বাংলার মুসিলম জাগরেণ জামাল উীন আফগানীর ভাব (পব-৩)
মাহাদ আবল মাান

িতীয় পবঃ বাংলার মুসিলম জাগরেণ জামাল উীন আফগানীর ভাব
আফগানীর ভােব িবিভ আুমান ও সংগঠেনর জ:
মুসিলম জাগরেণর লে এই সময় সাংবািদকতা ও সািহত আোলেনর পাশাপািশ িবিভ ধমীয় ও সামািজক সংগঠন ও
আুমান িতার িবেশষ উেদাগ ল করা যায়। ১৮৮৩ সােল মহদ রয়াজ উিন আহমেদর উেদােগ িতিত হয় ‘ঢাকা
মুসলমান দ সিলনী’। ১৮৯৩ সাল ‘কিলকাতা মহােমডান ইউিনয়ন’। ১৮৯৪ সােল কােয়ম করা হয় ‘মহােমডান এলিগন
ািটং াব’। ১৮৯৬ সােল ‘মহােমডান িরফম ইউিনয়ন’ িতিত হয়। ১৮৯৯ সােল মহােমডান ইউিনয়ন ািটং াব’
ািপত হয়। একই বছর সয়দ নওয়াব আলী চৗধুরীেক সভাপিত ও শখ আবর রহীমেক সাদক কের গেড় ওেঠ ‘বীয়
সািহত িববরণী মুসলমান সিমিত’। ১৯০১ সােল এিট ‘বীয় মুসলমান সািহত সিমিত’ নােম পিরিচত হয়। ১৯০২ সােল
সািহত-সংৃিত িবষেয় কালকাতায় ‘মুসিলম ইিটিটউট’ িতিত হয়। এ সময় মুসিলম সমাজ কম, বুিজীবী ও তণ
কমীেদর মােঝ সভা-সিমিতর ধুম পেড় যায়। ১৯০৪ সােল িতিত হয় ‘বীয় ইসলাম িমশন সিমিত’। ১৯০৫ সােল
মুিনামান ইসলামাবাদী িতা কেরন "আুমােন ওলামােয় বাালা"। িতিন ‘শাহজাহান কাানী’ নােম এ সময় একিট
পাবিলক লাইেরী কােয়ম কেরন এবং খলাফত আোলেনর আিথক সহায়তার জ ‘খলাফত ার’ নােম একিট বািণিজক
ক িতা কেরন।
বাংলার খাত বুিজীবী, কালকাতার সাহরাওয়াদী পিরবােরর সান আবাহ সাহরাওয়াদী আফগানীর পান ইসলামী
ভাবধারায় অািণত হেয় ১৯০৩ সােল লডেন “পান ইসলািমক সাসইিট অব লডন” িতা কেরন। িতিন ‘পান ইসলাম’
নােম একিট জানালও কাশ কেরন। িিটশ সাাজবােদর ক ভূিম থেক কািশত ‘পান ইসলাম’ জানােলর মাধেম
ইউেরাপীয় সংৃিতর মুকািবলায় িতিন ইসলামী সংৃিতর গৗরব এবং সভতার উােনর পে কাজ কেরন। ‘পান ইসলাম
সাসাইিট’ ১৯০৫ সােল আবাহ সাহরাওয়াদীর সংকিলত The Sayings of Muhammad (s) নােম রাল (সঃ) এর
বাণীর একিট সংকলন কাশ কের। বইিট পাাত িচািবদেদর মেধ এতখািন ভাব ফেল য, িব িবখাত সািহিতক িলও
টলেয়র মৃতুর পর তার ওভার কােটর পেকেট এই বইেয়র একিট কিপ পাওয়া যায়।
িড় শতেকর রাজনীিতর মাড় পিরবতেনর আফগানীর ভাব:
১৯০৫ সােল বভের ফেল ঢাকােক ক কের আজেকর মুসিলম মজিরিট অধুিষত ‘পূববাংলা ও আসাম েদশ’ গঠেনর ফেল
বাংলার মুসিলম জাগরেণর ে এক নতুন মাা যু হয়। জামাল উীন আফগানীর পান ইসলামী াত-চতনায় উু
মুসিলম বুিজীবীেদর অেনেকই এই ইিতবাচক শাসিনক পিরবতনেক বাংলার জনগেণর উিতর সাপান েপ কােজ লাগােত
বাপৃত হন। িক বণিহ জিমদার-উিকল-সাংবািদক-সািহিতক-বুিজীবীেদর সৃ ‘যুগার’ ও ‘অশীলন সিমিত’ ভৃিত
গাির সাসবাদী কাযেমর মুেখ ১৯১১ সােলর ১২ িডেসর ব-িবভাগ রদ করা হয়।
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বিবভাগ রেদর িবে বাংলার মুসলমানেদর প থেক য িতবাদ ওেঠ, স ে সবেচ’ সাার িছেলন জামাল উীন
আফগানীর আদিশক ভাবধারার উু পান ইসলামী ভাবধারার রাজৈনিতক কমীগণ। বিবভাগ রদ সেক ু িতিয়া ব
কের পান ইসলামী নতা আবাহ সাহরাওয়াদী বেলনঃ “If we are silent and less vocal, our silence is silence of
anger and sorrow and not that of acquiescence. In proportion to our devotion to the person on Throne
of His Majesty is the intensity of our resentment at the cowardly device of pulling the announcement
in the mouth of the King Emperor and thus muzzling us effectively”. (Matiur Rahman: From
Consultation to Confrontation. P-219; মাহাদ আবল মাান: আমােদর জািত সার িবকাশধারা, পৃঃ ১৪৪-১৪৫)
বিবভােগর রাজৈনিতক ও শাসিনক তাৎপযেক ধারণ করার জ ১৯০৬ সােল ঢাকায় িতিত হয় মুসিলম লীগ। মুসিলম
লীেগর ১৯১০ সােলর নাগপুর অিধেবশেন দেশর রাজৈনিতক পিরিিতর িনিরেখ “আিনরভরশীলতা” বা Self Reliance
অজেনর দলীয় ল িনধারণ করা হেয়িছল। িক বিবভাগ রেদর িতিয়া িহসােব পান ইসলামী ভাবধারায় উু মুসিলম
নতৃবৃের মেধ ‘ািধকার আদােয়র’ সংক জারদার হেয় ওেঠ। পান ইসলামী ভাবধারায় উু তণ নতােদর ভােবই
১৯১২ সােলর ৩১ িডেসর বাঁিকপুের অিত অল ইিডয়া মুসিলম লীেগর কাউিল অিধেবশেন দেলর সদ ণীত গঠনতে
ায় শাসেনর (Self Government) দািব অভু করা হয়। ১৯১৩ সােলর ২২ মাচ মুসিলম লীেগর লাখেনৗ অিধেবশেন তা
অেমািদত হয়। এভােবই বিবভাগ রেদর িতিয়ার পথ ধের মুসিলম ব ও মুসিলম ভারেতর রাজনীিত ার সয়দ আহমদ,
নওয়াব আবল লিতফ ও সয়দ আমীর আলীর আেপাষকামী আেবদন-িনেবদন মূলক ধারা অিতম কের জামাল উীন
আফগানীর পান ইসলামী ভাবধারায় অািণত তণ মুসিলম নতৃের অধীেন ‘সিয় রাজনীিত’ত পদাপণ কের। ১৯১৩
সােলর ৪ এিেল কালকাতায় ববাপক সভার বােজট বৃতায় নওয়াব সলীমুাহর রাজৈনিতক মানসপু আবুল কােশম
ফজলুল হক পূবসূরীেদর ‘আেবদন িনেবদন ও করেজাড় নীিত’ অিতম কের িিটশ সরকােরর িবে সাবধান বাণী উারণ
কের বেলন, মুসলমানেদর দািব-দাওয়া পূরেণ বার বার বথ হেল ইংেরজ রাজশিেক এজ খসারত িদেত হেব। (J.H.
Broomfield: Elite Conflict, P-64)
বাংলােদশ সহ সবভারতীয় মুসলমানেদর ধমীয় রাজৈনিতক িচা ১৮৭০ সাল থেকই আফগানীর পান ইসলামী ভাবধারায় আুত
হয়। ফেল িজহাদপী ও ফরােয়জী পীেদর িববী ধারা, ার সয়দ আহমদ, নওয়াব আবল লিতফ ও সয়দ আমীর আলীর
আেপাষকামী ধারা এবং করামত আলী জনপুরীর িচাধারার মােঝ দূর কেম আেস। আফগানীর ভােব বাংলার মুসিলম
জাগরেণর ঊষাকাল থেকই মুসিলম রাজৈনিতক ও ধমীয় িচািবদগণ সকেলই যুভােব িকংবা মু ভােব পান ইসলামী
আদেশর বা িহসােব ভূিমকা পালন কেরন।
িহ-মুসলমান রাজনীিতর ে ার সয়দ আহমেদর াতবাদী িচা িজহাদপী ও ফরােয়জী পীেদর িবপরীেত ইংেরজেদর
িত আগেতর পেথ যাা  কেরিছল। িক আফগানীর পান ইসলামী িচা ইংেরজেদর িত আগেতর এই নীিতেক বল
ভােব আঘাত হােন। ভারতীয় মুসলমানেদর উাহ চতনা এবং উসমানীয় িখলাফেতর িত সহাভূিত আফগানীর সংেশ এেস
ব েণ শিশালী হেয় ওেঠ। ার সয়েদর আেপাষনীিতর িবপরীেত আফগানী দৃঢ় ভােব মেন করেতন য, পিমা
সাাজবাদীেদর সােথ আেপােষর কান সাবনা নই; বরং চূড়া পযােয় সংঘাত অিনবায। আফগানী তৎকালীন মুসিলম নতৃবৃ
ও বুিজীবীেদর অেনকেকই এটা বাঝােত সমথ হেয়িছেলন।
আফগানী সাাজবােদর িবে িতেরােধর আহবান চােরর সােথ সােথ উাহর রআন কিক ঐক ও
আদিশক সংহিতর িবষয়িট ের সােথ তুেল ধেরন। মুসলমানেদর রাীয় শাসন ও সামািজক ববায়
ইসলামেক অসরণ করার জ িতিন তাঁেদর িশা ববার বলতা িচিত কেরন, উরেণর পথ দশন কেরন
এবং এেে জািতর বুিবৃিক ও শাসিনক নতৃেক তাঁেদর বলতা ঝেড় ফেল কমতৎপর হেত তািগদ
দান কেরন। বাংলা সহ মুসিলম ভারেত ঊিনশ শতেকর শষ ভাগ থেক আফগানীর ভাব পড়েত  কের এবং
ঁিড় শতেকর সূচনায় এেস আফগানী তােদর ঐক চতনা ও জাগরণ য়ােসর তীেক পিরণত হন।
উপমহােদেশর খাত িচানায়ক আামা িশবলী ’মানী (১৮৭৫-১৯১৪) ১৮৯০-এর দশক পয িখলাফত ে ার সয়দ
আহমেদর এই ধারণার সােথ একমত িছেলন য, কৃত িখলাফেতর বাপারিট ধু খালাফােয় রােশদার সােথই সকযু। িতিন
১৮৯৩ সােল কায়েরােত আফগানীর ঘিন সাথী ও ভাবিশ শায়খ মুহাদ আবর সােথ সাাত কেরন। এরপর িশবলী
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’মানীর িচাধারায় পিরবতন ল করা যায়।
মুসলমানগণ ভাষা ও অল িনিবেশেষ িবােসর িভিেত এক ও অিভ, এই িচা দেশ দেশ ছিড়েয় িদেয় আফগানী
মুসলমানেদর মােঝ এক নতুন  ও আকাংখােক জািগেয় তােলন। উপমহােদেশ িখলাফত আোলন, ািধকার-াতের
লড়াই, পিরণিতেত ত আবাস ভূিম িতার সংােম মুসলমানেদর তাগ ও রবানীর পেথ পিরচািলত করেত আফগানীর পান
ইসলামী িচা িবেশষ অবদান রােখ।
সূঃ িদ পাইওিনয়ার কািশত “জামাল উীন আফগানী: নবভােতর সূযপুষ” 
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