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ইসলামী দৃ ি�েকােণ বাংলােদেশর মুি�যু �
বাংলােদেশর িবজয় বা �াধীনতা িদবস এেলই িকছু মানু ষেক
ইসলাম ও ইসলামপ�ীেদর ওপর ঝাঁিপেয় পড়েত েদখা যায়। এ
সু েযােগ তারা িনেজেদর মেধয্ ঘাপিট েমের বেস থাকা ইসলাম
িবে�ষ িকংবা ইসলাম স�েকর্ অজ্ঞ তা তুেল ধের তারা
পেরােক্ষ বলেত চ, ১৯৭১ সােল আমরা যু � কেরিছ পািক�ােনর
জুলুম-ব�নার িবরুে� ন; ইসলােমর িবরুে�।পািক�ােনর সে�
যু ে� এ েদেশর লাখ লাখ মুসিলম �াণ িদেয়েছন ধমর্িনরেপক্ষব
কােয়েমর জনয্। আেকটু বািড়েয় বলেল, ইসলাম েথেক িবযু �
হবার উে�েশ!
এমন জঘনয্ ইিতহাস িবকৃি বা িমথয্াচার এ েদেশ আর েকউ
কেরিন। তথাকিথত সু শীল নােমর িকছু বয্ি েয িমথয্ার েবসািত
সািজেয়েছন তার েকােনা তুলনা হয় না। কারণ, সতয্ হেল,
পািক�ােনর সে� আমােদর যু �িট িছল জােলেমর িবরুে�
মজলু েমর যু �। বাংলােদেশর সংখয্াগির� মুসিলেমর যু � িছল
পািক�ােনর জােলম শাসকেদর িবরুে, ইসলােমর িবরুে� নয়।
ইসলােমর িবরুে� এ যু� হয় কীভাে, ইসলামই েতা
মুি�েযা�ােদর অিধকাংেশর ে�রণা িছল। েকননা জুলুম বা
অনয্াের িবরুে� ইসলামই সবেচ েবিশ েসা�ার। েগাড়া েথেকই
ইসলাম জুলুম সহয্ কে িন। পিব� কুরআন ও হাদীেস বারবার
জুলুম েথেক বারণ করা হেয়েছ। নানা উপলেক্ষয্ জুলুেমর িবর
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কেঠার হুঁিশয়াির উ�ারণ করা হেয়েছ। উপর� জুলুম �িতেরােধ
ইসলােম িজহােদর িবধান রাখা হেয়েছ।
বরং েতেতা সতয্ হেল, এখন যারা অিত কে� পািক�ানেক
ইসলােমর সমাথর্ক বািনেয় তােদর ইসলামিবে�ষ চিরতােথর্র বয্
�য়াস চালান, এেদর েকউ েকউ যু ে�র সময় ভারেত িগেয় নানা
অৈনিতক কােজ িল� িছেলন। আজ েযমন তােদর �ীরা িহি�
িসিরয়াল আর িশশুরা িহি� েডােরমন িনে মােতায়ারা থােকন।
িহি� গান ও নাচ ছাড়া তােদর েকােনা অনু �ানই েযন জেম না।
অবাক লােগ, আজও যখন �াধীনতার সু ফল েথেক বি�ত রেয়েছ
অেনক প�ু বা আহত মুি�েযা�া, তখন এসব সু িবেধবাদী বয্�
�াধীনতার েচতনার নােম িনতয্ নত ন িবেভদ সৃ ি�কারী ত� ও
বােনায়াট তথয আিব�াের। তখন যারা জীবনবাজী েরেখ লড়াই
কেরিছেলন েসই �কৃত মুি�েযা�ারা িক� কখেনাই এসব
ভােবনিন িকংবা আজও েতমন ভােবন না।
আমরা মুি�যু ে�র ইিতহাস, এর ওপর িনিমর্ত তথয্িচ� ব
চলি�� িকংবা পিরবােরর কােছ রণা�ণ েথেক পাঠােনা
মুি�েযা�ােদর িচিঠপ� েদখেলই েস কথা জানেত পাির। এসব
েথেক জানা যায়, মুি�েযা�ারা রণা�েণ যাবার আেগ আ�াহর
কােছ সালাত আদায়াে� মুনাজাত কের রওনা হেয়েছন। বাবা, মা
বা �ীর অ�সজল েচােখর িদেক েচেয় তাঁেদর হৃদয় িনংড়ােনা
দু আ আর কােয়ামন �াথর্না শুেনই তাঁরা ছুেটেছ যু �েক্ষে
সাধারণ মুি�েযা�ােদর শতকরা একজনও সা�দািয়কতা বা
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ধমর্িনরেপক্ষতা তা জানেতন বেল মেন হয় না। অথচ
অমুি�েযা�ারাই এসব েচতনা চািপেয় িদে�ন আজ আমােদর
ওপর।
বছর খােনক আেগ আিম িগেয়িছলাম েশরপুেরর এক সীমা�েঘঁষা
প�ী মিরয়ম নগের। ি��ান িমশনািরর তৎপরতায় েসখােন
অেনক মুসিলম নর-নারী ি��ান হেয় িগেয়িছল। আ�াহর রহমেত
ময়মনিসংেহর িকছু উদয্মী ও দািয়�সেচতন আেলেম তৎপরতায়
আবার তাঁরা ইসলােম িফের আেসন। ওই �ােম একিট ইসলামী
সে�লেনর আেয়াজন করা হেয়িছল ইসলােমর সু মহান শাি�র
বাণী এবং ে��ে�র অন�ীকাযর্ বা�বতা তুেল ধরেত। আেলাচক
িহেসেব েসখােন যাবার সময় দু গর্ম পে েদখা হেয়িছল �ানীয়
একজন মুি�েযা�া কমা�ােরর সে�। নাম মেন না থাকেলও
ভ�েলােকর ��মি�ত টুিপ-পা�ািবপরা ইসলাম অ��াণ
েচহারািট মেন এখেনা �ল�ল করেছ। দু গর্ম পেথ এক পযর্াে
িতিন আমােদর স�ী হেলন পথ�দশর্ক িহেসেব।
গািড়েত পােশর িসেট বেস আিম দাদার বেয়সী ওই মুরুি�র
েছা� একখান সাক্ষাৎকা িনেয় েফললাম। জানােলন ক’িদন
পেরই িতিন ঢাকায় আসেছন মুি�েযা�া েস�র কমা�াসর্
েফারােমর বািষর্ক সে�লেন। েসখােন �য়ং �ধানম� েশখ হািসনা
ব�ৃতা েদেবন �ধান অিতিথ িহেসেব। তাঁর মুেখ এ �স�
শুনেত আমার মেন হেলা তাঁেকই িজেজ্ঞস করা দরকার আমা
দীঘর্িদেনর লািলত েস েমাক্ষ ��িট। আ�া বুযুগর, আপনারা
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যু � কেরিছেলন কী উে�েশয? ধমর্িনরেপক্ষতা কােয়ম করা
ইসলাম িনমূ র্ল করার েকােনা অিভ�ায় িছল িক তখ েকােনা
মুি�েযা�ার অ�ের?
�য্থর্হীনভাষায় তাঁর উ� : ‘বাবা, এসব হেলা এখনকার
মুি�েযা�া বয্বসায়ীেদর �াথর্া দাবী। আমরা লড়াই কেরিছ
জােলম হিটেয় মজলু মেদর বাঁচােত। ইসলামই আমােদর েস
ে�রণা যু িগেয়েছ। ইসলাম কখেনা জােলেমর পেক্ষ ন ইসলাম
সবসময় জােলম িনমূ র্ল করেত বেল। আ�, �াধীনতা যু ে� যারা
�াণ িদেয়েছন তাঁেদর কজন আেছন যারা আ�াহর ওপর িব�াস
িনেয় মেরন িন? তাঁরা সবাই লা ইলাহা ই�া�াহ বেলই লড়াই
কেরেছন। এই স�দ বুেক িনেয়ই শহীদ হেয়েছন। আমরা সবাই
ফজর নামাজ পের আ�াহর কােছ েকঁেদ বুক ভািসেয় মুনাজাত
কেরই চেল েগিছ যু �েক্ষে’
আমার েভালার ব�ু িচ�াশীল তরুণ েলখক মাওলানা আবুল
কােসম আিদল এ �সে� জািনেয়েছন, তার বাবা ও চাচারাও
মুি�েযা�া। তাঁেদর মুেখ িতিন একািধকবার মুি�যু ে�র তখনকার
েচতনা স�েকর্ সময্ক ধারণা লাভ কেরেছন। তাঁরা ও ও
েশরপুেরর �নামধনয মুি�েযা�ার মেতা জােলেমর িবরুে�
মজলু েমর লড়াইেয়র েচতনা তুেল ধেরেছন। তাঁর ভাষায়, ‘আমার
ধমর পরায়ন বাবা এবং চাচারাও মুি�যু ে�র সে� যু � িছেলন।
মুি�েযা�ারা েয ধমর্িনরেপক্ষ েচতনা লালন করেতন, এটা
বুঝার জনয্ আমা আর েকােনা �মােণর দরকার েনই।’
6

আেলম মুি�েযা�া �জে�র েচয়ারময্ান সাংবািদক শােকর
েহাসাইন িশবিল সহ�ািধক পৃ�ার েশকড়স�ানী একিট ঢাউস বই
িলেখেছন। বহুল �শংিসত েসই বইিটর নাম‘আেলম মুি�েযা�ার
েখাঁেজ’। এ বইেয়র পাতায় পাতায় ছিড়েয় আেছ জােলেমর
িবরুে� মজলুেমর লড়াইেয়র ইিতহাস। এ েচতনায় শত শত
আেলেমর অ� তুেল েনবার েরামা�কর ইিতবৃ �। বইিটর
�কাশনা উৎসেব আমি�ত েদেশর �বীণ সাংবািদক ও
মুি�েযা�ারা েসিদন �� বেলেছন, মুি�যু ে�র সে� ইসলােমর
েকােনা িবেরাধ েনই। ঢালাওভােব আেলমেদর িকংবা টুিপ-দািড়
েদখেলই রাজাকার বলা �াধীনতার েচতনা নয়।
ব�ব�ু মরহুম েশখ মুিজবুর রহমান৭ মাচর্ েয ঐিতহািসক ভাষণ
িদেয়িছেলন, তার শুরুেতই পিব� কুরআন িতলাওয়াত করা হয়
েসখােন েয মাওলানা সােহব কুরআন িতলাওয়াত কেরিছেলন তাঁর
েছাট ভাই �নামখয্াত েলখক অনুবাদক মাওলানা আবদু�াহ িবন
সাঈদ জালালাবাদীর মুেখ তার েগৗরবদী� বণর্না শুেনিছ। ব�ব�ু
েয ভাষেণ �াধীনতার েঘাষণা েদন েসখােন তাঁর েশষ উি� িছল,
‘...এেদেশর মানু ষেক মু� কেরই ছাড়ব ইনশাআ�াহ।’ এই
‘ইনশাআ�াহ’ শে�র মেধযও তাঁর আ�াহর �িত িব�াস ও
ভরসার েচতনা ফুেট ওেঠ। তাঁর ব�বয্ েথেও েতা কখেনা
মুি�যু ্�েক ইসলােমর িবপেক্ষ যু� বেল মেন হয় িন
েয েদেশর িবরুে� িতিন যুে�র ে�রণা িছেল, েয েদেশর
েজলখানায় িতিন িবনা িবচাের ৯ মাস বি� িছেলন, েস েদেশর
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�িত িতিন �স� হেত পােরন না। অথচ বাংলােদশ �াধীন হবার
মা� কেয়ক মােসর মাথায় িতিন পািক�ােন ওআইিসর সে�লেন
েযাগদান কেরন। িনেজর েক্ষাভ ও ক� মেন পুেষ েরেখ িতি
এেত েযাগদান কেরন েকবল ‘উ�াহ েচতনায়’ উ�ু � হেয়। এিটও
তার ইসলাম স�েকর ইিতবাচক মানিসকতােক স�মাণ কের।
আমার বয্ি�গত পড়ােশানায় েদেখিছ পািক�ােনর শীষর্�ানীয়
উলামােয় িকরাম এমনিক িবে�র শীষর্ আিলমগণও এই যু�েক
জােলেমর িবরুে মজলু েমর ৈবধ ও উিচত লড়াই বেল আখয্ািয়ত
কেরেছন। পািক�ােনর িব�খয্া আেলম সােবক িবচারপিত
মুফিত তাকী উসমানীর িব��মণকািহনীর বই ‘জাহােন দীদাহ’–
এর বাংলােদশ �মণ অংেশ এবং আ�জর্ািতক খয্ািতস�
ইসলািমক �লার ড. ইউসু ফ আল-কারযাবীর �মণকািহনীর
বাংলােদশ অধয্ােও এ সেতয্র অক ু সমথর্ন রেয়েছ। তাঁরা
সবাই মুি�যু �েক জােলেমর িবরুে� মজলুেমর নয্ায়স�ত যু
বেলই আখয্ািয়ত কেেছন।
অবেশেষ �াথর্ন, আ�াহ বাংলােদেশর মানু ষ ও তােদর ঈমানেক
েহফাযত করুন। আমােদর ি�য় মাতৃভূিম বাংলােদশেক ইসলােমর
েসবক ও রক্ষক বািনেয় িদন। আমীন
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