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প্রাককথন  

ফাাংরাদদদয স্ফাধীনতায য থথদেই জাভাষাত ইরাভী এেটট বফতবেিত নাভ।গত ৬/৭ 

ফছদয এই বফতদেি নতুন ভাত্রা থমাগ দষদছ।জাভাষাত এখন আদরাবচত বফলষ।এই 

আদরাচনাই আভায ভদধে এই দর ম্পদেি বফস্তাবযত জানায ফোাদয আগ্র ততবয 

েদযবছর।প্রাথবভেবাদফ বনদজয জানায জনে অধেষন ুরু েযদর যফবতিদত অনেদদয 

জানাদনায প্রদষাজন ভদন েযরাভ। 

আভায প্রশ্নগুদরা অবধোাংই বছর আবেন্তযীন আদন্দারন,াংগঠন বযচারনা 

দ্ধবত,ীদ্ধান্ত গ্রন দ্ধবত,জাভাষাদতয াদথ অনোনে আদরভদদয আদব িে 

বফদযাধ,জাভাষাদতয থনতৃদত্নয াাংগঠবনে দৃটিববি, েোডায বদেভ,ববফদযয াদথ 

জাভাষাদতয ম্পেি আবেন্তযীন প্রবতষ্ঠান বদদফ ুযায বূবভো,আভীয এয বূবভো 

ইতোবদ ম্পবেিত।যক্ষণীর াংগঠন ষায পদর থমটা ষ,জাভাষাত-ববফয ম্পবেিত 

ফেক্তিদদয োদছ এই ের বফলদষয উত্তয াষা ভুবের।ুধ ুতাই নষ,এই ভস্ত বফলষাধী 

বনদষ প্রশ্ন েযাদে েখনই উৎাবত েযা ষনা,থক্ষত্র বফদদল এয উদটাটাই থফব ষ। 

পদর ফাধে দষ আভাদে থদেন্ডাযী থাদ িয যনান্ন দত ষ। এদক্ষদত্র ভারষবষায 

ইরাবভে ইউবনবাব িটটয যাষ্ট্র বফজ্ঞাদনয প্রদপয আব্দরু ভবতদনয থরখা Revolution to 

Revolution: Jamaat-e-Islami in the Politics of Pakistan ফইটা আভায ভদধে ফোে 

চাঞ্চরে ততবয েদয।  

আভায উরবি ষত অনেদদয ভত দফনা বেনু্ত আভায প্রশ্নগুদরা অনে আদযা অদনে 

অদনে ভানুদলয প্রশ্ন,তাইনা?থানায ফাাংরাদদ ব্লদগ(আষাভীবরগ যোয ২০১৩ াদর 

ফন্ধ েদয বদদষদছ)এই বনদষ থরখা ুরু েবয ২০১০ াদরয ভাঝাভাক্তঝ ফা তায বেছু বদন 

আদগ "ইতিাসর আসাসক জামায়াি ইামীসক অধ্যয়ন" বদযানাদভ।  ব্লগায 

বদদফ আবভ ফযাফযই থমটা থচিা েদযবছ, ভুর থরখাদে এোদডবভে ধা াঁদচ Objective 

যাখদত বেনু্ত ভন্তদফেয থক্ষদত্র আবভ অদনে েথাই ফদরবছ থমগুদরা আভায বনজস্ফ উরবি।  

একটা তবয় আমাসের পতরষ্কার থাকা উতিৎ; জাভাষাদতয ইবতা আদরাচনায 

উদেে এটা নষ ইবতাদয বফববন্ন ম িাদষ থম ভস্ত ফেক্তিফগ ি বফববন্ন বূবভো ারন 

েদযদছন তাদদযদে 'নাষে'ফা 'খরনাষে' ফানাদনা ফা োদযা বনষদতয বযুদ্ধতা বনদষ প্রশ্ন 

থতারা, থেননা বনষত এভন এেটা বফলষ থমটা আভযা থদখদত াইনা। 

জাভাষাত প্রবতষ্ঠায রক্ষে  উদেেই বছর আভাদদয ভাদজ  যাদষ্ট্র ইরাদভয ভুরনীবত 'য 

আদরাদে বফপ্লফ প্রবতষ্ঠা েযা।আয তাই জাভাষাদতয ইবতাদয ম িাদরাচনায অথ ি দে 

বফববন্ন ফেক্তিফদগ িয েদভ িয ম িাদরাচনা, বনষদতয নষ। তাই োদযা বনষত বনদষ েটাক্ষ 
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েযা,বনষদতয উয াভরা েযা আভায বচন্তায ফাবদয। এই বফলষগুদরা ভাথাষ থযদখ 

ববযজটা অধেষন েযা দর এ থথদে োক্তিত পর াষা মাদফ ফদর আভায বফশ্বা। 

থরখাগুদরা ব্লগ উদমাগী েদয থরখা দষদছ,ফই আোদয েখদনা প্রো দফ থই বচন্তা 

তখন েবযবন।থজনে এই থরখা ায ভষ ব্লগীষ থরখায ধযন ম্পদেি বেছুটা ধাযনা 

ভাথাষ যাখা দযোয।প্রচুয ফানান বুর যদষদছ,যদষদছ অদনে অদনে ইাংদযক্তজ ব্দ থমটা 

াদে ষত শু্রবতভধুয েযদফনা,থজনে ক্ষভা প্রাথী। প্রেৃত েথা দে, এই থরখাদে 

ফাবনক্তজেেবাদফ থদখা ষবন েখদনাই,ভদনয বাফটা প্রো েযদত থমবাদফই থদযবছ,থম 

ব্দ ফেফায েযা দযোয েদযবছ থগুদরা ম্পাদনা েযা ষবন।থোন বদন ফই আোদয 

প্রোবত দর ষত এই ভস্ত দুফ িরতাগুদরা ুধদয থনষা দফ ইনাআল্লা। 

ুদযা থরখাটটদে দুটট অধোদষ বাদগ বাগ েযা দষদছ। প্রথভ অধোদষটট ১৬ টট দফ ি 

ধাযাফাবে জাভাষাদতয ইবতা।দযয অধোষটট ব্লদগ প্রোবত বফজ্ঞ াঠদেয ভন্তফে-

প্রবতভন্তফে।দুটট অধোদষয ক্তম্মবরত অধেষন ুদযা বফলষটটদে এেটট বযূন িতা 

বদদষদছ।প্রথভ অধোদষ আদরাচনায ধাযাফাবেতা ১৯৪১ াদর জাভাষাত প্রবতষ্ঠায বেছু 

আদগ থথদে ুরু দষ ১৯৭১ াদর এদ থল দর বিতীষ অধোদষয বফলষফসু্ত 

ভাভবষে বফববন্ন বফলষদে অন্তবুিি েদযদছ।  

আবভ বযদদল,আল্লায ুেবযষা আদাষ েযবছ এই জনে থম, প্রাষ ৩ ফছয য ফুর 

আদরাবচত জাভাষাত অধেষন ববযজটট অফদদল এে জাষগাষ েযদত থদযবছ।এই 

থরখায পদর মবদ োদযা বচন্তায বযুক্তদ্ধ ঘদট তদফই স্ফাথ িেতা।আবভ থানায ফাাংরা ব্লদগয 

প্রদতেে ব্লগায,াঠে  উদদেগতা ফাইদে েৃতজ্ঞতা প্রো েযবছ। 

এম এন াান 

রন্ডন,২০/০৪/১৪ 
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১ম পব : জামায়াি গঠসনর গগাশার কথা 

১৯১৯-১৯২৪ াদর বাযতীষ উভাদদদ  গোফি আসন্দান  াংগটঠত 

দষবছর।তুযদেয উভানী থখরাপত যক্ষায রদক্ষে ভুবরভ উম্মায থল ইরাবভে 

বখরাপত যক্ষা েযায ঈভানী তাবগদ থথদেই এই আদন্দারন ুরু দষবছর।এই আদন্দারদনয 

ভাবন্ভ মবদ ুখেয ষবন তফু এই আদন্দারদনয পদর তৎোরীন ভুরভানদদয ববতদয 

আরাদা আইদডনদটটট (বনজস্ফ স্ফেীষতা )খুাঁজায এেটা বযদফ ততবয ষ।১৮৫৭ াদরয 

বাী বফদরাদ যাজদষয পদর ভুরভানদদয উয ইাংবর  স্থানীষ ব্রাক্ষণফাদীদদয 

অতোচায বনম িাতদনয পদর ভুরভানদদয ভদধে থম inferiority 

complex(স্ফাংেীন িতাদফাধ)ততবয দষবছর , ফরা মাষ বখরাপত আদন্দারদনয পদর থই 

াযাদনা থগযফ বপদয াষায এেটা স্পস্ধবযট ভুরভানদদয ববতদয থজদগ উদঠ। 

 

‚স্ফাধীনতা আদন্দারদনয ‛ াাাব ‚গোফি আসন্দাসন ‛ বন্দ-ুভুবরভ থমথ 

েভ িূচী বারই চরবছর. আদরভ ভাদজয দর বছর ‚জবভষদত উরাভাদষ বন্দ‛। 

োংদগ্রদয াদথ নাযা থমথবাদফ স্ফাধীন বাযত আদন্দারন  ‛থখরাপত আদন্দারন‛ েদয 

মাক্তেদরন।বেনু্ত োভার াা েতৃ িে বখরাপত আদন্দারদনয তদনয য বাযদতয 

যাজনীবতদত বন্দ ুভুবরভ ম্পেি বতি দত ুরু েদয।াম্প্রদাবষে দািা তখন ফোে 

আোয ধাযন েদয।এে ম িাদষ েট্টয ব্রাক্ষণদদয িাযা  ‚ুক্তদ্ধ অববজান ‛ আদন্দারন ুরু 

দর বযবস্থবত আদযা অফনবত ষ। তখন থথদেই ভুরভান আদরভ ভাজ ,েরায এফাং 

থনতা গন ভুরভানদদয জনে ববন্ন যাজননবতে প্লাটপযভ বচন্তা েযদত থাদেন।   জবভষত-

ই-রাভা তখন  ‚আরজবভষাত‛ নাদভ এেটট ক্তত্রো বযচারনা েযত মায ভাদধেদভ 

ভুরভানদদযদে ুক্তদ্ধ আদন্দারদনয োম িক্রদভয ফোাদয তেি েদয থদষা ত।মুফে 

তষদ ভদুদীয থরখা তখন থথদেই ভুবরভ ফুক্তদ্ধজীবফ ভদর াা জাগাষ ,পদর 

জবভষদতয ক্ষদথদে তাদে আরজবভষাত ক্তত্রো ম্পাদনায দাবষত্ন থদষা ষ।(1) 

http://www.storyofpakistan.com/articletext.asp?artid=A033
http://en.wikipedia.org/wiki/Khilafat_Movement
http://i2.wp.com/imbd.blog.com/files/2011/03/Khilafat-movement.jpg
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এেটা ঐবতাবে ঘটনা ফায জানা উবচৎ এত অল্প ফষদ ভারানা ভদুদীদে ঐ দাবষত্ন 

থেন থদষা দষবছর।বন্দু -ভুবরভ দািাষ মখন থদ উত্তন্ভ তখন আততাষীয াদত ুক্তদ্ধ 

আদন্দারদনয প্রবতষ্ঠাতা স্ফাভী শ্রদ্ধানন্দ বনত ন।এ তোোদন্ডয পদর অভুবরভগন 

আরেুযআন  ইরাদভয বফরুদদ্ধ অপ্রচায চারাদত থাদে।দোযআদনয ক্তজাদদয 

অফেখো বফববন্ন ত্র -ক্তত্রোষ ছাা দত থাদে।এভনবে ভাত্দা গান্ধীয ভত বষু্ণ 

যাজনীবতবফদ ফদরন ‚ইরাভ এভন বযদফদ জন্পরাব েদযদছ থম , তায চুান্ত ক্তিয 

উৎ আদগ তযফাযীই বছদরা এখদনা তযফাযীই আদছ‛(2) 

এই ফিদফেয জফাদফ থোযআদনয ক্তজাদদয ফেখো বনদষ ১৯২৭ াদর ফই বরদখন ২৪   ফছয 

ফষদয মুফে ভদুদী মায নাভ  ‚আ দ্ধজাে তফ ইাম ‚ মা খুফই আদরান ৃটি 

েদয।আল্লাভা ইেফার  থখরাপত আদন্দারদনয বফবি থনতা ভারানা আরী থজাায এয 

বুষী প্রাংা েদযন। 

গেল ভাসগর পূসব  ইদ্ধিয়ান মাসজর অবস্থা 

তৎোরীন ভাজদে প্রধানত বতন বাদগ বাগ েযা মাষ: (3) 

(ক) ঐ ভষ বতনটট প্রধান যাজননবতে ক্তিয প্রাধানে বফদেভান বছর ;বব্রটট যাজ ,ইক্তন্ডষান 

নোনার োংদগ্র এফাং ভুবরভ রীগ। বফববন্ন োযদন োংদগ্র চাক্তের থম েদযই উে 

বাযদতয অখন্ডতা যক্ষা েযা , বফদলত অথ িননবতে োযন।অনেবদদে ভুবরভ রীগ চাক্তের 

থম েদযই উে বনদজদদয জনে এেটা স্ফাধীন বূবভ। 

(ে) বিতীষ এফাং গুরুত্ন ূন ি এেটা তফবিে বছর ; ভাদজ তখন ক্তিভা াংেৃবতয ফোে 

প্রাধানে ফযাং ফরা মাষ থদীষ াংেৃবত বছর ুভবেয ম্মুক্ষীন। 

(গ)দুইটট মু্পন ি ববন্ন ধাযায এফাং যস্ধয বফদযাধী আদব িে বক্ষা ফতিভান বছর। োংদগ্র 

চাক্তের ভুরভানদদযদে থেুরায বপদরাবপয আদরাদে াংগটঠত যাখায অনেবদদে 

ভুবরভ রীদগয াবতষায বছর ‚ভুবরভ জাতীষতাফাদ 

মাানা মেেুীর অবস্থান  

ঐ দুই িাযায বফযীদত ভারানা ভদুদীয বচন্তা এফাং অফস্থান বছর মু্পন ি ববন্ন। বতবন ভদন 

েদযন বন্দু-ভুবরভ ঐদেেয আদরাদে োংদগ্রদয দাফী েযা Composite Nationalism‛ 

অজিন েযা এে প্রোয অম্ভফ।তায োযন বছর ,১৯৩৭ াদরয বনফ িাচদনয য 

ভুরভানদদয প্রবত অল্প েদষে ফছদয বন্দ ুপ্রধান োংদগ্রদয তফলভে তখন ভুরভানদদয 

াভদন জ্বরজ্বর েযবছর। তায বনদজয বালাষ ; What was uppermost in my mind to 

keep alive in the Muslims a sense of their separate entity and prevent their 

https://docs.google.com/leaf?id=0BwMZMMz8qXo8YzQ4ZmZiYzQtNWUyMy00ZTVhLTlmYWMtZjI1NmZlZjJhNGM5&sort=name=list&pid=0BwMZMMz8qXo8ZmQ5Y2Q4MTktNjk0Yi00OGVlLThmYTAtNmEyNTU1YTQ2MmYw&cindex=62
http://www.darul-ishaat.co.uk/store/Composite-Nationalism-and-Islam.html
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absorption into a non-Muslim community (4)।ভুরভানদদয আরাদা এেটা থন্ফ অপ 

আইদডনটটটট যক্ষায প্রদষাজনীষতা ফোখো েদয বতবন এেটট ফই বরদখন ‚ভুরভান আউয 

ভুউজদুা বষাব োভাো‛(ভুরভান এফাং ফতিভান যাজননবতে ভো)(5)। 

এই ফই এত াা জাবগদষবছর থম ভুবরভ intellectual থদয ভাদঝ তায ফণ িনা বদদষদছন 

আই থই থোদযী ,বতবন ফদরন ; ভদুদীয থযন্ফ (থরখা) এতটা 

রক্তজোর,ক্তিারী,আন্তবযে এফাং জ্বারাভষী বছর থম এটা আন্তবযে  ফুক্তদ্ধভান 

ভুরভানদদযদে োংদগ্র থথদে দুদয বনদষ আদ এফাং তাযাই োদষদদ আজদভয থনতৃদত্ন 

যফবতিদত ভুবরভ রীদগয থনতৃত্ন থদন(6)। 

মুতম ীগ  পাতকস্তান আসন্দাসনর প্রতি মাানা মেেুীর েৃষ্টিভতঙ্গ 

ভুবরভ রীদগয প্রবত ভারান ভদুদীয ভাদরাচনা বছর আোভ।বতবন ভুবরভ রীদগয 

থনতৃদত্নয েদঠায ভাদরাচে বছদরন।এই ভাদরাচনায োযন বছর for having accepted 

the west’s supremacy in the realm of knowledge, culture and philosophy.বেনু্ত 

আিদম িেয ফোায দরা বতবন াবেস্তান আদন্দারদনয বফদযাধীতা েদযনবন। (7) আদযেটা 

োযদন বতবন ভুবরভ রীদগয বফদযাধীতা েদযন তা র তাদদয থেুরায এফাং নোনাবরজভ 

আদ ি গ্রন ,বতবন ঐ দুই আদ িদে েুপবয বদদফ ফণ িনা েদযদছন। তায বালাষ ;our 

concern then was Islam, and the ability of those who sought to represent it (8)। এই 

আঙ্কা অফে ভারানা আফুর োরাভ আজাদ েদযবছদরন ; বতবন ফদরন থমই ইরাভদে 

ুক্তজাঁ  েদয াবেস্তান বাগ দে ,থদ বাদগয দয এেভষ আদফ মখন থদ থােদফ 

বেনু্ত ইরাভ খুদজ াষা মাদফনা। )ভারানা আজাদদয ঐবতাবে াক্ষাতোয(।  

এতিদত্ন ভুবরভরীগ ভারানা ভদুদীদে দুই ফায দদর মাষায আফান জানাষ 

এেফায ১৯৩৭ াদর আদযেফায ১৯৪৫ াদর বেনু্ত দু ফাযই বতবন ক্তজন্নায ভুবরভ রীদগয 

াদথ োজ েযদত অস্ফীেৃবত জানান।(9) 
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1. ভারানা ভনজযু থনাভানী, মাানা মেেুীর াসথ আমার ািসয র ইতিবৃি  
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অনুফাদ:ভারানা নুরুর েবফয আনছাযী, আয-যীদ েরোণ ট্রাি, চেফাজায, ঢাো (ষৃ্ঠা 

১৬) 

2. াইদষদ আফুর আরা ভদুদী,আর ক্তজাদ বপর ইরাভ(প্রোদেয েথা), আধুবনে 

প্রোনী,ফাাংরাফাজায,ঢাো,২০০২ 
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http://www.banglakitab.com/BanglaBooks/MyInteractionWith(M)MaududiAndImportantDetails-MaulanaMonzurNomaniRA.pdf
http://www.banglakitab.com/BanglaBooks/MyInteractionWith(M)MaududiAndImportantDetails-MaulanaMonzurNomaniRA.pdf
http://www.banglakitab.com/BanglaBooks/MyInteractionWith(M)MaududiAndImportantDetails-MaulanaMonzurNomaniRA.pdf
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২য় পব :োরু ইাম বুদ্ধিবৃতিক আসন্দান 

জাভাষাতদে study েযদত দর তৎোরীন বক্ষা ফেফস্থা ম্পদেি ধাযনা থােদত দফ 

োযন ভারানা ভদুদী জাভাষাত ুরু েযায আদগ বক্ষা আদন্দারন ুরু েদযবছদরন। 

তায থরখা ঐ বফদল বযবস্থবত িাযা দারুনবাদফ প্রবাবফত দষবছর 

িৎকাীন তলক্ষার পতরসবল 

ঐ ভদষ দুইটট যস্ধয বফদযাধী বক্ষা ফেফস্থা বফদেভান বছর।  ক . ুযাতন ধভ ি বববত্তে ( 

ভারাা)েুর  ে. নতুন ক্তিভা ধাযায েুর।  প্রথমটার তফবিে বছর ভষ অনুদমাবগতা 

বফদল েদয অথ িননবতে বফচাদয (ইাংদযক্তজদত ফদর suffered from stagnation) এফাং 

অন্ধঅনুেযন (তােবরদ)মা ভাদজ দুফ ির থচতা খুফই যক্ষনীর ভুরভান ততবয েযবছর। 

অনেবদদে িীতিয় ভাধেভ বছর বফদদব াংেৃবতয উয বনবিযীর এফাং এদেফাদয 

ইরাবভে বচন্তা থচতনা থথদে দুদয। 

এেটা ভাধেভ থম ভস্ত থরাে ততবয েযবছর তাযা ফাস্তবফে অদথ ি ভাদজয দাবষত্ন থনষা  

থনতৃত্ন থদষায অনুদমাবগ এফাং তা যাষ্ট্র বযচারনায জনে থমাগেতা ম্পন্ন থরাে ততবয 

েযদত ফেথ ি ক্তের।অনেবদদে অনে ভাধেভ দুবনষাফী থমাগেতা ম্পন্ন থরাে ততবয েযবছর 

ফদট বেনু্ত তা ধদভ িয বদেবনদদিনা অনুাদয ধভীষ জ্ঞান ম্পন্ন থরাে ততবয েযদত ফেথ ি 

ক্তের। ঐ বযদফদ অফস্থা দাবদষবছর এই থম , দুই ধযদনয বক্ষা ফেফস্থা দুই ধযদনয ববন্ন 

spirit ফা ভানবেতায থরাে ততবয েযবছর মাদদয বচন্তা থচতনা বছর মূ্পণ ি 

বফযীতভুবখ।পদর এটা ভাদজয অবেন্তদয ভাযাত্দে conflict ততবয েযবছর।(1) 

এই বযবস্থবতদে াভদন থযদখ ভারানা ভদুদী ‚দারুর ইরাভ‛ প্রবতষ্ঠা েদযন মায রক্ষ 

 উদেে বছর বনন্পরু ; 

‚We have decided to assemble within the precincts of this institute person well-

versed in modern academic disciplines, and others who have a deep grasp of the 

religious sciences. These individuals must be of high calibre and intellectual 

capability. They will work under the guidance of a mentor, to be appointed shortly, 

who will be of excellent moral character. Besides having attained deep and full 

insight into the wisdom of the Holy Qur’an, he will know in detail about modern 

http://imbdblog.com/?p=773
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revolutions and changes in various realms. He will work to acquaint these people 

with the spirit and elan of the Divine Book and the Prophet’s (SAW) Sunnah. He 

will also help them in reconstructing the manifold aspects of Islamic thought, 

including Philosophy, ‚Hikmah‛, Morality, Political Science and Economics, so that 

through their scholarship and missionary work they can struggle to revive the 

pristine glory of Islamic civilization.‛ (2) 

অথ িাৎ, ‚আধুবনে মুদগয প্রাবতষ্ঠাবনে জ্ঞাদনয বফববন্ন াখাষ এফাং ধভীষ বফজ্ঞাদন মাদদয 

গবীয দখর যদষদছ ,এভন ভানুলদে এেটা প্লাট পযদভ বনদষ আায ফোাদয আভযা 

ীদ্ধাদন্ত উনীত দষবছ। এই ধযদনয থরাে গুদরা অফেই অবত উচ্চ জ্ঞান ম্পন্ন এফাং 

ফুক্তদ্ধবববত্তে দক্ষতা ম্পন্ন দফ। তাযা খুফই বার চবযদত্রয অবধোযী এেজন থভন্টদযয 

থনতৃদত্ন োজ েযদফন বমবন বেনা অল্প ভদষয ভদধেই বনমুি দফন। বফত্র থোযআদনয 

অন্তনীবত এফাং বযূন ি অন্তদৃটি মু্পন ি জ্ঞাদনয াাাব বতবন আধুবনে বফপ্লফ এফাং 

বফববন্ন াম্রাজে ফা ক্তিয বযফতিন ম্পদেি জানদফন।বতবন ঐ থরােদদযদে আল্লা 

প্রদত্ত ীয স্পস্ধবযট  যাুদরয ুন্নায আদরাদে ফ বেছু বফস্তাদয ফণ িনা েযদফন। বতবন 

তাদদযদে বফববন্ন বফলদষ ইরাবভে বচন্তায ূনগ িঠদন াামে েযদফন , ঐ ভস্ত বফলদষয 

ভদধে থােদফ দ িন , বেভা,এবথে(ভূরেদফাধ), যাষ্ট্র বফজ্ঞান , অথ িনীত,মায পদর তাদদয 

থনতৃদত্ন দাষাতী োজ এফাং প্রদচিাষ ইরাদভয স্ফন িভষ মুদগয ূনজিাগযণ ঘটদফ। 

স্ফাবাবফে বাদফ াঠদেয ফুদঝ আদ এখাদন Mentor ফরদত ভারানা ভদুদী বনদজদেই 

ফুক্তঝদষ বছদরন।তাই এখাদন ভারানা ভদুদী ম্পদেি াংদক্ষদ   না ফরদর ফুঝা মাদফনা 

থেন বতবন ঐ থমাগেতায অবধোযী বছদরন। 

াইসয়ে আবু আা মেেুী  ১৯০৩ াদরয ২৫ ই থদন্বম্বয বাযদতয আযিফাদদয 

খুফই ম্মানীত  যক্ষনীর ভুবরভ বযফাদয জন্প গ্রন েদযন ।জানা মাষ তায বযফাদযয 

ক্রনরক্তজ (‚াইসয়ে)যাুর ঃ ম িন্ত বগদষ থৌঁদছদছ।তায বযফাদয ুপী ইরাদভয 

মদথষ্ঠ প্রবাফ বফদেভান বছর। থছাট থথদে বক্ষায প্রবত তায মদথষ্ঠ থজা াঁে থাোষ ভাত্র ৫ 

ফছয ফষদ বতবন অথ ি থোযআদনয ৩০টট আষাত ভুখস্থ েদযন।দছাট ফষ থথদেই 

ভদুদীয উয তায ভা (বমবন বছদরন খুফই ধাবভ িে ,বতবন প্রাষ ফ ভষই থযাজা যাখদতন ) 

এয প্রবাফ বছর থফব। 

ভারানা ভদুদী তায ফাফায অুস্থতা এফাং তায ভৃতুেয য াবযফাবযে অেরতায 

োযদণ প্রাবতষ্ঠাবনে াুনা েযদত াদযনবন।বেনু্ত তায ফাফা বমবন বনদজ খুফই ফ ভাদনয 

আদরভ বছদরন ,বতবন বনদজই তায থছদরদে ততবয েযবছদরন এফাং অুস্থ ষায য তায 

থছদরয জনে ফাাষ স্তাদ থযদখ বদদষবছদরন।পদর অল্প ফষদ বতবন 

বপো,মুক্তিাস্র,াদী এ এক্সাটি দষ উদঠন।ভাত্র ১৬ /১৭ ফছয ফষ থথদে বতবন 

http://www.youtube.com/watch?v=FukPRQH-QCw
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াাংফাবদেতা ুরু েদযন।১৬ ফছয ফষদ বতবন ইাংদযক্তজ থখা ুরু েদযন এফাং ভাত্র ছষ 

ফছদযয ভাথাষ , he was in a position to read, digest and assimilate English works 

dealing with history, philosophy, economics, political science and other subjects 

with ease. (3) 

মায পদর যফতীদত তায থরখাষ ািাতে দ িদনয েদঠায ভাদরাচনা খুদজ াষা 

মাষ।তায থরখা ‚ইাম  পাশ্চািয ভযিার েন্ধ‛ , ‚ইাম    ‚গনিে, ভাজতে 

 ইরাভ‛,‚পুুঁদ্ধজবাে  ইাম ‛, ‚ইাম  ধ্ম ীন গর্িে ‛ ইতোবদ ফই গুদরা তায 

প্রভাণ। যীদ ভবতন ফদরন , The influence of traditional and western Knowledge is 

discernible upon careful reading of his essays that cover a wide spectrum of 

subject :from a critique of Hegel and Marx to the religious injunctions concerning 

meat and establishing an Islamic Political system (4) 

োরু ইাম অধ্যাসয়র মাতি 

দুঃখজনে দরা , থমই রক্ষে বনদষ াঠানদোদট ভারানা ভদুদী দারুর ইরাভ প্রবতষ্ঠা 

েদয বছদরন তা থফব বদন স্থাষীত্ন াষবন।ভাত্র ৪ জন ভানুল তায ঐ আদন্দারদন বযে 

ন। ভাত্র েদষে ভা দয ভারানা দারুর ইরাভ থছদ রাদায চদর মান এফাং 

তযজভুারুন থোযআন খান থথদেই প্রো াষ। োযন বদদফ ভারানা ভদুদীয বালে 

আবভ থতভন এেটা খুদজ াষবন তদফ যফবতিদত এে ফিৃতাষ বতবন ফদরন Dar al-Islam 

was considered to be absolutely insignificant (5) 

বেনু্ত তায এে ভদষয খুফই বি  দয েদট্টায ভাদরাচে ভারানা ভনজযু থনাভানী 

ফদরন, বমবন দারুর ইরাভ গায জনে জাষগাটট দান েদয বছদরন (থচধুযী থনষাজ আরী 

খান) বতবন ভারানা ভদুদীয থছাট দাীয োযদন তায তােষা বনদষ দন্দ প্রো 

েদযন পদর এেটা ভষ বেছুটা বুর ফুঝাফুক্তঝয ৃটি ষ এফাং দারুর ইরাভ থছদ চদর 

মান ভারানা ভদুদী। তখন থথদেই ভরানা ভদুদী আদযা গনভুখী আদন্দারদনয বচন্তা 

েযদত থাদেন(6),মা যফবতিদত জাভাষাদত ইরাভী নাদভ প্রবতটষ্ঠত ষ। 

োরু ইাসমর ক্ষর্স্থাতয়সের একটা কারন 

দারুর ইরাদভয ক্ষণস্থাবষদত্নয এেটা োযন জানা মাষ ভারানা ভনজযু থনাভানীয ফই 

থথদে। বতবন ফদরদছন থম থরাে দারুর ইরাদভয জনে জাষগা বদদষবছদরন বতবন খুফ 

আল্লাষারা থরাে বছদরন এফাং আল্লাভা ইেফাদরয যাভদ ি ঐ জাষগাষ ভারানা 

ভদুদীদে আভেণ জানান।ভারানা ভদুদীয থরখা ভাধেদভ বতবন তাদে বচনদতন এফাং 

খুফই উচ্চ ধাযণা থালণ েযদতন। বেনু্ত ভারানা ভদুদীদে মখন বতবন প্রথভ থদখদরন 

তখন তায থছাট দাবয োযদন প্রথভ আাত ন।এবাদফ ুরু দর মখন থদখদরন 

https://docs.google.com/leaf?id=0BwMZMMz8qXo8ODEwNDNkOTYtMTQ0Ny00ODQzLTgzN2MtODM0ZThjMTkxNTdl&sort=name&layout=list&pid=0BwMZMMz8qXo8ZmQ5Y2Q4MTktNjk0Yi00OGVlLThmYTAtNmEyNTU1YTQ2MmYw&cindex=69
https://docs.google.com/leaf?id=0BwMZMMz8qXo8MzIzZjFiZGYtYWVlNi00OWQ2LTgzNTMtZGFiNjNiNmY3YmJk&sort=name&layout=list&pid=0BwMZMMz8qXo8ZmQ5Y2Q4MTktNjk0Yi00OGVlLThmYTAtNmEyNTU1YTQ2MmYw&cindex=30
https://docs.google.com/leaf?id=0BwMZMMz8qXo8NjIyNzNlNTktY2JlYS00ZWRjLTg3MDYtOTJhOGIwNDNkOGM0&sort=name&layout=list&pid=0BwMZMMz8qXo8ZmQ5Y2Q4MTktNjk0Yi00OGVlLThmYTAtNmEyNTU1YTQ2MmYw&cindex=32
https://docs.google.com/leaf?id=0BxkmflA6xviUM2I3YTIxYjctNmM1My00ZTk1LTkyOGUtZGE0MmE3MDRhYWM0&hl=en
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ভারানা ভনজযু থনাভানী দারুর ইরাদভ এেই োযদন জদষন েযদত যাজী দরন না 

তখন ঐ ফেক্তিয াদথ ভারানা ভদুদীয দুরুত্ন ফাদত থাদে।আয ভারানা ভদুদী 

বছদরন মদথষ্ঠ াযদানাবরটট ম্পন্ন থরাে , বতবন বনদজ এেটা ভষ দারুর ইরাভ 

থছদ চদর মান রাদাদয। 

তিন্তার জনয েসুটা কথা 

প্রথম কথা, থম বযক্তস্তবতদে াভদন থযদখ জাভাষাত গঠন দষবছর তা এখন ফায  োদছ 

বযষ্কায। প্রশ্ন দে ঐ বযবস্থবত বে এখদনা ফদদরদছ ? বক্ষায বযদফ বে এখদনা উদয 

ফবণ িত দুই ধাযাষ চরদছনা ?? তাই মবদ ষ তাদর ‚দারুর ইরাদভয‛ ভত বক্ষা আদন্দারন 

আজ আভাদদয ভাদজ খুফ প্রদষাজন,এই বচন্তাটা বেছু থরাদেয ভাথাষ আা উবচৎ। 

িীতিয়ি, িীভুখী বক্ষাষ ববক্ষতযা এখদনা এদে অদযয াদথ conflict এ বরন্ভ নষ বে?? 

এই ইুেটা আজ জাতীষ ইুেদত বযণত দষদছ । এই বফলদষয থোন পর উাংাদয 

থৌঁছাদনা মাদফ বে?? 

গনাট: 

1. Jamat-e-Islami ke 29 Sal, fn.1, 24 

2. Islamic Renaissance: The Real Task Ahead, Dr. Israr Ahmad (1968), English 

Translation by Dr. Absar Ahmad (cited from ‚Iqbal, Darul-Islam and Mawdudi‛, 

P.82) 

3. Asim Numani (compiled), Makateeb Sayyid abul Ala Maududi (writings of 

Mawdudi) (Lahore: Islamic Publication, 1981), 312 

4. Abdur Rashid Moten (page-19) 

5. S. Zakir Aijar tr., Selected speeches and writing of Maulana 

Mawdudi,(Karachi:International Islamic Publication,1982).Vol.II, page 1-2 

6. ভারানা ভনজযু থনাভানী,২৬ 

 

 

 

 

 

 



16 
“ইতিহাসের আস াসে জামায়াি ইে ামী”   M N Hasan  E-mail:mnhasan.blog@gmail.com 

 

 

৩য় পব : জামায়াসি ইামী গঠসনর ইতিা 

এই ম িন্ত আদরাচনাষ এেটা বফলষ বযষ্কায থম তৎোরীন (ফটৃট বাযত )বযদফদ 

ভুরভানদদয স্ফেীষতা যক্ষায জনে থমভন বনজস্ফ যাজননবতে platform প্রদষাজন 

বছর,াদথ াদথ ভুরভানদদয ধভীষ ত্তাদে টটবেদষ যাখায জনে এেটট dedicated force 

 দযোয বছর।যাজননবতে থনতৃত্ন দাদনয জনে বছর  মুতম ীগ ,ধভীষ থনতৃত্ন থদষায 

জনে জতময়সি উামাসয় তন্দ ,তদুবয ভানুদলয ভাদঝ ইরাদভয ভুর স্পস্ধবযট জাবগদষ 

ভাজ জীফদন ইরাদভয ূনজিাগযদণয রদক্ষে ১৯২৬ ার থথদেই ভারানা ভুাম্মদ 

ইবরষ (য:) এয থনতৃদত্ন  িাবীগ জামাি  * বনদন্পাি কম ূিী বনদষ ভষদাদন োজ 

েযবছর(1); 

িাবীগ জামায়াসির ৬ েফা 

১। ঈভান(োদরভায প্রবত বযূন ি আস্থা এফাং বফশ্বা)  

২। ারাত(ব বাদফ নাভাজ বক্ষা)  

৩। জ্ঞান অজিন  ক্তজবেয(জ্ঞান অজিদনয ভাধেদভ আল্লাদে থফব থফব স্যন েযা)  

৪। অয ভুবরভ বাইদে ম্মাণ েযা  

৫। ইখরা(বনষদতয বযুদ্ধেযণ-এেভাত্র আল্লায নু্তটি অজিন)  

৬। দাষা(িীদনয যাস্তাষ ভষ থদষা(থমভন বচল্লা রাগাদনা)  

ফায অফগবতয জনে জানাদত চাই থম ,তাফরীগ জাভাষাদতয আদন্দারন অল্প বেছু বদদনয 

ভদধে ফোে াা ততবয েদয মা থদখা মাষ ১৯৪১ াদর ফাবল িে গনভাদফদ উবস্থবত 

থদদখ,১৯৪১ াদরয নদবম্বয ভাদ ঐ ভাদফদ প্রাষ ২৫০০০ ভানুদলয উবস্থবত ষ। (2) 

উদযাি েভ িূচীয আদরাদে ভাদজ থমখাদন এেটট আদন্দারন োজ েযদছ থখাদন 

আদযেটা জাভাষাত গঠদনয প্রদষাজনীষতা থেন থদখা বদর ?আয মবদ গঠন েযাই ষ 

তাদর ভাদজয থোন ুনেস্থান ূযদনয রদক্ষে এফাং োদদযদে টাদগ িট েদয নতুন এই 

আদন্দারন ততবয দত াদয ??[াঠেদদয থে অনুদযাধ েযফ এই প্রশ্নগুদরা াভদন বনদষ 

থচাখ ফন্ধ েদয বেছু ভষ ১৯৪০ াদরয েথা বচন্তা েরুন] 

http://en.wikipedia.org/wiki/All-India_Muslim_League
http://www.jamiatulamaihind.net/
http://tablighijamaat.org/
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প্রদশ্নয উত্তয আদগয  ফ িগুদরা থথদে বযোয ষায েথা। Existing দর ফা াংগঠনগুদরা 

বফববন্ন রদক্ষে োজ েযদছ টঠেই বেনু্ত বযূন ি নষ।োদযায ভদধেই এোদথ ধভীষ 

াংোয,ক্তিভা অাংেৃবতয প্রবাফ থথদে ভাজদে যক্ষা েযায , িীভুখী বক্ষায ভাদঝ 

থতু ফন্ধন এফাং দফ িাবয ইরাভদে আল্লা প্রদত্ত এেটট ূণ িাি জীফন ফেফস্থা বদদফ 

ভাদজ প্রবতটষ্ঠত েযায ফানা থোন দদরয ভাদঝই বছরনা।   এই ুনেস্থানদে ূযণ েযায 

রদক্ষেই এেটট জাভাষাত ফা দর গঠদনয প্রদষাজনীষতায েথা বফদেলন ১৯৪১ াদর 

তযজভানুর েুযআদন ভারানা ভদদূী  ‘জাভাষাদত ইরাভীয গঠন ’ ীল িে এে প্রফন্ধ 

থরখায পদর ভভনা থরাে প্রফদন্ধয ফোখো দাফী েদয ভারানাদে ত্র বরখদত থাদেন। 

তায জফাদফ এবপ্রর ভাদয  িজমানু কুরআসন  ফরা ষ থম , মাযা উি প্রফদন্ধ ফবণ িত 

দ্ধবতদত োজ েযদত চান তা াঁযা আন আন জাষগাষ োজ ুরু েযদত াদযন এফাং 

াংদগ াংদগ থমন তা াঁদদয নাভ তযজভানুর েুযআন অবপদ াটঠদষ থদষা ষ মাদত েদয 

এদে এেটট দম্মরদন রূ থদষায থ থফদযাষ।এবাদফ থদ ’ থরাদেয এেটট তাবরো 

ততযী েযা ষ। এফাং এ তাবরো অনুমাষী ২৫ থ আগি ভুফাযে াদেি অফ্বত 

তজিভানুর েুযআন োম িারদষ তাদদযদে উ্বত ষায জদনে দাষাতনাভা াঠাদনা 

ষ। তদানুমাষী াযা বাযত থথদে ৭৫ জন ইরাভী ফেক্তিত্ন রাদাদয উ্বত ন। 

দম্মরদনয োজ ২৬থ আগি োর আটটাষ ুরু ষ এফাং ২৯থ আগি ম িন্ত চদর। এ 

দম্মরদনই জাভাষাদত ইরাভী গঠদনয থঘালণা থদষা ষ। (3) 

েসর পতরিয় তেসি তগসয় মাানা মেেুী 

 দদরয দেদদযদে ঈভাদনয বদে বদদষ ুদশ  অবফচর দত দফ এফাং আভদরয বদে 

বদদষ দত দফ প্রাংনীষ ভাদনয।োযণ তাদদযদে বেতা াংেৃবতয ভ্রান্ত ফেফস্থা  

যাজনীবতয বফরুদদ্ধ োম িত বফদরা েযদত থঘালণা েযদত দফ এফাং এ দথ আবথ িে 

েুযফানী থথদে ুরু েদয োযাদন্ড এভনবে পা াঁবয ঝুাঁ বে বনদত দত াদয (4) 

যাসের তনসয় জামায়াি গষ্টঠি সা 

জাভাষাত ইরাভী গঠদনয ভষ বফববন্ন ভতাদদ িয আদরদভয ভন্ষ থদখা মাষ। এ ভদধে 

উদল্লখ থমাগে দে ,৬ জন আদরভ এদবছদরন ভারাাতুর ইরা থথদে ,৪ জন বছদরন 

থদফন্দী আদরভ ,৪ জন নদবী আদরভ এফাং ২ জন এদবছদরন আদর াদী থথদে। 

বফববন্ন School of thought থথদে আগত উরাভাদদয বনদষ জাভাষাত গটঠত ষায পদর 

জাভাষাত তখন এেদেন্দ্রীে াংগঠন দত াদযবন।দদর োদযাযই এেে েতৃত্ন ততবয 

ষায ুদমাগ বছরনা।োযন প্রদতেদেই স্ফ স্ফ থক্ষদত্র বছদরন মদথষ্ঠ প্রবাফারী ।(5) 

 

http://tarjumanulquran.org/site/index
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কসয়কজন  নামকরা আসম: 

১।মাানা মনজুর গনামানী , স্ফদক্ষদত্র বমবন উজ্জ্বর।উভাদদদ াদী আদন্দারদনয 

অনেতভ বথেৃত এফাং তাফরীগ জাভাষাদতয উচ্চ ম িাদষয দাবষত্নীর।  

২। াইসয়ে আবু াান আী নেভী , বাযতীষ উভাদদদয আদযে 

নক্ষত্র।ভাভবষে আদরভদদয ভদধে বতবন বছদরন অনেতভ। 

৩। মাানা আমীন আান ইাী,বতবন ভাভবষে েরায বছদরন। 

৪. মুাম্মে ইবসন আী কাকয়ারী 

আমীর তনব ািন 

৭৫ জন উরাভায ভন্দষ গটঠত ভাদফ থথদে আভীয বনফ িাচন েযা জ 

বছরনা।দফ িাবয, থমখাদন বফববন্ন ভতাদদ িয প্রবদ্ধ আদরদভয উবস্থবত বছর ,থখান থথদে 

থনতা বনফ িাচন বছর খুফই েটঠন।ভারানা ভনজযু থনাভানী , আভীন আান ইরাী  

আদযা েদষেজন আদরদভয ফোাদয মদথষ্ঠ াংখেে ভতাভত বছর।ফ থদল থমদতু 

জাভাষাত বছর ভারানা ভদুদীয ভান ুত্র  বচন্তায পর তাই ভুাম্মদ ইফদন আরী 

োেষাযী  ভারানা ভদুদীয ভদধে প্রবতদন্ধীতাষ ভারানা ভদুদী প্রথভ আভীয 

বনফ িাবচত ন। ফায ভদন যাখা উবচত Their mandate was not religious; they simply 

chose the best manager among them to lead the party (6) 

আমীর তনব াতিি য়ার প্রেি ভাসন মাানা মেেুী 

 ‛মাযা জাভাষাদত ইরাভীদত থমাগদান েযদফ তাদদয প্রদতেদেয এ েথা বার েদয ফুদঝ 

থনষা দযোয থম , জাভাষাদত ইরাভীয াভদন থম োজ যদষদছ তা থমভন থতভন োজ 

নষ।দুবনষায নীবত তনবতেতা , যাজনীবত, বেতা াংেৃবত, অথ িনীবত, ভাজনীবত প্রবতটট ফসু্ত 

বযফতিন েদয বদদত দফ।দখাদাদরাবতায উয থম ফেফস্থা দুবনষাষ োদষভ যদষদছ তা 

ফদবরদষ থখাদায আনুগদতেয উয তা োদষভ েযদত দফ।এ োদজ ের ষতানী ক্তিয 

বফরুদদ্ধ তায াংগ্রাভ  প্রবতটট দদক্ষদয ূদফ ি প্রদতেেদে বাদরা েদয ফুদঝ বনদত দফ 

থম থ থোন েন্টেভষ দথ া ফাাদে ‛ (7). বযদদল বফজ্ঞ াঠদেয োদছ এেটা প্রশ্ন 

থযদখ এই ফ ি থল েযদত চাই; 

প্রতিষ্ঠাকাীন জামায়াসি তবতভন্ন মিােসল র আসমসের উপতস্থতি গেো গগস 

বিমাসন এর অনুপতস্থতি গকন??? 

* িাবীগ জামায়াি লুরু  দষবছর মখন  গোফি আসন্দাসনর  তদনয য েট্টয 

বন্দদুদয েতৃ িে ভুরভানদদয থে েনবাদটিয রদক্ষে  ‚লুিী আসন্দান ‛ ুরু 

http://www.central-mosque.com/biographies/mmanzoor.htm
http://www.nadwi.net.in/e/main.htm
http://www.amin-ahsan-islahi.com/?=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Tablighi_Jamaat#Origin
http://www.banglapedia.org/httpdocs/HT/K_0236.HTM
http://www.milligazette.com/Archives/15012001/Art26.htm
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দষবছর।তখন খাদর বনষদত non-political এেটা ধভ িবববত্তে ক্তি দযোয বছর মাযা 

ভুরভানদদযদে বন্দ ুষা থথদে যক্ষা েযদফ।তাফরীগ এদত পর দষবছর।ঐ 

ভদষয জনে স্াটি আদন্দারন বছর তাফরীগ বেনু্ত ভদষয চাবদায াদথ াদথ নাযা 

বনদজদদযদে আদডট েযায প্রদষাজনীষতা বপর েদযন বন , তাই ফদর আবভ তাদদযদে 

বফভ্রান্ত ফরদত নাযাজ।আয বেছু থরাে ফ ভষ এভন বছর মাযা ভাযাভাবয োটাোটট 

ছন্দ েদযন না, তাদদযদে তাদদয গক্তন্ডয ভদধেই থােদত থদষা উবচত। 

অদনদেয োদছই প্রশ্ন থানা মাষ ; িাবীগ জামাি িীসনর গয োয়াি তেসে , িা তক 

বিমান গপ্রক্ষাপট অনুযায়ী ষ্টঠক?  এইখাদন Yes or No ফদর উত্তয থদষায ভত ুদমাগ 

থনই? তাফরীদগয োদছ অতীত , ফতিভান এফাং ম্ভফত ববফলেত এেই ,তাযা ুরুই েদযদছ 

ঐ ৬ দপা বনদষ এফাং তাদেই নফী ষারা োজ ভদন েদয।তুরনা েযদর ইরাদভয ভক্কী 

মুদগয নফীষারা োজ ফরা থমদত াদয।নাযা ভষদে ঐ ১৩ ফছদযয ভদধেই ীভাফদ্ধ 

েযায থচিা েযদছন।তদফ ভদষ ভদষ তাফরীদগয ৬ দপায ফেখোষ বেছুটা বযফতিন 

এদদছ।দেউ মবদ ভক্কীমুদগয দাষাতী োজদে থফই ধদয েভ িূচী বনধ িাযণ েদযন তাদর 

বে থফটঠে ফরা মাদফ? দফ িাচ্চ এটা ফরা মাষ তাযা বযূন ি নন তদফ  থম থোন যাষ্ট্র ফেফস্থায 

বফদল েদয ইরাভী যাষ্ট্র দর থদদয আদ ি নাগবযে দফন। 
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৪থ পব : িাবীগ অপূর্ -জামায়াি পতরপূর্  

জামায়াসির যাত্রা লুরু 

বদযানাদভয ফেখো বদদষই আজ থরখা ুরু েবয।আদগয থাদিই আনাযা থজদনদছন থম 

প্রচবরত ৬ দপাষ তাফরীগ জাভাষাত থম আদন্দারন েযবছদরন তা দে ভাদজ থম 

ুনেস্থান বছর তা ুযদনয রদক্ষেই অথফা এটা ফরা মাষ ভানুলদে বফেল্প বেছু থদষায 

জনেই ভুরত জাভাষাত ইরাভী গঠন দষবছর।দই থছাটদফরাষ মখন থথদে াংগঠদনয 

াদথ উঠাফা ুরু দষদছ তখন থথদেই এেটা ধাযণা ততবয দষদছ থম তাফরীগ জাভাষাত 

বার বেনু্ত  ‚অবযূণ ি‛োযন তাযা বরটটেদতা েদযইনা ফযাং ভানুলদে যাজনীবতয 

ফোাদয বনরুৎাবত েদয।আয থেফর ভাত্র জাভাষাত বযূন ি োযন আভযা যাজনীবতয 

ভাধেদভ ইরাভী বফপ্লফ াবধত েযফ।আয থছাটদফরায থই ধাযনা থথদেই আজদেয 

বদযানাভ। 

রাু (ঃ)এর তবপ্লব-ই-একমাত্র উোরন  

যাুর (ঃ)এয বফপ্লদফয দ্ধবত ভারানা ভদুদীদে অবববূত েদযবছর।যাুর (ঃ) 

ইরাদভয প্রাথবভে মুদগ প্রথদভ ভক্কাষ এফাং দয ভদীনাষ ভুরভানদদযদে াংগটঠত েদয 

বছদরন মায পদর অল্প বেছু বদদনয ভদধে ইরাভ ভগ্র আযফ জষ েদয 

বনদষবছর।ভারানায ভদত ঐ অক্তজিত পরতাদে ুধুভাত্র যাুদরয ফাণীয ক্তি ফদর ফন িণা 

েযা মাদফনা এফাং এ ফরা মাষনা থম এটা ুধু ভাত্র আল্লা থচদষদছন ফদরই ম্ভফ 

দষদছ[এয ভাদন এই নষ আল্লা চাইদরই াদযন না ;আদর এখাদন ফুঝাদনা দে আল্লা 

ফ বেছুই াদযন তদফ তায েযায বেছু ুন্নত (দ্ধবত) যদষদছ]ফযাং এটা বছর Prophet’s 

organizational geniuses অথ িাৎ ভাত্র ১৩ ফছদয যাুদরয দক্ষ াদত ততবয েযা খুফই থছাট্ট 

বেনু্ত আনুগতেোযী ,উেেভী এফাং বনঃস্ফাথ ি য এেটা াংগঠদনয াাংগঠবনে 

েভ িতৎযতায প্রবতপরন।(1) 

যাুর (ঃ)থে আদ ি ধদয বনদষ ভারানা ভদুদী যাুদরয বফপ্লফী আদন্দারনদে চায বাদগ 

বাগ েদযন;(2) 

প্রথমি,এেটা ক্তিারী োঠাদভা  বববত্ত গায রদক্ষে যাুর ভাদজ অদনে ভো 

থােদর ফবেছু থথদে ভুখ বপবযদষ ভানুলদে দফ িাপ্রথভ ঈভাদনয বদদে অথ িাৎ আল্লায 

াফ িদবভত্ন থভদন থনষায আফান জানান 



21 
“ইতিহাসের আস াসে জামায়াি ইে ামী”   M N Hasan  E-mail:mnhasan.blog@gmail.com 

িীতিয়ি, মাযা যাুদরয ডাদে াা বদদষবছদরন তাদদযদে বতবন এেটা প্লাটপযদভ 

াংগটঠত েদযদছন, এফাং তাদদযদে(ভক্কী াাফীগন) ম্ভাফে ের প্রোয বনম িাতদনয অবি 

যীক্ষাষ বনখাদ থানা বদদফ ততবয েদযন 

িৃিীয়ি, যাুর বনদজই বছদরন থনতা বদদফ আদদ িয ভদডর বতবন তাদদযদে ঐ ভাদনয 

থমাগে থনতৃত্ন দাদনয রদক্ষে ইরাদভয থভবরে নীবতয আদরাদে জীফন মাদনয জনে 

প্রববক্ষত েদয তুদরন এফাং তাদদয ভাধেদভ ভাদজ খাযাদয বফযীদত বার বদদফ 

উদাযন বদদফ উস্থান েদয মদথষ্ঠ ক্তিারী জনভত ততবয েদযন। 

বসলস,যাুদরয বফপ্লদফয থল ম িাষ ুরু ষ ভদীনাষ মখন ইরাবভে ভুরনীবতয 

আদরাদে বযূন ি বাদফ প্রববক্ষত প্রাষ ৪০০ বতেোদযয ভুবরভ বদদফ উদাযন 

ষায ভত থরাে ততবয দরা তখনই আদদ িয োম িেয স্ফাবাবফে বফপ্লফ াবধত র 

।প্রববক্ষত ঐ বফপ্লফী ফাবনীদে মখন ভদীনায প্রান বযচারনায বায থদষা দরা ,তাযা 

দাবষত্ন বনদষ ইরাভী বক্ষায আদরাদে ভাজ  যাষ্ট্র বযচারনা েদয ইরাভী যাষ্ট্র 

বযচারনায এভন উজ্জ্বর দৃিান্ত স্থান েযদরন থম ভাত্র ৮ ফছদয ভগ্র আযফ ইরাদভয 

ুভান বফপ্লফী ঢাদে স্ফতসু্নতি াা থদষ। 

ভারানা ভদুদী ভদন েযদতন জাভাষাদত ইরাভীয দক্ষ এভন েযা ম্ভফ , তায 

বনদজয বালাষ  ‚All those persons who thus surrender themselves are welded 

into a community and that is how the ‘Muslim society’ comes into being.‛(3) 

পৃতথবীসক বেসর গেয়ার ক্ষয  উসেলয তনসয় যাত্রা লুরু জামায়াসির  

لْةتَةكُةن ووَة   لْة َة ْة ِة  إِةلَةى  َة ْة ُة وَة   ُة َّم ٌة   ِّم كُة ْة  وَة  ُة ُة
ووِة  وَة َة ْة وَة   ِة لْة َة ْة ُة نِة  وَة َة ْة َة ْة لَة ـِة َة   لْة ُة كَة ِة   َة وْة

  لْة ُة ْة ِة ُة وَة   ُة ُة  وَة ُة

থতাভাদদয ভদধে এভন বেছু থরাে (থোথা আদছ দর ) অফবে থােদত দফ , মাযা থনেী  

ৎেভ িীরতায বদদে আফান জানাদফ, বাদরা োদজয বনদদি থদদফ  খাযা োজ থথদে 

বফযত যাখদফ৷ মাযা এ দাবষত্ন ারন েযদফ তাযাই পরোভ দফ৷(আর ইভযান:১০৪) 

১৯৪০ াদর আরীগ ভুবরভ বফশ্ববফদোরদষয থেচী দর প্রদত্ত বালদন ভুবরভ রীদগয 

তথােবথত ‚ইরাভী যাদষ্ট্রয ‛নাদভ ‚ভুবরভ জাতীষতাফাদ ‛ থে অা প্রভাণ েদয বদদষ 

ফযাং এদে Nation state ৃটি েদয থবাদটয ভাধেদভ (গনতে)েবতষ থরাদেয ক্ষভতা 

দখদরয এে প্রোয ইদভানার বাতাফাজী আখো বদদষ (4) ভারানা ূণ িাি ইরাভী 

বফপ্লদফয রদক্ষে যাুর (ঃ)এয প্রদব িত বফপ্লদফয ভদডর অনুাদয জাভাষাদত ইরাভী গঠন 

েদযন এফাং তায েভ িবযবধদে প্রধানত ৪ টট ধাযাষ বনধ িাযণ েদযন(5); 

প্রথমি,আল্লায াফ িদবভত্ন থভদন থনষায আফান অথ িাৎ ভানুলদে যাবয ুধু ভাত্র 

আল্লায দাত্ন থভদন থনষায (purely োদরভায)দাষাত থদষা দফ।এয অাং বদদফ 

ভুবরভ ভাদজ ক্তিভা াংেৃবতয প্রবাদফ অনইরাবভে মতফ উাদান ভুরভানযা 
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বনদজদদয ঈভাদনয অাং বদদফ ভদন েযদত তায ভুরৎাটন েযা। এদক্ষদত্র বাযতীষ 

উভাদদদ োয তষদ আদভদ খান এফাং আযফ ভাদদদ থখ থভাাম্মদ আফদু  

ূফ িফতী ভুবরভ েরাযগন মাযা western dominance এয পদর ইরাভদে ক্তিভা 

ভানদদন্ড উত্তীণ ি েযায জনে apologetic approach বনদষ ইরাবভে আইদনয থক্ষদত্র 

compromise েযদছন ফদর ভারানায ভদন দষদছ থগুদরাদে আফায ভুর ধাযাষ  টঠে 

ভানদদন্ড উত্তীদণয রদক্ষে োজ ুরু েদযন।(6) 

িীতিয়ি, মাযা ঐ দাষাদত াা বদদফ তাদদযদে াংগটঠত েযা দফ।বতবন ফদরন 

ইরাভী বফপ্লদফয রদক্ষে এভন এেদর দঃাী মুফদেয প্রদষাজন ,মাযা দতেয প্রবত 

ঈভান এদন তায উয াাদয ভদতা অটর থােদফ।অনে থোন বদদে তাদদয দ্ৃটি বনফদ্ধ 

দফনা।বৃথফীদত মা -ই ঘটুে না থেন ,তাযা বনদজদদয রক্ষে উদেদেয থ থথদে এে 

ইন্ক্তঞ্চ বফচুেত দফনা এফাং মাযা ভাদজ বনদজদদয েভ ি িাযা উদাযণ ৃটি েদয 

ভাজদে থনতৃত্ন বদদফ (7)। 

পদর থদখা মাষ জাভাষাদতয অদনে দে ঐ ভষ বনদজয এরাো -চােুযী থছদ 

াঠানদোদট চদর মান।ভারানা ভনজযু থনাভানীদতা এদে বজযত বদদফ আখোবষত 

েদযন।(8) 

িৃিীয়ি,ভাদজয ভানুদলয বচন্তায ুণগ িঠন  থচতনাষ ইরাভী বফপ্লদফয ধাযনা থদছ 

থদষায জনে থেদম্পইন ুরু েযা।এই জনে এেদর থমাগে েবভ ি ততবযয রদক্ষে 

গ্রাদভ,গদে,দয িীদনয দাষাত থদছ থদষায রদক্ষে ইরাবভে ভুরনীবতয  আদরাদে 

বক্ষা োম িক্রভ াদত থনষা ষ।এই ভষ জাভাষাত অদনে ফই ,ক্তত্রো,াম্পদরট প্রো 

েযদত থাদে।দফ িাবয The Pathankot years (1942-1947) were a time of 

organizational and intellectual consolidation. Pathankot provided time for learning, 

debate, and intellectual creativity. Many of the Jama’at’s members belonged to 

different religious schools of thought, and the impact of the debates between 

Deobandis, Nadwis, Islahis, and the Ahl-i Hadith during this period was later to 

appear in some of the ways Mawdudi read Islam and its place in society. (9) 

ব সল,জাভাষাত ইরাদভয আদদর াভাক্তজে ,অথ িননবতে  যাজননবতে থনতৃত্ন 

বযফতিদনয রদক্ষে বফববন্ন ফিৃতা বফফবৃতয ভাধেদভ জনভত গঠদনয োজ েযদত 

থাদে।মবদ জাভাষাত তখন থোন যাজননবতে দর বদদফ ার িাদভদন্ট প্রবতবনবধত্ন 

েযবছরনা তথাব ভাজদে ইরাদভয আদদর বযফতিদনয জনে প্রবাফারী ফোক্তিদদযদে 

টাদগ িট েদয োজ েযবছর। দদরয দে ুধুভাত্র ুরুলদদয ভদধেই ীভাফদ্ধ বছর এফাং 

মাযা ৎ ,ধাবভ িে  খুফই উচুাঁ ভাদনয তনবতে চবযদত্রয অবধোযী বছর এেভাত্র তাদদযদেই 

দদরয দেদ থদষা ত। The Emphasis of the Jamat was not on number but on 
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character, ideological commitment, discipline, spirit of sacrifice for fellow 

members, and dedication to the cause. (10) 

জাভাষাত থ ভষ দতেয দক্ষ দাবদষদছ এভনবে তা মবদ জনগদনয প্রচবরত ভদতয 

বফদক্ষ মাষ।ইরাবভে বফপ্লদফয রদক্ষে জাভাষাত প্রাধানে বদদষবছর ভানুদলয ভানবে 

বচন্তায বফো ,বক্ষা  ফুক্তদ্ধফবৃত্তে বফপ্লফ াধন ,বচন্তায বযুদ্ধেযন  ূনগ িঠন েদয 

ভাজ বযফতিদনয বদদে (11)। পদর থদখা মাষ যাজনীবত জাভাষাতদে থতভন প্রবাবফত 

েযদত াদযবন, রাজনীতি জামায়াসির কম ূিীসি তি বসট তকনু্ত িা তি বসিসয় 

কম গুরুেপূন । 

 ْة ِة َة ْة   ُة َّم ٍة   َة ْة َة   ُة تُة ْة 
ووَة  لِة  َّم اِة   ُة ووِة   َة ْة ُة ُة وَة   ِة لْة َة ْة ُة نِة  وَة َة ْة َة ْة  ُة كَة ِة   َة

  ِة لل وَة ُة ْة ِة ُة وَة   لْة

এখন থতাভযাই দুবনষাষ দফ িাত্তভ দর৷ থতাভাদদয েভ িদক্ষদত্র আনা দষদছ ভানুদলয 

বদাষাত  াংোয াধদনয জনে৷দতাভযা থনেীয ুেুভ বদদষ থাদো , দুষৃ্কবত থথদে বফযত 

যাদখা এফাং আল্লায প্রবত ঈভান আদনা৷(আর ইভযান ১১০) 

লুধ্ু ভারিীয় উপমাসেল নয় বরং াশা তবশ্ব সব কম সক্ষত্র 

জাভাষাদতয োজ বে োদজয বযবধ বে দফ তায ফণ িনাষ ভারানা ভদুদী ফদরন 

জাভাষাদতয োদজয বনবদিি থোন ীভা থনই ,তায োদজয বযবধয ভদধে যদষদছ থগাটা 

ভানফ জীফন। বতবন দীন্ভেদে আদযা ফদরন 

‚মাযা জাভাষাদত ইরাভীদত থমাগদান েযদফ তাদদয প্রদতেদেয এেথা বাদরা েদয ফুদঝ 

থনষা দযোয থম, জাভাষাদত ইরাভীয াভদন থম োজ যদষদছ তা থমভন থতভন োজ 

নষ। দুবনষায নীবত তনবতেতা, যাজনীবত, বেতা াংেৃবত, অথ িনীবত, ভাজনীবত প্রবতটট 

ফসু্তয বযফতিণ েদয বদদত দফ। থখাদাদরাবতায উয থম ফেফস্থা এই দুবনষাষ োদষভ 

যদষদছ তা ফদবরদষ থখাদায আনুগদতেয উয তা োদষভ েযদত দফ।এ োদজ ের 

ষতানী ক্তিয বফরুদদ্ধ তায াংগ্রাভ  প্রবতটট দদক্ষদয ূদফ ি প্রদতেেদে বার েদয 

ফুদঝ বনদত দফ থম থ থোন েন্টেভষ দথ া ফাাদে‛(12) 

এবাদফ রক্ষে  উদেে বনদষ ১৯৪১ াদরয থল ন্ভাদ আদ িফাদী এই দরটট 

উভাদদদ মাত্রা ুরু েদয। 
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৫ম পব :জামায়াসি ইামীসি প্রথম ভাঙ্গন 

كُة ْة  إِةوَّم  ِة   ِة  َة   َة ْة َة َة َة  إِةوَّم   َة ْة َة  ُة ْة   َّم   َة ِة  ٌة   َة ِة  ٌة   َّم

বনিষই আল্লায বনেট থতাভাদদয ভদধে থই ফেক্তি অবধে ম্মাবনত বমবন থতাভাদদয ভদধে 

ফ িাবধে আল্লাবীরু। বনঃদন্দদ আল্লা ফ বেছু জাদনন এফাং ফ বফলদষ 

অফবত(ুজযাত:১৩) 

আদগই ফদরবছ ভারানা ভনজযু থনাভানী বছদরন এেই াদথ থদফন্দী বরডায , েরায এফাং 

াাংফাবদে।বতবন আর -পুযোন নাদভ এেটট ক্তত্রো ম্পাদনা েযদতন।বতবন বছদরন 

জাভাষাদতয প্রথভ ৩জন নাদষদফ আভীদযয এেজন।জাভাষাত গঠদনয য বতবন তায 

ক্তত্রোয ভাধেদভ জাভাষাত গঠদনয রক্ষে উদেে বনদষ ফোে প্রচাযণা চারাদত থাদেন , 

াদথ াদথ ভারানা ভদুদীয ভত বতবন বাযদতয বফববন্ন অণ্ঞদর পয েদয থবভনায 

েদয,ভক্তজদ,েদরজ ভারাাষ জাভাষাদতয োম িক্রভ বনদষ ফিফে বদদষ ভানুলদে 

জাভাষাদতয বদদে আফান জানাদত থাদেন। 

পদর জাভাষাদতয থভম্বাযী ফকৃ্তদ্ধ দত থাদে।১৯৪৫ াদর জাভাষাদতয রুেন াংখো 

দাা াঁষ ২২৪ এফাং এয ভদধে ৪০ % ই দে উরাভা মাযা বফববন্ন ভারাাষ বক্ষেতা 

েযদতন।এ ের উরাভাদদয অদনদেই বনদজদদযদে ভারানা ভদুদীয থচদষ থফব 

ধাবভ িে ফদর ভদন েযদতন ফদর জানা মাষ। উরাভাদদয উবস্থবতয োযদণ জাভাষাদতয নন-

উরাভা থভম্বাযগন ফদচদষ থফব উেৃত দতন ,তাযা  েুযআন -াদীদয জ্ঞান অজিদনয 

এেটা বার ুদমাগ থদষ মান। 

ভাঙ্গসনর ুত্রপাি 

আদগয দফ ি আদরাবচত দষদছ থম , জাভাষাদতয আবভয বনফ িাচদনয ভষ ভারানা 

ভদুদীদে বনফ িাচন েযা দষবছর জাভাষাত গঠদনয আইবডষা তায ভাথা থথদে এদবছর 

ফদর।ঐ ভদষই আদযা েদষেজন থমাগেতা ম্পন্ন থরাে বছদরন মাযা তােষায বদে 

থথদে ভারানা ভদুদীয থচদষ থমাগে ফদর ভদন েযা ত।ভারানা ভনজযু থনাভানী 

তাদদয অনেতভ এেজন।জাভাষাত গঠদন ভারানা ভদুদীয য তায অফদান ফদচদষ 

থফব ফরা মাষ।ভারানা থনাভানী তায ফইদষ ফাযফায ফরায থচিা েযদছন থম আভীয 

ষায থোন ইোষই তায বছরনা যফাং দুইফায মখন তাদে এই প্রস্তাফ থদষা ষ (এভনবে 

এেফায ভারানা ভদুদী বনদজ )বতবন তা গ্রদন অাযগতা প্রো েদযন ,তায বালে বছর 

বতবন এত ফ গুরুত্নূণ ি োদজয জনে থমাগে নন।মাই উে , বতবনই বেছু বদন দয 
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ভারানা ভদুদীয থনতৃত্ন বনদষ চোদরে েযা ুরু েদযন।তায ঘবনষ্ঠ ফনু্ধফয ভারানা 

আবভন আান ইরাবয ভদত ভারানা ভনজযু থনাভানী বনদজদে জ্ঞান  তােষায 

বদে থথদে ভারানা ভদুদীয থচদষ অগ্রগামী ফদর ভদন েযদতন (1)। 

এখাদন ভারানা ভনজযু থনাভানীয াদথ ভারানা আবভন আান ইরাবয ম্পেি 

থেভন বছর তা ফরা দযোয অনেথাষ তাফরীগ অথফা থদফন্দী অনুাযীগন আভাদে 

bias(ক্ষাবতত্ন)ফরদত াদযন।ভারানা ইরাবয াদথ ভারানা  থনাভানীয 

াক্ষাতোদযয এে জাষগাষ থনাভানী তায ফইদত উদল্লখ েদযন , ইরাী তাদে উদেে 

েদয ফরদছন ; ‚ভাই!পতরষ্কার কথা  গয , আতম মাানা মেেুী াসবসক 

জাতননা,গিামাসকই জাতন।যতে মাানা মেেুী াসব আগামীসি গকান ভূ পসথ 

পতরিাতি ন ,িেন আতম গিা আল্লার কাসি গিামাসকই ধ্সর গপল কসর বব 

গয, এর তনকট দ্ধজসে করুন।সকননা ইতনই আমার দ্ধজম্মাোর ‛। থনাভানী াদফ 

অফে এদে যবেতা বদদফ ভদন েদযবছদরন‛(2)। 

গয তবসয় মিাননকয 

াঠানদোদটয থম জাষগা থথদে জাভাষাদতয োম িক্রভ বযচাবরত ক্তের জাভাষাত 

প্রবতষ্ঠাতা দদেয অদনদেই থখাদন বজযত েদযন।অদনদেই তাদদয চােবয থছদ চদর 

মান,পদর অথ ি াংেদটই চরবছর বদনোর।ঐ ভষ ভারানা ভদুদী আরাদা ফাা বনদষ 

এফাং তায থখদভদতয জনে এেজন চােয  থােদতন।এই ফোাযটা অদনদে ভারানা 

ভজনুয থনাভানীয দৃটি আেল িন েদযন (3)।াদথ াদথ আয েদষেটা বফলষ তাদে 

জানাদনা ষ থম, থফগভ ভদুদী তায ঘদযয চােদযয াভদন দিা েদযননা !ফদচদষ ফ থম 

অববদমাগ বছর ভারানা ভনজযু থনাভানীয বনদজয তা র ,ভারানা ভদুদীয 

থছাট ‚োতশ‛!মা তায ভদত যাুদরয (ঃ) ুন্নদতয ফযদখরা। থনাভানীয ভদত জাভাষাত 

গঠদনয আদগ ভারানা ভদুদী তাদে েথা বদদষবছদরন থম বতবন দাব ফ েযদফন (it was 

kinds of conditional আনুগতে),বেনু্ত ৬ভা দয ভজবরদ ুযায ২ষ তফঠদে বতবন তায 

থোন বযফতিন না থদদখ তা দষ দন ভারানা ভদুদীয ফোাদয(4)। 

জাভাষাত দেদদয অথ িাংেট বনযদনয রদক্ষে বতবন ভারানা ভদুদীয ক্তত্রো 

‚তযজভুানুর থোযআন ‛ এফাং আদযেটট আদরাণ ৃটিোযী ফই ‚বযারা-ই-দীবনষাত‛ 

এয যষাবরটট থছদ থদষায দাফী জানান , বেনু্ত ভারানা ভদুদী ফদরন এই ফইগুদরা 

জাভাষাত গঠদনয ূদফ িই প্রোবত দষদছ ,থমভন বযারা-ই-দীবনষাত প্রো াষ ১৯৩২ 

াদর।(5) ভারানা ভনজযু থনাভানী বেছুবদন য াঠানদোট থছদ চদর মান এফাং তায 

ভাভবষে ঘবনষ্ঠ আদরভদদয াদথ এই ফোাদয যাভ ি েদযন।এই বফলষগুদরা 

জাভাষাদতয ববতয ফোে গুনজন ৃটি েযাষ ১৯৪২ াদরয অদটাফদয বদবল্লদত অনুটষ্ঠত 

ভজবরদ ুযায তফঠদে উৎথান েযা ষ। 
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মজতসল লুরায় আসাতিি তবয় 

ভারানা ভনজযু থনাভানীয বালাষ ভজবরদ ুযায তফঠদে থমফ বফলষ বনদষ েথা ষ তা 

বছর এযেভ ; প্রথদভ ভারানা ভদুদী াদফ এ বফলষটট প্রো েযদরন থম ফতিভান 

থনতৃদত্নয প্রবত থোন থোন রুেদনয ূণ ি আস্থা থনই।অতঃয বতবন বনদজয ক্ষ থথদে 

েবতষ প্রস্তাফ থ েযদরন।তন্পদধে ম্ভফত বনদন্পাি প্রস্তাফ বছর(6); 

  মবদ ভজবর অনুদভাদন েদয ,তদফ বতবন দতোগ েযদফন এফাং তায বযফদতি অনে 

এেজন আভীয ভদনানীত েযা দফ। 

 িীবতষ প্রস্তাফ , আভীদযয বযফদতি দু ’চায জন রুেদনয ভন্দষ এেটট থফাডি গঠন েযা 

এফাং 

  তৃতীষ প্রস্তাফটট বছর; ফতিভাদন এেে থনতৃদত্নয অক্তস্তত্ন বফরুন্ভ েযা দফ।ুদযা জাভাষাদতয 

থোন এেে আভীয থােদফনা ফযাং থম ফ থরাে আভাদদয দাষাদতয াদথ ঐেেভত 

থালণ েযদফ তাযা বনদজদদয ুবফধাভত বফশ্বাদয বববত্তদত ইউবনট োদষভ েযদফ এফাং 

প্রদতেে ইউবনট বনদজদদয ভদধে মাদে বার ভদন েদয তাদে আভীয েদয বনদফ। 

অনে আদযে থাদ ি জানা মাষ ভা :ভনজযু থনাভানী  তায াদাটিায মাযা বছদরন তাযা 

উদযাি প্রস্তাফনায াদথ জাভাষাতদে থবদি থদষায প্রস্তাফ েদযন  বেনু্ত ুযা ঐ 

প্রস্তাদফয জনে প্রসু্তত বছরনা (7)। থনাভানীয ভদত ভারানা ভদুদী াদফ ঐফ প্রস্তাফ 

ভজবরদয াভদন এভন বাদফ থ েদযন থম (অনোনেদদয অন্তয ম্পদেি থতা আভায 

জানা থনই ,তদফ অন্তত ) তায বাফ -ববিদত আবভ বযষ্কাযবাদফ অনুবফ েযদত াবয থম , 

বতবন প্রবতটট প্রস্তাফ থ েযায ভষ ভজবরদয রুেন ফা দেদদয ভানবেবাদফ ততযী 

েদয বনক্তেদরন থমন এ ফ প্রস্তাদফয প্রদতেেটটদে তাযা   জাভাষাত এফাং জাভাষাদতয ভৎ 

 বফত্র উদেে  রদক্ষেয জনে ক্ষবতেয  ধ্বাংাত্দে ভদন েদযন এফাং বনক্তিতরুদ 

এগুদরা প্রতোখান েদয ফদন(8)। 

ভজবরদ ুযা ভারানা ভদুদীয দক্ষই মাষ , পদর ভারানা ভনজযু থনাভানীয াদথ 

ভারানা আফুর াান আরী নদবী ,ভা:জাপয পুরষাযী(নাদষদফ আভীয)এফাং োভরুক্তেন 

খান(ঐ ভদষয থদক্রটাযী থজনাদযর )জাভাষাত থথদে দতোগ েদযন (9)। The 

defectors were few in number, but significant in status.(10) 

দতোদগয য ভারানা ভনজযু থনাভানী তায ক্তত্রো ‚আর-পুযোন‛ এয ভাদধেদভ 

প্রচাযণা চারাদত থাদেন এফাং ভারানা ভদুদীয বূর তু্রটট বনদষ েদঠাযবাদফ ভাদরাচনা 

েদয থরখা থরবখ েযদত থাদেন।এভনবে এটা জানা মাষ বতবন ভজবরদ ুযায অনোনে 

থভম্বাযদদযদে দতোদগয যাভ ি বদদত থাদেন।ভারানা আবভন আান ইরাবদে 

যাভ ি বদদর বতবন জফাফ থদন  ‚I am not fanatical enough to jeopardize the 
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future of Islam over the length of Mawdudi’s beard.‛[অথ িাৎ, আবভ এতটা েট্টয 

নই থম ভদুদীয দাবয াইদজয োযদন ইরাদভয ববফলেতদে ক্ষবতয ভুদখ থছদ 

থদফ](11) 

এখাদন এেটা বফলষ াঠেদদয ভদন েবযদষ বদদত চাই , ভারানা ভনজযু থনাভানী  

ভারানা াান আরী নদবী থদফন্দী আদন্দারদনয অনেতভ থনতা বছদরন। তাফরীগ 

জাভাষাত থদফদন্দযই থপ্রাডাট এফাং নাযা দুই জনই তাফরীগ জাভাষাদতয ফ ভুরুক্তব্ব 

বছদরন।তাদদয ভাধেদভই জাভাষাদতয আদব িে বফদযাধীতা থই ুরু থথদে তাফবরগ 

জাভাষাত  ফতিভান েভী ভারাায ভাধেদভ বফস্তায রাব েদয। 

َة  إِةوَّم    ُّم ْة ِة ُة وَة   ُة  وَّم لَّم ِة نَة    َّم َة  ْة   لَّم ِة نَة   َة َة   ّة

আল্লাদতা তাদদয াংদগ যদষদছন মাযা তােষা োদয োজ েদয এফাং ইান 

অনুাদয আভর েদয(নার:১২৮) 

এই বািন ভারানা ভদুদীদে াংগঠদনয িৃরায ফোাদয তেি েদয থতাদর , পদর 

থদখা মাষ যফবতিদত জাভাষাতদে বতবন থেডায(স্তয)বববত্তে াংগঠদন বযণত েদযন। 
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অনোনে প্রি 

অনুফাদ:ভারানা নুরুর েবফয আনছাযী, আয-যীদ েরোণ ট্রাি, চেফাজায, ঢাো(ষৃ্ঠা 
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৬ষ্ঠ পব :ভারি ভাসগর পর রাজননতিক পরীক্ষার মু্মক্ষীর্ জামায়াি  

১৯৪৭ াদর বাযত বাদগয য ভারানা ভদুদীয থনতৃদত্ন জাভাষাদতয ফ অাংটা 

াবেস্তাদন চদর মাষ।৬২৫জন দদেয (রুেন)ভাদঝ ২৪০জন বাযদত থথদে মান 

ভারানা আফুর রাইষাছ ইরাীয থনতৃদত্ন বমবন বনদজ এেজন নাভেযা আদরদভ িীন 

বছদরন এফাং ১৯৯০ ার ম িন্ত জাভাষাদতয আভীয বছদরন (1)। এখান থথদে ফদর থনষা 

বার, জাভাষাদতয ইবতা ফাস্তবফে োযদনই দুই ধাযাষ বফবি দষ মাষ এফাং থমদতু ভুর 

জাভাষাত াবেস্তান বববত্তে বছর আভাদদয আদরাচনা ভুরত ঐ থেক্তন্দ্রেই দফ।বাযত 

জাভাষাদতয োক্রিভ বনদষ আরাদা থাি থদষায ইো যদষদছ। 

ভারানা ভদুদী থচদষবছদরন জাভাষাত আদযা বেছু বদন আদব িে ধাযাষ থােুে অথ িাৎ 

আদগয থাদি ফণীত েভ িূচী অনুাদয থরাে ততবযয োজ চরদত থােুে বেনু্ত বাযত 

বাদগয য াবেস্তাদনয আথ ি -াভাক্তজে,যাজননবতে অফস্থা জাভাষাদতয দৃটি অদনেটা 

যাজনীবতয বদদে বনদষ মাষ। 

গপ্রার গু্রপ তসসব জামায়াি 

থদবাদগয য জাভাষাত ভুরত াবেস্তাদনয াংবফধানদে বতেোয অদথ ি ইরাবভে 

েযায রদক্ষে েোদম্পইন ুরু েদয।ভারানা ভদুদী তথা জাভাষাদতয মুক্তি বছর থমদতু 

থদ বাগ দষদছ ইরাদভয নাদভ থদতু াংবফধান বযষা থভাতাদফে দফ এটাই 

স্ফাবাবফে।এই রদক্ষে জাভাষাত থদদয বফববন্ন প্রাদন্ত জনপ্রবতবনবধদদয াদথ থমাগাদমাগ 

এফাং জনাধাযদন এয গুরুত্ন ফুঝাদনায রদক্ষে ফোে গনাংদমাগ ুরু েদয। ভারানা 

ভদুদী এই বফলদষ তখন াংবফধান  যাষ্ট্র বনদষ েদষেটা ফই বরদখন।১৯৪৮ াদর 

ভারানা ভদুদী রাদায র েদরদজ ভুর ৪েফা দাফী থ েদযন(2); 

১. াফ িদবভত্ন দে এেভাত্র আল্লায ,যাষ্ট্র ুধু আল্লায প্রবতবনবধ বদদফ ক্ষভতায 

ফেফায েদয থাদে 

২. বযষা দফ জভীদনয থফবে আইন 

৩.বযষায াদথ াাংঘবল িে আইন থমগুদরা যদষদছ থগুদরা ক্রভান্দষ বযফতিন েযদত দফ 

এফাং ঐ ধযদনয থোন আইন ববফলেদত া েযা মাদফনা। 

৪. ক্ষভতায ফেফায েযদত থমদষ যাষ্ট্র ইরাভ প্রদত্ত ীভা অবতক্রভ েযদফনা। 
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ভানুল মখন ইরাবভে াংবফধাদনয রদক্ষে আষাজ তুদর যোয বদষ ভারানা 

ভদুদীদে াফবরে থইপটট আইদনয আতাষ থগ্রপতায েদয এফাং তাদে ২০ ভা 

থজদর ফক্তন্দ েদয যাদখ।মাই উে ,ফরদত থগদর উদযাি প্রস্তাফ অনুাদযই ১৯৪৯াদরয 

১২ই ভাচি গনবযলদদ াংবফধান প্রণষদনয রদক্ষে Objective Resolution(আদ ি 

প্রস্তাফ)গৃীত ষ (3)। 

উি আদ ি প্রস্তাফই যফবতিদত াবেস্তাদনয াংবফধান যবচষতাদদয াংবফধান যচনায 

থক্ষদত্র থপ্রদ িে বদদফ োজ েদয ১৯৫৬, ১৯৬২,১৯৭২ এফাং ১৯৭৩(4)। 

ভারানা ভদুদীয ভদত আদ ি প্রস্তাফ াদয পদর াবেস্তান এেটট ইরাভী যাদষ্ট্রয 

shape(োঠাদভা)বনদষদছ।এটা আদ ি প্রস্তাফ নষ ফযাং ফাস্তফতা দে , মাযা ইরাভ অনুাদয 

জীফন মান েযদত চাষ থভস্ত ভানুদলয অপ্রতোবত দাফীয ভুদখ যোযদে থ প্রস্তাফ 

গ্রন েযদত ফাধে দষদছ থই তফবিই াবেস্তানদে ইরাভী যাদষ্ট্র বযণত েদযদছ (5)। 

াাংগঠবনেবাদফ জাভাষাদতয এই অজিন জাভাষাতদে আাবিত েদয পদর থদখা মাষ 

১৯৫১ াদর জাভাষাত আদযা ফোে বববত্তে েভ িূচী বনধ িাযণ েদয।১৯৫১ াদর 

প্রণীত জামায়াসির ঐতিাতক ৪ েফা(6); 

১.পারসানা গযাগাসযাগ, গকিার,গতমনার এবং গনমাধ্যসমর ষ্টঠক বযবাসরর 

মাধ্যসম মানুসর তিন্তার পতরলুিকরর্  পুনগ ঠন। 

২.প্রতলতক্ষি করার সক্ষয মানুসক ংগঠনভুক্ত করা 

৩.মাসজর পূনগ ঠসনর সক্ষয কম মুসয অথবা তবনা মুসয াস্থয গবা গেয়া, 

গ্রাসম-গসে রাস্তার্াট  তিসজর তিতর,বয়স্ক তললুসের জনয সু্ক 

প্রতিষ্ঠা,গনমানুসর জনয এাকায় এাকায় তবনামুসয পাঠাগার তিতর এবং গরীব 

মানুসেরসক াাযয করন। 

৪. াংতবধ্াতনক ধ্ারায় ইাসমর আসাসক বিমাসন প্রতিষ্টষ্ঠি রকার বযবস্থার 

পূনগ ঠন,গযমন;রকাসরর াসথ আসািনা,ক প্রকার গামী তবয় তনসয় 

প্রিারর্ার মাধ্যসম তনব ািসন অংলগ্রন  গজাট গঠন 

এই প্রথভ যাজনীবত জাভাষাদতয েভ িুচীয অন্তবুিি দরা তদফ তা বছর ফদচদষ least 

Priority(7)।ভারানা ভদুদীয বালাষ এটা খুফই রজ্জায থম ভুরভানযা যাজনীবতদেই 

এেভাত্র তাদদয উদেে ভদন েদয এফাং ধদভ িয বূবভোদে েদয অগ্রাে(8)। 

আদ ি প্রস্তাফ া ষায পদর জাভাষাত থবভনায ,জনাংদমাগ এফাং থজা রবফাং ুরু 

েদয জাতীষ বযলদদয থনতাদদয াদথ বেনু্ত থ অনুাদয ইরাবভে াংবফধান প্রণষদন 
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যোয গবভব েযদত থাদে। পদর জাভাষাত বনফ িাচনী যাজনীবতদত অাংগ্রদনয 

প্রদষাজনীষতা উরবি েদয। 

তনব ািসন প্রথম পরীক্ষা 

১৯৫১ াদর অনুটষ্ঠত াোফ প্রাদদবে বনফ িাচদন জাভাষাদতয ইবতাদ অনেতভ ঘটনা  

বনফ িাচনী যাজনীবতদত অাংগ্রদনয জনে বচন্তায যাদজে নতুন মাত্রা।এই বনফ িাচন বনদষ 

বফস্তাবযত ফরায ুদমাগ এখাদন থনই তদফ বেছু বফলষ মা না ফরদরই নষ তা উদল্লখ 

েযবছ।প্রথভ েথা দে এটা বছর আদ িফাদী দর বদদফ ভাজ  যাদষ্ট্র ইরাভী যীষায 

আদরাদে, ৎ থরাদেয ান প্রবতষ্ঠায রদক্ষে জাভাষাদত ইরাভীয প্রথভ যীক্ষা। 

প্রাথঅ তনব ািন 

জাভাষাত প্রথাগত দরগুদরায ভত প্রবাফারীদদযদে নবভদনন না বদদষ বফেল্প এে 

দ্ধবতদত প্রাথী ভদনানষন থদষ।জাভাষাত বনজ থথদে থোন প্রাথীয নাভ থঘালনা না েদয 

প্রতেদে এরাোষ ৫৩জন দদেয ভন্দষ ণ্ঞাদষত (voter council) গঠন েদয ১৩৯০ 

টট এরাোষ এফাং তাদদযদে দাবষত্ন থদষা ষ াবর  আদ ি প্রস্তাফ ফাস্তফাষদন োজ 

েযায থমাগে প্রাথী ভদনানষদনয জনে।জাভাষাত তাযয ঐ ভস্ত ভুত্তােী প্রাথীদদয জনে 

প্রচাযণা চারাষ। জাভাষাত এটা বযষ্কায েদয থম , তাযা থোন দুবনষাফী স্ফাদথ িয জনে বনফ িাচন 

েযদছনা যফাং এই ুদমাদগ াবেস্তানদে ইরাভাইজ েযায বচন্তা ভানুদলয ভাদঝ ছবদষ 

থদষা (9)। 

জাভাষাত খুফই ততায াদথ বনফ িাচনী প্রচাযণা চারাষ োদযা। োযন ১৯৪১ াদর ভারানা 

ভদুদী ফদরবছদরন ; Demonstration and agitation, flag waving, slogans, uniforms 

and petitions, resolutions and addresses, impassioned speeches and emotional 

writing, and similar things, which are the heart and soul of nationalist or others 

movements, will prove deadly for the Islamic movement. You do not need to 

capture your audience through impassioned speeches, writings and 

demonstration…but you must kindle the light of Islam in your hearts and as such, 

change those around you. (10) 

অনেদদয ভত োদযা বফরুদদ্ধ থোন যেভ অপ্রচায না চাবরদষ , বভথো তথে না বদদষ , 

তদথেয থোন যেভ বফেৃবত ছাাই ১৯৫০ াদরয জরুাই ভা থথদে আফদুর জব্বায 

গাজীয বনদদিনাষ প্রচাযণা চারাষ জাভাষাত।ফ িদভাট ১৯২ টট বনফ িাচনী বদটয ভদধে থথদে 

৫৩ জন প্রাথীয জনে জাভাষাত প্রাষ ৮ ভা রাগাতায প্রচাযণায োজ েদয।(11) 
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ফাফ এবং িারপর 

বনফ িাচদনয পরাপর বছর খুফই তাাফেেে।জাভাষাত ভবথ িত প্রাথীদদয ভদধে ভাত্র 

এেজন ৎ থরাে বনফ িাবচত দষদছন ,ভারানা ভবউক্তেন রাখাফী (12)। এই পরাপর 

জাভাষাদতয থনতৃদত্নয  ববতদয তুভুর আদরাণ ততবয েদয এফাং ুরু ষ soul 

searching।অদনদেই অনুধাফন েদযন থমবাদফ অনেদরগুদরা ক্ষভতায অপ্রদষাগ  

ের প্রোয অননবতে োম িেরাদয ভাধেদভ বনফ িাচন েদয জাভাষাদতয দক্ষ থোন 

বদন াবন্তূণ িবাদফ  তনবতেতা টঠে থযদখ বনফ িাচদন জষী ষা ম্ভফ নষ।তাযা 

তীব্রবাদফ জাভাষাদতয বনফ িাচদন অাংগ্রদনয বফদক্ষ অফস্থান থনন এফাং উদয ফবণ িত 

৪দপা অনুাদয বক্ষা ভাজ াংোয  ধভীষ থক্ষদত্র োজ চারু যাখায ফোাদয ভত থদন 

(13)। 

এই বযবস্থবত বনদষ জল্পনা -েল্পনা চরায ভধে বদদষই জাভাষাত াংবফধান  ইরাভী 

ানতে ফাস্তফাষদনয জনে থজা প্রদচিা চারাদত থাদে। ডটয ইযায আদভদদয ভদত 

থদ ফোী তীব্র গন আদন্দারন ততবযয রদক্ষে জাভাষাদতয েভ িূচী ভুরত দুই দপাষ 

বযণত ষ (14); 

১। নিুন গষ্টঠি পাতকস্তান রাষ্ট্রসক ইাতমক আেল তভতিক রাসষ্ট্র রুপান্তসরর 

সক্ষয একষ্টট বযাপক তভতিক আসন্দান তিতর করা 

২। রাজননতিক গনিৃসে একষ্টট তবপ্লবী পতরবিন আনা যাসি কসর রাষ্ট্রীয় ম্পেসক 

ইাসমর গেেমসি বযবার করা যায় 

ডটয ইযায আদভদ ভারানা ভদুদীয েদঠায ভাদরাচনা েদযন জাভাষাদতয 

োজদে ুধুভাত্র ভুরভানদদয ভাদঝ ীভাফদ্ধ েদয থপরা এফাং জাভাষাতদে ইরাদভয 

নাদভ এেটট জাতীষতাফাদী দদর রুান্তয েযায জদনে (15)। ১৯৫১ াদরয বনফ িাচন যফতী 

জাভাষাদতয আবেন্তযীণ ভতবফদযাধ গুদরা বারবাদফ বনষ্পুবত্ত েযায আদগই ১৯৫৩ াদর 

োবদষানী বফদযাধী আদন্দারদন ভারানা ভদুদীদে বভথোবাদফ জবদষ ২৫ ভাদয থজর 

থদষা ষ।পদর ভো ধানা ফা াঁধদত থাদে মা এেটা ম িাদষ ফ আোয ধাযণ েদয 

জাভাষাতদে ইবতাদয ফদচদষ ফ দুঘ িটনাষ বনদষ মাষ। 
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৭ভ ফ ি: াংগঠদনয ববতদয যাজনীবতয ুরু 

কাতেয়ানী তবসরাধ্ী আসন্দান  জামায়াি 

আদগই ফদরবছ জাভাষাত থদবাদগয যযই ইরাবভে াংবফধাদনয দক্ষ বনদজদদয 

েভ িূচী থনষ এফাং তাদতই দৃটি থদষ।এয ভদধেই ঘদট থগর এে ভা ঘটনা।১৯৫৩ াদর 

আদভবদষা োবদষানী বফদযাধী আদন্দারন ুরু েদয াধাযণ উদরভাগন।এই আদন্দারন 

এে ভষ খুফই খাযা াংঘদল িয বদদে থভা থনষ।উদরভাগন আদভবদষাদদযদে 

অভুবরভ দাফীয জনে যোদযয োদছ দাফী জানাষ এফাং াবেস্তাদনয ভেী বাষ তখন 

এেজন ভেী বছদরন োবদষানী তায দতোগ দাফী েদযন।জাভাষাত খুফ আন্তবযেতায 

াদথই এই দাফীয দক্ষ বছর বেনু্ত াংবফধাদনয ভত ভুর দাফী থথদে থপাো দয মাষায 

আাংোষ থোন প্রোয গনভুখী আদন্দারন ুরু েযা থথদে বফযত বছর। 

তাযদয ভারানা ভদুদী োবদষানী ভো বনদষ বফববন্ন প্রদশ্নয জফাদফ এেটট ফই 

বরদখন (See;The Qadiani Problem) বেনু্ত যোয ঐ ফইদে provocative(উোনীভুরে) 

বদদফ বচবিত েদয।অদনে ভানুল ঐ ভষ াংঘদল ি ভাযা মাষ ,পদর াভবযে ান জাযী 

ষ এফাং ভারানা ভদুদী  আদযা অদনে আদরভদে থগ্রপতায েদয।ভারানা 

ভদুদীদে পা াঁব থদষায থচিা েদয আবভ ি প্রান বেনু্ত বফববন্ন আন্তজিাবতে চাদ তা না 

েদয মাফতজীফন োযাদন্ড থদষ ,প্রাষ ৩ফছয দয আদারত তায আটোদদদে অনফধ 

থঘালণা েযদর বতবন থজর থথদে থফবযদষ আদন। (1) (see; The Third Statement of 

Maulana Syed Abul A’la Maududi in the Court of Enquiry) 

আদগই জাবনদষবছ ১৯৫১ এয বনফ িাচন যফতী ববন্ন ভদতয থোন পর ভাধান েযায 

আদগই ভারানাদে থজদর থমদত ষ।১৯৫৪ াদর ভারানা ভদুদী থজর থথদে থফয 

ষায য েযাচীদত এেটট াধাযন বা অনুটষ্ঠত ষ।উি ভাদফ ঠাৎ েদয 

অপ্রতোবতবাদফ অনেবদদে থভা থনষ।াংগঠন বযচারনা দ্ধবত বনদষ অববদমাগ ,১৯৫১ 

াদরয বনফ িাচদন যাজদষয োযন এফাং ১৯৫৩ থথদে ১৯৫৪ ার অফবদ যোদযয 

বনম িাতন ইতোবদ বনদষ গযভ দষ উদঠ ভাদফ  (2)। ঐ ভাদফদই াোফ প্রদদদয 

এে ভদষয আভীয াইদ আদভদ ভাবরে অয এেজন উচ্চ দস্থ দাবষত্নীদরয 

অননবতে  অথ িননবতে অফেফায বফরুদদ্ধ অববদমাগ দাদষয েদযন।ভারানা ভদুদী 

খুফই বফব্রত ন এফাং অদনেটা ফাধে দষই ভাবরে  ুযায ৭ দে বফবি এেটট তদন্ত 

েবভটট গঠন েদয থদন এফাং তাদদযদে তদন্ত াদদক্ষ ভাবরদেয আনা অববদমাগ  

ভাদফদ উথ্থাবত বফলষাদী বনদষ বযদাটি বদদত ফরা ষ।  

http://www.scribd.com/doc/29413427/The-Qadiani-Problem
http://www.witness-pioneer.org/vil/Articles/misc/moududsc.htm
http://www.witness-pioneer.org/vil/Articles/misc/moududsc.htm
http://www.witness-pioneer.org/vil/Articles/misc/moududsc.htm
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েবভটট খুফ অল্প বেছু বদদনয ভদধে াংগঠদনয ববতয রুোবষত এে অজানা ক্তিয 

আবফষ্কায েদয।তা জানদত আভাদদয বচন্তাদে এেটু থছদন বনদষ থমদত দফ। প্রথভ 

বদদেয ফছযগুদরাদত(১৯৪১-৪৭) জাভাষাত দেযা াাংগঠবনে  দাষাতী োজ েযদতন 

part time(খন্ডোরীন)(3)।১৯৪৭ াদর থদবাদগয য ফাস্তবফে োযদন াংগঠন ফ দষ 

মাষাষ রাদায থড অবপ থেন্দ্রীে জাভাষাত ি াাংঠবনে োঠাদভা ততবয েদয।তদফ 

াথ িেে র ঐ অবপদ মাযা োজ েযত তাদদয অদনদেই বছর full-time employees 

(4),মাযা ১৯৫৪ ার অফবদ াংগঠদনয উয মদথষ্ঠ প্রবাফারী দষ উদঠ। They were 

mainly younger and more politically inclined members and had vested interests of 

their own, both with regards to the Jama’at’s internal policies and its stand on 

national issues. (5) 

ঐ ভস্ত িাপ োভ দাষীত্নীর ফোক্তিফগ ি াইদ আদভদ ভাবরে মায বফরুদদ্ধ অববদমাগ 

আদনন তায দক্ষই অফস্থান থনন।অববদমাদগয তেতা খুজদত েবভটট জাভাষাদতয 

রাদায অবপদয প্রাষ ের বরব  বযচারনা দ্ধবত থঘদট থদখায ীদ্ধান্ত থনষ।বেনু্ত 

জাভাষাদতয তৎোরীন থদক্রটাযী থজনাদযর বভষা থতাপাদষর আদভদ তাদে থদালাদযা 

েযা দফ এই বদষ েবভটটদে োজ ুরু েযদত থদবয েযাদত থাদেন।েবভটটয প্রধান 

আফদুর যবভ আযাপ এই ইুেটট ১৯৫৫ াদরয নদবম্বদয অনুটিত ুযায াভদন থ 

েদযন।(6) 

ুযায প্রতেক্ষ থপ্রাদয েবভটট যফবতিদত োজ ুরু েদযন টঠেই বেনু্ত bureaucracy 

(অবপ বফবাগ ) েবভটটয দে াংখো ৪ জদন নাবভদষ আনদত পর ন , তাদদয ভদধে 

বতন জনই(আব্দরু গাপ্পায াান , আব্দরু জব্বায গাজী এফাং ুরতান আভাদার )বছদরন 

আদরভ  ফ দাবষত্নীর বেনু্ত তাদদয থেউই জাভাষাত অবপদয িাপ বছদরননা এভনবে 

রাদাদয থােদতননা। 

েবভটট োজ ুরু েযদত না েযদতই এটা বযষ্কায দষ মাষ থম ,অববদমাগ  অবনষদভয 

ধাযণা ুরুদত মা েযা দষবছর তায বযভাণ ফাস্তদফ আদযা থফব  গুরুতয এফাং আদযা 

জঘনে র they reached far up in the hierarchy(অদনে উদযয দাবষত্নীর ম িন্ত। )ঐ 

ভষ ভারনা ভদুদী আযফ বফশ্ব ভ্রভদণ বছদরন পদর বতবন েবভটটয োদজয বযবধ 

ম্পদেি জানদতন না।আফদুর গাপ্পায াান বছদরন ঐ ভষ ভারানায জাষগাষ 

বাযপ্রান্ভ দাবষত্নীর পদর েবভটটয োদজ থেউ থোন ধযদনয ফাধা াঁ ৃটি েযদত 

াদযবন।েবভটট দীঘ ি এে ফছয মাফত তদন্ত েদয ,তদন্তোরীন ভষ েবভটট প্রাষ ২০০ 

দদেয ইন্টাযববউ থনষ াযা াবেস্তান জদু এফাং তাদদয অববদমাগ ,অনুদমাগ এফাং 

াংগঠদনয প্রবত তাদদয দৃটিবিী জানদত চাষ। (7) 
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তদদন্তয পরাপর থভাদটই বার বছরনা ফযাং বছর খুফই disturbing।ফোে অননবতে এফাং 

অথ িননবতে অবনষভ  অফেফাদযয ঘটনা াষা মাষ , াদথ াদথ রাদায অবপদয 

ফেফায  দ্ধবতয বফরুদদ্ধ অদনে অববদমাগ গৃীত ষ। েবভটট এেটট comprehensive 

report ততবয েদয ১৯৫৬ াদরয নদবম্বদয ুযায াভদন থ েদয। ুযায বভটটাংদষয 

স্থাবষত্ন বছর ১৫বদন , থযজা নাদযয ভদত এটা বছর জাভাষাদতয ইবতাদ ফদচদষ দীঘ ি 

থান।কতমষ্টটর তরসপাসটর ারংসক্ষপ তি এরকম; 

জামায়াি িার আ পথ গথসক তবপসথ িস গগসি , ‚upholding the truth‛ 

(সিযর াক্ষয )গথসক opportunism(ুসযাগ ন্ধানী ) এবং জনগসনর ইোর েস 

পতরর্ি সয়সি ,জামায়াি িার আ ক্ষয  উসেলয তলক্ষার আসায় 

উৎগঅকৃি ে গথসক একষ্টট রাজননতিক েস পতরর্ি সয়সি ,িার তনতিক মাসন 

েুবই বশ ধ্রসনর পিন র্সটসি ,রাজননতিক কম ুিী পুসরা ংগঠসনর এিটা ময় 

েে কসর গফসসি গয ধ্মঅয় পশালুনা এমনতক ইবােসির প্রতি গুরুে কসম 

গগসি।অথ তবভাগ অসথ র জনয েুব গবতল ংগঠসনর বাতসরর গাস র উপর 

তনভরলী সয় পসশসি,যা তকনা ংগঠনসক  িার েযসের ীিান্তসক প্রভাতবি 

করসি।তরসপাসট আসরা বা য় , ৬.৭% েযই ংগঠসনর ভািায় িার ফস 

িারা স্বাধ্ীনভাসব তিন্তা  কাজ করার স্পৃা াতরসয় গফসসি।(8) 

আফদুর যবভ আযাদপয থনতৃদত্ন ৪ দে েবভটটয ফিদফেয াযভভ ি বছর বনন্পরু; 

১। থম াদয অববদমাগ এফাং তাদদয ধযন বযদাদটি উদঠ এদদছ তা দজ ফদর থদষ থম 

জাভাষাত ুদযাুবয বফদথ চদর থগদছ 

২। খুফ খাযা পরাপর বনদষ যাজনীবত জাভাষাদতয েভ িূচীদে বঘদয থপদরদছ 

৩। জাভাষাত মবদ যাজনীবত থথদে দ না আদ তাদর এতবদন মা অজিন েদযদছ ফ 

াযাদত দফ। 

আফদুর যবভ আযাপ তায নষ ঘন্টায ফিদফে তাদদয দষন্ট তুদর ধদযন এফাং মুক্তি বদদষ 

আদযা ফদরন,১৯৫১ াদরয চায দপা থথদে এে বফন্দ ুদ আা ভাদন জাভাষাদতয 

থভবরে আদদ িয াদথ আদাল েযা দফ (9)। ভারানা ভদুদী, ভারানা আভীন 

আান ইরাী  অনোনে ুযা দেগন বযদাদটিয আদদর েযা জাভাষাদতয এ 

ধযদনয েটঠন ভাদরাচনায থোন যেভ াটা জফাফ বদদত াদযন বন। ভারানা ভদুদী 

ুযায তফঠে চরাোরীন েদষে ফাযই দতোগ েযদত থচদষবছদরন বেনু্ত েবভটট মুক্তি বদদষ 

ফদরন তাদদয উদেে তাদে াদনা নষ ফযাং াংগঠদনয তনবতে অফস্থানদে ূনযাষ 

স্থান েযা।Mawdudi was not, however, thoroughly convinced, but he was 

outvoted(10) 
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তনন্ম ততেি ৪ষ্টট তবসয় ঐকযমিয তনসয় ১৫ তেন বযাপী লুরা গলান গল য় (11); 

১। জাভাষাত তায ভুর োজ থথদে দুদয দ থগদছ।াটটিয অজিন দষদছ অদনে বেনু্ত 

ক্ষবত দষদছ ফোে তাই এই ক্ষবত থালাদত দফ  

২। ১৯৫১ াদরয জরুাই ভাদ ুযাষ গৃীত ৪ দপা থমখাদন যাজনীবতয উয েভ গুরুত্ন 

থদষা দষদছ তা চারু থােদফ,পদর ১৯৫১ ার থথদে াংগঠদনয েভ িূচীদত যাজনীবতয থম 

আবধেে  চা থগদছ তা েভাদনা দফ।  

৩। বফববন্ন বফলদষ জাভাষাদতয অফস্থান থোন দক্ষয তদথেয বববত্তদত নষ এভনবে তাদত 

ভারানা ভদুদীয াবতে েভ ি থোন প্রবাফ বফস্তায েযদত াযদফনা।ফযাং ের ীদ্ধান্ত 

দফ থোযআন, াদী, আভীয  ুযায ীদ্ধাদন্তয উয  

৪। ফদদল, ভারানা আভীন আান ইরাী  আদযা দুই জন ববনষয দাষীত্নীদরয 

ভন্দষ এেটট গটঠত দফ মাযা ুযায ীদ্ধান্ত ফাস্তফাষদন োজ েযদফন। 

উসপতক্ষি লুরা 

ুযায ীদ্ধান্ত  প্রস্তাফনাষ ভারানা ভদুদী খুফই ভভ িাত দরন বেনু্ত াংবফধাবনেবাদফ 

বতবন তা ভানদত ফাধে।১৫ বদন ফোী ুযা জাভাষাতদে ুধু যাজনীবত থথদে দুদয দয 

আায ীদ্ধান্তই থনষবন ফযাং দদরয প্রধান বদদফ তায ক্ষভতাদে চোদরে  কসরসি।For 

the first time in the Jama’at’s history it was the shura’, rather than he, who 

was deciding the party’s future. He was by no means reconciled to the 

decision of the shura’, and this allowed the Lahore bureaucracy to enter the 

fray. (12) 

তদন্ত েবভটটয ীদ্ধান্ত রাদায অবপ থোন বাদফই থভদন বনদত প্রসু্তত বছরনা োযন তা 

বনঃদন্দদ তাদদয ক্ষভতাদে প্রবাবফত েযদফ।তাদদয অবধোাংই বছর াধাযণ ধভীষ 

জ্ঞান ম্পন্ন  ফষদ তরুন ,দদরয ববনষয আদরভদদয াদথ তাদদয তনবতেতা  

যাজনীবত বনদষ বচন্তায াথ িেে বছর ফোে।তাযা আন্ন বনফ িাচদন (১৯৬২াদর)জষী 

ষায ফোাদয প্রচন্ড আাফাদী দষ উদঠ এফাং ১৯৫১ াদরয ৪ দপাদে উদক্ষা েদয 

আন্ন বনফ িাচদন জষী দষ যাতাযাবত জাভাষাতদে এেটট জাতীষ দদর বযণত েযায স্ফন্ম 

থদখবছর।বেনু্ত আযাদপয ভত দদরয বচন্তাীর দেযা তাদদয দযূদীতা বদদষ থদখদত 

াক্তেদরন অদযূ ববফলেদত ১৯৫১ াদরয পরাপর ফযণ েযদত দফ জাভাষাতদে।(13) 

ভারানা ভদুদী রাদায থৌঁছায াদথ াদথই াইদষদ আাদ বগরানী , আফদুর গাপ্পায 

আদভদ এফাং োউায বনষাজীয থনতৃদত্ন াধাযন দেযা ভারানা ভদুদীদে ুযায 

ীদ্ধান্ত উদক্ষা েযদত উৎা বদদত রাগদরন।তাদদয মুক্তি বছর বছর ুযায ীদ্ধান্ত বছর 

biased এফাং থযুরুান ভারানায বফরুদদ্ধ এে ধযদনয বফদরা ,এ ধযদনয োজ দদরয 
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ববতয বফবক্তি ততবয েযদফ এভনবে াংগঠন থবদি থমদত াদয।তাযা (ুযা)আভীযদে 

অভানে েদযদছ মা জাভাষাদতয াংবফধাদনয স্ধি রাংঘন।তাযা আদযা মুক্তি থদষ থম েবভটটয 

প্রস্তাফনা বছর বুদরয বববত্তদত এফাং েবভটটয দেদদয থগান থোন অবববন্ধ আদছ পদর 

ুযায ঐ ীদ্ধান্ত ভানা জরুযী নষ।তাযা আভীদয জাভাষাতদে এবাদফ প্রবাবফত েযদত 

থাদে।(14) 

রাজনীতিকসের জয়, িাকয়ালীসের পরাজয় 

রাদায অবপদয প্রবাদফ ভারানা ভদুদী অফদদল দদরয ববতদয যাজনীবতয দাফায গুটট 

দষ থগদরন।এই ুদমাদগ বতবন তায উয ুযায অপ্রতোবত স্তদক্ষ  চাদে দভদনয 

ুদমাগ থদষ থগদরন।ভারানা ভদুদীয দুই ফছয থজদর খাটায পদর এভবনদতই তায প্রবত 

দদরয ম্মান থফদ বগদষবছর এফাং তা তাদে এে প্রোয বদযা ফাবনদষ বদদষবছর।আভীন 

আান ইরাী তায উচ্চ প্রাংা েদয ফদরন , আবভ বনদজ খুফই আন্তবযেতায াদথ তায 

াদত চুভু থখদষবছরাভ এজনে থম Allah had endowed with the help of the pen to be 

testimony to the Truth.(15) 

২৩ বডদম্বয ১৯৫৬ , ুযা ভাদফদয ১৩ বদন য ভারানা ভদুদী তদন্ত েবভটটদে বচটঠ 

বরদখ ফরদরন থম , তাযা তাদদয উয অব িত ক্ষভতায ীভা অবতক্রভ েদযদছ এফাং 

অজাদন্তই জাভাষাদতয বফরুদদ্ধ লমে েদযদছ।বতবন আদযা অববদমাগ েদযন থম তাযা 

তাদদয বনজস্ফ উচ্চাোিায রদক্ষে দদরয ববতয বািন ৃটি েযদত চাষ।এই ধযদনয গবীয 

অযাদধয োযদন ুযায ভাদঝ তীব্র বািদনয ৃটি দষদছ ,তাই বতবন তাদদয দতোগ দাফী 

েদযন অনেথাষ বতবন তাদদয স্ফ স্ফ এরাোষ বগদষ জাভাষাত দেদদযদে তাদদয থথদে 

দুদয থাোয আফান জানাদফন। (16) 

আভায ভদত এটট বছর ভারানা ভদুদীয জীফদন ফদচদষ ফ বূর ীদ্ধান্ত *(বনদচ থদখুন 

ভারানা থেন এই ীদ্ধান্ত বনদষবছদরন ,ভারানা আভীন আান ইরাব থে থরখা 

বচটঠদত তায বেছুটা পুদট উদঠদছ। )। থমই বূর জাভাষাতদে ইবতাদয ফদচদষ ফ 

বফম িষ ঐবতাবে ভাবছদগাদট থৌঁদছ থদষ(যফতী থাদি এই বনদষ আদরাচনা থােদফ) 

াংগঠদনয ফাইতুর ভাদরয অফেফায আজ থদখা মাষ বেনু্ত ইবতা থমদতু ঐ ভস্ত 

থরােদদয াদতই গদ উদঠদছ পদর এই বফলদষ েথা ফরা ভাদন দে আনুগদতেয 

ফযদখরা, আনুগদতেয ফযদখরা ভাদন out of structure, ভাদন বনদজয গদিান থথদে 

িীদনয যব খুদর থপরা এফাং…….অতয..? 

—————————————————– 
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* In a letter to Islahi after Machchi Goth, dated January 18, 1958, Mawdudi explains 

that he viewed the shura’ session of November December 1956 as the proof of 

emergence of factionalism in the Jama’at, which unless controlled there and then 

would destroy the party altogether. Since the factionalist tendency was 

unconstitutional and anti-Jama’at, no compromise with it, as was evident in the 

resolution that shura’ session, was possible; and in the interests of preserving the 

Jama’at, Mawdudi was justified in using all means available to him. The letter is 

reprinted in Nida, March 7, 1989,page 29-30 citation in Vanguard of Islamic 

Revolution by Veli Nasr. 
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থমভন অবধোাংই বছদরন ভারাায বক্ষে তাযা বক্ষেতায াাাব াংগঠন েযদতন 
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৮ম পব : জামায়াসি ইামীর Paradigm Shift  

গি পসব র ারংসক্ষপ : আফদুর যবভ আযাপ এয থনতৃদত্ন গটঠত তদন্ত েবভটট 

১৯৫৬ াদরয নদবম্বদয অনুটিত ুযায াভদন জাভাষাদতয রাদায অবপদয অথ িননবতে 

অফেফায  অনোনে অেদভ িয বফস্তাবযত বযদাটি থ েযায য জাভাষাতদে ভুর 

ধাযাষ বপবযদষ থনষায রদক্ষে ুযা ১৫ বদন ফোী আদরাচনায য ৪টট ভুর প্রস্তাফনা বনদষ 

অবধদফন ভান্ভ েদয।বেনু্ত দুঃখজনে দর তে ,ভারানা ভদুদী তায আদাদয 

বেছু াংখেে দাষীত্নীর িাযা যাজননবতেবাদফ থভাটটদবট দষ তদন্ত েবভটটদে 

াংগঠদনয বফরুদদ্ধ লমেোযী আখো বদদষ দতেদগয আফান জানান। 

েবভটটয চায দে  মাানা আমীন আান ইাীর  োদছ ুবফচায প্রাথ িনা 

েযদরন।ভা ইরাীদে ভারানা ভদুদীয দযই জাভাষাদত ভানে েযা ত।অধোে 

থগারাভ আমভ াদদফয ভদত ভা ভদুদীয য বতবনই জাভাষাদতয আভীয ষায 

ফদচদষ থমাগে বছদরন।বতবন ভারানা ভদুদীয াদথ থজর খাদটন (1)।বতবন থই ফেক্তি 

আদন্দারদনয প্রবত তায দৃটিবিী থেভন বছর তা তায বনন্পবরবখত থরখা থথদে ফুঝা মাষ , 

‚এ ংগ্রাসমর পসথ আমাসক িসিই সব।যতে িার াধ্য না গথসক িসব ামাগুতশ 

তেসয় স িসি থাকসবা।এর াধ্য না থাকস বুসক গতশসয় িসবা।স 

ক্ষমিাটুকু যতে না থাসক িাস আমার িার পসথর তেসক িাতকসয় 

থাকসবা,যিক্ষর্ প্রার্ থাসক।িবু এ পথ গিসশ যাসবা না।এ পথ িাশা আর গকান 

পথ গনই‛(2)। 

ফেক্তি জীফদন ভারানা ইরাী খুফই ঠান্ডা থভজাদজয ভানুল বছদরন।বতবন এই ঘটনায 

আগ ম িন্ত ফভদষ ভারানা ভদুদীদে াদাটি েদয থগদছন।এই প্রথভ বতবন ঐ চায 

দেদদয ক্ষ দষ থযন্ফ েদযন।বতবন ভারানা ভদুদীদে ঐ চায দে মাযা বেনা 

জাভাষাদতয ভদধে ফদচদষ ববনষয  উচ্চ তােষায অবধোযী , তাদদয েথা স্ফযণ েবযদষ 

বদদষ তায ঐ ীদ্ধাদন্তয ভাদরাচনা েদয জফাফ চান।ভারানা ভদুদী বনদজ তাদদযদে 

বযববউ েবভটটদত বনদষাগ থদন।তাদদয বতন জদনই বছদরন বফববন্ন ভষ বফববন্ন প্রাদদদয 

আভীয।দমভন; আব্দরু গাপ্পায াান (১৯৪৮-৪৯,৫৬),আব্দরু জব্বায গাজী (৪৮-

৪৯)এফাং ুরতান আদভদ (১৯৫৩-৫৪)। 

বতবন ভারানা ভদুদীদে ক্তজদজ্ঞ েদযন ,তাদদয প্রবত তায আনা অফাদদয অনোষ 

বদফ না েদযই বতবন বেবাদফ তাদদয ততায ফোাদয প্রশ্ন থতাদরন।বতবন ভা ভদুদীদে 

আয ফদরন জাভাষাত থন্ট্রার অবপদয োপদদয েুটটর প্রদযাচনাষ  জাভাষাত াংবফধান 

অনুাদয বতবন অগনতাবেে আচযণ েদযদছন। ভা ইরাী এটাদে আদযা গবীদয বগদষ 

http://imbdblog.com/?p=792
http://www.amin-ahsan-islahi.com/
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থদখদরন াাংবফধাবনে বাদফ প্রদত্ত ুযায ক্ষভতাষ আভীদযয অনবধোয প্রদফ , আয তাই 

াংবফধানদে বডদপন্ড েযায থচিা েযদরন (3)। উদযাি েথাগুদরায ভন্দষ আবভন 

আান ইরাীয থরখা বচটঠ মখন ভারানা ভদুদী থদরন তখন বতবন খুফই উদত্তক্তজত 

দষ দন এফাং জাভাষাত থদক্রটাযী বভষা তুপাদষর থে বচটঠ বরদখন মাদত জাভাষাত 

তাদে ভৃত ভদন েদয(অথফা বতবন ভাযা থগদর মা েযা ত ) নতুন আভীয বনফ িাচন েদয থনষ 

(4)। 

ভারানা ভদুদী খুফ বার েদযই জানদতন জাভাষাদত তায অফস্থান থোথাষ।ইযায 

আদভদদয ভদত ভারানা ভদুদী জানদতন তায দতোগ দদরয ববতয আতঙ্ক ৃটি 

েযায জনে মদথষ্ঠ এফাং জাভাষাদতয দেদদয  ভতাভদতয থক্ষদত্র প্রবাফ বফস্তায েযদফ। 

এই ঘটনায ভাধেদভ ভারানা জাভাষাতদে েটঠন দুটট  অফস্থাদন থছদ থদন ;বতবন থােদফন 

অথফা ভাদরাচেযা!(5) 

ভারানা ভদুদীয খুফই loyal lieutenants বদদফ বযবচত বভষা থতাপাদষর ,নঈভ 

বক্তেবে এফাং ভাবরে নারুল্লা খান আক্তজজ ভা ইরাীয োদছ থগদরন এই 

ক্রাইবদয ভাধাদনয জনে। ইরাী তাদদযদে ভারানা ভদুদীয দতোদগয েথা 

ববতদয,ফাবদয োদযা োদছ প্রো না েযায বনদদি থদন এফাং থগাদন ুযায এেটট 

থান ডােদত ফদরন।বেনু্ত নঈভ বক্তেবে এখাদন থেভত খাটটদষ দতোগ েদয 

বনদজদে জাভাষাদতয থোন আদদ -বনদলধ ভানা থথদে ভুি েদয থনন।এযয বতবন 

ইরাীয আদদ অভানে েদয ভা ভদুদীয দতোদগয খফয  োযন বদদফ ভা 

ইরাী  বযববউ েবভটটদে দাষী েদয খফয ছবদষ থদন।এই খফয জাভাষাত ছাবদষ 

তৎোরীন বভবডদষদত চদর আদ।(6) 

ভারানা ভদুদীয দতোদগয য থচধুযী থগারাভ থভাাম্মদ নাদষদফ আভীয বদদফ 

বনমুি ন।বতবন ভা ভদুদী  ভা ইরাীয ভদধে ভদঝাতায থচিা েদযন।জাভাষাত 

থনতৃফনৃ্দ ুএটা জনাদতন থম মবদ যোয জাভাষাদতয আবেন্তযীন এই ফোাদয জানদত 

াদয এফাং জাতীষ াংফাদ ভাধেদভ প্রো াষ তাদর বযবস্থবত আদযা খাযা দফ এফাং 

ইরাভী আদন্দারন বনদষ জনভদন াংষ ততবয দফ।দগারাভ থভাাম্মদ ভারানা 

ভদুদীদে তায দতোগ ত্র তুদর বনদত ফদরন এফাং মাযা এই ফোাদয জাদন তাদদযদে 

েদঠায থগানীষতা ারন েযদত বনদদি থদন। 

বভষা থতাপাদষর ১২ জানুষাযী ১৯৫৭ াদর ুযা থান ডাদেন বেনু্ত ইরাী ,আযাপ 

এফাং জব্বায গাজী ঐ থাদন থমাগ থদনবন।ভা ইরাী ফদরন জাভাষাত থনতৃফনৃ্দ ু

ইোেৃতবাদফ এই বা থডদেদছন মাদত েদয নাদদয উবস্থত ষায বযদফ না 

থাদে(7)। ভারানা ভদুদীয অববদমাগ বছর ভা ইরাী বনদজয উচ্চাোিা ফাস্তফাষদনয 
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রদক্ষে এফ েদযদছন ,এয sensitivity বচন্তা েদয ভা ইরাী বরতা ুরব বাদফ দতোগ 

েদযন(8)। 

বেনু্ত থগারাভ থভাাম্মদদয থনতৃদত্ন জাভাষাদতয উচ্চ ম িাদষয এেদর তাদে থপবু্রষাযী 

১৯৫৭ াদর আগত রুেন দম্মরন ম িন্ত অদক্ষা েযদত অনুদযাধ েদযন এফাং দতোগ 

ত্র তুদর বনদত যাজী েযান।বতবন দতোগ ত্র প্রতোায েদয থনন এফাং ঐ দদরয োদছ 

ভদঝাতায ফোাদয ম্মত ন।মাযাই তায োদছ বগদষদছ বতবন তাদদয াদথ বছদরন 

আন্তবযে(9)। 

বতবন বযববউ েবভটটয দাবষত্নীরদদয প্রবত থম অববদমাগ আনা দষদছ তা তুদর থনষায এফাং 

ভারানা ভদুদীয ক্ষভতাদে ুবনবদিি েদয থদফায দাফী জানান।দগারাভ থভাাম্মদদয 

থনতৃদত্ন ুযা দেগন থোন যেভ বযফতিন ছাা ভারানা ইরাীয প্রস্তাফ থভদন বনদত 

ফাধে ন এফাং আব্দরু গাপ্পায াান ভারানা ভদুদীদে ফাধে েদযন তায দতোগ ত্র 

তুদর থনষায(10)। 

বেনু্ত ভারানা ভদুদী  তায ভথ িেগন থোন যেভ ভদঝাতাষ থমদত যাক্তজ নবন ফযাং 

ভা ভদুদী এেটা তি বদদষ ঐ প্রস্তাফনাষ যাজী ন ; রুেন দম্মরদনয ভাধেদভ এই 

ভতাননদেেয ফোাদয ীদ্ধান্ত বনদত দফ (11)। ভারানা ভদুদী থেন রুেন দম্মরদন এই 

ভোয ভাধান েযদত থচদষবছদরন , এয উদয থববর থযজা নাদযয এেটা এক্সাটি 

বযববউ থদখুন, 

He (Maulana Mawdudi) intended to hold the threat of resignation over the 

shura’ and the review committee, because he was convinced that the rank 

and file of the party supported him and that an open session would 

circumvent the constitutional powers of the shura’, which was stacked 

against him by supporters of Islahi and the review committee. Faced with 

constitutional restrictions and unable to win his case through regular 

channels, Mawdudi circumvented the very rules he had himself devised to 

prevent the domination by any one leader. 

This was a volte-face with momentous implications and a testament to the 

fundamental role politics and personal ambitions played in Mawdudi’s 

decisions and policies. By acceding to an open meeting and Mawdudi’s 

demand that Jama’at members arbitrate the issues in dispute, the shura’ 

surrendered its constitutional powers to an ad hoc body, opening the door 

for the amir to undermine the authority of the shura’ with the blessing of its 

members.(12) 

ভাবছদগাদটয পরাপর থতা এখাদনই বনধ িাযণ দষ মাষ।এখাদন এেটা বফলষ আভাদদয ভদন 

যাখা দযোয ভারানা ভদুদী এেই াদথ বছদরন Ideologue,োদযা োদযা বালাষ 
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ভুজাক্তেদ এফাং খুফই জানু politician(যাজনীবতবফদ),ইবতাদয এই ম িাদষ থদখা মাষ তায 

geniuses of politics এয োদছ দদরয ুযা দেগন যাবূত। 

এেটা উদাযন বদদষ থল েযদত চাই , ভানুল বদদফ আভযা ফাই ভান এদত থোন 

দন্দ থনই বেনু্ত থমাগেতায বফচাদয ভানুদলয াথ িেে আভযা েদয থাবে।এেজন ফোবযিায 

আব্দযু যাজ্জাে থে এে াল্লাষ এফাং অনেবদদে ১০ -২০ জন াধাযন রুেনদে আদযে 

াল্লাষ যাখদর আভায োদছ ভদন ষ প্রথভ জদনয বদদে াল্লা বাযী দফ।ভাবছদগাদট 

দম্মরদনয এে ম িাদষ ভারানা আবভন আান ইরাী ভারানা ভদুদীদে এেই 

প্রশ্ন েদযবছদরন ফদর জানা মাষ ‛ মাানা! আপতন াধ্ারন রুকনসের গভাসটর াসথ 

আমাসের িুনা (এোসন োন  প্রো বুঝাসনা সয়সি )করসন‛? আদগই ফদরবছ 

politician always ruled the world and here in Jamat too. 

ভাবছদগাট জাভাষাদত ইরাভীয paradigm shift (বদে বযফতিন ) েদয বদদষদছ ,এ বনদষ 

থরখা খুফই েভ আাভদদয থদদ।অধোে থগারাভ আমভ াদফ তায ফইদত ইোষ ফা 

অবনোষ অল্প এেটু ফণ িনা েদযদছন ,থমটুেু ফতিভান আদন্দারদনয দক্ষ মাষ টঠে 

ততটুেুই।তাই  এেটু বফস্তাদয ফণ িনা েযদত আদযেটা দফ ি বদদত দফ। 

গনাট: 
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প্রোনী,ফাাংরাফাজায,ঢাো,ুনভু িরণ,২০০৪,ষৃ্ঠা: ২১৯ 
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8. ১৯৫৮ াদর ভা ইরাী তায দতোদগয োযন ফোখো েদয ভা ভদুদীদে থম বচটঠ 
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10. Since members of the review committee had never asked for Mawdudi’s 

resignation, they were hard-pressed not to go along with Ghulam Muhammad’s 

initiative. Sultan Ahmad did register a note of dissent regarding such 

manipulations of the shura’ to Mawdudi’s advantage. This note was excluded from 
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পব  ৯:ঐতিাতক মাতিসগাট,জামায়াসির বসিসয় বশ 

েরু্ টনা 

ইবতভদধে নঈভ বক্তেবেয তেিতাষ , জাভাষাত bureaucracy (অবপদয দাবষদত্ন থাো 

থনতৃফনৃ্দ)ুতাদদয মত ধযদনয াাংগঠবনে ভাধেভ বছর থমভন ােুিরায ,ক্তত্রো,ভোগাক্তজদনয 

ভাধেদভ ভারানা আবভন আান ইরাী  বযববউ েবভটটয প্রবত বফদলদাগায েদয খফয 

ছবদষ থদষ মাদত েদয বযববউ েবভটট তাদদয প্রান্ভ পরাপর  ম িদফক্ষন আদছ রুেন 

দম্মরদন উস্থান েযায আদগই তাদদয থথদে দেদদয ভন উদঠ মাষ (1)। 

জাভাষাত থনতৃফনৃ্দ ু(অবপদয দাবষদত্ন থাো)চাক্তেদরন তদন্ত েবভটটয প্রান্ভ তথে ,আবভদযয 

বফরুদদ্ধ বযববউ েবভটটয আনীত অনুদমাগ ,েবভটটয উয আবভদযয অমাবচত স্তদক্ষদয 

াংবফধাবনে ফাধেফাধেতা এফাং ইরাভী আদন্দারদনয ববফলেত বনদষ এতবদন ধদয চরা 

বফতেি থথদে দম্মরদনয দৃটি বদষ ুধু ভাত্র ভারানা ভদুদীয আবভয থথদে 

দতোদগয বদদে বদষ আনা।দনতৃফনৃ্দ ুভারানা ভদুদীদে ফুঝাদত াভথ ি ষ থম ,তায 

বফরুদদ্ধ আনা ের অববদমাগ দে ভারানা  জাভাষাদতয বফরুদদ্ধ এে ধযদনয 

লমে!তাযা ভারানাদে আদযা ফুঝাষ বযববউ েবভটটয াদাদটি ভারানা ইরাব 

জাভাষাদতয আবভয ষায বযেল্পনা েযদছন ,এটা এভন এে ধযদনয অববদমাগ মা ঐ 

ভদষয থপ্রক্ষাদট তে ভদন ষায মদথষ্ঠ োযন বছর ভারানায োদছ।পদর ভারানা 

ভদুদী খুফই ি দস্ত তায ভাদরাচনায জফাফ থদষায ীদ্ধান্ত থনন এফাং াংগঠদন মাযা 

বফিৃরা ততবয েযদত চাষ তাদদয বফরুদদ্ধ প্রদষাজদন াংবফধান ফববূিত ক্ষভতা ফেফায 

েদয দর জাভাষাতদে এেতাফদ্ধ যাখায দৃশ অফস্থান থনন।ভা :ইারাী তায বফরুদদ্ধ 

আনীত এ ধযদনয অববদমাদগ এেযেভ বনিু দষ মান এফাং গুজফদে বূর প্রভাণ েদয 

বনদজয অফস্থান বযষ্কায েযায জনে ভারানা ভদুদীদে আবভয বদদফ থভদন থনষায 

ের প্রস্তাফনাষ ম্মবত বদদষ থদন (2)। 

ভারানা ভদুদীয ভথ িদন জাভাষাদত (অবপদয দাবষদত্ন থাো থনতৃফনৃ্দ ুআদযা এেধা 

এবগদষ আদযা আক্রভণাত্নে অফস্থান থনষ।তাযা াঈদ আদভদ ভাবরে থম বেনা বযববউ 

েবভটটয োজ প্রথভ ুরু েদযবছদরন , আব্দরু যবভ আযাপ বমবন েবভটটয থনতৃদত্ন 

বছদরন তাদদযদে াংগঠন থথদে প্রথদভ suspend েদযন এফাং দয এদেফাদয জাভাষাত 

থথদে ফবষ্কায েদযন যাষাবরবক্তন্ড  পাষারাফাদ আভীয িাযা (3)।এই ঘটনায প্রবত 

ফীতশ্রদ্ধ দষ আব্দরু জব্বায গাজী দতোগ েদযন ,পদর ঘটনা এফায অনেবদদে থভা 

থনষ। 
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ভাবছদগাট দম্মরদনয বেছু বদন আদগ ুযা তফঠদে ভারানা ভদুদীদে যাভ ি থদষা ষ 

মাদত বতবন আভীয বদদফ তায োজ চাবরদষ মান এফাং আদযেটা েবভটট ততবযয প্রস্তাফ 

েযা ষ মাযা বেনা বযববউ েবভটটয প্রস্তাফগুদরা খবতদষ থদখদফন।ভারানা ভদুদী এই 

ধযদনয েবভটটয প্রস্তাফনাদে নােচ েদয থদন এফাং ফদরন এভন দর বতবন জাভাষাত 

থথদে দতোগ েযদফন।মায পদর দম্মরদনয আদরাচে বফলষ বদদফ আভীয দ থথদে 

ভারানায দতোগ  জাভাষাত ববফলেত বনফ িাচদন অাংগ্রন বফলদষ ীভাফদ্ধ দষ মাষ 

।ভারানা ভদুদীয াদাটিাযদদয আদদদ ুযা এটা থঘালনা েদযন থম তাযা বযববউ 

েবভটটয স্থদর ভারানা ভদুদীদে আভীয বদদফ থদখদত চান(4)। 

ঐতিাতক মাতিসগাট রুকন সম্মন 

ভাবছদগাট (Machchi Goth) দে াোফ প্রদদদয ফাাষারুয বফবাদগয অন্তগ িত ভরুবুবভ 

াংরি এেটট গ্রাভ।ূফ ি াবেস্তান থথদে ১৪ জন  ফ িদভাট ৯৩৫জন রুেন ঐ 

দম্মরদন অাংগ্রন েদযন (5)।ত্র-ক্তত্রো  ভোগাক্তজদন প্রোবত খফদযয আদরাদে 

ভারানা ভদুদীয প্রবত ভবভ িতা  জাভাষাদতয ববফলেত বনদষ উক্তেি ভন বনদষ 

দম্মরদন উবস্থত ন ফাই।দম্মরদনয প্রথভ বদন ইরাভী জবভষদত তারাফায )ছাত্র 

াংঘ(াদফে বাবত  তৎোরী ন েযাচীয প্রবাফারী রুেন ডটয ইযায আদভদ 

ফিফে যাখদরন ,বতবন ভারানা ভদুদীয বফববন্ন ভদষ থদষা ফিফে থথদে ,ফই থথদে ফু 

উদৃ্ধবত বদদষ জাভাষাতদে বনফ িাচনী যাজনীবতদত যাবয অাংগ্রন না েযায দক্ষ মুক্তি 

উস্থান েদযন (6)। 

ভা:ইরাব বছদরন প্রবতদক্ষয ভদধে ফদচদষ প্রবাফারী।দম্মরদনয িীবতষ বদদন বতবন 

ফিফে বদদত দাবদষ ভারানা ভদুদীয প্রবত আনুগতে প্রো েদয ফদরন ; ‚মাানা 

মেেুীর ডাসক াশা তেসয়ই আমরা জামায়াসি ইামীসি লরীক 

সয়তি।মাানাসক বসি িাই ,আপতন আমাসেরসক গিসশ গকাথায় 

যাসবন?আমরা আপনার জামা ধ্সর আটসক রােব ‛(7)। থম ের োযদন ভা 

ভদুদীয াদথ তায দুরুত্ন ততবয দষদছ থই ফ বফলদষ থোন প্রশ্নই তুরদরন না ফযাং 

১৯৫১ াদরয নদবম্বদয গৃীত ৪দপায আদরাদে ফিফে যাখদরন (8)। ভারানা ইরাবয 

ফিদফেয খুফ বার াযাাং েদযদছন েবরভ ফাাদুয; 

 ইরাব ফদরন ,থস্পাগাদনয ভাধেদভ থনতৃদত্নয বযফতিনদে বতবন ইরাবভে বফপ্লফ 

ভদন েদযন না এফাং এটা ভদন েদযন না বনফ িাচনী প্রচাযণাই ভাজ বযফতিন েদয 

বদদফ।গঠনভুরে োজ , ইরাবয ভদত ববফলেত বনফ িাচদনয জনে ground ততবয 

েযদফ।The people were not so eager to change the leadership of the 

country that if the Jamat did not participate in the election, Islam 
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would be defeated.(ভানুল যাদষ্ট্রয থনতৃত্ন বযফতিদন এতটা আোিী নষ থম, মবদ 

জাভাষাত বনফ িাচদন অাংগ্রন না েদয ইরাদভয যাজষ ঘটদফ) 

 তিতন আসরা বসন ,নীতির াসথ আপ  বযািীি তনব ািসন অংলগ্রন 

গকানভাসবই ম্ভব নয়। He alleged that candidature which had been 

condemned on the basis of Quran and Hadith, was now being justified 

without any reference to the Book and Sunnah.এটা সে নীতির াসথ 

আপসর লুরু মাত্র এবং জামায়াি িা করসি বাধ্য সব (9)। 

ভারানা ভদুদী তায ৬ঘন্টায ফিৃতায প্রথদভ ডটয ইযায আদভদদয জফাদফ 

ফদরন ‚আমার গো উিৃতি কসরই আমাসক নতি করা সয়সি এবং বুঝাসনার 

গিিা করা সয়সি আসগর গোর কথা ভুস গগতি এবং তনসজর গোর তবরুসি 

অব্ান তনসয়তি।আমার গো গসবনা করার ময় একষ্টট অিযন্ত গুরুেপূর্  

তেসকর প্রতি ক্ষয রাো য়তন।তিষ্টটলসের গগাামী যুসগর আইনভার তনব ািসন 

অংল গনয়ার তবরুসি আমার গোসক পাতকস্তাসনর আইনভার তনব ািসন 

প্রসয়াগ করা াযকর‛(10)। 

যফবতিদত যাজনীবত  বনফ িাচদন অাংগ্রদনয গুরুত্ন তুদর ধদয বতবন ফদরন ,যাজনীবতই 

দে এেভাত্র যাস্তা মায ভাধেদভ ‚ইোভদত িীন ‛(ইরাবভে জীফন ফোফস্থা ) ুেুভদত 

ইরাী(আল্লা প্রদত্ত যাষ্ট্র ফোফস্থা ) োদষভ েযা ম্ভফ (11)।Neither(‚ইোভদত িীন ‛  

ুেুভদত ইরাী  ot secrof raluces eht dettimrep ta‘amaJ eht fi elbaniatta eb dluow(

ertne oot emocebnched. The organization must abandon its isolation and enter 

the political scene, if not to further its own cause, at least to deny success to its 

adversaries (12). 

ভারানা ইরাবয ফিদফে বেছুটা ভদঝাতায ুয বছর মায োযদন বতবন বযববউ েবভটটয 

থোন েথা তুদরনবন বেনু্ত ভা ভদুদী তাদত ভু্রদক্ষ েদযন বন ,মা ভারানা ইরাবদে 

যাগাবন্ত েদয এফাং বতবন যফবতিদত জাভাষাত থছদ থদন।যফবতিদত ভারানা ভদুদীদে 

থরখা তায এেটট বচটঠয ভাধেদভ জানা মাষ , থচধুযী থগারাভ থভাাম্মদ তাদে এটা বনক্তিত 

েদযবছদরন থম ভারানা ভদুদী বেছু অববদমাগ থভদন বনদষদছন এফাং তাদে 

accommodate েদয বনদত যাক্তজ আদছন।বেনু্ত ভাবছদগাদট এয থোন আবা াষা মাষবন 

ফযাং ভারানা ভদুদী ফায াভদন ঠান্ডা থভজাদজ তাদে দভাদনায থচিা েদযদছন।এই 

অনুবূবতই প্রধান োযন মা তাদে জাভাষাত থছদ চদর ফাধে েদয ফদর বতবন বরদখন(13)। 

ভারানা ভদুদীয ঘবনি বদদফ বযবচত ভারানা জাপয আদভদ আনাযীয 

বনিষতায বববত্তদত ভা ইরাী তায আদগয দতোগ ত্র তুদর বনদষবছদরন এই আাষ 
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থম, ভাবছদগাদট থোন এেটা ভদঝাতাষ থৌঁছাদনা মাদফ।ইরাব ভদন েদযন বতবন তায 

দক্ষ ফ বেছু েদযদছন বেনু্ত ভারানা ভদুদী তায প্রবতজ্ঞা বি েদযদছন(14)। 

এখাদন রক্ষেনীষ বফলষ দে ,থমখাদন থথদে ভোয ুত্রাত থই বযববউ েবভটটয 

বযদাটি(থমখাদন াংগঠদনয তনবতে ভান বনদষ ,অদথ িয অফেফায ইতোবদ বনদষ েথা ফরা 

দষদছ)বনদষ থোন েথাই রনা ুদযা দম্মরন জদু।ভারানা ভদুদী  তায বফদক্ষ 

মাযা, তাদদয থেউই এ বফলদষ বেছু ফদরন বন। An ethical issue had turned into a 

political one and served as the handmaiden for the party’s greater politicization 

(15). 

ফ ফাদ বদদষ আদরাচনা চদর এে ধপা বনদষ ,যাজনীবতদত অাংগ্রন েযা না েযা 

বনদষ।ইযায আদভদ ফদরন , আব্দরু যবভ আযাপ দম্মরদনয বাবত থচধুযী 

থগারাভ থভাাম্মদদয োদছ মদথি ভষ বনদষ ফ বেছু ফরায গোযাবন্ট থচদষবছদরন।বেনু্ত 

ভারানা ভদুদী তায ঐ অনুদযাধ যাখদত থদনবন এফাং বযববউ েবভটটয বযদাটি থে 

দম্মরদনয এদজন্ডাযই অন্তবুিি েযদত থদনবন।দগারাভ থভাাম্মদ ুধু ভারানা ভদুদীয 

আনুগতে েদয থগদছন (16)। 

মাতিসগাসটর ফাফ: 

উবষ দক্ষ মুক্তি াটা মুক্তিয ভাধেদভ ফিফে থদষায য দম্মরদনয তৃতীষ বদদন 

বাবত রুেনদদয থবাট বদদত ফদরন।দগারাভ আমদভয ভদত ৯৩৫ জন রুেদনয ভদধে 

জাভাষাদতয বনফ িাচদন মাষায বফদক্ষ াত তুদরন ১৮ জন , ভতান্তদয ১৫ জন মাদদয ফাই 

বছদরন জাভাষাদতয প্রবাফারী   ফ ভাদয আদরদভ িীন (17),তাযা জাভাষাত থথদে 

থফবযদষ মান।  ভজায ফোায দে ভা ইরাব  ডটয ইযায আদভদ  বযববউ 

েবভটটয েদষেজন দে ঐ ১৮ জদনয ভদধে বছদরন না।তাযা  জাভাষাদতয ীল ি 

স্থানীষ থনতৃত্ন Kot Shair Sangh(থোট াইয াংঘ )নাদভ াশ্বফবত ি আদযেটট গ্রাদভ বভবরত 

ন মাদে আযাপ বচবিত েদযদছন ‚জাভাষাদতয োযফারা ‛ বদদফ।দমটা যফবতি 

আদরাচনাষ জানা মাদফ বফস্তাবযত। 

গনাট:  

1. Islahi names Tarjumanu’l-Qur’an and Tasnim (জাভাষাদতয ভুখত্র )as most 

significant in this regard; see Nida (March 14, 1989): 30 

12. Sayyed Vali Reza Nasr , The vanguard of the Islamic revolution: the Jamaʻat-i 

Islami of Pakistan, University of California Press,1994,pp 36 

3. NGH: 75 cited in The vanguard of the Islamic revolution: 36-37 

5. Ibid 
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6. অধোে থগারাভ আমভ,জীফদন মা থদখরাভ,২ষ খন্ড, োবভষাফ 

প্রোনী,ফাাংরাফাজায,ঢাো,ুনভু িরণ,২০০৪,ষৃ্ঠা ২১৫ 

6. Ibid:২১৬ 

7. Ibid 

8. Mithaq 39, 3 (March 1990): 50-55 

9. Kalim Bahadur, The Jamat-e-Islami of Pakistan: Political Thought and Political 

Action(Lahore: Progressive Books,1978)87-94 

10. থগারাভ আমভ:২১৬ 
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published as Tehrike-Islami ka A’indah Laiha-e-Amal(জাভাষাদত ইরাভীয ববফলেৎ 

েভ িূবচ),Lahore: Islamic Publication,1986). এই ফইটাই জাভাষাদত ইরাবভয 

যাজনীবতদত অাংগ্রদনয দবরর ফরা মাষ,থবরী নাদযয ভদত,থমই থপ্রক্ষাদট এই 

ফই(ভাবছদগাট দম্মরদন ভারানায োউন্টায ফিফে)থরখা দষদছ থেউ থই থপ্রক্ষাট 

বফচায েদয এটাদে ভুরোষন েদয ফদর ভদন ষনা। আভায view, এই ফই আদরাদে আয 

 অদনে ফই যবচত দষদছ থমভন থগারাভ আমভ াদদফয ‚ইোভদত িীন‛ থমখাদন 
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12. ibid:172-73 

13. Nida (March 14, 1989): 30-31 

14. On a more serious note, Mawdudi explained to Chaudhri Ghulam Muhammad 

that Islahi’s temper, which had shown its full force throughout the Machchi Goth 
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from him, hinting that Mawdudi was not eager for Islahi to return to the Jama’at; 
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বযফাদযয ন্তান ষায পদর আদন্দারন েযদত থমদষ থজর জরুুভ ে েযদত 

াযবছদরন না তাই দতোগ েদযদছন,আদর এেই ধযদনয েথা ভা ভদুদী ফদরদছন 

ভা ইরাবয ম্পদেি অথচ বতবন যফবতিদত এই ধযদনয েথায প্রবতফাদ েদযদছন। 

15. The vanguard of the Islamic revolution: Page 38 
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পব  ১০:জামায়াসির কারবাা 

ভাবছদগাট দম্মরদনই ভারানা ভদুদী ূনযাষ আভীয বনফ িাবচত ন।আভীয ষায য 

প্রদত্ত বালদন ভারানা ভদুদী ফদরবছদরন ; বচন্তা  ভতাভদতয ঐেেই জাভাষাদতয আর 

ক্তি।প্রাষ এে াজায থরাদেয থচদষ দনয ফছয আদগ ভাত্র ৭৫ জন থরাে বনদষ োদষভ 

ষা জাভাষাতদে আবভ অদনে ক্তিারী অনুবফ েযতাভ।াংখোষ বফযাট দর 

ঐদেেয অবাফ দর জাভাষাত দুফ ির দত ফাধে।আরাভদুবরল্লা ,আভযা এ দম্মরদনয 

ভাধেদভ দুফ িরতা োটটদষ উদঠবছ। বতবন আদযা ফদরন মাযা ববন্ন ভত থালণ েদযদছন ,তাদদয 

ভতাভদতয দক্ষ মদথষ্ঠ মুক্তি থােদত াদয।বেনু্ত তাযা জাভাষাদতয রুেন বদদফ 

থখারাভদন দম্মরদনয ীদ্ধান্ত থভদন থনদফন ফদর আােবয(1)। 

তাযদয ববন্নভত থালণোযী ১৮ জন দতোগ েদযন।১৮ জদনয দতোদগয প্রবত প্রশ্ন 

তুদর থগারাভ আমভ াদফ বরদখন ভাবছদগাট দম্মরদনয ৯৮ % রুেদনয ীদ্ধান্ত থভদন 

বনদত তাযা ফেথ ি দরন?থোন ইুেদত ববন্ন ভত থালণ েযদরই জাভাষাত তোগ েযদত দফ 

থেন?(2) এই থেন এয উত্তয এই দফ ি আদরাবচত দষদছ। 

গকাট লাইর ংর্ 

আদগই থজদনদছন ভাবছদগাট দম্মরদনয য জাভাষাদতয ীল ি স্থানীষ থনতৃত্ন Kot Shair 

Sangh(থোট াইয াংঘ )নাদভ াশ্বফবত ি আদযেটট গ্রাদভ বভবরত ন। ভারানা ভদুদী 

জাভাষাদতয াৃংখরা বপবযদষ আনায ফোাদয ভনদমাগী দরন।বযববউ েবভটটয বযদাটি 

ধ্বাং েদয থপরা র মাদত েদয বযদাদটিয থোন বফলষ জাভাষাদতয ববতয ম্ভাফে 

বফবাজন ততবয েযদত না াদয।নঈভ বক্তেেীদে ূনযাষ রুেন দদ বপবযদষ থনষা 

ষ।দোট াইয াংদঘ থম ীদ্ধান্তটট যাক্তজতদদয বফরুদদ্ধ এে ধযদনয প্রবতদাধ থনষায 

ভত ভদন দফ তা র ,মাযা ভাবছদগাদট ববন্ন ভত থালণ েদযদছন তাযা জাভাষাদতয ববতয 

থােদত াযদফন টঠেই বেনু্ত থোন ধযদনয দদ আীন থােদত াযদফন না !এই ধযদনয 

ীদ্ধান্তদে অদনদে প্রবতদাধ বদদফ বফদফচনা েযদরন এফাং মায পর রু আদযে দপা 

দতোগ জাভাষাত থথদে।ইযায আদভদ ,ভুস্তপা াবদে এফাং আব্দরু গাপ্পায াান 

বছদরন তাদদয ভদধে অনেতভ বপগায।আযাপ এই ঘটনাদে বচবিত েদযদছন 

‚জাভাষাদতয োযফারা‛ বদদফ (3)। 
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মাতিসগাট সম্মসনর প্রভাব 

ভাবছদগাট দম্মরদনয দতোদগয প্রবাফ াদথ াদথ ফুঝা মাষবন।ভারানা আবভন আান 

ইরাবয দতোগ বছর ফদচদষ damaging োযন জাভাষাদতয এেটা অাং (বফদল েদয 

ববনষয থনতৃত্ন)তায োদছ থোযআন বখদতন।ভারানা ভদুদী  তায দমাগীযা ষত 

থবদফদছন খুফ অদল্পই ভোয ভাধান েদয থপদরদছন। In the long run, however, the 

purge had a debilitating effect on the intellectual calibre of the party’s members. 

ভাবছদগাট দম্মরন  থোট াইয াংঘ এয যফবতি েদষে ভাদ ফ িদভাট ৫৬ জন 

জাভাষাত থথদে থফবদষ মান most were ulama and represented the party’s religious 

weight and intellect. They were replaced by lay activists and functionaries (4). 

ভারানা ভনজযু থনাভানী ভাবছদগাদটয থপ্রক্ষাদট ফদরন ;গাজী আব্দরু জব্বায, ভারানা 

ােীভ আব্দযু যীভ আযাপ, আব্দরু গপপায াান এফাং এ ম িাদষ তাদদয অনোনে 

দমাগী ফনু্ধযা এোন্ত িীবন ফুবনষাদদয বববত্তদত ৃি ভতবফদযাধ থথদেই দতোগ 

েদযন।আবভ এেথা প্রো েযদত অুবফধা থফাধ েবযনা থম, অন্ততঃ আভায ফেক্তিগত 

জ্ঞান  অববজ্ঞতা ভদত এ ফ ম্মাবনত ফেক্তি িীনদায  তােষায বদে বদদষ ভারানা 

ভদুদী াদদফয থচদষ অবধে বনবিযদমাগে বছদরন (5)। জামায়াি গথসক যারা গবতশসয় 

যান িাসের মসধ্য উসল্লেয গযাগয বযাদ্ধক্তেগসনর কসয়কজন তনন্মরুপ: 

 ১। ভারানা আবভন আান ইরাব (জাভাষাদতয আভীদযয য ২ষ দফ িাচ্চ দাধীোযী 

থনতা ,১৯৫৪ াদর প্রাদদবে আভীয,যফবতিদত েুযআদনয আদরাবচত তাপবযোযে ফ 

ভাদনয আরীভ) 

২।ুরতান আদভদ (ভজবরদ ুযা দে  ,১৯৫৩-৫৪ াদর প্রাদদবে আভীয(  

৩।আব্দরু জব্বায গাজী (ভজবরদ ুযা দে  ,১৯৪৮-৪৯ াদর প্রাদদবে আভীয(  

৪।আব্দরু গাপপায াান (ভজবরদ ুযা দে ,১৯৪৮-৪৯ এফাং ১৯৫৬ াদর প্র াাদদবে 

আভীয) 

৫।আব্দরু যবভ আযাপ(ভজবরদ ুযা দে( 

৬।দিায থভাাম্মদ আজভর খান ভজবরদ ুযা দে) 

৭।ভারানা আব্দরু ে জাভা’ঈ )বাষারুদযয াদফে আভীয(  

৮।াঈদ আদভদ ভাবরে (াোফ প্রদদদয াদফে আভীয( 

৯।ভুাম্মদ আীভুর াোদ(ডাইদযটয ,আযফী অনুফাদ ফুেরু  
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১০।আযাদ আদভদ াক্কানী(ম্পাদে  ,তানীভ(  

১১।ডাঃ ইযায আদভদ(যফতীদত াবেস্তাদনয অনেতভ েরায  যাজননবতে ফেক্তিত্ন( 

১২।ভুস্তপা াবদে(যফতীদত াবেস্তাদনয অনেতভ েরায  যাজননবতে ফেক্তিত্ন( 

১৯৪১ াদর থম ৭৫ জনদে বনদষ জাভাষাত োদষভ দষবছর তাদদয থথদে ১৯৪২ াদর 

ভারানা ভনজযু থনাভানী  ভারানা াান আরী নদবী  েদষেজন এফাং ১৯৫৭ 

াদর আদযা ৫৬ জন থফবযদষ থগদরন।প্রবতষ্ঠাোরীন থভম্বাযদদয ভদধে ভারানা ভদুদী 

এফাং বভষা তুপাদষর ছাা আয খুফই েভ াংখেে থরাে যদষ থগদরন জাভাষাদত 

ইরাভীদত।এদদয জাষগা ূযণ েদযদছন থেুরায েদরজ এফাং বফশ্ববফদোরষ থথদে 

ববক্ষত দেফনৃ্দ মাযা ভারানা ভদুদীয ফই দ ইরাভী আদন্দারদনয াদথ মুি ন। 

তাযাই ন যফবতিদত ইরাবভ আদন্দারদনয থপ্রদ িে। 

এই থাদিয ভাধেদভ থল েযবছ আদব িে আদন্দারন বদদফ জাভাষাত অধেষন।োযন 

ভাবছদগাদটই ইরাভী আদন্দারন বদদফ আদব িে জাভাষাদতয বাগে বনধ িাযন দষ 

মাষ।যফবতি ইবতা দে যাজননবতে জাভাষাদতয ইবতা।যাজননবতে জাভাষাদতয 

ইবতা দত থমদষ ভারানা আবভন আান ইরাবয েথা ফায ফায ভদন দ 

মাষ।বতবন ফদরবছদরন,নীতির াসথ আপ বযািীি তনব ািসন (রাজনীতিসি)অংলগ্রন 

গকানভাসবই ম্ভব নয়। He alleged that candidature which had been 

condemned on the basis of Quran and Hadith, was now being justified 

without any reference to the Book and Sunnah.এটা সে নীতির াসথ 

আপসর লুরু মাত্র এবং জামায়াি িা করসি বাধ্য সব। 

গনাট: 

1) অধোে থগারাভ আমভ,জীফদন মা থদখরাভ,২ষ খন্ড, োবভষাফ 

প্রোনী,ফাাংরাফাজায,ঢাো,ুনভু িরণ,২০০৪,ষৃ্ঠা:২১৮ 

1) Ibid: ষৃ্ঠা-২১৯ 

3) Sayyed Vali Reza Nasr , The vanguard of the Islamic revolution: the Jamaʻat-i 

Islami of Pakistan, University of California Press,1994,pp 38-39 

4) Ibid: page-39 

5) ভারানা ভনজযু থনাভানী, ভারানা ভদুদীয াদথ আভায াচদম িয ইবতফতৃ্ত  

অনোনে প্রি, অনুফাদ:ভারানা নুরুর েবফয আনছাযী, আয-যীদ েরোণ ট্রাি, 

চেফাজায, ঢাো : ষৃ্ঠা-৫৮ 
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পব -১১:গকডার ংগঠন তসসব রাজনীতিসি অতভসক 

 

জাভাষাদতয ইবতাদে েদষেটা ধাদ বাগ েযা মাষ।১৯৪১-১৯৪৭(খাটট ইরাভী 

আদন্দারন),১৯৪৭-১৯৫৭(থপ্রায গ্রু)এফাং ১৯৫৭ ার যফবতি থেডায(স্তয) বববত্তে দর 

বদদফ মাত্রা ুরু  যাজনীবতদত অববদলে।এই থাদিয ধাযাফাবেতা ১৯৭০ াদরয 

বনফ িাচন  ফাাংরাদদদয ৃটি ম িন্ত চরদফ। ১৯৫৭ াদরয ভাবছদগাট  তায যফবতি ঘটনায 

য জাভাষাদতয াাংগঠবনে োঠাদভাদত ফোে বযফতিন আনা ষ। ভজায ফোায দে 

থমই চায দপা বনদষ এত ফ বািন ঘদট থগর থই ঐবতাবে চায দপাই আফায বেছুটা 

বযফতিন েদয গঠনতদে প্রবতস্থান েযা র।  

জামায়াসির স্থায়ী কম ুতি:  

১। ফাাংরাদদদয ের নাগবযদেয বনেট ইরাদভয প্রেৃত রু বফদেলণ েবযষা বচন্তায 

বফুক্তদ্ধেযণ  বফো াধদনয ভাধেদভ জীফদনয ফ িদক্ষদত্র ইরাদভয অনুযণ  ইরাভ 

প্রবতষ্ঠায প্রদষাজনীষতা ম্পদেি অনুবূবত জাগ্রত েযা।  

২। ইরাভদে জীফদনয ফ িদক্ষদত্র প্রবতটষ্ঠত েবযফায াংগ্রাদভ আগ্রী ৎ ফোক্তিবদগদে 

াংগটঠত েযা এফাং তাাবদেদে ইরাভ োদষভ েবযফায থমাগেতাম্পন্ন বদদফ গবষা 

তুবরফায উদেদে বক্ষা দান  

৩। ইরাভী ভুরেদফাদধয বববত্তদত াভাক্তজে াংদাধন,তনবতে ুনগ িঠন  াাংেৃবতে 

বযফতিন াধন এফাং দুঃস্থ ভানফতায থফা েযা।  

৪। ইরাদভয ূণ িাি প্রবতষ্ঠােদল্প থগাটা যাষ্ট্রীষ ফোফস্থানাষ ফাণ্বিত াংদাধন আনষদনয 

উদেদে বনষভতাবেে ন্থাষ যোয বযফতিন এফাং ভাদজয ফ িস্তদয ৎ  থখাদাবীরু 

থনতৃত্ন োদষদভয থচিা েযা। (1)  

তদফ মুগান্তোযী দদক্ষ দে ঐ দপা ফাস্তাফাষদনয জনে "bottom-up‛ approach এয 

বযফদতি জাভাষাত would follow the ‚top-down‛ approach to Islamize the society 

and individual by first capturing the state machinery.তায ভাদন ৪থ ি দপা তখন থথদেই 

ফদচদষ থফব থপাোদ চদর আর। োযন বদদফ ভারানা ভদুদীয ফিফে বছর; 

ইরাভ োদষদভয রদক্ষে যাষ্ট্রীষ ক্ষভতা স্তগত েযা ুধু োভেই না ফযাং েুযআদনয 

আষাত(১৭:৮০)অনুাদয তা পযজ!(2) 

 

পদর The Jama'at, much like revivalist movements everywhere, began to show 

more interest in governing how Muslims lived than in their individual souls (3).  
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ংতবধ্ান পতরবিন  

 

ভাবছদগাথ দম্মরদনয য াংগঠনদে আদযা থফব গনভুখী েযায ীদ্ধান্ত থনষা ষ,মায 

পদর াংবফধাদন ফোে বযফতিন আনা দষবছর।আভীদযয ক্ষভতাদে বনষেন েযায জনে 

ুযা থভম্বায ফাবদষ ৫০ জদন উণীত েযা দরা এফাং তাদদয থবদটা াষায থদষা র। 

যস্ধয বফযীতভুবখ দুটট ধাযা াংদমাজন েযা ষ, থমভন, এেবদদে ভজবরদয দুই 

তৃতীষাাংদয ভদতয বববত্তদত আভীদয জাভাষাদতয অাযন েযায ক্ষভতা থদষা দষদছ 

(4)।অনেবদদে ফরা দষদছ আবভয মবদ ভজবরদয ঐ ীদ্ধান্ত থভদন না থনন তাদর রুেন 

দম্মরদনয ভাধেদভ তায ভীভাাংা েযা দফ।রুেনগন মবদ আভীদযয দক্ষ থবাট থদন 

তাদর অনাস্থা প্রস্তাফ গ্রনোযী ভজবরদ ুযা ফাবতর দফ(ভাবছদগাদথয ভত)(5) ।   

এখাদন ভজবরদয ীদ্ধান্তই ভুখে দফ নাবে আভীদযয ীদ্ধাদন্ত দর চরদফ তা বে স্ধি? 

এদজন্ডা বনধ িাযদন আভীদযয এেেত্র অবধোয আয থােরনা। ভাবছদগাট মাদত আফায 

বপদয না আদ তায ফোফস্থা যাখা র।ভতবফদযাদধয ীভা বনধ িাযন েদয থদষা র পদর 

োম িত িীভদতয স্থান আয যইরনা। রুেন ষায জনে মাফতীষ থমাগেতা থােদর থেউ 

দে দত াযদফনা মতক্ষন ম িন্ত জাভাষাদতয াাংগঠবনে দাবষত্নীরগদনয দৃটিদত 

দে (রুেন) ষায থমাগে বফদফবচত ন(6) ।   

 

থোন দে(রুেন)জাভাষাদতয গৃীত থোন ীদ্ধাদন্তয বত তাায বিভদতয েথা 

বদ্ধান্ত গ্রনোযী াংস্থায ফাবদয প্রো েবযদর,বতবন জাভাষাদতয এভন দদ বনমুি 

থাবেদত াবযদফন না,মাায েতিফেই ইদতদছ জাভাষাদতয বরব ফাস্তফাষন বোংফা উায 

ফোখোদান েযা (7)।এই ধাযাটা এভন থম,এয পদর জাভাষাত বনদষ অধেষন েযায থ 

এেযেভ রুদ্ধ দষ মাষ।োযন থেউ মবদ আনুগদতেয নাদভ েথাই না ফদর তাদর ভদষ 

ভদষ থম ীদ্ধান্তগুদরা থনষা ষ তায ম িাদরাচনা বেবাদফ েযা মাদফ?  

 

াবেস্তান জাভাষাদতয থনতৃফদৃন্দয ভদধে এই ফোাদয বেছুটা উদাযতা থদখা থগদর 

ফাাংরাদদদ থটাটাবর বফযীত।পদর মাযাই ফাাংরাদদ জাভাষাত বনদষ োবড েযদত বগদষদছ 

তাদদযদে তদথেয ীভাফদ্ধতায েথা স্ফীোয েযদত দষদছ।অথচ ত্র ক্তত্রোষ প্রোবত 

থা ি থথদে তথে বনদর আভাদদয োদছ বফশ্বাদমাগে ষনা।এখাদন াংগঠদনয বক্ষা 

ুবনবদিি ক্তত্রো-জান িার ছাা ফােী ফ থেুরাযদদয তাই বফশ্বা েযা মাদফ না।  

 

মজতল ই আসমা(এদ্ধিতকউষ্টটভ কাউদ্ধি বা কম পতরে) নাদভ নতুন এেটা 

ক্তিারী টটভ গঠন েযা ষ। ুযা এফাং আবভদযয ভাদঝ আযবফটাদযয ভত োজ েযাই 

তাদদয উদেে।ুযা থথদে েবতষ থরােদে আভীয থমাগেতা অনুাদয ঐ টটদভ বনদষাগ 

বদদতন। থেন্দ্রীষ েভ িবযলদদয দেগন দাবতোয ফদর থেন্দ্রীষ ভজবরদ ুযায দে 

ইদফন(8)। এয পদর বরব বনধ িাযন গুটট েদষে থরাদেয ববতয চদর আর।বমবন ুযায 

দে বতবনই আভীয,নাদষদফ আভীয ফা থদক্রটাযী,বতবনই মবদ েভ িবযলদ দে 

ন,আফায এেই ফোক্তি মবদ এভব প্রাথী ন,ন ভেী তাদর তাদদয িাযা াাংগঠবনে 

োদজয ফদক্ষদত্র ে আদাষ েযা ফ িবয ফ বেছুদত ফোরান্ফ েযা ম্ভফ বে?  
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ুযা ষা উবচৎ স্ফাধীন বচন্তায অবধোযী,ুউচ্চ জ্ঞান ম্পন্ন ফা থক্ষত্র বফদদল ইজবতাদী 

থমাগেতা ম্পন্ন থরােদদয।যাুদরয (ঃ)এয ভৃতুেয য খবরপা বনধ িাযদণ ুযায 

দাবষত্নারন েদযন ভাত্র ৬জন াাফী মাযা আধোবতেতা,তনবতেতা,প্রজ্ঞা,দুযদীতাষ 

অনোনে ের াাফী থথদে ববন্ন উচ্চতাষ বছদরন,আয এটাই ষা উবচৎ ইরাভী 

আদন্দারদনয ুযায উদাযন।  

 

আব্দযু যাীদ ভবতন ফদরন;The new strategy deployed to win political power would 

be similar to Lenin's strategy of Vanguardism(9)।তদফ থরবনন এয োদটক্তজ বছর স্র 

বফপ্লফ াধদনয জনে আয ভারানা ভদুদী তা থথদে ভুর উাদান অস্র  বফপ্লফ ফাদ বদদষ 

ুধু োঠাদভাটা গ্রন েদযদছন। েবভ ি ততবযয থেটাগবযদত বেছুটা বযফতিন আনা দরা, 

ভুতাবযপ এফাং ভুতাথবথয থেটাগবযয বযফদতি ুধু ভাত্র ভুত্তাবপে(affiliate)াংদমাজন েযা 

দরা।াংগঠদনয োঠাদভা বযফতিন দর েটঠন িৃরা এফাং আনুগদতেয ধাযা 

অবযফবতিতই যদষ থগর ফযাং আদযা েদঠায র।  

 

এত এত বনষভ োনুন বদদষ াংগঠদন াৃংখরা আর ফদট বেনু্ত দীঘ িদভষাদী াপদরেয 

রদক্ষে ইনটাদরেুষার ততবযয যাস্তা ফন্ধ দষ থগর।োযন উদযয অডিায অনুাদয ১০জন 

েবভ ি ষত ফানাদনা মাষ বেনু্ত থেডায োোয বদদষ উদযয বনদদিদ ১০ বচন্তাীর থনতৃত্ন 

ততবয েযা বে ম্ভফ?  

বচন্তা েযায ক্ষভতা এভন এে উায আল্লায থমটা ফাইদে থদষা ষনা ,আয এদত 

থে/টোগ রাবগদষ বদদর বচন্তাীর থরাে বেছু বদন য তায থমাগেতা াযাদত  ফদ।  

 

আজ াংগঠদন ুনা মাষ আভাদদয এত রাখ েবভ ি আদছ,এত াজায রুেন আদছ আদযা 

েত বেছু.....ফতিভান ফাাংরাদদ জাভাষাদতয ুযাদত প্রাষ ৩০জদনয ভত প্রদপয আদছন 

বেনু্ত প্রদপয খুযীদ আদভদদয ভত প্রদপয থদখা মাষনা,ইক্তেবনষায আদছ বেনু্ত 

খুযযভ ভুযাদ এয ভত ইক্তেবনষায অনুবস্থত,ডটয আদছন বেনু্ত ইদজতদফগবফচ,তাবযে 

যাভাদাদনয ভত দা িবনে ততবয ষনা,প্রচুয াংখেে ভারানা আদছন বেনু্ত ইউুপ আর 

োযজাবফয ভত আদরভ ততবয ষনা,আবভয আদছন বেনু্ত াষখ ইষাবদনয ভত আধোবতে 

থনতা ততবয ষনা, থনতা আদছন প্রচুয বেনু্ত াান নারুল্লা,খাদরদ বভাদরয ভত বফপ্লফী 

ততবয ষনা।আভায াংগঠন তায োযন খুদজ াষনা......  

 

By 1956 the Jama'at had lost its intellectual momentum. Its zeal and ideological 

perspective had been important for the development of contemporary Muslim 

thought in the Subcontinent and elsewhere, but the party was no longer 

producing ideas which would sustain its vitality as a religious movement and 

secure a place for it at the forefront of Islamic revivalist thinking. Most of 

Mawdudi's own seminal works, outlining his views on Islam, society, and politics 

had been written between 1932 and 1948. His worldview and thought had fully 
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taken shape by the time he moved to Pakistan. (10)  

 

করািী তমউতনতপ করসপাসরন তনব ািন  

 

মাই উে, এ যেভ াাংগঠবনে াজজ্জা বনদষ জাভাষাত েযাচী বভউবনবর 

েযদাদযন বনফ িাচদন অাংগ্রন েদয ১৯৫৮ াদর। ৪০০০০ রুব খযচ েদয ইদরোন 

থেদম্পইন েযা দষবছর।২৩ জন থেক্তন্ডদডদটয ভদধে ১৯ জনই জষী ষ ঐ বনফ িাচদন। 

আানুরু পরাপর জাভাষাতদে আাবন্ত েদয,মাযা ভাবছদগাদট বনফ িাচদনয দক্ষ বছদরন 

তাযা আয বছদন বপদয থদখায প্রদষাজন অনুবফ েযদরন না।  

 

এই পরাপদরয থভাটটদবদন যাষ্ট্রীষবাদফ ক্ষভতাষ মাষায ফোাদয জাভাষাত আদযা 

েদষেধা এবগদষ মাষ এফাং জাতীষ বনফ িাচদনয জনে খুফ বারবাদফ প্রসু্তবত বনদত 

থাদে।বেনু্ত জাভাষাদতয এই প্রসু্তবতদত যদণ বি বদদষ ভা িার র জাবয েদযন আইষুফ খান, 

ভষ বছর ৭ই অদটাফয ১৯৫৮।Jamat interpreted the coup as a conspiracy to foil the 

election, which Jamat was sure to win, and deny the Jamat Access to power 

position.(11)  
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পব -১২:গনিসের জনয গমতক আেসল র াসথ আসপাসর 

লুরু 

 

"ইরাভ"  "গনতে" দুইটট ব্দ বে ভাথ িে? না বফযীতভুবখ?এই বথবযটটোর বফতদেি 

মাষায অফো এই থাদি থনই।খুফই জ বালাষ ফরফ "Democracy" is a western 

terminology মায অন্তবন িবত দ িন দে "ভানুল এেটট বযূণ ি ত্তা" আয তাই ান 

ফেফস্থাষ ভানুদলয ইোয প্রবতপরনই দে গনতে।  

 

অদটাফয ১৯৫৮ াদর াবেস্তাদন আইষুফ খান ভা িার র জাবয েদয ক্ষভতা দখর েদয 

থনন।আইষুফ খাদনয ান াবেস্তাদনয থভরুদণ্ডদে এেযেভ থবদি থদষ ফরা মাষ।তায 

প্রাষ দ ফছদযয ান আভদর জাভাষাত ইরাবভ এেটট গুরুত্নূণ ি ক্তি বদদফ 

আবফবূিত ষ।এই ভদষয ঘটনা প্রফা এত ফোে থম এই থাদি ফা আদযা েদষে থাদি 

বযূণ িবাদফ বনদষ আা ম্ভফ নষ। থমদতু আভাদদয আদরাচনায থপাো দে 

জাভাষাদতয বূবভো বনদষ,তাই থমখাদন থমখাদন জাভাষাদতয আদব িে  যাজননবতে 

ম্পিৃতা াষা মাষ টঠে ততটুেুই আদরাচনাষ আনায থচিা েদযবছ।  

 

ুরুদত থদবখ আইষুফ খান থে বছদরন,তায বযচষ বদদত বগদষ ‚Clash of Civilisation‛ খোত 

োভুদষর াবন্টাংটন ফদরন; More than any other political leaders in a modernising 

country after Wold War II, Ayub Khan came closest to filling the role of a Solomon 

or Lycurgus, or ‘Great Legislator’ on the Platonic or Rousseauian Model(1)  

 

থগারাভ আমভ াদদফয জীফদন মা থদখরাভ(২ষ খন্ড)দর থদখা মাষ ভা িার র বেবাদফ 

জাভাষাদতয খাতাষ বেছুটা পরতা বনদষ আদ!১৯৫৮ াদরয থল বদদে ভা িার র 

োদষদভয পদর ের যাজননবতে দদরয াদথ জাভাষাদতয অবপদ তারা ঝুদর বেনু্ত 

নায এোউন্ট অনুাদয তখনই জাভাষাদতয ফদচদষ থফব োজ(আদ ি প্রচাদয)দষদছ 

মা যফবতিদত আইষুফ বফদযাধী গনতাবেে আদন্দারদন বার পরাপর থদষ।বেনু্ত ভা িার র 

তুদর থনষায যযই আইষুফ খান ক্ষভতা াোদাি েযায জনে "Modernist 

Approach" বনদষ এেবদদে ইরাভদে ফেফায েদযদছন অনেবদদে যাষ্ট্রীষ প্রবতষ্ঠান 

গুদরাদে থেুরায েযায রদক্ষে বফববন্ন েভ িূচী বনদষদছন।উদযাি োদজয বফদযাধীতাষ 

জবদষ দয জাভাষাত।  

মুতম পাতরবাতরক আইন  

 

১৯৬১ াদর আইষূফ খান ভুবরভ াবযফাবযে আইদন ফোে বযফতিন আদন।তাদত 

বফফা বফলষে  জন্পবনষেদনয েভ িূচী  ফু থেুরায উাদাদনয ভন্দষয োযদন 

জাভাষাত Family Law Ordinance(FLO) থে অবনরাবভে থঘালনা বদদষ তায বফরুদদ্ধ 
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আদন্দারন গদ তুদর (2)।জাভাষাত থদক্রটাবয বভষা থতাপাদষর থভাাম্মদ FLO থে 

প্রবতদযাধ েযায জনে রাদাদয অনোনে উরাভাগনদে এেক্তত্রত েযায উদদেগ থনন ১৯৬১ 

াদরয ভাদচি (3)। এই ভোয ুযাা না দতই জাভাষাদতয াভদন আদযেটা ইুে এদ 

াক্তজয ষ।  

ংতবধ্ান পূনস্থাপসনর আসন্দান  

১৯৫৬ াদর াবেস্তাদনয প্রথভ াংবফধান যবচত ষ।প্রদপয ভভতাজ আদভদদয ভদত 

মা বেনা বছর mainly a collection of modern secular laws for the administration of a 

Westminster-type parliamentary democracy with board Islamic ideology as its 

guiding but nonbinding factor.বেনু্ত আিাম িজনে র,জাভাষাত এটাদে অল্প বেছু 

যাভদ িয প্রস্তাফনা বদদষ "ইরাবভে"াংবফধান ফদর প্রাংা েদয এফাং থভদন থনষ(4)। 

আইষূফ খান ১৯৬২াদর নতুন াংবফধান প্রনষন েদযন এফাং ইরাবভে বযাফবরে 

াবেস্তান থথদে "ইাতমক" ব্দটট ফাদ থদন।জাভাদতয দাফীয অনেতভ এেটট দাবফ 

বছর ১৯৫৬ াদর প্রণীত াংবফধাদনয ূনপ্রবতষ্ঠা েযন।১৯৬২ াদরয আগদি জাভাষাত 

ুযা নতুন াংবফধানদে প্রতোখোন েদয এফাং গনতে ূনপ্রবতষ্ঠায আদফদন জাবনদষ দাবফ 

া েদয(5)।এই ের বফলষ বফদফচনাষ বনদর থদখা মাষ আইষুফ খাদনয ান আভদর 

জাভাষাদতয বূবভো বছর ফদচদষ থফব। জাভাষাত ুরু থথদেই প্রচন্ড চাদ যাদখ 

যোযদে, বভবছর,বভটটাংদষ আদন্দারন জটটর আোয ধাযন েদয এেটা ভষ।  

 

জামায়ািসক গব-আইনী গর্ার্া  

াইদষদ থবরী থযজা নায জানান থম,াবেস্তান তথে ভেনারষ ১৯৬১-৬২ াদর 

জাভাষাতদে যাষ্ট্রবফদযাধী ফণ িনা েদয বযদাটি থদষ এফাং বভদযয গাভার নায থমবাদফ 

ইখষানদে থভাোদফরা েদযদছন জাভাষাতদে থবাদফ থভাোদফরা েযায জনে প্রস্তাফ 

েদয (6) োযন জাভাষাত গনতাবেে আদন্দারন চাবরদষ মাফায াদথ াদথ আইষুফ খা াঁয 

ইরাভ বফদযাধী োম িেরাদয প্রবতফাদ েযত।যোয বভদযয ভত এতটা াডি রাইদন না 

থগদর ১৯৬২ াদর াভবযে আইন প্রতোাদযয য থথদে গনতাবেে আদন্দারন 

চরাোদর ১৯৬৪ াদরয জানুষাযী ভাদ এেভাত্র জাভাষাদত ইরাভীদে থফআইনী থঘালণা 

েদয। ভারানা ভদুদী  প্রাষ অবধোাং ুযা দে, ফ িদভাট ৬০ জন জাভাষাত 

থনতাদে থজদর আটে েযা ষ। ৯ভা য ুপ্রীভ থোটি যাষ থদষ থম,জাভাষাতদে থফ-

আইনী থঘালণা েযাটাই থফ-আইনী দষদছ।(7)  

তস্বরলাসনর তবরুসি গনিাতেক ঐকয  

২০ জরুাই ১৯৬৪ াদর জাভাষাত প্রবতবনবধগন ঢাোষ খাজা নাক্তজভ উক্তেদনয ফাবফদন 

আষাভী রীগ,ভুবরভ রীগ(োউক্তন্ফর),থনজাদভ ইরাভ াটটি,নোনার আষাভী াটটি 

থনতৃফদৃন্দয াদথ তফঠদে ফদন।নফঠদে ৫টট দদরয ভন্দষ Combined Opposition 

Party(COP) নাদভ এেটট ঐেেভতে গঠন েযা ষ এফাং ৯দপা েভ িূবচ থঘালণা েযা 

ষ।(8)  
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আেসল র াসথ বশ ধ্রসনর আসপা  

বনফ িাচদন অাংগ্রদনয জনে COP থম ৯টট বফলষ বনদষ থভবনদপেু ততবয েদয,ভজায ফোায 

বছর ভুবরভ াবযফাবযে আইন ফাদদ ঐ থভবনদপেুদত ইরাদভয থোন থযপাদযন্ফই 

বছরনা!(9) স্তাদ খুযযাভ ভুযাদদয থনতৃদত্ন থনদগাবষদন টটভ ঐ ভষ জাভাষাদতয 

অদনে নীবতয াদথই আদাল েদয। জাভাষাত ুধু থভনুদপেুয ৯ টট বফলষই নষ থভাাম্মদ 

আরী ক্তজন্নায থফান বভ পাবতভা ক্তজন্না থে থপ্রবদডন্ট প্রাথী বদদফ থভদন থনষ, মা বনদষ 

ভগ্র াবেস্তাদনয উরাভাগন থক্ষদ মান।  

 

এটাই দে থজাটফদ্ধ যাজনীবতয বচত্র, থখাদন বনদজয আদদ িয াদথ েভদপ্রাভাইজ েদয 

দর যাজনীবতয স্ফাদথ ি অদনে বেছু থভদন বনদত ষ। জবভষত-আর-উরাভা বভ পাবতভা 

ক্তজন্নায বফরুদদ্ধ পতষা ইুে েদয। ুধু তাই নষ ১৯৬৪ াদরয বডদম্বয ভাদ ৬০০ 

আদরভ বনদষ াযা াবেস্তান ুবন্ন  তাফবরগী ভাদফ থথদে এেটট থযজবুরউান েদয 

থঘালনা থদষা ষ থম যাষ্ট্রপ্রধান বদদফ এেজন ভবরা বনফ িাচন এফাং যাষ্ট্র বযচারনা েযা 

াযাভ। (10)  

আইষূফ খান এই বযবস্থবতয ূফণ ি ুদমাগ থনন,বতবন ষাদা েদযন থপ্রবদডন্ট বনফ িাবচত 

দর Family Ordinance থে থোযআন  ুন্নায আদরাদে বযফতিন েযদফন(11)!পদর 

গনতদেয জনে এত বদদনয আদন্দারদনয াষা বফযীত বদদে প্রফাবত দত ুরু 

েযর।জাভাষাদতয জনে এই ঘটনা বছর ফদচদষ থফব বফব্রতেয োযন ১৯৫০ াদর বভ 

পাদতভা ক্তজন্না থোন এে োযদন াবব্লে appearance এ আদর জাভাষাতই তখন 

এেজন ভবরা বদদফ ঐ ধযদনয ভাদফদ আায ফোাদয প্রশ্ন তুদর তীব্র ভাদরাচনা 

েদয!!(12)  

 

মাানা মেেুী  জামায়াসির বযােযা  

 

ভারানা ভদুদী এফাং থেন্দ্রীষ েভ ি বযলদ থঘালনা েদয ‚Unusual Situation‛ এ থদদয 

প্রধান বদদফ ভবরায প্রাথীতা যীষত বফদযাবধ নষ (13)।  

 ভারানা আদযা ফদরন তস্ফয াদনয পদর ভানুল থম অতোচায  বনীযদণয স্ফীোয 

তা থথদে উত্তযদণয রদক্ষেই ভুরত জাভাষাত ভবরায প্রাথীতা থভদন বনদষদছ(14) 

 থগারাভ আমভ াদফ তায ফইদত উদল্লখ েদযন জাভাষাদতয এেটট প্রবতবনবধ দর 

াবেস্তাদনয ভুপবতদষ আমভ ভারানা ভুাম্মদ পীয যাষ বনদষ বছদরন এটা 

উদল্লখ েদয থম বভ পাদতভা ক্তজন্না থদদে তস্ফয ান থথদে গনতদে উত্তযদণয 

রদক্ষে বনফ িাচন েযায জনে যাজী দষদছন এফাং বনফ িাবচত দর ১ফছদযয ভদধে নতুন 

বনফ িাচন বদদষ বনফ িাবচত প্রবতবনবধয োদছ ক্ষভতা স্তান্তয েদয 
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বদদফন।অন্তফ িতীোরীন এই ফোফস্থাদে নাযী থনতৃত্ন োদষভ েযা দে ফরা 

মাষনা।(15)  

মাই উে, "পুরু য়া িাশা আইয়ূব োসনর আর গকান গুর্ গনই,মতা য়া 

িাশা ফাসিমা দ্ধজন্নার আর গকান গো গনই" ভারানা ভদুদীয এই থস্পাগান 

ফাইদে েনববন্ফ েযদত াদযবন।অনেনে আদরভগন বফববন্ন পতষাদতা বদদষদছনই াদথ 

াদথ এে ম িাদষ আইষূফ খানদে াদাটি েদয তায দক্ষ প্রচাযণা ুরু েদযন, পদর 

গনতাবেে আদন্দারদনয পরাপর উদটা যাস্তাষ যষানা দত থাদে।।জাভাষাদতয 

ববতদয এই বফলষ বনদষ ভতদবদ থদখা থদষ।  

 

তৎোরীন জাভাষাদতয এই মুক্তিগুদরাদে াভদন বনদষ ফাাংরাদদদয থপ্রক্ষাদট বফদফচনা 

েযদর থদখা মাষ,প্রাষ এেই ধযদনয ফোখো থদষা দষবছর ১৯৯৬ াদরয আদগ। ভজায 

ফোায দে ২০০১ াদরয ূদফ ি থফগভ খাদরদা ক্তজষায থনতৃদত্ন থজাট গঠন েযায ফোখো 

এভনই থদষা দষবছর(16) মায জাবেপাই েযদত বগদষ আভাদদয ভত াধাযণ েভীযা েত 

থম ুদাইবফষা ততবয েদয থপদরবছ.... এখদনা েযবছ তদনক্তন্দন!  আভায ক্তজজ্ঞাা, বরটটক্স 

েযদত থগদর েদম্প্রাভাইজ েযদত দফ এটাই স্ফাবাবফে,এটাই থমদতু ফাস্তফতা থখাদন 

এজাতীষ বফলষদে জাটিপাই েযদত েুযআন-াদীদে টানায দযোযটা বে?  
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পব -১৩:আেতল ক েন্ধ  প্রসয়াজনীয়িাবাসের রাজনীতি 

 

গত দফ ি উদল্লখ েদযবছরাভ,১৯৬৫ াদর আইষুফ খাদনয বফরুদদ্ধ থপ্রবদডন্ট প্রাথী বদদফ 

বভ পাদতভা ক্তজন্নাদে আদরভ ভাদজয অদনদেই থভদন থনষবন,জাভাষাত দরীষবাদফ 

থভদন বনদর দদরয ববতদয থেউ থেউ এই ীদ্ধান্তদে থভদন বনদত াদযন বন। োউায 

বনষাক্তজ তৎোরীন রাদায জাভাষাদতয আভীয,বমবন বেনা ভাবছদগাদথ ভারানা ভদুদীদে 

ূণ ি আন্তবযেতায াদথ বডদপন্ড েদযবছদরন,বতবন থপ্রা-জাভাষাত ক্তত্রো "াাফ" এ 

ভারানা ভদুদীয অফস্থাদনয থমক্তিেতা বনদষ প্রশ্ন তুদরন(1)।  

বনষাক্তজ ভবরা প্রাথীয বফদক্ষ মুক্তি বদদষ ফদরন; Jama'at had gone too far in 

compromising its principles; as a result it had ceased altogether to be a religious 

entity(জাভাষাত আদদ িয াদথ আদাল েযদত এতদযূ বগদষদছ থম,তা ধভীষ াংগঠন 

ষা থথদে এদেফাদয দদূয দ থগদছ)। বতবন ুধু বভ ক্তজন্না'য ইুেদত ীভাফদ্ধ না 

থথদে জাভাষাদতয যাজননবতে রক্ষে অজিদনয জদনে ভারানা ভদুদীয থরখায াদথ 

েম্প্রভাইদজয অনোনে ইুেগুদরা থে বফতদেিয থটবফদর বনদষ আদন। বনফ িাচদনয বফদক্ষ 

ভারানা ভদুদীয আদগয থদষা মুক্তি  ১৯৫১ ার থথদে প্রাথী বনফ িাচদন  জাভাষাদতয 

বরবদে বতবন াাাব তুদর ধদযন। এই ধযদনয তিত অফস্থান তুদর ধদয বতবন 

ভারানা ভদুদী  জাভাষাদতয যাজননবতে েভ িুচীদে আফাদযা োঠগাষ দা াঁ েবযদষ 

বদদরন(2)।  

 

১৯৫৭ াদরয ভাবছদগাথ দম্মরদনয য থথদে জাভাষাদত অদনে বযফতিন 

দষদছ।জাভাষাত এখন অদনে থফব centralized,বনষাক্তজ'য ভদত জাভাষাদতয অদনে 

দেই তখন payroll(বাতা প্রান্ভ) মা বেনা তাদদযদে স্ফাধীনবাদফ ভত প্রোদয থক্ষদত্র 

প্রবতফন্ধেতা ৃটি েদযদছ,বতবন এোই তখন বিভত েদয আষাজ তুদরন(3)। বনদজয 

ক্তত্রোষ এই জাতীষ ভোয েথা তুদর থদষায পদর ভাভবষে জাভাষাদতয অদনে 

দেই তায প্রবত রুি ন এফাং বতবন জাভাষাতদে paralyse েযায জনে যোদযয দষ 

োজ েযদছন ফদর তায বফরুদদ্ধ অববদমাগ আদনন।বনষাক্তজয জফাদফ ভারানা ভদুদী 

তাদে জাভাষাত থথদে দতোগ েযদত ফদরন(4)।  

আেতল ক েন্ধ, তকমা নাতক প্রসয়াজনীয়িাবাে?  

 

জাভাষাত ূনযাষ তায আদগয ক্তজদন বপদয মাষ ১৯৮৯ াদর,থ ভষ জাভাষাত 

প্রধানভেী থফনক্তজয বুদট্টায বফরুদদ্ধ অফস্থান থনষ োযন among other things, "Islam 

does not approve of a women as the head of an Islamic government or state"(5)। 

অথচ জনু ১৯৮৮াদর জাভাষাদতয নতুন আভীয োজী থাাইন আদভদ থঘালনা থদন 

থজনাদযর ক্তজষায যোদযয বফরুদদ্ধ থমথবাদফ আদন্দারদন মাষায ফোাদয জাভাষাত  
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বব'য(াবেস্তান বর াটটি)ভদধে ঐেেভত দষদছ (6)। ভজায ফোায দে েদষে 

ফছয আদগই জাভাষাত েযাবচয এে গ্রু উরাভায াদথ এোত্ততা থঘালণা েদয ‚বুদট্টায 

থাাবরজভ দে েুপয‛ এই পতষাষ স্ফাক্ষয েদয মা বেনা যফবতিদত signed by 

Ulema of all school of thought(7)!  

 

ফাাংরাদদদয থক্ষদত্র এেই ধযদনয বেছু ঘটনা উদল্লখ েযদত ষ।১৯৯৬াদরয আদগ 

জাভাষাত থেুরায আষাভীবরদগয াদথ মুগৎত আদন্দারন েদয অথচ 

আষাভীবরদগয াদথ স্ফাধীনতায আদগ দয  ফতিভাদন াদ থনউদর ম্পেি।  

 

 

থমই বফএনব'য বফরুদদ্ধ আদন্দারন থই বফএনবয াদথই ২০০০াদরয ভদধে থজাট গটঠত 

ষ,যোয গটঠত ষ।ভাঝখান বদদষ াঈদী াদফ দ থগদরন ভাদরাচনায থেন্দ্র 

বফন্দদুত, নাযী থনতৃদত্নয বফরুদদ্ধ থজদগ উঠা ফবরি েেস্ফয এখন আয আদগয ভত জ্বরদ 

উদঠনা।  

 

রাষ্ট্রপতি তনব ািসনর ফাফ  

আদগই উদল্লখ েদযবছ থম অনেনে আদরভগন ুধু পতষাই থদনবন ফযাং এে ম িাদষ 

আইষূফ খানদে াদাটি েদয তায দক্ষ প্রচাযণা ুরু েদযন।পদর , জাভাষাত তায দফ িাচ্চ 

ক্তি বনদষ বভ পাবতভা ক্তজন্নায দক্ষ প্রচাযণা চারাদর আইষুফ খান ৬৩.৩% থবাট 

বনদষ বফুর থবাদট জষী ন।দগারাভ আমভ াদফ এই থযজাটদে ফেখো েদযন এই ফদর 

থম,অবধোাং ইউবনষন বযলদ থভম্বায  উরাভাগন আইষুফ খাদনয োদছ বফক্তক্র দষ 

বগদষবছদরন।  

িােন্দ গর্ার্া  আইয়বু তবসরাধ্ী আসন্দাসনর তিিীয় ধ্াপ  

১৯৬৫াদরয ৬থদন্বম্বয বাযত াবেস্তান আক্রভণ েদয ২৪ ঘন্টায ভদধে রাদায দখর 

েদয াবরভাযফাদগ বফজদষাৎফ েযায থঘালণা থদষ।৭বদন মুদ্ধ চরায য জাবতাংদঘয 

প্রদচিাষ ২৩ থদন্বম্বয মুদ্ধবফযবত ম্ভফ দর মুদদ্ধ ৃি ভোয ভাধাদনয রদক্ষে 

তৎোরীন যাবষায থপ্রবদডন্ট থোববগদনয ভধেস্থতাষ উজদফবেস্তাদনয যাজধানী 

তাখদন্দ চুক্তি াক্ষবযত ষ বাযত  াবেস্তাদনয ভদধে,ঐ চুক্তিই "তাখন্দ থঘালণা" নাদভ 

ফুর আদরাবচত।(8)  
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এই চুক্তি াবেস্তাদনয অবেন্তদয ফোে প্রবতক্তক্রষায ৃটি েদয।এটটই আইষুফ খাদনয 

তদনয রদক্ষে গনতাবেে আদন্দারদনয বিতীষ ধা।এই উত্তন্ভ যাজননবতে বযবস্থবতয 

ূফণ ি ুদমাগ বনদরন আইষুফ যোদযয যযাষ্ট্রভেী জরুবপোয আরী বুদট্টা।তাখন্দ 

থঘালণায প্রবতফাদদ দতোগ েদয জাতীয ফীয ফায জনে বতবন আইষুফ বফদযাধী আদন্দারন 

ুরু েযদরন।(9) আইষুফ খান ৬৫ াদর াবেস্তান-বাযত মুদদ্ধয ভষ জাভাষাত  

ের যাজননবতে দদরয ভথ িন বনদষ ুদযা থদদে তায দক্ষ বনদষ আদত াযদর 

"তাখন্ড থঘালনা"তাদে থফব বদন থই াদাটি ধদয যাখদত থদষবন।  

 

রাজননতিক ময়োসন ৬েফা  

 

১৯৬৪ াদর থম েষটট যাজননবতে দর ঐেেফদ্ধবাদফ Combined Opposition 

Party(COP,ক্তম্মবরত বফদযাধী দর)গঠন েদয তাযা আফাদযা গনতাবেে আদন্দারদন 

১৯৬৬াদরয ৫ই থপবু্রষাযী রাদাদয বভবরত ন।  
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ফাই মখন আদন্দারদনয েভ িুচী বে দফ তা বনদষ ফোস্ত টঠে তখনই ঘটর এেটট 

অনাোক্তিত ঘটনা!৫তাবযখ ন্ধাষ জাভাষাদতয েভ িবযলদদয তফঠদে ভারানা ভদুদী 

তৎোরীন ূফ ি াবেস্তান আষাভীবরদগয বাবত থখ ভুক্তজফুয যভাদনয "৬দপা" 

দাফীয ফণ িনা ম্ববরত এেটট োগজ থ েদযন।যবদন এটট জাতীষ বনউজ দষ 

থগর।আইষুফ যোয এটটদে পরা েদয প্রচায েযর মাদত েদয COP এয ঐদেে 

পাটর ধযাদনা মাষ।(10)৬দপায জনে ফদর অদনদেই দাফী েদযদছন,এয ভদধে ফদচদষ 

অবফশ্বাে র আইুষফ খান বনদজ ৬ দপায আবফষ্কাযে !! এই ৬দপাই াবেস্তাদনয বািন 

 আজদেয ফাাংরাদদ ৃটিয প্রথভ প্রোে যাজননবতে েভ িূচী।  

 

PDM এবং DAC  

১৯৬৭ াদরয ৩০ এবপ্রর আষাভীবরদগয এোাংদে বনদষ অনোনে দরগুদরায ভন্দষ 

াবেস্তান থডদভাদক্রটটে ভুবদভন্ট(PDM)গটঠত ষ। জাভাষাত PDM এ থমাগদান েদয 

এফাং যফবতিদত আদব িে ববন্নতা থাো দে আইষুফ বফদযাধী আদন্দারন  যোয 

উৎখাদতয রদক্ষে ১৯৬৯ াদর ৮ দদরয ভন্দষ গটঠত থডদভাদক্রটটে এোন 

েবভটটদত(DAC) থমাগদান েদয।(11)আইষুফ খাদনয আভদর ফাভ ধাযায দরগুদরা বনবলদ্ধ 

থাোয পদর আইষুফ বফদযাধী আদন্দারদনয ভুদর বছর জাভাষাত(ুফ ি এফাং ক্তিভ দুই 

জাষগাষ)।জাভাষাত ঐ ভষ জনগদনয ফোে াদাটি াষ। যোদযয ভাযভুখী অফস্থান 

এফাং বফদযাধী দর ভুদয আদন্দারদন থদদ অবস্থয বযবস্থবত ততবয ষ,পদর অজিন থমটা 

দষদছ,আইষুফ খান এেটা ভষ আবভ িয োদছ ক্ষভতা স্তান্তয েদযন টঠেই বেনু্ত াধাযন 

ভানুদলয ববতয এেটা উগ্র ভদনাবাফ ততবয ষ।জাভাষাদতয ভত আদব িে দদর 

বরটটোর থযবডোবরজভ থদখা বদদত থাদে মা যফবতিদত জাভাষাতদে এেটট বযূন ি 

http://en.wikipedia.org/wiki/Six_point_movement
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বরটটোর াটটিদত বযনত েদয (12)। ফদচদষ ফ থম ঘটনাটা ঘদট ূফ ি াবেস্তাদন তা 

দরা, এেটা ম িাদষ ভাঠ াতছাা দষ মাষ জাভাষাত থথদে।ফাভবন্থ  জাতীষতাফাদীযা 

আদন্দারদনয ুপর নোষ।ঐ আদন্দারদনয ধাযাফাবেতাই ুফ ি াবেস্তানদে ৭১ এ থৌঁদছ 

থদষ(13)।  

৭১ এর আসগ পূব  পাতকস্থাসন জামাি মাঠিাশা বার কারন 

গনতাবেে আদন্দারদনয বিতীষ ধা ুরু দর COP এয দরগুদরা আফায ফদ েভ িূচী 

বনধ িাযদনয জনে বেনু্ত টঠে থ ভষই ৬দপা বনদষ ভাদঠ াক্তজয ন ফিফনু্ধ,পদর 

আদরাচনা ভাদঠ ভাযা মাষ।বনবখর াবেস্তান আষাভীবরদগয বাবত নারুল্লা খাদনয 

াদথ থোন যেভ যাভ ি ছাাই থখ ভুক্তজফ এই প্রস্তাফনা বভবডষাষ প্রচায েদয থদন মা 

বেনা ক্তম্মবরত বফদযাধী দদর বািন ততবয েদয,ভদন যাখা দযোয থখ ভুক্তজফ বছদরন ূফ ি 

াবেস্তান আষাভীবরদগয বাবত।বনবখর াবেস্তাদনয বাবত নারুল্লা খান ঐ 

ঘটনায জনে ভারানা ভদুদীয োদছ দুঃখ প্রো েদযন,োযন থভাটাভুটট ফায 

আণ্ডাযদেক্তন্ডাং বছর ৬দপা ভাদন থদ বাগ ষা....অথচ ভুদখ ফরা ক্তের থদবাগ 

চাইনা। এই বযবস্থবতদত PDM গটঠত ষ মায অগ্রবাদগ বছর জাভাষাত,PDM নতুন েভ িুচী 

বনদষ যোয বফদযাধী আণ্দদারদন ভাদঠ নাদভ বেনু্ত এেই ভষ ূফ িাবেস্থান 

আষাভীবরগ ৬দপায দাফীদত যোয বফদযাধী আণ্দদারন েদয মাক্তের।  

  

(ছবফদত গনতাবেে আদন্দারন; প্রাষ ফগুরদরা ছবফদত থগারাভ আমভ এফাং থখ ভুক্তজফ থে 

এেদত্র থদখা মাষ) 

 

থখষার েদযন এখাদন, PDM and East Pakistan Awami league উবদষয েভ িুবচদত 

এেটা বফলষ "েভন" আয তার আইষুফ খাদনয তন।আইষুফ খান COP এ বািদনয 

জনে থপবু্রষাযী ভাদ "৬দপা"থে ভথ িন েদয বভবডষাষ প্রচায েযদর থভ ভাদ এদ 

থখ ভুক্তজফদে থগ্রপতায েদয "যাষ্ট্রদরাী"(৬দপাদে ফাস্তফাষদনয জনে থখ ভুক্তজফ 

আগযতরাষ ফদ ইক্তন্ডষান যোদযয াদথ "েন্ফাইদযব" েযদছন,এই অববদমাদগ) 

বদদফ!!  

অনেবদদে ভারানা বাাবন'য থনতৃদত্ন ফাভবন্থযা ভাদঠ এেটটব,ফাভ ছাত্র থনতাগন  

ছাত্ররীগ বভদর আদযা ৫দপা দাফী বনদষ ভাদঠ যফ বছর। খুফ বার েদয থখষার েদযন, 

েষটা গ্রু র যোয বফদযাধী আণ্দদারদন? PDM,Awami League(East) and Leftist.থমই 

না আগযতরা লমে ভাভরাষ থখ ভুক্তজফ থগ্রপতায র,াধাযন ভানুদলয োদছ এই 
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"থগ্রপতায" থেই "লমে" বদদফ প্রচায েবযদষ থদষা র,বভবডষাষ তখন ফাভদদয 

এেেত্র  

আবধতে।  আষাভীবরদগয দাফী তখন ৬দপা থথদে ১ দপাষ থনদভ এর "থখ ভুক্তজদফয 

ভুক্তি",ছাত্রযা েভন ইন্টাদযদে এে ছাতায বনদচ চদর এর,পদর এেটা ভষ থখ ভুক্তজফ 

ভুক্তি থর। তায ভুক্তিয য ৬দপা জাদষজ দষ থগর।  

থখ ভুক্তজফ ভুক্তিয আদন্দারদন জাভাষাত  থভাটাভুটট ফ দর অাংগ্রন েযাষ তাদদয 

ববতদয দুরুত্ন েদভ আদ। পদর ১৯৬৯াদর বফববন্ন প্লাট পযদভ আদন্দারন না েদয "ফ 

ষতান" আইষুফ খাদনয তদনয রদক্ষে বনদজদদয দরীষ ইুেদে(৬দপা+৫দপা) প্রাধানে 

না বদদষ ফাই এে প্লাট পযদভ এদ ৮দর বভদর DAC গঠন েযর।  

 

 

(ছবফদত গনতাবেে আদন্দারন; প্রাষ ফগুরদরা ছবফদত থগারাভ আমভ এফাং থখ ভুক্তজফ থে 

এেদত্র থদখা মাষ) 

 

রক্ষে এেটা দর বফববন্ন দর তায বনদজদদয থনতা েবভ িদদযদে তাদদয ইুেদতই 

থভাটটদবট েদয ভাদঠ নাভাত,পদর ১১দপা থভাটাভুটট জাতীষ ইুেদত বযণত র(ূফ ি 

াবেস্তাদন),জাভাষাত  PDM এয অন্তবুিি দরগুদরা ১১ দপায ভথ িন না েযদর 

থজাদটয োযদন বফদযাধীতা েযত না বনদজদদয ববতদয বফদফধ দফ বফধাষ,অনেবদদে ভুর 

ইুেদতা এেটা আইষুফ খাদনয বফদাষ!!পদর DAC এয থনতৃদত্ন " ৬৯ এয গনঅবুেথান" এয 

ভাধেদভ ১১ দপা ফাাংরাদদদয আনাদচ োনদচ থৌঁদছ মাষ....  

 

ফাাংরাদদ ১১দপায আদরাদে উস্পজ্জবফত,প্রসু্তত গনতদেয জনে।আইষুফ খান ক্ষভতা 

স্তান্তয েযায জনে ফ দদরয াদথ ফায তাবযখ টঠে েযদরন। থম বদন আইষুফ খান 

ঐবতাবে "থগার থটবফর" তফঠদে DAC এয ভুর দাফী থভদন বনদফন,তায আদগয বদন DAC 

থনতৃফনৃ্দ ুবনদজদদয ভদধে আদরাচনায জনে ফদরন।ফাইদে তফাে েদয বদদষ থখ 

ভুক্তজফ ফরদরন আভযা "৬দপা" থভদন থনষায জনে আইষুফ খাদনয োদছ আদফদন 

জানাফ!!! তীদয এদ তবয ডুফর....গনতাবেে আণ্দদারদনয জনে এত এত াংগ্রাভ,প্রদচিা 

ূফ ি াবেস্তান আষাবভবরদগয দরীষ েভ িুবচয োদছ ায ভানর,থখ ভুক্তজদফয এে 

গুদষবভয োদছ DAC এয বা Dismiss দষ থগর। আইষুফ খান এই অফস্থা থটয থদষ 

থগদরন পদর দযয বদন "থগারদটবফর" আদরাচনাষ DAC এয ের দাফী থথদে ভাত্র দুটট 
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দাবফ থভদন থনন,থম দুটট ৬দপা  DAC এয েভন দাফী বছর..... আইষুফ খান তায থনাবত 

ইষাবষায োদছ ক্ষভতা স্তান্তয েদযন....গনতে আদযে দপা েফযস্থ র।  

গনাট:  

 

1. Veli reza Nasr, The Vanguard of the Islamic Revolution: Jamat-e-Islami in 

Pakistan Cited in Israr Ahmad, Islam Awr Pakistan: Tarikhi, Siyasi, Ilmi Awr Thiqafati 

Pasmanzar (Lahore, 1983), 37  

2. Interview between Veli reza Nasr and Kawthar Niyazi cited in The Vanguard of 

the Islamic Revolution ; also see Kawthar Niyazi, Jama'at-i Islami 'Awami 'Adalat 

Main (Lahore, 1973),11-17  

3. The Vanguard of the Islamic Revolution cited in Niyazi, Jama'at-i Islami, 31-32  

4. Ibid: 38, and Nasr’s interview with Niyazi in The Vanguard of the Islamic 

Revolution  

5. Mumtaz ahmed, The Jamaat-i-Islami and the Tablighi Jamaat," in Martin E. Marty 

and R. Scott Appleby, eds., Fundamentalisms Observed (Chicago, 1991), see note: 

page:525  

6. Ibid:484  

7. Ibid: 475  

8. থগারাভ আমভ,জীফদন মা থদখরাভ,৩ষ খন্ড,ষৃ্ঠা:৩২-৩৫  

9. Ibid:৩৬  

10. Ibid  

11. Ibid:37& 47  

12. Abdur Rashid Moten, Revolution to Revolution:Jamat-e-Islami in the politics of 

Pakistan,2002, Malaysia:78/79  

13. থে এভ আবভনুর দে, দুই রাী দুই আম্রোনন। 
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পব -১৪:১৯৭১ াস জামায়াসির তবিতকি ভুতমকার কারন 

অনুন্ধান 

 

লুরু করার আসগ তকিু কথা 

৭১ াদর জাভাষাদতয বুবভো বে বছর এটা ফাাংরাদদদয ইবতাদ অনেতভ এেটট 

অবভভাাংবত প্রশ্ন এফাং বফতদেিয বফলষ। জাভাষাত ‚তক‛ বুবভো ারন েদযদছ এই তথে 

থখাজায থচদষ আবভ ফযাং এেটু বযবা ি োবড েদয থদখদত থচদষবছ "গকন" ক্রাবন্তোদর 

তথােবথত "বফতবেিত"বেছু ীদ্ধান্ত জাভাষাত বনদষবছর।দমদতু  এই োবডটটদে 

ননজাজদভন্টার যাখদত থচিা েদযবছ ুরু থথদে, তাই থোন ীদ্ধাদন্ত মাফনা টঠে েদযদছ 

না থফটঠে।তদফ আােবয এই "থেন" এয উত্তয মবদ আভাদদয োদছ বযষ্কায থাদে 

তাদর আভযা বনদজযাই "বে  "েদযদছ ভদষয প্রদষাজদন  এয এেটা থপ্রবডদটফর উত্তয 

খুাঁদজ াফ। এই দফ ি এই "থেন "এয বেছু eulc  আােবয বযষ্কায দফ,দযয থাদি 

ফােীটুেু থল েযায প্রদচিা থােদফ।  

িৎকাীন পতরতস্থতি 

ষলটট্টয বন্দসু্থাদনয আগ্রাী াভরায যফতী ম িাদষ জাভাষাদত  ইরাভী  ছাত্রাংঘ 

প্রচবরত যাজনীবতয াদথ তার বদদত বগদষ থগার াবেদষ থপদর।দনতৃদত্নয ূদুযপ্রাযী 

বাফনা না থাোয োযদণ রতু াাংগঠবনে ম্প্রাযণ বনযীক্ষণ েদয তাযা অবত আাফাদী 

দষ উদঠ।এযা ভদন েদয থপ্রবদডন্ট আইষুফ খানদে ক্ষভতাচুেত েযদরই তাযা 

যাজননবতে অফস্থান বনদত ক্ষভ দফ। যাজননবতে বস্থতফস্থা মত প্ররবম্বত ত ততই 

ইরাভী আদন্দারদনয থ ুগভ দত াযত।বেনু্ত ুদযূপ্রাযী থ বচন্তা না েদযই ১৯৬৬ 

াদরয ুরুয বদদে তাখন্দ থঘালণা থেক্তন্দ্রে আইষুফ বফদযাধী আদন্দারন ূচনা েদয  

জাভাষাদত ইরাভী। যফতী ম িাদষ ৬৫ বাযত -াবেস্তান মুদ্ধদে  থেন্দ্র েদয ূফ ি 

াবেস্তাদনয বনযাত্তাীনতায মুক্তি থদবখদষ আষাভীরীগ ূচনা েদয জাতীষতাফাদী 

আদন্দারন,থম আদন্দারন ৬ দপা ম িন্ত গাষ।মায অথ ি দা াঁাষ বফক্তেন্নতা।  

 

৭ই জদুনয য ৬দপা বনদষ আষাভীরীদগয আদন্দারন ক্তঝবভদষ দর জাভাষাত 

আইষুফ বফদযাধী আদন্দারন বনযর তৎযতা বদদষ ুদযূ প্রতেন্ত অন্ঞর ম িন্ত ছবদষ 

থদষ। আদন্দারনদে ম্প্রাবযত েযায জনে জাভাষাদত ইরাভীয উদদেদগ 

ববডএভ )াবেস্তান থডদভাদক্রটটে ভুবদভন্ট( ,যফতী ম িাদষ আদন্দারদনয আদযা ফোবন্ভ 

আনায জনে থডদভাদক্রটটে এেোন েবভটট গঠন েযা ষ। দুই অফস্থাদন জাভাষাদতয 

গুরুত্নূণ ি বূবভো বছর) 1)। ১৯৬৭াদরয থদলয বদদেয েথা।ক্তিভ াবেস্তাদন আইষুফ 

খাদনয থেবফদনট থথদে দে দতোগ েদয জরুবপোয আরী বুদট্টা যাবয যাজনীবতয 

ভষদাদন আবফবূতি দরন।বতবন াবেস্তান বর াটটি )ববব (নাদভ  দর গঠন েদয 

ভষদাদন থতারা ৃটি েদযন। বদনভায অববদনতায ভত নাটেীষ ববিদত ফিৃতা েদয 
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বতবন জনবপ্রষ দত রাগদরন )2)। 

 

১৯৬৮ার াবেস্তাদনয যাজননবতে ইবতাদ অতেন্ত গুরুত্নূণ ি।ূফ ি াবেস্তাদন ৬দপা  

১১ দপায আদন্দারন ভষদাদন ফদচদষ থফব ক্তক্রষ বূবভো ারন েদয। আগতরা 

ভাভরা এ আদন্দারদন ফবরষ্ঠ ভাত্রা থমাগ েদয। ববডএভ প্রাষ ২ফছয আইষুফ বফদযাধী 

আদন্দারন েদয ভষদাদন থমটুেু উত্তা ৃটি েদযবছর,তা ১১ দপায আদন্দারদনয খাতাই 

জভা দষ মাষ।ববডএভ ভষদাদন ক্তক্রষ থােদর ছাত্র -শ্রবভেদদয উগ্র  আদন্দারদনয 

তুরনাষ তা নগনেই ফরা মাষ।ভরানা বাানী ১১ দপায ভথ িে দর বতবন আষাভীবরগ 

থথদে ববন্নবাদফ জ্বারা -থাা আদন্দারন ুরু েযদরন।ক্তিভ  াবেস্তাদন এেই 

বাদফ বুদট্টা জ্বারা থাা আদন্দারদনয ভাধেদভ ববডএভ থথদে ভাঠ দখর েদয বনদরন 

)3)। 

 

ূদফ ি আণ্ঞবরেতা বববত্তে েেুরায থপা ি  ক্তিদভ বুদট্টায থাাবরজদভয ফোে 

উবস্থবত জাভাষাদতয যাজনীবতয জনে চোদরে দষ দাার।আনাদদয ভদন েবযদষ থদই 

ভারানা ভদুদী ধভ িবনযদক্ষ  জাতীষতাফাদদে েুপয বদদফ আখোবষত েদযদছন ফু 

আদগই,এয াদথ এখন মুি দষদছ ভাজতে!!  এত বদদনয এতফ প্রদচিা ইরাভ 

োদষদভয জনে থেন থমন বনবভদল দঃস্ফদন্ময ভত ভদন দত রাগর।ভভতাজ আদভদ 

ফরদছন The raise of secular and socialist force leave religious force irrelevant. এই 

অনুবূবতই জাভাষাতদে আইষুফ বফদযাধী আদন্দারদনয থদলয বদদে pro-status quo 

political stance বনদত প্রবাবফত েদয।The alarming prospects of the rise of secular, 

socialist, and regionalist political forces had in fact left the JAMAT with no option 

but to support the existing power structure, which at least paid lip service to 

ISLAM (4).  

এয থযদন্ফ জাভাষাত েযাবচয এে গ্রু উরাভায াদথ এোত্ততা থঘালণা েদয ‚বুদট্টায 

থাাবরজভ দে েুপয‛)!! 5) ূফ ি াবেস্তাদন ম্ভফ না দর ক্তিভ াবেস্তাদন বুদট্টায 

থাাবরজদভয বফরুদদ্ধ ১৯৬৮ -১৯৭০ াদর জাভাষাদতয েোদম্পইন became the most 

important event in its recent history।জাভাষাত এে প্রোয বনক্তিত বছর থম ববব 

জারা -থাা আদন্দারদনয ভাধেদভ এেটট েবভউবনি েুে েযদফ ,আয মবদ তাদত তাযা 

পর ষ,such a move would frustrate the JAMAT's thirty years of efforts for 

ISLAM, democracy and political power. এই বযবস্থবতদত জাভাষাত বভবরটাবয প্রাদনয 

দক্ষ অফস্থান বনর।)6)  

 

ববন্ন জাতীষতা,বালা,থবগবরে অফস্থান,াংেৃবত ফ বদদে বদদষই ববন্ন ূফ ি াবেস্তাদনয 

এই অাংটটদে জাভাষাত থদখর আদব িে াংবত যক্ষায এেটা থটি থে 

বদদফ।Therefore the rise of Bengali Nationalist forces and separatist elements in 

East Pakistan was not only a threat to the integrity of Pakistan but was also likely 

to be interpreted as an evidence of the failure of Islam as a basis for political unity. 
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এই বযবস্থবতদত জাভাষাত াবেস্তানদে বফক্তেন্নতা  থাাবরজভ থথদে যক্ষা েযায জনে 

াভবযে ক্তিয দক্ষ অফস্থান বনর) 7)।  

ইষাইষা খাদনয ান আভর অফাে দষ থদখর জবভষদত তারাফা )ছাত্র  াংঘ (বেবাদফ 

এেটট াবন্ত বপ্রষ দাষা াংগঠন থথদে বভবরটোন্ট থপাদ ি বযণত র,even willing to 

meet violence with violence (8). ক্তিদভ ইরাভ  থাাবরজদভয ভদধে এফাং ূদফ ি 

ফািারী জাতীষতাফাদদয ভদধে এই ধযদনয দািা ািাভায ভদধেই থজনাদযর ইষাইষা খান 

১৯৭০ াদরয বডদম্বদয জাতীষ বনফ িাচন থঘালণা েযদরন। জাভাষাদতয থের  প্রচায-

প্রচাযণা থদদখ বনফ িাচন ম িদফক্ষেগন আা েযবছর জাভাষাত জাতীষ বযলদদ বার 

বযভাণ বট াদফ)9)। 

তনব ািসনর ইলতিার 

১৯৭০াদরয বনফ িাচদনয ইবতায জাভাষাত তথা ইরাবভ যাজনীবতয এেটট গুরুত্নূণ ি 

অধোষ,োযন এই ইবতাদয জাভাষাত এেটট ূণ িাি ইরাবভে থেদটয খা তুদর ধদয 

জাবতয াভদন। এয বেছু অাং খুফই জরুযী।উদযাি আদরাচনায এেটা বফার অাং 

আবভ এদনবছ ভুরত ভুভতাজ আদভদদয ফই থথদে তাই োদযা মাদত থোন প্রোয দন্দ 

না থাদে তাই ইবতাদযয ভুর বেছু বফলষ তুদর বদরাভ মাদত উদয ফবণ িত েথায াভেে 

াষা মাদফ। যাষ্ট্র বযচারনায থভাটাভুটট ফ বফলদষই এই ইবতাদয স্থান থদষদছ।  

 

 

 

জামায়াি গেসল তক করসি িায়;মু ক্ষয  উসেলয 
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পতত গকমন সব  
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একষ্টট ইাতমক রাসষ্ট্র গনিসের পূব লি  

 

 

 

রাজনীতি করার গেম য়াক তক সব আেল বােী রাসষ্ট্র  
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এখাদন ভাত্র েদষেটা ধাযা তুদর ধযরাভ থমগুদরা ভুর থরখায াদথ বযদরদটড এফাং 

আজদেয ফাস্তফতাষ খুফই বচন্তায বফলষ।  

 

 

এখাদন থমই বফলষটা প্রশ্ন ততবয েদয,জাভাষাত মবদ আদরই ক্ষভতাষ থমত তাদর ববন্ন 

আদদ িয অনোনে দরদে যাজনীবত েযদত বদত বে?? ফদচদষ গুরুত্নূণ ি থম বফলষটা 

ইবতাদয এদদছ তা র ূফ ি াবেস্তাদনয ভো।জাভাষাত ূফ ি াবেস্তানদে থস্ধার 

অগ্রাবধোয বদদষবছর ইবতাদয।  
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তনব ািসনর ফাফ 

১৯৭০াদরয বনফ িাচদনয ঐবতাবে পরাপর থতা আােবয ফাই জাদনন।জাভাষাত ফ ি 

ােুদরে ৪টট বট থদষবছর জাতীষ বযলদদ।  

 

 

এয ভদধে ফাাংরাদদ থথদে ১টট। ফাযর থবাট থদষদছ জাভাষাত ৬%,তদফ বেছু বেছু 

প্রদদদ জাভাষাদতয থচদষ থফব থবাট থদষদছ জবভষদত উদরভা ইরাভ। বফ ফছয মাফত 

জাভাষাত গনতে  বনফ িাচদনয জনে আদন্দারন েদয আবছর এই আাষ থম াবেস্তাদনয 

জনগন ইরাদভয জনে থবাট থদদফ  !!এই পরাপদরয  ভাধেদভ the greatest political set-

back the Jamat had received ever since its inception(10)  

 

এই ফ ি থল েযায আদগ এেটা গুরুত্নূণ ি প্রশ্ন েদয থল েযদত চাই ,১৯৭০াদর বনফ িাচদন 

জাভাষাদতয যাজষদে বে ইরাদভয যাজষ)As a political ideology) ফরদত াবয 

আভযা???  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pakistani_general_election,_1970
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পব -১৫:১৯৭১ াস জামায়াসির ভুতমকা আেতল ক না 

রাজননতিক 

 

ত্তদযয বনফ িাচন থল।যাজননবতে বদে বদদষ থদটা থমন দুদটা বাগ দষ  থগর।এেবদদে উগ্র 

আন্ঞবরে জাতীষতাফাদ অনেবদদে ইরাভী ভাজতদেয  ইউদটাবষা।দুদটাযই অফাস্তফ 

োল্পবনে স্ফােদন্দয প্রবতশ্রুবত আয থচাখ ঝরাদনা  প্রচাযণায থতাদ ভগ্র জাবতটা দুদটা ববফদয 

বফবি দষ দ।জাবতয অনাগত ববফলেদতয বাফনা মাদদয তাবদষ বনদষ বপযবছর বনফ িাচদনয যাষ 

থঘালনায য  তাযা বনফ িাে দষ র।( 1) ইরাভী জনতায দাফী দষদছ উদবক্ষত ।তাদদয 

আদন্দারন  ফিফেদে বচবিত েযা দষদছ ধভীষ উন্পাদনা ফদর এভনবে  তাদদযদে াবেস্তান 

বফদযাধী বদদফ বচবিত েদয বফদলাদগায েযা দষদছ ফায  ফায।ইরাদভয অগ্রনাষেদদয 

বাফভূবত িদে খাদটা েযায জনে তাদদযদে াবেস্তাদনয  তু্র  বাযদতয দারার বদদফ জনগদনয 

াভদন তুদর ধযা দষদছ (2)।  

এই "াবেস্তাদনয তু্র"  "বাযদতয দারার"ফদর বচবিত জাভাষাত থেন  অল্প বেছুবদদনয ভদধে 

বাযদতয তু্র  ক্ষান্তদয াদরয "ফাাংরাদদদয তু্র"  দষ থগর এফাং াবেস্তাদনয জনে বনদজদদয 

জান ফাজী থযদখ ক্তক্রষ বুবভোষ  থনদভ থগর ?এই দফ ি থই উত্তয থখা াঁজায থচিা েযফ।   

 

১৯৭০এয বনফ িাচদনয য ফাাংরাদদদ থখ ভুক্তজদফয থনতৃদত্ন  আষাভীরীগ,বভ. বুদট্টায থনতৃদত্ন বনু্ধ 

 াোদফ বর াটটি এফাং ফােী  দুদটা প্রদদদ অনে দুদটা দদরয বনযাংেু বফজষ এেথা প্রভাণ 

েযর থম,াবেস্তাদনয ঐদেেয বববত্ত আয থফাঁদচ থনই।থম বববত্তদত বনফ িাচদনয পদর াবেস্তাদনয টৃি 

দষবছর, থ বববত্ত না থাোষ  তনব ািসনর মাধ্যসমই পাতকস্তাসনর তভতি গভংসগ গগ (3)। 

জনগদনয এযেভ বযষ্কায ভোদন্ডট থাো দে আবভ ি প্রান ক্ষভতা  স্তান্তদয গবভব েযা 

ুরু েযর োযন বুদট্টা থোনবাদফই াংদদ থখ ভুক্তজদফয  থনতৃত্ন থভদন বনদত াযবছরনা 

অনেবদদে আবভ ি প্রাদনয োদছ পরাপর বছর  অপ্রতোবত। এভতফস্থাষ বুদট্টা ক্ষভতাষ মাফায 

জদনে "থজনাদযর ইষাবষায াদথ থম লমে েযদরন ,তাদত ূফ িাবেস্তাদনয বফক্তেন্ন ষা  

ত্নযাবন্ত দষ থগর।আয থদবাগ না দর বুদট্টায ক্ষভতাীন ফায থোন উাষ বছরনা"(4)।  

বযবস্থবতয এই ফুঝ জাভাষাত থনতৃফদৃন্দয োদছ বছর মায পদর ১৯৭১ াদরয জানুষাবযদত রাদাদয 

ভারানা ভদুদীয বাবতদত্ন জাভাষাদত ইরাভীয থেন্দ্রীষ ভজবরদ যূাষ ীদ্ধান্ত ষ থম,মবদ 

বনষভতাবেে দ্ধবতদত ম িাষক্রদভ ফাাংরাদদ াবেস্তান থথদে আরাদা দষ থমদত থাদে,তাদর 
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জাভাষাত এয বফদযাবধতা েযদফনা।(5)  

 

থেন্দ্রীষ ভজবরদ ুযা ূফ িাবেস্তান জাভাষাতদে ূণ ি এখবতষায থদষায য ৭১এয 

মাফতীষ েদভ িয দাষবায মূ্পণ িরুদ এখনোয ফাাংরাদদ জাভাষাত থনতৃফদৃন্দয উদযই 

ফতিাষ।৭১ এ জাভাষাত থেন আবভ িদে াদাটি েযদত এবগদষ বগদষবছর?? এই াদাটি বে 

আদব িে না যাজননবতে?থগারাভ আমভ াদদফয থরখা থথদেই এয উত্তয খুাঁদজ াষা 

ম্ভফ। এদক্ষদত্র এেটু ক্তক্রটটোবর Examine েযা দর,থদখদত াফ ৭১এ বুবভো আদব িে 

না যাজননবতে!!  
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৭১ এ জামায়াসির ভুতমকা আেতল ক না রাজননতিক??  

৭১ এ জাভাষাদতয বুবভো বনদষ এেটট common stereotypes র এটা জাভাষাদতয 

যাজননবতে ীদ্ধান্ত বছর, আয যাজননবতে ীদ্ধন্ত বুর দতই াদয। আফায আভযা মাযা 

াংগঠদনয াদথ বছরাভ তাযা জাবন (আভাদদযদে ফুঝাদনা দষদছ) থম আদব িেবাদফ 

জাভাষাত অখন্ড াবেস্তাদনয দক্ষ অফস্থান বনদষদছ।এই েথাগুদরা যস্ধযবফদযাধী নষ 

বে??থগারাভ আমভ াদফ ফরদছন, তাযা থগাটা াবেস্তানদে বফদশ্বয ফৃত্তভ ভুবরভ যাষ্ট্র 

বদদফ যক্ষা েযা উবচত ফদর বফদফচনা েদযবছদরন।(6) বতবন আভাদদযদে আদযা ফরদছন, 

ইাসমর নাসম পাতকস্তান কাসয়ম য়া সে যেন ইাম তবজয়ী সি 

পারনা,িেন ধ্ম তনরসপক্ষিাবােী  মাজিেীরা যতে ভারসির াাসযয গকান 

রাষ্ট্র কাসয়ম করসি পাসর,িাস গোসন ইাসমর তবজয় তক কসর ম্ভব সব? 

(7) তায ফইদষ,বতবন ৭১ এ অবফবি াবেস্তান চাষায ছষটট োযদনয ভদধে প্রথভ োযনটট 

উদল্লখ েদযদছন এফাং তা দে; আদ িগত োযদণই জাভাষাদতয দক্ষ ধভ িবনযদক্ষতাফাদ 

 ভাজতদেয ধাযে  ফােগদনয দমাগী ষা ম্ভফ বছরনা।(8)  

 

এখাদন এটা স্ধি থম, ইরাদভয ফোদয নাদদয েনান ি বছর,মায োযদন নাযা 

অবফবি াবেস্তাদনয দক্ষ বছদরন। তাদর আজ ৭১ এয বূবভোদে যাজননবতে ফরায 

মুক্তি বে??? যাজননবতে োযদন দর থতা জাভাষাত ফাাংরাদদ আণ্দদারদনয দক্ষ 

অফস্থন বনত।টঠে থতভনটাই বতবন ফরদছন, ‚ফাাংরাদদ আদন্দারদনয থনতৃফনৃ্দ ুমবদ 

ধভ িবনযদক্ষতাফাদ  ভাজতদেয প্রফিা না দতন এফাং বাযদতয প্রতেক্ষ াামে ছাা 

মবদ ুধু যাজননবতে  অথ িননবতে অবধোয আদাদষয জনে আদন্দারন বযচারনা 

েযদতন তাদর ইরাভ ন্থীদদয দক্ষ ঐ আদন্দারদন ফবরষ্ঠ বূবভো ারন েযা খুফই 

স্ফাবাবফে  জ দতা ‛(9)  

ধ্ম তনরসপক্ষ ভারসির ভসয় ভীি ইামী আসন্দান  

জাভাষাদতয ৭১এ বুবভোয দক্ষ আদযা এেটট থজাাদরা মুক্তি র ,বাযদতয াাদমে থদ 

স্ফাধীন দর থদদ ইরাভ থােদফনা।এখাদন প্রশ্ন দে াবেস্তান  বে ইরাবভে যাষ্ট্র বছর? 

নাবে ইরাভ োদষদভয জনে াবেস্তাদনয ৃটি  দষদছ?১৯৪৭ াদর "তথােবথত" 

ইরাদভয নাদভ াবেস্তান োদষদভয থভণ বফদযাধীতা  জাভাষাত েদযবছর বফধাষ এখদনা 

জাভাষাতদে যাজননবতেবাদফ এবন্ট-াবেস্তাবন ফরা  ষ,তখদনা ফরা ত।জাভাষাত তখন 

ক্তক্রষ াদাটি েদযবন োযন ইরাদভয নাদভ  "াবেস্তান আদন্দারন" বছর "ভুবরভ 

নোনাবরজভ",থমই জাতীষতাফাদদে ভারানা ভদুদী "েুপবয" ফদর উদল্লখ েদযদছন।   

৭১ এ এদ এই "ভুবরভ জাতীষতাফাদ"ুদনেয থোঠাষ থৌঁদছ থগর।দগারাভ আমভ 

াদদফয ভুখ থথদেই ুনুন, "থম ভুবরভ জাতীষতাদফাদধয বববত্তদত উভাদদদয 

ভুরভানযা ১৯৪৬ াদর ঐেেফদ্ধ দষবছর,থম ভুবরভ জাতীষতায থচতনা বনদষ ১৯৪৭ 

াদর বাযতবাগ দষবছর থই থচতনা ফাবচাঁ দষ যাখায থোন প্রদচিাই যোযী  যাষ্ট্রীষ 

ম িাদষ থনষা ষবন।দম ইরাদভয নাদভ ববন্ন জাবত,ববন্ন বালা  থবগবরে বদে বদদষ 

বফক্তেন্ন যাষ্ট্র(ূফ ি  ক্তিভ াবেস্তান)এে দষবছর থই ইরাভদে যাষ্ট্র বযচারনাষ 
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থোন স্থানই থদষা রনা।াবেস্তান টৃিয ১০-১৫ফছয য বক্ষা প্রবতষ্ঠাদনয ছাত্র-ছাত্রীদদয 

এেথা জানায ুদমাগ যইরনা থম,বাযতফল ি থেন দুবাগ দরা? পদর ঈভানবববত্তে 

জাতীষতাদফাধ বফনি দষ এরাো  বালাবববত্তে ঐেেদফাধ জন্প বনর।যাজননবতে 

ভষদাদন থম আদব িে ুনেতা টৃি দরা থখাদন ভাজতে এবগদষ আায দমাগ 

থর।যাষ্ট্র  ভাজ জীফদন মাদত ইরাদভয থোন প্রবাফ না দ,থজনে ধভ িবনযদক্ষ 

ভতফাদ ভষদান দখর েযদত এবগদষ এর।এবাদফ এরাো  বালাবববত্তে 

জাতীষতাদফাধ,ধভ িবনযদক্ষতা  ভাজতে যাজননবতে অাংগদন ভুবরভ জাতীষতায স্থান 

দখর েযদত রাগর"।(10)    

 

এখাদন এেথা াবনয ভত স্ফে দষ ধযা দয,াবেস্তাদনয দুই প্রাদন্ত ধভ িবনযদক্ষতা  

ভাজতে উথ্থান যাজননবতে  আদব িেবাদফ জাভাষাদতয জনে তীব্র চোদরে দষ 

দাার।এই চোদরেদে আদব িেবাদফ থভাোদফরা েযায ভত ফুক্তদ্ধফবৃত্তে থমাগেতা অন্তত 

ূফ িাবেস্তান জাভাষাদতয বছরনা।  থমই ধভ িবনযদক্ষতা বনদষ এত বষ,থমই বাযতদে 

জাভাষাদতয এত বষ এফাং এত বফদযাধীতা থই ধভ িবনযদক্ষ বাযদতই জাভাষাদতয 

আদযেটা ফ অাং তখদনা খুফ বারবাদফই ইরাবভ আদন্দারদনয োজ েদয 

মাক্তের।ুধু তাই নষ, প্রাষ ২৫ফছয অদনে তেি-বফতদেিয য জাভাষাত ইরাবভ বন্দ 

অফদদল ১৯৮৫ াদর জাতীষ বনফ িাচদন অাংগ্রন েযায ীদ্ধান্ত থনষ।ফাইদে অফাে 

েদয বদদষ,খানোয জাভাষাত ুযা ীদ্ধান্ত বনদষ থঘালণা েদয ফদর, "ভারসির 

মুমানসের যাকুাতরজমসক গ্রন কসর তনব ািসন অংলগ্রনই লুধ্ু নয় বরং 

তবসজতপ  অনযানয তন্দেুবােী েসর াি গথসক যাকুাতরজমসক রক্ষা করা 

উতিি" (11)  

লাক গগাষ্টষ্ঠর িাতপসয় গেয়া যুসি বযবরৃি পূব  -পাতকস্তান জামায়াি  

এটা খুফই বযষ্কায থম,৭১এ ফাাংরাদদদয উয ক্তিভ াবেস্তান অনোষবাদফ মুদ্ধ চাবদষ 

থদষ এফাং ফাধে েদয "আষাভীবরগ  ফাভবন্থদদয" অস্র াদত তুদর থনষায 

জনে।জনগন এেটা ম িাদষ তাদদয স্র অাংগ্রনদে স্ফাগত জানাষ থমটা থগারাভ 

আমভ াদদফয েথাষ স্ধি াষা মাষ,বতবন ফরদছন,"বুদট্টা  ইষাইষা ূফ িাবেস্তাদনয 

জনগদনয ফোরদটয যাষদে ফুদরট িাযা দভন েযায ঠোযী বদ্ধান্ত না বনদর এফাং 

জনগদনয উয অতেন্ত অনোষবাদফ ভুক্তিম্ুদ্ধ চাবদষ না বদদর এখানোয জনগন 

বেছুদতই াবেস্তান থথদে বফক্তেন্ন ষা ভথ িন েযদতন না" (12)। তাদর জাভাষাত থেন 

এই ‚অনোষদে‛ াদাটি েযর?জাভাষাত বে াধাযণ জনগদনয বালা ফুঝদত 

াদযবন?নাবে আবভ িয াদথ াত বভবরদষ যাজননবতেবাদফ রাবফান ষায(ফোক্তিয জনে 

নষ াংগঠদনয স্ফাদথ ি) ুদমাগ োদজ রাবগদষবছর?? এই বফলষগুদরা ফুঝায জনে ১৯৭০ এয 

বনফ িাচন থথদে ুরু েযদত দফ।  

 

ইষাবষা খাদনয োদছ আইষুফ খাদনয ক্ষভতা স্তান্তদযয য থদদ োম িত আবভ ি ান 

থাো দে ইষাবষা েতৃে বনফ িাচদনয থঘালণা থদষায পদর থদদ বনফ িাচদনয জনে এেটা 

আফ ততবয ষ।পদর ের যাজননবতে দরই প্রচাযণা চারাদনায জনে প্রাষ ১ফছয ভষ 
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ধদয বনফ িাচনী গনাংদমাগ েযায ুদমাগ াষ।দই প্রচাযণাষ ফাাংরাদদ অাংদ 

আষাভীবরদগয বফদক্ষ থোন যাজননবতে ক্তিই থতভন ফবরষ্ঠ বুবভো যাখদত 

াদযবন,এেভাত্র জাভাষাত বছর বেছুটা প্রবতিন্দী।আষাভীবরদগয াদথ জাভাষাদতয 

এেটা ভনস্তাবত্নে দুরুত্নদতা বছরই,াদথ াদথ ১৮ই জানুষাযী ১৯৭০ টদন জাভাষাদতয 

বনফ িাচনী ভাদফদ আষাভীবরদগয োী েতৃ িে স্র াভরা চারাদনায য দত 

যাজননবতে দুরুত্ন ফাদত থাদে।ঐ াভরাষ ২জন জাভাষাত েবভ ি ীদ ন অথচ 

আষাভীবরগ েতৃিে ভাইে থমাদগ প্রচায েযা ষ, "বনযস্র জনতায উয জাভাষাদত 

ইরাভী গুন্ডাদদয বনর িজ্জ াভরা।"(13)  

 

A political puzzling but sociologically significant point in the arena of power 

politics in Pakistan has been the voters mercurial behaviour toward Jamat-i-Islami. 

The Jamat appeared to be a formidable force throughout the 1970 campaign, for 

example, but the election results were disastrous for the party. (14) বনফ িাচন  তায 

পরাপরদতা গত াংখোষ আনাযা থজদনদছন। The disappointing results of 1970 

election psychologically prepared the leadership of the JAMAT to seek influence 

and power through nondemocratic means, including collaboration with the 

military regimes (৭০ এর তনব ািসনর িালাজনক ফাফ জামায়াি গনিৃেসক 

অগনিাতেক প্রদ্ধিয়ায় প্রভাব তবস্তার  ক্ষমিার জনয আতম  প্রলানসক াাযয 

করসি মানতকভাসব তিতর কসর গফস). The facility and ease with which the 

JAMAT joined hands with the martial law regime of General Zia-ul-Haq in 1977 can 

be explained by their disenchantment with the democratic process which they had 

experienced in 1970. (15)  

 

অথচ, Historically, the relationship between Jamat and the central government in 

Pakistan has been complex and generally adversarial ( ঐবতাবেবাদফ থেন্দ্রীষ 

যোদযয াদথ জাভাষাদতয ম্পেি বছর জটটর এফাং াাংঘবল িে). Having taken an aloof 

and critical stance toward earlier regimes in Pakistan because of their leaning 

toward secular ideology, the Jamat supported the military regimes of Yahya Khan 

and General Zia because it feared the spread of Socialism. The Jamat, suspicious of 

Zulfikar Bhutto's political manoeuvring and his program of "Islam and Socialism", 

intensified its opposition to his regime. Jamat welcomed Zia's coup perceiving it to 

be in line with their Ideological thinking. (16)  

এখদনা মাদদয বফশ্বা, ইাসম তবশ্বাী  কুরআসনর অনুারী তসসব জামাআসির 

৭১ এর ভূতমকা লুধ্ু ইাম ম্মিই নয় বরং তি ঈমাসনর োবী। োদযাদযা বনষদতয 

উয দন্দ না েদয তাদদয এই মুক্তিটুেু োবড েযায প্রদষাজন। বেছুক্ষদণয জনে 

থভদন বনরাভ ঈভাদনয দাফীদত জাভাষাত ঐমুদদ্ধ অাংগ্রন েদযদছ। প্রশ্ন 

দে,জাভাষাদতয ক্তজাদটা োয বফরুদদ্ধ বছর?বাযদতয বফরুদদ্ধ?না, থেননা বাযদতয াদথ 

াবেস্তাদনয ক্তক্রষ মুদ্ধ ফা াঁদধ বডদম্বদয,মবদ ইউএ বডক্লাবপইড ডেুদভন্ট অনুাদয 
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াে-বাযত মুদদ্ধয ধাভাভা থফদজ উদঠবছর অগাি-থদন্বম্বদযয বদদে,থখাদন এবপ্রদরই 

আবভ িদে দমাবগতায ীদ্ধান্ত জাভাষাত বেবাদফ বনর??তখন থতা ুধু আবভ িয এোন 

বছর আষাভীবরদগয থনতা-েবভ িদদয উয।  

এফায আা মাে,জাভাষাদতয ক্তজাদটা বে ফদয-দ-খন্দদেয ভত বনদজয থদ ফাচা াঁদনায 

ক্তজাদ বছর?এখাদন প্রশ্ন দে থদন্বম্বয/অদটাফদযয আদগ বেবাদফ ফুঝা থগর বাযত 

ূফ িাবেস্তান দখর েযদত আদছ? বার েথা, জাভাষাদতয ক্তজাদটা বে ইরাভ 

োদষদভয জনে ফা "ইরাভ যক্ষায" জনে বছর?ভদন েযরাভ তাই,আফায প্রশ্ন আদ ভদন, 

মবদ াবেস্তান মুদদ্ধ জষীই ত তাদর োয াদত ক্ষভতা স্তান্তয েযত? আষাভীবরগ 

ত তখন থদদরাী,জাভাষাত ত থদদপ্রবভে। আভাদদয এই ক্তজাদদয োযদন বে ভদন 

েদযন ভাতার,ধল িে আবভ ি প্রান ইরাভ োদষদভয জনে জাভাষাদতয োদছ গনতাবেে 

প্রক্তক্রষাষ ক্ষভতা স্তান্তয েযত?? থচদষ থদখুন ক্তিভ াবেস্তাদনয বদদে,বে ইরাভ 

োদষভ দষদছ থখাদন।  

 

এই প্রশ্ন গুদরায উত্তয থদত ইজবতাদ েযা রাদগনা,ভুজাক্তেদ ষা রাদগনা,রাদগ ুধু 

েভন থন্ফ,এ ক্তক্রটটোর েভন থন্ফ। উাংায,জাভাষাত ুধু আবভ িয াদতয থভাষা 

বদদফই ফেফরৃত দষদছ,আবভ ি তেদষয থতদর তে থফাঁদজদছ।  

ববযদজয ৯ভ দফ ি ফদরবছরাভ, ভাবছদগাদটই ইরাভী আদন্দারন বদদফ আদব িে 

জাভাষাদতয বাগে বনধ িাযন দষ মাষ।যফবতি ইবতা দে যাজননবতে জাভাষাদতয 

ইবতা।অদনদে বিভত েদয ফেখো জানদত থচদষদছন,এই থাদিয য আােবয বিভত 

বনদষই আভায াদথ এেভত দফন। এখাদন ফরদতই দে ,৭১ এ ইরাভী আদন্দারন 

বদদফ জাভাষাদতয আদব িে  যাজননবতে দুটটযই যাজষ ঘদটদছ,াদথ াদথ ঘদটদছ 

তনবতে যাজষ থম যাজদষয গ্লাবন ফাাংরাদদ জাভাষাত  তাদদয আগত থনতা-

েবভ িদদয ফছদযয য ফছয ফদষ থফাদত দফ।  

 

জাভাষাত োবড েযদত থমদষ বেছু বফলষ এভন াষা মাষ,থমগুদরা ব্লদগ ফরাষ থোন 

পাষদা থনই।এেটা বফলষ না ফরদরই নষ, এই থম ুযা থথদে থমদোন ীদ্ধান্ত থনষায 

ফোাদয ূফ ি াবেস্তান জাভাষাতদে ুদযাুবয ক্ষভতা থদষা র থই ুযাদত েতটুেু 

আদরাচনা দষবছর ৭১এ আবভ ি প্রানদে াামে েযায ফোাদয???এখাদন বক্ষা যদষদছ, 

ুযাদে উদক্ষা েযায পরাপর খুফই ভাযাত্নে দষদছ,জাভাষাদতয ইবতাদ এটা স্ধি.  

 

স্তাদ খুযযভ ভুযাদ বছদরন ঐ ুযাদত,বমবন আবভ িদে দমাবগতায দক্ষ বছদরননা ফদর 

প্রবতষভান ষ।আয তাই বতবন ভৃতুেয আদগ প্রোবত তায জীফদনয ফ িদল থরখাষ ৭১ এ 

জাভাষাদতয অফস্থাদনয ফোদয ফদর থগদছন, জনগসর্র াসথ এবং জনগসর্র জনয 

যারা কাজ কসরন িাসের উতিি তনসজসের ভু তিান্ত বা ভু কাজ গগাপন না 

কসর অথবা এর তভন্ন ধ্রসর্র বযােযা না তেসয় প্রকাসলয জনগসর্র ামসন ভুসর 

স্বীকৃতি গেয়া। এর ফস জনগসর্র ামসন িাসের ম্মান হ্রা না গপসয় আসরা 

বৃদ্ধি পাসব।(17)  
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গল পব ঃ মাানা মেেুী তবীন জামায়াসির পথিা 

 

১৪ তভ  দফ ি ১৯৭০ এয বনফ িাচন  তায পরাপর  বনদষ আভযা জানদত থদযবছ।এটা 

বযষ্কায থম জাভাষাত থনতৃফনৃ্দ ুএই পরাপদর থোনবাদফই খুব বছরনা,বফদল েদয নতুন 

থনতৃদত্ন এ বনদষ জল্পনা-েল্পনা চরদতই থাদে।বনফ িাচন যফবতিদত ফাাংরাদদ অাংদয 

েথাদতা ফায জানা,তাই থবদদে না বগদষ াবেস্তান অাং বনদষই এই থরখায ভাবন্ভ ।  

 

জাভাষাদতয বেছু বেছু দে(রুেন)বনফ িাচদন যাজদষয োযন বদদফ ভারানা 

ভদুদীদে থদালাদযা েযদত ুরু েযর।(1) ঘটনাচদক্র,ভারানা ভদুদীয থনতৃদত্নয 

বফরুদদ্ধ মায থনতৃদত্ন আষাজ উদঠ বতবন আয থেউ নন জবভষদত তারাফায াদফে 

থপ্রবদডন্ট তরুন থনতা ভারানা ভদনাষায থাাইন,বমবন ফতিভাদন াবেস্তান জাভাষাদতয 

আভীয!!এই তরুন থনতা মুক্তি থদবখদষ ফদরন, জাভাষাত থনতা ববব'য জরুবপোয আরী 

বুদট্টা  থখ ভুক্তজদফয ভত েোবযভাটটে নষ।It was a hint for Maulana Maududi to 

give way to a new leader.(2) অদনে দে থদখদত থদরন; ভারানা এেবদদে অুস্থ 

এফাং অনেবদদে ফদৃ্ধ ষায োযদন জাভাষাদতয থভদজ াধাযন ভানুদলয োদছ 

বারবাদফ থৌঁছাদত াদযনবন।(3)  

 

থগারাভ আমভ াদফ ফদরছন,ভারানা ভদুদী তাপবভুর েুযআন  বযাদত াযষাদষ 

আরদভয োজ থল েযায জনে আদগ থথদেই ুযায োদছ বফদাষ চাইবছদরন। ১৯৭২ াদর 

ভারানা ভাইনয াটি এটোদেয ম্মুক্ষীন ন,পদর আবভদযয দাবষত্ন থছদ থদন।দগারাভ 

আমভ াদফ,প্রদপয খুযবদ আদভদ  বভষা তুপাদষর আদভদ এই বতন দদেয 

োদনর গটঠত ষ।দগারাভ আমভ বনদজই বনদজয প্রাথীতায বফরুদদ্ধ েোদম্পইন 

চাবরদষবছদরন ফদর জাবনদষদছন। বভষা তুপাদষর থভাাম্মদ নতুন আভীদযয দাবষত্ন 

ান।(4) Mian Mohammad Tufail-hardly the charismatic leader that the new 

generation of the Jamaat was looking for. At best, he was an administrator and an 

old guard loyalist(5).  

 

গল বয়স জামায়াি তনসয় মাানা মেেুীর অনুভূতি 

 

১৯৬০ াদরয ভাঝাভাক্তঝ ভষ থথদেই ভারানা ভদুদী াংগঠদনয াৃংখরায বদদে ফায 

ফায তাবগদ বদদত থাদেন,ভাভবষে যোয বফদযাধী  যফবতিদত প্রবতদক্ষয াদথ 

জাভাষাদতয বাদষাদরন্ফ জবদষ যা বনদষ উবিিতা বনদষ রদক্ষে েদয থদখদরন Pragmatic 

বরটটে তায াদত গা াংগঠনদে বে েদয বদর (6)। বফদাষী বালদন ভারানা ভদুদী 

আদব িে অফস্থান  যাজনীবতয ভদধে ফোরান্ফ ুনযাষ স্থান েযা প্রদষাজন ফদর ভত 
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থদন(7) । াযতদক্ষ,৭০ এয বনফ িাচদনয যযই ভারানা তায থপদর আা "ইরাবভ 

আদন্দারদনয" েনদদন্ব বপদয মান,োযন বনফ িাচদনয পরাপর জাভাষাদতয তোগ-

তীবতক্ষাদে জাটিপাই েদয না, না েদয আদব িে েদম্প্রাভাইদজয ক্ষবতদে!.বেনু্ত বনদজয 

গা াংগঠদন বতবন বনদজই আজ উদবক্ষত!!জাভাষাত থনতৃফনৃ্দ ুআদগযভত এখন আয 

তায উদদ োউন্ট েদযন না,তায াষায ীবভত োযন বতবন এখন আভীয নন(8)।  

 

এই প্রথভফাদযয ভত ভারানা াাংগঠবনে এবরট থফটিত জগত থথদে ফাবদয এদ 

উরবি েযদত রাগদরন ‚থোথা এেটা বুর দষ থগদছ‛। ভাবছদগাদট ঘদট মাষা 

"দুঘ িটনায" ফোাদয তায অফস্থান মূ্পণ ি াদট মাষ এফাং বতবন উাংাদয 

থৌঁদছন,জাভাষাত বরটটেদয জনে অদনে বেছু বদদষ বদদষদছ বেনু্ত তায বযটান ি খুফই 

ীবভত।(9) ১৯৭২ াদরই বতবন তায স্ত্রীয োদছ দুঃখ প্রো েদয ফদরন;জাভাষাত এখন 

আয থই ভাদন থনই,থমভনটা বতবন চান। বতবন আদযা ফদরদছন; আমার যতে লদ্ধক্ত থাকি 

িাস আবার নিুন কসর লুরু করিাম (10)। 

 

বতবন তায এে ফনু্ধয োদছ ফদরন; I hope this will not be the case, "but when 

historians write of the Jama'at, they will say it was yet another revival (tajdid) 

movement that rose and fell."(আমার আলা এমনষ্টট র্টসবনা,"ইতিাতবেগন 

যেন জামায়াি তনসয় তেসবন,িারা বসব এটা তি এমনই আসরকষ্টট 

পূনজাগরসনর আসন্দান যা তকনা কাসয়ম সয়তি এবং পসর তগসয়সি")(11) 

অফদদল,১৯৭৫াদর ুযাদে উদদ থদন,জাভাষাত থমন যাজনীবত থথদে দুদয দ 

আদ এফাং "ইরাভী আদন্দারনদে" ূনজিাগযন েদয োযন for elections had proved 

not only to be a dead end but also debilitating. His advice was largely ignored 

(তনব ািন লুধ্ু ভুই প্রমাতনি য়তন বরং ধ্বং কসর তেসয়সি,নার উপসেল 

অতধ্কাংসলর কাসি উসপতক্ষি য়)(12)।  

োল তনক মেেুীর প্রভাব  

 

াাংগঠবনেবাদফ বযবস্থবত এযেভ দর ভারানা ভদুদীয থরখা ততবদদন ছবদষ 

দযদছ াযা বফদশ্ব।তায থরখায প্রবাফ ুধু জাভাষাদত ফা াবেস্তাদনই ীবভত যইরনা ফযাং 

বৃথফীয আনাদচ োনাদচ ইরাভ বপ্রষ ভানুদলয থবতদয নতুন এে উদেনায ৃটি েদয। 

প্রদপয ভুভতাজ আদভদ অেদট তা স্ফীোয েদযদছন,বতবন ফরদছন; Maulana 

Maududi’s influence on contemporary Islam is so persuasive that whether on 

agrees with him or not, no modern Muslim discourse on the social, economic, and 

political teaching of Islam can’t avoid using the terms first coined by him. 

Mawdudi gave a new language- a political language-to Islamic discourse. Terms 

and phrase first used by Mawdudi, such as "the Islamic constitution," Islamic 

Movement, Islamic Ideology, Islamic Politics, the Islamic system of life, the 

economic system of Islam, and the Political system of Islam, have now become 
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common parlance for Muslim writers and political activists everywhere. (13) (অথ িাৎ, 

ভাভবষে ইরাভ ভারানা ভদুদীয িাযা এতটাই প্রবাবফত থম,থেউ বফশ্বা েরুে ফা 

না েরুে,থোন আধুবনে ভুবরভ বডদো ি াভাক্তজে,অথ িননবতে এফাং বরটটোর 

ইরাদভয বক্ষাষ তায িাযা প্রথভ ফেফরৃত টাভ িগুদরাদে া োটাদত াদযনা।ভদুদী 

নতুন বালা বদদষদছন-এেটট যাজননবতে বালা-ইরাদভয বক্ষাষ।বেছু বেছু ব্দ  

ব্দগুে বতবনই প্রথভ ফেফায েদযদছন,থমভন "ইরাবভে াংবফধান","ইরাভী 

আদন্দারন","ইরাবভে বরটটো", "ইরাবভে জীফন বফধান","ইরাবভে অথ িননবতে 

বদেভ",এফাং "ইরাদভয যাজননবতে বফধান" থমগুদরা বেনা ভুবরভ থরখে  

যাজননবতে েবভ িগন ফজাষগাষ খুফই চযাচয ফেফায েদযন এখন।)  

 

গল কথা  

জাভাষাত বনদষ থবরী থযজা নাদযয অববভত দে; আজ জাভাষাত াবেস্তাদনয 

গুরুত্নূন ি এেটট বরটটোর াটটি বেনু্ত ইরাবভে ূনজিাগযদনয আদন্দারদনয চদর থগদছ 

অনে আদন্দারদনয াদত,মাদদয অবধোাংই জাভাষাদতয াদফে দেদদয িাযা গটঠত 

দষদছ।দমভন ইযায আদভদ(ভযুভ) এফাং জাবফদ আভাদুর ঘাবভবদ।এই পরাপর ষত 

ভারানা ভদুদীদে েি বদদষদছ বেনু্ত এটা থথদে ফা াঁচায ুদমাগ বছরনা এফাং োদযায 

বনেট অপ্রাতেবত নষ। 

 

ভবযষভ জাবভরায োছ থথদে জানা মাষ,ভারানা ভদুদী ভদনপ্রাদণ বফশ্বা েযদতন 

থম,গনতাবেে দ্ধবতদত ইরাভ োদষভ ম্ভফ এফাং মবদ গনতে প্রফবতিত ষ তাদর 

াবেস্তাদনয জনগন জাভাষাতদে যাষ্ট্রীষ ক্ষভতাষ বনফ িাবচত েযদফ.............!!  
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ভূতমকা 

২০১০ াদর থানায ফাাংরাদদ ব্লদগ "ইবতাদয আদরাদে জাভাষাত ইরাভীদে অধেষন" 

বদযানাদভ মখন ধাযাফাবে থরখবছরাভ তখন েযবছ।অদনদে ফদরদছন তাযা অদনে বেছু 

নতুন েদয থজদনদছন, অদনদে তাদদয আদফগ প্রো েদযদছন।প্রাষ প্রদতেেটট দফ িই 

অদনে অদনে ব্লগায বনদজদদয ভতাভত বদদষদছন, অদনদেয োদছ অদনে অজানা বফলষ 

ভনঃ্ুত ষবন,থেউ থেউ থদদখদছন এই ববযজদে জাভাষাদতয ভাদরাচনা বদদফ।  

মায পদর প্রদতেেটা থাদি বফুর াংখেে ভন্তফে আদ,থ ের ভন্তদফেয প্রবত ভন্তদফে 

ুদযা আদরাচনাষ আদযা অদনে গুরুত্নূন ি বফলষ াংদমাক্তজত ষ। অদনদেই অনুদযাধ 

েদযদছন থমন ভন্তফেগুদরা  ুদযা ববযজটা াংযক্ষণ েবয এফাং েখদনা ফই আোদয এই 

ববযজ প্রোবত দর থমন ভন্তফেগুদরা  প্রো েবয। াঠদেয অনুদযাদধ এখাদন 

বফববন্ন থাদিয  াদথ ম্পেৃিত বেছু বেছু ভন্তফে এই অাংদ াংদমাক্তজত েযা র। 

প্রশ্ন এসসি ইামী আসন্দাসনর েবূ িাগুসা তনসয় পাতব্লক গফারাসম আসািনা 

করা সে গকন? 

বেছু বদন আদগ আদভবযোয ইযাে /আপগান মুদদ্ধয অদনে গুরুত্নূণ ি দরীর উইবে নাদভ 

এেটট দষফাইদট পা াঁ দষ মাষ ,আয এদত েদয আদভবযোন াম্রাজেফাদদয বফস্তায 

থথদভ থােদফনা , মাযা প্রো েদযদছ তাযা ষত আবভ িযই ইনাইডায। উদাযনটা এজনে 

বদরাভ থম আভাদদযদে থই েবভ ি/ভথ িে থরদফর থথদে ভুখস্ত েযাদনা এেটা থপ্রেটটদয 

মুগদাদমাবগতা েতটুেু তা থবদফ থদখায জনে।ঘন্টায য ঘন্টা আদরাচনা েদয ,ষৃ্ঠায য 

ষৃ্ঠা বরদখ থগাদন ুবনবদিি জাষগাষ ুবনবদিি বফলদষ ফিফে থছাদনায য মবদ এেই 

ক্তজবন ফাযফায বযবট ষ তখন মবদ আবভ ফবর াংগঠন (েতিা ফোক্তিগন ) 

থেষাযদর,তাদর বে আভায অনোষ দফ ? এই অববজ্ঞতা থথদেই ষত থেউ থেউ ফদর 

থাদেন;ববন্ন-বচন্তা থে গরাটটদ তো েযায থের দরা , এ েথা ফরা , আনায ফিফে 

বরদখ থদন। 

এই েথা বদফারদেয জনে তে ,বনদজয বেছু অববজ্ঞতা আদছ এই বফলদষ। নফী -

াাফীদদয েথা,থক্ষত্র বফদদল দফূ িরতা থমখাদন াবব্লেবর Available থখাদন ভানুদলয গা 

আদন্দারদনয দফূ িরতা াবব্লেবর ফরা মাদফনা এটা থভদন থনষা আয ম্ভফ ফদর ভদন েবযনা। 

িাস নিুন এসপ্রািটা তক সব? [এটা একান্তই আমার মি]; 

 থোন দফূ িরতা ফা বূর মবদ ধযা দয তাদর ফতিভান দ্ধবতদত থচিা েযা দফ বনবদিি 

জাষগাষ থছাদনায জনে ,এেটা বনবদিি ভদষয ভদধে মবদ ঐ ভো বনযন না ষ এফাং 

তায উমুি জফাফবদী না থাদে এফাং এেই বুর াংগটঠত দষই মাদে তাদর এটাদে 

আয থগান যাখায থোন ফাধেফাধেতা থাো উবচত নষ। 

এখাদন আত্দভাদরাচনা ফা এদতাদফয দুইটা এদপ্রাচ রক্ষেনীষ ; ১। top-down approach 

২।  ,hcaorppa pu-mottobপ্রথভটা ফতিভান াংগঠদন বফদেভান ভাদন থোন বেছু দরই 

াংগঠদনয উদয জানা তাযা ফোফস্থা বনদফ (োম িত এটা আভায োদছ থর ইদপেটটব 
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ভদন ষ ), আয ২ষ এদপ্রাচ দে থোন বফলদষ আদন্দারদনয াধাযন েবভ িযা তাদদয 

েনদনাদয বববত্তদত জনভত ততবয েদয দাবষত্নীরদদযদে ফাধে েযদফ টঠে োজটট 

েযায জনে।আয এটাই গনতাবেে 

ভানুলদে মাযা রুর েযদফ ,তাদদযদে অফেই ভানুদলয েথায -ভতাভদতয ভুরে বদদত 

দফ।ভানুদলয বচন্তায প্রবতপরন না ঘটদর ভানুল নতুন থনতৃত্ন বনধ িাযণ েদয থনদফ।এটা 

থদখা মাষ থখারাপাদষ যাদদায মুদগ (তযফাযী খুদর মুফে দাবদষ আভীরুর ভুদভবননদে 

াফধান েদয বদদষদছ ফাো দথ চরদত াযদফনা ,থোযআন াদীদয বফদক্ষ থমদত 

াযদফনা) ঐখাদন তা ম্ভফ দষদছ োযন থখাদন থোন স্তদযয বববত্তদত ভান 

বনণ িষ(থেডায)তনা। 

আজ আভাদদয অফস্থা দষদছ আবভ থোন েথা ফরদত মাফ ? আদগ রুেন দষ 

আদন,রুেনবনষাদতয তি বে ? াংগঠদনয প্রবত এফবউরুট আনুগতে।িীভত েযদফন ? 

Thrown out from structure! 

আভায ব্লদগ থরখায উদেে দে ২ষ এদপ্রাচ োযন আভায ভদত ১ভ এদপ্রাচ এতটা 

ফুদযাদক্রটটে থম আভায াধে নাই আভীয ম িন্ত আভাদদয আভ জনতায ফিফে থছাদনা , 

োযন তায চাযাদ এভন বেছু েোদযেটায গদ উদঠদছ মা তাদে ফ িদা ম্ভফত এটাই 

বাফদত থখাষ Everything is alright, so don’t worry. 

বেবাদফ ফুঝরাভ ? আভীয থথদে ুরু েদয ভক্তজরদ আদভরা ’য দেদদয াদথ েথা 

ফদর।দোন বফলষ বনদষ প্রশ্ন েযদর , েই নাদতা ? ভদন র বতবন চতুথ ি আভান থথদে 

দদছন। তখন ফুঝদত ফােী থাদেনা আভাদদয ভত গ্রা থরদফদরয েবভ ি ভথ িেদদয 

বচন্তা-বাফনা,আা-প্রতোা ঐ ুদুয ভগফাজাদয থৌঁদছইনা…… 
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৭ভ ফ ি: াংগঠদনয ববতদয যাজনীবতয ুরু 

রাজনীতিকসের জয়, িাকয়ালীসের পরাজয় বাকযটা তনসয় একজসনর মন্তবয: 

৭১ বতি তসেসিন; এখাদন দুটট বফলষদে ভুদখাভুবখ েযায ভাধেদভ ভদন দে এযা 

যস্ধয াাংঘবল িে। তায ভাদন বফলষটা এভন দাাষ থম এযা এেক্তত্রতবাদফ ফফা েযদত 

াদযনা। অফে তৎোরীন বযবস্থবতয ফণ িনাষ এভনটা আাই স্ফাবাবফে বছদরা। বেনু্ত থচিা 

েযদর ষদতা অবত যাজননবতে না দষ ফতিভাদন এযা তােষায উয প্রবতটষ্ঠত থােদত 

াদয। তদফ থমদতু থেযটা অদনে অতীদত এফাং থই াাংগঠনীে দৃটিবিীয আদরাদেই 

ফতিভান ভদষয অদনে থটক্সট  বদরফাদয ফইগুদরা থডদবারাড ুতযাাং ফতিভান 

বোংফা আদযা বফ বতবয ফছয আদগয থভাটটদবদটড ষা ভানুলগুদরাদে এটা ফুক্তঝদষ 

আদন্দারদনয থভবরে ট্রাদে বপবযদষ আনা টা অদনে েি াধে োজ। এফাং এফ েযদত 

থগদরই অদনেদে আজোর খুফ স্তা বালাষ ‚য‛ এয এদজন্ট ফদর বনদজযাই বনদজদদযদে 

অম্মাবনত েদয। 

ুতযাাং ভাধাদনয থ ম্পদেি মবদ থরখেদে এেেবাদফ চা প্রদষাগ ফা অনুদযাধ না 

েদয ফযাং বনদজযাই আদরাচনা ুরু েদয বদতাভ তাদরই ফযাং আদরাচনায এেটট ুন্দয 

থক্ষত্র ততযী দতা। 

আফু াভীায গুযাফা (আ-গুরাবাঃ যাসের াসি ইাসমর তবজয় আসব ) দবছ। 

বাদরা বরদখবছদরন উবন। ভো দে মাযা বফভ্রাবন্ত ৃটিদত আদ তাদদযদে থম োতাদয 

থপরা ষ মাযা মুগদাদমাগী ভাধান বনদষ আদ থেফরভাত্র এই াংগঠনদে বারদফদ 

তাদদযদে এেই োতাদয থপরায ভদতা নগনে ভানবেতায বেছু থরােজন ফভষই 

েভ িঠ। 

গেসকর জবাব; আবভ আভায োবড থথদে ফরদত াবয, জাভাষাদতয ইবতাদ ের 

ক্রাইব ভুদতি তােষায বববত্তদত ভাধান খুফ েভই দষদছ ফযাং যাজনীবতেদদয াদত 

ফযাফযই ইদন্টদরেুষারদদয যাজষ দষদছ।তাই আবভ উি দুইটট বফলষদে ভুদখাভুবখ 

দা েবযদষবছ…যফবতি থািগুদরাদত এই বফলষটা আদযা বযষ্কায দফ আােবয।এটা 

দুঃখজনে বেনু্ত এটাই ফাস্তফতা। 

মনুর তসেসিন; ‛উদবক্ষত ুযা ’  ‚যাজনীবতেদদয জষ , তােষাীরদদয যাজষ ‛ 

দুটট বফলষই এেটু থল ভতাভত (েনকু্লন) ধযদনয দষ থগদছ। মা থোদনা থোদনা 

াঠেদেয আনুধাফন প্রক্তক্রষাদে প্রবাবফত েযদত াদয এফাং তা আফায োদযা োদযা 

োদছ অনাোাংবখত। ইবতা থরখায এই তফবষ্ঠ ক্তিভা ধা াঁদচয , াধাযণত ভুবরভ 

ভনীলীযা ইবতাদয থোদনা ঘটনায বফলদষ ভতাভত বদদষ থাদেন আরাদা েদয , বফত্র 

http://sonarbangladesh.com/blog/abusamihah/7732
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থোযান-াবদদয আদরাদে। তখন থেউ দজ অনথ িে ভাদরাচনা েযদত াযদফ না। 

অফে আভায ভদন ষ থম থোদনা থোদনা থক্ষদত্র আবন ষদতা যাবয বালান্তয 

েদযদছন। 

গেসকর জবাব; এটা েনকু্লন ভদন দত াদয আনায োদছ তদফ আবভ এটা থোথা 

থথদে অনুফাদ েবযবন।ভুর থরখে(ক্তিভা বেনু্ত ভুবরভ ফদরই জাবন)আদযা েটঠনবাদফ 

বরদখদছ মা আভাদদয অদনদেয ে দফনা।তদফ ক্তিভাযা জাভাষাদতয তােষায 

ফোাদয েনান ি থেন দফ ফরুন?? তােষায গুরুত্নদতা আভযা ভুরভানযা ফুক্তঝ বার 

তাইনা?তাই তাদদয ধা াঁচ ফরায ুদমাগ থনই। োবয থে টভা(ফাাংরাদদদ াদফে ভাবেিন 

এম্বাদডয) মখন ফদর জাভাষাত এেটট ভডাদযট ইরাবভে দর এফাং এযা থোনবাদফই 

আদভবযোন স্ফাদথ িয জনে ুভবে নষ,তখন আভাদদয ভত এই ‚থফব ফুঝা‛(অদনদেয োছ 

থথদে ুনা এেধযদনয গাবর) থরােদদয ফুঝদত অুবফধা ষনা এই াটটিবপদেট থোন 

তােষায অনুাযী দদরয দত াদযনা।উদবক্ষত ুযা’  ‚যাজনীবতেদদয জষ, 

তােষাীরদদয যাজষ‛ থেন এই ব্দ ফেফায েযরাভ তায অফেই মথামথ োযণ 

আদছ। বেবাদফ র তায উত্তয আবন/ াঠে বনদজই দযয থাি থথদে থদষ মাদফন 

আােবয। 

ফু টাইমার  ভািা তনসয় মন্তবয: 

তসেসিন অকপট লুভ্র: জাভাষাদতয ২৪ ঘন্টা ভষদানোযী দাবষত্নীর আদছন এফাং 

থটা অদনে ফ াংখোষ। এেবদন এে ফ বাইদষয াদথ এ বনদষ আদরাচনা ক্তের। এই 

াংখোটা থমভন এদেফাদয েভ ষা বাদরা নষ থতভবন অবত থফী ষা উত্তভ নষ। 

োযন থমদতু ভানুল বুদরয উদধ ি না থদতু এই বুর েযায ম্ভাফনা থথদেই মাষ।  

থজনে বনষবভত অবডটটাং দ্ধবতটা েদঠাযবাদফ থভইদন্টইন েযাটা এেটট উাষ বেনু্ত 

এটাই ফ নষ। এদত ষদতা আবথ িে দুনীবতদে েবভদষ আনা মাষ বেনু্ত বন্দাফাদদয বুদতয 

ভত ফদ থাো থই দাষীত্নীরদদয জাষগাষ থভধাফী  মুদগামূগী দাবষত্নীর আায থ 

ফন্ধ দষ মাষ।  

আবভ এখনোয থোন দাষীত্নীরদে বন্দাফাদদয বুত ফরবছ না। বেনু্ত বদন বদন এযেভ 

ফায ম্ভাফনা বে থফদই মাদে না ? জাভাষাত থম রদক্ষে োজ ুরু েদযদছ থ রদক্ষে 

থছুদত অদনে ফাধা বফবত্ত আদফ। তাই মত তাাতাব ম্ভফ থই ভোগুদরা ঘটায 

থ ফন্ধ েযায োজ বনষবভত চরদত থােদত দফ। এবাদফই ষত ইবতাদয োদরা অধোষ 

গুবরয ুনযাফবৃত্ত থঠোন মাদফ। 

ইন্টাযনার বরটটক্স থম থোন াংগঠদনয জনে এেটট অবত গুরুত্নুন ি বফলষ। থম থোন 

প্রবতষ্ঠান বফদল েদয থম ের প্রবতষ্ঠাদনয াদথ আবথ িে বফদলাষাবদ জবত থাদে থ 

দফয জনে এই ইন্টাযনার বরটটদক্সয ফোদয এেটট বনবদিি বরব থাো দযোয। তা না 

দর ভারানা ভউদুদী থমবাদফ এয স্ফীোয দষবছদরন আজদেয ভারানা নীজাভী এেই 

বযবস্থবতদত যদত ফাধে। ুধু তাই নষ, ববফদযয অবেন্তবযন থম ভোটা বযদন্টবর দষদছ 
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তাদত ষত অদনদেই ভদন েদযন থম ভারানা বনজাভী এই ইন্টাযনার বরটটদক্সয স্ফীোয 

ইবতভদধেই দষদছন। 

 

গেসকর জবাব; 

২০০৭ াদর ফাাংরাদদ জাভাষাত বনদষ রন্ডদন এেটা ইনদটনবব োবডয এেটট পাইক্তন্ডাং 

বছর আনায ফরা এই বফলষটট এফাং ফরা দষবছর এটা অনেতভ চোদরে বদদফ। পুর 

টাইভ োদজয পরাপর এফাং তা মবদ ষ াংঠদনয বাতাষ তাদর ভানুদলয স্ফাধীন বচন্তাদে 

অফেই প্রবাবফত েদয, অদনে ভষ অবপ্রষ তে েথা ফরা মাষনা। 

ভারানা ভদুদীয জীফন থথদে থনষা এেটট ঘটনা ফবর; 

এই ববযদজয ুরুয বদদে থদদখদছন ভারনা ভদুদী ‚দারুর ইরাভ‛ নাদভ এেটট 

ফুক্তদ্ধফবৃত্তে আদন্দারন ুরু েদযবছদরন বেনু্ত এটা মখন অাংেুদযই থল দষ থগর তখন 

ভারানা ভদুদী রাদাদয চদর মান এফাং থখাদন এেটট েদরদজ থরেচাযায বদদফ 

জদষন েদযন বেনু্ত বতবন থোন যেভ থফতন বনদতন না।পদর বতবন স্ফাধীনবাদফ 

ইরাভ,ইরাভী আদন্দারন,ভুবরভ ূনজিাগযণ ইতোবদ বনদষ ছাত্রদদয ভাদঝ ফিফে বদদত 

াযদতন। অল্প বেছু বদদনয ভদধে নায এই থরেচায জনবপ্রষ দষ উদঠ এফাং অনোনে 

ক্লাদয ছাত্রযা জদষন েযদত ুরু েদয।বেনু্ত ঐ এরাোষ োংদগ্র থনতৃফনৃ্দ ু 

ফাভবন্থযা এটা থজদন থপরায য এে ভষ েদরজ প্রাদনয উয প্রচন্ড চা ৃটি 

েদয। 

প্রান এে ভষ ভারানা ভদুদীদে থফতনবুি েযায থচিা েদযন বেনু্ত বতবন থফতন 

বনদত অাযগতা প্রো েদযন।এেটা ম িাদষ েদরজ প্রান নাদে থপ্রায বদদর উবন 

েদরদজয চােুযী থছদ চদর মান।ভারানা ভদুদী ফুঝদত থদযবছদরন নাদে থফতনবুি 

েযায উদেে বে????? 

থ জনে আভযা থদবখ জাভাষাদতয প্রথভ বদদেয থরােগুদরা বনদজদদয স্ফ স্ফ জীবফোয 

জনে োজ েযদতন এফাং াটি টাইভ ভষ তাযা াংগঠদনয জনে,দাষাতী োজ ইতোবদ 

েযদতন।দই জাভাষাতই এেটা ভষ তায থনতৃত্নদে ‚বাতায‛ আতাষ বনদষ আর? 

ভারানা ভদুদীয বনদজয ইনোভ থা ি বছর,তায প্রোনা থথদে অক্তজিত যষাবরটট 

বছর,উবন েখদনা াংগঠন থথদে বাতা বনদষ চরদতন ফদর আভায জানা নাই। 

আভযা আভাদদয থদদয ফাস্তফতাষ থদবখ,ববফয মাযা েদয তাযা ভরত াটি টাইভ ই েদয 

াুনায াাাব পদর খাদন বাতায প্রদষাজন ষনা,আয তাই ববফদযয ভত 

ডাইনাবভে থোন াংগঠন ফাাংরাদদদ স্ফাধীনতায দয ততবয ষবন।োেুরায েুর,েদরজ, 

বফশ্ববফদোরষ থথদে ফাাংরাদদদ ইরাভী আদন্দারদনয আষাজ থতারাষ ববফয অননে 

এফাং আল্লায এে অদল যভত। বেনু্ত আভাদদয ভুরুক্তব্বযা াংগঠন েদযন পুরটাইভ?!! 

এয ষত প্রদষাজন আদছ বেনু্ত ২০০৭ াদরয ঐ োবডয বযেদভদন্ডন বছর জাভাষাত 

থথদে পুরটাইভ থরাে েভাদনা… 
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৮ম পব : জামায়াসি ইামীর Paradigm Shift 

 যারতরসনর বাবা তসেসিন : এই থাে এফাং এয আদগয থােটট এেটট আদ িফাদী 

দদরয অজানা অধোষ , আনায ভাধেদভই প্রথভফাদযয ভত জানদত াযরাভ ! এধযদণয 

এেটট দদরয াদথ জবত থাদে াজাদযা েভীয আদফগ , থেউই বূদরয উদধ ি নষ এ েথা 

ভুদখ ফরদর ভন ভানদত যাজী থাদেনা চুর বযভাণ বফচুেবত , তাই এ আদরাচনা তাদদয 

জনে প্রাষ ফজ্রাদতয াবভর থ েথা বনদজদে বদদষই ফুঝদত াযবছ।এেটট ফোায 

বনক্তিত ষা দযোয। আনায না ফরা ইবতাদয এেটট ফ থা ি র াইদষদ বারী 

নায-এয ফইটট। আা েবয এটট এেটট বনদভ িা এফাং ক্ষাতীন থা ি। থমদতু ফইটট 

আনায াংগ্রদ আদছ , তাই ভদন েযবছ , আবন এ বফলদষ বনক্তিত দষই উ্ান 

েযদছন! 

গেসকর জবাব; আবন জানদত থচদষদছন থবরী থযজা নায ম্পদেি; 

থরখে ফাাংরাদদ/াবেস্তান থোথা জাভাষাদতয দক্ষয না, না থ বফদক্ষয।প্রতেক্ষ 

বাদফ জাভাষাত তায থোন stake থনই ফরা চদর তদফ ো দযাক্ষ বেছু stake থােদত াদয 

থমভন আদভবযো  ািাতে গদফলেগন ফাাংরাদদদয বফববন্ন বফলষ বনদষ োবড েদযন। 

থরখে Massachusetts Institute of Technology(MIT) থথদে বরটটোর াইদন্ফ বএইবড 

েদযন থমখাদন তায বথব বছর জাভাষাদত ইরাভীয উয।দয থ জাভাষাদতয উয 

বতবন ফই থরদখ।ইরাবভে ূনজিাগযদন ভারানা ভদুদীয অফদান বনদষ তায এেটা 

ফই আদছ।ব এই বড েযদত বগদষ থ অদনে জাভাষাদতয উধ িতন েভ িেতিায াদথ েথা 

ফদরদছন তাদদয ইন্টাযববউ বনদষদছন থমটা আবভ আদগই ফদরবছ প্রাষ ৪৫ জন জাভাষাত 

াংবেি থরাদেয ইন্টাযববউ তায ফইদষ াষা মাষ। 

ভারানা আভীন আান ইরাী, ভা াান নদবী, ডা ইযায আদভদ, বভষা 

তুপাদষর, োক্তজ থাাইন আদভদ  অদনে ববনষয বরডায মাযা ভদষয াক্ষী 

বছদরন। থই বদদফ তায ফইদষয থচদষ গ্রনদমাগে ফই জাভাষাত বনদষ থেউ বরদখদছ 

আভায জানা থনই। জাভাষাত বনদষ ািাদতে থেউ বরদখদছ অথচ থবরী থযজা নাদযয 

ফইদষয থযপাদযন্ফ থনষ নাই আভায জানা নাই। 

আয এই ফই থথদে থযপাদযন্ফ থনষায আদগ অফেই বচন্তা বাফনা েদযই বনদষদছ।ঢাো 

বাব িটটয আভাদদয াদফে দে  দ টটচায বমবন জাভাষাত  েম্পাদযটটব 

ভুবদভদন্টয এক্সাটি ফরা মাষ, তায াদথ োবড াদেিদর ফায ুদমাগ দষদছ 

আভায,জাভাষাত বনদষ আভাদদয োবড াদেিদর প্রচুয আদরাচনা েযায ুদমাগ দষদছ 

আভায….ফ বভবরদষ আবভ ফরদত াবয বনযদক্ষ থাোয থচিা আভায বনদজয ফভষই 

োযন এই থরখাষ আভায থোন hidden agenda নাই, ফায োদছ বযষ্কায মাযা ুরু 

থথদে দছন, থেন ুরু েদযবছ, বে অজিন েযদত চাক্তে ফ বযষ্কায। ঐ ফই ছাা 

আয েদষেটা ফই থথদে তথে বনদষদছ মা যফবতিদত  bibliography থত থদফ 

ইনাআল্লা। 

 আবূামীা তসেসিন : ষারী থযজা নাদযয ফইটা IIUM থাোয ভষ দবছরাভ। 

টা থমদতু ভূরত তা াঁয MIT ব-এইচ,বড, বডাদটিন তাই খাদন তথােবথত ক্তিভা 
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অদেটটববটটয প্রদচিা অদনে থফী। আয ঐ অদেবটববটট থদখাদনায জনে অদনে ভষ 

বযষ্কায দতেয াদথ আদাল েযা রাদগ। বযষ্কায তে অদনে ভষ ক্তিদভয 

এোদডবভে অদেেটটববয ভান উত্তীণ ি ষনা।  

গেসকর জবাব; টঠে ফদরদছন, খুফই বার দষন্ট ধদযদছন। নায এেটা বনবদিি রদক্ষেই 

ঐ ফই বরদখদছন এফাং ফই প্রো ষায য াবেস্তান জাভাষাত বেছু বেছু তদথেয 

ফোাদয আবত্ত জাবনদষদছ।দয থ ফইদষয বযজদষন্ডায বদদষ ফদরদছ , বেছু ক্তজবন থ 

বনদজ ইন্টাযবপ্রট েদযদছ আদরাচনায জনে।তাই আবভ থচিা েদযবছ তায ভতাভত গুদরা 

উদক্ষা েযায জনে এফাং ুধু থযপাদযন্ফগুদরা থনষায জনে। তাযয আবভ ফ বেছু 

১০০% তে এটা বনদজ ভদন েবযনা।এয ববতদয ৬০ -৭০%  মবদ তে ষ তাদর 

ফরফ দোট ইজ বউজ। ভো দে ,আভযা বনদজযা আভাদদয থোন ঘটনায টঠে 

ক্তজবনটা প্রো েবযনা ফা েযদত চাইনা ,পদর মখন আবন থোন গদফলনা েযদত মান 

তখন আনাদে াবব্লের থডাদভইদন থম ভস্ত তথে যদষদছ তায থথদেই তথে বনদত দফ। 

থমভন ধরুন,২০১০ াদরয দে দম্মরদনয য ের ঘটনা প্রো থদষদছ োদরয 

েে, ভোর,ফাাংরাদদ প্রবতবদন,আভাদদয ভষ টাইদয ক্তত্রোষ আভযা 

স্ফাবাবফেবাদফ ভদন েবয এগুদরা ফাভ/থেুরায ধাযায াংফাদ ত্র।ঐ ভস্ত ক্তত্রোষ মবদ 

তে থোন বেছু আদ আভযা তা থভদন বনদত নাযাজ োযন তা আভাদদয আদদ িয 

বফযীত।বেনু্ত আদরই বে ঘদটদছ তা বে আভযা জাবননা? 

থভাফাইর,থপইফুে,ইদভইর,ইন্টাযদনদট মাযা এদেফাদয ঘটনায দথ প্রতেক্ষ জবত তাদদয 

ভাধেদভই তথে pass দষ মাদে োযন থদবফদদদ ফাযই ফনু্ধ, দাবষত্নীর,াাংগঠবনে 

বাইযা আদছন ফাই থভাটাভুটট ঘটনা জাদনন।এই থটেদনারক্তজয মুদগ আভাদদয 

থনতাগন রুদোচুবয েযায থচিা েযদছন পদর বে দফ… 

আজ থথদে ১০ ফছয দয মখন থেউ ফই বরখদফ,জাভাষাদতয যাজনীবতয উয 

বথব,বএইচবড েযদফ তখন তাদে ঐ োদরয েে,ভোদর প্রোবত থরখাই থযপাদযন্ফ 

বদদফ বনদত দফ োযন তখন আভাদদয দাবষত্নীরগন আনুগদতেয েথা 

ফদর,থগানীষতায েথা ফদর ভুখ খুরদফন না বেনু্ত তাদতদতা ভানুদলয বচন্তা,গদফলনা থথদভ 

থােদফ না ।এবাদফই অদনে ফই থরখা দষদছ এফাং আভাদদযদে আদরাচনায াদথ ি ঐ 

ভস্ত ফই থথদেই থযপাদযন্ফ বনদত ষ।উাষ বে না বনদষ? বনদজদদয থেউ বরখদফন 

না,থরখায জনে থরখে ততবয েযদফন না তাদর থেুরাযদদয থরখাই ভদনয অজাদন্ত 

আভাদদয বদরফাদ অন্তবূিি দষ মাদে, আয এটা চরদতই থােদফ োযন ভানুদলয 

বচন্তাদে এেটা বনবদিি বযদয,৮-১০ ফইদষয ববরফাদ ীভাফদ্ধ যাখা মাষনা।আয 

এখনদতা ব্লগ ফায জনেই উনু্পি ‚ফ ভদতয বভরন থভরা‛।ফ ভত মখন এে জাষগাষ 

বভরদফ তখন আাভায বনদজয াদষয বনদচ ভাটট না থােদর ফাবতর অফেই অফেই জবষ 

দফ, no doubt . আজদে আভাদদয থরােগুদরায থক্ষদত্র এই ধযদনয ইদন্টদরেুষার 

তদনেতাই থদখদত াক্তে। 

আবূামীা তসেসিন : এেটা আদন্দারন তায বনদজয প্রবতটষ্ঠত বদেদভয াদথ 

আদাল েদয থপরদর তায স্ফাবাবফে অক্তস্তত্ন স্ফাবাবফেবাদফই ুভবেয ভুদখ দ। ুযাদে 
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বদ্ধান্তদে উদক্ষা েযায বযণাভ েখদনাই বার ষনা। আল্লা আভাদদয অগ্রজদদয 

ক্ষভা েরুন! 

গেসকর জবাব; টঠে ফদরদছন,এটা জাভাষাদতয ইবতাদ অদনে ফাযই ঘদটদছ পদর 

ভাযাত্নে পরাপর থবাগ েযদত দষদছ।ভারানা ভদুদী’য েথা ফাদ বদরাভ োযন ঐ 

ভদষ তায োউন্টায েযায ভত ভাভবষে থোন দা িবনে ুযাদত বছদরন না,আদরভ 

বছদরন থমভন ভা ইরাব বেনু্ত উবন দা িবনেনা, ভা ভদুদীয ভত বচন্তাীর থরখে 

বছদরন না। বেনু্ত ফতিভাদন এেে প্রবাফ বফস্তাযোযী থোন আদরভ ফা বচন্তাীর থরাে বে 

ুযাদত আদছ? মায জনে ‚Think tank‛ মাযা োোদযয ফাবদযয থরাে,এোদডবভেবর 

Capable , তাদদয বচন্তা গদফলনায পরাপর বনদষই ুযা ফবধ িত আদরাচনা েদয ীদ্ধান্ত 

বনদর অদনে বার পরাপর ষতফা আা েযা থমত।এটাই থদবখ ািাতে যাজনীবতয 

বদেভ,ফদৃটদন ুধু থরফায াটটিযই প্রাষ ৫০ টটয ভত ‚Think tank‛ যদষদছ ফদর ুদনবছ 

মাযা ভুর াটটিয েবভটটদে এডবাই েদয োযন াটটি মাযা চারান তাযা বরটটবষান 

তাদদয বচন্তা েযায ভষ থোথাষ? পদর ঐ ভস্ত থদ এতটা থেফর।আয আভাদদয 

অফস্থা বে? ‚Think tank‛ ? ফু দুদযয ফসু্ত?দুই এেজন থচিা েদযদছন,থগুদরা ফন্ধ েযায 

জনে থপ্রায আদ উধ িতন থনতৃফনৃ্দ থথদে।উচ্চ ম িাদষয এে থনতা থতা যাাবযই ফদরন 

‛ আবভ ফুক্তদ্ধজীবফ ছন্দ েবযনা‛…বচন্তা েযদত থগদর অনাদে রুেন ইদত 

দফ……?ফাইদে গক্তন্ডয ববতদয ফবন্ধ েযদত দফ থেন? 

আবূ ামীার ংসযাদ্ধজি মন্তবয : আবভ বেনু্ত আনায াদথ বিভত থালণ েবযবন। 

ফযাং জাভা ’আত বনদজই বনদজয গা বদেদভয [ুযা] বফরুদ্ধাচযণ েদযদছ , থটা ফরদত 

থচদষবছ। াদথ আদযেটা ভো থমটা দষদছ তা র জাভা ’আদতয বনদজয গা েুেুদনয 

[Cocoon] ববতদয বনদজদে আফদ্ধ েদয থপরা , আয ফাইদযয থোন বেছুদেই দজ গ্রন 

েযদত না াযা। গবতীরতায বযফদতি পরশু্রবতদত স্থবফযতা থনদভ আদ আদন্দারদন। 

আয এ োযদণ ইদন্টদরেচুষার ফেক্তিফগ ি মাযা াংগঠদনয থবতদযয নন তাদদযদে বার 

ভূরোষন েযা ষনা। আদন্দারদন অদনে ভষ ‚Group Cohesiveness‛ ততযী েযদত থমদষ 

বুর দদক্ষ থনষা ষ। আয পরাপর দা াঁাষ ‚Group think‛, মা থম থোন আদন্দারদনয 

জনে ক্ষবতেয। ষদতা থ ভদষ এযেভ ঘটনা ঘদটবছর। তদফ ম্ভফত এই ‘group 

think’ প্রফণতা এখন এেটু থফী। 

ফ ি ৯:ঐবতাবে ভাবছদগাট,জাভাষাদতয ফদচদষ ফ দুঘ িটনা 

অেট ুভ্র  বরদখদছন : এই ম িন্ত দ ভারানা ভাদুদীয তখনোয এভন এদপ্রাদচয 

বেছু োযন আাঁচ েযদত থচিা েযরাভ তাদত মা ভাথাষ এর থটা এযেভ। 

১. তখন বতবন তায স্ফাধীন বচন্তায জনে ম িান্ভ স্ফাধীনতা ান বন 

২.তাদে প্রবাবফত েযা ক্তের প্রবত ভুুদত ি 

৩.আদরভ াভাদজয াযস্ধবযে আস্থায াফ িজনীন ঠুনদোতা 

৪. বতবন থোন বেছু থে েদঠায াদত দভন েযদত চাইবছদরন বেনু্ত তায ভুদষ রক্ষে ফসু্ত 

http://sonarbangladesh.com/blog/shamim/
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অাদত্র বগদষ দবছর 

৫. বনজ াদত গা িঠদনয এদন অফস্থাষ বতবন প্রথভত অবতত অফদাদনয েথাষ স্ফযদন 

নিারক্তজষাষ বুদগদছন দয তা আদফদগ রু বনদষদছ এফাং এয পরাপটা এদদছ ইদগায 

বদঠ বয েদয। 

৬. থজদর থাোয োযদন বতবন ভুরায অয বঠ থথদে মু্পন ি অজ্ঞ বছদরন। 

৭. ভারানায প্রখয বফদেলন ক্তিয প্রদষাগ এখাদন বতবন েযদত থোন না থোন োযদন 

ক্ষভ নবন 

োভরুর আরভ  বরদখদছন : ইবতাদয অদনেগুদরা অধোষ াংগঠন ইো েদযই থগান 

যাখায থচিা েদয। আজ থেন জাবন ভদন দে ব্লগাইদট না দষ এই আদরাচনাটা এেটা 

বক্ষা তফঠদে দর অদনে বার দতা 

 এম এন াান এয জফাফ : ইতিাসর অসনকগুসা অধ্যায় ংগঠন ইো কসরই 

গগাপন রাোর গিিা কসর  

অবত তে এেটট েথা ফদরদছন, থেন েদয ? থেউ থেউ ভদন েদযন ফ জানদর বে থেউ 

আয ইরাভী আদন্দারন েযদফ? আভায ভদত,মায ববতদয ইরাভ বারবাদফ থদছদছ তায 

ববতদয ইরাভী আদন্দারন থছদফ,আজ না ষ োর।তাই ফদর আাংো েদয টঠে 

ক্তজবনটা আভাদদয বনদজদদয থরােদদযদে জানদত বদফনা?পদর বে 

দষদছ,আভাদদযদে বফতবেিত ঘটনায তেতা জানদত ষ আভাদদয বফক্ষ ক্তিয োছ 

থথদে।আভাদদয থনতৃত্ন ভদন েদযন এটা এে ভষ টঠে দষ মাদফ।বেনু্ত এই Avoiding 

ভানবেতা াংগঠদনয জনে দীঘ িস্থাষী ভো ফদষ বনদষ আদ।আজ থদদয বযবস্থদত 

এটা থভাটাভুটট ফাই উরবব্দ েযদছ। ৭১ ইুে বনদষ াংগঠদনয েতিা ফোক্তিদতয োছ 

থথদে আজ ম িন্ত বযষ্কায থোন ফিফে বে আভযা থদষবছ? প্রশ্ন েযদর A,B,C….. বদদষ 

ুরু ষ then X,Y,Z. ভাঝখাদন ফ বেছু থঘারাদট…এই ুনে স্থান ূযন েযদত আভাদদয 

ভক্তস্তষ্ক াদাটি থনষ ফাভ-যাভ-থেুরাযদদয থরখা থথদে। আল্লা মবদ আভাদদযদে এই 

ক্রাইবদ এেটু ফুঝ থদন,তাদর েতিা ফোক্তিগন ভৃতুেয আদগ দর বেছু েথা ফদর-বরদখ 

মাদফন।অনেথাষ এটা াংগঠদনয দীঘ িস্থাবষ ক্ষবতই ফদষ আনদফ ফদর আভায ভদন ষ। 

‚মাতিসগাসট জামায়াসির তনব ািসন যায়ার তবপসক্ষ াি িুসন ১৮ জন, িারাই 

ষ্টঠক তিসন‛ফিদফেয দক্ষ  বফদক্ষ ভত; 

থদরষায আর ইরাভ  বরদখদছন: আবভ এই ভদতয াদথ এেভত না। োযন মবদ 

জাভাষাত তখন েট্টয ন্থা ফা স্ত্র বফপ্লদফয থ অনুযন েযদতা , তাদর আজ 

 বফশ্বজদু থম জাভাষাদতয থনটষােি আদছ তায ুদযাটাই থটদযাবযজদভয আতাষ 

দতা। আজ  আরোদষদায বফদযাদদ্ধ মুদ্ধ না দষ জাভাষাদতয বফদযাদদ্ধ দতা। তাই 

জাভষাদতয এই অবাং যাজননবতে ন্থাদে স্ফাগত জানাই।  আল্লা মা েদযন ভাংগদরয 

জনেই েদযন। তদফ ঐ থম জাভাষাদতয ফুেরুক্রাটটে বদেভটা আদরই বাদরা রাদগনা 

এম এন াান এয জফাফ : মাযা বনফ িাচন বফদযাধী বছদরন তাদদয ফিফে অধোে থগারাভ 

আমদভয ফই থথদে ফরবছ; ‚জাভাষাদতয বনেট বনফ িাচদন প্রাথী েযায থমাগে থরাদেয 

http://sonarbangladesh.com/blog/kamrul_alam/
http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/
http://sonarbangladesh.com/blog/delwar/
http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/
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অবাফ।জাভাষাদতয জনক্তিদে আদব িে  তনবতে বদে বদদষ আয উন্নতভাদনয গদ 

তুরফায য বনফ িাচদন অাং থনষা উবচত।তাই আগাভী বনফ িাচন জাভাষাদতয ফজিন েযাই 

প্রদষাজন।জাভাষাদতয থরােদদয বনফ িাচন েযায উদেদে গদ তুরফায জনে আয ভষ 

দযোয‛( জীফদন মা থদখরাভ,২ষ খন্ড,ষৃ্ঠা ২১৪) 

মাযা দক্ষ বছদরন তাদদয ফিফে, জাভাষাত ৫১ াদর াোফ  ীভান্ত প্রদদদয বনফ িাচদন 

অাংগ্রন েদয যাজননবতে দর বদদফ বযবচত ফায য বনফ িাচন ফজিন েযদর 

যাজননবতে দর বদদফ গনে থােদফ না। (ঐ) 

দুই দক্ষয মুক্তি বফচায েযদর আভায োদছ প্রথভ ক্ষদেই অবধে মুক্তিমুি ফদর ভদন ষ 

োযন এেটট আদ িফাদী দদর বনফ িাচন,যাজনীবত েযা ছাা েযায ভত অদনে েভ িূচী 

আদছ…আয জাভাষাত থমদতু থরাে ততবযদেই ুরু থথদে প্রাধানে বদদষদছ তাদর থরাে 

ততবয ফোতীত বনফ িাচদন মাষা েতটুেু থমক্তিে  ীদ্ধান্ত দত াদয? ফ বেছুদত গনতে 

টঠে যাস্তা থদখাষনা,থগারাভ আমদভয ভদত ৯৮% রুেনদদয থবাদট বনফ িাচদন মাষায 

দক্ষ ীদ্ধান্ত দষদছ বেনু্ত যফবতিদত াবেস্তাদনয যাজননবতে ইবতা ম িাদরাচনা 

েযদর থদখা মাষ ঐ ভদষয রুেনদদয গনতাবেে ীদ্ধান্ত াংগঠদনয জনে দীঘ িস্থাষী 

েরোদনয বফযীদত বগদষদছ। তাদর ফাই বুর এই ধযদনয উাংাদয না বগদষ ফযাং ফরা 

মাষ,ঐ ভষ রুেনগন ভারানা ভদুদীদে াদাটি েযা প্রদষাজন ফদর ভদন 

েদযদছন,টাই েদযদছন.এটা টঠে থফটঠে থদখায দাবষত্ন ভারানা ভদুদীয থচদষ থে বার 

ফুঝদফ? 

এটাই দে থেডায াংগঠদনয বক্ষা…..দাবষত্নীর মা ফদরন,েদযন ফ টঠে এয ফাবদয 

িীবতষ থোন ভতাভত থােদত াদযনা, এযেভ ভানবেতা বনদষ বে আধুবনে বফদশ্ব 

যাজনীবত েযা মাদফ???? 

ভদষয েথা  বরদখদছন : ‚ইরাবভ আন্দরদনয ববফলেত েভ িুবচ ‛ ফইদত জনাফ ভদুবদ 

অদনে ুন্দয  বযেবল্পতবাদফ ুপর  েুপর ফণ িনা েদযবছদরন মা আনায থদষা 

উত্তযএয াদথ বভরদছ না। জাভাষাত ইরাবভয জনে এটট ভুরত ফ থোদনা োযন বছর 

না। ফযাং উদেদেয বফচাদয থোন দ্ধবত উত্তভ বছর তায আদরাদেই থবদন ীদ্ধান্ত 

দষবছর ফদরই ভদন েযবছ 

 মাযবযদনয ফাফা  বরদখদছন : তখনোয থপ্রক্ষাট ম্পদেি আদযা গবীযতয থফাঝায অবাফ 

থাোষ আাততঃ পোটগুদরাদে (মাচাই ফাছাই ছাাই ) জানবছ। বতনটা পোটয ভাথাষ 

ঘুযদছ তা থষায েযদত চাই… 

প্রথমিঃ, এেটা বফলষ খুফ বযষ্কায ষা দযোয তা দরা এখাদন মাযা থম বূবভোই 

ারন েদয থােুন না থেন , ভানফীষ দফূ িরতায েথাদে ভাথাষ থযদখ তাদদয থভাটটব বনদষ 

প্রশ্ন থতারা এভনবে দন্দ েযাদে অনুবচত ভদন েবয। মাযা ভারানা ভদদূীয 

বফদযাবধতা েদযবছদরন , মাযা দক্ষ বছদরন , এভনবে স্ফষাং ভারানা ভদদূীদে থোন 

ধযদণয ইর থভাটটদব থভাটটদবদটড বছদরন ফদর আবভ থভদন বনদত যাজী নই। ইরাভী 

আদন্দারন, েখনই দুবনষায জনে রাবজনে ফেফা বছরনা , তখনদতা নষই ! তাই, 

http://sonarbangladesh.com/blog/ahsanul_bd/
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আদন্দারদনয েরোণদে দফ িাচ্চ গুরুত্ন বদদষদছন ফাই , ইজবতাদ ফা থফাঝায বুর ফা 

দযূদৃটিয ীভাফদ্ধতায থফবনবপট অপ ডাউট ফাইদে থদষাটাই দফ ইনাদপয দাফী! 

তিিীয়িঃ এেটট মথাথ ি ইরাভী আদন্দারদনয টঠে ভদডর বে ষা উবচৎ এ বফলষটটয 

ুদযাুবয ফুক্তদ্ধফবৃত্তে রূদযখা তখন ততযী ষবন..। 

এফাং এখদনা ততযী দষদছ বেনা দন্দ। ভুদখ ফরা জ থম এ ভদডর থচেত ফছয 

আদগই নফী থদবখদষ বগদষদছন। বেনু্ত ফতিভান াভাক্তজে জটটরতায থপ্রক্ষাদট এয 

ফাস্তফাষদনয দুরু গুরুবায এফাং মথাথ িতা বনণ িষ েযায ভত ফোচী ভুজাক্তেদ যাস্তায ফা াঁদে 

ফা াঁদে াষা মাষনা। ভারানা ভদদূী তায ইজবতাদদয দযূদৃটি ফদর থম রূদযখা 

বফবনভ িাণ েযবছদরন তাদত প্রচবরত যাজননবতেতায াদথ ম্পেিীনতা নফীয ুন্নদতয 

থখরাপ এফাং ুইাইডার ফদর ভদন েদযবছদরন। আবভ এখন এভদতয াদথ এেভত। 

তদফ বাযাভে ফজাষ যাখায েটঠন োদজ আভযা থম থপর েদযবছ, তা থটয াই… 

িৃিীয়িঃ এ থরখাষ নঈভ বেীবেয বূবভোটট এফাং থ বূবভোয উ্ানা ূনবফ িদফচনা 

েযায ভত ফদর ভদন েবয। বেভদতয নাদভ এে ধযদণয তিত আচযণোযী ভুনাবপদেয 

ভত তায উ্ান , আভায ভদত তায প্রবত জরুভ। বফলষটট থরখে বযদেজ েযায েথা 

ূনবফ িদফচনা েদয থদখদফন ফদর আা েবয! 

এম এন াান এয জফাফ : মাানা মেেূীর তবসরাতধ্িা কসরতিসন, যারা পসক্ষ 

তিসন, এমনতক স্বয়ং মাানা মেেূীসক গকান ধ্রসর্র ই গমাষ্টটসভ 

গমাষ্টটসভসটড তিসন বস আতম গমসন তনসি রাজী নই। আবভ আনায াদথ 

এেভত, বেনু্ত ভো থোথাষ দষদছ এটা থদখদত আভাদদযদে এেটু থছদন বপদয থমদত 

দফ। খুফ বার েদয আফায জামায়াি গঠসনর গগাশার কথা দ থদখুন এয আদরাদে 

এে দে দযয অফস্থা ম িাদরাচনা েযায থচিা েযদত দফ আভাদদয। ভারানা ভদুদী 

ঐ ভদষ এেটট ূণ িাি ভাজ বফপ্লদফয থম থযাডভো বদদষদছন থই বতবনই ১৯৪৭ াদরয 

থদবাদগয য বনদজয অফস্থান থথদে দ এদদছন। থেন? োযণ মতটুেু আবভ 

দবছ,থজদনবছ,ভারানা ভদুদী আদরই বফশ্বা েযদতন থম ৪৭ ফ বযফতিন েদয 

বদদষদছ,থদ বাগ দষদছ ইরাদভয নাদভ, তাই এখনই যীষা োদষভ েযদত দফ….এই 

াযদন বে টঠে বছর আদদ? থমই বতবন ভুবরভ রীদগ জদষন েযদরন না োযন তা 

নোনাবরজদভয ভাধেদভ স্ফাধীন েযদত চাদে এফাং থেুরায-নোনাবরজভদে বতবন েুপয 

আখো বদদষদছন,থই েুপদযয াত ধদযই থতা থদবাগ র,তাদর বতবন বে েদয আা 

েযদরন ভুবরভ রীদগয থনতাগন থদদ ইরাভ োদষভ েযদফন আয জনগন তায জনে 

প্রসু্তত?! 

This is the most important point we have to consider…we have to understand the 

perception (থদ বাগ দষদছ ইরাদভয নাদভ) of Maulana Mawdudi, whether that 

new perception was contextually right or wrong? ভারানা ভদুদী ঐ বচন্তাদে 

বডদপন্ড েযায জনে মা প্রদষাজন তাই েদযদছন,জাভাষাতদে থই বদদে ধাবফত েদযদছন 

বেনু্ত ডটয ইযায আদভদ  অনেযা ১৯৫১ াদরয প্রথভ বনফ িাচদনয পরাপর থদদখই 

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/
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ফুদঝবছদরন থদ আদর ইরাদভয আদরাদে বাগ দষদছ টঠেই বেনু্ত ইরাভী ভাজ 

বফপ্লদফয জনে ততবয ষবন।মবদ তাই ত তাদর ৪৮াদর বালা আদন্দারন ুরু ষ 

থেভদন,বফববন্ন প্রদদদ জাবতগত ভোগুদরা ুরু থথদেই দানা ফাধদত ুরু েদযবছর তায 

োযন বে?????  মাই উে এই াযদন থম টঠে বছরনা এটাই ভারানা ভদুদী থল 

ফষদ এদ উরবি েদযদছন… 

এ গোয় নঈম তেীতকর ভূতমকাষ্টট এবং গ ভূতমকার উপ্াপনা পূনতব সবিনা 

করার মি বস মসন কতর। নঈভ বক্তেবেয ‚চবযত্র গঠদনয থভবরে উাদান‛ বদদষই 

থভাটাভুটট ফায াাংগঠবনে রাইপ ুরু ষ। ফইদষয াদথ ভো থনই োযন ফইদষয 

েদন্টন্ট াফ িজনীন।তাই নায ফোাদয থোন তাা ফেি েযায থোন োযন থদবখনা। 

এেজন ভানুদলয বনষদতয ফোাদয আভযা এত ফছয য থোন ীদ্ধাদন্ত আদত াযফ 

ফদর ভদন ষনা। 

মামাফয বরদখদছন : …থগারাভ থভাাম্মদ ুধু ভারানা ভদুদীয আনুগতে েদয থগদছন। - 

এটা আনুগতে নাবে অন্ধ -আনুগতে তা বনদষ প্রশ্ন েযায আদছ। এবথক্স ’য াদথ 

েদম্প্রাভাইজ েদয েীবাদফ আনুগতে ষ ?? তাদর ইরাদভ থনতায আনুগতে আয 

বটরাদযয প্রবত নাৎীদদয আনুগদতেয ভদধে াথ িেে থোথাষ ? াথ িেে থতা ষায েথা 

বছদরা থখাদনই থমখাদন এেজন াধাযণ েভী থম থনতায থজদর মাষায দথ যাস্তাষ ুদষ 

থমদত াদয থমদনা গাী তায উয বদদষ চদর মাষ তফু থমদনা থনতাদে বনদত না াদয ; 

আফায থই এেই থনতাদে ফায াভদন থম থোদনা বফলদষ যাবয জফাফদীব চাইদত 

াদয। থমখাদন উভয (যাঃ) এয ভত যাষ্ট্র প্রধানদে এে াধাযণ ভবরা ফায াভদন 

দা াঁবদষ আাংগুর তুদর ক্তক্রটটাইজ েযদত াদয , উভয (যাঃ) থই াধাযণ ভবরায এে 

েথাষ বনদজয অফস্থান বযফতিন েদয থনন ; থখাদন ভারানা ইরাী , ডটয ইযাদযয 

ভত ভানুলদদযদে এবথক্স ’ প্রদশ্ন আদাল েযায জনে ু েযা ষ - াষ! এইখাদনই 

াথ িেে, এখাদনই থখাদ ইরাদভয ভূর স্ধীবযদটয াদথ েদম্প্রাভাইজ…. 

ফ ি ১০:জাভাষাদতয োযফারা 

 

মামাফয বরদখদছন : ১৯৪১ াদর থম ৭৫ জনদে বনদষ জাভাষাত োদষভ দষবছর তাদদয 

থথদে ১৯৪২ াদর ভারানা ভনজযু থনাভানী  ভারানা াান আরী নদবীয  

েদষেজন এফাং ১৯৫৭ াদর ফােী ৫৬ জন থফবযদষ থগদরন।প্রবতষ্ঠাোরীন থভম্বাযদদয 

ভদধে ভারানা ভদুদী এফাং বভষা তুপাদষর ছাা আয খুফই েভ াংখেে থরাে যদষ 

থগদরন জাভাষাদত ইরাভীদত।এদদয জাষগা ূযণ েদযদছন থেুরায েদরজ এফাং 

বফশ্ববফদোরষ থথদে ববক্ষত দেফনৃ্দ মাযা ভারানা ভদুদীয ফই দ ইরাভী 

আদন্দারদনয াদথ মুি ন। তাযাই ন যফবতিদত ইরাবভ আদন্দারদনয থপ্রদ িে।  

 

ভস্ত েথায ভূর েথাটাই থমদনা এই েষটা রাইদন ফরা  ....জাভাষাদতয যাজননবতে  

আদদ িয োদছ এখাদনই ইরাদভয ভূর স্ধীবযটটা ভায থখদষদছ  -আভায ভদত।  

http://sonarbangladesh.com/blog/jajaborrr/
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থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে বরদখদছন  :জাভাষাদতয থরােজন াধাযনতঃ , থনতৃফনৃ্দ 

বফদলেদয বে বযভাদণ থম ‘অগ িানাদজানাবরে’ ষ থ বফলদষ াংবেি প্রদতেদেয 

প্রতেক্ষ অববজ্ঞতা যদষদছ। এভনবে বফশ্ববফদোরদষয বক্ষেদদয নাবে ভূর দাবষত্ন দরা 

থেদন্দ্রয বরব ফাস্তফাষন েযা !? বনষবভত তদবনে াংগ্রাভ দ াাংগঠবনে দৃটিবিী 

থজদন থনষা !?  

ো াঁ, বফশ্ববফদোরষ বক্ষে মাযা জাভাষাদতয াদথ াংবেি তা াঁযা থেদন্দ্র বরব ফাস্তফাষন 

েযদফ, দরীষ প্রোনা দফ। এটট বনতান্ত স্ফাবাবফে। থেন্দ্রীষ বরব ততযীদত 

বফশ্ববফদোরষ বক্ষেদদয থোন অফদান ফা অাংগ্রনদে তা াঁযা জরুযী ভদন েদযন না। 

ভোটা এখাদন। জাভাষাত থোন বথাংে -টোাংে বদেদভ বফশ্বা েদয না।   

অথচ, থোযআদন ফরা দষদছ এেদর জ্ঞান -গদফলণাষ ফোতৃ থােদফ মাযা  অনেদদযদে 

তেি েযদফ। ববন্ন -বচন্তা থে গরাটটদ তো েযায থের দরা , এ েথা ফরা, আনায 

ফিফে বরদখ দোন। াদেিদরয ফাবদযয োদযা াদথ থোন ধযদনয ক্র ফা ইন্টাদযোদন 

মাষা জাভাষাদতয নীবতবফরুদ্ধ। এ বফলদষ জাভাষাদতয াদথ তাফরীদগয দারুন বভর! 

াদীদ বযষ্কায েদয ফরা দষদছ, আদরভদদয ভম িাদা আদফদদয থচদষ অদনে থফী। 

অথচ, আদরভযা জাভাষাদত বনতান্তই অফদবরত।  

 

 

বযদাটি যাখা এেটট ইজদতাদী আভর বফলষ )মা এভনবে অন্তত আল্লায যাূর  (ঃ  ( 

াাফীদদয িাযােৃত নষ এফাং ভারানা ভদদূী তৎোরীন েবভউবনে আদন্দারন দত 

পুর -টাইভায বদেভ থম ফ বফলষ ইনেদ িাদযট েদযদছন তায অনেতভ  (অথচ থদবখ , 

টঠে ভদতা বযদাটি থরদখন না ফদর আদরভ -থশ্রনীয  বফশ্ববফদোরষ বক্ষেদদযদে তা াঁদদয 

অতুরনীষ থভধা  ৎচবযত্র দত্ন তুে -তাক্তেরে েযা ষ।   

 

জাভাষাদতয থরােদদয ইনদটদচে্চুষোর থপবদনোন তূরনাভূরেবাদফ ফরা মাষ অদনে 

েভ। এয অনেতভ প্রভান দরা এযা অববক্ষত থরােদদয ভদতা বফদযাধী ক্ষদে গাবর 

দোষ। অারীন গাবর না বদদর থম থোন অদাবন ভন্তফে এযা বনবদিধাষ েদয ফদ। ববন্ন 

ভতাফরম্বীয চবযত্র নদন এযা খুফ স্তাদ। থেউ ববন্ন ভত থালণ েযা ভাত্রই তা াঁয অতীদতয 

ের অফদান ভূরেীন দষ দা াঁাষ। আভীন আান ইরাী দত আফদুয যীভ ফায 

থক্ষদত্রই এটা ঘদটদছ। ববফদযয াম্প্রবতে গন্ডদগার এেই রাইদনয ঘটনা।  

 

এেটা বতেোদযয ইরাভী আদন্দারন বাদফ বফদল েদয ফতিভান এেবফাং তাব্দীদত 

জাভষাদত ইরাভী’য ধাযা ‘অরদযবড এক্সজদেড’ বে না  -এট বা বাফদত দফ। াংবেিদদয 

ববযষাবর বাফদত দফ, থাষোদায ইট ুড বফ টু এোফবর এেবন াযন অয থনভ, অয 

ইন ইজ অনবর টু আদাল্ড বদ আইবডরক্তজ .. 

আভাদ আব্দলু্লা বরদখদছন  :ভারানা াযা জীফন উম্মায জীফ থনয থম ভো 

ভাধাদনয জনে াংগ্রাভ েযদরন তা দে অন্ধ তােরীদ বযায েদয ইজবতাদদয 

দযজা উনু্পি েযা। বেনু্ত বাদগেয বনভ িভ বযা দে তায থ থদখাদনা আদন্দারদন 

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/
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আজ আনুগদতেয নাদভ থফীয বাগ থক্ষদত্রই মা দে তা অন্ধ তােরীদ ছাা আয বেছুই 

নষ 

অেট ুভ্র বরদখদছন  :প্রবতষ্ঠাোরীন ৭৬ জন আদরদভয প্রাষ ফাই জাভাষাত থথদে 

থফয দষ মাষা থভাদটই থপরনা নষ। এটা েখনই দত াদয না থম , ৭৬ জন আদরদভয 

অবধোাংই বফদথ বছদরন এফাং ফােী নগনে াংখেেযাই ুধু ৎ দথ বছদরন। থমটা ষা 

স্ফাবাবফে থটা র টঠে তায উদটাটা। মাই থাে আবভ আনায আদগয দফ িই 

ফদরবছরাভ থম ভারানা ভদুদী তায কু্ষযধায বচন্তায  বফদেলন ক্তিয স্ফাধীন ফেফায 

েযদত াদযন বন। এখন আদযেটু ফাবদষই ফরদফা বতবন বফন্দভুাত্র থটা েযদত াদযন 

বন। থটা এক্সটান িার োযদন থাে ফা ইন্টান িার োযদন থাে। থেউ তাদে প্রবাবফত েরুে 

ফা না েরুে, ফ থদল এটাই র ফাস্তফতা।  

থোটি াইয থই ঘটনায ুনাযাফবৃত্ত োদর োদর ফুত দষদছ, মাযাই থোন বযফতিদনয 

েথা ফদরদছন ফা এেটু ববন্নভত থালন েদযদছন তাযাই এই বযবনবত ফযন েদযদছন। এটা 

আদর ের াংগঠদনয থক্ষদত্রই েযা ষ। বফদরাীদদয থেউ থেউ বপদয এদর 

তাদদযদে ভুর থনতৃদত্ন বপবযদষ থনষা ষ না োযন াংবেিযা আাংো েদযন আফায 

ুদমাগ থদর এযা আয ফ যেদভয ািাভা ততযী েযদত াদয।  

ভাবছদগাদটয প্রবাদফয থক্ষদত্র থম েথাটট ফরদরন তা দ ভারানা আব্দযু যবদভয এেটট 

েথা আফায ভদন দ থগর। বতবন ফদরবছদরন জাভাষাদতয থেক্তন্দ্রষ ুযা ফা েভ িবযলদদয 

দেযা এভন ফেক্তিযাই দফন মাযা অন্তত ইজবতাদদয ক্ষভতা যাদখন। তায এ েথাটা 

আভায ভদন ষ থধাদ থটদেবন। বেনু্ত এেটু গবীয বাদফ বচন্তা েযদর থদখামাষ তায 

েথাটা েতইনা মুক্তিমুি বছর।  

যফবতিদত থেুরায ধাযাষ থমফ ববক্ষত যা জাভাষাদতয থনতৃদত্ন এদরন তাদদয ফোদয 

থোন দন্দ থালন েযদত চাই না। বেনু্ত এেটা েথা আবভ বনক্তিতবাদফ ফরদতই াবয থম 

নাযা ফোথ ি দষদছন। োযন বনদজযা থম আদন্দারদনয জনে ফ তোগ েদযদছন থই 

আদন্দারদন তাদদয বনদজদদয ন্তান ন্তবতদদযদে থবাদফ অগ্রয েযাদত াদযন বন 

থমবাদফ ইরাবভ ধাযাষ ববক্ষত থনতাযা থদযদছন। এটা থেউ অবস্ফোয েযদর আভাদে 

আভায াযাজীফদনয জরজোন্ত অববগেতাদে থস্রপ বভথো ফদর আখোবষত েযা দফ।  

তদফ আনায বনম্ন েথায াদথ বেছুদতই ুদযাুবয এেভত দত াযবছনা ফযাং আবভ 

বেছুটা এে ভত;  

 

"এই থাদিয ভাধেদভ থল েযবছ আদব িে আদন্দারন বদদফ জাভাষাত  অধেষন।োযন 

ভাবছদগাদটই ইরাভী আদন্দারন বদদফ আদব িে জাভাষাদতয বাগে বনধ িাযন দষ 

মাষ।যফবতি ইবতা দে যাজননবতে জাভাষাদতয ইবতা।" 

জাভাষাদতয আদব িে বাগে বনধ িাবযত দষ থগদছ এেথা ঠীে না, েথা র জাভাষাত থোন 

না থোন বাদফ টঠে োজটট টঠে বাদফ টঠে ভদষ টঠে উাদষ েযদত াদয বন। 

বেনু্ত তাই ফদর জাভাষাত তায আদ ি থথদে বফচুেত দষদছ থটা বে ফরা মাষ? আভায 

ভদন ষ না। জাভাষাত আজ অফবধ আদদ িয রাই েদয মাদে, আদদ িয েথা ফদর মাদে 

http://sonarbangladesh.com/blog/shamim/
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এফাং আদদ িয আদরাদে ভানুদলয বচন্তা -থচতনাদে  ততযীয োজ েদয মাদে। বেনু্ত অবত 

যাজননবতে াংবেিতা ষদতা আভাদদয োদছ এই অফস্থাদনয ববন্ন ফোক্ষা তুদর ধযদছ।  

প্রবতষ্ঠা রি থথদে জাভাষাত থম আদ ি বনদষ োজ ুরু েদযবছর থই আদদ িয উযই 

এখন োজ েযদছ। বেনু্ত চরায দথয বেছু ফ বুর থই োদজয ধযনটা ারদট 

বদদষদছ। আবন মবদ ভদন েদযন আদব িে জাভাষাদতয ভাবন্ভ ঐ ঘটনায যই দষদছ 

থটা আভায ভদত টঠে নষ, তদফ ো াঁ যাজনীবতদত আায োযদন থম আদাল গুদরা 

েযদত দষদছ থগুদরা ভুর আদদ িয আেীদাষ আঘাত থদনদছ বেনা তায আদরাচনা 

ষা জরুযী। থটা না েদয াভদন অগ্রয দর আভাদদয অদনে বেছু ম্পদেিই 

বধোন্থীনতাষ বুগদত দফ। ায েথা র জাভাষাত এখন আদদ িয াংগ্রাদভই আদছ তদফ 

থখাদন আদছ বেছু ভো আয থটা খুফ জরুযী বাদফ ভাধান ষা দযোয। 

আব্দরু াবরভ বরদখদছন  :আবভ পযক্তজষাদতয োযদন জাভাদতয াদথ জবত। বেনু্ত 

থেদনা জাবন ভদন ষ েথা এেটা গো আদছ। আবভ এন এ াান বাইদে বেছু প্রশ্ন 

েদযবছরাভ। োযন আবভ আভায ফেক্তি বচন্তায াদথ জাভাদতয আদন্দারদনয এেটা গো 

খুদজ াক্তে। আভায ভদন ষ জাভাষাদত ইরাভী াংগঠদনয বেছু থভবরে বফলদষ বচন্তা 

বাফনা েযা দযোয। যাজনীবতয াদথ ইরাভী আদন্দারন থে ষদতা আভযা বেছটা এে 

েদয থপদরবছ। াংগঠদনয স্ফাদথ ি আভযা ভাদঝ ভাদঝ অনোদষয াদথ আদাল েবয। বেছু 

ভষ আভযা গুদনয থচদষ াংখোদে প্রাধানে থদই। আভযা ভাদঝ ভাদঝ বুদর মাই থম 

আল্লায নু্তটি অজিন আভাদদয উদেে। আভায োদছ ভদন ষ আভযা ইরাবভ 

আদন্দারন থে জ েদয থপদরবছ। তাই ফাযফায এেটা প্রশ্ন ভদন ঘযাে খাষ জাভষাদত 

ইরাবভ মবদ ুদজাগ াষ তাদর বে টঠে )ূণ িাাংগ (ইরাভ োদষভ েযদত াযদফ ? 

জাভাষাদতয ুবাোাংখীদদয ফরদফা জাভা্ষাত আভাদদয জান্নাত বদদত াযদফ না। আভযা 

জাভাত েযদফা াংগঠন থে বারদফদ নষ আল্লাদে বারদফদ। জাভষাদতয নাদভ বেছু 

ফরদরই আভাদদয ফুদে ফোথা রাদগ বেনু্ত আভযা বে েখদনা থখষার েদযবছ আভযা 

ইরাদভয ূণ িাাংগ অনুযন েযবছ বেনা। থেউ বে ফুদে াত বদদষ আল্লাদে াক্তজয 

থজদন এেফায প্রশ্ন েযদফন বনদজদে? আভযা বে আদস্ত আদস্ত ভডাদযন ক্তে বেনা? 

আভাদদয ূফ িফতী ইরাভ এফাং যফতী ইরাদভয ভদধে থোন াথ িেে থােদফ বেনা? 

এেটা ফোায থখষার যাখা প্রদষাজন ভানুল বযদফ থথদেই তায বফশ্বা এফাং বচন্তায 

থখাযাে রাপ েদয। 

এভ এন াান বরদখদছন : বেনু্ত তাই ফদর জাভাষাত তায আদ ি থথদে বফচুেত দষদছ 

থটা বে ফরা মাষ? আভায ভদন ষ না। এেটু েি েদয ৬ নাম্বায ভতাভদতয থপ্রবক্ষদত 

আভায জফাফটা থদখুন বপ্লজ।  প্রবতষ্ঠা রি থথদে জাভাষাত থম আদ ি বনদষ োজ ুরু 

েদযবছর থই আদদ িয উযই এখন োজ েযদছ।  তাদর েি েদয আফায ৫ভ ফ িটা 

ুন, াদথ াদথ ৭ভ দফ ি ফনীত ১৯৫১ াদরয চায দপা ুন,এয য আবন ফদরন 

আনায ভতাভদতয াদথ এেভত বেনা।  

যাজনীবতদত আায োযদন থম আদাল গুদরা েযদত দষদছ থগুদরা ভুর আদদ িয 

আেীদাষ আঘাত থদনদছ বেনা তায আদরাচনা ষা জরুযী। অবত গুরুত্নূন ি এেটট 

দষন্ট!? আবভ যফবতি আদরাচনা গুদরাদত বেছুটা স্ধ ি েযায থচিা েযফ,বফস্তাবযত 

http://sonarbangladesh.com/blog/Nilima/
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আদরাচনা েযা আভায দক্ষ েিেয োযন এই বফলষটা থোযআন -াদীদয ক্লাবোর 

জ্ঞাদনয াদথ জবত থমখাদন আভায বফচযণ খুফই ীবভত।তদফ আবভ বেছু থট থষায 

েযায থচিা েযফ ইনাআল্লা। থল েযায আদগ..."আবন মবদ ভদন েদযন আদব িে 

জাভাষাদতয ভাবন্ভ ঐ ঘটনায যই দষদছ থটা আভায ভদত টঠে নষ" এই বফশ্বাটা 

মাদত আভায ভাদঝ প্রবতটষ্ঠত দষ মাষ থই থদাষাই েরুন তদফ এখদনা আনায েথায 

াদথ ুয বভবরদষ ফরদত চাই আভাদদয অদনে বেছু ম্পদেিই ীদ্ধান্তীনতাষ বুগদত 

দে.... 

অেট ুভ্র বরদখদছন : জাভাষাদতয ঐবতাবে ৪ দপা)6);  

১। াযদানার থমাগাদমাগ, থরেচায,থবভনায এফাং গনভাধেদভয টঠে ফেফাদযয ভাধেদভ 

ভানুদলয বচন্তায বযুদ্ধেযণ  ুনগ িঠন।  

২। প্রববক্ষত েযায রদক্ষে ভানুলদে াংগঠনবুি েযা  

৩। ভাদজয ূনগ িঠদনয রদক্ষে েভ ভুদরে অথফা বফনা ভুদরে াস্থে থফা থদষা, গ্রাদভ -গদে 

যাস্তাঘাট  বব্রদজয ততবয,ফষে বুদদয জনে েুর প্রবতষ্ঠা,গনভানুদলয জনে এরাোষ 

এরাোষ বফনাভুদরে াঠাগায ততবয এফাং গযীফ ভানুলদদযদে াামে েযন।  

৪ াাংবফধাবনে ধাযাষ ইরাদভয আদরাদে ফতিভাদন প্রবতটষ্ঠত যোয ফেফস্থায 

ূনগ িঠন,থমভন;যোদযয াদথ আদরাচনা,ের প্রোয গাভী বফলষ বনদষ প্রচাযণায 

ভাধেদভ বনফ িাচদন অাংগ্রন  থজাট গঠন  

 

আনায ন্ভভ ফ ি প্রোবত ফায য যই ঘটনা ক্রদভ ফেবযিায আব্দযু যাজ্জাে থে 

াভদন থদষবছরাভ। তাদে উদযয দপাগুদরা যাবয দ ুবনদষ জাভাষদতয অবতবযি 

যাজদনাইবতে থভরু েযদনয ফোদয প্রশ্ন েযায য বতবন বফলষটা থভাদট এবদষ মান বন 

ফযাং অফবররাষ বস্ফোয েদয বনদষ ফাস্তফ বেছু েথা ফদরবছদরন। আয আবভ এটা মু্পন ি 

এেভত থম জাভাষাত এই চায দপায বেছু বেছু বে দষন্ট থথদে যাবয ইউটান ি েদযদছ। 

এই থইভ েথাটা আবভ আদগ এেটট ভন্তদফে ফদরবছরাভ। এদত আভায িীভত থনই। 

আনায ৫ভ ফ িটা আফায রাভ। তাদত আভায ভদন ষ বন থম জাভাষাত তায 

আদ ি থথদে দয এদদছ বেনু্ত থমটা ঘদটদছ থটা র জাভাষাত থম আদ িদে প্রবতষ্ঠা 

েযদত চাষ এফাং থম আদদ ি বফশ্বা েদয থই আদদ িয াদথ তাদদয োদজয বেছু দ্ধবত 

বভরদছ না। তাযা অদনে থক্ষদত্র আদাল েদযদছ থটা অদনে দুঃখ জনে। বেনু্ত এটা 

ফাস্তফ থম জাভাষাদতয উধ িতন থনতাদদযদে বেছু বেছু আদাবলে বধোন্ত বনদত দষদছ 

ফন্দদুেয নদরয াভদন ফদ। আা েবয আভায ইবিত আবন আাঁচ েযদত াযদছন।  

আদগই ফদরবছ আনায াদথ আবভ এেভত বেনু্ত আদ ি থথদে দয আায ফোদযই ুধু 

িীভতটা। এদথদে আদযেটু াভদন ফাাদর ভদন ষ আনায াদথ আবভ আফায এেভত 

আয থটা র জাভাষাত থম আদ িদে প্রবতষ্ঠা েযদত চাষ থ আদ ি প্রবতষ্ঠায ধযনটা 

আদদ িয াদথ খা খাষ না এফাং থটা থেফর যাজননবতে ফোযগুদরাদত।  

থখষার েদয থদখুন, ভান উন্নষন, ইন্টান িার থপ্রাগ্রাভ গুদরা, প্রবক্ষন, এফ েভ িোদন্ড 

আদদ িয স্ধি ছা থেউ অবস্ফোয েযদত াযদফ না। বেনু্ত থম থপটা ফ িাধাযদনয 

োদছ ফায আদগ ধযা থদই থই যাজননবতে থচাযাটা বনদষই র ভো। থখাদন 

http://sonarbangladesh.com/blog/shamim/
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আদদ িয ছাটা বনতান্তই েভ।  

আবভ ফ িদাই তাা গ্রস্থদদয বফদক্ষ, আনায থাদিয নীদচয েদভন্ট গুদরা দ আভায 

ভদন র ফাই তাাষ ডুদফ আদছন। োযন ফাই ুধু তাায ুদয রোবোং গুদরা তুদর 

ধযদছন বেনু্ত আভাদদয উবচৎ বছর আায আদরা বনদষ ভাধান খুদজ থদত আদরাচনা 

েযা  ..........আবভ জাবননা থেন থমন আভায এভন ভদন র , ষদতা আবভ বুর থবদফ ফদ 

আবছ 

আভাদ আব্দলু্লা বরদখদছন  :ঐবতাবে ৪ দপায  বদদে তাোই আয অফাে দষ বাবফ 

াযা দুবনষায ভাভবষে ইরাভী আদন্দারদনয াপরে থঘদট এদন থম বনম িাটুেু আজ 

াপদরেয নষা তি বাদফ ফরবছ তা দেঃ  

১। জ্ঞাদনয ইরাভাষন  

২। থফায াভাক্তজবেেযন  

বে চভৎোযবাদফ ১ভ ২টা দপাই দে ুফুু এই দুইটা ক্তজবন। ুফাানল্লা। আল্লা 

ভারানা থে বে অাধাযন প্রজ্ঞা বদদষবছদরন। আয আভযা থই আদন্দারদনয বে ার 

েযদত ফদবছ? 

এভ এন াান বরদখদছন  :বাইজান , আবভ বেনু্ত ফবরবন ভাবছদগাদট জাভাষাদতয আদব িে 

োম িক্রভ "থল "দষ বগদষদছ তাই ফতিভাদন  জাভাষাত আদ িীন এভন েথা ফরা 

আভায াদয ফাবদয।  আবভ বে ফদরবছ বার েদয থদখুন; "ভাবছদগাদটই ইরাভী 

আদন্দারন বদদফ আদব িে জাভাষাদতয বাগে বনধ িাযন দষ মাষ"  আবভ মখন এেথাটা 

বরখবছ তখন েদষেফায বচন্তােদযই বরদখবছ বেনু্ত ভোদজটা ষত আভায ভত আনায 

োদছ বযষ্কায ষবন,তায োযন আদছ োযন এই ফিফেটা মবদ যাজননবতে জাভাষাত 

বনদষ েদষেটা থাি থরখায য ফরতাভ তাদর ষত আনায োদছ বযষ্কায দষ 

থমত।মাই উে আবভ আদগ এযেভ দুই এেটা ভতাভত ফা প্রশ্ন আোদয ফদরবছরাভ 

থমভন এই থাদিয থদল এেটা প্রশ্ন েদযবছরাভ ৪ নাম্বায দফ ি তখন অদনদে উত্তয 

থচদষদছ আবভ অদক্ষা েযদত ফদরবছ,আা েবয এই দফ ি তাযা উত্তয বেছুটা থদষ 

থগদছন।আভায উদযাি ভন্তদফেয জফাফ আবভ এখাদন বদদত চাক্তেনা োযন তাদত দযয 

অদনে েথা এখাদন ফরদত দফ।আােবয থাদিয থোন ম িাদষ আবন বনদজই উত্তয 

থদষ মাদফন।এদত অনেদোন থেভত নাই ুধু ধাযাফাবেতায াদথ িই এটা েযদত দফ, 

ততক্ষন ম িন্ত তধম ি ধদয আভায াদথই থােুন। 

ridwan kabir sabuj বরদখদছন  :আনায থরখাগুবর চভৎোয এফাং মুক্তিুন ি।  তদফ আবভ 

ভদন েবয যাজবনবত  ইরাবভ আদন্দারদনয ভদধে থফব থোন াথ িেে থনই। বফদলত 

ফাাংরাদদ ফা াবেস্তাদনয ভত থদগুবরদত থমখাদন াধাযন জনগদনয ভদধে ইরাদভয 

প্রবত বারফাা অীভ এফাং তাযা থোনবাদফই ইরাভ বফদযাবধতা ে েদযননা। ুদয 

ববক্ষত থশ্রবনই এেবদদে ইরাভদে ফেফায েদয াধাযন জনগদনয াভদন উবস্থত 

ষ। অনেবদদে যাজননবতে প্লাটপভ ি থথদে ইরাভ বফদযাবধ বনবত ফাস্তফাষন েদয। 

ইরাভদে প্রবতটষ্ঠত েযদত দর অফেই যাজননবতে আদন্দারদনয প্রদষাজন আদছ। 
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োযন ইরাভ ুধু তনবতে ফা আধোবতে বফলদষয বনবত বনধ িাযনোযী থোন ধভ ি নষ। এেটট 

বযূন ি জীফন বফধান। 

এভ এন াান বরদখদছন  :আবন অদনে গুদরা গুরুত্নূন ি েথা ফদরদছন ;  

ইরাভ "ুধ"ু তনবতে ফা আধোবতে বফলদষয বনবত বনধ িাযনোযী থোন ধভ ি নষ। এেটট 

বযূন ি জীফন বফধান।  

ুদযা ফাদেেয াদথ এেভত,বেনু্ত েথা দে আবন মখন ইরাভদে বযূন ি ফরদছন 

তখন "ুধু "যাজনীবতদে  াাবতষায বদদফ ফেফায েযন েতটুেু বযূন িতা আনদফ 

থটাই এই ববযদজয ভুর ফিদফেয এেটট। আয মবদ ফদরন বযূন ি ইরাদভয অনুাদযই 

আভযা ভাজ গদত চাই তাদর "তনবতেতা "এফাং "আধোবতেতা "থে অফেই  

যাজনীবতয াদথ ভান্তযারবাদফ Adopt েযদত দফ,জাভাষাদত ইরাভী ুরুদত এই েথা 

ুধু ভুদখ ফরতনা ফাস্তদফ এযেভ এেটট আদন্দারন ুরু েদযবছর বেনু্ত ুদযা ববযদজয 

থািগুদরা মবদ দ থাদেন তাদর আবন বে ফরদফন তদফ আবভ ভদন েবয যাজবনবত  

ইরাবভ আদন্দারদনয ভদধে থফব থোন াথ িেে থনই??  

আনায উত্তয াষা ম িন্ত অদক্ষা েযবছ,াদথ াদথ আনায যফবতি েথায াদথ 

এেভত থালণ েযবছ।  

ইরাভদে প্রবতটষ্ঠত েযদত দর অফেই যাজননবতে আদন্দারদনয প্রদষাজন আদছ। 

বভজিা বরদখদছন  :ইরাভী আদন্দারন বনঃদন্দদ জীফদনয ের বদেদে থেন্দ্র েদয  

আফবতিত ষ, যাজনীবত মায ফাইদয নষ। প্রচবরত যাজননবতেফেফস্থাষ, মা উৎখাত ফা 

াংোয েদয ইরাভী ফেফস্থা োদষভ েযাই ইরাভী আদন্দারদনয উদেে, অাংগ্রণ 

বনঃদন্দদ থোন না থোনবাদফ প্রচবরত ফেফস্থাদে endorce েদয। তাছাা এখাদন থম 

pragmatism এয নাদভ থম নীবতয বফজিন বদদত ষ তা থতা থদখাই মাদে। তাছাা 

দুনীবতগ্রস্ত এই বযদফদ াধাযণ জনগদণয আস্থা অজিন েযা েিেয, তা নীবতয াদথ 

আদা েযায োযদণই থাে ফা বফদযাধীদদয অপ্রচাদযয োযদণই থাে )এ ফোাদয 

আদন্দারদনয নীবতবফদযাধী োজ অদনেটাই াামে েদয(। এ  ফোাদয াবেস্তান  

ফাাংরাদদদয থফ েদষেটা উদাাযণই থদখাদনা থমদত াদয।   

জনগদণয আস্থা অজিন থম ইরাভী বফপ্লদফয জনে থম েতটা জরুযী থেফর যাূরুল্লা 

)াঃ (এয জীফনীয বদদে তাোদরই ফুঝা মাষ। আল্লায যাূরদে নুযা  থদষায জনে 

ভদীনায উয মত বফদ এদবছর, এয দয থম ভদীনায আনাযফনৃ্দ আল্লায 

যাূরদে )াঃ  (তোগ েদয ন নাই তা ম্ভফ দষবছর আল্লায যাূদরয )াঃ  ) উয তা াঁদদয 

অগাধ বফশ্বাদয োযদণ। প্রচবরত যাজননবতেফেফস্থাষ নীবত বফজিন বদদষ অাংগ্রণ েদয 

জনগদণয এই ধযদনয ইস্ধাতেটঠন বফশ্বা ইরাভী আদন্দারন বেবাদফ অজিন েযদফ এটা 

আভায থফাধগভে না। আজ ফাাংরাদদদয অদনে াধাযণ ভানুল জাভা'আত -ববফদযয নাভ 

ুনদর নাে বটোষ। তাযা ফাই আষাভী-বফএনব , েবভউবনিদদয বি এভনটা বাফা 

থফাোভী দফ। ইরাদভয প্রবত অদনে আন্তবযে ভানুলদে থদদখবছ জাভা'আদত 

ইরাভীয থনতাদদয বনষদতয ফোাদয দন্দ েযদত। এয োযণ ুধু যাভ -ফাম্পন্থীদদয 

িাযা যবচত ৭১ এয গা াঁজাখুযী ইবতা নষ, এযাদথ যদষদছ জাভা'আদত ইরাভীয অদনে 

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/
http://sonarbangladesh.com/blog/SIOmar/
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'আদদ িয াদথ খা না খাষা' যাজননবতে দদক্ষ মা বেনা ভানুদলয োদছ 

যাূরুল্লা )াঃ  (এফাং াাফাদদয )যাঃ (  েোন্ডাদডি খুফই বনচুভাদনয ভদন দষদছ।  

ভানুদলয এফ দন্দ individual দাষাতী োদজয ভাধেদভ দযূ েযা মাদফ না। থেননা, ১৫ 

থোটট ভানুদলয িাদয িাদয থাঁদট থাঁদট দাষাত থদছ থদষা , তাদদয াংগঠদন অন্তবুিি 

েযাদনা ম্ভফ না। ভানুলদতা আদদ িয তাোফাীদদয বদদে তাবেদষই আদদ িয প্রবত 

বনদজদদয চূান্ত stance গ্রণ েদয। তাদদয তনবতে ভান ফা ততা বনদষই মবদ প্রশ্ন উদঠ 

তাদর বেবাদফ বফপ্লফ আনা ম্ভফ? অদনদেই ষদতা ভারানা ভদুদীয )যঃ  (থথদে 

quote েযদফন থম, ইরাভী আদন্দারন মবদ ার িাদভদন্ট না মাষ তাদর ইরাভবফদযাধীযা 

তাদদয েতৃ িত্ন আদযা থজাযদায েযদফ মায পদর ববফলেদত ইরাভী আদন্দারন আদযা 

প্রবতেূরতায ম্মুখীন দফ। এত ফছয দয এদ " যাজননবতে  েভ িোদন্ড  "অাং থনষা 

ইরাভী আদন্দারদনয থম বে ার তা থতা ফায াভদনই দৃেভান।  

এেটা েথা অফেই বযোয ষা দযোয, আযাভ েদয থোন প্রচবরত ফেফস্থাদে বযদষ 

অনে থোন ভতফাদদে েখদনা প্রবতষ্ঠা েযা মাষ না, আয ইরাভ থতা দদূযয েথা। থেউ 

মবদ থবদফ থাদে থম, াাফাদদয ভত েটঠন যীক্ষায ভধে বদদষ না বগদষ "যাজনীবত "আয 

"বেভা "বদদষ ইরাভ প্রবতষ্ঠা েযদফন তদফ বতবন াষায  উয বাদছন। ঐবাদফ মবদ 

থোনবদন ইরাভন্থীযা ক্ষভতাষ আদন তদফ তাদদয "বফপ্লফ  "ফরদববে বফপ্লদফয ভতই 

স্ফল্পস্থাষী দফ ফদর আভায বফশ্বা। থ েথাটাই আফায ফরদত দফ, "বািাদচাযা গণতে 

বদদষ থদ অদনেবদন থোনভদত চরদত াদয, বেনু্ত বািাদচাযা ইরাভ বদদষ থদ 

এেবদন টটেদফ না।" 

 ছাগর চাযণোযী ফারে আব্দলু্লা বফন ভাউদ )যাঃ  (মবদ েুযাই থনতৃফদৃন্দয াভদন 

ঈভানী ফদর থতক্তজষান দষ েুয'আন বতরাষাত েদয থফদভ ভায না থখদতন, াফী 

বফরার )যাঃ  (মবদ  ত বনম িাতদনয ভুদখ "আাদ" , "আাদ  "ফরা জাযী না যাখদতন , আয 

ভুাম্মাদ )াঃ  ) মবদ াথদযয আঘাদত যিাি দষ তাদষপফাীদদয জনে ক্ষভা প্রাথ িনা না 

েযদতন তাদর বৃথফীয ফদচদষ ফফ িয জাবতয দক্ষ বৃথফীয ফ িদশ্রষ্ঠ আদদ ি স্পজ্জত 

দষ ভাত্র এে ফছদযয ভদধে বনু্ধ থথদে আটরাবন্টে ম িন্ত বনদজদদয ান োদষভ েযা 

ম্ভফ বছর না। থাে না দাষাতী োজ েযায ভত অল্প াংখেে দৃশ ঈভানদায ভুজাবদ, 

তফু আগুদন থাা খাটট থানা দযোয। তা াঁদদয থদদখই থতা াধাযণ ভানুল আদ িদে 

ভদনপ্রাদণ গ্রণ েযদফ। ১৯৫১ াদরয চায দপায উয দৃশ থথদে  জাভা'আদত ইরাভী 

োজ মবদ চাবরদষ থমত তদফ ষদতা আজ অদনে বনম িাতদনয ভধে বদদষ এতটা থ আদত 

ত, বেনু্ত বফপ্লদফয অদনে োছাোবছ অফস্থান েযতাভ আভযা। থেননা ভূরোদজ অদনে 

থফী ভষ এফাং ভনদমাগ থদষা থমত থইাদথ জনগদণয আস্থা অদক্ষােৃত 

অদনেদফী অজিন েযদত াযতাভ আভযা।  

 

আদযেটা েথা। যাজননবতে েভ িোন্ড ফরদত থেন ুধু প্রচবরত ানফেফস্থাষ অাংগ্রণ, 

থমভনঃ বনফ িাচদন অাংগ্রণ, ার িাদভদন্ট মাষা ইতোবদদেই থেন ফুঝাদফ তা আভায ফুদঝ 

আদ না। আবন মবদ যোয ফা প্রবতটষ্ঠত যাজননবতে ফেফস্থায বফরুদদ্ধ েথা ফদরন 
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থটা প্রচবরত অদথ ি এেটট যাজননবতে েভ িোন্ড বদদফ বফদফবচত দফ। উস্তাদ াইদষদ 

েুতুফদে )যঃ  (নাদদযয বফরুদদ্ধ  বনফ িাচদন দা াঁাদনায জনে পা াঁব থদষা ষ নাই। উবন 

এেটা ফই বরদখবছদরন )ভা 'আরাভ বপত তাবযে  (ভাত্র থমটা নাদয ক্ষভতা াযাদনায বদষ 

বনবলদ্ধ েদযবছর, এভনবে ফইটটয ভস্ত েব ম িন্ত জ্বাবরদষ থপরায বনদদি থদষা ষ। 

বেনু্ত আল্লায ইোষ তা াঁয াাদাদতয ৪৪ ফছয দয এই ফই ফার তবফষদত বফদশ্বয 

থোণাষ থোণাষ ইরাভী আদন্দারদনয েভীদদয জনে এেটট ভূরেফান থবনদদিনা 

বদদফ োজ েযদছ। এই ফই থরখাটাদে মবদ থেউ যাজননবতে োজ ফরদত না চান, তদফ 

না ফরদত াদযন। আবভ ফবর, এই ধযদনয োজ জাযী থােদর ইরাভী বফপ্লদফয জনে 

আয "যাজননবতে েভ িোন্ড  "এয দযোয দফ না।  

ন্ধোফাবত বরদখদছন  :থাফানাল্লা !বছরাভ , আয বাফবছরাভ,থাফানাল্লা!  

 

প্রথদভ যাজনীবত বফলষে আদরাচনা থদদখ আদস্ত েদয টদে দবছরাভ। বাইষা বপ্রন্ট 

েদয এদন আভায জাভাইদে বদদষবছর,  থদবখ থই েখন থথদে ভনদমাগ বদদষ দছ, 

আদস্ত আদস্ত আবভ া েদয াদত বনদষ বনরাভ। দত বগদষ খুফই অোদভইজড 

রাভ!  

 

বে যেভ অোদভইজড দষবছ? থযেভ অোদভইজড দষবছ, মখন ুদনবছরাভ যাুর )া (

এয ফ াাফীযা থফদদস্ত মাদফন, বেনু্ত এফ াাফীদদয েত ববেউবরষায ফ চবযত্র 

বছর ...'ভুগীযা বফন ুফা' (যা  (বফদষ েযদত ফ  বাদরাফাদতন। প্রচন্ড ফদরাে বছদরন, বফদষ 

েদয েদয ফ অোভাউদন্টয এেটা থভাযানা বদদষ আফায তারাে বদদষ বদদতন। ফাই 

জানদতা বতবন এযেভ েযদফন, তাযদয থভদষযা অল্প বেছুবদদনয জনে চাবভ িাং ভুগীযা বফন 

ুফায াবন্নদ্ধ থদত ফ থজদন ুদনই তা াঁদে বফদষ েযদতা।  

 

আবভ াাফীদদয মত বুর আয ববেউবরষায চবযত্রগুদরা বনদষ ব, ততই েৃতজ্ঞ থফাধ 

েবয থম আভাদদয আদগয তাদফ তাদফইনযা এফ ইবতা আভাদদয থথদে রুবেদষ যাদখন 

বন  !ো 'ফ ইফন ভাবরে )যা (তাফুে মুদদ্ধ মান বন , বেনু্ত বতবন বনদজই ফণ িনা েদযদছন বেবাদফ 

বতবন মান বন, বেবাদফ বতবন াক্তস্ত থদরন  !েই , থেউ থতা বষ াষ বন, এগুদরা ভানুল 

জানদর ভানুল ইরাভ থথদে দদূয দয মাদফ! থেউ বষ থদর এগুদরা রুবেদষ যাদখ বন। 

আদযেজন াাফী টঠেই থটয থদষবছদরন, রা ইরাা ইল্লাল্লাু ফরদরই থফদদস্ত মাদফ, 

থই াদীটা ছাদর বেযেভ বপতনা দফ, তাযদয বতবন থটা রুবেদষ যাদখন বন। 

রুবেদষ যাখদর এফ াদী থতা আভযা জানদত াযতাভ না  !আল্লা েুযআদন নফীদদয 

বুর বনদষ েত বেছু বরদখদছন!   

 

এফ দ আবভ তাই এে বফন্দ ুেনবপউজড ই বন। আবভ আনায থােগুদরা ুধু 

দবছ, এেটা েদভন্ট ব বন। থাদে থদখরাভ ফায ফায তেবপষত বদদেন, বেনু্ত 

আভায োদছ অদনে াম্প্রবতে ফোায োায বক্লষায দরা। আবভ ইরাভী আদন্দারদনয 

ইদন্টদরেচুষার াইডটাই থদদখবছ, ফাাংরাদদদ থাবে বন ফদর এফ যাজনীবত োছ থথদে 
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থদবখ বন। বেনু্ত অদনে থনতৃ িদত্নয এত ভো, অদনদেয আচায আচযন থদদখ, েথাফাতিায 

বাফ াফ ুদন, থছদর থভদষদদয আয পোবভবরয বযদফ থদদখ ধুু েদয আো থথদে 

ভাটটদত দয মাই, খুফ োদেইদটড রাদগ। তখন ফ ভষ ভদন যাখায থচিা েবয অদনে 

আদগ থানা এেটা েথা। 'আফু জায বগপাযী' তােষায বদে বদদষ অাধাযন বছদরন, 

বেনু্ত তা াঁদে যাুর )া (েখন  থোন থনতৃ িত্ন থদন বন। থনতৃ িত্ন বনদষদছন খাবরদ বফন 

ষাবরদদে, মা াঁয থচদষ থফব জানা এফাং থফব তােষা ম্পন্ন ভানুদলয অবাফ বছর না। 

বেনু্ত তাযদয থনতৃ িদত্নয বডবেবফউনটা বাদফ দষদছ, োযণ স্পস্ধবযচুষার গাইদডন্ফ 

আয বর ভোদনজদভন্ট এে েথা না।  

 

এই েথাগুদরা থরখায জনে থরখেদে বফদল ধনেফাদ বদফ েদষেটা োযদণ:  

১  .ফাস্তফতাটা বযষ্কায েদয থদষায জনে , ফই দ থমই ফাস্তফতা ম্পদেি জানা মাষ না।  

২  .ফযাফয এে টা ফোাদয এদোইজ েযায জনে থম মায মায বনষদতয বযুক্তদ্ধ আল্লায 

োদছ।  

৩  .াংগঠদনয উাঁচু াইদযবে  =আল্লায োদছ উাঁচু ভম িাদা , এটা থম অোফুরুট তে না, থটা 

াইরাইট েযায জনে। এটা ুধু ইরাভী াংগঠদন না বাইষা, আদরভদদয ভদধে অদনদে 

আদছন মাদদয তােষা ষদতা এেজন াধাযন ভানুদলয থচদষ েভ  !ইরাদভ মুদগ মুদগ 

এযেভ দষ এদদছ, দফ  !োযণ োয ববতদয  বে আদছ, থটা থতা আভযা জানফ না!  

৪  .েরাযবর ইন্লুদষন্ফ ম্পদেি এত দচতন তাভ না ফাইদয আায  ুদমাগ না দর। 

আবভ থেুরায এজদুেদন দবছ, ফাইদয এদই ভূরত েরাযবর াদেিরটায াদথ 

বযচষ। থচিা েবয জানায জনে েরাযদদয োদছ মাষায জনে  ...এফাং এখন ফুক্তঝ ভূর 

ভোটা খাদনই, োযণ আবভ এেোদর দুই াতা ভদদূী দই তক্ক েযতাভ খুফ  

৫  .ফায ফায এদোইজ েদযদছন , এখন মন্তি থোন অরটাযদনটটব থনই, থ জনে 

ধনেফাদ। অদনেদে থদবখ োদেইদটড দষ, থই োদেন অনেদদয ভদধে ছবদষ বদদষ 

চম্পট থদন, বেনু্ত চম্পট থদষায দয তাদদয জীফন থদদখ আভাযই োদেইদটড রাদগ !

ইরাভী আদন্দারন থথদে না ফযাং ইরাভ থথদে, ইরাদভয স্পস্ধবযচুষার ইনলুদষন্ফ থথদে 

দদূয এেটা জীফন মান েদয  ...থমই  জীফনটাদে আবভ খুফই বষ াই, বনদজয জনে 

েখনই থযেভ জীফন চাই না। 

এভ এন াান বরদখদছন : স্পস্ধবযচুষার গাইদডন্ফ আয বর ভোদনজদভন্ট এে েথা না 

াষখ াভজা ইউুপ এেফায এযেভ ফদরদছন, এেভাত্র আল্লায যাুর ) (থে আ ল্লা 

এেই াদথ আধোবতে থনতা  যাজননবতে থনতা বদদফ ম্পন ি ফোদরন্ফ এেটা রাইপ 

বদদষদছন,এই এেভাত্র এফাং ইউবনে যাুর ছাা বৃথফীয ইবতাদ থোন িীবতষ ফোক্তি 

এেই াদথ এই থমাগেতা বযূন ি দেয াদথ আদাষ েযদত থদযদছন ফদর আভায জানা 

নাই।  

আভযা এই তেটা ফাযফায বুদর মাই পদর আভাদদয থনতৃ ফনৃ্দদুে এদে ফাদয উচ্চতায 

আীদভ তুদর থদই......  

 

আবভ এেোদর দুই াতা ভদদূী দই তক্ক েযতাভ খুফ  
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আনায াদথ আভায এই জাষগাষ বভদর থগর ....েত থম অমথা ফােে ফেষ  েদযবছ ুধু 

থজতায জনে আয ভা ভদুদীদে উদয যাখায জনে।অথচ ভা ভদুদীদে মখন আদযা 

বড োবড েযদত থােরাভ এফাং াদথ আদযা বেছু অনে থা ি থথদে, আভায বেনু্ত এেটু 

ভারানা ভদুদীয প্রবত বারফাা েদভ মাষবন ফযাং আদগ না থজদন তেি েযতাভ এখন 

জানায পদর তায প্রবত শ্রদ্ধা আদযা েদষে বডবগ্র থফবই বেনু্ত তাই ফদর তায ভাদরাচনা 

েযদত াযফ না? আবভ ব আয বাবফ ভারানা ভদুদী বে চাইদরন? বে বরখদরন? আয 

এখনোয তায অনুাযী ফদর দাফীদাযগন েদযটা বে??  

ইরাদভয স্পস্ধবযচুষার ইনলুদষন্ফ থথদে দদূয এেটা জীফন মান েদয  ...থমই জীফনটাদে 

আবভ খুফই বষ াই, বনদজয জনে েখনই থযেভ জীফন চাই না।  

েথাটাষ আদফগ বপর েযরাভ,আদরইদতা েই মাফ? স্পস্ধবযচুষাবরটট বফীন জীফদনয 

গন্তদফে থদদখ আবভ খুফ বদষ থাবে )এই ািাদতে (আয থদাষা েবয ঐ যাস্তাষ  আভাদে 

থপদর যীক্ষা েযনা ভাফুদ োযন ঐ ভাদনয ঈভান আদছ বেনা জাবননা থম যীক্ষাষ 

উত্তণ ি দষ আফায বপদয আদত াযফ।  

অদনে ধনেফাদ আু।বার থােদফন। 

এভ এন াান বরদখদছন  :@থাদন বখরজী,  

ে  (এখাদনই ক্তত্রোয াদথ ব্লদগয াথ িেে।ক্তত্রোষ এে দক্ষ েথা ফদর  এফাং তায 

ভাধেদভ ুক্তজফাদীদদয দক্ষ /ক্তত্রোয ভাবরে দক্ষয রক্ষে অজিদন  োজ েদয এফাং প্রবাফ 

বফস্তায েযদত চাষ,ফই েভ থফব থইভ।ব্লগ অদনেটা জীফন্ত,াদথ াদথ োউন্টায-

াটা োউন্টায থথদে এে বদদে থমভন অদনে বেছু থখা মাষ থতভবন বনদজয বুরটা 

াদথ াদথ ুধদয থনষা মাষ।মাই উে আবন মবদ আরাদা থাি থদন তাদর ববন্ন েথা।  

গ  (উদাযন রু আভীদয জাভাষাদতয ভাদরাচনা েযদত দর ফাইদে আভীয 

জাভাষাত দত দফ না।বৃথফীটা এখন অদনে জটটর,ভানফ জ্ঞাদনয াখা -প্রাখা  ফোে 

বফৃত।জাভাষাত  বফববন্ন ভুবদভন্টগুদরা এখন াভাক্তজে বফজ্ঞান  যাজনীবত বফজ্ঞাদনয 

বফলষ,তাছাা াম্রাজেফাদী ক্তিয বথাংে টোাংদেয েথা থতা যদষদছই। তাই জাভাষাত বনদষ 

মাযা ক্তক্রটটোর ফা এোদডবভে আদরাচনা /ভাদরাচনা েদয ফা েযদত চাষ তায জনে খুফ 

উচু দদযয তােষাীর ষা জরুযী ফদর ভদন েবযনা ফযাং জরুযী দে মাযা ঐ জাতীষ 

োবড েযদফ তাযা জাজদভন্টার না দষ তাদদয এক্সাটটি বদদষ পোট এফাং বপগায বনদষ 

আদরাচনা /ভ াাদরাচনা েযদফ।  

ঘ  (থেডায বদেদভ অদনে থরাে ততবয দষদছ ফদর আভযা দাফী েবয...এই এেই  বদেভ 

বেছু াাংফাবদে, বেছু বফজ্ঞানী,বেছু ডািায,বেছু ইবতাবফদ,বেছু বচন্তাীর থরাে ফা দুই 

এেটা ভুজাক্তেদ ততবযয বযেল্পনা বনদর ভদন ষ এতবদদন এযেভ ফু থরাে ততবয দষ 

থমত, বে ফদরন? আবভ থম দয থফদ উদঠদছ তায দুই াদ আভাদদয বাইদদয অাংখে 

াাতার ততবয দষদছ।তাই আবভ ভদন েবয িীবন আদন্দারদনয জনে বে বে রাগদফ 

াভদনয বদন গুদরাদত তা বনধ িাযন মবদ থন্টায েদয থদষ তাদর ঘদয ঘদয বচন্তাীর থরাে 

ততবয দত থােফ, বে ফদরন?  

 

বেনু্ত অবধে ভাত্রাষ ফেফা বন্থ দর ইরাভী আদন্দারদনয ফাদযাটা থথদে থতদযাটা ফাদজ 
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বেবাদফ, তা ভদন ষ বফগত ৭ -৮ ফছদয জাবয থথদে মতগুদরা নফে  ফেফাষী ততযী দষদছ, 

তাদদয আভর -আখরাে , ইরাভী আদন্দারদনয প্রবত েবভট্দভন্ট, ততা থদখা ভদন ষ 

নতুন েদয ফরায অদক্ষা যাদখ না। এ ফ ফেফাষীদদয োদছ ফ দষদছ দাবদষদছ 

ফেফা, ইরাভী আদন্দারন নষ।  

বছ  !এবাদফ ভাদরাচনা েযদর িীবন আদন্দারদনয ক্ষবত দষ থমদত াদয ফদর থেউ ভদন 

েযদত াদযন।  

টাত এেটা ইদরোদন ধযা থখরাভ, এে দে দম্মরদন বেছু তে, বেছু বুর ফুঝা 

ফুক্তঝয )তায থচদষ ফ বছদরা  থদব বফদদব ক্তিয ইন্ধন) য বাফরাভ, টঠে দথ আবছদতা?  

এতক্ষন ম িন্ত আনায েথা টঠে রাইদনই বছর বেনু্ত এই রাইন গুদরায াদথ মবদ 

আবন "আবভ মতদুয জাবন "ফা "আভায জানা ভদত "ব্দগুদরা ফেফায েযদতন  তাদর 

থভদন থনষা থমত।বেনু্ত থমদতু ঐ ব্দ গুদরা অনুবস্থত তাই আবন এই বফলষগুদরা 

ম্পদেি আদদ জাদনন বেনা তা বনদষই আভায দন্দ ততবয দষদছ। আবভ এখাদন 

এগুদরায জফাফ বদদত চাইনা োযন থাদিয বফলষফসু্ত ১৯৫৭ ারদে বঘদয আয আভাদদয 

বফলষ এদ থগদছ ২০১০ এ  !আবভ চাই মথা ভদষ মথামথ বফলষটা বনদষই  আদরাচনা 

উে,মবদ তাই েযদত াবয তাদর "বফদেলনোযীয ফষ ফ পোটয" না দষ বফদেলদণয 

বফলষটাই পোটয বদদফ ভুরোবষত দফ,োযন আবভ বফশ্বা েবয "ফষদ ভানুল ফদৃ্ধ ষ 

আয জ্ঞাদন ভানুল ফ ষ"  

আফূাভীা বরদখদছন  :থরখে বরদখদছনঃ @ াভীা বাই,  

ুভদষ খাযা বদেগুদরা থচাদখ দনা। দুঃভদষই ুধু খাযা বদেগুদরা ফায দৃটি 

োদ।  

আনায ফিদফেয এেটা েভন ব্দ দে "খাযা বদে"।াংগঠদনয খাযা বদে  ম্পদেি 

তাদর আনাযা আদগ থথদেই জানদতন,আভাযদতা ধাযনাই বছরনা খাযা থোন বদে?? 

আয গুযাফা বনদষ থরখাটা আনায ফ ি প্রথভ েখন বরদখবছদরন? ুবদদন না দুবদিদন??  

======  

আভাদে মাযা ফেক্তিগতবাদফ জাদন তাযা আভায ফেক্তিগত ভতাভতদে জাদন। "খাযা 

বদে  "ভাদন আবভ দুফ িরতা ফুঝাদত থচদষবছ। আবভ ইরাভী আদন্দারদনয  দফূ িরতাগুদরা বনদষ 

াবব্লে থপাযাদভ আদরাচনা েবযনা। আয আভায যাজননবতে অ -দচতনতায েথাদতা 

ফরদত ুরু েদযবছ।  

গুযাফায বফলষটা আভায উরবিয নতুন বদে। আভায ফ িদল থােটায থদল উদল্লখ 

েদযবছরাভ থম বেছু বফলদষ আভায অজ্ঞতাদে উরবি েযদত থদযবছ। থটা দীদনয 

জ্ঞাদনয নতুন অদনেগুদরা বদে আভায াভদন উদন্পাবচত ফায দযয েথা। থদদ 

ইরাভী আদন্দারদনয াদথ থাোোরীন আবভ েখদনা ঐ াদীটা ুবনবন োদযা োদছ।  

মাই থাে, আভায োদছ ভদন দে আবন এেটা বার োজ েযদছন। এটা চাবরদষ মান। 

আভাদদয ফাইদে আনায ফ বেছুয াদথ ঐেেভত থালণ েযদত দফ, এভন জরুযী 

নষ।  

আনায বনষেদতয উয বববত্ত েদয আবন প্রবতদান াদফন। আল্লা আনায াষ 

উন। 

http://sonarbangladesh.com/blog/abusamihah/


115 
“ইতিহাসের আস াসে জামায়াি ইে ামী”   M N Hasan  E-mail:mnhasan.blog@gmail.com 

এভ এন াান বরদখদছন : আবভ ইরাভী আদন্দারদনয দফূ িরতাগুদরা বনদষ াবব্লে 

থপাযাদভ আদরাচনা েবযনা। বেছু বদন আদগ আদভবযোয ইযাে /আপগান মুদদ্ধয অদনে 

গুরুত্নূণ ি দরীর উইবে নাদভ এেটট দষফাইদট পা াঁ দষ মাষ,আয এদত েদয 

আদভবযোন াম্রাজেফাদদয বফস্তায থথদভ থােদফনা, মাযা প্রো েদযদছ তাযা ষত 

আবভ িযই ইনাইডায।  

উদাযনটা এজনে বদরাভ থম আভাদদযদে থই েবভ ি /ভথ িে থরদফর থথদে ভুখস্ত  েযাদনা 

এেটা থপ্রেটটদয মুগদাদমাবগতা েতটুেু তা থবদফ থদখায জনে।ঘন্টায য ঘন্টা 

আদরাচনা েদয,ষৃ্ঠায য ষৃ্ঠা বরদখ থগাদন ুবনবদিি জাষগাষ ুবনবদিি বফলদষ ফিফে 

থছাদনায য মবদ এেই ক্তজবন ফাযফায বযবট ষ তখন মবদ আবভ ফবর াংগঠন )েতিা 

ফোক্তিগন (থেষাযদর ,তাদর বে আভায অনোষ দফ? এই অববজ্ঞতা থথদেই ষত ৫ 

নাম্বায ভন্তদফে ঐ বাই ফদরদছন;ববন্ন -বচন্তা থে গরাটটদ তো েযায থের দরা , এ েথা 

ফরা, আনায ফিফে বরদখ থদন। এই েথা বদফারদেয জনে তে,বনদজয বেছু অববজ্ঞতা 

আদছ এই বফলদষ। উদয ২৮ নাম্বায ভন্তদফে বটায খুফ বার েদযই এই বফলদষ বেছু 

গুরুত্নূণ ি েথা তুদর এদনদছন।নফী -াাফীদদয েথা ,থক্ষত্র বফদদল দফূ িরতা থমখাদন 

াবব্লেবর Available থখাদন ভানুদলয গা আদন্দারদনয দফূ িরতা াবব্লেবর ফরা মাদফনা 

এটা থভদন থনষা আয ম্ভফ ফদর ভদন েবযনা। তাদর নতুন এদপ্রাচটা বে দফ? এটা 

এোন্তই আভায ভত;  

থোন দফূ িরতা ফা বূর মবদ ধযা দয তাদর ফতিভান দ্ধবতদত থচিা েযা দফ বনবদিি 

জাষগাষ থছাদনায জনে,এেটা বনবদিি ভদষয ভদধে মবদ ঐ ভো বনযন না ষ এফাং 

তায উমুি জফাফবদী না থাদে এফাং এেই বুর াংগটঠত দষই মাদে তাদর এটাদে 

আয থগান যাখায থোন ফাধেফাধেতা থাো উবচত নষ। এখাদন আত্দভাদরাচনা ফা 

এদতাদফয দুইটা এদপ্রাচ রক্ষেনীষ; ১। top-down approach ২।bottom-up approach, 

প্রথভটা ফতিভান াংগঠদন বফদেভান ভাদন থোন বেছু দরই াংগঠদনয উদয জানা তাযা 

ফোফস্থা বনদফ )োম িত এটা আভায োদছ  থর ইদপেটটব ভদন ষ(, আয ২ষ এদপ্রাচ দে 

থোন বফলদষ আদন্দারদনয াধাযন েবভ িযা তাদদয েনদনাদয বববত্তদত জনভত ততবয 

েদয দাবষত্নীরদদযদে ফাধে েযদফ টঠে োজটট েযায জনে।আয এটাই 

গনতাবেে,ভানুলদে মাযা রুর েযদফ,তাদদযদে অফেই ভানুদলয েথায -ভতাভদতয ভুরে 

বদদত দফ।ভানুদলয বচন্তায প্রবতপরন না ঘটদর ভানুল নতুন থনতৃত্ন বনধ িাযণ েদয 

থনদফ।এটা থদখা মাষ থখারাপাদষ যাদদায মুদগ )তযফাযী খুদর মুফে দাবদষ আভীরুর 

ভুদভবননদে াফধান েদয বদদষদছ ফাো দথ চরদত াযদফনা,থোযআন াদীদয বফদক্ষ 

থমদত াযদফনা( ঐখাদন তা ম্ভফ দষদছ োযন থখাদন থোন স্তদযয বববত্তদত ভান 

নীণ িষ )থেডায(তনা। আজ আভাদদয অফস্থা দষদছ আবভ থোন েথা ফরদত মাফ? আদগ 

রুেন দষ আদন,রুেনবনষাদতয তি বে? াংগঠদনয প্রবত এফবউরুট আনুগতে।িীভত 

েযদফন? Thrown out from structure?  

আভায ব্লদগ থরখায উদেে দে ২ষ এদপ্রাচ োযন আভায ভদত ১ভ এদপ্রাচ এতটা 

ফুদযাদক্রটটে থম আভায াধে নাই আভীয ম িন্ত আভাদদয আভ জনতায ফিফে থছাদনা, 

োযন তায চাযাদ এভন বেছু েোদযেটায গদ উদঠদছ মা তাদে ফ িদা ম্ভফত এটাই 
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বাফদত থখাষ Everything is alright, so don’ t worry. বেবাদফ ফুঝরাভ? আভীয থথদে 

ুরু েদয ভক্তজরদ আদভরা'য দেদদয াদথ েথা ফদর।দোন বফলষ বনদষ প্রশ্ন েযদর, 

েই নাদতা? ভদন র বতবন চতুথ ি আভান থথদে দদছন। তখন ফুঝদত ফােী থাদেনা 

আভাদদয ভত গ্রা থরদফদরয েবভ ি ভথ িেদদয বচন্তা -বাফনা ,আা -প্রতোা ঐ ুদুয 

ভগফাজাদয থৌঁদছইনা......   

আল্লায েভ  !াংগঠদনয আরটটদভট বযফতিদনয উদেে ছাা আভায থরখায  বিতীষ 

আয থোন উদেে নাই,আয তায ভাধেদভই আবভ আল্লায নু্তটি অজিন েযদত চাই।  

গুযাফায বফলষটা আভায উরবিয নতুন বদে।  

আবন ষত এটা আদযা েদষে ফছয আদগই উরবি েদযদছন,আবভ ইদাবনাং 

েযবছ ......ধনেফাদ আনাদে আনায উরবি থষায েযায জনে।  

অেট ুভ্র বরদখদছন  :আদগই এেফায ফদরবছরাভ থম আভযা মাযা ইরাবভ আদন্দারদনয 

াদথ জবত তাযা ভাদরাচনা েযদত টু বেনু্ত ইদত টু নই। আদযেটা ক্তজবন 

আজদে ফদর মাই। জ্ঞানদে আভাদদয অদনে েবভ িই অদনে অদনে বষ াষ। মবদ তা না 

দতা তাদর এই ফোযগুদরা আয আদগই াভদন আদতা ুধু তাই নষ ািঠবনে 

াঠেক্রদভ এই জ্ঞান গুদরা মুি দতা। আপদা েযা ছাা বেছুই েযায নাই।  

 

পুরটাইভ থনতাদদয প্রবত অনাস্থা প্রো েযবছ না। ফযাং শ্রদ্ধা েদযই ফরবছ এই থনতাদদয 

াংখো বভবনভাভ থাোই বাদরা ভেক্তক্সভাভ নষ। তাদদয অফদান িঠদনয জনে অদনে মা 

ষদতা ফদর থল েযা মাদফ না। বেনু্ত বদন বদন নতুন প্রজদন্পয ঈভাদনয ধায থমভন েদভ 

থনক্তত্রদত্নয থমাগেতা েদভ বফলষটা ভদন যাখা দযোয। মাযা পুরটাইভ থনতাদদয ন্তান 

আদছন তাযা আনাদদয ভত ফাফায উষ্ণ আদয  থাাগ থথদে অদনেটাই ফক্তঞ্চত। এটা 

তাদদয এোয তোগ নষ তাদদয পোবভবরয তোগ। তায য েথা যদষ মাষ। এই বফলদষ 

বনতুন েদয বাফায ভষ এদদছ। 

আভাদ আব্দলু্লা বরদখদছন  :ড। োযদাবী তায Priorities of The Islamic Movement in 

The Coming Phase ফইদত ুস্ধিবাদফ পুরটাইভ ষােিাযদদয প্রদষাজনীষতা ফোখো 

েদযদছন। বতবন তাদদয ম্মানী এভনবাদফ বনধ িাযন েযদত ফদরদছন মাদত তা ফাজায 

অনুমাষী প্রদষাজদনয েভ ফা থফী না ষ।  http://goo.gl/bVlO   বরঙ্ক বক্লে েযদর 

ফইদষয থই অাংদই থাজা চদর থমদত াযদফন।  

 

আভায েথা দে, জাভাষাদত াইষাযআবেি অনুমাষী থফতন থদষায বদেভ বনখাদ 

ুাঁক্তজফাদী ফোায। ফযাং থফতন এবাদফ ষা উবচত বছর থম, পুর টাইভ ষােিায ফায 

থফতন ভান দফ। এযয মায বযফাদয দে াংখো থফী (পযক্তজষাদতয োযদন 

বযনদাদলাদনয ফোায জবত  (থ আদফদন েয থফ এফাং থই াদয বাতা ফাাদনা দফ। 

আভায ভদন ষ এইটাই ইবপীদষন্ট এফাং যঈ বনষভ দষ থােদফ। 

এভ এন াান বরদখদছন : অফেই আনায ফোক্তিগত ভন্তফে  যাভ ি  বরখদত 

ইতস্ততঃ েযদফন না )ইবতূদফ ি ুধু ইবতা বরদখ থগদছন, বনদজয ভতাভত ফরদত থগদর 
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বছরই না( বাই, বে জনে বনদজয ভতাভত থাদি থদইবন এখনদতা আনায ফুঝায 

েথা।আবভ এই ববযজ থরখায আদগ আভায বযভন্ডদর অদনে দাবষত্নীর,াদফে দে 

েদষেজদনয াদথ েথা ফদরবছ,তাদদয বযদষোন থদদখবছ,তাই ুধু ইবতাটাই তুদর 

ধযরাভ। এযদয অফস্থা থদদখদছন।মাই উে বেছু ম িাদরাচনাদতা এতভদধে দষদছ 

ভতাভদতয ভাধেদভ।াভদন ষত আদযা আদফ।  

ইফদন ফতুতা বরদখদছন  :আবভ আা েবয , আবন আনায েরভ থাভাদফন না। আবভ 

বফশ্বা েবয, এটা অফেই ইরাভী আদন্দারদনয এে গুরুত্নূণ ি থফা। ইরাভী 

আদন্দারদনয এই ধযদণয থফায াদথ অদনদেই বযবচত নষ ফদর তাযা বুর ফুদঝ েটু 

ভন্তফে েদযদছন। মাযা বাদফন, তু্রটট থগান থযদখ আদন্দারন থজাযদায েদয থপরদফন তাযা 

অফেই বুর ধাযনায ভদধে আদছন। তথে -থজাষাদযয এই মুদগ থগান-থগান থখরা 

ােেয। )এফই  আবন জাদনন; তফু বরখরাভ, ষত এদত আবন থরখা চাবরদষ মাফায 

ফোাদয উৎাবত দফন (।  

তদফ ো াঁ, বেছু ভানুল আদছন মাযা অন্ধ আনুগতে েদয মাদফন। বনষদতয োযদণ তাযা 

আল্লায োদছ প্রবতদান াদফন ফদর আবভ ভদন েবয। াংোয  ূণগ িঠদনয োজ ফায 

জনে নষ। এদেে ভানুল এদেে োদজয জনে থফব উমুি  াযদী। গবীয িীনী 

প্রজ্ঞা  বফদেলণী ক্ষভতা ফায থাদেনা, মাদদয আদছ তাদদয দাবষত্ন দরা এই োদজ 

আত্ধবনদষাগ েযা। থল বফচাদযয বদদন থেউ ক্তজজ্ঞাবত দফন 'ূন ি আনুগতে' েযায 

ফোাদয; আফায থেউ ক্তজজ্ঞাবত দফন 'াংোয -ূণগ িঠন ' েযায ফোাদয। প্রোদে 'তু্রটট 

াংদাধদনয আদরাচনা' েযদর আদন্দারদনয ক্ষবত ষ ফদর মাযা ধাযনা েদযন, তাদদযদে 

অনুদযাধ েযফ, উদত্তক্তজত না দষ তধম ি ধরুন, আদযেফায থবদফ থদখুন; েরোদনয বদেটা 

ষত আনায থচাদখ দফ।  

 

পব -১১:গকডার ংগঠন তসসব রাজনীতিসি অতভসক 

 

আবযপ বরদখদছন : থোন দে(রুেন)জাভাষাদতয গৃীত থোন ীদ্ধাদন্তয বত তাায 

বিভদতয েথা বদ্ধান্ত গ্রনোযী াংস্থায ফাবদয প্রো েবযদর,বতবন জাভাষাদতয এভন 

দদ বনমুি থাবেদত াবযদফন না,মাায েতিফেই ইদতদছ জাভাষাদতয বরব ফাস্তফাষন 

বোংফা উায ফোখোদান েযা (7)।এই ধাযাটা এভন থম,এয পদর জাভাষাত বনদষ অধেষন 

েযায থ এযেভ রুদ্ধ দষ মাষ।োযন থেউ মবদ আনুগদতেয নাদভ েথাই না ফদর তাদর 

ভদষ ভদষ থম ীদ্ধান্তগুদরা থনষা ষ তায ম িাদরাচনা বেবাদফ েযা মাদফ? ুযা এেভত 

এই েথায াদথ।আজদে জাভাত  ববফয এই োযদনই তাদদয রক্ষে দত ববছদষ আদছ   

 

আব্দরু াবরভ বরদখদছন :  

 

এন এ াান বাই! আনায থরখা থদখদর ফুঝা মাষ থম াংগঠন বফলদষ আবন অদনে 

জাদনন। আভযা আনায োছ থথদে অদনে বেছু বখদত াযবছ। আনাদে ধনেফাদ। 

জাভাদতয top-down এয থচদষ bottom up নীবত থভদন চরা উবচত বছদরা োযন দরা ----

-  
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ভানুল বযদফ থথদে বক্ষা রাব েদয , বযদফদয য আস্ফাদন েদযই ফ ষ আয তায 

আচায-আচযন বযদফ রি বক্ষআয অনুরু ই ষ। আয এ োযদনই বন্দযু ঘদয জন্প 

বনদষ স্ফাবাবফে বাদফই এেজন বন্দ ুষ, ভুবরভ বযফাদয জন্প থনষ ফদরই থ ভুবরভ 

নাভ ধাযন েদয। ভানুদলয বচন্তায ীভা তায ফেক্তি জীফদন অক্তজিত experiences ফাইদয 

ষা ম্ভফ নষ। তাই ফাাংগারী ঘদয জন্প বনদষ ই আভযা রুাংবগ া ববখ। ুতযাাং top 

down নীবত ভূরত এে বফফবত িত ইরাদভয জন্প বদদফ মায িাযা টঠে ইরাভ প্রবতষ্ঠা েযা 

ম্ভফ নষ।  

 

আনায থরখা বফলদষ ফরফ খুফ মথাথ ি বরদখদছন, জাভা্মাত ই ইরাভী তথা ফাাংরাদদ 

ইরাভী ছাত্রববফদযয তাদদয রক্ষে  উদেে বনদষ আয এেফায বাফা দযোয। ভাদঝ 

ভাদঝ আভায োদছ ভদনষ এটা ইরাবভ আন্দরদনয থচদষ ইরাভী যাজনীবত ফরা থফব 

মুক্তি াংগত। বেচুবদন আদগ আভায এে বভযীষ ফনু্ধয াদথ আরা োদর থ ফরর 

ইখষানুর ভুবরভীন থম উদেে বনদষ মাত্রা ুরু েদযবছদরা তায াদথ তাদদয যাজনীবতয 

াংবভশ্রন ঘটায পদর পরতা আদচনা। টঠে এে ই অফস্থা আভাদদয থদদয থফরাষ  

থপ্রাজমে। আভযা বনদজদদয অজাদন্তই আল্লায নু্তবেয থচদষ াবথ িফ ক্ষভতারাব থে ভুখে 

ভদন েযবছ। এয ভাধেদভ ভদনষ চুান্ত বফজষ ম্ভফ নষ। ফদদল আনায আনাদে 

আফায ধনেফাদ জানাক্তে। আবভ খুফ েভ জাবন বাই। 

 

এভ এন াান বরদখদছন : যতে আতম মসন কতরনা গয ৫৬ াসর পর এটা লুধ্ুই 

একটা রাজননতিক আসন্দাসনর রুপ তনসয়তি  

আবভ আনায ভতাভতদে থযদট েবয,ফ বেছুয াদথ এেভত দত দফ এভনটা 

জরুযী নষ।  

৫৭-৫৮ াদর paradigm shift দষদছ এটা ফুঝদত দর আনাদে অন্তত ২০০০ ার 

ম িন্ত জাভাষাদতয বনফ িাচন  তায পরাপর বফদেলন গুদরা ম িদফক্ষন েযদত দফ।দমগুদরা 

আবভ যফবতি থািগুদরাদত আনায থচিা েযফ। তদফ এটা টঠে এদেফাদয থম আদ িচুেত 

দষদছ এভন েথা আবভ েখন ফবরবন ফযাং ফদরবছ too much politicize দষদছ,থমটা 

আভীদয জাভাষাত ২০০৮ াদর রন্ডদন এেটা থবভনাদয স্ফীোয েদযদছন এফাং থেন 

ঘদটদছ তায বেছুটা ফোখো বদদষদছন। 

 

া আফদুর ান্নান বরদখদছন : My comment is that there will be 

many different assessment of any movement of such long 

history.However these are only opinions.Jamaate Islami takes care 

of many opinions in formulating its policy. There are about a 

dozen Ph.D studies about Jamaat, including one by Dr Abdur 

Rashid Moten, Chairman, Political Science, IIUM,.another by Hasan 

Muhammad , another by an Iranian scholar etc.You may read them 

for more serious assessment.  

জফাফ 

আফূাভীা বরদখদছন : Dear Ustadh,  

I believe this writer has taken up another academic study as can be clearly seen 

from his style of writing. He has included Dr. Moten's and Iranian scholar Wali 

(Vali) Reza Nasr and many others' academic work in this study. I don't know know 
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if you have really gone through the whole series or not; but your advise to him 

about reading those works show that you didn't bother to read the series. Please 

note that I didn't want to be disrespectful.  

Ma'assalamah. 

 

এভ এন াান বরদখদছন : Respected Hannan Sir,  

It's my pleasure having you here in my blog. Regarding your suggestions, I would 

say, I have got those studies except Hasan Mohammad from Chittagong Uni 

because it's not available here in UK neither in BD,though I heard that his research 

was not as resourceful as earlier two. For your kind information, my whole series 

was based on those two writer's book at the beginning, but reader's interest driven 

me to go some extra mile.To make sure the studies are bias free later I started 

study some core books writeen by ex Jamat leader, Jamat official publication, 

discussed with some of Jamat Intellectual in UK, I am continuing that....But one 

problem, I have to repet it here, Many of them don't want to open their mouth!It's 

painful and sometime disgusting..... However, I appreciate Intellectual like you at 

this age spent some times in blog and keeping self update with young 

generation's thought.If our rank & file were do that, the situation would be 

different. thanks for your time. 

 

এভ এন াান বরদখদছন : Respected Hannan Sir,  

It's my pleasure having you here in my blog. Regarding your suggestions, I would 

say, I have got those studies except Hasan Mohammad from Chittagong Uni 

because it's not available here in UK neither in BD,though I heard that his research 

was not as resourceful as earlier two. For your kind information, my whole series 

was based on those two writer's book at the beginning, but reader's interest driven 

me to go some extra mile.To make sure the studies are bias free later I started 

study some core books writeen by ex Jamat leader, Jamat official publication, 

discussed with some of Jamat Intellectual in UK, I am continuing that....But one 

problem, I have to repet it here, Many of them don't want to open their mouth!It's 

painful and sometime disgusting..... However, I appreciate Intellectual like you at 

this age spent some times in blog and keeping self update with young 

generation's thought. If our rank & file were do that, the situation would be 

different. thanks for your time. 

 

আো_বফবড বরদখদছন : জনাফ া আফদুর ান্নান, জাভাষাদতয ভধেোয অতেন্ত বার 

ভানুল। উনায নাযীফাদী দৃটিবিীদে ভূর াংগঠন বফদলেদয ছাত্রীাংস্থা েখদনা গ্রন েদয 

নাই। উইটদন গ্রুদয োম িক্রভদে তা াঁযা দিায থখরা ভদন েদয। ান্নান াদদফয 

অনুাযী থভদষযা থনোফ দ না। মাযা থনোফ দ না ছাত্রীাংস্থা তা াঁদদযদে অগ্রয 

েভী ফা দো েদয না।  

 

ান্নান াদফ টটববদত ৭১এয ভুক্তিমুদ্ধদে গৃ মুদ্ধ দাফী েদযন। াবভষা জাভাদনয প্রদশ্নয 

জফাদফ বতবন স্ফদক্ষ থোন নাভেযা ক্তত্রোয উদৃ্ধবত বদদত াদযন নাই। (থপ্রাগ্রাভটট আবভ 
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বনদজ থদদখবছ।) ধাযনা েযবছ, জাভাষাত উনায উয এ োযদন কু্ষদ্ধ।  

 

শ্রদদ্ধষ ান্নান াদফ ইরাভী ছাত্র াংদঘয ফ থনতা বছদরন। ততবধে ফ যোযী 

আভরা ষায োযদন জাভাষাদতয াংগঠন উনাদে বফববন্ন বাদফ োদজ রাবগদষদছ ফা ফরা 

মাষ উবন জাভাষাদতয জনে অদনে বেছু েদযদছন। এতদদত্ন জাভাষাদতয দফ িাচ্চ 

ম িাদষয বফববন্ন থপাযাভ থমভন ভজবরদ ুযা, েভ ি বযলদ ইতোবদদত উনায থোন 

এেদ বছর না, নাই। োযন, বতবন েখদনা জাভাষাদতয থযােন নবন। উনাদে জাভাষাত 

এেজন ফুক্তদ্ধজীবফ ফদর ভদন েদযন, থমভনটট অদনেদেই েদয।  

 

জাভাষাতই এেভাত্র দর, অবত-অফেই ভূরতঃ যাজননবতে দর, থমটট বদ্ধান্ত গ্রদনয 

ভষ তদীষ অনুাযী ফুক্তদ্ধজীবফদদয থোন াত্তা থদষ না। এেটা ইউবনবাব িটট থডে আদছ 

ফদর ুদনবছ, ম্প্রবত ফাাংরাদদ বফশ্ববফদোরষ বক্ষে বযলদ গঠন েযা দষদছ, থদদখবছ। 

এদফয থোন বফদল োম িোবযতা আদছ বে?  

 

জাভাষাদতয উয ব-এইচ বড েযা দষদছ, এটট জাভাষাদতয থোন থক্রবডট ফা বড-

থক্রবডট বেছু নষ। ফাাংরাদদদয ইরাভ বনদষ দুবনষাদজাা গদফলণা দে। এফাং থগুবরদত 

ইরাভন্থীদদয নীবত-োম িক্রদভয ফোে ভাদরাচনা েযা দে। বফদল েদয, নাযী, 

অভুবরভ  ত-দবযর থদয বফলদষ।  

 

থোন দর ম্পদেি বেছু ম িদফক্ষণ বদদত দর থ দদরয উয থমফ বথব েযা  দষদছ 

থফ দত ফা জানদত দফ - এটট এেটট এফজাডি েথা ! তাদরদতা বফএনব, আষাভী 

রীগ  েবভউবনি দর ম্পদেি োদযা বেছু ফরা ভুবের !!  

 

আদর মাযা ফদৃত্তয ভাদঝ থাদে তা াঁযা ফ ভদষ স্ফীষ ফতৃ্তদে ূণ ি ভদন েদয। অথচ, 

ফাবদযয ফাই দোদখ, এটট েদতা থছাট  অূণ ি। বনদজয অফস্থানদে বার েদয জানদত 

দর অদনেয অফস্থান থথদে জানদত দফ। অতেন্ত েি রাগদরা ান্নান াদফদে থভাে 

ট্রাবডনার রাইদন আগু িদভন্ট েযদত দেদখ। ষদতা, অনে অদনদেয ভদতা, বতবন বনদজয 

ভুরুব্বী টাইদয অফস্থানদে াংত-াংযক্ষণেযদণই থফী আগ্রী।  

 

আো, মা বেছু আনাযা ফেক্তিগতবাদফ ফদরন, থব্রন-েভ ি দযোয, ববযষাবর বযবথাংে 

েযা দযোয ইতোবদ, থফ আনাযা বভবডষাষ ফরদত চান না থেন? জানতাভ, তাবেষা, 

ীষাদদয ফোায। জাভাষাদতয থরােজন থদবখ িবাদফ তাবেষায(থগানীষতা) নীবতদত 

বফশ্বাী। আিম িে .!  

 

জনাফ া আ ান্নাদনয উত্তয, ‘‘To say everything at every place is not proper. ’’ -

এখাদন বতবন বে ুষ্পেবাদফ উত্থাবত দষন্টগুদরাদে া োটটদষ মাষায থচিা েদযন 

বন?  

‘‘Jamaat takes lot of advice from lot of people., from me also’’ - এটটবে উনায বায-

স্াটি দদম্ভাক্তি নষ? 

 

এভ এন াান বরদখদছন : However these are only opinions এই ফােেটা ফায ফায 

রাভ আয বাফদত রাগরাভ আবন বে বভন েযদরন...  
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প্রদপয ভবতন তায ফইদষ বনদজয opinion বদদষদছ ফদর আভায থচাদখ দবন Rather he 

put forward the facts and figure or he had established the facts!  I think you read 

his research too.  

ঐ রাইনটা দ থম ইন্টাযবপ্রদটন আভায ভদন আর তায আদরাদে ফরবছ ; আবন  

জাভাষাত বরব থভোযগন ঐ গদফলণাগুদরাদে বনতান্তই opinion বদদফ treat েদযদছন 

পদর বযণবত বদদফ History repeat itself আফাদযা দতে বযণত র।  

ঐ গদফলনাষ গদফলে থদবখদষদছন থজনাদযর ক্তজষায াদথ power sharing েদয বেবাদফ 

াবেস্তান জাভাষাত ক্ষবতগ্রস্থ দষদছ,থই ববভরায ঘটনায repeat দরা ফাাংরাদদদ 

আনাদদয াদত মা বেনা আজ চযভবাদফ Back fire েদযদছ... ঐ জাতীষ গদফলনাদে থম 

জাভাষাত বেবাদফ থেষায েদয তাদতা বযষ্কায...  

বনক্তিত বুর ীদ্ধান্ত বনদষ বফদদ দ আল্লাদে ডাো এফাং বনদজদদয বাদগেদে 

থদালাদযা েযায থপ্রেটট আয েত োর চরদফ...? থমদতু আবন স্ফীোয েদযদছন 

জাভাষাদতয বরব থভবোংদষ আনায েবন্ট্রবফউন আদছ তাই আবভ ম্মাদনয াদথ ফরফ 

আবন বনদজ দাষ এাদত াদযন না....  

There are about a dozen Ph.D studies about Jamaat  

আবন থমগুদরা উদল্লখ েদযদছন থগুদরা ছাা আবভ প্রদপয ভভতাজ আদভদদয থরখা 

থদষবছ জাভাষাত থে বনদষ,যবপউক্তেন আদভদ নাদভ এেজন বেছুটা েদযদছ মা আভায 

োদছ bias ভদন দষদছ,আয বেছু বএইবড দষদছ উদুিদত....এছাা আয বেছু আভায জানা 

থনই,আবন মবদ থস্ধববপেবর থযপাদযন্ফ বদদতন তাদর োদরট েযায থচিা েযতাভ। 

আনায ুস্থতা োভনা েবয। 

অেট ুভ্র বরদখদছন : বাদরা রাগদরা, লুরা য়া উতিৎ স্বাধ্ীন তিন্তার 

অতধ্কারী,ুউচ্চ োন ম্পন্ন বা গক্ষত্র তবসলস ইজতিােী গযাগযিা ম্পন্ন 

গাকসের।  

টঠে এই েথাটাই ফদরবছদরন ভারানা আব্দযু যীভ (যঃ)। বেনু্ত বে জাবন বাই আভাদদয 

থনতাযা এটা থেন থমন োদনই থতাদরন বন। ষদতা মুদগয াদথ তার থভরাদত উনাযা 

ইজবতাদদ াযিভদদয াাাব থেুরায বক্ষাষ ববক্ষত ইদন্টদরেচুষারদদয অন্তবুিি 

েদযদছন বেনু্ত মুদগয াদথ েতটুেু তার বভরাদত থদযদছন তাদতা বদদনয আদরায ভতই 

বযষ্কায।  

 

জাভাষাদতয বাইদদয এেটট েথা থে ফুঝাদফ থম ক্ষভতাষ বগদষ ভানুদলয ঘাদয উয ছব 

ঘুবযদষ ভানুলদে ফাদগ আনা মাষ বেনু্ত থইটা ক্ষভতাদথদে প্রস্থাদনয আদগই তাদয ঘদযয 

ভত ুভু েদয থবদি দ। তযফাবয বদদষ জনদদয য জনদ জষ েযা মাষ বেনু্ত 

থ জনদদয জনভানুদলয ভধে থথদেই এে ভষ থফবযদষ আদ আদযেটট তযফাবয ধাবয 

ঝ। বেনু্ত ভানুদলয বযদষদে জষ েদয থম বফজষ রাব েযা মাষ তায স্থাবষত্ন টটদে থাদে 

অনন্তোর।  

 

থম ভাজ থফা আল্লায িীদনয দাষীদদযদে ভানুদলয ভদনয জাষগা দখর েদয থনফায 

ুদমাগ থদষ থই ভাজ থফা থথদে থেন আভযা এত দদূয? জাভাষাদতয েষজন বরডায 

ফরদত াযদফন থম বতবন গ্রাদভয এেটট েুদ ঘদয বগদষ থখানোয ফুবভাদে "ভা" ফদর 

থডদে দু চায বভবনট েথা ফদরদছন? থে ফরদত াযদফন থম বতবন থোন প্রবতদফীয ঘদয 

বগদষ দযদবযা েদে ফদরদছন "আনায ফাাষ এরাভ এে গ্লা াবন বদনদতা" ফাব ফাব 

বগদষ মাোদতয াব বফরাদনাই বে ভাজ থফা? মবদ তাই ষ তাদর থটাইফা ে জদন 

েদযদছন?  

http://sonarbangladesh.com/blog/shamim/


122 
“ইতিহাসের আস াসে জামায়াি ইে ামী”   M N Hasan  E-mail:mnhasan.blog@gmail.com 

 

ববফদযয েষটা মুফে তাদদয গ্রাদভ যাস্তা থভযাভদতয জনে বনদজযা উদদোগ বনদষ 

গ্রাভফাীদদযদে াদথ বনদষ োজ েদয? এগুদরা েযাদতা াংঠদনয বোংফা আনুগদতেয 

বফদযাবধতা নষ। অথচ এগুদরা ভানুদলয বযদষ থে স্থাষীবাদফ জষ েদয থনষ। ষাজ নবত 

েদয মবদ ভানুলদে খাটট বদনদায ফানাদনা থমত তাদর াঈদী াদফ এ ম িন্ত থম েষটা 

ভাবপর েদযদছন তাদত ফাাংরাদদদয ভক্তজদ গুদরাদত নাভাদজয জনে মাষগা থদতন 

না। থচাখ খুরুন, থফুদা তেি নােদয তেদে থভদন বনদষ াংদাধদনয দথ াটুন। 

আব্দরু াবরভ বরদখদছন : ুধু জাভাতদে থদাল বদদষ বনদজযা ভদন ষ াযাদফন না। 

আনাযা ফুদে াত বদদষ ফরুনদতা আনাযা িাবষত্ন ারন োদর ফ োজ আল্লাদে 

াভদন থযদখ েদযদছন। াযদফন না। আভযা াবযনা োযন আভযা চবযত্রগত বাদফই দফূ ির 

োযন আভযা মা ফবর তা ূণ িাাংগবাদফ রৃদদষ ধাযন েযদত াবযবন। আভযা েষজন িাবষত্ন 

ারন োদর ফায াদথ নোষ বফচায েযদত থদযবছ আভযা বে মাচাই েদযবছ? আভযা 

মখন দাবষত্ন াই বনজদদয অজাদন্তই অাংদফাধ আভাদদয রৃদদষ জাষগা েদয থনষ। 

আভযা আভাদদয বূর খুদজ াই না। িাবষত্নীরযা িাবষত্ন গল্প েযদত বাদরাফাব। ুতযাাং 

ফাইদে ইরাভী আন্দরন বনদষ বচন্তা েযা উবচত। আদরই বে আভযা ইরাভী 

আদন্দারন ফরদত যাুর (াঃ) এয ইরাভ প্রবতষ্ঠায াংগ্রাভ বেনা? 

বাফুে বাই বরদখদছন : বাই ববফদযয াথী বদদফ আবভ বনদজই এ ধযদনয াভাক্তজে 

োজ অদনে েদযবছ এফাং েযবছ। এদক্ষদত্র াংগঠদনয অদনদেয োছ থথদে 

উৎা(inspiration) থদষবছ আফায অনুৎা থদষবছ। তদফ াাংগঠবনে ক্তি ফেফায 

েদযই (আল্লায যভদত) আভায দক্ষ এগুদরা েযা ম্ভফ দষদছ। 

 

 

েতিা বরদখদছন : প্রথদভই ান্নান োদযয োদছ আগাভ ক্ষভা থচদষ বনক্তে, বতবন ফদরদছন 

There are about a dozen Ph.D studies about Jamaat, including one by Dr 

Abdur Rashid Moten, Chairman, Political Science, IIUM,.another by Hasan 

Muhammad , another by an Iranian scholar etc.You may read them for more 

serious assessment.  

আো োয আভাদদয োবড াদেির গুদরাদত এই ডজন খাদনে ব এইচ বড বথবদয 

েব থেন ইনকু্লেড েযা ষ না? মবদ তাই েযা দতা তাদর আনাদে এবাদফ এখাদন 

এদ এেজন এম এন াানসক এদ গুদরা দত ফরদত দতা না। এখন থে এেজন 

থোথা থথদে উদষ দষ এেটট এোদডবভে আদরাচনা েযদত ুরু েদযদছন তাই থদদখ  

আনাদদয ববত্ত জদর মাদে। তাই ঐ এেজদনয উয ডজনখাবনে ব এইচ বড বথব 

চাবদষ বদদত চাদেন। আবভ ফবর জাভাষাদতয েষজন বরডাদযয োদছ ঐ ডজনখাবনে ব 

এইচ বড বথব েব আদছ? তায আদগ ক্তজদজ্ঞ েযা উবচত তাযা েজদন জাদনন থম 

জাভাষাত থে বনদষ এত্তগুদরা ব এইচ বড ইবতভদধে দষ থগদছ?  

তায য আবন ধনেফাদ থদতই াদযন োযন এটবরি ফ িদদল আবনইদতা ফরদরন 

গুদরা দত। মাদদয গুদরা া এফাং বফদেলন েযা জরুযী ফা থমখাদন গুদরাবনদষ 

আদরাচনা েযদর োজ দফ থখাদনই থতা এফ দে না। এখাদন ব্লদগ এদ উদদফানী 

থানাদর বেভ োজ দফ?  

 

জাবন আভায আভায েথাগুদরা অদনে েেি দষ থগদছ তায য না ফদর াযরাভ না। 

তাই আফায ক্ষভা চাক্তে। 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/Nilima/
http://sonarbangladesh.com/blog/vabukvai/
http://sonarbangladesh.com/blog/ahadislam10/
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আভাদ আব্দলু্লা বরদখদছন : এেভত  

আনাদে ফদর যাবখ আবন ান্নান চাচা থে থম বড-পোদটা জাভাষাবত ধদয বনদেন তা 

বেনু্ত বতবন নন। উনায ফোাদয এই েথা জাভাষাদতয থরাদেযা ফদর থাদে থম, এই থরাদেয 

থরেচায মাযা ুদন তাযা রুেবনষাত াইদত ঝাদভরা ষ। এফায ফুঝদছন থেন থরাদেযা 

এইযেভ েথা ফদর? আা েবয ান্নান চাচায উয যাগ েভদছ। 

 

এভ এন াান বরদখদছন : আতম বত জামায়াসির কয়জন তডাসরর কাসি ঐ 

ডজনোতনক তপ এইি তড তথত কতপ আসি?  

এদেফাদয থম থেউ জাদননা তা নষ,আবভ বনদজ প্রদপয ভবতদনয ফইটা েদষে ভা আদগ 

জাভাষাদতয াই থযাংবোং এে বরডায থে উায বদরাভ,উবন আভাদে ঠাট্টা েদয ক্তজদজ্ঞ 

েযদরন: বে টা?থফাভ-থটাভ নষত?আবভ ফররাভ থফাদভয থচদষ থফব ক্তিারী মবদ 

আবন ফুদঝন,এটা আনাদদয েদভ িয আভরনাভা।বতবন ভুচবে থদ বনদরন।আবভ আদযা 

ফদরবছ এই বথবটা আনায ভাধেদভ জাভাষাতদে বদরাভ,আবন প্রদষাজদন ফাাংরাষ 

অনুফাদ েদয এট বরি ফ ুযা দেদে এে েব থদষায থচিা েযদফন।  

োযন এই ফইদষয থরখে ভুবদভদন্টয থরাে,তাই তায থরখাষ bias ষায ম্ভাফনা খুফই 

েভ...জাবননা উবন আভায অনুদযাধ থযদখদছন বেনা।  

দয রন্ডদনই আদযে দাবষত্নীরদে এই েথা ফরায দয বতবন ফররদন ;তুবভ এই ফই ২০১০ 

াদর বদদষছ,আবভ ২০০২-০৪ াদরই জাভাষাদতয বরডাযদদযদে বদদষবছ।নাযা এই 

জাতীষ বথব দ থদখায প্রদষাজন ফদর ভদন েদযন বেনা দন্দ।প্রিত;এই ফইটা 

প্রথভ প্রো ষ ২০০২ াদর। মাই উেএতবদন জাভাষাত বনদষ ুধু নাযা 

থবদফদছন,এখন আভযা ফাই বভদর বাবফ।আােবয এই অফস্থায বযফতিন 

দফ,ইনাআল্লা। 

 

আফূাভীা বরদখদছন : আজ ংগঠসন লুনা যায় আমাসের এি াে কতম  আসি,এি 

াজার রুকন আসি আসরা কি তকিু.....বিমান বাংাসেল জামায়াসির লুরাসি 

প্রায় ৩০জসনর মি প্রসফর আসিন তকনু্ত প্রসফর েুরলীে আসমসের মি 

প্রসফর গেো যায়না,ইদ্ধেতনয়ার আসি তকনু্ত েুররম মুরাে এর মি ইদ্ধেতনয়ার 

অনুপতস্থি,ডক্টর আসিন তকনু্ত ইসজিসবগতবি,িাতরক রামাোসনর মি োল তনক 

তিতর য়না,প্রিুর ংেযক মাানা আসিন তকনু্ত ইউুফ আ কারজাতবর মি 

আসম তিতর য়না,আতমর আসিন তকনু্ত লায়ে ইয়াতসনর মি আধ্যাতিক গনিা 

তিতর য়না, গনিা আসিন প্রিুর তকনু্ত াান নারুল্লা,োসে তমলাসর মি 

তবপ্লবী তিতর য়না।আমার ংগঠন িার কারন েুসজ পায়না......  

===========  

বচন্তা  েভ িদ্ধবতয স্থবফযতা এয োযণ।  

 

এছাা থম আদযা থম ভস্ত োযণ োজ েদয তায ভদধে উদল্লখদমাগে দে স্থান  

োদরয বফববন্নতা। োযদাষীদে ইখষান ততযী েদযবন। বতবন ততযী দষদছন তা াঁয স্থাদনয 

 ুদমাদগয িেফায েদয। াান নারুল্লা এফাং খাবরদ বভার তা াঁদদয ভষ  

স্থাদনয প্রবাদফয োযদণ ততযী দষদছন। খুযীদ আভদযা ফেবতক্রভ। তা াঁযা উস্তাজস  

ভদদূীয বনদদিনাষ ইরাদভয গবতীররূটাদে অফদরােন েযদত থদযবছদরন; আয 

বযফবতিত বফশ্বফেফস্থাষ ইরাভী ভাজ বফবনভ িাদনয জনে বফববন্ন বফলদষ ইরাভ 

বদেবনদদিনা দাদনয প্রচণ্ড উেীনা থথদেই বনজ বনজ এোদডবভে বফলদষ গুরুত্নূণ ি 

অফদান থযদখ থমদত থদযদছন।  

http://sonarbangladesh.com/blog/ebong_abd/
http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/
http://sonarbangladesh.com/blog/abusamihah/
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আবভ আদগ ফদরবছ, ম্ভফত, থম াংগঠদনয ভাদঝ "group cohesiveness" এয প্রায 

ঘটাদত বগদষ মা েযা দষদছ তাদত "Groupthink"এয প্রায ঘদটদছ। পদর গবতীরতা 

ফাধাগ্রস্ত দষদছ। জাভা'আত প্রবতটষ্ঠত দষদছ ইরাদভয তাজদীদদয 

[নফাষন/renewal/ুনজিাগযণ] োজ েযায জনে; বেনু্ত ভদষয বযফতিদন াংগঠদনয থম 

তাজদীদ [organizational renewal] , মা Organization Development এয অাং, েযা 

দযোয বছর তা েযদত জাভা'আত ষত থফ ফেথ ি দষদছ। থজনেই এই অফস্থা। বনতান্তই 

আভায ম িদফক্ষণ! 

 

এভ এন াান বরদখদছন : আফূাবভা বাই,  

োযদাষী,তাবযে যাভাদান,আরীষা আরী ইদজতদফগববচ ইখষাদনযই থপ্রাডাট। াষখ 

োযদাষীদে ২০০৪ াদর ইখষাদনয এডবাইজয ষায অবপবষার আভেণ  

জানাদনা ষ বেনু্ত বতবন তা বযবপউজ েদয থদন,তায বনদজয বালাষ; consciously decided 

not to limit his scope of manoeuvre by tying himself "any movement which 

might constrain my actions, even if this is the Muslim Brotherhood under 

whose umbrella I grew and which I so defended." (al-Jazeera, January 12, 2004) 

থা ি 

 

আফূাভীা বরদখদছন : আবভ আফাদযা ফরবছ োযদাষীদে ইখষান ততবয েদযবন। বতবন 

ইখষান েযায োযদণ থজর থখদটদছন। থটা ববন্ন েথা। ইখষাদনয ততযী দর ফুঝা থমত 

ইখষাদনয যাবয তোফধান  বনদদিনাষ বতবন ফতিভাদনয অফস্থাদন এদদছন। বতবন 

আজস াযী আবরভ। আজস াদযয থম প্রাবতষ্ঠাবনে ুবফধা তা োদজ রাবগদষ বতবন বনদজয 

ইরভদে ফাবদষদছন  ইজবতাদদয োজ েযদছন। ুধু আর-োযদাষী নন; এযেভ 

আদযা অদনে আবরভ ইখষাদনয াদথ োজ েদযদছন। থমভন ভুাম্মদ আর-গাজস ারী, 

ভুস্তাপা আ-বফাষী  আদযা অদনদে। বেনু্ত এয ভাদন এই নষ থম এযা ইখষাদনয 

থপ্রাডাট। তা াঁযা ফযাং ইখষানদে ভৃদ্ধ েদযদছন বনদজদদয জ্ঞান  প্রজ্ঞা বদদষ। ইখষানী 

আবরভদদয ভদধে ফদচদষ প্রবাফারী ম্ভফত াষখ াবষেদ াবফক্ব, বমবন "বপক্বু আ-

ুন্না" এয যচবষতা। আয এটা বতবন যচনা েদযবছদরন ইভাভ আর-ফান্না প্রতেক্ষ বনদদিদ। 

এটাদেই ফযাং ফরা থমদত াদয ইখষাদনয থপ্রাডাট। তাবযে যভাদান ইখষাদনয ফাই-

প্রডাট, যাবয থপ্রাডাট না। তা াঁয আব্বা াঈদ যভাদান আর-ফান্নায [যঃ] ছাত্র  

থক্লাজস ড েনবপডান্টদদয এেজন বছদরন। াঈদ যভাদান দয আর-ফান্নায থভদষদে বফদষ 

েদযদছন। তাবযে যভাদাদনয উয তায ফাফায প্রবাফ থােদত াদয। বেনু্ত থ োযদণ বতবন 

ইখষাদনয থপ্রাডাি ন েী েদয? 

 

এভ এন াান বরদখদছন :  আনায েথা থথদে নতুন বেছু ক্তজবন জানরাভ। এেটা 

বফলষ এখাদন রক্ষে েযায ভত,বফববন্ন েরাযদদযদে ইখষান থমবাদফ এডজাি েযদত 

থদযদছ থটা আদরই অাধাযন।আনায েথা অনুাদয মবদ থভদন থনই তাযা থেউ 

যাবয ইখষাদনয ততবয নষ তাদর ফরফ ফাবয থথদে এদ ইখষান আদন্দারদনয 

াদথ োজ েযায অন থখাদন বফদেভান। আদর থরাে ততবযয েনদন্বটা বনদষই 

আভায প্রশ্ন আদছ...what do we really mean by this??  

জাভাষাত থম দ্ধবত থডদবারা েদযদছ তাদে ভোদনজদভদন্টয াইন্ফ ফরা মাষ।খুফই 

structured এেটা বদেভ মায ভাধেদভ াংগঠন থম ভাদনয থরাে ততবয েযদত চাষ তাদতা 

ততবয দেই থমভনটা দে আবভ িদত!  আবভ িএ তবনেযা থমভন order ছাা এেচুর 

http://en.wikipedia.org/wiki/Group_cohesiveness
http://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink
http://www.authorstream.com/Presentation/amit.kursija-217220-organizational-renewal-appraisals-collective-bargaining-compensation-competency-employee-relations-hr-hrm-human-reso-education-ppt-powerpoint/
http://en.wikipedia.org/wiki/Organization_development
http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/
http://www.cesnur.org/2004/qaradawi.htm
http://sonarbangladesh.com/blog/abusamihah/
http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/
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নদনা আভাদদয েবভ ি বাইগন থক্ষত্র বফদদল এযেভ।এটা অফেই বার তদফ স্র 

বফপ্লদফয জনে, বেনু্ত থদ-ভাজ বযচারনায জনে থতা diversity প্রদষাজন।diversity in 

term of talent, profession, thought etc...  মাই উে,থরাে ততবয পভু িরা থম প্রাযবর 

োজ েযদছনা তা বনদষ অনে থোথা ষত আদযা েথা আদফ,তখন ফরফ আদযা 

ইনাআল্লা। 

 

আব্দরু াবরভ বরদখদছন : এই ববযদজয ুরুদত থরখা দষবছর, এ ফছদযয দে দম্মরন থথদেই 

এই থরখায থপ্রযনা এদবছর। আয আবভ এফছদযয দে দম্মরদন ভঞ্চস্থ নাটদে ক্ষবতগ্রস্থ। 

রাইন গুদরায ফোখো বদদর বার দতা।আদগ থরখায প্রদষাজন থফাধ না েযায োযনটা জানাদর 

উেৃত তাভ। আােবয উত্তয বদদফন।   

 

এভ এন াান বরদখদছন :  

 

আবভ থেন আদগ বরখা ুরু েযরাভ না,তায ভদন ষ বেছুটা ফোখো থোন থাদি 

বদদষবছ।আদর আবভ েখনই থথদভ থাবেবন।ইউদে এভন এে জাষগা থমখাদন উধ িতন 

থনতৃফদৃন্দয অদনেদেই োদছ াষা মাষ মাদদয াদথ থদখা েযা থদদ এেপ্রোয  

অম্ভফ।আভায জনে এটা ফ ুদমাগ বছর আবভদয জাভাষাত  অনোনে থনতৃফদৃন্দয 

াদথ েথা ফরায,ইন্টাদযেন েযা।দ ভস্ত থপ্রাগ্রাদভ আবভ ফযাফযই বছরাভ out 

spoken, প্রদতেে থপ্রাগ্রাদভ থনতৃফনৃ্দদে অদনে প্রশ্ন েযায ুদমাগ দষদছ,অনেদদয প্রশ্ন 

ুনায ুদমাগ দষদছ।বেনু্ত অবধোাং ভদষই উনাযা েবভ িদদযদে থমবাদফ গুগুর ফুঝাষ 

থযেভ ফুঝ থদষায থচিা েযদতন। তদফ দুই এেজনদে থদষবছ মাযা বনবধ িদাষ তাদদয 

ীভাফদ্ধতা স্ফীোয েযদতন োযন এখাদনয থশ্রাতাগন াংগঠদনয(ICS) াদফে ববনষয 

দাবষত্নীর। 

 

আবভ তাদদয াদথ েনবাযদাদনয বেছু বফলষ যফবতিদত ভদষ ভদষ থাদি ফা ভন্তদফে 

আনায থচিা েযফ ইনাআল্লা। এখাদন থপ্রাগ্রাদভয য য থপ্রাগ্রাভ ষ এই বফলষ,থই 

বফলষ দয এগুদরা পাইর েদয বরবখতবাদফ াংগঠনদে থদষা দষদছ বেনু্ত পরাপর 

ফরদত থগদর ুনে োযন মাযা এখান থথদে যাভ ি থদন তাদদয ভুরে াংগঠদনয োদছ 

েতটুেু বনদচয রাইনগুদরা থথদে ফুঝদত াযদফন "নাযা ঠান্ডা আফাষাষ ফদ েত 

েথাই ফদরন" "আভযা ভাদঠয থরাে,তাদদযদতা ভাদঠয াদথ থোন ম্পেিই নাই" 

গদফলণায থটবফদর ফদ অদনে বেছুই বাফা মাষ" আদযা অদনে েথা... ো আদযা দুইটা 

ডাষারগ ভদন দদছ; "যাভ ি বদদফন বেনু্ত ফাস্তফাষদনয বচন্তা েযদফন না" ফদচদষ বার 

Excuse দে "আভাদদয আদর ীভাফদ্ধতা যদষদছ,অদনে বেছু বাফদত ষ".........  

 

অথচ থম বথাংে টোাংে এখাদন যদষদছ They are highly qualified, competent people 

who understand movement from heart & soul, ফদচদষ ফ েথা দে এখানোয 

বরডাযদদয োদছ world view টা বক্লষায।বেনু্ত থমই রাউ থই েদু।আভাদদয প্রদষাজন 

েখন?২৮ অদটাফয,বনফ িাচন,ববফদযয বাইদষযা বফববন্ন েোম্পাদ ভায থখদর...এই জাতীষ 

ক্রাইব ভুদতি বেছু াামে দযোয দর থাজা রন্ডন,বনউইষেি এফাং 

থবদআযফ!এতটুে ম িন্তই আাভাদদয থখদভত আােদযন নাযা। আবভ এই ঘটনাগুদরা 

চাকু্ষ থদদখবছ। ইদাবনাং মুি দষদছ রবফাং,আবভ মতটুেু জাবন ইউএ এয বাইদদয এেই 

অফস্থা।মখন াংগঠদনয প্রদষাজন তখন ুযা থলারআনা,তাযয "throw the tissue into 

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/
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the bin" এটা এে ধযদনয জষুা থখরা ভদন ষ আভায োদছ।দরাে ততবয েযদত 

চান,থরাে ততবয র,দফ িাচ্চ বডবগ্র বনদষ তাযা থদবফদদদ contribution যাখদছন অথচ 

থমই রক্ষে ফুদে বনদষ থরােগুদরা ততবয র তাদদয দুষায ভুরে নাই ফা োদজ 

রাগদছনা।োযন বে?তাযাদতা রুেন না ফা ুযা দে না,তাদদয েথা থেন ুনদফন??  

আবভ আনাদে ফরদত াবয; থম ভস্ত বাইদষযা West এ যদষদছন তাদদয অদনদে 

আদছন মাযা ঐ ভস্ত ুযা দেগন থম থরদফদর বচন্তা েদযন তায থচদষ আদযা ১০ফছয 

forward বচন্তা েযায capability যাদখন।  

 

মাই উে,আয ফররাভ না.....এই বফলষ বনদষ থরখায খুফই ইো অদনে বদন থথদেই বছর 

বেনু্ত উবচৎ দফ বে দফনা এই িীধাষ বছরাভ ফ ভষ।দে দম্মরদনয ঐ বনর িজ্জ 

ঘটনা এই বিধাদে োটটদষ বদদষদছ।এখন ফ ফরদত চাই,মা থদদখবছ,মা থজদনবছ...রক্ষে 

এেটাই এতবদন থম বফলষগুদরা গুটট েদষখদনয ভদধে বছর থগুদরা াজাদযা েবভ ি-

ুবাোক্তিদদয ভাদঝ ছবদষ থদষা পদর bottom up থপ্রাদয মাদত াংগঠন আফদযা 

ভবভাষ বপদয আদ,এয ভাধেদভ দুবনষাফী াপদরেয থোন বচন্তা ভাথাষ থনই ফযাং আল্লা 

মবদ এদত আভায প্রবত খুব ন তাদর এটাই ষত আভায নাজাদতয উবরা দত 

াদয।োযন I am trying to change those who determined to change 

surrounding society...  

এই ববযজ মাযা ুরু থথদে দদছন তাযা জাভাষাত আদন্দারদনয রুট প্রফদরভ থোথাষ 

তাদতা জানদত াযদফই াদথ াদথ ববফলেত গবত প্রেৃবত ম্পদেি বনদজযা বচন্তা েযায 

ুদমাগ াদফ ফদর আভায বফশ্বা োযন এখাদন থোন Arts নাই আদছ বেছু 

Science......এই েথায ভাধেদভ খুফ ফ বেছু দষ থগদছ ফা েদয থপদরবছ তা নষ ফযাং "A 

little thought from each of us can make a huge different" This is what I 

believe in..  

 

আবভ আদযা বফশ্বা েবয থই বদন আয থফব দুদয নষ থমবদন Movement এয প্রচবরত 

Evolutionary, lazy and বঠ ফাচা াঁদনা apologetic approach এয বফরুদদ্ধ আদযেটা 

োউন্টায Revolution ততবয দফ মায থনতৃদত্ন থােদফ এেদর 

বচন্তাীর,দূ্যদব ি,তােষাীর Diverse leaders মাদদয োদছ াংদ বনফ িাচদন বদটয 

বযভান াপদরেয ভাোটঠ দফ না ফযাং ফাাংরাদদদয প্রদতেেটা গ্রাদভ,প্রদতেেটা 

ইউবনষদন েষটা াঠাগায ততবয র,েষটা ভাদরে ততবয র,েষটা আব্দযু যবভ থফবযদষ 

আায প্লাট পভ ি তত র ,ফ িবয আল্লায নু্তটি দরা বেনা থই াল্লাষই াপদরেয ভা 

েযদফ।  

 

অেট ুভ্র বরদখদছন : তকনু্ত অতধ্কাংল মসয়ই উনারা কতম সেরসক গযভাসব গুগু 

বুঝায় গরকম বুঝ গেয়ার গিিা করসিন  

এেদভ টঠে ফদরদছন, এেই যেভ থটদন্ডক্তন্ফ এখাদন রক্ষ েবয। এভন ফ উত্তয থদন 

ভদন ষ প্রশ্ন েতিাযা ভুবদভন্ট ম্পদেি নুনেতভ ধাযনাই যাদখনা। তাই ফাাংরাদদব 

ভক্তজদদয ঈভাভদদয ভত ফায চাদন্দয েছু বদরবটব োববন ুনাইষা এেটা থগাজাবভর 

ভােিা উত্তয বদষাদদন তাযা।  

"আমাসের আস ীমাবিিা রসয়সি,অসনক তকিু ভাবসি য়".........  

জাভাষাদতয এেজন নাদষদফ আভীযদে এখাদন প্রশ্ন েযায ুদমাগ থদষ েদষেটা যাভ ি 

বদদষবছরাভ। বতবন আভাদে াধ এফাং াদধেয তত্ন ুবনদষ দবভদষ বদদরন। বেনু্ত আবভ জাবন 

http://sonarbangladesh.com/blog/shamim/
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জাভাষাদতয থোন োজ াধ ফা াদধেয জনে থথদভ থাদেবন। তাযা থম োজ াদত 

বনদষদছন থ োজ থল েদযই থছদদছন। আভায যাভ িগুদরা থবদন থখাদনই বযদজট 

দষবছর। এবাদফ বফদদদ আদ উনাযা থম ের যাভ ি ান থ ের যাভ ি তাদদয 

রাদগদজয াদথ ফাাংরাদদ ম িন্ত থছাষ না। োযন বফদদবযা ুযায দে না। 

আভাদ আব্দলু্লা বরদখদছন : Eftekhar Amin এয প্রশ্ন(ভূ) এয জফাদফ আবভ ুধু অনে 

এে ববনষয ব্লগাদযয এেটা থরখা থোট েযরাভ। বেবাদফ আদযা ক্ষবতগ্রস্থ দষবছ তা 

জানায প্রদষাজন না বভটদর আষাজ থদষায বফনীত আযজ যইর।  

োসনর আসায় েুুঁদ্ধজ স্বসের িার আগামীর তেন লুধ্ু ম্ভাবনার...  

প্রচবরত স্থবফয ধোন-ধাযনাদে মুক্তি-জদফাধেতা আয দতেয েদঠায ধভদে ধ্ববদষ 

বদদষ বচন্তাযাদজে প্রচন্ড আদরান তুদর বফপ্লফ ঘটাদনায ভত বেছু নতুন ভানুদলয জনে খুফ 

প্রতোা বনদষ তাবেদষ আবছ । ীদ আব্দরু ভাদরদেয ভত ফ িস্ফতোগী জ-যর 

ডাষনাবভে থরখদেয জনে অধীযবচদত্ত অদক্ষা েদয আবছ । খুযযভ জা ভুযাদদয ভত 

থরখে  দাবষত্নীদরয বদদে তাবেদষ আবছ বমবন ভদষয থচদষ তফছয ম্মুদখ থদখদত 

থদতন ! ....  

 

বীতু-াংেীন িভনা-অধ িভৃত ধভ িাচাযীদদযদে বমবন ুদযূ বদগদন্তয আদরােটা থদখাদত াদযন, 

এভন এেজন ভারানা ভদুদীয অদক্ষাষ আবছ । ভুবরভ তফভাবনেদে বমবন বফভাদনয 

াখনাষ দাবদষ আমান থদফায ভত বফপ্লফী থচতনাষ উজ্জীবফত েযদত ক্ষভ বছদরন!  

 

ফ স্ফন্ম বছদরা ! মুদগয ইরাভী আদন্দারন নতুদন বফশ্বাীদদয থনতৃদত্ন তগুন থস্রাতস্ফীবন 

দষ উঠদত খুফ থফব থদযী নাই। আত্ধদেন্দ্রীে জবন্ড - দুক্তিন্তা জযজয - ভোয 

ভাধাদন াফ িক্ষবণে ফোস্ত ভানুদলযা মুগান্তদযয এ চাবদা ফুঝদত াযদফন ! াদযবন তাযা ! 

েখদনা াদযনা ! থবদফবছ তুযদেয আক্ষবযে অদথ িই "ধুযন্ধয" প্রখয থভধাফী আয থেরী 

থনতৃফদৃন্দয েথা ! বাবফ ইযাদনয বফপ্লফী ইভাভদদয েথা মাযা াযভানবফে বফদফাযদেয 

ভজতু গদ তুরফায স্ফন্ম থদখায ম িাদষ বনদষ থগদছন ইরাভী আদন্দারনদে ! ...যাজদথ 

অভুে-তভুে থে ুবষাযী বদদত বদদতই আভাদদয বদনগুবর চদর মাষ ! ফুক্তদ্ধয জগদত 

বৃথফীদে ালন েযফায স্ফদন্ময থম ম্ভাফনা ততযী দষবছদরা..তা আফায যাজথ আয 

থজর-জরুুদভয মুদগ প্রতোফতিন েদযদছ !  

 

ফদরাদতা, আগাভীয বৃথফীদত ফদচদষ ইনলুদষক্তন্ফষার ইুেগুবর বে বে দত মাদে ? .... 

ফরদত াবযবন... আভাদে ৫-৬ টা ইুেয বরি ততযী েদয বদদরন... থজন্ডায বডক্তক্রভদনন , 

থটেদনারজীোর থযববরউান.... আদযা বে বে থমন ! ভদন থনই .. বেনু্ত আভায ভস্ত 

বচন্তাবাফনা চভদে উদঠবছদরা এেটা দব্দয দয । ...এথদরটটক্স... থস্ধাটি !! .... বতেই 

থতা.. েত জ এেটা ইুে.. েখদনা বাবফ-ই নাই । অথচ এই এেটা ইুে বনদষ াযা বৃথফী 

ালণ েযায ম্ভাফনা ততযী েযা মাষ ......... এই স্তদযয বচন্তাবাফনা েযা দাবষত্নীরদদয 

াবযদষ থপদরবছ আভযা! ...  
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থস্ধাটি থে ভুবরভ উম্মায আতায ফাইদয বনদষ মাষায এদেফাদয ুবযেবল্পত প্লান 

বনদষ এবগদষদছ ক্লা-অফ-বববরাইদজদনয ইরাভ বফদযাধী থমাদ্ধাযা ! .... থটা বেবাদফ ? 

আভাদে ফুক্তঝদষ বদদরন... এখন ম িন্ত থটবফর থটবন-রন থটবন , ফীচ ববরফর টাইদয 

বেছু থস্ধাটিদ থছদর-থভদষ এোদথ অাং থনফায ফোাযটা াধাযদনয থচাদখয 

েক্ষভতায আতাষ বনদষ এদদছ যা । ধীদয ধীদয পুটফর-ক্তক্রদেট অনোনে 

থক্ষদত্র তনবতেতায ইরাভী েনদন্বদে দযূীবূত েযায াবফ িে বযেল্পনা তাদদয 

যদষদছ ।  

 

ুধু উদাযন বদদফ এই েথাগুদরা ফরফায ভদষই ভদন দ থগদরা এভন 

দাবষত্নীরদদয েথা মাযা পজদযয নাভাদজ অবেস্থ েযায জনে জনক্তিদে খুফ থবাদয 

ভাদঠ বনদষ পুটফর থখরায বনষবভত আদষাজদন ক্ষভ বছদরন । এে বঢদর এেটা াবখ 

ভাযায ক্তি ুধু এই থস্ধাটি ইুেটাদতই বছদরা....... এভন ইদপবটব আয অল্প বযশ্রদভ 

অদনে অজিদনয ইুেদে ম্মান েযদত াযায গুনাফরী ম্পন্ন নতুন ভানুলদদয আগভন 

ফ থফব প্রতোবত আদযেফায নতুন েদয ! ...  

 

মুগটা থপফুে মুগ ! মুগটা ব্লগাযদদয মুগ ! মুগটা ইনপযদভন থটেদনারজীয মুগ ! এ 

দরা চযভ-তে েথা । মাযা অস্ফীোয েযদফ বন:দন্দদ তাযা প্রাচীনন্থী.. অচর ষা ! 

ফাাংরাদদদয ফগুদরা ক্তত্রোয াাংফাবদেযা তাদদয রোন্বদয ভবনটদয এেটা উইদন্ডাদত 

াভদাষোবযনব্লদগয থাভদইজ খুদর যাদখন । এই ইুেয গুরুত্ন ফুঝদত মবদ থেউ অক্ষভ 

ষ, বন:দন্দদ থটা তাদদয বফযাট অদমাগেতা ! ...অনরাইদন জাপয ইেফারদদয াবতে 

েী মবদ াষা মাষ, থেন মাদফনা ইরাভী াবতেগুদরা !! এই প্রশ্ন ভদনয ভদধে থতারা 

েযদতা মাদদয, থই দাবষত্নীরদদয আভযা াবযদষবছ ! ... থপফুদে জাপয ইেফারদদয 

ইরাভবফদিলী েভ িোদন্ডয আেিাইব ততযী েযদত দফ ! এভন ইাংগীত মাযা থদফায া 

যাখদতন ! থই ভানুদলযা আাদর চদর থগদছন । ... বতে বতে এই াইফায-েোদম্পইন 

মুগটায  অফান দষ থগদছ ! ... বেনু্ত এ থম বেছুদতই থভদন থনষা মাষনা ! তাই , ফ থফব 

বযা বনদষ অদক্ষা েদয আবছ এভন উদাযভনা বচন্তাবাফনাোযী নতুন োদযা জনে !... 

থেউ বে আদছ এ আফাদন াা থদফায জনে ????  

 

আজ ুবন েত থনাাংযা েথা । "থনাাংযা" ব্দটাই ফেফায েযদত ভন চাইদরা । থটেদনারজী 

ববফযদে ধ্বাং েদয বদদরা ! থে ফা োযা থমন এধযদনয েথা ফদর ! দ ভূদখ িয দর ! 

ববফয বে এেটা োদঠয ফা থরাায ততযী মাদুয ফাক্স ? ... ববফয দরা এেটা ইরাভী 

আদন্দারন । ইরাভ দরা বৃথফীয প্রনতেটা ভানুদলয জনে!! োদযা তক্তত্রে ম্পবত্ত থতা 

ইরাভ না ! ইরাভ দরা বৃথফীয ফগুদরা বনষভোনুনদে আল্লায বনষদভয ভদধে বদদষ 

বযুদ্ধ েযায ফেফস্থা । প্রমুক্তিয এই বফপ্লদফয ভদষ যাুর মুদগয থঘাষাদযযা বযনত 

দফ দুযন্ত গবতীর থোন বফভান-ফাবনীয দদে ! থরাায ভদধে রুবেদষ থাো ক্তিয 

েুযআবনে আষাদতয ফোখোষ আদফ এটবভে ব্লািায ততযী েযায ইিীদতয েথা ! এই ই 

থতা "ইভাদনয" দাফী ! বফশ্বাীযা আল্লায প্রবতবনবধ । আল্লায প্রবতবনবধযা মুগ থে ততযী 

েযদফ ! আল্লায প্রবতবনবধযা থেন মুদগয থচদষ ববছদষ থােদফ ???? থোন ফুক্তদ্ধ-প্রবতফন্ধীয 
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োযদন মবদ আল্লায যভতদে অববন্ভবাদফ ফেফায েযা ষ , থ থতা আল্লায 

যভদতয থদাল না ! ই ফুক্তদ্ধ-প্রবতফন্ধীয ফুক্তদ্ধয থদাল !!!  

জ্ঞাদনয আদরাষ আভাদদয স্ফদন্ময দুষাযটাদে খুদজ বদদফ .. আদছা এভন থোন বাই-থফান ? 

আভাদদয আগাভীয বদনগুবরদে ম্ভাফনাভষ েদয বদদফ... আভাদদয থে অনে ফায থচদষ 

থশ্রষ্ঠদত্নয থম ভম িাদা ষাং স্রিা বদদষদছন, থই আত্ধবফশ্বাদে ুনরুজ্জীবফত েদয বদদফ .. 

থেউ বে আদছা বাই ???? মুগান্তদযয এ াাোয.. নতুনদে জন্প থদফায এই থফদনা 

উরক্তদ্ধ েযদফ, থেউ আদছা এভন ? আদা.. জ্ঞাদনয জগতদে বনদষ থপয থছদরদখরা 

েবয.. াদতয ভুদঠাষ বনদষ আব প্রমুক্তিয ফগুদরা জদফাধে ইুেদে ! মা াবযদষবছ.. তা 

থতা ফথৃা মাদফনা । াবযদষ মাফায আদগ স্ফদন্ময িীবখা তাযা থদবখদষ বগদষদছন.. থই থ 

ধদয দথয প্রস্ততা অদনে ফাবদষ থনফায আদষাজন থপয ুরু েবয, আদা.....  

াবযদেদনয রদতটা উদষ্ক বনদষ ফইদষয াতা উটাদত উটাদত এদা বাবফ বে েদয ব্লোে 

থার বেম্বা ষাভ িদাদরয ক্তিদে ফেফায উদমাগী বফদুেতক্তিদত বযনত েযা মাষ !  

... বাফনায দষূাযটা মবদ থেউ ফন্ধ যাখদত ফদর, বচন্তায জগতটা মবদ থেউ াংেীন ি যাখদত 

ফদর , প্রদশ্নয য প্রশ্ন েযদত মবদ থেউ ভানা েদয ফদ.....বফিৃরায বষ থদখাষ, 

আউমুবফল্লা ব বভনা াইতাবনয যাজীভ থদাষাটা দ বনদফা.. টঠে আদছ 

এভ এন াান বরদখদছন : থম বফলষগুদরা আদযা আদরাচনা এগুদত াযত থেউ মবদ 

ইন্টাদযদিড ন)  

১।ইরাভ োদষদভয রদক্ষে যাষ্ট্রীষ ক্ষভতা স্তগত েযা ুধু োভেই না ফযাং েুযআদনয 

আষাত(১৭:৮০)অনুাদয তা পযজ!  

এই আষাদতয ফোখো ভারানা ভদুদীয াদথ অনেদদয(তাপীয োযে) আো াতার 

ফেফধান....  

২।ফাাংরাদদ জাভাষাদত ুযায ফতিভান দে াংখো থভাটাভুটট ২০০ এয োছাোবছ ফা 

তায থফব দত াদয...এই বফলষটা বনদষ আদরাচনা দত াদয.... আাতত এই 

বফলষগুদরাই..... 

রুফাইষোত বরদখদছন : I would like to thank you for your nice academic study on 

jamat. Dont be hesitate if some guys don’t accept it well. there is nothing wrong in 

open criticism ratrher criticism can make anything perfect. Even if your intention 

be wrong, nothing wrong for the jamat, Jamt must have the quality to answer the 

criticm. If any movement doesnt have that quality, definitely that movement is 

below standard and should not proceed as it is.  

I would like to focus on some points:  

1. Do you think giving more focus on politics is the main problem or main shift 

from ideology? I think theoratically its right that islam has a direct relation with 

power as it is an ideology. All ideoligy has that. Rather the main problem is that 

the shape and style of power has been changes. Only govt powewr is not the only 

power now. It has been diversified a lot. The failure of jamat is that it has been 
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completely failed to understand the srtuctur of power of 21 st century.  

2.The politics inside jamat whch you have adressesd is not politics, by defination. 

Politics is a very good thing. But bad politics that you mean is the output of 

capilatist nature inside jamat grown up with time, money and power. We need to 

study this separately.  

This second phenomenon is not the only product of wrong explanation of power 

capturing theory. 

এভ এন াান বরদখদছন : Do you think giving more focus on politics is the main 

problem or main shift from ideology?  

আভায ুধ ভদত না থভাটাভুটট মতগুদরা থরখা আবভ দবছ ের ম িদফক্ষদেয 

ম িদফক্ষণ তাই...আবন মবদ আদগয েদষেটা থাি দন তাদর বেছুটা ফুঝদত 

াযদফন।আয যফবতিদত আবভ জাভাষাদতয যাজনীবত বনদষ আদরাচনা েযায থচিা েযফ 

তখন েনকু্লান বদদফ আনায বনদচয েথাটা াযদপটবর match েযদফ ফদর আবভ 

ভদন েবয...The failure of jamat is that it has been completely failed to 

understand the structure of power of 21 st century..।  

আভায েথা দে,আবভ ইরাভী আদন্দারন না ষ ফাদই বদরাভ,বরটটে েযফ বার 

েথা,এটা বার েদয েবয.....এখাদন আাভায োদছ ভদন ষ জগাবখচুবয।  

But bad politics that you mean is the output of capitalist nature inside jamat 

grown up with time, money and power. বার ফদরদছন,থ জনে We need to study 

this separately.  

This second phenomenon is not the only product of wrong explanation of 

power capturing theory.  এটা বনদষ আরাদা থাি থদফ বাফবছ।েদষেটা তাপবদযয 

ফোখো োদরট েদযবছ,থগুদরা আরাদা বদদর ক্লাবোর থোযআদন মাদদয বার দখর 

আদছ তাযা ভতাভত বদদত াযদফ,এদক্ষদত্র আবভ খুফই েভ জাবন।  

 

রুফাইষোত বরদখদছন : Thanks for your reply.I do agree with you that we need to 

concentrate and continue our discussions on some points.  

1. I do agree with the explanation of Maolana Maududi that politics (science of 

power) is important in islam. But how an islamic society and state can be formed, 

in the issue of methodology we need to go beyond Maududi. I differ with you that 

more concentration on politics is the theoratical wrong of Jamat ideology. Some 

old classical tafsir gave emphasize on only theology of islam. I dont think that is 

100% perfect. The wrong of Jamat is not emphasizing politics but to understand 

what is politics now. Still now jamat thinks politics on basis of 1947 historical 

ground but this is 21 st century. I have read more or less your last articles. You 

gave main emphaisze on the issue that taking the decision into election was the 
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main shift of jamat.But you need to consider the issues of extrimist stand of some 

faction rejecting democracy and the succes of hamas, brotherhood and justice 

party. Jamat is below standard to mobilize the public sentiment and to diversify 

political power out of the parliament. But taking politics as a main part of islamic 

ideology and accepting democratic norms is not a problem at all, in my opinion.  

2. I do interested to emphasize on capitalist nature grown within Jamat. This 

phenomenon is not dependent on the theory of incorporating power capturing or 

politics into explanation of islam. Rather this is lack of understanding the meaning 

of islamic politics in real sense. 

এভ এন াান বরদখদছন : The wrong of Jamat is not emphasizing politics bu t to 

understand what is politics now.  

ইরাভ ধদভ িয আদরাদে ইরাবভ যাজনীবতয দৃটিববি; Islam, the government and the 

people are like the tent, the pole, the ropes and the peg. The tent is Islam; pole is 

the government, the ropes and pegs are the people. None will do without the 

others. (Ibn Qutaybah, Uyan al-akbar, vol-1). মুগ মুগ ধদয ইরাভ ধভ ি আয যাজনীবত 

াাাব বছর এফাং থােদফ েভ আয থফব।আবভ তাই জাভাষাত বরটটে েযদফ এটা 

বনদষ উবিি নই এভনবে থখরাপত না গনতে এই ধযদনয বথবযটটোর বফতদেি থমদত 

চাইনা। বেনু্ত প্রশ্ন দে অনে জাষগাষ;  

ধভ িবববত্তে যাজনীবতয ফষ ফাাংরাদদদ থেুরায যাজনীবতয ফষদয থচদষ থফব।বেনু্ত 

আফভান োর থথদে ফাাংরাদদদয ভানুল াডিদোয ধাবভ িে না ষাষ ধভ িবববত্তে 

যাজনীবত থতভন এেটা পরতায ভুখ থদদখবন,এটায আদযা ববন্ন ফোখো দত 

াদয।।বেনু্ত দুই প্রধান দর েতৃে ভানুল প্রতাবযত দত দত এফাং তাদদয 

বযফাযতাবেে,দণূীবতয যাজনীবত থদখদত থদখদত ভানুল বফযি। ািাদতেয গদফলে 

অধোে John Esposito এয ভদত; Political Islam is the result of the failure of secular 

nationalist governments to halt widespread corruption, stem the widening gap 

between rich and poor, achieve economic self-sufficiency, and resist western 

political and cultural hegemony.  

এই থম এেটা ুদমাগ বছর ভানুলদে ভবফরাইজ েযায তা বে জাভাষাত াযদছ? এেটা ফুবর 

আযাদত ুবন "ফাাংরায ভানুল ইরাভ বপ্রষ........তাযা এটা টা থভদন থনদফনা..."ভানুল এই 

জাতীষ থচার ফাদ বদদষ োদজয োজ বেছু থদখদত চাদে।তৃতীষ বফেল্প বদদফ ইারাভী 

ক্তিয তথা জাভাষাদতয জনে ভাঠ ফরা মাষ উনু্পি বছর বেনু্ত ভানুলদে আভাদদয আদফদন 

থছাদতই থমখাদন আভযা ফোস্ত এফাং ফোথ ি থখাদন ভানুদলয আদফদন আভাদদয োদছ বে 

েদয থছাদফ???? এটা বনদষ োবড েযা এোন্ত প্রদষাজন।  

You gave main emphaisze on the issue that taking the decision into election 

was the main shift of jamat.  

না, ইবরোদন অাংগ্রনই জাভাষাদতয আইবডরক্তজোর বপট তা নষ ফযাং 

ইবরোদনয ভাধেদভ তায ুরু ফরদত থচদষবছ।আবভ থোথা ভদন ষ ফদরবছ,আদভবযোন 
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েরায াষখ াভজা ইউুপ এেফায ফরবছদরন এযেভ; এেভাত্র থভাাম্মদ ( : ) Is the 

unique and single figure that carried out successfully the duties as a Spiritual 

leader and Political Leader  

আল্লায প্রতেক্ষ াাদমেয োযদন এটা তায দক্ষ ম্ভফ দষবছর।জাভাষাতদতা ভানুদলয 

াংগঠন, তাযা থেন ুধু বফদশ্বয অনোনে থদদয ইরাবভ ভুবদভদন্টয থভাটাভুটট এেই 

দা মাযা বরটটে এফাং ধভীষ োজদে এেদত্র েযদত থমদষ Messed up েদয 

থপদরদছ।প্রথদভ বার উদেদে ুরু দর এেটা ম িাদষ রাইন বফচুেত দফই 

দফ....জাভাষাদতয থক্ষদত্র তাই ঘদটদছ,এটাই থদখাদত থচদষবছ। এই দুই াাংঘবল িে ফোফস্থায 

ভাদঝ বেবাদফ ফোরান্ফ েযা মাষ থটা বনদষ আদরাচনা ষা উবচত,োযন ক্ষভতা 

ছাাদতা আভাদদয এেটা রক্ষে আদছ তাই না? ভানুদলয োদছ িীদনয দাষাতই মবদ 

থছাদত না াযরাভ এফাং দুবনষাদত ভায থখদষই থগরাভ বেনু্ত োক্তিত ক্ষভতাষ থমদত 

াযরাভ না তাদরদতা "আভ থগর চারা থগর"।আভাদদয োদছ অন্তত "আভ"টা 

থােুে। আনায ফােী ভন্তদফেয াদথ আাতত বিভত থনই। 

এভ এন াান বরদখদছন : থাদি উদল্লবখত বনদচয রাইনটা অদনে গুরুত্নূণ ি এেটা 

েথা,ফাই ষত ববযষাবর বাদফবন ফা ফুঝদত াদযবন।  

The Jama'at, much like revivalist movements everywhere, began to show more 

interest in governing how Muslims lived than in their individual souls  

জাভাষাত ুরু দষবছর revivalist দর বদদফ মাযা Individual ভানুদলয intellectual 

upliftment , reconstruction of their thought, spiritual development and to save 

people from western or imperial/colonial influence.....ুরুদত টাদগ িটই বছর ফোক্তিয 

আত্দায বযুদ্ধেযন বেনু্ত ধীদয ধীদয তা ভুরভানদদয জীফনদে ান েযায বদদে 

থপাো বপট েদয।এখাদন েথা থথদে মাষ; ভদন েরুন ভুরভানদদয জীফনদে ান 

েযায ক্ষভতা আভযা থদষই থগরাভ এে থাদনয জনে, বেনু্ত ফোক্তিয বযফতিন েযদত 

না াযায োযদন দযয থাদন মবদ যোয বযফতিন দষ থেুরায/নোনাবরিদদয 

াদত চদর মাষ তাদর বে আভযা ফরফ ইরাভী াদনয তন দষদছ?? নাবে থমদোন 

ভুদরে আভযা থই ান ধদয যাখফ? If "not" that is democracy,if "yes" that is 

revolution. জাভাষাত chanting revolution but Jamat history tells us Jamat actually 

believe in Evolution! পযাদ ভাজায াদফ থইভ েথাই ফদরদছন জাভাষাদতয 

যাজনীবত বনদষ। 

ইফদন ফতুতা বরদখদছন : ধনেফাদ াান বাই। গবীয ভদনাদমাগ বদদষ রাভ। 

জাভাষাদতয আর াংদাধনটা থোন দষদন্ট প্রদষাজন তা-ই উদঠ এদদছ এই 

থরখাটটদত।  

 

আবভ টঠে এখাদনই ধাক্কা থখদষবছরাভ ১৯৯৬ থথদে ২০০০ ার ভষোদর। আবভ তখন 

ববফদযয াথী থথদে 'দে প্রাথী' ষায প্রক্তক্রষাষ বছরাভ। ভদন দ, আবভ নানান িন্দ্ব 

 যাভ ি বনদষ উধ িতন দাবষত্নীর বাইদদয োদছ থমতাভ , বেনু্ত আবভ আানুরূ 

পরাপর থতা াইইবন ফযাং ভদন ক্তের থোথা বেছু এেটা থদষার আদছ থমটা টোদনা 
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বনবলদ্ধ। এে ম িাদষ তা াঁযা আভাদে বনদষ াাাব েযদত ুরু েদযন, আভাদে 'ফুক্তদ্ধজীবফ' 

উনাদভ ডােদত ুরু েদযন, এভনবে আভায অনুবস্থবতদত আভাদে উনাদভ ডাো 

দতা। এভন অফস্থাদতই 'দে প্রাথী' রাভ বেনু্ত অল্প বদন দযই ববছদষ রাভ।  

 

এই েথাগুদরা দ ভদন দরা, আবভ এো নই, আভায ভত েদয আদযা অদনদেই বাদফন...  

.....বিমান বাংাসেল জামায়াসির লুরাসি প্রায় ৩০জসনর মি প্রসফর আসিন 

তকনু্ত প্রসফর েুরলীে আসমসের মি প্রসফর গেো যায়না,ইদ্ধেতনয়ার আসি 

তকনু্ত েুররম মুরাে এর মি ইদ্ধেতনয়ার অনুপতস্থি,ডক্টর আসিন তকনু্ত 

ইসজিসবগতবি,িাতরক রামাোসনর মি োল তনক তিতর য়না,প্রিুর ংেযক 

মাানা আসিন তকনু্ত ইউুফ আ কারজাতবর মি আসম তিতর য়না,আতমর 

আসিন তকনু্ত লায়ে ইয়াতসনর মি আধ্যাতিক গনিা তিতর য়না, গনিা আসিন 

প্রিুর তকনু্ত াান নারুল্লা,োসে তমলাসর মি তবপ্লবী তিতর য়না।আমার 

ংগঠন িার কারন েুসজ পায়না... 

আব্দরু াবরভ বরদখদছন : আবন টঠে ই ফদরদছন। আদর িাবষত্নীর মাযা থাদে তাযা 

বনদজদদয অদনে ফুক্তদ্ধভান ভদন েদযন। উনাযা বচন্তা েযদত বুদর মান থম দৃাবষদত্নয বনদচ 

 এভন থে্উ থােদত াদয বমবন বচন্তাষ তায থচদষ  এবগদষ।  

 

আােবয ুন্দয এে আদরাচনা থথদে থফবযদষ আদফ ুন্দয এে ভাধান। মাদদয ভদন 

এযেভ বফপ্লফী থচতনা ফভান তাদদয থেউ দবভদষ যাখদত াযদফনা।  

 

ফ স্ফন্ম বছদরা ! মুদগয ইরাভী আদন্দারন নতুদন বফশ্বাীদদয থনতৃদত্ন তগুন থস্রাতস্ফীবন 

দষ উঠদত খুফ থফব থদযী নাই। আত্ধদেন্দ্রীে জবন্ড - দুক্তিন্তা জযজয - ভোয 

ভাধাদন াফ িক্ষবণে ফোস্ত ভানুদলযা মুগান্তদযয এ চাবদা ফুঝদত াযদফন ! াদযবন তাযা ! 

েখদনা াদযনা ! থবদফবছ তুযদেয আক্ষবযে অদথ িই "ধুযন্ধয" প্রখয থভধাফী আয থেরী 

থনতৃফদৃন্দয েথা ! বাবফ ইযাদনয বফপ্লফী ইভাভদদয েথা মাযা াযভানবফে বফদফাযদেয 

ভজতু গদ তুরফায স্ফন্ম থদখায ম িাদষ বনদষ থগদছন ইরাভী আদন্দারনদে ! ...যাজদথ 

অভুে-তভুে থে ুবষাযী বদদত বদদতই আভাদদয বদনগুবর চদর মাষ ! ফুক্তদ্ধয জগদত 

বৃথফীদে ালন েযফায স্ফদন্ময থম ম্ভাফনা ততযী দষবছদরা..তা আফায যাজথ আয 

থজর-জরুুদভয মুদগ প্রতোফতিন েদযদছ---------েথা গুবর খুফ ই রৃদষ থছাষাদনা। 

োভরুর আরভ বরদখদছন : আভায ধাযণা জাভাদতয অবধোাং দাবষত্নীরই এফ ব্লবগাং 

বনদষ বচন্তা েযদফ না। োযণ এেভষ টটবব'য ফোাদয তাদদয এযেভই ধাযণা বছর থম, 

টা এেটা খাযা ক্তজবন। আয এখন যীবতভদতা টটবব চোদনদরয ভাবরে দষ থগদছন 

তাযাই। 

অনেযেভ বরদখদছন : @োভরুর আরভ েবচ, টটবব চোদনদরয ভাবরে ষায থছদন 

েরুন বেছু ইবতা আদছ , জাভাদতয ২জন বফবি ফেফাষী াদেির থথদে ২টট টটববয 

জনে আরাদা আরাদাবাদফ রাইদন্ফ চাষা ষ। বেনু্ত তৎোরীন যোয প্রধান ভাত্র 
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এেটট থদষায ুদমাগ েদয থদন। এ বনদষ ঐ ২ বফবি ফেক্তিয ভাদঝ ফোক্তিগত (ুদনবছ এটা 

অদনে আদগ থথদেই চদর আবছর) িন্দ্ব ুরু ষ। অতঃয এেজন জষী ন।  

 

বেনু্ত ইনদবেদভন্টদতা প্রচুয দযোয ব্রডোে বভবডষাই। থই বফবনদষাদগয জনে চভৎোয 

এেটট থস্পাগান থফদছ থনষা ষ! থদ  বফদদদয আনাদচ োনাদচ এই  থস্পাগাদনয 

ৎফেফায েদয তা াঁযা প্রচুয বফবনদষাগ থমাগা েযদত ভথ ি ন! থস্পাগানটট র: অতধ্ক 

াভ, অতধ্ক গায়াব!!!  

 

ভজায ফোয র, থষায থাল্ডাযদদয াদথ প্রথভ ফাবল িে বভটটাংএ এটা বনদষ তুভুর 

ট্টদগার আয তনচ ুরু ষ। এে থষায থাল্ডায এটা বনদষ বনদজয থক্ষাব প্রবভত 

েযদত না থদয থতা ফদরই ফদবছদরন, "অতধ্ক াভ অতধ্ক গায়াব তেসয় লুরু 

করস এেন গিা এই ষ্টটতভসি যা গেোসনা য় গটা গেোর পর পুনরায় যু কসর 

নামায পশসি গযসি য়...."  

বফবফধ বরদখদছন : পযাদ ভজাদযয েথা মখন ফরদরন, তখন তায ফই থথদে এেটা 

উদৃ্ধবত বদক্তে আনায ভতাভত জানায জনে-  

 

‚জাভাষাত ভদন েদয াফ িদবভ দেন এেভাত্র আল্লা। অতএফ াংবফধান, আইন, 

প্রান াংক্রান্ত মাফতীষ বফধানফরী প্রণষদনয ভাবরে এেভাত্র আল্লা। েথাটা ুনদর 

ভদন ষ এটা ফুক্তঝ খুফই ইরাভী েথা থার। আদর ‘াফ িদবভ’ ব্দটটদে জাভাষাত 

েীবাদফ ফেফায েযদছ থটা না ফুঝদর জাভাষাত থোথাষ ইরাভদে েীবাদফ ফোখো 

েযদছ থটা ফুঝা মাদফ না।  

ধভীষ বদে থথদে আল্লা অফেই াফ িদবভ। এই অদথ ি থম বতবন আভাযদদয অক্তস্তদত্নয তি, 

বফশ্ব জগদতয তি। বেনু্ত বতবন ভানুলদে তায ইো  বফদফদেয স্ফাধীনতা বদদষদছন। 

ভানুলদে বতবন ৃটি েদযদছন ‘আযাপুর ভাখরুোত’ বাদফ। আদভদে ৃটি েদয 

ফবেছুয ‘নাভ’ বতবন তাদে ববখদষদছন। অথ িাৎ আল্লা ভানুলদে ভখরুোদতয ের ফসু্তয 

যে উদ্ধায েযফায ফা জানফায ক্ষভতা বদদষ ততবয েদযদছন। থ ক্ষভতা থপদযতাদদয 

থদন বন। অতএফ, থপদযতাদদয থডদে আল্লা ফদরবছদরন, আদভদে থজদা েয। 

ভখরুোদতয ের বেছুয ‘নাভ’ জানা এই অাধাযণ ৃটিয াভদন এে ষতান ছাা আয 

ের থপদযতা ভাথা থনাষাদত ফাধে দষবছর। এভনবে বৃথফীদত বতত ফায য ‘তফা’ 

েযাটা আল্লা ভানুলদে ববখদষ বদদষবছদরন। আদযা ভদন যাখা দযোয ভানুল ুধু 

আযাপুর ভখরুোতই নষ থ দুবনষাষ আল্লায ‘খবরপা’ ফা প্রবতবনবধ ফদট।  

 

এখন ধদভ িয বদে থথদে আভাদদয অক্তস্তদত্নয তি দেন আল্লা- এটা থমভন তে থতভবন 

‘আযাপুর ভখরুোত’ বাদফ আভাদদয ইো  বফদফেদে ফেফায েযফায 

াফ িদবভত্নটা আল্লা ভানুলদে বদদষদছন এটা ভান তে। মবদ না বদদতন তাদর 

আভযা প্রবতবদন মা েবয থটা আল্লাই েযদছন ফদর প্রভাবণত থাত। মবদ ফেক্তি বাদফ 
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আভায ইো  বফদফদেয থোদনা াফ িদবভত্ন না থাদে তদফ আবভ প্রবত ভুদূত ি প্রবত দর 

প্রবত দদণ্ড মা েযবছ তা আল্লাযই ইো। াূণে ফবেছুই। মবদ তাই ষ তাদর আল্লায 

ইোয োযদণ েৃত াদয জনে ভানুলদে থেন থদাজদখ থমদত দফ? এই থছাট্ট মুক্তিতা 

ফুঝদত াযদরই জাভাষাদতয ভোটা ধযা দফ। ভানুদলয ইো  বফদফে থম-অদথ ি 

াফ িদবভ, ইরাভ আল্লাদে থ-অদথ ি াফ িদবভ ভদন েদয না। ফেক্তি ভানুদলয 

াফ িদবভত্নদে আল্লায াফ িদবভদত্নয দি এে েদয থপরা দে এে ধযদনয থদযবে- 

এটট জঘনে অননরাবভে োজ। এই থদযবেয থদাদল জাভাষাত অযাধী। ভানুদলয ইো 

 বফদফদেয াফ িদবভত্ন থমদতু ইরাভ অফেই স্ফীোয েদয অতএফ ভানুদলয ততবয 

াংবফধান, আইন  প্রাবনে োনুন ইরাদভয োদছ াদদয গ্রণদমাগে, মবদ তা নোষ 

বফচায, ভানুদলয েরোণ  াবন্ত প্রবতষ্ঠা েযদত াদয। আল্লায োছ থথদে থম জ্ঞাদনয বখা 

বনদষ ভানুল বৃথফীদত এদদছ ভানুদলয ততবয াংবফধান, আইন  ান ফেফস্থায ভধে বদদষ 

তাযই ক্রভবফো ঘদট। ভানুদলয ইো  বফদফদেয াভাক্তজে  যাজননবতে 

অববপ্রোদয ভধে বদদষ ভানুল তায থশ্রষ্ঠত্ন প্রভাণ েদয থমদত থাদে। জাভাষাদত ইরাভী 

আল্লায াফ িদবভত্ন  ফেক্তি ভানুদলয াফ িদবভত্নদে এে েদয থপদর এ োযদণ থম তায 

ইরাদভয এেটা বনজস্ফ ফোখো আভাদদয য চাবদষ বদদত চাষ। ‘আল্লায আইন’ ফরদত 

জাভাষাত আদর থফাঝাষ জাভাষাদত ইরাভীয আইন। জাভাষাদত ইরাভীয প্রস্তাবফত 

বফধান, ান ফা োনুনদেই আল্লায নাদভ জনগদণয ইো  বফদফদেয য চাবদষ থদফায 

ভতরদফ জাভাষাদত ইরাভ ‘আল্লায াফ িদবভদত্নয’ েথাটা ফেফায েদয।  

(াংবফধান  গণতে, পযাদ ভজায, ষৃ্ঠা: ১৩১-১৩২) 

এভ এন াান বরদখদছন : যতে revolution সয় থাসক িসব িা গকন একটু বযােযা 

করস ভা য়।  

আবন বে থফাঝাদত চাইদরন তা বযষ্কায নষ বেনু্ত আবভ revolution ফরদত বে ফুঝাদত 

থচদষবছ তায াংদক্ষ দে; জাভাষাত  তায াফবডাবযয াদথ আভযা মাযা জবত তাযা 

ফাই এেটা েথায াদথ বযবচত আয তা র "ইরাভী বফপ্লফ"।ভাদন ভাদজ আভযা 

ইরাবভে আদ ি বদদষ বফপ্লফ েযদত চাই থমবাদফ অনে আদদ িয থরাদেযা থচিা েযদছ। 

আদযা ফরদত থচদষবছ; বফপ্লদফয জনে াাংগঠবনে োোয জাভাষাদতয যদষদছ টঠেই বেনু্ত 

বফপ্লদফয থট/procedure জাভাষাত ুরু থথদেই avoid েদযদছ বফদল েদয ইযান বফপ্লদফয 

দয ফাাংরাদদ জাভাষাদত এই বনদষ ফোে ভত াথ িেে থদখা মাষ এফাং দদরয থভজবযটট 

অাং(থনতৃত্ন) তখন বফপ্লদফয ধাযনাদে গ্রন েদযন বন ফযাং নাদদয ফোখো  েভ ি 

দ্ধবতদে ফরা দে Evolutionary মায এেটা অথ ি দত াদয "ধীদয ধীদয থ চরা"...  

 

িসব জামাসির কাজগুসা আমার ভা াসগ,িাসের অসনক কম কাি এমন আসি 

যা এই জাতি না সয় অনয গকান জাতি স ষ্টঠকই মূযায়ন করসিা।  

আনায াদথ এেভত, জাভাষাদতয বার অদনে োজ আদছ এটা এখাদন মাযা ভন্তফে 

েদয তাদদয বনিষই জানা আদছ।আদর এইখাদন মাযা ভন্তফে েযদছ জাভাষাত বনদষ 

তাদদয রক্ষে  hope এেটু ববন্ন উচ্চতাষ থমটা আবন আদগয থরখাগুদরা ভন্তফে  

দর ফুঝায েথা। মাই উে,আবন ফযাং জাভাষাদতয বার োজ গুদরা বনদষই থাি 

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/
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থরখা ুরু েরুন,Seriously ফরবছ,অনে থেউ চাইদর েযদত াদযন।  

োযন েুযআদনয তাপীয দত বগদষ থদবখ এদেে তাপীয োযে এদেে দষন্ট 

অপ ববউ থথদে তায ফোখো েদযদছন।দমভন তাপবভুর েুযআন এফাং াইদষদ েুতুদফয 

তাপীয ইরাভী ূনজিাগযণ-বফপ্লফ দষন্ট থথদে, ভুাম্মদ আাদ েদন্টদম্পাযাযী থদটয 

আদরাদে বেনু্ত এগুদরায াদথ াদথ very classical জ্ঞাদনয জনে ইফদন োীয অন্তত 

ফায া উবচৎ অনেথাষ থট এফাং বফপ্লদফয Interaction এ ভাথা আউরাদনায ম্ভাফনা 

থথদে মাষ পদর Individual ফোক্তিয োদছ ইারদভয থম spiritual দাফী তা গনে দষ 

দ,থমটা আভযা এখন প্রবতবনষত থদখদত াক্তে। ভুদখ বফপ্লদফয ফনো অথচ টঠেবাদফ 

েুযআন বতরাষাত ষনা পদর নাভাজ ষনা....থযজাট বে দফ তাদর? বফপ্লফ ষত 

দফ আবভ ফ জাান্নাভী,এটা বে থভদন থনষা মাষ?  

 

এই েথাগুদরা থম জনে ফররাভ ;  

এই ব্লদগ জাভাষাত বনদষ ভুরত দুই ধযদনয ক্তক্রটটবজভ আভায থচাদখ দদছ,  

১।থপ্রাাগান্ডায উদেদে জাভাষাদত োবড,এটা গুটট েদষে জদন েযদছ,এয বেছু বার 

াইড আদছ আয তার,আবভ জানদত াযবছ আভায Opponent আভায ম্পদেি বে 

ধাযণা থালণ েদয।  

বিতীষত, আবভ ফা আভযা গঠনভুরে ক্তক্রটটবজভ েযায থচিা েযবছ।দুদটাই ক্তক্রটটবজভ 

এফাং এয ভধে থথদে জানা অজান অদনে বেছু থফবদষ আদছ বেনু্ত এই দুইদষয ভাদঝ 

ক্লাবোর জাভাষাত োবড েযা প্রদষাজন এই জনেই ফদরবছ  জামায়াসির ভা কাজ 

গুসা তনসয় গপাি গো লুরু করুন। এটায ভাধেদভ Balance দফ।  

এেটা ভষ আভযা ফরতাভ,আভাদদয েথা থেউ ুদননা, আভযা অদনে বার োজ েবয 

থেউ ক্তত্রোষ প্রো েদযনা........ইতোবদ,অথচ বনদজদদয বভবডষা র,ক্তত্রো র,এখন 

ব্লদগ স্ফাধীনবাদফ অদনে বেছু ফরা মাষ বেনু্ত ফরায ভত ভুষাস্পজ্জন নাই.........আদছ বে 

থেউ? 

থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে বরদখদছন : জাভাষাত ‘াাংগঠবনে বফলষাবদ’থত চযভ 

থগানীষতা যক্ষা েদয চদর। এদেফাদয তাফরীদগয ভত। তাফরীদগয ভুরুব্বীযা ফদর ফ 

বেছু নাবে ‘আল্লায ষাদস্ত’ অথ িাৎ এভবন এভবন দষ মাষ। থটট ইজদতভায েদন্ডর ততযী 

থথদে দুবনষা ফোী ‘দাষী’থদয চরাচর ম িন্ত ফ বেছু ...!! তাফরীদগয থরােদদয েথা দরা 

আভাদদয াদথ ‘ভষ রাগান’, ফ ফুদঝ মাদফন। তা াঁযা বেনু্ত েখদনা অনেদদয াদথ থতা 

দদূযয েথা এভনবে থোযআন-াদী (ফুদঝ) দ না। জাভাষাদতয দাষ্বত্নীরদদয 

েথা অনুরূ। আদগ থযােন দষ মান, এযয আনায যাভ ি মথামথ জাষগাষ ফরদত 

াযদফন !?  

 

আদর থম থোন থযক্তজদভনদটড অগ িানাইদজাদনয এেই পযদভট। আদ িটা মা-ই থাে 

না থেন। এদক্ষদত্র থোযআন-াদীদয বভ-থোদটাদনয বদে থথদে তাফরীদগয াদথ 

জাভাষাদতয দারুণ বভর।  

আল্লা তাষারা ফদরদছন, থতাভযা থফয দষ  াল্কা অথফা বাযী অফস্থাষ এফাং ক্তজাদ 

http://sonarbangladesh.com/blog/dineshdas/10899
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েদযা আল্লায যাস্তাষ। আয তাফরীদগয থরাদেযা এটটদে গাটট্ট বনদষ থফয দষ ায 

োদজ বপট েদয। আল্লায যাূর (ঃ) ফদরদছন, থফ থচাখদে আল্লা েখন ই থদামদেয 

আগুদন থাাদফন না থমফ থচাখ থোন ইরাভী যাদষ্ট্রয ীভান্ত াাযা থদষায োদজ 

থজদগ বছদরা। জাভাষাদতয থরাদেযা এটটদে ভাযাভাবযয এরাো াাযা থদষায োদজ 

উিুদ্ধ েযায োদজ রাগাষ।  

আদর ইরাদভয ইরাদভয ফ েট এয দক্ষ থোযআন-াদীদয দবরর বফদেভান, 

ভূরধাযায তুরনাষ তা মতই বডেদটিড থাে না থেন! আল্লায যাূদরয নফুষতী জীফদনয 

ধাযাফাবেতাদে অগ্রাে েদয থোযআন-াদীদয প্রদষাগ েযা দর এ ধযদনয তারদগার 

দফই।  

বফদল েদয ‘উবরর আভয’এয গৎফা াঁধা ফোখো, মা জাভাষাত থনতাযা েদয থাদে, ফাদ বদদষ 

বাফদত দফ, উবরর আভয থোন ভুফা-থে (মা এভনবে নপর-এয েোটাদ থনই) ফাস্তদফ 

ষাক্তজদফয ফাধেফাধেতাষ আদযা েযদত াদয বে না ! বযদাটি থরখায ফাধেফাধেতায এয 

অনেতভ উদাযণ।  

আভায ধাযনাষ জাভাষাত েখদনা বনজ থথদে থচঞ্জ দফ না। োযন, থোন অপ্রচবরত 

বারদে বনজ থথদে গ্রন েদয থনষায জনে থম ধযদনয লেক্তক্সবফবরটট দযোয তা অন্ততঃ 

ফাাংরাদদদয জাভাষাদতয নাই। এয জনে থথযাব দযোয। এফ ব্লবগাং অতেন্ত ভাইনয 

থথযাব। থভজয থথযাব দযোয। এফাং থটট আল্লায ক্ষ থথদে আদফ।  

আবভ ফরবছ না, জাভাষাত ফায াদথ ফ বফলদষ েথা ফরদফ। যাভ ি েযায বনষভ দরা 

াংবেিদদয াদথ যাভ ি েযা। এদক্ষদত্র মাযা আদর যাষ ষায থমাগে তাযাই যাভ ি 

বদদফন। এটট ফ থক্ষদত্রই প্রদমাজে।  

যাভ ি বফদলজ্ঞদদয াদথ েযা দর াধাযনদদয জানায অবধোয থাদে, ফাস্তফাষদনয 

বদে থথদে জানায প্রদষাজন থাদে, যাভদ িয থভাো েথা (থবযদপবয, রাইন অফ থট ফা 

বরব) বে।  

যাভদ িয গবত দফ াধাযনত কু্ষর বযদয ফতৃ্তাোয (আদর যাষ’থদয ভদধে), ভাদঝভাদঝ 

ফৃত্তয বযদয ফতৃ্তাোয (েভী-ভথ িে থদয ভদধে)।  

মযত উভয(যা.) থে মবদ াধাযন গ্রাভফাী ফ িভদক্ষ জফাফবদব েযদত ফাধে েযদত 

াদয জাভাষাদতয থনতাদদয থেন তা াঁদদয াবত-থনতাযা বষ াষ?  

এ থক্ষদত্র ভুজাবদ াদদফয োম িেরা ফ িজনবফবদত। এ যেদভয দফূ িেফাযোযী থোন 

ফেক্তি বেবাদফ ‘ইরাভী আদন্দারদন’য এত ফ দদ আীন দত াদযন, বাফদত আিম িে 

রাদগ।  

ো াঁ, ফতিভান াপাবযাংদয োযদন আল্লা মবদ উনাদদয ক্ষভা েদযন! ইরাভী আদন্দারদন 

াপাবযাং ইজ  ভাে। থা, াপাবযাংদয থদাাই বদদষ োদযা অবত-বুর োজদে 

জাবেপাই েযায থোন ুদমাগ নাই।  

এয আদগয থাদে ফদরবছরাভ, এখদনা ফরবছ, আভাদদয ববযষাবর বাফদত দফ, আভযা 

ফেক্তি ফা নাদভয জনে োজ েযদফা না ‘ইরাভী আদন্দারদন’য জনে োজ েযদফা।  

থম থদদয থরাদেযা তাগুত দব্দয াদথ বযবচত নষ, থম থদদ ভানুল ইরাভদে ধভ ি ভদন 

েদয, থম জবভদন েখদনা ইরাভ ূণ িাি িীন বাদফ েখদনা প্রবতটষ্ঠত বছর না, ুপীইজভ 

দে থমখাদন ইরাদভয ভূর ধাযা থখাদন জাভাষাদত ইরাভী াখা-প্রাখাষ থদ-ঝা 
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বদদে ...! বে অফুঝ োম িেরা ...!!!  

আো, জাভাষাত থোন্ ইরাভ োদষভ েযদত চাষ? নফুষদতয ুরুয ইরাভ? বজযদতয 

ুরুয ইরাভ? ভক্বা বফজদষয দযয ইরাভ? প্রশ্নটা এ জনে এদদছ থম এই বতন ইরাভ 

বফবধ-বফধাদনয বদে থথদে ববন্ন ববন্ন।  

এেবফাং তাব্দীয বফশ্ব  এই থদদয ফাস্তফ বযবস্থবত বফদফচনা েদয আদন্দারনোযীদদয 

আদগ ভনবস্থয েযদত দফ। জনগদনয োদছ খাবর ইরাভ চাই, ইরাভ চাই ফদর থস্পাগান 

পাটাদর দফ না। বনদজযা আদগ বচন্তা, গদফলণা, থরখাা েদয ভুতভাইন দত দফ। 

ভারানায ভদদূীয বতেোদযয অনুাযী দত দফ, খাবর নাভ থফচদর দফ না।  

তাফরীদগয ভদতা জাভাষাত স্ফীষ থনতাদদয ীয াদফ ধযদনয ভদন েদয। বফদল েদয 

অধোে থগারাভ আমভ াদফদে। অথচ, ৭১ াদর থোরাফদযন থথদে ুরু েদয 

নাগবযেদত্নয ফোায ম িন্ত, অদনে স্ধি বুদর উনায ফোে ‘অফদান’ যদষদছ।  

 

বফঃরঃ (১) জাভাষাদতয াদথ আভায ম্পেি ‘তাষা ষানু আরার বফযবয ষাত তাক্বষা’য 

বববত্তদত। (২) মাযা ভদন েদযন াংবেি থপাযাদভয ফাবদয ভুখ থখারা অনোষ, তা াঁযা আভায 

ভন্তদফে াযটটবদট েদয দষা েদয থই ‘অনোষ’ বনদজযা েযদফন না। 

মাযবযদনয ফাফা বরদখদছন : আনায বফদল রিফেগুদরা দই তায য ভদন র ভন্তদফেয 

উদয বেছুটা ভন্তফে েযা প্রদষাজন...  

প্রথভতঃ এেটা আষাতদে বভদোট েযা ফরদত মবদ আবন ফুক্তঝদষ থাদেন থম থজদন 

ুদন থটাদে অফেফায েযা, তাদর এ অফাদ আবভ জাভাষাদতয িাবষত্নীরদদযদে 

গ্রবর বদদত যাজী নই, এফাং এটা অতেন্ত অনোষ অফাদ। আবন মবদ ফুঝাদত চান থম 

তাযা তাদদয থফাদধয ীভাফদ্ধতায োযদণ এধযদণয বচুদষদনয জনে এ আষাতগুদরা 

মথাথ ি ফদর ভদন েদযন তাদর বভদোট ব্দটট প্রদমাজে বেনা তা থবদফ থদখদফন। 

বভদোট ব্দটটয াদথ এেটা অনুচ্চাবযত "ইর থভাটটব" থাদে ফদর ফুক্তঝ...  

"থথযাব দযোয" এ জাতীষ ব্দচষন আদর ইরাভী আদন্দারদনয এেজন 

েরোনাোাংখীয জনে থাবনীষ ভদন ষনা। আল্লায োছ থথদে থভজয থথযাব আুে, 

তাবে আবন আদরই োভনা েদযন? নাবে োভনাটা ষা উবচত, আল্লা যীক্ষায 

থফাঝাদে মাদত জ েদয থদন, এফাং াংগঠনদে তায টঠে ভাদন এফাং যাস্তাষ বপবযদষ 

বনদষ আদন ফ এফাং থছাট তু্রটটগুদরা থথদে ভুি েদয... এই মবদ ষ আভাদদয থভাটটব, 

তদফ থতা এদদদয ভানুদলয জনে থভজয থথযাব োভনা েযাই দফ মথাথ ি থেননা এফাদযয 

বনফ িাচদন জনভানুদলয এে বফুর অাংই থজদন ফুদঝ ধভ িবনযদক্ষতাদে ভোদন্ডট বদদষদছ...  

আনায বালেভদত জাভাষাদতয থনতৃদত্নয াদয থফাঝা থভাটাদভাটট াক্তস্তদমাগে ম িাদষ 

বগদষদছ, বেনু্ত ফতিভান াপাবযাংদয োযদণ মবদ আল্লা তা ক্ষভা েদযন। ফােেটা থফাধষ 

ুনযাষ বফদফচনা েযায দাফীদায!  

জাভাষাত, এট বরে োগদজ েরদভ, ূণ ি ইরাদভযই ফাস্তফাষন চাষ, আয তা বযূণ িতা 

থদষদছ বফদাষ দজ্জয ভষ। আবন ষদতা থফাঝাদত থচদষদছন ফতিভান বচুদষনদে 

আভযা নফী মুদগয থোন ভদষয াদথ থভরাদফা, অথফা আভাদদয েভ িদেদরয জনে 

থোন থেদজয বদদে তাোদফা...  
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এোত্তদযয ফোাদয আভায েথা র, তৎোরীন জাভাষাত থনতাদদয বফদফচনাষ থমটা 

ইরাভী আদন্দারদনয জনে মথাথ ি বছদরা, থযেভ এেটট চযভ আনুরায বদ্ধান্ত (প্রফর 

জাতীষতাদফাদধয থস্রাদতয বফযীদত দা াঁবদষ), তাযা বনদষবছদরন, এফাং এয জনে দফ িাচ্চ 

তোগ এফাং থখাযত তাযা বদদষদছন। আজ ভদষয বযক্রভাষ আভযা ফরদত াবয থ 

বদ্ধান্ত বূর বছদরা, দুবনষাফী দৃটিদোণ থথদে থতা অফেই... বেনু্ত আভায দৃশ বফশ্বা স্তা 

জাতীষতাফাদদয গড্ডাবরো প্রফাদয বফরুদদ্ধ দা াঁাদনা এফাং থ জনে তোগ েুযফানী থদষায 

থছদন ক্তক্রষাীর বনষতটট আল্লা ছন্দ েদযবছদরন ফদরই বপবনক্স াবখয ভত ছাই বস্ 

থথদে অতেল্প ভদষয ভাদঝ আফায ঝান্ডা উাঁচু েদয দা াঁাফায ভত থরাে াষা 

বগদষবছদরা। এটা অফেই আভায এোন্ত ফেক্তিগত ভতাভত, এফাং এয াদথ এেভত ষা 

জরুযী নষ।  

এেজন থনতা বাদফ অধোে থগারাভ আমভ মবদ জাভাষাদতয ভত এেটট দদরয স্ধি 

বুর বদ্ধাদন্ত অফদান যাখদত াদযন, তদফ দুবনষাফী দৃটিদোণ থথদে তায বরডাযী 

েোবযভায প্রাংা েযদত ষ, োযণ বতবন ুযা এফাং বনফ িাী বযলদদয েরদে স্ধি বূর 

েযদত উিুদ্ধ েযদত থদযবছদরন। আয মবদ ভদন েদযন বতবন  তায বযলদ থফাঝায বুর 

থথদে এফ েদযদছন, তদফ তায জনে থফবনবপট অপ ডাউট তাদদয থদষা উবচত নষ বে? 

এভ এন াান বরদখদছন : আনায ভন্তফে দ অদনেক্ষণ ারাভ;বফদল েদয বনদচয 

রাইনগুদরা দ;  

আল্লা তাষারা ফদরদছন, থতাভযা থফয দষ  াল্কা অথফা বাযী অফস্থাষ এফাং ক্তজাদ 

েদযা আল্লায যাস্তাষ। আয তাফরীদগয থরাদেযা এটটদে গাটট্ট বনদষ থফয দষ ায 

োদজ বপট েদয। আল্লায যাূর (ঃ) ফদরদছন, থফ থচাখদে আল্লা েখন ই 

থদামদেয আগুদন থাাদফন না থমফ থচাখ থোন ইরাভী যাদষ্ট্রয ীভান্ত াাযা থদষায 

োদজ থজদগ বছদরা। জাভাষাদতয থরাদেযা এটটদে ভাযাভাবযয এরাো াাযা থদষায 

োদজ উিুদ্ধ েযায োদজ রাগাষ।  

"থথযাী" ব্দটা এখাদন ুনদত খাযা থরদগদছ বেনু্ত আনায ফিফে বযষ্কায দষদছ।  

আদর ব্লদগয ভাধেদভ এয ুরু র,বেছু ববভরায বচন্তায থরাে াষা থগর,বেছু থরাে 

বচন্তায নতুন বেছু উাদান থর...আভাদদয থরােগুদরাদতা outside box এ বচন্তা েযদত 

াই েদযনা।  

 

"উবরর আভয" এয ফোখোয াদথ এেভত,আবভ এই ব্লদগযই থোন এে থাদি তা উদল্লখ 

েদযবছ।আয তাই আবভ আনায বনদচয েথায াদথ বযূণ িবাদফ এেভত।  

আমাসের ততরয়াত ভাবসি সব, আমরা বযদ্ধক্ত বা নাসমর জনয কাজ করসবা না 

‘ইামী আসন্দাসন’র জনয কাজ করসবা।  

আভায থরখায উদেে তাই থোন থস্ধববপে ফোক্তিয ভাদরাচনা নষ ফযাং 

াংগঠদনয,বদেদভয ভাদরাচনা।  

এেবফাং তাব্দীয বফশ্ব  এই থদদয ফাস্তফ বযবস্থবত বফদফচনা েদয আদন্দারনোযীদদয 

আদগ ভনবস্থয েযদত দফ। ভারানায ভদদূীয বতেোদযয অনুাযী দত দফ, খাবর নাভ 

থফচদর দফ না।  
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উদযাি েথাগুদরা আদরই গুরুত্নূন ি,আনায েথায াদথ  

এেটা অনুদযাধ থােদফ(not obliged to follow) থোন ফোক্তিয নাভ বনদষ ভাদরাচনা না 

েদয ফযাং দ,বদেভ,procedure, structure ইতোবদ বনদষ আভযা আভাদদয আদরাচনা 

চাবরদষ থমদত াবয। 

মাযবযদনয ফাফা বরদখদছন : আারাভ।  

 

এেটু থদযী দষ থগদরা াটটিবদট েযদত। অফে থরখাটট দবছরাভ আদগই। তাযয 

আফায বপদয এদ থদবখ ভন্তদফেয বফুর ভাায।  

 

ক্তজটটব থনাট বদদষ ুরু েবয। বাদরা থরদগদছ বচন্তা  গদফলণাধভী ভতাভত। াংগঠন 

বনদষ গবীয আদফদগয জাষগা থথদে অদনদে েরোণোভী বচন্তা বাফনা েদযন, এ বফলদষ 

োবড েদযন এফাং এেটটববর দষ আউটগুদরা বনদষ বাদফন, এটা বাদরা।  

 

খাযা থরদগদছ ফেক্তিয নাভ ধদয ভাদরাচনা। এটা এধযদণয এেটট আদরাচনায াদথ 

এদেফাদযই থফভানান।  

 

াভবগ্রে অদথ ি এ থরখা এফাং এ ধযদণয এেটট ইদন্টদরেচুষার বডদোদ িয এেটা গন্তফে 

আদছ, এফাং থরখে, আবভ মবদ ফুঝদত বুর না েদয থাবে, ফায ফায তা তুদর ধদযদছন 

অনোনে ফ িগুদরাদত... এই থরখা থথদে আভযা মাযা ইরাভী আদন্দারদনয েরোণ চাই, 

তাযা এেটট বনদভ িা বডদেন চাই, মাদত আভাদদয ফুঝদত ুবফধা ষ থম, আভাদদয 

অবতবপ্রষ ইরাভী আদন্দারন থোন রুট ধযদর আদযা এবগদষ মাদফ। মবদ আভযা অতীদতয 

বদদেই তাবেদষ ববফলেদতয জনে এেটট আইবডষার রুট বনধ িাযণ েযায থচিা েবয তদফ তা 

েটঠন (ুধু থছদনয বদদে তাবেদষ াভদনয বদদে এদগাদনা ফাস্তদফ থমভন েটঠন)। 

আভাদদয দৃটিীভাদে তাই আভযা বফসৃ্তত েযায প্রদচিাষ আবছ এ থরখা থথদে। ভারানা 

ভদদূী বখরাপত  যাজতে ফইদত থম থভাটটদব চুরদচযা বফদেলণ েযদত উৎাী 

দষবছদরন, আজ থ যেভ এেটট চুরদচযা বফদেলদণ আভযা আগ্রী, ুধুভাত্র এজনে থম 

এটা আভাদদযদে এেটট থেভ অপ থযপাদযন্ফ থদদফ, এেটট আদ ি ইরাভী দর বে ষা 

উবচৎ...  

 

ভন্তফেগুদরা দ আবভ বতন ধযদণয াঠে াক্তে...  

১. মাযা াংগঠদনয েরোণোভী, এফাং এেভাত্র াংগঠদনয থখাদনা ন্াদতই বচন্তা এফাং 

ভাদরাচনায ক্ষাতী। আভায আদগয এে ভন্তদফে আবভই ফদরবছরাভ এ ধযদণয 

থরাদেয জনে এ আদরাচনা প্রাষ ফজ্রাদতয াবভর, এফাং বেছু বেছু ভন্তদফে তায 

প্রবতপরন থদখা মাষ!  

২. মাযা াংগঠদনয েরোণোভী, বেনু্ত ভদন েদযন াংগঠদনয েরোদণয জনেই আজ 

যভবাদফ প্রদষাজন নতুন েদয বাফনা বচন্তা এফাং থছদনয বুর তু্রটটগুদরায বনদভ িা 

বফদেলণ। থরখে বনদজ এ েোটাগবযয ভদধে দন ফদর আভায ধাযণা।  
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৩. আদযেটট াঠেদগাটষ্ঠ আদছন মাযা থোন না থোন োযদণ াংগঠন্বত থোন ফেক্তি 

ফা থগাষ্ঠীয উয নাদখা। এফাং থই ফেক্তিগত অনুবূবতয ঝা াঁঝ এখাদনয েদভদন্ট থটয 

াষা মাষ।  

 

আভায থফাধ ফদর, মবদ আভযা াংগঠদনয েরোণোভী ই, তদফ আভাদদয ভদন যাখা উবচত 

ব্লগ এেটট দন থপাযাভ। তাই আজ মবদ বফগত দে দম্মরদনয থোন বতি 

অববগ্গতা বনদষ প্রথভ আদরায থোন াাংফাবদদেয াদথ আরা েযতাভ, তা দর থম 

তেিতা অফরম্বন েযা বফচক্ষণতায দাফী দতা, এখাদন তা প্রদমাজে! আভাদদয মাফতীষ 

ভন্তফে এফাং আদরাচনা তাই এই ভাোটঠদত ষা উবচত। তাই বফগত দে দম্মরদনয 

েথা ফায ফায আায আবভ প্রদষাজন থদবখনা। আভযা এেটট ইরাভী আদন্দারদনয 

ইদন্টদরেচুষার বডদেন েযবছ, তায অনাোাংবখত থোন ঘটনায নষ। এফাং এেই াদথ 

আভযা থোন ফেক্তিদে বনদষ ইন্টাদযদেড নই, ফযাং ইন্টাদযদেড ইরাভী আদন্দারদনয 

এেজন িাবষত্নীদরয দ এফাং তায মথাথ ি বূবভো বনদষ... 

এভ এন াান বরদখদছন : একািসরর বযাপাসর িৎকাীন জামায়াি গনিাসের 

তবসবিনায় গযটা ইামী আসন্দাসনর জনয যথাথ  তিসা...... আমরা বসি পাতর 

গ তিান্ত ভূ তিসা।  

আবভ আনায াদথ এেটু বডপায েবয;৭১ ইুেদত বেছু বদন আগ ম িন্ত আবভ আনায 

ভত এেই ধাযনা থালণ েযতাভ থমটা এখদনা other third generation bangladeshi যা 

েযদছ, বেনু্ত আভায বযদন্ট োবড থথদে ফরবছ ৭১ াদর জাভাষাদতয ীদ্ধান্ত বূর এযেভ 

ফটভ রাইদন মাষাই ফযাং জাভাষাদতয Intellectual যাজষ এফাং এটাদে আবভ ভদন েবয 

এে ধযদনয Apologetic Approach! এটা দে এভন,থখরদত থনদভ যাজষ ফযন েদয 

তফা েদয আয থখরফনা ফদর থ থনষায ভত। মাে,এ বনদষ বফস্তাবযত ৭১ াদরয 

আদরাচনাষ েযফ ইনাআল্লা।  

 

আপনার ভাযমসি জামায়াসির গনিৃসের পাসপর গবাঝা গমাটাসমাষ্টট  লাদ্ধস্তসযাগয 

পয াসয় তগসয়সি, তকনু্ত বিমান াফাতরংসর কারসর্ যতে আল্লা িা ক্ষমা কসরন। 

বাকযটা গবাধ্য় পুনরায় তবসবিনা করার োবীোর!  

উবন ুনবদিি ফোক্তিয নাভ উদল্লখ েদযদছ থমটা আবভ টঠে ভদন েবযবন উদয তা উদল্লখ 

েদযবছ।বেনু্ত এটাদতা থোযআন-াদী থথদে আভযা থযপাদযন্ফ াই। থোন জাবতয-

েদভয থনতৃত্ন স্থানীষদদয বুদরয পদর েদভয াধাযণ থরাদেযা াপায েদযদছ এফাং 

েযদফ োযন তাযা ঐ ভস্ত থনতৃদত্নয োদজয প্রবতফাদ েদযবন ফা তাদদযদে থাভাষ বন।  

যাুর() এয বনদদিনা এযেভ বছর ফদর জানা মাষ; উম্মদতয াে এফাং আদরভ 

ভাজ টঠে থােদর উম্মা টঠে আয বুর েযদর উম্মা বুর দথ মাদফ। জাভাষাদতয 

ভুখদর াজায াজায েবভ ি আদছন এদত থোন দন্দ নাই বেনু্ত থনতৃত্নদে চোদরে 

েযায থোন অন বে ঐ ভস্ত ভুখদর েবভ িদদয আদছ?? structure এভনবাদফ ততবয 

দষদছ থমটা  থোনবাদফই ম্ভফ নষ,ম্ভফ নষ আদরভ(ফুক্তদ্ধজীবফ,ইদন্টরেুষার) অাংদয 

তাদর থনতৃত্ন বুর েযদর এফাং েদয থমদত থােদর এয জনে মবদ থোন 
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আভষফো(যীক্ষা) আদ তাদর ফাইদে এয দাষবায বনদত দফ ফদর আবভ ভদন েবয।  

 

একজন গনিা তাসব অধ্যাপক গগাাম আযম যতে জামায়াসির মি একষ্টট 

েসর স্পি ভু তিাসন্ত অবোন রােসি পাসরন, িসব েতুনয়াবী েৃষ্টিসকার্ গথসক 

িার তডারলীপ কযাতরলমার প্রলংা করসি য়, কারর্ তিতন লুরা এবং তনব াী 

পতরসের কসক স্পি ভূ করসি উিুি করসি গপসরতিসন।  

Though I dont feel comfortable to discuss about people,এখাদন বেছু নাভ চদর 

এদদছ পদর ফাধে দষই েযদত দে;  

আবভ মতটুেু জাবন থগারাভ আমভ াদফ আদরই প্রবাফ বফস্তায েদযদছন,এখদনা 

েযদছন। আবন মবদ এদে েোবযভাটটে ফদরন ফরদত াদযন।  

ুযা/েভ িবযলদদয েথা ফদরদছন এটাদতা ফায ফায over looked দষদছ,মায ুরু ভারানা 

ভদুদীয ভাধেদভ দষদছ মায জীফন্ত াক্ষী থগারাভ আমভ াদফ বনদজ।  

 

ুযায দে াংখো বনদষ েথা ফরা মাষ; ইক্তন্ডষান জাভাষাত তাদদয োম িক্রভ বযচারনা 

েদয প্রাষ ১৯টট যাদজে,অথচ তাদদয থন্ট্রার ভজবরদ ুযায দে ভাত্র ১৯ জন! ঐখাদন 

ুযায ভদধে আভায জানা ভদত প্রাষ ৩জন আদছন Harvard/ MIT থপযত ডটয(এখদনা 

আদছন বেনা not sure)।  

আয আভাদদয থদদ ুযা দে প্রাষ ২০০!আবভয ইো েযদর বনফ িাবচত ুযায ১৫% ম িন্ত 

ইনকু্লড েযদত াদযন।এটা থোন েথা?েদষে ভা আদগ টটববদত ুযায থাদনয খফয 

থদদখ থতা আবভ speechless! ভদন র এটা এেটা ভাদফ! ুযায োজ বে থটাইদতা 

well defined নষ ফদর ভদন েবয।  

এই মবদ ষ ুযায অফস্থা.....,েভ ি বযলদদ/থদক্রটাবয দদ বনমুি েযায দাবষত্ন আবভদযয 

ুযা ইো েযদর তাদদয বফরুদদ্ধ থোন ফোফস্থা বনদত াদযন না গঠনতে অনুাদয 

তাদর থদক্রটাবযদষদটয ফা েভ িবযলদদয থেউ মবদ বূর েদযন এফাং বতবন মবদ 

আবভযদে েনববন্ফ েযদত াদযন তাদর ফ ভোয ভাধান!এখাদন আনায-আভায 

থোন say ই নাই। মায পদর আভযা জানদত াবয দে দম্মরন বনদষ জাভাষাদতয বেছু 

ুযা/েভ িবযলদ দদেয অাষত্ন Even some have cried to the young ICS leader!!  

 

যতে আমরা অিীসির তেসকই িাতকসয় ভতবযসির জনয একষ্টট আইতডয়া রুট 

তনধ্ ারর্ করার গিিা কতর িসব িা কষ্টঠন  

 

আবভ ভদন ষ আদগ ফদরবছ,ববফলেদতয জনে বেছু ফরদত থগদর আনাদে রুট 

প্রফদরভগুদরা আদগ পাইন্ড আউট েযদত দফ.As a student of strategic Management 

আবভ ফরদত াবয strategy ততবযয প্রথভ ধা দে situation Analysis,এটাই এখন থচিা 

েযবছ। তাযয ধাদ ধাদ ববফলেত েভ িূবচ বনদষ েথা ফরা মাদফ। 

থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে বরদখদছন : মূ কথাঃ ফাাংরাদদদয প্রচবরত ইরাভী 

আদন্দারদনয থম ধাযা তা এেবফাং তাব্দীয থপ্রবক্ষদত এেটট ূণ ি ভাজ বফপ্লদফয জনে 
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উমুি নষ ফদর আবভ ফেক্তিগতবাদফ ভদন েবয। ইরাভী আদন্দারদনয ভূর ধাযা বনদজদে 

এেডান্ব েদয বনদফ – আভায ম িদফক্ষদণ এটট দুযাা। এেটট বরবরা বাদফ এটট টটদে 

থােদফ। থমবাদফ টটদে থােদফ প্রচবরত ভারাাভূ, তাফরীগ জাভাত ইতোবদ।  

 

আমার গসশ উঠাঃ ইরাভী আদন্দারদনয বদে দত আবভ আজদে থমখাদন আবছ, বতন 

বদে দত ম িান্ভ াদাটি াষায োযদনই থটট ম্ভফ দষদছঃ আভায বযফায, 

ফাাংরাদদদয বফদেভান াভাক্তজে ইরাভ  প্রচবরত ইরাভী আদন্দারদন আভায অতীত  

ফতিভান ম্পিৃতা। থমবাদফ েুর, েদরজ  বফশ্ববফদোরদষয াঠ চুবেদষ আজ আবভ পর 

েভ িজীবফ। েুদরয া থল না েযদর আবভ েদরদজয া ফুঝতাভ না। েদরদজয া 

বারবাদফ আষত্ন না েযদর বফশ্ববফদোরদষ চান্ফ থতাভ না। বফশ্ববফদোরদষ মা দবছ তা 

বনঃদন্দদ েুর েদরজ দত অদনে উন্নত। থরখাা েযা এফাং তা আভায থম থোন 

ছন্দনীষ বফলষ বনদষই দত াদয এ-ই মখন আভায থা, এখন ফুক্তঝ আদগ েদতা েভ 

দবছ, েদতা েভ ফুদঝবছ। মখন থফাঝাদত মাই, তখন ফুক্তঝ …।  

এফ েথা এজনেই ফররাভ, আভায ফাফা-ভা, ফ বাই-থফান, প্রািন বক্ষেফনৃ্দ – আভাদে 

গদ থতারায ফোাদয এদদয অফদান অবযীভ  অ-বযদাধদমাগে। তাই ফদর আবভ 

মবদ তা াঁদদয বচন্তা-থচতনাষ, থচক্তেদত বনদজদে েনপাইন্ড েদয যাবখ, থটট বে টঠে দফ? 

ইরাভী আদন্দারন ম্পদেি আভায দৃটিবিী ফুঝদত দর ফুঝদত দফ – তলক্ষক নয়, 

তলক্ষাই অনুরর্ীয়। এমনতক কেসনা যতে িা তলক্ষসকর তবরুসি যায়।  

 

মাদাে, আভাদদয বফদেভান ভাজ ফেফস্থায থমভন আভূর বযফতিন দযোয, এেেথাষ 

দযোয এেটা ূণ ি বফপ্লদফয; থতভবন প্রচবরত ধাযায ইরাভী আদন্দারদনয ফোে 

বযফতিন দযোয। াভবষে ফেফস্থা, াংোয ইতোবদ বদদষ দফ না। কাজীর গরু (তবপ্লব 

িথা তবপ্লতবক িতরত্র) লুধ্ু তকিাসব থাকস সব না, গগায়াস থাকসি সব। 

থমযেভ াাংগঠবনেতাফাদ(অগ িানাদজানাবরজভ, ভাদন াংগঠদনয অফস্থানই ভূরতঃ টঠে 

এফাং থটটদে মথাথ ি প্রবতন্ন েযাই াংবেি ফায দাবষত্ন) থমবাদফ ফ িম িাদষ গবীয-

থপ্রাবথত দষদছ তাদত আবভ ভদন েবযনা ইনাযা নেদচযাবর এেডান্ব েযদফন।  

 

ময এনভাইরনসমন্টঃ বাফদত খুফ েি রাদগ বেবাদফ ভের-এনবাইযনদভদন্টয (আবথ িে 

ুবফধা ইতোবদ) োযদন অতেন্ত ভুখবর বাইদষযা দাবষত্নীর ফদন মাষায দয 

‘বডদপন্ডায-অফ-ট্রাবডানাবরজভ’ দষ দা াঁবদষদছ ! ইনাযা মখন আভাদদয াদথ েথা 

ফদরন, তখন েদতা েথা ফদরন,…। বেনু্ত স্ধি বুর-ধাযায প্রফিাদদয বফরুদদ্ধ দা াঁাদনায 

প্রি আদর অদনে বযফতিন/াংোযফাদীদে আয খুাঁদজ াষা মাষ না। তা াঁযা ‘ভা 

আরাইনা ইল্লার ফারাদগ’য নীদচ বনযাদ আশ্রষ থখা াঁদজন। ‘ইতন কুমু ইল্লা তল্লা’র 

উপসর কাসয়ম থাকার া কম গাসকরই য়। মবদ তা াঁদদয অদনে অদনে ফেে-

ট্রোে থাদে।  

 

কনসপ্ট গু্রপ ফর ইাতমক এযসফয়া ঃ ইরাভী আদন্দারদনয ভধে দত মাযা 

বনদজদদযদে ‘ষারতােুভ বভনেুভ উম্মাতুন’ বূি ফদর ভদন েদযন, প্রাথবভে বুর 
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থফাঝাফুক্তঝ  অফাদদয ঝুাঁ বে দত্ন তা াঁদদয প্রোদে দা াঁাদত দফ। অন্ততঃদক্ষ একটা 

কনসপ্ট গু্রপ গঠন কসর কাজ কসর গযসি সব। ফদ থাোয ুদমাগ নাই। থদবখ না বে 

ষ, অনেযা বে েদয, াংগঠনদে ফদর থদবখ, আবভ এেটু গুবছদষ থনই ইতোবদয থোন 

ুদমাগ নাই। আল্লা প্রদতেেদে খবরপা বনমুি েদযদছন, ফেক্তিগতবাদফ। আল্লায োদছ 

জফাফবদবতা বনিষই াভটিেবাদফ দফনা। তাইনা?  

 

 

প্রতি-মন্তবয উিরঃ  

(১) তম-গকাসটলানঃ আবভ প্রচবরত ইরাভী আদন্দারদনয ফোদয থোযআন-াদীদয 

বভ-থোদটাদনয েথা ফদরবছ। ো াঁ, আবভ ভদন েবয না থম, ইরাভী আদন্দারদনয 

দাবষত্নীদরযা ইর-থভাটটদব বভ-থোদটদন দেন। বভ-থোদটদন ভাদন আবভ ফুক্তঝদষবছ, 

কাসরক্ট গকাসটসলন বাট রঅং কনসটিট। থোযআন-াদীদয এ ধযদনয বুর-প্রদষাগ 

মুদগ মুদগ ইরাভন্থীযা েদযদছ। জার াদীদয এটট এেটা উৎ।  

 

(২) লব্দ িয়নঃ আভায থথযাব ইতোবদ ব্দ প্রদষাদগয আবত্তয জফাদফ ুধু এটুেু ফরদফা, 

ববযষা আদরাচনাষ এগুদরা অগ্রনদমাগে। ব্লদগ মবদ ভন্তফে দানোযীয দক্ষ প্রদত্ত 

ভন্তফে াংদাধন েদয ূণঃদাি থদষায ুদমাগ থােদতা তাদর তা বদতাভ।  

 

(৩) কনসপ্ট ক্লাতরতফসকলনঃ এেজন বাই ধভ িবনযদক্ষতাফাদীদদয থবাট থদষায জনে 

থদদয ভানুদলয থভজয থথযাী দযোয ফদরদছন। আো থদদয ভানুলদে থেুেরাবযজভ 

থম এেটা েুপযী ভতফাদ – এটট থফাঝাদনায জনে ইরাভন্থীযা েী েী দদক্ষ বনদষদছ? 

ইরাভী দদরয থোন থনতায নাগবযেত্ন প্রবতষ্ঠায জনে মত জীফন, শ্রভ, ভষ  অথ ি ফেষ 

েযা দষদছ তায অাংভাত্র মবদ ভানুদলয েনদন্ব ক্লাবযবপদেদনয জনে ফেষ েযা 

দতা তাদর ষদতাফা ভানুল ইরাভ অথফা ধভ িবনযদক্ষতাফাদ থোন এেটা গ্রন েযদত 

দফ - এ যেভ এেটা বযবস্থবতয ভুদখাভুবখ দতা। এফাং অদনদেই ইরাভদেই থফদছ 

বনদতা। থমভনটট দষদছ ইযান বফপ্লদফয ভষ।  

 

(৪) অিযািার-তনয ািনঃ ইরাভী আদন্দারদনয ভূরধাযায ীল ি থনতৃফদৃন্দয ফতিভান 

াপাবযাংদয ফোদয আভায ভন্তফে বেছু বাইদষয খাযা থরদগদছ। উনাদদয ভদত, 

াপাবযাংদে আবভ থনতাদদয অনোষ  বুদরয প্রভান এফাং আল্লায ক্ষ দত াক্তস্ত 

বাদফ গণে েযবছ। না, থতভনটট নষ। নোষ-অনোষ এে ক্তজবনল আয জরুুভ-অতোচাদযয 

বোয ষা ববন্ন ক্তজবনল। তদফ, অনোষবাদফ াক্তস্ত াষায ভাধেদভ েৃত অনোদষয দাষ-

ভুক্তি ঘদট। এটট জানা েথা।  

(৫) গকান্ ইাম আসগ কাসয়ম করসি সব? কনসপিুয়যা ইামঃ আবত্ত েদয 

প্রবত-ভন্তফেদানোযী বাই ফদরদছন, জাভাষাত বফদাষ দজ্বয ভাধেদভ ূণ িতাপ্রান্ভ ইরাভ 

োদষভ েযদত চাষ। অবফশ্বাে। োযন, থম ের াাফী দাষাদতয প্রাথবভে ম িাদষ 

ইদন্তোর েদযদছন, এভনবে ফদযী াাফীযা ুদদয ভদধে বছদরন, মাোত থদনবন, বজাফ 



145 
“ইতিহাসের আস াসে জামায়াি ইে ামী”   M N Hasan  E-mail:mnhasan.blog@gmail.com 

ভাদননবন ইতোবদ। োযন, উনাদদয জীফনোদর থফ বফবধ-বফধান ইরাদভ বছরনা। তাদর 

উনাদদয ইরাভ বে অূণ ি বছর?  

বাংাসেসলর াধ্ারন মুমানসের ইাম-োন সি মক্কার কাসফর-

মুলতরকসের ইাম-োন অসনক পারসফক্ট তিসা। ূফীসের মাধ্যসম প্রিাতরি 

ইাসমর েীতক্ষি এ গেসলর মানু, ইক্বামসি িীন  িৎম্পকঅি পতরভাামূ 

িথা ইাম গবাসঝইনা, আর সব াচ্চ গনিারা বকৃ্তিা কসরন, ‘গেসলর মানু 

ইাম িায়, লুধ্ু গনিৃসের মযা!’।  

 

ধ্ম  তাসব ইাম দরা, থম থোনখান দত ুরু েদযন, মা াদযন, েদযন, না াযদর 

আল্লায োদছ ভাপ চাষা ছাা আয বেছু েযায নাই। আয িীন তাসব ইাম দরা 

ভক্কী ম িাষ, প্রাথবভে ভাদানী ম িাষ এযয বযূণ ি ম িাষ – এবাদফ ধাদ ধাদ অগ্রয 

ষা। থমখাদন মা প্রদমাজে। থ বাদফ নাসক-মানুসের প্রিতি বযােযা সি সর 

আসি সব। ইদতাভদধে আবভ প্রখোত ে’জন আদরদভয াদথ এ বফলদষ আবভ েথা 

ফদরবছ।  

ুধুভাত্র এেফায বাফুনদতা, থশ্রষ্ঠ বক্ষে থশ্রষ্ঠ ছাত্রদদয জনে থম ম িাষক্রভ অনুযণ 

েদযবছদরন বেষাভত-বন্নেদটয ফতিভান চযভ থপৎনায মুদগ থটটয থোন োম িোবযতা 

আয নাই ! ? থেভন এফজাডি েথা!  

 

(৬) ১৯৭১ পব ঃ ফাাংরাদদদয স্ফাধীনতা মুদদ্ধয প্রাংদগ প্রবত-ভন্তফেদানোযী আভায 

ফিদফেয প্রবতফাদ েদযদছন। প্রিক্রদভ বতবন জাতীষতাফাদদয বফরূদদ্ধ ফদরদছন। আো, 

জািীয়িাবাে তক ারাম? জাতীষতাফাদদয চযভ রূ খাযা – বনিষই। বেনু্ত আভাযটা 

আভায, আনাযটা আনায। আনায াদথ আভায থরন-থদন দফ। আভায ীভানায 

থপাজত আভায দাবষত্ন। এটট মবদ ফেক্তি ফনাভ ফেক্তি, বযফায ফনাভ বযফায, এরাো 

ফনাভ এরাো দত াদয, তাদর যাষ্ট্র ফনাভ যাষ্ট্র দত াযদফ না থেন?  

 

ঐ থম ফদরবছরাভ, বনদজযা বার েদয না ফুদঝ অমথা ‘ইরাভ চাই’ ‘ইরাভ চাই’ ফদর গরা 

পাটাদনা! অতধ্কাংল ইামপন্থীরা ইামসক এর িূশান্ত রূসপ  ব সরাগবষ্টটকা 

তাসব জনগসনর কাসি িুস ধ্সর। ে’ুগটাই ভু। ইাম ইজ এ কনসপ্ট, নট  

বাসি অফ রু। এষ্টট বুঝসি সব, গবাঝাসি সব।  

 

এেবফাং তাব্দীয থপ্রক্ষাদট ভাইদক্রা  ভেদক্রা এই উবষ এদপ্রাচ থথদে আভাদদযদে 

ফুঝদত দফ। মানুসক ভয় পাইসয় গেয়ার একটা ‘ধ্মঅয়’ প্রবর্িা ক্ষয করা যায়। 

ইরাভী আদন্দারদনয জনে মাযা োজ েযদফন তা াঁদদযদে ভদন যাখদত দফ ভূরনীবত দরা 

জ েযা। অদক্ষােৃত েটঠনদে ফাদ থদষাটাই দরা তাক্বষা  ুন্নাত।  

 

গোফিঃ আো, থখরাপত ভাদন বে দুবনষাদজাা এেটট এেে-যাষ্ট্র? েনদপডাদযন 

দর, ই.ইউ.’য ভত দর ফা ইউ.এন.’য ভদতা দর দফ না? আো, ইরাভী যাষ্ট্র 

আদভবযোয ভদতা অদনেগুদরা ‘থেট’ বনদষ দর বে দফনা? দফ?  



146 
“ইতিহাসের আস াসে জামায়াি ইে ামী”   M N Hasan  E-mail:mnhasan.blog@gmail.com 

 

তাদর, ফাাংরাদদ আরাদা ষায বফলষটট ভানদত আবত্ত বে বছর? ইক্তন্ডষা? এটট দরা 

জজুযু বষ। এ থদ ফযাফযই স্ফাধীন বছদরা। এভনবে থভাঘর আভদর এই ভাটট স্ফাধীন 

ারতানাত বাদফ স্ফাতেে ফজাষ থযদখবছদরা। থফ ইবতাদয েথা।  

 

গতোরদে আবভ আযফী  ইরাবভে োবডজ বফবাদগয দুজন ববনষয থভাি প্রদপদযয 

াদথ েথা ফদরবছ মাযা যাবয এোবধেফায ভারানা ভদদূীয াদথ াক্ষাৎ েদযদছন। 

তা াঁযা ফদরদছন, ৭১ াদর বুর বদ্ধান্ত থনষায জনে মূ্পণ িবাদফ এেজন ীল ি দাবষত্নীরই 

দাষী। এভনবে তৎোরীন আভীয এটট চানবন। আবভ প্রদপয ড. থভা: আনষারুর ে 

খবতফীদে াটা ক্তজজ্ঞাা েযরাভ, োয, আবন বেবাদফ জাদনন? বতবন ফরদরন, আভাদে 

ভারানা আফদুয যীভ াদফ বনদজ ফদরদছন। বফলষটটয গুরুত্ন বফদফচনা েদয আবভ এই 

গরফাসরিটট বদরাভ।  

 

নাগতরকসের ইুযয ফোাদয জাতীষ াংদদ জাভাষাদতয জনবপ্রষ এভ.ব. বছদরন থতভন 

এেজন আদযা ভম িাদষয েদষেজন দাবষত্নীদরয উবস্থবতদত গত ৩বদন আদগয এে 

ন্ধোষ আভাদদয ে’জদনয াভদন ফদরদছন, াংবেি দাবষত্নীদরয থল েথা বছদরা, 

‘আভাদে দাবষত্ন বনদত দর অফেই প্রোদে থঘালণা বদদত দফ।’ মায োযদন ফাধে দষই 

তৎোরীন াংগঠন এ ধযদনয এেটট অ-প্রদষাজনীষ  বনতান্তই ফেক্তিগত ইুেদত জবদষ 

দ।  

 

ঐ প্রািন এভ.ব.  ফতিভাদন উচ্চ-দাবষত্নীর এ ফরদরন, তা াঁযা মখন আষাভী রীদগয 

াদথ বফদযাধী দদর আীন তখন আষাভী রীদগয অভুে অভুে থনতাযা উনাদদয অনুদযাধ 

েদযদছন মাদত ৭১’য ফোাদয এেটা ক্লাবযদপদেন থদষা ষ। যাজাী অঞ্চদরয 

এেজন এভ.ব.-দাবষত্নীর উনাযা এ ফোাদয উধ িতন দাবষত্নীরদদয ফুক্তঝদষদছন। 

এেজন ছাা (বমবন াম্প্রবতে মুদ্ধাযাধী ইুে ততযী েদযদছন) ফাই নাবে যাক্তজ 

দষবছদরন!  

 

বলংবে পরামল  ভা  এক-গকদ্ধিক তিান্তঃ প্রবত-ভন্তফেোযী ফদরদছন, ৭১ াদর 

এেজন দাবষত্নীর ফ থপাযাভদে েনববন্ফ েযদত থদযবছদরন, এটট নাবে উনায েৃবতত্ন! 

ো াঁ, থদযবছদরন ফদট। তদফ, গয আস রায় –গের উসল্লেসযাগয অংল গবিনসভাগী, 

রাতর আতথ কভাসব গবতনতফতয়াতর  মসনানীি; রাি-তেন যারা 

আনুগিযলীসের িারা পতরসবষ্টিি থাসকন: ‘কাসজ’র িাসপ যারা তিন্তা-ভাবনার 

গকান অবর পাননা – িাুঁসের পসক্ষ এ ধ্রসনর ভু তিান্ত গনয়াটা স্বাভাতবক নয় 

তক? এযভদধে আদছ এে ধযদনয তাফরীবগ টাইদয ীয-ভুযীবদ আফ!  

 

বাংাসেসলর প্রিতি ইামী আসন্দান গর্িসের ধ্ারনাসক এযতবউজ করসি। 

এসি না ইাম সে, না গর্িে সে!  
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রাজননতিক তিাসন্তর তবসল প্রকৃতিঃ যাজননবতে বদ্ধান্ত ছাা ফ বফলষ 

বদ্ধান্তগ্রনোরীন থপ্রক্ষাদট ভূরোবষত ষ। বেনু্ত রাজননতিক তবয়াতে মূযাতয়ি য় 

পরবিঅ পতরতস্থতির গপ্রক্ষাপসট। এষ্টট রাজনীির তবসল তবতলিয। তাই মবদ ষ, 

তাদর ইরাভ ন্থীদদয ৭১’য ফোাদয এত রুদোচুবয  থদাদরূেভানতা থেন?  

 

এো জাভাষাদত ইরাভী স্ফাধীনতায বফদযাধীতা েদযদছ, তা নষ। ফ ইরাভন্থী দর, ফেক্তি 

 প্রবতষ্ঠান াবেস্তান বািায বফদযাধীতা েদযদছ। এভনবে চীনন্থী েবভউবনিযা। থে 

জানত, থখ ভুক্তজফ এদ বাযদতয বযেল্পনা থবদস্ত বদদফন? থখ ভুক্তজফ মবদ বাযতীষ 

ফাবনী প্রতোাদয ইক্তন্দযা গান্ধীদে ফাধে না েযদতা, ৭ দপা থগান চুক্তি প্রতোখোন না 

েযদতা, তাজউেীনদদযদে যোয দত থফয েদয না বদদতা – তাদর জাভাষাত 

ইরাভন্থীদদয বুরটাই টঠে প্রভাবণত দতা!  

 

রাজননতিক েরূেৃষ্টিঃ অতএফ, থম থোন যাজননবতে বদ্ধান্ত মখন যফতী বযবস্থবতয 

আদরাদে বুর ফা টঠে বাদফ ভূরোবষত ষ, তখন থনতাদদয দাবষত্ন দরা ফতিভানদে 

ূতীক্্ষণবাদফ ম িদফক্ষণ েদয, ববফলেতদে জানা  থফাঝায থচিা েদয, এে েথাষ, প্রজ্ঞা 

 দযূদৃটিদে োদজ রাবগদষ থোন বদ্ধান্ত থনষা। থোন বফলদষ ুস্ধি বদ্ধান্ত গ্রন েযা 

ম্ভফ না দর ভাঝাভাক্তঝ অফস্থান থনষা। এই দৃটিদত জাভাষাদতয থনতাযা ৭১ াদর এফাং ৭১ 

াদরয য দত এই ইুেদত ফ-ভদষ টঠে বদ্ধান্ত বনদত ফেথ ি দষদছ। জনক্তিয 

ুস্ধি ভতাভত থাো দত্ন। থখ াবনায থনতৃদত্ন থাোোরীন ভদষ প্রান্ভ ুদমাগদে 

োদজ রাবগদষ বচযতদয ৭১ ইুেদে দাপন েযা থমদতা।  

 

াইড-ইুযসি জতশসয় পশার ভুঃ ‘অগ িানাদজানাবরে’যা ফরদফন, ‘বেবাদফ 

জানদরন, এই ইুে থল দতা? ফাবতদরয ইুেয থোন থল নাই।’  

 

ো াঁ, ফাবতদরয ইুেয থোন থল নাই। বেনু্ত তাই ফদর ে-ফাবতদরয ভূর ইুেদে থপাোদয 

ফাবদয থযদখ থোন ফেক্তিগত, স্থানীষ  াশ্ব িইূেদত ফ িক্তি বনদষাগ েযা বে বুর বরব 

 ন্ড-শ্রভ নষ? ভারানা ভদদূী ফদরদছন, আনাযা জাদনন, চরায দথ ো াঁটা ছাাদনায 

জনে থোন ভষ ফেষ না েযা।  

 

আমরা তবিার িাইঃ থোথাষ বচন্তা-গদফলণায াংগ্রাভ, ফাাংরাদদদ ইরাভী আদন্দারদনয 

ভূর ইুে এখন ীল ি থনতৃফনৃ্দ মুদ্ধাযাধী নষ প্রভাণ েযা! থনতাদদয বথব বছদরা, ভানুল 

এফ বুদর মাদফ…! অথচ, ূণজীবফত ববু্র বালায ভদতা ৭১ ইুে এখন ফাাংরাদদদ এভন 

প্রবতটষ্ঠত থম, ফাই ফদর ‘আভযা বফচায চাই’।  

বযবস্থবতয চাদ দ ইরাভন্থীযা মখন ফদর আভযা বফচায চাই, তখন বাবফ, ১৯৭১ 

াস তনম মভাসব যারা লীে সয়সিন িাুঁসের প্রঙ্গ উত্থাপসনর া আমাসের 

নাই!!! ভাত্র েবদন আদগ থনতাদদয গাীদত উত জাতীষ তাো! আবভ ফরবছনা, তা াঁযা 

থদাল েদযদছন। তদফ, এটট স্ধি থম, তা াঁযা ফেথ ি দষদছন।  
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রথ গেো আর কা গবিায পভূ িরাষ তা াঁযা থমবাদফ বনদজযা  প্রাষ ুদযা জনক্তিদে 

াংগঠন  ফেফা-ফাবনজে এোদথ েযায ত্নবযো ববখদষদছন, গণতদেয থম টি-োট 

ইরাভ ববখদষদছন - তাদত থদখা মাদে থেফরভাত্র এেজন প্রখোত ভুপাবয ছাা 

আটে োদযা জনে ফরদত থগদর োদযা থতভনদোন খাযা-রাগা নাই। এই প্রেযাি 

আসম, বাংাসেসল যার কথা আজসকর ডাঃ জাতকর নাসয়সকর মসিা উচ্চাতরি  

আসাতিি সিা। তিতন যতে ‘ত-যুক্ত’ না সিন, আজসক িাুঁর মাধ্যসম আসম 

মাজসক মাসঠ নামাসনা গযসিা, য়সিাবা। তা াঁদে বচবিত েদয থদষা দষদছ মাদত বতবন 

‘বফপ্লফ’ েদয থপরদত না াদযন !? 

এভ এন াান বরদখদছন : চভৎোয ফদরদছন। কনসপ্ট গু্রপ এয আইবডষাটা বার 

থরদগদছ।বৃথফীয ফ আণ্দদারদন এই জাতীষ গ্রু ফা বথাংে টোন্দেয অক্তস্তত্ন 

যদষদছ,মবদ বথাংে টোাংদেয াদথ আনায ফরা েনদন্ব গ্রুদয াথ িেে যদষদছ। আবন 

এভন েতগুদরা বফলষ তুদর এদনদছন মা আবভ বচন্তা েদযবছরাভ া োটটদষ মাফ যফবতি 

আদরাচনাষ। বিভত েযায ভত থতভন বেছু থরাভ না। 

থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে বরদখদছন : বাই, প্রবতদমাবগতাটা দে, তে-থে থে আদগ 

ফরদফ, থে থফী উদয তুদর ধযদফ, তাইনা? তাই, থদবখ অনে থেউ ফদর বেনা বাফদর থদয 

মাদফন, থমবাদফ আনায োদছ আবভ থদয থগবছ। োযন, আবন মা ফদরদছন, তা উবচত 

বছদরা আভায ফরায। (অফে, থরখায অবোদয বদে থথদে আবভ ফযাফযই খুফই দফূ ির 

বছরাভ; আভাদে মাযা বচদন তা াঁযা ফাই এটট জাদনন।) থা, বে যাইটটাং, থনা ভেটায 

আদায ভাইন্ড ইট অয নট, থাদষন ইউ বথাংে দেট ইট ই যাইট। 

এভ এন াান বরদখদছন : বাই, আভযা থেউই থদয মাইবন।আয ায-ক্তজত ভাথাষ বনদষ 

আবভ বরবখনা। প্রদতেদেয জীফদন বেছু টাবন িাং দষন্ট থাদে,আভায এই অধেষন আভায 

বচন্তায টাবন িাং দষন্ট ফরদত াদযন।এয ভাধেদভ বেছু thought ববভরায বচন্তায ভানুদলয 

ভাদঝ ছবদষ থদষাই উদেে অনে বেছু নষ।  

আবন আভায অদনে ববনষয দফন,আনায আদছ প্রচুয োবড প্লা াংগঠনদে ববতয 

থথদে থদখায অববজ্ঞতায বান্ডায,আভায ভত জবুনষযদদয োদছ অদনে বেছুই ফইদষ 

ায বফলষ।এই দুইদষয েবম্বদনন েযা থগদরই এেটা বার প্লাটপযভ ততবয েযা ম্ভফ 

দফ ফদর ভদন েবয। 

াইভুভ বরদখদছন : ুদযা থােটট এফাং প্রদতেেটা ভন্তফে রাভ। ের ফেথা অশু্র দষ 

ঝদয র, দুফ িরতায? না  

এ অশু্র যিেবনোষ ছুদট চরা বফপ্লফীদতদজয ফবঃপ্রো।  

 

এেটুেু  তা ইবন। ফযঞ্চ ফুদেয জ্বারা আদযা থফদ থগর, এ জ্বারা থভটাদফা এখন 

থটবফদর বগদষ। অদনে অদনে জ্বারাবন াংগ্র েযদত দফ, নষদতা ফাবতদরয ফুক্তদ্ধফবৃত্তে 

প্রাবতষ্ঠাবনে প্রাাদদ আগুন ধযাদফা বে বদদষ? আভাদদয রক্ষে  উদেে অনুমাষী েতজন 

আদরাবেত াফবরে বপগায আভযা উায বদদত থদযবছ? জীফদনয ফ িদক্ষদত্র আভাদদয 
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বেছু ফটফকৃ্ষ দযোয। আুন দষ উটঠ ফটফকৃ্ষ, তাযয ছবদষ ব ফাাংরাদদদয 

ফ িদক্ষদত্র। ফটফদৃক্ষয বফপ্লফী  আদব িে বফারতাষ থটদন আবন গণভানুলদে। াংেুবচত 

েদয থদই ফাাংরাদদদয ইরাভবফদযাধী বেটগুদরায বফচযণদক্ষত্রদে, ষত তাদদয আক্তত্ধে 

ভৃতুে দফ অথফা ভদনােদি তাদদয আত্ধা আত্ধাুবত বদদফ।  

 

বেনু্ত অফাে েযা ফোায? আভাদদয াংগঠন থদদ এত অফ ভাাংবন্ড থেন? 

আত্ধভাদরাচনায তীক্্ষণ পরাষ থেদট মাে যীদয জদভ মাষা স্থবফয ভাাং। দষ উঠুে 

প্রদতেে ফেক্তিই এে এেটট াংগঠনরুী টদন িদডা, ক্তম্মবরত দষ  

গদ উঠুে অপ্রবতদযাধে ভুক্তিয ভরুঝ াইভুভ। 

অনেযেভ বরদখদছন : ববযদজয ুদযাটাই থতা রাভ, ভন্তফে প্রবত ভন্তফে, এে েথাষ রা-

জফাফ। এজনে আয বেছু বরখরাভ না োযণ প্রাষ ফই চদর এদদছ। তাছাা এ বফলদষ 

ভন্তফে েযায ভত আভায জ্ঞাদনয স্ফল্পতা এফাং ভদষয ীভাফদ্ধতা যদষদছ। আবভ এেটু 

ববন্ন বফলদষ আদরাোত েযদত চাই। এটা ুধু জাভাষাত না , থমদোন ইরাভী আদন্দারন 

এভনবে থেেুরায াংগঠন মাযা আন্তবযেতায াদথ ভানুদলয েরোদণয স্ফাদথ িই োজ 

েযদত তাদদয েদরয জনে প্রদমাজে।  

 

আভায ভদত াংগঠন এফাং যাষ্ট্র বযচারনা আরাদা ফেক্তিদত্নয ভাধেদভ ষা উবচৎ! 

যাুরুল্লা (াঃ) দুবনষায ফ িদশ্রষ্ঠ ভানুল ষায োযদণ তা াঁয দক্ষ ২ টট দাবষত্নই (যাষ্ট্রীষ 

প্রধান এফাং আধোবত্নে প্রধান, থই াদথ প্রধান বফচাযবত প্রধান থনাবতয দাবষত্ন) 

ুচারুরূদ ারন েযা ম্ভফ দষদছ। াাবফদদয আভদর এদ থদখদত থরাভ থম অবত 

অল্প াংখেে াাবফই এই ২ টট োজ এেই াদথ ুচারুরূদ ারন েযদত ভথ ি 

দষবছদরন। আয এয য অথ িাৎ তাদফঈন, তাদফ তাদফঈনদদয ভষ থথদে থতা থফীযবাগ 

ভদষই আধোবত্নে আয যাষ্ট্রীষ প্রধান আরাদাই বছদরন (বেছু ফোবতক্রভ ফাদ বদদর!)! 

আভায উদেে এটা না থম যাষ্ট্রদে ধভ ি থথদে থৃে েযদত ফরায জনে উৎাবত েযা 

ফযাং আবভ থমটা বচন্বত েযদত চাই থটা র থম ভানুল বদদফ আভাদদয ীভাফদ্ধতায 

েথা অফেই থভদন বনদত দফ।  

 

ফতিভান মুদগ যাষ্ট্র/যোযদে অদনে নাগবযেদদয স্ফাদথ ি অদনে জটটর েভ িোদন্ডয থবতয 

বদদষ ভষ অবতফাবত েযদত ষ। আয যাদষ্ট্র অনেতভ প্রধান েজই র আথ ি-াভাক্তজে 

এফাং অফোঠাদভাগত উন্নষন াধন েদয নাগবযেদদয জনে ের ুদমাগ ুবফধা বনক্তিত 

েযা। তাছাা প্রবতযক্ষা, আইদনয ান এফদতা আদছই। এতফ বেছু েযদত বগদষ 

যাষ্ট্র/যোযভূ থম োজটট েযদত থফভারুভ বুদর মাষ থটা র জনগদণয 

তনবতে/আধোবত্নে বদেটটয ভাদন্নাষদনয জনে বফযাট েভ িমজ্ঞ বযচারনা েযা। অথচ ুধু 

ভাত্র তফলবষে উন্নবত বদদষই থম ের পরতা আদফ তা বেনু্ত বনক্তিত নষ। ফযাং তফলবষে 

এফাং তনবতে উবষ বদে থথদেই জনগণদে উন্নত েযায প্রদষাগন যদষদছ, এেভাত্র 

তাদরই বতেোদযয েরোণভূরে যাদষ্ট্রয থম োঠাদভা আভযা েল্পনা েবয ফভষ, থটা 

ফাস্তফাবষত দফ।  
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এখন এই তনবতে ভাদনান্নষদনয োজটট থে েযদফ। অফেই াংগঠন্। োযণ এেভাত্র 

াংগঠদনয দক্ষই ম্ভফ গ্রারুট ম িাদষ ভানুদলয োদছ থৌঁদছ থরােজনদে এই বক্ষাটা 

থদষা। বেনু্ত াংগঠদনয ভূর থরােজন মবদ যাষ্ট্র্্ীষ তফলবষে োদজ অবত ফেস্ত দষ দন, 

তাদর জনগদণয এই অতেন্ত গুরুত্নূণ ি বদেটট মূ্পণ ি অফদবরতই থথদে মাদফ। ক্তিারী 

যাষ্ট্রী োঠাদভা বযগঠদনয উদেদে থমটা ফুদভযাাং বদদফ োজ েযদফ। এই বদেটট ভাথাষ 

থযদখ াংগঠনভূদয উবচৎ দফ ববফলেদত যোয গঠন েযদত থগদর ভূর থনতাদদয 

থমদনা ভেণারষ ফা যাষ্ট্রীষ ক্ষভতায থেন্দ্র-বফন্দ ুথথদে দদূয যাদখ। ফযঞ্চ থখাদন াংগঠদনয 

বনজস্ফ, আনুগতেীর দক্ষ প্রাে বনদষাগ (চােযী অদথ ি নষ) বদদর অদণে থফী বতেয 

দফ ফদরই বফশ্বা। উদাযণ রূ ইযাদনয ফতিভান যাষ্ট্রীষ োঠাদভা থদখুন, অথফা াদরয 

বাযদতয োংদগ্রদয থাবনষা গান্ধীয েোদটজী পদরা েরুন। বনদজ প্রধানভেী না দষ 

দরীষ প্রধান থথদে যাদষ্ট্রয নাটাই বনদজই েদন্ট্রার েযদছন...... এয থথদে অদনে বক্ষা 

থনষায আদছ! 

এভ এন াান বরদখদছন : ংগঠন এবং রাষ্ট্র পতরিানা আাো বযদ্ধক্তসের মাধ্যসম 

য়া উতিৎ!  

অদনদেই এই যাভ ি বদদষবছদরন ২০০১ াদর।ডািায তাদয বাই  অদক্ষােৃত েভ 

ফষদয মাযা তাদদযদে ভেনারদষ মাষায প্রস্তাফনা বদদষবছর,োযন আভাদদয জানা 

দযোয বছর বেবাদফ এেটা ভেনারষ চদর তা জানা বেনু্ত......থমই দুই জন ভেী দষদছন 

তাদদয ফোাদয স্ফাধীনতা বযদরদটড েথা থাোষ তখন অদনদে ফদরদছ থম এই দদক্ষ 

এে ভষ ফদর back fire েযদফ...এেফায রন্ডদন ফোবযিায আব্দযু যাজ্জাে াদফ 

ফরবছদরন;বৃথফীয ইবতাদ থোন থদদ এভন থোন নক্তজয নাই থম থোন দর স্ফাধীনতায 

বফদযাবধতা েদযদছ এফাং যফবতিদত ক্ষভতাষ বগদষদছ!  

জাভাষাদতয ীল িস্থানীষ থনতৃত্ন থদদে ফদৃ্ধািুবর থদখাদনায জনে ভবেত্ন বনর বেনা জানা 

থগরনা.......  

ভারানা ভদুদী জীফদন ইদরোন েদযনবন,থগারাভ আমভ াদফ ফাাংরাদদদ 

উদাযন বছর,বেনু্ত ু থেষা ি!!  

আনায প্রস্তাফনায াদথ এেভত।  

আভাদ আব্দলু্লা বরদখদছন : আবভ েতফায থম এই েথাটা থবদফবছ, থোদনাবাদফই 

ভেীবাষ থমাগদদষা অন্তত আভীদয জাভাষাদতয দক্ষ থাবনীষ বছরনা। এখন এটাদে 

বে ফরফ। ভেীবাষ থমাগদদষায েে থফবনবপট এনোবরব  ষা জরুযী। বফএনবয 

াদথ থজাদট মাষায েে থফবনবপট  ম িাদরাচনা ষা দযোয। 

মামাফয বরদখদছন : এই ববযদজয থরখাগুদরা এফাং েদভন্টগুদরা বভদর এেটা ভািাযব 

ততযী দে।... জাভাষাদতয 'bottom-up' approach এয বযফদতি থম top-down approach 

এয েথা ফদরদছন- এই এদপ্রাচটা, আভায ভদত, ফ ভোয থগাা এফাং আাংোজনে 

দরা, াধাযণ 'অনুগত' েভীফাবনীয ভদধে এই এদপ্রাচ চযভবাদফ ুরায। অদনেটা 

'থতদ থভদয ডান্ডা/েদয থদদফা ঠান্ডা'-টাই এদপ্রাচ। এই এদপ্রাদচয জনবপ্রষতায োযদণই 

থম থোদনা ধযদনয বডোদন এেটা েভন ভন্তফে ুনদত াদফন- "আদগ ইরাভী যাষ্ট্র 
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োদষভ থাে, এইফ ভো অদটাদভটটে টঠে দষ মাদফ", থম থোদনা বেছুদত "আদগ 

ইরাভী যাষ্ট্র োদষভ থাে..."। এই এদপ্রাচ এেটা বীলনযেভ েনবপউক্তজাং প্রদশ্নয জন্প 

থদষ- 'ভানুদলয জনে যাষ্ট্র?' নাবে 'যাদষ্ট্রয জনে ভানুল'? থইভ- 'ভানুদলয জনে ইরাভ'? 

নাবে 'ইরাদভয জনে ভানুল'? 

 

পব -১২:গনিসের জনয গমতক আেসল র াসথ আসপাসর লুরু 

 

আবযপ বরদখদছন : বরটটক্স েযদত থগদর েদম্প্রাভাইজ েযদত দফ এটাই স্ফাবাবফে,এটাই 

থমদতু ফাস্তফতা থখাদন এজাতীষ বফলষদে জাটিপাই েযদত েুযআন-াদীদে টানায 

দযোযটা বে? এই বফলষটা আভাদে বাফাষ।জনক্তিয আদফগ আয িীবন থচতনাদে 

আভযা বুর দথ বযচাবরত েযবছনা থতা। 

এভ এন াান বরদখদছন : জনলদ্ধক্তর আসবগ আর িীতন গিিনাসক আমরা ভু পসথ 

পতরিাতি করতিনাসিা  

তােরীদ(অন্ধ আনুগতে)এয বফরুদদ্ধ ভারানা ভদুদী াংগ্রাভ েদযদছন অথচ আভযা তাই 

েদয মাক্তে বেনা থবদফ থদখা উবচত।  

 

এেফায আব্দলু্লা ইফদন আব্বা (যাঃ) েদষেজন াাফীয াভদন যাুর (াঃ) এয এেটট 

াবদ ফণ িনা েদযন। উবস্থত াাফীযা এ ফোাদয আফু ফেয (যাঃ)  উভয (যাঃ) মা মা 

ফদরদছন তা ফরদত রাগদরন। আব্দলু্লা ইফদন আব্বা (যাঃ) াদথ াদথ তা াঁদদয বদে দত 

ভুখ বপবযদষ বফযীত বদদে ভুখ েদয থপদরন এফাং ফরদরন ‚আভায বষ ষ, আল্লা 

আনাদদযদে আো দত াথয ফল িণ েদয াক্তস্ত বদদফন। আবভ ফরবছ আল্লায যাুর 

(াঃ) এটা ফরদছন আয আনাযা ফরদছন, ‘আফু ফেয (যাঃ) এই ফদরদছন, উভয (যাঃ) এই 

ফদরদছন’।‛-ভুনাদদ আভদ।  

 

িীদনয থমদোন ফোাদয ীদ্ধান্ত থনষায আদগ খুফ বারবাদফ াুনা েযা উবচত এফাং 

এেভাত্র েুযআন  যাুরদে ভদডর বদদফ থনষা উবচত ফদর ভদন েবয। 

ভনুয বরদখদছন : জাভাষাত অধেষন-১৩ থত জাভা্মাদত ইরাভীয দুটট ফ ঐবতাবে 

বুর ধযা দদছ:  

১। ১৯৫৬ াদর াবেস্তাদনয প্রথভ াংবফধানদে ভথ িন েযা।  

২। ইরাদভয নাদভ নাযী থনতৃত্ন োদষভ েযাদে থভদন থনষা।  

আভাদদয ফাযই থখষার যাখা উবচৎ থম, ভুবরভ-অভুবরভ ফা আক্তস্তে-নাক্তস্তে ফাই 

ভান আল্লায যাজদেই ফফা েযবছ। ুতযাাং দুবনষাষ আল্লা-তাষারা অভুবরভ ফা 

নাক্তস্তে -থদয ছা বদদর ভুরভানদদয থেদনা ছা থদদফন না। অতএফ থোদনা মুক্তিদতই, 

ভুরভান নাদভ বযচষ থদষা ভানুলদদয জনে ইরাদভয নাদভ োদজয থক্ষদত্র থোযআন-
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াবদদছয াদথ আদাদয থোদনা ুদমাগ নাই।  ভান আল্লা আভাদদয ফাইদে থনে 

থদাদষত দান েরুন - আভীন। 

াক্তেে বরদখদছন : "ইরাভ"  "গনতে" দুইটট ব্দ বে ভাথ িে? না বফযীতভুবখ?  

এ বনদষ আদরাচনায প্রদষাজনটা বে। থম গনতদেয োপদন বখরাপাতদে েফয থদষা 

দষবছর তায াদথ ইরাদভয অফস্থান ফ িদা াাংঘবলে ষাটাই স্ফাবাবফে।  

A true Muslim can't support Democracy......... Because  

Democracy: "of the people for the people by the people....."  

But Islam: "of Allah for the people by the Wahi(Qur'an)........."  

আো বাই 'গনতাবেে বখরাপাত" বফলদষ এেটু আদরাচনা েযদফন আা েবয। 

এভ এন াান বরদখদছন : বতেোদযয ভুবরভ গনতে াদাটি েযদত াদযনা এভন 

bottom রাইদন চদর আায আদগ আনাদে মুক্তি বদদত দফ।  

ইরাদভ "Democracy" এয বনজস্ফ এেটা ফোখো,োইর আদছ এফাং তা ক্তিভা 

টাযবভনরক্তজ থথদে ববন্ন,পদর তাদে democracy নাদভ ডাো উবচৎ বেনা তা বডদফদটয 

বফলষ।  

 

প্রাষ াযা বফশ্ব থমদতু Western Dominance এয আতাষ তাই ভুবরভ বফশ্ব বনদজদদয 

বদেভদে ফাদ বদদষ "Western terminology" "thought" "Philosophy" ইতোবদয াদথ 

বনদজদদযদে compatible েযায আপ্রাণ থচিা েযদছ,European colonialism থমখাদনই 

বগদষদছ থখাদন ভুবরভদদয "ইদন্টদরেুষার" capacity থে খুফই ুক্ষবাদফ ধ্বাং 

েদযদছ।আভাদদয আদরভ ভাজ তখন থোন যেদভ বনদজযা  তাদদয ভাজদে 

"ঈভান"(খুফই বরবভদটড অদথ ি) বনদষ থফদচ থাোয জনে ক্তজাদ েদয থগদছ,বেনু্ত 

colonialism এয থাফা আভাদদয আদরভদদযদে এতটাই marginalized েদযদছ থম 

ফাস্তবফে অদথ ি ঈভান "যক্ষা" েযা থগর বেনা থ বফলদষ াুনা েযা থমদত াদয। 

আদরভ ভাজ েখদনা এয দাষবায বনদফন না োযন তাদদযদে এভন এবন্টফাষটটে বদদষ 

ুস্থ েযা দষদছ থম এখন তাযা ুধু "আভাদনয উয  জবভদনয বনদচয" বফলষাবদ বনদষই 

থফব ফোস্ত এফাং এটাই তাদদয বচন্তায parameter মা বদদষ জান্নাদতয স্ফদন্ম 

বফদবায.........আল্লা আভাদদয আন্ডাযদেক্তন্ডদে খুদর বদন।আভীন। 

থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে বরদখদছন : ম্ভফতঃ আফদুল্লা গুর ফদরবছদরন, গণতে দে 

এেটা গাী থমটট দত থল ম িন্ত আনাদে থনদভ থমদত দফ।  

 

তাই, দ্ধবত বাদফ গণতে ইরাদভ গৃীত। (ষা আভরুুভ ু-যা ফাইনাুভ..) চূান্ত ফা 

রক্ষে বাদফ (এজ এন থষন্ড) গণতে ইরাভ বযন্থী।  

 

ূফ িফতী থাদি প্রিক্রদভ থমটট ফদরবছরাভ, থোন্ ইরাভ ইরাভন্থীযা োদষভ েযদত 

চাষ? ভদন দফ, এটট এেটট ববর থোদষিন! এয ইভবপ্লদোন অতেন্ত গবীয।  
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ভুাম্মদ (ঃ) এয ইরাদভয ৩টট থভজয পেজঃ ভাক্কী ম িাষ, প্রাযবম্ভে ভাদানী ম িাষ  

বফদাষ জ্ব যফতী ম িাষ। এই ৩ ম িাদষ ইরাভ, বফবধ-বফধাদনয বদে দত ৩ ধযদনয।  

 

ফাাংরাদদদয ভানুদলয জনে ভাক্কী মুগ বে ইদতাভদধে এগজদেড দষদছ? মবদ না দষ 

থাদে, তাদর থেন ইরাভন্থীযা যাজনীবত, ভাজ নীবত ইতোবদ বনদষ এদতা থদ-ঝা 

বদদেন? োযন, তা াঁদদয যাজনীবতয থযাদগ থদষদছ! আবভ ভানত েদযবছ, ইরাভী 

যাজনীবত বনবলদ্ধ দর এেবদন থযাজা যাখদফা আয ুধু জাভাষাত বনবলদ্ধ দর দুযাোত 

নপর নাভাজ দফা। বতে! আভায োদছয থরাদেযা জাদনন, এটট বতে েথা। মাযা 

বনদজযা াংদাধন দত াদযনা, তা াঁদদয জনে আল্লায ক্ষ দত াংদাধনী োভনা েযা 

ছাা আয বেইফা েযা মাষ!!!  

 

থমখাদন ুদমাগ আদছ, ফা মবদ ম্ভফ ষ তাদর ভাদানী ম িাদষয থোন বফবধ-বফধান আভযা 

ারন েযদফা। বনদজয জনে মতটা ম্ভফ আক্তজভত, বেনু্ত অনেদদয ফোাদয মতটা ম্ভফ 

থযােছত। আভযা জভুায নাভাজ বছ, দফা। মাোত বদক্তে বদদফা ইতোবদ। বেনু্ত মবদ 

আভযা দাফী েবয থম, আভাদদয জনে জভুায পযজ তাদর যাষ্ট্র প্রধান ফা তা াঁয 

প্রবতবনবধদেই তায ইভাভবত েযদত দফ। মাোদতয জনে প্রদষাজদন মুদ্ধ েযদত দফ। 

থমভনটট আফু ফেয (যা.) েদযদছন। আভযা দারুর আভাদনয এেটা েনদন্ব বনদষ 

এদবছ। ভদন যাখদত দফ, দারুর আভাদনয েনদন্ব এেটট ার-জাভানায ইজবতাদ 

ভাত্র। ইজবতাদী বফলষাবদয অবতবযি থোন ভম িাদা এয জনে দত াদয না।  

 

মাদদয নাদভয াদ আভযা যাবদআল্লাু আনুভ/ুভা বরখবছ, তা াঁদদয ভধেোয ূফ িফতীযা 

আভাদদয ভদতা এদতা েটঠন ইরাভ ান নাই। ফদযী ীদদদয ইরাভ বে অূণ ি বছদরা? 

আর ইষাভা আেভারতু রােুভ িী-নােুদভ’য বুর ফোখোয োযদন এদতা ফ 

(েনদ্চুষের) গন্ডদগার দে।  

 

বারবাদফ না ফুঝায োযদন, ফাাংরাদদীষ ইরাভন্থীযা বফববন্ন ভোরীন ইুেদত 

প্রাবন্তদে-প্রাবন্তদে চরাদপযা েযদছন। নাযী থনতৃত্ন, গণতে ইতোবদ এয উদাযণ। আদগ 

েনদ্চুষেবর ইরাভ োদষভ েযদত দফ। ভদন যাখদত দফ, যাূর ভুাম্মদ (ঃ) 

েনদন্ব বফল্ড-আদয জনে অবধে ভষ ফেষ েদযদছন। আয জাভাষাদতয থরাদেযা ভদন 

েযদছ, এে ভারানা ভদদূী আদছন, থা, ইরাভী আদন্দারদনয থভবরে বদে-

বনদদিনাবদ থতা ‘‘’অর-থযবড থদষায!!??  

 

গদফলে ভারানা ভদদূী’য ভম িাদা আভায ভূরোষদন া ষারীউল্লা’য ভ-ম িাদষয। 

বেনু্ত জাভাষাত প্রধান ভারানা ভদদূীয বুরগুদরা অবত ফ (গ্র)  অবত স্ধি 

(অফববষা)। থরখদেয থাদে মায অদনেগুদরা দষন্ট উদঠ এদদছ। জাভাষাদতয 

অবধোাং উদ্ধিতন দাবষত্নীর অদঘাবলতবাদফ ভারানা ভদদূীদে ীদযয ভতন ভাদনন। 

আভায ছাক্তব্ব ফছদযয াাংগঠবনে জীফদনয এটট অনেতভ অববজ্ঞতা। বাফখানা এভন, 

ভারানা ভদদূীয থোন বুর নাই। থােদর তা অবত-নগণে! এই টেফুদে বাঙগায জনে 
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আবভ ভারানা ভদদূী’য বেছু গ্র বভদটে থোট েযবছ - (ে) েেডায বদেভ, (খ) 

ফেক্তিগত বযদাটটিাং বদেভ, (গ) পুর টাইভায বদেভ, (ঘ) অগ িানাইদজানার 

থযক্তজদভন্টোন, (ঙ) বরটটেোর ইনেনবদটন্ফী, (চ) অবতযক্ষণীর নাযী নীবত।  

 

নাযী নীবত ছাা ফােী বফলষগুদরা বতবন ােবাযত উভাদদদয থ ভষোয েবভউবনি 

আদন্দারন থথদে বনদষদছন। নাযী নীবত’য ফোদয আদরভদদয প্রচবরত নাযী-বফদিলী ধাযায 

াদথ বতবন এোত্ধ দষদছন। এই যক্ষণীর নাযীনীবত দে থমনধভী, অথ িাত নাযীদদযদে 

ভূরতঃ থমনতায দৃটিদত থদখায ইরাভ  আধুবনেতা উবষবদে দতই অগ্রনদমাগে 

প্রফণতা।  

 

জাভাষাদতয উয ব-এইচ.বড. োযীদদয অনেতভ প্রদপয ড. াান থভাাম্মদ োদযয 

াদথ গত ে’বদন আদগয এে ন্ধোষ অদনে েথা দষদছ। োয, এেভদষ ফেক্তিগতবাদফ 

েবভউবনি ভুবদভদন্টয থরাে বছদরন। ফ বফলদষ উনায ফই-ত্র আদছ। তাফরীদগয 

উদয োদযয প্রোবত ফই আদছ। এভ. এ. াাদনয থাদিয তাফত ‘জাভাষাত-

বফদযাধী’ থরখায াদথ উবন এেভত। োদযয আয এে ছাত্র ফাাংরাদদদ ইরাভী 

যাজননবতে দদরয উয এভ. বপর. েদযদছন, ব.এইচ-বড াফবভট  বডদপন্ফ েদযদছন। 

চ.বফ.’য যাজনীবত বফজ্ঞান বফবাদগয োযী অধোে থভা: এনাদষত উল্লা াদটাষাযী। 

বতবন দে বছদরন, ফতিভাদন রুেন। তা াঁয ফেক্তিগত ভূরোষন জাভাষাদতয প্রচবরত ধাযা 

দত ববন্ন-ধভী। আভায প্রবতদফী প্রদপয ড. বূাঁ ইষা ভদনাষায েফীয োয জাভাষাদতয 

উদয োজ েদযদছন, বরদখদছন। তা াঁয ভূরোষন জাভাষাদতয প্রচবরত ধাযা দত ববন্ন-

ধভী।  

 

আদর, ফাাংরাদদদ ইরাভ োদষদভয োজ থগাা দত, নতুন েদয ুরু েযদত দফ। মবদ 

ইরাভন্থীযা ইরাভ োদষভ েযদত চান। আয মবদ ূফ িফতী ূপী দযদফদদয ভদতা 

ইরাভ প্রচায েযদত চান তাদর থোন ভো নাই। ফাাংরাদদ  ইরাভ এদুদটা অববন্ন 

ো বাদফ বছদরা থােদফ। আপা তু’’ বভনু-না বফ ফা-বদর বেতাফ, ষা তােপুরু-না বফ ফা-

দ, ফা ইবনর ুেভু ইল্লাল্লা, ফা ষাজ তাবনফুত ত্গুত এয আতাষ আভযা ভুবরভ দত 

চাই, থােদত চাই তাদর ফবেছু নতুন েদয বাফদত দফ। আভাদদয জীফনোদর এটটদে 

অন্ততঃ এেটা প্রবতটষ্ঠত ম িাদষ বনদষ আদত দফ। তাই, ুরু েযায এখনই ভষ। থোন 

াপাবযাংদয জনে অবতপ্রদষাজনীষ াংোয  ূনগ িঠন স্থবগত থােদত াদয না।  

 

আবভ ফুক্তঝনা এেটা থদদ ুধুভাত্র এেটাই ইরাভী আদন্দারন থােদফ থেন? এোবধে 

থােদর ভো বে? এেই ভাদেিদট এেই ভাবরদেয েদষেটট থদাোন থাদে। থেন? োযন, 

ভানুদলয প্রেৃবত তফবচত্র বপ্রষ। থভবডেোর েুদডন্ট আয ভারাা েুদডদন্টয ভন-

ভানবেতাদে আরাদা েদয ভূরোষন েযদত দফ। ম্ভাফে শ্বুদয (ফষদয বদে থথদে) 

াদথ দে া েযা মুেেটট মখন এে ইউবনদট ফদ, তখন বে েদয আা েযদত াদযন 

থম, োজ দফ?  ভাো ি েযা েভীয দাবষত্নীর মখন থান ান থদাোনদায তখন বে েদয 

আা েযদত াদযন, োজ দফ? আফাা ষাআল্লা’’ - য বুর আন্ডাযেেক্তন্ডাংদষয জনে 
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এভনটট দষদছ, দে। তাই -  

 

ইামী আসন্দাসনর জনয িাই গপলাতভতিক তবকল্প ধ্ারা।  

 

এদত বফাৃংখরায থোন ুদমাগ নাই। োযন এফ আাতঃ স্ফাধীন ধাযা তথা েরাভগুদরা 

ইরাদভয আন্ডায রাইবষাং থফজ-েরাদভয ভাধেদভ াংমুি থােদফ। ষা তাবভু বফ 

াফবরল্লাব জাবভষা -’য এটটই তাতম িে। আল্লা তাষারা ফদরদছন, থতাভযা ফাই বভদর 

ইরাদভয যবদে আাঁেদ ধদযা। আয আভযা ধদযবছ যস্ধদযয াত! মায োযদন, 

থছাটাছুটট। থোন ম্পেি ফা োঠাদভা মত েদঠাযবাদফ থভনদটইন েযা থাে না থেন, তা 

বাাংদত ফাধে। মবদ না তাদত আদ িটা ফাস্তবফেই বপ্রদবইর েদয।  

 

প্রচবরতধাযায বপোন্থীযা মতই াদীদয থযপাদযন্ফ থােুে না থেন, ফদর, আভযা 

ভাজাদফয েথাই ুনদফা। এফ াদী বফদফচনা েদযইদতা উনাযা বদ্ধান্ত বনদষদছন! 

থতভবন, ইরাভীন্থীদদয অদনদে, বফদল েদয মাদদয আবভ নাভ বদদষবছ, 

অগ িানাইদজানাবরে, তা াঁযা াংগঠদনয অবত-স্ধি বুরদে বুর স্ফীোয েযদত নাযাজ। 

প্রোদে থতা নষই। স্ধিতঃ ‘উবরর আভদয’য েনদ্চুষের ল্-জ ফা বভ-

আন্ডাযেোক্তন্ডাংদষয োযদন এভনটা দষদছ।  

তাই,  

ইাম কাসয়সমর আসগ ইাম বুঝসি সব। এফাং এটট অধোে থগারাভ আজদভয 

ইক্বাভদত িীন  থখদভদত িীদনয াথ িদেেয আদরাদে ফুঝদত দফ, থফাঝাদত দফ।  

 

থা, এদগইন, ইাম ইজ এ কনসপ্ট, নট এ বাসি অফ রু। থাষাট আই বথঙ্ক 

এফাউট ইট এন্ড থাষাট এববযফবড েজ টু আন্ডাযেোন্ড ইট। থেঙ্ক! 

প্রফাী ভজভুদায বরদখদছন : আনায ভদতয াদথ আবভ থমটা বভরাদত চাই, তা দরা,  

১. ভক্কাষ মবদ যাুর (া:)আফুদজদদদয অধীদন বনফাচন েযদতন, বতবন বনঘাতি থপর 

েযদতন। োযদন থম জনদগাটষ্ঠ ইরাভ ফুদঝনা, থ বনফ িাচদন প্রাথী ভুাম্মাদদে (া:) বে 

ফুঝদফ।  

২. বনফ িাচদনয ভাধেদভ ইরাভ যাজনীবত বফদযাধীযা েখদনা তাদে আদত থদদফনা। আয 

আদর তুযদেয ভত দিায বফধান মাফতীষ বফধান োদষদভ ৮-১০ জন ইরাভ বফদযাধী 

াাংাদ বফযাট ফাধা। তাই ভবদনাষ থমবাদফ বনফ িাচন বফীন ইরাভ োদষভ দষবছর। 

থতভনটটই েযদত দফ।  

৩. গনতাবেে দ্ধবতদত াংদ দে দত দর ভে দত ষ আবভ াংবফধাদযন বফরুদদ্ধ 

থোন বেছু েযদফানা। এ থটাই ইরাভ বফদযাধী।  

৪. ইরাভ প্রবতষ্ঠাষ বযেল্পনা থােদত দফ েত ফছদযয ভদধে তা প্রবতটষ্ঠত েযদত চাই। 

থ ভদষয ভদধে মাযা দথ নাভদফ, তাযা থছবন বপদয তাোদফনা। ডু অয ডাই।  

৫. ইযানী বফপ্লদফ েোডায বছরনা। বনফ িাচদন থখাদভনী অাং গ্রন েদযবন ইরাভ প্রবতষ্ঠায 

ুদফ ি।  

http://sonarbangladesh.com/blog/Probashi_mojumder/
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আজ ভষ এদদছ অক্তস্তদত্নয রাইদষ বচন্তাষ তফপ্লবফে বযফতিন এদন এেটট মুগান্তোযী 

ফাস্তফ দদক্ষ থনষায। 

এভ এন াান বরদখদছন : িাুঁসের জনয আল্লার পক্ষ সি ংসলাধ্নী কামনা করা 

িাশা আর তকইবা করা যায়  

বফলষটা অদনদেয োদছ আদফদগয। তদফ আল্লায থঘালনা বযষ্কায "ফরুন, মবদ আল্লা, 

তায যাূর এফাং আল্লায দথ ক্তজাদ থথদে থতাভাদদয বতা, থতাভাদদয ন্তান, থতাভাদদয 

বাই, থতাভাদদয স্ত্রী, থতাভাদদয থগােী, থতাভাদদয অক্তজিত ম্পদ, থতাভাদদয ফেফা-

ফাবনজে মায ভন্দায আাংো েদযা, থতাভাদদয ফাস্থান মা বাদরাফাদা - থফী বপ্রষ ষ, 

তদফ অদক্ষা েদযা আল্লায বফধান আা ম িন্ত।" - ূযা তাফা: ২৪  

আভযা মবদ বনদজযা াংদাধন না দত াবয তাদর আল্লাই মদথষ্ঠ আভাদদযদে বক্ষা 

থদষায জনে।  

 

আবন ২৬ ফছয াংগঠদনয াদথ থথদে ফাস্তফতায আদরাদে মা ফরদছন তা ষত 

অদনদেয ভাথায উয বদদষ থগদছ োযন এখাদন অদনদেয ফষই ২৬ ষবন। তাছাা 

গত ১মুদগ খুফই ধীদয ধীদয াংগঠদনয থেফরা থম বেছুটা বযফতিন দষদছ এটা উরবি 

অদনদে েযদর আনায ভত অবপ্রষ তে েথা ফরায া ফায আদছ ফদর ভদন 

ষনা,াদথ াদথ আনুগতে নি দষ মাষায বদষ অদনদে বীত থাদেন।Qualitative 

approach থথদে াংগঠদনয দৃটি Quantitative approach এ বনফন্ধ ষায োযদনই 

আনাদে ফরদত ুবন; মাস্টা  করা কমঅর োতয়েলী যেন গান পান গোকানোর 

িেন তক কসর আলা করসি পাসরন কাজ সব?  

ফোক্তি বদদফ াফব দাদে আবভয ভানদত ভো থদবখনা বেনু্ত থনতৃদত্নয ভাোটঠ 

মখন থমাগেতা না দষ "বদেদভয আনুগতে" ষ তখনই প্রশ্ন উদঠ।  

 

গেসল লুধ্ুমাত্র একটাই ইামী আসন্দান থাকসব গকন? একাতধ্ক থাকস মযা 

তক?  

বফলষটা আভাদযা ক্তজজ্ঞাা।াবেস্তাদন জাভাষাত থথদে মাযা থফবযদষ থগদছ তাদদয অদনদে 

আরাদাবাদফ ইরাভী আণ্দদারদনয োজ েদয থগদছন। থববর নায ফরদছন; Today the 

Jama'at is an important political party in Pakistan, but Islamic revivalism in Pakistan 

has been passed on to other movements, many of which were founded by former 

Jama'at members, such as Israr Ahmad and Javid Ahmadu'l-Ghamidi  

তদফ মাযাই থফবযদষ বগদষ নতুন বেছু েযায থচিা েদযদছন,তাযা বরটটেদ না জবদষ 

ফযাং  

ইরাবভ আদন্দারদনয জদনেই োজ েদয থগদছন।ডটয ইযায আদভদ তায অনেতভ, 

বতবন তানক্তজদভ ইরাবভ  

নাদভ থম াংগঠন িায েদযদছন তা ভুরত এেটট েুযআদনয আদন্দারন। ভারানা আবভন 

আান ইরাব থোন দর ততবয না েযদর প্রচুয ইদন্টদরেুষার োজ েদয 
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থগদছন।আভাদদয থদদ এই থট্রন্ডটা ঘদয উদঠবন.....  

 

এম. এন. াাসনর গপাসির িাবি ‘জামায়াি-তবসরাধ্ী’ গোর াসথ উতন একমি।  

আবভ বে জাভাষাত বফদযাধী  ফোখোয প্রদষাজন??  

 

েদষেটা অনুদযাধ: থরখাষ "আযফী টাবভ িনরক্তজ" ফা আষাত নাম্বায বদদর বার ষ োযন 

অদনদেই আভযা আযফী বার জাবননা, মবদ ব্রোদেদট ফাাংরা বদদষ থদন তাদর আদযা বার 

ষ।  

োরু আমাসনর কনসপ্টটা আদযেটু ফোখো েযায দাফী জানাই।  

 

থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে বরদখদছন : প্রবত-ভন্তদফেয উত্তযঃ  

ে. থভাাম্মদ নাজভুর াাদনয তাফত ‘জাভাষাত-বফদযাধী’ থরখায াদথ উবন এেভত - এই 

েথা ভাদন দরাঃ াদাভাটাবাদফ থম ফ ফিফেদে জাভাষাত বফদযাধী ফদর ভদন দে ফা 

জাভাষাদতয উদ্ধিতনযা থম ফ ফিফেদে জাভাষাত বফদযাধী ফদর ভদন েযদছ ...। এ বফলদষ 

‘‘বক্ষে নষ, বক্ষাই অনুযণীষ, মবদ তা বক্ষদেয বফরুদদ্ধ মাষ’’ - এই ভূরনীবতদে 

আবভ াভদন যাখ এফাং ফাইদে স্যণ েবযদষ বদদত চাই।  

 

খ. দারুর আভান-এয েনদন্বঃ ইরাবভে বরটটেোর বপদরাবপ অনুমাষী যাষ্ট্র দু 

ধযদনয: ইরাভী যাষ্ট্র  অননরাবভ যাষ্ট্র তথা দারুর ইরাভ  দারুর েুপয। থম 

অননরাভী যাদষ্ট্রয াদথ ইরাভী যাদষ্ট্রয অনাক্রভণ চুক্তি দষদছ ফা থমটট ইরাভী যাষ্ট্র না 

দর ইরাভী যাদষ্ট্রয জনে প্রদমাজে বেছু বফবধ-বফধান ারদন থমখাদন ভুরভানদদয ফাধা-

বনদলধ নাই - থ ধযদনয যাষ্ট্র থে যফতী ম িাদষয আদরভযা দারুর আভান বাদফ 

ফদরদছন। থমভন, বব্রটট ইক্তন্ডষা, ফতিভান বব্রদটন, আদভবযো। এই বাদফ ফতিভান 

ফাাংরাদদ দারুর আভান। দারুর আভান দারুর েুপদযয এেটা পভ ি। থমভন নাজ্জাীয 

আভদরয আবফববনষা।  

দারুর আভাদনয ম িাদষয থোন জনদদ, দারুর ইরাদভয জনে প্রদমাজে থোন বফবধ-

বফধানদে থটটয ভূর স্পস্ধবযদট প্রদষাগ েযা মাদফ না। থমভন, পদয ুন্নাত নাভাজ া। 

পদয পযজ  ুযা ায অনুভবত নাই থেন? মবদফা খুফ আযাভদাষে পয ষ? োযন, 

এটট এবাদফই যাূর (ঃ) ফরফত েদযদছন। এই ধাযাষ বচন্তা েযায পরশু্রবতদত াজী 

বযষত উল্লা বব্রটটদদয বফরুদদ্ধ প্রতেক্ষ রাই না েযদর ততোরীন াে-বাযত 

উভাদদদ জভুা া না-জাদষম ফদরদছন এফাং আভায শ্বু ফাীয এরাোষ পযাদষমী 

আদন্দারন গদ তুদরদছন। ের ‘ধভীষ স্ফাধীনতা (?)’ ফজাষ থাো দে থটট থম দারুর 

েুপয বছদরা - এই বফলষটায উয বতবন গুরুত্নাদযা েদযদছন। এই তদেয ইভবপ্লেোন 

বছদরা বব্রটটদদয থম থোন উাদষ ঠাদনা। থদখুন, তাক্তেেদদয এটটই োজ, ফাস্তদফয 

এেটা ভদডর থদষা এফাং থটটদে ুরাযাইজ েযা।  

 

যফতীদত ভারানা থেযাভত আরী তজনুযী অদনদে গণভানুদলয থদাদষদতয এেটা 
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উাষ বাদফ জভুায নাভাদজয প্রচরন েযদত বগদষ দারুর আভাদনয েনদন্ব বনদষ 

আদন।  

 

গ. জাভাষাত মবদ বনদজদে আর-জাভাষাত বাদফ ভদন না েদয তাদর এোবধে ইরাভী 

জাভাষাত (ইরাভী াংগঠন ফা দর) থােদত অুবফধা নাই। আয জাভাষাদত ইরাভী মবদ 

বনদজদে অন্ততঃ ফাাংরাদদদয এেভাত্র (যষী বদে থথদে) তফধ ইরাভী দর ভদন েদয - 

তা থোযআন াদীদয দৃটিদত অগ্রনদমাগে। আল্লায যাূর (ঃ)  থখারাপাদষ 

যাদদীদনয দয আর জাভাষাত আয থাদেবন। উদল্লখে, আর জাভাষাত দে - থম 

াাংগঠবনে োঠাদভায ফাবদয থােদর থোন ভানুল ভুবরভ বাদফ গণে দফনা।  

প্রফাী ভজভুদায বরদখদছন : 'আবভ ভানত েদযবছ, ইরাভী যাজনীবত বনবলদ্ধ দর এেবদন 

থযাজা যাখদফা আয ুধু জাভাষাত বনবলদ্ধ দর দুযাোত নপর নাভাজ দফা।'  

 

আভায বনেট এটটই আনায আর থচাযা। আভযা অদনে বনযদক্ষ েথা ফরদত বগদমই 

থেন জাবন আর বচযত্রটাই থফয েদয থপরী। এেটট ইরাভী দদরয াজাদযা ীভাফদ্ধতা 

থােদত াদয। আভাদে আনাদে বনদষইদতা থ দরটট।  

 

বিতীষত: ইরাভদে ভুদর বফনি েযায জনে মাযা ভবযষা দষ োজ েযদছ, তাদদয থফরাষ 

আনাদে দুযাোত নাভাজ ায েথা ফরদত ুবননা। জাভাদতয থফরাষ আবন এত 

েট্রয থম এটা ভুদছ থগর নাভাজ দফন। তাদর আদর আবন থ জাষগাষ বফেল্পধাযা 

বদদফ োদজ চাদেন? এটা বে ভধেভন্থীদদয োজ? আনায েনদন্ব এখাদনই 

আভাদে থাবভদষ বদদষদছ।  

 

দু:খজনে দরা, আভযা মাযা অদনে বেছু জাবয েবয, ভদষয বফফদতি থদবখ আবভ থ 

বনযদক্ষতা অদনে আদগই াবযদষ ফদ আবছ।  

 

আনায ধোন ধাযনায ভত ভান প্রবূ দর েদফইনা দুবনষা থল দষ থমদতা।  

 

যাুর (া:)থতাভাদদয জনে যভত স্ফরু। থ যভদতয অনুাযীযা তা াঁয ভতইদতা থতা 

ষা উবচত। বেন্ত আদফগ তাবত দষ আভযা ভাদঝ ভদধে থেভন জাবন দষ মাই। আবন 

আভায থচদষ অদনে বফজ্ঞ। এ ফোদয আবভ ষত প্রাইভাযী নষ। বেন্ত থখদরাাষ না 

দর দ িে বদদফ থতা ফরদত াবয থে বার থখরদছ। এেজন থখদরাাদষয বূর থম 

ষনা এভনটট নষ। তাই ফদরবে তাদে অববা বদদত দফ? 

জফাফ 

থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে বরদখদছন : জনাফ ভজভুদায,  

আনায অেরুল আদফদগয প্রবত আবভ শ্রদ্ধাীর। ব্লদগয ভদতা াল্কা থভজাদজয জাষগাষ 

অদনে বাযী েথা ফরায োযদন বুর থফাঝাফুক্তঝয ৃটি দে, থদখদত াক্তে। মাদাে, 
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ভানদতয বফলষটট ম্পদেি এবাদফ বাফুনদতা -  

 

ফাাংরাদদদ ের ইরাভী দর বনবলদ্ধ দষ থগর। এদত বে থদ থথদে ইরাভ   

ইরাভন্থীযা বনক্তিি দষ মাদফ? বনবলদ্ধ অফস্থাষ ইরাভন্থীযা বে বনষ্ক্রীষ দষ মাদফ? 

না। ফযাং এ ধযদনয ম্ভাফে বযবস্থবতদত ের ইরাভী দর ক্তি ঐেেফদ্ধ দফ, পয দে 

েভন এদজন্ডা ‘ইরাভ’।  

 

থদখুন,  

জাভাষাদতয দাবষত্নীরদদয াদথ ফতিভান যোয বে জঘনে আচযণ েযদছ। অযায 

ইরাভী ক্তিভূ বাফদছ, ফোাযটাদে থদখদছ, জাভাষাদতয াদথ আষাভী রীদগয 

ভো বাদফ ।  

 

আবন জাদনন,  

গতফায আষাভী যোয াষখুর াদী-থে তো ভাভরায আাভী েদয থগ্রপতায 

েযা ইরাভী ক্তিয উয ক্রোে-ডাউন েযায বযণাদভ, চায দরীষ থজাদটয পভূ িরাষ 

ইরাভী ক্তি যোয গঠদন চান্ফ থদষবছদরা। অন্ধোয স্ফীষ ীভায দফ িাচ্চ ভাত্রাষ 

ঘণীবূত না দর বে থবায ষা ম্ভফ? আবভ আাংো েযবছ, ইরাভ-ভনা  ইরাভী 

ক্তি বভদর ূণযাষ যোয গঠন েযদফ। (এদত অদনদে বুর ফুঝদফন, থেন আবভ 

আাংো ব্দটট ফেফায েদযবছ.!) ের ইরাভী যাজনীবত বনবলদ্ধ দর থটট ূণ িভাত্রাষ 

বনক্তিত দফ।  

 

ুধুভাত্র জাভাষাত বনবলদ্ধ দর, জাভাষাদতয রাব েভ দফ। তদফ, থভবরে রাব দফ। 

নতুন েদয আফায ুরু েযদত াযদফ। তুযদেয োইদর। এদত া ভযদফ রাটঠ 

বাাংদফনা।  

 

ববফদযয এে প্রািন ব ব গত আষাভী আভদর আভাদে আপু েদয ফদরবছদরন, 

আা েদযবছরাভ এফায ফেন্ড েযদফ, বেনু্ত বাদফ-াদফ ভদন দে েযদফনা.! 

জফাফ 

প্রফাী ভজভুদায বরদখদছন : যাুদরয থনতৃত্নাধীন আদন্দারদন ভো বছর। োযন 

আভযাদতা আভাদদয অক্তজিত জ্ঞাদনয উয বয েদযই চবর। বেনু্ত তাই ভন্তফে এভন ষা 

চাই মা যাভদ িয ভত। বেনু্ত ভন্তফেদে অদনেট ফুদরদটয ভত আঘাত ফদর ভদন ষ। এ 

াংোয ূধূ াংেটোরীন ভদষই থফয ষ থেন? এ াংোয আত্ধঘাতী দত থেন? এ 

াংোদয নতুনযা েনবপউজড দফ থেন? এ াংোদযয রক্ষেফসু্তাু বযোয নষ। াংোয 

ভাদন এ নষদতা থম অনেদে াততাবর বদদত াাম িে েযা। আভযা বে ভুরত তাই েযবছ ফদর 

বে ভদন ষনা? 

 

জফাফ 

http://sonarbangladesh.com/blog/Probashi_mojumder/
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এভ এন াান বরদখদছন : আভযাদতা আভাদদয অক্তজিত জ্ঞাদনয উয বয েদযই 

চবর।এটা তে  ফাস্তফ েথা আয তাই এয াদথ বিভত থনই বেনু্ত রাুসর গনিৃোধ্ীন 

আসন্দাসন মযা তি এই েথায াদথ এেভত নই,আবন ভদনয অজাদন্ত েতফ 

েথা ফদর থপদরদছন ফুঝদত াযদছন? মাই উে,আবেদা দষন্ট অপ ববউ থথদে 

উদযাি েথায ফোখোষ না বগদষ চরুন এেটু ববন্নবাদফ বচন্তা েবয।  

 

এেটট আদ িফাদী আদন্দারন বফদল েদয "ইরাবভ আদন্দারন" েখদনা ভো দত 

াদযনা ফদর আবভ ভদন েবয। দজ ফবর,"দদ বভদর েবয োজ,াবয ক্তজবত নাব রাজ" 

এই েথাটা এেটু বচন্তা েবয।ভাদন আভায এোয দক্ষ অদনে ীভাফদ্ধ আদছ,আভায 

বনদজয অদনে েবভটদভন্ট আদছ,বনদজয জীবফোয ধান্ধা েযদত ষ....বেনু্ত তা দে 

এেটট ভৎ উদেদে ফাস্তফাষদনয জনে মাযা ফদ্ধবযেয(ইরাভী আণ্দদারন েযা পযজ 

এই অনুবূবত) তাযা এেক্তত্রত দষ েভন ইন্টাদযি(আল্লায নু্তটি) অজিদনয রদক্ষে থমখাদন 

ষ তাদেই ফদর াংগঠন।  

 

ঐ রক্ষে অজিদনয জনে(উদেে মত ভৎ ই উে) োদযাযই বনদজদদযদে জগৎ াংায 

থথদে ফ বেছু ঘুটটদষ ুধু ঐ বফলদষ ভনবনদফ েযা উবচৎ নষ(ইরাদভ ন্না ফবৃত্ত 

বযতাজে) ফদর ঐ ের ফোক্তিফগ ি এে ধযদনয "psychological contract" এ আফদ্ধ 

ষ(থতাভযা যস্ধয মুি দষ আল্লায যজু্জদে আেদ ধয), থমখাদন দদ বভদর েবয 

োদজয নীবত অফরবম্বত ষ।ঐ "psychological contract" এ বে থাদে? say আভায 

োদর োজ/ক্লা তাদর ঐ ভষ থমই বাই বে থাদেন বতবন ভষ বদদফন,আফায 

বফদেদর নায থছদর থভদষদদযদে ভষ বদদত ষ তাই তখন আবভ ভষ থদফ।এবাদফ 

এেটা থেে ফাই বভদর বাগ েদয খাই।  

 

থখষার েদযন বেনু্ত, "তা ভুরুনা বফর ভারুদয" এয জনে মাযা এবগদষ আদফ তাদদয ভদধে 

থেউ আদছ IT expert বতবন ফ িদল প্রমুক্তি িাযা থখদভত েযদত চান,থেউ আদছ 

management expert বমবন ভানুলদে াংগটঠতেদয motivation বদদষ leadership ততবয 

েদযন, আদযা আদছ anthropologist বমবন থম ভাদজ "বার োদজয প্রচায" েযফ থই 

ভাদজয ভানুদলয াংেৃবত,ফোফায,রুবচ ইতোবদ ম্পদেি বফদলজ্ঞ, থই গ্রুদ আদযা 

থােদফ strategist বমবন বেনা ঐ দদরয েভ িদের ম্পদেি গাইড েযদফন, থােদফ 

politics এ জ্ঞান আদছ এভন ের বফদলজ্ঞ এফাং বেছু াংখেে expert in Islamic 

philosophy বমবন বেনা ুদযা গ্রুদয োজগুদরাদে েুযআন  ুন্নায ভাোটঠদত থভদ 

যাষ বদদফন...ইতোবদ...  

 

এইবাদফ আবন-আবভ-আভযা প্রদতেদে বনদজদদয দুবনষাফী ধান্ধায াাাব ুধুভাত্র 

আল্লায নু্তটিয রদক্ষে বনদজদদয থস্ধববপে বফলদষ থমাগেতা বদদষ াংগঠদন অনু্তবুিি 

রাভ,তাদর ফদরন থখাদন থই আদন্দারদন ভো থোথাষ থাের? ো, তাযয 

ভানুদলয ীভাফদ্ধতা থােদফ মায জনে প্রদষাজন আল্লায াামে োভনা। বেনু্ত থভজয 

ভো দে আবভ োবভর া দষ মাই বরটটে েযদত, উরা া দষ মাই থেটটক্তজ 
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বনধ িাযন েযদত, পাক্তজর া েদয মাই ভোদনজদভদন্ট, ডািায দষ মাই এন্দরারক্তজদিয 

োজ েযদত আয বরটটোর াইদন্ফ দ মাই ইরাবভে ববরবপয উয োজ 

েযদত....আয মাদদয থোন বফলদষ থমাগেতা নাই তাযা আদ এই জাতীষ এক্সাটিদদযদে 

াংগটঠত েদয থভাটটদবট েদয ডাইদযেন বদদত........তখনই গাব খাদদ দ!  

 

খাদদ ায য ড্রাইফায বনদজয বূর স্ফীোয না েদয, বনদজয অদমাগেতা ফা অক্ষভতাদে 

থভদন না বনদষ ুদযা মাত্রীদদয উয থদাল চাবদষ বদদষ ফদর ""ভানুদলয  াংগঠদনদতা বূর 

দতই াদয"" ...থেুরা!! এটা দে বনযী ভানুদলয ইদভাানদে দভন েযায এেটা 

চতুয  ভুখস্ত এদপ্রা থমটা আভযা বদখবছ আদন্দারদনয থই ভথ িে ষায য থথদেই। 

এখন ফরদফন আদন্দারদনয বূর দতই াদয? যাুর ফদরদছন "আভায উম্মদতয ফ 

অাং থোন ফ ধযদনয বুদর এেভত দফ না" Very simple conclusion is Movement is 

never a problem neither it was before. Simple it a ফোক্তি (Individual character or 

Particular Parson) ভো!  

 

ফরদত াদযন উদয উদল্লবখত এক্সাটিযা বে আদন্দারদন আদছ মাযা "তা ভূরুনা বফর 

ভারুদপয" োজ েযদত চাষ? অফেই আদছ? এেটা ভষ আভযা ুনতাভ আভাদদয 

থরাে নাই, টঠে থনতৃত্ন থদষায ভত থমাগে থরাে নাই....গত েদষে দে ধদয ICS থম 

ভস্ত থরাে ততবয েদযদছ তাদদয তাবরোষ বূবয বূবয এক্সাটি যদষদছ।এখন এই Fill in the 

Blanks fill-up দষদছ বেনু্ত Gap যদষ থগদছ।দই ুদযাদনা ভুষাস্পজ্জনদদযদে এখদনা 

আজান বদদত থদবখ ,আদযা থদবখ ফদর থফাদেন টঠে থনতৃত্ন থদষায ভত থমাগে থরাে 

নাই । মাদদযদে প্লান েদয ততবয েযা দরা তাযা বে অদমাগে এটা ফরা ষনা....এটা এে 

ধযদনয প্রন!  

 

মাযা এগুদরা বনদষ থবদফ থোন ভাধান াষনা তাদদয ভন্তফেদে আনায ভত ভুখদর 

েবভ িদদয োদছ অসনকটা বুসসটর মি আর্াি বস মসন য়, মসন য় এ প্রসিিা 

আত্মর্ািী মাযা উদয ুধু "দযঘাট টাই" থদদখ।  

 

 

এ ংস্কার লূধ্ূ ংকটকাীন মসয়ই গবর য় গকন?  

অুখ না দর বে থেউ ডািাদযয োদছ মাষ?এখন আনায অুখ দষদছ,উয বদদষ 

আনাদে ুস্থ ভদন দর ববতদয আনায েোন্ফায দৃ,ডািায আনাদে টট্রটদভন্ট 

বনদত ফদর অথচ আবন ফদরন I am ok? ডািায মবদ থজায বদদষ ফদর না আবন দে 

না,আনায বফশ্রাভ থনষায প্রদষাজন প্রদষাজন অফয থনষায। আবন থযদগ বগদষ ফদরন 

তুবভ বভষা বফদদ থথদে ডািাবয দ আইছ তাই "য" ফা "থভাাদদয" এদজন্ট!!  

 

এ ংস্কার আত্মর্ািী সি গকন?  

মাযা বযফতিনদে বষ াষ তাদদয োদছ াংোয আত্দঘাতী ফদর ভদন দত াদয।আবভ 
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Change Management বনদষ াুনা েদযবছ,তায আদরাদে ফরবছ বযফতিন জ নষ 

বেনু্ত অফেম্ভাফী।আবন মবদ ভদষয াদথ াংোয েযদত না াদযন,বযফতিন না েযদত 

াদযন তাদর you will be nowhere. েদষেফায উত্তয বদদষদছ অনে থাদি এই থরখায 

উদেদে বে তাযয মবদ এ ংস্কাসর নিুনরা কনতফউজড ষ তাদর আবভ ফরফ " 

আবভ বয" এটা আভায অদমাগেতা থম আবভ বার েদয ফরদত ফোথ ি দষবছ।তদফ আয মাই 

ফরুন এই থরখা অনযসক ািিাত তেসি াাযয করার জনয থরখা ফদর অফাদ 

বদদফন না। 

 

থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে বরদখদছন :  

 

আভাদদয এে অগ িানাইদজানাবরে থযােন েভীয ফিফে থভাতাদফে জাভাষাদতয 

থন্ট্রার দাবষত্নীরযা ছাা ফাদ ফােী ফায োজ দে, ‘থেন্দ্রীষ বরবয ভথ িদন েথা 

ফরা। থোন যাভ ি থােদর তা মথামথ েতৃিক্ষদে (বরবখতবাদফ) জানাদনা।’  

 

আভায অববজ্ঞতা দে, জাভাষাদতয দাবষত্নীরদদয উদেদে থোনবেছু থরখা 

যদরােগত োদযা উদেদে ত্র থরখায াবভর!  

 

চ.বফ.’য নফীণ জাভাষাত দাবষত্নীরযা (থযােন অদযােন ফাই বভদর) গত বনফ িাচদনয দয 

থেদন্দ্র মাফায জনে খুফ থতাদজা েদযবছদরন। থমাগাদমাগ েযায দয চ. ভানগযীয 

দাবষত্নীর ফরদরন, আদগ আভাদদয াদথ ফদন। থই বফখোত েবফতা ‘আবভ আয েদতা 

ফ দফা .. ’য ভদতা থ ফা আ-য দষ উদঠবন। জাবন, উঠদফ থোনবদন আয ....  

 

ুদনবছ, গত জাতীষ বনফ িাচদনয দয চট্টগ্রাভ ভানগযীদত অনুটষ্ঠত থযােন দম্মরদন 

চ.বফ.’য ে’জন বক্ষে থযােদনয ‘অনাোাংবখত প্রদশ্ন’য োযদন প্রধান অবতবথ বাদফ 

আগত থেদন্দ্রয বিতীষ ীল ি দাবষত্নীর বফশ্ববফদোরষ বক্ষেদদয ভান বনদষ প্রচন্ড 

আবত্তেয ভন্তফে েদযবছদরন। ভক্তজদদয াভদন থযােন েভীদদয অবত-উদত্তক্তজত 

েথাফাতিা স্ফল্প দুয দত ুদনবছরাভ। এভনবে থেউ থেউ দতোদগয েথা ফদরবছদরন, 

ুদনবছরাভ। আই বভন, বায বষায েদযবছ। োযন থযােনদদয েথা আবভ ুনরাভ 

বেবাদফ! এভন েেডায বদেভ, থমন ন্ভ আভাদনয েুদযতী ীভানা!  

 

ইরাভী াংগঠন ষায োযদন আবভ ফরদফা না থম, জাভাষাদতয জনে গ্লানস্ত  

থদযস্ত্রষো দযোয। তদফ েভুেবনি তথা থটাটাবরটাবযষাবনজদভয থফবদ গদ উঠা থম 

থোন াংগঠন এে ম িাদষ ষদতা ইবতাদ বফরীন দফ, থমভন এেোদরয ভুবরভ রীগ, 

অথফা ভুি আত্ধভাদরাচনা  ূণগ িঠদনয ভাধেদভ ঘুদয দা াঁাদফ।  

 

আদগয থাদেয ভন্তদফেই ফদরবছ, আবভ াংোদযয ববফলেত বনদষ নূেনতভ আাফাদী 

নই। ইরাভী আদন্দারদন অতীত-ফতিভান ম্পিৃতা  অববজ্ঞতায বববত্তদত এই ব্লগীষ ফা 
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থম থোন াংোযফাদী আাফাদদয ফেথ িতায ‘বনিষতা’ আবভ আনাদদয বদদত াবয!? ব্লদগ 

এফ আদরাচনাষ অাংগ্রদনয উদেে আষাজ থতারা। থছাট থফরা থথদেইদতা বছরাভ 

বযবচত  খেবতভান থোগাবনে!!! এখদনা যদি এেটটববজদভয ফীজ বেরবফর েদয। মাযা 

এেইাদথ বথবযে-এেটটববে থফা-থ, তা াঁদদয াদথ আবছ, খুাঁজবছ তা াঁদদযদে ! মাদদয 

এদজন্ডা দরা ইরাভ, ুধুই ইরাভ; থোন এই ফা থই ইরাভ নষ। নাভ থােদত াদয, 

প্রেৃত ইরাদভ বফদল থোন নাভ দফ বনতান্ত াভবষে, থেরগত  নাভভাত্র। অথচ, 

থনতাযা ফিৃতা থদন, ‘এই তাোয জনে, এই নাদভয জনে আভাদদয জীফন বদদত দফ .. ’!! 

থেন? আভযা বে থোন নাভ আয তাোয উয ঈভান এদনবছ?  

 

ষদতাফা এফ থরখায োযদন আভায চবযত্র নন েযা দফ। আভাদে মাযা জাদনন, তা াঁযা 

ফাই, তু্র-বভত্র ফাই, এটট বার েদয জাদনন থম, আবভ মা বার ভদন েবয থটট ফরা  

েযায বফলদষ আবভ অটর থাবে। উমুি ফাই থমখাদন গা ফা াঁবচদষ চরদত  চান, 

থটেবনেেবর প্রবতফাদ  প্রস্তাফণায দাবষত্ন াযদত চান থখাদন বেছু থরােদে থতা ছা াঁচা-

থছারা েথা ফরদত দফ। উমুি থরাদেযা না দা াঁাদর তুরনাভূরেবাদফ অদমাগে দর 

োউদে না োউদে থতা দা াঁাদত দফ।  

 

ফাই মবদ আজাদনয অদক্ষাষ থাদে, থ ভক্তজদদ জাভাষাত োদষভ ফায থোন 

ম্ভাফনা নাই। ভদন যাখদত দফ, আল্লায ক্ষ দত নফী যাূর ছাা ঈভানদাদযযা ফাই 

ভ-ভম িাদায খবরপা। তাই, আন দাবষদত্নই আভাদদযদে দতেয দক্ষ দা াঁাদত দফ। 

থাে না থ অফস্থান বপ্রষ োদযা দক্ষ ফা বফদক্ষ! 

এভ এন াান বরদখদছন : ইামী আসন্দাসন অিীি-বিমান ম্পৃক্তিা  

অতভেিার তভতিসি এই ব্লগীয় বা গয গকান ংস্কারবােী আলাবাসের বযথ িার 

‘তনশ্চয়িা’ আতম আপনাসের তেসি পাতর!? আভাদে আদযা েদষেজন এেই ধযদনয 

েথা ফদরদছ মাযা আনায ভত অদনে বদন থথদে াংগঠদনয াদথ আদছন। তদফ 

আনায াদথ আবভ এেভত থম, ব্লদগ এফ আদরাচনাষ অাংগ্রদনয উদেে আষাজ 

থতারা।  থমখাদন াবব্লেবর আষাজ থদষায বদেভদেই আভাদদয থরাদেযা এখদনা 

"নাজাদষজ" দৃ ভদন েদযন থখাদন ইষাং থজনাদযদনয প্রবতবনবধ বদদফ আবভ এেটু 

আষাজ থদষায থচিা েযবছ এজনে থম আদযা বেছু ভুষাস্পজ্জন বফববন্ন এরাো থথদে 

থফবদষ আদফ এফাং  গরা থছদ বদদষ আমান থদফায জনে প্রসু্তবত বনদফ।  

 

াদথ াদথ আনাযা মাযা ভুরুক্তব্ব থজনাদযন তাযা এতবদদনয বনযফতা থবদি 

নতুনদদযদে  

যাভ ি  গাইদডন্ফ বদদত এবগদষ আদছন এটাই েভ বেদ। আবভ আাফাদীদদয দদর 

বনদজদে থদখদত চাই।  

য়সিাবা এব গোর কারসন আমার িতরত্র নন করা সব। এয ভাদন বে ফুঝরাভ 

না? োযা েযদফ এফ? আবন বফেল্প বচন্তায েথা ফরদছন,আভায ভদন ষ এয জনে 
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অদনে অদনে োবড দযোয াদথ াদথ থমাগে থনতৃত্ন প্রদষাজন। আবভ এখদনা ঐ 

থরদফদর বচন্তা েযায া থদবখনা োদযা ভাদঝ।  

দফ িাুবয আভাদদয অদনে বফলদষ conceptual clarity প্রদষাজন,থমগুদরা বনদষ আবন  

মাযা াুনা েদযন তাদদয থরখা থরবখ েযা উবচত।ভারানা ভদুদী জাভাষাত গঠদনয 

আদগ অন্তত ১০-১২ ফছয ুধু ভানুদলয োদছ েনদন্বদে বক্লষায েযায জনে 

থরখাদরবখ,ফিৃতা,থবভনায েযদছন। We need a framework. আবভ ভদন েবয we need 

to think about a purely intellectual Movement rather Political.  এই থাদিযই আদযা 

বেছু বফলষ বনদষ আদরাচনা েযা থমদত াদয,বফদল েদয বথউবযটটোবর। থমভন 

Everything has justified in the name of HIKMAH!, এই বেভায আর বেভত টা বে 

এটা বনদষ মবদ আদরাচনাষ থেউ আদন তাদর অদনদেয োদছ বফলষটা বযষ্কায দফ।  

থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে বরদখদছন : চবযত্র নন প্রিঃ খুফই বযষ্কায। থমবাদফ চবযত্র 

নন েযা দষদছ ভারানা আফদুয যীভ অদনদেয। থম-ই ববন্ন েথা ফরদফ, বডদটা 

ভাযদফ না - তাযই চবযত্র নন েযা দফ। উদযয ভন্তদফেই আদছ, উদ্ধিতন থেন্দ্রীষ 

দাবষত্নীর, অনাোাংবখত প্রশ্ন েযাষ ফদরদছন, বফশ্ববফদোরষ বক্ষেদদয বরটটক্স থথদে 

দুদয থােদত দফ। তা াঁযা বেছু থফাদঝ না। তা াঁযা ুধু াংগঠন েযদফ। এয ফাইদয ভাথা ঘাভাদফ 

না। ইতোবদ।  

থদখুন, বফশ্ববফদোরষ বক্ষেযা মাদদয অদনদেয োবডয বফলষ যাবয থোযআন-াদী 

থমভন ইরাবভে োবডজ বডাটিদভদন্টয টটচাযযা, অদনদেয (ইরাভী) দ িন, অদনদেয 

বরটটেোর াদষন্ফ ইতোবদ, এযা ফুঝদফন না, আয থোনভদত এভ.এ. / বফ. এ. া েযা, 

থরখাায াদথ মাদদয দীঘ িবদন থোন থমাগাদমাগ নাই, তা াঁযাই নাবে ফ ফুঝদফন, ‘অথবযটট 

অফ ...’!!!!  

 

আবভ ফরবছনা ফাইদে ব.এইচ-বড./প্রদপয দত দফ। দত াদয তা াঁযা ফেক্তিগতবাদফ 

ববক্ষত, থমভন ভারানা ভদদূী, ভারানা আফদুয যীভ প্রভুখ। ভারানা আফদুয যীভ 

থে আবভ অ-িীবন বফলষভূদয থক্ষদত্র ফেক্তিগতবাদফ ববক্ষত ফরবছ। তা াঁয প্রথভ ফই আবভ 

ব, ইন্টাদয থােদত, বফফতিনফাদ  ৃটিতে। থবদফবছরাভ, বতবন ইাংদযজী ববক্ষত দফন। 

ষদতাফা ইরাভী বফলদষ ফেক্তিগতবাদফ াদানা েদযদছন। দয জানরাভ, তায 

বফযীত!! ভারানা আব্দযু যীদভয ভাদতেয ন্ধাদন নাদভয ফই-এ েদষডীষ দ িন, 

বফফতিনফাদ  ভােিফাদদয থম চুরদছা বফদেলণ েযা দষদছ তা অাধাযন। তা াঁয ফই 

বরটটেোর াদষন্ফ  াফবরে এড. বডাটিদভদন্ট াদনা ষ।  

 

মাদাে, আবভ জাভাষাদতয উন্নাবে, দাবম্ভে  ভারানা ভদদূীয নাদভ ফরা মাষ ধভ ি-

ফেফাষী, অন্ধ  বুর বফশ্বাদয োদছ আত্ধ-বফক্রীত, াংগঠন  ফেফা-ফাবনজে এোদথ 

েযায ভদতা অগ্রনদমাগে ন্থানুাযী, াাংগঠবনে ুবফধাদবাগী থনতাদদয প্রদি এফ 

েথা ফরবছ।  

 

আয মাযা বার ভানুল? তা াঁযা এদতা ‘বার’ থম অনোদষয প্রবতফাদদ তা াঁযা অক্ষভ!! ষদতাফা 
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স্ফীষ দ-দফী যক্ষাষ অাষ!!! আভায থোন দ-দফী নাই। তাই , ষদতাফা তে েথা 

অেদট ফরদত াযবছ। বুর দর ফরদফন। খাদরছ বনষদত থেউ গাবর বদদর বার রাদগ। 

তদফ মাযা ইদন্টদচেচুষেবর ফেঙ্ক-ক্রেপট - তা াঁদদয ি বার রাদগ না। তা াঁদদয জনে ‘ষা 

ইজা খা-তাফাুভুর জা-বরু-না ক্ব-রু ারা-ভা।  

ক্ষাতদুি বরদখদছন : ো েথাদতা ফরদছন অদনে বদন থথদে...পর বে খুফ দে? 

এদতাফ,ু'যা এ ব্দগুদরায অপ্রদষাগ ফই থফদনাদাষে।ফাইদে মায মায যাভ ি 

প্রদাদনয আফান জানাদনা ষ। ফায ফিফে থানা দে-ফরা দে-থদখুন,েত ুন্দয 

গণতাবেে বযদফ! ফায েথা থল দর বাবত বনদজয ভদতয আদরাদে এেটট 

ভানী েথা যাদখন- অথ িাৎ এটাই-েনকু্লন! বে আিম িে! এ ধযদনয ুযা দ্ধবত 

আবফোয বে ভারানা ভদুবদ েদযদছন? 

অেট ুভ্র বরদখদছন : বযফতিদনয প্রদষাজনটা অনুবুত দষবছর অদনে আদগ থথদেই, 

বেনু্ত থেউ তা থজায গরাষ ফদর বন। এেটট দে দম্মরন থই দাবফয াদর থজায াষা 

রাবগদষ বদর। এটাই আভায ভদত ফ িদল দে দম্মরদনয আর াথ িেতা। আবভ এদে 

েবর োদরয ফদচদষ পর দম্মরন ফবর।  

 

বযফতিন প্রদষাজন তাদত দন্দ থনই। নিুন এভবন এে ক্তজবন মা ফ বেছুদে জষ েদয। 

থই নতুন থে মাযা আভদর থনষ না তাযা অফদদল আস্তােুদ বনবক্ষন্ভ ষ। আবভ আজ 

এে অনাোাংবখত ববফেদতয েথা ফরদফা।  

মবদ বুর গুদরায াংদাধন না েযা ষ তাদর োাংবখত বযফতিদনয থোন ম্ভাফনা নাই। 

আয তা না দর বযফতিন থথদভ থােদফ না। থেউ না থেউ এগুদরা অনুধাফন েদয 

বযভাক্তজিত এেটট আদন্দারদনয ুচনা েযদফ থবদন এই জাভাষাত আস্তােুদ বনবক্ষন্ভ 

দফ। জাভাষাদতয গা েবভ ি ফাীবনযাই এদে বযতোি থঘালনা েযদফ। ঞ্চা ফছদযয 

আদগয গা এেটা বদেভ থম এখন মু্পন ি আউট গডসটড তা ফুঝদত থভটট্রে াদয 

প্রদষাজন থনই। বেনু্ত আপদা আভাদদয থনতৃত্ন এটা ফুঝদত াযিভ নন।  

 

এই নতুন পতুন অনে দর গুদরায জনে থোন ভোই নষ বেনু্ত জাভাষাদতয জনে এটট ফ 

এে ভো। োযন জাভাষাত তায েবভ িদদযদে গাদা খাদনে ফই বদষ খাবনে ববক্ষত 

েদযই দদর ঢুোষ। তাই ববক্ষত ভানুদলয ভাদঝ অিবত গুদরা ফায ফায ধযা দ। এদতই 

ুরু ষ োনাঘুলা তায য থাযদগার অথয মা ফায তাই ষ। এটা জাভাষাদতয থক্ষদত্র 

দফ। দ ফছয য জাভাষাতদে খুদজ াদফন না মবদ তাযা থমাগউদাদমাবগ বযফতিন 

াধন না েদয। 

োভরুর আরভ বরদখদছন : পতষ্টটি করসি গগস কসরামাইজ করসি সব এটাই 

স্বাভাতবক,এটাই গযসিু বাস্তবিা গোসন এজািীয় তবয়সক জাষ্টিফাই করসি 

কুরআন-ােীসক টানার েরকারটা তক?  

 

েুযআন াদীদয থযপাদযন্ফ থটদন জাবেপাই মবদ েযা মাষ, তাদর টানদরই ফা থদাদলয 

বে আদছ? 
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এভ এন াান বরদখদছন : থদাদলয বে আদছ? এটা ফুঝদরন না? েদষেটা বফলষ ফবর থদখুন 

ভো বেনা বফলষগুদরা; Because we justify everything for short term political gain in 

the name of Islam, the socio-cultural situation of Bangladesh has developing like 

below;  

 

1. ‚Islam=Jamaat‛, as a result govt. & anti-Islamic forces attack Islam in the name 

of attacking ‚JAMAAT‛!  

2. Assaulting Islamic values are justified by taking steps against JAMAAT as a 

political force and "so called" anti-liberation party! ভাদন এটা জাদষজ?!  

3. Unfortunately, Many pro-Islamic Intellectuals neither want to speak out nor raise 

their voices against such anti-Islamic measure fearing they will be labelled as 

‚JAMAATI‛!  

 

ফুঝাদত াযরাভ বেনা জাবননা। 

ইফদন ফতুতা বরদখদছন : ফগুদরা েদভন্ট ভূর থরখা রাভ। জ্ঞানগবি ব্লগ। বচন্তায 

জগত নদচদ উদঠদছ। আভযা অদনদেই এখন এে ধযদনয াংোয চাইবছ। াংগঠদনয 

থবতয অদনে তু্রটট থগাচযীবূত দষদছ। াংদাধন চাইবছ। বেনু্ত, াংগঠদনয থনতৃত্নদে 

াংোদয যাজী েযাদনা প্রাষ অম্ভফ। থমভনটট থভাজাদম্মর বাই ফায ফায ফদর থাদেন। 

তাদর বে নতুন থোদনা দদরয েথা বাফায ভষ এদদছ? েই াফ থই দর। যাভ ি 

চাই। 

জফাফ 

থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে বরদখদছন : ইফদন ফতুতা, আবন মতই পয েরুন না থেন, 

আনাদে থোথা না থোথা থল ম িন্ত থাভদত দফ। আভাদে। ফাইদে। থটট দে 

ভৃতুে! আবন আবভ থেউ আল্লায োদছ ফরদত াযদফানা থম, আভযা থবদফবছ, ফদরবছ ফা 

ফরদত থচদষবছ, বেনু্ত থনতাযা ুদন নাই। তাদত আভায আয বে েযায বছদরা!  

আল্লা থতা ফদরদছন, তা’ভুরূ-না বফর ভা’রূপ ষা তান াউনা আবনর ভুনোয। এটটদতা 

ুধু অনেদদয, াংগঠন ফববূিতদদয জনে প্রদমাজে - এভন নষ। যাূর (ঃ) ফদরদছন, আরা, 

েুল্লুেুভ যা-ইন, ষা েুল্লুেুভ ভাছউরুন আন যাইষোবতী...(াফধান, থতাভযা প্রদতেদেই 

দাবষত্নীর এফাং প্রদতেেদেই তা াঁয দাবষত্ন ম্পদেি ক্তজজ্ঞাাফাদ েযা দফ)। আনাযা বে 

যাূরুল্লা (ঃ) এয এই াদী দন বন, থমখাদন বতবন ফদরদছন দফ িাচ্চ ভাদনয ১০টট 

োদজয অনেতভ দে মাবরদভয াভদন ক্ব েথা ফরা !? থেউ বে ভদন েদযদছন 

াংগঠদনয থবতদযয থরােযা এয আতাফববূিত? আবভ ফরবছনা আরাদা দর েযদত দফ। 

আবভ ুধু ‘আর-জাভাষাদত’য প্রেন্ন ধাযনা বনদষ প্রশ্ন তুদরবছ।  

 

মবদ ববফয আরাদা, স্ফাধীন  স্ফতে াংগঠন দষ থাদে তাদর ফাাংরাদদদ অন্ততঃদক্ষ 

দুটট ইরাভী াংগঠন আদছ, ববফয  জাভাষাত। মবদ ববফয জাভাষাদতয অদঘাবলত অাংগ 
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াংগঠন দষ থাদে তাদর জাভাষাত ছাত্রদদয জনে থম ‘থের’ অফরম্বন েদযদছ তা 

াংবেি অযায থক্ষদত্র েযদছ না থেন?  

 

মবদ এ প্রদশ্নয উত্তয ষ, আনায এদতা বেছু জানায দযোয নাই। দাবষত্নীরযা বার 

ফুঝদফন। তাদর আভায বেছু ফরায আদছ। না ফুদঝ আবভ থোন বেছু ভুখস্ত েযদত াবযনা, 

ভদন যাখদত াবয না। থখাদন না থজদন, না ফুদঝ, ুদযাুবয েনববন্ফ না দষ থেউ 

বেবাদফ জান-ভার েক্তক্রপাই েদয োজ েযদফ?  

 

ছাত্রজীফদন থেন আভযা াগদরয ভদতা োজ েদযবছ এখন থেন উতা াইনা? তখন 

েনববন্ফ বছরাভ েনদদন্ব, বরডাযীদ; এখন মায থোনটাই নাই। ুদযা জনক্তিয প্রাষ 

ুদযাটাই এই আস্থায াংেদট বুগদছ। বেনু্ত ভুদখ থোন ে নাই। এটট এে ধযদনয থভাোযী।  

বয, টু ে ইট। এন্ড পযবগব বভ, ইপ আই াটি এবন ষান ফাই বদ ষাবডিাং। থম থযাদগ 

রাগদফ থভজয টট্রটদভন্ট, াভবথাং রাইে দন াটি াজিাযী, থখাদন ঝা-পুাঁ ে ফা ততর 

ভদিদন থোন োজ দফ না।  

 

মাদাে, আনাযা ফাই াংগঠদনয াদথই থােুন, থমভনটট আবভ আবছ, থতভনই আবছ 

থমভন বছরাভ ফযাফযই। অনুযণ েরুন থোযআদনয থদষা ভূরনীবতঃ তাষা ষানু আরার 

বফযবয ষাত তাক্বষা, ষারা তাষা ষানু আরার ইবভ ষার উদষান। 

ridwan kabir sabuj বরদখদছন : অদনে ধনেফাদ। চরভান ব্লগটটয এেটট াংেরন 

ভন্তফেগুবর  াংযক্ষন েযদর বার ষ। ১৯৬৪ াদর বভ পাদতভা ক্তজন্না থে ভথ িন 

বনদষ আনায ফিদফেয ফোাদয আভায ববন্ন ভত আদছ। থ ভষ থফবযবাগ আবরভই 

পাদতভা ক্তজন্নাদে ভথ িন েদযবছদরন। বফদল েদয ভযুভ ভারানা াভুর ে 

পবযদুবয থই ভষ ফুখাযী বযপ থথদে াবদটট বনদদি েদয তৎোরীন ূফ িাবেস্তাদনয 

গবন িয ভুনাদষভ খান এয বনদদিদ বফফবৃত বদদত অবস্ফোয েদযন। বতবন ভন্তফে েদযবছদরন 

থম াবদদয অদনে উক্তি ভোরীন ঘটনায বযদপ্রবক্ষদত েযা দষদছ। থই বযদপ্রবক্ষত 

না থজদন স্ফাথ ি বক্তদ্ধয জনে াবদদে ফেফায েযা অযাধ। থ ভষ যোযী চােুবযক্তজফী 

ভারানা আফদুয যভান থফখুদ থল ম িন্ত এই বফফবৃতটট বদদত যাক্তজ ন। থম াবদটটয 

বববত্তদত ইরাদভ নাযী থনতৃত্ন মু্পন ি াযাভ ফদর পতষা থদষা ষ থই াবদটট 

ভোরীন াযদেয ম্রাট দদ আজদভবয ফানু অথাফা ুযান দখত এয আবন ষায 

বফলদষ যাুর (াঃ) এয ফত্তফে। এই ঘটনাটট ভযুভ জাবতষ অধোে তষদ আবর আান 

এয আত্ধজীফবন "জীফদনয বরানো" এ বফস্তাবযত থদষা আদছ। প্রেুত দক্ষ আইষুফ 

খাদনয ভথ িে  ুবফধাদবাবগ বেছু আদরভ এই াবদটট ফেফফায েদয পাদতভা ক্তজন্নায 

বফরুদদ্ধ প্রচায চারান। ইরাদভয প্রবত তাদদয থোন বারফাাই বছরনা। ইরাদভ নাযী 

থনতৃত্ন বফলষটট এখন অদনদেয োদছ স্ধে নষ তদফ আধুবনে োদরয অদনে আদরভই 

নাযী থনতুত্নদে মু্পন ি াযাভ ফদর ভদন েদযননা। আয ইরাভ াযাবফদশ্বয ধভ ি বফধাষ 

ুধুভাত্র বাযবতষ উভাদদদয আদরভদদয ভতাভতদে অনুযন না েদয অনে 

থদগুবরয বফবে আদরভযা এই বফলদষ বে ভতাভত বদদষদছন তা জানা দযোয। 
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এভ এন াান বরদখদছন : গ ময় গবতলরভাগ আতমই ফাসিমা দ্ধজন্নাসক মথ ন 

কসরতিসন।  ষতফা আবন তে।  

১। মবদ আবন তে ন তাদর তায ফেখো দফ এযেভ, থম ভস্ত আদরভগন বরটটোবর 

এনদগজড বছদরন ফা যাজননবতেবাদফ দচতন বছদরন তাযা ষত ঐ ভষোয জাতীষ 

বফলদষয প্রবত রক্ষে থযদখই নাযী থনতৃদত্নয ফোাদয Rational ফোখো বদদষদছন।  

 

বেনু্ত থম ভস্ত আদরভ ননবরটটোর ফা ইরাদভয নাদভ যাজনীবতয বফদক্ষ বছদরন ফা 

ইরাদভয ক্লাবোর াবন্তভষ এদপ্রাদচ বফশ্বাী তাযা  

মবদ নাযী থনতৃত্নদে াযাভ ফদরন তাদর আবভ আনায ভত েদয নাদদযদে 

ুতবধ্াসভাতগ ফরায ভত া েবযনা থমটা থগারাভ আমভ াদফ তায ফইদত ফদরদছন।  

 

২। জাভাষাত(অনে ইরাবভ দর বছর) থেন এই এই বফলষটা থভন বনর তা রক্ষে 

েদযন।ফরা র "গনতে" উদ্ধাদযয জনে? এই বফলষটা বনদষই থতা বফার প্রশ্ন ইরাবভে 

েরাযদদয ভাদঝ।বার েথা, জাভাষাত অদনে Progressive এেটট দর তাই এই জাতীষ 

বফলদষ বফতদেিয উদধ ি।  

 

বেনু্ত এই দদরযই আদগয অফস্থান মখন থদখা মাষ নাযী থনত্রীয বফদক্ষ তাদর আবন  

এদে বে "opportunism approach" ফরদফন?  

তদুবয জাভাষাদতয ববতদযযই ববনষয থোন বরডাযদে থদখা মাষ(যফবতি থাদি 

বফস্তাবযত আদফ) এই ীদ্ধাদন্তয বফরুদদ্ধ বছদরন,আভযা বে তাদে "ুবফধাফাদী" ফরফ?  

 

৩। ুধু তাই নষ জাভাষাদতয ইবতা থথদে থদখা মাষ যফবতিদত আদযা েদষেফাযই 

জাভাষাত নাযী থনতৃদত্নয বফদক্ষ এযয আফায দক্ষ,আফায বফদক্ষ আফায দক্ষ 

অফস্থান বনদষদছ।  

For me it's ok because this is called Pragmatic Politics বেনু্ত It's not OK when you 

justify your entire position in the name of HIKMAH আয থযপাদযন্ফ টাদনন েুযআন-

াদী থথদে!!  

LEAVE THE QURAN-HADITH ALONE where it was and let it go it's own way not the 

way I need, this is what I am trying to say.  

 

ইাম ারাতবসশ্বর ধ্ম  তবধ্ায় লুধ্ুমাত্র ভারতিয় উপমাসেসলর আসমসের 

মিামিসক অনুরন....  

 

বাযতীষ উভাদদ াযা বফদশ্বযই অাং,আয জাভাষাত এেটটববটটয বযবধ বাযতীষ 

উভাদদই। তদফ আবভ আনায াদথ এেভত থম বফতবেিত বফলদষ অনোনে থদদয  

আদরভ-উরাভাদদয ভতাভত থদখা উবচত,বেনু্ত এখাদন এেই যেভ েথা প্রদমাজে 

আভায মতটুেু প্রদষাজন থটুেুই বনফ, অনেগুদরা বনফনা তা টঠে দফনা।  
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আয নাযী থনতৃদত্নয গ্রনদমাগেতা বফলদষ  আদরভদদয েনদনা(ইজভা ফা ঐেেভত) 

এখদনা দষদছ ফদর আভায জানা থনই বেনু্ত অবধোাংই এখদনা এয বফরুদদ্ধই ভতাভত 

বদদেন ফদরই াধাযনবাদফ জাবন। 

তাদষপ আভাদ বরদখদছন : াযাবদন রাবগদষ দত দরা। ইবতাদ ডুদফ থগরাভ। বার-

খাযা, জাদষজ-নাজাদষদজয বদদে না বগদষ ুধু এেটা েথাই ফরদত চাই, পাদতভা 

ক্তজন্নাদে থপ্রবদডন্ট দদ ভথ িদনয থজয আদজা টানদত দে জাভাষাতদে। COP গঠন 

থথদে ুরু েদয ছষ দপায আগ ম িন্ত ভষটা াবেস্তাদনয যাজনীবতদত ায ষা 

ফদচদষ েটঠন ভদষয এেটট, মায পর জাভাষাদতয ঘদয আদবন। প্রেৃতদক্ষ, এয 

ভাধেদভ আইষুদফয ান আদযা বতন ফছয দীঘ িাবষত দষদছ। এ অাংটুেু আদরাচনাষ 

আদফ ফদর আা যাখবছ। 

এভ এন াান বরদখদছন : আইষুফ খান থমাগেতায বদে বদদষ পাদতভা ক্তজন্না থথদে 

অগ্রগাভী বছদরন এদত COP এয থোন দন্দ বছরনা,তাযা ভদন েদযবছর ক্তজন্না বযফায 

থথদে এেজনদে দা াঁ েযাদরই ভানুল তাদে জষী েযদফ.........  

 

জাভাষাত মবদ অনোনে ইরাবভ দরগুদরা থথদে এেটু আধুবনে তদফ নাযীদদয ফোাদয 

নাদদয দৃটিববি এখদনা অথ িডক্তক্স উরাভাদদয ভতই!  থদদয প্রাষ ৫০% জনগন দে 

নাযী,তাদদযদে ফাদ বদদষ েযা বরব থোনবাদফই াপদরেয ভুখ থদখদফ ফদর ভদন 

ষনা....  

"ব্লাে োইদড" নাদভ এেটট বদন উৎমাবত ষ ইযাদন। ১৯৭৮ াদর ৮ই থদন্বম্বয ব্লাে 

োইদডদত থতযাদনয যাজদথ গুরী চাবরদষ থম চায াজায বনযস্র জনতাদে তো েযা 

ষ,তাদদয ভদধে ৬ জনই বছদরন ভবরা!! ইরাভী বফপ্লফ মবদ আদরই েযদত ষ 

তাদর নাযীদদয প্রবত থস্ধার দৃটিববি ততবয েযদত দফ অনেথাষ তা ুধু ভুদখয 

আষাজ,বভবছদরয থোগান  ফইদষয াতাদতই থথদে মাদফ। 

মামাফয বরদখদছন :  

ভবরা ষা ছাা পাদতভা ক্তজন্নায আয থোন থদাল থনই- ফা, জাভাষাত তাদর তখন 

থথদেই থভদষ ষাদে 'থদাল' ভদন েদয!! গুড গুড! 

এই ববযদজয প্রবতটা দফ িয প্রবতটা রাইন আবভ দবছ আরাভদুবরল্লা। প্রবতটা 

ববযদজই  েদভন্ট েদযবছ ভূর বফলষটা বনদষই। এই দফ িয ুদযা রাইন দবছ। বেনু্ত  

থেদনা এই এে রাইন বে েযরাভ তায ফেখো বদদত থগদর বফার দষ মাদফ। এটাই থতা  

ভানুদলয 'বপতযাত' থ বনদজয াংক্রান্ত মা থদখদফ তাদেই আদগ বে েদয বনদফ, োযণ 

ভানুল ফবেছুদে বনদজয াদথ বযদরট েযদত চাষ। বনদজদে বদদষই ভানুল বৃথফীদে ফুদঝ- 

আভায ধাযণা।  

 

এটা বম্পর এেটা থোগান দত াদয, বেনু্ত এেটা বম্পর থোগাদনয বছদন বফার 

টবূবভ থাদে। 'থদাল' ব্দটাদে অদনেবাদফ অদনেযেভ ফোখো বদদষ তযর েযা থমদত 
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াদয; বেনু্ত বতেোয অদথ ি থম থভদষ জাভাষাদতয যদগ যদগ ঢুদেদছ, থ অফেই জাদন, 

এই ব্দদে তযর েযায থোদনা অফো থনই। ুধু জাভাষাত না, বফার াংখেে এেটা 

ভুবরভ জনদগাষ্ঠীয োদছ থভদষ ষাটা ুধু 'থদাদলয'ই না, থভদষযা 'উদত্তজে' 'বপতনা' 

'ফা াঁো' 'েভফুক্তদ্ধম্পন্ন' 'আদফগী' ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা এফাং ব্লা (এই বরি থল ফায না)।  

ক্ষাতদুি বরদখদছন : আবভ আদরাচনাষ ইদতাূদফ ি বছরাভ না।আদগয বফলষগুদরা া 

ষবন। তাযয অাংগ্রণ েযবছ। আবভ আদগ জানদত থচদষবছরাভ ১) যাুর া: ভদীনা 

যাদষ্ট্রয বনযাত্তায জনে প্রবতদফী ইুবদ/খিৃান থগাত্র গুদরায াদথ থম চুক্তি ফা বন্ধ 

েদযবছদরন থটা থে আভযা বে েেটাদ থদখদফা? ২) ভক্কাষ বফরুদ্ধফাদীদদয চযভ 

বনম িাতদনয ভুদখ আল্লায বনদদিদ থভাোদফরা ফা প্রবতদযাদধয থচিা না েদয ভষদান তাদদয 

াদত থছদ বদদষ বনদজয অবধোয তোগ েদয বজযত েযা থে আভযা বে ফরদফা 

থের/আদাল/েদম্প্রাভাইজ!  

জাভাত আদাল ফা েদম্প্রাভাইদজয জনে এ ের ঐবতাবে দদক্ষ থে থযপাদযন্ফ 

বদদফ বফদফচনা েদয। আবভ আনায োছ থথদে বক্লষায ষায জনে বফলষ গুদরা 

আদরাচনাষ আনবছ- ফাাংরাদদ থমদতু েুযাই াবলত েুপবয যাষ্ট্র নষ আফায ইরাভী 

যাষ্ট্র নষ এফাং থমদতু আভযা ভক্কী ফা ভাদানী ুবনবদিি বাদফ থোন এেটট বযবস্থবতদত 

বছনা।দদতু জাভাদতয জনে নাযী থনতৃত্ন ফা ফতিভান গণতাবেে থগাজাবভর 

যাজননবতে ফেফস্থা থোনটাদেই বে এবদষ ফা বযায েদয বনদজদদয গন্তদফে থছা 

ম্ভফ?  

খাদরদা ফা াবনায াদথ থজাটফদ্ধ আদন্দারন ফা যোদয অাংগ্রণ, এ জাতীষ 

গনতাবেে ফেফস্থাষ প্রবতটষ্ঠত াংদদ বনফ িাচন েযা ফা বনফ িাবচত দষ দে বদদফ থ 

গ্রণ বে েুপদযয োদছ আত্ধভ িন ফা ভদঝাতা বদদফ গনে দফ? 

এভ এন াান বরদখদছন : আনায ভন্তফেটট থমন ভন্তফে নষ ফযাং এেগাদা প্রদশ্নয 

ভাায।দোথাষ ুরু েযফ তাই থবদফ াক্তেনা, তাই উত্তয বদদত থদযী েযরাভ।আা 

েযবছরাভ অনে থেউ ষত এবগদষ আদফন বেনু্ত থেউই এবগদষ এরনা ভদন ষ থাি 

বযদরদটড বফলষ নষ ভদন েদয। আভায ভদন ষ আবন এই বফলষগুদরা বনদষ আরাদা 

থাি থদন োযন আভায দৃটিদত ুধু এই ভন্তফে থথদেই অন্তত ৪ বে ৫টট প্রশ্ন থফয েযা 

মাদফ। দজ এেটা প্রদশ্নয জফাদফ এেটু েদয ফবর, ফতিভান ভাজ েুযাইদদয থই 

ভাজ নষ,আযদফয তৎোরীন অফস্থাদে ইরাভী "যাষ্ট্র" ফরা মাষ বেনা তা া ুনায 

বফলষ তদফ ঐটা ইরাভী ভাজ না ান বছর এদত থোন দন্দ থনই।ভডিান যাদষ্ট্রয ফা 

নোান থেট েনদন্ব আবফষ্কায দষদছ অদনে অদনে দয...তাই ঐ ভাদজয াদথ 

এখনোয ভাদজয তুরনা েযদত াযফ বেনা থটাই ফ প্রশ্ন।আবভ ভদন েবয এটা ম্ভফ 

নষ তদফ ঐ ভদষয ান ফোফস্থায স্পস্ধবযটই দফ ইরাবভ যাষ্ট্র ফেফস্থায বববত্ত।  

বিবতষত,আদযেটা বফলষ যাুর (ঃ ) এয বন্ধগুদরাদে বেছু থক্ষদত্র াাফাগন ভদন 

েদযদছন েদম্প্রাভাইজ থমভন ুদাইবফষায বন্ধ বেনু্ত আল্লায ইোষ যাুর গাদষফ না 

জানদর দযূদব ি বছদরন বফধাষ ঐ চুক্তি েদযদছন,এখাদন আল্লা যাবয যাুদরয বক্ষে 

বছদরন,আয তাই তায েযা চুক্তিগুদরাদে থেরই ফরা বনযাদ ভদন েবয....  
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জাভাষাদতয জনে নাযী থনতৃত্ন থভদন থনষা ছাা গন্তদফে থৌঁছা ম্ভফ বেনা আল্লাই বার 

জাদনন।আবভ ফরফ, তাদর গন্তফেটা বারবাদফ বডপাইন েযা উবচত।গন্তফে মবদ ষ 

ইরাভ োদষভ তাদর বফএনব/আষাবভরীগ েখদনা এটা দত বদদফ না। আয মবদ 

জনগদনয যাদষ জাভাষাত এেে বাদফ ক্ষভতাষ মাষ তাদর বে আনায ভদন ষ ৫ 

ফছদয থদদ ইরাভ োদষভ েযা ম্ভফ?! গনতাবেে বনষভ অনুাদয ৫/১০ ফছয য মবদ 

থোন োযদন বফদযাধীদর ক্ষভতাষ চদর আদ তাদর বে আভযা ফরফ ইরাবভ যাদষ্ট্রয 

তন দষদছ? বনফ িাচদন যাজদষয দয স্ফাবাবফে ক্ষভতা স্তান্তয র গনতে আয 

ইরাভ যক্ষায স্ফাদথ ি বফদযাধীদরদে ক্ষভতাষ থমদত না থদষা দে ইরাভতে!! এখাদনই 

"গনতদেয াদথ ইরাভতদেয" ভুর াথ িেে! 

ক্ষাতদুি বরদখদছন : আবভ ভদনেবয আল্লায াফ িদবভদত্নয অধীন গণতে 

গ্রণদমাগে।তাছাা ইরাভ  তাই থখাষ ফদর আভায ধাযনা।ইরাদভয দয গণতাবেে 

ফেফস্থা'য চাইদত উত্তভ থোন ফেফস্থা বে আদর আদছ?  

ধযা মাে- এেটট ছাত্রাফাদ বফদল খাফাদযয আদষাজন োয দফ।খাফাদযয থভনুে বদদফ 

অবধোাং ছাত্র ুেদযয ভাাং থখদত চাষ এক্ষদত্র ফায জনে ুেদযয ভাাংদয ফেফস্থা 

েযাটাই দরা বতেোয গনতাবেে ফেফস্থায দাফী। ক্ষান্তদয ইরাভী ভাজ ফেফস্থাষ 

থমদতু আল্লায াফ িদবভত্ন প্রবতটষ্ঠত থদতু ারার রফে থথদেই খাফাদযয থভনুে ফাছাই 

েযাযই ুদমাগ থােদফ। অথ িাৎ ারার প্রাণীয ভাাং থথদে অবধোাং ছাত্র থমটা ছন্দ 

েযদফ থটাদেই বদরট েযদত দফ।  

ইরাদভ আল্লায াফ িদবভদত্নয য ভানুদলয ছন্দ ফা ইো থে স্থান থদষা দষদছ। 

গনতদে যাবয ভানুদলয ক্তম্মবরত ইো ফা ভতাভত থে াফ িদবভ বফদফচনা েযা দে-

থভবরে তপাৎটা এখাদন।  তাছাা এেনাষে তাবেে /যাজতাবেে ফা াভবযে যোয 

থােদর এেজদনয াফ িদবভত্ন-ই ভুরত: প্রবতটষ্ঠত ষ।দখাদন স্রিা ফা ভানুদলয ভতাভদতয 

বফলষটট অবফদফচে।  

ফাাংরাদদদ াভাক্তজে বাদফ ইরাবভে থচতনা প্রবতটষ্ঠত থাোষ এখাদন গনতদেয থ ধদয 

দজ ইরাদভ উদত্তাযন ম্ভফ।  

এভ এন াান বরদখদছন : "গনতে" েনদদন্বয অদনে আদগ ইরাভ এদদছ 

দুবনষাদত,তাই তুরনা দত াদয ইরাভ বদদষ গনতেদে উদটাটা নষ। "ইরাভ" is not 

=Democracy, তায থচদষ ফযাং এটা ফরা জ ইরাদভ গনতাবেে বেছু উাদান যদষদছ 

বেনু্ত তা অফেই গনতে নষ।আবভ এটাদে ফবর ইরাভতে (মবদ থোন তে ফরদতই ষ)। 

গনতদেয থ ধদয ইরাভ োদষভ ম্ভফ বেনা উদয তায বেছুটা ফদরবছ......এটা আদর 

বথবযটটোর বফলষ তাই আদগই ফদরবছ এই বফলদষ আদরাচনাষ মাফনা োযন এখন  ম িন্ত 

আবভ গনতাবেে ধাযায ভথ িে। আদরাচনায বফলষ দে জাভাষাদতয আদব িে 

েদম্প্রাভাইজ...মবদ এটা ত থম ঐ ধযদনয েদম্প্রাভাইদজয পদর জাভাষাত ইরাদভয 

থখদভদত েদষে ধা এবগদষ থগদছ তাদর আদরাচনাগুদরা আত না ফযাং ফ ভষ 

ঘদটদছ উদটা........ববফলেদত তায ফোবতক্রভ দফ ফদর ভদন ষনা। 
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M.M.Rahman বরদখদছন: আভর থদে মখন জন থফব দষ মাষ, তাদদয জনে থোন েবফ 

বরদখবছদরন; থম ধদন ইষা ধনী, ভবণদে না ভাদন ভবণ। বদরাভ ভবণ ভুদর থপবরষা। 

ভযুভ ভদুদী যঃ্ ভাদরাচনা েযা ষ নাই, এ েথা থোথাষ থদরন? ভরানা োছায 

বনষাজীদে দর তোগ েযায ূদফ ি ফবষ্কায না েযাষ, েত থম ভাদরাচনায ভুদখাভুখী 

দষবছদরন থেন্দ্রীষ ুযায তফঠদে।ভরানা ভদুদী যঃ দদরয াদথ অদনদেয বফদযাধ 

আদছ  থােদফ, তাই ফদর মথাতথা এফ আদরাচনা েযদত দফ, ফুদঝ আদ না।আ্নায 

মবদ বদো থাদে জাভাষদত ইরাভী ফাাংরাদদদয গঠনতদে াংদাধনী আনায জনে 

দ্ধবতগতবাদফ মথামথ ্াদন উ্ান েরুন। তেই মবদ জাভাষদতয ইরাভী ফা 

ছাত্রববফদযয ভাংগর চান  মথামথ ্াদন বগদষ যাভ ি বদদষ ফাবধত েযদফন। 

জফাফ 

দ:ূখ জনে দর ফরদত ষ ফতিভাদন যাভ ি ভাদন দরা-আনায েথা থানা দফ, 

আনায বচটঠ া দফ এতটুেুই- বেন্্তত বদ্ধান্ত দফ থচষাদযয দৃটিববিয আদরাদে। 

তাদর যাভ ি থনষায দযোয বে? োম িেয ুযা  এদতাফ চারু না থােদর গীফত  

বফাৃংখরা অবনফাম ি। ম্প্রবত(২০১০) ববফদযয বফম িষ তায বফযাট প্রভাণ। 

জফাফ 

আভাদ আব্দলু্লা বরদখদছন : যাভ ি, বনষভতে এই ফ দে এখনোয াংগঠদন এেটা 

যবেতা অথফা পাইজরাবভ। বরবখত যাভ ি েত যেভবাদফ বদদত ষ তা ট্রাই েদয 

থদখরাভ থতা। যাভ ি থদষায ভাদন দে আভায ভতাভত গরা টটদ তো েযা। 

M.M.Rahman বরদখদছন : যাভ ি থদষায য মবদ গৃীত না ষ এয ভাদন আবন 

আনুগতে তোগ েযদফন? াংখোগবযি ুযা দদেয ভত অফেই গৃীত ষ। আনায 

যাভ ি  মুক্তিদে অফেই ম্মাদনয াদথ থদখা ষ। আনায ম্ুক্তি ফা যাভ ি গৃীত ষ 

নাই ফদর ভন খাযাদয বেছু থনই। আনাদে দুদটা উদাযণ থদখা মাে ৯৫-৯৬দন 

জাভাষত  আষাবভরীদগয ঝুগৎ আদন্দারন জাভাষদতয বেছু দে ভথ িন েযদত 

াদযন নাই, বেন্ত াংখোগবযিযা আদন্দারদনয দক্ষ বছদরন। বফদম েদয বফএনবয-

ফাভধাযায এেগুদষবভয জনে জাভাষত  বফএনবয থোন দরই ৯৬ এয বনফ িা াঁচদন ুবফদধ 

েযদত াদযবন। জনগণে  বাদরা থচাদখ থদদখবন থেুরায দদরয াদথ মুগৎ 

আদন্দারন। আফায থদখা মাে আইবডএর থথদে জাভাষত ূফ ি নাদভ বপদয থগদর 

াংখোগবযিদদয ুযায যাভদ ি, তখন জাভাষত েদষেজন উচ্চস্তদযয ভবণলী জাভাষত 

থথদে দয থগদরন, মায ধরুণ দর অদনে ক্ষবতয ম্মুখীন ষ। মবদ উনাযা জাভাষদতয 

থোদনা ভাদরাচনা ফা ক্ষবত েদযনবন, বেন্ত দর তাদদয জ্ঞান  যাভ ি থথদে ফন্ক্তঞত 

ষ। মােদগ ফ েথা আভযা যষ্পদযয থদালায না েদয দৃশবাদফ িীদনয যজু্জদে 

আাঁেদ ধবয। আল্লা যাব্বুর আরাবভন আভাদদয প্রতেদেয বদদরয খফয যাদখন। ইন্নাভা 

আভারু বফনবনষাত। 
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জফাফ 

ক্ষাতদুি বরদখদছন : যাভ ি বদদর তা গবৃত দত দফ এভন থোন েথা থনই।বেন্্তত 

ুধু থরাে থদখাদনায জনে যাভ ি থনষা টা োভে নষ।বদ্ধান্ত আদগই বনধ িাযণ েদয থযদখ, 

ুধু ুধু থযষাজ অনুমাষী যাভ্ ি আফান েদয তফঠদেয থল ম িাদষ আদগ থথদে টঠে 

েযা বদ্ধান্তটা চাবদষ বদদর বে যাভদ িয ে আদাষ ষ! না এটাই টঠে দ্ধবত? 

ভদরাচনা ভাদন িীন থথদে বফচুেত ষা নষ। ভদরাচনায থ রুদ্ধ েযাটাই ফযাং িীদনয 

দথ প্রবতফন্ধেতা ৃটি। এেটা েথা ফাই খুফ দজ ফদরন- বনবদিি জাষগাষ বনবদিি 

বনষদভ ভদরাচনা ফা দৃটি আেল িন েরুন। আো ফরুন থতা এ ফোদয দবরর বে?  

জযত ভয থে থতা প্রোদে প্রশ্ন েযা দষবছর- আনায জাভা আভাদদয চাইদত রম্বা 

দরা বেবাদফ? বতবন থতা ফদরনবন- নাভাদজয য আভায াদথ ফেক্তিগত বাদফ থদখা েদযা 

তখন ফরদফা।ফ িম্মুদখ খবরপায প্রবত দন্দ থালদনয জনে তাদে বতযোয  

েদযনবন।ুদাষবফষায বন্ধয ভষ ভয ফায াভদন যাুর (:)এয জাভা থটদন 

ধদযবছদরন-এটাদতা বনিষই াৃংখরা বফদযাধী োজ-ফরুন তাদে বে ফবোয ফা াক্তস্ত থদষা 

দষবছর না ফযাং তাদেই বতবন ফদরবছদরন- আভায য মাবদ থেউ নফী ত তাদর থ 

দতা ভয।  

দাবষত্নীরদদয যাভ ি ফা এদতাফ প্রোদে েযায োযদণ যাুর (:)ফা খবরপাগণ 

োউদে াক্তস্ত ফা বনন্দা েদযদছন বেনা? আনায োদছ মবদ থোন তথে থাদে অনুগ্র েদয 

জানাদফন ।আভায বচন্তা াংদাধদন তা াষে দফ।ো াঁ গীফত ফা বভথো থতাভত এয 

বফলষটট ববন্ন। আবভ এেজন রুেন থে জাবন বমবন থজরা আভীয থে এেটট েটঠন বফলদষ 

প্রশ্ন েযায য তাদে ধীদয ধীদয দাবষত্ন থথদে বযদষ থদষা দষদছ-এেথা ফরা দষদছ থম 

বতবন দাবষত্নীরদদয ম্মান েভ েদযন। থেউ ভদরাচনা েযদরই বতবন িীন থথদে 

গাদপর ফা বফেন্ন দেন এ ধযদনয ভন্তফে এে ধযদনয জরুুভ। 

ক্ষাতদুি বরদখদছন : জনাফ াান বাই@ ঈদদয োযদণ থদযী ষা স্ফাবাবফে। থোাংে 

পয ইদষায বযপ্লাই। তদফ আবভ তৃন্ভ দত াবযবন। আবভ থবদফবছরাভ বেছু এেটা বনদদিনা 

াদফা- ম্ভফত:আদযা াংদষ দবছ।আভায ধাযনা জাভাত বফপ্লফী দদরয চবযত্র াযাদত 

মাদে। থভাটাভুটট এেটট ইরাভী যাজননবতে দদরয অফষফ ধাযন েদয এবগদষ চরদফ 

আদযা বেছুবদন।তাযয বে দফ আনায ভতই ফরদত দে-আল্লাই বাদরা জাদনন।  

ইরাভী যাদষ্ট্রয ভদডর ফরদত ুধু যাুর (:) এয জভানা থে বফদফচনা না েদয বখরাপত 

ফেফস্থায ুদযাটাদেই বফদফচনা েযা ম্ভফ। থদক্ষদত্র ইজভা বেষা এয দুষায তাযা বেবাদফ 

উদম্মাচন েদযবছদরন তা আভাদদয জনে বে গাইড রাইন দত াদযনা। তাদর ফতিভান 

থনন থিট- নাযী থনতৃত্ন-বভবডষা ষায -এ ফ গুদরায থভাোবফরা েদয বেবাদফ আভযা 

এগুদফা তায এেটা থ থফবযদষ মাদফ। বেন্্তত আভযা থতা তা েযবছনা। আবভ থভাজাদম্মর 

বাই এফাং আনায ভতই এেজন দ:ূখী ভানুল, আনাদদয েথা আভায অন্তদযয েথা 

বেন্্তত আবভ চাই ফতিভান ফেফস্থায বফেল্প বে তায থতা এেটা ুস্ধি ধাযনা ফা গন্তফে 

আভায বযোয থাো দযোয।ভরানা ভদদূী-য য জাভাদত আয থোন থভবরে বচন্তা 

ষবন। এেটট থভবরে বচন্তা দষদছ ুধু ইরাভী ফোংবোং ফেফস্থা বনদষ। তা এখদনা ুরুয 
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জাষগাষ দ আদছ। বক্ষাফেফস্থা-াংেৃবত-শ্রভনীবত বনদষ থোন ধযদনয থডদবরদভন্ট 

থনই।  

বেছুবদন আদগ শ্রবভে েরোদনয এেজন ফ থনতায বফফবৃত রাভ ক্তত্রোষ- বতবন 

যোদযয োদছ দাফী েদযদছন- শ্রবভদেয নুেনতভ ভজযুী ৫৫০০/= টাো েযদত দফ। 

ক্তত্রোষ তায বফফবৃত থদদখ আবভ তাদে থপান েযরাভ- ক্তজদজ্ঞ েযরাভ শ্রবভে েরোন 

অবপদ আনায থম বন আদছ তাদে আনাযা েত থফতন থদন? বতবন জানদত 

চাইদরন থেন? আবভ ফররাভ আভাদদয অবপদ দুজন বন এদষন্টদভন্ট থদফ তাই 

জানদত চাক্তে, বতবন জানাদরন ৩৫০০/=।  

জাভাদতয এেজন থেন্দ্রীষ থনতা এেবদন ইরাভী বক্ষাফেফস্থা ম্পদেি ফিফে যাখদত 

বগদষ ফরদরন- ইরাভী যাষ্ট্র দর বুদদয দযঅ থত অজগয- আ থত আভটট আবভ খাফ 

এো-এগুদরা না বদষ দযঅ থত অমু েয- দযআ থত আমান দা ইতোবদ থখাদনা 

দফ। আবভ তাদে ফল্লাভ থছাট থফরাষ েুদর মাযা দাষাতী োজ েযদত বগদষবছদরন তাযা 

এযেভই ফদরবছদরন- আবন আজ ২০ ফছয দয এেই েথা ফরদরন- তাদর আনায 

োদছ ইরাভী বক্ষা ফেফস্থা ভাদন ুধু এটাই? আভায ভদন র বতবন আদর এটাই 

ফুদঝদছন এফাং এটাই ফিৃতা বদদষ থফান।  

ফছয দুদষে আদগ চারু ষা এেটট থটবরববন চোদনদরয এেজন েভ িেতিায াদথ 

আরা প্রদি জানদত াযরাভ তাযা তাদদয থটবরববদন ভুখ থখারা থযদখ নাযীদদয 

অাংগ্রদণয ফোদয গাইড রাইদনয জনে ইরাবভে এক্সাটিদদয ভতাভত থচদষবছদরন- 

বেন্্তত তা দষদছন। এক্সাটিদদয এোাং ফদরদছন- ভুখ থখারা থযদখ নাযীদদয টটবব'য 

দিাষ উস্থান যীষা এরাউ েদযনা। অযাাং ফদরদছন- থম থযপাদযদন্ফ নাযীদদয 

উস্থান বদ্ধ নষ এেই থযপাদযদন্ফ ুরুদলয অাংগ্রণ  বদ্ধ নষ। তাদর বে দফ? 

নাযী-ুরুল থেউ মবদ াযপভ ি েযদত না াদয তাদর টটবব চরদফ বেবাদফ? -- এফ 

এজনে উদল্লখ েযরাভ থম -এ থথদে থফাঝা মাদে ইরাভী ভুবদভদন্টয ইজভা  বেষাদয 

অফস্থা থোন ম িাদষ!  

বনফ িাচন েবভন ফরদর দদরয নাভ াংদাধন েযা মাষ-যোদযয ভেী দর জাতীষ 

স্বৃতদদধ মাষা মাষ, যোয উদজরা ফা োউক্তন্ফরয বদদফ ভবরাদদয যাবয 

বনফ িাচদনয বফধান েযদর তখন বনদজযা ভবরাদদয বনফ িাচন েযায বদ্ধান্ত থনষা ইতোবদ বে 

প্রভাণ েদযনা থম আভযা ইজভা েযবছ ফাধে দষ-বযবস্থবতয চাদ দ। থম দর 

বযবস্থবতয চাদয য চদর, তাদে বেবাদফ বফপ্লফী দর ফরা মাষ...? 

এভ এন াান বরদখদছন : ইামী রাসষ্ট্রর মসড বসি লুধ্ু রাু (ঃ ) এর জমানা 

গক তবসবিনা না কসর তোফি বযবস্থার পুসরাটাসকই তবসবিনা করা ম্ভব।  

আবভ ঐ ুদযা ভষটা াভদন বনদষই ফরদত থচদষবছ।এখাদন বেছু বফলষ আভাদদয 

বফশ্বাদয অন্তবুিি দষ থগদছ থমভন "খুরাপাদষ যাদদায" মুগই ইরাভী মুগ এফাং ইরাভী 

যাষ্ট্র দর ফা বখরাপত োদষভ েযদত দর টঠে তায আদদরই েযদত দফ। আবভ 

েনদপু্সষাবর এই ধাযনায াদথ বিভত েবযনা বেনু্ত ২১তদেয যাষ্ট্র ফেফস্থাদে ইরাভী 

যাদষ্ট্র রু বদদত আভাদদযদে ঐ ৩০-৪০ ফছদযয ান োরীন োম িক্রভ থথদে দৃটি আদযা 

গবীদয থপযাদত দফ।  
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ভারানা ভদুদী,াইদষদ েুতুফ  আদযা অদনদে ইরাভী যাদষ্ট্রয রু থযখা বদদষদছন 

বেনু্ত নাদদয থেউই যাষ্ট্র বফজ্ঞাদনয দষন্ট অপ ববউ থথদে আদরাচনা েদযদছন ফদর 

আভায ভদন ষবন ফযাং "ইরাভী যাষ্ট্র" "ইরাভী াংবফধান" "ইরাভী গনতে" ইতোবদ 

আধুবনে যাদষ্ট্র াদথ ম্পবেিত বেছু ব্দদে ইরাদভয স্পস্ধবযদটয আদদর নতুন বাদফ 

াংজ্ঞাবষত েদয বেছু েনদন্ব ততবয েদয আভাদদয াভদন ইরাভদে ইরাদভয "ধভ ি" 

রু থথদে "আদ ি" রুদ উস্থান েদয থগদছন ভাত্র। নাদদয োজ এেটা 

বদোবযোর বফদগবনাং ফরা মাষ বেনু্ত ঐ েনদন্বদে এবগদষ বনদষ thesis>anti-

thesis>synthesis থরদফদর বনদষ মাষায ভত বিতীষ আদযেটা ভদুদী আভযা াইবন......!  

 

ািাতে থথদে ঐ ধযদনয বফপ্লফী থরাে বাদফ ততবয দষদছ ফদর আভায জানা থনই 

োযন ািাদতেয ভুরভানযা ববন্ন ভাদজ,ববন্ন চোদরে বনদষ ফফা েদযন। মাদদয 

অবধোাংই ইরাদভয স্পস্ধবযুষার দাফীদে জনম্মুদক্ষ বনদষ আায জনে 

ইদন্টদরেুষার ক্তজাদদ বরন্ভ।  

 

২১তে ভষটা ািাতে বেতায বে টাইভ,জ্ঞান-বফজ্ঞান এখন তাদদয াদতয 

ভুদঠাষ,ভানুলদে েতৃত্ন েযায দুবনষাফী ের থমাগেতা তাদদয াদতয ভুদঠাষ.......এই 

অফস্থাষ "ইরাভ" তায াযাদনা "বেতাদে" ূনযস্পজ্জবফত েযায জনে এেটু েদয ভাথা 

তুদর উাঁবে  

বদদে ভাত্র... এই Transformation ভষোরীন থনতৃত্ন থদষায জনে থম ধযদনয ফুক্তদ্ধফবৃত্তে 

আদন্দারন দযোয তা ুরু েদযবছদরন ভারানা ভদুদী বাযত ভাদদদ বেনু্ত এই 

আদন্দারন থফব দযূ থমদত াদযবন... াাংগঠবনে বাদফ ঐ ভানবেতায ফুক্তদ্ধফবৃত্তে 

আদন্দারদনয স্থাবষত্ন বছর ভুরত ৬-৭ ফছয(এেে বাদফ ভারানা ভদুদী আদযা বেছু 

আদগ থথদে ুরু েদযন) মায বেছুটা আদভজ এখদনা যদষদছ...বেনু্ত এখাদন থথদে াভদন 

বনদষ মাষায ভত থমাগে ঈভাদভয ফই অবাফ........  

 

এখন প্রশ্ন দে তাদর আভযা বে ঈভাদভয আাষ ফদ থােফ? না, এেেবাদফ থমদতু 

থোন েোবযভাটটে বরডায আভাদদয থদদ ততবয ষবন তাই োদরবটব এদপাটি  এে 

জাষগাষ েযদর এেটা বফলদষ স্ফে েভ িূবচ ততবয েযা ম্ভফ,থ জনে দযোয বফববন্ন 

থা-এক্সাদটিয ভন্দষ "বথাংে টোাংে", "গদফলণা থর" মাযা ুধু আজদেয বফলষ বচন্তা 

েযদফনা ফযাং বনদজদদয থড এযাউন্ড বচন্তা েদয পোট-বপগায বনদষ নতুন নতুন 

মুদগাদমাবগ আইবডষা বনদষ আদফ।ঐ আইবডষা ফাস্তফাষদনয োজ দে বপদল্ডয 

থনতাদদয।  

আভাদদয দষদছ থমটা, এক্সাটি এফাং বপদল্ডয থনতাদদয ভদধে স্ধি েবভবনদেদনয 

অবাফ,ফরা মাষ এটা এেটা থট্রন্ড দষ দাবদষদছ।  

োঠাদভাটা এভন বাদফ দাবদষদছ থম,এখাদন এক্সাটি দবনষদনয থোন স্থান থনই।মায 

োযদন আভযা ুবন,যাভ ি বদদত চাইদর রুেুন দষ আদন...চট্টগ্রাভ বাব িটটয জাভাষাত 

গদফলে াান থভাাম্মদ োযদে আভাদদয এে থনতা ফদরদছন "আবন জাভাষাত 

বনদষ বএইবড েদযদছন তাদত বে দষদছ,আভযা বে েভ জাবন নাবে?জাভাষাত বনদষ 
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থোন েথা ফরদত চাইদর আনাদে দমাগী দে,তাযয পুর দে ফা রুেুন তাযয 

ম িাষক্রদভ দাবষত্নীর দষ আদত দফ,এযয আনায েথা ুনা দফ..."  

 

এই দে ভানবেতা,ফা এই ভানবেতায থরাদেযাই আজ বাংাদনয উত্তযাবধোযী!!  

 

আবন থরখাষ থম ভস্ত অিবতয েথা তুদর ধদযদছন এগুদরায াদথ আবভ 

এেভত,আদর এগুদরায থোন যাতাযাবত ভাধান েযা ম্ভফ নষ....াযাজীফন ধান চাল 

েদযদতা আবন গভ আা েযদত াদযন না....  

ফ থদল থমটা ফরফ, ব্লগ থথদে ভাধান খুজদত মাদফন না ফযাং বচন্তায থখাযাে থদর তা 

বনদষ মাদফন এফাং বনদজয জ্ঞান-ফুক্তদ্ধদে োদজ রাবগদষ বেছু থফয েযায থচিা 

েযদফন।ফদচদষ বার ষ,থভাটাভুটট থইভ ভানবেতায ৫-৬জন বনদষ োবড াদেির 

ততবয েদয বড োবডদত থরদগ মাষা,আবভ বনদজ এই প্রোেটটটা েযায থচিা েযবছ 

ইদাবনাং।  

 

আভাদদয বাইদদয ফায দক্ষ ম্ভফ না দর এেটা অাংদে অফেই অফেই ায 

থটবফদর বপদয থমদত দফ,এ ছাা াভদনয বদন খুফই অন্ধোয..... 

থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে বরদখদছন : বড- আন্ডাযেেক্তন্ডাং ছাা অগ্রয ষা অম্ভফ। 

আন্ডাযেেক্তন্ডাং ইজ দে আউটোভ অপ বথাংবোং। বথাংবোং েজ বর থপদনাদভননঃ িাবড, 

এক্সদচঞ্জ এন্ড ইম্্পবরদভনটেন। 

‘আধুবনে মুদগ’য াদথ তার বভবরদষ ‘ইরাভ’ বে দফ - তাই বনদষ ে-থতা গদফলণা, থচিা-

াধনা, আবত্ত বেম্বা দাফী ...!  

 

আস ‘ইাম’ তক? ো াঁ, াদীদ ক্তজফযীদর ফরা আদছ ইরাভ বে। ইরাভ এেটট 

জীফন দ্ধবত, এটট ফাই জাদন, ইরাভন্থীযা ভাদন, ইরাভবফদযাধীযা এটটদে খন্ডন েদয 

এদে ধদভ ি’ য ভদধে ীভাফদ্ধ েযদত চাষ। এফ অবতপ্রচবরত, তাই, ফরা মাষ, ুযদনা েথা।  

আবভ ফরদত চাক্তে, ইাম এজ এ কনসপ্ট আর ইাম এজ এন এমবতডমযন্ট 

অফ রূ - এই েইু ইাসমর পারস্পতরক ম্পক  পাথ সকযর তবসয় যারা 

বুঝসি গিসগা কসর, িাুঁরাই এ ব প্রিতি মযায় াবুডুবু োয়! পতরর্তিসি 

গকান একতেসক, এিষ্টিতমজসম আত্মমপ র্ কসর।  

 

ইাম এক দ্ধজতন, ইাম কাসয়ম তভন্ন দ্ধজতন। স্ফল্প-ফুক্তদ্ধয ‘থভাখদরছুয 

যভান’থদয এ েথায ভভ ি ফুঝায জনে ফরবছ, ফুঝুন, ে এে ক্তজবনল, আয ে োদষভ ববন্ন 

ক্তজবনল। েনদটদন্টয বদে থথদে ে ষা আয দ্ধবতগতবাদফ ে ষা - এে না।  

 

ইক্বাভদত িীদনয দ্ধবত দরা ধাদ ধাদ অগ্রয ষা। এবাদফ মবদ বচন্তা েদযন, তাদর 

থটবরববদন নাযীদদয অাংগ্রন, ভুখ থখারা ফা ফন্ধ ইতোবদ বনতান্ত অপ্রাাংবগে ভদন দফ।  
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বাদরা েথা, জািীয় ংসে জামায়াসির নারী েযরা থুিতন পয ন্ত প্রতিি 

গনক্বাব পসশতিসন গকান্ লরীয়া’র তভতিসি? বতে েথা দরা, জাভাষাত এেটট 

প্রাগ্রয তথা ডাইনাবভে, থটপুর  েনবদটন্ট াংগঠন বাদফ বনদজদে প্রভাণ েযদত 

াদযবন। এই তে েথাটট অন্ততঃ স্ফীোয েযা উবচত। ফুদঝ আয বেছু েদযন ফা না-ই 

েদযন!  

থেউ মবদ থোদারদে ‘থটেবনেোর োযদন’ রাটঠ ফদরন, তাদর থই রাটঠ বদদষ ভানুদলয 

ভাথাষ ফাব থদষা মাদফ, গরু-ছাগর বটাদনা্ মাদফ; বেনু্ত ভাটট োটা মাদফ না। মখন 

আনায রাগদফ থোদার, তখন ুনদত বার না রাগদর আনাদে চাইদত দফ, বনদত দফ 

এেটা থোদার। রাটঠ, মায ভাথাষ এেটট ভতর থরাা ইতোবদ ধযদনয ভাদযপতী েথা 

বদদষ মা াষা মাদফ তা বদদষ ভাটট োটা মাদফনা। চালাফাদ দফ না। তাইনা?  

 

অথ িাৎ ইরাভ োদষদভয জনে ইরাভী াংগঠন রাগদফ। বতেোয অদথ িই ইরাভী। েথাষ 

ফদর, ‘ফকৃ্ষ থতাভায নাভ বে? পদর বযচষ’। ভারানা ভদদূী (য.)’য দতেয াক্ষে 

অনুাদয ফাস্তদফই, ‘...োউষাবভ-না বফর বক্বতী ুাদাবষ আরান্না’ দত দফ। োনা 

থছদরয নাভ মতই যাখুন দ্ম-থরাচন, থ থম োনা থটা থ না ফুঝদর চকু্ষস্ান থরাদেযা 

ফাই থদদখ, ফুদঝ এফাং জাদন। 

M.M.Rahman বরদখদছন : বাইষা এেটা নতুন আধুবনে ইরাবভে াংগঠন োদষভ 

েবযদষ থদবখদষ থদন আনায োবযভা। জাভাষদতয বদদে না থচদষ আনায জ্ঞান 

গবযভাদে োদজ রাগান। থোদারদে থম নাদভই ডাো উে ভাটট বেন্ত োটদফ আভায 

ভদতা এেজন েৃলদেয থ জ্ঞান আদছ।গ্রাদভয েৃলেযা থোদারটাদে ঘুবযদষ ধাতফ অাং 

ধদয গরুয াজদয গুাঁদতা থদষ।এদত ভাদযপদতয বে থদখদরন? 

থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে বরদখদছন : খুফ েি রাদগ এেটট ইরাভী াংগঠদনয থরাদেযা 

মখন মুক্তিয থভাোবফরাষ মুক্তি না বদদষ তীম িে ভন্তফে েদযন। আফায মখন বাবফ, এই 

ইরাভী াংগঠনদতা এ থদীষ আদরভ থশ্রনীয ই এেটট াখা মাদদয থশ্রণীগত তফবিে 

দরা ফ বেছুদে থনবতফাচেবাদফ থদখা, থম থোন ফুক্তদ্ধচচিাগত বফলষদে অননরাভী ভদন 

েযা এফাং স্ফীষ গক্তন্ডয বনযাদ অফস্থান দত গাবর থদষা।  

 

মাদাে, প্রবতটট ভানুলই আল্লায খবরপা। প্রবতটা ভুবরভই এে এেটট াংগঠন। আভযা 

থম অদথ ি াংগঠন ফুক্তঝ তা বনছে দুবনষাফী ফোায। আদখযাদত জষাফবদীতা দফ 

ফেক্তিগতবাদফ। নাজাত দফ ফেক্তিগতবাদফ। প্রবতটট ভুবরভ প্রবতবদন এোবধে াংগঠদন 

অাংগ্রন েদয। চরায দথ মখন আভযা ভক্তজদদ নাভাজ ব তখন আভযা এেটা 

জাভাষাদত বযে ই, মখন থোন (জাদষম) োদজ বযে ই তখন থোন না থোন 

াংগঠদন অাংগ্রন েবয। থম থোন াংগঠদন অাংগ্রদনয বববত্ত দরা, ‘তাষা ষানু 

আরার বফযবয ষাত-তাক্বষা...’ - আবন জাদনন।  

 

এই বাদফ ফাাংরাদদ জাভাষাদত ইরাভীয াদথ আভায ম্পেি-ম্পিৃতা গত আঠায 

ফছয দত আদছ এফাং থােদফ, ইনাআল্লা!  
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চট্টগ্রাভ অঞ্চদরয থম থোন  ুযদনা দাবষত্নীরদে চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদোরদষয থভাজাদম্মর ে-

থে থচদন বেনা ক্তজজ্ঞাা েযদর আভায অতীত  ফতিভান ম্পদেি জানদত াযদফন। 

েভ িবফভুখ প্রািন দাবষত্নীরদদয অর ভষদক্ষন বাদফ আবভ াংগঠদনয ভাদরাচনা 

েবযনা, এটট আবন না জানদর আভাদে মাযা জাদনন, তা াঁযা এটট বার েদযই জাদনন। 

বনদজয ম্পদেি থফী বেছু ফরায ুদমাগ ইরাদভ নাই। তাই, থজদন থনষাটা আনায 

দাবষত্ন। আভায ইবন্টদগ্রটট বনদষ আবন না থজদনই বেছু ফদর থপদরদছন! থনদট আভায 

নাভ, ছবফ, থপ্রাপাইর - ফই বযদষর। এভনবে াভদাষাদয আবভ বনজ নাদভ বরবখ।  

 

আবন ফদরদছন, ‘এেটা নতুন আধুবনে ইরাবভে াংগঠন োদষভ েবযদষ থদবখদষ থদন 

আনায োবযভা।’ বাই, অদনে নফী বছদরন, মাযা এভনবে এেজনদে ঈভান আনাদত 

াদযনবন। অথচ, আবন এেটা দুবনষাফী পরতাদে ভানদন্ড ধদয ফদ আদছন!  

 

‘জাভাষদতয বদদে না থচদষ আনায জ্ঞান গবযভাদে োদজ রাগান।’ - এ েথায উত্তয 

দরা: আভায থোন এে থাদি বরদখবছরাভ, আভায ফাফা-ভা’য বযফায, আভাদদয 

াভাক্তজে ইরাভ  ইরাভী আদন্দারদনয প্রচবরত ধাযায থভবরে অফদান দরা 

আজদেয এই আবভ। তাই ফদর, আবভ বে এগুদরায ভদধে েনপাইন্ড থােদফা? অদনে ফ 

বেছু ষায জনে, ফ বেছু েযায জনে, আরটটদভটবর পর ষা তথা উরাইো ুভুর 

ভুপবরুদনয ভদধে থাোয জনে এই পেটযগুদরা আভাদে গদ তুদরদছ। ভাদজয দজন 

বাদফ বযবচত গৎফা াঁধা ফযেন্দাজ ষায জনে নষ!!  

 

আবন াবতে থেভন দন, ফা দদছন জাবননা। তদফ, াযভেন েদয ‘বদ্ধাথ ি’ মবদ 

দ থাদেন, তাদর ফুঝদফন, থগাবফন্দ ষাটা জ, বদ্ধাথ ি ষাটা েটঠন। আভায 

ফান্ধফী-থফগভ জাদনন, বদ্ধাথ িই আভায আদ ি মবদ থগাবফন্দদে আবভ শ্রদ্ধা েবয। 

ইরাদভয েথাষ আফায াবতে দত উভা, তা আফায বফধভী থফদ্ধ াবদতেয উদাযণ 

!? আনায না দর অদনে ইরাভন্থীয এটট খাযা রাগদফ, জাবন।  

 

োযন, আনায না দর অদনে ইরাভন্থীয ইরাভ চচিা দরা ভূরতঃ এে ধযদনয 

ধভ ি-চচিা। এফ ইরাভন্থীদদয মাযা ইরাভী আদন্দারদনয থবতদয, তা াঁযা ফবেছুদে 

এেধযদনয ধভীষ দৃটিদত থদদখ। মায পদর, দাবষত্নীরদদয বফরুদদ্ধ মাষ এভন থোন েথা 

ফরদত তা াঁযা চযভ েুোদফাধ েদযন। এফ ‘থভাখদরছ’ বাইদদয চাটুোবযতায োযদন 

দাবষত্নীরযা াংদাধদনয ুদমাগ দত ফবিত দেন। েেবরন াংক্রান্ত ক্রদিদবয 

োবনীই এখন ফাাংরাদদদয ইরাভী াংগঠদনয অনাোাংবখত ফাস্তফতা!!! 

এফায এেটু ববন্ন বফলদষ ফবর, nobody has to be agreed with anybody else. Everybody 

has to get his or her own understanding. When everyone’s individual 

understanding is the same understanding of the unity of Allah, then it is treated as 

a Jamat i Islam. এষ্টটই সা ‘য়ািাতমু তবাবতল্লাত জাতময়া’র তরসয় তমতনং।  
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তাই, োদযা াদথ োদযা এেভত, বিভত ষাটা বনছে ফাবেে, েথায েথা ভাত্র। অন্ততঃ 

ইরাদভয থক্ষদত্র আভযা োদযা াদথ থেউ এেভত ষায দযোয নাই। ফেক্তিগত 

ঐেেভত েখদনাই স্থাষী ষনা। তদফ প্রদতেদেয আন্ডাযেেক্তন্ডাং অপ ইরাভ এে (এেই 

ধাযা অদথ ি) দত দফ। নদচৎ, েেুয মাষায য ট্টদগার দফ, থমভনটা এখন দে।  

ইরাভন্থীযা ভদন েদযন, থদদয ভানুদলয ইরাভ থফাঝাষ গরদ আদছ; তদফ তা াঁযা 

ইরাভদে বযূণ িরূদ ফুদঝদছন। ো াঁ, ইরাভী আদন্দারদন ম্পিৃ প্রদতেদেই ইরাভ 

ফুদঝদছন, বনঃদন্দদ। বেনু্ত এাঁদদয অদনদেই ইরাভ োদষদভয দ্ধবত ম্পদেি স্ধি 

ধাযনা যাদখন না।  

 

ভদন যাখদত দফ, ইরাভ এে ক্তজবন আয ইরাভ োদষদভয দ্ধবত ববন্ন ক্তজবন, থমভন 

েদয ে ষা আয ে োদষভ েযা এে নষ। এয প্রথভটট থেউ জানদর, ফেক্তিগতবাদফ 

মথাম্ভফ ভানদর বিতীষটট ম্পদেি তা াঁয ধাযনাগত অস্ধিতা থােদত াদয। এই 

ধাযনাগত অস্ধিতা তথা েনদচুষের এভবফগুইটট দযূ েযায জনে ভননীরতাদে 

ূণ িভাত্রাষ চচিা েযদত দফ।  

গয গকান তস্বরিাতেক বযবস্থায় তিমি-গক তবপথগামীিা তাসব মসন করা য়। 

আক্বম্পন্নরা এমনতক লত্রুর মাসািনা সি তলক্ষা গ্রন কসর। 

 

পব -১৩:আেতল ক েন্ধ  প্রসয়াজনীয়িাবাসের রাজনীতি 

 

াবভদুয যভান বরদখদছন : যাষ্ট্র বযচারনাষ ভূরনীবতদত অনেতভ বযফতিন েযা দষবছর 

(বিতীষ বাগ, ৮ {১-১ে}, অনুদেদদ) ‘ফ িক্তিভান আল্লায উয ূণ ি আস্থা  বফশ্বা 

ইদফ মাফতীষ োম িোফরীয বববত্ত’। এই অনুদেদটট মূ্পণ ি ধভীষ বফশ্বাবববত্তে  ফ 

ধযদনয বফতদেিয ঊদধ্ব ি থযদখ প্রশ্ন েযদত ষ, থই বফশ্বাদয দি ধভ িবববত্তে যাজনীবত 

ম্পিৃ বে না। ভূর াংবফধাদনয ৭(১) অনুদেদদয দি ‘প্রজাতদেয ের ক্ষভতায ভাবরে 

জনগণ’ াাংঘবল িে বে না, থই াংষ থদখা বদদত াদয। এই াংষ বনদষ আদরাচনাষ 

উদল্লখ েযা থমদত াদয, ভাবেিন মুিযাদষ্ট্রয থপ্রবদডন্ট থ েদযন, ‘ইন গড উই ট্রাে।’ 

াংদীষ গণতদেয াদীঠ থগ্রট বব্রদটদন নতুন যাজা ফা যাবনদে বগজিাষ আচিবফদয 

আীফ িাদ বনদত ষ। জাভ িাবনদত এেটট যাজননবতে দদরয নাদভ যদষদছ ধভীষ বযচষ। 

নাভটট দরা ক্তক্রক্তিষান থডদভাদক্রটটে াটটি। এতদদে থফ থদদ ধভ িবনযদক্ষতা 

বনদষ থেউ আদরাচনা েদয না, ধভ ি-ম্পেীষ থোদনা বফধান াংবফধাদন থোদনা অনুদেদদ 

অন্তবুিি েযা ষবন।  

 

আভাদদয থদদয যাজনীবতয ইবতাদ থদখা মাষ, অতীদত ধভীষ আদফগদে প্রাধানে বদদষ 

অথফা বফববন্ন প্রক্তক্রষাষ ধভ িদে যাজননবতে আবধতে প্রবতষ্ঠাষ ফেফায েযায থচিা 

দষদছ। প্রথভ উদাযণটট াই আভযা াবেস্তান প্রবতষ্ঠায আবদদফ ি। াবেস্তাদনয প্রথভ 

http://sonarbangladesh.com/blog/HamidurRahman/
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াংবফধান যবচত দষবছর ১৯৫৬ াদর। থই াংবফধাদন ধভীষ যাজনীবত অথফা ধভ ি-

ম্পেীষ থোদনা অনুদেদ বছর না। তায আদগ ১৯৫০ াদর এেটট াংবফধাদনয খা 

ততবয েদযবছর বরষােত আরী খাদনয ভুবরভ রীগ যোয। থই খায বফবব, থফবে 

বপ্রক্তন্ফার তথা ভূরনীবতদত ফরা দষবছর, ‘াবেস্তান দফ ইরাবভ প্রজাতে।’ এই 

প্রস্তাফনাষ াবেস্তানদে ইরাবভ যাষ্ট্র থঘালণায বফরুদদ্ধ তৎোরীন ূফ ি াবেস্তাদন 

আদন্দারন তীব্র আোয ধাযণ েযদর থই প্রস্তাফ প্রতোায েযা ষ। বতন ফছয য ১৯৫৪ 

াদরয বনফ িাচদনয আদগ অাম্প্রদাবষে যাজনীবতদত বফশ্বাী যাজননবতে দরগুদরাদে 

বনদষ গটঠত মুিেদন্টয থভবনদপদোদত ২১ দপায এেটট দপা বছর, ‘থোযআন  ুন্নায 

বফধাদনয ফযদখরা থোন আইন প্রণষন েযা ইদফ না।’ আফায ধভীষ বযচষধাযী 

যাজননবতে দর থনজাদভ ইরাভ মুিেদন্টয বযে বছর।  

ফিফনু্ধদে তোয য যাজনীবতদত জনগদণয ধভীষ থচতনা  বফশ্বাদে াবতষায েদয 

াম্প্রদাবষে ভদনাবাফান্ন ভদরয, ধভীষ আদফগ ুাঁক্তজ েদয মা াঁযা াবেস্তাবন আভদর 

যাজনীবত েদযদছন, তা াঁদদয ক্ষভতা স্ফপ্রবতটষ্ঠত ষ। অাম্প্রদাবষেতাষ বফশ্বাী জনগণ 

এফাং তাদদয ুদযাধা আষাভী রীগ থোণঠাা দষ দ। ভুক্তিমুদদ্ধয য থমফ দদরয 

যাজননবতে ফোনায  াইনদফাডি বনদষ যাজনীবত েযা বনবলদ্ধ দষবছর, াবেস্তান আভদর 

ত্তদযয বনফ িাচদন মাদদয জনগণ প্রতোখোন েদযবছর, তাদদয ক্ষভতাষ আায ুদমাগ ৃটি 

দরা। তাযা ক্ষভতা াদত থদষই ফাাংরাদদদে ‘ইরাবভ প্রজাতে’ থঘালণা েদযবছর। বেনু্ত 

দুই বদন না থমদতই এই থঘালণা ফাবতর দষ থগর। োযণ, তাযা ফুঝদত থদযবছর, ১৫ 

আগে তাযা থম উদেদে মা-ই েরুে না থেন, জনভন থথদে অাম্প্রদাবষেতা  

ধভ িবনযদক্ষতায ধাযণা বফরুন্ভ ষবন।  

 

ক্তজষাউয যভান ক্ষভতাষ এদ ববন্ন থের অফরম্বন েযদরন। াংবফধান থথদে 

‘ধভ িবনযদক্ষতা’ াংজ্ঞাটট ফাদ বদদরন ‘বফবভল্লা’ ফদর, অথ িাৎ আল্লায থদাাই বদদষ 

যাষ্ট্রদে এেটট ূক্ষ্ম ইরাবভ রূ থদষায প্রথভ দদক্ষটট বনদরন। এযয এযাদ 

যাষ্ট্রধভ ি ইরাভ েদযবছদরন এেই থের অফরম্বদন। বেনু্ত তথােবথত ‘ইরাবভ’ থদদয 

যাষ্ট্রীষ নীবতয অনুযদণ ‘ইরাবভ প্রজাতে’ নাভটট থদনবন। প্রশ্ন েযা থমদত াদয, তা াঁযা 

ফাাত্তদযয াংবফধান বনদষ মদথোচাযী ন্থাষ এত োটাদছাঁা েযদরন, ধভীষ বযচষধাযী 

যাজননবতে দরগুদরাদে এত ষৃ্ঠদালেতা েযদরন, বেনু্ত ‘ইরাবভ প্রজাতে’ ফদর যাষ্ট্রদে 

ুদযাুবয ধভীষ থরফা যাদরন না থেন? এয উত্তয দে, তা াঁযা ফুঝদত থদযবছদরন, 

ধভীষ নাদভয ছদ্মাফযদণ যাজনীবত েযা থগদর এ থদদ ুদযাুবয থোদনা ধভীষ প্রথাষ যাষ্ট্র 

বযচারনা জনগণ থভদন থনদফ না। অথ িাৎ, ত থচিাষ ‘নফদ’ েযা থগদর যাদষ্ট্রয 

অাম্প্রদাবষে োঠাদভাটট ফজাষ যাখদত দফ। এয অনেথা এ থদদয জনগণ থভদন থনদফ 

না। 

এভ এন াান বরদখদছন : থাদিয াদথ ইবযবরদফন্ট তফু দু'এেটা বফলষ ফরদত চাই।  

আবন বে েি েদয "অাম্প্রদাবষেতা'য" াংজ্ঞাটা আভাদে এেটু বক্লষায েযদফন? 

আনাদদয ধাযায থরখে ফুক্তদ্ধজীবফ আফুর ভনুয আদভদ দত থমদষ থদখরাভ 

াম্প্রদাবষেতা োদে ফদর। আা েবয আবন তায থরখা "৫০ ফছদযয যাজনীবত" ফইটা 
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দদছন।তায ফই দর থদখা মাষ তৎোরীন বন্দ ুভাজ েতটা অবল্নু  

াম্প্রদাবষে বছর,এটা াজায ফছয ধদয চদর এদদছ বেনু্ত তাদদযদে থেউ অাম্প্রদাবষে 

ফরদত ুবনবন......আবভ ভুরভান ধভ ি  তায গ্রন্থ অনুযন েযদরই ফা েযদত চাইদরই বে 

াম্প্রদাবষে দষ মাফ????  

 

যাষ্ট্র ধভ ি ইরাভ,াংবফধাদন বফবভল্লা ভাদন ইরাবভে যাষ্ট্র নষ,এই বনদষ আভায থছাট 

এেটট থরখা থমখাদন আবভ থযপাদযন্ফ  ফদরবছ থম ক্তজষা এফাং এযাদ থেউই ইরাদভয 

জনে বেছু েদযবন ফযাং তাদদয ক্ষভতাদে থরক্তজটটভাইজ েযায জনে ইরাভদে ফেফায 

েদযদছ ভাত্র! থমটা াবেস্তান ষায য থভাটাভুটট ফাই েদযদছ,এভনবে 

আষাবভরীগ!!  

 

ধভ িবনযদক্ষতা আভাদদয থদদ এেটট তাভাা ছাা বেছুই নষ োযন  ধভ িবনযদক্ষতায 

আববধাবনে অথ ি আভাদদয থদদ অচর।আভাদদয থদদয াংজ্ঞা অনুাদয 

ধভ িবনযদক্ষতা ভাদন দে "ধ্ম  যার যার রাষ্ট্র বার"। আদর এটা থেুরাবযজদভয 

ভুর অথ ি নষ।আভায ভদত এদে থেুরাবযজভ না ফদর "ভুক্তজবফজভ" অথফা 

"আষাভীজভ" ফরাই অবধে মুক্তিমুি, তাদর এই নতুন ইজভ বনদষ থেউ 

আষাভীবরদগয বফরুদদ্ধ ধভ িীনতায অববদমাগ আনদত াযদফনা।  

আনায নাভদতা "যভান" ভাদন ভুরভান,আল্লায অক্তস্তদত্ন বফশ্বা েদযন ফদর ভদন 

ষ,ফরুনদতা উদযাি াংজ্ঞায ধভ িবনযদক্ষতায াদথ ইরাদভয াথ িেে থোথাষ??  

উদযাি াংজ্ঞাষ আভাদদয থদ মুগ মুগ ধদয ধভ িবনযদক্ষ ফদরদছন প্রদপয এভাজ 

উক্তেন আদভদ। তে েথা দরা,ঐটাই মবদ ধভ িবনযদক্ষতা ষ তাদর আবভ এেজন 

ভুরভান বদদফ ধভ ি-েভ ি ারন েদযই থঘালনা েযদত াবয "ধ্ম  যার যার রাষ্ট্র বার"। 

এইটা আভায ঈভাদনযই াষে তায জনে আভাদে ধভ িবনযদক্ষ ষা রাদগনা। 

ধভ িবনযদক্ষতা বনদষ আভায থরখা থদদ থদদ ধভীষ যাজনীবতঃদভরফাদী থেুরাযদদয 

অন্তয জ্বারা না দর,দ থদখদত াদযন।  

প্রফাী ভজভুদায বরদখদছন : মাযা ধভ ি ভাদননা,তাদদয াদথ বফতেি থনই। মাযা ধদভ িয াদথ 

অনেবেছু বভবরদষ জগাবখচুব েদয তাদদয াদথই ভদতয অদনে াথ িেে।  

 

োদরভা দইদতা ভুরভান দত দষ। আয থ োদরভায অথ িই দরা  

'রা ইরা ইল্লাল্লা' - আল্লা ছাা থোন ইরাদে ভাবননা । এটট এেটট ফ চোদরঞ্জ। 

এখাদন ইরা ব্দটটয ফেে অথ ি। এ চোদরঞ্জ থভাোদফরা েযদত বগদষই নফীদে ভক্কা 

ছাদত দষদছ। ৬০% াাফা ীদ দষদছ। বদফ আফুতাবরদফ াদ বতন ফছয গাদছয 

াতারাতা থখদষ ফাচদত দষদছ। এটটদে মাযা বেভাত ভদন েদয বোংফা ইরাদভয ভত 

েদয না চদর বনদজয ভত েয ইরাভ ভানদত চাষ, তাদদয োদছ থোযাদনয এ দাফী ফা 

নফীয জীফনী দত বক্ষায থোন দাভদনই।  

 

োদরভাষ গৃীত চোদরঞ্জ থভাোদফরা েযায জনেই থোযানদে ম্পন ি েদয থদষা দষদছ।  

ফ ভোয ভাধেন থোযআন দর, এয ফাীদয মাফায ুদমাগ থনই। এয ফাীদয থোন 
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বেছু ভানাই ভাদন থোযাদন থদষা থ বফলষটটয প্রবত অবফশ্বা স্থান েযা। বযবস্থবতয 

োযদন থোযাদনয থোন বেছু ভানদত না াযদর থটট আাতত দৃটিদত ভানায থক্ষদত্র 

ববথর দত াদয, বেনু্ত ক্ষ দষ এটটয বফদক্ষ ভতাভত থদষা ভাদনই বচন্তা থচতনা আয 

বফশ্বাদ দারুন গন্ডদগার। অনেদোন ভতফাদ ফা ইজদভয থশ্রষ্ঠদত্নয উক্তস্তবতদত এভনটট 

ষ। 

াবভদুয যভান বরদখদছন : ''াম্প্রদাবষেতা" দে এে ধযদনয ভদনাবাফ। থোন ফেক্তিয 

ভদনাবাফদে তখনই াম্প্রদাবষে ফদর আখো থদষা ষ মখন থ এে বফদল ধভীষ 

ম্প্রদাষবুক্তিয বববত্তদত অনে এে ধভীষ ম্প্রদাষ এফাং তায অন্তবুিি ফেক্তিদদয 

বফরুদ্ধচাযণ এফাং ক্ষবতাধন েযদত প্রসু্তত থাদে। এ থক্ষদত্র থোন ফেক্তিবফদদলয 

ক্ষবতাধন েযায ভানবে প্রসু্তবত থই ফেক্তিয াদথ াক্ষাৎ বযচষ অথফা বফরুদ্ধতা 

থথদে ৃি নষ। ফেক্তিবফদল এ থক্ষদত্র থগণ, ভুখে দরা ম্পদাষ।ধভ িবনষ্ঠায াদথ ম্পেি 

আদছ ধভীষ তে এফাং আচায বফচাদযয। াম্প্রদাবষেতায থমাগ আদছ ম্পদাদষয াদথ। 

অথ িাৎ ধভ িবনষ্ঠায থক্ষদত্র ফেক্তিয বনদজয আচযণ এফাং ধভ িবফশ্বাদয গুরুত্ন থফব। 

াম্প্রদাবষেতায থক্ষদত্র বনদজয ধভীষ ম্প্রদাদষয প্রবত বফদল এে জাতীষ আনুগদতেয 

গুরুত্ন থফব। এ ছাা তেোয ধভ িবনষ্ঠা যোরভুখী। যোদরই তায তেোয ুযোদযয 

আা। াম্প্রদাবষেতায ভুনাপা ইদরাদে। ধভ িবনষ্ঠায জনে অদনেয বফরুদ্ধাচযদণয 

প্রদষাজন থনই। আয "অাম্প্রদাবষেতা" এ ধাযায মূ্পণ ি বফযীদ।  

 

২:২৫৬ ‛ িীদনয ফোাদয থোন জফযদক্তস্ত ফা ফাধেফাধেতা থনই। বনঃদন্দদ তেথ 

বুরথ থথদে স্ধিতই আরাদা।‛There is no compulsion or coercion in religion. 

Verily, the Right Path has become distinct from the wrong path.  

 

উদযয আষাত থথদে এটা স্ধি থম োদযা উদয ধভ িদে চাবদষ বদদত আল্লা  বনদলধ 

েদযদছন এফাং োউদে থজায েদয ধভ িান্তবযত  েযা মাদফ না। এয ভাধেদভ মায মায ধভ ি 

ারদনয স্ফাধীনতা বনক্তিত েদযদছন। াদথ াদথ তে  বভথোয স্ধি াথ িদেেয েথা 

উদল্লখ েদয আভাদদয বচন্তায স্ফাধীনতা  বদদমদছন , মাদত আভযা বনদজয ফুক্তদ্ধ-বফদফচনা 

ভদতা তে অথফা বভথোদে থফদছ বনদত াবয। এয থচদষ ফ অাম্প্রদাবষেতা ফা 

থেুেরাবযজভ আয বে দত াদয।  

 

বচন্তায স্ফাধীনতায াদথ , আদরাচনায স্ফাধীনতা ৎদপ্রাত বাদফ জবত। নুতন তথে  বচন্তায 

নুতন নুতন বদগবনদদিনা াষায জনে আদরাচনায বফেল্প থনই। বেনু্ত দুঃদখয বফলষ দরা 

, আভাদদয জানা জ্ঞান  তদথেয ফাইদয নুতন থোন তথে াভদন আদর , আভযা থই 

তথে বনদষ আদরাচনা না েদয , প্রাষই ফোক্তি আক্রভদন জবদষ ব। মা আভাদদয নুতন 

বেছু জানা ফা থফাঝায দথ ফদচদষ ফ অন্তযাষ। 

প্রফাী ভজভুদায বরদখদছন : (১) ,বনষাক্তজ'য ভদত জাভাষাদতয অদনে দেই তখন 

payroll(বাতা প্রান্ভ) মা বেনা তাদদযদে স্ফাধীনবাদফ ভত প্রোদয থক্ষদত্র প্রবতফন্ধেতা ৃটি 

েদযদছ,বতবন এোই তখন বিভত েদয আষাজ তুদরন।(3)  
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(২) ফাাংরাদদদয থক্ষদত্র এেই ধযদনয বেছু ঘটনা উদল্লখ েযদত ষ।১৯৯৬াদরয আদগ 

জাভাষাত থেুরায আষাভীবরদগয াদথ মুগৎত আদন্দারন েদয অথচ 

আষাভীবরদগয াদথ স্ফাধীনতায আদগ দয  ফতিভাদন াদ থনউদর ম্পেি। থমই 

বফএনব'য বফরুদদ্ধ আদন্দারন থই বফএনবয াদথই ২০০০াদরয ভদধে থজাট গটঠত 

ষ,যোয গটঠত ষ।ভাঝখান বদদষ াঈদী াদফ দ থগদরন ভাদরাচনায থেন্দ্র 

বফন্দদুত, নাযী থনতৃদত্নয বফরুদদ্ধ থজদগ উঠা ফবরি েেস্ফয এখন আয আদগয ভত জ্বরদ 

উদঠনা।  

৩) ফদচদষ ফ থম ঘটনাটা ঘদট ূফ ি াবেস্তাদন তা দরা, এেটা ম িাদষ ভাঠ াতছাা 

দষ মাষ জাভাষাত থথদে।ফাভবন্থ  জাতীষতাফাদীযা আদন্দারদনয ুপর নোষ।ঐ 

আদন্দারদনয ধাযাফাবেতাই ুফ ি াবেস্তানদে ৭১ এ থৌঁদছ থদষ।(13)  

 

ধনেফাদ আনাদে এ বফদেলনধভী বরখাটট ধাযাফাীেবাদফ থদষায জনে। উদযাদেবখত 

বফলষগুদরা দত জাভাষাত এয দদক্ষ বফদেলন েযায দাফী যাদখ। এটট ফাস্তফাতা। ভানুল 

বূর েযদফ। তায পরাপর দত বক্ষা বনদষ আগাদফ। জাভাষাদতয ভুর ভো দরা 

অদনেগুদরা দজটটব ইুেদে প্রচাযণায ভাধেদভ জনগদনয োদছ বনদষ থমদত াদযবন। 

১৯৭১ াদর ইরাভী দর বদদফ জাভাষাদতয বরটটেোর থষ্ট্রদটক্তজয বদে থথদে টঠে 

থােদর তা ফোখো েযদত াদযবন।  

 

আজ জাভাষাতই ূধূ াপ্রদাষীে  যাজাোয। অথচ ইরাদভয নাদভই এ থদটট বাযতফল ি 

দত বফবি দষদছ। তখন আষাভীরীগ ক্ষভতায জনে েযদর থটাদত এখন আয 

াম্প্রদাষীেতায গন্ধ থনই। োযন, ক্ষভতায জনে থম থমবদদে ফটৃি ঐ বদদে ছাতা ধযদত 

বগদষ ইরাভ ব্দটট দর দত ফাদ বদদষদছ?  

 

আইষুেফখাদনয তল্পীফাে থখভুক্তজফ দর জাভাষাত থ প্রচাযণা েযদত াদযবন। ১৯৭১ 

াদর ভুবরভ রীগ ভুর মুদ্ধ বফদযাধী ক্তি দর আজ যাজননবেত ভষদাদন জাভাষাত 

টটদে থাোদতই ফ জাভাষাদত ঘাদ এদদছ। জাভাষাত আষাভীরীগদে তাযয  

বচনদত না াযা ফা বফশ্বা েযায োদযদন আজ থমন জাভাষাত বনদজয ঘদয তু্র থঢদে 

এদনদছ।  

 

ফাভদন্থদদয ফদচদষ ফ বফজষ দরা ধাযা থধাোদত ুটু। মুদেয ঘটনা বনদষ 

জাভাষাদতয ের অজিনদে বভটটদষ বদদত ইবতাদে বফেৃত েদয এয ফাদযাটা 

ফাক্তজদষদছ।  

 

তায য জাভাষাদতয থম জনভথ িন  েভীফাীবন আদছ, বফপ্লফ ঘটাদনা ফোযই না। ুধূ 

োদটক্তজ বযফতিন দযোয। যাস্তাদতা আভাদে থেউ থছদষ থদদফনা। আভাদেই যাস্তা দখর 

েযদত দফ। অদমাগে  অববক্ষত অয স্ফাথ িাদম্বলী ফাভদনতাযা ইরাদভয জনে থ থচদ 

থদদফনা। তায জনে দযোয এেটট বনবদি টাদগ িটদে াভদন থযদখ চুান্ত থচরা। ইরাভ 
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েযদত বগদষ থেউ মদ্ধাযাবধ ফা যাজাোয ফরেু, এদত বে আদ মাষ। বৃথফবর ফ নফী, 

েরায থোন না থোন অফাদদ বুবলত দষদছন স্ফাথ িাদম্বলীদদয িাযা। এটাই স্ফাবাবফে। 

ridwan kabir sabuj বরদখদছন : বেছু তথে াংদমাজন েযা দযোয।  

ভারানা োউায বনষাক্তজ থভষ নাযী থনতৃদত্নয বফদযাবধতা েদয ফা অনে থোন োযদন 

জাভাষাত ই ইরাবভ তোগ েদযন এফাং জরুবপোয আবর বুদট্টায থনতৃত্নাবধন াবেস্তান 

বর াটটিদত থমাগ থদন। ১৯৭২ থথদে ১৯৭৮ ম িন্ত বতবন ববব এয  অনেতভ প্রধান 

থনতা  বুদট্টা যোদযয ভবে বছদরন। ক্তজষাউর ে বুদট্টাদে উৎখাত েযায য বতবন 

বববয থনতৃদত্নয প্রবত অনুগত বছদরন। ক্তজষাউর দেয ভৃতেয য থফনক্তজয বুদট্টা 

ক্ষভতাষ এদর বতবন তাদে ইরাবভ আদ ি বযলদদয প্রধান বনমুি েদযন। অথ িাত বতবন 

থফনক্তজয বুদট্টায থনতুদত্ন োজ েদযদছন। থযপাদযন্ফএয জনে থদখুন 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maulana_Kausar_Niazi  

এভ এন াান বরদখদছন : এদেই ফদর বরটটে!েইদষয থতদর তে বাজা..  

জাভাষাত মখন জরুবপোয বুদট্টায "থাাইবরজভ"থে েুপয আখো বদদষ আদন্দারন 

েযদত ুরু েযর,বুদট্টা ভানুলদে থদখাদনায জনে জাভাদতযই াদফে থনতা  এেজনদে 

ভেী ফাবনদষ াধাযন ভানুলদে াভবষেবাদফ েনববন্ফ েদয থপরর। বুদট্টায ববব 

গঠদনয থপ্রক্ষাট অদনেটা ফাাংরাদদদয বফএনবয ভত,থখাদন ইরাবভে ধাযায প্রচুয 

থরাে থমভন ঢুদে াদথ াদথ থরপটটে ঢুদে।মায পদর বুদট্টা'য দরদে ফা যোযদে 

যাবয ফাভ ফা থাাবরি ফরা মাষনা,তায েনদন্বদে নতুনবাদফ থ ভানুদলয াভদন 

বনদষ আদ মায নাভ বদদষদছ "ইরাবভে থাাবরজভ"।  

 

ববব'য আদ িদে থ বেবাদফ াক্তজদষদছ থখষার েদযন; Islam is our faith, 

Democracy is our Polity, Socialism is our Economy, All Power to the People  

থোন বেছুই আয ফাদ থদষবন,থ বছর জানু বরটটবষান,পদর ইরাভদে,ইরাবভে 

েরাযদদযদে থ োদজ রাবগদষদছ,এে েথাষ ফোফায েদযদছ....ভারানা োউায 

বনষাক্তজ ষত তাদদযই এেজন।বুদট্টা থদলয বদদে ভারানা ভদুদীদে অপায 

েদযবছর তায যোদয বেনু্ত ভাারানা মানবন...  

 

মাই উে, আভাদদয আদরাচনা বেনু্ত ১৯৬৪এয ভষোরীন,আয আবন মা উদল্লখ 

েদযদছন তা দে ১৯৭২ যফতী...  

 

আয আনায থদষা থযপাদযদন্ফ ফরা দষদছ;  

Maulana Kausar Niazi was rewarded for his loyalty to the Bhutto clan by being 

nominated to serve as the Chairman of the Islamic Ideology Council during Ms 

Benazir Bhutto's second government.  

 

নবভদনদটড ষা আয দাবষত্ন ারন এে নষ,উবন দাবষত্ন ারন েদযবছদরন বেনা তা 

বযষ্কায নষ,আয দর বে,উবন তখন ববব'য ফ থনতা...... 

http://sonarbangladesh.com/blog/sabuj1981/
http://en.wikipedia.org/wiki/Maulana_Kausar_Niazi
http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/


185 
“ইতিহাসের আস াসে জামায়াি ইে ামী”   M N Hasan  E-mail:mnhasan.blog@gmail.com 

অনেযেভ বরদখদছন : আজদেয দফ ি "ুতবধ্াবােী রাজনীতির" এেটট ইবতা 

বরখদরন। যাজনীবতদত ুবফধাফাদীতা থােদফ এদত অফাে ষায বেছু থনই, বেনু্ত দুঃখ র, 

এই টাইদয যাজনীবতয আদগ "ইাম" ফেফাদযয পদর মখন থরােজন ইরাভী 

যাজনীবত ভাদনই এই টাইদয যাজনীবত থবদফ ফদ থাদে তখন বচন্তা েবয এই অফস্থায 

জনে োদে/োদদযদে দাষী েযদফা?  

 

থম ভস্ত থরাে/াংগঠন ইরাভী আদন্দারন েদয ফা েযায থচিা েদয তাযা মখন এফ 

তডগবাজী াংেৃবতয চচিা েদয, এেফায বে আত্ধ-ভাদরাচনা েদয না? না বে থম 

দ্ধবতদত আত্ধ-ভাদরাচনা েযদত ষ ফদর অনেদদয ফভষ দীক্ষা বদদষ আদ, থ 

দ্ধবতদত তাদদয বনদজযই থোন আস্থা ফা বফশ্বা ফা অন্তত েবভটদভন্ট থনই? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পব -১৪:১৯৭১ াস জাময়াসির তবিতকি ভুতমকার কারন অনুন্ধান 

ভাপুজ বরদখদছন  :আনায েযা প্রদশ্নয উত্তয এবাদফ থদষা থমদত াদয :ধরুন এেটা 

ঘদয ২০ জন থরাে আদছ। নাভাদময ষাি দষ মাষাষ এেজন ফাইদে নাভাম ায 

জনে আদফদন েযর। বেনু্ত থদখা থগর ভাত্র ২ জন নাভাদম দাাদরা। এখন ফাবে 

থরােগুদরা নাভাম না দত আায বফলষটা বনিষ নাভাদময ফোথ িতা না। থম ভানুলগুদরা 

http://sonarbangladesh.com/blog/onnorokom/
http://sonarbangladesh.com/blog/nayanmahfuz/
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নাভাদম থগরনা তাদদয ফোথ িতা এফাং থম তাদদযদে নাভাদম থডদেবছর তায ডাোয থেদর 

ফোথ িতা।  

 

জাভাদতয ভাদঝই অদনদে েোডাযবববত্তে যাজনীবতয ভারচনা েদয থাদে। তাযা ফদর 

জাভাতদে ফায জনে উনু্পি েদয থদষা থাে। তাদদয থবদফ থদখা উবচত থম ইরাভী 

অনুান থভদন থনফায ভত ভানুলই মবদ না থাদে ফা ততযী েযা না ষ তাদর ইরাদভয 

আইন প্রবতটষ্ঠত দফ োদদয উয বববত্ত েদয? 

এভ এন াান বরদখদছন  :আনায উদাযনটা ছন্দ ইদছ।  েোডায বববত্তে াংগঠদনয 

উোবযতা আদছ এটা তে বেনু্ত মুদগয প্রদষাজদন এয অোবযতাই থফব থচাদখ দছ 

বফধাষ এই বদেদভয াংোয আা েযদছ অদনদেই। 

প্রফাী ভজভুদায বরদখদছন :ইরাভ েখদনা যাজষ ফযন  েদযনা। জাভাষাত 

দ্ধবতগতবাদফ বূর েযায োযদনই জাভাষাদতয যাজষ দষদছ। জাভাষাত থমভন মুদগয 

াদথ তার বভবরদষ বনদজদদয ভাদঝ এেদর থমাগে থরাে ততযী েযদত াদযবন। াদথ াদথ 

অনেদদয তুরনাষ বনদজদদযদে জনগদনয াভদন টঠে বাদফ থ েদয ইরাবভ যাষ্ট্র 

গঠদন জনভত ততবয েযদত াদযবন।  

 

এেেথাষ  -থেউ মবদ আভাদে বাদরা না ফাদ , ফুঝদত দফ তায জনে আবভই দাষী। বেনু্ত 

জাভাষাত এ ফেথ িতাদে জনগদনয উযই ফায ফায বদদষদছ। বনদজদদয ভাদঝ মুগান্তোবয 

বযফতিন আনায থোন ববযষা উদদোগ রক্ষো েযা মাষবন 

এভ এন াান বরদখদছন  :আবভ আদগয থোন থাদি ফদরবছরাভ , ফাবর িন থদষাদরয )দুই 

জাভ িাদনয ভধেফতী  (তদনয াদথ াদথ ,যাবষাষ থরবনদনয ভুবত ি থবদি মখন ভানুল থপদর 

বদর,তখন এয আন্ডাযরাইন এেটা েনকু্লান দে েবভউবনজদভয তন ঘদটদছ বফশ্ব 

াম্রাদজে এেটট বফপ্লফী আইবডরক্তজ বদদফ।বেনু্ত ফাাংরাদদ /াবেস্তান/বভদয ইরাবভ 

ভুবদভদন্টয বরটটোর/বনফ িাচনী যাজষদে  েখনই ইরাদভয যাজষ বদদফ বফদফচনা 

েযায ুদমাগ থনই।  

তাদর এই প্রশ্নটট থেন?োযন আভযা মাযা ভুবদভদন্টয থরাে তাদদয ভাদঝ এেটা 

াইদাবথব ততবয েযা দষদছ,থমটাদে আভযা ঈভাদনয ভত বফশ্বা েবয, থম ৭১াদর 

ইরাভ যক্ষায জনে ইরাভ বন্থ দরগুদরা বফদল েদয জাভাষাত স্ফাধীনতায বফদক্ষ 

অফস্থান বনদষবছর!!  

 

ভনুয বরদখদছন  :ুন্দয বরদখদছন।  

আনায প্রশ্ন, "১৯৭০াদর বনফ িাচদন জাভাষাদতয যাজষদে বে ইরাদভয যাজষlt 

ফরদত াবয আভযা?"-এয উত্তদয আবভ ফরদত চাই  -না এটা ইরাদভয যাজষ  বছর না, এ 

যাজষ াবেস্তানী ােদগাটষ্ঠয  -মাযা ইরাদভয নাদভ বনদজদদয  আদখয গুছাদনায 

তাদর বছর, মাযা বনদজদদযদে ভুরভান দাবফ েযা দে ফাাংরা বালাবালী 
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ভুরভানদদযদে থদী -বাই বাফদত াদযবন তাদদয যাজষ। াবেস্তানী  ােদগাটষ্ঠয এই 

যাজষ তথা আভাদদয ফাাংরাদদদয ভুক্তি আদন্দারদনয ভদধে যদষদছ ভগ্র বফদশ্বয জনে  -

জাবত, স্ফদদ, স্ফাধীনতা, ভাতৃবালা, ইরাবভ যাষ্ট্র এই বফলষগুবর বনদষ "ত া্ম  নোষ 

প্রবতষ্ঠায  "এে উত্তভ বক্ষা -  মবদ এখন ম িন্ত আভাদদয েুবক্ষা, দুনীবত আয 

অননবতে থরাব আভাদদযদে এই বক্ষায ুপর থবাগ েযদত থদষবন। 

এভ এন াান বরদখদছন  :১৯৭০ াদরয বনফ িাচনদে এত দজ বডপাইন  তাযাই েযদফ 

মাযা ইবতা বনদষ াুনা েভই েদযদছ অথফা োদযা েথাষ বফশ্বা স্থান েদযদছ 

অন্ধবাদফ।তৎোরীন ববক্ষত ভাদজয োদছ তা খুফই Acute বছর এই বনফ িাচদনয 

পরাপদরয উয বনবিয েযদছ াবেস্তাদনয ঐেে।আবভ অনে োদযায থযপাদযদন্ফ না 

বগদষ থগারাভ আমভ াদদফয দৃটিববিই ফায জনে তুদর ধযবছ; বতবন বনফ িাচদন আদগ 

বনফ িাচণী অববমাদনয অববজ্ঞতা ফণ িনা েযদত থমদষ বরদখদছন (নাদদয ফিদফেয য 

ভানুদলয ভন্তদফেদে summarized েদযদছ এবাদফ(;  

 

ভন্তদফেয ায েথা এেই,বালা  প্রোববি মাই উে। "আনায ফিফে  অতেন্ত মুক্তিূণ ি 

 রৃদষগ্রাী।দম উদেদে আভযা বাযত থথদে থৃে রাভ,থ উদেে াবর েযদত 

দর জাভাষাতদেই থবাট থদষা উবচত।আনাদদয প্রাথী ফ বদে থথদে অনোনে দরীষ 

প্রাথীয থচদষ থফব উমুি।বেনু্ত আনাদদয দরীষ প্রধান ক্তিভ 

াবেস্তাবন।আনাদদযদে থবাট বদদর াবেস্তাদনয থেন্দ্রীষ যোয ক্তিদভই থথদে 

মাদফ।এফায আভাদদয বনফ িাচণী টাদগ িট ষা উবচত থেদন্দ্র ূফ ি -াবেস্তাবন থনতৃত্ন 

প্রবতষ্ঠা।ক্তিভ াবেস্তাবনদদয াদত থদদয েতৃ িত্ন থাোষ ফ িবদে বদদষ আভযা থছদন 

দ আবছ।জাতীষ াংদদ ূফ ি াবেস্তাদনয আন াংখো থফব ষাষ থেদন্দ্র ূফ ি 

াবেস্তাবন থনতৃত্ন োদষদভয ুদমাগ এদদছ।এফাযোয বনফ িাচদন আভাদদযদে এ ুদমাগটট 

বনদত বদন।আভযা এ বনফ িাচদন আভাদদয অবধোয আদাষ েদয থনই।ববফলেদত আনাদদয 

ভত থরােদদযদে বনফ িাচদন আভযা প্রাধনে থদদফা।বেনু্ত এ বনফ িাচদন আভাদদয ক্ষভা েরুন।  

তাদদয জফাদফ আবভ ফরতাভ, "আনাযা বে জাদনন থম, আষাভী রীগ ুধু ূফ ি 

াবেস্তাদনই আদছ?ক্তিভ াবেস্তাদন এদদয বেছুই থনই।তাযা ক্ষভতা থদর াবেস্তান 

থথদে ূফ ি াবেস্তানদে আরাদা েদয থপরদত াদয।মবদ তাই ষ তাদর  ববফলেদত 

আনাযা াবেস্থাদনয বনফ িাচদন থবাট থদফায ুদমাগই ষত াদফননা।দম উদেদে 

াবেস্তান োদষভ ষ,তা পর েযায জনে আয থোন বনফ িাচন দত াযদফ বেনা বফদফচনা 

েদয থদখুন। আভায এ েথায থোন জষাফ তাযা না বদদর তাদদয থচাযা থদদখ ফুঝা 

থমত থম,তাযা এভন আা েদযন না।  

 

থগারাভ আমভ াদফ আদযা ফরদছন,আবভ থখ ভুক্তজদফয নাভ বনদষ দুটট েথা 

ফরতাভ।এেটট েথা দরা, "থখ ভুক্তজফ আষাভীরীদগয বাবত দর তায দদরয থোন 

াখা ক্তিদভয ৪টট প্রদদদ থনই।দখাদন আয এেটট াবেস্তান আষাভীরীগ আদছ,মায 

বাবত নষাফমাদা নরুল্লা খান।ঐ দরটটয থোন াখা ূফ ি াবেস্তাদন থনই।এদত  

প্রভাবণত ষ থম, "থখ ভুক্তজফ াযা াবেস্তাদনয যাজনীবত েদযন না।বতবন াবেস্তানদে 
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এেযাষ্ট্র বদদফ বচন্তা ষত েযদছন না।তায াদত ক্ষভতা তুদর বদদর বতবন ক্তিভ 

াবেস্তান থথদে ূফ ি াবেস্তানদে বফবছন্ন েদয থপরদত াদযন।  (ষৃ্ঠা :৬৯-৭০ ,জীফদন মা 

থদখরাভ,৩ষ খন্ড(  

নায ফিদফে াবেস্তান ৃটিয উদেে )ইরাভ োদষভ ,থমটা জাভাষাত বফশ্বা েদয(,থখ 

ভুক্তজফ থদদে বফক্তেন্ন েদয থপরদফ ইতোবদ খুফই বযষ্কায বাদফ এদদছ।আয োদযায 

োদছ না উে,এেটট দদরয প্রধান বদদফ নায োদছ এটা াবনয ভত স্ফে বছর ফরা 

মাষ।  

 

স্ফাধীনতায জনে বনফ িাচন বছরনা এটাদতা তে েথা,বেনু্ত থে জানত বনফ িাবচত প্রবতবনবধয 

াদত ক্ষভতা থদষা দফনা?না থদষা দর পরাপর বে দফ?দফ িাবয,থখ ভুক্তজদফয ৬দপা 

বনদষই থতা DAC(গত দফ ি আদরাচনা েদযবছ  (থবদি  থগর োযন অনোনে যাজননবতে 

দরগুদরা ফুঝদত থদযবছর এই ৬দপা ভাদন যাবয এেটট স্ফাধীন থদ না দর ূন ি 

াষত্নাবত প্রদদ।  

াধাযণ জনগন তাদত ুদযাুবয েনববন্ফ বছর,মা আভযা পরাপর থদখদর ফুঝদত াবয।  

 

অনেযেভ বরদখদছন  :আভায উত্তয  ো াঁ এফাং না, দুদটাই!  

 

এেটু ফোখো েবয,  

১  (াভবগ্রে অদথ ি এটা ইরাদভয যাজষ না। তৎোরীন আদন্দারনোযীদদয যাজষ।   

২  (৭০ এয বনফ িাচদনয জাভাষাদতয ইদতায, াংবফধান ইতোবদ ম িাদরাচনা (আনায 

থাদেয ূত্র ধদয  (েযদর থদখা মাষ থম এটা ইরাদভযই যাজষ। োযণ  তখনোয 

থবাটাযযা তাদদয থবাটভূ ইরাদভয বফরুদদ্ধই বদদষবছর  !ইন দোট থন্ফ , এটা ইরাদভয 

যাজষ।  

৩  (ুধু ভাত্র জাভাষাদতয যাজষ , তায োযণ দে তাযা বথযীটটেোবর মা প্রচায েযবছর, 

থটা জনগণদে ফুঝাদত মূ্পণ িরুদ ফোথ ি দষবছর অথফা াাংগঠবনেবাদফ ইভবপ্লভোন্ট 

েযদত ফ ধযদণয গরদ েদযবছর )আনায প্রথভবদেোয  ববযজগুদরা দর থটায 

বেছু ইবিত াষা মাষ  (!মায পর তাযা থবাগ েদযদছ।  

এভ এন াান বরদখদছন  :ুভভভ ,আবন থতা থদবখ দুই থনোষই এোদথ  

উত্তয ো াঁ ষায থোন ুদমাগ থনই,ইরাদভ বফশ্বাী বদদফ এটা থেউই থভদন বনদফনা 

আয প্রশ্নটটয রক্ষে এটা প্রভাণ েযা নষ। ফযাং ফভষ বেছু দরই এই থগর থগর 

থগর ...ইরাভ থগর থয ..ইরাভ থগর..এই ভানবেতা থথদে থফবযদষ এদ  বনদজদদয বচন্তায 

তদনেতাষ আঘাত েযা। জাভাষাদতয যাজষ দষদছ As a political party 

বদদফ,আনায ম িাদরাচনায াদথ আদযা এেটু াংদমাগ েযদর বফলষটা বযষ্কায দফ।  

বনফ িাচন পরাপর ম িদফক্ষদন থদখা মাষ ইরাভ থফই বরটটোর াটটিগুদরা থটাটার থবাট 

থদষদছ থভাটাভুটট ১৫ %। Interestingly non revivalist party জবভষদত উদরভা ইরাভ  

http://sonarbangladesh.com/blog/onnorokom/
http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/


189 
“ইতিহাসের আস াসে জামায়াি ইে ামী”   M N Hasan  E-mail:mnhasan.blog@gmail.com 

জবভষদত উরাভা াবেস্তান revivalist জাভাষাদত ইরাভী থথদে বার েদযদছ !!অথচ 

জাভাষাদতয প্রাথীদদয বদদে থখষার েরুন; ফ িদভাট ১৫১ জন প্রাথী বছর জাতীষ বযলদদয 

জনে এফাং ৩৩১ জন বছর প্রাদদবে বযলদদয জনে।জাতীষ বযলদদয প্রাথীদদয ভদধে 

প্রাষ ৭০  %বছর াইবর  এডুদেদটড,ভাত্র ২১ জন )১৯.৮১(%বছর উদরভা ,অনে ফাই এদবছর 

আইন,থভবডদের এফাং অনোনে থা থথদে।  

 

স্তাদ খুযরুভ ভুযাদদয বনফ িাচন ম িাদরাচনাষ থমই ভুর বফলষটট াষা থগদছ তা বছর 

এযেভ;  

ক্তিভ াবেস্তাদন জাভাষাদতয বনফ িাচনী প্রচাযণায বথভ বছর "Islam and Pakistan in 

Danger" থমভনটা গত ২০০৮াদরয বনফ িাচদন বফএনব  ফদরদছ "থদ ফাচাঁ  ,ভানুল ফাচা াঁ "।   

 

অনেবদদে বুদট্টা  থখ ভুক্তজদফয বথভ বছর খুফই াধাযন। বুদট্টায থস্পাগান থমটা ভানুলদে 

এে প্রোয বগবরদষ থদষা দষদছ "রুটট ,ো  ঘয  "আয  ূফ িাবেস্তাদন থখ ভুক্তজদফয 

৬দপা!!  

তাযা তাদদয ফিফে থল েযদতন ভাত্র "১০-১৫বভবনদট" ।  

 

অনেবদদে জাভাষাত প্রাথীগন ইরাবভে বযাফবরদেয গুরুত্ন ফণ িনা েযদত েযদত ১ঘন্টায 

বনদচ ফিৃতাই থল েযদত াযতন না।(Rashid Moten; Revolution to Revolution:84/85)  

এই থম ভানুদলয আদফদন না ফুঝা,এখদনা এটা রক্ষে েযদর থদখা মাষ। েোডায বববত্তে দর 

ষায োযদন বেট দখদর,যাজথ গযভ েদয আদন্দারন জভাদত জাভাষাত খুফই 

বার,মায োযদন ফ ভষই অনোনে দদরয িাযা জাভাষাত ফেফরৃত দষ আদছ বেনু্ত 

থবাদটয যাজনীবতদত জাভাষাত আজ জনগদনয বালা ফুঝদত াদযবন।এটাই ভুর ফেথ িতা। 

অেট ুভ্র বরদখদছন  :উভাদদদ জাভাষাদতয আদন্দারদনয থক্ষদত্র থম ক্তজবনটা 

োজ েদযদছ তা র অাভঞ্জেতা। ফোযটা অদনেটা ফাটট বদদষ ুেুয থচায ভত ফা 

দ ফছয ফষব ফাচ্চায ভাথাষ চবল্ল ভদনয ফস্তা চাবদষ থদষায ভত। থম থদদয জনদগাটষ্ঠ  

তাদদয ধদভ িয থফবে ম্পদেিই জানদতানা তাদদয াভদন ঠাৎ ইরাবভ যাদষ্ট্রয ফা 

বখরাপদতয েনদন্ব বনদষ আাটা অদনেটা থ যেভই। অনেবদদে এভ ভারানা 

(ভদুদী  (ইরাভী যাদষ্ট্রয থস্পা গান তুদল্লন আয আদযে ভারানা )বালানী (উরদটা  দথ 

াটদরন এদত াফবরে থম পাদয যদ তাদত দন্দ নাই। আবন ফদরদছন জাভাষাত  

জনগদনয বাল ফুঝদত াদযবন, আবভ এয াদথ আয এেটা থমাগ েযদত চাই আয তা র 

জাভাষাত জনগদনয আন্ডাি িোক্তন্ডাং থরদবরটা ফুঝদত াদযবন।  

 

জাভাষাদতয ৭১ বফদযাবধতায োযন র জ্ঞাদনয াথ িেে, তাযা জানদতন ইরাদভ 

জাবতষতাফাদদয অাযতায েথা, তাযা জানদতন ইরাদভ থবগবরে যাদষ্ট্রয অাযতায 

েথা, তাযা জানদতন তথা েবথত থদ থপ্রদভয বভাদযখায েথা। তাই তাযা বফদযাবধতা 

েদযবছদরন। বেনু্ত অনেবদদে মাযা যনাাংগদন থদদে স্ফাধীন েযায জনে ঝাবদষ 
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দবছদরন তাদদয োদছ থদ থপ্রভ বছর ঈভাদনয অি আয থাদযন বছর এে ভাত্র 

ভাধান। মায োযদন এই বফদযাবধতা। 

আব্দলু্লা বরদখদছন  :আনায জাভাষাদতয উয বরখা আবভ থদবখ বেনু্ত া েদয 

ববন, োযন অাংদেয এনাবরব আবভ াবয বষ াষ ইবতাদয এনাবরবদয। টা 

আভায োদছ খুফ েটঠন ভদন ষ। তদফ এই এেটা দ বেছু েদভন্ট েযবছ। জাবননা টঠে 

দে বেনা। তফু  মবদ থোনা োদজ রাদগ আনায ফা াঠেদদয এই আাষ।  

 

আবভ এেটা ক্তজবনল ফুঝদত াযবছ না তা দরাঃ ঐ ভদষ জাভাষাদতয ুরায াদাটি বে 

এভন বছর থম তাযা ধাযণা েযর আইউফ থগদরই তাযা ক্ষভতা াদফ? আয তাছাা, 

জাভাষাত বে ুধুই ক্ষভতা চাক্তের নাবে বাফবছর ইরাভ চারু েযায জনে ক্ষভতা দযোয।  

‛যাজননবতে বস্থতফস্থা মত প্ররবম্বত ত ততই ইরাভী আদন্দারদনয থ ুগভ দত াযত‛ 

- এটা থফাধষ টঠে নষ োযন থদখা থগদছ মখবন ভুবরভ এেটু বনক্তিন্ত বাদফ ঘুভাদত 

থদযদছ তখবন তাদদয থদষ ফদদছ আযাভ, আদষ, আয গাবপরবতদত। তখবন ুরু 

েদযদছ, তাাউপ, বপরবপ, ইতোদী।  

১৯২৩ থত ভাবনষা থখদরপদতয তদনয য ভুবরভ বফশ্ব থে েদরাবনষাবরি, 

জাতীষতাফাদ, এফাং ভাজতে এইফ জাদবরষায এদেয য এে আক্রভদন ফেবতফেস্ত 

থােদত দষদছ। তাই তখন ুফ ি  ক্তিদভ নতুন েদয জাতীষতাফাদ ,  ভাজতদেয 

ম্ভাফে আবফবিাদফয আাংোষ এরু েদযবছর ফদরই আভায ভদন ষ। বেনু্ত দবূিাগে 

াবেস্তাদনয থম ভুরভানযা াংগ্রাভ েদয থম থদ গর থ থদদয থনক্তত্র বব্রন্দ এফাং আভী 

বছর থচতনায বদে বদদষ থেুরায। ঐ বযবস্থবততা জাভাষাত আয বে বূবভো বনদত াযত 

ফদর আবন ভদন েদযন তা উদল্লখ েযদর বার ত।  

জাবননা, তদফ াবেস্তাদনয ক্ষভতাষ থগদর বক্ষা ফেফস্থায আভুর বযফতিন েযত এফাং 

ইরাভ বুদর মাষা ভানুলদে ইরাভী জ্ঞান ফকৃ্তদ্ধয জনে প্রগ্রাভ চারু েযত। )ইখষান 

এফাং জাভাষাত ইরাবভ াবতে এফাং এেদর ইরাভ রাববাং টোদরন্ট ততযীদত থফ 

অফদান থযদখদছ ফদরই ভদন ষ  (তাদর ষত ভাজতে , জাতীষতাফাদদয জাদবরষায 

াত থথদে ফাচাদত াযত। এগুদরা ফই ম্ভাফনায েথা। ইরাবভে যাদজে অনে আদদ িয 

দদরয যাজনীবত েযায ফোদয বদ্ধান্ত বে, এ ফোদয আদরাচনা থমাগ েযদর বার ত। 

এফোদয আদযা এেটু থমাগ েযদত চাই, তা র, ভদন ষ প্রদতেেটা আদব িে দদরয 

জনেই অনে আদ িদে াফস্থান েযদত থদষা েটঠন। এ ধাযা, েভুেবনজভ, থাাবরজদভয 

থদ গুদরায বদদে থদখদর  রক্ষে েযা মাষ।  

এখাদন অনে জাষগাষ েযা আনায আদযে টট প্রদশ্নয জফাফ বদদত চাই। প্রশ্ন বছর 

‘জাভাষাত যীষায থোন বা িন চারু েযত’। মবদ  এটা তাযাই জাদন, আভায ভদতঃ 

ফাাংরাদদদ থমদতু ানাপী ভাজাদফয এেটট াখায থরাে থফব তাই তাযা চারু েযত 

ানাবপ ভাজাদফয থই াখায যীষা। তদফ আবভ এেটা ক্তজবনল ফুক্তঝনা, ভুবরভ আদরভ 

গন থেন ের ইভাভদদয )মাদদয নাদভ ভাজাফ প্রচবরত (ফেক্ষো াভদন বনদষ  থোন 

ইভাদভয থোন বদ্ধান্ত থোদনা বনবদিি ফোদয প্রদমাজে তায উয বদ্ধান্ত থনই না। ফতিভান 

আদরভ গন এখন অদনেটা বনজস্ফ ভাজাদফয োরবত েদয অথচ তাদদয উবচত বছর 
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োরবত না েদয ুযাদত বদ্ধান্ত থনষা অথফা বফচাযারদষয োজী থে বববত্তে ভাধাদন 

থোন ইভাদভয বদ্ধান্ত প্রদষাগ েযা মাষ তা বদ্ধান্ত বনত।  

জাভাষাত বে েদয আা েযর থম ইরাদভয থফবে নদরজ থথদে থম জাবত ফবিত (২০০ 

ফছদযয বব্রটট ালদনয পদর ভুবরভদদয ত আয ইরাবভে থফবে নদরজ বছরনা( থ 

জাবত ইরাদভয জনে থবাট থদদফ? এেথা ত তে থম জ্ঞান )ইরভ (থার ষতাদনয  

বডদস্দ থথদে ফাচায প্রধান উাষ। থখাদন ইরভ ীন এে জাবত ষতাদনয বষঙ্কয  চার 

থথদে বনদজদে ফক্ষা েযদফ বে েদয? আবভ জাবন বনফ িাচদরয ভষ অনোনে দর ফডিায 

এরাোয থরােজনদদয ফরত ‘জাভাষাত ক্ষভতাষ আদর স্াগবরাং ফন্ধ দফ, থতাভযা না 

থখদষ ভাযা মাদফ’। থদটয কু্ষধাদে উদক্ষা েযা আভাদদয অদনেযই ইভান দুফ ির েদয 

থদষ।  

আবভ এবাদফ ুরু েযদত চাই, তাদরা ইব্রাীভ )আ( , নু )আ( , রুত )আ (এয ভত  নফীগন 

াযা জীফন ইরাদভয দাষাত বদদষ থগদছন বেনু্ত থোন ইরাবভ যাষ্ট্র োদষভ েযদত 

াদযন বন তখন বে ইরাদভয যাজষ দষবছর ধযদত দফ? থভাো েথা ইরাভ াস্ফত মা 

ভানুল ৃটিয প্রথভ থথদে বছর, আদছ, এফাং বেষাভদতয আদগ  থােদফ। বেনু্ত অনোনে 

ইজভ এদেে ভষ এদদছ ঝদয ভত, আফায চদর থগদছ থোন বচন না থযদখ। তাই 

ইরাবভ ফেক্তি, দদরয যাজষ াভবষে বাদফ ইরাভ থগর ফদর ভদন দর  ইরাভ 

আফায বপযা আদ। এখাদন না দর অনে জাষগাষ। ষত আভযা াযরাভ না তা আভাদদয 

ফেথ িতা, ইরাদভয নষ। ফাদা আেফদযয থচিাদত ইরাভ মাষবন, ফযাং িীন -ই-ইরাী ই 

চদর থগদছ। 

এভ এন াান বরদখদছন : জাভাষাদতয ুরায াদাটি আদর ধাযণা েযা দষবছর 

আইষুফ বফদযাধী আদন্দারদন ভাঠ গযভ েযায অফস্থা থদদখ,থমটা জাভাষাত খুফ বার বাদফই 

আোভ বদদষবছর।মায পদর ভারানা ভদুদী আা েদযবছদরন জাভাষাত এফায বেছু 

এেটা েদয থপরদফ।  

থগারাভ আমভ াদফ ফরদছন দুবিাগে াবেস্তাদনয,থম ভুবরভ জাতীষতাফাদদয নাদভ 

াবেস্তান োদষভ দষবছর,াবেস্তান ৃটিয ১০ -১৫ ফছদযয ভাথাষ  েুর প্রবতষ্ঠাদনয 

ছাত্রদদয জানায ুদমাগই থােরনা বে আদ ি বনদষ াবেস্তান োদষভ দষবছর।াে 

থগাটষ্ঠ ঐ আদ িদে দদবরত েদযদছ ফায ফায। এটা জানা দত্ন জাভাষাত থদদ ইরাভ 

চারু েযায জনে ক্ষভতা দযোয ফদরই থবাদট বগদষবছর বেনু্ত পরাপর খুফ থডফাদিটটাং 

োযন আবনই খুফ বার বাদফ ফদর বদদষদছন জাভাষাত বে েদয আা েযর থম ইরাদভয 

থফবে নদরজ থথদে থম জাবত ফবিত )২০০ ফছদযয  বব্রটট ালদনয পদর ভুবরভদদয 

আয ইরাবভে থফবে নদরজ বছরনা  (থ  জাবত ইরাদভয জনে থবাট থদদফ?  

এই জনেই প্রশ্নটট েদযবছরাভ বরটটোর আদ ি বদদফ ইরাদভয যাজষ র বেনা 

নাবে জাভাষাদতয যাজষ র?? থম জাবতয োদছ ইরাভই থৌঁছরনা থখাদন তায 

যাজষ ষ বে েদয?? ফযাং মাযা চাশা ফাবদত েুযআন াদত বগদষদছ তাদদযই যাজষ 

দষদছ বেনু্ত এদত নাদদয ষাজ থাদভবন।  

জাভাষাত আয বে েযদত াযত তা আনায ঐ রাইন গুদরাদত চদর এদদছ। ২০০ 

ফছদযয ঈভানদায থগারাভদদযদে ভুরভাদন েনবাটি েযায প্রদজট বনদত াযত,ভুরত 
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থমই উদেদে জাভাষাত োদষভ দষবছর। )ববযদজয আদগয থরখাগুদরা দর জানায 

েথা(   

 

ইরাবভে যাদজে অনে আদদ িয দদরয যাজনীবত েযায ফোদয বদ্ধান্ত বে,এ বফলষটাদতা 

েদন্টদম্পাযাযী Burning Question, তদফ জাভাষাত থমদতু ািাদতেয গনতে থভদনই 

বনফ িাচদন অাং বনদষবছর এফাং এখদনা বনদে তাদদযদে অফেই অনোনে আদদ িয 

অনুাযী দরগুদরায প্রবত নীর দতই দফ অনেথাষ অক্তস্তদত্নয ম্মুক্ষীন তাদদয 

বনদজদদয ফোন ষাটাদে জাদষজ ফদর যাজনীবতয ভাঠ থছদ বদদত দফ,এটা ইরাবভে 

বেনা প্রশ্নটটই Invalid.  

এয াদথ জবত আদযেটট বফলষ "জাভাষাত যীষায থোন বা িন চারু েযত" খুফই 

বযবরদফন্ট,আবভ খাদন ানাপী ফা অনোনে ভাজাফ বভন েবযবন মবদ ভাজাফ ভো 

খুফই Acute।থমটা ইুে,াইদাবথটটোবর, যীষা মবদ জাভাষাত এেফায োদষভই েদয 

তাদর ভদন েদযন ৫ /১০ ফছয য বফদযাধী দর ক্ষভতাষ আর) ভদন েরুন 

আষাভীবরগ(,তাযা বে যীষা েবন্টবনউ েযদফ?মবদ না েদয তাদর বে ইরাভ আয 

োদষভ যইর? আভযা বে ফরফ আভযা আফায োেুরায দষ মাক্তে?আয এেটট বফলষ দত 

াদয,জাভাষাত ক্ষভতাই ছাদফ না for the sake of Shariah,for the sake of Islam,ঘটনা 

মবদ এটাই ঘদট তাদর এটাদে আয গনতে ফরদত াযবছনা,আয গনতে মবদ নাই ভাবন 

তাদর জাভাষাদতয আজ যাজনীবত েযায থোন তনবতে বববত্তই থাদেনা।Very 

Complicated Hypothesis.......  

 

যাজননবতে বস্থতফস্থা মত প্ররবম্বত ত ততই ইরাভী আদন্দারদনয থ ুগভ দত াযত‛  

ভাদন দে ভাদঠ ভষদাদন বভবছর বভটটাং না েযদত দর দাষা থফই োজ থফব ষ 

াংগঠদনয,এটা অবত ফাস্তফ েথা এফাং এয পদর িীদনয োজ ম্প্রাযণ ঘদট রতু এফাং 

াংগঠন ষ ভজফুত।  

ধনেফাদ আনাদে। অাংদেয এনারাইবদ বফদলজ্ঞ দর ইবতা -ধভ ি-যাজনীবতদত 

েভ জান না। 

আফূাভীা বরদখদছন  :ইরাভন্থী োদযা থোন রাইদষ যাজষ অথফা নফী  তা াঁয 

অনুাযীদদয থোন মুদদ্ধ যাজষ ভাদন ইরাদভয যাজষ নষ। মুদদ্ধ োদটজী  

উেযদণয োযদণ অদনে ভষই যাক্তজত দত ষ। বেনু্ত ঐ যাজষ ভাদন ইরাদভয 

যাজষ নষ।  

তদফ ইরাদভয ফন্ধন এদে এদে ববথর দত থাদে ভদষয আফতিদন। জাববরষাত 

ম্পদেি ভষে ধাযণা না থাোয পদর ভুরভানযাই আদস্ত আদস্ত জাববরষাদতয আফদতি 

বতত দষ মাষ। পদর ইরাদভয প্রবত ূণ ি আনুগদতেয বযফদতি নানা ধযদণয ভতাদ িদে 

 ফেক্তিয তাযা অনুযণ েযদত থাদে। 

এভ এন াান বরদখদছন  :থম বফলষটাদে আদরাচনায থপাো েদযবছরাভ থই বফলষ টাষ 

আনাযা থেউই দৃটি বদদরন না  থম প্রশ্নটা জাভাষাদতয জনে আজ জ্বরন্ত প্রশ্ন জাভাষাত 

থেন ৭১ এ বভবরটাবয থপা িদে াামে েযদত এবগদষ বগদষবছর।  
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আবভ মতটুেু ফুদঝবছ তায বেছুটা আদরাচনাষ এদদছ।ফুঝরাভ না,ফাই বে আভায ফুঝটাই 

ফুদঝ থদরদছ ফু আদগ? ভুবদভদন্টয েবভ ি বদদফ আভাদদযদে মা ফুঝাদনা দষদছ ফা 

আভযা থজদনবছ তায াদথ এই থািটট াাংঘবল িে ষায েথা।ফাই বে এই এে থাদি 

তাদদয জানাদে বুর বাফা ুরু েযর??  

এত ফ এেটা ঘটনা ঘদট থগর অথচ জাভাষাদতয দক্ষ থোন বযববউই েযা ষবন।দর 

থোথা াবব্ল ষবন।আবভ মতদুয জাবন ১৯৮২াদরয ICS crisis এয অনেতভ এেটা 

োযন বছর এই থম,"They wanted to review Jamaat’s Role in 1971 and way forward to 

future" but failed.  

এই বফলষটা বনদষ থোন েথাই জাভাষাত আজ ম িন্ত টঠেবাদফ ফদরবন।Just Hide and 

seek থখদরদছ। বুর ফবর আয ুদ্ধ ফবর ঘটনা থতা ইবতাদ ঘদটই থগদছ ,এটাদতা এভন নষ 

থম আভাদদয আদরাচনাষ এভন বভযােরা তে থফবযদষ আদফ থম োদযা পা াঁব দষ 

মাদফ।জাভাষাদতয াযা জীফদনয ফদচদষ থযা যাজননবতে যাজষ এই ঘটনা,তায থথদে 

বে ৭০ফছদযয ফদৃ্ধ এই াংগঠদনয থোন থরন থনই?? এটা দতই াদযনা। 

থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে বরদখদছন  :ো াঁ , ১৯৮২ াদর আফদুর োদদয ফাচু্চ বাই বব 

ষায আদগই তৎোরীন ো -য বভটটাংদষ ৭১ ার বনদষ এেটা ম িাদরাচনা েবভটট গটঠত 

ষ। ফাচু্চ বাই থটটদে ে না েদয োজ চাবরদষ থমদত থাদেন। মায বযণবত , ...। ১৯৮২ 

াদর ইযান োদনেদনয )অফে তখন তাজা ইযান বফপ্লদফয প্রবাফ এাদনা  েটঠন 

বছদরা।  (অবতবযি োযন ফেবতদযদে , ১৯৮২ এফাং ২০১০ দনয বযদবাট ফেথ ি ফায এেটা 

েভন পেটয )োযন (আদছ। আভায দৃটিদত তা দরা :স্ফতে  স্ফত্তা বাদফ দা াঁাদত না াযা। 

থেউ ফরদত াদযন, ৮২ াদরদতা আরাদা েবভটট গঠন েযা দষবছদরা। ভূরদস্রাতদে 

াংদাধদনয থচিা েযা অথফা থটটয ভধে দত বযকু্রট েযায থচিা েযা  -আভায ধাযনাষ এ 

দুদটাই বুর। ভূর থস্রাত াংদাধন দফ মবদ বনবলদ্ধ দষ অক্তস্তত্নই ঝুাঁ বেয ভদধে দ। থটট 

দর বার, বেনু্ত তা চাষা মাদফনা। মুদদ্ধয ভদতা। ভূর থস্রাত দত বযকু্রট েযদত দর , 

প্রথদভই থনদগটটব েথা ফরদত দষদছ, দফ, মা অবনববদপ্রত। তাই, আভায ভদত, মা আদছ 

থাে, চরুে, মতটুেু চদর। মাযা ভদন েযদছন, এই গাী ভনবমদর থৌঁছদফ না, তা াঁযা গাী 

ফদর েযদফ। এদক্ষদত্র গাী তা াঁদদযদে ফাবনদষ বনদত দফ। গাীদতা ফানাদনা মাষনা, গাী 

)ভাদন াংগঠন (গদ উদঠ। এজনে দযোয থট এক্সদচদঞ্জয োজ েযা।  এেম িাদষ এেটা 

বনউবক্লষা গটঠত দফ। থম থোন বফপ্লফ ফা বফপ্লফী দর এেটা বচন্তাদগাষ্ঠীদে বনদষই গদ 

উদঠ।  

 

ইরাভন্থীদদয আন্ডাযেেক্তন্ডাং অপ ইরাদভ ফোে ভো আদছ। থফ বনদষ োজ 

েযাটাই আভায ফতিভান এদজন্ডা।  

 

থাদিয বফলষগুদরা আভায োদছ এদনে ুযদনা। ১৯৮৬ াদরয ুরুয বদদে, মখন আবভ 

েভী, তৎোরীন এেজন ো দে এোবধে দাবষত্নীদরয উবস্থবতদত ১৯৭১ বনদষ 

এেবদন ফাদ পজয দত এেটানা বদদনয ১১টা ম িন্ত েথা ফদরবছরাভ। এোত্তয বফলষে 

থরখা আদছ এযেদভয এেটা ভেগাক্তজন )ম্ভফতঃ ান্ভাবে বফবচত্রা (বেদন  দেদট ষা 
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না থাোষ, ১৯৮৫ াদরয ুরুয বদদে, প্রাষ ১০ ভাইর াদষ থদট এদবছরাভ। এফ বফলষ 

বনদষ আবভ ফেক্তিগতবাদফ থফাঝায থচিা েদযবছ। থটা থফাঝাদনায জনে এ দুদটা ঘটনা 

বরখরাভ।  

 

এোত্তয, জাভাষাত, ইতোবদ বনদষ না বরদখ আবভ াভবগ্রেবাদফ ভূরোষন েযদত চাই। 

এদদদয ইরাভন্থীদদয েভ -থফ এেই তফবিে :তা াঁযা মতটা  ধাবভ িে, ততটা থফক্তদ্ধে 

নন। এেধযদনয স্পস্ধবযচুষার থটনদডনী তা াঁদদয ইন্টাদরেচুষেবরটটদে বাযেদডাড েদয 

যাদখ। থরাে -ইরাভ ই এদদীষ ইরাদভয  ভূর ধাযা। থনতৃস্থানীষ ইরাভী াংগঠন এ 

ধযায ফাইদয নষ।  

 

ইরাদভয স্পস্ধবযচুষেবরটটদে আবভ থোযআদনয এই আষাদতয ভাধেদভই ফুক্তঝ: ’তা াঁযা 

আল্লাদে স্যণ েদয দা াঁাদনা অফস্থাষ, ফা অফস্থাষ, থাষা অফস্থাষ এফাং আভান  

মভীদনয ৃটি -াংগঠন বনদষ ফ ভদষ বচন্তা-বপবেয  েদয।  

 

আভাদদযদে এ যেভই দত দফ। থোন ভদষ থোন ফোাদয আভাদদয েী েযদত দফ 

তা আভাদদয বফদফে ফুক্তদ্ধ তথা আক্বরই ফদর বদদফ।  

 

চরায জনে থোযআন াদীদয ারা না েদয আবভ বফদফে ফুক্তদ্ধয েথা এজনেই ফররাভ 

থম, থোযআন াদী থফাঝায জনে বফদফে ফুক্তদ্ধ রাগদফ। আক্বদরয যদ ডুফাদনা না থােদর 

থযপাদযন্ফ ী ষা দত্ন গৃীত বদ্ধান্ত বুর ষায ভূ ম্ভাফনা। 

বভজিা বরদখদছন  :জাভা 'আত থেন ১৯৭১ াদর াবে বভবরটাযী থপা িদে াামে /ভথ িন  

েযর? আভায োদছ থতা উত্তযটা খুফ জই ভদন ষ। ুধু জাভা'আত থেন, আভায 

জানাভদত, তখনোয ফগুদরা ইরাভী দরই াবেস্তাদনয অখন্ডতায স্ফদক্ষ বছর।  

 

োযণ বযোয। এেবদদে বছর াবেস্তান, থমটা বেনা প্রস্তাফনায বদে থথদে বছর এেটা 

ইরাভী যাষ্ট্র। মবদ যাষ্ট্রীষবাদফ াবেস্তান ইরাভী আদ ি ফাস্তফাষদনয বদে থথদে থতভন 

বেছুই েদযবন।  

 

আদযেবদদে বছর, ফাাংরায স্ফাধীনতাোভীযা মাযা আদদ িয বদে থথদে বছর ধভ িবনযদক্ষ 

এফাং ফাভন্থী এফাং তাদদয বছদন বছর বাযত। স্ধিতই, স্ফাধীন ফাাংরায ক্ষভতাষ অবধটষ্ঠত 

দর তাযা ইরাভী আদদ িয ফাস্তফাষদনয জনে াবেস্তাদনয থম অজিন বছর )অন্তত 

াবেস্তাদনয ইরাভাইদজন বেবাদফ দফ থটাদতা াবেস্তাদনয াংবফধাদন বছর এফাং 

উরাভাযা থটাদে ভথ িন েদযবছর  (থটাদে  বনক্তিি েযদফ।  

 

পদর আভায ভদত, জাভা'আদতয ৭১ এ বূবভো টঠে বছর। বেনু্ত ভো র, জাভা'আত 

তায বূবভোদে জনগদণয োদছ স্ধিবাদফ তুদর ধযদত াদযবন, থটা বযবস্থবতয োযদণই 

থাে বোংফা বেভায োযদণ। স্ফাধীনতায ইবতা বদদফ মাদদয বেতাফ বোংফা গদফলণা 
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থযপাদযন্ফ বদদফ তুদর ধযা ষ থগুদরায থফীযবাগই বরবখত দষদছ যাভ -ফাভন্থীদদয 

িাযা। থগুদরাদত াে থপা ি এফাং তাদদয দমাগীদদয এেটা ভন্ফটায এফাং 

ভুক্তিফাবনীদে থদখাদনা দষদছ থধাষা তুরী াতা বদদফ। ফাাংরায জনগণ থটাদে 

বগদরদছ অন্ধবাদফ। তাই এফ ইবতা তাদদয োদছ অীয ভতই ভম িাদাফান। জাভা'আত 

জনগদণয এফ বফশ্বা থে বািায া েদযবন ফযাং জনগদণয এফ বফশ্বাদয াদথ 

াংগবত থযদখ ভাদঝভাদঝ ফিফে বদদষদছ এফাং ৭১ এ বনদজদদয বূবভো তুদর না ধদয 

এখদনা ভাদঝ ভাদঝ ােেয বেছু ফিফে বদদষ মাদে থমগুদরা জনগণ াবয থখাযাে 

বদদফ বনদে। 

এভ এন াান বরদখদছন  :আনায ফরা  জাভা'আদতয ৭১ এ বূবভো টঠে বছর। বেনু্ত 

ভো র, জাভা'আত তায বূবভোদে জনগদণয োদছ স্ধিবাদফ তুদর ধযদত াদযবন  

এই েথা বে প্রভাণ েদয থম জাভাষাদতয জনে এটা এে ধযদনয Intellectual defeat to 

secular leftist? যাজনীবতয ভষদাদন থতা বডবপট েদযদছই,ফুক্তদ্ধফবৃত্তে ভষদাদন এই 

যাজষদে বেবাদফ থেভত বদদফ ফেখো েযা মাষ? 

বভজিা বরদখদছন  :এটা জাভাষাদতয জনে Intellectual Defeat বছর, এভনবে আজদেয 

মুদগ থম Intellectual Defeat দে, এ ফোাদয আনায বে থোন দন্দ আদছ? আভায 

থতা নাই। ইরাবভি আয থরপটটে থদয াদানায তুরনা েযদর এভবনদতই থফয দষ 

মাদফ। 

আফূাভীা বরদখদছন  :থম ইরাদভ বফশ্বাী  েুযআদনয অনুাযী থ অফেই ভানদফ 

জাভাআদতয ৭১ এয বূবভো ুধু ইরাভ ম্মতই নষ ফযাং বছর ঈভাদনয দাফী।   

বেনু্ত থটা যাজননবতে বুর। তদফ আক্বীদায বপাজত েযদত দর থ বুর েযদতই ষ। 

োবপযদদয াষতাষ জাতীষতাফাদী জাববরষাদতয থ ফীজ অঙু্কবযত দষবছর তায 

থগাাষ াবন ঢারা থোন েুযআন বফশ্বাীয দক্ষই ম্ভফ বছরনা। 

বভজিায াদথ এেভত থম জাভাআত ফরদত াদযবন বনদজদদয েথাগুদরা। এখদনা ফদরনা। 

ফযাং ফরা দযোয থেন তাযা বফদযাবধতা েদযবছর। এখনদতা জাভা'আত ববফয বনদজই 

জাতীষতাফাদী াংগঠদন বযণত দষ বগদষদছ। তাদদয আচযদণ  অনুষ্ঠাদন এফাং এয 

অদনে েভীদদযদে জাতীষতাফাদী প্রতীেগুদরায ফেফায থদদখ আবভ রজ্জা াই। Islam 

Really has become strange, but we don't see many strangers yet. 

বভজিা বরদখদছন  :প্রথভ দষন্টটট র :১৯৭১ এ ফাাংরাদদদয স্ফাধীনতা মুদদ্ধ জাভাআ 'থত 

ইরাভীয বূবভো বনদষ। আবভ ফরবছরাভ থম, ১৯৭১ এ জাভাআ'থতয বূবভোয বদছ 

ুবনবদিি বেছু বথরক্তজেোর োযণ বছর। ভুক্তিমুদদ্ধয থচতনা থাে আয মাই থাে তায 

ভদধে এভন বেছু ভার -ভল্লা বছর , থমভনঃ জাতীষতাফাদ, ধভ িবনযদক্ষতাফাদ ইতোবদ, মা 

ুস্ধিবাদফই জাভাআ'থতয আইবডরক্তজয বফরুদদ্ধ মাষ। এজনেই জাভাআ’ত এোত্তদয 

বনদজয আইবডরজীয প্রবত অনুগত থােদতই এেটটববর াবেস্তাদনয অধন্ডতায দক্ষ 

বছর। মাই থাে, ফাাংরাদদ স্ফাধীনতায য জাভাআ’ত ১৯৭৮ াদর যাজনীবতদত আায 

ুদমাগ াষ। বেনু্ত, থদদয ফদচদষ াংগটঠত, ুিৃর এফাং তনবতেতাম্পন্ন এফাং থদদয 
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াংখোগবযষ্ঠ ভানুদলয বফশ্বাদয াদথ াংগবতূণ ি আদদ িয অবধোযী দষ আজ ম িন্ত 

ফাাংরাদদদয অবধোাং ভানুদলয আস্থা অজিন েযদত াদযবন। এয এেটাই োযণ, 

জাভাআ’থতয ১৯৭১ -এ  বূবভো বনদষ থদদয ভানুদলয বুর ধাযণা মা দযূ েযায দাবষত্ন 

জাভাআ’থতযই বছর। বেনু্ত তাযা থ োজ েদযবন। আয এোযদণই থদখা মাষ, 

জাভাআ’থতয বাদরা োজগুদরায প্রবত জাভাআ’ত বফদযাধী াধাযণ জনগদণয ভদধে 

এেটা Skepticism োজ েদয। ৭১ এ বনদজদদয stance এয দক্ষ ুধু াযীষা থথদে 

দরীর থদখাদরই ভানুদলয থট বযত না থেননা এয াদথ জবত আদছ ৩০রক্ষ ভানুদলয 

অনোষবাদফ বনত ষা এফাং ২রাখ নাযীয ধবল িতা ষায বভথ থমটা যবচত দষবছর যাভ-

ফাভন্থীদদয িাযা। Actually, স্ফাধীনতায থফীযবাগ ইবতা বরবখত দষদছ তাদদয িাযাই। 

তাই এখাদন তাযা বনদজদদয আদব িে তু্রদদয থনস্থা এফাং তাদদয উয অফাদ 

চাাদনায ুদমাগ াতছাা েদযবন। তাই জাভাআ’থতয দযোয বছর, বনদজদদয stance এয 

টঠেতা তুদর এফাং বনদজদদয গাদষ রাগা মুদ্ধযাদধয অফাদ থম ুদযাুবয বভথো থটা 

প্রভাণ েযায জনে ফাস্তফ তথে এফাং প্রভাণ াংগ্র, থমগুদরা তৎোরীন বফদদী ত্র -ক্তত্রো , 

যফতীদত অদনদেয বরবখত আত্ধজীফনী বোংফা ফই এফাং Declassified documents 

গুদরাদত ফতিভান বছর। থাদথ দযোয বছর, বফদযাধীববফদযয চারাদনা আক্রভণগুদরা 

চুরদচযা বফদেলণ েদয জনগদণয াভদন এগুদরায অাযতা তুদর ধযা। বেনু্ত এফ না েদয 

ভুবদভদন্টয বরডাযযা ভাদঝ ভাদঝ ফারবখরেভষ উক্তি েদয জনগদণয োদছ বনদজদদয 

আদযা ারো েদযদছন।  

 

এটাদতা থগর ৭১ এয ফোাদয ফুক্তদ্ধফবৃত্তে রাইদষ ায। এফায আদন স্ফাধীনতা যফতী 

োরীন আদন্দারদনয আদরাচনাষ। ববফদযয অববজ্ঞতা থথদে ফরবছ, আভাদদয এখাদন 

বযদাদটিয ঘযগুদরা ূযণ েযদরই ভদন েযা ষ বফার বেছু েদয থপদরদছ। 

আরাভদুবরল্লা ছুম্মা আরাভদুবরল্লা, বযদাদটি উদল্লবখত োজগুদরা টঠে থাোটা 

অফেই আল্লায এে বফার থনষাভত। বেনু্ত এই েষটা োজই বে ইরাভী আদন্দারনদে 

বফজষী েযদত ক্ষভ। আভায থতা ভদন ষ না। রাইদষয ভষদাদন নাভরাভ বেনু্ত 

রাইদষয ভষদানই মবদ না বচবন তাদর রটা বে? বদরফাদয ফাইদয আভযা থোন ফই 

বনদষ গদফলনা েবয বেনা আভায দন্দ আদছ। আো, বদরফাদয ফাইদযয ফইদষয েথা 

ফাদ থদন। বদরফাদয থোন ফইদষয উয বে আভযা এেটু ফুদঝ দ আত্ধস্থ েবয? 

আভায দন্দ আদছ। াথী বোংফা দে দত ফইদষয উয থম থনাট েযায প্রথা আদছ 

থটা থতা বমবন াথী ফা দে প্রাথী তায েযায েথা। বেনু্ত আভায বনদজয থদখায এফাং 

থানা অববজ্ঞতা ফদর থম, থফীযবাগ বাইদষযাই অনে এেতা েভন বেছু থনাট েব 

েদযন। োযণ থমভদনই থাে, বগবরদষ বগবরদষ থচদ ধদয াথী ফানাদত দফ। থানা 

বাবতয উয ভানগযীয চা। থতাভায াথী ফাদ না থেন। আদয ফুঝা া দয দফ, 

আদগ াথী দষ না। তাযয চদর থনাট ভুখস্থ আয াথী ষায ইন্টাযববউদত বগদষ 

ভুখস্থ ক্তজবন ফবভ েযা। থনাট েযায বছদন থম ফইটা আদর আত্ধস্থ েযাটাই আর 

োযণ থটা আভযা ফাইই বুদর মাই। এেটট প্রাণফন্ত আদন্দারদন ফদচদষ গুরুত্নূণ ি 

বূবভো যাদখ তরুণযা বফদল েদয ছাত্রভাজ। ঐ থম আবন ফরদরন, ফুক্তদ্ধফবৃত্তে 

আদন্দারদনয জনে থতা ফাু ফর রাদগনা, রাদগ বেছু জ্ঞানী থরাে থটা জাভাষাদতয বছর।, 
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আবভ এফায এেটা ঘটনা ফবর, আা েবয বে ফরদত চাইবছ থটা বযোয দফ। ভারানা 

আব্দযু যাীভ )যাবভাুল্ল াা  (াদদফয এেটা ফই আদছ , ‚বক্ষা াবতে  াংেৃবত‛ এটা 

াথী বদরফাদ বছর। এখন ভদন ষ আয নাই। এই ফইটট থম দদছ থ জাদন, এটা 

অদনে উাঁচুভাদয এেটা ফই। বেনু্ত আভাদদয থফীযবাগ বাইদষযা বদষ এই ফই ধযত 

না। থেননা এটা না দ াথী ষা মাষ। তাছাা, াথী েন্টোদট েখদনা এই ফই থথদে 

প্রশ্ন আদ না। ুতযাাং এত োচাইল্লা ফই াথী ষায দয া মাদফ। এইদম থদদখন, 

ভারানা আব্দযু যাীভ জাভাআ’থতয অনেতভ এেজন ইন্টোদরেচুষার বছদরন। আয 

অদনদেই থতা বছদরন। বেনু্ত উদযয থরদবদর ইন্টোদরেচুষার থােদরই থতা ষ না, 

বনদচয থরদবদর ইন্টোদরেচুষার ততযীয থভানটা ততযী েযদত দফ। আভায থতা ভদন 

ষ এখাদনই াংগঠন চযভবাদফ ফেস্ত। আভাদদয ইন্টোদরেচুষারযা থমফ ইন্টোদরেচুষার 

থরখা বরদখন থগুরা বে আভযা বনদচয থরদবদর মাযা আবছ, তাযা ইন্টোদরেচুষার 

ফোটরবপদল্ড ফেফায েযায জনে আত্ধস্থ েবয? ভষ এদদছ বনদজদদয প্রশ্ন েযায। 

অনাদ ি া আভাদদয এে টটবেোর াথী বাইদে ক্তজদজ্ঞ েদযন বে বে ফই দছ? 

বদরফাদয ফাইদয খুফ েভ ফইই াষা মাদফ। অথচ, আভাদদয এইচএব থরদবর 

থথদেই আভাদদয এদেেটা বাইদে এদেেটা ইন্টোদরট ফানাদনায প্রক্তক্রষা ুরু েদয বদদত 

দফ। ঢাো ইউবনবাব িটটদত ইদোনবভদক্স া এেজন বাই, থাে থ েভী, াথী ফা 

দে, তায োদরেদন থােদফ বদরফাদয অন্তবুিি ফ অথ িনীবত াংক্রান্ত ফই, তায 

াংগ্রদ থােদফ োর ি ভাদক্স িয ‚দা েোবটা‛, তায াংগ্রদ থােদফ এডাভ ক্তস্দথয ফই। এফ 

ফই দত েি দষ মাদফ প্রবতটা রাইদনয বনদচ েরদভয দাগ দত দত। ইদোনবভক্স 

াংক্রান্ত কু্বযআদনয আষাত আয াদীগুদরা থােদফ তা াঁয থটাটস্থ। এগুরা বনদষ াঠচক্র 

দফ, এগুদরায উয াংগঠন থথদেই এাইনদভন্ট থদষা দফ। ুধু উদাাযণ বদদতই 

ইদোনবভদক্সয ছাত্রদদয েথা ফররাভ। এযেভ দদক্ষ প্রদতেেটা থটদয বনদত দফ। 

ভদন েযদফন না থম, বদরফাদয টটবেোর অধেষন ফাদ বদদষ এগুদরা েযদত ফরবছ। 

ঐগুদরা েদযই থমগুদরা ফররাভ থগুদরা েযদত দফ। আভায বনদজয থচাদখ থদদখই ফরবছ, 

থরপটটেযা থম বযভাণ াদানা েদয তায ১০ বাদগয এেবাগ আভযা েবয বেনা 

দন্দ আদছ। তাদদয বনদজদদয ফাবতর ভতফাদদয প্রবত থডবডদেন থদদখ আভাদদয 

বেছুটা বক্ষা থনষা উবচত, বতে ফরদত বে এেটু রজ্জা াষা উবচত। ুদনবছরাভ, 

এটটএন ফাাংরায বযদাটিায ভুন্নী াা, বমবন বেনা ছাত্রীজীফদন ছাত্র -ইউবনষন েযদতন , বতবন 

নাবে ুদযা কু্বযআন ভুখস্থ েদযদছন। আা েবয ফুঝদতই াযদছন থেন কু্বযআন ভুখস্থ 

েদযদছন বতবন। আয আভযা  !থোনবদন বে  থেউ থবদফবছ থম, আজদে থদবখ কু্বযআদনয 

থম আষাদত ফা াদীদ অাংগবত আদছ ফদর আভায ইউবনবাব িটটয নাক্তস্তে ক্লাদভট দাফী 

েযদছ থ আষাত /াদী বনদষ এেটু  ফব, এেটু থনট থঘদট থদবখ, ইরাবভে েরাযযা বে 

ফদর থটা থদবখ। তাযয খাতাষ থনাট েবয। াংগঠদনয উবচত নন -এযা বফে বভবডষাভ 

থথদে আা েভী /াথী/দেদদয  বনবফ িদদল ফাইদে কু্বযআবনে এযাবফে বখাদনায 

ফেফস্থা থনষা। কু্বযআদনয আষাতগুদরায উয েনদটম্পদরন েযদত, মা েযদত আল্লা 

ুফানাু ষা তাআ’রা কু্বযআ’থন ফাযফায বনদদি বদদষদছন, এযাবফে জানা এোন্তই 

জরুযী। ইরাবভে ক্লাবেোর েরাযদদয অদনে Intellectual masterpiece আদছ 

থমগুদরাদত আভযা এদক্স াই না োযণ আভযা আযফী জাবন না। আজদে ব্লদগ এফাং 



198 
“ইতিহাসের আস াসে জামায়াি ইে ামী”   M N Hasan  E-mail:mnhasan.blog@gmail.com 

ফাইদয থমফ ‚স্াটি‛ নাক্তস্তেদদয মুক্তি থদখা মাষ থগুদরা অদনে আদগই এফ েরাযযা 

বযবপউট েদযদছন। অথচ থগুদরা আভযা জানদত াযবছ না, ুধু এোযদণ থম আভযা 

এযাবফে জাবন না। অথচ ইভাভ ইফদন তাইবভষায )যাবভাুল্লা (এেটট ুন্দয উক্তি  আদছ, 

‚প্রদতেে জাবতয এেটট তাো থাদে। এই উম্মায তাো দে আযফী বালা।‛ আয 

অদনে পোটয আদছ আভাদদয ফুক্তদ্ধফবৃত্তে ভষদাদন ববছদষ থাোয। এেবদন এটা বনদষ 

এেটা থাি থদষায ইো আদছ।  

 

মাষায আদগ এেটা েথা ফদর মাই। আবভ মখন আভাদদয )ইরাবভে (ইউবনবাব িটটয  

রাইদব্রবযয ববতয বদদষ থাঁদট মাই তখন রাইদব্রযীয থরপগুদরাদত থদবখ থফীযবাগই  

দষিাণ ি থরখেদদয ফই। অথচ ষায েথা বছর উরদটা , এেচুষাবর এভনটাই বছর আজ 

থথদে ৭০০ -৮০০ ফছয আদগ। এই উম্মাদে ৃল া্টট েযা দষদছ বফশ্বভানফতাদে থনতৃত্ন 

থদষায জনে। আয উম্মাদে থই ম্মাদনয দদ ুনঃআীন েযায োজই েদয মাদে 

ইরাবভিযা। So, Islamists must realize the weight of their work and aim. নইদর 

বেছুই দফ না। ষাল্লাু আ’রাভ বফছ ছাষাফ। 

রুফাইষোত বরদখদছন  :৭০ এয বনফ িাচদন জাভাষাদতয ইক্তস্তাদযয ঐবতাবে দবরর টা 

থদদখ অবববুত দষবছ। থভাটাভুটট বাদফ ৭১ এয ২৬ ভাদচিয আগ ম িন্ত জাভাষাদতয 

যাজননবতে অফস্থান থে এয ভাধেদভ খুফ দজই ফোখো েযা জাষ। প্রশ্ন র, ২৬ ভাদচিয 

য মখন এেটা জাবতয াধাযন জনতায উয থনাফাীনী থরবরদষ থদষা র থস্রপ গন 

তোয জনে, তখন থই থনাফাবনীদে ভথ িন েযা, তায অাং বাদফ যাবয মুদদ্ধ 

অাং গ্রন েযা থেন ?  

আয গন তো এফাং ফুক্তদ্ধজীবফ তোয েতটুেু দাষবায বতেোয অদথ িই জাভাষাদতয -- 

থই ঐবতাবে তেটুেু থফয েদয আনা দযোয, জাভাষাদতয প্রবত াদেবটব না দষই। 

এভ এন াান বরদখদছন  :থদখুন ,জাভাষাত ২৬ ভাদচিয াদথ াদথ থনাফাবনীদে াামে 

েযায জনে এবগদষ মাষবন ফযাং আদযা অদনে দয।  

http://sonarbangladesh.com/blog/rubaiyat/
http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/
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১৭ই ভাচি ম িন্ত জাভাষাত অবপবষাবর আষাভীবরদগয বনফ িাবচত াদত ক্ষভতা স্তাদন্তয 

জনে আফান জানাষ।তায ভাদন গনতাবেে ন্থায প্রবত জাভাষাদতয ূণ ি ভথ িন বছর।  

২৫ভাচি াে থনাযা আক্রভণ েযর।এবপ্রদরয ১ভ /২ষ ভ্তাদ যোয " যাজাোয 

ফাবনী  "ততবয েদয।  াে যোদযয টাদগ িট বছর ুধু আষাভীবরগ  তাদদয উিৃর 

থনতা েবভ ি,আবভ িয এোন ুরু দর ীল ি স্থানীষ ের আষাভী থনতা েবভ ি বাযদত চদর 

মাষ অথফা রুবেদষ দ।দেউ থেউ মুদ্ধ প্রসু্তবতয থের বদদফই এটা  েদয।  

আবভ ি প্রান তাদদয োজদে জাটিপাই েযায জনে জনপ্রবতবনবধদদয াামে 

চাইদরন।৭০ এয বনফ িাচদন আষাভীবরগ ছাা ভাত্র ২জন বনফ িাবচত ন।তাদদয এেজন 

নুরুর আভীন।তায থনতৃদত্নই জাভাষাত  অনোনে থছাট দর টটক্কা খাদনয াদথ থদখা 

েযদত মান এফাং যাজাোয গঠদন াামে চাইদর বেছু দতি তাযা যাক্তজ ন।তি বে 

বছর?আবভ ি ফাাফাব েযদফনা।  

প্রশ্ন দে এই থম থোন যেভ যোযী থপ্রায ছাাই আবভ িদে াামে েযদত মাষায 

ীদ্ধান্ত জাভাষাদতয দরীষ বছর বেনা??  

ভজবরদ ুযায ীদ্ধাদন্ত দষবছর বেনা??আগ -াছ এই াাদমেয পরাপর  বচন্তা েদয ঐ 

ীদ্ধান্ত থনষা দষবছর বেনা?এই যেভ বেছু প্রদশ্নয উত্তয াষা থগদরই অদনে বেছু 

বযষ্কায দষ মাদফ।  

এই েথাদতা বনবদিধাষ ফরা মাষ ৭০ এয বনফ িাচদন জাতীষতাফাদী থস্রাদতয োদছ যাক্তজত 

থছাট দরগুদরা আষাভীবরদগয উয আবভ িয ফলু্ডজায চারাদনায ভষ এটায বফরুদদ্ধ 
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প্রবতফাদ েদযবন।ষতফা এই ুদমাদগ জনগদনয োদছ বনদজদদয গ্রনদমাগেতা ফাাদনায 

জনেই আগ ফাবদষ আবভ িদে েরাদফাদযট েদযদছ...... 

অনেযেভ বরদখদছন  :অদনদে জাভষাদতয ৭১ প্রি টানদত বগদষ অদনে েথাষ ফদরন , 

বাযদতয যাু থথদে ভুি যাখা, ইরাভ ক্তজন্দা েযা থন থতন ইতোবদ। অদনদে অদনে 

যেভ বথযী েচান, ইতোবদ ইতোবদ  .....বেনু্ত আভায প্রশ্ন এেটা , ২৫ থ ভাদচিয গনতোয 

য বে আয এইফ আউর পাউর বথযী েচাদনায ভষ বছর? জাভষাত বে তাদদয 

এেজন েভীয নাভ ফা উদাযণ বদদত াযদফ থম এই াবেস্তান ফাবনী েতৃ িে াংগটঠত 

গণতো  ধল িদণয বফরুদদ্ধ অস্ত্র ধযদত বগদষ বোংফা অন্তত প্রবতফাদ েযদত বগদষ ীদ 

দষদছ? অন্তত এেজদনয নাভ ফরদত াযদফ, প্রভাণ ? 

এভ এন াান বরদখদছন  :জাভাষাদতয ফু থরাে "ীদ "দষদছন অখন্ড াবেস্তানদে 

যক্ষা েযদত থমদষ।দুবিাগে তাদদয,স্ফাধীনতায য জাভাষাত যাতাযাবত তাদদয অফস্থান 

বযফতিন েযায াদথ াদথ ঐ ভস্ত েবভ ি মাদদযদে থদ যক্ষায জনে জীফন বদদত 

থভাটটদবট েযা দষদছ,তাযা তাদদয স্ফীেৃবতটুেু থরনা।এই বনদষ আগাভী দফ ি বফস্তাবযত 

থােদফ আােবয।  

তদফ আবন থম চোদরে ছুদ বদদষদছন তায উত্তয আভায োদছ জানা থনই। 

গাজারা বরদখদছন  :আফদুর োদদয ফাচু্চ বাই বব ষায আদগই তৎোরীন ো-য  

বভটটাংদষ ৭১ ার বনদষ এেটা ম িাদরাচনা েবভটট গটঠত ষ।  -থভাজাদম্মর দেয এ  েথায 

ুত্র বে? বতবন এটা বে বাদফ জানদরন? 

থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে বরদখদছন  :1982 াদরয খন্ড বচত্র-  

এেজন বাই জানদত থচদষদছন, 1982 াদর ইরাভী ছাত্র ববফয 1971 াদর জাভাষাদতয 

বূবভো বনদষ তদন্ত েযায জনে থেন্দ্রীষবাদফ েবভটট গঠন েযায বফলষটট থভাাম্মদ 

থভাজাদম্মর ে বেবাদফ জানদত াযদরন?  

থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে 1988 াদর দে ষায আগ দতই তৎোরীন প্রতেক্ষদী 

দাবষত্নীরদদয োছ দত এফ বফলষ বফস্তাবযতবাদফ জানা  থফাঝায থচিা েদযদছন। এ 

ঘটনায বফলদষ জনাফ থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে -এয ফতিভান েভী চ .বফ. ’য যাজনীবত 

বফজ্ঞান বফবাদগয বক্ষে, ফাাংরাদদদয ইরাভী যাজননবতে দদরয উয এভ .বপর . দে 

ভান্ভ ব-এইচ.বড .েযা , জাভাষাদতয ফতিভান রুেন, ফু ফছদযয প্রািন দে  

1981/82 াদরয বদদেয াথী দদ থাো ‘জননে দাবষত্নীর’ ফিফে দরা –  

ফাচু্চ বাইদষয ূফ িফতী বব এনাভুর ে ভঞ্জ ুবাইদষয ভদষ এই ম িাদরাচনা েবভটট 

গটঠত ষ। ফাচু্চ বাইদে এই েবভটটয োজ ফন্ধ েযায জনে চা থদষা দে বতবন োজ 

চাবরদষ থমদত চাইদরন। অদনে গন্ডদগাদরয দয জাভাষাত বদ্ধান্ত বদদরা থম, ফ ববনষয 

দাবষত্নীরযা এেদমাদগ ছাত্রজীফন থল েযদফন। থদখা থগদরা, জাভাষাদতয ইবিদত বভরন 

বাই ছাত্রজীফন থল না েদয যদষ থগদরন; যফতীদত বব দরন। এফ বফলষ বনদষ ঢাবফ 

দত প্রোবত ভাজ বনযীক্ষদণ চ .বফ .যাজনীবত বফজ্ঞান বফবাদগয ববনষয প্রদপয ড .

বূইষা ভদনাষায েফীয োদযয এেটা আটটিদের আদছ। এছাা জাভাষাদতয উয আভায 

http://sonarbangladesh.com/blog/onnorokom/
http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/
http://sonarbangladesh.com/blog/gazala/
http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/
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এই প্রবতদফী োদযয ফুর টঠত এেটা ফই আদছ। ফদচদষ ফ াক্ষে দরা, ঢাবফয 

ফতিভান প্রদপয ভুজাবদুর ইরাভ, তদবনে নষা বদগদন্তয ভাুদ ভজভুদায, থখরাপত 

ভজবরদয আজদেয বদদনয আভদ আফদুর োদদয )ফাচু্চ বাই ( – ইনাযা। আভায োদছ 

মত ডেুদভন্ট বছদরা ফ অদনে আদগই )ম্ভফতঃ াথী ষায য যই (ুবদষ 

থপদরবছ। জানদত চাইদর এখদনা থম থেউ ুযদনা দাবষত্নীরদদয োছ দত এফ বফলষ 

জানদত াযদফন। আা েবয উত্তয থদষদছন। 

ন্ধোফাবত বরদখদছন  :বরটটদের রীডাযযা বরটটেদয প্রদষাজদন থমবাদফ ইরাদভয 

জষ যাজষ বডপাইন েদয, থবাদফ থদখদর থতা ইরাদভয যাজষই! 

এভ এন াান বরদখদছন  :বরটটোর বরডাযযা এফ েদযন বফধাষ ইরাভ আজ ফদচদষ 

জ আক্রভদণয ফসু্ত দষ উদঠদছ।তদফ,এদত ইরাদভয যাজষ নষ ফযাং বনবদিি 

অঞ্চদরয বরটটোর ইরাদভয যাজষ ফরদত াদযন। 

ইফদন ফতুতা বরদখদছন এই ববযদজয ফদচদষ গযভ অাংদ আভযা এদ দবছ  ;১৯৭১।   

ফুবদন ধদয খুাঁজবছরাভ এই ধযদণয এেটা আদরাচনা। থোথা াইবন। আজদে ুদযাটা 

াইবন। তদফ অদনে বাই অদনে ুন্দয েথা ফদরদছন, অদনেগুদরা বদে  দৃটিববি উদঠ 

এদদছ। অল্প েদষেটা েথা থমাগ েবয।  

১। ফাচু্চ বাইদষয ভষোয তদন্ত েবভটট মবদ োজ থল েযদত াযত তাদর অদনে 

যে উদন্পাবচত দত াযত। বেছু োজ বে ষবন? থগুদরা বে থোথা প্রো েযা 

ষবন? আভায ভদন ষ, এখদনা ভষ আদছ, নতুন েদয গদফলণা  /বযববউ ষা উবচত।   

 

২। াবেস্তান অখন্ড থােদর ইরাভ ক্তিারী থােদফ --এই ধাযণা েতখাবন  টঠে বছর? 

অদনদেই ফদরদছন, ২৫ ভাদচিয োর যাক্তত্রয গণতোয য জাভাষাদতয উবচত বছর 

াবেস্তাদনয ক্ষ তোগ েযা, বনদদন দক্ষ বনযদক্ষ থাো। আবভ আদযা বেছু থমাগ েযদত 

চাই। াবেস্তাদনয ুরু থথদেই থতা মফযর অফস্থা বছর, ইরাভ বছর োগদজ েরদভ, 

ফাস্তদফ াদেযা ইরাদভয ধাদয োদছ বছর না, উরদটা ভাবেিনীদদয পভু িরা থভদন 

থনাফাবনী থঘা াঁট াবেদষ থপদরবছর। )ইক্তন্দযা ুন্দয এেটা েথা  ফদরবছর, বআইএ -থে 

ফনু্ধ ভানদত বগদষই াবেস্তান বনদজয াদষ েুার থভদযদছ, বআইএ মায ফনু্ধ তায ভত 

দুবিাগা আয থেউ থনই (।  ... ভাদচিয ুরুদতই অফস্থা এভন দষ বগদষবছর থম, স্ফাধীনতা আয 

থঠোদনায থোদনা থ বছরনা। ফাই স্ধি ফুদঝ বগদষবছর, বফক্তেন্নতা দফই। তাই াবেযা 

থলদভ খুদনয থনাষ থভদত দঠ; এটা অখন্ডতা যক্ষায জনে নষ, জাে আদক্রা। 

তাদর এখন আবভ ফবর, থম াবেস্তান বদদষ ইরাভ দরানা, থই াবেস্তান বদদষ 

জাভাষাদতয রাব বে বছর? বফক্তেন্নতা থমখাদন অফেম্ভাফী বছর, থখাদন াবেদদয ক্ষ 

থনষায থছদন মুক্তি বে বছর? তায থচদষ নীযফ বূবভো থনষাই বে িত বছর না? থদ 

বাদগয য আদব িে োজ )দুই অাংদ আরাদাবাদফ (আফায ুরু েযা থমত। ১৯৭০ এয 

ইদরেদনই থতা প্রভাবনত দষ বগদষবছর থম, আদব িে োজ ুনে থথদেই ুরু েযদত দফ; 

এই জনদ (ুফ ি ক্তিভ উবষ অাং  (ইরাভী যাষ্ট্র বে , উা খাষ না ভাথাষ থদষ তা -ই  

জাদন না। তাই অখন্ড াবেস্তান থযদখ বেই ফা রাব বছর? এভন থতা না থম, ইরাভ 

োদষদভয জনে াবেস্তান এেটা থযবডদভইড উফ িয জবভন বছর।  
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৩। স্ফাধীনতা বফদযাধীদদয আদযেটা বুর বছর, বাযত এই থদদে বগদর থপরদফ। থমটা বুর 

প্রভাবণত দষদছ।  

 

৪। তাদদয আদযেটা বুর বছর, এই থছাট থদ স্ফষাং মু্পন ি দত াযদফ না, অোম িেয  

গযীফ দষ মাদফ। এটা বুর প্রভাবনত দষদছ। ক্তিভ াবেস্তাদনয তুরনাষ ফাাংরাদদ 

অদনে বার অফস্থাষ আদছ। গত ১৬ই বডদম্বদযয নষা বদগদন্তয ২ষ াতাষ এেটা ফক্স 

আইদটভ ছাা দষবছর, দ থদখুন।  

 

৫। স্ফাধীনতা -উত্তয জাভাষাদতয থনতৃত্ন থথদে থই ফ থনতাদদয দয দা াঁাদনা উবচত বছর 

মাযা যাবয ভুক্তিমুদদ্ধয বফদযাবধতা েদযবছদরন , ভুদখ ভুদখ ফা অস্ত্র াদত। আদগ দযনবন 

অদনে ক্ষবত দষ থগদছ, অন্ততঃ এখন দয দা াঁান। এখন থতা ফু তরুন থনতা উদযয 

স্তদয উদঠ এদদছন, চবল্ল ফছয আদগ দর ষত থনতায াংেট দষ থমত। এখদনা ভষ 

আদছ, দয দা াঁান, নতুনদদয জনে গবদ থছদ বদন। এোত্তয বনদষ থঠরাদঠবর েযদত 

েযদত জান থল, আদব িে োজ েযফ েখন?  

 

থলদভ আফায ফবর, 'এোত্তদয াবেস্তাদনয ক্ষ থনষা ইরাভ যক্ষায জনে দযোয বছর' 

--এই েথা থভদন থনষা মাষ না। ফযাং এটা ক্ষবতয োযন দষদছ। 

আষনাা বরদখদছন " :৫। স্ফাধীনতা- উত্তয জাভাষাদতয থনতৃত্ন থথদে থই ফ থনতাদদয 

দয দা াঁাদনা উবচত বছর মাযা যাবয ভুক্তিমুদদ্ধয বফদযাবধতা েদযবছদরন , ভুদখ ভুদখ ফা 

অস্ত্র াদত। আদগ দযনবন অদনে ক্ষবত দষ থগদছ, অন্ততঃ এখন দয দা াঁান। এখন থতা 

ফু তরুন থনতা উদযয স্তদয উদঠ এদদছন, চবল্ল ফছয আদগ দর ষত থনতায াংেট 

দষ থমত। এখদনা ভষ আদছ, দয দা াঁান, নতুনদদয জনে গবদ থছদ বদন। এোত্তয 

বনদষ থঠরাদঠবর েযদত েযদত জান থল, আদব িে োজ েযফ েখন?" উত্তভ প্রস্তাফ। 

মাযা দয মাদফনা তাদদযদে আনাদদয েরদভয থোষাদডি ) পাষাবযাং থোষাডি না ষ না ই 

েযদরন  (ভৃতুেদন্ড বদদষ ফাাংরাদদদে াীভুি  েদয বনন।  

তদফ ভদন যাখদফন, ২০১০ াদর মায জন্প থ মবদ প্রেৃত দক্ষ ইনাপ  নোষ বববত্তে 

ইরাভী ভাজ প্রবতিায জনে দচি ষ, তদে থম থোদনা বাদফই যাজাোয, থদরুী 

ইতোবদ ফরা দফই দফ, প্রভাণ েযা দফ এফাং পা াঁব োদি ঝুরাদনা দফ। তখদনা আনাযাই 

তাদে টঠে এবাদফই ভুরোন েযদফন।এ েথা আবভ ফদর থগরাভ, প্রভান আনাযা অদনে 

থদদখদছন ৭০ ফছয ধদয এফাং ফাবে াযা জীফনই থদখদফন বেনু্ত তায য আনাযা এই 

েথাই ফদর মাদফন। এই আদন্দারদন মাযাই এদদছন তাযই থদরুী, োদপয, াফী, 

ভডাদযট, থদী টাোষ থালা, ব আই এ'য দারার, ইরাভদে ফোফায েদয ক্ষভতাষ 

মাফায পক্তন্দফাজ, ভধেমুগীষ োযফাবয, ধভ ি ফেফাষী, যাজননবতে বাদফ অবযক্ষ ইতোবদ 

ইতোবদ ফরা দষদছ, ষ এফাং দফ। 
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পব -১৫:১৯৭১ াস জামায়াসির ভুতমকা আেতল ক না রাজননতিক? 

মাযবযদনয ফাফা বরদখদছন : আনায এ দফ িয বফদেলদণয াদথ বিভত থালণ েযদত চাই...  

 

১. বয্ববত বফদেলদণ আবন আগযতরা ভাভরা (থমটাদে আষাভী রীগ লমে ভাভরা 

বাদফ পরা েদয প্রচায েদযবছদরা বেনু্ত যফতীদত ফাাংরাদদ ষায দয বনদজদদয 

থগযদফয ারে বাদফ জাবয েদযদছ) এফাং বাযদতয াদথ আষাভী রীদগয ঐবতাবে 

খেতাদে বাদফ ধদযদছন বেনা জাবননা। জাভাষাত অনোনে আষাভী রীগ বফদযাধী 

যাজননবতে ক্তিয দক্ষ তখনোয থপ্রক্ষাট বফদফচনা েদয, আষাভী থনতৃদত্ন স্ফাধীনতা 

আদন্দারনদে বাযদতয স্ফাথ ি যক্ষাষ াবেস্তানদে বফবি েযায আদন্দারন বাদফ বফদফচনা 

েযাটা থদাদলয ভদন ষনা।  

২. থই াদথ তৎোরীন ছাত্ররীদগয থনতৃদত্ন ঢাো বফশ্ববফদোরদষ স্ফাধীন ফাাংরায তাো 

উদত্তারন, স্ত্র ভাচিাে ুস্ধি বাদফ তৎোরীন াবেস্তান যাদষ্ট্রয বফরুদদ্ধ যাষ্ট্রদরা 

বাদফ এেটট স্ত্র াভবযে স্তদক্ষদয টবূবভ যচনা েযদত াষতা েদযদছ।  

 

৩. চরভান দদূম িাগূণ ি যাজননবতে ঘনঘটাদে এেটট জাবতগত দািাষ রূ থদষায জনে 

বভযুয, থভাাম্মদুয, ইশ্বযদী এ জাতীষ বফাযী অধুেবলত জাষগাষ থফ বেছু তোোন্ড, 

রুটাট এফাং ভানফতাবফদযাধী অযাধ াংঘটটত দষদছ, মা াবেস্তান ফাবনীদে প্রবতদাধ 

যাষন েদয তুরদত াষতা েদযদছ।  

 

ুতযাাং ইরাভী আদন্দারদনয দক্ষয ক্তি বাদফ এেটট দর স্ফাবাবফেবাদফই এয 

বফদযাধীতা েযায েথা। এ ধযদণয এেটট স্ত্র মুদদ্ধয বযণবতদত াবেস্তান বফক্তেন্ন ষা 

ইরাভন্ীদদয েবপদনয থল থদযে বাদফ বফদফচনা েযাটা, তৎোরীন থপ্রক্ষাদট 

অমথাথ ি ফদর ভদন ষনা।  

 

আজ মুদদ্ধয পরাপর বফদফচনা েদয, ৪০ ফছয দয এ বদ্ধান্তদে প্রশ্ন থতারা মাষ, চাই বে 

এ বদ্ধাদন্তয থভাটটব বনদষ গদফলণা েযা মাষ, বেনু্ত এযেভ এেটা চযভ অজনবপ্রষ বদ্ধান্ত 

থনষায থছদন যাজননবতে স্ফাথ িবক্তদ্ধয বনষত আবফষ্কায েযাদে অননবতে ফদর ভদন ষ, 

এফাং তৎোরীন ইরাভী আদন্দারদনয েদরয গণচবযত্রনন ছাা আয বেছু ফরা মাষ না! 

এভ এন াান বরদখদছন : ১। ফ বেছুদতা আয বাযদতয লমদে ষবন,আয লমে বদদষ 

ফ ভষ পর ষা মাষনা মবদ না লমে ফাস্তফাষদনয থো থদষা ষ। আগতরা  

লমে ভাভরায েথা আবন ফদরদছন,যোয মখন এটা থজদনই থপরর থটা আয 

লমে থাের থোথাষ?  

আগতরা ভাভরা বনদষ আবভ এেটা থাদি বেছুটা আরা েদযবছ , ৭ই জনু ৬৮ এযয 

আষাভীবরদগয আদন্দারন বনদস্তজ দষ থগদর যোয বফদযাধী আদন্দারন থদদয 

প্রান্তদয ছবদষ থদষ জাভাষাত থনতৃত্নাবদন ববডএভ, ১৫তভ থাদি এ বনদষ বফস্তাবযত 

আদরাচনা েদযবছ।এখাদন জাভাষাত ফেফরৃত দষদছ ফরা মাষ।আগতরা লমে 

ভাভরায য বনদস্তজ আষাভীবরদগয ঘদয আণ্দদারদনয পর থৌঁদছ থদষায দাষবায 
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বেনু্ত জাভাষাদতয উযই ফতিাষ।গনতে উদ্ধাদযয নাদভ আবন এফ েযদরন আফায বতন 

ফছয দযই এটাদে লমদেয থফই ধদয অগনতাবেে আবভ ি প্রানদে াামে েযায 

োযন/মুক্তি থদষা ুধু ােেযই নষ ফযাং এে ধযদনয যাজননবতে অদযূদব িতায বযচষ।  

২। ৭০এয বনফ িাচদনয পরাপর থঘালণায অদনে দয মখদনা ক্ষভতা স্তান্তয ক্তেরনা 

তখন উদত্তজনা ফাবছর।অদনে বফরদম্ব দর ৩ভাচি ঢাোষ গনবযলদদয অবধদফন 

ফায থঘালনাষ ঢাোয যাজদথ বেছুটা স্ফক্তস্তয বাফ রক্ষে েযা থগর।বেনু্ত ১৫ই থপবু্রষাযী 

বুদট্টা থঘালণা েদযন "থমদতু আষাভীবরগ াংখোগুরু,থদতু থ াটটিয াংদদ থমাগদান 

অথ িীন।দখাদন আষাভীবরদগয ৬দপায বববত্তদত যবচত াংবফধান অনুদভাদন েযা ছাা 

থোন বফেল্প থােদফনা।অতএফ ঢাোয অবধদফন োইখানা ছাা আয বেছুই 

নষ।২৮থপবু্রষাযী ৭১ রাদাদয অনুটষ্ঠত জনবাষ বুদট্টা ৩ভাচি ঢাোষ আুত গনবযলদ 

তফঠে ভুরতবফ েযায দাবফ জানাদনায যবদনই ইষাইষা খান থফতায বালদন অবধদফন 

ভুরতবফ েদয থদন।১ভাচি দুুয ১টাষ থযবডদত অবধদফন অবনবদিিোদরয জনে ভুরতবফ 

থঘালণায াদথ াদথ ঢাোফাী স্ফতঃসু্নতি বফদক্ষাদব থপদট দ,বভবছদরয থস্রাত নাদভ ঢাো 

দয, মায থস্পাগান বছর "াবেস্তাদনয াদথ ম্পেি বছন্ন েয,ফাাংরায স্ফাধীনতা থঘালণা 

েয। এযয ঢাবফদত তাো উদত্তারন ষ ২যা ভাচি। (জীফদন মা থদখরাভ,থগারাভ 

আমভ:৭৬-৭৭)।এখন ফদরন,তাো উত্তরদন ফাধে েযর থে?বাযত না াবেস্তান? লমে 

মবদ থথদেই থাদে তাদর থ লমদেয আগুদন ততর থঢদরদছ বুদট্টা  ইষাইষা 

প্রান।বনদজদদয নামে আদাদষয তফধ ন্থা মখন ফন্ধ দষ মাষ তখন বফেল্প আয বে 

থাদে?আয এদে আবন যাষ্ট্রদরা ফরদর বেছু েযায নাই।আষাভীবরগ জনগদনয বালা 

ফুঝদত থদযদছ বফধাষই ছাত্রদনতাযা থখ ভুক্তজফদে ফাধে েদয ৭ই ভাদচি স্ফাধীনতায জনে 

থদফাীদে ভানবেবাদফ প্রসু্তত থােদত আফান জানাদনায জনে।  

৩। আনায াদথ এেভত,এই বনদষ আবভ  এেটা থাি বরদখবছ,আদর বফাযীযা বছর 

জ টাদগ িট।তদফ েথা থাদে, এয থছদন যোদযয উোবন বছর ফদর জানা 

মাষ,থগারাভ আমভ াদদফয ফইদতই আদছ,৩যা ভাচি থথদে অদমাগ আণ্দদারন ুরু 

দর বফববন্ন জাষগাষ যোয গুবর চারাষ পদর ভানুদলয থবতয বফদল েদয 

ছাত্ররীগ/আষাভীবরদগয থবতয থক্ষাব ফাদত থাদে।দই থক্ষাদবয ভদধেই বেছু াংখোে 

বফাযী আবভ িদে াামে েযদছ ফদর জানা মাষ।বফদল েদয চট্রগ্রাদভ, ীদ থপ্রবদডন্ট 

ক্তজষাউয যভান তায এেভাত্র থরখাষ থটট উদল্লখ েদযদছন। ( ীদ ক্তজষায থই থরখা 

'এেটট জাবতয জন্প' )।বেছু বফাযীয োদজয পরাপর থম এতটা বষাফ দফ তা ষত 

তাযা েল্পনা েদযবন।বেনু্ত এয ভাদন বে এই জাভাষাত থই জরুুদভয বফরুদদ্ধ 

দাবদষবছর?না  

এেটা থদদয প্রবতটষ্ঠত যোয  তায বনযাত্তায দাবষদত্ন বনদষাক্তজত ফাবনী তখদনা 

ভাদঠ এেটটব,থখাদন এেটট যাজননবতে দদরয বে বুবভো থােদত াদয??? ইরাভ 

বন্থযা বে এখাদন ঈভাদনয দাফীদত থই ভজরুভদদযদে উদ্ধায েযদত আবভ িদে াামে 

েদযদছ ফদর ভদন েদযন??? আবভ িদতা তায থদদয নাগবযেদদয (বফাযী)উদ্ধাদযয জনেই 

বনবফ িচাদয তথােবথত "বফক্তেন্নতাফাদী"থদযদে তো েদযই মাক্তের। বেছুক্ষদণয জনে থভদন 

বনরাভ জরুুদভয বফরুদদ্ধ দাাদনা েতিফে ফদর ভদন েদযদছ ইরাভ বন্থযা বেনু্ত এেটা 
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ম িাদষ মখন আষাভীবরদগয েবভ িযা াবরদষ থগর ফা রুবেদষ থগর এযয াধাযন ভানুল 

তো থেন? আয যোয বে েদয থোন ফোক্তিদে বফচায ছাা তো েযদত াদয???? 

আবভ ি থই োজটাই েদয মাক্তের োযন তাদদযদে বনদদি থদষা দষবছর ফাাংরাদদদে 

বন্দ ুভুি(থদখুন; াবেস্তাবন েদণ ির নাবদয আরীয থভভযী থথদে ৭১ ) েযদত দফ।  

তাযয েথা আদ,আবভ ি মখন বন্দদুদযদে অনোষবাদফ তো-বনম িাতন েদয মাক্তের পদর 

বন্দযুা বাযদত থমদত ফাধে র,থ ভষ ইরাভ বন্থযা থেন ঐভস্ত ভজরুভদদয দক্ষ 

ররনা???  

 

যাুর (ঃ ) ফদরদছন, থম ফোক্তি জাবরভদে জাবরভ জানা দে তাদে ক্তিারী েযায 

উদেদে অগ্রয দফ,থ ইরাভ দত থফয দষ মাদফ (ফাষাবে)।  

 

যাুর (ঃ ) আদযা ফদরন থতাভায ভুরভান বাই জাদরভ উে বোংফা ভজরুভ 

উে,তাদে াামে েযদফ।এেজন াাফী মখন ক্তজদজ্ঞ েযর; ভজরুভদে াামে 

েযদত াবয বেনু্ত জাদরভ থে আবভ বেবাদফ াামে েযফ? বতবন ফদরন,তুবভ তাদে জরুুভ 

থথদে বফযত যাখদফ,এটাই দফ থতাভায জনে তাদে াামে েযা।(ফুখাযী/ভুবরভ)।  

 

জাভাষাত  অনোনে াবেস্তান বন্থ দরগুদরা জাদরভদেই াামে েদযদছ তদফ 

আল্লায যাুদরয ফরা ন্থাষ নষ ফযাং তায উদটা।এযয মবদ আবন ফদরন ফা বফশ্বা 

েদযন এখদনা, এ ধ্রসর্র একষ্টট লস্ত্র যুসির পতরর্তিসি পাতকস্তান তবদ্ধেন্ন য়া 

ইামপন্ীসের কতফসনর গল গপসরক তাসব তবসবিনা করাটা, িৎকাীন 

গপ্রক্ষাপসট অযথাথ  বস মসন য়না।  

তাদর ফরফ আনায বফশ্বা েযা ঐ ইরাদভয ফা ইরাভী আদন্দারদনয েবপন েফযস্থ 

দষদছ ১৬ই বডদম্বয ১৯৭১ ার। 

ইফদন ফতুতা বরদখদছন : @ মাযবযদনয ফাফা,  

 

আনায ফ মুক্তি থভদন বনদর জাভাষাদতয বদ্ধান্ত থফটঠে প্রভাবণত ষ। জাভাষাত 

আদদ িয খাবতদয স্ফাধীনতা আদন্দারনদে ঘণৃা েযদত াযত ভদন ভদন, প্রোদে 

গণদজাষাদযয বফরুদদ্ধ অফস্থান থনষাটা উবচত ষবন। োযণ, াবেস্তাদনয বািন 

থঠোদনায থ তখন আয থখারা বছরই না। (এটা আবভ ি বার েদযই জানত ; তাই তাযা 

থলদভ ২৫থ ভাদচি গণতো ুরু েদয বদদষবছর।) জাভাষাদতয উবচত বছর , চু েদয 

থাো। আবভ িয ক্ষ থনষা বফযাট বুর দষদছ। াান বাই থতা ইবতভদধেই ফদরদছন থম, 

ফািারীযা ার িাদভদন্টয অবধদফন থচদষবছর থজাদযদাদযই অথ িাৎ াবেস্তাদনয অখন্ডতায 

দক্ষ বছর; আয বুদট্টা+আবভ ি ফ বনু্ডর েদয বদদষবছর; এয দযই ফািারীযা স্ফাধীনতায 

জনে মুদদ্ধয প্রসু্তবত বনদষ থপদর।  

 

াবেযা মবদ াবেস্তানদে অখন্ড যাখদত চাইতই, তাদর তাযা '৪৭ থথদেই ভগ্র জাবতদে 

ইরাভী থচতনাষ উিুদ্ধ যাখায ফ োম িক্রভ চারু যাখত। তা থতা তাযা যাদখবন; পদর েট্টয 
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জাতীষতাফাদ এফাং ভাজতে ভষদান দখদর বনদষ থনষ। ভগ্র জাবত মখন এোট্টা দষ 

থগর ফাঙারী জাতীষতাফাদদয তাোতদর, তখন াবেস্তানদে অখন্ড যাখায থভবে থচিা 

খুফই ােেয বছর না বে? এই অফস্থাষ জাভাষাত থোন দুঃদখ াবেদদয ক্ষ বনদত াদয? 

অনুযণন বরদখদছন : আনায থরখায ভদধেই বেনু্ত আদযেটা বফলষ আদছ। ৭১ ইুে আদদত 

জাভাষাত থে েতটুেু ববছদষ থযদখদছ? ৭১ ইুেদত াবেস্তান জাভাষাতদতা 

বফশ্বাঘাতদেয নষ ফযাং বদযায বুবভোষ। তাযদয থখাদন তাযা বাদরা েযদত াদযবন। 

ুতযাাং ভো ৭১ নষ অনে জাষগাষ। ৭১ এয ভত দজ এক্সপ্লদষট েযায ভদতা ইুে না 

থােদর অনে বেছু জাষগা বনত।  

 

'য' এে থজস  এভ বফ ততযী েদযই জাভাষাদতয 'আল্লায আইন চাই, ৎ থরাদেয ালন চাই' 

থস্পাগানটাদে েফয বদদষ বদদত থদযদছ।  

 

যাবদ ভদতন  আদযা মাযা জাভাষাদতয যাজননবতে বূবভোদেই এয োযণ ভদন েদযন, 

তাযা বেনু্ত অটাযদনটটব বে দত াদয এফাং তায েদন্ফেুেদষন্ফ বে দত াদয থটা বেনু্ত 

আদরাচনা েদযনবন। ুদাদনয াান তুযাফীয জাভাষাত ম্পদেি এনারাইব আদছ তায 

এেটা ফইদষ । বতবন বেনু্ত ফদরদছন, এবরটটবজভ জাভাষাদতয অজনবপ্রষতায ফ োযণ।  

 

তদফ এেটা বফলদষ আনায াংদগ এেভত, এগুবর বনদষ আদরাচনা ষা উবচৎ, 

প্রতেক্ষদীযা থফাঁদচ থােদতই। থমদোন বফলদষ ইবতাদয ফাষাদন থেদট থমদত ৫০-৭০ 

ফছয ভষ রাদগ। াভদন এগুদরা বনদষ আয আদরাচনা দফ থটাই স্ফাবাবফে এফাং এয 

ভাধেদভই েস্পম্প্রদক্তন্ফব ইবতা থফয দষ আদফ। 

এভ এন াান বরদখদছন : ৭১ ইুে জাভাষাতদে েতটুেু ববছদষ থযদখদছ থ প্রদশ্নয 

উত্তদয অদনে রম্বা debate দত াদয,আাতত থবদদে নাই থগরাভ।তদফ প্রশ্ন দে 

জষ-যাজষ ফা পরতা-ফেথ িতা'য াংজ্ঞা জাভাষাত ফা তায েবভ িদদয োদছ বে? যীদ 

ভবতন থমটা থদবখদষদছন,থম রক্ষে বনদষ এেটট বতেোয অদথ িই ভাজ বফপ্লদফয জনে 

ইরাবভ আদন্দারন ুরু দষবছর ১৯৪১ াদর,থই রক্ষে জাভাষাত অজিন েযদত াদযবন 

ফযাং রক্ষে থথদে োম িত দুদয দ থগদছ।আয এয োযন দে আদন্দারনদে অবতভাত্রাষ 

যাজনীবতেযন।আয াান তুযাফী থমটা ফদরদছন (মবদ আবভ তায ফইটা ববন) থটাদতা 

অবতভাত্রাষ তে এফাং এই এবরটটবজভ(থেডায ফুরুদক্রব) ুধু অজনবপ্রষতাই নষ ফযাং 

এয ভাধেদভ আবভ ফরফ ভাঠ-ঘাট গযভ েযা/যাখায জনে বেছু াংখেে থডবডদেদটড েবভ ি 

ততবয ফেতীত "ইরাবভ আদন্দারদনয" খুফ থফব রাবফান দষদছ ফা দফ ফদর আভায ভদন 

ষনা।  

৭১ ইুে না থােদর অনে ইুে থােত থোন দন্দ থনই,এখদনা বে অনে ইুে বনদষ এগুদত 

দেনা? ৭১ এয ইুে দে যাজননবতেবাদফ জাভাষাতদে থভাোদফরা েযায জ 

াবতষায,মায থভাোদফরা েযায ভত ফুক্তদ্ধফবৃত্তে াভথ ি জাভাষাত প্রসু্তত েযদত াদযবন 

http://sonarbangladesh.com/blog/onuronon/
http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/
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ফদর ভদন ষ। এখদনা ভষ আদছ,বচযতদয ৭১ ইুেদে থর েদয থদষায এেটা উদদেগ 

থনষায।  

প্রফাী ভজভুদায বরদখদছন : বনযদক্ষ বচন্তা বনদষ বরদখদছন, বার থরদগদছ। মাযা 

ফবেছুদতই দরীষ গন্ধ াষ, অদন্ধয ভত দদরয দক্ষ ফরদতই দফ, এ ধযদনয 

ভনভানবেতায োযদন বফদফে ভদয মাষ। তে চাা দ মাষ।  

 

এটা টঠেদম, আষাভীরীগ েখদনা জাভাষাতদে ে েদযবন ক্ষভতায থরাদবয স্ফাদথ ি। ৭১ 

ুফ িফতী ভদষ থগারদটবফদর ফদ আষাভীরীগ জাভাষাত এেদত্র বোদন্ত বনদর ফায 

জনে েরোনেয না দর থদদয জনে দতা। বেনু্ত ঘাদষর েযায ভনভানবেতা বনদষ 

নাভা যাজনীবত থখরায ভাদঝ বাযদত ভাযা থেযাদভয গূটট াবেস্তানদে থবদি বদদষ 

আমাভীরীগ ক্ষভতাষ ফদর আদ িবফীন এ দরটটয থদবযচারনাষ ফেথ িতায জনে 

আজ এদদদয ভানুদলয বুগদছ।  

 

জাভাষাত স্ফাধীনতায বফরুদে বগদষ বোংফ বনযদক্ষই মবদ ভদন েবয, তাদর থোনটটই টঠে 

বছরনা। থভাটেথা, যাজনীবতয ভাদঠ জাভাষাত থখরদত াযদী নষ। এ থদদয জনগন 

অবত ইরাভবপ্রষ ফায য আজ ম িন্ত জাভাষাত থজাটবফীন এেটট আদ ি  এেে 

জনবপ্রষ দর বদদফ দাাদত না াযায ভুয োযন  'ফস্তা চা গণতদেয থরফাদ ইরাদভয 

চচিা। এ গনতেই এখন জাভাষাদতয জনে োর দষ দাবদষদছ।'  

 বতিেোদযয ইরাভ প্রবতষ্ঠাষ জানফাজ েভীফাবনীয ততযীযয বযফাদতি আত্ধপ্রবতষ্ঠা, 

তোদগয বযফদতি ুক্তজফাদী ইরাভ প্রবতষ্ঠায বচন্তাধাযাই থমন ফায ফায ততরাি ফা থফদষ 

ফানদযয উদয উঠায ভতই দষদছ।  

 

থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে বরদখদছন : ভজভুদায বাইদষয উদল্লবখত ‘’গণতাবেে ইরাভ 

চচিায এেটা নভুনা বদক্তে - এেটু আদগ চবফ’ য এেজন বক্ষে এে োবনী থানাদরনঃ 

বতবন বছদরন েভী। ১৯৯৬ াদরয জাতীষ াংদ বনফ িাচন। জাভাষাদতয প্রাথী ডাঃ ভয 

পারুদেয দক্ষ উনাযা জনপ্রবত ৭/৮ টা েদয থবাট বদদষদছন। চবফ েুর থেদন্দ্র।  জার 

থবাট। াংগঠদনয বদ্ধাদন্ত, ফাধে দষ। এেজন াথী বাই থবাট থেন্দ্র দত এদ খুফ 

থোঁ দদদছন। ফরাফাুরে, ক্তজাদ ভদন েদয এত জার থবাট বদদষ াংগঠদনয প্রাথী ক্তজতায 

ধাদয োদছ থমদত াদযন নাই। এটট াতোবনষায বচত্র ফদট। মবদ উনাযা ক্তজদতদছন। 

গতফায এফাং এফায। বেনু্ত এদত েদয, াতোবনষায ভদতা ভারাা  আদরভ অধুেবলত 

এরাোষ থম তনবতে ভাদনয অফনবত দে তা অূযণীষ!  

 

েথা ক্তের, ভেক্তক্সভাভ বযকু্রটভেন্ট এবাদযজ থোষাবরটট? অয ভেক্তক্সভাভ থোষাবরটট উইথ 

থরা থযইট বযকু্রটভেন্ট? - প্রদি। আবভ ফররাভ, থোযআদনদতা ফরা দষদছ, ষারতােুভ 

বভনেুভ উম্মাতুন, ইষাদ ..। তাদর, আভযা থেন াংখোবধদেেয বছদন, ুরায ইরাদভয 

ভদতা বষাংেয বুর েনদদন্বয বছদন ছুটবছ?  

 

http://sonarbangladesh.com/blog/Probashi_mojumder/
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থবদফবছরাভ, এ দফ ি বরখদফানা। োযন, ইদতাভদধেই আনাযা থজদনদছন, ইবতা 

বফদেলদণয থচদষ তাক্তেে আদরাচনাষ আভায আগ্র থফী। তে আয ইবতা যষ্পয 

গাভী দর অববন্ন নষ। আবভ বথদভটটে এদপ্রাচ থে থপ্রপায েবয। াদানায থম 

চােুযী েবয, থখাদন আভায এই ভানবেতা। াংবেিযা জাদনন।  

 

৭১ াদর জাভাষাদতয বূবভো বে বুর বছর? ো াঁ, (প্রভাবনত দষদছ) বুর বছর। (জাভাষাত 

থমফ োযন/মুক্তিয েথা ফদর থদফয থপ্রবক্ষদত) না, বুর বছর না।  

 

যাজননবতে বফলদষ গৃীতফে বদ্ধাদন্তয এোবধে অন থাদে। ফ িাবধে টঠে বফদফচনা 

েদয থনষা বদ্ধান্ত বুর প্রভাবনত দত াদয। থগইভ বথযী অনুাদয। অনেযা বে েযদফ, 

থখরা থল ম িন্ত থোথাষ েতটুেু গাদফ - থটাদতা থোন ক্ষই অনুভান েযদত াদয, 

বেনু্ত জাদন না। তাই, ৭১ াদর জাভাষাদতয যাজননবতে বদ্ধান্ত বুর বছদরা না ভদন 

েযদর যফতীদত থটট বনদষ থম যাখ-ঢাদেয বরব তথা উন্নাবেতায নীবত অফরম্বন 

েযা দষদছ - তা থম বুর দষদছ থটট অবত স্ধি।  

 

থোরাফদযদনয উবয ভবেত্ন থনষাটা থফাধষ ...। (থনবতফাচে েথা মত েভ ফরা মাষ , তত 

বার।!?)  

 

মাযা আদ ি বনদষ োজ েদযন, তা াঁযা প্রাষঃই বনদজদদয আদ িফববূিত বফলষগুদরাদে 

আদদ িয থভাদে ঢােদত চান। থমভনটট জাভাষাদত ইরাভী (এফাং াংবেি অনোনেযা) 

ধাযাফাবেবাদফ েদয আদছন। এবফউজ অফ আইবডরক্তজ ইজ আনএবদষদডফর ইন 

বরটটক্স। থচিা েযদত দফ, এটটদে েদতা েভাদনা মাষ।  

 

জাভাষাদত ইরাভী ইরাভী দরগুদরা যাজননবতেবাদফ এেদদদী (ইদম্মবচউযড)। 

১৯৯০ াদরয চােু বনফ িাচদন মবদ আভযা বফ এন ব য াদথ ঐেে েযতাভ, তাদর 

আভযা ক্তজততাভ। দাবষত্নীরযা ফদরবছদরন, আদব িে থছাট দর মবদ াষায বরটটক্স 

েদয এভন (অথ িাৎ আদ িীন) ফ দদরয াদথ থজাট ফা াঁদধ তাদর আদদ িয থভবরে ক্ষবত 

াবধত ষ। এখন বে এই তে ফাবতর দষ থগদছ? না আাততঃ স্থবগত দষদছ? ুনবছ, 

এখন নাবে জাভাষাদতয বরব দে বফ এন ব থে ক্তিারী েযা!!  

 

থদদয ডান ধাযাদে থনতৃত্ন বদদত দর বফ এন ব থে ভায থদষা (ছাবদষ মাষা অদথ ি) ছাা 

জাভাষাদতয থোন গবত নাই। দত াদয থোষাবরটট বদদষ। অথফা, থোন তদফ-দবূফ িাদে বফ 

এন ব ধ্বাং দষ থগদর। এই দুটটয থোনটটই মবদ না ষ, তাদর দফ (এফাং দে) মা তা 

দরা, জাভাষাদতয থরােজন (েেডাযযা) ক্রভান্দষ বফ এন ব য ভদতা ুবফধাফাদী  

চবযত্রীদন বযণত দফ। োযন, েেডাযদদযদে মবদ াধাযদনয াদথ অফাদধ বভদত থদষা 

ষ, তাদর াধাযনযা েেডাদয মাদফ না, বেনু্ত েেডায (উচ্চ ভাদনয) যা স্ফীষ ভান াযাদফ। 

াবন ফ িদা নীদচয বদদেই মাষ। তাই না?  
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অতঃয? েযণীষ? 

ভবউয ভাভা বরদখদছন : Jamaat Islami's support to the Pakistani army was a political 

mistake, ...No way. It was clear like day light that Pakistani armies were committing 

crimes. When you support a criminal it's itself a crime. Jamaat's political mistake 

was keeping those controversial leaders in leading position. Keeping those 5-10 

people in top level forbid jamaat to become a mass movement. Even if Jamaat get 

rid of them today, it will take at least three generation for projecting a clean 

image. Weather if they got rid of them after '71 we can have Jamaat as a strong 

Islami movement now. And please don't say those people saved Jamaat in that 

crisis period after 71. Islam will always be saved by muslims with help of Allah. 

Rather than saving, those people ruin any possibility of Bangladesh to become an 

Islamic Country. 

এভ এন াান বরদখদছন : আবন অদনে গুরুত্নূণ ি েথা অল্প েদষেটট রাইদন ফরদত 

থদযদছন,থ জনে আনাদে অদল ধনেফাদ। আদর ইরাভদে থব েযায ভান 

দাবষত্ন আল্লায াত থথদে অবত উৎাদ মাযাই বনদজদদয াদত বনদত থচদষদছ তখনই 

বডদজিায থদখা বদদষদছ,ফাাংরাদদদ ৭১ এযেভই এেটা ফ দুঘ িটনা ঘদটদছ। মায পরাপর 

আজ আভযা থবাগ েযবছ।এখন জাভাষাতদে টাদগ িদটয নাদভ খুফ দজই ইরাভদে 

েটাক্ষ েযা দে অথচ এটা ারার! োযন জাভাষাত=ইরাভ,এটা জাভাষাত থমভন 

ফুঝাদত থচদষদছ অনেযা ুদমাগ োদজ রাগাদে।  

ভনুয বরদখদছন : "১৯৭১-এ জাভাষাদত ইরাবভ আবভ িয াদতয থভাষা বদদফ ুধু 

ফেফরৃতই দষদছ।" বেনু্ত থেন? - ক্ষভতায থরাদব, দুযদিবতায অবাদফ, আদদ িয 

টানাদাদদন।  

১৯৭১-এয ২৫ ভাচি-এ াবেদদয ধ্বাংমজ্ঞ ুরু ষায দযয ভাগুদরাদত অদনে 

দচতন ভুবরভবরগায আয জাভাষাদতয থরােদদয থদদখবছ আষাবভরীদগয াংগ্রাভদে 

ভথ িন েযদত। - োযণ তথােবথত "ভুরভানদদয াবেস্থান"-এয থভা থেদট থগদছ। 

এভ এন াান বরদখদছন : াবেস্তাদনয প্রবত মাদদয থভা োটায তা ২৩ ফছদযই থেদট 

থগদছ আয মাযা তখদনা স্ফদন্ম বছর এখদনা স্ফদন্ম বফদবায...... আনায ম িদফক্ষণ আয 

আভায োবড বভদর থগর তাদর?  

আো, আবন ফরদছন,অসনক সিিন মুতমতগার আর জামায়াসির গাকসের 

গেসেতি আয়াতমীসগর ংগ্রামসক মথ ন করসি , তাদর আবভ িয অেভ িগুদরাদে 

াদাটি েযরই ফা োযা? আয মাযা েদযদছ তাযা বে দচতনদদয োতাদয দযনা?তখদনা 

যত না?জানদত চাক্তে,ভুবরভ-বরগ  জাভাষাদতয মাযা স্ফাধীনতায দক্ষ বছর তাদদয 

ববউটা বে বছর?? 
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আবযপ বরদখদছন : আনায এই থাদিয ফিফে বনদষ মাযা ক্তন্দান তাদদয উদেে ফরবছ; 

১৯৭১ -এ ছাত্রাংঘ েযত এভন অদনদে এখন থফদচ আদছ তাদদয াদথ েথা ফদরন এয 

তেতা াদফন।টঠে বে োযদন জাভাষাত থনতাযা থেূেরায ইষাবষা যোয আয 

থনাফাবনীদে দমাবগতা েদযবছর তা বনদষ ফাাংরাদদদয জাভাত ববফদযয থনতা েভীযা 

আজ অন্ধোদয আদছ। আদযা আিাম িেয বফলষ দে ঐ ভষ াংঠদনয বদ্ধাদন্তয 

বফদযাধীতা েদয াবন্ত েবভটট  আরফদয এ থমাগদান থথদে মাযা বফযত বছর ১৯৮১ াদরয 

য তাদদয ভূর াংগঠন থথদে দদূয থঠদর থদষা ষ।আয ভজবরদ ূযায বদ্ধাদন্তয ফাইদয 

বদ্ধান্ত বনদষ মাযা আজ ম িন্ত াংগঠনদে থদদয ভানুদলয োদছ বফতবেিত েদয থযদখদছ 

দঃূখজনে দর তে তাযাই ফতিভাদন ীল িদনতৃদত আদন অবধটিত! 

এভ এন াান বরদখদছন : ঐ ময় ংঠসনর তিাসন্তর তবসরাধ্ীিা কসর লাতন্ত কতমষ্টট 

 আবের এ গযাগোন গথসক যারা তবরি তি ১৯৮১ াসর পর িাসের মূ 

ংগঠন গথসক েসূর গঠস গেয়া য়।, এই েথাষদতা আদরই আিাম ি রাভ,আবভ এই 

তথেটুেু জানতাভ না,আবন বে এ ফোাদয আদযা এেটু বফস্তাবযত জানাদত াদযন??  

 

আর মজতস ূরার তিাসন্তর বাইসর তিান্ত তনসয় যারা আজ পয ন্ত ংগঠনসক 

গেসলর মানুসর কাসি তবিতকি কসর গরসেসি েঃূেজনক স িয িারাই 

বিমাসন লী সনিৃসি আসন অতধ্ষ্টিি এই অাংটুেুয থযপাদযন্ফ থাো দে আবভ 

থল ভুদতি থন্ফয েদযবছরাভ, আবন া েদয প্রো েদযদছন থ জনে ধনেফাদ। 

টঠে এই বফলষটাই আবভ এেটা রাইদন ফুঝাদত থচদষবছ "ুযায ীদ্ধান্ত উদক্ষা েযায 

বযণাভ বার ষবন েখনই" 

ুযায ীদ্ধান্তদে উদক্ষা েযায োযদন ঘদটদছ ভাবছদগাথ,দষদছ আফায ৭১.......থমই 

ুযায গল্প আভাদদযদে ফুঝাদনা ষ,থটায োম িোবযতা থম েতটুেু তা এেটু োবড েযদর 

ফুঝা মাষ,ফুঝা মাষ জাভাষাদতয েভ িুচীগুদরায ক্তক্রটটোর ম িাদরাচনা েযদর। 

মামাফয বরদখদছন : েদভন্টটা অপটবে দর ভাপ েযদফন। এেটা ভজায ঘটনা থষায 

েযায থরাব াভরাদত াযবছনা।  এেটা াাংগঠবনে আদরাচনাষ তাবরভা নাবযন বনদষ 

আরা ক্তেদরা। ফাই ঐ ভবরাদে াপি এদক্সর বদদষ ধুাঁদত ধুাঁদত এেজন আু ফরদরন, 

'এই ভবরা েতফ ষতান থদদখা, থ াতচবল্লদয বফবাগদে ভুদছ বদদষ আফায অবফবি 

বন্দসু্তাদনয স্ফন্ম থদদখ'! টঠে ঐ আদরাচনায আদগ আদগই আবভ থোদনাোযদণ ভারানা 

ভাদদূীয জীফনী ব এফাং জানদত াবয থম ভারানা এফাং জাভাষাত ৪৭ এয বফবক্তিয 

বফদক্ষ বছদরন। বনদজয বপতযাদতয োযদণই আগু-বছু বেেু না থবদফই ফদর ফদবছরাভ, 

'বেনু্ত আু, তাবরভায ভত ভারানা ভাদদূীদতা ৪৭ এয বফবক্তিয বফদযাধীতা 

েদযবছদরন! ভারানা থতা অবফবি বাযদতয দক্ষ বছদরন!!"  

ববব, তে েথা ফরদত বগদষ বনদজদে থেভন পর ক্তজদন থপদরবছরাভ েল্পনা েদয 

বনন!! ধভে েী থখদষবছরাভ তা ুদনন, "ভারানা আয তাবরভা েী এে দরা?! এই 

থতাভায ফুক্তদ্ধ??!" উ!!  
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এেটা ফোয আভায খুফ ভজা রাদগ। থম 'নোনাবরজভ'য উয বববত্ত েদয াবেস্তান 

দরা এফাং এই াবেস্তান ষায থফইটাই থমখাদন জাভাষাদতয োদছ ইরাবভে বছদরানা, 

এফাং যফতীদত াবেস্তান আদরই ইরাদভয নাভ বদদষ এেটা 'এক্সটট্রভ ভুবরভ 

নোনাবরে' থদদ বযণত দরা ফায থচাদখয াভদন- থই াবেস্তানই আফায ৭১-এ 

এদ জাভাষাদতয োদছ 'ইরাবভে' দষ থগদরা?! থম "ইরাবভে থদ" থবাংদগ থগদর 

"ইরাভ"য অক্তস্তত্ন বনদষই টানাটাবন দ মাদফ?! থেভন াাংঘবল িে অফস্থান দষ থগদরা 

না?  

আবভ অত যাজননবতে ভায-ো াঁচ থতভন ফুক্তঝনা। এেজন থর-ভোন বদদফ ফাাংরাদদদয 

এই ভূরধাযায ইরাবভে বরটটেোর দরটায প্রবত আভায এেটাই াধাযণ প্রশ্ন- ইরাভ 

থম থোদনা ধযদনয জরুুভ/অতোচাদযয বফরুদদ্ধ অফস্থান বনদত প্রচন্ড িবাদফ বনদদি 

থদষ। থম থোদনা ধযদনয জরুুভ। তা এভনবে মবদ াভানে- ষ। থখাদন াঁবচদ ভাদচি 

াবেস্তান আবভ ি ূফ ি-াবেস্তাদন থম ভোাোয েদয, ুধুভাত্র থই যাদতয দয েী েদয 

জাভাষাত অতোচাযীয ক্ষ থনষ?????? ুধুভাত্র াঁবচদ ভাদচিয যাদতয দযই থতা াবেস্তান 

আবভ ি ফধযদনয তনবতে-াদাদটিয থফই াযাষ। এযয াবেস্তান আবভ িদে াদাটি 

েযাটাই থতা অননরাবভে!! থমখাদন থোয'আন স্ধি েদয ফদর- এেজন ভানুলদে 

ইবরগোবর তো েযায অথ ি ুদযা ভানফজাবতদে তো েযায ভান। থখাদন াঁবচদ ভাদচিয 

যাদত থম তোোন্ড-ধল িণ-অতোচায ষ, তায বফচাদয থতা থ যাদতই াবে আবভ ি ইরাদভয 

বফরুদদ্ধ অফস্থান থনষ। তাযয েী েদয জাভাষাত াবেদদযদে াদাটি থদষ?!?  

ুাঁ ুাঁ  গুরু, এখাদনই আদ বরটটক্স!! বরটটক্স এভন এেটা ক্তজবনল, মা রতাষ-াতাষ-

াখাষ-প্রাখাষ আদদ িয াদথ েদম্প্রাভাইজ েবযদষই ছাদদয ফাফা। 

 

যাবয বরদখদছন : 'এখন ফরবছ,৭১ এ ইরাভী আদন্দারন বদদফ জাভাষাদতয আদব িে 

 যাজননবতে দুটটযই যাজষ ঘদটদছ,াদথ াদথ ঘদটদছ তনবতে যাজষ থম যাজদষয 

গ্লাবন ফাাংরাদদ জাভাষাত ফছদযয য ফছয ফদষ থফাদফ। ' এয ভাদন েী ????  

তাদর জাভাষাত আয থোদনা আদ ি ফাদী দরই না। তাযা যাক্তজত! উবষ বদে থথদেই 

যাক্তজত। তদদয না আদ ি আদছ আয না থোদনা যাজনীবত আদছ আয না আদছ 

তনবতেতা! তাদর রক্ষ রক্ষ জাভাষাবতদদয বে দফ? তাযা েী েযদফ? আবন বে ফদরন? 

এতটা থরখায য বনিষই আবন এই রক্ষ রক্ষ জাভাষাবতদদযদে এেটট বদে বনদদিনা 

থদদফন। থদষাটা থতা আনাযই দাবষত্ন োযণ এটা আবন বনদজই ো াঁদধ তুদর বনদষদছন। 

মবদ না থদন তাদর াঠেযা অনুভান েযদত ফাধে দফন থম আবন এেটট বফদল 

উদেদেই এই থরখাটা বরদখদছন। আনায বদে বনদদিনায অদক্ষাষ যইরাভ। 

ইফদন ফতুতা বরদখদছন : টঠে েথা। বদেবনদদিনা চাই। এই পা াঁদে আবভ াভানে এেটু 

জফাফ থদষায থচিা েবয,এটা জাভাষাদতয প্রবত আভায যাভ ি / বদেবনদদিনা / ফেক্তিগত 

অববভত ...  

জাভাষাদতয এখন উবচত বেছু গুরুত্নূন ি বযফতিন েযা। তায ভদধে আদছ এোতু্তয 
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াংক্রান্ত বেছু বফলষ এফাং আদযা আদছ েভ িদ্ধবতয াংোয াংক্রান্ত বেছু বফলষ ।  

 

প্রথদভই এোত্তয বফলষেঃ  

 

১। জাবতয োদছ প্রোদে ক্ষভা চাষা, ভুক্তিমুদদ্ধয বফদক্ষ যাজননবতে  

অফস্থান গ্রদণয জনে।  

 

২। থমফ েভী মুদ্ধোদর মুদদ্ধয নীবত বি েদযদছ (মুদ্ধাযাধ), তাদদযদে  

থম থোদনা ভষ আইদনয াদত তুদর বদদত প্রসু্তত আবছ –এই ভদভ ি থঘালণা থদষা।  

থমদতু জাভাষাত দাফী েদয থাদে থম, তাযা মুদ্ধ েদযদছ বেনু্ত নীবত বি  

েদযবন, তাদর আয বষ বে? বফচায থাে, প্রভাণ থাে। ‘বফচায চাই না’ ফরায অথ ি  

বে? ‘বফচায চাই না’ ফরায অথ ি এেটাই, বফচায দর থপাঁ দ মাদফন; অন্ততঃ  

াধাযণ ভানুল থযেভ অথ িই েযদফ।  

 

৩। থমফ থনতা-েভী প্রোদে ভুক্তিমুদদ্ধয বফদক্ষ ক্তক্রষ বছদরন,  

তাদদযদে াভদনয াবযয থনতৃত্ন থথদে বযদষ থদষা। স্ফাধীন থদদয প্রবত  

শ্রদ্ধা প্রদ িদনয এটাই যীবত।  

 

৪। থমফ থনতা-েভী প্রোদে ভুক্তিমুদদ্ধয বফদক্ষ ক্তক্রষ বছদরন, তাযা  

অফেই েখদনা এই থদদয থোদনা াফবরে বনফ িাচদন অাং থনদফন না; অথ িাৎ  

ভেী, এভব, থভষয, উদজরা থচষাযভোন, ইউব থভম্বায ইতোবদ দদ আীন  

দফন না, ফায থচিা েযদফন না।  

 

৫। জাবতয থবন্টদভন্ট আঘাত রাদগ এভন থোদনা ভন্তফে দদরয ক্ষ থথদে েখদনাই 

েযদফন না।  

 

---এই ফ েযায উদেে এেটাই, জাভাষাদতয আর োজ মাদত আদযা দজ েযা 

মাষ।  

ইরাভ ফ িস্তদয োদষভ েযায থচিাটা দরা ভূর োজ। এোত্তযদে বনদষ  

ফেস্ত থােদর চরদফ বেবাদফ? আভাদদয অদনে ফাধা অবতক্রভ েযদত ষ, ইরাদভয  

বফরুদদ্ধ অদনে অদনে অদনে অপ্রচায চদর দুবনষাফোী, থগুদরায জফাফ বদদত ষ।  

 

এখন আুন, েভ িদ্ধবত াংোয বফলদষ--- এটা খুফই জরুবয ক্তজবন। 

এভ এন াান বরদখদছন : যাজষ ভাদন বে থল?? না।  

যাষ্ট্র বযচারনায আদ ি বদদফ ভাজতে যাক্তজত দষদছ বেনু্ত তাই ফদর বে ভাজতে 

বনদষ আদন্দারন থল দষ থগদছ? এখদনা অদনদে তফজ্ঞাবনে ভাজতেনাদভ নতুন 

আবিদে ভাজতে োদষদভয স্ফন্ম থদদখ এবগদষ মাদে।  
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আভাদদয আদরাচনায এই ম িাদষ থম উাংায আবন থোট েদযদছন তা এেটু থবদফ 

থদখুন; ফরা র আদব িেবাদফ অখন্ড াবেস্তান থচদষবছর জাভাষাত,থটা আয অখন্ড 

থােরনা।ফরা র যাজননবতে ীদ্ধান্ত বছর,থটা অক্তজিত রনা এফাং এখনদতা বনদজযাই 

ফরদছ বুর বছর। াদথ াদথ তনবতে দষন্ট অপ ববউ থথদে আবভ িয দমাবগ ষায 

থোন ফেখোই ফোবরড ফদর ভদন ষনা।মায োযদন আভায ঐ েনকু্ল।  

বেনু্ত তাই ফদর বে জাভাষাত থল দষ থগর? না।  

জাভাষাদতয বনজস্ফ বেছু ফেখো যদষদছ িীদনয ফোদয(মায অবধোাংই যাজননবতে),িীন 

োদষদভয বনজস্ফ বেছু দৃটিবিী যদষদছ,যাজননবতে ইরাদভয বনজস্ফ বেছু ফেখো 

যদষদছ,বথদডদভাদক্রব নাদভ বনজস্ফ বনফ িাচন দ্ধবত জাভাষাত থডদফারা েদযদছ,মাদে 

এে েথাষ ফরা মাষ জাভাষাততে।দই জাভাষাততে বনদষ ৭১ এয এবপবরদষদটড 

ূফ িাবেস্তান জাভাষাত, নতুন আবিদে নতুনবাদফ ুরু েদযদছ ১৯৮০াদরয োছাোবছ 

ভদষ জাভাষাত ইরাবভ ফাাংরাদদ নাদভ,মায থপ্রাডাট আনায উদল্লবখত রাখ রাখ 

েবভ ি,আবভ থই রাখ েবভ িয এেজন।আভাদদয আদরাচনা এখদনা ফাাংরাদদ জাভাষাত 

বনদষ ুরুই ষবন আয তাই বদে বনদদিানায েথা এখদনা এদদছ ফদর ভদন ষনা।  

ফাাংরাদদ জাভাষাত বনদষ এোদডবভে োবড খুফ েভই দষদছ,ফাস্তবফে অদথ ি ভুর 

জাভাষাত ফরদত াবেস্তান জাভাষাতদেই ফুদঝ।তফু বেছু বফলষ াভদন আদরাচনায থচিা 

েযফ।  

অুখ দর তদফ ভানুল ডািাদযয োদছ মাষ,ডািায থচিা েদয থযাগটা পাইন্ড আউট 

েযায জনে এযয আদ লধ।ফাাংরাদদ জাভাষাত ভদন েদয তাদদয থোন ভো ভাদন 

থোন অুখই ষনাই,থা লদ থদষায থোন থোই থতা নাই।এই ববযজ মাযা দদছ 

তাযা আােবয ফুঝদত াযদছ অুখ থোথাষ,এই ফুঝাটা মবদ থভদন বনদত াদয,তাদর 

থোন ডািাদযয োছ থথদে থপ্রক্তক্রন বনদফন থটা আনায উয। 

মুক্তিপ্রাজ্ঞ বরদখদছন : ১৪ নম্বয ভন্তদফে ভনুয বরদখদছন : ..."১৯৭১-এ জামায়াসি 

ইাতম আতম র াসির গমায়া তসসব লুধ্ু বযবরৃিই সয়সি।" তকনু্ত গকন? - 

ক্ষমিার গাসভ, েরুেতলিার অভাসব, আেসল র টানাসপাসশসন। এই বফলষটটইয 

অোটে প্রভাণ আবভ থদষবছ এই থাদে (রক্ষেণীষ, আনায থযপাদযন্ফগুবর অবধোাংই 

জাভাষাবত থরখেদদয, তথাব...), বেনু্ত তাযয ২৪ নম্বয েদভদন্টয উত্তদয ইফদন ফতুতা 

জাভাষাদতয মা মা েযণীষ ফরদরন, থগুবর না েযাটা েতটা বুর, আবভ থই যাজননবতে 

বদেটটদত না বগদষ ুধু এেজন ফা এেদর ভুরভাদনয দক্ষ থটা েতটা অননরাবভে 

থবদদে দৃটি আেল িণ েযবছ। েদষেটট বভথোচায এখন বভথোচাদযয ববযদজ আটদে 

থপদরদছ জাভাষাতদে এফাং বভথোয এে জটঠর চক্রাফদতি ঘুযাে খাদে আজদেয 

জাভাষাদত ইরাভী ফাাংরাদদ।  

 

াবেস্তান আভদর আ. বরগ েভুেবনজভ, ধভ িবনযদক্ষতা  বাযতন্থী বছর বফধাষ তাদদয 

বফরুদদ্ধ জাবরভ াে যোদযয াদথ াত বভরাদনা জাভাষাত ৮৬-থত এদ বরদগয াদথ 

াত বভরার, এফায যাজননবতে োযণ, এখাদন ইরাভ েই?  

 

http://sonarbangladesh.com/blog/logicalsage/


214 
“ইতিহাসের আস াসে জামায়াি ইে ামী”   M N Hasan  E-mail:mnhasan.blog@gmail.com 

১০ নম্বয েদভদন্টয উত্তদয থভাাম্মদ থভাজাদম্মর ে জার থবাদটয থম প্রি এদনদছন, 

থটা থোন দরীষ েভীয ফেক্তিগত বুর নষ, দরগত বদ্ধান্ত, এই থনাাংযাবভ বদদষ ইরাভ 

োদষভ ষ েীবাদফ?  

 

বফশ্বজদু যাজনীবতদত বভথোচায এেটা আটি, দন বদক্রট। বেনু্ত মাযা ইরাভ োদষভ 

েযদত চাষ তাদদয ভাদঝ বভথোচাদযয এই ঘনৃে বযডানদডক্তন্ফ থদদখ, থজদন, ফুদঝ তেবনষ্ঠ 

থেউ এদদয াদথ াবভর দফ না। আভায োদছ ভদন ষ, ইরাভ োদষদভয জনে 

বভথোচায/অেভ ি/জরুুভ জাদষজ - এভন থোন থগান গ্রণদমাগেতা জাভাষাদত আদছ।  

 

আভায থচাদখ অল্পদতই থমফ েনট্রাবডেন ধযা র, থখাদন আবন যীবতভত গদফলনা 

েযদছন, আবন জাভাষাদতয এেজন েভী ফদরই জানদত চাক্তে , জন্পরি থথদে থম দরটট 

বভথোচায/অেভ ি/জরুুভ েদয এদদছ ফা তাদত াবভর/দমাগী দষদছ, থ দরটটয 

ভাধেদভ থোন এে ুদযূ ববফলেদত এেেবাদফ ক্ষভতাষ মাষা দত াদয, বেনু্ত ইরাভ 

োদষভ দফ েী (থেননা, ইরাদভয মতই নাভ থনষা থাে, এতগুদরা ফছয ধদয 

বভথোচায/অেভ ি/জরুুভ/ুদমাগন্ধাদন তাবরভ থনষা থরােদদয বদদষ ইরাভ থফচাদেনাই 

দফ, ইরাভ োদষভ নষ)?  

 

আনাদদয থেউ থেউ মবদ জাভাষাদতয েুতবত বদেগুবরয (৭১ ফাদ বদদর 

বভথোচায/অেভ ি/জরুুদভয াংখো অগুনবত) বযচষ থদষই থাদেন, তদফ থেন 

জাভাষাদতই দ যদষদছন? াংদাধদনয আা েদযন বে, থেন?  

 

ইরাদভয নাদভ এতফ েন্ট্রাবডেন  বভথোচাদযয বযডানদডক্তন্ফ বদদষ এবন্ট-ইরাবভে 

প্রচাযণায াতদেই ক্তিারী েযা র বেনা?  

 

গল পব ঃ মাানা মেেুী তবীন জামায়াসির পথিা 

ধূয বদগন্ত বরদখদছন : তাদর বে ভারানা ভদদূী (যঃ) বনদজই থমটা ুরু েদযবছদরন 

যফতীদত থটাই তা াঁয জনে পা াঁদ দষ দা াঁাষ। 

এভ এন াান বরদখদছন : অদনেটা তাই,ফোাযটা নায জনে ুদখয বছরনা।আবন মবদ 

আদগয থরখা গুদরা দ থাদেন তাদর থদখদফন বেবাদফ transform েদযদছ নায বচন্তা। 

ভারানা ভদদীয প্রথভ বদদেয থরখা গুদরায াদথ জাভাষাদতয োম িক্রদভয বফযাট পাযাে 

এেটু ভনদমাগ বদদষ দর ধযা যদত ফাধে।এখনদতা নায ফই া ষ উবন েত ফ 

ভাদয থরখে থই বফলদষ জানায জনে এফাং এত ফ থরখদেয থরখা দ মাদদয বচন্তাষ 

বযফতিন ষ তাদদয জনে জাভাষাত েযা must,এই ধযদনয এেটা ভানবেতা থদখা মাষ।  

অথচ ভারানা ভদুদীয ফই অদনদেই দ বেনু্ত জাভাষাত েদযনা,ভারানাদে(তায 

ফইদে) জাভাষাত তাদদয থট্রড ভাদেি বযনত েদযদছ,পদর বরটটোর জাভাষাদতয 

বফদযাধীতায াদথ াদথ ভদুদীয থরখা বফদযাধীতায বরদি উদঠ থগদছ। অথচ তায ফইদে 
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াধাযন ভানুদলয োদছ থৌঁছাদনা ইরাভী আণ্দদারন এফাং as a whole ইরাদভয জনে 

ফু দযোযী বছর। 

থ মাই উে,নায মখন বযদষরাইদজন র তখন অদনে থদযী দষ থগদছ।দম 

াংগঠনদে অবত বযক্তজড োঠাদভাদত বতবন ধায েযাদরন,থই োঠাদভাই নাদে ইগদনায 

েযর!!  

 

ভৃতুয আদগ নাদে বচবেৎায জনে আদভবযোষ বনদষ মাষা দষবছর,নায থছদর 

থােদতন ফাদপদরাদত।ডটয ইযায আদভদ(মায াদথ ভাবছদগাদট নায বফতেি 

দষবছর)থ ভষ আদভবযোষ ভ্রভদন বগদষবছদরন,ভারানা তা জানদত থদয তাদে থপান 

েদযন এফাং থদখা েযদত ফদরবছদরন।ইযায আদভদদয োদছ ভারানা ১৯৫৬ াদরয 

থই ীদ্ধান্ত বুর বছর ফদর স্ফীোয েদযন। এই তথেটুেু থোন াবব্লে থডাদভইদনয 

থপযাদযন্ফ না াষাষ ভুর থাদি থদইবন।[ইযায আদভদ তায োদছয েদষে জদনয 

োদছ ফদরবছদরন এফাং ভারানা তাদে এেটট বচটঠ বরদখবছদরন ফদর জানা মাষ]  

আল্লা ভারানাদে দুবনষাদত থােদতই তায "বুর" ফুঝায থতবপে বদদষদছন।আল্লা 

নাদে ভাপ েদয বদন এফাং নায ফােী ফ েবন্ট্রবফউদনয উবরাষ তাদে জান্নাত নীফ 

েরুন,আভীন। 

বছন্নভূর বরদখদছন :  মদথি ভষ  শ্রভ ফেবষত দষদছ। এভন অদনে তথে াংদমাক্তজত 

দষদছ, মা অবধোাংদযই অজানা। প্রশ্ন এেটাই। এই াংগঠদণয ববফলেত বে? আভযা 

থোথাষ মাত্রা েদযবছ? এই থ ধদয বে জান্নাদতয বাঁবদত া যাখা মাদফ? নাবে এই মাত্রীযা 

জাান্নাদভয অতর গহ্বদয াবযদষ মাদফ।  থম াংগঠদণয থগাাষ গরদ, তাদে াংদাধন!? 

আল্লা আভাদদয াষ থান। 

এভ এন াান বরদখদছন : ববফলেত থোথাষ থটা আল্লাই বার জাদনন।আবভ 

অদনেদেই থদদখবছ এদেফাদয ার থছদ বদদষদছ এই থবদফ থম এখাদন বযফতিন ম্ভফ 

নষ।আভায ফষ েভদতা তাই থজা মতবদন আদছ প্রদচিা চাবরদষ থমদত থদাল বে?  আবভ 

থচিা েদযবছ রুট cause গুদরা বে এেটু খুাঁদজ থফয েযদত,এজনে এেটু ঘাটাঘাটট েযদত 

দষদছ তফ বে।  

এই অফস্থা থথদেই ফাাংরাদদ জাভাষাদতয থ চরা।বচন্তা েদযন ১৯৪১ এ বউয এেটা 

আদন্দারন ুরু েদয ৭১ এ এদ বে দষ থগর তায থচাযা।দখান থথদে মায ুরু 

ফাাংরাদদদ,থখাদন ২০১০ এ এয বে ার থটা অনুভান েযা খুফ থফব েটঠন নষ। 

আবষার খা াঁ নদীয ভাক্তঝ বরদখদছন : এখন ম িন্ত ফাাংরাদদ জাভাষাদত ইরাবভয থবাটায 

াংখো ভাত্র ১০% এয বনদচ মা বদদষ গনতাবেে বাদফ েখন বফজষী ষায ম্ভাফনা থনই 

থখাদন ভযুভ ভারানা ভদুদী াদদফয াংগঠদনয বু অফস্থাষ বনফ িাচন 

জনাধাযদনয োদছ াা আদাষ েযদত না াযাযই েথা। এটা ফুঝদত থদযই ষদতা 

বতবন যফতীদত বনফ িাচদন অাংগ্রন েযায থচদষ ইরাবভ আদন্দারদনয োজ চাবরদষ 

থমদত ফদরদছন। বতবন ফুঝদত থদযবছদরন ইরাবভ আদন্দারদনয দাষাত অবধোাংদয 

http://sonarbangladesh.com/blog/maraqib/
http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/
http://sonarbangladesh.com/blog/surobin/
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ভদধে গ্রন েযাইদত না াবযদর াংগঠদন ভুর উদেদে ফেত দফ এফাং তা দষদছ। 

আপু ! আজ  আভাদদয দুই বাই বদ দরা মা এই ম িন্ত ১৩৮ জন (থপবু্রষাযী 

২০১২)। 

 

[মাি] 


