপ্রফকুর রহ োন ও ঢোকো  হোনর্রী উির শোখোর আ ীর জনোর্ 
মসপ্রল  উপ্রেনসহ মর্শ প্রকেু দোপ্রয়ত্বশীল আ োর এই  ে প্রকোশ ও আলোপ-
আম্মলোিনোম্মক মনপ্রের্োিকভ্োম্মর্ গ্রহণ কম্মর আপ্র  জো োয়োম্মের  ম্মর্য ভ্োেন সৃপ্রষ্টর 
প্রম্মিষ্টো করপ্রে র্ম্মল অপপ্রিোর শুরু কম্মরন। আপ্র  আরও জোনম্মে মপম্মরপ্রে, েোাঁরো 
আপনোর অম্মর্োিম্মর সংর্ঠম্মনর প্রর্প্রভ্ন্ন শোখোয় আ োর প্রর্রুম্মদ্ধ ম ৌপ্রখক সোকুধলোর জোরী 
কম্মরম্মেন। আ োর কোে মথম্মক মকোন আত্মপক্ষ র্ক্তর্য নো শুম্মন র্ো জর্োর্প্রদপ্রহেো 
জোনম্মে নো মিম্ময়ই েোাঁরো সংর্ঠম্মনর অর্ঃস্তন শোখোগুম্মলোম্মে এই  ম্ম ধ প্রিোর 
িোপ্রলম্ময়ম্মেন ময, আপ্র সহ মর্শ ক’জন সোম্মর্ক মকন্দ্রীয় সভ্োপপ্রে সংর্ঠম্মন ভ্োেন 
সৃপ্রষ্টর মিষ্টো িোলোপ্রচ্ছ। আপপ্রন জোম্মনন ময শুরু্ এর্োরই নয়, ইপ্রেপূম্মর্ধও সম্মোপ্রনে জনোর্ 
িো. শপ্রফকুর রহ োন সোম্মহর্ আপ্র সহ আ োম্মদর কম্ময়কজম্মনর প্রর্রুম্মদ্ধ পপ্রত্রকোয় 
প্রকোপ্রশে একপ্রট প্র থযো সংর্োদ ও সরকোম্মরর দোম্ময়র করো ষড়যি ূলক  ো লোম্মক 
মকন্দ্র কম্মর একই রক  প্রর্ভ্রোপ্রন্তকর ম ৌপ্রখক সোকুধলোর জোরী কম্মরপ্রেম্মলন। একপ্রট 
মসপ্র নোম্মর আ োর মলখো প্রর্ন্ধম্মক ভু্ল র্যোখযো কম্মর প্রেপ্রন রু্েোম্মে মিম্ময়প্রেম্মলন আপ্র  
নেুন দল র্ঠম্মনর ষড়যি করপ্রে। যোর মপ্রপ্রক্ষম্মে আপ্র  আপনোর র্রোর্ম্মর েৎকোলীন 
ঢোকো  হোনর্র আ ীর রপ্রফকুল ইসলো  খোন ও মসম্মেটোপ্রর জনোর্ নুরুল ইসলো  
রু্লরু্ম্মলর প্রর্রুম্মদ্ধ প্রলপ্রখে অপ্রভ্ম্মযোর্ প্রদম্ময়প্রেলো । পরর্েধীম্মে আপপ্রনসহ আরও 
ঊধ্বধেন দোপ্রয়ত্বশীম্মলরো র্ম্মস প্রর্ষয়প্রট স োর্ো করোর মিষ্টো কম্মরপ্রেম্মলন। আপ্র   ম্মন 
কপ্রর, প্রসপ্রনয়র দোপ্রয়ত্বশীম্মলরো সংর্ঠম্মনর ঐকয ও সংহপ্রে রক্ষোর শপথ প্রনম্ময়ম্মেন। 
আ োর েকতা একজন নর্ণয জনশপ্রক্তর আম্মলোিনো ও  ে প্রকোশম্মক যোিোই-র্োেোই 
র্ো অনুসন্ধোন নো কম্মর সংর্ঠম্মনর অভ্যন্তম্মর এরক  উম্মিজনো ও শঙ্কো েপ্রড়ম্ময় মদয়ো 
খুর্ই অসপ্রহষু্ণ আিরণ। এম্মে সংর্ঠম্মনর শৃঙ্খলো ও ঐকয প্রর্নম্মষ্টর সম্ভোর্নো দেপ্রর 
হম্মর্। আ োর প্রর্নীে আরজ এ প্রর্ষম্ময় শুরু্ একপক্ষীয় র্য়োন নো শুম্মন, প্রনরম্মপক্ষ 
েদন্ত কম্মর আপনোর নযোয়োনুর্ পদম্মক্ষপ মনয়ো উপ্রিে। 

৩) আপ্র  স্পষ্টভ্োম্মর্ র্লম্মে িোই, আপ্র  জো োয়োম্মের মকোন পদস্থ মনেো নই। সো োনয 
একজন সোর্োরণ সদসয  োত্র। জো োয়োম্মের কু্ষর একপ্রট ইউপ্রনম্মটর দর্ঠক িোকোর 
এখপ্রেয়োরও আ োর মনই। সম্প্রপ্রে মশষ হওয়ো জোেীয় সংসদ প্রনর্ধোিম্মনর পর মথম্মক 
আপ্র  জো োয়োম্মের মকোন সভ্ো র্ো প্র প্রটং এ মযোর্দোন কপ্ররপ্রন। অেএর্, আ োর িোরো 
জো োয়োম্মে প্রর্ভ্প্রক্ত সৃপ্রষ্টর অপ্রভ্ম্মযোর্ খুর্ই হোসযকর ও ষড়যি ূলক। জো োয়োে ঢোকো 
 হোনর্র উিম্মরর আ ীর ম োঃ মসপ্রল  উপ্রেন আপ্র  মকোথোয় যোপ্রচ্ছ, কোম্মদর সোম্মথ 
কথো র্লপ্রে, মকোন অপ্রফম্মস প্র প্রটং করপ্রে এগুম্মলো প্রপ্রেপ্রনয়ে  প্রনটপ্ররং করম্মেন। যো 
আ োর র্যপ্রক্তর্ে স্বোর্ীনেো ও প্রনরোপিোর জনয হু প্রক স্বরূপ। আপ্র  যো র্লপ্রে এর্ং 
করপ্রে েো খুর্ই স্পষ্ট এর্ং স্বচ্ছেোর সোম্মথ করপ্রে। একপ্রট ফযোপ্রসর্োদী রোষ্ট্র কোঠোম্ম োর 
 ম্মর্য মথম্মকও আপ্র  প্রনম্মজর নো  এর্ং েপ্রর্ র্যর্হোর কম্মর মফসরু্ক িোলোই। সরকোম্মরর 
দস্বরনীপ্রের প্রপ্রেপ্রনয়ে স োম্মলোিনো কপ্রর। অেএর্, আ োর কোযধে  সম্পম্মকধ আ োর 



 েসজবুর রহোন েন্জুর সচসি 

কোম্মে জোনম্মলই হয়। মকোন মর্োম্ময়দোরৃ্প্রির প্রম্ময়োজন মনই। আপ্র  আশো কপ্রর, এ 
প্রর্ষম্ময় আপপ্রন সংপ্রিষ্টম্মদর দৃপ্রষ্ট আকষধণ করম্মর্ন। 

৪) আপপ্রন জোম্মনন, ইপ্রেপূম্মর্ধও প্রলপ্রখে ও ম ৌপ্রখকভ্োম্মর্ আপ্র  আপনোম্মক জো োয়োম্মের 
অভ্যন্তরীণ অম্মনক অপ্রনয়  প্রসম্মে অর্প্রহে কম্মরপ্রে। প্রর্ে পপ্ররপ্রস্থপ্রে এর্ং আন্তজধোপ্রেক 
ইসলোপ্র ক স্কলোরম্মদর  েো ম্মের আম্মলোম্মক ম ৌপ্রলক আদশধ অকু্ষণ্ন মরম্মখ 
ক ধম্মকৌশলর্ে প্রদম্মক জো োয়োম্মে প্রম্ময়োজনীয় সংস্কোম্মরর আম্মর্দন   জোপ্রনম্ময়প্রে। ১৯৭১ 
সোম্মলর  হোন  ুপ্রক্তযুদ্ধ ও স্বোর্ীনেো সংগ্রো  প্রসম্মে জো োয়োম্মের প্রি ুখী নীপ্রে ও 
অপপ্ররচ্ছন্ন-ম্মর্োাঁয়োশোপূণধ অর্স্থোম্মনর অর্সোন র্টোম্মনোর পদম্মক্ষপ প্রনম্মে অনুম্মরোর্ 
কম্মরপ্রে। শুরু্ েোই নয় ইপ্রেপূম্মর্ধ জো োয়োম্মের প্রসপ্রনয়র মনেো শহীদ কো োরুজ্জো োন, 
শহীদ  ীর কোম্মস  আলী, র্যোপ্ররস্টোর আবু্দর রোজ্জোকসহ আরও অম্মনম্মক র্হু আম্মর্ই 
মকৌশলর্ে ও রোজননপ্রেক সংস্কোম্মরর প্রলপ্রখে দোসব জোপ্রনম্ময়প্রেম্মলন। সংর্ঠম্মনর 
অভ্যন্তরীণ মফোরোম্ম  েোাঁরো প্রনয় োনুযোয়ী একোপ্রর্কর্োর প্রস্তোর্ মপশ কম্মরপ্রেম্মলন। প্রকন্তু 
েোাঁম্মদর মসই যুপ্রক্তম্মক শুরু্ অগ্রোহযই করো হয়প্রন, র্রং েোম্মদরম্মক সংর্ঠম্মন প্রর্েপ্রকধে 
ও মকোণঠোসো কম্মর রোখো হম্ময়ম্মে।  োওলোনো মদলোওয়োর মহোসোইন সোঈদী, েুহাম্মদ 
কো োরুজ্জো োন, আবু্দল কোম্মদর ম োেো,  ীর কোম্মস  আলী, র্যোপ্ররস্টোর আবু্দর রোজ্জোক, 
সোইফুল আল  খোন প্র লন, আবু্দেোহ ম োহোম্মোদ েোম্মহর, জপ্রস  উপ্রেন সরকোর, 
িট্টগ্রোম্ম র শোহজোহোন মিৌরু্রী ও অর্যোপক  প্রফজুর রহ োম্মনর েকতা র্হু প্রসপ্রনয়র ও 
সম্ভোর্নো য়, প্রোজ্ঞ দোপ্রয়ত্বশীল এখোম্মন র্ঞ্চনোর প্রশকোর। েোাঁম্মদর স সযোগুম্মলো হকিা 
েোাঁরো মকউ হয়ম্মেো স্পষ্টর্োদী, সংস্কোরর্োদী অথর্ো জনপ্রপ্রয়। আ োর কোে মথম্মক 
এরক  তীযধক ও স্পশধকোের স োম্মলোিনো শুম্মন আপপ্রন প্রর্রক্ত হম্ময়প্রেম্মলন। আপ্র  
েখন প্রর্নম্ময়র সোম্মথ র্ম্মলপ্রেলো , আপপ্রন এই কোম্মফলোর প্রজম্মোদোর; অেএর্, আপনোর 
কোম্মে প্রনভ্ধম্ময়, সনঃশঙ্ক প্রিম্মি  ন খুম্মল কথো র্লো আ োর দোপ্রয়ত্ব। আপপ্রন েখন সন্তুষ্ট 
হম্ময়প্রেম্মলন প্রঠকই, প্রকন্তু সংর্ঠম্মনর প্রম্ময়োজনীয় সংস্কোর ও অভ্যন্তরীণ অসো য এর্ং 
মভ্দনীপ্রে দূরীকরকণ মকোন পদম্মক্ষপ মননপ্রন। আপ্র  পপ্ররষ্কোরভ্োম্মর্ প্রর্েোস কপ্রর, 
সংর্ঠম্মনর মর্শীরভ্োর্ জনশপ্রক্ত নীপ্রে ও মকৌশলর্ে পপ্ররর্েধন িোয়। ৭১-এর 
স্বোর্ীনেোপ্রর্ম্মরোর্ী টযোর্ মথম্মক েোাঁরো  ুপ্রক্ত িোয়। প্রকন্তু অপ্রর্কোংশ জনশপ্রক্তর িোওয়ো 
এখোম্মন উম্মপপ্রক্ষে। আপপ্রন যপ্রদ আ োর এ  েো েম্মক যোিোই করম্মে িোন েোহম্মল 
প্রনরম্মপক্ষভ্োম্মর্ সকল ক ধীর  োম্মে জপ্ররপ িোপ্রলম্ময় মদখম্মে পোম্মরন। 

৫) আপ্র   ম্মন কপ্রর, স য়েকতা প্রম্ময়োজনীয় সংস্কোর নো করোর কোরম্মণ জো োয়োম্মে এখন 
আর মকোন সংস্কোর র্ো পপ্ররর্েধন কোযধকর হম্মর্ নো। এখন জো োয়োে ময প্রসদ্ধোন্ত মনম্মর্ 
মসটোই েোম্মদর জনয নেুন স সযোর সৃপ্রষ্ট করম্মর্। জো োয়োম্মের উপ্রিে সকল পযধোম্ময়র 
জনশপ্রক্তর মখোলোম্ম লো  ে গ্রহণ করো। ক ধী, শুভ্োকোিী, শুভ্োনুর্যোয়ী সকম্মলর কোে 
মথম্মক পরো শধ মনয়ো। জো োয়োে যপ্রদ অেীম্মের েকতা কপ্রেপয় মলোম্মকর প্রিন্তো আর 
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দৃপ্রষ্টভ্সঙ্গ প্রনম্ময় নীপ্রের্ে প্রসদ্ধোন্ত মনয় েোহম্মল আরও র্যোপক  োত্রোয় রোজননপ্রেক সংকট 
জো োয়োেম্মক ম োকোপ্রর্লো করম্মে হম্মর্ র্ম্মল আ োর আশঙ্কো। 

৬) আপ্র  জোপ্রন প্রভ্ন্ন ে ও সংস্কোর আকোিী হওয়ো িকেও আপপ্রন আ োম্মক খুর্ মস্নহ 
কম্মরন এর্ং ভাকিার্োম্মসন। এই  হোন আম্মদোলম্মন সমৃ্পক্ত হম্মে প্রর্ম্ময় আপ্র  আ োর 
পপ্ররর্োম্মরর সদসযম্মদর িোরো প্রনরৃ্হীে হম্ময় রৃ্হ প্রর্েোপ্রড়ে হম্ময়প্রেলো । সংর্ঠন েখন 
আ োর আশ্রম্ময়র র্যর্স্থো কম্মরপ্রেল। আম্মদোলন সংগ্রোম্ম  মজম্মল প্রর্ম্ময়, প্রপ্রেপম্মক্ষর িোরো 
প্রনযধোপ্রেে-প্রনপীপ্রড়ে হম্ময় যের্োরই আপ্র   ৃেুয ুম্মখ পপ্রেে হম্ময়প্রেলো  েের্োরই 
সংর্ঠন আ োর পোম্মশ দোাঁপ্রড়ম্ময়প্রেল। প্রিপ্রকৎসোর র্যর্স্থো কম্মরপ্রেল। র্ের কম্ময়ক আম্মর্ও 
আপ্র  যখন জীর্ন- ৃেুযর িসন্ধিকণ মপৌঁকি প্রর্ম্ময়প্রেলো  সংর্ঠম্মনর দোপ্রয়ত্বশীল ও 
ভ্োইম্ময়রো আন্তপ্ররকভ্োম্মর্ পোম্মশ দোাঁপ্রড়ম্ময়প্রেম্মলন। জো োয়োম্মের মসম্মেটোপ্রর মজনোম্মরল িো. 
শপ্রফকুর রহ োন ও প্রশপ্রর্ম্মরর েৎকোলীন মকন্দ্রীয় সভ্োপপ্রে ইয়োপ্রসন আরোফোে 
আ োম্মক প্রর্ম্মদশ পোপ্রঠম্ময় উন্নে প্রিপ্রকৎসোর র্যর্স্থো কপ্ররম্ময়প্রেম্মলন। ম রুদম্মণ্ড 
আর্োেজপ্রনে কোরম্মণ স্থোয়ী শোরীপ্ররক স সযো হম্ময় যোওয়োয় র্েম্মর এক িেুথধোংশ স য় 
আ োম্মক মকোন নো মকোন হোসপোেোম্মল কোটোম্মে হয়। হয়ম্মেো এসর্ কোরম্মণ আপপ্রন 
আ োম্মক একটু আলোদো   ম্মত্বর দৃপ্রষ্টম্মে মদম্মখন। মসজনয প্রোয়ই মফোন কম্মর শোরীপ্ররক 
মখোাঁজ খর্র মনন। আপ্র  প্রর্েোস কপ্রর আ োম্মদর এই আম্মদোলন আ োম্মদর পপ্ররর্োম্মরর 
িোইম্মেও আপন। েূলে এসর্ কোরম্মণ আপ্র  িোই এই সংর্ঠন েোর মভ্েরকোর 
দুর্ধলেো দূর করম্মে প্রম্ময়োজনীয় পদম্মক্ষপ প্রনক। র্যোপক সংস্কোম্মরর প্রসদ্ধোন্ত গ্রহণ 
করুক। এই আম্মদোলনই আ োম্মদরম্মক নফস ও অনযোয়-অপ্রনয়ম্ম র প্রর্রুম্মদ্ধ প্রর্ম্মরোহ 
করম্মে প্রশপ্রখম্ময়ম্মে। আত্মিোকিািনো করম্মে, ভ্য়ভ্ীপ্রে উম্মপক্ষো কম্মর হক কথো র্লম্মে 
এই সংর্ঠনই আ োম্মদর অনুপ্রোপ্রণে কম্মরম্মে। অেএর্, স োম্মলোিনোম্মক প্রনরুৎসোপ্রহে 
নো কম্মর সংম্মশোর্নম্মক প্রোর্োনয মদয়ো দরকোর। 

উপম্মরোক্ত  ে, অনুভু্প্রে এর্ং পরো শধ একোন্তভ্োম্মর্ আ োর প্রনজস্ব। আশো কপ্রর  ম্মনোকষ্ট 
নো প্রনম্ময় ক্ষ োসুদর দৃপ্রষ্টম্মে প্রর্ম্মর্িনো কম্মর প্রম্ময়োজনীয় র্যর্স্থো গ্রহণ করম্মর্ন।  হোন 
আেোহ আপনোর সহোয় মহোন, আ ীন। 

 
প্রর্নীে 
আপনোরই মস্নহর্নয 

 

 প্রজরু্র রহ োন  নজু 
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পপ্ররপ্রশষ্ট-২ 
English Translation of Muhammad Kamaruzzaman’s Letter 

on the Strategy for Change 

 

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 

 
* Source: https://web.archive.org/web/20150305175712/http://www. 
khichuri.org/jamaats-kamaruzzaman-and-his-strategy-for-change-progressive-
yet-condemned/ 
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denies the charges ranged against him, for which the Tribunal has 
sentenced him to death. 

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 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 
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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 governments 
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 has 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 shows an extremely intolerant 
attitude towards Jamaat. 

▪ Most importantly, a considerable part of our population has 
faith in Jamaat and support Jamaat for its honesty, integrity 
and sincerity. 
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Another 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 
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. 
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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 
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 
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many of the legal injunctions are not in accordance with Islamic 
principles of justice] but to cope with reality these 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. 

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. 
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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 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 anti-
liberation. 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 
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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 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 
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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 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 
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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 establishing top quality 
schools and colleges in every district we can recruit the best 
manpower of our society. 

14. 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. 

15. Cricket, football and hockey teams should be formed under 
the youth department. Clubs for different sports can be 
formed. 

16. 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. 

17. Activities of the University of Thought must continue under 
any circumstances. It has to be dynamic, extended and 
reinforced. 
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18. 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. 

19. Children’s welfare activities and cultural activities can be run 
under the current structure but should be more dynamic. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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 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 
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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 
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 
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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. 

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 
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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 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. 
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