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‘ইসলাম’ ও ‘রাজনীিত’র অ�ঃস�কর্ পােঠ আ�হীেদর উে�েশয্ 

 

  

 

  

 

  



. 

 

  



 

 

 

 

ি�তীয় সং�রণ �সে� 
 

 

বইিটর �থম সং�রণ �কােশর কেয়ক মােসর মেধয্ই েশষ হেয় িগেয়িছেলা। 
পুনমুর্�েণর বয্াপাের পাঠকেদর কাছ েথেক তাগাদা িছেলা। নানান কারেণ তা আর হেয় 
ওেঠিন। অবেশেষ, দীঘর্ পাচঁ বছর পর বইিটর ি�তীয় সং�রণ পাঠকেদর হােত তুেল 
িদেত েপের ভােলা লাগেছ। 

এ সং�রেণ ২০০১০ সােল সংঘিটত ছা�িশিবেরর অভয্�রীণ েকা�ল িনেয় জামায়াত 
েনতােদর ভূিমকা �সে� জামায়ােতর িসিনয়র সহকারী েসে�টাির েজনােরল �য়াত 
মুহা�দ কামারু�ামােনর একিট িচিঠ সংেযাজন করা হেয়েছ। জামায়ােতর আেরকজন 
সােবক সহকারী েস�টাির েজনােরল বয্াির�ার আ�ুর রা�াক জামায়াত েথেক 
পদতয্ােগর �া�ােল তৎকালীন জামায়াত আমীরেক েয িচিঠ পািঠেয়িছেলন, েসিটও এই 
বইেয় সংযু� করা হেয়েছ। এছাড়া ছা�িশিবেরর সােবক েক�ীয় সভাপিত ও জামায়াত 
েথেক বিহ�ৃত েনতা মিজবুর রহমান মন্জু কতৃর্ক িবিভ� সমেয় দলিটর েক�ীয় 
েনতৃবৃ�েক পাঠােনা চারিট িচিঠ অ�ভুর্� করা হেয়েছ। িনতা� ভাষাগত িবচুয্িত 
সংেশাধেনর বাইের িচিঠগুেলােত অনয্ েকােনা স�াদনা করা হয়িন। 

�থম সং�রেণ ‘রাজৈনিতক সং�ার েকৗশল’ িশেরানােমর েলখািট পিরিশ�-১ িহেসেব 
সংকিলত িছেলা। এই সং�রেণ এিট তৃতীয় চয্া�ার িহেসেব পুনিবর্নয্াস করা হেয়েছ। 

আশা করিছ, আ�হী পাঠকেদর জনয্ নতুন সং�রণিট কােজ আসেব। 
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�থম সং�রেণর ভূিমকা 
 

 

বাংলােদশ ও সমকালীন িবে�র ে�ক্ষাপেট ইসলাম, রাজনীিত, ধমর্ীয় রাজনীিত, 
রাজৈনিতক ইসলাম, েমৗলবাদ, ইসলামী আে�ালন– এ ধরেনর কনেস� িনেয় জানা 
ও গেবষণার কােজ যারা আ�হী হেবন তােদর জনয্ বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর 
সােবক িসিনয়র েসে�টাির েজনােরল মুহা�দ কামারু�ামােনর একিট িচিঠ ও 
তৎসংি�� িবষয়ািদ গুরু�পূণর্ দলীল িহসােব িবেবিচত হেব।  

�ধানত যু�রাজয্ �বাসী জামায়াত েনতৃে�র উেদয্ােগ ‘Bangladesh: Reclaiming 
the Narrative’ শীষর্ক একিট সং�ার ��াবনা ২০০১ সােলর পের বাংলােদেশর শীষর্ 
জামায়াত েনতৃবৃে�র কােছ েপশ করা হয়। মুহা�দ কামারু�ামান কতৃর্ক েজলখানা 
েথেক পাঠােনা সুদীঘর্ িচিঠিট দৃশয্ত এই ধারণাপে�র আেলােক িলিখত। জামায়াত সংি�� 
নানা মহেলর সােথ েযাগােযাগ কের ইংেরিজেত েলখা �ব�িটর এক ধরেনর 
অেথি�িসিটর আভাস পাওয়া যায়। িবেশষ কের কে�� িবেবচনা কের এই �ব�িটেক 
সংকলেন �ান েদওয়া হেয়েছ।  

আেলািচত ‘পাওয়ার পেয়� ে�েজে�শেনর’ ঘটনা জামায়াত ঘরানার অেনেকই জােনন। 
এ িনেয়ও �তয্ক্ষ েকােনা ‘�মাণ’ নাই। পিরিশ�-১ এ �ি�ত এ সং�া� কী-েনাট 
েপপারিট িনভর্রেযাগয্ সূ� হেত �া�। িবষয়টা িনেয় নানা পযর্ােয় অনুস�ােনর ে�িক্ষেত 
মেন হেয়েছ পাঠক ও গেবষকেদর জনয্ এিট �েয়াজনীয় হেত পাের।  

েজল েথেক পাঠােনা জনাব মুহা�দ কামারু�ামােনর সং�ার ��াবনা স�েকর্ 
জামায়ােতর জনশি�র মােঝ �ভাবতই বয্াপক চা�েলয্র সৃি� হয়। এর �িতি�য়ায় 
জামায়ােতর মিহলা িবভােগর �ধান শামসু�াহার িনজামী েকারআন-হাদীেসর বয্াপক 
উ�ৃিতসহ ‘িবেবচনায় আনেত হেব সবিকছু’ িশেরানােম একটা পা�া ব�বয্ উপ�াপন 
কেরন। এই সাড়ঁািশ আ�মেণ কামারু�ামােনর সং�ার ��াবনািট �েমই িথিতেয় 
পেড়।  



জনাব শাহ আবদুল হািলেমর ‘Do Islamists Need a Way out?’ শীষর্ক এই �ব�িট 
েনতৃ�েক সংগঠেনর যুেগাপেযাগী সং�ার �হেণর জেনয্ স�ত করােনার কােজ 
জামায়ােতর বুি�জীবী মহেলর দৃশয্ত ধারাবািহক ‘বয্থর্তা’র অনয্তম নজীর। শীষর্ 
জামায়াত েনতৃ� কখেনা এসব সং�ার ��াবেক ইিতবাচক িহসােব িবেবচনা কেরিন। 
বরং এ ধরেনর েলখােলিখেক সুিবধাবািদতা ও আপসকািমতা িহসােব িবেবচনা কের 
তােদরেক ‘সাংগঠিনক রীিতনীিত ভে�র’ অিভেযােগ িতর�ার কেরেছ।  

িরফমর্ ইসুয্ িনেয় এই পযর্ােয় সুপিরিচত আইনজীবী ও েক�ীয় জামায়াত েনতা বয্াির�ার 
আ�ুর রা�াক ‘আরব বস� ও েদেশ েদেশ ইসলামী আে�ালন’ শীষর্ক একিট িনব� 
�কাশ কেরন। জামায়াত মহেল তাঁর বয্াপক �হণেযাগয্তার কারেণ এবং জামায়াতপ�ী 
ৈদিনক নয়া িদগে� �কািশত হওয়ায় �ব�িট িনেয় রীিতমেতা ৈহ ৈচ পেড় যায়। 
সং�ােরর এই �মবধর্মান চাপেক িনি�য় করার লেক্ষয্ এ পযর্ােয় পা�া ব�বয্ িদেত 
এিগেয় আেসন অধয্াপক এ েক এম নািজর আহমদ। জাতীয় ে�স �ােব অনুি�ত এক 
আেলাচনা সভায় িতিন বয্াির�ার রা�াক উপ�ািপত সং�ার ��াবেক খ�ন কের 
ব�ৃতা কেরন। জামায়াত েনতৃে�র মন-মানিসকতা বুঝার জনয্ এিট সহায়ক হেত পাের। 
িতিন জামায়ােতর িসিনয়র দািয়�শীল িছেলন। আমৃতুয্ িতিন িছেলন জামায়ােতর স�বত 
একমা� বুি�বৃি�ক েফারাম ‘বাংলােদশ ইসলািমক েস�ার’-এর পিরচালক। 
অেঘািষতভােব িতিন িছেলন জামায়াত-িশিবেরর েয েকােনা অভয্�রীণ শীষর্ পযর্ােয়র 
িনবর্াচেনর এক�� পিরচালনাকারী। বয্ি�জীবেন িছেলন অতয্� িনেমর্াহ। সংগঠেনর 
বয্াপাের িছেলন ‘সংগঠনবািদতার’ মূতর্�তীক। 

যােহাক, জামায়ােতর সং�ার ইসুয্র ওপর একিট িস�া�মূলক িনব� িলেখ পাঠান 
সংগঠনিটর কারা�রীণ এক ন�র বয্ি� মাওলানা িনজামী। ‘আবু নকীব’ ছ�নােম েলখা 
‘ইসলামী আে�ালেন হীনমনয্তােবােধর সুেযাগ েনই’ িশেরানােম �তুয্�রমূলক এই 
িনব�িট জামায়াতপ�ী পি�কা ৈদিনক সং�ােম ছাপােনা হয়। এিট িলফেলট আকাের 
জনশি�র মােঝ বয্াপকভােব েপৗঁছােনার বয্ব�াও করা হয়।  

জনাব কামারু�ামােনর সং�ার ��াবনািটর সূ�গত সতয্তা িনেয় নানা মহেল, িবেশষ 
কের ‘সংগঠন�াণ’ জামায়ােতর জনশি�র মােঝ, িকছুটা সংশয় িছেলা। এর কারণ হেলা 
মূলধারার জামায়াত েনতৃ� কতৃর্ক এেক যথাস�ব অ�ীকার করার �বণতা। ইেতামেধয্ 
এই িচিঠর পা�ুিলিপ অনলাইেন �কািশত হওয়ায় তা বইিটর পিরিশে� সংেযািজত 
হেলা।  

েকারআন ও হাদীস েমাতােবক সামি�ক �াথর্-সংি�� িবষয়ািদেত ি�মেতর িবষয়গুেলা 
�কােশয্ উপ�াপন করার সীমা বা েক্ষ� যা-ই েহাক না েকন, জামায়াত েয েকােনা 
িবষেয় তাবৎ ি�মত ও সমােলাচনােক যথাস�ব িনরুৎসািহত কের। উপর� এসব 
িবষয়েক অতয্� �শর্কাতর ও েগাপনীয় িহেসেব িবেবচনা কের। িবেশষ কের েসাশয্াল 
িমিডয়ার মারফেত এর িভতরকার অেনক িকছুই এখন �কাশ হেয় পড়েছ। �ীয় বৃহ�র 



জনশি�র িনেদর্াষ েসি�েম� এবং পরীিক্ষত ও তয্াগী বুি�জীবী েগা�ীর সমেয়াপেযাগী 
ও িবে�ষণমূলক েকােনা পরামশর্েক সংগঠনিটর শীষর্তম েনতৃবৃ� কখেনা সুনজের েদেখ 
নাই। সংগঠনবাদী ও সং�ারপ�ীেদর এই দৃশয্মান �� িনরসেন জামায়াত ভিবষয্েত 
কী করেব তা েকবলমা� ভিবষয্েতই জানা যােব। 

জামায়াত কখেনা �তঃ�ূতর্ ও �ায়ী সং�াের �তী হেব না– আজ েথেক পাচঁ/সাত বছর 
আেগ খুব কম েলােকই তা িব�াস করেতা। আিম তােদর অনয্তম। ২০১০ সােল আিম 
‘েসানার বাংলােদশ’ �েগ জামায়াত স�েকর্ আমার ব�বয্ তুেল ধেরিছলাম, যা ‘েফার 
পেয়�স’ িহসােব পিরিচত। তখন আমার িবিভ� েলখায় নানাভােব তা তুেল ধেরিছ। 
এর মূল কথা হেলা:  

(ক) জামায়াত কখেনা েকােনা �তঃ�ূতর্ ও েমৗিলক পিরবতর্নেক �হণ করেব 
না।  

(খ) নানা কারেণ এই মুহূেতর্ িবক� জামায়াত �িত�ার েচ�াও বা�বস�ত নয়।  

(গ) ‘ইসলামী আে�ালেন’র ধারণা েমাতােবক ‘েদিখ না কী হয়’, ‘অনয্রা করুক’, 
‘আিম েতা বেলিছ’ বা ‘সবাই করেল আিছ নয়েতা নাই’– এই ধরেনর 
মেনাভাবও �হণেযাগয্ নয়।  

(ঘ) অতএব, সংি��েদর উিচত নতুন শতা�ীর ে�ক্ষাপেট ইসলাম ও ইসলামী 
আে�ালেনর ধার ণােক পুনগর্ঠেনর কাজ কের যাওয়া। েশষ পযর্� কী হেব– 
তা সময়ই বেল িদেব।  

২০১০ সাল হেত আিম েসাশয্াল িমিডয়ায় জামায়ােতর গঠনমূলক সমােলাচনা এবং 
ইসলামী আে�ালেনর আগামী িদেনর রূপেরখা েকমন হওয়া বা�নীয়, তা বেল আসিছ। 
এসব েলখােলিখর দুিট পৃথক সংকলন শী�ই �কােশর ই�া আেছ। অতএব, এই 
সংকলনেক আমার পক্ষ হেত ‘জামায়ােতর সং�ার ��াবনা’ িহসােব মেন করা িঠক 
হেব না। উৎসেগর্ েযমনটা বেলিছ, গঠনপবর্ হেত শুরু কের আগামী িদেনর বাংলােদশ 
�সে� ‘ইসলাম’ ও ‘রাজনীিত’র অ�ঃস�কর্ পােঠ আ�হীেদর উে�েশয্ই এই সংকলন। 
এই েলখাগুেলার দায়দািয়� সংি�� েলখকবৃে�র। আমার অতীত রাজৈনিতক জীবেনর 
সােথ এই সংকলেনর েকােনা �কার স�কর্ নাই। ‘সমাজ ও সং�ৃিত অধয্য়ন েক�’ 
তথা িসএসিসএস-ই আমার বতর্মান মতাদিশর্ক পিরচয়। আশা কির িবদ� পাঠক এ 
বইিটেক িনতা� একােডিমক দৃি�েকাণ হেত েদখেবন। 
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Bangladesh: Reclaiming the Narrative 

A way forward strategy for the Islamic Project 

 

 

Abstract  

What follows are some ideas about how we get out of the present 
quagmire and make a decisive move to bring about the eventual 
change in our country which we all desire. The success of this very 
humble effort will lie if these tentative ideas lead to a concrete 
decision taken at the appropriate level.  

It will not take the route of starting with SWROT analysis which is 
the traditional way of putting together a strategic plan. However, in 
developing this all earlier reviews and analysis, laboriously carried 
out over the years, were taken into account. It has also benefited 
from a pro-active, bottom-up process of consultation with the help 
of the numerous comments, suggestions and proposals received from 
our anxious colleagues from around the world.  

It has to be said however, despite the current impasse we can 
Alhamdulillah, proudly point to a range of successes our movement 
has achieved over the years. These include, a dedicated workforce 
ready to give any sacrifice, a sizeable popular support base, making 

 
* This reform proposal was presented by the UK-based Jamaat leaders to the 
central leadership of the party during the four-party coalition government 
(2001-06). 
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a presence almost in every profession, gaining reasonable popular 
recognition of Islam as an alternative system of life and governance, 
presenting a large selection of Islamic literature to the nation, 
making some electoral and political gains including two cabinet 
ministers who achieved wide spread acclaim for honesty even by the 
enemies; the list goes on. However, the tsunami that hits us today 
very quickly negated much of these and even threatens to consign 
us as a mere footnote to history. As a movement that has the courage 
of conviction to turn the tide we refuse to surrender to adverse 
conditions and are determined to translate threats into opportunities 
with sagacious visionary planning.  

The paper argues that sustainable change will first of all require 
reclaiming the narrative we have lost. Part of this must focus on re-
thinking the way we present Islam to the society with more emphasis 
on Islam’s broad civilisational appeal and its contribution in building 
a tolerant, cohesive society. The new narrative must form the 
essential core of the initiatives for change. It proposes three distinct 
strands for the whole project. Each to deliver a number of allied 
objectives; it advocates plurality of organs rather than a monolithic 
centralised entity. In developmental strand, more emphasis to be 
placed on education and human resource development. The 
organisations to maintain arms length distance between each other 
with no apparent structural link. In the political field it presents a 
number of alternatives for the consideration of the policy makers.  

Introduction  

Our world is changing and changing fast. China and India are growing 
in strength while, according to the US National Intelligence Council’s 
(NIC) most recent global trends review (2008), the European Union 
(EU) ‘will be loosing clout by 2025 and will be left like a hobbled 
giant’. Europe because of its ‘democracy gap’ will be unable to 
translate its economic power into global influence. The report also 
predicts that by 2025 the United States will become ‘less dominant 
and no longer be able to call the shots without the support of strong 
partnerships.’ This may be one of many studies being published in 
recent times but the underlying conclusions remain almost same or 
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similar. That ‘need of partnership’ led the decaying powers to look 
for emerging powers in different parts of the world opening up new 
opportunities for local aspirants like India.  

True, smaller nations such as Bangladesh may not figure in such 
analysis, as it is nothing more than a tiny speck in such a vast 
landscape. However, tomorrow’s world is as important for the small 
nations as it is for the world powers, perhaps even more so. In terms 
of population Bangladesh is now fourth largest Muslim nation in the 
world, yet it stands in splendid isolation marooned from the rest of 
the Muslim Ummah. The strategic risks such isolation entails make 
visionary planning for a sustainable future an urgent policy 
imperative.  

Project-Islam is undergoing a monumental crisis around the world, 
more so in Bangladesh. Muslim culture in the country today faces 
such a powerful adverse current as underlined by recent most 
disturbing developments, that it has the potential to strike a fatal 
blow to the future of Islam itself. The whole social narrative has 
shifted from ‘Islamic-ideological’ or at least ‘Muslim-cultural’ angle 
to ‘secular-ideological, ethnic/linguistic nationalistic’ angle. Wilful 
distortion and excess by a whole range of political, academic and 
cultural opportunists coupled with sustained cultural onslaught from 
across the borders has already contributed to unparalleled level of 
misinformation and stifling of truth. This has in turn contributed to 
widespread and artificial tension in the society culminating in the 
current crisis.  

We have lost the Narrative  

With the narrow support base and wide spread antagonism Muslim 
activism now faces it appears almost unthinkable that Islam will ever 
form the basis of a drive to reordering social change in the country. 
In spite of increased religiosity and noticeable level of ritualistic 
observances Islam in our society has already been reduced to private 
sphere and are forced to fight even to hold on to that little corner. 
Relentless surge continues to erase the last traces of Islam from our 
history, our culture and even our language, so much so that Islam is 
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now in real danger of being consigned to the archives of the 
Museums. In short Islamic movement in our society has lost the 
narrative.  

It is only a matter of time before we lose the last remaining hold. It 
is not just non-Muslims who are wary about Islam, today large 
section of secular Muslim elite has also moved far away from it to 
the extent that Islam has ceased to be a key factor in our society. 
There was a time when the whole society rested on cultural and 
civilizational moorings of Islam – not any more. In the words of Ali 
Allawi, ‘it appeared to be only a matter of time before Islam would 
lose whatever hold it might still have had on the peoples and 
societies of the Muslim world’. Nowhere it is truer than in 
Bangladesh.  

The false narrative that underpins the entire thought process of 
today’s Bangladesh and largely shapes the social, cultural and 
academic vistas of our society did not stem from 1971 war, it was 
planted in our soil long before that, if anything 1971 is a by-product 
of this narrative. What is remarkable is how durable this narrative 
has proven to be. In the forty years since 1971 it helped promote a 
hate-soaked formula that continues to drive our political and cultural 
discourse leading to a backlash and conflict and threatening the 
whole fabric of the society.  

Planning for a beautiful tomorrow  

This is not the time to point fingers or apportion blame, rather the 
priority today is to focus on a far-reaching visionary project which 
will, Allah willing, frustrate the schemers and ultimately turn the 
tide in favour of a beautiful tomorrow that our unfortunate land 
rightly deserve. There is no reason why small nations should not 
review their past and present and plan their future. At the end of 
the first forty years of the countries existence it is important to 
embark upon a mapping project to investigate all aspects of the 
nation and try to point to a future direction.  

Mapping however is not an end in itself unless it leads to a carefully 
planned project to reclaim the lost narrative. For, it will be necessary 
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to evolve a new national consensus which will take its root from 
that reclaimed narrative in planning for a future direction of our 
nation. The project to reclaim the lost narrative will have three 
components governed by a central core which is reclaiming the 
narrative itself. It will look like something like this: 

 

The three strands of the project will be driven by a vision that 
encompasses the final goal of this journey we set for ourselves.  

Vision  

The central purpose of the project will be:  

“To change Bangladesh into a poverty-free, just and prosperous 
society firmly anchored to its Islamic civilizational moorings.”  

Narrative  

Reclaim the lost Muslim cultural and civilizational narrative by 
dispelling the false anti-Muslim narrative that largely rule today’s 
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thought process through extensive academic research, publication 
and subtle awareness building measures.  

Planning Objectives  

1. Think deep and discover the root causes of opposition  

2. Develop insight into the history and socio-cultural trends  

3. Regain the control of the academic narrative in all fields  

Three central component or strands of the project has to be 
addressed next.  

Reinforcing Islamic Civilizational Heritage  

The deep antagonism that is endemic in our society about an idea 
which is in essence liberal liberating makes no sense. Is it to do with 
the way we present or mis-present Islam? Or is it because of the way 
society tried to make sense of the Islamic social order. Perhaps our 
own understanding of Islam and Islam-inspired social change may 
have something to do with it.  

The ideological template we use to understand Islam makes it limited 
and limiting which impedes thinking about Islam in morally relevant 
ways, in turn it prevents others to feel solidarity to Islam and 
Muslims. The broad, inclusive nature of Islamic civilization was once 
able to accommodate communities and faith groups and lead a 
tolerant, understanding and cohesive society. That, and not the 
insistence on doctrinal limitation, was the key to our success both 
around the world and in Bangladesh.  

Planning Objective  

1. Carry out an audit of Islamic literature in Bengali and 
identify the gaps. 

2. Through new research and produce literature articulating the 
core concepts of Islam guided by the universal and 
accommodating ideals of Islam.  
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Reviving Historical, Cultural and Literary Heritage  

The very first thing in any project of shaping the future of a society 
has to begin with placing its history in correct footing. With the 
twist and turns of time history itself gets tempered with and finds 
itself far removed from reality. History is the single most important 
ingredient to motivate a society. Wrong interpretation of history 
stifles national spirit and curbs development and progress. Like the 
history of many countries around the world, history of Bangladesh 
also deserves to be cleansed from the layers of misrepresentation 
and analysed to re-establish the facts, because as journalist par 
excellence, Guardian editor CP Scott once famously commented, 
‘...but fact is sacred’ ... Not just written history and not just the 
history since the 1971, the history uploaded on the Wikipedia at 
great expenses by some interested parties deliberately distorts facts 
about our Muslim heritage. For example, in the Wikipedia, the 
Muslim liberator of Bengal Ikhtiar Uddin Muhammad Bakhtiar Khilji 
is depicted as an ‘invader’ who has ‘raided’ and ‘destroyed’ and 
‘committed documented executions.’ Only a sentence in the Legacy 
section says, ‘Bengali poet Al Mahmud composed a book of poetry 
titled Bakhtiarer Ghora meaning the Horses of Bakhtiar in early 1990 
depicting Khilji as the praiseworthy figurehead of the conquest of 
Bengal.’  

Language and Literature  

For Bangladesh history of the language and literature is integral with 
the history of the nation itself and as important. A close look at the 
origin and development of the Bengali literature will dispel great 
deal of misconception which now not only prevails in the society but 
taken the status of conventional wisdom in this subject area.  

Muslims played a key role in embracing peoples and cultures and 
bond them together into a cohesive society in Bangladesh. Islam 
came to Bengal through traders, travellers and Sufi saints long before 
the Muslim rule took its root in the country. Oppressed people of 
Bengal welcomed the new faith for its liberating concept of equality 
of men, justice and fairness. Communities were allowed ample 
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autonomy to grow according to their own religious, cultural and 
family values during the Muslim rule. For example, rulers like 
Alauddin Hussain Shah (late fifteenth to early sixteenth century) 
commissioned Hindu scholars to produce the very first Bengali 
translation of Hindu religious texts Ramayana and Mahabharata.  

The history stands witness that Muslims rulers not only respected 
local faiths and cultures, they even provided for the upkeep of their 
places of worship and observation of their festivals. Tolerance and 
respect for each other promoted by Muslims helped create a cohesive 
society in Bangladesh for centuries.  

Planning Objectives  

1. Inculcate a culture of tolerance and cohesion by imitating 
once again the warmth and the open-arm embrace of the 
Master of Madina. 

2. Produce properly evidenced publications on the Impact of 
Islam in shaping Bangladeshi culture. 

3. Through research present the history of how Islam promoted 
a tolerant and inclusive society in Bengal.  

4. It is important to embark upon a research project on 
compiling the true history of Bangladesh.  

5. Reproduce the facts about Muslim nature of the original 
Bengali language, vocabulary and literature.  

Social Welfare, Development, Educational and Political projects  

Direct political participation is just one aspect of the vast agenda of 
bringing about a total social change. To achieve this, it will be 
necessary to temporarily move beyond a solo focus on party political 
project. It is crucial to understand that more and urgent emphasis 
on social welfare and developmental initiatives is a necessary re-
balancing needed to ultimately reclaim the initiative in political field. 
As the Qur’an states Allah Subhanahu wa Ta’ala commands us to 
establish justice and welfare, the fundamental objective of Shari’ah 
or ‘Maqasid al-Shari'ah’ is defined as ‘attainment of good, welfare 
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and warding off evil, injury and loss for the creatures’; it is 
imperative that is precisely where any project of Islamic change 
should initiate its journey. Participation in political process is nothing 
more than a means to attain this central goal. Whether to increase 
its scale and level or scale it down is merely an operational strategy.  

Education  

Making education available for all is an essential prerequisite in the 
attempt for attainment of common good. This is also necessary for 
transmitting the new narrative reclaimed and evolved by the first 
two strands of the project. The educational movement we propose 
will begin from Maktabs to post graduate research studentship. A 
massive country-wide network of Maktabs should be launched with 
a carefully constructed curriculam which will move on to 
understanding the meaning of Quranic texts and core concepts of 
Islam after students complete learning the reading of the Quran. A 
programme of non-formal learning should be introduced to fast-track 
education for millions of urban and rural dispossessed children 
urchins and drop-outs. The projects are to be delivered with 
minimum infra-structure costs by using making use of Mosque 
buildings during the time they remain largely unused (i.e.; from Fajr 
to Zuhr prayers). Through scholarships and supplementary tuition 
programmes secondary and college students to be empowered as 
well. Projects to direct talented students to specialisation and post-
graduate qualification should also be launched.  

In the Political Arena  

Our greatest challenge however lies in the political arena. In order 
to capitalise on the benefit generated by the works of other strands 
we need to think deep and devise a political strategy that will 
ultimately achieve our core objectives risking a catastrophic setback. 
Rather than providing a definitive or prescriptive solution this paper 
presents the following alternatives for the consideration of the policy 
makers.  
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Option 1 

Maintaining the 
present status 

Advantage Drawbacks 

Party continues as 
before both in 
packaging and 
content, keeps the 
alliance intact. 
Participates in 
electoral politics 
and maintains its 
vocal opposition to 
the external 
forces.  

 Will promote an 
undaunted image 
to some sections.  

 Will be liked by 
the partner and 
opponents.  

 Ensure 
continuity.  

 Will continue to 
carry the burden of 
the past.  

 Will be extremely 
hard to ignite the 
public enthusiasm. 
Risk of loosing 
substantial HR.  

 Electoral outcome is 
unlikely to improve.  

 Core objective will 
remain unattainable.  

 

Option 2 

Adopts a new 
name 

Advantage Drawbacks 

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

 Will temporarily 
confuse the 
critiques.  

 Will initially be 
liked by 
opponents.  

 Will preserve at 
least some of the 
HR. 

 Burden of the past 
may still continue to 
hunt.  

 Public participation 
may still remain 
marginal.  

 Electoral outcome is 
likely to remain iritic.  

 Chances of 
achievement of the 
core objective will 
still be remote. 
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Option 3 

Adopts a new 
name 

Advantage Drawbacks 

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

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

Second, an 
organisation 
with a neutral 
name where 
most work 
force will 
congregate and 
engage 
primarily in 
social, cultural 
and welfare 
activities and 

 Will help to keep our 
resources intact.  

 It will act as a decoy to 
ensure that attention 
of others remain 
focused on it leaving 
the second to work 
smoothly without 
attracting much 
attention.  

 Will satisfy the 
insistence of the 
opponents of making 
us disengaged in the 
politics, for now.  

 Will help preserve 
most of our HR by 
relocating them. 

 Will act as a moral 
power house.  

 Will keep an arm’s 
length distance with all 
other activities and not 
have any visible link 
with other 
organisations or 
activities, social, 
cultural or political.  

 With political 
disengagement burden 

 There will be no 
direct role in 
politics. 

 Political 
disengagement 
may be considered 
as a climb down by 
some of us. 

 Low level 
antagonism may 
still continue. 

 Achievement of 
the core objective 
will be outsourced. 

 May initially 
present a passive 
image. 

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

 Politically 
motivated 
workforce may 
initially find it 
frustrating.  

 Some may think it 
will lack the clout 
needed for 
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for the time 
being keeping 
away from 
electoral 
politics.  

It will be able 
to carry out 
most of the 
preparatory 
work for 
bringing about 
eventual 
change.  

It will be 
tasked to 
translate the 
changed 
narrative into 
political 
programme. 

 

of the past will more 
or less disappear.  

 The allies will be 
content to have access 
to our electoral power 
base without having to 
share seats.  

 The disengagement in 
electoral process may 
allow time to construct 
a solid foundation in 
preparation to stage a 
meaningful re-entry.  

 Rising above 
confrontational 
positioning will help 
build a wide coalition.  

 Will be able to 
generate genuine 
popular appreciation 
through a social 
welfare network. 

 Engagement in a wide 
ranging educational 
and human resource 
development project 
will help build a more 
sustainable foundation.  

 Re-branding with a 
view to be Islamic in 
essence, not just in 
packaging will help 
achieve broader 
support base.  

building coalition 
and network.  

 May also be seen 
as making too 
many concessions 
to the others.  

 Recalibrating 
external relations 
could be seen as 
sign of weakness.  

 As our HR is not 
used to quick 
adaptation, they 
may find a new 
name strange at 
the beginning and 
take time to adjust 
with it.  

 Rising above. 
Confrontational 
politics may prove 
to be hard to 
practice.  

 Temptation of 
immediate 
involvement in 
electoral politics 
may prove too 
overpowering.  

 Translating the 
narrative into 
practical political 
programme may 
prove to be a very 
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 By bringing about a 
public relations 
revolution from within 
the existing media it 
will be able to repair 
the image problem.  

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

challenging 
undertaking.  

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

 

Human Resource Development  

Efficient development and use of human resource are the key in 
planning for our future success. It will be a part of the project under 
any of the above options but more importantly for the Second strand 
of the third option. Because during the uncertain time of managing 
change there will be real risk of disenchantment and large number 
of ‘drop-outs’. It will be a crucial part of the programme of the Social, 
developmental and Political Strand to plan for human resource 
management without any wastage.  

Such work will include:  

• Effective planning and redistribution of existing HR. 

• Retraining to adjust with new realities and new thinking.  

• Recruitment through academic, cultural and social welfare 
initiatives.  

• Channeling trained and motivated HR to crucial sectors to 
achieve agreed outcomes.  
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Social Welfare, Developmental and Economic Area   

Welfare and developmental activities could be carried out by one or 
a number of separate welfare NGOs, in general understanding with, 
but not directly controlled by the second organisation. Together they 
will be responsible to create a selfless welfare culture helping, 
assisting, supporting and developing the fabric of the society and 
addressing its needs. The areas of work it/they should cover will be 
some of the following.  

Planning Objectives  

1. Mapping economic assets of Bangladesh and rethinking their 
innovative utilisation.  

2. Developing ready-built low-cost housing.  

3. Developing large-scale employment strategies and income 
generating enterprises.  

4. Back to basics: developing strategies to reignite interest in 
agriculture and fishing.  

5. Developing ideas for export oriented small-scale business.  

6. Launching creative initiatives to help women to play a role 
in nation building.  

7. Strategies for regenerating villages and making rural life 
sustainable and attractive again.  

8. Developing self-sustaining energy programmes.  

Conclusion  

The above is by no means an exhaustive list of ideas and alternatives, 
they are just some pointers for our decision makers to think and decide 
our future course of action. Our task ahead is no doubt challenging and 
onerous, but Allah willing, challenge will never defeat the free spirit of 
Allah-conscious Mumin. Rethinking and revising, planning and charting 
a different yet effective strategy has always been a gift of prophetic 
wisdom. It is not bowing to pressure but a firmness of Istiqamat.



 

 

 

 

বহুল আেলািচত জামায়াত সং�ােরর েসই িমিটং 
1আিরফুর রহমান 

 

 

জামায়ােত ইসলামীর নাম পিরবতর্ন িকংবা নতুন একিট রাজৈনিতক দল গঠন করা যায় 
িক না, তার একিট উেদয্াগ িনেয়েছন এই দেলরই নীিতিনধর্ারণী পযর্ােয়র েবশ কেয়কজন 
গুরু�পূণর্ েনতা। একা�র সােল �াধীনতািবেরাধী ভূিমকার জনয্ জামায়ােতর 
�হণেযাগয্তা সাধারণ জনগেণর কােছ েনই। এই দেলর �িত�াতা সাইেয়দ আবুল আলা 
মওদুদীর েলখায় ইসলামী শিরয়েতর িবিভ� িবষেয় েয বয্াখয্া েদওয়া হেয়েছ, েসই বয্াখয্া 
এেদেশর হ�ািন আেলমেদর কােছ �হণেযাগয্ নয়। তারা এেক বািতল মতবাদ বেল 
মেন কেরন। এ ছাড়াও দেলর েরিজেমে�ড পিরেবশ ও দুবর্ল েনতৃে�র জনয্ দীঘর্ ৫০ 
বছর রাজনীিত কেরও দলিট ক্ষমতাসীন হেত না পারার কারেণ এর িবক� িহেসেব 
এই উেদয্াগ েনওয়া হেয়েছ বেল জানা েগেছ। 

উেদয্া�ারা ঢাকায় ইেতামেধয্ েবশ কেয়কিট ৈবঠকও কেরেছন। এক পযর্ােয় পুরানা 
প�েন অবি�ত তােদর একিট েটিলিভশন েকে�র রু��ার কেক্ষ েগালেটিবল ৈবঠকও 
কেরন। এেত ‘েকন এবং কীভােব’ জামায়ােতর নাম পিরবতর্ন কের নতুন একিট 
রাজৈনিতক দল গঠন করা যায়- তা িনেয় একিট পাওয়ার পেয়� উপ�াপন করা হয়। 
এ িনেয় জামায়ােতর �থম কাতােরর েনতৃে� িম� �িতি�য়া হয়। এই উেদয্ােগর সে� 
যারা জিড়ত, তােদর সতকর্ও কের েদন দলিটর শীষর্ েনতৃ�। চলিত বছেরর ৯ জুন 
ঢাকার একিট েবসরকাির ‘িথ� টয্া�’ ২০০৮ সােলর ২৯ িডেস�েরর িনবর্াচন পযর্ােলাচনা 
কের একিট রাজৈনিতক িবে�ষণ দাড়ঁ করায়।  

 
* এিট মূলত ৈদিনক বাংলােদশ �িতিদেন �কািশত ‘বদেল যাে� জামায়ােতর নাম’ িশেরানােমর 
একিট �িতেবদন, েযিট WITNESS UNTO MANKIND তথা আইএমিবিড নােমর একিট �েগ 
উপযুর্� িশেরানােম পুনঃ�কািশত হয়। �গিট ব� হেয় যাওয়ায় েলখািটর কাযর্কর আকর্াইভ 
িলংক: https://web.archive.org/web/20120906014455/http://imbd.blog.com/ 
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এেত তারা জামায়াত স�েকর্ ম�বয্ কের এই বেল েয, ‘জামায়াত বতর্মােন ইেমজ 
সংকেট ভুগেছ। ভিবষয্েত এই অব�ার আেরা অবনিত ঘটেত পাের। এমতাব�ায় 
জামায়ােতর রাজনীিতর �িত অনুগত সব বয্ি� ও শি�েক েকৗশল িহেসেব একিট নয়া 
�াটফেমর্ ঐকয্ব� করার লেক্ষয্ নতুন নােম রাজৈনিতক দল সৃি�র িবষয় িবেবচনা করা 
েযেত পাের।’ ওই িথ� টয্াে�র সে� সংি�� একজন নাম �কাশ না করার শেতর্ জানান, 
তােদর এই িবে�ষণ ইংেরিজেত অনুবাদ কের ঢাকার কূটনীিতক পাড়ায় েবশ কেয়কিট 
েদেশর রা�দূেতর কােছও উপ�াপন করা হয়। এই িবে�ষণিট জামায়ােতর শীষর্ 
েনতৃে�র কােছও েদওয়া হয়।  

জামায়াত সাংগঠিনকভােব এই িবে�ষেণর �িত আ�হ েদখায়িন। তেব জামায়ােতরই 
একিট �ভাবশালী অংশ “বাংলােদেশর রাজনীিতর চালিচ�” নােমর এই িথিসসিট লুেফ 
েনয়। জামায়ােতর �ভাবশালী েনতা িমিডয়া বয্ি�� মীর কােশম আলী এ িনেয় তার 
সমমনােদর সে� মতিবিনময় কেরন। িতিন তােদর সমথর্ন েপেয় এ বয্াপাের আেরা 
একিট নতুন িথিসস ৈতিরর দািয়� েদন জামায়ােত তারই অনুগত একিট �পেক। তারা 
একিট বয্াপকিভি�ক িথিসস ৈতির কের েদখােল মীর কােশম আলী িথিসসেক ‘সামআপ’ 
করেত বেলন। পের একিট েগালেটিবল ৈবঠেক এই িথিসসিট পাওয়ার পেয়� িহেসেব 
উপ�াপন করা হয়। 

সূ�িট জানায়, এই েগালেটিবল ৈবঠেক মীর কােশম আলী ছাড়াও জামায়ােতর িসিনয়র 
সহকারী েসে�টাির েজনােরল ও ছা�িশিবেরর সােবক সভাপিত মুহা�দ কামারু�ামান, 
সহকারী েসে�টাির েজনােরল বয্াির�ার আবদুর রা�াক, সােবক সিচব শাহ আবদুল 
হা�ান এবং ছা�িশিবেরর সােবক েবশ কেয়কজন সভাপিত উপি�ত িছেলন। ৈবঠেকর 
এই খবর জামায়ােতর আিমর মাওলানা মিতউর রহমান িনজামী জানেত েপের মীর 
কােশম আলী ও মুহা�দ কামারু�ামােনর কােছ ৈকিফয়ত তলব কেরন বেল সূ�িট 
িনি�ত কের।  

মাওলানা িনজামী তােদর বেলন, কার অনুমিত িনেয় এ ধরেনর একিট কাজ করার 
উেদয্াগ েনওয়া হেলা? িনজামী ছা�িশিবেরর েনতােদর এই বেল েবাঝান েয, মীর কােশম 
আলী ও মুহা�দ কামারু�ামান সুেযাগস�ানী। তােদর কথায় কান না েদওয়ার পরামশর্ 
েদন িতিন। িনজামীর এই কথার জবাব েদন ছা�িশিবেরর ক’জন সােবক সভাপিত। 
তারা িনজামীেক বেলন, তারা সুেযাগ-স�ানী হেল তােদর জামায়ােতর েনতৃে� রাখা 
হেলা েকন? এর উ�র আর িনজামী িদেত পােরনিন বেল জানা যায়। 

েগালেটিবল ৈবঠেক েয পাওয়ার পেয়�িট উপ�াপন করা হয়, তােত মুসিলম েদশগুেলার 
রাজৈনিতক পিরি�িত িবে�ষণ কের বলা হয়, ‘সা�িতক বছরগুেলােত েকােনা মুসিলম 
েদেশই সংসদ িনবর্াচেন ইসলামী দলগুেলা সরকার গঠেনর মেতা �েয়াজনীয়সংখয্ক 
আসন লাভ করেত পােরিন। বরং েদখা যায় তােদর �াপয্ েভােটর সংখয্া �মা�েয় কেম 
আসেছ।’ ওই পাওয়ার পেয়ে� বাংলােদেশর ইসলামী রাজৈনিতক দলগুেলার ভিবষয্ৎ 
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িনেয় উপ�াপন করা ব�েবয্ বলা হয়, ‘বাংলােদেশর গত িতন-চার দশেকর ইসলামী 
রাজনীিত �তয্ািশত সুফল বেয় আনেত পােরিন। েসকুয্লার আওয়ামী লীগ, 
জাতীয়তাবাদী িবএনিপ ও সুিবধাবাদী জাতীয় পািটর্ ঘুের-িফের িবিভ� েময়ােদ রা�ীয় 
ক্ষমতায় িছল। ইসলামী দলগুেলার মেধয্ জামায়ােত ইসলামী ছাড়া অনয্ দলগুেলার 
সাংগঠিনক ও জনিভি� উে�খ করার মেতা নয়। িক� তা সে�ও জামায়াত িনবর্াচনী 
েদৗেড় িপিছেয় রেয়েছ।  

বা�বতা এমন দাঁিড়েয়েছ, সততার সুনাম থাকা সে�ও বতর্মান েনতৃ� িনেয় জামায়ােতর 
পেক্ষ ভিবষয্েত এককভােব সরকার গঠেনর মেতা জনি�য়তা অজর্ন করা আেদৗ স�ব 
নয় বেল েকউ েকউ অিভমত �কাশ কেরন। পাওয়ার পেয়ে� জামায়ােত েবশ কেয়কিট 
সীমাব�তার কথা তুেল ধরা হয়। বলা হয়: 

এক, একা�র সােলর মুি�যুে�র িবেরািধতা করায় জামায়ােতর �থম সািরর বতর্মান 
েনতৃে�র িবরুে� িবরূপ �চারণা থাকায় সবর্জন�াহয্ জাতীয়িভি�ক ইেমজ ৈতির 
তােদর পেক্ষ কিঠন হেয় পেড়েছ। �ায় চার দশক জামায়ােতর িবরুে� এই �চারণা 
ব� িছল। িক� বতর্মােন তা আবার শুরু হেয়েছ। এেত তরুণ �জে�র মেধয্ 
জামায়ােতর বয্াপাের একিট িবরূপ �ভাব পেড়েছ। বতর্মােন যু�াপরাধী িবষয়িট 
সামেন চেল আসায় এিট আেরা জিটল আকার ধারণ কেরেছ। এমতাব�ায় 
জামায়ােতর রাজৈনিতক ইেমজ পুনরু�ার বা বৃি� করা অতয্� কিঠন হেব।  

দুই, দলিটর শীষর্ পযর্ােয়র েনতৃে� রেয়েছ দুবর্লতা। তােদর েকউ েকউ বৃ� ও অসু� 
হেয় পেড়েছন। নতুন উদয্েম দলেক এিগেয় েনওয়ার সামথর্য্ তােদর েনই।  

িতন, জামায়ােতর পিরেবশ রু��ার (েরিজেমে�ড) ধরেনর। এ জনয্ ইসলামী 
মূলয্েবাধস�� উদারৈনিতক বয্ি�রা এই দেল �েবশ করেত পাের না। দলিটেত 
সৎ মানুেষর অভাব না হেলও েদশ পিরচালনায় েনতৃ� েদওয়ার মেতা উপযু� ও 
দক্ষ েলােকর অভাব রেয়েছ। জামায়ােতর বাইের েযসব সৎ ও দক্ষ েলাক রেয়েছ, 
তারা েয েকােনা পযর্ােয় জামায়ােত েযাগ িদেত উৎসাহেবাধ কের না।  

চার, জামায়ােতর িবরুে� েনিতবাচক �চার-�চারণা বতর্মােন আেগর তুলনায় অেনক 
েবেড় েগেছ। এেত েভাটােরর মেধয্ িবরূপ �ভাব পেড়েছ।  

পাচঁ, রা� পিরচালনার েক্ষে� জামায়ােতর বতর্মান েনতৃে�র মেধয্ আধুিনক ধয্ান-ধারণার 
অভাব রেয়েছ। সমসয্াসংকুল বাংলােদেশর েবশিকছু েমৗিলক সমসয্া রেয়েছ। সব 
দলই এসব িবষেয় েকােনা না েকােনা ব�বয্ িদেয় থােক। এসব সমসয্ার 
অ�ািধকার িনণর্য় কের জামায়াত উ�ম িবক� েকােনা সমাধােনর িদকিনেদর্শনা 
জািতর সামেন েপশ করেত পােরিন। আওয়ামী লীগ, িবএনিপ ও জাতীয় পািটর্র 
অসৎ েনতৃে�র িবক� িহেসেব জামায়ােতর েনতারা তােদর দলেক জািতর সামেন 
তুেল ধরেত পােরনিন।  
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ছয়, েভােটর রাজনীিতেত বতর্মােন েয েকৗশল েনওয়া হয়, তা িনেত জামায়ােতর েবশ 
সীমাব�তা রেয়েছ।  

সাত, জামায়াত নতুন �জে�র িচ�া-েচতনার আেলােক িনেজেদর উপ�াপন করেত 
বয্থর্ হেয়েছ। নতুন �জে�র েভাটারেদর কােছ িনেজেদর কমর্সূিচ উপ�াপেনর 
জনয্ েয ধরেনর আধুিনক পিরভাষা বয্বহার করা �েয়াজন, তা বয্বহাের 
জামায়ােতর বয্থর্তা রেয়েছ।  

আট, নীিত ও আদেশর্র সে� আপস না কেরও েকৗশলগত কারেণ উদারনীিত অনুসরণ 
কের সমথর্েনর পিরিধ বৃি�র দৃি�ভি� জামায়ােতর েনই। 

নয়, বতর্মােন িবএনিপর ভ�ুর অব�ার কারেণ জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শি�র ঐকয্ 
ভিবষয্েত কতটা কাযর্কর হেব তা বলা কিঠন। 

এমিন এক পিরি�িতেত িবক� রাজনীিতর স�ােনর জনয্ মত �কাশ করা হয় পাওয়ার 
পেয়� উপ�াপনায়। এেত বলা হয়, দীঘর্ �ায় ৫০ বছর জামায়াত বাংলােদেশর মািটেত 
কাজ কের বয্াপক সাংগঠিনক িভি� অজর্ন করেলও েভাটারেদর মেধয্ উে�খেযাগয্ 
সমথর্ন ৈতির করেত পােরিন। িবএনিপও এেক্ষে� বয্থর্তার পিরচয় িদেয়েছ। এ জনয্ 
জনগণ আওয়ামী লীেগর িবপরীেত িবএনিপ ও জামায়ােতর িবক� রাজৈনিতক শি� 
েদখেত চায়।��ািবত এই দলিট েকমন হেব তারও একটা িচ� অ�ন করা হেয়েছ 
পাওয়ার পেয়ে�। এেত বলা হয়, দলিট ইসলামী মূলয্েবােধ িব�াসী বেল েঘাষণা েদেব। 
তেব ‘ইসলামী রা�’ বা ‘শিরয়াহ আইন’ চালু করার মেতা হাডর্ লাইন অনুসরণ করেব 
না। এিট েকােনা েরিজেমে�ড বা কয্াডারিভি�ক দল হেব না। এই দেলর নামকরেণ 
েকােনা ইসলামী শ� বা পিরভাষা বয্বহার করা িঠক হেব না। �কৃত অেথর্ গণতাি�ক 
রীিতনীিত অনুসরণ কের তৃণমূল েথেক নতুন েনতৃ� বাছাই করেত হেব। এই দলেক 
পা�ােতয্র ধাঁেচ অতয্� সুশৃ�ল একিট রাজৈনিতক �িত�ান িহেসেব গেড় েতালা যায়।  

উে�খয্, আ�জর্ািতক অ�ন ছাড়াও বাংলােদেশই নাম পিরবতর্ন কের জামায়ােতর অ� 
�িত�ানগুেলা কাজ করেছ। �াধীনতার পর ১৯৭৭ সােলর ৬ েফ�য়াির ইসলামী 
ছা�সংঘ নাম পিরবতর্ন কের ইসলামী ছা�িশিবর নােম কাজ কের আসেছ। জামায়াতও 
মাওলানা আবদুর রহীেমর েনতৃে� ইসলামী েডেমাে�িটক লীগ নােম কাজ কেরেছ 
১৯৭৯ সাল পযর্�। 

 



 

 

 

 

রাজৈনিতক সং�ার েকৗশল 
 

 

রা� গঠন ও পিরচালনার ইিতহাস সুদীঘর্ হেলও রাজৈনিতক দেলর ইিতহাস খুব দীঘর্ 
নয়। মা� অ�াদশ শতেক ইউেরাপ ও আেমিরকায় রাজৈনিতক দল গঠেনর সূচনা 
হয়। স�দশ শতেক বৃেটেন হুইগ ও েটাির পািটর্ জ� হেলও েসগুেলার েতমন 
�ািত�ািনক অবয়ব িছল না। বৃেটেনর বড় বড় ভূ�ামী ও বয্বসায়ীরা িনেজেদর �াথর্ 
রক্ষােথর্ েয েগা�ী গেড় তুেলিছল তারাই পালর্ােমে� হুইগ ও েটাির পািট িহেসেব 
ভূিমকা পালন কের। এ সময় গণতাি�ক সং�ৃিতও েতমন িবকিশত হয়িন। 
েভাটািধকার সীিমত িছল উ�িব� ে�ণীর মেধয্। গণতাি�ক �ি�য়া �ািত�ািনক রূপ 
পাবার সােথ সােথ রাজৈনিতক দলগুেলাও �মা�েয় সুশৃংখলভােব গেড় উঠেত থােক। 
সয্ার রবাটর্ িফেলর েনতৃে� বৃেটেন ১৮৩০ সােল �থম কনজারেভিটভ পািটর্ ক্ষমতায় 
আেস। পুেরা অ�াদশ শতক জুেড় কনজারেভিটভ পািটর্ ও িলবােরল পািটর্র মেধয্ 
ক্ষমতার লড়াই চেল। ১৯২০ সােল িদেক িলবােরল পািটর্ ক্ষিয়�ু হেয় পড়েল েলবার 
পািটর্র িবকাশ ঘেট। 

আেমিরকার �থম ে�িসেড� জজর্ ওয়ািশংটন রাজৈনিতক দল গঠেনর িবেরাধী িছেলন। 
স�দশ শতেকর েশষিদেক যু�রাে�র রাজনীিতেত রা� পিরচালনার িবিভ� ইসুয্েত 
িবতকর্ েদখা েদয়। এর ফল�িতেত দু’েটা রাজৈনিতক দেলর উ�ব হয়: (১) উ�রা�েলর 
েনতা হয্ািমলটেনর েনতৃে� েফডােরিল� পািটর্, এরা শি�শালী েফডােরল/েক�ীয় 
সরকােরর �ব�া ও আ�জর্ািতক নীিতর েক্ষে� বৃেটেনর সমথর্ক; (২) দিক্ষণা�েলর 
েনতা েজফারসেনর েনতৃে� গিঠত হয় িরপাবিলকান পািটর্। এরা  দুবর্ল 

 
* ২০০৮ সােল জামায়ােতর সং�ারপ�ীেদর মেধয্ ঢাকায় অনুি�ত একিট ৈবঠেক পাওয়ারপেয়� 
ে�েজে�শেনর মাধয্েম সং�ার ��াব িনেয় আেলাচনা হয়। এই ৈবঠকিটর কথাই আেগর 
�িতেবদনিটেত বলা হেয়েছ। ওই ৈবঠেক ’রাজৈনিতক সং�ার েকৗশল’ িশেরানােমর এই কী-
েনাট েপপারিট িছেলা আেলাচনার েক�িব�ু। িনভর্রেযাগয্ সূ� হেত এিট সংগৃহীত। 
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েফডােরল/েক�ীয় সরকােরর পক্ষপািত এবং আ�জর্ািতক নীিতর েক্ষে� �াে�র 
সমথর্ক।  

এিশয়ার মুসিলম েদশগুেলােত রাজৈনিতক দলগুেলার অভুয্দয় ঘেট �ধানত 
উপিনেবিশক শি�র িবরুে� লড়াইেয়র জনয্ সংঘব� শি� িহেসেব। এেদর অিধকাংশ 
েনতাই আবার পা�াতয্ দশর্েন িশিক্ষত িছল; তেব তারা রাজৈনিতক সুিবধার জনয্ 
মুসিলম জাতীয়তাবাদী েচতনােক কােজ লাগান। অবশয্ েকােনা েকােনা েদেশ ইসলামী 
আদশর্েক ধারণ কেরই শুরু েথেক উপিনেবশ িবেরাধী আে�ালেনর সূচনা কেরন। 
লক্ষণীয় েয, �ায় �িতিট মুসিলম েদেশই �াধীনতা পরবতর্ীকােল ইসলামী আদশর্িভি�ক 
রাজৈনিতক দল গেড় উেঠ। িক� এ সকল দেলর রাজৈনিতক শি�  

অজর্েন যেথ� সময় েলেগেছ এবং তােদরেক বহু কাঠখড় েপাহােত হেয়েছ। ৈ�রশাসক 
ও সামিরক শাসকেদর আমেল ইসলামী দলগুেলা বহু িনযর্াতন ও িনিষ� হওয়ার িশকার 
হয়। 

সা�িতককােল িবিভ� েদেশর িনবর্াচনী ফলাফল 

২০০৮ সােলর �থমােধর্ পািক�ান ও মালেয়িশয়ার সংসদ িনবর্াচেন ইসলামী দলগুেলা 
হতাশাবয্�ক েভাট েপেল একজন িবে�ষক ম�বয্ কেরন েয, এিশয়ার েকােনা মুসিলম 
েদেশ িনবর্াচেন জয়লাভ করেত হেল ইসলামী এেজ�ােক েগাপন রাখেত হেব।  

মালেয়িশয়ায় সংসদ িনবর্াচন অনুি�ত হয় ২০০৮ সােলর মাচর্ মােস। এেত ইসলামী দল 
‘পািটর্ ইসলাম-েস-মালেয়িশয়া’ (পাস)-র আসন সংখয্া ৬ েথেক ২৩িটেত বৃি� পায়। 
অপরিদেক ক্ষমতাসীন মহােজােটর আসন সংখয্া েবশ কেম যায়। ১৯৬৯ সােলর পর 
দলিটর এরূপ িবপযর্য় আর ঘেটিন। মহােজাট েনতা �ধানম�ী আবদু�াহ বাদাওয়ী 
িনবর্াচনী �চারণায় ইসলামী উ�াহর ঐেকয্র আ�ান জানান। পক্ষা�ের পাস েনতারা 
অতীেতর মত ‘ইসলামী রা�’ �িত�ার ে�াগান না িদেয় ‘�� সরকার ও সামািজক 
নয্ায়িবচার’ �িত�ার কথা েজার িদেয় উে�খ কেরন। পাস েনতৃবৃ� আেরা একধাপ 
এিগেয় �থমবােরর মত নারীেদর িহযাব বাধয্তামূলক করার �িত�িত েথেক সের 
আেসন এবং দলিট �থমবােরর মত িনবর্াচেন অমুসিলম ও নারীেদর �াথর্ী িহেসেব 
মেনানয়ন েদয়।  

২০০৮ সােলর েফ�য়ািরেত পািক�ােন অনুি�ত সাধারণ িনবর্াচেনর ফলাফল স�েকর্ 
পা�াতয্ িবে�ষকরা ম�বয্ কেরন েয, এ িনবর্াচেন পারেভজ েমাশাররেফর ভরাডুিব 
হেলও �কৃতপেক্ষ ভরাডুিব হেয়েছ ইসলামপ�ীেদর। তােদর মেত, আল-কােয়দা ও 
তােলবানেদর সােথ স�কর্যু� ইসলামী দলগুেলা ইেতাপূেবর্র িনবর্াচেন েযখােন ১১ 
শতাংশ েভাট েপেয়িছল, এবােরর িনবর্াচেন তা কেম িগেয় ৩ শতাংেশ েনেম আেস। এর 
আেগ উ�র-পূবর্ সীমা� �েদেশ ইসলামী েজােটর সরকার িছল। ২০০৮ এর িনবর্াচেন 
েসিট দখল কের েনয় েসকুয্লার নয্াশনাল আওয়ামী পািটর্। ২০০১ সােল বাংলােদেশর 
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সাধারণ িনবর্াচেন েযখােন ইসলামী দলগুেলার আসন সংখয্া িছল ২০িটর উপের এবং 
েজাট সরকাের তােদর ২ জন ম�ীও িছল। ২০০৮ এর িনবর্াচেন পালর্ােমে� তােদর 
আসন সংখয্া েনেম এেসেছ মা� ২িটেত। 

লক্ষয্ণীয় িবষয় হেলা, সা�িতক বছরগুেলােত েকােনা মুসিলম েদেশই পালর্ােম� 
িনবর্াচেন ইসলামী দলগুেলা সরকার গঠেনর মত �েয়াজনীয় সংখয্ক আসন লাভ করেত 
পােরিন। বরং েদখা যায়, তােদর �া� েভােটর সংখয্া �মা�েয় কেম আসেছ। 
মালেয়িশয়ায় সংসদ িনবর্াচন ইসলামী দলগুেলা কখেনাই ১১ শতাংেশর েবিশ েভাট 
পায়িন। একইভােব ইে�ােনিশয়ায় ইসলামী দলগুেলা সবাই িমেল কখেনাই ১৭ 
শতাংেশর েবিশ েভাট পায়িন। বাংলােদেশর ইসলামী দলগুেলা ন�ই দশেক ১১-১২ 
শতাংশ েভাট েপেলও সা�িতককােল তা ৩-৪ শতাংেশ েনেম এেসেছ। আফগািন�ােন 
তােলবান সমথর্করা মা� ১১ শতাংশ েভাট েপেয়েছ। অবশয্ সরকার িনয়ি�ত এ িনবর্াচন 
কতটা অবাধ ও িনরেপক্ষ িছল, েস �� রেয়েছ। 

কেয়ক বছর আেগ পা�াতয্ িবে�ষকরা ম�বয্ কেরিছেলন, ইরােন সরকার মেনানীত 
�াথর্ীরা িনবর্াচেন �িত�ি�তা কের বেল েভাটাররা েভাটেকে� েযেত েতমন আ�হী হয় 
না। েযমন, ন�ই দশেকর েশষিদেক িনবর্াচেন মা� ৪৬ শতাংশ েভাটার েভাট েদয় 
এবং এেত শহুের েভাটার িছল মা� ৩০ শতাংশ। েতহরােন এই হার িছল মা� ১৯ 
শতাংশ। িক� সা�িতককােল ইরােন অনুি�ত ে�িসেড� িনবর্াচন ও তার ফলাফল 
িনেয় িবেদশী ষড়য� এমন ভয়াবহ অিভজ্ঞতার জ� েদয় যা িব�েক হতবাক কের 
িদেয়েছ। এবােরর িনবর্াচেন েভাটারেদর উপি�িত ৮৫ শতাংেশর েবিশ হওয়া এটাই 
ইি�ত েদয় েয, ইরােনর িনবর্াচনী বয্ব�ার �িত জনগেণর আ�া আেরা বৃি� েপেয়েছ। 
আর এটাও ইি�ত েদয় েয, মুসিলম েদশগুেলােত ভিবষয্েত অনুি�ত িনবর্াচনগুেলােত 
পা�াতয্ ষড়য� ও িমিডয়ার �চার ণা েভাটারেদর িব�া� করার জনয্ সেচ� থাকেব। 
আশার কথা েয, ইরােন অনুি�ত এবােরর ে�িসেড� িনবর্াচন িনেয় পা�াতয্ েয েনাংরা 
েখলা েখেলেছ তা বুেমরাং হেয়েছ এবং আহেমদী েনজাদ ও ইরােনর ইসলামী সরকােরর 
�িত মুসিলম েদশগুেলার সমথর্নেক দৃঢ়তর কেরেছ। 

২০০৮ সােলর নেভ�ের জডর্ােন অনুি�ত িনবর্াচেন ইসলািমক এয্াকশন �� এর �া� 
েভােটর সংখয্া চার বছর আেগর ১৫ শতাংশ েথেক �াস েপেয় ৫ শতাংেশ েনেম আেস। 
তারা পূেবর্কার ১৭িট আসেনর �েল মা� ৬িট আসন পায়। 

পয্ােল�াইেনর গাজায় হামােসর জনি�য়তা এেকবাের তুে�। এতদসে�ও তারা ২০০৬ 
সােল অনুি�ত িনবর্াচেন েভাট েপেয়েছ ৪৬ শতাংশ। তুরে� ইসলামপ�ী এেক পািটর্ 
২০০৭ সােল অনুি�ত িনবর্াচেন েভাট েপেয়েছ �রণকােলর সে�র্া� ৪৪ শতাংশ। অবশয্ 
তারা িনবর্াচনী �চার ণায় ইসলামী রাে�র কথা না বেল সংিবধােন বিণর্ত েসকুয্লার নীিত 
অনুসরেণর �িত�িত েদয়। তুরে�র েদখােদিখ মরে�ােত গিঠত হয় পািটর্ অব জাি�স 
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এ� েডেভলপেম�। তারা তুরে�র এেক পািটর্র িবেশষজ্ঞ পরামশর্ও �হণ কের। 
এতদসে�ও দলিট িনবর্াচেন মা� ১০ শতাংশ েভাট পায়। 

আলেজিরয়ায় দু’িট ইসলামী দল ২০০৭ অনুি�ত িনবর্াচেন েভাট েপেয়েছ মা� ১২ ভাগ। 
ইেয়েমেন গত ২০ বছর ধের িনবর্াচন হে�। েসখানকার ইসলামী দলগুেলা সেবর্া� ২৫ 
ভাগ েভাট পায়। ২০০৩ সােলর িনবর্াচেন তা আবার ২২ ভােগ েনেম আেস। 

কুেয়েত েমাটামুিট সু�ু িনবর্াচেনর সং�ৃিত গেড় উেঠেছ। ২০০৬ সােল অনুি�ত িনবর্াচেন 
েসখানকার ইসলামী দলগুেলা সেবর্া� ২৭ ভাগ েভাট এবং ৫০ আসেনর পালর্ােমে� 
১৭িট আসন পায়। েলবানেন ২০০৫ অনুি�ত িনবর্াচেন দু’িট ইসলামী দল সি�িলতভােব 
২১ ভাগ েভাট এবং ৯২ আসেনর পালর্ােমে� ২৮িট আসন পায়।  

স�িত েলবানেন অনুি�ত পালর্ােম� িনবর্াচন ও তার ফলাফল িনেয় পা�াতয্ ষড়য� ও 
িমিডয়ার �চার ণা েবশ লক্ষয্ণীয়। আশা করা িগেয়িছল েয, েহজবু�াহর েনতৃ�াধীন েজাট 
জয়লাভ করেব। িক� মািকর্নপ�ী েসকুয্লার েজােটর জয়লাভ হতাশার জ� িদেয়েছ। 
তেব এটাও িশক্ষনীয় েয, পা�ােতয্র ষড়য� ও েদশীয় দালালেদর কারেণ িনবর্াচন 
কাংিখত লেক্ষয্ েপৗছেত পারেছ না। 

উে�িখত তথয্গুেলা েথেক �তীয়মান হয়, েকােনা মুসিলম েদেশই ইসলামী রাজৈনিতক 
দলগুেলা সরকার গঠেনর মত ভােলা ফল লাভ করেত পারেছ না। এর কারণ গেবষণা 
ও অনুস�ােনর দািব রােখ। তুরে�র ে�িসেড� আবদু�াহ গুেলর ম�বয্: “অিধকাংশ 
মুসলমান েসকুয্লার রা�কাঠােমােত ইসলামী সমােজ বাস করেত চায়।” 

তুর� 

ইিতহাস সাক্ষয্ েদয়, দীঘর্কাল যাবৎ আরব ও তুকর্ী শাসকরা পার�িরক সহমিমর্তার 
িভি�েত মুসিলম িখলাফেতর দািয়� পালন কেরেছ। তুকর্ী খিলফার দরবাের অেনক 
আরব আেলম ও পি�তেদর �াধানয্ িছল; তােদর মেধয্ িবেশষ েকােনা িবেরাধ বা 
হীনমনয্তা পিরলিক্ষত হয়িন। ইউেরােপর ি��ান ও ইহুদী বুি�জীবীরা অতয্� 
সুেকৗশেল আরব ও তুকর্ী মুসলমানেদর মেধয্ জাতীয়তাবাদ ও সা�দািয়কতার িবষবা� 
অনু�েবশ কিরেয় েদয়। �াচয্ ইিতহাস িবশারদ বানর্াডর্ লুইস িলেখেছন, িতনজন 
ইউেরাপীয় ইহুদী তুকর্ীেদর মেধয্ জাতীয়তাবােদর ধয্ান-ধারণার েলিলহান িশখা ছিড়েয় 
িদেয়িছল। ইংেরজ ইহুদী আথর্ার লুমেল েডিভড (১৮১১-১৮৩২) ইংলয্া� েথেক তুরে� 
এেস Priliminary Discourses নােম একিট বই িলেখন; এেত িতিন তুকর্ী জািতেক 
আরবেদর েচেয় উ�ত ও �াধীনেচতা িহেসেব তুেল ধেরন। বইিট তরুণ তুকর্ীেদর মেধয্ 
সাড়া জাগায়। বইিট তুকর্ী ভাষায় অনুবাদ কের ছিড়েয় েদয়া হয়। িডিভড িলয়ন েকাহন 
নােমর আেরকজন ফরাসী ইহুদী ১৮৯৯ সােল তুকর্ী জাতীয়তাবােদর পেক্ষ Generale 
a LHistoire de L’Asie নােম একিট বই িলেখন। এেত িতিন তুকর্ীেদর অতীত েগৗরব 
তুেল ধেরন। বইিট তুকর্ী ভাষায় অনুবাদ কের অসংখয্ কিপ িবতরণ করা হয়। ‘ইয়ং 
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তুকর্’ নােম খিলফার িবেরাধী একিট �পেক কােজ লাগােনা হয় এবং এেদর সমথর্কেদর 
িনেয় পয্ািরস ও িমশের একিট সংগঠন গেড় েতালা হয়। এরাই তুকর্ী জাতীয়তাবােদর 
পেক্ষ �চার ণা চালােত থােক। তৃতীয় ইহুদী বয্ি�িট িছল হাে�রীয় আরিমিনয়াম ভয্া�ারী 
(১৮৩২-১৯১৮)। িতিন তুকর্ী ভাষা, সািহতয্ ও জাতীয় ঐিতহয্েক েদশে�েমর সােথ 
স�ৃ� কের তুেল ধেরন। িতিন সমােজর উচুঁ�েরর রাজনীিতিবদ ও ক্ষমতাধর বয্ি�েদর 
সােথ গভীর স�কর্ গেড় তুলেত সক্ষম হন এবং �মা�েয় তােদরেক তুকর্ী 
জাতীয়তাবাদী েচতনায় উ�ু� কেরন।  

�কৃতপেক্ষ ইহুদীেদর লক্ষয্ িছল তােদর কাংিখত ভূিম পয্ােল�াইন পুনরু�ার করা। এ 
জনয্ তােদর �াথিমক েকৗশল িছল তুকর্ী িখলাফতেক �ংস কের িদেয় পয্ােল�াইেনর 
িদেক অ�সর হওয়া। তােদর দৃি�েত এ কাজিট সহজ করার জনয্ �েয়াজন িছল আরব 
ও তুকর্ী মুসলমানেদর মেধয্ জাতীয়তাবাদী িবেভদ জািগেয় েতালা।  এেদর চ�াে�র 
ফাঁেদ পা িদেয় নােমক কামাল, িজয়া পাশা ও েজায়াদাত পাশার মত জাতীয়তাবাদী 
েনতারা িবষয়িটেক উ�তার পযর্ােয় িনেয় যান। অপরিদেক আরবেদর মেধয্ েকােনা তুকর্ী 
িবে�ষ িছল না। িক� তুকর্ীেদর মেধয্ আরব  িবে�ষ তী� হেয় উঠেল আরবরাও তােদর 
জাতীয় ঐিতহয্েক রক্ষার জনয্ সি�য় হেয় উেঠ। এরূপ সুেযােগর অেপক্ষায় িছল ইহুদী 
ও ি��ানরা। বৃিটশরা আরেবর ি��ান িমশনাির ও পা�ােতয্র বুি�জীবীেদর মাধয্েম 
আরব জাতীয়তাবাদী েচতনােক শািনত কের েতাল। �থেম তারা সফল হয় িমশর, 
িসিরয়া, েলবানন ও জডর্ােন। বৃেটন ও �াে�র এেজ� নাজীব আেজৗির ১৯০৪ সােল 
পয্ািরস েথেক আরব জাতীয়তাবােদর পেক্ষ Le Revel de La Nation Arabe নামক 
এক বই িলেখন এবং পয্ািরসিভি�ক  আরব জাতীয়তাবাদী সিমিত গেড় েতােলন। িতিন 
একিট ময্াগািজনও �কাশ কেরন।  

১৯১৪ সােল �থম মহাযু� শুরু হেল বৃিটশরা ১৯১৬ সােল তুকর্ীেদর িবরুে� জডর্ােনর 
শরীফ েহােসনেক (বাদশা েহােসেনর দাদা) যুে� �েরািচত কের এবং সবর্া�ক সহায়তা 
েদয়। শরীফ েহােসন িছল বৃিটশ এেজ�। তাঁর েছেল আবদু�াহ (বাদশা েহােসেনর 
বাবা) বৃিটশ েজনােরল িকচনােরর সােথ সংেযাগ �াপন কেরন। শরীফ েহােসন তুকর্ী 
খিলফার িবরুে� িবে�াহ েঘাষণা কের। বৃিটশ সরকারী কমর্কতর্া িট.ই. লের� ও 
পয্ােল�াইেন িনযু� বৃিটশ কমা�ার েজনােরল এেলনবী তুকর্ীেদর িবরুে� আরবেদর 
পেক্ষ েনতৃ� েদয়। পা�ােতয্র ইহুদী ও ি��ানেদর �েরাচনায় আরব ও তুকর্ী 
মুসলমানরা �াতৃঘাতী যুে� িল� হয়। শরীফ েহােসন ও কেয়কিট আরব গু� সংগঠন 
বৃিটশেদর সােথ চ�া� কের আরব িব�েক কু্ষ� কু্ষ� রাে� িবভ� কের। এর 
ফল�িতেত �থেমই �িতি�ত হয় পয্ােল�াইেনর বুেকর উপর অৈবধ ইসরাইল রা�। 
বৃিটশরা দখেল েনয় িমশর, সাই�াস, এেডন, িসিরয়া, েলবানন, ইরাক ও পারসয্ 
উপসাগরীয় েশখ শািসত রাজয্গুেলা। �া� দখল কের আলেজিরয়া, িতউিনিশয়া ও 
মরে�া। রািশয়া দখেল েনয় আেমর্িনয়া। ইটািল উপিনেবশ �াপন কের িলিবয়ায়। তুকর্ী 
িখলাফত এেকবাের দুবর্ল হেয় পেড় এবং িবশাল সা�াজয্ ই�া�ুল ও আনােতািলয়ার 
একাংেশ সীিমত হেয় পেড়।  
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১৯২২ সােল তুকর্ী জাতীয়তাবাদীরা �য্া� নয্াশনাল এেস�িলেত সমেবত হেয় সুলতােনর 
পদ িবেলাপ কের। ১৯২৩ সােল তুর�েক �জাত� িহেসেব েঘাষণা করা হয়। কামাল 
পাশা েদেশর ে�িসেড� হন। িতিন তুরে�র ইসলামী ঐিতহয্েক �ংস কের ইউেরাপীয় 
সং�ৃিত ও জীবনধারা চালু করার পদেক্ষপ েনন। আরিব ভাষােক অিফস-আদালত ও 
িশক্ষা বয্ব�া েথেক িবদায় েদন। িতিন েদেশ পূণর্ ৈ�রতাি�ক শাসনবয্ব�া চালু কেরন 
এবং তাঁর দল িরপাবিলকান িপপলস পািটর্ এক�� ক্ষমতার অিধকারী িছল। কামাল 
পাশা তুর�েক একিট েসকুয্লার (লােয়িকজম) রাে� পিরণত কেরন। তেব ইসলামী 
আইন-কানুন তুকর্ী সমােজ এমন শ�ভােব েশকড় েগেড়িছল েয তা সহেজ উপেড় 
েফলার উপায় িছল না। এটা উপলি� কের কামালা পাশা কিতপয় ইসলামী আইন-
কানুনেক রা�ীয় কাঠােমার আওতায় িনেয় আেসন। িতিন ‘িদয়ােনত’ নামক রা� িনয়ি�ত 
একিট ধমর্ীয় সং�া গঠন কেরন। ১৯৩৭ সােল েদশিটর পালর্ােম� েয সংিবধান 
অনুেমাদন কের তােত েসকুয্লািরজমেক  (লােয়িকজম) রা�ীয় নীিত িহেসেব �হণ করা 
হয়। েস নীিত এখনও বহাল আেছ। েদশিটর েসনাবািহনী ও সাংিবধািনক আদালত এ 
নীিত বহাল রাখার পেক্ষ অতয্� শ� ভূিমকা িনেয় থােক। 

কামাল পাশা ও তাঁর দল িরপাবিলকান িপপলস পািটর্ ১৯২৭ সাল েথেক ১৯৪৬ সাল পযর্� 
দীঘর্ �ায় দুই যুগ একদলীয় বয্ব�ায় তুরে�র ক্ষমতায় িছল। ১৯৪৬ সােল েদশিটেত 
বহুদলীয় বয্ব�া চালু করা হয়। ১৯৫০ সােল �থম িনবর্াচন অনুি�ত হয়। িনবর্াচেন 
অংশ�হণকারী ২৪িট দেলর মেধয্ অ�ত ৭িট দল  রা� পিরচালনায় ইসলােমর ভূিমকা 
থাকার পেক্ষ অব�ান েনয়। এই িনবর্াচেন েম�ােরেসর েনতৃে� েডেমা�য্ািটক পািটর্ 
জয়লাভ কের। আদনান েম�ােরস �ধানম�ী হন। িতিন ইসলামী মূলয্েবাধ পুনরু�ীিবত 
করার জনয্ মসিজদ িনমর্াণসহ িবিভ� উেদয্াগ �হণ কেরন। েম�ােরেসর ইসলাম�ীিত 
েসনাবািহনী ও কামালপ�ীরা ভােলা েচােখ েদেখিন। কামালপ�ী ও কমুয্িন�রা সরকােরর 
িবরুে� আে�ালন শুরু কের। ১৯৬০ সােল েদশিটর েসনাবািহনী এক অভুয্�ান ঘটায় 
এবং েম�ােরেসর সরকারেক উৎখাত কের। েম�ােরসেক েসকুয্লািরজেমর সােথ 
িব�াসঘাতকতা করায় মৃতুয্দ� েদয়া হয়। তাঁর দল েডেমা�ািটক পািটর্েক িনিষ� করা 
হয়। এ সময় রা� পিরচালনায় সামিরক বািহনীর কতৃর্� বহাল রাখেত ‘জাতীয় িনরাপ�া 
কাউি�ল’ গঠন করা হয়। েসই েথেক তুরে�র সংিবধান তথা কামালত� ও পররা�নীিতর 
সংরক্ষক িহেসেব সামিরক বািহনীর �ািত�ািনক ভূিমকা িনি�ত করা হয়।  

ষােটর দশেক সামিরক সরকােরর অিধকতর পা�াতয্�ীিত তুকর্ী জনগণ ভােলা েচােখ 
েনয়িন। এ সময় মু�া�ীিত ও েবকার� েবেড় েগেল সরকারিবেরাধী মেনাভাব �বল 
হেত থােক। রাজনীিতিবদরা তােদর জাতীয় �কীয়তা িনেয়ও �� উ�াপন করেত 
থােকন। েলখকরাও ইসলামী রাজনীিতর পেক্ষ িলখেত থােকন। এরূপ �াি�কােল 
নাজমুি�ন আরবাকান নােমর একজন �েকৗশলী ইসলামী রাজনীিতর �ব�া িহেসেব 
আিবভূর্ত হন। িতিন �থেম ক্ষমতাসীন জাি�স পািটর্েত েযাগ েদন। ঐ দেল েনতৃে�র 
লড়াইেয় িটকেত না েপের িতিন ১৯৭০ সােল িমি� িনজাম পািটর্ (নয্াশনাল অডর্ার পািটর্) 
গঠন কেরন। এ সময় িবেরাধী দলগুেলা সরকােরর িবরুে� আে�ালন েজারদার কের।  
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১৯৭১ সােল েদশিটেত ি�তীয় দফা সামিরক শাসন জারী হয়। সামিরক সরকার সকল 
রাজৈনিতক দল িনিষ� েঘাষণা কের। এক বছর পের আরবাকান িমি� সালামত পািটর্ 
(নয্াশনাল সয্ালেভশন পািটর্) নােম নতুন দল গঠন কেরন। ১৯৭৩ সােল িনবর্াচন অনুি�ত 
হেল এ দলিট অ�তয্ািশতভােব �ায় ১২ ভাগ েভাট েপেয় পালর্ােমে� তৃতীয় বৃহ�ম দল 
িহেসেব আ��কাশ কের। েকান দলই িনবর্াচেন একক সংখয্াগির�তা পায়িন। ফেল 
েকায়ািলশন সরকার িছল অবধািরত। এ সময় একটা বয্িত�মী ঘটনা ঘটেলা। 
আরবাকােনর িমি� সালামত পািটর্ ও ইসলােমর �িত উদার সুেলমান েডিমেরেলর এিপ 
পািটর্র মেধয্ সমেঝাতা হেলা না। বরং কামালপ�ী বুেল� এিসিভেটর িরপাবিলকান পািটর্ 
আরবাকানেক সরকার গঠেন সমথর্ন েদয়। আরবাকােনর সরকার ১৯৭৪ সােল ১১ মাস 
ক্ষমতায় িছল। আরবাকান পররা�নীিতর েক্ষে� পা�াতয্ িবেরাধী অব�ান েনন। 
েম�ােরেসর মেতা িতিনও ইসলামী মূলয্েবাধ পুনরু�ীিবত করার জনয্ মসিজদ 
িনমর্াণসহ িবিভ� উেদয্াগ �হণ কেরন। ১৯৮০ সাল পযর্� তুরে� বার বার ক্ষমতার 
পটপিরবতর্ন হয়। পুেরা স�র দশক জুেড় তুরে� ডানপ�ী, বামপ�ী ও ইসলামপ�ীেদর 
মেধয্ মারা�ক কলহ-িববােদর ফল�িতেত ১৯৭৯ ও ১৯৮০ সােলই �ায় ৩ হাজার 
রাজৈনিতক হতয্াকা� ঘেট। এ সুেযােগ সামিরক বািহনী ১৯৮০ সােল আবার ক্ষমতা 
দখল কের। সামিরক সরকার পালর্ােম� েভংেগ েদয় এবং সকল রাজৈনিতক দল িনিষ� 
েঘাষণা কের। �ায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার রাজৈনিতক েনতা-কমর্ীেক ে�ফতার করা হয় 
এবং ৫১৭ জনেক মৃতুয্দ� েদয়া হয়। ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার েলাকেক িবেদশ েযেত বাধা 
েদয়া হয়। অপরিদেক ৩০ হাজার রাজৈনিতক কমর্ীেক তুর� েথেক বিহ�ার করা হয়। 
১৪ হাজার তুকর্ী নাগিরেকর নাগিরক� বািতল করা হয়। হাজার হাজার সরকারী 
কমর্চারীর চাকরীহরণ করা হয়। ৬ শতািধক �াব/সিমিত ব� কের েদয়া হয়। 

সামিরক সরকার চরম িনযর্াতেনর পর িনবর্াচেনর িদেক অ�সর হয়। ১৯৮৩ সােল 
িনবর্াচন অনুি�ত হয়। এেত তুরগুত ওজােলর েনতৃে� মাদারলয্া� পািটর্ ৪৫ ভাগ েভাট 
েপেয় জয়লাভ কের। িতিন ইসলােমর �িত উদার িছেলন। �জাত� েঘাষণার পর িতিন 
হে�ন তুরে�র �থম �ধানম�ী িযিন ১৯৮৮ সােল ম�ায় গমন কের পিব� হ� 
স�াদন কেরন। তাঁর আমেল ইসলামী মূলয্েবাধ পুনরু�ীিবত করার জনয্ িবিভ� 
কাযর্�ম বা�বায়ন করা হয়। িতিন ১৯৮৯ সাল পযর্� �ধানম�ী এবং এরপর ১৯৯৩ 
সাল পযর্� ে�িসেড� পেদ অিধি�ত িছেলন। 

রাজৈনিতক দল িনিষ� থাকেলও আরবাকান ১৯৮৩ সােল েগাপেন রাফাহ পািটর্ নােম 
একিট নতুন দল গঠন কের েরেখিছেলন। ১৯৮৭ সােল এক েরফাের�ােমর ফেল 
রাজৈনিতক দলগুেলা পুনরু�ীিবত হয়। এ সময় (১৯৮৭) অনুি�ত িনবর্াচেন  তুরগুত 
ওজােলর মাদারলয্া� পািটর্ ৩৬ ভাগ েভাট েপেয় পুনরায় জয়লাভ কের। ১৯৮৩ সােল 
অনুি�ত �ানীয় সরকার িনবর্াচেন রাফাহ পািটর্ েবশ ভােলা ফল কের। আরবাকােনর 
পািটর্ নতুন আ�িব�ােস এগুেত থােক। স�র দশেক আরবাকােনর পািটর্ িছল অেনকটা 
�ােদিশক ধাঁেচর; িক� ন�ই দশেক েস দলিট একিট আধুিনক ও বুি�বৃি�ক জাতীয় 
দল িহেসেব আ��কাশ কের। দলিট গতানুগিতক ইসলামী নীিতর পিরবেতর্ ‘জা� 



 26 জামায়ােতর সং�ার �স� 

অডর্ার’ ে�াগান িদেয় েভাটারেদর দৃি� আকষর্ণ কের। ১৯৯৫ সােল অনুি�ত িনবর্াচেন 
রাফাহ পািটর্ ২১.৪ শতাংশ েভাট েপেয় ১৫৮িট আসেন (৫৫০িটর মেধয্) জয়লাভ কের। 
রাফাহ পািটর্র এরূপ জয়লােভর েপছেন কারণ কী? িবে�ষকেদর মেত, কুদর্ী সমসয্া 
সমাধােন ইসলামী �াতৃে�র নীিত �হণ, নারী সমােজর বয্াপক সমথর্ন, শহুের দির�েদর 
পুনবর্াসেনর আ�াস ও সমাজেসবামুলক কাজ ইতয্ািদ কারেণ দলিটর জনি�য়তা বৃি� 
পায়। তারা সততা ও ৈনিতকতার �িত েজার েদয়। এছাড়া ই�া�ুল ও আ�ারা নগরীর 
িনবর্ািচত েময়র�য় িছেলন এ দেলর। যারা বয্াপক নাগিরক সুেযাগ-সুিবধামুলক কমর্কা� 
�ারা িবপুল জনি�য়তা অজর্ন কেরিছেলন।  

রাফাহ পািটর্র �া� ১৫৮িট আসন সরকার গঠেনর জনয্ যেথ� িছল না। তানসু েসলােরর 
�ু পাথ পািটর্র সমথর্ন িনেয় ১৯৯৬ সােল আরবাকান সরকার গঠন কেরন। িক� 
িসলােরর িবরুে� দুনর্ীিতর অেনক অিভেযাগ িছল। আরবাকান িনবর্াচেনর আেগ 
অিধকতর ইসলামীকরেনর কথা বলেলও ক্ষমতায় িগেয় উদার নীিত �হণ কেরন। 
তথািপ িতিন অেনক েক্ষে� ইসলামীকরেনর কাজ হােত েনন। িক� তা দেলর 
েনতাকমর্ীেদর স�� করেত পােরিন। তারা িবিভ� িনবর্াচনী �িত�িত পালেন বয্থর্তার 
অিভেযাগ আেন। ক্ষমতায় আেরাহেণর কেয়ক মােসর মাথায় আরবাকােনর সরকার 
কিঠন চয্ােলে�র মুেখ পেড়। েকায়ািলশন সরকােরর অংশীদার তানসু িসলােরর িবরুে� 
উ�ািপত অিভেযাগ তদে�র িবষয়িট পালর্ােম�াির কিমিট বার বার আটেক িদি�ল। 
িবেরাধী দল এর কেঠার সমােলাচনা কের। আরবাকান িনজ দেলর মেধয্ও সমােলাচনার 
স�ুখীন হন। ১৯৯৭ সােলর িদেক দেলর েনতাকমর্ীরা ইরানী �াইেল িব�েবর দািব 
জানায়। িবষয়িট সামিরক বািহনী, ে�িসেড� ও িসিভল েসাসাইিট– এই িতন শি�েক 
উে�িজত কের েতােল। সামিরক বািহনী আরবাকানেক �ধানম�ীর পদ েথেক 
পদতয্ােগর জনয্ চাপ িদেত থােক। েসনাবািহনীর চােপ �ু পাথ পািটর্র সদসয্রা 
পালর্ােমন� েথেক পদতয্াগ কের। ফেল আরবাকান সরকার পালর্ােমে�র আ�া হারান 
এবং পদতয্াগ করেত বাধয্ হন। ১৯৯৭ সােলর ৩০ জুন আরবাকােনর েনতৃ�াধীন 
েকায়ািলশন সরকােরর পতন ঘেট। ১৯৯৮ সােল তুকর্ী সাংিবধািনক আদালত রাফাহ 
পািটর্েক েসকুয্লার নীিত ভংেগর দােয় িনিষ� েঘাষণা কের। রাফাহ পািটর্র েনতা-কমর্ীরা 
িবক� পেথ ভারচু পািটর্ নােম আেরকিট দল গঠন কের। তারা ১৯৯৯ সােল িনবর্াচেন 
অংশ িনেয় ১৫.৪ শতাংশ েভাট েপেয় তৃতীয় �ান দখল কের এবং পালর্ােমে� িবেরাধী 
দেলর আসেন বেস। রাফাহ পািটর্র নবতর সং�রণ হে� ভারচু পািটর্– এ অিভেযােগ 
২০০১ সােল এ দলিটেকও িনিষ� েঘাষণা করা হয়। 

নানা কারেণ আরবাকান সরকােরর বয্থর্তার পাশাপািশ বার বার দল িনিষ� হওয়ার 
ফেল পািটর্র েনতাকমর্ীেদর মেধয্ দেলর েকৗশল �হণ �ে� মতিবেরাধ েদখা েদয়। 
আরবাকান �মা�েয় দেল েকানঠাসা হেয় পেড়ন। এক পযর্ােয় দেল িবভি� েদখা েদয়। 
আরবাকান সমথর্ক পুরােনা ধাঁেচর েনতৃ� সংঘব� হেয়  গঠন কের েফিলিসিট পািটর্ 
এবং সং�ারবাদীরা গেড় েতােল জাি�স এ� েডেভলপেম� পািটর্ (এেক পািটর্)। 
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পালর্ােমে� রাফাহ পািটর্র ৪৮ জন েফিলিসিট পািটর্েত এবং ৫৩ জন এেক পািটর্েত েযাগ 
েদন। ই�া�ুেলর েময়র িরেসপ তাইেয়প এরেদাগান এেক পািটর্র েনতা িনবর্ািচত হন। 

এেক পািটর্ নতুন উেদয্েম যা�া শুরু কের। তারা তুকর্ী েসকুয্লার নীিত, পা�াতয্মুখী 
পররা� নীিত, ইইউ ও নয্ােটা েজােট অংশ�হণ ও মু�বাজার নীিত অনুসরেণর েঘাষণা 
েদয়। তােদর নতুন েকৗশল েবশ কাজ িদল। ১৯৯৯ সােল িনবর্াচেন অংশ িনেয় দলিট 
৩৪.৩ শতাংশ েভাট েপেয় জয়লাভ কের। তারা পালর্ােমে�র ৫৫০ িট আসেনর মেধয্ 
৩৬৩ িট আসন লাভ কের যা দুই-তৃতীয়াংেশর কাছাকািছ। আরবাকােনর েফিলিসিট 
পািটর্ মা� ২.৫ শতাংশ েভাট পায়। এ সময় িবেরাধী দেলর সি�িলত েভাট িছল �ায় 
৫৩.৪ শতাংশ। তারা এরেদাগান সরকােরর িবরুে� নানা অিভেযাগ এেন আে�ালন 
করেলও ২০০২ সােল িনবর্াচেন জনগণ পুনরায় এেক পািটর্েক িবজয়ী কের। িবেরাধী 
দেলর সি�িলত েভাট কেম দাড়ঁায় ১৪.৬ শতাংেশ। নতুন ও তরুণ েভাটার, গরীব 
জনেগা�ী ও কুদর্ীরা এেক পািটর্েক েভাট েদয়।  

িমশর 

১৮৮১ সােল িমশর বৃিটশ উপিনেবেশর অধীেন চেল যাবার আশংকা েদখা েদয়। এ 
সময় �ধানম�ী শরীফ পাশার েনতৃে� গিঠত হয় আল-িহযবুল ওয়াতানী (জাতীয়তাবাদী 
দল)। ১৮৮২ সােল বৃেটন ও �া� িমশর দখল কের েনয়। উপিনেবিশক শাসকরা 
ক্ষমতা দখল কের জাতীয়তাবাদী েনতােদর যাব�ীবন কারাদ� েদয়। ১৯১৭ সােল 
েমা�ফা কামাল নামক একজন আইনজীবীর েনতৃে� গিঠত হয় নয্াশনাল পািটর্। ১৯১৪ 
সােল �থম মহাযুে� বৃেটন মুসিলম িখলাফেতর েক� তুরে�র িবরুে� যু� েঘাষণা 
কের এবং িমশরেক আি�ত রাজয্ িহেসেব গনয্ কের। এ সময় িমশেরর জনগেণর মেধয্ 
বৃিটশ িবেরাধী েক্ষাভ ধুমািয়ত হেত থােক। আেরক জাতীয়তাবাদী েনতা সা’দ জগলুল 
পাশার েনতৃে� িমশের �াধীনতা আে�ালন তী� হেয় উঠেল বৃিটশ সরকার ১৯২২ 
সােলর ২৮ েফ�য়াির �াধীনতা িদেত বাধয্ হয়। ১৯২৩ সােল সংিবধান গৃহীত হয় এবং 
এর আওতায়  িমশের সাংিবধািনক রাজত� ও বহুদলীয় গণতাি�ক বয্ব�া চালু করা 
হয়। ১৯২৭ সােল অনুি�ত হয় িনবর্াচন এবং এেত সা’দ জগলুল পাশার েনতৃে� ওয়াফদ 
পািটর্ জয়লাভ কের। 

িমশের বহুদলীয় গণতাি�ক বয্ব�া যখন নানা পরীক্ষার মধয্ িদেয় অ�সর হি�ল তার 
এক পযর্ােয় ১৯৫২ সােল েদশিটেত সামিরক অভুয্�ান ঘেট। সামিরক সরকােরর 
ছ�ছায়ায় গিঠত হয় িলবােরল র য্ািল পািটর্। এ দেলর বয্ানাের দীঘর্িদন সামিরক সরকােরর 
একদলীয় শাসন চেল। ১৯৭৭ সােল সরকােরর এক আেদেশ বহুদলীয় গণতাি�ক বয্ব�া 
পুনরায় চালু করা হয়। ১৯৭৭ সাল েথেক ২০০৭ সাল পযর্� �ায় ৪০িট েছাটবড় 
রাজৈনিতক দল গিঠত হয়। উপিনেবিশক আমল েথেক ১৯৫২ সাল পযর্� ৭/৮ িট 
রাজৈনিতক দল গিঠত হেলও কাল�েম েসগুেলা িটেক থাকেত পােরিন। েকােনা েকােনািট 
আবার নাম পিরবতর্ন কের নতুন নােম আ��কাশ কেরেছ। েযমন ১৯২৮ সােল হাসানুল 
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বা�ার েনতৃে� গিঠত ইখওয়ানুল মুসেলমীন (মুসিলম �াদারহুড) রাজৈনিতক শি� 
িহেসেব আ��কাশ করেলও পরবতর্ীেত িবিভ� সমেয় িবিভ� নােম সি�য় িছল। 

বলাই বাহুলয্ েয, িমশের ১৮৫০-১৯৫২ সাল পযর্� উপিনেবিশক ও রাজতাি�ক শাসন, 
১৯৫৩-১৯৫৮ সাল পযর্� সামিরক শাসন ও ১৯৫৭-১৯৭৭ সাল পযর্� কেনর্ল জামাল 
নােসেরর েনতৃে� একদলীয় শাসন এবং ১৯৭৭ সাল েথেক অদয্াবিধ িনয়ি�ত বহুদলীয় 
রাজৈনিতক বয্ব�া চালু রেয়েছ। ১৯৭৭ সােলর সংিবধান অনুযায়ী েদশিটেত ধমর্িভি�ক 
রাজৈনিতক দল গঠন িনিষ�। অবশয্ সংিবধােন আইেনর অনয্তম উৎস িহেসেব 
েকারআন ও সু�াহেক �ীকৃিত েদয়া হেয়েছ। ইখওয়ানুল মুসেলমীন (মুসিলম �াদারহুড) 
ছাড়াও েকফায়া আে�ালনসহ েকােনা েকােনা ইসলামী দল িবিভ� নােম সরকােরর 
�িতপক্ষ রাজৈনিতক শি� িহেসেব সি�য় রেয়েছ। মুসিলম �াদারহুেডর ে��ােসবকরা 
ইসরাইেলর িবরুে� যুে� সরকারী বািহনীর চাইেত েবিশ বীর� �দশর্ন কের। রাজা 
ফারুেকর িবরুে� আে�ালন-সং�ােম এবং সামিরক শাসেনর িবরুে� মুসিলম 
�াদারহুেডর েনতাকমর্ীরা িছল অ�গামী। নানািবধ সমাজকলয্াণমূলক কাজ কের দলিট 
জনগেণর মেধয্ িবপুল জনি�য়তা অজর্ন কের। ১৯৪৯ সােল �াদারহুেডর েনতা হাসানুল 
বা�া আততায়ীর হােত িনহত হন। ১৯৫২ সােল রাজা ফারুেকর িবরুে� েজনােরর 
নাজীব ও কেনর্ল জামাল নােসেরর েনতৃে� েদশিটেত সামিরক অভুয্�ান হেল রাজতে�র 
অবসান ঘেট। 

সামিরক সরকার �থমিদেক িকছু ভােলা কাজ করেলও অিচেরই তােদর নানা কমর্কা� 
সমােলাচনার িবষেয় পিরণত হয়। নাজীব ও নােসেরর সামিরক শাসেনর িবরুে� মুসিলম 
�াদারহুেডর েনতাকমর্ীরা সি�য় হেয় উেঠ। তােদর �মবধর্মান জনি�য়তায় ভীত হেয় 
জামাল নােসর দলিটেক িনিষ� েঘাষণা কের যা আজও অবয্াহত আেছ। এরপর েথেক 
দলিট িবিভ� সমেয় িবিভ� নােম কাজ চালাে�। তারা েদেশর জাতীয় ও �ানীয় সরকার 
িনবর্াচেন অনয্ দেলর নােম বা �ত� �াথর্ী িহেসেব অংশ িনে�। 

সা�িতককােল ২০০৫ সােলর পালর্ােমে�র িন�কেক্ষর িনবর্াচেন �াদারহুেডর 
েনতাকমর্ীরা �ত� �াথর্ী িহেসেব িবপুল িবজয় লাভ কের। েমাট ৪৪০িট আসেনর এক-
প�মাংশ তথা ৮৮িট আসেন তারা িবজয়ী হয়। রাজৈনিতক িবে�ষকেদর মেত িনবর্াচন 
অবাধ ও িনরেপক্ষ হেল তারা আেরা অেনক েবিশ আসেন জয়ী হেতা। �াদারহুেডর 
�মবধর্মান জনি�য়তায় ভীত হেয় হুসেন েমাবারক সরকার দলিটর েনতাকমর্ীেদর উপর 
অতয্াচার-িনযর্াতন ও হয়রািনর মা�া আেরা বািড়েয় েদয়। তােদর বয্বসা-বািণজয্ 
বােজয়া� করার পাশাপািশ অেনক েনতাকমর্ীেক িনবর্াচেন অংশ�হেণর অেযাগয্ েঘাষণা 
করা হয়। 

২০০৬ সােলর �ানীয় সরকার িনবর্াচেন সরকার মারা�ক েজার-জবরদি�র আ�য় েনয়। 
েমাট ৫২০০০ আসেনর মেধয্ ৮০ ভাগ আসেন তারা িবনা �িত�ি�তায় িনবর্ািচত হয়। 
িবেরাধী দলগুেলােক েদয়া হয় মা� ১০০০িট আসন। পযর্েবক্ষকেদর মেত এ িনবর্াচেন 
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েভাটার উপি�িত িছল মা� ৫ ভাগ বা তারও কম। ২০০৮ সােলর িনবর্াচেন সরকারী 
অতয্াচার-িনযর্াতেনর �িতবােদ �াদারহুড েপৗরসভা িনবর্াচন বয়কট কের। 

িমশের বতর্মােন (২০০৮) ৈবধ ২৪িট রাজৈনিতক দল থাকেলও তারা  সরকারী দমন-
নীিতর কারেণ মাথা তুেল দাঁড়ােত পাের না। পালর্ােমে� মা� ৪িট িবেরাধী দেলর মা� 
১৬িট আসন রেয়েছ। �ত� ১১২িট আসেনর মেধয্ �াদারহুেডর সমথর্ক আেছন ৮৮ 
জন। সা�িতককােল �াদারহুেডর �ায় ৪০ জন েনতার িবরুে� িবিভ� অিভেযাগ এেন 
তােদরেক সামিরক আদালেত িবচােরর স�ুখীন কেরেছ। রাজৈনিতক িবে�ষকেদর 
মেত, িমশের �কৃত গণতে�র চচর্া তথা িনবর্াচন অবাধ ও িনরেপক্ষ হেল �াদারহুেডর 
িবপুল িবজয়েক িঠিকেয় রাখা স�ব হেব না। তেব মািকর্ন সমিথর্ত হুসেন েমাবারক 
সরকার দমন নীিতর মাধয্েম কতিদন ক্ষমতায় থাকেব তা বলা কিঠন।  

মালেয়িশয়া 

১৮৬৭ সাল েথেক বৃিটশ উপিনেবিশক শি� মালেয়িশয়া শাসন করা শুরু কের এবং 
�মা�েয় তা স�সািরত হেত থােক। মালেয়িশয়ানরা ১৮৭৬ সাল েথেক বৃিটশিবেরাধী 
আে�ালেনর সূচনা কের। ি�তীয় িব�যুে�র সময় ১৯৪১ সােল জাপান  মালেয়িশয়া 
দখল কের েনয়।  বৃিটশ শাসকেদর সহায়তায় গিঠত কমুয্িন� পািটর্ (�ধানত চীনা 
বংেশা�ূত) জাপানীেদর িবরুে� লড়াই শুরু কের। জাপানও তােদর সমথর্ক েগা�ী গেড় 
েতালার েচ�া কের। ১৯৪৫ সােল িব�যুে� পরািজত হেয় জাপান আ�সমপর্ণ কের এবং 
মালেয়িশয়ায় অভয্�রীণভােব মারা�ক িবশৃংখলা েদখা েদয়। এ সময় মালেয়িশয়ার 
কমুয্িন� পািটর্ ক্ষমতা �হেণর েচ�া কের এবং অিধক� তারা জাপান সমথর্ক মালয়েদর 
উপর চরম িনযর্াতন চালায়। এর পিরে�িক্ষেত চীন ও মালয়েদর মেধয্ সা�দািয়ক 
সংঘাত েদখা েদয়। বৃিটশ সরকার কমুয্িন� পািটর্েক িনিষ� কের। 

১৯৪৬ সােলর িদেক বৃিটশ সরকার মালেয়িশয়ার �শাসেনর ��াব িদেল তা িবেবচনার 
জনয্ মালেয়িশয়ার �ায় ৪১িট িবিভ� সামািজক ও সাং�ৃিতক সংগঠন একি�ত হেয় 
ইউনাইেটড মালেয়জ নয্াশনাল অগর্ানাইেজশন (ইউমেনা) নােম একিট রাজৈনিতক দল 
গঠন কের। ১৯৪৮ সােল মালয়, সাবাহ, সারওয়াক ও িসংগাপুর িনেয় গিঠত হয় মালয় 
েফডােরশন। উপিনেবিশক সরকােরর িনয়�েণ পালর্ােম� �িতি�ত হয়। ১৯৫১ সােল 
অনুি�ত হয় েপৗরসভা িনবর্াচন। এ িনবর্াচেন ইউমেনা ও মালয় চাইিনজ এেসািসেয়শন 
েযৗথভােব ১২িট আসেনর মেধয্ ৯িট আসন লাভ কের। িনবাচনী ফলাফেল উৎসািহত 
হেয় এ দু’িট সংগঠন বৃহ�র রাজৈনিতক েজাট গঠেনর উেদয্াগ েনয়। পরবতর্ীেত মালয় 
ইি�য়ান কংে�সও েজােট েযাগ েদয়। এর েনতৃ� �হণ কেরন েটংকু আবদুর রহমান। 
নতুন রাজৈনিতক েজাট �াধীনতা লাভ ও িবিভ� দািব আদােয়র জনয্ বৃিটশ সরকােরর 
সােথ েদনদরবার চালােত থােক। ১৯৫৫ সােল অনুি�ত হয় েফডােরল িনবর্াচন। এেত 
েজাট ৫২িট আসেনর মেধয্ ৫১িটেতই জয়লাভ কের। একমা� ইসলামী দল পয্ান-
মালয়ান ইসলািমক পািটর্ মা� ১িট আসন পায়। ১৯৫৭ সােলর ৩১ আগ� বৃিটশ 
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সরকােরর কাছ েথেক মালেয়িশয়া �াধীনতা লাভ কের। সংিবধান অনুযায়ী েদেশ 
পালর্ােম�াির রাজৈনিতক প�িত চালু হয়। েটংকু আবদুর রহমান েদশিটর �থম 
�ধানম�ী িহেসেব দািয়� �হণ কেরন।  

১৯৫৭ সাল েথেক ১৯৭৩ সাল পযর্� ইউনাইেটড মালেয়জ নয্াশনাল অগর্ানাইেজশন 
(ইউমেনা) েনতৃ�াধীন ১৩ দলীয় মহােজাট বিরসান নয্াশনাল (�া� েকায়ািলশন) 
মালেয়িশয়ার �িতিট িনবর্াচেন জয়লাভ কের এবং সরকার গঠন কের। �া� 
েকায়ািলশেনর েনতৃ� েদন ডা. মাহািথর েমাহা�দ। িতিন  দীঘর্িদন সরকােরর েনতৃ� 
িদেয় েদশিটেক অথর্ৈনিতকভােব উ�য়ণশীল েদেশর সামেনর কাতাের িনেয় েযেত সক্ষম 
হন। মাহািথর পা�ােতয্র কেঠার সমােলাচক ও  উ�য়ণশীল িবে�র �ােথর্র পেক্ষ 
একজন েজারােলা �ব�া িহেসেব িবে� আেলািচত বয্ি�েত পিরণত হন। ২০০১ সােল 
িতিন ক্ষমতার ২০ বছর পূিতর্ পালন কেরন। েদশিটেত ১৯৫৭ সাল েথেক িনধর্ািরত 
সময় অ�র িনবর্াচন অনু�ান ও শাি�পূণর্ভােব ক্ষমতা হ�া�র হেলও ক্ষমতাসীনেদর 
কতৃর্�বাদী মানিসকতা ও কমর্কা� গণতাি�ক সং�ৃিতর সহায়ক নয় বেল মেন কেরন 
িবিভ� রা�িবজ্ঞানী। কােরা কােরা মেত, মালেয়িশয়ার রাজৈনিতক প�িতিট পুেরাপুির 
গণতাি�ক নয়; বরং আধা-কতৃর্�বাদী (semi-authoritarian), আধা-গণতাি�ক 
(semi-democratic or quasi-democratic)। েজসুডাসন নামক একজন িবে�ষক 
েদশিটেক  syncretic-state নােম আখয্ািয়ত কেরন। 

উে�খয্, মালেয়িশয়ার জনেগা�ীর মেধয্ ৬৫ শতাংশ মালয়ী (ভূিমপু�) যােদর সকেলই 
মুসলমান, ২৬ শতাংশ চীনা বংেশা�ূত, ৮ শতাংশ ভারতীয় বংেশা�ূত এবং ১ শতাংশ 
অনয্ানয্ নৃতাি�ক জনেগা�ী। মহােজাট িতনিট স�দােয়র মেধয্ সাফেলয্র সােথ স�ীিত 
বজায় রাখেত সক্ষম হেয়েছ। তেব পাশাপািশ প�াৎপদ সংখয্াগির� মালয় মুসিলমেদর 
�াথর্রক্ষা ও তােদর অিধকতর উ�য়েনর জনয্ সরকার িবিভ� নীিত ও কমর্সূিচ বা�বায়ন 
কের থােক। ডা. মাহািথর ও তাঁর উ�রসূির আবদু�াহ বাদািব উভয়ই ইসলামী মূলয্েবাধ 
ও ঐিতহয্েক সমু�ত করার দৃঢ়নীিত অনুসরণ কেরন। তারা আধুিনকতা, িশ�ায়ন ও 
ইসলামী িশক্ষার মেধয্ সম�য় সাধেনর েকৗশল �হণ কেরন। 

ইসলািমক পািটর্ অব মালেয়িশয়া (পাস) েদশিটর �ধান ইসলামী রাজৈনিতক দল। ছা� 
ও যুবকেদর মেধয্ও ইসলামী সংগঠেনর তৎপরতা রেয়েছ। ১৯৬৯ সােল �িতি�ত 
ইসলামী যুব সংগঠন আংকাতান েবিলয়া ইসলাম  মালেয়িশয়া (আিবম)-এর �িত�াতা 
িছেলন আেনায়ার ই�ািহম। একজন পালর্ােম� সদেসয্র পু� আেনায়ার ই�ািহম তাঁর 
�িতভা ও বিল� েনতৃ� িদেয় �� সমেয়র মেধয্ দারুন জনি�য়তা অজর্ন কেরন। তাঁর 
�িতভায় মু� হেয় মাহািথর তাঁেক সরকাের অ�ভুর্� কেরন। আেনায়ার তাঁর েযাগয্তা 
ও দক্ষতা �ারা এেক এেক অথর্ম�ী ও উপ�ধানম�ী পেদ েপৗেছ যান। মাহািথর তাঁেক 
িনেজর উ�রসূির িহেসেব িবেবচনা করেত থােকন। িক� িকছু িকছু নীিতগত িবষেয় 
�ধানম�ী মাহািথেরর সােথ তাঁর মতপাথর্কয্ েদখা িদেল ১৯৯৮ সােলর েসে��ের তাঁেক 
উপ�ধানম�ীর পদ েথেক সিরেয় েদয়া হয়। তাঁর িবরুে� দুনর্ীিত ও সমকািমতার 
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অিভেযােগ মামলা দােয়র করা হয়। আেনায়ার বেলন, মতপাথর্কয্ ও দুনর্ীিতর িবরুে� 
অব�ান েনয়ার জনয্ তাঁেক অপসারণ করা হয়। িভ� িভ� আদালত তাঁেক ১৯৯৯ ও 
২০০০ সােল িবিভ� দফায় েমাট ৯ বছেরর কারাদ� েদয়া হয়। 

১৯৯৯ সােলর নেভ�ের অনুি�ত পালর্ােম� িনবর্াচেন মহােজাট পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়। 
তেব তােদর আসন সংখয্া পূেবর্র ৯৪ েথেক ৭২িটেত েনেম আেস। অপরিদেক ইসলামী 
দল পাস এর আসন সংখয্া ৪২িটেত বৃি� পায়। দলিট পূেবর্র মত েকলাংতান �েদেশ 
ক্ষমতা ধের রােখ এবং অিধক� েতেরঙানু �েদেশও সরকার গঠেন সক্ষম হয়। ২০০৩ 
সােল মাহাথীর রাজনীিত েথেক িবদায় েনন। ২০০৪ সােল অনুি�ত পালর্ােম� িনবর্াচেনও 
মহােজাট পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়। এবাের তারা সংখয্াগির�তার পাশাপািশ েতেরঙানু 
�েদেশও ক্ষমতা  পুনরু�ার কের। েজাট এ িনবর্াচেন অিব�াসয্ভােব ৯২ শতাংশ েভাট 
পায়। এরূপ িনরংকুশ িবজেয় মাহািথর বেলন,  

“I believe the country should have a strong government, but not too 
strong. A two-third majority like I enjoyed when I was Prime Minister 
is sufficient; a 90% majority is too strong… we need an opposition to 
remind us if we are making mistakes. When you are not opposed 
you think everything you do is right.” 

িবশাল সংখয্াগির�তা সে�ও মহােজােটর িবরুে� িনবর্াচেন কারচুিপ, দুনর্ীিত, অথর্ৈনিতক 
সংকট িবেশষত মু�া�ীিত, অপরাধ �বণতা বৃি� ও জািতগত উে�জনা িনয়�েণ বয্থর্তা 
ইতয্ািদ অিভেযােগ িবেরাধী দলগুেলা আে�ালন ও �িতবাদ গেড় েতােল। আেনায়ার 
ই�ািহেমর �ী আিজজার েনতৃে� গিঠত হয় িপপলস জাি�স পািটর্।  

২০০৬ সােল আেনায়ার ই�ািহম কারাগার েথেক েবিরেয় আেসন এবং সরকার িবেরাধী 
আে�ালন েজারদার কেরন। ২০০৮ সােল অনুি�ত পালর্ােম� িনবর্াচেন মহােজােটর 
িবরাট িবপযর্য় ঘেট। েকােনাভােব একক সংখয্াগির�তা বজায় রাখেত পারেলও ১২িট 
রাজয্সভার ৫িট চেল যায় িবেরাধী দেলর হােত। ইসলামী দল পাস এর আসন সংখয্া 
আবার বৃি� পায়। আেনায়ার ই�ািহম �থেম িনবর্াচেন অংশ �হণ করেত না পারেলও 
পরবতর্ীেত উপিনবর্াচেন েজােটর শি�শালী �াথর্ীেক ১৬ হাজার েভােটর বয্বধােন 
পরািজত কেরন। আেনায়ার রাজনীিতেত পুেরাদেম পুনবর্ািসত হন। উে�খয্ েয, 
মালেয়িশয়ার ইসলামী দলগুেলা �মা�েয় ভােলা করেলও তারা িক� সরাসির ইসলামী 
রাে�র কথা না বেল ‘সুশাসন’ ও ‘নয্ায়িবচার’ �িত�ার �িত�িত েজােরর সােথ উে�খ 
কেরন।  

ইে�ােনিশয়া 

ইে�ােনিশয়ার আথর্-সামািজক অব�া ও রাজৈনিতক সং�ৃিত েদশজ ও বািহয্ক উপাদান 
েযমন; ধমর্, উপিনেবিশকতা, জাতীয়তাবাদী েচতনা ইতয্ািদ সংিম�েণ িবকিশত হে�। 
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১৭৯৯ সােল ডাচরা েদশিটর শাসনভার দখল কের। ি�তীয় িব�যুে�ও সময় জাপান 
ইে�ােনিশয়ার উপর আিধপতয্ �িত�া কের। ১৯৪৫ সােল যুে� পরািজত হেয় জাপান 
আ�সমপর্ন করেল জাতীয়তাবাদী েনতা ড. সুকনর্ ইে�ােনিশয়ার �াধীনতা েঘাষণা 
কেরন। পালর্ােম�াির প�িতর রাজৈনিতক বয্ব�ার কথা বেল যা�া শুরু করেলও সুকনর্ 
১৯৫৯ সােল তথাকিথত ‘িনেদর্িশত গণত�’ চালু কেরন। �াধীনতার পর েথেকই এ 
অ�েল কমুয্িন� মতাদেশর্র িব�ার েরােধ যু�রা� ইে�ােনিশয়ােক সামিরক ও আিথর্ক 
সাহাযয্ িদেয় আসিছল।  

১৯৬৫ সােল েজনােরল সুহােতর্া কমুয্িন� অভুয্�ান �িতহত করার কথা বেল সামিরক 
অভুয্�ান ঘিটেয় ক্ষমতা দখল কেরন। িতিন দীঘর্ ৩৩ বছর এক�� ও ৈ�রাচারী কায়দায় 
েদশ শাসন কেরন। তাঁর আমেল রাজৈনিতক িনপীড়ন এত েবিশ ঘেট েয, বলা হেয় 
থােক, িতিন �ায় ১০ লক্ষ রাজৈনিতক কমর্ীেক হতয্া কেরন। অবেশেষ ১৯৯৮ সােল 
িতিন গণআে�ালেনর মুেখ িতিন পদতয্াগ করেত বাধয্ হন। এরপর িবেজ হািবিব 
(১৯৯৮-৯৯), আবদুর রহমান ওয়ািহদ (১৯৯৯-২০০১) ও েমঘবতী সুকনর্পু�ী (২০০১-
০৪) ে�িসেডে�র দািয়� পালন কেরন। ২০০৫ সােল অনুি�ত ে�িসেড� িনবর্াচেন 
জয়লাভ কেরন সুিসেলা বামবাং। সামিরক বািহনী সমিথর্ত েগালকার পািটর্ তাঁেক সমথর্ন 
েদয়।  

িতনিট �িতিনিধ�শীল �িত�ান িনেয় ইে�ােনিশয়ার আইনসভা গিঠত: (১) ৫৫০ সদসয্ 
িবিশ� হাউস অব িরে�েজনেটিটভ, (২) ১২৮ সদসয্ িবিশ� িরিজওনাল িরে�েজনেটিটভ 
কাউি�ল, ও (৩) উ� দু’েটা সং�ার �িতিনিধ িনেয় গিঠত িপপলস কনসালেটিটভ 
এেস�লী। েশেষা� সং�ািট সংিবধান সংেশাধন ও ে�িসেডে�র িবরুে� অনা�ার িবষয় 
িবেবচনা কের। 

ইে�ােনিশয়ার সামিরক বািহনী েদশিটর রাজনীিতেত অতয্� �ভাবশালী ও ক্ষমতাধর 
�িত�ান। এমনিক পালর্ােমে�ও তােদর �িতিনিধ� রেয়েছ। রাজৈনিতক িস�া� �হণ 
�ি�য়ায় সামিরক বািহনীেক উেপক্ষা করা কিঠন। েদশিটর রাজনীিত ও সমাজ জীবেন 
ঐিতহািসকভােব ইসলামী মূলয্েবােধর একিট িবেশষ মযর্াদা ও গুরু� রেয়েছ। 
উপিনেবিশক আমেল ১৯১২ সােল েমাহা�দীয়া পািটর্ ও ১৯২২ সােল নাহদাতুল উেলমা 
পািটর্ গিঠত হয়। এ দু’েটা সংগঠেনরই বহু শাখা-�শাখা ও জনি�য়তা িছল। আধুিনক 
িশিক্ষত েলাকেদর ইসলামী পািটর্ িছল মাসজুমী পািটর্। ১৯৫৯ সােল মাসজুমী পািটর্েক 
িনিষ� েঘাষণা করা হয়।  

সা�িতককােল ইে�ােনিশয়ায় ইসলামী েচতনার �মবৃি� লক্ষয্ করা যাে�। িপেকএম 
জাি�স পািটর্ ইসলামী দল িহেসেব েভাটারেদর মেধয্ িকছু জনি�য়তা অজর্ন কেরেছ। 
১৯৯৯ সােলর িনবর্াচেন এ দলিট মা� ১িট আসন পায়।  ২০০৪ সােল অনুি�ত পালর্ােম� 
িনবর্াচেন এ দলিট ২০ ভাগ েভাট েপেয় ৪৫িট আসন লাভ কের। এ িনবর্াচেন তারা 
ইসলামী রাে�র কথা না বেল সুশাসেনর �িত েবিশ েজার িদেয়িছল। ২০০৬ সােলর 
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িনবর্াচেন তােদর �া� েভােটর সংখয্া ৯ শতাংেশ েনেম আেস। ২০০৬ সােল পিরচািলত 
এক জনমত জিরেপ েদখা যায়, েদশিটর ৪৩ ভাগ েভাটার েসকুয্লার পািটর্েক সমথর্ন 
কের। মা� ৫ ভাগ েভাটার ইসলামী শাসন চায়। ইে�ােনিশয়ায় অনয্ানয্ ইসলামী দেলর 
মেধয্ রেয়েছ: িহযবুত তাহরীর ও ইসলািমক িডেফ�ারস ��। দু’েটা দলই েবশ সি�য়। 

সুদান 

১৮২১ সােল িমশর সুদান দখল কের। পরবতর্ীেত িমশর ও বৃেটন েযৗথভােব দীঘর্িদন 
েদশিট শাসন কের। ১৮৮১ সােল মুহা�দ আহমদ নােম একজন সুদানী মুসিলেমর 
েনতৃে� েদশিটর জনগণ িমশর ও বৃেটেনর শাসেনর িবরুে� িবে�াহ কের। এরপর 
১৯৪০-১৯৫২ সােলর সময়কােল সুদােনর �াধীনতা আে�ালন েবগবান হয়। ১৯৫৬ 
সােলর ১ জানুয়ারী িমশর ও বৃেটন সুদােনর �াধীনতা িদেত বাধয্ হয়। �াধীনতা 
আে�ালন ও পরবতর্ীকােল েদশিটেত িবিভ� রাজৈনিতক দল গিঠত হেয়িছল। মা� দুই 
বছেরর বয্বধােন েজনােরল ই�ািহেমর েনতৃে� সামিরক বািহনী ক্ষমতা দখল কের এবং 
সকল রাজৈনিতক দল িনিষ� েঘাষণা কের। ১৯৬৪ সােল গণআে�ালেনর ফেল 
রাজৈনিতক েনতৃ� পুনরায় রা� পিরচালনার দািয়� পায়।  

মা� ৫ বছেরর বয্বধােন আবার ১৯৬৯ সােল েজনােরল জাফর িনেমরীর েনতৃে� 
সামিরক বািহনী ক্ষমতা দখল কের। িতিনও সকল রাজৈনিতক দল িনিষ� েঘাষণা 
কেরন। িনেমরী ১৯৭১ সােল েদশিটর ে�িসেড� হন। ১৯৭৩ সােল সুদােনর �থম 
সংিবধান গৃহীত হয়। এেত ে�িসেড�েক �ভূত ক্ষমতা েদয়া হয়। মা� একিট 
রাজৈনিতক দল অনুেমাদন পায়। েসিট সুদানী েসাসািল� ইউিনয়ন এবং ে�িসেড� 
িনেমরী িনেজই তার �ধান হন। েবশ কেয়কিট ইসলামী রাজৈনিতক দল সি�য় িছল। 
তােদর তৎপরতায় িনেমরী ইসলামপ�ীেদর সমথর্ন লােভর জনয্ েদেশ শরীয়াহ আইন 
চালু করার উেদয্াগ েনন। পাশাপািশ িতিন �ােদিশক সরকার প�িত বািতল কের েদন। 
দিক্ষণা�েলর ি��ানরা এর িবেরািধতা কের। 

১৯৮৫ সােল েজনােরল আবদুল রহমান আলদাহার আেরকিট সামিরক অভুয্�ান ঘিটেয় 
ক্ষমতা দখল কেরন। িতিন পালর্ােম�াির প�িত বািতল ও েসাসািল� ইউিনয়ন পািটর্েক 
িনিষ� কেরন। িতিন রা� পিরচালনায় রাজৈনিতক েনতৃ� পুনঃ�িত�ার েঘাষণা েদন। 
১৯৮৬ সােল অনুি�ত হয় পালর্ােম� িনবর্াচন। ইসলামী দল  উ�াহ পািটর্ িনবর্াচেন 
জয়লাভ কের সােদক আল মাহদীর েনতৃে� সরকার গিঠত হয়।  ১৯৮৯ সােল 
ি�েগিডয়ার েজনােরল ওমর হাসান আল বশীর আেরক সামিরক অভুয্�ান ঘিটেয় 
িনবর্ািচত সরকােরর পতন ঘটান। িতিন পালর্ােম� বািতল কেরন এবং ১৩ সদেসয্র 
িব�বী সামিরক কাউি�ল গঠন কেরন। উ�াহ পািটর্র েনতা সােদক আল মাহদী ও 
নয্াশনাল ইসলািমক �� েনতা হাসান আল তুরাবীসহ বহু রাজৈনিতক েনতােক 
ে�ফতার করা হয়। েদেশর ৪০িট �কািশত পি�কার ৩৬িটেক িনিষ� করা হয়। 
সামিরক জা�া ওমর হাসান আল বশীর কেয়ক মােসর মেধয্ই বুঝেত পােরন েয, তাঁেক 
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ক্ষমতায় িটেক থাকেত হেল ইসলািমক �েপর সহায়তা িনেত হেব। এক পযর্ােয় িতিন 
নয্াশনাল ইসলািমক �� েনতা হাসান আল তুরাবীর সােথ সমেঝাতায় উপনীত হন 
এবং তুরাবীর েনতৃে� ৪০ সদেসয্র এক পিরষদ গঠন কেরন। ১৯৯৬ সােল নয্াশনাল 
ইসলািমক �ে�র নাম পিরবতর্ন কের রাখা হয় নয্াশনাল কংে�স পািটর্। িক� েজনােরল 
বশীেরর সােথ তুরাবীর সুস�কর্ েবিশিদন িটেকিন। ১৯৯৯ সােল তােদর িবেরাধ তুে� 
েপৗেছ। তুরাবী পদতয্াগ কেরন। েজনােরল বশীর পালর্ােম� েভে� েদন, সংিবধান �িগত 
কেরন এবং েদেশ জরুির অব�া েঘাষণা কেরন।   

জরুির অব�ার মেধয্ই ২০০০ সােল ে�িসেড� ও পালর্ােম� িনবর্াচন অনুি�ত হয়। 
২০০১ সােল পালর্ােম� পুনরু�ীিবত হেলও জরুির অব�া বহাল থােক। ১৯৯৮ সােল 
সুদােনর দিক্ষণা�েলর িবে�াহীরা সুদানীজ িপপলস িলবােরশন আিমর্ গঠন কের। 
িবে�াহীেদর সােথ একটা সমেঝাতায় উপনীত হেত হাসান আল তুরাবী একিট সমেঝাতা 
�ারক �াক্ষর কেরন। েজনােরল বশীর এেত কু্ষ� হেয় তুরাবীেক ে�ফতার কেরন। 
২০০৫ সােল ে�িসেড� বশীর দিক্ষণা�েলর িবে�াহীেদর িনেয় একিট েকায়ািলশন 
সরকার গঠন কেরন। পাশাপািশ সরকার িবে�াহীেদর িবরুে� অিভযান েজারদার কের। 
এ িনেয় আ�জর্ািতক মহেল সমােলাচনার ঝড় উেঠ। ২০০৯ সােল আ�জর্ািতক আদালত 
ে�িসেড� বশীেরর িবরুে� মানবািধকার লংঘেনর জনয্ ে�ফতারী পেরায়ানা জারী হের। 

মুসিলম েদশগুেলার রাজৈনিতক পিরি�িত িবে�ষণ 

তুর�, িমশর, মালেয়িশয়া, ইে�ােনিশয়া, ইরান, পািক�ান ও বাংলােদেশর রাজৈনিতক 
ইিতহাস পযর্ােলাচনা করেল িকছু অিভ� ৈবিশ� েবিরেয় আেস। িবেশষ কের িনবর্াচেন 
েভাটারেদর আচরেণ একিট অিভ� �বণতা পিরলিক্ষত হয়। 

�থমত, তুর� বয্তীত অনয্ানয্ েদশগুেলার এক সময় ইউেরাপীয় উপিনেবিশক 
সা�ােজয্র অধীেন দীঘর্কাল যাবৎ শািসত হওয়ার িত� অিভজ্ঞতা রেয়েছ। উপিনেবিশক 
শি� শুধু শাসন কেরই ক্ষা� হয়িন; তারা অথর্ৈনিতক, রাজৈনিতক ও িশক্ষা-সং�ৃিতর 
েক্ষে�ও সুদূর�সারী �ভাব েরেখ েগেছ যার েনিতবাচক �ভাব আজও তােদরেক বহন 
করেত হে�। 

ি�তীয়ত, �ায় �িতিট েদশই উপিনেবিশক সা�ােজয্র িবরুে� আে�ালন সং�াম কের 
ি�তীয় িব� যুে�া�রকােল �াধীনতা অজর্ন কের। এরূপ আে�ালন সং�ােমর �ধান 
চািলকাশি� িছল মুসিলম জাতীয়তাবাদী েচতনা। েকােনা েকােনা েদেশর আে�ালেন 
আেলম সমাজ েবশ অ�ণী ভূিমকা পালন কের। 

তৃতীয়ত, সকল েদশই বৃিটশ পালর্ােম�াির গণতাি�ক প�িতেক �হণ কের �াধীন 
েদেশর কাযর্�ম শুরু কের। িক� পের েকােনা েদেশই তা েতমন েটকসই হয়িন। 
ৈ�রতাি�ক ও সামিরক শাসেনর যাঁতাকেল �ায় �িতিট েদশেকই িনে�িষত হেত 
হেয়েছ। একমা� মালেয়িশয়া বহু বাধা-িবপি�র মেধয্ও পালর্ােম�াির প�িতেক 
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িনরবি��ভােব চািলেয় িনেত েপেরেছ। অনয্ানয্ েদেশ চড়াই-উৎরাইেয়র মেধয্ 
রাজৈনিতক ি�িতশীলতা েতমন একটা আেসিন। অবশয্ সা�িতককােল তুর� ও 
ইে�ােনিশয়ায় গণতাি�ক প�িত িকছুটা ি�িতশীলতা পাে� বেল �তীয়মান হে�। 

চতুথর্ত, একমা� মালেয়িশয়া বয্তীত অনয্ানয্ েদেশর রাজনীিতেত সামিরক বািহনী 
�ভাবশালী ভূিমকা পালন কেরেছ এবং তা এখেনা চলেছ। সামিরক অভুয্�ান ঘিটেয় 
ক্ষমতা দখল, সংিধান বািতল বা �িগতকরণ, জরুির অব�া জারীকরণ, নানা ছলছুতায় 
দীঘর্কাল ক্ষমতায় আঁকেড় থাকা ইতয্ািদর মাধয্েম গণতাি�ক বয্ব�ােক বয্াহত করা 
মুসিলম েদশগুেলার সাধারণ রাজৈনিতক ৈবিশে�য্ পিরণত হেয়েছ। 

প�মত, সকল েদশই পালর্ােম�াির প�িতর আওতায় বহুদলীয় গণতাি�ক বয্ব�া �হণ 
কের যা�া শুরু কের। মুসিলম জাতীয়তাবাদী েচতনা স�িলত দলগুেলার েনতৃে� 
�াধীনতা সং�াম পিরচািলত হেলও পরবতর্ীেত উদার গণতাি�ক, সমাজত�ী-কমুয্িন�, 
ইসলামপ�ী সকল মতাদেশর্র রাজৈনিতক দেলর িবকাশ ঘেট। এর মেধয্ ইসলামপ�ী 
ও কমুয্িন�রা আবার অেপক্ষাকৃত অিধকতর িনপীড়েনর িশকার হয়। 

ষ�ত, �ায় �িতিট েদশই মািকর্ন যু�রাে�র �তয্ক্ষ বা পেরাক্ষ আিথর্ক ও সামিরক 
সহায়তা েপেয় আসেছ। একমা� ইরান যু�রাে�র েচাখ রাঙািনেক ভয় না কের এখনও 
মাথা উঁচু কের চেলেছ। েসৗিদ আরব ও যু�রাে�র স�কর্ মযর্াদাপূণর্ নয়। িমশর, তুর�, 
পািক�ান ও ইে�ােনিশয়ার সামিরক বািহনীর উপর মািকর্ন �ভাব সকেলর কােছ 
দৃশয্মান। যু�রাে�র চােপ িমশর ও তুর� ইসরাইেলর সােথ কূটৈনিতক স�কর্ বজায় 
রােখ। পািক�ান ও বাংলােদশেক যু�রাে�র ‘ওয়ার এেগইন� েটরর’ নীিতর অনয্তম 
সহেযাগী িহেসেব গণয্ করা হয়। মালেয়িশয়ার  রাজনীিতেত সামিরক বািহনীর �ভাব 
িবেশষভােব দৃশয্মান না হেলও স�িত তারাও ইে�ােনিশয়ার সামিরক বািহনীর সােথ 
‘ওয়ার এেগইন� েটরর’ কমর্সূিচেত সহেযািগতার চুি� �াক্ষর কেরেছ। মালেয়িশয়ার  
েনতা মাহািথর েমাহা�দ পা�াতয্েক েতমন পা�া িদেতন না। বরং কখেনা কখেনা 
কেঠার সমােলাচনাও করেতন। সুদােনর ে�িসেড� বশীর ইেতামেধয্ পা�ােতয্র 
িবরাগভাজন হেয় পেড়েছন। এর আেগ িলিবয়ার ে�িসেড� গা�াফী এবং িসিরয়ার 
ে�িসেড� আসাদ ও পরবতর্ীেত তাঁর েছেল ে�িসেড� বাশারও  পা�ােতয্র কােছ 
অি�য়ভাজন বেল িচি�ত হেয়েছন। তুরে�র এরেদাগান সরকার পা�ােতয্র সােথ 
েকৗশলগত আপস কের চেলেছ। সব ক’িট েদশই ইউএসএআইিড, আইএমএফ ও িব� 
বয্াংক েথেক উ�য়ন কাযর্�ম ও আিথর্ক বয্ব�াপনায় অথর্ায়ন সহায়তা িনেয় থােক। 

স�মত, �ায় �িতিট েদেশই জাতীয়তাবাদ ও েসকুলািরজম েবশ শি�শালী অব�ােন 
রেয়েছ। তুরে� সাংিবধািনকভােবই ধমর্ ও রা�েক আলাদা রাখা হেয়েছ। িমশর ও 
তুরে� ধেমর্র িভি�েত রাজৈনিতক দল গঠন করা যায় না। তুর� বয্তীত সকল েদেশই 
ইসলামেক রা� ধমর্ িহেসেব সংিবধােন �ীকৃিত েদয়া হেয়েছ। �ায় সকল েদেশই 
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শি�শালী ইসলামী রাজৈনিতক দল রেয়েছ। আবার সকল েদেশই আইেনর উৎস 
িহেসেব শরীয়াহেক কমেবিশ �ীকৃিত েদয়া হয়। 

অ�মত, �ায় �িতিট েদেশই আ�িলক, নৃতাি�ক বা ধমর্ীয় কারেণ েগা�ীগত সংঘােতর 
অিভজ্ঞতা রেয়েছ এবং এ জনয্ তােদরেক অেনক মূলয্ িদেত হেয়েছ বা হে�। তুরে�র 
কুদর্ী িবে�াহী, সুদােনর দারফুর িবে�াহী, ইে�ােনিশয়ার পূবর্ িতমুর ও আেচহ �েদেশর 
সংঘাত, পািক�ান ও বাংলােদেশর জািতগত সংঘাত (১৯৭১), মালেয়িশয়ায় চীনা ও 
ভারতীয়েদর মেধয্ সা�দািয়ক উে�জনা ইতয্ািদ এসব েদেশর রাজনীিতেত মতপাথর্কয্ ও 
�াথর্গত ��েক মােঝ মেধয্ জিটল কের তুেল এবং িবেদশী শি� তা েথেক সুিবধা েনয়। 

নবমত, �িতিট েদেশই শি�শালী ইসলামী আে�ালন বা রাজৈনিতক দল রেয়েছ। তারা 
�মা�েয় অিধকতর জনিভি� গেড় তুলেছ এবং �ািত�ািনকভােব রাজৈনিতক দক্ষতা 
অজর্ন করেছ। তােদর এই শি� বৃি� আবার তােদর জনয্ কাল হেয় দাঁড়াে�। েকােনা 
েকােনা েদেশ তারা সরকারী িন�েহর িশকার হে�। িমশেরর �াদারহুড, সুদােনর হাসান 
আল তুরাবীর নয্াশনাল কংে�স পািটর্ এবং তুরে� আরবাকােনর পািটর্েক সামিরক 
সরকােরর েকাপানেল পেড় বার বার নাম পা�ােত হেয়েছ। সুদান ও পািক�ােনর ইসলামী 
দল সামিরক সরকােরর সােথ ক্ষমতার অংশীদার হেলও তার ফল ভােলা হয়িন। 

দশমত, আেলাচয্ েদশগুেলার পালর্ােম� িনবর্াচন প�িত �� ও িনরেপক্ষ বেল গনয্ করার 
সুেযাগ কম থাকেলও ��তই লক্ষয্নীয় েয, পূণর্াংগ ইসলামী রা� �িত�ার নীিতর �িত 
অ�ীকারাব� দলগুেলা িনবর্াচেন েভাটারেদর মেধয্ িবেশষ একটা জনি�য়তা অজর্ন করেত 
পারেছ না। এ পযর্� েকােনা েদেশই ইসলামী নামধারী দলগুেলা গেড় ২০ ভােগর েবিশ 
েভাট পায়িন। েকােনা এক িনবর্াচেন েমাটামুিট ভােলা ফল করেলও তা আর েটকসই 
হয়িন। অিধকাংশ েদেশই পূণর্াংগ ইসলামী রা� �িত�ার নীিতর �িত অ�ীকারাব� েভাটার 
সংখয্া মা� ৫-৭ ভােগর মত। েসকুয্লার বা জাতীয়তাবাদী দলগুেলার �িত েভাটারেদর 
আকষর্ণ েবিশ বেল �তীয়মান হয়। পাশাপািশ �ায় সব েদেশই সমাজত�ী বা কমুয্িন� 
মতাদেশর্র দলগুেলার েভাট �াি�র হার েবশ হতাশাবয্�ক। 

একাদশত, �ািডশনাল বা �চিলত পুরােনা ধাঁেচর ইসলামী দলগুেলার চাইেত েয সব 
ইসলামী দল সমাজকলয্াণমূলক কাজ এবং সুশাসন ও নয্ায়িবচার �িত�ার কথা েবিশ 
বলেছ েভাটাররা তােদর �িত েবিশ আকৃ� হে�। তুরে�র এ েক পািটর্ ও িমশেরর 
মুসিলম �াদারহুড এর �কৃ� উদাহরণ। মালেয়িশয়ায় আেনায়ার ই�ািহেমর নবগিঠত 
জাি�স এ� েডেভলপেম� পািটর্র কথাও বলা েযেত পাের। তেব পািক�ােনর জামায়ােত 
ইসলামী দীঘর্কাল অেপক্ষাকৃত অনুকূল পিরেবেশ কাজ কেরও েকন জনি�য়তা অজর্ন 
করেত পারেছ না তা এক গেবষণার িবষয়। একইভােব বাংলােদেশ জামায়ােত ইসলামীই 
বা েকন েতমন জনি�য়তা পাে� না তাও পযর্ােলাচনার দািব রােখ। 

�াদশত, মুসিলম েদশগুেলা বহু সমসয্া েমাকািবলা কের পালর্ােম� িনবর্াচন প�িত �� 
ও িনরেপক্ষতার সােথ এিগেয় িনেত চাইেলও পা�ােতয্র ষড়য� ও েদশীয় কুচ�ীেদর 
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কারেণ তা েটকসই হেত পারেছ না। িবিভ� সমেয় িমশর, তুর�, আলেজিরয়া, 
পয্ােল�াইন, পািক�ান, বাংলােদশ ও সা�িতককােল ইরােন িবেদশী ষড়য� িনবর্াচন 
�ি�য়ােক নানাভােব হুমিকর মুেখ েফেলেছ। 

বাংলােদেশর ইসলামী দলগুেলার ভিবষয্ৎ 

বাংলােদেশ গত িতন-চার দশেকর ইসলামী রাজনীিত �তয্ািশত সুফল বেয় আনেত 
পােরিন। েসকুয্লার আওয়ামী লীগ, জাতীয়তাবাদী িবএনিপ ও সুিবধাবাদী জাতীয় পািটর্ 
ঘুের িফের িবিভ� েময়ােদ ক্ষমতায় িছল। িক� এ িতনিট দেলর ৈবিশ� কম-েবিশ একই। 
মূলত ক্ষমতার েমাহ, ব�গত �াথর্িল�া, অসততা ও অদক্ষতা, �িতিহংসা পরায়ণতা 
ইতয্ািদ কারেণ জািত খুব েবিশ আগােত পােরিন। ইসলামী দলগুেলার মেধয্ জামায়ােত 
ইসলামী ছাড়া অনয্ানয্ দলগুেলার সাংগঠিনক ও জনিভি� উে�খ করার মেতা নয়।  

বাংলােদেশর ইসলামী আে�ালেন অ�ণী ভূিমকা পালেনর েক্ষে� জামায়ােত ইসলামীর 
েকােনা িবক� আপাতত েদখা যাে� না। িক� সবেচেয় পুরােনা রাজৈনিতক দল হওয়া 
সে�ও জামায়াত িনবর্াচনী েদৗেড় েবশ েপছেন পেড় আেছ। বা�বতা এমন দাঁিড়েয়েছ 
েয, সততার সুনাম থাকা সে�ও বতর্মান েনতৃ� িনেয় জামায়ােতর পেক্ষ ভিবষয্েত 
এককভােব সরকার গঠেনর মত জনি�য়তা অজর্ন করা আেদৗ স�ব নয় বেল েকউ 
েকউ অিভমত �কাশ কেরন। জামায়ােত ইসলামীর সীমাব�তা িনেয় িনে�র িবষয়গুেলা 
পযর্ােলাচনা করা েযেত পাের: 

(এক) ১৯৭১ সােল মুি�যুে�র িবেরািধতা  

১৯৭১ সােল মুি�যুে�র িবেরািধতা করায় জামায়ােতর �থম সািরর বতর্মান েনতৃে�র 
িবরুে� িবরূপ �চার ণা থাকায় সবর্জন �হণেযাগয্ জাতীয়িভি�ক ইেমজ িবি�ং তােদর 
জনয্ কিঠন হেয় পেড়েছ। বা�বতা হে�, েয েকােনা েদেশ িবিভ� িবষেয় রাজৈনিতক 
মতপাথর্কয্ থাকাটা অ�াভািবক নয়।  ১৯৭১ সােল েদেশর বৃহ�র জনেগা�ী মুি�যুে�র 
পেক্ষ অব�ান িনেয়িছল এবং বলাই বাহুলয্ ১৯৭০ সােলর িনবর্াচেনও েদেশর জনগণ 
আওয়ামী লীেগর পেক্ষ িবরাট সমথর্ন িদেয়িছল। গণতাি�ক রীিত অনুযায়ী আওয়ামী 
লীেগরই সরকার গঠেনর অিধকার িছল। িক� পািক�ানী সামিরক জা�া স�ূণর্ 
অনয্ায়ভােব ক্ষমতা হ�া�ের বাধা সৃি� কের এবং অিধক� পাশিবক ও িনমর্মভােব 
হতয্াযজ্ঞ চালায়। েকােনা িবেবকবান মানুষ তা সমথর্ন করেত পাের না। জামায়াত 
ভারেতর আিধপতয্বাদী আচরেণর আশংকা েথেক মুি�যুে�র িবেরািধতা করার িবষয়িট  
রাজৈনিতক মতপাথর্কয্ িহেসেব গনয্ করা েগেলও পািক�ানী সামিরক জা�ার পেক্ষ েয 
সি�য় ভূিমকা িনেয়িছল তা েদেশর জনগণ কতৃর্ক �হণেযাগয্ হয়িন। পািক�ানী সামিরক 
জা�ার পরাজেয়র সােথ সােথ জামায়ােতর রাজৈনিতক েকৗশেলরও পরাজয় ঘেটেছ। 
েকােনা পরািজত শি�র পেক্ষ �াধীন বাংলােদেশর সরকােরর েনতৃ� েদয়ার ৈনিতক 
অিধকার থােক না। �ায় চার দশেকর বয্বধােন িবষয়িট জািত ভুলেত বেসিছল; িক� 
েসকুয্লার রাজৈনিতক দল, িমিডয়া ও িসিভল েসাসাইিট িবষয়িটেক �চার-�পাগা�ার 
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মাধয্েম আবার জািগেয় তুলেত সক্ষম হেয়েছ। এর কারণ হেলা: আওয়ামী লীেগর 
পিরবেতর্ িবএনিপর সােথ জামায়ােতর রাজৈনিতক েজাট গঠন করা। িবষয়িট সাধারণ 
জনগেণর মেধয্ কতটা েনিতবাচক �ভাব েফেলেছ তা পিরমাপ করা না েগেলও নতুন 
�জে�র মেধয্ েয িবরূপ �িতি�য়ার সৃি� কেরেছ তা বলা েযেত পাের। এর েপছেন 
�িতেবশী েদশ ও আ�জর্ািতক �াথর্াে�ষী মহেলর মদদ রেয়েছ। যু�াপরাধীেদর িবচােরর 
িবষয়িট সামেন চেল আসায় এিট আেরা জিটল আকার ধারণ করেত পাের। েকউ েকউ 
মেন কেরন, আশা করা যায় জামায়াত েনতৃ�েক েদাষী সাবয্� করা সহজ/স�ব হেব 
না, তাই যু�াপরাধীেদর িবচােরর িবষয়িট তাড়াতািড় হেয় েগেল িবষয়িট একবাের 
িচরিদেনর জনয্ সুরাহা হেয় যােব। িক� িভ�মতও রেয়েছ। তােদর ধারণা সরকার 
ইসুয্িটেক সহেজ েশষ করেব না। বরং নানা অজুহােত এটােক িজইেয় রাখেত চাইেব। 
কারণ সরকার আগামী িনবর্াচনেক সামেন েরেখ িনজ �ােথর্ই িবষয়িটেক ঝুিলেয় রাখেব। 
পাশাপািশ েনিতবাচক �চার-�পাগা�া আেরা বৃি� েপেত পাের। এমতাব�ায়, 
জামায়ােতর রাজৈনিতক ইেমজ পুনরূ�ার বা বৃি� করা অতয্� কিঠন হেব। 

(দুই) শীষর্ পযর্ােয়র েনতৃে�র দুবর্লতা   

দলিটর শীষর্ পযর্ােয়র েনতৃে� েকউ েকউ বৃ� ও অসু� হেয় পেড়েছন এবং নতুন উদয্েম 
দলেক এিগেয় েনয়ার মেতা সামথর্ তােদর েনই।  

(িতন) সংগঠেন েরিজেমে�ড এনভায়রনেম� 

জামায়ােতর ব�দুয়ার পিরেবশ (েরিজেমে�ড এনভায়রনেম�) থাকায় ইসলামী 
মূলয্েবাধ স�� উদারৈনিতক বয্ি�রা ঐ দেল �েবশ করেত পাের না। দলিটেত সৎ 
মানুেষর অভাব না হেলও েদশ পিরচালনায় েনতৃ� েদয়ার মেতা উপযু� ও দক্ষ েলােকর 
অভাব রেয়েছ। জামায়ােতর বাইের েযসব সৎ ও দক্ষ েলাক রেয়েছ তারা েয েকােনা 
পযর্ােয় জামায়ােত েযাগ িদেত উৎসাহেবাধ কের না। এর �ধান কারণ- �থমত, 
জামায়ােতর ব�দুয়ার পিরেবশ; ি�তীয়ত, জামায়ােতর মুি�যুে�র িবেরািধতা।   

(চার) েনিতবাচক �চার-�পাগা�া  

েবশ িকছুিদন ধের িবিভ� �চারমাধয্ম ও কিতপয় বুি�জীবী জামায়াতেক েমৗলবাদী, 
সা�দািয়ক, �াধীনতািবেরাধী ইতয্ািদ অিভধায় আখয্ািয়ত কের দলিটেক েমাটামুিট 
িবতিকর্ত কের তুলেত সক্ষম হেয়েছ। জামায়াত েনতাকমর্ীরা এটা সরাসির কতটা 
উপলি� কের, তারেচেয় গুরু�পূণর্ হেলা েভাটারেদর মেধয্ এর েবশ �ভাব পেড়েছ। 

(পাচঁ) রা� পিরচালনার েক্ষে� আধুিনক ধয্ান-ধারণার অভাব 

িব�ায়েনর পিরবতর্েনর ধারায় রা� পিরচালনার েক্ষে� আধুিনক ধয্ান-ধারণা িনেয় 
জনগেণর কােছ যাওয়ার েক্ষে� জামায়াত েনতােদর সীমাব�তা রেয়েছ। আইন �ণয়ন, 
উ�য়ন েকৗশল, অথর্নীিত ও পররা� নীিতর মত েমৗিলক িবষেয় জামায়ােতর ব�বয্ 
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জনগেণর কােছ েযমন �� নয়; েতমিন আকষর্নীয়ও নয়। সমসয্া সংকুল বাংলােদেশর 
েবশ িকছু েমৗিলক সমসয্া রেয়েছ। সব দলই এসব িবষেয় েকােনা না েকােনা ব�বয্ 
িদেয় থােক। এসব সমসয্ার অ�ািধকার িনণর্য় কের জামায়াত উ�ম িবক� েকােনা 
সমাধােনর িদকিনেদর্শনা জাািতর সামেন েপশ করেত পােরিন। আওয়ামী লীগ, িবএনিপ 
ও জাতীয় পািটর্র অসৎ েনতৃে�র িবক� িহেসেব জামায়াত েনতারা তােদর দলেক জািতর 
সামেন তুেল ধরেত পােরনিন। 

(ছয়) েভােটর রাজনীিতেত েকৗশেলর অভাব 

বাংলােদেশ েভােটর রাজনীিতেত িকছু েকৗশেলর আ�য় না িনেল িনবর্াচেন জয়লাভ করা 
যায় না। এেক্ষে� জামায়ােতর েবশ সীমাব�তা রেয়েছ। �থমত, জামায়াত েভাটারেদর 
চািহদার �িত গুরু� িদেয় কথা বলার পিরবেতর্ ইসলামী আদেশর্র �িত েভাটারেদর 
েবিশ আ�ান কের যা পালর্ােম�াির গণতে�র িনবর্াচনী সং�ৃিতর সােথ খাপ খায় না। 
ি�তীয়ত, েভােটর রাজনীিতেত িবপুল অথর্ বয্য়, অপবয্য় ও েকােনা েকােনা েক্ষে� 
ছলচাতুরীর আ�য় িনেত হয়। এসব �বণতা েযমন ইসলামী আদেশর্র সােথ সংগিতপূণর্ 
নয়, েতমিন েসগুেলা না করেল িনবর্াচনী সাফলয্ লাভ করাও কিঠন। 

(সাত) নতুন �জে�র িচ�া-েচতনার আলােক িনেজেদর উপ�াপেন বয্থর্তা 

নতুন �জে�র েভাটারেদর িচ�া-েচতনা ও আশা-আকাংখা বতর্মান িমিডয়া �চার ণার 
�ারা বহুলভােব �ভািবত। গতানুগিতক ধারায় ইসলামী আদেশর্র �িত আ�ান জানােনার 
েকৗশল কাযর্কর হে� না। এ জনয্ �েয়াজন আধুিনক পিরভাষার বয্বহার ও উপ�াপনার 
নতুন আংিগক। িবষয়িট অনুধাবেন জামায়াত েনতারা খুব একটা সফল হনিন।  

(আট) ভূম�লীয় রাজনীিত ও বা�বতার ে�ক্ষাপেট �েয়াজন নতুন েকৗশল 

আ�জর্ািতক পিরম�েল ব�ুহীন হেয় েকানঠাসা ও একলা চেলা নীিত �হণ কের েটকসই 
রাজনীিত করা বা�বস�ত নয়। নীিত ও আদেশর্র সােথ আপস না কেরও েকৗশলগত 
কারেণ উদারনীিত অনুসরণ কের সমথর্েনর পিরিধ বৃি�র দৃি�ভংিগ জামায়ােতর েনই। 

(নয়) েজােটর শরীক িবএনিপর ভিবষয্ৎ  

ইসলামী মূলয্েবােধ িব�াসী ও ভারতীয় আিধপতয্বাদ িবেরাধী  িবএনিপ েদেশর �াধীনতা 
ও সাবর্েভৗম� সংরক্ষেণর পেক্ষ একিট সবর্বৃহৎ রাজৈনিতক দল। শহীদ ে�িসেড� 
িজয়াউর রহমান ও েবগম খােলদা িজয়ার জনি�য়তা ও ইেমজ িবএনিপর সবেচেয় বড় 
স�দ। স�াবয্ ভারতীয় আিধপতয্বাদী আ�াসন েমাকািবলায় জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী 
শি�র ঐকয্ একা� অপিরহাযর্। িবগত েকয়ারেটকার সরকার সারা েদেশ িবএনিপ 
েনতৃে�র উপর েয দুনর্ীিতর কলংক লািগেয় িদেয়েছ, িবেশষ কের েবগম িজয়ার দুই 
েছেলর উপর েয অপবাদ আেরািপত হেয়েছ, তা দলিটর িবেশষ ক্ষিত কেরেছ। বতর্মান 
আওয়ামী লীগ সরকারও তােদর িপছু ছাড়েব না। দলিটর সেবর্া� নীিত-িনধর্ারণী �াি�ং 
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কিমিটর অিধকাংশ েনতাই বতর্মােন বয়েসর ভাের নূয্জ এবং অেনকটা অকাযর্কর। 
মধয্বয়সী সাহসী েনতােদর অেনেকই মামলা-েমাক�মায় িদেশহারা। ছা�েনতা-
তরুণেদর মেধয্ হতাশা িবরাজ করেছ। েবগম িজয়া শারীিরকভােব িদেন িদেন দুবর্ল 
হেয় যাে�ন বেল মেন হে�। দেলর মেধয্ তােরক রহমােনর িবরাট জনি�য়তা থাকেলও 
িতিন আগামী ৫ বছের েদেশ িফরেত পারেবন িকনা তা িনি�ত নয়। দেলর েভতর 
অভয্�রীণ েকা�ল এত েবিশ েয, নতুন কিমিট গঠন িনেয় কলহ আেরা বাড়েত পাের। 
সেবর্াপির দলিটর েনতাকমর্ীেদর মেধয্ �ােথর্র লড়াই যত তী�, রাজৈনিতক আদেশর্র 
�িত অ�ীকার েতমন েনই। ফেল ভিবষয্েত েদেশর সংকটকােল �াধীনতা ও সাবর্েভৗম� 
সংরক্ষেণর পেক্ষ দলিট কতটা ভূিমকা রাখেব তা েজার িদেয় বলা যায় না। এমতাব�ায় 
িবএনিপ ক্ষিয়�ু হবার ঝঁুিকেত পড়েত পাের। এরূপ ঘটেল জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী 
শি�র ঐকয্ ভিবষয্েত কতটা কাযর্কর হেব তা বলা কিঠন। 

িবক� রাজনীিতর স�ােন 

দীঘর্ �ায় ৫০ বছর জামায়ােত ইসলামী বাংলােদেশর মািটেত কাজ কের বয্াপক 
সাংগঠিনক মজবুত িভি� অজর্ন করেলও েভাটারেদর মেধয্  উে�খেযাগয্ সমথর্ন ৈতরী 
করেত পােরিন। এর বহুিবধ কারণ িনণর্য় করা েযেত পাের। িক� এরূপ বয্থর্তা ও 
সীমাব�তার �িতি�য়া কমর্ীবািহনীর মেধয্ েনিতবাচক �ভাব েফলেত পাের। অপরিদেক 
িবএনিপর মত জাতীয়তাবাদী শি� দুনর্ীিত ও েকৗশলগত বয্থর্তার জনয্ িজয়াউর 
রহমােনর ইেমজেক কােজ লাগােত পােরিন। এজনয্ েদেশর একটা উে�খেযাগয্ সংখয্ক 
সেচতন, েদশে�িমক, সৎ ও িন�াবান ইসলামী মূলয্েবােধ িব�াসী নাগিরক রেয়েছন 
যারা িবএনিপর কমর্কাে� হতাশ। তারা িবএনিপ ও জামায়ােতর বয্থর্তা ও সীমাব�তার 
জনয্ িবক� রাজৈনিতক �িত�ান খঁুেজ পাে� না। এ জনেগা�ী/েভাটার মূলত আওয়ামী 
লীগ িবেরাধী। এমতাব�ায় তােদর সামেন িনে�র িবক�গুেলা রেয়েছ:  

�থমত:  জামায়ােতর কমর্েকৗশেল বয্াপক সং�ার আনা।  

ি�তীয়ত:  িবএনিপর অেপক্ষাকৃত বয়�, পুরােনা ও দুনর্ীিতবাজ বেল পিরিচত েনতৃ�েক 
পিরবতর্ন করা ও বয্াপক সং�ার আনা।  

সে�হ েনই িবষয়িট অতয্� �শর্কাতর। দলিটর �াথর্াে�ষী চ� েকােনা ভােলা 
সং�ার হেত েদেব না। িক� বা�বতা হে� এই েয, েদশে�িমক, সৎ ও 
িন�াবান ইসলামী মূলয্েবােধ িব�াসী নাগিরকরা িবএনিপর কােছ এটাই 
�তয্াশা কের। িবএনিপ েনতৃ� এ বা�বতা বুঝেত বয্থর্ হেল তােদরেক 
ভিবষয্েত তার েখসারত িদেত হেব। 

তৃতীয়ত:  েদশে�িমক, সৎ ও িন�াবান ইসলামী মূলয্েবােধ িব�াসী নাগিরকরা এবং 
জামায়ােতর স�াবনাময় জনশি�র একিট অংশ িবএনিপেত েযাগ িদেত পাের 
এবং দলিটেক একিট আদশর্বাদী দেল পিরণত করার েচ�া করেত পােরন। 
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তেব এ িবক�িট েতমন বা�বস�ত মেন হয় না। কারণ িবএনিপর বতর্মান 
েনতৃ� নতুনেদর দেল েনতৃে�র আসন িদেত চাইেব না। 

চতুথর্ত:  জািতর বৃহ�র �ােথর্ তথা েদেশর �াধীনতা ও সাবর্েভৗম� রক্ষার �েয়াজেন 
িবএনিপ ও জামায়ােতর মধয্কার েজােটর স�কর্ আেরা েজারদার করা। 
একটা সুদূর�সারী লক্ষয্ িনেয় েজাট েনতৃবৃ� উভয় দেলর মেধয্ বয্াপক 
সং�ার কের এিগেয় েযেত পােরন। এ িবষেয় উভয় দেলর শুভাকাংখী িসিভল 
েসাসাইিট উেদয্াগ �হণ করেত পােরন। 

প�মত:  �াধীনতা ও সাবর্েভৗম� সংরক্ষণ, জনকলয্াণ ও সুশাসন �িত�ার �তয্য় িনেয় 
একিট উদারৈনিতক নতুন রাজৈনিতক দল গঠন করা েযেত পাের।  

 ��ািবত দল ইসলামী মূলয্েবােধ িব�াসী বেল েঘাষণা েদেব; তেব 
‘ইসলামী রা�’ বা ‘শরীয়াহ আইন’ চালু করার মত হাডর্লাইন অনুসরণ 
করেব না। 

 ��ািবত দল েকােনা েরিজেমে�ড বা কয্াডারিভি�ক দল হেব না। দেলর 
নামকরেণর বয্াপােরও েকােনা ইসলামী শ� বা পিরভাষা বয্বহার করা 
িঠক হেব না। এ েক্ষে� মুসিলম িবে�র তুর�সহ িবিভ� েদশগুেলার 
অিভজ্ঞতােক সামেন রাখা েযেত পাের।  

 �কৃত অেথর্ গণতাি�ক রীিতনীিত অনুসরণ কের তৃণমূল েথেক নতুন 
েনতৃ� বাছাই করেত হেব যােত সিঠক েনতৃ� বাছাই করা যায়। 
পা�ােতয্র ধােচ অতয্� সুশৃংখল একিট রাজৈনিতক �িত�ান এভােব 
গেড় েতালা েযেত পাের।  

 দলিটেত জামায়ােতর জনমুখী েনতৃ�দােনর েযাগয্ েবশিকছু েনতাকমর্ী 
েযাগ িদেত পাের। অপরিদেক িবএনিপর সৎ ও িন�াবান ইসলামী 
মূলয্েবােধ িব�াসী েনতাকমর্ীরা েযাগ েদেব বেল আশা করা যায়। এেক্ষে� 
অেপক্ষাকৃত তরুণ েনতৃ�েক গুরু� িদেত হেব। 

নতুন রাজৈনিতক েকৗশেলর েযৗি�কতা 

েকােনা েদেশর পিরবিতর্ত রাজৈনিতক পিরি�িত িবেবচনায় দেলর নাম পিরবতর্ন নতুন 
িকছু নয়। মূল লক্ষয্ িঠক েরেখ েকৗশল পিরবতর্ন েকােনা েকােনা সময় অপিরহাযর্ বেল 
িবেবিচত হেত পাের। িবিভ� েদেশর রাজৈনিতক দেলর ইিতহাস পযর্ােলাচনায় েদখা 
যায় েয, শাসক েগা�ীর িনপীড়েনর মুেখ তারা নাম পিরবতর্ন কের িভ� অবয়েব নতুন 
দল আ��কাশ কেরেছ। িবিভ� েদেশ বামপ�ী দলগুেলা িনিষ� েঘািষত হেল তারা 
নতুন নােম নতুন েনতৃে� বা অনয্ দেল অনু�েবশ কের তােদর কাজ চািলেয় েগেছ। 
একইভােব ইসলামী দলগুেলা তােদর েকৗশল পিরবতর্ন কেরেছ। উদাহরণ িহেসেব 
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তুরে�র কথা বলা যায়। তুরে�র ইসলামী েনতা নাজমুি�ন আরবাকান �থেম 
ক্ষমতাসীন জাি�স পািটর্েত েযাগ েদন। িক� �ধানম�ী সুেলমান েডিমেরেলর সােথ 
মতপাথর্কয্ হওয়ায় ১৯৭০ সােল িমি� িনজাম পািটর্ গঠন কেরন। ১৯৭০ সােল সামিরক 
আইন জারী হেল সকল পািটর্ িনিষ� েঘািষত হয়। এক বছর পের ১৯৭১ সােল 
আরবাকান িমি� সালামত পািটর্ নােম নতুন পািটর্ গঠন কেরন। ১৯৭৩ সােল দলিট 
িনবর্াচেন �ায় ১২ শতাংশ েভাট েপেয় তৃতীয় বৃহ�ম দল িহেসেব আ��কাশ কের। 
বামপ�ী িরপাবিলকান পািটর্র সমথর্েন িতিন সরকার গঠন কেরন। ১৯৮০ সােল তুরে� 
পুনরায় সামিরক আইন জারী হেল আবার সকল পািটর্ িনিষ� েঘািষত হয়। ১৯৮৩ সােল 
আরবাকান  রাফাহ পািটর্ (ওেয়লেফয়ার পািটর্) নােম আেরকিট নতুন পািটর্ গঠন কেরন। 
এ নতুন দলিট ‘জা� অডর্ার’ ে�াগান েদেয় েভাটারেদর আকৃ� করেত সমথর্ হয়। 
১৯৯৬ সােল দলিট একক সংখয্াগির�তা না েপেলও তানসু িসলােরর �ু পাথ পািটর্র 
সমথর্েন সরকার গঠন কের। ১৯৯৮ সােল সাংিবধািনক আদালত েসকুয্লার নীিত ভংেগর 
দােয় রাফাহ পািটর্েক িনিষ� েঘাষণা কের। আরবাকান ও রাফাহ পািটর্র অনুসারীরা ভাচুর্ 
পািটর্ নােম িবক� পািটর্ গঠন কের। দলিট রাফাহ পািটর্র নতুন সং�রণ– এ অজুহােত 
ভাচুর্ পািটর্েকও িনিষ� েঘাষণা করা হয়। ইেতামেধয্ নীিত ও েকৗশেলর �ে� দেলর 
মেধয্ মতিবেরাধ েদখা েদয়। সং�ারপ�ী বেল পিরিচতরা আলাদা হেয় জাি�স এ� 
েডেভলপেম� পািটর্ (এেক পািটর্) এবং আরবাকানপ�ীরা েফিলিসিট পািটর্ (সাদাত পািটর্) 
গঠন কেরন। পুরাতন রাফাহ পািটর্র ১০১ জন পালর্ােম� সদসয্ দুই দেল িবভ� হেয় 
যান। ২০০২ সােলর নেভ�ের এেক পািটর্ িবপুল েভাট েপেয় সরকার গঠন কের। 

অপরিদেক, ভারতীয় জনতা পািটরর্ (িবেজিপ) ইিতহাস বলেছ, দলিট দীঘর্ পথ পািড় িদেয় 
বতর্মান পযর্ােয় েপৗেছেছ। ১৯২৫ সােল উ� সা�দািয়ক সংগঠন রা�ীয় েসবক সংঘ 
(আরএসএস) গিঠত হয়। দলিট মহা�া গা�ীেক মুসিলম�ীিতর জনয্ কেঠার সমােলাচনা 
করেতা। ১৯৪৭ সােল ভারত �াধীন হেলও সব সরকারই দলিটেক  উ� সা�দািয়ক 
বেল িবেবচনা করেতা। মহা�া গা�ী আততায়ীর হােত িনহত হেল আরএসএসেক দায়ী 
করা হয় এবং এর ১৭০০০ কমর্ীর িবরুে� অিভেযাগ আনা হয়। এ সমেয় তারা েকৗশল 
পাে� ১৯৫১ সােল ড. শয্ামা �সাদ মুখাজর্ীর েনতৃে� ভারতীয় জনসংঘ (িবেজএস) গঠন 
কের। নতুন নােম িনবর্াচেন অংশ�হণ কের তারা ভারেতর চতুথর্ বৃহ�ম দল িহেসেব 
আ��কাশ কের। ১৯৬৭ সােল িনবর্াচেন তারা আেরা ভােলা ফল পায়। তারা বহু রােজয্ 
কমুয্িন�েদর সােথ েকায়ািলশন সরকার গঠন কের। ১৯৭১ সােল বাজেপয়ীর েনতৃে� 
দলিট ‘দািরে�র িবরুে� যু�’ ে�াগান িদেয় িনবর্াচেন অংশ েনয়। ১৯৭৫ সােল ইি�রা 
গা�ী জরুির অব�া জারী করেল আরএসএস-এর বহু কমর্ীেক ে�ফতার করা হয়। ১৯৭৭ 
সােল িনবর্াচেন চরণ িসংেহর েনতৃে� জনতা পািটর্, জনসংঘ ও অপর কেয়িট পািটর্ িনেয় 
েকায়ািলশন সরকার গিঠত হয়। জনসংঘ েনতা বাজেপয়ী পররা�ম�ী ও এলেক আদভানী 
তথয্ম�ী হন। িক� েকায়ািলশন সরকার সফল হেত পােরিন। ১৯৮০ সাল জনসংঘ 
আলাদা নােম ভারতীয় জনতা পািটর্ (িবেজিপ) গঠন কের।  
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নতুন দল গঠেনর চয্ােল� 

Strength   

 অেপক্ষাকৃত তরুণ ও নতুন েনতৃ� ��ািবত দলেক এিগেয় েনেবন। 

 যু�াপরােধর অপবাদ আেছ বা অিভযু� হেয়েছন এমন কাউেক েনতৃে� বা 
দেল েনয়া হেব না। 

 দুনর্ীিতর অপবাদ আেছ বা অিভযু� হেয়েছন বা ৈনিতক সুনােমর অভাব 
রেয়েছ এমন বয্ি�েদর েনতৃে� বা দেল েনয়া হেব না। 

 ��ািবত দল েকােনা েরিজেমে�ড বা কয্াডারিভি�ক দল হেব না। উ�ু� ও 
গণতাি�ক প�িতেত দেল ির�ুটেম� ও েনতৃ� বাছাই করা হেব। 

 বাংলােদশেক একিট সিতয্কার কলয্াণরাে� পিরণত করার �তয্য় িনেয় নতুন 
ধয্ানধারণা সহকাের নতুন দল একিট উচুঁমােনর গণতাি�ক রাজৈনিতক 
সং�ৃিত চালু করেব। 

 ��ািবত দল একিট উ�ত িথংক টয্াংক �িত�া করেব। এ সং�া গেবষণা, 
সমীক্ষা ও িরিভউ �িতেবদেনর িভি�েত জাতীয় ও আ�জর্ািতক ইসুয্েত নীিত-
িনধর্ারণ করেব। 

 সাচর্ প�িতেত সারােদশ েথেক েমধাবী, সৎ ও দক্ষ েনতৃ� বাছাই করা হেব।  

Weakness  

 ��ািবত দল গঠেন �ধান সমসয্া হেব শীষর্ েনতৃ� িনধর্ারণ করা; কারণ 
বাংলােদেশ বয্ি� ও পিরবারেকি�ক েনতৃে�র বাইের অনয্ েনতৃ� �িত�া 
করা অতয্� কিঠন। 

 পযর্া� তহিবল ছাড়া নতুন দল গঠেনর কাজ এিগেয় েনয়া কিঠন হেব।  

 রাজৈনিতক দেলর েনতৃ� বাছাইেয় সরকার পিরচালনার উপযু� েযাগয্ েনতৃ� 
খঁুেজ পাওয়া কিঠন হেব।  

 সকল �ের �েয়াজনীয় সংখয্ক সৎ ও েযাগয্ েনতৃ� পাওয়া কিঠন হেব। 

Opportunities  

 েদেশ গণতাি�ক প�িত চালু থাকায় নতুন দল গঠেন েকােনা �কার আইনগত 
সমসয্া হেব না। আইন অনুসরণ কেরই দল গঠেনর কাজ এিগেয় িনেত হেব।  

 নতুন দেলর নাম েকােনা ধমর্ীয় পিরভাষা অনুসাের হেব না। ফেল �চারমাধয্েম 
অযথা অপ�চার হেব না বেল আশা করা যায়। 
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 নতুন দেল ইসলামী মূলয্েবােধ িব�াসী ও েদশে�িমক জাতীয়তাবাদী েলাক 
পাওয়া কিঠন হেব না। কারণ জামায়াত ও িবএনিপেত সি�য় নয়– এরূপ 
ভােলা েলাক পাওয়া কিঠন হেব না। 

 আওয়ামী লীগ, িবএনিপ, জামায়াত ও জাতীয় পািটর্র বাইের এেস নতুন ধয্ান-
ধারণা িনেয় নতুন দল গঠন রাজৈনিতক অ�েন নতুন চমক সৃি� করেত 
পাের। 

Threats 

 নতুন দল গঠেনর উেদয্াগেক সরকার ভােলা েচােখ নাও েদখেত পাের। 
েসেক্ষে� সমসয্া েমাকািবলা করেত হেত পাের। তেব এরূপ উেদয্াগেক 
সরকার িবএনিপ বা জামায়ােতর ভা�ন বেল মেন করেল েসেক্ষে� েকােনা 
সমসয্া হেব বেল �তীয়মান হয় না। 

 �ধানত িবএনিপ-জামায়াত েথেকই নতুন দেল েলাক আসেব, েস েক্ষে� ঐ 
দুেটা দল নতুন দল স�েকর্ অপ�চার চালােত পাের। 

 ছা�িশিবেরর �া�ন েনতাকমর্ীরা বয্াপক হাের নতুন দেল েযাগ িদেত থাকেল 
জামায়ােতর সােথ িবরাট ভুল বুঝাবুিঝ সৃি� হেত পাের। 

সুপািরশ: 

১.   ��ািবত নতুন রাজৈনিতক দলিট জামায়ােতর েকােনা িবক� দল হেব না 
এবং এিট েকবল িনবর্াচনী রাজনীিতর জনয্ একিট িবক� �াটফমর্ িহেসেব 
কাজ করেব– এ শেতর্ জামায়াত নীিতগত সমথর্ন িদেত পাের। 

২.  ��ািবত নতুন রাজৈনিতক দল গঠেনর জনয্ একিট স�াবয্তা সমীক্ষা 
�িতেবদন ৈতরী করা েযেত পাের। 

৩.  ��ািবত নতুন রাজৈনিতক দল গঠেনর জনয্ কলােকৗশল িনধর্ারণ ও 
অভয্�রীণ ��িত এখনই শুরু করা েযেত পাের। 

৪.  ��ািবত নতুন রাজৈনিতক দল কখন আ��কাশ করেব তার একিট উপযু� 
সময় িনধর্ারণ করা েযেত পাের। 

 

  



 

 

 

 

পিরবিতর্ত ে�ক্ষাপেট নতুন কমর্েকৗশল �হণ 
সমেয়র দািব 

মুহা�দ কামারু�ামান 

 

১.  

বাংলােদেশ ইসলামী সমাজ �িত�ার সং�াম ইিতহােসর একিট কিঠনতম সংকটকাল 
অিত�ম করেছ। ১৯৭১ সােল একিট বড় ধরেনর রাজৈনিতক িবপযর্েয়র পর মা� 
দুই দশেকর মেধয্ ইসলামী আে�ালন পুনগর্ঠন ও পুনিবর্নয্ােসর মাধয্েম একিট 
রাজৈনিতক শি�েত পিরণত হয়। জামায়ােত ইসলামী িনিষ� েঘািষত হবার মা� নয় 
বছেরর মাথায় পুনরু�ীিবত হেয়েছ বাংলােদেশ। পৃিথবীর অনয্ েকাথাও এ ধরেনর 
ঘটনা ঘেটিন। অধর্ শতা�ীর েবিশকাল যাবত িমসেরর ইসলামী আে�ালন আল-
ইখওয়ানুল মুসেলমুন বা মুসিলম বাদারহুড এখনও পযর্� িনিষ�ই রেয় িগেয়েছ। 
তুরে�র ইসলামী আে�ালন অেনকবার নাম পিরবতর্ন কের অেনকটা েসকুয্লার 
আদেল কাজ করেছ। রা�ীয় ক্ষমতায় অিধি�ত হবার পরও বা�ব কারেণই এবং 
ৈবি�ক ে�ক্ষাপটেক সামেন েরেখ েকৗশলগত অব�ান �হণ কেরেছ। 

২.  

এত অ� সমেয়র মেধয্ বাংলােদেশ জামায়ােত ইসলামী �নােম আিবভূর্ত হেয় 
রাজৈনিতক অ�েন গুরু�পূণর্ ভূিমকা পালেন সক্ষম হওয়ার িপছেনর মূল কৃিত� ঐ 
সব তরুণেদর যারা অকপেট ইসলােমর জনয্ জীবন দান কেরেছ এবং শাহাদাত 

 
* েলখক জামায়ােতর তৎকালীন িসিনয়র সহকারী েসে�টাির েজনােরল। কারাগার েথেক তাঁর 
পাঠােনা এই িচিঠিটর মূল ব�বয্ ২০১১ সােল �থেম ৈদিনক কােলর কে�, পরবতর্ীেত িবিভ� 
�গ ও অনলাইন সাইটগুেলােত �কািশত হয়। তারপর WITNESS UNTO MANKIND তথা 
আইএমিবিড নােমর একিট �গ পুেরা িচিঠিট ধারাবািহকভােব �কাশ কের। এিট বতর্মােন ব� 
থাকায় িবক� িহেসেব আইএমিবিড �েগর সূে� �কািশত ’ি�য় বই’ নােম একিট সাইেটর িলংক 
েদয়া হেলা: https://priyoboi.blogspot.com/2010/04/blog-post_14.html 
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বরণ কেরেছ। শতািধক শাহাদােতর ঘটনা ইসলামী আে�ালনেক আধয্াি�ক শি� 
যুিগেয়েছ। জামায়ােত ইসলামী বতর্মান পযর্ােয় আসার জনয্ ি�তীয় েয শি� তাহেলা 
সারােদেশ জামায়াত ও িশিবেরর িনেবিদত�াণ সি�য় কমর্ীগণ। শুধুমা� এবং 
শুধুমা� ইসলােমর জনয্ই তারা এই আে�ালেনর সােথ একা� হেয় কাজ কের 
যাে�। এতবড় মুখেলছ কমর্ীবািহনী পৃিথবীেত খুব কমই েদখা যায়। তৃতীয়ত, 
জনগেণর মেধয্ একিট িবপুল অংশ যােদর সংখয্া কম কের হেলও ১০-১৫% ভাগ 
হেব তারা ইসলামী আে�ালেনর �িত সমেবদনা েপাষণ কেরন। 

৩.  

িক� বতর্মােন জামায়ােত ইসলামী তথা বাংলােদেশর ইসলামী আে�ালন েয সংকেটর 
মুেখামুিখ তা খুবই বয্িত�মধমর্ী। জামায়ােত ইসলামীেক দল িহেসেব বাংলােদেশর 
�াধীনতা িবেরাধী এবং উপর� দেলর বতর্মান েনতৃ�েক যু�াপরাধী িহসােব িচি�ত 
করা হেয়েছ। ১৯৭১ সােল িবেশষ এক পিরি�িতেত একিট ইসলামী দল িহসােব িবে�র 
অনয্তম �ধান একিট মুসিলম রা�েক খি�ত করার িবপেক্ষ তথা পািক�ান নামক 
েদশিটেক এক রাখার পেক্ষ অব�ান িনেয়িছল জামায়াত। তখনকার জামায়াত মেন 
করেতা পািক�ান এক েরেখ এখােন ইসলামী সমাজ �িতি�ত হেল পূবর্ ও পি�েমর 
অথর্ৈনিতক ৈবষময্ এবং তদানী�ন পূবর্ পািক�ােনর ব�নার অবসান হেব। জামায়ােতর 
আরও আশ�া িছল পািক�ান েভে� বাংলােদশ আলাদা হেল এখােন ভারতীয় আিধপতয্ 
�িতি�ত হেব। িক� জামায়ােতর এবং আেরা যারা পািক�ানেক এক রাখার পেক্ষ 
িছেলা তােদর ই�ার িবপরীেত একিট র�ক্ষয়ী যুে�র মধয্ িদেয় �িতেবশী েদশ 
ভারেতর �তয্ক্ষ সহেযািগতায় ১৯৭১ সােলর ১৬ই িডেস�র বাংলােদশ �াধীনতা লাভ 
কের। পািক�ােনর ৯৫ হাজার ৈসনয্ ভারেতর ই�ানর্ কমাে�র েসনাপিত জগিজত িশং 
অেরারার িনকট নতুন �াধীন েদশ বাংলােদেশর রাজধানী ঢাকার েরসেকাসর্ ময়দােন 
আ�সমপর্ণ কের। জামায়াত যিদও বা পািক�ােনর সংহিতর পেক্ষ িছল তথািপ 
বাংলােদেশর �াধীনতা েমেন েনয়। বাংলােদেশর সরকার জামায়াতসহ ধমর্িভি�ক 
দলসমূহ িনিষ� েঘাষণা কের। ১৯৭৯ সােলর ২৫েশ েম জামায়াত িনজ� নােম 
আ��কােশর সুেযাগ লাভ কের। 

৪.  

১৯৪৭ সােল বৃিটশ দখলদািরে�র অবসােনর সময় উপমহােদেশ রাজৈনিতক িবতকর্ 
িছল। অেনেকই ভারত িবভােগর িবপেক্ষ িছেলন। িক� েশষ পযর্� ভারত ও 
পািক�ান দুিট আলাদা রা� গিঠত হয় ভারতেক খি�ত কের। যারা পািক�ান 
েচেয়িছেলন তােদর অেনেকই ভারেতই েথেক যান। েকউ তােদর �াধীনতা িবেরাধী 
আখয্ািয়ত কেরিন। েয মুসিলম লীগ পািক�ান �িত�া কের েসই মুসিলম লীগ েদশ 
ভাগ হবার পর এক অংশ ভারেতই েথেক যায় এবং অদয্াবিধ ভারেত মুসিলম লীগ 
রেয়েছ। তােদরেক �াধীনতা িবেরাধী বলা হয় না। িক� বাংলােদেশর বয্াপাের 
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�াধীনতার পক্ষ ও িবপক্ষ মুি�যুে�র পক্ষ ও িবপক্ষেক িনেয় এমনভােব �চারণা 
চালােনা হয় যার ফেল েগাটা জািতেকই িবভ� কের েফলা হয়। রাজৈনিতক �জ্ঞার 
দাবী িছল ১৯৭১ সােল বাংলােদশ �াধীন হবার পর সবাইেক সােথ িনেয় দুেভর্দয্ 
জাতীয় ঐকয্ গেড় েতালা। িক� েয শি� পূবর্ ও পি�ম পািক�ােনর তদানী�ন 
েনতৃ�েক আেলাচনার েটিবেল বেস রাজৈনিতক মীমাংসার পথ অনুসরণ করেত 
েদয়িন েসই শি�ই বাংলােদশ �াধীন হবার পর জাতীয় ঐকয্ গেড় েতালার পিরবেতর্ 
অৈনকয্, িবেভদ এবং �িতেশাধ ও �িতিহংসার পেথ েদশেক েঠেল েদয়। 
বাংলােদেশর জনগেণর মেধয্ িবভাজন ও িবভি� িজইেয় রাখাটা হ� একিট 
আিধপতয্বাদী েকৗশল। বাংলােদেশ যােত ি�িতশীল রাজৈনিতক অব�া সৃি� না হয় 
তার জনয্ই জািতেক িবভ� কের রাখার এই েকৗশল �হণ করা হয়। বাংলােদশ 
যিদ রাজৈনিতক হানাহািন মু� হয় তাহেল �ত অথর্ৈনিতক অ�গিত ও �িনভর্রতা 
অজর্ন করেব। বাংলােদেশর িবশাল বাজার যারা দখেল রাখেত চায় তারা িক� এটা 
চায় না েয রাজৈনিতকভােব ি�িতশীল ঐকয্ব� এবং অথর্ৈনিতকভােব সমৃ� েহাক 
বাংলােদশ। সিতয্কথা বলেত িক আিধপতয্বাদী শি� এ বয্াপাের শতকরা একশত 
ভাগ সাফলয্ অজর্ন কেরেছ। 

আজ বাংলােদশেক রাজৈনিতকভােব দুই ভােগ িবভ� কের েফলা হেয়েছ। বাংলােদেশ 
আজ কি�ত �াধীনতা িবেরাধী শি� আিব�ার কের েদশেক �াধীনতার পক্ষ ও িবপক্ষ 
দুইভােগ িবভাজন কের রাজৈনিতক �চারণা চালােনা হে� এবং নতুন �জ�েক 
েসভােবই েবাঝােনা হে�। অথচ ভারেত েতা েদশ িবভােগর িবেরাধী এবং 
েদশিবভােগর পেক্ষর শি� বেল িকছু েনই। বরং তারা জাতীয় ইসুয্েত িনেজরা িঠকই 
ঐকয্ব� রেয়েছ। ভারতীয় জনতা পািটর্ বা িবেজিপ এবং কংে�স েনতারা জাতীয় 
িদবেস একসােথ বসেছ, মহা�া গা�ীর �িত এলেক আদভানী ও কংে�েসর েনতারা 
হাত ধরাধির কের পু��বক অপর্ণ করেছ। অথচ আদভানীেদর দলই গা�ীেক হতয্া 
কের �াধীনতার অবয্বিহত পেরই। তারা তােদর জাতীয় �ােথর্ জাতীয় ঐকয্ রক্ষা 
করেছন যথারীিত। িক� বাংলােদেশ ১৯৭১ েক েক� কের েয মতৈ�ততা িছল বা 
পক্ষ-িবপক্ষ িছল তা িজইেয় রাখার জনয্ সবর্ািধক �েচ�া চািলেয় যাে� ভারতপ�ী 
এবং ভারতবা�ব েলােকরা। সারা ভারেতর মুসলমানেদর সং�ােমর ফসল 
পািক�ােনর বয্াপাের ইসলামী দলগুেলার একটা দুবর্লতা িছল এটা অ�ীকার করা 
যােব না। িক� বাংলােদশ �াধীনতা লােভর পর সকল ইসলামী দল ও বয্ি�বগর্ 
বাংলােদেশর �াধীনতা েমেন িনেয় গঠনমূলক কাজ করেছ। আর তাছাড়া ১৯৪৭ সােল 
যিদ পািক�ান না হেতা তাহেল েতা আজেকর �াধীন বাংলােদশ হেতা না। ১৯৪৭ 
সােল পািক�ান রাে�র জ� না হেল আজেকর বাংলােদশ হয়েতা বা একিট �েদেশর 
অংশ হেতা। ঢাকাও �াধীন রাে�র রাজধানীর মযর্াদা েপেতা না। 
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৫. 

জামায়ােত ইসলামীর জনয্ সংকটিট সৃি� হেয়েছ এই জায়গায় েয, ১৯৭৯ সােল 
বাংলােদেশ স�ূণর্ নতুনভােব একিট দল িহসােব আ��কােশর পরও আিধপতয্বাদী 
শি� এবং ইসলােমর দুশমন অধািমর্ক ও ধমর্হীন শি� এই সংগঠনেক বাংলােদশ 
িবেরাধী, �াধীনতা িবেরাধী এবং মুি�যু� িবেরাধী বেল িচ�ািয়ত কের েদেশর জনগেণর 
এক িবপুল অংেশর মেধয্ িব�াি�র সৃি� করেত সক্ষম হয়। �ুেলর পাঠয্পু�েকও 
জামায়াতেক �াধীনতা িবেরাধী দল িহসােব আখয্ািয়ত করা হয়। সািহতয্, নাটক, 
উপনয্াস, গ�, কিবতা, িসেনমা, িটিভ চয্ােনল, প�-পি�কায় অবয্াহতভােব অেনকটা 
একতরফা জামায়াত িবেরাধী �চারণা চেল এবং জামায়ােতর েনতৃবৃে�র চির�হনন 
করা হয়। �াধীনতা িবেরািধতার অিভেযাগ বা যু�াপরােধর অিভেযাগ খুবই গুরুতর এবং 
�শর্কাতর অিভেযাগ। বাংলােদেশ জামায়াত অতয্� সততার সােথ সৎ ও েযাগয্ 
েলাকেদর সম�েয় িনয়মতাি�ক ও গঠনমুখী কাযর্�ম আ�িরকতার সােথ পিরচালনা 
সে�ও জামায়াতেক �াধীনতা িবেরাধী িহসােব িচি�ত করার েক্ষে� �িতপক্ষ শি� 
পুেরাপুির সফলকাম হেয়েছ। সাধারণ জনগেণর িনকট িবষয়িটর খুব একটা আেবদন 
না থাকেলও িকংবা জনগণ এসব িনেয় না ভাবেলও সমােজর রাজনীিত সেচতন এবং 
এিলট ে�ণী যারা আসেলই েদেশর রাজনীিত িনয়�ণ কের সি�য় রাজনীিত চচর্া কেরন 
তােদর একিট িবপুল অংশই জামায়ােতর বয্াপাের েনিতবাচক ধারণা েপাষণ কেরন। 

৬.  

েদশে�িমক এবং সমােজর তুলনামূলকভােব সৎ মানুষেদর এই দলিটর দুভর্াগয্ িবেশষ 
কের বাংলােদেশর রাজনীিতেত একিট রং সাইেড পেড় িগেয়েছ। িমসেরর ইখওয়ােনর 
এই সমসয্া েনই বরং িমসেরর �াধীনতা সং�ােম �তয্ক্ষভােব দলিট অংশ�হণ কেরেছ। 
তুরে�র ইসলামী আে�ালেনর েনতৃবৃ� েস েদেশর �াধীনতা আে�ালেন বীর�পূণর্ 
ভূিমকা েরেখেছন। ইেয়েমেন েসখানকার ইসলামী আে�ালন দুই ইেয়েমনেক একি�ত 
কের আধুিনক গণতাি�ক ইেয়েমন �িত�ায় সরাসির অবদান েরেখেছন। নাইেজিরয়া, 
আলেজিরয়া ও সুদােন েসখানকার ইসলামী আে�ালনসমূহ �াধীনতা অজর্েন ইিতবাচক 
অবদান েরেখেছন। ইে�ােনিশয়া ও মালেয়িশয়ায় ইসলামী আে�ালন �াধীনতা সং�ােম 
ইিতবাচক ভূিমকা পালন কেরেছ। পৃিথবীর সবর্�ই ইসলাম �াধীনতা সং�ােম অনুে�রণা 
যুিগেয়েছ। ইসলােমর নােম অিজর্ত পািক�ােনর এটা একটা �ািজিড েয েদশিট �ংেসর 
�ার�াে� এেস ইসলােমর েদাহাই িদেয় ইসলামেকই কলংিকত কেরেছ এবং 
আ�িরকভােব যারা েদশটার সংহিত রক্ষার পক্ষ অবল�ন কেরেছ তারাও িনেজেদর 
গােয় কলংক েলপন কেরেছ। বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর বতর্মান েনতৃ� যারা 
িদে�ন তারা ১৯৭১ সােল জামায়ােতর েনতৃে� িছেলন না এবং অিধকাংশই জামায়ােতর 
সদসয্ও িছেলন না তথািপ তারা �াধীনতা িবেরািধতার অিভেযােগ অিভযু� এবং 
তােদরেকই যু�াপরাধী িহসােব িচি�ত কের িবচােরর কাঠগড়ায় দাঁড় করােনা হেয়েছ। 
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৭.  

এ কথা িঠক েয যু�াপরাধীেদর িবচােরর িবষয়িট একিট মীমাংিসত ইসুয্। মরহুম েশখ 
মুিজব িনেজই িবষয়িট িন�ি� কের িগেয়েছন। পািক�ােনর ১৯৫ জন সামিরক 
কমর্কতর্ার িবচােরর জনয্ ১৯৭৩ সােলর আ�জর্ািতক �াইবুয্নাল এয্া� পাস করা হেলও 
১৯৭৪ সােল বাংলােদশ, পািক�ান ও ভারত এই ি�েদশীয় চুি�র মাধয্েম ১৯৫ জন 
িচি�ত যু�াপরাধীেক ক্ষমা কের পািক�ান পািঠেয় েদয়া হয়। এর আেগ দালাল আইেন 
�ানীয় সহেযাগীেদর েয িবচার হি�ল বৃহ�র জাতীয় ঐেকয্র �ােথর্ �য়ং েশখ মুিজবুর 
রহমান ১৯৭৩ সােলর নেভ�ের সাধারণ ক্ষমা েঘাষণা কেরন। এেত আটক সাতি�শ 
হাজােরর মেধয্ পঁিচশ হাজার যােদর নােম হতয্া, ধষর্ণ, অি�সংেযাগ ও লুটপােটর েকােনা 
সুিনিদর্� অিভেযাগ িছল না তােদর মুি� েদয়া হয়। ২৮০০ এর িবচার হয় এবং এেত 
৭৫২ জেনর িবিভ� েময়ােদ শাি� হয়। আটক অনয্ানয্েদর িবরুে� সাক্ষয্�মাণ না থাকায় 
যখন মামলা চলিছল না, এরকম একিট পিরি�িতেত ে�িসেড� িবচারপিত সােয়ম 
১৯৭৫ সােলর ৩১েশ িডেস�র কিথত দালাল আইনিট বািতল কেরন। ফেল দালাল 
আইেন আটক ও সাজা�া� বয্ি�গণ আইনী �ি�য়ার মধয্ িদেয়ই মুি�লাভ কেরন। 
িক� এরপর ১৯৯৬ সােল ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ যু�াপরাধ ইসুয্ সামেন 
আেনিন। ৩৯ বছর পর েকন এবার যু�াপরােধর মত একিট মীমাংিসত এবং �শর্কাতর 
ইসুয্ এতটা গুরুে�র সােথ সামেন আনা হেলা? িবষয়িট খুবই পিরকি�তভােব 
বাংলােদেশ জনগেণর মেধয্ �িতিহংসা জািগেয় েতালার জনয্ এবং রাজৈনিতক 
�িতপক্ষেক ঘােয়ল করার জনয্ই সামেন আনা হয়। 

৮.  

২০০১ সােলর িনবর্াচেন জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শি�র ঐেকয্র ফেল চারদলীয় 
েজােটর িবজয় বাংলােদেশর রাজনীিতেত এক তাৎপযর্ময় ঘটনা। এই ঐকয্ যিদ অবয্াহত 
থােক এবং আেরা স�সািরত হয় তাহেল ভারতবা�ব ধমর্হীন বা অধািমর্ক সরকার 
ক্ষমতায় আসার স�াবনা খুবই ক্ষীণ হেয় যায়। ভারতীয় লবী এই িবষেয় এখােন নানা 
েকৗশল �হণ কের। একিদেক তারা জামায়াতেক বেল েয, “আপনােদর মত একিট 
সৎেলােকর দল িবএনিপর মত একিট দুনর্ীতবাজেদর দেলর সােথ েজাট গঠন কের 
আপনােদর ভিবষয্ৎ েকন �ংস করেছন। আপনােদর উিচত িবএনিপর েনতৃ�াধীন েজাট 
েথেক েবর হেয় আসা।” অনয্িদেক তারা িবএনিপেক বলেত থােক ‘আপনারা মুি�যুে�র 
েচতনায় িব�াসী একিট দল’ আপনােদর দেল আেছন অেনক বীর মুি�েযা�া। �াধীনতা 
িবেরাধী জামায়াতেক সােথ িনেয় আপনারা েকন বদনােমর ভাগী হে�ন। যু�াপরাধীেদর 
পুনবর্ািসত কের আপনারা জনসমথর্ন হারাে�ন। তােদর এই �চারণার ফেল চারদীয় 
েজােটর ঐেকয্র সমসয্া না হেলও িবএনিপর িকছু িকছু মুি�েযা�ার মেধয্ তার িবরূপ 
�িতি�য়া হেয়েছ। িবেশষ কের ছা� সংগঠন পযর্ােয় িক� িবএনিপ-জামায়াত ঐেকয্র 
মত ঐকয্ গেড় উেঠ নাই। ছা�দল ও ছা�িশিবেরর মেধয্ ঐকয্ যতটা সুদৃঢ় হওয়া উিচত 
িছল তার অভাব িছল। েযেহতু জামায়াত ও িবএনিপর ঐকয্ সুদুঢ় হেল রাজনীিতেত 
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িবএনিপ হেব িবিনিফিশয়ারী এবং ক্ষমতার লড়াইটা বতর্মােন েযেহতু িবএনিপর সােথ 
তাই একা�েরর ইসুয্েত জামায়াতেক ঘােয়ল করা স�ব হেল তা কাযর্ত িবএনিপেক 
েকাণঠাসা করেতই সহায়ক হেব। 

৯.  

১৯৯১ সােল জামায়ােতর সমথর্েন িবএনিপ সরকার গঠেনর পরও আওয়ামী লীগ খুবই 
রাজৈনিতক পিরপ�তার সােথ এক পযর্ােয় জামায়ােতর সােথ রাজৈনিতক সখয্তা গেড় 
েতােল। জামায়ােতর সমথর্েন সরকার গঠেনর পরও িবএনিপ জামায়াতেক সােথ ধের 
না েরেখ আওয়ামী লীেগর িদেকই েঠেল েদয়। আওয়ামী লীগ অতয্� চাতুেযর্র সােথ 
জামায়াত ও জাতীয় পািটর্েক সােথ িনেয় যুগপৎ আে�ালন গেড় তুেল এবং 
রাজৈনিতকভােব িবএনিপেক িবি�� কের েফেল। ফেল ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেন 
জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শি�র মেধয্ েকােনা ধরেনর সমেঝাতা হেত পােরিন। 

জামায়াত ৩০০ আসেনই িনবর্াচন কের। িনবর্াচেনর ফলাফল িবে�েণ েদখা যায় খুবই 
অ� েভােটর বয্বধােন িবএনিপ ও জামায়াত ৫৮িট আসেন পরািজত হয়। যিদ েকান 
সমেঝাতা হেতা এবং িবএনিপ ও জামায়ােতর েভাট ভাগাভািগ না হেতা তাহেল 
েকান�েমই আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সােলর িনবর্াচেনর পর সরকার গঠন করেত পারেতা 
না। ২০০১-এর িনবর্াচেন িবএনিপ-জামায়াত েজাট হবার ফেল আওয়ামী লীেগর 
িনবর্াচেনর মাধয্েম ক্ষমতায় িফের আসার িবষয়িট স�ূণর্ভােব অিনি�ত হেয় পেড়। আর 
এ কারেণই আওয়ামী িথংকটয্া� এবং তােদর শুভাকা�ীরা রাজৈনিতক িবেবচনায় 
যু�াপরাধী ইসুয্ সামেন িনেয় আেস। 

১০.  

িমিডয়া যু�াপরাধীেদর িবচােরর ইসুয্িটেক এতটাই সামেন এেনেছ েয, আওয়ামী লীেগর 
পেক্ষ এই ইসুয্েক িপেছ েঠেল েদয়ারও েকােনা উপায় েনই। �থম সাংবািদক সে�লেন 
েশখ হািসনা বেলই েফেলিছেলন েয, িবচার েতা জনগণই কের িদেয়েছ িনবর্াচেনর 
মাধয্েম। িক� ভারতীয় লিব, বামপ�ী ধমর্হীন েগা�ী এবং তােদর সমথর্ক িমিডয়া 
যু�াপরাধীেদর িবচার ইসুয্িটেক এমনভােব হাইলাইট কেরেছ েয, সরকার এ বয্াপাের 
পদেক্ষপ িনেত বাধয্ হেয়েছ। েমিনেফে�ােত এটা িছল। জাতীয় সংসেদ িস�া� ��াব 
িহসােব সরকােরর শীষর্ মহেলর অনা�হ সে�ও সংসেদ ��াব পাস করা এবং ভারতীয় 
অেথর্ লািলত িবিভ� সং�ার �চারণার ফেল েশষ পযর্� ১৯৭৩ সােলর আ�জর্ািতক 
�াইনুয্নাল আইনিট সংেশাধন করা, �াইবুয্নােলর িবচারক, তদ� িটম, �িসিকউটর 
ইতয্ািদ িনেয়াগ দান এবং সরকােরর ম�ীেদর ব�ৃতা িববৃিতর মাধয্েম এই ইসুয্িটেক 
এমন এক পযর্ােয় আনা হেয়েছ যােত েয েকানভােবই েহাক যু�াপরােধর িবচার করা 
সরকােরর জনয্ এক অপিরহাযর্ িবষেয় পিরণত হেয়েছ। 
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১১.  

জামায়ােতর বতর্মান েনতারা ১৯৭১ সােল ২/৪ জন ছাড়া েকউই জামায়ােতর সদসয্ 
িছেলন না, তারা সশ�বািহনীেত িছেলন না, সরকােরর েকােনা পযর্ােয়রও দািয়�শীল 
েলাক িছেলন না, বা অ� হােত িনেয় যুে�ও অংশ েননিন। এসব িবষয় আওয়ামী লীগ 
েনতারাও জােনন। িক� রাজনীিত এমিন এক িজিনস যােত ক্ষমতার �ােথর্ অেনক িকছুই 
করেত হয়। জামায়ােতর েনতৃবৃ�েক যু�াপরাধী িহসােব �চারণা চািলেয় িমিডয়া �ায়াল 
ইেতামেধয্ই স�� হেয় িগেয়েছ। িমথয্া �িতেবদন েছেপ তােদর িবরুে� গণহতয্া, খুন, 
ধষর্ণ, লুটতরাজ ও অি�সংেযােগর িমথয্া মামলা সাজােনা হে�। িবিভ� িমথয্া মামলায় 
ে�ফতার করার পর আ�জর্ািতক �াইবুয্নাল েবআইনীভােব জামায়ােতর পাচঁজন শীষর্ 
েনতােক আটক রাখার কথা েঘাষণা কেরেছ। িমথয্া মামলায় ে�ফতার করার পর ৭৩-
এর তথাকিথত আ�জর্ািতক �াইবুয্নাল এে�র িবিধ নতুন কের সংেশাধন কেরেছ। 
১৯৭০-এর এই তথাকিথত আইনিট একিট কােলা আইন। এই আইেন সাক্ষয্ �মােণর 
েকান �েয়াজন েনই। িববাদীর েমৗিলক অিধকার এই আইেন সংরক্ষণ করা হয়িন। 
সংিবধােনর েমৗিলক অিধকার খবর্ কের আইনিট এমনভােব ৈতির করা হেয়েছ যােত 
(সংিবধােনর �থম সংেশাধনীর মাধয্েম) সরকার েয েকান েলাকেক ে�ফতার কের 
িবচােরর নােম �হসন কের শাি� িদেয় িদেত পাের। 

১২.  

ইেতামেধয্ই সরকার দলীয় েলাকেদরেক �াইবুয্নােলর িবচারক, �িসিকউটর এবং 
তদ�কারী সং�ার সদসয্ িহসােব িনেয়াগ িদেয়েছ। এসব েলাক ইেতামেধয্ই জামায়ােতর 
ে�ফতারকৃত কেয়ক েনতার েজলা এবং িনবর্াচনী এলাকা ঘুের এেস িমিডয়ায় িমথয্া 
িববৃিত িদেয় বেলেছ েয জামায়াত েনতােদর িবরুে� অেনক হতয্াকাে�র সাক্ষী পাওয়া 
িগেয়েছ। এই �াইবুয্নাল গঠনই করা হেয়েছ রাজৈনিতক �িতপক্ষেক ক্ষিত�� করার 
জনয্। তাছাড়া সরকার েয সব িনবর্াচনী অি�কার কেরিছল তার েকােনাটাই পূরণ করেত 
পােরিন। স�াস-হতয্া, ধষর্ণ অপরাধ ও দুনর্ীিত মা�া ছািড়েয় িগেয়েছ। সরকার দলীয়েদর 
চাঁদাবািজ, েট�ারবািজ, দখলবািজ, চাকির বািণজয্, ভিতর্ বািণজয্, দুনর্ীিত অতীেতর সকল 
েরকডর্ ছািড়েয় িগেয়েছ। চাল, ডাল, েতলসহ িনতয্�েয়াজনীয় �বয্মূলয্ নাগামহীনভােব 
েবেড় চলেছ। ক্ষমতাসীনেদর ��য় ও ছ�ছায়ায় ইভিটিজং সামািজক বয্িধেত পিরণত 
হেয়েছ। সরকারী দল িনেজরাই খুনাখুিন করেছ এবং ক্ষমতার দাপেট িবেরাধী দলেক 
অেনক জায়গায় হামলা করেছ এবং িবেরাধী দেলর েনতা-কমর্ীেদর হতয্া করেছ। সরকার 
সমথর্ক স�াসীেদর মৃতুয্দ� মওকুফ কের মুি� িদেয় িদে�। রাজৈনিতক হয়রািনমূলক 
মামলা আখয্ািয়ত কের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীেগর েনতা-কমর্ীেদর িবরুে� দােয়র করা 
১০ হাজােরর অিধক মামলা �তয্াহার কের িনেয়েছ। েদেশর জনয্ িকছু করেত না 
পারেলও �ানিজট, ব�রসহ �িতেবশী েদশেক সকল সুেযাগ-সুিবধা দান করার বয্ব�া 
কেরেছ এবং জাতীয় �াথর্ িবেরাধী চুি� স�াদন কেরেছ ক্ষমতায় িটেক থাকার জনয্। 
এমতাব�ায় জনগেণর দৃি�েক িভ� খােত �বািহত করার জনয্ এবং েদেশ যােত কাযর্কর 
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আে�ালন গেড় উঠেত না পাের েস জনয্ জামায়াতেক েনতৃ�শূনয্ করার জনয্ তথাকিথত 
যু�াপরাধীেদর িবচােরর �হসন করেছ। ফেল জামায়াত একটা কিঠন চয্ােলে�র 
মুেখামুিখ। 

১৩.  

এই পিরি�িতেত কী হেত পাের? জামায়ােতর করণীয় কী? 

এক. সরকােরর আেরা িতনবছর সময় আেছ। এই সমেয়র মেধয্ই েয েকােনাভােব 
�হসেনর িবচার কের জামায়ােতর েনতৃ�ানীয় বয্ি�েদর শাি� িদেত পাের। 
জামায়ােতর কমর্ী ও শুভাকা�ীেদর ঘাবেড় েদয়ার জনয্ মৃতুয্দ�ও িদেত পাের এবং 
অেনকেক যাব�ীবন কারাদ� িদেত পাের। আবার স�াবনাময় জামায়াত েনতােদর 
িনিবর্াচেন দাড়ঁােনার অেযাগয্ েঘাষণা করেত পাের এবং এমনিক তােদর �াবর 
অ�াবর স�ি� বােজয়া� করেত পাের। আদালেতর রােয়র অযুহােত জামায়াতেক 
িনিষ� করেত পাের অথবা েরিজে�শন বািতল করেত পাের। 

দুই. িবচার �ি�য়া দীঘর্ািয়ত কের পরবতর্ী িনবর্াচন পযর্� িনেয় েযেত পাের। জামায়াত 
েনতােদর িবরুে� �চারণা চািলেয় তােদর ভাবমযর্াদা খতম কের িনবর্াচনী 
রাজনীিতেত জামায়াতেক একিট অকাযর্কর দেল পিরণত করেত পাের। 

িতন. একটা পযর্ােয় িগেয় আ�জর্ািতক চােপর কথা বেল এবং ব�ব�ু েযেহতু ক্ষমা 
কেরিছেলন আওয়ামী লীগ ক্ষমা করেত জােন বেল েঘাষণা িদেয় ক্ষমা কের জাতীয় 
ঐেকয্র ডাক িদেত পাের। 

চার. জামায়াতেক িবএনিপ েজাট তয্াগ করার জনয্ চাপ িদেত পাের এবং এর িবিনমেয় 
িবচােরর িবষয়িট িশিথল করার ��াব িদেত পাের। 

েমা�াকথা হেলা, িবষয়িট েযভােবই উপসংহার টানা েহাক না েকন তােত জামায়াত 
রাজৈনিতকভােব ক্ষিত�� হেব এবং এেত েকােনা সে�হ েনই। যিদ সরকােরর বতর্মান 
েঘাষণা অনুযায়ী িবচারকাযর্ চেল তাহেল জামায়াত যু�াপরাধীেদর দল িহসােব 
েদেশিবেদেশ িচি�ত হেয় যােব। িমিডয়া ইেতামেধয্ই জামায়াতেক যু�াপরাধীেদর দল 
বািনেয় েফেলেছ। িবচার না কের সরকার যিদ মুি�দান কেরও েদয় তারপরও �াধীনতা 
িবেরাধী এবং যু�াপরাধী িহসােব েয কািলমা েলপন কের েদয়া হেয়েছ ইেতামেধয্ই, েস 
কারেণ েদেশর জনগণ িক �া�ে� জামায়ােতর �িত আ�া আনেব? িকংবা িবশাল 
ধমর্হীন শি� তারা জামায়াতেক েমেন িনেব বা জামায়াত রা�ক্ষমতা দখল করুক অথবা 
রাজনীিতেত গুরু�পূণর্ অব�ােন আসুক এটা িক তারা চাইেব? নতুন �জে�র সামেন 
জামায়াতেক েযভােব ��িব� করা হেয়েছ তােত জামায়াত িক বৃহ�র জনতার আ�া 
অজর্ন করেত পারেব? 
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১৪.  

পিরি�িত যাই েহাক বতর্মান সরকার ক্ষমতায় থাকা অব�ায় জামায়ােতর ে�ফতারকৃত 
েনতৃবৃ� মুি� পােবন না এটা েমাটামুিট িনি�ত। সামেনও িনবর্াচেন েয সরকার 
পিরবতর্ন হেবই এমনিট িনি�ত কের বলা যায় না। যিদ সরকার পিরবতর্ন হয় তবুও 
নতুন সরকার জামায়ােতর সােথ কী আচরণ করেব তা িনি�ত নয়। বতর্মান সরকার 
েতা জামায়াতেক �চ� চােপর মেধয্ েরেখেছ। জামায়াতেক �ি�র সােথ েকান কমর্সূচী 
পালন করেত িদে� না। রাজপেথ নামেত িদে� না। ছা�িশিবরেক িনিবর্েঘ কাজ করেত 
িদে� না। কেয়কশত জামায়াত-িশিবর েনতাকমর্ী এখনও কারাগাের। জামায়াত বা 
িশিবর েকাথাও ঘেরায়া ৈবঠক করেলও পুিলশ েসই ৈবঠকেক েগাপন ৈবঠক আখয্া িদেয় 
ে�ফতার অবয্াহত েরেখেছ। 

ইসলামী বইপু�কেক িজহাদী ও জি� বই বেল প�পি�কায় খবর িদে�। েজএমিব, 
হারকাতুল েজহাদ ও  ল�ের ৈতেয়য্বার সােথ জামায়ােতর স�কর্ এবং জামায়াত 
েদশবয্াপী স�াসী তৎপরতা চালােনার ষড়যে� িল�– এমনসব িমথয্া ও িভি�হীন খবর 
অহরহ �চার করেছ িমিডয়ার একিট অংশ। সরকােরর ম�ীরাও জামায়ােতর িবরুে� 
স�াসী তৎপরতায় িমথয্া ও উে�শয্মূলক িববৃিত �দান করেছ এবং িবিটিভসহ 
সংবাদপে�ও তা বয্াপকভােব �চার করেছ। �কােশয্ই জামায়াতেক িনমূর্ল ও খতম 
করার হুংকার েদয়া হে�। সরকার ও তার িম�রা বা�েবই জামায়াতেক খতম করেত 
চায়। 

১৫.  

এই উ�ুত পিরি�িতেত জামায়ােতর সামেন কী পথ বা েকৗশল থাকেত পাের তা িনেয় 
গভীরভােব িচ�াভাবনার �েয়াজন আেছ। 

এক. একিট কমর্প�া এই হেত পাের েয, েদিখ েশষ পযর্� কী হয় বা জামায়ােতর ভােগয্ 
কী ঘেট। েয অব�ায় িছলাম েস অব�ােতই অেপক্ষা করেত থািক। যিদ জামায়ােতর 
নােম কাজ করা সরকার ব� কের েদয় তাহেল তখন েদখা যােব কী করা যায়। 
সরকার ব� কের েদয়ার আেগ িনেজরা ব� করা িঠক নয়। 

দুই. েযেহতু রাজৈনিতকভােব রা�ীয় শি� জামায়াতেক লক্ষয্ব� বািনেয়েছ, েযেহতু 
জামায়াতেক �াধীনতা িবেরাধী এবং যু�াপরাধীেদর দল িহসােব িচি�ত কের 
দলিটেক ��িব� কেরেছ, েযেহতু একে�ণীর েলােকর মেধয্ জামায়াত স�েকর্ 
িরজােভর্শন আেছ, ভুল ধারণা আেছ, েনিতবাচক ধারণা আেছ, েযেহতু বতর্মান 
জামায়ােতর েনতৃবৃ� দেলর েলাকেদর িনকট জনি�য় ও িনেদর্াষ হেলও তােদর 
ভাবমযর্াদােক দারুণভােব ক্ষিত�� করা হেয়েছ এবং েযেহতু এক ধরেনর েলােকর 
মােঝ জামায়াত নামটার �িতই এলািজর্ আেছ এবং পক্ষা�ের জামায়ােতর �িত 
আ�া রােখ এবং জামায়ােতর সততা ও আ�িরকতার কারেণ জামায়াতেক 
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ভােলাবােস এমন একিট জনেগা�ীও েদেশ আেছ যােদর সংখয্া েনহােয়ত কম নয়– 
এইসব সামি�ক িবেবচনায় েরেখ জামায়ােতর আে�ালেনর েকৗশল পিরবতর্ন করা 
সমেয়র দাবী। 

জামায়াত েযভােবই আেছ থাকুক তেব একিট নতুন রাজৈনিতক �াটফমর্ গেড় 
েতালা এবং ধমর্হীনতার েয সয়লাব আসেছ তার িবরুে� সফল �িতেরাধ গেড় 
েতালা এবং বয্াপকিভি�ক সামািজক আে�ালন গেড় েতালা। জামায়ােতর পক্ষ 
েথেক িস�া� িনেয় িপছেন েথেক একিট সংগঠন গেড় েতালা। অনয্থায় জামায়ােতর 
েলাকেদর িনকট �হণেযাগয্ হেব না। 

তৃতীয় িবক� হে�, জামায়ােতর েযসব েনতৃবৃ�েক ১৯৭১ সােলর সােথ স�ৃ� কের 
িমথয্া �চারণা চালােনা হে� জামায়ােতর েনতৃ� েথেক তােদর সকেলরই সের 
দাঁড়ােনা এবং স�ূণর্ িনউ েজনােরশন িনেয় জামায়াত গঠন করা। নতুন েনতৃে�র 
হােত জামায়াতেক তুেল েদয়া এবং েযেহতু ১৯৭১ সােলর ভূিমকার কারেণ 
অনয্ায়ভােব জামায়ােতর উপর জুলুম করা হে� তাই এেদেশ ইসলামী আে�ালেনর 
অ�যা�া অবয্াহত রাখা এবং গিতশীল করার �ােথর্ বতর্মান েনতৃ� যিদ সের দাঁড়ান 
তাহেল ইসলােমর দুশমনেদর বলার কী থাকেব? তেব ইসলােমর জনয্ যারাই কাজ 
করেব তােদর িবরুে� অধািমর্ক ও ধমর্হীন শি�র অিভেযােগর েকান অভাব হেব 
না। 

১৬.  

এখােন উে�খয্ েয, ইসলামী ছা�িশিবর নতুন সংগঠন হবার কারেণই এতদূর অ�সর 
হেত েপেরেছ। পুরেনা েকান সংগঠন হেল িব�িবদয্ালয়গুেলােত কাজ করারই সুেযাগ 
েপেতা না। ছা�িশিবর েযেহতু ইসলামী আে�ালেনর �ধান ির�ুিটং েস�ার তাই 
িশিবরেকও িবতিকর্ত কেরেছ ধমর্হীন শি�। িশিবেরর অ�যা�ায় আিধপতয্বাদী ও 
সা�াজয্বাদী েগা�ী েবশী আতি�ত। িশিবেরর নােমও চলেছ লাগামহীন িমথয্াচার। 
ছা�েদর মেধয্ আর েযসব সংগঠন আেছ তােদর হােত েকােনা আদশর্ েনই। ক্ষমতাসীন 
বা ক্ষমতায় েযেত আ�হী দেলর ও বয্ি�িবেশেষর েলজুড়বৃি� ছাড়া ওসব ছা� সংগঠেনর 
জািতেক েদবার মত িকছু েনই। চাঁদাবািজ, েট�ারবািজ, দখল বািণজয্, ভিতর্ বািণজয্, 
িসট বািণজয্ ওসব সংগঠেনর জীবনীশি�। উ�� বয্ি�পূজার েয রাজৈনিতক সং�ৃিত 
চলেছ তা েথেক েদশেক উ�ার করেত হেল আদিশর্ক রাজনীিতর েকােনা িবক� েনই। 

রাজৈনিতক িবক� স�ােনর পাশাপািশ ছা� অংগেনও পিরবতর্েনর িচ�া করেত হেব। 
ছা�েদর রাজনীিতমুখী সভা ও রাজৈনিতক দেলর েলজুড়বৃি� েথেক েবর কের আনেত 
হেব। জ্ঞান চচর্া, েমধার িবকাশ, েখলাধুলা, �া�য্ সেচতনতা, েসিমনার, িসে�ািজয়াম, 
িবতকর্ �িতেযািগতা, উ�ত ৈনিতকতা ও চির� গঠেনর উপর অিধকতর গুরু� আেরাপ 
করেত হেব। েলজুরবৃি�র রাজনীিত, েনশা ও মাদকেক ‘েনা’ বলেত হেব। 
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১৭.  

জামায়ােতর সামেন েয িতনিট িবকে�র কথা আিম উে�খ কেরিছ আমার মেত �জ্ঞার 
পিরচয় হেব যিদ ি�তীয় িবক�িট �হণ করা হয়। জামায়াত েযেহতু ৬০ বছেরর 
অিধককাল েথেক এেদেশ কাজ করেছ এবং েদেশর কমপেক্ষ ১০% জনগেণর একিট 
সমথর্ন জামায়ােতর �িত আেছ তাই এমন িকছু করা িঠক হেব না যােত জামায়ােতর 
অবমূলয্ায়ন করা হয়। কারণ বাংলােদেশ ইসলামী রাজনীিতর েয একটা অব�ান সৃি� 
হেয়েছ তা জামায়ােতর আে�ালেনরই ফসল। জামায়ােতর সােথ অেনক মানুেষর একটা 
আেবেগর স�কর্ রেয়েছ এবং জামায়ােতর �বীণ েনতাকমর্ীরাই জামায়াতেক এই পযর্ােয় 
আনার বয্াপাের একটা অসাধারণ ভূিমকা পালন কেরেছন। তােদর আ�িরকতা এবং 
সততার ফেলই জামায়াত বাংলােদেশর সবচাইেত বড় ইসলামী দেলর মযর্াদা লাভ 
কেরেছ। জামায়াত যিদ একিট রাজৈনিতক �াটফমর্ করার িস�া� �হণ কের তার 
িপছেন সবর্া�ক শি� িনেয়ািজত কের এবং েসই সােথ সামািজক আে�ালন গেড় তুলেত 
য�বান হয় তাহেল েসই �াটফমর্েক রাজৈনিতকভােব সরাসির আ�মণ করেত পারেব 
না েকউ। 

১৮.  

জামায়ােতর যত বদনামই ধমর্হীন শি� করুক না েকন জামায়াতেক অ�াহয্ কের 
েকান িকছু করা সিঠক হেব না। পিরবিতর্ত পিরি�িতেত েকৗশল অবল�ন করার 
িস�া� জামায়াতেকই িনেত হেব। িচ�ার িব�াি� সৃি� হেত েদয়া যােব না। ১৯৪১ 
সােল পািক�ান আে�ালন যখন বলেত েগেল তুে� উেঠেছ, লােহার ��াব গৃহীত 
হেয়েছ েগাটা ভারতবেষর্র মুসলমানরা একিট �াধীন আবাসভূিমর দাবীেত ঐকয্ব� ও 
েসা�ার েসই সময় নতুন একিট দল জামায়াত �িতি�ত হয়। ১৯৪৭ সােলর ভারত 
িবভােগর আেগ কেয়কিট আ�িলক সে�লেনর মাধয্েম িবভ� ভারেত জামায়ােতর 
কমর্প�া িক হেব েস বয্াপাের পূবর্াে�ই ইি�ত �দান করা হয়। জামায়ােতর �িত�াতা 
িনেজ িকছুসংখয্ক সদসয্সহ পািক�ান চেল আসেলও জামায়ােতর একিট বড় অংশ 
ভারেতই েথেক যান। তারা েসখােন এক ধরেনর কমর্সূচী িনেয় কাজ কের যান। িক� 
পািক�ােন জামায়াত তার কমর্সূচীেত ৈব�িবক পিরবতর্ন আেন। জামায়াত রাজৈনিতক 
তৎপরতায় অংশ �হেণর িস�া� েনয়। অথর্াৎ জামায়ােতর কমর্প�ায় িবরাট পিরবতর্ন 
আনা হয়। 

এক সময় জামায়াত আইনজীবেদরেক সদসয্ করেতা না। িক� েকৗশল বদলােনা হয় 
এবং বা�বতার দাবী েমেন িনেয়ই আইনজীবীেদর দেলর সদসয্ করা হয়। �চিলত 
িনবর্াচেন জামায়াত অংশ িনেতা না এমনিক েভাটও িদত না। ভারতীয় জামায়াত 
এখনও িনবর্াচেন অংশ েনয় না। শুধুমা� ইি�রা গা�ী কতৃর্ক জরুরী অব�া জারীর 
জাতীয় ে�িক্ষেত জামায়ােতর সদসয্েদর েভাট েদয়ার অনুমিত দান করা হেয়িছল। 
কা�ীর জামায়াত িহ�ু�ান জামায়াত েথেক আলাদা অথর্াৎ �াধীন জামায়াত হওয়ায় 



 56 জামায়ােতর সং�ার �স� 

তারা িনবর্াচেন অংশ িনেয় থােক। এক সময় জামায়াত তার রুকন ছাড়া কাউেক 
িনবর্াচেন মেনানয়ন িদত না। এখন এই নীিতর পিরবতর্ন করা হেয়েছ। রুকন ছাড়াও 
মেনানয়ন েদয়া হয় এখন। মিহলােদরেক সংসেদ পাঠােনার িস�া�ও িনেয়েছ। 
এমনিক িনবর্াচেন মিহলােদরও মেনানয়ন দান কেরেছ। িবগত উপেজলা িনবর্াচেন ২৪ 
জন মিহলা �াথর্ী িছল জামায়ােতর, এর মেধয্ ১২ জন িনবর্াচেন িবজয়ী হেয়েছন। 
জামায়াত িনবর্াচনী �চারণা সােথ �াথর্ীর ছিব বয্বহার করেতা না। এখন ছিব বয্বহার 
করেছ। গঠনত� সংেশাধন কের অমুসিলমেদর জামায়ােতর সদসয্ হবার পেথ বাধা 
দূর করা হেয়েছ। এখন একজন অমুসিলমও চাইেল জামায়ােতর সদসয্ হেত 
পারেবন। জামায়ােতর মিহলা সদসয্েদর মজিলেশ শূরার সদসয্ িহসােব অ�ভুর্� কের 
েনয়া হেয়েছ। এসবই করা হেয়েছ �েয়াজন, সমেয়র দাবী এবং বা�বতার আেলােকই 
আে�ালনেক এিগেয় িনেয় যাবার জনয্। 

১৯.  

জামায়াত বতর্মান সমেয় েয ধরেনর চয্ােলে�র মুেখামুিখ হেয় িগেয়েছ তােত গা েছেড় 
বেস না েথেক িবক� পেথর স�ান করা িহকমত ও দূরদৃি�র দাবী। এটা েকােনা ধরেনর 
িবচুয্িত নয়। বরং আে�ালেনর �মিবকােশর ধারােতই নতুন েকৗশল অবল�ন করা। 
এেক্ষে� িমসেরর ইখওয়ােনর কথা িবেবচনা করেল েদখা যােব েয ইখওয়ান 
পুনরু�ীিবত না কেরও তারা অনয্দল বা �ত�ভােব িনবর্াচন করেছন। ইখওয়ান নাই 
অথচ ইখওয়ান আেছ। ৈধেযর্র সােথই তারা কাজ কের যাে�ন এবং িনবর্াচনও করেছন। 
জদর্ােন ইখওয়ান �শাসেনর সােথ েমাটামুিট সহনশীলতা বজায় েরেখ েসখানকার 
রাজনীিত ও িনবর্াচেন ভূিমকা পালন কের যাে�। এককথায় তারা েকায়ািলশন 
সরকােরও অংশ িনেয়িছেলন। 

আলেজিরয়ায় ইখওয়ােনর েনতৃ� মূল ইখওয়ান েথেক আলাদা হেয় িগেয় ইসলািমক 
�� গঠন কের কাজ করেছন। ইেয়েমেন �ািডশনাল ইসলামপ�ীেদর সােথ িনেয় 
আল-ইসলাহ পািটর্ গঠন কের েসখােন কাজ করেছন। এককথায় েকায়ািলশন 
সরকােরও িছেলন। িকছুিদন আেগ েকায়ািলশন েথেক েবর হেয় এেসেছন। মরে�ােত 
জাি�স এ� েডেভলপময্া� পািটর্ নাম িদেয় কাজ করেছন। এখন �ধান িবেরাধী দল 
িহসােব আেছন। সামেনর িনবর্াচেন আরও ভােলা করার কথা। সুদােন ইসলািমক 
মুভেম� অব সুদান নােম েজনােরল হাসান আল বিশেরর সােথ েজাট গঠন কের 
সরকার পিরচালনা করেছন। অবশয্ একজন িসিনয়র  েনতার সােথ তােদর 
মতৈ�ততা রেয়েছ এবং িতিন সরকােরর বাইের আেছন। িতিন হেলন সােবক 
�ধানম�ী ড. হাসান তুরাবী। 

তুরে� ইসলামী আে�ালন বার বার নাম পিরবতর্ন কেরেছ। সােবক �ধানম�ী 
নাজমুি�ন আরবাকােনর সােথ মতপাথর্কয্ সৃি� হওয়ায় ি�ধািবভি� আসার পরও 
জাি�স এ� েডেভলপেম� পািটর্, যােক বলা হয় এেক পািটর্, তারা সরকার গঠন কের 



 57 পিরবিতর্ত ে�ক্ষাপেট নতুন কমর্েকৗশল �হণ সমেয়র দািব 

সাফেলয্র সােথ েদশ চালাে� আ�ু�াহ গুল এবং িরেসপ তাইেয়প এরেদাগােনর (রজব 
ৈতয়ব এরেদায়ান) েনতৃে�। িক� িপছন েথেক শি� ও সমথর্ন েযাগান িদেয় যাে� 
সাঈদ বিদউ�ামান নুরসীর নূর জামায়ােতর েলােকরা। সা�িতক েরফাের�ােম এেক 
পািটর্ জয়লাভ করার পর �ধানম�ী এরেদাগান ফেতহ উ�াহ গুেলনেক আ�িরক 
ধনয্বাদ জািনেয়েছন। এই ফেতহ উ�াহ গুেলন হেলন সাঈদ নুরসীর �িতি�ত 
আে�ালেনর েনতা। বলেত েগেল পদর্ার অ�রাল েথেক তুরে�র ইসলামী আে�ানেক 
এিগেয় িদে�ন। ইে�ােনিশয়া ও মালেয়িশয়ােতও ইসলামী আে�ালন পিরবিতর্ত 
ে�ক্ষাপেট তােদর কমর্প�া ও েকৗশল �হণ কেরই এিগেয় চলেছ। সুতরাং বতর্মান 
সংকট সি�ক্ষেণ এেস বাংলােদেশর জনয্ও একিট সুেযাগ সৃি� হেয়েছ আে�ালনেক 
একিট নতুন অধয্ােয় িনেয় যাওয়ার। 

২০.  

েযেহতু �াধীনতার িবেরািধতা ও যু�াপরােধর িমথয্া অিভেযাগ এেন স�াবনাময় একিট 
ইসলামী আে�ালনেক গলািটেপ হতয্া করার অপেচ�া করা হে�, এবং েযেহতু িবষয়িট 
আমরা িমটমাট করেত পািরিন অথবা এই রাজৈনিতক িবেরাধিট িনরসন করেত পািরিন, 
েযেহতু আমরা অেনেকই মেন কেরিছলাম এটা এক সময় এমিনেতই েশষ হেয় যােব, 
েযেহতু আমােদর অেনেকর িচ�ার গি� অিত�ম কের এটােক একিট �ল� ইসুয্ 
িহসােব আমােদর িবরুে� বয্বহার করা হে�, েযেহতু সরকারও এ িবষেয় অবশয্ই 
একটা িকছু করেত ব�পিরকর এবং েযেহতু িকছু না হেলও দল ও েনতৃে�র ভাবমযর্াদা 
ধুলায় লুি�ত হেয়েছ এবং জনমেন এক ধরেনর েনিতবাচক ধারণা সৃি� করা হেয়েছ, 
েসেহতু সামি�ক িবেবচনায় নতুন কমর্প�া ও কমর্েকৗশল িনধর্ারণ করা সমেয়র অিনবাযর্ 
দাবী। 

আমরা যিদ নতুন কমর্েকৗশল �হেণ বয্থর্ হই ইিতহাস আমােদর ক্ষমা করেব না এবং 
আমরা ইিতহােসর কােছ দায়ী হেয় যােবা। কারণ এক িবপুল সংখয্ক মানুেষর মােঝ 
আমরা আশাবাদ জািগেয়িছলাম। আমােদর আে�ালেনর সােথ লক্ষ লক্ষ মানুষ 
একা�তা েঘাষণা কেরেছন। আমােদর ছা� তরুণেদর িবরাট এক কােফলা জীবন 
িদেয়েছ, শহীদ হেয়েছ, প�ু হেয়েছ, অেনেক তােদর জীবন ও েযৗবন এই পেথ িনঃেশষ 
কের িদেয়েছ। 

সুতরাং, এক ন�র েয িবক� উে�খ করা হয়েছ েসভােব হাল েছেড় িদেল আমরা 
অথবর্ �মািণত হেবা। তখন সময় চেল যােব। সুতরাং সময় থাকেতই আমােদর সতকর্ 
হেত হেব। িতন ন�র েয িবকে�র উে�খ কেরিছ েসটাও সমাধান নয়। শুধু �ানীয় 
অধািমর্ক শি� নয় বরং আ�জর্ািতক ধমর্হীন শি�ও আমােদর জনয্ বড় অ�রায়। 
তারাও ওৎ েপেত আেছ িকভােব আমােদর অ�যা�া রুেখ েদয়া যায়। আর এ কারেণই 
এই িবক� প�া এখন আমােদর জনয্ খুব সহায়ক হেব না। বৃহ�র জনেগা�ীর আ�া 
অজর্েনর িদকটা সামেন েরেখই েকৗশল িনধর্ারণ করেত হেব। 
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২১.  

পির�িত খুব নাজুক। িনেমর্াহ ও িনরেপক্ষভােব িচ�াভাবনা করেত হেব। িনেজেক 
স�ৃ� কের িচ�া করেল সমসয্ার সমাধান হেব না। আপাতদৃি�েত জামায়ােত ভা�ন 
সৃি� হেয়েছ এমনিট মেন হেলও ক্ষিতর িকছু েনই। বরং েহকমেতর খািতের েতমন 
একটা িকছু কের হেলও নতুন আে�ালন দাঁড় করােনার ঝঁুিক �হণ করা উিচত। 

এক: বাংলােদেশর সংিবধান সামেন েরেখ েয ধরেনর সংগঠন হেল েকােনা �� থাকেব 
না েস ধরেনর সংগঠন করেত হেব। এেক্ষে� নয্ায়িবচার এবং সুশাসন কােয়মেক 
অবল�ন করেত হেব। এেক পািটর্র গঠনত� এবং েমিনেফে�ার দৃ�া� সামেন 
েরেখ দেলর গঠনত� ৈতির করেত হেব। তেব তােদর গঠনত� ও েমিনেফে�ােত 
অেনক িকছু পুনরাবৃি� আেছ এবং েবশ দীঘর্ও বেট। ওটােক সংেক্ষপ কের 
বাংলােদেশর ে�ক্ষাপট সামেন এেন যথাস�ব সংিক্ষ� ও চু�ক িবষয়গুেলা 
সি�েবিশত করেত হেব। জনগেণর অিত �েয়াজনীয় িকছু ইসুয্েক হাইলাইট 
করেত হেব। 

দুই: ছায়া ম�ীসভার কনেস� �হণ করেত হেব। যতটা ম�ণালয় আেছ ততিট 
িডপাটর্েম� কের �িত িডপাটর্েমে� কমপেক্ষ দুইজন সদসয্েক দািয়� িদেত হেব। 
একজন �ধান দািয়�শীল হেবন এবং অপরজন হেবন তার সহকারী দািয়�শীল। 
এেদরেক িনেয়ই েক�ীয় কিমিট হেত হেব। এক বয্ি�েক একািধক দািয়� েদয়া 
পিরহার করেত হেব। বয্াপক েক�ীকরণ করেত হেব। 

িতন: একিট অিভভাবক পিরষদ বা উপেদ�া পিরষদ থাকেব। িসিনয়র িসিটেজন, িবিভ� 
িবষেয় অিভজ্ঞতা স�� এবং িবিশ� আেলেম �ীন ও পি�ত বয্ি�বগর্ এর সদসয্ 
থাকেবন। 

চার: একিট ওলামা কাউি�ল বা শরীয়া েবাডর্ থাকেব। নানা িবষেয় গেবষণা কাযর্�ম 
চালােব এবং নতুন �� সৃি� হেল তা িনরসন করেবন। েয েকােনা মূেলয্ ইসলামী 
ঐকয্ গেড় তুলেত হেব এবং এ জনয্ সবর্া�ক েচ�া চালােত হেব। 

পাচঁ: িতন টােমর্র েবিশ েকউ একাধাের েক�ীয় সভাপিত বা িজলা সভাপিত থাকেত 
পারেবন না। পদ পদবী বা দািয়ে�র বয্াপাের বাংলা পিরভাষাই বয্বহৃত হেব। 
সংগঠেনর সকল পযর্ােয় আইিট-এর সেবর্া� বয্বহার িনি�ত করেত হেব। 

ছয়: েক�ীয় কিমিটেত সকল েপশার েলাকেদর �িতিনিধ� থাকেত হেব। এসব েক্ষে� 
জনশি� পিরক�না করেত হেব। �িতবছর েকান েক্ষে� িক পিরমাণ ে�াডা� 
চাই তা িনধর্ারণ করেত হেব। 
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সাত: একিট েসে�টািরেয়ট থাকেব যারা িবিভ� িডপাটর্েমে�র কাযর্�ম পযর্েবক্ষণ 
করেবন িক� িনয়�ণ করেবন না। সম�য় করেবন িক� েকােনািকছু চািপেয় 
িদেবন না। 

আট: সকল িডপাটর্েমে�র কিমিট থাকেব এবং ওসব কিমিট অেনকটা �াধীনভােব 
কাযর্�ম পিরচালনা করেব। সকল িডপাটর্েম� সবর্াধুিনক �যুি�র সেবর্া� বয্বহার 
িনি�ত করেব। 

নয়: একিট িলেগল এইড কিমিট থাকেব। আইনগত সহেযািগতা ছাড়াও সংগঠেনর 
অভয্�ের েকােনা সমসয্া েদখা িদেল হেল এই কিমিট �ততার সােথ তার িনরসন 
করেব এবং েকে�র পক্ষ েথেক শািলস িহসােব কাজ করেব। 

দশ: অ�ািধকার িদেত হেব :- (১) িশক্ষা, (২) সমাজেসবা, (৩) �া�য্, (৪) িমিডয়া, (৫) 
বয্বসা-বািণজয্ ও (৬) ছা� আে�ালন। 

এগার: িনবর্াচেনর জনয্ �থেম �ানীয় সরকার বয্ব�ার উপর গুরু� আেরাপ করেত 
হেব। বয্ি�গতভােব িনবর্াচেনর েযাগয্তা অজর্েনর জনয্ স�াবনাময় েলাকেদর 
এখন েথেক তৎপরতা চালােত হেব। 

বার: েজলা পযর্ােয় �াধীন েপশা-বয্বসা, ওকালিত, িশক্ষকতা ইতয্ািদর বয্াপাের েলাকেদর 
পরামশর্ িদেত হেব। দািয়�শীেলর সামািজক পিরিচিত থাকেত হেব– শুধুমা� 
দলীয় পিরিচিত নয়। 

েতর: জামায়াত একিট অবকাঠােমা কেরই েরেখেছ িবেশষ কের অেনকগুেলা সহেযাগী 
�িত�ান আেছ। এগুেলােকও যথাযথভােব গিতশীল করেত হেব। এসব �িত�ান 
িঝিমেয় আেছ এবং পিরবতর্ন অিনবাযর্। েযমন- মসিজদ িমশন, ইসলাম �চার 
সিমিত, এডুেকশন েসাসাইিট, আধুিনক, দারুল আরািবয়া ও দারুল ইফতা, �িমক 
কলয্াণ েফডােরশন, চাষী কলয্াণ সিমিত, মওদুদী একােডমী, েসানার বাংলা 
�কাশনী, আল ফালাহ ি�ি�ং ে�স, দারুল ইসলাম �া�, তািমরুল িম�াত �া�, 
মারুফ একেডমী, ফয়সল ই�িটিটউট, মানারাত �ুল এ� কেলজ, মানারাত 
ই�ারনয্াশনাল ইউিনভািসর্িট, ইবেন িসনা �া� এর সােথ সংি�� সকল �িত�ান। 
িবআইিসর কথা উে�খ করলাম না কারণ এখােন িযিন আেছন িতিন পিরবতর্েন 
িব�াসী নন। এ সকল �িত�ােনই স�দ আেছ। �মা�েয় এসব �িত�ােন 
পিরবতর্ন আনেত হেব এবং গিতশীল করেত হেব। েজলা পযর্ােয়ও অেনক �া� 
ও �িত�ান আেছ যা কাযর্কর �িত�ােন পিরণত করেত হেব। মানারাত ও বাদশাহ 
ফয়সল �ুল এ� কেলজ অথবা তািমরুল িম�াত টি�েক েক� কেরও িব�মােনর 
�িত�ান করা যায়, সিফপুের ওয়ামীর একটা জায়গা পেড় আেছ েসখােনও 
িব�মােনর �িত�ান গেড় েতালা স�ব। তাছাড়া িবভাগীয় েহডেকায়াটর্ারগুেলােত 
েযসব �িত�ান আেছ ওসব �িত�ানেক আেরা স�সািরত ও সমৃ� করা স�ব। 
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�েতয্ক েজলায় �থম ে�ণীর �ুল ও ই�ারেমিডেয়ট কেলজ গেড় েতালার মাধয্েম 
েমধাবীেদর ির�ুট করা স�ব। 

েমা�াকথা আমােদর েয শি�, অথর্, েমধা রেয়েছ তা উে�িখত অ�ািধকার 
খাতসমূেহ বয্য় করার মাধয্েম পাঁচ েথেক দশ বছেরর মেধয্ই আমরা একটা 
পযর্ােয় েপৗঁেছ েযেত পাির। বাইের অব�ানরত জনশি�েক �েয়াজেন েদেশ 
েফরত আনেত হেব। আবার উ�তর িশক্ষা ও আে�ালেনর �েয়াজেন জনশি� 
বাইের রফতািন করেত হেব। 

েচৗ�: ি�েকট, ফুটবল ও হিক িটম গঠন করেত হেব ইয়ুথ িডপাটর্েমে�র অধীেন অথবা 
ছা�েদর সহায়তায়। এ জনয্ �েয়াজেন �াব �াপন করা েযেত পাের। 

পনর: একিট আ�জর্ািতক ভাষা ই�িটিটউট করা েযেত পাের বািণিজয্ক িভি�েত। 
ে�ােকন ইংিলশ, আরবী, ে��, জামর্ান, ময্া�ািরন, জাপানী, েকািরয়ান, 
বাহাসামালয়া ইতয্ািদ ভাষা িশক্ষা েকাসর্ চালু করা েযেত পাের। 

েষাল:  সবর্াব�ায় 'ইউিনভািসর্িট অব থট' ধরেনর কাযর্�ম অবয্াহত রাখেত হেব। 
এটােক স�সািরত ও গিতশীল করেত হেব। 

সেতর: ‘েভােরর ডাক' পি�কািট িকেন িনেয় একিট রাজধানী েকি�ক ৪ পৃ�ার সফল 
কাগজ করা যায়। সাংবািদক (ি�� ও ইেলক�িনক) ৈতির কের িবিভ� পি�কায়, 
চয্ােনেল ঢুকােত হেব। এ বয্াপাের িনিবড় তৎপরতা অবয্াহত রাখেত হেব। 
একািধক িথংক টয্াংক গেড় তুলেত হেব। 

আঠার: িশশু কলয্াণ ও সাং�ৃিতক কাযর্�ম বতর্মান কাঠােমা েরেখই আেরা গিতশীল ও 
স�সািরত করেত হেব। নারী সমােজর উ�য়ন, মানবািধকার সংরক্ষণ ও 
পিরেবশ এবং জলবায়ু পিরবতর্ন ইসুয্েত সু�� কাযর্�ম থাকেত হেব। 

উিনশ: অমুসিলম স�দােয়র সােথ সামািজক ও একিট ওয়ািকর্ং িরেলশন গেড় তুলেত 
হেব। এ জনয্ িকছু েলাকেক িনেবিদত �াণ হেয় ঐ েস�ের কাজ করেত হেব। 
উপজাতীয়েদর মেধয্ িকছু েলাক িনেয়াজত করেত হেব। 

িবশ: ৈতির েপাশাক িশে� �িমকেদর মােঝ এবং বয্ব�াপনায় জরুিরিভি�েত একিট 
েসল কের কাজ করেত হেব। এখােন �িশক্ষণ িদেয় ভােলা কমর্সং�ান হেত 
পাের– তার সুেযাগ িনেত হেব। এটা বাংলােদেশর অথর্নীিতর অনয্তম লাইফ 
লাইন িহসােব িবেবিচত হেব এবং ভূিমকা পালন করেব। ময্ানুফয্াকচািরং 
ই�াি�েত �িমকেদর মেধয্ কাজ করা খুব সহজ। িক� আমরা েকান মেনােযাগ 
েদইিন। 

একুশ: আনুপািতক প�িতর িনবর্াচন চালু করার �ে� জনমত গঠন করা উিচত। 
বাংলােদশেক কেয়কিট �েদেশ িবভ� কের সরকােরর কাযর্�ম িবেক�ীকরণ 



 61 পিরবিতর্ত ে�ক্ষাপেট নতুন কমর্েকৗশল �হণ সমেয়র দািব 

করা জরুরী। সােড় েষাল েকািট মানুেষর েদেশ সবিকছু রাজধানীমুখী যা 
unmanageable। সামািজক শি� অজর্ন করেত হেব। �চারমুখীতার পিরবেতর্ 
সমােজর িবিভ� েপশা ও িবিভ� �েরর চািলকা শি�র উপর আদিশর্ক ও ৈনিতক 
�ভাব সৃি� করেত হেব। রাজনীিত �বণতার পিরবেতর্ আে�ালেনর �কৃিত হেত 
হেব সামািজক ধােচর ও মানবকলয্াণধমর্ী। 

পিরবিতর্ত ে�ক্ষাপেট এই নতুন কমর্েকৗশল �হেণর বয্াপাের জনশি�র মােঝ আেলাচনা 
ও মতিবিনময় হওয়া উিচত। একটা ঐকমেতয্ েপৗঁছার জনয্ সািবর্ক �য়াস চালােনা 
দরকার। জামায়াত আমােদরেক অসাধারণ শৃ�লা িশক্ষা িদেয়েছ েসই সাংগঠিনক 
শৃংখলার মেধয্ আমােদর থাকেত হেব। শৃংখলার মেধয্ েথেক সংগঠেনর অভয্�ের 
পিরবতর্ন আনেত হেব। জনশি� িবক� পেথর স�ান করেছ। েদেশর িভতের এবং 
বাইের নতুন িচ�াধারােক দারুণভােব অিভন�ন জানােব।  দূেরর িচ�া যারা কেরন না 
িকংবা ি�তাব�া বজায় রাখাটাই যারা ভােলা মেন কেরন তারা হয়েতা বা িবেরািধতা 
করেত পােরন। তেব তােদরও আ�িরকতার অভাব েনই। ৈধেযর্র সােথ সবাইেক বুঝােত 
হেব এবং ঐকয্মেতয্র িভি�েত অথবা কমপেক্ষ সংখয্াগির� মতামেতর িভি�েত 
ইিতহােসর এই সংকট সি�ক্ষেণ আে�ালেনর জনয্ নতুন েকৗশল িনধর্ারণ এক 
ঐিতহািসক অিনবাযর্তা। আিম িব�াস কির মহান আ�াহ তায়ালা আমােদর সিঠক পথ 
েদখােবন। 

ক্ষমতার রাজনীিত, ধমর্হীনতার রাজনীিতর িমথয্া অিভেযােগর িনমর্ম িশকার হেয় আমার 
ব�ী জীবেনর অনুভূিত সংেক্ষেপ পুনরাবৃি� করিছ: 

১. বতর্মান সরকার যতিদন ক্ষমতায় আেছ আমােদর মুি�র েকােনা স�াবনা েনই। 
সহসা সরকার পিরবতর্েনরও েকােনা স�াবনা েনই। 

২. আে�ালন কের আমােদর মু� করা হেব এমন েকােনা স�াবনাও েনই। আে�ালন 
কের সরকােরর পতন ঘটার েকােনা আশংকাও েনই। পুেরা েময়াদ পযর্�ই সরকার 
ক্ষমতায় থাকেব। 

৩. বতর্মান সরকােরর েময়ােদর মেধয্ই আমােদর িকছু সংখয্েকর িবচােরর নােম �হসন 
হেব। কারণ ইসুয্টােক এমন পযর্ােয় উ�ীত করা হেয়েছ। 

৪. তথাকিথত আ�জর্ািতক �াইবুয্নােলর কােছ েকােনা নয্ায়িবচার আমরা পােবা না। 
আইনটা একটা কােলা আইন হওয়ার কারেণ সরকার যা চাইেব তাই করা বা তােদর 
কাি�ত রায় েদবারই সুেযাগ রেয়েছ। 

৫. জামায়ােতর উপর এবং জামায়ােতর েনতা িহসােব আমােদর উপর সু�� জুলুম 
হে� এ জনয্ অেনেক দুঃখ �কাশ বা িন�া করেলও েদেশর বৃহ�র জনেগা�ী 
কাযর্করভােব আমােদর তথা জামায়ােতর পক্ষ অবল�ন করেব না। 
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৬. আ�জর্ািতক স�দায় িবচার কােজর ��তা িনেয় �� তুেল েমৗিখক েসৗজনয্ �কাশ 
করেলও একিট ইসলামী দেলর েনতােদর শাি� হেল (তা যত অনয্ায়ভােবই েহাক 
না েকন) িভতের িভতের তারা অখুশী হেব না। 

৭. জামায়ােতর েনতৃবৃ�েক মানবতািবেরাধী অপরাধ, যু�াপরােধর মত �শর্কাতর 
ইসুয্েত িবচার করার পর জামায়াতেক সরকার িনিষ� না করেলও জামায়ােতর 
ভাবমযর্াদা দারুণভােব কু্ষণ হেব। েদেশর িভতের ও বাইের জামায়াতেক যু�াপরাধী, 
বাংলােদশ িবেরাধী, �াধীনতা িবেরাধীেদর দল িহসােব িচি�ত করেব। ফেল 
জামায়ােতর রাজৈনিতক ভিবষয্ৎ �ংস হেয় যােব। জামায়ােতর ভাবমযর্াদা 
পুনরু�ার করা অস�ব হেয় পড়েব। 

৮. জামায়াতেক িনিষ� না করেলও সরকার জামায়াতেক �ি�র সােথ েকােনা কাজ 
করেত িদেব না। সবর্দা চােপর মুেখ রাখেব। 

৯. এেহন পিরি�িতেত জামায়ােতর পেক্ষ গণসংগঠেন পিরণত হওয়া বা িনবর্াচেন 
জনগেণর িবপুল সমথর্ন লােভর েযাগয্তা অজর্ন কখেনা স�ব হেব না। 

১০. বতর্মান সরকােরর েময়াদ েশেষ েয িনবর্াচন হেব তােতও জামায়াত ভােলা করেত 
পারেব এমন েকােনা স�াবনাও েদখিছ না। 

১১. জামায়ােতর �িত আমােদর েয আেবগ, ভােলাবাসা ও মহ�ত তােত জামায়াত ছাড়া 
আমরা অনয্ িকছু ভাবেতও পাির না। জামায়াতেক উেপক্ষা কের িকছু করেত েগেল 
ভুল েবাঝাবুিঝ অিনবাযর্ এবং িকছু করেলও তা সফল ও জনশি�র িনকট �হণেযাগয্ 
হেব না। 

এই জায়গায় এেস আমরা এখন থমেক দাঁিড়েয়িছ। �� হে� আমােদর ভিবষয্ৎ িক? 

এক. যা হবার হেব। আমরা েযমন আিছ েতমিন থাকেবা (বতর্মােন এই েকৗশলই 
অবল�ন করা হেয়েছ)। 

দুই. পিরবিতর্ত পিরি�িতেত জামায়াত িস�া� িনেয় িপছেন েথেক একিট নতুন সংগঠন 
গেড় তুলেব। এই সংগঠন �জ্ঞা ও দৃঢ়তার সােথ ধমর্হীন শি�র েমাকািবলা 
করেব। 

িতন. আমােদর যােদর িবরুে� যু�াপরােধর িমথয্া অিভেযাগ আনা হে� তারা 
জামায়ােতর েনতৃ� েথেক সের দাঁড়ােবা এবং স�ূণর্ নতুন েলাকেদর হােত 
জামায়াতেক েছেড় েদেবা। অথর্াৎ একটা new generation Jamaat হেব এিট। 

আমার কু্ষ� িবেবচনায় উপেরা� িতন অব�ার �থমটা হে� েনতৃ� আঁকেড় থাকা, 
হতবুি�তা এবং হতাশাবািদতা। একিট গিতশীল আে�ালন এ ধরেনর প�াৎমুখী 
অব�ান �হণ করেত পাের না। 
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তৃতীয় েয প�া নতুন েনতৃে�র হােত জামায়াতেক েছেড় েদয়া এটা িবেবচনা করা েযত 
যিদ ১৯৭১ সােলর িবষয়টার একটা রাজৈনিতক মীমাংসা বা িমটমাট আমরা করেত 
পারতাম। জামায়ােতর ভাবমযর্াদা েযভােব ভুলুি�ত করা হেয়েছ, জামায়াত স�েকর্ েয 
এলািজর্ ৈতির করা হেয়েছ, পাঠয্পু�ক, িমিডয়ায় এবং রাজৈনিতক �চারণায় েযভােব 
জামায়াতেক �াধীনতা িবেরাধী বাংলােদশ িবেরাধী দল িহসােব িচি�ত করা হেয়েছ তােত 
নতুন েনতৃ� হেলও েদেশর সাধারণ মানুষ, নতুন �জ� এবং রাজৈনিতক মহল 
জামায়াতেক সহেজ �হণ কের িনেত পারেব না। 

ি�তীয় েয প�ার কথা উে�খ করা হেয়েছ, আমার মেত সামি�ক িবেবচনায় এই িবক� 
প�ািটর কথা িচ�া করা েযেত পাের। পৃিথবীর অনয্ানয্ েদেশর ইসলামী আে�ালন এই 
েকৗশল অবল�ন কের ভােলা ফল লাভ কেরেছ। আমােদর সামেন তুর�, িমসর, 
আলেজিরয়া, সুদান, ইয়ােমন, মরে�া, ইে�ােনিশয়া, মালেয়িশয়া, জদর্ানসহ পৃিথবীর 
�ায় সকল ইসলামী আে�ালন পিরবিতর্ত ে�ক্ষাপেট নতুন েকৗশল অবল�ন কেরই 
এিগেয় চেলেছ। 

তাছাড়া আেরকিট িবষয় িবেশষভােব িবেবচয্। পৃিথবীর অনয্ েকােনা েদেশর ইসলামী 
আে�ালেনর েনতােদর িবরুে� �াধীনতা আে�ালেন িবেরািধতা করার মত অিত 
�শর্কাতর েকােনা অিভেযাগ েনই। এটা �ীকার করেতই হেব েয বাংলােদেশর ইসলামী 
আে�ালন খুবই স�াবনাময় আে�ালন হওয়া সে�ও এই দুভর্াগয্জনক ও �শর্কাতর 
অিভেযাগ আে�ালেনর রাজৈনিতক সাফলয্ ও �হণেযাগয্তার পেথ বড় বাধার সৃি� কের 
আেছ। ইসলামী আে�ালেনর দুশমনরা আমােদর িবরুে� �চারণায় ও েকৗশেল 
আপাতত সফল হেয় িগেয়েছ। 

রাজৈনিতকভােব িবষয়িট িমটমাট করেত না পারার কারেণ আজ বা�েবই িমথয্া 
অিভেযাগ মাথায় িনেয় আমরা িবচােরর কাঠগড়ায়। আমরা ১৯৭১ সােল জামায়ােতর 
েনতৃ� েদইিন, জামায়াত রাজৈনিতকভােব সমথর্ন করেলও তখনকার দলীয় েনতারাও 
যুে� শরীক িছেলন না, েনতৃ� েদয়া েতা দূেরর কথা। আমােদর যােদর িবরুে� অিভেযাগ 
আনা হে� তারা েকউই যু� কিরিন বা েকান বািহনীরও সদসয্ িছলাম না। আমােদর 
�ারা যু�াপরাধ, গণহতয্া, ধষর্ণ, অি�সংেযাগ বা লুটতরােজর ��ই উেঠ না। আজ 
রাজৈনিতকভােব সি�য় হবার কারেণই রাজৈনিতক �িতেশাধ ও �িতিহংসার িশকার 
আমরা বা জামায়াত। আমােদর িবরুে� উ�ািপত অিভেযাগসমূহ সাজােনা এবং সৈবব 
িমথয্া। আমােদরেক িনেয় সরকার ইসলামী আে�ালন স�েকর্ িব�াি� সৃি� করেছ। 

আমরা েনতৃ� েথেক সের দাঁড়ালাম যােত িব�াি�র েকােনা সুেযাগ না থােক। এ ধরেনর 
একিট অব�ান �হণ করেল সামিয়কভােব আমােদর জনয্ বয্ি�গতভােব অবমাননাকর 
মেন হেলও েশষ পযর্� মহে�র দৃ�া� হেয় থাকেব বেল আমার িব�াস। আমােদর 
অেনেকর েতা বয়সও হেয়েছ। সরাসির আে�ালেন থাকেলই বা আমরা আর কতটা 
অবদান রাখেত পারেবা? সুতরাং সবাই িমেল ি�তীয় েয িবক�িটর কথা উে�খ কেরিছ 
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তা সামেন েরেখ িস�া� �হণ করাই হেব কাি�ত এবং যুি�যু�। েদায়া কির, আ�াহ 
সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমােদরেক একিট সিঠক িস�া� �হণ করার তওিফক দান 
করুন। আিমন! 

 

মুহা�দ কামারু�ামান  
২৬েশ নেভ�র, ২০১০।  
৭ েসল (বকুল), ২নং কক্ষ।  
ঢাকা েক�ীয় কারাগার, ঢাকা। 

 



 

 

 

 

িবেবচনায় আনেত হেব সবিকছু 
শামসু�াহার িনজামী 

 

 

[�থম পবর্] 

 

জামায়ােত ইসলামীর শীষর্ েনতৃবৃ� এখন েজেল। েদেশর তৃতীয় বৃহ�ম এ রাজৈনিতক 
দল িনেয় ঔৎসুেকয্র েশষ েনই। অেনেকই দলিটর এ অব�ােক ‘খুবই নাজুক’ অথবা 
দলিট ‘কিঠন চয্ােলে�’ আেছ মেন কেরন। মূলত জামায়ােত ইসলামীর সিঠক �রূপ না 
জানার কারেণই এ কথাগুেলার সৃি� হয়। জামায়ােত ইসলামী গতানুগিতকভােব েকান 
রাজৈনিতক দল নয়। বরং জামায়ােত ইসলামী একিট পূণর্া� ইসলামী আে�ালন।  

ইসলামী আে�ালন অতীেত নবী রাসূলগণ �ারা পিরচািলত হেয়িছল। এ দুিনয়ােত 
মানুেষর সমােজ পূণর্া� শাি� কলয্াণ �িত�ার জনয্ এবং আেখরােত জাহা�ােমর আযাব 
েথেক বাঁচার জেনয্ আ�াহ রা�ুল আলামীন পথ �দশর্ক িহেসেব যুেগ যুেগ নবী রাসূল 
পািঠেয়েছন। দুিনয়ার �থম মানুষ হযরত আদম (আ) েথেক শুরু কের েশষ নবী হযরত 
মুহা�দ (সা) পযর্� অসংখয্ নবী রাসূল এেসেছন। তারা সবাই িছেলন মানবতা মনুষয্ে�র 
পূণর্া� সাথর্ক মেডল। তারা িনেজরা েযমন িনেজর মনগড়া পেথ চেলনিন, আ�াহর 
িনেদর্িশত পেথ চেলেছন েতমিন মানুষেকও আ�াহর পেথ েডেকেছন। সম� নবী রাসূল 
একই আহবান জািনেয়েছন, “েহ আমার জািতর জনগণ েতামরা আ�াহর দাস� কর। 
েকােনা গাইরু�াহর দাস� কেরা না।”  

 
* েলখক বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর মিহলা িবভােগর তৎকালীন েসে�টাির। 
কামারু�ামােনর িচিঠ িনেয় পি�কায় িরেপাটর্ ছাপা হওয়ার পর �িতি�য়া িহেসেব সা�ািহক 
েসানার বাংলায় দুই পেবর্র এই িনব�িট িতিন েলেখন। এিট ১১ মাচর্ ২০১১ তািরেখ �কািশত 
�থম পবর্। িলংক: http://weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=799 
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েশষ নবী হযরত মুহা�দ (সা) িছেলন মানবতার সবর্েশষ মেডল। িতিন এেসিছেলন 
এক অশা� অ�কারা�� সমােজ। েসই সমাজেক, েসই সমােজর মানুষেক িতিন 
আ�াহর েদয়া েহদােয়েতর আেলােক আেলািকত কের একিট সু�র সমাজ, একদল 
উ�ত ৈনিতকতা স�� মানুেষ পিরণত কেরেছন। এটা স�ব হেয়িছল েশষ িকতাব 
‘আল েকারআেনর’ বেদৗলেত। নবুয়েতর পূেবর্ দীঘর্ ৪০ বছর তাঁর েকেটিছল অতয্� 
ভােলা। সতয্বািদতা, আমানতদািরতা এগুেলা িছল তাঁর চিরে�র ৈবিশ�য্। এ জেনয্ সবাই 
তাঁেক ‘আল-আমীন’, ‘আস-সািদক’ উপািধ িদেয়িছল। িক� এই সবর্ে�� মানুষিটও 
নবুয়ত-পূবর্ যুেগ সবর্া�ক েচ�া কেরও েসই সমােজ েকােনা পিরবতর্ন আনেত পােরনিন। 
িক� নবুয়ত লােভর পর মা� ২৩ বছের আ�াহর েদয়া েহদােয়েতর বেদৗলেত কাি�ত 
পিরবতর্ন সাধন কেরন।  

এ েথেক বুঝা যায় মানুেষর িনেজর েচ�ায় এ কাজ স�ব নয়, বরং এর জেনয্ �েয়াজন 
আ�াহ �দ� েহদােয়ত। েসই েহদােয়ত আমােদর কােছ অিবকৃত আেছ, েসটা েকারআন 
এবং সু�াহ। রাসূল (সা)-এর হাদীস, যতিদন েতামরা এটােক আঁকেড় ধের থাকেব 
ততিদন েতামরা পথ�� হেব না।  

জামায়ােত ইসলামী েসই দল যারা েকারআন এবং সু�াহর এই পেথই চেল। এ দল 
দৃঢ়ভােব িব�াস কের এ পেথই েকবল মানবতা মনুষয্ে�র কলয্াণ স�ব। জামায়াত 
মেন কের েয েকান পিরি�িতেত বা পিরবিতর্ত ে�ক্ষাপেট নতুন েকােনা কমর্েকৗশল 
নয় বরং শা�ত েসই কমর্েকৗশল অবল�ন করেত হেব েয কমর্েকৗশল অবল�ন 
কেরিছেলন মানবতার মুি�দূত হযরত মুহা�দ (সা)। পিরি�িত যতই নাজুক েহাক, 
চয্ােল� যত কিঠনই েহাক ‘শটর্কাট’ েকােনা পথ েনই। কারণ এ েহদােয়ত িনেদর্শনা 
এেসেছ েসই মহান স�ার পক্ষ েথেক িযিন সম� িব� জাহােনর রব। যার কােছ 
অতীত, বতর্মান ভিবষৎ সব পির�ার। িতিন েযমন অতীতেক জােনন েতমন বতর্মান 
েদেখন এবং ভিবষয্েত িক হেব তাও জােনন। বা�ার সামেন যা আেছ তাও িতিন 
জােনন আবার িপছেন যা আেছ তাও জােনন। িতিন মানুেষর েশখার জনয্, বুঝার জনয্ 
েকারআন মিজেদ িবিভ� ঘটনাবলীর বণর্না কেরেছন। িবিভ� নবী রাসূেলর ইিতহাস 
বণর্না কেরেছন। সরাসির িকছু িনেদর্শনা িদেয়েছন। যা শুধু সুর কের েতলাওয়ােতর 
জনয্ নয়। নয় জ্ঞান অজর্ন কের িনেজেক পি�ত িহেসেব জািহর করার জনয্ বরং 
বা�ব জীবেন যখন ইসলামী আে�ালন করেত িগেয় বািতেলর েমাকােবলা করেত 
কিঠন চয্ােলে�র েমাকােবলা করেত িগেয় জীবেন বা�েব অনুসরণ করার জনয্। 
েকারআেনর েঘাষণা : 

“েতামরা িক মেন কেরেছা েয, েতামরা অিত সহেজই জা�ােত চেল যােব? অথচ এখনও 
েতামরা েস েলাকেদর অব�ায় আসিন যারা েতামােদর পূেবর্ অতীত হেয়েছ। তােদর 
উপর বহু িবপদ মুিসবত ও দুঃখ ক� এেসেছ তােদরেক অতয্াচার িনযর্াতেন এমনভােব 
জজর্িরত কের েদয়া হেয়িছল েয, েশষ পযর্� তৎকালীন রাসূল এবং তাঁর �িত যারা 
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ঈমান এেনিছল তারা আতর্নাদ কের বেল উেঠিছল, আ�াহর সাহাযয্ কেব আসেব? তখন 
তােদরেক সা�না িদেয় বলা হেয়িছল, আ�াহর সাহাযয্ অিত িনকেট।”  

(সূরা আল-বাকারা: ২১৪) 

“েতামরা িনরাশ হেয়া না এবং দুঃখ কেরা না। যিদ েতামরা মুিমন হও তেব েতামরাই 
িবজয়ী হেব। যিদ েতামরা (এখন ওহুদ যুে�) আঘাত�া� হও, তাহেল তারাও েতা 
(িবেরাধী পক্ষ) েতমিন আঘাত�া� হেয়েছ  (বদেরর যুে�)। আর এ িদনগুেলা আিম 
মানুেষর মেধয্ পালা�েম আবতর্ন ঘিটেয় থািক। আর এ সময় ও অব�ািদ েতামােদর 
উপর এ জেনয্ আনা হেয়েছ েয, আ�াহ জানেত চান েতামােদর মেধয্ কারা সা�া 
মুিমন। আর িতিন েতামােদর িকছু েলাকেক শহীদ িহেসেব �হণ করেত চান। আর 
আ�াহ অতয্াচারীেদরেক ভালবােসন না। িতিন এই পরীক্ষার মাধয্েমই সা�া 
মুিমনেদরেক বাছাই কের িনেয় কােফরেদরেক িনি�� কের িদেত চান। েতামরা িক 
মেন কের িনেয়েছা, েতামরা এমিনেতই জা�ােত �েবশ করেব? অথচ এখেনা আ�াহ 
েদেখনিন েতামােদর মেধয্ েক তাঁর পেথ িজহাদ কেরেছ এবং েক তাঁর জেনয্ 
সবরকারী।”  

(সূরা আল ইমরান: ১৩৯-১৪৩) 

“েযিদন দু’দল ৈসেনয্র েমাকািবলা হেয়িছল েসিদন েতামােদর েয ক্ষিত হেয়িছল তা 
আ�াহর হুকুেমই হেয়িছল এবং তা এ জেনয্ হেয়িছল যােত আ�াহ েদেখ েনন েক 
েতামােদর মেধয্ মুিমন এবং েক মুনািফক।”  

(আল ইমরান: ১৬৬-১৬৭) 

“েতামরা িক মেন কের িনেয়েছা েয, েতামােদরেক এমিন েছেড় েদয়া হেব? অথচ আ�াহ 
এখন পযর্� েদেখনিন েতামােদর মেধয্ েক (তাঁর পেথ) যু� কেরেছ এবং েক আ�াহ, 
তাঁর রাসূল এবং মুিমনেদর ছাড়া অনয্ কাউেক অ�র� ব�ুরূেপ �হণ করা েথেক িবরত 
রেয়েছ। আর েতামরা যা িকছু কেরা, আ�াহ েস িবষেয় পূণর্ অবিহত।”  

(আত তওবাহ: ৯৬) 

“মানুষ িক মেন কের েয, তারা ‘আমরা িব�াস কির’ এ কথা বেলই ছাড়া েপেয় যােব? 
এবং তােদরেক পরীক্ষা করা হেব না? আিম েতা েতামােদরেক পরীক্ষা কেরিছ যারা 
তােদর পূেবর্ িছল। আ�াহ অবশয্ই েজেন িনেবন কারা সতয্বাদী এবং কারা 
িমথয্াবাদী।”  

(আল আনকাবুত: ২-৩)  
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“আিম েতামােদরেক অবশয্ই পরীক্ষা করেবা, যতক্ষণ না �কাশ হয় েক েক েতামােদর 
মেধয্ িজহাদকারী এবং েক েক সবরকারী এবং যতক্ষণ না আিম েতামােদর অব�া যাচাই 
কির।”  

(সূরা মুহা�দ: ৩১) 

“আ�াহর অনুমিত ছাড়া েকােনা িবপদ আেস না এবং েয আ�াহর �িত িব�াস কের, 
িতিন তার অ�রেক সৎ পথ েদখান, আর আ�াহ সব িবষেয় অবগত আেছন।”  

(আত তাগাবুন: ১১) 

“পৃিথবীেত এবং বয্ি�গতভােব েতামােদর উপর েকােনা িবপদ আেস না, িক� তা জগৎ 
সৃি�র আেগই িকতােব িলিপব� আেছ। িন�য়ই এটা আ�াহর পেক্ষ সহজ। এটা এ 
জনয্ বলা হয়, যােত েতামরা যা হারাও তােত দুঃিখত না হও এবং িতিন েতামােদর যা 
িদেয়েছন, তার জনয্ উ�িসত না হও। আ�াহ েকােনা উ�ত অহংকারীেক পছ� কেরন 
না।”  

(আল হাদীস: ২২-২৩) 

আল েকারআেনর অনুরূপ রাসূল (সা)-এর বণর্নায়ও (আল হাদীস) অনুরূপ কথা এেসেছ: 

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) েথেক বিণর্ত। িতিন বেলন, “রাসূল (সা) বেলেছন, মুিমন 
নর-নারীর উপর সময় সময় িবপদ ও পরীক্ষা এেস থােক, কখেনা সরাসির তার জীবেনর 
উপর িবপদ আেস, কখেনা তার স�ান মারা যায়, আবার কখেনা তার ধনস�দ �ংস 
হয়। অবেশেষ েস এমন অব�ায় আ�াহর সােথ িমিলত হয় েয, তার আমলনামায় আর 
েকান গুনাহ অবিশ� থােক না।”  

(িতরিমিজ) 

হযরত আনাস (রা) েথেক বিণর্ত। িতিন বেলন, “রাসূলু�াহ (সা) বেলেছন, িবপদ আপদ 
ও পরীক্ষা যেতা কিঠন হেব তার �িতদানও হেব তেতা মূলয্বান। আর আ�াহ যখন 
েকান জািতেক ভালবােসন তখন অিধক যাচাই ও সংেশাধেনর জনয্ তােদরেক িবপদ 
মুিসবত ও পরীক্ষার স�ুখীন কেরন। অতঃপর যারা আ�াহর িস�া�েক খুিশ মেন েমেন 
েনয় এবং ৈধযর্ ধারণ কের, আ�াহ তােদর উপর স�� হন। আর যারা এ িবপদ ও 
পরীক্ষায় আ�াহর উপর অস�� হয় আ�াহও তােদর উপর অস�� হন। (িতরিমজী) 
এবং (মািলক তার) েমষ পালেনর বয্াপাের েনকেড় ছাড়া (বাঘ) অনয্ কােরা ভয় করেব 
না। িক� েতামরা খুবই তাড়াহুড়া কেরেছা।”  

(বুখারী) 
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হযরত খা�াব ইবেন আরাত েথেক বিণর্ত। িতিন বেলন, “একদা আমরা নবী করীম 
(সা)-এর িনকট (আমােদর দুঃখ-দুদর্শা ও অতয্াচার-িনযর্াতন স�েকর্) অিভেযাগ 
করলাম। তখন িতিন তার চাদরিটেক বািলশ বািনেয় কাবাঘেরর ছায়ায় িব�াম 
িনি�েলন, আমরা তাঁেক বললাম, আপিন কী আমােদর জেনয্ আ�াহর কােছ সাহাযয্ 
চান না? আপিন কী আমােদর জেনয্ েদায়া কেরন না? তখন িতিন বলেলন, (েতামার 
উপর আর কীই-বা দুঃখ িনযর্াতন এেসেছ) েতামােদর পূেবর্কার ঈমানদার েলাকেদর 
অব�া িছল এই েয, তােদর কােরা জনয্ গতর্ েখাড়ঁা এবং েস গেতর্র মেধয্ তার েদেহর 
অেধর্ক পঁুেত তােক দাঁড় কিরেয় তার মাথার উপর করাত িদেয় তােক ি�খি�ত কের 
েফলা হেতা। িক� এ অমানুিষক অতয্াচার তােক তার �ীন েথেক িবরত রাখেত পারেতা 
না। আবার কােরা শরীর েথেক েলাহার িচরুিন িদেয় আঁচিড়েয় হাড় েথেক েগাশত 
আলাদা কের েফলা হেতা। িক� এেতও তােক তার �ীন েথেক িফরােত পারেতা না। 
আ�াহর কসম এ �ীন অবশয্ই পূণর্তা লাভ করেব। তখন েয েকােনা উ�ােরাহী সান’আ 
েথেক হাযরামাউত পযর্� দীঘর্ পথ িনরাপেদ সফর করেব আর এ দীঘর্ সফের েস আ�াহ 
ছাড়া আর কাউেক ভয় করেব না এবং (মািলক তার) েমষ পােলর বয্াপাের েনকেড় 
ছাড়া (বাঘ) অনয্ কােরা ভয় করেব না। িক� েতামরা খুবই তাড়াহুড়া করেছা।”  

(বুখারী) 

েকারআন সু�াহর এ আেলাচনা েথেক একথা পির�ার েবাঝা যায় েয ইসলামী 
আে�ালেনর ইিতহাসই হে� বািতল শি�র পক্ষ েথেক যুলুম িনযর্াতেনর ইিতহাস। যারা 
বািতেলর সােথ Compromise কের অথবা Alternate েকান পথ েখাঁেজ, হয়েতা বা 
আপাতত দৃি�েত তারা সমসয্া এড়ােত পাের। িক� এটা েমােটই আ�াহ এবং তাঁর 
রাসূেলর পথ নয়। 

জামায়াত িনছক ক্ষমতার রাজনীিতেত িব�াস কের না। ক্ষমতা আঁকেড় থাকার �বণতাও 
জামায়াত েনতৃবৃে�র েনই। বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর গঠনতে�র তৃতীয় অধয্ােয় 
ধারা-১৫ এর ২ নং এ বলা হেয়েছ, সদসয্গেণর (রুকনেদর) সরাসির েগাপন েভােট 
আমীের জামায়াত িতন বৎসেরর জনয্ িনবর্ািচত হেবন। অ�ম অধয্ােয় ‘িনবর্াচেন িবেবচয্ 
িবষয়’-এর ধারা ৬৫-এর ১ নং এ বলা হেয়েছ, জামায়ােতর সকল সাংগঠিনক �ের েয 
েকােনা দািয়�পূণর্ পেদ িনবর্াচন িকংবা িনযুি�কােল বয্ি�র �ীিন ইলম, আ�াহ ভীিত, 
আ�াহর �িত আনুগতয্, রাসূল (সা)-এর �িত আনুগতয্, েদশে�ম, আমানতদাির, অনড় 
মেনাবল, কেমর্ দৃঢ়তা, দূরদৃি�, িবে�ষণ শি�, উ�াবনী শি�, �শা� িচ�তা, সু�র 
বয্বহার, েমজােজর ভারসাময্, সাংগঠিনক �জ্ঞা ও সাংগঠিনক শৃ�লার িবধােনর 
েযাগয্তার �িত িবেশষ গুরু� িদেত হইেব। ২ নং এ বলা হেয়েছ, �তয্ক্ষ বা 
পেরাক্ষভােব েকােনা পেদর জনয্ আকাি�ত হওয়া বা ইহার জনয্ েচ�া করা উ� পেদ 
িনবর্ািচত বা িনযু� হওয়ার জনয্ অেযাগয্তা বিলয়া িবেবিচত।  
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গঠনতে�র এই ধারাসমূহ সংগঠেনর সবর্� খুবই কেঠারভােব Practice করা হয়। 
জামায়ােত ইসলামীেত েকউ েনতা হওয়ার জনয্ েযমন আেস না েতমিনভােব েনতৃ� 
আঁকেড়ও থােক না। জামায়ােতর েনতােদরেক েনতা না বেল দািয়�শীল বলার েরওয়াজ 
আেছ। দািয়� আেস আ�াহর পক্ষ েথেক। এ দািয়� েযমন েচেয় েনয়া যায় না েতমিন 
এ দািয়� েথেক পলায়ন করার সুেযাগও েনই। আজেক জামায়ােত ইসলামীর েয সম� 
েনতা েজেল আেছন তারা েকউই বয্ি�গত কারেণ েজলখানায় আব� নন। বয্ি� জীবেন 
সৎ, েযাগয্ এবং নীিতবান বেল তারা সমােজ পিরিচত। িক� রাজৈনিতক �িতিহংসার 
কারেণ আজ তারা েজল যুলুেমর মত ক� েভাগ করেছন। এেদর েকউ েকউ ম�ীও 
িছেলন। ম�ী থাকালীন সমেয় সততা েযাগয্তার পেথ তারা দািয়� পালন কেরেছন। 
এর সাক্ষী েযমন ম�ণালয়গুেলার সােথ সংি�� বয্ি�বগর্ েতমিন সাক্ষী েদশবাসী। দূরবীন 
িদেয় খঁুেজও তােদর দুনর্ীিত েবর করেত েকউ পােরিন। তাহেল ক্ষমতা আঁকেড় থাকার 
�� েকন আেস। েকউ দুিনয়ােত ক্ষমতাবান হওয়ার জনয্ জামায়ােত ইসলামী কের না, 
কের আ�াহর েদয়া দািয়� পালেনর মাধয্েম দুিনয়ার শাি� ও আেখরােত মুি�র লেক্ষয্। 
�হে� কে�াপািজর্ত অথর্ বায়তুলমােল িদেয় এ সংগঠেনর জনশি� সংগঠেনর  Fund-
েক সমৃ� কের। (ষ� অধয্ায়: ধারা-৬০)।  

উে�খয্, �েতয্ক রুকন (সদসয্) িনজ িনজ মািসক আেয়র কমপেক্ষ শতকরা পাচঁ ভাগ 
এয়ানত িহেসেব �দান কের। জামায়ােতর জনশি� িব�াস কের: “যারা ঈমান এেনেছ 
আ�াহ তােদর জান এবং মাল েবেহশেতর িবিনমেয় িকেন িনেয়েছন।” কােজই সাধয্মত 
তারা জানমাল িদেয় আ�াহর �ীন কােয়েম অংশ েনয়।  

জামায়ােত ইসলামীর েনতৃ� িনবর্াচেনর দািয়� েকােনা েনতার নয়। গঠনত� অনুযায়ী 
রুকনেদর �তয্ক্ষ েগাপন েভােট আমীর িনবর্ািচত হন। কােজই এখােন েকােনা New 
Generation-এর হােত েনতৃ� েছেড় েদয়ার বা ধের রাখার �� অবা�র।  

বতর্মােন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আেছ। যিদ এ সরকার তার েময়াদ পূণর্ করেত 
পাের তাহেল আরও িতন বছর ক্ষমতায় থাকেব। িনর�ুশ সংখয্াগির�তা (?) িনেয় তারা 
ক্ষমতায় এেসেছ। ক্ষমতার দাপেট তারা জামায়াত েনতৃবৃ�েক যু�াপরােধর অিভেযােগ 
আটক েরেখেছ। কারও িবরুে� েকােনা অিভেযাগ করেলই িক তােক আটক রাখা যায়? 
এটা েতা সু�� মানবািধকার ল�ন। অিভেযাগ �মাণ না হওয়া পযর্� একজন মানুষ 
িনরপরাধ। এটাই আইেনর কথা। দীঘর্ সাত মাস আটেক রাখার পরও এখন পযর্� 
তােদর িবরুে� তদ�কারী সং�া েকান অিভেযাগ গঠন করেত পােরিন। েযখােনই তারা 
তদ� করেত েগেছ েসখােনই তারা গণ�িতেরােধর স�ুখীন হেয়েছ। আর এেদর 
অেনেকই একািধকবার এলাকা েথেক িবপুল েভােট িনবর্ািচত হেয়েছন। দলিটর আমীর 
২ বার তার এলাকা েথেক এমিপ িনবর্ািচত হেয়েছন। েমাট ৪ বার িতিন িনবর্ািচত 
কেরেছন। বািক দুইবার িতিন িবপুল েভাট েপেয়েছন ষড়য� কের তােক হারােনা হেয়েছ, 
তার িবরুে� েকাথাও েকােনা থানায় েকােনা মামলা েনই। তার সততা, েযাগয্তার 
বয্াপাের িবেরাধী িশিবেররও ি�মত েনই। শুধু আদশর্গত কারেণ তারা এ রাজৈনিতক 
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�িতিহংসার িশকার। বতর্মান সরকার ক্ষমতার দাপেট অেনক িকছুই করেত পাের। 
িক� জামায়ােত ইসলামীর সবর্পযর্ােয়র জনশি� (েনতৃবৃ�সহ) িব�াস কের:  

“আসমান ও জিমেন যা িকছু আেছ সবই আ�াহর, আর সবিকছু আ�াহর কােছ িফের 
যােব।”  

(আেল ইমরান-১০৯) 

“বলুন, েহ সাবর্েভৗম শি�র মািলক আ�াহ! তুিম যােক ই�া রাজয্ দান কেরা এবং যার 
কাছ েথেক ই�া রাজয্ েকেড় নাও। যােক ই�া তুিম স�ান দান কেরা আর যােক ই�া 
অপমািনত কেরা। যাবতীয় কলয্াণ েতামারই হােত। িন�য়ই তুিম সকল িবষেয় 
ক্ষমতাশীল। তুিমই রাতেক িদেনর মেধয্ �েবশ কিরেয় দাও। আর তুিমই মৃত েথেক 
জীিবতেদর আিবভর্াব ঘটাও। আর তুিম যােক ই�া অপিরসীম জীিবকা দান কেরা।”  

(আেল ইমরান-২৬-২৭) 

অসীম ক্ষমতার মািলক আ�াহর কােছ দুিনয়ার সব ক্ষমতাই নগনয্। যারা আ�াহর পেথ 
চেল তােদর জনয্ আ�াহই যেথ�। ১৯৭১ সােল জামায়ােত ইসলামীর রাজৈনিতক 
মতপাথর্কয্ িছল। িক� খুন, ধষর্ণ, অি�সংেযােগর মত মানবতা িবেরাধী েকােনা 
কমর্কাে�ই তারা িছেলন না। যিদ থাকেতন তাহেল এ ৪০ বছের এ েদেশ তারা িটকেত 
পারেতন না। বরং চির� মানুেষর বদলায় না। ক্ষমতাসীন দেলর েসানার েছেলেদর 
কমর্কাে� েদেশর মানুষ আজ িদশাহারা। আজ েয চিরে�র �কাশ তারা ঘটাে�, তােত 
ভাবেত অসুিবধা হওয়ার কথা নয়, েয অতীেতও এসব কমর্কাে�র নায়ক িছল তারাই।  

জামায়ােতর েনতৃবৃে�র নােম অপ�চার চািলেয় তােদর ভাবমূিতর্ ন� করা এত সহজ 
নয়। তারা এেদেশরই মানুষ। এেদেশর নাগিরক। রাজৈনিতক মতিবেরাধ েকােনা দেলর 
থাকেতই পাের। িক� েযিদন েথেক বাংলােদশ �াধীনতা লাভ কেরেছ েসই মুহূতর্ েথেক 
জামায়ােত ইসলামী বাংলােদেশর অি�� �ীকার কের িনেয়েছ। এেদেশর �াধীনতা 
সাবর্েভৗম� রক্ষার জনয্ জানমাল িদেয় কাজ করােক জামায়ােত ইসলামীর জনশি� 
ঈমানী দািয়� মেন কের। আে�ালন সং�ােমর সময় অেনক দেলই েদখা যায় পয়সা 
েনই েতা কমর্ী েনই। িক� সবাই জােন জামায়ােতর বয্িত�ম। গােটর পয়সা খরচ কের 
তারা হেকর জনয্ মােঠ ময়দােন সব সময় সি�য়। সৎ েনতৃে�র কথা বেল বুি�জীবীরা 
মুেখ েফনা তুেল েফেলন। জামায়াত এই সৎ েনতৃ� ৈতির করেত জােন। যারাই 
জামায়াতেক কাছ েথেক েদেখেছন তারাই একথা �ীকার করেবন। কােজই জামায়াত 
েনতৃবৃে�র ভাবমূিতর্ ন� করা এত সহজ নয়। এটা মানুেষর অ�ের গভীের ে�ািথত। 

অতীেত যারা ইসলামী আে�ালন কেরেছ (আিম আেগই বেলিছ) তােদর উপরও িবিভ� 
িমথয্া েদাষােরাপ করা হেয়েছ। আ�াহ পােকর বাণী: 
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“দুিনয়ার এ িজে�গী একটা েখলতামাশার বয্াপার ছাড়া আর িকছুই নয়। �কৃতপেক্ষ 
পরকােলর আবাস পরেহজগারেদর জনয্ উ�ম। তেব িক েতামরা বুঝ না? আমার জানা 
আেছ েয, তােদর (কােফরেদর) উি� (েহ নবী) আপনােক অবশয্ই ক� েদয়। িক� 
তারা েতা আপনােক িমথয্াবাদী বেল না। বরং জােলমরা েতা আ�াহর আদালতেকই 
অ�ীকার কের। আপনার পূেবর্ অেনক রাসূলেক িমথয্াবাদী বলা হেয়েছ। িক� তােদর 
িমথয্াবাদী বলা ও ক� েদয়া সে�ও তারা ৈধযর্ধারণ কেরিছল। অতঃপর আমার সাহাযয্ 
এেস েপৗঁেছেছ। আ�াহর বাণী েকউ পিরবতর্ন করেত পাের না। আপনার কােছ পূেবর্র 
নবীেদর কািহনী েপৗঁেছেছ। তা সে�ও যিদ তােদর অনা�হ ও উেপক্ষা আপনার সহয্ 
করা ক�কর হয়, তাহেল আপিন পারেল ভূতেল েকান সুড়� অথবা আকােশ িসঁিড় 
তালাশ করুন এবং তােদর িনকট েকান েমােজজা আনুন। আ�াহ ই�া করেল সবাইেক 
একি�ত কের েহদােয়ত করেত পারেতন। অতএব আপিন মূখর্েদর অ�ভুর্� হেবন না।”  

(আল আনয়াম ১৩২-১৩৫) 

জামায়ােত ইসলামী যারা কের তারা েজেন বুেঝই কের। েকান আশংকা েকােনা ভয় 
তােদরেক িভ� পেথ চািলত করেত পাের না। মৃতুয্ ভয়ও তােদর থােক না। তারা জােন: 
“আ�াহর পেথ যারা শহীদ হয় তােদরেক েতামরা মৃত বেলা না। বরং তারা জীিবত।” 
এ দেলর �িত�াতা সাইেয়য্দ আবুল আলা মওদূদী (র) ফাঁিসর মে� দাঁিড়েয় বেলিছেলন, 
“আিম ক্ষমা েকন চাইেবা? এ জেনয্ িক েয, েহ আ�াহ তুিম আমােক জা�ােত পািঠও 
না।”  

দুিনয়ার এ ক্ষণ�ায়ী জীবন েশেষ িচর�ায়ী আবাস জা�ােত যাওয়ার আকা�ায় যারা 
িজহাদ িফ সািবিল�ায় অংশ িনল তােদর িচ�ায় েকান িবক� পথ েনই। এটা েসই পথ 
যা সরাসির জা�ােত চেল েগেছ। পরম িনি��তার সােথ এরা পথ চেল। েজল জুলুম 
েকান িকছুই তােদরেক িবচিলত কের না। ইসলাম রক্ষার দািয়� মানুেষর নয় আ�াহর। 
কােজই তার িনেদর্িশত পেথ চলাই �কৃত বুি�ম�ার দািব। 

 

[ি�তীয় পবর্] 

 

আ�াহর জিমেন আ�াহর �ীন কােয়েমর মাধয্েম মানুেষর ওপর মানুেষর �ভুে�র 
অবসান ঘটােনার লক্ষয্ বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী কাজ কের যাে�। এ কাজ 
েকােনা মনগড়া বা আ�াজ অনুমােনর িভি�েত জামায়ােত ইসলামী িনধর্ারণ কেরিন। 
বরং কুরআেন আ�াহ রা�ুল আলামীন এ কােজর কথা পির�ার কের বণর্না 

 
* েলখািটর ি�তীয় পবর্ সা�ািহক েসানার বাংলায় �কািশত হয় ২৫ মাচর্ ২০১১ তািরেখ। িলংক: 
http://weeklysonarbangla.net/news_details.php?newsid=922 
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কেরেছন। আ�াহ রা�ুল আলামীন মানুষেক ৈতির কেরেছন এ দািয়� পালেনর জনয্। 
যা কুরআেন কালােম পােক আ�াহ বেলেছন, “আিম দুিনয়ােত আমার �িতিনিধ 
পাঠাব।”  

এই �িতিনিধে�র দািয়� আ�াহ মানুষেক িদেয়েছন, েফেরশতােদরেক েদনিন। 
েফেরশতারা আ�াহর কমর্চারী। আ�াহ েয হুকুম তােদর েদন তার বাইের িকছু করার 
ক্ষমতা বা ইখিতয়ার আ�াহ তােদরেক েদনিন। িক� মানুষেক এ ক্ষমতা আ�াহ 
িদেয়েছন। এ দািয়� পালেনর জনয্ যুেগ যুেগ নবী-রসুল পািঠেয়েছন। েশষ নবী হযরত 
মুহা�দ (সা) মানবতার Perfect Model।  

েযেহতু এ কােজর জনয্ই মানুষেক সৃি� করা হেয়েছ, তাই এ কাজ মানুেষর জনয্ 
ফরজ। দুিনয়ার মানুেষর সকল রকেমর অশাি� ও িবপযর্য় েথেক বাঁচােনার এটাই 
একমা� পথ। মানুষেক জুলুম-িনযর্াতন ও যাবতীয় েশাষণ েথেক মুি�দােনর জনয্ 
আি�য়ােয় েকরাম (আ) কাজ কেরেছন। মানুষ মানুেষর দাস হেব না। সবাই একমা� 
আ�াহর হুকুম েমেন চলেব। দাস� বে�গী করেব একমা� আ�াহর। আ�াহ পাক 
বেলেছন,  

“েহ মানুষ আ�াহর দাস� �ীকার কর। িতিন ছাড়া েতামােদর আর েকােনা ইলাহ েনই।”  

(সূরা হুদ: ৮৪) 

“আ�াহই েতামােদর রব। সে�হ েনই, িতিন আকাশ ও পৃিথবী সৃি� কেরেছন, চ�, 
সূযর্ ও নক্ষ� সবিকছুই তার িনয়�ণাধীন। সাবধান সৃি�ও তাঁর, �ভু�ও তাঁর।”  

(সূরা আরাফ: ৫৪) 

“িতিনই আ�াহ, িতিনই েতামােদর রব। িতিন ছাড়া আর েকান রব েনই। িতিনই 
সবিকছুর সৃি�কতর্া।”  

(সূরা আনয়াম: ১০২) 

“তােদরেক সবিকছু েছেড়, সকল িদক েথেক মুখ িফিরেয় একমা� আ�াহর দাস� 
�ীকার করা এবং তারই আনুগতয্ কের চলার আেদশ করা হেয়েছ মা�।”  

(সূরা আল বাইেয়য্নাহ: ৫) 

নবী-রসুলগেণর মাধয্েম আ�াহপাক েয জীবনিবধান পািঠেয়েছন তার মূল কথাই হেলা, 
আইন রচনা, িনেদর্শ দান ও িবধান �ণয়েনর েকান অিধকার মানুেষর েনই। এ অিধকার 
একমা� আ�াহর– 
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“আ�াহ ছাড়া আর কােরা িনেদর্শ দান ও আইন রচনার অিধকার েনই। তাঁর আেদশ 
এই েয, আ�াহ ছাড়া কােরা বে�গী বা দাস� কবুল কেরা না। ব�ত এটাই সিঠক ও 
িনভুর্ল জীবনবয্ব�া।”  

(সূরা ইউসুফ: ৪০) 

“েলােকরা িজজ্ঞাসা কের, কতৃর্ে� আমােদরও েকােনা অংশ আেছ িক? বল েহ মুহ�দ 
(সা), অিধকার ও কতৃর্ে�র সবটুকুই আ�াহর জনয্ িনধর্ািরত।”  

(সূরা আেল ইমরান: ১৫৪) 

“আ�াহর নািযল করা িবধান অনুযায়ী যারা আইন রচনা কের না, হুকুম পিরচালনা কের 
না, মূলত তারাই যােলম।”  

(সূরা আল মােয়দা: ৪৫) 

আইন রচনা করার অিধকার একমা� আ�াহর। এ অিধকার েকান মানুেষর েনই এমনিক 
নবীেদরও েনই। নবী িনেজও একমা� আ�াহর িনেদর্শ েমেন চেলন। 

“আমার িনকট েয অহী নািযল হয়, আিম েকবল তারই অনুসরণ কের চিল।”  

(সূরা আল আনয়াম: ৫০) 

নবীর অনুসরণ করা ছাড়া আ�াহর হুকুম পালনও স�ব নয়। 

“আিম যখনই েকােনা রাসূল ে�রণ কেরিছ, আ�াহর অনুমিত অনুসাের তারঁ অনুসরণ 
করার জনয্ তােক পািঠেয়িছ।”  

(সূরা িনসা: ৬৩) 

কুরআেনর এ আয়াতগুেলা েথেক আমরা বুঝেত পাির েকােনা বয্ি�, বংশ পিরবার, ে�ণী 
বা দল, এমনিক রা�ও �ভুে�র অিধকারী নয়। 

আইন রচনা ও িবধান �ণয়েনর অিধকার আ�াহ ছাড়া আর কােরা েনই। আ�াহর েদয়া 
আইেনর েকােনারূপ পিরবতর্ন বা সংেশাধন করার অিধকারও কারও েনই। 

আ�াহপাক নবী (সা) এর মাধয্েম েয িবধান দুিনয়ায় েপশ কেরেছন তাই ইসলামী 
রাে�র িচর�ন িভি�গত আইন। ইসলামী রা� �িত�ার উে�শয্ও আ�াহপাক িনধর্ারণ 
কের িদেয়েছন: 

“আিম আমার নবীেদরেক সু�� িবধানসহ ে�রণ কেরিছ। িকতাব ও ‘িমযান’ 
তােদরেক আিম দান কেরিছ। এর সাহােযয্ মানুষ সুিবচার ও ইনসাফ কােয়ম করেত 
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পারেব। আিম ‘েলৗহ’ও িদেয়িছ। এেত িবরাট শি� ও মানবতার অেশষ কলয্াণ িনিহত 
রেয়েছ।”  

(হাদীদ: ২৫) 

এ আয়ােত ‘িমযান’ শ�িটেত সিঠক ও ভারসাময্পূণর্ জীবনবয্ব�ার কথা েবাঝােনা 
হেয়েছ। এ অনুযায়ী সমােজ সামািজক সুিবচার কােয়মই এর লক্ষয্, যা িছল আি�য়ােয় 
েকরােমর একমা� কাজ। 

“এেদরেক আিম যিদ পৃিথবীেত �িত�া এবং রাজশি� দান কির তাহেল তারা সালাত 
কােয়ম করেব, যাকাত িদেব, ভােলা ও কলয্াণকর কাজ করেব এবং অনয্ায় ও পাপ 
কাজ েথেক মানুষেক িবরত রাখেব।”  

(সূরা আল হা�: ৪১) 

“েতামরা সবেচেয় উ�ম জািত, িনিখল মানুেষর কলয্াণ সাধেনর উে�েশয্ই েতামােদরেক 
সৃি� করা হেয়েছ। েতামরা সৎ কােজর িনেদর্শ িদেব, অনয্ায় ও পাপ কাজ েথেক 
েলাকেদরেক িবরত রাখেব এবং আ�াহর �িত ঈমান রাখেব।”  

(সূরা আেল ইমরান: ১১০) 

কুরআেন কালােম পােকর এ আয়াতগুেলা েথেক একথা �� েবাঝা যায় েয, ইসলামী 
রাে�র মূল উে�শয্ শুধু মানুষেক জুলুম-িনপীড়ন েথেক মুি� েদয়া ও েদশেক বিহরা�মণ 
েথেক রক্ষা করাই নয় বরং কুরআন অনুযায়ী সামািজক সুিবচােরর সাম�সয্পূণর্ বয্ব�া 
�িতি�ত করা। আ�াহর িবধান অনুযায়ী পাপ কােজর সম� উৎস ব� করা এবং পুণয্ 
ও কলয্ােণর সম� পথ খুেল েদয়া। সমাজ ও সং�ৃিতর �েতয্কিট িদক ও িবভাগেক 
এিট �ীয় িবিশ� ৈনিতক দৃি�ভি� এবং সং�ারমূলক কমর্সূিচ অনুযায়ী গঠন কের। অথর্াৎ 
মানুেষর েগাটা জীবনেক এর �ভাবাধীন কের েনয় এবং এ ধরেনর সাম�সয্পূণর্ িবধান 
আ�াহ ছাড়া আর কারও পেক্ষই েদয়া স�ব নয়। বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর 
গঠনতে�র ভূিমকায় এ কথাগুেলা পির�ারভােব বণর্না করা হেয়েছ। 

মূলত বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী �চিলত অেথর্ েকােনা রাজৈনিতক দল নয়। এিট 
একিট পূণর্া� ইসলামী আে�ালন। কুরআন এবং সু�াহর আেলােক এবং িনিদর্� 
গঠনতে�র মাধয্েম এ দল পিরচািলত হয়। িবেরাধী েকান শি�র পক্ষ েথেক েকউ 
আ�মণ করল িকনা তার েমােটও পেরায়া কের না জামায়ােত ইসলামী। অতীেত নবী-
রাসূলগণও এ পেরায়া কেরনিন। বরং তােদর অব�া এমন িছল েযন েমৗচােক িঢল 
েমের েসইখােন দাঁিড়েয় থাকা, েযন সম� েমৗমািছেক আ�মণ করার জেনয্ আম�ণ 
জানােনা। এ কাজ সবার পেক্ষ করা স�ব নয়। যারা এ উে�শয্েক িনেজেদর জীবেনর 
উে�শয্ িহেসেব �হণ কেরেছ তারাই এ কােজর উপযু�। এ আে�ালেনর কমর্ী বা 
েনতা হেলই চলেব না বরং এর আদেশর্র �িত পিরপূণর্ িব�াস �াপন করেত হেব। 
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তােদরেক হেত হেব কুরআন সু�াহর অ�িনর্িহত ভাবধারা এবং এর খঁুিটনািট িবষয় 
স�েকর্ স�ূণর্ অিভজ্ঞ। এ বয্াপাের েকান িবিশ� নাগিরক, �বীণ আেলম বা পি�ত 
বয্ি�র �াধানয্ েদওয়া যােব না। 

ইসলামী আদশর্ অনুযায়ী সাবর্েভৗম� একমা� আ�াহর এবং আইন রচনার অিধকারও 
একমা� আ�াহর। যারা এ আদশর্ �িত�ার কাজ কের তারা আ�াহর �িতিনিধ বা 
‘খিলফা’। 

“েতামােদর মেধয্ ঈমানদার ও েসই অনুযায়ী সৎ কমর্শীল েলাকেদর িনকট আ�াহ এ 
ওয়াদা কেরেছন েয, িতিন তােদরেক দুিনয়ােত খিলফা বা �িতিনিধ িনেয়াগ করেবন। 
তােদর পূবর্বতর্ী েলাকেদর েযরূপ এই মযর্াদা েদওয়া হেয়িছল।”  

(সূরা আল নূর: ৫৫) 

এ জনয্ �েতয্েকই বয্ি�গতভােব দািয়�শীল। এ �িতিনিধ� েকান িবেশষ বয্ি�, বংশ 
বা েগাে�র জনয্ িনিদর্� বা সুরিক্ষত নয়। নবী কিরম (সা) বেলেছন: 

“েতামােদর �েতয্ক বয্ি�ই দািয়�শীল এবং েতামােদর �েতয্কেকই আ�াহর িনকট 
িনজ িনজ দািয়� স�েকর্ জবাবিদিহ করেত হেব।” 

ইসলামী সমােজ ে�ণীিবেভদ, জ�গত বা সামািজক ৈবষময্ ও পাথর্েকয্র িব�ুমা� সুেযাগ 
েনই। সব মানুষই সমান মযর্াদা ও স�ােনর অিধকারী। অবশয্ বয্ি�গত েযাগয্তার 
ে��ে�র িভি�েত কারও ে��� �িতপ� হেত পাের। রাসূল (সা) এর হাদীস: 

“কােরা উপর েকান ে��� বা ৈবিশ�য্ েনই। তা �িতপ� হেত পাের একমা� �ীন 
ইসলাম স�িকর্ত জ্ঞান, কমর্ ও তাকওয়ার কমেবিশর কারেণই। সব মানুষই আদেমর 
স�ান। আর আদম মািট হেত সৃ�। আরববাসীর অনারবেদর উপর েকান ে��� েনই। 
অনারবেদরও েকান ে��� েনই আরববাসীর ওপর। েতমিন ে�তা�েদর কৃ�া�েদর 
ওপর এবং কৃ�া�েদর ে�তা�েদর ওপর েকান ে��� বা ৈবিশ�য্ েনই। কারও ে��� 
�ীকার হেত পাের একমা� তাকওয়ার কারেণ।” 

ম�া িবজেয়র ফেল সম� আরব েদশ ইসলামী রাে�র অ�ভুর্� হেল মহানবী (সা) 
কুরাইরশেদরেক সে�াধন কের বেলিছেলন: 

“েহ কুরাইশগণ! আ�াহ েতামােদর অ�কার যুেগর েগৗরব অহ�ার এবং বংশীয় 
আিভজাতয্ দূর কের িদেয়েছন। েহ মানুষ েতামরা সকেলই আদেমর স�ান। আর আদম 
ৈতির মািট েথেক। বংশীয় েগৗরেবর েকােনা সুেযাগ েনই। আরবেদর ওপর অনারবেদর 
এবং অনারবেদর ওপর আরবেদর েকােনা ে��� েনই। েতামােদর মেধয্ সবেচেয় েবিশ 
মু�াকী বয্ি�ই েবিশ স�ািনত।” 
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ইসলামী রাে�র �ধান িনবর্ািচত হেব– “েতামােদর মেধয্ সবর্ােপক্ষা আ�াহভীরু বয্ি�ই 
েতামােদর মেধয্ সবেচেয় েবিশ স�ািনত।” (সূরা হুজুরাত: ১৩) – এই মূলনীিত অনুযায়ী 
বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর েনতৃ� িনবর্ািচত হেয় থােক। (বাংলােদশ জামায়ােত 
ইসলামীর গঠনত�, অ�ম অধয্ায়: ধারা ৬৫) 

আমীর সমােলাচনার ঊে�র্ নয়। সকল মুসলমানই তার সমােলাচনা করেত পারেব। 
এমনিক তার বয্ি� জীবন স�েকর্ও সমােলাচনা করার অিধকার সবার আেছ। 
�েয়াজেন আমীরেক পদচুয্তও করা যােব। (গঠনত�: বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী 
ধারা-১৭) 

আমীর পরামশর্ কের কাজ করেবন। েস জনয্ একিট মজিলেশ শূরা বা পালর্ােম� গঠন 
করেব। মজিলেস শূরার �িত জনগেণর অিবচল আ�া থাকেত হেব। (গঠনত�: ধারা-
১৮) 

শূরার ফয়সালা সাধারণত সংখয্াগিরে�র িভি�েতই হেব। িক� ইসলাম সংখয্ািধকয্েক 
সেতয্র মাপকািঠ বেল �ীকার কের না। 

“পংিকল-কদযর্ ও পিব�– এ দুেটা িজিনস কখেনা সমান হেত পাের না। পংিকেলর 
সংখয্ািধকয্ েতামােক �ি�ত কের িদেলও নয়।”  

(আল মােয়দা: ১০০) 

এক বয্ি�র েকােনা রায় েগাটা মজিলেস শূরার িবপরীত হেলও তা সতয্ ও সিঠক হেত 
পাের। ইসলােম তার পূণর্ অবকাশ আেছ। কােজই কুরআন সু�াহ মািফক আমীর 
ফয়সালা করেবন। এ বয্াপাের আমীেরর তাকওয়া, আ�াহ ভীিত, আমানতদারী, দূরদৃি� 
ইতয্ািদর িদেক জনগণ েখয়াল রাখেবন। যিদ এর বয্িত�ম হয় তাহেল আমীেরর 
পদচুয্িতর বয্াপাের েকান বাধা থাকেব না। 

মূলত ইসলামী রাে�র পূণর্া� িচ�, এর কমর্প�িত ইতয্ািদ আমরা মহানবী হযরত মুহা�দ 
(সা) এর জীবনী এবং েখালাফােয় রােশদার ইিতহাস েথেক পাই। আমােদরেক সিতয্কার 
কলয্াণ রা� �িতি�ত করেত হেল; েদশ, জািত ও জনগেণর �কৃত কলয্াণ ম�ল চাইেল– 
এগুেলা গভীরভােব অনুধাবন করেত হেব। েকােনা ভাসা ভাসা জ্ঞান িনেয় এ িবরাট 
কাজ স�ব নয়। সেবর্াপির বয্ি�জীবেন আদেশর্র Perfect অনুসারী হেত হেব। মেন 
রাখেত হেব কুরআেনর এ শা�ত বাণী: 

“আর মানুেষর মেধয্ এমন িকছু েলাক আেছ যারা বেল, আমরা আ�াহ ও পরকােলর 
�িত ঈমান এেনিছ অথচ তারা আেদৗ ঈমানদার নয়। তারা আ�াহ ও ঈমানদারেদরেক 
েধাঁকা েদয়। অথচ তারা িনেজেদর ছাড়া অনয্ কাউেক েধাঁকা েদয় না। অথচ তারা তা 
অনুভব করেত পাের না তােদর অ�ের বয্ািধ আেছ আর আ�াহ তােদর বয্ািধ আরও 
বািড়েয় িদেয়েছন। ব�ত তােদর জনয্ িনধর্ািরত রেয়েছ ভয়াবহ আযাব, তােদর 
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িমথয্াচােরর দরুন। আর যখন তােদরেক বলা হয় েয, দুিনয়ার বুেক দা�া-হা�ামার সৃি� 
কেরা না। তখন তারা বেল, আমরাই েতা শাি� �িত�াকারী। মেন েরেখা তারাই শাি� 
ভ�কারী। িক� তারা তা উপলি� করেত পাের না। আর যখন তােদর বলা হয়, অনয্রা 
েযভােব ঈমান এেনেছ েতামরাও েসভােব ঈমান আেনা। তখন তারা বেল, আমরাও িক 
েবাকােদর মেতা ঈমান আনেবা? মেন েরেখা �কৃতপেক্ষ তারাই েবাকা। িক� তারা তা 
বুঝেত পাের না।”  

(সূরা বাকারা) 

“আর মানুেষর মেধয্ এমন িকছু েলাক আেছ, যােদর পািথর্ব জীবেনর কথাবাতর্া েতামােক 
চমৎকৃত করেব। আর তারা সাক্ষয্ �াপন কের আ�াহেক িনেজর মেনর কথার 
বয্াপাের।”  

(সূরা বাকারা) 

“আপিন িক তােদরেক েদেখনিন, যারা দািব কের েয, যা আপনার �িত এবং আপনার 
পূেবর্ অবতীণর্ হেয়েছ আমরা েস িবষেয়র �িত ঈমান এেনিছ। অথচ তারা তাগুেতর 
কােছ িবচার �াথর্ী হেত চায়, যিদও তা �তয্াখয্ান করার জনয্ তােদরেক িনেদর্শ েদয়া 
হেয়েছ। পক্ষা�ের শয়তান তােদরেক ভীষণভােব পথ�� করেত চায়।”  

(সূরা িনসা) 

“মানুেষর মেধয্ েকউ েকউ আ�াহর ইবাদত কের ি�ধা-�ে�র সােথ। যিদ েস কলয্াণ�া� 
হয় তেব এবাদেতর উপর কােয়ম থােক এবং যিদ েকােনা পরীক্ষায় পেড় তেব পূবর্াব�ায় 
িফের যায়। েস ক্ষিত�� হয় ইহকােল ও পরকােল। এটাই �কাশয্ ক্ষিত।”  

(সূরা হ�: ১১) 

 



 

 

 

 

Do Islamists need a way out? 
Shah Abdul Halim 

 

 

[Part-I] 

 

In July 2008 I attended an international workshop on ‘Politics and 
Islam’ in Islamabad that was organized by Henry L. Stimson Center, 
a Washington based U.S. Think Tank. Diaa Rashwan, Director of Al 
Ahram Center for Political Strategic Studies Egypt attended the event. 
We had a good discussion on the political situation in Egypt and the 
activities of the Muslim Brotherhood in the sideline of the workshop. 
Diaa then informed me that Brotherhood is planning to float a new 
political party. The debate was then going on “whether this 
prospective party will be a means for the Muslim Brotherhood to 
carry out its public and political work, or if it will replace the 
Brotherhood entirely.”1 Now in the backdrop of the downfall of 
President Hosni Mubarak, Brotherhood has floated a new political 

 
* Author is a researcher and Chairman of Bangladesh Centre for Islam and 
Pluralism. This article was published in The New Nation. First part of the 
article was published on 13th July 2011, https://web.archive.org/web/ 
20110713014435/http://thenewnationbd.com/newsdetails.aspx?newsid=1093 
and second part was published on 22nd July 2011, www.thenewnationbd.com/ 
newsdetails.aspx?newsid=11748. The full article can be found here: 
http://www.shahfoundationbd.org/halim/Book_The_Way_Out.pdf 
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party – Freedom and Justice Party. The Muslim Brotherhood would 
however continue to operate as the parent organization.  

What is the lesson Islamists in Bangladesh can draw from the 
Egyptian experience is a very pertinent question now hitting the 
mind of the political observers here. In Bangladesh the mainstream 
Islamist, the Bangladesh Jamaat-e-Islami, analysts say, has lost much 
of its creditability for opposing the liberation war of the country in 
1971. Whether this analysis is right or wrong, the fact remains that 
the secular forces here have been quite successful to discredit 
Bangladesh Jamaat-e-Islami in the public eyes and have also been 
successful to poison the minds of the new generation of people 
against it. That being the scenario, many analysts consider Jamaat-e-
Islami as a “spent force”.2 It has hardly any future. 

In this backdrop, a workshop was held in Dhaka in July 2009. It was 
participated by all former Presidents of Islami Chhattra Shibir, the 
student wing of Bangladesh Jamaat-e-Islami, three Assistant Secretary 
Generals of Bangladesh Jamaat-e-Islami, quite a few well-known 
lawyers, several retired government officials, eminent educationists 
and some other Islamist intellectuals.3  

The main theme of the paper presented in Power Point was to float 
a new political party in the model of Turkish Justice and 
Development Party, otherwise known as A. K. Party with the avowed 
objectives of promoting public welfare, good governance, 
safeguarding the independence, sovereignty and territorial integrity 
of the country, besides protecting the nation’s economic interest, 
particularly safeguarding gas and other mineral resources. Some 
people as back as April 1998 also had written to the top leadership 
of Jamaat to float a new party with liberal and democratic aims and 
objectives committed to establishing social justice, peace, stability 
and bringing prosperity to the nation.  

The workshop paper of July 2009 also recommended that the 
proposed party must distance itself from the demand of a theological 
state and strict compliance of shariah in public life. The 
recommendation of not bringing shariah into politics came in the 
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light of the recently carried out ijtihad or search on the application 
of shariah which says: “Negus, the Emperor of Abyssinia, who 
embraced Islam but did not rule as per shariah as that would have 
threatened his Kingdom. … From this it becomes clear that Muslims 
can rule without implementing shariah if the circumstances are not 
in their favor or the people are not ready for such reform or the 
situation is not healthy enough or conducive for such a 
transformation or change.”4  

An-Nahda Party ideologue Sheikh Rachid Ghannouchi, in the 
backdrop of the recent change in Tunisia, has returned to the 
country from long exile in the United Kingdom and has declared that 
An-Nahda will not bring shariah into politics.  

Meanwhile Muhammad Kamaruzzaman, Senior Assistant Secretary 
General of Bangladesh Jamaat-e-Islami who is now in prison facing 
the charge of war crimes for alleged involvement in human rights 
violation during the liberation war has circulated a political 
discourse dated 26 November 2010 to a select group of top Jamaat 
leaders as to what strategy need to be adopted in the country’s 
changed political environment. Its copy has been leaked to the 
press. Reformists within Jamaat have however widely circulated 
photocopies of this political advice among the Jamaat activists, 
followers and sympathizers and it is now in everybody’s possession. 
Kamaruzzaman in his political discourse has also advised Jamaat to 
form a new political platform with new policy and strategy 
outlines.5  

In his paper Kamaruzzaman has given the outline of the proposed 
party. He suggested that Jamaat leaders against whom charges of 
war crimes hang should not be in any way linked with the new 
party. But many others believe this is perhaps not enough. Since 
the agenda of the Islamists should be the progress and advancement 
of Islam in society, the new party should be manned and headed 
by people from post-liberation generation, those who are born after 
1971, against whom there cannot be any charge of war crimes or 
stigma of collaboration with the Pakistan army. The proposed party 
should even scrupulously avoid associating the family members or 
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close relatives of pre-liberation Jamaat leaders in the new party. 
There should not be any illusion about this. No mental obsession 
should also be there though it may be painful. It might appear to 
some as regression or a step back from Islamic call and guidance 
but it will ultimately pave the way for a stride and forward march 
creating a new environment where Islamic politics may make new 
leap forward.  

The proposed party should be totally democratic in architecture. 
Centralize authority must be discarded in the new party. The 
weakness of the Islamist movement is that although it believes in 
human equality in principle but it has failed to translate such 
equality in real life practice in the state and the society as a whole. 
Malaysian scholar Dr. Chandra Muzaffar rightly pointed out:  

“If one looks at the contemporary situation, one could argue that 
contemporary Islamic movements have by and large, with a few 
exceptions such as the An-Nahda Party of Sheikh Rachid Ghannouchi, 
inherited this notion of equality and political, economic, social, and 
gender relations from the history … It is a notion of equality which 
has been embodied in the fiqh tradition, the Islamic tradition of 
jurisprudence, which must be distinguished for the purpose of 
analysis from the divinely rooted shariah. It is this fiqh tradition, 
which has formed the basis of Islamic movement’s approach to this 
fundamental question of equality in society. What Islamic movements 
have done the most notable amongst them being the Muslim 
Brotherhood and the Jamaat-e-Islami, is to say that they have 
accepted equality as an important principle at the general level. 
However, when it comes to translating that principle into specifics 
you will find that there are many inequalities and that they accept 
the inequality as divinely sanctioned. … For example, in the realm of 
politics the fiqh oriented approach of contemporary Islamic 
movements is to say that you need a powerful ruler, a ruler who 
would centralize authority and thus be able to establish the norms 
and principles of an Islamic polity. That this in itself an act of 
inequality is something that does not occur to them. You will find 
that within these Islamic movements there is very little support for 
the idea of people’s participation and empowering the individuals. 
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Rather there exists this notion of a strong leader at the apex of 
society.”6 

The leadership structure of the proposed party should be built like 
a pyramid – bottom-up approach from grassroots to the center, 
instead of top-bottom approach, where the leader at the apex 
nominates rest of the leadership having the veto power to overrule 
the decision of consultative committee and executive committee. In 
keeping with the true spirit and tradition of democracy, the new 
party would allow its members the unbridled freedom and 
opportunity to elect leadership and in no way restrict the exercise 
of the freedom to choose leadership by limiting their option by way 
of creating a panel of leadership, which only reflects the senior 
leader’s lack of trust, faith and confidence on the ability of general 
members in exercising voting rights judiciously, from which top 
leaders are to be elected by the members. 

The proposed party should adopt the system of electing leadership 
at every tier and the current belief and mindset of the Islamists 
that placing oneself to contest for leadership is contrary to the 
teachings of Islam must be given-up. History bears testimony that 
Prophet Yusuf (peace and blessings be upon him) asked Pharaoh to 
give him the ministerial responsibility of the government to 
administer the food management to ameliorate the suffering of the 
people. It means that if the Islamist leadership has any expertise, 
they are duty bound even today to offer their services for the 
common good, public wellbeing and social welfare and refusing to 
offer or give such service shall be tantamount to zulm or 
oppression. Prophet Yusuf therefore did not hesitate to ask for 
ministerial responsibility to administer the food management and 
participate in the administration of Pharaoh to save people from 
starvation. The same principle should hold good and valid even 
now. What has happened to Prophet Yusuf can repeat to Muslims 
today. Muslims are permitted to ask for leadership position and 
join government to fulfil the greater interest of the Muslim 
community, the ummah and prevent evils and wrongdoings. Failure 
to do so will lead to undermining the overall interest of the Muslim 
community, the ummah and allowing the evils to spread and 
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dominate the society. Muslims offer dua or prayers to God to give 
them leadership over the believers, muttaqina imama. So, asking 
position for leadership cannot be termed as un-Islamic.7 

The new party leadership must abide by the decisions of the shura 
or consultative committee. The decisions of the consultative 
committee must be binding on the leader(s) at apex. King Abdul Aziz 
became a caliph, the fifth rightly guided caliph of Islam, by accepting 
the binding provision of the shura. After the state of Medina was 
established and the Prophet (peace and blessings be upon him), now 
head of the state, was then ordained by God: 

“Consult them (the Companions) in the (community) affair(s), and 
when you have reached a decision, then place your trust in God (and 
implement it).” [Al Quran 3:159] 

“Al-Tabari characterizes consultation as one of the fundamental 
principles of the shariah (azaim al-ahkam), which are essential to the 
substance and identity of Islamic government. Ibn Taymiyyah held a 
similar view, observing that God, Most High, commanded the Prophet 
(peace and blessings be upon him) to consult the community, despite 
the fact that he was the recipient of divine revelation. The Quranic 
command is therefore all the more emphatic with regard to the 
subsequent generations of Muslims who no longer have the Prophet 
among them, and no longer have access to direct revelation. 
Muhammad Abduh has also held that in this verse, consultation is 
not just a recommendation, but an obligatory command addressed 
primarily to the head of the state to ensure that it is properly 
implemented in the government affairs.”8 

It is thus evident that shura or consultation is obligatory for the 
leadership of the political party as they are directly involved with 
the process of governance of the state. The strength of the shura lies 
in the fact that consultation brings people closer together, and it 
provides them with an opportunity to share ideas and voice their 
views on matters of common concerns. In this way, shura prevents 
disunity and division among the people. But consultation can only 
be meaningful and effective when the participants enjoy total 
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freedom to express their views. It would be totally in vain, and would 
make no sense to say that in Islam the government and for that 
matter political party is bound by the principle of consultation, and 
yet should have the liberty to deny the members of the shura the 
freedom to express an opinion. 

It may not be out of context to mention here that Dr. Rezaul Karim, 
President of Islami Chhattra Shibir, working for the coterie of a 
section of former Islami Chhattra Sihbir Presidents who consider 
them more wise and judicious over the collective consultation, 
refused to accept the decision of the shura in 2009 to nominate 
Shishir Muhammad Munir as the Secretary General of the student 
organization. It sparked crisis and caused resignation of 20 out of 34 
executive committee members.  

Islami Chhattra Shibir must exercise unbridle freedom and 
independence as an organization and in no way be subservient to 
advice from any other person or organization. It must not involve 
people outside its own organization to mediate or resolve its 
problems rather must strictly follow its own constitutional provisions 
in resolving disputes, if ever it arises. Past experience has shown 
that mediators become partisan. Islami Chhattra Shibir in no way 
and must not become an organization of sycophant or what 
Muhammad Kamaruzzaman said: Islami Chhattra Shibir must come 
out of the fold of ‘lejurbritti’ or sycophancy of any political 
organization. 

In the new party women members should be an integral part of the 
shura. This will help male members of the shura to have perceptions 
and views of women on important gender issues along with other 
national and international subjects to reach a fair, judicious and 
balanced decision. If women shura or consultative committee is 
separate, the fact remains that their voice is not heard at the 
particular moment of taking vital decisions. In the past it has been 
seen that women parliamentarians and male parliamentarians of the 
Islamist party are sitting in the same room although the male and 
female shura members are sitting in separate rooms. These practices 
are self-contradictory having no logic. Sometimes women are 
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suppressed and their voice is not heard. This is neither Islamic nor 
democratic. 

Elections to form committees and choose leadership of the proposed 
party at all levels must be on the basis of open discussion, secret 
ballots and open counting. Counting party election results openly 
and then declaring the scoring will not create division within the 
party as some argue; rather this will restore confidence in the rank 
and file of the new party. This would also meet the requirement of 
the national Election Commission. It would also break the hands of 
vicious circles who often manipulate the election results of the party 
as they do not consider shura binding. It is alleged that such 
manipulation did occur at different tiers of the student organization. 
It is also alleged that during party elections, election commissioner 
had even rigged and manipulated the results of apex body in the 
recent past. 

The workshop held in July 2009 suggested that the proposed party 
should not be cadre based. The past experience has shown that cadre 
system develops privileged-class and a bar on the entry of newcomers 
to turn it into a mass organization. The leadership should be 
developed step by step from the grassroots. The cadre system would 
have no place at any level in the democratic setup of the new party. 
The present reporting system on personal conduct which a member 
has to maintain, according to some insiders, has also proved 
mischievous and it must be discontinued in the proposed political 
party. 

The system of whole-timer should also be discarded in the proposed 
party. Experience has shown that whole-timers, being totally 
dependent on the salary of the party, lose freedom and confidence 
to think independently being afraid of losing favor from the 
hierarchy where innovation and creativity constitute the lifeline of 
any organization committed to work for reform and renaissance. 
Whole-timers are found more interested in protecting their self-
interest rather than working to push the right cause and chart out 
a pragmatic way as it may antagonize the party establishment. 
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The new party should be prepared to accept women in the leadership 
including the leadership positions at the apex. The Islamists are not 
yet ready to accept and embrace women in the leadership, which is 
another example of inequality between men and women. Those who 
object to assigning political positions to women forget that in today’s 
world rulers are only parts of a wider political establishment making 
the government. Indeed, government itself is one of a group of as 
many institutions that shares out among them the power and 
authority of the state, which were the domain and used to be 
exercised by a single ruler in the past, regardless of the title he 
assumed. During the earlier days of Islam the kholafa-e-rashadeen 
used to combine in them a whole range of comprehensive and broad 
authority, over the whole Muslim world which no ruler is expected 
to exercise now or in foreseeable future, including leading prayers, 
commanding armies, exercising absolute ijtihad in fiqh besides 
exercising powers as the supreme judge. These are being performed 
now by many people at different levels. There is a strict bifurcation 
and separation of powers. From the point of view of her competence, 
a woman may be now assigned some of these powers, including the 
post of the head of the state, because none of these powers, including 
that of head of the state, constitutes the overall authority over the 
community.9 

The proposed party should have at least one-woman Vice President 
and one-woman Assistant Secretary General. The post of the 
President and the Secretary General should also remain open to 
contest by women. The Islamist in Bangladesh must take lessons from 
others. In Iran, which is no doubt an Islamic state, woman has been 
elected to the post of Vice President. 

The new party as a matter of policy should adopt easy options when 
Islam offers different alternatives in resolving problems. It would 
always remain open to examine variable choices while deciding 
policy matters. Some Islamists overemphasize the importance of 
covering face by woman. A number of Islamist organizations have 
failed to make difference between local culture and Islamic culture, 
which is one of the reasons for the backwardness of the Muslims. 
Covering face of woman is a local culture and has nothing to do with 
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Islam. Those who insist on using total veil by the women are really 
working to create bottleneck in the progress of Islamic society rather 
than promoting its advancement.10 

*** 

Veil Issue  

Eminent Egyptian Islamic scholar Sheikh Adil Salahi commenting on 
the verses 24:30-31 [Say to the believing men that they should lower 
their gaze … And say to the believing women that they should lower 
their gaze … Al-Quran 24:30-31] wherein both men and women have 
been asked to lower their look when fall on the opposite sex, in his 
regular weekly column ‘Our Dialogue’ in Saudi daily Arab News 
observed:   

“The instruction of the verses quoted above is that both men and 
women are required to keep their eyes cast down, so that when 
they meet each other, neither should men stare at women nor 
women at men. The natural question that arises is why man should 
lower his gaze if the face of woman is totally covered? From the 
text of the verses it is clearly evident that the face of the woman 
is not to be covered and therefore man has been advised to lower 
his look.” 

Muslim Brotherhood leader Abdul Halim Abu Shuqqah commenting 
on the aforementioned verses said that the intent of the Law Giver 
is that women need not cover face. He said that if the intention of 
the Law Giver was to cover the face of women than He would not 
have asked men to lower the gaze.11 

The Islamists in Bangladesh should take note of the general practice 
of hijab by women in Indonesia, Malaysia, Iraq, Palestine, Lebanon, 
Egypt and Morocco where they keep their face open and they do not 
cover face with niqab. Women in the Saudi Television also appear 
without niqab or without covering the face. Even the women leaders 
of Muslim Brotherhood throughout Middle East, including eminent 
Brotherhood leader of Egypt Zainab al Ghazali known for her 
monumental work ‘Return of the Pharoah: Memoirs in Naser’s 
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Prison’, do not cover their face. It is obligatory that women must not 
cover their face during hajj. 

Proposed Leadership Structure, new parameters and Delegation 

Kamaruzzaman’s initiative also called for limiting the tenure of the 
office of the central president and district presidents of the new 
party. He proposed to limit the tenure of the central president and 
the district presidents to three terms. But it would be appropriate to 
limit the tenure to two consecutive terms of three years each. To 
bring dynamism in the party, a system may be developed by which 
leadership is rotated through secret credible elections. Unlike the 
prevailing practice of the Islamists, at least fifteen posts of vice 
president and twenty-five posts of assistant secretary general may 
be created in the proposed party. This would create opportunity to 
produce more leaders, built up their capacity; evaluate who is more 
capable and dynamic in sharing responsibility. 

The central leadership structure of the proposed party however may 
be organized based on how many people it wants to put in the 
various watchdog committees and in the Shadow Cabinet. This issue 
will be discussed at the later part of this article. Those found effective 
at the grassroots, particularly whose performance at the local 
government elections would be highly impressive and people would 
accept them as public leaders, should be gradually elevated to the 
central leadership. 

However highly skilled professionals, eminent educationists, senior 
retired civil and military bureaucrats, celebrated journalists, 
renowned lawyers, prominent political leaders of other parties and 
such other notable members of the civil society with secular 
background, if they accept the aims and objectives and join the 
new party, should be elevated to the higher echelon of the 
leadership in keeping with the practice of the noble Prophet who 
had placed leaders of the days of jahiliyyah or ignorance, when 
they sincerely accepted Islam and joined the Muslim rank, in the 
leadership ranks. 
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In other words persons with rich and highly potential background 
will be absorbed in the new party implementing the spirit of the 
saying of the Prophet Muhammad: khiarukum fil jahiliyyah 
khiarukum fil Islam which means – those who proved competent in 
leadership during the days of jahiliyyah or ignorance they proved 
equally competent in leadership when they had joined the rank of 
Islam. 

The proposed party will use standard parameters to evaluate the 
performances of the leadership and their ability to turn the party 
into a mass organization and effectively run a modern democratic 
state. Such parameters shall also be used to ascertain the intellectual 
capacity of the leadership in the context of the changed global 
environment. While developing such parameters, due consideration 
shall be given to such factors as professional skill, educational 
background, intellectual capacity, moral and ethical moorings and 
more importantly behavioral pattern etc. 

The new party will also use parameters to make sure that leadership 
upholds high standard of financial integrity and maintains 
transparency in all fairness in fund management and monetary 
transactions. The leadership should also be required to make it 
certain that their living expenses and increase in wealth and all types 
of resources should commensurate with the known sources of 
earnings. 

Past experience shows that concentration of power and responsibility 
without accountability in few hands make such persons over 
influential and sometimes quite despotic as the saying goes power 
makes a man corrupt and absolute power makes a man absolutely 
corrupt. Power intoxicates best hearts as the wine intoxicates the 
strongest heads. No man is wise enough or good enough to be trusted 
with unlimited power. Such concentration of power and 
responsibility is a bar on the development of collective leadership of 
participatory nature. By delegating power only in few hands, the 
leadership at the apex in fact creates a situation in which the 
prospect of producing a galaxy of leaders, who can handle critical 
situation, might diminish. 
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The leadership qualities never can be developed unless workload and 
responsibility are delegated. It is evident from the actual situation 
within the country’s Islamist organization that the so-called 
trustworthy leaders at the zenith of the party, who consider 
themselves the only capable persons and indispensable have in fact 
developed a sort of bureaucratic mindset. They believe that without 
them the organization will not be able to sustain and they, in fact, 
have monopolized power by turning them into a vested group to 
protect their interests. Some people believe that these few leaders at 
the top have aggrandized power and position overlooking the greater 
community interest. 

The proposed party should not allow a person to hold more than 
one position at a time as was advised by some people in some 
occasions in July 1996 and April 1998 and now by Muhammad 
Kamaruzzaman. It needs to be realized that human capacity is limited 
and at one point it gets saturated. Moreover, those who are 
overburdened with too many jobs may not concentrate on any work 
or go into details of any issue. Thus, the work suffers. 

Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) during his 
life time sent Muadh b. Jabal (may God be pleased with him) as 
Governor to Yemen. On being asked by the Prophet as to how he 
will govern, Muadh b. Jabal replied that he will govern according to 
the Quran and will refer to sunnah if clear instruction is not available 
in the Quran and then will exercise his individual judgment if an 
explicit injunction is neither available in the Quran nor in the 
sunnah. History bears the testimony that Prophet Muhammad 
endorsed the governing principle and procedure of Muadh b. Jabal. 
Prophet even authorized Amr b. al-As (may God be pleased with him) 
to adjudicate in some disputes in his presence.12 

From this, analysts conclude that ijtihad or intellectual exercise is 
allowed in Islam and ijhitad is the Sunnah of the Prophet. But what 
escaped the attention of many scholars and leaders of Islamic call 
and guidance is that Prophet Muhammad during his life time had 
delegated powers to Muadh b. Jabal and Amr b. al-As.13  
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This delegation is the pivotal precept of Islam and democracy. Unless 
you delegate, you really suffocate. Nothing can flourish in a 
suffocating and regimented environment. The new party must 
practice the system of delegating power and responsibility and the 
leadership at the apex will only give guidance and monitor 
developments. Everything, except confidential matters, should be 
delegated. Delegation is the opposite of imposing decision. It means 
power through people and not over the people. Delegation is the 
negation of manipulation. It is motivation through participation. 
Authority must be delegated at all tires of the proposed party so that 
decisions may be taken by way of participation at every level. 

Idea of Shadow Cabinet and Real Democratic Values 

Muhammad Kamaruzzaman has also advised to form Shadow Cabinet. 
In fact, Shadow Cabinet to monitor governance and Think Tank to 
formulate policies must be inseparable part of the proposed party. 
The new party, at the time of launching, should announce a Shadow 
Cabinet of 100 ministers. Each minister will be assisted by a Think 
Tank that would include three professionals in addition to ten 
researchers in respective fields. Each Think Tank professional 
members will also be members of the central consultative committee, 
and one, from amongst them, by rotation will represent the group 
to the central executive committee. 

Professional members should have the rights and privilege that if 
anyone of them requests the leadership at the apex to call a meeting 
of the central consultative committee and central executive 
committee; they shall be bound to call such a meeting. However, 
such professional members may or may not have voting rights. Along 
with the 100 Think Tanks, an Advisory Council or Guardian Council 
or Council of Elders may be set up. Yet another Council of Eminent 
Ulama or religious scholars, as advised by Muhammad 
Kamaruzzaman, may also be constituted.14 

In keeping with the democratic tradition, the proposed party should 
always arrive at a decision by a vote of majority and those who 
disagree with the decision of the majority will have the right to 
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record the note of dissent. Recording the note of dissent must be 
practiced in the new party as a binding principle. That is the only 
way to break the hands of the conspirators, coteries and reactionary 
forces that sometimes try to impose undesirable decision in the name 
of collective decision. 

Now that in the new party everyone can record their views because 
of the binding principle of recording the note of dissent, the 
conspirators and coteries will be fearful of being exposed and they 
will be much careful not to impose any undesirable opinion. There 
is no point of giving unnecessary concession in the name of 
consensus decision. 

Moreover, the new party will have to adopt such a constitution that 
will allow its leaders to hold and express divergent views publicly as 
is practiced by the political parties in the United States. Expressing 
constructive and positive views contrary to the declared and 
established party policies openly, even in front of media, will not be 
in anyway considered a revolt against the party, its leadership or its 
policies. Those leaders who will be able to win the confidence of the 
majority party members will be at the helm of affairs. There is no 
point of demanding the repeal of article 70 of Bangladesh 
Constitution to enable a member of the parliament to cross floor and 
express opinion against the very party to which s/he belongs when 
such freedom is not allowed within the political parties. 

Non-Muslim and Muslim Brotherhood Constitution 

The proposed party not only should make room for non-Muslims 
becoming its members but at the same time reiterate in clear terms 
that it is committed to make such constitutional arrangements that 
will remove obstacles of non-Muslim becoming the head of the state. 
This will be in keeping with the political system envisaged by the 
Islamist political scientists of modern time. The plural and 
democratic nature of Islamist political order also becomes clear if 
someone looks at the constitutional proposals of the Muslim 
Brotherhood, the premier Islamist movement of the world. In 1952 
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Brotherhood drafted an Islamic Constitution for Egypt consisting of 
103 articles. 

The draft constitution puts forth the notion of a civil state based on 
citizenship and loyalty to the state. Muslim Brotherhood puts forward 
the idea of one state embracing Muslims and non-Muslims under the 
umbrella of loyalty to the nation (article– 88). The draft constitution 
reiterates that people are born free, equal in dignity, rights and 
liberties without any discrimination based on origin, language, 
religion or color (article– 77). The word used in this article is people, 
an inclusive neutral word in the Islamic heritage, which negates any 
kind of discrimination based on sex or religion. Each individual has 
the right to live freely, enjoying equality, security and safety (article– 
78). The draft did not determine religion when recording rights. It 
used the word individual. 

The Islamic Constitution drafted by the Brotherhood disregarded 
one’s religion being the prerequisite of becoming the head of the 
state. Article– 4 stipulates that only an Egyptian can be a member of 
the parliament and parliamentary membership is not restricted to 
any particular religion or cult and article– 25 states that head of the 
state can be any person who meets all the conditions required for 
the Member of Parliament and all these disregard origin, language 
and religion which is compatible with the aforementioned article– 77 
of the constitution.15 

Pluralism and Sharia concern on HUDUD 

The proposed party must affirm in the most unambiguous language 
that it believes in absolute religious freedom. The Quran states: There 
is no compulsion in religion [Al Quran 2: 256]. As regards apostasy, 
which has created a great deal of controversy and misunderstanding 
among the freedom loving people, the new party must make clear 
its position in the light of the injunction of the Quran: Those who 
believe, then disbelieve, then believe again, then disbelieve and then 
increase in their disbelief – God will never forgive them nor guide 
them to the path [Al Quran 4: 137]. 

Commenting on the verse Mohammad Hashim Kamali pointed out:  
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“The implication is unmistakable. The text would hardly entertain 
the prospect of repeated belief and disbelief if death were to be the 
prescribed punishment for the initial act.”16  

In fact, there is not a single instance that Prophet Muhammad did 
treat apostasy as a prescribed offense under hudd (plural hudud) or 
capital punishment only for leaving Islam. Prophet never put anyone 
to death for apostasy alone rather he let such person go unpunished. 
No one was sentenced to death solely for renunciation of faith unless 
accompanied by hostility and treason or was linked to an act of 
political betrayal of the community. 

As a matter of fact, the Quran is completely silent on the question 
of death as a punishment for apostasy. Apostasy does not qualify for 
temporal punishment. The most pertinent question is: If God has 
granted us the merit of freedom, he who wants to believe is allowed 
that right and so too the one who wants to disbelieve. How can it 
be imagined by a rational person that God, Who has compelled none 
to believe, allows us the right to compel others and force them to 
believe.17  

The new party should make a call for suspension of hudd or capital 
punishment in such areas as adultery as long as the door of obscenity 
– similar to brothels, bars, offensive movies, obscene printed books 
and pornography – remains open; and the government cannot ensure 
marriage at appropriate age. Eminent Islamic scholar and Dean of 
the Faculty of Shariah, Qatar University Prof. Dr. Yusuf Al Qaradawi 
opined that before implementing hudd or capital punishment as 
punishment of adultery, we have to establish an ideal Islamic society 
and close the door of obscenity.18 

Only recently Prof. Dr. Tariq Ramadhan, a distinguished educator of 
Philosophy at the University of Fribourg, Switzerland and an eminent 
Arab Islamic scholar, has given a clarion call for the suspension of 
hudd or capital punishment for the time being, till all relevant issues 
have been examined by the scholars. Such suspension will be in line 
with the suspension of the amputation of hands of the thief by Caliph 
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Omar (may God be pleased with him) in a famine condition when 
people are without food and they resort to stealing.9 

Cultural Activism 

The Islamists in Bangladesh failed to make any substantial headway 
in the political front during the last 64 years [1947-2011] as they 
largely ignored the cultural arena that deserve utmost attention. It 
is essential to put utmost emphasis to cultural activism to make 
breakthrough in the political front. In fact, cultural activism deserves 
more emphasis than political work as the past experience has proved 
beyond doubt that concentrating more on political work ignoring or 
giving less emphasis on cultural work has failed to generate the 
desired political dividend. 

The Islamists failed to cultivate those aspects of the local and folk 
culture, even finer thread of classical music and mystic songs, which 
does not stand in clash with our beliefs, values, ethics and norms. 
They have also ignored local heroes, charming natural beauty of 
Bangladesh; and local cultural symbols are also missing in their 
cultural projections. Cultural movement is the lifeline of any 
movement committed to bring in social reforms and renaissance. 
Therefore, a very comprehensive cultural policy needs to be 
formulated and action program drawn. 

Further it needs to be realized that religion is ever present in our 
real life and existence, culture and thought. People here are basically 
liberal, broadminded and moderate and opposed to constriction, 
bigotry, and fanaticism. People are religious but at the same time 
against all types of overindulgence and severity. We have to 
construct our political philosophy by assimilating all these elements 
of our mores, history and culture, customs and traditions.  

The proposed party shall not work to establish a theological state 
but still then maintain deep links with norms and ethics of Islam 
and core components of Muslim identity. It is largely believed that 
only an identity consciousness, educated and intellectually 
empowered community can bring change in the society.  



 97 Do Islamists need a way out? 

New Literature to face Contemporary Challenges 

People associated with the proposed party will be encouraged to read 
contemporary Islamic literature of the eminent scholars, not 
plagiarized books or fifty years old books which has no relevance to 
modern day society and its problems, particularly when modern day 
scholars have reached newer conclusions through ijtihad i.e. 
intellectual exercise on old and newly emerging issues. There is no 
reason and justification to repeat old arguments. Reading only one 
set of literature will result in a narrow tunnel-vision and will take 
the new generation nowhere. 

Bangladesh is passing through the most critical period in its history. 
The proposed party therefore must formulate its policy keeping in 
view the geopolitical and strategic compulsions and erect invincible 
wall to protect the national interest standing on the hard rock and 
not on the quicksand.  

The proposed party must be pragmatic, open to all yet conscious of 
its goal. It is suggested that a rational, moderate and people oriented 
socio-cultural and political program be formulated which is suitable 
to the genius of the people of Bangladesh. 

The proposed party however will make public commitment that it 
will uphold the principle of peaceful coexistence and friendship with 
all countries. It will work to achieve this goal when it will go to 
power alone or in a coalition. It will pursue the same policy 
guidelines in the United Nations and in all bilateral, multilateral and 
regional forums. The new party will make further pledge that 
whether in government or in opposition it will make strenuous 
efforts to improve ties with neighboring countries and fix up all 
outstanding issues peacefully and bilaterally. However, it will make 
public commitment at the same time that it will raise such issues in 
multilateral forums including United Nations if attempts to solve 
such problems like water sharing, maritime boundary etc. bilaterally 
fails. Special steps will simultaneously be taken to consolidate and 
further strengthen the existing brotherly relations with all Muslim 
countries. 
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The new party will make commitment that in economy and business 
it will pursue open market policy. It will follow the outline of a 
mixed economy to provide utilities to public at affordable cost. The 
party will further reiterate that it will make credible efforts to make 
Bangladesh a self-reliant country by expanding its production base 
for domestic consumers as well as for export market. The party will 
also pledge that it will protect the national economy particularly the 
local industries by using appropriate tariff and non-tariff measures. 
The party will also make public commitment that it will work to 
protect country’s mineral resources like coal, gas, oil and such other 
valuable resources from the paws of multinational corporations and 
foreign powers. It will discourage loans from IMF by reducing 
unnecessary budgetary spending. It will also follow similar policy to 
cut superfluous foreign aid for use in projects which are not 
beneficial to the nation on the one hand and will work to make up 
the shortfall by greater mobilization of internal revenues and 
enhancing flow of remittance of the Bangladeshi expatriates on the 
other. 

Last but not the least, the proposed political party, true to the 
democratic culture and tradition, will maintain harmonious relations 
with every other political organization. But it will not, in any away, 
subordinate itself to any other political organization or leader 
however sagacious seemingly they might appear to be. The new party 
will not maintain extra territorial or secret link with any other 
political organization or leader who may tend to control it or 
influence its functioning. It will strictly follow its own constitution 
and single-handedly try to accomplish its own policies and objectives. 
The new party will never take position on political issues in 
opposition to the dreams, wishes and aspirations of the 
overwhelming majority people. But the million-dollar question is: 
who and where are those young political leaders born after 1971 who 
will make a call for the formation of such a party to bring an end 
to the current impasse of the Islamists in Bangladesh and usher in 
an era of a bright prosperous future. 
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১. 

২০১০ সােলর শীতকােল িতউিনিশয়ার এক মফ�ল শহের ২৬ বছেরর এক েফিরওয়ালা 
যুবক মুহা�দ বুয়ািজিজ �শাসেনর হয়রািনর �িতবােদ যখন িনেজর গােয় আগুন 
লািগেয় েদয়, তখন েক জানত এ ঘটনার মা� ২৭ িদেনর মাথায় ে�িসেড� জয়নুল 
আেবিদন েবন আলীর ২৩ বছেরর ৈ�রশাসেনর অবসােনর মাধয্েম সূচনা হেব ‘আরব 
বসে�র’। িতউিনিসয়ার পর িমসর। তাহিরর ে�ায়ােরর িতন স�ােহর আে�ালেন 
েফ�য়াির মােস িবদায় েনন িতন দশেকর শি�শালী ৈ�রশাসক েহাসিন েমাবারক। জুন 
মােস ইেয়েমেনর ে�িসেড� েসৗিদ আরব পািলেয় যান (বতর্মােন আেছন আেমিরকায়) 
এবং তার ৩৩ বছেরর শাসন অবসােনর জনয্ একিট চুি�পে� �াক্ষর কেরন। 
বাহরাইেনর িবে�াহ দমেন বয্বহৃত হেয়েছ েসৗিদ েসনাবািহনী। মরে�া ও জডর্ােন 
সং�ার সািধত হেয়েছ। িলিবয়ার ৪২ বছেরর শাসক গা�ািফর পতন ঘেটেছ। িসিরয়ার 
বাশার আল আসােদর পতন েঠকােত তার সরকার এ পযর্� জািতসে�র িহসাব অনুযায়ী 
৫,৫০০-এর েবিশ মানুষেক হতয্া কেরেছ। মুসিলম িবে� পিরবতর্েনর েয সুবাতাস বইেছ 
তা েঠকােনার সাধয্ কােরা েনই। 

েসে��র মােস িনউইয়েকর্ এক ব�ুর মুেখ শুনলাম, মধয্�ােচয্ কী ঘটেত পাের তা িনেয় 
ে�ট িডপাটর্েমে�র িবিভ� িথ�টয্া� �ায় ২০০িট িবকে�র কথা েভেবিছল। িক� তােদর 
ওই িবকে�র মেধয্ আরব বস� িছল না। অিব�াসয্ মেন হয়। িক� আমার ওই ব�ু 

 
* িনব�িটর েলখক বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর সহকারী েসে�টাির েজনােরল িছেলন। ২০১২ 
সােলর ৭ েফ�য়াির এিট ৈদিনক নয়া িদগ� পি�কায় �কািশত হয়। আকর্াইভ িলংক: 
https://web.archive.org/web/20120428034059/http://www.dailynayadiganta.
com/details/27532 
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েকােনা সাধারণ েলাক নন। জজর্টাউন িব�িবদয্ালেয়র সােবক িশক্ষক। যু�রা� সরকার 
মুসিলম িব� স�িকর্ত িবিভ� িবষেয় তার কাছ েথেক মােঝ মেধয্ পরামশর্ও িনেয় 
থােক। নীিতিনধর্ারকেদর সােথ তার েযাগােযাগ আেছ। েতলসমৃ� মধয্�াচয্, মুসিলম 
মধয্�াচয্, েভৗেগািলক েকৗশলগত অব�ােন অবি�ত মধয্�াচয্। সুেয়জখাল ও হরমুজ 
�ণালী যিদ কেয়ক ঘ�ার জনয্ও ব� হেয় যায় তাহেল েতা সারা িবে�র হৃদ��ন 
ব� হেয় যাওয়ার উপ�ম হেব। েসই অ�ল িনেয়, পৃিথবীেক যারা েনতৃ� িদে�ন, তারা 
িচ�া না কের পােরন? ‘আরব বস�’ পা�ােতয্র রাডাের ধরা না পড়ার কারণ হে� 
মানুষ সাধারণত কাযর্কারণ এবং এর ফলাফল িনেয়ই ভিবষয্�াণী কের থােক; িক� 
মানুষ জােন না সৃি�কতর্া কাযর্কারণ ও ফলাফল দুেটাই িনয়�ণ কেরন। 

আজ অবশয্ এ িবষয়িট সুিনি�ত, আরব বসে�র সুদূর�সারী ফলাফল শুধু আরব িবে�র 
রাজনীিতেতই পড়েব না। এর �ভাব েগাটা িব�-রাজনীিতর ওপর পড়েব। তেব লক্ষণীয় 
েয, ভূমধয্সাগেরর তীের অবি�ত এক েকািট চার লাখ জনেগা�ীর উ�র আি�কার েছা� 
েদশ িতউিনিশয়াই আরব বসে�র েনতৃ� েদয়ার েগৗরব অজর্ন করল। 

িতউিনিশয়ায় িনবর্াচেনর ফলাফল চূড়া�: ইসলামপ�ী আন-নাহদার ঐিতহািসক িবজয় 

অে�াবের সাধারণ িনবর্াচন অনুি�ত হয় িতউিনিসয়ায়। ২১৭ আসেনর গণপিরষেদ রিশদ 
ঘানুশীর ইসলামপ�ী দল আন-নাহদা ৮৯ আসন েপেয় সবর্বৃহৎ দল িহেসেব আ��কাশ 
কের। ২৯ আসন েপেয় ি�তীয় �ান অিধকার কের িসিপআর (কংে�স ফর দয্ 
িরপাবিলক), আর ২৬ আসন েপেয় তৃতীয় �ান অিধকার কের আিরধা। েশেষা� দু’িট 
দলই েসকুয্লার আদেশর্ িব�াসী। এরপর নেভ�র মােস িনবর্াচন অনুি�ত হয় মরে�ােত। 
৩৯৫ আসেনর পালর্ােমে� ১০৭ আসন েপেয় সবর্বৃহৎ দল িহেসেব আ��কাশ কেরেছ 
মধয্মপ�ী ইসলামী দল জাি�স অয্া� েডেভলপেম� পািটর্। 

রিশদ ঘানুশীর সােথ আমার পিরচয় দীঘর্িদেনর। সবর্েশষ েদখা ই�া�ুেল ২০০৯ সােলর 
েম মােস একিট ইসলামী সে�লেন। ইেতাপূেবর্ ওই বছেরর মাচর্ মােস ল�েন তাঁর 
বাসায় িগেয়িছলাম। একেকি�ক িবে� মুসলমানেদর অব�া িনেয় তাঁর সােথ দীঘর্ 
আেলাচনা হয়। এর মা� কেয়ক মাস আেগ ইসরাইল গাজা উপতয্কায় �ংসলীলা 
চািলেয়িছল। সূরা বিন ইসরাইেলর ৭ ন�র আয়ােতর উ�ৃিত িদেয় িতিন বেলিছেলন, 
‘এেত কের ইসরাইেলর েচহারাই িবকৃত হেয়েছ।’ আেলাচনার এক পযর্ােয় তার সব 
সমেয়র হািসমাখা মুেখ আেরা একটু হািস িনেয় আমােক বেলিছেলন, ‘বাংলােদেশর 
অব�া যখন িতউিনিশয়ার মেতা হেব, তখন আপিনও আমার মেতা আর িনেজর েদেশ 
থাকেত পারেবন না।’ েক জানত এ আেলাচনার মা� ২২ মােসর মাথায়, ২০১১ সােলর 
জানুয়াির মােস ২০ বছেরর অিধক সমেয়র িনবর্াসেনর অবসান ঘিটেয় ৭০ বছর বয়� 
রিশদ ঘানুশী িতউিনিশয়ায় িফের যােবন এক ঐিতহািসক দািয়� পালেনর জনয্। 
ভিবষয্েতর খবর একমা� আ�াহর কােছই থােক (সূরা েলাকমান ৩১:৩৪) এবং িতিন 
অতয্� সু�রভােব তাঁর পিরক�না বা�বায়ন কেরন (সূরা ইউসূফ ১২:১০০)। েদেশ 
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িফের ঘানুশী েঘাষণা েদন িনেজ েকােনা িনবর্াচেন অংশ�হণ করেবন না। ক্ষমতায় েগেল 
তার দল ইসলামী শরীয়া আইন বা�বায়ন করেব না। তুরে�র এেক পািটর্র আদেলই 
সরকার পিরচালনা করেব। 

অিত স�িত অনুি�ত িমসেরর িনবর্াচেন ইখওয়ােনর রাজৈনিতক শাখা ি�ডম অয্া� 
জাি�স পািটর্ (এফেজিপ) ৫০৮ আসেনর পালর্ােমে� সবর্েমাট ২৩৫ আসন েপেয় 
সবর্বৃহৎ দল িহেসেব আ��কাশ কেরেছ। ১২৩িট আসন েপেয় ি�তীয় �ােন রেয়েছ 
সালািফপ�ী নূর পািটর্। ৩৮িট আসন েপেয় তৃতীয় �ােন রেয়েছ উদারপ�ী ওয়াফদ্ 
পািটর্। িনয়েমর বয্তয্য় না ঘটেল ইখওয়ানই আগামীেত েকায়ািলশন সরকার গঠন 
করেব। েমাবারেকর আমেল ইখওয়ান িনিষ� দল হেলও পালর্ােমে� িবিভ� নােম এবং 
িনদর্লীয়ভােব ইখওয়ােনর আসনসংখয্া িছল ৮০। ডা�ার, �েকৗশলী ও আইনজীবীেদর 
সংগঠেনর েবিশর ভাগই িছল ইখওয়ােনর দখেল। সমাজেসবার কারেণ তারা িছেলন 
জনগেণর খুব কাছাকািছ। জনগেণর িবরুে� অব�ান �হেণর মেতা তােদর েকােনা 
রাজৈনিতক দুনর্ামও িছল না। তারপরও তারা ি�ডম অয্া� জাি�স পািটর্র নােম আলাদা 
একিট �াটফমর্ সৃি� কেরেছন। েঘাষণা কেরেছন একজন কয্াথিলক ি��ানেকও 
িমসেরর রা��ধান িহেসেব েমেন িনেত তােদর েকােনা আপি� থাকেব না। 

২. 

আমার িতনবার তুর� সফেরর সুেযাগ হেয়েছ। ১৯৯৬ সােল �থম সফেরর সময় 
নাজমুি�ন আরবাকান িছেলন �ধানম�ী। ওই সফের েরফাহ পািটর্র এক যুবক সংসদ 
সদসয্ আমােক বেলিছেলন, ‘ইসলােমর জনয্ তুরে� কাজ করা ভারত, পািক�ান ও 
বাংলােদেশর েচেয় হাজার গুণ কিঠন।’ �রণ করা েযেত পাের, একিট কিবতা েলখার 
কারেণ রজব ৈতয়ব এরেদাগানেক েজেল েযেত হেয়িছল এবং িতিন িনবর্াচন করার জনয্ 
অেযাগয্ েঘািষত হেয়িছেলন। েসই তুর� আজ মুসিলম িবে�র অিলিখত েনতৃে�র 
আসেন সমাসীন হওয়ার স�ান অজর্ন কেরেছ। 

আতাতুেকর্র ‘আধুিনক তুরে�’ েসকুয্লািরজেমর িশকড় সমাজ ও রাে�র অেনক গভীের 
�েবশ কেরেছ। এমনিক, েসকুয্লার �াে�র েচেয় েসকুয্লার তুর� অেনক েবিশ 
েসকুয্লার। তুরে�র েসনাবািহনী িনেজেদর েসকুয্লািরজেমর রক্ষাকতর্া বেল মেন কের। 
তারা ১৯৬০, ১৯৮০ এবং সবর্েশষ ১৯৯৮ সােল ক্ষমতা দখল কেরিছল। ১৯৯৮ সােল 
নাজমুি�ন আরবাকানেক যখন ক্ষমতাচুয্ত করা হয় তখন রজব ৈতয়ব এরেদাগান 
িছেলন তুরে�র বৃহ�ম শহর ই�া�ুেলর েময়র। ক্ষমতাচুয্িতর পর নীিতগত �ে� 
এরেদাগােনর েনতৃে� অেপক্ষাকৃত কম বয়�েদর সােথ বষর্ীয়ান েনতা আরবাকােনর 
মতিবেরাধ হয়। আরবাকান সরাসির ইসলােমর কথা বলেতন এবং পা�ােতয্র 
সমােলাচনা করেতন। তাঁর এসব ব�বয্েক েসনাবািহনী িচি�ত কের েসকুয্লািরজেমর 
িবেরািধতা রূেপ। 
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এরেদাগান ও আবদু�াহ গুল ‘জাি�স অয্া� েডেভলপেম� পািটর্’ নােম নতুন দল গঠন 
কের অতয্� বুি�ম�ার সােথ েসকুয্লািরজমেক এ বেল সংজ্ঞািয়ত কেরন েয, 
েসকুয্লািরজেমর অধীেন ইসলামসহ সব ধমর্ পালেনর �াধীনতা রেয়েছ। তারা গুেলন 
মুভেম� ও অনয্ানয্ উদারপ�ীেদর সমথর্ন লাভ কেরন। তাছাড়া তারা অথর্ৈনিতক 
উ�িতর ওপর সবেচেয় েবিশ েজার েদন। ফেল ২০০২ সােলর িনবর্াচেন নবগিঠত এেক 
পািটর্ একক সংখয্াগির�তা লাভ কের। পরপর দু’িট িনবর্াচেন তারা িবজয়ী হয়। এেক 
পািটর্র েনতৃে� তুর� অভাবনীয় সাফলয্ অজর্ন কেরেছ। দীঘর্িদন ধের তুর�েক একিট 
েছা� �প শাসন কের আসিছল। এ কােয়িম �াথর্বাদী েগা�ীেত িছল েসনাবািহনীর একটা 
অংশ, উ�তর আদালেতর িবচারপিতেদর একিট অংশ, সুশীল সমাজ ও সংবাদমাধয্েমর 
একিট অংশ। তারাই িস�া� িনত কারা ক্ষমতায় থাকেব বা থাকেব না। এরেদাগােনর 
আেগ েকােনা �ধানম�ী এেদর চয্ােল� কের ক্ষমতায় িটেক থাকেত পােরনিন। অতয্� 
বুি�ম�ার সােথ এরেদাগান সংিবধান সংেশাধন কেরেছন এবং সিতয্কার অেথর্ তুরে� 
গণত� কােয়ম কেরেছন। 

তুর�ই �মাণ করল, েনতৃে�র কাজ হে� একিট পথ ব� হেল আেরা িতনিট পথ 
েখালা। �ীেনর পেথ েকােনা কােজ স�ীণর্তা েনই (সূরা হজ ২২:৭৮), যারা আ�াহর 
পেথ সং�াম কের আ�াহ তােদর পথ েদিখেয় েদন (সূরা আনকাবুত ৬৯:২৯)। 

তুরে�র এেক পািটর্ এবং িমসেরর ইখওয়ানুল মুসিলিমেনর পথ ধের ৬০ বছেররও 
অিধক সময় ধের কাযর্রত ভারেতর জামায়ােত ইসলামী গত বছেরর এি�ল মােস 
‘ওেয়লেফয়ার পািটর্ অব ইি�য়া’ নােম একিট নতুন রাজৈনিতক দল গঠন কেরেছ। 
তােদর ে�াগান হে�– নয্ায়িবচার, �াধীনতা ও সমতা। পাশাপািশ জামায়াত তার 
আদিশর্ক কাযর্�ম চািলেয় যােব। ১৬ সদেসয্র েক�ীয় কিমিটেত ে�িসেড� ও 
েসে�টাির জামায়ােতর দািয়�শীল হেলও তােত পাঁচজন অমুসলমান রেয়েছন, যােদর 
মেধয্ উে�খেযাগয্ হে�ন েকরালা রােজয্র কয্াথিলক ি��ান ফাদার আ�াহাম েজােসফ 
এবং কনর্াটেকর সােবক ম�ী (অমুসিলম) লিলতা নায়ার। এরা দু’জনই সহসভাপিত। 

অনুরূপভােব মালেয়িশয়ার ইসলামী আে�ালন িপএএস  (এক সময় যারা দু’িট রােজয্ 
ক্ষমতায় িছল; এখন শুধু একিটেত, িক� েফডােরল পালর্ােমে�ও তােদর সদসয্ রেয়েছ) 
ইসলামী রাে�র কথা বাদ িদেয় শুধু নয্ায়িবচােরর কথাই বলেছ। তুর�, িতউিনিশয়া, 
মালেয়িশয়া, িমসর ও ভারেত ইসলামী আে�ালেনর এই েকৗশলগত অব�ান 
পিরবতর্েনর আসল লক্ষয্ হে� �ীেনর বা�বায়ন (সূরা সফ ৬১:৯)। েকৗশলগত সিঠক 
িস�া� ছাড়া �ীেনর বা�বায়ন স�ব নয়। সমাজ পিরবতর্েনর েক্ষে� ধীরগিতেত চলা 
িছল রাসূলগেণর সবেচেয় বড় সু�াত। স�ম িহজরীর শুরুেত অথর্াৎ নবুওয়েতর ২০ 
বছর পর মদ স�ূণর্ িনিষ� হয় (সূরা আল মািয়দা ৫:৯) এবং অ�ম িহজরীেত অথর্াৎ 
নবুওয়েতর ২১ বছর পর িনিষ� হয় সুদ (সূরা আল বাকারা ২:২৭৫)। অ�ম িহজরীেত 
ম�া িবজেয়র িতন মাস পর অনুি�ত হেজও কােফরেদর জােহলী �থা অনুসরেণর 
�াধীনতা �দান করা হেয়িছল (সূরা তওবা ৯:২৮)। 
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৩. 

রাসূল (সা)-এর জীবেন সীমাহীন দুঃখক� িছল, িক� েতমন েকােনা পরাজয় িছল না। 
‘রাসূেলর জীবেন েতামােদর জনয্ িনিহত আেছ উ�ম আদশর্’ (সূরা আল আহযাব 
৩৩:২১)। ওহুেদর িবপযর্য় কািটেয় উেঠ মুসলমানেদর মেন সাহস স�েয়র জনয্ 
পরিদনই িতিন আহত সাহাবীেদর িনেয় শ�ৈসেনয্র েপছেন ধাওয়া কেরিছেলন। এর 
আেগ িহজরেতর পর ম�ায় কােফররা অেনকটা হাঁফ েছেড় বেলিছল, ‘আপদ চেল েগেছ, 
বাঁচা েগল।’ িক� মিদনায় েপৗঁেছই িতিন ম�া েথেক িসিরয়াগামী বািণজয্ কােফলার 
ওপর চাপ সৃি� কেরন ম�ার ওপর অথর্ৈনিতক চাপ সৃি�র জনয্। �থম িহজরীেত তাঁর 
গৃহীত এ েকৗশলই িছল ি�তীয় িহজরীেত সংঘিটত বদর যুে�র পটভূিম। ি�তীয় 
িহজরীেত বদর যু� না হেল তৃতীয় িহজরীেত ওহুদ, অতঃপর প�ম িহজরীেত খ�ক, 
ষ� িহজরীেত হুদাইিবয়া এবং অ�ম িহজরীেত ম�া িবজয় হেতা না। হুদাইিবয়ার সি� 
�মাণ কের রাসূল (সা)-এর কমর্েকৗশেলর েমাকােবলায় ম�ার কােফররা িছল অসহায়। 
সে�হ েনই, রাসূলেক আ�াহ পাক িস�া� �হেণ সাহাযয্ কেরেছন ওহীর মাধয্েম। 
(অবশয্ এটাও সতয্ েয, সব বয্াপাের ওহী নািজল হেতা না)। ওহীর দরজা যখন ব�, 
ইসলামী েনতৃ�েকই সিঠক �য্ােটিজক িস�া� �হণ করেত হেব। িস�া� �হেণ ভুল 
করেল আে�ালন েকােনা িদন সফলতার মুখ েদখেব না। 

কুরআেনর পাতায় পাতায় আ�াহ ইিতহােসর আেলাচনা কেরেছন: জানা ইিতহাস (সূরা 
বাকারা ২:৪৭), অজানা ইিতহাস (সূরা কাহাফ ১৮:৮৩-৮৬)। উে�শয্ হেলা মুসলমােনরা 
েযন ইিতহাস েথেক িশক্ষা েনয় (সূরা আল ইমরান ৩:১৩৭, আি�য়া ২১:১১)। সূরা আল 
ইমরােনর ১৪০ ন�র আয়ােতর (এতকােলর উ�ান-পতন, মানুেষর মেধয্ আিম এর 
আবতর্ন কের থািক) ওপর িভি� কেরই �খয্াত দাশর্িনক ইবেন খালদুন বেলেছন, 
‘ইিতহােসর পুনরাবৃি� ঘেট’। আ�াহ মানুষেক িচ�াশীল হেত বেলেছন (সূরা আল 
ইমরান ৩:১৯০); বুি�-িবেবক কােজ লাগােনার তািগদ িদেয়েছন (সূরা আল রাদ ১৩:৪); 
িনেজেদর ভুল েথেক িশক্ষা �হেণর কথা বেলেছন (সূরা হাশর ৫৯:২)। বতর্মান 
ে�ক্ষাপেট ইসলামী আে�ালেনর েনতৃ�েক একটু দূের েদখার েচ�া করেত হেব। 
পা�ােতয্র অথর্ৈনিতক ও সামিরক ক্ষমতা �ত �াস পাে�। ইউেরাপ শত েচ�া কেরও 
অথর্ৈনিতক ম�া কািটেয় উঠেত পারেছ না। ১ ি�িলয়ন (দশ হাজার েকািট) ডলার খরচ 
কের সােড় চার হাজার মািকর্ন ৈসেনয্র �ােণর িবিনমেয় ইরােক �ায় ১০ বছর যু� 
চািলেয় ১৩ ি�িলয়ন (১৩০ হাজার েকািট) ডলােরর ঋেণর েবাঝা ঘােড় িনেয় অথর্ৈনিতক 
ও সামিরক িদক েথেক যু�রা� আজ অেনকটা দুবর্ল। সােবক ে�িসেড� ি�নটেনর 
আমেলর এক উ�পদ� কমর্কতর্া, David Roth Kopf  অিত স�িত তার �কািশত 
বই Running the World-এ িলেখেছন, “We can’t write checks the way 
that we once could; we can’t deploy troops in the way that we once 
did.” অথর্াৎ ‘অতীেতর মেতা ই�া করেলই আমরা েযমন আিথর্ক অনুদান িদেত পারিছ 
না, েতমিন আমরা সামিরক অিভযানও পিরচালনা করেত পারিছ না। 
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একিবংশ শতা�ীর এই িবে� ক্ষমতার ভারসােময্র �ত পিরবতর্ন ঘটেছ। চীন ও 
ভারেতর উ�ান ঘটেছ। েনতৃে�র শূনয্তা সৃি� হে�। েয জািতেক আ�াহ তায়ালা 
পািঠেয়েছন েগাটা মানবতার কলয্ােণর উে�েশয্ েনতৃ�দােনর জনয্ (সূরা আল ইমরান 
৩:১১০); মানুষেক অ�কার েথেক আেলার পেথ িনেয় আসার জনয্ (সূরা ই�ািহম ১৪:১); 
েসই মুসিলম উ�াহর েনতৃ�দােনর জনয্ (সূরা আল ফুরকান ২৫:৭৪) েদেশ েদেশ 
ইসলামী আে�ালেনর েনতৃবৃ�েক বা�বধমর্ী ও কাযর্কর পদেক্ষপ �হণ করেত হেব। 
এ লক্ষয্ অজর্েন তুরে�র এেক পািটর্, িমসেরর ি�ডম অয্া� জাি�স পািটর্, িতউিনিশয়ার 
আন-নাহাদা পািটর্ এবং ওেয়লেফয়ার পািটর্ অব ইি�য়া েথেক অেনক অেনক িকছু 
িশক্ষণীয় আেছ। েছাট-বড় ইসলামী দলগুেলােক সব স�ীণর্তা ও আ��িরতার ঊে�র্ 
উঠেত হেব। অতীেতর ভুেলর জনয্ ক্ষমা চাওয়ার মেধয্ েকােনা েদাষ েনই। মানুেষর 
দুঃখ-ক� ও িবপদ-মুিসবত বাড়ােনার জনয্ আ�াহ পিব� কুরআন নািজল কেরনিন (সূরা 
তাহা ২০:১)। 

আরব বস� েগাটা িব�েক দারুণভােব নাড়া িদেয়েছ এবং পি�মা পযর্েবক্ষকেদর 
অেনকটা অবাক কের িদেয় ইসলামপ�ীরাই এর ফসল ঘের তুেলেছন। সা�িতককােল 
আরব িবে�র িনবর্াচনী ফলাফল এর �কৃ� �মাণ বহন করেছ। �� হে�, দিক্ষণ 
এিশয়ার ১৬ েকািট মানুেষর বাংলােদেশর গােয় এই আরব বসে�র বাতাস কখন 
লাগেব? 

 

 



 

 

 

 

জীবেনর সবর্েক্ষে�ই রাসূল (সা)-এর আদশর্েক 
অনুসরণ করেত হেব 

অধয্াপক এ েক এম নািজর আহমদ 

 

বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর নােয়েব আমীর অধয্াপক এ েক এম নািজর আহমদ 
বেলেছন, রাসূল (সা) হেলন আমােদর জীবেনর সবর্েক্ষে�র আদশর্। জীবেনর সবর্েক্ষে�ই 
রাসূল (সা) এর আদশর্েক অনুসরণ করেত হেব। মানব জীবেনর এমন েকােনা িদক 
েনই েয িদেকর �িত রাসূল (সা) এর িদকিনেদর্শনা েনই। নবুয়ােতর পূেবর্ িতিন সমাজ 
সং�ােরর অেনক েচ�া কেরেছন িক� পিরপূণর্ সফল হনিন। নবুয়ােতর পর িতিন েতইশ 
বছের একিট কলয্াণময় শাি�র সমাজ উপহার িদেয়িছেলন। এটা স�ব হেয়িছল একমা� 
েকারআেনর কারেণ। িতিন বেলন, মানব রিচত ফমুর্লা মানুেষর কলয্ণ আনেত পাের 
না। মানবজািতর মুি�, শাি� ও কলয্াণ আেস আসমানী ফমুর্লায়। জীবেনর সবর্েক্ষে� 
েকারআনেক অনুসরণ করেত িতিন সকেলর �িত আহবান জানান। 

িতিন আজ বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী ঢাকা মহানগরীর উেদয্ােগ জাতীয় ে�স �ােব 
পিব� িসরাতু�বী (সা) উপলেক্ষ এক আেলাচনা সভায় �ধান অিতিথর ব�েবয্ এ কথা 
বেলন। জামায়ােত ইসলামীর েক�ীয় কমর্পিরষদ সদসয্ ও ঢাকা মহানগরী েসে�টাির 
নুরুল ইসলাম বুলবুেলর সভাপিতে� সভায় অনয্ােনয্র মেধয্ ব�বয্ রােখন জামায়ােত 
ইসলামীর েক�ীয় কমর্পিরষদ সদসয্ ও সােবক এমিপ অধয্াপক িময়া েগালাম পরওয়ার, 
ঢাকা মহানগরী সহকারী েসে�টাির েমা: েসিলম উি�ন, ড. শিফকুল ইসলাম মাসুদ ও 
ম�ুরুল ইসলাম ভুইয়া, ঢাকা মহানগরী কমর্পিরষদ সদসয্ েরদওয়ান উ�াহ শািহদী, 
ইি�িনয়ার েগালাম েমা�ফা ও কিবর আহমদ �মুখ। 

 
* এিট ১৩ েফ�য়াির ২০১২ তািরেখ এক আেলাচনা সভায় জামায়ােতর তৎকালীন নােয়েব আমীর 
অধয্াপক এ েক এম নািজর আহমেদর ব�বয্, যা জামায়ােতর ওেয়বসাইেট �কািশত। আকর্াইভ 
িলংক: https://web.archive.org/web/20120306105249/https://www.jamaat-e-
islami.org/newsdetails.php?id=96 
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�ধান অিতিথ বেলন, রাসূল (সা) ম�ায় জনেসবার কাজ কেরও েসখােন ইসলাম �িত�া 
করেত পােরনিন। মদীনাবাসী রাসূল (সা) এর কথার মমর্ বুঝেত েপের তারা ইসলাম 
�হণ কের �ীন �িত�ার কােজ রাসূল (সা)েক সহেযািগতা কেরেছ। আরেবর েলাকজন 
তােঁক ‘আলামীন’ িহসােব জানেতা। যখন িতিন েকারআেনর সমাজ �িত�ার দাওয়াত 
েদয়া শুরু করেলন তখনই তাঁর িবেরািধতা শুরু হয়। তারঁ িবরুে� অপবাদ রটােনা হয় 
এবং তাঁর উপর িনযর্াতন শুরু হয়। বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী আ�াহর েদওয়া 
ফমুর্লা ও রাসূেলর েদখােনা পথ অনুসরণ কের কলয্াণকর সমাজ �িত�ার জনয্ কাজ 
কের যাে�।  

েজার কের িকংবা অ� িদেয় মানুষ হতয্া কের ইসলাম �িত�া করা যায় না। ইসলাম 
কখেনা জি�বাদেক সমথর্ন কের না। ইসলােমর েসৗ�যর্ মানুেষর কােছ তুেল ধরেত 
হেব। মানুেষর িচ�া-েচতনায় পিরবতর্ন আনেত হেব। িতিন বেলন, বাংলােদেশ ইসলামী 
সমাজ �িত�ার জনয্ রাসূল (সা) এর পথ অনুসরণ কের আমােদরেক সামেন এগুেত 
হেব। যারা েপেটর কু্ষধা িনবারেণর কথা বেল ক্ষমতায় িগেয় ইসলাম �িত�া করেব 
বেল েঘাষণা িদে�, তারা ইসলােমর মমর্াথর্ ও রাসূল (সা) এর জীবনী সিঠকভােব 
অনুধাবন করেত পােরিন। এ পেথ বাধা আসেব, িনযর্াতেনর িশকার হেত হেব, অপবাদ 
েদওয়া হেব। জামায়ােত ইসলামী এেদেশ ইসলামী সমাজ বয্ব�া কােয়ম করেত চায় 
বেলই জামায়ােতর শীষর্ েনতৃবৃে�র িবরুে� যু�াপরােধর অপবাদ েদওয়া হে�। 
জামায়ােতর েনতৃবৃ� েকােনা �কার অপরােধর সােথ জিড়ত িছেলন না। জামায়ােত 
ইসলামীেক �ংস করেতই এই ষড়য�। এজনয্ আমােদরেক সাহেসর সােথ সামেন 
এগুেত হেব। আ�াহ আমােদর জনয্ সহজ পথ খুেল িদেবন। জামায়ােতর শীষর্ েনতৃবৃ� 
স�ােনর সােথ িনেদর্াষ �মািনত হেয় কারাগার েথেক েবর হেয় আসেবন। তােদর 
েনতৃে� আমরা এেদেশ ইসলামী সমাজ বয্ব�া কােয়ম করেবা। 

 

 



 

 

 

 

ইসলামী আে�ালেন হীনমনয্তােবােধর সুেযাগ 
েনই 

আবু নকীব 

 

 

ইসলামী আে�ালন িনছক রাজৈনিতক আে�ালন নয়। নয় িনছক ক্ষমতার 
রাজনীিত। েকােনা বয্ি� বা েগা�ীেক ক্ষমতায় পাঠাবার আে�ালনও নয় এিট। বরং 
আ�াহর �ীন বা ইসলামী আদশর্েক পূণর্া� জীবন িবধান িহসােব সমাজ ও রা�ীয় 
জীবেনর সকল িদক ও িবভােগ িবজয়ী আদশর্ িহেসেব �িত�াই ইসলামী 
আে�ালেনর মূল �িতপাদয্ িবষয়। ক্ষমতা লােভর পথ দীঘর্ মেন হবার কারেণ অথবা 
িবপদসংকুল ও বাধা �িতব�কতার মুেখামুিখ হবার কারেণ ইসলামী আদশর্ তথা 
সমাজ ও রা�বয্ব�ার কাজ আপাতত বাদ িদেয় জাতীয় ও আ�জর্ািতক পযর্ােয় 
ক্ষমতার রাজনীিতর িনয়ামক শি�সমূেহর কােছ �হণেযাগয্তা অজর্েনর েকৗশল 
অবল�েনর পথ েবেছ েনয়ার যুি� বা�েব কতটা েটকসই হেত পাের গভীরভােব 
তা তিলেয় েদখার �েয়াজন আেছ। অবশয্ ইসলামী আে�ালেনর সােথ সংি��েদর 
একটা পথ ব� হেল দশটা পথ েখালার মত েযাগয্তা-দক্ষতা অবশয্ই থাকেত হেব। 
তেব বা�েব পথ ব� হবার আেগ কৃি�মভােব িনেজেদর পক্ষ েথেক পথ ব� কের 
েকােনা েকৗশল অবল�েনর িচ�া-ভাবনা হীনমনয্তারই পিরচয় বহন কের এেত 
েকােনা সে�হ সংশেয়র অবকাশ েনই। 

স�িত বাংলােদেশ ইসলামী আে�ালেনর িবরুে� চতুমুর্খী চ�া� ষড়য� চলেছ। 
তথয্ স�াস, রা�ীয় স�াস েথেক িবচািরক স�ােসর আেয়াজন চলেছ। এই ধরেনর 

 
* জামায়ােতর তৎকালীন আমীর মাওলানা মিতউর রহমান িনজামী কারা�রােল থাকা অব�ায় 
‘আবু নকীব’ ছ�নােম এই িনব�িট িলেখন। ২০১৩ সােলর ২৭ আগ� ৈদিনক সং�ােমর উপ-
স�াদকীয় িহেসেব এিট �কািশত হয়, www.dailysangram.com/post/125508 
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পিরি�িতেত আে�ালেনর সােথ সংি�� বয্ি�েদর িচ�ার ঐকয্, পার�িরক আ�া 
সুদৃঢ় থাকা অপিরহাযর্। তারেচেয়ও েবিশ অপিরহাযর্ হল আ�াহর উপর পূণর্ 
তাওয়া�ুেলর িভি�েত �িতকূলতার েমাকািবলায় অসীম ৈধযর্ ও ছােবেত কদেমর সােথ 
ময়দােন সুদৃঢ় অব�ান িনেয় অকুেতাভেয় িটেক থাকার, বরং সামেন অ�সর হবার 
�েচ�া অবয্াহত রাখা। পক্ষা�ের ইসলামী আে�ালেনর �িতপেক্ষর এ সমেয়র 
েকৗশল হেয় থােক নানা কা�িনক, তাি�ক িব�াি�র গুজব ছিড়েয় িচ�ার ঐেকয্ 
ফাটল ধরােনার জেনয্ তথয্ স�াস েজারদার করা। দুভর্াগয্জনকভােব কখনও েকােনা 
বয্ি� িবেশেষর অপিরনামদশর্ী কথা বা কাযর্�মেক এরা সূ� বা তথয্ উপা� িহসােব 
বয্বহার কের এ ধরেনর সুেযাগ িনেয় থােক। 

স�িত বাংলােদেশর ইসলামী আে�ালেনর িবরুে� মহল িবেশেষর পক্ষ েথেক এ 
ধরেনর �চারণা েবশ সুেকৗশেল চালােনা হে�। এ বয্াপাের তারা কিতপয় বয্ি�র 
একিট অপিরণামদশর্ী ও অপিরপ� পদেক্ষপজিনত একিট ৈবঠকেক এবং পি�কায় 
�কািশত একিট িনব�েক তথয্-উপা� িহসােব বয্বহার করেছ। যিদও তােদর সকল 
জ�না-ক�নােক ভুল �মাণ কের তােদর পিরকি�ত �চারণার মুেখ ছাই িনেয় 
ইসলামী আে�ালেনর যুবক ও ছা�কমর্ী তথা নতুন �জ�ই রাজপেথ শ� অব�ান 
িনেয় ইসলামী আে�ালেনর উপর সরকার পিরচািলত রা�ীয় স�ােসর �িতবাদ কের 
যাে�। অকুেতাভেয় জীবন িদেতও কু�া েবাধ করেছ না। এরপরও মহল িবেশেষর 
পক্ষ েথেক ইসলামী আে�ালেনর মেধয্ িচ�ার িব�াি� ছড়ােনার অপ�য়াস চালােনা 
হে� অবয্াহতভােব। 

ইসলামী আে�ালেনর সােথ সংি�� নবীন ও �বীণ সকল পযর্ােয়র েনতা-কমর্ীেদর 
সামেন বতর্মােন িমশেরর ইসলামী সংগঠন মুসিলম �াদারহুেডর উপর েয গণহতয্া 
চালােনা হে� তা েথেক দুেটা িবষয় পির�ার হেয় যায়। এক, তথাকিথত েদশী-
িবেদশী েসাশয্াল এিলটেদর সমথর্ন পাওয়ার জেনয্ বা তােদর কােছ �হণেযাগয্ হবার 
জেনয্ দেলর ইসলামী পিরিচিত বজর্ন কেরও েকােনা লাভ হয় না। দুই, ইসলােমর 
সংগিঠত শি� হওয়াটাই মূল অপরাধ। 

িমশেরর ইসলামী আে�ালেনর িবরুে� েতা �াধীনতা িবেরািধতার েকােনা অিভেযাগ 
আনার সুেযাগ েনই। ঔপিনেবিশক শাসেনর িবরুে� বরং তােদরই িছল সবেচেয় 
অ�ণী ভূিমকা। তারপরও তােদর েদেশর �থমবােরর মত গণতাি�কভােব িনবর্ািচত 
ে�িসেড�েক েকন ক্ষমতাচুয্ত করা হয়? 

ইিতপূেবর্ ১৯৯১ সেন আলেজিরয়ায় ইসলামী সলেভশন �� �থমবােরর মত িনবর্াচেন 
ক্ষমতার �ার�াে� েপৗঁছেতই েসনাবািহনীর ক্ষমতা দখলেক গণতে�র �ব�া িব� 
েমাড়েলরা অকু� সমথর্ন েদয় িনছক ইসলাম েঠকাবার জেনয্। তােদর িবরুে�ও 
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আলেজিরয়ার �াধীনতা সং�ােম িবেরািধতার েকােনা অিভেযােগর সুেযাগ িছল না। 
ইসলােমর পেক্ষর সংগিঠত শি� হওয়াই তােদর অপরাধ। অতএব বাংলােদেশর 
ইসলামী আে�ালেনর িবরুে� বতর্মান সরকােরর অব�ান েয িনছক ইসলামী আদেশর্র 
পেক্ষর শি�র �মবধর্মান অ�গিত েরাধ করার জেনয্ই, এেত েকােনা িবেবকবান 
বয্ি�র মেনই সে�হ সংশেয়র অবকাশ থাকেত পাের না। েকউ েকউ বলার েচ�া 
কের মুসিলম �াদারহুড তার নাম-পিরচয় পাি�েয় অনয্ নােম ইসলামী পিরিচিত বাদ 
িদেয় সংসদ ও ে�িসেড� িনবর্াচেন সাফলয্ অজর্ন কেরেছ, বাংলােদেশর ইসলামী 
আে�ালেনর েনতৃবৃে�র কেব শুভ বুি�র উদয় হেব!  

আসেল িক মুসিলম �াদারহুড তােদর নাম পিরবতর্ন কেরেছ নািক িনবর্াচনী েকৗশল 
িহেসেব একটা �� কেরেছ? �াদারহুড িনিষ� থাকা অব�ায় এর আেগও তারা 
ওয়াফদ পািটর্র হেয় িনবর্াচেন অংশ িনেয়েছ। এবােরও তােদর একই েকৗশল আমরা 
েদখেত পাই একটু িভ� আংিগেক। িক� আজেকর পিরি�িতর েমাকািবলা তােদর 
করেত হে� মুসিলম �াদারহুেডর পক্ষ েথেকই। িভ� নােম িনবর্াচেনর পরও তােদর 
ক্ষমতায় িটকেত েদয়া হয়িন। এর �িতবােদ মুসিলম �াদারহুেডর েনতৃে� তােদর 
সংগঠেনর সুনােমই ইনশাআ�াহ আগামীেত িমশের একই সােথ ইসলাম ও 
গণতে�র িবজয় হেব একিট সফল ও ঐিতহািসক গণঅভুয্�ােনর মাধয্েম। স�িত 
একিট পি�কায় জামায়ােত ইসলামীর মেধয্ িচ�ার িব�াি� ছড়ােনার েকৗশল 
িহেসেব একটা েগাপন ৈবঠক ও একই �ব�েক বয্বহার করা হেয়েছ। উ� �বে� 
নািক এও বলা হেয়েছ েয, ভারেতর জামায়ােত ইসলামী তােদর অতীেতর ভুল 
শুধিরেয় দেলর নাম পিরবতর্ন কের একটা �াটফরম কেরেছ যােত েনতৃে�র পযর্ােয় 
একজন িহ�ু, একজন খৃ�ানও আেছ। আসেল জামায়ােত ইসলামী িহ� তার নাম 
পিরবতর্ন কেরিন। তারা অতীেত িনবর্াচেন েকান ভূিমকাই রাখেতা না। েভাটও িদত 
না। তারা মূলত একটা ‘সামািজক-সাং�ৃিতক-ধমর্ীয়’ �িত�ান িহসােবই কাজ কের 
আসিছল। মুসিলম পাসর্নাল ল’-এর সংরক্ষেণর বয্াপাের তারা সকল ইসলামী 
সংগঠন ও �িত�ােনর সােথ িমেল কাজ কেরেছ। এরপর িনবর্াচনী রাজনীিতেত 
ভূিমকা রাখার জেনয্ একটা �াটফরম দাঁড় কিরেয়েছ, এটা তােদর কাযর্�েমর 
একটা নতুন অ�গিত বলেত পাির। িক� অতীেতর ভুল শুধের তারা নাম পিরবতর্ন 
কেরেছ, এমন কথা যিদ েকউ বেল থােকন বা িলেখ থােকন তা হেল িতিন তথয্ 
িবচুয্িতর আ�য় িনেয়েছন। এই েতা েসিদনও জামায়ােত ইসলামী িহে�র আমীর 
বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর িনব�ন বািতেলর বয্াপাের সরকােরর উে�েশ উ� 
আদালেতর রােয়র �িতবাদ কের িববৃিত িদেয়েছন। তার িববৃিত িবিবিসেতও 
�চািরত হেয়েছ। 

এটা ঐিতহািসক বা�ব ঘটনা েয, ’৭১ সােল পািক�ােনর অখ�ে�র পেক্ষ শুধু 
জামায়ােত ইসলামীই অব�ান েনয়িন। বরং সকল ইসলামী ও মুসিলম সংগঠন, 
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�িত�ান এবং সুপিরিচত সব ইসলামী বয্ি�� পািক�ােনর অখ�ে�র পেক্ষ অব�ান 
িনেয়িছল, েসই কারেণই মুসিলম লীেগর সকল �পসহ িপিডিপ, কৃষক �িমক 
�জাপািটর্, েনজােম ইসলাম পািটর্ ও জামায়ােত ইসলামেক একেযােগই িনিষ� করা 
হেয়িছল। বতর্মােন জামায়ােত ইসলামী ছাড়া ঐসব দেলর আর েকােনাটাই সংগিঠত 
শি� িহেসেব রাজনীিতেত সি�য় নাই বেলই তােদর িনেয় বতর্মান সরকােরর েকােনা 
মাথা বয্থা েনই। তাছাড়া জামায়ােত ইসলামী বতর্মান ে�ক্ষাপেট ক্ষমতার রাজনীিতেত 
ফয্া�র হওয়াও একটা বড় কারণ। েসই সােথ �িতেবশী েদেশর আ�াসী, 
আিধপতয্বাদী ও স�সারণবাদী ভূিমকার েক্ষে� জামায়তই �ধান �িতবাদী শি� 
হওয়ার ফেলই আজ সরকােরর েকাপানেলর িশকার হেত হে�। ১৯৯১ সােল এবং 
২০০১ সােল জামায়ােতর কারেণ িবএনিপ ক্ষমতায় আসা এবং আওয়ামী লীেগর 
ক্ষমতায় আসেত না পারাটাই জামায়ােতর িবরুে� আওয়ামী লীেগর েক্ষােভর �থম 
ও �ধান কারণ। না হেল ১৯৭৯ সােল বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী পুনগর্িঠত 
হওয়ার পর েথেক ’৯১ সাল পযর্� আওয়ামী লীগ জামায়ােত ইসলামীর িবরুে� 
বতর্মােন েয অিভেযাগ এেনেছ, েস অিভেযাগ েকােনািদনই আেনিন। ’৯২ সােল 
‘ঘাদািনেকর’ মাধয্েম জামায়ােতর িবরুে� িহংসা�ক অিভযান পিরচালনার মূল কারণ 
িছল, জামায়াত েকন সরকার গঠেন িবএনিপেক সমথর্ন িদল? িক� পরবতর্ীেত 
েকয়ারেটকার সরকােরর অধীেন সংসদ িনবর্াচেনর দািবেত িবএনিপ সরকােরর 
িবরুে� আে�ালেন জামায়াতেক সােথ েপেয় বা সােথ িনেয় তােদর েকান আপি� েতা 
িছলই না, বরং অেনক েতায়াজ কের জামায়াতেক সােথ রাখার েচ�া করেত তােদর 
েকান কু�া িছল না। জামায়াতেক সােথ িনেয় আওয়ামী লীেগর সভােন�ী বতর্মান 
�ধানম�ী ে�স ি�িফং িদেত তখন েকােনা সংেকাচেবাধ কেরনিন। তাই আজ একথা 
�য্থর্হীন ভাষায় বলা যায়, েদেশর রাজনীিতেত জামায়ােতর ফয্া�র হওয়া এবং ভারতীয় 
এেজ�া ও িডজাইন বা�বায়েনর পেথ �ধান অ�রায় হওয়াই জামায়ােতর একমা� 
অপরাধ। জামায়ােতর এই ভূিমকা আওয়ামী ঘরানা ও বাম ঘরানার কােছ যতই 
অ�হণেযাগয্ েহাক না েকন েদশবাসী এটােক ইিতবাচকভােবই মূলয্ায়ন করেব– 
েসিদন েবিশ দূের নয়। অতএব েকােনা মহেলর �চারণায় বা িব�াি� ছড়ােনার 
কারেণ ইসলামী আে�ালেনর েনতা ও কমর্ীেদর মেন হীনমনয্তােবােধর বা িচ�ার 
িব�াি�র িশকার হবার ��ই ওেঠ না। 

ইসলামী আে�ালেনর মূল পিথকৃত েশষ নবী মুহা�দ (সা)। তাঁেকও আ�াহ তায়ালা 
িবিভ� সমেয়র, তাঁর পূেবর্র নবী রাসূলেদর ইিতহাস �রণ কিরেয় িদেয় তাঁর সাথী-
স�ীেদর ছবর ও ইে�কামােতর সােথ ময়দােন সুদৃঢ় অব�ান িনেয় সামেন অ�সর 
হবার তািকদ িদেয়েছন। বতর্মােন আ�াহর পক্ষ েথেক নতুন কের ওহীর মাধয্েম 
েকােনা পথিনেদর্শ আসার সুেযাগ েনই। তেব ময়দােনর বা�বতােক সামেন েরেখ 
েকারআন ও িসরােত রাসূল অধয্য়ন করেল মেনর সকল ি�ধা�� ও হতাশা কািটেয় 
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উেঠ পূণর্ আ�া িনেয় ময়দােন িটেক থাকার এবং সামেন এগুবার ে�রণা পাওয়া 
অবশয্ই স�ব। 

অিত স�িত বাংলােদেশর ইসলাম িবেরাধী শি�র নাি�কয্বাদী কাযর্কলােপর িবরুে� 
সবর্জন �ে�য় আেলেম �ীন, হাজার হাজার আেলেম �ীেনর ও�াদ হযরত আ�ামা 
আহমদ শফীর েনতৃে� গেড় উঠা েহফাজেত ইসলােমর রাজপথ কাঁপােনা �িতবাদী 
ভূিমকা �হেণর পর েথেক সরকার এবং সরকােরর েদাসর ধমর্হীন রাজনীিতর �ব�া 
ও বাম ঘরানার রাজনীিতিবদ ও বুি�জীবীেদর নানামুখী �চারণা ও জুলুম িনযর্াতন 
আমােদর সকেলর জেনয্ একিট জীব� নিজর। হযরত আ�ামা আহমদ শফী এবং 
তাঁর সহকমর্ীেদর িবরুে� �াধীনতা উ�র ৪২ বছের আওয়ামী ঘরানা বা বাম ঘরানার 
পক্ষ েথেক এমন েকােনা অিভেযাগ বা অপবাদ েশানা যায়িন যা বতর্মােন েশানা 
যাে�। কারণ একটাই এখন তারা সরকােরর এবং সরকােরর েদাসরেদর 
নয্�ারজনক ইসলাম িবেরাধী ভূিমকায় মােঠ-ময়দােন সরব এবং সি�য় আে�ালন 
গেড় তুেলেছন। ইসলােমর িবরুে�, ইসলামী আে�ালন-সং�ােমর িবরুে� ঐ 
মহলিবেশেষর আে�াশ ও িবে�ষ ম�াগত। ইসলােমর পেক্ষ যারাই ইিতবাচক, 
সি�য় এবং শ� ভূিমকা রাখেব তােদর িবরুে� অপ�চােরর তুফান �ায়ী করা, 
অতয্াচার, জুলুম, িনপীড়ন, িনযর্াতেনর ি�মেরালার চালােনাই তােদর ইিতহাস। 
কােজই এসব েদেখ ইসলােমর পেক্ষর েলাকেদর আ�িব�াস এবং আ�া আেরা বৃি� 
পাওয়াটাই �াভািবক। এটাই ইসলামী আে�ালেনর মূলধারার যথাথর্তার ও সিঠক 
পেথ থাকার মহা সনদ, যা �য়ং আ�াহ সুবহানাহু তায়ালা কতৃর্ক সতয্ািয়ত বা 
অনুেমািদত। 

স�িত িমশেরর ঘটনার �িত েগাটা িবে�র দৃি� িনব� হেয় আেছ। মুসিলম 
�াদারহুডেক িনিষ� করার পাঁয়তারা চলেছ। এটা হেল নািক েসখােন ইসলামী 
রাজনীিত বা তােদর ভাষায় ‘রাজৈনিতক ইসলাম’ েশষ হেয় যােব, এই মেমর্ 
বাংলােদেশর একিট জাতীয় ৈদিনেকর উপ-স�াদকীয় িনবে� ম�বয্ করা হেয়েছ। 
ম�বয্কারী এই িনব� েলখার সময় িমশেরর মুসিলম �াদারহুডেক িবগত �ায় ৬০ 
বছর িনিষ� থাকা সে�ও ইসলামী আে�ালন যা তােদর ভাষায় ‘রাজৈনিতক 
ইসলাম’ েশষ হেয় যায়িন। িমসেরর জনগণ েভাটািধকার �েয়ােগর �থম সুেযােগই 
মুসিলম �াদারহুড মেনানীত �াথর্ীেদর সংসেদ িবজয়ী কেরেছ, ে�িসেড� �াথর্ীেকও 
িবজয়ী কেরেছ; একইসােথ গণত� ও ইসলামী আদেশর্র জেনয্ অনুকূল পিরেবশ 
সৃি�েত সক্ষম হেয়েছ। এরপর যারা মেন কের গণত� থাকেল ইসলােমর জয় 
সুিনি�ত, তারাই চ�া�, ষড়যে�র অংশ িহেসেব কুয্’দাতার মাধয্েম �থমবােরর 
মেতা জনগেণর েভােট গণতাি�কভােব িনবর্ািচত ে�িসেড�েক ক্ষমতাচুয্ত কেরেছ, 
ে�ফতারও কেরেছ। এ �সে� তুরে�র মাননীয় �ধানম�ী রজব তাইেয়ব 
এরেদাগান ��ই উে�খ কেরেছন, িমসেরর সামিরক কুয্’দাতার েপছেন 
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ইসরাইেলর হাত থাকার বয্াপাের তােদর কােছ �মাণ আেছ। এেত �মািণত হয় 
েকারআেন েঘািষত ইসলাম ও মুসলমানেদর ক�রতম দুশমন জায়নবাদী েগা�ীই 
তােদর পৃ�েপাষকেদর মাধয্েম েদেশ েদেশ ইসলােমর অ�যা�া রুেখ েদবার 
অপেচ�া কের যাে�। 

 

  

  



 

 

 

 

িশিবেরর অভয্�রীণ সংকেট জামায়ােতর হ�েক্ষপ 
মুহা�দ কামারু�ামান 

 

 

২০০৯ সােলর িডেস�ের িশিবর ি�তীয় বােরর মত বড় ধরেনর সংকেট িনপিতত হয়। 
েক�ীয় সভাপিত েমা: েরজাউল কিরম একিদন আমােক বেল,  

“আমার িপএইচিড িথিসস জমা িদেয় িদেয়িছ। আমার অসু� আ�া হাসপাতােল। আমার 
িবেয়র তািরখ িঠক হেয় েগেছ। পিরবােরর কারেণই আমার ছা�জীবন েশষ হওয়া 
উিচত। আেরা আেগ েথেকই আিম ছুিট চাি�লাম।”  

এমতাব�ায় আিম তােক বললাম, “তাহেল েতা েতামার ছা�জীবন েশষ করাই ভােলা।”  

তখন েস আমােক বেল, “িক� মুজািহদ ভাই েতা আমােক থাকেত বেল িদেয়েছন।”  

আিম কথাটা শুেন একটু িব�ত হই। তেব পরক্ষেণই বিল, “হেত পাের এটা তার 
বয্ি�গত অিভমত। আিম মেন কির ছা�জীবন েশষ করাটাই েতামার জনয্ ভােলা হেব। 
আমরা এেত একজন �া�ন সভাপিত পােবা। আর তাছাড়া যত তাড়াতািড় জামায়ােত 
আেসা তত ভােলা।”  

এরপর আিম জানেত পাির, তার বয্াপাের িশিবেরর পিরষদ সদসয্েদর মােঝ িকছু 
কথাবাতর্া চচর্া হেয়েছ। তার খরচ করার ধরন, িবেয় করা এবং বায়তুলমাল েথেক টাকা 
পয়সা িনেয় নতুন বাসা ভাড়া করা ইতয্ািদ িনেয় িকছু সদসয্ উি��। আেগ েথেকই 
তােদর আপি� িছল।  

 
* ২০১০ সােল ইসলামী ছা�িশিবেরর অভয্�রীণ সংকট �সে� জামায়ােতর সং�ারপ�ীেদর সােথ 
সংগঠনবাদীেদর অ�েকর্া�েলর িকছু িচ�র্ এই িচিঠ েথেক পাওয়া যােব। েজল েথেক পাঠােনা 
এই �ৃিতচারণ িলেখেছন তখনকার একজন শীষর্ জামায়াত েনতা মুহা�দ কামারু�ামান। িচিঠর 
িশেরানাম আমােদর েদয়া। 
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তেব মাস কেয়ক আেগ েথেকই সাংগঠিনক কাযর্�ম েসে�টাির েজনােরেলর উপর 
েছেড় িদেয় রাখায় তারা মেন কেরিছল েক�ীয় সভাপিত েযেহতু িবদায় িনেয় চেল যাে� 
েসেহতু তার স�েকর্ েযসব অিনয়েমর অিভেযাগ আেছ তা ঘাটাঘািট না কের 
ভােলাভােবই িতিন িবদায় হেয় যান এটাই তারা েচেয়িছল। িতিন িডেস�েরর ১৯ তািরেখ 
তার ছা�জীবন েশষ করার কথা েসে�টাির েজনােরল িশিশর মিনরেক জািনেয়ও 
িদেয়িছেলন। িতিন সংগঠন িনেয় ভিবষয্ত েসটআপ িকভােব হেব তা িনেয় িশিশরেক 
িচ�া করার জনয্ও বেলিছেলন।  

হঠাৎ কের স�বত ২২ তািরেখ িতিন জানান, আমােক বৃহ�র আে�ালেনর িনেদর্েশ 
থাকেত হে�।  

িশিবেরর েক�ীয় সভাপিতর দািয়� থাকা কােল তার ছা�জীবন েশষ করা না করার 
িবষয়িট িনেয় সবসময়ই একিট সমসয্া সৃি� হয়। েসজনয্ মিতউর রহমান আক� যখন 
েক�ীয় সভাপিত িছেলন তখন আেলাচনা�েম িঠক হয় েক�ীয় সভাপিত যিদ normal 
ছা� হন অথর্াৎ মা�ার িড�ী বা নীেচর �ােশর �াভািবক ছা� হন তাহেল ছা�জীবন 
অবয্াহত রাখেবন। অনয্থায়, (েক�ীয় সভাপিত িনবর্াচেনর জনয্ েভাটার তািলকা িহেসেব 
সরবরাহ করা সদসয্ তািলকায় ছা�� কলােম – স�াদক কতৃর্ক সংেযািজত) ‘না’ 
িলখেবন। আর �াভািবক ছা�� েশষ হবার পরও েকান সময় েক�ীয় কাযর্করী পিরষদ 
যিদ মেন কেরন েয েক�ীয় সভাপিতর ছা�জীবন অবয্াহত রাখার দরকার রেয়েছ 
সংগঠেনর �েয়াজেন, তাহেল েস অব�ায় িতিন ‘অবয্াহত’ িলখেবন।  

সুতরাং পিরষদ সদসয্রা তােক পরামশর্ েদন, আপিন পিরষদ সদসয্েদর সােথ আলাপ 
করুন। তখন েরজাউল তােদর জানান, বৃহ�র আে�ালেনর পক্ষ েথেক আমােক 
ছা�জীবন অবয্াহত রাখেত বলা হে�। কাউেক বেলন, “মুজািহদ ভাই ছা�িবষয়ক 
দািয়�শীল। িতিন আমােক িশিবের থাকেত বেলেছন। সারাজীবন আে�ালেনর আনুগতয্ 
কের আসলাম। এই েশষ িদেক এেস েতা আনুগেতয্র েখলাফ করেত পািরনা।” 
পিরষেদর দুইজন সদসয্ িবষয়িট িনেয় জামায়ােতর েসে�টাির েজনােরেলর সােথ কথা 
বলার েচ�া কেরন।  

িকছু িবষেয় তােদর অতীত অিভজ্ঞতার আেলােক ছা�জীবন েশষ করাটাই ভােলা মেন 
কেরন। িবেয় করার পর পুেরাপুির দািয়ে� মেনােযাগ েদয়ায়ও কিঠন। সােবক েক�ীয় 
সভাপিত শিফকুল ইসলাম মাসুেদর িকছু ঘটনা তােদর জানা থাকায় তারা আশংকেবাধ 
কেরন েয েরজাউল িবেয় করেলও অনুরূপ িকছু সমসয্ার সৃি� হেব। সংগঠেনর 
বায়তুলমাল েথেক েক�ীয় সভাপিতর জনয্ েবশ টাকা পয়সা খরচ করেত হেব। মাসুদ 
তার �ীসহ হ� করেত িগেয় সংগঠেনর বায়তুলমােলর েমাটা অংক বয্য় কেরেছ। তাছাড়া 
আরও িকছু িবেদশ সফেরও টাকা পয়সা সংগঠন েথেক খরচ কের একটা খারাপ দৃ�া� 
সৃি� কেরেছ। আর েরজাউল েতা ইিতমেধয্ আসবাবপ� িকনা, বাসা ভাড়ার জনয্ টাকা 
বায়তুলমাল েথেকই িনেয়েছ।  



 117 িশিবেরর অভয্�রীণ সংকেট জামায়ােতর হ�েক্ষপ 

এেহন অব�ায় েকউ েকউ পরামশর্ েদয় বৃহ�র সংগঠন যিদ একা�ই আপনােক 
থাকেতই বেল তাহেল িবেয়র বয্াপারিট িপিছেয় েদন। িক� েরজাউল তােতও রাজী 
িছেলন না। ওিদেক পিরষেদর েয দুইজন ভাই মুজািহদ ভাইেয়র সােথ েযাগােযাগ কেরন 
তারাও তােক বুঝােত বয্থর্ হন। বরং উ�া ধমক েখেয় চেল যান। এসময় েরজাউেলর 
বয্াপাের িকছু অিভেযাগ স�িলত একিট িচিঠ শাখা সভাপিতেদর মােঝ চেল যায়। এটা 
জানার পর কাযর্করী পিরষদ ৈবঠেক বেস এবং িশিশর মিনর েচ�া কের, িচিঠগুেলা না 
পড় �ংস করেত। অথবা, েকে� েফরত পাঠােত (যােত েক�ীয় সভাপিত) িনেদর্শ 
েদন।  

েক�ীয় সভাপিতর মুহাসাবা হয়। িতিন কা�াকািট কেরন এবং �িত�িত েদন, সংেশাধন 
হেবন বেল। পিরষদ সদসয্রা িবষয়টা েমেন েনয় এই মেন কের েয বৃহ�র আে�ালন 
হয়েতা িচ�াভাবনা কেরই এ িস�া� িনেয়েছ। সুতরাং আমােদরও েমেন েনয়া উিচত। 
তারা সবাই সে�লেনর আেয়াজেন মেনািনেবশ কের। 

এিদেক আমার সরলতা বা আ�িরকতার কারেণ আিম একিদন আমীের জামায়াত 
মাওলানা মিতউর রহমান িনজামীর দৃি� আকষর্ণ কেরিছলাম েয মুজািহদ ভাই 
েরজাউেলর ছা�জীবন অবয্াহত রাখার পরামশর্ িদেয়েছ; এটা একটা সমসয্ার সৃি� করেত 
পাের। আিম ছা�িবষয়ক কিমিটর সদসয্ িছলাম। এবং উপর� �া�নেদর মধয্ েথেক 
িশিবেরর গঠনত� অনুযায়ী িশিবেরর পিরষেদর সদসয্ও িছলাম। সুতরাং িবষয়িট িনেয় 
আমার উে�গ িছেলা তা আমীের জামায়াতেক জািনেয় িছলাম।  

িতিন বলেলন, েতামরা ছা�িবষয়ক কিমিটেত আলাপ কর। আিম বেলিছলাম, ৈবঠক না 
ডাকেল েতা আলাপ করা যায় না। মুজািহদ ভাই িছেলন এ কিমিটর আ�ায়ক। মেন 
মেন অেপক্ষা কেরিছলাম েয, ৈবঠক ডাকেল কথা বলেবা। িক� েকান ৈবঠক এতিকছুর 
পরও িতিন ডােকনিন।  

এর মেধয্ একিদন জামায়ােতর িনবর্াহী ৈবঠক চলার এক ফাঁেক চােয়র িবরিতেত আিম 
আবার বেলিছলাম িনজামী সােহবেক লক্ষয্ কের েয, িশিবর সভাপিত েরজাউেলর 
ছা�জীবন অবয্াহত না থাকেলই েতা ভােলা হেতা। কারণ ১ বছর েসে�টাির েজনােরল 
এবং এক বছর েক�ীয় সভাপিত িহসােব দািয়� পালেনর পর এখন চেল েগেলই েতা 
ভােলা হেতা। তাছাড়া িকছু কথাবাতর্া আেছ তার বয্াপাের। তখন �ায় একই সুের দুই 
েনতা বলেলন, দুই বছর েতা সবাই থােক। তাছাড়া সভাপিত থাকা অব�ায় িবেয় েতা 
অেনেকই কেরেছ। এ বয্াপাের তােদর েবশ উে�িজত মেন হেলা। আিম আর কথা 
বাড়াইিন। 

যােহাক, েশষ পযর্� সরকােরর নানা চ�া� ও বাধার মুেখ চীনৈম�ী হেল িশিবেরর 
সে�লন অনুি�ত হয়। আমােক অনুেরাধ করা হয় সােবক �ধানম�ী খােলদা িজয়ার 
বাণী এবং িবএনিপ েথেক একজন �িতিনিধ যােত সে�লেন আেসন তার বয্ব�া 
করেত। আিম েযাগােযাগ কের বয্ব�া কের েদই।  
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সে�লেনর িদন েসখােন হািজর হেয় েদখেত েপলাম যখন মে� ডাকা হেলা তােত 
আমরা জামায়ােতর চারজন, আমীের জামায়াত, েসে�টাির েজনােরল, মহানগরী আমীর 
রিফকুল ইসলাম খান এবং আিম। ব�ৃতার জনয্ েয ধারা�ম িঠক করা হেয়েছ েসটাও 
আমার কােছ ��েবাধক মেন হেলা। মাওলানা ইসহাক এবং িবএনিপর �িতিনিধরও 
পের ঢাকা মহানগর আমীরেক ব�ৃতার জনয্ আ�ান জানােনা হেলা। এসব িকছুই 
আমার কােছ অ�ি�কর লাগিছেলা। সাধারণত উে�াধনী অিধেবশেন জামায়ােতরই 
চারজন েনতা কখনও ব�বয্ রাখার ঐিতহয্ আেগ িছল না। আেলম িহসােব সাঈদী 
সােহবেক িদেয় িকছু কথা বলােনা েযত। তাছাড়া অনয্ানয্ নােয়েব আমীরগণও ে�াতার 
সািরেত বসা।  

আমার েসিদন মালেয়িশয়া সফের যাবার Programme িছেলা। তাই আমার সময় 
আসেল সংিক্ষ� ব�বয্ িদেয় আিম িবদায় িনেয় বাসায় চেল এলাম, িবমান ব�ের যাবার 
জনয্। স�য্ায় �াইট ধরার জনয্ িবেকেল িবমান ব�ের েগলাম। আমােক আটিকেয় েদয়া 
হেলা Immigration-এ। আিম েফরার পেথ জানেত পারলাম িবরাট িব�ব ঘেট েগেছ। 
িশিশর েমাহা�দ মিনরেক েসে�টাির েজনােরল না কের সবর্কিন� পিরষদ সদসয্ ডা: 
আ�ু�াহ আল-মামুনেক েসে�টাির েজনােরল েঘাষণা েদয়া হেয়েছ। শুনলাম এেত 
পিরষদ সদসয্রা খুব কা�াকািট কেরেছ এবং একজন অজ্ঞানও হেয় িগেয়িছল। 

সে�লেনর েশষ মুহূতর্ পযর্� যারা িছেলন এমন কেয়কজন �া�ন েক�ীয় সভাপিতর 
িনকট েথেক িব�ািরত বণর্না শুনলাম। জামায়ােতর েসে�টাির েজনােরল জনাব আলী 
আহসান মুজািহদ এবং ঢাকা মহানগরী আিমর রিফকুল ইসলাম খান সারাক্ষণ িছেলন। 
পিরষদ সদসয্েদর সােথ পরামেশর্র পর েক�ীয় সভাপিত েরজাউল কিরম মা� 
এক/েদড় িমিনেটর মেধয্ পিরষদ সদসয্েদর সামেন নতুন েসে�টাির েজনােরেলর নাম 
েঘাষণা কেরই উপি�ত জামায়ােতর উে�িখত দুই েনতা সহ মে� আেসন এবং 
সদসয্েদর সামেন নতুন েসে�টাির েজনােরেলর নাম েঘাষণা কেরন। মে� কা�ার েরাল 
পেড় যায়। নতুন েসে�টাির েজনােরল খুব িব�তকর অব�ার মেধয্ পেড়ন। কারণ 
সাধারণতঃ নতুন েসে�টাির েজনােরেলর নাম েঘাষণার পর সে�লন কেক্ষ 
আলহামদুিল�াহ বলার পর ে�াগান উেঠ। এবার এমন িকছু হেলা না। 

�থামত পিরষদ সদসয্গণ নতুন েসে�টাির েজনােরেলর সােথ বুক িমলান। এবার শুধু 
িবদায়ী েসে�টাির েজনােরল িশিশর েমাহা�দ মিনর এেস নবিনযু� েসে�টাির 
েজনােরল ডা: আ�ু�াহ আল-মামুেনর সােথ বুক িমলান। শুেনিছ িশিশরেক িনেয়ই িছল 
যত আেবগ আর কা�া।  

যােহাক, িশিশর একিট সংিক্ষ� এবং আেবগময়ী ব�বয্ িদেয় িবদায় েনন। সে�লন 
কেক্ষ সদসয্রাও কা�ায় েভেঙ পেড়। অেনকটা ভ� হৃদেয় সদসয্রা সে�লন�ল তয্াগ 
কের। আ�াহর ই�ায় তারা ৈধযর্ ধারণ কের। জানুয়ারীর ৪ তাং িনধর্ািরত িদেন েক�ীয় 
সভাপিতর িববাহ স�� হয়।  
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েক�ীয় সভাপিতর েথেক যাওয়ােক েমেন িনেলও িশিশর েমাহা�দ মিনরেক ওভােব 
িবদায় েদয়ায় এবং তার িবরুে� ময়দােন িকছু েনিতবাচক কথা যা িছল স�ূণর্ অসতয্ 
তা ছড়ােনার ফেল ময়দােন তী� �িতি�য়া হয়।  

িভতেরর আেরকটা বড় কারণ পিরি�িতেক জিটল কের তুেল। কাযর্করী পিরষেদর 
শতকরা একশত ভাগ সদসয্ িশিশর মিনরেকই েসে�টাির েজনােরল রাখার পরামশর্ 
িদেয়িছল। েক�ীয় সভাপিত অবশয্ কারও কারও িনকট িতনিট নাম চান। েকউ েকউ 
২/৩িট নাম সােজ� কের। তেব এক ন�ের িছল িশিশেরর নাম। এমতাব�ায় পিরষেদর 
সদসয্েদর পরামশর্ �তয্াখয্ান কেরই েক�ীয় সভাপিত, েসে�টাির েজনােরেলর নাম 
েঘাষণা কেরেছন বেল তােদর ধারণা হয়।  

উপর� সারািদন জামায়ােতর েসে�টাির েজনােরল এবং মহানগরী আমীেরর সে�লন 
�েল অব�ান করাটােক তারা তখন সে�েহর েচােখ েদখেত থােক। পিরষদ সদসয্গণ 
েদখেত পান সু��ভােব, েক�ীয় সভাপিত, েসে�টাির েজনােরল মেনানয়েনর েক্ষে� 
িশিবেরর সংিবধান লংঘন কেরেছন। অথবা িতিন বাইেরর িবেশষ কের কিতপয় 
জামায়াত েনতার চািপেয় েদয়া িস�া� বা�বািয়ত কেরেছন।  

িশিবেরর সংিবধােনর একিট ধারায় বলা হেয়েছ, কাযর্করী পিরষেদর সােথ পরামশর্ কের 
েক�ীয় সভাপিত একজনেক েসে�টাির েজনােরল মেনানয়ন িদেবন। অপর একিট 
ধারায় আেরা সু��ভােব বলা হেয়েছ, ৈদনি�ন কাজ ও জরুরী পিরি�িত ছাড়া অনয্ 
সকল িবষেয় েক�ীয় সভাপিত কাযর্করী পিরষেদর পরামশর্ অনুযায়ী চলেবন। সুতরাং 
েসে�টাির েজনােরল মেনানয়ন িশিবেরর েক�ীয় সভাপিতর একক েকান িস�া� হেত 
পাের না। আর একক িস�া� হেল পরামশর্ েনয়ার কথা বলা হেতা না। আর পরামশর্ 
িনেয় িভ� িস�া� েদবারও সুেযাগ েনই। 

আিম যখন েক�ীয় সভাপিত িছলাম তখন পিরষদ সদসয্েদর অিধকাংশ েয পরামশর্ 
িদেয়েছন তার আেলােকই েসে�টাির েজনােরল মেনানয়ন িদেয়িছ। েকােনা �া�ন 
সভাপিত বা জামায়াত েনতা এসব বয্াপাের কখনও আলাপ আেলাচনাও কেরনিন।  
এমনিক, পিরষেদর সদসয্ হওয়া সে�ও আিম সব সময় সভাপিতেদর বেলিছ, অিধকাংশ 
ভাই যার বয্াপাের আ�া রােখন এমন একজন ভাইেকই েসে�টাির েজনােরল করেত 
হেব এটাই সংিবধােনর মূল েচতনা। এখােন িভ� বয্াখয্া েদবার েতমন েকান সুেযাগ 
েনই। জামায়ােতর শীষর্ পযর্ােয়র েনতারা নািক িভ� বয্াখয্া িদেয়েছন।  

েক�ীয় সভাপিতর িবরুে� সবর্� েক্ষাভ ছিড়েয় পেড়। সদসয্েদর একিট অংশ েক�ীয় 
সভাপিতর িবরুে� অনা�া জ্ঞাপন কের িলিখত আেবদন জানায়। পিরষদ সদসয্েদর 
অিধকাংশ িলিখতভােব কাযর্করী পিরষেদর ৈবঠক ডাকার জনয্ েক�ীয় সভাপিতেক 
অনুেরাধ জানায়। িক� জামায়ােতর েসে�টাির েজনােরল এবং মহানগরী আমীর এবং 
২/৩ জন �া�ন সভাপিতর পরামেশর্ েক�ীয় সভাপিত ৈবঠক না েডেক কাযর্করী 
পিরষেদর িনবর্াচন করার জনয্ তার ই�ামত তািলকা ৈতির কের িনবর্াচেনর েচ�া চালান। 
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এমতাব�ায় ১২ জন পিরষদ সদসয্ জামায়ােতর আমীেরর সােথ সাক্ষাৎ �াথর্না কেরন। 
কেয়ক ঘ�া েক�ীয় অিফেস অব�ান করায় এক পযর্ােয় আমীের জামায়াত তােদর কথা 
শুনেত অিন�াসে�ও রাজী হন। ভােলাই আেলাচনা হয়। তারা জানার েচ�া কেরন 
জামায়াত েকান িনেদর্শ িদেয়েছ িকনা।  

আমীের জামায়াত জািনেয় েদন, “িশিবেরর বয্াপাের জামায়াত েকান হ�েক্ষপ কের না। 
েরজাউলেক থাকার জনয্ও জামায়াত বেলিন। েতামরা েতামােদর গঠনত� অনুযায়ী 
চেলা।”  

িশিবেরর পিরষদ সদসয্গণ তখন গঠনত� অনুযায়ী সংকট উ�রেণর জনয্ পিরষদ ডাকা 
ছাড়া েকান পথ েনই বেল সভাপিতেক চাপ িদেত থােক। এক পযর্ােয় ২৪/২৬ জন 
পিরষদ সদসয্ও েক�ীয় সভাপিতর িবরুে� অনা�া ��াব েপশ কের। এিদেক CP, 
শাখা েসটআপ করার েচ�া চালান। িক� িতিন েকাথাও েযেত পারিছেলন না। নতুন 
েসে�টাির েজনােরল িকছু এলাকায় িগেয় শাখার িনবর্াচন কেরন। ঢাকা, চ��াম, 
রাজশাহী, খুলনা, িসেলট, কুিম�া, েমােমনশাহীর িব�িবদয্ালয়, েমিডকয্াল কেলজ সমূহ, 
বুেয়ট, ইসলামী িব�িবদয্ালয় বলেত গেল CP-এর িবরুে� িবে�াহ কের। পিরি�িত 
খুবই জিটল আকার ধারণ কের। 

এক পযর্ােয় বয্াির�ার আ�ুর রা�ােকর পরামশর্ অনুযায়ী আমীের জামায়াত সকল 
�া�ন সভাপিতেদর একিট ৈবঠক ডােকন। েসখােনও িতিন সংকট সৃি�র জনয্ 
জামায়ােতর কারও কারও ব�বয্ ও বয্াখয্ােক দায়ী করার েচ�া কেরন। আিম িনবর্াহীেত 
CP-এর ছা� জীবন েশষ হওয়া না হওয়া িনেয় আেলাচনার জনয্ ��াব েদই মেমর্ তথয্ 
�দান কেরন; যা সিঠক িছল না। িক� আিম অতয্� ৈধেযর্র পিরচয় িদেয় তার কথার 
�িতবাদ জানাইিন।  

েশষ পযর্� িতিন িস�া� েদন, “িনবর্ািচত সভাপিতর পেক্ষ আমােদর দাড়ােত হেব। যিদ 
এটা ইসলামী আে�ালন হেয় থােক তাহেল একজন বয্ি�েক েসে�টাির েজনােরল করা 
হয়িন, শুধু এ কারেণ এতটা �িতি�য়া েকন হেব?” (এ পযর্ােয় িতিন) িশিবেরর কাযর্করী 
পিরষেদ সবাইেক উপি�ত থাকার িনেদর্শ েদয়া হয়।  

২৮ েশ জানুয়ারী ২০১০ আল ফালাহ িমলনায়তেন ৈবঠক শুরু হয়। স�য্া পযর্� ৈবঠেক 
থাকার পর আিম আমীের জামায়ােতর সােথ েযাগােযাগ কের সাতক্ষীরায় জামায়ােতর 
�িতিনিধ সে�লেন যাবার অনুমিত চাই। ৫ হাজার �িতিনিধর এ সে�লেন না েগেল 
েজলা জামায়াত দারুণ েবকায়দায় পড়েব। ইেতামেধয্ তােদর যাবতীয় আেয়াজন 
খরচাপািত স�� (হেয়েছ) এবং তািরখ িপছােনার েকান সুেযাগ েনই। অবেশেষ 
অেনকটা েজার কেরিছ অনুমিত িনলাম। তেব যাবার আেগ আমার মতামত িদেয় েগলাম। 
আিম বললাম, “যা িকছু করার এখােনই অথর্াৎ পিরষেদর অিধেবশেন গঠনত� বা 
সংিবধান অনুযায়ী সমাধান করেত হেব। এর বাইের এটা আর েনয়া যােব না।” 
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২৮ েশ জানুয়ারী স�য্ায় রওয়ানা কের যেশাহের রাত কাটালাম এবং সকােল উেঠ 
সাতক্ষীরা রওয়ানা করলাম। সাতক্ষীরার কমর্সূচী ৪টার মেধয্ েশষ কের যেশার 
আসলাম।  

যেশাের আেরকিট িশক্ষািশিবের এক ঘ�া আেলাচনা ও �ে�া�র েশষ কের ঢাকায় 
রওয়ানা করলাম এবং রাত ১০টায় ঢাকা েপৗেছ েগলাম। পরিদন শুনলাম, ৈবঠক চলেব 
তাই অিফেস েগলাম। �থেম �া�নেদর কেয়কজনেক িনেয় একিট ৈবঠক করেলন 
মুজািহদ সােহব। একিট কিমিটর কথা েমেন েনয়া যায়, এ ��াব গত রােত �েফসার 
নািজর সােহব নািক িদেয়িছেলন। এরপর সকল �া�ন সভাপিতর ৈবঠেক েক�ীয় 
সভাপিত িকছু ব�বয্ রােখন।  

িতিন আেবগ িদেয় বেলন, “যা িকছু হেয়েছ আিম েতা একা কির নাই। আপনােদর 
কােরা সােথ পরামশর্ কেরই কেরিছ। এখন সম� চাপ ও েদাষ আমার উপর। আপনারা 
েকউ িকছু বলেলন না।” এর আেগ িতিন নািক িকভােব এসব হেলা তা সিব�াের বলেত 
েচেয়িছেলন এবং দরকার হেল দািয়� েথেক সের দাড়ােত আ�হ �কাশ কেরন। িক� 
মুজািহদ সােহব িনেষধ কেরন। আেগর রােত নবিনযু� েসে�টাির েজনােরল ডা: 
আ�ু�াহ মামুন পদতয্ােগর েঘাষণা িদেল পিরি�িতর আরও অবনিত হয়। 

যােহাক আবার কাযর্করী পিরষেদর ৈবঠক শুরু হয়। এই ৈবঠেক িশিশর মিনরেকও 
উপি�ত করা হয়। দু’একজন ব�বয্ রাখার পর িশিশর মিনর সংিক্ষ� অথচ মূলয্বান 
ব�বয্ রােখন এবং ঢাকা িব�িবদয্ালয়, চ��াম িব�িবদয্ালয়, ইসলামী িব�িবদয্ালেয়র 
সভাপিতেদর �িত িতিন আ�ান জানান েক�ীয় সভাপিতেক সহেযািগতা কের সংকট 
উ�রেণর জনয্ এবং কিমিটর ��াব েমেন িনেয় সবাই একেযােগ কাজ করেত বেলন। 
পিরি�িত পালেট যায়। িশিবর সভাপিত কিমিটর নাম ��াব কেরন– নািজর আহমদ, 
রিফকুল ইসলাম খান এবং ডা: আ�ু�াহ তােহর। পিরষেদর সদসয্েদর পক্ষ েথেক 
��াব িদেয় আমার এবং সাইফুল আলম খােনর নাম কিমিটেত সংযু� করা হয়। 
আমীের জামায়ােতর পরামেশর্ই েরজাউল �থেমা� িতন জেনর নাম বেলিছেলন। ৫ 
সদেসয্র কিমিট শী�ই সংকেটর কারণ ও সমাধান িনেদর্শ কের িরেপাটর্ িদেবন। তেব 
ইিতমেধয্ setup কের েফলার এবং �াভািবক কাযর্�ম চািলেয় যাওয়ার পেক্ষ মতামত 
েদন আহমদ িশহাবু�াহ। তার এ ��াব গৃহীত হয়। েদায়া কের ৈবঠক েশষ হয়।  

কিমিটর পর পর দু’িদন ৈবঠক হয় সা�ািহক েসানার বাংলায় আমার অিফস কেক্ষ। 
এরপর আরও দুইিতন িদন ৈবঠক হয় ধানমি�েত মীর কািশম সােহেবর অিফেস। 
আমরা ২৬ জেনর সাক্ষাৎকার �হণ কির। এসময় মহানগরী আমীর কিমিটেত 
অবয্াহতভােব সময় িদেত অপারগতা �দশর্ন কেরন এবং কাজ অেনকটা ি�িমত হেয় 
আেস। রাজশাহী িব�িবদয্ালেয় ফারুক হতয্াকাে�র অনাকাি�ত ঘটনা ঘটায় িশিবর 
সভাপিত এবং আরও কাযর্কর পিরষদ সদেসয্র ঢাকায় কিমিটর সামেন হািজর হওয়া 
কিঠন হেয় পেড়।  
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ওিদেক িশিবর সভাপিত, পিরষেদর িনবর্াচন করার জনয্ কিমিটর আ�ায়েকর িনকট 
িলিখত একিট আেদশ েচেয় চাপ িদেত থােক। আমীের জামায়াতও পিরষেদর িনবর্াচন 
করার জনয্ কিমিটর পক্ষ েথেক িলিখত একটা িকছু িদেত বেলন। নািজর সােহব 
কিমিটর ৈবঠেক বেলন, “েযেহতু আমরা িনবর্াচন ব� করেত বিলিন, তাই আমােদর পক্ষ 
েথেক এ বয্াপাের েকান িকছু বলার দরকার েনই। িশিবর সভাপিত যিদ িনবর্াচন করেত 
পােরন এটা তার বয্াপার।” পের এটাই িঠক হয় েয কিমিট িলিখতভােব িনবর্াচন করার 
েকান িনেদর্শ িদেব না এবং এটা আমীের জামায়াতেক জািনেয় েদয়া হয়। 

এর মেধয্ একিদন জানেত পারলাম অধয্াপক নািজর আহমদ সােহব কিমিটর কাজ 
�িগত কের িদেয়েছন। আিম িনেজ তার বাসভবেন িগেয় েদখা করলাম এবং েখালােমলা 
িকছু কথা বললাম। কারণ, এটা আমার িনকট পির�ার হেয় িগেয়িছল েয এই সংকট 
সৃি� করা হেয়েছ জামায়ােতর েসে�টাির েজনােরেলর পক্ষ েথেক। তখনও আমার িনকট 
এটা �� হয়িন েয আমীের জামায়ােতর সমথর্ন আেছ এর িপছেন। আিম নািজর 
সােহবেক বললাম, “সমসয্া সৃি� কেরেছন মুজািহদ সােহব বা জামায়াত। ছা�েদর যা 
সাক্ষাৎকার িনেয়িছ, এখন েক�ীয় সভাপিতর ব�বয্ েপেলই আমরা িরেপাটর্ িদেয় িদেত 
পাির। আমার িনকট এটা পির�ার েরজাউলেক রাখা এবং িশিশরেক সংগঠন েথেক 
out করা সবটাই হ�েক্ষপ কের সংকট সৃি� করা হেয়েছ।” পরবতর্ী সমেয় নািজর 
সােহব েয ভাষায় আমার ব�বয্েক িনবর্াহী পিরষেদ েপশ কেরন তােত আিম হতবাক 
ও িবি�ত হেয় পিড়। 

ইিতমেধয্ আেরকিট ঘটনা ঘেট। িশিবেরর ২৬ জন পিরষদ সদসয্ আমীের জামায়ােতর 
সােথ সাক্ষাৎ করার জনয্ চার/পাচঁ ঘ�া জামায়াত অিফেস অব�ান কের। িক� রিফকুল 
ইসলাম খানেদর পরামেশর্ আমীের জামায়াত তােদর সােথ েকান সাক্ষাৎকার েদনিন। 
রােগ দুঃেখ েক্ষােভ এই সদসয্রা পদতয্াগপ� িলেখ িদেয় চেল যায়। তারা যিদ আ�িরক 
না হেতা তাহেল জামায়ােতর আমীেরর িনকট আসেতা না। যিদ িশিবেরর ক্ষিত করার 
ই�া বা পিরক�না থাকেতা অথবা িনেজেদর েনতৃে�র খােহশ থাকেতা, (তাহেল) 
ে�স�াব বা িশিবর অিফেস তারা সংবাদ সে�লন েডেক অনয্ িকছু করেত পারেতা 
এবং িশিবরটাই দখল কের িনেত পারেতা। কারণ ৮০% ভােগর েবিশ সদসয্ তােদর 
সােথ িছল। 

িনবর্াহী পিরষেদর সদসয্েদর চাপ, িলিখত পরামশর্ ও েজার লিবং এর ফেল েশষ পযর্� 
িনজামী সােহব ৈবঠক ডাকেলন। নািজর আহমদ সােহব কিমিটর কাজ ব� েরেখেছন। 
িশিবর সভাপিত িনজ পছ� অনুযায়ী তািলকা ৈতরী কের পিরষেদর িনবর্াচেনর তৎপরতা 
চালাে�ন। জামায়াত অিফস েথেক সবিকছু মিনটিরং করা হে�। জামায়ােতর ৭৮িট 
িজলার আমীরেক িশিবেরর পিরষদ িনবর্াচেন সহেযািগতা করার িনেদর্শ েদয়া হেয়েছ। 
ঢাকা েথেক মাইে�াবাস ভাড়া কের বয্ালট িদেয় েলাক পাঠােনা হেয়েছ। িজলা আমীরগণ 
িশিবর সদসয্েদর েডেক েডেক েভাট িদেত বলেছন এবং জানাে�ন, এটা আমীের 
জামায়ােতর িনেদর্শ। িশিবেরর িনবর্াচন িকভােব হয় জামায়াত েনতারা েকানিদন তা 
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জানেতনও না। শুনলাম এক জায়গায় একজন আমীর threat কের বেলেছন, “িনবর্াচেন 
যিদ েভাট না দাও েতামােদর আিথর্ক সাহাযয্ ব� কের িদব।” আেরক জায়গায় শুনলাম, 
জামায়াত বয্ালট বা� িনেয় পাহারা িদে� এবং সদসয্েদর ধের ধের এেন েভাট েদয়ােনা 
হে�।  

ঢাকায় েভাট আনােনার পর একজন সাথী এবং জামায়ােতর থানা পযর্ােয়র েনতারা েভাট 
গণনার কােজ সহায়তা করেছ। ঢাকা িব�িবদয্ালয়, চ��াম িব�িবদয্ালয়, শাহজালাল 
িব�িবদয্ালয়, ইসলামী িব�িবদয্ালয়, িসেলট, কুিম�া, েমােমনশাহী, গাজীপুর, খুলনা, 
বিরশালসহ বড় বড় শাখার সদসয্রা িনবর্াচেন েভাট দােন িবরত থােক। ৪২০০ সদেসয্র 
মেধয্ মা� ১১০০ সদেসয্র বয্ালট পাওয়া যায়। েশষ পযর্� েজাড়াতািল িদেয় একিট 
িনবর্াচন করা হয়।  

জামায়ােতর িনবর্াহী পিরষেদর ৈবঠক িশিবর ইসুয্েত িতনিদন পযর্� চেল। দুইিদন পযর্� 
আিম সবার ব�বয্ শুিন এবং তৃতীয়িদন আমার ব�বয্ েপশ কির। আিম দীঘর্ ব�বয্ 
রািখ। আিম শুরু কির, “… জামায়ােত শুরায়ী েনজাম �ংস কের েদয়া হেয়েছ। অেনক 
বড় বড় কাজ পরামশর্িভি�ক িস�া� ছাড়াই করা হেয়েছ। এক বা দুই বয্ি�র িস�াে� 
অেনক িকছু হে�। েক�ীয় সভাপিতর ছা�জীবন থাকা না থাকার বয্াপাের যিদ 
েরজাউেলর কথা সিঠক হয় তাহেল জামায়াত তােক থাকেত বাধয্ কেরেছ। আর যিদ 
জামায়াত তােক না বেল থােক তাহেল েস পিরষদ সদসয্েদর সােথ অসতয্ কথা বেলেছ। 
তেব েরজাউল িনেজ আমােক বেলেছ, মুজািহদ ভাই আমার ছা�জীবন অবয্াহত রাখেত 
বেলেছন। 

েসে�টাির েজনােরল িনেয়াগ সং�া� বয্াপাের সংিবধান লংঘন করা হেয়েছ এটা আমার 
দৃঢ় মত।”  

এ স�েকর্ আিম তাফিহমুল কুরআন, ইসলামী রা�বয্ব�া ও িশিবেরর সংিবধানসহ 
দিলল উপ�াপন কের বিল, “পরামশর্ �হণ করার পর পরামেশর্র িবপরীত িস�া� 
আ�াহর নবীও েননিন। বরং িনেজর মত secrefice কের সি�িলত মতামেতর 
িভি�েতই িস�া� িনেয়েছন।   

িশিবেরর পিরষদ সদসয্ যারা িভ�মত েপাষণ কেরেছ তারা আে�ালেনর কলয্ােণর 
জনয্ই কেরেছ। িশিশেরর মত ভােলা ও েযাগয্ একজন েছেলর সািভর্স িশিবর েপেল 
িশিবেরর গিত আরও বৃি� েপত। তারা মেন কের তার েযাগয্ েনতৃ� েথেক িশিবরেক 
অনয্ায়ভােব বি�ত করা হেয়েছ। িশিবর সা�িতককােল েয ইিতবাচক অবদান রাখেছ 
তার িপছেন িছল িশিশর েমাহা�দ মিনর। িশিবরেক তার েনতৃ� েথেক বি�ত করাই 
েগাটা পিরষদ আহত হেয়েছ। এরা যিদ েনতৃ� �য়াসী হেতা তাহেল আমীের জামায়ােতর 
িনকট এেস ঘ�ার পর ঘ�ার সাক্ষাৎ�াথর্ী হেয় বেস থাকেতা না। তােদরেক 
আে�ালেনর দুশমন এবং িবশৃংখলা সৃি�কারী বেল িচি�ত করার েকান যুি� েনই। 
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আিম মেন কির হ�েক্ষপ করেত িগেয় জামায়াতই সমসয্া সৃি� কেরেছ। অথচ এটার 
েকান �েয়াজন িছল না।  

আিম েক�ীয় সভাপিত স�েকর্ ম�বয্ কের থাকেত পাির। কারণ এমন পিরি�িত হেল 
আিম অেনক আেগই ই�ফা িদেয় চেল েযতাম। েযখােন েগাটা পিরষদ CP-এর িবরুে� 
সদসয্রা অনা�া িদেয়েছ েসখােন েজার কের েনতৃ� ধের রাখার েকান অথর্ থােক না। 
েকউ েকউ এটােক েখালাফােয় রােশদার সােথ তুলনা কের যা খুবই হাসয্কর। অথর্াৎ 
েনতৃ� েছেড় েদয়ার িবপেক্ষ যুি� িদেত িগেয়। 

সবেচেয় িনলর্� বয্াপার হে�, িশিবেরর িনবর্াচেন জামায়ােতর জিড়েয় পড়া। এটা স�ূণর্ 
অৈনিতক, অৈবধ ও সংিবধানিবেরাধী; এবং অনয্ায় হেয়েছ। ইিতহােস এমন ঘটনা আর 
ঘেটিন। আরও হাসয্কর (বয্াপার হেলা) এই িনবর্াচনেক ৈ�রাচারী শাসকেদর মত সু�ু 
এবং সু�র িনবর্াচন বেল অিভিহত করা। 

কিমিটর কাজ ব� কের েদয়া অনয্ায় হেয়েছ এবং আমানেতর েখয়ানত হেয়েছ। 
আমােদর মেধয্ আজ আ�া ও িব�ােসর সংকট েদখা িদেয়েছ। যা েকানমেতই কাময্ 
নয়। আিম িশিবেরর সােথ সবচাইেত ঘিন�ভােব জিড়ত। এখনও পযর্� তােদর 
পিরষেদর সদসয্। জামায়াত অিফেস এত িকছু তৎপরতা চলেছ, জামায়ােতর েসে�টাির 
েজনােরল ও েগাটা জামায়াত …। আমার কােছ মেন হে� আিম একজন �ুিপড। 
েকননা আমার সােথ েকান িবষেয়ই েসে�টাির েজনােরল বা ছা�িবষয়ক কিমিটর 
ভাইেয়রা আলাপ বা িজেজ্ঞস করার �েয়াজন মেন কেরন না। 

আমােদর জুিনয়র ভাইেদর সামেন আমার বয্াপাের দািয়�শীলেদর েকউ েকউ িবরূপ 
ম�বয্ কেরন। মিহলা জামায়ােতর পক্ষ েথেক ি�িফং েদয়া হেয়েছ েয, আিম নািক দল 
ভা�ার েচ�া করিছ। েকউ েকউ ম�বয্ করেছন েয সময়টা ভােলা না, না হেল এেদরেক 
সংগঠন েথেক েবর কের িদতাম।  

আমার মেত, কিমিটর কাজ েশষ কের িশিবেরর গঠনত� মুতােবক পদেক্ষপ েনয়া ছাড়া 
েকান সমাধান েনই।  

জামায়াত তার িবেঘািষত েয নীিতমালা তা েথেক সের েগেছ। জামায়ােতর ব�বয্ হেলা, 
িশিবর একিট �ত� �িত�ান। জামায়ােতর েকান অ� সংগঠন নয়। বা�েবও তাই। 
জামায়াতেক এই নীিতর মেধয্ই থাকেত হেব। হ�েক্ষপ করা যােব না। হ�েক্ষপ করেলই 
সংকট সৃি� হয়। বতর্মান সংকট তারই �মাণ। িশিবরেক �াধীন ও �ত� ভােবই বলেত 
িদেত হেব।” 

আমার ব�েবয্র পর েসে�টাির েজনােরল মুজািহদ সােহব ব�বয্ রােখন। ব�েবয্র 
শুরুেতই িতিন আমার িবরুে� তী� আ�মণ চালান। িতিন বেলন,  
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“আমীের জামায়ােতর িনেদর্শ ছাড়া আিম েকান একিট কাজও কির নাই। িশিবেরর 
িনবর্াচেন অসহেযািগতা করার বয্াপারটা িছল আমীের জামায়ােতর িনেদর্শ। 
কামারু�ামান সােহব এটা অৈবধ, অসাংিবধািনক ও অনয্ায় আখয্ািয়ত কের শুধু আমীের 
জামায়ােতর িনেদর্শ ও আনুগেতয্র েখলাফ কাজই কেরনিন; বরং এর মাধয্েম িতিন 
আমীের জামায়ােতর অব�ানেক চয্ােল� কেরেছন। আমীের জামায়ােতর উপর জুলুম 
কেরেছন। এই ব�বয্ �তয্াহার না করেল িতিন েয দািয়� পালন করেছন সহকারী 
েসে�টাির েজনােরল (িহেসেব) েস দািয়ে�ও (িতিন) থাকেত পােরন না। এটা তােক 
�তয্াহার করেত হেব।”  

আমার তখন মেন হেয়িছেলা, আমার এখনই উেঠ রওয়ানা েদয়া উিচত। এ ৈবঠেক আর 
থাকা উিচত নয়। কারণ, বতর্মান এমনিট করেল েদেশর মানুষ িছঃ িছঃ করেব এবং 
আমােদর �জ্ঞা িনেয় হাসাহািস করেব। এমিনেতই ছা�িশিবেরর কাযর্করী পিরষেদর 
২৬ জন সদেসয্র পদতয্ােগর খবর পি�কায় �কািশত হবার পর রাজৈনিতক শুভাকাংখী 
মহল, িবএনিপসহ সমমনা দেলর েনতৃবৃ� উে�গ �কাশ কেরেছন এবং সমসয্াটা 
িমিটেয় েফলেত অনুেরাধ কেরেছন।  

সােবক �ধানম�ী েবগম খােলদা িজয়া বেলেছন, “২৬ জন েছেল েকন পদতয্াগ করেলা, 
ওরা েতা ভােলা েছেল। জামায়াত েকন তােদর বুঝােত পারেলা না? এটা িক এর জনয্ 
একটা সময় হেলা? অিত তাড়াতািড় আপনারা িবষয়টা িন�ি� কের েফলুন।” ঐ সময় 
িবিভ� রাজৈনিতক দেলর যােদর সােথই েদখা হেয়েছ তারা সবাই েখাঁজ িনেয়েছন 
িশিবেরর অভয্�রীণ সাংগঠিনক িবষয়টা িন�ি� হেয়েছ িকনা। কারণ তারা সবাই 
িশিবেরর বয্াাপাের খুব আ�া রােখন এবং সংগঠনিট েনতা-কমর্ীেদর বয্াপাের খুব দৃঢ় 
আশাবাদী।  

সুতরাং বাইেরর েলােকরা িক মেন করেব এজনয্ আিম চরম ৈধেযর্র পিরচয় িদলাম। 

িনবর্াহী পিরষেদ আবু নােসর ভাইেয়র দৃঢ় এবং সাহসী ব�েবয্র মাধয্েম আমার কােছ 
িবষয়টা আরও পির�ার হেলা েয মুজািহদ ভাই পিরকি�তভােবই কাজটা কেরেছন। 
�থেম েরজাউেলর ছা�� অবয্াহত েরেখেছন এ জনয্ েয সাধারণতঃ েক�ীয় সভাপিত 
ছা�জীবন অবয্াহত রাখেল িতিনই িনবর্ািচত হন। যিদ েরজাউেলর ছা�জীবন েশষ করা 
হেতা তাহেল িনি�তভােব েসে�টাির েজনােরল িশিশর েমাহা�দ মিনর সভাপিত 
িনবর্ািচত হেতা। এভােবই িশিশর যােত সভাপিত হেত না পাের তার বয্ব�া করা হয়। 
তােক েসে�টাির েজনােরল রাখেল সংগঠেন তার গুরু� ও �াধানয্ েথেকই যােব। তাই 
তেক েস পেদ রাখার ঝঁুিক না িনেয় নতুন েসে�টাির েজনােরল মেনানীত কের িশিশরেক 
িশিবর েথেক out করা হেয়েছ। 

েটিলেফােন মুজািহদ ভাই নােসর ভাইেক জািনেয়েছন েয তােক (অথর্াৎ, িশিশর েমাহ�দ 
মিনরেক) েসে�টাির েজনােরল করা হয়িন, কারণ তার সদসয্ পদই রক্ষা করা যাি�ল 
না। িক তা�ব বয্াপার! এই �থম কথাটা শুনলাম।  
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আমীের জামায়াত িহসােব িনজামী সােহেবর concluding ব�েবয্ েবশ িকছু িবষেয় 
�তয্ক্ষ ও পেরাক্ষভােব আমার সমােলাচনা করেলন। তার ব�বয্ েথেক আরও পির�ার 
হেলা েয িতিন সব বয্াপােরই অবিহত িছেলন এবং তারা শলা-পরামশর্ কেরই এতবড় 
অনয্ায় হ�েক্ষপটা কেরেছন। আিম খুবই হতাশ ও িবমষর্ হেয় েগলাম। ঐ সময় আমার 
েচহারােতও ঐ িবমষর্ ভাব ফুেট ওেঠিছল বেল আমার অেনক ব�ু আমােক সতকর্ 
কেরেছন। ঐিদন আিম বুঝেত পারলাম েয ৫ ঘ�া জামায়াত অিফেস ২৬ জন িশিবর 
পিরষদ সদসয্ অেপক্ষা করার পরও িনজামী সােহব েকন তােদর সােথ েদখা েদন নাই 
এবং কথা বেলন নাই।  

িতিন এেদরেক িবশৃংখলাকারী সাবয্� কেরিছেলন এবং তােদর ব�েবয্র মধয্ িদেয়ও 
তা �কািশত হেয়েছ। িতিন এক পযর্ােয় বেল েফেলন েয “যু�াপরাধী িবচােরর আে�ালন 
চলেছ; যিদ একজেনরও িবচার হয় তাহেল েতা আমার উপরই তা বতর্ােব। এমতাব�ায় 
সংগঠনটা কােদর হােত আমরা েরেখ যাি�। আিম েকান�েমই ঐ িবশৃংখলা 
সৃি�কারীেদর মেধয্ ইসলামী আে�ালেনর কমর্ীেদর েকান ৈবিশ�য্ েদখেত পাইিন।” িতিন 
তােদর িস�া�েকই সিঠক বলেলন এবং ‘িনবর্ািচত সভাপিত েরজাউেলর পেক্ষই 
জামায়াত অব�ান িনেয়েছ’ এটাই ঐকয্ব�ভােব সবর্� বলেত হেব (বেল বলেলন)। 

এখােন উে�খয্ েয ঐিতহািসক িতনিদন বয্াপী িনবর্াহীর ৈবঠকিট েশষিদন িবেকল সােড় 
পাঁচটায় রাখা হেয়িছল। সকােল িশিবেরর েগাজািমেলর িনবর্াচেন গিঠত পিরষেদর ৈবঠেক 
দুপুেরর িদেক িনজামী সােহব িগেয় ব�বয্দান কের তােদর আশীবর্াদ কের আেসন। 
িশিবেরর পিরষেদর িনবর্াচন স�ূণর্ কের তার ফলাফল স�েকর্ (জামায়ােতর) িনবর্াহী 
(পিরষদেক) অবিহত করা হয়। মাওলানা ইউসুফ, মাওলানা আ�ুস েসাবহান েকন 
িতনিদন আমােদর ৈবঠেক বয্� রাখা হেলা তা িনেয় তী� �িতি�য়া বয্� কেরন।  

িনজামী সােহব জবাব িদেয়েছন, “িশিবেরর সােথ এই ৈবঠেকর িক স�কর্? তারা েতা 
�ত�ভােব কাজ করেছ, তােদর িনবর্াচন তারা কেরেছ?” (অথচ, আমার মেত) এটাই 
যিদ সতয্ হেব তাহেল িতিনিদনবয্াাপী েকন িশিবর এেজ�া িনেয় (জামায়ােতর িনবর্াহী 
পিরষেদ) আেলাচনা হে�?  

িনজামী সােহেবর এই ি�মুখী চিরে� আিম এেকবােরই েভে� পড়লাম। বয্াির�ার আ�ুর 
রা�াক সংেক্ষেপ বলেলন, “িশিবেরর কাযর্করী পিরষেদর ফলাফলটা জামায়ােতর 
িনবর্াহী ৈবঠেকর পর েঘাষণা করেল েতা আসমান েভে� পড়েতা না।” িতিন ��াব 
িদেয়িছেলন, “েযেহতু সিঠকভােব েভাট হয়িন। েক�ীয় সভাপিতর বয্াপারটােক েমেন 
িনেয় পিরষেদর বতর্মান েঘািষত ফলাফল বািতল কের fresh িনবর্াচন কের সংগঠনেক 
ঐকয্ব� করার েচ�া হেত পাের।” নােসর ভাই ��াব িদেলন, “৬২ সাল েথেক েদেখ 
আসিছ, েকানিদন জামায়াত, িশিবেরর বয্াপাের হ�েক্ষপ কের নাই। বতর্মান সভাপিতর 
পেক্ষ সংগঠন ৈনিতকভােব চালােনা স�ব হেব না। এক মােসর মেধয্ েক�ীয় সভাপিতর 
িনবর্াচেনর বয্ব�া কের সংগঠনেক বাঁচােত হেব।  
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িনজামী েকান মতামত এ বয্াপাের িজজ্ঞাসা না কের একতরফাভােব িস�া� িদেয় ৈবঠক 
েশষ কেরন। 

তার ব�েবয্র এক পযর্ােয় নােসর ভাই বলেলন, “েসে�টাির েজনােরল েযসব কথা 
কামারু�ামান স�েকর্ বেলেছন তােত েতা িতিন জামায়ােতর সদসয্ থাকেত পােরন না 
এবং আমীের জামায়াত িমর কািশম আলী স�েকর্ যা বেলেছন তােত আিম মীর 
কািশেমর িবরুে� সাংগঠিনক িস�া� দািব করিছ।”  

িনজামী সােহব বলেলন, “আিম কারও শাি�র কথা বিল নাই।” 

৪৫ বছর যাবত েয আে�ালেনর জনয্ জীবন েযৗবন সবিকছু উজাড় কের িদেয়িছলাম 
েসই আে�ালেনর এই দুরব�া আমােক চরমভােব বয্িথত কেরেছ। আমার বাসায় িফরার 
পর �ী এবং েছেলরা আমার েচহারার িদেক তােয় নানা কথা বেলেছ। কারণ িতনিদন 
যাবত ৈবঠক চলিছল িশিবেরর বয্াপাের একটা ভােলা িকছু জামায়াত করেব এটা তােদর 
আশা িছল। আমার েচহারা েথেকই তারা বুেঝিছল েয িকছুই হয়িন। একিদেক 
জামায়াতেক ধংস করার জনয্ সরকার ষড়য� করেছ; আর অনয্িদেক জামায়াত িনেজ 
েথেকই েযন ধংস েডেক আনেছ। 

আিম �ীকার কির িম: িনজামী, অধয্াপক নািজর আহমদ এবং মুজািহদ সােহবেক েছাট 
েথেকই খুব ��া করতাম। এখনও আিম তােদর স�ান জানাই। িক� সবর্েশষ তারা 
ছা�িশিবেরর বয্াপাের যা করেলন তা েকানভােবই েমেন েনয়া যায় না।  

িবেশষ কের নািজর আহমদ সােহেবর ভূিমকায় সবচাইেত েবশী আহত হই। জামায়ােতর 
েতমন েকান কাজকেমর্র সােথ জিড়ত না েথেকও িতিন নােয়েব আমীর তােতও আিম 
খুশী িছলাম েয েলাকটা েলখাপড়া কেরন এবং িশক্ষামূলক আেলাচনা করা সৎ ও 
িন�াবান। িবআইিস সু�রভােবই পিরচালনা কেরন। অবশয্ েকান ি�তীয় বয্ি� িতিন 
েসখােন ৈতরী কেরনিন। েসখােনর সবর্বয্াপাের িতিন কতৃর্�শীল। তার অধীেন েকান 
�লার এ যাবত ৈতরী হয়িন। আমােদর অেনক বলা-কওয়ার পর স�িত িকছু েলাক 
েসখােন কােজ িনেয়েছন। পৃিথবী, কলম ও আল-ইসলাম এ িতনিট পি�কারও স�াদক 
িতিন। এগুেলার মােনা�য়েনর জনয্ েতন েকান পদেক্ষপ কাযর্করীভােব িনেত পােরনিন। 
তার যতটা সামথর্ তার সবটা িদেয় �িত�ানিট চািলেয় িনে�ন।  

িতিন বরাবর ছা�িশিবেরর িনবর্াচন কিমশনার। আমােদর অগাধ আ�া তার উপর। িক� 
িশিবেরর কিমিট িনেয় িতিন যা করেলন তার েকান বয্াখয্া আমার কােছ েনই। িকছুিদন 
পর জামায়ােতর কমর্পিরষেদ অবশয্ িতিন ওয়াদা কেরেছন েয কিমিটর কাজ েশষ কের 
িরেপাটর্ িদেবন। এ ওয়াদাও েয িতিন রাখেবন না এ বয্াপাের আিম িনি�ত। কারণ তার 
েনতৃে� জামায়ােতর গঠনত� সংেশাধনীর জনয্ একিট কিমিট আমীের জামায়াত কের 
িদেয়িছেলন। েযেহতু নািজর আহমদ সােহব গঠনতে�র সংেশাধনীর পেক্ষ নন েসেহতু 
িতিন একবছর পযর্� এই কিমিটর একিট ৈবঠকও ডােকনিন। অবেশেষ সাংগঠিনক 
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কিমিটর উপর দািয়� েদয়া হয় এবং সাংগঠিনক কিমিট গঠনত� সংেশাধন কের িনবর্াচন 
কিমশেনর িনকট েপশ করার জনয্ বয্ব�া �হণ কের। যােহাক নািজর সােহেবর এই 
আচরেণ আিম একা নই আরও অেনেক ক� েপেয়েছন।  

এটা আিম উপলি� কেরিছ িনজামী সােহব এবং মুজািহদ সােহব আে�ালেনর জনয্ 
সিঠক মেন কেরই একটা মারা�ক ভুল িস�া� িশিবেরর উপর চািপেয় িদেয়েছন।  

িক� এ ধরেনর একটা অথর্হীন কাজ কের সংগঠনেক কমপেক্ষ ২০ বছর িপিছেয় েদয়া 
হেয়েছ। এটা তােদর েদাষ মেন কির না; বরং তােদর দুরদৃি� ও �জ্ঞার অভাব। একজন 
দু’জন বয্ি� যিদ িভ� িচ�ার হয় তাহেল েগাটা িশিবরেক ক্ষিত�� করা স�ব নয়। 
একজন বয্ি�েক ক্ষিতকর মেন কের তেক ছা� আে�ালেনর েনতৃে� আসেত না েদয়ার 
েয িচ�া েয মারা�ক ভুল িচ�া আিম আশা কির তারা একিদন বুঝেবন।  
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১৫ েফ�য়াির ২০১৯ 

জনাব মকবুল আহমদ 

আমীর, বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী। 

 

িবষয়: পদতয্াগ প�। 

 

পরম �ে�য় মকবুল ভাই, 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতু�াহ। 

 

১। দুঃেখর সােথ জানাি� েয, আজ এই মুহূেতর্ আিম বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী 
েথেক পদতয্াগ করিছ। 

 
* ২০১৯ সােলর ১৫ েফ�য়াির ল�ন েথেক জামায়ােতর তৎকালীন আমীেরর িনকট পাঠােনা এক 
িচিঠর মাধয্েম বয্াির�ার আ�ুর রা�াক জামায়াত েথেক পদতয্াগ কেরন। এর আগ পযর্� িতিন 
িছেলন দলিটর সহকারী েসে�টাির েজনােরল। পুেরা িবষয়িট গণমাধয্েম আসার কারেণ েদেশর 
রাজনীিতেত এিট তখন অনয্তম আেলািচত ঘটনায় পিরণত হয়। এই পদতয্াগপ�িট িবিডিনউজ 
েটােয়ি�েফার ডটকেমর সংি�� �িতেবদন েথেক সংগৃহীত,  
https://bangla.bdnews24.com/politics/article1593136.bdnews 
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২। এিট আমার জনয্ এক কিঠন িস�া�। ১৯৮৬ সােল েযাগদােনর পর েথেক আজ 
অবিধ আিম সততা, দক্ষতা ও আ�িরকতার সােথ জামায়ােত ইসলামীর আদশর্ 
ও উে�শয্ বা�বায়েনর লেক্ষয্ কাজ করিছ। িবগত িতন দশক ধের আমার উপর 
অিপর্ত দািয়� সাধয্মত পালন করেত সেচ� েথেকিছ। �ধান েকৗশলী িহসােব 
জামায়ােতর শীষর্ েনতৃবৃে�র মামলা আ�া, সততা ও একা�তার সােথ পিরচালনা 
কেরিছ। আমার িব�াস, জামায়ােতর দািয়� পালেনর মাধয্েম শুধু ইসলাম 
িনেদর্িশত কতর্বয্ই নয়, েদেশর �িতও দািয়� পালন স�� হয়। 

৩। জামায়ােত ইসলামী দুনর্ীিতমু� রাজনীিত, অভয্�রীণ গণত� ও দলেক 
�ািত�ািনক রূপ েদয়ার মাধয্েম েদেশর জনয্ অসংখয্ সৎ, দক্ষ ও কমর্িন� 
নাগিরক ৈতিরেত উে�খেযাগয্ অবদান েরেখেছ। এতদসে�ও জামায়াত একিবংশ 
শতা�ীেত ইসলামী মূলয্েবােধর িভি�েত সামািজক নয্ায়িবচার �িত�ায় অপারগ 
হেয় পেড়েছ। এ কথা অন�র্ীকাযর্ েয, জামায়াত �তঃ�ূতর্ভােব বাংলােদেশর 
�াধীনতা ও সাবর্েভৗম� েমেন িনেয়েছ। এই েদেশর �াথর্িবেরাধী েকান কমর্কাে�র 
সােথ জামায়াত �তয্ক্ষ বা পেরাক্ষভােব জিড়ত নয়। অিধক�, জামায়াত গত 
শতা�ীর ৬০-এর দশেক গণত� �িত�ার সকল সং�ােম অংশ�হণ কেরেছ; 
েযমন, কমবাই� অপিজশন পািটর্ (কপ), পািক�ান েডেমাে�িটক মুভেম� 
(িপিডএম) এবং েডেমাে�িটক একশন কিমিট (ডাক)। একইভােব গত শতা�ীর 
৮০ এর দশেক ৮-দল, ৭-দল ও ৫-দেলর সােথ জামায়াত যুগপৎভােব রাজপেথ 
সামিরক ৈ�রাচােরর িবরুে� সং�াম কেরেছ। দলিটর এ সকল অসামানয্ অবদান 
৭১-এ বাংলােদেশর �াধীনতা সং�ােম তার ভুল রাজৈনিতক ভূিমকার কারেণ 
�ীকৃিত পায়িন। ৭১-এর মুি�যুে�র িবেরািধতা পরবতর্ীকােল জামায়ােতর সকল 
সাফলয্ ও অজর্ন �ান কের িদেয়েছ। 

৪। এসব কারেণ আিম সবসময় িব�াস কেরিছ এবং এখনও কির েয, ৭১-এ 
মুি�যুে� েনিতবাচক ভূিমকার জনয্ ক্ষমা চাওয়া শুধু ৈনিতক দািয়�ই নয় বরং 
তৎপরবতর্ী �জ�েক দায়মু� করার জনয্ অতয্� জরুরী কতর্বয্। আিম িব�াস 
কির, ইসলাম ও �াধীনতা সং�াম বাংলােদেশর সমাজ, রা�, রাজনীিত ও 
সং�ৃিতর িভি�। এ দুিট েকান অব�ােতই আপসেযাগয্ নয়, জািতস�ার 
অিবে�দয্ অংশ এই দুইিট উপাদানেক িবি�� কের িচ�া করার সুেযাগ নাই। 
সংখয্াগির� মানুেষর উপলি� ও মুি�র আকা�ার িবপরীেত দাঁিড়েয় তৎকালীন 
জামায়ােত ইসলামী বাংলােদেশর �াধীনতার িবেরািধতা কেরিছল। পািক�ানী 
শাসকেগা�ীর জুলুম, ব�না ও ৈবষেময্র িবরুে� নয্ায়স�ত আে�ালনেক যখন 
পািক�ানী সামিরক জা�া গণহতয্া ও �ংসযেজ্ঞর মাধয্েম িন�� কের িদেত 
েচেয়েছ তার িবরুে� �কােশয্ �িতবাদ কেরিন। �াধীনতার ৪৭ বছর পর আজও 
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দেলর েনতৃবৃ� ৭১-এর ভূিমকার জনয্ ক্ষমা চাইেত পােরিন। এমনিক মহান 
�াধীনতা যু� �সে� দেলর অব�ানও বয্াখয্া কেরিন। তাই অতীেতর েয েকান 
সমেয়র তুলনায় এখন ৭১-এ মুি�যু� চলাকােল জামায়ােতর ক্ষিতকর ভূিমকা 
স�েকর্ ভুল �ীকার কের, জািতর কােছ িনেজেদর েসই সময়কার েনতােদর 
পক্ষ েথেক ক্ষমা েচেয় পির�ার অব�ান েনয়া জরুরী হেয় পেড়েছ। েয েকান 
রাজৈনিতক দল, ইিতহােসর েকান এক পেবর্ কিঠন পিরি�িতর মুেখামুিখ দাঁিড়েয় 
রাজৈনিতক িস�া� �হেণ �িট-িবচুয্িতর িশকার হেত পাের। িক� তােক 
�মাগত অ�ীকার কের, েসই িস�া� ও তার ফলাফল মূলয্ায়েনর েক্ষে� অনড় 
অব�ান বজায় রাখা শুধু অ�হণেযাগয্ই নয় বরং আ�ঘাতী রাজনীিত। তা েকান 
কলয্াণ বেয় আনেত পাের না। 

৫। আিম িবগত দুই দশক িনরিবি��ভােব জামায়াতেক েবাঝােনার েচ�া কেরিছ 
েয, ৭১-এ দেলর ভূিমকা িনেয় েখালােমলা আেলাচনা হওয়া উিচত এবং ওই 
সমেয় জামায়ােতর ভূিমকা ও পািক�ান সমথর্েনর কারণ উে�খ কের জািতর 
কােছ আ�িরকভােব ক্ষমা চাওয়া উিচত। সুিনিদর্� কারণসমূহ উে�খ কের েয 
েয সময় আিম িবষয়িট দেলর শীষর্ সং�া ও েনতৃে�র কােছ উ�াপন কেরিছ 
তার কেয়কিটর িববরণ িদেত চাই: 

ক) ২০০১ এর অে�াবর মােস জামায়ােতর তৎকালীন আমীর ও েসে�টাির 
েজনােরল ম�ী িহসােব শপথ �হণ কেরন। িবজয় িদবস উদযাপেনর আেগই 
৭১-এর ভূিমকা িনেয় ব�বয্ েদওয়ার জনয্ আিম েজারােলা পরামশর্ 
িদেয়িছলাম। একিট কিমিট গঠন করা হেয়িছল। ব�েবয্র খসড়াও ��ত 
করা হেয়িছল। িক� েসিট আর আেলার মুখ েদেখিন। 

খ) ২০০৫ সােল েক�ীয় কমর্পিরষেদর ৈবঠেক আবােরা ৭১ িনেয় ব�বয্ 
�দােনর পেক্ষ আিম েজারােলা যুি� উপ�াপন কির। আমার েসিদেনর ব�বয্ 
সরাসির �তয্াখয্ান করা হেয়িছল। 

গ) ২০০৭-২০০৮ সােল জরুরী অব�ার সময় জামায়ােতর িবরুে� উ�ািপত 
অিভেযাগ িভ� মা�া পায়। তখনও ৭১ �সে� ব�বয্ �দােনর জনয্ 
জামায়াতেক েবাঝােনার আ�াণ েচ�া কের বয্থর্ হেয়িছ। 

ঘ) আিম ২০১১ সােল মজিলেস শুরার সবর্েশষ �কাশয্ অিধেবশেন িবষয়িট 
পুনরায় উ�াপন কির। দেলর েনতৃ� �দােন এিগেয় আসার জনয্ নতুন 
�জে�র �িত আিম িবেশষ আহবান জানাই। আমার েসই ��াব শীষর্ 
েনতৃবৃে�র একাংেশর অবেহলার িনকট পরািজত হয়। 
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ঙ) ২০১৬ সােলর ১৯ মাচর্ আপনােক পাঠােনা ১৯ পৃ�ার িচিঠেত ৭১ �সে� 
ব�বয্ �দােনর জেনয্ আিম পরামশর্ িদেয়িছলাম। তােত পিরবিতর্ত িব� 
পিরি�িতর আেলােক নতুন আি�েক রাজনীিত শুরু করার আহবানও 
জািনেয়িছলাম। 

চ) ২০১৬ সােলর নেভ�র মােস আপিন আমীর িনবর্ািচত হওয়ার অবয্বিহত পর 
এ িবষেয় আমার মতামত চাওয়া হেয়িছল। আিম জািতর কােছ ক্ষমা চাওয়া 
সং�া� একিট খসড়া ব�বয্ পািঠেয়িছলাম। িক� েসিট বা�বায়ন করা 
হয়িন। 

ছ) সবেশেষ, িডেস�েরর িনবর্াচেনর পর জানুয়ারী মােস জামায়ােতর করণীয় 
স�েকর্ আমার মতামত চাওয়া হয়। আিম যু�কালীন জামায়ােতর ভূিমকা 
স�েকর্ দায়-দািয়� �হণ কের ক্ষমা চাওয়ার পরামশর্ েদই। অনয্ েকান 
িবক� না েপেয় বেলিছলাম, জামায়াত িবলু� কের িদন। 

৬। িক� অতয্� পিরতােপর িবষয় আমার িতন দশেকর সকল �েচ�া বয্থর্ হেয়েছ। 

৭। ৭১ �সে� �হণেযাগয্ ব�বয্ �দােনর বয্থর্তা এবং ক্ষমা না চাওয়ার দায়ভার 
আজ তােদরও িনেত হে� যারা তখন এই িস�াে�র সােথ জিড়ত িছল না, 
এমনিক যারা ৭১-এ জ��হণও কেরিন। অিধক�, অনাগত �জ� যারা 
ভিবষয্েত জামায়ােতর সােথ জিড়ত হেত পাের েতমন স�াবনাময় বয্ি�েদরেকও 
এই দায়ভার বহন করেত হেব। এই �মাগত বয্থর্তা জামায়াতেক �াধীনতা 
িবেরাধী দল িহসােব আখয্ািয়ত করার েক্ষে� �ধান িনয়ামেকর ভূিমকা পালন 
করেছ। ফেল জামায়াত জনগণ, গণরাজনীিত এবং েদশিবমুখ দেল পিরণত 
হেয়েছ।  

৮। িবগত বছরগুেলােত মুসিলম িবে� অেনক পিরবতর্ন হেয়েছ। কেয়কিট েদেশ 
ইসলামী মূলয্েবােধর িভি�েত গিঠত মধয্প�ী দলগুেলা সফলতা অজর্ন কেরেছ। 
এই পিরবতর্েনর বাতাস যিদও এখন পযর্� ১৭ েকািট মানুেষর েদশ 
বাংলােদেশর গােয় লােগিন িক� সময় এেসেছ আমােদর পূবর্পুরুেষর ৈতির 
ইসলামী রাে�র ধারণায় েকােনা পিরবতর্ন আনা যায় িকনা তা িনেয় নতুন 
�জে�র গভীরভােব িচ�া করার। �ায়ু যুে�র অবসােনর পর বহুিদন 
একেকি�ক িব�বয্ব�া চালু থাকেলও আমরা এখন আবার বহুেকি�ক 
িব�বয্ব�ার িদেক িফের যাি�। এই নতুন বা�বতায় নতুন �জ�েক নতুন 
িচ�া িনেয় সামেন অ�সর হেত হেব। 
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৯। জামায়ােত েযাগদান করার পর আিম িস�া� িনেয়িছলাম িভতর েথেকই 
সং�ােরর েচ�া করব। িবগত ৩০ বছর আিম েসই েচ�াই কেরিছ। আিম 
কাঠােমাগত সং�ার ও নারীর কাযর্কর অংশ�হেণর পেক্ষ িছলাম। আমার সং�ার 
িবষয়ক ভাবনাগুেলা েমৗিখক ও িলিখতভােব দেলর সামেন একািধকবার 
উপ�াপন কেরিছ। এ বয্াপাের কমেবিশ সকেলই অবিহত আেছন। ২০১৬ সােল 
আপনার কােছ েলখা িচিঠেত আিম অভয্�রীণ সং�ােরর উপর সেবর্া� গুরু� 
িদেয়িছ। অনয্ানয্ মুসিলম�ধান েদশগুেলার সং�ােরর উদাহরণ িদেয়িছ। 
সবেশেষ িব� পিরি�িত ও মুসিলম েদশগুেলার উ�ান পতেনর আেলােক 
জামায়ােতর উে�শয্, পিরক�না ও কমর্সূিচেত আমূল পিরবতর্ন আনার আহবান 
জািনেয়িছ। �িতবােরর নয্ায় েকান ইিতবাচক সাড়া পাইিন। 

১০। বাংলােদেশর যুবসমাজ সেচতন, িশিক্ষত এবং আেলািকত। তারা চলমান িব� 
পিরি�িত স�েকর্ জ্ঞাত এবং জাতীয় ও আ�জর্ািতক িবষেয় ওয়ািকবহাল। 
সেবর্াপির তারা েদশে�িমক এবং েদেশর পিরবতর্েনর জনয্ �তয্ক্ষ ভূিমকা রাখেত 
আ�হী ও সক্ষম। এই সেচতন যুবসমােজর একিট অংশ জামায়ােতর সােথ 
থাকেলও বৃহ�র যুবসমাজেক েনতৃ� িদেত জামায়াত সফলতা অজর্ন করেত 
পােরিন। 

১১। বাংলােদেশর ধমর্িনরেপক্ষ সংিবধােনর আওতায় ইসলামী মূলয্েবােধর িভি�েত 
একিট গণতাি�ক দল গেড় েতালা এখন সমেয়র দািব। সমেয়র েস দািব অনুযায়ী 
জামায়াত িনেজেক এখন পযর্� সং�ার করেত পােরিন।  

১২। অতীেত আিম অেনকবার পদতয্ােগর কথা িচ�া কেরিছ। িক� এই েভেব 
িনেজেক িবরত েরেখিছ েয, যিদ আিম অভয্�রীণ সং�ার করেত পাির এবং 
৭১-এর ভূিমকার জনয্ জামায়াত জািতর কােছ ক্ষমা চায় তাহেল তা হেব 
একিট ঐিতহািসক অজর্ন। িক� জানুয়াির মােস জামায়ােতর সবর্েশষ পদেক্ষপ 
আমােক হতাশ কেরেছ। তাই পদতয্াগ করেত বাধয্ হলাম। এখন েথেক 
আিম িনজ� েপশায় আ�িনেয়াগ করেত চাই। েসই সােথ নয্ায়িবচােরর 
িভি�েত একিট সমৃ�শালী ও দুনর্ীিতমু� বাংলা           েদশ গড়েত আিম 
সাধয্মত েচ�া করব। 

১৩। পিরেশেষ জামায়াত েথেক পদতয্ােগর পূবর্মুহূেতর্ একিট িবষয় বলা আমার 
দািয়� মেন করিছ। গত দশ বছের জামায়াত েনতৃবৃ� অেনক ঘাত-�িতঘাত 
সহয্ কেরেছন। তা এখনও অবয্াহত। এিট �শংসনীয় েয, এই কিঠন ও ৈবরী 
সমেয়ও বয্াপক ক� এবং অসীম তয্াগ ও িতিতক্ষার মাধয্েম জামায়াত েনতৃবৃ� 
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দেলর ঐকয্ বজায় েরেখেছন। দেলর �িত তােদর িন�া এবং একা�তা 
অন�ীকাযর্। 

আ�াহ আমােদর সহায় েহান। 

 

 

আপনার িব�� 

 

বয্ির�ার আ�ুর রা�াক 
বারিকং, এেস� 
যু�রাজয্ 
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১. 

২১ নেভ�র ২০১৪ 

 

বরাবর 
আমীর (ভার�া�) 
বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী 

 

িবষয়: উ�ুত পিরি�িতেত বয্ি�গত পযর্েবক্ষণ, মতামত ও পরামশর্। 

 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�াহ। 

আশা কির মহান আ�াহর রহমেত সািবর্কভােব সু� আেছন। 

 
* ২০১৯ সােলর ১৫ েফ�য়াির সকােল বয্াির�ার রা�াক জামায়াত েথেক পদতয্াগ কেরন। 
একইিদন িবেকেল বিহ�ার করা হয় দলিটর েক�ীয় ও ঢাকা মহানগর মজিলেশ শূরা সদসয্ 
মিজবুর রহমান মন্জুেক। িতিন িছেলন ইসলামী ছা�িশিবেরর সােবক েক�ীয় সভাপিত। আ�ুর 
রা�ােকর মেতা িতিনও জামায়ােতর সং�ার ও মুি�যু� ইসুয্েত িবিভ� সময় দলীয় অ�েন কথা 
বেলেছন, দলিটর েনতৃবৃ�েক িলিখতভােব িচিঠ িদেয়েছন। সবর্েশষ িচিঠিট িতিন েদন বিহ�ার 
হওয়ার দুিদন আেগ। এসব িচিঠেত দলিটর অভয্�রীণ অব�াও ফুেট ওেঠেছ। এখােন সংকিলত 
চারিট িচিঠর কিপ িনভর্রেযাগয্ সূ� েথেক আমরা েপেয়িছ। 
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বতর্মান কিঠন পিরি�িতেত একজন শপেথর কমর্ী এবং শুরা সদসয্ িহেসেব আমার 
বয্ি�গত িকছু পযর্েবক্ষণ, মতামত এবং পরামশর্ আপনার কােছ উপ�াপন করা 
গঠনতাি�ক কতর্বয্ মেন কের িবনেয়র সােথ উপ�াপন করিছ। 

১) িবতিকর্ত আইিসিটর মাধয্েম আমােদর ��াভাজন দািয়�শীলেদর িবচািরক 
হতয্াকাে�র েয আেয়াজন চলেছ তােত এ কথা পির�ার েবাঝা যাে� েয সরকার 
আমােদরেক েনতৃ�শূনয্ করার বয্াপাের ব�পিরকর। 

২) চলমান আে�ালন সং�াম দমেনর নােম আমােদর ি�তীয় ও তৃতীয় সািরর েনতােদর 
িবরুে� িমথয্া মামলা, ে�ফতার, িরমা� ইতয্ািদর মাধয্েম এক ধরেনর দমব�-
ভীিতকর পিরি�িত সৃি� করা হেয়েছ। ে�ফতার হনিন িকংবা মামলা েনই এ রকম 
দািয়�শীল খঁুেজ পাওয়া দু�র। ইেতামেধয্ িসিট আমীর ও িসিটর সােবক নােয়েব 
আমীরেক ঠুনেকা মামলায় ৩-৬ মােসর কারাদ� েদয়া হেয়েছ। অনয্ানয্ ময়দানী 
দািয়�শীলগেণর মামলা �ায়ােল িনেয় তােদরেকও �ত িবচােরর স�ুখীন করার 
েচ�া চলেছ। 

৩) সারােদেশ মাঠ পযর্ােয় আমােদর জনশি� ও শুভাকা�ীগণ মানিসক এক উৎক�ায় 
িদনািতপাত করেছন। কারও বয্ি�গত বয্বসা, কমর্�ল, িনজ পিরবােরর সােথ 
বসবাস িনেজর জনয্ ঝঁুিকপূণর্ হেয় আেছ দীঘর্িদন েথেক। এমত পিরি�িতেত চাকির 
হািরেয় (আমার মেতা) মানেবতর জীবনযাপন করেছন এমন সংখয্াও েনহােয়ত কম 
নয়। শহীদ পিরবার ছাড়াও আহত প�ু এবং ক্ষিত�� বয্ি�-পিরবােরর দীঘর্�াস 
�েমই �লি�ত হে�। 

৪) আলহামদুিল�াহ, এত িকছুর পরও জনশি� ও শুভাকা�ীেদর মােঝ তয্াগ, কুরবানী 
ও ৈধেযর্র েয অপিরসীম নজীর তা মহান আ�াহর এক অপরূপ  েমেহরবানী। 
জনশি� হতাশ নয়, বরং আ�াহর সাহােযয্ সহসাই েমঘ েকেট যােব এই আশায় 
উ�ীিবত। তেব জনশি� ও মােঠর দািয়�শীলেদর অেনক কথা আেছ যা যথাযথ 
েফারােম উ�ু� আেলাচনার মাধয্েম না শুনেল বয্াপক গীবত চচর্ার পিরেবশ সৃি� 
হেব।  

৫) িক� বা�ব কথা হেলা, মহান আ�াহর রহমেত এই জােলম সরকার পিরবতর্ন এবং 
তদ�েল একিট (আমােদর অনুকুল) সরকার �িতি�ত না হওয়া পযর্� আমােদর 
��াভাজন দািয়�শীলগেণর মুি�, িবচার �ি�য়া রিহতকরন এবং এসব 
হৃদয়িবদারক জুলুম হয়রানী েথেক মুি�র েকানও আপাত স�াবনা েনই। 

৬) বতর্মান জুলুমবাজ অৈবধ সরকার পিরবতর্েনর �ধান পথ হেলা তী� আে�ালেন 
তােদরেক পদতয্ােগ বাধয্ কের একিট সু�র িনবর্াচেনর মাধয্েম �হণেযাগয্ সরকার 
�িত�া করা। েয সরকার েয েকানও কারেণ আমােদর �িত দরদী হেব এবং 
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আমােদর �িত কৃত অনয্ায় অিবচার রিহত করেব। ফেল আমরা আবার �াভািবক 
তৎপরতায় িফের আসেত পারব।    

৭) িক� বতর্মান ৈ�র সরকার যিদ সহসা িবদায় না হয় িকংবা আে�ালন ছাড়া অনয্ 
েকানও প�ায় যিদ এই সরকােরর পতন হয় এবং েসেক্ষে� অনয্ েকানও পক্ষ বা 
শি� রা�ক্ষমতায় আসীন হয়, তাহেল আমােদর বতর্মান কিঠন পিরি�িত আরও 
দীঘর্ািয়ত হেব এবং তা নতুন এক ধরেনর অিন�য়তা আমােদর জনয্ েডেক আনেত 
পাের। 

এমতাব�ায় আমার কু্ষ� িবেবচনায় মেন করিছ, আমােদর সামেন িতনিট স�াবনা 
উপি�ত: 

ক) স�াবনা (উ�ম): 

তী� গণ-আে�ালন সৃি� কের এই সরকারেক পদতয্ােগ বাধয্ করা এবং েজােটর 
িভি�েত আে�ালন, িনবর্াচন কের একিট সহেযাগী মেনাভােবর সরকার �িতি�ত 
করা। িক� �� হেলা িবএনিপর সােথ এখন জামায়ােতর েয মানিসক দূর�, 
আমােদর মাঠ পযর্ােয়র কমর্ীেদর িবএনিপর বয্াপাের েয েনিতবাচক মেনাভাব 
এবং কাযর্কর গণ-আে�ালন গেড় তুলেত িবএনিপর েয বয্থর্তা তােত কাি�ত 
আে�ালন গেড় েতালার িবষয়িট বড় একিট চয্ােল�। তাছাড়া সরকােরর 
“যু�াপরােধর িবচার কাডর্” এই যু� আে�ালেন বার বার বাঁধার সৃি� কেরেছ। 
এটা জামায়াত এবং িবএনিপ েযৗথভােব অনুধাবন কের এর েমাকািবলা েকৗশল 
িঠক না করেল আবারও তা আে�ালনেক ক্ষিত�� করেব।        

খ) স�াবনা (মধয্ম): 

িবএনিপ-জামায়াত ২০ দলীয় েজােটর বয্থর্তায় অনয্ েকান পক্ষ িভ� েকানও 
প�ায় এই সরকারেক হিটেয় ক্ষমতা দখল করেত পাের। েদেশ জরুরী পিরি�িত 
িবরাজ করেত পাের এবং েসটা জামায়ােতর জনয্ সহসা েকানও ভােলা ফল 
আনেতও পাের, নাও আনেত পাের। তেব জামায়াত েযেহতু �াসাদ রাজনীিত 
এবং িবেদশী দুিতয়ালীেত িস�হ� নয়, তাই এটা আেখের জামায়ােতর জনয্ 
ভােলা না হওয়ারই স�াবনা েবিশ। 

গ) স�াবনা (অধম): 

এর বাইের েয স�াবনা থােক তা হে� আওয়ামীলীেগর ক্ষমতা আরও �লি�ত 
হওয়া। েসেক্ষে� জুলুম িনপীড়েনর মা�া আরও চরমভােব বৃি� পাওয়া, জামায়াত 
েনতােদর এেকর পর এক ফাঁিস েদয়া, জামায়াতেক িনিষ� কের এর উপর 
িমশরীয় প�িত �েয়াগ করা ইতয্ািদ। এর বাইের িবএনিপেক িবভ� করার 
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েচ�া,  জামায়াতেক চাপ �েয়াগ কের িনবর্াচেন েনওয়ার েচ�া ইতয্ািদর মাধয্েম 
মধয্বতর্ী িনবর্াচন েদয়ার স�াবনাও উিড়েয় েদয়া যায় না। 

উ�ুত স�াবয্ পিরি�িতেত জামায়াত কী করেছ বা ভাবেছ? কীভােব সামেনর িদেক 
আমরা পথ চলব? িবশাল এই জনশি� এবং সংগঠেনর আমানত আজ েয পিরি�িতেত 
উপনীত তােত আমেদর কমর্েকৗশল বা পিরক�না কী? এসব িনেয় একজন কু্ষ� কমর্ী 
িহেসেব আিম িচি�ত। িবরূপ পিরি�িতর কারেণ এখন আমােদর শুরা কাযর্কর নয়। 
গঠন�াি�কভােব পুেরা পিরি�িতেত কমর্�ণালী িনধর্ারণ িনবর্াহী এবং কমর্পিরষেদর উপর 
নয্া�। িক� দুভর্াগয্বশত িনবর্াহী এবং কমর্পিরষেদর একিট উে�খেযাগয্ অংশ কারাগাের 
অ�রীণ। তাই বয্ি�গতভােব আমার েয মতামত ও পরামশর্ তা আিম নীিতিনধর্ারণী 
েফারােম আপনার মাধয্েম েপশ করেত চাই। 

পরামশর্ (১) – বতর্মান এবং স�াবয্ পিরি�িতেত আমােদর করণীয় �সে� েযভােবই 
েহাক কমর্পিরষদ ও শুরার সদসয্েদর মতামত এবং পরামশর্ (বয্ি�গতভােব েহাক অথবা 
েছাট েছাট �েপ েহাক) েনয়া �েয়াজন। 

পরামশর্ (২) – শুধু একিট স�াবনােক িচ�ায় না েরেখ স�াবয্ অনয্ানয্ পিরি�িত সংঘিটত 
হেল কীভােব েমাকািবলা করা হেব তা িনেয় পূবর্ পিরক�না েনয়া �েয়াজন। 

পরামশর্ (৩) – আমােদর েনতােদর িবরুে� পিরচািলত অনয্ায় িবচার, এেক েক� কের 
িবএনিপর সােথ মানিসক দূর� এবং আে�ালন ক্ষিত�� হওয়া এই িবষয়িটেক গুরুে�র 
সােথ িনেয় কমর্েকৗশল িনধর্ারণ করা �েয়াজন। িবএনিপর িনবর্াহী কিমিটর সােথ িবষয়িট 
িনেয় েখালােমলা আেলাচনা হওয়া দরকার। এ বয্াপারিট তাঁরা অনুধাবন কের িক না, 
তােদর মতামত কী ইতয্ািদ জানা �েয়াজন। 

পরামশর্ (৪) – জামায়াতেক িনিষ� করার েয �ি�য়া এবং এ বয্াপাের িমিডয়ায় েয 
িবরূপ �চারণা তার ে�িক্ষেত ময়দােনর মেনাভাব িনরেপক্ষভােব জানা �েয়াজন। এ 
বয্াপাের সাধারণ মানুষ, মধয্প�ী বুি�জীবী, এমনিক আমােদর জনশি�-
শুভাকা�ীেদরও মতামত জানা েযেত পাের। 

পরামশর্ (৫) – জামায়াত িনিষে�র বয্াপাের সরকার চূড়া� পদেক্ষপ েনয়ার আেগই 
আমােদর কমর্প�া ও পিরক�না িনধর্ারণ করা �েয়াজন। জনশি� এবং স�দ রক্ষায় 
পযর্া� িচ�ার সুেযাগ পাওয়ার পরও আমরা যিদ ঘটনা ঘেট যাওয়ার জনয্ অেপক্ষা কির, 
তাহেল আিম মেন কির তা হেব সু�ােতর েখলাপ এবং দুভর্াগয্জনক।    

পরামশর্ (৬) – বতর্মান পিরি�িত মুকািবলায় খুব অ� সংখয্ক দািয়�শীল ভাইেদর উপর 
পুেরা চাপ পড়েছ বেল আমার মেন হে�। অিধকতর কলয্াণ ও বরকেতর জনয্ েদেশর 
সবর্�েরর দািয়�শীলেদর িস�া� �হণ ও বা�বায়ন �ি�য়ায় আরও স�ৃ� করা 
�েয়াজন। শুধুমা� �� সংখয্ক দািয়�শীলেদর পরামেশর্ সংগঠেনর অিত েমৗিলক 
িবষয়য়ািদ দীঘর্সময় ধের পিরচািলত হওয়া কলয্াণকর নয় বেল আিম মেন কির।    
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পরামশর্ (৭) – সািবর্ক পিরি�িতেত সরকার েযভােব আমােদরেক েনতৃ�শূনয্ করেত 
চাে� েস ে�িক্ষেত আমােদর দীঘর্েময়াদী েনতৃ� গঠেনর পিরক�না হােত েনয়া 
�েয়াজন। 

অতয্� সিবনেয় জানাি� েয একজন শুরা সদসয্ িহেসেব িনঃসংেকােচ মত �কােশর 
দািয়�ানুভুিত েথেকই আিম আপনার মাধয্েম এ িবষয়গুেলা উপ�াপন করিছ। জ্ঞান বা 
তথয্গত সীমাব�তার কারেণ আমার েকানও পযর্েবক্ষণ, মতামত বা পরামশর্ যিদ ভুল 
হয় তা আশা কির ক্ষমাসু�র দৃি�েত েদখেবন। 

মহান আ�াহ এক কিঠন সমেয় �ীেনর িজ�াদাির আমােদর উপর অপর্ণ কেরেছন। 
িতিন যােত হক এবং যথাথর্তার সােথ েস দািয়� আ�াম েদয়ার তাওিফক েদন।  আমীন। 

 

মা’আসসালাম। 
 
মিজবুর রহমান মন্জু, 
সদসয্, েক�ীয় মজিলশ-ই-শূরা।  
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২. 

১৬ নেভ�র, ২০১৫ ঈসায়ী 

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

বরাবর 
আমীর (ভার�া�) 
বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী। 

 

মাধয্ম: েসে�টাির েজনােরল (ভার�া�)। 

 

িবষয়: তদ�পূবর্ক সাংগঠিনক শৃ�লা ভ�, চির�হনন, অপ�চার, সাংগঠিনক পদ ও 
ক্ষমতার অপবয্বহার এবং সংগঠেনর অভয্�ের �িপং সৃি�র িবষেয় বয্ব�া �হণ �সে�। 

 

জনাব, 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�াহ। 

আশা কির মহান আ�াহর রহমেত সািবর্ক সু�তার সােথ কিঠন সমেয় �ীেনর এক 
মহান িজ�াদারী পালন করেছন। রাহমানুর রাহীেমর কােছ আপনার সবর্া�ীণ কলয্াণ 
�াথর্না পূবর্ক িনে�া� িবেশষ িবষয় অবিহতকরণ ও �েয়াজনীয় বয্ব�া �হেণর জনয্ 
উপ�াপন করিছ। 

১) আিম মিজবুর রহমান মন্জু বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামীর বাইয়াতব� একজন 
সদসয্ (রুকন)। দীঘর্িদন হেত বতর্মান পযর্� আিম ঢাকা মহানগরী শাখা ও েক�ীয় 
মজিলেশ শূরার সদসয্ িহেসেব দািয়� পালন করিছ। 

২) গত ১২ অে�াবর ২০১৫ তািরেখ আিম ঢাকা মহানগরী শাখার দুইজন সদসয্ (রুকন) 
দািয়�শীল মারফত জানেত পাির েয, সংগঠেনর আইনজীবী থানা শাখার টীম ৈবঠক 
ও রুকন ৈবঠেক যথা�েম েক�ীয় শূরা সদসয্ এডেভােকট মিশউল আলম ও 
মহানগরী শাখার শূরা সদসয্ আইনজীবী িবভােগর দািয়�শীল এডেভােকট কামাল 
উি�ন আমার নাম উে�খপূবর্ক আমার স�েকর্ িবিভ� িব�াি�মূলক তথয্ ও 
অিভেযাগ উপ�াপন কেরন। আিম সংগঠেনর আরও িকছু ভাইেক সােথ িনেয় 
িভ�মত ও িচ�ার �চার, আলাদা জ্ঞান চচর্া ও ৈবঠেকর মাধয্েম পৃথক �প সৃি�র 
েচ�া করিছ মেমর্ তারা অপবাদ আেরাপ কেরন। েক� ও মহানগরী শাখার 
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িনেদর্শ�েম আিদ� হেয় তারা আমার িবষেয় সতকর্ থাকার জনয্ উপি�ত সকলেক 
হুিশয়ার কেরন এবং জনশি�র িনকট েকৗশল ও েগাপনীয়তার মাধয্েম তা েপৗঁেছ 
েদয়ার আহবান জানান। 

৩) একইিদন েফসবুেকর ইনবে� একজন থানা দািয়�শীল মারফত আিম জানেত পাির 
ঢাকা মহানগরী শাখার কলাবাগান ও িনউমােকর্ট থানার েযৗথ দািয়�শীল ৈবঠেক 
থানা আমীর জনাব মাওলানা েমাশারর্ফ েহােসন ও অধয্াপক িসরাজুল কিরম 
মািনেকর উপি�িতেত মহানগরী শাখার সহকারী েসে�টাির ও েক�ীয় শূরা সদসয্ 
মন্জুরুল ইসলাম ভূইঁয়া আমার নাম উে�খপূবর্ক আমার িবরুে� একই রকম কুৎসা 
রটনা ও অপবাদ আেরাপ কের িনেদর্শনা �দান কেরন। এখােনও িতিন এ িনেদর্শনা 
েক� ও মহানগর সংগঠেনর পক্ষ েথেক জানােনা হে� মেমর্ অবিহত কেরন। 

৪) আপিন জােনন েয আিম এ আে�ালেনর শারীরীকভােব িচর�ায়ী ক্ষিত�� ও অসু� 
একজন কমর্ী। বতর্মান সরকােরর অনয্ায় অিবচােরর িশকার হেয় দীঘর্ �ায় ৩ বছর 
যাবৎ েবকার� মাথায় িনেয় জীবন সং�ােম রত আিছ। তথািপ িবগত মাসািধক কাল 
যাবৎ ষড়য�মূলক িমথয্া মামলায় আমােক েফরার জীবন যাপন করেত হে�। সংগত 
কারেণ আমার েফান ব�। আমার িবরুে� চির� হননকারী েয কথা রটােনা হে� 
আিম তার সিঠক কারণ ও সতয্াসতয্ যাচাই করেত পারিছ না। �িতিদনই সামািজক 
েযাগােযাগ মাধেম অেনেক এ িবষেয় আমার অব�ান ও মত জানেত চাে�। িবষয়িট 
িনেয় আিম িবি�ত ও মানিসকভােব মমর্াহত-িবপযর্�। 

৫) আপনার অবগিতর জনয্ জানাি� েয গত কেয়কিদন পূেবর্ ঢাকা মহানগর আমীর ও 
েক�ীয় িনবর্াহী কিমিটর সদসয্ রিফকুল ইসলাম খান আমােক বয্ি�গত সাক্ষােতর 
জনয্ ডােকন। কথা �সে� নানা িবষেয় আিম বতর্মান দািয়�শীলেদর িকছু নীিতগত 
িবষেয় িস�া�হীনতার জনয্ িবনেয়র সােথ তাঁেক দৃি� আকষর্ণ কির। সমেয়ািচত 
সিঠক িস�াে�র অভােব সংগঠন ও এর জনশি� অপিরসীম ক্ষিত��তার স�ুক্ষীন 
হে� এবং এেত হতাশার িব�ার ঘটেছ বেল তাঁেক জানাই। িতিন আমার মতামেত 
িকছুটা রু� হেল আিম িবনীত ভােব এটা আমার বয্ি�গত অিভমত, অতএব 
িনঃসংেকােচ মত �কােশর অিধকাের বলিছ বলায় িতিন শা� হন। িতিন স�িত 
মহানগর কমর্পিরষদ সদসয্ জািহদুর রহমােনর ে�ফতার, তাঁেক জিড়েয় আমার 
িবরুে�ও মামলা দােয়র এবং এডেভােকট িশিশর মিনেরর গুেলন মুভেম� স�িকর্ত 
েমেসজ িনেয় িবিভ� িবষয় জানেত চান। আিম এ সকল িবষেয় যতটুকু জািন তা 
তাঁেক অবিহত কির। িতিন আমােক আমার েকান অসাংগঠিনক আচরণ বা 
শৃ�লাজিনত সমসয্া িনেয় ঘুণর্াক্ষেরও দৃি� আকষর্ণ কেরনিন। বরং আমার 
মতামতেক গুরু�পূণর্ অিভিহত কের যথাশী� স�ব �ত সমেয় আমার সােথ পুনরায় 
িমিলত হওয়ার আশা েপাষণ কেরন। তাঁর সােথ সাক্ষােতর ২-৩ িদেনর মাথায়  তাঁর 
িনেদর্শনায় আমার িবরুে� এত জঘনয্ িমথয্া ও চির�হননকারী অপবাদ রটােনা 
স�ব তা আিম িব�াস করেত পারিছ না। 
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৬) জামায়াত একিট িনয়মতাি�ক সংগঠন। আিম মেন কির এর গঠনত� ও িনয়মশৃ�লা 
আমােদর জনয্ আমানত। আমরা েকউ িনয়েমর ঊে�র্ নই। কারও যিদ েকান �িট-
িবচুয্িত পিরলিক্ষত হয় তাহেল িনয়ম অনুযায়ী তােক সংেশাধেনর বা তার িবরুে� 
বয্ব�া �হেণর িবিধব� িনয়ম রেয়েছ। আমার িবরুে� েয অপবাদ, অপ�চার ও 
চির�হননকারী কুৎসা রটােনা হেয়েছ তা স�ূণর্ পিরকি�ত বেল আমার ধারণা। 
এর মাধয্েম সংগঠেনর েক�ীয় পযর্ােয়র পদ� বয্ি�গণ চরমভােব শৃ�লা ভ� 
কেরেছন। ক্ষমতা ও পদ বয্বহার কের আমার িবরুে� জনশি�র মােঝ িমথয্া ধারণা 
ও ঘৃণা উে� িদেয়েছন, যা আমার স�ান এবং জীবেনর িনরাপ�ার জনয্ হুমিক 
�রূপ। তােদর এই ভুল িনেদর্শনার কারেণ সংগঠেনর মােঝ ভুল েবাঝাবুিঝ, �িপং, 
এমনিক সংগঠন স�েকর্ জনশি�র মােঝ িবরূপ ধারণা ও হতাশা জ� িনেত পাের। 

অতএব, এতদ িবষেয় যথাযথ তদ�পূবর্ক উি�িখত দায়ী বয্ি�গেণর িবরুে� 
গঠনতাি�ক িবধান অনুযায়ী �েয়াজনীয় বয্ব�া �হণ কের সংগঠেনর শৃ�লা ও আমানত 
রক্ষায় আপনার দৃঢ় পদেক্ষপ কামনা করিছ। 

মহান আ�াহ আমােদর সাহাযয্ করুন, আমীন। 

 

িনেবদক 

 

মিজবুর রহমান মন্জু 
মজিলেশ শূরার সদসয্, ঢাকা মহানগরী 
ও 
সদসয্, েক�ীয় মজিলেশ শূরা 
বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী 

 

অনুিলিপ অবগিতর জনয্ (আমীের জামায়ােতর অনুমিত সােপেক্ষ): 
১) সদসয্বৃ�, েক�ীয় িনবর্াহী পিরষদ। 
২) সদসয্বৃ�, েক�ীয় কমর্পিরষদ। 
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৩. 

২২ িডেস�র ২০১৫ ঈসায়ী। 

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

স�ািনত আমীের জামায়াত, 

বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী। 

 

আসলামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�াহ। 

আশা কির মহান আ�াহর রহমেত ভােলা এবং সু� আেছন। 

গত ১৮/১২/২০১৫ ইং শু�বার স�য্া ৭টায় ঢাকা মহানগর আমীর মুহতারাম রিফকুল 
ইসলাম খান, মহানগর নােয়েব আমীর মাওলানা আ�ুল হািলম, মহানগর েসে�টাির 
নুরুল ইসলাম বুলবুল এবং মহানগর এিসে�� েসে�টাির মুহা�দ েসিলম উি�েনর 
সােথ আমার এক েযৗথ সাক্ষাৎ (�প ক�া�) অনুি�ত হয়। 

আপিন জােনন েয গত ১৬ নেভ�র ২০১৫ ঈসায়ী তািরেখ ভার�া� েসে�টাির 
েজনােরেলর মাধয্েম আিম আপনার বরাবের মহানগর আমীর ও মহানগর সংগঠন কতৃর্ক 
আমার িবরুে� িমথয্া অপ�চার, শৃ�লা ভ�, চির�হনন, সাংগঠিনক পদ ও ক্ষমতার 
অপবয্বহার এবং সংগঠেনর অভয্�ের �িপং সৃি�র িবষেয় তদ�পূবর্ক সাংগঠিনক বয্ব�া 
�হেণর অনুেরাধ জািনেয় একিট আেবদন কির। তারই পিরে�িক্ষেত আপিন এবং 
ভার�া� েসে�টাির েজনােরল আমােক মহানগর আমীেরর সােথ সাক্ষাৎ কের কথা ও 
েমাহাসাফা করেত বেলন। মূলত আপনােদর উপেদশ অনুযায়ী দীঘর্সময় েচ�ার পর 
মুহতারাম মহানগরী আমীর আমােক �প ক�াে�র জনয্ গত ১৮/১২/২০১৫ ইং 
শু�বার স�য্া ৭টায় সময় েদন। উ� �প ক�াে� িতনজন গুরু�পূণর্ দািয়�শীেলর 
(নােয়েব আমীর, েসে�টাির, এিসে�� েসে�টাির) উপি�িতেত মহানগর আমীেরর 
সােথ আমার যা আলাপ হেয়েছ তা আপনার সদয় অবগিতর জনয্ িনে� তুেল ধরিছ: 

১) আেলাচনার শুরুেত আিম আমার িতনিট িলিখত ব�বয্ দািয়�শীলগেণর হােত হ�া�র 
কির এবং িতনিট ব�বয্ হুবহু পাঠ কের শুনাই। 

২) িলিখত ব�েবয্ আিম তাঁেদরেক সিবনেয় জানাই েয, আিম বতর্মােন সংগঠেনর েকান 
শাখা, িবভাগ বা ইউিনট েকান পযর্ােয়রই দািয়ে� িনেয়ািজত েনই, আমার অধীেন 
েকান জনশি� েনই। ফেল আমার পেক্ষ সংগঠেনর কলয্াণ, অকলয্াণ, উ�য়ন, 
িবভি� বা পযর্ােলাচনামূলক েকান সভা ও ৈবঠক আহবান করা স�ব নয়। আমার 
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েস অিধকার বা কতৃর্�ও েনই। এ ধরেনর েকান ৈবঠক ডাকার বা তােত অংশ েনয়ার 
েকান ��ই উেঠ না। 

৩) বয্ি�গতভােব একজন িমিডয়া কমর্ী িহেসেব আিম সমােজর িবিভ� ে�ণী-েপশার 
েলাকেদর সােথ েমলােমশা কির। েসই সূে� আিম েবশ িকছু সামািজক-সাং�ৃিতক 
সংগঠন, এনিজও, গেবষণামূলক �িত�ান, েপশাজীবী ইউিনয়ন, মানিবক সং�া, 
সিমিত ও বয্বসািয়ক উেদয্ােগর সােথ স�ৃ�। েসসব সং�ার িবিভ� সভা, ৈবঠক, 
অনু�ােন আিম �ায়ই অংশ�হণ কির। েকাথাও েকাথাও ব�বয্ রাখারও সুেযাগ হয়। 
এ সকল আথর্-সামািজক সং�ার িবিধ, গঠনত� �ণয়েনও আিম ভূিমকা রািখ। আিম 
মেন কির, এ সকল সং�ার কাযর্�েম অংশ�হণ বা সভায় ভূিমকা রাখার জনয্ আিম 
কারও অনুমিত �হেণ বাধয্ নই এবং এটা আমার সাংগঠিনক দািয়� ও ভূিমকার 
সােথও সাংঘিষর্ক নয়, বরং অনুকূল। তথািপ আমার এ জাতীয় সমাজ 
সেচতনতামূলক কােজ সংগঠন সবসময় আমােক উৎসাহ �দান কেরেছ, যার জনয্ 
আিম অনু�ািণত ও কৃতজ্ঞ। 

৪) আিম তােদরেক জানাই, স�িত গুেলন মুভেম� িনেয় আমােক জিড়েয় েয সম� 
কথা িবিভ� দািয়�শীল ভাইেয়রা থানা ও ওয়াডর্ পযর্ােয় �চার কেরেছন তা স�ূণর্ 
িভি�হীন, িমথয্া, ধারণা�সূত ও এক ধরেনর পিরকি�ত অপ�চার। বা�েব এ 
স�েকর্ আিম কাউেক কখেনা িকছু বিলিন, েকান েমেসজ েদইিন, কারও কাছ েথেক 
েকান েমেসজ পাইিন। এ িবষেয় আিম �য্থর্হীনভােব চয্ােল� করিছ সংি��েদর তা 
�মােণর জনয্, অনয্থায় তােদর িবরুে� বয্ব�া �হেণর দািব জানাি�। 

৫) সংগঠন পিরচালনায় মহানগর আমীর িহেসেব জনাব রিফকুল ইসলাম খান এবং 
তাঁর অধীন� েবশ কেয়কজেনর ভূিমকা নয্য়স�ত নয় বেল আিম তােদরেক সরাসির 
এহেতসাব কির। সংগঠেনর দািয়�শীলেদর মােঝ েভদ-জ্ঞান করা, সংগঠেনর 
শৃ�লা ও গঠনতে�র রীিত-নীিতিবরু� চচর্া করার েবশ িকছু উদাহরণও আিম 
এহেতসাব িহেসেব উপ�াপন কির। এগুেলার বয্াপাের পদেক্ষপ েনয়া একা� জরুরী 
বেল আিম তােদর জানাই। 

৬) আিম আরও বিল, আমার বয্াপাের স�িত েয কুৎসা ও অপ�চার চালােনা হেয়েছ 
তা মহানগর আমীর রিফকুল ইসলাম খান এবং মহানগর েসে�টাির নূরুল ইসলাম 
বুলবুল ভাইেয়র �তয্ক্ষ িনেদর্েশ হেয়েছ বেল আমার কােছ মেন হেয়েছ। িবষয়িট 
তদ� কের বয্ব�া েনয়ার জনয্ আিম েক�ীয় সংগঠনেক িলিখত অিভেযাগ িদেয়িছ 
এবং েস আেলােক �িতিবধান কামনা করিছ। 

৭) আিম তােদরেক আরও জনাই, আমরা েকউই িনয়মনীিত ও শৃ�লার ঊে�র্ নই। 
কারও বয্াপাের সুিনিদর্� তথয্-�মাণ ছাড়া তােক িভ� মতাবল�ী বা সাংগঠিনকভােব 
েহয় �িতপ� করা অনয্ায় ও জুলুম। আমার বয্াপাের েকান অিভেযাগ থাকেল িবিধ 
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েমাতােবক বয্ব�া �হণ করা উিচত। আমার দািয়�শীল িহেসেব তােদর সামেন 
আিম িনেজেক েসজনয্ েপশ কির। 

৮) আমার িলিখত ব�বয্ পাঠ কের েশানােনার পর আিম মহানগর আমীেরর িনকট তা 
েরকডর্ িহেসেব সংরক্ষেণর জনয্ কিপ �দান কির। 

৯) আমার ব�বয্ উপ�াপেনর পর িতিন আমার কাছ েথেক িনে�া� িকছু িবষয় জানেত চান: 

ক) আিম েকন মহানগর আমীর এবং েসে�টািরেক দায়ী কেরিছ? 

খ) আিম কার কার মারফত তথয্ািদ েজেনিছ? 

গ) আিম আকর্ �ুল, ি�� ের�ুের�, আমার বাসা ইতয্ািদ �ােন েকান িমিটং কেরিছ 
িকনা? 

ঘ) ি�� ের�ুেরে�র সভায় আিম একিট েপপার ে�েজ� কেরিছ 
তােত “আওয়ামীলীগ ও িবএনিপর েকান রাজৈনিতক ভিবষয্ত নাই। জামায়াতও 
সফল হেব না বা বয্থর্”– এ রকম েকান কথা িলেখিছ িকনা? ইতয্ািদ। 

১০) তাঁর �ে�র উ�ের আিম িনে�া� জবাব �দান কির: 

ক) আমার জানা মেত, মহানগর আমীর আমার িবষেয় ি�ফ করার জনয্ জরুরী 
কমর্পিরষদ ৈবঠক আ�ান কের সবার মােঝ আমার বয্াপাের সতকর্তা জারী 
কেরেছন এবং মহানগরী েসে�টাির িবিভ� জনেক েডেক েডেক আমার বয্াপাের 
তথয্ সং�হ করেছন। অথচ আিম সময় চাওয়ার পরও আমােক ডাকেছন না বা 
সময় িদে�ন না। তাছাড়া ৈবঠেক তােদর দুজন ছাড়া েসিলম উি�ন ভাইসহ 
অনয্ দািয়�শীলগণ উপি�ত িছেলন মেমর্ আমার কােছ তথয্ েনই। িতিন জানান, 
আমােক েয তথয্ িদেয়েছ েস সিঠক তথয্ েদয়িন। কমর্পিরষদ ৈবঠেক েসিলম 
উি�ন ভাইসহ সবাই উপি�ত িছল। 

খ) আিম কার মারফত এসব তথয্ অবগত হেয়িছ তা জানেত চাইেল আিম তাঁেক 
জানাই, আমার িলিখত আেবদেন আিম তা উে�খ কেরিছ। এর বাইের আিম 
এডেভােকট সাইফুর রহমান এবং পেরাক্ষ তথয্দাতা িহেসেব প�ন থানা 
আমীেরর নাম উে�খ কির। 

গ) আিম আকর্ �ুল, ি�� ের�ুের�, আমার বাসা ইতয্ািদ �ােন েকান িমিটং 
কেরিছ িকনা �ে�র জবােব আিম তাঁেক জানাই আমার িলিখত ব�েবয্ আিম 
বেলিছ আিম সামািজক-সাং�ৃিতক বহু সং�ার ৈবঠেক অংশ িনেয় থািক এবং 
সামািজক-রাজৈনিতক িবষেয় ব�বয্ ও মত�কাশ কের থািক। েস অনুযায়ী আকর্ 
�ুেল এফএসিস (েফারাম ফর েসাশয্াল কােনকিটিভিট), ি�� ের�ুেরে� বাডর্স 
(বাংলােদশ ইনি�িটউট অব িরসাসর্ এ� েডেভলপেম�), আমার বাসায় 
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িসইউএ� (িচটাগাং ইউিনভািসর্িট এ� �ুেড�স েফারাম)-এর েসিমনার ও সভা 
অনুি�ত হয়। এছাড়াও জনপিরষদ, ইিটিস ফাউে�শন, ে�ড �া�, েফনী 
েফারাম ঢাকা, আরিপিডিট, আরএস সিমিতসহ আরও েবশ িকছু সং�ার ৈবঠেক 
আিম িনয়িমত অংশ িনেয় থািক। এসব সভায় কারা উপি�ত থােক জানেত 
চাইেল আিম তােক েবশ িকছু নাম উে�খ কির। 

ঘ) আমার �দ� েকান েপপাের আিম ‘আওয়ামীলীগ ও িবএনিপর েকান রাজৈনিতক 
ভিবষয্ত নাই। জামায়াতও সফল হেব না বা বয্থর্’– এ রকম েকান কথা িলেখিছ 
িকনা? �ে�র জবােব আিম তােক জানাই, আিম যিদ েকান েপপার ে�েজ� 
কের থািক তার কিপ আিম তােক সরবরাহ করার েচ�া করেবা। েসখােন হুবহু 
এই কথা েলখা আেছ িকনা তা পরীক্ষা কের তােক জানােবা। 

১১) মহানগর আমীর ১০ নেভ�র ২০১৫ তািরেখ মহানগর কমর্পিরষদ ৈবঠক কের 
আিমসহ কেয়কজেনর �সে� েয সতকর্তার িনেদর্শনা জারী কেরেছন তার সতয্তা 
�ীকার কেরন। তেব েসটা েক�ীয় সংগঠেনর িনেদর্শনার আেলােকই কেরেছন 
মেমর্ জানান। েক�ীয় সংগঠন পিরি�িতর কারেণ েদশ ও েদেশর বাইের এ িবষয়িট 
জািনেয়েছ। তেব তারা এ সতকর্তামূলক িনেদর্শনায় কারও নাম (অথর্াৎ আিমসহ 
কারও নাম) উে�খ কেরনিন বেল জানান। 

১২) আিম তােদরেক চয্ােল� জািনেয় বিল, আিম ও আরও কেয়কজেনর নামসহ 
কমর্পিরষদ ৈবঠেক আেলাচনা করা হেয়েছ এবং আমরা সংগঠন িনেয় গুেলন 
মুভেমে�র আদেল িভ� িচ�া করিছ– এ কথা জািনেয় ��ভােব িনেদর্শনা েদয়া 
হেয়েছ। থানা ও ওয়াডর্ পযর্ােয় রুকনেদর িনকট তদ� করেল িবষয়িট জানা যােব। 

তারা জানান, হয়েতা িনেদর্শনা েপৗঁছােত িগেয় েকউ েকউ একটু বািড়েয় বলেত 
পাের। তেব আমরা তদ� কের েদখেবা। 

১৩) আিম তােদরেক সংগঠেনর েক�ীয় ও মহানগর পযর্ােয়র নানা অিনয়ম ও 
অগঠনতাি�ক িবষয় েযমন, মীর কােসম আলীর উেদয্ােগ িময়া েমাঃ আইউব কতৃর্ক 
পাওয়ারপেয়� ে�েজে�শন িনেয় িবতকর্, ২০১০ সােল ছা�িশিবেরর েনতৃ� 
পিরবতর্ন িনেয় অগঠনতাি�ক চচর্া, ভার�া� আমীর-েসে�টাির মেনানয়ন �ি�য়া 
িনেয় শূরায় ��িব� হওয়া, কেয়কজন এিসে�� েসে�টাির থাকা অব�ায়ও 
রিফকুল ইসলাম খান ভাইেয়র একইসােথ মহানগর আমীর ও ভার�া� েসে�টাির 
েজনােরল মেনানীত হওয়ার �ি�য়া উদাহরণ িহেসেব  উে�খ কির। মহানগর 
সংগঠেন কীভােব অসাময্ এবং িবেভেদর চচর্া হে�, �েয়াজেন তা িলিখতভােব 
িব�ািরত জানােনার আ�হ �কাশ কির। 

১৪) কথা �সে� আিম ২০১০ সােল ছা�িশিবর িনেয় শীষর্ দািয়�শীলগণ েয 
অগঠনতাি�ক অিনয়েমর ইিতহাস সৃি� কেরেছন তা িনেয় “ছা�িশিবর: আমার 
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ে�রণা, �ৃিত ও েবদনা” শীষর্ক একিট দীঘর্ েলখা িলেখিছ মেমর্ অবিহত কির। 
দািয়�শীলগণ চাইেল আিম তােদরেক েসটা েদেবা বেল জানাই। মহানগর আমীর 
েসটা তােক িদেত বেলন এবং েফসবুক বা েকাথাও �কাশ না করার অনুেরাধ 
কেরন। 

১৫) কথার সূ� ধের আিম তােদর িনকট এও জানাই েয, সংগঠেনর অভয্�রীণ পিরেবশ 
েকন খারাপ হে�, সি�য় জনশি� েকন �েম িনি�য় হে�, সদসয্গণ েক�ীয় 
দািয়�শীলেদর স�েকর্ েকন কটু ম�বয্ করেছ, দািয়�শীলেদর সংগঠন েথেক 
গৃহীত ভাতার পিরমাণ, বয্ি�গত বািড়-স�দ িনেয় েকন েপছেন েপছেন রসােলা 
অৈনিতক আেলাচনার িব�ার ঘটেছ? এগুেলা কারা করেছ েসটা অনুস�ােনর 
েপছেন না ছুেট এ ধরেনর চচর্ার কারণ গেবষণা কের েবর করা এবং পিরশুি�র 
বয্ব�া করার অনুেরাধ কির। 

১৬) মহানগর আমীর িবষয়িট িনেয় তারা এখন আর এগুে�ন না জািনেয় বেলন, 
সংগঠন পিরচালনা করেত েগেল এরকম সমসয্া হয়। তারপরও আমরা আপনােদর 
বয্াপাের কী �চার হেয়েছ েসটা খিতেয় েদখেবা। িতিন আমােক এসব িবষেয় 
েফসবুেক িকছু না িলখেত অনুেরাধ কেরন। 

১৭) আমার বয্াপাের জনশি�র মােঝ েয কথা ছড়ােনা হেয়েছ তা িনরসেনর জনয্ 
�েয়াজেন থানা ও ওয়াডর্ পযর্ােয় ৈবঠক করা এবং আমােক েসখােন উপি�ত রাখার 
জনয্ আিম অনুেরাধ কির। েকউ যিদ আমার �সে� জানেত চায় তাহেল আমার 
পেক্ষ তােক এসব িব�ািরত জানােনা ছাড়া উপায় থাকেব না, কারণ এটা আমার 
হক বেল আিম তােদর জানাই। 

১৮) আিম তােদর িনকট িবনীতভােব অনুেরাধ জানাই, আিম েকাথায় িগেয়িছ, কী বেলিছ, 
কী ৈবঠক কেরিছ, কার কার সােথ েদখা হেয়েছ ইতয্ািদ অেসৗজনয্মূলক �� 
ভিবষয্েত েযন আর না করা হয়। িবষয়িট িনেয় আিম িবর�েবাধ করিছ, এ জাতীয় 
েগােয়�ািগির বা �� অপমানজনক। আমার বয্াপাের যিদ সুিনিদর্� েকান অিভেযাগ 
বা �মাণ থােক, তাহেল েস িভি�েত তদ� এবং েয েকান সাংগঠিনক বয্ব�া আিম 
মাথা েপেত েনেবা বেল তােদরেক জানাই। 

১৯) এছাড়াও ৈবঠেক আরও েবশিকছু আেলাচনা হেয়েছ যা ৪ জন দািয়�শীেলর িনকট 
েথেক জানা েযেত পাের। এিসে�� েসে�টাির জনাব েসিলম উি�ন ভাইেয়র 
িনকটও িকছু আেলাচনা িলিখত আকাের সংরিক্ষত রেয়েছ। 

২০) আমার সািবর্ক আেলাচনা ও ব�বয্ সংেশাধন ও এহেতসােবর উে�েশয্ই আিম 
কেরিছ এবং েকউ েযন আমার কথায় মেনাক� না েনন, েস িবষেয় আিম তােদর 
সিবনয় অনুেরাধ জানাই। 
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উপেরা� আেলাচনার িবষয়িট আিম আপনার িনকট সুিবেবচনার জনয্ উপ�াপন 
করলাম। 

মহানগর দািয়�শীলেদর ব�বয্ অনুযায়ী আিমসহ কেয়কজেনর বয্াপাের সংগঠেনর েদশ 
ও �বাস শাখায় েয িনেদর্শনা জারী করা হেয়েছ তা েক�ীয় িস�াে�র আেলােকই 
হেয়েছ। অথচ আপিন আমােক এ িবষেয় িকছুই বেলনিন বা দৃি� আকষর্ণ কেরনিন। 
আিম আপনার িনকট েমৗিখক ও িলিখত আেবদেনর পরও আপিন আমােক জানানিন 
েয এটা েকে�র িনেদর্শনা িছল, বরং মহানগরী আমীেরর সােথ আলাপ এবং েমাহাসাফা 
করেত বেলেছন। িবষয়িটেত আিম সি�� ও ি�ধা�� েয �কৃত সতয্ েকানিট? 

আিম মেন কির একজন েক�ীয় শূরা সদসয্েদর বয্াপাের তােক দৃি� আকষর্ণ না কের, 
তােক না জািনেয় তার স�েকর্ েনিতবাচক ধারণা ময়দােন ছিড়েয় সংি��গণ শপথ, 
শৃ�লা ও সংগঠেনর আমানত ভ� কেরেছন। 

গত  ১৬ নেভ�র ২০১৫ ঈসায়ী তািরেখ আপনার িনকট েয আেবদন আিম েপশ কেরিছ 
তার আেলােক তদ�পূবর্ক �েয়াজনীয় বয্ব�া �হণ করার জনয্ আবারও আপনার িনকট 
সিবনয় অনুেরাধ জানাি�। 

মহান আ�াহ আমােদর ক্ষমা করুন। পরকালীন জবাবিদিহতা হৃদেয় ধারণ কের দািয়� 
পালেনর তাওিফক দান করুন। 

আ-মীন। 

 

িনেবদক 

 

মিজবুর রহমান মন্জু 
মজিলেশ শূরার সদসয্, ঢাকা মহানগরী 
ও 
সদসয্, েক�ীয় মজিলেশ শূরা 
বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী 

 

অনুিলিপ অবগিতর জনয্ (আমীের জামায়ােতর অনুমিত সােপেক্ষ): 
১) সদসয্বৃ�, েক�ীয় িনবর্াহী পিরষদ। 
২) সদসয্বৃ�, েক�ীয় কমর্পিরষদ। 
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৪. 

১৩/০২/২০১৯ ইং 

 

বরাবর 
জনাব মকবুল আহমদ 
আমীর 
বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী। 

 

মাধয্ম: আমীর, বাংলােদশ জামায়ােত ইসলামী, ঢাকা মহানগরী উ�র। 

 

িবষয়: আমার স�েকর্ িবিভ� �চার �সে� দৃি� আকষর্ণ। 

 

জনাব, 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�াহ। 

আশা কির মহান আ�াহ তায়ালার অেশষ রহমেত ভােলা এবং সু� আেছন। 

আপনােক অতীেত অেনকগুেলা সাংগঠিনক ও রাজৈনিতক িবষেয় েমৗিখক এবং 
িলিখতভােব আিম অবিহত কেরিছ। আজ আবারও আমার �সে� সা�িতক িকছু �চার 
এবং ধারণা িবষেয় আপনার দৃি� আকষর্ণ করেত চাই- 

১) আপিন জােনন েয সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ম েফসবুেক আিম িবিভ� সমেয় আমার 
মত �কাশ কের থািক। ঢাকাসহ েদেশর নানা �ােন িকছু সামািজক আ�া ও 
অনু�ােন েদেশর সািবর্ক পিরি�িত িনেয় আলাপ করেত িগেয় আিম �াধীনভােব 
আমার দৃি�ভি� তুেল ধির। গত ৪/২/২০১৯ ইং তািরেখ আিম আমার বয্ি�গত 
েফসবুক ওয়ােল বাংলােদেশর রাজৈনিতক দলগুেলার েনতৃ�হীনতা ও বয্থর্তার �স� 
েটেন িবিভ� রাজৈনিতক দল েথেক তরুণ স�াবনাময়েদর েবিরেয় এেস নতুন 
রাজৈনিতক �াটফেমর্র সূচনা করার আহবান জানাই। েস আহবােনর পর আমার 
পিরিচত অেনেকই বয্ি�গত ও সামি�কভােব আমার সােথ কথা বেলেছন। আমার 
কাছ েথেক এর স�াবয্তা, ইিতবাচক, েনিতবাচক িবে�ষণ জানেত েচয়ােছন। 
স�িত েপশাগত ও বয্ি�গত �মেণ িসেলট, ক�বাজারসহ েদেশর িবিভ� �ােন 
েগেল আমার �জন-শুভাথর্ীেদর সােথ এসব িবষয় িনেয় কথা বেলিছ। 
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২) অতয্� দুঃেখর িবষয় েয আিম জানেত েপেরিছ জামায়ােতর স�ািনত েসে�টাির 
েজনােরল জনাব ডা. শিফকুর রহমান ও ঢাকা মহানগরী উ�র শাখার আমীর জনাব 
েসিলম উি�নসহ েবশ িকছু দািয়�শীল আমার এই মত �কাশ ও আলাপ-
আেলাচনােক েনিতবাচকভােব �হণ কের আিম জামায়ােতর মেধয্ ভা�ন সৃি�র 
�েচ�া করিছ বেল অপ�চার শুরু কেরন। আিম আরও জানেত েপেরিছ, তাঁরা 
আপনার অেগাচের সংগঠেনর িবিভ� শাখায় আমার িবরুে� েমৗিখক সাকুর্লার জারী 
কেরেছন। আমার কাছ েথেক েকান আ�পক্ষ ব�বয্ না শুেন বা জবাবিদিহতা 
জানেত না েচেয়ই তাঁরা সংগঠেনর অধঃ�ন শাখাগুেলােত এই মেমর্ �চার 
চািলেয়েছন েয, আিমসহ েবশ ক’জন সােবক েক�ীয় সভাপিত সংগঠেন ভা�ন 
সৃি�র েচ�া চালাি�। আপিন জােনন েয শুধু এবারই নয়, ইিতপূেবর্ও স�ািনত জনাব 
ডা. শিফকুর রহমান সােহব আিমসহ আমােদর কেয়কজেনর িবরুে� পি�কায় 
�কািশত একিট িমথয্া সংবাদ ও সরকােরর দােয়র করা ষড়য�মূলক মামলােক 
েক� কের একই রকম িব�াি�কর েমৗিখক সাকুর্লার জারী কেরিছেলন। একিট 
েসিমনাের আমার েলখা �ব�েক ভুল বয্াখয্া কের িতিন বুঝােত েচেয়িছেলন আিম 
নতুন দল গঠেনর ষড়য� করিছ। যার ে�িক্ষেত আিম আপনার বরাবের তৎকালীন 
ঢাকা মহানগর আমীর রিফকুল ইসলাম খান ও েসে�টাির জনাব নুরুল ইসলাম 
বুলবুেলর িবরুে� িলিখত অিভেযাগ িদেয়িছলাম। পরবতর্ীেত আপিনসহ আরও 
ঊ�র্তন দািয়�শীেলরা বেস িবষয়িট সমাধা করার েচ�া কেরিছেলন। আিম মেন 
কির, িসিনয়র দািয়�শীেলরা সংগঠেনর ঐকয্ ও সংহিত রক্ষার শপথ িনেয়েছন। 
আমার মেতা একজন নগণয্ জনশি�র আেলাচনা ও মত �কাশেক যাচাই-বাছাই 
বা অনুস�ান না কের সংগঠেনর অভয্�ের এরকম উে�জনা ও শ�া ছিড়েয় েদয়া 
খুবই অসিহ�ু আচরণ। এেত সংগঠেনর শৃ�লা ও ঐকয্ িবনে�র স�াবনা ৈতির 
হেব। আমার িবনীত আরজ এ িবষেয় শুধু একপক্ষীয় বয়ান না শুেন, িনরেপক্ষ 
তদ� কের আপনার নয্ায়ানুগ পদেক্ষপ েনয়া উিচত। 

৩) আিম ��ভােব বলেত চাই, আিম জামায়ােতর েকান পদ� েনতা নই। সামানয্ 
একজন সাধারণ সদসয্ মা�। জামায়ােতর কু্ষ� একিট ইউিনেটর ৈবঠক ডাকার 
এখিতয়ারও আমার েনই। স�িত েশষ হওয়া জাতীয় সংসদ িনবর্াচেনর পর েথেক 
আিম জামায়ােতর েকান সভা বা িমিটং এ েযাগদান কিরিন। অতএব, আমার �ারা 
জামায়ােত িবভি� সৃি�র অিভেযাগ খুবই হাসয্কর ও ষড়য�মূলক। জামায়াত ঢাকা 
মহানগর উ�েরর আমীর েমাঃ েসিলম উি�ন আিম েকাথায় যাি�, কােদর সােথ 
কথা বলিছ, েকান অিফেস িমিটং করিছ এগুেলা �িতিনয়ত মিনটিরং করেছন। যা 
আমার বয্ি�গত �াধীনতা ও িনরাপ�ার জনয্ হুমিক �রূপ। আিম যা বলিছ এবং 
করিছ তা খুবই �� এবং ��তার সােথ করিছ। একিট ফয্ািসবাদী রা� কাঠােমার 
মেধয্ েথেকও আিম িনেজর নাম এবং ছিব বয্বহার কের েফসবুক চালাই। সরকােরর 
ৈ�রনীিতর �িতিনয়ত সমােলাচনা কির। অতএব, আমার কাযর্�ম স�েকর্ আমার 
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কােছ জানেলই হয়। েকান েগােয়�াবৃি�র �েয়াজন েনই। আিম আশা কির, এ 
িবষেয় আপিন সংি��েদর দৃি� আকষর্ণ করেবন। 

৪) আপিন জােনন, ইিতপূেবর্ও িলিখত ও েমৗিখকভােব আিম আপনােক জামায়ােতর 
অভয্�রীণ অেনক অিনয়ম �সে� অবিহত কেরিছ। িব� পিরি�িত এবং আ�জর্ািতক 
ইসলািমক �লারেদর মতামেতর আেলােক েমৗিলক আদশর্ অকু্ষ� েরেখ 
কমর্েকৗশলগত িদেক জামায়ােত �েয়াজনীয় সং�ােরর আেবদন   জািনেয়িছ। ১৯৭১ 
সােলর মহান মুি�যু� ও �াধীনতা সং�াম �সে� জামায়ােতর ি�মুখী নীিত ও 
অপির��-েধাঁয়াশাপূণর্ অব�ােনর অবসান ঘটােনার পদেক্ষপ িনেত অনুেরাধ 
কেরিছ। শুধু তাই নয় ইিতপূেবর্ জামায়ােতর িসিনয়র েনতা শহীদ কামারু�ামান, 
শহীদ মীর কােসম আলী, বয্াির�ার আ�ুর রা�াকসহ আরও অেনেক বহু আেগই 
েকৗশলগত ও রাজৈনিতক সং�ােরর িলিখত দািব জািনেয়িছেলন। সংগঠেনর 
অভয্�রীণ েফারােম তাঁরা িনয়মানুযায়ী একািধকবার ��াব েপশ কেরিছেলন। িক� 
তাঁেদর েসই যুি�েক শুধু অ�াহয্ই করা হয়িন, বরং তােদরেক সংগঠেন িবতিকর্ত 
ও েকাণঠাসা কের রাখা হেয়েছ। মাওলানা েদলাওয়ার েহাসাইন সাঈদী, মুহা�দ 
কামারু�ামান, আ�ুল কােদর েমা�া, মীর কােসম আলী, বয্াির�ার আ�ুর রা�াক, 
সাইফুল আলম খান িমলন, আ�ু�াহ েমাহা�াদ তােহর, জিসম উি�ন সরকার, 
চ��ােমর শাহজাহান েচৗধুরী ও অধয্াপক মিফজুর রহমােনর মেতা বহু িসিনয়র ও 
স�াবনাময়, �াজ্ঞ দািয়�শীল এখােন ব�নার িশকার। তাঁেদর সমসয্াগুেলা হেলা 
তারঁা েকউ হয়েতা ��বাদী, সং�ারবাদী অথবা জনি�য়। আমার কাছ েথেক 
এরকম তীযর্ক ও �শর্কাতর সমােলাচনা শুেন আপিন িবর� হেয়িছেলন। আিম 
তখন িবনেয়র সােথ বেলিছলাম, আপিন এই কােফলার িজ�াদার; অতএব, আপনার 
কােছ িনভর্েয়, িনঃশ� িচে� মন খুেল কথা বলা আমার দািয়�। আপিন তখন স�� 
হেয়িছেলন িঠকই, িক� সংগঠেনর �েয়াজনীয় সং�ার ও অভয্�রীণ অসাময্ এবং 
েভদনীিত দূরীকরেণ েকান পদেক্ষপ েননিন। আিম পির�ারভােব িব�াস কির, 
সংগঠেনর েবশীরভাগ জনশি� নীিত ও েকৗশলগত পিরবতর্ন চায়। ৭১-এর 
�াধীনতািবেরাধী টয্াগ েথেক তাঁরা মুি� চায়। িক� অিধকাংশ জনশি�র চাওয়া 
এখােন উেপিক্ষত। আপিন যিদ আমার এ মতামতেক যাচাই করেত চান তাহেল 
িনরেপক্ষভােব সকল কমর্ীর মােঝ জিরপ চািলেয় েদখেত পােরন। 

৫) আিম মেন কির, সময়মেতা �েয়াজনীয় সং�ার না করার কারেণ জামায়ােত এখন 
আর েকান সং�ার বা পিরবতর্ন কাযর্কর হেব না। এখন জামায়াত েয িস�া� েনেব 
েসটাই তােদর জনয্ নতুন সমসয্ার সৃি� করেব। জামায়ােতর উিচত সকল পযর্ােয়র 
জনশি�র েখালােমলা মত �হণ করা। কমর্ী, শুভাকা�ী, শুভানুধয্ায়ী সকেলর কাছ 
েথেক পরামশর্ েনয়া। জামায়াত যিদ অতীেতর মেতা কিতপয় েলােকর িচ�া আর 
দৃি�ভি� িনেয় নীিতগত িস�া� েনয় তাহেল আরও বয্াপক মা�ায় রাজৈনিতক সংকট 
জামায়াতেক েমাকািবলা করেত হেব বেল আমার আশ�া। 
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৬) আিম জািন িভ�মত ও সং�ার আকা�ী হওয়া সে�ও আপিন আমােক খুব ে�হ 
কেরন এবং ভােলাবােসন। এই মহান আে�ালেন স�ৃ� হেত িগেয় আিম আমার 
পিরবােরর সদসয্েদর �ারা িনগৃহীত হেয় গৃহ িবতািড়ত হেয়িছলাম। সংগঠন তখন 
আমার আ�েয়র বয্ব�া কেরিছল। আে�ালন সং�ােম েজেল িগেয়, �িতপেক্ষর �ারা 
িনযর্ািতত-িনপীিড়ত হেয় যতবারই আিম মৃতুয্মুেখ পিতত হেয়িছলাম ততবারই 
সংগঠন আমার পােশ দাঁিড়েয়িছল। িচিকৎসার বয্ব�া কেরিছল। বছর কেয়ক আেগও 
আিম যখন জীবন-মৃতুয্র সি�ক্ষেণ েপৗঁেছ িগেয়িছলাম সংগঠেনর দািয়�শীল ও 
ভাইেয়রা আ�িরকভােব পােশ দািঁড়েয়িছেলন। জামায়ােতর েসে�টাির েজনােরল ডা. 
শিফকুর রহমান ও িশিবেরর তৎকালীন েক�ীয় সভাপিত ইয়ািসন আরাফাত 
আমােক িবেদশ পািঠেয় উ�ত িচিকৎসার বয্ব�া কিরেয়িছেলন। েমরুদে� 
আঘাতজিনত কারেণ �ায়ী শারীিরক সমসয্া হেয় যাওয়ায় বছের এক চতুথর্াংশ সময় 
আমােক েকান না েকান হাসপাতােল কাটােত হয়। হয়েতা এসব কারেণ আপিন 
আমােক একটু আলাদা মমে�র দৃি�েত েদেখন। েসজনয্ �ায়ই েফান কের শারীিরক 
েখাঁজ খবর েনন। আিম িব�াস কির আমােদর এই আে�ালন আমােদর পিরবােরর 
চাইেতও আপন। মূলত এসব কারেণ আিম চাই এই সংগঠন তার েভতরকার 
দুবর্লতা দূর করেত �েয়াজনীয় পদেক্ষপ িনক। বয্াপক সং�ােরর িস�া� �হণ 
করুক। এই আে�ালনই আমােদরেক নফস ও অনয্ায়-অিনয়েমর িবরুে� িবে�াহ 
করেত িশিখেয়েছ। আ�সমােলাচনা করেত, ভয়ভীিত উেপক্ষা কের হক কথা বলেত 
এই সংগঠনই আমােদর অনু�ািণত কেরেছ। অতএব, সমােলাচনােক িনরুৎসািহত 
না কের সংেশাধনেক �াধানয্ েদয়া দরকার। 

উপেরা� মত, অনুভুিত এবং পরামশর্ একা�ভােব আমার িনজ�। আশা কির মেনাক� 
না িনেয় ক্ষমাসু�র দৃি�েত িবেবচনা কের �েয়াজনীয় বয্ব�া �হণ করেবন। মহান 
আ�াহ আপনার সহায় েহান, আমীন। 

 

িবনীত 
আপনারই ে�হধনয্ 

 

মিজবুর রহমান মনজু 

 



 

পিরিশ� 
 

পিরিশ�-১ 

‘পিরবিতর্ত ে�ক্ষাপেট নতুন কমর্েকৗশল �হণ সমেয়র দািব’ 
শীষর্ক িচিঠিটর কিপ 

 
*  সূ�: http://imbdblog.com/wp-content/uploads/2015/04/Jamaat-Reform-
Proposal-Shaheed-Kamaruzzaman1.pdf 
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পিরিশ�-২ 

English Translation of Kamaruzzaman’s Letter on 
the Strategy for Change 

 

This article presents an English translation of a prison letter written 
by Muhammad Kamaruzzaman, the progressive Assistant Secretary 
General of Jamaat-e-Islam Bangladesh, to the acting leadership of the 
organisation. Kamaruzzaman faces an imminent death penalty from 
Bangladesh’s flawed and vendetta-driven War Crimes Tribunal. 

The letter was titled Strategy for Change and is dated 26th November 
2010, by which time the author had already been detained without 
formal charge for over four months. It articulates a view from the 
progressive tendency within the party, concerned for the welfare of 
its members, the public at large and the political stagnation taking 
hold of the party. 

It met with dismissal by a leadership ‘stunned’ by the Awami League 
government’s persecution on one side and resistant, or unable, to 
reform on the other. Following a frosty reception with its intended 
readership, it was leaked and published in the vernacular daily Kaler 
Kontho newspaper. 

Our knowledge of Muhammad Kamaruzzaman’s experience in the 
dock at the country’s War Crimes Tribunal is less developed than 
those of more headline hitting leaders. A website 
(http://kamaruzzaman.info) developed by his family goes some way 
to humanise him and elaborate on the trial proceedings and highlight 
discrepancies. The son of a Sherpur businessman, Kamaruzzaman 
turned 19 during the Bangladesh war and later studied journalism at 

 
* Source: https://web.archive.org/web/20150305175712/http://www. 
khichuri.org/jamaats-kamaruzzaman-and-his-strategy-for-change-
progressive-yet-condemned/ 



 190 জামায়ােতর সং�ার �স� 

Dhaka University. He denies the charges ranged against him, for 
which the Tribunal has sentenced him to death. 

In recent weeks, Geoffrey Robertson QC, an independent and 
international authority on crimes against humanity published a 
report detailing the structural and procedural unfairness of the 
Tribunal. The report is constructive, inclusive and critical, outlining 
clear steps for internationalisation, truth and reconciliation on the 
issue. 

Kamaruzzaman’s party, despite the rhetoric of its avowed enemies 
and many of its supporters, is not monolithic. This letter’s discussion 
presents us with the opportunity to listen for internal debates to 
which the public rarely have access. It is our hope that making this 
letter accessible to the English-reading audience humanises an 
individual who has been demonised and persecuted. In order for 
meaningful societal dialogue to occur, we are required to allow 
different parties to communicate in their own terms and listen to 
each other. 

Notes on the translation 

This letter has been sub-titled for English reading audiences at home 
and abroad and edited for brevity. The full text of the Bangla 
language original can be found online. The translation is verbatim, 
with the exception of editorial notes for clarification that are to be 
found distinguished by square brackets. The letter precedes a number 
of major relevant world events, notably the Arab Spring/Winter. 

We enter the letter at the point where Kamaruzzaman begins to 
outline a three-pronged fork in the road for the party, to deal with 
its current situation. Previously he has introduced Jamaat’s 
experience in Bangladesh with respect to other Islam oriented parties 
in the Middle East and the extraordinary crisis confronting it. This 
crisis is discussed as the successful and continual labelling of Jamaat 
as anti-liberation for the purposes of Divide and Rule. The campaign 
of vilification is said to have been, and is, most successful amongst 
the elite, educated class. 
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Highlighting the strategic public interest basis of Jamaat’s alliance 
with the BNP, and its history, he relates various arguments deployed 
by the Indian side to try and pull constituent partners apart and 
how the war crimes issue, used against many people who were not 
even members of the party during the war is a political instrument 
in the narrowest sense, and is socially amplified through the media. 
In addition, the Tribunal is argued to distract the public from political 
misrule, social degeneration and the release of dangerous criminals 
into the populace. 

Before addressing the three options for Jamaat as he saw them, 
Kamaruzzaman discusses the government’s strategy on the party 
from where he was in 2010, and that most of the cards were the 
governments to play. 

The long extract can be read here: 

 

A Strategy for Change 
 

Thoughtful and wise decisions are needed to fix Jamaat’s strategy 
under these circumstances.  

One of the strategies is just to wait for the end and to see what is 
in store for Jamaat in future; to just continue and run the 
organisation as before. If the government terminates its activities 
against Jamaat then we shall see what we can do at that time. 
Otherwise, we should not ease our efforts and struggles. 

Considering the total picture, it is very important for Jamaat to 
change its strategy. This is because: 

 The government has made Jamaat a political target 

 Jamaat has been accused of serious allegations like war 
crimes and has been branded as the party of war criminals 
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 A section of our people has reservations, misconceptions and 
negative impressions of Jamaat 

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

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

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

Another option would be to let Jamaat continue its activities from 
its current position. However, now it is high time that we built a 
new political platform and a social movement to contest the 
orchestrated anti-religious [Islamophobic] efforts. 

Jamaat should form this party with the consent of its members. 
Otherwise it will not be acceptable to the workers and supporters of 
this organisation. 

The third alternative is the retirement of those Jamaat leaders from 
politics who have been accused of war crimes committed during the 
Liberation War of 1971, and the reorganisation of Jamaat with 
entirely new leaders. The leadership of Jamaat should be handed over 
to the new generation. Since Jamaat has been enduring unjust torture 
and persecution since 1971, for the sake of the continued 
development of the country’s Islamic movement and for the purpose 
of increasing its dynamism if the present leadership step aside, then 
what will the Islamophobic quarters have to say? It is however true 
that whoever works for Islam will face no shortage of allegations 
from the anti-religious entities. 

It is mentionable here that Islami Chattra Shibir was only able to 
spread and reach its present respectable status due to its 
establishment under a new name. The organisation would not have 
been able to operate under any previous name. However, since 
Chattra Shibir is the primary recruiting centre for the Islamic 
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movement, it has been made controversial by the non-religious 
forces as well. The parties most concerned by the rise of Shibir are 
the communist forces and the power hungry; hence the prevalence 
of a torrent of lies and falsehood against Shibir. The other student 
organisations that work amongst the students lack any viable moral 
based ideology. They are usually sister parties of the ruling party 
or other parties solely focused on going to power and based on 
following respective personalities. Such student outfits have little 
to offer for the nation and are usually deeply involved in 
corruption, tender grabbing, possession politics, admission business 
and seat business among others for their mere existence. If the 
nation is to business and seat business among others for their mere 
existence. If the nation is to be recovered from the politics of 
personality worship, there is no alternative to moral based ideology 
politics. 

Besides reforming Jamaat, reform in the student’s wing is also 
necessary. Students should not work as a political tool and should 
be kept away from direct political activities. Importance should be 
given on seeking knowledge, debate, discussion, building character 
and sound physical and mental health. They must say no to party 
politics, addictions and narcotics. 

I believe it would be wiser for Jamaat to take the second among the 
three alternative strategies I have mentioned here. Jamaat has been 
working in this country for more than 60 years and at least 10% of 
Bangladesh’s population support Jamaat. So, they should not do 
anything or take any step that will ruin their image. 

The fact is, the ground for Islamic politics that has been created in 
Bangladesh is actually an outcome of Jamaat’s movement and 
struggle. Jamaat has developed a passionate relationship with the 
people of Bangladesh and the senior leaders of Jamaat have 
contributed a lot to achieve this success. It is thanks to their honesty 
and sincerity that now Jamaat is the largest and most influential 
Islamic movement in Bangladesh. If Jamaat uses all of its strength to 
establish a political platform and tries to organise a social movement, 
then nobody will be able to directly attack that political platform. 
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Responding to the Changing Situation 

The anti-religious quarter may run massive propaganda campaigns 
against Jamaat, but it will be a mistake for them to overlook Jamaat. 
In this extraordinary situation Jamaat has to take the decision of 
adopting an alternative strategy. Jamaat was established in 1941 
when the Pakistan movement was at its peak, after the approval of 
the 1940 Lahore Resolution. At that time millions of Indian Muslims 
were dreaming of a separate state of their own. In 1947 even before 
Partition Jamaat leaders gave directives on their working procedure 
in a divided India by holding several regional conferences. Although 
the founder of Jamaat [Maulana Maududi] with some of his followers 
moved to Pakistan, many of its workers and leaders stayed in India. 
They continued their activity there but in Pakistan Jamaat brought 
revolutionary changes to its movement and started open political 
activities. 

At one-point Jamaat did not allow lawyers to be party members 
[since many of the legal injunctions are not in accordance with 
Islamic principles of justice] but to cope with reality these criteria 
was changed and the lawyers were allowed to join Jamaat with full 
membership. Earlier Jamaat did not participate in general elections, 
even just to cast their vote. The Indian Jamaat still does not 
participate in the general elections. Members were allowed to cast 
their vote only once in its history: when Indira Gandhi imposed the 
state of emergency in India. In Kashmir, Jamaat is separate from 
the Hindustan Jamaat. They are independent and they take part in 
general elections. In the past Jamaat used to nominate only its 
senior members to participate in elections using their ticket. Now 
they have changed their mindset and have opened their nomination 
to their supporters and other workers also. They have decided to 
send female members to parliament and have even nominated them 
for elections. 

In the last Upazila Elections (2009) Jamaat nominated 24 female 
candidates and 12 of them won the elections. Then Jamaat did not 
use photographs of candidates in their publicity materials such as on 
posters and banners. However, now they are using photographs. 
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Jamaat has amended its constitution and opened party membership 
for non-Muslims so now a non-Muslim too can be a registered 
member of Jamaat-e-Islami. Female Jamaat members can be elected 
onto the party’s advisory council. All these reforms have been 
undertaken for the sake of the movement to meet the demands of 
the current situation. 

Learning from Transnational Experiences 

In today’s difficult and challenging situation, it is a demand of 
wisdom and vision that Jamaat should search for alternative 
strategies. It is not at all any kind of deviation. Rather it is a positive 
evolution, which is essential for any kind of political movement. We 
can take example from the Muslim Brotherhood of Egypt. Without 
reviving the party, they are taking part in the general elections 
independently or under the banner of different political parties. The 
Brotherhood is ‘not there’ however its existence is everywhere. They 
have been working for years patiently and participating in the 
general elections. In Jordan, the Brotherhood have been maintaining 
a relationship of cooperation with the government and playing an 
important role in the country’s politics and elections; they have 
participated in the coalition government. 

The Brotherhood in Algeria have separated itself from the original 
Brotherhood and been working as Islamic Front. In Yemen the have 
been working with traditional Islamic parties under the banner of Al 
Islah Party. Having been in a coalition government earlier on, now 
they have left the coalition. In Morocco the Brotherhood have been 
working as the Justice and Development Party. They are now the 
main opposition party and have the possibility to return better 
results in the coming elections. In Sudan Islamists have been working 
as the Islamic Movement of Sudan and alongside the government of 
General Hassan Al Bashir. However, there is a conflict with a senior 
leader and he is not in the government. His name is Dr Hassan 
Turabi, the former Prime Minister of Sudan. 

The Islamic movement in Turkey has changed its name many times. 
After inter- party split following disagreement with former Prime 



 196 জামায়ােতর সং�ার �স� 

Minister Nazmuddin Erbakan, a movement called The Justice and 
Development Party (AKP) formed and established government; they 
have been running the country successfully under the leadership of 
Abdullah Gul and Recep Tayyep Erdogan. They are empowered by 
the members and resources of the Nur Jamaat movement formed by 
Bediüzzaman Said Nursî. After winning the recent referendum, AKP 
leader and Premier Erdogan thanked Fethullah Gulen for his immense 
contribution [the author writes at a time prior to the AKP-Gulen 
split]. Fethullah Gulen was one of the leaders of the movements 
established by Bediüzzaman Said Nursî which has been pushing the 
Islamic movement of Turkey to a successful future. They have kept 
themselves behind the scenes. Islamic movements in Indonesia and 
Malaysia have adopted realistic strategies to cope with the current 
situation. Therefore, under the current challenging circumstances it 
is high time for Bangladeshi leaders to take the movement to a new 
dimension by adopting realistic alternative strategies. 

Seizing the Opportunity 

There is an attempt to strangle the Islamic movement and eliminate 
it by bringing false allegations of war crimes and labelling it anti-
liberation. We have failed to address or resolve this political conflict; 
many of us thought that this issue would resolve itself at one time 
anyway. This matter is being used as a burning issue against us, 
which was beyond many of our imaginations. The government is 
determined to do something in this regard. The image of the party 
and the leadership have been devastated by this issue and the people 
have developed a negative impression against the party and the 
leadership. For all these reasons it is now of utmost necessity to 
adopt a new strategy and a new political approach. 

If we fail to adopt a new strategy, history will not forgive us. We 
shall be responsible to history because we had raised hopes among 
a large number of people. Hundreds and thousands of people have 
expressed their solidarity with us. Many of our students and youth 
have sacrificed their entire life; they have embraced martyrdom, lost 
limbs and are still fighting for the sake of the movement. 
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Therefore, if we take the first way and let the movement go as it 
is, we will prove ourselves a worthless party. We should be on alert 
beforehand. The third way is also not a solution. Not only the local 
anti-religious quarter, but the international entities with similarly 
aligned interests are also a major threat. They are also waiting to 
hinder our development. For this reason, such an alternative 
strategy will not prove very helpful right now. Our adopted strategy 
should keep ensuring the faith and loyalty of the people at the 
fore. 

The situation is critical. We should think neutrally and altruistically. 
We will not be able to obtain any solutions if we think only from 
our own point of view. It is not at all harmful if it looks like Jamaat 
has been broken apart. Rather we should take this path for organising 
a new movement for the sake of our deen [way of life]. 

Expanding on the Second Option 

1. Considering the Constitution of Bangladesh, we should form 
an organisation that will not face any constitutional 
questions. Justice and good governance should be its motto. 
In this regard the organisation can be formed along the lines 
of the structure and manifesto of the AKP. However, their 
structure and manifesto are too repetitive and lengthy. For 
Bangladesh, it has to be brief and adapted for the conditions 
and demands of the Bangladeshi populace, and certain issues 
of public demand have to be highlighted. 

2. The concept of a shadow cabinet has to be adopted with an 
equal number of departments formed corresponding to each 
ministry. A full member would have to be the responsible 
person for each department and an associate member would 
assist them. A central committee would be formed with these 
members and a single member should not be given more 
than one role. The organisational structure should be more 
decentralised. 

3. An advisory council would be established and senior citizens, 
experts and Islamic scholars would be its members. 
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4. A council of Islamic scholars, or a Shariah Board will exist 
which will conduct research on various issues and will draw 
solutions to various problems. There must be dedicated effort 
to ensure Islamic unity. 

5. Nobody would remain as President or District President for 
more than three terms at a stretch. Bengali language has to 
be used for party titles and posts. Usage of information 
technology has to be ensured in all steps of the organisation. 

6. Representatives from all professions would have to be 
included in the central committee and a definite manpower 
analysis has to be conducted in this regard. Manpower 
shortage in any particular sector in one year would have to 
be pre- determined. 

7. There would be a secretariat that will observe the function 
of various departments but will not control their activities. 
They would coordinate but not enforce anything. 

8. There would be a committee in every department. Those 
committees will run independently. Highest usage of 
technology would be ensured in the committees. 

9. There will be a Legal Aid committee. Besides providing legal 
assistance, it will solve internal problems of the party and 
will also work as an arbitrary court on behalf of the centre. 

10. The priority should be given to: a) Education b) Social Work 
c) Health d) Media e) Business and Commerce f) Student 
Movement 

11. In elections, at first priority should be given to local 
government elections. Potential candidates should run their 
activities from now on to build personal capacity for the 
election. 

12. Counselling campaigns should be organised at the district 
level for people of different professions such as lawyers, 
teachers, businessmen, etc. 
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13. Jamaat has already established an infrastructure. It has 
many associated organisations and these should be re-
activated. They have been running dimly and now change 
is essential. They all have resources and gradually they 
have to be changed and made dynamic. There are many 
resourceful organisations and trusts at the district level. 
Educational institutions can be developed into world-class 
institutions. A plot owned by WAMY [World Association of 
Muslim Youth, of which Shibir is an affiliate] in Safipur 
can be utilised to establish an institution of global 
standards. Besides these the organisations that are 
working in divisional headquarters can be extended and 
reinforced. By establishing top quality schools and colleges 
in every district we can recruit the best manpower of our 
society. 

14. The fact is if we can utilise our existing resources in the 
mentioned sectors, we will be able to reach a considerable 
stable stage in our movement within five or ten years. If 
necessary, we will call back our expatriates to the country 
and when necessary we will export our resourceful 
manpower abroad. 

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

16. A professional institute for international language training 
can be formed where students will be able to study different 
spoken languages such as English, Arabic, French, German, 
Mandarin, Japanese, Korean, etc. 

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

18. We can purchase the Daily Bhorer Dak newspaper and it can 
be converted successfully into a four-page capital centred 
daily. A pool of journalists has to be developed and they 
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would be designated to different media (print and electronic). 
A think tank has to be developed. 

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

20. A social and working relationship would be developed 
with the non-Muslim community. A band of highly 
dedicated workers is necessary in this sector. A group 
will work dedicatedly for welfare of the indigenous 
people. 

21. A group has to be established immediately by and for the 
RMG [readymade garment sector] workers. It can be a huge 
employment opportunity; this sector will prove a lifeline for 
Bangladesh’s economy. 

22. A campaign should be launched to drum up support for 
proportional voting. It is necessary to decentralise 
governance by dividing Bangladesh into several 
provinces. 160 million people face towards the capital 
and this is causing a severe problem for good 
governance. The movement should be more social than 
political. 

Under these changed circumstances, discussion should be conducted 
among the members regarding accepting the new strategies. 
Wholehearted effort is necessary to reach a consensus in this 
regard. 

Jamaat has taught us discipline and we must maintain this within 
the organisation. We should bring change to our organisation while 
maintaining this discipline. Our manpower is searching for an 
alternative strategy. Our country and the international community 
will welcome the new direction gladly. 

Those without foresight or who want to maintain the 
organisational inertia might oppose the proposal, but they are also 
very sincere. Everybody should be counselled with patience. Under 
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this crucial circumstance and at this historical turning point, 
adopting an alternative strategy by reaching a consensus or at 
least by the vote of the majority is now what the situation 
demands 

On Being Captive 

Here I am writing my feelings once again on my captive life; captivity 
under false charges, which are the results of political rivalry and the 
rise of anti-religious politics. 

1. There is no possibility of my release until the current 
government moves from power, which is not at all 
possible in the near future. 

2. There is no possibility that any movement will be able 
to free us. There is no possibility that any street 
movement or agitation will be able to overthrow the 
government. 

3. In this tenure of the government some of us will face 
mock trials because this issue has reached the point of 
no return. 

4. We will not get any justice from the so-called tribunal. 
It is a black law. The government will be able to do 
whatever it wants to do with us according to this black 
law. 

5. Many countries may express their regret recognising that 
Jamaat’s leaders are being persecuted, but they will not 
do anything to support us. 

6. The international community may raise questions on the 
transparency of the trial process but they will not be 
unhappy to see an Islamic party cornered and weakened 
by this process. 

7. Even though Jamaat will not be banned, the image of its 
leadership will be destroyed after their trial on war 
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crimes and sensitive issues like opposing the nation’s 
liberation. 

8. Even if the government does not ban Jamaat, they will 
never permit Jamaat to work in comfort and will always 
keep the party under pressure. 

9. Under these circumstances Jamaat will never be able to 
become a platform of the mass people; it will be 
impossible for them to form government by winning a 
landslide victory in the general election. 

10. I can see no possibility for Jamaat to achieve good results 
in the next election after this term of the government. 

11. Due to our love and emotion for the party we cannot 
think of anything without Jamaat. If anyone wants to do 
something bypassing the party, misunderstanding and 
vendetta will be inevitable. That will not be acceptable 
to our manpower. 

Taking Action 

We have become stunned at this point in time. Now the question is, 
what is actually in store for our future? 

1. Let it be. We will remain as we are now. (Currently we 
are following this strategy) 

2. Considering the changing circumstances, Jamaat will 
organise a new platform and remain behind the scenes. 
This organisation will tackle the anti-religious quarter 
with wisdom and determination. 

3. Among us, those who have been convicted of war crimes 
will step down from leadership positions and hand over 
the party reigns to an entirely new leadership. 

According to my understanding the first way is actually the act of 
foolishness and pessimism. A dynamic movement cannot take such 
an outdated strategy. 
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We could compromise with the third strategy if we could solve the 
issue of 1971 politically. However, the way Jamaat’s image has been 
destroyed in the media, in the textbooks and to our youth, it will 
not be able to revive its image even if it brings new leadership in 
its pavilion. 

According to my thoughts the second strategy is the most 
pragmatic one. Other Islamic countries have become successful by 
following this strategy. We have a lot of examples in front of us 
like Turkey, Egypt, Sudan, Yemen, Morocco, Indonesia, Malaysia 
and Jordan where the Islamic movement has adopted an 
alternative strategy. 

Beside it we should also consider another point. In no other country 
have the leaders of an Islamic movement faced such sensitive 
allegations like war crimes and opposing the country’s struggle for 
independence. We must admit that though the Islamic movement in 
Bangladesh has the potential to become a successful movement, these 
allegations have produced a massive obstacle to achieve political 
success and acceptance. For the time being the opponents of the 
Islamic movement have succeeded. 

We are being tried at present as we have failed to solve this issue 
politically. We did not lead Jamaat in 1971, and although Jamaat 
supported it politically, they were not involved with the Liberation 
War. Those of us who are facing allegations at this moment, we did 
not participate in war nor were we part of any military or 
paramilitary body. It is out of the question that we committed crimes 
like rape, plundering and destruction. Today Jamaat is the victim of 
political vengeance for being politically active. The allegations against 
us are all false and fabricated. The government is spreading 
misconceptions against the Islamic movement by blaming us with 
false charges. 

Therefore, we should resign from our positions so that there will be 
no chance of confusion and misinterpretation. 

If we take this kind of initiative, for the time being it may look 
like degradation for us but in the long run it will be considered 
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as an icon of greatness and pragmatism. Many of us are now quite 
old too. How much can we contribute to the movement at this 
age? 

Therefore, we should think of the second strategy collectively. I pray 
and hope that Allah will enable us to take the right decision at the 
right time. Ameen. 

 

Muhammad Kamaruzzaman  
November 26, 2010 
7 Cell (Bokul), Room No. 2 
Dhaka Central Jail, Dhaka, Bangladesh. 
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পিরিশ�-৩ 

‘িশিবেরর অভয্�রীণ সংকেট জামায়ােতর হ�েক্ষপ’ সং�া� 
িচিঠর কিপ 

 

 

 
* িচিঠিট জনাব কামারু�ামােনর পিরবােরর সােথ ঘিন� একিট সূ� েথেক সংগৃহীত। 
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