সাংৃিতক দাস রাজৈনিতক দাস থেক িবিছ নয়
মিরয়ম জািমলা

যিদও এেত কােনা সেহ নই য, আমােদর ঈমান এবং মাষ িহেসেব আমােদর অন পিরিচিতর িদক থেক িবেদশী
রাজৈনিতক শাসেনর চাইেত সাংৃিতক অধীন অেনক বিশ িতকর। তেব বােব সাংৃিতক দাস রাজৈনিতক দাসের সে
ধুমা সৃই নয় বরং সকল ইা ও কােজ তা অিবভাজ। ায় ৬শ’ বছর আেগর কৃিত মুসলমান ঐিতহািসক ইবেন খালন
তার মুকািমায় এই সত ীকার কেরেছন।
‘‘িবিজতরা সব সময় িবজয়ীেদর পাশাক, তীক, িবাস এবং অা আচার-থা অকরণ করেত চা কের। এর কারণ হে
মাষ সব সময় িবজয়ীেদর কােছ িয়পা হেত আহী হয়। এটা ই কারেণ হয়থমতঃ িবজয়ীেদর িত া, িতীয়তঃ িবজয়ীেদর মত যাগতার অিধকারী হেল তােদর পরাজয় হেতা না এই মেনাভাব হতু
যাগতা অজেনর জে। এই িবাস দীঘায়ী হেল এটা একটা বাপক আার ভাব সৃি কের। িবজয়ীেদর সকল িকছু অকরেণ
িবিজতরা অভ হেয় পেড়। এই িবাস অাতভােব অথবা িবজেয়র জে িবজয়ীেদর শারীিরক ও অের শির চাইেত আচারআচরণ াধা িবার কেরেছ এই িবাস থেক সৃি হেত পাের। এই অবায় তখন এই ধারণা বমূল হয় য, িবজয়ীেদর
অকরণ পরাজেয়র কারণ দূরীভূত করেব। এইভােব দখা যায়, িবিজতরা পাশাক, অ ধারণ যপািত এবং জীবন ধারেণর সকল
পিতেত িবজয়ীেদর অকরণ কের। বত িতিট দশই তার বৃহৎ িবজয়ী িতেবশীেক অকরেণর চা কের। েনর
মুসলমােনরা িবজয়ী িতেবশী খৃানেদর অকরণ কেরেছ। খৃানেদর পাশাক, অলার এবং আচার-আচরেণর িবিভ িদক
এমনিক ঘের ছিব রাখার বাপাের মুসলমানরা তােদর অকরন কেরেছ। সয পযেবেণ এই হীনমতা ভােব ধরা
পড়েব।’’
ইবেন খালন মােষর মন সেক যেথ দূরদৃির পিরচয় িদেয়েছন। তার সমেয়র িনশ মুসলমানেদর ায় আজেকর
ভারত উপমহােদেশর মুসলমানরাও অকরণ করেছ। অব ভুেল যাওয়া উিচত নয় িবেদশী সভতার অ ও সমােলাচনাহীন
অকরণ তঃূত নয়। আমােদর িবেদশী ভুরা শাসেনর থম ল থেকই খুব সতকতার সে আমােদর জীবন পিতেক ংস
কের সখােন তােদর আচার-পিত চালুর ষড়য কেরিছেলন। তার ফেল অেনকটা অিনাসেও আমােদর দনিন জীবেন
তােদর আচার-থা েবশ কেরেছ।
ায় একশ বছর আেগ বৃিটশ সরকার উপমহােদেশর মুসলমানেদর অবা সেক িরেপাট দান এবং কাযকরভােব শাসেনর
িনিদ পদেেপর াব দােনর জে উইিলয়াম হাটারেক িনযু কেরিছেলন। সই িহেসেব ১৮৭১ সােল িতিন িলখেলনঃ
আমােদর ভারতীয় মুসলমান, তারা িক রাণীর িবে িবোহ করেত িবেবেকর কােছ বাধা! মুসলমানেদর িতেরাদ ভে ফলার
জে এবং তােদরেক অিনিদকােলর জে িবেদশী ভু মেন িনেত শাভােব আসমপণ করােনার জে ‘সবজাা’ ডঃ
হাটার াব কেরেছন ইংেরিজ িশার। তাই বইেয়র সমাি পেব িতিন তার সরকারেক পরামশ িদেয়েছন, ‘‘এভােব মুসলমান
যুবকেদরেক আমােদর িনজ পিরকনার িভিেত িশিত কের তুলেত পাির। তােদর ধমীয় বাপাের এবং ধমিশার িবষেয়
সামাতম হেপ না কেরই আমরা তােদরেক এমনভােব গেড় তুলেত পাির, যােত কের তারা ধমীয় িশা লাভ করেলও ধমা
হেব না। িবের অতম চরম গাঁড়া সদায় হওয়া সেও িহরা যভােব সহনশীলতার িশা পেয়েছ, মুসলমানেদরেকও সই
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পিত অসরেণ উৎসািহত করা যেত পাের। অপ সহনশীলতা মুসলমানেদরেক তােদর পূব-পুষেদর গাঁড়ামী থেক মু
কের আনেব, য গাঁড়ামী তােদরেক িনুরতা, িনদয়তা ও অপরাধজনক কােজর মেধ টেন িনেয় গেছ। আর এসবই তারা কের
এেসেছ ধম সেক া ধারণার বশবতী হেয়। মুসলমানী আইনশা আবিক িবষয় িহেসেব িনয়িমত পড়ােনা হেব িকনা স
িবষেয় আমার সেহ রেয়েছ। িক এটােকই িশার মৗল ল িহেসেব ধের নয়া িঠক হেব না। মুসলমানী আইন মােন
মুসলমানী ধম, মুসলমানরা সম পৃিথবীেত তােদর আইনাগ অিধকাের িবাসী। তারা আধুিনক মুসিলম রাের িত দািয়,
আগত অথবা খৃান সরকােরর অধীনতার কথা জােন না। মুসলমানী আইন সরকােরর কােনা েয়াজন এবং জীবন সেক তার
ছােদরেক কােনা ধারণা দয় না। এর পিরবেত আমােদর উিচত একটা উদীয়মান মুসিলম জািত গেড় তালা যারা িনজ সংকীণ
িশা পিত ও মধযুগীয় ভাবধারার গীেত আব না থেক পাােতর ান িবােনর নমনীয় িশায় িশিত হেব।
ইংেরিজ িশণ জীবেনর লাভজনক অধােয় েবেশর িনয়তা দেব। কান পিতর বতেনর ারা িহ ও মুসলমানেদর
সমভােব উতর ধমীয় ধারণায় উীত করা সব, স সেক আিম এখােন িকছু বলেত চাই না। তেব আিম দৃঢ়ভােব িবাস কির
য, অপ উত অবায় তারা একিদন উপনীত হেব এবং এতিদন নিতবাচক ভূিমকা পালন করেলও আমােদর বিতত িশা
পিত হে এ িবষেয় াথিমক পদেপ।’’
উইিলয়াম হাটােরর ভিবৎবাণী সেত পিরণত হেয়েছ এবং আজ আমরা তার ফল ভাগ করিছ। বংশ পররায়
পাওয়া সই সি ৪৭-এর াধীনতার পরও সূণ অিবকৃত অবায় এখনও বহাল রেয়েছ। বৃিটশ িশা পিত
এতই দতার সে বাবািয়ত হেয়েছ য, সম উপমহােদেশ আধুিনকতা তথা ধমিনরেপতার ববাদ ও
নািকবােদর মাকািবলা করার জে পযা ইসলামী ানদােন সম একিট িশা িতানও কাথাও নই।
আমােদর যুবেকরা িনেজেদর সাংৃিতক ঐিতের কােনা আকষণ ছাড়াই বড় হে এেত িবেয়র িকছুই নই।
িবগত শতাীর শষ িদেক Lord Cromer িছেলন আরব িবে বৃিটশ সাাজবােদর দাদ তাপশালী বি। ১৮৮৩ থেক
১৯০৭ সাল পয পঁিচশ বছর িতবকতাহীনভােব িতিন িমশর শাসন কেরন। বৃিটশ সাাজবােদর কৗশল জানার জে তার
িবরাট বই Modern Egypt অপিরহায। এই বইেয়র সমািেত িতিন কােনা সেেহর অবকাশ রােখনিন য, সরাসির রাজৈনিতক
হেেপর চাইেত সাংৃিতক সাাজবাদ িবােরর নীিতই িছল তার কােছ পূণ।
Lord Cromer িলেখেছন, ‘‘কােনা বাবান স রাজনীিতেকর িচা করা িঠক নয় য, ইসলামেক পুনজীবন দােন সম
এমন পিরকনা তােদর রেয়েছ, বতঃ ইসলাম এখেনা মের যায়িন, বরং শতাী ধের িটেক থাকার যাগ। তেব রাজৈনিতক
এবং সামািজক িদক থেক তা মৃতায়, তার মাগত অবনিত কােনা আধুিনক ত েয়ােগ, তা যতই দতার সে করা হাক
না কন ঠকােনা যােব না। এই পয যতটু িবচার করা যায়, তােত িট মা িবক পা সব। িমশরেক পযায়েম
ায়শাসন িদেত হেব নতুবা বৃিটশ সাােজর সে সংযু কের িনেত হেব। বিগতভােব আিম এই ই িবকের থমিটর
পে। আমরা যা করব তােত ভাল, জারদার এবং িিতশীল সরকােরর ববা করেত হেব যা অরাজকতা এবং দউিলয়া দূর
কের িমশরেক ইউেরােপর জে সমায় পিরণত হওয়া থেক রা করেব। এ ধরেনর সরকােরর কােজ আমােদর বিশ মাথা
ঘামােনা উিচত নয়। তেব আমােদর িবদােয়র পর সরকারেক এমনভােব কাজ করেত হেব যা পিমা সভতার সে সিতপূণ…
এটা মেন করা িঠক হেব না য, িমশেরর সূণ মুসলমানী নীিতর ওপর াচীন িচাধারা ও পাদগামী সরকার িতার সময়
ইউেরাপ নীরব দশেকর ভূিমকা পালন করেব। িমশর য পযােয় পৗঁেছেছ, তােত ঐ ধরেনর িচাধারা অসৃত হেল বগত ােথর
সাংঘািতক িত হেব। যারা এ িবষেয় িনিত হেত চান এবং সমার সমাধান চান, তােদরেক এমন ববা করেত হেব যােত
িমশেরর নতুন বংশধর পিমা সভতা সিতকারভােব অসরণ বা হেণ বাধ হয়। আমার িবাস ইংলােডর মহান পিরচালনায়
পিমা সভতার রি কৃ আিকার সবচাইেত েভদােন িগেয় পৗঁছেব এবং এমনিক িমশেরর দা কৃষেকরাও তােত
নতুন জীবন লাভ করেব। িমশরীয়েদর অতা এবং অকৃততা সেও আিম এখেনা আশা কির, বতমান এবং ভিবৎ বংশধেররা
কৃততার সে রণ রাখেব য, Anglo-Saxon জািতর লােকরা থম তােদর অতাচারী কৃতদাস থেক মুি িদেয়েছ, তারা
তােদরেক িশা িদেয়েছ য, তারাও মানিবক আচরণ পাওয়ার অিধকারী। তারা তােদর সামেন নিতক অগিত এবং িচার
াধীনতা ও বগত খ, াোর পথ উু কের িদেয়েছ পিমা সভতার সিতকার মহাসড়ক।’’
এটাই িছল বৃিটশ সাাজবােদর মূল ল। াধীনতারপরও কন আমােদর ওপর িবেদশী ভাব এত জারদার তার জবাবও এই
বৃিটশ শাসেকর উি থেক পাওয়া যােব। বতঃ সকল চারণা সেও আমােদর াধীনতা একটা সামা বাপার মা। দীঘিদন
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আমােদর দশ িবেদশী শাসনাধীন িছল, আমােদর জনগণেক অতীত ঐিত থেক িবি করার জে িবেদশী ভুরা খুব যের
সে সবরকম েচা চািলেয়েছন। এইভােব তারা সাফেলর সে িবেশষতঃ সামািজক িদক থেক া লাকেদর মধ থেক
একদল সাীেগাপাল ও গৃহশ িবভীষণ তির করেত সম হেয়েছন। তথাকিথত রাজৈনিতক াধীনতা ীকার কের নয়ার পর
আমােদর নতৃ এই পিমা চের হােত িগেয় পেড়। িবেদশী সাাজবােদর ােথ এই নতৃ অবাহত থাকা অসব হেয়
পড়ল। কারণ আমােদর জনসংখার বৃহৎ অংশই তােদর ধান ধারণা এবং তােদরেক ঘৃণা করেতা, এই কারেণ গণতািক পায়
পিমা সভতার বাবায়ন অসব হেয় পড়ল। এই জে খুবই শ হােত একনায়ক চািপেয় দয়ার ববা হেলা। যারা এর
িবেরািধতা করেলা তােদরেক িনদয়ভােব িনি করা হেলা। এমন িক ইংলাড, া এবং মািকন যুরাের মত বৃহৎ
শিেলা তােদর জনগণেক দয়া গণতািক েযাগ-িবধা মুসলমানেদর িদেত রাজী হেব না, কারণ তারা ভাল কেরই জােন
মুসলমানেদর মেন ইসলােমর ভাব খুবই জারদার, গণতািক রায় কােশর েযাগ একবার আসেলই সকল মুসিলম অধুিষত
দশ ইসলামী রাে পিরণত হেব। আর এই অবা হেল এিশয়া ও আিকায় তােদর ভু িচরিদেনর জে খতম হেয় যােব। এই
জে ইসলামী আোলনেক তােদর িবরাট ভয়। িববাপী তােদর সংগিঠত সকল চাের ল হে ইসলামী আোলনেক
শষ করা।
রাজৈনিতক দাসের সে ঘিনভােব জিড়ত অথৈনিতক দাসেকও আমরা উেপা করেত পাির না, বরং বলা যায়
অথৈনিতক দাসই আমােদর এই পিরিিত িনি হেত বাধ কেরেছ। অথৈনিতক উয়েনর নােম বৃহৎ শিবগ
িবেদশী সাহােযর টাপ গলােত উৎকিত। উহাের দ িনেয় এই সাহায শষ পয হীতা দশেক িভুেক
পিরণত কের। এেত কােনা অিতশেয়াি নই য, পিমা িবরাট বািণিজক সংােলা তােদর সাংৃিতক
অেবেশর ধান মাধম। অত (এখন উয়নগামী) মুসিলম দশসমূেহ অথৈনিতক উয়েনর নােম পযায়েম
িবরাট িবলাসবল ভবন, অতাধুিনক কাকােযর হােটল, শহেরর প পািেয় দয়।
ববা হয় নশ াব এবং কাবাের নােচর। হিলউড থেক অপরাধমূলক ও অৈবধ যৗন সংসেগর জঘ ছিব আেস, তার
অকরেণ দেশ ছিব িনিমত হয়, পণ ছিব, পুক এবং িবদঘুেট পাশাক এেস বাজাের সয়লােভর সৃি কের যা সামািজক
উৎকষতার চুড়া িবকাশ বেল িবেবিচত হয়। খােদ ভজাল দয়া আমােদর শিরয়েত িবরাট পাপ বেল গ হেলও এই পিরেবেশ
তা ত সার লাভ কের এবং অের জীবন ও াের িবিনমেয় ভজালদানকারী িদেন িদেন াচুেযর উ িশখের আেরাহন
কের। মাদক েবর ববহার অাভািবক বেড় যায়, আমােদর বতারেলা কদয ও ন গােন সাধারণ মাষেক আ কের
রােখ।
িবেদশী ভািবত িশ ও বািণিজক সংায় পুষেদর সে িতেযািগতায় অবতীণ কিরেয় মেয়েদরেক চািরেত নয়া হয়।
এইভােব আমােদর মিহলারা ী, মা, বান এবং কার পিব আসন থেক বাস েনর িটেকট সংাহক, বাংেকর করানী,
টিলেফান অপােরটর, সলস গাল, িবমানবালা, রোরার ওেয়েস, হােটেলর ক সিবকা, ফাশন মেডল এবং বতার,
টিলিভশন, ছায়াছিব ও রাে আেয়ািজত সাংৃিতক অােনর গািয়কা ও নতকীেত পিরণত হয়। এইভােব পযায়েম পদা, বািড়,
পিরবার অৈবধ যৗন সংসেগর জায়াের ভেস যায়। যুবক যুবতীরা একিট সমািজক বািধ িহেসেব গেড় উেঠ। এইসব বাপার
আকিকভােব হয় না বরং আমােদর ওপর যারা ভু বজায় রাখেত চায়, তারা খুব সতকতা ও দতার সে আমােদর জীবন
বােহ এই সেবর অেবশ কিরেয় দয়। আমােদর শরা নিতক ও আধািক িদেক থেক আমােদর অধঃপতন ঘিটেয় দিহক
ও মানিসক িদক থেক ছাট করেত চায়। তাদের ােথই অধঃপতন ঘটুক, আমােদর দশ নীিতেত ভেস যাক এটাই তাদের
কাম।
এই ভীিত কাযকরভােব মাকািবলার জে আমােদরেক বুঝেত হেব রাজৈনিতক দাস কন অিবেদ, সে সে এটাও বুঝেত
হেব য, সাংৃিতক াধীনতা ছাড়া সিতকার রাজৈনিতক াধীনতা অজন সব নয়। িবেরাধী এবং িবেদশী শাসেনর অধীেন
ইসলােমর উৎকষ অসব। সাংৃিতক াধীনতা অজেনর থম পদেপ িহেসেব আমােদর ইসলামী পুনজাগরেণর সকল
আোলনেক পূণ সমথন জানােত হেব এবং আমােদর সরকার যােত আইন িহেসেব ইসলােমর িনেভজাল শিরয়তেক হণ কের,
স জে সবাক চা করেত হেব।
ইসলামী আোলনেক সকল গণসংেযাগ মাধেমর পূণ িনয়ণ হণ করেত হেব এবং িশা ববায় বিবক পিরবতন আনেত
হেব। কােনা িবেদশী শি যােত আমােদর ভূখে সামিরক ঘাঁিট করেত না পাের, তার তী িবেরািধতা করেত হেব এবং
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অথৈনিতক উয়েনর জে আমােদর সূণভােব িনজ সদ ও বু মুসিলম দশেলার ওপর িনভর করেত হেব। গপী
িবেদশী সাহায অবই পিরহার করেত হেব। আজািতক বািণিজক লনেদেন, িবেশষ কের বৃহৎ শিবেগর সে আমােদরেক
সমঅংশীদার িহেসেব সৎ ববসার ওপর জার িদেত হেব। ইউেরাপ এবং মািকন যুরাের নতৃবৃ সব সময় ইসলামেক তাদের
শিশালী শ ান কের আসেছন।
ফেল তােদর নতুন বংশধেররা একই দৃিভিেত ইসলামেক অধয়ন কের থােক। পিম ইউেরাপ থেক উুত ববাদী দশনই
িতিট মুসিলম দেশ ইসলামী জীবন পিত পুনীবেন সবচাইেত বড় বাধা হেয় আেছ। এই কারেণ আমােদর িকছু উলামােক
পাােতর অিধবাসী হেয় ইউেরােপর সািহত, ইিতহাস, ধম এবং দশন পড়েত হেব, যােত ইসলামী দৃিভিেত উত দশন
উপাপন করা যায়। এইভােব সকল িদক থেক আমােদরেক সাাজবােদর মাকািবলা করেত হেব যােত ঈমােনর শিবৃি হেয়
আমরা িনয়া ও আেখরােত সমৃি অজন করেত পাির।
[বিট মিরয়ম জািমলার িবখাত ‘ইসলাম ও আধুিনকতা’  থেক নওয়া।]
সূঃ জাতীয় সাংৃিতক পিরষদ কতৃক কািশত “সংৃিতঃ জাতীয় সাংৃিতক সেলন ২০০২” ারক 

মিরয়ম জািমলা
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খাতনামা মুসিলম লিখকা মিরয়ম জািমলা ২৩ ম ১৯৩৪ সােল িনউইয়েক এক জামান বংেশাূত ইিদ
পিরবাের জহণ কেরন। ১৯৬১ সােল িতিন ইসলাম হণ কেরন। তাঁেক আেমিরকান ইদী নারীেদর
মেধ থম ইসলাম হণকারী মেন করা হয়। মাগােরট মাকাস নাী এই মিহয়সী নারী শশব থেক
মানিসক রাগাা িছেলন। িবিবদালয় জীবেন অতার জ তাঁেক কেয়কবার িবরিত িদেত হয়।
শষ পয িসেজােিনয়া রােগ আা হওয়ায় তােক অনাস শষ না কেরই িশাজীবন শষ করেত হয়।
ুল জীবেনই িতিন আরব সংৃিত ও ইিতহােসর িত আকৃ হন। িবেশষত: আরব ও িফিলীনীেদর
েভাগ তােক চরমভােব বিথত কের তুেলিছল। মা বােরা বছর বয়েস িতিন িফিলীনী আয়িশিবরেক
ক কের একিট গ লেখন। একজন ভােলা িচকরও িছেলন িতিন। অতঃপর িবিবদালয় জীবেন
ইদীসহ িবিভ ধমীয় েপর সংেশ আেসন, িক তােদর সকেলই জায়নবাদেক সমথন করায় িতিন
তােদর িত স িছেলন না।
১৯৫৩ সােল অতায় পড়ার পর িতিন ইসলাম ও রআনেক জানার েযাগ পান এবং এর ারা
বাপকভােব ভািবত হন। মুহাাদ আসােদর িবখাত The Road to Mecca বইিটও তােক অািণত
কের যা তােক ইসলাম হেণর পথ তরী কের দয়। ১৯৫৭-৫৯ সাল পয দীঘ ’বছর তাঁেক
হাসপাতােল কাটােত হয়।  হওয়ার পর িতিন বািড়েত িফের আেসন এবং িবিভ ইসলামী সংগঠেনর
সােথ যু হন। দশ-িবেদেশর ইসলামী বিগেণর সােথ যাগােযাগ করেত থােকন। িবেশষ কের
পািকান জামা‘আেত ইসলামীর আমীর মাওলানা মওদূদীর সােথ তাঁর যাগােযাগ হয়। শষ পয ১৯৬১
সােলর ম মােস িতিন ইসলাম হণ কেরন এবং মিরয়ম জামীলা নাম ধারণ কেরন।
১৯৬২ সােল িতিন মাওলানা মওদূদীর আমেণ সাড়া িদেয় পািকােন গমন কেরন এবং সখােনই ১৯৬৩
সােল মুহাাদ ইউেফর সােথ িববাহ বেন আব হন। পরবতী কেয়কবছর গভীরভােব িতিন ইসলােমর
উপর পড়ােশানা কেরন। অতঃপর লখােলিখর সােথ যু হন। সূ ও সাহসী চতনাশির েয়াগ ঘিটেয়
তার ুরধার লখনীর মাধেম মুসিলম সমােজ আমদানীকৃত পিমা ববাদ, ধনত, ধমিনরেপতাবাদ
ও তথাকিথত আধুিনকতার িবে তী িতেরাধ গেড় তােলন। পিরণত হন একজন খাতনামা
কলমৈসিনেক। তাঁর সকল লখনীেত পিমােদর মত তথাকিথত আধুিনক মুসিলমেদরেকও কানপ ছাড়
দনিন। তাঁর রিচত ের সংখা ায় িতিরশিট। এছাড়াও ব ব িতিন িলেখেছন। উদূ, ফারসী, বাংলা,
তুকী, ইোেনিশয়ান ভৃিত ভাষায় তার বশ িকছু বই অবাদ করা হেয়েছ। তাঁর যাবতীয় রচনা, বব,
িভিডও কােসট, িচকম বতমােন িনউইয়ক পাবিলক লাইেরীেত সংরিত রেয়েছ।
তার িস কেয়কিট বই হল- ইসলাম ও আধুিনকতা, পিমাকরণ এবং মানবকলাণ, ইসলাম বনাম
পাাত, ইসলাম বনাম আহেল িকতাব : অতীত ও বতমান, ইসলাম ও পিমা সমাজ, ইসলাম ও
আজেকর মুসিলম নারী সমাজ, ইসলামী সংৃিত : ত ও েয়াগ, ইসলাম ও আধুিনক মাষ, পিমাকরণ
বনাম মুসিলম জনগণ ইতািদ। য অসাধারণ া ও বিল চতনার বিহঃকাশ ঘেটেছ তার িতিট
বইেয় তা এককথায় অসাধারণ। গত শতেক তার মত িবদূষী মুসিলম নারী লিখকার উদাহরণ খুব কম।
এই মহীয়িস মুসিলম নারী ৩১ অবর ২০১২ সােল পরেলাক গমন কেরন। তাঁর অবদােনর জ মুসিলম
উাহ িকয়ামত পয রণ করেব।
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