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িূত কো 
 

১. মকন ও কীভাতব তশতবতর ম াগদান 

আতম তিলাম একতরািা, একগুঁতয়, অতে সরল, আত্মতভালা ও চঞ্চল প্রকৃতের একজন িড়ুয়া 
েরুণ। নামাজ িড়োম না। এমনতক জুমার নামাজও না। েতব িড়াতশানা করোম। মতন 
িতড়, ক্লাস মসতভতন থাকতেই ‘মদনা িাওনা’ িতড় মেতলতিলাম। ক্লাস মোর-োইভ মথতকই 
একটানা িড়োম। অবশ্য ো িাঠ্য বতহভূূে। ম  মকাতনা তকিু। ভাবলাম, তকিু ইসলামী বইও 
িতড়। কী মতন কতর ম ন একতদন উচ্চমাধ্যতমক িরীক্ষার আতগ মসই সমতয় ধ্তনয়ালা িাড়ায় 
অবতস্থে ইসলাতমক োউতডেশতনর িসু্তক তবক্রয় মকতন্দ্র তগতয় প্রায় দই হাজার টাকার 
ইসলামী বই-িুস্তক তকতন তনতয় আতস। ইসলামী বই িড়া মসই মথতক শুরু। বড় আিার 
তবতয়তে ইসলাতমক োউতডেশন কেৃূক দশ িারা কতর তেন িতে প্রকাতশে মকারআতনর 
একটা অনুবাদ গ্রন্থও উিহার িতড়তিতলা। অজু িাড়াই মসিান মথতক মাতে মতধ্য এবরাপ্টতল 
তকিু তকিু িড়োম। একাকী হাুঁটোম। আর ভাবোম। 

নেনু িাড়া এলাকার িার্শ্ূবেূী সাতয়ন্স লযাবতরটতরতে বন্ধু-বান্ধবতদর সাতথ আড্ডা তদোম। 
মসিানকার জামায়াতের তকিু মলাতকর সাতথ আমাতদর মাতে মতধ্য বাকতবেো হতো। 
গ্রুতির ‘প্রধ্ান োতিক’ তহসাতব আতম এসব তবেতকূ মনেৃত্ব তদোম। মসসতবর তেতটইলস 
তনতয় অন্য সমতয় কথা বলা  াতব। েুমুল জামায়াে তবতরাতধ্োর এক ি াূতয় ‘তবকল্প তচন্তা’ 
আমার ওির প্রভাব তবস্তার করতে থাকতলা। তসদ্ধান্ত তনলাম, আতম জামায়াতে ইসলামীতে 
ম াগ তদতবা। সময়টা ১৯৮৫ সাতলর মাোমাতে। েিতনা তবর্শ্তবদযালতয় ভতেূ হইতন। 
মসিানকার একজন কমূচারী রতবউল ভাই একতদন মজাহতরর নামাতজর ির লযাবতরটতর 
মসতজতদর ইমাম ও স্থানীয় জামায়াতের দাতয়ত্বশীল তলয়াকে ভাইতয়র কাতি আমাতক তনতয় 
মগতলন। বলতলন, ‘োক্তাতরর ভাই মো জামায়াে করতে চায়।’ তলয়াকে ভাই চতবতে 
িড়াতশানা করার সময় উত্তর মজলা তশতবতরর দাতয়ত্বশীল তিতলন। তেতন আমাতক বাসায় 
তনতয় মগতলন। প্রাথতমক তকিু কথাবােূার ির বলতলন, িাত্রতদরতক মো জামায়াতে মনয়া হয় 
না। োতদর জন্য সমআদতশূর একটা সংগঠ্ন আতি। আতম চাইতল োতদর সাতথ তেতন 
আমাতক িতরচয় কতরতয় তদতবন। এভাতব শুরু।  

একান্তই আত্ম-অনুসন্ধাতনর এক ি াূতয় আতম ইসলামী িাত্রতশতবতর ম াগদান কতর। বন্ধু-
বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সহিাঠ্ী ও এলাকার মতধ্য আতমই প্রথম ‘ইসলামী আতদালতন’ ম াগ 



 

 
 

মদই। তবর্শ্তবদযালতয় ভতেূর ির ১৯৮৬ সাতলর শুরুর তদতক আব্বার তচতকৎসার সতবধ্াতথ ূ
আমরা চট্টগ্রাম মমতেতকল কতলজ হাসিাোতলর তবিরীতে িাুঁচলাইশ আবাতসক এলাকার 
একটা ভাড়া বাসায় উতঠ্। মসিাতন চতবর আতরা দজন তসতনয়র িাতত্রর সাতথ তমতল তশতবতরর 
কমূী হই। ৮৬’র মশতের তদতক শাহজালাল হতলর ৬/১-এ তনতজর তসতট উতঠ্। ১৯৮৭ সাতল 
তশতবতরর সাথী হই। ১৯৮৮ সাতল সদস্য তহসাতব শিথ মনই। ১৯৯২ সাতল তশতবর হতে 
তবদায় তনতয়তি। ১৯৯৩ সাতলর মশতের তদতক চট্টগ্রাম তবর্শ্তবদযালতয় প্রভােক তহসাতব 
ম াগদান কতর। আতম কিতনা জামায়াতের মরাকন না হতলও ১৯৯৪ সাল হতে বরাবরই 
একতনষ্ঠ কমূী তিলাম। 

২. জামায়াতের সাতথ িাড়ািাতড় কীভাতব হতলা 

কমূজীবতনর প্রথম দশতক তশতবর-স্টাইতল দাতয়ত্বশীলতদর ম  মকাতনা কথাতক চড়ূান্ত মতন 
করোম। িরবেূীতে নানা কারতণ এই আস্থায় োটল ধ্তর। এক ি াূতয় মতন হতলা, “আমার 
নামাজ, আমার মকারবানী, আমার জীবন, আমার মৃেুয– সব তকিু আল্লাহর জন্য”– এই 
আয়াতের আতলাতক সংগঠ্নতক ম ভাতব মভতবতি, ইসলামী আতদালন তহসাতব এই সংগঠ্ন 
অন্তে এিন আর মসই মাতন নাই। োরিরও তনয়তমে কাজ করোম। 

এর িাশািাতশ মসাশ্যাল তমতেয়ায়, তবতশে কতর ব্লতগ, মলিাতলতি শুরু করলাম। মভতবতিলাম 
আমার মলিাতলতি তনতয় এিানকার সহ-দাতয়ত্বশীলতদর মতধ্য আতলাচনা হতব। সংগঠ্ন 
সংতশাধ্ন হতব। মকতন্দ্রর অবস্থা  া-ই মহাক, চট্টগ্রাম তবর্শ্তবদযালয় সংগঠ্নতক অন্তে 
বযতেক্রমী তহসাতব গতড় মোলা  াতব। এজন্য প্রতেটা মলিাতক তপ্রডট কতর জামায়াতের 
মনেসৃ্থানীয়তদর মতধ্য তবেরণ করোম। মসতজতদর সামতন দাুঁতড়তয় জটলা িাতকতয় আড্ডা 
তদোম। মকাতনা বাসায় বা ক্লাতবর সামতনর মাতঠ্ মগাল হতয় মচয়াতর বতস কথাবােূা 
বলোম। আমার বাসায় মকউ আতস নাই, িাওয়া-দাওয়া কতর নাই তকংবা আতম কাতরা 
বাসায়  াই নাই, িাওয়া-দাওয়া কতর নাই– এমন মকাতনা তদন আমার কাতট নাই। একটা 
কনতসপ্ট গ্রুি গতড় মোলাই তিতলা এসতবর উতেশ্য। না, এতট হয় নাই। অতনচ্ছকু মঘাড়াতক 
মজার কতর িাতন িান করাতনার বযথূোর মতো আমার এই িাগলাতমিূণূ মানতসকোরও 
একতদন অবসান হতলা।  

২৯ মাচ,ূ ২০১২ োতরতি চট্টগ্রাম তবর্শ্তবদযালয় জামায়াতের মলূ দাতয়ত্বশীলতদর কাতি 
বযতক্তগেভাতব আতম তনতনাক্ত িরামশূ তলতিেভাতব (হুবহু উদ্ধৃে) মিশ কতরতিলাম:  

“১. সাংগঠ্তনক মনেৃত্ব: েথাকতথে তবতশে কতমতটতক সাংগঠ্তনক রূিদান করা অথবা 
এতক কা ূকরভাতব তবলুপ্ত করা এবং সভািতে ও মসতক্রটারীসহ গরুত্বিূণূ 
দাতয়ত্বশীলতদর মধ্যকার তটম-তিতরট আতরা বৃতদ্ধ করা। 

২. সহত াগী সংগঠ্তনর সাতথ সম্পকূ: সহত াগী সংগঠ্নতক আদতশূকভাতব সহত াতগো 
করা সতত্বও মকাতনাক্রতমই োতদর তনয়ন্ত্রণকারী তহসাতব তচতিে না হওয়া। 



 

 
 

৩. সাদা দতলর সাতথ সম্পকূ: ‘জােীয়োবাদী জামায়াতে ইসলামী’ ধ্রতনর মন-
মানতসকোর তশক্ষকরা এবং তবএনতির জামায়ােতনভূর তশক্ষকগণ না চাওয়া সতত্বও 
সাদা দলতক জামায়াে-তবএনতির একটা মজাট তহসাতব গতড় মোলা উতচে। 
তনবূাচতনর িতরবতে ূ আলাি-আতলাচনার তভতত্ততে তবএনতির সকল গ্রুতির 
প্রতেতনতধ্ত্বমলূক মনেৃত্বতক (সাদা দতলর তস্টয়াতরং কতমতটতে) এতকাতমাতেইট করা। 
মনেতৃ্ব ও তসদ্ধান্ত চাতিতয় মদয়ার মতো িতরতস্থতেতক  থাসম্ভব িতরহার করা। 

৪. ময়দাতন সময় দান: তবর্শ্তবদযালয় তশক্ষক ি াূতয়র জনশতক্ত, সাংগঠ্তনক স্বাভাতবক 
কমূকাতের তবেতয়  তথষ্ট দবূল হওয়া সতত্বও তবদযমান জনশতক্ততক  থাসম্ভব একটা 
উই-তেতলংতয়র মতধ্য আনতে হতব। এ জন্য দাতয়ত্বশীল ি াূতয়র তশক্ষকতদরতক 
সাংগঠ্তনক ববঠ্কাতদর অতেতরক্ত তহসাতব কমূী-সমথকূতদর সাতথ বযতক্তগেভাতব 
তমশতে হতব। সাধ্ারণ তশক্ষকতদর সাতথ ক্লাব, লাউঞ্জ ইেযাতদ কমনতেইতস 
মমলাতমশা করতে হতব। তনতজতদরতক সব সমতয় বযস্ত মদিাতনাতক িতরহার করতে 
হতব।  

৫. অ-রাজননতেক কমূকাে: উর্ধ্ূেন সংগঠ্তনর েল্পীবাহতকর ভূতমকা িালতনর বেূমান 
ত্বরীকা হতে মবর হতয় এতস একতট িতরিূণূ ইসলামী আতদালন তহসাতব সংগঠ্নতক 
গতড় েুলতে হতল নানামুিী অ-রাজননতেক েথা একাতেতমক, কালচারাল ও 
মসাশ্যাল কমকূাে িতরচালনা করতে হতব। এজন্য জনশতক্তর িতটনতশয়যাতলতট 
তবতবচনা কতর োতদরতক কাতজ লাগাতে হতব।” 

এগতলা বাস্তবায়ন মো দতূরর কথা, এ তনতয় মকাতনা আলাি-আতলাচনা করার গরজও োুঁরা 
অনুভব কতরন নাই। এমনতক দজন সহ-দাতয়ত্বশীল অতভত াগ কতরন, আতম নাতক এসব 
'সাংগঠ্তনক িরামশ'ূ সংবতলে তলতিে কাগজ জনশতক্তর মাতেও তবেরণ কতরতি! আসতল 
আতম প্রায়ই তবতভন্ন তরতলতটে মযাতটতরয়াল তপ্রডট কতর িতরতচেতদর মাতে তবতল করোম। 
মদিতে অনুরূি মকাতনা কাগজ সম্পতক ূমকউ োুঁতদরতক হয়তোবা তকিু বতলতিন।  া মহাক, 
আমার েীব্র প্রতেবাতদর মতুি মবশ তকিুতদন িতর মলূ দাতয়ত্বশীল একজন সহত াগীতক তনতয় 
আমার রুতম এতস জানাতলন, োরা আিতত্তকারীতদর অতভত াতগর সেযো িান নাই। আমার 
দাতব তিতলা, এ তনতয় িূণূাঙ্গ তমতটংতয় আতলাচনা হতে হতব। বরাবতরর মতোই, এ তবেতয় 
একটা ি াূতলাচনা সভা করার মতো সময় োুঁরা মশে ি নূ্তও িান নাই। িতুরা তবেয়টাতে 
আতম ভীেণভাতব হোশ হই। 

জামায়াতের মকতন্দ্রর উির আমার আস্থা অতনক আতগই উতঠ্ তগতয়তিতলা। চট্টগ্রাম মহানগরী 
আমীতরর সাতথ বযতক্তগেভাতব কথা বলার ির মথতক োুঁতদর উির মথতকও আমার আস্থা 
উতঠ্ তগতয়তিতলা। কিতনা ভাতব নাই, তেন দশক একটানা কাজ করা এই ময়দান, অথূাৎ 
চট্টগ্রাম তবর্শ্তবদযালতয়র দাতয়ত্বশীতলরাও মকন্দ্র বা মহানগরীর দাতয়ত্বশীলতদর মতো সম-
জড় প্রকৃতের হতবন। এক ি াূতয় এতট তরতয়লাইজ করলাম, এই ময়দান ও আতম– 



 

 
 

িরিতরর প্রতে আমরা অলতরতে একজতস্টে! অেএব, অগেযা নেুন িথ চলার সতক্রয় 
তচন্তাভাবনা...।  

৩. তবকল্প ভাবনার বতহুঃপ্রকাশ: সমাজ ও সংস্কৃতে অধ্যয়ন মকন্দ্র 

২০১২ সালটা এক প্রকার মদাটানায় কাতট। ২০১৩ সাতলর শুরুর তদক হতেই জামায়াতের 
সাংগঠ্তনক দাতয়ত্ব ও িতরচয়তক সম্পূণূ বাদ তদতয় স্বাধ্ীন ও স্বেন্ত্রভাতব বেূমান েরমযাতট 
‘সমাজ ও সংস্কৃতে অধ্যয়ন মকন্দ্র’ নাতম িতুরাদতম কাজ শুরু কতর। অন্যরা না করুক, অন্তে 
আতম তনতজ করণীয় কাজটুকু  েটুকু সম্ভব কতর– এই ধ্রতনর মাইডেতসতটর েতল ইসলাম, 
ইসলামী আতদালন, সংগঠ্ন, সমাজ, সংস্কৃতে ও রাজনীতে এসব তনতয় আমার তচন্তাভাবনার 
তনজস্ব োটেমূ তহসাতব ‘সমাজ ও সংস্কৃতে অধ্যয়ন মকতন্দ্রর’ োটেরতম বুতদ্ধবৃতত্তক কাজ 
শুরু কতর। ২০০১ সাল হতে ২০১২ সাল ি নূ্ত তসএসতসএস-এর কাজতক জামায়াতের 
কাতজর সম্পূরক বা তবকল্প তহসাতবই ভাবোম। এই নাম আমারই তঠ্ক করা। শুরু মথতক 
আতমই তিলাম তসএসতসএতসর উতদযাক্তা ও সবতকিু। এ কাতজ প্রতেসর ে. আবু সাতলহ ও 
প্রতেসর আবদন নূর তিতলন আমার অতভভাবকেুলয।  

তসএসতসএস-এর উতদযাতগ ২০০২ সাতলর মম মাতস প্রতেসর ে. শমতসর আলীতক প্রধ্ান 
অতেতথ কতর তদনবযািী একটা মসতমনার অনুষ্ঠান কতরতিলাম।  াতে প্রতেসর ে. জামাল 
নজরুল ইসলাম সস্ত্রীক িতুরা সমতয় উিতস্থে তিতলন এবং আলাদা দতট মসশতন বকৃ্তোও 
কতরতিতলন। িুতরা তবর্শ্তবদযালতয়র ইসলামিন্থী োনমনা সব ক’জন তশক্ষক এতে 
অংশগ্রহণ কতরতিতলন। একই মাতস েতরতি ইনতস্টতটউতট মাতিতমতেয়া প্রতজটর ও তভতেও 
কযাতমরা বযবহার কতর ম  মসতমনার ও তেল্ম মশা কতরতিলাম, োতে অংশগ্রহতণর জন্য িতুরা 
কযাম্পাতস সাড়া িতড় তগতয়তিতলা। তসএসতসএতসর কমূকাতের তববরণ মদয়ার জন্য এই 
মলিা নয়।  িন জামায়াতের কাজকতমূ অন্তুঃপ্রাণ তিলাম েিনও ম  আতম বুতদ্ধবতৃত্ত চচূাতক 
 তথষ্ট গরুত্ব তদোম, ো বেুার সতবধ্াতথ ূএসব বলা। জামায়াে ও তসএসতসএস কিতনা 
িরির তনভূরশীল বা একাকার তিতলা না।  

আমার বযতক্তগে উতদযাতগ কলা অনুেদ ভবতন চতব দশনূ তবভাতগর ৩২০ নং কতক্ষ একটা 
মসতমনার আতয়াজন কতরতিলাম।  াতে মূল প্রবন্ধ উিস্থািন কতরতিতলন গতণে তবভাতগর 
প্রতেসর ে. আবলু কালাম আজাদ স্যার। প্রতেসর ে. মুু নুেীন আহমদ িান, প্রতেসর ে. 
শতব্বর আহতমদ, প্রতেসর ে. আবু সাতলহসহ তেিাটতূমতডটর সব তশক্ষক মসই অনুষ্ঠাতন 
উিতস্থে তিতলন। এতে েৎকালীন নবতনবূাতচে কলা অনুেতদর তেন প্রতেসর আহতমদ 
জামাল আতনায়ারতক সংবধ্ূনা মদয়া হতয়তিতলা। অনুষ্ঠাতনর তভতেও আমার কাতি আতি। 
েিন প্রতেসর ে. এ.তক.এম. শামসর রহমান তিতলন চতব দশনূ তবভাতগর সভািতে। 

বুতদ্ধবৃতত্ত চচূার িাশািাতশ সংস্কৃতে চচূার উিরও আতম প্রথম মথতকই মজার তদতয়তিলাম। 
 িন চতবতে স্যাতটলাইট তটতভ মনটওয়াক ূতিতলা না, েিন তনোন্ত বযতক্তগে উতদযাতগ দতক্ষণ 
কযাম্পাতসর ৩নং তবতডংতয়র িাতদ ১৪ েটু বযাতসর একটা তেশ এতডটনা বতসতয়তিলাম। 



 

 
 

দতক্ষণ কযাম্পাতসর তবতভন্ন বাসার সামতনর বাগাতন মোটা েুতলর তভতেও ধ্ারণ কতর 
‘কযাম্পাস ফ্লাওয়াসূ’ নাতম একটা েকুতমডটাতর বেতর কতরতিলাম, ম তট িূব ূমঘােণা তদতয় 
িুতরা কযাম্পাতস তেসতে করা হতয়তিতলা। ২০০৫ সাতল চতব মসডরাল লাইতব্রতর 
অতেতটাতরয়াতম তেন তদনবযািী ইরানী চলতচ্চত্র অনুষ্ঠাতনর আতয়াজন কতরতিলাম,  ার 
উতবাধ্ন কতরতিতলন েৎকালীন ইরানী কালচারাল অযাটাতশ। এর আতগ ২০০৩ সাতল 
সমাজতবজ্ঞান অনুেদ তমলনায়েতন ইরাতক মাতকনূ আগ্রাসতনর প্রতেবাতদ সপ্তাহবযািী 
 ুদ্ধতবতরাধ্ী চলতচ্চত্র উৎসতবর আতয়াজন কতরতিলাম। সাংস্কৃতেক কমূকাে উিলতক্ষয 
চট্টগ্রাম তবর্শ্তবদযালতয় এতসতিন, এমন প্রতেযক োনমনা জােীয় সাংস্কৃতেক বযতক্তত্বতক 
আতম আমার বাসায় মহাস্ট কতরতি। 

আমার মবতসক স্যালাতর  িন ২৮‘শ িঞ্চাশ টাকা, েিন ইসলামী বযাংক হতে মলান কতর 
৭০ হাজার টাকায় কতম্পউটার তকতনতিলাম, ম  টাকা তদতয় েিন িার্শ্ূবেূী িাহাতড়কা 
আবাতসক এলাকায় দই গো জায়গা তকনতে িারোম। তনজস্ব তভতেও কযাতমরা, সাউডে 
তসতস্টম ও তেতজটাল কযাতমরা তকতনতিলাম এসতবর প্রচলন হওয়ার অতনক আতগ। আজ 
ি নূ্ত এ ধ্ারা অবযাহে আতি। সব সময় সবতূশে প্র ুতক্তর বযতক্তগে বযবহারকারী হতয়তি। 
আমার বাসায় থাকা বইিত্র ও ইতলকরতনক ইকুইিতমডটগতলা িাড়া আমার মকাতনা সম্পদ 
বা অথূতবত্ত নাই। েরুণতদর মাইডেতসটতক জানা, বুেতে িারা, োতদর আস্থা অজূন করা, 
তবর্শ্তক জানা ও ইতেবাচক িদ্ধতেতে সমাজ িতরবেতূনর জন্য কাজ করা– এসবই তিতলা 
আমার মমাতটভ। এিনও িতুরা তবেয়তক আতম এই দৃতষ্টতেই মদতি। 

৪. CIDS, IRF, Pansophy: আমার কতয়কতট 'বযথ'ূ উতদযাতগর বয়ান 

ইসলাম তনতয় কাজ করতে আগ্রহী সেীথূতদর সবাই মকাতনা না মকাতনা উতদযাতগর সাতথ 
থাকুক, এমনটা মচতয়তিলাম। মসজন্য কতয়কজন সহকমূীতক উবুদ্ধ কতর ‘মসডটার ের 
ইডটারতেতসতেনাতর স্টাতেজ’ (তসআইতেএস) নাতম একটা মোরাম গতড় েুতল। োতদরতক 
তদতয় কতয়কটা তেসকাসশন তমতটংও করাই। 'করাই' বললাম এ জন্য ম , আমার রুতম 
আমার িক্ষ হতে আিযায়নসহ সব িরচ বহন কতর এসব মপ্রাগ্রাম করা হতো। মপ্রাগ্রাতমর 
তবেয় এবং োতরি আমাতক তঠ্ক কতর তদতে হতো। এসব মপ্রাগ্রাম চলাকালীন আতম শুধ্মুাত্র 
িাতটূতসতিডট তহসাতব উিতস্থে থাকোম। মচতয়তিলাম, োরা ধ্ীতর ধ্ীতর স্বতনভূর হতয় উঠ্ুক। 
না, মশে ি নূ্তও ো হয় নাই। মদিা মগতলা, এসব োতদর কাি অবসর সময় চচূার বযািার 
মাত্র। তসতরয়াস তকিু না। 

এরই মাতে ‘ইসলাতমক তরসাচ ূমোরাম’ (IRF) নাতম একটা তবকল্প মোরাম গতড় মোলার 
মচষ্টা কতর। মসতটরও মবশ কতয়কটা তমতটং ইেযাতদ হয়। এই মোরাতমর নাতম কতয়কটা 
মসতমনারও আতয়াজন কতরতিলাম। এতটও CIDS-এর মতো  েক্ষণ আতম সতক্রয় থাতক 
েেক্ষণ তকিুটা চতল,  িন আতম নাই, েিন এর মকাতনা িালস নাই, এমন হতয় দাুঁড়ায়।  
মদিলাম, এিানকার আতলম ি ূাতয়র তশক্ষকগণও তনতজতদর ম াূদা প্রতেষ্ঠায় ‘নবীতদর 



 

 
 

উত্তরাতধ্কারী’ দাতব তনতয়  েটা মসাচ্চার, ওয়ারাসােুল আতিয়া’র দাতব অনু ায়ী 
স্বেুঃস্ফেূূভাতব কমূেৎির হওয়ার বযািাতর েেটাই অনাগ্রহী। উনাতদর তনতয় অতধ্কের 
অগ্রসর হতে মগতল বযতক্তগে সসম্পকূ নষ্ট হওয়ার েুুঁতক বেতর হয়। তনতজ মাদ্রাসা তশতক্ষে 
না হওয়ায় নানা তবেতয় েথয জানার জন্য আতলমতদর সাতথ সসম্পকূ বজায় রািার োতগতদ 
উনাতদরতক আর ‘তবরক্ত’ করার সাহস িাই নাই। 

োরির তকি ুএকটা করার োতগতদ চতব দতক্ষণ কযাম্পাতস একটা মদাকান ভাড়া করলাম। 
মভতবতিলাম বইতয়র মদাকান করতবা। মদাকাতনর নাম (িযানসতে), মলাতগা, িাম, রতশদ বই, 
চালান বই, তসল ইেযাতদ  া  া লাতগ সব মজাগাড় করলাম। িতরকল্পনা তিল একজন 
েুলটাইম তবক্রয়কমূী ও িাত্রতদর মধ্য মথতক একজন িেকালীন গতবেণা সহকারী তনতয়াগ 
তদতবা। েযাকাতি আওয়াতরর িতর মদাকাতন বতস মসই িাত্রতক তনতয় মলিাতলতি-অনুবাদ 
এসব করাতবা। এর আতগ বাংলা তবভাতগর এক িাত্রী প্রায় দ’বির আমার গতবেণা সহকারী 
তহসাতব কাজ কতরতি। আমার মিতল সন্তান নাই। দতটা মমতয়। েিন বাসার গযারাতজ গতড় 
মোলা বেূমান মসটআিও তিতলা না। মো, মেমন তনভূরত াগয কাউতক মিলাম না। এভাতব 
এগাতরা মাস  াওয়ার িতর সংগৃহীে সব বইিত্র, ইকুইিতমডট ইেযাতদ বাসার গযারাতজ 
স্থানান্ততরে কতর িড়াতলিায় আতি এমন স্থানীয় দই সতহাদর ভাইতক কমূচারী তহসাতব 
তনতয়াগ তদলাম। বাংলা-ইংতরতজ টাইি মশিাতনা িাড়া োতদরতক তদতয় কাতজর কাজ মেমন 
তকিুই হতলা না। মবশ কতয়ক মাস ির কতয়কজন িাত্র আমার সাতথ মদিা করতে আসতলা। 
োরা ব্লতগ আমার মলিা িতড়তি। সব শুতন োরা িেকালীন গতবেণা সহকারী তহসাতব কাজ 
করার আগ্রহ প্রকাশ করতলা। োতদর মধ্য হতে তেনজনতক তনতয় বেূমান ধ্ারায় 
তসএসতসএস-এর  াত্রা শুরু।  

মশে ি নূ্তও আতম জামায়াতের সাতথ থাকতে মচতয়তি। ম  জীবন ও আদশতূবাতধ্র কারতণ 
এ আতদালতন শরীক হতয়তিলাম, জীবনবাজী মরতি কাজ কতরতি, চট্টগ্রাম তবর্শ্তবদযালতয় 
জামায়াে-তশতবতরর ইতেহাতসর অতবতচ্ছদয অংশ তহসাতব গতড় উতঠ্তি, মসই জীবন ও 
আদশূতবাতধ্র অতনবা ূ আকেতূণই স্বেন্ত্র ধ্ারায় এই নেুন িথ চলা। সংগঠ্ন ও আদতশূর 
বতে আতম আদশতূকই মবতি তনতয়তি। সেলো, বযথূো বা অেীে কমূকাতের সম্ভাবয 
মকাতনা ভতবষ্যৎ িতরণতে, এক কথায় মকাতনা তকিুতকই আতম বড় কতর মদিতি না। সমতয়র 
দাতব ও দাতয়ত্ব িালনতকই আতম মুিয তবেয় তহসাতব মদিতি। বেমূান প্রজতের সদর এক 
আগামীর জন্য জীবতনর বাদবাতক সময় স্বাধ্ীনভাতব কাজ কতর ম তে চাই। 

৫. শতক্তশালী তবকল্প জনিতরমেল গতড় মোলার োতগতদই আমার এই রাজনীতে-তনরতিক্ষ 
বুতদ্ধবৃতত্তক অবস্থান 

বুেতেই িারতিন, বযতক্ত বা সংগঠ্ন তবতশতের মচতয় আতম বনতেকো ও আদশূতবাধ্তক মবতশ 
গরুত্ব তদতয়তি। বেূমান সরকাতরর সাতথ জামায়াতের চলমান চরম ববরী সম্পতকূর সাতথ 
আমার জামায়াে েযাতগর মকাতনা সম্পকূ নাই। বযািারটা কাকোলীয়।  ারা আমাতক 



 

 
 

জাতনন, অন্তেিতক্ষ উিতরর মদয়া সংতক্ষপ্ত তববরণতক  ারা ভাতলাভাতব মিয়াল করতবন 
োরা বুেতবন, নীতেগে তবতরাতধ্র কারতণই আমার এই স্বেন্ত্র িথ চলা। মকাতনা তকিু িাওয়া 
না িাওয়ার ধ্ার আতম কিতনা ধ্াতর নাই। আতম মসই চতরতত্রর মলাক নই। আতম  া সতঠ্ক 
মতন কতর, ো-ই আিতহাড কতর। 

“অতনতকই রাজননতেক, ধ্মূীয় তকংবা সাংস্কৃতেক তদক মথতক মকাতনা না মকাতনা 
সংগঠ্তনর সাতথ জতড়ে। েৎসতিও তকিু সৎ ও তচন্তাশীল বযতক্ত আমাতদর সমাতজ 
আতি  ারা মকাতনা দল বা সংগঠ্তনর সাতথ জতড়ে নয়। আমাতদর ি তূবক্ষতণ, 
এই সংিযাতট মদতশর মমাট জনতগাষ্ঠীর আনুমাতনক শেকরা ১০ মথতক ২০ ভাগ। 
এরাই হতচ্ছ তসএসতসএস-এর উেীষ্ট বযতক্তবগ ূ(target people)”।  

– তসএসতসএস'র িতরতচতে হতে সংকতলে। 

এই উদ্ধৃতে মথতক বুেতবন, সতেযকার অতথূ একটা তনরতিক্ষ অবস্থান গ্রহণ করার মকাতনা 
তবকল্প আমার হাতে তিতলা না। মদতশর মসনতসবল বাট সাইতলন্স জনতগাষ্ঠীর ধ্যান-
ধ্ারণাতক মবতশ গরুত্ব তদতয় কাজ করার মাধ্যতম ধ্ীতর ধ্ীতর ইসলামী মোদশ ূ ও 
জীবনিদ্ধতের িতক্ষ শতক্তশালী বুতদ্ধবৃতত্তক ও সাংস্কতৃেক জনিতরমেল গতড় মোলাই আমার 
লক্ষয। এ কাতজ প্রচতলে ধ্রতন নেনু মকাতনা সংগঠ্ন কাতয়তমর তচন্তা আমার নাই। আতম 
সমাতজর মবতসক িাকচাতর কাজ করার তবেতয় অতধ্কের আগ্রহী।  

আল্লাহ োয়ালা বতলতিন, োুঁর প্রদত্ত সব তনয়ামে সম্পতক ূপ্রতেযকতক তেতন তজজ্ঞাসাবাদ 
করতবন। চতব কতলতজ ১৯৮২ সাতল ভতে ূহওয়ার ির হতে আজ ি ূন্ত প্রায় তেন  গু মদতশর 
অন্যেম মসরা তবদযািীঠ্ চট্টগ্রাম তবর্শ্তবদযালতয় অবস্থান ও কাজ করার সত াগ আতম 
মিতয়তি। বুতদ্ধজীবীতদর উি ুক্ত কাতজর ধ্রন সম্পতক ূিতবত্র মকারআতন আল্লাহ োয়ালা 
বতলতিন: “আর মুতমনতদর িতক্ষ সঙ্গে নয় ম  োরা একতজাতট মবতরতয় িড়তব। সেরাং 
োতদর মধ্যকার প্রতেযক মগাত্র মথতক মকন একতট দল বীতনর জ্ঞান অজূন করার জন্য 
মবতরতয় িতড় না,  াতে োরা তনজ সম্প্রদায়তক সেকূ করতে িাতর  িন োরা তেতর আতস 
োতদর কাতি,  াতে োরা সাবধ্ান হতে িাতর?” - সূরা েওবার ১২২ নং আয়াে। আতম 
তনতজর জন্য এই আয়ােতক গাইেলাইন তহসাতব গ্রহণ কতরতি। 

৬. জামায়াতের সংস্কারবাদীতদর সাতথ আমার সম্পক ূ

২০১০ সাল হতে মসাশ্যাল তমতেয়ার তবকল্প োটেরতম বয়স, অবস্থান ও বক্ততবযর ঋজুোয় 
আমার উিতস্থতে তিতলা মচাতি িড়ার মতো। স্বাভাতবকভাতবই জামায়াতের সংস্কারবাদীতদর 
সাতথ আমার এক ধ্রতনর বযতক্তগে ম াগাত াগ গতড় উতঠ্। প্রচতলে ইসলামী আতদালতনর 
সংস্কার প্রসংতগ আমার বক্তবয তিতলা কনতসসতটডট। আতম বাতর বাতর বতলতি, জামায়াে 
কিতনা মভের মথতক মকাতনা মমৌতলক িতরবেূতনর তদতক  াতব না, সতঠ্কভাতব বলতল, ম তে 
িারতব না।  



 

 
 

অবাক হতয় লক্ষ করলাম, সবাই আমাতক জামায়াতের সংস্কারবাদী মতন করতিন। এক 
ি াূতয় ‘আতম মকন জামায়াতের সংস্কারবাদী নই’ ো বযািযা কতর একটা তসতরজও 
তলিলাম। এরিরও মলাতকরা আমাতক মমাটাদাতগ জামায়াতের সংস্কারবাদীই মতন কতর। 
োই ধ্ারণা করতি, এমনতক এই ধ্রতনর মলিাতলতির িতরও মকউ মকউ আমাতক 
জামায়াতের সংস্কারবাদী মতন করতবন। তকিু করার নাই। আতম জামায়াতের সংগঠ্নবাদীও 
নই, সংস্কারবাদীও নই। এক সময় জামায়াে করোম। এিন শুধ্ইু মুসলমান। 
তসএসতসএস-এর োটেতমূ মসাশ্যাল ওয়াক ূকতর। এতক মকউ 'ইসলামী আতদালন' মতন না 
করতলও মেমন অসতবধ্া মবাধ্ কতর না। মস সময়কার িতরতস্থতে অেযন্ত নাজুক হওয়া সতত্বও 
তনিক েকুতমডটতশতনর উতেতশ্য ‘কামারুজ্জামাতনর তচতঠ্ এবং জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গ’ 
নাতম একটা গ্রন্থ আতম প্রকাশ কতরতি। এ কারতণও মকউ মকউ আমাতক 'মশে ি নূ্ত 
জামায়ােই' মতন করতে িাতরন। মলাকজতনর এতহন ভুল ধ্ারণার কারতণ আমার অবশ্য 
িুব একটা দুঃিতবাধ্ হয় না।  

মদতিতি, জামায়াতের ওির প্রথম তিএইচতে ি াূতয় গতবেণাকারী শ্রতদ্ধয় হাসান মমাহাম্মদ 
স্যারতকও অতনতক জামায়াে বা জামায়ােিন্থী মতন কতরন। ম তহেু তেতন জামায়াতের 
ওির কাজ কতরতিন, অেএব তেতন জামায়াে! অথচ, তেতন প্রথম জীবতন বামধ্ারার 
রাজনীতের সাতথ জতড়ে তিতলন। িরবেূীতে তবএনতির রাজননতেক ভাবাদশতূক সমথূন 
কতরন। মতন িতড়, প্রতেসর ে. ইউসে শরীে আহতমদ িাতনর চকবাজাতরর বাসায় চতব 
সাদা দতলর তস্টয়াতরং কতমতটর এক সভায় রাজনীতে তবজ্ঞান তবভাতগর বতরষ্ঠ তশক্ষক ে. 
শামসেীন স্যার কথা প্রসংতগ বতলতিতলন, “আতর, ও মো (প্রতেসর ে. ভূুঁইয়া মতনায়ার 
কবীর) জামায়াে।” এ বযািাতর মকৌেূহলী হতয় িতর মিাুঁজ তনতয় জানলাম, মতনায়ার স্যার 
সাদা দতলর তবিক্ষ দতলর সাতথ সম্পৃক্ত। তেতন িাত্রজীবতন আলী তরয়াজ ও নুরুল কবীরতদর 
সংতগ কাজ কতরতিন। োুঁর জামায়াে হওয়ার প্রশ্নই উতঠ্ না। োহতল োুঁর তবভাতগরই 
একজন তসতনয়র তশক্ষক োুঁতক জামায়াে বলতলন মকন? জানতে িারলাম, মতনায়ার স্যারও 
জামায়াতের ওির গতবেণা কতরতিন। গতবেণার োইতডেংস তনতয় ‘িতলতটক্স এডে 
মেতভলিতমডট অব জামায়াতে ইসলামী বাংলাতদশ’ তশতরানাতম ইংতরতজতে একতট বই 
তলতিতিন  া আন্তজূাতেকভাতব প্রকাতশে ও সমাদেৃ। জামায়াতের ওির কাজ করার কারতণ 
প্রতেসর ভূুঁইয়া মতনায়াতরর মতো তশক্ষকতকও ম িাতন জামায়াে টযাগ মদয়া হয়, মসিাতন 
আমার মো আর কথাই নাই।  ারা তনিক ধ্ম ূতহসাতব ইসলামতক গ্রহণ না কতর ইসলাতমর 
মতধ্য এক ধ্রতনর সামতগ্রকোর তবেতয় কথা বতলন, এমনতক তবিতক্ষ বলার িরও োরা 
অতনতকর কাতি মশে ি নূ্ত জামায়াে তহসাতবই টযাগে হন।  

িতক্ষর মলাকতদর কাতি জামায়াে মাতনই তবকল্পহীন ইসলামী আতদালন। জামায়াে 
মাতনই এ মদতশ প্রকৃে ইসলাম বা একমাত্র সহীহ ইসলাম। তনরতিক্ষ বা তবিক্ষ মলাকতদর 
কাতি জামায়াে মাতনই হতলা ইসলামতক রাজননতেকভাতব (অি)বযবহাতরর একটা বযািার। 
এ কারতণ োরা ‘রাজননতেক ইসলাম’ কথাটাতক িতরভাো তহসাতব চাল ু কতরতিন। 



 

 
 

জামায়াে সমথনূ বা এর সমাতলাচনার তদক মথতক বযািারটা  া-ই মহাক না মকন, মটটচয়ুযাল 
তদক মথতক উভয় ধ্রতনর আডোরস্টযাতডেংতকই আতম বাড়াবাতড় ও ভুল মতন কতর। এই ভলু 
ধ্ারণা গতড় উঠ্ার তিিতন ঐতেহাতসক বাস্তব কারণ  া-ই থাকুক না মকন,  া ভুল ো ভুলই। 
এর অবসান জরুরী। এক কথায়, ধ্তমূর অচলায়েন মথতক ইসলামতক 'উদ্ধার' করতে হতব। 
ইটতসলে একটা স্বাধ্ীন, স্বেন্ত্র ও সসামঞ্জস্য ওতয় অব লাইে বা জীবনাদশ ূ তহসাতব 
ইসলাতমর িতরতচতে েুতল ধ্রতে হতব। ইসলামতক ইসলাম তহসাতবই ব্রযাডে করতে হতব। 
'আহলুস সন্নাে ওয়াল জামায়াে'-এর ধ্ারণাতক শুধ্ুমাত্র মচেনার মতধ্য সীমাবদ্ধ রািতে 
হতব। এর মাতন হতলা, মিতসতেক মকাতনা সংগঠ্তনর সাতথ ইসলামতক একাকার করা  াতব 
না। এতট আতম ভীেণভাতব তেল কতর।  

৭. ইসলামী আতদালতনর প্রকাশ্য সমাতলাচনা মকন 

ইসলামী আতদালন অতথ ূইসলাতমর বুেজ্ঞান বা আডোরস্টযাতডেং তবগে শোব্দীর মগাড়ার 
তদক মথতক তবিুল সম্ভাবনা তনতয় হাতজর হয়। এতট তিতলা সমতয়র দাতব। প্রাথতমক েিগে 
তদক মথতক ইসলামী আতদালতনর এই প্রস্তাবনা তঠ্ক থাকতলও গতড় মোলা সংগঠ্ন বযবস্থার 
তদক মথতক ো ভুলভাতব গতড় উতঠ্। িতরণতেতে তবংশ শোব্দীর এই ইসলামী আতদালন 
েযাসীবাদী-সামযবাদী ধ্রতনর সবূাত্মকবাতদোর মচারাবাতলতে আটতক িতড়। একতবংশ 
শোব্দীর নবের মপ্রক্ষািতট ইসলাতমর জন্য কাতজর োতিক ও কমূিদ্ধতেগে রূিতরিা 
মকমন হওয়া উতচে ো তনতয় আমার ইতেবাচক ও প্রস্তাবনামূলক মলিাতলতির একটা বৃহৎ 
সংকলন সহসাই প্রকাশ করার ইচ্ছা আতি। এসব তবেয় তনতয় ২০১০ সাল হতেই আতম 
অবযাহেভাতব তলিতি। জামায়াতের সংস্কার নয়। বরং ইসলামতক একটা সামতগ্রক 
জীবনাদশ ূতহসাতব তবতবচনা কতর তনজ তনজ মক্ষতত্র  ারা কমূেৎির হতে চান, অেীে মথতক 
তশক্ষা তনতয় োতদর আগামীর িথ চলায় সহত াতগো করা আমার উতেশ্য। তবদযমান বা 
িুরতনা ধ্ারা মথতক কাতজর নেনু মকাতনা ধ্ারা বা উতদযাগ, মকন, কীভাতব ও মকানতদক মথতক 
স্বেন্ত্র মস বযািাতর স্বচ্ছ ধ্ারণা থাকা জরুতর। নতচৎ ো তবদযমান অচলায়েতনর এক নেনু 
সংস্করণই হতব। িুরােন মবােতল নেুন মতদর মতো ম  মকাতনা 'এোতপ্টভ তরেমূ' সমাতজ 
এক ধ্রতনর ধ্ারাবাতহকো তহসাতব তটতক থাতক, বড়তজার একটা মপ্রসার গ্রুি তহসাতব সমতয় 
সমতয় অতস্ততত্বর জানান মদয় বতট। তকন্তু সমাতজর মলূধ্ারা তহসাতব ো কিতনা দাুঁড়াতে িাতর 
না। োতলতগাতল সংস্কাতরর মাধ্যতম সমাতজর স্বেুঃস্ফূে ূমনেৃত্ব অজূন আশা করা  ায় না। 
এ কারতণ তবদযমান বা িুরতনা ধ্ারার মকাতনা সমাতলাচনা না কতর নেনু তকি ুকরার েমুূলা 
তনতয়  ারা অগ্রসর হতে চান োতদর আন্ততরকো সম্পতকূ সতদহ না করতলও োরা ম  এ 
কাতজ এক ধ্রতনর েযাডটাতস বা ইউতটাতিয়াতে ভুগতিন, ো তনতিে।  

আমার কথাবােূা ও মলিাতলতির সাতথ  ারা িতরতচে োরা লক্ষ কতর থাকতবন, ইতোমতধ্য 
তসএসতসএস-এর িক্ষ হতে আমার েিাবধ্াতন শ’িাতনক মমৌতলক প্রবন্ধ প্রকাতশে হতয়তি। 
প্রায় ২০তট গরুত্বিূণূ গ্রন্থ প্রকাতশর জন্য বেতর করা হতচ্ছ। গঠ্নমূলক সমাতলাচনা ও 
ইতেবাচক কমূকাতের মতধ্য আতম সমন্বয় কতর চতল। এই ভারসাময আতম রক্ষা করতে 



 

 
 

মিতরতি তকনা সময়ই ো বতল তদতব। েড় ন্ত্র েতির ওির ‘ুমানদার’ জামায়াতের 
সংগঠ্নবাদীতদর িক্ষ হতে "প্রশাসতনর তবরূি মতনাভাবতক প্রশতমে করার জন্য এসব 
মলিাতলতি" – এমন ধ্রতনর অিপ্রচাতরর আশংকা করতি। তকন্তু কী করা? what is the 
other way? মকাতনা কাল্পতনক 'অনুকূল সমতয়র' অতিক্ষায় জীবন কাতটতয় মদয়ার মলাক 
আতম নই।  

 া হওয়ার ো হতয়তি। না আমরা অেীেতক বদলাতে িাতর। না, বেূমানতক। একমাত্র 
ভতবষ্যেই উেুক্ত। এই তবিুল সম্ভাবনাতক আমরা অেীতের অন্ধ আতবতগর কূতি তবসজূন 
তদতে িতর না। আতম তনজ দাতয়ত্বিালতন বদ্ধ িতরকর। success is not always 
measured by what we see. মকাতনা অিপ্রচার বা ভয়-ভীতে আমাতক অেীতেও 
দমাতে িাতরতন, ভতবষ্যতেও িারতব না, ইনশাআল্লাহ। নেুন আবতহ  ারা কাজ করতবন, 
ইতেহাস হতে োরা কী তশক্ষা তনতবন ো মদতিতয় মদয়ার জন্য অন্তবূেী  ুতগর একজন 
তহসাতব আমার এ কু্ষদ্র প্রয়াস। 

৮. গ্রন্থ প্রকাশনায় নেনু ধ্ারার সূচনা 

এ গ্রতন্থ সংকতলে মলিাগতলা মলূে দই ধ্রতনর। ব্লগ ও মেইসবুতক আমার তনতজর মলিা 
মিাস্ট ও মনাট এবং অন্যতদর মলিায় আমার করা মন্তবয। তবেীয় মক্ষতত্র সংতিষ্ট মলিাতটর 
তশতরানাম ও মলিতকর নাম এবং ম  মন্ততবযর উত্ততর আমার প্রতেমন্তবয োও িাঠ্কবৃতদর 
বুোর সতবধ্াতথূ উদ্ধৃে কতরতি। গ্রতন্থর কতলবর বৃতদ্ধ হতলও এতে ধ্ারণার িষ্টকরণ 
সহজের হতব। তবেয়বস্তুর ধ্ারাবাতহকোর িতরবতেূ মলিাগতলা তবন্যাতসর মক্ষতত্র 
সময়ানুক্রমতক অনুসরণ করা হতয়তি। োই মকাতনা তবেতয় আমার বক্তবযতক সতঠ্কভাতব 
অনুধ্াবতনর জন্য সংতিষ্ট মলিাতটর রচনাকাতলর তদতক লক্ষ রািা জরুতর।  াতদর সাতথ 
আমার ইতেবাচক অতথ ূমন্তবয তবতনময় হতয়তি োতদর সব ধ্রতনর মলিাতজাকা ও কাজকতম ূ
আমার সমথূন আতি– এমন নয়। বরং গে সাে বিতর অতনতকর সাতথই আমার নীতেগে 
কারতণ নানা মাত্রায় তবমে ঘতটতি। বযতক্তগে সম্পক ূথাকা বা না থাকার মচতয়ও তবেয়বস্তুর 
ক্লাতরতেতকশানই ম তহেু আমার মুিয উতেশ্য, োই োতদর প্রাসতঙ্গক বক্তবযগতলাতকও 
সংত াজন কতরতি।  

এই ধ্রতনর বই দই তদক মথতক বাংলাতদতশ প্রথম। (১)  ারা মসাশ্যাল তমতেয়ায় প্রকাতশে 
তনতজর মলিার সংকলন গ্রন্থাকাতর ইতোমতধ্য প্রকাশ কতরতিন োরা সংতিষ্ট মিাতস্ট 
িাঠ্কতদর মন্তবযগতলা বাদ তদতয় শুধ্ ু মূল মিাস্টই িাতিতয়তিন। আতম িক্ষ-তবিক্ষ 
তনতবতূশতে সব প্রাসংতগক মন্তবযতক অন্তভুূক্ত মরতিতি। এতে কতর  াতদর ব্লতগং সম্পতক ূ
অতভজ্ঞো নাই োরাও মন্তবয-িািামন্ততবযর মাধ্যতম মসাশ্যাল তমতেয়ায় কীভাতব একটা 
আতলাচনা অগ্রসর হয়, ো বুেতে িারতবন।  

প্রচতলে তপ্রডট ও ইতলকরতনক তমতেয়ায় মলিক-িাঠ্ক তমথতিয়া ঘটার সত াগ থাতক না। 
এর তবিরীতে, মসাশ্যাল তমতেয়ায় মলিকতক সাধ্ারণ িাঠ্কতদর কাতি জওয়াবতদতহ করতে 



 

 
 

হয়। তনতজর বক্তবযতক  ুতক্ত তদতয় তেতেডে করতে না িারতল বযতক্তগে এস্টাবতলশতমডট বা 
তসতনয়তরতটর মদাহাই তদতয় এিাতন িার িাওয়া  ায় না। মস জন্যই মবাধ্ কতর, কনতভনশনাল 
তমতেয়ায়  ারা কতডরতবউট কতরন োুঁরা মসাশ্যাল তমতেয়ায় িুব একটা আতসন না। অন্যতদতক 
তবকল্প গণমাধ্যতমর মে-তবমে সংস্কৃতের সাতথ অভযস্ত মলিকরা প্রচতলে গণমাধ্যতম 
সাধ্ারণে মলতিন না। (২) এই বইতটর অন্যেম বযতেক্রমী ববতশষ্টয হতচ্ছ, প্রকাতশর সাতথ 
সাতথ মলিক তনতজই বইতটর একটা তিতেএে ভাশূান তনতজর সাইতট আিতলাে কতরতিন। 
ম  মকাতনা আগ্রহী বযতক্ত এর সেট কতি তবনামূতলয োউনতলাে করতে িারতবন। 

একটা বই একসাতথ মলিা আর একটা তবেতয় কতয়ক বিতরর স্বেন্ত্র মলিার সংকলন– দতট 
আলাদা বযািার। প্রথমতটতে ম  ধ্রতনর তবেয়গে ধ্ারাবাতহকো থাতক িরবেূী ধ্রতন ো 
বজায় থাতক না। এ কারতণ বইতটতে অতনক তবরুতক্ত রতয় মগতি। আশা কতর, িাঠ্ক ো 
তবতবচনা করতবন। ব্লগ-তিাস্ট, মন্তবয ও প্রতেমন্তবযসমতূহ মথতক  াওয়া নানা ধ্রতনর 
ভাোগে ত্রুতটতকও  থাসম্ভব সংতশাধ্ন করা হতয়তি। একতবংশ শোব্দীর সামাতজক ও 
তবর্শ্বযবস্থার মপ্রক্ষািতট ইসলাম ও ইসলামী আতদালতনর রূিতরিা কী হতব ো তনতয় আমার 
গে সাে বিতরর মলিাগতলার একটা অনুরূি সংকলন সহসা প্রকাশ করার আশা রাতি। 

 

ম োহোম্মদ ম োজোম্মম্মল হক 
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জামায়াতে ইসলামী ও গণোতন্ত্রক রাজনীতে ৫০ 

ইসলামী আতদালন ও সংগঠ্ন তহতসতব জামায়াতে ইসলামী বাংলাতদশ ৫৫ 

অেুঃির কী করণীয়? (িবূ-১) ৬০ 

অেুঃির কী করণীয়? (িবূ-২) ৭১ 

ইসলামী আতদালতনর সমাতলাচনা  ৭৬ 

ইিওয়ান ওতয়তব বাংলাতদশ জামায়াতের নেনু রাজননতেক দতলর প্রস্তাবনা: 
ইিওয়ান ও আমাতদর িতেে েুলনা 

 
৮০ 

সতঠ্ক িথ িুুঁজতে তগতয় িথ হারাতে  াতচ্ছ না মো? ৮১ 
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মোদশগূে তদক মথতক রাজনীতের িক ও আজতকর বাংলাতদশ (২য় িবূ) ৩৬৮ 

ব্লগারস ইনতেক্স ৩৭৬ 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 19  
 

1. gšÍe¨ 

BwZnv‡mi Av‡jv‡K RvgvqvZ Aa¨qb-11 

Rvgvqv‡Zi Kvievjv  

Gg Gb nvmvb 

 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: mvaviYZ Rvgvqv‡Zi ‡jvKRb, we‡kl K‡i ‡bZ…e…›` ‡h wK 

cwigv‡Y ‘organizationalist’ nq ‡m wel‡q mswkøó cÖ‡Z¨‡Ki cÖZ¨ÿ AwfÁZv 

i‡q‡Q| GgbwK wek¦we`¨vj‡qi wkÿK‡`iI bvwK g~j `vwqZ¡ n‡jv ‡K‡›`ªi cwjwm 

ev¯Íevqb Kiv! wbqwgZ ‰`wbK msMÖvg c‡o mvsMVwbK „̀wófw½ ‡R‡b ‡bqv! n¨vu, 

wek¦we`¨vjq wkÿK hviv Rvgvqv‡Zi mv‡_ mswkøó Zvuiv ‡K‡›`ªi cwjwm ev Í̄evqb  

Ki‡e, `jxq cÖKvkbv co‡e| GwU wbZvšÍ ¯̂vfvweK| wKš‘ ‡K›`ªxq cwjwm ‰Zwi‡Z 

wek¦we`¨vjq wkÿK‡`i ‡Kv‡bv Ae`vb ev AskMÖnY‡K Zvuiv Riæwi g‡b K‡ib bv| 

mgm¨vUv GLv‡b| RvgvqvZ ‡Kvb w_sK-U¨vsK wm‡÷‡g wek¦vm K‡i bv| A_P 

‡KviAv‡b ejv n‡q‡Q GK`j Ávb-M‡elYvq e¨vc „Z _vK‡e hviv Ab¨‡`i‡K mZK© 

Ki‡e| wfbœwPšÍv‡K MjvwU‡c nZ¨v Kivi ‡KŠkj n‡jv G K_v ejv †h, Avcbvi e³e¨ 

wjwLZfv‡e ‡`b| mv‡K©‡ji evB‡ii Kv‡iv mv‡_ ‡Kv‡bv ai‡bi µm ev B›Uv‡iKkv‡b 

hvIqv Rvgvqv‡Zi bxwZweiæ×| G wel‡q Rvgvqv‡Zi mv‡_ Zvejx‡Mi `viæY wgj! 

nv`x‡m cwi®‹vi K‡i ejv n‡q‡Q, Av‡jg‡`i gh©v`v Av‡e‡`i ‡P‡q A‡bK ‡ewk| 

A_P Av‡jgiv Rvgvqv‡Z wbZvšÍB Ae‡nwjZ| wi‡cvU© ivLv GKwU BR‡Znv`x Avgj| 

GwU Ggb  welq, hv GgbwK Avjøvni ivm~j (mv) I mvnvex‡`i Øviv K…Z bq Ges 

gvIjvbv gI`~`x ZrKvjxb KwgDwb÷ Av‡›`vjb n‡Z dyj-UvBgvi wm‡÷gmn ‡h me 

welq BbK‡c©v‡iU K‡i‡Qb, GwU Zvi Ab¨Zg| A_P ‡`wL, wVK g‡Zv wi‡cvU© ‡j‡Lb 

bv e‡j Av‡jg‡kÖYxi wek¦we`¨vjq wkÿK‡`i‡K Zvu‡`i AZyjbxq ‡gav I mrPwiÎ 

m‡Ë¡I Zy”Q-Zvw”Qj¨ Kiv nq| Rvgvqv‡Zi ‡jvK‡`i B‡›U‡jKPyq¨vj ‡dwm‡bk¨vb 

Zyjbvg~jKfv‡e ejv hvq A‡bK Kg| Gi Ab¨Zg cÖgvY n‡jv Giv AwkwÿZ 

‡jvK‡`i g‡Zv we‡ivax cÿ‡K Mvwj ‡`q| Akvjxb Mvwj bv w`‡jI ‡h ‡Kv‡bv 

A‡kvfb gšÍe¨ Giv wbwØ©avq K‡i e‡m| wfbœ gZvej¤x̂i PwiÎ nb‡b Giv Lye I Í̄v`|  

‡KD wfbœ gZ ‡cvlY Kiv gvÎB Zvui AZx‡Zi mKj Ae`vb g~j¨nxb n‡q `vuovq| 

Avgxb Avnmvb Bmjvnx ‡_‡K ïiæ K‡i gvIjvbv Ave`yi inxg- mevi ‡ÿ‡ÎB GgbUv 

N‡U‡Q| wkwe‡ii mv¤cÖwZK MÐ‡MvjI GKB ai‡bi NUbv| GKUv mwZ¨Kv‡ii 

Bmjvgx Av‡›`vjb wnmv‡e, we‡kl K‡i eZ©gvb GKwesk kZvãx‡Z Rvgvqv‡Z 
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Bmjvgxi aviv already exhausted wK bv- GwU fve‡Z n‡e| mswkøó‡`i wmwiqvmwj 

fve‡Z n‡e, whether it should be to establish any person or name, or in 

is only to uphold the ideology... 

Gg Gb nvmvb: Avcbvi K_v KqRb KZUyKy eySj Zv Avwg Rvwb bv| wKš‘ Avgvi 

g‡b nq, Avcwb Avgvi GB wmwi‡Ri cy‡iv 11 c‡e©i K_v GB GK gšÍ‡e¨ e‡j 

w`‡q‡Qb, GUv GKUv wekvj ¸Y| gvIjvbv gI`~`xi GiKg GKwU ¸‡Yi K_v D‡jøL 

K‡iwQ‡jb mvB‡q` KyZy‡ei ‡QvU fvB gynv¤§` KyZye| wZwb e‡j‡Qb, ‡h K_vUv 

eySv‡bvi Rb¨ Avgv‡`i A‡bK c…ôv wjL‡Z nq gvIjvbv gI ~̀`x ‡mB welqUv GK 

c…ôvq eySv‡Z cv‡ib|  

ÔGKUv mwZ¨Kv‡ii Bmjvgx Av‡›`vjb wnmv‡e, we‡kl K‡i eZ©gvb GKwesk 

kZvãx‡Z Rvgvqv‡Z Bmjvgxi aviv already exhausted wK bv- GwU fve‡Z n‡e| 

mswkøó‡`i wmwiqvmwj fve‡Z n‡e, whether it should be to establish any 

person or name, or in is only to uphold the ideology...Õ 

Avcbvi G K_vi mv‡_ KwVbfv‡e GKgZ| A‡bK A‡bK ab¨ev` ‡h Avcwb Ae‡k‡l 

Avgvi ‡cv‡÷ Avm‡jb| 

mvB‡K¬vb: fvB Avcwb AmvaviY wj‡L‡Qb| Z‡e Avgvi wKQy K_v Av‡Q| Avcwb 

‡hgb ej‡jb, ÔAvgxb Avnmvb Bmjvnx ‡_‡K ïiæ K‡i gvIjvbv Ave`yi inxg- mevi 

‡ÿ‡ÎB GgbUv N‡U‡Q| wkwe‡ii mv¤cÖwZK MÐ‡MvjI GKB ai‡bi NUbv|Õ  

G‡ÿ‡Î Avwg g‡b Kwi cÖ‡Z¨‡KB we‡e‡Ki Kv‡Q G‡Kev‡i ¯̂”Q n‡qB msMVb Z¨vM 

K‡i‡Qb| wKš‘ Avwg Avgvi Rxe‡b Ggb wKQy ‡jvK ‡`‡LwQ hviv GiKg kZ Ae‡njv 

mn¨ Ki‡eb ZviciI msMVb ‡_‡K ‡ei n‡eb bv| Avgvi gv_vq ‡L‡j bv GB¸wj 

‡Kvb UvB‡ci ‡jvK?   

Avngv` Avãyjøvn: gvIjvbv mviv Rxeb D¤§vni Rxe‡bi ‡h mgm¨v mgvav‡bi Rb¨ 

msMÖvg Ki‡jb Zv n‡”Q AÜ ZvKjx` cwinvi K‡i BRwZnv‡`i `iRv Db¥y³ Kiv| 

wKš‘ fv‡M¨i wbg©g cwinvm n‡”Q Zv ui c_ ‡`Lv‡bv Av‡›`vj‡b AvR AvbyM‡Z¨i bv‡g 

AwaKvsk ‡ÿ‡ÎB hv n‡”Q Zv AÜ ZvKjx` Qvov Avi wKQyB bq| 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/8499 

5 A‡±vei, 2010 
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2. gšÍe¨ 

BwZnv‡mi Av‡jv‡K RvgvqvZ Aa¨qb-12 

K¨vWvi msMVb wn‡m‡e ivRbxwZ‡Z Awf‡lK 

Gg Gb nvmvb 

 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: GB wmwi‡Ri gva¨‡g ‡mvbvi evsjv‡`k eøM mwZ¨Kv‡ii eøM 

PP©vq DËxY© n‡jv ejv hvq| ‡cv÷ ‡`qvi wZb w`b c‡iI mgv‡b K‡g›U Avm‡Q, Avi 

‡jLKI j¤v̂-PIov Reve w`‡q hv‡”Qb| Z‡e hv‡`i Rb¨ G Av‡qvRb Zvuiv A_©vr 

Rvgvqv‡Zi ‡bZviv wK Av‡`Š G¸‡jv co‡Qb? ÔevB‡ii ‡jv‡Ki wPjøvwb‡Z 

Rvgvqv‡Zi wKQy Av‡m hvq bv| RvgvqvZ Avjøvni msMVbÕ- RvgvqvZ ‡bZv‡`i m¤¢ve¨ 

‡imcÝ...! 

Gg Gb nvmvb: RvgvqvZ ‡bZv‡`i m¤¢ve¨ ‡imcÝ...! fv‡jv Abygvb K‡i‡Qb, 

ab¨ev`| 

Avngv` Avãyjøvn: KwVb ‡imcÝ wVK Ki‡Qb| Sad but true| ‡mvbvi evsjv‡`k 

eø‡Mi GLb ch©šÍ mePvB‡Z ‡gŠwjK Ae`vb GB wmwiRUv| ‡`Lv hvK... 

Kvgiæj Avjg: Avgvi aviYv Rvgvqv‡Zi AwaKvsk `vwqZ¡¡kxjB Gme eøwMs wb‡q wPšÍv 

Ki‡e bv| KviY GKmgq wUwfi e¨vcv‡i Zv‡`i GiKgB aviYv wQj ‡h, IUv GKUv 

Lvivc wRwbm| Avi GLb ixwZg‡Zv wUwf P¨v‡b‡ji gvwjK n‡q ‡M‡Qb ZvivB| 

Ab¨iKg: Kvgiæj Avjg, wUwf P¨v‡b‡ji gvwjK nIqvi ‡cQ‡b KiæY wKQy BwZnvm 

Av‡Q| Rvgvqv‡Zi `yBRb wewkó e¨emvqx ỳwU wUwf P¨v‡b‡ji Rb¨ Avjv`vfv‡e 

jvB‡mÝ Pvb| wKš‘ ZrKvjxb miKvicÖavb gvÎ GKwU P¨v‡b‡ji my‡hvM ‡`b| G wb‡q 

H `yB wewkó e¨w³i gv‡S e¨w³MZ Ø›Ø (ï‡bwQ GUv A‡bK Av‡M ‡_‡KB P‡j 

AvmwQj) ïiæ nq| AZtci GKRb Rqx nb| wKš‘ eªWKv÷ wgwWqvq ‡Zv cÖPzi 

wewb‡qvM `iKvi| ‡Zv †mB wewb‡qv‡Mi Rb¨ PgrKvi GKwU ‡¯øvMvb ‡e‡Q ‡bqv nq! 

‡`k I we‡`‡ki AvbvP-Kvbv‡P GB ‡ ø̄vMv‡bi mr e¨envi K‡i Zvuiv cÖPyi wewb‡qvMI 

‡hvMvo Ki‡Z mg_© nb! ‡¯øvMvbwU n‡jv: AwaK jvf, AwaK mIqve! gRvi e¨cvi 

n‡jv ‡kqvi ‡nvìvi‡`i mv‡_ cÖ_g evwl©K wgwUs‡q G wb‡q Zygyj nÆ‡Mvj Avi ‰n‰P 

ïiæ nq| GKRb ‡kqvi ‡nvìvi GUv wb‡q wb‡Ri ‡ÿvf cÖkwgZ K‡i‡Qb GB e‡j, 

ÔAwaK jvf, AwaK mIqveÕ w`‡q ïiæ Ki‡jI GLb ‡Zv GB wUwf‡Z hv ‡`Lv‡bv nq 

Zv ‡`Lvi ci cybivq Ihy K‡i bvgvh co‡Z ‡h‡Z nq| 
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‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: RvgvqvZ mvsMVwbK welqvw`‡Z Pig ‡MvcbxqZv iÿv K‡i 

P‡j| G‡Kev‡i Zvejx‡Mi gZ| Zvejx‡Mi gyiæeŸxiv e‡j me wKQy bvwK ÔAvjøvni 

Iqv‡ Í̄Õ A_©vr Ggwb Ggwb n‡q hvq; ‡mwU BR‡Zgvi c¨v‡Ûj ‰Zwi ‡_‡K `ywbqve¨vcx 

Ô`vÕqxÕ‡`i PjvPj ch©šÍ me wKQy...! Zvejx‡Mi ‡jvK‡`i K_v n‡jv Avgv‡`i mv‡_ 

Ômgq jvMvbÕ, me ey‡S hv‡eb| Zvuiv wKš‘ KL‡bv Ab¨‡`i mv‡_ Ômgq jvMv‡bvÕ ‡Zv 

`~‡ii K_v GgbwK ‡KviAvb-nv`xmI (ey‡S) c‡o bv| Rvgvqv‡Zi `vwqZ¡¡kxj‡`i 

K_vI Abyiƒc| Av‡M iæKb n‡q hvb, Gici Avcbvi civgk© h_vh_ RvqMvq ej‡Z 

cvi‡eb! 

Avm‡j ‡h ‡Kv‡bv regimented organization-Gi GKB dig¨vU, Av`k©Uv hv-B 

‡nvK bv ‡Kb| G‡ÿ‡Î ‡KviAvb-nv`x‡mi wgm ‡Kv‡Ukv‡bi w`K ‡_‡K Zvejx‡Mi 

mv‡_ Rvgvqv‡Zi `viæY wgj| Avjøvn Zvqvjv e‡j‡Qb, ‡Zvgiv ‡ei n‡q c‡ov nvév 

A_ev fvix Ae ’̄vq Ges wRnv` K‡iv Avjøvni iv Í̄vq| Avi Zvejx‡Mi ‡jv‡Kiv G 

AvqvZ‡K MvwÆ wb‡q ‡ei n‡q covi Kv‡R wdU K‡i| Avjøvni ivm~j (mv) e‡j‡Qb, 

†mme ‡PvL‡K Avjøvn KLbB ‡`vh‡Li Av¸‡b ‡cvov‡eb bv, †hme ‡PvL ‡Kv‡bv 

Bmjvgx iv‡óªi mxgvšÍ cvnviv ‡`qvi Kv‡R ‡R‡M wQ‡jv| Rvgvqv‡Zi ‡jv‡Kiv GwU‡K 

gvivgvwii GjvKv cvnviv ‡`qvi Kv‡R DØy× Kivi Kv‡R jvMvq| 

Avm‡j Bmjv‡gi me ‡m±‡ii c‡ÿB ‡KviAvb-nv`x‡mi `wjj we`¨gvb, g~javivi 

Zyjbvq Zv hZB wW÷‡U©W ‡nvK bv ‡Kb! Avjøvni ivm~‡ji beyqZx Rxe‡bi 

avivevwnKZv‡K AMÖvn¨ K‡i ‡KviAvb-nv`x‡mi cÖ‡qvM Kiv n‡j G ai‡bi Zvj‡Mvj 

n‡eB| we‡kl K‡i RvgvqvZ †bZviv ÔDwjj AvgiÕGi †h Mrevuav e¨vL¨v w`‡q _v‡K 

Zv ev` w`‡q fve‡Z n‡e †h, Dwjj Avgi ‡Kv‡bv gyevn‡K (hv GgbwK bd‡ji 

÷¨vUv‡mI ‡bB) IqvwR‡ei eva¨evaKZvq Av‡ivc Ki‡Z cv‡i wK bv! wi‡cvU© ‡jLvi 

eva¨evaKZvi Gi Ab¨Zg D`vniY|  

Avgvi aviYvq RvgvqvZ KL‡bv wbR ‡_‡K cwieZ©b n‡e bv| KviY ‡Kv‡bv AcÖPwjZ 

fv‡jv‡K wbR ‡_‡K MÖnY K‡i ‡bqvi Rb¨ ‡h ai‡bi bgbxqZv _vKv ̀ iKvi Zv AšÍZ 

evsjv‡`k Rvgvqv‡Zi bvB| Gi Rb¨ ‡_ivwc ̀ iKvi| Gme eøwMs n‡”Q AZ¨šÍ gvBbi 

‡_ivwc| ‡gRi ‡_ivwc `iKvi Ges Zv Avjøvni cÿ ‡_‡K Avm‡e| Avwg ejwQ bv, 

Rvgvqv‡Zi mevi mv‡_ me wel‡q K_v ejv DwPZ| civgk© Kivi wbqg n‡jv 

mswkøó‡`i mv‡_ civgk© Kiv| G‡ÿ‡Î hviv ÔAvn‡j ivqÕ nIqvi ‡hvM¨ ZvivB 

civgk© w`‡eb| GwU me ‡ÿ‡ÎB cÖ‡hvR¨| we‡klÁ‡`i mv‡_ civgk© Kiv n‡jI 

mvaviY‡`i Rvbvi AwaKvi _v‡K, ev¯Íevq‡bi w`K ‡_‡K Rvbvi cÖ‡qvRb _v‡K| 

civg‡k©i ‡gvÏvK_v (periphery, line of thought or policy) Kx? civg‡k©i MwZ 
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n‡e mvaviYZ ÿy`ª cwim‡i e„ËvKvi (Avn‡j ivqÕ‡`i g‡a¨), gv‡S g‡a¨ e „nËi 

cwim‡i e„ËvKvi (Kg©x-mg_©K‡`i g‡a¨)| nhiZ Dgi (iv) ‡K hw` mvaviY MÖvgevmx 

me©mg‡ÿ Revew`wn Ki‡Z eva¨ Ki‡Z cv‡i, Zvn‡j Rvgvqv‡Zi ‡bZv‡`i ‡Kb 

cvwZ-‡bZvivI fq cvq?  

Avgv‡`i AvšÍwiKfv‡e fve‡Z n‡e, Avgiv e¨w³ ev bv‡gi Rb¨ KvR Ki‡ev, bvwK 

Bmjvgx Av‡›`vj‡bi Rb¨ KvR Ki‡ev| ‡h ‡`‡ki ‡jv‡Kiv Zv¸Z k‡ãi mv‡_ 

cwiwPZ bq, ‡h ‡`‡k gvbyl Bmjvg‡K ag© g‡b K‡i, ‡h Rwg‡b KL‡bv Bmjvg c~Y©v½ 

Øxb wnmv‡e KL‡bv cÖwZwôZ wQj bv, mydxev` n‡”Q ‡hLv‡b Bmjv‡gi g~javiv; ‡mLv‡b 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx kvLv-cÖkvLvq ‡`ŠoSuvc w`‡”Q! Kx AeyS Kvh©Kjvc! Av”Qv, 

RvgvqvZ ‡Kvb Bmjvg Kv‡qg Ki‡Z Pvq? beyq‡Zi ïiæi Bmjvg? wnRi‡Zi ïiæi 

Bmjvg? g°v weR‡qi c‡ii Bmjvg? cÖkœUv G Rb¨ G‡m‡Q ‡h, GB wZb Bmjvg 

wewa-weav‡bi w`K ‡_‡K wfbœ wfbœ| 

GKwesk kZvãxi wek¦ I GB ‡`‡ki ev Í̄e cwiw ’̄wZ we‡ePbv K‡i Av‡›`vjbKvix‡`i 

Av‡M gbw ’̄i Ki‡Z n‡e| RbM‡Yi Kv‡Q Lvwj Bmjvg PvB, Bmjvg PvB e‡j ‡¯øvvMvb 

w`‡j n‡e bv| Av‡M wb‡Riv wPšÍv, M‡elYv, ‡jLvcov K‡i gyZgvBb n‡Z n‡e| 

gvIjvbv gI ~̀`xi mwZ¨Kv‡ii Abymvix n‡Z n‡e, Lvwj bvg ‡eP‡j n‡e bv| 

Zvejx‡Mi g‡Zv RvgvqvZI ¯̂xq ‡bZv‡`i cxi mv‡ne ai‡bi g‡b K‡i| we‡kl K‡i 

Aa¨vcK ‡Mvjvg Avhg mv‡ne‡K| A_P 71 mv‡j ‡Kvjve‡ikb ‡_‡K ïiæ K‡i 

bvMwiK‡Z¡i e¨vcvi ch©šÍ A‡bK ¯úó fy‡j Dbvi e¨vcK ÔAe`vbÕ i‡q‡Q| 

we‡kl `ªóe¨:  

1. Rvgvqv‡Zi mv‡_ Avgvi m¤úK© ÔZvqvIqvby Avjvj weiwi IqvZ ZvK¡IqvÕi 

wfwË‡Z|  

2. hviv g‡b K‡ib mswkøó ‡dviv‡gi evB‡i gyL ‡Lvjv Ab¨vq, Zvuiv Avgvi gšÍ‡e¨ 

AskMÖnY K‡i `qv K‡i ‡mB ÔAb¨vqÕ wb‡Riv Ki‡eb bv| 

hviwi‡bi evev: Avcbvi we‡kl `ªóe¨¸‡jv c‡oB Zvici g‡b nj gšÍ‡e¨i Dc‡i 

wKQyUv gšÍe¨ Kiv cÖ‡qvRb| cÖ_gZ, GKUv AvqvZ‡K wgm‡KvU Kiv ej‡Z hw` Avcwb 

eywS‡q _v‡Kb ‡h ‡R‡bï‡b ‡mUv‡K Ace¨envi Kiv, Zvn‡j G Acev` Avwg 

Rvgvqv‡Zi `vwqZ¡kxj‡`i‡K mvgwMÖKfv‡e w`‡Z ivwR bB Ges GUv AZ¨šÍ Ab¨vq 

Acev`| Avcwb hw` eySv‡Z Pvb ‡h Zviv Zv‡`i ‡ev‡ai mxgve×Zvi Kvi‡Y G 

ai‡bi wmPz‡qk‡bi Rb¨ G AvqvZ¸‡jv h_v_© e‡j g‡b K‡ib Zvn‡jI wgm‡KvU 
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kãwU cÖ‡hvR¨ wKbv Zv ‡f‡e ‡`L‡eb| wgm‡KvU kãwUi mv‡_ GKUv Aby”PvwiZ ÔBj 

‡gvwUfÕ _v‡K e‡j eywS| 

Ô‡_ivwc `iKviÕ G RvZxq kãPqb Avm‡j Bmjvgx Av‡›`vj‡bi GKRb Kj¨vY 

AvKv•ÿxi Rb¨ ‡kvfbxq g‡b nq bv| Avjøvni KvQ ‡_‡K ‡gRi ‡_ivwc AvmyK, Zv 

wK Avcwb Avm‡jB Kvgbv K‡ib? bvwK KvgbvUv nIqv DwPZ cixÿvi ‡evSv‡K 

Avjøvn hv‡Z mnR K‡i ‡`b, msMVb‡K Zvi mwVK gvb I iv¯Ívq wdwi‡q wb‡q Av‡mb, 

‡QvU-eo ÎæwU¸‡jv ‡_‡K gy³ K‡ib- GB hw` nq Avgv‡`i ‡gvwUf, Z‡e ‡Zv G 

‡`‡ki gvby‡li Rb¨ ‡gRi ‡_ivwc Kvgbv KivB n‡e h_v_©| ‡Kbbv Gev‡ii wbe©vP‡b 

Rbgvby‡li GK wecyj AskB ‡R‡b ey‡S ag©wbi‡cÿZv‡K g¨v‡ÛU w`‡q‡Q| Avcbvi 

fvl¨g‡Z Rvgvqv‡Zi ‡bZ…‡Z¡i cv‡ci ‡evSv ‡gvUvgywU kvw Í̄‡hvM¨ ch©v‡q wM‡q‡Q, 

wKš‘ eZ©gvb mvdvwis‡mi Kvi‡Y hw` Avjøvn Zv ÿgv K‡ib| evK¨Uv ‡evanq cybivq 

we‡ePbv Kivi `vwe`vi!  

RvgvqvZ, AšÍZ KvM‡R-Kj‡g, c~Y© Bmjv‡giB ev¯Íevqb  Pvq, Avi Zv cwic~Y©Zv 

‡c‡q‡Q we`vq n‡¾i mgq| Avcwb nq‡Zv ‡evSv‡Z ‡P‡q‡Qb eZ©gvb wmPy‡qkb‡K 

Avgiv bex hy‡Mi ‡Kvb mg‡qi mv‡_ ‡gjv‡ev, A_ev Avgv‡`i Kg©‡KŠk‡ji Rb¨ 

‡Kvb ‡÷‡Ri w`‡K ZvKv‡ev| 

GKvË‡ii e¨vcv‡i Avgvi K_v nj, ZrKvjxb RvgvqvZ ‡bZv‡`i we‡ePbvq ‡hUv 

Bmjvgx Av‡›`vj‡bi Rb¨ h_v_© wQ‡jv, ‡miKg GKwU Pig ARbwcÖq wm×všÍ (cÖej 

RvZxqZv‡ev‡ai ‡¯ªv‡Zi wecix‡Z `uvwo‡q) Zviv wb‡qwQ‡jb Ges Gi Rb¨ m‡e©v”P 

Z¨vM I ‡LmviZ Zviv w`‡q‡Qb| AvR mg‡qi cwiµgvq Avgiv ej‡Z cvwi ‡m 

wm×všÍ fyj wQ‡jv, `ywbqvex `…wó‡KvY ‡_‡K ‡Zv Aek¨B| wKš‘ Avgvi `…p wek¦vm m Í̄v 

RvZxqZvev‡`i MÇwjKv cÖev‡ni weiæ‡× ùvov‡bv Ges ‡m Rb¨ Z¨vM Kzievbx ‡`qvi 

‡cQ‡b wµqvkxj wbqZwU Avjøvn cQ›` K‡iwQ‡jb e‡jB wdwb· cvwLi gZ QvB f¯§ 

‡_‡K AZ¨í mg‡qi gv‡S Avevi SvÛv DuPy K‡i `vuovevi gZ ‡jvK cvIqv 

wM‡qwQ‡jv| GUv Aek¨B Avgvi GKvšÍ e¨w³MZ gZvgZ Ges Gi mv‡_ GKgZ nIqv 

Riæwi bq| 

GKRb ‡bZv wnmv‡e Aa¨vcK ‡Mvjvg Avhg hw` Rvgvqv‡Zi gZ GKwU `‡ji ¯úó 

fyj wm×v‡šÍ Ae`vb ivL‡Z cv‡ib, Z‡e `ywbqvex `…wó‡KvY ‡_‡K Zvi wjWvikxc 

K¨vwikgvi cÖksmv Ki‡Z nq| KviY wZwb ïiv Ges wbe©vnx cwil‡`i mKj‡K ¯úó 

fyj Ki‡Z DØy× Ki‡Z ‡c‡iwQ‡jb| Avi hw` g‡b K‡ib wZwb I Zvi cwil` ‡evSvi 

fyj ‡_‡K Gme K‡i‡Qb, Z‡e Zvi Rb¨ ‡ewbwdU Ad WvDU Zv‡`i ‡`qv DwPZ bq 

wK? 
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Gg Gb nvmvb: Avcbvi gšÍe¨ c‡o A‡bKÿY nvmjvg, we‡kl K‡i GB jvBb¸‡jv 

c‡o, ÔAvjøvn Zvqvjv e‡j‡Qb, ‡Zvgiv ‡ei n‡q c‡ov nvév A_ev fvix Ae ’̄vq Ges 

wRnv` K‡iv Avjøvni iv¯Ívq| Avi Zvejx‡Mi ‡jv‡Kiv G AvqvZ‡K MvwÆ wb‡q ‡ei 

n‡q covi Kv‡R wdU K‡i| Avjøvni ivm~j (mv) e‡j‡Qb, †mme ‡PvL‡K Avjøvn 

KLbB ‡`vh‡Li Av¸‡b ‡cvov‡eb bv, †hme ‡PvL ‡Kv‡bv Bmjvgx iv‡óªi mxgvšÍ 

cvnviv ‡`qvi Kv‡R ‡R‡M wQ‡jv| Rvgvqv‡Zi ‡jv‡Kiv GwU‡K gvivgvwii GjvKv 

cvnviv ‡`qvi Kv‡R DØy× Kivi Kv‡R jvMvq|Õ  

hw`I Ô‡_ivcxÕ kãUv GLv‡b ïb‡Z Lvivc ‡j‡M‡Q wKš‘ Avcbvi e³e¨ cwi®‹vi 

n‡q‡Q| Avm‡j eø‡Mi gva¨‡g Gi ïiæ n‡jv, wKQy mggbv ‡jvK cvIqv ‡Mj, wKQy 

‡jvK wPšÍvi bZyb wKQy Dcv`vb ‡cj| Avgv‡`i ‡jvKRb ‡Zv outside of the box 

G wPšÍv Ki‡Z mvnmB K‡i bv| ÔDwjj AvgiÕ Gi e¨vL¨vi mv‡_ GKgZ, Avwg GB 

e ø‡MiB ‡Kv‡bv GK ‡cv‡÷ Zv D‡jøL K‡iwQ| Avi ZvB AvwgI Avcbvi GB K_vi 

mv‡_ cwic~Y©fv‡e GKgZ, ÔAvgv‡`i AvšÍwiKfv‡e fve‡Z n‡e, Avgiv e¨w³ ev 

bv‡gi Rb¨ KvR Ki‡ev, bvwK Bmjvgx Av‡›`vj‡bi Rb¨ KvR Ki‡ev|Õ Avgvi ‡jLvi 

D‡Ïk¨ ZvB ‡Kv‡bv wbw`©ó e¨w³i mgv‡jvPbv bq eis msMVb I msMVb c×wZi 

mgv‡jvPbv| 

ÔGKwesk kZvãxi wek¦ I GB ‡`‡ki ev Í̄e cwiw ’̄wZ we‡ePbv K‡i Av‡›`vjbKvix‡`i 

Av‡M gbw ’̄i Ki‡Z n‡e|... gvIjvbv gI`~`xi mwZ¨Kv‡ii Abymvix n‡Z n‡e, Lvwj 

bvg ‡eP‡j n‡e bv|Õ 

DcwiD³ K_v¸‡jv Avm‡jB ¸iæZ¡c~Y©, Avcbvi K_vi mv‡_ GKgZ| GKUv Aby‡iva 

_vK‡e (not obliged to follow) ‡Kv‡bv e¨w³i bvg wb‡q mgv‡jvPbv bv K‡i eis 

c`, wm‡÷g, procedure, structure BZ¨vw` wb‡q Avgiv Avgv‡`i Av‡jvPbv 

Pvwj‡q ‡h‡Z cvwi| Avcbv‡K A‡bK ab¨ev`| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: GLv‡b gšÍ‡e¨i Rb¨ †jLv e³e¨ `xN© nIqvq Zv ÔPvB 

Bmjvgx Av‡›`vj‡bi ‡ckvwfwËK I weKí avivÕ wk‡ivbv‡g ‡cv÷ Kiv n‡q‡Q 

(http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/1152| 

Gg Gb nvmvb: PgrKvi e‡j‡Qb| Kb‡mÞ MÖæ‡ci AvBwWqvUvI fv‡jv ‡j‡M‡Q| 

c …w_exi me Av‡›`vj‡b GB RvZxq MÖæc ev w_sK U¨vs‡Ki Aw Í̄Z¡ i‡q‡Q, hw`I w_sK 

U¨vs‡Ki mv‡_ Avcbvi ejv Kb‡mÞ MÖæ‡ci cv_©K¨ i‡q‡Q| Avcwb Ggb KZ¸‡jv 

welq Zy‡j G‡b‡Qb hv Avwg wPšÍv K‡iwQjvg cvk KvwU‡q hv‡ev cieZ©x Av‡jvPbvq| 
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wØgZ Kivi g‡Zv ‡Zgb wKQy ‡cjvg bv, ZvB bxie iBjvg| ‡`wL Ab¨ ‡KD ‡Kv‡bv 

gZvgZ wb‡q Av‡m wKbv|  

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: fvB, cÖwZ‡hvwMZvUv n‡”Q mZ¨Uv ‡K Av‡M ej‡e, ‡K ‡ewk 

Dc‡i Zy‡j ai‡e, ZvB bv? ZvB ‡`wL Ab¨ ‡KD e‡j wKbv fve‡j ‡n‡i hv‡eb, 

‡hfv‡e Avcbvi Kv‡Q Avwg ‡n‡i ‡MwQ| KviY, Avcwb hv e‡j‡Qb, Zv Avgvi ejv 

DwPZ wQ‡jv (Aek¨, ‡jLvi Af¨v‡mi w`K ‡_‡K Avwg eiveiB Lye `ye©j wQjvg; 

Avgv‡K hviv wP‡b Zvuiv mevB GwU Rv‡bb)| So, keep writing, no matter others 

mind it or not, when you think that it if right.  

Gg Gb nvmvb: fvB, Avgiv ‡KDB ‡n‡i hvBwb| Avi nviwRZ gv_vq wb‡q Avwg 

wjwLI bv| cÖ‡Z¨‡Ki Rxe‡b wKQy Uvwb©s c‡q›U _v‡K, Avgvi GB Aa¨qb Avgvi 

wPšÍvi Uvwb©s c‡q›U ej‡Z cv‡ib| Gi gva¨‡g wKQy fvebv mggbv gvby‡li gv‡S 

Qwo‡q ‡`qvB D‡Ïk¨ Ab¨ wKQy bq| Avcwb Avgvi A‡bK wmwbqi n‡eb| Avcbvi 

Av‡Q cÖPyi Aa¨qb Ges msMVb‡K wfZi ‡_‡K ‡`Lvi AwfÁZvi fvÛvi| Avgvi 

gZ Rywbqi‡`i Kv‡Q A‡bK wKQyB eB‡q covi welq| GB `yB‡qi Kw¤‡̂bkb Kiv 

‡M‡jB GKUv fv‡jv cøvUdig ‰Zwi Kiv m¤¢e n‡e e‡j g‡b Kwi|  

 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/10538 

25 A‡±vei, 2010 
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3. gšÍe¨ 

BwZnv‡mi Av‡jv‡K RvgvqvZ Aa¨qb-13 

MYZ‡š¿i Rb¨ ‡gŠwjK Av`‡k©i mv‡_ Avcm  

Gg Gb nvmvb 

 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: m¤¢eZ Zzi‡¯‹i Ave`yjøvn ¸jB e‡jwQ‡jb, MYZš¿ n‡”Q 

GKUv Mvwo ‡hwU n‡Z ‡kl ch©šÍ Avcbv‡K ‡b‡g ‡h‡Z n‡e| ZvB c×wZ wnmv‡e 

MYZš¿ Bmjv‡g M…nxZ| (Iqv Avgiæûg ï-iv evBbvûg...) P~ovšÍ ev jÿ¨ wnmv‡e (as 

an end) MYZš¿ Bmjvg cwicš’x| c~e©eZ©x ‡cv‡÷ cÖm½µ‡g ‡hwU e‡jwQjvg, 

Bmjvgcš’xiv ‡Kvb Bmjvg Kv‡qg Ki‡Z Pvq? g‡b n‡Z cv‡i, GwU GKwU mvaviY 

cÖkœ|  wKš‘ Gi Bgwcø‡Kkvb AZ¨šÍ Mfxi| gynv¤§` (mv)-Gi Bmjv‡gi 3wU †gŠwjK  

ch©vq i‡q‡Q: g°x ch©vq, cÖviw¤¢K gv`vbx ch©vq I we`vq nR¡ cieZ©x ch©vq| wewa-

weav‡bi w`K ‡_‡K GB wZb ch©v‡q Bmjvg wZb ai‡bi|  

evsjv‡`‡ki gvby‡li Rb¨ g°x hyM wK B‡Zvg‡a¨ †cwi‡q †M‡Q? hw` bv wM‡q _v‡K, 

Zvn‡j Bmjvgcš’xiv ivRbxwZ, mgvRbxwZ BZ¨vw` wb‡q ‡Kb G‡Zv ‡`ŠoSvuc 

w`‡”Qb? KviY, Zvu‡`i ivRbxwZi ‡iv‡M ‡c‡q‡Q! Avwg gvbZ K‡iwQ, Bmjvgx 

ivRbxwZ wbwl× n‡j GKw`b ‡ivRv ivL‡ev, Avi ïay RvgvqvZ wbwl× n‡j `yÕivKvZ 

bdj bvgvR co‡ev| mwZ¨! Avgvi Kv‡Qi ‡jv‡Kiv Rv‡bb, GwU mwZ¨ K_v| hviv 

wb‡Riv ms‡kvab n‡Z cv‡i bv, Zvu‡`i Rb¨ Avjøvni cÿ n‡Z ms‡kvabx Kvgbv Kiv 

Qvov Avi wKBev Kiv hvq!  

‡hLv‡b my‡hvM Av‡Q ev hw` m¤¢e nq Zvn‡j gv`vbx ch©v‡qi ‡Kv‡bv wewa-weavb 

Avgiv cvjb Ki‡ev| wb‡Ri Rb¨ hZUv m¤¢e AvwRgZ (m‡ev©”P gvb) wKš‘ Ab¨‡`i 

e¨vcv‡i hZUv m¤¢e ‡ivLmZ (b~¨bZg gvb)| Avgiv Rygvi bvgvR cowQ, co‡ev; 

hvKvZ w`w”Q, w`‡ev BZ¨vw`| wKš‘ hw` Avgiv `vwe Kwi, Avgv‡`i Rb¨ Rygvi bvgvh 

diR Zvn‡j ivóªcÖavb ev Zvui cÖwZwbwa‡KB Zvi BgvgwZ Ki‡Z n‡e| hvKv‡Zi Rb¨ 

cÖ‡qvR‡b hy× Ki‡Z n‡e| ‡hgbwU Avey eKi (iv) K‡i‡Qb| Avgiv `viæj Avgv‡bi 

GKUv Kb‡mÞ wb‡q G‡mwQ| g‡b ivL‡Z n‡e, `viæj Avgv‡bi Kb‡mÞ GKwU nvj-

Rvgvbvi BRwZnv` gvÎ| BRwZnv`x welqvw`i AwZwi³ ‡Kv‡bv gh©v`v Gi Rb¨ n‡Z 

cv‡i bv|  
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hv‡`i bv‡gi cv‡k Avgiv ivw`Avjøvû Avbûg/Avbûgv wjLwQ, Zvu‡`i ga¨Kvi 

c~e©eZ©xiv Avgv‡`i g‡Zv G‡Zv KwVb Bmjvg cvb bvB| e`ix knx`‡`i Bmjvg wK 

Ac~Y© wQ‡jv? Avj BqvIgv AvKgvjZy jvKyg Øx-bvKyg Gi fyj e¨vL¨vi Kvi‡Y G‡Zv 

me conceptual MÛ‡Mvj n‡”Q| fv‡jvfv‡e bv eySvi Kvi‡Y, evsjv‡`wk 

Bmjvgcš’xiv wewfbœ mgKvjxb Bmy¨‡Z cÖvwšÍ‡K-cÖvwšÍ‡K Pjv‡div Ki‡Qb| bvix 

‡bZ…Z¡, MYZš¿ BZ¨vw` Gi D`vniY| Av‡M conceptually Bmjvg Kv‡qg Ki‡Z 

n‡e| g‡b ivL‡Z n‡e, ivm~j gynv¤§` (mv) concept build-up-Gi Rb¨ AwaK mgq 

e¨q K‡i‡Qb|  

Avi Rvgvqv‡Zi ‡jv‡Kiv g‡b Ki‡Q, GK gvIjvbv gI ~̀`x Av‡Qb| myZivs Bmjvgx 

Av‡›`vj‡bi ‡gŠwjK w`K-wb‡`©kbv ‡Zv wZwb w`‡q w`‡q‡QbB! M‡elK gvIjvbv 

gI ~̀`xÕi gh©v`v Avgvi g~j¨vq‡b kvn IqvjxDjøvni mgch©v‡qi| wKš‘ RvgvqvZ cÖavb 

gvIjvbv gI`~`xi fyj¸‡jv AwZeo (gross) I AwZ¯úó (obvious)| ‡jL‡Ki 

‡cv‡÷ hvi A‡bK¸‡jv c‡q›U D‡V G‡m‡Q| Rvgvqv‡Zi AwaKvsk EaŸ©Zb 

`vwqZ¡kxj A‡NvwlZfv‡e gvIjvbv gI ~̀`x‡K cx‡ii g‡Zv gv‡bb| Avgvi QvweŸk 

eQ‡ii mvsMVwbK Rxe‡bi GwU Ab¨Zg AwfÁZv| fveLvbv Ggb, gvIjvbv gI`~`xi 

‡Kv‡bv fyj bvB, _vK‡jI Zv AwZ bMY¨! GB U¨vey‡K fv½vi Rb¨ Avwg gvIjvbv 

gI ~̀`xi wKQy MÖm wgm‡UK D‡jøL KiwQ- (K) K¨vWvi wm‡÷g, (L) e¨w³MZ wi‡cvwU©s 

wm‡÷g, (M) dyj UvBgvi wm‡÷g, (N) AM©vbvB‡Rkbvj ‡iwR‡g›U¨vkvb, (O) 

cwjwUK¨vj BbKbwmm‡UwÝ, (P) AwZ iÿYkxj bvixbxwZ|  

bvixbxwZ Qvov evwK welq¸‡jv wZwb cvK-fviZ Dcgnv‡`‡ki ‡m mgqKvi 

KwgDwb÷ Av‡›`vjb ‡_‡K wb‡q‡Qb| bvixbxwZi e¨vcv‡i Av‡jg‡`i cÖPwjZ 

bvixwe‡Ølx avivi mv‡_ wZwb GKvZ¥ n‡q‡Qb| GB iÿYkxj bvixbxwZ n‡”Q 

‡hŠbag©x| A_P bvix‡`i‡K g~jZ ‡hŠbZvi `„wó‡Z we‡ePbv Kiv - Bmjvg I 

AvaywbKZv, Dfqw`K n‡ZB AMÖnY‡hvM¨ cÖeYZv| evsjv‡`k Rvgvqv‡Zi Dci cÖ_g 

wcGBPwWavix cÖ‡dmi W. nvmvb ‡gvnv¤§` m¨v‡ii mv‡_ MZ KÕw`b Av‡M GK mÜ¨vq 

A‡bK K_v n‡q‡Q| m¨vi GKmg‡q KwgDwb÷ gyf‡g‡›Ui ‡jvK wQ‡jb| Ime wel‡q 

Dbvi †jLv eBcÎ Av‡Q| Zvejx‡Mi Dc‡iI m¨v‡ii cÖKvwkZ eB Av‡Q| Gg Gb 

nvmv‡bi GB wmwiR ‡cv‡÷i Zver ÔRvgvqvZwe‡ivaxÕ ‡jLvi mv‡_ wZwb GKgZ| 

m¨v‡ii Av‡iK QvÎ Pwei ivRbxwZ weÁvb wefv‡Mi mnKvix Aa¨vcK ‡gv: Gbv‡qZ 

Djøvn cv‡Uvqvix evsjv‡`‡k Bmjvgx ivR‰bwZK `j¸‡jvi Dci Ggwdj K‡i‡Qb, 

wcGBPwW mvewgU I wW‡dÝ K‡i‡Qb| Zvui e¨w³MZ g~j¨vqb Rvgvqv‡Zi cÖPwjZ 

aviv n‡Z wfbœag©x| Avgvi cÖwZ‡ekx cÖ‡dmi W. f~uBqv g‡bvqvi Kexi m¨viI 
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Rvgvqv‡Zi Dc‡i KvR K‡i‡Qb, eB wj‡L‡Qb| Zvui g~j¨vqbI Rvgvqv‡Zi cÖPwjZ 

aviv n‡Z wfbœag©x|  

Avm‡j, evsjv‡`‡k Bmjvg Kv‡q‡gi KvR ‡Mvov n‡Z bZyb K‡i ïiæ Ki‡Z n‡e| 

hw` Bmjvgcš’xiv mwZ¨B Bmjvg Kv‡qg Ki‡Z Pvb| Avi hw` c~e©eZ©x mywd-

`i‡ek‡`i g‡Zv Bmjvg cÖPvi Ki‡Z Pvb Zvn‡j ‡Kv‡bv mgm¨v bvB| evsjv‡`k I 

Bmjvg G `yÕ‡Uv Awfbœ mË¡v wnmv‡e wQj, _vK‡e| Avdv ZyÕwgby-bv we ev-w`j wKZve, 

Iqv ZvKdyiæ-bv we ev-`, evBwbj ûKgy Bjøvjøvn, ev IqvR ZvwbeyZ Z¡¸Z Gi 

AvIZvq hw` Avgiv gymwjg n‡Z PvB, _vK‡Z PvB Zvn‡j mewKQy bZyb K‡i fve‡Z 

n‡e| Avgv‡`i RxebKv‡j GwU‡K AšÍZ GKUv cÖwZwôZ ch©v‡q wb‡q Avm‡Z n‡e| 

ZvB ïiæ Kivi GLbB mgq| Kv‡iv Ici ‡Kv‡bv mvdvwis‡mi Rb¨ AwZ cÖ‡qvRbxq 

ms¯‹vi I c ybM©Vb ’̄wMZ _vK‡Z cv‡i bv|  

Avwg eywS bv GKUv ‡`‡k ïaygvÎ GKUvB Bmjvgx Av‡›`vjb _vK‡e ‡Kb? GKvwaK 

_vK‡j mgm¨v wK? GKB gv‡K©‡U GKB gvwj‡Ki K‡qKwU ‡`vKvb _v‡K| ‡Kb? KviY, 

gvby‡li cÖK…wZ ‰ewPÎ¨wcÖq| ‡gwWK¨vj ÷y‡W›U Avi gv`ªvmv ÷y‡W‡›Ui gb 

gvbwmKZv‡K Avjv`v K‡i g~j¨vqb Ki‡Z n‡e| m¤¢ve¨ k¦ï‡ii (eq‡mi w`K ‡_‡K) 

mv‡_ m`¨ cvk Kiv hyKKwU hLb GK BDwb‡U e‡m, ZLb Kx K‡i Avkv Ki‡Z cv‡ib 

‡h, KvR n‡e? gv÷vm© Kiv Kg©xi `vwqZ¡kxj hw` cvb-‡`vKvb`vi nb, ZLb wK K‡i 

Avkv Ki‡Z cv‡ib, KvR n‡e? 'Avevmv IqvAvjøvÕ-i fyj AvÛvi÷¨vwÛs‡qi Rb¨ 

GgbwU n‡q‡Q, n‡”Q| ZvB Bmjvgx Av‡›`vj‡bi Rb¨ PvB ‡ckvwfwËK weKí aviv| 

G‡Z wek„•Ljvi ‡Kv‡bv my‡hvM bvB| KviY Gme AvcvZ ¯̂vaxb aviv Z_v Kjvg¸‡jv 

Bmjv‡gi AvÛvi jvBwqs ‡eR-Kjv‡gi gva¨‡g mshy³ _vK‡e| IqvZvwmgy 

wenvewjjøvwn RvwgqvÕi- GwUB Zvrch©| Avjøvn Zvqvjv e‡j‡Qb, ‡Zvgiv mevB wg‡j 

Bmjv‡gi iwk‡K AvuK‡o a‡iv| Avi Avgiv a‡iwQ ci¯ú‡ii nvZ! hvi Kvi‡Y 

‡QvUvQywU| ‡Kv‡bv m¤úK© ev KvVv‡gv hZ K‡Vvifv‡eB ‡gb‡UBb Kiv ‡nvK bv ‡Kb, 

Zv fv½‡Z eva¨| hw` bv Zv‡Z ev¯ÍweKB Av`k©Uv weivRgvb _v‡K| 

cÖPwjZ avivi wdK¡vncš’xiv hZB nv`x‡mi `jxj Av‡Q ejyK bv ‡Kb, Avgiv 

mvaviYZ gvRnv‡ei K_vB ïwb| Gme nv`xm we‡ePbv K‡iB ‡Zv Zuviv wm×všÍ 

wb‡q‡Qb! ‡Zgwb Bmjvgxcš’x‡`i A‡b‡K, we‡kl K‡i hv‡`i Avwg bvg w`‡qwQ 

ÔmsMVbev`xÕ, Zvuiv msMV‡bi AwZ ¯úó fyj‡KI fyj wnmv‡e ¯̂xKvi Ki‡Z bvivR| 

cÖKv‡k¨ ‡Zv bqB| ¯úóZ ÔDwjj Avg‡iiÕ Kb‡mcPyq¨vj d¬R ev wgm-

AvÛvi÷¨vwÛs‡qi Kvi‡Y GgbUv n‡q‡Q| 
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ZvB Bmjvg Kv‡q‡gi Av‡M Bmjvg eyS‡Z n‡e| Ges GwU Aa¨vcK ‡Mvjvg Avh‡gi 

BK¡vg‡Z Øxb I ‡L`g‡Z Øx‡bi cv_©‡K¨i Av‡jv‡K eyS‡Z n‡e, eySv‡Z n‡e| So, 

again, Islam is a concept, not a bundle of rules. What I think about it 

and what everybody has to understand it. Thanks. 

cÖevmx gRyg`vi: Avcbvi g‡Zi mv‡_ Avwg ‡hUv wgjv‡Z PvB, Zv n‡jv: 

1. g°vq hw` ivm~j (mv) Avey ‡R‡nj‡`i Aax‡b wbe©vPb Ki‡Zb, wZwb wbN©vZ ‡dj 

Ki‡Zb| KviY ‡h Rb‡Mvôx Bmjvg ey‡S bv, ‡m wbe©vP‡b cÖv_©x gynv¤§v`‡K (mv) 

Kx eyS‡e? 

2. Bmjvgx ivRbxwZi we‡ivaxiv KL‡bv wbe©vP‡bi gva¨‡g Bmjvg‡K Avm‡Z ‡`‡e 

bv| Avi Avm‡jI Zyi‡¯‹i gZ c`©vi weavbmn hveZxq weavb Kv‡q‡g 8-10 Rb 

Bmjvg we‡ivax mvsm` weivU evav| ZvB gw`bvq ‡hfv‡e wbe©vPbwenxb Bmjvg 

Kv‡qg n‡qwQj, ‡ZgbwUB Ki‡Z n‡e| 

3. MYZvwš¿K c×wZ‡Z msm` m`m¨ n‡Z n‡j gš¿ co‡Z nq ÔAvwg msweav‡bi 

weiæ‡× ‡Kv‡bv wKQy Ki‡ev bvÕ| G kc_UvB Bmjvg we‡ivax| 

4. Bmjvg cÖwZôvq cwiKíbv _vK‡Z n‡e KZ eQ‡ii g‡a¨ Zv cÖwZwôZ Ki‡Z PvB| 

‡m mg‡qi g‡a¨ hviv c‡_ bvg‡e, Zviv ‡cQ‡b wd‡i ZvKv‡e bv| Do or die.   

5. Bivbx wecø‡e K¨vWvi wQj bv| Bmjvg cÖwZôvi c~‡e© wbe©vP‡b ‡Lv‡gbx AskMÖnY 

K‡ibwb| AvR mgq G‡m‡Q Aw Í̄‡Z¡i jovB‡q wPšÍvq ‰ecøweK cwieZ©b G‡b 

GKwU hyMvšÍKvix ev Í̄e c`‡ÿc ‡bqvi| 

Gg Gb nvmvb: Zvu‡`i Rb¨ Avjøvni cÿ n‡Z ms‡kvabx Kvgbv Kiv Qvov Avi wKBev 

Kiv hvq! welqUv A‡b‡Ki Kv‡Q Av‡e‡Mi| Z‡e Avjøvni ‡NvlYv cwi¯‹vi Òejyb, 

hw` Avjøvn, Zuvi ivm~j Ges Avjøvni c‡_ wRnv` ‡_‡K ‡Zvgv‡`i wcZv, ‡Zvgv‡`i 

mšÍvb, ‡Zvgv‡`i fvB, ‡Zvgv‡`i ¿̄x, ‡Zvgv‡`i ‡Mvôx, ‡Zvgv‡`i AwR©Z m¤ú`, 

‡Zvgv‡`i e¨emv-evwYR¨ hvi g›`vi Avk¼v K‡iv, ‡Zvgv‡`i evm¯’vb hv fv‡jvev‡mvÑ 

‡ewk wcÖq nq, Z‡e A‡cÿv K‡iv Avjøvni weavb Avmv ch©šÍ|Ó (m~iv ZvIev: 24)  

Avgiv hw` wb‡Riv ms‡kvab bv n‡Z cvwi Zvn‡j AvjøvnB h‡_ó Avgv‡`i‡K wkÿv 

‡`qvi Rb¨| Avcwb 26 eQi msMV‡bi mv‡_ ‡_‡K ev¯ÍeZvi Av‡jv‡K hv ej‡Qb 

Zv nqZ A‡b‡Ki gv_vi Dci w`‡q ‡M‡Q| KviY GLv‡b A‡b‡Ki eqmB 26 nq wb| 

ZvQvov MZ GK hy‡M LyeB ax‡i ax‡i msMV‡bi ‡Kejv ‡h wKQyUv cwieZ©b n‡q‡Q 

GUv A‡b‡K Dcjwä Ki‡jI Avcbvi gZ AwcÖq mZ¨ K_v ejvi mvnm mevi Av‡Q 
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e‡jI g‡b nq bv, mv‡_ mv‡_ AvbyMZ¨ bó n‡q hvIqvi f‡q A‡b‡K fxZ _v‡Kb| 

Qualitative approach ‡_‡K msMV‡bi `…wó Quantitative approach-G wbeÜ 

nIqvi Kvi‡YB Avcbv‡K ej‡Z ïwb; gv÷vm© Kiv Kg©xi `vwqZ¡kxj hw` cvb-

‡`vKvb`vi nb, ZLb wK K‡i Avkv Ki‡Z cv‡ib, KvR n‡e?  

e¨w³ wn‡m‡e nvekx `vm‡KI Avgxi gvb‡Z mgm¨v ‡`wL bv, wKš‘ ‡bZ…‡Z¡i gvcKvwV 

hLb ‡hvM¨Zv bv n‡q Ôwm‡÷‡gi AvbyMZ¨Õ nq ZLbB cÖkœ D‡V| 

GKUv ‡`‡k ïaygvÎ GKUvB Bmjvgx Av‡›`vjb _vK‡e ‡Kb? GKvwaK _vK‡j mgm¨v 

wK?  

welqUv AvgviI wRÁvmv| cvwK Í̄v‡b RvgvqvZ ‡_‡K hviv ‡ewi‡q ‡M‡Q Zv‡`i 

A‡b‡K Avjv`vfv‡e Bmjvgx Av‡›`vj‡bi KvR K‡i ‡M‡Qb| ‡fwj bvmi ej‡Qb, 

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. Z‡e hvivB ‡ewi‡q 

wM‡q bZyb wKQy Kivi ‡Póv K‡i‡Qb, Zviv cwjwUK‡m bv Rwo‡q eis Bmjvgx 

Av‡›`vj‡bi R‡b¨B KvR K‡i ‡M‡Qb| W±i Bmivi Avn‡g` Zvu‡`i g‡a¨ Ab¨Zg, 

wZwb ZvbwR‡g Bmjvgx bv‡g ‡h msMVb cÖwZôv K‡i‡Qb Zv g~jZ GKwU KyiAv‡bi 

Av‡›`vjb| gvIjvbv Avwgb Avnmvb Bmjvwn ‡Kv‡bv `j ‰Zwi bv Ki‡jI cÖPyi 

eyw×e„wËK KvR K‡i ‡M‡Qb| Avgv‡`i ‡`‡k GB avivUv M‡o D‡Vwb| 

Gg Gb nvmv‡bi GB wmwiR ‡cv‡÷i Zver ÔRvgvqvZ-we‡ivaxÕ ‡jLvi mv‡_ wZwb 

GKgZ| AvwgI wK RvgvqvZ we‡ivax! K_vUvi e¨vL¨v cÖ‡qvRb? 

Ô`viæj Avgv‡biÕ Kb‡mÞUv Av‡iKUy e¨vL¨v Kivi `vwe RvbvB| A‡bK ab¨ev` 

Avcbvi Kw›U«weDk‡bi Rb¨| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: cÖwZ-gšÍ‡e¨i DËi:  

1. Ò‡gvnv¤§` bvRgyj nvmv‡bi Zver ÔRvgvqvZ-we‡ivaxÕ ‡jLvi mv‡_ Dwb GKgZÓ 

Ñ GB K_vi gv‡b n‡jv, mv`vgvUv fv‡e ‡hme e³e¨‡K RvgvqvZwe‡ivax e‡j g‡b 

n‡”Q ev Rvgvqv‡Zi EaŸ©Zbiv ‡hme e³e¨‡K RvgvqvZwe‡ivax e‡j g‡b Ki‡Q, Zv| 

G wel‡q ÔwkÿK bq, wkÿvB AbymiYxq, hw`I Zv wkÿ‡Ki weiæ‡× hvqÕ GB 

g~jbxwZ‡K Avwg mvg‡b ivwL Ges mevB‡K GwU ¯§iY Kwi‡q w`‡Z PvB| 

2. `viæj Avgv‡bi Kb‡mÞ:  
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BmjvwgK cwjwUK¨vj wd‡jvmwd Abyhvqx ivóª `yÕai‡bi: Bmjvgx ivóª I A‰bmjvgx 

ivóª Z_v `viæj Bmjvg I `viæj Kydi| ‡h A‰bmjvgx iv‡ó«i mv‡_ Bmjvgx iv‡ó«i 

AbvµgY Pyw³ n‡q‡Q ev ‡hwU Bmjvgx ivóª bv n‡jI Bmjvgx iv‡ó«i Rb¨ cÖ‡hvR¨ 

wKQy wewa-weavb cvj‡b ‡hLv‡b gymjgvb‡`i evav bvB- ‡m ai‡bi ivóª‡K cieZ©x 

ch©v‡qi Av‡jgiv `viæj Avgvb wnmv‡e e‡j‡Qb| ‡hgb: weªwUk BwÛqv, eZ©gvb 

weª‡Ub, Av‡gwiKv| GB wnmv‡e eZ©gvb evsjv‡`kI `viæj Avgvb| `viæj Avgvb 

`viæj Kyd‡iiB GKUv aib| ‡hgb: bv¾vkxi Avg‡ji Avwewmwbqv| `viæj Avgvb 

ch©v‡qi ‡Kv‡bv Rbc‡`, `viæj Bmjv‡gi Rb¨ cÖ‡hvR¨ wewa-weavb‡K ‡mwUi g~j 

w¯úwi‡U cÖ‡qvM Kiv hv‡e bv| ‡hgb, md‡i mybœvZ bvgvR cov|  

md‡i m¤ú~Y© diR covi AbygwZ bvB ‡Kb? hw`I ev Lye Avivg`vqK mdi nq? 

KviY, GwU Gfv‡eB ivm~j (mv) ejer K‡i‡Qb| GB avivq wPšÍv Kivi djkÖæwZ‡Z 

nvRx kixqZyjøvn weªwUk‡`i weiæ‡× cÖZ¨ÿ jovB bv Ki‡jI ZrKvjxb cvK-fviZ 

Dcgnv‡`‡k Rygv cov bvRv‡qh e‡j‡Qb Ges div‡qRx Av‡›`vjb M‡o Zy‡j‡Qb| 

mKj Ôag©xq ¯̂vaxbZvÕ eRvq _vKv m‡Ë¡I ‡mwU ‡h `viæj Kydi wQ‡jv- GB welqUvi 

Dci wZwb ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Qb| GB Z‡Ë¡i BgwcøK¨kvb wQ‡jv weªwUk‡`i ‡h ‡Kvb 

Dcv‡q nVv‡bv| ‡`Lyb, ZvwË¡K‡`i GwUB KvR, ev¯Í‡ei GKUv g‡Wj ‡`qv Ges 

‡mwU‡K ccyjvivBR Kiv| cieZ©x‡Z gvIjvbv ‡KivgZ Avjx ‰Rbcyixmn A‡b‡K 

MYgvby‡li ‡n`v‡q‡Zi GKUv Dcvq wnmv‡e Rygvi bvgv‡Ri cÖPjb Ki‡Z wM‡q ̀ viæj 

Avgv‡bi Kb‡mÞ wb‡q Av‡mb|  

3. RvgvqvZ hw` wb‡R‡K Avj-RvgvqvZ wnmv‡e g‡b bv K‡i, Zvn‡j GKvwaK 

Bmjvgx RvgvqvZ (Bmjvgx msMVb/`j) _vK‡Z Amyweav bvB| Avi Rvgvqv‡Z 

Bmjvgx hw` wb‡R‡K AšÍZ evsjv‡`‡ki GKgvÎ ‰ea (kiqx w`K ‡_‡K) Bmjvgx 

`j g‡b K‡i, Zvn‡j Zv ‡KviAvb-nv`x‡mi `…wó‡Z AMÖnY‡hvM¨| †Kbbv, Avjøvni 

ivm~j (mv) I ‡Lvjvdv‡q iv‡k`x‡bi c‡i Avj-RvgvqvZ (GKgvÎ Bmjvgx msMVb 

e¨e ’̄v) Avi _v‡Kwb| D‡jøL¨, Avj-RvgvqvZ n‡”Q, ‡h mvsMVwbK KvVv‡gvi evB‡i 

_vK‡j ‡Kvb gvbyl gymwjg wnmv‡eB MY¨ n‡e bv|  

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: ‡Kv_vq eø‡Mi me ZvwË¡‡Kiv? g~j ‡cv÷`vZv I wPšÍvkxj 

cvVK‡`i KvQ n‡Z Avgvi gšÍ‡e¨i wel‡q ‡imcÝ Avkv KiwQ! GB ce© wK MZ c‡e©i 

g‡Zv Rg‡e bv? bvwK, B‡Zvg‡a¨ ‡jLK‡`i Dci wbqš¿Y Av‡ivc Kiv n‡q‡Q?  

Avgv‡`i GK AM©vbvB‡Rkbvwj÷ iæKb mnKg©xi e³e¨ ‡gvZv‡eK Rvgvqv‡Zi 

‡m›U«vj `vwqZ¡kxjiv Qvov ev`evwK mevi KvR n‡”Q, Ô‡K›`ªxq cwjwmi mg_©‡b K_v 

ejv| ‡Kvb civgk© _vK‡j Zv h_vh_ KZ©…cÿ‡K (wjwLZfv‡e) Rvbv‡bv|Õ Avgvi 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 33  
 

AwfÁZv n‡”Q, Rvgvqv‡Zi `vwqZ¡kxj‡`i D‡Ï‡k¨ ‡Kvb wKQy ‡jLv ci‡jvKMZ 

Kv‡iv D‡Ï‡k¨ cÎ ‡jLvi kvwgj!  

Pwei bexb RvgvqvZ `vwqZ¡kxjiv (iæKb, A-iæKb mevB wg‡j) MZ wbe©vP‡bi ci 

‡K‡›`ª hvevi Rb¨ Lye ‡Zvo‡Rvo K‡iwQ‡jb| ‡hvMv‡hvM Kivi ci PÆMÖvg gnvbMixi 

`vwqZ¡kxj ej‡jb, Av‡M Avgv‡`i mv‡_ e‡mb| ‡mB weL¨vZ KweZv Ôbv‡`i Avjx, 

Avwg Avi K‡Zv eo n‡evÕi g‡Zv ‡m emv Avi n‡q D‡Vwb| Rvwb, n‡q DV‡eI 

‡Kv‡bvw`b| ï‡bwQ, MZ RvZxq wbe©vP‡bi c‡i PÆMÖvg gnvbMix‡Z AbywôZ iæKb 

m‡¤§j‡b PweÕi KÕRb wkÿK iæK‡bi ÔAbvKvw•ÿZ cÖ‡kœiÕ Kvi‡Y cÖavb AwZw_ 

wnmv‡e AvMZ ‡K‡›`ªi wØZxq kxl©Zg `vwqZ¡kxj, wek¦we`¨vjq wkÿK‡`i gvb wb‡q 

cÖPÛ AvcwËKi gšÍe¨ K‡iwQ‡jb| gmwR‡`i mvg‡b iæKb mnKg©x‡`i AwZD‡ËwRZ 

K_vevZ©v ¯̂í ~̀i n‡Z ïbwQjvg| GgbwK ‡KD ‡KD c`Z¨v‡Mi K_vI e‡jwQ‡jb| 

Ifvi wnqvi K‡iwQ| KviY iæKb‡`i K_v Avwg ïbjvg wKfv‡e! Ggb K¨vWvi 

wm‡÷g, ‡hb mß Avmgv‡bi Ky`iZx mxgvbv!  

Bmjvgx msMVb nIqvi Kvi‡Y Avwg ej‡ev bv ‡h, Rvgvqv‡Zi Rb¨ Møvmb¯Í I 

‡c‡i ¿̄vqKv `iKvi| Z‡e Kgy¨wb÷ Av`‡j ‡UvUvwjUvwiqvwbR‡gi wfwË‡Z M‡o DVv 

‡h ‡Kv‡bv msMVb GK ch©v‡q nq‡Zv BwZnv‡m wejxb n‡e (‡hgb GKKv‡ji gymwjg 

jxM) A_ev gy³-AvZ¥mgv‡jvPbv I cybM©V‡bi gva¨‡g Ny‡i `vuov‡e|  

Av‡Mi ‡cv‡÷i gšÍ‡e¨B e‡jwQ, Avwg ms¯‹v‡ii fwel¨r wb‡q ‡gv‡UI Avkvev`x bB| 

Bmjvgx Av‡›`vj‡bi mv‡_ Avgvi `xN©Kvjxb m¤ú„³Zv I AwfÁZvi wfwË‡Z ‡h 

‡Kv‡bv ms¯‹viev`x Avkvev‡`i ÔAe¨_© e¨_©ZviÕ wbðqZv Avwg Avcbv‡`i w`‡Z cvwi! 

eø‡M Gme Av‡jvPbvq AskMÖn‡Yi D‡Ïk¨ AvIqvR ‡Zvjv| ‡QvU‡ejv ‡_‡KB ‡Zv 

wQjvg cwiwPZ I L¨vwZgvb ‡¯øvMvwb÷! GL‡bv i‡³ Gw±wfR‡gi exR wKjwej K‡i| 

hviv GKB mv‡_ w_Iwi÷-Gw±wf÷ DfqB, Zv u‡`i mv‡_B AvwQ wKsev LyuRwQ 

Zvu‡`i‡K! hv‡`i G‡RÛv n‡jv Bmjvg, ïayB Bmjvg; ‡Kv‡bv GB ev ‡mB Bmjvg 

bq| bvg _vK‡Z cv‡i, cÖK…Z Bmjv‡g we‡kl ‡Kvb bvg n‡e wbZvšÍ mvgwqK, 

‡KŠkjMZ I bvggvÎ| A_P ‡bZviv e³…Zv ‡`b, ÒGB cZvKvi Rb¨, GB bv‡gi 

Rb¨ Avgv‡`i Rxeb w`‡Z n‡e...!Ó ‡Kb? Avgiv wK ‡Kvb bvg Avi cZvKvi Dci 

Cgvb G‡bwQ? 

nq‡Zvev Gme ‡jLvi Kvi‡Y Avgvi PwiÎ nbb Kiv n‡e| Avgv‡K hviv Rv‡bb Zvuiv 

(kÎæ-wgÎ mevB) fv‡jv K‡i Rv‡bb ‡h, Avwg hv fv‡jv g‡b Kwi ‡mwU ejv I Kivi 

wel‡q Avwg AUj _vwK| Dchy³ mevB ‡hLv‡b Mv evuwP‡q Pj‡Z Pvb, ‡UKwbK¨vwj 

cÖwZev` I cȪ Ívebv w`‡q `vwqZ¡ mvi‡Z Pvb ‡mLv‡b wKQy ‡jvK‡K ‡Zv QvuPv‡Qvjv K_v 
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ej‡Z n‡e| Dchy³ ‡jv‡Kiv bv `vuov‡j Zyjbvg~jKfv‡e A‡hvM¨ n‡jI KvD‡K bv 

KvD‡K ‡Zv `vuov‡Z n‡e| mevB hw` AvRv‡bi A‡cÿvq _v‡K, Zvn‡j IB gmwR‡` 

RvgvqvZ Kv‡qg nevi ‡Kv‡bv m¤¢vebv bvB| g‡b ivL‡Z n‡e, Avjøvni cÿ n‡Z bex-

ivm~j Qvov Cgvb`v‡iiv mevB mggh©v`vi Lwjdv| ZvB Avcb `vwq‡Z¡B Avgv‡`i‡K 

m‡Z¨i c‡ÿ `vuov‡Z n‡e| ‡nvK ‡m Ae¯’vb wcÖq Kv‡iv c‡ÿ ev wec‡ÿ!  

Gg Gb nvmvb: Bmjvgx Av‡›`vj‡b AZxZ-eZ©gvb m¤ú„³Zv I AwfÁZvi wfwË‡Z 

GB eøMxq ev ‡h ‡Kv‡bv ms¯‹viev`x Avkvev‡`i e¨_©Zvi wbðqZv Avwg Avcbv‡`i 

w`‡Z cvwi! 

Avgv‡K Av‡iv K‡qKRb GKB ai‡bi K_v e‡j‡Qb, hviv Avcbvi gZ A‡bK w`b 

‡_‡K msMV‡bi mv‡_ Av‡Qb| Z‡e Avcbvi mv‡_ AvwgI GKgZ ‡h, eø‡M Gme 

Av‡jvPbvq AskMÖn‡Yi D‡Ïk¨ AvIqvR ‡Zvjv| cvewjKwj AvIqvR ‡`qvi 

wm‡÷g‡KB Avgv‡`i ‡jv‡Kiv GL‡bv ÔbvRv‡qRÕ m`…k g‡b K‡ib| G Ae ’̄vq ZiæY 

cÖR‡b¥i cÖwZwbwa wn‡m‡e Avwg GKUy AvIqvR ‡`qvi ‡Póv KiwQ GRb¨ ‡h, Av‡iv 

wKQy gyqvw¾b wewfbœ GjvKv ‡_‡K ‡ewi‡q Avm‡e Ges Mjv ‡Q‡o w`‡q Avhvb ‡`evi 

Rb¨ cÖ ‘̄wZ wb‡e| mv‡_ mv‡_ Avcbviv hviv gyiæweŸ ‡Rbv‡ikb Zviv GZw`‡bi 

wbieZv ‡f‡½ bZyb‡`i‡K civgk© I MvB‡WÝ w`‡Z GwM‡q Avm‡Qb GUvB ev Kg 

wK‡m| Avwg Avkvev`x‡`i `‡j wb‡R‡K ‡`L‡Z PvB| 

nq‡Zvev Gme ‡jLvi Kvi‡Y Avgvi PwiÎ nbb Kiv n‡e- Gi gv‡b Kx eySjvg bv? 

Kviv Ki‡e Gme?  

Avcwb weKí wPšÍvi K_v ej‡Qb, Avgvi g‡b nq Gi Rb¨ A‡bK A‡bK ÷vwW 

`iKvi, mv‡_ mv‡_ ‡hvM¨ ‡bZ…Z¡I cÖ‡qvRb| Avwg GL‡bv H ‡j‡e‡j wPšÍv Kivi 

mvnm ‡`wL bv Kv‡iv gv‡S| m‡e©vcwi Avgv‡`i A‡bK wel‡q conceptual clarityÕi 

cÖ‡qvRb, ‡h¸‡jv wb‡q Avcwbmn hviv cov‡kvbv K‡ib Zv‡`i ‡jLv‡jwL Kiv DwPZ| 

gvIjvbv gI ~̀`x RvgvqvZ MV‡bi Av‡M gvby‡li Kv‡Q Kb‡mÞ‡K wK¬qvi Kivi Rb¨ 

AšÍZ 10-12 eQi ïay ‡jLv‡jwL, e³…Zv, ‡mwgbvi Ki‡Qb| We need a 

framework. Avwg g‡b Kwi, We need to think about a purely intellectual 

movement rather political. GB ‡cv‡÷iB Av‡iv wKQy welq wb‡q ZvwË¡K 

Av‡jvPbv Kiv ‡h‡Z cv‡i| ‡hgb Everything has been justified in the name 

of hikmah! GB wnKgvi Avmj wnKgZUv wK, GUv wb‡q hw` Av‡jvPbvq ‡KD 

Av‡mb Zvn‡j A‡b‡Ki Kv‡Q welqUv cwi®‹vi n‡e| Avcbv‡K ab¨ev` Avev‡iv| 
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‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: PwiÎ nbb cÖm½ LyeB cwi®‹vi| ‡hfv‡e PwiÎ nbb Kiv 

n‡q‡Q gvIjvbv Ave`yi inxgmn A‡b‡Ki| ‡h-B wfbœ K_v ej‡e, ïaygvÎ wW‡Uv 

gvi‡e bv- ZviB PwiÎ nbb Kiv n‡e| Dc‡ii gšÍ‡e¨B Av‡Q, AbvKvw•ÿZ cÖkœ Kivq 

EaŸ©Zb ‡K›`ªxq `vwqZ¡kxj e‡j‡Qb, wek¦we`¨vjq wkÿK‡`i cwjwU· ‡_‡K ` ~‡i 

_vK‡Z n‡e| Zvuiv wKQy ‡ev‡S bv| Zvuiv ïay msMVb Ki‡e| Gi evB‡i gv_v Nvgv‡e 

bv BZ¨vw`| 

‡`Lyb, wek¦we`¨vjq wkÿKiv, hv‡`i A‡b‡Ki ÷vwWi welq mivmwi ‡KviAvb-nv`xm 

‡hgb BmjvwgK ÷vwWR wWcvU©‡g‡›Ui wUPviiv, A‡b‡Ki (Bmjvgx) `k©b, A‡b‡Ki 

cwjwUK¨vj mv‡qÝ BZ¨vw`, Giv eyS‡eb bv; Avi ‡Kv‡bvg‡Z weG/GgG cvk Kiv, 

‡jLvcovi mv‡_ hv‡`i `xN©w`b ‡Kv‡bv ‡hvMv‡hvM bvB, ZvuivB bvwK me eyS‡eb, 

ÔA_wiwU Ae...Õ!  

Avwg ejwQ bv mevB‡K wcGBPwWavix cÖ‡dmi n‡Z n‡e| n‡Z cv‡i Zvuiv 

AcÖvwZôvwbKfv‡e wkwÿZ| ‡hgb gvIjvbv gI ~̀`x, gvIjvbv Ave`yi inxg cÖgyL| 

gvIjvbv Ave`yi inxg‡K Avwg bb-BmjvwgK welqmg~‡ni ‡ÿ‡Î e¨w³MZfv‡e 

wkwÿZ ejwQ| B›Uv‡i _vK‡Z Avwg Zvui eB cÖ_g cwo, ÔweeZ©bev` I m„wóZË¡Õ| 

‡f‡ewQjvg, wZwb Bs‡iRx wkwÿZ n‡eb| nq‡Zvev Bmjvgx wel‡q e¨w³MZfv‡e 

cov‡kvbv K‡i‡Qb| c‡i Rvbjvg, Zvi wecixZ! gvIjvbv Avãyi inx‡gi Ôgnvm‡Z¨i 

mÜv‡bÕ bv‡gi eB‡q d«‡qWxq `k©b, weeZ©bev` I gvK©mev‡`i ‡h Pyj‡Piv we‡kølY 

Kiv n‡q‡Q Zv AmvaviY| Zvui eB cwjwUK¨vj mv‡qÝ, cvewjK GWwgwb‡÷ªkb I 

wd‡jvmwd wWcvU©‡g‡›U cov‡bv nq|  

hv‡nvK, Avwg Rvgvqv‡Zi DbœvwmK, `vw¤¢K, fyj wek¦v‡mi Kv‡Q AvZ¥wewµZ, msMVb 

I e¨emv-evwYR¨ GKmv‡_ Kivi g‡Zv AMÖnY‡hvM¨ cš’vbymvix Ges mvsMVwbK 

myweav‡fvMx ‡bZv‡`i cÖm‡½B Gme K_v ejwQ|  

Avi hviv fv‡jv gvbyl, Zvuiv G‡Zv Ôfv‡jvÕ ‡h Ab¨v‡qi cÖwZev‡` Zvuiv Aÿg! 

nq‡Zvev ¯̂xq c`-c`we iÿvq Amnvq! Avgvi ‡Kvb c`-c`we bvB| nq‡Zvev ZvB 

mZ¨ K_v AKc‡U ej‡Z cviwQ| fyj n‡j ej‡eb| Lv‡jQ wbq‡Z ‡KD Mvwj w`‡jI 

fv‡jv jv‡M| Z‡e hviv eyw×e„wËK †`Dwjqvcbvq †fv‡M, Zv‡`i m½ fv‡jv jv‡M bv; 

Zv‡`i Rb¨ m~iv ‡dviKv‡bi 63 bs AvqvZ, ÔGes AÁ †jv‡Kiv Zv‡`i mv‡_ K_v 

ej‡Z _vK‡j e‡j †`q, †Zvgv‡`i mvjvg|Õ  

cÿcvZ`yó: Kov K_v ‡Zv ej‡Qb A‡bK w`b ‡_‡K| dj wK Lye n‡”Q? Gn‡Zmve, 

ï'ivÑ G kã¸‡jvi AccÖ‡qvM eoB ‡e`bv`vqK| mevB‡K hvi hvi civgk© cÖ̀ v‡bi 
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Avnevb Rvbv‡bv nq| mevi e³e¨ ‡kvbv n‡”Q, ejv n‡”Q| ‡`Lyb, KZ my›`i 

MYZvwš¿K cwi‡ek! mevi K_v ‡kl n‡j mfvcwZ wb‡Ri g‡Zi Av‡jv‡K GKwU 

mgvcbx K_v iv‡Lb| A_©vr GUvB KbK¬ykb! Kx Avðh ©! G ai‡bi ïiv c×wZi 

Avwe®‹vi wK gvIjvbv gI`~`x K‡i‡Qb? 

cÖevmx gRyg`vi: Avcbvi ‡imc‡Ýi cwie‡Z© ev¯ÍeZvq ‡`L‡Z PvB Zvi cÖ‡qvM| 

wjL‡Z ‡M‡j AvwgI nq‡Zvev wjL‡Z cvi‡ev A‡bK| GwU hZ mnR ev¯ÍeZv AZUv 

bq| Avcwb A‡b¨i PwiÎ ‡hfv‡e nbb Ki‡Qb, Ab¨‡K GgbwU Avkv Ki‡eb ‡Kb? 

Avm‡j Avcwb wb‡RB wb‡Ri Rb¨ mgm¨v| Avcbvi G ‡ÿvf ‡kqvi Ki‡Z PvB bv 

e‡j Reve ‡_‡K weiZ _vKvB ‡kÖq| KviY Gi djvdj ej‡Z ‡M‡j wR‡iv| 

Be‡b eZyZv: me¸‡jv K‡g›Umn g~j ‡jLv cojvg| ̀ xN© mgq jvMj| Gg Gb nvmvb 

fvB‡K ab¨ev`| my›`i wj‡L‡Qb| Avcbvi ‡jLvi m~Î a‡i Av‡iv A‡bK we‡kølYx 

K‡g›U G‡m‡Q| ÁvbMf© eøM| wPšÍvi RMr b‡oP‡o D‡V‡Q| Avgiv A‡b‡KB GLb 

GK ai‡bi ms¯‹vi PvBwQ| msMV‡bi ‡fZi A‡bK ÎæwU ‡MvPixf~Z n‡q‡Q| ms‡kvab 

PvBwQ| wKš‘ msMV‡bi ‡bZ…Z¡‡K ms¯‹v‡i ivwR Kiv‡bv cÖvq Am¤¢e| ‡hgbwU 

‡gvRv‡¤§j fvB evi evi e‡j _v‡Kb| Zvn‡j wK bZyb ‡Kv‡bv `‡ji K_v fvevi mgq 

G‡m‡Q? KB cve ‡mB `j? civgk© PvB| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Be‡b eZyZv, Avcwb hZB mdi Kiæb bv ‡Kb, Avcbv‡K 

‡Kv_vI bv ‡Kv_vI ‡kl ch©šÍ _vg‡Z n‡e, Avgv‡KI, mevB‡K; ‡mwU n‡”Q g…Zy¨! 

Avcwb Avwg ‡KD Avjøvni Kv‡Q ej‡Z cvi‡ev bv ‡h, Avgiv ‡f‡ewQ, e‡jwQ ev 

ej‡Z ‡P‡qwQ, wKš‘ ‡bZviv ï‡b bvB| Zv‡Z Avgvi Avi wK Kivi wQ‡jv! Avjøvn ‡Zv 

e‡j‡Qb, ‡Zvgiv `ywbqvi gvbyl‡`i mrKv‡Ri Av‡`k †`‡e Ges Amr KvR †_‡K 

weiZ ivL‡e (Av‡j-Bgivb: 110)| GwU ‡Zv ïay Ab¨‡`i Z_v msMVb ewnf©~Z‡`i 

Rb¨ cÖ‡hvR¨Ñ Ggb bq| ivm~j (mv) e‡j‡Qb, mveavb, ‡Zvgiv cÖ‡Z¨‡KB ̀ vwqZ¡kxj 

Ges cÖ‡Z¨K‡KB Zvui `vwqZ¡ m¤ú‡K© wRÁvmvev` Kiv n‡e| Avcbviv wK ivm~jyjøvn 

(mv)-Gi GB nv`xm c‡ob wb, ‡hLv‡b wZwb e‡j‡Qb m‡e©v”P gv‡bi 10wU Kv‡Ri 

Ab¨Zg n‡”Q Rvwj‡gi mvg‡b nK¡ K_v ejv? ‡KD wK g‡b Ki‡Qb msMV‡bi ‡fZ‡ii 

‡jvKiv Gi AvIZvewnf©~Z? Avwg ejwQ bv, Avjv`v `j Ki‡Z n‡e| Avwg ïay ÔAvj-

Rvgvqv‡ZiÕ cÖ”Qbœ aviYv wb‡q cÖkœ Zy‡jwQ|   

hw` wkwei Avjv`v, ¯̂vaxb I ¯̂Zš¿ msMVb n‡q _v‡K Zvn‡j evsjv‡`‡k AšÍZc‡ÿ 

`yÕwU Bmjvgx msMVb Av‡Q, wkwei I RvgvqvZ| hw` wkwei Rvgvqv‡Zi A‡NvwlZ 

AsM msMVb n‡q _v‡K Zvn‡j RvgvqvZ QvÎ‡`i Rb¨ ‡h Ô‡KŠkjÕ Aej¤b̂ K‡i‡Q 

Zv mswkøó Acivci ‡ÿ‡Î Ki‡Q bv ‡Kb? hw` G cÖ‡kœi DËi nq, ÔAvcbvi G‡Zv 
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wKQy Rvbvi ̀ iKvi bvB, ̀ vwqZ¡kxjiv fv‡jv eyS‡ebÕ, Zvn‡j Avgvi wKQy ejvi Av‡Q| 

bv ey‡S Avwg ‡Kv‡bv wKQy gyL ’̄ Ki‡Z cvwi bv, g‡b ivL‡Z cvwi bv| ‡mLv‡b bv 

‡R‡b, bv ey‡S, cy‡ivcywi KbwfÝ bv n‡q ‡KD wKfv‡e Rvbgvj Kzievbx K‡i KvR 

Ki‡e? 

QvÎRxe‡b ‡Kb Avgiv cvM‡ji g‡Zv KvR K‡iwQ? GLb ‡Kb Drmvn cvB bv? ZLb 

KbwfÝ wQjvg Kb‡m‡Þ, wjWvikx‡c; GLb hvi ‡Kv‡bvUvB bvB| Rbkw³i cÖvq 

cy‡ivUvB GB Av¯’vi msK‡U fyM‡Q| wKš‘ gy‡L ‡Kvb iv bvB| GwU GK ai‡bi 

nVKvwiZv| Avwg `ytwLZ GUv ejvi Rb¨| †KD GB kãcÖ‡qv‡M Kó ‡c‡q _vK‡j 

ÿgv Ki‡eb| wKš‘ †h †ivM mviv‡Z †gRi wUªU‡g›U jvM‡e (‡hgb I‡cb nvU© 

mvR©vwi), †mLv‡b SvodzuK ev ‰Zj g`©‡b ‡Kv‡bv KvR n‡e bv|  

hv ‡nvK, Avcbviv mevB msMV‡bi mv‡_B _vKyb, ‡hgbwU Avwg AvwQ, ‡ZgbB AvwQ 

‡hgb wQjvg eiveiB| AbymiY Kiæb ‡KviAv‡bi ‡`qv g~jbxwZ: Zvqv Iqvby Avjvj 

weiwi IqvZ ZvK¡Iqv, Iqvjv Zvqv Iqvby Avjvj Bmwg Iqvj D`Iqvb| 

cÖevmx gRyg`vi: ‡gvnv¤§v` ‡gvRv‡¤§j nK e‡j‡Qb, ÔAvwg gvbZ K‡iwQ, Bmjvgx 

ivRbxwZ wbwl× n‡j GKw`b ‡ivRv ivL‡ev Avi ïay RvgvqvZ wbwl× n‡j `yÕivKvZ 

bdj bvgvR co‡ev|Õ  

Avgvi wbKU GwUB Avcbvi Avmj ‡Pnviv| Avgiv A‡bK wbi‡cÿ K_v ej‡Z wM‡qB 

‡Kb Rvwb Avmj PwiÎUvB ‡ei K‡i ‡dwj| GKwU Bmjvgx `‡ji nvRv‡iv mxgve×Zv 

_vK‡Z cv‡i| Avgv‡K Avcbv‡K wb‡qB ‡Zv ‡m `jwU| 

wØZxqZ, Bmjvg‡K mg ~‡j webó Kivi Rb¨ hviv gwiqv n‡q KvR Ki‡Q, Zv‡`i 

‡ejvq Avcbv‡K `yÕivKvZ bvgvR covi K_v ej‡Z ïwb bv| Rvgvqv‡Zi ‡ejvq 

Avcwb GZ KÆi ‡h GUv gy‡Q ‡Mj bvgvR co‡eb| Zvn‡j Avm‡j Avcwb ‡m RvqMvq 

weKí aviv wn‡m‡e Kv‡K Pv‡”Qb? GUv wK ga¨gcš’x‡`i KvR? Avcbvi Kb‡mÞ 

GLv‡bB Avgv‡K _vwg‡q w`‡q‡Q|  

`ytLRbK n‡jv, Avgiv hviv A‡bK wKQy Rvwni Kwi, mg‡qi wee‡Z© ‡`wL AvwgI ‡m 

wbi‡cÿZv A‡bK Av‡MB nvwi‡q e‡m AvwQ| Avcbvi a¨vbaviYvi gZ gnvb cÖf~ 

n‡j K‡eB bv `ywbqv ‡kl n‡q ‡h‡Zv|  

ivm~j (mv) ‡Zvgv‡`i Rb¨ ingZ ¯̂iƒc| ‡m ing‡Zi Abymvixiv Zvui gZB ‡Zv 

nIqv DwPZ| wKš‘ Av‡eM ZvwoZ n‡q Avgiv gv‡S g‡a¨ ‡Kgb Rvwb n‡q hvB| 

Avcwb Avgvi ‡P‡q A‡bK weÁ| G e¨vcv‡i Avwg nqZ cÖv_wgK chv©‡qiI bB| wKš‘ 
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‡L‡jvovi bv n‡jI `k©K wn‡m‡e ‡Zv ej‡Z cvwi, ‡K fv‡jv ‡Lj‡Q| GKRb 

‡L‡jvov‡ii fyj ‡h nq bv, GgbwU bq| ZvB e‡j wK Zv‡K Awfkvc w`‡Z n‡e? 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Rbve gRyg`vi, Avcbvi wb®‹jyl Av‡e‡Mi cÖwZ Avwg 

kÖ×vkxj| eø‡Mi g‡Zv nvév ‡gRv‡Ri RvqMvq A‡bK fvix K_v ejvi Kvi‡Y fyj 

‡evSveywSi m…wó n‡”Q, ‡`L‡Z cvw”Q| hv †nvK, gvb‡Zi welqwU m¤ú‡K© Gfv‡e fveyb 

‡ZvÑ evsjv‡`‡k mKj Bmjvgx `j wbwl× n‡q ‡Mj| G‡Z wK ‡`k ‡_‡K Bmjvg I 

Bmjvgcš’xiv wbwðý n‡q hv‡e? wbwl× Ae ’̄vq Bmjvgcš’xiv wK wbw®Œq n‡q hv‡e? 

bv| eis G ai‡bi m¤¢ve¨ cwiw ’̄wZ‡Z mKj Bmjvgx `j I kw³ wb‡R‡`i Kgb 

G‡RÛv ÔBmjvgÕ-Gi Rb¨ HK¨e× n‡e| 

‡`Lyb, Rvgvqv‡Zi `vwqZ¡kxj‡`i mv‡_ eZ©gvb miKvi wK RNb¨ AvPiY Ki‡Q! 

Acivci Bmjvgx kw³mg~n e¨vcviUv‡K Rvgvqv‡Zi mv‡_ AvIqvgx jx‡Mi mgm¨v 

wnmv‡e ‡`L‡Q| Avcwb Rv‡bb, MZevi AvIqvgx miKvi kvqLyj nv`xm‡K nZ¨v 

gvgjvi Avmvgx K‡i ‡MÖdZvi Kivmn Bmjvgx kw³i Dci µ¨vKWvDb Kivi 

cwiYvv‡g Pvi `jxq ‡Rv‡Ui dg©yjvq Bmjvgx kw³ miKvi MV‡bi my‡hvM ‡c‡qwQj| 

AÜKvi ̄ ^xq mxgvi m‡e©v”P gvÎvq Nbxf~Z bv n‡j wK ‡fvi nIqv m¤¢e? Avwg AvksKv 

KiwQ, Bmjvggbv I Bmjvgx kw³ wg‡j cybivq miKvi MVb Ki‡e (G‡ZI A‡b‡K 

fyj eyS‡eb, ‡Kb Avwg AvksKv kãwU e¨envi K‡iwQ!)| mKj Bmjvgx ivRbxwZ 

wbwl× n‡j ‡mwU c~Y©gvÎvq wbwðZ n‡e| ïaygvÎ RvgvqvZ wbwl× n‡j, Rvgvqv‡Zi 

jvf Kg n‡e| Z‡e ‡gŠwjK jvf n‡e| bZyb K‡i Avevi ïiæ Ki‡Z cvi‡e, Zyi‡¯‹i 

÷vB‡j| G‡Z mvcI gi‡e jvwVI fvO‡e bv| wkwe‡ii GK cÖv³b †K›`ªxq mfvcwZ 

MZ AvIqvgxjxM Avg‡j Avgv‡K Avd‡mvm K‡i e‡jwQ‡jb, ÔAvkv K‡iwQjvg Gevi 

wbwl× Ki‡e, wKš‘ fvemv‡e g‡b n‡”Q, Ki‡e bv!Õ 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: ÔAvaywbK hy‡MiÕ mv‡_ Zvj wgwj‡q ÔBmjvgÕ Kx n‡eÑ ZvB 

wb‡q K‡Zv M‡elYv, ‡Póv-mvabv, AvcwË wKsev `vwe! Avm‡j ÔBmjvgÕ Kx? n¨vu, 

nv`x‡m wReix‡j ejv Av‡Q Bmjvg Kx| Bmjvg GKwU Rxeb c×wZÑ GwU mevB 

Rv‡b, Bmjvgcš’xiv gv‡b, Avi Bmjvgwe‡ivaxiv Zv LÐb K‡i G‡K a‡g©i g‡a¨ 

mxgve× ivL‡Z Pvq| Gme AwZcÖPwjZ, cyi‡bv K_v|  

Avwg ej‡Z Pvw”Q, ÔIslam as a concept’ Avi ÔIslam as an embodiment of 

rules’Ñ GB `yB Bmjv‡gi cvi¯úwiK m¤úK© I cv_©K¨ eyS‡Z hviv MÐ‡Mvj K‡i, 

ZvivB G me cÖPwjZ mgm¨vq nveyWyey Lvq! cwiYwZ‡Z ‡Kv‡bv GKw`‡K ev DMÖcš’vq 

AvZ¥mgc©Y K‡i| Bmjvg GK wRwbm, Avi Bmjvg Kv‡qg wfbœ wRwbm| ¯̂íeyw×i 

Ô‡gvL‡jQyi ingvbÕ‡`i G K_vi gg© eySvi Rb¨ ejwQÑ nK GK wRwbm, Avi nK 
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Kv‡qg wfbœ wRwbm| Kb‡U‡›Ui w`K ‡_‡K nK nIqv Avi c×wZMZfv‡e nK nIqvÑ 

GK bq| BK¡vg‡Z Øx‡bi c×wZ n‡jv av‡c av‡c AMÖmi nIqv| Gfv‡e hw` wPšÍv 

K‡ib, Zvn‡j ‡Uwjwfk‡b bvix‡`i AskMÖnY, gyL ‡Lvjv ev eÜ BZ¨vw` wbZvšÍ 

AcÖvmswMK g‡b n‡e| fv‡jv K_v, RvZxq msm‡` Rvgvqv‡Zi bvix m`m¨iv _yZwb 

ch©šÍ cÖjw¤Ẑ ‡bK¡ve c‡owQ‡jb ‡Kvb& kixqvÕi wfwË‡Z? mwZ¨ K_v n‡jv, RvgvqvZ 

GKwU cÖvMÖmi Z_v WvBbvwgK, _Udyj I Kbwmm‡U›U msMVb wnmv‡e wb‡R‡K cÖgvY 

Ki‡Z cv‡iwb| GwU ey‡S bZzb wKQy K‡ib ev bv-B K‡ib! GB mZ¨ K_vwU AšÍZ 

¯̂xKvi Kiv DwPZ|  

‡KD hw` †Kv`vj PvB‡Z wM‡q weeªZ‡eva K‡i †UKwbK¨vwj ÔjvwVÕ ‡P‡q e‡m Zvn‡j 

‡mB jvwV w`‡q gvby‡li gv_vq evwo ‡`qv hv‡e, Miæ-QvMjI wcUv‡bv hv‡e; wKš‘ gvwU 

KvUv hv‡e bv| hLb Avcbvi jvM‡e ‡Kv`vj, ZLb ïb‡Z fv‡jv bv jvM‡jI Avcbv‡K 

†Kv`vjB PvB‡Z n‡e| jvwV, hvi gv_vq GKwU mgZj ‡jvnv i‡q‡Q BZ¨vw` ai‡bi 

gv‡idZx K_v w`‡q hv cvIqv hv‡e, Zv w`‡q gvwU KvUv hv‡e bv, Pvlvev` n‡e bv| 

ZvB bv? A_©vr Bmjvg Kv‡q‡gi Rb¨ Bmjvgx msMVb jvM‡e, mwZ¨Kvi A‡_©B 

Bmjvgx| K_vq e‡j, e…ÿ ‡Zvgvi bvg wK? d‡j cwiPq| gvIjvbv gI`~`xi (in) 

Ôm‡Z¨i mvÿ¨Õ Abymv‡i ev¯Í‡eB, ÔAvjøvni R‡b¨ m‡Z¨i mvÿxÕ (m~iv wbmv: 135) 

n‡Z n‡e| Kvbv ‡Q‡ji bvg hZB ivLyb cÙ-‡jvPb, ‡m ‡h Kvbv, Zv ‡m bv eyS‡jI 

Pÿy®§vb ‡jv‡Kiv mevB ‡`‡L, ey‡S Ges Rv‡b| 

M.M.Rahman: fvBqv, GKUv bZyb AvaywbK BmjvwgK msMVb Kv‡qg K‡i 

‡`wL‡q ‡`b Avcbvi K¨vwikgv| Rvgvqv‡Zi w`‡K bv ‡P‡q Avcbvi Ávb Mwigv‡K 

Kv‡R jvMvb| ‡Kv`vj‡K ‡h bv‡gB WvKv †nvK gvwU wKš‘ KvU‡e, Avgvi g‡Zv GKRb 

K…l‡Ki ‡m Ávb Av‡Q| MÖv‡gi K…lKiv ‡Kv`vjUv‡K Nywi‡q avZe Ask a‡i Miæi 

cvR‡i u̧‡Zv ‡`q| G‡Z gv‡id‡Zi wK ‡`L‡jb? 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Lye Kó jv‡M GKwU Bmjvgx msMV‡bi ‡jv‡Kiv hLb hyw³i 

‡gvKvwejvq hyw³ bv w`‡q Zxh©K gšÍe¨ K‡ib| Avevi hLb fvwe, GB Bmjvgx msMVb 

‡Zv G ‡`kxq Av‡jg ‡kÖYxiB GKwU kvLv hv‡`i ‡kÖYxMZ ‰ewkó¨ n‡jv me wKQy‡K 

‡bwZevPKfv‡e ‡`Lv, ‡h ‡Kv‡bv eyw×PP©vMZ welq‡K A‰bmjvgx g‡b Kiv Ges ¯̂xq 

MwÐi wbivc` Ae ’̄vb n‡Z Mvwj ‡`qv|  

hv ‡nvK, cÖwZwU gvbylB Avjøvni Lwjdv| cÖwZUv gymwjgB GK GKwU msMVb| Avgiv 

‡h A‡_© msMVb eywS Zv wbQK `ywbqvex e¨vcvi| Av‡Liv‡Z Revew`wnZv n‡e 

e¨w³MZfv‡e| bvRvZ n‡e e¨w³MZfv‡e| cÖwZwU gymwjg cÖwZw`b GKvwaK msMV‡b 

AskMÖnY K‡i| Pjvi c‡_ hLb Avgiv gmwR‡` bvgvR cwo ZLb Avgiv GKUv 
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Rvgvqv‡Z kwiK nB, hLb ‡Kv‡bv (Rv‡qh) Kv‡R kwiK nB ZLbI ‡Kv‡bv bv ‡Kv‡bv 

msMV‡b AskMÖnY Kwi| ‡h ‡Kv‡bv msMV‡b AskMÖn‡Yi wfwË n‡jv, Ô‡Zvgiv †bK 

KvR I ZvKIqvi e¨vcv‡i G‡K Ac‡ii mn‡hvwMZv K‡ivÕ (m~iv gv‡q`v: 2), Zv 

Avcwb Rv‡bb| 

GB wnmv‡e evsjv‡`k Rvgvqv‡Z Bmjvgxi mv‡_I Avgvi m¤úK©-m¤ú„³Zv MZ AvVvi 

eQi n‡Z Av‡Q Ges _vK‡e, BbkvAvjøvn! PÆMÖvg AÂ‡ji ‡h ‡Kv‡bv cyi‡bv 

`vwqZ¡kxj‡K PÆMÖvg wek¦we`¨vj‡qi †gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK‡K ‡P‡b wKbv wRÁvmv 

Ki‡j Avgvi AZxZ I eZ©gvb m¤ú‡K© Rvb‡Z cvi‡eb| Kg©wegyL cÖv³b 

`vwqZ¡kxj‡`i Ajm mgq‡ÿcY wnmv‡e Avwg msMV‡bi mgv‡jvPbv Kwi bv, GwU 

Avcwb bv Rvb‡jI Avgv‡K hviv Rv‡bb, Zvuiv GwU fv‡jv K‡iB Rv‡bb| wb‡Ri 

m¤ú‡K© ‡ewk wKQy ejvi my‡hvM Bmjv‡g bvB| ZvB, ‡R‡b ‡bqvUv Avcbvi `vwqZ¡| 

Avgvi Bw›U‡MÖwU wb‡q Avcwb bv ‡R‡bB wKQy e‡j ‡d‡j‡Qb! ‡b‡U Avgvi bvg, Qwe, 

‡cÖvdvBj- meB ev¯Íe| GgbwK mvg‡nvq¨viBb eø‡MI Avwg wbR bv‡g wjwL|  

Avcwb e‡j‡Qb, ÔGKUv bZyb AvaywbK BmjvwgK msMVb Kv‡qg K‡i ‡`wL‡q ‡`b 

Avcbvi K¨vwikgv|Õ fvB, A‡bK bex wQ‡jb, hv uiv GgbwK GKRb‡KI Cgvb`vi 

evbv‡Z cv‡ib bvB| A_P Avcwb GKUv ̀ ywbqvex mdjZv‡K gvb`Ð a‡i e‡m Av‡Qb!  

ÔRvgvqv‡Zi w`‡K bv ‡P‡q Avcbvi Ávb Mwigv‡K Kv‡R jvMvbÕÑ G K_vi DËi 

n‡jv: Avgvi ‡Kv‡bv GK ‡cv‡÷ wj‡LwQjvg, Avgvi evev-gvÕi cwievi, Avgv‡`i 

mvgvwRK Bmjvg I Bmjvgx Av‡›`vj‡bi cÖPwjZ avivi ‡gŠwjK Ae`vb n‡jv 

AvR‡Ki GB Avwg| ZvB e‡j Avwg wK G¸‡jvi g‡a¨ AvU‡K _vK‡ev? A‡bK eo 

wKQy nIqvi Rb¨, eo wKQy Kivi Rb¨, Avwë‡gUwj mdj nIqv Z_v ÔDjv BKv ûgyj 

gydwjû‡bÕi (ZvivB n‡”Q mdjKvgÑ m~iv evKviv: 5) g‡a¨ _vKvi Rb¨ GB 

d¨v±i¸‡jv Avgv‡K M‡o Zy‡j‡Q| mgv‡Ri `kRb wnmv‡e cwiwPZ Mrevuav eiK›`vR 

nIqvi Rb¨ bq! Avcwb mvwnZ¨ ‡Kgb c‡ob ev c‡o‡Qb Rvwb bv| Z‡e nvig¨vb 

n¨v‡mi Ôwm×v_©Õ hw` c‡o _v‡Kb, Zvn‡j eyS‡eb ‡Mvwe›` nIqvUv mnR, wm×v_© 

nIqvUv KwVb| Avgvi evÜex-‡eMg Rv‡bb, wm×v_©B Avgvi Av`k© hw`I ‡Mvwe›`‡K 

Avwg kÖ×v Kwi| Bmjv‡gi K_vq mvwnZ¨ n‡Z Dcgv w`jvg, ZvI Avevi weag©x ‡eŠ× 

mvwn‡Z¨i D`vniY! Avcbvi bv n‡jI A‡bK Bmjvgcš’xi GwUI Lvivc jvM‡e, 

Rvwb| 

KviY, Avcbvi bv n‡jI A‡bK Bmjvgcš’xi Bmjvg PP©v n‡jv g~jZ GK ai‡bi 

ag©PP©v| Gme Bmjvgcš’x‡`i hviv Bmjvgx Av‡›`vj‡bi ‡fZ‡i, ZvivI mewKQy‡K 

GK ai‡bi ag©xq `…wó‡Z ‡`‡L| hvi d‡j `vwqZ¡kxj‡`i weiæ‡× hvq Ggb ‡Kv‡bv 
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K_v ej‡Z Zviv Pig KzÉv‡eva K‡ib| Gme Ô‡gvL‡jQÕ fvB‡`i PvUyKvwiZvi Kvi‡Y 

`vwqZ¡kxjiv ms‡kva‡bi my‡hvM n‡Z ewÂZ n‡”Qb| ÷¨vwjb msµvšÍ µy‡ð‡fi 

KvwnbxB GLb evsjv‡`‡ki Bmjvgx msMV‡bi AbvKvw•ÿZ ev¯ÍeZv!   

M.M.Rahman: fvBqv, Avcbvi Ávb-Mwigv‡K kÖ×vi mv‡_ m¤§vb Kwi| Avgiv 

njvg mvaviY gymwjg| Bmjv‡gi ‡gŠwjK welq Qvov ‡Zgb GKUv Ávb ‡bB| Z‡e 

mnR fvlvq ewj, Rvgvqv‡Z Bmjvgx‡K mg_©b Kivi KviY evsjv‡`‡ki Av‡iv `kwU 

Bmjvgx `j ‡_‡K Zv‡`i Kg©c×wZ Avgvi fv‡jv ‡j‡M‡Q| Ab¨vb¨ Bmjvgx `‡ji 

cÖwZ ‡Kv‡bv we‡Øl ‡bB, mevB c„_K cøvUdig ‡_‡K Øx‡bi ‡L`gZ K‡i hv‡”Qb, g‡b 

Kwi| mvwnZ¨ ‡Zgb GKUv cov nq bv, wbDR‡ccv‡i ‡h mg Í̄ mvwnZ¨ Qvcv nq 

‡m¸‡jv Qvov| `vwqZ¡kxj‡`i mgv‡jvPbv Kiv‡K a„óZv g‡b Kivi KviY ‡bB, hw` 

mgv‡jvPbv `jxq ‡dviv‡g ev h_v¯’v‡b Kiv nq| hÎZÎ mgv‡jvPbv Kiv, 

`vwqZ¡kxj‡`i wcQ‡b wQ`ªv‡b¦l‡Yi Rb¨ ‡j‡M _vKv fv‡jv ‡Pv‡L ‡`wL bv| KviY 

`vwqZ¡kxjivI gvbexq `ye©jZvi E‡aŸ © bb|  

Rvwb, A‡bK bex GKRb‡KI Cgvb`vi evbv‡Z cv‡ibwb, ZvB e‡j Zv‡`i beyIqwZi 

g‡a¨ ‡Kv‡bv KgwZ nqwb| bexiv n‡jb ¯̂qs Avjøvn wba©vwiZ cÖwZwbwa ev Bgvg A_ev 

Øx‡bi `vwqZ¡kxj| bex I ivm~j‡`i AvbyMZ¨ Kiv Avjøvn diR K‡i w`‡q‡Qb| 

‡Kv‡bv gvbyl bex I ivm~j‡`i `vwqZ¡kxj ev Bgvg evbv‡bvi ÿgZv iv‡L bv| GLv‡b 

`ywbqvex mdjZv Avm‡e ‡Kb?  

Avcwb mgv‡jvPbv Ki‡Qb msMV‡bi `vwqZ¡kxj‡`i, hviv wbe©vwPZ n‡q‡Qb `jxq 

‡dviv‡g ev `‡ji Kg©c×wZ‡Z| Avcwb ‡Zv `‡ji ‡bZ…Z¡‡K P¨v‡jÄ K‡i e‡m‡Qb 

c‡ivÿfv‡e| ‡Kv‡bv ̀ ‡ji hLb bxwZwba©viYx Z_v ̀ vwqZ¡kxj‡`i cÖwZ Avcbvi Av ’̄v 

ev wek¦vm bvB, ‡mLv‡b `j AvuK‡o e‡m Av‡Qb ‡Kb? G Rb¨ Avgvi civgk© wQj 

Avcwb bZyb Bmjvgx `j MVb Kiæb| Avcwb Avcbvi `vwqZ¡ Av`vq Kiæb| `ywbqvex 

mdjZv bv ‡c‡jI Av‡Liv‡Zi Revew`wnZv ‡_‡K ‡eu‡P hv‡eb| ‡gvL‡jQ fvB‡`i 

g‡Zv PvUyKvwiZv bv K‡i, eis `vwqZ¡kxj‡`i mvg‡b `vuwo‡q Avcbvi Møvmb¯Í I 

‡c‡i ¿̄vBKv bxwZ Dc ’̄vcb Kiæb| wgLvBj Mf©v‡Pf ‡hfv‡e USSR ‡f‡½wQ‡jb, 

‡`‡Lb G iKg ‡Kv‡bv fv½b Rvgvqv‡Z aiv‡Z cvi‡j Avcwb wbðq mdjKvg n‡Z 

cvi‡eb| 

A‡bK PovB DrivB ‡cwi‡q evsjv‡`k RvgvqvZ Bmjvgx AvR‡Ki Ae ’̄v‡b G‡m‡Q| 

Kg©x, mg_©K, `vwqZ¡kxj‡`i A‡bK Z¨vM-wZwZÿv, wbijm cÖ‡Póvi dmj AvR‡Ki 

evsjv‡`k Rvgvqv‡Z Bmjvgx| msMV‡bi ‡K›`ªxq `vwqZ¡kxjiv _vbv I ‡Rjv ch©vq 

‡_‡K D‡V G‡m‡Qb wewfbœ ‡hvM¨Zvi wfwË‡Z, D‡o G‡m Ry‡o e‡mbwb| GKwU 
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cÖwµqvi g‡a¨ Zvuiv `vwqZ¡kxj wba©vwiZ n‡q‡Qb iæKb ev ïiv m`‡m¨i msL¨vMwiô 

‡fv‡U| ej‡Z eva¨ nw”Q, AvgivB Zv‡`i `vwqZ¡kxj evwb‡qwQ Zv‡`i ‡hvM¨Zvi 

wfwË‡Z Ges Avgiv m¤ú~Y© IqvwKenvj Zvu‡`i Kg© m¤‡̂Ü| ‡jwjb ev ÷¨vwj‡bi 

kvmb w`‡q Avgiv Zv‡`i Kg©Kv‡Ûi wePvi Ki‡ev bv| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avcbvi ÔmvsMVwbK ‡gRvRÕ ‡`‡L Lye AevK nw”Q bv| G 

iKg ‡gRv‡Ri ‡jvK‡`i g‡a¨, ej‡Z cv‡ib w`b-ivZ _vwK| Z‡e Avcwb ev Avcbvi 

g‡Zv ÔmsMVbev`xÕ‡`i bR‡i bv co‡jI Avcbvi e³‡e¨i g‡a¨ ‡h GKUv nvgeov 

fve Av‡Q, ‡mwU ¯úó! ‡`Lyb, Avwg SMov Kivi, A_©vr Ab_©K K_vi DË‡i K_v 

ejvi ‡jvK bB| Avgvi `…wófw½ Avwg Zy‡j a‡iwQ| Avcbvi K_vI ¯úó| AeyS‡K 

Avwg mvaviYZ AeyS ewj bv| KviY, mwZ¨Kv‡ii AeyS KL‡bvB eyS‡e bv ‡Kb Zv‡K 

AeyS ejv n‡”Q! ÔGes AÁ †jv‡Kiv Zv‡`i mv‡_ K_v ej‡Z _vK‡j Zviv e‡j †`q, 

†Zvgv‡`i mvjvg|Õ (m~iv ‡dviKvb: 63) 

M.M.Rahman: Avgv‡K ‡eeySB _vK‡Z ‡`b| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: It’s your choice. Nobody has to be agreed with 

anybody else. Everybody has to get his or her own understanding. 

When everyone’s understanding is the same understanding of the 

unicity (uniqueness) of Allah subhanahu ta’ala, then it is treated as the 

spirit of jamaat-e Islam (Islamic unity). 

GwUB n‡jv ÔIqvZvwmgy wenvewjjøvwn RvwgqvÕi wi‡qj wgwbs| ZvB, Kv‡iv mv‡_ Kv‡iv 

GKgZ-wØgZ nIqvUv wbQK evwn¨K, K_vi K_v gvÎ| AšÍZ Bmjv‡gi ‡ÿ‡Î Kv‡iv 

mv‡_ ‡KD GKgZ nIqvi ̀ iKvi bvB| e¨w³MZ HK¨gZ KL‡bvB ̄ ’vqx nq bv| Z‡e 

cÖ‡Z¨‡Ki AvÛvi÷¨vwÛs Ae Bmjvg GK (GKB aviv A‡_©) n‡Z n‡e| b‡Pr, KÏyi 

hvIqvi ci nÆ‡Mvj n‡e, ‡hgbUv GLb n‡”Q| Bmjvgcš’xiv g‡b K‡ib, ‡`‡ki 

gvby‡li Bmjvg eySvq Mj` Av‡Q; ïaygvÎ ZvuivB Bmjvg‡K cwic~Y© iƒ‡c ey‡S‡Qb| 

n¨vu, Bmjvgx Av‡›`vj‡b m¤ú…³ cÖ‡Z¨‡KB Bmjv‡gi ‡gŠwjK w`K¸‡jv ey‡S‡Qb, 

wbtm‡›`‡n| wKš‘ Gu‡`i A‡b‡KB Bmjvg Kv‡q‡gi ev¯Íem¤§Z c×wZ m¤ú‡K© ¯úó 

aviYv iv‡Lb bv| 

g‡b ivL‡Z n‡e, Bmjvg GK wRwbm Avi Bmjvg Kv‡q‡gi c×wZ wfbœ wRwbm, ‡hgb 

K‡i nK¡ nIqv Avi nK¡ Kv‡qg Kivi e¨vcviUv GK ai‡bi bq| Gi cÖ_gwU ‡KD 

Rvb‡j I e¨w³MZfv‡e h_vm¤¢e gvb‡jI wØZxqwU m¤ú‡K© Zvui aviYvMZ A¯úóZv 

_vK‡Z cv‡i| GB aviYvMZ A¯úóZv Z_v Kb‡mcPyq¨j Ggwe¸BwU `~i Kivi Rb¨ 

c~Y©gvÎvq gbbkxjZvi PP©v nIqv Riæix| ‡h ‡Kvb ‰¯̂iZvwš¿K e¨e¯’vq wØgZ gvÎ‡KB 
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wec_MvwgZv wnmv‡e g‡b Kiv nq| A_P AvK¡jm¤úbœ e¨w³MY GgbwK kÎæi 

mgv‡jvPbv n‡ZI wkÿv MÖnY K‡i| 

M.M.Rahman: I don't know what's wrong with you. I am no more 

interested in your theory. I know what I am and you know who you 

are. Therefore, forgive or forget. May Allah bless all of us!  

 

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/12934 

9 b‡f¤^i, 2010 
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4. gšÍe¨ 

BwZnv‡mi Av‡jv‡K RvgvqvZ Aa¨qb-15 

71 mv‡j Rvgvqv‡Zi weZwK©Z f~wgKvi KviY AbymÜvb 

Gg Gb nvmvb 

 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: wK wjL‡ev, fvewQ| G ai‡bi GKUv Av‡jvPbv Lye 

Pvw”Qjvg| ‡jLK‡K A‡bK ab¨ev`| 

Gg Gb nvmvb: Av‡i fvB, ïiæ K‡ib, ‡`L‡eb A‡b‡KB GwM‡q Avm‡Q| GZ eo 

GKUv NUbv N‡U ‡Mj A_P Rvgvqv‡Zi c‡ÿ ‡Kv‡bv wiwfDB Kiv nqwb| n‡jI 

‡Kv_vI cvewjk nqwb| Avwg hZ`~i Rvwb 1982 mv‡ji ICS crisis-Gi Ab¨Zg 

GKUv KviY wQj GB ‡h, “They wanted to review Jamat Role in 1971 and 

findout the way forward to future. But failed”. 

GB welqUv wb‡q ‡Kv‡bv K_vB RvgvqvZ AvR ch©šÍ mwVKfv‡e e‡jwb| Just ‘hide & 

seek’ ‡L‡j‡Q| fyj ewj Avi ï× ewj, NUbv ‡Zv BwZnv‡m N‡UB ‡M‡Q| GUv ‡Zv Ggb 

bq ‡h Avgv‡`i Av‡jvPbvq Ggb wgivKyjvm mZ¨ ‡ewi‡q Avm‡e ‡h G‡Z K‡i Kv‡iv 

dvuwm n‡q hv‡e| Rvgvqv‡Zi mviv Rxe‡bi me‡P‡q ev‡R ivR‰bwZK civRq GB NUbv| 

Zvi ‡_‡K wK 70 eQ‡ii e„× GB msMV‡bi ‡Kvb ‡jmb ‡bB? GUv n‡ZB cv‡i bv| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: n¨vu, 1982 mv‡j Ave`yj Kv‡`i ev”Py fvB wmwc nIqvi 

Av‡MB ZrKvjxb Kvc wgwUs‡q 71 mvj wb‡q GKUv ch©v‡jvPbv KwgwU MwVZ nq| 

ev”Py fvB ‡mwU‡K ÷c bv K‡i KvR Pvwj‡q ‡h‡Z _v‡Kb| hvi cwiYwZ...| 1982 

mv‡j Bivb Kv‡bKk‡bi (Aek¨ ZLb ZvRv Bivb wecø‡ei cÖfve Gov‡bvI KwVb 

wQj) AwZwi³ KviY e¨wZ‡i‡K, 1982 Ges 2010 mv‡ji wi‡fvë e¨_© nevi GKUv 

Kgb d¨v±i (KviY) Av‡Q| Avgvi `„wó‡Z Zv n‡jv: ¯^Zš¿ ¯̂Ëv wnmv‡e `vuov‡Z bv 

cviv| ‡KD ej‡Z cv‡ib, 82 mv‡j ‡Zv Avjv`v KwgwU MVb Kiv n‡qwQj| 

g~j‡mÖvZ‡K ms‡kva‡bi ‡Póv Kiv A_ev ‡mwUi ga¨ n‡Z wiµyU Kivi ‡Póv Kiv - 

Avgvi aviYvq G `yÕ‡UvB fyj| g~j‡mÖvZ ms‡kvab n‡e hw` wbwl× n‡q Aw Í̄Z¡B SyuwKi 

g‡a¨ c‡o| ‡mwU n‡j fv‡jv, wKš‘ Zv PvIqv hv‡e bv| hy‡×i g‡Zv| g~j ‡mÖvZ n‡Z 

wiµyU Ki‡Z n‡j, cÖ_‡gB ‡b‡MwUf K_v ej‡Z n‡q‡Q, n‡e, hv Awbwf‡cÖZ| ZvB 

Avgvi g‡Z, hv Av‡Q Zv _vK, PjyK, hZUyKy P‡j| hviv g‡b Ki‡Qb, GB Mvwo 

gbwR‡j ‡cŠuQ‡e bv, Zvuiv Mvwo e`j Ki‡e| G‡ÿ‡Î Mvwo Zvu‡`i‡K evwb‡q wb‡Z 
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n‡e| Mvwo ‡Zv evbv‡bv hvq bv, Mvwo (gv‡b msMVb) M‡o D‡V| GRb¨ `iKvi _U 

G·‡P‡Äi KvR Kiv| GKch©v‡q GKUv wbDwK¬qvm MwVZ n‡e| ‡h ‡Kv‡bv wecøe ev 

wecøex `j GKUv wPšÍv‡Mvôx‡K wb‡qB M‡o D‡V| Bmjvgcš’x‡`i AvÛvi÷¨vwÛs Ae 

Bmjv‡g e¨vcK mgm¨v Av‡Q| ‡m me wb‡q KvR KivUvB Avgvi eZ©gvb G‡RÛv| 

‡cv‡÷i welq¸‡jv Avgvi Kv‡Q A‡bK cy‡iv‡bv|  

1986 mv‡ji ïiæi w`‡K hLb Avwg Kg©x, ZrKvjxb GKRb Kvc m`m¨mn GKvwaK 

`vwqZ¡kx‡ji Dcw¯’wZ‡Z 1971 wb‡q GKw`b ev` dRi n‡Z GKUvbv 5 NÈv A_©vr 

w`‡bi 11Uv ch©šÍ K_v e‡jwQjvg| GKvËi welqK ‡jLv Av‡Q G iK‡gi GKUv 

g¨vMvwRb (m¤¢eZ mvßvwnK wewPÎv) wK‡b c‡K‡U cqmv bv _vKvq, 1985 mv‡ji 

ïiæi w`‡K, cÖvq 10 gvBj cv‡q ‡n u‡U PÆMÖvg kni n‡Z bZzbcvovi evmvq 

G‡mwQjvg| Gme welq wb‡q Avwg e¨w³MZfv‡e ‡evSvi ‡Póv K‡iwQ| ‡mUv 

‡evSv‡bvi Rb¨ G `yÕ‡Uv NUbv wjLjvg| GKvËi, RvgvqvZ BZ¨vw` wb‡q bv wj‡L 

Avwg cy‡iv welqUv‡K mvgwMÖKfv‡e g~j¨vqb Ki‡Z PvB| G‡`‡ki Bmjvgcš’xiv Kg-

‡ek GKB ‰ewkó¨m¤úbœ| Zvuiv hZUv avwg©K, ZZUv ‡eŠw×K bb| GK ai‡bi 

w¯úwiPyqvj ‡Ub‡WwÝ Zvu‡`i B›Uv‡jKPyq¨vwjwU‡K Ifvik¨v‡WvW K‡i iv‡L| Ô‡jvK 

BmjvgÕB G ‡`kxq Bmjv‡gi g~javiv| ‡bZ… ’̄vbxq Bmjvgx msMVbI G avivi evB‡i 

bq| Bmjv‡gi w¯úwiPyq¨vwjwU‡K Avwg ‡KviAv‡bi GB Avqv‡Zi gva¨‡gB eywS: 

ÒZvuiv Avjøvn‡K ¯§iY K‡i `vuov‡bv Ae ’̄vq, emv Ae ’̄vq, ‡kvqv Ae¯’vq Ges 

Avmgvb I hgx‡bi m„wó-msMVb wb‡q me mg‡q wPšÍv-wdwKi K‡i|Ó 

Avgv‡`i‡K G iKgB n‡Z n‡e| ‡Kvb mg‡q ‡Kvb e¨vcv‡i Avgv‡`i Kx Ki‡Z n‡e 

Zv Avgv‡`i we‡eK eyw× Z_v AvK¡jB e‡j w`‡e| Pjvi Rb¨ ‡KviAvb nv`x‡mi 

nvIjv bv K‡i Avwg we‡eK eyw×i K_v GRb¨B ejjvg ‡h, ‡KviAvb nv`xm ‡evSvi 

Rb¨I we‡eK eyw× jvM‡e| AvK¡‡ji i‡m Wyev‡bv bv _vK‡j ‡idv‡iÝ mnxn nIqv 

m‡Ë¡I mswkøó wel‡q M„nxZ wm×všÍ fyj nIqvi mg~n m¤¢vebv| 

Gg Gb nvmvb: 82-i Bmy¨ wb‡q mwe Í̄v‡i ‡cv÷ ‡`qvi B”Qv Av‡Q, ZvB we Í̄vwiZ 

Av‡jvPbvq ‡Mjvg bv| Z‡e Avcbvi gZvg‡Zi Rb¨ A‡bK ab¨ev`| Avi Avcwb wK 

Ki‡Z Pvb Zv hw` ‡kqvi K‡ib mevi mv‡_, Zvn‡j wewfbœ R‡bi gZvgZ ‡c‡j nqZ 

Av‡iv fv‡jv AvBwWqv ‡ewi‡q Avm‡e| Kbwd‡Wbwmqvj n‡j ‡gBj ev evZ©vq cvVv‡Z 

cv‡ib| ab¨ev` Avev‡iv| 

MvRvjv: Ò1982 mv‡j Ave`yj Kv‡`i ev”Py fvB wmwc nIqvi Av‡MB ZrKvjxb Kvc 

wgwUs‡q 71 mvj wb‡q GKUv ch©v‡jvPbv KwgwU MwVZ nq|Ó ‡gvRv‡¤§j n‡Ki G 

K_vi m~Î Kx? wZwb GUv wKfv‡e Rvb‡jb? 
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Gg Gb nvmvb: Dwb m¤¢eZ ZrKvjxb mgq ‡_‡KB msMV‡bi mv‡_ wQ‡jb| mgmvgwqK 

msMV‡b wKQy n‡j Zv Rvbvi Rb¨ ‡idv‡iÝ ‡h e‡j ‡m wb‡RB| Zvic‡iI Dbv‡K 

‡g‡mR w`‡qwQ, ‡`wL Dwb Kx Reve ‡`b| GwbI‡q, Avgvi eøM evwo‡Z Avcbv‡K ‡`‡L 

fv‡jv jvMj, Avevi Avm‡eb| ‡mvbvi evsjv‡`k eø‡M Avcwb bZyb, ZvB ¯̂vMZg|  

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: 1982 mv‡ji LÛwPÎ: GKRb fvB Rvb‡Z ‡P‡q‡Qb, 

1982 mv‡j Bmjvgx QvÎwkwei 1971 mv‡j Rvgvqv‡Zi f~wgKv wb‡q Z`šÍ Kivi 

Rb¨ ‡K› ª̀xqfv‡e KwgwU MVb Kivi welqwU ‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK wKfv‡e Rvb‡Z 

cvi‡jb? ‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK 1988 mv‡j m`m¨ nIqvi AvM n‡ZB ZrKvjxb 

cÖZ¨ÿ`k©x `vwqZ¡kxj‡`i KvQ n‡Z Gme welq we Í̄vwiZfv‡e Rvbv I ‡evSvi ‡Póv 

K‡i‡Qb| G NUbvi wel‡q Rbve ‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j n‡Ki eZ©gvb mnKg©x Pwei 

ivRbxwZ weÁvb wefv‡Mi wkÿK, evsjv‡`‡ki Bmjvgx ivR‰bwZK `‡ji Dci 

Ggwdj I m`¨ wcGBPwW mgvß Kiv Rvgvqv‡Zi eZ©gvb GKRb iæKb, whwb eû 

eQ‡ii AwfÁZvm¤úbœ cÖv³b m`m¨ Ges 1981/82 mv‡ji w`‡Ki mv_x c‡` wQ‡jb, 

hyewkwe‡ii nv‡Z gviI †L‡q‡Qb Ggb GK Ô`vwqZ¡kx‡jiÕ e³e¨ n‡jv, ev”Py fvB‡qi 

c~e©eZ©x wmwc Gbvgyj nK gÄy fvB‡qi mg‡q GB ch©v‡jvPbv KwgwU MwVZ nq| ev”Py 

fvB‡K GB KwgwUi KvR eÜ Kivi Rb¨ Pvc ‡`qv m‡Ë¡I wZwb KvR Pvwj‡q ‡h‡Z 

PvB‡jb| A‡bK MÛ‡Mv‡ji c‡i RvgvqvZ wm×všÍ w`‡jv, me wmwbqi `vwqZ¡kxjiv 

GK‡hv‡M QvÎRxeb ‡kl Ki‡eb| ‡`Lv ‡M‡jv, Rvgvqv‡Zi Bw½‡Z wgjb fvB 

QvÎRxeb ‡kl bv K‡i i‡q ‡M‡jb Ges cieZ©x‡Z wmwc n‡jb| Gme welq wb‡q 

Xvwe n‡Z cÖKvwkZ mgvR wbixÿ‡Y Pwe ivRbxwZ weÁvb wefv‡Mi wmwbqi cÖ‡dmi 

W. fu~Bqv g‡bvqvi Kexi m¨v‡ii GKUv AvwU©‡Kj Av‡Q| GQvovI Rvgvqv‡Zi Dci 

Avgvi GB wkÿK cÖwZ‡ekxi eûj cwVZ GKUv AvšÍR©vwZK cÖKvkbvI Av‡Q 

(Politics & Development of The Jamaat-e-Islami Bangladesh – 

Bhuian Md. Monoar Kabir)| me‡P‡q eo mvÿ¨ n‡jv, Xvwei eZ©gvb cÖ‡dmi 

g yRvwn`yj Bmjvg, ‰`wbK bqv w`M‡šÍi gvmy` gRyg`vi, ‡LjvdZ gRwj‡ki AvR‡Ki 

w`‡bi Aa¨vcK Avng` Ave`yj Kv‡`i (ev”Py fvB) Bbviv| Avgvi Kv‡Q hZ WKy‡g›U 

wQ‡jv me A‡bK Av‡MB (1987 mv‡j mv_x nIqvi ciciB) cywo‡q ‡d‡jwQ| 

Rvb‡Z PvB‡j GL‡bv ‡h ‡KD cyi‡bv `vwqZ¡kxj‡`i KvQ n‡Z Gme welq Rvb‡Z 

cvi‡eb| Avkv Kwi DËi ‡c‡q‡Qb| ab¨ev`| 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/16965 

16 wW‡m¤î, 2010 
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5. gšÍe¨ 

BwZnv‡mi Av‡jv‡K RvgvqvZ Aa¨qb-16 

71-G Rvgvqv‡Zi f~wgKv Av`wk©K bv ivR‰bwZK? 

Gg Gb nvmvb 

 

cÖevmx gRyg`vi: wbi‡cÿ wPšÍv wb‡q wj‡L‡Qb, fv‡jv ‡j‡M‡Q| hviv mewKQy‡ZB 

`jxq MÜ cvq, A‡Üi gZ ̀ ‡ji c‡ÿ ej‡ZB n‡e, G ai‡bi gbgvbwmKZvi Kvi‡Y 

we‡eK g‡i hvq| mZ¨I Pvcv c‡o hvq| GUv wVK ‡h, AvIqvgx jxM KL‡bv 

RvgvqvZ‡K mn¨ K‡iwb, ÿgZvi ‡jv‡fi ¯̂v‡_©| 71 c~e©eZx mg‡q ‡Mvj‡Uwe‡j e‡m 

AvIqvgx jxM RvgvqvZ GK‡Î wm×všÍ wb‡j mevi Rb¨ Kj¨vYKi bv n‡jI ‡`‡ki 

Rb¨ n‡Zv| wKš‘ Nv‡qj Kivi gbgvbwmKZv wb‡q bvgv ivR‰bwZK ‡Ljvi gv‡S 

fvi‡Zi gviv ‡Kiv‡gi M~wU cvwK Í̄vb‡K ‡f‡½ w`‡q AvIqvgx jxM‡K ÿgZvq em‡jI 

G `jwUi ‡`k cwiPvjbvq e¨_©Zvi Rb¨ AvRI G‡`‡ki gvby‡liv fyM‡Q| 

RvgvqvZ KZ©„K ¯̂vaxbZvi weiæ‡× hvIqv wKsev wbi‡cÿ _vKv - Gi ‡KvbwUB 

ev¯Íem¤§Z wQj bv| ‡gvUK_v, ivRbxwZi gv‡V RvgvqvZ ‡Lj‡Z cvi`k ©x bq| G 

‡`‡ki RbMY AwZ BmjvgwcÖq nevi ciI AvR ch©šÍ RvgvqvZ ‡RvUwenxb GKwU 

Av`k© I GKK RbwcÖq `j wn‡m‡e `vuov‡Z bv cvivi g~j KviY Òe Í̄v cuPv MYZ‡š¿i 

‡jev‡m Bmjv‡gi PP©v| G MYZš¿B GLb Rvgvqv‡Zi Rb¨ Kvj n‡q `vuwo‡q‡Q|Ó 

mwZ¨Kv‡ii Bmjvg cÖwZôvq RvbevR Kg©xevwnbx ‰Zwii cwie‡Z© AvZ¥cÖwZôv, Z¨v‡Mi 

cwie‡Z© c uywRev`x Bmjvg cÖwZôvi wPšÍvavivB ‡hb evi evi ‰Zjv³ e uvk ‡e‡q evb‡ii 

Dc‡i DVvi gZB n‡q‡Q| Avcbvi M‡elYv I cwikÖgj× wmwiR wjLvi Rb¨ 

ab¨ev`| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: gRyg`vi fvB‡qi D‡jøwLZ ÔMYZvwš¿K BmjvgÕ PP©vi GKUv 

bgybv w`w”Q, GKUy Av‡M PweÕi GKRb wkÿK GK Kvwnbx ‡kvbv‡jb| wZwb wQ‡jb 

Kg©x| 1996 mv‡ji RvZxq msm` wbe©vPb| nvUnvRvixi Avm‡b Rvgvqv‡Zi cÖv_©x Wv. 

Igi dviæ‡Ki c‡ÿ Dbviv RbcÖwZ 7/8 Uv K‡i ‡fvU w`‡q‡Qb| Pwe ¯‹yj ‡K‡›`ª| 

Rvj ‡fvU| msMV‡bi wm×v‡šÍ, eva¨ n‡q| GKRb mv_x fvB ‡fvU ‡K›`ª n‡Z G‡m 

Lye ‡Ku‡`‡Qb| ejvevûj¨, wRnv` g‡b K‡i GZ Rvj ‡fvU w`‡qI msMV‡bi cÖv_©x 

wRZvi av‡i Kv‡QI ‡h‡Z cv‡i bvB| GwU mvZKvwbqvi wPÎI e‡U| hw`I Dbviv 

wR‡Z‡Qb| MZevi| Ges GeviI| wKš‘ G‡Z K‡i mvZKvwbqvi g‡Zv gv`ªvmv I 

Av‡jg Aay¨wlZ GjvKvq ‡h ‰bwZK gv‡bi AebwZ n‡”Q Zv Ac~iYxq!  
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K_v nw”Qj, Ôg¨vw·gvg wiµyUg¨v›U, Gfv‡iR ‡KvqvwjwU? Ai g¨vw·gvg ‡KvqvwjwU 

DB_ ‡jv-‡iBU wiµyUg¨v›U?Õ cÖm‡½| Avwg ejjvg, ‡KviAv‡b ‡Zv ejv n‡q‡Q, 

IqvjZvKyg wgbKyg D¤§vZyb, Bqv`qybv Bjvj LvBi...| Zvn‡j, Avgiv ‡Kb 

msL¨vwa‡K¨i wcQ‡b QzUwQ? ccyjvi Bmjv‡gi g‡Zv fqsKi fyj Kb‡m‡Þi wcQ‡b 

QyUwQ? ‡f‡ewQjvg, G c‡e© wjL‡ev bv| KviY, B‡Zvg‡a¨B Avcbviv ‡R‡b‡Qb, 

BwZnvm we‡køl‡Yi ‡P‡q ZvwË¡K Av‡jvPbvq Avgvi AvMÖn ‡ewk| ZË¡ Avi BwZnvm 

ci¯úi mnMvgx n‡jI Awfbœ bq| Avwg w_‡gwUK G‡cÖvP‡K ‡cÖdvi Kwi| cov‡kvbvi 

‡h PvKywi Kwi, ‡mLv‡bI Avgvi GB gvbwmKZv| mswkøóiv Avgvi GB cÖeYZv m¤ú‡K© 

Rv‡bb| 

71 mv‡j Rvgvqv‡Zi f~wgKv wK fyj wQj? n¨vu, cÖgvwYZ n‡q‡Q †h, GwU fyj wQj| 

Avevi RvgvqvZ ‡hme KviY ev hyw³i K_v e‡j ‡m m‡ei we‡ePbvq ejv hvq, bv, 

fyj wQj bv| ivR‰bwZK wel‡q M„nxZe¨ wm×všÍ †bqvi mg‡q GKvwaK Ackb _v‡K| 

me©vwaK mwVK we‡ePbv K‡i ‡bqv wm×všÍI cieZx© cwiw¯’wZ‡Z fyj cÖgvwYZ n‡Z 

cv‡i| ‡MBg w_Iwi Abymv‡i e¨vcvi¸‡jvi g‡a¨ me mg‡q GK ai‡bi AwbðqZv 

_v‡K| Ab¨iv Kx Ki‡e, ‡Ljv ‡kl ch©šÍ ‡Kv_vq KZUyKy ch©šÍ Mov‡e - ‡mUv ‡Zv 

‡Kv‡bv cÿB wbwðZ K‡i ej‡Z cv‡i bv, wbQK Abygvb K‡i|  

ZvB, 71 mv‡j Rvgvqv‡Zi ivR‰bwZK wm×všÍ fyj wQj bv g‡b Ki‡jI cieZ©x‡Z 

‡mwU wb‡q ‡h ivLXv‡Ki cwjwm Z_v DbœvwmKZvi bxwZ Aej¤b̂ Kiv n‡q‡Q - Zv ‡h 

fyj n‡q‡Q ‡mwU †Zv AwZ ¯úó| ‡Kvjve‡ik‡bi Dcwi gwš¿Z¡ ‡bqvUv ‡evanq... 

(‡bwZevPK K_v hZ Kg ejv hvq, ZZ fv‡jv!?)| hviv Av`k© wb‡q KvR K‡ib, 

Zvuiv cÖvqkB wb‡R‡`i Av`k© ewnf©~Z welq¸‡jv‡KI Av`‡k©i ‡gvo‡K XvK‡Z Pvb| 

‡hgbwU Rvgvqv‡Z Bmjvgx (Ges mswkøó Ab¨vb¨ivI) avivevwnKfv‡e K‡i Avm‡Qb| 

GweDR Ae AvBwWIjwR BR AvbGf‡q‡Wej Bb cwjwU·| ‡Póv Ki‡Z n‡e, 

GwU‡K K‡Zv Kgv‡bv hvq| 

Rvgvqv‡Z Bmjvgxmn Bmjvgx `j¸‡jv ivR‰bwZKfv‡e GK‡`k`k©x 

(Bgg¨vwPDiW)| 1990 mv‡ji PvKmy wbe©vP‡b hw` Avgiv weGbwci mv‡_ HK¨ 

KiZvg, Zvn‡j wRZZvg| `vwqZ¡kxjiv e‡jwQ‡jb, Av`wk©K ‡QvU `j hw` cvIqvi 

cwjwU‡·i ¯̂v‡_© Ggb (Av`k©nxb) eo `‡ji mv‡_ ‡RvU evu‡a Zvn‡j Av`‡k©i 

‡gŠwjK ÿwZ mvwaZ nq| GLb wK GB ZË¡ evwZj n‡q ‡M‡Q? bvwK AvcvZZ ’̄wMZ 

n‡q‡Q? ïbwQ, GLb bvwK Rvgvqv‡Zi cwjwm n‡”Q weGbwc‡K kw³kvjx Kiv!  

‡`‡ki Wvb aviv‡K ‡bZ…Z¡ w`‡Z n‡j weGbwc‡K gvi ‡`qv (Qvwo‡q hvIqv A‡_©) 

Qvov Rvgvqv‡Zi ‡Kv‡bv MwZ bvB| n‡Z cv‡i ‡KvqvwjwU w`‡q| A_ev, ‡K‡bv ‰`e-
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ỳwe©cv‡K weGbwc aŸsm n‡q ‡M‡j| GB `yÕwUi ‡Kv‡bvwUB hw` bv nq, Zvn‡j hv n‡e 

(Ges n‡”QI) Zv n‡jv, Rvgvqv‡Zi ‡jvKRb (K¨vWviiv) µgvš^‡q weGbwci g‡Zv 

myweavev`x I PwiÎnx‡b cwiYZ n‡e| KviY, D”Pgv‡bi K¨vWvi‡`i‡K hw` gvbnxb 

wKsev ̀ ye©j mvavi‡Yi mv‡_ Aev‡a wgk‡Z ‡`qv nq, Zvn‡j mvaviY ch©v‡qi †jvKRb 

K¨vWv‡ii gvb AR©b Ki‡e bv, wKš‘ K¨vWviiv wb‡R‡`i D”P gvb ‡Lvqv‡e| cvwb 

me©`v wb‡Pi w`‡KB hvq| ZvB bv? AZtci? KiYxq? AvcvZZ AwaKZi gšÍe¨ ev 

civgk© wb®úª‡qvRb| ‡jLK‡K ab¨ev`| 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/20332 

6 Rvbyqvwi, 2011 
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6. ‡cv÷  

cÖm½ mvZKvwbqv Dc‡Rjv wbe©vPb 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx I MYZvwš¿K ivRbxwZ 

 

weMZ ‡cŠimfv wbe©vP‡b weGbwc cÖv_©x ‡c‡q‡Q 9 nvRv‡ii ‡ewk, AvIqvgx jxM 

mgw_©Z cÖv_©x ‡c‡q‡Q 5 nvRv‡ii ‡ewk Avi RvgvqvZ mgw_©Z cÖv_©x ‡c‡q‡Q 4 

nvRv‡ii ‡ewk †fvU| G wnmv‡e Rvgvqv‡Zi cÖv_©x ‡c‡q‡Q cÖvq GK-cÂgvsk ‡fvU| 

GB ‡iRvë wQj cÖZ¨vwkZ| Rvgvqv‡Zi ‡Kv‡bv ‡Kv‡bv `vwqZ¡kxj ‡P‡qwQ‡jb, 

RvgvqvZ Gev‡i ‡cŠimfvi wbe©vPb bv K‡i weGbwc‡K ‡Q‡o w`K| KviY, ‡RZvi 

‡Kv‡bv m¤¢vebv bvB| ‡Kb bvB? ‡hLv‡b Rvgvqv‡Zi Ggwc MZevi Ges Gevi 

wbe©vwPZ n‡q‡Qb? 

msm` wbe©vP‡b gnvbMix Rvgvqv‡Zi Avgxi gvIjvbv kvgmyj Bmjvg Rqjv‡fi ci 

ciB gvÎ 15 w`‡bi e¨eav‡b Dc‡Rjv wbe©vP‡b AvIqvgx jxM mgw_©Z cÖv_©x Rqjvf 

K‡i| mvZKvwbqv m`‡i Rvgvqv‡Zi msMVb LyeB ̀ ye©j| gvÎ 3 Rb Kg©x wb‡q ‡hLv‡b 

GKwU mwµq BDwbU n‡Z cv‡i, ‡mLv‡b mvZKvwbqv m`‡i 1wUI mwµq BDwbU bvB! 

mvZKvwbqv m`‡i 3wU cvov: mZx cvov, Pi cvov I ‡evqvwjqv cvov| ‡evqvwjqv cvov 

RvgvqvZ-wkwei wnmv‡e cwiwPZ n‡jI ILv‡b wgkÖ Ae¯’v| A_©vr wewfbœ ai‡bi ‡jvK 

‡mLv‡b _v‡Kb| RbMY Av`wk©Kfv‡e ZZUv D”Pgv‡bi bq| mZx cvov kn‡ii 

me‡P‡q cÖfvekvjx GjvKv wnmv‡e cwiwPZ| Giv g~jZ AvIqvgx jxM K‡i| mš¿vmx 

UvB‡ci ‡jvKRb| Pi cov (cÖKvk, ‡Pvi cvov) n‡jv mvZKvwbqv K‡jR msjMœ 

GjvKv| ‡mLvbKvi ‡jvKRb cvuPwgkvjx ai‡bi| Giv g~jZ weGbwc mv‡cvU©vi| 

mvZKvwbqv ‡cŠimfvi A‡a©‡KiI ‡ewk GjvKv I ‡jvKRb IfviAj Bmjvgx Pwi‡Îi 

bq| 

wewfbœ Kvi‡Y msm` wbe©vP‡b Rvgvqv‡Zi ‡fvUcÖvwß wQ‡jv AvkvZxZ| ‡m wnmv‡e 

‡cŠimfvq cÖvß ‡fv‡U RvgvqvZ ZLb ‡gRwiwU wQ‡jv| msm` wbe©vP‡b RvgvqvZ Qvov 

Aci `yB cÖv_©x wQ‡jb ÔewnivMZÕ| K‡b©j Awj Avng` P›`bvB‡ki gvbyl Avi 

AvIqvgx jx‡Mi GW‡fv‡KU wmivRyj Bmjvg ‡jvnvMvovi ‡kl cÖv‡šÍ Aew ’̄Z Ôeo 

nvBZ¨vÕ GjvKvi| RvgvqvZ cÖv_©x gvIjvbv kvgmyj Bmjvg n‡jb Z~jbvg~jKfv‡e 

‡jvKvj| AvIqvgx cvov wnmv‡e cwiwPZ mZx ( ’̄vbxq D”Pvi‡Y ÔnwZ cvovÕ) n‡jv 

gvIjvbv kvgmyj Bmjv‡gi bvbvi evwoi GjvKv| Zvui wKQy gvgv BZ¨vw` AvZ¥xq-

¯̂Rb ‡mLv‡b GL‡bv Av‡Qb, hviv ¯̂fveZB Zvui c‡ÿ wQ‡jb| Zvui ‡evb we‡q 
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w`‡q‡Qb ‡jvnvMvov AvIqvgx jx‡Mi GK cyi‡bv ‡bZvi Kv‡Q, whwb wQ‡jb ‡Pqvig¨vb 

I AvIqvgx jx‡Mi mfvcwZ| wZwb gviv ‡M‡Qb| 

mvZKvwbqv ‡cŠimfv miKvi †_‡K cvk Kwi‡q ÔG‡b‡QbÕ kvnRvnvb ‡PŠayix Ggwc| 

ZLb hw` ‡Rjv Avgxi Rvdi mv‡`K‡K w`‡q B‡jKkvb Kiv n‡Zv, nq‡Zvev 

MY‡Rvqv‡ii av°vq wZwb cvk K‡i ‡h‡Zb| wKš‘ RvgvqvZ ‡m mg‡q cÖv_©x ‡`q 

GKRb mg_©K‡K| ‡hwU GgbwK Rvgvqv‡Zi ÷¨vwÛs cwjwmi e¨wZµg| ‡m mg‡q 

bvwK Dchy³ cÖv_©x cvIqv hvqwb| A_P Rbve Rvdi mv‡`K ZL‡bv Rvgvqv‡Zi ‡bZv 

wQ‡jb| nq‡Zvev ZLb wZwb ‡cŠimfv wbe©vPb‡K ‡QvU g‡b K‡i‡Qb!? Dc‡Rjvi 

AvIZvq 17wU BDwbqb| Dc‡Rjv wbe©vP‡b cÖv_©x ‡`qv nq GKUv BDwbq‡bi RvgvqvZ 

mfvcwZ Rbve byiæj nK‡K| ‡mLv‡bI hw` Rvdi mv‡`K B‡jKkvb Ki‡Zb 

Zvn‡jI GKUv B‡gR M‡o DV‡Zv, nq‡Zvev| 

mvZKvwbqv m`‡i hviv iæKb Av‡Qb, 5-7 Rb, Zvuiv ‡KDB weZ‡K©i E‡aŸ© bb| gvbyl 

Zvu‡`i cÖwZ AvK…ó n‡q RvgvqvZ‡K mg_©b Kivi ‡Kv‡bv KviY bvB| Ab¨‡`i Rb¨ 

m‡e©v”P gvb (AvwhgZ) I wb‡R‡`i Rb¨ Rv‡q‡hi me©wbgœ mxgv (‡ivLmZ) n‡jv 

Zvu‡`i gyqvgvjv‡Zi c¨vUvb©| Rvgvqv‡Zi ‡bZviv mvaviYZ hv K‡i _v‡Kb| ‡cŠimfv 

n‡jv weGbwci Kbw÷wUD‡qbwm| gvngy`yi ingvb MZev‡iI wecyj ‡fv‡U Rqjvf 

K‡iwQ‡jb| A_P, msm`xq Avmb ev cÖwZwbwaZ¡ Rvgvqv‡Zi| Gfv‡eB wQ‡jv 

‡mLvbKvi cwjwUK¨vj ‡mU-Avc| GgZve¯’vq RvgvqvZ KZ©„K ‡cŠimfv ‡K¬Bg KivUv 

mvsMVwbK ‡KŠkj I ivR‰bwZK wkóvPv‡ii †Ljvd n‡q‡Q| MZevi hw` RvgvqvZ 

‡cŠimfvq wbe©vPb bv K‡i ‡Q‡o w`Z, Zvn‡j nq‡Zvev Gevi weGbwci mv‡_ GKUv 

`iKlvKwl Ki‡Z cviZ| GgbI ÷ª¨v‡UwR n‡Z cvi‡Zv ‡h, ‡jvKwU ‡h‡nZy 

‡evbvdvBW weGbwc bb, Zvn‡j Zvu‡K mg_©b w`‡q AejvBRW Kiv I µgvš^‡q Zvu‡K 

RvgvqvZ evbv‡bvi ‡Póv Kiv| Gi ‡Kv‡bvUvB bv Kiv‡Z Am¤¢e bq ‡h gvngy`yi 

ingvb‡K w`‡q AvMvgx‡Z weGbwc mvZKvwbqv‡Z msm` wbe©vPb Ki‡Z PvB‡e! 

weGbwci ‡cŠimfv ‡gqi gvbyl‡K ‡h mvnvh¨ mn‡hvwMZv K‡i‡Qb Zv Af~Zc~e©| 

UvKvi wnmv‡e Zv eû ‡KvwU UvKv| Ggb ‡Kv‡bv KvR bvB ‡hwU‡Z wZwb mvnv‡h¨i nvZ 

evwo‡q ‡`b bvB| Aciw`‡K RvgvqvZ cÖv_©x msMV‡bi eo ‡bZv| wKš‘ AvZ¥‡Kw› ª̀K, 

Rbwew”Qbœ I D”PvKv•ÿx| ‡gqi Rvgvqv‡Zi n‡j Ggwci Rb¨ mnvqK n‡e BZ¨vw` 

hyw³i K_v ejv n‡jI wZwb ‡RZvi e¨vcv‡i `„p Avkvev`x wQ‡jb| wK‡mi wfwË‡Z 

Zv wZwb g‡b K‡i‡Qb, ‡mwU ¯úó bq| ‡Rjv Avgxi ¯̂qs R‡qi e¨vcv‡i Avkvev`x 

_vKvq ‡K› ª̀I Zvui mv‡_ GKgZ n‡q AbygwZ w`‡q‡Qb| ‡K‡›`ªi DwPZ wQ‡jv 

wbi‡cÿ Rwic wi‡cvU© wb‡q wm×všÍ ‡`qv| ‡hLv‡b Ggwc Rvgvqv‡Zi ‡mLv‡b wbe©vPb 
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bv Kiv ev ‡Kv‡bv RvgvqvZ cÖv_©x ‡n‡i hvIqv hw` `yÕAvbv cwigvY ÿwZi welq nq, 

Zvn‡j `xN©w`‡bi ‡Rjv Avgxi ¯̂qs wbe©vPb K‡i GK-cÂgvsk ‡fvU cvIqv Kq 

Avbvi ÿwZ? RbMY ‡f‡e‡Q, ‡gqi we‡ivax `‡ji n‡jI e¨w³MZ fv‡e hv K‡i‡Qb 

Zv ‡Zv A‡bK ‡ewk| RvgvqvZ ‡bZviv RbM‡Yi gb‡K eyS‡Z mÿg nq bvB|  

G e¨vcv‡i AwfÁR‡bi AwfgZ n‡”Q, Òkiqx I ivR‰bwZK Dfq ‡ÿ‡Î Avgv‡`i 

AwaKZi cwic°Zv `iKvi|Ó mvZKvwbqv‡K Avgiv Rvgvqv‡Zi MYZvwš¿K ivRbxwZ 

PP©vi bgybv wnmv‡e ‡`L‡Z cvwi e‡U|  msm` wbe©vP‡b `vwqZ¡kx‡jiv ‡hfv‡e G‡KK 

Rb K‡qKUv K‡i ‡fvU w`‡q‡Qb Ges UvKv wewj‡q‡Qb Zv Rvgvqv‡Zi Bmjvgxi Rb¨ 

ivR‰bwZK Kj¼ Qvov Avi Kx? GK GKUv ‡fv‡U M‡o 500 UvKv K‡i LiP n‡q‡Q| 

cÖwZ ‡K‡›`ª 1 jvL UvKvi g‡Zv LiP n‡q‡Q| AwZ Drmvnx ‡KD ej‡Z cv‡ib, Avcwb 

Kxfv‡e Rv‡bb? ‡idv‡iÝ Kx? BZ¨vw`| Avm‡j Avwg wb‡RB ‡idv‡iÝ, a‡i ‡bb| 

Avgiv ‡Zv GKUv ‡QvÆ RM‡Z evm Kwi| ZvB bv? K¡vevi ‡fZ‡i ‡Kejv bvB| jv‡M 

bv| wK, eyS‡jb? Gme K_v Avgvi Kv‡b G‡m‡Q| Avwg wek¦vm K‡iwQ| Avcwb 

Ki‡eb wKbv, Zv Avcbvi e¨vcvi| 

 

gšÍe¨-cÖwZgšÍe¨:     

WvK© Rvw÷m: m›Øxc, mvZKvwbqv, Av‡bvqviv BZ¨vw` Dc‡Rjvi mv‡_ ‡cŠimfvi 

`vwqZ¡ I Kg©cwiwa wK Avm‡j eyS‡Z cvwi bv| Dc‡Rjv ‡Pqvig¨vb I ‡cŠimfv 

‡Pqvig¨v‡bi g‡a¨ wK ÿgZvi `wo UvbvUvwb nq? cÖkœwU nqZ AcÖvmw½K| Avcbvi 

‡cv÷ Z_¨eûj Z‡e ’̄vbxq Qvov evwK‡`i Rb¨ GjvKv web¨vm eySv GKUy KwVb| 

GKwU GjvKvi gvbyl‡K Gfv‡e Bmjvg we‡ivax ejv wK wVK?    

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Bmjvgx `j‡K ‡R‡b ey‡S hviv ‡fvU bv w`‡q Zvu‡`i 

cÖwZØ›Øx‡`i‡K ‡fvU ‡`b - Zvu‡`i‡K wK Bmjvgcš’x ejv hvq? 

Be‡b eZyZv: gb w`‡q cojvg| Avcbvi ‡jLv Avwg eiveiB gb w`‡q cwo| gšÍe¨ 

Kivi ‡¯‹vc ‡cjvg bv, ïay eje, Rvgvqv‡Zi mevi GB ‡jLvUv cov DwPZ| AZx‡Zi 

wkÿvB fwel¨‡Zi cv‡_q| cv‡_q‡K ‡njv Kiv ‡evKvwg| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: G‡Kev‡i wfZ‡ii Lei| ej‡Z cv‡ib, jv ivBev wdBn&| 

GB Ôwbe©vPbx wRnv‡`iÕ we‡kølY cieZ©x c‡e© Ki‡ev, BbkvAvjøvn| 

Be‡b eZyZv: ab¨ev`, Avcbvi e¨wZµgx ‡jLvi Rb¨| Rvgvqv‡Zi ‡bZvivB hw` 

‡fvU KviPywc K‡i, Zvn‡j Bmjv‡gi bvg gy‡L ‡bqvi AwaKvi Zv‡`i Avi _v‡K wK? 
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Avcbvi cieZ©x ‡jLvi A‡cÿvq iBjvg| Avjøvn Avcbvi Kjg‡K Av‡iv ÿyiavi 

Kiæb| ‡mB mv‡_ ‡bZv‡`i ‡n`vqv‡Zi Rb¨ ‡`vqv KiwQ|       

me Rvbv kg‡mi: ‡gv‡UB AevK nBwb| KviY wm‡jU wmwU K‡cv©‡ikb wbe©vP‡b 

RvgvqvZ bwgwb AvwRRyj nK gvwbK‡K wRZv‡Z wbj©¾ ‡fvUPywi Ki‡Z ‡`‡LwQ! 

Bmjvg‡K weRqx Ki‡Z Kx KmiZ! 

ci‡`kx: Avcwb g‡b nq mvZKvwbqvi ‡jvK| Avcwb hLb ‡fv‡Ui G‡Zv wn‡me 

wb‡Kk Rv‡bb, Zvn‡j Avcwb ‡fv‡U cÖwZØw› ¦̀Zv Ki‡jb bv ‡Kb? ‡h‡nZ y Avcwb 

RvgvqvZ Bmjvgxi ivRbxwZ K‡ib Ges ‡jLv‡RvLv K‡ib, mv‡_ Av‡Q cÖvwZôvwbK 

wWMÖx| `j Avcbv‡K bwg‡bkb bv w`‡jI we‡`ªvnx cÖv_©x wn‡m‡e wbR¯̂ ‡fv‡Ui 

K¨vwikgv ‡`Lv‡Z cvi‡Zb| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: AcÖvmw½K I e¨w³MZ AvµgYvZ¥K wKQy bv ejvB fv‡jv| 

‡`Lyb, Kxfv‡e Avcbvi g›` K_vi DË‡i my›`i K_v e‡j ‡gvKvwejv Kijvg...! Av‡M 

RvbZvg, evg-bvw Í̄Kiv Amwnòz| GLb ‡`LwQ, Bmjvgx ‡jv‡KivI Kg hvb bv! 

‡jv‡Kiv ‡`LyK, Avcbvi gšÍe¨ I Avgvi DËi| 

Avey Avdiv: ILv‡b gv‡S gv‡S ‡hZvg wPUvMvs _vKv Ae¯’vq| ILv‡b ‡M‡j AvgviI 

H iKg g‡b nZ| Z‡e IUv evsjv‡`wk RvZxqZvev`x‡`i ‡h NvuwU Zv Avgvi me 

mgq g‡b n‡q‡Q| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avcbv‡K ‡`‡L Lywk jvM‡Q| RvZxqZvev`x‡`i NvuwU n‡Z 

cv‡i e‡U, Bmjv‡giI n‡Z cv‡i| Z‡e ILv‡b Rvgvqv‡Zi eZ©gvb I fwel¨r wb‡q 

Avwg kswKZ|    

gvgy fvwMbv: ÒRvgvqvZ cÖv_©x msMV‡bi eo ‡bZv| wKš‘ AvZ¥‡Kw› ª̀K, Rbwew”Qbœ I 

D”PvKv•ÿx|Ó Kxfv‡e eyS‡jb? Avcbvi Kv‡Q Gi cÖgvY Av‡Q? Rbwew”Qbœ n‡j ‡Zv 

‡fvU GK`g bv cveviB K_v? Avcwb Kxfv‡e wbwðZ n‡jb ‡h Dwb wb‡RB cÖv_©x 

n‡q‡Qb Mv‡qi ‡Rv‡i? Avcbvi ‡`qv Z_¨ wbf©yj, Ôjv ivBev wdwnÕ - Gi gv‡b Kx? 

GUv GK ai‡bi AnsKvi bq wK? 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Dwb A_©vr Rvdi mv‡`K fvB Avgvi AZ¨šÍ kÖ‡×q| Avgv‡K 

Dwb h‡_ó ‡mœn K‡ib| Avcwb hv wKQy D×…Z K‡i‡Qb, Zv Avgvi evbv‡bv K_v bq| 

Ggb Kv‡iv whwb Ggb K_v ej‡Z cv‡ib| Avcwb Avgv‡K hZB cÖ‡fvK K‡ib bv 

‡Kb, Avgvi Z_¨m~Î Avcwb cv‡eb bv| e³e¨ MÖnY‡hvM¨ g‡b Kiv bv Kiv Avcbvi 

e¨vcvi| gZvgZ wb‡q `vwqZ¡ ev ‡Kv‡bv g‡bvbqb ‡`qv Rvgvqv‡Zi mvsMVwbK ixwZ| 

GKUv n‡jv ‡K¬Bg Kiv| Ab¨Uv n‡jv Kb‡m›U ‡bqv ev ‡`qv| RvgvqvZ Kb‡m›U 
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‡bq| RvgvqvZ Zvi Kg©x-mg_©K‡`iB ‡fvU ‡c‡q‡Q| mvaviY RbM‡Yi ‡fvU cvq 

bvB| ‡Kb Zviv mvaviY ‡jvKR‡bi †fvU cvq bvB Zv cieZ©x c‡e© ejvi Avkv ivwL| 

ab¨ev`| 

Gg Gb nvmvb: msm` wbe©vP‡b `vwqZ¡kx‡jiv ‡hfv‡e GK GK R‡b K‡qKUv K‡i 

‡fvU w`‡q‡Qb Ges UvKv wewj‡q‡Qb Zv Rvgvqv‡Zi Bmjvgxi ivR‰bwZK Kj¼|  

Av”Qv, DcwiD³ NUbvi ‡h‡nZy Avcwb wb‡RB mvÿx, Av‡iKUv welq Rvb‡Z Pvw”Q| 

2008 Gi wbe©vP‡bi Av‡M wKQy cwÎKvq Lei G‡mwQj wmivRM‡Ä bvwK KyiAvb 

kix‡d nvZ ‡i‡L kc_ Kiv‡bv nZ ‡fvU wbwðZ Kivi Rb¨? GB NUbv wK Av‡`Š 

mwVK? wmivRMÄevmx ev H AÂ‡ji ‡KD hw` Rv‡bb, Rvbv‡eb wcøR| G¸‡jv ‡h 

‡fv‡Ui ivRbxwZ‡Z eva¨ n‡q Ki‡Z nq, ‡mUv eySvi Rb¨B Rvbv `iKvi|  

G e¨vcv‡i AwfÁ R‡bi AwfgZ n‡”Q, Òkiqx I ivR‰bwZK Dfq ‡ÿ‡Î Avgv‡`i 

AwaKZi cwic°Zv `iKvi|Ó  

AwfÁ R‡bi mv‡_ GKgZ| LyeB fv‡jv wj‡L‡Qb, wmwi‡Ri mv‡_ AvwQ| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: ab¨ev`| ‡cv÷ ‡`qvi B”Qv wQj bv| Bmjvg I MYZš¿ 

wb‡q wKQy gšÍe¨ w`‡qwQ| ‡Kv‡bv GK K‡g‡›U mvZKvwbqvi D`vniY w`‡q wjL‡ev, 

GgbUv wj‡LwQjvg| wbQK Iqv`v iÿv Kivi Rb¨ ‡jLv| `yÕGKw`‡bi g‡a¨ gšÍe¨ 

Ki‡ev, BbkvAvjøvn| Avwg fvB wPUvMvs‡qi ‡jvK| wmivRMÄ m¤ú‡K© Rvbvi ‡Póv 

Ki‡ev| Avwg Gme ev`-cÖwZev‡`, mwZ¨K_v ej‡Z, wKQyUv wei³| Z‡e, ‡Q‡o ‡`qv 

wVK n‡e bv| Avcwb ‡j‡M _v‡Kb| Avwg Avcbv‡`i mv‡_ AvwQ| 

ey‡jb: Avwg PÆMÖv‡gi bB| Z‡e PÆMÖv‡g cov‡kvbvi myev‡` PÆMÖv‡gi ivRbxwZi 

‡LuvRLei wbZvg| Gev‡ii mvZKvwbqvi ‡cŠimfv wbe©vP‡bi Av‡Mi wbe©vP‡bi 2 w`b 

Av‡M Avwg GKRb wkwe‡ii QvÎ‡bZv‡K wRÁvmv K‡iwQjvg, Ò‡K wRZ‡e?Ó| Dwb 

g‡b nq ‡iwW Kiv DËi w`‡jb, ÒAek¨B weGbwci cÖv_©xÓ| A_P A‡b‡KB ejwQj, 

RvgvqvZ wRZ‡e| wbe©vP‡b weGbwc ‡RZvi ci Avwg eyS‡Z cvijvg, Wvj ‡g KyP 

Kvjv n¨vq| Avcbvi K_vq IB wkwei ‡bZvi gZ A‡bK¸jv ‡hŠw³K KviY ‡`L‡Z 

‡cjvg| cÖPwjZ MYZvwš¿K ivRbxwZ‡Z RvgvqvZ hw` Av`k© ‡g‡b bv P‡j, fwel¨‡Z 

Rvgvqv‡Zi Rb¨ KwVb mgq Avm‡Q, ïay mvZKvwbqvq bv, cy‡iv evsjv‡`‡k| 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/22776 

21 Rvbyqvwi, 2011 
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7. ‡cv÷ 

Bmjvgx Av‡›`vjb I msMVb wnmv‡e  

Rvgvqv‡Z Bmjvgx evsjv‡`k: KwZcq ch©‡eÿY 

 

1. ‡Kvb G÷vewjk‡g›U wb‡R‡K G‡ZvUv cwieZ©b Ki‡Z Pvq bv ‡hUv e¨vcKZvi 

w`K ‡_‡K AZ¨šÍ Mfxi| hv‡K Avgiv wecøe e‡j _vwK| 

2. Bmjvgx Av‡›`vjb wnmv‡e Rvgvqv‡Z Bmjvgx‡Z e¨vcK ms¯‹vi `iKvi| G 

ms¯‹vi¸‡jv Rvgvqv‡Zi Kg©m~wP I Kg©avivi g‡a¨ bvB, Ggb bq| RvgvqvZ‡K 

Rvgvqv‡Zi jvwjZ I cÖPvwiZ Bmjvgx Av‡›`vj‡bi ‡gŠwjK ‰ewk‡ó¨ Kvh©Kifv‡e 

cybtcÖwZôv Kiv Riæix n‡q c‡o‡Q| 

3. AeKvVv‡gvMZ Dbœq‡bi gva¨‡g Av`k© cÖwZôvi ¯̂we‡ivax bxwZ, e„nËi ‡RvU 

MV‡bi Rb¨ Bmjvgx Av`k©cš’x‡`i ‡P‡qI kw³gvb ‡mKy¨jvi kw³‡K ‡ewk ¸iæZ¡ 

w`‡q ‡mwUi ivR‰bwZK QvZvi wb‡P wb‡R‡K Aw¯ÍZ¡nxb Kivi cÖwµqvq ‡d‡j AÜ c_ 

Pjv, AvšÍR©vwZK bxwZ‡Z gvwK©bcš’vq mgwc©Z n‡q _vKv, ccyjvi Bmjv‡gi 

wec`RbK ZvejxMcš’v‡K A‡NvwlZ bxwZ wnmv‡e ‡g‡b Pjv, cÖPwjZ Bmjvgcš’x‡`i 

AwZiÿYkxj bvixwe‡ivax Kvh©µg‡K mvsMVwbK bvixbxwZ wnmv‡e MÖnY Kiv, mgvR 

ms¯‹vig~jK I nZ-`wi` ª‡`i Rb¨ D‡jøL Kivi g‡Zv Kvh©µg `…k¨gvb bv _vKv - 

Gme Kvi‡Y GB msMVb GLb Avi mgvR wecø‡ei Av‡›`vjb wnmv‡e we‡ewPZ n‡Z 

cv‡i bv| eo‡Rvi GKUv MYZvwš¿K Bmjvgcš’x msMVb gvÎ| 

4. weivU‡Z¡i AnsKvi, Rvgvqv‡Z Bmjvgxi `vwqZ¡kx‡jiv hv me mgq K‡i _v‡Kb, 

ïaygvÎ mvBb‡evW©avix ‡evKv‡`iB ‡kvfv cvq| Bmjvgx mgvR wecø‡e A½xKvive× 

GKUv msMV‡b GKRb e¨w³-gywg‡bi ‰ewkó¨ _vK‡Z n‡e| ¯úófv‡e `…k¨gvbfv‡e 

_vK‡Z n‡e| evRv‡i, Kzwo‡q cvIqv QvM‡ji gvwj‡Ki mÜv‡b ‡`qv gZjwe Gjv‡bi 

g‡Zv DuPy-wbPy ¯̂‡i ejvi g‡Zv n‡j, Kv‡Ri KvR wKQz n‡e bv! 

5. Avgvi aviYvq Ges AwfÁZvq, RvgvqvZ wU‡K _vK‡e| fv‡jvfv‡e wU‡K _vK‡e| 

GKUv mn‡hvMx ag©xq, mvgvwRK I ivR‰bwZK kw³ wnmv‡e; ‡hgb wU‡K _vK‡e I 

DË‡ivËi mg„w× jvf Ki‡e ZvejxM RvgvqvZ, gv`ªvmvmn Acivci Bmjvgx 

cÖwZôvbmg~n| cxiev`x‡`i gywi‡`i msL¨v e„w×i g‡Zv Rvgvqv‡Zi wiµyUI evo‡e| 

cyKy‡i gvQ G‡Zv ‡ewk ‡h dvUv Rvj gvi‡jI A‡bK gvQ D‡V! A_©vr evsjv‡`‡k 

gvbyl G‡Zv ‡ewk I weåvšÍ ‡h, me QvZvi wb‡PB †jvK-RU I weM kU‡`i ‡`Lv hvq| 
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6. Avgvi aviYvq RvgvqvZ mgv‡Ri ‡gBb w÷ªg n‡Z Aj‡iwW wcwQ‡q c‡o‡Q| wfÿv 

Kivi Kv‡R LvUv‡bvi Rb¨ Kviv ‡hb my ’̄ ev”Pv‡`i c½y K‡i ‡`q! ‡Zgwb G ‡`‡k 

wecø‡ei m¤¢vebvi ‡h exR, Bmjvgx QvÎwkwei, Zvi wc‡V Rvgvqv‡Zi wmj jvwM‡q 

w`‡q Rvgvqv‡Z Bmjvgx ¯̂xq Kv‡qgx ¯̂v_© nvwmj K‡i hv‡”Q| K_vUv K‡Vvi wKš‘ 

mwZ¨| wecixZ ‡mÖv‡Z mZ¨ K_v ejvi ‡jvK wnmv‡e Avgvi Rb¥| hviv wP‡bb, Zvuiv 

Rv‡bb| mZ¨‡K cvevi Rb¨B G Av‡›`vj‡b G‡mwQ|  

7. QvÎwkwe‡ii mv‡_ Rvgvqv‡Zi Kbwd¬± ch©v‡jvPbv Ki‡jB RvgvqvZ‡K eySv m¤¢e| 

QvÎwkwe‡ii mv‡_ Rvgvqv‡Zi evi evi ‡hme gZwe‡iva n‡q‡Q Zvi ‡KvbUvB 

QvÎwkwe‡ii Av`k©MZ ÎæwUi Kvi‡Y wQj bv| mn‡hvMx msMVb msµvšÍ Rvgvqv‡Zi 

w_wmmUvB fyj| eo Mv‡Qi wb‡P ‡Svc-R½j ch©šÍ nq bv| Avgvi aviYvq Bmjvgx 

msMV‡bi ‡m±i ev Kjvg¸‡jv _vK‡e m¤ú~Y© Avjv`v Avjv`v| AvÛviMÖvDÛ Kjv‡g 

‡m¸‡jv ci¯úi hy³ _vK‡e, eo‡Rvi| G wel‡q Avgvi Avjv`v ‡cv÷ Av‡Q| 

8. Rvgvqv‡Zi ms¯‹vi Avgvi we‡ePbvq GRb¨B m¤¢e bq ‡h, cwieZ©b hv `iKvi, 

Av`‡k©i wbwi‡L Zv m¤¢eci nIqvi K_v _vK‡jI Rvgvqv‡Zi mvsMVwbK eZ©gvb 

G÷vewjk‡g‡›Ui ‡cÖwÿ‡Z GwU Am¤¢ecÖvq| G·Uªv-AwW©bvwi Cgvb`vi bv n‡j 

wb‡R‡K ‡Zv Avi ‡KD wiwdDU K‡i bv, n‡`i Rb¨ wb‡R‡K ‡ck K‡i bv...! GLb 

mevi `„wó UvKv evbv‡bv, cwRkb evMv‡bv, B‡jKkvb Kiv (GwU bvwK wRnv`!), ÕAvwg 

e‡jwQÕ wKsev ÔAvgivI fvewQÕ UvB‡ci K_v e‡j Mv evuPv‡bv Ges ‡cQ‡b mgv‡jvPbv 

Kivq wb‡qvwRZ|  

`vwqZ¡kxj‡`i GKUvB wRwMi, iæKb nb bv ‡Kb? gvbyl wnmv‡e ‡Kgb, ‡ckvMZ 

`vwqZ¡ wVK g‡Zv cvjb K‡ib wKbv Gme K_v K¡`vwPr ejv nq| wRÁvmvi g~j welq 

n‡jv wi‡cvU© iv‡Lb wKbv BZ¨vw`| Av”Qv, GZ¸‡jv iæKb Kx K‡ib? me wKQy‡Z 

wm‡÷‡gi ‡`vnvB| wm‡÷g M‡o DVvi c‡i hv KiYxq Zv w`‡q wm‡÷g Kv‡qg nq 

bv| ‡hLv‡b wm‡÷g Av‡Q ‡mLv‡b h_vh_ ̄ ’v‡b civgk© ‡cŠuQv‡bvB h‡_ó nq| wm‡÷g 

Kv‡qg Ki‡Z wM‡q cÖPwjZ wm‡÷g‡K Avb-wm‡÷‡gwUK¨vwj fv½‡Z nq! wRnv` Avi 

wdrbvi cv_©K¨ ‡evSvi ‡ÿ‡Î Avgv‡`i ‡gŠwjK M¨vc Av‡Q|    

9. wU‡K _vKvi GK A`g¨ ‡bkv, bv‡gi GK A_©nxb Av‡eM, e¨w³ we‡k‡li 

Acwinvh©Zvi GK AjxK aviYv, RvgvqvZ‡K ‡c‡q e‡m‡Q| d‡j civgk© MÖnY Kivi 

g‡Zv ¯̂vfvweK Ae ’̄v GwU nvwi‡q ‡d‡j‡Q| civg‡k©i ‡ÿ‡Î ‡`L‡Z nq, civgk©Uv 

KZUv IRb`vi| Avi Dbviv ‡`‡Lb, civgk©Uv ‡K w`‡q‡Q| ZeyI hw` Dchy³‡`i 

K_v ‡kvbv n‡Zv...! ïwb †h, AgyK-ZgyK ‡K› ª̀xq `vwqZ¡kxjiv e‡jb, ‡eªBb ÷g© 

`iKvi, wiw_sK Kiv `iKvi, bvixbxwZ fyj n‡”Q, wkwei‡K Avjv`v ivLvB fv‡jv, 
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BZ¨vw`| KB, Zvuiv ‡Kb Ab¨‡`i ‡evSv‡Z cvi‡Qb bv? Dbviv nq‡Zv msL¨vMwiôZvi 

hvuZvK‡j wcó n‡”Qb! ZvB hw` nq, Zvn‡j GwUI †Zv cÖkœ wnmv‡e AbwZµg¨ n‡q 

D‡V, Bmjvgx msMVb wK ‡gRwiwU Awcwbqb w`‡q Pjv DwPZ, bv hyw³i mvgÄm¨Zvq 

Pjv DwPZ? Avjøvn Zvqvjv e‡j‡Qb, Ò‡n bex Avcwb hw` AwaKvsk ‡jv‡Ki K_vq 

P‡jb, Zvn‡j Avcwb weåvšÍ n‡eb|Ó Avi RvgvqvZ bvwK MYZš¿ w`‡q Bmjvgx mgvR 

Kv‡qg Ki‡e! 

10. cxivbx wQjwQjvq ‡hgb Avcwb meB Ki‡Z cvi‡eb, ¯̂qs cxi I Zvui wQjwQjvi 

mgv‡jvPbv Kiv Qvov| ‡Zgwb Rvgvqv‡Z Avcwb meB Ki‡Z cvi‡eb `vwqZ¡kxj‡`i 

I ‡K›`ªxq cwjwmi mgv‡jvPbv Kiv Qvov| Avgv‡`i GK `vwqZ¡kxj Pwe `wÿY 

K¨v¤úvm gmwR‡`i mvg‡bi Ô÷¨vwÛs KwgwUiÕ Avjv‡c Aci GKRb‡K GB e‡j 

agKv‡jb, ÒAvcwb iæKb n‡q ‡dviv‡gi evB‡i msMV‡bi Kvh©µg I cwjwmi mv‡_ 

wØgZ ‡cvlY K‡i K_v ej‡Z cv‡ib bv!Ó  

RvgvqvZ w_¼-U¨v¼ wm‡÷‡g Kvh©Z wek¦vm K‡i bv| hw`I Zv‡`i BDwbfvwm©wU ‡W¯‹, 

wek¦we`¨vjq cwil`, Av`k© wkÿK cwil` bvgxq wKQy Ôeyw×Rxex-`vwqZ¡kxj cybe©vmb 

‡K›`ªÕ Av‡Q| RvgvqvZ BDwbfvwm ©wUi wUPvi‡`i‡K `yÕcqmviI cvËv ‡`q bv| hZB 

Zvuiv ‡WwW‡K‡UW ‡nvb, hZB Zvuiv we‡klÁ ‡nvb| msMVb Ki‡j Avcbv‡K 

‡dvumdvum K‡i PycPvc e‡m _vK‡Z n‡e| KviY n‡jv, RvgvqvZ wb‡R‡K evsjv‡`‡k 

A‡NvwlZfv‡e ÔAvj RvgvqvZÕ ÷¨vUv‡mi g‡b K‡i|  

RvgvqvZ mKj w`K ‡_‡K A‡bK ‡eUvi, ‡bv WvDU| evU BU BR bU `¨v Abwj 

Ackb| kiqx w`K †_‡K ÔAvj RvgvqvZÕ ej‡Z hv eySvq, GwU Zv bq| ‡h Kv‡iv 

‡P‡q fv‡jv nIqv Avi GKgvÎ nIqv GK bq| GLv‡b Avgvi Kb‡mÞ MÖæ‡ci 

AvBwWqv hv‡`i Kv‡Q cwi®‹vi bq, Zvuiv wKQyUv fyj eyS‡eb| Avgv‡K ‡dvb Ki‡Z 

cv‡ib| ‡h ‡KD| e¨ Í̄Zvi dvu‡K Aek¨B ‡imcÝ Ki‡ev| Avmyb bv, XvKv wPUvMvs‡q 

hviv Av‡Qb, Avgiv GKwÎZ nB? mvgbvmvgwb hv-B ejyb bv ‡Kb, wKQy g‡b Ki‡ev 

bv| Gme wel‡q Av‡jvPbv Kivi Rb¨ Avgv‡K BbfvBU Ki‡j BbkvAvjøvn hv‡ev| 

we. ª̀.- ÕRvgvqvZ ¯̂xq MVbZvwš¿K Z_v wbqgZvwš¿K cš’vq wb‡R‡K ms¯‹vi Ki‡e bv 

ev Ki‡Z cvi‡e bvÕ ‡Kb Avwg GgbUv g‡b KiwQ, cwiwPZ GKRb Zv Rvb‡Z PvB‡j 

Dbv‡K ûeû D³ e³e¨ m¤ŵjZ GKUv ‡gBj GBgvÎ Kijvg| fvejvg, eø‡M ‡`B| 

gšÍ‡e¨i DËi ‡`e bv fvewQ| A‡bK mgq e¨q nq| iæKb n‡Z n‡j ‡Zv Gme 

mgq‡K ÔmvsMVwbK mgqÕ wnmv‡e ‡`Lv‡bv hv‡e bv, ZvB bv!? Aek¨ Avgvi Ggwb‡ZB 

wbqwgZ wKQy mvsMVwbK mgq e¨q n‡q hvq, mn‡hvMx `vwqZ¡kxj I Rbkw³i Pv‡ci 

Kvi‡Y!   
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gšÍe¨-cÖwZgšÍe¨: 

weiæ×ev`x: msMVb Qvov Avi P‡j bv, ZvB ejwQ ‡Kv‡bv msMVb Kiv DwPZ| GUv 

‡Zv wbwðZ, RvgvqvZ Avi KLbB wb‡R‡`i ms‡kvab Ki‡e bv| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: GKUv Rbc‡` Bmjvgx kvmb-KZ©…Z¡ GKUvB _vK‡e| wKš‘ 

Bmjvgx kvmb cÖwZôvi aviv, Ab¨K_vq Bmjvgx mvgvwRK Av‡›`vjb GKUvB _vK‡Z 

n‡e ev ‡KD GKRb ïaygvÎ GKUv aviv‡ZB GKvZ¥ n‡eb, GKB mv‡_ GKvwaK 

Bmjvg cÖwZôvKvgx `j ev avivq _vK‡Z cvi‡e bv - GmeB fyj aviYv| mgv‡jvPbv 

Kiv gv‡b BbGw±f nIqv bq| mgv‡jvPK‡`i Av‡iv ‡ewk Gw±f n‡Z n‡e| mKj 

fv‡jv Kv‡R m‡e©v”P AskMÖnY wbwðZ Ki‡Z n‡e| hw`I e‡jwQjvg gšÍe¨ bq, ZeyI 

DËi w`jvg| ab¨ev`| 

ZvivPvu`: ‡gvRv‡¤§j fvB, IB ‡jvK¸‡jv ‡Kb ax‡i ax‡i wePy¨Z n‡q hv‡”Q, A_©vr 

Zv‡`i mode of deviation-Uv Kx, G msKU DËi‡Yi Dcvq Kx, G c‡q›U¸‡jv 

fv‡jvfv‡e ‡bvU Kiæb Ges wcÖ›U Kiæb| eo ‡bZv, ‡QvU ‡bZv, mevB‡K a‡i G‡b 

fv‡jvfv‡e eySv‡Z _vKyb| G‡`i KvD‡K Qvo‡eb bv, hZÿY bv cy‡ivcywi ms‡kvab 

nq| Zviv fv‡jvfv‡e eySzK ‡h Zv uiv fy‡ji E‡aŸ© bq|    

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: hviv eyS‡Z Pvb bv, Zvu‡`i eySvevi Rb¨ Avwg Kx Ki‡Z 

cvwi? Gme K_v Avwg wewfbœ ‡dviv‡gI e‡jwQ| GLbI ewj| wKš‘ K_vi ‡cQ‡b ‡Zv 

Avi Rxeb KvUv‡Z cvwi bv| Avwg Gw±wfR‡gi ‡jvK| ‡bZ…Z¡ bv ‡c‡q nZvk n‡q 

K_v ejvi cÖm½wU Avgvi Rb¨ kÎæI GjvD Ki‡e bv| GUyKy AvZ¥wek¦vm Avgvi 

Av‡Q| Avwg K‡g©i kw³‡Z wek¦vmx| wKš‘ AÜ c_ Pjvq Avgvi †NviZi AvcwË| 

e³e¨‡K cwi®‹vi Kivi Rb¨ Avi GKUv ‡cv÷ w`w”Q| ab¨ev`|    

Gg Gb nvmvb: Avwg Av‡iKUy ms‡hvM Kie wK Kie bv fvewQ| Avcwb ‡h mg¯Í 

c‡q›U Zy‡j a‡i‡Qb, ‡m¸‡jv GZUvB f¨vwjW ‡h, hviv RvgvqvZ m¤ú‡K© wKQy ÷vwW 

K‡i ev ‡fZ‡ii Lei iv‡L Zviv G‡K A¯̂xKvi Ki‡jI BM‡bvi Ki‡Z cvi‡e bv| 

wKQyw`b Av‡M jÛ‡b GKwU ‡mwgbv‡ii Rb¨ GKUv ‡cÖ‡R‡›Ukvb ‡iwW Kivi Rb¨ 

Avgv‡K ejv n‡qwQj| Avwg Ô÷«̈ v‡UwRK GbvjvBwmm Ae evsjv‡`k Rvgvqv‡Z 

BmjvgxÕ wk‡ivbv‡g GKwU ‡cÖ‡R‡›Ukvb ‰Zwi K‡iwQjvg| Avcbvi ejv A‡bK K_vB 

Av‡iv GKUy mdU fvlvq Zy‡j a‡iwQjvg| hvB nDK, ‡mB ‡cÖ‡R‡›Ukvb RvqMvgZ 

‡cŠuQv‡jI ‡cÖvMÖv‡g ‡cÖ‡R›U Kiv nqwb! AvcvZZ, ‡bv ‡gvi wW‡UBjm| ‡`wL ‡cÖv-

÷¨vewjkev`x fvB‡qiv Kx hyw³ wb‡q Av‡mb| 
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‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Dbviv KvD‡K gvBbvm w`‡qB Lvjvm! hyw³ bvB| Aek¨ 

m‡Z¨i c‡ÿ ‡jvK memg‡q KgB _v‡K| AwaKvsk ‡jvK ‡Zv mZ¨cš’x nIqvi K_v 

bv|   

Avwid: Avcbvi GB ‡jLv Av‡iv GKevi wPšÍvi mvM‡i Wywe‡q w`j| Avwg AvR ch©šÍ 

‡Kv‡bv ̀ vwqZ¡kxj n‡Z 5g ̀ dvi ev¯Íevqb m¤ú‡K© GKK e¨vL¨v cvBwb| mevB wb‡Ri 

g‡Zv K‡i e¨vL¨v K‡i| Avi 4_© `dv wb‡q msMV‡bi wbw®ŒqZvi mvÿx ‡Zv Avcwb 

wb‡RB| Avm‡j cy‡iv msMVb AvR wPšÍvi eÜ¨v‡Z¡i wkKvi| Avcbv‡`i Dci ZvB 

A‡bK Avkv Avgv‡`i| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: cvwK Í̄vb Avg‡j ÔwkLv ‡MvôxÕ MVb K‡iwQ‡jv 

Bmjvgcš’xivB| A_P ‡mwU‡K Zvuiv GwM‡q wb‡Z cv‡ib bvB| evgcš’v ‡hwU‡K c‡i 

Kâv K‡i| ‡h ‡Nvic¨vuP n‡Z GLbI Avgiv ‡ei n‡Z cvwiwb| D”Pwkÿv I 

eyw×e„wË‡Z evgavivi AvwacZ¨B Pj‡Q| ZvB bv? 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/24139 
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8. ‡cv÷    

AZtci Kx KiYxq? (ce©-1) 

 

hviv Pvb Bmjvg cÖwZwôZ ‡nvK, Rvgvqv‡Z Bmjvgxi mv‡_ ev Gi ‡Kv‡bv A½-

msMV‡bi mv‡_ m¤ú„³ Av‡Qb, A_P eø‡Mi wKQy ‡cv‡÷ ‡`Lv hv‡”Q Rvgvqv‡Z 

Bmjvgxi A‡bK mgm¨v Av‡Q ejv n‡”Q| Rvgvqv‡Zi wbqgZvwš¿K ms‡kva‡bi AvkvI 

my`~i civnZ - ‡KD Ggb g‡b Ki‡j Zvu‡`i Rb¨ AZtci Kx KiYxq? mÜ¨vq 

RvgvqvZ msµvšÍ GKUv ‡cv÷ ‡`qvi c‡i GKRb AcwiwPZ fvB ‡dvb K‡i wRÁvmv 

Ki‡jb, ÒAvcbvi ‡jLv¸‡jv ‡Zv RvgvqvZwe‡ivax| ‡KD Avcbvi e³‡e¨i mv‡_ 

GKgZ n‡j, Avcbvi g‡Z Zvui Kx Kiv DwPZ?Ó  

Avwg ejjvg, wZwb Avgvi g‡Zv Ki‡eb| Avwg Rvgvqv‡Zi Gw±f Kg©x| wbw®ŒqZv 

Avgvi Rxe‡b Abycw ’̄Z| Avi Avgvi ‡jLvq Rvgvqv‡Zi msMV‡bi mgv‡jvPbv _vKvq 

GUv g‡b Kiv wVK n‡e bv ‡h, Avwg RvgvqvZwe‡ivax| GwU Rvgvqv‡ZiB GKUv K…wZZ¡ 

‡h, Rvgvqv‡Zi Gw±f ‡jvKRbI Rvgvqv‡Zi I‡cb we‡ivwaZv K‡i| GLv‡b 

Avcbv‡K Rvgvqv‡Zi jvwjZ I ‡NvwlZ Av`k©, ‡hwU n‡jv Bmjvg, Ges Rvgvqv‡Zi 

mvsMVwbK cwjwm I Kvh©µ‡gi cv_©K¨‡K eyS‡Z n‡e| ỳ‡Uv Avjv`v| hw`I GKwU 

Av‡iKwUi AbymiY K‡i| ZË¡ n‡jv, ‡h ‡Kv‡bv msMVb hv Bmjvg Kv‡qg Ki‡Z Pvq, 

‡mwU‡K ‡Lqvj ivL‡Z n‡e hv‡Z Av`k© I msMVb mgv_©K n‡q bv `vuovq| msMVb‡K 

Av`‡k©i mv‡_ mvgÄm¨kxj K‡i M‡o Zyj‡Z n‡e, hZUv m¤¢e| 

RvgvqvZ ‡Zv Bmjv‡gi c_ n‡Z m‡i hvqwb, Bmjvg Kv‡q‡gi c_ n‡ZI m‡i hvqwb, 

Rvgvqv‡Zi AvK¡x`vq A-Bmjvgx wKQy Xy‡K c‡owb| RvgvqvZB me‡P‡q AwaK 

eyw×e…wËK Bmjvgcš’x `j| GmeB wVK| wKš‘ Gme mZ¨ ‡_‡K RvgvqvZ hv AwZwi³ 

`vwe Ki‡Q, Zv fyj| A_©vr MYZvwš¿K cš’vq wecøe, AšÍZ evsjv‡`‡k kiqx `„wó‡Z 

ÔAvj RvgvqvZÕ RvZxq g‡bvfve ‡cvlY BZ¨vw`| hviv Rvgvqv‡Zi msMV‡b m¤ú„³ 

bb, Zvu‡`i‡K Av`‡Z `ye©j Cgvb`vi ev wePy¨Z g‡b Kiv BZ¨vw`| Rvgvqv‡Zi cÖwZ 

we‡ØlcÖeYZv Kv‡iv Bmjvgx Av‡›`vj‡bi KwgU‡g‡›Ui ev ey‡Si NvUwZ‡K my¯úófv‡e 

cÖgvY K‡i| wKš‘ ZvB e‡j Rvgvqv‡Zi ‡bZ…e…›` hw` g‡b K‡ib, Ab¨‡`i KvR¸‡jv 

wKQy bq, weM wR‡iv, mwZ¨Kv‡ii Bmjvgx bq; Zvn‡j Avwg AKc‡U ej‡ev, 

Rvgvqv‡Zi G ai‡bi wPšÍv AMÖnY‡hvM¨| 

Rvgvqv‡Zi Av`k© wb‡q AvcwË bvB, AšÍZ Avgvi bvB; wKš‘ ‡bZv‡`i ev Í̄e Kg©aviv 

¯úóZB ÎæwUc~Y©| ÔBmjvgx Av‡›`vjb: mvd‡j¨i kZ©vejxÕ, ÔBmjvgx wecø‡ei c_Õ - 
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Gme eB‡q gvIjvbv gvI ~̀`x Gme wel‡q we Í̄vwiZ Av‡jvPbv K‡i‡Qb| nZvkvev`x‡`i 

ejwQ, Avwg nZvk bB| Cgvb`vi n‡”Qb ‡LRyi Mv‡Qi Wv‡ji g‡Zv, nv`x‡m Av‡Q, hv 

memgq m‡ZR I meyR _v‡K hZÿY Zv Mv‡Qi mv‡_ _v‡K| Zvn‡j hZw`b Avgiv 

‡eu‡P AvwQ, ZZw`b ch©šÍ Avgv‡`i cÖvYvšÍ ‡Póv Pvwj‡q ‡h‡Z n‡e| ‡Póv Pvwj‡q 

hvIqvi e¨vcv‡i Kv‡iv AvcwË bvB| mgm¨v n‡jv ‡Póvi c_ wb‡q, Pjvi evnb wb‡q, 

‡KŠkj wb‡q| Avcbviv fveyb| Avgv‡K g›` ejyb, AvcwË bvB| wKš‘ fve‡Z _vKyb 

Mfxifv‡e| Zvi gv‡b GB bq, Av‡M fvebv wPšÍv me ‡kl ‡nvK, c_ wVK ‡nvK, 

Zvic‡i Pjv ïiæ Ki‡eb| ‡`Lyb, ‡f‡e‡Qb e‡jB gynv¤§` (mv) bex n‡Z ‡c‡i‡Qb, 

Beªvnxg‡K (Av) Zvui fvebv cÖ_‡g gykwiK evbv‡jI ciw`bB wZwb wki‡Ki ‡gNgy³ 

n‡q ‡ZŠwn‡`i Av‡jv MÖnY K‡i bex n‡Z ‡c‡i‡Qb| A¨vwi÷Uj e‡j‡Qb, We have 

to learn to do and we learn by doing. myZivs Pj‡Z _vKyb| KvR Ki‡Z _vKyb| 

hZ fv‡jv KvR Av‡Q, me¸‡jv‡Z Kw›U«weDU Kivi cÖwZ‡hvwMZvq ‡j‡M hvb|  

Kg©ev`x Ab¨‡`i mv‡_ Avgvi cv_©K¨ n‡jv Avwg K‡g©i cvkvcvwk wPš Íb‡KI c~Y© 

mwµq ivL‡Z PvB| Avgvi Awdm K‡ÿi `iRvq eo eo ni‡d GKUv K_v ‡jLv 

Av‡Q: ÒAvmyb, Avcb Av‡jvq c_ Pwj|Ó Avwg hLb `vwqZ¡kx‡ji wb‡`©‡k KvR Kwi 

ZLb Avwg ïay AvbyMZ¨ Kwi bv, eis Ô`vwqZ¡kx‡ji K_v gvbv DwPZÕ G K_v fvevi 

Kvi‡YB AvbyMZ¨ Kwi| GgbwK Rxe‡bi SyuwK wb‡q n‡jI| ‡`Lyb, Avgv‡`i GK 

giûg `vwqZ¡kxj e‡j‡Qb, ÒAvgiv Ggb GK msMV‡bi Kg©x hviv EaŸ©Zb 

`vwqZ¡kxj‡`i ûKyg gv‡b; Avevi Zvu‡`i ûK ygI Ab¨iv (AvbyMZ¨kxjMY) gv‡bb|Ó 

ivm~j (mv) e‡j‡Qb, Òmveavb, ‡Zvgiv cÖ‡Z¨‡KB `vwqZ¡kxj Ges cÖ‡Z¨K‡KB Zvi 

`vwqZ¡ m¤ú‡K© wRÁvmvev` Kiv n‡e|Ó  

Avwg bZyb aviv M‡o DVvi K_v e‡jwQ I ejwQ| bZyb msMVb Kivi K_v KL‡bv 

ewjwb| wWK¬v‡ikvb w`‡jB msMVb nq bv, hw`I msMVb Ki‡Z n‡j ‡NvlYv jv‡M| 

GKUv c~Y©Zvi dmj n‡jv ‡NvlYv| ‡m c~Y©ZvI Avevi GKw`‡b nq bv| GwUi GKUv 

ch©vq jv‡M| Z‡e me ch©v‡qiI GKUv UvBgjvBb _v‡K, _vK‡Z nq| hv‡K Avgiv 

cwiKíbv e‡j _vwK| ‡h we‡qB K‡iwb ‡m ‡Zv mšÍv‡bi c¨v‡i›U n‡Z cvi‡e bv| 

‡hfv‡e mšÍvb Rb¥MÖnY K‡i, ‡hfv‡e kl¨exR dmj djvq, ‡hfv‡e e„‡ÿ dj Av‡m 

‡mfv‡e wecøe nq, wecøex msMVb nq| h_vh_ c×wZ‡Z KvR bv K‡i ïay PvB‡jB 

‡Kv‡bvwKQy nq bv| GRb¨ mgvR Aa¨qb‡K mgvRweÁvbI ejv nq| Avgvi `„wó‡Z, 

Rvgvqv‡Zi eZ©gvb Kg©avivq evsjv‡`‡k Bmjvgx mgvR Kv‡qg nIqvUv `yiƒn| KviY 

MYZš¿wbf©iZv| gvwK©b K~UbxwZKiv RvgvqvZ‡K hLb mvwU©wd‡KU ‡`q ZLb 
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Rvgvqv‡Zi ZË¡vbymv‡iB Rvgvqv‡Zi fvevi AeKvk _v‡K ‰ewK! Avgvi mKj K_vi 

g~j K_v n‡jv, RvgvqvZ gv°x hyM‡K GMR÷ bv K‡i gv`vbx hy‡Mi ¯̂‡cœ we‡fvi! 

m¤¢eZ Aa¨vcK ‡Mvjvg Avh‡gi fyj wPšÍvi djkÖywZ Gme| Avwg K‡qKevi Dbvi 

KvQ n‡Z mvgbvmvgwb ï‡bwQ| wZwb ej‡Qb, Ò‡`‡ki gvbyl Bmjvg Pvq, mgm¨v n‡jv 

‡bZ…‡Z¡i|Ó gvbyl Bmjvg ‡ev‡SB bv, PvIqv ‡Zv ̀ ~‡ii K_v| gvbyl Pvq ag©xq Bmjvg, 

‡hwU n‡jv ccyjvi GÛ wmwiqvm wgm‡UK| RvgvqvZ hw` Gme B‡jKk‡bi wcQ‡b 

‡KvwU ‡KvwU UvKv bv ‡X‡j gvbyl‡K Bmjvg eySv‡bvi Rb¨ KvR Ki‡Zv, RvgvqvZI 

jvfevb n‡Zv, ‡`kI evuP‡Zv! ‡Mvjvg Avhg mv‡n‡ei dg©~jv ‡gvZv‡eK Zvejx‡Mi 

‡jvKRb e¨vcK nv‡i Rvgvqv‡Z R‡qb Kivi K_v| ev Í̄‡e Zv n‡”Q bv Ges nIqviI 

bq| 300 Avm‡b wbe©vPb Kivi K_v bvBev ejjvg| 

msMVbevw`Zvi hZ iK‡gi wec`, me RvgvqvZ‡K ‡c‡q e‡m‡Q| Avgvi aviYvq, 

¯̂vfvweK cÖwµqvq (Bn‡Zmve BZ¨vw`i gva¨‡g) Rvgvqv‡Zi Kvw•ÿZ ms‡kvab n‡e 

bv| Avi Avjøvn hw` ‡Kv‡bv e¨e ’̄v K‡ib, ‡mwU wfbœ K_v! Avcbviv ej‡Z cv‡ib, 

Avcwb ‡Kgb Kg©x n‡jb, msMV‡bi mgv‡jvPbv eø‡M K‡ib? Avwg ‡Zv Avi mvg‡nvqvi 

ev Ab¨ eø‡M wjLwQ bv| QÙbv‡gI wjLwQ bv| Avgvi ‡Uwj‡dvb bv¤v̂i BZ¨vw` wj‡L 

w`w”Q| Avwg Pvw”Q, welqUv wb‡q Avcbviv fveyb| Avcwb nq‡Zv wb‡R‡K AvbyMZ¨kxj 

g‡b K‡i wbivc` fve‡Qb| GwU Avcbvi ¯̂wbwg©Z mvšÍbv gvÎ|  

hw`I eøwMs A‡bK cyi‡bv cÖhyw³; wKš‘ Bmjvgx Av‡›`vj‡bi cðvrc`kxj ‡jvK‡`i 

g‡a¨ Avcwb e¨wZµg I DbœZ‡`i AšÍfz©³| Avgv‡`i ‡jvKRb B-‡gBj cvVv‡bv 

wkL‡Q, Avi Avcwb ixwZg‡Zv GKRb eøMvi! ZvB, Avcbvi ‡hvM¨Zv w`‡q Avcwb 

msMVb‡K KZUyKy ‡ndvRZ Ki‡Qb Zv fveyb| Avcwb hw` we‡`‡k _v‡Kb Zvn‡j 

fveyb ‡Zv Avcbvi cQ‡›`i ÔUvwK©k GWvÞ¨vkvbÕ evsjv‡`‡ki Rvgvqv‡Z Avm‡Q bv 

‡Kb? wi‡cvU© ivLv, evqZyj gvj ‡`qv, ‡cÖvMÖv‡g hvIqv - Gme ‰bwgwËK Kv‡Ri evB‡i 

Avcbvi KiYxq wKQy Av‡Q wK?   

gvbyl AvcwË K‡i Zvui e¨vcv‡i, hvi mv‡_ ‡m wb‡R‡K mswkøó fv‡e, hvi g½j Kvgbv 

K‡i| msMV‡bi ‡`vlÎæwU ‡P‡c hvIqvUv Kg©x ev ̀ vwqZ ¡kxj wnmv‡e Avcbvi ̄ ^vfvweK 

`vwqZ¡vbyf~wZi ‡Ljvc bq wK? Avcwb ejyb, Avgvi weiæ‡×I ejyb, ZeyI ej‡Z 

_vKyb| _vg‡eb bv| gyL ey‡R c‡o _vKv Avi Pjvi c‡_ _vKv, GK K_v bv| Avcwb 

hZUv wkwÿZ, GB Av‡›`vj‡bi A‡b‡KB ZZUv bb| ‡KviAv‡b ejv n‡q‡Q, GK`j 

_vK‡Z n‡e hviv Ávb-M‡elYv Ki‡e Avi wRnv` n‡Z cÖZ¨veZ©bKvix‡`i mZK© Ki‡e 

Z_v wb‡`©kbv w`‡e| G `vwqZ¡ hv‡`i Dci Awc©Z Avcwb Zvu‡`i GKRb| ‡nvK 

Avcbvi gvb iæKb, Kg©x A_ev mg_©K| Avmyb, AÜ AvbyMZ¨ I Ajm mgv‡jvPbvi 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 63  
 

cÖvwšÍKZvmn ‡h ‡Kv‡bv cÖvšÍmxgv‡K Gwo‡q Avgiv gywg‡bi Dchy³ ga¨cš’vbymvix 

n‡q cÖ‡Z¨‡KB wbR wbR wLjvd‡Zi `vwqZ¡ cvj‡b eªZx nB| 

 

gšÍe¨-cÖwZgšÍe¨: 

hviwi‡bi evev: Avcbvi ‡jLvi f³ n‡q ‡Mjvg| GB eø‡M Gg Gb nvmv‡bi RvgvqvZ 

msµvšÍ wmwiR ‡jLvq Avcbvi gšÍe¨ c‡owQ Ges ‡ÿÎwe‡k‡l ReveI w`‡qwQ| 

Avcbvi QvuPv‡Qvjv mgv‡jvPbvi avi AwZkq Zxÿœ _vKvq wKQy ‡ÿ‡Î Zvi wZ³Zv 

wb‡q Awf‡hvMI K‡iwQ| wb‡Ri Áv‡bi `ye©jZv Ges K‡g©i wbw®ŒqZvi e¨vcv‡i 

c~Y©gvÎvq m‡PZb AvwQ, ZvB G ‡jLvi wW‡mKkb Kiv Avgvi AvIZvi evB‡i| wKš‘ 

mgv‡jvPK Ges Kg©xi Wvqv‡jw±K Ae¯’vb Avcwb AvZ¥ ’̄ K‡i‡Qb e‡j Avcbvi Rb¨ 

AKyÚ ‘̄wZ...| ỳ‡Uv K¬vwiwd‡Kkb PvBwQ: GKUv n‡jv ÒAvjøvn Zvqvjv e‡j‡Qb, ‡n 

bex Avcwb hw` AwaKvsk ‡jv‡Ki K_vq P‡jb, Zvn‡j Avcwb weåvšÍ n‡eb|Ó AbyMÖn 

K‡i hw` AvqvZ bs A_ev AviexUv w`‡Z cv‡ib Lywk n‡ev| 

wØZxqwU Aek¨ Aby‡hvM| GKRb e¨w³ Aa¨vcK ‡Mvjvg Avh‡gi bvg D‡jøL KivUv 

wK LyeB Riæwi wQ‡jv? ZvI Avevi m¤¢vebvi Abyl½ hy³ K‡i? e¨w³i bv‡g ‡Kv‡bv 

wKQy attribute Kiv n‡j Zvi IRb K‡g, mgv‡jvPbvi Ges mgv‡jvP‡KiI 

credibility ÿybœ nq e‡j Avwg g‡b Kwi| wRwbmUv ‡f‡e ‡`L‡eb Avkv Kwi| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: m~iv AvbAvg 116 bs AvqvZ| bvg bv aivB fv‡jv| 

mvaviYZ| bvg bv a‡i K_v ejv gvB‡µv‡dvb w`‡q K_v ejv ev n¨vÛ-Møvem c‡i 

†Kv‡bv wKQz nv‡Z aivi g‡Zv ‡KŠkjx e¨vcvi| Z‡e KL‡bv KL‡bv mvgbvmvgwb ej‡Z 

nq ev Lvwj nv‡ZB ai‡Z nq| G m‡ei gvÎv (WvB‡gbkb) Av‡Q| fyj‡K fyj ejv 

hw` wVK nq, e¨w³ ‡hB ‡nvK, Zvui bvg ‡Kb aiv hv‡e bv? wVK Av‡Q, Avi bvg wb‡ev 

bv| Z‡e hZB ewj Agy‡Ki gv, Agy‡Ki evc, ev I‡Mv... BZ¨vw`, mvov bv †c‡j 

mivmwi bvg a‡iB WvK‡Z nq| ms‡kva‡bi Rb¨ GLb ‡KvivwgbB jvM‡e| 

Gw›Uev‡qvwU‡K ai‡e bv| Aek¨ Avwg cÖPwjZ avivi ms‡kvab Avkv Kwi bv| Avgvi 

e³e¨ n‡jv, ZvB e‡j fv‡jv Kv‡R, ‡hgb evwZj‡K ‡gvKvwejv, e¨w³MZ ZvRwKqv, 

mvgvwRK `vwqZ¡ BZ¨vw`‡Z mn‡hvwMZv Ki‡Z ‡Zv Amyweav bvB| wØgZ Av‡Q e‡j 

‡Zv e‡m _vK‡Z cvwi bv| Avjøvn ‡Zv e‡j‡Qb, ‡Zvgiv Zxeª MwZ‡Z Qy‡U Pj...| 

kabir: ‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK fvB, It touches my heart. I gave you plus. 

Some people will not agree with you. I totally agree. Keep writing. 
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cviveZ: fvB‡i, Gme KBqv wK nBe? wKQyÿY ciB Avcbvi Rb¥ cwiPq jBqv 

M‡elYv ïiæ nBe| mZ¨ KB‡jB ‡`vl| cÿvšÍ‡i ‰Zj w`qv GKUv ‡cv÷ ‡`b 

‡`L‡eb Avcbvi Mjv aBiv Kv›`v jvMvBe| 

‡bZvivB g~jZ ¯̂v_©ci, Kg©x‡`i ‡Zgb ‡`vl bvB| Av‡M ‡bZ…Z¡ c‡i Bmjvg, GBUv 

gv_vq XyK‡Q| ‡bZv‡`i Avgvi Kv‡Q eK avwg©K e‡j g‡b nq| A_P, GK GKRb 

Kg©x Avm‡jB Bmjv‡gi Rb¨ Bmjvg‡K fv‡jv‡e‡m Rxeb ch©šÍ w`‡q ‡`q| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: evsjv‡`‡k GK ai‡bi mvsMVwbK G÷vewjk‡g›U ‰Zwi 

n‡q‡Q| mevB e¨w³MZ AvjvcPvwiZvq G wel‡q GKgZ nb| cÖ‡Z¨‡K EaŸ©Zb‡K 

g¨v‡bR K‡i P‡jb| Gme ‰ØZbxwZ Avgvi fv‡jv jv‡M bv| G Rb¨B ‡Zv ‡`‡Lb, 

‡bZv‡`i a‡i Kx Ki‡Q, Avi mevB hvi hvi e¨emv-evwYR¨ wb‡q fv‡jvB Av‡Qb! 

gvgy fvwMbv: AvRKvj wKQy ‡jvK K_vq wb‡R‡K ‡ek cvi‡d± g‡b K‡ib ev ‡`Lv‡Z 

Pvb| KvR nj Avmj| Avgiv hviv eøwMs Kwi, Avgv‡`i KZRb Avg‡j ¯̂”Q, mwµq, 

Z¨v‡M AMÖMvgx| Avgv‡`i, gymjgvb‡`i GBUvB mgm¨v| Rvgvqv‡Zi cwieZ©b 

Avb‡Z PvB, wKš‘ wb‡Ri cwieZ©‡b AvMÖnx bB| Av‡i! wb‡Ri cwieZ©b w`‡qB ‡Zv 

Rvgvqv‡Zi cwieZ©b| GLv‡b Avcbvi ‡jLvq ïay `jxq mgm¨v cvw”Q| e¨w³MZ 

mgm¨v ‡Kv_vq? Avcbv‡K g‡b n‡”Q mgm¨vgy³!             

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: mgm¨v _vK‡eB| mgm¨v _vKvUv mgm¨v bq| mgm¨v n‡jv 

mgm¨v‡K avgvPvcv ‡`qvi cÖeYZv| ¯̂”QZv n‡jv Bmjv‡gi ‰ewkó¨ Avi m‡e©v”P 

‡MvcbxqZvi bxwZ n‡jv cyuwRev`x K‡c©v‡iUZš¿ I mgvRZ‡š¿i ‰ewkó¨| Avcwb 

ZvejxMx dg©~jvq K_v ej‡jb, mgv‡Ri me gvbyl wVK n‡q ‡M‡j mgvRI 

AvcbvAvcwb wVK n‡q hv‡e| GwU fyj aviYv| wm‡÷g Z_v msMVb wVK bv n‡j Ô‡h 

hvq j¼vq, ‡m nq iveYÕ ai‡bi cwiw¯’wZ n‡Z eva¨| Ges n‡”QI ZvB| Avwg 

mgm¨vgy³ bB| Avwg AKc‡U ¯x̂Kvi Kwi Avgvi ‡h ‡Kv‡bv ai‡bi fyj‡K| Avgv‡K 

hviv wP‡bb Zvu‡`i Kv‡Q wRÁvmv K‡i hvPvB Ki‡Z cv‡ib|     

gvgy fvwMbv: Avcwb Avgvi K_v eyS‡Z cvi‡jb bv| ZvewjM RvgvqvZ‡K wb‡q Avgvi 

‡jLv coyb: sonarbangladesh.com/blog/mamavagina/24134  

ÒAvwg mgm¨vgy³ bB| Avwg AKc‡U ¯̂xKvi Kwi Avgvi ‡h ‡Kvb ai‡bi fyj‡K| 

Avgv‡K hviv wP‡bb Zvu‡`i Kv‡Q wRÁvmv K‡i hvPvB Ki‡Z cv‡ib|Ó  

Avcwb ‡Zv ‡`wL wW‡dÛ Kiv‡KB cQ›` K‡ib ‡ewk| 
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hvB ‡nvK Avcbvi wjLvq Av‡iv c_ cÖ̀ k©bg~jK ‡jLv Avkv KiwQ ‡hLv‡b 

mgv‡jvPbvi cwie‡Z© fyj ‡`Lv‡bv n‡e MVbg~jKfv‡e| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: MVbg~jK mgv‡jvPbv K_vUv my›`i| Gi gvÎv Av‡Q| KL‡bv 

KL‡bv QvuPv‡Qvjv K_v ej‡Z nq| ‡`Lyb Bs‡iwR‡Z GKUv K_v Av‡Q, you have 

to call a spade, spade| ZvB, Avcbv‡`i ÔmvsMVwbK Abyf~wZ‡ZÕ AvNvZ jvM‡j 

Avwg `ytwLZ| Avcbvi Rb¨ GKUv e¨w³MZ welq ejwQ, Avgvi Av¤§v GK AvZ¥xq-

`¤úwZi mv‡_ n‡¾ hvb| wbqgvbyhvqx Dbv‡K ej‡Z n‡q‡Q wZwb Zvu‡`i gvnivg| 

nR¡ n‡Z wd‡i Avmvi ci mevi mvg‡b Av¤§v‡K Avwg e‡jwQjvg, Avcbvi nR¡ n‡e 

bv| Avcwb wg_¨v K_v e‡j‡Qb| Av¤§v Lye Rvu`‡ij gwnjv wQ‡jb| wKš‘ G K_vi 

DË‡i Pyc K‡i wQ‡jb| Avgvi evevi mv‡_I Avgvi Ggb AwcÖq mZ¨ ejvi wZ³ 

AwfÁZv Av‡Q| 

Pwe‡Z gvm K‡qK Av‡M QvÎ‡`i mv‡_ cywj‡ki e¨vcK gvivgvwi nq| ‡m NUbv‡K 

RvgvqvZ-wkwe‡ii Dci Pvwc‡q w`‡q wbixn ‡Q‡j‡`i Dc‡i e¨vcK cywjkx wbh©vZb 

Pvjv‡bv nq| ZLb cwÎKvqI G‡mwQ‡jv, cÖkvmb e‡j‡Q, Rvgvqv‡Zi 5 Rb wkÿ‡Ki 

MwZwewa d‡jv Kiv n‡”Q| Avwg wQjvg GB cvuP R‡bi GK b¤^i e¨w³| QvÎRxe‡b 

GKevi G·‡cjW n‡qwQjvg, Pwe mswkøó ‡jv‡Kiv ‡mwU Rv‡bb| Avwg ïay `„pZvi 

mv‡_ ejwQ, Avwg ‡Kv‡bv nZvk BbGw±f ‡jvK bB| wb‡Ri m¤ú‡K© ‡ewk wKQy ejv 

hvq bv| Gi‡P‡q ‡ewk ejv n‡e LyZevi mg‡q K_v ej‡Z wb‡la K‡i K_v ejvi 

g‡Zv ...| Avcbv‡K ab¨ev`| fv‡jv ‡j‡M‡Q| 

gvgy fvwMbv: Avcbvi Av¤§vi n¾ n‡e bv - GB wm×všÍ wK AZ mn‡R ‡`qv hvq? GB 

Rb¨B ewj, mgv‡jvPbv MVbg~jK n‡j mgm¨viI mgvavb nq, KvRI Av`vq nq, 

D‡Ïk¨I AwR©Z nq| Avcbv‡K ab¨ev`| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: fvB, eySvi ‡Póv Kiæb| Avgvi Av¤§vi n¾ nqwb ev n‡e 

bv, GwU Av¤§v‡K Avwg ‡Kb e‡jwQ? Ges Avcbv‡K ‡Kb ejjvg? Avwg GKUv 

D`vniY wnmv‡e GwU ejjvg ‡h, hv Avgvi Kv‡Q AvcwË Kivi g‡Zv g‡b nq ‡mwU 

ejvi e¨vcv‡i Avwg KL‡bv wcQcv nB bv - GUyKy eySv‡bvi Rb¨| mv‡_ ‡Kv‡bv gvnivg 

‡bqvi LiP evuPv‡bvi Rb¨ wZwb Agvnivg‡K gvnivg ‡`wL‡q n‡¾i wfmv wb‡q‡Qb| 

GB wg_¨v ejvUv ‡h wVK nqwb, Av¤§v‡K Avwg Zv-B e‡jwQjvg| Avgv‡K hv‡Z Avcwb 

eyS‡Z cv‡ib, ‡mRb¨ G NUbvi K_v Avcbv‡K e‡jwQ| fvwewb ‡h G‡Zv 

we Í̄vwiZfv‡e ej‡Z n‡e! ab¨ev`| 
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gvgy fvwMbv: Avwg Avcbvi K_v ey‡SB K‡g›UUv K‡iwQjvg| ej‡Z ‡P‡qwQjvg, 

cÖwZev`/mgv‡jvPbv Kiv hvq| wKš‘ Zv hw` MvB‡WW nq Zv e¨vcK ¸iæ‡Z¡i `vwe 

iv‡L| Avcbvi mgv‡jvPbvi mve‡R± wVK Av‡Q| wKš‘ ‡g_WjwR bU GKy‡iU| 

Avcbvi cvewj‡Kkb ‡¯‹vcI cÖcvi bq| GBUv Rvgvqv‡Zi eøM bq| eû 

gvby‡li/g‡Zi eøM| Avcwb ‡h ÷vB‡j wµwUK Ki‡Qb Zv wb‡iU Rvgvqv‡Zi ‡dviv‡g 

‡ek gvbvZ| GBLv‡b bq| Avcwb nqZ Av‡iv hyw³ w`‡eb| wKš‘ hyw³i ciI hyw³ 

_v‡K| Avcwb `k©bkv‡ ¿̄i wkÿK| ZK© Avcbvi welq| Avgvi g‡b nq, w`m BR bU 

Av cÖcvi ‡cøBm Ae I‡cb wµwUwmRg| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: ‡`Ljvg Ges Avcwb G·‡c± Ki‡Qb bv e‡j wKQy ejv 

‡_‡K weiZ _vKjvg| eø‡M _vKvi Rb¨ ab¨ev`| 

hasanalbanna: ÒwbR wbR wLjvd‡Zi `vwqZ¡ cvj‡b eªZx nB|Ó - GB K_vUv 

eySjvg bv| 

gvgy fvwMbv: wZwb mevB‡K nqZ wb‡Ri g‡Zv wek¦we`¨vj‡qi wkÿK g‡b K‡ib| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: ÔBwbœ Rv-wqjyb wdj AviwØ Lvwj-dvnÕ ej‡Z Kx eySvq? 

cÖ‡Z¨K gvbyl GK GK Rb Lwjdv| GB ‡Ljvd‡Zi `vwqZ¡‡K hviv ¯̂xKvi K‡ib Ges 

cvj‡bi ‡Póv K‡ib Zvu‡`i cÖwZwbwa ev cÖavbI n‡”Qb GKRb Lwjdv, Avgiv Lwjdv 

ej‡Z mvaviYZ ‡hUv wgb K‡i _vwK| cÖ‡Z¨‡KB `vwqZ¡kxj ej‡Z ‡Ljvd‡Zi 

`vwqZ¡‡KB eySv‡bv n‡q‡Q hv‡K GK¡vg‡Z Øx‡bi `vwqZ¡ wnmv‡eI ejv hvq|   

jvj e…Ë: gvgy fvwMbv, ‡Kgb Av‡Qb? g‡b nq ‡ek ‡ÿ‡c Av‡Qb? Avcwb hv e‡j‡Qb 

Zv wKš‘ m`vPvi‡Yi cwicš’x| g‡Zi cv_©K¨ Av‡Q e‡jB bv eø‡M Avgiv mevB wg‡j 

wg‡k AvwQ| wKš‘ Gfv‡e K_v ejvi ‡ÿ‡Î Av‡iv wKQyUv g~j¨evb n‡q DV‡e Avcbvi 

Avs¸‡ji WMv¸‡jv, GB Avkv KiwQ|      

gvgy fvwMbv: ‡jLK I jvj e…Ë‡K: bv, Avwg ‡ÿ‡c hvBwb| gv‡S gv‡S gvby‡li Av‡eM 

GKUy DZwj‡q c‡o| Avgiv Avm‡j AÜ, Avgiv cÿcvwZ‡Z¡ e¨ Í̄| hv‡K GZw`b a‡i 

aviY K‡i AvwQ Zvi weiæ‡× mgv‡jvPbv A‡bK mgq mn¨ nq bv| ZvB nqZ AvNvZ 

‡c‡q Av‡iKRb‡K AvNvZ K‡iwQ| Avwg GRb¨ cÖKv‡k¨ ÿgv PvBwQ| Avkv Kwi 

welqwU ‡m fv‡eB ‡`L‡eb| Avi Avgvi wKQy DËi gy‡Q w`‡ZI Aby‡iva KiwQ|  

Avey Rvixi: Rbve ‡gvRv‡¤§j nK mv‡ne, Avcbv‡K ab¨ev`| mgv‡jvPbv Kiv Aek¨B 

fv‡jv, Z‡e gvÎv Ávb _vKv `iKvi| Aa¨vcK ‡Mvjvg Avhg mv‡n‡ei Kb‡mÞ 

Avcbvi cQ›` bvI n‡Z cv‡i, Z‡e Avgvi nq| wØZxqZ Avgv‡`i wb‡qB RvgvqvZ| 

‡bZv‡`i ÎæwU †Zv Aek¨B awi‡q w`e, wKš‘ cÖkœ n‡”Q GB cwiw ’̄wZ‡Z hw` Avwg 
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‡bZv nZvg Zvn‡j Kx wm×všÍ wbZvg| GKB cÖkœ Avgvi g‡Zv AviI cvuP R‡bi Kv‡Q 

Ki‡j ‡`Lv hv‡e 2/3 iK‡gi gZvgZ Avm‡Q| wKQy hv‡”Q ‡bZv‡`i c‡ÿ Avi wKQy 

wec‡ÿ| hw` Zviv D‡ëv wm×všÍ wbZ Zvn‡jI GKB dj nZ| A_©vr we‡ivax gZ 

_vKZB| fyj wm×v‡šÍi gva¨‡gI weRqx n‡Z cvi‡j ZLb fyj Avi fyj _v‡K bv| 

fyjUvB ï× n‡q hvq| 

AvwgI GKRb mgv‡jvPK, gvÎvÁv‡b AvgviI ÎæwU _vK‡Z cv‡i| 1996 mv‡ji 

wbe©vP‡b RvgvqvZ weGbwci mv‡_ mL¨Zv Ki‡j Kg©xiv we‡`ªvn KiZ Zv Avwg njd 

K‡i ej‡Z cvwi| Avwg †Zv KiZvgB! Avi GKK wbe©vP‡bi djvd‡j Kg©xiv g‡b 

Kó ‡c‡jI ‡KD we‡`ªvn K‡iwb| 2008 Gi wbe©vP‡b hw` RvgvqvZ AskMÖnY bv 

KiZ Zvn‡jI AvIqvgx jxM ÿgZvq AvmZ| Avi mKj ‡`vl co‡Zv Rvgvqv‡Zi 

Nv‡o| wbe©vPb K‡i ‡n‡i ‡M‡jI RbMY eyS‡Z ‡c‡i‡Q ‡h wbe©vP‡b Kx n‡qwQj| 

wbe©vPb bv Ki‡j Kg©x †Zv e‡UB, A‡a©K iæKbI ‡h Zvejx‡Mi wPjøvq P‡j ‡hZ Zv‡Z 

AšÍZ Avgvi m‡›`n ‡bB|  

Zyi‡¯‹i e¨vcv‡i Avgv‡`i ‡h fyj aviYvUv Av‡Q Zv nj Avgiv Gi‡`vMvb ev Avãyjøvn 

¸‡ji `j‡K RvgvqvZ gvK©v Bmjvgx `j g‡b Kwi| Avm‡j Zv bq| hw` ZvB nq, 

Zvn‡j Avcwb GKUy we‡eK LvwU‡q ejyb AvR hw` wbRvgx, gyRvwn`, mvC`x mv‡ne 

Gi‡`vMv‡bi gZ ‡mf K‡i c¨v›U-kvU©-‡KvU civ ïiæ K‡i Zvn‡j Avgiv KqR‡b Zv 

‡g‡b wbe? ZywK©i `jUv Avgv‡`i weGbwc Avi Rvgvqv‡Zi ga¨eZ©x ’̄v‡b Av‡Q| G 

Ae¯’vq Avgv‡`i ‡h‡Z n‡j gvngy`yi ingvb mv‡ne‡K Avgx‡i RvgvqvZ Avi dinv` 

gRnvi mv‡ne‡K ‡m‡µUvwi ‡Rbv‡ij evbv‡Z n‡e| ‡`‡ki RbMY Rvgvqv‡Zi w`‡K 

ZvwK‡q Av‡Q, G K_vUv wVK| Zv bv n‡j Rvgvqv‡Zi ‡jv‡Kiv ‡gqi wbe©vwPZ nZ 

bv| ‡hLv‡bB RbMY Dchy³ ‡bZv ‡c‡q‡Q ‡mLv‡bB Zviv ivq w`‡q‡Q|  

‡bZ…‡Z¡i g‡a¨ Avgvi `„wó‡Z `yBUv ¸Y AwZ Riæwi: (1) Øxb`vix Avi (2) MYwfwË| 

Avgv‡`i A‡bK ‡bZvi Øxb`vix Av‡Q wKš‘ MYwfwË ‡bB| Avi ‡bZvi MYwfwË 

‰Zwi‡Z Kg©x‡`i f~wgKv Acwimxg| AvwgI ‡Zv ‡Kv‡bv bv ‡Kv‡bv ch©v‡qi ‡bZv| 

ejyb ‡Zv Avgv‡`i ‡j‡f‡ji GKRb AvIqvgx jxM ‡bZvi ‡h MYwfwË Zv Avcbvi 

Avgvi Av‡Q wKbv? hw` Avgv‡`i g‡a¨ bv _v‡K Zvn‡j Avwg A‡b¨i mgv‡jvPbv Kwi 

Kxfv‡e? Gfv‡e mgv‡jvPbv bv K‡i eis ‡¯ú‡mwdK ÎæwU Zy‡j a‡i ‡m e¨vcv‡i 

wb‡Ri gZvgZ w`‡Z cvwi| Z‡e gZvgZ ‡`qvi mgq Aek¨B ‡Lqvj ivL‡Z n‡e, 

hvi e¨vcv‡i gšÍe¨ KiwQ Zvi ¯ ’v‡b Avwg n‡j Kx KiZvg|  

Avwg ‡h GjvKvq _vKZvg ‡m GjvKvq Wv³vi, BwÄwbqvimn D”PwkwÿZ ‡jvK wQj 

wKš‘ mfvcwZ wQ‡jb AvÛvi-dvBf GKRb gyw` ‡`vKvbx| GgbUv ‡Kb nj? KviY 
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eo eo wWMÖxavixiv msMV‡bi nvj aivi Rb¨ GwM‡q Av‡mwb| GRb¨ Avcwb Kv‡K 

‡`vl w`‡eb? Gevi Avwg Avgvi gZvgZ w`‡Z PvB: 

1) wZbkZ msm`xq Avm‡bB wbe©vPb Ki‡Z n‡e| wbe©vPbx LiP ’̄vbxqfv‡eB wbe©vn 

Ki‡Z n‡e| ‡h mKj Avm‡b Avgv‡`i ‡RZvi m¤¢vebv Av‡Q ‡Kej ‡m mKj Avm‡bB 

‡K› ª̀ ‡_‡K hZUv m¤¢e mnvqZv Ki‡Z n‡e| wbe©vP‡bi c‡i cÖ‡qvR‡b b¨vh¨ AwaKv‡ii 

wfwË‡Z miKvi MV‡b ‡h ‡Kvb `j‡K mnvqZv Ki‡Z n‡e| hZw`b ch©šÍ Avgiv GK 

ev ỳB b¤̂i `‡j cwiYZ n‡Z bv cvie| RbMY hw` AvIqvgx jxM‡K 125Uv wmU ‡`q 

Zvn‡j miKvi MVb Ki‡Z Avgviv 26Uv wm‡Ui mg_©b w`‡Z cvie bv ‡Kb? ‡hŠ_ 

miKvi n‡j Zviv ‡hgwb Zv‡`i Av`k© ev Í̄evqb  Ki‡Z cvi‡e bv ‡Zgwb AvgvivI 

Avgv‡`i Av`k© ev Í̄evqb  Ki‡Z cvie bv| Avevi AvIqvgx jxM hw` weGbwc‡K wb‡q 

miKvi MVb K‡i Zvn‡j Zviv hv Lywk ZvB Ki‡Z cvi‡e| Avi Avgv‡`i mg_©b wb‡q 

miKvi MVb Ki‡j AšÍZ Bmjvg we‡ivax c`‡ÿc ‡bqvi Av‡M 10 evi wPšÍv Ki‡e| 

Avgv‡`i A‡cÿvq _vK‡Z n‡e c~Y© ÿgZv bv cvIqv ch©šÍ| GB dvu‡K Avgv‡`i ̀ vwqZ¡ 

cvjb K‡i cÖgvY Ki‡Z n‡e ‡h GZ cw¼jZvi g‡a¨ ‡_‡KI Avgiv wb®‹jyl _vK‡Z 

‡c‡iwQ| G‡Z wKQy mgv‡jvPbv Aek¨B n‡e Z‡e MÖnY‡hvM¨Zv evo‡e AviI ‡ewk| 

2) ’̄vbxq wbe©vP‡bi cÖwZ ‡Rvi w`‡Z n‡e| KviY ’̄vbxq ‡bZv‡`i mv‡_B MYms‡hvM 

_v‡K ‡ewk, ‡hUv mvsm`‡`i mv‡_ _v‡K bv|       

3) mKj ‡bZv Kg©x‡K ’̄vbxq mKj RbM‡Yi mv‡_ mym¤úK© ‰Zwi Ki‡Z n‡e| ‡h 

‡Kvb ‡bZv Kg©xi g‡a¨ GZUyKy AvZ¥wek¦vm _vK‡Z n‡e ‡h, ‡m ‡h ‡Kvb gvbyl‡K 

DcKvi Ki‡Z cvi‡e| Zv wb‡Ri cÖ‡Póvq ‡nvK ev msMV‡bi cwiPvwj‡Z `vZe¨ 

cÖwZôv‡bi mn‡hvMxZvB ‡nvK| 

4) RvKvZ wdZiv ’̄vbxq fv‡e e›Ub Ki‡Z n‡e| e›U‡bi mnvqZvi Rb¨ cÖ‡qvR‡b 

‡bZv‡`i Avgš¿Y K‡i Avbv ‡h‡Z cv‡i| 

5) ‡Kvb fv‡eB mvsMVwbK KvR ‰eVK, GqvbZ Gi g‡a¨ mxgve× ivLv hv‡e bv| 

gv‡mi PviUv ‰eV‡Ki GKUv n‡e mvsMVwbK Avi evwK wZbUvB Ki‡Z n‡e `vIqvZx 

‰eVK ev MYms‡hvMg~jK| m‡ev ©cwi gvby‡li gv‡S Avgv‡`i wg‡k ‡h‡Z n‡e| cÖ‡Z¨K 

`vwqZ¡kx‡ji Kv‡QB Zvi GjvKvi Av‡›`vj‡bi ‡jvK‡`i mv‡_ ‡hvMv‡hvM _vK‡Z n‡e 

Zv ‡m ‡`‡kB _vKyK Avi we‡`‡k| Avwg hw` we‡`‡k _vwK Avi Avgvi GjvKvi 

Ggwc cÖv_©x ev Dc‡Rjv ‡Pqvig¨vb Avgv‡K wgmKj ‡`q Zvn‡j Avwg wK ‡dvb e¨vK 

Kie bv? Aek¨B Kie| eis LywkI ne| `yt‡Li welq nj ‡dvb _vK `~‡ii K_v, 

Zviv †Zv Avgv‡`i wP‡bbB bv| GiKg AviI A‡bK wKQy Av‡Q hv Avgiv mn‡RB 
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Ki‡Z cvwi wKš‘ Kwi bv| Avwg GK iæMx‡K cvwV‡qwQjvg Avgv‡`i GK Wv³v‡ii 

Kv‡Q| Wv³vi iæMxi K_v ï‡b ej‡jb GUv Zvi ‡Km bv| wZwb Ab¨ Wv³v‡ii Kv‡Q 

‡idvi Ki‡jb| fv‡jv K_v wKš‘ wb‡Ri wfwRU 500 UvKv bv wb‡j wK cvi‡Zb bv| 

wfwRU wb‡jb! iæMx Rv‡bb ‡h Wv³vi Rvgvqv‡Zi ‡jvK| ejyb †Zv Kx B‡¤úªkb nj? 

GZUyKy ‡mwµdvBm Ki‡Z bv cvi‡j gvby‡li fv‡jvevmv cve Kxfv‡e? 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avcbvi eo gšÍe¨Uv my›`i| wØg‡Zi welq¸‡jvI fv‡jv 

‡j‡M‡Q| fyj nIqvUvB ¯^vfvweK| wKš‘ ‡bZv‡`i fyj nq bv, G ai‡bi g‡bvfve 

‡cvlY KivB Lvivc| ‡KD ‡Zv ‡bZv‡`i gvmyg ‡NvlYv K‡ib bv| A_P ev Í̄‡e Zv-

B K‡ib| Gi jÿY n‡jv ‡bZv‡`i ‡Kv‡bv fyj wm×v‡šÍi wel‡q ej‡j Bbv‡`i 

ÔmvsMVwbK w¯úwiUÕ ‡gvPo w`‡q D‡V! Av”Qv, Lwjdv Dgi‡K (iv) hw` mvaviY MÖvg¨ 

‡jvK LyZev †`qvi gvSc‡_ Ljxdvi †cvlvK msµvšÍ GKvšÍ e¨w³MZ wel‡q 

Revew`wnZvi Rb¨ eva¨ Ki‡Z cv‡i, Avgiv ‡Kb `vwqZ¡kxj‡`i e¨vcv‡i ‡Kv‡bv K_v 

ej‡Z cvwi bv? K_v ej‡Z bv w`‡q cwi‡ek my›`i ivLv bq, ‡eUvi GÛ ‡gvi 

BmjvwgK wm‡÷g n‡”Q, ‡h ‡Kv‡bv cÖkœ‡K G›Uvi‡UBb K‡i my›`i DËi ‡`qv| 

Be‡b eZyZv: Lye my›`i ‡jLv| cøvm| Rvgvqv‡Zi g‡a¨ AnsKvi ‡ewk| GUv Kgv‡bv 

AwZ Riæwi n‡q c‡o‡Q| D`vniY: wb‡R‡K Avj RvgvqvZ g‡b Kiv, mgv‡jvPbvq 

KY©cvZ bv Kiv, civgk© w`‡j Dwo‡q ‡`qv, ‡bZv‡`i‡K fy‡ji E‡aŸ© g‡b Kiv; 

‡bZv‡`i Kv‡Ri mgv‡jvPbv Kiv‡K Kydwi Zyj¨ fvev, BZ¨vw`| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: RvgvqvZ GKUv Bmjvgx m¤cÖ̀ v‡qi iƒc wb‡q‡Q| 

Av‡›`vjb wnmv‡e `j (KwgDwbwU) Ges m¤cÖ`vq wnmv‡e `j (Kvë) - G `yB‡qi 

g‡a¨ cv_©‡K¨i wfwË‡Z G K_v eyS‡Z n‡e| 

cvwU©kb Ó47: Avwg Bmjvgx Av‡›`vj‡bi ‡Kv‡bv mwµq Kgx© bB| Avwg GKRb Ô ỳe©j 

Cgv‡bi gymjgvbÕ, ‡h cwiPq w`‡Z Avwg fv‡jvevwm| Zey Avcbvi ‡jLvwU fv‡jv 

‡j‡M‡Q| GwU Rvgvqv‡Zi ‡Kv‡bv `jxq ‡dvivg bv nIqv m‡Ë¡I GLv‡b Avcbvi ‡jLvq 

Avwg aviYv Ki‡Z cvwi ‡h Avcwb Rvgvqv‡Zi evB‡ii gvby‡li Kv‡QI Avcbvi gbb‡K 

‡kqvi Ki‡Z Pvb| hviv Rvgvqv‡Zi msMV‡b m¤ú…³ bb, Zvu‡`i‡K Av`‡Z ỳe©j 

Cgvb`vi ev wePy¨Z g‡b Kiv wVK bq - K_vwU fv‡jv ‡j‡M‡Q| m¤¢eZ GwUB Rvgvqv‡Zi 

me‡P‡q eo ÎæwU| Rvgvqv‡Zi MVbZš¿ I ivR‰bwZK Av`k© A¨vemyj¨Uwj MYZvwš¿K 

n‡jI G ‡`‡ki RbMY Rvgvqv‡Zi w`‡K ZvwK‡q bvB| hw` ZvB nZ, Zvn‡j Rvgvqv‡Zi 

‡jv‡KivB me Avm‡b dvBU w`‡Zb| Gi KviY, Rvgvqv‡Zi msMV‡bi evB‡i Gi ‡Kv‡bv 

MYwfwË ‡bB, hw`I AwaKvsk ‡bZvKgx© Øxb`vi| Gi KviY H, Gi ‡bZ…Z¡ 

‡gMv‡jvg¨vwbK, A_©vr Be‡b eZyZvi fvlvq wb‡R‡K Avj RvgvqvZ g‡b Kiv, 
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mgv‡jvPbvq KY©cvZ bv Kiv, civgk© w`‡j Dwo‡q ‡`qv, ‡bZv‡`i‡K fy‡ji E‡aŸ© g‡b 

Kiv, ‡bZv‡`i Kv‡Ri mgv‡jvPbv Kiv‡K Kydwi Zyj¨ fvev, BZ¨vw`| 

G Kvi‡Y `jwU Zvi cÖwZôvjMœ ‡_‡K G‡Ki ci GK fyj K‡i Avm‡Q, ‡hgb: Ó47-G 

cvwK Í̄vb Avi 71 evsjv‡`k m„wói we‡ivwaZv Kiv| Avcwb KviI ‡mw›U‡g‡›U AvNvZ K‡i 

Zv‡K wb‡Ri g‡Z Avb‡Z cv‡ib bv| evsjv‡`k m„wói ci Rvgvqv‡Zi bvg cwieZ©b Kiv 

n‡qwQj, cieZx©‡Z Avevi bvgwU ‡diZ Avbv nq| GwU cÖgvY K‡i RvgvqvZ ‡bZ…Z¡ 

cvewjK ‡mw›U‡g›U ey‡S bv| bv‡g wK ev Av‡m hvq, Kg©B Avmj| BLIqvb wKš‘ gymwjg 

eªv`viûW n‡Z ‡c‡iwQj| gvIjvbv ‡`‡jvqvi ‡nv‡mb mvC`xi gZ mye³v evsjv fvlvq 

Avi KLbI Avm‡e e‡j g‡b nq bv| Zv‡K ‡Kb wbe©vP‡bi ivRbxwZ‡Z Avbvi cÖ‡qvRb 

coj Avgvi ‡evaMg¨ nq bv| evsjv‡`‡ki gvbyl ivRbxwZK‡`i wcQ‡b bv‡P wKš‘ Zv‡`i 

fv‡jv gvbyl g‡b K‡i bv| AvR mvC`x mv‡n‡ei ỳie ’̄v ‡`L‡j gbUv ‡Ku‡` I‡V| ‡h 

gvbylUvi Rb¨ GKw`b wb‡Ri Rxeb Zz”Q K‡i Zvi ewWMvW© n‡qwQjvg, Avi AvR IqvR 

‡kvbvi gvbyl cvIqv hvq bv| Kx Amyweav wQj Zv‡K mwµq ivRbxwZi evB‡i ‡i‡L 

Bmjv‡gi gyLcvÎ ivL‡Z? AvR‡Ki ivR‰bwZK ỳe©…Ëvq‡bi hy‡M wZwbB n‡Z cvi‡Zb 

‡bZv wbe©vP‡b mvaviY gvby‡li c_ cÖ`k©K| wbe©vP‡b bvix ‡bZ…Z¡ nvivg cÖPvi K‡i Avevi 

bvix ‡bZ…Z¡‡KB MÖnY KivUv ivR‰bwZK ‡KŠkj n‡Z cv‡i, wKš‘ Bmjvgx Av`‡k©i mv‡_ 

Zv msMwZc~Y© bq| G‡Z Bmjv‡gi ÿwZ n‡q‡Q| 

ivm~‡ji gw° Rxeb AbymiY K‡i gvbyl‡K Bmjvg eySv‡bvi KvR Kiv `iKvi wQj| 

Biv‡bi wecøe c~e©eZ©x hy‡M AvqvZyjøvni `jwU ‡Kv‡bv B‡jKk‡b Ask wb‡qwQj e‡j 

Avgvi Rvbv ‡bB| gymwjg eªv`viûW bv‡g `‡ji Aw Í̄Z¡ _vK‡jI Zviv wbR bv‡g 

B‡jKkb bv K‡iI ‡bZviv wbe©vwPZ n‡”Qb| KviY Zviv gvbyl‡K Bmjvg eySv‡Z 

mÿg n‡q‡Qb Ges wb‡R‡`i‡K MYgvby‡li ‡bZv wn‡m‡e cÖgvY Ki‡Z cvi‡Qb| 

RvgvqvZ ¯̂bv‡g ev Ab¨ bv‡g GKwU BÝwUwUDU n‡Z cviZ hv gvbyl‡K Bmjvg 

m¤ú‡K© mwVK wkÿv w`Z Ges ‡hvM¨ Bmjvgx ‡bZv ‰Zwi KiZ| Gme ‡bZv ïay 

RvgvqvZ bq Ab¨ `‡j ‡_‡KI Bmjvgx mgvR cÖwZôvq Ae`vb ivL‡Z cviZ| mk¯¿ 

wecøe bq, MYZvwš¿K e¨e ’̄vqB mgvR cwieZ©b Kivi jÿ¨ wb‡q G‡Mv‡Z n‡e| Avi 

‡m Rb¨ `iKvi Rvgvqv‡Zi ‡bZv Kgx©‡`i AviI ‡ewk MYgvby‡li Kv‡Q Avmv| 

‡gMv‡jvg¨vwbqv bq| 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/24187 

29 Rvbyqvwi, 2011  
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9. ‡cv÷ 

AZtci Kx KiYxq? (ce©-2) 

 

whwb QvÎRxe‡b mwµqfv‡e Bmjvgx Av‡›`vj‡bi `vwqZ¡cvjb K‡i‡Qb, e„nËi 

Bmjvgx msMV‡bi wewfbœ wel‡q hvi bxwZMZ I ‡KŠkjMZ AvcwË Av‡Q, eø‡M ‡hme 

mgv‡jvPbvg~jK ‡jLv Av‡m ‡mme c‡o g‡b K‡ib wVKB wj‡L‡Q, wZwb ev Zvui g‡Zv 

‡KD hLb Rvb‡Z Pvb ÒAvwg GLb ‡Kvb w`‡K hve? ev Avgiv GLb Kx Ki‡ev?Ó 

Zvui ev Zvu‡`i Rb¨ G ‡jLv| AvR `ycy‡i wb‡¤œv³ e³e¨ wj‡L GK fvB‡K ‡gBj 

K‡iwQ| 

‡Ljvd‡Zi `vwqZ¡ 

Avgv‡`i‡K g‡b ivL‡Z n‡e cÖwZwU gvbylB Avjøvni Lwjdv| ZvB GK¡vg‡Z Øx‡bi 

`vwqZ¡ cÖ‡Z¨‡Ki Dci Bmjvgx ûKygZ Kv‡qg nevi Av‡M di‡R AvBb, Avi ûKygZ 

cÖwZwôZ nevi ci di‡R ‡Kdvqv| Zvn‡j eyS‡Z cvi‡Qb, ‡Kv_vI hvevi `iKvi 

bvB| KviY Avcwb wVK c‡_B Av‡Qb| cÖwZwU gywgb Bmjv‡gi GK GKwU `~M©, GK 

GKwU `j, GK GKwU cÖwZôvb| GB cÖwZôvb A‡Rq, hZÿY ‡mB e¨w³ Cgv‡bi 

Dci wU‡K _v‡Kb| `j ev msMVb ej‡Z Avgiv hv eywS Zvn‡jv GB e¨w³K `j ev 

cÖwZôvb¸‡jvi ‡dWv‡ikvb ev mgš^q| GB mgš^qI Avevi e„nËi GKvwaK `j ev 

cÖwZôv‡bi mv‡_ mgwš^Z _v‡K| hv‡K e‡j e„nËi msMVb ev ‡bRvg| Gfv‡eB AviI 

e…nËi Rb‡Mvôx I GjvKvi mgš^‡q M‡o D‡V D¤§vn| GKRb Lwjdv n‡”Qb GB 

D¤§vn bvgK cÖwZôv‡bi cÖavb `vwqZ¡kxj| GiB bvg ‡LjvdZ| Lwjdv n‡jb me 

Lwjdvi Lwjdv| ‡Ljvd‡Zi GB aviYv Zv-B, hv ‡KviAv‡b ÔBwbœ Rvwqjyb wdj AviwØ 

LwjdvnÕ wnmv‡e ewY©Z| ‡Ljvd‡Zi GB `vwqZ¡ GKvav‡i e¨w³K (BbwWwfRy¨qvj), 

GjvKvMZ (‡Uwi‡Uvwiq¨vj) I eûRvwZK (gvwë b¨kvbvj)| ‰ewk¦K Z_v ‡Møvevj|  

we`¨gvb msMV‡bi e¨vcv‡i AvcwË I GZvqv‡Zi m¤úK© 

hLb Avgiv gmwR‡` hvB bvgvR covi Rb¨, ZLb wbðqB fvwe bv, GB Bgvg mv‡ne 

cvi‡d± wKbv| GgbwK Zvui ‡Kv‡bv ‡`vlÎæwU Rvbv _vKv m‡Ë¡I Zvu‡K GK¡‡Z`v Ki‡Z 

Avgiv wcQcv nB bv| Bgvg mv‡n‡ei wcQ‡b bvgvR cwo e‡j Zvui ‡`vlÎæwU m¤ú‡K© 

Zvu‡K ej‡Z Avgiv wØav Kwi bv| Ges wZwb ‡mwU bv gvb‡j ‡mme m¤¢ve¨ AvcwËi 

wel‡q Ab¨‡`i Kv‡Q ej‡ZI Avgiv Kmyi Kwi bv| ZvB bv? myZivs cÖPwjZ Bmjvgx 

Av‡›`vj‡b Avcbv‡K m¤ú…³ _vK‡Z n‡e| ‡hme KvR wbtm‡›`‡n fv‡jv ‡mm‡e 
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m‡e©v”P cwigv‡Y cviwUwm‡cU Ki‡Z n‡e| K_vq Av‡Q, Ô‡c‡U w`‡j wc‡V mqÕ| Avwg 

G‡Zv K_v ewj, Zrm‡Ë¡I GLvbKvi msMV‡bi ‡jv‡Kiv Avgv‡K h‡_ó m¤§vb K‡i, 

fv‡jvev‡m I Avcb g‡b K‡i| Avi AvwgI msMV‡bi GgbwK ÿy`ª ¯^v‡_©I ‡h ‡Kv‡bv 

Z¨vM ¯̂xKvi Ki‡Z KL‡bv wØav Kwi bv| ZvB me©`v Kv‡R _vK‡Z n‡e| Kg©wegyLZv 

‡hb KL‡bv Avgv‡`i MÖvm K‡i bv ‡d‡j|  

‡m›Uvi di ‡mvk¨vj GÛ KvjPvivj ÷vwWR (wmGmwmGm)-Gi bv‡g MZ 10 eQi 

n‡Z Avwg wewfbœ ai‡bi KvR K‡i hvw”Q| msMVb GgbwK Avgv‡K Pjw”PÎ Drm‡ei 

g‡Zv Abyôv‡b (BivK hy‡×i mgq) cvuP nvRvi UvKv w`‡q mn‡hvwMZv K‡i‡Q| 

msMV‡bi wgwbgvg wi‡Kvqvi‡g›U LyeB ‡hŠw³K| Zv n‡jv, Avcwb wecixZ Av`‡k©i 

‡Kv‡bv msMV‡b AskMÖnY Ki‡Z cvi‡eb bv| cÖPwjZ Bmjvgx msMV‡bi ZvwË¡K bxwZ 

Av`k© ‡Zv LyeB fv‡jv| ‡bZ…e…‡›`i GKvs‡ki Kv‡qgx ¯̂v_©ev`x g‡bvfve I A‡NvwlZ 

wKš‘ AZxe kw³kvjx Z_vKw_Z Kgy¨wbw÷K wm‡÷g wb‡q hZ wecwË| GwU Avgv‡`i 

ỳf©vM¨| wKš‘ ZvB e‡j Avgiv e‡m _vK‡Z cvwi bv| ZvB bv? 

GK¡vg‡Z Øx‡bi `vwqZ¡ m¤¢eciZvi w`K ‡_‡K mvgwóK, wKš‘ `vqe×Zvi w`K ‡_‡K 

e¨w³MZ| ZvB ‡LjvdZ Z_v GK¡g‡Zi Øx‡bi `vwqZ¡‡K wb‡Ri fve‡Z n‡e| g‡b 

Kiæb, ̀ ywbqvi me gvbyl‡K ‡n`vqv‡Zi w`‡K WvKvi, Øx‡bi Dc‡i ivLvi ̀ vwqZ¡ m¤ú~Y© 

Avcbvi! Zvn‡j Ab¨‡`i ÎæwU¸‡jvi Rb¨ gb Lvivc n‡jI Avcwb e‡m _vK‡Z 

cvi‡eb bv| cÖ‡Z¨K gymjgvb GK GKUv Bmjvgx `j, GK GKUv ¯̂qsm¤ú~Y© 

cÖwZôvb, wecø‡ei GK GKwU m¤¢vebv| we‡kl K‡i Avcbvi-Avgvi g‡Zv wkwÿZ I 

Av‡›`vj‡bi AwfÁZvi AwaKvixiv| 

Avgvi mv‡_ msMVbev`x‡`i cv_©K¨ 

Avwg ïay Kv‡R wek¦vmx bB| ZvB ÔwKQz bv n‡jI e‡jwQ †ZvÕ GB mvšÍbv wb‡q Pyc 

K‡i _vKvi cÿcvZx bB| Avwg ÔIqvgv AvjvBbv Bjøvj evjvMÕ-Gi mv‡_ mv‡_ 

ÔBwbj ûKgy Bjøv wjjøvn‡ZIÕ mgwek¦vmx| 

myZivs KvR Ki‡Z _vKyb| fv‡jv Kv‡Ri Afve bvB| ZvB e‡j ‡L`g‡Z Øx‡bi c_ 

ai‡j n‡e bv| GK¡vg‡Z Øx‡bi Dc‡iB _vK‡Z n‡e| ‡mRb¨ msMVb we‡klB GKgvÎ 

weKí bq| Avwg wbwðZ, Kx Ki‡eb hLb fve‡Qb, ZLb KiYxq ‡c‡q hv‡eb| Pjvi 

Dc‡iB _vKyb, c_ ‡c‡q hv‡eb| Avm‡j Avcwb c‡_i Dc‡iB Av‡Qb! hw` Avcwb 

Aj‡iwW c_ Z_v ‡n`vqv‡Zi Dci bv _vK‡Zb, Zvn‡j ‡Kvb w`‡K hv‡eb Zv ‡Kb 

Rvb‡Z Pv‡”Qb? cw_KB c_ ‡Lvu‡R, NygšÍ e¨w³ bq| gywgbB ‡bdv‡Ki AvksKvq 

‡fv‡M, gybvwdK bq| 
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GZvqvZ m¤ú‡K© fyj aviYv 

msMVbev`x‡`i Ab¨Zg fyj n‡jv, Zviv g‡b K‡ib, Zvu‡`i Kv‡Ri avivq hviv kc_ 

wbj bv Zvuiv GZvqv‡Zi ‡ewmK wi‡Kvqvi‡g›UB c~Y© Ki‡jv bv| GB ZvwË¡K weåvwšÍi 

cwiYwZ‡Z Zvi g‡b K‡ib, hLb †Kv‡bv Rbc‡` Bmjvgx ûKygZ Kv‡qg n‡q hvq 

ZLb GKRbB Avgxi n‡eb hv‡K ejv n‡e Avgxi ev Lwjdv| Zvui evBqv‡Zi evB‡i 

_vKv n‡e Bmjv‡gi evB‡i _vKv|  

msMVbev`xiv GwU‡K ûKygZ Kv‡q‡gi cÖ‡Póvi mv‡_ ¸wj‡q ‡d‡jb| Bmjvgx ‡bZ…Z¡ 

GK‡Kw› ª̀K e‡U Z‡e Zv ûKygZ Kv‡qg nIqvi c‡i| Bmjvg cÖwZôvi KvR ev aviv 

GKUv Rbc‡` GKvwaK n‡Z cv‡i| eis nIqv DwPZ| we‡kl K‡i we`¨gvb wek¦ 

ev¯ÍeZvq| G wb‡q we Í̄vwiZ K_v AvcvZZ Avi bq| (`yk)wPšÍv Ki‡eb bv| Avcwb 

c‡_B Av‡Qb| mwVK w`‡KB Pj‡Qb| me©`v ‡n`vqv‡Zi Rb¨ ‡`vqv Kiæb| Avi ‡j‡M 

_vKyb Avjøvni mv‡_| Avjøvn Iqv`v K‡i‡Qb wZwb Zvu‡K c_ ‡`Lvb ‡h Zvui mv‡_ 

‡j‡M _v‡K (gvb Avbv-ev BjvBq¨v)| 

 

gšÍe¨-cÖwZgšÍe¨: 

Ak¦v‡ivnx: wKš‘ Avgvi mgm¨v cÖPwjZ MYZš¿ wb‡q| ‡Kbbv G‡K A‡b‡K Kydywi 

gZev` e‡j AvL¨vwqZ K‡i‡Qb| GgbwK I Í̄v` Aveyj AvÕjv gI ~̀`xI (in)| myZivs 

Avwg Kx K‡i cÖPwjZ MYZš¿cš’x‡`i mg_©b Ki‡ev? cÖPwjZ MYZš¿ nvivg, GUv 

Rvbvi c‡iI? 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: nvivg kãUv hZ Kg cÖ‡qvM Kiv hvq ZZ fv‡jv| MYZš¿ 

jÿ¨ (end) wnmv‡e AMÖnY‡hvM¨, Ab¨Zg Dcvq wnmv‡e MÖnY‡hvM¨| Avgvi gZ| 

ab¨ev`| 

BwÄwbqvi nvwee: bexRx (mv) ‡Zv cvi‡Zb Kvwdi gykwiK‡`i ‡cÖv‡cvRvj ‡g‡b wb‡q 

g°vi ‡bZv n‡Z| Gici wZwb Zvi g‡Zv Bmjvg GKUy GKUy K‡i Bgwcø‡g›U Ki‡Zb 

...| ‡hLv‡b bexRx (mv) GiKg K‡ibwb ‡mLv‡b Avgiv ‡Kb GUv‡K Dcvq wn‡m‡e 

‡e‡Q wbe? ej‡Z cv‡ib, mg‡qi `vwe‡Z| Zvn‡j bexRxi (mv) Rxebaviv/K_v/KvR 

Avgv‡`i AbymiYxq, GB K_vUv wK Avi Lv‡U? 

weÁv‡bi wbZ¨bZyb welq Avgiv Aek¨B MÖnY Kie, hv bexRxi (mv) Rxebx‡Z ̄ úó| 

wKš‘ Bmjvg e¨ZxZ Ab¨ ‡Kv‡bv Av`k© wZwb MÖnY K‡ibwb| Avi MYZš¿ Ggb GK 

Av`k©, hv‡Z me©gq ÿgZvi AwaKvix GKgvÎ gvbyl Z_v RbMY| 
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‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: ivm~j hv K‡ibwb Zv ‡Kv‡bv gymjgvb Ki‡Z cv‡ib bv| 

Avi ivm~j hv K‡i‡Qb Zv ev` ‡`qvi AwaKvi ‡Kv‡bv g ymwj‡gi ‡bB| mnxn K_v| 

ivm~j g°vq mg‡SvZv K‡ibwb| wK‡mi e¨vcv‡i? AvK¡x`vi e¨vcv‡i| ZvB AvK¡x`vi 

e¨vcv‡i ‡Kv‡bv Qvo bvB| wKš‘ mgvR ev ivóª MV‡bi e¨vcv‡i av‡c av‡c AMÖmi n‡Z 

n‡e| Ggb me wel‡q µgaviv Aej¤b̂ Ki‡Z n‡e, ‡hm‡ei ‡mvk¨vj BgwcøK¨vkb 

Av‡Q| ivm~j (mv) GgbwU K‡i‡Qb| ejvevûj¨, AvK¡x`v (hv‡K Avwg Kb‡mÞ ejwQ) 

Qvov mKj gvbweK AvPiYB mgvRmswkøó Ges ‡UKmB cwieZ©‡bi Rb¨ †mme 

ïaygvÎ µgavivq ev Í̄evqb‡hvM¨| KyiAvb bvwh‡ji avivevwnKZvi ‡cQ‡b GwUB 

e¨vcvi| ‡m Av‡jvPbvi cÖm½ wfbœ| ivm~j (mv) bv _vKvq Avgiv me wewaweavb 

GKmv‡_ ‡c‡jI ev¯Íevq‡bi ‡ÿ‡Î mswkøó mvgvwRK Í̄‡i ivm~j (mv) Kx K‡i‡Qb, 

‡mwU Rvb‡Z n‡e I ‡m Abymv‡i KvR Ki‡Z n‡e (Ges Avgvi G K_vwUI evi evi 

c‡o fv‡jv K‡i eyS‡Z n‡e)| ab¨ev`| 

ZvivPvu`: ab¨ev` ‡gvRv‡¤§j fvB‡K PgrKvi GKwU ‡cv‡÷i Rb¨| gywgbB ‡bdv‡Ki 

AvksKvq ‡fv‡M, gybvwdK bq| AwZ DËg K_v e‡j‡Qb| m`iiæwÏb Bmjvnx Zvi 

Ôgybv‡dKxi nvKxKZÕ eB‡qi f~wgKvq G K_vwUB e‡j‡Qb| Avcbvi GB ‡jLvq 

D”PwkwÿZ wKš‘ A‡b¨i Kv‡Q civwRZ bq, Ggb GKRb gvby‡li g‡bi mirror 

image cvIqv ‡Mj| GKUv Aby‡iva KiwQ, eZ©gvb mgm¨v msKyj cwiw ’̄wZ‡Z 

Avjøvni Kv‡Q c~Y© AvZ¥mgc©Y Ges GiB mv‡_ A‡b¨i Kv‡Q Bmjv‡gi c~Y©v½ evYx 

‡c uŠ‡Q ‡`evi KvR A_©vr ‡Ljvdv‡Zi `vwqZ¡ hviv cvjb Ki‡Qb, Zv‡`i wbqwgZ 

civgk© w`‡Z Ges Drmvn w`‡Z fyj‡eb bv| 

Be‡b eZyZv: AwZ my›`i c_wb‡`©kbvg~jK ‡jLv| AmsL¨ ab¨ev`| Z‡e wKQy 

‡¯úwmwdK LUKvi Reve bv cvIqv ch©šÍ kvwšÍ cvw”Q bv| c‡i ‡Kv‡bv GK mgq 

G¸wj wb‡q K_v ejvi B”Qv iBj| 

Gg Gb nvmvb: ÔcÖ‡Z¨K e¨w³B Lwjdv, cÖ‡Z¨‡KB ‡Ljvd‡Zi `vwqZ¡cÖvßÕ GB 

AvBwWqvi mv‡_ mngZ| ÔcÖ‡Z¨K‡KB GK GKwU msMVb wn‡m‡e M‡o DV‡Z n‡eÕ 

GB e³‡e¨i mv‡_I GKgZ| ‡U «wbscÖvß ‰mwbKMY jvBd UvBg GKB KvR K‡i bv 

ev GKB †cv‡ó _v‡K bv| ZvivI Aemi ‡bq| AemicÖvß ‡mbvivI hy‡×i mgq 

cÖ‡qvRb n‡j wVKB GjvKvq ‡QvU ‡QvU MÖæc‡K ‡U«Bwbs w`‡q M‡o Zyj‡Z cv‡i| 

msMVb‡K Avwg g‡b Kwi GKUv cÖvwZôvwbK ‡UªBwbs ‡m›Uvi| cwUqv gv`ªvmvmn Ab¨vb¨ 

Øxwb cÖwZôv‡b GKUv wbw`©ó mgq ch©šÍ ‡UªBwbscÖvß QvÎMY ‡`‡ki wewfbœ RvqMvq 

Qwo‡q c‡o GKUv wgkb wb‡q| GjvKvq GjvKvq, gmwR‡` gmwR‡` gv`ªvmvq Suvwc‡q 

covi Rb¨ Zviv wKš‘ ‡KD wR‡Ám K‡i bv, Avcwb wK `vwqZ¡kx‡ji AbygwZ 
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wb‡q‡Qb? A_ev ‡KD e‡j bv, Avcwb wK eo ûRy‡ii civgk© wb‡q‡Qb? ûRyi hv 

ejvi, hv ‡kLv‡bvi Zv wkwL‡qB cvMox w`‡q‡Qb Zvi QvÎ‡`i| Bmjvgx Av‡›`vj‡bi 

Kgx©‡`i GB eySUyKy `iKvi, me mgq mewKQyi Rb¨ msMV‡bi w`‡K ‡P‡q _vKvi 

gvbwmKZv cwinvi K‡i wb‡Ri GwewjwU Abymv‡i KvR K‡i hvIqvB Av‡›`vj‡bi 

‡`qv ‡UªBwbs‡qi w¯úwiU I wb‡R‡K Avjøvni Kv‡Q Revew`nx Kivi Ab¨Zg Dcvq| 

Kx Reve ‡`e, ‡hw`b wR‡Ám Kiv n‡e Rxeb-‡hŠeb ‡Kvb Kv‡R e¨q n‡q‡Q? Kx 

Reve ‡`e, wb‡Ri RvbvUyKy Kx Kv‡R jvwM‡qwQ, Ab¨ KvD‡K Rvwb‡qwQ wKbv? ZLb 

hw` ewj, ‡hŠe‡b wkwei K‡iwQ, Gici Rvgvqv‡Zi mgm¨vi Kvi‡Y wKQy Kwiwb, A_ev 

hw` ewj msMVb e‡jwb ZvB Kwiwb...| Gfv‡e hw` Avjøvn‡K ‡KD KbwfÝ Ki‡Z 

cvie e‡j wek¦vm Kwi, Zvn‡j wKQy ejvi bvB| Avwg wb‡R‡K wb‡q memgqB fxZ 

_vwK, KviY Reve ‡`qvi gZ ‡Kv‡bv KvRB Ki‡Z cviwQ bv| ‡`vqv Ki‡eb wcøR| 

GB ‡jLvUvI fv‡jv n‡q‡Q, cøvm w`jvg| 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/24548 

31 Rvbyqvwi, 2011 
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10. gšÍe¨ 

Bmjvgx Av‡›`vj‡bi mgv‡jvPbv 

Avey Avdiv 

 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Kw`b Av‡M Rvgvqv‡Z Bmjvgx m¤ú‡K© R‰bK fvB‡qi 

GKUv avivevwnK ‡jLv ‡`‡LwQjvg| Avgvi Kv‡Q H ‡jLvUv Lye KvuPv g‡b n‡q‡Q| 

KviY wZwb ‡hme ‡idv‡iÝ D‡jøL K‡i‡Qb ‡m¸‡jv LyeB m‡›`nRbK M‡elK‡`i 

Øviv iwPZ| Avcwb M‡elYv Ki‡Z Pvb ‡Zv fv‡jv K_v, GKUv w_wmm ‡c‡jb ev 

AvwU©‡Kj nv‡Zi Kv‡Q ‡c‡jb Agwb ‡mLvb ‡_‡K wKQy wb‡q ‡jLv ïiæ Ki‡jb, hvi 

AwaKvsk Avcbvi bq, GUv Avevi ‡Kgb M‡elYv| g‡b ivLv `iKvi ïay cv`UxKv 

w`‡q wjL‡jB wKš‘ M‡elYv nq bv| 

Avey Avdiv: fvB, Avcbvi mv‡_ Avgvi ‡Kv‡bv wØgZ ‡bB| wØgZ ‡bB GB A‡_© ‡h 

Rvgvqv‡Zi c_ cwiµgvq GB welq¸‡jv N‡U‡QI| GB Rb¨ nvmvb fvB‡qi DË‡i 

Avwg e‡jwQ ÒRvgvqv‡Zi BwZnvm Ges Zvi Uvwb©s c‡q›U¸‡jvi Dci Avgvi I 

hrwKwÂZ Av‡jvPbv Av‡Q| ‡m ‡ÿ‡Î Avcbvi dvBwÛsm Gi ‡P‡q ‡h Lye bZyb wKQy, 

Zv `vwe Kie bv|Ó KviY Avgvi wimvP©¸‡jvi ‡idv‡iÝI nvmvb fvB‡qi cv`UxKvq 

mwbœ‡ewkZ n‡q‡Q| ‡`Lyb, AvcwbI GKRb M‡elK| Avgiv hviv M‡elYv Kv‡Ri 

mv‡_ AvwQ Zv‡`i mvg‡b ‡h nvB‡cvw_wmm‡K ivLv nq ‡mLv‡b ‡cŠuQv‡bvi KovKwo 

bxwZgvjv gvb‡Z Avgiv eva¨ nB| IB RvqMvq Avgv‡`i GKUv mgm¨v Av‡Q| 

mgm¨vUv nj hw` Avwg gv_vq ivwL Rvgvqv‡Z Bmjvgx fyj c‡_ P‡j‡Q, ZLb wKš‘ 

GKiKg ÷vwW nq| Avi hw` nvB‡cvw_wmm ivwL Bmjvgx Av‡›`vj‡b Pjvi c‡_ 

RvgvqvZ wKQy fyj K‡i‡Q, Zvn‡j ÷vwW nq Ab¨ iKg|  

Rvgvqv‡Zi deviation I diversion-¸‡jvi Dc‡i Kjg ai‡Z ‡h‡q IB ch©v‡q 

GKUv mgm¨v ‡_‡K A‡b‡KB ‡ei n‡Z cv‡ibwb| ‡mB wRwbmUvB Gb Gg nvmvb 

fvB‡qi ‡jLvq jÿ Kiv ‡M‡Q| Zvi ‡jLvUv‡Z Avwg IB Kvi‡Y Kó ‡c‡qwQ| Zvi 

dvBwÛsm¸‡jv BDwbfvwm©wUi wUPviiv cQ›` K‡i‡Q, G‡Z Avgvi ‡Kv‡bv AvcwË ‡bB| 

KviY fv‡jv-g›` wRwbm‡K wek¦we`¨vj‡qi wUPviivB ‡Zv Av‡M wPb‡Z cv‡i| wKš‘ 

Avgvi Kó wQj Ab¨ RvqMvq, Zv nj ‡h dvBwÛsm¸‡jv wZwb wb‡Ri e‡j‡Qb, ‡m¸‡jv 

‡Zv A‡b¨i ‡ei Kiv welq| Zvn‡j M‡elYvi Gw_·Uv hv‡e ‡Kv_vq?  
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wPUvMvs BDwbfvwm©wUi ‡h KqRb m¨vi ev eo fvB Rvgvqv‡Zi e¨vcv‡i M‡elYv 

K‡i‡Qb, Dbv‡`i mv‡_ Avgvi ‡gvUvgywU ‡hvMv‡hvM Ôfvqv wgwWqv‡ZÕ n‡jI Av‡Q| 

Zvi g‡a¨ Rvgvqv‡Zi ‡bqvi g‡Zv A‡bK wKQy Av‡Q| wKš‘ RvgvqvZ Zv wb‡Z cvi‡e 

wK? GUv GKUv gvivZ¥K cÖkœ| hvi DË‡i RvgvqvZ GKUy gyPwK nvwm ‡Kej Dcnvi 

‡`‡e nq‡Zv, hv ‡_‡K Avcwb wb‡R‡K Djye‡b gy³v Qov‡bvi gZ Acvs‡³q g‡b 

Ki‡Z cvi‡eb|  

BLIqvb ejyb, RvgvqvZ ejyb, nvmvb ‡Zvivwei `j‡K aiæb, GgbwK gvj‡qwkqvi 

PAS ejyb - mevi g‡a¨ H GKB mgm¨v ‡`Lv w`‡q‡Q| Zv nj, ‡hb‡Zbfv‡e ÿgZv 

‡bqvi gva¨‡g ivZvivwZ Bmjvg Kv‡qg Kiv| Zvn‡j GLb Avgv‡`i KiYxq Kx? 

KiYxq nj Bmjvgx Av‡›`vj‡bi Kb‡mÞ‡K aviY K‡i mvg‡b GwM‡q hvIqv| 

Bmjvgx Av‡›`vjb¸‡jv‡K bZyb Uvb© wb‡ZB n‡e| Zvi ‡bZv, ga¨gwY, w_¼ U¨v¼ 

Kviv n‡e? IUv Avgv‡`iB n‡Z n‡e|  

Avgv‡`i gyiæweŸiv HUvB Pvb Avgv‡`i KvQ ‡_‡K| Zviv KL‡bv Avcbv‡K Avgv‡K 

mgq ‡`‡eb bv, Zv‡`i Kv‡iv GK`g mgq ‡bB| Zviv ‡h c×wZi mv‡_ mviv Rxeb 

KvwU‡q G‡m‡Qb ILvb ‡_‡K wdi‡Z ev wdiv‡Z cvi‡eb bv| wKš‘ Avjøvn PvB‡j 

Avgiv A‡bK wKQy cvie| ‡mB cvivi wmcvnmvjvi‡`i Rb¨ gq`vb GK`g Lvwj| 

Av‡mb H w`‡KB Avgiv bZyb ‡bZ…‡Z¡i mÜvb ‡`B|  

GB ‡h Avgvi fvB Gb Gg nvmvb ej‡jb, ÒA_P Avwg ‡hfv‡e ‡e‡o DVwQjvg, Zv 

‡Zv Lvivc wQj bv| G¨vUwj÷ ‡mKÿ jvi Rxebhvcb K‡i `ywbqvUv‡K Dc‡fvM Ki‡Z 

cviZvg| wKš‘ Avgv‡K Ggb gš¿ ‡kLv‡bv nj Neither have got this world nor 

the hereafter... nvRv‡iv hye‡Ki Av`k© wb‡q ‡h wQwbwgwb ‡Ljv n‡”Q, Zv‡`i ¯̂cœ 

wb‡q ‡h KvuUv‡Quov Kiv nj What you want us to do? Leave them 

unchallenged?”  

GUv ‡Kv‡bv ivnev‡ii K_v bq| GUv GK civwRZ, K¬všÍ, c_åvšÍ ‰mwb‡Ki Ggb 

wKQy cÖjvc, ‡hLv‡b Dgv‡ii gZ ‡R‡M IVvi eR ª-wb‡Nvl evYx ‡`wL bv| wZwb hLb 

Avgv‡`i bex‡K (mv) e‡jwQ‡jb, ejyb ‡n ivm~j, Avgiv wK gymwjg bB? ivm~j (mv) 

ej‡jb, n¨vu Dgvi, Avgiv gymwjg| Dgvi ej‡jb, Avgv‡`i Øxb wK mwVK bq, Avi 

Kvwdi‡`i Øxb wK evwZj bq, ‡n Avgvi ‡bZv? gnvbex (mv) ej‡jb, n¨vu Dgvi, 

Avgv‡`i Øxb mwVK| Dgvi ïav‡jb, Zvn‡j Òwjgvhv` `vwbq¨vZy dx Øxwbbv?Ó 

(Avgv‡`i Øx‡b GZ Bb‡dwiIwiwU ‡Kb?) K_v ï‡b Avgv‡`i ivm~j (mv) ‡mw`b eva¨ 

n‡qwQ‡jb AvÛviMÖvDÛ Av‡›`vjb ‡_‡K me©mvavi‡Y¨ `vIqvZx KvR ïiæ Ki‡Z| 

Avwg ‡Zv Gb Gg nvmvb fvB‡qi Kv‡Q Avey eK‡ii (iv) H K_vB ïb‡Z Pvw”Q, hLb 
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wZwb 70% gymwjg‡K ¯̂a‡g©i ‰eix wnmv‡e ‡`L‡jb, Dgv‡ii Kvua a‡i M‡R© 

D‡VwQ‡jb| e‡jwQ‡jb, ÒAv DgvZy`Øxby Iqv Avey evKi nvqy¨b? (Avey eKi RxweZ 

_vK‡Z Øxb g‡i hv‡e?) ‡n Dgvi! Rvwnwjq¨v‡Z ‡Zv wQ‡j wmsn kv ©̀yj, Bmjv‡g G‡m 

wK ‡fov n‡q ‡M‡j?Ó  

‡`Lyb fvB ‡gvRv‡¤§j, hw` Bmjvg‡K Avgv‡`i cÖR‡b¥i Kv‡Q Zy‡j ai‡Z nq, 

Bmjvgx Av‡›`vjb‡K mvg‡b wb‡Z nq, Avmyb mevB wg‡j KvR Kwi| gvIjvbv 

gI ~̀`x, ‡Mvjvg Avhgiv wb‡R‡`i Revew`wn Avjøvni Kv‡Q wb‡RivB Ki‡eb| wKš‘ 

Avgiv Kx Kie? Avwg Avcbvi Kv‡Q bv ïay, Avgvi cÖv‡Yi fvB Gb Gg nvmv‡bi 

Kv‡QI ej‡Z PvB, Avcbv‡`i g‡a¨ Avjøvn Zvqvjv ‡h ZvK¡r w`‡q‡Qb, Avmyb be¨ 

µy‡m‡Wi mvg‡b Zv‡K Kv‡R jvMvB|  

gI ~̀`xi hyM wQj mvgªvR¨ev`x‡`i Kej ‡_‡K Avgv‡`i f~LÛ I gymwjg‡`i Avhv` 

Kivi hyM| Avjøvni ing‡Z Zviv A‡bKv‡_© ‡m Kv‡R mvK‡mmdyj| GLb Avgv‡`i 

‡`k¸‡jv Avevi mvgªvR¨ev` wb‡q wb‡”Q| BivK, AvdMvb, cvwK Í̄vb GgbwK Avgv‡`i 

evsjv‡`k - me ‡Zv hv‡”Q| Av‡mb mevB mvnvev‡`i ‡PZbv wb‡q Avgv‡`i evc 

`v`v‡`i ‡P‡qI DbœZ c‡_ GwM‡q hvB| me hLb P‡j hv‡”Q, Kvi KZ fyj nj Zvi 

IRb K‡i Kv‡`i nvZ k³ KiwQ GKUy ‡f‡e ‡`L‡eb Kx? 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: A‡bK ab¨ev`| Rvwb bv, ïKwiqv bv e‡j ab¨ev` ejvUv 

Bmjvgx n‡jv wKbv! hv‡nvK, fyj‡K fyj ejvi e¨vcv‡i Avwg AKcU| GwU Avgvi 

Av‰kke PwiÎ| fyj Avwg K‡iwQ ev ‡K K‡i‡Q - Gme Avgvi Kv‡Q Bgg¨v‡Uwiq¨vj| 

Avcbvi ‡h‡nZy PÆMÖvg wek¦we`¨vj‡qi mv‡_ ‡hvMv‡hvM Av‡Q, PvB‡j Rvb‡Z 

cvi‡eb|  

‡gwK g‡Wj mvwR‡q ivLvi ‡h K¨vWvi wm‡÷g - ‡Kb GwU‡K ‡gBb‡UBb Kiv 

Acwinvh© n‡e? kixqvni ‡mÝ Ad wfD ‡_‡K G e¨vcv‡i Kx ejv hvq? ‡gŠwjK 

mgm¨v _vKv m‡Ë¡I GKUv K…wÎg Z_vKw_Z ÔwK¬b mvsMVwbK B‡gRÕ a‡i ivLvi ‡h 

cwjwm - Avwg ‡Kv‡bvg‡ZB Zv‡Z GKgZ n‡Z cviwQ bv| cwiw ’̄wZi cÖwZK~jZvi 

K_v e‡j wfbœgZ‡K avgvPvcv ‡`qvi ‡h ‡iIqvR, GwU Avgvi Kv‡Q AMÖnY‡hvM¨| 

Avwg cÖevmx gRyg`vi fvB‡qi mv‡_ GKgZ ‡h, Bmjvgx Av‡›`vjb diR, `j we‡kl 

n‡jv Ackb gvÎ; n‡Z cv‡i ‡eUvi `¨vb Av`vim| A_©vr Gg Gb nvmv‡bi G K_vi 

mv‡_ Avwg GKgZ ‡h, ÔÔBmjvg = Rvgvqv‡Z BmjvgÓ - Ggb bq| 

ÔmvsMVwbK Mj` ¯̂xKv‡ii gva¨‡g we‡ivax‡`i nvZ kw³kvjx Kiv nqÕ - ‡Kgb A™¢~Z 

K_v! wm×v‡šÍi fyj ̄ ^xKv‡ii gva¨‡g KZ ÿgZvPz¨Z ̀ j‡K RbMY Av¯’vq G‡b Avevi 
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ÿgZvq ewm‡q‡Q! GKevi wj‡LwQjvg, ‡Kv`vj kãUv Kv‡iv Kv‡Q ïb‡Z fv‡jv bv 

jvM‡jI wZwb hw` gvwU KvU‡Z Pvb Zvn‡j Zvu‡K ‡Kv`vjB PvB‡Z n‡e| Zv bv K‡i 

wZwb hw` `v, Qywi, KvuwP Gme e‡jb Zvn‡j hv cvIqv hv‡e Zv‡Z gvwU KvUv Avi n‡e 

bv| wKQyUv ‡LvuPvLyuwP n‡e nq‡Zvev|  

mgq‡ÿcY I c×wZ-wbf©iZvi gva¨‡g ‡hgb b¨vqwePvi e¨vnZ nq, ch©v‡jvPbvI 

ZvrÿwYK bv n‡j ‡ec_y-wedj nq - AwfÁZvq ‡`‡LwQ| Uy wKj UvBg, Uy Av· di 

j¨vsw` wm‡÷g BR Uy wKj `¨ wµwUwmRg, Ai Gwb wWdv‡iÝ Ae Awcwbqb| ZvB 

bv?  

Bmjv‡g mgv‡jvPbvi c×wZ wb‡q Avcbvi g‡Zv weÁR‡bi ‡Kv‡bv ‡jLv ‡c‡j Avgvi 

Ges A‡b‡Ki DcKvi n‡Zv| hw` Kó K‡i ‡j‡Lb, Zvn‡j Zv‡Z MYmgv‡jvPbv 

(cvewjK wµwUwmRg) I RbRevew`wnZvi (cvewjK GKvD›U¨vwewjwU) ‡Kv‡bv ’̄vb 

Av‡Q wK bv, ‡m wel‡q GKUy we Í̄vwiZ Av‡jvKcvZ Ki‡eb, Avkv Kwi| ‡Kv‡bv wel‡q 

mxgvj•Nb Ki‡j ÿgv Ki‡eb Ges fyj awi‡q w`‡eb, Aby‡iva KiwQ| 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/sazadi786/22217 

9 Rvbyqvwi, 2011 
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11. gšÍe¨ 

BLIqvb I‡q‡e evsjv‡`k Rvgvqv‡Zi bZyb ivR‰bwZK 

`‡ji cÖ¯Ívebv: BLIqvb I Avgv‡`i LwÐZ Zyjbv 

Avngv` Avãyjøvn 

 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avwg cyi‡bv K_vB Avevi ej‡ev: 

1) RvgvqvZ KL‡bv cwieZ©b n‡e bv| ZvB mKj ms ‹̄vi cÖ‡Póv e¨_© n‡Z eva¨| 

Gn‡Zmve BZ¨vw` hv Av‡Q Zv me cÖK…Z Gn‡Zmve‡K ‡VKv‡bvi (wM‡jvwUb Kivi) Rb¨| 

2) Dchy³ ‡bZ…‡Z¡i Afve‡nZy G gyn~‡Z© weKí ‡Kv‡bv Bmjvgx msMVb Kiv m¤¢e bq|  

3) ‡`wL bv wK nq, msMVb‡K e‡j ‡`wL, Avgvi ‡Zv GKvi wPšÍv ev `vwqZ¡ bq, mevB 

wg‡j Kwi - Gme ‡f‡e e‡m _vKv BK¡vg‡Z Øxb mswkøó ‡KviAvb I nv`x‡mi ‡idv‡iÝ 

mg~‡ni mv‡_ mvsNwl©K| 

4) ZvB msMV‡bi ¯úóZ fv‡jv Kv‡R AvšÍwiKfv‡e mn‡hvwMZv Kivi cvkvcvwk 

Bmjvg I Bmjvgx Av‡›`vjb wb‡q bZybfv‡e I e¨vcKwfwË‡Z Avjvc-Av‡jvPbv I 

eySÁv‡bi Av‡›`vjb ïiæ Kiæb| ‡`‡ki g‡a¨ ‡h ‡Kv‡bv RvqMvq WvK‡j Avwg hv‡ev, 

BbkvAvjøvn| ‡mwgbvi, IqvK©kc, wWmKvkb wgwUs BZ¨vw`| GK K_vq, Kb‡mÞ 

wewìs‡qi KvRB GLbKvi g~j Kg©m~wP nIqv DwPZ| MÖæc ‡W‡fjc Ki‡Z n‡e| 

gy‡LvgywL, `xN© I wµwUK¨vj Av‡jvPbvq Avm‡Z n‡e| RvgvqvZ‡K w`‡q Gme n‡e 

bv| RvgvqvZ Aj‡iwW Bmjvgx ivRbxwZi GKUv HwZ‡n¨ cwiYZ n‡q‡Q| 

MZvbyMwZKvq wU‡K _vKv I RbmsL¨v e„w×i Abycv‡Z `„k¨Z Gi wiµyU‡g›U Pj‡Z 

_vKv Qvov ev Í̄‡e Gi ‡Kv‡bv fwel¨r bvB| G Rb¨ Zvu‡`i ‡Kv‡bv Avd‡mvmI bvB| 

GwU GKwU wmjwmjv| K¡Igx gv`ªvmv Avi ZvejxM Rvgvqv‡Zi g‡Zv| 

Avngv` Avãyjøvn: Avcbvi K_v¸‡jv nRg Ki‡Z Kó n‡jI Gi weiæ‡× `vuo Kivevi 

g‡Zv hyw³ Avgvi Kv‡Q gRy` bvB| B‡›Uj¨vKPyqvj wWm‡Kv‡m ©i e¨vcv‡i Avcbvi gZ 

Avi Avgvi gZ GK`g kZfvM GK| BbkvAvjøvn Avgiv `xN© wµwUKvj Av‡jvPbv 

ïiæ KieB| 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/ebong_abd/50458 

11 RyjvB 2011 
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12. gšÍe¨ 

Bmjvgx Av‡›`vj‡bi ms¯‹vi  

mwVK c_ LyuR‡Z wM‡q c_ nviv‡Z hvw”Q bv ‡Zv? 

AKcU ïå 

 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: A‡bK eo ‡jLv, cojvg| ms‡ÿ‡c gšÍe¨ w`‡q fyj 

‡evSveywSi wkKvi nIqv ‡_‡K evuPvi Rb¨ gšÍe¨ bv wjL‡Z Pvw”Qjvg| Zey KÕjvBb 

wjwL-  

1) cÖvq mevi ‡jLv‡ZB cÖvwšÍKZv ‡`Lv hv‡”Q| nq RvgvqvZ, bv nq bZyb GKUv 

wKQy| Avwg RvgvqvZ‡K wW‡dÛ Ki‡ev bv, hw`I Avwg Rvgvqv‡Zi wbqwgZ wi‡cvU© 

ivLv eû eQ‡ii Kg©x| Avevi RvgvqvZ-wW‡mKkvb gRwj‡kI Avwg Drmvn cvB bv|  

GwU ¯úó ‡h, Bmjvgx Av‡›`vjb wnmv‡e Rvgvqv‡Z Bmjvgxi eûwea ms¯‹vi 

Acwinvh©| Z‡e Avgvi GZwgbvb n‡”Q, RvgvqvZ Gme evwÃZ ms¯‹v‡ii ‡Kv‡bvUvB 

Ki‡e bv| Kxfv‡e Avwg G iKg `…p cÖwZÁ njvg, ‡mwU AvcvZZ _vK|  

2) RvgvqvZ hw` G Ae¯’vqB KbwUwbD K‡i Zvn‡j Avwg-Avcwb Kx Ki‡ev? ÔZvqv 

Iqvby Avjvj weiwi IqvZ ZvK¡IqvÕi Av‡jv‡K c_ Pj‡ev| cwi®‹vi!  

3) Avmyb, Avgiv Bmjvg I Bmjvgx Av‡›`vjb wb‡q bZyb K‡i fve‡Z _vwK, gZ wewbgq 

Kwi, Rvbvi Rb¨ I Z`byhvqx Pjvi Rb¨| Rvgvqv‡Z Bmjvgx bv‡g ‡Kv‡bv `‡ji e¨vbv‡i 

Kv‡iv nvki n‡e bv| BmjvgB me©ve ’̄vq GKgvÎ G‡RÛv| Avwg ‡UvUvj AvÛvi÷¨vwÛs‡qi 

wfwË‡Z KvR Ki‡Z PvB| ZvB nwjw÷K G‡cÖvP Qvov ‡ec_y nIqvi wbwðZ m¤¢vebv!  

4) n¨vu, A‡b‡Ki g‡Zv AvwgI GKgZ ‡h, evsjv‡`k evsjv‡`kB| GK GK RvqMvq 

GK GK cwiw ’̄wZ| Avgiv Ab¨‡`i Kvh©µg AeRvf© Ki‡Z cvwi, wkÿv MÖnY Ki‡Z 

cvwi; wKš‘ KvD‡K ûeû bKj Ki‡Z cvwi bv|    

5) Zvn‡j g‡Wj? Bmjvgx gyf‡g‡›Ui g‡Wj n‡e ‡KvbwU? DËi AwZ mnR| Bmjvgx 

Av‡›`vj‡bi g‡Wj n‡jv BmjvgB, hv wK¬qviwj Av‡Q ‡KviAvb I nv`x‡m|  

Avgv‡`i A‡b‡Ki GwU fyj aviYv n‡jv, Bmjvgx Av‡›`vj‡bi g‡Wj ‡KejgvÎ GKwU 

ev GK ai‡bi!? Bmjvg GK, GKK, Awfbœ I AcwieZ©bxq| wKš‘ Bmjvgx 

Av‡›`vj‡bi g‡Wj eû, eûwea, cwieZ©bxq, h‡_ó bgbxq (‡d¬w·ej A‡_©) I I‡cb-

G‡ÛW| DBw`b `¨v ‡d«g Ae Bmjvg|  
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6) Bmjvgx Av‡›`vjb K‡i, AšÍZ K‡i e‡j AvšÍwiKfv‡e wek¦vm K‡i, Ggb mevB 

Bmjvg‡K g~jZ w¯úwiPyq¨vwjwUi w`K †_‡K ‡g‡b _v‡Kb| Bmjvg‡K AvaywbK BZ¨vw` 

cÖgv‡Yi welq¸‡jv mv‡cvwU©s ev mvšÍbv gvÎ| hw`I w¯úwiPyq¨vwjwU Bmjv‡gi g~j, 

wKš‘ GwU‡K Zy‡j ai‡Z n‡e, cÖwZwôZ Ki‡Z n‡e RbKj¨vYg~jK e¨e ’̄v wnmv‡e; 

hv‡Z w¯úwiPyqvwjwU mwZ¨Kvi A‡_©B we`¨gvb|  

7) Zvn‡j ‡Zv ‡mKy¨jvwiRg P‡j Av‡m? bv| RbKj¨vYg~jK nIqvi Rb¨ ‡mKy¨jvi 

nIqvi `iKvi bvB| ‡hgbwU ‡bB MYZš¿x nIqvi| n‡Z n‡e gymwjg, hv‡Z Av‡Q 

me Av`‡k©i me fv‡jv w`K| A_P bvB ‡mm‡ei mxgve×Zv|  

8) Avgv‡`i Bmjvgx cÖwZôvb¸‡jv (gv ª̀vmv, ZvejxM, RvgvqvZ, QvÎwkwei BZ¨vw`) ‡kLvq 

‡KviAvb-nv`x‡mi ‡idv‡iÝ| Gi g~jK_v I ZË¡ Lye KgB ‡kLvq| ïaygvÎ ag©xq Abyf~wZ‡Z 

DØy×, A‡_bwUK ‡idv‡iÝ Rvbv ‡jvKR‡bi LwÐZ Ávb Zvu‡`i‡K Pig Amwnòy K‡i Zz‡j|  

9) ‡UvUvj b‡jR ‡c‡Z n‡j A‡_bwUK ‡idv‡iÝ¸‡jv‡K mgš̂q Ki‡Z n‡e, evwZN‡ii 

g‡Zv me©`v ‡m¸‡jv‡K AbymiY Ki‡Z n‡e| Avgv‡`i‡K Ávbx n‡Z n‡e| gvbyl‡K 

Bj‡gi w`‡K DØy× Ki‡Z n‡e| Bjg n‡Z n‡e A‡bK ‡ewk| BjgB m‡e©v”P Avgj| 

Avgj hv‡Z Bj‡gi wecixZ bv nq, ïaygvÎ GUyKy wbwðZ Ki‡j Pj‡e| Avg‡ji 

cvi‡dKkvb n‡jv fyj cš’v, d¨vjvwm| b‡jR BR `¨v Abwj G·wKDR di Bmjvg|  

10) Kv‡iv hw` GwU c‡o fv‡jv jv‡M, ab¨ev`| Kv‡iv hw` Lvivc jv‡M, `ytwLZ| 

Avwid: `yB `‡ji Ackvm‡bi wecix‡Z Z…Zxq kw³ wnmv‡e Rvgvqv‡Zi DÌv‡bi ‡h 

¯̂cœ 10 eQi Av‡MI GB ‡`‡ki gvbyl ‡`LZ Zv AvR cy‡ivB wd‡K n‡q ‡M‡Q| ZvB 

‡LuvR wb‡j ‡`L‡Z cvi‡eb mv_x, m`m¨, iæKb, Kg©x evo‡jI mg_©K ev ‡fvUvi nªvm 

‡c‡q‡Q| Rvgvqv‡Zi eZ©gvb ivRbxwZi g~j K_vB nj `jxq kxl© ‡bZv‡`i‡K Zv‡`i 

AZxZ fy‡ji eZ©gvb ‡LmviZ n‡Z iÿv Kiv| ‡mUvi Rb¨ Zviv we‡`kx 

AvwacZ¨ev`x‡`i cÿ wb‡q ‡`‡ki ¯̂v_©we‡ivax Kv‡Ri we‡ivwaZv n‡Z weiZ 

_vK‡ZI ivwR Av‡Q| A_©vr ‡bZv‡`i evuPv‡Z mewKQy Ki‡Z Zviv ivwR Av‡Q| 

‡gvnv¤§̀  ‡gvRv‡¤§j nK: n v̈u, gvbyl RvgvqvZ‡K m¤¢ve¨ Z…Zxq kw³ wnmv‡e g‡b Ki‡Zv hv 

GLb K‡i bv| gvby‡li ¯̂cœf‡½i `vq RvgvqvZ ‡Kv‡bvfv‡eB Gov‡Z cv‡i bv| Bmjv‡gi 

fwel¨r ‡Zv ‡M‡QB, ‡`‡ki fwel¨r wnmv‡e Rvgvqv‡Zi Avi ‡Kv‡bv m¤¢vebv bvB| GLb 

ÔÔRvZxqZvev`x Rvgvqv‡Z BmjvgxÓ wnmv‡e ïay wU‡K _vKv| evMvo¤̂iB GKgvÎ m¤̂j! 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/shamim/50756 

13 RyjvB, 2011 
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13. ‡cv÷ 

‡h Kvi‡Y wbe©vP‡b RvgvqvZ cÖv_©xiv ‡n‡i hvq 

 

GKUv K_v Avwg cÖvqB ewj, Rvgvqv‡Z Bmjvgx GKUv Bmjvgx wmjwmjv, GKUv 

RxešÍ HwZn¨| GB AZxe mZ¨ K_vUvi mv‡_ G‡Kev‡i fyj GKUv K_v ejv nq, 

RvgvqvZ Kiv Qvov ‡Zv Avgv‡`i Avi wKQy Kivi bvB| KviY, GwUB ‡Zv GKgvÎ...! 

Avwg eywS bv, Bmjv‡gi Kg©x nIqvi Rb¨, Bmjv‡gi c‡ÿ KvR Kivi Rb¨ RvgvqvZ 

Z¨vM ev Rvgvqv‡Zi we‡ivwaZv ‡Kb Riæwi n‡e? KviY, Giv ‡Zv A‡bK fv‡jv I 

¸iæZ¡c~Y© KvR Ki‡Q hv GZUv cwigv‡Y Ab¨iv Ki‡Q bv| MvwoUv Kvw•ÿZ MwZ‡Z 

Pj‡Q bv, ZvB e‡j wK iv¯Ívq `vuwo‡q _vK‡ev?  

AZGe, ÔRvgvqv‡Z Bmjvgx = Bmjvg ev Avj-BmjvgÕ n‡jv GK ai‡bi cÖvwšÍKZv 

Ges ÔBmjv‡gi Rb¨ KvR Ki‡Z PvI ‡Zv RvgvqvZ‡K ev` `vIÕ n‡jv Av‡iK ai‡bi 

cÖvwšÍKZv| G `yB cÖvwšÍKZv Z_v Pigcš’v‡K cwinvi K‡i, Avmyb ‡h ‡hLv‡b AvwQ 

‡mLv‡b ‡_‡KB Avgiv cÖ‡Z¨‡K G‡KKwU msMVb, G‡KKwU Av‡›`vjb, G‡KKwU wecøe 

wnmv‡e wb‡R‡`i M‡o Zywj| Rvgvqv‡Z Bmjvgx mdj ev e¨_© hvB ‡nvK bv ‡Kb, 

Avgv‡`i Kv‡Q ‡Zv ‡KviAvb I mgMÖ nv`xm fvÐvi Av‡Q|  

Avgiv ‡Zv eywS, mgvRUv Kxfv‡e P‡j, Av‡›`vjb Kxfv‡e Ki‡Z nq, ivóª Kxfv‡e 

Pvjv‡Z nq| Bmjvgx ivóª Z_v ‡LjvdZ Avgv‡`i RxeÏkvq (hvi ‡Kv‡bv ‡gqv` 

bvB!) Kv‡qg ‡nvK ev bv ‡nvK Avgiv wb‡R‡`i Dchy³ wnmv‡e M‡o Zyj‡Z cvi‡j 

Bmjvgx gZv`k©wfwËK mgvR cwieZ©b mg‡qi e¨vcvi gvÎ| hviv e‡jb, Avgiv KvR 

K‡i hv‡ev, djvdj Avjøvni nv‡Z (AwbwðZ A‡_©) Zvuiv mswkøó ‡KviAvb-nv`x‡mi 

fyj e¨vL¨v Ki‡Qb| G msµvšÍ KZK mvaviY eY©bv Av‡Q e‡U| Z‡e, Kv‡Ri 

(`ywbqvex) djvd‡ji e¨vcv‡i ¯úó AvqvZ Av‡Q (m~iv b~i: 55)|  

Bmjvgx Av‡›`vjb n‡Z n‡e ev¯Íe cwiKíbv I Dchy³ Kg©‡KŠkjwfwËK| G‡Z 

wfk‡bi mv‡_ mv‡_ _vK‡Z n‡e cÖcvi cø¨vb| ev` w`‡Z n‡e wesk kZvãxi ga¨fv‡M 

M‡o DVv me©vZ¥Kev`x K¨vWvi wm‡÷g, dyj UvBgvi wm‡÷g I AwZ‡MvcbxqZvi 

bxwZ| Aev¯Íe I AwZavwg©K (AwZBmjvwgK!) bvixbxwZ‡K ev` w`‡Z n‡e| 

AeKvVv‡gv ‰Zwii gva¨‡g mvgvwRK BmjvgxKi‡Yi fyjcš’v cwinvi Ki‡Z n‡e| 

Z` ’̄‡j e¨w³i ¯̂KxqZv, m„RbkxjZv, ¯̂Ztù~Z© D‡`¨vM‡K DrmvwnZ Ki‡Z n‡e|  
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UvKv I ÿgZv evMv‡bvi gvbwmKZv wb‡q MwZkxj I MYgyLx Bmjvgx msMVb I 

Av‡›`vjb nq bv, Rvgvqv‡Z Bmjvgx Gi DrK…ó D`vniY e‡U| msMVb‡K MYgvbyl 

I ev¯Íe mgvR n‡Z M‡o DV‡Z w`‡Z n‡e| ‡Kv‡bv ch©v‡qB ‡bZ…Z¡ Pvwc‡q ‡`qv wVK 

bv| hw`I Avjøvni mš‘wó jvfB g~j jÿ¨, g‡b ivL‡eb, Avjøvni Iqv‡¯Í ivRbxwZ 

nq bv, ag©PP©v Z_v ag©xq ivRbxwZ n‡Z cv‡i| ̀ iKvi, Bmjvgx gZv`‡k©i cZvKvevnx 

wb‡g©vn ivRbxwZ| miKvix cøU I ïégy³ Mvwo wb‡q ÔmiKvi Avgv‡i w`‡QÕ e‡j 

Bmjv‡gi bv‡g msMVb we‡k‡li ‡bZv nIqv hvq, mwZ¨Kv‡ii Bmjvgx e¨w³Z¡ wnmv‡e 

cvewjK mv‡cvU© cvIqv hvq bv|  

‡cÖ‡g c‡o gvbyl GK ch©v‡q ‡hfv‡e fv‡jvevmv Abyfe K‡i, gvZ…RV‡i åyY ‡hfv‡e 

‡e‡o D‡V, gvwU n‡Z MvQ ‡hfv‡e M‡o D‡V, mgvR I iv‡ó«i ‡bZ…Z¡‡KI ‡mfv‡e 

M‡o DV‡Z w`‡Z n‡e| ‡bZ…Z¡ bvwhj Kiv hvq bv, Ki‡jI Zv cÖZ¨vkv c~i‡Y mÿg 

bv nIqvB ¯̂vfvweK| D‡ëv Gme MYwew”Qbœ ‡bZ…Z¡ wb‡R‡`i A‡hvM¨Zv I Aek¨¤¢vex 

e¨_©Zv‡K XvKvi Rb¨ Av`‡k©i ‡`vnvB w`‡q cÖK…Z Av`k©ev`x‡`i‡KB h_vm¤¢e 

‡KvbVvmv I wbg©~‡ji AcÖKvk¨ bxwZ I Kg©cš’v MÖnY Ki‡e| Avcbviv hv-B fveyb, 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx ¯̂xq bv‡gi c‡ii Ask‡K mvg‡b Avbvi g‡Zv µgvš^‡q ‡hb nvd 

weGbwc I nvd ZvejxM UvB‡ci wKQy GKUv n‡q hv‡”Q| Avgvi AvksKv...! 

 

gšÍe¨-cÖwZgšÍe¨: 

‡bvgvb mvBdyjøvn: miKvix cøU I ïégy³ Mvwo wb‡q ÔmiKvi Avgv‡i w`‡QÕ e‡j 

Bmjv‡gi bv‡g msMVb we‡k‡li ‡bZv nIqv hvq, mwZ¨Kv‡ii Bmjvgx e¨w³Z¡ wnmv‡e 

cvewjK mv‡cvU© cvIqv hvq bv|  

wR m¨vi, Avcwb mZ¨ e‡j‡Qb| GKUv NUbv ewj| GKevi AvIqvgx we‡ivax 

Av‡›`vj‡b js gvP© Kg©m~wP Pj‡Q| ‡Zv Rvgvqv‡Zi Kg©m~wP wQj ivRkvnx Awfgy‡L| 

GB NUbv whwb eY©bv Ki‡Qb, wZwb GKRb mv_x wQ‡jb ZLb| wZwb e‡jb, NUbvµ‡g 

Avgiv Avgx‡i Rvgvqv‡Zi wbivcËv ej‡qi g‡a¨ P‡j G‡mwQ| ‡`Ljvg `ycyi ‡ejv 

mKj mvaviY ‡bZvKg©x ‡L‡jb ¸o-wPov, Avi Avgx‡i RvgvqvZmn Avgiv ‡Ljvg 

PvBwbR ‡nv‡U‡ji myc| mvivivZ Kg©xiv Kó K‡i iv¯Ívq Nygv‡jb| Avi Avgiv Avgx‡i 

RvgvqvZmn Nygvjvg ‡i÷ nvD‡R Gwm nvIqvi wb‡P| GLb Avcwb ejyb GB ‡bZ…‡Z¡i 

mv‡_ mvaviY RbMY ‡Zv c‡ii K_v, mvaviY Kg©x‡`i mv‡_ RxebvPv‡ii KZ cv_©K¨! 

eyS‡Z cvi‡Qb, ‡Kv_vq Bmjvg, ‡Kv_vq Avgiv! 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: mø̈ vO j¨vO¸‡q‡R ejv hvq, LvB-`vB ‡mwµdvBm! 
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gynv¤§` Igi dviæK: Rvgvqv‡Z Bmjvgx ¯̂xq bv‡gi c‡ii Ask‡K mvg‡b Avbvi 

g‡Zv µgvš^‡q ‡hb nvd weGbwc I nvd ZvejxM UvB‡ci wKQy GKUv n‡q hv‡”Q| 

Avgvi AvksKv... mngZ| Avcbv‡`i‡K fve‡Z n‡e| Kx Ki‡Z n‡e Avmbœ GB 

cwiw ’̄wZ cyivcywi MÖvm Kivi Av‡M| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Rvgvqv‡Zi me‡P‡q eo mdjZv GB ‡h, Zviv A‡bK‡K 

Bmjvgx Av‡›`vjb wkwL‡q‡Q| wKš‘ `ytLRbK n‡jv Gi me©ch©v‡qi ‡bZ…Z¡ ‡gvUv`v‡M 

GLb Bmjvgx Av‡›`vj‡bi Kvw•ÿZ me©wbgœ gv‡biI wb‡P ‡b‡g ‡M‡Q| 

ejv nq, iæKb nb| Zvic‡i ‡dviv‡g e‡jb| ‡hgb AvIqvgx jxM weGbwc‡K ej‡Q, 

msm‡` Avmyb, ejyb, hyw³msMZ n‡j Aek¨B MÖnY Ki‡ev| hw`I Bbyi cÖ Í̄ve¸‡jv‡K 

Zvuiv KÉ‡fv‡UI ‡`q bvB| ‡dviv‡g ej‡j hw` n‡Zv Zvn‡j Kvgviæ¾vgvb mv‡ne, 

gxi Kv‡kg Avjx mv‡ne, iv¾vK mv‡ne I mvC`x mv‡n‡eiv avivevwnKfv‡e e¨_© 

n‡Zb bv|  

wgR©v: Avgvi wKQy cÖkœ Av‡Q: 

1| hw` wi‡cvwU©s wm‡÷g Ges K¨vWvi wm‡÷g bv _v‡K Z‡e wK‡mi wfwË‡Z 

GKRb‡K wewfbœ ch©v‡q `vwqZ¡kxj Kiv n‡e? G e¨vcv‡i Avcbvi gšÍe¨ Kx? 

2| Avi AwZ avwg©K bvixbxwZ ej‡Z wK Avcwb wbKv‡ei Dci ‡Rvi ‡`qv‡K 

eySv‡”Qb? Avwg wKš‘ wbKve‡K ‡gv‡UI Bmjvgx Av‡›`vj‡bi cÖwZ evav g‡b Kwi bv| 

eis wbKve c‡i Bmjvgx Av‡›`vj‡bi bvixKg©xiv A‡bK wdZbv ‡_‡K ‡eu‡P msMV‡bi 

KvR Av‡iv MwZkxjfv‡e Ki‡Z cv‡i| Z‡e GUv n‡”Q bv, GUvB mwVK| Avi Bmjvgx 

Av‡›`vj‡bi bvix Kg©x‡`i cÖPwjZ mvsMVwbK KvR QvovI wewfbœ mgvR Dbœqbg~jK 

Ges eyw×e„wËK Kv‡R Rov‡bv DwPZ, Ges ‡mUv msMV‡bi mg_©‡bB nIqv DwPZ| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avcbvi ‡jLvi wKQy Ask co‡Z cvwiwb| n¨vu, Avgv‡`i 

GK mnKg©x ‡bK¡ve ci‡Zb| GgbwK PvKywii B›UviwfDi mg‡qI ‡bK¡ve Ly‡jbwb| 

‡h‡nZy ‡KvqwjwU WvR g¨vUvi, ZvB MYgvby‡li Kv‡Q hvIqvB eo K_v| Avgv‡`i 

GKUv evwo Av‡Q kn‡ii Kv‡Q| Gi cv‡k A‡bK wgj-d¨v±wi| kZ kZ ‡g‡qiv 

w`bivZ KvR K‡i| A‡b‡KB c`©v K‡i| Bmjvgx Av‡›`vj‡bi ‡Kv‡bv gwnjv Kg©x wK 

Zvu‡`i Kv‡Q hvq? bv, hvq bv| Avwg Rvwb| Avgv‡`i GKUv K‡jvwbI Av‡Q| 

Zvu‡`i‡K Avwg Lye KvQ n‡Z ‡`wL| Zvuiv AšÍZc‡ÿ QvÎx‡`i ‡P‡q DbœZ 

‰bwZKZv‡eva aviY K‡i|  

ey‡jb: ÒUvKv I ÿgZv evMv‡bvi gvbwmKZv wb‡q MwZkxj I MYgyLx Bmjvgx msMVb 

I Av‡›`vjb nq bv, Rvgvqv‡Z Bmjvgx Gi DrK…ó D`vniY e‡U|Ó  
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`ytwLZ, K_vUv gvb‡Z cvijvg bv| Avcwb eo‡Rvi Rvgvqv‡Zi K‡qKRb ‡bZ…Z¡ 

ch©v‡qi ‡jvKRb‡K GB fv‡M ‡dj‡Z cv‡ib Gi ‡ewk bq| wKš‘ Avcbvi e³e¨wU 

c‡o g‡b n‡”Q, RvgvqvZ msMVbwU UvKv Avi ÿgZv evMv‡bvi ̀ j| GB jvB‡b GKUy 

ms‡kvabx w`‡j Lywk ne|  

Avcbvi K‡qKwU wel‡q Avwg GKgZ| ‡hgb K¨vWviwfwËK cÖ_v Ges bvix ‡bZ…‡Z¡i 

e¨vcv‡i AwZ iÿYkxj cš’v Rvgvqv‡Zi MYgyLx wfwË ‰Zwii ‡ÿ‡Î G‡KKUv eo 

evav| ïay K¨vWviwfwËK cÖ_vi Kvi‡YB mevB Avkv K‡ib GB msMV‡bi fv‡jv g›` 

ejvi m‡e©v”P AwaKvix cwil` ïaygvÎ ÔiæKb‡`i GK”QÎÕ| wKš‘ Avgvi ev¯Íe 

ch©‡eÿY †_‡K ewj, iæKbiv mvsMVwbK Kv‡Ri Kvi‡Y GZUvB e¨ Í̄ _v‡K ‡h Zv‡`i 

wb‡R‡`i msMV‡bi g‡a¨ cÖPwjZ wewfbœ HwZ‡n¨i evB‡i wKQy wPšÍv Kivi gvbwmKZv 

‰Zwii mgq Zv‡`i _v‡K bv| Avcwb gvV ch©v‡qi nvRvi nvRvi Kg©x mg_©‡Ki Kv‡Q 

cÖvq GKB iKg Awf‡hvM ïb‡jI ‡`L‡eb Gi mgvavb Lye KgB ‡ei nq| ZvQvov 

msMV‡bi wekvj GKUv Ask ‡Zv i‡q‡QB hviv g‡b K‡i _v‡Kb, Avgv‡`i me fv‡jv-

g›` ‡evSvi Rb¨ iæKbiv Av‡Qb| evwK‡`i K_v ‡kvbvi ‡Kv‡bv cÖ‡qvRb Av‡Q wK? 

Avi bvix ‡bZ…‡Z¡i e¨vcv‡i iÿYkxj g‡bvfve wb‡q MYZ‡š¿i gva¨‡g ivRbxwZ‡Z 

mdj nIqv Kxfv‡e m¤¢e Avwg eywS bv, ‡hLv‡b ‡`‡ki cÖvq A‡a©KB bvix? 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avcwb ‡h wel‡q cÖ_‡g e‡j‡Qb Zv Rvgvqv‡Zi AZ¨ímsL¨vK 

e¨w³i ‡ejvq cÖ‡hvR¨| G K_v Avwg gvwb, Rvwb| wKš‘ ms‡kvabx ‡evanq cÖ‡qvRb n‡e 

bv| ‡Kbbv GB ÿy ª̀ AskB msMV‡bi KvÐvix, Uc ‡gv÷ wjWvim| ÔUvKv w`‡q 

Bbd«v÷ªvKPvi M‡o ‡Zv‡jv, Avi ÿgZv nv‡Z wb‡q wm‡÷g‡K wbqš¿Y K‡ivÕ GB cwjwm 

AvcvZ „̀wó‡Z fv‡jv| AvwgI ewj, fv‡jv| G e¨vcv‡i Avwg GKUv m~Î w`w”Q| GwU hw` 

Avcbv‡K ‡evSv‡Z cvwi Zvn‡j Avwg wK ej‡Z ‡P‡qwQ eyS‡eb, Avkv Kwi| 

Two I’s are sometimes inverse ratio, sometimes reverse ratio.  

Another I is the determinant.  

First two I’s are: (1) I for infrastructure and (2) I for ideology.  

The determinant one is: I is for Inspiration.  

When the inspiration is lower than the Infrastructure, Ideology will be 

damaged.  

On the contrary, no matter how large is the Infrastructure, if 

Inspiration (true commitment or jajbah) is more than that, then 

Ideology will prevail and be stronger. 
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Jamaat looked for infrastructural development while losing its true 

Inspiration.  

This is the problem, or you can say, the tragedy of the play! 

ey‡jb: hvB ‡nvK, Avcbvi mv‡_ Avgvi gZcv_©K¨Uv ‡_‡KB ‡Mj! Avwg Av‡MB 

e‡jwQ, Rvgvqv‡Zi `xN©w`‡bi M‡o DVv KvVv‡gv GLb A‡bKUvB cÖkœwe×| Avi ZvB 

Avï ‡gŠwjK ms¯‹vi cÖ‡qvRb| Bmjvgx Av‡›`vj‡bi Rb¨ GUv ‡Kv‡bv ‡gRi Bmy¨ 

nIqv DwPZ bq| KviY Bmjvgx Av‡›`vj‡bi ‰ewkó¨B n‡jv mg‡qi Pvwn`v‡K mvg‡b 

‡i‡L ms¯‹vi KvR GwM‡q ‡bqv| wKš‘ Avgiv (Bmjvgx Av‡›`vj‡bi AwaKvsk Kg ©x-

mg_©Kiv) GKw`‡K ‡hgb GZUv eo g‡bi AwaKvix n‡Z cvwiwb, Ab¨w`‡K GLb 

G‡m ‡mB ms¯‹vi A‡b‡Ki e¨w³MZ ¯̂v‡_©i mv‡_ mivmwi RwoZ n‡q c‡o‡Q| ZvB 

cy‡iv welqUv GLb Av‡Mi ‡P‡q A‡bKUvB RwUj Ges P¨v‡jwÄs n‡q c‡o‡Q|  

wKš‘ Avwg g‡b Kwi bv Avkv GK`g ‡kl| GL‡bv hw` mxwgZ AvKv‡iI ïiæ Kiv 

hvq, AvR‡Ki gy³ wgwWqvi Kj¨v‡Y Lye ZvovZvwoB mewKQyB Bw›U‡MÖU Kiv m¤¢e| 

ïay GKUv eo ai‡bi bvov ‡`qv Avi A‡b‡Ki ¯̂v_© Ae‡njv Qvov ‡ewk wKQy jvM‡e 

e‡j g‡b nq bv| Avcbvi mv‡_ wgwj‡q ej‡j, ÔUª¨v‡RwW Ad `v ‡cøÕ n‡jI Ôwdwbk 

Ad `v ‡cøÕ bv! 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: mevB g‡b Ki‡Q, (ms¯‹v‡ii KvR¸‡jv) ‡KD ïiæ KiæK, 

Avwg mv‡_ AvwQ| ivRvi cyKy‡i GKevwU `ya Xvjvi g‡Zv!? 

Avcbvi ‡cÖvdvBj QweUv ‡ek my›`i| wKš‘ GB wej¸‡jv nvwi‡q hv‡”Q| mevB g‡b 

Ki‡Q, G‡Zv ivóªxq e¨vcvi| Avgvi ev Avgv‡`i wK Kivi Av‡Q? GB wejxqgvb wej 

`Lj K‡i Rwgi e¨emv Kiv GLb GK ai‡bi mvsMVwbK ‡UªÛ| QvÎ ‡bZvivI webv 

cyuwR‡Z (?) GK GKwU B‡qm/‡bv bvgavix wi‡qj G‡÷‡Ui gvwjK/cwiPvjK| Zvuiv 

msMV‡bi m‡e©v”P `vwqZ¡cvjb K‡iI wcGBPwW w_wmm wjL‡Z cv‡ib! gvkvAvjøvn| 

Avm‡j dvuwK ‡`qvi ‡iIqvRB GLbKvi g~j‡mÖvZ| ‡Mv‡ePviv gyL‡jQyi ingvbiv 

Dc‡i wb‡P ‡Kv‡bvg‡Z mIqv‡ei wbq‡Z Sy‡j Av‡Qb| mvsMVwbKZvev‡`iB GLb 

RqRqKvi! 

ÔBm! Pyc, Pyc! ‡ewk K_v ejv hv‡e bv! GZvqvZ bó n‡e! ‡Mvbvn n‡e! Av‡Liv‡Z 

bvRvZ jvf fÐzj n‡q hv‡e!Õ - G Ae¯’vi wbimb bv nIqv ch©šÍ Bmjvgx msMVb 

ev¯Íe Rwg‡b weRqx kw³ wnmv‡e cÖwZwôZ n‡Z ev _vK‡Z cvi‡e bv| Avcbvi KvQ 

n‡ZI wKQy Rvbvi Avkv ivwL| 
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wbtm½ ‡kicv: fvB, ‡h K_v¸‡jv Avcbvi ‡jLv I K‡g›U¸‡jv‡Z e‡j‡Qb, msMV‡bi 

Rb¨ ‡m¸‡jv GLb LyeB Riæwi| Avd‡mv‡mi welq nj, Gme K_v ‡kvbvi mgq 

`vwqZ¡kxj‡`i ‡bB| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: nvk‡ii gq`v‡b Avgv‡`i Revew`wnZvi mgq ‡Zv Avi 

`vwqZ¡kx‡ji ‡idv‡iÝ w`‡q cvi cvIqv hv‡e bv| msMVb, mgvR, ivóª BZ¨vw` n‡”Q 

`ywbqvex e¨vcvi| Gme wm‡÷‡gi mv‡c‡ÿ Avgiv ‡K, Kx ai‡bi KvR ev f~wgKv 

cvjb Kwi - ‡mUvB Av‡Liv‡Z we‡eP¨ n‡e| GK K_vq, Av‡Liv‡Zi wnmve wbZvšÍ 

e¨w³MZ| ‡KD Kv‡iv Rb¨ `vqx n‡e bv| myZivs `vwqZ ¡kxjiv ïb‡jv bvwK ïb‡jv 

bv, ‡mUv eo K_v bq| ZvQvov, Avgiv cÖ‡Z¨‡KB GK GKRb `vwqZ¡kxj bB wK? 

Avjøvni ivm~j (mv) e‡j‡Qb, Òmveavb, ‡Zvgiv cÖ‡Z¨‡KB `vwqZ¡kxj| cÖ‡Z¨K‡KB 

¯̂xq `vwqZ¡ m¤ú‡K© wRÁvmv Kiv n‡e|Ó 

ksLwPj: Ò‡h ‡hLv‡b AvwQ ‡mLv‡b ‡_‡KB Avgiv cÖ‡Z¨‡K G‡KKwU msMVb, 

G‡KKwU Av‡›`vjb, G‡KKwU wecøe wnmv‡e wb‡R‡`i M‡o Zywj|Ó 

G‡Kev‡i g‡bi K_v e‡j‡Qb| hw` cv‡ib Bmjvg I MYZš¿ wb‡q GKwU ‡cv÷ ‡`b| 

Rvgvqv‡Zi MYZ‡š¿ ‡hvM`vb, AZtci weGbwci AsMmsMV‡b cwiYZ nIqvi Kvi‡Y 

Avgvi g‡b nq, mwVK Bmjvg ‡_‡KB Zviv A‡bK `~‡i m‡i wM‡q‡Q| Avi H K_vwU 

wVK ‡h, Rvgvqv‡Zi ‡QvU ‡j‡fj A_©vr Kg©x ‡j‡fj A‡bK fv‡jv wKš‘ mwZ¨Kvi 

A‡_© ‡bZ…Z¡ w`‡qB wePvi nq fv‡jv-g‡›`i| c‡o Lye fv‡jv jvM‡jv| ab¨ev`|  

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: MYZš¿ m¤ú‡K© Bmjv‡gi Ae¯’vb wecixZgyLx| ‡PZbv Z_v 

c×wZ wnmv‡e MYZš¿ LyeB `iKvix| hZÿY ch©šÍ GwU GKwU c×wZ ZZÿY GwU 

wVK Av‡Q| mgm¨v n‡jv cvðvZ¨ MYZš¿ ïaygvÎ c×wZB bq, GwU GKwU ¯̂qsm¤ú~Y© 

Av`k©| GKwU mywbw`©ó jÿ¨ I cig Av`k© ev gvb`Ð| RbM‡Yi mve©‡fŠg‡Z¡i 

aviYvwU Gi cÖgvY ev g~j K_v, hv ¯úóZB Bmjvgwe‡ivax| RbKj¨v‡Yi Rb¨ MYZš¿ 

Bmjv‡g GKwU cÖvmw½K welq| kvmK b¨vqevb wKbv GwUB g~L¨ welq| Bmjv‡g 

MYZš¿ Ab¨Zg c×wZ wnmv‡e Aby‡gvw`Z e‡U, Z‡e ‡ewb‡fv‡j›U wW‡±Uikxc BR 

‡gvi BmjvwgK `¨vb ‡W‡gv‡µwm Bb `¨ I‡q÷vb © ‡mÝ| RvgvqvZ MYZvwš¿K cš’vq 

wecøe Ki‡Z Pvq - GwU GKwU ‡mvbvi cv_i evwUi g‡Zv Aev¯Íe welq| hZUyKy Avwg 

eywS| 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/51748 

18 RyjvB, 2011 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 89  
 

14. gšÍe¨  

Bmjvgx msMVb¸‡jvi cÖ‡Póv ‡hme Kv‡Ri g‡a¨ mxgve× 

Dgi 

 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: gvkvAvjøvn! Avcbvi ‡jLvwU AZ¨šÍ PgrKvi n‡q‡Q| 

Avcwb Avgvi g‡bi K_vUv e‡j‡Qb| AZ¨šÍ PgrKvi n‡q‡Q|  

Avgv‡`i GLv‡b, PÆMÖvg wek¦we`¨vj‡qi KvRKg© PÆMÖvg gnvbMixi Aaxb| 

`vwqZ¡kx‡jiv gv‡m AšÍZc‡ÿ 7/8 evi mvsMVwbK Kv‡R kn‡i hvb| hvIqv-Avmv 

wg‡j cÖwZev‡i 3 N›UviI ‡ewk| Zvn‡j fveyb ‡Zv Zvu‡`i Ae ’̄v| Bmjvgx 

Av‡›`vj‡bi mv‡_ mswkøóiv ‡gavex n‡q _v‡Kb| ‡m myev‡` Zvu‡`i K¬vm, M‡elYv-

QvÎ, wbR¯̂ M‡elYv GmeI ‡ewk _v‡K| PÆMÖvg gnvbMixi 50/55Uv Iqv‡W©i Rb¨ 

hZ mvsMVwbK iæwUb KvR _v‡K Zvi AwaKvsk Pwe Iqv‡W©i wUPvi `vwqZ¡kxj‡`iI 

Ki‡Z nq| wbKU AZx‡Z iæKb‡`i wgwQj mgv‡e‡kI ‡h‡Z n‡Zv| 

Gevi fveyb ‡Zv, Kxfv‡e mvsMVwbK `vwqZ¡kxjiv iæwUb Kv‡Ri evB‡i AivR‰bwZK 

Kv‡R mgq ‡`‡eb? ‡KD ‡Zv Avi ‡gwkb wKsev ‡d‡ikZv bb| nIqvUv DwPZI n‡e 

bv wbðq| ZvB ‡cÖvMÖv‡gi mgq I wd«‡Kv‡qwÝ A‡bK Kgv‡Z n‡e| AÂjwfwËK 

msMVb bv K‡i ‡ckvwfwËK msMVb Ki‡Z n‡e| g~j msMVb _vK‡e Avg‡eªjv 

AM©vbvB‡Rkvb wnmv‡e| 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/manwithamission/61361 

07 ‡m‡Þ¤^i 2011 
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15. ‡cv÷ 

Bmjvgx Av‡›`vjb welqK GKwU cÖkœ 

 

ÒAvmmvjvgy AvjvBKyg| eø‡M Avcbvi ‡jLv c‡o A‡bKw`b a‡i R‡g _vKv GKUv 

LUKv cÖ‡kœi DËi Kvgbv KiwQ| ej‡Z cv‡ib, GKcÖKvi wPšÍvi wewbgq, hv Avcbvi 

me ‡jLv‡ZB Drmvn ‡`qv _v‡K| aiæb, AvR ‡_‡K 20 eQi ci evsjv‡`‡k GKUv 

eo ai‡bi `yN©Ubv NUj| Avgv‡`i cvk¦eZ©x ‡`k fviZ µgvš^‡q A_©‰bwZKfv‡e 

we‡k¦i GKwU civkw³ n‡q DV‡jv| Avi Avgv‡`i eZ©gvb AatcwZZ MYZš¿ w`‡b 

w`‡b Avgv‡`i‡K A_©‰bwZKfv‡e GZUvB `ye©j K‡i Zyjj ‡h, fvi‡Zi Kv‡Q 

Avgv‡`i A_©‰bwZK cÖvwßi welqUvB cÖvavb¨ jvf Ki‡jv|  

d‡j Avgv‡`i eZ©gvb Ôgymwjg RvZxqZvev`Õ A_ev Ôevsjv‡`wk RvZxqZvev`Õ 

A_©‰bwZK Pvwn`vi Kv‡Q ‡n‡i ‡Mj| mvwe©Kfv‡e RbMYB PvBj, GLb mgq Avgv‡`i 

fvi‡Zi Ask n‡q hvevi! Gi ‡bZ…Z¡ ¯̂vfvweKfv‡eB ‡mKy¨jviiv w`‡q _vK‡e| Gi 

Av‡MB Av‡iv A‡bK¸‡jv welq `…kgvb n‡q co‡e| ‡hgb fvi‡Zi Ici PvKywi, 

e¨emv Ges A_©‰bwZK w`K †_‡K ‡jvKRb GZ cwigv‡Y wbf©ikxj n‡q co‡e ‡h, 

Zv‡`i mdjZvB Avgv‡`i AwaKvsk ¯̂v_©ev`x ‡jvK‡`i‡K fvi‡Zi cÖwZ Avgv‡`i 

eZ©gvb we‡iva‡K G‡Kev‡i k~‡b¨i ‡KvUvq wb‡q Avm‡Z eva¨ Ki‡e, ‡hgbUv KvbvWv 

I Av‡gwiKvi ‡ÿ‡Î N‡U‡Q| RvZxqZvev`xiv ZLb wgb wgb K‡i ‡`‡ki ¯̂vaxbZv 

iÿvi Av‡›`vj‡b _vK‡e ‡hgbUv 71 mv‡j Wvbcš’xiv wQj|  

Avi ‡mK y¨jviiv e „nËi åvZ„‡Z¡i ‡jvf ‡`wL‡q fvi‡Zi cÖ‡`k nevi w`‡K wb‡q hv‡e, 

‡hgbUv 47 mv‡j wb‡qwQj (e‡j ivLv fv‡jv 47-Gi wefw³‡K GLb a‡g© a‡g© wefw³ 

e‡j ‡mKy¨jviivB me‡P‡q ‡ewk cÖPviYv Pvjvq, A_P ZvivB a‡g©i bv‡g cvwK¯Ív‡bi 

m…wó K‡iwQj| 47 mv‡j KjKvZvq mv¤cÖ`vwqK `v½vq Kgc‡ÿ 5 nvRvi gvby‡li 

Rxeb ‡`qvq ‡hB ‡mvnivIqv`©x Drmvn w`‡qwQ‡jb, cvwK Í̄vb ‰Zwi K‡i wZwbB Avevi 

c~e© cvwK Í̄v‡bi Amv¤cÖ`vwqK ‡mKy¨jvi‡`i ¸iæ n‡q‡Qb! Avi cvwK Í̄vb ‰Zwi‡Z 

evOvwj RbMY me‡P‡q GwM‡q wQj, KviY Zviv wn›`y Rwg`vi‡`i nvZ ‡_‡K iÿv 

‡c‡Z ‡P‡qwQj, A_©vr KviYUv ïayB A_©‰bwZK)|  

ZLb nqZ RvZxqZvev`xiv GLbKvi Avmv‡gi Djdvi gZ n‡e| Avi ‡mKy¨jviiv 

fvi‡Zi ‡mKy¨jvi‡`i mivmwi ZË¡veav‡b Av‡iv AwaK kw³kvjx n‡e| Avi 

Bmjvgcš’xiv? Aek¨B RvZxqZvev`x‡`i mv‡_B _vK‡e! eZ©gvb Bmjvgcš’x‡`i 

gvbwmKZvq Avgvi Kv‡Q ZvB g‡b nq| ZLb nqZ Bmjvgcš’xivB ej‡e, ‡`‡ki 
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¯̂vaxbZv mve©‡fŠgZ¡ iÿv Kiv ïay Cgvbx `vwqZ¡ bq, eis A ¿̄ nv‡Z Suvwc‡q co‡Z 

n‡e! Avi c‡ÿ eo eo Av‡jgivB ej‡eb! ‡hgbUv n‡qwQj 71 mv‡j| Avi Gi 

wVK D‡ëv w`‡KB _vK‡e RbMY| ‡hB RbMY 47 mv‡j ‡`k ‰Zwi‡Z ‡bZ…Z¡ w`‡q 

AvKv•ÿv c~iY bv nIqvq gvÎ 24 eQ‡ii g‡a¨ Avjv`v ‡`k ‰Zwi K‡iwQj bZyb ¯̂cœ 

wb‡q, ¯̂vaxbZvi cÖvq 60 eQi (a‡i ‡bqv!) ciI cÖK…Z ¯̂vaxbZvi my‡hvM bv cvIqv 

RbMY ‡h Avevi ‡mB ¯^vaxbZv wewK‡q w`‡Z GwM‡q Avm‡e bv, ‡mB wbðqZv wK 

Avgiv w`‡Z cvwi? Zvn‡j, mvgvwi Ki‡j `vuovq, Ôivó« Ges BmjvgÕ wb‡q wewfbœ 

mg‡q Bmjvgcš’x‡`i 3wU Ae ’̄vb: 

cÖ_gZ, 47 mv‡j ‰ØZ Ae ’̄vb| gvIjvbv gI ~̀`x (in.) cÖ_‡g fviZ wefw³i wec‡ÿ 

wQ‡jb| cieZ©x‡Z cvwK Í̄vb m„wói c‡ÿB ïay Avm‡jb bv, eis ‡mB Dcmsnv‡i wb‡q 

‡M‡jb, ‡h Bmjv‡gi bv‡g cvwK Í̄vb n‡q‡Q ‡m ivóª‡K ‡hfv‡eB ‡nvK Bmjvgx ivóªB 

evbv‡Z n‡e| ‡mKy¨jviiv ‡Zv ‡mB my‡hv‡MB me ‡`vl a‡g©i Dci Pvwc‡q w`‡q 

wb‡Riv cwi”Qbœ n‡q ‡M‡jb! Ôivóª Ges BmjvgÕ wb‡q RvgvqvZmn Av‡iv A‡bK 

Bmjvgx `‡ji µgvMZ cÖPviYvq 71 mv‡j GKUvB Dcmsnv‡i Avmv DwPZ wQj Ges 

hv n‡q‡QI, A_©vr Ôivóª = BmjvgÕ! Av‡iv mnR K‡i ej‡Z ‡M‡j, ÔcvwK Í̄vb = 

BmjvgÕ! 71 mv‡j Rvgvqv‡Zi weZwK©Z KviY AbymÜvb Ki‡Z wM‡q A‡b‡KB GB 

KviYUv ‡egvjyg fy‡jB hvb ‡h, Bmjvgx Av‡›`vj‡bi Kg©x‡`i Dci GB 

mvB‡Kv‡jvwRK¨vj G‡d‡±i cwiYwZ|  

Rvgvqv‡Zi gZ GKUv K¨vWviwfwËK msMVb (Avgvi g‡b nq, GwU wQj ZLbKvi 

me‡P‡q ‡ewk eyw×e„wËK `j, hvi ‡bZ…‡Z¡ gvIjvbv gI`~`xi gZ e¨w³, whwb wKbv 

GB Dcgnv‡`‡k Bmjvgx Av‡›`vj‡bi GK Ges AcÖwZØ›Øx w_IjwRqvb) hLb GB 

ai‡bi wm×v‡šÍ Av‡m, ÔcvwK Í̄vb = BmjvgÕ, ZLb Kg©x‡`i Dci welqUvi ¸iæZ¡ 

KZUv gb Í̄vwË¡Kfv‡e AvNvZ Ki‡e, ‡mUv hviv QvÎmsMVb K‡i‡Qb, Zviv Lye mn‡RB 

eyS‡Z cvivi K_v| ïay ZvB bq, Rvgvqv‡Zi mv‡_ ZLb evwK cÖvq mKj Bmjvgx 

msMVb hLb GKB Zv‡j GB cÖPviYv Pvjvq ‡h, ÔcvwK Í̄vb = BmjvgÕ, ZLb Avj 

e`i ev Avj kvg‡mi g‡Zv msMV‡b wM‡q hviv ‡bZ…Z¡ w`‡q‡Qb, Zv‡`i AvwK`v wb‡q 

cÖkœ ‡ZvjvUvB ‡Zv Avgvi Kv‡Q e…_v g‡b nq| A_P GLbKvi Bmjvgcš’xiv ZvB K‡i 

hv‡”Qb| we‡ePbvq Avb‡Qb bv msMV‡bi `…wófw½i K_v! hvB ‡nvK, djvdj n‡jv 

GKvË‡ii ci Avgv‡`i BwZnvm ‡_‡K GB wkÿvUvB ‡bqv ‡bqv DwPZ e‡j g‡b nq, 

‘State is not equal to Islam!’  

Gevi Avmyb GLbKvi ‡Uª‡Û| A‡b‡Ki Kv‡QB ïwb, 71 mv‡j RvgvqvZ ‡`‡ki 

¯̂vaxbZvi we‡ivwaZv Ki‡jI GLb me‡P‡q ‡ewk ‡`k‡cÖwgK| G‡Z Avgvi m‡›`n 
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Kiv DwPZ bq| wKš‘ GB ‡`k‡cÖ‡gi aviYv ‡_‡KB wK AvR ‡_‡K 20 eQi c‡o 

Bmjvgcš’xiv GB Dcmsnv‡i mn‡RB Avm‡e bv, Ôevsjv‡`k = BmjvgÕ? ZLb 

evsjv‡`‡ki ¯̂vaxbZv iÿvi Rb¨ Avevi AwaKvsk Rbg‡Zi wecix‡Z A ¿̄aviY! 

Avevi GKmv‡_ ‡`‡ki mKj Bmjvgcš’x `j GKB Ae¯’vq co‡e, ‡hgbUv 71 Gi 

ci c‡owQj!  

Zvn‡j, Avwg wK GB Dcmsnv‡i ‡c uŠQv‡Z cvwi, ‡hB gvIjvbv gI ~̀`x (in.) gymwjg 

RvZxqZvev‡`i we‡ivwaZv K‡i Bmjvgx Av‡›`vj‡bi wfwË M‡owQ‡jb, ‡mB 

Av‡›`vjbB µgvš^‡q mg‡qi mv‡_ Zvj wgjv‡Z wM‡q ‡mÖd ÔRvZxqZvev`xÕ G‡RÛv 

ev¯Íevqb Ki‡Q? MZ 70 eQ‡iI wK Zvn‡j ZvwË¡Kfv‡e Ôivó ªÕ, ÔBmjvgÕ I 

ÔRvZxqZvev`Õ GB wZbUv welq‡K Avjv`v Avjv`vfv‡e ¯úó K‡i dywU‡q ‡Zvjv 

wM‡q‡Q? Ôgymjgvb‡`i ivóªÕ Avi Ôiv‡óª gymjgvbÕ GB welq ỳ‡Uv‡K wK KLbB 

identify Kiv wM‡q‡Q? Bmjvgcš’x‡`i wK Zvn‡j iv‡óªi msÁvUvB Avevi bZyb K‡i 

fvev DwPZ? ZvwË¡Kfv‡e Avcbvi Kv‡Q DËi¸‡jv Avkv KiwQ| 

Av‡iv GKUv welq Avcbv‡K Rvbv‡bv `iKvi, cve©Z¨ PÆMÖvg wb‡q Bmjvgcš’x‡`i 

Ae¯’vbUvI wK GKB av‡Pi bq? cve©Z¨ PÆMÖvg wb‡q evsjv‡`kwe‡ivax hZ cÖPviYv 

nq, Zvi ‡ewkifvM I‡qemvB‡UB ‡`L‡eb RvgvqvZwe‡ivax cÖPviYv| A_P cve©Z¨ 

PÆMÖv‡gi gvÎ nv‡Z‡Mvbv K‡qKRb evOvwjB RvgvqvZ| Avwg ‡Zv GLb mivmwiB 

ej‡Z cvwi, ‡Kv‡bv Kvi‡Y hw` cve©Z¨ PÆMÖv‡g evsjv‡`k ‡mbvevwnbx MYnZ¨v ïiæ 

K‡i, Zvn‡j mevi Av‡M ‡mbvc‡ÿ Ae¯’vb wb‡e Bmjvgcš’x fvB‡qiv| GBLv‡bI 

wK wnDg¨vb f¨vjyi mv‡_ iv‡óªi msNvZ nq bv? ZLbI wK Bmjvg‡K wnDg¨vb f¨vjyi 

mv‡_ hy‡× wb‡q Avm‡eb bv Bmjvgcš’xiv? Avcbvi KvQ ‡_‡K GKUy ZvwË¡K DËi 

‡c‡j Lywk n‡ev| fv‡jv _vK‡eb| Avjøvn nvwdR|Ó 

‡`‡ki evB‡i D”PZi M‡elYvq wb‡qvwRZ GK mnKg©xi Dch©y³ B‡gB‡ji DË‡i 

Avwg wj‡LwQ, Avcbvi ‡jLvUv c‡o Zv¾e e‡b ‡Mjvg! gvkvAvjøvn! Avcbvi ‡jLvi 

cÖwZUv ev‡K¨i mv‡_ Avwg GKgZ|  

AwZ ms‡ÿ‡c Avgvi gšÍe¨: 

1. Bmjvg = Rvgvqv‡Z Bmjvg wKsev Bmjvg = ‡Kv‡bv ‡`k we‡kl (evsjv‡`k, 

‡mŠw` ev Ab¨ ‡Kv‡bv RgûwiqvZ), GgbUv Avwg g‡b Kwi bv| 

2. RvZxqZvev`‡K Avwg ¯̂qs Lvivc g‡b Kwi bv| RvZxqZvev` ej‡Z hw` 

mv¤cÖ`vwqKZv‡K eySv‡bv nq Zvn‡j Zv Lvivc| Bmjvg hZUyKy e¨w³MZ ZZUyKy 

mvgvwRK, hZUyKy AvšÍR©vwZK ZZUyKy RvZxqwfwËK| 
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3. c×wZ wnmv‡e MYZš¿ hZUyKy fv‡jv Ges jÿ¨ Z_v end wnmv‡e ZZUyKy (A_©vr 

cy‡ivUvB!) Lvivc; RvZxqZvev`I ‡cÖÿvcU we‡ePbvq ZZUyKy fv‡jv Ges Lvivc n‡Z 

cv‡i| 

4. G K_vUv AwZ eo mZ¨ ‡h, ev Í̄‡ei eo fyj¸‡jvi g~j KviY ZvwË¡K weåvwšÍ| ‡hgb, 

Rvgvqv‡Z Bmjvgxi AwZwi³ ivR‰bwZK m¤ú…³Zvi eo KviY n‡jv kxl© RvgvqvZ 

‡bZ…‡Z¡i GB fyj ZË¡ ‡h, G ‡`‡ki gvbyl Bmjvg Pvq, ivóªxq ‡bZ…Z¡B mgm¨v| 

5. G ‡`‡ki gvbyl Bmjv‡gi mwVK Ávb iv‡L bv| Giv g~jZ GK A¯úó I 

Ava¨vZ¥ev`x Bmjvg cQ›` RbMY| Gu‡`i‡K Av‡M mvgwMÖK A‡_© Bmjvg bv eywS‡q 

†`‡k Bmjvg Kv‡qg Ki‡Z hvIqv ev PvIqv ¯úóZB GK ai‡bi ‡kÖYxMZ weåvwšÍ ev 

K¨vUvMwi wgm‡UK| 

6. mevi Av‡M hviv Bmjvg Kv‡qg Ki‡Z Pvb Zvu‡`i wb‡R‡`i ZvwË¡K I e¨envwiK 

Dfq w`K n‡Z Bmjvg‡K fv‡jv K‡i eyS‡Z n‡e| ïaygvÎ AvK¡x`v ev ZË¡ eyS‡j ev 

gvb‡j n‡e bv| eyS‡Z n‡e wPivqZ I mgKvjxb Dfq Avm‡c‡± Bmjv‡gi cÖv‡qvwMK 

ZË¡ ev c×wZi Av‡jv‡K| gw`bvi ivóª Kv‡qg Kivi Rb¨ hviv B”QyK Zvu‡`i ïiæ 

Ki‡Z n‡e beyqZx wR‡›`Mxi ïiæ ‡_‡K, AZtci wnRiZ ‡_‡K| d‡Zn g°v w`‡q 

ïiæ Ki‡j n‡e bv| ‡Nvovi Av‡M Mvwo Ryov‡bvi ‡Zvi‡Rv‡oi `iKvi Kx? 

 

gšÍe¨-cÖwZgšÍe¨: 

‡bvgvb mvBdyjøvn: Avcbv‡K A‡bK w`b wgm K‡iwQ| wcøR Avcwb wbqwgZ wjLyb| 

AmvaviY wPšÍv| GLbKvi Bmjvgx Av‡›`vj‡bi GUvB eo mgm¨v| Avevi GK n‡q 

hvIqvi ‡h D`vniY ‡`qv n‡jv, GUv g‡b nq NUvi m¤¢vebv Kg| KviY G‡`kxq 

G‡R‡›Ui gva¨‡g fviZ hw` cwic~Y© A½iv‡R¨i myweav cvq, Zvn‡j wi¯‹ ‡bqvi 

`iKvi Kx? KviY fvi‡Z ‡h ¯̂vaxbZv Av‡›`vjb Pj‡Q Zv wb‡q fviZB wngwkg 

Ae¯’vq| nqZ Lye ‡ewk w`b Zviv Av‡›`vjbiZ RbMY‡K `wg‡q ivL‡Z cvi‡e bv| 

Avcbv‡K ab¨ev`| Avevi Aby‡iva Avcwb wbqwgZ wjLyb...  

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avwg ev Avgvi mswkøó mnKg©x ‡KD g‡b K‡ib bv ‡h, 

evsjv‡`k my`~i fwel¨‡ZI fvi‡Zi A½ivR¨ n‡Z PvB‡e| RvZxqZvev` wb‡q 

Bmjvgcš’x‡`i ‰ecixZ¨g~jK Ae¯’vb I aviYvMZ Ø›Ø‡K Zy‡j aivi Rb¨ GB 

wPÎKí ‡`qv n‡q‡Q| Bmjvg ‡evSvi Rb¨ ‡KviAvb-nv`xm BZ¨vw` co‡Z n‡e| Z‡e 

ïaygvÎ GUyKy h‡_ó bq Ges Zv SyuwKc~Y©I e‡U| ivm~‡ji (mv) ev Í̄e Rxeb I 

mvgvwRK weeZ©‡bi wbwi‡LB mewKQy eyS‡Z n‡e|  
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jvj e…Ë: In! g‡b nj wb‡Ri K_v¸‡jvB cowQ| Avwg eûw`b ‡_‡KB ‡f‡e K~j 

cvw”Q bv ‡h GKUv kã Zvi mgk‡ãi mv‡_ Zyjbv P‡j| Bmjv‡gi mv‡_ 

RvZxqZvev‡`i Kbwd¬±B hw` jv‡M Zvn‡j ‡Zv G ‡`‡k Bmjvg Kv‡q‡gi Av‡›`vjbB 

Rv‡qR bvB! Zv‡`i‡K Dcgnv‡`‡k wKsev mgMÖ we‡k¦ ‡LjvdZ Kv‡q‡gi Rb¨ 

‡`Šov‡Z n‡e| cwiewZ©Z ivóªe¨e ’̄vq hLb mgMÖ we‡k¦ wfbœ GKwU wm‡÷g Pj‡Q ZLb 

‡mB wm‡÷g‡K e¨enviB hw` Ki‡eb, Zvn‡j Avevi ‡mB wm‡÷‡gi DcKiY¸‡jv 

Kxfv‡e D‡cÿv Ki‡eb? Rvgvqv‡Z Bmjvgxi GB mijxKiY Ges ivóª = ag© Ges = 

RvZxqZv welq¸‡jv‡K GK KvZv‡i wb‡q AvmvUvB Zv‡`i wewfbœ mg‡qi wfbœag©x 

`ye©jZi Ae ’̄v‡bi KviY| welq¸‡jv ‡Zv G‡Zv mij bq hZUv mij fv‡e Zviv 

e³…Zv I wee…wZ‡Z e‡j _v‡K|   

kvwgg: Avgiv hZ mn‡R K_v¸‡jv ejwQ AZUv mnR wK wQ‡jv e¨vcvi¸‡jv? Avm‡j 

Kx Zv‡`i ivóª = ag© G iKg ‡Kv‡bv ÷ª¨v‡UwR wQ‡jv, bv Ab¨ ‡Kv‡bv wPšÍv ev hyw³ 

Zv‡`i wQj? Avgiv ‡evanq GKUy ‡ewkB Abygvb wcÖq| 

jvj e…Ë: nq‡Zv Avgiv ‡ewk Abygvb wcÖq| wKš‘ ‡mB Ae¯’vbUv ‡Kvb Kvi‡Y wQ‡jv, 

GLb ‡Zv †mUvI ‡KD e¨vL¨v Ki‡Z ivwR bb| Aa¨vcK ‡Mvjvg Avhg mv‡n‡ei 

mvÿvZKv‡i ‡Zv g‡b n‡jv ÔivRvKviÕ, ÔAvj e`iÕ Kx RvgvqvZ  Zv wP‡bB bv| ‡h 

hyw³ Avi ‡h K_vB AšÍiv‡j _vKyK bv ‡Kb, 25 gvP© iv‡Zi nvgjvi ci ‡_‡KB ‡Zv 

c~e© cvwK Í̄vb Rvwjg n‡q ‡M‡jv| ZL‡bv nq‡Zv gRjyg gymjgv‡bi c‡ÿ my‡hvM 

mÜvbx gykwiKiv _vKvq gymwjg Rv‡jg‡`i Ryjyg‡KB ‡kÖq wn‡me a‡i c~e © cvwK Í̄v‡bi 

mv‡_ `jxq Ges ivóªxq ms‡hvM Aÿ ybœ ‡i‡L‡Q, ‡Kbbv `j ‡Zv ZL‡bv Avjv`v nqwb| 

hw` cvwK Í̄vb Av‡›`vjb nvjvj nq Z‡e evsjv‡`‡ki ̄ ^vaxbZvi cÿ Aej¤^b KivUvI 

Zv‡`i Rb¨ nvjvj wQ‡jv|  

Avi hw` RvZxqZvev‡`i wecix‡Z wLjvdZ Kv‡q‡giB D‡Ïk¨ _vK‡Zv Zvn‡j ‡Zv 

gv`vbx mv‡neB mwVK| cvwK Í̄vb Av‡›`vjbUvB Zvn‡j nvivg n‡q hvq| ‡Kbbv 

RvZxqZvev` hw` Bmjvgx nq, Avi Zv hw` nq Avwg Qvov Ab¨ mevB A”QyZ Avi 

wb¤œ cÖK…wZi e‡j aviYv Kiv, Zvn‡j ‡mUv‡ZI Bmjv‡gi mv‡cvU© _vKvi K_v bq| 

GLv‡b Sv‡gjvUv ‡e‡awQ‡jv Ô`viæj BmjvgÕ Avi Ô`viæj nvieÕ wb‡q| wKš‘ 

‡mKy¨jvwiR‡gi aviKMY gvIjvbv gI`~`x Avi mggbv me Djvgv‡`i mvg‡b Bmjvgx 

ivóª cÖwZôvi gyjv Sywj‡q wb‡R‡`i D‡Ï¨k¨ wVKB Av`vq K‡i wb‡q‡Q| n‡Z cv‡i 

ag©xq AvB‡Ww›UwU‡Z wefw³ n‡q‡Q wKš‘ gb‡b Lye GKUv cv_©K¨ ‡Kv‡bv kvlK 

‡MvôxiB wQ‡jv bv| Zvn‡j Ae‡k‡l welqwU wK G iKg ̀ v uov‡jv ‡h cwiw ’̄wZi Kvi‡Y 

AvR ‡hUv nvjvj KvjB Zv nvivg? 
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‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: ‡Kb Rvwb Kxfv‡e ‡hb „̀wófw½ I K_vevZ©v wg‡j hvq! PvB, 

GbwkIi Ki‡Z, Everybody’s right to speak. It is the key to all sorts of 

intellectuality. And intellectuality is a very special thing that Islam has 

most. fv‡jv _vKyb|     

ZvivPvu`: ‡gvRv‡¤§j fvB, aiæb AvR ‡_‡K 20 eQi c‡i nVvr GKw`b evsjv‡`‡k 

ÔBmjvgvB‡Rkb Ae GWy‡KkbÕ K‡i ‡djvi my‡hvM Avmj| ZLb Avcbvi mve‡R± 

Ô`k©‡biÕ Ae ’̄v wK n‡e? eQi cvu‡PK Av‡Mi K_v| RvZxq wek¦we`¨vjq ÔBmjvwgK 

÷vwW‡RiÕ KvwiKyjvg ‰Zwi Ki‡Z PvBj| Bmjvg wel‡q fywi fywi W±i _vKvi ciI 

‡KD GKUv c~Y©v½ KvwiKyjvg ‰Zwi K‡i w`‡Z cvij bv| GUv wK `yt‡Li bq? 

GB eQi gv`ªvmvq Abvm© ‡Kvm© Pvjy n‡q‡Q| AvMvgx eQi hw` miKvi ‡NvlYv ‡`q, 

G eQi ‡_‡K gv` ªvmvq Pvi eQie¨vcx Bmjvgx `k©b ‡Kvm© Pvjy n‡e| mwZ¨B GgbwU 

n‡j Ae¯’vUv wK n‡e wPšÍv K‡i‡Qb? Avcwb ‡Zv `k©‡bi wkÿK| Avcbv‡K hw` 

wkÿvgš¿x wRÁvmv K‡ib, 

# ÔBmjvgvB‡Rkb Ae wdjmwdÕi Dci Avcbvi KqUv eB Av‡Q? 

# Bmjvgx `k©‡bi Dci Pvi eQ‡ii Abvm© ‡Kvm© ‡Lvjvi Rb¨ GKUv KvwiKyjvg ‰Zwi 

K‡i ‡`b ‡Zv! 

# evwZj `k©‡bi ‡P‡q Bmjv‡gi ‡kÖôZ¡ cÖgvY K‡i Avcwb KqUv eB wj‡L‡Qb? 

åvZt, G¸‡jv Bmjvgx mgvR MV‡bi Rb¨ AZxe cÖ‡qvRb (prerequisite)| 

Avcbv‡`i gZ wkÿKiv GKUy AMÖmi wPšÍv bv Ki‡j, Avi Kviv G KvR Ki‡e? 

BDmyd Avj Kvihvfx e‡j‡Qb, wkwÿZ Bmjvgcš’xiv Zv‡`i wb‡Ri welq‡K 

BmjvgvB‡Rkb Kivi cÖ‡qvRbxqZv G‡Kev‡i fy‡j wM‡q, hv Zvi welq bq Ggb 

e¨vcv‡i gË _v‡K| ‡h wZbwU cÖkœ Avwg ivLjvg, Avcwb wK wbwðZ ‡h, Ggb cÖkœ 

Avjøvn Avcbv‡K Ki‡eb bv? Gi mydj wKqvgZ ch©šÍ Rvwi _vK‡jI m`Kv‡q Rvwiqv 

wnmv‡e MY¨ n‡e bv| Bmjvgx mgvR Kv‡q‡gi ¯̂cœ ‡`wL e‡j GB cÖkœ Avgvi g‡b 

evisevi DuwK ‡`q| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: fvB ZvivPvu`, (1) Avcbvi K_v ‡_‡K g‡b n‡”Q Avcwb 

Aviwj Uz‡qw›UR eq‡mi ‡Kv‡bv eøMvi bb| Avwg ¯̂-bvg, ¯̂-Qwe I ¯̂-cwiP‡q eøwMs 

Kwi weavq Avcwb Avgv‡K ‡¯úwmwdKwj K_v ej‡Z cvi‡jb| ZvB bv? Avgvi g‡b 

nq Avgv‡`i mK‡jiB mwZ¨Kv‡ii cwiP‡q ‡jLv‡jwL Kiv DwPZ| Avgvi ¯̂‡cœi ‡h 

Kb‡mÞ MÖæc, ‡mwU M‡o ‡Zvjvi Rb¨ GwU `iKvi| 
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(2) ÔBmjvgvB‡Rkb Ae b‡jRÕ welqwU Avgvi Kv‡Q cwi®‹vi bq| hw`I G wel‡q 

GKevi Avwg GKUv mvov RvMv‡bv ‡mwgbvi Av‡qvRb K‡iwQjvg| eQi K‡qK Av‡M, 

Pwe‡Z| BmgvBj dviæKx BZ¨vw` Avwg c‡owQ| evsjv‡`‡k mgKvjxb gymwjg `k©b 

bv‡gi ‡Kvm© AvgivB cÖ_g Pvjy K‡iwQjvg| cÖ_g wZb eQi Avwg cwo‡qwQ| 

mgKvjxb ÁvbZ‡Ë¡i `ywbq‡Rvov bvgKiv K‡qKUv ‡U·U ïaygvÎ Pwe‡ZB cov‡bv 

nq| Ges AvwgB G m‡ei GKgvÎ wkÿK|  

weAvBAvBwU PÆMÖv‡gi Kvh©Kix mfvq wbqwgZ AskMÖnY Kwi| m¤cÖwZ cÖwZ‡ewk 

cÖ‡dmi Ave`yb byi m¨vi‡K wRÁvmv K‡iwQjvg, ÔBmjvgvB‡Rkb Ae b‡jRÕ Kv‡qg 

n‡q hvevi c‡i Gw_BRg Ges G ai‡bi welqvw` cov‡bv n‡e wKbv| wZwb ‡bwZevPK 

DËi w`‡jb| Avwg Dbvi mv‡_ cÖejfv‡e wØgZ cÖKvk K‡iwQ| gvj‡qwkqvi 

AvBBDGg-G wcGBPwW ch©v‡q M‡elYviZ ‡bqvgZ Djøvn fvB‡qi mv‡_ wm‡÷g 

g¨v‡bR‡g›U A‡_© ÔBmjvgv‡Rkvb Ae b‡j‡RiÕ aviYvi mv‡_ Aek¨ Avwg 

cy‡ivcywifv‡e GKgZ| G wel‡q Dbvi e³e¨ Avgvi Kv‡Q ‡iKW© Kiv Av‡Q| wZwb 

welqUv‡K g~jZ KvwiKyjvg widg© wnmv‡e Zy‡j a‡i‡Qb| 

(3) mvaviY ‡jvKRb ‡Zv e‡UB, AwZ wkwÿZ I D”P ch©v‡qi Bmjvgx ‡bZ…e…›`I 

mvaviY K_vevZ©v I ‡jLv‡jwL‡Z mivmwi Bmjvg‡K ‡kÖô cÖgv‡Yi AwZ ¯úó ‡gvwUf 

wb‡q AMÖmi nb| A_P, Zvuiv mswkøó wel‡q cÖPwjZ ‡hme aviYv, we‡kølY, hyw³ 

cÖwµqv - ‡mme‡K wm‡÷‡gwU‡Kwj GbvjvBR, wm‡š’mvBR I GMR÷ Kivi 

Acwinvh©Zv ‡eva K‡ib bv| gvIjvbv gI ~̀`x Bmjvgx ‰bwZKZvi cÖm‡½ hv e‡j‡Qb 

Zv Ab¨vb¨ ‡ÿ‡ÎI cÖ‡hvR¨| wZwb e‡j‡Qb, Avcwb Rv‡bb, Bmjvgx ‰bwZKZv n‡”Q 

‡gŠwjK gvbexq ̧ Yvewji AwZwi³ I D”P ̄ Í‡ii welq| Avgiv mivmwi Mv‡Qi AvMvq 

Ae¯’vb wb‡Z PvB, ‡Mvov I ‡kKo wb‡q fvwe bv! GwU eyw×e„wË ‡_‡K kyiæ K‡i 

ivRbxwZ ch©šÍ me©‡ÿ‡Î jÿ Kiv hvq| 

(4) ‡m Rb¨B Avwg memgq ewj, Avgv‡`i‡K Av‡M Bmjvg eyS‡Z n‡e| hv wKQy‡Z 

Bmjv‡gi wmj ev bvg Av‡Q Zv Bmjvgx Avi ev`evwK me A‰bmjvgx - GwU GK 

ai‡bi wPšÍv| Avevi, hv wKQy ¯úóZ Bmjvgwe‡ivax bq Ggb mewKQyB Bmjvgx - 

GwU wfbœ ai‡bi wPšÍvaviv| Avgv‡`i‡K wVK Ki‡Z n‡e Avgiv ‡Kvb c‡_ hve? 

we Í̄vwiZ gZvgZ ‡`qvi Rb¨ ab¨ev`|    

AbyiYb: ZvivPvu` fvB, KvíwbK ‡Kv‡bv wKQy wb‡q K_v ej‡Z Drmvn cvB bv, wKš‘ 

Avcwb ‡hUv e‡j‡Qb ‡mUv Avm‡j LyeB ev¯Íe GKUv mgm¨v Avgv‡`i Rb¨| ZvB 

K‡qK jvBb wjLwQ|  
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cÖ_g K_v n‡”Q ÔBmjvgvB‡Rkb Ae b‡jRÕ ZË¡ Av`‡Z KZUyKy MÖnY‡hvM¨? GB ZË¡ 

‡`qvi ci 35 eQi P‡j ‡M‡Q| wKš‘ GK gvj‡qwkqv c¨vUªbvB‡Rkb eÜ K‡i ‡`qvi 

c‡i Avi wKš‘ ‡miKg AMÖMwZ nqwb| Avi BmjvgvB‡Rkb bvwK BmjvwgK - GB 

weZK© Lye mn‡R ‡kl n‡e e‡j g‡b nq bv| 

GKgvÎ A_©bxwZ Qvov Ab¨ †Kv‡bv ‡ÿ‡Î Gi cÖv‡qvwMK ¸iæZ¡ wKš‘ GL‡bv cÖkœwe×| 

eZ©gv‡b wUªcj AvBwU Ges AvBAvBBDGg Qvov Avi ‡KD GUv wb‡q Lye ‡ewk KvR 

Ki‡Q e‡j g‡b nq bv| KvwiKyjvg msµvšÍ welq hZUyKy eywS, Zv‡Z W±i‡`i KvR 

wKš‘ KvwiKyjvg ‡W‡fjc‡g›U bv| KvwiKyjv‡gi Dci W±‡iUiv eis GUv Ki‡eb, 

Avi ¯̂ ¯̂ mve‡R‡±i W±iiv Zv‡`i‡K mnqZv Ki‡eb| GUv nj ZË¡ K_v|  

ev¯ÍeZv ‡Zv AviI wfbœ| Avgv‡`i ‡`‡ki wek¦we`¨vjq¸‡jv‡Z wm‡jevm ev 

KvwiKyjvg meB ‰Zwi nq mvaviYZ Av‡iK wek¦we`¨vjq ‡_‡K Kwc K‡i| gv‡S gv‡S 

‡KD evB‡i ‡_‡K wWwMÖ K‡i Avm‡j ‡m wel‡q GKUv ‡Kvm© ‡hvM K‡ib, hw` h‡_ó 

cÖfvekvjx ev D‡`¨vMx nb| ‡`‡ki ‡Kv‡bv wek¦we`¨vj‡qi ‡Kv‡bv mve‡R‡±i wm‡jevm 

ev KvwiKyjvg KL‡bv M‡elYvi gva¨‡g Dc‡hvwMZv cixÿv K‡i ‰Zwi ev ms‡kvab 

Kiv n‡q‡Q e‡j Avgvi Rvbv bvB|  

wek¦we`¨vjq¸‡jv g~jZ Ávb m „wói RvqMv n‡jI ‡m ch©v‡q ‡cuŠQv‡bvi gZ Ae ’̄v 

Avgv‡`i GLbI nqwb| Avgiv AvcvZZ A‡b¨i AwR©Z Ávb cybwee©Z‡bi ch©v‡qB 

AvwQ| GB RvqMvq Bmjvgcš’x-A‰bmjvgcš’x mevB mgvb| mvgwMÖKfv‡e 

wek¦we`¨vjq¸‡jvi cwi‡ek M‡elYv‡cvhMx bv n‡j wkÿK ev M‡elKiv wKQy 

m¤§vbRbK e¨wZµg Qvov wKQy Ki‡Z cvi‡eb e‡j g‡b nq bv| 

cybð, GZwKQy ‡jLvi c‡i ‡hUv g‡b nj ‡mUv n‡”Q, wWg Av‡M bv gyiwM Av‡M? 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: BmjvgvB‡Rkvb Ae b‡j‡Ri wel‡q GKUv gRvi Z_¨: 

AvšÍR©vwZK Bmjvgx wek¦we`¨vjq, PÆMÖv‡gi ‡cÖvwfwm cÖ‡dmi W. Avey eKi iwdK 

gvj‡qwkqv‡Z wQ‡jb `xN©w`b| wZwb GKUv AvwU©‡Kj wj‡L‡Qb ÔBmjvgvB‡Rkvb Ae 

wdKvnÕ wk‡ivbv‡g! Avgvi Kv‡Q Av‡Q| 

CMj: eûw`b ci Avcbv‡K ‡cjvg| Ô‡`k = BmjvgÕ GB ai‡bi Kb‡mÞ Avcwb 

cQ›` Ki‡Qb bv, wKš‘ GUv Avgvi Kv‡Q MÖnY‡hvM¨, Av`‡ZB ‡mB ‡`kwU hw` Bmjvgx 

ivóª nq| wKš‘ ÔcvwK Í̄vb = BmjvgÕ GUv MÖnY‡hvM¨ bvI n‡Z cv‡i| Avcwb RbMY‡K 

‡ewk ̧ iæZ¡ w`‡q‡Qb| wKš‘ Avgvi wek¦vm Avcwb GKgZ n‡eb ‡h, mvaviYfv‡e gvbyl 

cvc-wcÖq nq| `ywbqvi iƒc ‡hw`‡K ‡ewk SjKvq gvbyl ¯̂vfvweKfv‡eB ‡mw`‡KB 

hv‡e| ‡mB A‡_©, AvMvgx `k eQ‡i evsjv‡`k hw` c~Y©v½ Bmjvgx iv‡óª cwiYZ nq 
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Ges ‡Kv‡bv ‡hŠw³K Kvi‡Y GB Bmjvgx ivóªwU RbM‡Yi ‡gŠwjK Pvwn`v c~i‡Y e¨_© 

nq, Avi Gi wek eQi ci fviZ A_©‰bwZK Ges mvgwiKfv‡e we‡k¦i civkw³ nq 

ZLb ‡`‡ki wmsnfvM RbMY hw` fvi‡Zi m‡½ GKxf~Z n‡Z Pvq, GUv ‡g‡b ‡bIqvi 

‡hŠw³K ‡Kv‡bv KviY Av‡Q wK? GKxf~Z n‡Z evav`vbKvixiv hw` 71 Gi ivRvKv‡ii 

f~wgKv ‡bq Zv‡Z ‡Zv Aciva ‡`LwQ bv|  

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avgiv hv-B g‡b Kwi bv ‡Kb, BwZnv‡mi wbg©g mvÿ¨ n‡”Q, 

gvbyl Z_v RbMY ïaygvÎ ‡Kv‡bv Av`k© we‡k‡li Uv‡b ‡Kv‡bv ÷ªvKPvi‡K h‡_ó mgq 

ch©šÍ mg_©b ‡`q bv, hw` ‡m Av`k© Zvu‡`i e ‘̄MZ, ‰elwqK we‡kl K‡i A_©‰bwZK 

w`K ‡_‡K b~¨bZg mÿgZv †`Lv‡Z bv cv‡i| ïaygvÎ Av`wk©K ivóª Aev¯Íe| g`xbvi 

ivóª e¨e ’̄v hv ivm~j (mv) Kv‡qg K‡i ‡M‡Qb, Zv Av`wk©K w`K ‡_‡K cy‡ivcywi 

Av`wk©K n‡jI GKB mv‡_ Zv wQj we`¨gvb mvgvwRK ‡cÖÿvcU ‰elwqK we‡ePbvq 

GKwU RbKj¨vYg~jK mÿg mgvR I ivóª e¨e ’̄v|  

 

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/81456 

16 wW‡m¤î, 2011 
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16. ‡cv÷ 

Bmjvgx msMVb I eûZ¡ev` 

Rvgvqv‡Zi ms¯‹vi cÖm‡½ wKQz fvebv 

 

Gmwe eø‡Mi mKj ZvwË¡K‡`i mgx‡c cÖkœ, GKUv Rbc‡` GKB mg‡q GKwU gvÎB kvmb 

KZ©…Z¡ _v‡K ev _vK‡Z cv‡i| ỳRb ivRv ev cÖkvmK GK RvqMvq _vK‡Z cv‡i bv| 

‡Zgwb GKUv Rbc‡` Bmjvgx ûKygZI wm½yjviB n‡e| cÖkœUv n‡jv, GKUv Rbc‡` 

Bmjvg Kv‡q‡gi cÖ‡PóvKvix `j Kx ïay GKUvB n‡e? Avjv`v Avjv`v n‡jI g~j `jwUi 

Aby‡gv`b AewjM¨vUwi? hw` Zv nq, Zvn‡j wK Bmjvgx iv‡óª eû`j ev gZwfwËK 

ivR‰bwZK e¨e ’̄v _vK‡e? bvwK Kgy¨wbw÷K avu‡Pi me©vZ¥Kev`x e¨e ’̄v _vK‡e?  

GKUv Rbc‡` Bmjvg Kv‡q‡gi cÖ‡PóvKvix `j ev ‡Mvôx GKvwaK nIqvUv hw` 

kixqvn we‡ivax bv nq, Zvn‡j Rvgvqv‡Z Bmjvgx Qvov Ab¨ `j _vK‡Z cvi‡e bv 

‡Kb? Bmjvg Kv‡q‡gi c‡i cøyivwjRg Aby‡gv`b Ki‡eb e‡j hviv ej‡Qb, Zvuiv 

Zrc~‡e© GLwb ‡mwU Ki‡Qb bv ‡Kb? ‡h‡nZy Avwg iæKb bB, ZvB Rvgvqv‡Zi 

MVbZš¿ wb‡q K_v ej‡ev bv| wkwe‡ii m`m¨ wQjvg KÕeQi, ‡mB myev‡` ejwQ, 

Bmjvgwe‡ivax bq Ggb ‡h ‡Kv‡bv msMVb ev ms ’̄vi mv‡_ RwoZ nIqvi wel‡q 

wkwe‡ii msweav‡b ‡Kv‡bv evav bvB [ev Avgv‡`i mg‡q wQ‡jv bv]| 

‡`Lyb, GKB gv‡K©‡U GKB gvwj‡Ki wfbœ wfbœ ‡`vKvb _v‡K| gvbyl Ny‡i Ny‡i ‡KbvKvUv 

Ki‡Z cQ›` K‡i| Bmjvg ev ‡h ‡Kv‡bv Av`‡k©i Rb¨I Zv cÖ‡hvR¨ bq wK? Avm‡j 

ÔBmjvgxÕ ej‡Z Kx eySvq? GK`j g‡b K‡ib hv hv wKQy‡Z Bmjv‡gi wmj gviv Av‡Q Zv 

Bmjvgx Avi ev`evwK me A‰bmjvgx| Avi GK`j g‡b K‡ib, K¨vcmyj dg©~jvB fv‡jv| 

cÖ_‡gB wmj gvivi ̀ iKvi bvB| Kv‡Ri Bmjvg Av‡M, bv‡gi Bmjvg ‡nvK c‡i ev wfZ‡i|  

Avgv‡`i wkÿv e¨e ’̄vB ‡`‡ki RbM‡Yi gb gvbwmKZvq GB AvKvk-cvZvj dvivK 

m„wó K‡i‡Q| Dcgnv‡`‡ki me©cÖvPxb Øxwb cÖwZôvb KwjKvZv Avwjqv gv ª̀vmv ‡eØxwb 

Bs‡iRiv cÖwZôv K‡iwQj| ej‡Z cv‡ib, ‡Kb? hw`I cÖPwjZ Bmjvgx Av‡›`vj‡bi 

aviv¸‡jv gv`ªvmv I K‡jR wkwÿZ‡`i‡K GK K‡i Pj‡Q wKš‘ ev¯Í‡e Zv GL‡bv `yB 

‡giæ‡Z Ae ’̄vb Ki‡Q| Avcwb Kxfv‡e GKRb ‡gwW‡Kj co–qvi KvQ n‡Z gv`ªvmvi 

QvÎ‡`i g‡Zv welqvw` cÖZ¨vkv Ki‡eb? c`©vi cÖm½ Gi Ab¨Zg D`vniY n‡Z cv‡i|  

Avgvi g‡Z, RvgvqvZ KL‡bv ‡PÄ n‡e bv| cwiw ’̄wZi Pv‡c wKQyUv n‡Z cv‡i e‡U, 

Z‡e Zv‡Z ‡Kv‡bv ZvwË¡K cwiïw× ‡bB, _vK‡e bv| ZvB RvgvqvZ RvgvqvZB 
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_vK‡e| GwU ‡PÄ n‡e wK n‡e bv ev nIqv DwPZ wKbv - Gme Avgvi `„wó‡Z ‡Zgb 

A_©en ‡Kv‡bv Av‡jvPbv bq| RvgvqvZ GKwU DbœZgv‡bi ZvejxM| Ô‡bv 

AjUvi‡bwUf w_IwiÕ GKUv fyj ZË¡| 

ag©ev`xZvi ‡ivM G ‡`‡ki ‡QvU-eo me BmjvgIqvjv‡`iB i‡q‡Q| Avi RvgvqvZ 

eyw×Rxex‡`i ‡mjd m¨vwUm‡d±wi A‡Uv-mv‡Rkvb n‡”Q nvjbvMv‡`i UvwK©k g‡Wj 

KcPv‡bv| evsjv‡`k evsjv‡`kB| Zvn‡j ej‡eb, Avcwb Kx ej‡Z Pvb? Avcbvi 

AvB‡Ww›UwU/‡g‡mR cwi®‹vi Kiæb| 

Avwg ej‡Z PvB, ‡h ‡hLv‡b Av‡Qb _vKyb| me fv‡jv Kv‡R AskMÖnY Kiæb| 

cÖwZ‡hvwMZv Kiæb b¨vq I mr Kv‡R| fve‡Z _vKyb mgvR‡K wb‡q| ev¯Íe‡K wb‡q, 

Av`k© Z_v Bmjv‡gi Av‡jv‡K| Avcwb, whwb GB eøM co‡Qb, Avcwb wb‡RB GKUv 

cÖwZôvb| ZvB e‡j GKgvÎ ev ¯̂qsm¤ú~Y© bb| Avcwb Avjøvni Ab¨Zg Lwjdv| 

bvwK bb? ¯̂vaxb Lwjdv wnmv‡e Øxb Kv‡qg Avcbvi GKK I e¨w³MZ `vwqZ¡| bvwK 

bq? hw`I GKK cÖ‡Póvq Zv Kv‡qg nevi bq| ÔIqvZvwQgy wenvewjjøvwn RvwgqvÕ 

gv‡b GKRb Av‡iKR‡bi nvZ aiv bq| cÖ‡Z¨‡KB ¯̂vaxb, Z‡e GKB Av`‡k©i 

Abymvix| Avcbvi GjvKvq ‡h msMVb Av‡Q ev ‡hwU‡K Avcwb ‡eUvi g‡b K‡ib, 

Zvi mv‡_ _v‡Kb, Zvu‡`i mKj fv‡jv Kv‡R c~Y© AskMÖnY Kiæb| ‡hgbwU Avgiv 

Kwi gmwR‡` wM‡q bvgvR covi e¨vcv‡i|  

nvj Rvgvbvi mKj mgm¨v mgvav‡bi me©‡ivM ewUKv n‡”Q, Avgvi g‡Z, B›Uv‡iKwUf 

Bb‡U‡jKPyq¨vwjwU| gv‡b memgq eySÁvb Abymv‡i KvR Kiv| cÖkœ Kiv| mswkøó 

wel‡q DÌvwcZ ev DÌvcb‡hvM¨ ‡h ‡Kv‡bv cÖ‡kœi m‡šÍvlRbK Reve ‡`qv| GgbwK 

cÖkœwU wbZvšÍB fyj n‡jI| ‡m‡ÿ‡Î cÖkœUv ‡h fyj Zv eywS‡q ‡`qv| GK K_vq, m`v-

me©`v hyw³ I wePvi-we‡ePbvwfwËK KvR Kiv| ‡hLv‡b hyw³-eyw× Pj‡e bv, ‡mLv‡b 

‡Kb ‡mwU Pj‡e bv, Zv eywS‡q ‡`qv| 

 

gšÍe¨-cÖwZgšÍe¨: 

CMj: GK ev GKvwaK msMV‡bi e¨vbv‡i hZB Avgiv KvR Kwi bv ‡Kb, Avgvi g‡b 

nq Avjøvni mve©‡fŠg‡Z¡i ivóª Kv‡qg m¤¢e bq, hZÿY bv Bgvg gvn`xi (Av) AvMgb 

NU‡Q| me‡P‡q eo K_v n‡”Q, bex mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjøvg cÖPyi fwelrevYx 

K‡i wM‡q‡Qb, we‡kl K‡i Bgvg gvn`x AvjvBwn Iqv mvjøv‡gi AvMg‡bi c~e© 

mgqKvi cwiw ’̄wZ m¤ú‡K©| wKš‘ `yf©vM¨RbK e¨vcvi n‡”Q MYZš¿cš’x (MYZ‡š¿ 

Avgvi GjvwR© Av‡Q) `j¸wj GB fwel¨revYx¸‡jvi cÖwZ Pigfv‡e Ae‡njv Ki‡Q| 
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Zviv hw` M‡elYv KiZ ‡Kvb ‡cÖÿvc‡U Bgvg gvn`x Ges Cmv AvjvBwn Iqv mvjøv‡gi 

AvMgb NU‡e Zvn‡j g‡b nq GKwU mnx msMVb cÖwZôv Kiv m¤¢e nZ| 

nv`x‡mi Av‡jv‡K Bgvg gvn`x AvjvBwn Iqv mvjøv‡gi ‡cÖÿvcU‡K ev` w`‡q Avgiv 

hZB ga¨gcš’v cwiZ¨vM Ges D`viZvev`‡K MÖnY K‡i BmjvgxKiY Kivi cÖwµqvi 

ga¨ w`‡q eZ©gvb kZvãxi P¨v‡jÄi ‡gvKvwejvi ‡Póv Kwi bv ‡Kb, Gi dvq`v ‡kl 

ch©šÍ mvgªvR¨ev`x‡`i c‡ÿB hv‡e|  

GKwU cÖkœ Ki‡ev, bexi beyqZ cÖvwßi mgq g°vi Av_©-mvgvwRK Ae¯’v wQj gvivZ¥K 

‡kvPbxq| Avgvi cÖkœ n‡jv, wZwb ‡mB mgqKvi mvgvwRK mgm¨vi mgvavb bv K‡i 

beyqZ cÖvwßi ci ‡_‡KB ‡Kb ZvInx‡`i `vIqvn w`‡Z ïiæ Ki‡jb? 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: KviY, ‡Mvov ‡_‡KB ïiæ Ki‡Z nq| µgaviv e¨wZ‡i‡K 

hZ eo ‡mŠa wbg©vY Kiv ‡nvK bv ‡Kb, Zv Kvh©Ki n‡e bv| ivRbxwZ Kiv gv‡bB 

B‡jKkvb Kiv, ev eZ©gvb avivq B‡jKkvb Kiv - GgbUv bq| mivmwi cÖv_©x bv ‡`qv 

m‡Z¡I ivR‰bwZK f~wgKv ivLv hvq| Ab¨w`‡K AivR‰bwZK `vIqvn bvgK wRwbmUv 

g~jZ kU©KvU (?) Bmjvg, hv ¯̂qs ivm~j (mv) Rvb‡Zb bv (!)| MYZš¿ wb‡q Avcwb 

Ah_v wPšÍv Ki‡eb bv| MYZš¿ c×wZ wnmv‡e g‡›`i fv‡jv, jÿ¨ ev P~ovšÍ wnmv‡e 

¯úóZB AMÖnY‡hvM¨| 

jvj e…Ë: mvgvwRK mgm¨vi mgvav‡b ‡h wZwb Zrci wQ‡jb bv GgbUv wbðqB ZvwiK 

Be‡b wnkvg A_ev mxivZ MÖš’¸‡jvi ‡Kv_vI ¯úófv‡e wjwce× ‡bB, eis wZwb Lye 

Aí eqm ‡_‡KB mgvR‡K cwieZ©bKvix ev mgvR ms¯‹viK wn‡m‡e wb‡R‡K cÖwZwôZ 

K‡i ‡d‡jwQ‡jb| Avcbvi cÖ‡kœi GB Ask ÔbeyqZ cÖvwßi ci ‡_‡KB ‡Kb 

ZvInx‡`i `vIqvn w`‡Z ïiæ Ki‡jb?Õ ¯úó K‡i w`‡”Q Avcbvi Reve| ZvInx‡`i 

KvRwU ‡KejgvÎ wek¦vm msµvšÍB hw` n‡Zv Zvn‡j GUv ‡Kej ̧ iæZ¡nxbB n‡q coZ 

bv, eis GUv GKwU A_e© cÖjvc ev gš¿B nZ hv ZrKvjxb cy uRvwiiv Rc KiZ| eis 

GB ZvInx‡`i g‡a¨B wQ‡jv mK‡ji mvg¨ Rvwi ivLv I AZ¨vPvixi Ryjyg ‡_‡K 

mvgvwRKfv‡e gvbyl‡K gy³ Kivi j‡ÿ¨ ‡f`v‡f` ‡f‡½ mKj‡K GK Avjøvni ev›`v 

wn‡m‡e KvZvie× Kiv|  

beyqZ cÖvwßi ci ‡_‡K, gv‡b ivm~j Zvi Rxe‡bi ‡h Ask ‡_‡K mivmwi Avjøvni 

wb‡ ©̀k cvIqv ïiæ K‡i‡Qb, ‡mB mgq ‡_‡KB ZvInx‡`i `vIqvn ‡`qv ïiæ 

K‡iwQ‡jb| wKš‘ ivmy‡ji beyqZ cÖvwßi c~‡e©i mgqwU Avgiv ‡hfv‡e Av Í̄vKzu‡o wb‡ÿc 

Kwi ‡mfv‡e wbwÿß Kivi gZ bq| eis ‡mB AskwU ‡h ev Í̄e I ‡hŠw³K wkÿv 

Avgv‡`i‡K w`‡”Q ‡mUv‡K Avgiv D‡cÿv K‡i PjwQ| byeq‡Zi Rb¨ Zv‡K ‡h 
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RbKj¨vYg~jK Ges Av_©-mvgvwRK Kg©Kv‡Ði mv‡_ m¤ú„³Zvi gva¨‡g mK‡ji Kv‡Q 

wek¦vm‡hvM¨ I Kj¨vYKvgx K‡i M‡o ‡Zvjv n‡q‡Q, ‡mB weivU Zvrch©c~Y© wel‡q ‡Kv‡bv 

‡Lqvj bv K‡i Avgiv ‡Kej 23 eQi‡KB a‡i wb‡qwQ Ôivm~‡ji RxebÕ wn‡m‡e| Avjøvn 

myenvbvû Iqv Zvqvjv hLb ej‡Qb, Ò‡Zvgv‡`i g‡a¨ ivm~‡ji Rxe‡bB i‡q‡Q m‡e©vËg 

Av`k©Ó ZLb wK RxebUv‡K 23 eQ‡ii ‡Kv‡bv mxgvbv w`‡q ‡eu‡a w`‡q‡Qb?  

‡gvnv¤§` gvgyb ikx`: CM‡ji mv‡_ GKgZ ‡Ljvd‡Zi e¨vcv‡i| Avgvi gZ n‡”Q, 

MYZš¿ c×wZ wn‡m‡e g‡›`i fv‡jvI bq| MYZš¿ Lye eo‡Rvo AwZ KwVb mgm¨v I 

P¨v‡jÄ‡K ‡gvKvwejv Kivi e¨_©Zv (AcviMZv, Abxnv I KvcyiælZv) XvKvi Rb¨ 

GKwU e¨vÛ-GBW wd·| ‡Kv‡bv Ae ’̄v‡ZB MYZ‡š¿i gva¨‡g Bmjvg cÖwZôv n‡e bv, 

Bmjv‡gi weRq Avm‡e bv| ‡h e¨e ’̄vi g~‡j i‡q‡Q RvZxqZvev` Avi wmsnfvM g~L© 

gvby‡li gZvgZ ‡bqvi cÖwµqv, Zv KL‡bv b¨vqwePvi cÖwZôv Ki‡Z cv‡i bv| Avi 

‡hLv‡b b¨vqwePvi ‡bB, ‡mLv‡b Bmjvg ‡bB| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avm‡j RvZxqZvev` m¤ú‡K©I Avgvi ÔK_vÕ Av‡Q| Avgiv 

hw` mv¤cÖ`vwqKZvev‡`i mv‡_ RvZxqZvev`‡K ¸wj‡q bv ‡dwj Zvn‡j RvZxqZvev` 

Lvivc ev Bmjvgweiæ× nIqvi ‡Kv‡bv KviY Avwg ‡`wL bv| welqUv Avjv`v ‡cv‡÷i 

¸iæZ¡ iv‡L| 

jvj e„Ë: ivR‰bwZK Bmjv‡gi ‡h aviv Zv ‡Kv‡bv ‡Kv‡bv ‡ÿ‡Î mgvRZvwš¿K c×wZi 

AvkÖq MÖnY K‡i‡Q| KviY, GB avivi cÖeZ©K‡`i mvg‡b K¤úv‡iwUfwj DbœZ Avi 

‡Kv‡bv e¨e ’̄v wQ‡jv bv, ‡hLvb ‡_‡K cixÿvg~jK aviYv AR©b m¤¢e|  

A‡±vei wecø‡ei cieZ©x mg‡q c„w_exi mvg‡b GKwU wewRZ Av`k© Ges cyuwRev`x 

A_©‰bwZK I kvmbZvwš¿K e¨e ’̄vi weKí ̄ ^iƒc mgvRZš¿B GKgvÎ gv_v Zy‡j ̀ vuwo‡q 

IVv e¨e ’̄v| hw`I GB e¨e ’̄vi A¨vcøvBW dg©Uv ‡køvMvb Avi my›`i my›`i e³‡e¨i 

gZ AZUv SvuSv‡jv I cwi”Qbœ wQ‡jv bv| ZeyI i‡³ RvMiY ‡Zvjv wKsev Ab¨ GKwU 

wbh©vwZZ A_ev wbR Ae ’̄vbMZ nxb cwiw ’̄wZi Kvi‡Y gyL _ye‡o _vKv Av`‡k©i Rb¨ 

GUv Aek¨B GKwU DÏxcK D`vniY|  

ZvB mvB‡q` KyZye knx`, Bgvg nvmvbyj evbœv I Aveyj AvÕjv gI ~̀`xi wPšÍvaviv I 

we‡kølYx‡Z mgvRZvwš¿K Bbd¬y‡qÝ nq‡Zv GB „̀wófw½‡K cøyivwjw÷K I‡q‡Z 

cÖevwnZ K‡iwb| hvi d‡j Zv‡`i wPšÍv ev iPbvi ‡Kv_vI cøyivwjR‡gi wec‡ÿ nq‡Zv 

hvqwb, wKš‘ cÿcvZ Kiv n‡q‡Q e‡jI D`vniY ‡Zgb GKUv ‡bB| ZvQvov Zv‡`i 

mg‡q ‡hLv‡b mvwe©Kfv‡eB ivR‰bwZK Av‡›`vj‡bi Abycw ’̄wZ wQ‡jv ‡mLv‡b ZvivB 

wQ‡jb m‡e©me©v ev Gi cÖeZ©K, ZLb ‡Zv cøyivwjR‡gi K_v gv_vq Avmvi K_vI bq| 
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‡Kbbv ‡Kv‡bv wKQyi Afve ‡mB wRwb‡mi Aw Í̄‡Z¡i Afve‡KB cÖKU K‡i, Avi hLb 

‡mB wRwbm Dcw ’̄Z _v‡K ZLb Zvi Avwa‡K¨i wel‡q wPšÍv Kiv m¤¢e (‡hgbUv Avgiv 

GB ‡cv‡÷ cvw”Q)| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: n¨vu, Avcbvi gšÍe¨Uv ‡ek ev Í̄ewfwËK| A‡bK ab¨ev`|  

ey‡jb: Avgvi e¨w³MZ we‡ePbvq g‡b n‡q‡Q, cø yivwjR‡gi aviYvUv Avgv‡`i Bmjvgx 

Av‡›`vj‡b A‡Uv‡gwUK¨vwj weivR Ki‡Q ‡mB 78 mvj ‡_‡KB| wKš‘ Ab¨vb¨ 

cÖfve‡Ki Kvi‡Y gyL Ly‡j ‡KD ¯̂xKvi Ki‡Z ivwR bb| Bmjvgx Av‡›`vj‡bi g~j 

aviYvUv GB kZvãx‡Z ‡hme gnvb gvbyl‡`i wPšÍv ‡_‡K Avmv, miKvie¨e ’̄vi 

aviYvq Zviv mevB GKUv KZ© …Z¡ev`x miKv‡ii KíbvB K‡i‡Qb| cøyivwjR‡gi 

aviYvUvI Dbv‡`i gv‡S A‡bK c‡i G‡m‡Q| Avi Avgiv hviv Bmjvgx Av‡›`vjb 

wb‡q cov‡kvbv K‡iwQ, mevB wKš‘ gb Í̄vwË¡Kfv‡e ‡mBfv‡eB AMÖMvgx|  

Avgvi Kv‡Q ZvB cøyivwjR‡gi aviYvUv eo mgm¨v g‡b nq bvB| me‡P‡q ‡ewk eo 

mgm¨v hv g‡b n‡q‡Q, cøyivwjRg ‡_‡K ‡ify¨‡jvkb ch©šÍ wb‡Z n‡j me msMV‡bi 

g‡a¨ ‡h cvi¯úwiK weªR _vKv `iKvi ‡mB gvbwmKZv GL‡bv ‰Zwi nq bvB| ‡`‡k 

eZ©gv‡b wb‡iU ‡L`g‡Z Bmjvg ‡_‡K BKvg‡Z Øx‡bi Rb¨ ‡hme msMVb KvR Ki‡Q, 

‡m¸‡jvi g‡a¨ Kgb MÖvDÛ bvB| Avi hLbB Avcwb Kgb MÖvD‡Ûi K_v ej‡eb, 

‡ewkifvMB g‡b K‡i wb‡eb, mevB‡K wg‡j GK msMVb nevi K_v!  

Avcwb ‡hfv‡e AvBwWqvUv w`‡q‡Qb, mevB hw` wbR wbR msMV‡b hvi hvi `vwqZ¡ 

cvjb KiZ Avi AvšÍtmvsMVwbK Kv‡Ri G‡RÛv ax‡i ax‡i evovZ, Zvn‡j GKUv 

mgq eo wKQy wPšÍv Ki‡Z cviZ| wKš‘ Avgv‡`i Bmjvgx Av‡›`vj‡b mevB gvSLv‡bi 

(Bfvjy¨kb cÖ‡mm) GB `vwqZ¡¸‡jv cvjb bv K‡iB mivmwi wecø‡ei ¯̂cœ ‡`‡Lb! 

Avgv‡`i c~‡e ©i RvgvqvZ hLb cvIqvi ‡kqvwis K‡i, ZLb cwð‡gi BLIqv‡biI 

(AvswkKfv‡e) ‡hb Zi mBwQj bv K‡e ÿgZvq hv‡e! Avi Avgv‡`i RvgvqvZ hLb 

cvIqvi ‡kqvwis K‡i K¬všÍ ZLb BLIqv‡bi g‡Zv wecø‡ei w`‡K bRi GKUy evo‡e 

GBUv g‡b nq Lye ¯̂vfvweK GKUv gb Í̄vwË¡K Bmy¨| ZvB ‡Zv Bmjvgx Av‡›`vjb Avi 

‡d«k ivRbxwZi gvSLv‡bi cv_©K¨Uv `vM w`‡q eywS‡q ‡`qvi cÖ‡qvRbxqZv ‡`Lv 

w`‡q‡Q| UvwK©k g‡Wj ZvB hZUv bv k‡Li e¨vcvi wQj, Zvi ‡P‡q ‡ewk cÖ‡qvRbxqZv 

wQj| Avgv‡`i ‡`‡k UvwK©k g‡Wj GWvckv‡bi ZvB Avwg we‡ivax bB| Z‡e 

ivR‰bwZK Pv‡ci gy‡L Kiv n‡j e¨w³MZfv‡e AcQ›` K‡iB hve|  

jvj e„Ë: A‡bK my›`i e‡j‡Qb| Z‡e Avgvi e¨w³MZ AwfgZ n‡”Q cøyivwjw÷K 

g‡bvfv‡ei Abycw¯’wZ ev GB Kb‡mÞUv MÖnY‡hvM¨ bv _vKvUvB weªR ev AvšÍms‡hv‡Mi 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 104  
 

Abycw ’̄wZ wbwðZ Ki‡Q| KviY Ab¨ ‡KD Avgvi wKsev Avgv‡`i g‡Zv GKB 

Kb‡m‡Þ wfbœfv‡e KvR Ki‡Z cv‡i, GB welqUv ‡g‡b ‡bqvi gvbwmKZvUvB weªR 

nIqvi Rb¨ mnvqK| Gi c‡iB bv weªR MVb|  

ZvQvov GB cy‡iv ivR‰bwZK Av‡›`vjb msµvšÍ welqwUB GL‡bv cixÿvg~jK Aa¨vq 

AwZµvšÍ Ki‡Q, ZvI wfbœ wfbœ Av_©mvgvwRK cwiw ’̄wZ‡Z GK f~L‡Ûi gvbyl Av‡iK 

f~L‡Ûi K_v we‡ePbv K‡i Kg©c×wZ cÖYqb Ki‡Q| myZivs g‡Wj msµvšÍ Aeq‡ei 

GKUv wb‡iU D`vniY MÖn‡Yi wm×v‡šÍ ‡fŠMwjK ‰ecixZ¨ wKQyUv wØavØ‡›Øi m„wó 

Ki‡QB|  

ey‡jb: jvj e„‡Ëi cÖwZ- Avcwb cøyivwjw÷K g‡bvfv‡ei Abycw ’̄wZ ‡`L‡Z cv‡”Qb, 

KviYUv n‡”Q ‡KD gyL L y‡j ¯̂xKvi Ki‡Q bv, cv‡Q bv wb‡Ri ‡bZ…Z¡ ‡kl n‡q hvq! 

Avwg GLv‡b e¨w³i ‡bZ…Z¡ eySvw”Q bv, msMV‡bi ‡bZ…Z¡| Z‡e GKUv welq ¯̂xKvi 

Kiv `iKvi, evsjv‡`‡k hvivB cøyivwjR‡gi AvBwWqv wb‡q GwM‡q hvb, DbvivB c‡i 

cÖvwšÍK Ae ’̄v‡b P‡j hvb| Avi GB e¨vcviUvB cÖvKvivšÍiv‡j eZ©gvb ‡bZ…‡Z¡i ‰eaZv 

I KZ©…Z¡ evwo‡q ‡`q|  

Ab¨ ‡Kv‡bv ‡`‡ki Bmjvgx Av‡›`vj‡b eis D‡ëvUv N‡U, bZyb AvBwWqv wb‡q hviv 

GwM‡q hvb, Zviv eZ©gvb ‡bZ…‡Z¡i wfZ Kvuwc‡q ‡`b| Dbviv ZLb eva¨ nb 

cøyivwjR‡gi aviYv ¯̂xKvi Ki‡Z| ZLbB weªR ‰Zwii gvbwmKZvi ivR‰bwZK Ges 

ag©xq ‰eaZv cvq| evsjv‡`‡k Avcwb ‡Lqvj Ki‡eb, weªR ‰Zwii ‡Rvk ZLwb D‡V 

hLb gvB‡ii f‡q _v‡K| GB weªR ‰Zwii KvRUv‡K hw` ivR‰bwZK Kg©m~wPi g‡Zv 

mvgwqK bv K‡i ̀ xN©Kvjxb Kiv ‡hZ, Zvn‡j AvR‡K Avcwb ‡mB gvbwmKZvUv wb‡Ri 

‡Pv‡Li mvg‡b Dcjwä Ki‡Z cvi‡Zb|  

Avwg ‡Zv e¨w³MZfv‡e cÖwZ `yBUv msMV‡bi gvSLv‡b weªR ‰Zwii Rb¨ Avjv`v 

Avjv`v w_¼ U¨v‡¼i Kvgbv Kwi! Avcbvi wØZxq cvivi mv‡_ m¤ú~Y© GKgZ| 

Salam: Avey Rvixi fvB‡qi eø‡M Avcbvi gšÍe¨ AvswkK Ges wgmwjwWs wQj, ZvB 

dvUv‡q wØgZ ‡cvlY K‡i G‡mwQ| GLv‡b, g~j †cv‡÷ G‡m ‡`wL me wKQy wVKVvK|  

Avgvi Kv‡Q g‡b nq mgqUvB n‡”Q wb‡R wKQy K‡i ‡`Lv‡bvi| eB-LvZv-Kjg wb‡q 

BDmyd Avj KviRvfx nevi my‡hvM ‡hgb Av‡Q, ‡Zgwb Av‡Q kvn Avãyj nvbœv‡bi 

gZ cÖ‡dkbvj nIqvi| A_ev e¨vwi÷vi iv¾v‡Ki g‡Zv mdj cÖ‡dkbvj Kvg 

ivRbxwZwe` nevi ̀ iRvI Db¥y³| mvivw`b RvgvqvZ Bmjvgxi ‡bZ…e„‡›`i cvqRvgvi 

wb‡P KZUyKy MÜ Zv Lyu‡R ‡ei Ki‡Z ‡M‡j ‡Z‡iv Rb wb‡q MwVZ ‡PŠÏ `‡ji cÖavb 

nIqv Qvov Kv‡Ri KvR ‡Zv wKQyB n‡e bv| 
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ÒRvgvqvZ KL‡bv ‡PÄ n‡e bvÓ GUv wbZvšÍB Avcbvi cvi‡mckvb, Gi ‡_‡K ‡ewk 

wKQy e‡j g‡b nq bv| Gi wfwË m¤¢eZ eZ©gvb Ges wbKU AZx‡Zi ‡bZ…e…‡›`i 

gvbwmKZv, fyj n‡j ej‡eb wcøR| Avgvi Kv‡Q g‡b n‡”Q UvBg ‡¯‹jUv Av‡iKUy eo 

Ki‡j Uv‡b‡ji cÖv‡šÍ Av‡jvi Dcw ’̄wZ cvIqv hv‡e| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: fvB mvjvg, Av‡M ‡bb A‡bK A‡bK big-Mig-cig 

mvjvg! RvgvqvZ KLv‡bv ‡PÄ n‡e bv- GUv Avgvi KbwfKkvb| Avwg wbðqB 

A‡cÿvq _vK‡ev bv Avcbvi aviYvMZ cwieZ©b ‡`Lvi Rb¨| D‡ëvfv‡e ej‡j, 

Avwg Avgvi e³e¨ mwVK ‡`Lvi Rb¨I A‡cÿv Ki‡ev bv| Z‡e, me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y© 

ÔZ‡eÕUv GB ‡h, Avwg cÖvq wbwðZ K‡i ej‡Z cvwi, GKw`b eyS‡eb, Avwg wVKB 

e‡jwQjvg| 

eø‡M Avgvi ‡jLv ‡ewk bq, hw`I Gmwe eø‡M G‡Kev‡i cÖ_g w`‡K hviv bvg 

wjwL‡qwQj Avwg Zvu‡`i GKRb| ZeyI ‡`wL eø‡M A‡b‡K Avgv‡K ‡P‡b| Gi KviY 

n‡Z cv‡i Avwg ‡mB ¯̂í msL¨K‡`i GKRb hviv wbR bvg I cwiP‡q ‡j‡L| Z‡e 

Avwg Qvov Ab¨ ‡KD Rvgvqv‡Zi wel‡q GZUv ¯úó K_v KbwmmU¨v›Uwj e‡jwb| 

Avwg GL‡bv g‡b Kwi, Avgvi ‡dvi c‡q›Um m¤ú~Y© Kv‡i±! Avmyb bv ‡`‡k _vK‡j 

mvgbvmvgwb K_v ewj!? WvK‡j Avwg hv‡ev, ‡hLv‡bB ‡nvK bv ‡Kb| 

CMj: ‡Mvov ‡_‡KB ïiæ Ki‡Z nq|  

jvj e„Ë fvB‡K, ivm~jyjøvn mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjvg byeq‡Zi c~‡e© e¨w³MZfv‡e 

wQ‡jb 100% mr Ges AbyKiY‡hvM¨| wnjdyj dyRyj Ges ‡QvULv‡Uv mgm¨v 

mgvav‡b wZwb h_v_© f~wgKv cvjb K‡i‡Qb| wKš‘ beyqZ cÖvwßi AvM ch©šÍ Zvui ‡hme 

ms¯‹vig~jK KvR, Zv wKš‘ mgvR cwieZ©‡b Av‡jvob m„wó Ki‡Z cv‡iwb| ïaygvÎ 

e¨w³MZfv‡e wZwb ‡h wfbœgZvj¤x̂, ZvB Zxeªfv‡e cÖKvk ‡c‡q‡Q| wKš‘ hLbB wZwb 

Avjøvni GKZ¡ev‡`i `vIqvn w`‡Z ïiæ Ki‡jb ZLbB mgv‡R m…wó n‡jv Av‡jvob| 

bZyb GB `vIqvn g°vi cÖfvekvjx‡`i ü`‡q K¤úb awi‡q w`j| cÖfvekvjxiv GB 

`vIqvn‡K gy‡Q w`‡Z PvBj| ïiæ n‡jv gymwjg‡`i cÖwZ wbh©vZb| 

GLbI GB wbh©vZb Pj‡Q, wbh©vZb Kivi c×wZi wfbœZv _vK‡Z cv‡i| wKš‘ 

ZLbKvi wbh©vZb wQj nvjKv, Ggb fvevi ‡Kv‡bv KviY ‡bB| Zvn‡j Bmjvgx 

Av‡›`vjb¸‡jvi GB ‡`Iqvwjqvcbvi KviY Kx? GKUy wbh©vwZZ n‡jB wnKgvi 

‡`vnvB w`‡q Zviv ZvInx‡`i `vIqvni KvR ‡_‡K `~‡i m‡i wM‡q wewfbœ mvgvwRK 

msMVb cÖwZôvi cÖwZ GZ AvMÖnx ‡Kb? GKZ¡ev‡`i `vIqvn ‡`Iqvi mv‡_ mv‡_ 
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mvgvwRK msMVb cÖwZôvq ‡Kv‡bv Lvivwe ‡`wL bv| wKš‘ `ytL jv‡M ZLbB hLb ‡`wL 

Zviv wgjøv‡Z Beªvnxg ‡_‡K m‡i hvq| 

ivm~jyjøvn mvjøvjøvû AvjvBwn Iqv mvjvgI wfbœ ‡KŠkj Ki‡Z cvi‡Zb| ‡hgb, ZLb 

wQj my‡`i gnvgvwi| wZwb cvi‡Zb RbMY‡K cÖ_‡gB GKZ¡ev‡`i `vIqvn bv w`‡q 

my‡`i weiæ‡× Rbm‡PZbZv evov‡Z| G‡Z Mwi‡eiv `‡j `‡j Zvu‡K mg_©b Ki‡Zv| 

wZwb cvi‡Zb bvix Av‡›`vjb Ki‡Z| wZwb cvi‡Zb Avi‡ei wfbœ mgm¨v wb‡q 

cÖfvekvjx‡`i m‡½ msjv‡c em‡Z| G‡Z GKmgq wZwb Avi‡ei cÖfvekvjx ‡bZvq 

cwiYZ n‡Z cvi‡Zb| Zvic‡i wZwb wb‡R A_ev Ab¨‡K w`‡q ïiæ Ki‡Z cvi‡Zb 

Avjøvni GKZ¡ev‡`i cÖPvi Ki‡Z| Zvn‡j Avkv Kiv hvq wZwb `ªyZZg mg‡q Zvui 

wekvj mg_©K ‡Mvôx ‰Zwi Ki‡Z cvi‡Zb| wKš‘ wZwb Zvi wKQy&B K‡ibwb| Gi KviY 

Kx? ‡KD wK Gi e¨vL¨v w`‡Z cvi‡eb? [AvBwWqv- mvB‡q¨` KyZye (in)] 

m¨vi Ges jvj e„Ë fvB ỳRb‡KB ejwQ, Avgvi cÖ_g K‡g‡›Ui cÖ_g Ask m¤ú‡K© 

wKQy ejyb| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: n¨vu fvB, Bgvg ‡g‡n`x (Av) G‡m ‡h ivóª M‡o Zyj‡eb Zv ‡kÖô 

Bmjvgx ivóªmg~‡ni GKwU n‡e| Z‡e Avgvi aviYvq Bmjvgx ivóª ‡Kv‡bv wm‡½j GbwUwU 

bq| ‡hgb, ivm~jyjøvn (mv) ‡h ivóª gw`bv‡Z Kv‡qg K‡i ‡M‡Qb Zv ïiæ‡Z wQj GK 

iK‡gi Avi ‡k‡li w`‡K wQj wfbœ iK‡gi| gmwR‡` Kyev cÖwZôv I Zv‡Z RygyAvi bvgvR 

Av`vq‡K aiv hvq Bmjvgx ivóª ‡NvlYv Avi g`xbv mb` ¯̂vÿi‡K aiv hvq msweavb 

cÖeZ©‡bi g‡Zv e¨vcvi| `kg wnRixi ‡h gw`bv ivóª Zv DbœZZi ev c~Y©Zi wQ‡jv GwU 

a‡i wb‡q G cÖkœ †Zv KivB hvq, cÖ_g wnRixi GB ivóª wK Bmjvgx wQj bv? wKš‘ G‡Z 

‡Zv my`, g` wQj| wnRve  wQ‡jv bv| gxivm wQj bv| wKmvm wQj bv|  

myZivs, Bmjvgx iv‡ó ªi wewfbœ ch©vq Av‡Q| eZ©gv‡b Avgiv hv-B Kwi bv ‡Kb, Bgvg 

gvn`xi g‡Zv DbœZ Z_v gw`bv g‡W‡ji KvQvKvwQ ivóª Avgiv Kv‡qg Ki‡Z mÿg 

n‡ev bv| welqUv mnR| e¨vcvi n‡jv Bgvg gvn`xi Rb¨ A‡cÿv K‡i Avgiv Øxb 

Kv‡q‡gi me©vZ¥K ‡Póv Kivi `vwqZ¡ ‡_‡K ‡Kv‡bv Ae ’̄v‡ZB ‡invB ‡c‡Z cvwi bv| 

‡KviAvb I nv`x‡mi eY©bv¸‡jv n‡Z Avwg GgbB ey‡SwQ| 

we. `ª.- eø‡M Avwg ïayB eøMvi| ZvB ‡mfv‡eB m‡¤^vab Ki‡eb, wcøR! 

Salam: e¨w³ ev ÿy`ª‡Mvôx ch©v‡q bZyb ‡h ‡Kv‡bv BwZevPK aviv M‡o Zyj‡Z 

me©vZ¡K cÖ‡Póvi mv‡_ RvgvqvZ ÔnvW©, weªUj, bv WvKUvBjÕ G welq AcÖvmw½K| 

GRb¨B Avcbvi G‡cÖvP‡K ïiæ ‡_‡K m¨vjyU Kwi| GUvB ‡gv÷ cwRwUf G‡cÖvP e‡j 

g‡b Kwi| wKš‘ Avgvi k¨v‡jv `„wófw½i AvksKv: 
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ÔwKQy e¨w³ we‡k‡li AwZ mgv‡jvPbv‡hvM¨ mgv‡jvPbvi c×wZMZ KÆicš’vÕ + 

ÔAvcbv‡`i gZ ‡jvK‡`i KbwfKkbÕ + ÔweivU As‡ki cÖPwjZ ÷ª¨v‡UwRK 

‡nvwj‡b‡mi cÖwZ AÜZ¡Õ = c¨vivjvj GKUv ÔRvw÷m GÛ ‡W‡fjc‡g›U cvwU©Õ| 

mv¤úªwZK QvÎwkwe‡ii Avf¨šÍixY wek„sLjv wKQyUv mv`„k¨c~Y© D`vniY n‡Z cv‡i| 

Z‡e Avwg memgq Avkvev`x n‡q _vKvi ‡hŠw³K cš’v ‡ei Kivi c‡ÿ| mvgwóK 

kw³ hZUyKy Av‡Q, ZZUyKyi g¨vw·gvg BDwUjvB‡Rk‡bi gva¨‡g GwM‡q hvevi c‡ÿ| 

‡mUv n‡Z cv‡i (1) KgwcÖ‡nwÝf A_ev (2) Kgwcø‡g›Uvwi I‡q‡Z, wKš‘ (3) 

Kw¤úwUwUffv‡e bq| 

Cgvb`vi‡`i weRqx Kivi e¨vcv‡i Avjøvni Iqv`v ‡Zv wg_¨v n‡Z cv‡i bv| 1bs 

G‡cÖvP Abymv‡i AwaKZi Cgvb`vi‡`i weRq ‡`Lvi A‡cÿvq AvwQ Avwg| Avgvi 

aviYvq GUvB ÒLvqiæb Iqv Avnmvby ZvÕDBjvÓ, Zv‡Z Kv‡iv AvcwË _vK‡j 

ÒZvqvÕIqvby Avjvj weiwi IqvZ ZvK¡IqvÓ GB bxwZi wfwË‡Z 2bs UvI ‡g‡b wb‡Z 

AvcwË ‡bB| wKš‘ Ôg‡Zi wfbœZvi mv‡_ c‡_i wfbœZvÕ ‰Zwi Kivi gZ 3bs G‡cÖv‡Pi 

Rb¨ Cgv‡bi cixÿvq DËxY© nIqvi wKQy ‡bB| GUv gv‡V bvgvi Av‡MB Cgvbx civRq 

¯̂xKvi K‡i ‡bqvi gZ|  

cwi®‹vi Ki‡Z cvijvg wKbv Rvwb bv| Avgvi aviYvi wfwË n‡”Q ‡KviAvb ‡_‡K 

Avgvi e¨w³MZ AvÛv÷¨vwÛs| 

BbkvAvjøvn ‡`‡k ‡M‡j GKw`b Avcbvi evmvq `vIqvZ ‡bqvi B”Qv ivwL|  

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avgv‡`i GK QvÎ/‡QvU fvB evB‡i _vKvi mgq eø‡M 

wbqwgZ [nv`xm we‡kl K‡i] wjL‡Zb| ‡`‡k Avmvi c‡i Dbvi ‡jLv Avi bvB| ZvB 

‡`‡k Avm‡j eø‡M ev eøMxq wel‡q KZUyKy mgq w`‡Z cvi‡eb, Avgvi m‡›`n| Avwg 

m‡›`nev`x ‡jvK bB, Z‡e bv ey‡SB Avjøvn fimv e‡j Pvwj‡q †`qvi g‡Zv ‡jvKI 

bB| Avwg Rxebev`x| Avwg ev¯Íeev`x| Avwg mgvRev`x|  

hv‡nvK, GKUy KwVb, ‡ek KwVb Z_v G‡Kev‡iB AcÖPwjZ K_v ewj| ‡bZ…Z¡ Z_v 

f~wgKv cvj‡bi GB cøyivwjRg‡K eyS‡Z bv cvivq gvIjvbv gI ~̀`xi g‡Zv ‡jvKI 

wLjvdZ wb‡q Dmgvb (iv) I Avjx (iv)Õi Ø›Ø msµvšÍ mnxn eY©bv¸‡jv‡K bvKP 

Kivi K_v e‡j‡Qb| Avcwb Rv‡bb, Dgi (iv) AvnZ nIqvi ci Qq R‡bi ‡h 

c¨v‡bj ‡NvlYv K‡ib, Zv‡Z ‡kl ch©šÍ ‡bZ…‡Z¡i `vwe`vi _v‡Kb D³ ỳRb, hviv 

cieZ©x‡Z NUbvewji avivevwnKZvq ch©vqµ‡g wLjvd‡Zi `vwqZ¡ cvjb K‡ib|  

MZ gv‡mi mßvwnK ‡mvbvi evsjvq Aa¨vcK ‡Mvjvg Avh‡gi GKwU mv¤cÖwZK 

mvÿvrKvi Qvcv‡bv nq| G‡Z wZwb mvgvwRK Z_v MY‡bZ…‡Z¡i ‡ÿ‡Î `vwqZ¡ bv 
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PvIqvi cÖPwjZ mvsMVwbK HwZn¨‡K Awej‡¤ ̂Z¨vM Kivi civgk© ‡`b| Avgvi Kv‡Q 

KwcUv Av‡Q| ZvB Avgvi g~j K_v hv e‡jwQjvg, ZvB _vK‡jv - Ø›Ø n‡e, G‡Kev‡i 

wecixZI n‡e, wKš‘ ZvB e‡j ‡KD LvwiR n‡q hv‡e bv|  

ewb KyivBRvi hy‡× ¯̂qs bexi (mv) Dcw ’̄wZ m‡Ë¡I mvnveviv GKB ûKyg m¤ú~Y© 

wecixZfv‡e Avgj K‡i‡Qb| ‡KD ‡KD MvQ ‡K‡U‡Qb, Avevi ‡KD ‡KD djšÍ MvQ 

KvUv‡K Lvivc g‡b K‡i‡Qb| ‡KD ‡KD AvQ‡ii bvgvR K¡vRv K‡i‡Qb, Avevi ‡KD 

‡KD Zv K‡ib bvB| mvnvex‡`i ga¨Kvi Ø›Ø¸‡jv‡K Avgiv Gw·‡W›U e‡j g‡b KiwQ 

‡Kb? ‡Kb ‡m¸‡jv cøyivwjR‡gi m‡e©vËg bgybv n‡Z cv‡i bv? bex-ivm~j‡`i c‡i Zvuiv 

‡Zv gvbeRvwZi BwZnv‡mi m‡e©vËg gvbyl wnmv‡e we‡ewPZ Ges ‡NvwlZ| ZvB bv?  

Avgiv ‡Kb Rvwb mewKQy‡Z ÔGKÕ‡K LyuwR? mewKQy h_vm¤ ¢e GK Ki‡Z PvB? GwU 

GKwU weåvwšÍg~jK gvbweK cÖeYZv| hw`I RMrUv GK nIqv m‡Ë¡I cÖ‡Z¨‡KB wb‡Ri 

RM‡Z evm K‡i| cÖ‡Z¨K‡K wb‡Ri RM‡Z ‡i‡L ‡mwU‡K hv‡Z mswkøó e¨w³ Kvw•ÿZ 

gv‡b mvwR‡q wb‡Z, M‡o Zyj‡Z cv‡i, ‡mRb¨ Avmyb Avgiv ci¯úi‡K m‡n‡hvwMZv 

Kwi| Gfv‡eB GKUv my›`i mgvR M‡o D‡V| me AvB‡bi GUvB n‡”Q ‰eaZvi wfwË| 

Inx n‡”Q Gi cÖZ¨qb| 

Gevi GKUv nvjKv K_v ewj| cÖPwjZ Bmjvgx Av‡›`vj‡bi mvsMVwbK KvVv‡gvq 

M‡o DVv ‡jvKR‡biv cÖwZev`, wØgZ, we‡ivwaZv, wefw³ BZ¨vw` ai‡bi cøyivwjw÷K 

‡bvkb¸‡jvi e¨vcv‡i mvaviYZ wicvM‡b›U [cÖZ¨vL¨vb Kivi gvbwmKZv] n‡q _v‡Kb| 

Bmjvg‡K ‡KD hw` we`¨gvb gymwjg mgv‡Ri Av‡jv‡K ey‡Sb Zvn‡j wZwb ‡hgb fyj 

Ki‡eb, ‡Zgwb cÖPwjZ ‡Kv‡bv Bmjvgx msMV‡bi KvVv‡gvi Av‡jv‡K me©`v Bmjvg 

eyS‡Z _vK‡j ‡mwUI fyj n‡e| Bmjvg‡K eyS‡Z n‡e ‡KviAvb-nv`x‡mi Av‡jv‡K 

GKUv ALÐ mgMÖ wnmv‡e| 

Salam: cøyivwjRg wK cwjwUK¨vj mvB‡Ýi ‡Kvb Uvg©? Gi AvIZv ev cwiwa wb‡q 

GKUv e¨vL¨v ‡`b| mgq wb‡q Av‡iv wKQy ejvi B”Qv ivwL| 

CMj: m¤¢eZ Avwg Avcbv‡`i hv eySv‡Z ‡P‡qwQ Zv eySv‡Z e¨_© n‡qwQ| BbkvAvjøvn 

mgq my‡hvM n‡j Ab¨ mgq Av‡jvPbv n‡Z cv‡i| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: ïaygvÎ mgvR-ms¯‹vig~jK Kv‡Ri gva¨‡g Bmjvg Kv‡qg 

- GwU ‡Zv Avwg ev¯Íem¤§Z g‡b Kwi bv| Z‡e ivm~j (mv) hw` mgvR-ms¯‹vig~jK 

Kv‡R beyq‡Zi Av‡M I c‡i Z_v me©ve¯’vq wb‡qvwRZ I wb‡ew`Z bv _vK‡Zb Zvn‡j 

ZvwË¡K, ivR‰bwZK, A_©‰bwZK I mvgwiK kw³e‡j wZwb wK mdj n‡Zb? bv, n‡Zb 

bv| ïaygvÎ mgvR‡mev ev ivRbxwZ ev hy× w`‡q n‡e bv| G meB jvM‡e| Gi 
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me¸‡jv ev ‡Kv‡bvUv‡K ev` w`‡q ïaygvÎ ZË¡ cÖPvi w`‡qI wKQy n‡e bv, nqwb| 

‡UKmB cwieZ©‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq mKj cš’vi mgwš^Z cÖ‡Póv Riæwi| Avkv Kwi 

Gevi GKgZ n‡eb| ab¨ev`| 

‡bvgvb mvBdyjøvn: Avcwb ‡h eû`jxq Bmjvgx Av‡›`vj‡bi Av‡jvPbv Zy‡j‡Qb, GUv 

wb‡q `xN© mgq a‡iB Av‡jvPbv-mgv‡jvPbv Pj‡Q ev Pj‡e| ivóª ej‡Z Avwg hv eywS, 

wKQy wbw ©̀ó AvKv•ÿv‡K ‡K› ª̀ K‡i ‡h e¨w³ mgwó GKwU ̄ ^vaxb mve©‡fŠg f~L‡Ð GKwÎZ 

nq, ZvB ivóª| ‡LjvdvZ Ges iv‡óªi gv‡S wbðq ZdvZ Av‡Q| Zvn‡j wK welqUv 

Ggb ‡h, Bmjvgx iv‡óªi Kb‡mÞ GL‡bv wK¬qvi ‡Kv‡bv Kb‡mÞ bq? Bmjvgx 

Av‡›`vjb ‡Kb weKí LyuR‡e? mg‡qi mv‡_ gvwb‡q ‡bqvi Rb¨! Zvn‡j wK Bmjvgx 

Av‡›`vjb hyM hyM a‡i ïaygvÎ mg‡qi mv‡_ gvwb‡q ‡bqvi ‡Póv Ki‡e? A_©vr MYZš¿ 

KZUv Bmjvgx Kb‡mÞ? mve©‡fŠg ÿgZvi aviYv hw` Bmjvgx ivóª Ges MYZ‡š¿i 

g‡a¨ dvivK m„wó K‡i, Zvn‡j ‡Zv Av‡M ‡mB dvivKUyKy ~̀i nIqv `iKvi|  

Avgviv Z_v Bmjvgx Av‡›`vj‡bi mg_©Kiv GKwU MYZvwš¿K iv‡óªi AvKv•ÿv ‡cvlY 

Kwi ‡Kb, hw` ‡mUv cwic~Y© Bmjvg m¤§Z bv nq? Avevi hw` g~j jÿ¨ Ges MšÍe¨ 

hw` cwic~Y© Bmjvg ‡eBRW bv nq, Zvn‡j ïay ïay GBme wb‡q Av‡jvPbv K‡i Kx 

jvf? Av‡M ‡Zv Bmjvg Av‡Q wK bvB GB Av‡jvPbv `iKvi, Zvici Gi cÖ‡qv‡Mi 

c×wZ wb‡q Av‡jvPbv Kiv ‡h‡Z cv‡i|  

GKwU MYZvwš¿K iv‡óª msweavb n‡”Q iv‡óªi g~jwfwË| Bmjvgx `j ÿgZvq ‡M‡jB 

wK msweav‡bi Avg~j cwieZ©b m¤¢e? Avi hw` m¤¢e bv nq Zvn‡j mg‡SvZvi gva¨‡g 

wKQy ms‡kvab m¤¢e n‡jI Zv ‡Zv ’̄vqx wKQy bq| MYZvwš¿K iv‡óª GK`‡ji ci 

Ab¨`j ÿgZvq Av‡m| we‡`kx cÖf~iv ÿgZv wba©viY K‡i| RvgvqvZ BmjvgxI 

`v`v‡`i cv‡q ‡Zj gv‡i| Zvn‡j cwic~Y© mve©‡fŠg Bmjvgx ivóª e¨e ’̄v wK GB 

mg‡SvZvi MYZvwš¿K c×wZ‡Z cÖwZôv Kiv m¤¢e? Avgv‡`i wK ‡Mvov‡ZB Mj` Av‡Q 

wKbv ‡mUv ‡evSvi ‡Póv KiwQ| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avm‡j fvB, Avgvi eyS ‡gvZv‡eK Bmjvgx ivóª ivmy‡ji 

(mv) mg‡qI wQj hyM mgm¨vi mgvavb| GLbI ‡Kv_vI G ai‡bi ivóª cÖwZwôZ n‡j 

ev n‡q _vK‡j, hyM mgm¨vi (m‡e©vËg) mgvavb wnmv‡eB Zv n‡e| Bmjvgx ivó ª 

cÖPwjZ aviv n‡Z A‡bK ‡ewk I ‡gŠwjK cwieZ©b `vex K‡i| Gi gv‡b GB bq ‡h, 

m¤ú~Y© bZyb wKQz ev me wKQzi cwieZ©b|  

Avcwb ‡hme cÖkœ DÌvcb K‡i‡Qb Zvi mv‡_ Avgvi HK¨gZ ev wØgZ hv-B _vKyK bv 

‡Kb, ¯̂xq eySÁvb ‡gvZv‡eK cÖkœ KivUvB GKUv weivU KvR| GKUv Rbc‡` Bmjvg 
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Kv‡q‡gi ‡Póv ev cÖv_wgKfv‡e Kv‡q‡gi ci Zv wUwK‡q ivLv ev Gi ms‡kva‡bi cÖ‡Póv 

Avi Pjgvb Bmjvgx kvmb KZ©…Z¡ - G ỳ‡Uv GK bq e‡j Avwg g‡b Kwi| KZ©…Z¡ ïay 

KZ©…c‡ÿi| KZ©…cÿ M‡o ‡Zvjv Ges Gi ms‡kva‡bi ̀ vwqZ¡ mevi| cÖwZUv bvMwi‡Ki| 

mgv‡R Bmjvg Kv‡q‡gi welqUv‡K Avgiv gmwR‡` RvgvqvZ Kv‡q‡gi g‡Zv 

GK‡Kw› ª̀K fvewQ ‡Kb? GKB Rbc‡` emevm Ki‡jI Avgv‡`i RMZ¸‡jv Avjv`v| 

mvs¯‹…wZK RM‡Zi mv‡_ Avcwb ivR‰bwZK RMZ‡K ‡gjv‡Z cvi‡eb bv| ‡gwW‡Kj 

coyqv‡`i mv‡_ c ©̀vi wel‡q gv ª̀vmv coyqv‡`i GK K‡i ‡`L‡j fyj Ki‡eb| g`xbvi 

mgv‡R cøyivwjRg wQ‡jv wKbv - GwU n‡jv ‡gŠwjK cÖkœ|  

‡bvgvb mvBdyjøvn: ÒKZ©…Z¡ ïay KZ©…c‡ÿi| KZ©…cÿ M‡o ‡Zvjv Ges Gi ms‡kva‡bi 

`vwqZ¡ mevi| cÖwZUv bvMwi‡Ki|Ó  

cÖwZwU bvMwi‡Ki Kv‡Q Bmjvg ¸iZ¡c~Y© welq bq| ZvB cÖwZwU bvMwiK Zvi ¯̂xq 

gZv`k© Abyhvqx GwM‡q hv‡e|  

Òmgv‡R Bmjvg Kv‡q‡gi welqUv‡K Avgiv gmwR‡` RvgvqvZ Kv‡q‡gi g‡Zv 

GK‡Kw› ª̀K fvewQ ‡Kb?Ó  

Zvn‡j GUv Kxfv‡e msNe× Av‡›`vjb n‡e ‡KviAv‡bi wb‡`©k Abyhvqx? GUv Kxfv‡e 

cvi¯úwiK HK¨ ’̄vcb Ki‡e? Avgvi Kv‡Q welqUv Lye ¸iZ¡c~Y©| Avgv‡`i mgv‡R 

eû Bmjvgx `j Av‡Q, hviv G‡K Aci‡K åvšÍ, GgbwK Kv‡di d‡Zvqv cÖ`vb K‡i 

_v‡K Ges IqvR gvnwd‡j G‡K Aci‡K MvwjMvjvR K‡i| c„w_exi eû ‡`‡k Bmjvg 

Kv‡q‡gi myeY© my‡hvM _vKvi ciI cvi¯úwiK we‡f‡`i Kvi‡Y ‡mB me m¤¢vebv 

AsKy‡iB webó n‡q ‡M‡Q| 

Avgvi Kv‡Q GB cÖkœUvI ¸iæZ¡c~Y©, Bmjvgx ivóª Ges MYZvwš¿K iv‡óªi g‡a¨ dvivK 

Av‡Q| KviY Bmjvgx iv‡óªi msweav‡bi GKgvÎ wfwË n‡”Q ‡KviAvb I mybœvn| 

Ab¨w`‡K MYZvwš¿K iv‡óª RbZvi AvKv•ÿvB eo K_v| GLb evsjv‡`‡ki ‡cÖÿvc‡U 

Bmjvgwe‡ivax kw³¸‡jv h‡_ó kw³kvjx ivR‰bwZK, Av`wk©K Ges mvs¯‹…wZK w`K 

‡_‡K| GgZve¯’vq a‡i wb‡Z n‡e evsjv‡`‡ki gvby‡li Avgyj cwieZ©b Qvov ïaygvÎ 

ÿgZv e`j KL‡bvB Bmjvgx iv‡óªi wfwË ’̄vcb Ki‡Z cv‡i bv| wm½yjvi ev cøyiv‡ji 

‡P‡q Avgvi Kv‡Q GB cÖkœ̧ ‡jv A‡bK ‡ewk `iKvix| 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/92331 

11 ‡deªæqvwi, 2012 
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17. gšÍe¨ 

Rvgvqv‡Z Bmjvgxi ms¯‹vi Ges  

Rbve Kvgviæ¾vgvb (‡kl Ask) 

Avey wbkvZ 

 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Rbve Avey wbkvZ, (K) Avcwb fv‡jv wj‡L‡Qb| Avcbvi 

mv‡_ wKQy wel‡q Avgvi wØgZ Av‡Q| ‡m me ZvwË¡K| we‡klZ RvZxqZvev` I 

MYZš¿ wb‡q| 

(L) Avgvi g‡Z RvZxqZvev`‡K hw` mv¤cÖ`vwqKZvev` wnmv‡e a‡i †bb Zvn‡j Zv 

AMÖnY‡hvM¨| wKš‘ m¤úwË I KZ©…‡Z¡i gvwjKvbvi w`K ‡_‡K hw` ‡`‡Lb Zvn‡j Zv 

cÖvK…wZMZ I wb‡`©vl| MYZš¿‡K hw` (P~ovšÍ) jÿ¨ wnmv‡e g‡b Kiv nq Zvn‡j Zv 

A‰bmjvgx| cÿvšÍ‡i MYZš¿‡K hw` GKUv c×wZ wnmv‡e MÖnY Kiv nq Zvn‡j Zv 

A‰bmjvwgK bq| 

(M) Avcbvi ‡jLvq msMVbev`xiv wKfv‡e cÖwZwµqv e¨³ Ki‡Q Zv ‡`‡L ‡ek gRv cvw”Q| 

(N) e „nËi Av‡jg mgvR, we‡kl K‡i KIgx avivi Av‡jg‡`i mv‡_ Rvgvqv‡Zi 

mL¨Zv I HK¨ M‡o ‡Zvjvi AvnŸvb ‡ek ¸iæZ¡c~Y©| 

(O) nvUnvRvix gv`ªvmvi wZb gvB‡ji g‡a¨ _vK‡jI PÆMÖvg wek¦we`¨vj‡qi 

Rvgvqv‡Zi ‡jvKRb KL‡bv ‡mLv‡b hvIqvi ev Zvu‡`i mv‡_ ‡hvMv‡hvM M‡o ‡Zvjvi 

‡Kv‡bv cÖ‡qvRb‡eva K‡iwb| 

(P) RvgvqvZ Avm‡j mewKQy‡Z GK‡PwUqvev‡` wek¦vmx| 

Avey wbkvZ: Avcbvi gšÍ‡e¨i Rb¨ ab¨ev`| RvZxqZvev` ev MYZ‡š¿ mewKQyB ~̀lYxq, 

Zv Avwg ejwQ bv| Z‡e G¸‡jv gvbe wPšÍvi gva¨‡g MwVZ n‡q‡Q| Avgvi Kv‡Q G¸‡jvi 

‡Kv‡bv ¸iæZ¡ ‡bB| Bmjvg Avgv‡K hZUyKy myweav cÖ`vb K‡i‡Q, Zvi wKQy Ask nqZ 

eZ©gvb MYZ‡š¿i mv‡_ wgj _vK‡Z cv‡i| wKš‘ Gi A_© Bmjvg Avi MYZš¿ GK bq| 

Bmjvg nj Bmjvg Ges MYZš¿ nj MYZš¿| Avwg GZUyKy wek¦vm Kwi, Bmjvg Avgv‡K 

‡h mxgv‡iLv ‡`‡e, Avwg ‡mB mxgv‡iLvi g‡a¨ ‡_‡K Avgvi KvR Kivi ‡Póv Kie| 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/abunishat/83677 

26 ‡deªæqvwi, 2012 
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18. gšÍe¨ 

Avw_©K I mvsMVwbK AeKvVv‡gvi P‡µ  

nvwi‡q hvIqv Bmjvgx Av‡›`vjb 

Gg Gb nvmvb 

 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Av`k© Z_v Aby‡cÖiYv (Bbw¯ú‡ikvb) Ges mnvq-m¤úwË 

I Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv Z_v G÷vewjk‡g›U - G `yB‡qi ga¨Kvi m¤úKB wbY©q Ki‡e 

‡Kvb msMV‡bi gvb †Kgb| G÷vewjk‡g›U n‡Z Bbw¯ú‡ikvb hZ ‡ewk n‡e ‡mwU 

ZZ DbœZ I ‡eMevb msMVb I Av‡›`vjb n‡e| A‡bK ‡ewk AeKvVv‡gv m‡Ë¡I Gi 

KZ ©ve¨w³‡`i KwgU‡g›U hw` Zvi‡P‡qI A‡bK ‡ewk nq, Zvn‡j Gi e„nr cÖvwZôvwbK 

KvVv‡gv Kj¨vY`vqx I Kvh©Ki n‡e| Av`k©MZ ‡cÖiYv‡K ZvRv Kiv I e„w× Kivi 

e¨vcK cÖ‡PóvB n‡jv GB AvbycvwZK m¤úK©‡K iÿv Kivi GKgvÎ c_| Av`wk©K 

‡cÖiYv m„wó I e„w× Kivi kU©KvU c×wZ n‡jv msMVbevw`Zv [AM©vbvB‡RkbvwjRg]| 

GwU K…wÎg| wfUvwgb LvB‡q ‡gvUvZvRv Kivi g‡Zv| ¯̂v ’̄¨ myiÿv I e„w×i Rb¨ 

wfUvwgb jvM‡e| Z‡e Zv Avm‡Z n‡e ¯̂vfvweK Lv`¨ Mªn‡Yi gva¨‡g|  

Gfv‡e Av`wk©K ‡cÖiYv m„wó I Zv ‡eMevb Kivi Rb¨ Rbkw³‡K mgvRgyLx n‡Z 

n‡e| fvewQjvg, gvIjvbv gI`~`xi wKQy ¸iæZi fyj wb‡q wjL‡ev| ‡`v`yj¨gvbZvi 

Rb¨ ‡jLv nqwb| GLv‡b Giƒc eo fy‡ji GKwU K_v ej‡ev| Zvn‡jv dyj UvBgvi 

wm‡÷g| Kgy¨wb÷ Av‡›`vjb n‡Z gvIjvbv hv wKQy wb‡q‡Qb GwU Zvi Ab¨Zg| 

Avmnv‡e myddvi fyj e¨vL¨v K‡i GwU‡K ‰eaZv ‡`qvi ‡Póv Kiv n‡”Q| gvbyl 

KvVv‡gv Pvq| GwU ag©evw`Zvi [wiwjwRIwbRg ev wiwjwRIwmwU] ewntcÖKvk| 

mwZ¨Kv‡ii ‡Kv‡bv mgvR Av‡›`vjb, Bmjvgx ‡Zv e‡UB, Gi PvB‡ZI h_vm¤¢e eo 

I e¨vcK KvVv‡gvm¤úbœ n‡e| wKš‘ Zvi‡P‡qI ‡ewk, A‡bK ‡ewk, _vK‡Z n‡e 

‡cÖiYv, KvVv‡gv Z_v G÷vewjk‡g›U‡K gyn~Z©gv‡Î Z¨vM Kivi ï× gvbwmKZv| 

ivR‰bwZK, mvsMVwbK I Av`wk©K w`K ‡_‡K Rvgvqv‡Z Bmjvgx GKUv PµvKvi 

cwiw ’̄wZ‡Z Ave× n‡q c‡o‡Q| ZvB ‡Zv e‡jwQjvg, BU n¨vR web Rv÷ GMR‡÷W! 

... DBj Kw›UwbD Uy GMwR÷ GR G Uª¨vwWkvb| ZvejxM RvgvqvZ I KIgx 

gv`ªvm¸‡jvi g‡Zv| fve‡Z AevK jv‡M, ej‡Z Lvivc jv‡M, ZeyI wbtms‡Kv‡P 

ej‡Z cwi, RvgvqvZ n¨vR web UªvÝdigW GR Gb GgewW‡g›U, GR Av dig Ae 

ÔcwjwUK¨vj wiwjwRIbÕ! 
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ey‡jb: Avcwb Gi Av‡M e¨w³MZ wi‡cv‡U©i K_v ‡Kv‡bv GK ‡jLvq D‡jøL 

K‡iwQ‡jb| GLb dyj UvBgv‡ii K_v ej‡Qb| n‡Z cv‡i GB ̀ yBUv welq KwgDwbRg 

‡_‡K Avmv, wKš‘ BÝwc‡ikvb ‡Zv Bmjvg ‡_‡KB Dwb D‡jøL K‡i‡Qb| mgq 
we‡ePbvq GB cÖ_v¸‡jv‡K eo‡Rvi djcÖmy bq ejv ‡h‡Z cv‡i| wKš‘ fyj ejvi ev 

ev` ‡`qvi ‡hŠw³KZv KZUyKz? c‡i wjL‡j G wel‡q Avcbvi gZ Zy‡j ai‡eb Avkv 

Kwi|  

Avmnv‡e myddvi aviYv ‡_‡K hw` nvRvi eQi c‡i 2006 mv‡j G‡m ÔmywdBRgÕ 

IAvBwm KZ©…K ‰eaZv ‡c‡Z cv‡i, Zvn‡j gvIjvbvi BRwZnv‡` fyj ‡Kb n‡e? 

GgbwK Avjøvgv KviRvfxI dyj UvBgvi wm‡÷g‡K evwZj Ki‡Z Pvbwb| mgm¨v g‡b 

nq Ab¨ RvqMvq| hLb GB dyj UvBgvi wm‡÷g‡K g~jgš¿ a‡i A‡b‡KB wbR¯^ 

ÔBRgÕ ‰Zwi K‡i ‡d‡j| wKQyUv gyiwMi ‡P‡q wWg eo n‡q ‡M‡j hv nq Avi wK! fyj 

ejjvg wK? 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: n¨vu fvB, (gyiæeŸx‡`i) fyj aivUvI fyj - G RvZxq ‡h 

cÖPwjZ K_v Av‡Q Zvi ‡cÖwÿ‡Z gvIjvbv gI`~`xi g‡Zv e¨w³i ‡Kv‡bv wKQy‡K fyj 

ejvI wbðqB fyj| e¨w³MZ wi‡cv‡U©i kiqx ÷¨vUvm Kx? wbðqB bdjI bq, 

eo‡Rvi gyevn| Dwjj Avg‡ii cÿ ‡_‡K Avm‡j gyevnI [mvgwqKfv‡e] IqvwRe 

n‡Z cv‡i| Z‡e Zv AwZ Aek¨B n‡Z n‡e mvgwqK ‡Kv‡bv cÖ‡qvRb c~i‡Yi Rb¨ I 

mvgwqK ev wbw`©ó ‡gqv‡`| eQ‡ii ci eQi, hy‡Mi ci hyM a‡i mKj e¨w³ I ’̄v‡bi 

Rb¨ ‡Kv‡bv gyevn‡K IqvwRe wnmv‡e Z_v Aek¨ KiYxq wnmv‡e ejer ivLv hvq bv| 

Bmjv‡gi evwn‡i wM‡q Bmjvg Kv‡q‡gi cÖ‡Póv e¨_© n‡Z eva¨| Avwg e¨w³MZfv‡e 

e¨w³MZ wi‡cvU© ivLvi welq‡K KL‡bv A¯̂xKvi Kwi bvB| AwbqwgZfv‡e Avwg 

wi‡cvU© ivwL| wKš‘ welqwUi kiqx ÷¨vUvm Kx - Zv ¯úó nIqv DwPZ| Bmjvg 

Kv‡q‡gi cÖ‡PóviZ ‡Kv‡bv msMVb we‡k‡li `vwqZ¡kx‡jiv Dwjj Avg‡ii g~j 

A_wiwU bb| Bmjvgx RbcÖkvm‡bi KZ©ve¨w³MYB n‡”Qb Dwjj Avg‡ii g~j 

cÖwZôvb| Bmjvg Kv‡q‡gi (bvg hv-B ‡nvK) cÖ‡PóviZ msMV‡bi `vwqZ¡kx‡jiv 

Dwjj Avg‡ii gh©v`vfy³ n‡eb| ‡hgb K‡i wRnv`Kvix I wRnv‡`i gh©v`v jvfKvix 

mg¸iæ‡Z¡i bb| `~iv‡ivM¨ e¨vwa‡Z g„Zy¨eiYKvix e¨w³ knx‡`i gh©v`v jvf Ki‡eb| 

GRb¨ Zv‡K knx` ejv n‡e bv| Avm‡j Avgv‡`i Ujv‡iÝ ‡j‡fj A‡bK A‡bK 

evov‡Z n‡e| 

mviv ‡`‡k me mvsMVwbK ‡cÖvMÖv‡g MYnv‡i GB g‡g© e³e¨ ‡`qv n‡”Q, Bmjvgx 

Av‡›`vj‡bi Kvi‡YB GZme Ryjyg n‡”Q| ‡idv‡iÝ, GB GB AvqvZ-nv`xm| Av”Qv, 

‡KviAvb-nv`x‡m wech©qKi cwiw ’̄wZi Rb¨ wZb ai‡bi Kvi‡Yi D‡jøL Av‡Q:  
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(1) nK-evwZ‡ji wPišÍb Ø›Øg~jK m¤úK©,  

(2) wb‡R‡`i fyj I  

(3) cÖvK…wZK wech©q (‡hgb, f~wgK¤ú BZ¨vw`)|  

wech©qKi cwiw ’̄wZ‡Z ‡ewk ‡ewk AvZ¥mgv‡jvPbv I we‡kølY Ki‡Z ejv n‡q‡Q| 

bvn‡j ‡Zv B‡¯ÍMdvi covUv A_©nxb n‡q hvq!  

GK mg‡q GKUv cÖvwšÍKZv wQj †h, Bmjv‡g ivRbxwZ bvB| GUv civwRZ 

gvbwmKZvi djkÖ ywZ| Gici ivRbxwZ Ggbfv‡e ‡P‡c e‡m‡Q, g‡b Kiv n‡”Q 

ivR‰bwZK ÿgZvB mewKQyi mgvavb| GUvI GK ai‡bi cÖvwšÍKZv| GK mgq g‡b 

Kiv n‡Zv, Bmjvg n‡jv (‡kªô) ag©| GLb, Rvgvqv‡Zi ÔBmjvg fvm©vbÕ n‡jv, 

Bmjvg Kvh©Z GKUv ivR‰bwZK Av`k© hvi GKUv ag©xq w`KI i‡q‡Q| ZvB 

e‡jwQjvg, RvgvqvZ n¨vR weKvg Gb GgewW‡g›U Ae cwjwUK¨vj wiwjwRqb| 

Avmnv‡e m yddv ‡Kv‡bv e¨e ’̄v bq| hw` Zv g‡b Kiv nq Zvn‡j Zv ‡KviAvb I 

nv`x‡mi eû ‡idv‡i‡Ýi mv‡_ mvsNwl©K n‡e| Avmnv‡e myddv bv mywdBRg, bv dyj 

UvBgvi wm‡÷g| Zvn‡j Zv Kx? GwU ‡Zv wiwdDwR K¨v¤úI n‡Z cv‡i! Avwg© 

e¨vivKI n‡Z cv‡i! gv`ªvmvi Avw` iƒcI ‡Zv n‡Z cv‡i!  

‡Kv‡bv wKQyi g‡a¨ ‡Kv‡bv wKQyi ‡Kv‡bv Dcv`vb _vK‡jB ‡mwU Av`‡Z ‡mB wRwbm 

n‡q hvq bv| GwU eyS‡Z n‡e| me Bmjvgx `j I cÖwZôvb ‡KviAvb-nv`x‡mi 

Ace¨vL¨v Ki‡Q| gvRvicš’x I ZvejxMIqvjviv Ki‡Q me‡P‡q ‡ewk| RvgvqvZI 

GKB Avgj Ki‡Q ‡ekwKQy ‡ÿ‡Î| fyj n‡ZB cv‡i| e¨w³iI n‡Z cv‡i, 

msMV‡biI n‡Z cv‡i| hZÿY Zv D‡Ïk¨g~jK I evovevwoi ch©v‡q bv n‡e, ZZÿY 

Zv BRwZnv` wnmv‡e MY¨ n‡e| ‡hgb: QvÎwkwei Av‡M 12 iweDj AvIqvj Zvwi‡L 

i¨vwj ‡ei Ki‡Zv| GLb K‡i bv| dyj UvBgviiv mgvRwew”Qbœ| ZvB Zvuiv Kg‡ewk 

ev¯ÍeZv weewR©Z n‡q _v‡Kb| hv Zvu‡`i e¨w³MZ ‡`vl bq, eis Zvuiv fyj w_wmm, 

AKvh©Ki c×wZ I cwiw ’̄wZi wkKvi| A‡bK ‡ewk KvR bq, `iKvi G‡dw±f 

Iqv‡K©i| 

ïaygvÎ mvsMVwbK Ae¯’vb I cwiwPwZi Kvi‡Y hviv eo e¨emv cÖwZôv‡bi cÖavb e‡b 

‡M‡Qb (‡hgb, PÆগ্রvg Rvgvqv‡Zi kxl©‡bZv, QvÎwkwe‡ii m`¨ we`vqx kxl© ‡bZv - 

G iKg Av‡iv A‡b‡K), Zvu‡`i e¨vcviUv Kx? Rxe‡b hv‡`i ‡Kv‡bv cÖ_g ‡kªYxi 

‡iRvë wQj bv Zvuiv msMVbm~‡Î `vwg Mvwo nvuKvb Avi wbixn ‡gavexiv wbw`©ó iæ‡U 

Pjv cvewjK ev‡mi Rb¨ A‡cÿvq _v‡Kb| GwU ‡Kgb K_v? ‡gavexiv d¬¨vU fvov 
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‡`b ‡Kv‡bvg‡Z, Avi mvaviY ‡gavi ‡jvKRb msMVbm~‡Î e¨emvwqK cÖwZôvb M‡o 

Zy‡j d¬¨vU ‡e‡Pb| Avi fvov ‡`b| Gme GKUv Bmjvgx msMV‡bi Amy ’̄Zvi cwiPq 

bq wK? 

Gg Gb nvmvb: ÒBmjvg Kv‡q‡gi cÖ‡PóviZ ‡Kv‡bv msMVb we‡k‡li `vwqZ¡kx‡jiv 

Dwjj Avg‡ii g~j A_wiwU bb| Bmjvgx RbcÖkvm‡bi KZ©ve¨w³MYB n‡”Qb Dwjj 

Avg‡ii g~j cÖwZôvb| Bmjvg Kv‡q‡gi [bvg hv-B ‡nvK] cÖ‡PóviZ msMV‡bi 

`vwqZ¡kx‡jiv Dwjj Avg‡ii gh©v`vf y³ n‡eb|Ó GLv‡b cÖ_g I ‡kl jvBb `ywU 

wecixZgyLx g‡b n‡”Q| UvBwcs wgm‡UK wKbv? Avi Dwjj Avg‡ii Kb‡mÞB 

Rvgvqv‡Zi Avgx‡ii GemjyU AvbyM‡Z¨i `vwe`vi| gvIjvbv wbRvgxi fvlvq, Avgxi 

n‡”Qb AvIjv‡` ivm~j (mv), Avi ZvB Avgx‡ii AvbyMZ¨ Kiv diR| ‡hgbUv diR 

ivm~j (mv) I Avjøvni AvbyMZ¨ Kiv| wKš‘ Avcbvi K_vq wK Rvgvqv‡Zi GB 

w_IwiwUKvj Kb‡mÞ cÖ‡kœi m¤§yLxb n‡”Q bv? GKwU we Í̄vwiZ e¨vL¨v Ki‡j fvj 

n‡e| RvhvKvjøvn| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Dwjj Avg‡ii wel‡q Avgvi gšÍ‡e¨i ÔwRnv`Kvix I 

wRnv‡`i gh©v`v jvfKvix mg¸iæ‡Z¡i bb| `~iv‡ivM¨ e¨vwa‡Z g„Zy¨eiYKvix e¨w³ 

knx‡`i gh©v`v jvf Ki‡eb| G Rb¨ Zv‡K knx` ejv n‡e bv|Õ - GB AskwUi g‡a¨ 

aviYv ‡`qv n‡q‡Q| mvjv‡Zi gyKvweŸ‡ii AbymiY Ki‡Z n‡e Z‡e wZwb Bgvg bb, 

Bgv‡gi mgZyj¨I bb, cÖwZwbwa gvÎ| ‡Zgwb Bmjvg Kv‡q‡gi cÖ‡PóvKvixM‡Yi 

kiqx ÷¨vUvm n‡”Q wbgœiƒc Ñ 

fveyb ‡Zv, ‡Kv_vI Rvgvqv‡Z mvjvZ Av`vq Kiv n‡”Q| gvSLv‡bi gymwjøiv e yS‡Z 

cvi‡jv Zvu‡`i wcQ‡bi gymwjøiv Bgv‡gi ZvKexi ïb‡Z cv‡”Qb bv ev ¯úófv‡e 

ïb‡Qb bv| ZLb ‡KD GKRb ev GKvwaK Rb ¯̂cÖ‡Yvw`Z n‡q gyKvweŸ‡ii 

`vwqZ¡cvjb Ki‡eb| G‡ÿ‡Î ‡cQ‡bi gymwjøiv GB ¯̂wb‡qvwRZ gyKvweŸ‡ii AbymiY 

Ki‡eb Bgv‡gi AbymiY Kivi g‡Zv K‡i| 

ivóªxq `vwq‡Z¡ wb‡qvwRZ e¨w³eM©B n‡jv Dwjj Avgi| Bmjv‡gi GB wbqg ïaygvÎ 

Bmjvgx iv‡óªB cÖ‡hvR¨ n‡e| Avgv‡`i gvSvgvwS ai‡bi iv‡óª Rygvi Bgv‡gi LyZevi 

g‡Zv K‡i Bmjvg Kv‡q‡gi cÖ‡PóviZ msMV‡bi `vwqZ¡kxj e¨w³e‡M©i K_v ‡kvbv 

n‡e| 

Bb AvB`vi wmPy‡qkvb, GB AvbyMZ¨ n‡e kZ©mv‡c‡ÿ| g~j AvqvZwU‡ZB Zv 

¯úófv‡e ejv n‡q‡Q| ab¨ev`| 
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ey‡jb: Dwjj Avg‡ii welqUv Avcbvi Av‡iKUy wK¬qvi Kiv `iKvi g‡b KiwQ| 

Avcwb ivóª Avi Bmjvgx iv‡óªi g‡a¨ cv_©K¨Uv Ki‡jb wK‡mi wfwË‡Z? hw` Avcwb 

iv‡óªi cÖkvmb‡KB Dwjj Avg‡ii gh©v`v ‡`qvi K_v e‡jb, Zvn‡j wmwfj ‡÷‡Ui 

cÖkvmb wK K‡i Dwjj Avg‡ii gh©v`v ‡fvM Kivi AwaKvi iv‡L? ‡hLv‡b ‡ewkifvM 

iv‡óªi nv‡ZB ag©xq KZ„©Z¡ _v‡K bv ev Av`wk©K Kvi‡YB ivL‡Z Pvq bv? ‡hgb 

Avgv‡`i ‡`‡ki K_vB aiæb, Avgv‡`i ‡`‡k Avgiv ivóªcÖavb‡K hZB Dwjj Avg‡ii 

gh©v`v ‡`qvi ‡Póv Kwi bv ‡Kb ag©xq KZ…©Z¡ ‡Zv Dbvi nv‡Z ‡bB|  

Kvh©Z, AbvbyôvwbKfv‡e ‡mB f~wgKv wewfbœ Bmjvgx `j¸‡jv wb‡Ri nv‡Z wb‡q 
wb‡q‡Q Ges ‡mB wb‡q †bqv `vwq‡Z¡i `vqfvi ivóªcÖav‡bi Dci Pvwc‡q w`‡”Q| hvi 

Dc‡i ‡hB `vwqZ¡ bvB, ‡m ‡Kb Zvi Rb¨ Revew`wn Ki‡e Ges ‡mB m¤§vbI ev ‡m 

‡Kb jvf Ki‡e? ZvQvov Bmjvgx iv‡óªi e¨vcv‡i hv ej‡jb Zvi wfZ‡iI ‡Zv ZvwË¡K 

†Mvjgvj Av‡Q| ‡hgb, ‡mŠw` Avie wb‡R‡`i cyivcywi Bmjvgx ivóª `vwe K‡i, 

ivRZš¿ envj ivLvi K_vUv gy‡L Av‡b bv| GLb ‡h ivóªcÖavb ‡KviAvb ewY©Z 

gymjgvb‡`i ïivi AwaKvi‡K niY K‡i, wZwb Kx K‡i Dwjj Avg‡ii gh©v`v cv‡eb?  

GKB K_v Biv‡bi ‡ÿ‡Î cÖ‡hvR¨| Mª¨vÛ AvqvZyjøvnI ‡Zv B‡j‡±W bb, eis 

Avgv‡`i wecøex (!) Av`k© a‡i ivLvi Rb¨ ‡Rvi K‡i ewm‡q ivLv n‡q‡Q| Avevi 

cvwK Í̄vb ‡Zv Bmjvgx iv‡óªi AMªcw_K e‡j wb‡R‡`i‡K g‡b K‡i, ‡hLv‡b Zv‡`i 

kvmK‡K Dwjj Avg‡ii gh©v`v ‡`qvi cÖkœB Av‡m bv, wfZ‡i Ges evwn‡i| Bmjvgx 

iv‡óªi aviYvUvB ‡hLv‡b wd·W bq, ‡mLv‡bI wK Dwjj Avg‡ii gh©v`v kZ©mv‡cÿ 

_vKvB DwPZ bv?  

Avgvi ‡Zv g‡b nq, Dwjj Avg‡ii gh©v`vi AvmbUv ïaygvÎ gymjgvb‡`i me©e„nr 

ivR‰bwZK msMV‡bi ‡ÿ‡ÎB cÖ‡hvR¨ nevi K_v (c~‡e© hv wLjvd‡Zi e¨vcv‡i cÖ‡hvR¨ 

wQj)| Avi ‡mB ai‡bi ivR‰bwZK msMVb GL‡bv M‡o D‡Vwb Ges Lye ¯̂í mg‡qi 

g‡a¨ M‡o DVvi m¤¢vebv ‡`wL bv| ZvB kZ©nxb Dwjj Avg‡ii gh©v`v ‡KDB AšÍZ 

eZ©gvb RvwZivóª e¨e ’̄vq cvIqvi K_v bq| GKUy wK¬qvi Ki‡eb, wcøR| GB e¨vcviUv 

Avcbvi mv‡_ A‡bK Av‡M ‡_‡KB Av‡jvPbvi wPšÍvfvebv wQj| Gg Gb nvmvb fvB, 

`ytwLZ, Av‡jvPbv ÿwY‡Ki Rb¨ Ab¨w`‡K wb‡q hvIqvi Rb¨| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: fvB, Avcwb fyj eyS‡jb| Bmjvgx ivóª bq - Ggb iv‡óªi 

RbcÖkvm‡bi Kg©KZ©ve„›` Dwjj Avgi nIqvi cÖkœB D‡V bv| Avgvi K_v n‡jv, Dwjj 

Avgi n‡”Qb Zvuiv hviv GKUv Bmjvgx iv‡óªi mswkøó ‡Kv‡bv wel‡q h_vh_fv‡e 

`vwqZ¡cÖvß| Avgv‡`i Bmjvg eySvi GKUv AZ¨šÍ ‡gŠwjK ÎæwU n‡”Q, Avgiv Bmjvgx 

iv‡óª Bmjvg Avi A-Bmjvgx iv‡óª Bmjvg - GZ`yfq‡K GK K‡i ‡`wL| ‡KviAvb 
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nv`x‡mi ‡idv‡iÝ¸‡jvi kv‡b byhyj‡K fvj K‡i AbymiY Ki‡j G fyj n‡Z cv‡i 

bv| ‡gŠwjK wek¦vm Z_v AvKx`vMZ w`K ‡_‡K Bmjvgx iv‡óª Bmjvg Avi A-Bmjvgx 

iv‡óª Bmjv‡gi ‡Kv‡bv cv_©K¨ bvB| wKš‘ mvgvwRK KvRKg© I wewawb‡l‡ai w`K 

‡_‡K Bmjvgx iv‡óª Bmjvg Avi A-Bmjvgx iv‡óª Bmjvg - GZ`yf‡qi g‡a¨ A‡bK 

cv_©K¨ n‡e| ‡hgb Rygvi bvgvh, û`y`, wRnv` BZ¨vw` ïaygvÎ Bmjvgx iv‡óªi ‡ÿ‡Î 

cÖ‡hvR¨ Ges Dwjj Avg‡ii GKUv Acwinvh© Ask| ab¨ev`| 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/98087 

10 gvP©, 2012 
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19. gšÍe¨ 

Bmjvgx Av‡›`vjb I AeKvVv‡gv: ewa©Z Ask 

Gg Gb nvmvb 

 

‡gvnv¤§̀  ‡gvRv‡¤§j nK: Avgv‡`i QvÎRxe‡b Pwe‡Z Avgiv cÖvq cuqwÎk Rb m`m¨ wQjvg| 

ỳ‡qKRb ev‡` meviB ‡gwUªK-B›Uv‡i cÖ_g wefvM wQj| Avcbv‡`i jÛb cÖevmx nvwg` 

‡nvmvBb AvRv` fvBmn| Zvu‡`i AwaKvskB we‡ivax wkÿK ivRbxwZi KiæY wkKvi n‡q 

_vW©K¬vm ev _vW©K¬vm gvK©v ‡iRvë wb‡q my`xN© QvÎRxeb ‡kl K‡i‡Qb| hviv fvj ‡iRvë 

K‡i cÖ_g ‡kªYxi PvKzix Kivi K_v Zvuiv Gfv‡e wfKwUgvBR nIqvi c‡i e¨emv Kiv Qvov 

Avi ‡Kv‡bv mnR c_ Lyu‡R cvbwb| Gfv‡e Zvuiv ¯̂xq ‡hvM¨Zve‡j D‡`¨v³v wnmv‡e M‡o 

D‡Vb| miKvix ev G gh©v`vi ‡Kv‡bv fvj PvKzwi bv cvIqvi w`K ‡_‡K GwU GKwU mgm v̈ 

n‡jI Avwg Dbv‡`i GB weKí G÷vewjk‡g›U‡K Lvivc ev ÿwZKi g‡b Kwi bv|  

mgm¨v n‡q‡Q msMVb I Av‡›`vj‡bi cwiwPwZ‡K e¨envi K‡i, gv‡V-gq`v‡b ch©vß mgq v̀b 

bv K‡i, f~wg e¨emvi g‡Zv Av`‡Z m‡›`nRbK kU©KvU e¨emv BZ¨vw` K‡i AwZ mnmvB 

eo‡jvK n‡Z n‡e Ggb gbgvbwmKZv wb‡q UvKv evbv‡bv‡Z mevB MYnv‡i wjß nIqv‡Z| 

G÷vewjk‡g›U Kgv‡bvUv Gi mgvavb bq| eis `vwqZ¡kxj ch©v‡qi ‡jvKR‡bi AvwRg‡Zi 

Dci _vKvi aviv cÖwZwôZ KivB Gi ‡UKmB mgvavb n‡Z cv‡i| Avwg Lvwj Mv‡q iv Í̄vq 

Nyi‡Z cvwi| cyiæl‡`i Lvwj Mv‡q _vKvi AbygwZ Av‡Q| ZvB e‡j iv Í̄vNv‡U Rvgv bv civ ev 

‡MwÄ civ ‡Kv‡bv ‡jvK‡K wK v̀wqZ¡kxj Kiv ev ivLv n‡e? mvaviY ivRbxwZ‡ZI ‡`Lv hvq 

‡bZviv UvKv evbv‡bv n‡Z ~̀‡i _v‡Kb| AšÍZ kxl© ivRbxwZK‡`i ‡ÿ‡Î Zv ‡`Lv hvq| 

AZx‡Z, eZ©gv‡b, Avgv‡`i ‡`‡k, cv‡ki ‡`kmg~‡n, Av`k©-wbwe©‡k‡l|  

GKRb mvnvex RvKvZ/U v̈· msMªn K‡i wd‡i G‡m evqZyj gv‡j D³ A_©-m¤ú` Rgv ‡`qvi 

ci wKQy A_©-m¤ú` m¤ú‡K© ej‡jb, ‡jv‡Kiv Gme Avgv‡K Dcnvi wnmv‡e w`‡q‡Q| ZLb 

Lwjdv Zvui GB A_©-m¤ú` evqZyj gv‡j Rgv ‡`qvi wb‡ ©̀k w`‡q ej‡jb, ÒZywg N‡i e‡m 

‡_‡K ‡`‡Lv ‡Zvgv‡K ‡KD wKQy ‡`q bvwK|Ó G NUbv n‡Z mevi wkÿv MÖnY Ki‡Z n‡e|  

Avcbvi G ‡cv‡÷i gšÍe¨ wjL‡Z wM‡q ‡jLvUv eo n‡q ‡Mj| ZvB ÔBmjvgx 

Av‡›`vjb I AeKvVv‡gv: cÖm½ evsjv‡`k Rvgvqv‡Z BmjvgxÕ wk‡ivbv‡g Avjv`v 

‡cv÷ w`‡qwQ| Z‡e Dc‡ii gšÍe¨ ïay GLv‡bB w`jvg, Avgvi ‡cv‡÷ ‡`B bvB|  

 

http://sonarbangladesh.com/blog/nazmul86/99239 

14 gvP©, 2012 
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20. ‡cv÷ 

Bmjvgx Av‡›`vjb I AeKvVv‡gv 

cÖm½ evsjv‡`k Rvgvqv‡Z Bmjvgx 

 

1) m¤úwË Z_v AeKvVv‡gv I Av‡›`vjb 

AeKvVv‡gv M‡o ‡Zvjv `iKvi| wKš‘ Gi Av‡M `iKvi ‡mB G÷vewjk‡g›U‡K nRg 

Kivi g‡Zv ‡hvM¨Zv| cwikÖg K‡i, Mv‡qi ‡Rv‡i, gyL¯’ K‡i, cÖej B”Qvkw³‡K 

Kv‡R jvwM‡q fv‡jv ‡iRvë evwM‡q, P¨v‡bj ‡gvZv‡eK ‡j‡M ‡_‡K wek¦we`¨vj‡qi 

wUPvi n‡q‡Qb| GKB cš’vq bv‡gi Av‡M W wemM© I GKvwaK ‡cv÷-WK jvwM‡q 

‡`‡k-we‡`‡k ‡ccvi-wm‡bvcwmm w`‡q ‡eov‡”Qb Ggb ‡jvKRb‡K ‡`wL| 

wek¦we`¨vj‡q Zvuiv avÜvevR wnmv‡e cwiwPZ| Avevi Ggb ‡ek wKQy wkÿK Av‡Qb 

hv‡`i A‡b‡KiB ‡Zgb ‡Kv‡bv wØZxq wWwMÖ I cÖKvkbv bvB, A_P Zvuiv 

GKv‡Wwgwkqvb wnmv‡e mycwiwPZ I `j-gZ wbwe©‡k‡l mevi kÖ‡×q| 

K_vUv G Rb¨ ejjvg ‡h, evsjv‡`‡k Rvgvqv‡Z Bmjvgxi Ae¯’vI n‡q‡Q cÖ_‡gv³ 

ai‡bi wkÿ‡Ki g‡Zv| Kó K‡i wZwb A‡bK AR©b K‡i‡Qb wKš‘ Kv‡iv cÖZ¨vkv I 

¯̂‡cœi mI`vMi n‡Z cv‡ibwb| wek¦we`¨vj‡qi QvÎQvÎxiv fv‡jv wkÿ‡Ki gZv`k©‡K 

mg_©b bv Ki‡jI Zvui g‡Zv e¨w³Z¡ nIqvi ¯̂cœ ‡`‡L| bb-GKv‡Wwgwkqvb [Zvui 

hZB D”PZi wWwMÖ _vKyK bv ‡Kb] wkÿK‡`i‡K ivRbxwZ, QvÎ‡`i mn‡hvwMZv 

BZ¨vw` Kvi‡Y hZB mgv`i KiæK bv ‡Kb Zvu‡`i‡K ‡KD Av`k© wnmv‡e g‡b K‡i 

bv| mswkøó wel‡q cÖ‡qvR‡b Kv‡R jvMvq gvÎ| 

‡Zgwb RvgvqvZI eyw×e„wË (hv n‡jv Abwj G·wKDR di Bmjvg) I mvgvwRK 

‰bwZKZvi gvivZ¥K msK‡U (‡hgb: `jevwR BZ¨vw`) c‡o RvwZi Avkv-AvKv•ÿvi 

‡K› ª̀̄ ’j ‡_‡K wQU‡K c‡o‡Q| gvbyl RvgvqvZ‡K Gi (evn¨Z) K‡Vvi mvsMVwbK 

k„sLjvi Rb¨ Kgy¨wb÷ cvwU©i mv‡_ Zyjbv K‡i| hv wb‡q AeyS RvgvqvZ Kg©x I 

‡bZviv Avn¬vw`Z n‡q _v‡Kb| Kgy¨wb÷  cvwU©i mv‡_ RvgvqvZ‡K Zyjbv KivUv ‡h 

Rvgvqv‡Zi Rb¨ wWm‡µwWU Zv eySvi ‡hvM¨ZvI Dbviv A‡bKvs‡k nvwi‡q ‡d‡j‡Qb| 

GwU Rvgvqv‡Zi wbgœ-ga¨weËmyjf g‡bvfv‡eiB ewntcÖKvk| 

weMZ cÖvq wZwik eQi n‡Z Avwg ÔgvwmK c„w_exÕ wbqwgZ ivwL| Aa¨vcK bvwRi 

Avng` ‡hgb msMVbev`xZvi cvi‡d± GgewW‡g›U, ‡Zgwb GB m¤§vwb‡Zi gvwmK 

c„w_exI Rvgvqv‡Zi k¨v‡jv‡b‡mi Av`k© D`vniY| G‡Z ‡KviAv‡bi AvqvZ ‡_‡K 
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ïiæ K‡i K…wl - me wel‡q wKQy bv wKQy cv‡eb| _U ‡cÖv‡fvwKs g¨v‡Uwiq¨vj wnmv‡e 

‡m¸‡jv fv‡jv wRwbm| mgm¨v n‡jv Gme ‡QvU ‡QvU eB I wjLv c‡o ‡KD ‡Zv 

Kvw•ÿZ gv‡bi Ávbx n‡Z cvi‡eb bv| A_P G ai‡bi ‡gvwU‡fwUs ‡Uª‡Ûi mswÿß 

‡jLv c‡oB Rvgvqv‡Zi A‡bK ‡jvKRb wb‡R‡`i h‡_ó Ávbx g‡b K‡ib| eo eo 

Av‡jg I we‡klÁ‡`i ‡n`v‡qZx Ávb w`‡Z cig Drmvn‡eva K‡ib!?  

cÖm½Z D‡jøL¨, evsjv‡`‡k wkwÿZ Bmjvgcš’x‡`i e¨vcKfv‡e Kvh©Z Avn‡j nv`xm 

e‡b hvIqvi GUvB KviY| Zvuiv nq‡Zv Ôivm~jyjøvni (mv) bvgvRÕ ai‡bi wk‡ivbv‡gi 

‡Kv‡bv eB‡q wKQy mnxn nv`xm m¤ú‡K© c‡o‡Qb| fve‡Qb, GB nv`xm ‡h‡nZy mnxn 

Zvn‡j Avgj Ki‡Z Amyweav wK? A_©vr ‡Kv‡bv Amyweav bvB| A_P, hw` Zvuiv 

mivmwi nv`x‡mi wKZve¸‡jv ‡_‡K Aa¨vqwfwËK cov‡kvbv K‡ib, Rvj nv`xm 

m¤ú‡K© g~j m~Î¸‡jv ‡_‡K Rvbvi ‡Póv K‡i gvIRy¸‡jv ev‡` evwK nv`xm¸‡jv‡K 

mgš^q Kivi ‡Póv K‡ib, Zvn‡j eyS‡eb ‡Kv‡bv wel‡q GKUv ev KwZcq nv`xm 

we‡kl‡K ‡c‡qB Avg‡ji Rb¨ ‡`Šo ‡`qv wVK bq| mswkøó wel‡q me bm Z_v 

‡idv‡iÝ‡K we‡ePbv K‡i mgwš^Zfv‡e wm×všÍ MÖnY Ki‡Z n‡e| GKUv gZ‡K 

cÖvavb¨ w`‡jI mbvZbx wdKvni g‡Zv evwK¸‡jvi ‡h ‡Kv‡bvUvi Dci Avg‡ji c_ 

iæ× bv K‡i GKUv cøyivwjw÷K Ae¯’v‡b Avm‡Z n‡e| e¨vcvi n‡jv, RvgvqvZ ‡Kv‡bv 

wel‡qB cøyivwjR‡g wek¦vmx bq| mevB‡K GK Ki‡Z Pvq|  

mevB ïaygvÎ AvK¡x`vMZfv‡e GK n‡e, ev`evwK me e¨envwiK wel‡q hvi hvi g‡Zv 

n‡e| [cÖKvk¨] we‡ivwaZv Ki‡j LvwiR n‡q hv‡e - G ai‡bi ms‡e`bkxj cwi‡ek 

‡gv‡UI Kvg¨ bq| 

2) Rvgvqv‡Zi wKQy cÖwZôvb 

PÆMÖv‡gi ‡jvK wnmv‡e Avwg `ywU cÖwZôvb m¤ú‡K© ej‡ev| 

weAvBG: weAvBG PÆMÖv‡gi RvgvqvZ-wkwe‡ii ‡jvKR‡bi wbKU AwZ cwiwPZ GKUv 

bvg| Ôevsjv‡`k Bmjvgx GKv‡WgxÕ bv‡g `yB hyM c~‡e© Pvjy nIqv G cÖwZôvbwU 

eZ©gv‡b GKUv PviZjv wewìs| Gi wb‡Pi Zjvq GKUv ‡Lvjv ‡¯úm, M¨vivR, 

IRyLvbv I GKcv‡k DËi I `wÿY ‡Rjv Rvgvqv‡Zi Awdm| `yÕZjvq g~j gmwR`| 

GKcv‡k wKQy ‡M÷ iæg| wZb Zjvq gmwR‡`i G·‡Ubkvb| GKcv‡k gnvbMix 

Rvgvqv‡Zi Avwgimn Kg©KZ©v‡`i iæg| Pvi Zjvq evqZyj gvjmn wewfbœ wefv‡Mi 

Awdm| weAvBG-‡Z cÖ‡e‡ki gy‡L `ywU eB‡qi ‡`vKvbmn wKQy ‡`vKvb i‡q‡Q| GB 

cy‡iv ¯’vcbvq mvaviY gvby‡li emvi, wKQy covi, wKQy ‡`Lvi ‡Kv‡bv e¨e¯’v bvB| 

cy‡iv wewìswU gwnjv, RyZv I a~gcvb gy³ GjvKv| gv‡S gv‡S B‡›Uwj‡R‡Ýi 
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‡jvKRb Qvov GB gmwR‡` ‡Kv‡bv ’̄vbxq ‡jvK‡K KL‡bv bvgvR co‡Z Avm‡Z 

‡`wLwb| eû w`bivZ ‡mLv‡b KvwU‡qwQ| GLv‡b ‡Kv‡bv wi‡mckv‡bi e¨e ’̄v bvB, hv 

Rvgvqv‡Zi Rbwew”QbœZvi R¡jšÍ bgybv! 

gvgyb ¯§…wZ cvVvMvi: ev‡iv-‡PŠÏ eQi Av‡M wkwe‡ii ‡Q‡jiv Avgv‡K ai‡jv 

Bb‡W‡·i UvKv w`‡q Zvuiv Pwe‡Z GKUv RvqMv wb‡Z Pvq| Avwg ‡hb ‰eV‡K ‡mUv 

cvk Kwi‡q ‡`B| ‰eV‡K Avwg Qvov Avi ‡Kv‡bv RvgvqvZ `vwqZ¡kxj GwUi AbygwZ 

‡`qvi c‡ÿ wQj bv| Avwg hyw³ w`jvg, QvÎiv n‡ji evB‡i GKUv ’̄vcbv ‡c‡j 

‡mLv‡b Zvuiv Ave„wË I Mvb PP©v Ki‡Z cvi‡e| GKUv Kw¤úDUvi j¨ve Ki‡Z cvi‡e, 

K¨vwiqvi GB‡Wi KvR Ki‡Z cvi‡e BZ¨vw`| GK ch©v‡q Zvu‡`i‡K ‡mwU ‡Kbvi 

AbygwZ ‡`qv n‡jv| ïiæ †_‡K G ch©šÍ ‡mwU QvÎ‡`i GKUv ‡gm, bvw_s Gjm! 

3) mgvR wew”Qbœ n‡q Dbœqb  

GwU GKwU ‡MvjK avuavu| ‡h ‡Kv‡bv c‡_i GKUv ïiæ I ‡kl _v‡K| Zvici Avevi 

bZyb ‡Kv‡bv w`M‡šÍ AwfhvÎv| Avi ‡MvjK avuavu n‡jv w`bivZ GKB e„‡Ë Qy‡U Pjv| 

nvUv I ‡`Šov‡bvi Rb¨ e¨vqv‡gi †gwkb ‡UªWwg‡ji Dci ‡`Šov‡bvi g‡Zv| ‡hLv‡b 

ïiæ, ‡kl ch©šÍI ‡mLv‡b| e¨vqv‡gi Rb¨ ‡UªWwg‡j ‡`Šuov‡bv fv‡jv| wKš‘ ‡Kv_vI 

‡c uŠQv‡Z n‡j mwZ¨Kv‡ii c‡_Nv‡U nvuU‡Z n‡e, cvi‡j ‡`Šov‡Z n‡e| ÔIqv mv-wiqy 

Bjv gvMwdivwZg wgi ivweŸKygÕ  †Zvgiv †Zvgv‡`i i‡ei gvMwdiv‡Zi w`‡K Zxeª 

MwZ‡Z Qz‡U P‡jv) ej‡Z ‡KviAvb kix‡d Zv-B ejv n‡q‡Q|  

mgvR I mvgwMÖKZv n‡Z wew”Qbœ n‡q †ÿÎwe‡k‡li Dbœqb‡K Aa¨vcK ‡Mvjvg 

Avh‡gi cwifvlvq Ô‡L`g‡Z ØxbÕ ejv n‡q‡Q| Anin gy‡L Bmjvgx Av‡›`vjb `vwe 

Kiv n‡jI ev¯Í‡e Rvgvqv‡Z BmjvgxI ‡L`g‡Z Øx‡biB GKUv cvi‡d± D`vni‡Y 

cwiYZ n‡q‡Q| wecø‡ei cwie‡Z© Giv GLb weeZ©‡b wek¦vmx| kvnv`v‡Zi ‡P‡qI 

wU‡K _vKvi bxwZ‡Z wbf©ikxj| gvIjvbv gI ~̀`x wKQy wecøex ‡P‡qwQ‡jb, mgv‡Ri 

‡jv‡Kiv hv‡`i cvMj ej‡e| ‡KviAv‡bi m~iv evKvivi wØZxq iæKyi ïiæ‡ZI Zv ejv 

n‡q‡Q| Rvgvqv‡Zi ‡jvKRb `ywbqv`vwii w`K ‡_‡K GLb h‡_ó Ô‡PŠKlÕ wnmv‡e 

wb‡R‡`i cÖgvY Ki‡Qb|    

fv‡jv fv‡jv `vwqZ¡kxj‡`i weiæ‡× `ywbqv`vix, Avw_©K Avgvb‡Zi ‡LqvbZ BZ¨vw` 

Kvi‡Y mvsMVwbK e¨e ’̄v wb‡Z n‡”Q| mewKQy ÔAvgv‡`iÕ Ki‡Z Ki‡Z h_v_©B 

cÖwZwµqvkxj wnmv‡e GLb mvaviY ivR‰bwZK ‡bZv‡`i `yb©xwZ, ¯̂RbcÖxwZ, 

AvÂwjKZv, Pvu`vevwR BZ¨vw` hZ ‡bwZevPK ‰ewkó¨ Av‡Q, Zvi meB GLb RvgvqvZ 

`vwqZ¡kxj‡`iI mvaviY ‰ewkó¨ n‡q `vuwo‡q‡Q!  
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Kvgviæ¾vgvb fvB‡qi mv‡_ Riæwi miKv‡ii ïiæi w`‡K Dbvi evmvq GKevi ‡`Lv| 

Dbvi `y‡Uv K_v ‡ek g‡b Av‡Q| wZwb ej‡jb, mewKQy ÔAvgv‡`iKiYÕ Ki‡Z Ki‡Z 

cwiw ’̄wZ G ch©v‡q G‡m‡Q ‡h, Kv‡iv jvk `vd‡bi Rb¨ ‡Kv‡bv mn‡hvMx cÖwZôv‡bi 

Kv‡Q mvnvh¨ PvB‡j GgbI n‡q‡Q, Rvb‡Z PvIqv n‡q‡Q, ‡jvKUv wK ÔAvgv‡`iÕ 

wQj? Kvgviæ¾vgvb fvB mvßvwnK ‡mvbvi evsjv m¤ú‡K© ej‡jb, RvgvqvZ hw` 

mvßvwnK ‡mvbvi evsjv‡K ¯̂vaxb bxwZ‡Z Pjvi AbygwZ ‡`q, GgbwK Rvgvqv‡Zi 

‡Kv‡bv cwjwmi mgv‡jvPbv n‡jI †jL‡Ki gZcÖKv‡ki ¯̂vaxbZvq evav bv †`q, 

Zvn‡j GB cwÎKvwU‡K `ªæZ RbwcÖq K‡i ‡Zvjv ‡Kv‡bv e¨vcvi bq| G cÖm‡½ PÆMÖvg 

RvgvqvZ cwiPvwjZ ‰`wbK KY©dyjxi K_v bvBev ejjvg ...| 

4) mvsMVwbKfv‡e wg_¨v ejv 

hy‡×i gq`vb, wbicivaxi cÖvY iÿv, `v¤úZ¨ m¤úK© iÿv GB wZbUv ‡ÿÎ Qvov 

‡Kv_vI wg_¨v ejv Rv‡qR bvB| ivRbxwZi gq`v‡b eo‡Rvi Ø¨_©‡evaK K_v ejvi 

AbygwZ Av‡Q| GQvov gymjgvb‡`i mvaviYfv‡e mZ¨ev`x n‡Z n‡e| GwU e¨w³i 

Rb¨ ‡hgb cÖ‡hvR¨, ‡Zgwb `‡ji Rb¨I cÖ‡hvR¨| wkwe‡ii weMZ mfvcwZ ‡iRvDj 

KwigB cÖ_g, whwb RvgvqvZ ‡bZ…‡Z¡i mv‡_ GK‡Î mvsevw`K m‡¤§jb K‡i‡Qb Ges 

K¨v›Ub‡g‡›U ‡eMg Lv‡j`v wRqvi mv‡_ mvÿvr K‡i‡Qb| Dbv‡K Avwg G e¨vcv‡i 

wRÁvmv K‡iwQjvg| wZwb ‡Kv‡bv m`yËi w`‡Z cv‡ibwb|  

wkwei hw` Rvgvqv‡Zi A½msMVb n‡q _v‡K, ‡m K_v cÖvKv‡k¨ ejv nqwb ‡Kb? 

QvÎRxeb †kl Kiv fvB‡`i G‡Kv‡gv‡WBU Kivi Rb¨ mn‡hvMx hye msMVb Kivi 

cÖ Í̄vebv m¤ŵjZ QvÎ wkwe‡ii msweav‡bi 52 bs aviv Kvh©Ki Kiv n‡”Q bv ‡Kb? 

Rvgvqv‡Zi Ab¨Zg AsM msMV‡bi cÖavb wnmv‡e wb‡R‡K Dc ’̄vc‡bi gva¨‡g 

wkwe‡ii msweavb wK jswNZ nqwb?  

Gme cÖ‡kœi DËi cvIqv hv‡e Gg Gb nvmv‡bi ÔBmjvgx Av‡›`vjb I AeKvVv‡gv: 

ewa©Z AskÕ kxl©K ‡jLvq| ‡hLv‡b wZwb Rvgvqv‡Zi Dci GKUv wcGBPwW M‡elYvi 

m~‡Î ‡`wL‡q‡Qb, Rvgvqv‡Zi wiµyU‡g‡›Ui g~j Ask wkwei n‡Z Av‡m| wkwei bv 

_vK‡j RvgvqvZ eû Av‡MB gymwjg jx‡Mi g‡Zv BwZnvm n‡q ‡hZ| ZvB wkwei‡K 

Avjv`v n‡Z ‡`qv hv‡e bv|  

Zvn‡j Bmjvgx QvÎwkwei bv‡g GKUv Avjv`v msMVb Kv‡qg Kiv n‡jv ‡Kb?  

KviY, gvbyl ‰ewPÎ¨ ‡Lvu‡R, wb®‹jylZv‡K cQ›` K‡i| wkwei wb‡q Rvgvqv‡Zi Bu`yi-

weovj ‡Ljvi g‡Zv AvPiY wg_¨v bv ejvi mvaviY ‰bwZKZv‡K f~jywÉZ K‡i‡Q| n¨vu, 

GiciI ‡Zv wiµyU‡g›U n‡”Q| KviY, evsjv‡`‡ki meLv‡bB ‡jvK evo‡Q| ejyb, 
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‡Kv_vI wK K‡g‡Q? wb‡R‡`i KZRb Av‡Q, Zv ‡f‡e AvZ¥Z…wßi ‡XuKyi bv Zy‡j 

me©`vB gq`v‡bi †¯‹v‡ci wbwi‡L Zyjbvg~jK cwimsL¨vb Dc ’̄vcb Kiv DwPZ| 

5) mvsMVwbK AeKvVv‡gv I e¨w³ D‡`¨vM 

ï‡bwQ, ‡`‡k mvsMVwbK Kvi‡Y wbh©vwZZ GK QvÎ‡bZv wm½vcy‡i wM‡q msMV‡bi 

fvB‡`i †_‡K Pvu`v wb‡q ‡hŠ_ Kvievi wnmv‡e GKUv ‡`vKvb ‡`b| ‡kl ch©šÍ 

‡mLvbKvi msMVb e¨emvwqK MÐ‡Mv‡j wØavwef³ n‡q c‡o| me ai‡bi mvsMVwbK 

e¨emv eÜ Kivi d‡j msMVb ‡mLv‡b bvwK GLb A‡bK gReyZ| evsjv‡`‡k ‡_‡K 

‡KD ‡M‡j hw` ‡mLvbKvi `vwqZ¡kx‡ji mv‡_ ‡hvMv‡hvM K‡i Zvn‡j cÖ_‡gB bvwK 

ÔGB fvB wK wbq‡Z wm½vcy‡i G‡m‡QbÕ Zv Rvb‡Z Pvb| hw` RvqMv A_ev d¬¨vU 

wewµi Rb¨ Av‡mb Zvn‡j wZwb Zvu‡K ‡Kv‡bv cÖKv‡ii mvsMVwbK myweav w`‡Z 

A¯̂xKvi K‡ib| ‡`LvI K‡ib bv|  

Rvgvqv‡Zi A_©cyuRvix †bZv-Kgx©‡`i †`L‡j g‡b nq GKBmv‡_ i_ ‡`Lv I Kjv 

‡ePvi GB dg©~jv gvIjvbv gI ~̀`xi g‡Zv gyRZvwn` †Kb †hb eyS‡Z cv‡ib bvB! 

Rvgvqv‡Zi Kvh©weeiYxi cÖ_g L‡ÐB we¯ÍvwiZ eY©bv Kiv Av‡Q, GB Z_vKw_Z 

ÔmvsMVwbK e¨emvi cȪ Íve‡KÕ wZwb d¬̈ vWwj bvKP K‡i w`‡qwQ‡jb|  

AeKvVv‡gv hv n‡q‡Q, ‡h¸‡jvi DbœwZ n‡q‡Q ‡m¸‡jv‡Z mswkøó cÖwZôvZv‡`i weiæ‡× 

bvbv ai‡bi Awf‡hvM, we‡kl K‡i ‰¯^ivPvix KZ…©Z¡cbvi e¨vcK Awf‡hvM Av‡Q| 

‡Kb? GKevi Avwg ‡Zgb GKR‡bi Nwbó GKRb‡K wRÁvmv K‡iwQjvg, GZme 

Awbq‡gi Awf‡hvM m‡Ë¡I wZwb ‡Q‡o w`‡”Qb bv ‡Kb? wZwb ej‡jb, ÔwZwbÕB ‡h 

Gme M‡o Zy‡j‡Qb, G mZ¨ ‡Zv gv‡bb? Gevi e‡jb, wbR nv‡Z Mov cÖwZôvb n‡Z 

†K †¯̂”Qvq m‡i G‡m‡Q?  

n¨vu, GwU bv ‡g‡b Dcvq bvB| Avm‡j wbR nv‡Z Mov cÖwZôvb ‡KD Qv‡ob bv| Qvo‡Z 

cv‡ib bv| W. BDbym e‡jb, Avi AgyK ZgyK hv-B e‡jb bv ‡Kb, GKB wPÎ| mevB 

G‡K ‡bwZevPK fve‡jI Avwg cwRwUf wnmv‡e ‡`wL| GB AšÍwb©wnZ mZ¨‡K Avgiv 

fy‡j hvB ‡h, e¨w³i KZ©…Z¡ I ¯̂vaxbZv, ‡mvRv K_vq, gvwjKvbv Qvov ‡Kv‡bv wKQyi 

cÖwZôv I Dbœqb m¤¢eci bq| wb‡Ri ¯̂vaxb I ¯̂Zš¿ mËv‡K wewj‡q w`‡q ‡Kv‡bv 

wKQy‡K mdjfv‡e cwiPvjbv Ki‡Z PvIqvUv gvbe PwiÎwe‡ivax Ges Am¤¢e| BmjvgI 

ZvB e‡j| gvwjKvbv ¯̂Zš¿, wKš‘ mn‡hvwMZv cvi¯úwiK| G-B nIqv DwPZ| 

6) ‡kl K_v 

RvgvqvZ wb‡R‡K G ‡`‡ki Bmjv‡gi ‡mvj G‡R›U `vwe K‡i| Ab¨‡`i‡K di bvw_s 

g‡b K‡i| G Rb¨ Zvu‡`i dg©~jv n‡”Q, ‡bv AjUvi‡bwUf w_Iwi| Gi gv‡b n‡”Q - 
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‡h‡nZy AvgivB ‡miv, ‡m‡nZz AvgivB GKgvÎ| Bmjv‡g ivRbxwZ Av‡Q - GwU 

cÖwZôv Ki‡Z wM‡q Bmjvg‡KB g~jZ ivRbxwZ‡Z bvwg‡q Avbv n‡q‡Q| GwU 

cwjwUK¨vj wiwjwRI‡bi GKUv fvm ©vb gvÎ| ej‡Z cv‡ib, a‡g©i ivR‰bwZKxKiY| 

ivRbxwZ‡ZI RvgvqvZ hw` fv‡jv KiZ ev Kivi ‡Kv‡bv c_ ‡Lvjv ivLZ, Zvn‡jI 

‡Zv GKUv KvR n‡Zv| weGbwc I AvIqvgx jx‡Mi wØ-`jxq ivRbxwZi ‡h cvu‡K 

RvgvqvZ wb‡R‡K Ave× K‡i ‡d‡j‡Q, Avgvi aviYvq, RvgvqvZ KL‡bv GB ‡MvjK 

avuavu n‡Z ‡ewi‡q Avm‡Z cvi‡e bv| Bmjvgx kw³‡K HK¨e× K‡i mvg‡b †_‡K, ev 

cÖ‡qvR‡b wcQ‡b ‡_‡K ‡bZ…Z¡ w`‡q, cÖfve m„wó K‡i GKUv Z…Zxq aviv m…wó, ‡mwU‡K 

‡eMevb I mdj Kivi Rb¨ ‡h ai‡bi mvsMVwbK bgbxqZv [‡d¬w·wewjwU], Z¨vM I 

mnbkxjZv _vKv `iKvi Zv Rvgvqv‡Zi Av‡`Š bvB| KL‡bv wQjI bv| fwel¨‡ZI 

n‡e bv, A‡bKUv wbwðZ K‡i ejv hvq| Avg MvQ †_‡K †h KvuVvj cvIqv hv‡e bv, 

Zv‡Zv wbwðZ|  

Gi GKgvÎ m¤¢ve¨Zv wQj Rvgvqv‡Zi GKgvÎ cvewjK wdMvi, ‡¯úvKmg¨vb I 

cwjwUK¨vj wdDPvi gvIjvbv mvC`x| Avgvi aviYvq, ÔmvC`x eª¨v‡ÛiÕ mvg‡b 

Rvgvqv‡Zi kxl© ‡bZ…e…›` wb‡R‡`i‡K wecbœ ‡f‡e‡Q| ZvB Zvui cÖm‡c±‡K wM‡jvwUb 

Kiv n‡q‡Q| 1973, gZvšÍ‡i 1979 mvj n‡Z hw` wZwb iæKb n‡q _v‡Kb, Zvn‡j 

GLb ‡Kb Zvui wc‡V RvgvqvZ wmj ‡`qv Riæwi n‡q co‡jv? KviY, Zvu‡K K‡›U«vj 

Kiv| wZwb hw` wKQy GKUv K‡i ‡d‡jb ...! RvgvqvZ hw` AvIqvgx jx‡Mi dvu‡` 

c‡o ‡cÖwm‡WwÝq¨vj wm‡÷g cwieZ©‡b weGbwc‡K eva¨ bv KiZ Zvn‡j ÔmvC`x KvW©Õ 

‡L‡j RvgvqvZ, we‡Rwci g‡Zv Afvebxq mdjZv AR©b Ki‡Z cviZ, nq‡Zvev| 

Bmjvgx msMVb wnmv‡e wb‡R‡`i Rq bv ‡P‡q Rvgvqv‡Zi PvIqv DwPZ wQj Bmjv‡gi 

weRq, RbM‡Yi weRq| G ai‡bi †Kv‡bv Kv‡R Rvgvqv‡Zi bvg _vKyK ev bv _vKyK, 

Zv eo ‡Kv‡bv d¨v±i nIqvi K_v bv| 

 

gšÍe¨-cÖwZgšÍe¨: 

mvjgvb AviRy: Rvgvqv‡Zi A‡bK mgm¨v Av‡Q, GUv wVK| wKš‘ Avgiv hviv G 

Av‡›`vj‡bi mv‡_ AvwQ, Zviv wK ïay Gme mgm¨v wb‡q mgv‡jvPbvB Pvwj‡q hve? 

mgvav‡bi wK ‡Kv‡bv c_ ‡bB? evsjv‡`‡ki Bmjvgx Av‡›`vj‡bi GB ‡h weeZ©b, Zv 

wb‡q Avcbvi gZ A‡b‡KB kswKZ| GLb ‡_‡K hw` mgvavb Kiv bv hvq, Zvn‡j 

G‡`‡k Bmjvgx Av‡›`vjb wb‡q Avgv‡`i `yt‡Li AšÍ _vK‡e bv| Avmyb, Avgiv wbR 

wbR Ae¯’vb ‡_‡K ‡Póv Pvwj‡q hvB| Avcbvi G eøM ‡jLv hw` ‡m ‡Póvi Ask nq 

Zvn‡j ejvi wKQy ‡bB| Z‡e, Kivi g‡b nq Av‡iv A‡bK wKQyB Av‡Q| 
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‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: ÔAZtci Kx KiYxq?Õ (ce©-1) Ges ÔAZtci Kx KiYxq?Õ 

(ce©-2) Avgvi †jLv G `ywU †cv÷ AvcvZZ †`Lyb|  

Avi mgm¨v Av‡Q e‡j ev` w`‡Z n‡e- Ggb ‡Zv ‡Kv‡bv K_v bvB| ‡Kv‡bv weKí bv 

_vKvi ZË¡ ‡hgb MÖnY‡hvM¨ bq ‡Zgwb ev` w`‡Z n‡e, ‡Kvb m¤úK© ivLv hv‡e bv 

(‡h‡nZy G‡Z ÎæwU Av‡Q) - GwUI AMÖnY‡hvM¨| mKj fv‡jv Kv‡R AskMÖnY I 

mg_©b Ki‡eb m‡e©v”P cwigv‡Y| mKj fyj Kv‡Ri cÖwZev` Ki‡eb ‡Rviv‡jvfv‡e| 

ms‡kvab I cÖwZev‡`i aviv nv`x‡m eY©bv Kiv Av‡Q| cÖ_gZt nvZ w`‡q, bv nq 

gy‡L, bv cvi‡j cwiKíbvq Z_v AšÍ‡i| 

cÿcvZ`yó: ûg| Avcbvi ‡jLvi Avwg ‰ah©kxj cvVK, Z‡e wbqwgZ bB| AvR‡Ki 

‡cv‡÷i Rb¨ ab¨ev`| wKQy welq ‡kqvi Kwi| Aa¨vcK bvwRi Avng` mv‡ne‡K 

Avwg LyeB kÖ×v KiZvg| Zvi eB ‡c‡jB GK wbtk¦v‡m c‡o ‡djZvg| wKš‘ Zvi 

mvwbœ‡a¨ wM‡q ‡`Ljvg, Zuvi Ávb LyeB mxwgZ Ges wZwb Avm‡j GK iKg Ávbx-

Ávbx fve wb‡q _v‡Kb| ‡cvkvK cwi”Q‡` Lye ZvKIqvevb ‡e‡k Pj‡jI S uywK Av‡Q| 

Mw`bmxb‡`i weivMfvRb n‡eb G iKg KvR wZwb Gwo‡q P‡jb| wgwQj-wgwUs‡q 

cwikÖg Ges fqfxwZ Av‡Q, ZvB G¸‡jv‡Z wZwb Kg Dcw ’̄Z _v‡Kb| wb‡R eû 

‡jvK‡K Øx‡bi `xÿv w`‡jI wbR mšÍvb‡`i AvMwj‡q ‡i‡L‡Qb ÔSv‡gjvi KvRÕ 

‡_‡K| GKRb wkwei mfvcwZi Kv‡Q ï‡bwQ, wZwb Gevi GKwU Z`šÍ KwgwUi 

mfvcwZ wn‡m‡e Avgvb‡Zi Pig ‡LqvbZ K‡i‡Qb| GB ‡jvKwUi cÖwZ Avgvi GLb 

we›`ygvÎI kÖ×v ‡bB| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: AwaKvsk m`m¨iv ‡fvU ‡`q bvB, wKš‘ mfvcwZ wnmv‡e 

(Z_vKw_Z mvsMVwbK ¯̂v‡_©) bvg ‡NvlYv K‡i ‡`qv n‡q‡Q| G NUbv N‡U‡Q PÆMÖvg 

gnvbMix‡Z| 1988-1990 mv‡ji w`‡K| Avkivd fvB bv‡gi GKRb cyi‡bv m`m¨ 

Avgv‡K GwU Rvwb‡qwQ‡jb| ‡NvlYv n‡q hvevi c‡i m`m¨iv KvbvNylv ïiæ Ki‡j 

welqUv dvum n‡q hvq| B‡Zvg‡a¨ hv nevi Zv ‡Zv n‡qB ‡M‡Q| Avwg ZLb PÆMÖvg 

wek¦we`¨vj‡qi m`m¨| A_P `„k¨Z, RvgvqvZ MYZ‡š¿i Rb¨ knx` nIqvi Dcµg 

...| wb‡R‡`i g‡a¨ G ai‡bi wbqwš¿Z (bvwK, K…wÎg!?) MYZš¿ PP©v ‡Kb? wbe©vPb 

wb‡q G‡Zv jy‡KvPywii kiqx wfwË Kx? 

ZvivPvu`: cÿcvZ`yó fvB, GKRb e¨w³i Abycw ’̄wZ‡Z Zvi bvg wb‡q mgv‡jvPbv 

Kivi bvg MxeZ| hv ¯úófv‡e Kexiv ‡Mvbvn| Kv‡iv mvg‡b Ggb ‡Mvbvn Kiv n‡j 

Gi cÖwZev` Kiv Øxwb `vwqZ¡| Kexiv ‡Mvbvn Kivi g‡a¨ ‡Kv‡bv Kj¨vY ‡bB| 
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‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: AcÖ‡qvR‡b wKsev e¨w³MZ ‡Kv‡bv wnsmv-we‡Ø‡li Kvi‡Y 

Kv‡iv Ggb ‡Kv‡bv e¨w³MZ ÎæwUi wel‡q A‡b¨i Kv‡Q ev Rbmg‡ÿ gšÍe¨ Kiv hv‡Z 

wZwb ‡nq cÖwZcbœ nb - Ggb ‡Kv‡bv AvPiY n‡jv MxeZ| hw` mswkøó e¨w³‡K Av‡M 

e¨w³MZfv‡e mZK© Kiv m‡Ë¡I wZwb ms‡kvab bv nb Zvn‡j Zvui wel‡q cÖm½µ‡g 

K_v ejvUv MxeZ wnmv‡e MY¨ n‡e bv| Mxe‡Zi fyj e¨vL¨v w`‡q RvgvqvZ ‡bZviv 

wb‡R‡`i A‡hŠw³K GK‡PwUqvev`‡K Rv‡qR Kivi ‡Póv K‡ib| 

Rose leaf: Rvgvqv‡Zi GB KiæY Ae¯’v ‡`‡L Lye `ytL nq| wKš‘ Avd‡mvm, 

RvgvqvZ ‡bZviv GB welq¸‡jv gvb‡Z Pvb bv| msMVb wb‡q ‡ewkifvM ‡bZvivB 

mgv‡jvPbv cQ›` K‡ib bv| Zv‡`i ‡Kv‡bv cÖwZôv‡b ‡Kv‡bv mn‡hvwMZv, PvKwi 

BZ¨vw`i cÖ‡qvR‡b ‡M‡j cÖ_‡gB cÖkœ Av‡m e¨w³wU msMV‡bi ‡Kvb ch©v‡qi 

`wqZ¡kxj wQj! Avgvi g‡b nq, GUv GK ai‡bi mv¤cÖ`vwqKZvi bgybv|  

ZvQvov mvaviY gvby‡li Kv‡QI Zv‡`i Avmv-hvIqv Lye Kg| Gme msKxY©Zv ‡_‡K 

‡ewi‡q Avm‡Z cvi‡j Rvgvqv‡Zi g~j D‡Ïk¨ AR©b A‡bKUv mnR n‡q ‡hZ| 

RvgvqvZ ‡bZv‡`i mZK© Kiv cÖ‡qvRb| Avcbvi cÖ‡Póvi Rb¨ Awfb›`b| Avgvi 

g‡b nq Avcbvi ‡h‡nZy RvgvqvZ-wkwe‡ii A‡b‡Ki mv‡_ cwiPq Av‡Q, ‡m‡nZy 

‡bZv ch©v‡qi Kv‡iv mv‡_ welq¸‡jv wb‡q Avjvc K‡i ‡`L‡Z cv‡ib| G‡Z hw` 

Zv‡`i eZ©gvb Ae¯’vi ‡Kv‡bv cwieZ©b nq|   

‡bvgvb mvBdyjøvn: RvgvqvZ ‡bZviv hLbB Zv‡`i ‡bZ…‡Z¡i Rb¨ ûgwK g‡b K‡ib, 

ZLb Zv‡K bvbvbfv‡e I ‡KŠk‡j msMV‡b wbM„nxZ Kivi mKj cÖ‡Póv K‡i _v‡Kb| 

Avjøvgv mvC`xi D`vniYUv ev¯Íe R¦jR¨všÍ D`vniY| welqUv wb‡q AvwgI 

fvewQjvg| Avcbvi ‡jLvq Av‡iv my¯úófv‡e cÖKvwkZ nIqvq Awfb›`b|     

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avwg GgbI ï‡bwQ, Rvgvqv‡Zi Avgxi wnmv‡e wbe©vPbx 

c¨v‡b‡j mvC`x mv‡n‡ei bvg wQj| wZwb me©vwaK ‡fvUI bvwK ‡c‡qwQ‡jb| 

msMVbevw`Zvi g~Z© cÖZxK gynZvivg bwRi Avng` mv‡ne GKvwaKevi hv K‡i‡Qb 

‡m ‡gvZv‡eK ÔMv‡qexfv‡eÕ me©vwaK ‡fvUcÖvß‡K wbe©vwPZ ‡NvlYv K‡i‡Qb| Avwg 

Rvwb bv, welqUv KZUyKy mZ¨| Z‡e GKRb D”PZi `vwqZ¡kxj ch©v‡qi iæK‡bi KvQ 

n‡Z GwU Avwg ï‡bwQ|  

cÖv_©xZvi wel‡q jy‡KvPywii Z_vKw_Z mvsMVwbK cÖ̈ vKwU‡mi g~‡j i‡q‡Q G msµvšÍ 

nv`x‡mi eY©bv¸‡jvi fyj A_© eySv| cÖv_©xZv msµvšÍ nhiZ Avjx (iv) I Dmgv‡bi 

(iv) cÖwZØw›ØZvg~jK nv`xm¸‡jvi wbf ©i‡hvM¨Zv wb‡q gvIjvbv gI ~̀`x cÖkœ 
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Zy‡j‡Qb| Avgvi g‡Z, wZwb fyj ey‡S‡Qb| nhiZ BDmyd (Av) ‡Zv cwiw ’̄wZ‡K 

Kv‡R jvwM‡q mivmwi ÿgZv MÖnY K‡i‡Qb| ZvB bv? 

ZvivPvu`: Avcbvi ‡cv÷ covi ci Avgv‡K mgm¨vq co‡Z nq| Avcbvi ‡jLvq 

‡ekwKQy ch©‡eÿY (observation) _v‡K, wKQy wPšÍvi ‡LvivK _v‡K, Avgvi wb‡Ri 

wKQy DËi _v‡K| G¸‡jvi Reve ‡`qv A‡bK mg‡qi e¨vcvi| Avwg ‡h ïay ‡cv÷ 

cwo Zv bq, gšÍe¨¸‡jvI fv‡jv K‡i cwo| m¤úv`K wnmv‡e GKKfv‡e bvwRi 

mv‡n‡ei †`vl w`‡q jvf ‡bB| Ôc…w_exÕ‡Z `yB wZbRb Qvov fv‡jv ‡jLK ‡bB| 

bvwRi mv‡ne ‡Zv ‡jLK Rb¥ w`‡Z cv‡ib bv| cvwÿK cvjve`j, XvKv WvB‡R÷, 

A½xKvi WvB‡R÷, mvßvwnK bZybcÎ BZ¨vw`i g‡Zv gvbm¤§Z cwÎKv¸‡jv hLb 

c…ô‡cvlKZv I cvV‡Ki Afv‡e eÜ n‡q hvq, ZLb GKKfv‡e bvwRi mv‡ne‡`i 

‡`vl w`‡q jvf Kx? Gi Kvwjgv (Black Spot) ‡Zv mvgwóKfv‡e Avgv‡`i Mv‡qI 

jv‡M|  

Aveyj Avmv‡`i gZ `~i`„wóm¤úbœ ‡jvKwUi ‡gav GLbI A‡bKUvB Ae¨eüZ| 

Bmjvgx Av‡›`vj‡bi mvg‡b AvMvgx w`b¸‡jv‡Z P¨v‡jÄ Kx Kx, G welqwU wZwb Lye 

mn‡R eyS‡Z cv‡ib Ges eySv‡Z cv‡ib| A_P Zvi GB cÖwZfv weKv‡ki my‡hvM 

‡Kv_vq? 42 ermi Av‡M cq`v nIqv ÔmsMÖvgÕ GL‡bv m‡`¨vRvZ wkïB i‡q ‡M‡Q| 

Dchy³ gv bv ‡c‡j GB wkï KL‡bvB wK‡kvi n‡e bv| Aveyj Avmv` mv‡ne‡K ‰`wbK 

msMÖv‡gi `~ie ’̄vi K_v wRÁvmv Ki‡j wZwb e‡jb, `jxq cwÎKv ¯̂vaxbfv‡e weKwkZ 

nq bv| GLv‡b A‡bK mxgve×Zv ‡g‡b Pj‡Z nq| mnR K_vq, msMÖv‡gi ‡Kv‡bv 

fwel¨r ‡bB| gxi Kv‡kg Avjxiv (eûeP‡b) Zv‡`i cÖwZôvb Pvjvb A‡bKUv 

GKbvqKfv‡eB| ZvB Ggb ‡mbvcwZ w`‡q Lye kxNª Bmjvgx iv‡óªi ¯̂cœ ‡`LwQ bv| 

GKwU ivóª gvby‡li wPivqZ jvwjZ AvPiY I ms¯‹…wZ‡K e`jv‡Z cv‡i bv|  

ZvB Avwg GLb Bmjvgx iv‡óªi ¯̂cœ ‡`wL bv| GLb iv‡óªi ¯̂cœ e`‡j ‡d‡jwQ| ¯̂cœ ‡`wL 

Bmjvgx mgv‡Ri, ‡hLv‡b Bmjvg Kv‡qg _vK‡e e¨w³i gv‡S, cwiev‡i, mgv‡R I 

mvgvwRK KvjPv‡i| Bmjv‡gi wkKo _vK‡e gvwUi Mfx‡i „̀pfv‡e ‡cÖvw_Z| ‡h wkKo 

‡Kv‡bv ‡divDb ev K¬vBf Dcov‡Z cvi‡e bv| bZyb ¯̂cœ ev Í̄evq‡b GwM‡q Avm‡e bZyb 

wmcvnmvjvi| Avmyb, Avgvi bZyb ‰mwbK‡`i bZyb mgvR Movi ¯̂cœ ‡`LvB| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avcbvi G gšÍe¨ fxlY fv‡jv ‡j‡M‡Q| A‡bK ab¨ev`| 

ivóª bq, Av‡M mgvR ZË¡ - GKwU AwZ ev¯Íe welq|  

mzaman: A‡bK ab¨ev`| Avwg ivR‰bwZK `j Rvgvqv‡Zi mg_©K bB, Z‡e Avkv 

Kwi Zviv Zv‡`i wbR mgm¨v mgvav‡b D‡`¨vMx n‡e| 
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‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: RvgvqvZ Kg©x wnmv‡e Avgvi `ytL n‡jv, Rvgvqv‡Zi 

ivR‰bwZK `j wnmv‡e cwiwPwZ! A_P, Avgiv Rvgvqv‡Z ‡hvM w`‡qwQjvg GwU‡K 

GKwU Av‡›`vjb g‡b K‡i! 

Kvcvwmqv: Ò¯̂cœ ‡`wL Bmjvgx mgv‡Ri, ‡hLv‡b Bmjvg Kv‡qg _vK‡e e¨w³i gv‡S, 

cwiev‡i, mgv‡R I mvgvwRK KvjPv‡i| Bmjv‡gi wkKo _vK‡e gvwUi Mfx‡i 

`„pfv‡e ‡cÖvw_Z| ‡h wkKo ‡Kv‡bv ‡divDb ev K¬vBf Dcov‡Z cvi‡e bv| bZyb ¯̂cœ 

ev¯Íevq‡b GwM‡q Avm‡e bZyb wmcvnmvjvi| Avmyb, Avgvi bZyb ‰mwbK‡`i bZyb 

mgvR Movi ¯̂cœ ‡`LvB|Ó  

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: ivóª hLb wQj bv ev _v‡K bv ZLb Bmjvg wQj bv ev _vK‡e 

bv- Ggb ‡Zv bq| ivóª e¨e ’̄v Bmjv‡gi Acwinvh© AsM ev kZ© bq| ivóª e¨e¯’v 

Bmjv‡gi Aek¨¤¢vex cwiYwZ| ivóª Bmjv‡gi jÿ¨ bq, mnvqK c×wZ| Bmjv‡gi 

Z‡Ë¡i g‡a¨ iv‡óªi aviYv AwZ ¯úó I `…pfv‡e ‡cÖvw_Z| ivóª msµvšÍ welq Gwo‡q 

hviv Øxb Kv‡qg Ki‡Z Pvb Zv‡`i Bmjv‡gi e¨vL¨v ZvivB w`‡eb| ‡KviAvb-nv`xm 

I ivm~‡ji (mv) Rxebwbf©i ‡h Bmjvg Zv‡Z ivóªe¨e ’̄v Ab¯̂xKvh© e‡U| Z‡e Zv 

jÿ¨ wnmv‡e bq, D”PZi ch©v‡q DbœxZ nIqvi c×wZ wnmv‡e| D”PZi ch©v‡q ‡cuŠQvi 

Rb¨ wfwË jvM‡e, hv n‡jv mgvR ev mvgvwRK e¨e ’̄v| ab¨ev`| 

CMj: ‡bv Kv‡g›U AvevDU w`m ‡cv÷| AvB A¨vg KbwdDRW AvevDU G¨vwb 

BmvjvwgK AM©vbvB‡Rkb| ‡mv AvB A¨vg d‡jvwqs w`m nv`xm- ûhvqdv Be‡b 

Bqvgvb KZ©„K ewY©Z| hw` ‡Kv‡bv RvgvqvZ I gymwjg Bgvg bv _v‡K ZLb KiYxq 

Kx, G m¤ú‡K© cÖkœ Kiv n‡j wZwb [bex (mv)] ej‡jb, Zywg mg Í̄ ÿy`ª `jv`wj ‡_‡K 

wb‡R‡K gy³ iv‡Lv, hw`I ‡Zvgv‡K Mv‡Qi wkKo ‡L‡q Rxeb aviY Ki‡Z nq Ges 

G Ae¯’vq g„Zy¨ nq| (mnxn gymwjg, BmjvwgK ‡m›Uvi KZ…K© Ab~w`Z, nv`xm bs 

4633) Gi Dci Avcbvi ‡Kv‡bv gZvgZ Av‡Q wK? 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avwg g‡b Kwi bv, eZ©gvb evsjv‡`k ev wek¦ cwiw ’̄wZ 

GZUv bvRyK! Avwg Kg©ev`x Z_v Gw±wf÷ Pwi‡Îi gvbyl| AvcwbI KvR Kiæb| Kx 

Ki‡eb? nv‡Zi Kv‡Q hv Av‡Q Zv w`‡q ïiæ Kiæb|  

Now is the best time, person arround you is the most important one 

and to help him is the most important job for you. There is no chance 

to remain aloof. A truly beleiver can’t be confused anyway. It is a 

fallacy that we have to work together being member of a single jamaat.  
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When there is no Islamic state, we need not be in a single jamaat. Let 

us try to build and float the ship sustainably. This kind of effort has to 

be diversive.  

So, don’t say about confusion. When you are Muslim. You itself is an 

organization. Prophet (pbuh) has said that a mu’min is like a date-tree-

leaf which never becomes gray so long it is attached with the branch 

and the tree. Isn’t it? 

AwfhvwÎK: Dc‡i GK gšÍ‡e¨i DË‡i, A_©vr ‡kvbv K_vi wfwË‡Z gšÍe¨ Ges G 

ai‡bi Ab¨vb¨ e³e¨, ‡hgb ‡Kv‡bv e¨w³i mgv‡jvPbv Avcbvi ‰bwZK Ae ’̄vb‡K 

`ye©j Ki‡e| ‡gv‡Ui Dci Avcbv‡K A‡bK ab¨ev` KwVb c_Uv ‡e‡Q ‡bqvi Rb¨, 

`iKvwi ‡jLvi Rb¨| e¨w³Rxe‡bI nq‡Zv Avcbv‡K Gi ‡Ri Uvb‡Z n‡Z cv‡i| 

gwjøK mv‡n‡ei GKUv Mvb ZvB cÖvmw½K:  

Avgv‡K hLb ‡KD cÖkœ K‡i 

‡Kb ‡e‡Q wb‡j G c_ 

‡Kb ‡e‡Q wb‡j G wec` 

Rev‡e ZLb ewj g…`y ‡n‡m hvB Pwj 

ey‡K ‡gvi Av‡Q wn¤§Z 

evZv‡mi mv‡_ ‡XD we‡ivwaZv K‡i e‡j 

ey‡K Av‡Q ‡XD mvM‡ii... 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/99264 

14 gvP©, 2012 
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21. gšÍe¨ 

G wK ïayB K_vgvjv?  

bvwK DËg kã Avi fvlv mgwšẐ GKwU wkí? 

ZvivPvu` 

 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avwg fxlYfv‡e mvC`x f³| mvBdyjøvn gvbQyi fvB mvC`xi 

K¨v‡mU ‡e u‡P GZ eo‡jvK n‡jb, A_P Zvui GKUvI ‡KvqvwjwU m¤úbœ wWwfwW bvB| 

1992 n‡Z 98 ch©šÍ ‡h AwWI¸‡jv wmwW‡Z ivBU K‡i ‡Q‡o‡Qb ‡m¸‡jv‡Z GwWwUs-

wK¬wcsm wKQz K‡ib bvB| Avd‡mvm jv‡M| Avwg eªvwÛs‡q wek¦vmx| hv cÖPwjZ 

mvsMVwbK cwjwmi wecixZ| mvC`x GKUv eª¨vÛ| mvC`x eª¨vÛ ev KvW©‡K Kv‡R 

jvwM‡q RvgvqvZ ÿgZvq ‡h‡Z cvi‡Zv, hw` AvIqvgx jx‡Mi dvu‡` c‡o weGbwc‡K 

1991 mv‡j miKvi c×wZ cwieZ©‡b eva¨ bv Ki‡Zv| AšÍZc‡ÿ, mvC`x‡K w`‡q 

Av‡jg‡`i GKUv Kvh©Ki HK¨ M‡o Zyj‡Z cviZ| mvC`x n‡jb GKgvÎ kxl© 

RvgvqvZ ‡bZv, hv‡K Avwg me©všÍKi‡Y kÖ×v Kwi, fv‡jvevwm ...! 

ZvivPvu`: Avcbv‡K hLb ‡c‡qwQB, ZLb g‡b jyKv‡bv wKQy K_v ewj| `vk©wbK 

‡`Iqvb gynv¤§` AvRid wewfbœ cwÎKvq cÖPyi wj‡L‡Qb| Gig‡a¨ BmjvwgK 

dvD‡Ûk‡bi AMÖcw_K, HwZn¨ (GLb nvwi‡i ‡M‡Q), ‰`wbK BbwKjve, wgjøvZ, 

msMÖvg, cvwÿK cvjve`j, mvßvwnK weµg, Avjøvgv BKevj msm` cwÎKv BZ¨vw`‡Z 

Zvi AmsL¨ ‡jLv Ges mvÿvrKvi Qwo‡q wQwU‡q Av‡Q| mvwnwZ¨K gvb, `vk©wbK 

`„wó‡KvY Ges mgvR wPšÍ‡bi `„wó‡Z Zvui ‡jLv¸‡jv AZ¨šÍ g~j¨evb| g~jZ wZwb 

wQ‡jb `k©‡bi wkÿK| Rb¥m~‡Î gymwjg, wkÿvRxe‡b bvw Í̄K¨ev‡` `xÿvcÖvß Ges 

A‡bK c_ Ny‡i cieZx©‡Z Bmjv‡g cÖZ¨veZ©b| wZwb Zvi wcGBPwWi w_wmm 

w`‡qwQ‡jb A‡bK wkÿK‡K g~j¨vqb Kivi Rb¨| Zviv G w_wmm AvRid mv‡n‡ei 

Kv‡QB wdwi‡q w`‡q‡Qb| KviY, Zviv bvwK Gi ‡Zgb GKUv fve D×vi Ki‡Z cv‡ib 

bv| ‡k‡l w_wmmwU Rgv ‡`qv nj wRwm ‡`‡ei Kv‡Q| wRwm ‡`e ‡ek wKQyw`b 

Kvj‡ÿcY K‡ib| c‡i GB g~j¨evb wRwbmwU nvwi‡q hvq|  

‡gvRv‡¤§j fvB, Avcwb wkÿK gvbyl| Avjøvgv BKevj Ges ‡`Iqvb gynv¤§` 

AvRi‡di Rxeb I Kg© wb‡q Ggwdj ev wcGBPwW Kivi Rb¨ Avcwb `yÕwZbRb 

QvÎ‡K Kv‡R jvwM‡q w`‡Z cv‡ib| ‡mB QvÎiv hw` Mixe nq, Avi Avcbvi hw` 

mvg_©̈  _v‡K Zvn‡j Avcwb Avcbvi Aaxb Í̄ M‡elK‡`i gv‡mvnviv w`‡Z cv‡ib| 
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Bgvg Avey nvwbdv Zvi Kv‡Q co‡Z Avmv QvÎ‡`i‡K wbR c‡KU ‡_‡K e„wË w`‡Zb| 

Bgvg Avey BDmyd wQ‡jb AZ¨šÍ Mixe| GKw`b Avey BDmy‡di wcZv G‡jb Zvi 

‡Q‡j‡K wb‡q wM‡q UvKv ‡ivRMv‡i jvwM‡q ‡`evi Rb¨| Bgvg Avey nvwbdv Zvi wcÖq 

GB QvÎ‡K ‡Zv Qvo‡jbB bv, eis Zvi A‡_©i Afve ̀ ~i K‡i w`‡jb| (gvwmK c„w_ex, 

‡deªæivwi-gvP©-GwcÖj, 2012 msL¨v ‡`Lyb) 

Avcwb Avcbvi wWcvU©‡g‡›Ui ‡ek wKQy QvÎ‡K wb‡q ÷vwW mv‡K©j Pvjy Ki‡Z cv‡ib| 

A‡bK wkÿK Zv‡`i evwo‡Z ‡KvwPs ‡m›Uvi Ly‡j e‡mb, ‡Zgwb Avcwb webv cqmvq 

cÖvB‡fU cov‡Z cv‡ib| `~i`„wói Afv‡e Bgg¨vwPDi mvBdyjøvn gvbmyi mvC`x 

mv‡n‡ei Iqv‡Ri gv÷vi Kwc ivL‡Z cv‡ibwb| hvi ‡h KvR, wZwb Zv bv Ki‡j 

fwel¨r cÖRb¥ Zv‡`i ‡`vlv‡ivc Ki‡eB| Avcwb ‡h KvR Ki‡Z cv‡ib, ‡mUv Avcwb 

bv Ki‡j cieZ©x Bmjvgcš’x cÖRb¥ Avcbv‡K wK ‡`vlv‡ivc Ki‡e bv? 

‡jLK wnmv‡e I Í̄v` BDmyd Avj Kvihvfx Avgvi AZ¨šÍ wcÖq| wZwb Zuvi GK iPbvq 

wj‡L‡Qb, Wv³vi BwÄwbqviMY hLb Lye fv‡jv Bmjvgcš’x nb, ZLb Zviv Zv‡`i 

mve‡R±‡K BmjvgvB‡Rkb Kivi cwie‡Z© Aviex e¨vKiY, Bmjvgx eB ‡jLv, 

‡KviAv‡bi Zvdmxi Kiv BZ¨vw`‡Z e¨ Í̄ n‡q c‡ob| d‡j Zv‡`i wel‡qi 

BmjvgvB‡Rkb Kiv Avi nq bv| bZyb cÖRb¥ ‡mLvb ‡_‡K ‡Kv‡bv Bmjvgx wb‡`©kbv 

cvb bv| Kvihvfx mv‡ne Avcbv‡K ‡c‡j Kx ej‡Zb Zv Rvwb bv| Avcwb aviYv K‡i 

wbb| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Áv‡bi BmjvgxKiY wel‡q ‡Kv‡bv GK eøMv‡ii G ai‡bi 

GK gšÍ‡e¨i Rev‡e ‡h K_v¸‡jv e‡jwQjvg ‡m iKgB wKQy K_v ejwQ- Avwg `k©b 

PP©v Kwi| GwU Avgvi ‡ckv I cQ›`| Avwg ‡gvUvgywU eo nIqvi ci ‡_‡K Bmjvgx 

Av‡›`vj‡b m¤ú„³| PÆMÖvg wek¦we`¨vj‡qi g‡Zv RvqMvq weMZ cÖvq 28 eQi n‡Z 

KvR Kivi my‡hvM ‡c‡q Avjøvni Kv‡Q ïKwiqv Av`vq KiwQ| Avgvi ‡Zv ‡eu‡P 

_vKviB K_v wQj bv! ‡mme Kvwnbx ejvi RvqMv GwU bq| Avwg ‡Kv‡bv cÖ‡dkbvj 

bB ‡h Bmjv‡gi w`‡K G‡m‡Q| ‡Kb Rvwb gv÷vi K‡i Avjøvn Avgv‡K GB gq`v‡b 

‡i‡L‡Qb| Gme K_vi g~j K_v n‡jv, Bmjvgx Av‡›`vjbB Avgvi g~j cwiPq I 

(m¤§vbxwenxb) ‡ckv ej‡Z cv‡ib|GK mg‡q gymwjg `k©b cwo‡qwQ| evsjv‡`‡k 

ÔmgKvjxb gymwjg `k©bÕ bv‡g ‡ccvi AvgivB cÖ_g Pvjy K‡iwQjvg| cÖ_g wZb eQi 

GB ‡ccviwU Avwg cwo‡qwQ| Pwe‡Z gvIjvbv gI`~`x cov‡bv n‡”Q - GB g‡g© Avgvi 

weiæ‡×B wewfbœ RvZxq cwÎKvq wi‡cvU© ‡ewi‡qwQj| GB ‡ccviwU GLb 

G÷vewjkW| Ab¨iv covb| Avwg GLb ÁvbZË¡ covB| ÁvbZ‡Ë¡i Dci bvgKiv 

‡U·U¸‡jv ïaygvÎ PÆMÖvg wek¦we`¨vj‡qB cov‡bv nq| Avwg G wel‡qi g~j wkÿK| 
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Gevi Avmyb, Bmjvgx ÁvbZË¡ wb‡q Avwg wK KiwQ, ‡m wel‡q| Bmjvgx ÁvbZË¡ 

ej‡Z Avwg eywS cvðvZ¨ ÁvbZ‡Ë¡i ‡h mgm¨vewj Zv‡Z Bmjv‡gi e³e¨ Kx, ‡m 

wel‡q ejv| Avgvi QvÎQvÎxiv ‡mwU Rv‡b| cvðvZ¨ ÁvbZË¡ n‡Z fviZxq ÁvbZË¡ 

A‡bK DbœZ| fviZxq ÁvbZË¡ n‡Z gymwjg ÁvbZË¡ DbœZZi| GwU ej‡Z n‡e, 

cÖgvY Ki‡Z n‡e cvðvZ¨ ÁvbZ‡Ë¡ Avcwb/Avwg `ÿ I we‡klÁ wnmv‡e cÖwZwôZ I 

cwiwPZ nIqvi ciB| Bmjv‡gi w`K ‡_‡K hw` e‡jb, gvIjvbv gI ~̀`x A‡bK eo 

gv‡ci Bmjvgx `vk©wbK wQ‡jb| AšÍZ 10Uv wcGBPwW Dbv‡K ‡`qv DwPZ| wZwb wK 

Gm‡ei c‡ivqv K‡i‡Qb? Avgiv wK Dbv‡K Gfv‡e fvwe? 

Áv‡bi BmjvgxKi‡Yi wel‡q Avwg mvov RvMv‡bv ‡mwgbvi Av‡qvRb K‡i welqUv eyS‡Z 

‡P‡qwQ| G wel‡q eo eo wi‡mvm© cvimb‡`i mv‡_ K_v ejvi I Rvbvi ‡Póv K‡iwQ| 

ỳtLRbK n‡jI mZ¨ ‡h, Avwg Gi bvwobÿÎI eywSwb! GKevi cÖwZ‡ekx cÖ‡dmi 

Ave ỳb b~i m¨vi‡K ejjvg, Òm¨vi, aiæb BmjvgvB‡Rkvb Ae b‡jR Kv‡qg nq ‡Mj| 

ZLb Gw_BRg BZ¨vw` wK cov‡bv n‡e?Ó wZwb Lye Kbwd‡W›Uwj ej‡jb, Òbv, Ime 

‡Kb cov‡bv n‡e! eis Avjøvni Aw Í̄Z¡ cÖgv‡Yi hyw³¸‡jv ‡kLv‡bv n‡e|Ó Avwg ejjvg, 

Òm¨vi, bvw Í̄K¨ev`x‡`i hyw³ bv Rvb‡j ‡m¸‡jv LÐb Ki‡eb Kxfv‡e?Ó hv‡nvK, Gme 

K_v GRb¨ ejjvg ‡h, Áv‡bi BmjvgxKiY G‡RÛv‡K hLb GZ e¨KMÖvDÛ wb‡qI Avwg 

AvR Awä eyS‡Z cvwi bvB, ZLb GB wd‡ì Kxfv‡e Ae`vb ivL‡ev ejyb? 

mewKQy‡Z ÔBmjvgÕ ‡LvuRv A_ev Av‡iv‡ci ‡Póv Kiv I BmjvgxKi‡Yi SvÐv Dwo‡q 

QyU‡Z _vKv‡K Avwg ¯úóZB GKUv fyj I AMÖnY‡hvM¨ ag©xq cÖeYZv g‡b Kwi| 

`ytwLZ! gw`bv mb‡`i ‡Kv_vI bvB ‡h, GwU n‡e GKUv Bmjvgx ivóª| hw`I GwU‡K 

Bmjvgx iv‡óªi g~j g‡Wj wnmv‡e we‡ePbv Kiv nq| eZ©gv‡bI ‡`wL, ‡KD ‡KD 

Av‡Qb hviv wb‡R‡`i KvRKg©‡K ÒBmjvgxÓ wnmv‡e `vex K‡ib bv| A_P Ab¨iv 

`ywbqve¨vcx e‡j ‡eovq ‡h, Giv Bmjvwg÷, G meB Bmjvg, GwU Avm‡j Bmjvgx! 

Avgv‡`i ‡Póv Kiv `iKvi Kv‡Ri Bmjvgx nIqvi, bv‡gi bv n‡q| Avwg 

‡KvqvwjU¨vwUf eª¨vwÛs‡q wek¦vmx| ZvB Kgvwk©qvj gv‡K©wUs‡K Gwo‡q Pwj| Gme K_v 

Avcbv‡K e¨w³MZfv‡e ejwQ, Giƒc fyj eyS‡eb bv! n‡Z cv‡i, eø‡Mi A‡b‡Ki 

g‡bi K_vB Avcwb e‡j‡Qb| mevi D‡Ï‡k¨B ZvB wKQy ‰KwdqZ w`jvg! ‡Kvb 

kÖ‡×‡qi mKj K_v MÖnY Ki‡Z n‡e Ges wØgZ‡K h_vm¤¢e Gwo‡q Pj‡Z n‡e, Ggb 

g‡b Kiv wVK bq| wØgZ fv‡jv, A‡hŠw³K HK¨g‡Zi ‡P‡q| ab¨ev`| 

 

http://sonarbangladesh.com/blog/Tarachand/106308 
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22. ‡cv÷    

Bmjvgx Av‡›`vjb, Rvgvqv‡Z Bmjvgx I evsjv‡`k:  

GKwU cÖ¯Ívebvi Lmov 

 

evsjv‡`k bv‡gi G f~L‡Ð Bmjv‡gi weav‡bi Av‡jv‡K GKwU Bbmvdc~Y© I ‰elg¨nxb 

mgvR MV‡bi cÖ‡Póv `xN©w`‡bi| ‡QvU-eo A‡bK `j I ‡Mvôx G cÖ‡Póvi Askx`vi 

n‡jI BK¡vg‡Z Øx‡bi G avivevwnKZvq Rvgvqv‡Z Bmjvgxi f~wgKvB gyL¨ wnmv‡e 

cwiMwYZ| ïay Bmjvg cÖwZôvi cÖ‡PóvB bq, G AÂ‡ji MYZvwš¿K Av‡›`vj‡b 

Rvgvqv‡Zi f~wgKv‡K ‡KD A¯̂xKvi Ki‡Z cvi‡e bv| 

g‡b nq eZ©gv‡b Rvgvqv‡Z Bmjvgx Kvw•ÿZ gvb eRvq ‡i‡L ̄ ^xq jÿ¨ AR©‡b GwM‡q 

hvIqvi ‡ÿ‡Î eo ai‡bi P¨v‡j‡Äi m¤§yLxb| GB ÔP¨v‡jÄÕ hZ bv ivR‰bwZK I 

Av`wk©K Zvi‡P‡q A‡bK ‡ewk Af¨šÍixY| wbZvšÍB Af¨šÍixY Gme mgm¨vi g‡a¨ 

mwVK cwiKíbv I MYgyLx Kvh©µg MÖnY, me© Í̄‡ii Rbkw³ I msMVb e¨e ’̄vcbvi 

¸YMZ gvb Dbœqb, cÖÁv I ÁvbgyLx ‡bZ…Z¡ m„wó Ab¨Zg|      

Avgvi g‡Zv A‡b‡KB QvÎRxeb ‡_‡K G Av‡›`vj‡b m¤ú„³ n‡q‡Q Bmjv‡gi 

Kj¨vYgyLx, Bbmvdc~Y© I Revew`wnZvm¤úbœ mgvR cÖwZôvi Cgvbx `vwqZ¡vbyf~wZ 

‡_‡K| D‡Ïk¨ n‡jv ̀ ywbqv I Av‡Liv‡Zi mdjZv| ‡KviAvb, nv`xm I mswkøó wel‡q 

Aa¨qb K‡i Avgvi Kv‡Q g‡b n‡q‡Q, Avjøvni nK Av`v‡qi cvkvcvwk gywgb wnmv‡e 

Rxebhvcb Kiv ev Bmjvgx mgvR cÖwZôvi Av‡›`vj‡b GKRb wecøex wnmv‡e wb‡R‡K 

cwic~Y© iƒ‡c wb‡qvwRZ Kivi A_© n‡jv gvbyl, we‡kl K‡i Amnvq, ewÂZ, wbh©vwZZ 

I gRjyg bvix, wkï I cyiæ‡li Dbœqb I mnvqZvi Rb¨ KvR Kiv| mvaviY gvby‡li 

Z_v mvgvwRK Dbœq‡bi Zver cÖwZeÜKZvi weiæ‡× jovB Kiv|  

gvby‡li Kj¨v‡Y KvR n‡”Q A_P Zvu‡`i Av ’̄v I fv‡jvevmv AR©b Kiv hv‡”Q bv - G iKg 

nIqvUv A¯̂vfvweK NUbv| hw` Zv-B n‡”Q e‡j g‡b Kiv nq, Zvn‡j Bmjvg‡K K_v I 

Kv‡Ri gva¨‡g h_vh_fv‡e Dc ’̄vcbvi Afve, A‡hvM¨Zv I ỳe©jZv KvR Ki‡Q - G K_v 

wbwðZfv‡e eyS‡Z n‡e| Dchy³ ‡KŠkj wba©vi‡Y e¨_©Zv, h_vh_ cwiKíbv I 

mg‡qvc‡hvMx wm×všÍ MÖn‡Yi Afvemn Av‡iv A‡bK ai‡bi KviY Gi wcQ‡b _vK‡Z 

cv‡i| mwVK I hy‡Mvc‡hvMx cwiKíbv I MYgyLx, `ÿ (Áv‡b I Kv‡R), `vwqZ¡evb, GK 

K_vq Cgvbx ‡PZbvq D¾xweZ wecøex Kg©x I ‡bZ…Z¡ ‰Zwi Ki‡Z cvi‡j, Avwg wek¦vm Kwi, 

G ‡`‡k GKwU ‡mŠnv` ©̈ I Bbmvdc~Y© ZvKIqvwfwËK mgvR MVb mg‡qi e¨vcvi gvÎ|  
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G j‡ÿ¨ mswkøó‡`i mywe‡ePbvi Rb¨ K‡qKwU civgk© wb‡gœ D‡jøL Kiv n‡jv| cÖwZwU 

civg‡k©i wel‡q we Í̄vwiZ e¨vL¨v I ev Í̄evq‡bi ‡KŠkj wb‡q Avgvi mywbw ©̀ó e³e¨ 

Av‡Q| Gme wel‡q HK¨gZ n‡j cieZ©x ch©v‡q AviI we Í̄vwiZ Av‡jvPbv n‡Z cv‡i| 

1) Dbœqb ev mgvRKj¨vYg~jK Kv‡Ri gva¨‡g Bmjv‡gi AvnŸvb ‡cŠuQv‡bv  

Bmjv‡gi AvnŸvb I `vIqv‡Zi c×wZ I ‡KŠkj n‡e RbM‡Yi Kv‡Q mgvRKj¨vY 

ev gvby‡li Dbœqbg~j Kv‡Ri gva¨‡g ‡cŠuQv‡bv| gvby‡li e¨w³MZ, cvwievwiK, 

mvgvwRK GgbwK ivóªxq mgm¨vi mgvav‡b f~wgKv ivL‡Z n‡e| Z‡e mgv‡Ri ewÂZ 

I `wi`ª gvby‡li Dbœq‡bi welqwU‡K me©v‡cÿv ¸iæZ¡ w`‡Z n‡e| hZUv m¤¢e Zv‡`i 

Kv‡Q ‡h‡Z n‡e| MYgvby‡li mgm¨v¸‡jv Abyaveb K‡i Kvh©Ki c`‡ÿc MÖnY Ki‡Z 

n‡e| GKRb wecøex ev mgvRKg©xi cÖwZw`‡bi Kvh©ZvwjKvq `wi ª̀ I ewÂZ gvby‡li 

Dbœq‡bi KvR _vK‡Z n‡e| Zvu‡`i mgm¨v wbim‡b ïay K_v bq, mvg_©¨ Abymv‡i 

mivmwi KvR Ki‡Z n‡e|  

ZvB Bmjvgx Av‡›`vj‡bi Kg©x‡`i mswkøó wel‡q A_©vr KLb Kx KvR KiYxq, c×wZ 

Kx n‡e, cÖ‡qvRbxq ‡hvMvb Kxfv‡e wbwðZ n‡e - BZ¨Kvi wel‡q cÖwkÿY _vK‡Z 

n‡e| Avjøvni wb‡`©‡ki Kvi‡YB gvby‡li mvnvh¨ I mn‡hvwMZvi KvR¸‡jv K‡i ‡h‡Z 

n‡e| ïaygvÎ wbe©vPb‡Kw›`ªK ZrciZv n‡j n‡e bv| msMV‡bi m¤úªmviY I gvby‡li 

Av¯’v AR©‡b GwU eo ai‡bi f~wgKv ivL‡Z cv‡i| G Kv‡Ri gva¨‡g Bmjv‡gi 

‡mŠ›`h ©̈ cÖKvk Ges cÖK…Z A‡_©B DbœZ I ‰elg¨nxb Bbmvdc~Y© mgvR cÖwZôvi Rb¨ 

Bmjv‡gi weav‡bi Acwinvh©Zv mgv‡R cÖgvwYZ I cÖwZwôZ n‡e| Avgv‡`i mgv‡R 

wecyj cwigvY m¤ú` i‡q‡Q| mymgš^q mva‡bi gva¨‡g Gme m¤ú`‡K Kv‡R 

jvMv‡bvi ‡KŠkj Rvbv _vK‡Z n‡e| G Rb¨ cÖ‡qvRb mwVK wm×všÍ, bxwZgvjv, 

‡KŠkj, B”Qvkw³ I hy‡Mvc‡hvMx cÖwkÿY|  

mgvR Dbœqbg~jK welq¸‡jvi D`vniY wnmv‡e ̀ wi ª̀ gvby‡li Rxeb I RxweKvi Dbœqb, 

mvaviY wkÿv I Bmjvgx wel‡qi cÖv_wgK I ‡gŠwjK wkÿv, A-Bmjvgx Rb‡Mvôxi Rb¨ 

hvi hvi ag©vbyhvqx wkÿvi e¨e ’̄v, ¯̂v ’̄¨, cywó, K…wl, m¨vwb‡Ukb, wbivc` cvwb, Avevmb 

e¨e ’̄v, ỳ‡h©vM ‡gvKv‡ejv, AvBwb mnvqZv, mvgvwRK m‡PZbZv, bvixi gh©v`v, wkïi 

weKvk, ewÂZ‡`i Rb¨ miKvix ‡mevi mnR cÖvc¨Zv, ‡mev`vbKvix ms ’̄vmg~‡ni 

m`m¨‡`i g‡a¨ `vwqZ¡vbyf~wZ e„w×KiY BZ¨vw` we‡klfv‡e D‡jøL‡hvM¨| 

2) wfbœ bv‡g Bmjvgx Av‡›`vj‡bi KvR Ki‡Z n‡e 

ÔRvgvqv‡Z BmjvgxÕ bv‡g evsjv‡`‡k Bmjvgx Av‡›`vj‡bi KvR ïiæ Kiv wQj GKwU 

fyj wm×všÍ Ges fwel¨‡Z ÔRvgvqv‡Z BmjvgxÕ bv‡g Bmjvgx Av‡›`vjb K‡i Kvw•ÿZ 
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AMÖMwZ AR©b KwVb n‡e| AZGe wfbœ ‡Kv‡bv bv‡g Av‡›`vj‡bi Rb¨ GLbB KvR 

ïiæ Kiv cÖ‡qvRb|  

Z‡e GB cwieZ©‡bi Rb¨ ‡ÿÎ cȪ ‘Z Ki‡Z n‡e| nVvr K‡i KvRwU Kiv hv‡e bv| 

‡Kb ÔRvgvqvZÕ bv‡gi cwieZ©b cÖ‡qvRb, Gi A‡bK KviY ejv hv‡e| Z‡e ms‡ÿ‡c 

hv ejv hvq Zv n‡jv, RvgvqvZmn me©gnj KZ©…K cÖwZwôZ mZ¨ ‡h, RvgvqvZ 1971 

mv‡j evsjv‡`k ivóª ‡nvK Zv Pvqwb, hw`I GB bv PvIqvi A‡bK KviY Av‡Q| Ges 

RvgvqvZ ‡bZ…Z¡ nq‡Zv ‡Kv‡bv Ab¨vq K‡ibwb, wKš‘ Zvu‡`i Kvh©µg cvwK Í̄vbx 

Avwg©‡K kw³kvjx K‡i‡Q| hviv G ‡`‡ki gvbyl‡K wbh©vZb I nZ¨v K‡i‡Q| AZGe, 

Gi `vq RvgvqvZ Gov‡Z cv‡i bv|  

m‡e©vcwi RvgvqvZ ‡bZv‡`i ‡jLv eB I e³‡e¨ GwU cÖKvwkZ n‡q‡Q ‡h RvgvqvZ 

ZLb (1971 mv‡j) ev¯ÍeZvi Av‡jv‡K Z_v Rbg‡Zi c‡ÿ wm×všÍ wb‡Z cv‡iwb| 

we‡ivaxcÿ eZ©gv‡b bvbv ai‡bi cÖPviYvi gva¨‡g bZyb cÖRb¥‡K eySv‡Z mÿg 

n‡q‡Q ev n‡”Q ‡h, RvgvqvZ ¯̂vaxbZvwe‡ivax kw³| ïay ZvB bq, Zviv bvbv 

AcK‡g©i ‡nvZv| cvV¨cy Í̄K ‡_‡K ïiæ K‡i bvbv Mí, Dcb¨vm, Mvb, KweZv, bvUK, 

wm‡bgv BZ¨vw`‡Z RvgvqvZ m¤ú‡K© AmsL¨ ‡bwZevPK I RNb¨ KíKvwnbx cÖPvi Kiv 

n‡”Q| A_P G¸‡jvi wec‡ÿ Rvgvqv‡Zi wb‡Ri ev Zv‡`i c‡ÿ ejvi my‡hvM LyeB 

mxwgZ|  

GwU GKwU eo cÖkœ ‡h, evsjv‡`‡ki R‡b¥i BwZnv‡mi mv‡_ weZwK©Z n‡q e¨vcK 

Rb‡Mvôxi Av ’̄v AR©b Kiv KZUyKy m¤¢e? ZvQvov gvbyl 1971 mv‡ji K_v fy‡j hv‡e 

- GB ZË¡ mwVK cÖgvwYZ nqwb, eis D‡ëv n‡q‡Q| bvg I msMVb cwiPvjbv c×wZ 

cwieZ©‡bi KvRwU A‡bK Av‡MB Kiv DwPZ wQj| GLb GwU Kiv KwVb, wKš‘ Am¤¢e 

wKQy bq| Z‡e bvg cwieeZ©‡bi welqwU mv¤úªwZK Rw½ Bmy¨‡K we‡ePbvq ‡i‡L Ki‡Z 

n‡e| cwieZ©‡bi Rb¨ wewfbœ gn‡ji gZvg‡Zi wfwË‡Z GKwU ‡KŠkjcÎ ‰Zwi 

Ki‡Z n‡e| 

3) Ávb AR©‡bi welq, cvV¨m~wP I cÖwkÿY c×wZ‡Z e¨vcK cwieZ©b cÖ‡qvRb  

Bmjvgx Av‡›`vj‡bi ‡bZ…Z¡ I Kg©x‡`i Ávb AR©‡bi welq I c×wZi e¨vcK 

cwieZ©b cÖ‡qvRb| Bmjv‡gi ‡gŠwjK wel‡qi cvkvcvwk Ávb AR©‡bi Rb¨ mgvR 

Dbœqb I MVb, `vwi`ª̈  we‡gvPb I `wi`ªZvi KviY, RvKvZ I RvKvZwfwËK Dbœqb, 

Z_¨cÖhyw³, mgv‡Ri weeZ©b, gvbevwaKvi, mykvmb, AvšÍR©vwZK ms ’̄v I Bmy¨, ‡hgb: 

wek¦e¨vsK, wek¦ evwYR¨ ms ’̄v, Rw½ev`, Rjevqy cwieZ©b, ‡MøvevjvB‡Rkvb, GgwWwR, 

bvix I wkï AwaKvi, Awfevmb BZ¨vw` welq m¤ú„³ Kiv cÖ‡qvRb|  
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G j‡ÿ¨ Z_¨eûj I gvbm¤§Z eB wjLv, msMÖn, Abyev` I M‡elYvi Rb¨ M‡elYv 

‡K‡›`ªi cÖ‡qvRb n‡e| ZvQvov Bmjv‡gi ‡gŠwjK welq I wb`©kbv¸‡jv‡K gvby‡li 

Rxe‡bi Pjgvb mgm¨vi mv‡_ m¤ú„³ K‡i ev¯ÍeZvi Av‡jv‡K cy¯ÍK iPbv Ki‡Z 

n‡e| Bmjv‡gi ‡gŠwjK welq¸‡jv m¤ú‡K© Av‡iv ‡ewk Z_¨mg„× I mywjwLZ eBmn 

bZyb K‡i evsjvq ‡KviAv‡bi Zvdwmi wjLv cÖ‡qvRb| G ‡ÿ‡Î wewfbœ ‡`‡k 

mv¤cÖwZKKv‡j cÖKvwkZ Bs‡iwR, Aviex I Ab¨vb¨ fvlvq wjwLZ eB‡qi mn‡hvwMZv 

‡bIqv ‡h‡Z cv‡i|  

wm‡jevmfy³ eBmg~‡ni gvb wbqš¿‡Yi e¨e ’̄v _vK‡Z n‡e| mvsMVwbK gvb eo n‡jB 

wZwb eB wjL‡Z cvi‡eb, GB aviYv wVK bq| eis we‡klÁ KwgwUi Aby‡gv`‡bi 

ciB eB wm‡jevmf y³ Ki‡Z n‡e| we‡klÁ KwgwU‡Z msMV‡bi `vwqZ¡kxj e¨w³ 

_vK‡jI Zvu‡K mswkøó wel‡q GKv‡WwgK we‡klÁ n‡Z n‡e|  

GKgyLx cÖwkÿY c×wZi cwieZ©b n‡Z n‡e| cÖwkÿY n‡e AskMÖnYg~jK c×wZ‡Z| 

cÖwkÿ‡Y AvaywbK Dcvq I Dcv`vb e¨envi Ki‡Z n‡e| cÖ‡Z¨KwU wel‡q cÖwkÿ‡Yi 

gwWDj _vK‡Z n‡e| hviv cÖwkÿY w`‡eb Zvu‡`i cÖwkÿK-cÖwkÿY _vK‡Z n‡e| 

cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g jä Ávb I `ÿZv ev¯Íe Rxe‡b Kg©xiv Kxfv‡e Kv‡R jvMv‡”Qb, 

Zv wbqwgZ g~j¨vqb Ki‡Z n‡e| g~j¨vq‡bi Av‡jv‡K cÖwkÿ‡Yi gwWDj I c×wZ 

cÖ‡qvR‡b cwieZ©b Ki‡Z n‡e| cÖwkÿ‡Yi mvwe©K KvRwU myôyfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ 

GKwU cÖwkÿY Bbw÷wUDU I Zvi kvLv cÖwZôv Kiv ‡h‡Z cv‡i| 

4) Av‡›`vjb I msMV‡bi g‡a¨ Bmjv‡gi mygnvb I Bbmvdc~Y© cÖkvmb cwiPvjbv 

ev e¨e¯’vcbvi g‡Wj cÖwZôv Kiv  

msMVb I msMV‡bi cÖZ¨ÿ ev c‡ivÿ mn‡hvwMZvq M‡o DVv cÖwZôv‡bi e¨e ’̄vcbvq 

mykvmb, ̄ ^”QZv I b¨vqwePv‡ii weavb cwic~Y©fv‡e _vK‡Z n‡e| G ‡ÿ‡Î ̄ ^RbcÖxwZ, 

AvÂwjKZv, A¯̂”QZv, A‡hvM¨Zv BZ¨vw` AwZ Aek¨B I K‡Vvifv‡e cwinvi Ki‡Z 

n‡e| ‡gvUK_v, msMVb ev msMV‡bi mn‡hvwMZvq cÖwZwôZ cÖwZôvbmg~n‡K n‡Z n‡e 

Bmjvgx iv‡óªi Av`k© g‡Wj|  

cÖwZôvbfy³ mKj ÷v‡di mg-‰bwZK gh©v`v wbwðZ Ki‡Z n‡e| GKB cÖwZôv‡b 

PvKywi K‡i ‡KD jÿvwaK UvKv ‡eZb cv‡e Avevi ‡KD cvuP nvRvi UvKv ‡eZb 

Zyj‡e, G ai‡bi Ryjyg Pj‡Z cv‡i bv| gvby‡li ̀ ÿZv I AwfÁZvi Kvi‡Y ‡eZ‡bi 

cv_©K¨ n‡ZB cv‡i| wKš‘ Zvi GKwU mxgv _vKv DwPZ| ‡bZ…Z¡ ‰Zwii Rb¨ ÔGK 

e¨w³i GKvwaK cÖwZôv‡bi wbe©vnx `vwqZ¡cvj‡biÕ ms¯‹…wZ ‡_‡K ‡ei n‡q Avm‡Z 

n‡e| 
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cÖwZôvbmg~‡ni Kv‡Ri ev¯ÍewfwËK my¯úó cwiKíbv (SMART - Specific, 

Measurable, Attainable, Realistic, Time-bound) I gwbUwis c×wZ _vK‡Z 

n‡e| cÖwZ eQiB Kv‡Ri g~j¨vqb Ki‡Z n‡e| cwiKíbv Abymv‡i djvdj Kx n‡jv, 

Zv hvPvB K‡i ‡`L‡Z n‡e| cÖwZôv‡bi `vwqZ¡kxj‡`i eQi ‡k‡l Kv‡Ri AR©b I 

AMÖMwZ m¤ú‡K© Revew`wni e¨e ’̄v _vK‡Z n‡e| msMVb mgw_©Z cÖwZôvbmg~‡ni 

e¨e ’̄vcbv I ‡mevi gvb n‡Z n‡e mgv‡Ri Ab¨ cÖwZôv‡bi Zyjbvq jÿ¨Yxq cwigv‡Y 

DbœZ| we‡kl K‡i wkÿv cÖwZôvb, nvmcvZvj, Dbœqb ms ’̄vi (GbwRI) gvb Ggb 

ch©v‡qi n‡Z n‡e ‡h gvbyl mgv‡R Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi mv‡_ ‡mevi e¨vwß I ̧ YMZgvb 

we‡ePbvq my¯úó cv_©K¨ ‡`L‡Z cvq| 

5) K¨vWvi c×wZi bgbxqZvmn ‡gavex, m„Rbkxj I `ÿ `vwqZ¡kxj wbe©vP‡bi 

my‡hvM _vKv cÖ‡qvRb  

we`¨gvb K¨vWvi c×wZi bgbxqZv cÖ‡qvRb| mgv‡Ri AwfÁ, wewfbœ wel‡q 

we‡klÁ, ‡gavex, m„Rbkxj I ‡hvM¨‡`i ‡bZ…Z¡ ch©v‡q Avb‡Z n‡e| eZ©gvb K¨vWvi 

c×wZ G ‡ÿ‡Î evav m…wó Ki‡Q e‡j cÖZxqgvb nq| ‡gav I ‡bZ…Z¡ weKv‡ki Rb¨ 

‡bZ…‡Z¡i MVbg~jK mgv‡jvPbv Kivi my‡hvM _vK‡Z n‡e|  

g~j msMVb Ges msMV‡bi cÖZ¨ÿ ev c‡ivÿ mn‡hvwMZvq cÖwZwôZ ms ’̄vmg~‡n 

`vwqZ¡kxj wbe©vP‡b ÔK…wÎg ïivqx c×wZÕ cwinvi Ki‡Z n‡e| wbe©vP‡b ¯̂”QZv 

_vK‡Z n‡e| ‡bZ…Z¡‡K n‡Z n‡e D`vi gvbwmKZvi| Zvu‡`i‡K msMVb I Rbkw³ 

e¨e ’̄vcbvq n‡Z n‡e `ÿ| wewfbœ wel‡q wm×všÍ MÖn‡Y we‡klÁ‡`i gZvgZ wb‡Z 

n‡e| G‡ÿ‡Î ‡K `vwqZ¡kxj ev ‡K `vwqZ¡kxj bq, Zv ‡`Lvi my‡hvM _vK‡Z cv‡i 

bv| mswkøó‡`i we‡klÁmyjf Ávb I Av‡›`vj‡bi cÖwZ fv‡jvevmv ev b~¨bZg 

KwgU‡g›UB n‡e g~j welq| 

6) ‡`‡ki Dbœq‡b wewfbœ ‡ckvq ‡hvM¨ I `ÿ Rbkw³ ‰Zwi‡Z Ae`vb ivL‡Z n‡e 

m¤¢eZ eZ©gv‡b ‡`‡ki mKj miKvix I ‡emiKvix ‡ckvRxex‡`i g‡a¨B Bmjvgx 

Av‡›`vjb mg_©K ‡ckvRxex msMVb i‡q‡Q| mn‡hvMx ‡ckvRxex ms ’̄vi cÖavb KvR 

n‡e ‡`k cwiPvjbvi mv‡_ RwoZ ‡ckvmg~‡ni g‡a¨ ‡hvM¨ I `ÿ ‡jvK ‰Zwi‡Z 

Ae`vb ivLv Ges ̀ vwqZ¡kxjZvi mv‡_ ‡ckvRxexmyjf f~wgKv cvjb Kiv hv‡Z RbMY 

mn‡RB gvbm¤§Z ‡mev ‡c‡Z cv‡i| ivRbxwZ Kiv Zvu‡`i KvR bq| Zvu‡`i 

ivRbxwZi Kv‡R e¨envi Kiv hv‡e bv|  

whwb ‡h ‡ckvq _vK‡eb Zvu‡K ‡mB ‡ckvq me‡P‡q `ÿ I m„Rbkxj n‡Z n‡e| G 

‡ÿ‡Î miKvix I ‡emiKvix ch©v‡q ‡jvK wb‡qv‡M ‡gav‡K ¸iæZ¡ w`‡Z n‡e| `jxq 
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cwiP‡q wek¦we`¨vjq, miKvix K¨vWvi mvwf©mmn miKvix I ‡emiKvix ch©v‡qi 

wb‡qv‡M ‡Kv‡bv cÖfve m„wó Kiv hv‡e bv| ‡gav, Bmjvgx Rxebv`k© I ‡`‡ki cÖwZ 

KwgU‡g›UB n‡Z n‡e wb‡qv‡Mi gvcKvwV|  

msMV‡bi cÿ ‡_‡K wewfbœ ‡ckvi ‡jvK‡`i KvQ ‡_‡K mswkøó wel‡q civgk© wb‡Z 

n‡e| ‡hvM¨Zv I `ÿZv bv evwo‡q ïaygvÎ mvsMVwbK gv‡bi Kvi‡Y ‡Kv‡bv mswÿß 

c‡_ KvD‡K c`vqb Kivi gvbwmKZv cwinvi Ki‡Z n‡e| wewfbœ ‡ckvq wb‡qvwRZ 

Bmjvgx msMV‡bi Abymvixiv n‡e H ‡ckvq me‡P‡q `ÿ I ‡hvM¨| hv‡Z Ab¨iv 

`ÿZv I ‡hvM¨Zvi Kvi‡Y Zvu‡K g~j¨vqb Ki‡Z eva¨ nq| Gi Rb¨ Kg©m~wP _vK‡Z 

n‡e| Bmjvg Abymvix e¨w³‡`i Kvh©µg b¨v‡qi Dci ‡_‡K memgq Mixe I 

ewÂZ‡`i c‡ÿ n‡Z n‡e| ‡ckvMZ `vwqZ¡cvj‡bi cvkvcvwk Zvu‡`i ‡mev I A‡_©i 

GKUv Ask me©`vB `wi ª̀ I ewÂZ‡`i Rb¨ e¨q Kivi gvbwmKZv ‡cvlY Ki‡Z n‡e| 

7) QvÎ msMV‡bi e¨vcv‡i we‡kl civgk© 

QvÎ msMV‡bi ‡bZ…Z¡ I Kg©x‡`i cÖavb `vwqZ¡ n‡jv cvV¨cy Í̄K Mfxifv‡e Aa¨qb 

Kiv I fv‡jv djvdj AR©‡b me©vZ¥K cÖ‡Póv Pvjv‡bv| cvV¨m~wPi cvkvcvwk ‡`k 

cwiPvjbv, Av_©-mvgvwRK I Av`wk©K wel‡q Zvu‡`i‡K ÁvbPP©v Ki‡Z n‡e| ‡bZ…‡Z¡i 

Rb¨ Wªc ‡`Iqv ev cixÿv bv ‡`qvi ms¯‹…wZ Aek¨B Z¨vM Ki‡Z n‡e| GK ev `yB 

ev‡ii ‡ewk eo ‡Kv‡bv kvLv ev ‡K›`ªxq ‡bZ…‡Z¡ _vKv hv‡e bv|  

QvÎ msMVb‡K RvZxq ivRbxwZ‡Z e¨envi Kiv hv‡e bv| Zvuiv wkÿv cÖwZôv‡b wkÿv 

I M‡elYvi AbyK~j cwi‡ek ‰Zwi I msiÿ‡Y f~wgKv ivL‡e| wkÿv cÖwZôvb I 

QvÎ‡`i mgm¨v mgvav‡b Zvuiv Av‡›`vjb Ki‡Z cv‡i| G ‡ÿ‡Î Av‡jvPbv, ‡mwgbvi, 

Kg©kvjv BZ¨vw` wkÿvg~jK Kg©m~wP‡K cÖvavb¨ w`‡e| wKš‘ RvZxq ivRbxwZ‡Z 

‡Kv‡bvfv‡eB m¤ú„³ nIqv hv‡e bv|  

Zvu‡`i Kg©m~wP‡Z ivR‰bwZK `‡ji kxl© ev cwiwPZ ‡bZv‡`i AwZw_ wnmv‡e ivLv 

hv‡e bv| wkÿvwe`, M‡elK I †`ke‡iY¨ eyw×Rxexiv n‡eb QvÎ‡`i bvbv Kg©m~wPi 

Avgwš¿Z AwZw_| RvZxq ch©v‡q eo ai‡bi cwieZ©‡bi j‡ÿ¨ Zvu‡`i ivRc‡_ f~wgKv 

ivLvi cÖ‡qvRb n‡Z cv‡i| wKš‘ ‡m ai‡bi cÖ‡qvRb ¯̂fveZB n‡e LyeB K`vwPr| 

wkÿv cÖwZôv‡bi cÖkvm‡b f~wgKv ivLvi Rb¨ wkÿK ivRbxwZi mKj cÖfve n‡Z 

Zvu‡`i m‡PZbfv‡e `~‡i _vK‡Z n‡e|  

we‡kl `ªóe¨: cÖvq `yÕeQi Av‡M GKRb wcÖq `vwqZ¡kxj nVvr K‡i PÆMÖvg 

wek¦we`¨vj‡q ‡eov‡Z G‡m Avgv‡`i KÕRb cyi‡bv fvB‡`i ‡W‡K Gme c‡q‡›U K_v 

ej‡jb| Avwg Dbv‡K c‡q›U¸‡jv Avgvi Wv‡qwi‡Z wj‡L ‡`qvi Aby‡iva Kivq wZwb 
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Zv wj‡L ‡`b| cieZ©x‡Z Dbv‡K Avwg wbiew”Qbœfv‡e Gme c‡q›U‡K Av‡iv 

we Í̄vwiZfv‡e ‡jLvi Rb¨ Aby‡iva Ki‡Z _vwK| GK ch©v‡q wZwb ‡mwU wjwLZ 

AvKv‡i Avgvi Kv‡Q cvwV‡q Aby‡iva K‡ib ‡h, Avwg ‡hb B”Qvg‡Zv ms‡kvab K‡i 

Dbvi Kv‡Q cvVvB| Avwg wKQyUv ms‡kvab K‡i Zv BDwb‡Kv‡W cybtUvBc K‡i Dbv‡K 

cvVvB|  

‡jLvwU eø‡M ‡`qvi Rb¨ Dbvi AbygwZ PvB‡j wZwb Avgv‡K Rvbvb ‡h, wZwb 

Rvgvqv‡Zi GKRb kxl©Zg `vwqZ¡kxjmn ‡ek KÕRb ¸iæZ¡c~Y© ‡K›`ªxq `vwqZ¡kx‡ji 

Kv‡Q GwU nv‡Z nv‡Z w`‡q‡Qb Ges Av‡jvPbv K‡i‡Qb| wZwb Avkv K‡iwQ‡jb G‡Z 

KvR n‡e| AšÍZ wKQy bv wKQy KvR n‡e! ZvQvov ‡Kv‡bv MYgva¨‡g Gme ÔmvsMVwbK 

welqvw`Õ Av‡jvPbv Kivi e¨vcv‡i Dbvi cÖPÐ Abxnv I AvcwËI wQj|  

Avwg RvbZvg (?), RvgvqvZ Dbvi gZ cÖv³b QvÎ `vwqZ¡kxj‡`i Gme 

Ôeyw×Rxexmyjf civg‡k©iÕ ‡Kv‡bv ‡Zvqv°v K‡i bv| ‡kvbvUvB mvi! e³v ‡hb nqivb, 

wei³ I (GZvqvZ I AvwLivZ bó nIqvi f‡q) mš¿ Í̄ n‡q Ime wb‡q Avi bv e‡jb! 

wKQyw`b Av‡M Dbvi mv‡_ Avevi ‡`Lv, K_v n‡jv A‡bK| ejjvg, eø‡M ‡Zv GLb 

A‡bK ‡jLv| AvwgI wj‡LwQ| Avcbvi ‡jLvUv wK eø‡M w`‡eb? Dwb ej‡jb, PvB‡j 

Avcwb Avcbvi bv‡g w`‡Z cv‡ib| ZvB, msMZ Kvi‡YB Dbvi bvg-cwiPq Dn¨ ivLv 

n‡jv|  

 

gšÍe¨-cÖwZgšÍe¨: 

Avey mvBd: Avcbv‡K ‡gveviKev`| wKš‘ Avcbvi ‡cv‡÷i dyU‡bv‡Ui c‡i Avi 

ejvi wKQy _v‡K wK? G `iLv¯Í ‡Zv GLb ïay Avi‡k Avhx‡gi gvwj‡Ki Kv‡Q Kiv 

Qvov Avi RvqMv ‡bB| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: GKevi gKeyj Avn‡g` mv‡n‡ei Kv‡Q cwiwPZ GKRb 

wmwbqi mnKg©x Avgv‡`i ÔwmGmwmGmÕGi Kv‡Ri aib m¤ú‡K©, mywbw`©ófv‡e Avgvi 

bvg D‡jøL K‡i K_v ej‡jb| wZwb bvwK ‡ek g‡bvwb‡ek K‡i ï‡bwQ‡jb| e¨m, 

GZUyKy‡ZB ‡kl! 

Rvgvqv‡Zi AwaKvsk `vwqZ¡kx‡ji e³e¨ I we‡ePbv-Avk¦vm miKvix gš¿x-Ggwc‡`i 

msea©bvKvjxb e³e¨ I we‡ePbv-Avk¦v‡mi gZ wjc mvwf©m Qvov Avi wKQy bq! Dbviv 

mevB wm‡÷‡gi AvbyMZ¨ K‡ib| Ges cÖ‡qvRb‡ev‡a ¯̂xq e³‡e¨i c‡ÿ ‡KviAvb-

nv`x‡mi ‡iwW‡gBW ‡idv‡iÝ ‡U‡b we‡ivax gZ‡K wM‡jvwUb K‡ib| `ytL Qvov 

Kcv‡j Avi Kx Av‡Q? 
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Avey mvBd: Avcwb ‡Zv GKR‡bi bvg I gvÎ GKwU NUbv ej‡jb, Avgvi Kv‡Q Ggb 

NUbv Av‡iv A‡bK Av‡Q| 

wgwWqv IqvP: RvgvqvZ Kx Ki‡Q, Kx Kiv DwPZ GUv Zvjvk bv K‡i Avcwb Kx 

Ki‡Qb ‡mUv Avgv‡`i Rvbv‡j DcK…Z nZvg| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: n¨vu fvB, mvivÿY ‡bwZevPKZvq Wy‡e bv ‡_‡K BwZevPK 

Kv‡Ri gva¨‡g fvimvg¨ Avbvi ‡Póv Kiv Avgv‡`i mK‡jiB KZ©e¨| Avgvi Bmjvg 

PP©vi ‡ÿ‡Î RvgvqvZ mswkøóZv n‡jv cy‡iv welqUv GKUv w`KgvÎ| ‡hUvi BwZevPK 

w`K n‡jv Avwg Rvgvqv‡Zi 4wU kZ© c~iY Kiv Kg©x| cÖvq 20 eQi a‡i Avwg 

KbwmmU¨v›Uwj Avjøvni ing‡Z GB gvb a‡i ivL‡Z ‡c‡iwQ| PÆMÖvg wek¦we`¨vj‡qi 

g‡Zv mvsNwl©K gq`v‡b Ae¨vnZfv‡e mwµq f~wgKv ‡i‡L AvmwQ| 

Avgvi RvgvqvZ-mswkøóZvi ‡bwZevPK w`K n‡jv Avwg Rvgvqv‡Zi fyj¸‡jv m¤ú‡K© 

memgq ‡mv”Pvi wQjvg, AvwQ| GLb eøM n‡q‡Q weavq AvcbvivI Gme Rvb‡Qb| 

KL‡bv wb‡Ri we‡eK‡K Kv‡iv Kv‡Q eÜK w`‡q ivwL bvB| Z_vKw_Z ÔKv‡jKwUf 

i¨vkbvwjwUÕi bv‡g wbR¯̂ we‡ePbv‡eva‡K KL‡bv ev` ‡`B bvB| Ajm mgv‡jvPbv I 

AÜ AvbyMZ¨kxjZv - GB `yB cÖvwšÍKZv n‡Z Avwg memgq wb‡R‡K gy³ ivL‡Z 

‡P‡qwQ| 

Rvgvqv‡Zi Gw±f Kg©x wnmv‡e KvR Kivi cvkvcvwk Avwg memgqB wKQy bv wKQy 

mgvR‡mevg~jK, eyw×e„wËK I mvs¯‹…wZK KvR Kivi ‡Póv K‡iwQ| D‡jøL‡hvM¨ msL¨K 

`vwqZ¡kxj mwµqfv‡e Gme Kv‡R Avgv‡K mn‡hvwMZv K‡i‡Qb| 

Avwg hv Ki‡Z Pvw”Q Zv n‡jv, mgvR I msMV‡bi me© Í̄‡i K_vevZ©vi GKUv aviv m „wó 

Kiv| hv‡Z ‡jv‡Kiv Aev‡a cÖkœ Ki‡Z cv‡i| hv‡Z K‡i ‡h ‡Kv‡bv Riæwi 

cwiw ’̄wZ‡ZI ‡jvK‡`i cÖ‡kœi h‡_vwPZ Reve `vb wbwðZ Kiv hvq| GwU‡K Avcwb 

ej‡Z cv‡ib, B›Uv‡iw±f B›U¨v‡jKPyq¨vwjwU|  

Avgvi e³e¨ n‡jv, Av`k© I msMVb GK (AvB‡Ww›UK¨vj) bq| Abyiƒcfv‡e, Av`k© 

cÖwZôv cieZ©x I Av`k© cÖwZôvKvjxb mg‡qi Rb¨ cÖ‡hvR¨ wewa-Kvh©µg GKB 

iK‡gi ev GK bq| cÖPwjZ Bmjvg wkÿv c×wZ‡Z GB ‡gŠwjK welq ỳwU‡K ¯úó 

bv K‡i ‡KviAvb-nv`x‡mi mswkøó ‡idv‡iÝmg~n‡K gyL Í̄¡ Kiv‡bvi ‡Póv Kiv nq| 

hvi d‡j, ZvwË¡K I KvÐÁv‡bi w`‡K ‡_‡K `ye©j Ges mgv‡Ri g~javiv n‡Z wew”Qbœ 

Gme Av‡jg I `vwqZ¡kx‡jiv wm‡÷‡gi ‡`vnvB w`‡q Bmjvg‡K GKUv ag© wnmv‡e 

e¨envi K‡i| ag© PP©vi bv‡g Bmjv‡gi GK ai‡bi cÖwZwµqvkxj B‡gR cÖwZôv 
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K‡i‡Q| d‡j GB KvjRqx hy‡Mi AMÖMvgx cÖMwZkxj Av`‡k©i Abb¨ RvMwZK 

‡hvM¨Zv‡K myaxgn‡j cÖ‡kœi m¤§yLxb K‡i Zz‡j‡Q! 

ag©evw`Zv n‡Z Øxb-Bmjvg‡K Avwg D×vi Ki‡Z PvB| Avjøvni GKRb Lwjdv 

wnmv‡e GwU Avwg wb‡Ri ̀ vwqZ¡ e‡j g‡b Kwi| Bmjvgx Av‡›`vj‡bi e¨vKMÖvDÛ n‡Z 

D‡V Avmv ‡jvK wnmv‡e cÖPwjZ avivi fv‡jv-g›` Avgvi K_vq I ‡jLvq AvmvUv 

cÖvmw½K bq wK? 

ej‡Z cv‡ib, Avcbvi K_v/‡jLvq mgv‡jvPbvB ‡ewk| n¨vu, g‡b n‡Z cv‡i, Avgvi 

‡jLvq mgv‡jvPbvi fvM ‡ewk| wkwe‡ii ‡Kv‡bv ‡Kv‡bv ‡K›`ªxq mfvcwZ‡K mivmwi 

e‡jwQjvg, Avcbviv ‡Kb evievi e‡jb, Avgv‡`i GZRb m`m¨, GZRb mv_x, 

GZRb GZ GZ fv‡jv ‡iRvë ‡c‡q‡Q? ‡gvU KZR‡bi g‡a¨ Avcbviv KZZg, 

‡mwU e‡jb bv ‡Kb? wi‡cv‡U© G wel‡q GKUv Kjvg evov‡j Amyweav Kx? 

wb‡R‡`i mywcwiIwiwUi GK‡N‡q, GK‡c‡k I LwÐZ cÖPviYv Kiv RvgvqvZ-wkwe‡ii 

DVwZ mvsMVwbK cÖeYZv! Dbviv e‡jB e‡mb, Avcwb Kx Ki‡Qb...?  

Avcbvi ‡Kvqvwii DË‡i GKUv mswÿß ‰KwdqZ w`jvg| fv‡jv _vKyb| ‡`vqv Kiæb| 

kvwgg: dyU ‡bvU ‡`‡L Avi K‡g›U Ki‡Z B‡”Q n‡jv bv! ZeyI e‡j ‡`B, mvsMVwbK 

cÖwZôv‡bi we‡ivax Avwg| GUv bv _vKvB DËg| cÖwZôvb n‡e e¨w³MZ| 

Avn‡g` ‡PŠayix: fvB Avcbv‡K AmsL¨ ab¨ev`, mvnm K‡i Avgv‡`i Kv‡Q ‡kqvi 

Kivi Rb¨| 

eZ©gvb Rvgvqv‡Zi AmsL¨ wb‡ew`Z cÖvY ‡bZvKg©xi g‡bi A uvKzwZ ‡ck K‡i‡Qb| 

mg‡qi `vwe n‡jv ZvB| wKš‘ Zv wK m¤¢e? Avwg Avey mvBd mv‡n‡ei mv‡_ GKgZ| 

Rvgvqv‡Z evwni ‡_‡K wKQy e‡j ms‡kvab Kiv hv‡e, Ggb wKQy Kíbv KivI ‡hb 

Aciva|  

Rvgvqv‡Z eZ©gv‡b wmwÛ‡KU ‡bZ…Z¡ ‰Zwi n‡q‡Q| Zv‡Z Bmjvg, Bmjvgx Av‡›`vjb, 

‡KviAvb-mybœvn BZ¨vw` ‡køvMv‡b cwiYZ n‡q‡Q| wK Zv‡`i e¨w³MZ Rxeb, wK 

Zv‡`i e¨envwiK Rxeb BZ¨vw` ch©v‡jvPbv Ki‡jB cÖgvY cvIqv hvq| Z‡e 

Rvgvqv‡Zi wb‡Pi Uvqv‡i GL‡bv ‡gvL‡jQ Kg©xevwnbx i‡q‡Q, GUv mZ¨| GivB 

Rvgvqv‡Zi cÖvY| Avcbv‡K ab¨ev`| 

Avey dvwinv: fvBRvb, A‡bK w`b ci gšÍe¨ Ki‡jb| Avcbv‡K ab¨ev` I ‡gvRv‡¤§j 

nK fvB‡KI ab¨ev` A‡b‡KiB g‡bi AvKzwZ mvnm K‡i eø‡M cÖKvk Kivi R‡b¨| 
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Z‡e Zv eø‡Mi g‡a¨B mxgve× _vK‡e e‡j g‡b nq| Gme wb‡q wPšÍv Kivi mgq 

Kv‡iv Av‡Q wK?  

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: RvgvqvZ Gn‡Zmv‡ei c×wZ‡Z ms‡kvab n‡e bv - GwU 

Avgvi cyi‡bv KbwfKkvb| Avwg g‡b Kwi, Avgv‡`i `vwqZ¡ n‡jv mKj fyj aviYvi 

Ac‡bv`b Ges mwVK eyS AvqZ¡ Kiv I Zv mevi Kv‡Q Zy‡j aiv| gvbv bv gvbv 

mswkøó‡`i KvR| Iqvgv AvjvBbv Bjøvj evjv-M| 

cÖevmx gRyg`vi: Avcbvi wjLv c‡owQ, mngZ| Z‡e eive‡ii gZB GwUI 

mswkøó‡`i `„wó Gov‡e| `xN©w`b a‡i Abykxjb Kiv GKwU wm‡÷g‡K fv½‡Z wKsev 

Avc‡WU Ki‡Z n‡j ....| ... MwÐi gv‡S Abykxj‡b Af¨¯Í‡`i 75 kZvskB GB 

cwieZ©b-cwiea©b‡K Cgv‡bi cwicš’x g‡b K‡i| GgbwK G ai‡bi wePvi-we‡kølY 

A‡bKUv Bmjvgwe‡ivax e‡jI g‡b K‡i| Mxe‡Zi AvÇvLvbvI ‡`‡LwQ| MÖæwcs‡qi 

‡PnvivI ‡`‡LwQ| ‡`‡LwQ ÿgZv‡jvfx‡K| Bbmy¨‡i‡Ýi Rb¨ Øxb‡K wewµ Ki‡Z 

‡`‡LwQ|  

‡hme Kvi‡Y Kg©x-m`m¨‡`i m`m¨c` hvq, ‡mme Kvi‡Y ‡bZvi ‡bZ…Z¡ hvq bv| 

EaŸ©Zb `vwqZ¡kxj‡KI ‡`Lv n‡q‡Q| ‡bZv ej‡jb, ÒIgyK‡K G‡i÷ Ki‡j wK n‡e 

Rvwb bv...Ó| wZwb ‡Pv‡Li cvwbI ‡dj‡jb| Gi ci KZ wKQy n‡jv| wKš‘ wKQyB ‡Zv 

n‡jv bv| hw` meB ‡nKgZ nq, Zvn‡j AwMÖg Gme K_v ejvi Kx cÖ‡qvRb? 

mvgvwRK ‡mŠRb¨Zvi LvwZ‡i Avgv‡`i mšÍvb‡`i we‡q GLb dvBf ÷vi ‡nv‡U‡j 

nq| ‡KvwU UvKv e¨q K‡i wµ‡K‡Ui Rb¨ XvKv kni‡K mvwR‡q w`‡q ‡Kvb Bmjvg 

cÖwZôvi bgybv ‡`wL‡qwQ? ‡KD g‡b Kó ‡c‡q _vK‡j AvšÍwiKfv‡e `ytwLZ| ejvi 

RvqMv ‡bB, ZvB GLv‡b ejjvg| 

‡jvKgvb web BDmyc,wPUvMvs: me wKQyB ‡Zv wVK ej‡jb| wKš‘ GB jvBbwU ‡`Lyb, 

Ò‡KvwU UvKv e¨q K‡i wµ‡K‡Ui Rb¨ XvKv kni‡K mvwR‡q w`‡q ‡Kvb Bmjvg 

cÖwZôvi bgybv ‡`wL‡qwQ?Ó ‡KvwU UvKv e¨‡qi D‡Ïk¨ hw` nq - 

1. wek¦e¨vcx Bmjvgx e¨vs‡Ki cÖPv‡ii Rb¨ GKwU Dcjÿ¨ wn‡m‡e ‡bqv| 

2. miKv‡ii Pv‡cI n‡Z cv‡i| 

RvgvqvZ-wkwe‡ii wPšÍvi Avc‡MÖ‡Wk‡bi Rb¨ I‡cb cøvUdig `iKvi| GB `‡ji 

wd‡jvmwd wb‡q Avjv`v Db¥y³ eøM n‡Z cv‡i| mgv‡jvPbv A‡bK mgq Avgv‡`i 

gvB‡Ûi cwÎKvq DV‡e bv| Avevi GKwU fv‡jv wPšÍv ARcvovMvu‡q ‡_‡K hv‡”Q| 

mevB Rvb‡Z cvi‡Q bv weavq cwjwmwU Kv‡R jvMv‡bv hv‡”Q bv| GLv‡b wPšÍvi eÜ¨vZ¡ 

‰Zwi n‡q‡Q| Kv‡Ri eÜ¨vZ¡I| 
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‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: wµ‡K‡Ui Rb¨ UvKv ‡`qvi wel‡q Avwg n¨vu-bv, wKQy ej‡ev 

bv| Z‡e, jÿ K‡iwQ, ‡`k-we‡`‡ki A‡bK ïfvbya¨vqx G‡Z cÖPÐ AvnZ n‡q‡Qb| 

Avwg Dbv‡`i ‡mw›U‡g›U‡K m¤§vb Kwi| ‡h Kv‡R wb‡`©vl RbgZ weåvšÍ n‡e, AvnZ 

n‡e, Zv Kivi Kx `iKvi? Rvgvqv‡Zi ‡jvKRb Z‡j Z‡j AvIqvgx jx‡Mi mv‡_ 

jvBb ivLvi ev Kivi ‡Póv K‡i - GB aviYvUv wK fyj? 

PÆMÖvg gnvbMix Rvgvqv‡Z GK cÖv³b kxl© ̀ vwqZ¡kx‡ji ci‡nRMvix I Mwievbv nvj 

wQj Rbkw³i Kv‡Q D`vni‡Yi g‡Zv| †Zv Dbvi ‡g‡qi we‡q hLb n‡jv wKs Ae 

wPUvMvs‡q ‡ek RvuKRg‡Ki mv‡_ ZLb A‡bK‡KB ‡`‡LwQ cÖPÐ AvnZ, wØavwš̂Z, 

µz× I mgv‡jvPbvgyLi n‡Z| †`Lv hv‡”Q, cwðge‡½i evg ‡bZv‡`i g‡ZvI ‡Zv 

Avgv‡`i Bmjvgx `vwqZ¡kxjiv n‡Z cv‡ib bvB| LvB `vB ‡mwµdvBm - GB n‡jv 

Ôg~jbxwZÕ(?)! 

Avey Avdiv: LyeB B›Uv‡iw÷s| co‡ev AvR iv‡Z| evB‡i ‡Mjvg e‡j cov n‡jv 

bv| wcÖq‡Z ivLjvg| Av‡iv wjLyb| ‡`‡k PvUyKvi Avi ‡Mvuovwg‡Z Avoó Kgx©‡`i 

Rb¨ G¸‡jv n‡Z cv‡i Av‡envqvZ| AmsL¨ ab¨ev`| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Bmjv‡gi mgv‡jvPbv c×wZ - GB wk‡ivbv‡g GKUv ‡jLv 

Avcbvi KvQ n‡Z `vwe KiwQ| G‡Z MYRevew`wnZvi cÖm½wUI Avb‡eb| wbe©vPb I 

g‡bvbq‡b wbe©vPKgÐjxi gZ hvPvB‡q Bmjvgx msMVbmg~‡n cÖPwjZ me©vZ¥K 

‡MvcbxqZvi bxwZ KZUyKy MÖnY‡hvM¨, ZvI ej‡eb Avkv Kwi| 

‡jvKgvb web BDmyc,wPUvMvs: Avcbvi 6 I 7 c‡q‡›Ui ỳwU wel‡q wfbœgZ ‡cvlY 

KiwQ: 

1) hw` `jxq cwiPq = ‡gav, Bmjvgx Rxebv`k© I ‡`‡ki cÖwZ KwgU‡g›U nq, ZLb 

Kx n‡e? 

2) ivR‰bwZK `‡ji kxl© ev cwiwPZ ‡bZv = wkÿvwe`, M‡elK I †`ke‡iY¨ 

eyw×Rxex nq, ZLb Kx n‡e?  

GB ỳwU‡K G‡K Ac‡ii mgvb Ki‡Z n‡e| GwU bv e‡j Avcwb ỳwU welq‡K 

AcwRk‡b ùvo Kwi‡q w`‡jb? `j I AwZw_i mv‡_ Avcbvi AvKvw•ÿZ ¸‡Yi 

KbUªvwWKkvb _vK‡j GB `j wb‡q ‡UKmB Bmjvgx ivóª cÖwZôv Kiv hv‡e bv| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avm‡j wbw`©ó cÖm½B e‡j w`‡e wbw`©ó Kx Kiv n‡e| wKQy 

K_v mvwe©K wb‡`©kbv ev MvBW jvB‡bi g‡Zv|  
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ZvivPvu`: ‡gvRv‡¤§j fvB, Avwg Avcbvi ‡cv‡÷i 1, 3, 4, 6, 7 b¤^i c‡q‡›Ui mv‡_ 

cy‡ivcywi GKgZ| wKš‘, KvRUv Ki‡e ‡K? G wb‡q AvwgI fvewQjvg| AvcwbB 

wjL‡jb| GKgZ cÖevmx gRyg`vi fvB‡qi mv‡_I| wKš‘ KvRwU Ki‡e ‡K?| GZeo 

cwiKíbv GB msMVb GKmv‡_ wb‡Z cvi‡e bv| ax‡i ax‡i cwieiZ©b K‡i Avb‡Z 

n‡e| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: mevB wg‡j ̀ vwqZ¡ wb‡e| mevB Kviv? GB mevB‡K GKwÎZ 

Ki‡e ‡K ev Kviv? GLv‡b GKUv e„Ëve×Zv P‡j Avm‡Q, ZvB bv? ‡QvU‡ejvq Bs‡iwR 

`ªæZ cV‡b c‡owQjvg| w_ª ‡Kv‡qðb| (†KvbwU me‡P‡q ̧ iæZ¡c~Y© KvR? †Kvb mgqUv 

me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y©? †Kvb e¨w³wU me‡P‡q ¸iæZ¡c~Y©?)  

‡m Abymv‡i eZ©gvbB Dchy³ mgq| Avwg, Avcwb cÖ‡Z¨‡KB hw` g‡b Kwi, wek¦e¨vcx 

Øxb (wLjvdZ) cÖwZôvi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq mKj `vwqZ¡ AvÄvg †`qv Avgv‡`i 

cÖ‡Z¨‡KiB GKvšÍ e¨w³MZ `vq, Avgvi GKK I e¨w³MZ `vwqZ¡, ZLb ‡`Lv hv‡e 

‡KD Kv‡iv HK¨gZ, AvnŸvb ev mn‡hvwMZvi Rb¨ e‡m _vK‡e bv| ÔIqv mvwiqy Bjv 

gvMwdivwZg wgi ivweŸKygÕ-Gi gg©v_© I ‡mw›U‡g›U ‡Zv GB, ZvB bv?  

Avcbvi Avgvi g‡Zv ‡jvK mgv‡R KÕRb Av‡Q? Avjøvn wK Avgv‡`i h‡_ó ‡hvM¨Zv 

‡`b bvB? G‡KKRb e¨w³ G‡KKwU msMVb, G‡KKwU Av‡›`vjb, G‡KKwU wecøe| 

Avgv‡`i‡K Gfv‡eB fve‡Z n‡e| GB bv K‡i Avgiv A‡b‡KB e‡m AvwQ EaŸ©Z‡bi 

ÔwWwmkv‡biÕ A‡cÿvq! Avd‡mvm! 

nVKvwiZv I wecøe GK wRwbm bq| Avgiv hw` msMVb, Av‡›`vjb I RbRxe‡b 

mwZ¨Kv‡ii Avg~j ms¯‹vi Z_v ‡UKmB wecøe PvB Zvn‡j Avgv‡`i‡K KvÐÁvb, 

InxwfwËK Ávb, we‡kølYg~jK ev ZË¡Ávb, weÁvb I cÖhyw³wbf©i Ávb Ges A`g¨ 

mvnm Ñ G mewKQy‡K GKmv‡_ Kv‡R jvMv‡Z n‡e| ivm~‡ji (mv) Rxeb‡K mvg‡b 

wb‡q ‡KviAvb-nv`x‡mi Zver eywbqv`x wb‡`©k I wb‡`©kbvmg~n‡K eyS‡Z n‡e, gvb‡Z 

n‡e| hviv wb‡R‡K G Rb¨ Dchy³ g‡b Ki‡e bv Zvuiv wb‡R‡`i‡K ÔIqvjZvKyg 

wgbKyg D¤§vZyb...Õ Gi g‡a¨ kvwgj `vwe Ki‡Z cv‡ib bv! 

Avwg Rvgvqv‡Zi e¨vcv‡i Avkvev`x bB, Z‡e evsjv‡`‡k Bmjv‡gi D¾¡j fwel¨r 

m¤ú‡K© `„p Avkvev`x! Aek¨ GRb¨ `iKvi Avgv‡`i mevi AjAvDU G‡dvU©| n¨vu, 

wKQy wKQy cwieZ©b ax‡i ax‡i Avb‡Z nq| Avevi wKQy wKQy `ªæZ ev Í̄evqb bv Ki‡j 

Zv ‡gqv` DËxY© ev Zvgvw` n‡q hvq|  

‡jvK ‰Zwii welqUv ‡m iKg GKUv e¨vcvi| ÔAv‡M ch©vß ‡jvK ‰Zwi KiviÕ dg©~jv 

¯úóZB fyj dg©~jv| ‡Kv‡bv ‡jvK b~¨bZg ‰Zwi n‡jB Zvu‡K Dchy³ `vwq‡Z¡ 
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wb‡qvwRZ K‡i w`‡Z n‡e| Avi Ô‡jvK‡`i‡K Avc`g Í̄K ‰Zwi K‡i ‡`qviÕ welqwUI 

ev¯ÍeZvi mv‡_ mvsNwl©K| ‡jvK‡`i b~¨bZg ‡Uªwbs‡qi c‡i Zvu‡`i‡K wbR †_‡K 

AšÍM©Z †cÖiYvq Dchy³ wnmv‡e M‡o DV‡Z w`‡Z n‡e| ‰Zwi K‡i ‡`qv wRwbm 

‡UKmB nq bv| AvbyM‡Z¨i mv‡_ mv‡_ e¨w³-¯̂KxqZvI ‡h AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© ‡bvkb, 

Zv Avgiv cÖvqk fy‡j hvB| 

mvjgvb AviRy: ‡gvRv‡¤§j mv‡ne‡K eje, ‡K Kx mgv‡jvPbv Kij Zv ‡`Lvi ciI 

Avkv Kwi Avcbvi ‡jLv Pvwj‡q hv‡eb| KviY, gvIjvbv gI`~`xi (in) ci Avgiv 

Bmjvgx Av‡›`vj‡bi ‡Kv‡bv fv‡jv w_Iwi÷ cvB bvB| wKQy ‡QvU ‡QvU cyw Í̄Kvi ‡jLK 

‡c‡qwQ| Avcwb G hy‡Mi gvIjvbv gI ~̀`x n‡Z cvi‡eb wKbv Rvwb bv| Z‡e wbq‡Zi 

w`K ‡_‡K Avcwb mnxn Av‡Qb e‡j g‡b nq| 

RvbœvZ: ‡jLvUv ‡Zv ‡gvRv‡¤§j mv‡n‡ei bv| Dwb m¤úv`bv K‡i‡Qb gvÎ| ab¨ev`| 

mvjgvb AviRy: GUv QvovI Zvui wKQ y ‡gŠwjK ‡jLv Av‡Q| evwK¸‡jv c‡o ‡`L‡Z 

cv‡ib| Avgv‡`i Av‡›`vj‡bi Rb¨ GLb GKRb gvIjvbv gI ~̀`xi (in) ch©v‡qi 

thinker `iKvi|  

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avgiv GKUv wPšÍv‡Mvôx (school of thought) wnmv‡e 

M‡o DVwQ| ZvB GKR‡bi ‡jLv Av‡iKRb hLb c‡ob ZLb g‡bB nq bv GUv 

A‡b¨i ‡jLv| GB mvhyR¨ZvB cÖgvY K‡i evsjv‡`‡k Bmjvgx Av‡›`vjb Gi cieZ©x 

ch©v‡qv Øv‡i DcbxZ| `iKvi GKRb bKx‡ei|  

‡jLvUv g~jZ hvi, Avwg Pvw”Q wZwb cZvKvUv D‡Ëvjb KiæK| Dbvi ‡m ‡hvM¨Zv 

Av‡Q| Ab¨ me wmbwmqvi ‡jv‡Ki g‡Zv mv‡_ i‡q‡Q ¯̂xq ‡hvM¨Zvi e¨vcv‡i 

gvÎvwZwi³ m‡›`n! Dbvi mv‡_ cÖwZUv mvÿv‡ZB Avwg Dbv‡K G Rb¨ wmwiqvmwj 

GUvK Kwi| mvsMVwbK Rxe‡b AwZ kvm‡b Af¨ Í̄ nIqvi Kvi‡Y Avgiv wfbœg‡Zi 

K_v cÖKv‡k¨ ej‡Z fxlY fq cvB! 

wbf©xK c_Pvix: Nice, but I've some opinion: 

1. Jamaat Islami is an Islamic org. no doubt. But their recent action 

doesn't say that. You better know.... 

2. You advise Jamaat about social working, then what about hartal, 

crushing vehicles, you know? 

I think they are following the politics of Awami league and BNP. 

Thanks. 
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‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: G mßv‡ni mvßvwnK ‡mvbvi evsjvi wjW e· wbDR n‡”Q, 

ÔBmjvg I MYZš¿ wb‡q AMÖmi n‡”Q RvgvqvZÕ| ‡mv, MYZvwš¿KZvi me fv‡jv-g›` 

wb‡qB ‡Zv Zv‡`i (Av‡gwiKv AwfgyLx) c_ Pjv| wØ-`jxq ivRbxwZi ‡h 

‡MvjKavuavuq RvgvqvZ AvUKv c‡o‡Q, Zv‡Z BnRxe‡b Zvuiv Avi weKí ‡Kv‡bv 

Bmjvgx avivi mÜvb cv‡e bv| G e¨vcv‡i Avjøvni Dci fimv K‡i Avcbviv wbwðZ 

_vK‡Z cv‡ib! 

kvwid Gi eøM: GLv‡b ‡ewkifvM K_vB cyi‡bv I MZvbyMwZK| `yÕwU wel‡q Avwg 

¯úó Ki‡Z PvB|  

1. Rvgvqv‡Zi bvg cwieZ©b Kivi K_v GLv‡b ejv n‡q‡Q| Avwg g‡b Kwi 

Rvgvqv‡Zi bvg cwieZ©b Kiv wVK n‡e bv| GUv mZ¨ ‡h Rvgvqv‡Z Bmjvgx bvg 

wb‡q j‡ÿ¨ ‡cŠuQv‡bv Avm‡jB Lye KwVb n‡e| G‡ÿ‡Î bvg wb‡q ‡h mgm¨v ‡mUv bvg 

cwieZ©‡bi gva¨‡g mgvavb n‡e bv| G‡ÿ‡Î bZyb ‡bZ…Z¡ w`‡q m¤ú~Y© bZyb GKwU 

`j MVb Ki‡Z n‡e| RvgvqvZ Zvi Ae¯’v‡b _vK‡e| ax‡i ax‡i bZyb `jwU 

kw³kvjx n‡e| RvgvqvZ ax‡i ax‡i `ye©j n‡q GKmgq wejyß n‡q hv‡e|  

2. RvZxq ivRbxwZi ‡Kv‡bv Kg©m~wP‡Z QvÎwkwe‡ii Ask ‡bqv wVK n‡e bv ejv 

n‡q‡Q| Avwg GUv mg_©b KiwQ bv| Avgvi gZ n‡jv, QvÎwkwe‡ii Rbkw³ Aek¨B 

RvZxq ivRbxwZi cÖ‡qvRbxq Kg©m~wP‡Z AskMÖnY Ki‡e| Z‡e ‡m‡ÿ‡Î Zviv 

QvÎwkwe‡ii cÿ ‡_‡K Ask ‡b‡e bv, ‡`‡ki GKRb m‡PZb bvMwiK wn‡m‡e Ask 

‡b‡e| ‡`‡ki cÖ‡Z¨K cÖvßeq¯‹ m‡PZb bvMwi‡Ki AwaKvi Av‡Q ‡`‡ki ‡h ‡Kv‡bv 

ivR‰bwZK Kg©m~wP‡Z Ask ‡bqvi| G‡ÿ‡Î wkwe‡ii e¨vbvi e¨envi Ki‡e bv, 

wkwe‡ii ‡møvMvb ‡`‡e bv| e¨vbvi _vK‡e g~j ivR‰bwZK ̀ ‡ji, ‡møvMvbI n‡e Zv‡`i 

bv‡g| 

AbywPZ: Avwg Avcbvi mv‡_ LyeB GKgZ| Ges GUv LyeB ` ªæZ Ki‡Z n‡e| Rvwb 

bv wKfv‡e m¤¢e| Kvgviæ¾vgvb fvB GKUv g‡Wj w`‡qwQ‡jb| Lye fv‡jv ‡j‡MwQj| 

wKš‘ Rbve kvgmybœvnvi wbRvgxi mgv‡jvPbv‡Z ‡mUv nvwi‡q ‡M‡Q| Avgiv mevB PvB 

‡bZ…‡Z¡i cwieZ©b ‡nvK Ges ‡mUv Lye `ªæZ| Avjøvn Avgv‡`i mnvq ‡nvK| A‡bK 

ab¨ev`| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK:  

1. G ‡`‡ki Bmjvgx Av‡›`vj‡bi KvR Rvgvqv‡Zi bv‡g ev ‡bZ…‡Z¡ n‡Z n‡e| 

‡KviAvb-nv`x‡mi ‡Kvb m~‡Îi wfwË‡Z GB Abo Ae¯’vb MÖnY Kiv n‡q‡Q I n‡”Q? 
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2. QvÎ‡`i mKj Kg©KvÛ Zvu‡`i QvÎZ¡ eRvq ‡i‡L Ki‡Z n‡e, bq wK? wkwe‡ii 

‡K›`ªxq mfvcwZ Rvgvqv‡Zi mvsevw`K m‡¤§jb A_ev weGbwci mv‡_ ‡Wwj‡Mk‡b 

Kx K‡ib? Kxfv‡e _v‡Kb? wkwe‡ii ‡K›`ªxq mfvcwZ wbe©vwPZ nIqvi ci Rvgvqv‡Zi 

Avgxi‡K dy‡ji ‡Zvov w`‡Z hvb ‡Kb? G‡Z wK Z¨vMx cÖv³biv AvnZ nbwb? 

cÖevmx gRyg`vi: Rvgvqv‡Zi gv‡S GKwU welq‡K Pvjy Kivi gva¨‡g A‡bK¸‡jv 

welq mgvavb n‡e e‡j Avgvi wek¦vm| Avi Zv n‡jv ‡bZv‡K wmø‡ci gva¨‡g cÖkœ bv 

K‡i mivmwi Kiv| G‡Z eyS‡Z cvi‡ev:  

(1) ‡bZvi Ujv‡iÝ ÿgZv, (2) Revew`wnZvi gvbwmKZv, (3) cÖkœKvixi cÖ‡kœi 

ai‡bi Dci mvsMVwbK gv‡bi ev¯ÍeZv Ges (4) GwU MYZvwš¿K PP©vi mv‡_ mv‡_ 

Kg©x‡`i‡K mivmwi ‡bZvi ‡`vlÎæwUi wel‡q ejvi Rb¨ mvnmx K‡i Zzj‡e|  

wmø‡ci gva¨‡g cÖ‡kœvË‡ii Kvi‡Y evQvB c‡e© A‡bK Kg©xi ‡ÿvf¸‡jv ‡_‡K hvq| 

‡bZvi mwVK Revew`wnZv _v‡K bv| GgbwK DckvLv GjvKv ch©v‡qI ‡bZv‡K 

Kg©x‡`i mvg‡b `uvwo‡q mivmwi cÖkœ-DËi Kivi D`vniY ‡bB ej‡jB P‡j| cwiYv‡g 

Avgiv GKwU wmwÛ‡KU ‡bZ…‡Z¡i Aax‡b AvUKv c‡o ‡MwQ| Gme wmwÛ‡KU ‡bZv‡`i 

A‡b‡KiB e¨w³MZ ev d¨v‡gwj e¨vKMÖvDÛ bv _vKvq ‡h ‡Kv‡bv ’̄v‡b mvsMVwbK 

`vwq‡Z¡i cwiPqwU enb K‡ib| g‡b K‡ib, GwUB Zvi AR©b| Avi G AR©b‡K a‡i 

ivLvi Rb¨B wZwb wmwÛ‡KU ‡bZ…‡Z¡i Aax‡b bg bg ûRy‡ii `vwqZ¡ cvjb K‡i g‡b 

K‡ib Øx‡bi ‡L`gZ Ki‡Qb| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: AZxe mZ¨ K_v| 

Avqbvkvn: Avcbvi me¸‡jv ‡jLvi g‡Zv GUvI cojvg| g‡b cÖv‡Y PvB me¸‡jv 

mgm¨vi mgvavb ‡nvK| Avcbv‡`i g‡Zv ‡jvKRb mvg‡b GwM‡q G‡j Av‡iv 

ZvovZvwo mgvavb n‡e| Avcbvi wgkb Pvjy ivLyb| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: e¨w³K I ZvwË¡K Bmjv‡gi mvgvwRK ‡cÖwÿZ Kx n‡e - G 

wel‡q Rvgvqv‡Z Bmjvgx n‡jv cvBIwbqi| Avgvi ‡mŠfvM¨ ‡h Avwg G Kv‡djvq 

kixK n‡Z ‡c‡iwQ| GB cÖwZôv‡bi GKRb wnmv‡e Gi ‡hme mxgve×Zv bR‡i 

c‡o‡Q Zvi g‡a¨ eywbqv`x fyj¸‡jv wb‡q Avwg cvewjK †ùqv‡i ¯úófv‡e K_v 

e‡jwQ|  

gvIjvbv gI ~̀`x Dbvi ‡hvM¨Zv wb‡q ZrKvjxb hy‡Mi ‡cÖwÿ‡Z hv K‡i ‡M‡Qb Zv 

Avgv‡`i Rb¨ weivU KvR| mKj HwZn¨‡K ¯̂xKvi I m¤§vb Kiv m‡Ë¡I Avgv‡`i‡K 

Avgv‡`i Dc‡hvMx c×wZ‡Z KvR K‡i ‡h‡Z n‡e| gy³wPšÍvi bvqK gvIjvbv 
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gI ~̀`xi g‡Zv ‡jv‡Ki cÖwZwôZ RvgvqvZ, ZvK¡jx‡`i fyj cš’v‡K A‡NvwlZfv‡e 

MÖnY K‡i‡Q!  

Kv‡iv mgv‡jvPbv Kiv gv‡b Zv‡K A¯̂xKvi Kiv bq| Avgvi gv UvKv evuPv‡bvi Rb¨ 

Avgv‡`i GK `~i m¤ú‡K©i AvZ¥xq `¤úwZ‡K gynwig ‡NvlYv w`‡q Zvu‡`i mv‡_ n¾ 

Ki‡Z wM‡qwQ‡jb| n¾ ‡_‡K Dwb ‡divi c‡i Avwg mevi mvg‡b Dbv‡K ejjvg, 

Avcwb wg_¨v ‡NvlYv w`‡q wfmv msMÖn K‡i‡Qb, Avcbvi n¾ wK n‡e? Avgvi G K_v 

ï‡b Dwb nZf¤^ n‡q wM‡qwQ‡jb| wZwb Ges Zvui mv‡_ hvIqv ̀ ¤úwZ - mevB ‡hŠeb-

DËxY© wQ‡jb weavq, nq‡Zv, c`©vi ‡ÿ‡Î Dbviv wkw_jZvi my‡hvM ‡c‡q _vK‡eb| 

ZeyI Av¤§vi c‡ÿ wg_¨v ejvUv Avwg mn¨ Kwiwb| 

cÖPwjZ Bmjvgx Av‡›`vjb Avwg Ges Avgvi g‡Zv A‡b‡Ki Kv‡Q ‡h ‡Kv‡bv e¨w³MZ 

m¤ú‡K©i ‡P‡qI ¸iæZ¡c~Y©| Avgvi wcÖq ‡Kv‡bv wKQyi wel‡q Avwg wK PvBe bv ‡h Zv 

my›`i I cweÎ _vKyK? wØgZ _vK‡jB cwiZ¨vM A_ev wew”QbœZvi cÖm½ Avm‡e ‡Kb? 

ÔAvb AvK¡xgy` Øxb, Iqvjv ZvdviivKy¡ wdBnÕ (Øxb cÖwZôv K‡iv| G wel‡qi 

Acwinvh©Zv wb‡q gZwe‡iv‡a wjß n‡qv bv|)-Gi Zvrch© n‡jv wØgZ mnKv‡i 

HK¨gZ, ZvB bv? Avcbvi mswÿß, mywjwLZ I mZK© gšÍ‡e¨i Rb¨ ab¨ev`| 

Ave`yj Kv‡`i ‡njvj: Rvgvqv‡Zi eZ©gvb Kvh©µ‡g hviv weiw³‡eva K‡ib, Zviv 

mevB wg‡j bZyb avivq, bZyb bv‡g, bZyb Avw½‡K KvR ïiæ Ki‡Z evav ‡Kv_vq? 

RbMY hw` Avcbv‡`i mv‡_ AMÖmi nq Zvn‡j Avcbv‡`i ‡bZ…‡Z¡ Bmjvgx wecøe 

n‡e| GZ eQ‡ii ey‡ov GKUv `‡ji mgv‡jvPbvq mgq bó Kivi ‡Kv‡bv gv‡b nq? 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Dc‡ii gšÍe¨-DËi¸‡jv coyb| Avgvi Av‡iv ̀ y‡qKUv ‡jLv 

coyb| ‡NvlYv w`‡jB bZyb wKQy Kv‡qg n‡q hvq bv| Avi ‡gqv‡`vËxY© (exhausted) 

n‡q ‡M‡j kZ ‡NvlYv w`‡qI Zv a‡i ivLv hvq bv| Rvgvqv‡Z Bmjvgxi Ae`vb 

HwZnvwmK I Acwimxg n‡jI eZ©gv‡b Gi wKQz KvRKg© mskqc~Y© Ges Bmjvgx 

Av‡›`vjb wnmv‡e Gi fwel¨r AÜKvi|  

GZrm‡Ë¡I cÖPwjZ Acivci Bmjvgx cÖwZôvb¸‡jvi gZ RvgvqvZI wU‡K _vK‡e, 

Gi wiµyU‡g‡›Ui msL¨v I AbycvZ e„w× cv‡e| jÿ¨nxb weeZ©‡b bq, Avwg mywbw`©ó 

j‡ÿ¨ wecø‡e wek¦vmx| wecøe, wecøe, Bmjvgx wecøe - Gme ‡køvMvb w`‡q ‡hŠeb 

KvwU‡qwQ| hviv Qy‡U P‡j‡Q Zvu‡`i Rb¨ _vgvUv ‡ek KóKi| Kx e‡jb? ZiæY eq‡m 

hLb GB Kv‡djvq kixK nB ZLb (1984-85) Nwbó GKRb wj‡LwQ‡jb: 
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gy‡Q hvK me cvc 

Ab¨vq Awfkvc - 

M‡o DVyK bZyb mgvR 

ïay AvR GB - 

‡gv‡`i ‡køvMvb gyLi `vwe| 

w`M‡šÍi m~Pbvq Av¸qvb 

‡gviv D¾¡j, D”Qj - 

GK SvuK wecøex| 

‡gviv Avuav‡i Av‡jv ‡`e - 

‡`e cyivZ‡b bZyb 

‡gviv Rxe‡b ‡hŠeb ‡`e 

‡`e A‡PZ‡b ‡PZb| 

Zv‡Z - 

AvmyK R¡iv, AvmyK g…Zy¨ 

me eiY K‡i ‡be 

ZeyI - 

`ytkvm‡Ki iv¯Ívq AšÍZ - 

i‡³i e¨vwi‡KW ‡`e|Ó 

[MZKvj Avgvi Aby‡iv‡a wZwb Avevi ‡mwU Avgv‡K wj‡L w`‡q‡Qb|] 

wecø‡ei GB ¯̂cœ GK gyn~‡Z©i Rb¨I fywj bvB! RvZxqZvev`x AvuP‡ji wb‡P MYZš¿x 

wnmv‡e wb‡R‡K ‡`L‡Z PvB bv| fve‡ZI cvwi bv! 

‡mvnvMx: RvgvqvZ ‡bZviv mgv‡jvPbv mB‡Z cv‡ib, Zv bv n‡j G‡Zv mgv‡jvPbvi 

ciI Zviv Zv‡`i ‡Zgb ‡Kv‡bv ms¯‹v‡ii K_v fve‡Qb bv| Rvgvqv‡Z GLb `iKvi 

eo iK‡gi ms¯‹vi| Zv bv n‡j G ̀ jwU ̄ ^vaxbZvi ci me‡P‡q eo ai‡bi ‡h wec‡` 

c‡o‡Q Zv ‡_‡K DËiY A‡bK KwVb n‡e| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Rvgvqv‡Zi kxl© ‡bZ…e„›` eøM c‡ob - GgbUv g‡b nq bv| 

‡gIqvZ AÂ‡ji AwkwÿZ ¯̂íeyw×i ‡jvK‡`i Rb¨ ‰Zwi Kiv ZvejxMx ‡bQve‡K 

hy‡Mi Dc‡hvMx K‡i cwieZ©b (Avc‡WU) bv Kivi Rb¨ Rvgvqv‡Zi ‡jv‡Kiv 

ZvejxM‡K ‡L`g‡Z Øxb e‡j Zvw”Qj¨ K‡ib| GKB K_v wK AvR‡Ki Rvgvqv‡Zi 

Rb¨ cÖ‡hvR¨ bq?  
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÷ª̈ v‡UwR ev ‡nKg‡Zi K_v ejv n‡j RvgvqvZ ‡bZ…e…›` nK I evwZ‡ji wPišÍb Ø‡›Øi 

K_v e‡j Gwo‡q hvIqvi ‡Póv K‡ib| Zvu‡`i hyw³, bvg cwieZ©b ev ‡bZ…Z¡ cwieZ©b 

Ki‡j wK evwZ‡ji Awf‡hvM wb®úwË n‡e? bv, n‡e bv| AZGe, ms¯‹vi Kivi ̀ iKvi 

bvB! 

nK I evwZ‡ji wPišÍb Ø‡›Øi GB fyj e¨vL¨v GZUvB e×g~j n‡q‡Q ‡h, mvaviY 

Kg©xivI PURjw` Ggb Achyw³ w`‡Z Kmyi K‡ib bv| evwZj cÿ Awf‡hvM I 

ARynvZ Lvov Ki‡e| ‡Kv‡bv wKQy bv ‡c‡j evwb‡q n‡jI Zv Ki‡e| nKcš’x‡`i 

`vwqZ¡ n‡jv Zvu‡`i weiæ‡× evwZj cÿ hv‡Z ‡Kv‡bv ‡RbyBb Awf‡hvM I AvcwË 

DÌvcb Ki‡Z bv cv‡i †m e¨vcv‡i m`v mZK© I m‡e©v”P ch©v‡q ¯̂”Q _vKv| 

mgKvjxb evsjv‡`‡ki ‡cÖÿvc‡U RvgvqvZ ebvg AvIqvgx-evg‡`i we‡iv‡ai cÖavb 

welq, evwn¨K w`K ‡_‡K g~j Bmy¨ n‡jv, 1971 mv‡j Rvgvqv‡Zi AcwiYvg`k©x f~wgKv 

Ges GwU †gvKvwejv I mgvav‡b Zvu‡`i cÖkœwe× Abxnv I mxgvnxb Zvw”Qj¨c~Y© 

g‡bvfve|  

A_P nK I evwZ‡ji ga¨Kvi Ø‡›`¦i g~j welq nIqvi K_v wQj bvw¯ÍKZv, 

ag©wbi‡cÿZvev` BZ¨vw`| evwZj c‡ÿi GwU weivU mdjZv ‡h, Zvuiv nKcš’x‡`i‡K 

GKUv mvBW Bmy¨‡Z ‡U‡b Avb‡Z ‡c‡i‡Qb| MYgvby‡li AvKx`v ms¯‹vi - ‡hgb, 

‡mK y¨jvwiRg ‡h GKUv AvKx`vwe‡ivax welq - Zv ‡evSv‡Z Rvgvqv‡Zi A_©-kw³-

mg‡qi ‡Kv‡bvUvB LiP n‡”Q bv! Avcwb DwØMœ n‡”Qb, eo ai‡bi wec` m¤ú‡K©| 

Avi RvgvqvZ ‡Zv ÔIqvgv bvK¡vgy wgbûg Bjøv...Õ -Gi LwÐZ e¨vL¨v MÖnY K‡i 

AvZ¥cÖmv‡` we‡fvi n‡q Av‡Q!  

RvgvqvZwb‡qfvebv: ‡jLvUv cojvg| ‡k‡li Ôwe‡kl `ªóe¨ÕUv ms‡hvRbUv bv n‡jB 

fv‡jv nZ| KviY G‡Z K‡i GKUv I‡cb wm‡µU e¨vcvi‡K nvBjvBU Kiv nq| hvi 

`iKvi ‡bB| Rvgvqv‡Zi ‡K›`ªxq wjWvi‡`i Lye Kv‡Q ‡_‡K ‡`Lvi GK `yj©f my‡hvM 

Avgvi n‡qwQ‡jv Ges Zv cÖvq 265 w`b| Avgvi e¨w³MZ Abyf~wZ n‡jv Rvgvqv‡Zi 

‡K›`ªxq wjWviMY Bmjvg, Bmjvgx „̀wó‡KvY Ges wdKvn hZUyKy ey‡Sb Zvi Rb¨ 

RxebevwR ‡i‡L KvR K‡i _v‡Kb Ges Avg‡ji ‡ÿ‡Î Zviv Avjøvni Kv‡Q 

Revew`wnZvi e¨vcv‡i m‡PZbZv ‡cvlY K‡ib| Zviv hw` ‡Kv‡bv KvR Ki‡Z bv 

cv‡ib ev cvivq KgwZ K‡i e‡mb, A‡Sv‡i Kvu‡`b| ciKv‡ji f‡q Zv‡`i A‡bK‡K 

Anin Kuv`‡Z ‡`‡LwQ| 

Z‡e Av‡iv ‡hUyKy eySvi `iKvi wQ‡jv A_P ey‡Sbwb, ‡m e¨vcv‡i Zviv ‡gv‡UB ... 

n‡Z cv‡ib bv| KviY H wel‡q wm×všÍ wb‡Z Inx bv _vKvq Zviv ïiv m‡¤§jb‡K 
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AZ¨šÍ ¸iæZ¡ w`‡q _v‡Kb| Kv‡RB ‡mLv‡b cvm n‡q ‡M‡j ‡mUv‡K Ô‡mwg-wWfvBbÕ 

wek¦vm K‡i KvR K‡ib| GB KvR‡K Avgiv BmjwgK¨vwj fyj ej‡Z cvi‡ev bv|  

wKš‘ Bmjv‡gi ïivqx wbhvg‡K RvgvqvZ Avm‡j eyS‡Z fyj K‡i‡Qb| gnvbex (mv), 

Avey eKi (iv), Dgi (iv) I Dmgv‡bi (iv) kvmb e¨e ’̄vi mgq Avgiv ‡`L‡Z 

‡c‡qwQ, Zviv mevB ïivwfwËK ivóª cwiPvjbv K‡i‡Qb| wKš‘ ïivi civgk©‡K Zviv 

ÔgyjwhgÕ (gvb‡ZB n‡e) g‡b K‡ibwb| ïivi Zver m`m¨ GKw`‡K, Avi Zvu‡`i 

wm×všÍ Ab¨iKg n‡q‡Q - Ggb bwRi GKUv `yBUv bv, AMwYZ i‡q‡Q|  

Kv‡RB wm×všÍ MÖn‡Y RvgvqvZ GLb ïay ïivi civgk© bv wb‡q G·cvU©‡`i civgk©I 

wb‡Z cv‡ib| GLv‡b Avcwb ‡h welq¸‡jv Zy‡j a‡i‡Qb RvgvqvZ ‡mUv wKš‘ K‡i 

hv‡”Q| ïay G¸‡jvi Avc‡W‡UW fvm©b nIqv `iKvi wQ‡jv| wKš‘ Zviv Avc‡W‡UW 

n‡Z Pvb bv ‡Kb eywS bv| Avcbvi c‡q›U¸‡jvi mv‡_ Avgvi g‡b nq RvgvqvZ Av‡iv 

K‡qKwU KvR Ki‡Z cv‡i| 

1| Z…Zxq kw³ nIqvi AvM ch©šÍ cwjwU·‡K ‡MŠY ivLv| GB mgq RvgvqvZ 

Kv‡`i‡K ‡ní K‡i Zv‡`i Bmjvgx G‡RÛv‡K mvg‡b wb‡Z cv‡i, Zv ‡ei Kiv| m~iv 

iƒg, gvwq`vi 82 bs AvqvZ BZ¨vw` cÖgvY K‡i, Kv‡`i mv‡_ gnvbex mdU wQ‡jb| 

A‡bK wec‡`i mgq Zviv ‡níI K‡i‡Q| GB Kv‡R Rvgvqv‡Zi eÜy n‡Z cv‡i 

A‡b‡KB| GgbwK AvIqvgx jx‡MiI A‡b‡K Zv‡`i mnggx© n‡Z cv‡i|  

cwjwU· ‡MŠY nIqvi gv‡b wKš‘ GUv bq †h, RvgvqvZ Zvejx‡Mi g‡Zv n‡q hv‡e| 

eis cÖwZwU ivR‰bwZK Bmy¨‡Z Rvgvqv‡Zi GKUv ÷¨vÛ _vK‡Z n‡e| ‡mUvB n‡e 

Hkx µvB‡Uwiqv ÔIqvjv Iqvj evivÕ Gi gvcKvwV‡Z Ges hviv ÿgZvq ‡M‡j 

RvgvqvZ I Zvi AsM msMVb Zv‡`i Kv‡Q bv _vK‡jI we‡ivax wkwe‡i hv‡e bv| 

G‡Z K‡i gnvbexi (mv) cvIqv bv¾vmx, wnivwK¬qvm, gyKvIKv‡mi msL¨v GB mg‡q 

Av‡iv A‡bK nv‡i cvIqv hv‡e| 

2| `vIqv‡Zi KvR n‡jv BmjvgvB‡Rkvb cÖ‡mm| ‡hLv‡b Bmjvg Av‡Q ‡mLv‡b 

Zv‡K Sjgwj‡q ‡Zvjv, ‡hLv‡b Bmjvg ‡bB ‡mLv‡b Zv‡K cwiwPZ K‡i ‡Zvjv| GB 

KvRUv, Avcbvi g‡ZB ejwQ, wb‡R‡`i‡K bgybv wn‡m‡e ‡`Lv‡bv| whwb cÖwZôv‡bi 

cÖavb n‡eb Zv‡K n‡Z n‡e b¨vqcivqY| whwb e¨vs‡Ki ‡Pqvig¨vb n‡eb wZwb 

‡`Lv‡eb mylg eÈb bxwZ| Z‡e g‡b ivLv `iKvi, ‡hme ‡ÿ‡Î gvby‡li Kv‡Q hvIqv 

hvq, Zv‡`i gb ‡PÄ Kiv hvq ‡mLv‡b hvIqv cÖ‡qvRb| ÿgZvq ‡M‡j Zv m¤¢e nq 

bv|  
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AvR hw` e¨emv meUvB _vK‡Zv G‡`i nv‡Z, ÿy`ª d¨v±wi¸‡jv Qwo‡q co‡Zv MÖv‡g-

M‡Ä, cÖwZwU gnjøvq _vK‡Zv GKUv cÖvBgvwi ¯‹yj, BDwbq‡b _vK‡Zv GKvwaK 

‡m‡KÛvwi ¯‹yj Ges _vbvq _vK‡Zv bvgKiv K‡jR Zvn‡j ‡PnvivB ‡PÄ n‡q ‡hZ| 

G¸‡jv Ki‡j wkwei ‡_‡K ‡ei nIqv mevB Kg©ms ’̄vb ‡c‡Zv Ges nvwi‡q ‡hZ bv| 

‡gwW‡Kj ‡mev, GbwRI e¨e ’̄v Ges ‡mev I Avw_©K cÖwZôvb¸‡jv e¨v‡Oi QvZvi 

g‡Zv MwR‡q DVv‡bv `iKvi wQ‡jv| 

3| `ywbqv‡Z `yB ai‡bi ‡jv‡Kiv _v‡K wec‡`| GK n‡jv hviv Kv‡iv Nv‡o P‡o 

me©gq ÿgZvq ‡h‡Z Pvq| Giv PZyg©yLx kÎæ Øviv cwi‡ewóZ n‡q hvq| 1986 mvj 

‡_‡K RvgvqvZ Avgv‡`i‡K eywS‡q‡Q, ‡`‡ki ÿgZvq Avgv‡`i ‡h‡Z n‡e| Ges Zv 

Ki‡Z wM‡q ‡`‡ki `yB ÿgZvai `‡ji mv‡_ AvuZvZ K‡i Avgv‡`i ‡jvKmvb ¸b‡Z 

n‡q‡Q A‡bK| Av‡iK `j n‡jv hviv ‡Kv‡bv ‡`‡ki ¯̂vaxbZv hy‡× civwRZ kw³ 

n‡q Avevi ÿgZvq ‡h‡Z Pvq| ¯̂vaxbZv hy‡×i ci Rvgvqv‡Zi ‡bZviv Av`wk©K ¸iæ 

n‡q D Í̄v`wMwi‡Z _vK‡j AvR Avi GZ Sv‡gjv nZ bv| A_ev Zviv Ab¨ Av‡iKwU 

Av‡›`vjb M‡o Zyj‡Z mvnvh¨ Ki‡Z cvi‡Zb|  

Zyi‡¯‹ AvievKv‡bi ‰Zwi Kiv ‡jv‡KivB Zvi‡P‡q fv‡jv wL`gZ w`‡”Qb, Zv wZwb 

‡`‡LB B‡šÍKvj K‡i‡Qb| gnvbexi (mv) evbv‡bv kvM‡i`MY ‡h ivóª cwiPvjbv 

K‡i‡Qb Zv wQ‡jv Zvui iv‡óªi ‡P‡qI eo Ges ‡m mg‡qi weRq¸‡jvI wekvj wQj| 

Avey eK‡ii nv‡Z gymwjg wgjøv‡Zi BgvgwZ hv‡”Q Zv ‡`‡L giY hš¿Yvq KvZi 

gnvbex (mv) gyPwK ‡n‡mwQ‡jb| Aek¨ GLb Avi GB K_v ejvi `iKvi ‡bB| 

Ggwb‡ZB gyiæweŸiv ‡KD ‡KD P‡j ‡h‡Z Pv‡”Qb| Avi mvaviY Kgx©ivI Pv‡”Q 

hye‡Kiv GwM‡q AvmyK| 

4| Bmjvgx Av‡›`vj‡bi m~PbvKvix‡`i hyM Ges GLbKvi hyM mgvb bq| Kv‡RB 

gvIjvbv gvI ~̀`xi wjUv‡iPvi, nvmvb Avj evbœvi ‡jLv¸‡jv, mvB‡q` KyZy‡ei 

wPšÍvaviv GLbKvi ‡cÖÿvc‡U Kv‡R bvI jvM‡Z cv‡i| Kv‡RB H¸‡jvi mv‡_ 

Av‡›`vj‡bi bZyb wjUv‡iPvi Avgv‡`i ‡bZvKgx ©‡`i cwiwPZ Kiv‡bv `iKvi|  

1953 m‡b Aveyj nvmvb bv`vIqx giûg wgki mdi K‡ib| BDmyd Kvihvfx wQ‡jb 

ZLb Avj Avhnv‡ii QvÎ| wZwb BLIqvbyj gymwjgy‡bi ‡bZ… ’̄vbxq‡`i mv‡_ mvÿvr 

K‡ib Ges ÔAvwg BLIqvbyj gymwjgy‡bi mv‡_ K_v ej‡Z PvBÕ wk‡ivbv‡g GKUv eB 

wj‡Lb| ‡hLv‡b 1928 mvj ‡_‡K 1953 mvj ch©šÍ Av‡›`vj‡bi fyjÎæwUi w`‡K 

wZwb AvOyj Zy‡jwQ‡jb Ges fwel¨‡Zi Rb¨ wKQy civgk©I w`‡qwQ‡jb| GB eBUv‡K 

ZrKvjxb BLIqv‡bi gyiwk`yj Avg nvmvb û`vqwe cÖwZwU Dmiv ev KvZvB‡ei Rb¨ 

÷vwW mv‡K©‡j Aa¨qb Kiv eva¨Zvg~jK K‡i w`‡qwQ‡jb|  
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BDmyd Kvihvfx 13/14Uv eB Bmjvgx Av‡›`vj‡bi mgv‡jvPbvq w`K wb‡`©kbvg~jK 

eB wj‡L‡Qb| BLIqv‡bi ‡jv‡Kiv IB¸‡jv cvV¨ ZvwjKvq AšÍfy©³ K‡i‡Qb| A_P 

Avgv‡`i ‡`‡k Rvgvqv‡Zi mgv‡jvPbv Ki‡j Zvi Lei n‡q hvq| nvmvb ‡gvnv¤§v` 

m¨vi Zvi weivU `„óvšÍ| Zuvi eBUv Rvgvqv‡Zi cvV¨ ZvwjKvq ‡kvfv cvIqv ̀ ~‡i _vK, 

Zv‡K A‡bK ‡KvbVvmv Kiv n‡q‡Q| GQvov Avcwb ‡h c‡q›U¸‡jv Av‡jvPbv K‡i‡Qb, 

Zvi wKQy wel‡q wØgZ _vK‡jI K‡›U›U wb‡q ‡gvUvgywU GKgZ| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: ïivi wm×všÍ Ô‡mwg wWfvBbÕ ‡Kb Ôdyj wWfvBbBÕ n‡e, 

GK A‡_©| Ab¨ A‡_©, ‡KviAvb-nv`x‡mi evB‡i ‡Kv‡bv wKQyB wWfvBb n‡e bv| nvivg 

BZ¨vw` ev‡` mewKQyB gyevn| mg‡qi cÖ‡qvR‡b Zv IqvwRe gvb ch©šÍ ‡cŠuQv‡Z 

cv‡i| ïivi wm×všÍ cvjbxq n‡e hw` Zv Kvbv ‡Q‡ji bvg cÙ‡jvPb UvB‡ci ïiv bv 

n‡q ‡hvM¨ ‡jvK‡`i mywPwšÍZ gZvgZ nq| RvgvqvZ wKQy iæKb‡K Avgxi BZ¨vw` 

ch©v‡qi `vwqZ¡kxj evbv‡bvi c‡i Giv Acwic° ivR‰bwZK `„wó‡KvY ‡_‡K mewKQyi 

e¨vcv‡i gZvgZ w`‡q _v‡K|  

Zvi‡P‡q fqven e¨vcvi n‡jv ‡K›`ªxq ïivq K‡qK kZ m`m¨ _v‡Kb, ‡hLv‡b 

GK‡c‡k e³…Zv Qvov ‡Kv‡bv we‡kølYg~jK Av‡jvPbv Av‡`Š m¤¢e nq bv| RvgvqvZ 

GK ga¨weËm yjf gvbwmKZvq ‡fv‡M| g‡b Kiv nq, ivR‰bwZK ‡bZ…Z¡ ‡_‡K 

gmwR‡` Rvgvqv‡Zi ‡bZ…Z¡ - meB GK GKRb `vwqZ¡kx‡ji g‡a¨ weKwkZ n‡e!  

‡KD Avgxi n‡q‡Qb e‡jB wZwb fv‡jv e³…Zv w`‡Z cvi‡eb ev mvsNwl©K cwiw ’̄wZ 

mvgjv‡Z cvi‡eb - Ggb bq| gvby‡li wdZiv‡Zi weiæ‡× jo‡Z wM‡q Zvuiv e¨_© 

n‡”Qb| GB Awbevh© e¨_©Zv‡K XvK‡Z wM‡q GK ai‡bi Ava¨vZ¥-ag©xq Aven m„wó 

Kiv n‡”Q| ‡hwU Kvg¨ bq|  

mgvR‡mevg~jK Kv‡Ri cwie‡Z© Rvgvqv‡Zi ‡jvKR‡bi UvKv evbv‡bvi ‡bkvq 

‡c‡q‡Q| Gi ewntcÖKvk NU‡Q `ywbqvi me‡P‡q ‡ewk m‡›`nRbK e¨emv j¨vÛ 

weR‡b‡mi mv‡_ MYm¤ú„³Zvq| RvgvqvZ ‡bZ…Z¡ wb‡R‡`i‡K Acwinvh© g‡b K‡ib| 

kxl©Zg `vwqZ¡kx‡ji kZ©v‡ivc Kivi Kvi‡Y Dbv‡K cÖKv‡k¨ Avgxi ‡NvlYv Ki‡Z 

msMVb eva¨ nq, hvi cwiYwZ Avgiv mevB Rvwb!  

ïivi wm×všÍ? ïiv ‡hvM¨ I ¯^vaxb? bvwK cÖZ¨ÿ I c‡ivÿfv‡e g‡bvbxZ I eske` 

m`m¨‡`i Øviv cÖfvweZ? - GB cÖkœØ‡qi DË‡ii Ici wbf©i Ki‡e ïivqx wm×v‡šÍi 

kiqx gh©v`v| BLIqv‡bi g‡a¨ ‡h ai‡bi Ujv‡iÝ, ‡d¬w·wewjwU I WvBb¨vwgRg ‡`Lv 

‡M‡Q Zv Rvgvqv‡Zi g‡a¨ ¯̂cœKíZyj¨ bq wK? cÖ‡dmi nvmvb ‡gvnv¤§` m¨vi Zvui 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 154  
 

mv‡_ Rvgvqv‡Zi kxl© ‡bZ…e…‡›`i mvÿvrKv‡ii gRvi gRvi NUbv gv‡S gv‡S e‡jb| 

RvgvqvZ ¯̂xq ‡bZ…‡Z¡i MwÐi evB‡i KvD‡K cvËv ‡`q bv| fv‡jv _vKyb! 

RvgvqvZwb‡qfvebv: wVK e‡j‡Qb| nvmvb ‡gvnv¤§v` m¨vi Avgv‡`i‡KI A‡bK Mí 

ïwb‡q‡Qb| m¨vi‡K ab¨ev`| In! ivRkvnx wek¦we`¨vj‡qi cÖ‡dmi W. Zv‡iK 

dR‡ji mv‡_ cwiPq Av‡Q? bv _vK‡j Dbvi Ôevsjv‡`‡k Djvgv ivRbxwZÕ wcGBPwW 

w_wmmUv GKUy co‡eb| nvmvb m¨vi I Gbv‡qZ cv‡Uvqvix fvB‡KI ‡`‡eb GKUy| 

`viæb wKQy Z_¨ c‡o Awff~Z njvg Ges Rvgvqv‡Zi g‡a¨ wKQy AbvKvw•ÿZ 

Ackw³i ¯̂iƒc ILv‡b D`NvwUZ n‡q‡Q| 

Orion: Avgiv civgk© w`‡q fvwe, GUvB me‡P‡q ‡ewk hyw³hy³, GUv gvbv DwPZ| 

Avi bv gvb‡j nvD gvD ïiæ K‡i ‡`B| RvgvqvZ wjWviiv hw` Ab¨vq K‡i _v‡K, 

ciKv‡j ZvivB Revew`wn Ki‡e| Avi civgk©`vZv civg‡k©i Rb¨ mIqve ‡c‡q 

hv‡eb| Thanks a lot for your understanding. 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: GKUy c‡i `y‡Uv K¬vm Av‡Q| iv‡Zi g‡a¨ Reve w`e, 

BbkvAvjøvn| 

Orion: K ¬vm ev` w`‡q gv‡V gq`v‡b KvR Kiæb| wgwQj wgwUs Kiæb, miKv‡ii 

Ryjy‡gi cÖwZev` Kiæb| cywj‡ki 2/4 Uv ‡eÎvNvZ Lvb| 2-1 mßvn wW‡Ubkv‡b 

_vKyb| 5-6 gvm ‡R‡j _vKyb| Zvici gRv cv‡eb, Bmjvgx Av‡›`vjb Kv‡K e‡j| 

Avi bv cvi‡j Pyc _v‡Kb| eø‡M e‡m cwÐwZ Ki‡eb bv| Bmjvgx Av‡›`vjb Ki‡eb 

Avi gvi Lv‡eb bv, Zv ‡Zv nq bv Rbve| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avm‡j nvD gvD ai‡bi AvµgYvZ¥K K_v bv ej‡jB fv‡jv 

nq| civgk© ‡`qvi welqUv Avgi wej gvÕiƒd Avi ‡bnx Avwbj gybKv‡ii mv‡_ 

m¤úwK©Z| wPšÍv Ki‡Z n‡e, gy‡L ej‡Z n‡e, G‡Z KvR bv n‡j iæ‡L `vuov‡Z n‡e| 

RvgvqvZ mgv‡Ri Ab¨v‡qi weiæ‡× iæ‡L `vuov‡bvi dg©~jv ‡`q, A_P ¯̂xi mvsMVwbK 

cwigÐ‡j (‡dviv‡g) ejvi ch©v‡qB wØgZ gvÎ‡KB ÔewjÕ w`‡q ‡`q| GwU wK Ôbm 

cwicš’x bq? hv‡K Òeø‡M e‡m cwÐwZ Ki‡eb bv| Bmjvgx Av‡›`vjb Ki‡eb Avi 

gvi Lv‡eb bv, Zv ‡Zv nq bv RbveÓ ej‡Qb, Avcwb nq‡Zv Rv‡bb bv, wZwb wbnZ 

nIqv Qvov me ‡mwµdvBmB K‡i‡Qb| G KvRwU Ki‡Z cv‡ib bvB! KviY wb‡R 

wb‡R ‡Zv wbnZ (ev knx`) nIqv hvq bv! 

Aveyj gvbQyi: Avcbvi G ‡jLv c‡o g‡b n‡jv Rvgvqv‡Zi Av‡›`vjb Avcbvi G 

mv‡RkÝ¸‡jv bv gvbvi Kvi‡Y RvgvqvZ AvMv‡Z cvi‡Q bv| gvb Dbœq‡bi civgk© 

w`‡jb, wKš‘ gvb Dbœq‡bi Rb¨ ‡h mg¯Í cÖwkÿY ‡cÖvMÖv‡gi cÖ‡qvRb, wUwm-wUGm-
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Gi cÖ‡qvRb, Zv ‡Zv miKvi Ki‡Z w`‡”Q bv| A_P G e¨vcv‡i wKQyB ej‡jb bv| 

wkwei Kg©x‡`i cov‡jLvi civgk© w`‡jb, A_P K‡jR fvwm©wUi cov‡jLvi cwi‡ek 

hviv bó Ki‡Q Zv‡`i e¨vcv‡i wKQy ej‡jb bv| ‡nv‡÷j I ‡gm¸‡jv ‡_‡K ‡hfv‡e 

cywjk Zv‡`i Ab¨vqfv‡e a‡i wb‡q ‡R‡j ew›` Ki‡Q, G Ab¨v‡qi e¨vcv‡i Avcbvi 

Kjg ‡_‡K `yBUv jvBb wjL‡jb bv| AvR Zv‡`i Rb¨ cixÿvi nj ch©šÍ wbivc` 

bq| hv‡`i Dci GZ Ab¨vq AZ¨vPvi Kiv n‡”Q, A_P Avcwb Rv‡jg‡`i weiæ‡× 

Kjg bv a‡i gRjy‡gi weiæ‡× Kjg ai‡jb! GKeviI Avcbvi we‡eK evav w`j bv? 

Avcbvi G ‡jLv co‡j cvVK gvÎB eyS‡Z cvi‡e ‡h, miKvi RvgvqvZ-wkwe‡ii 

Dci hZ wbh©vZb Pvjv‡”Q GUv ‡Kv‡bv Ab¨vq bq, eis RvgvqvZ-wkweiB Avcbvi 

civgk©¸‡jv MÖnY bv Kivi Kvi‡Y AvR gywQe‡Z Av‡Q| GUv Zv‡`i K‡g©i dj! 

RvgvqvZ wkwe‡ii eÜy ‡m‡R ey‡K Qywi Pvjv‡bvi GK wbK…ó D`vniY Avcbvi G ‡jLv| 

G‡Z AšÍZ Avgvi ‡Kv‡bv m‡›`n ‡bB| fve‡Z Kó jv‡M, Avcwb G ‡jLvUv Kxfv‡e 

wjL‡jb? Avcwb wK GZ cvlvY? 

wZuZv-wgqv: ¯̂‡NvwlZ Avu‡Zjiv Ggwb n‡q _v‡K| Mv‡q c‡o Dc‡`k ‡`q| wKš‘ 

wb‡R Kx PxR, ‡mB Lei iv‡L bv| fv‡e g‡b nq, I‡K ‡bZv evwb‡q w`‡jB ‡Kjøv 

d‡Z| 

cÖ‡dmi: ‡`Lyb, Av‡eM w`‡q A‡bK K_v ejv hvq| wKš‘ mgvavb nq bv| û`vBweqvi 

mwÜ‡Z A‡bK welq wQj ‡h¸‡jv AvcvZ „̀wó‡Z g‡b n‡qwQj civRq, AcgvbRbK 

I wbg©g| eo eo mvnvex Av‡eMekZ ivm~‡ji (mv) G wm×všÍ cÖ_‡g gvb‡Z Pvb 

bvB| ivm~j (mv) wb‡R hLb gv_v gyÐb Ki‡jb, cï R‡en Ki‡jb ZLb mevB ‡g‡b 

wb‡jb| wbi‡cÿZv I ev¯ÍeZvi Av‡jv‡K Ges ~̀i`…wói mv‡_ mgvR‡K we‡kølY K‡i 

wm×všÍ wb‡Z cvi‡j Zvi g‡a¨ Avjøvni ingZ cvIqv hv‡e| nK mv‡ne Kv‡iv weiæ‡× 

Kjg a‡ib bvB| wZwb ev Í̄eZvi Av‡jv‡K wKQy cÖ Í̄vebv Dc ’̄vcb K‡i‡Qb| 

cȪ Ívebv¸‡jv wb‡q Av‡jvPbv n‡Z cv‡i| bZyb A‡bK welq ‡hvM n‡Z cv‡i, Avevi 

ev`I ‡h‡Z cv‡i| GUvI wVK, _vW©-AvB LyeB ¸iæZ¡c~Y©| G‡`i civgk© MÖn‡Yi 

ms¯‹…wZ Pvjy ivL‡Z n‡e| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: miKvi wUwm-wUGm Ki‡Z w`‡”Q bv, ZvB gv‡bvbœqb n‡”Q 

bv? 1972 mv‡ji c‡i hLb cwiw ’̄wZ Gi‡P‡qI Lvivc wQj ZLbI gv‡bvbœqb 

n‡q‡Q| bvwK nq bvB? wUwm-wUGmwfwËK Ôgv‡bvbœqbÕ n‡jv ivevi‡K ‡U‡b gvcvi 

g‡Zv! ÔgvbÕ AR©b n‡q hvIqvi c‡i, A_©vr kc_ ev `vwqZ¡jvf N‡U hvIqvi c‡i 

A‡b‡KiB ÔAwR©ZÕ gvb dvucv †ejy‡bi g‡Zv Pzc‡m hvq| Gici hv nIqvi ZvB nq|  
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‡Kv‡bv NUbvq Avcbv‡`i ỳRb `vwqZ¡kxj knx` n‡jb| msMVb ch©v‡jvPbv K‡i 

wm×všÍ wb‡jv, Dbv‡`i ILv‡b AZ`~i hvIqv Ges GZÿY ‡mLv‡b Ae ’̄vb KivUv wVK 

nq bvB (PweÕi mv¤cÖwZK NUbv)| GLb Avcwb wK ej‡eb, gRjy‡gi weiæ‡× 

ch©v‡jvPbv K‡i knx`‡`i wbq‡Zi Dci nvgjv K‡i Zv‡`i Dci Ô‡ZvngZÕ †`qv 

n‡q‡Q?  

Avcwb nq‡Zv Rv‡bb bv, ‡cv÷`vZv Dbvi gq`v‡b RvgvqvZ-wkwei ej‡Z nv‡Z 

†Mvbv ‡h KÕRb‡K cÿ-wec‡ÿi mevB Rv‡b, wZwb †ZgbB GKRb| myZivs 

RvgvqvZ-wkwe‡ii eÜy ‡m‡R ey‡K Qywi gvivi g‡Zv gšÍe¨ wbZvšÍB AcÖvmw½K bq wK? 

e‡j‡Qb, Avcwb wK cvlvY? n¨vu fvB, Avwg bxwZMZ w`K ‡_‡K cvlvYB e‡U! Avcwb 

Ô¯̂‡NvwlZ Avu‡Zj, Mv‡q c‡o Dc‡`k, ‡bZv evwb‡q ‡`qvÕ - Gme gšÍe¨ K‡i‡Qb| 

Av”Qv, Cgvb wK we`¨gvb cy‡iv evwZj mgvR, ivóª I wm‡÷‡gi wecix‡Z ̄ ^xq ‡NvlYvi 

bvg bq? ÔZvIqvQvI wej nvK¡Õ wK Mv‡q c‡o Dc‡`k ‡`qv bq? Avi ‡bZv nIqv? 

‡bZv ‡Zv n‡Z PvBwb KL‡bv| hLb ‡jv‡Kiv ‡bZv e‡j‡Q ZLbI wQjvg Kg©xgvK©v 

‡bZv| fv‡jv _vKyb| 

Rbve cÖ‡dmi mv‡ne, ‡hLv‡b wØZxq gZ‡KB mn¨ Kiv nq bv ‡mLv‡b Avcbvi _vW© 

AvB-Gi AeKvk ‡Kv_vq? gšÍ‡e¨i Rb¨ ab¨ev`| fv‡jv _vKyb| 

wZuZv-wgqv: gv/gvmxi åæ‡ÿc ‡bB, `vB wPrKvi K‡i Mjv dvUvq| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Av‡iv cwi®‹vi K‡i ej‡j fv‡jv nq| ab¨ev`| 

wZuZv-wgqv: Avcbvi ‡cÖvdvBj wc‡Ki d‡Uv I cv‡k¦©i d‡Uvi m¤úK©Uv cwi®‹vi 

Ki‡eb? 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avgvi ‡cÖvdvBj wcKPviUv Avgvi MÖv‡gi evwo‡Z ‡Kv‡bv 

GK cošÍ we‡K‡j ‡Zvjv Qwe| cv‡k Avgvi ‡QvU ‡g‡q| wcQ‡bi we‡j ev”Pviv 

wµ‡KU ‡LjwQj| 

wgR©v: wKQy g‡b Ki‡eb bv| m~iv dyiKv‡bi 72 bv¤^vi AvqvZ c‡o wb‡R‡K mvšÍbv 

w`b| Avi g‡b nq msMV‡b Zviweqv‡Zi Afve ‡`Lv w`‡q‡Q| 

cjvk: Rvgvqv‡Zi bvg cwieZ©b K‡i Ab¨ bvg w`‡j ‡Kv‡bv jvf n‡e bv| eis 

RvgvqvZ‡K ‡i‡LB Ab¨ bv‡g Av‡iKwU Bmjvgx `j Pvjy Ki‡Z n‡e hvi ‡bZ…‡Z¡ 

_vK‡e RvgvqvZ ‡_‡KB| D`vniY¯̂iƒc, weGbwci K_vB ejv ‡h‡Z cv‡i| gymwjg 

jx‡Mi cwiewZ©Z iƒc nj weGbwc (hv cÖwZwôZ n‡q‡Q wRqvi nvZ a‡i)| weGbwc 
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MV‡bi d‡j gymwjg jxM wKš‘ evwZj n‡q hvqwb| gymjxg jxM GLbI Av‡Q| ZvB 

weGbwc‡K ‡KDB ¯̂vaxbZvwe‡ivax e‡j Mvwj ‡`q bv|  

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: RvgvqvZ wb‡Ri Aw Í̄Z¡ iÿvi Rb¨ 1982 mv‡j wkwei‡K 

hye msMVb Ki‡Z ‡`q bvB| GKwU mg Av`‡k©i hye msMVb Kiv wQj wkwe‡ii 

mvsweavwbK `vwqZ¡| 52 bs aviv| 1971 mv‡ji welq¸‡jv wb‡q 1981 mv‡j 

ZrKvjxb Kvh©Kix cwil` KZ©…K MwVZ d¨v±m dvBwÛs KwgwU‡K RvgvqvZ 1982 

mv‡j wM‡jvwUb K‡i‡Q| RvgvqvZ G ‡`‡k Bmjvg cÖwZôvi Rb¨ wb‡R‡K Acwinvh© 

g‡b K‡i! Gi kiqx wfwË Kx Rvwb bv| GKB ‡jv‡Kiv Zyi‡¯‹ KZ cvwU© Kij, ÿgZvq 

‡Mj| miKvix `jI ew`D¾vgvb b~imxi ‡jvK, we‡ivax `‡jI Ab¨‡`i mv‡_ Av‡Q 

ew`D¾vgvb b~imxi Abymvixiv| evsjv‡`‡ki Rvgvqv‡Z Bmjvgxi Rb¨ Gme g‡Wj 

Ai‡Y¨ ‡iv`b, A_©nxb I AcÖ‡qvRbxq! 

gvIjvbv gI ~̀`x e‡j‡Qb, jÿ¨ cv‡b AMÖmi nIqvi c‡_ KvuUv QyUv‡bvi Rb¨ mgq 

e¨q bv Ki‡Z| Gi A_© n‡jv kZ D¯‹vwb‡ZI ‡Kv‡bv mvBW Bmy¨‡Z bv Rov‡bv| 

evsjv‡`‡k Rvgvqv‡Zi g~j Bmy¨ wK? Av`k©, bv e¨w³? e¨w³ Avi Av`k©‡K Awfbœ 

fvevUvB GZme wecwËi KviY| ab¨ev`, fv‡jv _vKyb| 

cjvk: Zyi‡¯‹i Ae ’̄v evsjv‡`‡ki g‡Zv bq| Zyi‡¯‹ BmjvwgK MÖæc g~jZ GKUvB 

Ges evsjv‡`‡ki gZ GZ d‡ZvqvevRx bvB ej‡jB P‡j| me‡P‡q eo e¨vcvi 

¯̂vaxbZvi cÿ-wecÿ bvB| ïay Av‡Q ‡mKy¨jv‡ii cÿ-wecÿ! ZvB memgq Zyi¯‹ 

ev Ab¨ ‡`‡ki BmjvwgK `‡ji mv‡_ evsjv‡`‡ki RvgvqvZ‡K Zyjbv Ki‡j A‡b‡K 

fyj wm×v‡šÍ ‡c uŠQ‡Z n‡e|   

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: ̀ ywbqvi ‡Kv‡bv ‡`‡k ‡m ‡`‡ki Bmjvgx Av‡›`vj‡bi ̀ vwqZ¡ 

cvjbKvix msMV‡bi weiæ‡× ‡`‡ki ¯̂vaxbZv msMÖv‡g we‡ivwaZvi BwZnvm ev 

Awf‡hvM bvB| G `…wó‡Z evsjv‡`k Rvgvqv‡Z Bmjvgx Abb¨ `…óv‡šÍi AwaKvix!  

Zyi‡¯‹i Bmjvgx Av‡›`vj‡bi cÖwZôvZv n‡jb giûg ew`D¾vgvb b~imx| Dbvi 

Abymvix‡`i gWv‡iU Ask eZ©gv‡b ÿgZvq| A‡cÿvK…Z KbRvi‡fwUf Ask we‡ivax 

wkwe‡i| evsjv‡`‡ki RvgvqvZ wK G ai‡bi wifvm© ‡Ljvi wPšÍvI Ki‡Z cv‡i? 

Avcwb e‡j‡Qb, Zyi‡¯‹ Bmjvgcš’x‡`i mv‡_ A‰bmjvgx kw³i we‡iv‡ai g~j G‡RÛv 

‡mKy¨jvwiRg| evsjv‡`‡k Zv bq ‡Kb?  

evwZj ‡Zv memg‡q PvB‡e Bmjvgx kw³‡K ’̄vbxq I cÖZ¨ÿfv‡e Av`wk©K bq Ggb 

‡jvKvj G‡RÛv‡K mvg‡b wb‡q G‡m nK-evwZ‡ji g~j we‡iva‡K Avovj Kiv Ges 
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Gi gva¨‡g Bmjvgx kw³‡K MYgvbyl I mgv‡Ri g~javiv n‡Z wew”Qbœ Ki‡Z| 

RvgvqvZ GB dvu‡` cv w`j ‡Kb? 

me Bmjvgx kw³i Ae¯’vb ‡hw`‡K wQj Rvgvqv‡Zi Ae¯’vbI ‡mw`‡K wQj| wKš‘ 

RvgvqvZ gwš¿Z¡ wbj ‡Kb? hv wKQy n‡jv, Gic‡i GB Bmy¨‡K cwi®‹vi bv K‡i G wb‡q 

ivLXvK I Zy”Q-Zvw”Q‡j¨i ZwiKv MÖnY Kij ‡Kb? wbe©vPb Kwgkb n‡Z ‡ei nIqvi 

mg‡q Ô‡`‡k ‡Kv‡bv hy×vcivax bvBÕ ai‡bi KbK¬ywmf e³e¨ ‡`qvi wK ̀ iKvi wQ‡jv? 

AvR wec‡` c‡o hZ UvKv gvgjvi wcQ‡b LiP Kiv n‡”Q Gi AskgvÎ `vIqvZx 

Kvh©µ‡g LiP Ki‡j ‡`‡ki gvby‡li Cgvb-AvKx`v cwiïw×i KvR A‡bK GwM‡q 

†h‡Zv| †`‡k Bmjv‡gi Rb¨ KvR Kiv wbtm‡›`‡n mnRZi n‡Zv| Kx e‡jb? 

gwn Dw``b: ÒG weavb (Bmjvg) fxiæ Kvcyiæ‡li Rb¨ AeZxY© nqwb| bd‡mi `vm 

I `ywbqvi ‡Mvjvg‡`i Rb¨ bvwRj nqwb; evZv‡mi ‡e‡M D‡o Pjv LoKy‡Uv, cvwbi 

‡mÖv‡Z ‡f‡m Pjv KxUcZ½ Ges cÖwZ i‡O iwOb nIqv iwOb‡`i Rb¨... AeZxY© Kiv 

nqwb| G Ggb `ytmvnmx bikv` ©y‡ji Rb¨ AeZxY© n‡q‡Q, hviv evZv‡mi MwZ e`‡j 

‡`evi `…p B”Qv ‡cvlY K‡i; hviv b`xi Zi‡½i mv‡_ jo‡Z Ges Zvi ‡mÖvZaviv 

Nywi‡q ‡`evi gZ mr mvnm iv‡L; hviv ‡Lv`vi iO‡K `ywbqvi mKj i‡Oi PvB‡Z 

‡ewk fv‡jvev‡m Ges ‡m i‡OB hviv ‡MvUv `ywbqv‡K ivwO‡q Zyjevi AvMÖn ‡cvlY 

K‡i| ‡h e¨w³ gymjgvb Zv‡K b`xi ‡mÖv‡Z ‡f‡m hvIqvi Rb¨ cq`v Kiv nqwb| 

Zvi m„wói E‡Ïk¨B n‡jv Rxeb b`x‡K  Zvi Cgvb I cÖZ¨q wb‡`©wkZ ‡mvRv I mij 

c‡_ PvwjZ Kiv|Ó (mvB‡q` Aveyj Avjv gI ~̀`x) 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: my›`i K_v! ab¨ev`| 

cÖ‡KŠt ‡gvt AvwZKyi ingvb: RvgvqvZ ‡h‡nZy Gme civgk© MÖnY K‡i bv, Z‡e 

Zv‡`i wcQ‡b mgq w`‡q ‡`Šov‡bvi cÖ‡qvRb Kx? eis Avcbvi g‡Zi mv‡_ hviv 

GKgZ Zv‡`i wb‡q GKwU Av`k© msMVb ‰Zwi K‡i ‡djyb| G‡ÿ‡Î Rvgvqv‡Zi 

fv‡jv ¸Y¸‡jv MÖnY Kiæb| Avi Lvivc¸‡jv ev` w`b| Rvgvqv‡Zi `ye©jZv¸‡jv ‡Zv 

Avcwb eyS‡Z cvi‡Qb, ZvB bZyb `‡j ‡hb ‡mB `ye©jZv¸‡jv bv _v‡K ‡m e¨e ’̄vI 

wb‡eb| Avkv Kwi `‡j `‡j ‡jvKRb bZyb `‡j kixK n‡e Ges AvwgI Avgvi 

ïfvKv•ÿx‡`i wb‡q Avcbvi ‡mB Kvw•ÿZ `‡j ‡hvM w`e| Avwg A‡cÿvq iBjvg| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avcbvi K_vi ‡mw›U‡g›U eywS| Avjøvn Zvqvjv e‡j‡Qb, 

ÔB`dv wejøvwZ wnqv Avnmvb|Õ ZvB Dc‡i GKR‡bi gšÍ‡e¨i DË‡i ‡`qv ÒwØgZ 

_vK‡jB cwiZ¨vM A_ev wew”QbœZvi cÖm½ Avm‡e ‡Kb? ÔAvb AvK¡xgy` Øxb, Iqvjv 
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ZvdviivK¡y wdBnÕ-Gi Zvrch© n‡jv wØgZ mnKv‡i HK¨gZ| ZvB bv?Ó GB AskUyKy 

fv‡jv K‡i Abyave‡bi civgk© w`w”Q| fv‡jv _vKyb! 

AbyiYb: GB cȪ Ívebv wK ïayB ZvwË¡K? Gi cÖv‡qvwMK w`K¸‡jv we‡ePbv K‡i ‡`Lv 

n‡q‡Q? ‡h ‡Kv‡bv cȪ Ívebvi ev Í̄e Dc‡hvwMZv wePv‡ii Rb¨ ÔcvBjwUsÕ Riæwi| ‡mwU 

bv n‡q _vK‡j ‡QvU gvÎvq Avcbvi Av‡kcv‡k K‡i ‡`L‡Z cv‡ib| Av‡iKwU wel‡qi 

w`‡K …̀wó AvKl©Y Ki‡Z PvB| Pwe‡Z wkwe‡ii nj `Lj ‡Kw›`ªK ‡h ivRbxwZ K‡i, 

‡mwU ‡_‡K ‡ewi‡q Avmvi ev¯ÍewfwËK c_ Kx n‡Z cv‡i Zv wb‡q wKQy wjLyb, we‡klZ 

UªvbwRk‡bi c_ Kx n‡Z cv‡i ‡mw`KwU gyL¨ K‡i| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: `Lj wm‡÷g fv‡jv bv| wbR wbR ‰ea wm‡U _vKvUvB 

GKgvÎ mgvavb| eivÏ bv _vKv m‡Ë¡I ‡Kv‡bv wKQy‡K `L‡j ivLvi gva¨‡g ÔZyqvÏy 

AvgvbvZv Bjv AvnwjnvÕi ‡KvivAvwbK ûKyg‡K AMÖvn¨ Kiv nq| cvBjwUs wb‡q 

fvewQ bv| Kb‡mÞ MÖæc ‰Zwii K_v fvewQ| wPšÍvi ïw× me‡P‡q †ewk `iKvi| 

gšÍ‡e¨i Rb¨ ab¨ev`| 

nvmvb ZvwiK: ÔKb‡mÞ MÖæcÕ ‰Zwii Kb‡mÞUv hw` Av‡iKUy wW‡UBj e‡jb, fv‡jv 

nq| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avjvc-Av‡jvPbvi GKUv aviv ‰Zwi Kiv| ‡mvRv K_vq 

wbqwgZfv‡e I wewfbœ ch©v‡q ‡mwgbvi, IqvK©kc I ‡Mvj‡Uwe‡ji Av‡qvRb Kiv| 

e¨vcKfv‡e g~j ‡U·Umg~‡ni (‡KviAvb I nv`xm we‡kl K‡i) cÖKvkbv Ges Gi 

gva¨‡g GKUv Av`k© ev Kb‡mÞ wnmv‡e Bmjvg‡K cÖwZôv Kiv| mevB‡K cÖkœ Kivi 

my‡hvM ‡`qv| Bmjv‡gi RvMwZK ‡hvM¨Zv‡K ZvwË¡Kfv‡e cÖwZwôZ Kiv| Bmjvg 

m¤ú‡K© mKj fyj aviYvi Ac‡bv`b| Gme wKQyi Rb¨ KvR Ki‡e GB Kb‡mÞ 

MÖæc| Gi cÖZ¨ÿ ‡Kv‡bv ivR‰bwZK ms‡hvM _vK‡e bv| ivRbxwZ m¤ú‡K© Gi e³e¨ 

_vK‡e m¤ú~Y© GKv‡WwgK ai‡bi| GB MÖæ‡ci ‡jvKR‡bi Kv‡Q Bmjvg n‡e GKUv 

GKv‡WwgK P‡qm| GB MÖæc n‡Z g~j Av‡›`vj‡b ‡jv‡Kiv ‡hvM w`‡e| Z‡e Zv n‡e 

Hw”QK| ZiæY I wPšÍvkxj‡`i gb‡b RMZ-mgm¨vi m‡e©vËg GKUv mgvavb wnmv‡e 

Bmjvg‡K ‡cŠuwQ‡q ‡`qv|  

bvbv iK‡gi wgwWqv, we‡bv`b I mgvR‡mevg~jK Kg©Kv‡Ûi gva¨‡g GB MÖæc KvR 

Ki‡e| G‡Z bvix‡`i h_vm¤¢e ‡ewk AskMÖnY _vK‡e| Zyi‡¯‹i ¸‡jb gyf‡g›U 

wnmv‡e G‡K ‡`L‡j Pj‡e bv| Gi Av`wk©K w`KUv n‡e cÖvavb¨cÖvß| AeKvVv‡gvMZ 

w`KUv n‡e b~¨bZg| cÖ‡Z¨K‡K Zvui Ae ’̄v‡b ‡i‡LB ïaygvÎ e¨w³i wPšÍb I cQ‡›`i 

RvqMvq Bmjv‡gi cÖwZ BwZevPKZv (wi‡mcwUf‡bm) m„wói j‡ÿ¨ KvR Kiv n‡e|  
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GB cÖv_wgK jÿ¨ mdj n‡j Gi wfwË‡K Kx Kiv n‡e Zv cwiewZ©Z cwiw ’̄wZB e‡j 

w`‡e| G‡`‡k Bmjvg mwVKfv‡e cÖPvwiZ I cÖwZwôZ nqwb| hviv Bmjvg cÖwZôvi 

Rb¨ KvR Ki‡Qb Zvuiv Gi cÖv‡qvwMK w`K¸‡jvi ‡hme ZvwË¡K A¯úóZv mgvR I 

RbRxe‡b we`¨gvb, ‡m¸‡jv wbimb Kivi Rb¨ ZZUv mwµq bb| eis wbR wbR 

g‡Wj I ÷«vKPvi‡K mwVK cÖgvY Kivq g‡bv‡hvMx ‡ewk| Kb‡mÞ MÖæc mKj Bmjvgx 

kw³i g‡a¨ mgš^q‡mZy wnmv‡e KvR Ki‡e| mvgwMÖKfv‡e GB MÖæ‡ci ‡jv‡Kiv n‡e 

‡cÖv-A¨vw±f I G‡Kv‡gv‡WwUf| 

nvmvb ZvwiK: LyeB Drmvn‡eva KiwQ| mwZ¨ ej‡Z wK, Avgvi ‡a uvqv‡k ‡auvqv‡k 

wPšÍvfvebv-¯̂cœ¸‡jv‡K Avcwb ¸wQ‡q Dc ’̄vcb Ki‡jb| Av‡›`vj‡bi Rbkw³‡`i 

cÖwZ c`‡ÿ‡c Kb‡mÞ m¤ú‡K © Zv‡`i A¯úóZv Avwg nv‡o nv‡o ‡Ui cvB| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: cÖwZgšÍ‡e¨i Rb¨ ab¨ev`| Avgvi cyiv‡bv ‡dvi c‡q›Um 

Abymv‡i Kb‡mÞ MÖæc weìAv‡ci Rb¨ KvR Kiv Qvov MZ¨šÍi bvB| ‡dvi c‡q›Um 

n‡jv: 

1| RvgvqvZ cÖPwjZ mvsMVwbK (Bn‡Zmve BZ¨vw`) c×wZ‡Z ms‡kvab n‡e bv| 

A_P Rvgvqv‡Zi wfZ‡i e¨vcK ms¯‹vi I ms‡kvab `iKvi| 

2| cÖwZK~j cwi‡ek I Dchy³ kxl© ‡bZ…‡Z¡i Abycw ’̄wZi Kvi‡Y Rvgvqv‡Zi weKí 

‡Kv‡bv `j MVb G gyn~‡Z© m¤¢e bq| 

3| KiYxq ev n‡Ki e¨vcv‡i ÔcȪ Íve I civgk© ‡Zv w`‡qwQÕ, Ô‡`wL bv wK nqÕ ev 

Ab¨iv wK K‡i ‡`wL, A‡cÿv KwiÕ ai‡bi Ae¯’vb MÖn‡bi kwiqZm¤§Z my‡hvM bvB| 

GgbUv †f‡e e‡m _vKv n‡jv Bmjvgx Av‡›`vj‡bi e¨w³MZ diwRq‡Zi j•Nb| 

4| ‡h‡nZy cÖPwjZ aviv Kvw•ÿZ gv‡b bvB A_P ms‡kvabI n‡”Q bv, weKí `j 

MVbI m¤¢e n‡”Q bv, e‡m _vKviI my‡hvM bvB - AZGe, Avmyb, Kb‡mÞ 

K¬vwiwd‡Kkvb Z_v Kb‡mÞ MÖæc ˆZix Kivi Kv‡R AvZ¥wb‡qvM Kwi| Kv‡Ri GB 

aviv cÖwZwôZ n‡j GK ch©v‡q cÖPwjZ aviv ms‡kvab n‡Z cv‡i A_ev ‡hvM¨ ‡bZ…‡Z¡ 

bZyb ‡Kv‡bv aviv M‡o DV‡Z cv‡i; GgbwK ỳ‡UvB n‡Z cv‡i| ab¨ev`| 

gwn Dw``b: 1| ‡mevi Rb¨ ‡bZ…Z¡| ‡gŠwjKfv‡e I gvbeZvi ‡mev Avgv‡`i‡KB 

Ki‡Z n‡e Ges GwU Av‡QI, Z‡e ch©vß bq| 

2| Avcbvi mv‡_ GKgZ bB| cjvqbe…wË bq (bvg cwieZ©‡bi), ‡cÿvcU I 

`~i`wk ©Zv eySv‡Z n‡e RbMY‡K| Ab¨‡`i cÖPviYvi wecix‡Z cÖPviYvi my‡hvM e…w× 

Kiv Riæwi| gnvgvwii f‡q cvjv‡bv mwVK Kg©cš’v bq| 
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3| GKgZ| Z‡e eB wm‡jevmfy³ nIqvi Rb¨ eo ‡bZv n‡Z n‡e, GwU Rvbv ‡bB| 

4| GwU LyeB ¸iæZ¡c~Y© welq| Rvgvqv‡Zi ‡jvK‡`i Øviv cwiPvwjZ cÖwZôvb¸‡jv 

Bmjv‡gi mygnvb I Bbmvdc~Y© cÖkvmb cwiPvjbv ev e¨e ’̄vcbvi g‡Wj cÖwZôvq 

e¨_©Zvi cwiPq w`‡”Q| G mKj cÖwZôv‡bi ‡jvKRb Av‡›`vj‡b AMÖmi nIqvi 

cwie‡Z© ‡ewkifvM‡K wbw®Œq n‡Z ‡`Lv hvq| G welqwU ch ©v‡jvPbvq Avbv LyeB 

Riæwi|  

Z‡e n¨vu, Ab¨ cÖwZôv‡b KvR bv K‡i hviv mivmwi wiµzU nq Zv‡`iB nZvkv ‡ewk| 

KviY Kg©Rxe‡b Ab¨‡`i cwiPvwjZ cÖwZôv‡bi nvj-nvwKKZ Zv‡`i Dcjwä‡Z _v‡K 

bv| Aciw`‡K cwiPvjKMY KvD‡K ‡bIqvi mgq m¤ú~Y © Bmjvgx Av‡eM Kv‡R jvMvb 

Ges ‡`Iqvi mgq c yuwRev`x cÖ_v AbymiY K‡ib| ‰bwZKZviI Afve ‡`Lv hvq| 

djkÖywZ‡Z Gme cÖwZôv‡bi Uc-Uy-eUg mK‡ji g‡a¨ Am‡šÍvl weivR K‡i| 

5| we`¨gvb K¨vWvi c×wZ‡K Av‡iv kw³kvjx Kiv cÖ‡qvRb| hviv AZUyKy Kwg‡UW 

n‡Z cvi‡e bv, Zv‡`i‡K ‡bZ…Z¡ w`‡j msMV‡bi ev‡ivUv evRvi m¤¢vebv Av‡Q| gvbyl 

‡Zv! ZvB e¨w³i e¨w³Z¡ I ‡hvM¨Zvi ZviZg¨ nIqv ¯̂vfvweK| me welq GKmv‡_ 

cvIqv `y®‹i|  

evwK `ywU c‡q‡›Ui DËi c‡i †`‡ev| A‡bK ab¨ev` Avcbv‡K| 

RvgvqvZwb‡qfvebv: gwnDwÏb fvB‡K ab¨ev`| Rvgvqv‡Zi cwiPvwjZ wZbwU 

cÖwZôv‡b Avwg A‡bK eo Kg©Pvix wn‡m‡e KvR K‡i ‡`‡LwQ| Ryjyg Avi Ryjyg| g‡b 

n‡q‡Q G‡`i nv‡Z ‡`k ‡M‡j AvBqye Lv‡bi nv‡Z _vKv cvwK Í̄v‡bi g‡Zv n‡q hv‡e| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avcwb e‡j‡Qb, Òwe`¨gvb K¨vWvi c×wZ‡K Av‡iv 

kw³kvjx Kiv cÖ‡qvRb|Ó Av”Qv, GB Z_vKw_Z Acwinvh© ÔK¨vWvi c×wZÕ QvovB 

‡Zv ivm~j (mv) Bmjvg Kv‡qg K‡i ‡M‡Qb? Kx e‡jb? Bmjvg Kv‡q‡gi GB Awfbe 

c×wZ Pvjy nIqvi AvM ch©šÍ cÖvq ‡ZikZ ermi we‡k¦ Bmjvgx Av‡›`vjb wKfv‡e 

P‡j‡Q? Avgvi g‡Z GB K¨vWvi c×wZ ev` ‡`qv `iKvi| Zrcwie‡Z© MY‡bZ…Z¡ 

cÖeZ©b Kiv `iKvi| hvi ‡hvM¨Zv Av‡Q ‡m ‡bZ…Z¡ w`‡e| gq`vbB e‡j w`‡e Kvi 

‡hvM¨Zv KZUyKy|  

gvIjvbv gI`~`xi K¨vWvi c×wZ evg ivRbxwZ n‡Z ‡bqv| A-Bmjvgx avivq, we‡kl 

K‡i, wZwi‡ki `k‡K ivwkqv, Rvcvb, Rvg©vwb I BZvwji mdj me©vZ¥Kev`x 

ivR‰bwZK KvVv‡gv Øviv wZwb cÖfvweZ n‡qwQ‡jb| ‡f‡ewQ‡jb, Ggb Kg©x evwnbx 

hw` Bmjv‡gi Rb¨ nq, Zvn‡j ‡Zv K_vB bvB! wi‡cvU© ivLv, dyj UvBgvi wm‡÷g - 

GmeI GKB Abyl½ n‡Z ‡bqv| Gi ‡Kv‡bvUvB ivm~‡ji (mv) Kg©c×wZ‡Z ‡`Lv hvq 
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bv| G¸‡jv eo‡Rvi mvgwqKfv‡e gyevn n‡Z cv‡i| Avmnv‡e myddv e¨e ’̄v Avi 

nvjbvMv‡`i me©vZ¥Kev`x e¨e ’̄vi dyj UvBgvi wm‡÷g GK bq| BDmyd Kvihvfx 

‡hme k‡Z© dyj UvBg Kg©x wb‡qvM‡K Aby‡gv`b K‡i‡Qb, RvgvqvZ Zvi av‡iKv‡QI 

bvB| ‡mme wb‡q Ab¨ ‡cv‡÷ K_v n‡e BbkvAvjøvn| fv‡jv _vKyb| 

Aveyj gvbQyi:  Avcwb e‡j‡Qb, Ò‡Kv‡bv NUbvq Avcbv‡`i `yRb `vwqZ¡kxj knx` 

n‡jb| msMVb ch©v‡jvPbv K‡i wm×všÍ wb‡jv, Dbv‡`i ILv‡b ev AZ`~i hvIqv Ges 

GZÿY ‡mLv‡b Ae¯’vb KivUv wVK nq bvB (Pwei mv¤cÖwZK NUbv)| GLb Avcwb 

wK ej‡eb, gRjy‡gi weiæ‡× ch©v‡jvPbv Kiv ev K_v ejv n‡q‡Q?Ó 

Avcwb nq‡Zv Rv‡bb, mvsMVwbK ‡dviv‡g ‡Kv‡bv wm×všÍ ‡bIqv n‡j ‡m e¨vcv‡i 

Avjøvni wb‡` ©k n‡jv ÒdvBRv AvhvgZv dvZvIqv°vj Avjvjøvn|Ó G wm×v‡šÍi Kvi‡Y 

hw` ‡Kv‡bv ÿwZ nq Zvn‡j GUv ejvi ‡Kv‡bv my‡hvM bvB ‡h, GUv Gfv‡e bv K‡i 

Hfv‡e Ki‡j GgbUv n‡Zv bv, wKsev, AgyK AgyK e¨w³i Kvi‡Y GUv n‡q‡Q|  

Gfv‡e gšÍe¨ Kivi gva¨‡g `yBwU ÿwZ nq - (1) mvsMVwbK `ye©jZv, H‡K¨i g‡a¨ 

dvUj I AvbyMZ¨nxbZv ‡`Lv ‡`q| (2) hviv Ryjyg Kij Zv‡`i Aciva‡K fv‡jv 

KvR wnmv‡e ¯̂xK…wZ ‡`Iqv nq| G‡Z eySv‡bv nq, Rv‡jg‡`i ‡Kv‡bv ‡`vl ‡bB| 

eis Aciva n‡jv gRjygiv ‡mLv‡b hvq ‡Kb? GUv Zv‡`i K…ZK‡g©i dj| d‡j 

Rv‡jg‡`i e¨vcv‡i AšÍ‡i GK iKg `i` G‡m hvq Ges hviv RxebevRx ‡i‡L Øxb 

cÖwZôvi msMÖvg Ki‡Q, GgbwK G c‡_ knx` n‡jv Zv‡`i e¨vcv‡i N„Yvi m…wó nq| 

Avi Zv hw` my›`ifv‡e mvwR‡q-¸wQ‡q hyw³Z‡K©i gva¨‡g wgwWqv‡Z ‡Q‡o ‡`Iqv nq, 

Zvn‡j ‡Zv Avi K_vB ‡bB| 

28 A‡±ve‡ii jwM‰eVvi ZvÐ‡e hviv knx` n‡jb Zv‡`i e¨vcv‡i GKRb gšÍe¨ 

Ki‡jb, ÒRvgvqvZ wK Rv‡b bv AvIqvgx jxM i³ Mig cvwU©? RvgvqvZ ‡mLv‡b hvq 

‡Kb? bv ‡M‡j ‡Zv Avi Zviv Gfv‡e mvc gvivi g‡Zv gvi‡Z cvi‡Zv bv!Ó G e¨vcv‡i 

Avcwb Kx ej‡eb? Avgiv Øx‡bi Kj¨vY Ki‡Z wM‡q ‡hb ‡Kv‡bv ÿwZ bv Kwi| 

‡gvnv¤§` ‡gvRv‡¤§j nK: Avcbvi Av‡e‡Mi cÖwZ kÖ×v I m¤§vb Rvbvw”Q| 28 

A‡±ve‡i Avgvi cwiwPZ GKRb fvB GKUv Mwji gy‡L iv Í̄vq c‡o wM‡qwQ‡jb| 

Zviv wN‡i a‡i hLb Dbv‡K gviv ïiæ Ki‡jv, ZLb `~i ‡_‡K wKQy fvB cÖv‡Yi SyuwK 

wb‡q Amg mvn‡m GwM‡q G‡m Dbv‡K D×vi K‡i wb‡q hvq| b‡Pr wZwbI mvc‡cUv 

n‡q kvnv`vZ eiY Ki‡Zb! wZwb QvÎwkwe‡ii kxl© `vwqZ¡kxj wQ‡jb| Avwg Zvu‡K 

kÖ×v Kwi, e¨w³MZfv‡e wZwb Avgvi AZxe ‡mœnv¯ú` I Nwbó| ¯úóZB MvRx ej‡Z 

hv ‡evSvq, wZwb ZvB|  
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GB gh©v`v (Avjøvn Dbv‡K Keyj Kiæb) Dwb A‡bK Av‡MB A‡bKevi AR©b K‡i‡Qb| 

K‡j‡R _vKvKvjxb wZwb ‡hgb jovKy wQ‡jb, wek¦we`¨vj‡qi g~j `vwqZ¡kxj nIqv 

m‡Ë¡I ‡gvKvwejvq wQ‡jb AMÖMvgx| d¨vKvwë‡Z Ggwb GKevi gv_vq AvNvZ ‡c‡q 

c‡o wM‡qwQ‡jb| GB gyRvwn` EaŸ©Zb `vwqZ¡kxj fvB‡qi mv‡_ 28 A‡±ve‡ii 

e¨vcv‡i ZLbB K_v e‡jwQjvg| ‡mw`‡bi NUbv m¤ú‡K© Rvgvqv‡Zi cÖ ‘̄wZ I 

cwiKíbvnxbZvi K_v e‡j wZwb cÖPÐ ‡ÿvf cÖKvk K‡iwQ‡jb|  

‡KviAvb kix‡d ÔIqv jvD...Õ e‡j MYgšÍe¨ PP©v‡K wb‡la Kiv n‡q‡Q| Gi gv‡b 

Zver ch©v‡jvPbv‡K wb‡la Kiv bq| GK ai‡bi KvcyiælZvmyjf gšÍe¨ PP©v‡K Gi 

gvÎv, ‡ÿÎ Ges e¨w³K Kvi‡Y wb‡la Kiv n‡q‡Q| ‡Kv‡bv NUbv Pjgvb _vKv Ae¯’vq 

‡bZ…¯’vbxqiv Qvov Ab¨‡`i‡K ch©v‡jvPbvg~jK e³e¨ ivL‡Z wb‡la Kiv n‡q‡Q, wKš‘ 

civgk© w`‡Z gvbv Kiv nq bvB| NUbv ‡gvKvwejvq hviv ‡bZ…Z¡ w`‡”Qb Zvuiv wb‡R‡`i 

g‡a¨ ch©v‡jvPbv bv Ki‡j ZvrÿwYK I cwiewZ©Z wm×všÍ Kxfv‡e w`‡eb? 

wØZxqZ, gybvwdKiv `vwqZ¡kx‡ji wm×v‡šÍi weiæ‡× Av ’̄vnxbZv m„wói j‡ÿ¨ A‡nZyK 

ch©v‡jvPbvg~jK K_vevZ©v ejwQj, hv wb‡la Kiv n‡q‡Q|  

Z…ZxqZ, ‡KviAvb kix‡d wech©qg~jK cwiw ’̄wZ‡Z evi evi B‡¯ÍMdvi Ki‡Z ejv 

n‡q‡Q| GwU wK ïaygvÎ ÔAv¯ÍvMwdiæjøvwn wgb Kywjø RvgweIÕ D”PviY Kiv? bvwK, Kx 

Kx fyjÎæwU (RvgweI) n‡q‡Q Zv wPwýZ I Abyaveb K‡i Zv Avi bv Kivi cÖwZÁv 

mnKv‡i ‡m m‡ei Rb¨ ÿgv PvIqv? 

hZ ai‡bi ` yN©Ubv N‡U Zvi Ab¨Zg KviY n‡jv gvby‡li evovevwo| Ryjyg gvÎ‡KB 

nK-evwZ‡ji evBbvwii g‡a¨ ‡d‡j cÖ‡eva jv‡fi ‡Póv Kiv n‡j G msµvšÍ 

‡KviAvb-nv`x‡mi A‡bK¸‡jv cÖvmw½K ‡idv‡iÝ‡K A¯̂xKvi Kiv nq| n‡Ki Kvi‡Y 

evwZj KZ©…K Ryjy‡gi wkKvi nIqvi K_v ‡hgb ejv n‡q‡Q, ‡Zgwb e¨w³i mxgvjsNb 

I evovevwoi Kvi‡Y wech©qKi cwiw ’̄wZ ‰Zwi nIqvi K_vI ejv n‡q‡Q| 

RvgvqvZ mvsMVwbKfv‡e ïaygvÎ cÖ_‡gv³ KviY‡KB nvBjvBU K‡i| Pwei cwiw ’̄wZ 

wb‡q wkÿK‡`i mgv‡e‡k hLb ch©v‡jvPbvg~jK e³e¨ Avmv ïiæ n‡jv ZLb 

gnvbMixi GK kxl© `vwqZ¡kxj Lye ‡ÿ‡c wM‡q ch©v‡jvPbvi weiæ‡× R¡vjvgqx e³e¨ 

‡`qv ïiæ Ki‡jb| ev` gvMwie QvÎ `vwqZ¡kxjMY D³ Abyôv‡b Avmvi ci Zvu‡`i 

e³e¨ ‡kvbvi Rb¨ Dcw ’̄Z (ZZÿ‡Y g~j ‡cÖvMÖvg ‡kl n‡q ‡M‡Q) wkÿKe„›` AvMÖn 

cÖKvk K‡ib| NUbv m¤ú‡K© Zvu‡`i mvsMVwbK ch©v‡jvPbvi ‡h mvivsk Zvuiv ‡ck 

K‡ib, Zv ûeû wkÿK‡`i DÌvwcZ wiwfDi mv‡_ wg‡j hvq| GB ch©v‡q GKRb 

wbh©vwZZ wKš‘ A`g¨ ga¨-cÖexY wkÿK gnvbMixi D³ kxl© `vwqZ¡kxj‡K Ggb 
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KwVbfv‡e `…wó AvKl©Y Z_v Bn‡Zmve Ki‡jb ‡h, Avgiv Dcw ’̄Ziv ‡ek weeªZ‡eva 

K‡iwQ| 

kvK w`‡q gvQ XvKvi g‡Zv GK ai‡bi Ava¨vZ¥-ag©xq ‡PZbv I Aven m…wó K‡i 

wb‡R‡`i fyj¸‡jv‡K avgvPvcv ‡`qvi GB cÖeYZv Rvgvqv‡Zi Ab¨Zg mvsMVwbK 

(Ac) ‰ewkó¨| civgk© I AvbyM‡Z¨i g‡a¨ GKUv fvimvg¨ me mg‡qB _vK‡Z n‡e| 

GwU Dbviv fy‡j hvb| ejvevûj¨, ch©v‡jvPbv n‡”Q civg‡k©i Acwinvh© Ask| 

ab¨ev`| 

BDmyd gvgyb: GKRb mvaviY evsjv‡`wk wnmv‡e g‡bv‡hvM w`‡q Avcbvi ‡jLv I 

Zvi Dci gšÍe¨-cÖwZgšÍe¨¸‡jv cojvg| fv‡jv jvM‡jv Avcbvi PgrKvi G 

Av‡qvRb Ges Zv n¨v‡Ûj Kivi cÖwµqv| 

G ‡jLvq Rvgvqv‡Z Bmjvgxi cwjwm ‡j‡f‡ji ‡ek wKQy Bmy¨ WvqvM‡bvwmm n‡jv| 

G‡Z K‡i e¨w³we‡k‡li `„wófw½ I AwfÁZvi Kvi‡Y AvcvZ fv‡jv wKsev Lvivc 

n‡q‡Q wK bv, ‡m Av‡jvPbvq bv wM‡q Avwg ej‡ev, Rvgvqv‡Zi bxwZ wba©viKiv PvB‡j 

Gi ‡_‡K A‡bKUyKy dmj wbR N‡i DVv‡Z cv‡i| 

Avcbvi ‡jLvi civgk©¸‡jvi cÖwZ m¤§vb Rvwb‡q mvaviY gvbyl wnmv‡e Avgvi ej‡Z 

B”Qv Ki‡Q, RvgvqvZ Zvi jÿ¨Uv‡K ‡dvKvm K‡i G¸‡jvB fv‡jv Ki‡e Ges Gi 

Kg©x mg_©K‡`i GwM‡q ‡h‡Z A¨vw±f dvskbvj Kvh©µ‡g ‡gvwejvBR K‡i ivL‡e| 

Kb‡mÞ MÖæcUvI Zvi GKUv n‡Z cv‡i| 

Avi H c‡_ Pjvi mgq AM©vbvB‡Rkv‡bi wb‡Ri g‡a¨ ‡hgb, ‡Zgwb Avi hv wKQz 

Bbd¬y‡qwÝqvj Av‡Q, Zvig‡a¨I fv½v-Mov Pvwj‡q hv‡e| Ges cviwg‡UW mKj 

÷ª¨v‡UwR Aej¤b̂ Kiv Aek¨B DwPZ| 

‡Kv‡bvfv‡eB ’̄weiZvi w`‡K hv‡e bv| wgwWqv ‡_‡K nviv‡e bv| ’̄weiZv n‡e 

Rvgvqv‡Zi me‡P‡q eo kÎæ|     
 

http://sonarbangladesh.com/blog/mohammad_mozammel_hq/110628 

20 ‡g, 2012 
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23. ‡bvU 

eZ©gvb msK‡Ui ‡cÖwÿZ I `jMZ Ae¯’vb we‡ePbv 

 

‡cÖwÿZ we‡ePbv 

Pjgvb hy×vciva wePvi cÖwµqvq Rvgvqv‡Zi Ab¨Zg kxl©Zg ‡bZv Ave ỳj Kv‡`i 

‡gvjøvi hve¾xeb Kviv`‡Ði ‡cÖÿvc‡U M‡o DVv kvnevM Av‡›`vjb, kvnevM Av‡›`vj‡b 

‡bZ…Z¡`vbKvix‡`i weiæ‡× Bmjvg ag© Aegvbbvi Awf‡hv‡M KIgx avivi Bmjvgx `j 

I cÖwZôvb¸‡jvi bvw Í̄K¨ev` we‡ivax Av‡›`vjb I hy×vciv‡ai Awf‡hv‡M RbwcÖq 

Bmjvgx e³v gvIjvbv ‡`jvIqvi ‡nvmvBb mvC`x‡K g…Zy¨`Ð ‡`qvi cÖwZwµqvq RvgvqvZ 

cwiPvwjZ MYwe‡ùvi‡Yi ‡cÖÿvc‡U G ch©šÍ kZvwaK g…Zy¨i NUbv N‡U‡Q| ivR‰bwZK 

Kg©m~wP B‡Zvg‡a¨B 1971 mv‡ji gyw³hy‡×i c‡i e…nËg mwnsmZvq iƒcjvf K‡i‡Q| 

Pjgvb cÖwZ‡iva Av‡›`vj‡bi ‡cÖwÿZ I cwiYwZ AvIqvgx jxM I Zvi mn‡hvMx‡`i 

Zid n‡Z GK iK‡gi, weGbwci Zid n‡Z GK iK‡gi, Rvgvqv‡Zi Zid n‡Z GK 

iK‡gi, KIgx avivi Bmjvgx `j I cÖwZôvb¸‡jvi Zid n‡Z GK iK‡gi| 

KIgx avivi Bmjvgx `j I cÖwZôvbmg~‡ni Zi‡d GB Av‡›`vjb  

kvnevM Av‡›`vjb‡K Bmjvgwe‡ivax wnmv‡e GivB wPwýZ K‡i G‡K AvZ¥iÿvg~jK 

Ae¯’v‡b ‡V‡j ‡`q| Rvgvqv‡Zi cÖwZôvZv gvIjvbv gI ~̀`xi AvKx`v cÖ‡kœ 

Rvgvqv‡Zi mv‡_ KIgx‡`i HwZnvwmK ‡h we‡iva Zv wbim‡b Rvgvqv‡Zi Zid n‡Z 

KL‡bv mnbkxj g‡bvfve wQj bv| ejv hvq, RvgvqvZ eiveiB G‡`i cÖfve I 

mvgvwRK kw³‡K D‡cÿv K‡i G‡m‡Q| djkÖæwZ‡Z RvgvqvZ mvC`x mv‡n‡ei dvuwmi 

ivq cieZ©x gv‡Vi ‡bZ…‡Z¡ P‡j Avmvi ci ciB KIgx kw³ e¨vKdy‡U P‡j Av‡m| 

KIgx avivi Bmjvgx `j I cÖwZôvbmg~‡ni Zi‡d GB Av‡›`vjb Bmjvgx ivRbxwZi 

AwaKvi iÿv I ivR‰bwZK gq`v‡b wb‡R‡`i Aw¯ ÍZ¡ I Ae ’̄vb wUwK‡q ivLvi cÖkœ| 

ag©xq ivRbxwZ wbwl× nIqvi g‡Zv cwiw ’̄wZ e¨wZ‡i‡K Giv Rvgvqv‡Zi c‡ÿ hv‡e, 

Ggb ‡Kv‡bv Kg©m~wP cviZc‡ÿ MÖnY Ki‡e bv| 

AvIqvgx I evg‡`i Zid n‡Z GB Av‡›`vjb 

AvIqvgx jxM AZ¨š Í mdjfv‡e ¯̂xq ‡gqv‡`i ‡kl mg‡qi KwVb cwiw ’̄wZ‡K 

hy×vciva w`‡q ‡X‡K w`‡Z ‡c‡i‡Q| Bmjvgx fveaviv wehy³ weKí RvwZmË¡v MV‡bi 

evg G‡RÛv‡K Zvuiv mvb‡›` MÖnY K‡i‡Q GB Kvi‡Y| ÿgZvq wU‡K _vKv I wd‡i 

Avmv Zvu‡`i jÿ¨| 
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BmjvgwcÖq Rb‡Mvôxi Kv‡Q ag©we‡ivax B‡g‡Ri Kvi‡Y mgv‡Ri g~javiv n‡Z wew”Qbœ 

evgaviv `k‡Ki ci `kK a‡i bvix AwaKvi, we‡bv`b ms¯‹…wZ, eyw×e…wË, cÖhyw³ I 

MYgva¨‡gi g‡Zv Bmjvgx kw³‡K› ª̀mg~n KZ©…K D‡cwÿZ I A‡cÿvK…Z Kg 

¸iæZ¡cÖvß ‡m±i¸‡jv‡Z KvR K‡i‡Q| kvnevM Av‡›`vj‡b Zvu‡`i we¯§qKi mdjZvi 

GwUB n‡”Q Db¥y³-inm¨| RvgvqvZ cwiPvwjZ eZ©gvb miKvi we‡ivax Av‡›`vj‡b 

kvnevM Av‡›`vjb µgvš^‡q ̀ jxq cwiwPwZ jvf Kiv m‡Z ¡I evgavivi AwR©Z mdjZv 

Zvu‡`i AvKv•Lv‡KI Qvwo‡q ‡M‡Q| ‰ec øweK wKQy bv n‡jI evsjv‡`‡ki mgvR I 

iv‡ó«i Dci kvnevM Av‡›`vjb GKwU hyMvš ÍKvix NUbv wnmv‡e we‡ewPZ n‡e| 

weGbwci Zi‡d Pjgvb cwiw ’̄wZ 

hy×vciva Bmy¨‡Z evsjv‡`‡ki ivRbxwZ‡Z weGbwc nVvr K‡i bvB n‡q wM‡qwQj| 

cÖMwZkxjZvi B‡gR a‡i ivLvi Rb¨ `jwU cviwQj bv Rvgvqv‡Zi c‡ÿ ‡Kvgi ‡e‡a 

bvg‡Z| Avevi RvZxq wbe©vP‡bi Av‡M ivRbx‡Z bvB n‡q _vKvi cwiYwZI 

¯̂vfvweKfv‡e Zvu‡`i Kv‡Q KvswLZ we‡ewPZ nqwb| weGbwci d«›U jvBb wnmv‡e 

f~wgKv cvjbKvix RvgvqvZ wbwðý n‡q hvIqvi c‡i AvIqvgx jx‡Mi ‡gvKv‡ejvq 

mvsMVwbKfv‡e A‡cÿvK…Z ` ye©j weGbwc Aw Í̄‡Z¡i msK‡U co‡Z cv‡i| AvIqvgx 

jx‡Mi c‡ÿ fvi‡Zi k³ Ae ’̄vb‡K weGbwc ‡bZ…Z¡ wmwiqvmwj wb‡q‡Q e‡j g‡b 

n‡”Q| gv‡Vi Av‡›`vj‡b weGbwc Rvgvqv‡Zi mv‡_ bv _vK‡j weGbwc ¯̂xq mg_©K 

‡Mvôxi Pv‡ci m¤§yLxb n‡e| weGbwci Kg©xevwnbx Bmjvg iÿv I jxM ‡VKvI Bmy¨‡Z 

Rvgvqv‡Zi mv‡_ ‡b‡g covUv weGbwc ‡bZ…‡Z¡i Rb¨ GK ai‡bi ‡jwRwU‡gwm 

µvBwmm ‰Zwi Ki‡e| cëb wgwQj cieZ©x mwnsZvq mfv‡bÎx e¨wZ‡i‡K mevB‡K 

gvgjvq Rov‡bv‡Z ¯úóZB eySv hvq, gv‡V UyKUvK gyL iÿvi Kg©m~wP w`‡qI 

weGbwci cjvqbci ‡bZ…e…›` Mv evuPv‡Z cvi‡e bv| 

Rvgvqv‡Zi Zi‡d Pjgvb cwiw ’̄wZ 

RvgvqvZ ‡`‡k Bmjv‡gi GKUv ga¨cš’x I ‡UKmB aviv m…wói cwie‡Z© Wwgb¨v›U 

ag©ev`x Bmjvgx avivi mv‡_ wb‡R‡K AvB‡Ww›UdvB K‡i‡Q| ev¯ Í‡e, we‡kl K‡i, 

mvsMVwbK Kvh©µ‡g mxwgZ gvÎvq AvaywbKZv I eyw×e…wË PP©v Ki‡jI mgv‡R weivRgvb 

ccyjvi dig¨v‡Ui evwn‡i D`vi ‰bwZKZv I cÖMwZkxjZv aviY K‡i Bmjvg‡K hy‡Mi 

AMÖMvgx gZv`k© wnmv‡e PP©v I cÖwZôv Kivi ‡ÿ‡Î e¨_©Zvi cwiPq w`‡q‡Q| Kgy¨wb÷ 

fveavivq DØy× evgaviv G ‡`‡k ̀ k‡Ki ci ̀ kK a‡i bvix AwaKvi, we‡bv`b ms¯‹…wZ, 

eyw×e…wË, cÖhyw³ I MYgva¨‡gi g‡Zv ‡mvk¨vj ‡cwi‡dwi‡Z KvR K‡i‡Q| ivR‰bwZK 

Bmjv‡gi fvimvg¨nxb I GKZidv PP©v K‡i RvgvqvZ wb‡R‡K Bmjvgx Av‡›`vj‡bi 

cwie‡Z© AvÿwiKfv‡eB Bmjvgcš’x ivR‰bwZK `‡j cwiYZ K‡i‡Q| 
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bvix AwaKvi:  

evgavivi bvix Kg©xiv ‡hLv‡b g~j f~wgKvq ‡b‡g c‡o‡Q, Rvgvqv‡Zi wkwÿZ bvix 

Kg©xiv Zvi cwie‡Z© GL‡bv gyL XvKv hv‡e wK hv‡e bv, GwU wb‡q Av‡Q| e¸ovmn 

‡`‡ki DËivÂ‡j wgwQj Kiv bvixiv RvgvqvZ wnmv‡e bv‡gwb, BmjvgwcÖq, we‡kl 

K‡i mvC`x f³ wnmv‡e ‡b‡g‡Q| Avgvi aviYvq, ZvejxM Rvgvqv‡Zi g‡Zv 

knivÂjwfwËK Rvgvqv‡Zi D”PwkwÿZ bvix Kg©xiv AvjwU‡gUwj gv‡V bvg‡e bv|  

AvMvgx 8 Zvwi‡L wek¦ bvix w`em Dcj‡ÿ kvnevMxiv bvix mgv‡e‡k‡i WvK w`‡q‡Q| 

cÖwZ eQiB Zvuiv we‡kl Av‡qvR‡b GwU D`hvcb K‡i| Avgvi Rvbv g‡Z, wek¦ bvix 

w`em ‡Zv `~‡ii K_v, Rvgvqv‡Zi gwnjv kvLv KL‡bv ‡eMg ‡iv‡Kqv ai‡bi wKQyI 

KL‡bv cvjb K‡iwb| bvixiv ‡hfv‡e mgv‡R ‡R‡M‡Q, Bmjvgcš’xiv GB RvMi‡Y 

‡bZ…Z¡ ‡`qv ‡Zv c‡ii K_v, GB RvMiY‡K KL‡bv BwZevPK wnmv‡eI ‡`‡Lwb| 

cyiæl‡`i cvkvcvwk mgv‡ek I gvivgvwi Kiv ‡Zv ̀ ~‡ii K_v, RvgvqvZ-wkwe‡ii bvix 

Kg©xiv KL‡bv Avjøvni N‡i ‡h‡ZI AvMÖnx nqwb! 

we‡bv`b ms¯‹…wZ:  

eZ©gv‡b Ggb Ae ’̄v n‡q‡Q, gmwR‡`i Bgvg-‡gvqvw¾‡bi ‡gvevBjI nVvr K‡i ‡e‡R 

DVvUv Am¤¢e  bq| mgv‡R GKUv wKQy Pvjy nIqvi c‡i Giv e‡j ÔGwU (AMZ¨v) MÖnY 

Kiv ‡h‡Z cv‡i|Õ c‡njv ‰ekvL Avm‡j Giv N‡i e‡m _v‡K| RvZxq Drmevw`‡Z Giv 

‡`vqv Abyôvb K‡i| gymjgv‡bi bvwK ỳB C‡`i evwn‡i ‡Kv‡bv RvZxq Abyôvb bvB| GK 

mg‡q ‡iwWI‡K bvRv‡qR ej‡jI Rvgvqv‡Zi cÖavb I GKgvÎ ZvwË¡K gvIjvbv gI ~̀`x 

cvwK Í̄vb ‡iwWI‡Z wbqwgZ fvlY w`‡Zb| Gfv‡e µgvš̂‡q ‡Uwjwfkb ‡Kbv, wWk-

Gw›Ubvi ms‡hvM ‡bqv BZ¨vw`‡K Rv‡qRKiY Kiv nq| we‡bv`b ms ‹̄…wZi cÖwZ‡hvwMZvq 

gvi ‡L‡q RvgvqvZ ev Í̄‡eB wb‡R‡K cÖwZwµqvkxj wnmv‡e cÖgvY K‡i‡Q| 

eyw×e…wË:  

Bmjv‡gi g‡Zv KvjRqx Av`‡k©i aŸRvavix Rvgvqv‡Z Bmjvgx‡Z ‡Kv‡bv w_sKU¨vsK 

wm‡÷g bvB| welqwU AwZe we¯§qKi bq wK? gvIjvbv gI ~̀`x hLb ¯̂xq gvwmK 

cwÎKv ZviRygvbyj ‡KviAv‡bi cvVK‡`i ‡W‡K GKUv Bmjvgx `j MV‡bi cÖ Í̄ve 

K‡ib, ZLb mevB Zvu‡KB Gi cÖavb nIqvi Rb¨ g‡bvbxZ K‡i| ‡jLK wnmv‡e Zvui 

¯̂vaxbZv eRvq _vKvi k‡Z© wZwb Rvgvqv‡Zi Avgxi wnmv‡e `vwqZ¡ MÖnY K‡ib| 

A_P, Rvgvqv‡Zi MVbZš¿ ‡gvZv‡eK ‡Kv‡bv m`m¨ (iæKb) `jxq ‡dviv‡gi evwn‡i 

`jxq ‡Kv‡bv wel‡q mg_©b e¨wZ‡i‡K wfbœ ‡Kv‡bv gZ cÖKvk Kivi AwaKvi iv‡Lb 

bv| GwU ¯úóZB me©vZ¥Kev`x Kgy¨wb÷ ‰ewkó¨|  
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nv`x‡m ejv n‡q‡Q, AwcÖq mZ¨ ejvUv m‡e©vËg wRnv`| ‡dviv‡gi K‡¤úvwRk‡bi ‡Kv‡bv 

Lei bvB, ‡dviv‡gi (ïiv) wm×všÍ kixqvni ‡P‡qI AjsNbxq! 1971 mv‡j gyw³hy‡×i 

we‡ivwaZvi g‡Zv MYwe‡ivax wm×všÍ‡KI ïivi bv‡g Pvwj‡q ‡`qv nq| Rvgvqv‡Z wbe©vPb 

AbywôZ nq wbqwgZ| wbe©vP‡b ‡K KZ ‡fvU ‡c‡q‡Q Zv Rvbvi AwaKvi ‡fvU`vZv‡`i 

bvB| Rvgvqv‡Z hviv eyw×e…wËm¤úbœ gb‡bi AwaKvix Zvuiv memg‡qB D‡cwÿZ ‡_‡K‡Q| 

Rvgvqv‡Zi wek¦we`¨vjq ch©v‡qi kvLv¸‡jv Bmjvgx ‡Kv‡bv wel‡q M‡elYv K‡i‡Q, 

cÖKvkbv ‡ei K‡i‡Q, ‡Kv‡bv Av‡qvRb K‡i‡Q, Ggb ‡Kv‡bv NUbv bvB! 

cÖhyw³i e¨envi:  

cÖhyw³i e¨env‡ii gva¨‡g RvgvqvZ ZiæY cÖRb¥‡K Kv‡Q Uvb‡Z cvi‡Zv| 

`jMZfv‡e Ges ‡bZvKg©x‡`i e¨w³MZ ch©v‡q Rvgvqv‡Zi cÖhyw³ mswkøóZv b~¨bZg 

gv‡bi| GLb av°v ‡L‡q Zvuiv B‡gBj AvBwW I ‡dmey‡K GKvD›U ‡Lvjv ïiæ 

K‡i‡Q| gmwR`¸‡jv‡K mwZ¨Kvifv‡eB Kgy¨wbwU ‡m›Uvi wnmv‡e M‡o ‡Zvjvi gva¨‡g 

ZiæY cÖRb¥‡K a‡i ivLvi ‡Kv‡bv Av‡qvRbB Zvuiv K‡iwb, GL‡bv fve‡Q bv| iv Í̄vq 

gvivgvwi K‡iB DZ‡i hv‡eb - GL‡bv Bbviv ZvB fv‡eb! 

MYgva¨g:   

Rvgvqv‡Zi ‡jv‡Kiv GL‡bv e‡jb, AgyK cwÎKv GB wel‡q GBfv‡e wg_¨v wj‡L‡Q, 

AgyK P¨v‡bj GBfv‡e NUbv‡K Nywi‡q Dwë‡q e‡j‡Q BZ¨vw`| Giv GL‡bv ‡evKvi 

¯̂‡M© evm Ki‡Q| cÖ‡Z¨K MYgva¨‡gi ‡h wbR¯^ (m¤úv`Kxq) bxwZ _v‡K, ‡mwU Zvu‡`i 

A‡b‡KB Rv‡bb bv, ey‡Sb bv, gvb‡Z Pvb bv| wkwe‡ii wRnv`x ‡Q‡jiv cvk Kivi 

Av‡MB ‡W‡fjcvi ‡Kv¤úvwbi mv‡_ mswkøó n‡q UvKvi evwÐj ‡Mvbvi w`‡K g‡bv‡hvM 

‡`q| Aciw`‡K, ‡`‡LwQ, Abvm©-gv÷v‡m© cÖ_g Í̄‡ii djvdj wb‡q GKRb 

evgavivi QvÎ ‡Kv‡bv cwÎKvq wi‡cvU©vi wnmv‡e KvR K‡i|  

gxi Kv‡kg Avjx AvIqvgx jxM‡K ‡KvwU ‡KvwU UvKv w`‡q evuP‡Z Pv‡”Q, BZ¨vw` 

Zvu‡`i KvQ n‡Z K‡Zv ï‡bwQ| wkwe‡ii ‡K› ª̀xq mfvcwZ n‡qI wUwf‡Z KvR Kivi 

Rb¨ gwReyi ingvb gÄy‡K KZ K_vB bv ïb‡Z n‡q‡Q| GLb gxi Kv‡kg Avjxi 

‡mB w`Mš Í wUwf bv n‡j Giv wUwf wgwWqv n‡Z m¤ú~Y© e ø̈ vKAvDU n‡q ‡hZ| gBb-

dLiæwÏ‡bi Aax‡b wbe©vPb bv Ki‡Z ejvi Kvi‡Y ‡h gvngy`yi ingvb‡K N‡ivqv 

mgv‡e‡k RvgvqvZ ‡bZviv K‡L‡bv iÕ‡qi G‡R›U, KL‡bv wnReyZ Zvnix‡ii ‡jvK 

e‡j‡Q, ‡mB gvngy`yi ingvb GLb Rvgvqv‡Zi Kv‡Q LwjdvZyj¨! 

RvgvqvZ eZ©gv‡b Zv-B ‡dm Ki‡Q, hv Zviv bvbvfv‡e G ch©š Í AR©b Ki‡Q| GB 

msKU DËi cwiw ’̄wZ‡Z RvgvqvZ Avi KL‡bv Av‡Mi KvVv‡gv I Ae ’̄v‡b ‡diZ 
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‡h‡Z cvi‡e bv| `yB eQi Av‡MB Rvgvqv‡Zi Kviv-Aš ÍixY eyw×Rxex ‡bZv 

Kvgviæ¾vgvb e‡jwQ‡jb, RvgvqvZ‡K Rvgvqv‡Zi RvqMvq ‡i‡LB GKUv ¯̂vaxb I 

¯̂Zš¿ msMVb Kv‡q‡gi Rb¨| ZLb hw` ‡mwU Kiv n‡Zv, Rvgvqv‡Zi w`K n‡Z 

eZ©gvb `ytmg‡q ‡mwU Acivci Bmjvgx kw³ I weGbwcmn RvZxqZvev`x kw³i 

gv‡S ‡hvMv‡hvM I cÖfve‡Ki f~wgKv cvjb Ki‡Z cvi‡Zv| 

 

gš Íe¨-cÖwZgšÍe¨: 

Tanvir M H Arif: wm‡jevmwfwËK ‡bZ…Z¡ I ¯̂vaxbZvi we‡ivwaZvi Kvi‡Y ‡hvM¨ 

e¨w³‡`i GKwU Ask wkwe‡ii mv‡_ m¤ú…³ n‡jI Rvgvqv‡Zi ‡bZ…‡Z¡ Zviv KL‡bv 

wb‡R‡`i‡K GwM‡q ‡bbwb Ges ‡b‡ebI bv| GBLv‡b Rvgvqv‡Zi ‡bZ…‡Z¡ k~b¨Zv 

cwijwÿZ nq| GQvovI ‡bZ…‡Z¡i GKwU Ask MYwfwËi cÖ‡qvRbxqZv KL‡bv ¯̂xKvi 

K‡ibwb e‡j g‡b nq| nq‡Zv wesk kZvãx‡ZI wec ø‡ei wfbœ ‡Kv‡bv cš’v bxi‡e-

wbf…‡Z Zviv jvjb Ki‡Zb e‡j cÖZxqgvb nq| 

Ashik Rahman: g~j¨vqb A‡bKvs‡k wVK Av‡Q| Z‡e GB g~j¨vqb GLv‡b 

cÖKv‡ki my‡hvM Av‡Q wKbv, ‡mUv n‡jv fvevi| KviY Avwg g‡b Kwi A‡b‡KB 

mvnwmKZvi mwnZ ‡dviv‡g K_v Zy‡j a‡ib bv| Avi ‡dviv‡gi evB‡i hZ fv‡jv 

Av‡jvPbvB ‡nvK bv ‡Kb, Zv Kv‡R cwiYZ Kivi ‡Kv‡bv my‡hvM ‡bB| 

G ch©š Í...... Zv‡`i AR©b G‡Z ‡Kv‡bv m‡›`n ‡bB| wKš‘ ‡mUv ‡_‡K Ges eZ©gvb 

cwiw ’̄wZ ‡_‡K DËi‡Yi iv¯ Ív Kx, ‡mUv D‡cÿv Kiv n‡q‡Q ‡jLv‡Z| Av‡iKUv K_v, 

‡K ‡Kv_vq PvKwi Ki‡Q Zv wb‡q Kv‡iv mgm¨v nqwb| mgm¨v ‡hLv‡b n‡q‡Q ‡mUv 

Avcbvi eyS‡Z cvivi K_v| A_©B Ab‡_©i cÖavb Abyl½ Av`wk©K msMV‡bi Rb¨, 

GUvI fvebvq ivL‡Z n‡e| 

‡k‡l Avev‡iv ejwQ eZ©gvb cwiw ’̄wZ‡Z Kvh©Ki Av‡jvPbv ‡nvK| Kx n‡j Kx n‡Zv 

bv, Kx Kx fyj wQj, ‡mUv w ’̄wZkxj cwiw ’̄wZ‡Z g~j¨vwqZ ‡nvK, GLb bq| 

Lokman Bin Yousuf: Ashik Rahman, ‡KviAvb-nv`x‡mi Av‡jvPbv I‡cb| 

G‡Z gy³eyw×i cwi‡ek ˆZwi nq| mevB †eªBb ÷ªwgs Kivi cwi‡ek cvq| msMV‡bi 

MwZ ev‡o| 

Ashik Rahman: fvB, Avwg Avgvi ‡cv‡÷ wK¬qvi K‡iwQ| gvÎ w`‡qwQ, ‡`‡L 

wb‡Z cv‡ib| Avi gy³eyw× ej‡Z hv eySvb, ‡mUv ‡dmey‡K bq| KviY 68 jvL 

AvBwWi ‡K, ‡Kvb K_v, Kxfv‡e ‡KvU K‡i, w¯Œb-wcÖ›U K‡i Pvjvq, ‡mUv Aš ÍZ 

Avcbvi eySvi K_v| ‡eeyS n‡j Pj‡e bv| 
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‡hgb GKUv K_v ewj, Kvgviæ¾vgvb fvB‡qi ‡h ‡jLvUv wb‡q K_v D‡V‡Q ‡mUv wb‡q 

GKUv Av‡jvPbvB h‡_ó wQj| `iKv‡i K‡qKevi emv ‡hZ| Zvici ‡g‡b ‡bqv/bvB 

K‡i ‡`qv| ‡mUv Avi hvB ‡nvK, ...‡`i nv‡Z hvIqv bq| 

Lokman Bin Yousuf: Ashik Rahman, cwi‡ek Lvivc bv n‡j Avgvi Kjg 

GZw`b RvgvZ‡K Zz‡jvay‡bv Ki‡Zv| wµwUKvj UvB‡g wWwkmb wb‡Z bv cvi‡j wKQzB 

n‡e bv| Rv÷ †Kv‡ðb, (g‡b Kiæb) RvgvZ wbwl× n‡”Q| wbwl× nIqvi ci Kx 

Ki‡eb? 

Ibrahim Hossain: Some of the commentators asked for some 

possible solutions to the problems. I think the solutions lie in the 

problems. Once the problems are identified and agreed, we can go for 

the solutions. 

Mohammad Mozammel Hoque: ‡dvivg, wm‡÷g BZ¨vw`i bv‡g 

AcÖ‡qvRbxq I me©vZ¥Kev`x ‡MvcbxqZvi bxwZ - Gme w`‡q GKwesk kZvãx‡Z Avi 

hv-B ‡nvK, MwZkxj mvgvwRK Av‡›`vjb Kiv hv‡e bv| mvgvwRK I ag©xq KwZcq 

K‡¤úvb¨v›UIqvjv ivR‰bwZK `j wnmv‡e Kw›UwbD Ki‡e, bvwK GKUv cwjwUK¨vj 

DBs mv‡_ wb‡q mvgwMÖK I mwZ¨Kvifv‡eB GKUv Avg‡e«jv AM©vbvB‡Rkvb n‡e - 

Rvgvqv‡Zi GUv A‡bK Av‡MB fvev I wm×vš Í ‡bqv DwPZ wQj| hv ‡nvK, RvgvqvZ 

widg© ev G ai‡bi wKQy Avgvi ‡bv‡Ui D‡Ïk¨ bq| ‡Kb GgbUv n‡jv ‡mwU gv‡V 

_vKv cÿ¸‡jvi w`K ‡_‡K we‡kølY Kivi ‡Póv K‡iwQ gvÎ| 

Abu Zafar: Ò‡dvivg, wm‡÷g BZ¨vw`i bv‡g AcÖ‡qvRbxq I me©vZ¥Kev`x 

‡MvcbxqZvi bxwZ - Gme w`‡q GKwesk kZvãx‡Z Avi hv-B ‡nvK, MwZkxj 

mvgvwRK Av‡›`vjb Kiv hv‡e bv|ÕÕ 

Definitely wrong judgement. Forum/system will work as the structure; 

social movement will get its fuel from this. We just need check and 

balance. 

Mohammad Mozammel Hoque: Abu Zafar, Rvgvqv‡Z Bmjvgx, 

Av‡›`vjb‡K Rvqv›U wU« g‡W‡j Avgj K‡i| Bmjvgx Av‡›`vj‡bi Rb¨ Avgvi g‡Wj 

n‡”Q Mv‡W©b g‡Wj| Rvgvqv‡Zi g‡Zv ‡bZ…‡Z¡i GK‡Kw› ª̀KZvi cwie‡Z© Avwg wek¦vm 

Kwi eûZ¡ev‡`| ‡bZ…Z¡ I AvbyM‡Z¨i fvimv‡g¨i ‡køvMv‡bi Avov‡j wbtkZ© 

AvbyM‡Z¨i cwie‡Z© Avwg ‡bZ…Z¡ I civg‡k©i fvimvg¨‡K cÖK…Z A‡_© mwVK g‡b 

Kwi| Gme welq wb‡q Avjv`v ‡bv‡U we¯ ÍvwiZ Av‡jvPbv n‡Z cv‡i| 
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Abu Zafar: agreed with that model. We might went thruogh that on a 

group thread. I just want to point that, we can’t bring radical change 

in JI. We better work on parrellel something which will voice over 

social issues and their solutions. Like think tank with a number of 

volunteers. 

Mohammad Ahsanul Haque Arif: m¨v‡ii GB ‡bvUwUi KviY I `…wófw½ 

wZwb wb‡RB e‡j w`‡q‡Qb| ZvB GwU wb‡q Avi we‡kl wKQy ejvi ‡bB| g~j ‡h 

welqwU ej‡Z Pvw”Q Zv n‡jv,  

1| m¨vi, ‡jvKgvb fvB ev Ab¨ Av‡iv hviv cwieZ©‡bi K_v ej‡Qb Zv‡`i 

cwieZ©‡bi c_wU wb‡q Avwg GL‡bv KbwµU ‡Kv‡bv aviYv cvBwb| Ggb n‡jv ‡Kb, 

Ggb Kij ‡Kb, Ggb K‡i ‡Kb - GB RvZxq K_vq mgvavb ‡bB, ‡Kej mskq 

Av‡Q| Avi Avgvi mvgvb¨ hv AwfÁZv Zv‡Z Avwg Ggb K_v‡ZB d uvK ‡ewk ‡`wL, 

AmvgÄm¨Zv ‡ewk ‡`wL| Avcbv‡`i e øM ‡cv÷¸‡jv wKQy wKQy Avwg c‡owQ, wKš‘ 

Dcmsnvi `vuo Kiv‡Z cvwiwb|  

2| Avwg wkwe‡ii Lye Kg ‡Q‡j‡KB ‡`‡LwQ, e¨w³MZ `ye©jZvq Bmjv‡gi weavb 

cvj‡b wkw_jZvq Rwo‡q cov Qvov Zv‡`i Rvgvqv‡Z ‡hvM bv ‡`qvi Avi ‡Kv‡bv 

KviY Av‡Q| G‡ÿ‡Î gvbweK `ye©jZvB `vqx e‡j g‡b nq| RvgvqvZ Bmjvgxi 

mvsMVwbK ÷«vKPvi bq|  

3| GwUi mv‡_ GKgZ ‡h, w_sKU¨v¼ UvBc wKQy _vKv DwPZ| GwUi mv‡_I GKgZ 

‡h, mvsMVwbK ‡bZ…‡Z¡i †ÿ‡Î AvbyM‡Z¨i cÖPwjZ gv‡b Qvo w`‡q (ev¯ Í‡e Avwg 

‡`‡LwQ, A‡bK ‡ÿ‡ÎB ‡Kej Bmjvgx gv‡b Qvo ‡`qv nq) n‡jI wKQy gvbyl‡K 

mvsMVwbK KvVv‡gv‡Z G‡Kv‡gv‡WU Kivi ‡Póv nq‡Zv RvgvqvZ Bmjvgx Kg K‡i‡Q|  

4| GBme mgm¨vi mgvavb msMV‡bi AvIZvi gv‡SB Kiv hvq| †Kej wew”Qbœ wKQz 

K_vevZ©v Qvov Ggb AvIZvi evB‡i wM‡q †Kv‡bv mgvavb n‡q‡Q e‡j Avwg †`wLwb| 

ZvB AvIZvi g‡a¨ ‡_‡KB hv Kiv hvq...| GR‡b¨ msMVb‡K ‡`vlv‡ivc Ki‡j 

mgvavb Avm‡e bv| GB e¨vcv‡i Avwk‡Ki K_vi mv‡_ GKgZ| Avi msMV‡bi 

‡dviv‡g bv e‡j evB‡i ej‡Z n‡e ev ‡Lvjv‡gjvfv‡e Ki‡Z n‡e, Ggb GKwU BDR-

‡K‡mi D`vniY w`‡j eyS‡Z myweav n‡Zv| KviY, Avwg eyS‡Z cviwQ bv ‡h 

‡Lvjv‡gjv cwi‡e‡k Kx Av‡jvPbvwU Ki‡Z n‡e, hv Kiv n‡”Q bv|  

5| Rvdi fvB‡qi K_vi mv‡_ GKgZ GB c‡q‡›U ‡h, ‡iwWK¨vj cwieZ©b Avbv 

hv‡e bv| cÖPwjZ ÷«vKPvi, Kg©c×wZ‡K kÖ×v Rvwb‡qB µgvš^‡q cwieZ©‡bi ‡Póv 
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Ki‡Z n‡e| G‡ZB Kj¨vY Av‡Q e‡j g‡b Kwi, Avi G‡ZB cwieZ©‡b kixK nIqv 

hvq e‡j g‡b nq| wb‡R evB‡i ‡_‡K GB cwieZ©‡b kixK nIqvi my‡hvM Kg| 

Z‡e fjvv›Uvwiwj, e¨w³MZ ev dg©vj msMV‡bi evB‡i wKQy gvbyl msMwVZ n‡q GB 

KvR¸‡jv AvÄvg ‡`qvi ‡Póvi D`vniYB ‡ewk ‡`‡LwQ| 

6| bvix‡`i GwM‡q Avmv, AskMÖnY, wgwWqv BZ¨vw` wb‡q ‡h K_vevZ©v n‡”Q, ‡h 

cwieZ©‡bi K_v ejv n‡”Q, Zvi e¨vcv‡i msMVb KL‡bv evav e‡j g‡b nqwb| eis 

msMVb Zvi Kg©x‡`i GB e¨vcv‡i AvaywbK wkÿvB ‡`q e‡j g‡b nq| wKš‘ K_v 

n‡jv, Avgiv KZUyKy wkÿv MÖnY Kwi, KZUyKy ev¯Íevqb Kwi BZ¨vw`| G¸‡jvi R‡b¨ 

Avgv‡`i wi‡mvm© ‡W‡fjc Kiv `iKvi| G¸‡jv Avwg hZ`yi eywS, KL‡bvB 

mvsMVwbK KvVv‡gvi gv‡S nq bv| eis e¨w³MZ D‡`¨v‡MB Ki‡Z nq| mvsMVwbK 

KvVv‡gvi gv‡S G¸‡jvi e¨vcv‡i KvR Ki‡Z PvB‡j Avgvi KL‡bv g‡b nq bv ‡h 

‡Kv‡bv B‡dw±f D`vniY Avgvi mvg‡b Av‡Q, hvi di‡gUUv Avgiv d‡jv Ki‡Z 

cvwi| Avcbv‡`i _vK‡j Rvbv‡Z cv‡ib| G¸‡jvi R‡b¨ msMVb‡K ‡`vlv‡ivc Kivi 

‡P‡q, hviv G¸‡jv ‡evSvi mvg_¨© iv‡L ZvivB e¨w³MZ D‡`¨v‡M KvR Kiv DwPZ 

Ges wb‡RB wb‡Ri Revew`wnZv ‡bqv DwPZ ‡h, Avwg Kx Kijvg|  

7| Avg‡eªjv msMV‡bi K_v hv ejv n‡”Q, Zvi e¨vcv‡i Avgvi AvÛvi÷¨vwÛs n‡jv, 

RvZxqZvev`x avivi ivRbxwZi AskwU GLbI ch©š Í ‡mB msMV‡bi KvR Ki‡Q e‡jB 

nq‡Zv Rvgvqv‡Z Bmjvgx ‡mw`‡K g‡bv‡hvM w`‡”Q bv| Avi hw` GB KvRwU ‡mfv‡e 

n‡qB hvq, Zvn‡j Avg‡eªjv msMVb nIqvi m¤¢vebv LyeB Kg| GB ‡ÿ‡Î RvgvqvZ 

wbwl× n‡jv bvwK n‡jv bv GB RvZxq Av‡jvPbv AcÖ‡qvRbxq| KviY ‡mwU 

A‡bK¸‡jv bZyb KwÛk‡bi Dci wbf©i K‡i| GwU wVK cÖwZwµqvkxj n‡q nvjvj 

Kivi ‡Póv ‡_‡K ‡ei n‡q Avmv `iKvi| wKš‘ mgvR cwieZ©‡bi ¯̂vfvweK cÖwµqvq 

Avgyj cwieZ©‡bi ‡Póv ev¯ Í‡e iƒcvwqZ Kivq A‡bK Bd A¨vÛ evUm Av‡Q| Avwg 

Rvgvqv‡Z Bmjvgxi evB‡ii msMVb¸‡jvi gv‡S Gi wecixZ ‡Kv‡bv g‡Wj ‡`wLwb| 

Avcbv‡`i _vK‡j Rvbv‡j fv‡jv nq|  

8| cwi‡k‡l, gv‡V mwµq Mo ‡gavi ‡jvK‡`i mgš^‡q MwVZ msMVb, Avi gq`v‡b 

Amwµq wKQy D”P‡gavi ‡jvK‡`i Bmjvgx Av‡›`vj‡bi AvÛvi÷¨vwÛs‡q cv_©K¨ 

nIqvUv ¯̂vfvweK| cwieZ©b ZZw`b Avm‡e bv Bmjvgx msMV‡b, hZw`b GB 

cv_©K¨Uv K‡g G‡m GKwU Kgb c‡q‡›U wgwjZ bv nq| Avi Gi R‡b¨ hviv 

cwieZ©‡bi K_v e‡j Zv‡`iB ‡ivj g‡Wj wn‡m‡e D‡V Avmvi ̀ iKvi Av‡Q e‡j g‡b 

Kwi| `yB cÿ gZvg‡Zi w`K ‡_‡K `yB ‡giæ‡Z ‡_‡K cwieZ©‡bi Avkv `yin| 

ab¨ev`| 
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Mohammad Mozammel Hoque: Abu Zafar & Mohammad Ahsanul 

Haque Arif, I don't know what you mean by ‘people active in the field 

and people not or less active in the field.’ But you will not be 

misguided if you keep in mind that the writer of this note was, is and 

will be (inshaAllah) a man of/in the field. I did not say it out of anger. 

It is just a common phenomenon that when ever some one put a 

suggestion, no matter how much it is right, there are innocent minded 

people who stand to see, who he is! Is it Islamic? Huq or truth is self 

evident, content is important, not the speaker. Isn't it? 

Abu Zafar: I know that you are in the track. But people are used to 

get this things from those persons who basically are ‘drawing room 

activist’. Thus a mindset has grown up amongst people and we can’t 

ignore that. 

Mohammad Ahsanul Haque Arif: mwi, hw` ‡Kv‡bv fyj eySveywS nq| 

Avcbvi ‡bv‡Ui PvB‡ZI Avwg g~jZ ‡Rvi w`‡qwQjvg K‡g‡›Ui Av‡jvPbv¸‡jv‡K| 

GB R‡b¨ Avgvi K‡g‡›Ui cÖ_‡gB Avcbvi GKwU K‡g‡›U D‡jøwLZ ‡bv‡Ui D‡Ï‡k¨i 

welqwU Avwg D‡jøL K‡iwQ| GwU n‡jv cÖ_g welq|  

wØZxq welq n‡jv, Avcwb hv e‡j‡Qb ‡kl K‡g‡›U Zv...| Avm‡jB ‡Kv‡bv K_vi 

‡ÿ‡Î w¯úKvi bq, K_vwUi ‡gwiUB g~j we‡eP¨ n‡Z cv‡i| Avi mvaviYZ ZvB nq 

e‡j Avwg g‡b KiwQ| w¯úKv‡ii K_v ‡Kej GB R‡b¨B Av‡m ‡h, Avm‡jB w¯úKvi 

me ÔBd A¨vÛ evUmÕ¸‡jv KbwmWvi K‡i K_v ej‡Q wKbv GwU ‡evSvi R‡b¨| Rvdi 

fvB, GB e¨vcv‡i gvBÛ ‡m‡Ui ‡h `ye©jZvi K_v e‡j‡Qb, Avwg e¨w³MZfv‡e g‡b 

Kwi, Avgv‡`i gv‡S hv‡`i‡K Avjøvn D”P ‡gav w`‡q‡Qb, Zviv dg©vj mvsMVwbK 

÷«vKPv‡ii evB‡i D‡`¨vM wb‡Z cv‡ib GB welq¸‡jv G‡W«m Kivi R‡b¨| 

D`vniY¯^iƒc IERA, IRF, wek¦we`¨vjq, wgwWqv, fjvbwUqvi AM©vwb‡Rkb - 

G¸‡jvi K_v Avgiv wPš Ív Ki‡Z cvwi| hv‡`i mvg_©¨ Av‡Q Zviv hw` GB KvR GwM‡q 

‡bq Zvn‡j msMV‡bi g~j KvVv‡gvi Mo ‡gavi gvbyl¸‡jvi Dci Pvc co‡e bv Ges 

msMVb wgm MvB‡WW nIqvi fqI _vK‡e bv| KviY Avgv‡`i gvbyl¸‡jv‡K wb‡qB 

msMVb| 

Mohammad Mozammel Hoque: I must clear that this note is not as 

a jamaat person. I belong with JI or not, is not concerned here. This is 

an analysis. Average calibre people in the mainstream or high calibre 

ones from/of/in the outside - these sort of talks are quite irrelevant. 
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Jamaat has never and will never accept any reform which is 

fundamental but need of time. It will never be proactive. It has no 

capacity to be dynamic and adaptive. This is my conviction. Anyone 

has the right to differ with it. 

Mohammad Ahsanul Haque Arif: GB wid‡g©i iƒc‡iLv ev cÖ Í̄vebvi 

e¨vcv‡i Avcbvi ‡Kv‡bv ‡jLv ev ‡idv‡iÝ _vK‡j `qv K‡i Avgv‡K w`b| Avwg GB 

e¨vcv‡i GKUy ÷vwW Ki‡Z PvB Ges eyS‡Z PvB| Rvgvqv‡Zi ‡gMv wU« Av‡cÖvP ‡_‡K 

Mv‡W©b G‡cÖv‡P ‡M‡j ‡gwiU-wW‡gwiU Ges GB msMVbwU‡K Mv‡W©b G‡cÖv‡P ‡bqvi 

‡Kv‡bv iƒc‡iLv Av‡Q wKbv GB e¨vcv‡i wKQy ej‡eb, wcøR| G¸‡jv ‡c‡j Avwg 

wKQyUv ÷vwW Ki‡Z cvie ‡h, ‡Kb Avcwb Rvgvqv‡Z Bmjvgxi eZ©gvb Ae¯’v I 

cwiw ’̄wZ‡K mg‡qi ‡mÖv‡Z NUv wKQy Aek¨v¤¢vex NUbv wn‡m‡e bv ‡`‡L G¸‡jv‡K 

Rvgvqv‡Zi wKQy fy‡ji dj wn‡m‡e ‡`L‡Qb| ab¨ev`| 

Mohammad Mozammel Hoque:  

(1) Bmjvgx mgvR cÖwZôvq Kb‡mÞ MÖæc - imbd.blog.com/?p=729) 

(2) Bmjvg cÖwZôvi c×wZ: MYZš¿ A_ev wRnv`? - imbd.blog.com/?p=723 

(3) Bmjvgx kixqvn ev Í̄evq‡b µgavivi Acwinvh©Zv - imbd.blog.com/?p=677 

(4) Rvgvqv‡Zi ms¯‹vi wb‡q Kvgviæ¾vgv‡bi cÖ Í̄vebv: ce©-4 - 

imbd.blog.com/?p=283 

Mohammad Ahsanul Haque Arif: ab¨ev` ‡kqvi Kivi R‡b¨| G¸‡jvi 

AwaKvskB Avwg Av‡M c‡owQ nq‡Zv| AvR‡K Avevi covi ‡Póv Kijvg| 

Avcbv‡`i K_vi A‡bK¸‡jvi mv‡_ Avwg GKgZ| Avevi A‡bK¸‡jvi e¨vcv‡i 

Avgvi Avgvi eyS Abyhvqx wØgZ ‡cvlY Kwi| mgvav‡bi c_ LyuR‡j, Avwg Avgvi 

R‡b¨ c_ ‰Zwii ‡Póv Kwi| Avjøvn Avgv‡`i cÖ‡Z¨K‡K ZvIdxK w`b| GKwU wel‡q 

Avcbvi e¨vL¨v Rvb‡Z PvBwQ: 

ÒAvcwb iæKb n‡q †dviv‡gi evwn‡i msMV‡bi Kvh©µg I Standing cwjwmi mv‡_ 

wØgZ ‡cvlY K‡i K_v ej‡Z cv‡ib bv!Ó 

GLv‡b fyj Kx Av‡Q? Avi K_v _vK‡j ev wØgZ _vK‡j Zv ‡dviv‡g ej‡jB nq, 

evB‡i ejvi cÖ‡qvRbxqZv ev DcKvi Kx? ‡dvivg wfwËK msMV‡bi ÷«vKPv‡i mgm¨v 

Kx? Avwg Bmjvgx ̀ …wó‡KvY ‡_‡K Rvb‡Z PvBwQ, ivR‰bwZK w`K ‡_‡K bq| ab¨ev`| 

Ibn Monir: ‡dviv‡g K_v n‡e mevi, wm×všÍ n‡e Avgx‡ii wPšÍvi Av‡jv‡K|  
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Mohammad Mozammel Hoque: Ibn Monir, forum is important, but 

not the only place to speak the truth. Jamaat people give utmost 

importance on the obedience of ameer or the forum while ignoring the 

competency of ameer.  

Forum’s decision is undoubtedly important, but more important and 

the necessary precondition is the very composition of the forum. In 

the qualitative approach, a competent one can turn the earlier result or 

decision of the whole set or forum. 

Jamaat mind-set is totalitarian. Balance between leadership and 

guidance is more important than the balance between obedience and 

leadership. Jamat neglects the notion of leadership-guidance by the 

experts, public and silent observers.  

They place the so called forum as excuse and shield of their 

imcompetency. 

Daud Bangla: GL‡bv Avcbv‡K gvivZ¥K fvlvq wKQz Kq bvB, Zv ¯̂w Í̄i...| 

They are just gone case. 

Mohammad Mozammel Hoque: I know ins and outs of Jamaat-e 

Islami, you know. They have nothing to do but accept the factual 

analysis so long they are not crazy. 

Ibn Monir: There is only one party in the world which doesn’t have 

any mistake in political history… Jamat have an interpretation for any 

mistake and wrongful decision ….if they fail to provide proper 

argument in favor of the decision, then they tern into ÔAvjøvni cixÿvÕ. 

But never confess that they have taken the wrong decision. 

Mohammad Ahsanul Haque Arif: K‡g‡›Ui R‡b¨ ab¨ev`| Experts, 

public, and silent observers-‡`i G‡Kv‡gv‡WU Kivi g‡Zv D‡`¨v‡Mi wKQy Afve 

Av‡Q GwU wVK| RvgvqvZ‡K Avg~j cwieZ©‡bi wPš Ív bv K‡i ees eZ©gvb ÷«vKPv‡ii 

AvIZvqB Kxfv‡e G‡`i‡K G‡Kv‡gv‡WU Kiv hvq Zvi e¨vcv‡i mivmwi ‡Kv‡bv 

w`Kwb‡`©kbv Avcbv‡`i K_vq cvBwb| Avcbviv hw` e‡jb, eZ©gvb ÷«vKPvi a‡i 

‡i‡L Zv m¤¢e bq, Zvn‡j Avgvi wKQy ejvi ‡bB| wKš‘ hw` eZ©gvb ÷«vKPv‡i 

‡iwWK¨vj ‡Kv‡bv cwieZ©b bv G‡bB Zv Kivi ‡Kv‡bv c×wZ _v‡K Zvn‡j Rvbv‡j 

fv‡jv nq| KviY, GB welqwU wb‡q Avwg A‡bKw`b ‡_‡KB wPš Ív KiwQjvg|  
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Z‡e GB ‡ÿ‡Î g‡b ivLv `iKvi, GB expert, public and silent observer-‡`i 

GWvÞ Ki‡Z PvIqvi cÖeYZv ‡hb Ggb bv nq ‡h, Zv‡`i‡K GWvÞ Ki‡Z wM‡q 

Avgiv cÖvw±K¨vwj BD‡Rej bq (G·cvU© I mvB‡j›U AeRvifvi‡`i civg‡k©i 

‡ÿ‡Î), Bmjvgx Av‡›`vjb I msMV‡bi gv‡bi wW‡gvkb nq (cvewjK I mvB‡j›U 

AeRvifvi‡`i civg‡k©i ‡ÿ‡Î) - Ggb ‡Kv‡bv wel‡qi mv‡_ Avcm K‡i bv ‡dwj|  

Rvgvqv‡Z Bmjvgx Zvi ïiæ ‡_‡K AvR ch©š Í A‡bK gvby‡li A‡bK iKg civgk© 

‡c‡q‡Q, A‡bK cwieZ©b-cwiea©b mvwaZ n‡q‡Q, Avevi A‡bK civgk© wiwdDRI 

Kiv n‡q‡Q| gvbm¤úbœ civgk© n‡j Zv wiwdDR nq e‡j Avgvi Rvbv ‡bB| wKš‘ 

`ywU fv‡jv c×wZi ‡Kv‡bv GKwU MÖn‡Yi AwaKvi msMV‡bi i‡q‡Q| G‡ÿ‡Î Kv‡iv 

civgk© ev` co‡j Zv‡Z gb Lvivc ev AvcwË bv K‡i eo ü`q wb‡q civgk© ‡`qv 

Ae¨vnZ ivLv `iKvi| g~j welq n‡jv, msMV‡bi cwieZ©b ‡dviv‡gi wm×v‡š Íi 

Av‡jv‡KB nq ev n‡e|  

evB‡ii Av‡jvPbv ‡Kej wPš Ívi ‡LvivK ‡hvMv‡Z cv‡i| Gi ‡ewk wKQy KgB nq|  

‡dviv‡g ‡Zvjvi I Av‡jvwPZ nIqvi e¨e ’̄v Kiv Ges gZvgZ M…nxZ bv n‡j Zvi 

Dci Av¯’v ivLvUv civgk© ‡`qvi ‡ÿ‡Î Riæwi| Avcbv‡`i A‡bK‡K Avwg e ø‡M 

‡`‡LwQ GB welqwU ‡idvi Ki‡Z ‡h, ÒAvcwb hw` ‡ewkifvM ‡jv‡Ki gZ Abyhvqx 

P‡jb Zviv Avcbv‡K...|Ó hZ`yi eywS GwUB ‡dviv‡gi e¨vcv‡i ejv K_v bq, hw`I 

Avcbviv GwU‡K ‡dviv‡gi wm×vš Í MÖn‡Yi cÖwµqvi Dci Pvwc‡q w`‡”Qb| GB 

AvqvZwUi Uv‡M©U MÖæc wfbœ| Avgvi g‡b nq Avgvi ‡P‡q Avcbviv GB e¨vcv‡i 

fv‡jvB Rv‡bb|  

hvK, Avi K_v bv evovB| my›`i civgk© my›`i c×wZ‡Z Dc ’̄vwcZ n‡j BbkvAvjøvn 

‡dvivg Zv we‡ePbv K‡i ev Ki‡e| G‡Z ‡`v‡li wKQy ‡bB| Avi Ab¨ c×wZ¸‡jvi 

gva¨‡g wPš Ívi iv‡R¨ wKQy gvby‡li So DV‡jI ‡gŠwjK wm×vš Í MVb cÖwµqvq Zvi 

cÖfve LyeB Kg| GwU ‡Kej RvgvqvZ Bmjvgx bq, Ab¨ ‡Kv_vI Av‡Q e‡jI Avgvi 

Rvbv ‡bB| Z‡e Avcbvi ‡gŠwjK wPš Ív¸‡jv‡K e¨w³MZfv‡e Avgvi cÿ ‡_‡K 

mvayev`| GwU Ae¨vnZ _vKyK, cwRwUfwj| Gone case e‡j ‡Kv‡bv jvf ‡bB| 

BwZnv‡mi A‡bK Av‡M ‡_‡KB G¸‡jv Pj‡Q, ejv n‡q‡Q| Zv‡Z KvR ‡_‡g hvqwb| 

Avkv Kwi eyS‡eb| 

Mohammad Mozammel Hoque: Mohammad Ahsanul Haque Arif, 

present jamaat is mono-polarised and totalitarian. The alternative 

future 'one' has to be truly pluralistic. I will appreciate if you contact 

me anyway. 
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Mohammad Ahsanul Haque Arif: Insha Allah, I will try to contact 

you.  

Ibn Monir: Why jamat have taken democracy as a system of 

government? Is it Islamic? Today jamat have expenses there 90% 

asset to protect leaders but what about Islam? ZvwË¡Kfv‡e msMV‡b hv Av‡Q, 

ev¯ÍeZv Zvi †P‡q nvRvi ¸Y `~‡i|  

Mohammad Mozammel Hoque: Inspite of present oppression, 

Jamaat will continue with all of its merits and demerits. In the post-

trial era, there will be some Jamaat offshoots. Some, atleast one will 

be Jamaat backed and guided, some will be brought by jamaat people 

spontaneously or personally. 

Mohammad Ahsanul Haque Arif: Ibn Monir, fvB, Rvgvqv‡Z Bmjvgx 

‡Kb ‡W‡gv‡µwUK I‡q‡Z AvMvq ev KvR K‡i, Zvi e¨vL¨v ‡Zv K‡g‡›Ui ÿy ª̀ cwim‡i 

w`‡Z cvie bv| GB e¨vcv‡i Rvgvqv‡Zi `…wófw½ I ‡ikbvj wfD Rvgvqv‡Zi msMVb 

c×wZ, ’̄vqx Kg©bxwZ, gvIjvbv gI ~̀`xi ÔBmjvgx Av‡›`vj‡bi fwel¨Z Kg©m~PxÕ 

eBwU‡Z ‡`qv Av‡Q| Avcwb gvIjvbv gI ~̀`xi eBwU (‡hwU g ~jZ iæKb m‡¤§j‡b 

‡`qv GKwU fvlY) c‡o ‡`Lyb, ‡hLv‡b iæKb‡`i GKwU eo As‡ki AvcwËi Rev‡e 

cy‡iv e¨vL¨vwU wZwb w`‡qwQ‡jb AvR ‡_‡K 40-50 eQi Av‡MB| GKB welq evi 

evi Nywi‡q wdwi‡q Avbvi A_© nq bv| ZviciI hw` Avcwb Avb‡Z Pvb, Zvn‡j 

Av‡M GB eBwU c‡o Zvi Dci K‡g›U Ki‡j K…ZÁ _vKe| G‡Z Avgv‡`i 

Av‡jvPbvI mwVKfv‡e AvMv‡Z cvi‡e|  

RvgvqvZ Bmjvgxi ivR‰bwZK Kg©KvÐ Bmjvg ewnf©~Z wKQy bq, eis ZviB Ask| 

Aa¨vcK ‡Mvjvg Avhg cÖvq 20 eQi Av‡M wbDBq‡K©i GKwU mgv‡e‡k e‡jwQ‡jb, 

mvsevw`Kiv Avgvi Kv‡Q Av‡m| Avwg Zv‡`i‡K Bmjvgx msMVb wn‡m‡e RvgvqvZ 

Bmjvgxi cwiPq Zy‡j awi| wKš‘ Zviv Avgvi GKwU evK¨I ‡bvU K‡i bv| Gici Zviv 

Avgv‡K RvgvqvZ Bmjvgxi ivR‰bwZK Kg©KvÐ wb‡q cÖkœ Ki‡j Avwg DËi w`B, Avi 

Zviv ‡bvU ‡bq| c‡i wgwWqv‡Z Zviv ‡Kej ZvB Qvcvq ‡h¸‡jvi ‡bvU Zviv wb‡qwQj|  

Avcbvi K‡g›U ‡`‡L g‡b n‡”Q Avcwb GgbB evqvmW wgwWqvi cÖPv‡i weåvš Í 

n‡”Qb| Rvgvqv‡Z Bmjvgxi g~j kw³ Zv‡`i Bmjvgx Kvh©µg¸‡jvB| BDwbU 

cwiPvjbvKv‡j Avwg hw` gv‡m 20wU ‡cÖvMÖv‡g AskMÖnY KiZvg Z‡e Zvi 18-19wUB 

n‡Zv KyiAvb Zvjxg, mvgwóK Bmjvgx Aa¨qb BZ¨vw`| ‡Kej 1-2wU n‡jv wgwQj 

ev ivR‰bwZK Kg©KvÐ| Bmjvg‡K ‡mf Kivi R‡b¨ Rvgvqv‡Zi Kg©KvÐ Kg ev bvB 
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ej‡Z Avcwb Kx ‡evSv‡”Qb, Zv Avgvi ‡evaMg¨ n‡”Q bv| Avi Avcbvi Av‡iv wKQy 

c‡q‡›U wPšÍv Kiv `iKvi|  

gvIjvbv mvC`x ev ‡Mvjvg Avhg mv‡neiv n‡”Qb ‡mBme e¨w³, hv‡`i ZviæY¨ ‡_‡K 

eva©K¨ ch©š Í cÖwZ ‡dvUv i³-Nvg e¨q n‡q‡Q Bmjv‡gi Kv‡R| Zv‡`iB Kv‡Ri dmj 

nw”Q AvR‡Ki ZiæY Avwg| Avjøvn iveŸyj Avjvgxb Zv‡`iB Kv‡Ri eiKZ ¯̂iƒc 

Rvnvbœv‡gi Av¸b ‡_‡K ev uPvi ‡Póv Kivi ZvIdxK w`‡q‡Qb Avgvi g‡Zv nvRv‡iv 

ZiæY‡K| Zv‡`i‡K Acev` ‡_‡K ev uPv‡bvi ‡Póv hw` Bmjvg‡K iÿvi ‡Póvi Ask 

bv nq, Zvn‡j Avi K_v evov‡bvi `iKvi ‡bB| Avwg Avcbvi mv‡_ GKgZ n‡Z 

cviwQ bv| Avgvi Kv‡Q Zv uiv gh©v`vevb| ZvivB AvR‡Ki jv‡Lv jv‡Lv gvby‡li 

ga¨gwb| AvMvgxi ‡KvwU ‡KvwU gvby‡li Avmmv‡eKybvj AvIqvjyb, BbkvAvjøvn| 

Avcbvi g‡b PvB‡j wØgZ Ki‡Z cv‡ib, g‡b PvB‡j ‡g‡bI wb‡Z cv‡ib| Avgvi 

K_v fyj n‡j gvd Ki‡eb Ges civgk© w`‡eb| ab¨ev`| 

Ibn Monir: GKRb Øvqx‡K evuPv‡bvi Rb¨ KZRb Øvqxi Rxeb w`‡Z n‡e? 

Mohammad Mozammel Hoque: When it is a question of truth (huq), 

then to materialize it, quantity of sacrifice is not concerned, actually. 

Ibn Monir: hLb †KviAvb we‡ivax AviwcIÕ‡Z ¯̂vÿi Ki‡Z nq, ZLb RvgvqvZ 

GK`g bxi‡e my‡eva evj‡Ki g‡Zv ¯̂vÿi w`‡q Av‡m| ZLb wKš‘ RvgvqvZ GBUv‡K 

AZ ¸iæZ¡c~Y© g‡b K‡i bv| †Kb? 

Mohammad Mozammel Hoque: Ibn Monir, I do agree with you. 

Jamaat is suffering from abnormal or imbalance growth in politics. 

Jamaat got a few chances to bring it out of unnecessary conflicts: after 

1971, 1976 and recently. If Jamaat would have regretted to change its 

constitution then it could have deployed Qamaruzzaman or Abdur 

Razzak to form a moderate pro-Islamic political party.  

In that possible situation, Jamat would have got to concentrate to integrate 

the Islamic forces and to work in dawah, education and social services etc. 

That’s why I remarked at the end of the note that Jamaat is facing exactly 

what it has earned already. They were never hesitant to label its mistakes 

as Julm (oppression) by the baatil (the evil force) on huq. 

 

www.facebook.com/notes/617504824933323 

4 gvP©, 2013 
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24. †bvU 

kvnevM Av‡›`vj‡b Rvgvqv‡Zi jvf 

 

kvnevM Av‡›`vjb DËi cwiw ’̄wZ I gvbeZvwe‡ivax Pjgvb Avš ÍR©vwZK Aciva 

U«vBeyb¨v‡ji wePvi cÖwµqvq evsjv‡`k Rvgvqv‡Z Bmjvgx we‡klfv‡e jvfevb 

n‡q‡Q| Rvgvqv‡Zi ÿwZ hv nevi Zv n‡jv mvKy‡j¨ wKQy wdwRK¨vj K¨vRyq¨wjwU| 

Aš ÍZ `yBkZ gvby‡li cÖvYnvbxmn gvgjv-nvgjvq AvnZ-ÿwZMȪ Í‡`i AeY©xq 

mvdvwism wnmve Ki‡j GwU wbtm‡›`‡n GKUv gvbweK wech©q! GgbwK GKRb 

wbiciva gvby‡li g…Zy¨I Ac~ibxq eo ÿwZ, m‡›`n bvB|  

RvgvqvZ-wkwei m…ó ‡gvKvwejvi Ôwg_Õ 

wKš‘ Rvgvqv‡Zi mvsMVwbK jvf-ÿwZi w`K ‡_‡K ‡`L‡j wPÎUv m¤ú~Y© wfbœ iK‡gi| 

Bmjvgcš’x wnmv‡e cwiwPZ GB `jwUi mviv‡`‡k me ‡m±‡i i‡q‡Q D‡j øL‡hvM¨ 

msL¨K Rbkw³, hviv Bmjvg cÖwZôvi Kv‡R ‡h ‡Kv‡bv mgq cÖvY wemR©‡b cȪ ÍyZ| 

‡Lv`v bv KiæK, cÖwZw`b `yB kZ Kg©x wbnZ n‡jI Giv gv‡mi ci gvm Av‡›`vjb I 

cÖwZ‡iva Pvwj‡q wb‡Z mÿg| Rvgvqv‡Zi, we‡kl K‡i G‡K me©vZ¥Kfv‡e 

mg_©b`vbKvix Bmjvgx QvÎwkwe‡ii gvV ch©v‡qi ‡gvKvwejvi mÿgZv-kw³ 

evsjv‡`‡k Aj‡iwW GKUv wg_ ‰Zwi K‡i‡Q, hv A‡bKvs‡kB ev¯ Íe|  

kvnev‡Mi ÔMYÕ(?) Av‡›`vjb 

kvnevM Av‡›`vjb‡K RvgvqvZ ‡bZv Kv‡`i ‡gvj øvi ÔjNyÕ `Ðv‡`‡ki ZvrÿwYK 

cÖwZwµqv wnmv‡e ‡h MvjMí Qov‡bv n‡”Q Zv ‡gv‡UI mwVK bq| ‡Lv` BwÛqvb 

UvBgm cwÎKvq cÖKvwkZ cÖwZ‡e`‡bB `vwe Kiv n‡q‡Q, kvnevM Av‡›`vj‡b fvi‡Zi 

cÖZ¨ÿ mn‡hvwMZv i‡q‡Q| B`vwbs UK‡kv¸‡jv‡Z ejv n‡”Q, kvnevM Av‡›`vjb 

cÖ_‡g Ô¯̂Ztù~Z©Õ wnmv‡e M‡o DV‡jI weGbwc G‡Z ‡hvM bv ‡`qvq ÿgZvmxb 

AvIqvgx jxM G‡K ÔwQbZvBÕ K‡i‡Q!? Av`‡ZB ‡Kv‡bv eøMvi bv n‡qI AL¨vZ 

Bgivb Kxfv‡e cÖ_g ‡_‡KB Gi ‡bZv n‡jb? Kviv Zvu‡K ‡bZv evwb‡q‡Q? 

kvnevMx‡`i g~j e øMmg~‡n GB Av‡›`vjb MVb I Gi ‡bZ…Z¡ MVb wb‡q ‡Kv‡bv ‡jLv 

Avgvi bR‡i c‡owb| Avwg Ômvg‡nvq¨vi Bb eø‡MÕ wj‡LwQ cÖvq wZb ermi|  

AvIqvgx jxM KZ©…K kvnevM wQbZvB 

hviv cÖ_g ‡_‡K GB Av‡›`vj‡b ‡bZ…Z¡ w`‡q‡Q, ‡køvMvb w`‡q‡Q, wgwWqvi cÖwZwbwa 

wnmv‡e AskMÖnY K‡i‡Q, Zvuiv mevB QvÎBDwbqb, QvÎd«›U I QvÎjxM Nivbvi cÖv³b 
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I eZ©gvb ‡bZv‡bÎx| Zvu‡`i g~j cwiPq‡K h_vm¤¢e Avovj K‡i wewfbœ mvgvwRK 

cwiP‡q Zvuiv Avwef~©Z n‡qwQ‡jb| kvnevM wQ‡jv Avc`g¯ ÍK ivR‰bwZK‡`i GKUv 

ÔAivR‰bwZKÕ mgv‡ek; miKv‡ii me©vZ¥K mn‡hvwMZvq cwiPvwjZ ÔMY Av‡›`vjbÕ| 

kvnevM Av‡›`vjb wQj cÖK…Z A‡_©B MY Av‡›`vjb 

Gi gv‡b GB bq ‡h, kvnevM Av‡›`vjb MYAv‡›`vjb wQj bv| Avgvi `…wó‡Z kvnevM 

Av‡›`vjb cÖK…Z A‡_©B wQj GKUv MYRvMiY| MYAv‡›`vjb I wec øe m¤‡̂Ü GgbwK 

wkwÿZ ‡jvK‡`i g‡a¨I ZvwË¡K A¯úóZv jÿ¨ Kiv hvq| ‡h ‡Kv‡bv MYAv‡›`vjb, 

msMÖvg I wecøe ‡Kv‡bv bv ‡Kv‡bv mymsMwVZ kw³i cwiKwíZ AskMÖnY I wbqš¿Y 

e¨ZxZ m¤¢e nq bv, n‡Z cv‡i bv| ‡mwU evqvbœi fvlv Av‡›`vjb ejyb, EbmË‡ii 

MYAv‡›`vjb ejyb, GKvË‡ii gyw³hy× ejyb, 7 b‡f¤‡̂ii wec øe ejyb, beŸB‡qi 

MYAfz¨Ìvb ejyb| cÖKvk¨ ‡nvK ev ‡Mvcb ‡nvK, GKUv ÿy ª̀ wKš‘ msMwVZ kw³ hLb 

wb‡Ri I cÖwZØ›Øx kw³i wbw®Œq mg_©K‡`i ¯̂xq `vwei mg_©‡b mwµq Ki‡Z mÿg 

nq ZLb Avgiv f`ª fvlvq G‡K MYRvMiY ev MYAv‡›`vjb BZ¨vw` ewj| GgZve¯’vq 

cÖwZØ›Øx kw³ ‡KvbVvmv n‡q GKch©v‡q i‡Yf½ ‡`q| hv‡K Avgiv wec øe ewj| 

kvnevM Av‡›`vjb Kxfv‡e e¨vKdvqvi K‡i  

kvnevM Av‡›`vj‡bi GB MYRvMi‡Yi ‡bZ…‡Z¡ hviv wQ‡jb Zvuiv GK cÖKv‡ii my`xN© 

MYwew”QbœZvi ci nVvr K‡i em‡š Íi my›`i cwi‡e‡k G‡Zv ‡jvKRb ‡`‡L AwZ 

AvZ¥wek¦vmx n‡q fyj mgxKi‡Y cv evovb| Zvuiv RvgvqvZ‡K wm‡½j AvDU Kivi 

Kvh©Ki c`‡ÿ‡ci cwie‡Z© Zvu‡`i Aviva¨ wW-BmjvgvB‡Rkv‡bi G‡RÛv‡K wewfbœ 

gvÎv I cwiP‡q cÖKv‡k¨ nvwRi K‡i ‡d‡jb| ivRxe‡K wØZxq gyw³hy‡×i cÖ_g knx` 

wnmv‡e cÖZxKvqb Zvu‡`i cÖ_g eo ai‡bi fyj c`‡ÿc| cwiYwZ‡Z Bmjvg KvW© 

wb‡q AMÖmi nIqv B‡Zvg‡a¨ ‡KvbVvmv Rvgvqv‡Zi jv‡fi cvjøv `ªæZ fvix n‡Z 

_v‡K| m…wó nq RvZxqZvev`x I Bmjvgx kw³i c‡ÿ cvëv MYRvMi‡Yi|  

Rvgvqv‡Zi AwZivR‰bwZKZvi ‡ivM 

G‡`‡ki Av‡jg mgvR GK mgq ivRbxwZ‡K nvivg g‡b Ki‡Zb| Rvgvqv‡Z 

Bmjvgxi GwU GK b¤^‡ii Ae`vb ‡h, Zvuiv cy‡iv Av‡jg mgvR‡K ivRbxwZ‡Z ‡U‡b 

Avbvi Kv‡R mÿg n‡q‡Q| Bmjvg BR G KgwcøU ‡KvW Ad jvBd Ñ GwU GLb 

we‡klfv‡e RbwcÖq ‡køvMvb| cvMj‡K fv‡jv Ki‡Z wM‡q cvMj my ’̄ n‡q‡Q e‡U, Z‡e 

‡mev-ïkÖƒlvKvix wb‡RB ‡ek LvwbKUv cvM‡j cwiYZ n‡q‡Qb! Rvgvqv‡Zi Ae ’̄v 

n‡q‡Q A‡bKUvB ‡miƒc|  
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G K_vi Zvrch© n‡jv, RvgvqvZ ZvwË¡K Bmjv‡gi ivR‰bwZK mswk øóZv‡K 

¸iæZ¡v‡ivc Ki‡Z wM‡q wb‡Ri ARv‡š Í I A‡NvwlZfv‡e AwZ  ivR‰bwZKZvi 

`yiv‡ivM¨ e¨vwa‡Z Avµvš Í n‡q‡Q| gy‡L ev wb‡R‡`i mvwn‡Z¨ hZB `vwe KiæK ‡h, 

RvgvqvZ GKUv c~Y©v½ Bmjvgx Av‡›`vjb, ev¯ Í‡e RvgvqvZ wb‡R‡K Bmjvgcš’x 

GKUv ivR‰bwZK `j wnmv‡e cÖwZcbœ K‡i‡Q| ZË¡veavqK miKv‡ii bv‡g `yÕeQ‡ii 

‡mbv kvm‡bi mg‡q mKj ivR‰bwZK KvR wbwl× Kivi c‡i RvgvqvZ KZ©…K mKj 

ai‡bi mvsMVwbK Kg©KvÛ eÜ ivLv Gi Ab¨Zg cÖgvY| 

GK‡`k`k©xZv n‡Z gy³ nIqvi Kv‡R Rvgvqv‡Zi HwZnvwmK my‡hvM m…wó 

hv ‡nvK, kvnevM Av‡›`vj‡bi av°vq GB Pig GK‡`k`k©xZv n‡Z gy³ nIqvi GKUv 

my‡hvM RvgvqvZ, AšÍZ Rvgvqv‡Zi Rbkw³, AR©b K‡i‡Q| Zviv ‡mwU Kv‡RI 

jvMv‡”Q| bvix AwaKvi, we‡bv`b ms ‹̄…wZ, eyw×e…wË, cÖhyw³ I MYgva¨gmn ¸iæZ¡c~Y© 

mvgvwRK ‡m±i‡K Kv‡R jvwM‡q evgaviv G‡`‡k GKUv mvs ‹̄…wZK ejq m…wó K‡i‡Q Ges 

Gi av°vq RvZxq cZvKv jvwM‡q miKvix Mvwo‡Z Ny‡i ‡eov‡bv RvgvqvZ ‡bZv‡`i‡K 

jvj `vjv‡bi evwm›`v Ki‡Z mÿg n‡q‡Q| AZ¨šÍ KyrwmZfv‡e wgwWqv U«vqvj m¤úbœ 

K‡i‡Q| Zrm‡Z¡I evgavivi w_sKU¨v‡¼i ‡ewnmvex AwZ wecøex ‡Zvo‡Rv‡ii Kvi‡Y Zv 

ª̀æZZifv‡e e¨_©Zvq ch©ewmZ n‡q‡Q| kvnevM Av‡›`vj‡bi av°vq Gme Ae‡nwjZ 

wKš‘ AwZ ¸iæZ¡c~Y© ‡m±i¸‡jv‡Z RvgvqvZ Kg©xMY e¨w³MZfv‡e n‡jI e¨vcKfv‡e 

KvR ïiæ K‡i‡Q| wbtm‡›`‡n GwU Rvgvqv‡Zi ‡gŠwjK jvf| 

Rvgvqv‡Zi msMVbev`xZvi ‡Rvqvj n‡Z wb®‹…w³ cÖ‡Póv 

Avgvi Rvbv g‡Z, Rvgvqv‡Zi miKvix wek¦we`¨vj‡q `xN©w`b wkÿKZvi PvKywi‡Z 

wb‡qvwRZ m`v-mwµq I wb‡ew`ZcÖvY GK Kg©x cÖkvmwbK Z_v ivR‰bwZK I 

‰bwgwËK mvsMVwbK Kg©Kv‡Ði cvkvcvwk mvgvwRK, mvs¯‹…wZK I eyw×e…wËK Kg©KvÐ 

cwiPvjbvi Rb¨ mswkøó wkÿK `vwqZ¡kxj‡`i‡K evisevi ejvewj Kivi ci ‡Kv‡bv 

KvR bv nIqvq GKch©v‡q wjwLZfv‡e cÖ Í̄ve I Aby‡iva ‡ck K‡ib| ‡mB Z¨vMx 

Kg©xi cȪ Ívebv wb‡q GKUv wgwUs Kivi mgq I MiR mswkøó `vwqZ¡kxjMY Abyfe 

K‡ibwb| ‡mB Kg©xi Abo g‡bvfv‡ei Kvi‡Y Ae‡k‡l `yRb `vwqZ¡kxj Zvui mv‡_ 

ÔK›Uv±Õ K‡i e‡jb, ÒGme KvR ‡Zv msMV‡bi Kievi bq| Avcwb ev AgyK AgyK 

hviv Gme mxwgZ AvKv‡i Ki‡Qb, Zv‡Z Avgv‡`i mn‡hvwMZv Av‡Q| Avgiv wbqwgZ 

‰eVKvw`B wVKg‡Zv Ki‡Z cvwi bv, Gme Kxfv‡e Ki‡ev?ÕÕ 

‡hme msMVbev`x RvgvqvZ ‡bZvKg©x ‡ckvMZ `vwq‡Z¡i evwn‡i cwÎKv cov Qvov 

Kw¤úDUvi e¨envi‡K mg‡qi AcPq g‡b K‡i‡Qb ZvuivB GLb ‡dmey‡K GKvD›U 
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Lyj‡Qb, ‡d«Û wi‡Kv‡q÷ cvVv‡”Qb| ÔAvBwU wUwmÕ Kivi cÖ‡qvRbxqZvi K_v 

ej‡Qb| kvnevM ïiæ nIqvi Av‡M hvi ‡dmeyK ‡d«Û msL¨v wQ‡jv kÕwZ‡bK, gvm 

‡`‡o‡Ki g‡a¨ Zvui ‡d«Û msL¨v ev‡iv kZ Qvwo‡q ‡M‡Q|  

kvnevM Av‡›`vjb RvgvqvZ-wkwe‡ii wjwbq¨v›U I Aëvi‡bwUf c‡Ubwkq¨vwjwU-

¸‡jv‡K wU«Mvwis K‡i‡Q, BMbvBU K‡i‡Q| kvnevMxiv ‡nvqvBU nvD‡R wcwUkvb 

‡Lvjvi c‡i Rvgvqv‡Zi ‡jvKRbI GKUv cvëv wcwUkvb Ly‡j| ‡`Lv ‡Mj, wbw`©ó 

‡gqv` ‡kl nIqvi Av‡MB RvgvqvZx‡`i wcwUkv‡b ¯̂vÿi msL¨v 97 nvRv‡i ‡cŠu‡Q, 

hLb kvnevMx‡`i G msL¨v wQ‡jv gvÎ 37 nvRvi!  

kvnev‡M ‡K Kx ‡cj 

kvnevM Av‡›`vj‡bi d‡j Av‡›`vjbKvix‡`i bZyb ‡Kv‡bv ‡jvK, kw³ ev ‡ÿÎ m…wó 

nq bvB| `k‡Ki ci `kK a‡i G ‡`‡k wewfbœ AjUvi‡bwUf ‡cwi‡dwi‡Z AvkÖq 

‡bqv evgavivi mwÂZ mvsMVwbK I wgwWqvwbf©i mvgvwRK kw³ GKUv cixÿvg~jK 

we‡ùviY NwU‡q‡Q, hv cÖv_wgKfv‡e mdj n‡q‡Q| wKš‘ kvnevM Av‡›`vjb‡K 

‡gvKvwejv Ki‡Z wM‡q RvgvqvZ hv ‡c‡q‡Q Zv G‡Kev‡iB AcÖZ¨vwkZ I Awfbe| 

cÖhyw³ I MYgva¨‡g Zvu‡`i mie Dcw ’̄wZi mv‡_ mv‡_ weGbwc‡K miKviwe‡ivax 

Av‡›`vj‡b ‡ek Av‡M fv‡M bvgv‡Z mÿg nIqv Rvgvqv‡Zi Ab¨Zg cÖvwß|  

1970 I 1971 mv‡ji cÖ_gvs‡ki c‡i GeviB cÖ_g XvKv-PÆMÖvg kn‡ii evwn‡i 

we‡kl K‡i cÖZ¨š Í MÖv‡g-M‡Ä mvaviY gvbyl iv Í̄vq ‡b‡g‡Q| ‡`‡ki ‡hme RvqMvq 

G ch©š Í ÔMÐ‡MvjÕ ‡Zgb nq bvB, Avm‡j ‡mme RvqMvq bZyb K‡i ‡Kv‡bv d«›U 

‡Lvjvi e¨vcv‡i miKv‡ii Abxnv I fxwZi Kvi‡Y cwiPvwjZ µ¨vKWvD‡bi d‡j 

‡mme AÂj Zyjbvg~jKfv‡e kvš Í wQj ev Av‡Q| 

Bmjvgx kw³i Bw›U‡MÖkv‡bi HwZnvwmK m¤¢vebv 

m¤cÖwZ miKvicš’x Av‡jg gvIjvbv dwi` DÏxb gvmD` KZ©…K Av‡qvwRZ XvKvi 

gwZwSj PZ¡‡ii Kw_Z gnv‡e‡ki gnve¨_©Zvi gva¨‡g RvgvqvZ ‡`‡ki mKj Bmjvgx 

kw³‡K cÖZ¨ÿfv‡e kvnevMx-bvw Í̄K‡`i weiæ‡× I c‡ivÿfv‡e ag©wbi‡cÿZvev`x 

AvIqvgx jx‡Mi weiæ‡× HK¨e× Ki‡Z mÿg n‡q‡Q| RvgvqvZ hw` fwel¨‡Z 

‡`jvIqvi ‡nvmvBb mvC`xi g‡Zv cvewjK wdMvi ‰Zwi Ki‡Z cv‡i I Zvu‡`i‡K 

Rvgvqv‡Zi ÔwmjÕ ‡g‡i Ôwbivc`Õ (bcysmK!) Kivi g‡Zv nVKvwiZv bv K‡i ‡`‡ki 

cÖwZwôZ Bmjvgx kw³‡K› ª̀mg~‡ni g‡a¨ KvR Kivi I mgš^q Kivi w`‡K g‡bvwb‡ek 

K‡i, Zvn‡j Zv ‡`k I RbM‡Yi Rb¨ weivU Kj¨vY e‡q Avb‡e| 
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RvgvqvZ wi-eª¨vwÛs 

kvnevM Av‡›`vjb RvgvqvZ‡K cybwe©b¨ Í̄ nevi my‡hvM m…wó K‡i w`‡q‡Q| miKvi 

RvgvqvZ wbwl× Ki‡j Rvgvqv‡Zi jvfB me‡P‡q ‡ewk| ZvB miKvi ‡mwU Ki‡e bv, 

GwU wbwðZfv‡eB ejv hvq| G‡ÿ‡Î Rvgvqv‡Zi DwPZ ¯̂cÖ‡Yvw`Z n‡q wb‡Ri wi-

eª¨vwÛs Kiv| G‡ÿ‡Î Kvgviæ¾vgvb mv‡ne ‡Rj n‡Z ‡h cȪ Íve ỳB eQi Av‡M 

cvwV‡qwQ‡jb Zv we‡klfv‡e cÖwYavb‡hvM¨| GB cÖ Í̄vebv Abymv‡i, RvgvqvZ _vK‡e| 

Gi cvkvcvwk RvgvqvZ AvaywbK wkwÿZ I cwi”Qbœ B‡g‡Ri ‡jvK‡`i‡K w`‡q GKUv 

ga¨eZ©x ̀ j ‰Zwi Ki‡e| hviv Rvgvqv‡Zi ‡Kv‡bv Acev` enb Ki‡e bv| Giv AvMvgx 

w`‡b G ‡`‡k ZiæY cÖRb¥‡K Bmjv‡gi AvIZvq wdwi‡q Avbvi Kv‡R wb‡qvwRZ n‡e| 

wi-eª¨vÛ Z_v GWvcU¨vkv‡b Rvgvqv‡Zi mgm¨v  

cvwK Í̄vb-c~e© mg‡q cÖwZôvi ‡`o `k‡Ki g‡a¨B HwZnvwmK gvwQ‡MvU m‡¤§jb 

cieZ©x mg‡q ‰ecøweK Av‡›`vjb wnmv‡e cÖZ¨vwkZ I Acwinvh© b¨vPvivj 

GWvcU¨vkv‡bi mvsMVwbK mÿgZv nvwi‡q ‡djv eZ©gv‡bi ‡iwR‡g‡›UW Rvgvqv‡Zi 

c‡ÿ MZ `yB eQ‡i Zv Kiv m¤¢e bv n‡jI kvnevM DËi cwiw ’̄wZ‡Z Zv A‡bKUvB 

mnRZi n‡q‡Q| K_v n‡jv, RvgvqvZ ‡m c‡_ G¸‡e wKbv| RvgvqvZ GwU bv 

Ki‡jI kvnevM-mybvwg DËi RvgvqvZ c~e©er n‡e bv, Aš ÍZ GZUyKy a‡i ‡bqv hvq|  

Rvgvqv‡Zi HwZnvwmK Ae`vb 

Rvgvqv‡Zi mKj mxgve×Zv m‡Z¡I evsjv‡`‡ki BwZnv‡m Rvgvqv‡Zi GB Ae`vbUyKy 

mevB ¯̂xKvi Ki‡e ‡h, evsjv‡`‡k A‰bmjvgxKi‡Yi gnv‡Rvqvi‡K RvgvqvZ 

A‡bKLvwb iæ‡L w`‡Z ‡c‡i‡Q| evsjv‡`‡ki RvwZmË¡v MV‡b `ywU ci¯úi wecixZ 

Ae¯’v‡b Ae¯’vbKvix kw³‡KI RvgvqvZ nq‡Zvev GKwÎZ Ki‡Z mÿg n‡e|  

weev`gvb cÿØq I Zvu‡`i mvsNwl©K (?) cȪ Ívebv 

fvev`k©MZ w`K n‡Z G‡`‡k GKc‡ÿ Av‡Q Kgy¨wb÷ fveavivi ‡jvKRb, hviv 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿfv‡e G ‡`k n‡Z Bmjvg‡K ivR‰bwZK kw³ wnmv‡e D‡”Q` Ki‡Z 

Pvq| g~jZ A_©‰bwZK Kvi‡Y msMwVZ gyw³hy×‡K gZv`k©MZ nvwZqvi wnmv‡e e¨envi 

K‡i ivR‰bwZK Bmjvgx e¨w³e‡M©i wbg©~jxKiY cÖwµqvi GwU ‡Mvcb jÿ¨| Ab¨ 

c‡ÿ Av‡Q Bmjvgx kw³‡K› ª̀mg~n, hviv G ‡`k‡K, G ‡`‡ki g~j cwiPq‡K, ‡mvRv 

K_vq Avgv‡`i evsMvwjZ¡‡K Bmjv‡gi gy‡LvgywL `vuo Kwi‡q Aev Í̄e I K…wÎg GK 

ÔBmjvgxÕ RvwZmË¡v wbg©v‡Yi e¨_© ‡Póv K‡i‡Q| e¨vcviUv wbQK mg‡SvZvi bq, GwU 

Bmjvg‡K ‡evSviI GKUv wmwiqvm welq| Avgiv gymjgvb, Zv‡Z Avgv‡`i evsMvwj 

n‡Z ev uav ‡Kv_vq? 
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evsMvwjZ¡ wK gymjgvwb‡Z¡i mv‡_ mvsNwl©K? Rvgvqv‡Zi ‡bZv wnmv‡e cwiwPZ 

wek¦we`¨vjq wkÿK ch©v‡qi R‰bK Kg©x c‡njv ‰ekv‡Li Aby&ôv‡b hvIqvq Zvui 

mnKg©x RvgvqvZ-`vwqZ¡kxj I ‡jvKR‡biv Zvui wb›`v K‡i‡Q, Av‡Rev‡R gš Íe¨ 

K‡i‡Q| A_P ‡gjv n‡”Q evsMvwji ms¯‹…wZ|  

PÆMÖv‡gi ‡jvK wnmv‡e Avwg ‡`‡LwQ, ‡gjv ïay jvj`xwN Avi gvBRfvÐv‡iB nq, Zv 

bq| PybwZi mxivZ gvnwd‡j ‡gjv e‡m, hv‡Z ‡eviKv cov ‡g‡qivI `‡j `‡j 

AskMÖnY K‡i| nvUnvRvix, cwUqv, Pvwiqv, eveybMi, Avngw`qv mybœxqv gv ª̀vmvmn me 

gv ª̀vmvi evwl©K mfvi w`‡b ‡gjv e‡m| ‡gjv‡Z Kx Kx AvB‡Ug _vK‡e, Zv wfbœ 

welq|  

A_P Bmjvgcš’xiv ej‡Q, gymjgvb‡`i `yB C` Qvov ‡Kv‡bv RvZxq Drme bvB! 

Zvn‡j Avgiv wK fvlv w`em, ¯̂vaxbZv w`em BZ¨vw` cvjb Ki‡ev bv? `yB C‡`i 

w`‡bB mKj ai‡bi Lvivc KvR G ‡`‡k me‡P‡q ‡ewk nq, GwU wK mwVK bq? cÖavb 

Lv`¨ wnmv‡e Avgiv iæwU LvB bv, ‡LRyi LvB bv, byWyjm LvB bv; fvZ LvB| GwU wK 

Avgv‡`i Ô‡`vlÕ? GLv‡b gymjgvwb‡Z¡i mv‡_ mvsNwl©K wKQy wK Av‡Q?  

‡kl K_v 

RvgvqvZ ‡h eyw×e…wË I gbbkxjZv‡K GZw`b cvËv ‡`q bvB, ‡mwU GLb n‡e| 

kvnevM-DËi cwiw ’̄wZ‡Z Gme cÖkœ Avm‡e| Gme cÖ‡kœi gxgvsmv n‡e| evsMvwjZ¡ 

I gymjgvwb‡Z¡i mgš^‡q Avgv‡`i RvwZmË¡vi msK‡Ui myivnv Gevi n‡e, Avkv Kiv 

hvq| `j wnmv‡e Rvgvqv‡Zi hveZxq e¨_©Zvi g‡a¨ GwU Zv‡`i Ab¨Zg Av`wk©K 

mdjZv wnmv‡e we‡ewPZ n‡e| hw` nq| Avwg Avkvev`x| 

 

gšÍe¨-cÖwZgšÍe¨: 

Khandoker Zakaria Ahmed: ab¨ev`| AvcvZZ GKwU e¯Íywbô g~j¨vq‡bi 

Rb¨| Avgvi g‡b nq cwic~Y© g~j¨vq‡bi mgq GL‡bv Av‡m bvB| Z‡e Avcbvi G 

†jLvwU‡K cÖv_wgK g~j¨vqb wn‡m‡e a‡i wbw”Q| KviY kvnevM wKš‘ AvbyôvwbKfv‡e 

GL‡bv ‡kl nq bvB| miKvi Ges kvnev‡Mi wcQ‡bi kw³ Av‡iv A‡bK ‡Ljv 

‡Lj‡e| KZUyKy cvi‡e ‡mwU Ab¨ K_v| RvgvqvZ-wkwei Kg©xiv e¨w³MZ I 

cvwievwiKfv‡e eo ai‡bi ÿwZi m¤§yLxb n‡q‡Q| ‡Rj, cywj‡ki wbh©vZb, gvgjv 

I we‡ivax c‡ÿi Avµg‡Yi Kvi‡Y wkwe‡ii AmsL¨ Qv‡Îi QvÎRxeb ûgwKi gy‡L 

c‡o‡Q Ges kvixwiKfv‡e Zviv gvivZ¥K ÿwZMÖ Í̄| RvgvqvZ Kg©x‡`iI GKB Ae ’̄v| 

GB ÿwZi cÖfve `xN©‡gqv`x I wekvj, hv GLb Abyfe Kiv `yiƒn| mviv‡`‡k, we‡kl 
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K‡i kni¸‡jv‡Z niZv‡ji mgq ‡hfv‡e Mvwo ev ‡`vKvbcvU fvsPyi Kiv n‡q‡Q, 

Zvi djI BwZevPK n‡e bv|  

ÒGi gv‡b GB bq ‡h, kvnevM Av‡›`vjb MYAv‡›`vjb wQj bv| Avgvi `…wó‡Z 

kvnevM Av‡›`vjb cÖK…Z A‡_©B wQj GKUv MYRvMiY|Ó  

Avcbvi G e³e¨ ‡_‡K ¯úó, kvnevM Av‡›`vjb‡K Avcwb MbAv‡›`vjb ev 

MYRvMiY wn‡m‡e ‡g‡b wb‡q‡Qb| Avwg cy‡ivcywi bv gvb‡jI A¯̂xKvi Ki‡ZI 

cviwQ bv| hvB ‡nvK, mvaviY ZiæY cÖR‡b¥i GKwU As‡ki g‡a¨ Gi cÖfve c‡o‡Q 

Ges Zviv RvgvqvZ-wkwei‡K G Kvi‡Y N…Yvi ‡Pv‡L ‡`L‡Z cv‡i| GwU KvwU‡q DV‡Z 

RvgvqvZ-wkwe‡ii A‡bK mgq jvM‡e| Avcwb ‡h Avkvev`¸‡jv e¨³ K‡i‡Qb, 

‡hgb- Rvgvqv‡Zi wi-eª¨vwÛs, Rbve Kvgviæ¾vgv‡bi cÖ Í̄v‡ei Av‡jv‡K msMVb‡K 

mvRv‡bv BZ¨vw` wel‡q¸‡jv RvgvqvZ KZUyKy ‡g‡b wb‡e Zvi Dci Avcbvi AwaKvsk 

Avkvev‡`i ev Í̄evqb wbf©i Ki‡Q|  

‡kl K_v n‡jv, mvwe©K cwiw ’̄wZ GL‡bv A¯úó, Amgvß| GLv‡b A‡bK A¨v±i 

RwoZ| me wgwj‡q Kx n‡e, GL‡bv Zv ejvi mgq Av‡m bvB| 

Mohammad Mozammel Hoque: When no mass movement is of 

mass's move but backed by some organised force, then Shahbag is also 

undoubtedly a mass movement (backed by the leftists and 

government). 

Ashraf Al Deen: A good study indeed. I strongly agree with few 

points. We shouldn't have any doubt that the present situation is the 

outcome of the conflict between Islam and Communism.  

Communists, though failed globally, in Bangladesh they have separate 

agenda. Today's chaos is outcome of their home-work. They are still 

working. Are the Muslims, nay the Islamists, aware and careful about 

it? Will Jamat see through your paper? I wonder! 

Ayon Muktadir: RvwjqvwZ Kivi Kvi‡Y ‡h I‡`i wcwUkb evwZj n‡q‡Q, GBUv 

‡Zv ej‡jb bv| RvwjqvwZ K‡iB Iiv 97 nvRvi ¯̂vÿi ‡RvMvo K‡iwQj| Avcbvi 

Z‡_¨i ‡Mvovq Mj`, ZvB GbvjvBwmmI fyj n‡Z eva¨| 

Mohammad Mozammel Hoque: Doing fraud in WH petition signing 

may happen, I do not disagree. What is the guarantee that, that sort of 

malpractice has not been done by the shahbagees?  
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So far I know, WH petition authority did not say that there was such a 

problem. Did they?  

I have marked that each and every Jamaat one in my surrounding has 

signed it including those who did not had an active email account 

earlier. So, the main point of my writing is still standing, I see. 

Ayon Muktadir: WH did give a notification on why they shut down 

the Jamati petition. Avwg ‡dmeyK A¨vKvD›U wWGw±‡fU K‡i ‡i‡LwQjvg A‡bKw`b, 

GLb Avwg w`bivZ kvnevM Av‡›`vj‡bi c‡ÿ ‡cv÷ ‡`B| RvgvwZiv ‡Zv Zv‡`i iæwR-

iæwU evuPv‡bvi Rb¨ GKwUf n‡eB| G‡Z AevK nevi Kx n‡jv? Avm‡j Avcwb ‡Zv 

mvivD‡ÛW evB RvgvwZ ‡jvKRb, ZvB Avcwb GKUv evqvmW wfD cv‡”Qb| 

Mohammad Mozammel Hoque: Then what is the link of that WH 

notification? So far I know they have withdrawn it without confirming 

any sort of fraud voting.  

To the second point, after the shahbagh move, internet using has 

increased dramatically. It has happened in either side. You had an fb 

ID deactivated, but my main point is that the Islamists, including JI, 

have ignored the use of high tech which they have adopted 

significantly. Isn't it a basic gain of them from their interest-point of 

view?  

Nobody has the total picture, we just make gestures. Isn't it? 

Ayon Muktadir: fvB, RvgvwZiv B›Uvi‡b‡U A‡bK ‡ewk GKwUf A‡bK Av‡M 

‡_‡KB| Avcbvi Bbdi‡gk‡b A‡bK Mj`, A_ev Avcwb wb‡Ri Z‡Ë¡ GgbB gk¸j 

‡h mZ¨I ‡`L‡Z cv‡”Qb bv| ‡R‡M ‡R‡M Nygv‡j Aek¨ Ggb n‡Z cv‡i| 

Shahidul Hoque: Biv‡b wKš‘ beel©mn (bI‡ivR) Ab¨vb¨ RvZxq Drme¸‡jv‡K 

Bmjvgx Drme wn‡m‡eB ‡`Lv nq| KvZvi, ‡mŠw`mn Avie ‡`k¸‡jv‡Z beel© bvB, 

wKš‘ RvZxq w`em wn‡m‡e ivRZvwš¿K ‡`k MV‡bi w`b‡K NUv K‡i cvjb Kiv nq| 

evOvwjZ¡ Avi gymjgvwb‡Z¡i g‡a¨ cv_©K¨ Kivi Rb¨ RvZxq, mvgvwRK I mvs¯‹…wZK 

AvbyôvwbKZv‡K mvg‡b G‡b Lvov Kiv‡bvi g‡bvfve cwieZ©b `iKvi| mgv‡R 

cwieZ©‡bi Av‡iv A‡bK ‡gŠwjK Bmy¨ Av‡Q| evsjv‡`‡ki Kgc‡ÿ 90 fvM bvix 

GL‡bv Bmjv‡gi DËivwaKvi AvBb Abyhvqx m¤ú‡`i fvM cvb bv| m¤ú‡` Zv‡`i 

AwaKvi wbwðZ Kivi Bmy¨‡K mvgvwRK, mvs¯‹…wZK Ges ivR‰bwZK Bm y¨‡Z cwiYZ 

KivUvI GKUv gyL¨ P¨v‡jÄ nIqv DwPZ| 
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Mohammad Mozammel Hoque: Jamaat has mentioned every 

concerned things in their writings and speech including apology for 

1971. But they did not meant those except to keep records on!  

Jamaat has failed to raise any social movement on any vital issue like 

women's right. The unIslamic inheritance law was challenged by the 

qaomi madrasa leaders. Jamaat actually just extended support to them!  

Opposing the building of statue in front of airport was also stopped by 

the qaomi madrasa olamas. The biggest Islamic force, jamaat e Islami 

was in the backup!! 

Shahidul Hoque: Whether Jamaat plays in back-end or front-end, it's 

not the major issue to the people. The people will see, we have a lot 

of important social problems in our surroundings that should be 

addressed by the people who declares themselves as God-loving 

activists. But they are active in banning Pahela Baishakh, not 

promoting Islamic inheritance law that can empower at least half of 

the people in our society.  

So, my point is that people don't expect these issues should only be 

resolved by Jamaat, rather than all Islamic or secular parties who think 

there is actually something wrong in the ground. 

Mohammad Mozammel Hoque: Overall, on social issues, the 

Islamic forces in BD are critic instead of be proactive.  

The first women right that has to be materialised at once is their right 

to attend the daily prayers in the local mosques.  

Thanks for comment. 

Abdul Mannan: K_v¸‡jv nqZ wVK, wKš‘ ej‡Z eo fq jv‡M| 

H Al Banna: Av‡M gymwjg, Av‡M ev½vwj, Av‡M evsjv‡`kx - GBme Ge÷«¨v± 

welq¸‡jv‡K ‡eû`v cv‡q cviv w`‡q SMov Kivi gZ `vuo Kwi‡qwQ‡jb Avgv‡`i 

Av‡Mi cÖRb¥| GgbwK GKRb RbwcÖq Av‡j‡g Øx‡bi Iqv‡RI GBme K_v LyeB 

G‡MÖwmfwj Av‡Q| wKš‘ Avgvi g‡b nq, Zv‡`i ‡mB c¨vb BmjvwgR‡gi avivq 

`vuwo‡q hvIqv gymwjg RvZxqZvev`x G‡cÖvPB GBLv‡b Av‡iKUv RvZxqZvi mv‡_ 

Mv‡q c‡o SMovi Rb¨ cȪ ÍyZ n‡q wQ‡jv|  
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n¨vu, Aek¨ GB kZvãx‡Z G‡m Avgiv GKUy wfbœfv‡e ‡mK y¨jvwiRg A_ev 

BmjvwgRg‡K ‡`Lvi ‡Póv KiwQ, A_ev ejv hvq, mvsNwl©K Ae ’̄vb ‡_‡K A‡bKUvB 

m‡i G‡m m¤cÖxwZi RvqMvUvq G‡m `vuov‡bvi ‡Póv KiwQ| wKš‘ hv‡`i gb‡b Av‡Mi 

Kb‡mÞUv ̀ …pfv‡e GL‡bv ÷vewjkW n‡q Av‡Q, Zv‡`i Kx K‡i Avc‡MÖW Kiv m¤¢e? 

Mohammad Mozammel Hoque: We must come out of the 

traditional mind set. I must say that our nation-identity is plural. By 

religion we are Muslims, by nationality we are Bangladeshi, by 

ethnicity we are Bengalees. These things are not new, but as Islamists 

we must own and proclaim all these loudly. This is not apology, not a 

compromise, but accepting the core reality. We should not attempt to 

deny this any more, I think. 

H Al Banna: Avcbviv ej‡j ‡Zv ZeyI ‡jvKRb ï‡b, wKsev ZvwiK igv`vb 

ej‡jI fv‡e, ÔI Av”QvÕ, wKš‘ Avwg ej‡jB Ô‡eqv`eÕ| Av‡j‡g Øx‡bi ‡P‡q ‡ewk 

ey‡S w`‡b w`‡b Av‡j‡g `ywbqvB ‡evanq n‡q hvw”Q| Zv‡`i K_v ï‡b Aš ÍZ GUvB 

VvIivB wb‡Ri e¨vcv‡i|  

Mohammad Mozammel Hoque: The neo wave of pro-Islamic 

movement in BD will find you as the cultural sector commander, 

inshaAllah! So do not care the organizationalist-traditionalists so 

much, but care Allah as much as possible. Just keep stirring the 

society. Creative persons are like blind eye carete fighters. 

Lokman Bin Yousuf: ZË¡veavqK miKv‡ii mgq KvR †Zv eÜ wQj bv| 

Mohammad Mozammel Hoque: In my locality, even reporting 

programs were postponed for long time. The concerned responsibility 

holders argued that, when Organization has passes the decision then 

refraining from report writing is now ‘wajib’ for us! 

 

www.facebook.com/notes/628990593784746 

25 gvP©, 2013 
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25. ‡cv÷ 

Pjgvb miKviwe‡ivax Av‡›`vjb `g‡b AvIqvgx jx‡Mi 

m¤¢ve¨ Kg©‡KŠkj I Rvgvqv‡Zi m¤¢ve¨ cÖwZwµqv 

 

gvbeZvwe‡ivax Aciv‡ai gvgjv ïbvbxi GB P~ovš Í ch©v‡q Rvgvqv‡Z Bmjvgx, 

weGbwc I ‡emiKvix gv ª̀vmvwfwËK e…nËi Bmjvgx kw³i mgwš^Z Av‡›`vjb, we‡kl 

K‡i Rvgvqv‡Z Bmjvgx I Gi AsMmsMVb QvÎwkwe‡ii w`K ‡_‡K, e¨vcKZi I 

mwnsm n‡q D‡V‡Q| cywjk nZ¨vi g‡Zv NUbv G ‡`‡k Av‡M N‡Uwb| ‡h ÔMYnZ¨vÕi 

cÖwZwµqvq GB Am¤¢e NUbvI N‡U‡Q, Zv 1971 mv‡ji gyw³hy‡×i c‡i bwRiwenxb| 

RvgvqvZ GjvB Kviv? 

gv‡V Rvgvqv‡Zi mv‡_ _vKv `yB cÖavb kw³‡K gq`vb Qvov Kivi gva¨‡g GB Pjgvb 

miKviwe‡ivax Av‡›`vjb `g‡b AvIqvgx jxM GKwU Kvh©Ki Kg©‡KŠkj MÖnY Ki‡Z 

cv‡i| ejvevûj¨, Rvgvqv‡Zi GB Pig `yw`©‡b Zv‡`i cv‡k _vKv kw³ejq `ywU n‡”Q 

evsjv‡`‡ki m¤¢ve¨ cieZ©x miKvi MVbKvix cÖavb we‡ivax `j weGbwc I KIgx 

avivi Z_v ‡emiKvix gv ª̀vmvwfwËK RvgvqvZwe‡ivax AivR‰bwZK msMVb Ô‡ndvR‡Z 

BmjvgÕ|  

XvKv mgv‡ek 

‡ndvR‡Z Bmjvg ‡NvwlZ AvMvgx 6 GwcÖ‡ji XvKv ‡NivI Kg©m~wP‡Z AvBb-k…sLjv 

eRvq ivLvi k‡Z© evav bv ‡`qvi ‡NvlYv ‡`qvi gva¨‡g Zvu‡`i‡K gvVQvov Kivi 

‡KŠkj B‡Zvg‡a¨B miKv‡ii Zid n‡Z M…nxZ n‡q‡Q| wWwm, Gmwc I gš¿xiv 

nvUnvRvix gv ª̀vmvq wM‡q Av‡›`vjbKvix‡`i eySv‡bvi ‡Póv, Bmjvgwe‡ivax ‡jLK‡`i 

wePv‡ii Rb¨ U«vBeyb¨vj MV‡bi ‡NvlYv BZ¨vw` GB ‡KŠk‡jiB Ask| aviYv KiwQ, 

AvMvgx 6 GwcÖj XvKvq G hveZKv‡ji e…nËg mgv‡ek AbywôZ n‡e|  

Pi‡gvbvB‡qi kvcjv PZ¡i mgv‡ek cÖ_g Av‡jvi ÔGgb evsjv‡`k ‡KD ‡`‡LwbÕ 

UvB‡ci kvnevM mgv‡ek‡K Aj‡iwW Ifvik¨v‡WvW K‡i‡Q| ‡ndvR‡Z Bmjvgxi 

mgv‡e‡ki d‡j Ôgy³gbvÕ cÖMwZkxj‡`i ‡bZ…‡Z¡ MZ ‡`o hyM a‡i M‡o DVv 

cÖhyw³wbf©i ZviæY¨ cÖejfv‡e av°v Lv‡e| gv ª̀vmvIqvjv‡`i cÖwZ‡iva bv Kivi cwjwm 

wQj Zv‡`i‡K µgvš^‡q N‡i ‡div‡bvi Kvh©Ki cÖwµqv| wewfbœ kvnevMx ‡¯‹vqv‡Wi 

Rb¨ wbZvš ÍB ¯^cœf‡½i KviY n‡jI RvgvqvZ-weGbwci evwn‡i AivR‰bwZK 
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Bmjvgx kw³‡K› ª̀mg~‡ni weiæ‡× bZyb ‡Kv‡bv d«›U bv ‡Lvjvi miKvix Ôwm×vš ÍÕ 

AvIqvgx jxM I AvgRbZvi w`K ‡_‡K djcÖmy I cÖksmbxq c`‡ÿc| 

weGbwci e¨vcv‡i IqvK©cø̈ vb 

AvIqvgx jx‡Mi GwUPy¨W:  

Gevi weGbwc‡K wb‡q miKvi Kx Ki‡Z cv‡i, Avmyb ‡mB we‡k ølY Kiv hvK| 

weGbwc‡K wb‡q miKv‡ii ‡KŠkj µgvš^‡q AviI my¯úó n‡e| Rvgvqv‡Zi g‡Zv 

weGbwc‡KI miKvi wbg©~j Ki‡Z Pvq - GgbwU ejv n‡e cwiw ’̄wZ‡K AwZ mijfv‡e 

we‡k ølY Kiv| Avgvi aviYvq, miKvi weGbwc‡K Pv‡c ivL‡ZI fq ‡`Lv‡Z Pvq| 

Gi g‡a¨ miKv‡ii ‡Kv‡bv ‡Kv‡bv cÖfvekvjx gš¿xi AivR‰bwZK I e¨w³MZ 

cÖwZ‡kva ¯ú…nvI _vK‡Z cv‡i| RvgvqvZ‡K AvkÖq ‡`qvi ÔAciv‡aÕ weGbwci Dci 

miKv‡ii `gbcxob Lv‡j`v wRqv‡K Kviv Aš ÍixY Kiv ch©š ÍI Mov‡Z cv‡i| 

ZË¡veavqK Bmy¨‡Z msjvc:  

weGbwc‡K Av‡›`vjb n‡Z wehy³ Kivi Rb¨ AvIqvgx jxM Kw_Z Avš ÍR©vwZK 

m¤cÖ`v‡qi Pvc ev D‡`¨v‡Mi Kvi‡Y ‡ebvgx‡Z n‡jI ZË¡veavqK miKv‡ii `vwe 

gvbvi w`‡K ‡h‡Z cv‡i| ‡kl ch©š Í ZË¡veavqK miKv‡ii `vwe wb‡q hv-B ‡nvK bv 

‡Kb, GB `vwei wel‡q wKQyUv bgbxqZv ‡`wL‡q weGbwc‡K Av‡jvPbvi ‡Uwe‡j Avbv 

gvÎB RvgvqvZ gq`v‡b GKv n‡q co‡e| weGbwc‡K gq`vb n‡Z DB_W« Kivi GB 

cwjwm GgbwK AvswkKI hw` Kvh©Ki nq, weGbwci c‡ÿ cÖ‡qvR‡b cybivq gq`v‡b 

‡diZ hvIqv AZ¨š Í KwVb n‡q co‡e| KviY, Av‡›`vjbgyLx weGbwc mg_©K RbMY 

ZZÿ‡Y ÔjovKyÕ Rvgvqv‡Zi cv‡k gq`v‡b mwµq n‡q DV‡e| 

ZË¡veavq‡Ki `vwe gvbvi ‡Uvc weGbwc wMj‡e wK bv?  

GB KwVb cÖ‡kœi GKUv mnR DËi n‡Z cv‡i ‡h, Lv‡j`v wRqv GwU gvb‡eb bv| 

AvIqvgx jxM ‡h ZË¡veavq‡Ki `vwe gvb‡e bv, ‡mwU ‡Zv A‡bK Av‡MB ‡Kv‡U©i ivq 

I msweavb ms‡kvab Kivi NUbv n‡Z cwi®‹vi n‡q wM‡qwQj| Zvn‡j weGbwc ‡Kb 

miKv‡ii ‡kl mg‡qi Rb¨ A‡cÿv K‡i‡Q? Gi DËi GKUvB - Lv‡j`v wRqv 

e¨w³MZfv‡e hZ Avcmnxb B‡g‡Ri AwaKvix ‡nvb bv ‡Kb, AvIqvgx jx‡Mi g‡Zv 

kw³kvjx miKv‡ii weiæ‡× cÖej MYAv‡›`vjb M‡o ‡Zvjvi mvsMVwbK mÿgZv 

GKKfv‡e weGbwci wQj bv wK¤v̂ bvB| RvgvqvZ-wkwei hZ wmwiqvmwj Aw¯Í‡Z¡i 

jovB KiæK bv ‡Kb AvbyôvwbK cȪ Íve ‡c‡j weGbwc ÔwbqgZvwš¿K Av‡›`vjbÕ I 

ÔK‡Vvi Kg©m~wPÕ cvj‡bi cvkvcvwk msjv‡cI AskMÖnY Ki‡e| Avwg Avcbv‡`i evwR 

a‡i G K_v ej‡Z cvwi| 
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gq`v‡b GjvB wenxb RvgvqvZ Kx Ki‡Z cv‡i?  

G ai‡bi m¤¢ve¨ cwiw ’̄wZ‡Z Rvgvqv‡Zi w`K n‡Z GK bwRiwenxb cwiw ’̄wZi m…wó 

n‡e| n‡Z cv‡i, RvgvqvZ mvsMVwbKfv‡e wbwðý n‡q hv‡e| Rvgvqv‡Zi ‡jvKRb 

mggbv ivR‰bwZK-AivR‰bwZK ̀ jmg~‡ni AvkÖq MÖnY K‡i ‡m¸‡jvi RvgvqvZxKiY 

Ki‡e| n‡Z cv‡i, RvgvqvZ GKv n‡jI wU‡K hv‡e| A_ev Ab¨iv gq`v‡b wU‡K 

_vKvi Rb¨ miKv‡ii cwie‡Z© Rvgvqv‡Zi mv‡_ _vKv‡KB ‡cÖdvi Ki‡e|  

me©vZ¥K ivó«xq `g‡bi gy‡L RvgvqvZ hw` wb‡Ri ‡gRi ‡mUAvc¸‡jvi Aw¯ ÍZ¡-

KvVv‡gv wUwK‡q ivL‡Z cv‡i, Zvn‡j G ‡`‡k 1971 mv‡j civwRZ GB kw³ Pwj øk 

eQi c‡i AviI Aš ÍZ Pwjøk eQ‡ii Rb¨ beRb¥ jvf Ki‡e| hw` GgbwUB N‡U, 

ZLb RvgvqvZ Zv‡`i weZwK©Z GB ‡bZ…Z¡, `j I cwiwPwZ‡K nvBjvBU Ki‡e, bvwK 

hy× cieZ©x mg‡q e¨eüZ A ¿̄-miÄvg Z¨v‡Mi g‡Zv msMV‡bi cyi‡bv QvuP‡K 

BwZnv‡mi Rv`yN‡ii ‡i‡L mgq, gvwU I gvby‡li f‡qm‡K we‡ePbvq wb‡q, AMÖvwaKvi 

w`‡q bZybfv‡e KvR Ki‡e Ñ Zv ‡`Lvi welq| BwZnv‡mi GB ivq Rvb‡Z n‡j 

Avgv‡`i A‡cÿv Ki‡Z n‡e AviI Kgc‡ÿ Qq gvm| 

 

gš Íe¨-cÖwZgšÍe¨: 

A M Nuruddin Shohag: ab¨ev`, PgrKvi we‡k ølYag©x ‡cv‡÷i Rb¨| hw`I 

‡Kv‡bv definite angle G prediction K‡ibwb| ZeyI m¤¢ve¨ A‡bK wKQyB P‡j 

G‡m‡Q| Av”Qv a‡i wbjvg, RvgvqvZ mvsMVwbKfv‡e wbwl× wKsev wbwðý n‡q ‡Mj| 

ZLbKvi cwiw ’̄wZ Kx iKg n‡Z cv‡i? wgk‡i BLIqv‡bi g‡Zv, bvwK iæqvÛv-

eyiæwÛi ûUz-UzUwm RvwZMZ `v½vi g‡Zv? RvgvqvZ wbwl× wKsev wbwðý n‡j 

RvgvqvZx Ges RvgvqvZ‡Nlv e¨w³ I cÖwZôvb¸‡jvi cwiYwZ GKB n‡e m‡›`n ‡bB| 

‡mB ‡ÿ‡Î ‡`‡ki mvgwMÖK kvwšÍ I w ’̄wZkxjZv eRvq ivLvi Rb¨ fwel¨r mg~n weKí 

KiYxq Kx n‡Z cv‡i? 

Mohammad Mozammel Hoque: bv fvB, RvgvqvZ fvO‡e bv| eo‡Rvi 

wbwl× n‡Z cv‡i| hw`I ‡mwUi m¤¢vebv AZ¨šÍ ÿxY| RvgvqvZ wbwl× ev ‡f‡O covi 

g‡Zv (KvíwbK) cwiw ’̄wZ‡Z Rvgvqv‡Zi wKQy cÖwZôvb RvZxqKiY n‡e e‡U, wKš‘ 

Rvgvqv‡Zi me ‡jvKRb AÿZ ‡_‡K hv‡e| KviY, Zvuiv B‡Zvg‡a¨B mgv‡Ri 

me© Í̄‡i, kvnwiqvi Kwe‡ii K_v ‡gvZv‡eK, ÔXy‡K c‡o‡QÕ|  

Rvgvqv‡Zi me‡P‡q eo av°vUv Avm‡e Gi ‡fZi ‡_‡K| Avgvi aviYvq, 2014 

mv‡ji RvgvqvZ KL‡bv Avi c~e©er n‡e bv| Rvgvqv‡Zi Rb¨ me‡P‡q fv‡jv weKí 
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n‡jv Ôwbwl× nIqvÕ! Aaybv wbwl× Ô‡mvbvi evsjv‡`k eø‡MÕ AvwgB me©cÖ_g, cÖvq ỳ-

AvovB eQi Av‡M, AZ¨šÍ cwi®‹vifv‡e e‡jwQjvg, GKwesk kZvãx‡Z ‰ewk¦K Bmjvgx 

Av‡›`vjb wnmv‡e, AšÍZ evsjv‡`‡k Bmjvgx mgvR I ivó« cÖwZôv I cwiPvjbvq 

mÿgZvi wbwi‡L, RvgvqvZ n¨vR web GKR‡÷W Aj‡iwW| Gi hv wKQy ‡`qvi Zv 

w`‡q‡Q| GLb GwU ïaygvÎ GKUv wmjwmjv wnmv‡e wU‡K _vK‡e| Gi ‡hŠeb ‡cwi‡q 

‡M‡Q| fvqvej cÖWvKwUwfwUi w`K ‡_‡K BU BR Aemwj‡UW Aj‡iwW|  

AZGe Rvgvqv‡Zi ‡jvKR‡bi DwPZ n‡e GwU Z¨vM Kiv - Avgvi Dch©y³ K_vi hw` 

GB gv‡b Kiv nq Zvn‡j cÖPÐ fyj eySv n‡e| ‡mvbvi evsjv‡`k eø‡M Gme wb‡q 

Avgvi we‡kølYag©x cÖPyi ‡cv÷/gšÍe¨ wQj| fvM¨ fv‡jv, Avgvi ‡jLv¸‡jv msMÖn 

K‡i ‡i‡LwQjvg| A‡bKw`b n‡Z fvewQ, GKwU eB wnmv‡e ‡m¸‡jv cÖKvk Ki‡ev|  

cÖvq PvikZ c…ôvi GKUv eB n‡Z cv‡i| fv‡jv _vKyb|  

Abu Sulaiman: A deep analysis and thinking is essential for the 

workers of future pro-Islamic movement. So that they can find out 

their policy for future. This was happened in case of Maududi in 1947. 

When everybody was busy with solving the then present situation, he 

(Maududi) was thinking about the real solution of the problem and 

ultimately he got some instruction from that. We, who want to work 

for the future in a more realistic, holistic and humanitarian way, we 

must keep deep eye on the situation. There is a great possibility that 

we may be wrong to analyse the situation.  

There is a very emotional element in the present movement of BJI and 

ICS that may lead us in a wrong way to think. It’s not the matter 

whether the BJI or ICS would defeat or be defeated in the struggle. 

The real high thinking Muslim mind must work in all situations - the 

worst or best. Showing the present situations, many argue that the BJI 

& ICS is & was also in the right way. Whatever be the result of the 

present so-called toughest struggle, it would bear no fruit for the 

Intellectual group in/outside BJI & ICS. Rather the responsibilities 

would be increased many times if BJI & ICS be victorious. So, no time 

to waste for the worker of worldwide Islamic movement. They must 

work in a very intelligent, realistic and holistic approach and must 

follow a system called ‘organizing without organization’. 

 

www.facebook.com/MH.philosophy/posts/632649676752171 
2 GwcÖj, 2013 
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26. †bvU 

fvev`k©MZ weRq m‡Ë¡I `jxqfv‡e Rvgvqv‡Zi  

civR‡qi ksKv: DËi‡Yi Dcvq 

 

MZ 6 GwcÖj 2013 Zvwi‡Li js gvP© AZ¨š Í mdjfv‡e D`hvc‡bi gva¨‡g 

evsjv‡`‡ki mvgvwRK I ivR‰bwZK ms¯‹…wZ‡Z ‡emiKvix gv ª̀vmmg~‡ni msMVb 

Ô‡ndvR‡Z BmjvgxÕi ‡M øvwiqvm Awf‡lK m¤úbœ n‡q‡Q| Zv‡`i GB cÖej 

AivR‰bwZK ivR‰bwZKZv G ‡`‡ki cÖKvk¨ I Am‡PZb Ñ GB `yB ‡kÖYxi 

Bmjvgwe‡ivax‡`i g‡a¨ e¨vcK ‡Ubkb m…wó K‡i‡Q| G‡ÿ‡Î Avwg evgcš’x Kgy¨wb÷ 

fvevcbœ‡`i‡K cÖKvk¨ Bmjvgwe‡ivax Ges Bmjv‡gi ivR‰bwZK cÖv‡qvwMKZvi 

we‡ivax‡`i‡K Am‡PZb Bmjvgwe‡ivax wnmv‡e MY¨ KiwQ| 

Ôag© wb‡q ivRbxwZ Kiv DwPZ bqÕ e‡j hviv g‡b K‡ib Zvuiv ag© ej‡Z Kx ey‡Sb, 

a‡g©i KvR Kx, Zv wVK Kiæb| AZtci ivRbxwZ ej‡Z Kx ey‡Sb, ivRbxwZi KvR 

ev ̀ vwe ‡Kvb ‡Kvb wel‡q Ñ ZvI wVK Kiæb| Gici ÔBmjvgÕ-Gi Av`k©MZ A_wiwU 

Z_v ‡KviAvb I nv`x‡mi Av‡jv‡K, mybœvni gvcKvwV‡Z hvPvB K‡i ‡`Lyb, ivRbxwZi 

‡Kv‡bv Kgb G‡RÛv Bmjv‡g Av‡Q wKbv| ‡`L‡eb, ivRbxwZi me Kgb Bm y¨ ev 

G‡RÛv Bmjv‡gi ‡gŠwjK KvVv‡gvi g‡a¨ ‡cÖvw_Z| G …̀wó‡Z, hviv Bmjv‡gi 

ivR‰bwZKZv‡K A¯̂xKvi K‡ib ev Gi cÖ‡qvM‡hvM¨Zvi wel‡q ‡gvUv`v‡M m‡›`n 

‡cvlY K‡ib, Zvuiv Bmjvg‡K fv‡jvfv‡e Rvb‡Z ev eyS‡Z cv‡ibwb Ñ Qvov Avi Kx 

ejv hvq?  

Bmjv‡gi mvgvwRK I ivó«xq weavbvejxi cÖ‡qvM‡hvM¨Zvi ‡ÿ‡Î gvÎv I µgaviv 

we‡ePbvi welqwU Aek¨ wfbœ cÖmsM| 

‡`Ie›`cš’x‡`i ÔAivR‰bwZK ivR‰bwZKZvi’ c_hvÎv 

ZvB ‡ndvR‡Z Bmjvg ‡bZ…e…›` hZB wb‡R‡`i‡K AivR‰bwZK wnmv‡e `vwe Kiæb 

bv ‡Kb, Bmjv‡gi bv‡g hvivB gq`v‡b bvg‡eb, ZvuivB Acwinvh©fv‡e wb‡R‡`i‡K 

ivRbxwZ‡Z Rov‡eb| n‡Z cv‡i Zvuiv GKch©v‡q wbe©vPb‡Kw› ª̀K ivRbxwZ‡Z bvg‡eb 

A_ev AcÖKvk¨fv‡e ‡Kv‡bv cÖwZwôZ ivR‰bwZK kw³‡K mg_©b I mn‡hvwMZv w`‡q 

hv‡eb| 

mvB‡q` Avn‡g` ‡eªjfxi ‡bZ…Z¡vaxb evjv‡KvU hy‡× civRq I wmcvnx wec øe e¨_© 

nIqvi ci ZrKvjxb e…wUk fvi‡Z gymjgvb‡`i Cgvb I Bmjvg iÿvi Rb¨ ‡`Ie›` 
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gv ª̀vmv cÖwZôv Kiv nq, nvUnvRvix gv ª̀vmvmn me KIgx gv ª̀vmv GB avivevwnKZviB 

Ask| cvwK¯Ívb gyf‡g‡›U ‡`Ie›` gv ª̀vmv‡Kw› ª̀K Bmjvgx kw³i g~j Ask fviZxq 

Ks‡MÖm‡K mg_©b K‡i cÖKvivš Í‡i civwRZ nq| AZtci `xN©w`‡bi ivR‰bwZK 

wb ª̀vKvjxb mg‡q Zviv ¯̂vaxb ag©xq wkÿv e¨e ’̄vcbvi gva¨‡g mvgvwRKfv‡e kw³ 

mÂq Kivi G ci GK ch©v‡q gv‡V ‡b‡g‡Qb| ‡h 13 `dv `vwe Zvuiv w`‡q‡Qb Zv 

Bmjvgx ivRbxwZi GKwU wPÎ ‰e Ab¨ wKQz bq| RvgvqvZ ïiæ ‡_‡KB Gme‡K 

ivR‰bwZK we‡Pbvq G‡RÛv wnmv‡e `vwe K‡i Avm‡Q| ‡hfv‡eB ‡nvK bv ‡Kb `…k¨Z 

RvgvqvZwe‡ivax ag©xq cÿmg~n Ae‡k‡l A‡NvwlZfv‡e Rvgvqv‡Zi (ivR‰bwZK) 

G‡RÛvmg~n‡K Avc‡nvì Ki‡Q| wbtm‡›`‡n GwU Rvgvqv‡Zi gZv`k©MZ weivU 

weRq| K_v n‡jv RvgvqvZ GB weivU cÖvwß‡K AvZ¥ ’̄ Ki‡Z cvi‡e wK bv|  

RvgvqvZ wK Av‡`Š wec øe Pvq? RvgvqvZ hw` Av‡`Š wec ø‡e wek¦vm Ki‡Zv ev 

(Bmjvgx) wecø‡ei Rb¨ cÖ Í̄yZ _vK‡Zv, Zvn‡j 2013 mv‡jB Zviv ‡mwU Ki‡Z 

cvi‡Zv| evn¨Z Zv-B g‡b nq| wec øe AvMvg Rvbvb w`‡q Av‡m bv, ‡NvlYv w`‡q nq 

bv; mvB‡K¬vb ev U‡b©‡Wvi g‡Zv nVvr K‡iB ‡Kv‡bv Zy”Q Kvi‡Y ‡Kv‡bv GK ev 

GKvwaK ÿgZv‡K› ª̀ AcÖZ¨vwkZfv‡e cy‡iv mgvR I iv‡ó«i wbqš¿YKvixi f~wgKvq 

AeZxY© nq| n‡Z cv‡i D‡j øL‡hvM¨ msL¨K e¨w³ hv‡K Avgiv AvgRbZv ewj, 

Pigfv‡e DÏxß n‡q D‡V, ‡R‡M D‡V we`¨gvb KvVv‡gv‡K ‡f‡½ ZQbQ K‡i ‡`q| 

wbQK mvgvwRK AivRKZv I wek…sLj cwiw ’̄wZ‡Z AivRKZv-DËi mg‡q c~e© mgvR 

KvVv‡gv‡K `ªæZ ‡givgZ ev wbg©vY Kiv hvq, hv wecøe-DËi cwiw ’̄wZ‡Z m¤¢e nq bv| 

wecø‡ei Rb¨ Ô‡jvK ‰ZwiÕi RvgvqvZx dg©~jv ZvwË¡Kfv‡e mwVK n‡jI Zvu‡`i M…nxZ 

Kg©cš’vi mvgwMÖK g~j¨vq‡b GB Aš Ínxb Ô‡jvK ‰ZwiÕi cÖwµqv ZvejxM Rvgvqv‡Zi 

Kg©cš’vi g‡ZvB BD‡Uvwcqvb Z_v Aev¯Íe| GB cÖwZwbwaZ¡g~jK MYZš¿wbf©i 

jÿ¨nxb Ôwecøe cÖ Í̄ywZÕi c_Pjv (Rvgvqv‡Zi fvlvq ÔKvR K‡i hvIqvÕ), ‡gŠwjK 

mgvR cwieZ©b Z_v wecø‡ei mgvRweÁv‡bi wbwi‡LI A‰eÁvwbK Ges Gi mybœvn-

D`vni‡Yi wbwi‡LI cÖkœwe×| 

‡hvM¨ ‡jvK ‰Zwii ZwiKv 

‰Zwi ‡jvK‡`i‡K Pvwn`v ‡gvZv‡eK gq`vb mswk øó Ki‡Z bv cvivi Kvi‡Y Bmjvgx 

QvÎwkwe‡ii hZ K¨vWvi ‡ei n‡q‡Q Zvi AZ¨š Í ÿy ª̀ AskB Rvgvqv‡Z Bmjvgx‡Z 

mwµq ‡_‡K‡Q, ‡bZ…‡Z¡ G‡m‡Q| cÖvq ̀ yB-Z…Zxqvsk ‰Zwi ‡bZ…e…›`‡K Kv‡R jvMv‡bvi 

Dc‡hvMx KvVv‡gv I Kg©m~wP GWÞ Kivi cwie‡Z© Rvgvqv‡Zi K¤úvU©‡g›UvjvBRW 

wjWvikxc G‡`i‡K ZviæY¨RwbZ eySÁv‡bi Mj` ev NvUwZi ‡KvUvq ‡d‡j 

AvZ¥Zywó‡Z fy‡M‡Q| 
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‡ndvR‡Z Bmjvgxi cÖej AvZ¥cÖKv‡ki djkÖæwZ‡Z m…ó MY‡Rvqvi‡K Kv‡R 

jvMv‡bvi mv‡_ mv‡_ wb‡R‡`i Ô‰Zwi ‡jvK‡`i‡KÕ gq`v‡b mwµqfv‡e a‡i ivLvi 

Rb¨ Rvgvqv‡Z Bmjvgx‡K wb‡gœv³ welq ev ‡ÿÎmg~‡n KvR Ki‡Z n‡e| evsjv‡`‡ki 

BmjvgwcÖq Rb‡Mvôxi ‡mvk¨vj mvBwK‡Z GK ai‡bi wec ø‡ei gva¨‡g gZv`k©MZ 

weRq I cÖwZôv jv‡fi ci evsjv‡`‡ki mvgvwRK cybM©Vb I ‡UKmB RvwZivó« MV‡bi 

cieZ©x wecø‡e RvgvqvZ KZUyKy mdjZv jvf Ki‡Z cvi‡e, Zv wbf©i Ki‡Q Gi 

mvsMVwbK KvVv‡gv I Kg©cš’vq Zviv ¯̂cÖ‡Yvw`Z n‡q KZUyKy ‡UKmB cwieZ©b ev 

wecøe Ki‡Z cvi‡e, Zvi Dci|  

 

Rvgvqv‡Zi GB cÖZ¨vwkZ Af¨š ÍixY wecø‡ei Rb¨ hv KiYxq 

bvix AwaKvi 

m¤cÖmvwiZ bvw Í̄K¨ev‡`i cvkvcvwk MYgvby‡li Bmjvg‡PZbv aviY K‡i RvwZ MV‡b 

‡bZ…Z¡ ‡`qvi ’̄v‡b wb‡R‡K cÖwZwôZ Ki‡Z n‡j Rvgvqv‡Z Bmjvgx‡K hv Ki‡Z n‡e 

‡m ZvwjKvq bvix AwaKv‡ii welqwU‡K Avwg me©v‡MÖ ’̄vb w`‡Z PvB| mbvZbx Bmjvg 

PP©vq ‡h iÿYkxj bvixbxwZ d‡jv Kiv nq, Zv wbeZ©bg~jKI mybœvnwe‡ivax|  

bvix RvMi‡Yi GB hy‡M cÖvP¨ Ae`gb I cvðvZ¨ ‡fvMevw`Zvi ga¨eZ©x fvimvg¨c~Y© 

Bmjvgx aviv Kv‡q‡gi gva¨‡g mgv‡Ri mKj bvix‡K Av`k©ev‡`i AvIZvq ¯̂xK…wZ 

cÖ̀ vb I Avcb K‡i ‡bqvUv fxlY Riæwi| wKQy msL¨K bvix‡K Av`‡k©i Qvu‡P h_vm¤¢e 

LvuwU K‡i M‡o ‡Zvjvi eZ©gvb bxwZi cwie‡Z© mvaviY bvix‡`i g‡a¨ MYnv‡i 

Av`k©MZ Z_v Cgvbx ‡PZbv‡K Qwo‡q ‡`qvi Kg©cš’v‡K AwaKZi mwVK g‡b Kwi|   

Rvgvqv‡Zi bvixbxwZ‡K D`vi Kivi Rb¨ me©v‡MÖ gyLgÛ‡ji Aa©vsk ‡X‡K ivLvi ‡h 

e¨e ’̄v cÖPwjZ i‡q‡Q Zv Zy‡j w`‡Z n‡e| cyiæl‡`i `vuwo ivLv, cvRvgv-cvÄvex I 

Uywc civi g‡Zv hviv PvB‡e, D”Pgvb we‡ePbvq, Zviv ‡bKve co‡Z cvi‡eb| wKš‘ 

kc‡_i Kg©x nIqvi Ab¨Zg kZ© wnmv‡e GwU‡K cÖ‡qvM Kiv hv‡e bv| 

gmwR‡` bvgvR Av`vqmn mKj mvgvwRK Kv‡R bvix‡`i AskMÖnY wbwðZ Ki‡Z 

n‡e| gmwR‡` bvix‡`i bvgvR Av`v‡qi gvÎv I aviv‡K ivm~jyj øvni (mv) mgqKvi 

g‡Zv Ae¯’vq wb‡q hvIqvi j‡ÿ¨ Cgvb`vi bvix‡`i‡K DØy&× Ki‡Z n‡e| 

cyiæl Kg©x‡`i ‡_‡K Avjv`vfv‡e c`©vbkxb bvix‡`i ivR‰bwZK we‡ÿvf I cÖwZev‡` 

wbqwgZ `„k¨gvb AskMÖnY _vK‡Z n‡e| 
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Kg©Rxex bvix‡`i g‡a¨ K‡jvbx I d¨v±wiwfwËK ‡hvMv‡hvM I Zvu‡`i bvbvwea 

mvgvwRK ‡mev cÖ̀ vb‡K GKUv mvsMVwbK ‡U«‡Û cwiYZ Ki‡Z n‡e| 

mgvR‡mevg~jK Kvh©µg 

mgvR wecøe I Av`k©wfwËK ivó« MV‡bi wel‡q mgvR‡meg~jK Kvh©µ‡gi 

Acwinvh ©Zv I e¨vcKZv m¤ú‡K© bZyb K‡i wKQy ejvi `iKvi bvB| K_v n‡jv, 

RvgvqvZ wK Rb‡mevg~jK cÖwZôvb? wbi‡cÿ Rwi‡c AZ¨š Í ¯̂vfvweK GB cÖ‡kœi 

DËi BwZevPK nIqvi m¤¢vebv Kg| MYgvby‡li ¯̂v ’̄¨, wkÿv, Avevmb, Lv`¨, 

wPwKrmvmn me ‡gŠwjK gvbevwaKvi wK ‡Kej (Bmjvgx) ivó« Kv‡q‡gi cieZ©x 

e¨vcvi? hw` Zv bv nq, MYwecøe msNUb cÖZ¨vkx GKwU Bmjvgx ̀ j wnmv‡e Rvgvqv‡Z 

Bmjvgx‡K e¨vbvi UvswM‡q Qwe ‡Zvjv I ‡cÖm wiwjR ‡`qvi Af¨vm ev` w`‡q 

MYgvby‡li cv‡k `vuov‡Z n‡e|  

e¨w³MZ AwfÁZvq ‡`‡LwQ, abvX¨ e¨w³‡`i GKUv D‡j øL‡hvM¨ Ask 

mgvR‡mevg~jK Kv‡R A_© e¨‡qi Rb¨ cÖ Í̄yZ n‡q Av‡Q| RvgvqvZ Kg©x‡`i g‡Zv 

‡hvM¨ I wek¦ Í̄ ‡jvK‡`i‡K Zvuiv LyuR‡Q| mewKQy‡Z EaŸ©Zb `vwqZ¡kx‡ji Aby‡gv`b 

I mvsMVwbK wm×v‡š Íi Rb¨ ‡P‡q _vKvi we`¨gvb ‡U«Û‡K ‡fs‡M RvwZ-ag© wbwe©‡k‡l 

mvaviY gvby‡li Rb¨ ivR‰bwZK ¯̂v_© we‡ePbvi E‡aŸ© D‡V KvR Ki‡Z n‡e| G 

ai‡bi AivR‰bwZK Kv‡Ri gva¨‡g M‡o DVv ivR‰bwZK cÖvwß cÖZ¨ÿ ivR‰bwZK 

Kvh©µ‡gi ‡P‡q A‡bK ‡ewk djcÖkÖæ| 

cÖhyw³, MYgva¨g I msMVb KvVv‡gv 

kvnevM Av‡›`vjb G ‡`‡ki cÖPwjZ Bmjvgx kw³mg~‡ni g‡a¨ cÖhyw³ I MYgva¨g 

e¨env‡ii ‡h ‡Rvqvi m…wó K‡i‡Q Zv AviI e¨vcK iƒc jvf Ki‡e, Avkv Kwi|  

e Í̄yZ c‡ÿ, (Bmjvgx) Av‡›`vjb Ggb n‡Z n‡e hv‡Z K‡i Gi cÖ‡Z¨KwU ¸iæZ¡c~Y© 

Kg©aviv‡K Av‡›`vj‡bi g~javiv wnmv‡e cÖZxqgvb n‡e| Øxwb Z_v ag©xq w`K n‡Z 

g‡b n‡e GwU g~jZ GKUv Øxwb msMVb hv‡`i mvgvwRK I ivR‰bwZK wKQy Kg©KvÐ 

Av‡Q| mvgvwRK mnvqZvg~jK Kg©Kv‡Ûi w`K n‡Z ‡`L‡j g‡b n‡Z n‡e ‡h, GwU 

g~jZ GKUv mvgvwRK msMVb hv‡`i ag©xq I ivR‰bwZK wKQy e³e¨ (Avm‡c±) 

Av‡Q| mvs¯‹…wZK Kg©KvÐ GZ e¨vcK n‡Z n‡e ‡hb evgavivi g‡Zv, GK `…wó‡Z, 

GwUB cy‡iv Av‡›`vj‡bi g~javiv| 

GKK msMVb KvVv‡gvi eZ©gvb Ae¯’vq Gme ‡ÿÎ I e¨w³ we‡k‡l wecixZgyLx 

aviv¸‡jvi mgš^q m¤¢e bq| G Rb¨ Rbkw³‡K AvMÖn I ‡hvM¨Zv Abymv‡i ¯̂vaxb I 

¯̂Zš¿ msMVb KvVv‡gvq fvM K‡i w`‡Z n‡e|  whwb Af¨š ÍixY cÖwkÿY mgv‡e‡k 
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e³…Zv w`‡eb, msMV‡bi Avgxi ev mfvcwZ nIqvi Kvi‡Y ivR‰bwZK gq`v‡bI wZwb 

cÖavb AwZw_ ev mfvcwZi e³…Zv w`‡eb - we`¨gvb GB GK‡Kw› ª̀K mvsMVwbKZv‡K 

cwinvi Ki‡Z n‡e|  eûgyLx ‡hvM¨Zvm¤úbœ ‡gavex‡`i‡K e¨wZµg wnmv‡e ‡`L‡Z 

n‡e| 

we‡bv`b ms¯‹…wZ 

g‡b c‡o, GZ wUwf P¨v‡bj hLb wQj bv, ZLb gyLXvKv Bmjvgx Kg©xiv K¨v¤úv‡mi 

evmv¸‡jv‡Z wbqwgZ wewUwf‡Z mvßvwnK bvUK ‡`L‡Zv| GjvKvi ‡bKve cwiwnZv 

‡QvU ‡evb, QvÎx, fvex, PvPx – mevB DB`vDU †dBjyi, GB ÔAvgjÕwU Ki‡Zb| AgyK 

‡bZvi ‡g‡q, ZgyK `vwqZ¡kx‡ji ¿̄x, wbf©i‡hvM¨ m~‡ÎB ï‡bwQ, Kv‡b ‡nW‡dvb 

jvwM‡q my‡hvM ‡c‡jB Ôe¨v‡ÛiÕ Mvb ïb‡Zb! GKmg‡q ÔAvjMvÕ bvix/cyiæl K‡É 

Mvb evRv‡bvi Kvi‡Y ‡iwWI ‡Kbv, ivLv I ‡kvbv wbwl× wQj| wewewm BZ¨vw` Lei 

‡kvbvi ARynv‡Z wUwf ivLv‡K GKch©v‡q Rv‡qR Kiv n‡jv| Avi GLb ‡Zv ... 

Avwg Gme evwm K_v ejjvg G Rb¨ ‡h, ÔjvnIqvj nv`x‡mÕi (ev‡R K_vevZ©v) 

ARynv‡Z G‡`‡ki Bmjvgcš’xiv we‡bv`b ms¯‹…wZ‡K h_vm¤¢e A¯̂xKvi Kivi ‡Póv 

K‡i‡Q, hv gvbexq cÖeYZvi cwicš’x| we‡bv`b ms¯‹…wZi c‡ÿ ‡hme ‡idv‡iÝ 

nv`x‡m Av‡Q ‡m¸‡jvi Bwc ø‡Kkb‡K wewfbœ e¨vL¨v we‡k øl‡Yi gva¨‡g AKvh©Ki K‡i 

ivLvi e¨_© ‡Póv Kiv n‡q‡Q| 

GLb mgq G‡m‡Q we‡bv`b ms¯‹…wZi e¨vcv‡i G‡Kev‡i cÖvKwUK¨vj K_v ejv| g‡b 

ivL‡Z n‡e, ventilation prevents explosion| gvbyl‡K wbtk¦vm ‡djvi my‡hvM 

w`‡Z n‡e| wi‡MvwiRg A_©vr K‡VviZv Av‡iv‡ci cÖwZ ‡SvuK n‡jv HwZnvwmKfv‡e 

GKUv ag©xq cÖeYZv, Bmjvg hvi we‡ivwaZv K‡i| 

‡h ‡Kv‡bv cwieZ©‡bi g‡ZvB Gme wel‡q ivZvivwZ wKQy K‡i ‡djvi nVKvwiZvi 

cwie‡Z© RvgvqvZ ev ‡h ‡Kv‡bv Bmjvgcš’x msMV‡bi ‡bZ…e…‡›`i DwPZ n‡e Gme 

wel‡q wb‡R‡`i gvBÛ-‡m‡Ui Avg~j cwieZ©b mvab Kiv| gbgvbwmKZvq evwÃZ 

cwieZ©b NU‡j cwi‡ek cwiw ’̄wZB e‡j ‡`‡e, KLb Kx Ki‡Z n‡e| 

eyw×e…wË I gbbkxjZv 

eyw×e…wË wb‡q Bmjvgcš’xiv GK A™¢~Z ‡`vjvPv‡j ‡fv‡Mb| Zvuiv `vwe K‡ib, Bmjvg 

hy‡Mi AMÖMvgx I eyw×e…wËK gZv`k©| wKš‘ hLwb ‡Kv‡bv wel‡q ‡KD cÖkœ Zy‡jb ev 

`~‡i e‡m - ey‡S ‡nvK bv ey‡S ‡nvK - ‡Kv‡bv wKQy‡K P¨v‡jÄ K‡i e‡mb, ZLwb Zviv 

eyw×i `vwe‡K ÔHkx evYxÕ w`‡q bvKP Kivi ‡Rnv‡` Sv uwc‡q c‡ob! ‡hLv‡b Inx 

Av‡Q, ‡mLv‡b bvwK AvK¡j Z_v eyw×i ‡Kv‡bv KiYxq bvB| K_vUv GK‡c‡k ev 
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AvswkK mZ¨| weq‡Ûi ‡Kv‡bv g¨vUvwdwRK¨vj wel‡q weq‡Û ‡h gnvmË¡v Av‡Qb Zvui 

K_v ev Inx‡K ‡g‡b ‡bqvB ‡Zv hyw³eyw×i `vwe| ZvB bv? e¨vcvi n‡jv hyw³i ¯ Íi 

web¨v‡mi welq, hyw³nxbZvi welq bq|  

‡hLv‡b hyw³ Pj‡e bv ‡mLv‡bI hyw³ w`‡qB ej‡Z n‡e, ‡Kb ‡mLv‡b hyw³ Pj‡e bv|  

Bmjvgcš’xiv e¨wZµg ev‡` mvaviYZ a‡g©i wel‡q LyeB Amwnòz ai‡bi n‡q _v‡K| 

hyw³‡K hw` hyw³ w`‡qB ‡gvKvwejv Kiv bv nq Zvn‡j gvbyl ‡Kb ‡mwU gvb‡e? 

Avcbviv wbðqB Rv‡bb, ZrKvjxb `vk©wbK‡`i gZev`mg~n‡K `vk©wbK hyw³ w`‡qB 

‡gvKvwejv K‡iwQ‡jb cieZx©‡Z ‡kÖôZg gymwjg ̀ vk©wbK wnmv‡e we‡ewPZ Avey nvwg` 

Avj MvRvjx|  

Rvgvqv‡Zi MVbZ‡š¿ wØg‡Zi welqvw` Af¨š ÍixY `jxq ‡dviv‡gi evwn‡i cÖKv‡ki 

wel‡q ‡h wb‡lavÁv Av‡Q Zv ¯úóZB mybœvn we‡ivax| AwcÖq mZ¨ K_v ejv Ab¨Zg 

‡kÖô mvIqv‡ei KvR bq wK?  

w_sK U¨vsK wm‡÷g bv _vKv ev Kvh©Ki bv _vKv‡K Rvgvqv‡Zi ‡bZviv Kxfv‡e e¨vL¨v 

I mg_©b Ki‡eb, Rvwb bv| ‡ewmK¨vwj Ava¨wZ¥K ‡PZbvi welq ev Ô‡bK AvgjÕ 

wnmv‡e, me©‡ivM-ewUKv wnmv‡e, Bmjvg‡K g¨v‡µv ‡j‡f‡j cÖPvi, cÖ¯Íve I 

(ejc~e©K) cÖ‡qv‡Mi cwie‡Z© ev¯ Íe mgv‡R ev¯ Íevqb‡hvM¨ I ‡h ‡KvbvwUi Zyjbvq 

AwaKZi Kj¨vYRbK wnmv‡e Bmjvg‡K cÖcv‡MW Ki‡Z n‡e|  

Bmjv‡gi RvMwZK ‡hvM¨Zv ev¯ Íe Kv‡Ri gva¨‡gB cÖgvY Ki‡Z n‡e| 

g‡b ivL‡Z n‡e, Avgv‡`i HwZn¨MZ Bmjvgx wkÿv cÖwZôvb¸‡jv‡Z kixqvn 

cÖ‡qv‡Mi µgaviv‡K MÖnY Kiv nqwb| GB wWWvKwUf BmjvwgK ÷vewjk‡g›U ev 

÷«vKPvi‡K BbWvKwUf I nvBqviwKK¨vj KvVv‡gv‡Z iƒcvš Íi Ki‡Z n‡j wb‡R‡`i 

I Ab¨vb¨‡`i g‡a¨ Gme wel‡q e¨vcKfv‡e I‡cb wWm‡Kvm© PP©v I Pvjy Ki‡Z n‡e| 

e Í̄ywbô BwZnvm PP©vq Rvgvqv‡Zi we¯§qKi Abxnv 

RvgvqvZ ‡Kb Rvwb mvsMVwbKZvi bv‡g GK ai‡bi ‡MvcbxqZvi bxwZ‡Z wek¦vm 

K‡i| cvi¯úwiK Av¯’v I mIqv‡ei wbq‡Z AvbyM‡Z¨i ‡Rvqv‡i AvbIqvb‡UW d¨v±m 

Kbwmj Kiv Rvgvqv‡Zi GKUv Kgb cÖvKwUm| 1971 mv‡j ‡K ‡Kv_vq Kx KiwQ‡jb, 

‡Kb KiwQ‡jb, Ab¨iv Kx KiwQ‡jb BZ¨Kvi BwZnvm‡K Zviv AÁvZ Kvi‡Y memgq 

‡P‡c ‡h‡Z ‡P‡q‡Q|  

Bmjv‡gi bv‡g Ava¨vwZ¥KZvi cÖej Av‡eM m…wó K‡i AbvKvswLZ wKš‘ mZ¨, Ggb 

welq¸‡jv‡K h_vm¤¢e ÔbvB-BÕ wKsev ÔGgb †Zv wKQz wQjB bvÕ cÖgv‡Yi ‡Póv K‡i‡Q| 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 199  
 

1978 mv‡j gvIjvbv Ave`yi inxg mv‡n‡ei mv‡_ Kx n‡qwQj, 1982 mv‡j hye 

wkwe‡ii NUbvUv Kx wQj - Gme mwVKfv‡e Rvbv ‡Kv‡bv AvMÖnx e¨w³ ev M‡el‡Ki 

Rb¨ GLb Am¤¢e cÖvq|  

d«g bvD AbIqvW©, G‡nb cwjwm ev` w`‡q eo ‡Kvbv NUbvi wel‡q - Zv mvsMVwbK 

‡nvK ev RvZxq ‡nvK - mwVK Z_¨ msewjZ ‡k¦ZcÎ UvB‡ci e³e¨ w`‡Z n‡e| 

‡Kbbv, ¯̂”QZv I AskMÖn‡Yi my‡hv‡Mi Afv‡e gvby‡li ¯̂Ztù~Z© AskMÖnY evavMÖ¯Í 

nq|  

ivR‰bwZK Kg©KvÐ 

Rvgvqv‡Zi c‡ÿ AivR‰bwZK Avg‡eªjv msMVb wnmv‡e f~wgKv cvj‡bi welqwU G 

ch©v‡q G‡m Avi m¤¢e bq weavq Rvgvqv‡Zi DwPZ n‡e Rvgvqv‡Zi Av`k© wb‡q 

A‡bK¸‡jv Avjv`v mn‡hvMx cøvUdg© M‡o ‡Zvjv| GB RvgvqvZ AdïU¸‡jvi ‡Kv‡bv 

GKUv ev K‡qKUv Rvgvqv‡Zi cvkvcvwk ¯̂vaxbfv‡e ivR‰bwZK Kg ©KvÐI Pvjv‡Z 

cv‡i| ¯^Zš¿ Gme `j, msMVb I ms ’̄v Kgb Bmy¨‡Z HK¨e×fv‡e KvR Ki‡e|  

g‡b ivL‡Z n‡e, cÖkvmwbK Z_v ivó«xq e¨e ’̄vcbv Ges bvgvR I n‡¾i g‡Zv wbZvš Í 

ag©xq welqvw`i ‡ÿ‡Î GK‡Kw› ª̀K ‡bZ…Z¡ _vKvUv Avewk¨K| Gi evwn‡i Bmjvg 

Kv‡qg I cÖwZwôZ Bmjvgx KZ©…c‡ÿi MvB‡W‡Ýi Rb¨ Kg©iZ `‡ji ‡ÿ‡Î GB 

GK‡Kw› ª̀K KZ©…‡Z¡i e¨e ’̄v cÖ‡hvR¨ bq|  

Bmjvg Kv‡q‡gi ‡Póv wewfbœ e¨w³ ev e¨w³eM© wewfbœ c_, c×wZ I mvsMVwbK 

KvVv‡gvq Ki‡Z cv‡i| G ai‡bi cwjwUK¨vj c øyivwjRg‡K MÖnY ev aviY Kivi j‡ÿ¨ 

AM©vbvB‡Rkbvj ‡UvUvwjUvwiqvwbRg I ‡iwR‡g‡›Ukvb n‡Z Rvgvqv‡Zi wiwRW 

msMVb KvVv‡gv‡K ‡d¬w·ej wnmv‡e iƒcvš Íi NUv‡Z n‡e| Aš ÍZc‡ÿ wePvi-cieZ©x 

bZzb RvgvqvZ ‡bZ…‡Z¡i G ai‡bi Kb÷ªvKwUf gyf‡K G‡Kv‡gv‡WBU Kiv, GKb‡jR 

Kiv I d¨vwmwj‡UBU Kivi gb-gvbwmKZv _vK‡Z n‡e| 

 

msMVb KvVv‡gvi cybwe©b¨vm 

K¨vWvi wm‡÷g 

MYgvby‡li K_v ej‡Z n‡j, MYwec øe Ki‡Z n‡j wbe©vPbgyLx MYZš¿ wbf©iZv‡K 

cwinvi K‡i mwZ¨Kvifv‡eB MYgyLx Pwi‡Îi n‡Z n‡e| K¨vWvi wm‡÷‡gi Kvi‡Y 

MYgvby‡li hviv ‡bZv Zviv mvaviYZ msMVbgyLx nb bv| Ab¨w`‡K mswk øó mgvwRK 

gvb`‡Ð Kg ‡hvM¨Zvi ‡Kv‡bv K¨vWvi ev mvsMVwbK c`vwaKvix, msMV‡bi ‡bZv 
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nIqvi myev‡` mgv‡RiI ‡bZv n‡q e‡mb hv ‡ÿÎ we‡k‡l AbvKvswLZ cwiw ’̄wZi 

m…wó K‡i| wbQK mvsMVwbK (iæKb) ‡fvUvwaKv‡ii e‡j GKRb Kg©Pvix fvB‡qi 

Dci mswkøó cÖwZôv‡bi GgviZ G‡m ‡h‡Z cv‡i| wZwb Kxfv‡e Ôm¨viÕ‡`i ‡bZ…Z¡ 

w`‡eb? 

ga¨eZ©x Kg©cš’v wnmv‡e K¨vWvi wm‡÷g‡K G‡Kev‡i ev` bv w`‡q G‡K h‡_ó 

cwigv‡Y bgbxq Z_v ‡d¬w·ej wnmv‡e wi‡mU Kiv ‡h‡Z cv‡i| 

wi‡cvwU©s wm‡÷g 

eZ©gvb KvVv‡gvi e¨w³MZ wi‡cvwU©s wm‡÷g‡K ev` w`‡q ÔZvIqvQvI wej nKÕ ev 

n‡Ki wel‡q civgk© cÖ`vb msµvš Í MvB‡W‡Ýi Av‡jv‡K e¨w³MZ gvb msiÿ‡Yi 

e¨e ’̄v Ki‡Z n‡e| ‡KD PvB‡j Qvcv‡bv eB‡q wjL‡Z cvi‡e, ‡KD PvB‡j Wv‡qwi‡Z 

wjL‡e, Kv‡iv hw` g‡b _v‡K wZwb ¯§iY K‡i ej‡eb - GgbwU n‡Z n‡e| gywgb 

gywg‡bi Avqbv - GB nv`x‡mi wfwË‡Z fv‡jv Kv‡R GKRb AciRb‡K e¨w³MZ 

gv‡bvbœq‡b mn‡hvwMZv Ki‡eb| 

wm‡jevm 

RvgvqvZ-wkwe‡ii gv‡bvbœqb msµvš Í cvV¨m~wP nv‡Z wb‡q Kv‡iv c‡ÿ GwU‡K 

ÔgvIjvbv gvI ~̀`x wjwg‡UW ‡Kv¤úvwbÕ ejvUv G‡Kev‡i A‡hŠw³K bq| we‡k¦ 

RvgvqvZB GKgvÎ Bmjvgx Av‡›`vjb bq| hviv Rvgvqv‡Zi evwn‡i wewfbœ ‡`‡k 

Bmjvgx Av‡›`vjb Ki‡Qb, m¤cÖwZ ivó«xq ÿgZvqI wM‡q‡Qb, Ômvd‡j¨i kZ©vejxÕ, 

Ô‰bwZK wfwËÕ wK¤v̂ ÔnvKxKZ wmwiwRÕ QvovB ‡Zv Zviv KvR Ki‡Qb| ZvB bv?  

Bmjvgx Av‡›`vjb eySvi Rb¨ ÔZvdnxgyj ‡KviAvbÕ Qvov MZ¨š Íi bvB e‡j hviv g‡b 

Ki‡Qb, Zviv Avš ÍwiKfv‡eB GKUv wb‡`©vl fyj Ki‡Qb| RvgvqvZ-wkwe‡ii ‡jvKRb 

gvIjvbv gI ~̀`xi Bmjvgx mvwnZ¨ c‡o Bmjvg‡K GKUv c~Y©v½ I MwZkxj gZv`k© 

wnmv‡e ey‡S‡Qb, ‡R‡b‡Qb| GKwesk kZvãx‡Z Bmjvg‡K mwVKfv‡e Rvbvi Rb¨, 

eySvi Rb¨ gvIjvbv gI`~`xi mvwn‡Z¨i evwn‡i Avi ‡Kv‡bv Dc‡hvMx eB-wKZve bvB 

wK¤v̂ n‡Z cv‡i bv - e¨vcviUv Ggb wK?   

mvsMVwbK cvV¨m~wP‡Z ̀ jxq ‡bZv‡`i ‡bvU UvB‡ci cyw¯ ÍKv, GK‡PwUqvfv‡e gvIjvbv 

gI ~̀`xi eB BZ¨vw`i cwie‡Z© cÖvPxb I mgKvjxb bvgKiv Bmjvgx M‡elKe…‡›`i 

eBcy Í̄K ‡U·U I ‡idv‡iÝ wnmv‡e ivL‡Z n‡e, ‡hLv‡b gvIjvbv gI ~̀`xiI K‡qKUv 

eB _vK‡Z cv‡i| 
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msMVb KvVv‡gv I c øyivwjRg 

Rvgvqv‡Zi eZ©gvb msMVb KvVv‡gv Rvqv›U wU« g‡W‡ji| GKwU eUe…‡ÿi g~j, cÖavb 

KvÐ, kvLv-cÖkvLv I dyj-cvZvi g‡Zv gvIjvbv gI`~`xi mvwnZ¨ n‡jv Rvgvqv‡Zi 

‡kKo, ‡K› ª̀xq ‡mUAvc n‡jv Gi cÖavb KvÐ, wkwei, QvÎx ms ’̄v BZ¨vw` n‡jv Gi 

kvLv, dyjKyuwo, Pvlx Kj¨vY ms ’̄v, kÖwgK Kj¨vY ‡dWv‡ikvb BZ¨vw` Gi cÖkvLv| 

Rvqv›U wU« ev eUe…‡ÿi Av`‡j M‡o ‡Zvjv msMVb KvVv‡gv m¤cÖwZ gvivZ¥Kfv‡e 

msMVb I Av‡›`vjb‡K ÿwZMÖ Í̄ K‡i‡Q| hy×vciva Bm y¨‡Z KwZcq kxl© RvgvqvZ 

‡bZv‡K AvUK Kivi d‡j cy‡iv msMVb, Gi mKj kvLv-cÖkvLv wb‡q cwiw ’̄wZ 

‡gvKvwejvq mve©ÿwYKfv‡e e¨ Í̄ n‡q c‡o‡Q| 

Gi cwie‡Z© ‡ckv I ‡kÖYxMZfv‡e msMV‡bi Kjvg¸‡jv hw` mwZ¨Kvifv‡eB ¯̂vaxb 

I ¯̂Zš¿fv‡e ¸”Qve× _vK‡Zv, Zvn‡j GKwU Kjv‡gi ‡Kv‡bv ‡jvKvj cÖe‡jg ev 

Bm¨y‡Z Ab¨¸‡jv GKmv‡_ ‡fs‡M covi g‡Zv cwiw ’̄wZ m…wó n‡Zv bv| Avjv`v wKš‘ 

cvkvcvwk evbv‡bv ‡Kv‡bv `vjv‡bi Ask we‡kl ‡evgvi AvNv‡Z ‡fs‡M cov m‡Z¡I 

Gi Ab¨ Ask VvuB `vuwo‡q _vKv n‡jv Gi D`vniY| 

ivR‰bwZK Bmjvg ev Bmjv‡gi ivR‰bwZKZvi GB MY‡Rvqvi‡K a‡i ivL‡Z n‡j, 

Kv‡R jvMv‡Z n‡j, G ‡`‡k Bmjv‡gi Rb¨ Kv‡Ri ‡bZ…Z¡ w`‡Z n‡j we`¨gvb 

ÔRvqv›U wU« g‡W‡jiÕ cwie‡Z© ÔIqvBW Mv‡W©b g‡W‡jÕ msMVb KvVv‡gv M‡o ‡Zvjv 

Avï KZ©e¨| G‡Z ¯̂vZš¿¨wcÖqZvi Kj¨v‡Y gvby‡li g‡a¨ m…wókxjZvi D™¢e NU‡e|  

MYwecøe m…wó, Zv‡K mwVKfv‡e Kv‡R jvMv‡bv, wU‡K _vKv BZ¨Kvi RvMwZK 

mdjZvi Ab¨Zg kZ© n‡jv Av`‡k ©i c‡ÿ ÔAvBKbÕ ‰Zwi nIqv| UvIqvwis wdMvi 

‰Zwi nIqv| K¨vwiR‡gwUK wjWvi ˆZix nIqv| ‡mjd eª¨vwÛs‡K ¯̂xKvi bv Ki‡j, 

my‡hvM bv w`‡j, G ai‡bi ‡hvM¨ †bZv-Kgx© ‰Zwi n‡Z cv‡i bv| Ges K¨vwiR‡gwUK 

wjWvikxc Qvov ‡hŠ_ ‡bZ…‡Z¡, mvsMVwbKfv‡e wec øe msNU‡bi ‡Kv‡bv bwRi c…w_exi 

BwZnv‡m bvB, n‡ZI cv‡i bv|  

RvgvqvZ AvZ¥vi weKv‡ki ¸iæZ¡ Av‡ivc K‡i, A_P AvZ¥cÖKvk ev AvZ¥weKvk‡K 

wbiærmvwnZ K‡i| eis, Lvivc I ÿwZKi g‡b K‡i| hvi Kvi‡Y Rvgvqv‡Z Bmjvgxi 

g‡a¨ gvIjvbv gI ~̀`xi c‡i Avi ‡Kv‡bv AvBKb ‰Zwi nq bvB| AvBKb bv _vKvq 

RvgvqvZ RvZxq Rxe‡b cÖfve‡Ki ev mnvqK f~wgKvi evwn‡i AvR ch©š Í GKKfv‡e 

‡Zgb ‡gŠwjK wKQy Ki‡Z cv‡i bvB| gvIjvbv ‡`jvIqvi ‡nvmvBb mvC`x‡K wb‡q 

RvgvqvZ nq‡Zvev AvMv‡Z cvi‡Zv| ‡gŠwjK wPšÍvwe` bv n‡jI wZwb RbMY‡K 

gvwZ‡q ivLvi †hvM¨Zv iv‡Lb| ïiæ‡ZB ev` w`‡q †`qv gvIjvbv Ave`yi inxg 
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mv‡n‡ei K_v bvBev ejjvg| GKgvÎ Zvu‡K w`‡qB Av‡jg‡`i g‡a¨ RvgvqvZ GKUv 

Ae¯’vb ˆZix Ki‡Z cvi‡Zv| 

RvgvqvZ AvbyMZ¨‡K hZUv ‡Rvi w`‡q‡Q, AvbyM‡Z¨i cwigÐj‡K hZUv we¯ Í…Z 

K‡i‡Q, civgk© cÖwµqv‡K ZZUv ¸iæZ¡ ‡`q bvB, eis ÿy ª̀Zi, ‡ÿÎwe‡k‡l, 

A‡cÿvK…Z Kg ‡hvM¨Zvm¤úbœ‡`i mgš^‡q MwVZ GK‡c‡k `jxq ‡dviv‡gi g‡a¨ 

Av‡jvPbv-ch©v‡jvPbv I civgk© cÖwµqv‡K h_vm¤¢e mxwgZ K‡i‡Q|  

‡bZ…Z¡ I AvbyM‡Z¨i fvimvg¨ `vwe GK A‡_© A_©nxb e‡U| KviY, AvbyMZ¨ _vK‡jB 

‡bZ…Z¡ _vK‡e, ‡bZ…Z¡ _vK‡j AvbyMZ¨I _vK‡e| fvimvg¨ cÖwZôvi welq n‡jv ‡bZ…Z¡ 

I civg‡k©i g‡a¨| KviY, ‡bZ…Z¡ I civg‡k ©i ga¨Kvi m¤úK© Awbevh© bq, AvcwZK| 

GKwU _vK‡j AciwU bvI _vK‡Z cv‡i ev Kg-‡ewk _vK‡Z cv‡i| myZivs ‡bZ…Z¡ I 

civg‡k©i ga¨Kvi fvimvg¨B Kv‡qg ev AR©b Kivi e¨vcvi| ‡bZ…Z¡ I AvbyM‡Z¨i 

fvimvg¨ cÖwZôvi K_v ejv, GB A‡_© Rvgvqv‡Zi Ab¨Zg ZvwË¡K åvwš Í| 

Bmjvgx HK¨cÖ‡Póv 

gvRvicuyRvix Qvov mKj Bmjvgx kw³i mv‡_ Kvh©Ki m¤úK© ’̄vc‡bi D‡`¨vM wb‡Z 

n‡e| AvgivB ‡miv - Ggb AnwgKv wb‡q e‡m _vK‡j Pj‡e bv| Rvgvqv‡Zi evwn‡i 

‡`‡k Bmjv‡gi KvR Kviv Kviv Ki‡Q, Ggb wel‡q wRÁvmv Ki‡j Rvgvqv‡Zi 

D”PwkwÿZ ‡jv‡KivI ‡Zgb wKQy ej‡Z cv‡i bv| Ab¨‡`i‡K m¤§vb Ki‡Z bv 

cvi‡j, ‡mwµdvBm Ki‡Z bv cvi‡j, wb‡R‡`i‡K ‡mvj G‡R›U wnmv‡e Rvwn‡i e¨¯ Í 

_vK‡j AvZ¥cÖPvigyLx evOjxiv ‡Kb Avcbv‡`i mv‡_ KvR Ki‡e? hw`I ‡m KvRwU 

Bmjv‡gi Rb¨I nq? HK¨ hw` Pvb, Zvn‡j mg‡q mg‡q ‡cQ‡b wM‡q emvi 

gbgvbwmKZvI _vK‡Z n‡e| 

RvgvqvZ wK cvi‡e?  

RvgvqvZ wK Gme welq‡K MÖnY Ki‡Z cvi‡e? Aš ÍZ wmwiqvmwj wWmKvm Ki‡Z? 

myw`‡b Zviv wb‡qvM I myweav eÈ‡b e¨¯ Í _v‡Kb| `yw`©‡b ‡gvKvwejvq| cÖK…Zc‡ÿ 

D”PwkwÿZ Rbkw³i GK weivU Ask gv‡S g‡a¨ AbvbyôvwbK I e¨w³MZ cwigÐ‡j 

msev` ch©v‡jvPbv e¨wZ‡i‡K cwiw ’̄wZ we‡k ølY, Kg©cš’v wba©viY, civgk© I 

‡KŠkjMZ mn‡hvwMZv cÖ̀ vb, RbgZ MVb I cÖ‡qvR‡b ‡gvKvwejvi g‡Zv 

ÔAmyweavRbK c‡_Õ AMÖmi nq bvB|  

fvev`k©MZ weRq m‡Z¡I `jxqfv‡e Rvgvqv‡Zi civR‡qi ksKv GLv‡bB| KviY, 

evsjv‡`‡k ÔRvgvqvZÕ bv‡gi cwiP‡q, mvavi‡Yi gv‡S GKZidv cÖPviYvi 

cwiYwZ‡Z, ‡ÿÎwe‡k‡l, weZwK©Z Gme cwiwPZ ‡bZv‡`i‡K w`‡q GKwU MYgyLx `j 
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cwiPvjbv `yiƒn e¨vcvi| wecø‡ei m¤¢vebvi wbwi‡L we‡ePbv Ki‡j GB cyi‡bv `jwUi 

bvg I ‡bZ…Z¡ mnKv‡i ‡h cwiwPwZ i‡q‡Q, Zvi cwieZ©b Riæix| Kxfv‡e, †Kvb 

cÖwµqv‡Z GwU Kiv hv‡e Zv wfbœ cwim‡i Av‡jvPbvi welq| 

RvgvqvZ ¯̂xq bvg Avi KvVv‡gv‡K ¸iæZ¡ w`‡e, bvwK ¯̂xq gZv`k©‡K Avc‡nvì Ki‡e 

- ‡mwU GLb Zv‡`i wmwiqvmwj ‡f‡e ‡`Lvi I wm×vš Í ‡bqvi welq| hyM I mg‡qi 

Pvwn`v Abymv‡i wb‡R‡K cybwb©g©vY Ki‡Z bv cvi‡j RvgvqvZ eo ai‡bi fyj Ki‡e| 

hw` RvgvqvZ wi-÷«vKPviW n‡q, wb‡R‡K wi-eª¨vÛ K‡i gq`v‡b D‡V Avm‡Z cv‡i, 

Zvn‡j G ch©š Í Rvgvqv‡Zi hZ fyj n‡q‡Q, hZ ÿwZ n‡q‡Q me cywl‡q hv‡e| 

GgbwK wekvj jv‡fi ‡evSv eB‡Z wM‡q Zv‡K nq‡Zvev wngwkg ‡L‡Z n‡e! cÖ Í̄ywZ 

bv _vK‡j civR‡qi ‡XD‡qi AvNv‡Zi ‡P‡q weR‡qi ‡mÖv‡Zi ZxeªZv mvgvj ‡`qv 

KwVbZi n‡q c‡o| 

Avwg Avkvev`x, Rvgvqv‡Zi bexb ‡bZ…Z¡ bZybfv‡e msMVb I Av‡›`vjb‡K M‡o 

Zyj‡e| n‡Z cv‡i, gvbyl AwaKZi iÿYkxj ‡ndvR‡Z Bmjv‡gi cwie‡Z© AvaywbK 

I ga¨cš’x RvgvqvZ‡KB ‡kÖqZi g‡b Ki‡e I ‡bZ…‡Z¡i Rb¨ ‡e‡Q ‡b‡e| ‡Zgb 

cwiw ’̄wZ‡ZI bZyb avivi GB Bmjvgcš’x Av‡›`vjb‡K Acivci Bmjvgx I Bmjvg 

ewnf©~Z mevB‡K wb‡q _vK‡Z n‡e, Pj‡Z n‡e, ‡`k Movi Kv‡R wb‡qvwRZ n‡Z n‡e| 

 

gš Íe¨-cÖwZgšÍe¨: 

Abdul Mannan: When the new leaders would come, I think, you will 

say the same kind of thing that time also. 

Mohammad Mozammel Hoque: Brother, the point of your comment 

is not clear or may be, it is your personal understanding about me. I 

did not personalise it when I have written it. Instead, this note focusses 

on many relevant points. To my sheer surprise, perhaps, you did not 

find any point to agree....!! 

Abdul Mannan: ‡h mgm¨vi K_v Avcwb ej‡Qb Zv memgqB _vK‡e, d‡j mKj 

mgq Avcwb G ai‡bi ‡jLvi ‡cÖÿvcU ‡`L‡Z cv‡eb| gvbyl bv e`wj‡q msMVb 

Avi KZ e`jv‡bv hvq? 

Mohammad Mozammel Hoque: ‡mRb¨B ‡Zv gvBÛ‡mU cwieZ©‡bi K_v 

e‡jwQ, Af¨šÍixY wecø‡ei K_v e‡jwQ| wm‡÷g bv e`wj‡q gvbyl e`j ev ‡bZ…‡Z¡i 

cwieZ©b BZ¨vw` hv-B ejyb bv ‡Kb Zv wbQK A_©nxb|  
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GK`…wó‡Z ‡h wm‡÷g‡K Rvgvqv‡Zi kw³ wnmv‡e we‡ePbv Kiv nq, Ab¨ …̀wó‡Z Zv 

Rvgvqv‡Zi AMÖMwZi c‡_ cÖwZeÜKI e‡U| GB wm‡÷g Kgy¨wb÷ gZv`k© n‡Z 

‡bqv| GwU me©vZ¥Kev`x| ‡KviAvb-nv`xm n‡Z Gi c‡ÿ `jxj ‡`qv m¤¢e n‡jI 

Bmjvg cÖwZôvi c×wZ wnmv‡e GwUB GKgvÎ mybœvn ev g‡Wj - Ggb bq|  

Avcwb gv‡bb ev bv gv‡bb, ‡bZ…Z¡ I msMV‡bi GK‡Kw›`ªKZv I eû‡Kw› ª̀KZv 

(cøyivwjRg) - GB `ywU AvcvZ we‡ivac~Y© ‡bvkb‡K hw` Avcwb eyS‡Z cv‡ib, Zvn‡j 

Avwg Kx ej‡Z ‡P‡qwQ Zv eySv Avcbvi Rb¨ mnR n‡e| ab¨ev`, AšÍZ wKQy ‡Zv 

ej‡jb ....|  

Mohammad Ahsanul Haque Arif: A‡bK e¨ Í̄Zvi gv‡SI cy‡ivUv c‡o 

‡djjvg| A‡bK ab¨ev` ‡jLvwUi R‡b¨| Rvgvqv‡Z Bmjvgxi wKQy ms¯‹viev`x 

fvB‡`i ‡jLvi ¯̂we‡ivwaZv, e¨w³MZ wbw®ŒqZv I cÖcvi MvBWjvBb ‰Zwii ‡Póvq 

‡Kv‡bv mgq bv w`‡qB ‡Kej Ôms¯‹vi PvBÕ UvBc K_vq wKQyUv wei³ wQjvg| 

Zv‡`i‡K e‡jwQjvgI ‡h, ‡Zvgv‡`i GBme K_v msMV‡bi ‡bZ…Z¡ ‡Kb, Kg©xivI 

MÖnY Ki‡e bv| Avcbvi ‡jLvwU Avgvi Kv‡Q ‡mB K_v¸‡jvi wecix‡Z g‡bi 

PvIqv¸‡jvi cÖwZdjb g‡b n‡”Q| A‡bK ab¨ev`|  

cwieZ©b GKwU MwZkxj msMV‡bi R‡b¨ GKwU wbqwgZ welq| Zv Ki‡Z bv cvi‡jB 

eis MÖnY‡hvM¨Zv ev ‡hvM¨Zv nvwi‡q hvq| A‡bKw`b a‡iB A‡bK K_v ïbwQjvg, 

wKš‘ cÖcvi MvBWjvBb `vuo Kiv‡Z ‡`‡LwQ Lye Kg gvbyl‡KB| Avevi Dc ’̄vcbvi 

`ye©jZvq A‡bK mgq fv‡jv K_vI Lviv‡c ch©ewmZ n‡q‡Q| ‡hgb, ‡h gvbylwU 

Gone Case e‡j ïiæ Ki‡e, Zv‡K eÜy ev MVbg~jK mgv‡jvPbvKvix wn‡m‡e wPš Ív 

Kivi ‡h mycvi ‡bPvivj cvIqvi `iKvi Zv mvaviYfv‡e _v‡K bv| ZvB GB RvZxq 

kã wb‡R‡`i ‡jLvi e¨envi K‡i hviv ms¯‹vi Pvq, Zv‡`i K_v ‡kvbvi ‡P‡q Gwo‡q 

P‡j mgq ev uPv‡bvB fv‡jv g‡b Kwi| Avgvi GB aviYv fyjI n‡Z cv‡i| wKš‘ GKRb 

mvavib Kg©x wn‡m‡e Avwg Gfv‡eB wPš Ív Kwi|  

Avcbvi ‡jLv¸‡jv Ab¨‡`i ‡_‡K Avjv`v g‡b nq GB Kvi‡YB ‡h, Avcbvi ‡jLv 

Ggb mgm¨v¸‡jv‡K cvk KvwU‡qB ms¯‹v‡ii cȪ Íve Zy‡j ai‡Q| my›`i c×wZ‡Z 

cȪ Íve w`‡j Ges my›`i cÖ Í̄ve n‡j Zv mgq Kg ev ‡ewk Kv‡R jvM‡Z cv‡i| wKQy 

gvby‡li gbcyZ bvI n‡Z cv‡i, wKš‘ djvdj MÖnY‡hvM¨ n‡e BbkvAvjøvn| hviv 

Avcbvi ‡bvUwU Ges Avgvi K‡g›UwU co‡eb, Zv‡`i‡K Aby‡iva Kie GB welqwU 

‡f‡e I AbymiY K‡iB Avgv‡`i AvMv‡bv `iKvi| fv‡jv civgk©I hw` Qy‡o ‡`qv 

nq, Zvn‡j Zv wXj wn‡m‡e wPš Ív Kiv nq, civgk© wn‡m‡e bq|  
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Avcwb ‡h cwieZ©b¸‡jvi K_v e‡j‡Qb, Zvi ‡ewkifv‡Mi mv‡_B GKgZ| GKwU 

‡idv‡iÝ ‡bvU wn‡m‡e wPš Ív I Kv‡R ivLvi ‡Póv KiwQ Avcbvi GB ‡bvUwU‡K| 

ab¨ev`| 

Richard Hasan Aeron: GB ‡jLvUvi AvMv‡Mvov A‡bK wKQyi mv‡_B GKgZ 

n‡Z cvwi bvB| Aek¨ G‡Z wKQy hvq-Av‡mI bv| ïay GKUv wel‡q eje, Avcbvi 

‡jLv Abyhvqx wec øe Lye ‡mvRv GKUv wRwbm| wKš‘ Avgvi GB Aí Áv‡b hv eywS Zv 

n‡jv ‡h ‡Kv‡bv wecøeB ‡ek Kómva¨ e¨vcvi| Bmjvgx wecøe ‡Zv Av‡iv e¨vcK welq| 

KviY, Bmjvgx wecøe gv‡b gvby‡li g‡b Bmjv‡gi wec øe| GUv wbQK Av‡e‡Mi welq 

bq hv GK mßvn ev GK gv‡mi Rb¨ _v‡K| Avcbvi ‡jLv Abyhvqx Bmjvgx wecøe 

G‡Zv ‡mvRv n‡j ¯̂qs Avjøvni ivm~j‡K (mv) 23 eQi Kó Ki‡Z n‡Zv bv, b~n‡K 

(Av) 900 eQi KvR Ki‡Z nZ bv, BLIqvbyj gywmwjgyb I Bivbx‡`i‡K G‡Zv Z¨vM 

Ki‡Z n‡Zv bv| Avcbv‡`i Kv‡Q Avgiv Av‡iv `vwqZ¡kxj ‡jLv Avkv Kwi| 

Mohammad Mozammel Hoque: wecø‡ei Rb¨ Avwg wK cȪ ÍywZi K_v ewjwb?  

Richard Hasan Aeron: Rbve, Avcwb wecø‡ei cÖ Í̄ywZi K_v e‡jbwb, GUv ‡Zv 

Avwg GKeviI ewj bvB| eis Avwg eySv‡Z ‡P‡qwQ, Avcwb ‡h wU«U‡g›U w`‡q‡Qb Zv 

KZUv ev¯ÍeZv I Bmjvgm¤§Z? ‡KviAvb-mybœvn Ges hZ¸‡jv Bmjvgx Av‡›`vjb 

wecø‡ei gyL ‡`‡L‡Q Zvi wbwi‡LB Rvgvqv‡Zi Kvh©µg cwiPvwjZ nq| ev Í̄e ‡ÿ‡Î 

Rvgvqv‡Zi wKQy fyj _vK‡ZB cv‡i, wKš‘ RvgvqvZ-wkwei ‡h c‡_ G¸‡”Q Zv 

ev Í̄eZv, ‡KviAvb-mybœvngyLx I ivR‰bwZK cÖÁvi wgkÖb e‡jB g‡b Kwi| 

Mohammad Mozammel Hoque: RvgvqvZ ‡h c‡_ P‡j‡Q Zvi GKvwaK 

weKí c_ I c×wZI n‡Z cv‡i, _vK‡Z cv‡i hvi ‡Kv‡bv GKUv Avwg ‡cÖdvi K‡iwQ| 

Avcbvi mv‡_ GwMÖ K‡iI GwU ejv hvq|  

Mustafiz Nadem: wkwe‡ei wm‡jevm m¤ú‡K© GKUy ej‡ev| wm‡jevm Abyhvqx Kg©x 

nIqvi Rb¨ 10wU eB co‡Z nq, hvi g‡a¨ 2wU gvIjvbv gvI ~̀`x wjwg‡UW ‡Kv¤úvwbi 

(Avcbvi fvlvq), mv_x nIqvi Rb¨ cÖvq 40wU eB co‡Z nq, hvi g‡a¨ 8/9wU eB 

gvIjvbv gvI ~̀`x wjwg‡UW ‡Kv¤úvwbi| m`m¨ nIqvi Rb¨ cÖvq 80wU eB co‡Z nq, 

hvi g‡a¨ 17/18wU eB gvIjvbv gvI ~̀`x wjwg‡UW ‡Kv¤úvwbi| Avcbv‡`i mgq nq‡Zv 

me eB gvIjvbv gvI ~̀`xi ‡jLv wQj, GLb wKš‘ Bgvg Mv¾vwjmn W. BDmyd Avj 

KviRvfxi eBI cov‡bv nq| Avwg Avcbvi mv‡_ AvswkKfv‡e GKgZ ‡cvlY KiwQ 

†h, wm‡jevm Avc‡WU Kiv ‡h‡Z cv‡i| wKš‘ mgm¨v ‡Zv Ab¨ RvqMvq, Avgv‡`i 

cvV¨vf¨vm ‡bB ej‡jB P‡j| Avcbvi wfbœ wPš ÍvUvB fv‡jv jv‡M...| 
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Mohammad Mozammel Hoque: wm‡jevm, wi‡cvU© eBmn ‡h ‡Kv‡bv 

mvsMVwbK g¨‡Uwiq¨vj I Af¨š ÍixY ‡cÖvMÖvgvw`‡K Ggbfv‡e ‡mU Ki‡Z n‡e hv‡Z 

‡h ‡KD ‡mwU cQ›` Ki‡Z eva¨ nq| mswk øó‡`i cÖwZ kÖ×v ‡i‡LB ejwQ, gvIjvbv 

gI ~̀`xi c‡i gvIjvbv Ave`yi inxg Qvov ‡Kv‡bv AvBwWIjM Rvgvqv‡Z m…wó nq 

bvB| ‡hme m¤§vwbZ kxl© `vwqZ¡kxj‡`i MvBW UvB‡ci eBcÎ wm‡jev‡m ‡i‡L 

cov‡bv nq, Zviv ‡KDB ‡`k-we‡`‡ki cÖw_Zhkv ‡jLK-M‡elK bb| Zviv RvgvqvZ 

‡bZv| Gi AwZwi³ wKQy bb| ïb‡Z Lvivc jvM‡jI GwU mZ¨| hv‡`i ‡Kv‡bv eB 

RvgvqvZ-wkwe‡ii wm‡jev‡m ‡U·U wnmv‡e bvB, Ggb A‡bK cÖL¨vZ Bmjvgx 

M‡elK-wPš Ívwe` evsjv-cvK-fviZ Dcgnv‡`‡k i‡q‡Qb| 

Rvgvqv‡Zi wi‡cvU© eB‡q ÔUv‡M©UÕ kãwUi ‡h h‡_”Q e¨envi ‡`Lv hvq, Zv‡Z 

Uv‡M©UK…Z e¨w³ hw` ‡`‡L ‡h Zv‡K ÔUv‡M©UÕ wnmv‡e ‡jLv n‡”Q Zvn‡j wZwb hw` 

‡mwÝej ch©v‡qi n‡q _v‡Kb, Aek¨B weeªZ‡eva Ki‡eb| ÔUv‡M©UÕK„Z e¨w³i g‡a¨ 

‡PÄ bv n‡j wZb n‡Z Qq gv‡mi g‡a¨ Zv‡K ev` w`‡q bZyb ÔUv‡M©UÕ ‡bqvi K_v ejv 

n‡q‡Q| AvcwbB ejyb, wZb-Qq gv‡m wK GKRb gbbkxj e¨w³‡K KbwfÝ Kiv 

m¤¢e?  

Gfv‡e RvgvqvZ msMVb c×wZi ga¨Kvi eû A‡hŠw³K Gwj‡g‡›Ui K_v ejv hvq| 

GiciI hLb ÔKvR n‡”QÕ Zvn‡j Gme Ômgv‡jvPbviÕ jÿ¨ ev wfwË Kx? Ggb cÖkœ 

‡h ‡Kv‡bv msMVbev`x Ki‡Z cv‡ib| fvB, ZvejxM Rvgvqv‡Zi ÔeûZ dvq`v n‡eÕ 

UvB‡ci Mrevuav ‡gwkbvix `vIqv‡ZI ‡Zv Gi‡P‡q ‡ewk ‡jvK R‡ov n‡”Q| Avm‡j, 

Ae¯’vUv Ggb ‡h, wKQy GKUv ej‡jB n‡jv| ‡jvK cvIqv hv‡eB| evsjv‡`‡k ‡jvK 

GZ ‡ewk ..... 

DrBelayet Hossain Arik: 90% agreed with you.  

Brother Nadim, syllabus means a list of subjects for a student to attain 

specific goal. It's not a list of books. There is a large gap here. I'm sure 

that 90% member has not completed study of Bukhari according to 

syllabus.  

Fatima Khanam: 100% agreed with you. Everybody must think 

about Islam only in the light of the Quran and Sunnah 

Khandoker Zakaria Ahmed: Rvgvqv‡Zi kxl© ’̄vbxq ‡bZ…e…›`‡K hw` GKv‡š Í 

cÖkœ Kiv nq, Avcbviv gZv`k©‡K (Bmjvg) Avc‡nvì Ki‡eb bvwK msMVb‡K 

(RvgvqvZ‡K)? Zvuiv mnR DËi w`‡e bv| eis (nqZ) A‡bK Nywi‡q ‡cwP‡q hyw³ 

w`‡q ej‡e, GKwU Av‡iKwUv cwic~iK| AZGe `y‡Uv‡KB Avc‡nvì Ki‡Z n‡e| 
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Av‡iv mnRfv‡e ej‡j, Zv‡`i K_vi DËi nqZ `vuov‡e, msMVb‡K  (RvgvqvZ) 

Avc‡nvì Ki‡j Avcbv‡ZB BmjvgI Avc‡nvì n‡e|  

wKšÍ ev Í̄eZv †Zv Zv bq| RvgvqvZ‡K GLv‡b msMV‡bi wel‡q Qvo w`‡Z n‡e| 

Mozammel Hoque fvB‡qi `xN© ‡jLv ‡_‡K Zv cwi®‹vi n‡q‡Q| Bmjvg ïaygvÎ 

ag© ev wek¦vm bq, GwU GKwU Rxebv`k© - GLb evsjv‡`‡k me©gn‡j (Bmjv‡gi 

wewfbœ aviv, GgbwK Bmjvgwe‡ivax aviv, ej‡Z ‡M‡j cÖvq mevi Kv‡QB) GwU 

cÖwZwôZ aviYv| GB cÖwZôvi wcQ‡b Rvgvqv‡Zi Ae`vb me‡P‡q ‡ewk| ‡hwU‡K 

Rvgvqv‡Zi fvev`k©MZ weRq wbtm‡›`‡n ejv hvq|  

G weRq‡K Kvh©Kwi Kivi Rb¨ GKwU kw³kvjx mvsMVwbK KvVv‡gv I KvVv‡gvwUi 

mvgvwRK I ivó«xq ch©v‡q ÿgZvq‡bi weKí ‡bB| nK fvB‡qi wjLv ‡_‡K cwi®‹vi 

Rvgvqv‡Zi we`¨gvb KvVv‡gv, G‡cÖvP I ‡KŠk‡j eû mxgve×Zv Av‡Q| ‡h Kvi‡Y 

`jxq Rvgvqv‡Zi mvgvwRK I ivó«xq ch©v‡q ÿgZvqb ev weRq my`~i civnZ| wZwb 

mxgve×Zv¸‡jv wPwýZ K‡i KiYxq D‡j øL K‡i‡Qb| Avgvi g‡b nq, welq¸‡jv 

Av‡iv mymsMwVZfv‡e Kivi Rb¨ eZ©gvb cwiw ’̄wZ‡Z GKwU Kwgkb MVb Kiv ‡h‡Z 

cv‡i, hviv mswkøó gn‡ji mv‡_ Av‡jvPbv K‡i I AZxZ-eZ©gvb-m¤¢ve¨ fwel¨Zmn 

mewKQy we‡kølY K‡i myw`©ó KiYxq wVK Ki‡Z cv‡ib| gyRvw¤§j fvB‡qi G ‡jLv 

Kwgk‡bi KvR‡K mnvqZv Ki‡Z cv‡i|  

Avwg GwUI aviYv Kwi, Rvgvqv‡Zi c‡ÿ G RvZxq Kwgkb MVb Kiv m¤¢e bq| wKš‘ 

GwUI mZ¨ KvD‡K bv KvD‡K GwU Ki‡Z n‡e| Avwg wek¦vm Kwi, G RvZxq Kwgkb 

MV‡bi Rb¨ ‡`‡k AwfÁ, ‡hvM¨ I ZvKIqvm¤úbœ Dchy³ ‡jvKI Av‡Qb| Zvu‡`i 

wb‡q nqZ G Kv‡Ri Rb¨ Kwgkb ev wfbœ ‡Kv‡bv bv‡g KwgwU MVb n‡e, wKš‘ ZZw`‡b 

A‡bK ‡LmviZB w`‡Z n‡e| 

Mohammad Mozammel Hoque: Though I have addressed Jamaat-

e-Islami, actually it could be considered as a blue-print of a viable pro-

Islamic movement in Bangladesh. Thanks.  

 

www.facebook.com/notes/635669079783564 

8 GwcÖj, 2013  
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27. ‡cv÷ 

End of Hefajat Era? 

 

After 150 years of Balakot tragedy, the people’s Islamic force now 

named as Hefajot-e-Islami has faced another defeat!  

In both incidents, they have committed fatal mistakes. 

In the Jihad movement, they relied on frontier tribal leaders. But 

actually those barbarian tribe-lords were never trust worthy. On the 

other hand, Sayyid Ahmed Shaheed's Islamic army confronted with 

the Shiekhs though the key anti-Islamic force was the then British 

colonial invaders.  

Today, in Bangladesh situation, in the recent times, they have 

identified themselves with the vested political forces like BNP and BJI 

which is the cause of major of Awami crackdown on them, I think.  

Instead, they should have focused on and confined in attacking the 

athiest-secular socio-cultural forces untill they consistantly emerge as 

a systematic political force. 

In that situation, BNP/Jamaat would have had that sort of benefit from 

Hefajot-e-Islami as Awami league has got benefit from Sector 

Commanders Forum.  

Hefajot has been slaughtered as the escape goat of the power greed of 

BNP and party interest of BJI...!  

The nation has lost, very perhaps, a top most guardian of Islamic 

affairs in Bangladesh as was late Khatib of Baitul Mukarrom Moulana 

Obidul Hoque. 

NB. The device at my hand right now, is not supporting Bangla. That’s 

why, in English. Sorry for the inconvenience, if any.... 

 

Comments:  

Ain GB: Slightly disagree. Actually Hefajot has no more political 

ideology and strategy that we witnessed in ‘Balakoat war’. Moreover, 
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in present social construction, Hefazat can do a little in confronting 

anti-Islamic forces as they possess a few social control mechanism. 

Better they coup with the demand of time and recover social control 

mechanism as a weapon to....... 

Akm Nurullah: nvUnvRvix gv ª̀vmvi GK ûRy‡ii mv‡_ K_v e‡j Rvbjvg, Zviv 

eZ©gvb cÖhyw³ m¤ú‡K © fv‡jv aviYv iv‡L bv| gvbyl ‡hgb Avj øvni mw…ó, cÖhyw³ Zvi 

evwn‡i bq| ‡ndvRZ Bmjv‡gi cÖ‡qvRb Aš ÍZ evg wgwWqvi mv‡_ ‡gvKv‡ejv Kivi 

g‡Zv cÖ‡Póv I mvnm| GUv‡K civRq ejv hv‡e bv, Avjøvni cixÿv Kivi mgq 

‡evanq GL‡bv ‡kl nq bvB| Av‡iv A‡cÿvq _vK‡Z n‡e Av‡jg mgvR Ges Avj øvn 

I bex‡cÖgx RbM‡Yi| BbkvAvjøvn, weRq Avgv‡`i n‡eB...| 

Mohammad Syedul Azad: They (Hefajot-e-Islam) should know that, 

what is politics? BJI & BNP wanted to fire against an elected gov. to 

take weapon on their shoulder. But in vain! 

Zainal Abedin Tito: On the morning of 6th May, I have posted a 

status: “Today is Balakot Day. Hundreds to thousand devoted 

Muslims were killed on the ground of Balakot on 6th May, 1831.”  

Only 182 years ago, but similar date. 

Enamul Hoque Shamim: Emotion is always defeated. One should 

obey Islam as our Prophet did. Strategy and well organized movement 

is needed. 

Umme Kawsar: Avn‡g` kdxi `j Ggb ‡Kv‡bv mš¿vmx KvR K‡i bvB ‡h Zv‡`i 

Ggb wbg©g g…Zy¨i w`‡K ‡V‡j ‡`qv n‡q‡Q| Zviv cÖwZev` K‡i‡Q gvÎ, hv Kivi `iKvi 

wQj A‡bK Av‡MB| hw` KiZ Zvn‡j Ggb Rvwj‡giv ÿgZvq wM‡q Zv‡`i nZ¨v Kivi 

mvnm ‡cZ bv| Avgiv ‡KD wbR wbR RvqMv ‡_‡K ̀ vwqZ¡ cvjb Kwi bv| hviv mgvR‡K 

bvov ‡`qvi D‡`¨vM ‡bq, Zv‡`i D‡`¨vM mn¨ Ki‡ZI cvwi bv| Ggb gvbwmKZvi 

Kvi‡Y Avgv‡`i Ae ’̄v ‡Kv‡bvw`b fv‡jv n‡e bv| Avi †ndvRZ ‡h i³ ‡X‡j‡Q, ‡mUvI 

BbkvAvjøvn e…_v hv‡e bv, mgqB cÖgvY Ki‡e| wb‡Riv KvR Ki‡Z cvwi bv, A_P Ab¨ 

‡KD fyj Ki‡j mgv‡jvPbvq gyLi| Avgiv ‡Zv Kv‡iv DcKvi Ki‡Z cvie bv| 

Mohammad Mozammel Hoque: bxwZMZ w`K ‡_‡K fyj Kiv n‡jv Av`wk©K 

weåvwšÍ Avi Kg©‡KŠkjMZ fyj n‡jv ïayB fyj| ‡ndvR‡Zi fyj n‡jv wØZxq cÖKv‡ii 

fyj| hw`I ‡mme fyj eo ai‡bi cwiYwZ e‡q G‡b‡Q| Avkv Kwi GB `yB cÖKv‡ii 

fyj wb‡q ÷¨vUvmwU‡K fyj eyS‡eb bv| fyj‡K fyj bv ejvB n‡jv me‡P‡q eo fyj|  
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Umme Kawsar: fyj¸‡jv wPwýZ Kivi A‡bK mgq cvIqv hv‡e fvB| GLwb ‡m 

mgq bq| Pvwiw`‡K Îvm, mš¿vm, Ab¨vq nZ¨v hÁ Pj‡QB| GB fyj aiv‡K KyPµx 

gnj Kv‡R jvwM‡q Avevi ‡ndvR‡Zi Dci Ab¨vqfv‡e PovI n‡e| Avi G Ae¯’vq 

Ggb wbixn gvby‡li g…Zy¨ ‡`L‡Z fv‡jv jv‡M bv| mš¿vmxiv jÿ Ab¨vq K‡i Qvov 

‡c‡q hv‡”Q, Zv‡`i weiæ‡× ‡Zv ‡Kv‡bv e¨e ’̄v ‡bqv hv‡”Q bv| G ‡Zv Kg hvZbvi 

e¨vcvi bv| GB g…Z y¨¸‡jvi d‡j ‡`n I gw Í̄‡®‹ e¨v_v Qvov Avi wKQy AbyfyZ nq bv| 

Mohammad Mozammel Hoque: ÒGwU n‡”Q mgq, hv gvby‡li g‡a¨ 

AvewZ©Z nq|Ó -Avj †KviAvb 

H Al Banna: fyj wPwýZ Kivi A‡bK mgq cvIqv hv‡e?! n¨v u, cvIqv ‡Zv hv‡eB| 

Ges ‡mB fy‡ji cybive…wË n‡ZB _vK‡e _vK‡e| Gici ‡Kvgvq P‡j ‡M‡j ‡mLv‡b 

jv‡ki cv‡k e‡m ejv hv‡e, GLb kvš Í n‡j ‡n AvZ¥v! Av‡mv Avgiv fy‡ji wel‡q 

Av‡jvPbv Kwi| GLb mgq n‡q‡Q we¯ Íi Aem‡i...| 

Salamat Ullah: hviv ‡KviAvb I mybœvnwfwËK mgvR/ivó« e¨e ’̄v Pvq, Zv‡`i‡K 

GK cøvUd‡g© Avm‡Z n‡e| GLb gymwjg‡`i HK¨ cÖ‡qvRb| Avgiv mvaviY RbMY 

‡`L‡Z PvB, wb‡R‡`i gZ, c_ I Av`‡k©i we‡f` fy‡j mKj Bmjvgx `j GKwÎZ 

n‡Z cv‡i wKbv| bv n‡j Bmjvgx `j¸‡jvi ivRbxwZi ‡Kv‡bv gv‡b bvB, ‡h‡nZy 

Bmjvg H‡K¨i Dci ‡Rvi ‡`q ‡ewk| GK cøvUd‡g© Avm‡Z bv cvi‡jI HK¨ ev 

mg‡SvZvi cÖ‡Póv mvaviY RbMY‡K ‡`Lv‡Z n‡e| Avgv‡`i H‡K¨i `ye©jZvq ‡`‡ki 

¯̂vaxbZv ûgwKi m¤§yLxb| 

Mizan Rahman: Hefajot were defeated only in one night because 

they were unprepared for such a terrible tragedy. Besides they were 

unskilled and emotional more than their capacity. 

Mohammad Mozammel Hoque: So, they were over confident? 

Mizan Rahman: Actually they weren't practical about how to 

continue a movement. They should have deeply think before going 

into something dirty and nasty like politics. 

Shamimuddin Khan: The motive of BNP and Jamat is not same 

rather the ultimate goal of Jamat and Hefajat is unique and uniform - 

to establish the rules of Quran and Sunnah through Jihad. So far my 

study goes, Jamat did not consider any conspiracy, selfishness and 

short-cut path in its politics for winning from its inception rather it 

follows consistent policy. This is why millions of Muslim educated 
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youth came forward to help Jamat to establish Islam in the country. 

So your comment is not appropriate for Jamat. I strongly believe that 

6th May bloodshed is one step forward and it will be considered as 

milestone for establishing Islam in the country and this tragic history 

will eliminate Awami politics from the country in the long run. 

Mohammad Mozammel Hoque: cÖ_gZ: fviZxq Dcgnv‡`‡ki ¯̂vaxbZvi 

mgqKv‡ji g‡Zv AZ¨šÍ bvRyK mg‡q cvwK Í̄vb Av‡›`vj‡b cÖZ¨ÿfv‡e AskMÖnY bv 

Kiv, evsjv‡`k m…wó‡Z ‡kl ch©š Í we‡ivwaZv Ae¨vnZ ivLv, evsjv‡`‡ki ¯̂vaxbZvi 

we‡ivwaZvi ‡cÖÿvcU I e…Ëvš Í wb‡q ivLXvK bxwZ eRvq ivLv, AvIqvgx jx‡Mi mv‡_ 

Av‡›`vj‡bi HK¨ K‡i mggbv RvZxqZvev`x‡`i mv‡_ cÖwZØw›ØZvq 300 Avm‡b 

wbe©vPb Kiv, Riæwi miKv‡ii mg‡q ¯̂xq `jxq Avgxi‡K ‡MÖdZv‡ii c~e© ch©š Í 

weGbwci ‡Pqvicvimb‡K ‡MÖdZv‡ii cÖwZev‡` ‡Kv‡bv wee…wZ cÖ̀ vb bv Kiv, mvRv‡bv 

AvIqvgx wbe©vP‡b AskMÖn‡Yi Rb¨ weGbwc‡K eva¨ Kiv - G iKg A‡bK RvZxq 

NUbv ev Bmy¨i K_v ejv hv‡e, hv‡Z Rvgvqv‡Zi f~wgKv‡K RbMY Kbwmm‡U›U g‡b 

bv Kivi h‡_ó KviY Av‡Q|  

wØZxqZ: Rvgvqv‡Zi mvsMVwbK we¯ Í…wZi KviY Bmjvg, Rvgvqv‡Z Bmjvg bq| G 

‡`‡k Bmjvg wb‡q hvivB bvg‡e Zv‡`iB msL¨ve…w× n‡e| wkwÿZ ZiæY‡`i Bmjv‡gi 

cÖwZ ‡h ‡SvuK Zv GK A‡_© cwievi, mgvR I iv‡ó«i e¨vcK A‰bmjvgxKi‡Yi 

cÖwZwµqv| ZvQvov msL¨v e…w× ‡Kv‡bv Av`k©ev`x `‡ji mwVK‡Z¡i gvcKvwV ev `jxj 

n‡Z cv‡i bv| Zvejx‡Mi msL¨ve…w×i nvi, m¤¢eZ Rvgvqv‡Zi ‡P‡q Kg bq| A_P 

ZvejxM Avi RvgvqvZ `yB ai‡bi Bmjvg cÖPvi K‡i|  

Z…ZxqZ: ‡ndvR‡Zi eøvW‡k‡Wi hZ dwRjZB cieZ©x‡Z cvIqv hvK bv ‡Kb, ‡h 

‡KŠkjMZ fyj ev Ae‡njvi Rb¨ GwU n‡jv, ‡mB `vq n‡Z mswk øóiv Av‡`Š gy³ n‡Z 

cvi‡e bv| Avjøvn Zvqvjv ‡Kv‡bv fyj ev Aciva‡K gvd K‡i w`‡q Zv‡K eiKZ 

w`‡q ‡X‡K w`‡q‡Qb ev w`‡Z cv‡ib ev w`‡eb| ZvB e‡j ‡mB fyj Kivi welqwU 

AvjwU‡gBUwj Dn¨ ev ‡jwR‡U‡gBU n‡Z cv‡i bv|  

PZy_©Z: G ‡`‡k AvIqvgx jxM‡K _vK‡Z n‡e| eZ©gv‡bi bvq‡Ki f~wgKvq bv n‡jI 

wf‡jb n‡q n‡jI _vK‡Z n‡e| G ‡`k ‡_‡K AvIqvgx jxM KL‡bv Gwjwg‡bBU n‡e 

bv| nIqvUv ev KivUv DwPZI n‡e bv| 

Abu Zafar: Shadowy thoughts, we have to judge HI on the demand 

of HI, not from the wish of seeing the group as domestic fraction like 

Sector Commanders. To me it’s a typical Jamati style to call an 
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emergence 'fail' only for physical loss just\like Balakot, sometimes the 

pseudo defeat is the victory. Just wait and see 

Imam Hasan Reza: Salam, Mozammel bhai, I really appreciate your 

writing on this issue, while many are maintaining a safe distance on this. 

Well, to me, Hefazat-e-Islam got all out support from general people 

but politicians. Yes, BNP, BJI or other so called pan Islamic or anti-

Indian power lover politicians showed a hypocrite back side to them.  

Obviously, we got another very lesson that you need to know ABC of 

Cricket if you want to compete one in the cricket field! And, one must 

have to take moderate role (ga¨gcš’v) in action in every aspect, which 

is the teachings of Islam.  

Hefazat-e-Islam will get reward from Allah SWT, however, they must 

learn from the episode that, claiming a non-political wing very 

strongly is not a spirit of Islam. If the trend wins, there will be more 

chaos in the future of Islamic world or movement.  

Rather, I think, this is a process to get lesson for all Islamic wing 

including Hefajat-e-Islam, JIB and many that they have to unite for 

the sake of Islam, they have to sacrifice their very silly ego for the 

sake of Islam.  

Who will win, is not a very question, but how Islam will win is a big 

question to think and to act. Waassalam. 

Mohammad Mozammel Hoque: well, linkon vai, we have to uphold 

Islam first and foremost, not Hefajot-e-Islam or Jamat-e-Islam. These 

are some necessary local organizations, not the sole embodiment of 

global Islam.  

Imam Hasan Reza: Exactly, we must do that. Have to in within the 

teachings of Islam. Global, regional and site specific aspects must be 

addressed. People is the central focus of Islam, we must not forget 

that. So, how we have to work and sacrifice our self for that must come 

forth. Pray for us. 

 

www.facebook.com/MH.philosophy/posts/649853748365097 

10 ‡g, 2013 
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২৮. মনাট 

জো োয়োম্মির উতিি তিল... 
 

১) দম্মলর নো  

 িন তনবূাচন কতমশনতক হাতেয়ার তহসাতব বযবহার কতর আওয়ামী লীগ জামায়াতের গঠ্নেন্ত্র 
তনতয় টালবাহানা শুরু কতর েিন জামায়াতের উতচে তিল স্বেুঃপ্রতণাতদে হতয় রাজননতেক দল 
তহসাতব তনতজর অন্তভুূতক্ততক প্রেযাহার কতর মনয়া। এবং সাতথ সাতথ ‘মসাশ্যাল ওতয়লতেয়ার 
িাতটূ’ টাইতির একটা িাতটূ কাতয়ম কতর মসতটর তনবন্ধতনর জন্য আতবদন করা। 

এতে ম নতেনভাতব একটা ‘কম-ইসলামী’ গঠ্নেন্ত্র টাইি কতর সাইন কতর তদতয় মশে 
রক্ষার এই বযথূ মচষ্টা হতে বাুঁচা ম ে। 

‘কামারুজ্জামান েমুূলা’ অনু ায়ী এই সম্ভাবয মধ্যিন্থী দলতট জামায়াে আর তবএনতির 
মাতে সমন্বয় করতে িারতো। তনবূাচতন জামায়াে ‘মসাশ্যাল ওতয়লতেয়ার িাতট’ূমক সমথূন 
তদতো। এিতনা মসতট করা ম তে িাতর। 

২) নোম্ম র ফতজলি 

িাত্রতশতবর না কতর  তদ ‘িাত্র সংঘ’ নাম রািা হতো োহতলও িাত্রতদর একাংশ মস 
সংগঠ্নতট করতো। েুলকুুঁতড় নাম না তদতয়  তদ ‘তশশু তশতবর’ টাইতির মকাতনা সংগঠ্ন 
কাতয়ম করা হতো োহতলও তকি ুতশশু-তকতশার মসতটতে থাকতো। িাত্রতশতবর না কতর  তদ 
‘জামায়াতের িাত্র শািা’ রািা হতো োহতলও তকিু মহদাতয়ে নসীব হওয়া আল্লাহর বাদা 
মসতটতে শাতমল হতো। ম ভাতব জামায়াতে ইসলামী নাম রািা সতিও ইসলামিন্থীতদর 
একাংশ এই ‘তবেতকূে’ সংগঠ্তনর িোকােতল শাতমল হতয়তি। 

বাতেতলর সাতথ ইসলামিন্থীতদর সংঘাতের মোকাল িতয়ডট ইসলাম ও কুেতরর মতো 
মলাবাল ইসযর িতরবতেূ এতদতশ ১৯৭১ সাতলর মতো একটা তনোন্ত মলাকাল ইসযতক মকন্দ্র 
কতর ইসলামিন্থীতদর োবৎ তক্রয়াকলাি ঘুরিাক িাতচ্ছ! তনবূাচন কতমশন হতে ‘ইসলাম 
ইসয’মে তনতজতক উইথড্র কতর না মনওয়ায় জামায়াে ইসলামী আতদালনতক মলূ মরাতে 
রািার তবেীয় ঐতেহাতসক সত াগ নষ্ট কতরতি। 

৩) আম্মদোলন-সংগ্রোম্ম র িতরকো 

চলমান রাজননতেক আতদালন-সংগ্রাম েথা কমূসূতচ  বাস্তবায়তনর জন্য জামায়াে-তশতবতরর 
উতচে তিল ‘ ুব কমাডে’ টাইতির একটা োটেরম করা  ারা সমাতবশ, তমতিল, মঘরাও ও 
হরোতলর মতো রাজননতেক কমূসূতচ তদতো। জামায়াে ও তশতবর মসগতলাতে সমথূন 
তদতো। োতে, আতদালন ও আদশূ– উভয়টাই অতনক মবতশ রক্ষা হতো। 
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িট্টগ্রো  তিশ্বতিদযোলম্ময়র উদোহরণ:  

বাংলাতদতশর ইতেহাতস বৃহত্তম িাত্র আতদালন িতরচাতলে হতয়তিল ইসলামী িাত্রতশতবতরর 
মনেৃতত্ব ১৯৯১-৯২ সাতল। বাংলাতদতশ প্রথমবাতরর মতো তসতনতটর মাধ্যতম তনতয়াগ িাওয়া 
উিাচা ূতক কমূরে তবচারিতের মনেৃতত্ব গতঠ্ে তবচার তবভাগীয় েদন্ত কতমশতনর তরতিাতটূর 
তভতত্ততে অিসারণ করা হতয়তিল। দীঘূ এগাতরা মাস তবর্শ্তবদযালয় িুতরািুতর অচল তিল। েিন 
সবূদলীয় িাত্র ঐতকযর মমাকাতবলায় তশতবতরর এক সদতস্যর মনেৃতত্ব ‘সংগ্রামী িাত্র ঐকয’ 
নাতম ‘সাধ্ারণ িাত্রতদর’ একটা মোরাম করা হয়,  ারা অবতরাধ্, হরোল ইেযপ্রকাতরর 
মনতেবাচক কমূসূতচসমূহ মঘােণা করতো আর তশতবর মসসব কমূসূতচর সমথূতন মাতঠ্ নামতো। 

এ ধ্রতনর মকৌশল অবলিতনর মিয়াল তক কাতরা হয়তন? 

৪) রোজনীতি নো িমু্মে রোজনীতি করো 

মজার কতর মলাকতদরতক তনতজতদর ‘তবকল্প সতঠ্ক অবস্থানতক’ গ্রহণ করাতনার মচষ্টা না 
কতর মলাতকরা ম ভাতব বতুে মসভাতব এতপ্রাচ করা উতচে নয় তক? রাজননতেক 
তসদ্ধান্তসমতূহর অদূ্ভে প্রকৃতে হতচ্ছ, িরবেূী ঘটনাপ্রবাহ িূববূেূী তসদ্ধান্ততক তেোইন কতর, 
 তদও উক্ত তসদ্ধান্ত গ্রহতণর সময় িরবেূী ঘটনা কাতরা জানা থাতক না। এজন্য রাজননতেক 
তসদ্ধান্তসমহূ সবূদাই টযানতটতটভ হতে বাধ্য। এতক্ষতত্র তবকল্প, এমনতক তবিরীে তসদ্ধান্ত বা 
অবস্থানসমহূও সমভাতব সতঠ্ক তহসাতব তবতবতচে হতে িাতর। 

বনু কুরাইজাতক মঘরাও করার সময়  ারা েলন্ত মিজুর গাি কাটতিতলন, আর  ারা এতট 
সতঠ্ক মতন করতিতলন না, োুঁতদর উভয়তবধ্ তসদ্ধান্ততকই আল্লাহ োয়ালা সতঠ্ক তহসাতব 
মঘােণা কতর অহী নাত ল কতরতিতলন। 

এমনতক জামায়াে  তদ প্রথম মথতক অবযাহেভাতব ৭১ ইসযতক এতড্রস করতো, োহতল 
এেতদতন এতট মাতঠ্ মারা ম তো। জামায়াে মো একাই স্বাধ্ীনোর তবতরাতধ্ো কতরতন, 
সকল ইসলামিন্থীই িাতকস্তান রক্ষা করতে মচতয়তিল। এমোবস্থায় ৭১ তনতয় মিালাতমলা 
আতলাচনাতে জামায়াে মনোতদর এে সংতকাচ মকন? 

এই মনোম্মের প্রসঙ্গ:  

রাজননতেক দল তহতসতব বাংলাতদশ জামায়াতে ইসলামীতক তনবূাচন কতমশতনর (ইতস) মদয়া 
তনবন্ধন অনবধ্ মঘােণা কতরতিন হাইতকাট ূ (১ আগস্ট, ২০১৩)। অনবধ্ মঘােণার 
কারণগতলা হতলা: 

১. জামায়াে নীতেগেভাতব জনগণতক সকল ক্ষমোর উৎস বতল মতন কতর না। মসইসতঙ্গ 
আইন প্রণয়তন জনপ্রতেতনতধ্তদর তনরঙ্কুশ ক্ষমোতকও স্বীকার কতর না। 

২. গণপ্রতেতনতধ্ত্ব অধ্যাতদশ অনুসাতর মকাতনা সাম্প্রদাতয়ক দল তনবন্ধন মিতে িাতর না। 
অথচ কাতজ কতম ূও তবর্শ্াতস জামায়াে একতট সাম্প্রদাতয়ক দল। 
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৩. তনবন্ধন িাওয়া রাজননতেক দল ধ্ম-ূবণূ-তলতঙ্গর মকাতনা ববেময করতে িারতব না। তকন্তু 
জামায়াতের শীেূিতদ কিতনা মকাতনা নারী বা অমুসতলম ম তে িারতব না। 
 

 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
Mohammad Ahsanul Haque Arif: ভাল িরামশূ। েতব মদতর হতয় মগতি হয়তো 
িরামশূ তদতে, অথবা  াতদর তদতয়তিন োতদর বুেতে। আল্লাহ ভরসা। ইনশাআল্লাহ 
িরবেূী মস্টি ভাতলা হতব। োিাড়া জামায়াতের সামতন মকবল তনবন্ধন বাতেতলর সমস্যা 
তিল না। আতরা তকিু তবেয় তিল। সব তমতলতয় মদিা দরকার। 

Mohammad Mozammel Hoque: These sugesstions were given by so 

many concerned ones earlier. But Jamaat had/has no time to 'think'! 

Cu Alaol: জামায়াে সবই এনালাইতসস কতর। তকন্তু টাইমতল তেতশসন মনয় না। দযাট’স 
মহায়াই এক িা এগতল দই িা মিিতন  ায়।  

Muslehuddin Shahed: জামায়াতের মনেৃত্ব তক এগতলা তচন্তা করা বাতক মরতিতি? 
সবই মিকুতলশন, মকানটা ম  কাজ করতব বলা ম ে না। মমে শাবকতক িাওয়ার জন্য 
মনকতড়র িলচােুতরর অভাব হয় না। 

Mohi Uddin: ৭১ িরবেূী সমতয় িাত্র সংঘ িাত্রতশতবর হতে িারতল জামায়াতের 
আইতেএল হতে কী সমস্যা তিল আমরা বুতে না। জামায়াে মনোতদর বার বার অদূরদশূী 
তসদ্ধাতন্তর কারতণ  তথষ্ট সম্ভাবনা সতিও বাংলাতদতশ ইসলামী শতক্তর ক্ষমোতরাহণ তবলতিে 
হতচ্ছ। আমার মতন হয় এিতনা সময় মশে হতয়  ায়তন। সমতয়ািত াগী তসদ্ধান্ত তনতয় ঘুতর 
দাুঁড়াতনার সময় এিন। 

Abu Zafar: To be frank, এই টাইতির আইতেয়াগতলা তেতজএেআই িাড়া আর 
মকউ ইমতেতমডট করতে িারতব বতল মতন হয় না।  It’s high time to avoid ‘উতচে 
তিল' type phrases in policy thought. Who would form ‘Jubo 

Command’? Who would work on it in this turmoil situation? You not 

Cute Islamist go under BNPs umbrella rather mixing up BJI? 

Mohammad Mozammel Hoque: Abu Zafar, In case of national 

election without Jamaat, the worst situation for Jamaat would be to 

participate with BNP's logo. In such a sceenario, Jamaat should give 

individual candidates. It will not hamper the 4 party alliance, I think.  

Sayedur R Chowdhury: Jamaat should have ditched its controversial 

leadership long ago, and revamp the party structure, name, 

constitution and agenda. 
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Shahed Kalam: It is high time to find out a way how to march 

forward to the goal with a very credible and acceptable way as Dawah 

towards Islam is never and cannot to be stopped for the true believers 

(Mu`minun). I hope a nice solution is to be adopted very soon. May 

Allah be with us. 

Enamul Hoque Shamim: Thanks to all. Suggestions from all nook & 

corners are welcomed warmly. Hefazat were not for united pak. 

Nevertheless they are attacked. Why? So, the fact: Islam is khatornak 

(dangerous) to raam-baam secularists. 

Shahidullah Kazi: “এমনতক জামায়াে  তদ প্রথম মথতক অবযাহেভাতব ৭১ ইসযতক 
এতড্রস করতো, োহতল এেতদতন এতট মাতঠ্ মারা ম তো। জামায়াে মো একাই স্বাধ্ীনোর 
তবতরাতধ্ো কতরতন, সকল ইসলামিন্থীই িাতকস্তান রক্ষা করতে মচতয়তিল। এমোবস্থায় ৭১ 
তনতয় মিালাতমলা আতলাচনাতে জামায়াে মনোতদর এে সংতকাচ মকন?”  

শুধ্ু এই ইসযতেই  তো সমস্যা। সাধ্ারণ মিতলতদর উির কাজ করতে মগতল এই িতয়তডটই 
 ে প্রবতলম হয়। আমরা  ারা সাধ্ারণ কমূী, োতদর অতনতকরই জােীয়োবাদ বা এসব 
তবেয়তক তেতেন্স করার মতো ি াূপ্ত জ্ঞান থাতক না। আবার িড়াতশানার মাধ্যতম তকি ুজানা 
থাকতলও মসগতলা সবসময় ইতেতটভ হয় না। সতেয কথা বলতে তক, শুধ্ ু সংগঠ্তনর 
আনুগতত্বর কারতণই অতনক কমীূ এ তবেয়টা এতড়তয়  ায়। তকন্তু বন্ধতুদরতক দাওয়াতের 
মক্ষতত্র এ তবেয়টা অতনক গরুত্বিূণূ। 

Mohammad Mozammel Hoque: মকারআন শরীতে দাওয়াতে কাতজর জন্য 
‘মাউইজাতেল হাসানা’ বলতে  া মবাোতনা হতয়তি, তবতশে কতর রাজননতেক তবেয়গতলাতে 
েথাকতথে সাংগঠ্তনক প্রাকতটস, েদনুরূি নয়। োরা চান মানুেতক মজার কতর, ‘ইসলাতমর 
িাতেতর’, তনতজতদর ভুলগতলাতক শুদ্ধ তহসাতব মগলাতে! 

Shahidullah Kazi: ৭১ ইসযতে জামায়াে  তদ তনতজতদর এিনও সতঠ্ক মতন কতর 
োহতল এ তবেতয় এনাে নতলজ আমাতদরতক মপ্রাভাইে করা হয়তন। তকন্তু মাঠ্ ি াূতয়র 
কমূীতদর এ তবেতয় ি াূপ্ত জ্ঞান থাকা দাওয়াতে কাতজর জন্যই প্রতয়াজন। তবতভন্ন সমতয় এ 
তবেতয় প্রশ্ন করতল ভাইয়ারা তক্লয়ার মকাতনা তকিু বতলন না বা তস্কি কতর  ান। েবুও আমরা 
না হয় মমতন তনলাম। তকন্তু বাতকতদর কীভাতব বেুাতবা? আতম এ জন্যই বতলতি, নেনু কাতরা 
উির কাজ করতে মগতল সবূপ্রথম আমরা এ তবেতয় প্রতশ্নর সম্মুিীন হতচ্ছ। 

Mainul Quadery Sagar: Jamat should keep two wings. One with 

name of Jamat which will not participate in any politics. Another with 

any other name like social welfare or justice party. This party can do 
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all the political activity. Also this party should have member from all 

groups even from women or nonMuslims. 

Shahidullah Kazi: Mainul Quadery Sagar, this kind of idea did not 

work in Egypt. I think, Jamat should develop a complete Islamic 

version in all aspect of society. 

The slogan of Mursi’s ellection campaing was ‘renaissance is the 

peoples demand’. But they failed. We have to change the constitution 

at first. To change the constitution you have the majority in the 

parliament, like two-third. Only then jamaat can go to power. But they 

will not be able to lead the country I think, because, then USA and Inida 

will order an army to interven. And Islamists will be in jail like Egypt.  

Mohammad Mozammel Hoque: Shahidullah Kazi & Mainul 

Quadery Sagar, তবেতবর জন্য সমাজ ও রাতের এক বা একাতধ্ক কলামতক সম্পূণূ 
তনতজর কতর তনতে হতব। িাত্র অংগন, বযবসায়ী, কৃেক, মসনাবাতহনী, ধ্মূীয় মসটর ইেযাতদ 
হতলা এক একতট তিলার। তমতেয়া, আমলােন্ত্র, আন্তজূাতেক িতরতস্থতে - এসব হতলা 
সহত াগী েযাটর।  

গণেতন্ত্রর মাধ্যতম তবেতবর প্রস্তুতে মনয়া  াতব বা তনতে হতব। গণোতন্ত্রক িন্থায় তবেতবর 
ধ্ারণা বাস্তবো বতজূে। সরকার িতরবেূন মাতন তবেব নয়,  তদও তবেতবর মাধ্যতম সরকার 
ও সরকার বযবস্থায় িতরবেনূ হতয় থাতক। 

তবেব ও গণেন্ত্রসহ প্রতয়াজনীয় মনাশনগতলা সম্পতক ূশীেূ জামায়াে মনেৃবদৃ স্বচ্ছ ধ্ারণা 
রাতি তকনা জাতন না। আমার সতদহ, োুঁরা ইসলাম ও ইসলামী রাজনীতে তনতয় এক ধ্রতনর 
েযাডটাতসতে মভাতগন। এ ধ্রতনর কতঠ্ার মন্ততবযর জন্য আতম দুঃতিে। 

Cu Alaol: Name doesn't factor. Islamic Movement depends on one 

institution is Islam. Allah has given us Quran. Mohammad (S) is our 

leader. Islamic people are not worried about name. We can be 

organized with many names but one Constitution of Al Quran. 

লোতিি ইতিহোদুল: মেসবুতক বইসা তথউতর মদয়া িুব সহজ ভাই। রাজিতথ দাুঁড়াতনাটা 
কতঠ্ন। আর আমার মতে, জামাে-তশতবর োতদর দতলর বযািাতর  া  া কতরতি, মসটাই 
সতঠ্ক হতয়তি। আর নেনু দল গঠ্ন, নাম িতরবেতূনর মো প্রশ্নই আতস না। জামায়াে 
তনতদূাে, মিাশাক িািায় মদােীরা।  

Khandoker Zakaria Ahmed: মু াতম্মল ভাই, জামায়াতের তনবন্ধন অনবধ্ 
মঘােণার কারণ তহতসতব এক নির ও তেন নিতর  া উতল্লি করা হতয়তি, জামায়াে তক োর 
সাতথ তবমে মিােণ করতে িারতব? আর এ কারণগতলা  তদ তবরাতজে থাতক এবং মদতশ 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 218  
 

প্রচতলে সংতবধ্ান  তদ ো মানতে অিরাগ হয়, োহতল তবচারকতদর রায়তক আিতন কীভাতব 
বযািযা করতবন? 

Refayet Hossain: Why Jamat exit from IDL (Islamic Democratic 

League)? 

Mainul Quadery Sagar: Islamic party gone in power in Turkey with 

a different name called Justice Party. However there was problem in 

Egypt because of the long time army influence. In Egypt army took 

over, not because of ideology. The army thought their influence is 

going down as democracy goes on. 

I think this is the time, Jamat should start a new party with young 

leadership. Jamat can still operate but their works should be limited to 

dawah and research. The other party will do all the political activity. 

As there is a question of equality arises, this party should include 

women and non Muslim. Now, Jamat should follow Turkish model. 

Md Rifat Chowdhury: this is a controversial issue. Name change is 

not the only solution I think so. Actually we need more intelectual 

discussion on this issue. Context of Turkey is not same to Bangladesh. 

Rakib Hossain: ‘উতচে তিল’ এভাতব না বলাটা ভাতলা তিল। আসতল কতঠ্ন সময় 
এতল আমরা এমনটাই ভাতব। আমার মতন হয় এটা দবূল ুমাতনর িতরচায়ক। 

Mohammad Mozammel Hoque: কতঠ্ন সমতয়র অজুহাে আর কে...? 

Mohammad Nasir Uddin: আমার মতন হয়, আল্লাহ  া মচতয়তিন োই হতয়তি। 
এই মুহূতেূ কী করা উতচে বতল আিতন মতন কতরন, ো জানতে চাই। 

Mohammad Mozammel Hoque: Jamaat should follow right now the 

proposals of detained leader Muhammad Qmaruzzamn which were 

sent on 10th Nov 2010 from central jail. You can find it here:  

জামায়াতের সংস্কার তনতয় কামারুজ্জামাতনর প্রস্তাবনা: িবূ-৪ 

http://imbd.blog.com/?p=283 
 

www.facebook.com/notes/693755167308288 

১ আগস্ট, ২০১৩ 
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২৯. মনাট 

অন্যি  শীর্ষ জো োয়োি মনিোর সোম্মে আলোম্মপর তিিরণ 

জো োয়োি স্বনোম্ম  একোই লড়ম্মি, তিকল্প তকিু করম্মি নো 
 

গে সপ্তাতহ অেযন্ত গরুত্বিূণূ ও অন্যেম শীে ূএকজন জামায়াে মনোর সাতথ কথা বলার 
ির হতে এক ধ্রতনর তবেন্নোয় ভুগতি। মতন হতলা, দাতয়ত্বশীলতদর সাতথ কমূীতদর মন-
মানতসকোয় বযািক োরাক রতয়তি। সমকালীন তবতভন্ন তবেতয় তচন্তাভাবনায় উনারা এিনও 
কতয়ক  গু তিতিতয় আতিন। 

আম্মলোিনোর সূত্রপোি 

মেইসবুক-তটতভতে অিসংস্কৃতে ও অিীলোর ভয়াবহ তবস্তাতরর তবরুতদ্ধ উনার একটা 
স্টযাটাতস আমার করা মন্তবয তনতয় আতলাচনার সূত্রিাে হতলা। উতন অকিতট বলতলন ম , 
উনার েরে হতে অন্য একজন উনার মেইসবুক আইতে িতরচালনা কতরন(!)। অন্য কাউতক 
তদতয় তনতজর একাউডট চালাতনার বনতেক সমস্যার কথা বতল আতলাচনাতক ভারাক্রান্ত না 
কতর তবদযমান রাজননতেক-সাংগঠ্তনক কাঠ্াতমার অধ্ীতন সস্থ ধ্ারার সাংস্কৃতেক তবকল্প 
গতড় উঠ্ার সমস্যা তনতয় তকিু বললাম। এ বযািাতর আতলাচনা মেমন জমতলা না। 

সদসযরো মকন রুকন হয় নো 

‘মবতশ কথা বলা’ প্রাক্তন দাতয়ত্বশীলতদর সামলাতনার ম  কায়দা জামায়াে দাতয়ত্বশীলগণ 
সাধ্ারণে অনুসরণ কতরন, উতন এবার মসতদতক অথূাৎ রুকন না হওয়ার কারণ উদঘাটতনর 
তদতক অগ্রসর হতলন। আতম অকিতট তনতজর দাতয়ত্ব স্বীকার কতর উনার জানা মতো 
কতয়কজন অেীব ম াগয প্রাক্তন দাতয়ত্বশীতলর নাম বললাম  ারা এিনও রুকন হন নাই। 
প্রসংগক্রতম অেযন্ত মমধ্াবী, েযাগী ও ম াগয িাত্র দাতয়ত্বশীলতদর বৃহ্ত্ত্তর অংশ মিশাগে 
জীবতন ইসলামী আতদালতন োুঁতদর িতটনতশয়াতলতট তনতয় অগ্রসর হতয় দাতয়ত্বিালন না 
করার তবেয়তটর উির আতলাকিাে করার জন্য উনাতক বলতলও তেতন িাশ কাতটতয় অন্য 
প্রসংতগ চতল মগতলন। 

িরবেূী প্রায় একঘণ্টা  ে তবেতয় োুঁর সাতথ কথা বতলতি তেতন মকাতনা তবেতয়ই সিষ্ট তকি ু
বতলন নাই, মকবল একতট তবেয় বাতদ। মসতট িতর বলতি। 

তিশ্বতিদযোলয় তশক্ষকগণ কিৃষক রোজননতিক সংগঠম্মনর মলজুড়িতৃি করো 

 াতহাক, তবর্শ্তবদযালতয়র জামায়ােিন্থী তশক্ষকগণ িাড়া মকউ মকাতনা রাজননতেক 
সংগঠ্তনর শািা তহসাতব প্রকাতশ্য কাজ কতর না। তবতশে কতর প্রধ্ান দতট রাজননতেক দতলর 
মনোকমূীরা। আওয়ামীিন্থীরা বঙ্গবন্ধ ুিতরেতদর বযানাতর এবং তবএনতির মলাকজন তজয়া 
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িতরেতদর োটেতম ূকাজ কতরন। এমনতক জামায়াে কতরন এমন অন্যান্য মিশাজীবীরাও 
তভন্ন তভন্ন োটেতম ূ তনজ তনজ এতরয়াতে কাজ কতরন। এ তবেতয় উনাতক বলার ির উতন 
মমাস্ট রাতেশনাল ওতয়তে আদশূ তশক্ষক িতরেদ, তবর্শ্তবদযালয় তশক্ষক িতরেদ ইেযাতদর 
সাংগঠ্তনক দবূলোর কথা বলতে থাকতলন। বযতক্তগেভাতব সবাই অেযন্ত মমধ্াবী ও ভাতলা 
গতবেক হওয়া সতিও সংগঠ্ন তহসাতব বা সাংগঠ্তনকভাতব বা সামতষ্টক ি াূতয় 
তবর্শ্তবদযালয় তশক্ষকতদর ইসলাম তনতয় মকাতনা গতবেণা অনুষ্ঠান বা গতবেণাকমূ না থাকার 
তবেতয় উনার দৃতষ্ট আকেূণ করা হতল এ তনতয় উনার মতধ্য মকাতনা তবতশে আগ্রহ বা ভাবান্তর 
লক্ষয করা  ায়তন। 

তিম্মকন্দ্রীকৃি সংগঠন কোঠোম্ম ো 

িার্শ্ূ/সহত াগী সংগঠ্নসমতূহর তবতশে কতর মিশাজীবীতদর সংগঠ্নগতলার সাংগঠ্তনক 
দবূলোর কারণ তহতসতব আতম মসগতলাতে মনেৃত্ব নাতজল করাতক এক নিতরর সমস্যা 
তহসাতব উনাতক বললাম। মতন হতলা, তবেয়টা তেতন অনুধ্াবন কতরতিন ( তদও জাতন, 
কাতজর কাজ তকি ুহতব না)। এ ি াূতয় এতস উনাতক জামায়াতের একতকতন্দ্রক (জায়াডট তর 
মতেল) সাংগঠ্তনক কাঠ্াতমার সমস্যা তনতয় তকিু বললাম। প্রসংগক্রতম বহুত্ববাদী ও 
তবতকন্দ্রীকেৃ সাংগঠ্তনক কাঠ্াতমার গঠ্ন, কা ূকাতরো ও উিত াতগো তনতয়ও বলার মচষ্টা 
করলাম। 

এই সূতত্র সামাতজক, সাংস্কৃতেক ও বুতদ্ধবৃতত্তক ময়দাতন জামায়াতের করুণ দশার জন্য অতে 
রাজনীতের (over political growth) তবেতয় আতম  া বললাম ো উতন িুব মতনাত াগ তদতয় 
শুনতলন বতল মতন হতলা না। ইসলামী আতদালন সংতিষ্ট বুতদ্ধজীবীতদর জােীয় ও 
আন্তজূাতেক ি ূাতয় আইকন তহসাতব গতড় উঠ্ার জন্য তবদযমান আতমত্ব েযাগ নীতের 
(submissive sacrificing tendency) িতরবতে ূ আত্ম-উিস্থািনা নীতের (branding 

policy) অিতরহা ূোর সম্পতক ূবললাম। এতটও উতন মকবল শুনতলন।  ার েতল ‘তথঙ্ক-
টযাঙ্ক তসতস্টতমর’ প্রসংগ েতুল িতরতবশতক আতরা ভারী করতে চাইলাম না। 

৭১ ইস্যয 

জামায়াে কেৃূক ৭১ ইসযতে রািঢাক িতলতস এেপ্ট করার প্রসংতগ উনাতক বললাম, 
প্রতেসর মগালাম আ ম মগ্রেোতরর আতগর তদন িতত্রকার সাংবাতদকতদরতক মঢতক ম  দীঘ ূ
সাক্ষাৎকার তদতয়তিন ো  তদ সবাই তমতল প্রথম মথতক করতো োহতল হয়তোবা ইসযটা 
অতনক আতগই মশে হতয় ম ে। এসব উতন মকবতল শুনতলন। 

তিশ্বতিদযোলয়স ূম্মহর সোংগঠতনক অিলোিস্থো 

 নানা কথার োুঁতক সরকারী তবর্শ্তবদযালয় সংগঠ্নসমহূ েিাবধ্াতন সংতিষ্ট দাতয়ত্বশীলগণ 
কেৃূক প্রতয়াজনীয় সময় তদতে না িারার তবেতয় তেতন দুঃি প্রকাশ করতলন, এবং এ মক্ষতত্র 
মমাক্ষম এক্সতকউজ তহসাতব তবদযমান তনরািত্তা সমস্যার কথা বলতলন। আতম বললাম, 
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আিনারা মকন এসব ধ্তর মরতিতিন? উদাহরণ তহসাতব বললাম, আমার কমতূক্ষত্র চট্টগ্রাম 
তবর্শ্তবদযালতয় সংগঠ্ন দূরবেূী চট্টগ্রাম মহানগরীর অতনকগতলা সাংগঠ্তনক ওয়াতেূর 
একতট। কযাম্পাস হতে শহতর আসা- াওয়াতে ম িাতন প্রায় তেন ঘডটা বযয় হয়, মসিাতন 
আিনাতদর প্রতেটা গড়িরো মপ্রাগ্রাতম অংশ গ্রহতণর জন্য আমাতদর দাতয়ত্বশীলতদর 
মিাটািুতট করতে হয়। আতম উনাতক আতরা বললাম, িাত্রীতদর সংগঠ্ন শহতরর সংগঠ্তনর 
একতট শািা মাত্র। অথচ সংতিষ্ট এলাকার অিরাির সবগতলা প্রতেষ্ঠাতনর গরুতত্বর চাইতে 
একটা সরকারী তবর্শ্তবদযালতয়র জােীয় গরুত্ব অতনক মবতশ। এসব তবেতয় তেতন মেমন 
সারবত্তা সম্পন্ন মকাতনা কথা বতলনতন। 

তিকল্প প্লোেফর  

মশতে উতঠ্  াওয়ার সমতয় মজল মথতক কামারুজ্জামান ভাইতয়র মলিা তচতঠ্ তনতয় জামায়াে 
মকাতনা বযবস্থা গ্রহণ কতর নাই মকন, এ প্রতশ্নর জবাতব তেতন  া বলতলন ো রীতেমতো থ 
মিতয়  াওয়ার মতো (stunning)। তেতন  া বলতলন োর সারমমূ তননরূি, 

জামায়াে অতনক তচন্তাভাবনা কতর মদতিতি, মকাতনা তবকল্প োটেরম জামায়াতের েরে 
হতে করা হতল ো আত্মঘােী হতব। উনার ভাোয়, ‘...েিন আর মকউ জামায়াে করতব না। 
আিতনও করতবন না, আতমও না।’ আতম বললাম, এভাতবই োহতল চলতব? উতন বলতলন,  
মদিা  াক, ‘মিলাটা’ আতগ মশে মহাক...। 

ক ষীম্মদর কেো মশোনোর িযোপোম্মর দোতয়ত্বশীলম্মদর আন্ততরকিো প্রসংম্মগ স্মতৃিিোরণ 

১৯৮৬ সাতলর শুরুর তদতক চট্টগ্রাম মমতেতকল কতলজ হাসিাোতলর মিিতনর মাতঠ্ এক 
তবকাল মবলায় আতমসহ তেনজন কমূীতক তনতয় (মকাতনা সাথী না থাকায়) একজন সদস্য 
এতস মপ্রাগ্রাম করতিতলন। মকাতনা তবেতয় গৃহীে িতরকল্পনা আর একট ুবাতড়তয় মনয়ার জন্য 
সংতিষ্ট দাতয়ত্বশীল আমাতদর এক সহত াগী কমূীতক িীড়ািীতড় করতিতলন। েিন আতম 
বললাম, মনন না, এসব মো শুধ্ু মনয়ার জন্যই মনয়া। এ কথা শুতন উক্ত সহজ-সরল সদস্য 
ভাইতট িুব আহে হতয় এমন মন্তবয করার কারণ জানতে চাইতলন। েিন আতম বললাম, 
মদতিন, সংগঠ্ন তনতয় আমাতদর অতনক কথা আতি। ইেযাতদ। তেতন েৎক্ষণাৎ মপ্রাগ্রামতট 
বাতেল কতর উতঠ্ িড়তলন। বলতলন, আতম এিনই ‘মমৌসমী’মে  াতচ্ছ। আগামীকাল 
আিনারা মক্কী মসতজতদ েজতরর নামাজ িড়তবন। মহানগরী সভািতে তকিা মসতক্রটাতর ম  
মকাতনা একজনতক ম ভাতবই মহাক না মকন আতম তনতয় আসতবা। আিনাতদর সাতথ কথা 
হতব। 

সাপ্তাতহক তবতচত্রায় শাহাদাে মচৌধ্ুরীর তেচার, বদতনক সংবাতদর কলাম ইেযাতদ মঘুঁতট 
সংগঠ্তনর তবেতয় আমরা িুব সম্ভবে ২১তট প্রশ্ন বেতর করলাম। েজতরর িতর মদিা মগল 
েৎকালীন মহানগরী সভািতেতক তনতয় তেতন এতসতিন। মহানগরীর উক্ত সভািতে 
বলতলন, ‘আিনারা তেনজন কমূী সংিযায় নগণয হতলও আিনাতদর প্রতশ্নর উত্তর মদয়াটা 
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আমার একান্ত কেূবয’। োই তেতন এতসতিন। প্রায় মবলা এগাতরাটা ি নূ্ত মসতজতদর 
বারাদায় বতস কথা হতলা। শুধ্মুাত্র মমহমানই আমাতদর সাতথ কথা বলতলন। আমাতদর 
মলাকাল দাতয়ত্বশীল ভাই শুধ্ু বতস বতস শুনতলন। 

িরবেূীতে ১৯৮৮ সাতল ঢাকা মহানগরীর সভািতে তহসাতব মকন্দ্রীয় সদস্য সতম্মলন 
আতয়াজন েদারতক করতে এতস আমাতক মসিাতন মদতি তেতন অতভভূে হতয় িড়তলন। 
আমাতক জতড়তয় ধ্রতলন! আেতসাস, কমূীতদর কথা মশানার মতো সময় বেূমান 
দাতয়ত্বশীলতদর নাই। উনারা আজ বড় বড় বযবসা প্রতেষ্ঠান তনতয় দারুণ বযস্ত। মপ্রাগ্রাতম 
মপ্রাগ্রাতম উনাতদর তদন কাতট। সংগঠ্ন চতল  াতন্ত্রক তনয়তম। 

দোতয়ত্বশীলম্মদর উপর ক ষীম্মদর আস্থোর সংকে 

আমার আলাতি, উক্ত অন্যেম শীেূ জামায়াে দাতয়ত্বশীলতক বললাম, মদিনু, িাত্রজীবতন 
ঊর্ধ্েূন দাতয়ত্বশীলতদর প্রতে আমাতদর অগাধ্ আস্থা তিল। এর কারণ এই নয় ম , আমরা 
বয়তস নবীন হওয়ায় তকিুটা অবুে এবং অতনকটা আতবগী তিলাম। বরং োুঁরা তিতলন 
দতনয়াতবমুি ও অতে রাজননতেকো হতে মুক্ত। মকাতনা প্রতশ্নর উত্তর মদয়াতক সতবূাচ্চ গরুত্ব 
তদতেন। মদতিন, আমাতদর ম  দাতয়ত্বশীল-সদস্য চট্টগ্রাম মহানগরীর েৎকালীন 
সভািতেতক জরুতরভাতব মেতক তনতয় আসতলন, চাইতল, তেতন তনতজই আমাতদর সাতথ 
আতলাচনা চাতলতয় তনতে িারতেন। তেতন চতবতে সাতয়ন্স েযাকতির একতট সাবতজতট 
িড়তেন। এিন একতট সরকারী কতলতজর অধ্যািক। তকন্তু তেতন মতন কতরতিন, চট্টগ্রাতমর 
সবতচতয় অতভজাে এলাকার তবর্শ্তবদযালয় িড়ুয়া অেযন্ত তসনতসয়ার এই তেনজন কমূীর 
িতটনতশয়াতলতট আতি। উনাতদর সামলাতনা মবাধ্হয় আমার িতক্ষ সম্ভব হতব না। 

করণীয় 

এিন মদতি, ম  মকাতনা দাতয়ত্বশীলই ম  মকাতনা প্রতশ্নর জবাব তদতে উদগ্রীব। তনতজর 
অিারগোর কথা বতল সময় মনয়া বা ঊর্ধ্েূন কাউতক মরোর কতর সাক্ষাতের বযবস্থা কতর 
মদয়ার রীতে এিন প্রচতলে ইসলামী আতদালতন মদতি না। মরতেতমে উত্তর তদতয় ইনস্টযাডট 
নুেুলতসর মতো মরতেতমে সােলয হয়তো িাওয়া সম্ভব। তকন্তু মানুতের মন জয় করতে হতল 
আন্ততরক হতে হতব। মকৌশল তহসাতব নয় তরয়ালাইতজশাতনর বতহুঃপ্রকাশ তহসাতব ভুল স্বীকার 
করতে হতব। িবরদাতরর মানতসকো িতরহার করতে হতব। বযতক্ত, সংগঠ্ন বা শািা 
তবতশতের দবূলোর অজুহাতে মসতটতক কব্জা কতর না মরতি মিতড় তদতে হতব। স্বাধ্ীনভাতব 
স্বীয় বেুজ্ঞান মমাোতবক চলতে তদতে হতব।  

পতরতশষ্ট 

জো োয়োম্মির সংস্কোর সংক্রোন্ত মফোর পম্ময়ন্েস: তপ্রয় দাতয়ত্বশীতলর সাতথ এই সাক্ষাৎকার 
আমাতক হোশ কতরতি। ব্লতগর তবতভন্ন মলিায় গে তেন-চার বির হতে আতম ম  ‘মোর 
িতয়ডটতসর’ কথা বতলতি ো আবার নেনু কতর অনুধ্াবন করলাম। (১) জামায়াে 
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স্বেুঃস্ফেূূভাতব মকাতনা মমৌতলক িতরবেনূতক গ্রহণ করতব না। অেএব, ‘তরেমূ ফ্রম 
উইতদন’ অসম্ভব। (২) জামায়াতের তবকল্প তকিু করার মতো মনেৃত্ব বা বযতক্তত্ব ময়দাতন 
অনুিতস্থে। (৩) ‘মদতি না কী হয়’, ‘মদতি, অন্যরা কী কতর বা কী হয়’ - এই টাইতির 
তনতিয়োর সত াগ মকারআন-হাদীস মমাোতবক নাই। অেএব, (৪) ইতোমতধ্য মকামর 
মবুঁতধ্ কনতসপ্ট তবডআতির কাজ করতে হতব। এতট নেুন ধ্ারার উৎিতত্ত বা প্রচতলে ধ্ারার 
সংতশাধ্ন বা উভয়তটর জন্য ‘িতনং গ্রাউডে’ বা ideological hub তহসাতব ভূতমকা িালন 
করতব। 
 

 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
Masuk Pathan: I imagine a turning point would be made now a days 

by who are the Islamic thinkers especially from the coalition of 

university teachers and the field browsing potential Islamized youth 

who will also come from tertiary level academic and research 

institutions. Then others will move later.  

িোিনোর লযোম্পম্মপোস্ট: ভাই, অতনক সেয বতলতিন। সেযটা একটা আতিতক্ষক তবেয়ই 
অতনক মক্ষতত্র। ভতবষ্যৎ তনতয় আতম  া ভাবতি, আতরকজন মসটা নাও ভাবতে িাতর। 

আর ভাই, সময়টা বড়ই িারাি। িারাি সমতয় ভাতলা কথা, িরামশূও িারাি লাতগ। োই 
আসল কথা, আতগ তজেতে হতব োরিতর অন্যতকিু। ‘অতনক তকিুই হতব েতব মহতর নয়, 
তজতেই’ এটাই জামায়াতের নীতে। অতনতক আমরা সমাতলাচনা কতর, তকন্তু  াতদর তনতয় কতর 
োতদর েযাতগর ধ্াতরকাতিও আমরা নাই।  

োরিতরও ধ্রুন, একজন েটর বা বযাতরস্টাতরর মচতয় একজন আতলমও ভাতলা রাজনীতে 
বুেতে িাতরন। ইসলাতমর মক্ষতত্র এই নতজর ভুতর ভুতর আতি। তবর্শ্ রাজনীতের তদতক মিয়াল 
রািাও দরকার। বাংলাতদতশর তবেতয় না হয় মানলাম; তকন্তু তমশর, তেউতনতসয়া, েুরতস্ক কী 
সমস্যা? বা আলতজতরয়া, তসতরয়াতে? আসতল সূত্র একই। আিতন তক আদতশূর সাতথ আিস 
করতবন, নাতক আদশূ তনতয় থাকতবন? িদ্ধতে বা তহকমে  েই অবলিন করুন না মকন 
মরজাি আিােে এক। সতর, আিনার মলিার সমাতলাচনা করার দুঃসাহস মদিাতনার 
জন্য। 

Mobashwer Ahmed Noman: এই ধ্াক্কা কাতটতয় উঠ্ার িরও (আল্লাহ মেৌতেক 
তদক)  তদ জামায়াে অতে রাজননতেক তদক মথতক তেতর না আতস, বুতদ্ধতভতত্তকভাতব 
সংগঠ্নতক তনতয় নেনু তচন্তাভাবনা শুরু না কতর ইজতেহাতদর িথ রুদ্ধ রাতি; েতব বুেব, 
জামায়ােতক তদতয় সমতয়র তিিতন মদৌড়াতনাই  াতব শুধ্ু। সমতয়র আতগ মো নয়ই, সমতয়র 
সাতথও চলা অসম্ভব। 
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Salam Azadi: ভাই, আতমও িতড়তি তবিতদ। তকিু কথা বলার কারতণ একজন শীে ূ
মনো মো বতলই তদতয়তিন, “আিনারা ভাবতে থাতকন, আর আমরা কাজ কতর  াই।” 

Shakil Mamun: বেূমাতনর চরম বাস্তবো এমনটাই। এতে হোশ হওয়ার তকিু মনই। 
আমাতদর িূবসূরীরা ম  ভুলগতলা কতর মগতিন, আমরা োরই েল মভাগ করতি। োই 
আমাতদর এমন মকাতনা ভুল করা চলতব না,  াতে আমাতদর উত্তরসরীরাও আমাতদর মতোই 
সঙ্কটজনক অবস্থায় িতড় থাতক। কনতসপ্ট তবডআতির কাজটা করতে হতব অগ্রাতধ্কার 
তভতত্ততে।  

আদশূ মনোর অনুিতস্থতের ম  কথা বলতলন, ো সম্পূণূ সেয। মসই সতঙ্গ একটা কথা বলতে 
চাই, আদশূ মনো এমতনতেই আতস না। োর জন্য একতট জাতেতক সদীঘূকাল অতিক্ষা 
করতে হয়। সাধ্না করতে হয়। আমরা মো সতব মাত্র বুেতে শুরু কতরতি, একজন আদশূ 
মনোর প্রতয়াজন। এেতদন এই তবেয়টা তনতয় মকউ তচন্তা কতরতি তক না, মক জাতন।  াই 
মহাক, মনো মনই বতল কাজ তকন্তু কতমতন। বরং আমাতদর মতো নগন্যতদর দাতয়ত্ব আতরা 
বহুগণ মবতড়তি। আিনার চার িতয়তডটর সতঙ্গ অতনক আতগই একমে হতয়তি। আজ আবার 
ো প্রকাশ করলাম। 

Shahidullah Kazi: গে কতয়ক বিতর জামায়াে অথনূনতেকভাতব ম  অবস্থান বেতর 
কতরতি, বুতদ্ধতভতক্তকভাতব মস অবস্থান বেতর করতে িাতর নাই– এটা ম  মকউই স্বীকার 
করতব। নেনু ম  মকাতনা তচন্তা মবতশরভাগ মক্ষতত্রই জামায়াে appreciate কতর না। মতন হয় 
এ কারতণই আজ ি নূ্ত বাংলাতদশ জামায়াতের মধ্য মথতক মকাতনা আন্তজূাতেক মাতনর 
স্কলার উতঠ্ আতসতন। বাংলাতদতশর আদশূতবহীন রাজনীতের সাতথ োল তমলাতে তগতয় আজ 
জামায়াে  েটা না সাবূজনীন আদতশূক আতদালন, োর মথতক অতনক মবতশ রাজননতেক। 
েবুও অতনতকই বতল,  াই মহাক অির রাজননতেক সংগঠ্তনর মথতক আমাতদর 
infrastructure মো ভাতলা! এই প্রতবাধ্ আর কয় তদন? 

Farid A Reza:  ারা জানতে চায় না, শুধ্ু জানাতে চায় োতদর সাতথ কথা বলা সমতয়র 
অিচয়। এর েতল শুধ্ ুসম্পক ূনষ্ট হয়, মকাতনা লাভ হয় না। ম তচ িরামশ ূ তদতে মনই, 
িরামশূ গ্রহতণর মানতসকো থাকতলই িরামশূ মদয়া উতচে। 

Salam Azadi: 100% ustaaz Farid A Reza 

Rakib Hossain: আিনার এই সমাতলাচনা প্রসতঙ্গ একটা কথা মতন িড়ল, তবগে দই 
বির আতগ আইআইইউতসর একতট অনুষ্ঠাতন আতম এক স্যারতক তবতশে অতেতথ তহতসতব 
তনতয়  াই। উক্ত অনুষ্ঠাতনর সম্মাতনে প্রধ্ান অতেতথ তিতলন তশতবতরর মকন্দ্রীয় সভািতে। 
অনুষ্ঠাতনর এক ি াূতয় আতেতথয়োর ক্ষণ আসতল মকন্দ্রীয় সভািতেসহ সম্মাতনে 
অতথতেতদর  তথষ্ট সমাদর করা হয়। ঐ সমাদর োতদর প্রািয তিল। তকন্তু দুঃতির তবেয় 
হতলা, োতদর মভাজতনর সময় হতল আমাতক কতক্ষর বাতহতর ম তে হয় এবং িাওয়া মশে 
হওয়ার আগ ি নূ্ত দরজার বাতহতর অবস্থান করতে হয় (ইসলাতমর সমহান আতলা না 
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থাকতলও সামাতজকোর িাতেতরও আতম এই কাজ করোম না)। ঐ সময় বার বারই 
রাসূতলর (সা) আদতশূর কথা আমার মতন িড়তিল। আতম বার বারই তচন্তা করতে থাতক, এই 
আমার মনো!  াতদর তবেতয় আমাতদর বরাবরই ধ্ারণা তিল, তেতন তনতজর মুতির িাবার 
অতন্যর মতুি েুতল তদতবন, তনতজ না মিতয় অন্যতক িাওয়াতবন। হায় আেতসাস! বাস্তবো 
বড়ই তভন্ন তজতনস। না হতল অতনক বড় বড় মনো,  ারা সারা জীবন শিথ শিথ বতল 
আমতদর কান জ্বালািালা কতর তদতলন, োতদর অতনকতকই আজ মদতি জামায়াতে ইসলামী 
মো দূতরর কথা, ইসলামী আতদালন ম  ের  মস তবেয়তট ভতুল মগতল হাে মিতড় বাুঁচতবন 
বতল মতন হয়। 

Shahed Kalam: Dear Muzzammel bhai, thanks for raising this 

important issue at this juncture. It is indeed a timely feelings and 

round-table discussion. I think it is high time for us now to evaluate 

ourselves and expand our mind and outlook for getting rid of all these 

serious impediments. Why don't we arrange a research wing of Islamic 

scholars, consisting of members from home and abroad, working for 

the sake of Islam? A nice and easy solution may come out to pave the 

way for the future of Islamic Movement in Bangladesh, InshaAllah. 

Sayed Mahmud: মতনর কথাটাই তলতিতিন, কমূী ও সমথূকতদর কথা মশানার সময় 
কই দাতয়ত্বশীতলতদর? সময় এতসতি জামায়াতে ইসলামীতক মঢতল সাজাতনার। 

Mohammad Mozammel Hoque:  

‘ইসলামী আতদালতন হীনমন্যোতবাতধ্র সত াগ মনই’ 

(www.weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=10895)। 

This article is written by Moulana Motiur Rahman Nizami, so far I 

have been confirmed. It shows that Jamaat will not change itself from 

its classical position.  

Mohammad Fakhrul Islam: জামায়াে বাংলাতদতশর রাজনীতে হতে তবলীন হতয় 
 াতব। বড় মজাড় ধ্মূীয় উিদল তহতসতব জামায়াে এই শোব্দী ি ূন্ত তটতক থাকতব। 

Mohammad Mozammel Hoque: আমার ধ্ারণায় জামায়াে রাজনীতেসহ 
অন্যান্য ময়দাতন অন্যেম প্রভাবক তহসাতব তটতক থাকতব। েতব বীন কাতয়ম করা বলতে  া 
মবাোয়, ো োতদর বারা আততদৌ সম্ভব হতব না। অন্য মকউ ম  িারতব, মেমনও মদতি না, 
 তদ না আল্লাহ চান। ইক্বামতে বীতনর মিাগান তদতয় জামায়াে কা ূে মিদমতে বীতনর 
কাতেলায় ি বূতসে হতয়তি। মিদমেটা ধ্মূীয় না হতয় রাজননতেক, এইটুকু িাথূকয। 
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Abm Mohiuddin: আতম আিনাতক তচতন। আিতনও হয়ে আমাতক তচতন থাকতবন। 
এই সমতয় আিনার দাশূতনক তচন্তাগতলা অন্য োটেরতম কাতজ লাগান। আিনার এইসব 
মদতি জনশতক্তর মমজাজ িারাি করতি। তেজ চুি  ান। 

Mohammad Mozammel Hoque: Perhaps I know you. Have I tagged 

someone who did not like it? Is my fb wall an ‘organizational 

platform’? What do you mean by ‘চুি  ান’? If you or anyone differ with 

me, anyone has his right, no problem. Already someone named 

Abdullah Russel has written an elaborate counter of this note and I 

have sent it to a few close persons. Anyway, may Allah forgive and 

bless all of us! 

Mazharul Islam: This organization is passing a tough critical 

situation, so this is not the proper time for argumentation, we all 

should pray to Allah, the almighty to show us the perfect way to 

protect Islam and its followers. 

Mohammad Mozammel Hoque: (১) বধ্ ূযধ্ারণ করা, (২) আত্মসমাতলাচনা 
করা, (৩) কমতূকৌশল িতরবেূন করা ও (৪) চলমান মমাকাতবলায় অটল থাকা– তবিদ ও 
মুতসবতের সময় এই কাজগতলা করতে হয়। বযতক্তগে বা সাংগঠ্তনক ম  ি াূতয়ই মহাক না 
মকন, এই চার ধ্রতনর আমল সবূদাই করণীয়। অবশ্য, সবাই একত াতগ বযতক্তগেভাতব ও 
একই সমতয় উি ুূক্ত সবগতলা কাজ কতর না বা করতে িাতর না। োই না?  

Ala Uddin: Thanks for pen throwing in contemporary issues. I have 

read all your post and comments. I agree with your opinion. You 

always seek something different which we have observed from varsity 

life. In this moment our moral duty is to give important advice to our 

leaders. We don't expect any divide opinion in this crucial time. So I 

am fully agreed with Mazhar's opinion. Finally I earnestly request you, 

please advise our brothers what steps should be taken in this crucial 

time by your practical and dept. knowledge. 

Mohammad Mozammel Hoque: এই নাজুক সমতয়র কথা বাদ তদন, কিতনাই 
জামায়াে, মহাক ো তবর্শ্তবদযালয় শািা বা চট্টগ্রাম মহানগরী বা মকন্দ্র, মকাতনা তবেতয় সষ্ঠ ু
ি ূাতলাচনা বা উেুক্ত মন তনতয় তবর্শ্তবদযালয় তশক্ষকতদর সাতথ আলাি-আতলাচনা কতরতন। 
সবসময় জরুরতের কথা বতল particularistic approach-এ one-to-one িযাতটতজতে 
(োৎক্ষতণক ধ্রতনর) তসদ্ধান্ত তনতয়তি। holistically মকাতনা তবেয়তক তবতবচনা (review) 
কতরতন। অন্তে চতব জামায়াে সম্পতক ূআতম দাতয়ত্ব তনতয় এ কথা বলতে িাতর। এসব তবেতয় 
এ ধ্রতনর উেুক্ত োটেরতম এরতচতয় মবতশ কথা বলা  াতচ্ছ না।  
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জামায়াতের মরতজতমতডটেতনস  েটা সতদহােীে, এর সাংগঠ্তনক স্বচ্ছো েেটাই 
প্রশ্নতবদ্ধ। 

তবর্শ্তবদযালয় তশক্ষকগণ মহানগরী জামায়াতের তবতভন্ন বনতমতত্তক হুকুম িালন ও সাদা দল 
নামক এক 'ব্লযাক মহাতলর' তিিতন সময় মদয়া িাড়া চলমান জােীয় সংকট েথা িতরতস্থতে 
তনতয় স্বল্প ও দীঘতূময়াতদ তনজস্ব ধ্রতন মকাতনা ি াূতলাচনা করা, অতভমে গঠ্ন ও 
উদ্ধূেনতদর কাতি মিশ কতরতি তক? আতম আবাতরা দাতয়ত্ব তনতয় বলতি, না, োুঁরা ো 
কতরতন। জামায়াে মো তথংক টযাঙ্ক তসতস্টতম তবর্শ্াসই কতর না। অথচ, মকারআন শরীতে এ 
বযািাতর ইতেবাচক তনতদশূনা রতয়তি। জােীয় দত ূাতগর এ তদতন এসব কথা বলতে চাইতন। 
আিতন প্রসংগ েুতলতিন তবধ্ায় তকিু বললাম। 

Atiqur Rahman: 

এই দত ূাতগ এই দতভূাতগ আজ 
জাগতেই হতব জাগতেই হতব মোমাতক। 
জীবতনর এই মরু তবয়া বাতন 
প্রাণ আনতেই হতব আনতেই হতব মোমাতক। 
জড়োর মদতশ দাও দাও তহতদাল 
বহাও বন্যা মেৌতহতদ তহতল্লাল, 
অমারাতত্রর সকল কাতলমা মুতি 
সূ ূ উঠ্াতেই হতব উঠ্াতেই হতব মোমাতক। 
এিাতন এিনও জাতহতল েমুেুন 
তশকড় গড়ার প্রয়াতস ম  েৎির, 
সজাগ সান্ত্রী প্রস্তুতে নাও নাও 
প্রতেতট তশকড় উিড়াতে িরির।  
কুেুতরর তভে ভাঙ্গার সময় হতলা 
মরু সাইমুম আগতনর েড় মোতলা, 
মকারাতনর োতক বাতেতলর েঙ্কার 
মশে করতেই হতব করতেই হতব মোমাতক। 

Mohammad Mozammel Hoque: দত ূাগ-দতভূাতগর ‘মাসয়ালা’ কী? আতম  া 
বুতেতি ো হতলা: (১) বধ্ ধূ্ারণ করা, (২) আত্মসমাতলাচনা করা, (৩) কমতূকৌশল িতরবেূন 
করা ও (৪) চলমান মমাকাতবলায় অটল থাকা। জরুরতের কথা বতল সবসময় োৎক্ষতণক 
তসদ্ধান্ত তনতয় চলতে থাকা, আনুগতেযর কথা বতল িরামশূতক এতড়তয়  াওয়া, উদ্ধূেন 
তেতসতসভ বতের কথা বতল সবূাত্মকবাদী কেৃতূ্বতক দৃরের করা– এসব সতঠ্ক নয় মতন কতর। 
ইসলামী সংগঠ্ন গণসম্পৃক্ত একতট উেুক্ত ও ভারসামযিূণূ বযবস্থা। এতট িতরষ্কার থাকা 
দরকার ম , I am with Islam, not Jamaat-e-Islam or anything else when 
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it contradicts with Islam. It means, I am with Jamaat-e-Islam or 

anything else, so far it is consistent with the line of Prophet 

Muhammad’s (pbuh) Sunnah.  

সংগঠ্ন তবতশতের মমৌতলক প্রিতজশানগতলার মরোতরন্স বা সমথূন ইসলাতম থাকতলই 
চলতব না। মদিতে হতব, ইসলাতম সামতগ্রকভাতব তজতনসগতলার অবস্থা কী। অতথনতটতসতটর 
সাতথ কতম্প্রতহনতসভতনসতকও সমগরুতত্ব তবতবচনা করতে হতব। সতেযকারভাতব বলতে তক, 
মকারআন-হাদীতসর মপ্রতক্ষে-তবতচ্ছন্ন ভলু অথ ূ প্রতয়াতগর কাজতট সব ইসলামী দল ও 
প্রতেষ্ঠানই কমতবতশ কতর থাতক। জামায়াতে ইসলামী এ কাজ েলুনামূলকভাতব কম কতর। 
তকন্তু এতকবাতরই কতর না, এমন নয়। মসসব তভন্ন মনাতট আতলাচনার তবেয়। 

তনতজতক বুতদ্ধ প্রতেবন্ধী তহসাতব মদিতে চাই না। ভাতলা থাকুন। আমাতদর জন্য মদায়া 
করতবন। 

Khandoker Zakaria Ahmed: আিনার মলিাতট ভাতলা কতর িড়লাম। িুরাতনা 
অতভজ্ঞোই উতঠ্ এতসতি। আমার মতন হয় িতরবেূন না হওয়ার তিিতন কারণগতলা হতে 
িাতর:  

১) সংগঠ্তনর সাতথ অতনতকর আথূ-সামাতজক অবস্থা জতড়তয় মগতি। এরা িতরবেূতনর 
তিিতন োতদর িেন মদিতে িায়।  

২) নেনু মকাতনা িথ িুুঁতজ িাতচ্ছ না। সংগঠ্তনর দীঘূতদতনর লাতলে িতরতবশ ও সংস্কৃতে 
নেনু িথ মিাুঁজার মক্ষতত্র বন্ধযাত্ব বেতর কতরতি  

৩)  ারা নেনু তকি ুকরার তচন্তা কতর, োরা িতরবেনূ চায়। তকন্তু োরা এেই দবূল ম , ‘দয়ার 
বন্ধ’ এ কথা বতল তচৎকার করা বযেীে কাতজর কাজ করার সাহস, শতক্ত ও বতুদ্ধ োতদর 
মনই ( মন্তবযকারী তনতজও হয়ে োই)।  

আতরকতট গরুত্বিূণূ তবেয় হতলা সংস্কার, িতরবেূন বা নেনু তকিু করার নানা ধ্রতনর েমুলূা 
অতনতকই বলতিন, তকন্তু একতটর সাতথ আতরকতটর তমল মনই, অতনক মক্ষতত্র তবিরীেমিুী। 
এমোবস্থায় সতম্মতলে উতদযাতগর অভাব েীব্র। েমুূলাগতলাতক একতত্রে ও  াচাই বািাই 
কতর নযূনেম ঐকয সৃতষ্টর জন্য মকাতনা ভূতমকা মকউ তনতচ্ছ না। েতল জামায়ােতক আকষৃ্ট 
করার উিাদান বেতর না হওয়ায় োরাও োতদর িতলতসতে দৃর। 

Mohammad Mozammel Hoque: আিনার সবতূশে িতয়ডটতটর বযািাতর আমার 
কথা হতলা, একটা বহুত্ববাদী তবতকন্দ্রীকেৃ সংগঠ্ন বযবস্থা কাতয়ম করতে হতব।  

এর মাতন হতলা ত তন ম িাতন ম  সংগঠ্তনর সাতথ ম  ি ূাতয় জতড়ে আতিন, তেতন মসিাতন 
মস অবস্থাতেই থাকতবন। মকবলমাত্র তকিু মবতসক কনতসিচুয়যাল তবেতয় তেতন 
অিরািরতদর সাতথ মনেকয মিােণ করতবন। এতট এক ধ্রতনর গণসংগঠ্ন ধ্রতনর 
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বযািার। গণসংগঠ্তনর ম  প্রচতলে ধ্ারণা োতে সংগঠ্ন একতটই  তদও মসতট কযাোর 
তসতস্টম তনভূর নয়।  

এই প্রস্তাতবে সংগঠ্ন বযবস্থা গণসংগঠ্ন বযবস্থার কািাকাতি, হুবহু গণসংগঠ্ন নয়। কারণ, 
েুরাতলতস্টক তেতসডরালাইজে অগূানাইতজশান তসতস্টতম প্রতেযতক তনজ তনজ সংগঠ্তন মথতক 
এর সদস্য হওয়ার বা এর সাতথ সহত াতগোিূণূ সম্পকূ রািার, এমনতক এতে মনেৃত্ব মদয়ার 
সত াগ থাকতব। মমৌতলক ধ্ারণাগে তবেয়গতলার তভতত্ততে প্রতেযতক স্বীয় সতবধ্া অনুসাতর 
সংগঠ্ন কাতয়ম করতে িাতর।  

একতট েুল নয় বরং চাই বৃহৎ মঞ্জরী। একতট বৃহৎ বৃক্ষ নয়, চাই একতট তবস্তেৃ বাগান। মকউ 
কাতরা হাে ধ্রতব না, প্রতেযতকই দৃরভাতব ধ্ারণ করতব একই তবর্শ্দৃতষ্ট ও মহদাতয়ে, 
‘আল্লাহর রজ্জ’ু।  

সাংগঠ্তনক একোর তবেতয় মকারআন ও হাদীতসর ম  সব মমৌতলক মরোতরন্স বা 
‘নসসমহূতক’ মসসতবর মপ্রতক্ষে, spirit এবং administrative aspect-এর তদক মথতক 
তবতবচনা করতে হতব। আদশূতনভূর সামাতজক আতদালতনর জন্য দলীয় বা প্রশাসতনক 
এককত্ব প্রত াজয নয়।  

 াতহাক, এই তবতশে ধ্রতনর গণসংগঠ্ন বযবস্থার আউটকাম তহসাতব মমাটাদাতগ একই 
আদতশূর অনুসারী অথচ তভন্ন তভন্ন রাজননতেক দতলর উদ্ভব হওয়া স্বাভাতবক,  ারা তবতভন্ন 
প্রাতয়াতগক তবেতয় িরিতরর সাতথ ঐকযমে বা তবমতের তভতত্ততে সহত াতগো অথবা 
প্রতেত াতগো করতব। এক ি াূতয় এর মকাতনা অেশুট এককভাতব বা মজাটগেভাতব 
ক্ষমোয়  াতব। িরবেূীতে মকাতনা কারতণ োতদর িেনতক শুধ্ুমাত্র োতদরই িেন তহসাতব 
মলাতকরা মতন করতব। এ ধ্রতনর রাজননতেক সংস্কৃতের প্রচলন করতে িারতল বযতক্ত বা দল 
তবতশতের জয়-িরাজয়তক কনতসপ্ট বা আইতেওলতজ েথা ইসলাতমর জয় তকিা িরাজয় 
তহসাতব মদিা হতব না। 

োই চলমান িতরতস্থতের উির নজর রািার বাইতর ম  মকাতনা সাংঘতেকূ িতরতস্থতেতক 
আিােে এতড়তয় কনতসপ্ট তবডআতির কাজ করতে হতব।  ারা ‘জামায়াতের সংস্কার 
চান’, অেএব, বুেতেই িারতিন, আতম োতদর সাতথ নাই। আতম আত্মশতক্ত ও সম্ভাবনায় 
তবর্শ্াসী। এতদতশ ইসলাতমক মোতনূজতমর শতক্তশালী ধ্ারা প্রবেতূন অগ্রণী ভূতমকা িালতনর 
জন্য আতম জামায়াতে ইসলামীর প্রতে কৃেজ্ঞ ও শ্রদ্ধাশীল। আমার অেীে সাংগঠ্তনক 
জীবতনর ধ্ারাবাতহকো তহসাতব প্রচতলে ইসলামী আতদালন েথা জামায়াতের োবৎ ভাতলা 
কাতজ আতম আমৃেুয সবূাত্মকভাতব অংশগ্রহণ কতর  াতবা। বযািারটা তসম্পতল এই ম , আতম 
কিতনা ‘জামায়াতে ইসলামী = ইসলাম’  এমনতট মতন কতর নাই।  ার কারতণ বাধ্য হতয় 
আমার এই স্বেন্ত্র িথ চলা। 

আমরা  তদ শুধ্ুমাত্র ইসলাম তনতয় অগ্রসর হই, আমার দৃর তবর্শ্াস, এ মদতশর জনগণ সাড়া 
তদতব। কারণ োরা ইসলামতক ভাতলাবাতস। অধ্যািক মগালাম আ তমর সাতথ এেটুকু ি ূন্ত 
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আতম একমে। এর িরবেূী ধ্াি (way out) তহসাতব তেতন (রাজননতেক) মনেতৃ্ব 
িতরবেূতনর কথা বতলন। আমার মতে রাজননতেক মনেৃতত্বর িতরবেূন অতনক িতরর ধ্াি। 

এ মুহূতে ূম তট সবতচতয় মবতশ করণীয় ো হতলা – 

(১) ইসলাম সম্পতকূ মলাকতদর ধ্ারণাগে তবভ্রাতন্ত দূর করার কাজ করা।  

(২) ইসলাম তনতয়  ারা কাজ করতবন, বেূমান তবর্শ্ বাস্তবোতক অনুধ্াবন কতর ইসলাতমর 
ক্লাতসকযাল তবেয়গতলাতক প্রতয়াগত াগয তহসাতব তনতজরা বুতে মনয়া, অগ্রাতধ্কার 
তবতবচনাতক (hierarchically) সাতজতয় মনয়া ও  

(৩) সমাতজর কাতি িতুরা তবেয়তটতক অকিটভাতব েুতল ধ্রা। 

অতনক বড় মন্তবয কতর মেললাম। ভাতলা থাকুন। আমাতদর জন্য মদায়া করতবন। 

Abubakar Siddique: জামায়াতের ঘাটতে-ত্রুতট মনই, এমন কথা তক মকাতনা 
শীেতূনো বতলতিন? ভুতলর ঊতর্ধ্ ূমকউ আতিন তক? আতম  া বুতে োরতচতয় মবতশ বতুে 
এমন মানুতের সংিযা তক িুব কম ? আতম  া গতবেণা কতর মিলাম ো মকন জামায়াে গ্রহণ 
কতর না, মকাতনা বুতদ্ধমান মানুে তক এমন তচন্তা করতে িাতর? আমাতক ইসলামী আতদালন 
মবগবান ও শতক্তশালী করার জতন্য গতবেণা করতে জামায়াে তক মকাতনা বাধ্া সৃতষ্ট কতরতি? 
আতম জামায়াতের বযথূো মদতি জামায়াতের মচতয় উন্নে মকাতনা ইসলামী সংগঠ্ন গঠ্ন 
করতে তগতয় জামায়াে বারা বাধ্াগ্রস্ত হতয়তি, নাতক জামায়াে হুমতক তদতয়তি? আতম ইসলামী 
আতদালতনর কমূী হতল আমার ঘতরর সমস্যা মকন তমতেয়ায় প্রকাশ করব? োতে কার লাভ? 
বেূমান িতরতস্থতের দাতব কী? এই তবেক?ূ ম  ভাইতট মজতল, হাসিাোতল, বাড়ী-ঘতর থাকতে 
িাতর না, শহীদ হতয়তি, িারতল োতদর িতরবাতর িবর তনন। োতদর িাতশ দাুঁড়ান।  না 
িারতল চুি মথতক জাতলতমর শতক্ত ম াগান। 

Mohammad Mozammel Hoque: ‘জামায়াতের ঘাটতে-ত্রুতট থাকতে িারতব না’, 
এমনটা তক মকউ বতলতি? আিনার মন্ততবযর তঠ্ক আতগই Khandoker Zakaria 

Ahmed-এর মন্ততবযর উত্ততর আতম  া বতলতি োরমতধ্য  

“ ারা ‘জামায়াতের সংস্কার চান ... আতম োতদর সাতথ নাই”  

- এই অংশটুকু আিতন হয়তোবা মিয়াল কতরনতন। বাধ্া সতৃষ্ট করা বা না করার কথা আসতি 
না, একজন ম’ুতমন তহসাতব, শুভাকঙ্খী তহসাতব িরামশূ মদয়াটা আমার দাতয়ত্ব। িরামশ ূ
গ্রহণ করা বা না করা সংতিষ্টতদর এিতেয়ার।  

‘মোরাতম’ িরামশূ মদয়ার ির তবেয়তট তনতয় আর কনসান ূনা হওয়ার ম  ‘সাংগঠ্তনক রীতে’ 
অনুসরণ করা হয় োর সাতথ আতম একমে নই। মগািনীয়োর এই েথাকতথে ‘সাংগঠ্তনক 
ঐতেহ্যতক’ আতম িরামশ,ূ সংতশাধ্ন ও সমাতলাচনার মকারআন-হাদীতসর হুকুতমর সাতথ 
সাংঘতেূক মতন কতর। 
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িরামশূ, ি ূাতলাচনা ও তসদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতক্রয়ায় exclusiveness এবং openness - 
এেদভয়ই জরুরী। োৎক্ষতণক ও প্রাতয়াতগকভাতব তসদ্ধান্ত মদয়ার জন্য উি ুক্ত মোরাম 
থাকতে হতব। সাতথ সাতথ একটা ি ূাতয় এক্সক্লুতসভ তসদ্ধান্তসমূতহর বযািাতর সাতবূক দৃতষ্টতকাণ 
মথতক কথা বলার, প্রশ্ন করার, িরামশূ মদয়ার অতধ্কার সংতিষ্ট কতমউতনতটর সাধ্ারণ সদস্যগণ 
মো বতটই, সবূসাধ্ারতণরও কথা বলার অতধ্কার থাকা উতচে বতল মতন কতর।  

তবেয়টা িৃতথবীর আতিক ও বাতেকূ গতের মতো। 

িরামশূ মদয়ার ির মস তবেয়তটতক ‘ভুতল বা মচতি  াওয়ার’ তবদযমান ‘সাংগঠ্তনক রীতে’ 
ইসলাতমর মতো প্রাগ্রসর আদতশূর অনুসারীতদর মতধ্য এক ধ্রতনর ‘মোমতের দাসতত্বর’ 
(opinion-slavery) মতো ভয়াবহ িতরতস্থতের উদ্ভব ঘতটতয়তি।  

(১) িাত্রতদর উেুক্ত-প্রশ্ন করার অতধ্কার বতঞ্চে মাদ্রাসা তশক্ষা বযবস্থা,  

(২) ইসলামতক তনিক 'ধ্মূ' তকংবা মূলে: ‘রাজননতেক ধ্ম’ূ তহসাতব উিস্থািতনর 
মাইডেতসট ও  

(৩) ইসলামী আতদালতনর প্রচতলে ধ্ারা প্রবেনূকালীন সবূাত্মকবাদী (totalitarian) 
রাজননতেক মোদশূগতলার আদতল গতড় উঠ্া regimented সাংগঠ্তনক কাঠ্াতমা 

– এই তেন েযাটর সিতলেভাতব ‘মোমতের দাসতত্বর’ এই সন্নাহ তবতরাধ্ী প্রবণোতক 
তটতকতয় মরতিতি।  

আিতন ‘বেূমান িতরতস্থতের’ কথা বতল আিনার জানার বাতহতর থাকা আমার 
অযাতটতভজমতক undermine কতর তকিু মিাুঁচা তদতয়তিন। ধ্ারণা করতি, আিতন একজন 
নবীন (young) মেইসবকু-কমূী। োই ‘তবল্লাতে তহয়া আহসান’-এর আতলাতক আিনাতক 
স্মরণ কতরতয় তদতে চাই, উিতর জনাব Atiqur Rahman-মক মদয়া প্রতেমন্ততবয িতরতস্থতে 
তবেতয় বতলতিলাম,  

“দত ূাগ-দতভূাতগর ‘মাসয়ালা’ তক? আতম  া বতুেতি ো হতলা: (১) বধ্ ূধ্ারণ করা, (২) 
আত্মসমাতলাচনা করা, (৩) কমতূকৌশল িতরবেনূ করা ও (৪) চলমান মমাকাতবলায় অটল 
থাকা। জরুরতের কথা বতল সবসময় োৎক্ষতণক তসদ্ধান্ত তনতয় চলতে থাকা, আনুগতেযর 
কথা বতল িরামশতূক এতড়তয়  াওয়া, তেতসতসভ বতের কথা বতল সবূাত্মকবাদী কেৃতূ্বতক 
দৃরের করা– এসব সতঠ্ক নয় মতন কতর। ইসলামী মনজাম একতট উেুক্ত ও ভারসামযিূণূ 
বযবস্থা।”  

একই কথা আিনার জন্যও থাকতলা। 

আচ্ছা, আিতন আমাতক বযতক্তগেভাতব (তমতসজ/ইতমইল/তোন ইেযাতদর মাধ্যতম) না বতল 
ওতিন কতমডট কতর ‘সাইজ’ করতে চাতচ্ছন মকন? [উত্তর হতে িাতর] কারণ, ওতিন 
মেইসবুক মনাতটর মাধ্যতম তবেয়টাতক ইতোমতধ্য িাবতলক কতর মেলা হতয়তি। োই?  
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োহতল মদিনু, ম  সকল ‘সাংগঠ্তনক (তগািন) তবেয়’ মদশ-জাতে-জনগণ ও সামতষ্টক 
স্বাতথূর সাতথ জতড়ে, মস সকল তবেতয় বযতক্তগে িরামশতূক অত ৌতক্তকভাতব উতিক্ষা করা 
হতল, মস সব তবেয় সামাতজক গণমাধ্যতমর সহৃদ-বন্ধুতদর কাতি েুতল ধ্রাতক কীভাতব 
অনুতচে বলতবন? 

আতম  তদ প্রকাতশ্য বতল ‘অন্যায়’ কতর থাতক, একই ‘ভুল’ আিতনও তক কতরনতন? 
তবিরীেভাতব, আিনার প্রকাশ্য প্রতেবাদতট  তদ ‘অন্যায়’ না হয়, োহতল আমারটা মকন 
‘অনুতচে’ হতব? ম সব তবেতয় সংতিষ্ট দাতয়ত্বশীতলর সাতথ আমার কথা হতয়তি ো তক োুঁর 
এবং আমার মধ্যকার একান্ত বযতক্তগে মকাতনা তবেয় তিল? আতম তক িতুরা তবেয়টাতক 
বনবূযতক্তক কতর বতলতন? সবতচতয় বড় কথা হতলা, আতম তক আিনাতক টযাগ কতরতি? 

“জামায়াতের বযথূো মদতি জামায়াতের মচতয় উন্নে মকাতনা ইসলামী সংগঠ্ন গঠ্ন করতে 
তগতয় জামায়াে বারা বাধ্াগ্রস্ত....”– আিনার বক্ততবযর এই অংতশ জামায়াতের লড়াকু 
কমূীবাতহনীর একাংতশর এক ধ্রতনর ম  তটতিকযাল মমডটাতলতট, োরই বতহুঃপ্রকাশ ঘতটতি।  

‘জামায়াতের মচতয় উন্নে’– এই কথা বারা সাধ্ারণে সংিযা, শতক্ত ও অবস্থাগে 
তদকগতলাতক এককথায় quantitative তবেয়গতলাতকই বুোতনা হয়। আতদালন বা আদশ ূ
তবতশেতক ইসলাতমর েরে হতে েুলনা করার িযারাতমটার তহসাতব quantity’র মচতয় 
quality এবং potentiality-মকই অগ্রাতধ্কার তদতয় তবতবচনা করতে হতব। োহতলই 
মকবল প্রচতলে ‘no alternative theory’র basic flaw সম্পতকূ বেুতে িারতবন। 

 তদ সংিযা বৃতদ্ধতক সতঠ্ক িতথ থাকার অন্যেম প্রমাণ তহসাতব ধ্রা হয় োহতল োবলীগ 
জামায়াতের জন্যও মসতট সমভাতব প্রত াজয হতব, ম তট আিনারা মানতে নারাজ। মতন 
রািতবন, ইসলাতম মকায়াতলতটর মমাকাতবলায় মকায়ানতটতটর মকাতনা মূলয নাই। এবং 
success is not always measured by what you see...  

ভাতলা থাকুন। আমার জন্য মদায়া করতবন। 

Abubakar Siddique: মমাজাতম্মল ভাই, আিতন তক সাইজ হতবন এমন বাদা? তেি 
তথংকার আর তেড োইটার তক এক হয়? আিতন একজন গতবেক। মিাুঁচািুুঁতচতে আতম 
অত াগয। ইসলামী আতদালতনর সব তবেয় তক িাবতলতকর সামতন উম্মুক্ত থাকতব? মকাতনা 
মগািনীয়ো মনই? সকল কাতজ সবাইতক সম্পৃক্ত করার সত াগ আতি তক? আিনাতক তদতয় 
ম  কাজটা হতব আমার কাতি মস আশা করার সত াগ আতি? ম   ুবকটা িিতন প্রকাতশ্য 
িুতলতশর বুতলতটর সামতন জামা িুতল বুক মিতে তদতয় গতল করার আহবান কতরতিল োর 
েযাগ-সাহস আর আমাতদর কলম ম াদ্ধাতদর েযাগ-সাহতসর মূলযায়ন আল্লাহ করতবন। 
আল্লাহ সবাইতক সব মকায়াতলতট মদনতন।  

আতম বরাবর ১০০ মনোকমূীর মচতয় মাত্র ১০ জন মকায়াতলতটসম্পন্ন ইতঞ্জন মাকূা 
মনোকমূীতক মবতশ শতক্তশালী মতন কতর। আমার অনুতরাধ্, ইসলামী আতদালতনর গতবেক 
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ভাইতয়রা তবতভন্ন নাতম একাতধ্ক তথংকারস মোরাম কতর ‘গ্রহণীয়-বজূনীয়’ কমূনীতে তঠ্ক 
করা ও গঠ্নমুলক সমাতলাচনা করতে িাতরন।   া িাবতলকতল প্রকাশ করতল িতরতবশ 
বেতরতে সহায়ক হতব, ো তমতেয়ায় মদয়া  ায়। আর  া শুধ্ুমাত্র তনতদূষ্ট মোরাম িাড়া মকাতনা 
কাতজ আসতব না, ো তমতেয়ায় মদয়ার িক্ষিাতে আতম নই। সকল বযািাতর সবাই একমে 
হতবন, ো আশা করা  ায় না। মতের তমল-তবতমল থাকতব। অতে রাজননতেক, অতে 
অথূননতেক কম ূ হতে কীভাতব তনষ্কৃতে িাওয়া  ায় মস তবেতয় মবতশ গতবেণা দরকার। 
আল্লাহ আিনাতক হায়াতে োইতয়যবা তদন। আমার জতন্যও মদায়া করতবন। আতম ব্লতগ 
আিনার তলিা একাতধ্কবার িতড়তি। মন্তবয কতরতি তভন্ন নাতম। মশাকরান। 
 

www.facebook.com/notes/713904031960068 

৭ মসতপ্টির, ২০১৩ 
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৩০. মনাট 

জো োয়োম্মি ইসলো ীর অগ্রগতিম্মি  
আওয়ো ী লীম্মগর ঐতিহোতসক অিদোন 

 

শতক্তশালী বড় দতট িদাথূ  িন একতট অিরতটতক আঘাে কতর, েিন োরা িরিরতক 
ক্ষতেগ্রস্ত করার সাতথ সাতথ িরিতরর সাতথ ইতেবাচক অতথূ তমথতিয়াও কতর। এমনতক 
বৃহৎশতক্তবগূ  িন িরিরতক র্ধ্ংস কতর েিন এক অতথূ োরা িরিরতক িুনতনূমূাণও 
কতর। ‘negation of negation’ সূত্রতট বস্তুজগতের মতো বৃহৎ শতক্তবতগূর ঘাে-
প্রতেঘাতের মক্ষতত্রও সমভাতব প্রত াজয।  

হালাকু িাতনর মচতঙ্গস মসনাদল েৎকালীন মসুতলম তবতর্শ্র রাজধ্ানী বাগদাদতক র্ধ্ংস 
করতলও বলা হয়, মুসলমাতনরা িরাতজে হওয়া সতিও ইসলাম তবজয়ী হতয়তি। কারণ, 
ঐতেহাতসকতদর বণূনা মথতক জানা  ায়, কুিযাে হালাকু িাতনর বংশধ্ররা ইসলাম কবুল 
কতর িরবেূীতে ইসলামী সভযোর উন্নয়তন বযািক অবদান মরতিতি।  

আওয়ামী লীতগর মলাকজন শীঘ্রই জামায়াতে ইসলামীতে ম াগদান করতব– আতম এতট মতন 
কতর না। তমতেয়া রায়াতলর বাতহ্যক সেলো সতিও আওয়ামী লীতগর ‘জামায়াে র্ধ্ংস 
করা’র নীতে সেল হতয়তি বলা  াতব না। তবতশে কতর চলমান  ুদ্ধািরাধ্ ইসযতে জামায়াে 
অতনচ্ছা সতিও, এক দৃতষ্টতে, প্রেযক্ষ ও িতরাক্ষভাতব রাজননতেক ও সাংগঠ্তনক তদক মথতক 
উিকৃে হতয়তি। এই তবরাট মজায়ার বা মঢউতয়র ধ্াক্কায় েতলতয় না তগতয় জামায়াে এক 
অতথ ূিুনজূীবন লাভ কতরতি। 

১৯৭০ এর তনবূাচতন জামায়াে তিল আওয়ামীলীতগর তনকটেম প্রতেবেী। জামায়াতের 
িিতনর জনসভায়  িন আওয়ামী লীগ সবূাত্মকভাতব হামলা কতর েিন মো ‘ ুদ্ধািরাধ্ 
ইসয’ তিল না। োই না? অেএব, লক্ষ করতল মদিতে িাতবন, জামায়াতে ইসলামীর সাতথ 
আওয়ামী লীতগর তবতরাধ্ ঐতেহাতসক।  

এই তবতরাধ্ মলূে আদতশকূ। এ মদতশ জামায়াতের মলূ মোদশগূে শত্রু ‘কমযুতনস্টরা’ বরাবরই 
আওয়ামী লীতগর মসকুযলার োটেরমতক ঢাল তহসাতব বযবহার কতরতি। আওয়ামী লীতগর 
মধ্যকার শীে ূজােীয়োবাদী ও নন-মসকুযলার মনো তিতলন মশি মুতজবুর রহমান স্বয়ং। মস 
আতলাচনা িতর হতব। এতট জামায়াতের তবরাট বযথূো ম , একতট মোদশগূে তবতরাধ্তক োর 
তবতরাধ্ীরা ‘মলাকাল কনতফ্লট’ তহসাতব চাতলতয় তদতে মিতরতি। এ মদতশর ‘ইসলামী আতদালতন’ 
জামায়াতের সেলো-বযথূোর িতেয়ান েতুল ধ্রাও এই মনাতটর তবতবচয নয়। জামায়াতে 
ইসলামীর মোদশগূে এতজডো বাস্তবায়তন ও এর সাংগঠ্তনক অগ্রগতেতে আওয়ামী লীতগর ম  
মমৌতলক অবদান, ো তনতয় এিাতন িাতনকটা তনতমূাহ-একাতেতমক ধ্াুঁতচ তবতিেণ করতি – 
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তবেীয় তবর্শ্ তুদ্ধ কতয়কশে জামূান  ুদ্ধ তবমান এক রাতে লডেন শহতরর উির টন টন মবামা 
মেতল। মজার বযািার হতলা, বযািক র্ধ্ংসলীলার মাতেও িরতদন মভাতর বৃতটশ রাজকীয় 
তবমান বাতহনীর সদস্যরা আকাতশর তদতক োুঁকা গতল িুতড় উল্লাতস মেতট িতড়! কারণ, োরা 
এতডট-এয়ারক্রােট গান বযবহার কতর ও তনজস্ব তবমাতনর ‘েগ োইতটং’ময়র মাধ্যতম 
অতধ্কাংশ জামূান তবমানতক ভিূাতেে করতে সক্ষম হয়। োরা জানতো, এতো বড় 
ক্ষয়ক্ষতের িতর জামূানরা কিতনা আর হামলা করতে িারতব না।  

‘ধ্মূীয় অনুভূতেতে আঘাে হানার’ মামলায় জামায়াে মনোতদরতক মগ্রেোর কতর শুরু করা 
 ুদ্ধািরাধ্ মামলা একটা িতরণতের তদতক এগতনার এই সময়কাতল এতট িষ্ট ম , 
জামায়াতের তবরুতদ্ধ আওয়ামী লীগ োর সবতচতয় বড় অস্ত্রতট বযবহার কতর মেতলতি অথচ 
ো ‘শত্রু’মক তনমুূল করতে িাতর নাই! এরিতর আওয়ামী লীতগর হাতে আর মকাতনা ‘মেমন’ 
ইসয নাই;  তদও জামায়াতের হাতে (১)ভারেতবতরাধ্ী ‘তনরািত্তা ইসয’ ও (২) ইসলাতমর 
মতো দতট অবযথ ূইসয বা অস্ত্র রতয় মগতি। 

১) জো োয়োম্মির  রোজননতিক লোি 

(ক) গণপ্রতিম্মরোধ্ সক্ষ িো অজষন:  

তবএনতি’র ক্ষমোতরাহণ মঠ্কাতে অথূাৎ তনজস্ব রাজননতেক স্বাতথূ বামিন্থীতদর ‘জামায়াে 
র্ধ্ংস কতরা’ নীতে বাস্তবায়ন করতে তগতয় ক্ষমোসীন আওয়ামী লীগ সরকার, তবতরাধ্ী 
রাজননতেক শতক্তর ওির ঢালাওভাতব দমনিীড়ন অবযাহে মরতিতি। এর েলশ্রুতেতে 
ক্ষমোর িালাবদতলর এই সমতয় মদিা মগল, ক্ষমোলাভ তনতিে করার জন্য বাংলাতদতশর 
রাজননতেক সংস্কৃতেতে ম  ধ্রতনর মিশীশতক্তর প্রতয়াজন তবএনতির ো নূযনেম িতরমাতণও 
নাই। এর িাশািাতশ জামায়াতের জনশতক্ত একধ্রতনর ‘ইতমউতনতট’ েথা প্রতেতরাধ্ শতক্ত 
অজূন করতি।  

ম সব এলাকায় জামায়াে বেূমাতন গণপ্রতেতরাধ্ গতড় েুতলতি, মসসব এলাকায় জামায়াে 
আতগ মথতকই শতক্তশালী তিল– এমন নয়। বরং মসসব এলাকায় জামায়ােতক দমন করতে 
তগতয় এ ধ্রতনর সাংঘতেূক িতরতস্থতের উদ্ভব হতয়তি। অতভজ্ঞোয় মদতিতি,  ারা মার িায় 
োরা হয়তো চরমভাতব ভীেু হতয় িতড় অথবা োরা আরও মবতশ মবিতরায়া হতয় উতঠ্। 
জামায়াতের মক্ষতত্র, দশৃ্যে, তবেীয়টাই ঘতটতি। 

(খ) তিএনতপর জো োয়োি তনিষরিো:  

রাজননতেকভাতব অসহায় হতয় িড়া তমতেয়াতনভূর বাম োতিকতদর সব আস্ফালনতক 
উতিক্ষা কতর জােীয়োবাদী, ‘বাংলাতদশিন্থী’ ও ইসলামিন্থী মূল ‘মভাতটং 
কনতস্টতটউয়যানতস’মক হাতে রািতে তগতয় ময়দাতনর শতক্ত তহসাতব তবএনতি জযাতমতেক 
হাতর জামায়াতের মাঠ্ ি াূতয়র জনশতক্তর উির তনভূরশীল হতয় িড়তি। আওয়ামী লীগ 
 তদ শুধ্ুমাত্র জামায়ােতক টাতগটূ করতো ও তবএনতিতক িরবেীূ ক্ষমোসীন দল তহসাতব 
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মমতন তনতয় একটা আডোরস্টযাতডেংতয়র মাধ্যতম চলতো, োহতল জামায়াে অতস্তত্বহীন না 
হতলও তবএনতির বেূমান জামায়ােতনভূরোর মতো িতরতস্থতের উদ্ভব হতো না। 

২) আদতশষক  লোি 

(ক) কও ী ধ্োরোর সোম্মে সম্পকষ:  

এই তশতরানাতমর সাতথ কট্টর জামায়াে-তশতবর বযতেতরতক ম  মকউই োৎক্ষতণকভাতব তবমে 
মিােণ করতবন। েৎসতিও এতটই সেয! মদিনু, কওমী ধ্ারার আতলমতদর প্রবল মাত্রায় 
জামায়াে তবতরাতধ্োর কারতণ এক অতথ ূজামায়াে এক ধ্রতনর ‘মলতজতটতমতস ক্রাইতসতস’ 
ভুগতো। শাহবাগ আতদালতনর মমাকাতবলায় মহোজতে ইসলামীর আতবভূাব, উত্থান ও এর 
সবূতশে িতরতস্থতেতে জামায়াে এিন দারুণ সতবধ্াজনক অবস্থাতন আতি।  

একসময় জামায়াতের েৎকালীন আমীর অধ্যািক মগালাম আ ম কওমী ধ্ারার 
আতলমতদর সাতথ ঐকয স্থািন করার জন্য অতনক মচষ্টা-েদতবর কতরতিতলন। শীে ূমনেতৃত্বর 
মসই কাংতিে ঐকয েিন না হতলও সবসূ্ততর তবতশে কতর কমূী ও মাঠ্ ি াূতয় মহোজতের 
সাতথ জামায়াতের মনোকমূীরা কাজ করতি। এক কথায়, জামায়াতের সাতথ কওমী ধ্ারার 
আতলমতদর বযািক সিয সতৃষ্ট হতয়তি। 

(খ) িোিলীগ জো োয়োম্মির সোম্মে সম্পকষ:  

কওমী ধ্ারার মলাকজন তবিুল সংিযায় োবলীগ জামায়াতের সাতথ কাজ কতর। জামায়াতের 
সাতথ োবলীগ জামায়াতের ম  দূরত্ব ো আওয়ামী লীতগর ‘মহোজে দমতনর’ 
কযাতম্পইতনর প্রতেতক্রয়ায় অতনকটা কতম এতসতি। সতচেন মহল এতট মিয়াল কতর 
থাকতবন। 

(গ) সোংসৃ্কতিক মিিনো সতৃষ্ট:  

প্র তুক্তগে সতবধ্াতক কাতজ লাতগতয় সাংস্কৃতেক কা ূক্রতমর গরুত্ব অনুধ্াবতনর সত াগ 
মিতয়তি জামায়াতের প্রবীণ সংগঠ্নবাদী মনেৃবদৃ। মাত্র গে বিরও জনশতক্ততক ব্লগ-
মেইসবুতকর বযািাতর তনরুৎসাতহে করার মচষ্টা করা হতো। অথচ, বেূমাতন জামায়াে-
তশতবতরর মলাকজন এসব সামাতজক গণমাধ্যতম দাতিতয় মবড়াতচ্ছ। মহোজতের আতদালন 
দমন করার সমতয় সরকার ইউতটউব বন্ধ কতর তদতলও মূলে মেইসবুতকর েতজলতে 
আওয়ামী লীগ িতরচাতলে ‘শািলা চত্বতরর গণহেযা’ এিন সারাতদতশ একতট ‘প্রতেতষ্ঠে 
সেয’। 

বন্ধ হওয়ার আতগ তদগন্ত ও ইসলাতমক মটতলতভশতনর তবরুতদ্ধ জামায়াে ও এর অেশুটগতলার 
রক্ষণশীলতদর েরে হতে নাচ-গান েথা ‘অিসংস্কতৃে’ চচূা ও ‘বাতনতজযকীকরতণর’ 
অতভত াগ মোলা হতো। এবার মকাতনা অনুকূল সত াগ মিতল ইসলাতমস্টরা তমতেয়া গতড় 
মোলার জন্য মতরয়া হতয় উঠ্তব। মকননা,  ুদ্ধািরাধ্ ইসয নামক ‘বামিন্থী সাংস্কৃতেক হামলা’ 
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জামায়াে তবতরাধ্ী ইসলামী শতক্তসমূহতক জামায়াতের িক্ষিুতট এতন তদতয় এই উতদে 
সতম্মতলে শতক্তর সপ্ত সম্ভাবনার মূতল তবতস্ফারণ ঘতটতয়তি। In disguise of the war 

crime issue, the ‘cultural attack of the leftist’ has pushed the anti-jamat 

Islamists under the wings of Jamat-i-Islami and has ignited the 

unnoticed potentialities of this newly emerged collective force. 

৩) সোংগঠতনক লোি 

আওয়ামী দমন-িীড়তনর েতল জামায়াে তবমুিী সাংগঠ্তনক লাতভর ভাতগদার হতয়তি। 
জামায়াতের সংস্কারবাদী ও সংগঠ্নবাদী– উভয় িক্ষই এই িতরতস্থতেতে স্ব-স্ব অবস্থাতনর 
ম ৌতক্তকো িুুঁতজ মিতয়তি! 

(ক) সংস্কোরিোদীম্মদর লোি:  তদও অভযন্তরীণ তবভতক্ততক জামায়াতের মলাকজন কিতনা 
েমূাতল স্বীকার কতর না েথাতি এতট অনস্বীকা ূ ম , জামায়াতের মতধ্য প্রগতেশীল, 
প্র তুক্তমনা ও উদার একটা ধ্ারা রতয়তি  াতদরতক আমরা, আতলাচনার সতবধ্াতথ,ূ 
‘সংস্কারবাদী’ তহসাতব বলতে িাতর। ইনারা নারীতদর বযািাতর নমনীয়, ৭১ ইসযসহ তবতভন্ন 
জােীয় ও সাংগঠ্তনক ইসযতে মিালাতমলা আতলাচনার িক্ষিাতে, মদশজ ঐতেহ্য ও 
সংস্কৃতের প্রতে নমনীয় এবং িাত্র সংগঠ্নতক সরাসতর তনয়ন্ত্রতণর তবতরাধ্ী।  

এই ‘বুতদ্ধজীবী মশ্রণী’তট জামায়াতের মতধ্য বরাবরই মকানঠ্াসা অবস্থায় তিল। ‘মৃে’ ৭১ 
ইসযতট হঠ্াৎ কতর জযান্ত হতয় সংগঠ্নতক তগতল িাওয়ার মতো িতরতস্থতে সৃতষ্ট হওয়াতে 
সংস্কারবাদীরা তনতজতদর অবস্থাতনর িতক্ষ মজারাতলা  ুতক্ত িুুঁতজ মিতয়তি। তবতভন্ন আলাি-
আতলাচনায় োরা েুলনামূলকভাতব অতধ্কের উচ্চকণ্ঠ। 

(খ) সংগঠনিোদীম্মদর লোি:  

জামায়াতের প্রতেষ্ঠাো আমীর হতে শুরু কতর এ ি নূ্ত সবাই গণহাতর ম  তজতনসতটতক 
মকারআন-হাদীতসর সংতিষ্ট তবতভন্ন সূতত্রর বরাতে প্রতেতষ্ঠে করার মচষ্টা কতরতিন, ো হতলা 
আনুগেয। ধ্ারণাতট এমন ম , জামায়াতে ইসলামী এ মদতশ একমাত্র ‘সতেযকাতরর ইসলামী 
আতদালন’। অিরাির ইসলামিন্থীরা হতলা ইনতেতরয়র ‘মিদমতে বীতনর’ আওোভুক্ত। 
অেএব, জামায়াতের আনুগেযই হতলা ইসলাতমর েরতে গযারাতডট ুক্ত আনুগেয।  

এই মচেনার েতল এমন মনমানতসকো বেতর হয় ম , সংগঠ্ন  াহা তকিু কতর োহা তকিুই 
সবূদা সতঠ্ক। এমনতক মকাতনা কা ূক্রমতক ভুল মতন করতলও জনসম্মুতি োহা সতঠ্ক 
প্রতেিন্ন করার মচষ্টা করাই ‘সাংগঠ্তনক ুমাতনর দাতব’। এই অবস্থাতক আতম 
‘সংগঠ্নবাতদো’ তহসাতব বতল থাতক। 

জামায়াতের তবরুতদ্ধ  ুদ্ধািরাতধ্র অতভত াগ এতন চলমান আওয়ামী ক্রযাকোউন 
উতল্লিত াগয মাত্রায় বযথ ূহতয়তি। েরহাদ মজহাতরর ভাোয়, ‘বাংগালী েযাতসস্ট’রা িাড়া 
মদতশ-তবতদতশ মকউই তবর্শ্াস কতর না ম , এতট একতট তনরতিক্ষ তবচার। এক্ষতণ জামায়াতের 
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সংগঠ্নবাদীতদর এতট মতন করা ও দাতব করার সত াগ এতসতি ম , জামায়াে সতঠ্ক িতথই 
তিল এবং আতি। নতচৎ জামায়াতের িতক্ষ এেবড় একটা তবিদ কী কতর ‘কাটাতনা মগল’! 
এবার বলুন, এতট জামায়াতে ইসলামীর অন্যেম বৃহৎ ও ঐতেহাতসক সাংগঠ্তনক ‘লাভ’ নয় 
তক? 
 

 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
Tanvir M H Arif: Critical analysis. এতো তশক্ষার মাতেও ম  তশক্ষা অনুিতস্থে 
োহতলা নাতমর িুুঁজা না করা। িরুতনা এবং অন্ধ নবয-অনুসারীতদর বুোতনা িুবই মুশতকল 
ম , নাম িাড়াও মূলযতবাধ্তভতত্তক রাজনীতে করা সম্ভব। 

Ashik Rahman: মশে দটা িতয়তডটর তবতিেতণর সাতথ একমে নই। এভাতব ধ্ারা 
চলতে িাতর না। দটার সমন্বতয়ই সংগঠ্ন এবং মসটা মমতনই সাংগঠ্তনক। 

আর লাভ বলতে, হ্যাুঁ,  াতদর মতধ্য সামান্য তবধ্াবে তিল োরাও সব মেতড় মেলতে 
মিতরতি। অথবা িতরতস্থতেই োতদরতক বেুতে সহায়ো কতরতি। 

Mohammad Mozammel Hoque: জামায়াে তনতজর অভযন্তরীণ সংস্কারবাদী বা 
সনােনী– এ ধ্রতনর তবভাজনতক স্বীকার না করা সতিও বরাবরই এতট তিল, এিতনা আতি, 
ভতবষ্যতেও থাকতব। িাথূকয হতলা, অেীতে এেটা প্রকাশ িায় নাই। েিন মো আর 
মেইসবুক/ব্লগ তিল না। বেূমান িতরতস্থতের end result বা কনতসতকাতয়ন্স তহসাতব উভয় 
‘গ্রুি’ই  ার  ার অবস্থাতনর িতক্ষ ‘ তথষ্ট’  ুতক্ত িুুঁতজ মিতয়তিন। quantitative তদক 
মথতক ‘সনােনী’রা (আমার ভাোয় ‘সংগঠ্নবাদী’) সতঠ্ক, আর qualitative তদক মথতক 
‘সংস্কারবাদী’রাই সতঠ্ক। হতে িাতর, এ দতটাই সতঠ্ক।  

Abdullah Russel: আিতন জামায়াতের ম  ধ্ারাতটতক ‘সংস্কারবাদী’ বলতিন, আদতে 
এই ধ্রতনর ধ্ারা তবএনতি বা আওয়ামী লীতগর সংস্কারবাদীতদর মতো নয় তকন্তু। একজন 
সদস্য তহতসতব এবং মমাটামুতট অতভজ্ঞো মথতক আতম শুধ্ু এেটকুু অবতলাকন কতরতি ম , 
জামায়াতের মতধ্য তেন কযাটাগতরর কমূী আতিন।  

প্রথম কযাটাগতরর কমূীরা শুধ্ ুধ্মীূয় বযািাতরই এক্সতিতরতয়ন্সে।  

তবেীয় কযাটাগতরর কমূীরা ধ্মূীয় তদতকর মচতয় আধ্ুতনক জ্ঞান-তবজ্ঞান, েথযপ্র তুক্ত এবং 
বাংলাতদতশর রাজনীতের মারিযাুঁচ সিতন্ধ এক্সতিতরতয়ন্সে।  

আর েেৃীয় কযাটাগতরর কমূীরা ধ্মূীয় এবং একই সাতথ জ্ঞান-তবজ্ঞান, েথযপ্র তুক্ত, বেূমান 
রাজনীতেসহ প্রায় সবতদক তদতয়ই এক্সতিতরতয়ন্সে।  

তকন্তু এই েেৃীয় কযাটাগতরর কমীূতদর সংিযা িবুই কম। অথচ বেূমান তবতর্শ্, তবতশে কতর 
বাংলাতদতশর মতো মদতশ ইসলাম কাতয়তমর জন্য েৃেীয় কযাটাগতরর কমূীতদরই মবতশ 
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প্রতয়াজন। আতম মতন কতর, একতট ইসলামী দতল সব কযাটাগতরর কমূী থাকা আবশ্যক। োই 
কাউতক ‘সংস্কারবাদী’ অথবা কাউতক ‘বযাকতেতটে’ তহতসতব তচতিে করা উতচে নয় বতল 
আতম মতন কতর। নানা তচন্তাধ্ারার কমূী তনতয় একতট বযালযান্সে দলই নানা প্রতেবন্ধকোর 
মতধ্যও তটতক থাকতে িাতর। জামায়ােতক এই ২০১৩ সাতল অতনকটুকু বযালযান্সে ইসলামী 
সংগঠ্ন বলা  ায়। বযালযান্সে না হতল অতনক আতগই উতড় ম ে। আল্লাহ  তদ সামতন 
অনুকূল িতরতবশ বেতর কতর মদন োহতল েেৃীয় কযাটাগতরর কমূীতদর প্রোতটতভতট বাড়াতে 
হতব।  

Mohammad Mozammel Hoque: তবতভন্ন রকতমর মলাকতদরতক তনতয় একতট দল 
থাকা ভাতলা। োরতচতয় মবতশ ভাতলা তবতভন্ন রকতমর মলাক তনতয় একই আদতশূর আওোয় 
তভন্ন তভন্ন দল থাকা। এ ধ্রতনর হক্বিন্থী দলগতলার মতধ্য সমতয় সমতয় মেয়ার োইটও 
হতে িাতর, ইসযতভতত্তক ঐকযও হতে িাতর। সব ইসলামিন্থী দলগতলার ঐকয গতড় েুতল 
‘ক্ষমোয়  াওয়ার’ তবেতয় আতম একমে নই। ম মনটা তমশতর হতয়তি। ইরাতনর উদাহরণটা 
তভন্ন। ধ্ন্যবাদ। ভাতলা থাকুন। 

Khomenee Ehsan: সালাম। সময় কতর এিন িড়লাম। ভাতলা লাগতলা। েতব লাভ 
ঘতর তনতে হতল জামায়ােতক অতনক কাজ করতে হতব। ইনশাআল্লাহ, এ বযািাতর আমরা 
এিাতন আলাি করতবা।  

আমার ি তূবক্ষণ হতলা মদতশর সামতগ্রক রাজননতেক িতরতস্থতেতে জামায়াতের প্রতে সবাই 
আগ্রহী হতয় উতঠ্তিতলন। েতব দলতট এই আগ্রহতক কাতজ লাগাতে িাতরতন। দলতটর 
রাজননতেক কমূসূতচ সাধ্ারণ নাগতরকতদর দতূরর কথা, তনজ দতলর মনোতদরও নেনু 
মকাতনা স্বপ্ন মদিাতে িাতরতন। দলতট োর ইতেহাতস ম  সত াগ মিতয়তি ো ধ্ারণ করতে 
িাতরতন। কাতজই এই দলতক তনতয় অদূর ভতবষ্যতে আগ্রহ থাকতব না। 
 

www.facebook.com/notes/764761933540944 

২৭ নতভির, ২০১৩ 
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৩১. মনাট 

আওয়ো ী রোজনীতির িুল-শুদ্ধিো ও  
জো োয়োি রোজনীতির িতির্যি 

 

তবতশে কতর জামায়ােিন্থী অতনতক বতল থাতকন,  ুদ্ধািরাধ্ ইসয তনতয় বাড়াবাতড় ও 
মহোজে দমনসহ ইসলামিন্থী ও োতদর সহত াগী (ত মন, তবএনতি) শতক্ততক গতড়তয় 
তদতে তগতয় আওয়ামী লীগ  া তকিু করতি, ো ভলু করতি। োতে োুঁরা দ্রুেই জনসমথনূ 
হারাতচ্ছন। কথাতট এক অতথূ সতঠ্ক হতলও এর একতট তবিরীে োৎি ূও আতি।  

তিম্মরোধ্ী পক্ষম্মক ম োকোতিলোর দুতে পদ্ধতি   
হতে িাতর, (১) গণতবতরাধ্ী ভূতমকা িালন না কতর  থাসম্ভব র যাশনাল তহসাতব জনগতণর 
সামতন হা তজর থাকা, অথবা (২) স্বিতক্ষর শতক্ততক সসংহে ও উজ্জীতবে কতর 
তবতরাধ্ীতদরতক মমাকাতবলা করা। বলাবাহুলয, আওয়ামী লীগ তবেীয় িথতট মবতি তনতয়তি। 
গণেন্ত্র চচূাকারী বা গণেতন্ত্রর ঢাল বযবহারকারী মকাতনা দতলর জন্য তবেীয় িদ্ধতেতট 
আিােদৃতষ্টতে ক্ষতেকর মতন হতলও, এক অতথ,ূ এতটরও এক ধ্রতনর  থাথেূা রতয়তি।  

তনজস্ব শতক্ততক উোদনার ি াূতয় তনতয় উজ্জীতবে করতে িারতল োরা তবতরাধ্ীতদরতক 
প্রবলভাতব মমাকাতবলা করতে িারতব। জনগণ বলতে ম  তনরীহতদরতক বুোয়, তকি ুমতন 
করতবন না, োরা হতচ্ছ অতিক্ষমান receptive নারী প্রজাতের মতো সবদূাই শতক্তমাতনর 
িতক্ষ। অন্তে, ইতেহাস োই বতল।  

মরাতের মাতে িুুঁতট মগতড় দাুঁতড়তয় থাকতে িারতল এর আশিাতশ ভাসমান অতনক তকি ু
জমাট বাুঁধ্তে থাতক। গতবেণার ম মন অতনক িদ্ধতে হতে িাতর  ার সতম্মতলে নাম হতচ্ছ 
গতবেণা িদ্ধতেেি (research methodology),  মেমতন রাজনীতেরও তবতভন্ন িদ্ধতে 
হতে িাতর। গাতড়র তগয়ার িতরবেূতনর মতো রাজনীতের তবতভন্ন িদ্ধতে অবস্থা বুতে অনুসরণ 
করা সম্ভব। সতঠ্কভাতব করতে িারতল মসগতলা েলপ্রসূ হয়।  

রাজননতেক মকৌশল ও িদতক্ষিগতলা ‘ওয়ান-টু-ওয়ান’ িদ্ধতেতে গৃহীে হয় না। Game 

Theory'র েিানু ায়ী বহুমাতত্রকো, জতটলো ও স্বতবতরাতধ্োর আসতিটগতলাতক সবদূা 
তবতবচনায় রািতে হতব। 

জো োয়োিম্মক আওয়ো ী লীম্মগর  ম্মিো হম্মি হম্মি 
আওয়ামী লীতগর ‘ভুল’ রাজননতেক সমীকরতণর োুঁক তদতয় বাংলাতদতশর রাজনীতেতে 
আওয়ামী লীতগর মূল প্রতেবেী তহসাতব উতঠ্ আসা এবং মস তহসাতব সম্ভাবয তবেীয় তবকল্প শতক্ত 
তহসাতব আতবভূেূ জামায়াতে ইসলামীও সংগঠ্ন ও রাজনীতের তবেতয় তনজ শতক্ত সসংহেকরতণর 
নীতেতকই এ  াবেকাল অনুসরণ কতর এতসতি।  ার কারতণ োরা গণসংগঠ্ন গতড় না েুতল 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 241  
 

‘কযাোর তসতস্টম’ চাল ু কতরতি,  া কমযুতনজম চাল ু হওয়ার আতগ ইসলামী সংগঠ্ন-
বযবস্থাসমূতহর ইতেহাতস ‘অনাতবস্কৃে’(!) তিতলা।  ে মবতশ সম্ভব মলাতকর কাতি ‘দাওয়াে’ 
মিৌুঁিাতনার মচতয় তরক্রতুটেতদরতক সতবূাচ্চ মাতন গতড় মোলার তদতকই জামায়াে নজর তদতয়তি। 

আওয়ামী লীগতক তবট কতর এ মদতশ ‘ইসলাম কাতয়ম’ করতে হতল জামায়ােতক আওয়ামী 
লীতগর সদথূক ববতশষ্টযগতলাতক অজূন করতে হতব। জামায়ােতক ‘জামায়াে ব্রযাডে’ হতে 
মবতরতয় এতস জনমানুতের দল তহসাতব আত্মপ্রকাশ করতে হতব। দল সমতথূে তমতেয়াতে 
দতলর সমাতলাচনা করার অতধ্কার তদতে হতব। মদশীয় ঐতেহ্য ও প্রথা সিতন্ধ ‘ইসলামী 
শুতচো’ কতমতয় এতন র্ড়িূম্মজর  ম্মিো সংগঠন িযিস্থো কাতয়ম করতে হতব। রাজনীতেতনভূর 
সংগঠ্ন বযবস্থার িতরবতেূ (১) সংস্কৃতে, তবতশে কতর তবতনাদন সংস্কৃতে  (২) তমতেয়া ও 
প্র তুক্ত, (৩) ধ্ম ূ ও আধ্যাতত্মকো, (৪) সামাতজক িতরতসবা (social service), (৫) 
বুতদ্ধবৃতত্ত ও মননশীলো ও (৬) রাজনীতে – এই িয়তট ধ্ারায় কাজ করতে হতব।  

এলাকাতভতত্তক জনশতক্ত তবন্যাতসর িতরবতেূ ম াগযো ও মানতসক মোুঁক প্রবণো তবতবচনা 
কতর সংগঠ্ন বযবস্থা কাতয়ম করতে হতব।  

একতট েড়ভূতজর ম মন সবগতলা বাহু ও মকান সমগরুতত্বর, মেমনই উি ুূক্ত িয়তট ধ্ারার 
সব কতটতকই স্বেন্ত্রভাতব শতক্তশালী কতর তবদযমান একতকতন্দ্রক সংগঠ্ন বযবস্থাতক 
‘আমতব্রলা মতেতল’ সতেযকার অতথূই একতট আতদালন তহসাতব গতড় েুলতে হতব।  

বাস্তবোর আতলাতক তনতজতক এেপ্ট কতর মনয়া সম্ভব না হতল আতরা ৪০ বির িরও 
জামায়াতে ইসলামী ‘সহায়ক শতক্ত’ বা বযালযাতন্সং িাওয়ার তহসাতবই রতয়  াতব। মদতশর 
মনেতৃ্ব নয়, ঐতেহ্যই হতব সান্ত্বনা! 
 

 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
Farid A Reza: সদর আতলাচনা। তভন্নমে আতি। তকন্তু  াতদর সামতন তনতয় এ 
আতলাচনা োতদর তক ো িতড় মদিার সময় বা মানতসকো আতি? ১৯২৮, ১৯২৪ এবং 
১৯৪১ সাল তনতয় আমরা বযস্ত। তবগে একশ বিতর িৃতথবীতে অতনক িতরবেনূ এতসতি 
এবং বেূমান শেতক িতরবেূন সংঘতটে হতচ্ছ অতধ্কের দ্রুেোর সাতথ। তকন্তু এিতনা 
আমরা আটতক আতি ১৮২৪ মথতক ১৯৪১-এর মতধ্য। ৬১০ মথতক ৬২৩-এর সময়টা হতচ্ছ 
আমাতদর মতেল। আমাতদর মসিাতন দাুঁতড়তয় তচন্তা করতে হতব। এবং ো করতে হতব িুব 
দ্রুেোর সাতথ। সময় কাতরা জতন্য অতিক্ষা করতব না। িৃতথবী এিন একটা মলাবাল 
তভতলজ। োই চট্টলার সমদু্র বসকতে একটা তঢল িড়তলই ো আটলাতডটতকর ওিাতর তগতয় 
আতদাতলে হতব। আমার তবর্শ্াস, অতদিা তপ্রয় ভাই মমাজাতম্মল ো করতে সক্ষম। 
 

www.facebook.com/notes/774586289225175 

১৪ তেতসির, ২০১৩ 
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৩২. মনাট 

ইসলো ী রোজনীতির িতির্যৎ ও  
জো োয়োম্মি ইসলো ীর সংস্কোর প্রসঙ্গ 

 

[এক তবজ্ঞজতনর সাতথ আলািচাতরো হতে গৃহীে িতয়ডটতসর ওির তভতত্ত কতর প্রশ্ন-উত্তর 
আকাতর তলতিে। আমার ি তূবক্ষণ-মন্তবয-িরামশূগতলাতক মবাড করা হতয়তি ।] 

জো োয়োম্মি ইসলো ীর তিকল্প একেো তকিু করো– আ োর অিস্থোন মসেো নয়। আ োর 
ধ্োরণোয়, এই কোম্মজর মে িযোকগ্রোউন্ড িো কনম্মসপ্চিুযয়োল সোম্মপোেষ আম্মি, মিইজ আম্মি িো 
ইসলোত ক আন্ডোরস্টযোতন্ডংম্ময়র মে তির্য়গুম্মলো আম্মি, ওইগুম্মলোর িোতিক মে ত্রুতে-তিিুযতি 
রম্ময়ম্মি, মসগুম্মলো ম রো ি কম্মর ক্র োন্বম্ময় একেো  িুম্ম ন্ে গম্মড় মিোলো দরকোর। আ রো 
তনম্মজরো িো আত  তনম্মজ মকোম্মনো পতলতেকযোল অগষোনোইম্মজশন িো পতলতেক্স তরম্মলম্মেড তকিু 
করম্মিো নো। 

আত  মে কনম্মসপ্ট দোাঁড় কতরম্ময়তি িোর সোর  ষ হম্মে, মেসি তির্য় জরুতর, মস 
তির্য়গুম্মলোম্মক তনম্ময় এম্মকক তদক মেম্মক এম্মককিোম্মি কোজ করো।  োম্মন, তরতলতজয়োস 
তিতরিুয়োতলতে- এেো একেো তদক, কোলিোর আলোদো একেো তদক, ইম্মন্েম্মলকিুয়যোতলতে 
আম্মরকেো আলোদো তদক। এিোম্মি একেো সংগঠন নো কম্মর, জোয়গোয় জোয়গোয় তিতিন্ন জম্মন 
ক্লোস্টোর অি অগষোনোইম্মজশনস করম্মি। তকনু্ত িোম্মদর  ম্মধ্য একেো মেোগোম্মেোগ েোকম্মি এিং 
এর মিইজ হম্মি ইসলোত ক আইতডওলতজ ও মিতসক মেক্সেস। এেোই হম্মে আ োর তিন্তো।  

িম্মি আত  িলম্মলও জো োয়োম্মি ইসলো ী মসই আইতডম্ময়ল তসিুম্ময়শম্মন এখন িযোক করম্মি 
পোরম্মি নো। আ োর ধ্োরণো, এম্মকিোম্মর িোতিক জোয়গো মেম্মক িিষ োম্মন িোম্মদরম্মক পরো শষ 
মদওয়ো হম্মে অরম্মণয মরোদন িো ইউম্মেোতপয়োন তিন্তো িোিনো। িোরো েিেুকু সংস্কোর কম্মর 
তনম্মজম্মদরম্মক একেো অিস্থোম্মন আনম্মি পোম্মর,  োম্মন িোম্মদর পম্মক্ষ েিেুকু সম্ভি, িিেুকু 
তনম্ময় িোম্মদরম্মক একেো পরো শষ মদওয়ো। একই সোম্মে আ োম্মদর  লূ প্রস্তোিনো িোম্মদর 
সো ম্মন িুম্মল ধ্রো।  

আ োর ধ্োরণো, জো োয়োম্মির সোংগঠতনক পতরতধ্র  ম্মধ্য ওয়োজ-নতসহি কম্মর আনুগম্মিযর 
তির্য়েোম্মক এম্মিো মিতশ িদ্ধ লূ কম্মর মদওয়ো হয় মে, আতিম্ম েতল মলোম্মকরো ওই পম্ময়ম্মন্ে 
এম্মস একেো তিধ্োিম্মে পম্মড় েোয়। আর স্টোিতলশ যোন্ে ইিযোতদ মিো আম্মিই।  

মকানটাতক মিুয মতন হয়? বাইয়াে েথা শিথ, নাতক স্টাবতলশমযাডট? 

মকোম্মনো িযতির মক্ষম্মত্র একেো, মকোম্মনো িযতির মক্ষম্মত্র আম্মরকেো।  োম্মন দুম্মেোম্মকই খিু 
গুরুত্বপণূষ  ম্মন হয়।  
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বাইয়াে মাতন তক? ম  েরম তেলাি করতি বা আমীতরর সামতন আনুষ্ঠাতনকভাতব শিথ 
তনতয়তি। মো এটা তক আল্লাহর আনুগতেযর মচতয় বড় হতয় মগতি? অথচ একই বযতক্ত 
ইসলাতমর মমৌতলক তনতদশূাবলী মাতে মতধ্য লঙ্ঘনও করতি। সবাই না, মকউ মকউ। 
মিতলতমতয়তক স্টাবতলশ করার জন্য তবতভন্ন রকতমর তজকজযাক িথ অনুসরণ করতি। 
আল্লাহর এইসব তনতদূতশর মচতয় তক আমীতরর কাতি শিথ মনওয়া বড় হতয় মগতি? 

এখোম্মন আম্মরকেো িযোপোর আম্মি, একেো প্রতিতিি ধ্োরোয় কোজ করো েিেো সহজ, একেো 
ধ্োরো তিতর করোর মে তরস্ক আম্মি, ক ম্মফোেষ মজোম্মনর িোইম্মর েোওয়োর মে একেো… 

আতম মসটাই বলতি। োরমাতন োতদর শিথটা আতি, শিথটা কাতরা কাতরা কাতি বড় 
বযািার হতেও িাতর; তকন্তু োরা মুতষ্টতময়। সবতকি ু মো আল্লাহর সন্তুতষ্টর জন্য, 
আতিতমটতল। িরকাতল এবং ইহকালীন সতির জন্য। আিতন ইহকালীন ইসলামী রাে 
বযবস্থাও চাতচ্ছন িরকালীন মুতক্তর জন্য। ইহকাল তকন্তু প্রধ্ান তবেয় না। প্রধ্ান তবেয় হতলা 
িরকাল।  

বলা হতচ্ছ, আল্লাহ মানুে সৃতষ্ট করতিন আল্লাহর এই জতমতন আল্লাহর রাে কাতয়ম করার 
জন্য।  তদ োই হতয় থাতক, োরমাতন আল্লাহর দতনয়াতে ম  রাে, মসটাও িরকাতলর মুতক্তর 
জন্য। মো ম  মলাকতদর কাতি িরকালীন মুতক্তর মকাতনা মকাতনা তবেয়ও আিসত াগয... 
আতম শুধ্ু জামায়াতের কথা বলতি না, অন্যন্য ইসলাতমস্টতদর কথাও বলতি, িীর-আতলম-
ওলামাতদরও, োরা দতনয়ার বহু প্রতশ্নই মো আিস করতি। 

আর আনুগতেযর শিথটা বড় তক না? আমার মতন হয়, বযািারটা শুধ্ ুজামায়াে নয়,  ারা 
েুল টাইম িতলতটক্স কতর, রাজনীতে এক ি াূতয় োতদর মিশা হতয়  ায়। রাজনীতের উির 
এক ি াূতয়  ারা তেতিতডেডট হতয়  ায়,  াতদর রুতটরুতজ রাজনীতের সাতথ সম্পতকেূ হতয় 
 ায়, োতদর জন্য আসতল এটা একটা মসল্ফ ইডটাতরতস্ট িতরণে হয়।  

এটা আতম দীঘূতদন বামিন্থীতদর অবজাভূ কতর মদতিতি। এমনতক তবএনতিতেও, 
আওয়ামীলীতগ মো বহুতলাক আতিই,  াতদর আসতল মূল মিশা হতয়  ায় রাজনীতে। তকন্তু 
রাজনীতে মথতক মো মবেন িাওয়া  ায় না। োই োরা এই রাজনীতের নাতম চাুঁদা েুতল, 
এলাকায় মাস্তাতন কতর, জতম দিল কতর টাকা মনয়। এইসব তকি ুসমথূতনর বড় তভতত্ত হতলা 
রাজননতেক একটা সংগঠ্ন।  

আতম শুধ্ু ওই প্রশ্নটা করতি,  ারা আল্লাহর আনুগতেযর প্রতশ্ন প্রতয়াজতন আিস করতে িাতর, 
োরা আমীতরর আনুগতেযর প্রতশ্ন আিস করতে িারতব না, এটা তবর্শ্াসত াগয তকনা? এটা 
কেটা গ্রহণত াগয আতম জাতন না।  

দুইেো তির্ম্ময় আপতন েতদ একেু িলম্মিন। একেো হম্মলো, ইসলোম্ম র জন্য, েতদ িোংলোম্মদশম্মক 
মিইজ ধ্ম্মর ইসলো ী আইতডওলতজ প্রতিিো করোর মিষ্টো করো হয়, মসেো মে ফর যোম্মেই 
মহোক নো মকন, এেোর জন্য কী করণীয়? এেো এক ধ্রম্মনর আম্মলোিনো।  
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আম্মরকেো হম্মলো, জো োয়োম্মি ইসলো ী মে অিস্থোর  ম্মধ্য রম্ময়ম্মি, িোরো েতদ এখন িোম্মদর 
প্রে  অিস্থোম্মনর কোিোকোতি তফম্মর মেম্মি িোয়, িোহম্মল মকোন মকোন জোয়গোয় িোম্মদরম্মক 
তরফ ষগুম্মলো করম্মি হম্মি? 

এটা জামায়াতের িতক্ষ-তবিতক্ষ  াই মহাক না মকন, মূল তবেতয় আতগ তসদ্ধান্ত তনতে হতব। 
ইসলামী রাে বযবস্থার বাইতর ধ্মীূয় কারণ েথা তবর্শ্াসগে কারতণ তচন্তা করতল এক প্রকার 
তসদ্ধান্ত, এক ধ্রতনর িদ্ধতেতে িথ চলতে হতব। অথূাৎ  তদ মতন করা হয় ম , আল্লাহর রাে 
প্রতেষ্ঠা করা, ইসলামী রাে প্রতেষ্ঠা করা ধ্মূীয় দাতয়ত্ব, আল্লাহ তনতদতূশে দাতয়ত্ব। এর বাইতর 
মকাতনা মুসলমান অন্য তকিু করতে িারতব না, োহতল এক ধ্রতনর হতব। অিরতদতক  তদ 
মতন করা হয় ম , এতট একটা তবচা ূ তবেয়। শুধ্ ুধ্ম ূতহতসতব আিতন ইসলামতক মদিতবন, 
নাতক ইসলামতক প্রধ্ানে রােবযবস্থা তহতসতব মদিতবন?  

জামায়াতে ইসলামীর কমূকাতে, মাওলানা মওদদূী সাতহতবর মলিাতলতি অথবা জামায়াতের 
মলাকতদর কমূকাে তবচার কতর আমার ম টা ধ্ারণা, জামায়াতে ইসলামীর কাতি রাজনীতেটা 
েথা ইসলামী রাে বযবস্থাই মিুয তবেয়। এমনতক তকি ু তকিু মক্ষতত্র বযতক্তগে জীবতন ধ্ম ূ
িালতনর মচতয়ও আমার মতন হয় জামায়াতের কাতি মুিয হতলা, আল্লাহর রাে প্রতেষ্ঠা করা। 
 তদ এতট মতন করা হয় ম , এর বাইতর  াওয়ার মকাতনা িথ নাই, োহতল এক ধ্রতনর 
কমূপ্রতক্রয়া ও তসদ্ধান্ত তনতয় আগাতে হতব।  

আর  তদ আিতন মতন কতরন ম , না, রাজনীতেটা হতচ্ছ মানুতের কলযাতণর জন্য। রাে হতচ্ছ 
মানুতের কলযাতণর জন্য। ম িাতন ম  বযবস্থাটা েলুনামূলকভাতব মবতশ উিত াগী, মসটা 
বাস্তবায়ন করার মাধ্যতম মানুতের মসবা করাটাই হতলা লক্ষয, োহতল রাজনীতেতে আতরক 
রকম কমূপ্রতক্রয়া ও তসদ্ধান্ত অনুসরণ করতে হতব।  

বাংলাতদতশর মানুতের মন-মানতসকো, মানুতের উির দীঘূতদতনর সাংস্কৃতেক প্রভাব, 
অথূননতেক প্রভাব– এসতবর আতলাতক  তদ তবচার করা হয় োহতল ‘ইসলামী রাে প্রতেষ্ঠার 
অন্যেম উবূর মক্ষত্র বাংলাতদশ’– এই জােীয় কথা মমতন মনয়া  ায় না। বরং বাংলাতদশ হতচ্ছ 
ইসলামী রাে প্রতেষ্ঠার তদক মথতক অন্যান্য মুসতলম মদতশর মচতয় অতনক মবতশ অনুবূর। 

“িোংলোম্মদশ হম্মে ইসলো ী রোষ্ট্র প্রতিিোর তদক মেম্মক অন্যোন্য  সুতল  মদম্মশর মিম্ময় অম্মনক 
মিতশ অনুিষর” – মকন িো েতদ িলম্মিন? 

বাংলাতদতশর চারতদতক ভারতের অবস্থান। ইচ্ছা করতল ভারে আমাতদর জলসীমাও দিল 
কতর মেলতে িাতর। বাংলাতদতশ তহন্দুরাসহ নন-মুসতলমতদর মতধ্য ম  ঐকয ো অেযন্ত 
োৎি ূিূণূ। মুসতলমরা  তদও সংিযাগতরষ্ঠ, তকন্তু কালচারাতল নন-মুসতলমরা অতনক মবতশ 
প্রভাবশালী।  

রবীন্দ্রনাথ মকতন্দ্রক আমাতদর ম  মতনাজগে গতড় উতঠ্তি, এটার প্রভাব ইসলামিন্থীরা িুব 
মবতশ মবাধ্ কতর না। তকন্তু  ারা কতর, োরা অসম্ভব মবতশ মবাধ্ কতর। িািােয তশক্ষার ম  
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প্রভাব,  ে কথাই বতল না মকন, আলীগড় আতদালন মথতক শুরু কতর আমাতদর মলাতকরা 
মো সবাই িািােযমুিী। আতলমতদর কয়টা সন্তান মাদ্রাসায় িড়তি?  

মাদ্রাসার িতক্ষ এিাতন আতদালন হতচ্ছ, অথচ আতদালনকারীরা তনতজতদর মিতল-
মমতয়তদরতকই মো মাদ্রাসায় িড়াতচ্ছ না। সেরাং এই মাদ্রাসা তটতকতয় রািার জন্য োতদর 
ম  আতদালন, এটা তক এক অতথূ তহতিাক্রযাতস নয়? গতরব মানুেতদর জন্য মাদ্রাসা রািতে 
হতব, এটা মো মকাতনা মানতবক তবেয় হতে িাতর না। মসই জন্য এইসব মমৌতলক প্রতশ্ন আতগ 
ভাতগই তসদ্ধান্ত তনতে হতব।  

মকোন্ তির্ম্ময় আম্মগ িোম্মগই তসদ্ধোন্ত তনম্মি হম্মি?  

ইসলামী রােটা করতেই হতব বা ইসলামী রাে করাটাই হতলা আল্লাহর চূড়ান্ত তবধ্ান, এর 
বাইতর করতল ধ্ম ূিালন হতব না–  তদ এ রকম মবাধ্ থাতক, োহতল মকাতনা না মকাতনাভাতব 
সংস্কার বা মজাড়াোতল তদতয় মকাতনা রকতম ‘ইসলামী রাতের’ তদতক ম তে হতব। আর  তদ 
মতন করা হয় ম , রাে হতচ্ছ তহলেুল েুজুতলর মতো একটা প্রতেষ্ঠান।  ার দাতয়ত্ব হতচ্ছ 
মানুতের কলযাণ করা।  েুর িারা  ায়। োহতল মসতট হতে িাতর।  

তহলফুল ফুজুল,  োম্মন জনকলযোণই  লূ লক্ষয? রোষ্ট্র প্রতিিো মহোক িো নো মহোক? 

রাে প্রতেষ্ঠা মহাক বা না মহাক রাে প্রতেষ্ঠার আতদালতন থাকতে হতব– এটা  তদ ধ্মূীয় 
তবধ্ান হতয় থাতক, োহতল মো এর বাইতর  াওয়ার মকাতনা উিায় নাই মুসলমানতদর। আর 
 তদ মতন করা হয় ম , না, রাে বা রাজনীতেটা হতচ্ছ মানুতের কলযাতণ কাজ করার জন্য 
একটা উিায়। োহতল  িন ম িাতন ম টা প্রতয়াজন,  িন ম  সমতয় ম টা উিত াগী, মসটা 
গ্রহণ করার অিশন থাকতব।  

রোসূল (সো)  তদনোয়, মসেোম্মক রোষ্ট্র িতল িো েো-ই িতল, একেো রোজননতিক কিৃষত্ব মিো স্থোপন 
কম্মরম্মিন? 

তঠ্ক আতি, কতরতিন। মসটা িাড়া ম  ইসলাম হতব না, এ রকম মকাতনা কথা আতি নাতক? 
ধ্রলাম, মসটা একটা অিশন। করতে িারতল ভাতলা। োহতল এিন িৃতথবীতে উতল্লি করার 
মতো ইসলামী রাে মকানটা? সবতচতয় সম্ভাবনাময় হতলা মধ্যপ্রাতচযর মুসতলম প্রধ্ান 
মদশসমূহ। োরা ওয়াহাবী আতদালতনর সাংস্কৃতেক ও ধ্মূীয় তদকগতলা গ্রহণ কতরতি। তকন্তু 
রাজননতেক তবেয়গতলা মো গ্রহণ কতরতন। োর মাতন বাস্তবো োতদরতক বলতি, আরব 
ভূতমতে আর আতগর মিলােে হতব না। বাস্তবো োতদরতক বলতি, আধ্ুতনক  ুতগ মস 
ধ্রতনর ইসলামী রাে এিন আর প্রতেষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আসতল মধ্যপ্রাতচযর ম  অবস্থা, মস 
অবস্থায় ইসলামী মিলােে প্রতেষ্ঠা করা তক সম্ভব? 

নো, এখন মিো এেো নোনো কোরম্মণই তডতফকোি হম্ময় মগম্মি।  
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বাংলাতদতশর কথায় আতস। ম মন তনবূাচন। তনবূাচন িাড়া মনেৃত্ব বািাইতয়র আসতল 
গ্রহণত াগয আর মকাতনা িথ নাই, এই িদ্ধতের মতধ্য  ে দবলূোই থাকুক না মকন। ইসলাম 
মো এ তনবূাচনটা সমথনূ কতর না। ইসলাম হতলা মকায়াতলতটসম্পন্ন মলাতকরা 
মকায়াতলতটসম্পন্নতদর মধ্য হতে মনেৃত্ব বািাই করতব। ম  মলাকতদর রাজনীতে, রাে সম্পতক ূ
মকাতনা ধ্ারণা নাই; এতকবাতর অতশতক্ষে, অজ্ঞ, তরতমাট এতরয়ার মলাকজন, োরাও মদতশর 
িালূাতমডট সদস্য বািাই করতব– এটা তক ইসলাম অনুতমাদন কতর? 

ইসলো  মিো আসম্মল একেো মকোয়োতলম্মেতেি তজতনস, মকোয়োতন্েতে... 

এিন মানুতের সতচেনোর ম  মাত্রা, োতে তক তরকশাওয়ালারা মসটা মানতব? তনবূাচন, মহে 
অব দযা গভতমূডট, সাতহেয, সংস্কৃতে, তমতেয়া, চলতচ্চত্র, অথবূযবস্থা– একদম িতরিূণূ 
ইসলামী অথূবযবস্থা প্রতেষ্ঠা করা তক সম্ভব? ইসলামী বযাংক তক ইসলামী অথনূীতের মতেল?  

আ োর  ম্মন হয়, ট্র্যোতডশনোতল ইসলো ম্মক মেিোম্মি িযোখযো করো হম্ময়ম্মি, িোম্মি মিো এক 
ধ্রম্মনর কন্ট্র্োতডকশন, কনতিক্ট মদখো েোয়। 

মো এতো কডরাতেকশন তনতয়....! রাইট অর রং,  া-ই মহাক, একটা তকিতুক কনোম ূকরতে 
হতব। রাজনীতেতে মানুে মসই জন্য এক জায়গায় তগতয় তেকতটটতরয়াল হতয়  ায়। 
তেলসতেকযাতল এটা হয়তো িতরিূণূভাতব শুদ্ধ না। তকন্তু বাস্তবো হতচ্ছ, বলতে হতব, এই 
সমতয়র জন্য এটাই করতে হতব এবং এটাই তসদ্ধান্ত। দাশূতনক তবেকূ তহতসতব হয়তো এটা 
মশে হতব না। তকন্তু রাজননতেক মক্ষতত্র একটা জায়গায় তগতয় বতল তদতে হয় ম , এিাতন 
ম তে হতব। ম মন, তনবূাচতনর জন্য তনবূাতচে মনেৃত্ব– এটা হতলা মবস্ট সলুযশন। এরতচতয় 
ভাতলা তবকল্প আর নাই।  

িোহম্মল িলম্মি িোম্মেন, জো োয়োম্মি ইসলো ীম্মক েতদ রোজনীতি করম্মি হয়, িোহম্মল িোম্মক 
এ তির্য়গুম্মলোম্মি প্রযোকতেকযোতল কম্মরো োইজ করম্মি হম্মি? 

প্রযাকতটকযাতল কতম্প্রামাইজ করতে হতব অথবা তনতজরা তনতজতদর  ুতক্তটা লতজকযাতল 
প্রতেতষ্ঠে করতে হতব।  ুতক্ত তদতয় বলতে হতব ম , আমরা এগতলা ওভারকাম করতে 
িারতবা। ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ বলতল হতব না। জামায়াতে ইসলামী মকাতনাতদনই 
এগতলা তক্লয়ার কতরতন।  ুতক্ততসদ্ধভাতব বলতে হতব, এটা আমরা িারতবা। 

 োম্মন এেো িেুো মেম্মি হম্মি মে, িোরো পোরম্মি। 

হ্যাুঁ, এটা োতদর তনতজতদর বুেতে হতব। মবতশরভাগ মানুেতকও ম  মকাতনাভাতবই মহাক, 
বুোতে হতব। অন্তে সতচেন, তশতক্ষে মানুেতদরতক বুেতে হতব। এসব তবেতয় জামায়াতের 
কারান্তরীণ শীেূ মনোতদরতক অন্তে এক দশক আতগ িতরষ্কার কতর বলা হতয়তি। 
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এতকবাতর কযাটাগতরকযাতল বলা হতয়তি ম , বাংলাতদতশ ইসলামী রাে প্রতেষ্ঠা করতে হতল 
িািােয তশতক্ষে মুসলমানতদর, তবতশে কতর নারীতদর মন মথতক ইসলামী রাে সম্পতকূ ম  
ভীতে রতয়তি, মসটা দূর করতে হতব। অমুসতলমতদর মন মথতকও ভীতে দূর করা দরকার। 

শ্র জীিী  োনুর্ েোরো আম্মি িোম্মদর িযোপোম্মর... 

মসিাতন মো জামায়াতের মকাতনা কাজই মনই। তচন্তা কতর মদিুন, আিতন ম  মড্রস িতর 
এতসতিন, এর মকাতনাটাই রাতেশনাল ইসলাতমক মড্রস তক না?  

সনোিন অম্মেষ? 

আমরা ম  কায়দা-কানুন কতর এিাতন বতস কথা বলতি, মকাতনাটা সনােন তকনা? সনােন 
তনয়তম মো তনতচ বতস... েরাস তবতিতয় িাওয়া, িাতশ তিলমতি রািা...। এিনকার 
মকাতনাটাই তকন্তু আমাতদর মদশীয় কৃতষ্ট-কালচাতরর তনতরতি ‘ইসলাতমক’ না।  

এেো নন-ইসলোত ক হম্মি মকন? 

এটাতক নন-ইসলাতমক মতন না করতল মসটা হতব আিস। োহতল রাতের মক্ষতত্রও আিতন 
এই আিসটা করতবন তকনা? ম মন আিতন বলতিন ম ,  া মানুতের জন্য কলযাণকর ো 
হারাম নয়; বরং মসটাই ইসলাতমক। এই েি সবূত্র প্রতয়াগ করতবন তকনা? মসটা আতগ 
তসদ্ধান্ত তনতে হতব। 

আম্মল -উলো োরো মে ধ্রম্মনর ওয়োজ কম্মর, আর জো োয়োম্মি ইসলো ী মে ধ্রম্মনর ইসলো ী 
রোষ্ট্র প্রতিিো করম্মি িোম্মে– এগুম্মলো একোকোর হম্ময় জনগম্মণর  ম্মধ্য একেো িীতি সতৃষ্ট 
হম্ময়ম্মি মে, এ ধ্রম্মনর ইসলো  িোস্তিোয়ন করো িো ম ম্মন িলো সম্ভি নো।  

আিতন তনতমূাহভাতব তচন্তা কতর মদতিন, শাহবাতগ ম সব মিতলরা মগতি, োরমতধ্য কয়টা 
মিতল নাতস্তক? অতনক মুসলামান মো নামাজ িতড়ই মসিাতন মগতি। শাহবাগতক  তদ এতডট-
ইসলাতমক মুভতমতডটর উদাহরণ তহতসতব তবতবচনা কতর, োহতল মদিা  াতব,  ারা তগতয়তি 
োরমতধ্য নাতস্তক দইতশা জনই না হয় হতলা। তকন্তু মানুে মো মগতি কমিতক্ষ তবশ হাজার বা 
িঞ্চাশ হাজার। োর মাতন বাতকরা সব...?  

আতস্তকরা প্ররাব করতলও মো নাতস্তকরা সব মভতস বতঙ্গািসাগতর চতল  াতব, বাংলাতদতশর 
 া অবস্থা। োই না? োহতল মকন োরা ইসলামী রাতের জন্য আসতি না? এমনতক তবএনতির 
মলাতকরাও মো ইসলাতমর প্রতে সেট। আওয়ামীলীতগরও ৮০% মলাক ইসলাতমর প্রতে 
সেট। এেদসতিও োরা ইসলামী রাতের িতক্ষ না মকন? 

আত  মখয়োল কম্মরতি, ইসলোম্ম র িযোপোম্মর িিেো মনম্মগতেি নয়। তকনু্ত জো োয়োম্মির িযোপোম্মর 
খিু মনম্মগতেি।  
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মো জামায়াতের প্রতে মানুতের মকন আকেূণ থাকতব? ১৯৪৭ সাতল সব মানুে, অথূাৎ 
ভারেবেূবযািী মুসলমানরা িাতকস্তাতনর িতক্ষ। অথচ জামায়াতে ইসলামী োর তবতরাতধ্ো 
কতরতি। ১৯৭১ সাতল এক হাজার মাইল দূতরর িাতকস্তান, ম  িাতকস্তান মেতমাতক্রতসর িতক্ষ 
না, ম  িাতকস্তানী আতম ূোতদর মকাতনা কথাই মশাতন না, মস িাতকস্তানী আতমূর িতক্ষ োরা 
 ুদ্ধ করতে মকন মগতলা?  

অন্যোন্য সি ইসলো ী দলগুম্মলোও মিো পোতকস্তোন অখণ্ড রোখোর মিষ্টো কম্মরম্মি। 

অন্য ইসলাতমক দলগতলা মো ওইভাতব মকাতনা দল না আসতল। বাতকগতলা মো হতলা... 

েোরো ইসলোত ক পোরম্মসোনোতলতে তিম্মলো, িৎকোলীন স ম্ময়র িড় আম্মল ...? 

কারা োরা? একজন মলাতকর নাম বতলন? ওই সমতয়র কথা বাদ মদন। বাংলাতদতশ এিনও 
তক মহোজতে ইসলামতক মকাতনা িাতটূ বা আধ্ুতনক দল বলতবন?  

মনজোম্ম  ইসলো ী পোতেষ মিো... 

মনজাতম ইসলামী তিল চুিচাি। ওরা ওই রকম অযাতটভ ও শতক্তশালী তিল না।  

ওরো মিো তপস কত তেম্মি তিল। 

তিল। তকন্তু োরা মকাতনা অযাতটভ ভূতমকায় তিল না।  

তকনু্ত মনজোম্ম  ইসলো ীর মলোম্মকরো মিো  োম্মলক  ন্ত্রীসিোর সদসয তিল। 

তিল। তকন্তু মাতলক মন্ত্রীসভার সদস্য থাকা আর আলবদর বাতহনী গঠ্ন করা মো এক কথা 
নয়। ো. মাতলক মো বামিন্থী তিল! মুসতলম লীতগর মতধ্য বামিন্থী ঘরানার মলাক তিল। 
মশি সাতহতবর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’মে ো. মাতলতকর বযািাতর বহু কথা আতি। 
জামায়াতে ইসলামী, ইসলাতমর জন্যই তক ১৯৭১ সাতল িাতকস্তানী বাতহনীর িতক্ষ 
তগতয়তিল?  

দশৃযি িোই। 

িাতকস্তান বাতহনী মকাতনাতদন ইসলাম চচূা কতরতি?  

অম্মনম্মক  ম্মন কম্মরম্মিন ইতন্ডয়োর সোম্মে... 

এটা একটা  ুতক্ত ম , বাংলাতদশ স্বাধ্ীন হতব না, বাংলাতদশ ভারে ভূিতের অধ্ীতন চতল 
 াতব। মো োরা  ুদ্ধ কতর তক িাতকস্তান রক্ষা করতে িারতব মতন কতরতিতলা?  তদ না হয়, 
োহতল? এমন তকনা ম , ইসলামী রাে মহাক বা না মহাক, আতম কাজ কতর  াতবা? মেমন কতর 
িাতকস্তান রক্ষা মশে ি নূ্ত মহাক বা না মহাক; আমরা িাতকস্তান রক্ষার জন্য কাজ কতর  াতবা? 

জো োয়োি-তশতির িিষ োম্মন মে অিস্থোর  ম্মধ্য আম্মি, িোম্মি িোম্মদর পম্মক্ষ েো ো িো মপিম্মন 
েোওয়ো– এেো তক প্রযোকতেকযোতল সম্ভি? 
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না। আমার ধ্ারণা, জামায়াতে ইসলামী বহু বহু ভুল কতরতি। জামায়াতে ইসলামী জাতন ম , 
বাংলাতদতশ ইসলামী মমৌলবাতদর প্রেীক হতচ্ছ জামায়াে। আদতে মসটা মহাক বা না মহাক, 
প্রেীক হতয় মগতি। িািােয মকাতনাতদনই, আর  াই করুক, আল কাতয়দার উত্থাতনর ির 
ইসলামী মমৌলবাদতক সীমাতেতরক্ত বাড়তে তদতব না।  

এই মদতশ জতঙ্গবাদী  ারা হতয়তি, োরা মকাতনা না মকাতনা ি াূতয় জামায়াে-তশতবতরর সাতথ 
সংতিষ্ট তিল। োরা মকাতনা না মকাতনা ি াূতয় মাওলানা মওদূদীর বই বারা প্রভাতবে 
হতয়তি। আতমতরকানরা আমাতদর মচতয় বাংলাতদতশর রাজনীতে, মুসতলম ওয়াতডরূ 
রাজনীতে সম্পতকূ অতধ্ক মবাতে, মবতশ জাতন। োরা মকাতনাতদনই জামায়াতে ইসলামীতক 
এমন সত াগ তদতব না ম , জামায়াতে ইসলামী একটা বড় রাজননতেক শতক্ততে  িতরণে 
হতে িাতর।  ার েতল োরা রাে ক্ষমোয় চতল  াতব। কারণ, োরা  বুতে, এটাতেই মশে 
হতব না। েিন এটা একটা আন্তজূাতেক আতদালতন রূি মনতব এবং েিন এতট জতঙ্গবাতদর 
তদতক মমাড় তনতে িাতর। ওই সশস্ত্র ি াূতয় জামায়াতের তকিু মলাক বাই মপ্রাোট তহতসতব 
চতল  াতব। ম মন ধ্তরন, বামিন্থীতদর সবাই তক নকশালাইে হতয়তি? তকন্তু একটা ইয়ং 
অংশ মো হতয়তি। এিতনা মাওবাদী... 

এরো নোতক সিোই উচ্চ তশতক্ষি। তসরোজ তশকদোর নোতক িমু্ময়ে মেম্মক পোশ করো? 

হ্যাুঁ। বাংলাতদতশর কথা বাতদও, ভারতের নকশাল বাতড় আতদালতন সব ইয়ং ও উচ্চ 
তশতক্ষেরা তগতয়তি। মকউ মগতি োকাতে করার জন্য, মকউ মগতি আদতশূর জন্য। 

জামায়াতে ইসলামী তক কতর আশা করতি, আতমতরকা োতদরতক ক্ষমো গ্রহতণর ি াূয় 
ি ূন্ত তনতয়  াতব? ভারতের সাতথও মো িাতকস্তান আমতল জামায়াে ম াগাত াগ মরতিতি। 
তকন্তু ভারে জাতন ম , জামায়াতে ইসলামী এক সময় অিে ভারে চাইতলও িাতকস্তাতনও 
জামায়াতে ইসলামী কট্টর ভারেতবতরাধ্ী, বাংলাতদতশও ভারে তবতরাতধ্োর প্রধ্ান 
উতদযাক্তা হতলা জামায়াে।  

িতির্যম্মি তেম্মক েোকোর জন্য জো োয়োম্মি ইসলো ীম্মক মকোন মকোন তদম্মক নজর তদম্মি হম্মি 
িম্মল  ম্মন কম্মরন? 

জামায়াতে ইসলামী মকাতনাতদন তবএনতি হতে িারতব না। তবএনতি ম  রকম আিসকাতমো 
করতব, জামায়াতে ইসলামী ো িারতব না। অন্তে িুরাতনা িাকচাতর  ারা তরক্রুট হতয় মগতি, 
োরা িারতব না। আতম মতন কতর, জামায়াতে ইসলামী  তদ বাংলাতদশ রাতে রাজনীতে কতর 
রাে ক্ষমোর ি াূতয় ম তে চায়, তনতজরা দিল করুক, অথবা সহত াগীতদর তনতয় এলাতয়ন্স 
কতর, োহতল জামায়াতের বযািাতর প্রথম কথা হতলা বাংলাতদতশ সরাসতর ইসলামী রাে 
প্রতেষ্ঠা করা সদূর িরাহে। এর অন্যেম কারণ হতলা ভারে এটা মকাতনাতদন মানতব না, 
িািােয মানতব না।  
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িোর  োম্মন ইসলো  িোয়োসড তসতিল মডম্ম োক্রযোতেক মস্টে প্রতিিোর মিষ্টো করোেোই 
িতুদ্ধ োম্মনর কোজ হম্মি। আপতন এতে িলম্মি িোম্মেন?  

হ্যাুঁ, োই। বাংলাতদতশর রাজনীতেতে ভারে ম  কতো মবতশ শতক্তশালী োর নতজর হতচ্ছ 
বাংলাতদতশর সাম্প্রতেক িতরতস্থতে। সারা িৃতথবী একতদতক, ভারে আতরক তদতক। োই মো 
এরা বেূমান সরকারতক তটতকতয় রািতে িারতি। সারা িৃতথবী ভারেতক চরমভাতব 
মহাস্টাইল কতর বাংলাতদতশর রাজনীতেতে হ্ত্স্ততক্ষি করতব, আমার এমনটা মতন হয় না। 
সেরাং তবএনতি বতলন, জামায়াে বতলন, জােীয় িাতটূ বতলন, আওয়ামী লীগ বতলন, 
ভারতের সাতথ এতকবাতর ববতর সম্পতকূর ি াূতয় তগতয় মকউ এিাতন তটতক থাকতে িারতব 
না।  

মতন করুন, ভারে আতম ূমাচূ কতরতয় তদতলা। মসতক্ষতত্র বাংলাতদশ তক মসতট মরতসস্ট করতে 
িারতব? এ ধ্রতনর সম্ভাবয িতরতস্থতেতে দীঘূতময়াদী  ুতদ্ধর েুুঁতক তনতে হতব। অথচ এই 
মদতশর ৯০% মলাক হতলা সতবধ্াবাদী। এর সাম্প্রতেক নতজর হতলা ৯০% মলাক 
মকয়ারতটকার গভতনূডট চাইতলও োরা তকন্তু রাস্তায় নামতি না।  

োরমাতন ভারে  তদ দিলও কতর মেতল, এর তবরুতদ্ধ মুভতমডট দাুঁড় করাতে বহু সময় লাগতব। 
ভারে  তদ দিল কতর িাতকস্তাতনর মতো না কতর, ২৫ মাতচূর ঘটনা  তদ না ঘটায়, ভারে  তদ 
শুধ্ু িযাতটতজক জায়গাগতলা দিল কতর রাতি এবং বতল ম , বাতক সব মোমাতদর। ভারে তক 
এরশাতদর মতো শাসক িুুঁতজ িাতব না,  ারা ভারেতক সহত াতগো করতব? ভারে এিাতন 
তসতকতমর মতো  তদ না কতর, োহতল োরা দীঘূতদন তটতক থাকতে িারতব। 

আতম মতন কতর, ১৯৭১ সাতলও আওয়ামী লীগতক ক্রযাশ কতর তদতয় িাতকস্তান তটতক ম তে 
িারতো।  তদ আওয়ামীলীগতক বযানে কতর তদতয় চুি কতর থাকতো, গণহেযাটা না 
করতো। আতম তনতজই মো িাতকস্তাতনর তবতরাধ্ী হতয়তি ১৯৭১ সাতলর ২৫ মাচূ রাতত্র। এর 
আতগও আতম িাতকস্তান তটতক থাকার িতক্ষ তিলাম, তভেতর তভেতর।  তদও আতম িাত্র 
ইউতনয়ন করোম।  

জীবন বাুঁচাতনার জন্য বাধ্য হতয় শরনাথূী তশতবতর হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুে মকন 
মগতি? আতম তনতজ ১৯৭১ সাতল ৯ মাস ভতয় ক্লাস করতে আতসতন। কারণ, বাঙাতল মাত্রই 
একটা ভীতের মতধ্য তিল। জামায়াতে ইসলামীর মনোরা বলুক, মুসতলম লীগ মনোরা বলুক, 
োতদর মকাতনা সদরী মমতয় ১০০% তনরািদ তিল তক না ম , িাতকস্তানী বাতহনী ধ্তর তনতয় 
 াতব না? োরা বলুক। োতদরও তনরািত্তা তিল না। এর মাতন তক সব মমতয় মরিে হতয়তি? 
ো না। তকন্তু সবার মতন ভীতেটা মো তিল, আশংকা তিল, আেঙ্ক তিল। আওয়ামী লীগতক 
কে শোংশ মলাক মভাট তদতয়তি? ১৯৭০ সাতল আওয়ামী লীগতক মমাট মভাতটর ৪২-৪৫ 
শোংতশর মবতশ মলাক মভাট মদয় নাই।  

তকনু্ত আওয়ো ী লীগ মিো িোদনীন্তন পিূষ পোতকস্তোম্মনর প্রোয় সি তসেই মপম্ময়তিল … 
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িাুঁচ ভাগ হতয় মভাট হতয়তি, োর মতধ্য ওরা সংিযাগতরষ্ঠো মিতয় মগতি। আওয়ামীলীগ 
১৯৭০ সাতলও বযািক জাল মভাট তদতয়তি। ম তহে ুবাতকরা সব দবূল তিল। এটা আসতল 
সবারই চতরত্র। সত াগ মিতল তবএনতি-জামায়াতে ইসলামী সবাই জাল মভাট মদয়। মদয় 
না? 

মদয় নো, এেো িলো েোম্মি নো। 

মতনািতল হতয় মগতল, মসডটাতরর ৮০ শোংশ মলাক তনতজতদর হতয় মগতল বাতক ২০ শোংশ 
মলাক িাতল মরতি লাভ তক? আমাতদর মদতশর মলাকতদর মো ওতয়স্টানূতদর মতো প্রযাকতটস 
নাই। িুতলশ নাই, োরিতরও োরা লাল বাতে মদতি রাস্তায় দাুঁতড়তয় থাতক…! দীঘূতদন 
প্রযাকতটস কতর িািােয এ ধ্রতনর বনতেক মান অজূন কতরতি।  

তসতকউতরতে পতলতসম্মি জো োয়োম্মি ইসলো ী পোতকস্তোন সতৃষ্টর তিম্মরোতধ্িো কম্মরতিল। মে নতে 
িোরো দোতি কম্মর। ... ‘ইসলো  রক্ষো’ ইস্যযও তিল। 

‘ইসলাম রক্ষার’ একটা মসতডটতমডট হয়তোবা োতদর তিতলা। িাতকস্তান আতমূর প্রতে োতদর 
এমন অন্ধ তবর্শ্াস তিল। মুসলমানরা গাতয়বী মদতদ তবর্শ্াস কতর মো। আেগাতনস্তাতন 
আতমতরকার তবরুতদ্ধ  ুদ্ধ কতর মজোর আশা করতি না?  

জো োয়োম্মি ইসলো ীর  ম্মধ্য কযোডোর তসম্মস্ট  আম্মি। কযোডোরতিতিক আম্মদোলম্মনর িযোপোম্মর 
আপনোর অিজোরম্মিশন সম্পম্মকষ িলনু! 

জামায়াতে ইসলামী  তদ তনবূাচতনর মাধ্যতম ক্ষমো দিল করতে চায় অথবা জনতপ্রয় িাতটূ 
তহতসতব আতবভূূে হতে চায়, োহতল জামায়াতে ইসলামী োর তবদযমান কাঠ্াতমা তদতয় 
মকাতনাতদন ো িারতব না। না িারার একটা বড় কারণ হতচ্ছ, িবু মমধ্াবী, িুব তক্রতয়তটভ 
মকাতনা মলাতকর িতক্ষই জামায়াতে ইসলামীতে জতয়ন করা সম্ভব নয়। অতে মমধ্াবীতদর 
িাত্রতশতবতর জতয়ন করার সংিযাও েুলনামূলকভাতব কম।  

এর কোরণ তক? 

কারণ হতলা, োতদর সংগঠ্ন িদ্ধতে ও মোদশ ূ এতো তরতজে ম , োতদর সাংগঠ্তনক 
িতরমেতল বলতে মগতল মকাতনা স্বাধ্ীনোই থাতক না। এ ধ্রতনর চরম আনুগেয তনজ 
সন্তানও তিো-মাোর প্রতে করতে চায় না। সবূাত্মকবাতদর মতো চরম প্রাতন্তক মোদশ ূ
বযতেতরতক মকাতনা মোদশ ূএমনতক তথওতরতটকযাতলও এতটতক এলাউ বা প্রযাকতটস কতর না।  

এখন জো োয়োি-তশতিম্মরর পম্মক্ষ এই স্ট্রোকিোর মিঞ্জ করো তক সম্ভি িো িোস্তিসম্মি? 
এ নতক েতদ িোরো িোয়ও...? 

না, িারতব না। একটা বযািাতর জামায়াতে ইসলামী ও কতমউতনস্ট িাতটূতে অতনক তমল 
আতি। মলাতক বতল এবং আমার তনতজরও ধ্ারণা, মাওলানা মওদূদী আসতল ইসলাম ও 
কতমউতনজমতক একতত্রে কতরতিন– ইসলামী আদশূ আর কতমউতনস্ট িাকচার। মাওলানা 
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মওদূদীর স্কলারশীতির উচ্চো  া-ই মহাক, জামায়াতের বাতক  ারা আতিন, োরা প্রতেভা 
ও জ্ঞানবুতদ্ধর তদক মথতক আতরা অতনক অতনক কম ম াগযো সম্পন্ন। োরা সব হতলন কা ূে 
মাওলানা মওদূদীর বারা প্রভাতবে, মমার অর মলস স্মাটূ েতলায়ার মাত্র।  

িোত্রতশতিরসহ তিতিন্ন অফশুযম্মের  োধ্যম্ম  জো োয়োি মেিোম্মি িতড়ম্ময় পম্মড়ম্মি, এখন 
স োম্মজর উচ্চস্তর মেম্মক শুরু কম্মর সিষ পেষোম্ময় িোম্মদর মলোকজন আম্মি। মে ঘম্মর একজন 
তিএনতপ কম্মর, একজন আওয়ো ী লীগ কম্মর, মসখোম্মন প্রোয়ই মদখো েোয় মে, মকউ একজন 
জো োয়োম্মি ইসলো ী স েষন কম্মর িো ওই ঘরোনোর। িোহম্মল এরো এই উন্নতি করম্মলো 
কীিোম্মি?  

এর কারণ হতচ্ছ ধ্মূ। জামায়াতে আসতল মো স্বাধ্ীন তচন্তা করার মকাতনা অবকাশ নাই। মস 
জন্য মকাতনা মমধ্াবী মলাক এিাতন তটকতে িাতর না। আতম শীেূেম এক জামায়াে মনোতক 
১০/১২টা প্রশ্ন কতরতিলাম। উতন সবগতলাতেই মমৌন সম্মতে তদতয়তিতলন, তকন্তু মকাতনা 
কথারই িষ্ট উত্তর মদনতন। োরমাতন, বলার স্বাধ্ীনো নাই। োিাড়া িাকচাতর থাকার 
কারতণ োরা সংগঠ্ন মথতক প্রেযক্ষ বা িতরাক্ষভাতব মমাটাদাতগ আতথকূ সতবধ্া িান। নতচৎ 
দৃশ্যে মকাতনা ইনকাম না থাকা সতিও উন্নে লাইেস্টাইল মমনতটইন কতর 
মিতলতমতয়তদরতক তবতদতশ বা মদতশ প্রাইতভট ইউতনভাতসূতটতে িড়ান কীভাতব? গাতড় 
মমনতটইন কতরন কীভাতব? 

ওনোম্মদর মিো িযতিগি িযিসো-িোতণজযও আম্মি... 

বযবসা-বাতণজয কতর, মসটাও মো তনতজতদর সাংগঠ্তনক েথা রাজননতেক প্রভাব বলয়তক 
কাতজ লাতগতয় কতর, ইসলামী বযাংতকর মলান তদতয়ই মো কতর। জামায়াতে ইসলামীর 
কডরাতেকশনটা হতলা, োর িতুরা িাকচারটা হতলা কযাোর িাতটূর, অথচ োরা িিুলার 
িাতটূ হতে চায়।  
 

পিষ-১: www.facebook.com/notes/806095786074225 

৫ মেব্রুয়াতর, ২০১৪  

*** 

কযোডোর মিইজড হওয়ো সম্মিও পতি িম্মঙ্গ  োকষসিোদীরো কীিোম্মি ক্ষ িোয় মগম্মলো? প্রোয় 
৩৪ িির িোরো মিো ক্ষ িোয় তিম্মলো? 

মাকূসবাদ এবং ইসলাম তকন্তু এক কথা না। ইসলাম কাতয়ম করার মচতয় মাকূসবাদ কাতয়ম 
করা অতনক সহজ। কারণ মাকসূবাতদ ধ্মূীয় তবতধ্তবধ্ান অনুসরণ করার মতো মকাতনা 
বযািার নাই। মাকূসবাদীরা বতল, এটা একটা সাতয়ন্স।  ুতগািত াতগোই হতলা মাকূসবাদ।  
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বদরুেীন উমররা মো বতলন, মাকূসবাদ কিতনা মেইতলউর হতব না। কারণ রাতশয়াতে 
কতমউতনজম আতসই নাই, কী মেইল করতব? ওরা বতল, রাতশয়াতে মো মাকতূসর ভলু বযািযা 
হতয়তি। মাকূসবাতদর ম  সামযবাদী ি াূয়– সবূহারার একনায়কেতন্ত্রর মশ্রণীহীন সমাজ 
প্রতেষ্ঠা– মসটাতকও এিন োরা মশে বলতি না। এরিতরও আবার তববেনূ হতে িাতর। 
তবজ্ঞান ও প্র তুক্তর নব নব উন্নতেতে নেনু নেনু তসচতুয়শন মেস করতব মাকূসবাদ। আমরা 
ম টা মদতিতি, মসটা মাকূসবাতদর একটা সামতয়ক রূি। এটা হতলা মাকূসবাতদর একটা 
বযািযা।  

তবেীয় কথা হতলা, মাকূসবাদ মো মানব রতচে মেবাদ। এটাতক আিতন ভাঙতে িাতরন ম  
মকাতনা সময়। তকন্তু ইসলাম মো ওই রকম না। ইসলামতক মো ভাঙতে িারতবন না।  

প্রশ্নেো তিল, কযোডোর পোতেষ হম্মল পপলুোর হম্মি পোরম্মি নো। িোহম্মল পতি িম্মঙ্গ মসেো কীিোম্মি 
সম্ভি হম্মলো? 

িতিমবতঙ্গ  িন ম টা দরকার, োরা মসটা কতরতি। িতিমবতঙ্গ মো োরা আতদ মাকূসবাদ 
কাতয়ম কতর নাই কিতনা। ওরা মসটা দাতবও কতর নাই। ওরা বতল ম , একটা িুুঁতজবাদী 
সমাতজ  েুর িারা  ায় আমরা গতরব মানুতের কলযাণ করার মচষ্টা করতি। ওরা এটাতক 
মাকূসবাদী রাে বতল না মো। োরা সবূতক্ষতত্র আিস কতরতি এবং মসটা োরা বতল কতয়ই 
কতরতি। ওরা বতলতি, ভারেীয় িুুঁতজবাদী বযবস্থায় সারা ভারতের ক্ষমো দিল না কতর 
একটা অঞ্চতল মাকূসবাদ কাতয়ম করা সম্ভব নয়। োর মাতন োতদরতক ভারতের, িুুঁতজবাদী 
রাতের, সংতবধ্ান মমতন চলতে হতয়তি। ভারেীয় িুুঁতজবাদী আতমরূ িত্রিায়ায় কাজ করতে 
হতয়তি। ভারতের মকন্দ্রীয় শাসন জাতর হওয়ার েুুঁতক মরতিই কাজ করতে হতয়তি।  

োরা কী িতরমাণ আিস কতরতি মসতট মদতিন। তসতিএতমর আমতল ভারতের অন্য ম  
মকাতনা অঞ্চল মথতক তশল্প-কারিানা গড়ার জন্য ভারেীয় িুুঁতজিতেরা িতিমবঙ্গতক আতগ 
মবতি তনতো। কারণ মরে ইউতনয়ন সরকাতরর তনয়ন্ত্রতণ রতয়তি। েতল শ্রতমকরা কারিানা 
কতডরাল করতে িাতর না। েতল োতদর কতথে মাকূসবাদ িুুঁতজবাদতকই সহায়ো কতরতি 
এক অতথূ। এমনতক তসতিএতমর মনোরা স্বাধ্ীনভাতব আতমতরকায় তগতয় বাতণতজযক সের 
কতর িুুঁতজ আনার মচষ্টা কতরতি। 

মদম্মশর আয় িোড়োম্মনোর জন্য িোরো এেো কম্মরম্মি। মসোজো কেোয়, িোরো অযোডোপ্ট কম্মরম্মি।  

ওরাতো মসিাতন কতমউতনজম কাতয়তমর কথা বতলতন। নাতক বতলতি? 

িোহম্মল জো োয়োম্মি ইসলো ী েতদ কযোডোর তসম্মস্ট  িহোল মরম্মখ অযোডোপ্ট করোর তদম্মক 
অগ্রসর হয়... 

না, িারতব না। কারণ অত াগয ‘মরাকন’রা সবসময় ম াগযতদর উির কেৃূত্ব করতব। োহতল 
ম াগয মলাতকরা মসিাতন মকন কাজ করতব?  
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মিো এখন জো োয়োম্মির একোংশ েতদ জো োয়োিম্মক মরম্মখই তকিু একেো কম্মর... 

জামায়াতের উতচে তিল ১৯৭১ সাতলর তলগযাতসতক চািা মদওয়ার জন্য জামায়াতে 
ইসলামীর নাতম একটা আডোরগ্রাউডে িাতটূ করা। অথবা মসতম-আডোরগ্রাউডে িাতটূ করা, 
ম টা ইতডটতলকচুয়াল মুভতমডট তহতসতব থাকতব। বাতহ্যকভাতব উতচে তিল একটা mass 

party করা। ম িাতন ইসলামতবতবেী নয় এমন ম  মকউ মিস ও প্রিার এতপ্রতসতয়শান 
মিতে িাতর। ম মন, ভারতে তবতজতি  িন আরএসএস কতর, তহন্দু মহাসভা কতর মদতিতি 
ম , ইতডেয়ান তহন্দুতদর কাতি রােক্ষমো দিল করার মতো জনতপ্রয়ো অজূন করা  াতচ্ছ 
না,  েিন োরা তবতজতি নাতম আধ্া মসকুযলার িাতট ূকতরতি।  ার েতল োরা ৫/৭ বিতরর 
মতধ্য ক্ষমোয় চতল মগতি।  

জামায়াতে ইসলামী  তদ ইসলামী িাত্রতশতবরতক োতদর িাট ূ না রািতো, োরা মকাতনা 
ধ্রতনর ভাতয়াতলতন্স আসতো না। োরা শুধ্ ুমলাক তরক্রুট কতর ওই িাতটতূে তদতো। সমস্ত 
মজলা কতমতটগতলা ওতদর তনয়ন্ত্রতণ থাকতো। সমস্ত মকন্দ্রীয় মনোরা ওতদর তনয়ন্ত্রতণ 
থাকতো। তকন্তু মকউ এটাতক সাম্প্রদাতয়ক দল বলতে িারতো না। মকউ এটাতক ১৯৭১ 
সাতলর দল বলতে িারতো না। তবতজতি মো োই কতরতি। তবতজতির সব key মিাস্টগতলা 
আরএসএস-এর দিতল না? এভাতব চলতল এই কডরাতেকশনটা হতো না।  

তকন্তু উনারা এটা অেীতেও কতরন নাই, তনতেদ্ধ হওয়ার িতর বাধ্যগে িতরতস্থতে বযতেতরতক 
বেূমান বা ভতবষ্যতেও করতবন না। জামায়াতে ইসলামীর মনোতদর এসব মশানারও বধ্  ূ
নাই। উনারা মতন কতরন ম , ইসলাতমর মতনািতল উনাতদর হাতে। আসল কথা হতচ্ছ এটা 
একটা vested স্বাথূ। উনারা বযবসা-বাতণজয তনতয় বযস্ত আতিন। উনারা মতন করতিন ম , 
বাংলাতদতশ ইসলাম প্রতেষ্ঠা করতেই হতব, এমন মকাতনা কথা নাই। োতদর দাতয়ত্ব হতলা 
ইসলাতমর কথা বতল  াওয়া, প্রতেষ্ঠা করাটা আল্লাহর দাতয়ত্ব। 

জো োয়োম্মির শীর্ষ পেষোম্ময়র মনিোম্মদর িযোপোম্মর িলম্মি পোরম্মিো নো। িম্মি  ধ্য  পেষোম্ময়র 
অম্মনক মনিোসহ অম্মনক মলোকজন আম্মি েোরো একেো তকিু করোর জন্য দশৃযি খিু তসতরয়োস। 
িিষ োন সংকেেো একেুখোতন মকম্মে উঠম্মল মিোধ্হয় একেো আউে িোস্টষ হম্মি। ইম্মিো ম্মধ্যই 
জোয়গোয় জোয়গোয় তিতিন্নিোম্মি তকিু তকিু গ্রুপ িো পম্মকে সতৃষ্ট হম্ময়ম্মি।  

আতম সবার আগ্রহ ও মচেনার প্রতে তসম্পযাতথ মরতিই বলতি,  তদ তকিু করতেই হয়, োহতল 
জামায়াতের সংস্কাতরর মচতয় নেনু নাম তদতয় তকিু করাটা সহজের ও েলপ্রস ূহতব। বাম 
ঘরানার অতভজ্ঞোতক সামতন রািতল মদিা  ায়, এে তকিুর িরও কতমউতনজতমর 
িোকাতক তকি ুমলাক িাড়তি না, িাড়তব না। কতমউতনজমতক এিতনা মুজাতহদল ইসলাম 
মসতলমরা মকন ধ্তর মরতিতি?  তদও োরা জাতন, বাংলাতদতশ মকাতনা তদন কতমউতনজম হতব 
না। এর মিিতন দইটা কারণ। 

একটা হতলা, োরা ঐতেতহ্যর ধ্ারক হতয় মগতি। তমতেয়াও োতদরতক এক ধ্রতনর 
সহত াতগো কতর তটতকতয় মরতিতি, টকতশাতে দাওয়াে কতর। বামিন্থীতদর মো কথা বলা 
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সহজ। একটা আন্তজূাতেক ম াগাত াগও দূরেমভাতব হয়তোবা আতি। এিতনা 
WARSAW-ভুক্ত মদশগতলাতে কতমউতনস্ট িাতটগূতলা ধ্ীতর ধ্ীতর গণোতন্ত্রক িদ্ধতেতে 
আসতি। এমনটা ভারতে আতি।  

মসাশ্যাতলস্টতদর মতধ্যও কতমউতনস্টতদর প্রতে এক ধ্রতনর দবলূো কাজ কতর, ম মন 
আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীতগর মতধ্য কতমউতনস্টতদর প্রতে এক ধ্রতনর ন্যাচারাল 
দবূলো আতি, োই না?  তদও োরা মকাতনাতদন কতমউতনজম করতব না। তকন্তু োরা মতন 
কতর ম , োরা থাকতল আমাতদর সাংস্কৃতেক ফ্রডট জমজমাট থাকতলা। এিাড়া তকি ুসম্পতত্ত 
আতি োতদর। সম্পতত্ত তনতয় মারতিট হতয়তি না তসতিতবর সাতথ, ওতদর সাতথ? এ কারতণই 
তকিুতদন ির ির বাসদ ভাঙতি। 

আতম িারাি অতথূ বলতি না, বামিন্থী দলগতলার উদাহরণ তদলাম এজন্য ম , বামিন্থীরা 
ম িাতন আতি মসিাতন থাকতল তকিু সতবধ্া মভাগ কতর। জামায়াতে ইসলামীর এরতচতয় বহু 
গণ মবতশ সম্পতত্ত আতি। বাংলাতদতশ জামায়াে তনতেদ্ধ হতয় মগতলও তবতদতশ জামায়াতের 
প্রচুর মলাক থাকতব। সারা িৃতথবীতে। োরা আতরা মবতশ কতমতটে। োতদরতক মবাোতনা 
সম্ভব হতব না। সেরাং এর সত াগ তনতয় এিাতন তকি ুোোধ্ারী থাকতব। কারণ োতদর 
সম্পতত্ত আতি অতনক। এই সংগঠ্তনর মনো তহতসতব মসৌতদ আরব মগতল মসিাতন এক মাস 
তবনা িয়সায় থাকতে িারতি, মিতে িারতি, তকিু তদরহাম মিতয়  াতচ্ছ … 

আ োর কোম্মি  ম্মন হম্ময়ম্মি, তনিোসী িোংলোম্মদশী জো োয়োি মনিোক ষীম্মদর মিম্ময়ও অতনিোসী 
িো প্রিোসী িোংলোম্মদশী জো োয়োি মনিোক ষীরো অম্মনক মিতশ কত ম্মেড… 

এটা এ কারতণ ম , োরা তনরািদ। এটা শুধ্ু বাংলাতদতশ নয়, সারা িৃতথবীতেই এ রকম। 
বলা হয়, মতনর তদক মথতক ইসরাইতল বসবাসকারী ইহুদীতদর মচতয় নন-ইসরাইলী ইহুদীরা 
আতরা মবতশ তসতরয়াস। োই জামায়াতে ইসলামীর সবতকিু এতকবাতর অযাবুতলশ কতর মেলা 
বাস্ততব সম্ভব নয়। জামায়াে সদস্যতদর মতধ্য একটা মানতসক ঐকয মো গতড় উঠ্তি। দশ 
জন একতত্রে হতয় একটা বাতড় কতর মেতলতি। দশ জন একতত্রে হতয় একটা েযাটতর কতর 
মেলতি।  দশ জন একতত্রে হতয় একটা প্রতেষ্ঠান কতর মেলতি। ‘জামায়াে-তবর্শ্াস’ অতনক 
জামায়াে মনোকমূীতদর মতধ্য বলা  ায় এক ধ্রতনর ুমাতনর মতো হতয় মগতি। শুনতে 
িারাি লাগতলও এতট সেয। এর েল হতলা, ম   াই বলুক, দরকার হতল আতম মতর  াতবা, 
োরিরও জামায়াতে ইসলামী িাড়তবা না।  

মদিনু, রাজননতেক ভুল হতেই িাতর। তকন্তু কে মগায়ার হতল জামায়াতে ইসলামী োর চরম 
রাজননতেক তবি য়ূ সতিও গে ৪২ বিতর এতট িতরষ্কারভাতব স্বীকার করতে রাতজ হয়তন 
ম ,  ১৯৭১ সাতল োতদর তসদ্ধান্ত ভুল তিল। 

শুম্মনতি, মগোলো  আে  সোম্মহি নোগতরকত্ব পোওয়োর পম্মর িোইিুল ম োকোররম্ম র উির মগম্মে 
মে িিৃিো তদম্ময়ম্মিন, মসখোম্মন নোতক তিতন এ িযোপোম্মর.... 
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জামায়াতে ইসলামী একটা বুকতলট তলতি, একটা সাংবাতদক সতম্মলন কতর 
আনুষ্ঠাতনকভাতব এতট বলতল তক মগানাহ হতো নাতক? শুতনতি, মকাতনা এক মরাকন সতম্মলতন 
একজন শীেতূনো এমনও বতলতিন ম , ১৯৭১ সাল আমাতদর জন্য তবিদ না, আমাতদর 
জন্য মকাতনা সমস্যা না। বরঞ্চ,  ারা ৭১ সালতক জামায়াতের সমস্যা তহতসতব মতন করতি, 
োরাই আমাতদর জন্য বড় তবিদ!  

 াতহাক, আমার মতে তভন্নমে মিােণকারীতদর উতচে নেুন কতর তচন্তাভাবনা করা। 
এতকবাতর মফ্রশভাতব।  ারা আসার আসতব।  

এম্মকিোম্মর মেশ সংগঠন দোাঁড় করোম্মনোর সম্ভোিনো কিেুকু? জো োয়োি তক িোম্মদরম্মক 
তিতিন্নিোম্মি oppose করো িো তগম্মলোতেন করোর মিষ্টো করম্মি নো? 

োতো করতবই। তসতিএম ম  ধ্রতনর চরম তন ূােন নকশালিন্থীতদর উির কতরতি, অন্য 
মকউ হতল েেটুকু হয়তোবা হতো না। তেতভাতস ূহাজবযাডে-ওয়াইে িরিতরর সবতচতয় 
মবতশ শত্রু। োই না?  

নকশোলপন্েীম্মদর মশর্ পেষন্ত সোকম্মসসেো তক? 

না, সাকতসস নাই। তবর্শ্ মপ্রক্ষািটই মো িতরবেূন হতয় মগতি। আর সমাজোতন্ত্রক তবেব ম  
সমতয় ম  মপ্রক্ষািতট ম সব মদতশ হতয়তি, ওই মপ্রক্ষািটই িাতি মগতি। িুুঁতজবাদীরা 
ওতয়লতেয়ার মতেল সামতন এতন মকৌশতল কতমউতনজম মঠ্তকতয় তদতয়তি। সবূহারাই মো 
থাকতি না, সবূহারার তবেব কী জন্য হতব?  

ইউতরাি কী কতরতি? মাকূস মো আশা কতরতি ম  সমাজোতন্ত্রক তবেব হতব উন্নে 
তশল্পাতয়ে সমাতজ, ম িাতন have nots সৃতষ্ট হতব। এিন have nots’ই নাই, িুুঁতজবাদীরা 
new economy চালু কতর শ্রতমকতদর েযান, তফ্রজ, গাতড়, তচতকৎসাসহ সব নাগতরক 
সতবধ্া প্রায় তনতিে কতরতি। োরিরও মানুে মকন তবেব করতব? বাক-স্বাধ্ীনো? মসটাও 
োরা অন্তে আমাতদর বা অন্য ম  কাতরা মথতক মবতশ তদতয়তি। বড়তজার এটা হতব ম , এিন 
৫০০ টাকা গ্রযাচুতয়তট আতি, এটা ১০০০ টাকায় উন্নীে করার তনয়মোতন্ত্রক আতদালন 
করা।  মাতে মতধ্য ২/৩ তদন িাইক করা। দরকার হতল মাতলকতক একটা তিটুতন তদতলও 
মমতর মেলতব না। মমতর মেলতল গ্রযাচুতয়তট বাড়াতব মক?  

কতমউতনজম হতলা একটা অস্বাভাতবক বযবস্থা, িুুঁতজবাদ হতলা একটা স্বাভাতবক বযবস্থা। মস 
জন্যই িুুঁতজবাদ তটতক আতি। োই কতমউতনজম সমতয় এতসতিতলা, সময়ই োতক রােচুযে 
কতরতি। অথচ, িুুঁতজবাদ কলযাণরাতে তববতেূে হতয় তটতক আতি। 

মেেো িলতিলো , নিুন দম্মলর সম্ভোিনো িোহম্মল কিেুকু? 

নেনু দতলর সম্ভাবনা বলতে  তদ ক্ষমো দিল করা হয়, োহতল তনকট ভতবষ্যতে এটা হতব 
না, মদতর হতব। বাংলাতদতশ তবএনতি-আওয়ামী লীতগর বাইতর মকউ িারতি না মকন? 
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োরমাতন আমাতদর মদতশর মলাকজন রাজননতেকোর তদক মথতকও আদতে িীরবাদী। 
আমাতদর রাজননতেক মনোতদরতক িীর ম াূদায় অনুসারীরা মতন কতর। এই অতথ ূ
এতককতট দল ম ন ধ্মূ হতয় মগতি।  ারা আওয়ামী লীগ কতর োরা মতন কতর, ধ্মূ মচঞ্জ 
করার মতোই আওয়ামী লীগ মচঞ্জ করাটা অসম্ভব। আওয়ামী লীগ তবতরাতধ্োও এক ধ্রতনর 
ধ্মূ হতয় মগতি। এইসব বাস্তবোর মতধ্যই কাজ করতে হতব।  

আ োর ধ্োরণো, তিএনতপর মলোকজন িোম্মলো প্লোেফর  মপম্মল স্যইি করম্মি। তিএনতপর মে 
অিস্থো, নড়ম্মি িড়ম্মি পোরম্মি নো... 

নেুন দল হতল তবএনতির মলাক িাওয়া  াতব, তকন্তু জামায়াতের মলাক কম িাওয়া  াতব। অবশ্য 
সাধ্ারণ মানুে এক ি ূাতয় আসতব। রাজনীতে মো একতদতনর জন্য নয়। িাুঁচ বির িতরই 
ক্ষমোয় ম তে হতব, এ রকম মো না। রাজনীতে  তদ মানুতের কলযাতণর জন্য হয়, োহতল... 

আম্মরকেো িযোপোর হম্মলো, ইসলো ম্মক আদতশষকিোম্মি আন্ডোরস্টযোন্ড করোর তির্য়গুম্মলোর 
 ম্মধ্য মে মিতসক প্রিম্মল গুম্মলো,  োদ্রোসো তসম্মস্টম্ম র  ম্মধ্যও, িোিতলগ জো োয়োম্মির  ম্মধ্য 
মিো অিশযই, এ নতক জো োয়োম্মি ইসলো ীর  ম্মধ্যও...। ইসলো ম্মক তর-ইন্েোরম্মপ্রে করোর 
মে তির্য়েো, কনম্মসপ্চিুয়োল অযোতিগুইতের মে তির্য়গুম্মলো... 

আতম মতন কতর, নেনু রাজননতেক দতলর ওইসব জতটলোয়  াওয়ার মকাতনা দরকার নাই। 
এগতলার মকাতনাতদনই চূড়ান্ত তনষ্পতত্ত হতব না। ইসলাতমর আতবভূাতবর ির মথতক এসব 
তেলসতেকযাল প্রশ্ন তনতয় তবেকূ শুরু হতয়তি। মকাতনাতদন এগতলার তমমাংসা হয়তন, হতবও 
না। এগতলা দাশূতনক তবেক ূতহতসতব থাকুক। এগতলাতক সাংগঠ্তনক তবেকূ তহতসতব আনার 
দরকার নাই।  

িোহম্মল আ রো েতদ িতল, নিুন ধ্োরোর রোজনীতি, িোরো মিো িোহম্মল মি ন মকোম্মনো আদশষ 
তনম্ময় কোজ করম্মি নো। িোরো শুধ্ ুজনকলযোম্মণর জন্য কোজ করম্মি।  

রাজননতেক মোদশগূে তবেতকরূ মকাতনাতদন মশে হতব না। রাতের প্রতয়াজন আতি তকনা, 
এটা তনতয়ও মো তবেকূ আতি। রাজনীতে, সংগঠ্তনর প্রতয়াজন আতি তকনা। িৃতথবীতে এই 
আতদালনও মো আতি, আতদম অবস্থায় তেতর  াও এবং মসিাতনই শাতন্ত। আতি না? রুতশা– 
এরাও মো বতলতিন, এসব মো  ন্ত্র। রাে, সমাজ, আইন, িতরবার, তববাহ প্রথা– এগতলা 
মানুেতক দাসতত্ব আবদ্ধ কতর মেতল। মানুে জেগেভাতবই মকবল স্বাধ্ীন, িতরই মস 
িরাধ্ীন। এসব তবেক ূমো মকাতনাতদন মশে হতব না। এইসব তেলসতেকযাল তবেক ূতনতয় 
সাধ্ারণ মানুতের মকাতনা আগ্রহ নাই। দরকার তক? ওগতলা তেলসতের কাজ। 

স সযো হম্মলো, েোরো এ ধ্রম্মনর তকিু করোর জন্য ত তন ো  কতম্পেযোন্ে, িোরো িোম্মদর 
ক ম্মফোেষ মজোম্মনর িোইম্মর আসম্মি মিো রোতজ নয় …. 

মকাতনাতদনও মোদতশূক আতদালতন, মটাটাতলটাতরয়ান আতদালতন কিতনা মকাতনা মবতশ 
মমধ্ার জে হয় না। রুশ তবেতবর িতর আর একজনও মযাতক্সম মগাতকূ আতসতন, একজন 
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টলস্টয় আতসতন। ওতয়স্ট মবঙ্গতলও নামকরা, িযাতেমান কতব-সাতহতেযক, এক সময়  ারা 
বামিন্থী আতদালতন  ুক্ত তিল, তসতিএতমর ২০ বিতরর শাসনামতল োতদর ৯০ শোংশ 
তসতিএম মিতড় তদতয়তি।  

িোর োম্মন িিগিিোম্মি মেোেোম্মলেোতরয়োতনজ  এিং তক্রম্ময়তেতিতে– দুইেো কন্ট্র্োতডকেতর? 

তসতিএম সারাজীবতন একটা আনদবাজার িতত্রকা মবর করতে িাতরতন, এতো বির 
ক্ষমোয় থাকা সতিও। চট্টগ্রাতম  িন কণূেলুী মবর হয়, আল মাহমুদ সাতহতবর 
সভািতেতত্ব, আতমও মসই তমতটংতয় তিলাম। মসিাতন আতম বতলতিলাম, আিনারা মকাতনা 
অবস্থাতেই আতরকটা সংগ্রাম হতে তদতয়ন না। তকন্তু এটা সংগ্রাতমর মচতয়ও িারাি হতয়তি। 
নয়াতদগন্ত এিন মকউ রাতি তক? নয়াতদগতন্ত তকিু িড়ার আতি? আমরা দলীয় কারতণ রাতি।  

আমার কথা হতচ্ছ,  তদ ইতডটতলকচুয়াল মভুতমডট করতে চান, মসতট হতে িাতর। তকন্তু 
রাজনীতে করতে হতল প্রযাগমযাতটক হতে হতব। রাজনীতে আর রাজননতেক সংগঠ্ন করতে 
হতল ওইসব তমতথ  াওয়ার দরকার তক? একটা কলযাণমূলক রােই মো লক্ষয….। 

Conceptual মেসি ambiguity আম্মি, ওইগুম্মলোম্মক eradicate নো কম্মর প্রযোকতেকোল 
তফম্মে তকিু করম্মি মগম্মল, একেো পেষোম্ময়, ৫/১০ িির পম্মর, তেওতরম্মি মে প্রিম্মল গুম্মলো 
আম্মি... 

ইসলামী রাে করতে মগতল এই সমস্যাটা হতব।  

মে ন, আত  খিু প্রযোতক্টকোল একেো উদোহরণ িতল। েতদ  ম্মন করো হয়, ইসলো ী শরীয়োহর 
মরফোম্মরন্সগুম্মলো require কম্মর ম ম্ময়ম্মদর  খু ঢোকম্মি হম্মি। িোহম্মল িিষ োম্মন মে ধ্রম্মনর 
একেো মহম্মজ তন আম্মি, প্রিম্মল  হম্মে- মসেো হম্মি। আর েতদ তেওতরতেকযোতল এেোম্মক সলি 
করো েোয় মে, এেো required নো, অপশন আম্মি। এখন সলি করো িলম্মি আত   ম্মন কতর 
নো মে, সহস্রোব্ধ প্রোিীন এ তির্য়গুম্মলো একদ  settle for ever হম্ময় েোম্মি। তকনু্ত একেো 
ডত ন্যোন্ে আইতডয়ো তহম্মসম্মি  ডোম্মরে তিন্তোগুম্মলো েতদ তেউতরতেকযোতল enrich করো েোয়... 

মুি ঢাকার দরকার আতি তক নাই– এই তবেয়টার সাতথ রাতের সম্পক ূকী? এটা একটা 
মসাশ্যাল বযািার। সমাজ ও রাতের মক্ষত্র ও িতরতধ্ আলাদা। 

তকনু্ত স সযোর স োধ্োন নো হম্মলও, িোস্তম্মি েোরো পতলতেকযোল  িুম্ম ন্ে পতরিোলনো করম্মি, 
িোম্মদর পম্মক্ষ তকনু্ত এক ধ্রম্মনর তফলসতফকযোল সোম্মপোেষ লোগম্মিই।  

আতম একটা কথা বতল, ইসলামী রাে হতলও, ইসলামী তবেব কতর রাে গতঠ্ে হতলও মজার 
কতরই তটতক থাকতে হতব,  তদ সনােনী ধ্ারায় এক রকতমর ইসলামী রাতের কথা তবতবচনা 
করা হয়। কতমউতনজমও একইভাতব মজার কতর তটতক তিল বা আতি। মসতক্ষতত্র মসতট হতব 
এক ধ্রতনর িুতলতশ রাে,  া কাময নয়। োই বাস্তববাদী হতয়  েটকুু সম্ভব জনগতণর ইচ্ছার 
কািাকাতি থাকার মচষ্টা করতে হতব। 
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 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
Md. Ohidur Rahman: ইতজতপ্টর মে জায়গাতে মুসতলম ব্রাদারহুে চড়া মূলয 
তদতচ্ছ, মসিাতন জামায়াে ইতভন মুসতলম ব্রাদারহুতের মতো অবস্থাতনও ম তে িাতর নাই 
এিতনা। আর মূলযটা েূলনামলূক কমই তদতয়তি এিন ি নূ্ত বাংলাতদশ জামায়াতে 
ইসলাম। আিতন  তদ এতকতির তদতক মদতিন, োরাও িুব ভাতলা অবস্থায় ম  আতি ো বলা 
 াতব না। মসা গতবেণা করার মতো আতরা অতনক িযারাতমটার আতি মতন হতচ্ছ,  া িাতচ্ছ 
না, আতমও জাতন না। েতব মতন হচ্ছ মূল তবেয়টা আমরা এিতনা বুতে উঠ্তে িাতর নাই। 
আর োই এিন ি নূ্ত ঐটাই তঠ্ক, মচষ্টাটুকু আপ্রাণ এিলাতির সতহে করতে হতব। অবশ্যই 
োইভারতসতট গ্রহণত াগয মসটা কনতভতন্সং হইতল, বাট মথতম থাকা মো  াতব না।  

আতম এিনও তবতলভ কতর, ৭১ কিনই জামায়াে ইসলাতমর জন্য মকাতনা প্রতেবন্ধকো না। 
ইসলামী রাজনীতে করতলই মকাতনা না মকাতনাভাতব এরকম কটু কথা আসতবই। েতব 
তবেয়গতলা মানুতের কাতি মিৌুঁিাতে হতব সদক্ষভাতব। মতন হয় আমরা এিতনা সদক্ষভাতব 
কাজটা করতে িাতর নাই। মলিাটা মতন হতলা মদয়াতল মঘরা তচন্তাগতলা, সামতন মদিতে 
িাতচ্ছ না। 

Mohammad Mozammel Hoque: “৭১ কিনই জামায়াে ইসলাতমর জন্য 
মকাতনা প্রতেবন্ধকো না” আিনার এ কথাতট আবার মভতব মদিতবন? ইসলামী আতদালতন 
প্রতেবন্ধকো তিল, আতি, থাকতব। োই বতল তনতজতদর ভলুগতলা মলতজতটতমইট হতে িাতর 
না। বাতেতলর তবতরাতধ্োর একটা ধ্রন থাকতব। 

Md. Ohidur Rahman: ৭১-এ িাতকস্তান তবভতক্তর তবতরাতধ্ো করা একটা 
রাজননতেক তসদ্ধান্ত। এটা ভুল তিতলা তক তিতলা না, ো এক িাতশ মরতি  তদ বযতক্তগে বা 
সমতষ্টগে মকাতনা অন্যায় হতয় থাতক, োহতল মসটা কনসান ূহতে িাতর েিনকার অবস্থার 
উির তভতত্ত কতর। মসটা একটা কমতেক্স ইসয। এই ইসয তনতয় আতলাচনা, সমতোো বা 
তবচার সবতকি ুেিনই সম্ভব,  িন মকাতনা ন্যায়িরায়ণ তবচারক/আতলাচক/গতবেক এই 
এই তবচার করতবন। বাট, এিন এটা ইমপ্রযাতটকাল মতন হয়।  

সময় অতনক গতড়তয় মগতি। ৭১-এ জামায়াতের রাজননতেক তসদ্ধাতন্তর অবস্থানটা আমার 
কাতি মলতজতটতমইট। প্রতেিক্ষ ৭১-মক প্রতেবন্ধকো তহতসতব দাুঁড় করাতব জনগতনর সামতন, 
এটা স্বাভাতবক। এই ইসযটা জামায়াে ভাতলাভাতব হ্যাডেল করতে িাতরতন বতল আতম মতন 
কতর। জামায়াে মো মিালািুতল কথা বতল না এই বযািাতর, মকন ম তনা ...। 

M Nurul Islam Faruk: একগতয়তমই দায়ী। TC, TS-এ দাতয়ত্বশীলতদর এ 
বযািাতর মকউ প্রশ্ন করতল উত্তর তদতো, ৭১ তমমাংতসে। এ তনতয় ঘাুঁটাঘাতটর দরকার মনই 
ইেযাতদ ইেযাতদ। কিতনা সতঠ্ক বযািারটা অভযন্তরীণ ববঠ্তকও গরুত্ব সহকাতর বযািযা 
কতরতন। একগতয়তমও বলতে িাতরন, দাতম্ভকোও বলতে িাতরন। 
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Md. Ohidur Rahman: জামায়াতের বযািযা িুব মবতশ গ্রহণত াগয েিনই হতব,  িন 
মানুে এই বযািারটা সেযই জানতে চাইতব। শমূীলা মবাতসর মলিা  েটুকু গ্রহণত াগয 
হতয়তি, মগালাম আ ম সাতহব এই বযািাটা তনতয় তলিতল েেটুকু গ্রহণত াগয হতয় উঠ্তো 
না। আিনার আমার সবারই তনজ তনজ অবস্থান মথতক এই বযািারটা তনতয় কাজ করা উতচে। 
জামায়াে িুব মবতশ ভাতলা সময় কাটাতে িাতরতন এিতনা বাংলাতদতশ। এটাও বুেতে হতব। 
মদােত্রুতট মো থাকতবই, আমাতদর মাতে মো নবী মনই, োই না? 

Mohammad Mozammel Hoque: এতরস্ট অতনবা ূ মদতি প্রতেসর মগালাম 
আ ম সাতহব সাংবাতদক মেতক ম  মিালাতমলা কথা বতলিন, ো ইতোিূতবূ কতরনতন মকন? 
উত্তর মো বুোই  ায়। োরা মতন কতরতিতলা, এতট একতট মেে ইসয। এভাতব মতন করাটা 
ভুল তিতলা। 

Abdul Quadir Saleh: The inner motivation of the organisation is so 

high, they thought they are the only Islamic organisation who are truly 

Islamic movement.  

This sense of supremacy came from mostly their belonging on Islamic 

revival idea and partly from the weakness and failure of other Islamic 

organisations. Jamat thought that its a mass people’s organisation but 

they cannot accept any partner of same ideals in the field.  

Any criticism or proposal out of their convention is oposed. They 

always treated it as anti-Islamic, anti-movement activity or the 

conspiracy against Islamic movement. As a result Jamat not only 

made their strong distance from them but they engaged themselves to 

root out those efforts.  

For instance, debat in the Shibir leadership in 1982 and behave with 

Islamic Jobo Shibir since 1983. Jamat always likes to think their all 

actions as OK. These kind of tunnel vision has made Jamat-e-Islami 

an ego-based, an arrogant and an intolerate organization belonging 

with highly Islamic one party leadership conception.  

Why sympathisers of Islamic movement from ulamas and vast 

intellectuals and professionals are away from them? It should be 

reviewed by them.  

Now jamat is passing a critical moment what's they don't deserve. Any 

criticism will heart them seriously. But for the betterment of the future of 

Islamic movement need to allow a window for constructive discussion. 
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Md. Ohidur Rahman: There is always a high time to criticize, I don't 

think this is high time now to criticize. When good time will come 

then discuss these issues please. If you have better something to 

present before the mass people then you can do that as well. 

I didn't see anybody from Jamaat or Shibir who claims that this is the 

only Islamic group. There might have some others problem but until 

we can see things clearly, cannot blame! We cannot see everything 

and they don't let it see. This can be a strategy as well. Why do we 

think we are right? On which basis? There is a big question regarding 

scholars! That is another debate! We should criticise with ekhlas and 

we can very well understand, if it is done with ekhlas! 

Abdul Quadir Saleh: This is not blaming. There is no question of 

ikhlas. If someone comes forward to point something for betterment 

it does not mean his intention is bad. If someone did not see any fault 

that does not mean, no one cannot see, or it’s doesn't exist.  

Treating any suggestion as a blame will never help anyone to achieve 

the goal. Our whole sympathy and prayer goes to brothers who are in 

their fighting against tagut.  

But searching the right strategy does not disqualify the ikhlas and 

sympathy. 

Md. Ohidur Rahman: It’s also a part of modesty not to criticise at 

bad time. If someone criticise at bad time, things will be questionable! 

If you have ekhlas, do criticise at good time. If they don't pay heed to 

you, you have done your job, rest is on them! 

Abdul Quadir Saleh: Yes, that’s it. But emotion always dominates 

over reality. It's makes people's one sighted.  

Syed Moududi described in his ‘Islami Renaissance Andulon’ why 

Mujaddid-e-Alfesani, Syed Ahmed Bberlovi, Shah Ismail Shahid 

rahimahumullah has ‘failed’ to achieve the target. That eye view is in 

need to focus on the movement’s strategy now a days.  

In the innugral period of Jamat-e-Islami, Syed Moududi rahimahullah 

called the ummah to unite under a purely truthful organisation titled 

‘Ekti Sottonistho Doler Proyujon’. In any situation, it should not be 

forgotten.  



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 262  
 

Again simply stick to on emotion and misunderstanding will give the 

wrong massage and would derail us from the right direction. As I 

understood, the writer and me didn't blame or criticise JI. This is an 

intellectual and academic review.  

Before expressing any view or judgement, we need to read the whole 

text carefully and try to understand if there is any right massage. For 

reminder, I quote my comment bellow: 

“Now jamat passing a critical moment what's they don't deserve 

to, any criticism will heart them seriously. But for the betterment 

of the future of Islamic movement, need to allow a window for 

constructive discussion to be heard.” 

I have my own criticism on it like everyone can have. But here I just 

mention for the leadership to allow a window for a constructive 

discussion. If brothers ere not ready in constructive discussion it's up 

to them.  

History will write his own story. 

Mohammed Shah Alam: ৭১ সাতলর ভূতমকার দতট তদক আতি।  

১. িাতকস্তাতনর অিেো রক্ষা করা বা অিেোর িতক্ষ রাজননতেক অবস্থান মনওয়া।  

২. িাতকস্তানী সামতরক জান্তা কেৃূক সামতরক বাতহনী তদতয় নাগতরকতদর একাংশতক তনমূূল 
তনতিি করার লতক্ষয তনধ্ন জ্ঞ চালাতনা, ঘরবাতড় জ্বাতলতয় মদওয়া এবং নারীতদর ধ্েূণ করা 
(কে মানুে হেযা করা হতলা বা কে নারী ধ্তেূে হতলা, মসই সংিযার তবচারটা মগৌণ)। 

িাতকস্তান অিে (তস ম  কারতণই মহাক) রািার জন্য বা রািার নাতম তবেীয় কাজতট 
সমথূনত াগয তক না?  তদ মস কাজতট সমথনূত াগয না হয় েতব িাতকস্তানী সামতরক বাতহনীর 
প্রতে সমথনূ জাতর রািা ইসলাতমর বনতেক তদক মথতক সংগে (হতয়তি) তক না? জামায়াে 
তক এমন প্রতশ্নর উত্তর মিালাসা করতে মিতরতি? নাতক মিালাসা করতে বেতর তিতলা? 

Khomenee Ehsan: ১৯৭১ সাতল জামায়াতের উিলতি তঠ্ক তিল। েতব তসদ্ধান্ত তিল 
ভুল। উিলতি তঠ্ক হতলও তসদ্ধান্ত গ্রহতণ ভুল করা জামায়াতের মলাকতদর মশ্রণী চতরত্র 
তহতসতব আিযাতয়ে করা  ায়। েতব মিাদ িতলতটকযাল ইসলাম বযািারটাই এমন ম  এর 
মতধ্য ভলু করাটাই স্বাভাতবক। 

জামায়াে ভারেবতেূর জনগতণর মকাতনা আতদালতনই কিতনা থাতকতন। এটা শুধ্ু ৪৭ ও 
৭১ এর স্বাধ্ীনো আতদালতনই ঘতটতি এমন নয়। এ দলতট ক্ষমোর আতদালন িাড়া 
জনগতণর সব আতদালতনই দতূর থাতক।  
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মিাদ িাত্রতশতবতররও িাত্র আতদালন করার মকাতনা মরকে ূনাই। মকন নাই, কারণ িুুঁজতলই 
১৯৭১ বুো  াতব। 

Latifur Rahman: মদীনায় এতস মুহাম্মদ (সা) স্থানীয় মগাত্রগতলার সাতথ বমত্রী বন্ধতন 
আবদ্ধ হতয় মদীনা সনতদর মাধ্যতম ইসলামী রাে কাতয়ম করতলন। মদীনার সরক্ষার জন্য 
তেতন টহল বাতহনী গঠ্ন কতরন। োরা একবার নািালার তদতক টহল তদতে ম তয় কুরাইশতদর 
সাতথ সংঘতেূ তলপ্ত হতয় িতড়। এ হোহতের ঘটনায় আল্লাহর রাসূল (সা) অসন্তুষ্ট হন এবং 
বদীতদর মুতক্ত ও তনহেতদর জন্য রক্তিণ মদন। 

ওহুদ  তুদ্ধর ির মবশ কতয়কতট দাওয়ােী গ্রুি মারাত্মক আক্রমতণর তশকার হয়। বীতর 
মাউনায় ৭০ জতনর মচৌকশ দাওয়ােী গ্রুতির একজন বযেীে সবাই হেযাকাতের তশকার 
হয়। মকাতনামতে িাতলতয় মেরার িতথ ভুলক্রতম শত্রুিতক্ষর মলাক মতন কতর ঘুমন্ত দই 
বযতক্ততক হেযা কতর মেতলন রক্তাক্ত কা’ব তবন  াতয়দ। আল্লাহর রসূল (সা) এর জন্য 
রক্তিণ প্রদান কতরন। 

এ দতট ঘটনা মথতক আতম তশতিতি ভুল হতেই িাতর এবং োর জন্য করণীয় কী। 

এিন আমার প্রশ্ন হতলা, ৭১ এ জামাতের ভতূমকার জন্য অতনতকই জামােতক ক্ষমা চাইতে 
হতব বতল থাতকন। েতব মকান অিরাতধ্ ক্ষমা চাইতে হতব মসটা আমার কাতি মবাধ্গময হতচ্ছ 
না– অিে িাতকস্তান রক্ষায় জামাতের রাজননতেক ভূতমকার জন্য, নাতক ৭১-এ গণহেযায় 
সহত াতগোর জন্য। 

(আতম তনতজ ৯১-এর তবএনতি টাতমূর সময় তবতটতভর ‘সতবনতয় জানতে চাই’ অনুষ্ঠাতনর 
একতট তভতেও তক্লতিংস মদতিতি। ম িাতন েৎকালীন জামাতের মসতক্রটাতর এবং বেূমান 
আমীর জনাব মতেউর রহমান তনজামী প্রথমতট স্বীকার কতরতিন এবং তবেীয়তট িষ্টভাতব 
োতদর প্রতে অন্যায় অতভত াগ বতল কড়া সমাতলাচনা কতরতিন।) 

Khomenee Ehsan: মজলুম মানুতের িাতশ না দাুঁড়াতনার জন্য েওবা করতব, 
জনগতণর কাতি সতর বলতব। 
 

পিষ-২: www.facebook.com/notes/806441046039699 

৫ মেব্রুয়াতর, ২০১৪ 
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৩৩. মিাস্ট 

িোংলোম্মদম্মশর তিদয োন রোজননতিক িোস্তিিোর আম্মলোম্মক 
জো োয়োম্মি ইসলো ী সম্পম্মকষ একজন তিম্মশর্ম্মজ্ঞর  িো ি 

 

জো োয়োি-তশতিম্মরর পম্মক্ষ তক ৮৩ সোম্মল মফরি েোওয়ো সম্ভি? িিষ োন আম্মদোলনম্মক 
পপলুোর  িুম্ম ম্মন্ে রূপোন্তর করো তক সম্ভি? 

জামায়াতের হাই কমাডে এটা মতন কতর তকনা ম , something is problem there? 
এটা হতলা বুতনয়াদী বযািার।  তদ োরা মতন কতর ম - মকাতনা প্রবতলম নাই, োহতল ৯০ 
শোংশ মুসলমাতনর মদতশ জামায়াে মকন ১০ শোংতশর মবতশ জনতপ্রয়ো িায় না? 

এম্মক্ষম্মত্র ট্র্যোতডশনোল জো োয়োি তলডোরশীপ হয়ম্মিো িলম্মি, problem is within the 

concept of people about Islam. 

আসতল বযািারটা তঠ্ক নয়। ইসলাতমর তবরুতদ্ধ মকউ তকিু বলতল এতকবাতর সাধ্ারণ মথতক 
শুরু কতর তশতক্ষে মানুে ি নূ্ত এ বযািাতর প্রতেতক্রয়া মদিায়। তকন্তু জামায়াতে ইসলামী  িন 
ইসলাতমর কথা বতল েিন োরা এর সাতথ থাতক না, বরং দূরত্ব বজায় রাতি। আসতল 
িাবতলক সাতিাতটূর তদক মথতক জামায়াে এক ধ্রতনর legitimacy crisis-এ ভগুতি। 
এই বতৃ্ত মথতক জামায়াে গে ৩৮ বিতর মবরুতে িাতরতন এবং  তদ major reform না 
করা হয়, োহতল ভতবষ্যতেও িারতব না। opinion maker হতলা সাধ্ারণ মানুে এবং 
সশীল সমাজ। এই দই মশ্রণীর মানুতের কাতি জামায়াতের একটা legitimacy crisis 
আতি। 

এই িযোপোরেো মক ন? 

তনবূাচতন জয়-িরাজতয়র মচতয়ও legitimacy থাকাটা তভন্ন একটা বযািার। জামায়াতে 
ইসলামীতক socio-political বাস্তবো বুেতে হতব। এজন্য জামায়াতের soul-

searching থাকা উতচে। 

বাংলাতদতশ নাতস্তকতদর সংিযা  তদ ৫ শোংশও হয়, োহতল ১৬ মকাতট মানুতের মতধ্য োরা 
হতলা ৮০ লক্ষ।  তদও ৮০ লক্ষ একটা বড় সংিযা তকন্তু ৯৫ শোংশ মানুে মো আতস্তক। 
োহতল মকন জামায়াতে ইসলামী legitimacy crisis-এ ভগুতি? আসতল এটা শুধ্ুমাত্র ৭১ 
ইসয নয়। ৭১ সাতল জামায়াতের মতো অন্য  ারা একই ভূতমকা িালন কতরতি, োরা মো 
এ ধ্রতনর সংকতট নাই। 

তবতভন্ন তদক মথতকই জামায়াতের legitimacy crisis রতয়তি। োতিক তদক মথতকও 
জামায়াতের এক ধ্রতনর legitimacy crisis রতয়তি। জামায়াে িযান ইসলাতমজতমর 
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কথা বতল। অথচ িাতকস্তানতক একটা আদশ ূরাতে িতরণে করার মচষ্টার ম  মতেল, মসটা 
একটা মটতরতটাতরয়াল বযািার। এটা িযান ইসলাতমজতমর সাতথ তমতল না। 

জামায়াতের ধ্ারাবাতহক রাজননতেক ভুল তসদ্ধাতন্তর একটা উদাহরণ হতলা জামায়াে 
িাতকস্তান রাে গঠ্তনর সময় এর তবতরাতধ্ো কতরতি। তকন্তু িরবেূীতে িাতকস্তানতকই আবার 
একটা মতেল রাে তহতসতব গঠ্তনর মচষ্টা করতি। এমনতক িাতকস্তানতক ঐকযবদ্ধ রািার 
মচষ্টাও কতরতি। মূলে ইসলাতমক মসন্স মথতক জামায়াে ৭১ সাতল ওই ধ্রতনর ভূতমকা 
িালন কতর।  তদ এটাই হয়, োহতল মো এক ধ্রতনর কডরাতেকশন রতয়তিই। 

এম্মক্ষম্মত্র জো োয়োম্মির পক্ষ মেম্মক িলো হম্মি পোম্মর, মেম্মহিু জো োয়োি একেো পতজশম্মন 
এম্মসম্মি, িোই সিোই জো োয়োম্মির নো  তনম্মে এিং অন্যরো মেম্মহিু পতজশম্মন নোই, িোই 
িোম্মদর নো  মকউ তনম্মে নো। 

স্বাধ্ীনোর আতগ-িতর কতমউস্টতদর ভূতমকা, রাজনীতে ইেযাতদ তনতয় তবস্তাতরে আতলাচনা 
এ মক্ষতত্র প্রাসংতগক। স্বাধ্ীনোর ির জামায়াতের িুনগূঠ্তনর ইতেহাস মদতিন। সবতশতে 
৭১ ইসযতে কতমউতনস্ট দলগতলার সাতথ জামায়াতের েুলনা কতরন। ১৯৬৮/৬৯ সাতলর 
তদতক ইস্ট িাতকস্তান কতমউতনস্ট িাতটূ (মতন তসংহ) এবং ইস্ট িাতকস্তান কতমউতনস্ট িাতট ূ
(আব্দুল হক - মোয়াহা) নাতম দই ভাতগ ভাগ হতয়  ায়। অন্যতদতক তসরাজ তশকদার গঠ্ন 
কতরন িূবূ-বাংলা শ্রতমক আতদালন। এভাতব অতনকগতলা গ্রুি গতড় উতঠ্। এই গ্রুিগতলার 
মতধ্য তসরাজ তশকদাতরর গ্রুিটা স্বাধ্ীনোর িতক্ষ ভূতমকা িালন কতরতি। মমাটাদাতগ  ারা 
েরুণ তিল, োতদর অতনতকই মুতক্ত ুতদ্ধর িতক্ষ ভূতমকা িালন কতরতি। 

চীনিন্থী কতমউতনস্টতদর তবতভন্ন গ্রুি জামায়াতের মতো বা জামায়াতের মচতয়ও মবতশ কতর 
স্বাধ্ীনোর তবতরাতধ্ো কতরতি। এতদর গরু তিতলন মাওলানা ভাসানী। এমনতক মমাহাম্মদ 
মোয়াহা গ্রুি ১৯৭৮/৮০ সাল ি নূ্ত তনতজতদরতক িূবূ-িাতকস্তান কতমউতনস্ট িাতট ূতহতসতব 
িতরচয় তদতয়তি। এতদর সম্পতকূ তবস্তাতরে জানার জন্য োলকুদার মতনরুজ্জামাতনর 
Radical Politics in the Emergence of Bangladesh নাতমর বইতটতক িড়া 
দরকার। কতমউতনস্টরা মূলে ইতডেয়া-চায়না কনতফ্লতট চীতনর িতক্ষ তগতয় মুতক্ত ুতদ্ধর 
তবতরাতধ্ো কতরতি। এটা করতে তগতয় োরা প্রচুর মুতক্তত াদ্ধাতক হেযা কতরতি এবং 
মুতক্তত াদ্ধারাও োতদরতক হেযা কতরতি।  

স্বাধ্ীনো-উত্তর জামায়াতের িনুগঠূ্তনর ইতেহাসতক ি াূতলাচনা করতল মদিা  ায়, 
তজয়াউর রহমান তিল রাজননতেকভাতব জামায়াতের জন্য মবতনতেটর, আর জামায়াে 
মবতনতেতশয়াতর। কারা কারা রাজননতেক দল করতে িারতব তকংবা িারতব না, ো 
অনুতমাদতনর জন্য তজয়া Political Parties Regulation (PPR) মঘােণা কতরন। ওই 
সময় তজয়াউর রহমান আওয়ামী লীগ তবতরাধ্ী সবাইতক মজল মথতক মুতক্ত তদতয় রাজননতেক 
দল গঠ্তনর সত াগ তদতয়তিতলন।  
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এই PPR-এর অধ্ীতন জামায়াে তনজ নাতম রাজননতেক দল িুনারায় চালু করার অনুমতে 
মচতয় তেনবার দরিাস্ত কতরতিল। তকন্তু তজয়াউর রহমান জামায়াতে ইসলামী নাতম দল 
িুনগঠূ্তনর অনুতমাদন মদনতন। মস জন্য িতর আইতেএল (Islamic Democratic 

League) গঠ্ন করা হয়। IDL মথতক মবতরতয় তগতয় িরবেূীতে জামায়াে  িন তনজ নাতম 
চালু হতলা, োতে তজয়ার সমথনূ তিল না। এ জন্য তজয়া োর মেৃুযর আতগ জামায়াতের 
তবরুতদ্ধ িদতক্ষি মনওয়ার উতদযাগ তনতয়তিতলন। 

মনজাতম ইসলামী িাতটূর সভািতে মাওলানা তসতেক আহমদ তিতলন আইতেএতলর 
প্রতেষ্ঠাো সভািতে। তকিুতদন ির জামায়াতের তকি ু মলাক উতদযাগ তনতয় compelling 

situation-এ আইতেএতলর মতধ্য তরকুইতজশন তমতটং মেতক এক ধ্রতনর কুয কতরন। ওই 
তমতটংতয় তসতেক আহমদতক বাদ তদতয় জামায়াতের মাওলানা আবু্দর রহীমতক আইতেএতলর 
সভািতে করা হয়।  

অথচ, মাওলানা আবু্দর রহীম সাতহব ১৯৭৩ সাতল বাংলাতদতশ মেরার ির মশি মুতজতবর 
সাতথ োুঁর এক ধ্রতনর মজডটলমযাডট এতগ্রতমডট হতয়তিল ম , তেতন রাজনীতে করতবন না। 
তকন্তু জামায়াে রাজনীতেতে আসার জন্য মাওলানা আবু্দর রহীমতক বযবহার কতর 
আইতেএল-এ ভাঙ্গন ধ্রায়। এই ভাঙ্গতনর েতল মাওলানা তসতেক আহমদ আইতেএল-এর 
এক অংতশর মনো হন, আর মাওলানা আবু্দর রহীম সাতহব হতলন আতরক অংতশর মনো। 

এই িতরতস্থতেতে ১৯৮১ সাতলর শুরুর তদতক অধ্যািক মগালাম আ তমর নাগতরকতত্বর 
তবরুতদ্ধ মুতক্তত াদ্ধা সংসতদর সভািতে কাজী নুরুজ্জামাতনর মনেতৃত্ব মদশবযািী জামায়াতের 
তবরুতদ্ধ কযাতম্পইন শুরু হয়। তবতভন্ন স্থাতন জামায়াতের অতেস িুতড়তয় মদওয়া হয়, 
জামায়াতের মনো-কমূীতদর উির হামলা করা হয়। েিন মুতক্তত াদ্ধা সংসদ তিল সরাসতর 
সরকার তনয়তন্ত্রে। িদাতধ্কার বতল মসনাবাতহনীর মেিুতট চীে অব স্টাে তিতলন সংস্থাতটর 
উিতদষ্টা। এরশাদ সাতহব েিন এ িতদ তিতলন। 

একই সমতয় জামায়াে মাওলানা আবু্দর রহীমতক আইতেএল মথতক িদেযাতগ রাজী করাতে 
না মিতর ‘জামায়াতে ইসলামী বাংলাতদশ’ নাতম দল মঘােণা কতর। জামায়াতে ইসলামী দল 
তহতসতব আত্মপ্রকাশ করার তসদ্ধাতন্ত মপ্রতসতেডট তজয়ার সমথনূ তিল না। কাজী নুরুজ্জামান 
োর সৃ্মতেকথায় তলতিতিন, এই ঘটনার মপ্রতক্ষতে তজয়াউর রহমান োতক কথা তদতয়তিতলন, 
তেতন ‘স্বাধ্ীনো তবতরাধ্ী’ জামায়াতের তবরুতদ্ধ বযবস্থা তনতবন এবং জামায়ােতক তেতন দমন 
করতবন। তকি ুতদতনর মতধ্যই মপ্রতসতেডট তজয়া তনহে হওয়ার েতল এটা তেতন কতর ম তে 
িাতরনতন। 

অধ্যোপক মগোলো  আে  সোম্মহম্মির নোগতরকত্ব লোম্মির পর িোইিুল ম োকোরর  মগম্মে 
আম্ময়োতজি এক স োম্মিম্মশ িিম্মিয ৭১ ইস্যযম্মি এম্মপোলতজ করোর িযোপোম্মর িোর দতৃষ্ট 
আকর্ষণ করো হম্মল তিতন এেো িযোম্মলঞ্জ কম্মরন। 
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অধ্যািক মগালাম আ ম এমনটা বতলনতন। বরং ৯২ সাতল বদতনক ইনতকলাতব প্রদত্ত এক 
সাক্ষাৎকাতর মগালাম আ ম ৭১ ইসযতে জামায়াতের ভূতমকাতক মলতজতটতমট করার মচষ্টা 
কতরতিন। একটা অন্যায়তক মসাজা স্বীকার করা একটা বযািার। তকন্তু অন্যাতয়র িতক্ষ  ুতক্ত 
দাুঁড় করাতনা এবং মস  ুতক্ততকই হাইলাইট করা মো আসতল কনতেশন না। ম সব 
তিতকংিন্থী কতমউতনস্ট স্বাধ্ীনোর তবতরাতধ্ো কতরতি, ভাো বসতনক আবু্দল মতেন মথতক 
শুরু কতর সবাই, োরা প্রকাশ্য জনসভায় ওই তবেয়টা মোকাস কতর জনগণতক বতলতি ম , 
োতদর তসদ্ধান্ত ভুল তিল এবং মস জন্য োরা দুঃতিে ও ক্ষমাপ্রাথূী। এই কাজটা জামায়াে 
িাড়া সবাই কতরতি । অথচ সবাই চাতচ্ছল জামায়াে এটা করুক। 

জামায়াে-তশতবতরর অভযন্তরীণ একটা তবেতয়র েথয হতলা, ৮০’র  দশতকর শুরুতে 
মাওলানা আবু োতহর তশতবতরর মকন্দ্রীয় সভািতে থাকাকালীন ৭১ ইসয তনতয় একটা েযাটস 
োইতডেং কতমতট করা হয়। িরবেূীতে উনার িতর এনামুল হক মঞ্জুর িতর  িন আবু্দল 
কাতদর বাচ্চ ুমকন্দ্রীয় সভািতে হন, েিন তেতন ওই কতমতটর কা ূক্রম মজারদার কতরন।  

েৎকালীন তশতবর মনোতদর মতধ্য ম  তেনজন এতে বাধ্া মদয়, োতদর মতধ্য চট্টগ্রাতমর 
শাহজাহান মচৌধ্ুরীও তিতলন। োরা এ কতমতটতক কাজ করতে মদয়তন। ম  ইসযগতলা েিন 
সমস্যা তহতসতব তিল, মসগতলা এিনও রতয় মগতি। িরবেূীতে িতরতস্থতে প্রমাণ কতরতি ম , 
আহমদ আবু্দল কাতদর বাচ্চইু তিতলন সতঠ্ক। 

জো োয়োির উত্থোন মেম্ম  েোওয়ো প্রসম্মঙ্গ ... 

আব্বাস আলী িান ‘একতট আদশূবাদী দতলর িেতনর কারণ’ শীেূক একটা বই তলতিতিন। 
োর আতলাতক জামায়াতের উত্থান মথতম  াওয়াতক  তদ আমরা িেন তহতসতব ধ্তর, োহতল 
এর মূল কারণ হতলা, জামায়াতের সাংগঠ্তনক অহংতবাধ্ এবং দম্ভ।  

জামায়াতে ইসলামী হতলা তবএনতির মবতনতেতশয়াতর। তকন্তু তবএনতির সাতথ  িন 
জামায়াতের বে শুরু হতলা েিন তবএনতি, তবতশে কতর িাতলদা তজয়ার তবরুতদ্ধ 
জামায়াতের দাতয়ত্বশীল ি াূতয়র তশতক্ষে-ভদ্রতলাতকরা  ে আক্রমণাত্মক কথা বতলতিন, 
মসগতলা এতোটাই অশালীন ও অসদর তিল ম  মশি হাতসনাও বেূমাতন এই ভাোয় কথা 
বতলন না। ওই সমতয়র সাপ্তাতহক মসানার বাংলা ও বদতনক সংগ্রাতম এর উদাহরণ রতয়তি। 

জামায়াতের আদতশূর োতিক ত্রুতট এবং একই সাতথ েতির সাতথ বাস্ততবর ববিতরত্ব হতলা 
জামায়াে ম  ধ্রতনর তিউতরটাতনক ইসলাম প্রতেষ্ঠা করতে চায়, মসটা আসতল কিতনাই এ 
মদতশ প্রতেতষ্ঠে হতব না। কারণ, বাংলাতদশ একমাত্র মুসতলম মদশ,  ার সব আশিাতশ 
মকাতনা মুসতলম মদশ নাই। এই তবেয়তট জামায়াতের তবতবচনায় থাকতে হতব। িতরবতেূে 
তবর্শ্ িতরতস্থতেও তবতবচনায় তনতয় জামায়ােতক কাজ করতে হতব। 

তিউতরটাতনক েতমূ জামায়াে তটতক থাকতব এবং সাংগঠ্তনকভাতবও শতক্তশালী হতব। তকন্তু 
সমাজ িতরবেূন করতে িারতব না। মসটা করতে হতল জামায়ােতক অযাোপ্ট করতে হতব। 
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বাংলাতদতশর মানুতের এথতনক আইতেতডটতটতক soul searching কতর অযাোতপ্টশতনর 
মাধ্যতম  তদ জামায়াে তনতজতক সংস্কার কতর, 

োহতল হয়তো োতদর তদতয় হতব। তকন্তু dilemma হতলা, জামায়াতে ইসলামী 
তিউতরটাতনক ইসলাতমর কথা বলতলও তনতজরা তকন্তু োর মতধ্য মনই। 

True Islamic spirit-এর আওোয় মথতক  তদ মকাতনা তকি ুকরতে হয়, োহতল মদীনা 
সনদতকই সামতন রািতে হতব। মদীনা সনতদর গরুত্ব এতো মবতশ ম ,  তদ ওহী নাত তলর 
ধ্ারা বন্ধ না হতো, োহতল হয়তোবা মদীনা সনদতক মকারআতনর আওোভুক্ত করা হতো।  

ইসলাতমর সবতচতয় গরুত্বিূণূ তদক হতলা সাময। ‘প্রতেতবশী অভকু্ত থাকতল ইবাদে কবুল 
হতব না’- এ ধ্রতনর হাদীসগতলাতে মো প্রতেতবশী মুসতলম নাতক অমুসতলম, ো বলা হয়তন। 
ইসলাতমর এই সামযবাদী মচেনার তবিরীতে তিউতরটাতনক ইসলামিন্থী জামায়াতের 
মনোতদর সামাতজক জীবতনর তদতক োকাতল মদিা  ায়, মূলে োরা একটা মভাগবাদী 
সংগঠ্তন িতরণে হতয়তি। োতদর চতরতত্রর মতধ্য মসগতলার প্রতেেলন মদিা  ায় না, 
ম গতলা োরা বতল মবড়ায়। 

সাময এবং ন্যায়তবচাতরর িথ মথতক সতর আসার কারতণ জামায়াতে ইসলামী তনতজই 
অভযন্তরীণভাতব সমাতজর মতধ্য এক ধ্রতনর legitimacy crisis-এ ভুগতি। ৮০’র দশতক 
জামায়াে বাইতর মথতক োডে এতন ইনফ্রািাকচার মেতভলি করার তবেয়টাতক এজন্যই 
প্রাধ্ান্য তদতয়তিল ম , মতন করা হতয়তি এসব প্রতেষ্ঠান মথতক োুঁতক োুঁতক তবেবীরা মবর হতব। 
তকন্তু ইনফ্রািাকচার মেতভলিতমতডটর সাতথ সমানোতল তিতরট বা মননশীলো মেতভলি না 
হওয়ার  কারতণ ইনফ্রািাকচারগতলা মস ধ্রতনর তবেবী সরবরাহ করতে বযথূ হতয়তি। বরং 
এসব  ইনফ্রািাকচার মনেৃবৃতদর তবতভন্ন সতবধ্া অজূতনর উিায় হতয় দাুঁতড়তয়তি। 

জো োয়োম্মির িতির্যি 

জামায়াতের মভেতর একটা িযাতসতমস্ট অযাতপ্রাচ আতি। জামায়াতের ১৫/১৬ জন মনোর 
োুঁতস হতয়  াওয়ার িতরও জামায়াে  তদ মকাতনা সতহংস িতথ না তগতয় তনয়মোতন্ত্রকভাতব 
থাতক, োহতল দীঘূতময়াতদ হয়তো জামায়াতে ইসলামী একটা সামাতজক শতক্ত তহতসতব 
প্রেযাবেনূ করতে িাতর।  

জামায়ােতক এভাতব ক্রযাশ করার িতর জামায়াে তনতিি হতয়  াতব, ইতডেয়ার এ রকম 
একটা ভলু তরতেং আতি। একইভাতব এই ভুল তরতেং আতি মদতশর তকিু তথংক টযাংক এবং 
শাহবাগ আতয়াজকতদর। োতদর এই আইতেয়াটা সতঠ্ক নয়। কারণ, জামায়াে 
সাংগঠ্তনকভাতব অতধ্কের শতক্তশালী হতব,  তদও ইসলামী আতদালন তহতসতব 
সামাতজকভাতব এর গ্রহণত াগযো আতগর মচতয় দবূল হতব। 

িতরতস্থতেতক এই ি াূতয় তনতয়  াওয়াটা মকাতনাভাতবই মশি হাতসনার উতচে হয়তন। এর 
েতল রাজনীতের ম  তমেল মসডটার, ম  ইকুইতলতব্রয়াম, ো অলতমাষ্ট নষ্ট হতয় মগতি। 
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তবএনতির মতধ্য মমজতরতট হতলা োনিন্থী মানতসকোর মলাকজন,  ারা আদতে 
র যাতেকযাতলস্ট না। আওয়ামী লীতগর মতধ্য মমজতরতট প্রগতেশীল ধ্ারার হতলও োরাও তকন্তু 
র যাতেকযাতলস্ট না। radical right তহসাতব  িন জামায়ােতক আঘাে করা হতলা, েিন 
আওয়ামী লীতগর উতচে তিল তমেতল  ারা আতি, োতদরতক আর্শ্স্ত রািা। ো না কতর  িন 
তমেতলর মলাকতদরতকও আঘাে করা হতয়তি, েিন িাতশর র যাতেকযালরা তমেল িতয়তডটর 
কমাডে তনতয় তনতয়তি। 

আসতল তমেতল  ারা আতি (তবএনতি), োতদর চাওয়াটা কী? োতদর চাওয়া হতলা তফ্র অযাডে 
মেয়ার ইতলকশন। মদতশর মতধ্য স্বাভাতবক িতরতবশ থাকতল র যাতেকযালরা িাতশ থাকতব। 
আর  ারা মোতরট োরা মদশ িতরচালনা করতব, আওয়ামীলীগ বা তবএনতি- ম  মকাতনা 
একটা দতলর েরে মথতক। তকন্তু এিাতন একটা শূন্যস্থান সৃতষ্ট হতয়তি এবং এই শূন্যস্থান 
র যাতেকযালতদর তদতয় িূরণ হওয়ার একটা িতরতস্থতে বেতর হতয়তি।  

এ প্রসতঙ্গ কতয়কতদন আতগ চারটা শীেূ এনতজও’র সতম্মতলে একটা অনুষ্ঠাতন রাতশদ িান 
মমনন অতভত াতগর সতর বতলতিন, ‘সশীল সমাজ  ুদ্ধািরাধ্ীতদর তবচাতরর মচতয়ও জােীয় 
তনবূাচনতক প্রাধ্ান্য তদতচ্ছ।’ অথচ এটাই হতলা বাস্তবো। সশীল সমাজ চাতচ্ছ না, 
 ুদ্ধািরাধ্ীতদর তবচাতরর নাতম মদতশর চলমান অতস্থতেশীলো আতরা গড়াক। োরা চাতচ্ছ, 
একটা তনবূাচতনর মাধ্যতম মদশটা স্বাভাতবক মহাক। 

জামায়ােতক একটা িতক্ষ চতল আসা উতচে, হয় একটা কনতস্টতটউশনাল িাতটূ, নয়তো 
একটা মরভযুলশনাতর িাতটূ।  তদ োরা স্বাভাতবক রাজনীতে করতে চায়, োহতল োতদর আর 
দশটা িাতটূর মতো কনতস্টতটউশনাল িাতটূ হওয়া উতচে। োতদর োতিক অস্বচ্ছো দূর করা 
উতচে। বাঙ্গাতলত্ব এবং মুসলমাতনতত্বর মতধ্য একটা সমন্বয় সাধ্ন করতে হতব। রাজননতেক 
দল তহতসতব জামায়াে িবু িারাি তকিু না। তকন্তু আদতশূক জায়গা মথতক  তদ মদিা হয় বা 
ইসলাতমর জায়গা মথতক  তদ মদিা হয়, োহতল জামায়াতের মতধ্য মমজর প্রবতলম আতি। 
 

 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
Farid A Reza: ১ম িবূ, ২য় িবূ এবং বেূমান মলিাটা িড়লাম মন তদতয়। িু-উ-ব 
ভাতলা লাগতলা। এ রকম আতলাচনা আর আমার মচাতি িতড়তন। দতয়কতট মিাটিাতটা 
বযািাতর মলিতকর সাতথ তবমে থাকতলও োুঁর মকন্দ্রীয় প্রতেিাতদযর সাতথ আমার তবমে 
মনই। মলিকতক আন্ততরক মমাবারকবাদ।  

 াতদর বাংলাতদশ তনতয় স্বপ্ন আতি োতদর সবার এটা িড়া দরকার। আমার মতে সব 
আতলাচনার সার কথা হতচ্ছ বীন সম্পতক ূসতঠ্ক ধ্ারণা এবং অবস্থা ও সমতয়র আতলাতক 
সতঠ্ক কমূসূচী প্রণয়ন। অতনতকই আমরা একটা মঘরাতটাতির মতধ্য মথতক বীন তনতয় 
আতলাচনা কতর এবং আংতশক সেযতক িুতরা সেয ধ্তর তনতয় গৃহীে তসদ্ধান্ততক তনতয় মগাুঁ ধ্তর 

https://www.facebook.com/farida.reza.1
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বতস থাতক। সাংগঠ্তনক দাতয়তত্বর মিাুঁয়ায় আমরা সবাই ম ন িতেে এবং মস িাতেেযতক 
মকউ চযাতলঞ্জ করুক ো আমরা চাই না। এটা এক ধ্রতনর অহংকার।  

Sk Mahdi: কথাগতলাতে তকিুটা ভলু থাকতলও মবতশর ভাগ সেয । েতব ইসলাম 
জােীয়োবাদ মাতন না । সারা িতৃথবীর কলযাতণর জন্য রাজনীতে করা উতচে। 

Shariful Hoque: Actually the basic problem lies in other side that is 

unification of thought in every level of its command or chain. For 

example, high level leaders are divided into two approaches: radicalist 

and liberal. Middle class leaders, who led BICS in 90's to 2000 has 

become Islamic bourgeois.  

Saimum Ctg: অতনক তকি ুজানতে িারলাম, া আতগ জানোম না। স্যাতরর কাতি 
অনুতরাধ্ ৮০ ও ৯০ শেতকর জামাে ও ইসলাতম িাত্র তশতবর সম্পতক ূজানতে চাই। 

Mahbubur Rahman: A nice interpretation. 

Mohammad Mozammel Hoque: শীেূ জামায়াে মনেৃবৃতদর মো সাংগঠ্তনক 
মোরাতমর বাইতরর এ ধ্রতনর 'অসাংগঠ্তনক' মলিাতে এমন মিালাতমলা মন্তবয করা উতচে 
নয়!!!! @Mahbubur Rahman 

মনো োন সোইফুল্লোহ: Good Thinking.... তকন্তু জামাতের মলাকজন এসব কিতনাই 
িড়তব না। ওনারা ‘চতরত্র গঠ্তনর মমৌতলক উিাদান’, ‘ইসলামী সমাজ তবেতবর ধ্ারা’, 
‘সােতলযর শেূাবলী’ ইেযাতদ িড়তে আগ্রহী। েতল আিতন আতম  েই মচুঁচাতমতচ কতর, 
অবতশতে েলােল শুন্য...। জামাতের বেূমান মনেতৃত্বর কথা বাদই তদলাম, তশতবতরর ম  
মনেতৃ্ব আতি.....োতে মেুঁেলু গাতি কিতনা আম ধ্রতব না। ধ্ন্যবাদ আিনাতক। 

Mohammad Mozammel Hoque: "চতরত্র গঠ্তনর মমৌতলক উিাদান, ইসলামী 
সমাজ তবেতবর ধ্ারা, সােতলযর শেূাবলী" এই সব মো িড়া দরকার। সাতথ আতরা অতনক 
তকিু িড়া দরকার। 

Adv Imrul Kayes Rana: েতব মাওলানা মওদূদীর তবেয়তটও আসতে িাতর, তেতন 
অতনক বড় মতির আতলম তকন্তু এতদতশর অন্যান্য আতলমরা োুঁর সম্পতক ূতবরূি মে প্রদশনূ 
কতর....। োুঁর মলিা বাদ তদতল তক িুব ক্ষতে হতব?  

Khaled Mohammad: আতম মলিকতক ধ্ন্যবাদ জানাই সদর সময় উিত াগী একতট 
মলিার জন্য। েতব বন্ধ ুসংগঠ্তনর ভাইতদর অনুতরাধ্ জানাতবা মলিতকর তবরুতদ্ধ কথা না 
বতল আত্মসংতশাধ্নীর জন্য কথা বতলন, তলতিন। আল্লাহ ম ন আমাতদর সকলতক শুনার, 
জানার, বুোর এবং মানার মেৌতেক মদন, আতমন। 

https://www.facebook.com/ahamadshabit
https://www.facebook.com/haqsharif
https://www.facebook.com/saimumctg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000312790747
https://www.facebook.com/MH.philosophy
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000312790747
https://www.facebook.com/saifullah.noman
https://www.facebook.com/MH.philosophy
https://www.facebook.com/winter2010
https://www.facebook.com/khaled.mohammad.77770
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Shimanto Eagle Ami: Very nice & thoughtful write up. Jamat should 

realize their weakness. জামায়াতের মতধ্য এটা তনতয় আতলাচনা ওতিন করা দরকার। 
শীে ূমনো কামারুজ্জামান এবং আবু্দর রাজ্জাতকর দতট আতটূতকল িতড় মূগ্ধ হতয়তিলাম এবং 
আশাবাদী হতয়তিলাম ম  জামায়াে অভযন্তরীণভাতব তনতজতদর ি াূতলাচনা বা সংতশাধ্তনর 
উতদযাগ মনতব। তকন্তু এর প্রতেতক্রয়ায় সামসন্নাহার তনজামী এবং আবু নতকব িদ্মনাতম 
মতেউর রহমান তনজামীর মলিা িতড় িুব হোশ হতয়তিলাম। উনারা উভতয়ই িতরবতেূে 
মপ্রক্ষািতট মকান সংতশাধ্তনর তচন্তাতক "হীনমন্যো" তহতসতব উতল্লি কতর জামায়াতের 
বেূমান কমূনীতেতক সতঠ্ক বতল মজার দাবী কতরতিন। 

আবু নতকব (তনজামী সাতহব) োর মলিায় েুরস্ক এবং তমশতরর কমূিন্থারও সমতলাচনা 
কতরতিন এবং  ারা জামায়াতে তরেমূ বা সংস্কাতরর কথা বলতিন োতদরতক েড় ন্ত্রকারী 
বলতেও তবধ্া কতরনতন। জামায়াতের শীে ূমনো-তনত্রীতদর মাইডে মসট-আতির উির  তদ 
সংগঠ্তনর নীতে তক হতব না হতব ো তনভূরশীল হতয়  ায় োহতল িতরণতে কী হতব ো 
িতরস্কার।  

োই এ সকল িশূকাের তবেয় আর মগািনীয়োয় সীমাবদ্ধ না মরতি ওতিন তেসকাসশান 
এ আনা দরকার। এতে সবাই ইনিুট তদতে িারতব এবং তবচার তবতিেতণর সত াগ িাতব।  

Khandoker Zakaria Ahmed: চমৎকার তলিা, ধ্ন্যবাদ । প্রায় সব তবেতয়র সাতথ 
একমে। আইতেএল এর অন্যেম সংগঠ্ক এেতভাতকট সা’দ আহমদ আইতেএল মভংতগ 
জামায়াে গঠ্ন প্রসংতগ বতলতিতলন,  

“আমাতদর তকিু সংিযক বন্ধুতদর এই িদতক্ষি এতদতশ একতট সেল ইসলামী 
আতদালনতক তকিুতদতনর জন্য হতলও তিতিতয় তদতয়তি এ কথা তনতবূধ্ায় বলা চতল 
এবং আইতেএতলর ঐকযবদ্ধ আতদালনতক তবধ্াতবভক্ত কতর সামতগ্রকভাতব 
বাংলাতদতশ ইসলামী আতদালনতক দবলূ করা হতয়তি তকনা একথা আজ একতবংশ 
শোব্দীতে এতসও তচন্তাভাবনা করার অবশ্যই প্রতয়াজন রতয়তি।”  

-‘আমার মদিা সমাজ ও রাজনীতের তেনকাল’ 

কেবড় সেয কথা তেতন বতলতিতলন ো আজ আমরা হাতড়-হাতড় মটর িাতচ্ছ। 

Shakil Mamun: আবদল কাতদর বাচ্চ ুভাইতদর সময়কার প্রবতলতমর কথাটা িুব মবতশ 
জাতন না। েতব তত্রশ বির আতগ ম  ভুলটা কতরতিতলন মনোরা, োর েলটাই এিন মভাগ 
করতে হতচ্ছ োতদর।  

আর ক্ষমা চাওয়ার ম  তবেয়টা এই অজ্ঞাে িতরচয় তবজ্ঞজন বতলতিন, োর মচতয় বাস্তব তকি ু
হতে িাতর না। ভলুটাতক ভুল না বতল মসই ভুলটার িতক্ষ সাোই গাওয়ার মতো মবাকাতম 
মবাধ্ হয় জামায়ােই করল। 

https://www.facebook.com/shimanto.eagleami
https://www.facebook.com/khandokerzakaria.ahmed.3
https://www.facebook.com/shakil.mamun.71
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Tariq Faisal: তবতশেজ্ঞ ভদ্রতলাকতক একটা কথা তজতজ্ঞস করা  াতব? জামায়াে 
িাতকস্তান প্রতেষ্ঠার তবতরাতধ্ো কতরতিল, এ বযািাতর অতথনতটক মকান মরোতরন্স তদতল বড় 
উিকৃে হোম। 

M Nurul Islam Faruk: Tariq Faisal, িাতকস্তান প্রতেষ্ঠার তবতরাতধ্ো কতরতি 
এতে মকান ভুল বা সতদহ মনই। মাওলানা মওদূদী মসটা তক্লয়ার কতরতিন, িাতকস্তানতক 
ধ্ারণ কতরতিন।  

Mohammad Mozammel Hoque:  িন তহন্দু জতমদার-ব্রাহ্মণতদর অেযাচার হতে 
ভারেবতেূর মুসলমানতদর বাুঁচার একমাত্র িথ তিল একতট আলাদা মহাম লযাডে প্রতেষ্ঠা, 
েিন আদতশূর কথা বতল জামায়াে এই আতদালতন শরীক হওয়া মথতক তবরে তিল। 

িূব ূিাঞ্জাতবর েথাকতথে 'দারুল ইসলাম' হতে সাম্প্রদাতয়ক দাঙ্গার মুতি মাওলানা মওদদূী 
কেৃূক প্রাণ বাুঁচাতনার জন্য িাতকস্তাতন চতল আসাই প্রমাণ কতর জাতেতক রক্ষা হতলা প্রথম 
কেূবয, জাতেতক আদশূ তনভূর করার মচষ্টাটা সকল জরুরে সতত্বও তবেীয় কেূবয। 

বযতক্ত, মগাষ্ঠী, জাতে - ম  কাতরা জন্য এতট সমভাতব প্রত াজয। িাতকস্তান প্রতেষ্ঠা বনাম ভারে 
রক্ষা - উভয় ধ্ারাতক বাতেল সাবযস্ত কতর তভন্ন তভন্ন তদক মথতক উভয় আতদালনতক 
প্রবলভাতব তবতরাতধ্ো করাই তিল মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর ঐতেহাতসক 
ভুল। @Tariq Faisal 

Tariq Faisal: To be honest, I don't care a dime about the interviewed 

pundits opinion whether it was right or wrong. What I am concerned 

about is the intentionally propagated false allegation that JIH opposed 

Pakistan movement. Now from your writing, it is clear that they didn’t 

actually oppose. Just kept themselves distant from the movement. 

Mohammad Mozammel Hoque: It was more than physical oppose. 

Firstly, JI was so tiny to stop the movement. Secondly, JI was 

opposing conceptually which could be a fatal. They just failed to see 

the reality on the ground. Any social movement has to be pro-people. 

Try to understand it, please!! 

আি ুহোতনফ: আিামর জনগতনর সাতথ মো জাতশ(জামাে তশতবর) তমশতে িাতরনা, িাতরনা 
মদতশর প্রচতলে তশক্ষায় তশতক্ষে মানুেতদর মতনও ইসলামী আতদালতনর মূল মুতটভটা 
জাতগতয় েলুতে। আিনার সাতথ আতমও একমে ম ,মকাথাও একটা মারাত্মক গলদ রতয় 
মগতি।  

আমার মতন হতচ্ছ, জাতশ-এর তথংতকংটা অতনক হাই।  া সাধ্ারণ মানুতের তথংতকংতয়র সাতথ 
তমতলনা। ম মন, োবতলগ জামাে বলতি, সৎকাতজর আতদশ, নামা , মরা া ও বযতক্তগে 

https://www.facebook.com/crosslayer
https://www.facebook.com/mnurul.islamfaruk
https://www.facebook.com/crosslayer
https://www.facebook.com/MH.philosophy
https://www.facebook.com/crosslayer
https://www.facebook.com/MH.philosophy
https://www.facebook.com/abu.hanif.96
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আমল-আিলাক তঠ্ক হতলই মদশ তঠ্ক হতয়  াতব। এ কথা মদতশর সাধ্ারণ মানুতের জতন্য 
বুেতে সতবধ্া। জামাে বলতি, না শুধ্ ুনামা  কালাম িড়তলই হতবনা, মদতশর রাজনীতে ও 
সমাজ তনতয়ও সতক্রয় ভুতমকা রািতে হতব। কথা সবই তঠ্ক, েতব সাধ্ারণ মানুে িূণূাঙ্গ 
জীবন তবধ্ান তহতসতব ইসলাতমর রাজনীতে ও অথনূীতের তবেয়গতলা সমতন্ধ মেমন জ্ঞাে 
না। 

Mohammad Mozammel Hoque: সমাজ ও রাজনীতের সংস্কার জরুরী। েতব 
এই জরুরে, তবতশে কতর রাজননতেক সংস্কাতরর প্রসংগ অতে উচ্চ মাতগূর। সমস্যা হতলা, 
জামায়াে রাজনীতে দরকার, এ কথা বতল তনতজতক বাস্ততব আিদমস্তক রাজননতেক কতর 
মেতলতি। মব্লইম মগম ও কন্সতির যাতস তথওরীই োুঁতদর ভরসা ও সান্তনা! @আব ুহাতনে 

Tariq Faisal: well, that's your interpretation and you have every right 

to do that. But that doesn't change the truth. ZazakAllah for your reply. 

 

www.facebook.com/notes/806798026004001 

মেব্রুয়ারী ৬, ২০১৪ 
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৩৪. মনাট 

জো োয়োম্মির সংস্কোরিোদীম্মদর উম্মেম্মশয জরুতর এলোন 
 

প্রশ্ন: স সযো তক শুধ্ ুোত্র জো োয়োম্মির ক ষম্মকৌশলগি, নোতক িোতিক? অেিো উিয়ই? 

উির: সমস্যা  তদ শুধ্ুমাত্র জামায়াতের কমতূকৌশলগে েথা কাতজর ভুল হতয় থাতক োহতল 
জামায়াতের সংস্কার বা একতট তবকল্প জামায়াতের কথা ভাবতে িাতরন। আতম মতন কতর, 
সমস্যা শুধ্ ু জামায়াতের নয়। জামায়াে এ মদতশর অিরাির ইসলামী প্রতেষ্ঠানগতলার 
মতো কতর সবূাত্মকবাদী, ভতক্তবাদী ও িিুতলস্ট ধ্াুঁতচ গতড় উতঠ্তি। োই এতট (JI) থাকুক। 
ইনেযাট, ইতোমতধ্য গতড় ওঠ্া establishment-সমহূ এবং এক ধ্রতনর ধ্ারাবাতহকোর 
উির ভর কতর এতট তটতক থাকতবও। জামায়াে কতডটতনউ করাটাই সবার জন্য ভাতলা। 

আমার তবতবচনায়, জামায়াতের ‘ইসলামী আতদালন েিতক’ আমূলভাতব িুনগূঠ্ন করা 
জরুতর। অেএব, জামায়াে আমার head-ache নয়।  ারা জামায়াতের reform from 

within-এর আশা ও দাতব তনতয় আতিন, োরা ভুল করতিন। তরেতমূর কথা বতল সান্ত্বনা 
িাওয়ার মচষ্টা করতিন। জামায়াতের paradigm তনতয় আর একতট ‘জামায়াে’ই হতে 
িাতর। জামায়াতের ঐতেহাতসক ভূতমকা িালন সম্পন্ন হতয়তি। োই ইসলামী 
মোদশূতভতত্তক নেনু সামাতজক আতদালতন একেরো 'জামায়াে চচূা' মকাতনা কাতজর 
তজতনস নয়। 

ইসলাম ও একতবংশ শোব্দীর বাস্তবো– এই দইতয়র সমন্বতয় সমাজ আতদালতনর একটা 
সামঞ্জস্যিূণূ অথচ নেনু তচন্তাকাঠ্াতমা বা িদ্ধতের (paradigm of thought) উিস্থািনাই 
আশু কেবূয মতন কতর। মতন রািতে হতব, ‘ইসলাতমর োতিক মশ্রষ্ঠত্ব’ মকারআন-হাদীস েথা 
কাগতজর িাোয় তলতিবদ্ধ ও প্রতেতষ্ঠে থাকতলও সমাতজ বাস্ততবক অতথইূ এতক গ্রহণত াগয 
তহসাতব প্রতেতষ্ঠে করা আিনার আমার সব ইসলামিন্থীর দাতয়ত্ব। এর মাতন এই নয় ম , জ্ঞান 
অজূন ও গতবেণাকমূ মশে কতর প্রযাকতটকযতল (সামাতজক) কাজ শুরু করতবা। 

মকারআন ও হাদীতসর বণূনা মমাোতবক জ্ঞাতনর অতন্বেণই মশ্রষ্ঠ আমল। আমল  থাসম্ভব 
িারতেট, আর জানাতশানা নযূনেম– আমলবাদীতদর এই ধ্ারণা ভুল। ‘তলমা ো কু্বলুওনা 
মা লা োেয়ালওুন’ (মোমরা মস কথা মকন বল,  া মোমরা কর না)– এর োৎি ূ হতলা, 
কাজ ম ন জ্ঞাতনর তবিরীে না হয়। অেএব, জানা ও করা– দতটাই সমানোতল চলতব।  

জামায়াে করার মাতন  তদ হয় ‘ইক্বামতে বীতনর েমুূলা’ অনুসাতর জামায়াে বতহভূূে সবার 
কাজতক তনিক ‘মিদমতে বীতনর’ টযাগ লাতগতয় বাস্ততব িাতরজ করা, োহতল আতম এর সাতথ 
নাই। আবার জামায়াে না করার মাতন  তদ হয়, জামায়াতের অনস্বীকা ূ অবদানগতলাতক 
অস্বীকার করার মচষ্টা, োহতল এই নবয র যাতেকাতলস্টতদর সাতথও আতম নাই। 
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বস্তুে, মকারআন-হাদীতসর সিষ্ট মহদাতয়ে থাকার িরও জামায়াতে ইসলামী বা এ ধ্রতনর 
মকাতনা মলাকাল সংগঠ্তনর সাতথ সম্পৃক্তো থাকা না থাকার প্রসঙ্গতট বড় কতর মদিার তকি ু
নাই। মসতজতদ  িন আমরা নামাজ িড়ার জন্য  াই, েিন তক আমরা এর বযবস্থািনা, 
কেৃূিক্ষ, এমনতক ইমাম সাতহবতক তনতয়ও িুব একটা ভাতব? অেএব, ভাতলা কাতজর প্রসঙ্গ 
আসতল সহত াতগোর কাতজ প্রতেত াতগোয় মনতম িরতে হতব। মকাতনা ভুল কাজ হতল, এ 
সংক্রান্ত হাদীতসর বক্তবয অনু ায়ী তনতজর ু মাতনর িরীক্ষা তদতে হতব। হাদীতস বলা হতয়তি, 
মকাতনা অনুতচে কাজতক হাে বারা বাধ্া তদতে হতব, না িারতল মতুি বাধ্া তদতে হতব, োও 
না িারতল সংতিষ্ট িারাি তবেয়তটতক প্রতেতরাতধ্র জন্য তচন্তাভাবনা করতে হতব। ুমাতনর 
এতট সবূতনন স্তর। 

রাসূলুল্লাহর (সা) ইতন্তকাতলর ির হ রে আব ু বকর (রা) কেৃকূ হ রে উমরতক (রা) 
মমাকাতবলা করার ঘটনাতট  তথষ্ট তশক্ষণীয়। মসতজতদ নববীর সামতন হ রে উমার (রা) 
মশাতকর আতবতগ কােজ্ঞান হাতরতয় েরবারী মবর কতর তচৎকার কতর বলতিতলন, ম  বলতব 
মুহাম্মদ (সা.) মৃেুযবরণ কতরতি, োতক কত্ল করা হতব। হ রে আব ুবকর (রা) এতস ো 
মদতি উমর (রা.)তক থামাতনা বা বুোতনার মচষ্টা না কতর িাতশই দাুঁতড়তয় উচ্চস্বতর সূরা আল 
আতল ইমরাতনর মশোংশ হতে তেলাওয়াে করা শুরু করতলন,  “... মুহাম্মদ একজন রাসূল 
িাড়া তকি ুনয়, োুঁর িূতবওূ রাসূলরা গে হতয়তিন। সেরাং,  তদ তেতন মারা  ান অথবা 
তনহে হন োহতল তক মোমরা তিিতনর তদতক তেতর  াতব?”  

 ারা এেক্ষণ উমরতক (রা) তঘতর োমাশা মদিতিতলা োরা আবু বকরতক (রা) তঘতর দাুঁতড়তয় 
োুঁর তেলাওয়াে শুনতে লাগতলা। হ রে উমর (রা.) িরবেূীতে বতলতিন, আবু বকতরর 
(রা) তেলাওয়াে শুতন উনার মতন হতয়তি, উতন আতগ এই আয়ােগতলা মশাতনন নাই এবং 
রাসূলুল্লাহ (সা) সতেযই ইতন্তকাল কতরতিন। বলাবাহুলয, উমারতক (রা) তনবৃত্ত করার এই 
মকৌশল কা ূকরী হতয়তিল। মেলাওয়াে মশে হওয়ার ির িরই হ রে উমর (রা) েরবারী 
মেতল তদতয় বতস িতড়ন এবং কাুঁদতে শুরু কতরন। 

অেএব, মপ্রা-একতটভ মসতন্স কাজ করুন। মবটার অলটারতনতটভ মসট করুন। মরােহীন 
নালার িাতশ িাল মকতট তদতে িারতল মসতট িতরস্কারকরতণর প্রতয়াজনীয়ো তকিা সম্ভাবয-
সংকট ইেযাতদ আর প্রাসতঙ্গক থাতক না, োই না? এই ‘আক্বাবা’ (কতঠ্ন বাধ্া) অতেক্রম 
করার সামথূয কতথে সংস্কারবাদীতদর আতি তকনা, োই মদিার তবেয়। মকাতনা প্রতেতষ্ঠে 
ধ্ারায় কাজ কতর অতনক দূর এতগতয়  াওয়া  ে সহজ, নেনু মকাতনা ধ্ারা সৃতষ্ট করা 
োরতচতয় মঢর কতঠ্ন! অেএব... 
 

 ন্তিয-প্রতি ন্তিয:  
Akbar Khan: জামায়াতে মকাতনা িতরবেূন আনতে হতব না,  তদ শুধ্ু একতটবার শাসক 
মগাষ্ঠীতক ‘ইতয়স’ বতল তকংবা ১৯ দলীয় মজাট মথতক মবর হতয় আতস। জামায়াতে 
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িতরবেূতনর তকিুই মনই। আর  তদ িতরবেনূ করতেই হয়, োহতল জামায়াে থাকতব 
হয়তো, তকন্তু ইসলাম থাকতব না। 

Mohammad Mozammel Hoque: ‘জামায়াতে ইসলামী = ইসলাম’, আিনার 
মন্ততবযর এতট হতলা অন্তগূে সর (inherent tone),  তদ আতম বুতে থাতক। এ ধ্রতনর 
প্রাতন্তক দাতবর  ুতক্ত কী? আর কথায় কথায় রাজননতেক প্রসঙ্গতক তনতয় আসা তক তঠ্ক? 

“ধ্ম,ূ রাজনীতে, তশক্ষা, সংস্কৃতে, অথনূীতে, সমাজসহ সব মানতবক তবেয়তকই 
ইসলাতম স্ব স্ব মক্ষতত্র সতবতশে গরুত্ব মদয়া হতয়তি।  তদ ো-ই হয়, মসতক্ষতত্র ‘ইসলাম 
একতট অরাজননতেক ধ্ম’ূ তকিা ‘ইসলাম হতলা রাজননতেকভাতব সংতিষ্ট একতট ধ্ম’ূ 
তকিা ‘রাজনীতে হতলা ইসলাম ধ্তমূর লক্ষয” 

– এই সব ধ্ারণাই প্রাতন্তক এবং ভুল।” তবস্তাতরে মদিুন– cscsbd.com/556 

Noman Khan: সংস্কাতরর কথা হতে হতব মিতসতেক– মকান জায়গায় ভুল হতচ্ছ, মকন 
ভুল হতচ্ছ, তকতসর জন্য ভুল হতচ্ছ। বাংলাতদতশর ইতেহাস-সামাতজক মপ্রক্ষািটতক তবতিেণ 
কতর মকারআন-হাতদতসর মরোতরন্স ও অন্যান্য ইসলামী আতদালতনর মরোতরন্স সহকাতর 
ভুল সমাধ্াতনর উিায় কী – ো বলা। তকন্তু হাোশাজনক হতলও সেয, বাংলাতদতশ 
সংস্কারবাদীতদর মতধ্য এই তজতনসতট আমার কাতি তমতসং মতন হয়। োতদর মতধ্য তবতশে 
দলতক অবজ্ঞা এবং তনচু করার মানতসকো থাতক।  ারা সংস্কাতরর কথা বতলন, োতদর 
মবতশরভাগ মলাতকর কথা বলার ভতঙ্গ, মলিার মকৌশল িুবই আক্রমণাত্মক। এতে িতরস্কার 
হয় োরা সংস্কার চায় না, োরা চায় োতদর মতের মজারিূবকূ বাস্তবায়ন।  

আতম এক্সটারনাল তেতবতটর িতক্ষ। কারণ এক্সটারনাল তেতবট ইডটারনাল তেতবট করতে 
বাধ্য কতর। আর এভাতবই আজ নয় কাল িতরবেূন আসতব। তকন্তু আমাতদর এক্সটারনাল 
তেতবট হয় েী ূকিূণূ, মহয় প্রতেিন্নমূলক। মসই সাতথ মবতশরভাগ সংস্কারবাদীতদর মদতিতি 
তভন্নমে বা তভন্ন  ুতক্ততক অবজ্ঞার মচাতি মদিতে। আমার বযতক্তগে মে হতচ্ছ,  ারা 
িতরবেূন আনতে চান, োরা আর তকিু না িারতলও Mohammad Mozammel 

Hoque ভাইতয়র মে তবতিেণমলূক মলিাতলতি করতে িাতরন। অথবা ম  জায়গাগতলাতে 
বাংলাতদতশর ইসলামী আতদালতনর গযাি আতি, মসগতলাতে অবদান রািতে িাতরন। 
ম মন তমতেয়া, ইনতটতলকচয়ুযাল বেতর, সামাতজক আতদালন ইেযাতদ ইেযাতদ।  

Mohammad Mozammel Hoque: হ্যাুঁ ভাই, জামায়াতের জন্য একটা 
কমতপ্রতহনতসভ এতরয়াস অে ইমপ্রুভতমডট ধ্াুঁতচর সংস্কার প্রস্তাবনা বেতরর কথা ভাবতি। এ 
ধ্রতনর তকি ুআবার ‘জামায়াে চচূা’ টাইতির তকি ুহতয়  াতচ্ছ তকনা, োও ভাবতি। মদিা 
 াক। ধ্ন্যবাদ। 

Muhammad Nurullah Tarif: আমার কু্ষদ্র তবতবচনায় জ্ঞানগভূ এই মনাতটর 
সবতচতয়  থাথূ একতট িযারা: “জামায়াে করার মাতন  তদ হয় ‘ইক্বামতে বীতনর েমুূলা’ 
অনুসাতর জামায়াে বতহভূেূ সবার কাজতক তনিক ‘মিদমতে বীতনর’ টযাগ লাতগতয় বাস্ততব 
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িাতরজ করা, োহতল আতম এর সাতথ নাই। আবার জামায়াে না করার মাতন  তদ হয়, 
জামায়াতের অনস্বীকা ূ অবদানগতলাতক অস্বীকার করার মচষ্টা, োহতল এই নবয 
র যাতেকাতলস্টতদর সাতথও আতম নাই।” 

ইকামতে বীন আর মিদমতে বীতনর এই তবভাজন অতভনব। ইতেিূতবূ মকাতনা আতলম এমন 
তবভাজন কতরতিন বতল জানা  ায় না। উিরন্তু এর সাতথ  তদ ভ্রােৃত্ব ও ভাতলাবাসার গতে 
সবূস্ততরর মুসলমানতদর জন্য উেুক্ত রািার িতরবতেূ তবতশে মকাতনা দতলর মলাকতদর মতধ্য 
সীমাবদ্ধ কতর মনয়া হয়, মসটা ইসলাতম ভ্রােৃত্ব আদতশূর সরাসতর মিলাে ববতক! 

আর এই মনাতটর সবতচতয় আশংকাজনক বাকয: “ইসলাম ও একতবংশ শোব্দীর বাস্তবো– 
এই দইতয়র সমন্বতয় সমাজ আতদালতনর একটা সামঞ্জস্যিূণূ অথচ নেনু তচন্তাকাঠ্াতমা বা 
িদ্ধতের (paradigm of thought) উিস্থািনাই আশু কেূবয মতন কতর।”  

ম ন ইসলামী অনুশাসন নাত লকাতল আল্লাহ োয়ালা একতবংশ শোব্দীর বাস্তবো মকাথায় 
দাুঁড়াতব মস সম্পতক ূ অনবতহে তিতলন! অথচ মকারআতন বারবার বলা হতচ্ছ– “তেতন 
মহাজ্ঞানী।” আতরা বলা হতচ্ছ– “তেতন মোমাতদর সামতন তিিতন সব জাতনন।” আতরা 
বতলতিন– “মোমাতদর ধ্ম ূমোমাতদর জন্য, আমাতদর ধ্মূ আমাতদর জন্য।”  

 তদ মকউ ইসলাতমর দরদী থাতক, েতব বাংলাতদশ জামায়াতে ইসলামী ম  কতঠ্ন িতরতস্থতে 
মমাকাতবলা করতি, শুধ্ু দল তহতসতব ইসলামতক  েটুকু ধ্তর মরতিতি েেটুকু ধ্তর রািার 
কারতণ; োহতল োর উতচে োতদর কলযাণ কামনা করা। জামায়াতের মলাকতদরতক সতঠ্ক 
তদকতনতদশূনা মদয়া। মকারআন-সন্নাহতক আতরা দৃরভাতব আুঁকতড় ধ্রার প্রতে আহ্বান 
জানাতনা। আল্লাহ ও োুঁর রাসূতলর অতধ্কার কু্ষন্ন হয় এমন সকল দৃতষ্টভতঙ্গ িতরহার করার 
নসীহে করা। মদশতবতদতশর েথাকতথে মদাস্ততদর উির আশা না কতর তনরঙ্কুশভাতব 
আল্লাহর উির োওয়াক্কুল করা। প্রতেতট তসদ্ধাতন্তর িূতবূ মকারআন-হাতদতস অতভজ্ঞ 
আতলমতদর মোমে জানার মচষ্টা করা। 

Mohammad Mozammel Hoque: জনাব, আিতন মনাতটর “ইসলাম ও একতবংশ 
শোব্দীর বাস্তবো– এই দইতয়র সমন্বতয় সমাজ আতদালতনর একটা সামঞ্জস্যিূণূ অথচ 
নেনু তচন্তাকাঠ্াতমা বা িদ্ধতের (paradigm of thought) উিস্থািনাই আশু কেূবয মতন 
কতর।” এই অংশতক ভুল বুতেতিন। একট ু কষ্ট কতর আমাতদর ওতয়বসাইতট 
(cscsbd.com) তগতয় ‘সামাতজক আতদালন’ টতিতকর মলিাগতলা িড়ার অনুতরাধ্ করতি। 
এিাড়া ‘ইসলামী তচন্তার সংস্কার: মকাথায়, মকন ও তকভাতব’ (cscsbd.com/396) 
প্রবন্ধতটসহ আতরা কতয়কতট মলিা িড়তে িাতরন। 
 

www.facebook.com/notes/ 838752462808557 

৩১ মাচ,ূ ২০১৪ 
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৩৫. মিাস্ট 

শোপলো িত্বম্মরর িির পতূিষ 
 

আওয়ামী লীগ নশৃংসভাতব মহোজেতক দমন কতরতি। আওয়ামী লীতগর অবস্থান মথতক 
মদিতল এর মকাতনা গেযন্তর তিল না। আওয়ামী লীগতক জে মথতক মচনার দাতবদার (ম মন- 
তবএনতি) তকংবা আওয়ামী লীগতক ঐতেহাতসকভাতব মচনা, জানা ও মমাকাতবলার দাতবদার 
(ম মন- জামাে)– োরা কী কতর এেগতলা তনরীহ মলাকতক চরম েুুঁতকর মুতি মিতড় তদল? 
সরলপ্রাণ আতলম-উলামাতদরতক তমথযা আর্শ্াস তদতয়  ারা ঢাকা শহতরর তনরািদ ফ্লাতট 
রাে ািন কতরতি, আতম োতদরতক মঘন্না কতর...! জামায়াে ও তবএনতি– উভয় দলই 
িতরতস্থতের সত াগ তনতে মচতয়তি। মােিাতন অগতণে তনরীহ মলাতকর রতক্তর বন্যা বইতলা...! 

মতন িতড়, প্রথম ঢাকা সমাতবতশর িতর মহোজে  িন সন্ধযায় সমাতবশ সমাপ্ত মঘােণা 
কতর েিন জামায়াতের ঊর্ধ্েূন দাতয়ত্বশীতলরা হোশা বযক্ত কতর। োতদর মতে, 
মহেজতের সাতথ  া কথা হতয়তি, মস অনুসাতর অতনতদূষ্ট কাতলর মঘােণা তদতয় অন্তে 
তেনতদন ঢাকায় অবস্থান করার কথা তিতলা। োতদর অথূাৎ জামায়াতের নাতক মস ধ্রতনর 
‘প্রস্তুতে’ও তিল! 

আতম েিনই (এতপ্রতলর িয় োতরি সম্ভবে) মসই ঊর্ধ্েূন দাতয়ত্বশীলতক িরামশ ূ
তদতয়তিলাম, মহোজেতক ইসলামতবতরাধ্ী শতক্তর মমাকাতবলায় একটা সামাতজক চাি 
তহসাতব মরতি মদয়ার নীতে গ্রহণ করার জন্য। বতলতিলাম, রাজননতেকীকরণ করতল 
মহোজতের িতরণতে হতব আওয়ামীকৃে গণজাগরণ মতঞ্চর মতো। ক্রযাকোউতনর িতর, 
বতলতিলাম, মহোজে আর মকাতনাতদনও ওতঠ্ দাুঁড়াতে িারতব না। অতনতকই সমাতলাচনা 
কতরতিতলন, প্রবলভাতব তবমে মিােণ কতরতিতলন। কাঙাতলর কথা বাতস হতলই েতল ...। 

এিন রক্তমািা িতব মিাস্ট কতর কী লাভ? হতে িাতর এর মাধ্যতম আওয়ামী লীগতক ‘মস্কি 
মগাট’ বা বতলর িাুঁঠ্া বাতনতয় তনতজতদর বযথূোতক ঢাকা মদয়ার নয়া রাজনীতে...! 
 

 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
Asif Mahmud: আমার কু্ষদ্র জ্ঞাতনর মন্তবয হতচ্ছ, মহোজতের উতিলায় মুসলমানতদর 
ঐকযবদ্ধ হওয়ার একটা সত াগ আল্লাহ আমাতদর কতরতিতলন। সত াগ আমরা কেটুকু 
কাতজ লাগাতে িারলাম মসটাই আতলাচনা হতে িাতর। ওহুদ  ুতদ্ধ মুসলমানতদর জন্য 
সাহা য তঠ্কই এতসতিতলা, তকন্তু মুসলমানরা মস মাতন উন্নীে হইতন বতলই মো িরাজয় 
এতসতি। তঠ্ক মেমতন জাতলমতদর তবরুতদ্ধ ঐকযবদ্ধ একতট আতদালন সমতয়র দাতব তিতলা, 
 ার িতরতবশ আল্লাহই বেতর কতরতিতলন।  
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আমার দৃতষ্টতে এিাতন মহোজতের দায় সবতচতয় মবতশ,  া আতম কাি মথতক তকিুটা আুঁচ 
কতরতি। োতদর অতনতকর মুতি শেী হুজতুরর মকরামতে সর মবতজ উতঠ্তিল। মহোজে 
মনোতদর মতধ্য অতেমাত্রায় অহতমকা চতল এতসতিতলা। তবএনতির জতন্য মকাতনা মন্তবয 
করতে চাই না,  ারা ২৪ ঘণ্টার আতিতমটাম তদতয় িতরতবশ ভারী কতর তদতয়তিতলা। আর 
জামায়াে-তশতবতরর মনোরা ঘুতমতয় ঘুতমতয় িতরকল্পনা তনতয়তিতলা।  

একজন দাতয়ত্বশীলতক তজতজ্ঞস কতরতিলাম, বযাতগ তস্টকার, িোকা থাকতল  াত্রািতথ 
মকাতনা সমস্যা হতব তকনা। উতন  ‘সমস্যা হতব না’ বতলতিতলন। তকন্তু িতথমতধ্য অতনতক 
সমস্যায় িতড়তিন। আতরা মজার বযািার তিতলা, অিতরতচে জায়গায় দাতয়ত্ব তদতয়তিন,  া 
িতরকল্পনার অভাব। অথূাৎ, (১) সতঠ্ক িতরকল্পনা (২) মনেৃত্ব আর (৩) অহতমকাই তিতলা 
এমন িরাজতয়র কারণ। 

Mohammad Mozammel Hoque: আতদালনমিুর অতঢল জনো হতলা উেনা-
উচ্ছল অতনদয সদরী নারীর মতো। মদিতলই মাথা িারাি হওয়ার মজাগাড়! ‘গণজাগরণ’ 
মদতি এতেম বাম তমতেয়া-তবেবীরা তবেতবর স্বতপ্ন তবতভার হতয়তি। সরকার মতন কতরতি, 
জামায়াে-তশতবরতক ধ্ুইয়া মেলার এই মো সবণূ সত াগ! এরিতর তবএনতি মো মুতির এক 
েুুঁতে উতব  াতব।  

মহোজতের ১৩ দো আতদালতনর রমরমা অবস্থা মদতি জামায়াে মভতবতি, এইবার 
আওয়ামী লীগতক তবচার-তবচার মিলার মজা মদিাইয়া তদতবা...। তবএনতি মভতবতি, জামাে-
মহোজতের কাুঁতধ্ বন্দুক মরতি মসনদ তশকাতরর এই মো মমাক্ষম সময়! প্রাতন্তক অবস্থান 
হতে রাোরাতে লাইমলাইতট ওতঠ্ আসা কওমীরা মতন কতরতি, জামাে-তশতবর মকাতনা 
েযাটর নয়, োলেু! আমরাই েযাটর, বাংলাতদশতক (আেগাতনস্তান তহসাতব?) ইচ্ছামতো 
গতড় েুলতবা। মােিাতন েরহাদ মজহাতরর গ্রুি মভতবতি, এই  া, বাংলাতদতশ ‘গণোতন্ত্রক 
রূিান্ততরর হাতেয়ার’ তহসাতব ইসলামিন্থীতদর বযবহার কতর তবেতবর তশুঁকায় হাে মদয়া 
সমতয়র বযািার মাত্র!  

মিাদার কী হুকুম, সবার কযালকুতলশনই আলাদা আলাদাভাতব ভলু প্রমাতণে হতলা। 

িোিনোর লযোম্পম্মপোস্ট: মজআই-মক আমরা ম ভাতব মদাোতরাি করতি, মসটা তঠ্ক নয়। োরা 
তিল এিাতন িাগতলর তেন নির বাচ্চা। তবএনতিতক সম্ভবে মকউ মেট তদতয়তিল। আবার 
তবএনতির তভের আতরক তবএনতি কাজ করতিল,  ারা মসকুযলার তবেতবর স্বতপ্নর 
অংশীদার। মহোজে েিন তহট আইতটম। মযাোম ম াগাত াগ করতিন, প্রধ্ানমন্ত্রী করতিন, 
মাতকূন দূোবাস গাইে তদতচ্ছ, সমস্ত তমতেয়া এক মাস ধ্তর োরা দিল কতর আতি। ইতডেয়ার 
এতজডট বসন্ধরা োর মাদ্রাসা মথতক িতরচালনা করতিন। এই অবস্থায় মজআই মো নতস্যতর 
ভাই। সেরাং এই মক্ষতত্র মজআইতক মদাে তদতয় মকাতনা লাভ নাই। োরা তিল আসতলই তেন 
নির বাচ্চা। েতব এই তেন নির বাচ্চার লাোলাতে োতক এক নির বাচ্চায় িতরণে 
কতরতি।  
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Mohammad Mozammel Hoque: িতরতস্থতের মপ্রক্ষািতট জামায়াে হয়তোবা 
তেন নিতরর অবস্থাতন তিতলা। সমস্যা মসতট নয়। সমস্যা বা প্রশ্ন হতলা, মজআই কেৃূক 
োতদর সম্ভাবয এক নিতরর করণীয় কী, মসতট ম   ার মতো তবতবচনা করতে িাতরন, ো 
িষ্ট কতরতিতলা তক-না এবং ো সম্পাদন কতরতিতলা তক-না? 

 াতদর তবরাট অংশ মকবল েিনই জীবতনর প্রথমবার রাজধ্ানী শহতর এতসতি, এমন তবিুল 
সংিযক তনরীহ ইসলামতপ্রয় জনোতক আওয়ামী লীতগর  ুদ্ধাতস্ত্রর মতুিামুতি অবস্থাতন মঠ্তল 
মদয়া ও  িন একেরো আক্রমণ অতনবা ূ হতয় উঠ্তলা েিন মানতবকোর দৃতষ্টতকাণ হতে 
দাতয়ত্বিূণূ অবস্থান না তনতয় মকৌশলগে রাজননতেক অবস্থান মনয়াসহ এই ঘটনায় 
জামায়াতের  েটুকু দায়, োর গভীরো ও িতরতধ্ ম   ার মতো কতর তঠ্ক করুন না মকন, 
জামায়াে তক ো এড়াতে িাতর? 

আক্রমণকারী তহসাতব আওয়ামী লীগ সরকার, সমাতবশ িতরচালনাকারী তহসাতব মহোজে 
মনেৃবদৃ, ‘সবূাত্মক সমথনূ’ দানকারী তহসাতব তবএনতি– এই তেন িতক্ষর প্রতেযতকই 
স্বেন্ত্রভাতব শািলা চত্বতরর ঐতেহাতসক গণহেযার জন্য দায়ী। 

২০১৩ সাতলর শুরুতে মহোজতের জয়-জয়কাতরর সমতয় সম্ভাবয সকলভাতব জামায়াে 
কেৃূক এই গণতজায়াতরর মক্রতেট দাতব করা হতচ্ছল। মভের মথতক জামায়ােই নাতক সবতকি ু
এতরঞ্জ করতিতলা ইেযাতদ। োহতল ব্রাশোয়াতর মবতঘাতর মারা িরা মলাকতদর বা ঘটনার 
দায় োরা তনতব না মকতনা? গণতজায়ার ঘটাতনার কৃতেত্ব দাতবর সাতথ গণহেযা 
অতনবা ূকরতণর দায় অস্বীকার তক সামঞ্জস্যিূণূ (consistent) হয়? 

Khomenee Ehsan: মহোজতের কথা তিল ঢাকা অবতরাধ্ কতর চতল  াওয়ার। তকন্তু 
৩ মম িাতলদা তজয়া শািলায় অবস্থান গ্রহণ না করায় প্রায় িয় লাি মলাক এতনও হোশ 
জামায়াে মহোজেতক বাধ্য কতরতিল শািলার সমাতবশ করতে। 

মটাটাল ঘটনার জন্য দায়ী জামায়াতের তেন জন মনো। োরা সরকাতররই এতজডট, একট ু
ঘুতরতয় মিুঁতচতয়। মসনাবাতহনীর তকিু মলাতকর সাতথ োতদর ম াগাত াগ তিল। এরা একটা 
কুযর কথা মভতবতিল। তকন্তু মসনাপ্রধ্ান ইনতেয়া সেতরর ির সবতকিু উতি  ায়। মাহমুদর 
রহমানরা এতরস্ট হতয়  ান। িাতলদা তজয়াও ইডটারতভনশতনর তবিতক্ষ অবস্থান মনন। তকন্তু 
এসব মেভতলিতমডট মবাোর মে কােজ্ঞান ও এতলম তিল না জামায়াতের মলাকতদর। োরা 
বরং মহোজেতক চাি তদতয় মতেতেতল রাতে মরতি তদতয়তিল। তনতজতদর জনশতক্ততক 
েজতরর সময় ওইিাতন মমাোতয়ন কতর োরা সতচবালয়মুতি অিাতরশতনর মিায়াব 
মদিতিল। 

কথা হতচ্ছ জামায়াে ও তবএনতি এই হেযাকাতের দায় মকাতনাভাতবই এড়াতে িাতর না। 

Mohammad Mozammel Hoque: মকাতনা ঘটনার দায়, ভুল তকংবা বযথূোতক 
জামায়াে কিতনা স্বীকার কতরতি, এমন মকাতনা মরকেূ নাই।  থারীতে মহোজে 
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রাতজতেতেও তটতিকযাল জামায়াে মরসিন্স হতব এমন– “প্রকৃেিতক্ষ এ ঘটনায় 
জামায়াতের মকাতনা ভুল নাই, থাকতলও অন্যতদর ভুল, বাড়াবাতড় তকংবা বযথেূার কারতণই 
জামায়াে সতঠ্ক কাজতট করতে িাতরতন”!!! 

Khomenee Ehsan: রাজনীতে করতল মো ভুল স্বীকার করা চতল। োরা মো কতর 
ক্রাইম। তক্রতমনালরা কিতনা ভুল স্বীকার করতে িাতর না, কারণ ভুল স্বীকাতর শাতস্ত মওকুে 
হয় না।  

মজার বযািার হতলা, ১৯৭১ মথতকই জামায়াে মসনাবাতহনীর সাতথ আুঁোে কতর ক্রাইম 
করতেতি। আর মকাড ওয়াতরর তরশোটা োরা কী  েতনর সাতথই না এেকাল ধ্তর তটতকতয় 
মরতিতি। 

Zakir Howlader: Khomenee Ehsan, আিতন তক হোশায় ভগুতেতিন? আর 
মমাজাতম্মল স্যার, ঘটনার ১ বির ির এতস আিতন জামাতের সমাতলাচনা করতিন।  তদ ৫ 
মম মহোজে সেল হতয় ম ে োহতল জামােতক আিতন কী বলতেন? এই প্রতশ্নর উত্তরটা 
তদতল িুতশ হব। 

Mohammad Mozammel Hoque: এক বির আতগর এই মলিাতট মদিুন: 
www.facebook.com/MH.philosophy/posts/649853748365097 

কাল্পতনক প্রশ্ন ও speculative কথাবােূা না বতল তবেয়ানুগ েথা factual analysis 
করাই ভাতলা। আতলাচনাতটতে জামায়াে এতসতি প্রাসতঙ্গকভাতব, মূল মোকাস তহসাতব নয়। 
হতে িাতর, এক ধ্রতনর মনতগতটভ মমডটাতলতটর বতহুঃপ্রকাশ তহসাতব জামায়াতের 
সংগঠ্নবাদীতদর একেরো তেতেতন্সভ কতমডট-ফ্লাতেংতয়র কারতণ জামাে প্রসঙ্গতট এই 
স্টযাটাতসর মন্ততবয হাইলাইট হতয়তি। 

Khomenee Ehsan: আতম আসতলই হোশা ভগুতেতি। এিতনা এই মদতশ এে বির 
িতরও ইসলামতক তবতক্র করা বন্ধ হতলা না। এটা মদতি আিনারা আশাবাদী হতলও আমার 
হোশ লাতগ। মানুে কতব বুেতব ম  ইসলাম তবতক্র না কতরও িাওয়া  ায়, চলা  ায় ...। 
 

www.facebook.com/MH.philosophy/posts/860039827346487 

৫ মম, ২০১৪ 
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৩৬. 

িোংলোম্মদশ জো োয়োম্মি ইসলো ী:  ূলযোয়ন ও পরো শষ  
 

[িূব ূিতরচয় সূতত্র কতয়কজন জামায়াে দাতয়ত্বশীতলর অনুতরাতধ্র মপ্রতক্ষতে আতলাচনার 
িতয়ডট-তনাট তহসাতব এতট মলিা। উনাতদর কাতি বযতক্তগেভাতব এতট মিৌুঁতিতয়তি এবং 
সংতক্ষতি বযািযাও কতরতি। কথা তদতয়তিলাম এতট মসাশ্যাল তমতেয়ায় প্রকাশ করতবা না। 
জামায়াতের দাতব, তনজস্ব মোরাতম উত্থাতিে একান্ত িরামশতূকই শুধ্ুমাত্র জামায়াে 
তবতবচনা কতর। োই, বাতহতরর মলাতকর কথা োরা শুতনন না। ইসলাতমকযাতল এতট 
এতকবাতরই অগ্রহণত াগয। মকননা,  া হক, ো বযতক্ততবতশতের বলা না বলার ওির তনভূর 
কতর না।  া মহাক, এ তনতয় িরবেূীতে আর কাতরা সাতথ আমার মকাতনা ধ্রতনর ম াগাত াগ 
হয় নাই। এিন িষ্ট, োরা আমার মকাতনা িরামশূতকই গ্রহণ কতর নাই। সংগে কারতণ 
এই মলিাতটর মকাতনা মসাশ্যাল তমতেয়া তলংক নাই। এতট ২০১৫ সাতলর শুরুর তদতক মলিা।] 

জো োয়োম্মি ইসলো ীর গঠন পিষ 

ক. িোতিক তিতির উিরোতধ্কোর: 

১। তবংশ শোব্দীর সূচনালতে তবর্শ্বযািী সৃষ্ট ইসলামী িুনজূাগরণ মচেনা। 
২। েৎকালীন উিতনতবশ তবতরাধ্ী ও জােীয়োবাদী মতনাভাব।  

খ. িোতিক তিতির প্রধ্োন তদক: 

১। এই সংগঠ্নতটর একমাত্র দশৃ্যমান েিগরু েথা ideologue হতলন মাওলানা মওদূদী। 
২। ইসলামী রাে সম্পতক ূঅতে সরল বা ইউতটাতিয়ান ধ্যানধ্ারণা। 
৩। প্রচতলে অন্যান্য প্রাতয়াতগক ও ধ্মূতনরতিক্ষ নীতে, মে ও েিসমতূহর তবেতয় গড়িড়ো 

মনতেবাচক ধ্ারণা মিােণ ও প্রচার। 
৪। প্রচতলে রক্ষণশীল ধ্মূবাদী ধ্ারার সাতথ তনতজতক আইতেতডটোই করা বা এক ধ্রতনর 

puritanic ধ্ারাতক প্রচার ও প্রতেষ্ঠা করার মচষ্টা করা। 

গ. সোংগঠতনক কোঠোম্ম োর িোতিক তিতি: 

১) মলতননিোদী সিষোত্মকিোদ 

মুসতলম ব্রাদারহুতের সাংগঠ্তনক কাঠ্াতমা ও িতরচালনা িদ্ধতে সম্পতক ূএই write-up-এর 
মলিতকর দাতব করার মতো জ্ঞান ও অতভজ্ঞো নাই। হতে িাতর েৎকালীন তবর্শ্বযবস্থায় 
সবূাত্মকবাদী রােবযবস্থার জয়জয়কার অবস্থা মদতি মাওলানা মওদূদী ইসলামী সংগঠ্ন 
বযবস্থায় মলতনন প্রবতেূে কযাোর তসতস্টম সংত াজন কতরন। 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 283  
 

২) প্রিতলি গুরুিোদী তশক্ষোিযিস্থো  

প্রচতলে তশক্ষাবযবস্থা, তবতশে কতর উিমহাতদতশ প্রচতলে ধ্মূতকতন্দ্রক তশক্ষাবযবস্থা 
েৎকালীন সময় হতে শুরু কতর এিতনা ি ূন্ত মূলে একতট ‘গরুবাদী তশক্ষাবযবস্থা’। 
গরুবাদী তশক্ষাবযবস্থায় তশক্ষা ও দীক্ষাগরু সবতকি,ু অন্তেিতক্ষ মবতশ জাতনন। িাত্র তকংবা 
অনুসারীর কাজ হতলা passive audience তহসাতব নীরতব শুতন  াওয়া ও প্রদত্ত তনতদূশ-
তনতদূশনাতক মতনপ্রাতণ বাস্তবায়ন করা।  

জামায়াতে ইসলামী এবং এর অংগসঠ্নসমহূ অন্তে এই তদক মথতক মাদ্রাসাতকতন্দ্রক তশক্ষা 
বযবস্থার এক ধ্রতনর সম্প্রসাতরে রূি। প্রচতলে তবর্শ্তবদযালতয়র িাশািাশ উেুক্ত 
তবর্শ্তবদযালতয়র মতো। এই বযবস্থার ভাতলা তদকগতলার িাশািাতশ এর মনতেবাচক 
তদকগতলাও জামায়াতের ‘অজূতনর োতলকায়’ সংত াতজে হতয়তি। গরুবাদী 
মনমানতসকোয় উেুক্ত ও গঠ্নমূলক সমাতলাচনা িদ্ধতে গতড় ওঠ্া ও কা ূকর থাকা 
অসম্ভব। 

অতজষি সফলিোর প্রধ্োন তদক 

১) ইসলো ী আম্মদোলন ও ইসলো ী রোজনীতি ধ্োরণোর িযোপকিো 

জামায়াতের মাধ্যতমই িাক-ভারে উিমহাতদতশ ইসলামী আতদালতনর ধ্ারণা 
ইসলামিন্থীতদর কাতি একটা popular rhetoric তহসাতব প্রতেতষ্ঠে হতয়তি।  ারা 
জামায়াতের সমাতলাচনা ও তবতরাতধ্ো কতর, মজার বযািার হতলা, োরা তবতশে কতর 
রাজননতেক এতপ্রাচ ও সাংগঠ্তনক তদক মথতক জামায়ােতক step by step অনুসরণ কতর। 
জামায়াে ম ই ি াূয়গতলাতক কতয়ক দশক আতগ অতেক্রম কতর এতসতি, বাদবাকী 
ইসলামিন্থীরা মসগতলাতক ধ্ারণ ও চচূায় মতনাতনতবশ করতি। 

২) িোত্রম্মদর  ম্মধ্য ইসলো ী  লূযম্মিোম্মধ্র প্রসোর 

িাত্র ও  ুবকতদর মতধ্য ইসলামী মোদতশূর জন্য ম  বযািক আগ্রহ িতরলতক্ষে হয় ো 
প্রধ্ানে জামায়াতে ইসলামীর অবদান। অতনকটা, উচ্চতশক্ষায় তনতয়াতজেতদর প্রতে 
প্রাথতমক তবদযালতয়র তশক্ষকতদর অবদাতনর মতো।  

৩) িতুদ্ধিতৃিকিোম্মি ইসলো ী  িোদশষম্মক সম্ভোিনো য় তহম্মসম্মি উপস্থোপন 

বুতদ্ধবৃতত্তক তদক মথতক অন্যেম প্রধ্ান প্রতেবেী ও সবতচতয় কা ূকর েি তহসাতব ইসলামতক 
সধ্ী সমাতজর কাতি েুতল ধ্রার কাতজ জামায়াতের মমৌতলক অবদান রতয়তি।  

মিয়াল রািতে হতব, এিাতন আতম সম্ভাবনা শব্দতট বযবহার কতরতি। এতটও প্রাথতমক ও 
মাধ্যতমক তশক্ষার মতো। উচ্চতশক্ষা বযেীে  া বাস্ততব মেমন একটা কাতজ লাতগ না। 
বুতদ্ধবৃতত্ত তনতয় জামায়াতের এই সংকতটর উদাহরণ হতলা উবূর জতমতে উি ুক্ত িদ্ধতেতে 
চাোবাদ না কতর প্রাকৃতেকভাতব উৎিন্ন েসতলর ওির সন্তুষ্ট থাকা। 
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িযেষিোর প্রধ্োন মক্ষত্রস ূহ 

১। জোিীয় ঐকয গম্মড় মিোলোর িযেষিো 

ইসলামী ও সাধ্ারণ উভয় মক্ষতত্রর জতন্যই এতট প্রত াজয। ইসলামী শতক্তর মতধ্য নূযনেম 
ইসযতে ঐকয গতড় মোলার কাতজ জামায়াে তবশাল বযথেূার িতরচয় তদতয়তি। এ তবেতয় 
জামায়াতের স্মাটূ এিলতজ আতি।  

তকন্তু কথা হতলা, তবেব জােীয় তকিু করতে হতল এবং ো তটতকতয় রািতে হতল মকাতনা না 
মকাতনা মসটতর একক তনয়ন্ত্রণ থাকতে হতব। ইসলামী শতক্ততক ঐকযবদ্ধ কতর জামায়াে এই 
শতক্ত অজূন করতে িারতো। জামায়াে মনেতৃত্বর মানসগঠ্তন তেি-রুতটে আতভজােযতবাধ্ 
বা মকৌতলন্যতবাতধ্র কারতণ োরা তনরলস ঐকাতন্তকোর িতরবতে ূ ুতক্ততনভূর কথাবােূা ও 
আনুষ্ঠাতনকোর ওির তনভূর কতরতি।  

জামায়াতে ইসলামী মাদ্রাসাতকতন্দ্রক প্রচতলে ইসলামী ধ্ারা ও স্কুল-কতলজ-তবর্শ্তবদযালয় 
তনভূর আধ্ুতনক ধ্ারার মতধ্য সমন্বয় করার মচষ্টা কতরতি। এতে সেলো  া অজূন কতরতি, 
বযথূোর িাল্লা োরতচতয় অতনক ভারী। মাদ্রাসা তশক্ষা বযবস্থার দশৃ্যমান মমধ্াশূন্যোর জন্য 
জামায়াতের এই ভুল িতলতস দায়ী। মদতশ জামায়াে ঘরানার ভাতলা আতলম সৃতষ্ট না হওয়ার 
জন্য জামায়াে তনতজই দায়ী।  

একীভূে সাংগঠ্তনক বযবস্থার কারতণ মাদ্রাসা তশতক্ষেরা সহতজই জামায়াতের মনেতৃত্ব উতঠ্ 
এতসতি। এতে কতর অবস্থা এমন হতয়তি ম , এককাতল ত তন তিতলন মমধ্াবী আতলম, 
বেূমাতন মাদ্রাসাতকতন্দ্রক বীতন িতরসতর তেতন আগন্তুতকর মতো অসংতিষ্টতবাধ্ করতিন। 

প্রচতলেভাতব ইসলামী বলতে  া বুোয় োর বাইতর নানাতবধ্ সাংস্কৃতেক, অথূননতেক, 
সামাতজক ও রাজননতেক দৃতষ্টভতঙ্গতনভূর তবেতয় জােীয় ঐকয গতড় মোলার কাতজ 
জামায়াতের মেমন মকাতনা অবদান দৃশ্যমান নয়। এর কারণ সম্ভবে জােীয়োবাদ তনতয় 
জামায়াতের োতিক অিষ্টো ও স্বতবতরাতধ্ো। রাজননতেক জােীয়ো ও নৃোতিক 
জােীয়োর বাস্তবোর বাস্তবোতক োরা বুেতে ভুল কতরতি। তবতশে কতর, োরা 
জােীয়োতক সাম্প্রদাতয়কো ও জােযাতভমাতনর সাতথ গতলতয় মেতলতি।  

জামায়াে হতে িারতো জােীয় ঐতকযর প্রেীক। ো না হতয় েথাকতথে ‘বযাতলতন্সং 
িাওয়ার’ হতে তগতয় জামায়াে িলনায়তকর ভূতমকায় তনতজতক িতরতচে কতরতি। 
মদাোতরাতির কথামালায় জামায়াে  েটা িারঙ্গম, দাতয়ত্ব িালন, জনতনেৃত্ব সৃতষ্ট ও ধ্তর 
রািার বযািাতর জামায়াে েেটাই বযথূ। 

২। আকীদো সংক্রোন্ত স সযো তনরসম্মন উম্মদযোগ গ্রহণ করম্মি নো পোরো 

সাধ্ারণ মুসলমানতদর মতধ্য ইসলামী আকীদা-তবর্শ্াস সংক্রান্ত সমস্যাগতলা তনরসতন ধ্মূীয় 
ও বুতদ্ধবৃতত্তক বযািক উতদযাগ গ্রহণ করতে না িারা জামায়াতের ঐতেহাতসক বযথূো। 
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সমসামতয়ক তবরূি রাজননতেক িতরতস্থতে মমাকাতবলায় জামায়াে ম  অথ ূও শ্রম তদতয়তি 
োর অংশমাত্রও  তদ ইসলামী আকীদা-তবর্শ্াতসর িতরশুতদ্ধর কাতজ বযয় করতো, োহতল এ 
মদতশর সাধ্ারণ জনগতণর মানসগঠ্তন একটা মমৌতলক রূিান্তর ঘটতো। মাওলানা মওদূদীর 
মলিাতলতির বাইতর ইসলামী সাতহেয প্রকাশনার একটা তবেব জামায়াে ঘটাতে িারতো। 

৩। ইসলোম্ম র সম্ভোিনোম্মক িোস্তিসম্মি তহম্মসম্মি িুম্মল ধ্রম্মি নো পোরো 

প্রচতলে বযবস্থাসমতূহর আতলাতক ইসলাতমর সম্ভাবনাতক বযািকতভতত্তক গতবেণার মাধ্যতম 
বাস্তবসম্মে ও মটকসই তহতসতব উিস্থািন করতে না িারার দায় মনেসৃ্থানীয় ইসলামী 
সংগঠ্ন তহসাতব জামায়াতের ওিরই বেূায়। তবআইআইতট তননমাতনর অনুবাদকম ূ ও 
তবআইআইতটর অেযন্ত সীতমে কা ূক্রতমর বাইতর জামায়াতের মকাতনা তথংক টযাংক বা 
তরসাচ ূ মসডটার নাই। বুতদ্ধবৃতত্তক ময়দাতন ইসলামতবতরাধ্ীতদর বযািক কা ূক্রতমর 
মমাকাতবলায় জামায়াতের মেমন মকাতনা প্রস্তুতে, কা ূক্রম, এমনতক তচন্তাভাবনাও নাই। 

জামায়াে িুব সম্ভবে োতিকভাতব তথংক টযাংক তসতস্টতম তবর্শ্াস কতর না। জামায়াে 
সাংগঠ্তনকভাতব েুল টাইমার ‘সাংগঠ্তনক-মিশাজীবীতদর’ বাইতর কাতরা শীে ূ মনেৃতত্ব 
আসাতক রুদ্ধ কতর মরতিতি।  েুর জাতন, তবর্শ্তবদযালয় তশক্ষক ি াূতয়র রুকনগণ 
জামায়াতের তবেীয় সাতরর রুকন। োতদরতক শীে ূমনেৃতত্ব মভাট না মদয়ার তনতদশূনা থাতক। 
অথচ তবর্শ্ ইসলামী আতদালতন বুতদ্ধজীবীরাই মনেতৃ্ব তদতচ্ছ। 

৪। ধ্ ষ, রোজনীতি ও  িোদশষ তহম্মসম্মি ইসলোম্ম র আন্ডোরস্টযোতন্ডংম্মক িষ্ট করম্মি নো পোরো 

জামায়াতের অন্যেম বযথেূা। রাজনীতেমুক্ত ধ্মূ– এই ধ্ারণাতক জামায়াে ধ্মূতভতত্তক 
রাজনীতের ধ্ারণা তদতয় তরতেস কতরতি। ধ্ম ূও রাজনীতে ম  আদতে দতট স্বেন্ত্র তবেয়, ো 
মানতে জামায়াে বুতদ্ধজীবী ও মনেৃত্ব নারাজ। 

আমার প্রস্তাবনায়, জামায়াে বা ইসলামিন্থী ম  কাতরা উতচে, ইসলামতক এমন একতট 
অনন্য মোদশ ূতহসাতব উিস্থািন করা,  া ধ্ম ূও রাজনীতে উভয়তক সসংগেভাতব ধ্ারণ 
কতর। 

৫। সংসৃ্কতি, তিম্মশর্ কম্মর তিম্মনোদন সংসৃ্কতি সম্পম্মকষ তনম্মজম্মদর অিস্থোন িষ্ট করম্মি নো 
পোরো 

জামায়াতের সব অজূন এই তিদ্র তদতয় হাতরতয়  াতচ্ছ। সাংস্কৃতেকভাতব ম মন তবএনতির 
আলাদা তকিু নাই।  া তকি ুআতি, চলতি ো ম ন বামিন্থী ও আওয়ামী লীতগরই। জনগণ, 
তবতশে কতর েরুণ জনতগাষ্ঠীতক, মদাোতরাি করা িাড়া জােীয় ি াূতয় জামায়াতের মকাতনা 
সাংস্কৃতেক অবদান নাই।  



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 286  
 

মকাতনা না মকাতনাভাতব ‘ইসলামী রাে’ কাতয়ম হতয়  াওয়ার িতর সংস্কৃতে কীভাতব চলতব, 
সাংস্কৃতেক উিাদান মকাতত্থতক আসতব ো তনতয় ‘ইু্ল্লা মাশাআল্লাহ’, ‘মচষ্টা করতবা’, ‘চলতব’ 
ইেযাতদ ধ্রতনর গাতয়বী কথাবাোূ িাড়া মকাতনা ধ্রতনর বাস্তবধ্মূী তচন্তাভাবনা নাই। 

৬। িহৃির জনম্মগোিীর কোম্মি ইসলোম্ম র িস্তুগি প্রোসতঙ্গকিো িো অপতরহোেষিোম্মক উপস্থোপম্মন 
িযেষিো 

ধ্মূীয়ভাতব উবুদ্ধ নয়, এমন বৃহত্তর জনতগাষ্ঠীর কাতি ইসলাতমর বস্তুগে প্রাসতঙ্গকো বা 
অিতরহা ূোতক উিস্থািতন বযথেূা জামায়াতের অন্যেম বযথূো। জামায়াতের হাবভাতব 
মতন হয়, ইসলামী রাে ম ন সংিযাগতরষ্ঠ প্রযাকতটতসং মুসলমানতদর রাে।  

অন্তে গঠ্নিতবূর তদতক োকাতল জামায়াে উিস্থাতিে ‘মদীনা রাতের’ তচত্র এই 
তিউতরটাতনক তচন্তাভাবনার সাতথ তমতল না। বলাবাহুলয, মদীনা সনদ স্বাক্ষরকালীন 
েৎকালীন ইয়াসতরতব মুসলমানতদর সংিযা তিল সবূতমাট জনসংিযার এক-দশমাংশ। নন-
প্রযাকতটতসং মুসতলম ও অমুসতলমতদরতক একতট জােীয় ঐতকয আর্শ্স্ত করার মতো আস্থা ও 
ম াগযো অজূতনর তবেতয় জামায়াে তনতবূকার। অন্তে সাংগঠ্তনক তদক মথতক 
রাজননতেকভাতব সতক্রয় আমলদার মুসলমান বেতরর ওিরই োতদর সকল মোকাস 
মকতন্দ্রভেূ। 

৭। অতিরক্ষণশীল নোরীনীতি 

নারীনীতের তবেতয় জামায়াতের সামতগ্রকভাতব মনতেবাচক মতনাভাব। নারীতদর ধ্মূীয় 
অতধ্কার– ম মন, মসতজতদ প্রতবশাতধ্কার, ুতদর জামায়াতে অংশগ্রহণ, মমাহরানা ও 
তমরাি আদায় ইেযাতদ– প্রতেষ্ঠায় জামায়াতের নারী কমূীতদর মকাতনা েৎিরো দৃশ্যমান 
মনই। প্রচতলে রাজননতেক দতলর সভা-সমাতবশ এমনতক রাজননতেক সংঘতে ূঅন্যান্য 
দতলর নারী কমূীতদর  েটা সতক্রয় ভূতমকা মদিা  ায়, জামায়ােিন্থীতদর মতধ্য ো মদিা 
 ায় না। নারীতদর ম ন ঘতর মথতক ‘ভূতমকা’ িালনই মশাভনীয়!  

তবর্শ্বযািী এমনতক ইসলাতমস্টতদর মতধ্যও নারীতদর দৃশ্যমান সতক্রয় অংশগ্রহতণর 
উদাহরণ জামায়াে মনেৃতত্বর অচলায়েতন মকাতনা প্রভাব মেলতে িাতর নাই।  ার েতল 
ধ্মূীয় কারতণ নারীরা জামায়াতের প্রতে  েটা সেট, বাদবাতক কারতণ েেটাই তবরূি, 
অন্তেিতক্ষ শংতকে ও তবধ্াতন্বে, এেটুকু বলা  ায়।  

৮। অেষনীতির  ম্মিো সতিম্মশর্ গুরুত্বপণূষ তির্য়ম্মক অিম্মহলো করো 

জােীয় অথূননতেক উন্নয়তনর নীতে ও নানা ধ্রতনর সামাতজক সমস্যাগতলার তবেতয় মকাতনা 
োতিক তদকতনতদশূনা ও বাস্তব কমূিন্থা না থাকার তবেয়তট জামায়াে মনেৃত্বতক কিতনা 
ভাবায় না। উনারা মানুতের আতত্মক-বনতেক িতরশুতদ্ধ ও িরকালীন নাজাতের তবেতয়  েটা 
মোকসে, মানুতের ভাে-কািতড়র বযবস্থা, তনরািত্তা তবধ্ান ও বস্তুগে উন্নতে তবধ্াতন 
েেটাই তরলাক্সে। সবতকিুতক ধ্মূীয় দৃতষ্টতে মদিা ও নাজাতের মাসয়ালা তদতয় 
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আলতটতমটতল সব সমাধ্ান মবর করার মচষ্টাই এই বুতদ্ধ-ববকতলযর কারণ। ধ্মূতক চাতিতয় 
মদয়ার মচষ্টা করাটা ম  ধ্তমূরই মিলাে, নাজাে ম  তবতশে কাতরা একক প্রািযো নয়– ো 
জামায়াে মনেৃত্ব ও জনশতক্ত িুব একটা মতন কতর বতল মতন হয় না।  

েো হওয়োর িোই হম্ময়ম্মি, নোতক েো হওয়োর কেো তিল নো িোই হম্ময়ম্মি? 

১। Constituency of Jamat leadership 

জামায়াতের আমীর তনবূাতচে হয় রুকনতদর মভাতট। কাতজ কাতজই জামায়াতের মনেৃত্ব 
গণমুিীনোতক বােুলো, িুব মবতশ হতল একটা অতেতরক্ত গণ মতন কতর। জনগতণর আস্থায় 
ম তহে ুোরা মনেৃত্ব িায় না, োই জনগণতক সাভূ করাটাতকও োরা বাহুলয বা অতেতরক্ত 
মতন কতর।  

আতম বুেতে িাতর না, একটা কযাোরতভতত্তক দল কীভাতব গণোতন্ত্রক হয়! মকননা, 
তনবূাচনমুিীনো এবং কযাোরতভতত্তক সংগঠ্ন বযবস্থা িরিরতবতরাধ্ী ধ্ারণা। দতনয়ার 
মকাতনা কযাোরতভতত্তক দল িিুলার মভাতট তনবূাতচে হতয় ক্ষমোয়  ায় নাই তকংবা 
ক্ষমোসীন হওয়ার ির তটতক থাকতে িাতর নাই। গণেন্ত্র সম্পতক ূজামায়াতের ধ্ারণা 
কল্পনাশ্রয়ী। জুয়ায় তজতে িুতরা কযাতসতনা তকতন তনতয় মসতট বন্ধ করা মদয়ার তচন্তার মতো 
অবাস্তব। 

জামায়াতের উতচে কযাোর বযবস্থাতক বাদ মদয়া, অথবা গণমুিী অনুকূল আদতশূর 
রাজননতেক দল ও সামাতজক সংগঠ্ন গতড় মোলার মচষ্টা করা। 

২। প্রশোসতনক কোঠোম্ম ো িনো  সো োতজক সংগঠন কোঠোম্ম ো 

মকন্দ্রমিুী বযবস্থা প্রশাসতনক তদক মথতক  েটা উিত াগী, সমাজ আতদালন ও আদশ ূ
চচূাকারী প্রতেষ্ঠান িতরচালনার জতন্য েেটাই অনুিত াগী। জামায়াতের সংগঠ্ন জায়াডট-
তর মতেতলর। এর অসতবধ্া হতলা, মকাতনা কারতণ এর মগাড়ায় মকাতনা সমস্যা হতলা োল-
িালা-েুল-িাো-েল সব তকিুর ওিরই এর প্রভাব িতড়।  

উেুক্ত বুতদ্ধবৃতত্ত চচূা না থাকার কারতণ জামায়াতের শীে ূবযতক্তবগ ূপ্রশাসনতকতন্দ্রক সংগঠ্ন 
বযবস্থা আর সমাজ আতদালন উিত াগী সংগঠ্ন বযবস্থা ম  এক নয়, ো বুেতে িারতিন 
না। মমধ্াবী হতলই উন্নেমাতনর বুতদ্ধবৃতত্ত িয়দা করতে সক্ষম হতবন, এমন কথা নাই। 
বুতদ্ধবৃতত্তর সাতথ চচূার সম্পক ূঅিতরহা ূ। 

৩। িতলি মনিতৃ্ব 

জামায়াতের তবদযমান প্রতেত াতগোশূন্য মরতজতমতডটে সাংগঠ্তনক বযবস্থা শতক্তশালী ও 
উতদযাগী মনেতৃ্ব সৃতষ্টর অন্তরায়। মকারআন-হাদীতসর িতেে সূত্র উিস্থািন কতর মনেৃতত্বর 
প্রতেত াতগো মথতক মুক্ত থাকার ম  কতঠ্ার মচষ্টা জামায়াতে ইসলামী ঐতেহ্যগেভাতব কতর 
থাতক, ো মদতি আসহাতব রাসূল (সা) সম্পতক ূিারাি ধ্ারণা সৃতষ্ট হওয়া তনোন্তই স্বাভাতবক 
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(আল্লাহ মাে করুক)! ম াগয মনেৃত্ব সৃতষ্টর জন্য েথযগে স্বচ্ছো ও সৎ মতনাভাবািন্ন 
প্রতেত াতগো ম  অেযাবশ্যক, এই সাধ্ারণ সূত্রতটও োরা মানতে ও বুেতে নারাজ। 

৪। ম ন্ের প্রিম্মল :  

জামায়াে স্বীকার করুক বা না করুক, তসতলবাতসর তদতক োকাতল এতট মতন হওয়াটা িুবই 
স্বাভাতবক ম , জামায়াে প্রতেতষ্ঠে হতয়তি মাওলানা মওদূদীর ইসলাম ও সংগঠ্ন ভাবনাতক 
রূিাতয়ে করার জন্য। মকাতনা একজনতক একমাত্র তকংবা প্রধ্ান োতিক তহতসতব মমতন তনতয় 
বেূমান জতটল োতিক সংকট তনরসতন সক্ষম একতট আতদালন গতড় মোলা অসম্ভব। 

এমনতক জামায়াতের তবর্শ্তবদযালয় তশক্ষক ি াূতয়র মনোরাও মতন কতর, মাওলানা 
মওদূদীর তলটাতরচার না িতড় কাতরা িতক্ষ ‘ইসলামী আতদালতনর’ সতঠ্ক বুে িাওয়া সম্ভব 
নয়। অথচ তবর্শ্বযািী ইসলামী িুনজূাগরণমূলক আতদালনগতলা স্বাধ্ীন ও স্বেন্ত্রভাতবই 
গতড় উতঠ্তি। োতদর স্কলারতদর বাইতর মাওলানা মওদূদীর তলটাতরচাতরর মকাতনা হতদস 
িাওয়া  ায় না।  

িািােয ও আরব তবতর্শ্, তবতশে কতর তমশতর, গে িঞ্চাশ বিতর ম  তবিুল সংিযক স্কলার 
ইসলাতমর ওির অসংিয গতবেণাধ্মূী সাতহেয রচনা কতরতিন, ো সম্পতক ূসংকীণূ তচন্তার 
জামায়াে মনেতৃ্ব মকাতনা ধ্ারণা রাতিন না। আমরা জাতন, সাইতয়দ কুেুব সাংগঠ্তনকভাতব 
ব্রাদারহুতের রুকন তিতলন না। অথচ তেতন তিতলন ব্রাদারহুতের অন্যেম োতিক। 
জামায়াতের একজন সাইতয়দ কুেুব মকাথায়?  

এই ি াূতলাচনামলূক প্রস্তাবনাতক ম  আতম থাে ূঅব্স্স্থান েথা একাতেতমক দৃতষ্টতকাণ হতে 
তলিতি, জাতন, এতটও বৃহত্তর জামায়াে মনেৃতত্বর কাি আিতত্তকর বা অস্বতস্তকর মতন হতব। 
বেূমান নাজুক িতরতস্থতে  তদ না-ও থাকতো, জামায়াে তক মিালা মতন স্বীয় করণীয় সম্পতক ূ
অন্যতদর সাতথ মো দূতর থাক, তনতজর কমূীতদর সাতথও আলাি-আতলাচনা করতো? আসতল 
জামায়াে অন্য সবার সমাতলাচনা করতলও তনতজতদর সমাতলাচনা করার অতধ্কার কাউতক 
মদয় না। মদাে স্বীকার করা, ভুল বুতে ক্ষমা চাওয়া, বাস্তব কমূতকৌশলগে নীতে িতরবেূন 
করা ইেযকার স্বচ্ছোর নীতে সংক্রান্ত তবেয়গতলাতক জামায়াে ‘অননসলামী’ মতন কতর। কী 
আি !ূ 

৫। জো োয়োি স ম্ময়র িদন িেুম্মি অপোরগ  

ম াগাত াগ বযবস্থার মহাতবতস্ফারতণর েতল সৃষ্ট মলাবাল তসতস্টতম বনতেকো ও মূলযতবাধ্ 
চচূার সনােন িদ্ধতে িুব একটা কা ূকর হওয়ার নয়। প্র তুক্তর এই অকল্পনীয় 
উত্থান াত্রাতক আত্মস্থ করার তবেতয়  ারা সবতচতয় তিতিতয় োতদর মতধ্য অগ্রণী অবস্থাতন 
আতি জামায়াতে ইসলামী। োতদর অনলাইন এতটতভতটর দবূলো মথতক এতট বুো  ায়। 
আগামী তদতন  ারা সমাজ ও রাে গঠ্তন মনেতৃ্ব তদতে চায়,  ুব-মানতসকোতক বুোর মক্ষতত্র 
োরা অক্ষম। কী আি  ূকথা! 
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এসব দৃতষ্টতে মতন হয়,  া হওয়ার তিল োই হতয়তি। আম গাি মথতক মো আমই হয়, কাুঁঠ্াল 
হয় না। বরং বহু িূতবূই মময়াতদাত্তীণূ হওয়া সতিও প্রায় এক শোব্দী িূতব ূ তনতমূে এই 
োতিক কাঠ্াতমা ও সংগঠ্ন বযবস্থা অতনক মবতশ সাতভূস ইতোমতধ্য তদতয়তি এবং তদতয় 
 াতচ্ছ। কথা হতলা, আশংকার কথা হতলা, এই তঢতমোতল চলা তদতয় গন্ততবয মিৌুঁিা  াতব না।  

অবশ্য জামায়াে মনেৃতত্বর কাতি ‘গন্তবয’ সম্পতক ূমকাতনা স্বচ্ছ ধ্ারণা আতি তকনা, আতম 
জাতন না। গন্তবয হতে িাতর জান্নাে লাভ। মসতট ভাতলা। তকন্তু োর উির মো কাতরা তকিুমাত্র 
তনয়ন্ত্রণ নাই। উিতর ম মনটা বতলতিলাম, িরকালীন মুতক্ত লক্ষয হতলও এতটতক মকাতনা 
আমতলর তভতত্ততে প্রািযো তহসাতব দাতব করা সম্ভব নয়। সতঠ্কভাতব দাতয়ত্বিালন বা 
িালতনর সবূাত্মক মচষ্টার অজুহাতে মকউ নাজাে আশা করতে িাতর বতট।  

অেএব, মানুে তহসাতব, মুসলমান তহসাতব ম  তবেয়তটর ওির আিনার-আমার িূণূ তনয়ন্ত্রণ 
আতি, অথূাৎ সতঠ্ক িন্থায় মচষ্টা কতর  াওয়া, োর ওির মোকাস না কতর ম  মকাতনা ভুল-
ভালতক মলতজতটতমইট করার জন্য নাজাতের প্রসংগতক হাতজর করাটা এক ধ্রতনর 
তরতলতজয়াস েযালাতস। জামায়াে োই কতর  াতচ্ছ। ‘উটতক আতগ বাতধ্া, োরির আল্লাহর 
উির ভরসা কতরা’– এই মতমরূ হাদীসতক বাস্ততব োরা উতিক্ষা কতর  াতচ্ছন। বাস্তব 
দতনয়ার বযািাতর আধ্যাতত্মকোতক হাতজর করা, অজুহাে তহসাতব েুতল ধ্রা ইেযাতদ ম  
আদতে ভুল, এতট উনারা আতদৌ মানতবন তকনা জাতন না। মুয়ামালাতের তবেতয় 
আধ্যাতত্মকো হতলা অন্তগূে মচেনার তবেয়, প্রযাকতটকযাল মকাতনা তরতকায়ারতমডট নয়।  
 

করণীয় তিম্মিিনো 

ক. মপ্রতক্ষি : 

১। বাংলাতদশ জামায়াতে ইসলামীর কী সংস্কার করা জরুতর– এতট একতট প্রশ্ন, বাংলাতদশ 
ও তবর্শ্বযবস্থার সমকালীন ও ভতবষ্যতের মপ্রতক্ষতে ইসলামী মোদতশূর তবজতয়র জন্য 
কী করণীয়– মসতট তভন্ন প্রশ্ন। 

২। ইসলাম = জামায়াতে ইসলামী– এই প্রতিাতজশনতক  ারা অন্ততর লালন কতরন োতদর 
মতে, 

(ক) মাওলানা মওদূদী প্রস্তাতবে ইসলামী রাে ও ইসলামী আতদালতনর োতিক 
কাঠ্াতমাই একমাত্র সতঠ্ক ও সতেযকারভাতব কা ূকর তবেয়। 

(খ) কযাোরতভতত্তক সংগঠ্ন বযবস্থাতক প্রতয়াজতন তকিুটা নমনীয়ো সহকাতর হতলও 
বজায় রািতে হতব। তরতিাট ূনা তলতি কাতরা িতক্ষ ‘মান’ বজায় রািা অসম্ভব।  

(গ) মকন্দ্রতভতত্তক সংগঠ্ন বযবস্থাতক আতরা শতক্তশালী করতে হতব। তবতকন্দ্রীকৃে মকাতনা 
সংগঠ্ন বযবস্থা তটতক থাকতে িাতর না। 
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(ঘ) প্রেযক্ষভাতব মহাক বা িতরাক্ষভাতব মহাক, জামায়াতে ইসলামীই এ মদতশ ইসলাতমর 
একমাত্র ভতবষ্যৎ। 

এ ধ্রতনর ‘বুতদ্ধ-তবক্রীে’ মন-মানতসকোর মলাকজতনর কাতি এসব মন্তবয-িরামশূ 
অথূহীন। ম  কারতণই মহাক, আগ্রহীতদর জন্যই এসব কথা। 

খ. ম ৌতলক পতরিিষন: 

৩। একতবংশ শোব্দীতে মানুতের ভায়াবল জীবনাদশ ূ তহতসতব ইসলামতক উিস্থািতনর 
তবেয়তট  তদ লক্ষয হয়, োহতল আল্লামা ইউসে আল কার াভী, ে. োতরক মসায়াইদান, 
ে. োতরক রমাদান, ে. ইয়াতসর ক্বাদী, মনামান আলী িান প্রমুি স্কলারতদরতক মমডটর 
তহতসতব গ্রহণ করা।  

৪। গণমুিী সংগঠ্ন বযবস্থা প্রতেষ্ঠা করা।  

৫। বতলষ্ঠ মনেৃত্ব বেতরর জতন্য স্বচ্ছোর নীতে অবলিন করা এবং উেুক্ত িরামশূ বযবস্থা ও 
সষ্ঠ ুপ্রতেত াতগোর িতরতবশতক মমতন মনয়া। 

৬। জামায়াতে ইসলামী বতহভূূে ইসলামী বযতক্ত, প্রতেষ্ঠান, দল ও শতক্তসমূহতক ‘মিদমতে 
বীন’ টযাগ তদতয় মসসবতক অবমূলযায়ন করা বা মাতজূনালাইজে কতর রািার নীতে 
িতরহার করা। 

গ. জো োয়োম্মি ইসলো ী ম োেোদোম্মগ কী করম্মি পোম্মর? 

৭। বেূমান জাতে ও তবর্শ্বযবস্থার মপ্রতক্ষতে ইসলামী মোদতশূর আতলাতক সভযো তনমূাতণর 
জতন্য ম  ধ্রতনর িুনগঠূ্ন প্রতয়াজন, োতে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান অন্যেম 
প্রধ্ান রাজননতেক শতক্তর অতেতরক্ত হতব না।  

৮। ১৯৭৭ সাতল  ুগিৎ গঠ্নোতন্ত্রক ও বাস্ততব একতট স্বাধ্ীন সংগঠ্ন তহতসতব িাত্রতশতবর 
প্রতেষ্ঠার মতো কতর তবতভন্ন মসটতর সমআদতশূর স্বাধ্ীন সংগঠ্ন কাতয়তমর জতন্য 
সংতিষ্টতদরতক মিতড় তদতয় ক্রমান্বতয় গচ্ছ িদ্ধতের সংগঠ্ন বযবস্থা কাতয়ম করা। 

৯। মুসতলম ব্রাদারহুে বা অন্যান্য তবর্শ্ ইসলামী আতদালনগতলার মতো জামায়াে তনতজতক 
আমতব্রলা সংগঠ্ন তহতসতব উিস্থািন করাটা এিন অসম্ভব প্রায়। োই জামায়াতে 
ইসলামীতক এ মদতশ উদীয়মান ইসলামী রাজনীতের সমন্বয়ক শতক্ত ও কমন োটেম ূ
তহতসতব গতড় মোলা।  

১০। আল্ট্রা-কনজারতভতটভ নারীনীতেতক িতরহার করা অথবা মতহলা জামায়াে ও 
িাত্রীসংস্থার িাশািাতশ নূযনেম মাতন ইসলামী মূলযতবাধ্তক ধ্ারণ কতর এমন local 

women organization গতড় মোলার জতন্য সম্ভাবনাময় জনশতক্তর একাংশতক 
ময়দাতন মিতড় মদয়া।  
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ঘ. মেসি কোজ এখতন শুরু করো উতিি: 

১১। জনশতক্ততক অঞ্চলতভতত্তক ইউতনতট তবন্যস্ত করার প্রচতলে িদ্ধতের িাশািাতশ তবতশে 
তবতশে মক্ষতত্র নেনু ধ্ারা সৃতষ্ট করার ম াগযোসম্পন্ন জনশতক্ততক  ার  ার 
িতটনতশয়াতলতট অনুসাতর আলাদা আলাদা মক্ষতত্র কাজ করার জতন্য তনতয়াতজে করা।  

১২। বাহ্যে এই দই ধ্রতনর বযবস্থা বেূমান মকন্দ্রীভূে সংগঠ্ন বযবস্থাতক ক্ষতেগ্রস্ত করতব, 
তকন্তু সম-মোদতশূর এইসব স্বাধ্ীন সংগঠ্ন ও শতক্তসমূহ সমাতজ প্রেযক্ষভাতব 
ইসলামী মোদতশূর প্রভাব বৃতদ্ধ করতব এবং িতরাক্ষভাতব জামায়াতে ইসলামীতক 
সাতেতমডট করতব।  

ঙ. িল োন পতরতস্থতি সম্পম্মকষ করণীয়: 

১৩। একোির ইস্যয:  

 ক) বাংলাতদতশর স্বাধ্ীনো  ুদ্ধ তনতয় জামায়াতে ইসলামীর েৎকালীন কমূনীতে ও 
কা ূক্রম সম্পতক ূস্বচ্ছোর নীতে গ্রহণ করা।  

 খ) এর অংশ তহতসতব অন্তে তনজস্ব জনশতক্তর কাতি েৎকালীন সাংগঠ্তনক কাঠ্াতমা, 
জনশতক্ত ও োতদর ভূতমকা সতঠ্কভাতব উিস্থািন করা।  

 গ) েিনকার অবস্থা তনতয় িক্ষিােমুক্ত গতবেণা সম্পাদন ও গণমাধ্যতম মসগতলা 
ক্রমান্বতয় েুতল আনা। 

১৪। তিএনতপ ও আওয়ো ীলীম্মগর সোম্মে সম্পকষ:  

কািাকাতি মোদতশূর রাজননতেক সংগঠ্ন তবএনতির সাতথ সম্পতকূর মক্ষতত্র 
তবরাজমান ইনকতন্সসটযাতন্সতক িতরহার করা। উতল্লিয, মোদতশকূভাতব চরম তবতরাধ্ী 
বামিন্থীতদর িতরবতে ূমধ্য-বাম আওয়ামীলীতগর সাতথ জতড়তয় িড়া এবং নানা জােীয় 
ইসযতে মধ্য-োন তবএনতি মথতক তনতজর অবস্থানতক আলাদাভাতব েুতল ধ্রতে না িারা 
বাংলাতদতশ জামায়াে রাজনীতের প্রধ্ান মকৌশলগে ভুল। 

উিতরর সব িরামশূতক অগ্রাহ্য কতর সংস্কাতরর নাতম তকিু একটা করার তচন্তা থাকতল, 
আমার িরামশূ হতচ্ছ জামায়ােতক একতট তনোন্তই ধ্মূীয় দল অথবা একান্তই রাজননতেক 
দল তহতসতব ময়দাতন রািা উতচে। মসতক্ষতত্র িাত্রতশতবরতক জামায়াতে ইসলামীর 
অঙ্গসংগঠ্ন তহতসতব একীভূে করা ম তে িাতর। বেূমান hide & seek নীতের মচতয় এতট 
ভাতলা হতব।  

 তদও আতম এ ধ্রতনর সংগঠ্নবাদী নীতেতক সতঠ্ক মতন কতর না। মকান ধ্রতনর মপ্রক্ষািতট 
কী করতল কী হতে িাতর, ো িতরষ্কার কতর বলাই উতেশ্য। 
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সোরকেো: 

১. জামায়াতে ইসলামী ম  সংকট মমাকাতবলা করতি ো তনোন্ত িতরচালনাগে সমস্যা 
(procedural or operative problem) বতল আতম মতন কতর না। বরং ো েিগে ও 
সংগঠ্ন িদ্ধতেগে সমস্যা। 

২. তবংশ শোব্দীর তেতরতশর দশতক ম ভাতব জামায়াতে ইসলামী গতড় উতঠ্তি, ো েিনকার 
মপ্রতক্ষতে সতঠ্ক ও উিত াগী তিতলা। 

৩. প্রায় একশ বির িতর বেূমান চাতহদার আতলাতক নেনু কতর work for Islam-এর 
আদল গতড় েুলতে হতব। 

৪. মমওয়াে অঞ্চতলর মলাকজতনর জন্য মাওলানা ইতলয়াস ম  তসতলবাস কাতয়ম 
কতরতিতলন োতক ম মন োবলীগ জামায়াে স্থায়ী তনসাব বাতনতয় তনতয়তি, মেমতন কতর 
১৯৩০-এর দশতকর িতরতস্থতের আতলাতক মাওলানা মওদূদী ম  জামায়াে কাতয়ম কতরতিন 
োর মাধ্যতম-মনেতৃত্বই এ মদতশ ইসলাতমর কাজ হতে হতব– এমনটা জামায়াতের মনেৃত্ব 
মতন কতর।  

অেএব, জামায়াতে ইসলামী এ মদতশ ইসলামী আতদালতনর ঐতেহ্য তহসাতবই কনতটতনউ 
করতব। অবাস্তব তচন্তাতচেনা ও কমূিদ্ধতের কারতণ মঘাতেে লতক্ষয কিতনা মিৌুঁিতে িারতব 
না। 

৫. সংস্কাতরর বযািাতর জামায়াে মেমন তকি ুকরতে িারতব না। এতট আমার ি তূবক্ষণ। 
েৎসতিও, হতে িাতর ‘সংস্কারবাদীতদর’ চাতি িতড়, জামায়াে  তদ সতেয তকি ুএকটা 
করতে চায়, োহতল জামায়াতের উতচে হতব িালাবদতলর (transitory) অতনবা ূ ও 
চলমান এই প্রতক্রয়াতক ইতেবাচক দৃতষ্টভতঙ্গতে মদিা,  থাসম্ভব িতরবেূতনর এই ধ্ারার 
সাতথ মাতনতয় চলা এবং  থাসম্ভব এতক সহত াতগো করা। নেুন ধ্রতনর আতদালন ও 
সংগঠ্তনর ধ্ারা গতড় উঠ্ার কাতজ সম্ভাবয নানা উিাতয় সহায়ো করা। 
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৩৭. মনাট 

মকন আত  মকোম্মনো প্রকোর রোজননতিক িৎপরিোয় আর 
অংশগ্রহণ করম্মিো নো: তকতফয়ি ও িতির্যি তিন্তো 

 

এতো বির সব তনবূাচতন মভাট তদতয় আসতি। ভাবতি, এিন মথতক প্রচতলে ধ্ারার এসব 
তনবূাচতন আর অংশ তনতবা না। এতট রাজনীতের বযািাতর বীেশ্রদ্ধ হতয় ‘বযাক টু দয 
িযতভতলয়ন’ টাইতির তকিু নয়। বরং রাজনীতেতক মলূযতবাধ্তনভরূ তহসাতব গতড় মোলার 
জন্য আমার কতয়ক দশতকর সম্পৃক্তোর বযািাতর বযতক্তগে উিলতি, মূলযায়ন ও 
বযথূোতবাতধ্র বতহুঃপ্রকাশ।  

আগামী ১ এতপ্রল চট্টগ্রাম তবর্শ্তবদযালয় তশক্ষক সতমতের তনবূাচন। মরজাি মগ্রতের চেথুূ 
ধ্াি েথা তব োস ওয়ালাতদর ি ূন্ত উতল্লিত াগয সংিযায় তনতয়াগদাতনর বতদৌলতে বেূমান 
ক্ষমোসীন দল এই তনবূাচতন তনতিেভাতব তবজয়লাভ করতব। টাইতয়র নট লাগাতে লাগাতে 
উনারা প্রধ্ানমন্ত্রীর দপ্ততর িতুট  াতবন। মসৌজন্য সাক্ষাতে। সারা বির রাজননতেক তববৃতে 
ও মানববন্ধন ইেযাতদ কতর কাটাতবন, ধ্ারণা কতর। ম মনটা কতরতিন তবদায়ী সতমতে।  

তশক্ষক সতমতে লাউঞ্জতক তরতনাতভট করা িাড়া তবদায়ী কা ূকরী সংসতদর মকাতনা বযতেক্রমী 
েৎিরো মচাতি িতড়তন। অেীে-সংগ্রামী একদা-তবেবীরা তবতরাধ্ী দতল বতস ভতবষ্যতে 
মদতিতয় মদয়ার স্বতপ্ন-আতক্রাতশ উড়তিন-েুসতিন, ক্ষমো মিতল উনারা গঠ্নমূলক তভন্ন 
ধ্রতনর বা বযতেক্রমী মকাতনা আমলনামা গতড় না েুতল বরাবতরর মতো কতর  ার  ার 
‘ক্রযতেনতশয়াল বাড়াতনার’ কাতজ মতনাত াগী হতবন, োও তনতিে কতর বলতে িাতর।  

এেএব, এসব বাগাড়ির মকন? তশক্ষক সতমতে তক কিতনাই সতেযকাতরর বাতগূইতনং 
এতজতডটর ভতূমকা িালন কতরতি? সাম্প্রতেক মথতক অেীতের সব উদাহরণ বরং এই ম , 
তশক্ষক সতমতের গরুত্বিূণূ িদ দিল করতে িারা মাতন লটারী তজোর মতো অলতমাস্ট 
তবনাশ্রতম প্রশাসতনর মকাতনা না মকাতনা বড় ‘ক্ষমোর ভাগ’ মিতয়  াওয়ার বতদাবস্ত হওয়া। 

রাজনীতের দরকার আতি বতট। তকন্তু মদতশর এসব েথাকতথে সতবূাচ্চ তশক্ষা প্রতেষ্ঠাতন 
রাজনীতের নাতম ম  নীতেহীনোর মতহাৎসব চলতি, োতে অংশগ্রহণ কতর ববধ্ো মদয়ার 
জন্য মন মকাতনা মতেই সায় তদতচ্ছ না। ‘তবজয় তনতিে িযাতনতলর’ প্রাথূী এক বড় ভাই 
মভাট চাইতে মোন করার সবাতদ আতম উনাতক ওয়াদা কতরতয়তি ম , চতবর ভতে ূিদ্ধতে ও 
প্রতক্রয়া তনতয় মসতমনার ইেযাতদর মাধ্যতম মোমে গঠ্তন উতন ভূতমকা রািতবন। 
মভতবতিলাম, অন্তে োতক মভাট মদয়ার জন্য ইতলকশাতন িাতটূতসতিট করতবা। িতর 
ভাবলাম, োতে ম  দলতক আতম তনকট অেীতে মনেৃত্ব তদতয়তি, োর সদস্যরা এতটতক মফ্লার 
ক্রতসং মতন করতবন।  
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আতম মূলে িতুরা বযবস্থাতটর ওিরই েযক্ততবরক্ত। মতন হতচ্ছ, রাজনীতে আমার জন্য নয়। 
অথবা,  তথষ্ট হতয়তি। আর নয়। এিন আতম স্বাধ্ীনভাতব কাজ করতি। ২০০১ সাল হতে 
Centre for Social & Cultural Studies (CSCS) এর বযানাতর মসতমনার হতে শুরু 
কতর তেল্ম মশা ি নূ্ত বহু তকিু কতরতি। গে দবির হতে CSCS-মক একতট প্রাতেষ্ঠাতনক 
রূি মদয়ার মচষ্টা করতি। স্ত্রীর মবেতন সংসার চতল। আমার মবেতনর বলা  ায় প্রায় িুতরাটাই 
এিন ‘সমাজ ও সংস্কৃতে অধ্যয়ন মকন্দ্র’ িতরচালনায় বযয় করতি। মকাতনা তকিু করতে হতল 
োডে মজাগাতড়র তচন্তাতক  ারা োসূ্ট এডে মোরতমাস্ট আতজূডট তহসাতব তবতবচনা কতরন, 
মসই শ্রতদ্ধয় সহকমূীতদর কাতি এতট অতচন্তনীয় বতট!  

তসএসতসএসতক একটা তথংক-টযাংক তহসাতব বযাতক মরতি বির কতয়তকর মতধ্য একতট 
মধ্যিন্থী ও সমন্বয়ধ্মূী সামাতজক আতদালন গতড় মোলার কাতজ নামতবা, ইনশাআল্লাহ। 
তবতকন্দ্রীকেৃ েথা গচ্ছ িদ্ধতের সংগঠ্ন কাঠ্াতমার এই মসাশ্যাল মুভতমডটই এিন আমার 
স্বপ্ন, একমাত্র তচন্তা। মভাট না তদতল, দল না করতল, চাকুতর মো থাকতব আশা কতর। না 
থাকতলও বা কী করা? এভাতব মো চলতে িাতর না! মুতক্তর জন্য চাই সমাজ তবেব। 
রাজনীতে মসিাতন মগৌণ। মোদতশূক চচূাই মিুয।  

জানার ম  অদময আগ্রতহ তবজ্ঞাতনর ভাতলা িাত্র হতয়ও িতরবাতরর মোমতের তবিরীতে 
তগতয় তেতলাসতেতে ভতেূ হতয়তিলাম, আদতশূর ম  মপ্ররণায় ‘ইসলামী আতদালতন’ শরীক 
হতয় সতবূাচ্চ ি াূতয় তনতজতক মেতেতকট কতরতিলাম, মসই একই মপ্ররণায় এিন নেুন কতর 
তকিু করতে চাই। অগ্রণী ও আস্থাত াগয মকাতনা উতদযাগ বা কাউতক না মিতয় জীবতনর এই 
িড়ন্ততবলায় দায়তশাতধ্র জন্যই এই অতনস্ট কনতেশান, আতনসূ্ট তেটারতমতনশান। চাই, 
অন্তে আগামী প্রজতের জন্য হতলও একতট সস্থধ্ারা গতড় উঠ্ুক।  

সমস্যা হতলা, বাম-োন তনতবতূশতে অতধ্কাংশ সহকমূীর কাতি তবর্শ্তবদযালতয়র চাকুতর হতলা 
একটা মিশামাত্র। বনতেকো ইেযাতদ োুঁতদর কাতি কথার কথা বা মরটতরক মাত্র। ম ন 
collective raltionality'র নাতম সতবধ্াবাতদোরই জয়-জয়কার, সবাই তমতল ‘িাইতল’ 
ম ন ো জাতয়  বতট!  

Personal morality েথা িতরণতেমুক্ত নীতেতবাতধ্র কারতণ উনারা আমাতক মবকুব মতন 
কতরন। আতবগী মতন কতরন। এতট আমাতক েেটা কষ্ট মদয় না। তকন্তু এ ধ্রতনর সতবধ্াবাদী 
মনমানতসকোর মলাতকরা  িন সংিযাগতরষ্ঠ হয়, নানা মোদতশূর নামাবতল গাতয় তদতয় মদশ 
ও জাতের চাতলকা মকন্দ্রগতলাতক ভাগাভাতগ কতর মনয়, েিন সতেযই িুব কষ্ট লাতগ। 
িরাতজে মবাধ্ কতর।  

োই ভাবতি  ারা মকাতনা ধ্ারার সাতথ সম্পৃক্ত োতদরতক সসম্মাতন এতড়তয় তগতয় 
েুলনামূলকভাতব তনরতিক্ষ ও মগাতবচারা তকন্তু সতচেন, সমাতজর মূলধ্ারায় থাকা এমন 
মলাকতদরতক, তবতশে কতর েরুণতদরতক তনতয় নানা মাত্রায় কাজ করতবা।  

তনতিে জাতন, একতদন কাদতিনী মতরয়াই প্রমাণ কতরতব, মস আতগ মতর নাই!  
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 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
Mohammed Shah Alam: ‘মিশা’ তক বনতেকো মুক্ত? ‘মিশা’ তক ‘বযতক্তর’ রুতট-
রুতজর সংস্থান মাত্র? 

ম োহোম্মদ ম োজোম্মম্মল হক: দীঘূ অতভজ্ঞোয় মদতিতি, অতধ্কাংশ সহকমূীর কাতি তশক্ষকো 
একতট মিশামাত্র, উনাতদর ভাোয় ‘দই টাকা মবতশ িাওয়ার’ বযািার। িতরণতেমুক্ত 
বনতেকোর (deontological ethics) কথা োতদর কাতি তনিকই কথার কথা। বাতহতরর 
সবাই বতল, োই োরাও বতলন। তবতশে কতর এই বলাবতলটা  িন ‘কাতজ লাতগ’! 

Asif Mahmud: প্রোরণািূণূ রাজননতেক মবড়াজাতল বনতেকোর মূমেূ ূিতরণতে মকাতনা 
স্বচ্ছ বযতক্ততত্বর সাতথ  ায় না। িতরিূণূ সামাতজক আচরণমূলক আতদালতনর ম ৌতক্তক 
িতরণতে অবশ্যাম্ভাবী। স্যার, আিনার স্বতপ্নর বাস্তবায়ন মহাক, এই কামনা। 

Abu Sulaiman: We are looking for a group of people who will serve 

the nation keeping themselves aloof from all division... And all the 

times. They will not have any leisure, any rest. Welcome to this path. 

May Allah stw help you all. 

Aziz Monir: I am very happy and feeling inspired to see such an 

‘earnest determination’. May Allah bless you. 

 

www.facebook.com/notes/904642376263575 

২৮ মাচ,ূ ২০১৫ 
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৩৮. মনাট 

জো োয়োম্মি ইসলো ীর সংস্কোর তনম্ময় তকিু  ন্তিয 
 

[মকন এই মলখো: মিাটতবলায় মবলুন তনতয় উিতরর তদতক মটাকাতটাতক কতর মিতলতি। মবলুন 
 িন িতড়  াবার উিক্রম হয় েিন মসতটর তনতচ হাতের বাতড় মারতল আবার উতঠ্ ম তো। 
এিনও মেস্বল এলাকার মিাট মিাট মিতলতমতয়রা এ রকম মিলা মিতল। মসাশ্যাল তমতেয়ার 
এই  ুতগ মেইসবুতকও মদিতি মেমন মবলুন মিলা চলতি। মাতে মাতে মদতি িুরতনা মকাতনা 
মলিা মকউ একজন লাইক, কতমডট বা মশয়ার তদতয় মটাকা মদয়। আর এতে মসই মলিা নেনু 
কতর অতনতকর টাইমলাইতন চতল  ায়। োরাও আবার লাইক, কতমডট বা মশয়ার করতে 
থাতক। এ ম ন এক মজার মিলা। 

সমাজ ও সংস্কৃতে গতবেণা মকন্দ্র’র িক্ষ মথতক ‘কামারুজ্জামাতনর তচতঠ্ ও জামায়াতের 
সংস্কার প্রসঙ্গ’ তশতরানাতম একটা বই িািাতনার আতগ এতটর সেট কতি অনলাইতন 
আিতলাে করা হয়। এই তনউজটা তদতয় গে ৬ এতপ্রল একটা স্টযাটাস তদতয়তিলাম। গেকাল 
মদিলাম মকউ একজন এতটতে মন্তবয কতরতি। আতমও উত্তর তদলাম। তকিুক্ষণ িতরই 
মদিলাম মবশ ক’জন নেনু কতর লাইক-মন্তবয ইেযাতদ তদতয়তিন। 

এক মেহাষ্পদ অনুতজর কাতি ওয়াদা কতরতিলাম, মেইসবুতক জামায়াে তনতয় তকিু তলিতবা 
না। অতনকতদন এই ওয়াদা রক্ষাও কতরতি। তকন্তু গেকাল মলাতবর তঠ্ক উিাতদতক 
বসবাসকারী এক প্রবাসীর মন্তবয সূতত্র কী মতন কতর ম ন ঠ্াস ঠ্াস কতর তকি ুকনক্লতুসভ 
মন্তবয কতর বসলাম! িতর মতন হতলা জামায়াতের সংস্কার তনতয় বাস্তব িতরতস্থতে ও 
জামায়াতের সাতথ আমার সম্পকূ তনণূতয়র জন্য এই মন্তবযগতলা মবশ তরতলতভডট। এই 
কারতণ ওইসব চুিক মন্তবয তনতয় (তকিুটা ভাোগে সংতশাধ্ন সহকাতর) এই মনাতটর 
অবোরণা। এই তলংতক তগতয় মন্তবয-প্রতেমন্তবযগতলা িাতবন: 

www.facebook.com/MH.philosophy/posts/1094395983910869] 

জো োয়োি সংস্কোর তনম্ময় আ োর কনতসসম্মেন্ে এন্ড কনকু্লতডং তর োকষ 

জামায়াতে কিতনা মমৌতলক সংস্কার েথা transformative reform হতব না।  া হতচ্ছ 
এবং হতব ো হতলা চাতি িতড় সংস্কার েথা adaptational reform। আমার এই উিলতি 
আিনার সাতথ তমলতব তকনা জাতন না।  

‘transformative reform’ এবং ‘adaptational reform’ – এগতলা ে. োতরক 
রমাদাতনর িতরভাো। আগ্রহীরা উনার Radical Reform বইটা িড়তে িাতরন। 
cscsbd.com এর ই-বুক মসকশাতন িাতবন। অথবা এ তবেতয় ইউতটউব মথতক উনার মদয়া 
মলকচার শুনতে িাতরন। 
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জো োয়োম্মির অিযোহি জনতপ্রয়িোর  োম্মজজো 

লতস িড়া সব মশয়ার লতট তবতক্র কতর তদতয় ম মন তনতজতক দৃশ্যে টাকাওয়ালা মদিাতনা 
 ায়, জামায়াতের মগ্রাথও মেমন ধ্রতনর সটূ অব তমসতরতপ্রতজতডটশান বা মযতনিতুলশান। 
আতশ ও নব্বই দশতকর প্রতেশ্রুতেশীল উঠ্তে সংগঠ্ন িাত্রতশতবরতক আগামীর জন্য বেতর 
না কতর রাজননতেক মাঠ্ দিতলর কাতজ লাগাতনা, ইসলামী আতদালতনর সাতথ সংতিষ্ট 
মটাটাল মযানিাওয়ারতক িতলতটকযাল এতটতভস্ট তহসাতব িতরতচে করাতনা হতলা জামায়াতের 
এই মগ্রাথ কযাতরশমার রহস্য। 

তচটাগাং ইউতনভাতসূতটর এক ‘িষ্টভােী’ তশক্ষক অতনক আতগ আমাতক একতদন 
বতলতিতলন, মদতিা, মোমাতদর জামায়াে হতচ্ছ এমন এক মচাংগা ম টার উভয় প্রাতন্তর েুটার 
মাি একই। অথূাৎ মোমাতদর তমতিতল  ে মলাক, মভাটও তঠ্ক েেটা। আওয়ামী লীগ ও 
তবএনতির তমতিতল অল্পতকি ুমলাক হাুঁটতলও মভাট িায় োরা অতনক মবতশ। অেএব, কারা 
আসতল মশা-অে কতর? 

এম্মদম্মশ জো োয়োি আর িো পন্েোনুসোরীম্মদর একই পতজশোন ও পতরণতি 

জামায়াতের সবাই তমতল ম টা কতর, অথূাৎ রাজনীতে, মসটাও তকন্তু োরা ভাতলাভাতব কতর 
না। অরাজননতেক ধ্মূীয় মসতডটতমডট িুুঁতজ কতর োরা রাজনীতে কতর। ইনকনতসসতটতন্স 
হতলা জামায়াে রাজনীতের মূল সর। ভতবষ্যতেও োরা রাজনীতেতে শাইন করতে িারতব 
না।  

এর অন্যেম প্রধ্ান কারণ হতলা িাবতলক োতদরতক প্রধ্ানে ধ্মূীয় কারতণ তকিুটা সমীহ 
কতর বতট, বযতক্ত তহসাতবও ভাতলা মানুে মতন কতর, মভেতর মভেতর কমতবতশ শ্রদ্ধাও কতর; 
তকন্তু মদশ চালাতনার জন্য আতদৌ ম াগয মতন কতর না। মজার বযািার হতলা জামায়ােও 
তনতজতক কিতনা রাজনীতের ‘এ-তটম’ ভাতব না। োরা মাতে মাতে বা তভেতর তভেতর 
তনতজতদরতক প্রধ্ান তবতরাধ্ী দল মভতব আত্মেৃতপ্ত লাভ কতর। োরা তচরজীবন ‘বযাতলতন্সং 
িাওয়ার’ েথা ‘তব-তটম’ হতয় থাকতে চায়। এতে োরা সাথূকো অনুভব কতর!  

আওয়ামী লীতগর মলজুড়বৃতত্ত করার কারতণ এ মদতশ বামিন্থীতদর ম  িতরণতে হতয়তি, 
তবএনতির মলজুড়বতৃত্ত কতর এ মদতশ জামায়াতেরও মসইম িতরণতে অলতরতে হতয়তি। 

আ োর জো োয়োি সংতিষ্টিো 

আতম জামায়াে কতরতি কমূজীবতনর দই দশক। এবং অতনতকর মতো কতর আতমও 
জামায়াতে ইসলামীতক একটা সতেযকাতরর ও িূণূাঙ্গ ‘ইসলামী আতদালন’ মতন 
কতরতিলাম। কিতনা ভাতবতন (মকাতনা) ‘িাতটূ’ করতবা। আমার স্বভাব অনু ায়ী,  িন  া 
কতর, ো তসতরয়াসতল কতর। সমথূন বা তবতরাতধ্ো  া কতর, বুতে শুতন করার মচষ্টা কতর। 
আন্ততরকভাতব কতর। দুঃিজনক হতলও  সেয, এিন জামায়াতে ইসলামী তনিক একটা 
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রাজননতেক দল। একটা ইসলাম-িিদ রাজননতেক দল। তদনতশতে এতট আওয়ামী লীগ-
তবএনতির মতো িাতটূ তবতশে! 

আ োর িিষ োন অিস্থোন ও িতির্যি 

জীবতনর এ ি াূতয় এতস আতম মতন কতর, রাজনীতের বাইতর আমার অতনক তকি ুকরার 
আতি। অতনক তকিু মদয়ার আতি। এতট গব,ূ  অহংকার বা প্রদশূতনচ্ছা নয়। আল্লাহই এর 
সাক্ষী। এতট হতলা দাতয়ত্বানুভতূে। এ কারতণ আতম আমার মতো কতর চলতি। বুতদ্ধবৃতত্ততনভূর 
একটা সমন্বয়ধ্মূী ধ্ারা বেতরর জন্য কাজ কতর  াতচ্ছ। 

জো োয়োম্মি ইসলো ী, ইসলো  ও িোংলোম্মদশ 

এ মদতশর ময়দান জামায়াতের জন্য  েটা সংকুতচে হতয়তি, ইসলাতমর জন্য েেটা হয় 
নাই। তবতশে কতর ইয়াং মজনাতরশাতনর একটা উতল্লিত াগয অংশ ইসলামী মোদশূতক 
ধ্ারণ কতর, তভতত্ত কতর এতগতয় ম তে ভীেণ আগ্রহী। এই আশংকাই তিতলা ম , প্রগতে ও 
প্র তুক্তর এ  ুতগ ইসলাম বা সনােনী নীতে আদশ ূমাত্রই মভতস  াতব। েতলতয়  াতব। তকন্তু 
না। মদিলাম, ইসলাম এিতনা  ুতগর সবতচতয় সম্ভাবনাময় তবকল্প।  ুতগািত াগী সামতগ্রক 
প্রতচষ্টা অবযাহে থাকতল এতক মদশ ও জাতের মূলধ্ারা তহসাতব প্রতেতষ্ঠে করা সমতয়র 
বযািার মাত্র। োই ভাবতি বাদবাতক জীবন এই লতক্ষয কাতটতয় তদতবা, ইনশাআল্লাহ। 

সংস্কোম্মরর ইউম্মেোতপয়ো ও নোজোম্মির অতিলো িোলোশ 

বেূমান জামায়াে রান্সেরমযাতটভ তরেমূতক এেপ্ট করতব, বা োতদর ো করা উতচে– এমন 
ধ্রতনর তচন্তা বা কথাবােূা হতলা অতে সরল আশাবাদ, বাস্তবতবমুি, িলায়নিরোর 
বতহুঃপ্রকাশ মাত্র। অতনকটা দাশূতনক রাজার আশায় বতস থাকার মতো কষ্ট কল্পনা বা 
ইউতটাতিয়া।  

িতরতস্থতে  াই মহাক না মকন, জামায়াে মকাতনা না মকাতনাভাতব তটতক থাকতব। বরং আরও 
বাড়তব। ম ভাতব এ মদতশ অিরাির সংতিষ্ট সব ধ্ারাই তটতক থাকতব এবং বাড়তে থাকতব। 
মলাতকর মো অভাব নাই। তকন্তু োরা বা োতদর সমতগাত্রীয় মকউ বা মকাতনা মগাষ্ঠী কিতনা 
সমাতজর তলতেং মরডে বা মমইনতিম হতে িারতব না।  

মরটতরক  াই মহাক না মকন, জামায়াে মনেতৃত্বর কাতি ইসলাম থাকতব এক ধ্রতনর 
enterprise তহসাতব। আর সরলপ্রাণ কমূী-সমথূক ও অধ্স্তন মনেবৃৃতদর কাতি এক ধ্রতনর 
সান্ত্বনা, োতদর ভাোয় ‘নাজাতের অতিলা’ তহসাতব। টি-ট-ুবটম, জামায়াতের মলাকজতনর 
কাতি িরকালীন মুতক্ত বা নাজােই লক্ষয। ম  কাতজর মাধ্যতম এই নাজাে প্রাতপ্তর প্রেযাশা, 
দতনয়া চালাতনার মসই ম াগযো অজূতনর ও দাতয়ত্ব িালতনর বযািাতর োতদর েেটাই 
গােলতে। 
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জো োয়োি মনিমৃ্মত্বর জনতিতেন্নিো সংক্রোন্ত গোতণতিক িোস্তিিো 

জামায়াতের মনেতৃত্বর constituency হতচ্ছ োতদর কযাোর-মভাটাররা,  ারা রুকন 
তহসাতব িতরতচে। োরা েুট-ইতঞ্চ তদতয় মান (quality) মাতি। রাবার মটতন মাি তমলাতনার 
মতো সব তরতকায়ারতমডট েলুতেল কতর!  তদও মান ‘অতজূে’ হওয়ার ির অতনতকই তভেতর 
তভেতর িূবাূবস্থায় তেতর  ায়। অথবা, এক ধ্রতনর বযতক্তগে-সাংগঠ্তনক ববেোয় ভুতগ। 

সাধ্ারণ জনগণ মো দূতরর কথা, তনতজতদর কমূী-সমথূকতদরও মকাতনা মূলযায়ন োতদর 
কাতি নাই। দরকার কী? অবেু (সরলপ্রাণ অতথ)ূ মতহলা রুকনতদর মভাট মো োতদর 
আতিই! োরা মকন জনগতণর মসতডটতমডটতক সম্মান করতব? আমার দৃতষ্টতে জামায়াতের মূল 
সমস্যা োর তসতস্টতমর মতধ্য। এই স্থতবর তসতস্টম তনতয় োরা গবওূ কতর! োই আতম বযতক্ত 
তনজামী বা মুজাতহদতক মদাে মদই না। মদ আর দয প্রোট অব তদ তসতস্টম। 

জো োয়োি রোম্মষ্ট্রর তিপ্লি িোয়, তনম্মজম্মদর িো সংগঠন পদ্ধতির নয় 

মমৌতলক বা  ুতগািত াগী সংস্কার মাতন প্রকারান্ততর তবেব। গণোতন্ত্রক িতরতবতশ কাজ করা 
বা করতে চাওয়া মদাতের তকিু নয়। বরং একটা ি াূয় ি ূন্ত মসতটই হতে িাতর মতদর 
ভাতলা। োই বতল ‘গণোতন্ত্রক িন্থায় তবেব’! এতট স্বতবতরাধ্ী বযািার নয় তক?  া মহাক, 
োতদর কাজীর মকোতবর কথামালা অনুসাতর োরা সমাজ ও রাতে ইসলামী আদশ ূ তনতয় 
তবেব ঘটাতে চান। অথচ তনতজতদর জন্য, অভযন্তরীণ িতরতবতশ োরা ম  মকাতনা 
গতেশীলোর প্রস্তাবনাতক গলাতটতি হেযা কতরন। সাংগঠ্তনকভাতব গোনুগতেকোতকই 
োরা মপ্রোর কতরন!  ুতগর ম  আমূল িতরবেূন ঘতট মগতি, মসতট োর বুেতে নারাজ।  

সিার কাতনকতটতভতটর এই  ুতগ এিন একশ বির নয়, প্রতে দশ বৎসতর ম  আমূল 
িতরবেূন ঘটতি, ো অকল্পনীয়। গোনুগতেক িন্থায়  ারা সব তকিুতক সাদা-কাতলার 
বাইনাতরতে মদতি, োতদর িতক্ষ আগামী মো দূতরর কথা, অিসয়ৃমান বেূমানতকও 
সতঠ্কভাতব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব প্রায়। মমাট কথা হতলা, মাথার ওির দাুঁতড়তয় থাকা 
জামায়াতে ইসলামী এ মদতশ ইসলামী আদতশূর ঐতেহ্য তহসাতবই তটতক থাকতব,  তদ না 
মসতট দ’িাতয়র ওির দাুঁতড়তয় মাথাতক মসাজা কতর রাতি। আমার দৃতষ্টতে োরা এতট করতে 
সক্ষম হতব না। 

করণীয় কী? 

করণীয় হতলা ম   ার মতো কতর কাজ করা। তনজ তনজ িতরমেতল স্বাধ্ীন বৃত্ত বেতর করা। 
কু্ষদ্র কু্ষদ্র উতদযাগ গ্রহণ করা। তনরলসভাতব কমূেৎির হওয়া। সবার জন্য বতস না মথতক 
 ার  ার ম াগযো ও মক্ষত্র অনুসাতর এতগতয়  াওয়া। আল্লাহ চাইতল এক সমতয় িারতদর 
সব তবন্দু একীভূে হতব,  তদ ো একই সমেতল থাতক...। 
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 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
Farid A Reza: Excellent. I do like to emphasise on the last point. We 

are in 21 century and this century, unlike previous centuries, is very 

fast moving. If you fail to understand the reality you will be no where. 

Mohammad Mozammel Hoque: ... nowhere in the mainstream but 

as a politico-religious sect. but Islam has come to dominate and prevail 

the society in all time to come. 

Mahmudur Rahman: তবতর্শ্র আজতকর ম  অবস্থান, োর সব উিাদান 
অননসলাতমক নয়। এটা এতকবাতরই প্রতসদ্ধ ম , আজতকর তবর্শ্, জ্ঞাতনর ম  ধ্ারাবাতহকোর 
েল োর মতধ্য একটা তবশাল অংতশ মুসতলম েথা তবর্শ্াসীতদর জ্ঞান চচূা এবং িূতবূর জ্ঞাতনর 
(গ্রীকতদর) নেনু কতর িুনরুজ্জীবন জতড়ে আতি। এটা তদবাতলাতকর মে িষ্ট ম ,  তদ 
ইসলাম এ ধ্রায় না আসে েতব বেূমান তবতর্শ্র মচহারা অন্যরকম হতো। 

তকন্তু আিতন  তদ বেূমান তবতর্শ্র তদতক গভীরভাতব োকান, েতব এর অতনক ত্রুতট মদিতে 
িাতবন। সবতচতয় বড় ত্রুতট হতচ্ছ মপ্রািার মমাতটতভশন। আধ্ুতনক সভযোর মূতল বতস আতি 
আতমতরকা। অথচ, এই আতমতরকার প্রতে ৩ জতন ১ জন অতবতসতটতে ভগুতি। এই 
আতমতরকা ইরাতক গণেন্ত্র প্রতেষ্ঠা করতে তগতয় মদশতটতক হাজার বির তিিতন মঠ্তল 
তদতয়তি। এ রকম আরও হাজারটা স্টযাতটসতটক্স মদিাতনা ম তে িাতর। এই ওয়াতডরূ 
তনতজতদর মযাকাতনজতম এইসব মথতক মবর হতয় আসার জ্ঞান নাই। কাতজই অদূর ভতবষ্যতে 
এই তবর্শ্ তেক্লাইন করতে থাকতব র ুগাইতেতন্সর অভাতব। এর মথতক সাথূকভাতব উত্তরতণর 
মযাকাতনজম ইসলাম উদ্ভাতসে জ্ঞাতন তবদযমান আতি। তকন্তু মসই চচূাটা মজাতরতসাতর হতচ্ছ 
না। 

ইসলামী আতদালন ইসলাতমর অতনক মমৌতলক তবেয়তক িুনরুজ্জীবন দান কতরতি, 
দাওয়ােতক মবগবান কতরতি (ম মন আতম-আিতন এসব তনতয় ভাবতি)। তকন্তু বেূমান ওয়াড ূ
কাঠ্াতমার সাতথ িুব মবতশ বযবধ্ান বেতর কতর মেতলতি ি াূপ্ত শতক্ত সঞ্চতয়র িূতবূই। 
কাতজই িূণূ এবং সতঠ্ক ইসলামী রাে তবতর্শ্র মকাথাও ইমাজূ হতল এই তবর্শ্ মানতব না। 
মুহূতে ূগুঁতড়তয় তদতে োতদর সতবাূচ্চ শতক্ত বযয় করতব ম মনটা তমশতর আমরা মদিতি।  

এই বাস্তবোর তনতরতি বাংলাতদতশর জামায়াতে ইসলামীও অতনক তকিু কতম্প্রামাইজ 
কতরতি (ম মন োরা এিন আর বতল না ম , আল্লাহর আইন চাই, সৎ মলাতকর শাসন চাই)। 
কাতজই এিাতন দইতট চযাতলঞ্জ মদিা  াতচ্ছ। (এক) বেূমান তবতর্শ্র সাতথ এোপ্ট করা, (দই) 
ইসলাতমর মূল মেৌতহদবাতদোতক আুঁকতড় ধ্রা। প্রথমটার কারতণ এ আতদালন মথতম আতি, 
আর তবেীয়টার কারতণ অভযন্তরীণ বতে সংগঠ্ন োর মলূ শতক্ত হাতরতয় মেলতি। 
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ে. োতরক রমাদান এক সাক্ষােকাতর বলতিতলন, ইসলামী সভযোর িেতনর ির সন্নী 
মুসতলমরা জ্ঞান চচূাতক এতকবাতর গতটতয় মকবল তেকাহর মতধ্য সীমাবদ্ধ কতর মেতলতি। 
িক্ষান্ততর, তশয়ারা অতনক মক্ষতত্র মসই চচূা জাতর মরতিতি। ইউএসএতে বড় বড় মুসতলম 
স্কলারতদর োতলকা করতল অতধ্কাংশই িাওয়া  াতব ইরাতন স্কলার। এমনতক সাোম 
প্রশাসতনর ম  ৫৫ জনতক ইউএসএ মমাস্ট ওয়াতডটতের োতলকা কতরতিল, মসিাতন ৩৬ জন 
তিতলা তশয়া (এই েথয মিতয়তি একজন ইরাতক সন্নীর কাি মথতক)। আজতকর ‘ইরান 
তনউতক্লয়ার তেল’ও োতদর সক্ষমো প্রমাণ কতর।  তদও এটা িযাতথতটক ম , ইরাতনর 
িররাে নীতে মকবল তশয়াইজমতক মপ্রাতমাট কতর বতলই প্রেীয়মান হয়। 

 াই মহাক, মূল কথা হতলা এই তবর্শ্ এক সময় ইসলাম উদ্ভাতসে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞায় কনভাজূ 
হতব। মসই সমতয়র আগ ি ূন্ত িূণূ ইসলামী রাে প্রতেষ্ঠা অেযন্ত কতঠ্ন হতব। ইসলামী 
আতদালন এিন ম টা করতে িাতর োহতলা মসই সমতয়র উিত াগী স্বাথূক মলাক বেতর 
করা।  

মসজন্য তশক্ষা প্রতেষ্ঠান (প্রাইমাতর মলতভলতক ইমেযাতসস করতে হতব মবতশ), সামাতজক 
মসবামূলক প্রতেষ্ঠান বেতর করা এবং সাংগঠ্তনক মলাক বেতরতক অগ্রাতধ্কার তদতে হতব। 
এই কাজ সষ্ঠুভাতব সম্পন্ন হতে িাতর  তদ রােক্ষমো হাতে থাতক। কাতজই রােক্ষমোর 
িতরবেূতনর মচষ্টাও জাতর রািতে হতব। মসতক্ষতত্র বেূমান ওয়াড ূ কাঠ্াতমার (এর সব 
উিাদান অননতসলাতমক নয় অবশ্যই, এর সাতথ ইসলাতমর অতনক কমন বযািার রতয় মগতি 
মসিান মথতক শুরু করতে হতব) সাতথ সাংঘতেূক নয় এ রকম একতট রাে কাতয়তমর মচষ্টা 
করা উতচে। 

সবতশে, আতম এমন একটা ইসলামী আতদালতনর িক্ষিাতে ম  আতদালন ইসলাতমর 
সকল তদক ও তবভাগতক িুনরুজ্জীবন দান করতব, একটা সাথূক তবর্শ্ এবং আতিরাতের 
মুতক্তর লতক্ষয একদল ম াগয মানুে বেতর করতব,  ারা এই জগতের প্রতেতট প্রাণী এবং 
উিাদাতনর সতঠ্ক হক আদায় করতে িারতব। এ লতক্ষয, রাে বযবস্থার িতরবেূতনর জন্য 
সংস্কার প্রস্তাবনাতক তবতবচনায় তনতয় জামায়াে তভন্ন রাজননতেক দল গঠ্ন করতে িাতর 
(কামারুজ্জামান সাতহতবর তচতঠ্ গরুত্বিূণূ স্টাতটূং িতয়ডট )। 

Mohammad Mozammel Hoque: জামায়াে  া করতব বা করার িারতমশন তদতব, 
ো মশোবতধ্ জামায়াে ঘরানারই তকি ুএকটা হতব। েলপ্রস ূ তকিু হতে িাতর  তদ ো 
জামায়াে তনভূরোমুক্ত, স্বাধ্ীন ও স্বেন্ত্র উতদযাগ হয়। এবং ো হতে িাতর জামায়াে 
বযাকগ্রাউতডের মলাকতদর উতদযাতগ বা মনেৃতত্ব  তদ োরা সতবধ্াবাদী ‘কমতোট ূমজান’ হতে 
মবর হতয় রাস্তায় নামতে িাতর। আমার ধ্ারণায়, োরা ো িারতব না।  

Mohiuddin Himel: আিনার স্টযাটাতসর মশে িযারাটা ভাতলা লাগতি। আতম তনতজও, 
এমনতক  েদূর জাতন, সংগঠ্নও এই নীতেতে তবর্শ্াসী। বযতক্ত বেতরর প্রাথতমক কাজ মশতে 
ম   ার মতো তেড বািাই কতর তনতব এবং কতডরতবউশন রািতব। েতব এতক অতন্যর 
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সমাতলাচনা তনতজতদর তভের িারতদর তবন্দু সমেতল রািার মক্ষতত্র বাুঁধ্ার সৃতষ্ট কতর। আর 
দতলর মতধ্য িতরবেূন আনার বযািাতর কথা হতলা, তবতভন্ন Change Management 

theory-ও র ু্্ াতেকযাল িতরবেূনতক স্বাভাতবক মতন কতর না। 

Mahmudur Rahman:  তদ unity লক্ষয হয় োহতল ো মকবল সময় নষ্ট হতব। তকন্তু 
একই লতক্ষয (same goal)  ারা মিৌুঁিতে চায় োরা  তদ িরিতরর কাজ বুো, মশয়ার 
করা– এগতলা করতে িাতর োহতল মসই লতক্ষয মিৌুঁিাটা ত্বরাতন্বে হতব। এর জন্য সবার 
কাতজর ধ্রন এক হতে হতব, এমন মকাতনা কথা মনই। 

Mohammad Mozammel Hoque: আিনার এই কতমডটা িুবই চমৎকার হতয়তি।  

Sayed Mahbub Tamim: Have any success to achieve same goal 

without makes unity? This unity is to do welfare from everyone’s 

position, to save world Muslims. 

Mohammad Mozammel Hoque: “ওয়া’োসাম ুতবহাবতলল্লাতহ জাতময়া...”-র অথ ূ
েথা ঐকয মাতন একজতনর সাতথ অন্যজতনর ঐকয নয়। বরং লক্ষয ও উতেতশ্যর ঐকয। 
একজতনর সাতথ অন্যজতনর হাে ধ্রাধ্তরর কথা এই আয়াতে বলা হয় নাই। একটা রতশতক 
অতনতক  ার  ার জায়গা হতে ধ্তর রািার কথা এিাতন বলা হতয়তি। আল্লাহর সন্তুতষ্ট হতচ্ছ 
এই ঐকযসূত্র। 
 

www.facebook.com/notes/1148016138548853 

১৫ জুলাই, ২০১৫ 
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৩৯. মনাট 

স্বোধ্ীন িতুদ্ধিতৃি ও দলীয় সংতিষ্টিো তনম্ময়  
জো োয়োম্মির তডম্মল ো 

 

(১) দলীয় বযবস্থািনা কেৃূত্বধ্মূী। বুতদ্ধবতৃত্ত মাত্রই বাই তেেি স্বাধ্ীন। শুধ্ুমাত্র ো  ুতক্ত ও 
মমৌতলক সতূত্রর অধ্ীন।  

(২) দল ও আদশূ– দতটারই দরকার আতি। একই বযতক্তর মতধ্য আিাে তবতরাধ্ী এ দই 
ধ্রতনর সংতিষ্টো থাকতে িাতর। বরং থাকা উতচে। ম মন নামাজ, সের, তজহাদ 
ইেযাতদতে একজন মুসলমানতক অনুগামী হওয়াটা  েটা বাঞ্ছনীয় অন্যান্য কাতজ মেমনটা 
নয়। বরং মক্ষত্রতবতশতে এর তবিরীে।  

(৩) কাতজর কথা হতলা, বুতদ্ধবৃতত্ত দলীয় সংতিষ্টোর সাতথ একাত্ম বা এর অধ্ীনস্ত মথতক 
তবকতশে হতে িাতর তকনা, ো তনণূয় করা। আমার মতে, সসংগতঠ্েভাতব কাজ করা স্বাধ্ীন 
বুতদ্ধবৃতত্তরই দাতব। বুতদ্ধবৃতত্ততক বাদ তদতয় দলীয় মচেনা তকংবা সামতষ্টক দায়-দাতয়ত্বতক 
এতড়তয় লক্ষযহীন বতুদ্ধবতৃত্ত চচূা – এর মকাতনাটাই গ্রহণত াগয নয়।  

(৪) দলীয় মজবুতের নাতম চাতরতদতক চলতি মোন্ধো ও দলান্ধোর মতহাৎসব। তবতশে কতর 
‘ইসলামী আতদালনিন্থী’ ইসলাতমস্টতদর মতধ্য। আনেরচুতনটতল, োরা তনরংকুশ 
দলীয়বৃতত্তর িতক্ষ সাোই গাইতে তগতয় গণহাতর মকারআন-হাদীতসর অিপ্রতয়াগ করতিন। 
অন্যতদর ম  কারতণ োরা অতভ ুক্ত কতরন, দুঃিজনকভাতব োরা তনতজরাই মপ্রতক্ষে 
তবতবচনা িাড়াই মরোতরন্স বযবহাতরর এই ভুল কাজতট কতরন। এবং প্রবলভাতব এর িতক্ষ 
সাোই মগতয় থাতকন।  

(৫) আর একটা কথা হতলা, স্বাধ্ীন বতুদ্ধবতৃত্ত চচূার জন্য দলীয় সংতিষ্টো বাদ তদতে হতব, 
এতট আবতশ্যক নয়। মাওলানা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর প্রতেষ্ঠাো আমীর তনবূাতচে 
হওয়ার ির ম  ভােণ তদতয়তিন োতে এর সরতট মভতস উতঠ্। ‘জামায়াতে ইসলামীর 
কা ূতববরণী’ নামক বইতয় এর তবস্তাতরে বণূনা আতি। অথচ, উনার অনুসারীরাই ম  মকাতনা 
স্বাধ্ীন বুতদ্ধবৃতত্তক প্রবণোতক সওয়াতবর তনয়তে তগতলাতটন (হেযা) করার বযািাতর তসদ্ধহস্ত!  

(৬) সমাতলাচকতদর ভাষ্য মমাোতবক, জামায়াতের এই মলতননবাদী কতঠ্ার 
সাংগঠ্তনকোবাদতক েমূ এডে এনতোস ূকতরতিন মাওলানা মওদূদী স্বয়ং। ইডটাতরতস্টং 
তবেয় হতচ্ছ, কট্টর বামিন্থী, ম মন– কতমউতনস্ট িাতট ূ এবং কট্টর োনিন্থী, ম মন– 
জামায়াতে ইসলামী– উভয় িক্ষই তনজ তনজ দলীয় বযবস্থািনা ও সংগঠ্ন িদ্ধতেতক 
‘ববজ্ঞাতনক’ তহসাতব দাতব কতর থাতক। 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 304  
 

(৭) ১৯৩০-৪০ এর দশতক কতল্পে ও তনতমূে মুতক্তর তদশারী ‘িতরিূণূ ইসলামী আতদালন’ 
তহসাতব এই দলতট আর কতনতটতনউ করতি না। ইতোমতধ্যই এর অনুসারী মনোকমূীরা 
নানাতদতক মসট হতয় মগতি,  াতচ্ছ ও  াতব। মনা োউট। অন্যতদতক, তনতেদ্ধ মহাক বা তসদ্ধ 
থাকুক, দশৃ্যে শতক্তশালী ধ্ারা তহসাতব জামায়াতে ইসলামী তটতক  াতব, থাকতব, আিনার 
আমার আতশিাতশই। কারণ, 

(৮) ম  মকউ এ মদতশ তকিু একটা তনতয় দাুঁড়াতল, মকাতনা না মকাতনা মাত্রায়, আজ মহাক 
কাল মহাক, তেতন বা োরা কমতবতশ সেল হতবনই। এই দৃতষ্টতে বলা  ায়, বাংলাতদতশর 
মকাতনা ‘ইসলাম প্রকল্প’ এ ি নূ্ত মেইল কতর নাই, কমূীশনূ্য থাতক নাই। িাতল একনাগাতড় 
ময়দাতন হাতজর থাকতে িারতলই হতলা। মকননা, িতল মাতটর এ জতমন  তথষ্ট ‘উবূর’।  

(৯) বাহ্যে কনসতলতেতটে মতন হতলও মশে ি নূ্ত জামায়াতের মলাতকরা ধ্ীতর ধ্ীতর ধ্মূীয় 
তদক মথতক সালােী, রাজননতেক তদক মথতক তবএনতি, সামাতজক তদক মথতক আিসকামী 
বাঙালী, সাংস্কৃতেক তদক মথতক জগাতিচুতড় (তহতজতমাতনক অতথূ), অথূননতেক তদক মথতক 
‘হালাল িুুঁতজবাদী’, বুতদ্ধবৃতত্তর তদক মথতক আতস্তকো, বামিন্থা ও প্রগতেশীলোর 
তমশ্রধ্ারানুসারী, িাতরবাতরক তদক মথতক আত্মতকতন্দ্রকো ও মভাগবাতদোতক ঢাকার জন্য 
অবতচেতন ও কা ূে উত্তরাধ্ুতনকোবাদী তহসাতব মলাতকইতটে হতব। সতচেনভাতব সম্মে 
হতয় এ রকম হওয়ার িতরবতে ূ োতদর এই ক্রমতববেনূ বা িতরণতে situationally-

fixed, তকংবা বলা  ায়, অতনবা ূ। অদূর ভতবষ্যতে োতদর মধ্যকার এই কডরাতেকটতর 
মরডেগতলা আতরা িষ্টভাতব দশৃ্যমান হতব।  

(১০) আতম দলীয় বযবস্থািনা মানা ও স্বাধ্ীন বুতদ্ধবৃতত্ত চচূা– এ দতটারই িতক্ষ। প্রতয়াজতন 
ও মক্ষত্রতবতশতে ‘সাংগঠ্তনক’ বলতে  া বেুায়, ো লংতঘেও হতে িাতর। তকন্তু মকাতনা 
অবস্থাতেই স্বাধ্ীন বুতদ্ধবৃতত্ততক বাদ তদতয় দলচচূা কাময হতে িাতর না। ইসলাতম সবতকিুর 
জন্য বযতক্ত বযতক্তগেভাতব দায়ী থাতকন। নতচৎ সূরা েওবার ৩১ নং আয়ােতট অথূহীন হতয় 
দাুঁড়ায় (নাউজুতবল্লাহ)। 

(১১) সাধ্ারণে অতধ্কের প্রাতয়াতগক ও সামতয়ক তবেয়াতদতে কাতলতটভ অতিতনয়ন েথা 
সাংগঠ্তনক তসদ্ধাতন্তর গরুত্ব মবতশ। অিরতদতক নীতেগে, োতিক ও সাবূজনীন তবেয়াতদতে 
স্বাধ্ীন বুতদ্ধবৃতত্ত চচূার গরুত্ব মবতশ। 

(১২) সাংগঠ্তনক ম  মকাতনা কাঠ্াতমা হতলা hierarchical েথা ক্রমতসািানমূলক। আতদশ 
ও আনুগতেযর ভারসাময ম িাতন মমৌতলক ও অিতরহা ূ শেূ। এর তবিরীতে মোদতশকূ ম  
মকাতনা তকিুই horizontal েথা সমেল-অবস্থাতনর। ইসলাতমর তদক মথতক ‘হতক্বর’ 
মমাকাতবলায় ম  মকাতনা মকায়াতডটতট বা অথতরতট, তসম্পতল নন-এতক্সজতটডট বা বাতেল তহসাতব 
গণয হতব।  

(১৩) জামায়াে রােীয় ক্ষমো লাতভর মাধ্যতম মদশ গঠ্ন করতে চায়। তকন্তু োর আতগ 
সমাজ গঠ্তনর জন্য  া তকি ুকরা দরকার ো করার উতদযাগ গ্রহণ বা ো করার বযািাতর 
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উৎসাহ দাতনর তবেতয় কা েূ তনতলূপ্ত, মক্ষত্রতবতশতে মনতেবাচক ভূতমকা িালন কতর। এ 
মদতশর সেীবাদী ইসলাতমর িাশািাতশ জামায়াতে ইসলামী রাজননতেক ইসলাতমর একটা 
মতেল বেতর কতরতি। ইসলামতক একটা স্বয়ং ব্রযাডে তহসাতব স্টাবতলশে করার বযািাতর 
জামায়াতের ভূতমকা ও কা ূক্রম স্বতবতরাধ্িূণূ।  

(১৪) জামায়াে আদতশূক শুদ্ধোর মচতয় স্বীয় সাংগঠ্তনক ঐতেহ্যতক অতধ্কের গরুত্ব মদয়। 
আমরা জাতন, ম  মকাতনা কাি তসতস্টম তিউতরটাতনক চতরতত্রর হতে বাধ্য। অিরতদতক, 
কমুযতনতটর তভতত্ত ও ববতশষ্টয হতলা ইডটাতরতটভ। ইসলাম কমযুতনতট গড়ার কথা বতল। অথচ 
ইসলাম অনুসারী দলসমূহ ক্রমান্বতয় এক একতট cult তহসাতব গতড় উতঠ্। শুধ্ ুজামায়াতে 
ইসলামী নয়, এ মদতশর প্রতেযকতট ‘ইসলামী প্রতেষ্ঠান, ধ্ারা ও দল’ কমুযতনতট তহসাতব গতড় 
না উতঠ্ এক একতট কাি তহসাতব গতড় উতঠ্তি; ম িাতন ‘অনুসরণই’ প্রশংতসে হওয়ার 
একমাত্র উিাদান।  

(১৫) জামায়ােতক  ারা র্ধ্ংতসর মচষ্টা করতি োরা সেল হতব না। অভযন্তরীণভাতব 
জামায়াে আদশূ ও সংগঠ্তনর মতধ্য একটা ভজঘট িাতকতয় মেতলতি বতট। এেদসতিও 
জামায়াতের সংগঠ্নতক ক্ষতেগ্রস্ত করা  েটা সম্ভব, জামায়াতের আদশ ূেথা ‘জামায়াে 
মাইডেতক’ ধ্ুতয়মতুি মেলা েেটাই অসম্ভব।  

অন্যভাতব বলতল, জামায়ােতক প্রতেষ্ঠার ম  সাংগঠ্তনক প্রতচষ্টা, ো মশে ি নূ্ত একটা 
েযাডটাসী তহসাতবই মথতক  াতব, কিতনা সেল হতব না। এর িাশািাতশ ভতবষ্যতের 
বাংলাতদশ রূিায়তণ  ারা ভূতমকা রািতব, োতদর গতড় উঠ্ার মক্ষতত্র প্রেযক্ষ বা 
িতরাক্ষভাতব, ইতেবাচক বা মনতেবাচকভাতব অবদান রািার জন্য, প্রভাব মেলার জন্য 
জামায়াতে ইসলামীর নাম ইতেহাতস মথতক িাতব।  তদও ইসলাম অনুপ্রাতণে ভতবষ্যে 
শতক্তসমূহ সম্ভাবনাতক কাতজ লাগাতনার িতথ না হাুঁটার জন্য জামায়াতের উির অতনতকই 
কু্ষি থাকতব, দীঘূর্শ্াস মেলতব।  

একজন েরুণ ইসলাতমস্ট তনতনাক্ত উদ্ধৃতে তদতয় আমাতক োুঁর মলিায় টযাগ কতরন।  ার 
মপ্রতক্ষতে সংতিষ্ট তকি ুঅতে গরুত্বিূণূ তবেতয় এই তসতনািতটক মন্তবয-তনাট।  

“একজন দল-ঊর্ধ্ ূস্বাধ্ীন বীনী জ্ঞান-গতবেক ও মুজোতহদ  িন োুঁর মে প্রকাশ 
কতরন, েিন মক ো গ্রহণ করতব ও মক করতব না এবং মক োর তনদা বা সমাতলাচনা 
করতব োতে তকিুই আতস  ায় না। োই তেতন তনতবূধ্ায় ো প্রকাশ করতে িাতরন। 
এমনতক তেতন োুঁর তনতজর অেীে মেতক ভুল বতল স্বীকার কতরও নেুন মে মিশ 
করতে িাতরন। তকন্তু তেতন মকাতনা দতলর মনো বা সদস্য হতল োুঁর মতের সমাতলাচনা 
ও তনদা দতলর ওির আিতেে হতব এবং এর েতল দল ক্ষতেগ্রস্ত হতব।  

এ কারতণ মদিা  ায় ম , দতলর মতধ্য উি ুক্ত বীনী জ্ঞান-গতবেক থাকতলও তেতন 
মকবল দতলর মোমেতকই নেনু আতঙ্গতক মিশ করার মচষ্টা কতরন। দতলর ভলু 
মেগতলাতকও সতঠ্ক প্রমাতণর জন্য ভ্রমাত্মক  ুতক্ত ও দলীল উিস্থািন কতরন। তেতন 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 306  
 

নেনু মকাতনা সতেয উিনীে হতলও দতলর স্বাতথ ূো মচতি  ান। েতল দতলর মতধ্য 
বীনী তচন্তাধ্ারার মক্ষতত্র মকবল স্থতবরোই সৃতষ্ট হয় না, বরং মগাুঁড়াতম ও অন্ধত্ব দৃরমূল 
হতয় বতস।  

এর তবিরীতে মকউ দতলর মতের সাতথ সাংঘতেূক মে বযক্ত করতল োুঁতক দল মথতক 
বতহষ্কার ও মগামরাহ বতল অতভতহে করাও হতে িাতর, ো তেতন  তো বড় ইসলামী 
তচন্তাতবদ, বীনী জ্ঞান-গতবেক বা মুজোতহদ মহান না মকন।” 

 

 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
Sakib Rezwan: সদর। তচন্তার মিারাক। জামায়াে মনেবৃৃতদর মতধ্য  ারা তচন্তাশীল ও 
প্রভাবশালী আতিন োতদর তনকট মমতসজ িাঠ্াতল ভাল হতব। েতব আিনার মকাতনা 
সিাতরশ িাওয়া মগল না। 

Mohammad Mozammel Hoque: জামায়াে তনতয় আতম ২০১০ সাল মথতক 
তলতি। সব মো এক মলিায় এক সাতথ িাওয়া সম্ভব না। আবার ওয়াদা করার কারতণ 
মকাতনা মকাতনা মলিা প্রকাশ করা হয় নাই। েতব তনতিে থাকুন, উি ুক্ত সিাতরশ উি ুক্ত 
‘কেৃূিতক্ষর’ কাতি অতনক আতগই মিৌুঁতিতয়তি। মকাতনা লাভ হয় নাই। বলার দাতয়ত্বটাই 
শুধ্ ুিাতলে হতয়তি। আমার মেইসবুক ওয়াতল থাকা এেদসংক্রান্ত তবতভন্ন মলিা িড়তল 
আিনার ধ্ারণা িতরষ্কার হতব। ধ্ন্যবাদ। 
 

www.facebook.com/notes/1177551795595287 

৫ মসতপ্টির, ২০১৫ 
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৪০. মনাট 

িোত্রতশতির তনম্ময় জো োয়োি ও েিুতশতিম্মরর িে প্রসম্মঙ্গ  
তকিু মখোলোম্ম লো  ন্তিয ও আত্মপক্ষ স েষন 

 

(১) সোংগঠতনক তদক মেম্মক জো োয়োম্মির অিস্থোন সতঠক তিম্মলো 

জামায়াতে ইসলামীর িাত্র সংগঠ্ন তহসাতব ইসলামী িাত্রতশতবর গঠ্ন করা হয়। তশতবরতক 
একতট স্বাধ্ীন ও স্বেন্ত্র সংগঠ্ন তহসাতব কাজ করার সত াগ মদয়া হয়। তজয়াউর রহমাতনর 
সময়কাতল এক গণতভাতট তশতবর জামায়াতের তবিতক্ষ ভূতমকা িালন কতর। জামায়াতের 
আদশূ ও েি তনতয়ও জামায়াতের সাংগঠ্তনক প্রভাবমুক্ত থাকার কারতণ তশতবর ক্রমান্বতয় 
শতক্তশালী হতয় উতঠ্। এক ি ূাতয় জামায়াে মনেৃত্ব িাত্রতশতবরতক তনয়ন্ত্রতণ রািার তসদ্ধান্ত 
গ্রহণ কতর। জামায়াতের প্রভাবমুক্ত হতয় িাত্রতশতবরতক িতরচালনার িতক্ষ  ারা তিতলন 
এক ি ূাতয় োরা আউট হতয়  ান। জামায়াতের সাংগঠ্তনক স্বাতথূর তনতরতি োতদর এই 
অবস্থান সতঠ্ক তিতলা। এ ম ন বির মশতে প্রাপ্ত লভযাংতশ েুষ্ট না হতয় বা িুতজুঁ মার 
 াওয়ার আশংকায় বযবসা প্রতেষ্ঠাতন তনতজর মশয়াতরর তনয়ন্ত্রণ ও িতরচালনা তনজ হাতে 
তনতয় মনয়া। 

(২) আদতশষক তদক মেম্মক জো োয়োম্মির অিস্থোন িুল তিম্মলো 

১৯৭১ সাতল তবেতকেূ ভতূমকার জন্য মকানঠ্াসা জামায়াতের িতরবতেূ তশতবতরর মতো 
একটা আনতকারা এতপ্রাতচর ইসলামী মোদশ ূবা রাজনীতেতক মনয়ার সত াগ সৃতষ্ট হওয়ায় 
মদতশর আিামর জনগতণর মতধ্য এই নেুন ধ্ারা, অথূাৎ ইসলামী িাত্রতশতবর দ্রুে 
জনতপ্রয়ো অজূন কতর। তশতবর জামায়াতের অংগ সংগঠ্ন তহসাতব টযাগে না হতল, আমার 
ধ্ারণায়, অন্তেিতক্ষ সকল তশক্ষা প্রতেষ্ঠাতন তশতবর একাতধ্িেয লাভ করতো। ইসলামী 
মোদতশূর এই উদীয়মান সম্ভাবনাতক তগতলাতটন করাটা আদতশকূ তদক মথতক জামায়াতের 
মমাতটও তঠ্ক হয় নাই। 

(৩) েিুতশতিম্মরর েো তকিু িুল 

েৎকালীন িতরেতদ সংিযাগতরষ্ঠো থাকা সতিও স্বাধ্ীন ও শক্তভাতব তকি ু না কতর 
জামায়াতের আমীরতক সাতলশ মানা, সাতলতশর রায়তক মমতন মনয়া সতিও িরবেূীতে 
একেরোভাতব  ুবতশতবর গঠ্ন করা, োরও িতর  ুবতশতবতরর অধ্ীতন (িািা) িাত্রতশতবর 
গঠ্ন করা, জামায়াে তবতরাতধ্োতক কাতজর মূল এতপ্রাচ তহসাতব কা ূে গ্রহণ করা ও 
সারাতদতশ জামায়াে-তশতবতরর সাতথ মারামাতরতে তলপ্ত হওয়া, ইরানিন্থী নীতে গ্রহণ করা– 
আমার দৃতষ্টতে  ুবতশতবতরর এসব কা ূক্রম তিতলা ভুল। 
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(৪) েিুতশতিরপন্েীম্মদর েো করো উতিি তিম্মলো 

 ুবতশতবরিন্থীতদর উতচে তিতলা ম  মকাতনা সাংঘতেকূ িতরতস্থতেতক এতড়তয় তগতয় দীঘতূময়াতদ 
িতরকল্পনা তনতয় এবং ‘এিনই েতমতনট করার’ (তশতবরসলভ) মানতসকোতক িতরহার কতর 
ইসলামী মোদতশূর ইতেবাচক সমন্বয়মূলক বক্তবয তনতয় ময়দাতন তটতক থাকা। এবং তবিুল 
সংিযক মমধ্াবী িাত্রতক বুতদ্ধবৃতত্তক চচূায় তনতয়াতজে করা। োতে কতর এেতদতন বাংলাতদতশ 
গণমাধ্যম, সাংস্কৃতেক কা ূক্রম, বুতদ্ধবৃতত্ত ও বীতন মহতল েতমন্যাডট বাম-তসকুলার ধ্ারার 
একটা শক্ত তবকল্প গতড় উঠ্তো। োরা  তদ ইরান-তসৌতদ বতে তনরতিক্ষ থাকতেন, োহতল 
অতনকটাই আন্তজূাতেক চািমুক্ত হতয় কাজ করতে িারতেন।   

(৫) জো োয়োম্মির সংস্কোরপন্েীম্মদর ঐতিহোতসক দুদষশো 

জামায়াতের সংস্কারিন্থীতদর বড় দবূলো হতচ্ছ, জামায়ােও এতট ভাতলা কতর জাতন, োরা 
সবাই তমতল is a big zero...! কথাটা িবু রূর মশানাতলও এতট বাস্তব। ইনাতদর জামায়াে 
তবতরাতধ্োর মবতসক কযাতরকটার হতলা বড় ভাইতয়র তবরুতদ্ধ মিাট মবাতনর রাগ-তগাস্বা বা 
অতভমাতনর মতো। তদনতশতে োরা সবাই জামায়াে। সংস্কারিন্থী শ্রতদ্ধয়তদর সব  ুতক্ত-দাতব 
মকারআন-হাদীস-সীরাতের তবতভন্ন মরোতরন্স, আদশূবাতদো ও মক্ষত্রতবতশতে বাস্তবোর 
মদাহাই তদতয় ‘... করা উতচে’ বলা ি নূ্তই মশে! জামায়ােতক তদতয়ই োরা ইসলাতমর সব 
কাজ করাতে চান। িতরাক্ষভাতব এতটও জামায়াতে ইসলামী = ইসলাম–  একতদশদশূী 
জামায়াে মাইডে মসটআতির বতহুঃপ্রকাশ। ইডটাতরতস্টংতল সংস্কার ইেযাতদ সম্পতক ূঅলস 
বুতদ্ধজীবীতদর প্রতে তটতিকযাল জামায়াে মরসিন্স হতলা, “িারতল আিনারাও একটা তকি ু
কতর মদিান।”  

এ ম ন হুতলা তবড়াতলর তবরুতদ্ধ সব ইুঁদতরর দরবার!  

(৬) মকন আত  জো োয়োম্মির স োম্মলোিনো ূলক মলখো তলতখ?  

আতম কী করতে চাই? এতট একটা কমন প্রশ্ন। সমাজ ও সংস্কৃতে অধ্যয়ন মকন্দ্র'র সাইতট 
(cscsbd.com) প্রতশ্নর উত্তর িাতবন, তবস্তাতরেভাতব। সংতক্ষতি বলতল:  

বাংলাতদশ, ইসলাম ও তবর্শ্– এই তেতনর মতধ্য তনতজতক সবসমতয় কল্পনা কতর। এগতলাতক 
বাস্ততব অতবতচ্ছদয মতন কতর। এই দৃতষ্টতে বাংলাতদতশর ইসলাম আমার োতিক আগ্রহ ও 
বাস্তব কতমূর তবেয়। জামায়াতে ইসলামী এর অন্যেম অনস্বীকা ূ অনুেঙ্গ। স্বভাবেই 
জামায়াে তনতয় from an outsider's or academic point of view মথতক মলিাতলতি 
কতর। মসসব মলিা তনতমূাহ ও বস্তুতনষ্ঠ।  

এসব মলিা তদতয় জামায়ােতক সংস্কাতর বাধ্য করা বা মকাতনা তেতগ্র অজূন বা নাম কুড়াতনা 
আমার লক্ষয নয়। েৃেীয় বযতক্তবগূ জামায়ােতক কীভাতব মদতি, আতম মসতট মিয়াল কতর। 
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আতমই প্রথম বযতক্ত ত তন জামায়াতের মটকসই অতথ ূreform from within-মক অসম্ভব 
তহসাতব বহু আতগই বতলতি।  

(৭) জো োয়োি িোড়ো অন্যোন্য ইসলো পন্েীম্মদর সম্পম্মকষ আত  তলতখ নো মকন?  

এর কারণ নানাতবধ্:  

(ক) আতম তনতজ জামায়াে বযাকগ্রাউডে হতে উতঠ্ আসা ইসলাতমক ওয়াকূার।  

(ি) অন্যান্যরা এেটাই তিতিতয় ম , োরা সমাতলাচনার িাত্র হওয়ার মতো, আমার দৃতষ্টতে, 
েেটা ম াগয এিতনা হতয় উতঠ্ নাই।  

(গ) জামায়াে এমন এক তজতনতসর িাইওতনয়ার-তেতিতবউটার ম তটতক বেূমান িািােয 
শতক্ত প্রধ্ান ভায়াবল চযাতলঞ্জ মতন কতর। একাতেতমক ভাোয় এর নাম ‘রাজননতেক 
ইসলাম’। ইনসাইোরস তভউ িতয়ডট মথতক এতটতক ‘ইসলামী আতদালন’ বলা হয়। 
ইসলাতমর able presentation  ারা এ ি নূ্ত কতরতি, ইিওয়ান-জামায়াে হতলা োর মলূ 
মস্টকতহাডারস।  

(ঘ)  াতদর সমাতলাচনা এিতনা মেমন করা হয় নাই, এর মাতন এই নয় ম , োতদর 
সমাতলাচনা নাই বা করা হতব না। ম মন, গণেন্ত্র তবতরাধ্ীতদরতক তনতয় আমার মবশ তকি ু
মলিা আতি। োবলীতগর মমৌতলক ধ্ারণাগে ভুলগতলা সম্পতকওূ আমার মলিা আতি। ওরা 
মসাশ্যাল তমতেয়াতে মসভাতব একতটভ না বতল মসসব তবেকূ ও মলিা মসভাতব প্রচাতরে হয় 
নাই, বা সাধ্ারণে হয় না। 

(৮) তিকল্প সো োতজক আম্মদোলম্মনর ‘মফোকোস তপপল’ কোরো?  

আমার ধ্ারণায় কওমী, োবলীগী, সন্নী, জামায়াতে ইসলামী, আহতল হাদীস, সালােীিন্থী, 
তহ বুে োওহীদ, এতকউ– সব ধ্ারার ইসলামই এ মদতশ কতডটতনউ করতব। বরং ফ্লাতরশ 
করতব। কারণ, মলাতকর ও মলাকতদর হুজতুগর মো অভাব নাই। প্রতেযকতক প্রতেযতকর 
জায়গায় মরতি বা থাকতে তদতয় মদতশর আিাে তনরতিক্ষ ও ি তূবক্ষতকর ভূতমকায় থাকা 
গড়িরো ১৫ ভাগ মলাক হতলা আমার target people।  

এই ১৫% এর মতধ্য ২০ মথতক অনূরূ্ধ্ ৩৫ বৎসর বয়তসর মিতল-তমতয়রাই আমার বেমূান 
ও ভতবষ্যে কমূকাতের সতনতদষূ্ট উেীষ্ট মলাকসমতষ্ট।  ারা ম িাতন ম ভাতব  ুক্ত, োরা 
মসিাতনই  ুক্ত ও সতক্রয় থাকুন। এতট আমার প্রাথতমক বক্তবয।  

মকাতনা ধ্ারায় সম্পৃক্ত কাউতক কনতভন্স করার ইতনতশতয়তটভ মনয়ার মচতয় সাধ্ারণ মানুতের 
মতধ্য ইতেবাচক ও মমৌতলক বক্তবয তনতয় কাজ করাতকই আতম মবতশ েলদায়ক মতন কতর। 
মমইনতিতমর এই েরুণ জনতগাষ্ঠীর মকাতনা মকায়াতরর উত্ততর ম  মকাতনা তবদযমান ধ্ারার 
বা কাতরা বস্তুতনষ্ঠ ও প্রাসতঙ্গক সমাতলাচনা ও ি াূতলাচনা করার তবেতয় োই আতম তবধ্াহীন। 
মকাতনা ধ্ারায় প্রতেতষ্ঠে হওয়া বা মনেৃত্ব মদয়ার মচতয় মূলধ্ারা বেতরর কাতজ সহত াতগো 
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করাতক আমার দাতয়ত্ব তহসাতব গ্রহণ কতরতি। বলতে িাতরন, এতট আত্ম-উিলতিমূলক 
অবস্থান।  

(৯) Wide Garden Model 

সবাইতক এক ধ্ারাতে অন্তভুূক্ত করার দৃশ্যমান তনতদূাে মানতসকো ও মচষ্টাতক আতম বড় 
ধ্রতনর মবাকাতম মতন কতর। শতক্তশালী মকন্দ্রতভতত্তক সংগঠ্ন বযবস্থার িতরবতেূ তবতকন্দ্রীকেৃ 
ও বযতক্ত উতদযাগতনভূর কু্ষদ্র কু্ষদ্র সংগঠ্ন বযবস্থাতক মোদশগূে তদক মথতক অতধ্কের 
উিত াগী মতন কতর। এক একতট বটবৃতক্ষর িতরবতে ূ আতম মিাট বড় বাগান বেতরতক 
অতধ্কের বাস্তবসম্মে মতন কতর।  ার কারতণ জামায়ােতক তহতরা বা তজতরা মতন করার 
প্রাতন্তকো হতে তনতজতক সবসময় মুক্ত রািার মচষ্টা কতর।  

আতম  া চাতচ্ছ, োর সারকথা হতলা, ইসলামতক একটা মবইজ বা োউতডেশান তহসাতব, 
একটা thought-paradigm তহসাতব প্রতেতষ্ঠে করা। োই unity within diversity-

মক আতম আন্ততরকভাতবই mean কতর। প্রশাসতনক তদক মথতক সংগঠ্ন বযবস্থা ও 
মোদশগূে তদক মথতক সংগঠ্ন বযবস্থাতক মমৌতলকভাতব তভন্ন ও িরির তবতরাধ্ী মমজাতজর 
মতন কতর।  ার  ার মক্ষতত্র দতটারই দরকার আতি। মোদশগূে সাংগঠ্তনক কাঠ্াতমাতক ম  
মকাতনা ধ্রতনর প্রশাসতনক কাঠ্াতমা হতে অতনক মবতশ মুক্ত, নমনীয় ও এোিতটভ ন্যাচাতরর 
হতে হতব।  

(১০) িতুদ্ধিতৃিক সংকেই  ূল স সযো 

আকীদাগে তদক মথতক ইসলামতক অতনতকই সতঠ্কভাতব জাতন। তকন্তু ইসলামতক কীভাতব 
বেূমান সমাতজ incorporate করা হতব বা  াতব, ো তনতয় স্মাট ূইসলাতমস্টতদরও মেমন 
মকাতনা তচন্তাভাবনা নাই। ভাবিানা এমন, ম ন সব সমস্যা মূলে বাস্তবায়তনর সমস্যা, 
implementation problem। ‘বেূমাতন’ বসবাস কতর, এর সকল সতবধ্া গ্রহণ কতরও 
অতনতক তচন্তাতচেনায় িুবই স্থলূ, অিতরিক্ক ও িিাৎিদ। Blame game  এবং 
conspiracy theory-ই এ ধ্রতনর ‘কতমতটে’ মলাকতদর মশে ভরসা, universal 

argument!  

সতেয বলতে তক, ‘ইসলামী আতদালন’ ধ্ারণাতক  ারা লালন কতরন, তনতজতদর মতো কতর 
িালন কতরন, অন্যতদরতকও োতদর মোবলিী বানাতে চান; োতদর মূল অংশতট এিতনা এ 
সংক্রান্ত pros & cons তনতয় তনতজতদর তচন্তাগে বশশবাবস্থা (adolescent period) 
অতেক্রম করতে িাতর নাই। বুতদ্ধবৃতত্ত মো একটা উেুক্ত ও অবযাহে চচূার তবেয়। জ্ঞান 
অজূতনর তবেয়, গ্রহণ হতলা অগেযা।  

আমার ধ্ারণায়, বেূমাতনর সমস্যা বাস্তবায়তনর সমস্যা মাত্র নয়, শুধ্ুমাত্র মনেৃত্ব বা 
সাংগঠ্তনক বযবস্থািনার সমস্যা নয়। মদশ ও জাতে গঠ্তন, তবর্শ্ সভযোয় মনেৃত্ব মদয়ার 
মতো ম াগযো অজূতনর মক্ষতত্র ইসলাম অনুসারীতদর সীমাবদ্ধো েথা বেূমান সমস্যার 
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তশকড় োতদর সবূবযািী তচন্তাগে দীনো ও প্রবল  ুতক্ততবমিু ধ্মূবাতদোয় মপ্রাতথে। োই 
আতম তচন্তাগে সংকট ও ববিতরেয তমটাতনার কাজতক, প্রচতলে অতথূ aim in life তহসাতব 
 া বলা হয় মসরকমভাতব, গ্রহণ কতরতি। আমার মতো কতর। আমার আওোর মতধ্য। 
আমার অনতেক্রময সব সীমাবদ্ধো সতিও। মিশাগেভাতব একজন তশক্ষক তহসাতব এই 
প্রায় িঞ্চাশ বির বয়তস এ িাড়া আমার কী ই বা করার আতি?!  
 

 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
কোজী শোহতরয়োর: উভয় িক্ষীয়  ুতক্ত আমার কাতি মধ্াুঁয়াতট মঠ্তকতি। সমাধ্ান কী? আতম 
মো মকাতনা নেনু ধ্ারা সৃতষ্টকরণতক ম ৌতক্তক মদিতি না। ম তহে ুচমৎকার একতট কাঠ্াতমা 
মহাড কতর এতগতয় চতলতি জামায়াে-তশতবর। চলমান তস্টম মরালাতর োতদর জনতপ্রয়ো সাুঁই 
সাুঁই কতর মবতড়  াওয়া এর প্রমাতণর জতন্য  তথষ্ট নয় তক!? 

Mohammad Mozammel Hoque: জামায়াে-তশতবর ‘মকাতনা নেনু ধ্ারা’ মকন 
বেতর করতব, ো আমারও বুতে আতস না। আিনার এই মতন করার সাতথ আতম একমে। 
জামায়াতের সাংগঠ্তনক তদক মথতক এতটই সতঠ্ক অবস্থান। ইসলাতমর তদক মথতক 
জামায়াতে ইসলামী আর জামায়াতে ইসলামীর দৃতষ্টতকাণ হতে ইসলাম– এই দই তপ্রজতমর 
মকানতটতক আিতন মপ্রোর করতিন, সমস্যা বা প্রশ্ন হতলা মসতট। আিনার হাতে সম্ভবে 
তবেীয় তপ্রজমতট, আতমসহ অতনতকর হাতে প্রথমতট। 

Farid A Reza: Thanks. In my view, you have identified the problem 

correctly, but we need to break down all the problems so that we can 

recognise them correctly. You mentioned about your age! It sounds 

funny to me, young professor, 50 is not an age at all. You are doing a 

fantastic job and please continue it. I like the word ‘তচন্তাগে বশশবাবস্থা’, 
an excellent phrase you coined. Unfortunately we do not know us 

when and how we can promote ourselves from the learning age of 

infancy to the age of experience. May God bless us. 

Mohammad Mozammel Hoque: জামায়াতের গঠ্ন িবূ হতে শুরু কতর এ ি নূ্ত 
সমতয় সমতয় সব শতক্তশালী বযতক্তরা সময় মতো তসদ্ধান্ত গ্রহতণ বযথ ূহতয়তিন। সবতূশে 
২০১০ সাতল  া ঘতটতি ো হুবহু ১৯৮২ সাতলর কতি। িাথকূয হতলা উনারা মাতন 
সংিযাগতরষ্ঠ কাি সদস্যরা নানা ধ্রতনর জামায়ােলি সতবধ্া তনতয় চুি মমতর মগতিন,  া 
৮২’র দাতয়ত্বশীতলরা কতরন নাই।  

Farid A Reza: এিাতন আতরকটা সমস্যা আতি,  া অতনতকর মচাতির আড়াতল রতয় 
মগতি। আমরা স্কলারতদর ভয় কতর, অনুগে কমূী চাই। অনুগে কমূীরা প্রতয়াজতন জান তদতে 
িাতর তকন্তু সংগঠ্তন প্রাণ সঞ্চার করতে িাতর না। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এতো সীমাবদ্ধো তনতয় 
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মদশজ ও আন্তজূাতেক সমস্যা মমাকাতবলা কতর আতদালনতক এতগতয় তনতয়  াওয়া সম্ভব 
নয়। 

Mohammad Mozammel Hoque: আতদশ ও আনুগতেযর ভারসাময বতল ম  কথা 
বলা হয় ো তভতত্তহীন। আতদশ ও আনুগতেযর সম্পক ূQ এবং U-র মতো। একতট থাকতল 
অিরতটও থাকতব। ভারসাময হতলা িাল্লার মতো, একিাতশ  া আতি োর সম-ওজতনর তকি ু
অিরতদতকও রািার মচষ্টা করা। অেএব, একতদতক আতদশ ও আনুগেয থাকতল এর অির 
িাতশ থাকতে হতব িরামশূ ও সমাতলাচনার িতরতবশ ও িদ্ধতে। োহতলই ভারসাময কাতয়ম 
হতে িাতর। 

Farid A Reza: বহুল িতঠ্ে একটা বইতয় এ শব্দগচ্ছ, মাতন আতদশ ও আনুগতেযর 
ভারসাময, ম ভাতব বযািযা করা হতয়তি মসটা অতনকটা একতিতশ। আমাতদর প্রযাকতটস 
মকাতনা মকাতনা সময় আতরা জতটল এবং তবব্রেকর। বাস্তব দষৃ্টান্ত তদতল তবেয়টা িতরস্কার 
হতো। তকন্ত তকিু দলান্ধ আুঁতেলরূিী মিূতূদর ভতয় ো মথতক তবরে থাকলাম। 

এিাতন আতরা সমস্যা আতি। উতলল আমতরর সংজ্ঞা, িতরতধ্ ও ক্ষমো তনতয় সমস্যা আতি। 
কাতক তবতয় করতবা, কাতক োলাক মদতবা ইেযাতদ প্রসতঙ্গ  ার কাতি ওতহ আসতো তেতনও 
নাক গলানতন। তকন্তু আমরা চাই তচন্তা ও কতম ূতনরঙ্কুশ আনুগেয। নবীর িরামশ ূগ্রহণ না 
কতরও সাহাবারা মুসলমান মথতকতিন। আমরা িাতর না। 

Mohammad Mozammel Hoque: উতলল আমর হতলা ইসলামী রাতের কমূকেূা-
কমূচারীরা। ইসলামী মকাতনা প্রতেষ্ঠাতনর কমূকেূা-কমূচারীও এর সমমান মিতে িাতরন। 
ম মন শহীদ হতলা  তুদ্ধ তনহে মুতমনরা। তকন্তু দঘূটনা বা দরাতরাতগয বযাতধ্ বা সন্তান জেদান 
জতনে জতটলোয় মেৃরাও শাহাদাতের ম াূদা িাতবন। জামায়াতের উতলল আমর সংক্রান্ত 
বযািযা আর োবলীতগর তজহাদ সংক্রান্ত আয়ােগতলার বযািযা ও বযবহার মসতডটতমতডটর তদক 
মথতক একই রকতমর তমস-ইডটারতপ্রতটশান।  

Mohammed Shah Alam: বস্তু ম মন একমাতত্রক নয়, মকাতনা ঘটনাও একমাতত্রক 
নয়। ঘটনার সবগতলা েল একত াতগ একজতনর িতক্ষ মদিা সম্ভবও নয় মস কারতণ। ত তন 
ম  িাতশ দাুঁতড়তয় ম  েলতট মদতিতিন তেতন মস েলতটর বণূনা সতঠ্কভাতব তদতে িাতরন। 
তকন্তু মস বণূনা িুতরা ঘটনার স্বরূি হতে িাতর না। সবগতলা বণূনা মদতি মসিান মথতক 
প্রতেযক িতক্ষর মুগ্ধো বা ববতরো মিুঁতক ঐতেহাতসক সেয েুতল ধ্রতে িারতল ঘটনার প্রতে 
সতবচার হয়। তকন্তু িতরহাস ইতেহাসকার তনতজও কী মমাহমুক্ত হতে িাতরন? তেতন মো 
ঘটনার েলগতলা বািাই করতবন তনতজর মুগ্ধোতক সমনু্নে রািার জন্যই। 

Mohammad Mozammel Hoque: বহুমাতত্রক েথা সতঠ্ক তচত্র মিতে হতল 
কথাবােূার সহনশীল ও উেুক্ত িতরতবশ দরকার,  া বাংলাতদতশর মকাতনা ইসলামী বা 
অননসলামী প্রতেষ্ঠান বা সংগঠ্তনই নাই। দুঃিজনক। 
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Mohammad Asraful Islam: আসল সমস্যা হল আমাতদর প্রাতন্তক মানতসকো। 
মযাতনজতমডট তথওতরতে Organizational Change নামক একতট চযাপ্টার িড়াতনা হয়। 
মকন Organizational Change-মক প্রতেতরাধ্ করা হয় োরমতধ্য একতট অন্যেম কারণ 
হল ক্ষমো হারাতনা। আর সবচাইতে গরুত্বিূণূ হল কাতয়মী মানতসকো।  

বেূমান সমস্যার অন্যেম কারণ হল কাতয়মী মানতসকো। আর অন্যায় মো গে মজাট 
সরকাতরর আমতল আওয়ামীলীতগর উিরও হতয়তি, োহতল তক োরাও সতেযর উির আতি? 
আসতল তবেয়টা হল ক্ষমোতকতন্দ্রক। বেূমান তবশ দলীয় মজাতটর অন্যেম শরীক জামায়াে, 
এবং রাজিতথও োরাই। সেরাং সরকার মো োতদরতকই টাতগূট করতব। এটাই স্বাভাতবক। 
অন্যতদতক ইসলাম মোতবয়া মো আতিই,  ার অন্যেম বাহন হল Political Islam-এর 
জুজুর ভয়। 

Ahmad Bashar: অবাক হতচ্ছ! জামায়াে তশতবতরর ম  িতরমাণ সমাতলাচনা বা 
মদােত্রুতট ধ্রা হয় োতে ম ভাতব োরা সহ্য কতর, জামায়াে তশতবতরর েটকা মিালািাইন 
তকিু একটা কইতলও সমাতলাচকরা সহ্য করতে িাতর না। 

জামায়াে তনতয় তবস্তর গতবেণা হতচ্ছ। জামায়াতের সমাতলাচকতদর তনতয়ও গতবেণা হওয়া 
দরকার। আমার তবর্শ্াস কতয়কটা মলিা িড়তলই এতদর িরিরতবতরাধ্ী বক্তবয ধ্রা 
িড়তব। েতব আন্ততরকভাতবই বলতি, মলিাগতলা আরও সহজতবাধ্য হওয়া দরকার োতে 
উভয় িতক্ষর জন্যই সতবধ্া হতব। 

Mohammad Mozammel Hoque: জামায়াতের সমাতলাচনা জামায়ােতক মকন্দ্র 
কতরই মো হতব, নাতক? জামায়াে তনতয় গতবেণা হয়, হতয়তি, ভতবষ্যতেও হতব। এতে মো 
জামায়াতের িুলতকে হওয়ার কথা। অথবা এসব তকিুতক তসম্পতল এভতয়ে করার কথা। 
মেইসবুক বা অনুরূি মকাতনা মসাশ্যাল তমতেয়ায় জামায়াতের সমাতলাচনা বা সমাতলাচনার 
সমাতলাচনাতে তলপ্ত হওয়ার এই আমলগতলা  েুর জাতন জামায়াে কমূীতদর ‘সাংগঠ্তনক 
সময়’ তহসাতব কাউডট হয় না। অেএব সমাতলাচনা  তদ তঠ্ক না হয়, োহতল সমাতলাচনার 
সমাতলাচনাও তঠ্ক না। কথাটা উিাভাতবও সমিতরমাতণ সেয। অথূাৎ সমাতলাচনার 
সমাতলাচনা  তদ তঠ্ক হয়, োহতল সমাতলাচনাটা তঠ্ক হতে সমস্যা কী? আর, ‘মদাে’ থাকতল 
ধ্রতে অসতবধ্া কী? নাতক, এতট একটা ‘মদােমুক্ত’ বযবস্থা? জামায়াে কমূীতদরতক মো ম  
মকাতনা ইসযতে বাদবাতক সবার মদাে ধ্রার কাতজ িুব একতটভ মদিা  ায়! 

Bashar Ibn Hadis: স ংতশাধ্ তনর উতেতশ্য সমাতলাচনা এভাতব িাব তলক মিতস না 
ক তর ম িাতন বা ম ভাতব কর তল স ংতশাধ্ন হ তে িাতর মসভাতব কর তল ভাতলা হ তো তকনা। 

Mohammad Mozammel Hoque: তঠ্ক। ভাতলা হয়, হতো বা হতে িাতর। তনতিে 
থাকুন, আতম ওই িথ ও িদ্ধতে ইতোমতধ্যই properly exhaust কতরই তলিতি। এিন 
আতম BIJ'র সংস্কাতরর জন্য তলিতি না।  ারা অনুরূি তকিু করতে চায়, িূবসূরীরা কী ভুল 
কতরতি ো োতদর বুোর সতবধ্ার জন্য তলিতি বা তলতি। 
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Samir Ahmed: িাবতলক মেতস জামায়াতের সমাতলাচনা করা  াতব না– এই অজুহাতে 
জামায়াে মনোতদর সকল ভুলতক জাতস্টোই করা হতয়তি। িাত্রতশতবরতক র্ধ্ংতসর বারপ্রাতন্ত 
তনতয়  াওয়া হতয়তি। তনতজতদর সকল অিকমূ মঢতক মেলা হতয়তি। দূর মথতক মতন হয়, 
জামায়াে-তশতবর একটা িতবত্র সংগঠ্ন। তকন্তু মগাড়ায় মগতল মদিা  ায়, এিাতন ক্ষমো 
িাওয়া ও ধ্তর রািার জন্য কী লড়াই চলতি। বেূমাতন জামায়াে-তশতবর হতলা িীর-মুতরতদর 
সংগঠ্ন। দাতয়ত্বশীলরা তনতজর কেৃূত্ব ও অিকম ূঢাকতে তনতজর মতো কতর তকি ুমুতরদ 
বেতর কতর এবং িরবেূীতে োতদরতক তদতয় সংগঠ্ন চালায়। 
 

www.facebook.com/notes/1187307297953070 

২০ মসতপ্টির, ২০১৫ 
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৪১. মনাট 

মকন আত  জো োয়োম্মির সংস্কোরিোদী নই (পিষ-১) 
 

এই তকতফয়ম্মির কোরণ 

তবগে প্রায় তেন দশক হতে (অবযবতহে বির কতয়ক আগ ি নূ্ত) চট্টগ্রাম তবর্শ্তবদযালতয় 
আতম জামায়াে-তশতবতরর একজন মনেৃস্থানীয় বযতক্ত তহসাতব িতরতচে বযতক্ত। একতনষ্ঠভাতব 
‘সাংগঠ্তনক কাজ’ করার িাশািাতশ িাত্রজীবন হতে বুতদ্ধবৃতত্ত চচূা বলতে  া বুোয় োর 
সাতথ আতম সম্পৃক্ত তিলাম। োই জামায়াতের সংস্কারিন্থা টাইতির তকিুতে আমার অগ্রগণয 
ভূতমকা থাকার কথা তিতলা। ২০০৯-১০ হতে সংস্কারবাদী তহসাতব িতরতচে মদশ-তবতদতশ 
অবস্থানরে, তবতশে কতর উচ্চতশতক্ষে, জামায়াে মনোকমূীতদর সাতথ আমার এক ধ্রতনর 
ম াগাত াগ গতড় উতঠ্। 

চলমান সরকারী দমনিীড়তনর মতুি জামায়াে বা ম  মকাতনা সংগঠ্তনর কমতবতশ মকানঠ্াসা 
হওয়াই তিতলা স্বাভাতবক। অথচ, বহু স্ততরর মনেতৃ্ব ও ি াূপ্ত প্রস্তুতে থাকার গালগল্পতক 
তমথযা প্রমাণ কতর চলমান দমন অতভ াতনর শুরুতেই জামায়াতের সাংগঠ্তনক কাঠ্াতমা 
কা ূে মুি থবুতড় িতড়তি। োিাড়া দীঘূ অধ্শূোব্দী িরও ‘ম াগয’ জনশতক্ত, বুতদ্ধবৃতত্তক 
মান ও গণতভতত্তর লক্ষয অতজূে না হওয়াও হোশাজনক বযািার। মকন এমন হতলা? কী করা 
 ায়? ইেযাতদ নানা তবেতয়র মক্ষত্র ও মাত্রা তবতবচনায় আমার স্বভাবেই জামায়াতের 
সংস্কারবাদী হওয়ার কথা তিতলা। 

আ োর স্বিন্ত্র ধ্োরোয় কোজ শুরু করো 

তবগে কতয়ক বির হতে, আতরা সতনতদষূ্ট কতর বলতল ২০১৩ সাল হতে, আমার ‘জামায়াে 
িতরচয়তক’ িাশ কাতটতয় (disown) ইসলামী আদতশূর আওোয় একতট ভারসামযিূণূ 
সমাজ গঠ্তনর রূিতরিা তনমূাতণর কাজ শুরু কতর।  ারা আমার জীবতনর এই নেনু অধ্যায় 
সম্পতক ূজাতনন না, বা জানতলও স্বেন্ত্র অবস্থান হতে কাজ করাটাতক আমার স্বভাবসলভ 
সরলো বা আতবগপ্রবণোর কারতণ অসম্ভব মতন কতরন, তকংবা এতক মকৌশলমাত্র মতন 
কতরন; োরা আমাতক জামায়াে িাড়া ভাবতে িাতরন না। অতভজ্ঞোয় মদতিতি, বড়তজার 
োরা আমাতক জামায়াতের সংস্কারবাদীতদর মতধ্য গণয কতরন। এই ধ্ারণাতট ভুল। না, আতম 
জামায়াতের সংগঠ্নবাদী বা সংস্কারবাদী– মকাতনা ধ্ারার সাতথ একমে নই। 

এ মদতশর মানুে সাধ্ারণে বযতক্ত, প্রতেষ্ঠান বা সংগঠ্ন তবতশে সম্পতক ূহুইমতজকযাতল তকি ু
গড়িরো ধ্ারণা মিােণ কতর। এতট োতদর নন-একাতেতমক ও ওভার-িতলতটসাইজে 
মনমানতসকোর কারতণ হতয় থাতক। আমার সম্পাতদে ‘কামারুজ্জামাতনর তচতঠ্ এবং 
জামায়াতের সংস্কার প্রসঙ্গ’ শীেকূ একটা বই গে বির তসএসতসএস িাবতলতকশন হতে 
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প্রকাতশে হয়। এতে অতনতক ধ্তর তনতয়তিন, আতম আসতল জামায়াতের সংস্কারবাদীতদরই 
একজন। অথচ এই সংকলতন সংস্কার তনতয় জামায়াতের শীেূ মনেৃবতৃদর মতধ্য ম  
অভযন্তরীণ তবতরাধ্, োর একতট িক্ষিােহীন ও ধ্ারাবাতহক তচত্র েতুল ধ্রা হতয়তি মাত্র। 
শুধ্ুমাত্র আগ্রহী ও গতবেকতদর সতবধ্াতথ ূএতট সংকলন করা হতয়তি। বযািারতট এর মবতশ 
তকিু নয়। 

জো োয়োি সংস্কোর তনম্ময় আ োর মফোর পম্ময়ন্েস 

২০১০ সাল হতে আতম ব্লগ তলতি আসতি। েিন মথতকই প্রসঙ্গক্রতম জামায়াতের তবেতয় 
মলিাতলতি করতি। জামায়াতের সংস্কার প্রসংগ আসতলই আতম ‘মোর িতয়ডটস’ তহসাতব 
এই কথাগতলা সব সমতয়ই বতলতি: 

(১) জামায়াে কিতনা মকাতনা মমৌতলক সংস্কারতক গ্রহণ করতব না। অথচ, 

(২) জামায়াতের তবকল্প তকিু করাটাও নানা কারতণ সম্ভব নয়। 

(৩) ইসলামতক ‘ইসলামী আতদালন’ তহসাতব  ারা বতুেতি, োতদর িতক্ষ তকি ুনা কতর বতস 
থাকাও অসম্ভব। অেএব, 

(৪) প্রতেযতকরই উতচে তনজ তনজ মক্ষত্র ও িতরসতর সাধ্য মমাোতবক তকিু না তকিু কাজ শুরু 
করা। তবতশে কতর কনতসপ্ট তবডআতির কাজ কতর  াওয়া। মশে ি নূ্ত জামায়াে 
সংতশাধ্ন হতব, নাতক নেনু মকাতনা ধ্ারা বেতর হতব, নাতক উভয়টাই ঘটতব– ো 
মকবলমাত্র ভতবষ্যেই বতল তদতব। 

আ োর িিষ োন কোম্মজর উেীষ্ট জনশতি কোরো? 

অেএব, মদিা  াতচ্ছ আতম কিতনাই তনতজতক জামায়াতের সংস্কারবাদী তহসাতব মতন কতর 
নাই। মগাড়া মথতকই অথূাৎ োতিক তভতত্তর িুনগূঠ্ন হতেই কাজ করতে হতব– এতট আতম 
বরাবরই তবর্শ্াস কতরতি। মস জন্য জামায়াে শুধ্ু নয়,  ারা মকাতনা না মকাতনাভাতব মকাতনা 
সংগঠ্ন ও সাংগঠ্তনক বযবস্থার সাতথ জতড়ে োতদরতক উেীষ্ট জনশতক্ত তহসাতব তবতবচনা 
না কতর আিােদৃতষ্টতে তনরতিক্ষ অবস্থাতন থাকা এ মদতশর ১৫% মলাকতক আতম টাতগূট 
কতর কাজ শুরু কতরতি। তবতশে কতর এই শেকরা িতনর ভাতগর মধ্যকার েরুণ িাত্র-
িাত্রীতদরতক অন্য ম  মকাতনা জনতগাষ্ঠীর েুলনায় অতধ্কের সম্ভাবনাময় তহসাতব গরুত্ব 
তদতয় আসতি। 

এই ইয়াং গ্রুিতক প্রাতয়াতরতট তদতে তগতয়, কনতভন্স করতে তগতয় প্রসংগক্রতম অিরাির 
ইসলামিন্থীতদর সাতথ এই নেুন ধ্রতনর কাতজর িাথূকয তনতয় কথা বলতে হয়। োরই অংশ 
তহসাতব ‘মকন আতম জামায়াতের সংস্কারবাদী নই’ তশতরানাতমর এই মনাট। 
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জো োয়োম্মির সংস্কোরিোদীম্মদর িযোপোম্মর আ োর আপতির তির্য়স ূহ 

জামায়াতের সংস্কারবাদীতদর ম সব কমন ববতশষ্টযতক আতম মকাতনাক্রতমই সতঠ্ক মতন কতর 
না োর মতধ্য আতি: 

(১) কমেূৎিরোর তদক মথতক োরা সমাতলাচনায়  ে িট,ু বাস্ততব মলতগ মথতক গঠ্নমূলক 
তকিু করার বযািাতর োরা েেটাই তবমিু। 

(২) বীতন েথা ধ্মূীয় তদক মথতক োরা কমতবতশ শুদ্ধোবাদী (puritanic),  া বাহ্যে 
আহতল হাদীস ও সালােীিন্থার সাতথ সাদৃশ্যিূণূ। 

(৩) বুতদ্ধবৃতত্তক তদক মথতক োরা প্রেযক্ষ ও িতরাক্ষভাতব ‘সহতজয়া-সামযবাদী’ েরহাদ 
মজহাতরর বারা প্রভাতবে। 

(৪) জামায়াতের সংস্কারবাদীরা মতন কতর জামায়াতের  ে সমস্যা ো মূলে িতরচালনাগে 
সমস্যা (operative or procedural problem)। 

(৫) রাজননতেক সংস্কার েথা রাজনীতেই োতদর উক্ত বা অনুক্ত লক্ষয। 

(৬) টাকা-িয়সার তদক মথতক োরা োতরক রমাদাতনর ভাোয় ‘হালাল কযতিটাতলজতমর’ 
একতনষ্ঠ অনুরক্ত, ভক্ত ও অনুসারী। 

এ সব িতয়তডটর ওির আতম সংতক্ষতি তকিু বলার মচষ্টা করতবা। 
 

(১) ক ষতি ুখ িোকপেুিো 
জামায়াতের সংস্কারবাদীতদরতক  তদ জামায়াতের কী কী ভুল ও সমস্যা রতয়তি ো সম্পতক ূ
বলতে মদয়া হয় োহতল মাশাআল্লাহ োরা সিার-েুিার-হাইিার একতটভ হতয়  াতবন। 
জামায়ােতক েুলাধ্ুনা করতে করতে োতদর তদনরাে িার হতয়  াতব। এ কাতজ োতদর 
মকাতনা ক্লাতন্ত নাই। এমনতক, বলা  ায়, োতদর মকাতনা লজ্জা-শরমও নাই। তনজ তনজ 
সাংগঠ্তনক জীবতনর কতো সব কৃতেত্ব, েদীয় দাতয়ত্বশীলতদর তনতয় োতদর  ে সব আিতত্ত 
ইেযাতদ তনতয় কথা বলতে বলতে োতদর মুতি ম ন বি মোতট! 

মনিো-ক ষীম্মদর তনম্ময়ই সংগঠন 

জামায়াে েথা মকাতনা সংগঠ্ন ও সাংগঠ্তনক বযবস্থা আসমান হতে নাত ল হয় না। জতম 
েুুঁতড়ও উতঠ্ না। মনোকমূীতদর তনতয়ই সংগঠ্ন। অেএব জামায়াতের  া ভাতলামদ োর 
কৃতেত্ব ও দায়দাতয়ত্ব আনুিাতেক হাতর এর মনোকমূীতদর ওিরও বেূায়। জামায়াতের 
ম সব ভুল োর দায় বহন করতে প্রস্তুে না থাকতলও মসসব ভুল হতে িতরত্রাণ লাতভর জন্য 
 া করণীয় োর একটা আনুিাতেক অংশ মো সংস্কারবাদী-সংগঠ্নবাদী তনতবূতশতে 
প্রতেযতকর ওিরই বেূায়। োই না? সংস্কারবাদীতদরতক মদতিতি, োরা মদাোতরাি চচূায় 
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 েটা ত্বতড়ৎকমূা ও ক্লাতন্তহীন, তনজ তনজ নযূনেম দাতয়ত্ব স্বেুঃস্ফেূূভাতব িালতনর বযািাতর 
েেটাই অতনচ্ছকু ও িলায়নির। 

সংস্কোরিোদী ফোাঁতকিোজম্মদর অজুহোম্মির মশর্ নোই 

তকিু করার কথা বলতল োরা মকৌশল তহসাতব তনতজতক মহয় করতেও তিিিা হন না। এ 
ধ্রতনর মলাতকরা আমার সাতথ এনতগজ হতল এক ি াূতয় বতল বতসন, “আিতন িাতরন। 
করতিন। আতম দবূল। আিনার মতো অতোটা মবিতরায়া নই। োিাড়া আমার অতনক 
সমস্যা। এসব কাজ একা একা হয়ও না” ইেযাতদ। 

Everybody’s business is no body’s business অেিো রোজোর পকুুম্মর দুধ্ 
ঢোলোর গল্প 

সংস্কারবাদীতদর বদ্ধমূল ধ্ারণা হতলা অন্য সবাই এতগতয় না আসতল একা একা তকিু করা 
সম্ভব নয়। মশে ি নূ্ত বযািারতট রাজার িুকুতর দধ্ ঢালার মতো হতয় দাড়ায়। গল্পটা হতলা 
এ রকম– মকাতনা এক রাজা দতধ্র িুকুতর মগাসল করতে চাইতলন। মস মমাোতবক একটা 
িুকুর িনন করা হতলা। অেুঃির তেতন রাতজযর সব মগায়ালাতক হুকুম তদতলন  াতে োরা 
রাতের মতধ্য প্রতেযতক এক গামলা দধ্ ওই িুকুতর মঢতল আতস। রাজা মশাই  থারীতে 
িরতদন দতধ্র িুকুতর মগাসল করতে তগতয় মদতিন িুকুরটা এতকবাতরই শুন্য, মকাতনা দধ্ 
নাই। কী বযািার? অবতশতে জানা মগতলা, প্রতেযক মগায়ালাই মতন কতরতি, সবাই মো দধ্ 
ঢালতব। আমার এক গামলা না ঢালতলও বা কী আতস  ায়। এবার বুেুন! কথায় বতল, মিাট 
মিাট বালকুণা তবন্দু তবন্দু জল, গতড় মোতল মহাতদশ সাগর অেল। 

প্রম্মিযক িযতিই তনজ তনজ অিস্থোন হম্মি তিম্মশর্ িূত কো রোখোর মেোগযিো রোম্মখ 

আল্লাহ োয়ালা প্রতেযক মানুেতক স্বেন্ত্রভাতব সৃতষ্ট কতরতিন। আমার কাজ আিনাতক তদতয় 
হতব না, আবার আিনার কাজ আমাতক তদতয় হতব না। প্রতেযক মানুে মো বতটই, দতনয়াতে 
আল্লাহ োয়ালা মকাতনা তকিুতকই তনরথূক সৃতষ্ট কতরন নাই। আর দায়দাতয়তত্বর তদক মথতক 
বলতল মো মসই হাদীসতটই আমাতদর িথতনতদশূক হতে িাতর  াতে বলা হতয়তি, সাবধ্ান! 
মোমরা প্রতেযতকই দাতয়ত্বশীল। প্রতেযকতকই তনজ তনজ দাতয়ত্ব সম্পতক ূতজজ্ঞাসাবাদ করা 
হতব। 

আল্লাহ োয়ালা আমাতদর ম  শতক্ত-সামথূয তদতয়তিন, মস সম্পতকূ তেতন আমাতদর 
তজজ্ঞাসাবাদ করতবন। অন্য কাতরা দায় মকাতনা বযতক্তর ওির বেূাতব না। বলাবাহুলয, 
মচষ্টাটাই মুিয, সােলয লাতভর তবেয়টা তনোন্তই মগৌণ,  তদও সােলয লাতভর জন্য সবূাতধ্ক 
উিত াগী িন্থাতেই কমূেৎির হতে হতব। 
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জো োয়োম্মির সংস্কোরিোদীরো তনরোপম্মদ মেম্মকও মকোরোইশম্মদর  ম্মিো হোি-পো গুতেম্ময় 
িম্মস আম্মিন  

আল্লাহ োয়ালা মকারাইশতদরতক শীে ও গ্রীষ্ম েথা সারা বির আরতবর অতনরািদ এলাকায় 
তনরািত্তা লাতভর কথা স্মরণ কতরতয় তদতয়তিন।  াতে োরা আল্লাহর কথা স্মরণ কতর 
কৃেজ্ঞো প্রকাশ কতর। আল্লাহ োয়ালার প্রতে শুকতরয়া জ্ঞািতনর প্রমাণ হতলা তনজ তনজ 
সামতথূযর সবটুকু তদতয় কমেূৎির হওয়া। আতম অবাক হতয় মদতি, সারা মদতশর 
তবর্শ্তবদযালয় তশক্ষক ি াূতয় কমূরে সহরাতধ্ক মভতটরান জামায়াে তিিল চলমান 
দমনিীড়তনর মতধ্যও  তথষ্ট তনরািদ আতিন। উনারা সব কাজই করতিন।  ারা রুকন, 
মভেতর মভেতর ঊর্ধ্েূনতদর কাতি তকিু কাগতজ তরতিাট ূিাঠ্াতনা বযতেতরতক োরা এবং 
বাদবাতক তবরাট সংিযক জনশতক্ত কা ূে সম্পূণূ তনতিয় হতয় বতস আতিন। 

জামায়াতের সংস্কাতরর কথা তদনরাে জিতে থাকতলও তনতজতদরতক এক একতট তথংক-
টযাংক বা তচন্তা-বলয় তহসাতব গতড় মোলার কাতজ উনারা ধ্াতরকাতিও নাই। চাতিতয় তদতয় 
তচন্তা ও সৃজনশীলো গতড় মোলা  ায় না। মমধ্াবীরা তনজ গতণই নেনু জ্ঞান বেতর কতরন, 
অন্তে করার কথা। কতব ঊর্ধ্েূন জামায়াে মনেৃত্ব উনাতদরতক মকাতনা প্রাসতঙ্গক তবেতয় 
তচন্তা করতে বলতবন, মসজন্য ম ন উনারা বতস আতিন। কী অবাক কাে! আি ূ! 

অতনেুক মঘোড়োম্মক মজোর কম্মর পোতন খোওয়োম্মনো েোয় নো  

আসতল এসব তকিু হতলা োুঁতক মদয়ার েতদ-তেতকর। কথায় বতল you can’t make 

drink an unwilling horse. তনতজতদর সীমাহীন সতবধ্াবাতদো ও কমূতবমিুোতক 
ঢাকার জন্য জামায়াতের উচ্চতশতক্ষে মলাকজতনরা সংস্কাতরর কথাবােূা বতলন ও মৃদ দাতব 
েুতল থাতকন। আতম ওসতবর মতধ্য নাই। I am always a theorist-activist. 

 

(২) ইিোদম্মির তির্ম্ময় শুদ্ধিোতদিো 
জামায়াতের সংস্কারবাদীরা ইবাদতের তবেতয় শুদ্ধবাতদোয় মভাতগন। বলতে িাতরন, এে 
মিাট একটা তবেয়তক আতম এভাতব হাইলাইট করতি মকন? হ্যাুঁ, তবেয় তহসাতব এতট 
আিােদৃতষ্টতে একটা অনুতল্লিয বযািার। তকন্তু একটু ভাতলা কতর িতেতয় মদিতল মদিতবন, 
ইবাদতের তবেয়গতলাতে এই শুদ্ধোবাতদো েথা তিউতরটাতনজতমর সাতথ অতনক বড় 
বযািার জতড়ে। 

আকীদোগি তদক মেম্মক স সযোগ্রস্তম্মদরম্মক সহম্মেোতগিো করোর পদ্ধতি  

মদিনু, ইসলামিন্থীতদর মঘাতেে লক্ষয হতলা বাংলাতদশতক একতট ইসলামী কলযাণ রাতে 
িতরণে করা। মো এ মদতশ হাজার বির হতে ম  ইসলাম আতি ো রাতেশনাল সন্নী ধ্ারার 
হানােী মাজহাতবর। এই ‘মলাক ইসলাতমর’ মতধ্য মকাতনা মকাতনা গ্রুতির মারাত্মক 
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আকীদাগে সমস্যা আতি। এই সমস্যাতক কীভাতব দীঘূস্থায়ী মময়াতদ সংতশাধ্ন করা  ায় 
মস মচষ্টা করার িতরবতে ূ চরমিন্থী প্রতেতক্রয়াশীলতদর মতো একদা সতক্রয়, এিন 
েুলনামূলকভাতব তনতিয় জামায়াে মনোকমূীতদর অন্যেম কমন ববতশষ্টয হতলা 
‘বাতেল’মদরতক মহনস্থা করা ও মহয় প্রতেিন্ন করা। এমনতক এ ধ্রতনর আক্রমণাত্মক 
দৃতষ্টভতঙ্গতক উনারা িুব এনজয় কতরন। অতনকটা ুমানী কেূবয ও করণীয় মতন কতরন। 
মদতশর আকীদাগে তদক মথতক সমস্যাগ্রস্ত মুসলমানতদরতক সহায়ো করার ম  ইতেবাচক 
মানতসকো ো োতদর নাই। 

এ জন্য জায়গায় জায়গায়, মসতজতদ মসতজতদ তনতরট বীতন আতমতজ মজতলশ কাতয়ম করা 
এবং প্রতেযক এলাকায় মকারআন ও হাদীতসর অতবেতকূে (classical) শরাহ-তকোতবর 
িঠ্ন-িাঠ্তনর বযবস্থা করা জরুতর। এসব তবেয়তক োরা কিতনা তেল কতরন না। 

ইতিহোস, ঐতিহ্য ও মলোক সংসৃ্কতির প্রতি ির  অশ্রদ্ধো  

োবলীগ জামায়ােসহ মদতশর মাদ্রাসাতকতন্দ্রক ম সব সংগঠ্ন ও প্রতেষ্ঠান রতয়তি মসসতবর 
সমাতলাচনা করা, োতদর কাতজর নানা রকতমর সীমাবদ্ধো ও িুুঁে মবর করা এবং এসবতক 
‘মিদমতে বীন’ তহসাতব টযাগ লাতগতয় িাতরজ কতর মদয়ার বযািাতর জামায়াতের 
সংগঠ্নবাদী ও সংস্কারবাদীরা মাশাআল্লাহ হাতে হাে, কাুঁতধ্ কাুঁধ্, ভাই ভাই এক! তনতজরা 
িাড়া অন্য কাতরা সম্পতক ূোতদর অন্ততর মেমন মকাতনা শ্রদ্ধাতবাধ্ আতি, এমন মতন হয় না। 
মতন হয়, ইসলামতক ম ন জামায়াতে ইসলামী এ মদতশ কাুঁতধ্ কতর তনতয় এতস সবাইতক 
ধ্ন্য কতরতিন। ইতেহাস, ঐতেহ্য ও মলাক সংস্কৃতের প্রতে মকমন অশ্রদ্ধা! 

 োজহোিী তিিকষম্মক পতরহোর করোই সতঠক ক ষপন্েো  

আমাতদর মদতশর মানুে মূলে হানােী মাজহাতবর অনুসারী।  ারা ইসলাতমর জন্য মদতশর 
মানুেতক ঐকযবদ্ধ করার কথা, অংতকর সরল তনয়তম োতদর মো মাজহাবী তবেকতূক 
সতবূাতোভাতব িতরহার কতর চলার কথা। ো না কতর োরা বরং নানাভাতব প্রতেতষ্ঠে হানােী 
মাজহাতবর তবতরাতধ্ো কতরন। হানােী মাজহাবই একমাত্র সহীহ– এমন দাতব ম মন ভুল, 
মেমতন হানােী মাজহাব অনুসাতর মকউ ইবাদে ইেযাতদ করতল োতক কা ূে ভুল সাবযস্ত 
করতে হতব– এ ধ্রতনর মনমানতসকোও অগ্রহণত াগয। 

তরতলতজয়োস মসক্টম্মর িুল ম ম্মসজ েোম্মে  

হানােী মাজহাব সমতথেূ মকাতনা আমতলর িতক্ষ  তদ নযূনেম দলীল থাতক োহতল মসসব 
তনতয় বাড়াবাতড় না করাই মো সামাতজক উতদযাক্তা (social entrepreneur) তহসাতব 
ইসলামী আতদালতনর মনোকমূীতদর কাি হতে প্রেযাতশে। োই না? স্মরণ রািতে হতব, এ 
মদতশ ইসলাম কাতয়তমর জন্য সবতচতয় বড় ও সবূাতধ্ক কা ূকরী স্তম্ভ বা সাতিাট ূ মবইজ 
হতলা তরতলতজয়াস মসটর। জামায়াে তকংবা এ ধ্রতনর মকাতনা মোসূতক মানুে  িন োতদর 
বীতন অনুভূতের রক্ষক ও বাস্তব রূিায়ণ তহসাতব মদিতব, িাতব, মকবলমাত্র েিনই জামায়াে 
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তকংবা এ ধ্রতনর কাতরা িতক্ষ এ মদতশ ইসলাতমর নাতম তকি ুএকটা করা এবং তটতক থাকা 
সম্ভব হতব। 

তরতলতজয়োস মসক্টরই ইসলো  কোম্ময়ম্ম র  ূল শতি  

শুধ্ুমাত্র এই একতট মসটরই ইসলামিন্থীতদর একচ্ছত্র। রাজনীতে বলুন, সংস্কৃতে বলনু, 
সমাজতসবা বলনু, অথনূনতেক সামথূয বলুন, আন্তজূাতেক সম্পকূ ও সামথযূ বলনু, মকাতনা 
তদতকই ইসলামিন্থীরা কিতনা একচ্ছত্র মো দূতরর কথা, মসরাও হতে িারতব না। বড়তজার 
উতল্লিত াগয তবকল্প হতে িারতব। 

ইম্মিহোদ  োয়োল ইখম্মিলোফ  

অথচ নানাভাতব হানােী মাজহাতবর তবতরাতধ্োর মাধ্যতম মদতশর বৃহত্তর ইসলামতপ্রয় 
জনতগাষ্ঠীর কাতি একটা ভুল মমতসজ  াতচ্ছ। আতম এসতবর সাতথ নাই। আতম সবাইতক 
তনতয়ই চলার িক্ষিােী। ইবাদতের তবেতয় আিােদৃতষ্টতে তনতদাূে ও েুচ্ছ শুদ্ধবাতদোর 
িতরণাতম ‘ইতত্তহাদ মায়াল ইিতেলাে’ েথা মেতবতরাধ্ সতিও ঐতকযর ম  েমুূলা, ো 
ক্ষতেগ্রস্ত হতচ্ছ। মাওলানা মওদদূীতক তবতশে কতর কওমী ধ্ারার সাতথ তবতরাধ্ তমতটতয় 
মেলার কা ূকর উতদযাগ না মনয়ার জন্য মদাোতরাি করার মক্ষতত্র জামায়াতের 
সংস্কারবাদীরা উচ্চকণ্ঠ। অথচ োরা তনতজরা েুচ্ছ ইবাদতে ইিতেলাতের মতধ্য তনতজতদর 
জতড়তয় এতদতশর মূলধ্ারার ইসলামিন্থীতদর সাতথ তনতজতদর অনতেক্রময দূরত্ব সৃতষ্ট 
করতিন! মকাতনা তবেয় তনতয় তসতরয়াসতল ইনভলভলে হতয় মকাতনা ওতয় আউট মবর করার 
জন্য ম  তস্থরো ও কতমটতমডট লাতগ, ম  উদার ও তনরবতচ্ছন্ন তচন্তাভাবনার প্রতয়াজন হয়, ম  
ধ্রতনর সামতগ্রক দৃতষ্টভতঙ্গ ও ইতেবাচক মানতসকো লাতগ, ো জামায়াতের সংস্কারবাদীতদর 
মতধ্য আতম আতদৌ মদিতে িাই না। 
 

 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
Ibrahim Hossain: ভাই, আিতন তকন্তু জামায়াে চচূাই করতিন। আিনার কতথে নেনু 
ধ্ারার কমূসূতচগতলা কমূিদ্ধতেসহ সহজভাতব িতয়ডট আকাতর তলতি তদতল আমাতদর জন্য 
ভাবতে সহজ হতব।  

জামায়াতের ভুলগতল িষ্ট, তকন্তু আিনার সব তচন্তাই ম  তঠ্ক– এ তনিয়ো আিনাতক মক 
তদল?  

আিতন স্বতঘাতেে theorist-activist, ো আিনার ব্লতগ মলিাতলতি মদতি বেুা  ায়। 
জামায়াে সম্পতকেূ আিনার মলিনী অতনকটা ‘ঠ্াকুর ঘতর মক মর? আতম কলা িাইতন’ 
টাইি। জামায়াে তনতয় আিনার তচন্তা ‘সংগঠ্নবাদী’ বা ‘সংস্কারবাদী’ ম  কারও চাইতে 
একটু মবতশই মতন হয়।  
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আিনার উতেশ্য ভাতলা হতলও িদ্ধতে তঠ্ক আতি তকনা ভাবা দরকার। ‘আতম সতঠ্ক’– এটা 
প্রমাণ করার জন্য আতরকজনতক ভুল প্রমাণ করার প্রতয়াজন আতি তক? 

Ohidul Islam: একতট গঠ্নমূলক মলিাতক এভাতব মিাুঁচা মারার মহেু কী? 

Ibrahim Hossain: Everything is yellow to a jaundiced eye. আমার 
মোমেতক আিতন মিাুঁচা বলতিন মকন? মলিক োর মোমে তদতয়তিন, আতম আমার। সব 
তবেতয় একমে মিােণ করতে তক আতম বাধ্য? 

Ohidul Islam: আিনারতট মোমে নয়, বযতক্ত আক্রমণ। প্রথতম তনতজর jaundiced 

eye-এর treatment করতবন মহাশয়। িতর না হয় অন্যতদর বলতবন। 

Salahuddin: ইব্রাহীম ভাই, আমাতদর উতচে তবরুদ্ধমেতক শ্রদ্ধা করা। মতের তবরুদ্ধ 
হতলই আগ্রাসী আচরণ কতডরাল করা। 

Ibrahim Hossain: একদম তঠ্ক কথা। 

Mohammad Mozammel Hoque: জামায়াে তনতয় তকিু না বতল কাজ কতর 
 াওয়াই উত্তম। একজন শ্রতদ্ধয় সধ্ী এমন মতমূর একটা ইনবক্স কতরতিন। এইমাত্র উনাতক 
উত্তর তদতয়তি। মবাধ্কতর এতট আিনাতকও বলা  ায়,  

“আতম মতন কতর সতঠ্ক িন্থা হতলা মধ্যবেূী অবস্থান গ্রহণ করা। এর মাতন হতলা 
প্রতয়াজতন সমাতলাচনা করা এবং  া সতেযই ইতেবাচক ও বাস্তবসম্মে ো অকিতট 
একনতলজ করা। অন্তে আমার মতো  ারা এক্স-একতটতভস্ট অব মজআই োতদর জন্য 
এতট জরুতর। আদারওয়াইজ, মকন আতম নেনু তকিু করতি, মকান তদক মথতক এতট নেনু 
ও তভন্নের, ো তক্লয়ার হতব না।” 

Mohammed Lokman: গঠ্নমূলক মলিাতটর জন্য অতনক ধ্ন্যবাদ। েতব ‘ইতেহাস, 
ঐতেহ্য ও মলাক সংস্কৃতের প্রতে চরম অশ্রদ্ধা’ শীেূক িতয়ডটতট তনতয় বলতে চাই। 

আমার মতন হয়, জামায়াে িাড়া অন্যরা ম িাতন িরির িরিরতক মুসতলম স্বীকার 
করতেও কািূণয কতরন মসিাতন জামায়াে োতদর প্রতে মেমনতট না কতর বীতনর িাতদম মো 
স্বীকার করতি। 

এমনতক জামায়ােতক  ারা মুসতলম মানতে কৃিণো কতরন, জামায়াে োতদরতক বীতনর 
িাতদম স্বীকার করা তক োতদর জন্য বড় িাওনা নয়?  

Mohammad Mozammel Hoque: একটা উদাহরণ তদতয় সবতকি ুবেুাতনার মচষ্টা 
করতবা। আশা কতর আিনার মতো প্রাজ্ঞ বযতক্ত িতয়ডটটা ধ্রতে িারতবন। ভাই-তবাতনরা 
েগড়া কতর। বাবা-মা সাতলশ সমতোো কতর। মশে ি নূ্ত কাউতক মেলতে িাতর না। িাতর 
তক? মক কেটকুু সতঠ্ক, মক কেটুকু ভুল– এতট এমন মকাতনা বযািার নয়।  তদও সবারই 
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সতনতদষূ্ট ভুল-শুদ্ধো রতয়তি। copula বা আংটার কাজ হতলা মজাড়া লাতগতয় রািা। 
ড্রাইভাতরর কাজ হতলা মলা-তিে-তব্রক নানাভাতব গাতড়টাতক চাতলতয় মনয়া।  

সেরাং মসাশ্যাল ইতডটতগ্রশাতনর জন্য  ারা কাজ করতব োতদর তঠ্ক-তবতঠ্তকর বাইতরও 
অথূাৎ োকওয়ার বাইতরও অতেতরক্ত ইহসাতনর ি াূতয় কাজ করতে হতব। সেরাং অন্যরা 
কী কতর োর তনতরতি োতদর সাতথ তবতহতভয়ার করা সংগে নয়। সামতগ্রকভাতব তবেয়তটতক 
তবতবচনা করতে হতব।  

Mohammed Lokman: আিনার িতয়ডট আতম বুেতে মিতরতি। আমার ি তূবক্ষতণ 
জামায়ােতক ঐ দাতয়ত্ব িালতনর কািাকাতি মিতয়তি,  তদও আতরা মবতশ হওয়া উতচৎ। কমূী 
সমথূক ি াূতয় তকি ু এতদক-মসতদক কথা চাল ু থাকতলও মকন্দ্রীয়ভাতব মকাতনা তবরূি 
সাংগঠ্তনক তসদ্ধান্ত আতি বতলও মতন হয় না। জামায়াতের সতদতন তকিু মকন্দ্রীয় 
দাতয়ত্বশীতলর কািাকাতি হওয়ার সত াগ হতয়তিল তবতভন্ন সময়। োুঁতদর সাতথ আলাতিও 
অন্যান্য বীতন সংগঠ্নগতলার বযািাতর ভাতলা ধ্ারণা মিােণকারী মিতয়তি। তবগে ২০০৬-
০৭ মথতক আওয়ামী লীগ সতকৌশতল জামায়াে-তশতবরতক দাতবতয় মরতি অন্য সংগঠ্ন 
ম মন– কাওমী, আহতল হাদীস ইেযাতদ সংগঠ্তনর মতধ্য তনজস্ব মলাকতদর অনুপ্রতবশ 
ঘতটতয়, মপ্রাগাম করার সত াগ তদতয়, জামায়াে-তশতবতরর তবিতক্ষ প্রচারণা চালাতনার সত াগ 
কতর মদয়। এভাতবই মগালতমতল কথাগতলা বাজাতর িতড়তয় িতড়তি। ধ্ন্যবাদ।  

Abdullah AL Takdir: ১১-১২ মাচূ ঢাতবর তসতনট ভবতন অনুতষ্ঠে ‘দতক্ষণ এতশয়ার 
মমৌলবাদ, সাম্রাজযবাদ ও নারী তন ূােন প্রতেতরাধ্’ শীেূক েৃেীয় দতক্ষণ এশীয় সতম্মলতনর 
কতয়কতট অতধ্তবশতন তবতভন্ন তবেতয় মদতশর তবর্শ্তবদযালয় তশক্ষক, বুতদ্ধজীবী ও উচ্চতশতক্ষে 
মশ্রণীর তলতিে প্রবন্ধ িাঠ্ হতয়তি। এরমতধ্য কতয়কতট প্রবন্ধ িড়া ও মশানার সত াগ আমার 
হতয়তি। জামায়াতে ইসলামতক িতলতটকাল ইসলাম ও জতঙ্গবাতদ মমনশন কতর জামায়াতের 
কমূিতরতধ্র আতদযািান্ত তবতিেণ এবং আগামীর বাংলাতদতশ িতলতটকাল ইসলাতমর 
মমাকাতবলায় মসকুযলাতরজম প্রতেষ্ঠার চযাতলঞ্জগতলার ি াূতলাচনা তিতলা োতদর অন্যেম 
একতট তবেয়।  তদও োতদর মলিা ও বলায় তভন্ন তভন্ন তচন্তা, মেিাথূকয এবং িারিতরক 
তবতরাতধ্োও তিতলা।  

এই ধ্রতনর সতম্মলন, সভা ও মসতমনাতরর আতয়াজন প্রায়ই হতয় থাতক,  া মসকুযলার েথা 
নাতস্তকযবাদী বতুদ্ধবতৃত্তক চচূার শতক্তশালী মস্টইজ। 

অন্যতদতক, ইসলামী আতদালন অথবা জামায়াতে ইসলাম অথবা িতলতটকাল ইসলাতমর 
তচন্তা লালন কতরন– এমন জ্ঞানীগণী, বুতদ্ধজীবী এবং তচন্তাশীলতদর সংিযা ম  িুব কম ো 
তকন্তু নয়। সমস্যা হতলা এই অঙ্গতন  ারা তচন্তা কতরন োতদর তচন্তার িারিতরক ি াূতলাচনা 
এবং বুতদ্ধবৃতত্তক চচূার জন্য মোতরটর ও মস্টইজ স্থািন সম্ভব হতয় উতঠ্তন।  

 তদও জামায়াতে ইসলাতম দলীয় গণাবলীর মতধ্য সংস্কাতরর উতেতশ্য সমাতলাচনার 
তবেয়তট আতি,  া এহতেিাতবর বয়াতনর মতধ্য সীমাবদ্ধ রািায় তবেয়তটর মলূ দাতব প্রতেতষ্ঠে 
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হয়তন। িাত্রতশতবর এই ধ্ারায় কা ূক্রম শুরু করতলও এিন বাস্তবসম্মে কারতণ োতদর 
কা ূক্রম স্থতবর হতয় িতড়তি। 

এমোবস্থায় আধ্ুতনক ইসলামী তচন্তাশীলরা এতলািাোতড় সমাতলাচনা ও ি াূতলানার িথ 
মবতি তনতে বাধ্য হতয়তি। মকউ মকউ েরহাদ মজহারসহ নানান িন্থায় তনতজতদর তচন্তার 
ম াগান মদয়ার প্রয়াস চালাতচ্ছন। এইজন্য আতম মতন কতর ব্লগ, টুইটার, মেইসবুতক 
স্টযাটাস অথবা বাকিটুোর মধ্য তদতয় আতদালতনর তবতভন্ন সমাতলাচনার সংস্কারবাদী তচন্তা 
 ারা কতরতিন, োরা অবশ্যই আতদালতনর একতট অংশ। এবং ময়দাতন কাজ না করা 
বুতদ্ধজীবী ও সংস্কারবাদী তচন্তকতদরতক মুনাতেক ও সতবধ্াবাদী বতল  ারা আিযা তদতয় 
থাতকন, োতদরতকও আতম বুতদ্ধমাতনর মচাতি মদতি না। 

 ারা সংগঠ্নতক নযূনেম সমথতূকর জায়গা মথতক মদতি োতদর সমথূনতক োর তচন্তার 
আতলাতক মবতড় উঠ্ার সত াগ কতর মদয়া মূলধ্ারার মনেৃবৃতদর অন্যেম গরুত্বিূণূ কাজ 
বতল মতন কতর। 

আিনার কথাগতলার সাতথ তবমে মিােণ না কতরই তভন্ন একতট মন্তবয করার মচষ্টা করলাম। 

Anwar Mohammad: এগতলা সমস্যার ‘কী’ তনতয় আতলাচনা। তকন্তু ‘মকন’র মকান 
তচি িাওয়া মগল না। আিনার আতগর মলিাগতলারই িনুরাবৃতত্ত মদিলাম। মদতি িতরর 
িতবূর কী বয়ান। 

Mohammad Mozammel Hoque: হ্যাুঁ,  ারা আমার আতগর মলিাতজািার সাতথ 
িতরতচে, োতদর কাতি এতট বড়তজার একটা কম্পাইতলশান মতন হতব। করণীয় তনতয় এই 
মনাতটর িরবেূী িবূগতলাতেও তকিু তলতি নাই। 
 

www.facebook.com/notes/1288495647834234 

১২ মাচ,ূ ২০১৬ 
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৪২. মনাট 

মকন আত  জো োয়োম্মির সংস্কোরিোদী নই (পিষ-২) 
 

(৩)  জহোরপন্েো 
বুতদ্ধবৃতত্তক তদক মথতক জামায়াতের সংস্কারবাদীরা প্রেযক্ষ ও িতরাক্ষভাতব েরহাদ মজহার 
বারা প্রভাতবে। এই কথাটা বেুতে হতল এবং এর তবিদ সম্পতক ূআদাজ করতে হতল তনতচ 
উতল্লতিে তকি ুতবেয়তক ভাতলা কতর বুেতে হতব। 

জো োয়োম্মির  ম্মধ্য স্বোধ্ীন িতুদ্ধিতৃি িিষো গম্মড় নো উঠোর কোরণ  

শুনতে িারাি লাগতলও জামায়াতে ইসলামীতে বুতদ্ধবৃতত্তক তদক মথতক মাওলানা মওদদূীই 
মশে কথা। এে বির িতরও এতট সমভাতব প্রত াজয। মাওলানা মওদূদীর আতশিাতশ উনার 
সমকক্ষ মকাতনা বুতদ্ধজীবী বা আতলম মশে ি নূ্ত জামায়াতে ইসলামীতে তটতক নাই। এর 
দায়দাতয়ত্ব কার কেটুকু মসতট ঐতেহাতসক তবচার-তবতিেতণর তবেয়। 

মাওলানা মওদূদী তনতজর মলিাতলতি েথা বুতদ্ধজীবীোতক জামায়াতের সংগঠ্ন মথতক 
আলাদাভাতব তবতবচনার কথা বলতলও ‘সংগঠ্তনর বাইতর সাংগঠ্তনক তবেতয় কথা বলা 
 াতব না’– এই নীতের অবশ্যম্ভাবী েল তহসাতব জামায়াতে ইসলামীর মতধ্য স্বাধ্ীন বুতদ্ধবৃতত্ত 
চচূার ধ্ারা অংকুতরই তবনষ্ট হতয়  ায়। জামায়াতে ইসলামীর মূল এডটারপ্রাইজ হতলা 
ইসলাম। োই জামায়াতের আিােদৃতষ্টতে তনোন্তই ‘সাংগঠ্তনক’ তবেয় মশে ি নূ্ত 
ইসলাতমর মকাতনা না মকাতনা মবতসক আডোরস্টযাতডেংতয়র সাতথ তরতলতটে হতয় িতড়। কান 
টানতল মাথা আসার মতো। োই তশয়াতদর ‘োতকয়া’ েথা মগািনীয়ো ও মচতি  াওয়ার 
প্রযাকতটকযাল উসতূলর কারতণ জামায়াতের মতধ্য আজ ি নূ্ত স্বাধ্ীন বুতদ্ধবৃতত্ত গতড় উতঠ্ 
নাই। কড়ই গাতির মতো ক্রমাগে ো মবতড় উতঠ্তি বতট, তকন্তু োতে েলজ গাতির মতো 
মকাতনা েুল ও েল উৎিন্ন হয় নাই। এ ধ্রতনর তনয়ন্ত্রণবাদী বযবস্থায় ো না হওয়াটাই 
স্বাভাতবক। 

জো োয়োম্মি ইসলো ীম্মি ম ধ্োসম্পন্ন মলোম্মকর অিোি নোই 

জামায়াতের এই বুতদ্ধবৃতত্তক শনূ্যোর মাতন এই নয় ম , জামায়াতে মেমন মমধ্াবী মলাতকরা 
জতয়ন কতরতন। বরং বাস্তবো হতলা এর উতিা। এ মদতশর তশতক্ষে ও মমধ্াবীতদর একটা 
উতল্লিত াগয অংশ িাত্রজীবতন তশতবর কতরতি। বেূমাতন উিায়ান্তর না মিতয় জামায়াতের 
সাতথ মলতগ আতি। মকউ মকউ িতরণে বয়তস, হয়তোবা নাজাতের তচন্তায়, বযাক টু দয 
িযাতভতলয়ন তহসাতব জামায়াতের রুকতনয়েও তনতয়তিন। মো কথা হতলা, মমধ্া বা বুতদ্ধ থাকা 
মাতনই বুতদ্ধবৃতত্তসম্পন্ন হওয়া নয়। বুতদ্ধ থাকতলই, মমধ্াবী হতলই বুতদ্ধবৃতত্ত মেতভলি কতর না। 
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িতুদ্ধিতৃি একেো িিষোর িযোপোর  

চচূা না থাকতল একজন মমধ্াবী বযতক্তও মকাতনা তবেতয় মিালািাতনর মতো (adolescent) 
কথাবােূা বলতে িাতর ও আচরণ করতে িাতর। আতশিাতশ আমরা এর প্রচুর নতজর মদতি। 
শান না তদতল ইিাতের িতুরও ম মন মভাুঁো হতয়  ায়; স্বাধ্ীন তচন্তা, সৃজনশীল কমূকাে ও 
বুতদ্ধবৃতত্তও মেমতন তনরবতচ্ছন্ন চচাূর বযািার। তনতজর বুতদ্ধবৃতত্তক দীনোতক ঢাকার জন্য ম  
মকাতনা বযতক্ত প্রতেতক্রয়াশীল হতে বাধ্য, হালকা মানতসকোর (subtle-minded) হতে 
বাধ্য। এমন ধ্রতনর বযতক্তবগ ূ তনতজরা তনতজরা এক একটা বলতয়র মতধ্য (comfort 

zone) তনতজতদরতক সদাসবূদা গতটতয় রাতি। কতমউতনতট কযাতরটাতরর িতরবতেূ cult 

system-ই োতদর কাতি অতধ্কের স্বতস্তদায়ক। এই দৃতষ্টতে জামায়াতের মতো 
জামায়াতের সংস্কারবাতদর ধ্ারাও তদন মশতে একটা কাি তসতস্টমই বতট। 

িোংলোম্মদম্মশর িতুদ্ধিতৃিক জনপতর ণ্ডম্মল ইসলো পন্েীম্মদর অিস্থোন  

মদতশর ইসলামিন্থী ধ্ারা, মে, িথ ও সংগঠ্নসমতূহর তবতশে কতর জামায়াতের এই 
সাংগঠ্তনক মরতজতমতডটে তসতস্টতমর কারতণ মদতশর মূলধ্ারার বুতদ্ধবৃতত্ত চচূায় ইসলামিন্থা 
একটা হীনমন্য ধ্ারা। এিতলাতজতটক এডে তরএকশনাতর। এ মদতশর বুতদ্ধবৃতত্তর মূলধ্ারা 
েথা জনিতরমেল (public intellectual sphere) বলতে  া বুোয় ো একচ্ছত্রভাতব 
বামিন্থা বারা প্রভাতবে ও তনয়তন্ত্রে। 

মকন এ ন প্রতিকূল পতরতস্থতি তিতর হম্মলো 

এ মদতশর বামধ্ারা ইসলামিন্থীতদর মতোই তবেব আমদাতন করতে তগতয় ঐতেহাতসকভাতব 
ইসলামিন্থীতদর সাতথ একটা তবতরাতধ্ তলপ্ত হতয় আতি। এর িতরণতেতে োরা এ মদতশর 
ধ্মূীয় অংগন হতে তবোতড়ে হতয় নাতস্তকোর ‘লাতনময়’ িতরচয়তক আতজা বহন কতর 
মবড়াতচ্ছ। সমাতজর মূলধ্ারা হতে তবোতড়ে হতয় োরা সমাজ বযবস্থার আশিাশ েথা 
মিতরতেতরগতলাতে অবস্থান মজবুে করার তদতক মতনাতনতবশ কতরতি।  ার েল হতলা 
সাতহেয, সংস্কৃতে ও গণমাধ্যম– এক কথায় মদতশর িাবতলক তস্ফয়াতর োতদর একচ্ছত্র 
আতধ্িেয।  াতদরতক ঘর হতে মবর কতর মদয়া হতয়তি োরা আতশিাতশর সব রাস্তা দিল 
কতর তনতয়তি। এমন এক অভাবনীয় িতরতস্থতে! 

ফরহোদ  জহোর ও িো ধ্োরোর সংস্কোরিোদ 

বাংলাতদতশর বামধ্ারায় েরহাদ মজহার বযতেক্রম। এক দতৃষ্টতে োতক বামধ্ারার 
সংস্কারিন্থী বলা  ায়। োর তথতসস হতলা, বাংলাতদতশর মতো মসুতলম সংিযাগতরষ্ঠ েৃেীয় 
তবতর্শ্র একটা মদতশ প্রভাবশালী ধ্ম,ূ ধ্মূীয় শতক্ত ও ধ্মূীয় প্রতেষ্ঠানতক আস্থায় তনতয়, সাতথ 
তনতয় সাম্রাজযবাদী শতক্তর তবরুতদ্ধ লড়াই করতে হতব। এর গেযন্তর নাই। মসাজা কথায়, 
িুুঁতজবাতদর তবরুতদ্ধ সামযবাদতক তবজয়ী করতে হতল ইসলামতক মকৌশলগে তদক মথতক 
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বযবহার করতে হতব। তবতভন্ন মলিায় তেতন ো তবস্তাতরেভাতব েুতল ধ্তরতিন। অেএব মদিা 
 াতচ্ছ মজহাতরর ইসলাম এতজডো আর ইসলামিন্থীতদর ইসলাম ভাবনা এক তজতনস নয়। 

‘ইসলো ী আম্মদোলন’ তহসোম্মি ইসলো  িনো   জহোম্মরর ‘সো যিোদী-সহতজয়ো 
ইসলো ’  

অন্যতদক মথতকও েরহাদ মজহাতরর ইসলাম আর ইসলামিন্থীতদর ইসলাম এক নয়। 
মজহার সাতহতবর ইসলামতপ্রয়োয় ইসলাম েেটকুুই আতি  েটকুু বাংলাতদতশ মলাক ধ্ম ূ
তহসাতব প্রচতলে আতি। স্বভাবেই োর মতধ্য মটক্সটচুয়যাল অতথনতটতসতট বা আকীদাগে 
শুদ্ধোর মকাতনা বযািার নাই। অশুদ্ধোর মকাতনা প্রত াজযো তনতয়ও োই োর মকাতনা 
মটনশান বা কনসানূ নাই।  েুর মদতিতি জামায়াতের সংস্কারবাদীতদর তপ্রয় ‘েরহাদ 
ভাইতয়র’ তেতলাসতেকযাল আডোরস্টযাতডেং বা োর মূল ‘আকীদা’ হতলা বাউলেি। 
নতদয়ার নবপ্রাণ আিড়া হতলা উনার মক্কা-মদীনা। নতদয়ার ভাবাতদালন েথা লালতনর 
দশনূই উতন ইসলামিন্থীতদরতক তগলাতে চান। উতন এক ‘সহতজয়া ইসলাতমর’ প্রচারণায় 
তনতবতদে প্রাণ। 

ফরহোদ  জহোম্মরর লন্ডন িিৃিোর পরিিষী কোতহনী  

এ ধ্রতনর একজন বযতক্তর তনকট হতে কীভাতব ইসলামী আতদালতনর ধ্ারণা মিােণকারীরা 
ইসলাম তবেয়ক বুেজ্ঞান লাভ করতে আতস, ো আমার আক্বতল ধ্তর না। বির মদতড়ক 
আতগ েরহাদ মজহার লডেতন তগতয় ইসলাতমস্টতদর তবতভন্ন সমাতবতশ নানা রকতমর 
ইসলাম-জ্ঞান তবেরণ কতরতিন। এতে োর ‘সহতজয়া-সামযবাদী ইসলাতমর’ তকি ুগরুত্বিূণূ 
প্রস্তাবনা হাতজর কতরন।  ার মতধ্য আতি–  

১. ইসলাতমর ধ্মূীয় বযািযার িাশািাতশ একতট মুক্ত দাশূতনক বযািযাও থাকতে হতব।  

২. বযতক্ত নয়, সমাজই ইসলাতম মূল তবেয়।  

৩. সামাতজক ন্যায়তবচার প্রতেষ্ঠাই ইসলাতমর লক্ষয।  

৪. অস্থায়ী মুতজব নগর সরকাতরর মঘাতেে লক্ষযসমতূহর তভতত্ততেই মুতক্ত ুদ্ধ হতয়তি।  

এসব উতেশ্য প্রতণাতদে কথাবােূা শুতন উিতস্থে ইসলামিন্থীতদর উতবতলে করোতল মদতি 
আতম রীতেমতো স্ততম্ভে! িতরতচে মহতল এসব তবেতয় মনতেবাচক প্রতেতক্রয়া মদিাতনার িতর 
জামায়াতের তকিু মজহারিন্থী-সংস্কারবাদী উি ুূিতর অনুতরাতধ্র মাধ্যতম আমার উির 
প্রচে চাি সৃতষ্ট করতলন  াতে আতম উনার বক্ততবযর আিতত্তত াগয তদকগতলা তনতয় কতয়কতট 
প্রবন্ধ তলতি। তনোন্ত বাধ্য হতয় আতম অেযন্ত মমৌতলক, তবস্তাতরে ও গরুত্বিূণূ কতয়কটা প্রবন্ধ 
তলতি– 

(১) ইসলাতমর দাশূতনক বযািযার সমস্যা ও ইসলাতম দশতূনর িতরসর 
(cscsbd.com/890) 
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(২) বযতক্ত ও সমাতজর অগ্রাতধ্কার তনণূতয় িািােয তচন্তাধ্ারা বনাম ইসলামী দৃতষ্টভতঙ্গ 
(cscsbd.com/918) 

(৩) সামাতজক ন্যায়তবচার প্রতেষ্ঠাই তক ইসলাতমর লক্ষয? (cscsbd.com/960) এবং  

(৪) মুতক্ত ুতদ্ধর মপ্রতক্ষতে সাময, মানতবক ম াূদা ও সামাতজক ন্যায়তবচার 
(cscsbd.com/951)। 

দভূাগয হতলা, ওসব মুহোরাতমর সাতথ িরবেূী কথাবােূায় আতম বুেতে িারলাম, োরা 
এগতলার মকাতনাটাই িতড়ন নাই। এতট ‘তনতজতদর’ মলাক সম্পতকূ উনাতদর 
হীনমন্যোসলভ েুচ্ছজ্ঞান ও অগভীর মানতসকোর িতরচয় িাড়া তকিু নয়। আমার মলিার 
সাতথ এনতগজ হতল, না জাতন ‘মজহার ভাইতয়র’ প্রতে ভতক্ত টুুঁতট  ায়! 

মক কোর েোম্মগষে  

 তথষ্ট তবত্তশালী অথচ সামযবাদী(?) েরহাদ মজহাতরর তিকতনক িতট  াোয়ােকারী 
জামায়াতের সংস্কারবাদী মসাশ্যাল এতলটতদর দৃতষ্টতে েরহাদ মজহার হতলন উনাতদর 
‘দাওয়ােী টাতগূট’। আতম উনাতদর মধ্যকার তসতনয়রতদর কাউতক কাউতক বতলতি, মক 
তভকতটম, মক তপ্রতেটর, মক কার টাতগূট মসতট সময়ই বতল তদতব। তবতশে কতর বুতদ্ধবৃতত্ত চচূার 
ধ্রন তহসাতব মজহারিন্থাতক গ্রহণ করার বযািাতর জামায়াতের মূলধ্ারা ও সংস্কারবাদী 
ধ্ারা মমাতটর ওির দৃশ্যে একমে। উভতয়র মতে এতট একাধ্াতর একটা সরকারতবতরাধ্ী 
মকৌশলও বতট। ম  কাতরা সাতথ িযাতটতজক তরতলশন গড়ার বযািাতর লাভ িাড়া ক্ষতে নাই। 
এতট সেয।  

সমস্যা হতলা অসেকূ বা অতে সরল িযাতটতজক তরতলশন মশে ি ূন্ত তনিক মকৌশলগে 
সম্পকূ হতে মোদশগূে সম্পতকূ গড়ায়। এতট আমরা বাতর বাতর মদিতে িাই। েরহাদ 
মজহাতরর সাতথ জামায়াতের সম্পতকূর বযািাতরও মসতট ঘতটতি। েরহাদ মজহাতরর 
শতক্তশালী মলিনীর মজায়াতর দবূল জামায়াে বুতদ্ধবৃতত্ত কতব ম  েতলতয় মগতি ো োরা 
বুেতে িারতি না। 

ফরহোদ  জহোম্মরর  িোদশষগি মলখোগুম্মলোম্মক প্রম্ম োে করোর কোরণ কী  

কুতষ্টয়া অঞ্চতলর বাউলধ্ারার সাতথ েরহাদ মজহাতরর তবতশে মোদতশূক সম্পক ূদশৃ্যমান। 
নতদয়াতকতন্দ্রক এই ভাবাতদালন তনতয় ২০০৭ সাতল জামায়ােিন্থী বদতনক নয়া তদগতন্তর 
মাতসক মযাগাতজন অন্যতদগতন্ত তেতন ধ্ারাবাতহকভাতব মলিা শুরু কতরন। ২০০৮ সাতল োুঁর 
‘ভাবাতদালন’ গ্রন্থতট প্রকাতশে হয়। ‘ধ্তমূর ি াূতলাচনা ও বাংলাতদতশ ইসলাম’ 
তশতরানাতম তেতন বদতনক নয়া তদগতন্ত দশ িতবূর একটা ধ্ারাবাতহক তলতিতিন।  

মদিা  াতচ্ছ, েরহাদ মজহাতরর সরকারতবতরাধ্ী কলাম িািাতে িািাতে জামায়াে োর 
একান্ত মোদশগূে মলিাগতলাও তনতজতদর দলীয় বলতয়র গণমাধ্যতম িাতিতয় চতলতি। 
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বদতনক আমার মদশ প্রেযক্ষভাতব জামায়াতের িতত্রকা না হতলও এতে েরহাদ মজহাতরর 
‘েব ু কতমউতনজতমর কথাই বলতে হতব…’ তশতরানাতমর দ’িতবূর মলিা িািাতনার 
তবেয়তটও লক্ষযণীয়। জামায়াতের এমনতক তশতক্ষে-সংস্কারবাদীতদরতকও এসব মলিা 
মগাগ্রাতস তগলতে মদতিতি। ‘মজহার সাতহেয’ তনতয় জামায়াতের সংগঠ্নবাদী ও 
সংস্কারবাদী উভয়িতক্ষর কূিমেকুো ও হীনমন্যোর গভীরো মদতি অবাক হতয় মগতি। 
অথচ ‘অন্যতদগতন্তর’ মকাতনা এক সংিযায় তেতন িষ্ট কতরতিন বতলতিন, তেতন একতদন 
আল মাহমুতদর মতো ইসলামিন্থী হতয় উঠ্তবন বতল  ারা ভাবতিন ভাবতিন, ো ভলু। 

েবুও জামায়াে তশতবতরর তদকভ্রষ্ট বযতক্তবগূ মজহাতরর িাঠ্চতক্র তগতয় বতস থাতকন। 
বউতিালা ও ভাইতবরাদরতদরতকও োশতকল কতর তনতয়  ান। মসিাতন  িন আতলাচনা সূতত্র 
মাওলানা মওদূদীর ‘ইসলামী রাে’ তচন্তাতক ধ্তুয় মতুি সাে করা হয় েিনও োরা নীরব 
থাতকন। এক শীে ূতশতবর মনো হতে এতট মশানা। আমার সাতথর একজন উনাতক তজজ্ঞাসা 
করতলন,  িন তেতন মাওলানাতক এভাতব িাতরজ কতর তদতচ্ছতলন েিন তক আিনার িারাি 
লাতগতন? আিতন তকি ুবতলতিন? উত্ততর মসই ঊর্ধ্েূন দাতয়ত্বশীল তনিুি তিতলন। 

সোংগঠতনক পতরম্মিম্মশ  ুি আম্মলোিনোর স্যম্মেোগ নো েোকো একেো কোরণ 

সাংগঠ্তনক িতরতবতশ কথা বলা  ায় না, মসজন্য উনারা তচন্তা িাঠ্চতক্র  ান। মকন সতলমুল্লাহ 
িাতনর ‘আহমদ িো রােসভা’মে উনারা  ান না? কারণ মসিাতন েেটা িাত্তা িান না। এ 
িাড়া আর তক? মজহার ম  ইসলামিন্থীতদরতক িাতের কতরন ো োতদরতক বযবহার করার 
জন্য। সেয-তমথযার মািামাতি অবস্থার মচতয় তনজূলা ও প্রকাশ্য তমথযা মমাকাতবলার তদক 
মথতক ভাতলা ও সতবধ্াজনক– এ কথাটা জামায়াতের সংগঠ্নবাদীরা মো বতটই, 
‘এনলাইতটডে’ সংস্কারবাদী ‘বুতদ্ধজীবীরা’ও বুতেন না। দুঃি! 

মেোগোম্মেোম্মগ স সযো নোই, স সযো হম্মলো তদলম্মখোলো ম লোম্ম শোয়  

হাদীতসর মমূ অনু ায়ী, এমনতক আমাতদর কােজ্ঞান তদতয়ও আমরা বুতে, মানুে আিন মতন 
কতর  ার সাতথ উঠ্াবসা কতর একসমতয় মস োর মতোই হতয়  ায়। অন্তর হতলা জীবন্ত 
হাতড়র মতো। সংিতশূ থাকতল ো মজাড়া লাগতবই। ভলুভাতব মহাক, শুদ্ধভাতব মহাক। 
কতমউতনজম বেুার জন্য, সামাতজক উতদযাগতক জানার জন্য, অন্তেিতক্ষ কী হয় ো মদিার 
জন্য কিতনা  াওয়া ম তে িাতর। এমনতক আধ্ুতনক েি ও তবতিেণ সম্পতকূ জ্ঞান লাতভর 
জন্য তনয়তমে অংশগ্রহণও হতে িাতর। আতমও নাতস্তক, আধ্া নাতস্তক বহু বুতদ্ধজীবীর কথা 
ঘণ্টার ির ঘণ্টা শুতন থাতক। আমার বাসার ববঠ্কিানা ও তসএসতসএতসর কক্ষ শুুঁকতল এ 
রকম োতিকতদর তসগাতরতটর ঘ্রাণ এিতনা িাওয়া  াতব। আতম োতদর অবস্থান সম্পতক ূ
সমযক অবতহে। োরাও আমার মোদতশকূ অবস্থান সম্পতকূ ওয়াতকবহাল। 

সমস্যা হতলা বামিন্থী মলাকজতনর কাতি প্রেযািযাে ‘ুমানদার কমুযতনস্ট’ েরহাদ 
মজহাতরর চাতরতদতক এিন জামায়াে-তশতবতরর মলাতকরাই ভীড় কতর আতি। উনার মতো 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 330  
 

একজন মদশবতরণয বতুদ্ধজীবীর িামার ও অবকাশ  ািনতকতন্দ্র তগতয় উনার সাতথ িতব 
েুলতে িারাতক জামায়াতের োবৎ হীনমন্য মলাতকরা তবরাট প্রাতপ্ত মতন কতর। দাওয়ােী 
টাতগটূ শুধ্ ুেরহাদ মজহারতক মকন? সতলমুল্লাহ িান, আনু মমাহাম্মদ, আবদল্লাহ আব ুসাতয়দ 
এবং এ ধ্রতনর বাদবাতকরা মকন নয়? জামায়াতের সংস্কারবাদীরা ইনিাকটর অতথূ তশক্ষক 
আর অতভভাবক (mentor অথবা guide) অতথ ূতশক্ষতকর িাথূকযটাই বুতে না। 

 োতি-মলয়োর তডম্মফন্স  

েরহাদ মজহাতরর বুতদ্ধবৃতত্তর চচূার অন্যেম মমৌতলক ববতশষ্টয হতলা তেতন োর বক্তবযতক 
নানা স্ততর সাতজতয় কথা বতলন। আসল কথাটা িুব িতরষ্কার কতর ও দায়দাতয়ত্ব তনতয় বতলন 
না। িাঠ্ক  িন মকাতনা একটা িতয়তডট তবমে মিােণ কতর েিন তেতন োর উক্ত মলিারই 
অন্য একতট অংশতক সামতন তনতয় আতসন এবং েতকূ তলপ্ত হন। এ ধ্রতনর multiple 

identity’র সাতথ  তদ ভাোর চমৎকাতরতত্বর সংত াগ ঘতট, েিন োতক বুেতে িারা ও 
মমাকাতবলা করা কতঠ্ন বযািার। েরহাদ মজহাতরর সাতথ এনতগজ হওয়ার মাতন হতলা– 
মিলা চলাকালীন ম  মাতঠ্র মগালতিাস্ট িতরবেূন হতয়  ায় মস রকম মকাতনা মাতঠ্ মিলার 
মতো তবড়িনা, মবাকাতম ও িেশ্রম। 

মনতিিোিক স োম্মলোিনো সিষস্বিো  

েরহাদ মজহার সবসমতয় একটা তক্রতটকযাল অবস্থান হতে কথা বতলন। এতট কমযুতনস্ট 
োতিকতদর একট কমন ববতশষ্টয। সমাতলাচনা ও িুুঁে ধ্রাতে উনারা  েটা এক্সিাটূ, করণীয় 
সম্পতকূ বলা ও উক্ত করণীতয়র মভতলতেতটর িতক্ষ  ুতক্ত মদয়ার মক্ষতত্র উনারা েেটাই 
তিিলা, িলায়নির ও অতনচ্ছুক। ইসলাম এ ধ্রতনর েথাকতথে তবচক্ষণো ও চােু তূক 
তনরুৎসাতহে কতর। বীন ইসলাম হতচ্ছ সরল ও িষ্ট প্রস্তাবনা (claim)।  

োই মকাতনা তকিতুক গ্রহণ করার মক্ষতত্র তক্রতটকযাল হওয়া, তবমে মিােণ করা ইেযাতদ 
িদ্ধতে ও সেকূো তহসাতব জরুতর হতলও মশে ি নূ্ত তক্রতটকযাল ও সতদহবাদী মথতক 
 াওয়াটা ইসলাতমর তদতক মথতক িুবই িারাি। অসস্থোর লক্ষণ। এই অসস্থোর আর একতট 
লক্ষণ হতলা মকাতনা গতবেক-িতেতের দ’একতট বই িতড়ই গ্রস বা কনক্লুতেং মন্তবয করা। 
এই আক্রমণাত্মক দৃতষ্টভতঙ্গ উনার মসাহবেপ্রাপ্ত সবার মতধ্যই কমতবতশ লক্ষ কতর। 

এই িতেে প্রবর এতো এতো তেতগ্র তনতয়তিন, এতো ওয়াইে মরতঞ্জ িড়াতশানা কতরতিন, 
তনতজতক (তরতেও মেহরাতনর সাতথ এক সাক্ষাৎকাতর) ইসলাতমস্ট তহসাতবও দাতব কতরতিন; 
অথচ ইসলাতমর মবতসক মটক্সট েথা মকারআন ও হাদীস স্টাতে কতরতিন, এমনটা মতন হয় 
না। প্রাক্তন তশতবর মনো বেূমাতন উনার িবু কাতিকাতি এমন মলাকজতনর কাি হতে উনার 
এই গযাি সম্পতক ূকনোমূ হতয়তি। ইসলাম তনতয় উনার হাস্যকর ও স্বতবতরাধ্ী কথাবােূা 
শুনতলও এতট বুো  ায়। 
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মক ন কম্মর উনোরো পোম্মরন  

দজন বতয়াবৃতদ্ধর প্রতে আতম তহংসাতবাধ্ কতরতি। একজন চতবর প্রাক্তন বতরষ্ঠ প্রতেসর। 
অন্যজন হতলন বাংলাতদতশর হ্যাতমলতনর বাুঁতশওয়ালা েরহাদ মজহার। 

সদশনূ বলতে  া মবাোয় ওই স্যার মেমনটা তিতলন না। বয়স েিন োতটর মকাটায়। 
কযাম্পাস ক্লাতব উনার প্রগতেশীল সহকমূীতদর তকতশারী মমতয়তদর একটা গ্রুিতক প্রতেতদন 
সকাতলর তদতক তেতন মটতবল মটতনস তশিাতেন। েিন তবর্শ্তবদযালতয় সদয জতয়ন কতরতি। 
একতদন েজতরর িতর দতক্ষণ কযাম্পাতস তলতজডোতর জামায়াে মনো ে. মমাহাম্মদ মলাকমান 
স্যার ও প্রতেসর হারুনুর রশীদ স্যারতদর সাতথ হাুঁটতে মবর হতয়তি। কথায় কথায় উনারা 
স্যাতরর এসব দৃতষ্টকটু কাতজর িবু সমাতলাচনা করতলন।  

েিন আতম মকাতর কতর বললাম, ‘স্যার, আমার মো উনাতক তহংসা হতচ্ছ। কই, আতম মো 
উঠ্তে বয়সীতদর কাউতক আকষৃ্ট করতে িারতি না।  তদও আতম সদশনূ ও েরুণ!’  া মহাক, 
সংতিষ্ট প্রতেতবশীতদর কাতরা কাি হতে শুতনতি, উনার এক প্রতেসর বন্ধুর বাসায় রাতে 
তেনার কতর বন্ধুর প্রতেসর স্ত্রীতক তনতয় উতন উিতরর েলায় রাতত্র ািন করতেন। সকাল 
মবলায় সবাই তমতল আবার একসাতথ নাস্তা করতেন! তক, অবাক হতচ্ছন? জগতের অতনক 
তকিুই আিনারা জাতনন না। কার তেতম মক ো মদয়! 

মো েরহাদ মজহারতক তহংসা করার কারণ হতলা উনার মকাতনা দল নাই। অথচ জায়গায় 
জায়গায় উনার মলাক।  ারা উনার কাি হতে িুতট তগতয় এিন উনার তবতরাতধ্ো করতি 
োরাও এমনতক মজহারীয় স্টাইতলই কথাবােূা বতল ও মলিাতলতি কতর। অবাক কাে! োই 
না?  

তেতন এক কথার  াদকর। তেতন বা োর মমতসজ গ্রহণত াগয বা অনুকরণীয় তকনা, ো  ার 
 ার স্বেন্ত্র তবতবচনার বযািার। তেতন আধ্ুতনক বাংলাতদতশ বুতদ্ধবৃতত্ত চচূার একতট স্বেন্ত্র ধ্ারা। 
অবশ্য অতনতকর মতে এতট আদতে আহমদ িোর ইতডটতলকচুয়যাল প্রতজট। োর সবতচতয় 
বড় সােলয হতচ্ছ তনতজর সহতজয়া-সামযবাদী অবস্থানতক প্রকাশ্য মরতিই তেতন 
ইসলামিন্থীতদর সবচাইতে মচৌকে মলাকজতনর একটা তবরাট গ্রুিতক োতদর অজাতন্তই 
তনজ প্রভাব বলতয় তনতয় আসতে সক্ষম হতয়তিন। 

উনার বতুদ্ধবতৃত্তর ধ্রনতক আত্মস্থ কতর োরা জাতে উঠ্ার মচষ্টায় তনতয়াতজে। বাতর বাতর সব 
মলিায়, কথায় ও কাতজ তেতন তনতজতক লালনিন্থী কমুযতনস্ট দাতব করতলও ইসলাতমস্টতদর 
একটা উতল্লিত াগয অংশ, বলতে িাতরন তক্রম মিারশান, উনাতক মাথায় েুতল নাচতিন। 
উনার কাি হতে আগামী তদতনর বাংলাতদশ গড়ার েতরকার সবক তনতচ্ছন। উনার স্টাইতল 
এনতজও কতর সামাতজক তবেব করার মরতনং তনতচ্ছন। কমুযতনজতমর সাতথ ইসলাতমর 
তনতবতূরাতধ্র ও সাম্রাজযবাতদর তবরুতদ্ধ লড়াইতয়র িাঠ্ গ্রহণ করতিন। মসলকুাস! মসলুকাস! 
বাহ, বাহ, মবশ। ভাতলা মো, ভাতলা না? এমন মলাকতক তহংসা করা মবাধ্কতর ‘জাতয় ’! 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 332  
 

কোম্মকর িোসোয় মকোতকম্মলর তড   

মজহাতরর েমুূলা হতচ্ছ িাতট ূ করার দায়দাতয়ত্ব না তনতয় মকাতনা মকাতনা িাতটূর শীে ূ
মনেৃবতৃদর মগজ মধ্ালাই কতর মাতঠ্-ময়দাতনর কাজ েথা তবেতবর মক্ষত্র প্রস্তুে করা। উনার 
দৃতষ্টতে এতট ‘গণোতন্ত্রক রূিান্তর’ প্রতক্রয়া। কাতকর বাসায় মকাতকতলর তেম িাড়ার মতো। 
মকাতকল ম মন কতর কাতকর বাসায় তেম মিতড় আতস। তনতজর মতন কতর কাক োতে ো 
মদয়। বাচ্চা েুটতল কাক মসতটতক িাওয়ায়। বড় হওয়ার ির মসই সব মকাতকল িানা মা 
মকাতকতলর কাতিই তেতর  ায়। 

তনম্মজম্মদর তিপ্লি অন্যরো কম্মর মদয় নো  

এই মকৌশল ও নীতের বাস্তবায়ন তেতন কতর চতলতিন। িবু সম্ভবে ইসলাতমস্টরাও উনাতক 
তনতয় এমনই মকৌশলতক মাথায় রািতিন। উভয় িক্ষই আমার দৃতষ্টতে ভুল করতিন। সমমনা 
কাতরা সাতথ বা মকৌশলগে সম্পতকূ সম্পতকূে কাতরা সাতথ একটা তনতদষূ্ট ি াূয় ি নূ্ত  াওয়া 
 ায়। তকন্তু কাতরা মবাো অন্য মকউ বহন কতর না। আমার তবেব অন্য মকউ কতর তদতব না।  

ইরাতনর কমুযতনস্ট েুতদহ িাতটূ ইরান তবেতবর সমতয় মমাল্লাতদর সাতথ আুঁোে কতরতিতলা। 
এমনতক একসাতথ মাতঠ্-ময়দাতনও তিতলা। োতদর ধ্ারণা তিতলা মমাল্লারা আর কী করতে 
িারতব? এরির মো ময়দান আমাতদর জন্য োুঁকা। ইতেহাস প্রমাণ কতরতি, োরা ভুল 
কতরতিতলা।  

বাংলাতদতশ িুঁচাত্তর িরবেূী সমতয় কতণূল োতহতরর তবেবী বসতনক সংস্থা তজয়াউর 
রহমানতক তনতয় এ রকম মিলা মিলতিতলা। িরবেূী ইতেহাস আমাতদরতক মদতিতয় তদতয়তি, 
তনতজতদর তবেব একান্ত তনতজর মলাক তদতয়ই করতে হয়। িেুুল শাসকও মুহূতেূর মতধ্য 
সতেয সতেয মচতি বসতে িাতর। তহংর মিাো প্রাণী ম  মকাতনা মুহূতেূ ঘাড় মটকাতে িাতর। 
দুঃিজনকভাতব এতট মানুে কিতনা কিতনা ভতুল  ায়। 

প্রকৃতিগি অনুপপতি (fallacy)  
কাতকর বাসায় মকাতকতলর তেম– এই বযািারতটতক ইনেমূাল লতজতক প্রকৃতেগে অনুিিতত্ত 
(naturalistic fallacy) তহসাতব মতন করা হয়। ন্যাচারাতলতস্টক েযালাতস হতলা প্রকৃতের 
তবরল ও তবরুদ্ধ ঘটনাতক মকাতনা আচরতণর ববধ্োর িতক্ষ দাতব তহসাতব উিস্থািন করা বা 
এর ববধ্োর তভতত্ত তহসাতব দাতব করা। োই প্রকৃতেতে থাকতলই হতব না; সংতিষ্ট আচরণতট 
কমন, নাতক এতক্সিশনাল– োও মদিতে হতব। ো না হতল প্রকৃতেতক আইতনর উৎস তহসাতব 
গ্রহণ করার িুতরা প্রস্তাবনাটাই কলািস করতব। 

এেক্ষতণ িাঠ্তকর কাতি তনিয়ই িষ্ট, মকন আতম জামায়াতের সংস্কারবাদীতদর সাতথ 
নাই। 
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 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
Ohidul Islam: েরহাদ মজহার সম্পতকূ আতলাচনাটা  থাথূ হতয়তি। েরহাদ মজহার 
দৃশ্যে সরকারতবতরাধ্ী তকিু কথা বতল অতনতকর মতনাত াগ আকেূণ কতরতিতলন। েিন 
োর আক্বীদা/তবর্শ্াস মকউ  াচাই কতরতন। েতব এিন সেকূ হওয়ার প্রতয়াজন আতি। োতক 
দাওয়ােী টাতগূতট মরতি হক িতথ আনতে িারতল তভন্ন কথা। জামায়াতের মতধ্য স্বাধ্ীন 
বুতদ্ধবৃতত্তর চচূা গতড় না উঠ্ার কারণ তহতসতব আিতন অভযন্তরীণ তনয়ন্ত্রণ বযবস্থাতক দায়ী 
কতরতিন। এর বাইতর বাতহ্যক চরম প্রতেকূল অবস্থাও জামায়ােতক মেস করতে হতয়তি। 
মসকুযলার ও বামতদর মতো অনুকূল বযবস্থা জামায়াে িায়তন। তমতেয়া মপ্রািাগাডোও বড় 
একতট কারণ। 

Mohammad Mozammel Hoque: বাতহ্যক প্রতেকূলোর কারণটা মটনতটতটভ। 
সব সময় মো প্রতেকূলো তিতলা না। েিনকার আউটিটু কী? আর বামিন্থীরা োতদর 
বেূমান মসটআি এমতনতেই ইনতহতরট কতরতি, এমন নয়। তেতল তেতল োরা মসতট অজূন 
কতরতি। এ মদতশ বামিন্থা গতড় উঠ্ার ইতেহাস অনুসন্ধান করতল এতট বুো  াতব। ধ্ন্যবাদ। 

Abu Abdullah Al Mahdi: ‘আদতশূক অবস্থান’ তনতয় আমাতদর তদক মথতক সবদূা 
এক ধ্রতনর ইনতেতরয়তরতট কমতেতক্স মভাগাও এতটর জতন্য কম দায়ী নয়। 

Mohammad Mozammel Hoque: আত্মতবর্শ্াতসর ঘাটতেই হীনমন্যোর কারণ। 
মসতট আতম, আিতন বা ম  কাতরা জন্য সেয। আতম ব্রযাতডেংতয় তবর্শ্াস কতর। কাতলমা-ই 
োইতয়বা মঘােণার এতট অন্তগূে দাতব। প্রচতলে সংগঠ্ন বযবস্থা সাবতমশাতন তবর্শ্াস কতর। 
োরা স্বীয় কমূীতদর আত্মতবর্শ্াসতক অহংকার বতল মতন কতর।  ার কারতণ অংকুতরই ো 
তবনষ্ট কতর। 

Engr Md Atikur Rahman: েরহাদ মজহাতরর ২/১টা অনুষ্ঠাতন আতম তনতজও 
উিতস্থে মথতকতি। আিােদৃতষ্টতে োর কথার তবতরাতধ্ো করা িুব কম ইসলামিন্থীতদর 
িতক্ষই সম্ভব। গভীতর তচন্তা করার মতো মানুে মো এমতনতেই কম। মজহার তবেতয় আিনার 
তবতিেতণ আতম তবমে মিােণ কতর না। েতব শীে ূমনেৃবৃদ োতক কেটুকু বযবহার করতে 
মিতরতি, নাতক োর বারা বযবহৃে হতয়তি– মসটা বুোর তবেয় অবশ্যই আতি। হ্যাুঁ, টাতগূট 
দতদক মথতকই থাকতে িাতর, েতব মক কেটুকু লাভবান হতয়তি ো তবতিেন করা দরকার।  

েতব োতক তনতয় মকাতনা ইসলামিন্থীর উৎেুল্ল হওয়াটা তনবুূতদ্ধো িাড়া আর তকিুই নয়। 
ইসলামিন্থীতদর মতধ্য বুতদ্ধবৃতত্তর চচূা (অবশ্যই মকারআন-হাদীতসর আতলাতকই) ম  শতূন্যর 
মকাটায়, ো আতমও তবর্শ্াস কতর। গোনুগতেক তচন্তা আর কাতজর বাইতর মকাতনা তকিু 
ভাবতে বা গ্রহণ করতে োরা মবশ ভাতলাই অস্বতস্ততবাধ্ কতর। এসব তনতয় অতনক কথা 
আতি, অতনক তবেকূও আতি। েতব আতম মতন কতর– সময়, মদতশর িতরতস্থতে, তবর্শ্ 
িতরতস্থতে, প্রতেতবশীর আচরণ সবতকিু তবতবচনা কতরই সামতন অগ্রসর হওয়া উতচে। 
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Abdullah Russel: এতক্সতলডট সব কথা বতলতিন। েরহাদ মজহারীয় দশনূ তনতয় 
আিনার সম্ভবে আতরা অতনক তকিু বলার আতি। কারণ আমরা ম   াই বতল না মকন, উতন 
তকন্তু নেনু একটা দশূতনর িাঠ্ সবাইতক তদতচ্ছন। উনার তচন্তা ভাবনাগতলার মতো কতর আর 
কাউতক কিতনা মদতিতন। োই উনার কাি মথতক এই মজনাতরশন কেটকুু গ্রহণ করতে 
িাতর, আর কেটুকু বজূন– ো তনতয় আিনাতক মলিার অনুতরাধ্ রইতলা। 

Mohammad Mozammel Hoque: আজতক মকাতনা এক প্রসতঙ্গ আিনার কথা 
বলতিলাম।  া মহাক, মজহারীয় তচন্তাধ্ারা সম্পতকূ আমার মক্লাজ অবজাতভূশন আতি। এ 
কথা সেয। উনার প্রতেতট মলিা আতম িতড় এবং সংরক্ষণ কতর। নানা কারতণ আতম ওসতব 
এনতগইজ হতে চাই না। এর একটা কারণ হতলা, refutation-এর মচতয়ও 
construction-মক অতধ্কের গরুত্ব মদয়া।  

Abdullah Russel: আমার ‘সংগঠ্নবাতদোর’ কথা আিতন এিতনা ভতুলন নাই মম তব। 
মসটা তনতয়ই তক কথা বলতিতলন?  

আর মজহার সাতহতবর তবেতয় আিতন এই মনাতট অতনক তকিুই বতলতিন। এেতদন উনার 
দশনূতচন্তা তনতয় ওভাতব ভাতব নাই, োই টনক নতড় নাই। অতনতকই িাঠ্চতক্র ম ে,  ায়। 
অতো মাথা ঘামাতনার তকি ু মতন করোম না। তকন্তু আজতক নেুন কতর তচন্তার মিারাক 
মিলাম আিনার মনাতট। োই বলতিলাম, নাম উতল্লি না কতরও ভতবষ্যতে একতট শুদ্ধ 
ইসলামী তবেতবর িতথ  া  া আগািা, মসইসব তবেতয় আিতন প্রতয়াজন মতন করতল তলতি 
ম তে িাতরন। োতে আমাতদর লাভ হতো।  

আর ইয়াংরা েযাডটাতসতে থাতক। আতমও ইয়াং। আতমও থাতক। অতনতকর সদর বাচনভতঙ্গর 
মমাতহ আমরা িতড়  াই। োই োর সব কথাতক আমরা তগতল। এই বযািারগতলা আিনার 
মলিায় আতরা মবতশ কতর আসতব, মসই আশায় থাকলাম। 

ড. ম োশোরফ মহোম্মসন  োস্যদ: েরহাদ মজহাতরর ইসলাতমক তথওলতজ মসানার িাথর বাতট 
িাড়া আর তক? এ মলিা িড়ার আতগ ইসলামিন্থীতদর সাতথ োর সম্পতকূর গভীরোর 
তবেয়তট অজানা তিল। তনতজ কিতনা োর মলিা িড়ার গরুত্ব িবু একটা অনুভব কতরতন। 
িতরবতেূে জােীয় ও আন্তজূাতেক মপ্রতক্ষতে এ মদতশ একতট স্কলু অব ইসলাতমক থট গতড় 
মোলা দরকার। আিনার মচষ্টার সােলয কামনা করতি। 

MD RS: আিনার তলিাতট মচার ও মাতলক উভয়তক সেক ূকরার মতো স্বতবতরাধ্ী। েতব 
এতট ম  নেনু কতর তচন্তার একতট মক্ষত্র বেতর কতরতি, এটা মতন হয় বলা  ায়। 

Ibrahim Hossain: বরাবতরর মেই মগািাতনা তলিা। আতম অবাক হই দীঘ ূতেন দশক 
জামায়াতের front liner active activist থাকা সতিও কীভাতব এই মলতভতলর বুতদ্ধবৃতত্ত 
চচূা করাও সম্ভব!  
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েরহাদ মজহার মকতন্দ্রক আতলাচনা তঠ্কই আতি। েতব মূল জামায়াতের মকন্দ্রীয় মনেৃত্ব 
ম িাতন শহীদ কামারুজ্জামান ও বযাতরস্টার রাজ্জাতকর মতো মলাতকর িরামশূ ও 
প্রস্তাবনাতক আমতল মনয় না, মসিাতন োরা মজহাতরর মপ্রসতক্রিশতন সহতজ তবভ্রান্ত হতব 
বতল আমার মতন হয় না।  

Abdullah AL Takdir:  

“মজহার ম  ি াূতলাচনার মতধ্য ধ্ম ূ ও ইসলামতক বুোতে চান ো মসকুলার। 
মজহার-সতলমুল্লাহ নগদ রাজনীতের মাতঠ্ ইসলাতমর একটা মসকুলার ভাসূন হাতজর 
করতে চায়। মজহাতরর ইসলাম বুোর দাশূতনক তভতত্ত হইতলা লালনিন্থা। এরা মকউ 
ইসলাম ও মসকুলাতরতটতক এতিসতটক তদক মথতক ি াূতলাচনা কতর মদতিনতন।”  

মজহার সম্পতক ূএই মলিাগতলা দতক্ষণ এশীয় সতম্মলতন মরজাউল কতরম রতন ভাইতয়র 
‘বাঙাতল মসকুলাতরর মন’ প্রবন্ধ মথতক মনওয়া। 

তচন্তা-দশূন-বুতদ্ধ িরির িরিতরর কাতি এিন প্রায়ই তক্লয়ার, তবতবেমুক্ত হতয় সংগ্রাম ও 
 ুতদ্ধর মধ্য তদতয় মুতক্তই আমাতদর মে সাধ্ারণ জনোর একমাত্র প্রেযাশা। আমরাই 
আমাতদর িক্ষ-প্রতেিক্ষ, জয়-িরাজয় তঠ্ক কতর তনতবা। 

Anwar Mohammad: েরহাদ মজহারতক মবহুদাই নাড়ানাতড় করতলন। একদম 
অনথূক। তকিু মানুে বনসাই গাতির মে বয়তস বাতড় তকন্তু মানতসকভাতব ম িাতন তিল 
মসিাতনই মথতক  ায়। জামায়াে-তশতবতরর অেীে বেূমান ও ভতবষ্যতের অতধ্কাংশ কতমূর 
েুলনা চতল বনসাই গাতির সাতথ। তকন্তু তকি ু মানুে আগায়, সামতন বাতড়, বুতদ্ধবৃতত্তক 
রান্সেরতমশতনর মধ্য তদতয়  ায়... আজীবন... মৃেুয ি নূ্ত।  

আিনার মগাস্বা জামায়াতের উির, মসটা করুন। তকন্তু মসিাতন েরহাদ সাতহবতক জতড়তয় 
কু ুতক্ত মদয়ার দরকার তিল না। েরহাদ মজহার একটা ‘তনজস্ব রান্সেরতমশতনর মধ্য তদতয় 
 াতচ্ছ’ এই লাইতনই োতক বযািযা করা  ায়। আিতনই ম টা বতলতিন তেতন সব সময়ই 
লাউেতল এডে তক্লয়ারতল বতলতিন তেতন মাকূতসষ্ট, মসটা মো তেতন মগািন রাতিনতন। 
ইসলামিন্থীরা  তদ রাজনীতের তেগবাতজতে োর কাতি  ায় োহতল োর সমস্যা তক?  

োর উির, এটা মো েরহাদ মজহাতরর মক্রতেট ম  তেতন সম্পূণূ তভন্ন ধ্ারার হতয়ও 
ইসলামিতন্থতদর কাতি মিৌুঁিুতে মিতরতিন। আিতন তক এরকম একটা উতিা জাতনূ করতে 
িারতেন? Can you reach out to your ideological opponent for greater 

interest? দশনূ মো অতনতকই িতড়, আিতন মো িড়ানও; তকন্তু সবাই তক দাশূতনক হয়? 
েরহাদ মজহারতক তেতেডে করার মকাতনা িাতয়শ আমার নাই তকন্তু মকউ তনতজর অক্ষমোর 
জন্য অন্যতক অতেডে করতল োতক মশাধ্রাতনার মচষ্টা করা বনতেক দায়। 

আিনার মলিা ভাতলা, এভাব এবাতরজ, তকিু তচন্তাশীল কথাও আতি। তকন্তু ম ই তপ্রজম তদতয় 
সমাজ মদতিন মসইটা মো সামতগ্রক না, ভাই। জােীয় রাজনীতে, জােীয় অথনূীতে, কালচার, 
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সাতহেয, ইতেহাস, কনতফ্লতটং আদতশূর কতম্প্রতহতন্সভ বেু এবং সমাধ্ান মিশ করতে না 
িারতল শুধ্ু ধ্মূেতির তসংতগল তপ্রজম তদতয় সমসামতয়ক মানব, সমাজ ও রাতের সমস্যার 
সমাধ্ান হয় না।  

েরহাদ মজহাতরর অনন্ত এমন একটা কতম্প্রতহতন্সভ বুে আতি। তেতন একাধ্াতর কতব, 
প্রাবতন্ধক, দাশূতনক, কৃতেতবদ, ভাববাদী এবং এতটতভস্ট। এরিরও তেতন এিন 
ইসলামিতন্থতদর সংিতশূ আসার মচষ্টা করতিন, বুোর মচষ্টা করতিন এবং আমরা মদতিতি 
এর েতল োর তচন্তায় ইসলামিন্থীতদর ওসওয়াসাও িতড়তি। হয়ে োর জীবতন এই অংতশর 
বুেটাই তমতসং তিল। তকন্তু আিনার তক এই মচষ্টা বা সত াগ হতয়তি? 

োর সব তকিুর সাতথ, সব বক্ততবযর সাতথ একমে হওয়ার দরকার নাই। োর দশতূনর, 
মোমতের ম ৌতক্তক সমাতলাচনা আিতন করতেই িাতরন। সতলমুল্লাহ িান ম মন তকিটুা 
‘মচষ্টা’ কতর মাতে মাতে। মসটা না কতর আিতন তকিু জামায়ােী ওনা-িানা করতলন ম টা 
িুব ভাল মঠ্তকতন। তকতশারসলভ হতয় মগল মতন হতয়তি। 

 াই মহাক, আিনার  তদ েরহাদ সাতহতবর মকান মোমতের বা দশতূনর সতনতদষূ্ট 
সমাতলাচনা, ি াূতলাচনা থাতক োহতল জানাতল উিকেৃ হোম । ধ্ন্যবাদ। 

Mohammad Mozammel Hoque: এ সংক্রান্ত আমার প্রতেউত্তর: ‘তচন্তার 
িযারাোইম, িযারাোইতমর িতরবেূন ও তচন্তাগে উন্নয়ন প্রসংতগ তকি ু প্রতেমন্তবয’ 
(www.facebook.com/notes/1294223720594760) 

 

www.facebook.com/notes/1289287754421690 

১৩ মাচ,ূ ২০১৬ 
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৪৩. মনাট 

মকন আত  জো োয়োম্মির সংস্কোরিোদী নই (পিষ-৩) 
 

(৪) জো োয়োি সংস্কোম্মরর মক্ষত্র ও অগ্রোতধ্কোর তনণষম্ময় তিভ্রোতন্ত 
জামায়াতের সংস্কারবাদীরা মতন কতর, জামায়াতের  ে সমস্যা ো মূলে িতরচালনাগে 
সমস্যা (operative or procedural problem)। আমার দৃতষ্টতে জামায়াতের মূল 
সমস্যা িতরচালনাগে বা িদ্ধতেগে নয়, বরং েিগে সমস্যাই জামায়াতের মূল সমস্যা। 
সংস্কাতরর তচন্তা কতরন বা এ জন্য কথাবােূা বতলন এ রকতমর জামায়াে জনশতক্ত এমনটা 
মতন কতরন না। সংস্কাতরর মক্ষত্র ও অগ্রাতধ্কার তনণূতয় োরা ভুল করতিন।  

আমার মতো গতট কতেতকর মতে, জামায়ােসহ সব ইসলামী দল ও মগাষ্ঠীর জন্য একটা 
িযারাোইম তশেট অেযন্ত জরুতর। ‘সাংগঠ্তনক েরতজয়াে’ বলা  ায়। এ তবেতয় আমার 
তনজস্ব মে হতচ্ছ– িযারাোইম তশেট নয়, বরং জামায়ােসহ সব ইসলামী দল ও মগাষ্ঠীর 
জন্য নেুন ধ্রতনর তচন্তা, সংগঠ্ন িদ্ধতে ও এতপ্রাচ হাতজর করা জরুতর। োই এতক 
paradigm shift না বতল paradigm buildup বলাটাই এতপ্রাতপ্রতয়ট। 

নিুন ধ্রম্মনর তিন্তোর আিশযকীয়িো 

সতেযকাতরর ম  সংস্কার জরুতর ো তবদযমান মকাতনা তচন্তাকাঠ্াতমা েথা িযারাোইতমর মতধ্য 
িুতরািুতর নাই। মসজন্যই নেুন ধ্রতনর তচন্তা-িদ্ধতে বা meta-theory 

(cscsbd.com/796) গতড় মোলা দরকার। কারণ িৃতথবী প্রতেতনয়ে িতরবেূন হতচ্ছ। তবতশে 
কতর বেূমান ম াগাত াগ বযবস্থার কারতণ প্রতে দশতক নয়, এমনতক প্রতে িাুঁচ বিতরর মতধ্যই 
নেুন নেুন সামাতজক অবয়ব ও মপ্রতক্ষে বেতর হতচ্ছ। এজন্য কাতলাত্তীণূ আদশূ হওয়া সতিও 
ইসলাতমর প্রতে িুনদৃূতষ্ট, সতেয কথা হতলা, ভাতলা কতর নেুন কতর এতক বুেতে িারা জরুতর। 

ইসলাতমর নাতম প্রচতলে মকানতট ভারেীয় উিমহাতদতশর সংস্কৃতে, মকানতট আরব সংস্কৃতে এবং 
এসতবর মাতে শরীয়াহর মূল অংশ তহসাতব ইসলাম কেটুকু– এসব ভাতলা কতর বুেতে হতব।  

এ তবেতয় সমাজ ও সংস্কৃতে অধ্যয়ন মকন্দ্র (CSCS) প্রকাতশে ‘ইসলামী তচন্তার সংস্কার: 
মকাথায়, মকন এবং তকভাতব’ (cscsbd.com/396) এবং ‘ইসলামী তচন্তার সংস্কার: 
তবচুযতে, প্রগতে নাতক সমতয়র দাতব’ (cscsbd.com/1375) – শীেূক তসতরজ মলিায় 
তবস্তাতরে আতলাচনা আতি। িড়তে িাতরন। উিকৃে হতবন। গযারাতডটে। 

‘আধ্তুনক ইসলো ী রোষ্ট্র’ িোিনোর মগোড়োপিন কীিোম্মি হম্মলো  

তবংশ শোব্দীর শুরুর তদতক মাওলানা মওদূদী  িন োর তচন্তাভাবনাগতলাতক েমূ, মতেোই 
ও িাবতলক করা শুরু কতরন েিনকার ঔিতনতবতশক িতরতবতশ ‘ইসলামী রাে’ ধ্ারণাতট 
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(cscsbd.com/622) মকাতনা না মকাতনাভাতব ইসলামতপ্রয় জনগণতক এতগতয়  াওয়ার, 
লড়াই করার মপ্ররণা জুতগতয়তি। েিনকার েলুনায় বেূমান তবর্শ্ বযবস্থায় কতলাতনয়াতলজম 
েেটা রাজননতেক নয়  েটা সাংস্কৃতেক, বুতদ্ধবৃতত্তক ও অথূননতেক। 

োই বীন কাতয়তমর তবেয়তটর কাতলাত্তীণূ প্রত াজযো সতিও বীন কাতয়তমর ধ্রন ও এর 
বাস্তব প্রতয়াগত াগযো এিন স্বভাবেই তভন্ন রকতমর হতব। এই নবের মপ্রক্ষািটতক সামতন 
মরতি কীভাতব বীন কাতয়তমর কাজ করতে হতব ো তনতয় সমকালীন স্কলাররা ভাবতিন, কাজ 
করতিন। বাংলাতদতশর জামায়াে এসব মথতক তবতচ্ছন্ন।  

জামায়াতের সংস্কারবাদীতদরও সমকালীন তচন্তাতবদতদর কাজকম ূতনতয় ভাসা ভাসা জ্ঞাতনর 
বাইতর মকাতনা সামতগ্রক ও সসমতন্বে জ্ঞান নাই। সমকালীন তচন্তাতবদতদর তচন্তাভাবনা তনতয় 
উনারা  িন এনতগজ মহান েিন, আমার দৃতষ্টতে, এক প্রকাতরর েযাশন বা েযাডটাতস 
তহসাতবই মসগতলাতক গ্রহণ কতরন। িুব ম  তসতরয়াসতল এনতগজ মহান, ো নয়। 

‘ঢোকো, পমু্মরোেোই ফোাঁকো’!? 

এমতনতে োরা কথার কথা তহসাতব বতলন, ‘আমাতদরতক অমুক েমুতকর তচন্তাধ্ারা বুেতে 
হতব’, ইেযাতদ ইেযাতদ। তকন্তু আজ ি নূ্ত জামায়াে ঘরানার একজনতকও মিলাম না ত তন 
ইউসে কারজাভী বা োতরক রমাদাতনর মকাতনা একতট বইও ভাতলা কতর িতড়তিন। 
বাজাতর িাওয়া  ায় এমন তকিু বই অবশ্য উনারা তকতন সাতজতয় রাতিন।  

গতটকতয়ক উদযমী ও বযতেক্রমী েরুণ বাতদ, তবগে িয় বিতরর অতভজ্ঞোয় মদতিতি, 
ইসলামিন্থার িতক্ষ বুতদ্ধবতৃত্ত চচূার তদক মথতক, এক কথায়, ‘ঢাকা, িুতরাটাই োুঁকা’। 

আগো ী তদম্মনর ইসলো -এর উপম্মেোগী িরম্মকন্দ্র 

মাওলানা মওদদূীর তচন্তা-গঠ্তন প্রচতলে মাদ্রাসাতকতন্দ্রক তশক্ষা বযবস্থারও প্রবল প্রভাব 
তবদযমান। জামায়াতে এক ধ্রতনর গরুবাতদোর প্রবেনূ ও রক্ষণশীল নারীনীতে এর 
অন্যেম লক্ষণ। তদনতশতে োতক একজন তটতিকযাল আতলম তহসাতবই িাই,  তদও তেতন 
অতনক উুঁচ ুমাতির গতবেক।  

আগামী তদতনর ইসলাতমর জন্য একতট তনভূরত াগয ভরতকন্দ্র হতে িাতর মাদ্রাসা তশতক্ষে 
বীনী আতলম ও তবর্শ্তবদযালয় িাশ করা মিশাজীবীতদর সমন্বতয়র মাধ্যতম।  

োতরক রমাদাতনর ভাোয়, নতলজ অব দয মটক্সট ও নতলজ অব দয কনতটতক্সতটর সমন্বতয়র 
মাধ্যতম। 

তনিকই পতরিোলনোগি স সযো, নোতক িোতিক-গঠনগি স সযোও 

শুরুতেই বতলতি, জামায়াতের সংস্কারবাদীরা এেসব োতিক তবেতয় এনতগজ হতে চান না। 
আমার অতভজ্ঞোয়, োরা এমন ধ্রতনর সমস্যা থাকার কথা মতনও কতরন না। মাতে মতধ্য 
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বা প্রসঙ্গক্রতম োতিক তকি ুতরেতমূর কথা বলতলও এতক োরা আতদৌ  থা থ গরুত্ব তদতয় 
ভাতবন না। োতদর দৃতষ্টতে জামায়াতের  ে সমস্যা ো মূলে িতরচালনাগে ও িদ্ধতেগে 
সমস্যা। সাধ্ারণ কথায়, মকাতনাতকিুতক হ্যাতডেতলংতয়র সমস্যা বলতে আমরা  া বুতে থাতক। 

োতদর কাতরা কাতরা মতে, জামায়াতের কযাোর িদ্ধতে একটা সমস্যা। কাতরা কাতরা মতে, 
মকাতনা তবতশে মলাকাল ইসযতক হ্যাতডেতলং করতে না িারাই জামায়াতের সমস্যা। ম মন 
১৯৭১ ইসয। মকাতনা একতট মদতশর তবতশে মকাতনা রাজননতেক সংকট– ম মন, 
বাংলাতদতশর স্বাধ্ীনো  ুদ্ধ– ইসলাতমর মতো একটা কালজয়ী মোদতশূর তনজস্ব সংকট বা 
ইসয নয়। বরং ো এই মোদতশূর িোকাবাহীতদর জন্য একটা অেীব গরুত্বিূণূ তকন্তু 
সতনতদষূ্ট প্রাসতঙ্গক সমস্যা। সংস্কারবাদীতদর মতো জামায়াতের মূলধ্ারাও এই ইসযতটতক 
প্রিারতল মমাকাতবলা করতে িাতর নাই।  ার কারতণ জামায়াতের এই িতরণতে। 

জোতি, জোিীয়িোিোদ ও জোিযোতি োম্মনর  ম্মধ্য পোেষকযম্মক একোকোর কম্মর মদখো 

আমার দৃতষ্টতে বাংলাতদতশর স্বাধ্ীনো  ুতদ্ধ জামায়াতের ভূতমকার মতো আিােদৃতষ্টতে 
তনোন্তই একতট মলাকাল ইসযও জাতে, জােীয়োবাদ ও সাম্প্রদাতয়কো সম্পতকূ ইসলাতমর 
আডোরস্টযতডেং তনতয় জামায়াতের োতিক তবভ্রাতন্তর সাতথ সম্পতকেূ। ইসলাতমর তদক হতে 
জােীয়োবাদ  তদ িারাি হয় োহতল িাতকস্তান সৃতষ্টও ইসলাতমর তদক মথতক ভলু তিতলা। 
এই দৃতষ্টভতঙ্গ মিােণ করার কারতণ িাতকস্তান কাতয়তমর সংগ্রাতম প্রেযক্ষভাতব অংশগ্রহণ 
করা হতে মাওলানা মওদূদী তবরে তিতলন।  

ভাতগযর তনমূম িতরহাস হতলা িাতকস্তান সৃতষ্টর অবযবতহে িতরই তেতন িূব ূ িাঞ্জাতবর 
িাঠ্ানতকাতট কাতয়ম করা েথাকতথে ‘দারুল ইসলাম’ হতে িাতকস্তাতন তহজরে করতে 
বাধ্য হন। মুসতলম জােীয়ো তনভূর এই িাতকস্তানতক রক্ষা করার জন্য তনতজ সরকারী 
মরতেওতে বকৃ্তোও তদতয়তিন। আবার উনারই সংগঠ্ন জামায়াতে ইসলামী বাংলাতদশ 
একই েি,  ুতক্ত ও জােীয়োতভতত্তক বাংলাতদশ আতদালনতক সম্ভাবয সব উিাতয় 
তবতরাতধ্ো কতর এিন আবার এই জাতেরােতক রক্ষার করার ুমানী শিথও তনতচ্ছ। 

আমার দৃতষ্টতে জাতে, জােীয়ো, জােীয়োবাদ ও সাম্প্রদাতয়কো বা জােযাতভমাতনর 
মধ্যকার িাথূকযতক উনারা গতলতয় মেলতিন। এতট শুধ্ু জামায়াতের সমস্যা নয়, এতট 
সামতগ্রকভাতব ইসলামিন্থীতদরই এক ঐতেহাতসক মানস সংকট। এর তনরসন হওয়া 
জরুতর। এবং এসব মলাকাল প্রবতলম, ইসলাতমর সামতগ্রক বুেজ্ঞান না থাকারই সমস্যা। 
মকবলমাত্র প্রতেতক্রয়াশীলোমুক্ত, স্বাধ্ীন ও তনতমূাহ আলাি-আতলাচনা-ি াূতলাচনাই িাতর 
এ ধ্রতনর োতিক সংকট হতে মুতক্ত তদতে। 

আম্মিগ ও তিন্তোর িিুমু্মদর  ম্মধ্য তনতিন্ত জীিনেোপন 

দুঃতির তবেয় হতচ্ছ বযতক্তজীবতন সচরাচর মমধ্াবী ইসলামিন্থীরা এ ধ্রতনর সংকট বা 
সমস্যাগতলাতক আতদৌ মকাতনা সমস্যা মতন কতর না। মকারআন-হাদীতসর িতেে ও 
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অসমতন্বে (inconsistent) তকিু উদ্ধৃতে কিতচতয় উনারা মতন কতরন, সব বতুে মেতলতি। 
এক একতট তবেতয় প্রকল্পতভতত্তক গতবেণা, মুক্ত আতলাচনা, অন্তেিতক্ষ তদনবযািী 
ওয়াকূশি করা– এসতবর মকাতনা তকি ু উনাতদর সতক্রয় তবতবচনায় কিতনা তিতলা না। 
বড়তজার সংতিষ্ট তবেতয় তবর্শ্িযাে মকাতনা স্কলাতরর একটা ম নতেন অনুবাদ প্রকাশ তকংবা 
এ ধ্রতনর মকাতনা প্রকাতশে বই ক্রয় কতর মসতটতক সদর কতর সাতজতয় রািা ি নূ্ত উনাতদর 
ইতডটতলকচয়ুযাল এতটতভজম সীমাবদ্ধ।  

তচন্তা ও আতবতগর ম  বুবুতদর মতধ্য উনারা তদনরাে তনতজতদর আড়াল কতর রাতিন, োর 
বাইতরও ম  তবশাল জগে আতি, ো ভাবতে োরা অিারগ। 

 োইন্ডম্মসে পতরিিষম্মনর মকোম্মনো লক্ষণ মদখতি নো 

জামায়াতের সংস্কারবাদীতদর তচন্তা হতলা একটা তলবাতরল জামায়াে প্রতেষ্ঠা করা। তকন্তু 
মকাতনা ধ্রতনর তবকল্প জামায়াে তদতয় জামায়াতের বড় ধ্রতনর গলদগতলা সারাতনা 
অসম্ভব। কযাোর তসতস্টম থাকা বা না থাকার উির এতট তনভূর করতি না।  ার উির এই 
 ুতগািত াগী ও কাংতিে িতরবেূন তনভূরশীল ো হতলা মাইডেতসতটর িতরবেনূ। সংস্কার 
তনতয় এিন ম সব মোড়তজাড় চলতি োতে সবূাত্মকবাদী মাইডেতসট তকন্তু অিতরবতেেূই 
থাকতি।  া মদিতি। 

 োনুম্মর্র স্বিোিগি পতরিিষনতিম্মরোধ্ী  ম্মনোিোি 

এর মচতয় গরুের ম  কারতণ আতম তনতজতক কিতনা জামায়াতের সংস্কারিন্থী ভাতব না, বা 
ম  কারতণ জামায়াতের সংস্কার উতদযাগ মশে ি নূ্ত তকিু িতলতশং ও গযালভানাইতজংতয়র 
মবতশ তকি ু হতব না, ো হতলা বযতক্ত ও সংগঠ্ন বযবস্থার অন্তগূে (inherent) 
িতরবেূনতবতরাধ্ী (change resistant) ববতশষ্টয। অগূাতনক তথওতর অনুসাতর সংগঠ্ন 
বযবস্থাসমহূ বযতক্ত তবতশতেরই মতো। েতল ো িতরবেনূতবতরাধ্ী। এতট বুোর জন্য তবতশে 
মকাতনা একাতেতমক গতবেণার দরকার নাই। 

প্রম্মিযক সংগঠম্মনরই তনতদষষ্ট কনতস্টতেউম্ময়নতস েোম্মক 

তনতদষূ্ট তকি ু মমৌতলক ভাবনা (paradigm of thought), তনতদূষ্ট জনিদ-  ার রতয়তি 
তনজস্ব ও স্বেন্ত্র ইতেহাস, ঐতেহ্য ও সংস্কৃতে, তনতদষূ্ট অথূননতেক মশ্রণীতভতত্ত, তনতদষূ্ট একটা 
সংগঠ্ন িদ্ধতের সমতষ্ট– এইসব তমতল হতচ্ছ এক একটা সংগঠ্নবযবস্থা। এক কথায়  াতক 
আমরা constituency বলতে িাতর। রাজনীতেতে ম মন জনতনোরা স্বীয় তনবূাচনী 
এলাকার মলাকজনতদর সমতন্বে মোমতের বাইতর ম তে িাতর না, মেমনই মকাতনা 
সংগঠ্তনর মনোকমূীরা চাইতলই মসই সংগঠ্তনর প্রতেষ্ঠালতের ধ্যান-ধ্ারণার 
(foundation-paradigm) বাইতর ম তে িাতর না। কনতস্টতটউতয়নতসর অদশৃ্য সো 
মধ্যাকেূণ শতক্তর মতো কতর সংগঠ্ন বযবস্থাসমহূতক স্বেন্ত্র ববতশষ্টয সহকাতর তটতকতয় রাতি। 
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োহতল তনিয়ই বুেতে িারতিন োবলীতগর মলাতকরা এক সময় জামায়াতে ম াগদান 
করতব– প্রতেসর মগালাম আ ম সাতহতবর এমন আশাবাদ মকন ভুল প্রমাতণে হতয়তি। 
উনার ‘ইক্বামতে বীন’ বইতয় এমন অবাস্তব বুতদ্ধবৃতত্তক আশাবাতদর (anticipation) কথা 
বলা আতি। বাস্ততব মকাতনা অসংগতে বা ভুল মদিা তদতল মানুে কদাতচৎই ভাতব, হতে িাতর 
সমস্যাটা োতিক। েিগে সমস্যাতক আমরা প্রায়ই ভলুবশে প্রতয়াগগে সমস্যা মতন কতর। 

আতম মো মতন কতর না, কাল বাতদ িরশু বা মকাতনা একতদন োবলীগ জামায়াতের মলাতকরা 
জামায়াতে জতয়ন করতব বা জামায়াতের মলাতকরা োবলীতগ ম াগ তদতব। এমনতক মধ্যবাম 
তহসাতব আওয়ামী লীগ ও মধ্যোন তহসাতব তবএনতি িরিতরর িুবই কািাকাতি হওয়া 
সতিও, মকন্দ্র হতে মাত্র কতয়ক তেতগ্র এতদক-ওতদতকর এ দতট দলও মশে ি ূন্ত স্বকীয় 
ববতশষ্টয ও স্বােন্ত্রয বজায় মরতি চলতব। তটতক থাকতব তকনা মসতট তভন্ন প্রশ্ন। 

ইসলোম্ম র সিেুকু জো োয়োম্মি ইসলো ী িো এ ধ্রম্মনর একতে োত্র সংগঠম্মনর 
 োধ্যম্ম ই িোস্তিোতয়ি হম্মি হম্মি মকন 

অেএব, সমকালীন মপ্রক্ষািতট ইসলাম তনতয়  া  া করণীয় (cscsbd.com/565) োর সব 
জামায়াতে ইসলামীতক তদতয়ই  ারা বাস্তবায়ন করতে চান, ো োতদর অতে সরল ও অবাস্তব 
আশাবাদ িাড়া আর তকিু নয়। জামায়াতে ইসলামী বা এ ধ্রতনর মকাতনা সংগঠ্ন  তদ 
এমনটা মতন কতর বা দাতব কতর, োহতল ো হতব তনতজতদর ও সমকালীন জীবনবযবস্থা 
সম্পতকূ অতেতরক্ত ও অমূলক আত্মতবর্শ্াস। আতম সরাসতর ‘তমথযা দাতব’ কথাটা বযবহার 
করলাম না! 

এেক্ষতণ তনিয়ই বুেতে িারতিন, মকন আতম জামায়াতের সংস্কারবাদী নই। 

জোয়োন্ে তট্র্  ম্মডম্মলর অকোেষকোতরিো  

এ তবেতয় আর একতট কথা না বলতল নয়। ো হতলা, সংগঠ্ন বযবস্থা (cscsbd.com/693)। 
না, আতম কযাোর তসতস্টতমর কথা বলতি না। োরতচতয়ও মমৌতলক একটা তদতক আতম 
আতলাকিাে করতে চাই। ো হতলা জামায়াে তকংবা ম  মকাতনা সংগঠ্ন বযবস্থার জন্য এ 
ি নূ্ত চতল আসা মকন্দ্রীভূে বযবস্থা (centralized system)। বেূমান সংগঠ্ন বযবস্থাতক 
আতম একটা বট বতৃক্ষর সাতথ েলুনা করতে িাতর।  ার মশকড়, প্রধ্ান কাে, শািা-প্রশািা, 
েুল ও িাো িরির িরিতরর অংশ। এই জায়াডট তর মতেতলই সব সংগঠ্ন চলতি। 

সো োতজক সংগঠন িযিস্থো আর প্রশোসতনক কোঠোম্ম ো এক তির্য় নয় 

আমার দৃতষ্টতে টি-োউন েথা তিরাতমে তসতস্টম মূলে প্রশাসতনক বযবস্থার নকশা বা 
মতেল। সামাতজক সংগঠ্নগতলার মক্ষতত্র এই কাঠ্াতমার সতবধ্া হতলা মকন্দ্র হতে নাতজল 
করা মকাতনা তকিু সরাসতর সবিাতন মিৌুঁতি  ায়। এই সতবধ্াই ম  মকাতনা সংগঠ্তনর 
তবিতদর কারণ হতয় দাুঁড়াতে িাতর। ম মনটা বেূমাতন জামায়াতের হতয়তি। মকন্দ্র  িন 
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মকাতনা তবিতদ িতড় বা সতঠ্ক তসদ্ধান্ত তদতে িাতর না, েিন িতুরা কাঠ্াতমাটাই ক্ষতেগ্রস্ত 
হয়, মভংতগ িতড় বা আক্রান্ত হয়। স্বাধ্ীন তসদ্ধান্ত মনয়ার ক্ষমো মকবলমাত্র মকন্দ্রীয় 
কেূাবযতক্ততদর জন্য তনধ্ূাতরে থাতক। অথচ োরা মিতরতেতরর সব তবেয় ভাতলা কতর বতুেন 
না। না বুোই স্বাভাতবক।  

কারণ, সামাতজক বযািারগতলা েুলনামূলকভাতব জতটল ও অতধ্কেরভাতব স্থাতনকো 
(locality) বারা প্রভাতবে। মস েুলনায় প্রশাসতনক বযািারগতলা মবশ মমাটাদাতগর ও 
সতঠ্ক েথয িাওয়া সাতিতক্ষ মকন্দ্র মথতক অনুমানত াগয। সামাতজক সংগঠ্ন বযবস্থাতক 
প্রশাসতনক বযবস্থার সাতথ তমতলতয় মেলা হতলা তেতমর েুতড়তক আলুর বস্তা মতন করার মতো 
গ্রস তমসতটক। 

ওয়োইড গোম্মডষন  ম্মডল  

সামতরক ও রাজননতেক তবেয় বাতদ বেূমান সমতয় সংগঠ্ন বযবস্থা হতব একতট তবস্তীণূ 
বাগাতনর মতো। চাই ো বুতদ্ধবৃতত্তর কাজ মহাক, সাংস্কৃতেক কাজ মহাক, সমাজতসবার কাজ 
মহাক, আধ্াতত্মকোর মকাতনা বযািার মহাক, প্রতেটা ‘গাি’ একই মাতটর তন ূাস তনতয় একই 
আতলা বাোতস তনজ তনজ সম্ভাবনার তনতরতি মবতড় উঠ্তব, তনতজর মতো কতর তটতক থাকার 
সংগ্রাম করতব, এমনতক িরিতরর সাতথ তটতক থাকা ও মবতড় উঠ্ার প্রতেত াতগোও করতব। 

মনিতৃ্ব িোওয়ো ও নোরীম্মদর অতধ্কোর তনম্ময় শরীয়োহর নোম্ম  প্রিতলি েযোি ু 

জামায়াতের মলাতকরা কিতনা মনেৃত্ব তনতয় প্রতেত াতগোর (cscsbd.com/842) কথা 
ভাবতে িাতর না। এ ম ন এক তবলকুল হারাম তজতনস।  

ইবাদতের তবেতয় মনেৃত্ব ও প্রশাসতনক মনেতৃত্বর সাতথ সামাতজক ও রাজননতেক মনেৃত্বতক 
তবলকুল গতলতয় মেলা হতয়তি। অথচ ভাতলা কাতজ িরির প্রতেত াতগো করতে উৎসাতহে 
করা হতয়তি, আমরা জাতন। আর মনেতৃ্ব না চাওয়ার ম  হাদীসটাতক োরা ‘রক্ষাকবচ’ মতন 
কতর োর কনতটক্সট সতনতদষূ্ট ও স্বেন্ত্র। 

আমরা জাতন, আল্লাহর রাসূল (সা) নারীতদর মসতজতদ  াওয়ার অনুমতে তদতয়তিন 
(cscsbd.com/511) এবং োতদরতক এ কাতজ বাধ্া না মদয়ার জন্য তনতদূশ তদতয়তিন। 
এতহন সিষ্ট হুকুমতক অকা ূকর করার জন্য আিােদৃতষ্টতে তনতেধ্াজ্ঞাসূচক দতয়কতট 
হাদীসতক কনতটক্সট হতে তবতচ্ছন্ন কতর মিশ করা হয়। একটা উদাহরণ তহসাতব তবেয়তটর 
অবোরণা।  

মটক্সতটর তনতমূাহ ও তনরতিক্ষ েথা অবতজতটভ িাঠ্ জরুতর হওয়া সতিও মানুে সাধ্ারণে 
স্বীয় মানতসক মোুঁক ও প্রবণোর দৃতষ্টতে মকাতনা মটক্সট হতে িাঠ্ গ্রহণ কতর। এ জন্য  ার 
 া রুতচ, মস মমাোতবক তেতন এবারে (মরোতরন্স), উত্তর ও েতোয়া িুুঁতজ িান। 
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মকোরআন-হোদীম্মসর িুল প্রম্ময়োগ 

মকারআন-হাদীতসর ভুল প্রতয়াতগর জন্য জামায়াে অন্যান্য ইসলামী দতলর সমাতলাচনা 
কতর। মসগতলা সতঠ্ক তকংবা ভুল তকনা ো তনতয় এই মনাতট আতম মন্তবয না করতলও োরাও 
ম  একই কাজ মকাতনা মকাতনা মক্ষতত্র কতর, মসটা জামায়াতের মলাতকরা ঘুণূাক্ষতরও বুেতে 
িাতরন না। আসতল োরা বুেতে চান না, োই বুতেন না। মানুে োর মতনর মচাতি প্রথতম 
মদতি, মতনর কাতন প্রথতম মশাতন। 

মলোিোল তিম্মলজ তসম্মস্ট  

জামায়াতের সংস্কারবাদীরা জামায়াতের মতোই একটা মসডরালাইজে সংগঠ্ন কাতয়ম 
করতে চান। আর আতম চাই একই মোদতশূর বৃহত্তর িতরসতরর মতধ্য তে-মসতডরলাইজে 
তসতস্টতম সংগঠ্ন-গচ্ছ গতড় উঠ্কু। আতম তবস্তীণূ বাগান (wide garden) িদ্ধতেতে বা 
মমৌচাতকর মতো কতর সংগঠ্ন বযবস্থা গতড় মোলার িক্ষিােী। তবতশে কতর বেমূান মলাবাল 
তভতলজ তসতস্টতম সবূাত্মকবাদী সংগঠ্ন বযবস্থা অচল। এর থাকার সতবধ্ার মচতয় না থাকার 
েত লে মবতশ। 

এলোকোতিতিক সোংগঠতনক ইউতনে পদ্ধতির অকোেষকোতরিো 

আর একতট তসগতনতেতকডট তবেতয় আমার স্বেন্ত্র অবজাতভশূান রতয়তি। ো হতলা সাংগঠ্তনক 
ইউতনট বা শািা কাতয়তমর িদ্ধতে। জামায়ােসহ সব সংগঠ্ন বযবস্থায় ইউতনট কাতয়ম করা 
হয় এলাকাতভতত্তক। আমার মতে ো হতে হতব  ার  ার মোুঁক প্রবণো, ম াগযো, বয়স ও 
সামাতজক ম াূদা অনুসাতর। এই কু্ষদ্র তবেয়তট কাতজর তদক মথতক  তথষ্ট োৎি ূবহ। 

জামায়াতের সংস্কারবাদীরা তক কিতনা এসব তনতয় মভতবতিন? অন্তে আতম জাতন না। 
 

 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
Mohammad Abul Bashar: Very thought provocative writing. Very 

good writing. Could be basis of creating new generation. Will await 

to read next writing. Thank for sharing view. 

Louis Pasteur: বাংলাতদশ জাতেরাে তনতয় োরা মধ্াুঁয়াশা েতোয়া এবং ধ্ূসর তভতত্তর 
উির দাুঁতড়তয় আতি। জােীয়োবাদী িাতকস্তান  তদ জামায়াতের কাতি ভলু মতন না হয়, 
েতব মকন বাংলাতদতশর মক্ষতত্র জাতেরােতক হারাম টযাগ মদওয়া হয়? প্রতেযক বুতদ্ধমান 
মানুতের কাতি এই প্রশ্নটা গরুত্বিূণূ। ইটস মটাটাল িযারােতক্সকযাল তভউ ের জামায়াতে 
ইসলাম। জা াকাল্লাহু োয়ালা। 

Abu Abdullah Al Mahdi: ‘জাতে, জােীয়োবাদ ও জােযাতভমাতনর মতধ্য 
িাথূকযতক একাকার কতর মদিা’, এই িতয়তডট আিতন জামায়াতের মনেৃতত্বর বারা তেনতট 
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তভন্ন মপ্রক্ষািতট গৃহীে তসদ্ধান্তসমূতহর বযািাতর  া তলতিতিন, মস বযািাতর আিনার সাতথ 
একমে হতে িারলাম না, তকংবা কনতভন্স হওয়ার মতো উিকরণ িুুঁতজ মিলাম না। ম  
কারতণ হতে িারলাম না, মসগতলা তনতয় আতম একতট মনাট িাবতলশ কতরতি। 

Mohammad Mozammel Hoque: এতককটা তবেতয় মকবলমাত্র একটামাত্র বযািযা 
বা অবস্থানই থাকতব, এমন নয়। তবতশে কতর একান্ত প্রাতয়াতগক বা বাস্তব তবেয়গতলার 
মক্ষতত্র এতট প্রত াজয। সেরাং মকাতনা এক বযািযা সূতত্র মকাতনা তবতশে অবস্থান সতঠ্ক বা 
ভুল প্রমাতণে হতলই সব তকিু মশে হতয়  ায় না। আতম আমার বুেজ্ঞান মতো  া বলার 
বতলতি। আিনার কনসানূ হওয়ার মসন্সতক এতপ্রতশতয়ট কতর। 
 

www.facebook.com/notes/1290123007671498 

১৪ মাচ,ূ ২০১৬ 
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৪৪. মনাট 

মকন আত  জো োয়োম্মির সংস্কোরিোদী নই (পিষ-৪) 
 

(৫) সো তগ্রকিোর িুল আন্ডোরস্টযোতন্ডং 
রাজননতেক সংস্কার েথা রাজনীতেই জামায়াতের সংস্কারবাদীতদর উক্ত বা অনুক্ত লক্ষয। 
 ারা ‘রাজনীতে কতর না’ বা ‘করতবা না’ টাইতির কথা বতলন োরাও মদতিতি ঘতনষ্ট 
বযতক্তগে আলাতি বতলন, ‘আতর, এসব কাতজর েলােল মো মশে ি নূ্ত আমাতদর বাতক্সই 
আসতব’। কী আি ূ! রাজনীতে তনতয় মশগল (obsessed) জামায়াতের মলাতকরা দইটা 
মমৌতলক ভলু কতরন। 

প্রে  ম ৌতলক ভ্রোতন্ত: মানুতের জীবতন  া তকিইু অিতরহা ূ মসসব তকিুতকই োরা সংগঠ্তনর 
কনসাতনূং তবেয় বতল মতন কতরন। ভাতবন, ওতেই বুতে সামতগ্রকো রক্ষা হতব। 

তজহোদ তনম্ময় তডম্মল ো 

 তদ সামতগ্রকোতক রক্ষা করাই অিতরহা ূ মতন করা হয় োহতল মানুতের জীবতন সামতরক 
ও প্রতেরক্ষা বযবস্থাও মো অিতরহা ূ বযািার। জামায়াতের মঘাতেে কমূসূতচ বা কাজকতম ূ
এর অন্তভুতূক্ত ও প্রতেেলন কই? এ তবেতয় মকারআন-হাদীতসর মরোতরন্স মো প্রচুর। োই 
না? অবশ্য তবতরাধ্ী দতলর সাতথ রাতেশনাল মারামাতরর সময় তজহাতদর মরোতরন্সগতলাতক 
বযবহার করা হয়। এতট স্বতবতরাতধ্ো এবং মকারআন-হাদীতসর অিবযবহার িাড়া আর তকি ু
নয়। িারিতরক বাদ-তবসিাদগতলা তজহাদ তে সাতবতলল্লাহ নয়,  তদও হতকর ওির থাকা 
তনহে বযতক্ত ম  মকাতনা ধ্রতনর সংঘতেইূ শহীদী ম ূাদা িাতব। 

িযিসো-িোতণজয তনম্ময় স্বতিম্মরোধ্ 

অথূননতেক সামথযূও মানবজীবতনর একতট অেীব গরুত্বিূণূ তবেয়। জামায়াে 
সাংগঠ্তনকভাতব মকাতনা বযবসা করতব না, এতট মাওলানা মওদূদী অতনক আতগই বতল 
মগতিন। ‘জামায়াতে ইসলামীর কা ূতববরণী’ নামক বইতয় এতট উতল্লি করা আতি। 
এেদসতিও জামায়াতে ইসলামীর প্রেযক্ষ ও িতরাক্ষ উতদযাতগ ইসলাতমর সামাতজকীকরণ 
ও প্রাতেষ্ঠাতনকীকরতণর নাতম তবতভন্ন অথূননতেক প্রতেষ্ঠান গতড় মোলা হতয়তি ম গতলার 
ভায়াতবতলতট, মকায়াতলতট ও লাভ-ক্ষতে প্রশ্নসাতিক্ষ। বযািারটা স্বতবতরাধ্ীও বতট। 

তিিীয় ম ৌতলক ভ্রোতন্ত: এ বযািাতর জামায়াতের তবেীয় ম  তচন্তাতবভ্রাট ো হতলা, মানুতের 
জীবতন মকাতনা তকি ুঅিতরহা ূ হওয়া মাতন এই নয় ম  এতট অতজূে হতয় মগতল অিতরহা  ূ
বাদবাতকগতলাও আিনাতেই বা িুব সহতজই কাতয়ম হতয়  াতব। 
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 োক্সষও এ ধ্রম্মনর িুল কম্মরম্মিন 

মানবজীবতনর ম  মকাতনা ি াূতয় অথনূীতের একটা গরুত্বিূণূ ভূতমকা ও ম  মকাতনা 
ঐতেহাতসক ঘটনার সাতথ অথনূীতের একটা ম াগসূত্র থাকায় কমযুতনস্টরা মতন কতর 
অথনূীতেই সবতকিুর তনণূায়ক। প্রমাণ তহসাতব োরা মদিায়, এমন মকাতনা ঘটনা নাই, হতে 
িাতর না, ম িাতন অথনূীতের মকাতনা উিত াতগো বা সংতিষ্টো নাই। 

রোজননতিক ইসলোম্ম র ধ্োরণো প্রতিিোর কৃতিত্ব অেিো দোয়  

সামযবাদীতদর এই ভুল মজনারালাইতজশাতনর মতো জামায়াতের মলাতকরাও মতন কতর, 
মানুতের ম  মকাতনা উত্থান-িেন ও বড় ধ্রতনর ঘটনা প্রবাতহর সাতথ ম তহে ুরাজননতেক 
উত্থান-িেন ও ঘটনা প্রবাতহর প্রভাব, গরুত্ব ও ভূতমকা রতয়তি; অেএব, রাজনীতেই হতচ্ছ 
মূল তজতনস। ম ন ইউতনভাসূাল মমতজক মস্টান! োতদর মতে, রাজনীতে তঠ্ক হতয় মগতল 
সবতকি ুআিনাআিতন তঠ্ক হতয়  াতব। োই োরা তনোন্ত সওয়াতবর তনয়তেই রাজনীতে 
কতরন। রাজনীতেতক ইনারা রাজননতেক বাস্তবোর আতলাতক না মদতি এতক এক প্রকাতরর 
ধ্মূীয় তবেয় মতন কতরন! ধ্মূ তববতজূে রাজনীতের তবতরাতধ্ো করতে তগতয় ধ্ম ূ আর 
রাজনীতের তবভাজনতকই গতলতয় মেতলতিন। 

স্বিন্ত্রয (particular)  োম্মন িোদ মদয়ো (exclusion), তকংিো সো তগ্রকিোর 
(holistic) দতৃষ্টম্মি মদখো  োম্মন একোকোর (identical) কম্মর মফলো িেুোয় নো 

মকাতনা মানুতের মবুঁতচ থাকার জন্য োর েুসেসু সতক্রয় থাকা ম মন জরুতর মেমতন হৃৎতিে 
সচল থাকাও জরুতর। মতস্তষ্ক আবার এ দতটা মথতক আলাদা। এমতনভাতব সব অিতরহা ূ 
অংগ এতক অিরতক সাতেতমডট কতর। এ সবগতলার অিতরহা েূা সতিও সবগতলা অঙ্গ 
তনতয়ই মানুেটা। ইসলামও মেমনই। এর এক একতট শািা-প্রশািাতক স্বেন্ত্রভাতব বেুতে 
হতব। স্বােন্ত্রয মাতন তবতরাতধ্ো বা তবতচ্ছন্নো নয়। আবার সামতগ্রকো মাতন সব তকিুতক এক 
কতর মেলাও (messed up) নয়। এটা বুেতে হতব। জামায়াতের সংস্কারবাদীরা এসব অতে 
প্রতয়াজনীয় কনতসপ্টচুয়যাল তবেয়গতলা বুেতে ও মানতে নারাজ। এমনতক োতদর ওসব 
তনতয় মেমন মকাতনা আগ্রহও লক্ষ করা  ায় না। 

স োজ ও রোম্মষ্ট্রর সম্পকষ 

আর একটা তজতনস োরা প্রায়ই গতলতয় মেতলন। ো হতলা রাে ও সমাতজর িাথকূয 
(cscsbd.com/604)। জামায়াতের মূলধ্ারা েথা সংগঠ্নবাদী ও এর আধ্ুতনক 
সংস্কারবাদীরা ক্ষমোয়  াওয়ার তচন্তায় এেটাই আচ্ছন্ন ম  োতদর দৃতষ্টতে সামাতজক 
তবেয়গতলা রােীয় আনুকূলয মিতল সহসাই গতড় উঠ্তব। এর উিা মাতন হতলা, রােীয় 
প্রতেকূলোর মুতি মকাতনা সামাতজক এতপ্রাচ সেল হতে িাতর না। এতট োতদর মজ্জাগে 
মদাোতরাি চচূার মানতসকো (blame game) এবং আক্রান্ত দবূতলর মতো েড় ন্ত্র েতি 
(conspiracy theory) আত্মসমিূতণর িতরচায়ক। 
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মূলকথা হতলা রাে না থাকতলও সমাজ থাকতব। রাে ক্ষমোয় না মথতকও সামাতজকভাতব 
প্রভাবশালী হওয়া  ায়। অেীতের েুলনায় বেূমান তবর্শ্বযবস্থায় মানুতের জীবতনর বৃহদাংশ 
জাতেরাে ও এর সরকার তবতশতের তনয়ন্ত্রতণর বাতহতর থাতক। অন্তেিতক্ষ প্রেযক্ষ ও তনরংকুশ 
রাজননতেক তনয়ন্ত্রণ একশ বির আতগর েুলনায় বেূমাতন অতধ্কের দবূল। সামাতজক 
বুতনয়াতদর উিরই রাে বযবস্থা গতড় উতঠ্ ও কাতয়ম থাতক। তবিরীে তদতক, রাে বযবস্থাও 
সামাতজক গড়ন ও িতরবেতূন ভূতমকা রাতি। বলাবাহুলয, সমাজ হতলা এমন একটা সত্তা  া 
প্রতে তনয়ে নানা রকতমর েযাটতরর প্রভাতব তনরবতচ্ছন্নভাতব িতরবতেূে হতে থাতক। 

‘কোজ’ করোর উপম্মেোগী ধ্রন 

‘কাতজর’ বযািাতর আমার দৃতষ্টভতঙ্গ িবুই স্বচ্ছ,  তদও ো বেূমাতন প্রচতলে মকাতনা সংগঠ্ন 
বযবস্থার (cscsbd.com/693) সাতথ তমতল না। আমার মতে প্রতেযতক তনজ তনজ 
িতটনতশয়াল তেডতক মবতি তনতব এবং মকবলমাত্র মসই মক্ষতত্রই মস িূণূ মতনাতনতবশ করতব। 
অেএব, এ তহসাতব সংস্কৃতে কমূীরা শুধ্ু সাংস্কৃতেক কমকূাতের সাতথই জতড়ে থাকতব, অন্য 
তকিুর সাতথ জড়াতব না। বতুদ্ধবতৃত্তর কাজ  ারা করতব, সূরা োওবার ১২২নং আয়াতের 
মমূানু ায়ী, োরা মকবলমাত্র বুতদ্ধবৃতত্ত চচূার কাজই করতব।  ারা সমাজতসবামূলক কাজতক 
মবতি তনতব, এতট হতব োতদর মূল কমূতক্ষত্র।  ারা রাজনীতে করতব, োরা োতেই িূণূ 
মতনাতনতবশ করতব। একইসাতথ রাজনীতে, ধ্মূ, সংস্কৃতে, বুতদ্ধবৃতত্ত ইেযাতদ চলতব না 
(cscsbd.com/565)। তনতজর কমূতক্ষতত্রর বাতহতর অন্যান্য তবেতয় প্রতেযতক অতকশনাতল 
সহত াতগো করতব। 

ইসলাতমর সামতগ্রকোটা থাকতব প্রতেযতকর তচন্তায়, মচেনায় ও তনতদষূ্ট উিলতক্ষয। 
আিদকাতল– ম মন, জােীয় দত ূাতগ– সবাই লড়াই করতব। মভাট ইেযাতদ সমতয় মভাট 
তদতয় রাজনীতেতে অংশগ্রহণ করতব।  

এ ধ্রতনর discrete বা segment type of working method সম্পতকূ জামায়াতের 
সংস্কারবাদীতদর মকাতনা তচন্তা বা আগ্রহ আমার নজতর িতড় নাই। 

সংগঠনিোদী তকংিো সংস্কোরিোদীম্মদর মকউ তক এসি কেো শুনম্মি? 

এই মলিা িতড় সংগঠ্নবাদী তকংবা সংস্কারবাদীতদর মকউ ম  সংতশাধ্ন হতব, এমনটা আতম 
আশা কতর না। শুরুতেই ম মনটা বতলতি, এই মলিার উতেশ্য হতলা আমার তনতজর অবস্থানতক 
িতরষ্কার করা। মকউ  তদ এতে তকিুটাও উিকৃে হয়, মসতট আল্লাহর রহমে।  াতদরতক আতম 
সংগঠ্নবাদী তহসাতব মসানার বাংলাতদশ ব্লতগ উতল্লি করা শুরু কতরতিলাম (এিন এতট একটা 
টামূ তহসাতব চালু হতয় মগতি) এতোতদন মো োরা আমার উির মক্ষতি তিতলা; এই মলিার ির, 
ধ্ারণা করতি, জামায়াতের সংস্কারবাদীরাও আমার উির ভীেণ মক্ষিতবন। মসতট োতদর 
বযািার। ভয়-ের মো আল্লাহ োয়ালা আমাতক িুব কম িতরমাতণই তদতয়তিন, মসতট আমাতক 
 ারা বযতক্তগেভাতব তচতনন, োরা ভাতলা কতরই জাতনন। মস  াই মহাক। 
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(৬) এস্টোিতলশম্ম ন্ে প্রিম্মল   
ম সব কারতণ জামায়াতের সংস্কাবাদীতদর সাতথ আতম নাই োর অন্যেম বড় একটা বযািার 
হতলা টাকা-িয়সা। না, জামায়াতের সংস্কারবাদীতদর টাকা-িয়সা নাই বা থাকতলও 
আমাতক তদতচ্ছ না– ওসব তকিু নয়। আতম ‘েতকর-েযাকরা’ মানুে। আল্লাহ সাক্ষী, স্ত্রীসহ 
সরকারী চাকুতর করা সতিও আমার মকাতনা েরতমতটই, মকাতনা িতরমাতণরই টাকা-িয়সা 
নাই। মকাতনা ‘জমা-জাতে’ নাই। মকাতনা জায়গা নাই। ফ্লযাট নাই। মকাথাও মকাতনা মশয়ার 
নাই। আমর বউতয়রও আমার মতো একটা মক্ষিাতট মগাতবচারা স্বামী ও দতট েতোতধ্ক 
অবুে মমতয় সন্তান িাড়া আর তকিু নাই। হ্যাুঁ, এই ম  লযািটি, ম টাতে টাইি করতি, মসতট 
আতি। এ রকম আতরা তকিু প্র তুক্ত সামগ্রী আতি  া তদতয় ‘সমাজ ও সংস্কৃতে অধ্যয়ন মকন্দ্র’ 
(CSCS) চতল। 

প্রেতুি ও  ূলযম্মিোম্মধ্র সম্পকষ  

সচরাচর প্র তুক্তর সাতথ মূলযতবাতধ্র অবক্ষয়তক আমরা মদতি। মিশাগে জীবতনর প্রথম 
মথতক োই প্র তুক্তর সাতথ মূলযতবাতধ্র সমন্বয় করার মচষ্টা কতরতি। এজন্য তনতজতক 
সবসময় সবূতশে (সামাতজক) প্র ুতক্তর সাতথ সম্পৃক্ত রািার মচষ্টা কতরতি। জীবতনর সব 
উিাজূন এই প্র তুক্তর মিিতন বযয় কতরতি। মস জন্য আমার বতয়সী অন্য অতনতকর মচতয় 
েরুণ প্রজতের িালসটাতক মবাধ্হয় অতধ্কের সতঠ্কভাতব বেুতে িাতর। মস জন্যই 
হয়তোবা ‘তসএসতসএস’ এিন বাংলাতদতশর ইসলামতপ্রয় মলাকতদর অতনতকর কাতি একটা 
িতরতচে নাম। 

‘কযোতরয়োর মসতক্রফোইস’ পতলতসর কুফল  

আমার মতো ‘জাকাে েরজ না হওয়া’ মলাকতদর সাতথ জামায়াতের সংস্কারবাদীতদর 
মকমন কতর তমলতব,  িন োরা সবাই হতলন এক একজন মাশাআল্লাহ  তথষ্ট সম্পদশালী! 
েৎকালীন ইসলামী িাত্রতশতবতরর মকন্দ্রীয় িতলতস তহসাতব কযাতরয়ার মসতক্রোইতসর ম  
সবূনাশা েমুূলা অনুসরণ করা হতয়তি োর িতরণতেতে প্রাক্তন তশতবর মনোরা তবতসএস বা 
এ ধ্রতনর উি কু্ত আয়-উিাজূতনর সত াগ মথতক গণহাতর বতঞ্চে হতয়তিন। োতক কী? 
সাংগঠ্তনক সনাম ও দক্ষো মো আতি। এসবতক িুুঁতজ কতর এিন োরা এক একজন 
মাশাআল্লাহ  তথষ্ট তবত্তশালী। 

কত েম্ম ন্ে ও এস্টোিতলশম্ম ম্মন্ের  ধ্যকোর অম্ল- ধ্রু সম্পকষ  

তবত্তশালী হওয়া িারাি নয়। মসগতলার ম  দতনয়াবী উত্তাি, ো হজম করতে না িারাটাই 
হতলা সমস্যা। আমার মতো আিার মলতভতলর মিশাজীবীতদর িদ-িদবীর উত্তািও তবেবী 
হওয়ার িতথ বড় বাধ্া। মকান জাদমতন্ত্রর বতল ম ন িাত্রজীবন মশে করার সাতথ সাতথ নানা 
রকতমর বযবসাতয়ক উতদযাগ তনতয় এক একজন এতলট বতন মগতিন। এতলট বতন  াওয়া 
িারাি তকিু নয়। সমস্যা হতলা এতলতটজতমর আগন হতে তনতজতক রক্ষা করতে না িারা। 
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এক সময় জামায়াে-তশতবতরর মলাকতদর কযাতরয়ার তিতলা না। েিনকার নীতে তিতলা 
‘কযাতরয়ার মসতক্রোইস’ করা। এিন োতদর তনজ তনজ মতো ু েণূীয় এস্টাবতলশতমডট এবং 
কযতরয়ার হতয়তি। তকন্তু নাই মসতক্রোইস করার মনমানতসকো। সত াগ মিতলই ত তন ‘এই 
করা দরকার’, ‘মসই করা দরকার’ বতল মতুি মেনা েুতলন োতকই  িন তকি ুকরার জন্য 
বলা হয় েিন োর সামাতজক-অথূননতেক প্রতেষ্ঠা োতক মিিন তদতক মটতন ধ্তর। মদশ ও 
জাতের বৃহত্তর কলযাতণর জন্য েিন তেতন তনতজতক অকু্ষন্ন রািাটাতক সবূাতধ্ক গরুত্বিূণূ 
মতন কতরন! তবেব েথা তসগতনতেতকডট তকি ুকরার জন্য এস্টাবতলশতমতডটর সহত াতগো 
দরকার হতলও এ কথা সেয, এস্টাবতলশতমতডট মশগল কাউতক তদতয় র যাতেকযাল তকি ুকরা 
সম্ভব হয় না। 

মিতনতফতশয়োতরম্মদর তদম্ময় কোম্মজর কোজ তকিু হওয়োর নয়  

এর িাশািাতশ জামায়াতের সংস্কার তনতয়  ারা  উচ্চকণ্ঠ োতদর একটা অংশ 
িতরাক্ষভাতব জামায়াতের কাি হতে আতথূক বা প্রাতেষ্ঠাতনক তকংবা উভয় তদক হতে 
মবতনতেতশয়াতর। জামায়াতের  ারা  মবতনতেতশয়াতর, ো ম ভাতবই মহাক না মকন, োরা 
কীভাতব জামায়াতের উির সংস্কাতরর  জন্য চাি সৃতষ্ট করতবন? আমার বুতে আতস 
না। মসজন্যই মকাতনা এক মলিায় তলতিতিলাম, জামায়াতের সংস্কারবাদীতদর অবস্থা 
হতলা বড় ভাইতয়র কাতি মিাট মবাতনর আবদার তকংবা রাগ-তগাস্বা করার মতো। ভাই 
জাতন একটু তকিু তদতলই মবানতট আমার সর সর কতর কান্না ভুতল মসবা- ত্ম শুরু 
কতর তদতব। 

মিোগিোদী  োনতসকিো অন্যি  প্রধ্োন স সযো  

মিশাজীবী তহসাতব কযাতরয়ার গতড় মোলা বা বযবসায়ী তহসাতব টাকািয়সা বানাতনা বা 
জামায়াতের হালুয়া-রুতট িাওয়া– বযািার  াই মহাক না মকন, এগতলার মচতয় বড় সমস্যা 
হতলা সংস্কারবাদীতদর প্রায় সবাই মভেতর মভেতর ভীেণ মভাগবাদী। এই কনতজউমাতরস্ট 
মমডটাতলতট একটা মারাত্মক সমস্যা। োতরক রমাদাতনর ভাোয় এরা হতলন ‘হালাল 
কযতিটাতলজতমর’ একতনষ্ঠ অনুরক্ত ও অনুসারী। 

সারাজীবন মসতক্রোইতসর কথা বলতে বলতে ইনারা মবাধ্হয় হয় িবু তবরতক্ত ও হোশাতবাধ্ 
কতর থাকতবন। োই কমূজীবতন োতদর চালচলতন আর দশজন স্টাবতলশে মলাক মথতক 
মকাতনা তবতশে িাথূকয নাই। অধ্ীনস্ততদর সাতথ আচরতণ ইনাতদর অতনতকর সম্পতকইূ িুব 
িারাি কথা শুনতে িাই। টাকা-িয়সা মলনতদতনর বযািাতরও ইনাতদর রযাক মরকে ূিবু 
িারাি। আদশ ূহতলা েযাতগর বযািার। এমন মলাকতদর িতক্ষ কিতনা সামতয়কভাতব মকাতনা 
চমক মদিাতনা সম্ভব হতলও সতেযকাতরর মটকসই সামাতজক মূলধ্ারা সৃতষ্টর কাতজ 
োতদরতক িাওয়া অসম্ভব। 
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আম্মখরী  ন্তিয  

শুধ্ুমাত্র এমন মবােতলই িাতন ঢালা  ায়  াতে সতেয সতেযই তকিু জায়গা িাতল আতি। এমন 
মাতটতেই চারা জোতে িাতর  া িাতন মশােণ কতর তকিুটা ধ্তরও রািতে িাতর।  ার সাতথ 
সূ ূাতলাতকর সম্পক ূআতি। মজতগ থাকা মলাকতদরতক মো জাগাতনা সম্ভব নয়। োই  ারা 
জামায়াতে আতিন োরা মশে ি নূ্ত জামায়াতেই থাকতবন, ম ই িন্থী তহসাতবই থাকুন না 
মকন। তদন মশতে োরা জামায়াে। 

আর হ্যাুঁ,  ে দমনিীড়নই চলকু না মকন, মকাতনা তনতেধ্াজ্ঞাই জামায়ােতক তনতিি করতে 
িারতব না। ম  কারতণ জামায়াতের তভেতর সাবস্টযানতশয়াল িতরবেূন সম্ভব নয়। মসই 
একই কারতণ জামায়াতের এতনতহতলশানও সম্ভব নয়। উিতর এই তবেতয় তবস্তাতরে বলা 
হতয়তি। ো হতলা জামায়াতের কনতস্টতটউতয়নতস। না, এতট িতলতটকযাল কনতস্টতটউতয়নতস 
নয়। এতট এ মদতশর মাতট ও মানুতের ধ্মূতচেনায় জামায়াতের মতো তকিুটা রক্ষণশীল ও 
তকিুটা উদার ইসলামী তচন্তার প্রতে আস্থা ও সমথূন। 
 

 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
Mohammad Asraful Islam: You are not true! A huge number of 

people is ready to change themselves but main problem is the present 

situation. If I left Jamat-e-Islami just now the common people will be 

fraustated that I have left Jamat only for myself. 

Mohammad Mozammel Hoque: ‘now or never’- এমনটা মতন কতর না। 
আবার ‘only after when situation is settled’- এটাতকও সতঠ্ক মতন কতর না। 

Mohammad Asraful Islam: একটা িতরবেনূ ম  দরকার এটা মানুে বুেতে 
মিতরতি, এটাই বাস্তবো ও সেয। এিন মসই িতরবেনূটা কীভাতব, মসটা তনভূর করতব  ারা 
িতরবেূতন আগ্রহী োতদর ম াগযোর মািকাতঠ্র তভতত্ততে। জামায়াতের এক রুকন ভাই 
আমাতক প্রশ্ন কতরতিল, মোমরা  তদ এেই বতুে থাক োহতল একটা নেনু দল বা তকি ু
করতে িারি না মকন? আতম জবাতব বতলতিলাম,  ারা িতরবেূন চায় োরা ইসলাতমর 
মমৌতলক জ্ঞাতনর সকল শািায় সমান িারদশূী নয় ম মনতট তিতলন মাওলানা মওদূদী (রহ) 
এবং সতবূািতর চাতরতত্রক ববতশষ্টয ভারসমযিূণূ না হওয়া। েতব এেটুকু বলতে িাতর,  িন 
মকাতনা সমাতজর একতট অংশ বেুতে িাতর িতরবেূন দরকার, োহতল মসটা অবশ্যই হতব। 
ভাতলা মহাক বা মদ! আর আমরা িতরবেতূনর জন্য তনতজতদরতক প্রস্তুে করতে 
মানতসকভাতব বেতর, এতে মকাতনা সতদহ মনই। 

Mohammad Mozammel Hoque: মন্তবযটা িতড় িবু ভাতলা লাগতলা। ‘মোমরা 
 তদ এেই বুতে থাক োহতল একটা নেনু দল বা তকি ুকরতে িারি না মকন?’– এই কথার 
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মাধ্যতম তটতিকযাল জামায়াে মাইতডের একটা িতরচয় িাওয়া মগতলা। মূলধ্ারার 
সংগঠ্নবাদীরা জাতন, সংস্কারবাদীরা আলতটতমটতল তকিু করতে িারতব না।  

তবেীয় তবেয়তট হতলা বটবৃক্ষ বযতক্তত্ব, ম মন তিতলন মাওলানা মওদূদী, বেূমাতন এমনটা 
নাই। এতট সেয। বেূমান তবস্তেৃ ম াগাত াগ বযবস্থার সতবধ্া সিতলে তবর্শ্ বাস্তবোয় একশ 
বির আতগর েুলনায় অনুরূি টাওয়াতরং তেগাতরর অনুিতস্থতেতেও ম ৌথ উতদযাগ ও মনেতৃত্ব 
তবতকন্দ্র ও গচ্ছ িদ্ধতের সংগঠ্ন বযবস্থা কাতয়ম করা সম্ভব। বরং এতট অতধ্কের 
বাস্তবসম্মে এবং এক অতথূ, সমতয়রই দাবী। 

Khandoker Zakaria Ahmed: “এই মলিা িতড় সংগঠ্নবাদী তকংবা 
সংস্কারবাদীতদর মকউ ম  সংতশাধ্ন হতব, এমনটা আতম আশা কতর না”– কথাতট মানতে 
িারতি না।  ারাই িড়তব োরাই লাভবান হতব। আর আিতন  াতদর কথা বতলতিন, আমার 
তবর্শ্াস োুঁরা িুব ভাতলা কতর িড়তব এবং অতনক তকিইু এিান মথতক তনতব।  াই মহাক, 
বযস্তোর কারতণ সবগতলা তকতস্ত িড়তে িাতরতন, েতব প্রথম এবং মশে তকতস্ত িতড়তি।  

প্রকৃে অতথ ূজামায়াে সংস্কাতরর জন্য মকাতনা গ্রুি এিন ি ূন্ত বেতর হতয়তি বতল মতন হয় 
না।  াতদরতক সংস্কারবাদী বলতিন োুঁরা মূলে বতঞ্চে গ্রুি (েতব বযতেক্রমও আতিন  ারা 
সতেযকাতর িতরবেতূনর জন্য ভাতবন এবং এ লতক্ষয কাজও কতরন, োুঁতদর সংিযা নগন্য), 
অথবা বেূমান অবস্থায় তক করতবন বুতে উঠ্তে িারতিন না এমন তকি ুবযতক্তবগূ। কতথে 
সংস্কারবাদীতদর তচন্তাভাবনা জামায়াতের সাতথ মেমন মকাতনা িাথকযূ মনই। ম  িতক 
(Dice) গতড় উতঠ্তি মসই িতকর মতধ্য মথতক নেনু মকাতনা রূি মদয়া বা করা সতেযই দরূহ 
কাজ।  

ম তট আিতন বতল থাতকন,  ারা সংস্কাতরর মচষ্টা করতিন োুঁরা জামায়াতে েথা জামায়াে 
িতকর মতধ্য মথতকই মচষ্টা করতিন। েতল কাতজর কাজ তকিুই হতচ্ছ না এবং সম্ভবও নয়। 
আর  তদ তকিু হয় মসতট আতরকতট জামায়ােই হতব। জামায়াে, সংস্কার বা সংস্কারবাদীতদর 
তনতয় মবতশ মলিাতলতি োই কেটকুু ম ৌতক্তক? নেনু আইতেয়া চাই। আমরা চাই মশােণমুক্ত 
ন্যায়তভতত্তক সমাজ প্রতেষ্ঠার আতদালন–  ার চূড়ান্ত ও িতরিূণূ রূি হতলা ইসলাম। ম  
আতদালন সমাতজর সকলতক এতড্রস করতব। হাুঁ, সমাজ িতরবেূতনর এ আতদালতনর জন্য 
নেনু মকাতনা ধ্ারণা বা িদ্ধতের লতক্ষয অেীে বা চলমানতক টানার দরকার হতেই িাতর। 

Mohammad Mozammel Hoque: একতটভ ভতয়সতক মিতসভ বা মিতসভ 
ভতয়সতক একতটভ তহসাতব বলার মতো নেুন প্রস্তাবনাতক িুরতনার সমাতলাচনা বা িুরতনার 
সমাতলাচনাতক নেুন প্রস্তাবনা তহসাতব বলা  ায়। মমাতটর উিতর  থাসম্ভব প্রস্তাবনা তহসাতব 
হাতজর থাকাটা মবটার।  

েতব মকাতনাক্রতমই িুরতনার মকাতনা সমাতলাচনা-ি াূতলাচনা না কতর অনুরূি তবেতয় তভন্ন 
ধ্রতনর নেনু তকি ুকরা সম্ভব– এমন তচন্তা  তথষ্ট শ্রুতেমধ্ুর ও তনতদূাে হতলও কাতজ মনতম 
মদিতি, এতহন তচন্তা তনোন্তই ইউতটাতিয়ান েথা অবাস্তব।  
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আসল বযািার হতলা সমাতলাচনা, প্রস্তাবনা, কাজ ও ঐকাতন্তকোর মতধ্য ভারসাময রক্ষা 
করা।  

Mohakobi Ferdous: আসসালামু আলাইকুম। আমার প্রশ্ন, 

১) আিতন মকন শুধ্ুই জামায়ােতক তনতয় এই োতিক বযািযা কতরতিন?  

২) বাংলাতদতশ তক জামায়াতের মচতয় অন্য মকাতনা সংঘবদ্ধ ইসলামী দল মনই? 

৩) মাওলানা মওদূদী বতলতিন, “আিতন জামায়াতের সাতথ ঐকযবদ্ধ মহান অথবা অন্য 
মকাতনা ইসলামী দতলর সাতথ একমে মহান অথবা তনতজ মকাতনা দল গতড় েলুুন, তকন্তু 
মকাতনা অসংঘবদ্ধ জীবন ািন করতবন না।” প্রশ্ন হতলা, আিতন এর মতধ্য মকানতট করতিন? 

সবূতশে তেরতম ী শরীতের মসই হাতদসতট বলতে চাই, রাসূলতক (দ) ম  িাুঁচতট তবেতয়র 
তনতদূশ মদয়া হতয়তি োর একতট হতলা, সংঘবদ্ধ জীবন ািন করা। 

Mohammad Mozammel Hoque: আিনার  

১নং প্রতশ্নর উত্তর: জামায়াতের সাতথ আমার সম্পক ূকী– ো তক্লয়ার করা।  

২নং প্রতশ্নর উত্তর: রাজননতেক তদক মথতক জামায়াে অিরাির ইসলামী দলগতলা মথতক 
অতনক মবতশ সংঘবদ্ধ হতলও রাজনীতের বাইতর তনিক ইসলামী দল তহসাতব োবলীগ 
জামায়ােই সবতচতয় মবতশ সংঘবদ্ধ ।  

৩নং প্রতশ্নর উত্তর: আতম  া করতে চাই ো প্রচতলে অতথূ মকাতনা রাজননতেক বা ধ্মূীয় দল 
বলতে  া মবাোয় োর মচতয় তভন্ন ধ্ারার। এতট বুেতে হতল cscsbd.com এই সাইতট 
তগতয় তবতভন্ন মলিা িড়তে হতব। ধ্ন্যবাদ। 

Abadul Haque Abad: চমৎকার তবতিেণ!! মলিাটা  তদও বা সংস্কারবাদীতদরই 
তবরুতদ্ধ। তকন্তু মলিার আতদযািান্ত ভালভাতব িড়তল মতন হয় তদন মশতে আিতনও 
সংস্কারবাদী। 

Mohammad Mozammel Hoque: হ্যাুঁ, আতমও তদন মশতে একজন সংস্কারবাদী 
বতট। েতব এতট মকাতনাক্রতমই ‘জামায়াতের সংস্কার’ নয়। বরং এতক ইসলামী তচন্তার 
সংস্কার অতথূ বুেতে হতব। ইসলামী তচন্তার সংস্কাতরর অতথ ূসংস্কারবাদ একটা নেুন তবেয়। 
সংস্কার প্রতচষ্টা নেনু নয়, বেূমান সমতয়র উি াগী সংস্কাতরর রূিতরিা মাত্রই গতড় উঠ্তি। 
আরও তবস্তাতরে জানার জন্য িড়ুন ‘ইসলামী তচন্তার সংস্কার: তবচুযতে, প্রগতে, নাতক সমতয়র 
দাতব? (িবূ ৫)’ (cscsbd.com/1375)। 
 

www.facebook.com/notes/1290934914256974 

১৫ মাচ,ূ ২০১৬ 
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৪৫. মনাট 

তিন্তোর পযোরোডোই , পযোরোডোইম্ম র পতরিিষন ও  
তিন্তোগি উন্নয়ন প্রসংম্মগ তকিু প্রতি ন্তিয 

 

িযারাোইম কথাটা তবজ্ঞাতনর দশূন ও সমাজতবজ্ঞাতন মবতশ বযবহৃে হয়। মানুে ম  আবতহ 
তচন্তা কতর অথূাৎ তচন্তার ম  সামতগ্রক ধ্রন বা কাঠ্াতমার মতধ্য তচন্তাশীল বযতক্ত কাজকারবার 
কতর মসই আবহ, মমজাজ, ধ্রন বা কাঠ্াতমাতক িযারাোইম অব থট বলা  ায়। এতক 
তচন্তাভাবনা ও বুতদ্ধবৃতত্তর আকার বা তভতত্তমূল তহসাতব বলা  ায়। অন্য কথায়, এতক তবর্শ্দৃতষ্ট 
বা জীবনদৃতষ্টও বলা  ায়। প্রতেটা মানুতেরই এক একতট িযারাোইম আতি। থাকতে বাধ্য।  

মানুতের তচন্তায় প্রতেতনয়ে িতরবেূন ঘতট। তববেূন ঘতট। তচন্তাভাবনা ও বতুদ্ধবতৃত্তর এই 
স্বেুঃিতরবেূন ও তববেূতনর একটা িতরণে ি াূতয় সংতিষ্ট বযতক্তর জীবনদৃতষ্ট বা তবর্শ্দৃতষ্ট 
গতড় উতঠ্। তচন্তাগে উন্নয়ন বা অতধ্াগতে মাতনই তকন্তু িযারাোইম তশেট না। মানুতের 
জীবতন িযারাোইম তশেট োই কদাতচৎ ঘতট। িযারাোইম সম্পতক ূএটুকু বলার ির এই 
তবেতয় মনাট মলিার প্রসংগতক মিালাসা করা  াক। 

পযোরোডোই  অি েে এিং মডম্মিলপম্ম ন্ে অি েম্মের পোেষকয 

কয়তদন আতগ আতম ‘মকন আতম জামায়াতের সংস্কারবাদী নই’ তশতরানাতম চার িতবূর 
একটা মনাট মেইসবুতক প্রকাশ কতর। মসিাতন আতম সংস্কারবাদীতদর িয়টা ববতশষ্টয উতল্লি 
কতর ম গতলার প্রতেযকতটতক আতম ভুল মতন কতর। োর মতধ্য েেৃীয় িতয়ডটটা তিতলা 
‘মজহারিন্থা’। উক্ত মনাতট গেকাল একজন তবজ্ঞ িাঠ্ক তকিু মন্তবয কতরতিন। আমার 
স্বভাবতবরুদ্ধ হতলও বৃহত্তর িতরসতর ভুল বুোবুতে এড়াতনার জন্য কথাগতলাতক উদ্ধেৃ কতর 
আতম তকিু কথা বলতে চাই। িাঠ্ক বতলতিন,  

“তকিু মানুে বনসাই গাতির মে বয়তস বাতড় তকন্তু মানতসকভাতব ম িাতন তিল 
মসিাতনই মথতক  ায়। জামায়াে-তশতবতরর অেীে বেূমান ও ভতবষ্যতের অতধ্কাংশ 
কতমূর েুলনা চতল বনসাই গাতির সাতথ। তকন্তু তকি ু মানুে আগায়, সামতন বাতড়, 
বুতদ্ধবৃতত্তক রান্সেরতমশতনর মধ্য তদতয়  ায়... আজীবন... মৃেুয ি নূ্ত। আিনার মগাস্বা 
জামায়াতের উির, মসটা করুন। তকন্তু মসিাতন েরহাদ সাতহবতক জতড়তয় কু ুতক্ত 
মদয়ার দরকার তিল না। েরহাদ মজহার একটা ‘তনজস্ব রান্সেরতমশতনর মধ্য তদতয় 
 াতচ্ছ’ এই লাইতনই োতক বযািযা করা  ায়।” 

েযালাতস অব একজাম্পল বা উদাহরতণর অনুিিতত্ত নাতম একটা েযালাতস হতে িাতর। এতট 
হতলা সমধ্মূী উদাহরণ তদতয় সম্পূণূ তবিরীে তবেয়তক প্রতেষ্ঠা করার সম্ভাবযো। ম মন 
এিাতন বনসাই গাতির কথা বলা হতয়তি। ম  গাি বাতড় না োতক বনসাই বতল। ‘বাতড়’ 
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বলতে কেটকুু বাড়ার কথা বুোতনা হয়? তনিয়ই ওই গািটা নরমাতল  েটুকু বাড়ার কথা 
েেটুকুতক বুোতনা হয়। ‘বাতড়’ শব্দটাতক োই আক্ষতরকভাতব বেুার সত াগ নাই। না হতল 
মো এক একটা গাি আকাশতকও িাতড়তয় ম তো। ক্রমাগে বাড়তেই থাকতো! 

গাতির বৃতদ্ধর সাতথ বুতদ্ধবৃতত্তক রান্সেরতমশতনর েুলনা করা  ায়। বুতদ্ধবৃতত্তক রান্সেরতমশন 
 তদ তনতদূষ্ট একটা িযারাোইম অব থটতক মবতি মনয়া এবং মসতটর মতধ্য মথতক ক্রমাগে 
তনতজতক এোপ্ট অথূাৎ মেতভলি করা বুোয় োহতল ো সমথূনত াগয। সতঠ্ক। তকন্তু বুতদ্ধবৃতত্তক 
রান্সেরতমশন মাতন  তদ হয় ‘আজীবন… মৃেুয ি ূন্ত’ োহতল মো এতট ভাতর তবিতদর কথা। 
মকাতনা সস্থ তচন্তার মানুেই জীবনভর বাতর বাতর িযারাোইম মচঞ্জ কতর না। এতট অবাস্তব।  

মানুে আজীবন তনতজর বুতদ্ধবৃতত্ততক উন্নে করতব,  থাসম্ভব িতরশুদ্ধ ও বাস্তবানুগ করার 
মচষ্টা করতব। এতট স্বাভাতবক। তকন্তু োই বতল মানুে ক্ষতণ ক্ষতণ তনতজর তচন্তার িক বা ধ্রন, 
 াতক আতম িযারাোইম বলতি, ো বদল করতব বা কতর– এমন নয়। এতহন দাতব অবাস্তব। 
িযারাোইম অব থট এবং মেতভলিতমডট অব থতটর িাথূকয না বেুার কারতণ কাতরা মতধ্য 
মকাতনা তবেতয় এ ধ্রতনর তবভ্রাতন্ত হতে িাতর। 

ফরহোদ  জহোম্মরর পযোরোডোই  অি েে কী? 

আমার মনাতটর সম্মাতনে িাঠ্কই োর মন্ততবয েরহাদ মজহাতরর িযারাোইম অব থট, 
সংতক্ষতি িযারাোইম, সম্পতক ূবতলতিন,  

“তেতন সব সময়ই লাউেতল এডে তক্লয়ারতল বতলতিন তেতন মাকূতসস্ট, মসটা মো তেতন 
মগািন রাতিনতন।”  

আতমও মো োই বতল।  া আমার সংতিষ্ট মনাতট উতল্লি কতরতি। অেএব, েরহাদ মজহাতরর 
তচন্তাধ্ারা তক্লয়ার নয়– এমন উদ্ভট দাতব আতম মকন, মকউ করার কথা নয়। েরহাদ মজহার 
ম  মাক্সূবাতদর তপ্রজম তদতয় সবতকিুতক মদতিন অথবা তনতজর মতনর তপ্রজম তদতয় মাক্সূবাদ 
ও সংতিষ্ট সবতকিতুক রতঙন কতর তচতত্রে কতরন, মদতি থাতকন, ো িষ্ট।  

আমার আিতত্ত েরহাদ মজহাতরর মকাতনা তকিু তনতয় নয়। বরং জামায়াতের সংগঠ্নবাদী ও 
সংস্কারবাদী উভয় ধ্ারার মলাকতদর একটা উতল্লিত াগয অংশ ‘মজহার-েি’ না বুো সতিও 
উনাতক ‘তনতজতদর’ মলাক তহসাতব ‘আিন’ মতন করাই আমার আিতত্তর জায়গা। এতট 
আমার বযতক্তগে অতভজ্ঞো। োতদর এই অবুে মতনাভাব আমার কাতি োতদর অবস্থাতনর 
তদক হতে স্বতবতরাধ্ী বতল মতন হতয়তি। আতম প্রমাণ মদতিতয়তি, মভতটরান জামায়াে তকন্তু 
মজহাতরর সাতথ ম াগাত াগ রাতিন এমন মলাতকরা তনিক মকৌশলগে রাজননতেক সম্পতকূর 
বাইতর তগতয় োর ভাবাদশতূক তবতভন্ন মাত্রায় প্রতমাট কতরন। এমনতক তকিু তকিু সাতিাটূও 
কতরন। জামায়াে কতরন এমন মলাকতদর  ারা উনাতক ‘েরহাদ ভাই’ সতিাধ্ন কতরন 
োতদর অতনতকরই বুতদ্ধবৃতত্তক দীনো ও হীনমন্যোতবাধ্ প্রকট। এমন নয় ম , উনারা কম 
মমধ্াবী। আসতল বুতদ্ধবৃতত্ত মো স্বাধ্ীন ও তনয়তমে চচূার তবেয়। োই না? 
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আর মকউ  তদ তবতভন্ন বযতক্ত, গ্রুি ও দতলর িযারাোইমগে তভন্নোর তবেয়টাতক অস্বীকার 
কতরন তকংবা ইসলাম ও মাকূতসজতমর িযারাোইমগে মমৌতলক িাথূতকযর তবেয়তটতক 
অস্বীকার কতরন, োহতল আমার আর তকিু বলার নাই। মকননা, মকারআন শরীতে বলা 
হতয়তি, মোমরা  িন জাতহলতদর মুতিামুতি হতব েিন ‘সালাম’ বতল এতড়তয়  াতব।  

কোউন্েোর পযোরোডোইম্ম র সোম্মে ইন্েোম্মরকশোন 

উক্ত সম্মাতনে িাঠ্ক বতলতিন,  

“আিতন তক এ রকম একটা উতিা জাতন ূকরতে িারতেন? Can you reach out to 

your ideological opponent for greater interest?”  

এই মন্তবযটা তেতন কী বুতে কতরতিন, ো তেতনই ভাতলা জাতনন। মতন হয় তেতন তবকল্প 
িযারাোইতমর অনুসারীতদর সাতথ ইতডটতলকচুয়যাল ইডটাতরকশানতক তদতন-রাতে 
িযারাোইম িতরবেতূনর অবাস্তবোর সাতথ গতলতয় মেতলতিন। অথবা, আমার িযারাোইম 
সম্পতকূ উনার অিষ্টো রতয়তি। তবেয়টা অেীব তবস্ময়কর! কারণ, আমার meta reality 
বলুন, absolute ideology বলুন, ontology বলুন বা epistemology বলুন, ো হতলা 
ইসলাম।  তদ োই হয়, োহতল আমার ‘উতিা জাতন’ূ থাকতব মকন? বুেতে িারতি না।  

সংতিষ্ট সম্মাতনে িাঠ্তকর মতে,  

“েরহাদ মজহাতরর অনন্ত (সম্ভবে এতট বানান ভুল। োরমাতন ‘অনন্ত’ না হতয় এতট 
‘অন্তে’ হতব) এমন একটা কতম্প্রতহতন্সভ বুে আতি। তেতন একাধ্াতর কতব, প্রাবতন্ধক, 
দাশূতনক, কৃতেতবদ, ভাববাদী এবং এতটতভস্ট।”  

েরহাদ মজহাতরর ‘কতম্প্রতহতন্সভ বুে’ থাকায় অসতবধ্া না থাকতল আমার বা ম  কাতরা োর 
তনতজর মতো কতর ‘কতম্প্রতহতন্সভ বেু’ থাকতল বা ো মকউ তনতজর মতো কতর বেতর ও 
বযািযা করতল সমস্যা কী?  

হ্যাুঁ, আমার ‘কতম্প্রতহতন্সভ বেু’ হতচ্ছ ইসলাম। ম মন কতর আল্লাহর রাসূল (সা) বতলতিন, 
‘... ম  আল্লাহতক রব তহসাতব, ইসলামতক জীবনাদশূ তহসাতব এবং মুহাম্মদতক রাসূল তহসাতব 
সন্তুষ্ট তচতত্ত মমতন তনতয়তি’, আতম মেমনই একজন। েরহাদ মজহাতরর সহতজয়া-সামযবাদী 
‘কতম্প্রতহতন্সভ বুে’মক ম  মকউ সমথূন করতে িাতর। আতম ‘ইসলাম বতহভূূে অিরাির বীন 
বা জীবনাদতশূর’ মতধ্য এতক গণয কতর। অেএব তবতরাতধ্ো কতর।  

ইসলাম মথতক তভন্ন ম  মকাতনা তকিুতক িষ্টেই তবতরাতধ্ো করা আমার ইসলাম মচেনার 
দাতব। প্রাতয়াতগক সকল তবেতয় ইসলাম কমতবতশ সহনীয় মতনাভাতবর (inclusive) হতলও 
আকীদাগে (philosophical) তদক মথতক এতট হ্যাুঁ/না ধ্রতনর বাইনাতরতে তবর্শ্াসী। 

েরহাদ মজহাতরর সহতজয়া-সামযবাদ মকাতনা সামতয়ক রাজননতেক মকৌশতলর তবেয় নয়। 
ইসলাতমর তদক মথতক এতট অন্যেম বাতেল জীবনদতৃষ্ট বা মেবাদ। ইসলামিন্থী সরলমনা 
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মলাকজতনরা এই তদকটা তনতয়  তথষ্ট সতচেন নয়। একজন ইসলামিন্থী তহসাতব এতট 
স্বভাবেই আমার কাতি উৎকণ্ঠার তবেয়। ইসলামিন্থার সাতথ এ মদতশ বামিন্থার অসম 
 ুদ্ধতক তেতন বামিন্থার িতক্ষ িুনতবূন্যাস করতে চান। আতম এর প্রতেবাদ কতর। 
ইসলামিন্থীতদরতক সেক ূকরাই আমার উতেশ্য।  

আমার মজহার তবতরাতধ্োতক একজন ‘মজহার মোতবয়া’ বতলতিন। ইসলামী িাত্রতশতবতরর 
উক্ত প্রাক্তন মকতন্দ্রয় কা ূকরী িতরেদ সদস্য ম ভাতব েরহাদ মজহাতরর মিিতন হাুঁটাহাুঁতট 
কতরন োতক মকউ ‘মজহার মযাতনয়া’ও বলতে িাতর। মজহার আমার কনসান ূনন, আমার 
কনসান ূহতলা ইসলামিন্থীতদর মধ্যকার অবুেতদর আত্মপ্রোরণা ও অন্ততবতূরাধ্তক দশৃ্যমান 
করা।  ার মন্ততবযর সতূত্র এই দীঘূ প্রতেমন্তবয মসই িাঠ্তকর সংতিষ্ট মন্ততবযর এই অংতশর 
সাতথ আতম শেভাগ একমে:  

“ইসলামিন্থীরা  তদ রাজনীতের তেগবাতজতে োর কাতি  ায় োহতল োর সমস্যা তক? 
োর উির, এটা মো েরহাদ মজহাতরর মক্রতেট ম  তেতন সম্পূণূ তভন্ন ধ্ারার হতয়ও 
ইসলামিতন্থতদর কাতি মিৌুঁিতুে মিতরতিন।” 

েরহাদ মজহার োর তচন্তা ও কাতজ মমার কনতসসতটডট। েরহাদ মজহাতরর মকাতনা ‘উতিা 
জাতনূ’ নাই। মকউ মকউ মতন করতিন, ম মন আতলাচয িাঠ্ক মন্ততবযর এক ি াূতয় বলতিন, 

“তেতন এিন ইসলামিতন্থতদর সংিতশ ূআসার মচষ্টা কতরতিন, বুোর মচষ্টা কতরতিন 
এবং আমরা মদতিতি এর েতল োর তচন্তায় ইসলামিন্থীতদর ওসওয়াসাও িতড়তি। 
হয়ে োর জীবতন এই অংতশর বেুটাই তমতসং তিল।”  

মজহারতক  ারা সতঠ্কভাতব িাঠ্ করতে িাতরন নাই,  ারা তচন্তাধ্ারা বা িযারাোইমতক 
বুেতে বযথূ হতয়তিন, আমার দৃতষ্টতে, মকবলমাত্র োরাই এমন গ্রস মন্তবয করতে িাতর। 
তেতন ‘েব ুকতমউতনজতমর কথাই বলতে হতব...’ তশতরানাতমর আতটতূকল মলিার িরও, বাতর 
বাতর তনতজতক মাকূতসস্ট দাতব করার িরও, জামায়াে-তশতবতরর অতনতকই মকন োর মতধ্য 
(ইসলাতমর তদক হতে ইতেবাচক) ‘িতরবেনূ’ মদতি, ো আমার বতুে আতস না।  

এ মদশীয় বামিন্থায় র যাতেতকল তরেতমূস্ট এবং এ কারতণ তনজ মিতরতেতর হতে ‘সমাজচযুে’ 
েরহাদ মজহার োর ‘গণোতন্ত্রক রূিান্ততরর’ েমুূলা অনুসাতর ইসলামিন্থীতদরতক বযবহার করতে 
চান। আকীদাগে ম  ইসলাম,  াতে শুদ্ধো-অশুদ্ধোর মটক্সটচয়ুযাল বযািারটাতক মকাতনা মতেই, 
তবন্দুমাত্রও, কতম্প্রামাইজ করা  ায় না, সম্ভব নয়– মসই ইসলাতম উনার মকাতনা আগ্রহ নাই। 
থাকার কারণও নাই। উনার মলিা িতড় বা কথাবােূা শুতন আমার কাতি োই মতন হতয়তি।  

হ্যাুঁ, স্বীকার কতর, েরহাদ মজহাতরর ‘জাতনূ’ আতি। েতব মসতট স্বীয় মতের তনমূাণ নয়। বরং 
ো হতলা বাস্তবায়তনর, িদ্ধতে তনণূতয়র ও সম্পকূ-বলয় সৃতষ্টর জাতনূ। ‘সহতজয়া-সামযবাতদর’ 
বতড় কতো সতেসতটতকতটে উিাতয় তগলাতনা  ায় মসই িদ্ধতে মবর করার জাতনূ বযতেতরতক 
মজহাতরর মতধ্য আর মকাতনা জাতনূ মো মদতি না। 
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ফরহোদ  জহোর তক দোশষতনক? 

হ্যাুঁ, েরহাদ মজহার একজন দাশূতনক বতট। অন্তে কতডটতনডটাল তেতলাসোর মদতরদা’র 
সাহাবীেুলয দাশূতনক তেতন। োুঁর ‘দাশূতনক তবরাটত্ব’ প্রমাতণর জন্য তেতন মদতরদা’র সাতথ 
কথা বতলতিন, োুঁর অনুসারীতদরতক গদগদ হতয় এমন আতবগপ্রবণ কথা বলতে শুতনতি। 
 া মহাক, আমার সাতথ প্রাতেষ্ঠাতনকভাতব দশূন আতলাচনায় এতসতিন এমন সবাই এতট 
জাতনন ও মাতনন ম , আমার দৃতষ্টতে মানুে মাত্রই এক একজন স্বভাবগে দাশতূনক। 

Whenever a person takes any decision, he/she makes a choice. 

Whenever someone claims something, he or she must give at least one 

argument for it. Among alternatives, making a choice or to put any 

argument, no matter for or against, is nothing but to do philosophy.  

এই দতৃষ্টতে দশূতনর কলািসতক  ারা মক্লইম কতরন োরা আদতে দশনূই চচূা কতরন। সবাই 
 িন দাশূতনক, তনুঃসতদতহ সতলিক, কতব, কৃতেতবদ, এনতজওতবদ, রাজননতেক তবতিেক ও 
লালনভক্ত েরহাদ মজহারও একজন দাশূতনক। েুলনামূলকভাতব িাতনকটা উুঁচু মাতনর 
দাশূতনক। 

তেতন োুঁর িাঠ্চতক্র দশনূ তনতয় কাজ কতরন। মহাতদশীয় দশতূনর একতট গরুত্বিূণূ টতিক 
তনতয় তেতন প্রায়শই এনতগজ মহান। ো হতলা phenomenology। মেতনাতমতনালতজ হতলা 
দাশূতনক উত্তরাধ্ুতনকোবাতদর একটা প্রকরণ। দাশূতনক উত্তরাধ্ুতনকোবাতদর মূলকথা 
হতলা– তচরন্তন সেয বতল তকিু নাই। সব সেযই তনতমেূ সেয। সব বাস্তবোই মলাকাল। 
মলাবাল তরতয়তলতট বতল তকি ু নাই। দাশতূনক উত্তরাধ্তুনকোর সাতথ সাংস্কৃতেক 
উত্তরাধ্ুতনকোবাতদর িাথূকযতক স্মরতণ রািতে হতব।  া মহাক, মেতনাতমতনালতজ 
কতডটতনডটাল তেতলাসতেতে  তথষ্ট গরুত্বিূণূ।  ারা তেতলাসতে িতড়ন নাই, োরা না 
জানতলও দশতূনর ম  মকাতনা িাত্রই জাতন, এ রকম গরুত্বিূণূ কনতটমিতরতর টতিক অন্তে 
কতয়ক েজন আতি।  

 ারা তেতলাসতের তকি ুবুতে না, োরা এক লাতে কীভাতব মেতনাতমতনালতজ বুো শুরু কতর 
দযায়, ো আমার কােজ্ঞাতন ধ্তর না। তেতন কাডট ও মহতগল তনতয় ঘাুঁটাঘাুঁতট কতরন। এর 
কারণ িষ্ট। ম  মকউ মাক্সূবাদ িাঠ্ করতে মগতল কান টানতল মাথা আসার মতো মাতক্সূর 
সরাসতর তশক্ষক মফ্রোতরক মহতগতলর প্রসঙ্গ আসতবই। কারণ, মাতক্সূর একটা িতরতচতে হতচ্ছ 
তেতন ‘মহতগতলয় বাম’ ধ্ারার অনুসারী। বলা বাহুলয, ইমানুতয়ল কাডট হতলন মহতগতলর 
িূবসূূরী। এক অতথ,ূ মহতগতলর দশূন হতচ্ছ কাতডটর ি ূাতলাচনা।  

েরহাদ মজহাতরর সাতথ আতম সমকালীন িািােয জ্ঞানেি তনতয় এনতগজ হতে 
মচতয়তিলাম। এ লতক্ষয উনার তবর্শ্াস বযবস্থা সংক্রান্ত মনাতটর প্রথম তদতক আতম তকি ু
োৎি ূিূণূ মন্তবযও কতরতিলাম। তেতন এতড়তয় মগতিন। 
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 া মহাক, তবজ্ঞ মন্তবযকারীর “দশূন মো অতনতকই িতড়, আিতন মো িড়ানও; তকন্তু সবাই 
তক দাশূতনক হয়?”– এ কথার োৎি ূ কী হতে িাতর ো মভতব উিতরর এই কথাগতলা বলা। 
বুেতে িারতি না, ‘সবাই তক দাশূতনক হয়’ বলতে উতন আসতল কী বেুাতে মচতয়তিন। 
হয়তো বলতে মচতয়তিন, আিতন দশনূ িড়াতলও দাশূতনক হতে িাতরন নাই। কথাটা ঘুতরতয় 
বলতল, েরহাদ মজহার দশতূনর তশক্ষক না হতলও দাশূতনক বতট।  

এতট তঠ্ক ম ,  াতদর েি ও বই তসতলবাতস অন্তভুূক্ত কতর িড়াতনা হয়, আতম মেমন মকউ 
নই। েরহাদ মজহারও তক মেমন মকউ? অবশ্য ম  মদতশ আরজ আলী মােুব্বতরর ‘মলাক 
বুতদ্ধবৃতত্ত’ (folk intellectuality) তনভূর িিুলার রাইটআিসতক তসতলবাতসর অন্তভুূক্ত 
কতর িড়াতনা হয়, মস মদতশ এক সময় মজহার েিও মকাতনা না মকাতনািাতন িড়াতনা হতব, 
এমনটা ভাবতে অসতবধ্া নাই। 

কোম্মক তডম্মফন্ড করো, কোম্মক অম্মফন্ড করো, কোর কম্মিোেুকু দোয় তকংিো অক্ষ িো 

আতলাচয মন্তবযকারী সহৃদ এক ি াূতয় বলতিন,  

“েরহাদ মজহারতক তেতেডে করার মকান িাতয়শ আমার নাই, তকন্তু মকউ তনতজর 
অক্ষমোর জন্য অন্যতক অতেডে করতল োতক মশাধ্রাতনার মচষ্টা করা বনতেক দায়।” 

আমার মূল মনাতটর একটা িতয়ডট তিতলা েরহাদ মজহার োুঁর মলিা ও কথাবােূায় এক 
ধ্রতনর মাতি-মলয়ার তেতেন্স তসতস্টম মমাোতয়ন কতরন। প্রতেটা মলিায় তেতন নানা 
রকতমর কথাবােূার একটা মধ্াুঁয়াশা বেতর কতরন। কতয়কটা দশৃ্যে তনতদূাে কথার োুঁতক 
উনার ককতটল মেবাদ সহতজয়া-সামযবাতদর দাওয়াই মসট কতর মদন। এ ধ্রতনর কাজ-
কারবার বুতদ্ধবৃতত্তক অসেোও বতট।  ারা সবসময় ‘েক’ূ েুতল বাৎতচতে স্বাচ্ছদযতবাধ্ 
কতর, োতদর কাতি এ ধ্রতনর মনতেবাচক িদ্ধতে মিুতরাচক হতে িাতর। আমার বুেজ্ঞান 
মমাোতবক, ইসলাম অতে গরুত্বিূণূ ও বুতনয়াতদ তবেয়গতলাতক মো বতটই, সব বনমতত্তক 
কথাবােূাতকও  থাসম্ভব িষ্ট কতর বলতে বতল।  

োই েরহাদ মজহারতক অতেডে বা তেতেডে করার মকাতনা ইচ্ছা আমার কিতনা তিতলা না, 
এিনও নাই। ভতবষ্যতেও হতব না। উনার অবস্থানটা আমার কাতি তক্লয়ার। আর আমার 
অবস্থানও উনার কাতি তক্লয়ার না থাকার কথা নয়। উনার সাতথ সরাসতর কথা না বলতলও 
উনার ‘িতলোতদর’ শীেসূ্থানীয়তদর সাতথ আতম ঘণ্টার ির ঘণ্টা কথা বতলতি। মসসতবর 
অতেও মরকেূও আমার কাতি আতি।  

হ্যাুঁ, উনাতদর কাি হতে আতম অতনক তকিু তশতিতি।  ার অন্যেম হতলা মবহাে তবেব, 
ইতেহাতসর মশ্রণীসংগ্রাম সংক্রান্ত োতিক বযািযা ও বস্তুবাদী মনমানতসকোর গভীরো, 
তবস্তৃতে ও বতহুঃপ্রকাশ।  ার তকিু অংশ আমার মনাতট ‘কাতকর বাসায় মকাতকতলর তেম’ 
তশতরানাতম সংতক্ষতি বলার মচষ্টা কতরতি। 
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মকাতনা অনুষ্ঠাতন বা ওয়ান-টু-ওয়ান কথা বলার জন্য মজহাতরর কাতি আমার কিতনা  াওয়া 
হয় নাই। োরমাতন এই নয় ম , বাংলাতদতশ মজহার একজনই আতিন। েরহাদ মজহার 
একটা ধ্ারা। অনুরূি মলতভতলর ও ব্রযাতডের মলাক চট্টগ্রাম তবর্শ্তবদযালতয়ও আতি। আমার 
ড্রতয়ং রুম, স্টাতেজ মসডটার ও লাইতব্রতরতে এিনও শুুঁকতল উনাতদর কাতরা কাতরা তসগাতরতটর 
ঘ্রাণ িাওয়া  াতব। আতম ইডটাতরকশাতনর তবতরাধ্ী নই। বরং তনয়তমে চচূাকারী। চট্টগ্রাম 
তবর্শ্তবদযালতয় তিতলন তকংবা আতিন এমন েুল, মসতম ও মকায়াটূার মজহারীতদর সবার 
সাতথই আমার িায়-িাতের তিতলা এবং আতি। আমার এই ধ্রতনর ম াগাত াগ রক্ষার উতেশ্য 
হতলা, কী তবর্শ্াস তনতয় োরা োতড়ে, ো উিলতি করা। োতদর  ুতক্তগতলা মশানা।  

বামিন্থীতদর মতধ্য  ারা মজহার তবতরাধ্ী, আমার সাতথ বযতক্তগে সম্পতকূর কারতণ  াতদর 
কাউতক কাউতক আতম ‘ুমানদার কমুযতনস্ট’ তহসাতব কিতনা কিতনা ঠ্াট্টা কতর সতিাধ্ন 
কতর, োতদর সাতথ আমার তনয়তমে কথাবােূা হয়।  ারা আমার সমবয়সী বা বতয়াতজষ্ঠ 
োতদর সাতথ এমন ইডটাতরকশান মবতশ হয়। সতলমুল্লাহ িাতনর সাতথ কিতনা কিতনা 
মসতমনার ইেযাতদতে সারাতদন তিলাম। সময় ও সত াগ মতো োতদর সাতথ মমলাতমশা করার 
মচষ্টা কতরতি। েুল নাতস্তক, মসতম নাতস্তক বা িুিা নাতস্তকতদর িালস ও বুতদ্ধবৃতত্তর মদৌড় 
কেটুকু ো বেুার মচষ্টা কতরতি। সব সময় মদতিতি, োরা সমাতলাচনায়  েটা উস্তাদ, 
করণীয় তবেতয় ও ইতেবাচক েি প্রস্তাবনায় েেটাই িলায়নির, অতনচ্ছকু ও 
ইনকনতসসতটডট। তকিু  তদ তনোন্তই বলতে হয়, ো ওই ম  বললাম, মাতি-মলয়াতর ও ি াূপ্ত 
ভযাগতনসসহ বতল। ওসতব আামার আর অেটা ইডটাতরস্ট নাই। 

সোরোরোি রো োয়ন পম্মড় সকোম্মল িম্মল, সীিো কোর িোপ? 

আমার ‘মজহারিন্থার’ সমাতলাচনা কতর তবজ্ঞ িাঠ্ক এমনও মন্তবয কতরতিন,  

“ম ই তপ্রজম তদতয় সমাজ মদতিন মসইটা মো সামতগ্রক না, ভাই। জােীয় রাজনীতে, 
জােীয় অথনূীতে, কালচার, সাতহেয, ইতেহাস, কনতফ্লতটং আদতশরূ কতম্প্রতহতন্সভ বুে 
এবং সমাধ্ান মিশ করতে না িারতল শুধ্ু ধ্মূেতির তসংতগল তপ্রজম তদতয় সমসামতয়ক 
মানব, সমাজ ও রাতের সমস্যার সমাধ্ান হয় না।”  

এ ম ন সারারাে রামায়ন িতড় সকাল মবলায় ‘সীো কার বাি’ প্রশ্ন করা! আি ূ! আতম 
উক্ত িাঠ্তকর অন্য একটা মন্তবয িতড় ভাবতিলাম, তেতন আমার মলিাতলতির সাতথ 
িতরতচে। মদিা  াতচ্ছ বযািারটা তঠ্ক োর উতিা। 

আতম মো ইসলাতমর ধ্মূবাদী বযািযাতক ভুল মতন কতর। আবার ইসলামতক জামায়াতের মতো 
রাজনীতের লতক্ষয িতরচাতলে ধ্মূ মতন কতর না। ধ্ম ূ ও রাজনীতের অতভন্নো তকংবা 
িারিতরক তবতরাতধ্োর দাতবতক সমভাতব োতিক তবভ্রাতন্ত বতল মতন কতর। আমার 
আডোরস্টযাতডেংতয় ইসলাম এমন একটা ব্রে বাউডোতর,  ার মতধ্য রতয়তি মানবজীবতনর সব 
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তদক সম্পতক ূমমৌতলক নীতেগে তনতদশূনা। ধ্মওূ োর একতট।  তদও ধ্মূীয় তবেয়গতলাতে 
ইসলাম অতধ্কের সতনতদষূ্ট, কাঠ্াতমাগে ও প্রাতয়াতগক তনতদশূনা প্রদান কতর।  

োই, সবতকিুতক আতম ধ্মেূতির তপ্রজম তদতয় মদতি– এতট সতঠ্ক নয়। অন্য সবার মতোই 
আমার তবতশে এক তবর্শ্দৃতষ্ট বা িযারাোইম আতি। োতক  তদ তপ্রজম বলা হয় োহতল বলতে 
হয়, হ্যাুঁ, অবশ্যই সবতকিতুক আতম োওহীতদর তপ্রজম তদতয় মদতি। অেএব, বলুন, তপ্রজম 
িাড়া মক মদতি, কী মদতি? মদিাতদতির তবেয়টা মো মচাি তদতয়ই ঘতট, অথবা মন তদতয়। 
আচ্ছা, জ্ঞানগে মদিাতদতি না হয় জ্ঞাতনর আধ্ার তহসাতব মন তদতয়ই ঘতট। মো এই মচাি 
বা মন,  া তদতয় আমরা মদতি, ো কার? মকন মসতট মেমনই মদিায়?  া মদিা  ায়, ো তক 
সবসময় ো-ই? আমরা কার মচাি তদতয় মদতি? কার মন তদতয় ভাতব? প্রতেযতকরটা মো 
প্রতেযতকরই। নাতক? আমাতদর মচাি বা মন তক এক একটা তপ্রজম-সদৃশ নয়? ো  তদ না 
হয়, োহতল একই জগতের এতো তভন্ন তভন্ন িাঠ্ ও জ্ঞান মকন? 

সমস্যা হতলা, ইসলাতমর আডোরস্টযাতডেংতয়র। তকিু মাজারতকতন্দ্রক ভ্রান্ত মোনুসারী িাড়া 
বৃহত্তর িতরসতর মুসলমানতদর ইসলামী আকীদা সহী হতলও কীভাতব সমকালীন বাস্তবোয় 
ইসলামতক কাতয়ম করতে হতব, ইসলাম কাতয়ম বলতে আসতল কী বুোয়, এর ধ্ািগতলা 
কী হতব এবং কীভাতব মসগতলা িার হওয়া  াতব– এসব তনতয় এমনতক িতরতচে ইসলামী 
আতদালনিন্থীতদর মতধ্যও মমৌতলক েিগে গলদ রতয়তি। এতো মগতলা তভের তদক মথতক 
সমস্যা।  

ইসলাতমর বাতহর মথতক  ারা ইসলাতমস্টতদর ি তূবক্ষণ কতরন ও নানা মেলতব োতদরতক 
বযবহার করতে চান অথবা ইসলামিন্থীতদরতক ম  মকাতনা প্রকাতর মঠ্কাতে চান, োরা এ 
তনতয় দই ধ্রতনর সমস্যার মতধ্য আতি- 

(১) তহতস্টাতরকযাল এনালাইতসস তনভূরোর িতরবতে ূতথতমতটক এতপ্রাতচ অথূাৎ তভের তদক 
মথতক জীবনাদশ ূতহসাতব বুোর সমস্যা। এবং  

(২) ইসলামিন্থীরা কী করতে চায় ো উিলতি করার সমস্যা। অবশ্য, এই তবেীয় সমস্যাটা, 
এক অতথ,ূ কমন প্রবতলম। মবাথ ইসলামিন্থী, সত াগসন্ধানী ও তবতরাধ্ী িতক্ষর।  

ম  কারতণ অথূাৎ ইসলামতক মূলে ধ্মূ মতন করার কারতণ আতম ইসলামিন্থীতদর সবসময় 
সমাতলাচনা কতর, আমার উিতর মসতটই তবজ্ঞ মন্তবযকারী আতরাি কতরতিন। উনার তবতশে 
তপ্রজতমর আতলাতক উতন এমনটা মদিতিন। এ িাড়া এ ধ্রতনর উতদার তিতে বতুধ্ার ঘাতড় 
চািাতনার মচষ্টা মকন ো বেুতে িারতি না। 

িোংলোম্মদম্মশর িতুদ্ধিতৃিক জনপতর ণ্ডম্মল জো োয়োি হম্মলো একেো েযোি ু

তবজ্ঞ মন্তবযকারীর ভাোটা মদিুন। তেতন বলতিন,  
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“আিতন তকি ুজামায়ােী ওনা-িানা করতলন ম টা িুব ভাল মঠ্তকতন। তকতশারসলভ 
হতয় মগল মতন হতয়তি।”  

আমার এলাকায় আতম এক সমতয় তশতবতরর মনো তিলাম। কমূজীবতনর বৃহদাংতশ 
মসিানকার জামায়াে মনো তিলাম। এিন আতম জামায়াে-তশতবরতক তেজওন কতর তনতজর 
মতো কাজ করতি। জামায়াতের সমাতলাচনা কতর আতম ২০১০ সাল হতে মসাশ্যাল 
তমতেয়ায়  া তলতিতি, ো সংকলন করতল কতয়কশে িষৃ্ঠার একটা গ্রন্থ হতব। এমন একটা 
গ্রন্থ প্রকাতশর তচন্তাভাবনাও আতম করতি।  

সম্পূণূ স্বেন্ত্র ধ্ারায় আগামী তদতনর উিত াগী ইসলামী আতদালতনর রূিতরিা, কমূিদ্ধতে 
ও োতিক তভতত্ত মকমন হওয়া উতচে, মসসব তনতয় আমার মলিাগতলার সংকলন করা হতল 
োও কতয়কশে িষৃ্ঠার আতরকটা গ্রন্থ হতব। দলতনরতিক্ষ সমমনাতদর তনতয় আমার এ 
কমূপ্রয়াসতক  াতে জামায়াতের সংস্কার প্রতচষ্টা মতন করা না হয় োর জন্য আতম দীঘূ মনাট 
তলতিতি। অথচ এতক সম্মাতনে মন্তবযকারী ‘জামায়ােী ওনা-িানা’ তহসাতব তবতবচনা 
করতলন। এতে আি  ূহওয়ার তকিু নাই। কারণ,  

জামায়াে হতলা বাংলাতদতশর বুতদ্ধবৃতত্তক জনিতরমেতল (public intellectual sphere) 
একটা তনতেদ্ধ তবেয় বা টযাবু।  

জামায়াে প্রসংতগ তলিতবন? তকিু বলতবন? আিনাতক সবূাংতশ জামায়াতের তবতরাতধ্োই 
করতে হতব। এতক সদাসবূদা তভতলন তহসাতব মদিাতে হতব। মকাতনাক্রতমই জামায়াতের 
িতক্ষ  ায় এমন মকাতনা কথা বলতে িারতবন না।  

বলতল, আিতন তনুঃসতদতহ জামায়াে, অন্তেিতক্ষ িুিা জামায়াে।  

 েুর জাতন, োবৎ জামায়ো তবতরাধ্ীরা আমাতক জামায়াে তহসাতবই তবতবচনা কতর। কারণ 
আতম জামায়াতের ইতেবাচক তদকগতলাতকও আমার তবতভন্ন মলিায় িংতল এক্সতিাজ 
কতরতি। ‘মকন আতম জামায়াতের সংস্কারবাদী নই’ শীেকূ মনাতটর মশতের তদতক আতম এ 
মদতশ জামায়াতের মলতজতটতমতসর তদকটার ওির এ সংক্রান্ত মন্তবয কতরতি। 

শুধ্ ুআতম মকন, অিরাির বামিন্থীতদর দৃতষ্টতে স্বয়ং েরহাদ মজহারও িতেে-বামিন্থী ও 
নবয-জামায়াে। ওই ম , জামায়াে টযাবু! জামায়ােতক ম  ধ্তুয়মতুি মদতব না, মস আদতে 
জামায়ােই!  

এক দৃতষ্টতে অতনক বযথেূার মাতে এতট জামায়াতেরই গরুত্বিূণূ অজূন ববতক (?)। মকননা, 
 ারাই ইসলাতমর সামাতজক ও বৃহত্তর প্রতয়াগত াগযোর কথা বতলতি োরা সবাই 
‘প্রগতেশীলতদর’ দৃতষ্টতে মশে ি ূন্ত মকাতনা না মকাতনা ি াূতয়র জামায়াে তহসাতব টযাগে 
হতচ্ছন।  
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মনোে নো পম্মড়ই দীঘষ আক্র ণোত্মক িিিয 

আতলাচয ‘সহৃদয়’ িাঠ্ক মশে ি ূন্ত তনতজর মন্ততবয তনতজই প্রমাণ করতলন, তেতন আমার 
মনাটটা ভাতলা কতর িতড়ন নাই। িড়তল উতন “আিনার  তদ েরহাদ সাতহতবর মকান 
মোমতের বা দশতূনর সতনতদষূ্ট সমাতলাচনা, ি াূতলাচনা থাতক োহতল জানাতল উিকেৃ 
হোম”– এমন মন্তবয করতেন না। 

‘মকন আতম জামায়াতের সংস্কারবাদী নই’ শীেকূ মনাতটর প্রথম িতবূ উক্ত িাঠ্ক মন্তবয 
কতরতিন,  

“…এগতলা সমস্যার ‘তক’ তনতয় আতলাচনা, তকন্তু ‘মকন’র মকাতনা তচি িাওয়া মগল 
না। আিনার আতগর মলিাগতলারই িুনরাবৃতত্ত মদিলাম।”  

োতে মতন হতয়তিল, তেতন আমার মলিাতলতির সাতথ িতরতচে। অথচ আতম ম  প্রথম মথতকই 
েরহাদ মজহাতরর সাতথ মকাতনা প্রকার বাহাতস তলপ্ত হতে অতনচ্ছকু ো কীভাতব োুঁর দতৃষ্ট 
এতড়তয় মগতলা?  

মজহারিন্থা তনতয় আমার উক্ত মনাট মলিার কারণ হতলা জামায়াতের মলাকতদর বুতদ্ধবৃতত্তক 
হীনমন্যোতবাধ্তক উতোতচে করা এবং উনার সাতথ  ারা আমাতক বসাতে চান োতদর 
কাতি েরহাদ মজহার ও আমার মবতসক লাইন অব থট বা িযারাোইমগে তভন্নোর তবেয়টা 
তক্লয়ার করা। জামায়াতের এই মজহারভক্ত সংস্কারবাদীরা আমাতক বারিার অনুতরাধ্ কতর 
বাধ্য কতরতিন উনার লডেন বকৃ্তোর ওির তকিু ি াূতলাচনামূলক মলিা তলিতে। তনোন্ত 
অতনচ্ছা সতিও আতম তনতনাক্ত চারতট বড় প্রবন্ধ তলতিতি– 

(১) ‘ইসলাতমর দাশূতনক বযািযার সমস্যা ও ইসলাতম দশূতনর িতরসর’ 
(cscsbd.com/890),  

(২) ‘বযতক্ত ও সমাতজর অগ্রাতধ্কার তনণূতয় িািােয তচন্তাধ্ারা বনাম ইসলামী দৃতষ্টভতঙ্গ’ 
(cscsbd.com/918),  

(৩) ‘সামাতজক ন্যায়তবচার প্রতেষ্ঠাই তক ইসলাতমর লক্ষয?’ (cscsbd.com/960) ও  

(৪) ‘মুতক্ত ুতদ্ধর মপ্রতক্ষতে সাময, মানতবক ম াূদা ও সামাতজক ন্যায়তবচার’ 
(cscsbd.com/951)  

দুঃিজনক হতলও সেয, আমার ধ্ারণায় উক্ত জামায়াে ঘরানার মজহার ভক্তবৃদ এগতলার 
মকাতনাটাই ভাতলামতো িতড়ন নাই।  

মদিা  াতচ্ছ, আতলাচয মন্তবযকারীও এই তলংকগতলাতে তভতজট কতরন নাই। অথবা, মজহার 
ভক্তকূতলর মতো একট ুনজর বতুলতয়ই ‘কারজাভীর ইসলাম এমন’, ‘মওদূদীর ইসলাম 
মেমন’ ধ্রতনর গ্রস মন্তবয করতিন।  



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 363  
 

আতগ িড়নু। তবতশে কতর প্রথম তেনতট মলিা মমৌতলক। ভাতলা কতর িড়নু। এরির মন্তবয 
করুন। 
 

 ন্তিয-প্রতি ন্তিয: 
Farid A Reza: My dear respected brother, what do you want from 

your reader? You will seldom get a serious reader. We are happy with 

lip-service (written or verbal) and look for and happy with like-tick. 

Anwar Mohammad: দশূন তনতয় মলিাগতলা িড়ব সময় কতর। সংতক্ষতি ম টা 
বলার, আিতন জামায়াে কতরন না বলতলও, জামায়াতের সংস্কারবাদী নন মঘােণা তদতলও 
তদনতশতে আিতন জামায়াে তনতয় বযািক মটনশতন আতিন। জামায়াতের মলাকতদর মজহারী 
দশতূন ‘দতশূে’ হওয়া মথতক োুঁতদরতক উদ্ধার করতে কলম চালাইতিন, আদতে এটা 
জামায়াতেরই মিদমে। কারণ তদনতশতে জামায়ােীরা বলতব, ওহ! জামায়াতের বয়ানই 
তঠ্ক বা মতদর ভাল।  

সংস্কারিন্থী নন বতল আবার  িন সংস্কারিন্থীতদর তক্রতটক কতরন েিন এটা বলা লাতগ না 
ম  আিতন আদতে সংস্কার চান, েতব মসটা আিনার মে কতর। আর মসটা হতব না বা হয়তন 
মদতি আিতন হোশ। এটা তঠ্ক আতি। োহতল তদন মশতে েলােল কী? “তদস ইজ দযা 
েযালাতস অে মওদদী স্কুল অে থট– আতম নাই আবার আতম আতি।”  

আতম আজ ি নূ্ত মওদতদয়ােী কাউতক মিলাম না হু কুে মগা তবয়ডে তহম। মহায়াট এ 
েযালাতস! এ মমন হু অলওতয়জ তক্রতটসাইজে আদাসূ ট ু তক্রতয়ট তহজ ওউন তেসতকাসূ, 
মসিাতন োর েথাকতথে অনুসারীরা োতক তক্রতটক করতে িাতর না বা তচন্তাও কতর না।  

মজহার তবেয়ক আলাি মশে কতর। মজহারতক মকন োর সাতবক বেূমান বামােী সেীথূরা 
‘জামায়াতে’ বতল, এর উত্তর অন্তে আিনার মিাুঁজা দরকার তিল। মহায়াই তহ োজ নট তবলং 
টু এতন ওয়ান বা এতন গ্রুি বাট তহম? এর উত্ততর ‘জামায়াে টযাব’ু বযািযা অন্তে এইতক্ষতত্র 
স্থুল। েতব মসাশ্যাল আইতেতডটতেতকশতনর মক্ষতত্র ইনেরমাতল এটা চতল, ম মন চতল 
‘শাহবাগী’ বতল কাউতক তচত্রাতয়ে করা।  

মো, মজহারতক  তদ একতট ধ্ারা স্বীকার কতরন োহতল োর বুতদ্ধবৃতত্তক রান্সেরতমশনতক 
গ্রহণ করতে সমস্যা মকাথায়? মস জামায়ােীতদরতক তদতয় সহতজয়া-সামযবাদ কাতয়ম করতে 
চায় এমন ‘তদতলর’ কথাটা োর উির চািাতনা ঐতেহাতসকভাতব অচল েি এবং 
বুতদ্ধবৃতত্তকভাতব ইগতনার করা দরকারী তবেয়। দতনয়াতে এমন ঘটনা তক মকউ মিতরতি? 
আবুল হাতশম সাতহব তক মিতরতিন োর ‘হুকুমতে রাব্বানী’ অন্যতদর তদতয় কাতয়ম করতে?  

িতরর আলাি, আিতন  িন ইসলাতমর সামতগ্রকোর কথা বতলন েিন তক মওদদী 
সাতহতবর তেসতকাতসূর ‘বীন কমতেট মকাে’ তমন কতরন? আিনার সাতথ ইসলাম তনতয় 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 364  
 

আলাতির মবাোিড়া মো এিান মথতক শুরু করতে হতব। আিতন  িন োওহীদতক 
অডটলতজর মবতসস ধ্তরন োর সাতথ মো মুসতলম মাতত্ররই একমে হওয়ার কথা।  

তকন্তু ম ই ইতিতস্টমলতজ আিতন বয়ান করতে চান বা  াতক আিতন মবইস ধ্রতে চান োর 
সাতথ মো ুমানদার হতয়ও তবমে-তত্রমে করা সম্ভব, োই না? মসা, আম জনোর মে কতর 
‘ইসলামই আমার মশে িুুঁতট’ এমন ঢালাও মন্তবয করা মবহক। অন্তে ম  বুতদ্ধবৃতত্তক আলাি 
তনতয়  আিতন আগাইতে চান োর তবেতয়। কারণ ম টা তদতয় আিতন মশে করতে চান, মসটা 
তদতয়ই হয়ে আতম শুরু করতে চাই। 

আিতন  িন ‘ইসলাম’ আলাি করতে চান, েিন মতন রািা দরকার ইসলাতমর বয়স অন্তে 
১৪০০ বির। এমন মকান তবেয় নাই ইসলাতমর, ম টা তনয়া শে শে মুতমন-অমুতমন 
মুসলমান তভন্ন তভন্ন বয়ান মদন নাই। োহতল মমৌতলক প্রশ্ন আসতে িাতর ‘তবর্শ্াস’ কী? 
তবর্শ্াতসর দশূন কী? তবর্শ্াস ইজ নাতথং বাট তবর্শ্াস, তবর্শ্াতসর তেলসতে ইজ নাতথং বাট 
তবর্শ্াস। ধ্ন্যবাদ 

Mohammad Mozammel Hoque: ম  মকাতনা জ্ঞানেতির বই বা প্রবন্ধ িতুল 
‘তবর্শ্াস’ শব্দতটর বযবহার সম্পতকূ জানার অনুতরাধ্ করতি। আর তলংতকর মলিাগতলা িড়ার 
অনুতরাধ্ করতি। ধ্ন্যবাদ। 
 

www.facebook.com/notes/1294223720594760 

১৯ মাচ,ূ ২০১৬ 
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৪৬. মনাট 

 িোদশষগি তদক মেম্মক রোজনীতির িক  
ও আজম্মকর িোংলোম্মদশ 

 

ধ্রা  াক, তচন্তা-
মচেনার তদক মথতক 
‘ক’-এর ১৮০ তেতগ্র 
তবিরীতে আতি ‘ি’। 
এর মাোমাতে ০ 
তেগ্রী হতে ১০ তেগ্রী 
বাতয় ‘গ’ আর ১০ 
তেগ্রী োতন ‘ঘ’। 
এতক মোদশগূে 
দলীয় অবস্থান মথতক 
তবতবচনা করতল 
সমীকরণটাতক 
এভাতব তবন্যাস  
করতে িাতরন: ‘ক’ = 
র যাতেতকল মলেট গ্রুি, ‘ি’ = র যাতেতকল রাইট গ্রুি, ‘গ’ = মসডটার মলেট গ্রুি এবং ‘ঘ’ 
= মসডটার রাইট গ্রুি। ০ (শনূ্য) তেতগ্র হতলা ক্ষমোর মকন্দ্র।  

মগইম তথওতর বলনু আর সাধ্ারণ কােজ্ঞান বলুন, িরিতরর সাতথ সম্পকূ ও মমাকাতবলার 
মকৌশল তহসাতব চরম োন আদশ ূ অনুসারীতদর উতচে হতব মধ্যোনতদর হাতে তনতয়, 
মধ্যবাম গ্রুিটাতক  থাসম্ভব তনউরাল মরতি ১৮০ তেতগ্র তবিরীতে থাকা চরম বাম গ্রুিতক 
মমাকাতবলা করা।  

একইভাতব চরম বাম গ্রুতির মবস্ট িযাতটতজ হতব মধ্যবামতক গে তহউমাতর মরতি মধ্যোন 
শতক্ততক  থাসম্ভব তনউরলাইজ কতর তবিরীে আদতশূর চরম োন দলতক এতলতমতনইট 
করার মচষ্টা করা।  

এর োৎি ূ হতলা, বযতক্তগেভাতব আমরা তবলং অর সাতিাটূ কতর বা না কতর, র যাতেতকল 
বা েগতমতটক িযাটাতনূ  ারা আদশূতক ধ্ারণ করার মচষ্টা কতরন এবং রাজনীতেতেও এর 
তরতফ্লকশান ঘটাতে চান,  াতদর আতম এই অতথূ চরম োন বা চরম বাম বলতি; োরা 
সরাসতর তবতরাধ্ী িক্ষতক ঘাতয়ল করার মচষ্টা করতবন। এতটই োতদর প্রাথতমক রাজননতেক 
সেলো।  
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র যাতেতকল মলেট বা র যাতেতকল রাইট মোসূ  তদ স্বিক্ষীয় মধ্যবেূী শতক্ততক স্বীয় তবতরাধ্ী 
শতক্তর সাতথ লাতগতয় তদতে িাতর, োহতল মসতট হতলা োতদর অথূাৎ র যাতেতকল মলেট বা 
র যাতেতকল রাইট মোসূতটর আলতটতমট রাজননতেক সেলো। তবরুতক্ত কতর বলতল, 
র যাতেতকল মলেট মোসূ  তদ মসডটার মলেতটর কাতি তভতড় মসডটার রাইটতক তনতিয় কতর 
মসডটার মলেটতক তদতয় র যাতেতকল রাইতটস্ট মোসূতক এটাক করাতে ও উতল্লিত াগয মাত্রায় 
তনমূূল করতে িাতর, োহতল মসতট হতলা ওই চরম বাম রাজনীতের তবরাট সেলো। একই 
কথা অিতজট মরতেতকল রাইট মোতসূর জন্যও সমভাতব প্রত াজয।  

এর মাতন হতলা, মোদশূগেভাতব চরম তবতরাধ্ী িক্ষবয় িরিতরর তবরুতদ্ধ সংঘাতে তলপ্ত 
হওয়াটা স্বাভাতবক রাজননতেক গতেপ্রবাতহরই দাতব। এবং এতট করতে িারাটা মোদশগূে 
তদক মথতক োতদর রাজননতেক সেলো বতট। এর িতরণতে বা মাশুল কী, কেটুকু এবং মক 
কীভাতব ো মশাধ্ করতব, মসতট তভন্ন প্রশ্ন। মকননা, মোদশগূে ববিরীতেযর কারতণ 
িরিতরর সাতথ প্রেযক্ষ তবতরাতধ্ তলপ্ত হওয়াটা তনোন্ত স্বাভাতবক ঘটনা।  

তকন্তু সাতবূকভাতব তবেয়গতলা এই মকাতসূ প্রবাতহে না হতয়  তদ মধ্যোন ও চরম বাম তকংবা 
মধ্যবাম ও চরম োন িরিতরর মুতিামুতি এতস দাুঁড়ায়, ো িাতনকটা অস্বাভাতবক। এতক্ষতত্র 
ো সংতিষ্ট চরম োন বা চরম বামিন্থার চরম রাজননতেক বযথেূা তহসাতব তবতবতচে হতব।  

এর তবিরীতে কাুঁটা তদতয় কাুঁটা মোলার মতো মলূ তবতরাধ্তক আড়াল কতর তবিরীে িক্ষতক 
নন-আইতেওলতজকযাল, বাট মলাকাল ইসযতে মধ্যবেূী মোসূতক সামতন মরতি এনতগজ 
কতর মেলার মতো প্রযাগতমতটক িযাতটতজ গ্রহণ ও ো একতজতকউট করতে িারাটা 
তনুঃসতদতহ সংতিষ্ট আইতেওলতজতকল মোসূতটর সতবূাচ্চ রাজননতেক িতরিক্কোর প্রমাণ। 
এতট োতদর তদক মথতক এক ধ্রতনর মোদশগূে তবজয় ও সেলো।  

মধ্যবাম বা মধ্যোন ঘরানার রাজননতেক দলগতলা িারেিতক্ষ মোদশূগে তবেয় তনতয় 
তসতরয়াসতল এনতগজ হয় না। োরা প্রধ্ানে তবতভন্ন মলাকাল ইসয তনতয় ক্ষমোয়  াওয়ার জন্য 
রাজনীতে কতর। োই মোদশূগে েথা মলাবাল আদশ ূঅনুসারীতদর িতক্ষ োতদর সাতথ 
মকাতনা স্থানীয় তবেয় তনতয় জতড়তয় িড়াটা এক ধ্রতনর রাজননতেক িরাজয়। এতে কতর 
োতদর মোকাস মচঞ্জ হতয়  ায়। অথূাৎ আদশটূা ওভারতশতোে হতয়  ায়। এবং েদস্থতল 
তবতশে মকাতনা জাতেগে বা সাংস্কৃতেক বা রাজননতেক ইসয লাইম লাইতট চতল আতস।  

রাজনীতে হতলা সাবূক্ষতণক মমাকাতবলার তবেয়। এভাতব ওয়ান-টু-ওয়ান মমাকাতবলা করতে 
করতে তনতজতদর অজাতন্তই আদশূতনভূর দলগতলা রাজনীতের ময়দাতন িথ হাতরতয় মেতল। 
েতড়র মতুি িথ হাতরতয় মেলা কাপ্তাতনর মতো োই োতদর কম্পাস বযবহার কতর তদক তনণূয় 
করতে হয়। নতচৎ একটা জীবন্ত মোদশগূে আতদালন এক ি ূাতয় গোনুগতেক ধ্ারায় 
তনিক িাওয়ার িতলতটক্স িাতটতূে িতরণে হতে িাতর। োই, সামতগ্রকভাতব অগ্রসর থাকতে 
হতল মাতে মাতে তিতিতয় আসতে হয়, তকি ুসহজ লক্ষযতক (soft target) এতড়তয় ম তে 
হয়। প্রতয়াজনতভতদ জাহাজ বদল করতে হয়। লক্ষযই ম িাতন মিুয মসিাতন এতগতয়  াওয়ার 
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জন্য তবকতল্পর সন্ধাতন অতগৌরতবর তকি ুনাই। বরং মসতটই মহতত্বর িতরচয়। আন্ততরকোর 
প্রমাণ।  

এিাতন  া বলা হতলা ো ওভারঅল স্টযাতটতজর বযািার। সংতিষ্ট িতক্ষর অভযন্তরীণ নানা 
সমস্যার তবেয় এই সাতবকূ সূত্রায়তন মেমন মকাতনা প্রভাব মেতল না। আমার দৃতষ্টতে এতট 
হতলা রাজনীতের অতনবা ূ গতেধ্ারা। িুুঁতটনাতট তবেয় তদতয় এই ওভারঅল তেসতকাস ূবা 
এজাম্পশানতক নাকচ করতে চাওয়াটা হতব অবাস্তব তচন্তা, মবাকাতম ও িতলতটকযাল 
েযাডটাতসর িতরচায়ক।  

উতল্লিয, মোদশগূে তদক মথতক অনুদার বা রক্ষণশীল মকাতনা দল ক্ষমোয়  াওয়ার জন্য 
 তদ সতেযকাতরর স্বতনয়তন্ত্রে েথা স্বাধ্ীন ‘অংগ সংগঠ্ন’ বা িার্শ্-ূসংগঠ্ন প্রতেতষ্ঠে করতে 
িাতর, োহতল োতদর িতক্ষ িতরাক্ষভাতব ক্ষমোয়  াওয়া বা ক্ষমোয় তটতক থাকা সম্ভব।  

আদশূবাদ ও ক্ষমোর ভারসাময সংক্রান্ত এই মস্কল অনুসাতর, আইতেওলতজকযাতল 
মরতেকযাল মকাতনা দল স্বাভাতবক প্রতক্রয়ায়, ম মন উদার গণোতন্ত্রক প্রতক্রয়ায়, এককভাতব 
কিতনা ক্ষমোয় ম তে তকংবা ক্ষমোসীন থাকতে িারতব না। োর মাতন, সবসময় মকাতনা 
না মকাতনা মধ্যিন্থী দলই ক্ষমোয় থাকতব।  

মোদশূগে এই কমতূকৌশতল মধ্যোন ও মধ্যবামতদর প্রতেযতকর অবস্থান ক্ষমোর মকন্দ্রতবন্দু 
০ (শূন্য) তেতগ্র হতে সামান্য োতন-বাতম হতলও তনতজতদরতক ক্ষমোর মকন্দ্রতবন্দুতে তনতয় 
 াওয়া ও ক্ষমোর মকতন্দ্র তটতক থাকার জন্য োরা িরিতরর সাতথ চরম তবতরাতধ্োয় তলপ্ত 
থাকতব।  তদও র যাতেতকল মলেট ও র যাতেতকল রাইতটর মধ্যকার ১৮০ তেতগ্র িাথূতকযর 
েুলনায় োতদর মধ্যকার আদতশকূ অবস্থাতনর মতধ্য োরাক িুবই সামান্য, মাত্র ২০ তেতগ্র।  

আদশূবাতদর িতক্ষ এতটতভজম ও ক্ষমোতকতন্দ্রক েৎিরোর বে বা প্রতেসমো (counter 

balance) তকংবা ববিতরেয সংক্রান্ত এই েমুূলা বা মস্কতলর চলকগতলার সাতথ  তদ আিতন 
আজতকর বাংলাতদতশর রাজননতেক ময়দাতন হাতজর িক্ষগতলাতক ইতকায়ালাইজ কতর 
সমীকরণটা বুোর মচষ্টা কতরন, োহতল সমসামতয়ক রাজননতেক দলগতলার সেলো ও 
বযথূোর জায়গাগতলা িুব সহতজই তচতিে করতে িারতবন। আজতকর বাংলাতদতশ কারা 
‘ক’ অবস্থাতন, কারা ‘ি’ অবস্থাতন, কারা ‘গ’ অবস্থাতন এবং কারা ‘ঘ’ অবস্থাতন ো আিতনই 
তঠ্ক করুন। মদিতবন, অংক তমতল মগতি। এজন্য রােতবজ্ঞানী বা ‘রতকট-সাতয়তডটস্ট’ হওয়া 
লাগতব না।  

অনতভতপ্রে তবেকূ এড়াতনার জন্য এ তবেয়তট এিাতনই আিােে মশে করলাম। জ্ঞানীরা 
বতলতিন, আক্বল মাদ তক তলতয় ইশারা-ই কা-তে (বতুদ্ধমাতনর জন্য ইংতগেই  তথষ্ট)!  
 

www.facebook.com/notes/1467404856609978 

৬ অতটাবর, ২০১৬ 
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৪৭.  

 িোদশষগি তদক মেম্মক রোজনীতির িক  
ও আজম্মকর িোংলোম্মদশ (২য় পিষ) 

 

আতগর মনাতট উতল্লতিে 
রাজনীতের িতক  তদ 
আমরা সমকালীন 
বাংলাতদতশর 
রাজনীতেতক তবতবচনা 
কতর োহতল ো এই 
মস্কতল প্রদতশেূ িযাটান ূ
তহসাতব হাতজর হতব। 
এিাতন ইসলামী 
দলগতলাতক 
(মনেসৃ্থানীয় হওয়ার 
কারতণ জামায়াতে 
ইসলামীতক তদতয় 
এতদরতক বুোতনা 
হতয়তি) আতম চরম োন শতক্ত তহসাতব তচতিে কতরতি,  াতক ইংতরজীতে ো-র অথবা 
র ু্্ াতেতকল রাইতটস্ট মোস ূ তহসাতবও বলা  ায়। উতল্লিয, আদশূবাদ তনতয় রাজনীতের 
ময়দাতন হাতজর থাকা অন্যান্য ‘মিতলায়াড়তদর’ অবস্থাতনর সাতিতক্ষ প্রতেযকটা দল বা 
সমআদতশূর দলসমতষ্টর অবস্থানতক আতম তচতিে কতরতি। অথূাৎ চরম োন বলতে চরম 
বাতমর তবিরীে অবস্থানতক বুোতে চাতচ্ছ। উগ্রবাদী সন্ত্রাসী চরমিন্থীতদর বুোতনার জন্য 
ম  অতথ ূ‘চরম’ শব্দটাতক বযবহার করা হয় এিাতন ‘চরম’ কথাটা মসই অতথ ূবযবহৃে হয় 
নাই। এিাতন ‘চরম’ কথাটা র ু্্ াতেতকল বা অতে রক্ষণশীল অতথ ূবযবহৃে হতয়তি। োতিক 
বাম আদশূবাদী অবস্থানতকও এই অতথ ূেগতমতটক, র ু্্ াতেতকল বা আল্ট্রা কনজারতভতটভ 
তহসাতব তবতবচনা করা হতয়তি। 

বাংলাতদতশ  থাক্রতম মধ্যবাম ও মধ্যোন শতক্ত তহসাতব আওয়ামী লীগ ও তবএনতির 
অবস্থান একক ও সষ্পস্ট। মস েুলনায় চরম বাম ও চরম োন মোতসূর অবস্থান েেটা একক 
ি াূতয়র নয়। চরম বাম শতক্তর মনেসৃ্থানীয় বা প্রতেতনতধ্ তহসাতব কমুযতনস্ট িাতটূতক ধ্রা 
হতব, নাতক বাসদতক, নাতক জাসদতক, ো তনতয় তবেক ূহতে িাতর। তকন্তু বাম আদতশূর ১৮০০ 
তবিরীে অবস্থাতন থাকা জামায়াতে ইসলামীতক তনুঃসতদতহ far right politics-এর 
মনেসৃ্থানীয় তহসাতব গ্রহণ করা  ায়।  
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জামায়াতের আদশ ূও রাজনীতে ভুল বা সতঠ্ক মতন করা বা এতক এস্টাবতলশ বা তরতেউট 
করাটা িাঠ্তকর  ার  ার বযতক্তগে তবতবচনার বযািার। এতট এই প্রাতয়াতগক ি াূতলাচনার 
সাতথ প্রাসংতগক নয়। বরং এিাতন অতে সংতক্ষতি মদিাতনার মচষ্টা করতবা, বাংলাতদতশ 
জামায়াে রাজনীতে মমাটাদাতগ ভুল িতথ িতরচাতলে হতচ্ছ। োরা বামিন্থীতদর মকৌশতলর 
কাতি িরাতজে হতয়তি। এর তবিরীতে বামিন্থীরা স্বীয় মোদশ ূও রাজননতেক প্রতেবেীতক 
অেযন্ত সেলভাতব মমাকাতবলা করতে মিতরতি।  তদও ‘তনতজর নাক মকতট অিতরর  াত্রা 
ভংতগর’ মতো এ কাজ করতে তগতয় োরা আইতেওলতজকযাতল ক্ষতেগ্রস্ত হতয়তি।  

প্রসংগে উতল্লিয, আদশূবাদী দল  িন ক্ষমোিন্থী দতলর সাতথ তনতজর দূরত্বতক ঘুতচতয় 
মেতল, েিন োরা আদতশূক তদক মথতক ক্ষতেগ্রস্ত হয়। এতট অতনবা ূ। মসজন্য 
তবতরাধ্ীিক্ষতক দবূল করা মাতনই তনজস্ব রাজনীতে তবকতশে হওয়া, এমনটা নয়। তবতরাধ্ী 
শতক্ততক দবূল করার সাতথ তনজস্ব আদশূবাদ তকংবা রাজনীতের একটা ম াগসূত্র থাকতলও 
এর একতট অিরতটতক অতটাতমতটতকতল মজনাতরইট কতর না।  

োিাড়া, গণয করার মতো একটা তবতরাধ্ী িতক্ষর উিতস্থতে ম  কাতরা তনজস্ব রাজনীতে, 
মসলে মেতভলিতমডট ও তনতজর মলাকজনতক তঠ্ক রািার কাতজ অেযন্ত সহায়ক তহসাতব 
ভূতমকা িালন কতর। একক তহসাতব ময়দাতন মথতক সতঠ্ক িতথ আগাতনা দুঃসাধ্য বযািার। 
ম  মকাতনা সবূাত্মকবাদী বযবস্থাই োই মশে ি ূন্ত মভংতগ িতড়। বাতহ্যকভাতব  ে উন্নয়নই 
করুক না মকন, মানতবক উন্নয়তনর মািকাতঠ্তে এ ধ্রতনর একতকতন্দ্রক বযবস্থামাত্রই মভংতগ 
িড়তে বাধ্য।  াতহাক, এতটও আমার আজতকর আতলাচয তবেয় নয়। 

“ইসলাম  বাংলাতদশ  বাংলাতদতশ ইসলাম  জামায়াতে ইসলাম” – এতট এক ধ্রতনর 
তবতবচনা। আবার, “জামায়াতে ইসলাম  বাংলাতদতশ ইসলাম  বাংলাতদশ রাে  ইসলামী 
আদশ”ূ – এতট আতরক ধ্রতনর তবতবচনা। 

ইসলামী আদতশূর দৃতষ্টতে বাংলাতদশ ও বাংলাতদতশর অন্যেম বৃহৎ রাজননতেক শতক্ত 
তহসাতব জামায়াতে ইসলামী – িুতরা তবেয়টাতক এভাতব মদিতল এতট িষ্ট, আওয়ামী লীতগর 
সাতথ ‘জাতন দশমন’ তহসাতব মলতগ  াওয়াটা জামায়াে রাজনীতের চরম বযথেূা। এবং 
‘মমৌলবাদী আদশ’ূ অনুসরণকারী জামায়াতের ওির আওয়ামী লীতগর মতো মসডটার মলেট 
একটা দলতক তদতয় তনমূূলকরণ চাতলতয় মনয়ার বযািারটা এ মদতশর ‘গণতবতচ্ছন্ন’ 
বামিন্থীতদর কা ূকর রাজননতেক কমূতকৌশতলর স্বাক্ষর।  ুদ্ধািরাতধ্র তবচাতরর মতো একটা 
অতে সংতবদনশীল ইসযর মাধ্যতম জামায়ােতক মুসতলম সংিযাগতরষ্ঠ এ মদতশর ইসলামতপ্রয় 
জনগণ হতে তবতচ্ছন্ন করতে িারাটা োতদর মমৌতলক রাজননতেক সেলো। এই ‘োুঁতদ’ িা 
মদওয়াটা, তবিরীেভাতব, জামায়াতের অদূরদশূী রাজনীতের িতরচয় ও বড় ধ্রতনর বযথেূা।  

আওয়ামী লীগ বামিন্থী দল নয়। আওয়ামী লীতগর মতধ্য বরাবরই বাম ও োন ধ্ারা সতক্রয় 
থাকতলও োরা মূলে ক্ষমোর রাজনীতে কতর। রাজননতেক বালতিলযোর িতরচয় তদতয় 
জামায়াে  িন আওয়ামী লীতগর ক্ষমোর প্রতেবেী তবএনতির সাতথ গাুঁটিড়া বাধ্তলা, 
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েিন আওয়ামী লীতগর েরে হতে বামিন্থীতদর ‘ ুদ্ধািরাতধ্র তবচার’ ইসযটাতক গ্রহণ 
করার তবকল্প তিতলা না। আওয়ামী লীতগর তদক মথতক মদিতল, এতট োতদর েলপ্রসূ 
রাজননতেক কমূতকৌশল। 

জামায়াতের তদক মথতক মদিতল, ‘ইসলামী আদতশূর’ দাতব তিতলা এ মদতশর রাজনীতেতে 
সতবূাচ্চ এক-দশমাংশ ি াূতয়র উিতস্থতে বজায় মরতি িাওয়ার িতলতটক্স করা মধ্য 
অবস্থাতনর দলগতলার সাতথ সসম্পক ূবজায় রািা। ো না কতর োরা তনতজতদরতক মদতশর 
রাজননতেক ‘ত্রাণকেূা’ ভাবতে থাতক। ইসলামিন্থীতদর তনতয় বৃহত্তর ঐকয গতড় মোলার 
কা ূকর মচষ্টার মাধ্যতম স্বেন্ত্র েৃেীয় ও তবকল্প শতক্ত তহসাতব গতড় না উতঠ্ তবদলীয় 
রাজনীতেতে ‘ভারসাময শতক্ত’ তহসাতব তনতজতক উিস্থািন কতর। আগন তনতয় মিলতে তগতয় 
তনতজই আগতন মিাড়ার মতো এক ি াূতয় এতস ক্ষমোিন্থীতদর তনজস্ব রাজননতেক চাতলর 
বতলতে িতরণে হয়। েৃেীয় শতক্ত হওয়া আর িাগতলর তেন নির বাচ্চার মতো লাোলাতে 
করা এক কথা নয়। জামায়াতে ইসলামীর ভুল রাজনীতেতক বযািযা করার জন্য এ ধ্রতনর 
অতশাভন তকন্তু কা ূকর উদাহরতণর তবকল্প মদিতি না।  

ক্ষমোর জন্য  ারা রাজনীতে কতর োরা মো ম  মকাতনাভাতবই মহাক ক্ষমোয় ম তে ও 
মথতক ম তে চাইতব। এর মাতন আতম এতট বলতি না,  ারা ক্ষমোর রাজনীতে কতর োতদর 
মকাতনা আদশতূবাধ্ ও নীতে বনতেকো নাই। োরা চরম বাম তকংবা োনতদর েুলনায় তবতশে 
মকাতনা আদশতূক অেটা তসতরয়াসতল মনয় না; বরং মদতশর মানুতের রুতচ ও 
মনমানতসকোতক অতধ্ক গরুত্ব মদয়। এতদক ওতদক মযাতনজ কতর মকাতনাভাতব ক্ষমোয় 
তগতয় সত াগ সতবধ্া মভাগ করাই োতদর মুিয উতেশ্য। মঘাড় সওয়ারী কেৃূক মঘাড়াতক 
িাবার মদয়ার মতো কতর তনতজতদর মলাকতদর মতধ্য সত াগ সতবধ্া বণ্টন করতে তগতয় োরা 
প্রকারান্ততর মদশতকও উন্নয়তনর িতথ এতগতয় মনয়। 

শুরুতে ম ভাতব বতলতি, জামায়াতে ইসলামীর দৃতষ্টতে বাংলাতদশ, তবর্শ্ ও ইসলামী আদশ ূ
– এভাতব মদিতল ভুল করা হতব। আদশূবাদী দলগতলা আদতশূর কথা বতল িথচলা শুরু 
করতলও প্রায়শই োরা এক ি াূতয় তনতজতদর দলীয় অবস্থাতনর তপ্রজতমই আদশতূক বযািযা 
কতর ও অন্যান্যতদর মূলযায়ন কতর। জামায়াতের মক্ষতত্রও োই ঘতটতি।  

তনতজতদর ভুল রাজননতেক অবস্থান ও গতেিতথর িতক্ষ োরা অতনক  ুতক্ত হাতজর করতে 
িারতব। সামতগ্রকভাতব না মদতি ওয়ান-ট-ুওয়ান েথা তবতচ্ছন্নভাতব মদিতল মসসব তসদ্ধান্ত ও 
িদতক্ষতির মিিতন হাতজর করা  ুতক্ততক গ্রহণত াগযও মতন হতব। ইতটর মদয়াল গাুঁথা বলনু 
তকংবা জাহাতজর গতেিথ বলনু, গন্ততবয মিৌুঁিতে হতল, সতঠ্ক িতথ চলতে হতল, অতরতজনাল 
মযাি মদতি মমতি মমতি িথ চলতে হয়। মো এই মািামাতির তবেয়টা ইতমতেতয়ট ও 
আলতটতমট উভয় ধ্রতনই হতে হয়। িতথর শুরু ও িথ চলার লক্ষয – উভয় তবন্দুতক স্বল্পেম 
দূরতত্ব,  থাসম্ভব সরল মরিায় আুঁকতে হতব। মরেতমতলর ওির মদৌতড়তয় বযায়াম করা  ায়, 
মকাতনা লতক্ষয মিৌুঁিাতনা  ায় না।  
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বাংলাতদতশ জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতে মরেতমতলর ওির মদৌড়াতনা তকংবা বেলাক্ত 
বাুঁতশ আতরাহতণর মতো বযািার হতয় দাুঁতড়তয়তি। 

রাজনীতে তকংবা  া-ই 
মহাক না মকন, ম  মকাতনা 
ধ্রতনর সামতষ্টক 
সাংগঠ্তনক উতদযাগ গতড় 
মোলার জন্য এই 
িতবতটর মতো উিাদান, 
তভতত্ত ও লাইন তঠ্ক 
থাকতে হতব। মশল্লা 
নরম থাকতে থাকতেই 
গাুঁথুতন মশে করতে হতব। 
আবার একসাতথ িতুরা মদয়াল তনমূাণ করা  াতব না। ধ্াতি ধ্াতি ইট গাুঁথতে হতব। তঠ্ক 
মতো শক্ত হওয়ার আতগই িুতরাটা মগুঁতথ তদতল ো মভংতগ িড়তব। 

ম মনটা হতয়তি তনতচর এই িতবটাতে। মদিা  াতচ্ছ, ইতটর একটা উচু গাুঁথুতনর িাতশ তবতচ্ছন্ন 
ইতটর একটা স্তুি।  াতদর এ রকম একটা গাুঁথুতন বেতরর কথা তিতলা োরা মভংতগ িড়া 
একটা ইতটর একটা স্তুতির উির দাুঁতড়তয় ভাবতি, আমরা মো মাতট হতে অতনক উিতরই 
আতি! এ ধ্রতনর অবাস্তব আত্মেুতষ্ট তনতয় মকউ চাইতল জীবন কাতটতয় তদতে িাতর। এ 

ধ্রতনর মলাকজন তমতল 
বাংলাতদতশর মতো ওভার 
িিুতলতটে একতট মদতশ ধ্মূীয় 
মসতডটতমডট বেতর কতর একটা 
উতল্লিত াগয শতক্ত তহসাতবও 
তনতজতদর উিতস্থতে জানান তদতে 
িাতর। তকন্তু োতে কতর মদশ ও 
জাতে গঠ্ন হতব না। ইসলাম বা 
মকাতনা আদশূবাদও এই 
িদ্ধতেতে কাতয়ম হওয়ার নয়। 

ইসলাতমর তদক মথতক বাংলাতদতশর সমস্যা কী? বাংলাতদশ উন্নে মদশ নয়, এতট? 
বাংলাতদতশর মানুে ‘ভাতলা’ নয়, এতট? বাংলাতদতশর মানুে ‘জামায়াতে ইসলামীর মতো 
একটা ইসলামী দলতক মভাট মদয় না’, এতট? ‘অেএব োতদরতক তদতয় হতব না’ – এমন 
ধ্রতনর তকিু? 
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না, বাংলাতদতশর সমস্যা এর মকাতনাটাই নয়। আমার দৃতষ্টতে ইসলাতমর তদক মথতক 
বাংলাতদতশর মানুতের প্রধ্ান সমস্যা হতলা, োরা প্রধ্ানে বণূপ্রথা হতে বাুঁচার জন্য 
মুসলমান হতলও ইসলামতক বুতদ্ধবৃতত্তক তদক মথতক সাংস্কৃতেক মচেনা তহসাতব েথা সামতগ্রক 
জীবনাদশ ূ তহসাতব কিতনা বুতে নাই। এক কথায় বলতল, আকীদাগে সমস্যাই 
বাংলাতদতশর মানুতের প্রধ্ান সমস্যা। এ মদতশর মানুতের ম  আইতেতডট ক্রাইতসস োর মূতল 
রতয়তি এই কনতসপ্টচয়ুযাল এতিতগউতট বা প্রবতলম।  

নৃোতিক জােীয়োর তদক মথতক আমরা বাংগাতল। রাজননতেক জােীয়োর তদক মথতক 
আমরা বাংলাতদশী। এই তনতরট সেয বযািারটা তনতয় এতো তবেক ূমকন, ো  তদ আমরা 
বুোর মচষ্টা কতর, োহতল মদিতবা, এই েলস তেতবতটর মূতল রতয়তি আমাতদর আইতেতডট 
তনরূিণ বা আতরাতির মচষ্টা।  ারা বামিন্থাতক বাংলাতদতশর মানুতের আইতেতডটতট তহসাতব 
মদিতে চান োরা বাংগাতলত্বতক হাইলাইট কতরন। আবার  ারা এ ধ্রতনর আইতেতডটতটর 
িতরবতে ূএক ধ্রতনর ইসলামী আইতেতডটতটতক প্রতেষ্ঠা করতে চান োরা এর তবতরাতধ্ো 
কতরন। 

এই উতেশ্যপ্রতণাতদে তবতরাধ্ ও বেতক িাশ কাতটতয় মানুেতক মকারআন ও হাদীস 
অনুসাতর ইসলাম বুোতনার দাতয়ত্ব িালতনর মচতয় জামায়ােতক আমরা মদতি ‘িাতকস্তানী 
জােীয়োবাতদর’ িতক্ষ জান কুরবানী তদতয় ‘বাংগাতল/বাংলাতদশী জােীয়োবাতদর’ 
তবিতক্ষ মিতয় না মিতয় তবতরাতধ্ো করতে। অথচ, োরা আদতে জােীয়োবাদ মাত্রতকই 
অননসলামী মতন কতর। কী করুণ স্বতবতরাধ্!  

১৯৭১ সাতল অনুতষ্ঠে বাংলাতদতশর স্বাধ্ীনোর  ুদ্ধ ইসলাতমর মকাতনা ইসয নয়। এতট 
মকাতনা আদতশূক ইসয নয়, বরং একটা তনতদূষ্ট ভূিতের একটা ঐতেহাতসক আঞ্চতলক ইসয। 
বড়তজার বলা  ায়, একটা অথূননতেক ইসয। অথচ জামায়াে তনতজতক এটাতে 
ওেতপ্রােভাতব জড়ায়। োতদরতক তক বন্দুতকর মুতি েৎকালীন মাতলক মন্ত্রীসভার সদস্য 
করা হতয়তিতলা?  ুদ্ধািরাধ্ তবচাতরর অসংগতে ও োুঁক-মোকর  া-ই থাক, তনতজতদর মতধ্য 
৭১ তনতয় োতদর এে রািঢাক মকন? মকাথায় োতদর বনতেক মতনাবতলর সমস্যা? 

মদতশর স্বাধ্ীনো সংগ্রাতম এমন তবতরাধ্ী ভূতমকা রািার িতরও িরবেূীতে বাংলাতদতশর 
রাজনীতেতে োতদর তবস্ময়কর উত্থান ঘতট। এতক োরা তনতজতদর সাংগঠ্তনক ও আদশগূে 
সােলয তহসাতব দাতব কতর। োই  তদ হতো োহতল বাংলাতদতশ স্বাধ্ীনোর িতর োবলীগ 
জামায়াতের এে বড় সাংগঠ্তনক উত্থান ও আদশগূে প্রসার কীভাতব সম্ভব হতলা? এ তবেতয় 
আমার অন্যান্য মলিায় বাতর বাতর বতলতি, এ মদতশ ইসলাম হতলা একটা িিুলার ব্রযাডে। 
এর িতক্ষ বা তবিতক্ষ  ারাই অবস্থান মনয় োরাই বযািক িিুলাতরতট িায়। এ মদতশ সব 
িীরিন্থীতদর উত্থান, োবলীতগর উত্থান, জামায়াতে ইসলামীর উত্থান, এমনতক োসতলমা 
নাসতরতনর বযািক িতরতচতেও একই সূতত্র গাুঁথা। 
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এই িিুলার ইসলামতক ভায়বল এডে কমতিতটডট তহসাতব গতড় মোলার দাতয়ত্ব তিতলা 
জামায়াতে ইসলামীর। োরা ো কতর নাই। কিতনাই োরা ‘দাওয়ােী মমজাজ’ তনতয় এ 
মদতশর আিামর জনসাধ্ারতণর কাতি  ায় নাই। ১৯৬৯ সাতল মাওলানা মওদূদীর 
েৎকালীন িূব ূ িাতকস্তান সের বলুন, আর ১৯৯৪ সাতল অধ্যািক মগালাম আ তমর 
মদশবযািী সের বলুন, সবই তিতলা রাজননতেক ইসযতক সামতন মরতি। এমনতক অতধ্কাংশ 
মক্ষতত্রই এসব সের তিতলা সংঘােমুির।  

অধ্যািক মগালাম আ তমর বক্তবয তিতলা, এ মদতশর মানুে ইসলাম চায়। মনেতৃ্বই সমস্যা। 
েরুণ চতব তশক্ষক ও তনতবতদেপ্রাণ কমূী তহসাতব মস সমতয় আল োলাহ তমলনায়েতন আতম 
বযতক্তগেভাতব উনার উিতস্থতেতেই এ কথার প্রতেবাদ কতরতিলাম। আমার কথা তিতলা, এ 
মদতশর মানুে ইসলাম চায়, এতট তঠ্ক। েতব, োরা ইসলামতক তঠ্ক মতো বুতে না। ‘ইসলামী 
আতদালতনর ধ্ারণা’ োতদর কাতি অিতরতচে। মানুেতক ইসলাম না বুতেতয় মদতশ ইসলাম 
প্রতেষ্ঠা করতে চাওয়া হতলা মাতট প্রস্তুে না কতর দালান তনমূাতণর মচষ্টা করার মতো িেশ্রম 
মাত্র।  

বণূপ্রথা হতে মুতক্ত িাওয়ার জন্য সামযবাদী ধ্মূ তহসাতব ইসলামতক আমাতদর িূবিূুরুেগণ 
গ্রহণ কতরতিতলা। এ কথা আতগই বতলতি। এর মথতক ধ্ারণা হতে িাতর, আকীদাগে 
িতরশুতদ্ধই এ মদতশ ইসলাতমর জন্য কাতজর প্রধ্ান মক্ষত্র। ধ্ারণাটা আংতশক সেয। আংতশক 
সেয বললাম এ জন্য, এ ধ্রতনর সমস্যা মদতশর তবতশে কতর গ্রামাঞ্চতল বসবাসকারী 
বৃহত্তর জনতগাষ্ঠীর জন্য অতধ্কের সেয হতলও এ মদতশর উঠ্তে মধ্যতবত্ত, উচ্চতবত্ত ও শহুতর 
তশতক্ষে জনতগাষ্ঠীর জন্য েেটা তরতলতভডট নয়। োতদর সমস্যা তনিক ইসলাম না বুোর 
সমস্যা নয়। সতঠ্ক িতরসংিযান না থাকায় একতজটতল বলা না মগতলও উচ্চতশক্ষা প্রতেষ্ঠান 
ও তমতেয়া ইেযাতদর মাধ্যতম িািােয বস্তুবাদী ও সমাজোতন্ত্রক নাতস্তকযবাদী তচন্তাতচেনার 
তবরাট মনতেবাচক প্রভাব মানুতের মতধ্য সৃতষ্ট হতয়তি। এতট ইসলাম না বুোর সমস্যা নয়। 
বরং এতট ইসলাম না মানার সমস্যা। এই মানা, না মানার তবেয়তক তরচুতয়তলতস্টক দৃতষ্টতে 
মদিতল, আমার কথার সাতথ কাতরা একমে না হওয়াই স্বাভাতবক।  

এ মদতশর মানুে এে নামাজ িতড়, এে মবতশ সংিযক হজ্জ কতর, এতো মকারবাতন মদয়। 
ম ন োরা মেমন ুমানদার। আসতল ো নয়। ইসলামতক জীবনতবাধ্ ও স্বেুঃস্ফূে ূ
জীবনাদশ ূতহসাতব মদিার িতয়ডট অব তভউ মথতক মদিতল ম  মকউ একমে হতবন, এ মদতশ 
ইসলাম তনতয় মানুতের স্বতবতরাধ্ এবং ইসলাম না বুোর সাতথ সাতথ ইসলামতক ইসলাতমর 
মতো কতর না মানার সমস্যাটাও অেীতের েুলনায় অতনক প্রকট। 

এই তবরাট োটল মমরামে করার তদতক নজর মদয়ার েুরসে জামায়াতের নাই। োরা 
তদনরাে আওয়ামী লীগতক মমাকাতবলায় বযস্ত। ভুল রাজননতেক মকৌশতলর িতরণতেতে 
অতহেুক মলতগ তগতয় এিন  ুতক্ত তদতচ্ছ, আমরা তন ূাতেে! মক্কী  ুগ ি াূতয়র এ মদতশ 
অিতরণামদশূী মমাকাতবলায় তলপ্ত হতয় উতিা নবী-রাসূলতদর মমাকাতবলা েতির ভুল বযািযা 
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তদতয় সরলপ্রাণ ও তনরীহ জনশতক্ততক আনুগতেযর মনশায় োরা বুুঁদ কতর রািতিন! তশতক্ষে 
জামায়াে কমূীরাও ভুল রাজননতেক মকৌশতলর তবেতয় বলতে তগতয় মশে ি ূন্ত ‘েড় ন্ত্র েি’ 
ও ‘মমাকাতবলা েতি’ আশ্রয় মনন। 

জামায়াতের মনতেবাচক কমূকাতের অন্যেম হতলা ভুলভাতব উিস্থাতিে মমাকাতবলা েি। 
োরা বতলন, ‘হক ও বাতেতলর লড়াই অতনবা  ূও তচরন্তন। এবং জামায়াে এই লড়াইতয়ই 
আতি।’ তনতজতদর ভুল রাজনীতেতক মলতজতটতমইট করার জন্যই োরা এমন ধ্রতনর অবাস্তব 
কথাবােূা বতল থাতকন। আচ্ছা, বাংলাতদতশ এিতনা লক্ষ লক্ষ জামায়াে মনো-কমূী-সমথূক 
সরকারী-মবসরকারী চাকুতর কতরন। এর মতধ্য তবর্শ্তবদযালতয়র তশক্ষক মথতক স্থানীয় 
মসতজতদর ইমামগণ রতয়তিন। োরা  তদ আগামীকাল স্ব স্ব কমতূক্ষতত্র তগতয় জামায়াতের 
িতক্ষ বেূমাতন অতে সংতবদনশীল অথচ সেয – এমন তকিু কথা বতলন, েিন কী ঘটতে 
িাতর? অবতভয়াসতল োরা নানা রকতমর হয়রাতন ও ক্ষতের তশকার হতবন। োই না? মো, 
কনতফ্লট তথওতরই  তদ সেয হয়, ইসলাতমকযাতল োতদর মো ো-ই করা উতচে। কী বতলন?  

হক-বাতেতলর বেটা মূলে োতিক। বাস্ততব বা বযবহাতরক জীবতন সবসময় এই োতিক 
বতের প্রতেেলন না ঘটাতনাই বরং সন্নাহর দাতব। রাসলুল্লাহর (সা), এমনতক, মাদানী 
তজতদগীতেও এর তনদশূন মদিা  ায়। ম মন নানা ধ্রতনর সমতোো চুতক্ত ইেযাতদ। মদীনা 
সনদও এ ধ্রতনর একটা প্রযাকতটকযাল এতপ্রাচ। ইসলাতম মহকমে বা কা ূকর কমূতকৌশল 
গ্রহতণর জন্য বলা হতয়তি। কিটো, মেেনা বা হঠ্কাতরোতক তনতেধ্ করা হতয়তি। 

মসাজা কথায়, মশে কথা তহসাতব বলতল, আতস্তকো-নাতস্তকো সংক্রান্ত ইসযগতলা এ মদতশর 
েরুণ মানতসর মমৌতলক সংকট। মক্কী ুতগর সূরাগতলার আতলাতক আল্লাহ আতি তক নাই, 
আল্লাহ থাকার মাতন কী, োওহীদ তবর্শ্াতসর বযবহাতরক োৎি ূ কী – এিনকার আকীদাগে 
আতলাচনায় এসব তবেয়তক মোকাস করতে হতব, অতধ্ক গরুত্ব তদতে হতব। ইল্লা 
মাশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ ধ্রতন হয়-হতব ধ্রতনর মরটতরতকর িতরবতে ূিািােয নারীবাতদর 
মমাকাতবলায় নারীর মানতবক অতধ্কার প্রতেষ্ঠার মক্ষত্র ও িদ্ধতে কী হতব ো 
তবর্শ্াসত াগযভাতব মদতিতয় মদয়া অতধ্ক গরুত্বিূণূ।  

বেূমান িুুঁতজবাদী তবর্শ্ অথনূীতেতে আিতন কী করতবন, কীভাতব করতবন, সংস্কৃতের তবতশে 
কতর তবতনাদন সংস্কৃতের বযবহাতরক অবয়ব কী হতব, নাগতরক সমস্যাগতলাতক কীভাতব 
মমাকাতবলা করতবন, এসব তনতয় তসতরয়াসতল এনতগজ না হতয় িযানাতসয়া (সবূতরাগ বতটকা) 
তহসাতব িাতল ‘ইসলাম’, ‘ইসলাম’  জি করতল হতব না। 

রাজনীতে তদতয় সব হয় না। এতট বুেতে হতব। জামায়াতে ইসলামী অনুসেৃ সবূবযািী 
রাজননতেকীকরণ িন্থা ম  চরম ভুল, োরা িাড়া বাদবাকী সবাই এতট বুেতে িাতর। 
জামায়াতে ইসলামীর মলাকজন তবর্শ্াস না করতলও এতট সেয, বামিন্থীতদর মধ্যকার উগ্র 
ধ্মূতবতবেীরা িাড়া মদতশর সব রাজননতেক িক্ষই চায় জামায়াতের মতো একটা মোতরট 
ইসলামী মোস ূময়দাতন হাতজর থাকুক।  
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আরতব েৎকালীন ইয়াসতরতবর এ ধ্রতনর িতলতটকযাল ভযাকুয়াম বা মহতজমতনতক আল্লাহর 
রাসূল (সা) কাতজ লাতগতয়তিতলন। তেতন ম াগযোর প্রমাণ তদতয়তিতলন। মক্কায় জীবন 
তবসজূতনর জন্য বতস থাতকন নাই। তসতস্টম মযাতনজতমতডটর এই সত াগতক জামায়াে কাতজ 
লাগাতে আগ্রহী নয়। োরা সব তকিুতক স্বীয় সংকীণূ রাজননতেক স্বাতথূর বাইনাতরতে মদতি। 
সামতগ্রক মপ্রক্ষািটতক তবতবচনা করা, সদূরপ্রসারী কমূতকৌশল গ্রহণ, এমনতক টাইম-ট-ু
টাইম তনতজতদর কাজকতমূর স্বচ্ছ ি াূতলাচনা করার বযািাতরও োতদর একান্ত অনীহা। 
স্বতবতরাধ্ী কথার েুলেুতর তদতয় ধ্মূবাতদোর এক ধ্রতনর আতবতশর মমাতহ লক্ষযহীন 
মমাকাতবলার অথূহীন ঔদ্ধেযই জামায়াে রাজনীতে সম্পতক ূমশে কথা।  
 

* এই িবূতট মকাতনা মসাশ্যাল তমতেয়ায় প্রকাশ করা হয়তন। এই সংকলতনই প্রথম 
সংত াতজে হতলা।  
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ইতঞ্জতনয়ার হাতবব: ৭৩। 
ইবতন বেেুা: ৩৬, ৫২, ৬৯, ৭৪। 
ঈ 
ুগল: ৯৭, ১০০, ১০৫, ১০৮, ১২৮। 
এ 
এম এন হাসান: ১৯, ২০, ২১, ২৫, ২৬, ২৭, 
৩০, ৩৪, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫৪, ৫৮, ৭৪, 
১১২, ১১৫, ১১৭। 

ক 
কাজী শাহতরয়ার: ৩১১। 
কািাতসয়া: ১২৮। 
কামরুল আলম: ২১। 
গ 
গাজালা: ৪৫। 
জ 
জামায়ােতনতয়ভাবনা: ১৫০, ১৫৪, ১৬১। 
ড 
ে. মমাশারে মহাতসন মাসদ: ৩৩৪। 
োকূ জাতস্টস: ৫২। 
ি 
োরাচাুঁদ: ৫৮, ৭৪, ৯৫, ১২৫, ১২৭, ১৩০, 
১৪৪। 
তেুঁো-তময়া: ১৫৫, ১৫৬। 
ন 
তনুঃসঙ্গ মশরিা: ৮৮। 
তনভীূক িথচারী: ১৪৫। 
মনামান সাইেুল্লাহ: ৮৪, ৯৩, ১০৯, ১১০, 
১২৬। 
প 
িক্ষিােদষ্ট: ৩৫, ১২৫। 
িরতদশী: ৫৩। 
িলাশ: ১৫৬, ১৫৭। 
িারাবে: ৬৪। 
িাতটূশন “৪৭: ৬৯। 
প্রতকৌুঃ মমাুঃ আতেকুর রহমান: ১৫৮। 
প্রতেসর: ১৫৫। 
প্রবাসী মজুমদার: ৩০, ৩৬, ৩৭, ৪৭, ১৪২, 
১৪৭। 



 

Rvgvqv‡Z Bmjvgx: AwfÁZv I g~j¨vqb | 377  
 

ি 
তবরুদ্ধবাদী: ৫৮। 
বতুলন: ৫৪, ৮৫, ৮৭, ১০৩, ১০৪, ১১৩, 
১১৬। 
ি 
ভাবনার লযাম্পতিাস্ট: ২২৩, ২৭৯। 
  
মতহ উদতদন: ১৫৮, ১৬০। 
মামু ভাতগনা: ৫৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬। 
তমতেয়া ওয়াচ: ১৪০। 
তমজূা: ৮৫, ১৫৬। 
মুহাম্মদ ওমর োরুক: ৮৫। 
মমাহাম্মদ মামুন রশীদ: ১০২। 
ে 
 ারতরতনর বাবা: ২৩, ৬৩। 
ল 
লাল বতৃ্ত: ৬৬, ৯৪, ১০১। 
মলাকমান তবন ইউসি,তচটাগাং: ১৪২, 
১৪৩। 
শ 
শংিতচল: ৮৮। 
শাতমম: ৯৪, ১৪১। 
শাতরে এর ব্লগ: ১৪৬। 
স 
সব জানা শমতসর: ৫৩। 
সাইতক্লান: ২০। 
সালমান আরজু: ১২৪, ১৪৫। 
মসাহাগী: ১৪৯। 
হ 
হাসান োতরক: ১৬০। 
A 
A M Nuruddin Shohag: ১৯১। 
Abadul Haque Abad: ৩৫২। 
Abdul Mannan: ১৮৭, ২০৩। 
Abdul Quadir Saleh: ২৬০, ২৬১। 
Abdullah AL Takdir: ৩২৩, ৩৩৫। 

Abdullah Russel: ২৩৮, ৩৩৪। 
Abm Mohiuddin: ২২৬। 
Abu Abdullah Al Mahdi: ৩৩৩, 
৩৪৩। 
Abu Sulaiman: ১৯২, ২৯৫। 
Abu Zafar: ১৭০, ১৭১, ১৭৩, ২১১, 
২১৫। 
Abubakar Siddique: ২৩০, ২৩২। 
Adv Imrul Kayes Rana: ২৭০। 
Ahmad Bashar: ৩১৩। 
Ain GB: ২০৮। 
Akbar Khan: ২৭৫। 
Akm Nurullah: ২০৯। 
Ala Uddin: ২২৬। 
Anwar Mohammad: ৩২৪, ৩৩৫, 
৩৬৩। 
Ashik Rahman: ১৬৯, ২৩৮। 
Ashraf Al Deen: ১৮৫। 
Asif Mahmud: ২৭৮, ২৯৫। 
Atiqur Rahman: ২২৭। 
Ayon Muktadir: ১৮৫, ১৮৬। 
Aziz Monir: ২৯৫। 
B 
Bashar Ibn Hadis: ৩১৩। 
C 
Cu Alaol: ২১৫, ২১৭। 
D 
Daud Bangla: ১৭৫। 
DrBelayet Hossain Arik: ২০৬। 
E 
Enamul Hoque Shamim: ২০৯, 
২১৬। 
Engr Md Atikur Rahman: ৩৩৩। 
F 
Farid A Reza: ২২৪, ২৪১, ২৬৯, ৩০০, 
৩১১, ৩১২, ৩৬৩। 
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Fatima Khanam: ২০৬। 
H 
H Al Banna: ১৮৭, ১৮৮, ২১০। 
hasanalbanna: ৬৬। 
I 
Ibn Monir: ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, 
১৮৩। 
Ibrahim Hossain: ১৭০, ৩২১, ৩২২, 
৩৩৪। 
Imam Hasan Reza: ২১২। 
K 
kabir: ৬৩। 
Khaled Mohammad: ২৭০। 
Khandoker Zakaria Ahmed: ১৮৪, 
২০৬, ২১৭, ২২৮, ২৭১, ৩৫১। 
Khomenee Ehsan: ২৩৯, ২৬২, ২৬৩, 
২৮০, ২৮১। 
L 
Latifur Rahman: ২৬৩। 
Lokman Bin Yousuf: ১৬৯, ১৭০, 
১৮৮। 
Louis Pasteur: ৩৪৩। 
M 
M Nurul Islam Faruk: ২৫৯, ২৭২। 
M.M.Rahman: ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৩। 
Mahbubur Rahman: ২৭০। 
Mahmudur Rahman: ৩০০, ৩০২। 
Mainul Quadery Sagar: ২১৬, ২১৮। 
Masuk Pathan: ২২৩। 
Mazharul Islam: ২২৬। 
Md Rifat Chowdhury: ২১৮। 
MD RS: ৩৩৪। 
Md. Ohidur Rahman: ২৫৯, ২৬০, 
২৬১। 
Mizan Rahman: ২১০। 

Mobashwer Ahmed Noman: 
২২৩। 
Mohakobi Ferdous: ৩৫২। 
Mohammad Abul Bashar: ৩৪৩। 
Mohammad Ahsanul Haque Arif: 
১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৭, ২০৪, 
২১৫। 
Mohammad Asraful Islam: ৩১৩, 
৩৫০। 
Mohammad Fakhrul Islam: ২২৫। 
Mohammad Nasir Uddin: ২১৮। 
Mohammad Syedul Azad: ২০৯। 
Mohammed Lokman: ৩২২, ৩২৩। 
Mohammed Shah Alam: ২৬২, 
২৯৫, ৩১২। 
Mohi Uddin: ২১৫। 
Mohiuddin Himel: ৩০১। 
Muhammad Nurullah Tarif: ২৭৬। 
Muslehuddin Shahed: ২১৫। 
Mustafiz Nadem: ২০৫। 
mzaman: ১২৭। 
N 
Noman Khan: ২৭৬। 
O 
Ohidul Islam: ৩২২, ৩৩৩। 
Orion: ১৫৪ 
R 
Rakib Hossain: ২১৮, ২২৪। 
Refayet Hossain: ২১৮। 
Richard Hasan Aeron: ২০৫। 
Rose leaf: ১২৬। 
S 
Saimum Ctg: ২৭০। 
Sakib Rezwan: ৩০৬। 
Salahuddin: ৩২২। 
Salam Azadi: ২২৪। 
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Salam: ১০৪, ১০৬, ১০৮। 
Salamat Ullah: ২১০। 
Samir Ahmed: ৩১৪। 
Sayed Mahbub Tamim: ৩০২। 
Sayed Mahmud: ২২৫। 
Sayedur R Chowdhury: ২১৫। 
Shahed Kalam: ২১৬, ২২৫। 
Shahidul Hoque: ১৮৬, ১৮৭। 
Shahidullah Kazi: ২১৬, ২১৭, ২২৪। 
Shakil Mamun: ২২৪, ২৭১। 
Shamimuddin Khan: ২১০। 
Shariful Hoque: ২৭০। 
Shimanto Eagle Ami: ২৭১। 
Sk Mahdi: ২৭০। 
T 
Tanvir M H Arif: ১৬৯, ২৩৮। 
Tariq Faisal: ২৭২, ২৭৩। 
U 
Umme Kawsar: ২০৯, ২১০। 
Z 
Zainal Abedin Tito: ২০৯। 
Zakir Howlader: ২৮১। 
 




