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বাংলােদেশ নাি�কয্বাদী অপতৎপরতা: �িতেরােধর উপায়
একিট ৈকিফয়ত :
শুরুেতই একিট কথা পাঠকেদর জ্ঞাতােথর রাখা ভােলা। এিট
েযেহতু িবকৃত মি�� নাি�কেদর অপতৎপরতা িবষেয় �ামািণক
�ব� তাই এখােন নাি�কেদর েলখার নানা উ�ৃ িত থাকেব।
নাি�করা এমন িকছু কথা বেলেছন, এমন অরুিচকর কথা
িলেখেছন যা আসেল েকােনা রুিচস� মানু েষর পেক্ষ পড়া ব
উ�ারণ করা স�ব নয়। বকমাণ ��েক �মাণিস� করার �ােথর্
উ�ৃ িত িহেসেব তােদর এমন অেনক অ�হণেযাগয্ ব�বয ্
অ�ীল শ� তুেল ধরেত হেয়েছ। আশা কির সহৃদয় পাঠকগণ
িবষয়িট ক্ষমাসু�র দৃি�েত েদখেবন
নাি�কয্বা স�েকর :
নাি�কয্বাদ (ইংেরিজ ভাষায় : Atheism; অনয্ানয্ ন :
িনরী�রবাদ, নাি�কতাবাদ) একিট দশর্েনর নাম যােত ঈ�র বা
��ার অি��েক �ীকার করা হয় না এবং স�ূ ণর্ েভৗত ও
�াকৃিতক উপােয় �কৃিতর বয্াখয্া েদয়া হ আি�কয্বাদ
বজর্েকই নাি�কয্বাদ বলা যায় নাি�কয্বাদ িব�াস নয় বরং
অিব�াস এবং যু ি�র ওপর �িতি�ত। িব�াস খ�ন নয় বরং
িব�ােসর অনু পি�িতই এখােন মুখয্ [বাংলা ইউিকিপিডয়া]
ইংেরিজ ‘এইিথজম’ (Atheism) শে�র অথর্ হ নাি�কয্ বা
িনরী�রবাদ। এইিথজম শ�িটর উৎপি� হেয়েছ ি�ক ‘এেথাস’
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(ἄ θεος) শ�িট েথেক। শ�িট েসই সকল মানু ষেক িনেদর্শ কের
যারা ঈ�েরর অি�� েনই বেল মেন কের এবং �চিলত
ধমর্গুেলার �িত অ�িবসেক যু ি� �ারা �া� বেল �মাণ কের।
িদনিদন মু� িচ�া, সংশয়বাদী িচ�াধারা এবং ধমর্সমূেহর
সমােলাচনা বৃ ি�র সে� সে� নাি�কয্বােদরও �সার ঘটেছ।
অ�াদশ শতা�ীেত সবর্�থম িকছু মানুষ িনেজেদর নাি�ক বেল
�ীকৃিত েদয়। বতর্মান িবে�র জনসংখয্া২.৩% মানু ষ িনেজেদর
নাি�ক বেল পিরচয় েদয় এবং ১১.৯% মানু ষ েকান ধেমর্ই িব�াস
কের না। জপােনর ৬৪% থেক ৬৫% নাি�ক অথবা ধেমর্
অিব�াসী। রািশয়ােত এই সংখয্া �ায় ৪৮% এবং ইউেরািপয়
ইউিনয়েন ৬% (ইতািল) েথেক শুরু কে৮৫% (সু ইেডন) পযর্�
পি�েমর েদশগুেলােত নাি�কেদর সাধারভােব ধমর্হীন বা
পারেলৗিকক িবষয়সমূ েহ অিব�াসী িহেসেব গণয্ করা হয়
িক� েবৗ� ধেমর্ মত েযসব ধেমর্ ঈ�েরর �িত িব�াস �াপন
করেত হয় না, েসসব ধমর্াল�ীেদরেকও নাি�ক িহেসেব িবেবচনা
করা হয়। িকছু নাি�ক বয্ি�গভােব ধমর্িনরেপক্, িহ�ু ধেমর্র
দশর্, যু ি�বাদ, মানবতাবাদ এবং �কৃিতবােদ িব�াস কের।
নাি�করা েকােনা িবেশষ মতাদেশর্র অনুসার নয় এবং তারা
িবেশষ েকােনা আচার অনু �ানও পালন কের না। অথর্াৎ
বয্ি�গভােব েয েকউ, েয েকােনা মতাদেশরর সমথর্ক হেত পাে,
নাি�কেদর িমল শুধুমা� এক জায়গয়ই, তা হেলা, ঈ�েরর
অি��েক অিব�াস করা। [বাংলা মু� িব�েকাষ ইউিকিপিডয়া]
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বাংলােদেশ নাি�কযবাদী তৎপরতার েগাড়ার কথা :
ধমর্�াণ বাংলােদেশ নাি�েকর সংখয্া বরাবরই কম িছল। এর
সংখয্য় কম হেলও এেদর �চার ও বুি�বৃ ি�র বেল সংখয্াগির�
মানু েষর িবপরীেত অব�ান েনবার দু ঃসাহস েদখােত পারেছ।
মূ লত েগল শতা�ীর শুরুভােগ রািশয়ার কিমউিনজেম িব�াসীরা
েদেশ নাি�কতার �সার ঘিটেয়েছ। সারািবে� সমাজতে�র
জয়জয়কােরর সে� হাত ধের েসকুয্লািরজম আর েসকুয্লািরজেম
গভর্ েথেকই নাি�কয্বাদ বা এইিথজে উ�ব ও আগমন।
সমাজতে�র েযৗবেন এরা �ধানত কেলজ-িব�িবদয্ালেয়র েমধাবী
ছা�-ছা�ীেদর মেধয্ তােদর মতবাদ �চার করে শুরু কের
সমসয্ জজর্ির সদয �াধীন অভাবী বাংলােদেশ এরা সহেজই
তােদর সােময্ মুখেরাচক ে�াগােন তরু সমাজেক মু� কের।
সমাজতে�র পতেনর পর এরা পিরবিতর্ বা�বতায় িনেজেদর
েভাল পা�ােত থাকেলও সােবিক ধমর্িবে� তথা ইসলামিবে�েষর
ধারা িঠকই বজায় রােখ। ধেমরর িভি�েত িবভািজত পািক�ান রা�
বয্থ হওয়ায় এরা েসটােক ধেমর্ িবেরািধতায় কােজ লাগায়।
িসংহভাগ ঈমানদার নারী-পুরুেষ আে�াৎসেগর্ বেদৗলেত পাওয়া
অতয্াচার ও অিবেবচক পািক�ােনর িবরুে িবজয়েক এরা
ইসলােমর িবরুে িবজয় িহেসেব চালাবার অপেকৗশল �হণ
কের।
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�কােশয্ নাি�কয্বােদর �চা:
�াধীন হবার অবয্বিহত পেরই বাংলােদেশ নাি�কয্বােদর �কাশ
রূপ েদখা েদয়। ১৯৭৩ সােল তরুণ কিব দাউদ হায়দার একিট
কিবতায় অতয্� েনাংরা ভাষায় নবী মুহা�দ সা�া�াহ ‘আলাইিহ
ওয়াসা�াম, িযশুি�� ও েগৗতমবু�েক িনেয় নয্ারজনক কিবতা
েলেখন। েয কয়িট লাইেনর জনয্ িতিন েদশ ছাড়েত বাধয
হেয়িছেলন তা িছল এমন :
‘অ�ু ত আলেখ�া পিরিহত িমথুয্ক বু
বুিধ বৃ ক্ষত িযশু ভ� শয়তা,
েমাহা�দ আেরক বদমাশ
েচােখ মুেখ রাজনীিতর ছাপ।’
সংবােদর সািহতয্পাতায় ‘কােলা সূ েযর্র কােলা েজয্�ায় কােলা
বনয্া’ নােম কিবতািট �কািশত হয়। েক্ষােভ েফেট পেড় সার
েদেশর ধমর্�াণ মানুষ। সমােলাচনামুখর হেয় ওেঠ পুেরা মুসিলম
জাহান। বাংলােদশ সরকার তখন চায় িন আ�জর্ািতকভােব
মুসিলম সরকারেদর সাহাযয্ হারােত। ১৯৭৩ সােল বাধয্ হেয়
সরকার তােক ে�ফতার কের। কিবেক িনরাপ�ামূ লক কা�িডেত
েনয়া হয়। ১৯৭৪ এর ২০ েম স�য্ায় তাঁেক েজল েথেক মুি�
েদওয়া হয় এবং ’৭৪-এর ২১েম ব�ব�ুর িবেশষ িনেদর্েশ
সু েকৗশেল কলকাতাগামী একিট �াইেট তােক তুেল েদয়া হয়।
ওই �াইেট েস ছাড়া আর েকােনা যা�ী িছল না। তাঁর কােছ েস
সময় িছল মা� ৬০ পয়সা এবং কাঁেধ েঝালােনা একটা েছাট বয্াগ
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(বয্ােগ িছল কিবতার ব, দু ’েজাড়া শাটর, পয্া, ি�পার আর
টুথ�াশ।) কিবর ভাষায়, ‘আমার েকান উপায় িছল না।
েমৗলবাদীরা আমােক েমেরই েফলত। সরকারও হয়ত আমার মৃতুয্
কামনা করিছল।’
’৭৬-এ দাউদ হায়দার তার পাসেপাটর্ নবায়েনর জনয্ কলকা�
বাংলােদশ েডপুিট হাইকিমশেন জমা িদেল তা আটক করা হয়।
সামিরক শাসক হুেসইন মুহ�দ এরশাদ ক্ষমতায় এেল িত
আটক পাসেপাটর্ েফরত েচেয় আেবদন কেরন। তার পাসেপাটর
েফরেতর ওপর িনেষধাজ্ঞা জাির কের এরশাদ সরকও।
কলকাতা িছল তার কােছ একদম অেচনা িবেদেশ েযখােন
কাউেকই িচনেতন না। িতিন দমদম এয়ারেপােটর্ েনেম �থেম
কাঁদিছেলন। কলকাতায় িতিন �থম েগৗরিকেশার েঘােষর কােছ
আ�য় পান। িতিন েসখােন এক মােসর মেতা িছেলন। িতিন
েসখােন েলখােলিখ শুরু কন। কলকাতার কিঠন বা�বতার
মােঝ িতিন দয্ ে�টসময্ান পি�কায় েলখা শুরু কেরন। িনবর্
অব�ায় ১৯৭৬ সােল িতিন ভারেত বাংলােদশ দূ তাবােস নবায়েনর
জনয্ পাসেপাটর্ জমা িদেল তা বােজয়া� করা হয়। ভারত েথেক
তােক িনবর্াসেন পাঠােনার েচ�া করা য়।
পাসেপাটর্ ছাড়া অনয্ আেরকিট েদেশ �ায়ীভাে ব বসবাে স সমসয
েদখা েদয়। ভারত সরকার দািয়� িনেত চায় না িনবর্ািসত কির।
িতিন অনয্ েকােনা েদেশও েযেত পােরন না পাসেপােটর্র অভােব
এমতাব�ায় তার পােশ এেস দাঁড়ান কিবব�ু েনােবল িবজয়ী
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জামর্ান কিব গু�ার �াস। িতিন জামর্ান সরকােরর উ�পযর্ােয়
বেল বাংলােদশ েথেক িনবর্ািসত কিবেক রাজৈনিতক আ�য় েদয়ার
বয্ব�া কেরন। ২২ েশ জুলাই ১৯৮৭ এর েকােনা এক েভাের
জামর্ািনর বািলর্েন িগেয় েপৗঁছান দাউদ হায়দার। জািতসংে
িবেশষ ‘�ােভল ডকুেম�স’ িনেয় এখন ঘুরেছন েদশা�ের।
ব�ব�ুর িনেদর্েশ েদশ ছাড়েত বাধয্ হেয়িছেলন িতি
িতিন �ায় ৩০িটর মেতা বই িলেখেছন জামর্া, িহি�, ইংেরিজ,
ে��, জাপািনজ ও �য্ািনশ ভাষায় এছাড়া সা�ািহক ২০০০ এ
�কািশত হওয়া তার আ�ৈজবিনক েলখা ‘সু তানিট সমামাচার”
২০০৭ সােল ধমর্ীয় মুলয্েবােধ আঘাত েদয়ার অিভেযােগ সরকা
বােজয়া� কের।
�য়াত ড. আহমদ শরীফ
বাংলােদেশ নাি�কয্বাদেক �কােশয্ বেল েবড়াবার িবষয় িহেসে
�থম �িত�া কেরন চ��ােমর �য়াত জ্ঞানপাপী. আহমদ
শরীফ। সারা জীবন িতিন তাঁর ছা�েদর মেধয্ নাি�কয্বাদ �চা
কেরন। মারা যাবার আেগ িতিন িনেজর েদহখািন েমিডেকেল
িচিকৎসা েসবার জনয্ দান(?) কের যান। মহৎ িশেরানােম মূ লত
একজন নাি�কেক আ�াহর সৃ � মািট তার েপেট ধারেণ অ�ীকার
জানায়। সারা জীবেনর পােপর ফসল �রূপ আ�াহ তাঁেক মািটর
ঘেরও জায়গা পাওয়া েথেক বি�ত রােখন।
তাঁর জ� ১৯২১ খৃ�াে� ১৩ েফ�য়াির চ��াম েজলার পিটয়া
উপেজলার সূ চ�দ�ী �ােম। িপতার নাম আ�ু ল আিজজ ও
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মাতার নাম িমরাজ খাতুন। তাঁর িপতা আ�ু ল আিজজ িছেলন
চ��ােমর �ধানতম িশক্ষা �িত�ান চ��াম সরকাির কেলিজেয়
�ুেলর একজন করিণক। এ মুসিলম পিরবােরর অ�র মহেল
িশক্ষার আেল া ঢুিকেয়িছল উিন শ শতেকই। তাঁর ষ� পূ�র্পু
কােদর রজা স�ােনর জনয কাজী েদৗলেতর সতী ময়না
েলারচ�ানী পুঁিথিট িনজ হােত নকল কেরিছেলন। তাঁর িপতামহ
আইন উি�ন (১৮৪০-১৯৩৭) িছেলন সরকাির জজ েকােটর্র নকল
নিবস। চ��ােমর মুসলমানেদর মেধয্ �থম এ�াস পাস করা
এবং বাংলা সািহেতয্র িকংবদি� বেল খয্ আ�ু ল কিরম সািহতয্
িবশারদ িছেলন তাঁর কাকা ও িপতৃ�িতম। জে�র পর েথেক
আহমদ শরীফ সািহতয্িবশারদ ও তাঁর �ীর কােছ পু� ে�েহ
লািলত-পািলত হেয়েছন। ফলত অেনেকর কােছই িতিন সািহতয্
িবশারেদর স�ান িহেসেব সু পিরিচত িছেলন। ১৯৪৭ সােলর ৭
নেভ�র সােলহা মাহমুেদর সে� িতিন পিরণয় সূ ে� আব� হন।
তাঁর মৃতুয্২৪েশ েফ�য়াির ১৯৯৯। [বাংলা ইউিকিপিডয়া]
আহমদ শরীফ ১৯৩৮ সােল পিটয়া হাই�ুল হেত �থম িবভােগ
�েবিশকা পরীক্ষায় উ�ীণর্ হ১৯৪০ সােল ই�ারিমিডেয়ট এবং
১৯৪২ সােল চ��াম কেলজ হেত কৃিতে�র সে� �াতক পাস
কেরন। পরবতর্ীকােল ১৯৪৪ সােল ঢাকা িব�িবদয্ালয় হেত ২য়
িবভােগ ৪থর্ �ান অিধকার কের বাংলা ভাষা ও সািহেতয
�াতেকা�র িডি� লাভ কেরন। ১৯৬৭ সােল ৈসয়দ সু লতান তাঁর
��াবলী ও তাঁর যু গ শীষর্ অিভস�েভর্র জন িপএইচিড িডি�
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লাভ কেরন। তাঁর িলিখত পু�েকর সংখয্া শতািধক। তাঁর �থম
স�ািদত �� লায়লী মজনু ১৯৫৭ খৃ�াে� �কাশ কেরন।
১৯৫৯ খৃ�াে� েমৗিলক �� িবিচত িচ�া �কাশ কেরন। তাঁর
িলিখত �ে�র মেধয �েদশ অে�ষা, মধয্যুেগর সািহতয্ সমাজ
সং�ৃ িতর রূ, বাংলার সু িফ সািহতয, বাঙািলর িচ�া-েচতনার
িববতর্ন ধার, বাংলার িব�বী পটভূ িম, এ শতেক আমােদর
জীবনধারার রূপ েরখ, িনবর্ািচত �ব, �তয্য় ও �তয্া এবং
বাঙািল ও বাংলা সািহতয �ভৃিত উে�খেযাগয্ [�াগু]
ইউিকিপিডয়ায় তাঁর জীবনী আেলাচনায় ‘ধমর্িবেরািধত’ নােম
একিট �ত� উপিশেরানাম িলিখত হেয়েছ। েসখােন বলা হয়,
‘িতিন জ�সূ ে� মুসলমান হেলও �েঘািষত নাি�ক। কুসং�ার,
ক্ষু, েরাগ েশােক জজর্ির, ধমর্া�তায় আ�� অবেহিলত সমাজ
বয্ব�ার িবরুে� ে�াহী পুরু. আহমদ শরীফেক ধমর্া�রা শা
ও �থা িবেরািধতার কারেণ মুরতাদ েঘাষণা করা হেয়িছল। ১৯৯৫
সােল এক অিসয়তনামার মাধয্েম তার মরেণা� চক্ষু ও েদহদা
করার কথা িলিপব� কের িগেয়িছেলন। েস অিসয়তনামায় েলখা
িছল, ‘চক্ষু ে� � �ত, আর র� হে� �াণ �তীক, কােজই
েগাটা অ� কবেরর কীেটর খাদয্ হওয়ার েচেয় মানুেষর কােজ
লাগাইেতা বা�নীয়’। তাঁর অিসয়ত অনু যায়ী মৃতুয্র পর তাঁর
মরেদহ ঢাকা েমিডেকল কেলেজর িশক্ষাথর্ীেদর িশক্ষার উ
িহেসেব বয্বহােরর জনয্ দান কের েদয়া হ’
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নাি�করা সংখয্ায় কম আর িবগত শতা�ীর বাম সংগঠনগুেলা
রাজৈনিতকভােব বয্থর্ বা েকাণঠাসা হেলও তােদর িশক্ষায় দী
এবং তােদর মতবােদ পিরপু� েলােকরাই বতর্মান বাংলােদেশর
িসংহভাগ িমিডয়ার �তয্-পেরাক্ষ কণর্ধািকছু বয্িত�ম বােদ
নাি�কয্বাদীরাই এ েদেশর শীষর্ বুি�জীবী। ফেল তােদর শতধ
িবভ� সংগঠনগুেলার কমর্সূিচেত সমথর্েকর সংখয্া হাসয্কর
েদেশর কতর্া ও পিরচালকেদর �িত তােদর �ভাব লক্ষয্ণ
সতীথর্ িমিডয়াগুেলা বরাবর তার ফুিলেয় ফাঁিপেয় মহাগুর
িদেয় উপ�াপন কের। ইসলামপ�ীেদর অবেহলা ও অনু পি�িতর
সু েযােগ আজেকর বাংলােদেশ যত ধারার িমিডয়া আেছ
সবগুেলয়ই তােদর �ভাব ও দাপট �ব সতয্ তােদর
পিরচািলত িমিডয়াগুেলর �তাপ এেতাটাই েবিশ েয এর িবপরীত
দাঁড়ােনা অেনক অেনক কিঠন বয্াপর।
বতর্মান �জে�রনাি�কয্বাদেদর গু :
আহমদ শরীেফর পর তার ভাবিশষয্ গণিধকৃতও েদশা�িরত স�া
েলিখকা তসিলমা নাসিরন এবং তার মেতা আেরক জ্ঞানপাপী.
হুমায়ুন আজাদ বতর্মান �জর নাি�কতায় পিথকৃেতর ভূ িমকা
রােখন। ইউিকিপিডয়ায় তাঁর ধমর্ পিরচেয় েলখা আে, ‘�েঘািষত
নাি�ক’। েসখােন তাঁর িব�াস ও দশর্ন উপিশেরানােম বলা
হেয়েছ, ‘হুমায়ুন আজাদ িছেলন �েঘািষ নাি�ক। তাঁর অনয্তম
�েণাদনা িছল �থা-িবেরািধতা। কিবতা, উপনয্াস ও রচনা সবর্�
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িতিন �থািবেরাধী ও সমােলাচনামুখর। িতিন সমাজতাি�ক
অথর্নীিেকই মু� মানেবর মু� সমাজ গড়ার পেক্ষ অনুকূল বে
মেন করেতন। [�াগু]
হুমায়ুন আজাদ রািড়খােল

সয্ার জগদীশ চ� বসু

ই�িটিটউশন েথেক ১৯৬২ সােল মাধয্িমক পরীক্ষায় উ�ী হন।
তারপর ১৯৬৪ সােল ঢাকা কেলজ েথেক উ� মাধয্িমক পাশ
কেরন। েমধাবী ছা� আজাদ ১৯৬৭ সােল ঢাকা িব�িবদয্াল েথেক
বাংলায় �াতক িডি� এবং ১৯৬৮ সােল একই িবভাগ েথেক
�াতেকা�র িডি� অজর্ন কেন। উভয় েক্ষে�ই িতিন �থ
ে�ণীেত �থম হন। ১৯৭৬ সােল িতিন এিডনবরা িব�িবদয্াল
েথেক ভাষািবজ্ঞা িপএইচিড িডি� লাভ কেরন। তাঁর গেবষণার
িবষয় িছল বাংলা ভাষায় সবর্নামীয়করণ। তাঁর

�ী লিফা

েকািহনু র। তাঁর দু ই কনয্া েমৗিল আজা, ি�তা আজাদ এবং
একমা� পু� অননয্ আজাদ। হুমায়ুন আজ ১১ আগ� ২০০৪
সােল জামর্ািন িমউিনখ শহের মৃতুয্বরণ েরন। [�াগু]
১৯৯২ সােল �কািশত হয় তাঁর �বে�র বই নারী। বাংলােদশ
সরকার ১৯৯৫ সােল বইিট িনিষ� কের। অবশয্ ৪ বছর পর
২০০০ সােল বইিট আবার পুনমূ র্ি�ত হয় তাঁর িলিখত ‘আমার
অিব�াস’ (১৯৯৭), ‘ধমর্ানভূ িতর উপকথা ও অনয্ান’ (২০০৪),
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‘�িতি�য়াশীলতার দীঘর্ ছায়ার িনে’ (১৯৯২) ‘১০,০০০, এবং
আেরা একিট ধষর্’ (২০০৩), এবং ‘পাক সার জিমন সাদ বাদ’
(২০০৪) �ভৃিত বইেত চরম ধমর্িবে�ষ ও জ্ঞানপােপর পিরচ
িদেয় ধমর্িব�াস িবেশষত ইসলােমর িবরুে� মু� কৃপাণ হােত
হামলা চািলেয়েছন। তাঁর িলিখত অেনকগুেলা বই েথেক েকবল
চরম ইসলামিবে�ষী, অরুিচকর ও পাঠকিনি�ত উপনয্াস ‘পাক
সার জিমন সাদ বাদ’ িনেয় একিট �ত� আেলাচনা উপ�াপন
করিছ। এ েথেকই েয েকােনা পাঠক েলখেকর মেনাভাব, দৃ ি�ভি�
ও ইসলামিবে�ষ স�েকর্ পির�ার ধারণা পােবন আশা কির।
হুমায়ুন আজােদর পাক সার জিমন সাদ বা :
িবখয্ত হুমায়ুন আজােদর কুখয্াত পাক সার জিমন সাদ বাদ েব
কবার শুরু কেরিছ। অিত কে�ও দশম পৃ�া েপেরােত পাির িন
স�বত চতুথর্বােরর মেতা এবার েশষ করার পণ িনেয় শুরির।
এবারও বুিঝ রেণ ভ� িদেত হয়। একিদেন ৩৮ পৃ�া পড়া হয়।
বাংলা শ�ভা�ােরর �েতয্ক শ-হরেফর অ�ীল কুরুিচপূণর্ েহ
বয্বহার েনই যা িতিন এখােন আেনন িন। জািন না িশি�ত বণর্না
এমন অিশ�ীসু লভ উপনয্াস ি�তীয়িট রচনা কেরেছন িকনা। অ�
িবে�ষ, িনজর্লা িমথয্া আর ক�নার অপবয্বহার কী ও েকমন
জানেত এরেচ আদশর্ েকােনা বই হয় না। সংবাদপে�র মেতা
উপনয্াসও সমেজর দপর্ণ। েস অেথর্ আেলাচয্ উপনয্াস �েয়াজ
পাশ না�ারও পায় না। েলখক েজার কের েযসব চির� ও িচ�
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উপ�াপন কেরেছন তার দৃ �া� বাংলােদেশর মুসিলম�ধান সমােজ
একিটও েদখােনা স�ব নয়। অথচ িবেবেকর মাথা েখেয় েলখক
এমনই সব চির� বাংলােদেশর ইসলাম ও ডানপ�ী বৃ হ�ম দল
দু িটর ওপর চািপেয়েছন। ইসলামিবে�েষর সে� সে� েলখক েয
বাংলােদেশর একিট বড় দেলর দালািলর এেজ�াও রাখেতন, তা
এ উপনয্ােসই �থম েটর েপলাম।
�িতভা থাকেলই তা পূ জনীয় নয়। সু �র �িতভার িযিন অসু �র
�েয়াগ ঘটান, িতিন ��ার অকৃতজ্ঞ বা�াই শুধু; আে�া�ির
�চ� জ্ঞানী শয়তােনরও দাস। এতিদন ইসলামিবে�ষী জান
সে�ও েলখেকর �িতভােক ��া করতাম, এখন জানলাম িতিন
শুধু জ্ঞা নী; জ্ঞানপী। এমনিক জ্ঞানপাপীই শুধু,
িবেবক�িতব�ীও। েয েকােনা জািত-ধেমর্র েলখক িকংবা িবদ�
পাঠক এমন িবকার�� বা�বতািববিজর্ত আেরািপত চিরে�র
উপনয্ােসর িন�া না কের পারেবন না। এেদেশর তথাকিথত িকছু
�গিতশীল েলখক এর পেক্ষ কীভােব সাফাই গান তা
গেবষণাসােপক্ষ বয্াপার। তেব িনেজেক �গিতশীলেদর কাতা
েদখােতই েয তারা এমন আবজর্নার গুণ েগেয় থাে, তা
গেবষণা ছাড়াই বলা যায়।
েলখক �িতিট পৃ�ায় একািধক পয্ারায় িবিভ� মানুষ ও দেলর
চির� হনেনর �য়াস েপেয়েছন। েকােনাটাই সবার সামেন
উপ�াপনেযাগয্ নয়। েয েকােনা দৃ�া� িদেলই পাঠকমা� ে�ায়
নােক হাত িদেত বাধয্ হেবন। তথািপ একিট পয্ারা উে�খ কে
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সামানয্ িবে�ষণ না করেল েকউ অযথা িন� বা িবে�ষ ছড়ােনার
অিভেযাগ আনেত পােরন। তাই বাধয্ হেয়ই একিট উ�ৃিত েপশ
করিছ : ‘িজহািদ হািফজুি�নটা একটু েবতিমজ, মুেখ চমৎকার
চাপদািড়, �া�য্টাও ভােল; একাই দু -িতনিট েদাকান ভাঙেত
পাের, কেয়কিটেত আগুন লাগােত পাে, গুিল চালােত পাে,
‘আ�াহু আকব’, ‘আিল আিল জুলিফ�ার’ ব‘েল ছু ির ঢুেকােত
পাের; িফের এেস একিটর পর একিট এ�এ�এ� েদখেত
পাের, সবই ইি�য়ান, বেড়া দু ধ আর বেড়া মাজা ওর পছ�,
চাকরািনটােক েডেক এেন ঘ�াখােনক ধ’ের অরাল-অয্ানাভয্াজাইনাল করেত পাে, তারপর উেঠ িগেয়ই মধু র �ের ওয়াজ
করেত পাের, ফেতায়া িদেত পাের।’
বাংলােদেশর আনােচ-কানােচ ইসলােমর শা�ত শাি�র সু মহান
বাণী �চার কের েবড়ােনা ওয়ােয়জেদরেক েলখক (১) িজহািদ ও
জি� (২) ধষর্ক ও ল�ট এবং (৩) ভ� ও চির�হীন বানােত
েচেয়েছন। েয িকনা মুেখ দািড় েরেখ মানু েষর বািড় বািড় েখেয়
েমাটা-তাজা হেয় সংখয্ালঘুেদর েদাকানপট ভােঙ, তােদর বািড়েত
অি�সংেযাগ কের, আ�াহর নাম িনেয় মানু ষ খুন কের, তারপর
�ু-িফ� েদেখ, ইি�য়ান বারবিণতােদর েদেখ কােজর েমেয়র সে�
নানাভােব িবকৃত েযৗনাচার চালায়। আর এতসব অপকমর্ কের
িতিন মধু র সু ের ওয়াজ কেরন আর ফেতায়া েদন! পাঠক বলু ন,
এমন মারা�কসব িবপরীতমুখী চিরে�র একজন বয্ি�ও িক
েদখােত পারেবন?
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কী িবপেদর কথা, এত বড় বড় সব পি�ত েলখকরা যখন
ইসলােমর হক-বািতল নানা েফরকােক একসে� গুিলেয় েফেল,
তখন তােদর মূ খর্ও বলেত পাির ন। হেত পাের তারা সজ্ঞাে
সবগুেলা ইসলােমর সপক্ষশি�র চির� হনন ক ের েক�া ফ
করেত চান। িনেচর উ�ৃ িত েখয়াল করুন। িকভােব িতিন ইরােনর
ক�র িশয়া আর আফগােনর ক�র সু ি�েদর এক কাতাের
এেনেছন। বাংলােদেশর জামােত ইসলামসহ সব ইসলািমেদর
একসে� ভজঘট পািকেয়েছন :
‘িজহািদেদর একিট মহান গুণ হে� তারা মালাউন েমেয় পছ�
কের। আিমও কির, ওেদর একটু েখলােত পারেল ওরা উবর্শীেদর
মেতা নােচ; আমার িজহািদরা অবশয্ নাচটাচ পছ� কের ন, ওরা
ঢুকেত েবেরােত পারেলই শুকিরয়া আদায় কের। এেত �ধান
�িতভা তােলবান েমাঃ হািফজুি�ন, ও হয়েতা েফেরশতােদর কােছ
েথেক েকােনা হালু য়া লাভ কের; তেব েমাঃ েকরামত আিল, েমাঃ
েমা�ফা, েমাঃ আকবর আিলও কম যায় না, এটা আিম পছ�ই
কির, িজহােদ েকােনা কম যাওয়া-যাওিয় েনই, তােত েজাশ কেম
যায়। ওরা যখন এেককিট মালাউন েমেয়র ওপর চেড়, তখন ওরা
মেন কের ওরা এেককিট নাছারা নগর �ংস করেছ, যার িনেদর্শ
রেয়েছ। আিম আ�যর্ হ, ওরা রুহু�া েখােমিনর িকছুই পেড় ,
িক� িচ�া ও কেমর তাঁেকও ছািড়েয় েগেছ।’
না হেলা না। আরও একিট দৃ �া� তুেল ধরেত হয় : ‘জামাঈ
িজহােদ ইছলাম আমােক উ�ী� কের, আিম �চ� উে�জনা েবাধ
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কির, ওই উে�জনা েদেহর িবেশষাে�র উে�জনার েথেক অেনক
েবিশ তী�, অেনক েবিশ �চ�; আিম েদখেত পাই আিম েবঁেচ
উঠিছ, আিম েবেহশেতর �ে� িবেভার হেয় উিঠ। মওলানা
মওদু িদ, ইমাম গাজািল, আয়াতু�া েখােমিনর বই, আর েকারানহািদছ, েনয়ামুল েকারআন, মুকেছদু ল মেমিনন, েবেহে�র েজওর
প’েড় আিম বুঝেত পাির এেতাকাল আিম ভুল পেথ িছলাম,
েদাজেগর রা�ায় িছলাম, এখন আিম িঠক পেথ এেসিছ; এখােন
সব সময়ই েখায়াব, সব সময়ই উে�জনা; পৃিথবীেত মুছলমান
আর ইছলাম ছাড়া আর িকছু থাকেব না, এ-িব�াস আমােক
মাতাল ক’ের েতােল- নাউজুিব�া, ‘মাতাল’ শ�িট িঠক হয় িন,
আ�া আমােক মাফ করেবন; এ-সময়ই আিম একিট চমৎকার
জীবন পাই। জামাঈ িজহােদ ইছলােম েযাগ েদয়ার পর �ায় সবই
পাই, েবেহশত েতা পােবাই। েযাগ েদয়ার কেয়ক মােসর মেধয্
আিম জামাঈ িজহােদ ইছলাম-এর ‘মিদনাতু�িব’ অ�েলর েনতা
হেয় উিঠ, আমার খুব েচ�া করেত হয় না; আমার �ধান েনতারা
বুঝেত পােরন েয-িতিরশিট মা�াছার তােলব এেলম িনেয় এআ�িলক সংঘিট গিঠত, ওই সব হােফিজয়া েফারকািনয়া কওিম
কািমল দািখল সাধারণ মা�াছার তােলবানেদর মাথায় িঘলু েনই,
েযমন তােদর মাথাও েনই, তােদর মগজ অনয্ জায়গা; তাই েযাগ
েদয়ার কেয়ক মােসর মেধয্ই আিম েনতা হেয় উি, যা আিম
কখেনা হই িন।’
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এ পযর্ােয় এেস আিম উপনয্ােসর বািক পৃ�াগুয়ও নজর বুলাই।
আরও কত েনাংরা বণর্না। অ�ীল রচনা। েলখক �য় �িতিট
পৃ�ায় িদেয়েছন ইসলামপ�ী আর েলখেকর ভাষায় িজহািদেদর
ধষর্ণ ও নারীিল�ার কি�ত িদগ�র বণর্না। ইসলােম
অনু সারীেদর নানা চির�হীনতা, ন�ামী ও ভ�ািমর চতুর
উপ�াপনা। িশি�ত ভাষায় এবং অ�ীল বয়ােন েয এমন সািহতয্
ৈতির হেত পাের তা এ উপনয্াস না ড়েল পাঠেকর িব�াস হত
না। েলখক তার একািধক ব�েবয্ িনেজেক শু ধু নাি�ক িহেসেব
�মাণ কেরন িন, কুফিরর শতর্গুেলাও পূরণ কেরেছন
বইেমলা েথেক েফরার পেথ অজ্ঞাত পিরচয়ধারীেদর হামলা
িতিন �চ� আহত হন। পরবতর্ীেত িতিন িবেদেশ িচিকৎসা িনেত
িগেয় রহসয্জনকভােব মরা যান। তার মৃতুয্র পর এমন একজন
ধমর্িবে�ষী আ�াহে�াহীর জানাযা পড়ােত অ�ীকার করায়
মসিজেদর ইমামেক সমােলাচনার িশকার হেত হয়। েয ইমাম
তথা দীনদারেদর সমােলাচনা আর কলি�ত করা িছল মৃত
েলাকিটর জীবেনর �ধানকমর্ তার জানযা পড়ােত বাধয্ করা হয়
েতমিন এক ইমামেক। নাি�ক আর �গিতশীলেদর �িবেরাধ আর
ভ�ািমর এও এক নিজর। আের বাবা, এতই যিদ তুিম ইসলামেক
ঘৃ ণা কেরা, কুরআন আর আ�াহেক অ�ীকার কেরা তেব েকন
েতামােক মৃতুয্র পর ইসলােমর িনয়েম দাফন করা হে? েতামােক
েতা মািটেত পুঁেত েরেখ আসা উিচত।
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এমন েদশ-ধমর্ ও িবেবকিবেরাধী েলখার জনযেলখেকর মরেণা�র
ফাঁিস েদওয়া উিচত। আর আিখরােত তােদর অব�া কী হেব েস
েতা বলাইবাহুলয যারা এখেনা তার আদেশর্র ধারক ও �চারক
হেয় েবঁেচ আেছন, তােদরেক সমেয়র আেগ েসাজা হেয় যাবার,
সু পেথ িফের শাি�র জীবন লােভর আ�ান জানাই। মরার পর
যখন আ�ীয়-পিরজন-সু হৃদরা আপনার জাহা�ম েথেক পির�াণ
আর েবেহশত কামনা করেব, তার আেগই েহদােয়েতর পথ
ধরুন। পৃিথবীর জাগিতক জ্-িবজ্ঞােনর পাশাপািশ আ�াহ
েদয়া অিবন�র জ্ঞােনরও �াদ িনন। িনেজেক জানুন এব
আ�াহেক িচনু ন।
নাি�কয্বদীেদর পৃ�েপাষকতায় সমােবশ :
নাি�কয্বাদী তৎপরতার আেকিট বড় দৃ �া� উপ�াপন করা
যাক। বাংলােদেশ স�িত একিট রাজৈনিতক দেলর িকছু েনতার
ফাঁিসর দািবেত রাজধানী শাহবাগ চ�ের বাম ও নাি�কেদর
েনতৃে� কিথত গণজাগরণ সমােবশ অনু ি�ত হয়। একদল
দলিনরেপক্ষ তরুেণর হােত শাহবাগ চ� জামায়ােত ইসলামীর
েনতা কােদর েমা�ার ফাঁিসর দািবেত আে�ালেনর সূ চনা। েগাড়ায়
তােদর দািবগুেলাও িছল

অরাজৈনিতক। আেয়াজকরা যিদও

রাজনীিতকেদর ব�বয্ না েদবার যু ি� েদিখেয় বলেবন, শুরুর
মেতা েশষ পযর্�আে�ালন তার িনরেপক চির� বজায় েরেখেছ।
তেব বা�বতা হেলা, পরবতর্ীেত �েমই এ আে�ালন দলীয়
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েলাকেদর িনয়�েণ চেল যায়। সরকার িনেজই এই আে�ালেনর
পৃ�েপাষকতা িদেত শুরু কে এ বয্াপাের িবিভ� পি�কায় তথয
�কািশত হেয়েছ। এিদেক েদেশর বাম অধু য্িষত ইসলামিবে�ষী
িমিডয়াগুেলা এ আে�ালন েথেক তােদর আিদ �াথর্ উ�াের মিরয়
হেয় ওেঠ। ফেল দািবর তািলকায় এেক এেক েযাগ হয় নানা
অগণতাি�ক, ইসলামিবে�ষী ও েদশিবেরাধী ধারা।
দািব হেত পারত অপরাধীেদর ফাঁিস চাই যিদ সিতয্ই তারা েদাষী
হেয় থােকন। অথচ এখন কিথত সব রাজাকােররই ফাঁিস দািব
করা হে�। তােতও সমসয্া িছল না যিদ �কৃতই সবাই রাজাকার
হেতন। এখন রাজাকার বলেতই ইি�ত করা হে� একিট
স�দায় িকংবা িনিবর্চারভােব টুি-দািড়ওয়ালােদর িদেক। আরও
ভয়�র �বণতা হেলা, বামেদর মতলিব ে�াগােন গলা না
েমলােলই তােক বলা হে� রাজাকার! �াধীনতার েঘাষক িজয়াও
রাজাকার! বাংলােদেশর �পিত ব�ব�ুর মৃতুয্েত িনভর্য় ও অ কু
�িতবাদকারী মুি�যু ে�র অননয্ বীরকােদর িসি�কীও রাজাকার!
বিল, আে�ালেনর ফেল যিদ একশ রাজাকােরর েযাগয্ শাি� হয়
আর ফাঁিস হয় মা� একজন িনেদর্াষ বয্ি�র তেব িক লােভর েচে
ক্ষিতই েবিশ হেব ? আইনশাে�র ভাষায় েতা দশজন অপরাধীর
শাি�র েচেয় একজন িনরপরাধীেক বাঁচােনা উ�ম।
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সে�হ েনই িনরেপক্ পটভূ িমেত দাঁিড়েয় েয েকােনা অপরাধীর
নয্াযয্ ও �াপয্ শাি� দািব করা একিট �শংসনীয় কাজ। এ কা
আর সবার মেতা আমারও সমথর্ন ��াতত। িক� তাই বেল িক
এ আে�ালেনর �িত সমথর্নেক েদেশর �িত ভােলাবাসার
অপিরহাযর্ শতর্ মেন করা য? েকােনা কারেণ এ আে�ালেন
সমথর্ন ন করেত পারেল িক তার েদশে�ম িমেথয্ হেয় যাে?
সাধারণ মানু ষ আড়ােলর অেনক খবর জােনন না। িমিডয়ার
কারসািজ আর পুতুলেখলা অেনেকই বুঝেত পােরন না। িক�
িযিন অ�রােলর খবর রােখন, িমিডয়ার েভতেরর অব�া যার
নখদপর্েন িতিন েতা িভ�মত িদেতই পােরন। এমতাব�ায়
েদশে�িমক িহেসেব তার দািয়� নয় িক অনয্েদরও �তািরত
হওয়া েথেক সাবধান করা? অেনয্র �াথর্ হািসেলর গুিট হও
েথেক সতকর্ কর?
একিট শাি�পূ ণর্ গণজমােয়েত েকনইসলাম ও মুসলমােনর পেক্
দাঁড়ােনা আমার েদশ ও নয়ািদগ� েপাড়ােনা হেব? েকন িভ�মত
�কাশ করায় গণমাধয্মেক হুমিক েদ হেব? দলীয় বয্ি�র
অপরােধ েকন বয্াংক ও আিথর্ক �িত�ােন হামলা করা হ?
িভ�মত েপাষণ করেলই েকন তার নাগিরক� বািতেলর দানবীয়
হুমিক �দান করা হে? েকন শাহবােগ অনু ি�ত ইসলাম ও
েদশীয় সং�ৃ িতিবেরাধী কমর্কাে�র খবর তুেল ধরায় একিট
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ৈদিনেকর স�াদেকর শাি�, কারাদ� ও মৃতুয্ কামনা করা হে?
েকন রাজাকােরর শাি� চাওয়ার নােম টুিপ-দািড়সহ সব ইসলামী
েপাশাকেক েহয় করা হেব। ইসলাম চচর্াকারীেদর চির� হনন করা
হেব? একিট ভােলা কােজর ছু েতায় িক দশিট ম� কাজেক ��য়
েদয়া যায়? আজ যারা েদশে�েম গদগদ হেয় পেথ েনেমেছন
েফলানীর লাশ যখন িতনিদন পযর্� ভারেতর কাঁটাতাের ঝুেলিছল
তখন তারা েকাথায় িছেলন? প�ােসতু, েশয়ারবাজার আর
হলমােকর্র কুিম-দসু য্েদর অপরাধ েদেখ তােদর েদশে�ম েকন
েজেগ উঠল না? �াক হাসপাতােল তরুণী িচিকৎসক ধিষর্তা হে
খুন হেল েকন তারা জাগেলন না? �িতিদন কত অসহায় নারী
ধিষরতা ও খুন হে�ন তােদর িনযর্াতেন জিড়তেদর িবচার েচেয়
েকন তারা পেথ নােমন িন? মসিজেদর মাইেক আযােনর সু ের
যারা েরাগীেদর কে�র কথা বেলন, তারা েকন বারেডম ও িপিজ
হাসপাতােলর পােশ মােসর পর মাস এত িচৎকার-েচচােমিচেত
েরাগীেদর ক� অনু ধাবন কেরন না? িমিডয়া এেদর েপছেন হাওয়া
িদেত থাকায় অসহায় েরাগী িকংবা হাসপাতাল দু িটর িচিকৎসকরা
এর িবরুে� আওয়াজ েতালার সাহস পাে�ন না।
িনরপরাধ মানু ষেক যারা হতয্া কেরে, িনরীহ মা-েবানেক েয
নরপশুরা ধষর্ণ কেরেছ তােদর মৃতুয্ দ� দািব েতা কুরআেন
দািব। িক� এেদর ফাঁিসর দািবর সে� ক� েমলাবার পর
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শাহবােগ আর যা হে� একজন মুসিলম িহেসেব তার ক’িট কাজ
আমরা সমথর্ন করেত পাি? নাচ-গান, নারী-পুরুেষর েখালােমলা
েঘঁষােঘঁিষ, মে� তরুণীেদর উ�াহু নৃতয্ িকংবা গলা ফাটােনা গ
ও ে�াগান, মানু েষর েচহারা িবকৃিত, �াণীর ছিব অ�ন ইতয্ািসবগুেলাই ইসলােমর দৃি�েত চরম গিহর্ত কাজ। েকােনা মুসিলম
এসব সমথর্ন করেত পােরন না। �কৃত অপরাধীর শাি�র দািব
�িতিট মুসিলেমরই করা উিচত। িক� এসেবর েকােনাটার সে�
আ�াহর �িত িব�াসী েকউ জিড়ত হেত পােরন না। আে�ালন
েথেক েয কমর্সূিচগুেলা েঘািষত হে� তার মেধয্ও েতা আমাে
িনজ� সং�ৃ িতর েকােনা ছাপ েনই। িবজাতীয় েমাম ��লন আর
েমৗন�ত রীিত চচর্া েকন আমােদর �িতবােদর ভাষা হে?!
জাহানারা ইমােমর �িতকৃিত �াপন আর তার সামেন ি��ীয়
প�িতেত ��া িনেবদন করা হেব েকান দু ঃেখ?!
শাহবােগর

আে�ালন

কুমাির�

তার

হািরেয়েছ।

অবশয্

আে�ালেনর অেনক অি�কনয্া তােদর মূলয্বান েস িজিনসি
হািরেয়েছন অেনক আেগই। বয়ে��েদর সে� আ�া আর ঘিন�
হবার এমন সু েযাগ রাজধানীর েকান জুিটই বা লু েফ িনেত চাইেব
না। অদূ ের িব�িবদয্ালেয়র ফাঁকা হলও অেনেকর জনয্ সুবণ
সু েযাগ বেয় এেনেছ। আর সরকােরর �তয্ক্ষ সাহ-সহেযািগতা
এবং বামদলগুেলার েনতৃ�ও এ আে�ালেনর সতী� হরণ
23

কেরেছ। �কােশয্ সােপর মেতা কের মানুষ হতয্াকারী স�াসীেদ
মে� অব�ানও এেক কলি�ত কেরেছ। কািদয়ানী ও রাজাকার
নু রুল ইসলাম আজ দল বদেলেছন বেল িতিন হেয় েগেছন
�াধীনতার �পেক্ষর েল! হায় পিরহাস, রাজাকার নু রুল
ইসলামও এখন ফাঁিসর দািবর মে� ক� েমলাে�ন! বিল, ব�ুরা
আমােক ক্ষমা কেরা। স�ব হেল আমার ��গুেলার সতয্িন�
তালাশ কেরা।
সময় হেয়েছ শাহবাগ তথা নাি�কয্বাদীেদ সীমাল�েনর িবরুে�
আওয়াজ েতালার। শাহবােগ যা হে� তার ভােলা-ম� িবে�ষণ
করার। ইেতামেধয্ অবশয্ েস আওয়াজ ধীের ধীের িবিভ� িদ
েথেক উঠেতও শুরু কেরেছ। পি�কার ভাষয্ , সরকােরর শীষর্
পযর্ােয় ৈবঠেকও শাহবাগ উ�ু� করার িস�া� হয়। িক� েশষ
পযর্� সরকাের থাকা �তাপশালী বাম েনতৃে�র �ভােব তা হেয়
উঠেছ না। এখনই যিদ শুভ েবাধস�� েলােরা এর ইিত-েনিত
িনেয় আওয়াজ না েতােলন তেব েদেশর সবর্নাশ হেয় যােব। এ
েদেশর িনরাপ�া ও অি�� হুমিকর পড়েব। িবপক্ষ মত দমন
একদলীয় েলজুড়বৃ ি�র ফয্ািসবাদী মেনাভাব �িত�া পােব। আজ
আপনারা যিদ কথা না বেলন, তেব কালেক এরা মুি�েযা�া
েকাটার মেতা শাহবাগ েকাটা বরাে�র দািব তুলেব সরকাির পেদ।
ইমাম সাহেবগণ যিদ এর িবরুে� মুস�ীেদর সজাগ না কেরন
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তেব এ েদেশ ইসলাম িবপ� হেয় পড়েব। আপনার িম�ােরর
িবরুে�ও ে�াগান উঠেব। আজ এরা - েত তুই রাজাকার বলেত
বলেত ই- েত তুই ইসলাম তুই রাজাকারও বেল বেসেছ!
দলমত িনিবর্েশেষ বাংলােদের সবর্ে�ণীর মানুষ যখন এই নাি�ক
�গারেদর ঘৃ �তার িবরুে� �িতবােদ েফেট পেড়, রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �িত ভােলাবাসার অপিরহাযর্
শতর্ পূরেণ দ হৃদেয় পেথ েনেম এেদর শাি� দািব কের, তখন
বাংলােদেশর নাি�কয্বাদ�ভািবত িমিডয়াগুে এটােক একিট
দেলর পেক্ষর দালািল আে�ালন বেল িনজর্লা িমথয্া �চা
চালােত থােক। উপর� িমিডয়াগুেলা শাহবাগ ও নাি�কেদর পেক
িনলর্� িমথয্াচার ও হলুদ সাংবািদকতা চািলেযায়।
আজ কেয়কিদন মনটা বড়ই ভারা�া�। েকবলই িমিডয়ার হলু দ
সাংবািদকতার বিল হে� আমােদর সবার ি�য় মাতৃভূ িম। আমার
দৃ ঢ় িব�াস যারা শহীদ হেলন আর যারা গুিল চািলেয়েছ- উভয়
পক্ষ রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক ভােলাবােস
সমমনা দু ই দল মানু ষ েকন একজন আেরকজনেক হতয্া করেত
উদয্ত হে?! হেলা শুধু িনলর, িবেবক ও �কৃত েদশে�মহীন
িমিডয়াগেলার কারেণ। দলকানারা ছাড়া শাহবােগর আে�ালন
সমথর্ন বা �তয্াখয্ানকারী উভয় ে�ণীর েকউই রাসূল
অস�ানকারীর সমথর্ক হেত পােরন না। হেলন েকবল িমিডয়ার
চাতুিরর িশকার হেয়। একে�ণীর িমিডয়া নবীর সে� েবয়াদিব
করার �িতবাদেক বানাে� যু �াপরাধীেদর বাঁচােনার ষড়য�,
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আেরক ে�ণীর িমিডয়া শাহবােগর আে�ালনেক বলেছ ইসলাম
�ংেসর ষড়য�। উভয়পক্ষ িকছু বাগাড়�র কেরেছন িনেজেদ
�ােথর্। অথচ তারা েদেশর �িত তাকান িন।
শাহবােগর আে�ালন িনেয় আমােদর মাথাবয্থার িকছু িছল ন,
যিদ না েসখােন রাসূ লেক কটাক্ষকারী েকউ আ�ায়ক সংগঠ
হেতন। আমার রাসূ লেক গািল েদেবন আর উহ পযর্� করেত
েদেবন না, তা েতা হয় না। রাজনীিতিবদেদর বিল, আপনােদর
গিদ আপনােদরই থাকুক, আমােদর িফিরেয় িদন শুধু ঈমােনর
িযে�গী আর ইসলােমর �িত ভােলাবাসা �কােশর অিধকার।
আমরা রাসূ েলর ভােলাবাসার জায়গায় েকােনা আপস করেত পাির
না।
নাি�কয্বাদীের ভ�ািম :
সতয্ কথা বলেলই যিদ হাজ সােহেবর মুখ খারাপ বলা হয়
তাহেল তারা আবার িকভােব মু�বুি�র চচর্াকারী দািব কের?
তারা কীভােব পরমত সিহ�ুতার পাঠ েদন? িবপক্ষ মত সহ
করার কথা বেলন? কীভােব তারা অনয্েদর উ�বাদী আর
েমৗলবাদী বেলন? েখাদ তারাই িক �িতি�য়াশীল অশুভ শি�
নন? তারা আজ তােদর পুরেনা যত আদিশর্ক শ� রেয়ে,
সবাইেক এই আে�ালেনর মাধয্েম ঘােয়ল করেত চাইেছ। কাউেক
এর িবপেক্ষ েকােনা েযৗি�ক ��ও তুলেত িদে� না। গণদািব
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েচেয় েগা�ী ও ে�ণীগত দািবই েবিশ উ�ািরত হে�। এই হেলা
নাি�কেদর �কৃত সততা।
নাি�করা তােদর রাজৈনিতক গুরুর িবরুে� বলেল �াধীন
�কােশর কথা বেলন না, অথচ শত েকািট মানু েষর ি�য়তম
বয্ি�, সবর্ািধক ভােলাবাসার পা� মানবতার মুি�র দূ ত নবী
মুহা�দ মু�াফা সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর িনেবর্াধ িকংব
িবেবকহীন সমােলাচনা করা হেল, তাঁর িবরুে অশালীন কটূি�
করা হেল েদাহাই েদয়া হয় এই মত �কােশর �াধীনতার! েনতার
সমােলাচনা করায় তৎক্ষণাত চাকির হার, িদন না েপেরােতই
েজেল বি� করা হয় অথচ রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সমােলাচনা এবং ইসলামেক তী� কটাক্ষকারী�াদ
�গারেদর রা� েদয় িনরাপ�ার জনয্ গানময্! নাি�কেদর ভ�ািম
আর ি�মুখী নীিতর দৃ �াে�র অভাব েনই।
মু�বুি�র চচর্াকারীরা ই�ারেনট �গগুেলায় েয ভাষা ও ভি� �চা
কের েবড়ান, তা তােদর অ�রােলর জীবেনর মেতাই ঘৃ ণয্।
অক�নীয় অ�ীল এবং অসহনীয় িমথয্ায় ভরা। অথচ এ েদেশর
বাম-নাি�ক অধু য্িষত িমিডয়াগুেলা বরাবর তােদরই পক্ষ ি
এেসেছ। এও এক ি�চািরতা। আবার এেদর ভ�ািম আর মুেখাশ
উে�াচেনর উেদয্াগ েনয়ায় বামিনয়ি�ত সরকারও এমন উেদয্া
েনয় যা শতা�ীর অনয্তম ে�� ভ�ািমর অনয্তম। ইসলামপ�
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িমিডয়ায় নাি�ক �গারেদর ইসলাম ও রাসূ ল অবমাননার সংবাদ
�কাশ হেল যখন সারা েদশ �িতবােদ েফেট পেড় তখন তােদর
িবরুে� নামকাওয়াে� বয্ব�া িনেয় এসব �চার বের বয্ব�া
েনয়া হয়! আর ‘উ�ািন’ ও ‘ধমর্াবনন’র অিভেযােগ ে�ফতার করা
হয় অনয্ায় মানুেষর সামেন তুেল ধরা মামুদুর রহমানেক।
রাসূ লেক কটুি� করা অপরাধ নয়; কটুি�র সংবাদ �চার করা
অপরাধ। কী িবিচ� মুসিলম েদশ! হায় েসলু কাস!
ই�ারেনেট নাি�কয্বাদী �চারণর আিধপতয :
তথয্�যুি�র �সাের মত �কােশর অনয্তম জনি�য় মাধয্ম হ
ওঠা �গেক একে�ণীর যু বক ইসলােমর িবরুে� কুৎসা রটনার ও
ধমর্ীয় িবে�ষ ছড়ােনার হািতয়ার িহেসেব বয্বহার করেছ। ধমর্ে�া
ও নাি�ক যু বেগা�ী মহান আ�াহ, পিব� �� আল-কুরআন,
মহানু ভব নবী মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম, ঈদ,
সালাত, িসয়াম ও হজ স�েকর্ কদযর ভাষায় িবেষা�ার কের
মুসলমানেদর ঈমান ও আকীদায় আঘাত হানেছ। তােদর কুৎিসত
ও অ�ীল েলখা পড়েল েয েকােনা মুসলমােনর ি�র থাকা কিঠন
হেয় পেড়। এমনিক িবেবকবান অমুসিলমেদরও গা িশউের ওঠার
কথা। �েগ ইসলামী িবধান, রীিত-নীিতেক কটাক্ষ করা হে
�কােশর অেযাগয্ ভাষয়। নবী-রাসূ লেদর িবরুে� কা�িনক
কািহনী ও মতামত েলখা হে� অবলীলায়। ধমর্ে�াহী �গারেদর
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মেধয্ অনয্তম িছেলন িমরপুের খুন হওয়া শাহবাগ আে�ালেন
অনয্ম উেদয্া�া আহেমদ রািব হায়দার ওরেফ থাবা বাবা।
িনহত ধমর্ে�াহী নাি�ক �গার রািজব:
ইসলাম িবে�ষী কুখয্াত �গর রািজব আততায়ীর হােত খুন
হেয়েছ। েস শুধু একজন �েঘািষত নি�ক, ধমর্ে�াহী মুরতাদই
িছল না, যথারীিত একজন ল�ট ও নারীেলালু প েনশাকারীও
িছল। পি�কা�ের েসসব খবর েবিরেয়েছ। রািজব খুন
হওয়ার পর েথেকই এর জনয্ বাংলােদেশর একি
ইসলামী দেলর িবরে� অিভেযােগর
আ�ুল েতালা
হেয়েছ। অথচ পুিলিশ তদে� �থেমই িজজ্ঞাসাবাদ কর
হেয়েছ তার �ী ও ে�িমকােক। অকু�েল তার লয্াপটেপ নারীর
চুল পাওয়া েগেছ বেল তােদর িজজ্ঞাসাবাদ করা হেয়েছ
ৈদিনক ইনিকলােব রািজব নােমর এ আেলািচত ইসলামিবে�ষী
�গার স�েকর েজেন অবাক হেয় েগলাম। েস যা িলেখেছ তা
মুসিলম বা অমুসিলম েতা দূ েরর কথা েকােনা ভ� মানু েষর ভাষা
হেত পাের না। েস েকাথাও েকাথাও িনেজর এবং িনজ সতীথর্েদর
পীর ড. হুমায়ুন আজাদেকও ছািড়েয় েগে। ওসব িলেখ েস
িনেজেক ইসলাম েথেক িছ� কের িনেয়েছ।
রািজব ‘নু রানী চাপা’ নােমর একিট �েগ িনয়িমত েলখােলিখ
করত। েসখােন ‘েমাহা�েকর (েমাহা�দ+আহা�ক) সেফদ লু ি�,
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ঈদ েমাবারক আর ঈেদর জামােতর িহ�ির, িঢলা ও কুলু খ,
িসজদা, েহরা গুহ, ইফতাির ও খুমর্া েখজু, িসয়াম সাধনার
ইিতবৃ �, লাড়াইয়া েদ, মদ ও েমাহা�ক, আজল’ ইতয্ািদ
িশেরানােম েবশ িকছু িবতিকর্ত �গ িলেখেন।
েফসবুেক ইসলামেক কটাক্ষ কের রােবর িকছু ম�বয্:
সামািজক েযাগােযােগর জনি�য় ওেয়বসাইট েফসবুক েঘঁেট েদখা
েগেছ, ২০০৭ সােলর ১১ নেভ�র Ahmed Rajib Haider
েফসবুক

এ

জেয়ন

কের।

তার

েফসবুক

আইিড-

https://www.facebook.com/rha.rajib। ২০১০ সােলর ১০
েসে��র তািরেখ েস তার েফসবুক �য্াটােস িলেখেন, ১০
হাজার মানু ষ হতয্ার �ামাণয্ অিভেযাগ মাথায় িনে১১ েসে��র
হতয্ বািষর্কীেত মুসলমানেদর ধমর্ীয় উৎসব পালন কতট
মানিবক?’ (স�বত এিদন মুসলমানেদর ঈেদর িদন িছল)।
গত ২৭ েসে��র ২০১২ তািরেখ িলেখেছন, ‘সবাই তােরকেকােকা আর হািসনা-খােলদার িবেদেশ টাকা পাচােরর ঘটনা িনেয়
েতালপাড় কের েফলেছ... এিদেক �িত বছর সবার েচােখর
সামেন িদেয় কেয়ক লাখ হাজী েয িমিলয়ন িমিলয়ন টাকা েসৗিদ
আরেব েঢেল িদেয় আসেছ েসটা েকউ টু শ�টা কের না...!!’
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২০১১ সােল িনজ েফসবুক �য্াটােস মুসলমানেদর িনেয় কটাক
কের িলেখেছন, “মুসিলমেদর ‘েটরির�’ আখয্া েয়া অনয্া,
তােদর জনয্ উপযু� নাম হেলা‘িসিরয়াল িকলার’!”
আবার ২৮ অে�াবর ২০১২ তািরেখ আেরক েফসবুক �য্াটােস
িলেখেছন, ‘আমরা ঈ�র নামক কারও জারজ না... আমােদর
বাবা-মােয়রা িনেজেদর ৈদিহক িমলেনর মাধয্েম আমােদর জ�
িদেয়েছ! আমার ��া আমার েজেনিটক বাবা-মা, আিম তােদর
সৃ ি�। আবার আিম আমার স�ানেদর ��া...তারা আমার সৃ ি�!!!
আর এই পুেরা �কৃয়ািটেত বাবা-মােয়র বাইের যিদ কাউেক
ধনয্বাদ িদেত হ, েস হেলা ধা�ী অথবা ডা�ার ও নাসর!’
আরও িকছু ইসলামিবে�ষী নাি�ক �গার :
রািজেবর পাশাপািশ আরও েযসব �গার শাহবােগর আে�ালেনর
েনতৃে� রেয়েছ, তােদর মেধয্ একটা বড় অংশ দীঘর্িদন ধে
কুরুিচপূণর্ ভাষায় ইসলামিবে�ষী েলখােলিখ চািলেয় আসেছ
এেদর মেধয্ অনয্তম হেলা . ইমরান এইচ সরকার, অিম
রহমান িপয়াল, আিরফ েজবিতক, িনেজেক নাি�ক দািবকারী
আিসফ মিহউি�ন, ইসলামিবে�ষী একিট রাজৈনিতক দেলর
ক�রপ�ী �গার ই�ািহম খিলল (সবাক) �মুখ। [নয়া িদগ� ও
আমার েদশ]
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এছাড়া ইংলয্া� �বাসী ওই রাজৈনিতক দেলর এক �গার
আিরফুর রহমানেক েদখা যায় নানা আপি�কর ম�বয্ করেত।
তােদর মেধয্ আিসফ মিহউি�ন সামেনর সািরেত েথেক শাহবােগর
আে�ালেন েনতৃ� িদে�। আিসফ মিহউি�েনর িবরুে� অিভেযা,
েস িনেজেক নাি�ক দািব করেলও তার যত মাথাবয্থা ইসলাম ধমর
িনেয়। তেব কখনও কখনও সম�েয়র অংশ িহেসেব অনয্ একিট
ধেমর্রও সমােলাচনা কের থােক েস। একিট িবেশষ ধেমর্র
অনু সারী হেলও েস মুসিলম নাম ধারণ কের ইসলামেক িবতিকর্ত
করেত এসব অপ�চার চালাে� বেলও সামািজক েযাগােযাগ
সাইটগুেলয় অিভেযাগ করা হয়। িনেচ বতর্মাে সি�য় কেয়কজন
বাম ও রাম ঘরানার রাজনীিতর সমথর্ক নাি�ক �গােরর
কটাক্ষপূণর্ এরকম িকছু ম�বয্ তুেল ধরা হ:
কুরআেনর আয়াত ও ইসলাম িনেয় আিসফ মিহউি�েনর কটাক্:
আিসফ মিহউি�ন একজন �েঘািষত নাি�ক। েস কিমউিনজেম
িব�াসী। শাহবােগ �থম সমােবেশ েস একিট িমিছেল েনতৃ�
েদয়। একিট ছিবেত েদখা যায় এ ধরেনর আে�ালেন েনতৃ�
েদয়ার জনয ইসলামিবে�ষী বৃ হৎ দেলর বুি�জীবী ড. মুহ�দ
জাফর ইকবাল ওইিদন তােক িপঠ চাপেড় ধনয্বাদ জনাে�ন।
আিসফ মিহউি�ন (গত ০৪ েসে��র, ২০১১ রাত ১১:০০) �েগ
একিট েপা� িলেখেছন। েসখােন ইসলাম ও কুরআনেক কটাক্
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কের তার েলখা হেলা : ‘িবসিম�িহর রহমািনর রািহম।
আউজুিব�া িহিমনাশ শাইতািনর নাি�কািনর নািজম।’
গত বছেরর ৫ েম পিব� কুরআন শরীফেক মহাপিব�
‘আহা�েকািপিডয়া’ েলখার মেতাও ধৃ �তা েদখায় এ �গার। তেব
পের তী� �িতবােদর মুেখ এ েপা�িট েস তার েফসবুক েথেক
সিরেয় েফেল (এর ি�ন শট এখনও আেছ)।
আিসফ মিহউি�ন তার েফসবুক ওয়ােল পৃিথবীর সবর্যুেগর
সবর্কােলর সবর্ে�� মহামানব রাসূ ল মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ামেক িনেয় িলেখন, ‘মুহা�দ িনেজেক আইডল বা
িনেজেকই ঈ�র না বেল একিট কি�ত ঈ�রেক উপ�াপন
কেরেছন। মানু ষ েযন বয্ি�পূজায় আস� না হ, তােকই েযন
মানু ষ ঈ�র বািনেয় পূ জা করেত শুরু না ক, েস বয্াপাের িতিন
কেঠার িছেলন। তাই তার সম� রচনাই িতিন আ�ার নােম
চািলেয় িদেয়েছন, এর রচিয়তা িহেসেব আ�ােক সৃ ি� কেরেছন!’
আেরক েপাে� এই কুলা�ার িলেখেছন, ‘ধমর্া� মুসিলমেদর
উে�জনার েশষ েনই। তােদর সকল আে�ালন-সং�ােমর
েক�িব�ু হে� েক মুহা�েদর ছিব আঁকেলা, েক ধেমর্র
সমােলাচনা করেলা। অথচ এেত মুহা�দ/আ�ার কখনই িকছু
যােব আসেব না। বয্াপারটা এমন নয় ে, মুহা�েদর ছিব আঁকা
হেল �েগর্ মুহা�দ সােহব কে� কাঁদেত কাঁদেত আ�হতয্
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করেছন! আফেসােসর বয্াপার হে, তার উ�তরা িঠকই তােক
একজন পীের পিরণত কেরেছ।’
েফসবুেক িব�নবীর একিট কা�িনক ছিবেক েদিখেয় িতিন
িলেখেছন, এই ছিবটা মুহা�েদর উ�াদ উ�তেদর উে�েশয্ একটা
জবাব হেত পাের।’
ইসলােমর িবধান পদর্া বা েবারকা িনেয়িতিন িলেখেছন, ‘েবারখা
পরাটা সমথর্ন কির ন, েবারখা িহজাব মূ লত আরিবর ববর্র
সমােজর �তীক। একটা সমােজ অতয্িধক েবারখার �াদুভর্া
থাকা মােন হে� েসই সমােজর পুরুষগুেলা সব এক একট
ধষর্, েসই ধষর্কেদর হাত েথেক বাঁচার জনয্ সকল নারীে
একটা েজলখানা িনেয় চলােফরা করেত হয়। এইসব অজুহােত
নারীেক যু গ যু গ ধের ব�ী কের রাখা হেয়েছ, কখনও ঘেরর
েভতের, আবার কখনও েবারখা নামক চলমান েজলখানার
েভতের।’
ইসলামেক ে�� ৈবিশ�য্দান িনেয়ও কটাক্ষ কেিতিন িলেখেছন,
‘ধািমর্কেদর মাথায় �াথর্িচ�া থােক , এই উপকাের েস পরকােল
হুর পােব। এমনিক তারা েকান দির, দু �, প�ু মানু ষেক
েদখেলও েবিশরভাগ সময়ই �াথর্পেরর মেতা িনেজর কথাই
ভােব। আর যিদ ওই প�ু েলাকিটর কথা ভােবও, তােতও তােদর
মাথায় থােক �েগর্ হুরী স�েমর অ�ীল িচ�’
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তার মেত, ‘জনগেণর সু খ ও অথর্ৈনিতক সােময্র জনয্ সবর্
যা করেত হেব, তা হে� �ািত�ািনক ধেমর্র উে�দ’ তেব
ইসলাম ধমর্ িনেয় এমন অবমাননামূলক ও উসকািনমূলক েপা�
েলখায় েতৗিহদী জনতার �চ� আে�ালেনর চােপ েশষ পযর�
আিসফ মিহউি�নসহ েবশ কেয়কজন �গারেক ে�ফতার করা
হেয়েছ। এেদর কেয়কজনেক িরমাে�ও েনওয়া হেয়েছ। তেব
পাশাপািশ

েযভােব

এেদর

মুেখাশ

উে�াচনকারী

িমিডয়ার

সমােলাচনা ও হুমিক েদয়া হে� তােত তােদর শাি� িনি�ত
1
হওয়া িনেয় আমােদর মেন যেথ� সে�হ রেয়েছ ।
০

বলা দরকার, কােরা মেন িব�াস না জ�ােল িতিন িব�াস নাও
করেত পাের। ধমর তােক জবরদি� করেত বেল িন। িক� েকউ
চাইেলই বাক�াধীনতার নােম িবভৎস ও িবকৃত ভাষায় েকািট
েকািট মানু েষর ��া ও ভােলাবাসার েকে� আঘাত করেত পাের
না। সকল ধমর এমনিক তথাকিথত ধমর্িনেরপক্ষব নািক তাই
বেল। আমােদর সংিবধান ও সরকােরর ভাষযও তাই। সু তরাং
েকউ যিদ েদেশ অশাি� সৃ ি�কারী িকছু �গােরর পেক দাঁড়ান
তেব তারাও েতা সমান অপরাধী।
1

সবর্েশষ সংবাদ হে, এ সরকার তােদর দু ’জনেক েছেড় িদেয়েছ। অপর
জনেক সহ তােদর সবাইেক েদেশর বাইের পািঠেয় েদওয়ার িচ�া করেছ।
[স�াদক]
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এিদেক আিরফুর রহমান (হু�ারসহ নানা নােম েলে) িলেখেছন,
‘আিম মেন কির আ�া িবষয়টা মুহা�েদর একটা বুজরুিক।
িছট�� মুহা�দ তার হয্ালুিসেনশেনর সময় মেন করেতা িজ�াইল
আইেছ, তাই আ�ার কা�িনক কািহনী বািনেয় ধমর্ ৈতির কেরেছ।
নাম িদেয়েছ ইজলাম। এই হেলা আ�া িবষেয় আসল কািহনী।’
িহজাব িনেয় আিরফ িলেখেছন, ‘িহজাব হেলা েছৗিদ েনাংরািমর
চূ ড়া�... কু�ােদর কােলা কাপেড়র কালচার। এেক বাংলােদেশ
ঢুকেত েদয়াটাই একটা বড় রকেমর গুনা...!! িহজােবর িবরুে�
েপা�েতা আসবই। ইসলামী পুরুষতে�র ছাগুর’
ই�ািহম খিলল নােমর এক �তারক সবাক নােম িলেখেছন, ‘িমজর্া
সাথীর ে�াফাইট িপকচার সু �র। িনেজর অজাে�ই লু ল ফালাইেত
ই�া কতর্াে...’ আলআওয়াম আল আনয়াম (আওয়ামী লীগ
চতু�দ জােনায়ােরর নয্া)। সু রা েগা. আ, আয়াত-৪২০।’
ধমর্ িনেয় সবাক িলেখে, ‘শুয়েরর বা�ারা বানাইেছ একখান
বােলর ধমর্। েব... (এতটা অ�ীল শ� েয উে�খ করা স�ব হেলা
না) িকছু কথা কইেছ, আর... ফালােনার পর িকছু কথা বেল।
দু ইটাই শালােগা ধতর্বয্ হইেছ িব�াস হালকা কইরা �াথর্ব�ী
কথাগুলান যাচাই কইরা আবার ধািমর্করাই বািহর কইরেলা িবরা
কয্ারফা। তারপর ধেমর্র েগায়া বাইর হইেছ ল�-তাইিয়য্বা,
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বাল কােয়দা, বালকাতুল িজহাদ, েসাগাবুত হাহরীর। ধমর্ের...
ধেমর্র েসাগা িদয়া পয়দা হওয়া ববর্রগুলান... ।’
শুধু তাই ন, এ নাি�কেদর অেনেকর েফসবুেক ইসলামেক িনেয়
নানা কটূি�কর �য্াটাস েবশ েদখা যাে�। িঠক এমিন আশরাফুল
ইসলাম রাতুল নােম এক নাি�ক িকছু িদন আেগ েফসবুক
�য্াটােস িলেখে, ‘সাহস থাকেল একবার শাহাবাগ আয়
রাজাকােরর চুদারা, েতােদর মুহা�দ (স.) আর িনজামী বাপেক
এেক অেনযর েপােদর েভতর ঢুকােবা।’ (নাউজুিব�াহ) [েসৗজেনয্:
ৈদিনক আমার েদশ ও নয়া িদগ�, ১৮ ও ২০ েফ�য়াির ২০১৩
সংখয্]
এসব

িনেয়

সামািজক

েযাগােযাগ

সাইটগুেলােত রীিতমত

েতালপাড় হয়। উসকািনমূ লক ও চরম ধৃ �তাপূ ণর্ এসব ম�েবয্
�িতবাদ ও ইসলাম ধেমর্র নানা িদক িনেয় যথসাধয্ েপা�িদেয়
যান ইসলামপ�ী �গাররা। তারা নাি�কেদর েদয়া নানা যু ি�
খ�েনর পাশাপািশ সামািজক েযাগােযাগ সাইটগুেলােত েফসবুক
বয্বহারকারী ও �গারেদর এমন ধৃ�তাপূণর্ ব�েবয্র জনয্ তা
িবচােরর মুেখামুিখ করার আ�ান জানান। এ বয্াপাের ইসলামি�য়
মুসিলমেদর সতকর্ থাকার আ�ানও জানােনা হয়
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�থম আেলা না �থম কােলা?
চূ ড়া� সফলতার পর বয্থর্ত পেথ যা�া- এই জগেতর িনয়ম।
িনরেপক্ষ, ব�িন�তা ও েদশে�েমর সাইনেবাডর লািগেয় �থম
আেলা বাংলােদেশর শীষর ও সফলতম পি�কার েখতাব অজর্
কেরেছ। চূ ড়া� বয্থর্ ছাড়া অজরেনর আর িকছু ই অবিশ� েনই
এর। অথচ তােদর ভাওতাবাজী ে�াগানগুেলা অসারতা স�েকর
ইসলামপ�ী বা ডানরা শুধ নয়; এ েদেশর বাম ও �েগা�ীয়
ধমর্িবে�ষ ে�ণী পযর্ কখেনা সে�হ েপাষণ কের িন। জাতীয়
সংসেদও �থম আেলা নােমর �থম কােলার িবরুে দীঘর
সমােলাচনা হেয়েছ। জি�বােদর সে� স�াদেকর স�ৃ �তা,
একিট েদেশর �িত তার েগাপন এেজ�া এবং দু ই েন�ীেক
মাইনােসর

েচ�া

িনেয়ও

বহ

কথা

হেয়েছ

িমিডয়াপাড়ায়

‘িমশনািরিনভর্ পি�কা খয্া’ এ ৈদিনেকর িবরুে� �ানীয় সমৃ�
সং�ৃ িত �ংস কের ধষর্েণ রাজধানীর লকব পাওয়া পােশর
েদেশর অ�ীল ও েপৗ�িলক সং�ৃ িত �চলন ও উৎসািহতকরেণ
এর অবদান অন�ীকাযর্
সবর্দ শাি� ও �গিতর কথা বলেলও িব�য়করভােব পি�কািট
জ�ল� েথেক েলেগ আেছ শাি� ও �গিতর ধমর ইসলাম ও তার
অনু সারীেদর েপছেন। ইসলামিবে�ষীেদর মিহমাি�তকরণ এবং
ইসলাম

ও

মুসলমােনর

চির�
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হনেন

ধারাবািহকতা

ও

আেপাসহীনতায় �থম আেলার অব�ান সবার ওপের। একিদেক
ইসলােমর িবপক্ষশি�র শতজেনর সমােবশেক হাজাে-লােখা
জনতার মহাসমােবশ িহেসেব তুেল ধরা অনয্িদেক লক্ষাি
ইসলামে�মীর �ত�ূ তর্ সমােবশেক

অনিতদীঘর ্ ও অগুরু�প

িহেসেব উপ�াপন িকংবা এেকবােরই তুেল না ধরা এর পিলিস।
�থম আেলা েয সবেচ খারাপ কাজিট কের সবার অেগাচের তা
হেলা েকােনা েকােনা অনয্ােয়র বয্াপাের এবং ইসলাম
মুসলমােনর জনয্ ইিতবাচক িকংবা উৎসাহবধর্ক সংবাদ িবষে
েবাবা শয়তােনর ভূ িমকা �হণ কের। ২০১১ সােলর েসে��েরর
একিট ঘটনা উে�খ করা যাক। িবউিট পালর্ার িহেসেব পারেসানার
অেনক নামডাক রেয়েছ। রাজধানী জুেড় অেনক শাখা রেয়েছ
পারেসানার। শু�বার ৩০ েসে��র ২০১১ পারেসানার বনানী
শাখা েথেক একিট লু কােনা কয্ােমরা উ�ার করা য়। এ িনেয়
পারেসানা কতৃর্পক এবং এক আইনজীবী মিহলা �াহেকর সে�
তুমুল হ�েগােলর সৃ ি� হয়। িবষয়িট িনেয় সারােদেশ ৈহ ৈচ পেড়
যায়। �েতয্ক িমিডয়ায় খবরিট ফলাও কের �চার হয়। িক�
পারেসানার মািলক বয্ি�গতভােব �থম আেলা স�াদেকর ব�ু
হওয়ায় পি�কািট লাগাতার এ িবষেয় িনরবতা পালন কের।
িবিভ� সামািজক েযাগােযােগর সাইেট একিট ছিব �চািরত হয়।
তােত েদখা যায় পারেসানার মািলক কািনজ আলমােসর সে�
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হােসয্া�ল েচহারায় করমদর্ন করেছন মিতউর রহমান। এ ঘটনা
েসকুলার পাঠকরাও �থম আেলার ভূ িমকায় �চ� ক্ষু� ও মমর্া
হন।
�থম আেলা সাংবািদেকর কুরআন অবমাননা :
�থম আেলার যু � স�াদক কলািম� ও গ�কার আিনসু ল হক।
িতিন একিট বই িলেখেছন ‘ছিহ রাজাকারনামা’ নােম। কুরআেনর
আয়াত িনেয় এ ধরেনর বয্-িব�পা�ক রচনা বাংলা ভাষায়
নিজরিবহীন। বাংলা সািহেতয্র েসরা কি-সািহিতয্করা শত শত
বছর ধের পিব� কুরআেনর �শংসা কের বহু কিবত-গান রচনা
কেরেছন, এখেনা করেছ এবং ভিবষযেতও করেবন। জাতীয় কিব
কাজী নজরুল ইসলাম কিব নবীন চ� েসনেক িনেয় েলখা
‘নবীনচ�’ কিবতায় িনেজেক ‘েকারআেনর কিব’ বেল পিরচয়
িদেয়েছন। নজরুল েকারআেনর আমপারা

অংেশর কাবয্ানুবা

কেরেছন। গােন ও কিবতায় পিব� েকারআেনর সূ রা ফােতহার
অনু বাদ কেরেছন েগালাম েমা�ফা, সু িফয়া কামাল, ফররুখ
আহমদ, মিতউর রহমান মি�কসহ বাংলােদেশর �থম সািরর
অেনক কিব-সািহিতয্ক
বাংলা সািহেতয্র এক সমেয়র জনি�য় কিব ও ি�ািবদ েশখ
ফজলু ল কিরম পিব� কুরআন িনেয় রচনা কেরেছন সু দীঘর্
অনবদয্ কিবতা‘েকার-আন’। এ কিবতায় িতিন িলেখেছন—‘িব�40

মানব ম�ল-েসতু আমােদর েফারকান’ এবং ‘িব� মানব মুি�র
েহতু আমােদর েকারআন’। িহ�ু ধমর্বল�ী ভাই িগিরশ চ� েসন
কুরআেনর গদয্

অনুবাদ েরেছন। কিব সেতয্�নাথ দ�

কুরআেনর কেয়কিট সূ রার অনু বাদ কেরেছন কিবতায়। অনয্
ধমর্াবল�ী হেলও এেদ িবরুে� কখনও ক রআন িবকৃিতর
অিভেযাগ ওেঠ িন। সেচতন মহল িব�য় �কাশ কেরেছ,
বাংলােদেশর একজন মুসলমান েলখক ও সাংবািদক হেয়
আিনসু ল হক কীভােব এ ধরেনর ভয়াবহ িবকৃত রচনা েলখা
িলখেত পারেলন?
তার একিট বয্�া�ক রচনায় পিব� ক রআেনর কেয়কিট
আয়াতেক স�ূ ণর্ িব�পা�ক ভাষায় েলখা হয়। েলখািট িনেয়
েফসবুক, �গসহ সামািজক েযাগােযােগর িবিভ� সাইট এবং
সেচতনমহেল

বয্াপক েক্ষােভর সৃি� হেয়েছ। স�

ইসলামিবে�ষী িহেসেব পিরিচত সচলায়তন �েগ আিনসু ল হেকর
‘ছিহ রাজাকারনামা’ েলখািট �কাশ পায়। সেচতন �গার ও
েফসবুক বয্বহারকারীরা সে� সে� েলখািট িনেয় তী� েক্ষ
�কাশ কেরন। এই েক্ষাভ ধীের ধীের িবিভ� মহেল ছিড়েয়েড়।
অবশয্ আিনসুল হেকর এ েলখািট �থম �কাশ পায় ১৯৯১
সােলর ১২ এি�ল পূ বর্াভাস পি�কায়। ১৯৯৩ সােল েলখািট
আিনসু ল হেকর ‘গদয্কাটুর’ বইেত �ান পায়। ২০১০ সােল এই
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বইিট পুনরায় মু�ণ কের �কাশনা �িত�ান সে�শ। বইিটেত
পদর্ানিসন নারী ও দাি-টুিপধারী আেলমেদর িনেয় বয্�িচ�
এঁেকেছন িশিশর ভ�াচাযর্।
পিব� কুরআেনর �থম সূ রার �থম আয়ােত বলা হেয়েছ—‘সম�
�শংসা জগেতর �িতপালক আ�াহর’। আিনসু ল হক তার ‘সিহ
রাজাকারনামা’য় িলেখেছন, ‘সম� �শংসা রাজাকারগেণর’। সূ রা
ফােতহার আেরকিট আয়ােত বলা হেয়েছ, ‘আমরা েকবল
েতামারই ইবাদত কির এবং েতামারই কােছ সাহাযয্ চাই’
আিনসু ল হক বয্� ও িবকৃত কের িলেখেছ, ‘আর েতামরা
রাজাকােরর �শংসা কেরা, আর রাজাকারেদর সাহাযয্ �াথর্ন
কেরা।’
পিব� কুরআেনর সূ রা দু হার ৪ নং আয়ােত বলা হেয়েছ,
‘িনঃসে�েহ েতামােদর জনয্ পরবতর্ী যুগ পূবর্বতর্ী যু েগর ে
ভােলা।’

আিনসু ল

হক

িব�প

কের

িলেখেছন,

‘িন�য়ই

রাজাকারগেণর জনয্ অতীেতর চাইেত ভিবেষয্ক উ�ম কিরয়
সৃ জন করা হইয়ােছ।’
পিব� কুরআেনর সূ রা িনসার ৩ নং আয়ােত বলা হয়, ‘আর
েতামরা ভয় কর েয, ইয়ািতম েমেয়েদর হক যথাযথভােব পূ ণর্
করেত পারেব না; তেব েসসব েমেয়েদর মধয্ েথেক যােদর ভােলা
লােগ িবেয় কের নাও দু ই, িতন বা চারিট পযর্�। আর যিদ এরূ
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আশ�া কর েয, তােদর মেধয্ নয্ায়স�ত আচরণ বজায় রাখে
পারেব না, তেব একজনেকই (িববাহ কর), অথবা েতামােদর
অিধকারভু� দাসীেদর (িববাহ কর)।’ আিনসু ল হক এ আয়ােতর
িবপরীেত বয্� কের িলেখেছ, ‘েসই বয্ি�ই উ�ম রাজাকা, েয
িববাহ কিরেব, একিট, দু ইিট, িতনিট, চারিট, েযরূপ েস ইে�
কের আর তাহার জনয্ ৈবধ করা হইয়ােছ ডান হােতর
অিধকারভু� দাসীেদর, আর তাহারা েভাগ কিরেত পািরেব
বাঙািলরমণীগণেক, অিপচ তাহােদর সিহত আদল কিরবার
দরকার হইেব না। �রণ রািখও, মােলগিণমতগেণর সিহত িমিলত
হইবার পেথ েকােনারূপ বাধা থািকেলা না’
পিব� কুরআেনর সূ রা মুরসালােতর ১৬ ন�র আয়ােত বলা হয়,
‘আিম িক আেগর েলাকেদর (অিব�াসী জােলম) �ংস কিরিন?’
আিনসু ল হক এ আয়ােতর বয্� কের িলখেল, ‘গয্ািলিলও নেমর
এক পািপ� অতীেত সতয্ অ�ীকার কিরয়ািছল এবং েস িক �া�
হয় নাই চরম শাি�।’
পিব� কুরআেনর সূ রা নাবার ৩১-৩৪ ন�র আয়ােত বলা হেয়েছ,
‘অপরিদেক পরেহজগার েলাকেদর জনয্ রেয়েছ চরম সাফলয্
(তা হে�) বাগবািগচা, আ�ুর (ফেলর সমােরাহ), (আেরা আেছ)
পূ ণর্ েযৗবনা সমবসী সু �রী তরুণী’ আিনসু ল হক এ আয়ােতর
িবকৃত কের িলেখেছন, ‘আর তাহােদর জনয্ সুসংবাদ। তাহােদর
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জনয্ অেপক্ষা কিরেতেছ রাে�র শীষর্পদ আর অন� েযৗবনা ন
আর অন� েযৗবন তরুণ। েক আে, েয উ�ম সে�শ, মসৃ ণ
তলেদশ ও ৈতলা� গুহয্েদশ পছ� কের ন’
এভােবই কুরআেনর আয়াতেক িবকৃত কের আিনসু ল হক
িলেখেছন, ‘েতামরা েতামােদর �ভু পািক�ােনর �শংসা কর।
িন�য় েতামােদর �ভু পািক�ানীরা ক্ষমতাশী’
আিনসু ল হেকর ‘ছিহ রাজাকারনামা’ েলখািটর �িতিট বােকযই
পিব� কুরআেনর বাকভি� ও কুরআেনর বাংলা অনু বােদর �ািসক
ভাষা বয্বহার কের কুরআেনর আয়াতেক বয্� ও িবকৃত করা
হেয়েছ। ২০১০ সােল ‘সে�শ’ েথেক �কািশত আিনসু ল হেকর
বইিটেত ‘ছিহ রাজাকারনামা’ ছাড়াও ‘আইয়ােম জােহিলয়াত’,
‘নিমেনশন ই�ারিভউ গাইড’সহ কেয়কিট েলখায় ইসলািম
সং�ৃ িতর িবিভ� িদক িনেয় িব�প করা হেয়েছ। [ৈদিনক আমার
েদশ, বৃ হ�িতবার ২৮/০৩/২০১৩]
�থম আেলার ফান ময্াগািজেন মহানবীেক িনেয় কাটুর্:
১৭ েসে��র ২০০৭ তািরেখ �কািশত �থম আেলার েকৗতুক
ময্াগািজনআলিপেনর ৪৩১তম সংখয্ায় �ান পাওয়া একিট কাটুর্
িনেয় বাংলােদেশ সমােলাচনার ঝড় ওেঠ। কাটুর্নিেত একিট
পূ ণর্বয় মানু েষর সে� একজন বালেকর সংলােপ বালকিট
ইসলােমর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের নাম
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িনেয় একিট েকৗতুক কের। ২০ বছর বয়সী কাটুর্িন� আিরফুর
রহমােনর আঁকা কাটুর্নিটর িবষয়ব� একজন বয়� মানুেষরসে�
িবড়াল হােত এক বালেকর আলাপচািরতা। কাটুরনিটর িলিখত
সংলাপই মূ লত িবতেকর্র কারণ হেয় দাঁড়ায়। যখন বালকিটেক
তার নাম িজজ্সা করা হয় তখন েস নােমর আেগ ‘মুহা�দ’
উে�খ কের না, যা বাংলােদেশর মুসিলম স�দায় ইসলাম
ধেমর্ নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের স�ানােথর্

বয্বহৃত কের। অ�জ েলাকিট েছেলিটেক সকল নােমআেগ এই
শ� বয্বহার করেত বে। কাটুর্েনর েশষ অংেশ যখন েলাকিট
জানেত চায় েয, বালকিটর হােত কী, তখন জবােব েস বেল
‘মুহা�দ িবড়াল’।
েদেশর ধমর্�াণ েকািট েকািট মুসিলম এবং হাজার হাজার আেলউলামা কাটুর্নিটর তী� �িতবাদ জানান।

আেয়াজন করা হয়

গণ�িতবােদর। যা ২০০৭ সােলর শুরুেচালু হওয়া বাংলােদেশর
তৎকালীন ত�াবধায়ক সরকােরর আমেল িনিষ� িছল। এর
ধারাবািহকতায় রা�ায় সংঘােতর সৃ ি� হয়। ধমর্ী েনতৃবগর
সরকােরর সে� আনু �ািনক ৈবঠক কেরন। দািব জানান �থম
আেলার অনু েমাদন েকেড় েনয়ার। তৎকালীন ত�াবধায়ক সরকার
আলিপেনর ৪৩১তম সংখয্ািটর িব�য় িনিষ� েঘাষণা ের। এর
সকল কিপ বােজয়া� কের। ে��ার করা হয় কাটুর্নিটর রচিয়তা
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আিরফুর রহমানেক। পরবতর্ীেত আলিপন ও মূল পি�ক �থম
আেলার স�াদক মিতউর রহমান ৈদিনকিটেত একিট িলিখত
ম�েবয্ কাটুর্নিটর জনয্ ক্ষমা�াথর্ন। এিট �কােশর জনয্
িতিন অনু তাপ �কাশ কেরন। ইসলামপ�ীেদর �চ� চােপর মুেখ
তৎকালীন বায়তুল মুকাররেমর খতীব মাওলানা উবাইদু ল হেকর
হােত হাত েরেখ �কােশয্ তওবা কের।
বাংলােদেশ যতগুেলা ইসলামী পিরভাষা আজ ঠা�-মশকরা ও
অপ�চােরর িশকার েযমন ফেতায়া, তালাক, িহ�া িবেয়, েমৗলবাদ
ইতয্ািদ শ� েসসেবর েপছেনও �ধান ভূিমকা এই �থম আেলার।
এ পি�কাই মূ লত সবার আেগ এসব শ�েক েনিতবাচক িহেসেব
�চার কের। আেলমেদর যতটা েহয় এ পি�কা কেরেছ অবিশ�
সব পি�কা িমেলও তা পাের িন।
এই পি�কািট টাকা িদেয় েকনার েতা ��ই ওেঠ না। তােদর
অপসাংবািদকতা স�েকর সজাগ থাকেত েকবল অনলাইেন পিড়।
আজকাল অনলাইেনও তােদর এে�েস ি�ক করেত রুিচে
বােধ। েহফাজেতর লংমাচর িনেয় করা িলড িনউেজ পি�কািট
বেলেছ, ‘আ�াহ, রাসু ল ও ইসলািম অনু শাসেনর িবরুে
কটূি�কারী কিথত নাি�ক �গারেদর...’। �েগ ইসলাম অবমাননার
িবষয়িট েযখােন সারােদেশর মানু েষর কােছ িদবােলােকর মত
পির�ার েসখােন �থম আেলা িকভােব ‘কিথত’ শ� েলেখ?!
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খািনক বােদ েবলা ১১টায় েখাদ �থম আেলাই অনলাইেনর চলিত
আপেডেট ‘ধমর িনেয় অবমাননাকর ম�েবয্ অিভেযােগ ে��ার ৩’
শীষর্ সংবােদ বেলেছ, ‘উপকিমশনার েমালয্ নজরু ইসলােমর
ভাষয, ে��ার হওয়া িতনজন ই�ারেনট বয্বহা কের ধমর িনেয়
অবমাননাকর ম�বয িলখেতন। তাঁেদর কাছ েথেক উ�ার হওয়া
কি�উটার, লয্াপট ও হাডর্িড েথেক এর �মাণ পাওয়া
েগেছ।’ �মািণত যিদ হয় তাহেল কিথত হয় িকভােব?
বামেদর আসল চিরত
এই বামরাই েতা ে�ফতারকৃত �েঘািষত নাি�কেদর মুি�
েচেয়েছন বাক ও মত�কােশর �াধীনতার েদাহাই িদেয়। এরাই
আবার িকভােব িবশাল জনেগা�ীর মত �কােশর সমােবেশ
�িতেরােধর কথা বেলন?! আসেল অেনক আেগ েথেকই
�িবেরািধতা ও �াথর্পরতা এেদর �ভাব িহেসেব �িতি�ত। এরা
িনেজেদর �ােথর্র জনয্ েহন কাজ েনই কের না। েহন কথা েন
বেল না। িনেজেদর সু িবধার জনয্ এরা টুিপ পের সামািজক
কােজর অংশ িহেসেব বছের দু েয়কবার মসিজেদ যায়। কখেনা
গণয্মানয্ রাজনীিতিবদ েকউ মারা েগেল তার জানাজায় অং
েনয়। এই েমনন-ইনু -শাহিরয়ার কিবর গংরাই েপটু-পূ জারী
খাজােদর দখেল থাকা ফাউে�শেন িগেয় িমলাদু �বীসহ নানা
হালু য়া-রুিটর ে�া�ােম হািজর হেয় ভাগ বসায়।
47

কলািম� ৈসয়দ আবুল মকসু দ যথাথর্ই িলেখেছ, ‘যাঁরা আেগ
মা�র্ীয় ত� আওড়ােত, তাঁরা এখন আম-ছালাতে�র �ব�া
হেয়েছন। মা�র্বা, েলিননবাদ ও মাও েস তুংেয়র িচ�াধারা
বাংলােদশ েথেক িনবর্ািসত হেয়েছ। গত৪২ বছের বুেড়া মাে�র্র
উ�তরা—তাঁরা মে�া তিরকার েহান বা েবইিজং তিরকার েহান—
সব েবসামিরক ও সামিরক শাসেকর ে��ােসবেকর দািয়� পালন
কেরেছন। ফেল এখন তাঁরা �ায় িবলু � এক �জািত। েকােনা
বয্ি�র কােছ একিট ছালার েয কদ, বড় শাসক দলগুেলার কােছ
বামেদর েস দামও েনই। শাসক দলগুেলার কােছ ব�ীয় বামরা
েছঁড়া ছালার েচেয় েবিশ িকছু নন।’ [ৈদিনক �থম আেলা,
০৯/০৪/১৩]
বামরা ফেতায়ার িবরুে� কত আে�ালনই না কের বয্থর্ হেল
অথচ এরাই দু িদন পরপর িনতয্নতুন ফেতায়া জাির কের।
বামেদর সা�িতক ফেতায়া হেলা, আি�ক-নাি�ক িনধর্ারণ
করেবন আ�াহ। এই ‘হুজু’রা আবার েক? এই িশিক্ষ
অবর্াচীনেদর েক বুঝােব নাি�ক েতায়া েদবার দািয়� আ�াহর
নয়। আ�াহ েয িবধান ও আইন িদেয়েছন, তার আেলােক
আ�াহর িবধান িবষেয় পারদশর্ী আ�াহর বা�া তথা আেলউলামাই এ িবষেয় ফেতায়া েদেবন।
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এরাই �ধানম�ীেক কুরআন-সু �াহ িবেরাধী নারীনীিত পাশ,
সংিবধান েথেক আ�াহর ওপর আ�া ও িব�াস িবলু ি� এবং
ধমর্িনরেপক্ষতা সংেযাজেন বাধয্ কের তাঁর ও তাঁর দেলর
সবর্নাশ কেরেছ। এরাই িসংহভাগ মুসলমােনর রে� েকনা
মুি�যু �েক ইসলােমর �িতপক্ষ বািনেয় েছেড়। এরাই েবপথু
শাহবাগীেদর েনতা ইমরানেক �ধানম�ীর িবরুে� হুঁিশয়াি
উ�ারেণর সাহস িদেয়েছ। এরাই আজ একিট �াধীন েদেশর
নাগিরকেক দু ই িশিবের িবভ� কের েদেশর িনরাপ�া, শাি� ও
অ�গিতেক �� ও শ�ার মুেখ েঠেল িদেয়েছ। ইিতহাস
পযর্ােলাচনা করেল েদখা যাে, এই বােমরা �িতিট সরকােরর
আমেল তােদর েভাল পাে� বড় বড় সব সু েযাগ বািগেয় িনেয়েছ।
আজ সারা েদেশর আি�ককূল এই নাি�ক�ধান বামেদর িবরুে�
একা�া হেয়েছ। সম� পৃিথবীর শাি�র মহান দূ ত মহানবী
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর অবমাননার �িতবােদ লংমােচর্
পর শাপলা চ�ের ঐিতহািসক েয মহাসমােবশ অনু ি�ত হেলা,
তােত বামেদর ৈতির করা পিরবহন ধমর্ঘ, �িতেরােধর েঘাষণা
এবং গুিটকয় শাহবািগর বৃথা আ�ালন বািলর বাঁেধর মেতা েভেস
িগেয়েছ।
শত বাধািবপি� িডি�েয় প�াশ ষাট মাইল পথ েহঁেট েহফাজেতর
সমােবেশ েযাগ িদেয় �ায় ি�শ লােখর মেতা মানু ষ জািনেয়
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িদেয়েছন এ েদেশ বামেদর ঠাঁই েনই। এেদেশ রাসূ ল ে�িমক লাখ
লাখ মুসিলম ঘুিমেয় েনই। �েয়াজেন তাঁরা র� িদেত জােনন।
পােরন েয েকােনা তয্াগ �ীকার করেতও। ৬ মােচর্র (২০১৩)
সমােবেশ মানু ষ েয আপয্ায়, পরিহৈতষণা ও �াথর্তয্ােগর অসংখ
নিজর েপশ কেরেছন তা এ েদেশর ইিতহােস িবরল। তার েদখা
েমেল েকবল ম�া-মদীনার পিব� ভূ িমেতই। এ িবশাল সমােবেশ
আগত নবীে�িমকরা েসিদন যিদ থুতুও িনেক্ষপ করেতন তে
তােতও শাহবােগর সরকাির িনরাপ�ায় থাকা নবয্ েদশে�িমকরা
েভেস েযত। উপি�ত আেশেক রাসূ লেদর এক িসিকভাগ মূ �তয্াগ
করেল তােত শাহবাগ বােনর েতােড় েভেস েযত।
িক� ইসলােমর শাি�র িশক্ষায় দীিক্ষত লােখা মুসিলম
রাজনীিতিবদেক হতাশ কের জািনেয় িদেয়েছ আমরা অশাি� চাই
না। শাি�ই আমােদর �ধান অে�ষা। তাই তারা পিরি�িত অনু কূল
থাকেলও তােদর �িতপক্ষ হেয় দাঁড়ােনা �েঘািষত শ�েদর িদে
পা বাড়ায় িন। অথচ এরপরও েহফাজেতর শাি�ি�য় হরতােলর
িবরুে� এই েবয়াদব শাহবািগরা লািঠ হােত রাজপে েনেমেছ।
গণতে�র কবর রচনা কের ক্ষমতাসীন দেলর গ-পা�ারাও
বাংলার সবুজ ভূ িমেক রে� লাল কেরেছ আেলম-তােলেব
ইলমেদর পিব� রে�। এর েপছেনও �ধান ভূ িমকা েরেখেছ এই
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সু িবধবাদী বােমরা। েহফাজেতর কমর্সূিচর অপবয্াখয্া কের এর
রাজপেথ নািমেয় িদেয়েছ তােদর নারীকমর্ীেদর।
সময় এেসেছ এই কুলা�ার বামেগা�ীর িবরুে� রুেখ দাঁড়াবার
সময় হেয়েছ দল-মত িনিবর্েশেষ সকল তাওিহদী জনতার ি�য়তম
বয্ি�� রাসূেল আরাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর স�া
রক্ষায় �িতেরাধ গেড় েতালার। আ�াহর আইনেক যারা বুেঝ ন
বুেঝ ববর্র ও মধযু গীয় বেল আখয্ািয়ত কের আজই তােদর
বয্াপাের িস�া� িনেত হেব।
নাি�কয্বাদী অপতৎপরতােমাকােবলায় করণীয়
উে�েগর িবষয় হেলা এমন ধমর্হীেন সংখয্ েকবল েবেড়ই
চেলেছ। এক রািজব েলাকা�ের িক� বহ রািজব অনলাইেন।
নাি�কেদর ওপর হামলা এর েকােনা সু �ু সমাধান নয়। �েয়াজন
তােদর িবরুে বুি�বৃ ি�ক লড়াই করা। িমিডয়াযু ে� েনেম তােদর
পরা� করা। এত িদন যারা েফসবুক �গেক অবেহলা কেরেছন,
সময় হেয়েছ তাঁেদর নেড়চেড় বসার। সময় হেয়েছ জািতর
কা�ািরেদর িমিডয়ার গুর অনু ধাবন কের িমিডয়া �িত�ায়
এিগেয় আসার।
অবশয্ শুধ বুি�বৃ ি�ক লড়াইেয় হেব না। এেদর ভাষা ও ব�বয
এতটাই েনাংরা েয এসেবর জবাব েদয়াটাও েকান ভ� মানু েষর
রুিচে আেস না। সু তরাং রাজৈনিতকভােবও এেদর েমাকােবলা
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করেত হেব। শাি�পূ ণর্ আে�ালেন সরকারেক বাধয্ করেত হে
এেদর আইেনর আওতায় আনেত। �গগুেলয় আিম িকছু িদন
এেদর সে� কথা বেলিছ। এেদর েনাংরািম এতটাই জঘনয েয
আপিন এেদর সে� কথা বলার রুি হািরেয় েফলেবন। আমােদর
েজাটব� আে�ালেনর মাধয্ে এেদর েমাকােবলা করেত হেব।
আর এেদর অনলাইেনর কুকীিতর অফলাইেন জনসাধারেণর সামেন
আনেত হেব। তখনই এেদরেক যথাযথভােব �িতেরাধ করা স�ব
হেব। েমা�াকথা কুকুেরর মাথায় হাত বুলােল েকােনাই লাভ হেব
না। কখেনা ‘েযমন কুকুর েতমন মুগুে’র বয্ব�াও করেত হেব
আমার েফসবুক ব�ু মাওলানা আবদু ল হক িঠকই বেলেছন,
আবহমান বাংলা আ�ধমর্ী স�ীিতর েদশ। ৯০ শতাংশ মুসিলমঅধু য্িষ হেলও এ েদেশ অনয সব সংখয্ালঘ ধমর্েগা� সমান
অিধকার ও মযর্াদ িনেয় বসবাস কের। ধেমর্ িদক েথেক এখােন
েকউ কােরা �িতপক নয়। সকল ধেমর্র দীঘর ঐিতহয আেছ,
কমেবিশ িনজ� সং�ৃ িতও আেছ। েকবল একিট ধমর- হয্া, ধমর্ এর বাইের। এ ধেমর্ নাম নাি�কয্ বাংলােদেশ নাি�েকয্
েকােনা িভি� েনই, ঐিতহয েনই, সং�ৃ িত েনই। ভুঁইেফাঁড়ও নয়,
বরং এটা একটা আমদািনকৃত উপ�ব।
নাি�কতা েসই একমা� অধেমর্ ধমর, যা েকােনা নীিতেবােধ
িব�াস কের না। ফেল, আইেনর েচাখ ফাঁিক েদওয়া স�ব হেল
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একজন নাি�েকর খুন বা ধষর্ না-করবার েকােনা কারণ েনই।
অতএব নাি�ক আর অমানু ষ সমাথর্ শ�। িক� মানু েষর মুেখাশ
পের থােক বেল এ অমানু ষেদর আমরা �ায়ই িচনেত ভুল কির।
মানু েষর সমােজ মানু েষর সে� িমেশ থাকার �েয়াজেনই অমানু ষ
নাি�কেদরেক ছ�েবশ ধারণ করেত হয়। ছ�েবশ অপিরহাযর্
এরা বাস কের গা েঢেক, আ�পিরচয় লু িকেয়। কাপুরুেষ মেতা
মােঝমেধয েলাকেদখােনা সালাত আদায় কের। মরেল জানাযায়ও
অংশ েনয়। তাই নাি�ক মােনই ভ�। কারণ েস েখালাখুিল
কখেনাই বলেত পাের না েয, েস নাি�ক।
তেব আশার কথা, েষাল েকািট মানু েষর মেধয নাি�েকর সংখয্
আঙু েল েগানা যােব, এত কম। অনয্িদে শ�ার কথা হল, কম
হেলও এরা কখেনাই বেস েনই। মানু েষর িব�� সমােজ
সারাক্ষ এরা িসঁদ কাটেছ ইঁদু েরর মেতা। এেদর িনিবর্রা
তৎপরতায় বাংলােদেশ এখন অেনক ইঁদু েরর গতর্ েদেশর
�াধীনতার িভি�ভূ িমর সু রক্ষ �েয়াজেন এই ইঁদু রগুিলে
তািড়েয় েদওয়ার েকােনা িবক� েনই। কােজই বাংলােদেশর
িব�াসী জনগেণর সবর্ােপক �েয়াজনীয় আে�ালন হেলা ‘নাি�ক
েখদাও আে�ালন’, সবেচ’ গুরু�পূ ে�াগান হেলা : ‘নাি�কমু�
বাংলােদশ চাই!
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দরকার ইসলােমর সপেক্ষ একািধক িমিডয়:
বাংলােদেশ যখনই ইসলােমর ওপর আ�জর্ািতক বা �ানীয় েকােনা
িবপদ বা আ�াসন এেসেছ, তখনই নতুন কের ইসলামপ�ীেদর
িনজ� িমিডয়ার গুরু� অধাবন কেরন সবাই। সবগুেলা িমিডয়া
যখন একেযােগ সতয্েক িমথয্া আর িমথয্ােক সতয্ ব, িনলর্�
হলু দ সাংবািদকতার মাধয্েম ইসলােমর �পেক্ষর েলাকে
খলনায়ক আর �কৃত খলনায়কেদর নায়ক বানায়, তখনই সবাই
িনেজেদর িমিডয়ার শূ নয্তা েবাধ কেরন। িক� পিরি�িত �াভািবক
হেত না হেতই এই বা�বতা ও অভােবর কথা ভুেল যান।
িদনিদন েযখােন আধু িনক িমিডয়ার শাখা-�শাখা ডালপালা েমলেছ,
েসখােন বাংলােদেশ �কৃত ইসলামে�মী একিট জাতীয় ৈদিনকও
েনই। এই নাি�ক ও তােদর েদাসরেদর েমাকােবলায় এখনই
অনিতিবলে� দরকার একািধক জাতীয় ৈদিনক এবং একািধক
িমিডয়া।
নাি�কেদর �িতেরােধর উপায় :
এখন েথেকই এই আে�ালেনর নতুন রপ েদয়া দরকার।
ইসলামী ঘরানার অেনক ভাইেয়র েফসবুক আইিড আেছ। নােম
েবনােম িকছু likepage ৈতির কের েসগুেলাে েক� কের
সকলেক জমােয়ত করেত হেব। এই েপজগুেলয় সাধারণ
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মানু েষর �েবেশর বয্ব� রাখেত হেব। সারােদেশর েমধাবী
েছেলেদর িদেয় এডিমন পয্ােন ৈতির করেত হেব।
আঠােরা�র বয়সী মুসিলমেক মািজর্ অনলাইনার হেত উৎসািহত
করেত হেব। েপজগুেলয় ধমর্ী িবষেয়র েচেয় সামািজক িবষয়
েবিশ েপা� িদেত হেব। সাধারণ �াউজারেদর সামেন নাি�কেদর
ভ�ািম ও আসল মুেখাশ উে�াচন কের িদেত হেব। অেনেকর
কােছ এই ��াবগুেল অবা�র মেন হেত পাের। তােদর বলব,
কেয়কিদন িনয়িমত সাধারণ অনলাইনার হেয় এই পিরেবশগুেল
ঘুের েদখুন। অতপর আপিনও আমার সে� একমত হেয় বলেবন
এসব করা উিচত। অস�ব মেন হেলও িকছু করার েনই। ভুেল
যােবন না আরব বসে�র িসিরয়া, িলিবয়া, িমসর এমনিক
তথাকিথত শাহবােগর আে�ালেনর ডাকও িক� অনলাইেনই েদয়া
হেয়েছ।
সংেক্ষেপ বলা য, �থম কাজ হেব নাি�কেদর কুকীিতর জািতর
সামেন �কাশ করা, ি�তীয় কাজ তািলকা কের ওই সব
কুলা�ােরর �গ বািতেলর জনয সরকারেক আি�েমটাম েদওয়া,
তৃতীয় কাজ ইসলামী �গ ৈতির করা এবং চতুথর কাজ আগামী
তরণ �জ�েক বাঁচােত সতকর্তা সে� ওই খারাপ �গগুেল
েথেক িবরত রাখার বয্ব� করা।
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এ েক্ষে� সবেচ েবিশ মেনােযাগ িদেত হেব িশক্ষকতা ও িমিড
�িত। কারণ, এ দু ই েপশায় যু � হেয়ই বামধারার েলােকরা
তােদর িশক্ষা ও িচ-েচতনা মানু েষর মেধয ছিড়েয় িদেয়েছন।
জ্ঞা-অজ্ঞােত েদেশর মুসিলম জনেগা�ীেক ইসলামিবেরাধ
নাি�কয্বাদী িচ�াধারায় �ভািবত ও আ�� কেরেছন। েমধাবী
ইসলামি�য় িশক্ষানুরাগী েলাকেদর আজ ঝাঁিপেয় পড়েত হেব
দু ই েপশায়। আমরা যত েদির করব, তত েবিশ ক্ষিত হেয় যােব
অিতস�র আমােদর এিদেক মেনােযাগী হেত হেব।
ওরা ইসলােমর েকােনা ক্ষিত করেত পারেব  :
আমােদর সাহস হারাবার িকছু েনই। ইসলােমর শ�রা যতই
আদাপািন েখেয় েচ�া করুক আমরা িঠক থাকেল ইসলােমর
েকােনা ক্ষিত করেত পারেব না ইনশাআ�াহ। তােদর সব েকৗশ
িবফেল যােব। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ ََ ْ َُ ََ
ُ ۡ �َ َخ
ُ ّ �َۖ َٱ
ُ ّ ك َر
َ � ۡٱل َ�ٰكِر
[٥٤ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان٥ �ن
﴿ ومكروا وم
ِ

‘আর তারা কুটেকৗশল কেরেছ এবং আ�াহ েকৗশল কেরেছন।
আর আ�াহ উ�ম েকৗশলকারী।’ {সূ রা আেল ইমরান, আয়াত :
৫৪}
ওেদরর ইসলাম িনমূ র্েলর েচ� েকােনািদন সফল হেব না। বরং
ইসলাম তার আেলায় উ�ািসত হেব ইনশাআ�াহ। আ�াহ
তা‘আলা বেলন,
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ّ َ ُ ْ ُ ُۡ َ َ ُ ُ
ُ ّ �َ �ۡ �َ �َِ بأَ ۡف َ�ٰهِه ۡم َو
َورهُۥ َول َ ۡو َكره
َ ُِمَ ن
ّ �َ ِ َّٓ أَن ُت
﴿ ي ِر�دون أن �ط ِ�ٔوا نور
�
ِ
ِ
ِ
َ ٓ ّ ُ
َ َ ُ َ ۡ ُ ّ َۡ
ۡ
َ
َ
َ ُ َٰ ۡ
َ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ  ه٣ ون
ٰ ِي أ ۡرسل رسو�ۥ بِٱلهد
ين
�ٱ
ِ
�
ۥ
ه
ر
ه
ظ
�
ِ
ق
�ٱ
ِين
د
و
ى
َ�
و
ٱل�فِر
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ۡ ُۡ َ َ َۡ َ ُّ
[٣٣ ،٣٢ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٣ ��ون
ِ �ِهِۦ ولو ك ِره ٱلم
‘তারা আ�াহর নূ রেক িনবর্ািপ করেত চায় তােদর মুেখর (ফুঁক)
�ারা, িক� আ�াহ েতা তাঁর নূ র পিরপূ ণর করা ছাড়া অনয িকছু চান
না, যিদও কািফররা অপছ� কের। িতিনই তাঁর রাসূ লেক
িহদায়াত ও সতয দীনসহ ে�রণ কেরেছন, যােত িতিন এেক
সকল দীেনর ওপর িবজয়ী কেরন, যিদও মুশিরকরা অপছ�
কের।’ {সূ রা আত-তাওবা, আয়াত : ৩২-৩৩}
আেরক আয়ােত আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ ۡ َ َ
َ
ُ ّ ُ ُ َ ُ ۡ ُ ْ ُ َ ّ َ ۡ َ ٰ ۡ َٱ ّ ُ ُت
٨ ِمُ نورِه ِۦ َول ۡو ك ِرهَ ٱل� ٰف ُِرون
َ� ﴿ ي ِر�دون ِ�ط ِ�ٔوا نور �َِ بِأف� ِه ِهم
[٨ :﴾ ]الﺼﻒ
‘তারা তােদর মুেখর ফুৎকাের আ�াহর নূ রেক িনিভেয় িদেত চায়,
িক� আ�াহ তাঁর নূ রেক পূ ণর্তাদানকারী যিদও কািফররা তা
অপছ� কের।’ {সূ রা আস-সফ, আয়াত : ৮}
আমােদর কাজ হেব সেবর্া� েচ�া বয্য় করা এবং স�াবয্
েকৗশল �েয়াগ করা। িনেচ উে�িখত আ�াহর বাণী েথেকই
আমরা িনেজেদর কমর্েকৗশল িনধর্ারণ করেত পাির। আ�া
তা‘আলা বেলন,
ۡ َ َ َ َ َۡ
ّ
ۡ ۡ
َ ۡ
َ
َ َ ُ ۡ
َ ِ �َِٱل
�
�ٰدِل ُهم
يل َر ّ�ِك بِٱ� ِك َمةِ َوٱل َم ۡوعِظةِ ٱ�سنةِ� و
ِ ﴿ ٱدع إ ِ ٰ� سب
ِ
ِ
َ ّ ّ ُ َ ۡ َ
َ ك ُه َو أ َ ۡعلَ ُم ب َمن َ ّلَ َعن َسبيلِهِۦ َو ُه َو أَ ۡعلَ ُم بٱل ۡ ُم ۡه َتد
﴾ ١ ِين
َ�َ َأحسنۚ ِن
ِ
ِ
ِ
[١٢٥ :]ﻨﻟﺤﻞ
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‘তুিম েতামরা রেবর পেথ িহকমত ও সু �র উপেদেশর মাধয্ে
আ�ান কর এবং সু �রতম প�ায় তােদর সে� িবতকর কর।
িন�য় একমা� েতামার রবই জােনন েক তার পথ েথেক ��
হেয়েছ এবং িহদায়াত�া�েদর িতিন খুব ভাল কেরই জােনন।’
{সূ রা আন-নাহল, আয়াত : ১২৫}
ইসলােমর শ�েদর িনমূ র্েল েচ�া যিদ সেবর্া� হয় তেব আ�া
আমােদর িবজয়ী করেবনই। �েয়াজেন িতিন েফেরশতা িদেয়
আমােদর সাহাযয্ করেবন। িনেচর আয়াতগুেলায় লক্ষয্
আ�াহ রা�ু ল ‘আলামীন বেলন,
َ
ُ َۡ
ّ ّ
ّ
ۡ َأَعِدُوا ْ ل َ ُهم َّا
ّ ٱس َت َط ۡع ُتم ّمِن
ٱ� ۡي ِل ت ۡره ُِبون بِهِۦ
اط
ِ �َ ُِوَ� ٖ َومِن ّر
﴿
َِ� ََدُو
ْ ُ ُ ََ ۡ ََُُۡ ُّ ُ َُ ََُۡ َ ۡ ُ
َ
ُ
ّ
َ َعَدُوَ� ۡم َو َءاخر
�ن مِن دون ِ ِهم � �علمو�هم �َ �علمه ۚم وما تنفِقوا مِن
ِ
َ
َ
ۡ ّ ْ ُ ََ
َ َ ُۡ
ُ ۡ َ ّ ّ ُوَف
ُ � ۡم َوأ
َ
ۡ َ
ِلسَل ِم
 ۞�ن جنحوا٦ نت ۡم � �ظل ُمون
�ِيل �َِ َ إ
ِ �ءٖ ِ� سب
ِ
َۡ َ ْٓ ُ ُ
ّ ََ ّۡ
َ � َد ُع
ّ �َِ ِنَّ ُهۥ ُه َو
ََ ۡ َ ۡ َ
ُ لسَ ِم
ُ يع ۡٱل َعل
وك
 �ن ي ِر�دوا أن٦ ِيم
ۚ � َ �َفٱجنح لها َتَو
َ َ ۡ َ ّ َإ
َ ِي َيَّ َد َك ب َن ۡ�ه ِۦ َو�ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
ُّ ك
ٓ َ�ّ �َۚ ُه َو
[٦٢ ،٦٠ : ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل٦ �ِ
ِنَ حسب
ِ ِ
ِ
‘আর তােদর মুকািবলার জনয েতামােদর সামথর্ অনু যায়ী শি� ও
অ� বািহনী ��ত কর, তা �ারা েতামরা ভয় েদখােব আ�াহর
শ� ও েতামােদর শ�েদরেক এবং এরা ছাড়া অনয্েদরেক,
যােদরেক েতামরা জান না, আ�াহ তােদরেক জােনন। আর
েতামরা যা আ�াহর রা�ায় খরচ কর, তা েতামােদরেক পিরপূ ণর
েদয়া হেব, আর েতামােদরেক যু লম করা হেব না। আর যিদ তারা
সি�র �িত ঝুঁেক পেড়, তাহেল তুিমও তার �িত ঝুঁেক পড়, আর
আ�াহর উপর তাওয়া�ুল কর, িন�য় িতিন সবর্ে�াত, সবর্জ
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আর যিদ তারা েতামােক েধাঁকা িদেত চায়, তাহেল েতামার জনয
আ�াহই যেথ�। িতিনই েতামােক শি�শালী কেরেছন তাঁর সাহাযয
ও মুিমনেদর �ারা। {সূ রা আল-আনফাল, আয়াত : ৬০-৬২}
আমােদর কাজ নাি�কেদর সাধয্মত সুপেথ িফিরেয় আনেত েচ�া
করা। আমরা সু পথ েদখােনার পরও যিদ িফের না আেস তেব
আ�াহ তােদর স�েকর্ েতা বেলই িদেয়েন। িতিনই তােদর
িবচােরর ভার িনেয়েছন। আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ ُ ّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ّ ۡ َ َ ٰ َ َ ّ ۡ َ َ َ ُ َ ُدۡ� ٓ َ ۡ ۡ َ ٰ َٱ
ٰ
� َ�
ٱ�س� ِ �م
﴿ ومن أظلم ِمَ ِن ٱ��ى � �َِ ٱلكذِب وهو
ِ �َِ إ
ّ َۡ َۡ
َ ل�َٰلِم
[٧ : ﴾ ]الﺼﻒ٧ �
َ� ۡهدِي ٱلقوم
ِ
‘েসই বয্ি� েচেয় অিধক যািলম আর েক? েয আ�াহ স�েকর
িমথয্ রচনা কের, অথচ তােক ইসলােমর িদেক আ�ান করা হয়।
আর আ�াহ যািলম স�দায়েক িহদায়াত কেরন না।’ {সূ রা আসসফ, আয়াত : ৭}
আেরক আয়ােত অবাধয্াচারীেদর সতকর্ কের আ�াহ বে,
َ
ۡ ُ َ ۡ ُ ّ ْ ٓ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ّ ّ َ �ََ َ ۡس
[٥٩ : ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل٥ ج ُزون
ِ ﴿ و� َ َ �َِين �فروا سبق ۚوا ِ�َهم � �ع
‘আর কািফররা েযন কখনও মেন না কের েয, তারা (আযােবর)
নাগােলর বাইের চেল িগেয়েছ, িন�য় তারা (আ�াহেক আযাব
�দােন) অক্ করেত পাের না।’ {সূ রা আল-আনফাল, আয়াত :
৫৯}
অনয্আয়ােত আ�াহ রা�ু ল ‘আলামীন বেলন,
َ
ۡ
َ ۡ َ
ۡ َ َ ٗ َ ٗ َ َ ُ َ ّ ۡ َإ
ُ ُ �
ٰ َ �ۡ �هُۥ يَ ۡو َم ٱلق َِ�ٰ َمةِ أ
�
﴿ َو َم ۡن أع َرض َعن ذِك ِري ِنَ �ۥ معِيشة ضن� و
َ َۡ َ َ َ ّ َ َ َ
َ َ ََ َ َ َ َ َ
ٗ نت بَ ِص
ُ � َوقَ ۡد ُك
ٓ ِ ب ل ِم ح�ت
ٰ َ �ۡ � أ
 قال ك�ٰل ِك �� ۡتك َءا� ٰ ُت َنا١ ��
ِ  قال ر١
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ۡ
َ
ۡ َ ََ َۡ ۡ َ
َ
َۡ َ َ َ
َ فَنَس
ٰ َ ُيت َهاۖ َو� َ�ٰل َِك ٱ�َ ۡو َم ت
ت
 َو��ٰل ِك � ِزي من أ١ �ن
ِ
ِ ٰ �� �ف َول ۡم يُؤ ِم ۢن
ۡ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َُ ۡ َ ۡ َ ََ
َ َََ َّ
ٰٓ � � �َ ّ َ َش
ُ
َك َنا َ� ۡبلَ ُهم ّمِن
 أفلم �ه ِد لهم �م أهل١ ََۡ ُر�ِهِۚۦ ولعذاب ٱ�خِرة ِ َد
ُّ َ َ َ
ٞ َ َ َ َۡ َ
ّ ۡ
َ ُ َۡ
ُ ُۡ
ٰ َ ون ِ� َم
ٰ َ ُّ� �ِ ت ِ� ْو
 ولو� � ِمة١ �
ون �مش
ِ �
ٖ ٰ �� كن ِ ِه ۚم ِنَ ِ� �ٰل ِك
ِ ٱلقر
ٞ َ
ٗ
َ َ َ َ
ۡ َس َب َق
[١٢٩ ،١٢٤ : ﴾ ]ﻃﻪ١ �ّ ت مِن َّ ّ�ِك ل�ن ل َِز ٗاما َوأ َجل ُّ َس
‘আর েয আমার �রণ েথেক মুখ িফিরেয় েনেব, তার জনয হেব
িন�য় এক সংকুিচত জীবন এবং আিম তােক িকয়ামত িদবেস
উঠােবা অ� অব�ায়। েস বলেব, ‘েহ আমার রব, েকন আপিন
আমােক অ� অব�ায় উঠােলন? অথচ আিম েতা িছলাম দৃ ি�শি�
স��? িতিন বলেবন, ‘এমিনভােবই েতামার কােছ আমার
িনদশর্নাবল এেসিছল, িক� তুিম তা ভুেল িগেয়িছেল এবং
েসভােবই আজ েতামােক ভুেল যাওয়া হল’। আর এভােবই আিম
�িতফল দান কির তােক, েয বাড়াবািড় কের এবং তার রেবর
িনদশর্নাবলীে ঈমান আেন না। আর আিখরােতর আযাব েতা
অবশয্ কেঠারতর ও অিধকতর �ায়ী। এিট িক তােদরেক সৎপথ
�দশর্ করল না েয, আিম তােদর পূ েবর কত মানবেগা�ীেক �ংস
কের িদেয়িছ, যােদর বাসভূ িমেত তারা িবচরণ কের? িন�য় এর
মেধয রেয়েছ িবেবকস��েদর জনয িনদশর্ন আর যিদ েতামার
রেবর পক েথেক পূ বর িস�া� ও একিট কাল িনধর্াির হেয় না
থাকত, তেব আশ শাি� অবশয্�াব হত।’ {সূ রা �-হা, আয়াত :
১২৪-১২৯}
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আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর �িত ভােলাবাসা :
আ�াহ ও তাঁর রাসূ লেক �াণািধক ভােলাবাসা আমােদর ঈমােনর
শতর্। আ�াহ ও রাসূলেক যারা কটাক্ষ কের তােদর যিদ বুি
েফরােনা স�ব না হয় তেব তােদর সে� স�কর্ে�দ করেত
হেব। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
َ َ ُُۡ َٓ َۡ ۡ ُ ّ
ْ ُ ّ َ ْ َُ َ َ ّ َّ
�ا َء تلقون إ ِ ۡ� ِهم
ِ َتَخِذوا َع ُد ّوِي َعَدُوَ�م أو
� ﴿ ٰٓ�َ�ُها �َِين ءامنوا
َ ۡ ُ ّ َ ُ
ۡ
ٓ
ۡ
ُ
َ
ُ
َ ََۡ ِّ
ّ ٱ� ّق �ر ُجون
َ � َف ُروا ْ ب َما َجا َء�م ّم َِن
لرَسول يَا�م أن
ِٱلۡمَوَدَة وقد
ِ
ِ
ِ
َ َۡ ََٓ ۡ َ
ٗ َٰ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ
ُۡ ّ َ ّ ْ ُ ۡ ُ
َ
� �ا
ِ ي� وٱبت ِغاء مرض
ِ تؤمِنوا ِٱ�َِ ر�ِ�م إِن كنتم خرجتم
ِ ِ ج�دا ِ� سب
ۡ َ َۡ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ٓ َ َ ۡ ُۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ َ ۡ َ َََ۠ ّ
َ َ ّ �
ُ
ُ
ِۡن�م
ِون إ ِ ۡ� ِهم ِٱلۡمَوَدَة ِ و�نا أعلم بِما أخفيتم وما أعلنت ۚم ومن �فعله م
ُ ُ
َٓ َ ّ ۡ ََ
ّ
َ
[١ : ﴾ ]ﻤﻟﻤﺘﺤﻨﺔ١ يل
ِ ِ �قد َلَ سواء لسَب
‘েহ ঈমানদারগণ, েতামরা আমার ও েতামােদর শ�েদরেক
ব�ুরূে �হণ কের তােদর �িত ভােলাবাসা �দশর্ কেরা না,
অথচ েতামােদর কােছ েয সতয এেসেছ তা তারা অ�ীকার কেরেছ
এবং রাসূ লেক ও েতামােদরেক েবর কের িদেয়েছ এজনয েয,
েতামরা েতামােদর রব আ�াহর �িত ঈমান এেনছ। েতামরা যিদ
আমার পেথ সং�ােম ও আমার স�ি�র স�ােন েবর হও (তেব
কািফরেদরেক ব�ুরূে �হণ কেরা না।) েতামরা েগাপেন তােদর
সে� ব�ু� �কাশ কর অথচ েতামরা যা েগাপন কর এবং যা
�কাশ কর তা আিম জািন। েতামােদর মেধয েয এমন করেব েস
সরল পথ হেত িবচুয্ হেব।’ {সূ রা আল-মুমতািহনা, আয়াত : ১}
অমুসিলমেদর সে� আমরা সু �রভােব সৎ �িতেবশী িহেসেব
বসবাস করেত ধমর্ীয়ভােব বাধয্। তেব যারা ধমর্িবে�ষী তােদর
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কখেনা ব�ু িহেসেব �হেণর সু েযাগ েনই। আমােদর ব�ুতািম�তা হেব েকবল ঈমানদারেদর সে�। আ�াহ সু বহানাহু
ওয়াতা‘আলা বেলন,
َ ّ َ ُ ُ َ ّ ْ ُ َ َ َ ّ ّ ُ ُ ّ ُ َ َ ُ ُ ُ َٱ
ّ
َ ُۡ
لصَل ٰوةَ َو ُ�ؤتون
﴿ ِ�َ َما َ�ُِ �م �َ ورسو�ۥ �َِين ءامنوا �َِين يقِيمون
َ ّ
َ
ُ
[٥٥ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٥ لزَك ٰوةَ َوه ۡم َ�ٰك ُِعون
‘েতামােদর ব�ু েকবল আ�াহ, তাঁর রাসূ ল ও মুিমনগণ, যারা
সালাত কােয়ম কের এবং যাকাত �দান কের িবনীত হেয়।’ {সূ রা
আল-মািয়দা, আয়াত : ৫৫}
হাদীেস এেসেছ, আনাস রািযয়া�াহু ‘আনহ েথেক বিণর্, িতিন
বেলন, রাসূ লু� أَﻤাহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন, َ
َ

َ ُ ّ ُ ْ ﺣَﻰﺘ
َ ﻮن  إِﻴﻟَْﻪ وَاﺪﻟِِهِ وَوَﺪﻟَِ هوَاﻨﻟَّﺎسِ ْﺟَﻌ
«�
� َ أ،» ﻳُﺆْﻣ ُِﻦ أَﺣﺪُ�ﻢ
 ِ
ِْ ﻣِﻦ
ِ

‘েতামােদর মেধয্ েকউ ততক্ষণ পযর্� পূণ’িমন হেত পারেব না,
যতকণ না আিম তার িনকট তার িপতা-মাতা, স�ান-স�িত এবং
সকল মানু েষর চাইেত অিধক ি�য় না হই। [বুখারী : ১৫;
মুসিলম : ৬৯]
অনয্ হদীেস এেসেছ, জািবর ইবন আবদু �াহ রািদয়া�াহু ‘আনহু
েথেক বিণর্, িতিন বেলন, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
ّ
َ  ٍ وَأَﺣْﺴَﻦَ الﻬَﺪْيِﻫَﺪْيُ ُ�َﻤَّﺪ،َِّ�اﺤﻟﺪِﻳﺚِ ﻛِﺘَﺎبُ ا
َ َ»أَﺣْﺴَﻦ
«َ�ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠَ َﻢ
ﺻ

‘সেবর্া�ম বাণ হে� আ�াহর বাণী এবং সেবর্া�ম চির� হে�
মুহা�েদর চির�।’ [বুখারী : ৬০৯৮; মুসিলম : ৮৬৭]
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উপিরউ� আয়াত ও হাদীসগুেলা েথেকএকথা �তীয়মান হয় েয,
আমােদর মুসিলম ও মু’িমন িহেসেব পিরচয় িদেত চাইেল
সবর্�থম আ�াহ ও তার রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�ামেক
ভােলাবাসেত হেব। শুধু তাই নয় ভােলবাসার বিহঃ�কাশও
ঘটেব। একটা উদাহরণ িদেল বুেঝ আসেব, তা হেলা, আমার
িপতা-মাতােক েকউ গািল েদয় েস সময় আিম যতটুকু রাগ কির
তার েচেয়ও শতগুণ েবি রাগ আসেব যখন েকউ আমার আ�াহ
ও তাঁর রাসূ ল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেয় েকউ েকােনা
কটুি� করেব। তেবই আমার ভােলাবাসার পরীক্ষায় উ�ীণর্ হ
আমরা এই নাি�কেদর সে� িকরূপ আচরণ করব?
অতএব কুলা�ার নাি�কেদর সে� আমােদর েকােনা ধরেনর
ভােলাবাসা ও িম�তা রাখা যােব না। আমরা তখনই পূ ণর্ মুিমন
হেত পারব যখন আমােদর স�েকর্র মাপকাি হেব আ�াহ ও
তাঁর রাসূ েলর ভােলাবাসা। েয আ�াহ ও তাঁর রাসূ লেক
ভােলাবাসেব েস আমার ব�ু, েয বাসেব না েস আমার পরম িম�
হেত পাের না। কারণ, মহান আ�াহ সু বহানাহু ওয়া ত‘আলা
বেলন,
ۡ ّ َ
َ َُ ُ َ َ َ ّ ّ
َ َ ّ
َ ّ
ۡ
و�ۥ َول ۡو
� ُد ق ۡو ٗما يُؤم ُِنون ِٱ�َِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِِر ُوَآدُون َم ۡن َآدَ �َ ورس
ِ َ﴿
َ
َ
َ
َ
ْ ُ َ
َ
ُ
ٓ
ٓ
ٓ
ُ
َ
َ
ۡ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
�ُْو
َ
ۡ
َ
َ
ُ
َ
ۡ
ُ
ۡ
ۡ
�ن ٓوا َءابا َءه ۡم أو ��نا َءه ۡم أو إِخ�ٰ�ه ۡم أو عشِ ��ه ۡ ۚم َٰ�ِك كتب ِ� قلو� ِ ِه ُم
َۡ
ۡ َ ٰ ّ �َ ۡ ُ ُ ۡ ُ َ ُ ۡ ّ ٖ ُ ُ َ ّ �َ َ ٰ َ ۡ
َ �ِ ٰ�َ �ت َِها ۡٱ�َنۡ َ�ٰ ُر
ِين
ت �رِي مِن
ٖ َ ٱ�ي�ن َيَدهم بِروح مِنهۖ و�دخِلهم
ِ
ّ َ ۡ ّ ٓ َ َ ّ ُ ۡ َ ٰ ٓ �َْ َ ِ َ ّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ْ َ ۡ ُ ُو
ُ�َِ ُهم
�ِيها ۚ ر� �َ �نهم ورضوا �ن ۚه َ�ِك حِزب �َِۚ �� ِنَ حِزب
ۡ ۡ
َ
[٢٢ : ﴾ ]ﻤﻟﺠﺎدﻟﺔ٢ ٱل ُمفل ُِحون
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‘আ�াহ ও পরকােলর �িত িব�াসী এমন েকােনা জািতেক পােব
না েয, তারা আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর িবরু�চারীেদরেক
ভােলাবােস, েহান এই িবরু�াচারী তােদর িপত, পু�, ভাই অথবা
তােদর েগা�ীয় েকউ। এেদর অ�ের আ�াহ ঈমান িলেখ
িদেয়েছন এবং তাঁর পক েথেক রূ �ারা তােদর শি�শালী
কেরেছন। িতিন তােদর �েবশ করােবন এমন জা�াতসমূ েহ যার
িনেচ িদেয় ঝণর্াধারাসমূ �বািহত হয়। েসখােন তারা �ায়ী হেব।
আ�াহ তােদর �িত স�� হেয়েছন এবং তারাও আ�াহর �িত
স�� হেয়েছ। এরা হল আ�াহর দল। েজেন রাখ, িন�য় আ�াহর
দলই সফলকাম।’ {সূ রা মুজাদালা, আয়াত : ২২}
এেদর ব�ুরূেপ �হেণর সমােলাচনায়আ�াহ তা‘আলা বেলন,
َ
َ ٰ ََ
ُ َ َ ۡ َ ّ َ َ ۡ َ ْ ََُ َ ّ َ ّۡ
ت ل ُه ۡم أنف ُس ُه ۡم أن
ى كث ِٗ�� ّم ِۡن ُه ۡم َتَوَلَون �َِين �فر ۚوا �ِئس ما َدَم
﴿ تر
ْ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ۡ
ّ
َ
ُ
ّ
َ
ُ
َ
ُ
َ َ
ُ ٰ ۡ
َ ۡ ۡ ُ
ۡ َ
ّ ّ َٱ
�
ِ سخ ُِط �َ علي ِهم و ِ� ٱلع َذ
ِ ِ َ� َِ� ولو �نوا يؤمِنون ِٱ٨ اب هم � ِ�ون
ّ
َ
َ ّ
َ ُ َ
ُ َُ َ ۡ َ ََٓ
�َ وه ۡم أ ۡو ِ�َا ٓ َء
: ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٨ َٰ�ِنَ كث ِٗ�� ّم ِۡن ُه ۡم �ٰسِقون
وما أنزِل إِ�هِ ما �َذ
[٨١ ،٨٠

‘তােদর অেনকেক তুিম কােফরেদর সে� িম�তা করেত েদখেব,
কত িনকৃ� তােদর কৃতকমর্। েয কারেণ আ�াহ তােদর ওপর
রাগাি�ত হেয়েছন, তােদর শাি� েভাগ �ায়ী হেব। তারা আ�াহ,
নাবী ও তাঁর ওপর যা অবতীণর্ হেয়েছ তােত ঈমান আনেল
তােদরেক ব�ুরূেপ �হণ করত না। িক� তােদর অেনক
ফােসক।’ {সু রা মািয়দাহ, আয়াত : ৮০-৮১}
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হাদীেস কুদসীেত এেসেছ, আবূ হুরায়রা রািদয়া�াহ‘আনহু েথেক
বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন,
َ َ َّ
�
 ﻲﻟ
ﺎ
َ
ِ ﺎﻋَدَى ِ وَﻴﻟًِّ  �َﻘَﺪْآذَْﺘُﻪُ ﺑِﺎﺤﻟﺮْب:نَّ ا�َ ﻗﺎل

‘আ�াহ তা‘আলা বেলন, েয বয্ি� আমার েকােন ব�ুর সে�
শ�তা করল আিম তার িবরুে যু ে�র েঘাষণা িদলাম। [বুখারী :
৬৫০২]
এই নাি�করা এত বড় অপরাধী েয এেদর জনয্এমনিক আ�াহর
কােছ ক্ষ �াথরনা বা রহমেতর দু ‘আ করা যােব না। আ�াহ
সু বহানাহু ওয় তা‘আলা বেলন,
ُ ْ
َ َ
ۡ ُ ۡ ْ ُ ۡ َ ۡ َ َ ْ ٓ ُ َ َ َ ّ َ َ َ ّ ّ َٱ
ٰ َ ِ� َول ۡو َ�نُ ٓوا أ ْو ِ� قُ ۡر
�
��
َ﴿ ما �ن ِلن
ِ � �َِين ء َامنوا أن �ستغفِروا ل ِلم
َۡ ُ َ ۡ ۡ ُ ّ ۡ ُ َ ِ َ ِ ّ َ ۡ َ
[١١٣ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ حي ِم
ِ �ِم ۢن �ع ِد ما َبَ�َ لهم َ�َهم أص�ٰب ٱ

‘নবী ও মু’িমনেদর জনয্ আ�ীয় �জন হেলও মুশিরকেদর জনয
ক্ষমা �াথর্না করা সংগত নয় যখন তা সু�� হ েয় েগ েছ,
িনি�তই তারা জাহা�ামী।’ {সূ রা আত-তাওবা, আয়াত : ১১৩}
উপেরা� আেলাচনা েথেক এ কথা �তীয়মান হয় েয, যারা
আ�াহ এবং রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের
িবর�আচারণ করেব তােদর সে� েকােনা রকম েযাগােযাগ তথা
ভােলাবাসা ও িম�তা রাখা যােব না। এমনিক �েঘািষত নাি�ক
িহেসেব মৃতুয্ বরণকারীেদর জনয্ ক্ষমা ও রহমেতর‘আ করা
যােব না।
অবেশেষ �াথর্ন, আ�াহ এই েদশ ও জািতেক রক্ষারুন। এ
েদেশ ইসলাম ও মুসলমােনর ই�ত-আ� েহফাযত করুন।
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আ�াহ নাি�কেদর সু মিত এবং আি�কেদর মজবুিত (ঈমােন
দৃ ঢ়তা) দান করন। ইসলােমর �পেক্ষর েলাকেদর শি� বৃি
করুন এবং িমিডয়ার অে� সি�ত হওয়ার তাওফীক দান করু
আমীন।
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