
 
ধম য়  মৗলবাদঃ সামািজক পিরচেয়র দৃি েত! 

-িব ব 
[১] 

  
  বাসী এই িপশীমার সােথ  দখা হয় িন অেনকিদন। বহুিদন বােদ  দখা-রাতেভার পুরােনা 
িদেনর  িতরৃ  পা সা া  ভেজ আ ার  মৗতাত।  ছেলর গাল ে ই রা িবেয় করেত নারাজ-
িচ ায় িছেলন। বংশর ার তািগদ। যাইেহাক এখন মুেখ চ মুখী হািস-ভাবী  বৗ িবেয়র 
িদন ন সেব  ক হেয়েছ। 
 
 -বুঝলা বাবা, এমন মাইয় ােয ঠা র িদেলন ভাবেতই পাির নাই। ডা ার হইেছ-িক  বাস ী 
পূজা না িদয়া  স জলটাও খাই না। দূগগা দূগগা - - 
  
 ভাবী  বৗমা আেমিরকায় ডা ার।  িক  বােরামােস  তেরাপাব েণ কেন ! চার খািন কথা! 
 
  তেরাপাব েন কেন  কথাটা আমার অতীেতর গাল ে ই েদর জেন  ব াবহার করতাম। জীবেন 
 যদুজন িপ এইচিড ওয়ালা  মেয়র সােথ   মকেরিছ-ওরা িছল এইরকম। কৃতিবদ -হালফ াশেন 
দুর -িক  ব ি গত িব ােস অজপাড়াগ ঁােয়র অিশি ত  মেয়েদর  বে ।  সখােন উ েরান?  
  নবচ! 
 
 ইউ  উব খুলুন-হাজার হাজার িভডীও-  কান 'িব ানী' পরেম র তথা পরম আ ায় িব াস 
খুেঁজ  পেয়েছ!  সটা আপি কর নয়-িক  যখন  দিখ এইসব িভিডও  দিখেয় ধম  িব াসী তথা 
 খাদার খািসরা িনেজেদর ধম   কত  ব ািনক  সই  মােণ  নেমেছন।  কারােণ সবআেছ ( অহ 
ইি ত আেছ), ব ােদ সব আেছ (  মঘনাদ সাহার উি  ধার কিরলাম)। এই সবআেছর দল 
না  বােঝ ধম   না িব ােনর দশ  ন। ব াপারটা এত হাস কর। ধম   মােন পরমসত  তথা 
পরমিপতা ঈ ের িব াস। িব ােন পরম সত  বেল িকছু  নই-থাকেত পাের না- 
  সটাই িব ােনর দশ  েনর মুল িভি । িব ান এবং ধেম  র অব ান একেশা আিশ 
িড ীেত।দশ  নশাে র এই  াথিমক  ানটু  পয    এইসব িব ানীেদর  নই- অথচ  কারান আর 
 বেদ িবগব াং,  নত  ইত ািদর এর স ান  পেয়েছ বেল এরা ড াং ড াং কের নাচেছ! 
অিধকাংশ মুসিসম িব ানী এবং  ায় অেধ  ক ভারতীয় িব ানীর ধেম   অগাধ িব াস।  
 যিদও আেমিরকার ৯২% িব ানী ধেম   অিব াসী!  আেমিরকান, ভারতীয় আর মুসিলমেদর 
জন  িব ান আর ধম   িক আলাদা?  কন আমােদর উপমহােদেশর িব ানীেদর এই হাল?  কন 
এেদর মেধ  ধম  িব াস  বল? আল-কায়দা িক   বশ উ িশি তেদর সংগঠন।  
 চাষী- িমক- খেট খাওয়া মানুষ  মৗলবািদ হয় না-হয় িশি ত মানুেষরা।  কন? 
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 এিদেক আমার বাবা, মা এবং   ী আমার ধম  িব াস িনেয় মুশিকেল।  বশ িকছুিদন আেগর 
কথা। বাবার এক পুরােনা ব ু  বড়ােত এেসেছন। িনপাট ভােলা মানুষ। বয়েসর ভাের ধেম  র 
পা া ভারী। কথা সে  বলেলন সংসার করেতছ, এবার ধম  কে  মন দাও বাবাসকল।  
 আিম খুব  হেস  ফেলিছলাম।  ায়    করেত যাব- ছেল মানুষ করার সােথ ধেম  র আেদৗ 
 কান স ক  আেছ িক না-বাবা িবপদ বু ্েঝ  ছদ টানেলন।  আমার  ী 
 তার পিরবার, সহকম , আ ীয় জনেদর বলেত ভয় পান  য তার বর নাি ক। একবার এক 
 ী ান সহকিম  নীেক বেলিছেলন। উ রটা িছল সহজ- তামার বেরর ওপর িন য় শয়তান ভর 
কেরেছ। 
                           (২) 
 না- বহুিদন বােদ বাংলায় িলখেত বেসিছ বেল আেবাল তােবাল বকিছ না। ধেম  র আেদৗ 
 কান অি  ই  নই। যটা আেছ,  সটা হে  মানুষেক 'পিরচয়' বা আইেডি    দবার জন  একটা 
সামািজক  ািডশন। ধম   মানুেষর মেন একটা কৃি ম আইেডি    াইিসস  তরী কের।  
মুসলমানরা মেন কের ইসলাম  মহান-িহ ুরা মেন কের তােদর ধম   ই সনাতন ধম  ।   কন 
কের? ধেম  র ইিতহাস, ধেম  র পাতায় পাতায় অমানিবকতা!বব  রতা? তাহেল  কন 
 একজন তার িহ ু বা মুসিলম পিরচেয় গব  েবাধ কের?  কন ওবামা তার মুসিলম পিরচয় 
স ূন   অ ীকার করেত চান?  
বা ব সত  এটাই- পট চালােনার দােয়  কও ইসলাম বা িহ ু  পালন কের না-অনুসরন কের 
তার  জিবক ধম  । হজরত মহ েদর মৃতু র পের  কন  মতা দখেলর জন  র  য়ী যু   দিখ 
আমরা? তার িশষ রা ইসলাম অনুসরণ করেল এমন ত হওয়ার কথা নয়!  একজন মুসলমান 
বাবার সােথ িহ ু বাবার পাথ  ক টা িক? সবাই চাই িনেজেদর  ছেল  মেয়েদর  িতি ত  দখেত!  
একজন মুসলমান মা  িক একজন িহ ু মােয়র  থেক তার  ছেলেক কম ভােলাবােস? আমােদর 
ধম   একটাই-িনেজেদর  ছেলিপেলেদর মানুষ করা। পুে া, নামাজ, হজ এসেবর সােথ  ছেলপুেল 
মানুষ করার িক স ক ? 
 
 আপিন বলেবন-  তামার  ছেলটা  নিতকতা  কাথা  থেক পােব  হ? আমার িনেজর  নিতকতা 
িব ান সূত। অতদূর িগেয় লাভ  নই-বাঘ,িসংহরা পুজা অচ না  দয় না বেলই জািন। 
 ওেদর  নিতকতা  নই? 
  দশভােগর সময় িহ ু মুসলমানরা  যভােব এেক অপরেক  মেরেছ-বা বাংলােদেশর  াধীনতা 
যুে র সময় পািকেসনারা ইসলােমর নােম  বব  রতার  য  ীমেরালার বাংলােদেশর মানুেষর 
ওপর চািলেয়েছ-তা বাঘ বা িসংহ সমােজ  কও  দেখেছ? মানুষ  য িন ুরতার সােথ অন  
মানুষেক খুন কের, তার তুলনা িসংহজগেত পােবন আপিন?  
 
 ধেম  র মতন  নিতকতার ও  কান অি    নই। আিম সততার পেথ-কারণ, তা না হেল 
 পশাদাির জগেত বা সামািজক  গেত আমার  হণেযাগ তা  
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 থাকেব না। অসাধ ু ব াবসায়ীর কােছ  ক যায়?  ধরুন  ীেক  ছের, অন   মেয়র  পছেন মন 
ছুক ছুক কের। িক  পরিকয়ােত িল  হেল ফ ািমিলেতা  লাপাট। 
 'আিম'  ব ঁেচ আিছ আমার  ছেলর মেধ । পরিকয়ােত িল  হেল আমার  জেন ক উ রািধকারেক 
ব ঁাচােবা িকভােব?  নিতকতা িববত েনর পেথ আসা সামািজক আইন।  ব ঁেচ থাকার জন -হঁ া 
একদম  জিবকযাপেনর জন  আমরা এগুেলা অনুসরন কির। িহ ুমুসলমানেদর সবাই ব ঁাচার 
 চ া করেছ- মােটও ধম  পালন করেছ না। তা নাহেল বাংলােদশ দুন িতেত িব চ াি য়ান হয় 
না। ভারত নািক ধেম  র  দশ-দুন িত আবার এখােনই  বিশ!  ব ঁেচ থাকার তািগদ  থেকই 
 নিতকতার জ -ধম     পেড়  কও  নিতকতা  শেখও না-অনুসরন ও কের না।  যখােন 
 ীবণধারন ক ন-কেঠার দািরে  আধেপটা জীবনসং লান- সখােনই  নিতকতার  লন 
সব  ািধক।  অেনক মুসিলম বেলন  কারান অৈনিতক কােজর িবরুে  কেঠার।তােত লাভটা িক 
হল? ভারেত বা ইউেরােপ, মুসলমানরা সবেচেয়  বশী অপরাধী।দাির ই এর কারণ। আেগর 
শতেক অন তম ঘ ৃিণত নাম আিদল আিমন।উগা ার এই মুসিলম রা  ধান  ায় দুই িমিলয়ান 
 লাক হত া কেরেছন-  কারান মুক  বলেত পারেতন। তা  কারােণর  নিতকতা িক কােজ এল? 
ধম   ে র বাইের ধম য় নীিতমালার  কান বা ব অি  ই  নই। মানুষ  য  নিতকতার অনুসারী 
তা িকছুটা সমাজ  থেক, পিরবার  থেক-আর অেনকটাই  ঠেক  শখা। 
 
 তাহেল ধেম  র রইেলাটা িক? শুধ ু পিরিচিত? আইেডি   না আইেডি    াইিসস? মানুেষর 
 সাস াল আইেডি    কন দরকার হয়? সামািজক পিরচয় িক সিত ই জরুরী? 
  
  আমার  সাস াল আইেডি   িক? বাঙািল, ভারতীয়, িহ ু, ইি িনয়ার, ভারতীয় আেমিরকান, 
আেমিরকান বা ালী, বাঙাল,  লখক, সাংবািদক অেনক িকছুই  দওয়া যায়। এেদর সবারই 
কমু িন  আেছ।  'নাি ক' পিরচয়টা িক   কান আইেডি   িদে  না-তাই আমার  ী 
অন েদর সামেন আমার নাি ক পিরচয় িনেয় ইত ত  বাধ করেছন। নাি কেদর একটা সমাজ, 
 স াসাল সােপাট  িসে ম থাকেল এই  গেরা হয় না। আেমিরকান িব ানীেদর মেধ  এই সমস া 
কম-কারন আেমিরকায় খুব সহেজই সমাজিবি   ভােব ব ঁাচা যায়। ভারতীয় এবং মুসলমান 
িব ানীেদর সমস া হে  তােদর ধম য় সমােজ থাকেত হয়। এেদর নাি ক িহসােব ব ঁাচা খুব 
মুশিকল। 
 
 এখােন  সাস াল ইউ িল র একটা ত  সমাজিব ানীরা আওড়াে ন।  য  লাকটা িনেজর 
মুসলমান পিরচেয় গিব  ত- স  মােটও আেবেগ এমন কের না। কারন  সই গিব  ত মুসলমান ই 
ি ি য়ান নাম ধারন কের ইসলােমর শ  আেমিরকায় চাকরী  খ ঁােজ।   স যুি বািদ। ইসলাম 
তােক িকছু িদে  বেলই,  স মুসলমান িহসােব গিব  ত। বাপ-ঠা দ া িশিখেয়েছ বেল  স গিব  ত 
এমন ভাবেল অিতসরলীকরন হেব।  য অিতউ িশি ত  মেয়  বাস ীপূজা কের( পাঠক মাপ 
করেবন-আমার চারপােশর উ িশি ত মিহলারা সবাই এই  গাে র-ব ািত ম দুল  ভ) জলপান 
কের-সমাজিব ােনর দৃি েত  সও িকছু ব বািদ লােভর আশায় এটা করেছ। 
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 িক  সই ব বািদ লাভ?  
 
 আসেলই আমােদর জীবনটা স ূন   বাজার অথ  নীিতর   তা িবে তার স ক । িকছু 
 কনাকাটা  কােশ -টাকার িবিনমেয়-িকছু  বচােকনা হয় অদৃেশ । অধেচতন মেন। সামািজক 
জীবনযাপেনর জন  একজন িবে তােক,   তার কােছ  হনেযাগ  হেত হেব।  কও মুসলমান 
সমােজ বড় হেয় চাইেব না-ইসলােমর িবরুে  কথা বেল তার বাবা-মা- ী-আ ীয় জন-পাড়া 
 িতেবশী সবার িবরাগভাজন হেত। কথাটা িহ ুেদর   ে ও সিত । যতই উ িশি ত  হৗক না 
 কন একজন  তচািরণী চ ী া ী  মেয়, নাি ক  মেয় অেপ া পূ বধ ূ িহসােব শতগুন  হনেযাগ  
বৃহ র সমােজর কােছ। ভাবী পূ বধ ু নাি ক শুনেল অেনক বাবা মা উলেট পড়েব। আর 
আমােদর অি ে র মূেলই আেছ  যৗণতা। "বধ ূ" িহসােব িনেজেদর  হনেযাগ তা বাড়ােতই এত 
 তপালেনর ধ ূম। আমরা সামািজক পন -িনেজেদর ধািম  ক িহসােব 'জািহর' করেল কমু িন র 
কােছ দাম বাড়েছ। 
 

[৩] 
  
  সামািজক পিরচয় তে র  হাতা  হনির তাজেফল এবং জন টান  ার (১৯৭৯)। মানুষ  কন 
সা দািয়ক-তার ওপর গেবষনা কের এরা িস াে  এেসিছেলনঃ 
  
   -আমরা আ স ান অজ েনর জন  িনেজেদর একজন কমু িন   াবেম ার ভাবেত 
ভােলাবািস। কমু িন  িহ ,ু মুসলমান, ফুটবল  াব, বা ািল, বাংলােদশী, ভারতীয়-যা খুিশ হেত 
পাের। 
  -আ স ান অজ েনর সহজপ া হে -িনেজেদর  পেক অন েদর  চেয় ভাল ভাবা। এবং  সই 
িচ ােক যুি স ত করার সব সময়  চ া করা হয়।  িত  িহ ু বা মুসলমান সব সময় 
 ভেব যাে  তােদর ধম   এবং তােদর ধেম  র মানুষরা-অন  ধম   এবং ধািম  কেদর  চেয়    তর। 
মুসিলমরা মেন কের  কারাণ িবশু -বাইেবেল জল ঢুেকেছ। আবার  ী ানরা ভােব আ া 
ধা াবািজ। 
 
  -অেনেক আবার বলার  চ া কের িহ ু বা ইসলােমর মতন ধম   ইহজগেত নাই-এরা 
এ  িসভু   ােবর  ম ার হেত চাই। ইসলাম যা আেছ তা অন ধেম   নাই-বা ইসলাম ই একমা  
১০০% আ াে িরত-বা  বিদক সমাজ হে  আদশ  তম সমাজ-এমন শুনেত শুনেত কান পেচ 
যাে -বলার িকছু  নই। সবটাই িনেজর আ স ান বাড়ােনার  া   েচ া। ধেম  র আেদৗেকান 
বা ব অি    নই-সবটাই ধািম  েকর মেন আইেডি    াইিসস। 
 
  এটা সহজাত  বৃি । আসল ব াপারটা হে   িনেজেদর আ স ান বাড়ােনার িমেথ  
 চ া। তেব আ স ান বাড়ােনা  ব ঁেচ থাকার জন  জরুরী। সততা, দানধ ােনর মাধ েম 
আ স ান বাড়ােনা িন য় সাধ ু  েচ া। িক ু ধেম  র পাংচারড় টায়াের পা  িদেয় 
আ স ান বােড় না-বরং এইসব  লােকেদর বুি  িনেয় সংশয় জােগ। 
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                         [৪] 
 আমােদর একটা ব ি গত পিরচয় আেছ।  যমন ধরুন আিম অমুেকর  ছেল বা বাবা। বা 
আিম  পশাদার  যুি িবদ। আবার সামািজক পিরচয় আেছ-বা ালী, ভারতীয় ইত ািদ। অেন র 
সােথ আলাপচািরতায়, আিম আমার  কান পিরচয় তুেল আনেবা-তা  ান কাল, পা  িনভ রশীল। 
 চন এবং িল (২০০৭) বলেছন-এই  য িস া টা আমরা িনি -অথ  াৎ আিম আমার িহ ু বা 
মুসিলম পিরচয়টা কােজ লাগােবা িক না--তা পুেরাটাই ব াবসািয়ক এবং বাজার অথ  নীিত। 

অথ  াৎ  যখােন ভারতীয় বলেল কাজ চলেব, সখােন আিম ভারতীয়- যখােন বা ালী বলেল 
লাভ- সখােন বা ালী। একজন বাংলােদশী মুসিলমও তাসটা এই ভােবই  খেলন- 
 যখােন বা ালী পিরচেয় লাভ  বশী  সখােন িতিন বা ালী- যখােন মুসিলম পিরচেয় লাভ  বিশ 
 সখােন িতিন মুসিলম। 
 
 অেনক বা ািল মেন মেন জামািত বা িহ ু বািদ। িক  আলাপচািরতায় তা বেল না।  কন? 
 সই পিরচেয়র সংকট। উদার মন এবং মনন বা ালীর দীঘ   িদেনর ঐিতহ । তারও একটা 
বাজারদর আেছ। আমরা উদার এটা  দখােত পারেল, আমােদর  হনেযাগ তা বা ালী সমােজ 
বােড়। গুজরােট এটা হয় না। ওখােন আবার উ িহ ু েদর  হনেযাগ তা  বশী।  
  সৗিদ আরেব আবার  যমন ধম য় উদারতা ব াপারটার অি  ই  নই। এই আেমিরতােতই 
 দখিছ আমােদর বা ালী  মেয়রা খািল িপেঠ নাইট  ােব নাচেছ -আবার সকােল বাস ীপু াও 
চলেছ-সবটাই  সই  জিবক কারেণ  হনেযাগত তার বাজার অথ  নীিত।হায় াবােদ বাের িগেয় 
আিম  দেখিছ অেনক  মেয়  বারখা পেড় ি ং  করেত এেসেছ! বাইের  স  হনেযাগ তার জেন  
মুসিলম পিরচয়টা রাখেছ- ভতের  স র মাংেসর নারী।  
  
                                    [৫] 
তাহেল  মৗলবাদ আসেছ  কাথা  থেক? 
   
   এবার আমরা  দিখ-িকভােব আমােদর আচরন সামািজক এই পিরচয়  ারা িনয়ি ত। 
আইেডি    াইিসস  থেক িব ানীরা ( কাট এবং  লিভন) প ঁাচ ধরেনর ব াি গত চির  
খু ঁেজ  পেয়েছন। 
  
 (১) সব িকছুেতই না! অেনকটা বা ােদর মতন। আিম গরুর মাংস খােবা না-শুেয়ােরর 
মাংস খােবা না-এই করব না-ওই করেবা না- শিনবাের িনরািমষ খােবা! তসিলমােক  মের 
 ফলব কারণ ধম   বেলেছ! এই সব 'না' এর িভি েত, িনেজর পিরচয় জািহর করা। এরা 
িনেজরা িস া  িনেত পােরনা- স ূন   ভােব অেন র ওপর িনভ রশীল-এরাই 
  মৗলবােদর  বাের-ফুটেসালজার। রাজনীিতেত এরা খুব মুল বান-কারন  যেহতু এরা িনেজেদর 
িস া  িনেজরা িনেত পাের না-  কান ধম য় গুরু বা অিভভাবক এেদর হেয় িস া  িনেয় 
থােক।  মৗলবািদ রাজনীিতেত তাই ধম  গুরুেদর অসাধারণ কদর । িবেজিপ, িবএন িপ, 
িরপাবিলকান পাট -সবাই এই  খলাটাই  খেল।   
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 (২) ককেটল-  ান কাল পা   ভেদ বদলায়! অেনকটা কচুরীপানার মতন। রােত িপঠ খুেল 
আধ ুিনকা-সকােল পূজারীিন। রােত হঁ া-সকােল না। এরা প ঁাচ ওয়া  নামাজ পড়েব-আবার 
ি কংস ও চলেব! একই সােথ আধ ুিনক/আধ ুিনকা এবং র নশীল হওয়ার  চ া-কারন তােত 
 স াসাল ইউ িল  ভ ালু বাড়েছ। ককেটল  প। এরাই সংখ াগুরু। 
 
 (৩) অনুস ানী-এরা অস ি েত  ভােগন।  যমন িনেরাদ িস  চৗধ ুরী। িনেজর সমােজর 
  টাই এেদর সবেথেক  বশী  চােখ পেড়।  যসব মুসলমানরা ইসলােমর কেঠার সমােলাচনা 
করেছন তারাও এই  কৃিতর। এেদর সমস া হে  এরা সমােলাচনা যতটা কেরন-সমাধান  সই 
অনুপােত বাতলান না। অস ি  ই এেদর চািলকা শি । তেব সামািজক িববত ন এেদর 
হাতধেরই আেস। এরাই পিরবত েনর  িতভূ। 
 
 (৪)অিভভাবক- এরা ফাদার বা মাদার িফগার টাইেপর  রালে  করেত চান। ইনারা 
সাধারনত চির বান হন-সমােজর অেনক উপকারও এরা কেরন- ীকৃিতর ও  মাহ থােক। 
আমরা তােদর দাদা বা ভাই বিল-িক হঁাসপাতােল বা ফাংশােন ওমুক ভাই বা তমুক দাদাই 
ভরসা। সমস াটা হে  এরাও পিরবত নেক ভয় পান-যা চলেছ তার মেধ ই িনেজেক মহান  
 করার  বণতা থােক। 
 
 (৫)আ েকি ক- এরা িনেজেদর িনেয় ভােবন  বশী। সবসময় আে া িতর পথ খু ঁজেছন। 
ক ািরয়াির ।  য সমাজ তােক আ উ িতর পথ  দখােব, িতিন  সই সমােজ থাকেবন। কপ  েরট 
ম ােনজেম , সফল ব াবসািয়রা এই   ণীর। এরা সুেযাগ স ানী -তাই  পেট টান না পড়েল 
 িতবাদ কেরন না। 
 
                               [৬] 
 
 এবার  বাঝার  চ া করা যাক িকভােব  মৗলবািদরা  মতায় আসেছ গণতে র পথ ধের। 
 কান সে হ  নই ককেটল  পই বৃহ ম- যেকান গণতে । এরা  মৗলবািদ নন। িক  
 মৗলবাদেক  িতহত করার  মতাও এেদর  নই।  মৗলবািদরা  তেলায়ার িনেয়  নেম  গেল এরা 
  হুজুর বেন যান। কচুরীপানার গিত   ােতর িদেক। যকারেন  থম আেলার স াদক 
 মৗলবািদেদর পােয় লু েয়  মা চান। কারন িতিনও ককেটল   ণীর। ফেল গণতে র এই 
বৃহ ম  প  একই সােথ  মৗলবািদ এবং  বাজােরর চািহদার হােত িজি । বািকরা মুি েময় 
সংখ ালঘ ু। ধনতে  অবশ  আ েকি ক  লােকর সংখ া  বশী।সমাজতে  অিবভাবেকর সংখ া 
 বশী। 
 
তেব ধনত  একটা ব াপাের খুব সি য়। মানুেষর এই পিরচয়েক  ংশ করার ব াপাের- যটা 
খুব গুরু পূন  ।  
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 ধনতে  পিরচয়টা  নেম আেস   তা িবে তায়-বািক িহ ু, মুসলমান, ভারতীয়, বাংলােদশী 
সব ফালতু। আেমিরকায় বাংলােদশী  দাকােন ভারতীয় বা ালী িহ ুেদর িবেশষ খািতর- কন?  
  
 কারন   তা িহসােব তারা অেনকেবশী টাকার বাজার কের।   তার পিরচেয়ই খািতর।  য 
ভাল কাজ কের,  সই একমা  দাম পায় আেমিরকায়। য গরু যত দুধ  দয়-তার তত  বশী 
কদর। গরুর সামািজক, পািরবািরক পিরচেয় িক যায় আেস? ধণতে  গরুর পিরিচিত তার 
দুেধ। এইভােবই পিরচয়েবাধ আে  আে  লু  হে  আেমিরকায়। পথ অেনক দূর-তেব ব ারাক 
ওবামার উ ান অ ত তাই বেল। 
 
 মুসিলম  দশগুিল এখেনা সাম তাি ক-আরবেদশ গুিলেত অমুসিলমেদর  কান নাগরিক  ই  নই।  
 ওখােন  বকার  বাড়েছ- দেশর  নতারা  দখাে  আেমিরকা দায়ী। আেমিরকান  নতারাও 
এমনটাই চাইেছ-তেবই না অ েবচার সুিবেধ! 
 
 অথ  াৎ রাজনীিতই চাইেছ এই  মৗলবািদ 'না'  গাি েক  িকেয় রাখেত। ককেটল  গাি র ওপর 
ভরসা রাখা মুশিকল। মসনদ  টেক না। তাই চাই  মৗলবািদ জনগন-যােত রাজনীিতর 
ব াবসাটা করা যায় আরােম। পােয়র ওপর পা তুেল। এেতব আমােদর সং িতরৃ  ওপর 
পা ােত র আ মণ, ইরােক আেমিরকার আ মন, ইত ািদর ধ ুেয়া তুেল-ওেদর ইসলািমক 
পিরচয়েবাধ জা ত করাও। ওেদর  মেয়রা  বশ া-আমােদর  মেয়রা সিতসািব ী বেল ঘ ৃণার 
চাকায় পা  দাও। রা  তােত তাল  মলায়-এই ভােবই গাঢ় হয় িনেজেদর িহ ু  বা ইসলােমর 
পিরচয়।  কও িক জানেত চাই-একজন িহ ু বা মসুিলম মােয়র মেধ  
পাথ  ক   কাথায়?   কও চাই না। 
 
 সবাই চাই ধািম  ক নারী- ও  মেয়টা নাি ক? মােন অেনক পুরুেষর সােথ শুেত চাই! ফেল 
পুরুেষর  স াস াল ইউ িল র ফঁােদ পেড়  মেয়েদর মাথায় ওেঠ িহজাব-িসি  চড়ােনার ধ ুম। 
 
 রা  আর সমােজর পৃ েপাষকতায়, এই ভােবই  মৗলবােদর পালিক চেল। িনেজেদর শেব কঁাধ 
 দয়  মৗলবােদর  ফিরওয়ালা ধািম  ক উ িশি ত নারীবািহনী। পুরুষ ধেম   খুশী-কারণ নারীগেভ র 
ওপর তার অিধকার িনি ত কের 'ধম  '। িনেজেদর  জেন ক উ রািধকার  টকােনার জন  
গৃহপািলত  ামীরাও  ঢঁ র  তােল-এই  বশ ভােলা আিছ! তারপর একিদন রা য  চেল 
 যায়  মৗলবািদেদর হােত। দুিভ    নেম আেস। খাদ াভাব, িশ াভােব স ান  িতপালন হয় 
অস ব। এটাই হেয়েছ ইরােণ-ওখােন এখন ২২%  বকার। আর আহেমদি  আশকারা িদে ন 
আেরা স ােনর জ  দাও।  তেহরােণও এখন তী খাদ াভাব-কারণ  খেমইিনর আমেল 
 মৗলবাদীেদর চােপ পেড় ইরােন জনসংখ া  বেড়েছ ৬% হাের! ৮০% খাদ  আমদানী করেত 
হয়। এত  তল স দ, এত  মধা স দ-অথচ  দশটা পেড় আেছ  বকারে র অ কাের। 
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 গত িতন দশেক খ ােদ র  াচুয   ই মানুষেক ধম  মুখী কেরেছ।  পেট আগুন  লেল  কও 
পিরচেয়র সংকেট  ভােগ না- জিবকধম  টা হাের হাের  টর পায়। িহ ু, ইসলাম ইত ািদ  পাষািক 
ধম   তখন িবলািসতা। প ােশর দশক  থেক স েরর দশেক বামপ ার রমরমা উ ােনর  পছেন 
িছল  দাু । িব ব াপী  সই ি েদ আবার  বলভােব িফের আসেছ-কায়েরা, নাইেজিরয়া, ঢাকায় 
 এখন খ াদ াভাব। খাবার পাওয়া  গেলও দাম অত ািধক  বশী।  তেলর দােম, খাবাের দােম 
জীবণধারণ এখন আবার ক ন হে । আেরা হেব। ২০১০ সােলর মেধ  খাবােরর দাম বাড়েব 
 ায় চারগুন (২০০৫ সাল  বিসক)- তল আর সােরর িবল  মটােত। আগামী িদেন 
িব ানস তভােব রা েক না চালােল, রা িব ব আস ।  
 
  দখা যাক।  পেটর ি েদ মানুষেক  মৗলবাদ  থেক তার িনজ   জিবক ধেম   িফিরেয়  দয় িক 
না। আিম আশাবািদ। সংকটই সমাধােনর  থম পথ। 
 
  মিরল া  ৭/৮/২০০৮   
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