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মুতাজা হােসন

য়াডায় ইউেরাপীয় শাসন চলিছেলা। বলিজয়ান ঔপিনেবিশক শাসকবৃ ানীয় জনগণেক ঠেস রাখবার এক মাম পা
অবলন কেরন। তা হেলা, নতুন নতুন জািতগত িবভি তির।
য়াডার জনগণ ক কান ‘জািত’র অভু, তা িঠক করা হেলা জনগেণর উতা আর চামড়ার রঙ দেখ। বলিজয়ান
শাসকবৃের উে িছেলা, যন জনগেণর মেধ পারিরক সক সবদা খারাপ থােক, ফলিতেত তােদরেক িনেজেদর
আাবহ দাস বািনেয় রাখা যায়। ‘তু’ এবং ‘তুতিস’ নামক গাীর জ সূণ বােনায়াট ইিতহােসর আাম দয়া হেলা।
এমনিক বােনায়াট বংশবৃাও হািজর করা হেলা। অথচ এই ‘তু’ আর ‘তুতিস’ নামেলাই জাগাড় করা হেয়িছেলা য়াডার
ইিতহােসর আাঁেড় থেক, যার কােনা অথই িছেলা না শত শত বছর যাবত!
এই Divide-and-Conquer নীিতই জ দয় ১৯৯৪ সােলর ‘য়াডা গণহতা’র যা িবিবেবকেক হতবাক কের িদেয়িছেলা।
যা রের বা বইেয় িদেয়িছেলা, জীবন কেড় িনেয়িছেলা ৮ ল মােষর। তু আর তুতিস গাীয় বােনায়াট ইিতহােসর উপর
িভি কের ধেরই িনেয়িছেলা, সই আিদকাল থেকই তােদর পারিরক  চেল আসেছ।
ইদানীং বশ শানা যাে িশয়া-ীর ‘১৪০০ বছেরর যু’র কথা। এই বয়ান অযায়ী, ই গাীর বতমােনর সিহংসতা আসেল
সই ৭ম শতাী থেক  হওয়া ের ফল। িকছু মুসিলম এই দৃিেকাণেক হণ কেরও িনেয়েছন। তেব এটা বলা যেথ য,
ইিতহাসেক ভুলভােব পড়া, এমনিক ইিতহাস জািলয়ািতর মাধেমই এেহন দৃিেকাণ সৃি হেয়েছ। াঁ, এটা সত য ধমতািক
িদক থেক িশয়া-ী পরেরর  িকছু পাথক আেছ। িক উভয় গাী য সবদা সংঘাত, িবেষ, যু ইতািদর মােঝ িল
িছেলা, এটা অবাব একটা দাবী।
আর, এই ধমতািক পাথেকর সােথ মধােচর িশয়া-ী লড়াইেয়র সক অিত অ। বলেত গেল, কােনা সকই নই।
বরং সকটা Modern Identity Politics-এর সােথই অিধক জিড়ত। য়াডার মেতা মধােচও িবভাজন বাড়ােত চায়
পাাত শি আর তার ানীয় দাসররা। উে, যােত সংঘাত ায়ী হয়, এবং এমন এক মধাচ তির হয়, যা আর কােনা
িদন ঐকব হেয় মাথা তুেল দাঁড়ােত পারেব না।
িমথার ধারাবািহকতা
মধােচর বতমান িশয়া-ী সংঘেষর মূল খুঁজেত য গেবষণােলা হেয়েছ, সেলার মােঝ িশয়া-ী ঐিতহািসক িবভির
িত বশ নজর িদেত দখা যায়। বলা হয়, এ িবেভদেলাই বতমান ের মূল চািলকাশি। এসব গেবষণার বয়ােন, ৬৮০
িাে কারবালার াের নবী মুহাাদ (সাাা আলাইিহ ওয়া সাাম) এর বংশধরেদর (যােদরেক িশয়া মুসিলমরা িবেশষ
সােনর চােখ দেখন) হতাকােডর মাধেমই  হয় এই ধারাবািহক  িয়া। যা আেজা িসিরয়া, লবানন এবং
মধােচর অা দেশ চেল আসেছ।
সাউদী লখক আবাহ হািমদাীন বলিছেলন, তুর আর ইইউ-এর বতমান ের মূল কারণ িহেসেব রাজা চালস ও
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বাইজািটয়ােমর সাীর াচীন েক তুেল ধরা যমন অবাব, সািতক ঘটনাবিলর উপিরউ িবেষণও তমন অবার। ৯ম
শতাীর ইউেরাপীয় শিসমূেহর  িবচার কের বতমান শতাীর রাজৈনিতক িতিতাসমূেহর িবেষণ করা সব, এমনটা
ভাবা নহােয়ত হাকর। যিদও এই পিতর িবেষণই মুসিলম িবের সংঘষ আেলাচনায় ববত হে।
বতমােনর এই রাজৈনিতক অংশেলা ায়শঃই ধমীয় মতিবেরাধেক টেন আেনন, সােথ ববহার কেরন িবিভ উপমা,
আলংকািরক বাক ইতািদ (রাজৈনিতক িবধাবাদীরাও এেহন পা অবলন কেরন)। সেলা দূর এক অতীেতর কথা বেল
িঠকই, িক অতীত আর বতমােনর য ইিতহােসর ধারা চেল এেসেছ, তা থেক িভ িচ পশ কের। তেব যা-ই হাক, মুসিলম
িবের মােঝও ঐিতহািসক ঘটনাসমূেহর এসব বাখা ছিড়েয় পেড়েছ, আর তার আাম িদেন িকছু ধমীয় ভাড়ােট বা। বশ
খরচ করা হে তােদর পছেন।
মধােচর ইিতহােসর উপর এক নজর
রাজৈনিতক াথিসির জ িনলভােব যারা ইিতহােসর িবকৃত বয়ান খুঁেজ বড়ােন, তােদর সামেন মধােচর আঃেগাীয়
সেকর িকছু বাবতা তুেল ধরা যায়। হাজার বছর যাবত িবিভ ধমীয় গাীর মােঝ সেকর উান-পতন হেয়েছ। িক
ইিতহাস বেল, সংঘাত ও শতা থেক বমুখীতা, সিহুতা ও একে বােসর রকডই বশী।
শত শত বছর ী-িশয়া (সােথ সােথ িান, ইদী ও অা ধমীয় গাী) একে এমন অরতায় বসবাস কেরেছ, পৃিথবীর
অা ােন যা নজীরিবহীন। এমনিক িবিভ সমেয় িভ িভ রাজৈনিতক কাঠােমােত তারা য মতা েয়াগ কেরেছ, তা য
সংঘষতুল িছেলা, এমন যুি পশও নাকচ কের দয়া যায়। ী উসমানীয় সাাজ আর িশয়া সাফাভী সাাজ পরর ে
িল িছেলা। িক তবুও তারা শািপূণভােবই সহাবান কেরেছ বছেরর পর বছর। এমনিক মুসিলম শিেলার মােঝ সংঘষ
বাধােক লাকর িহেসেবও গণ করা হেয়িছেলা।
আেরা বলেত গেল, দলকানা-ধমােদর প থেক ধমীয় উেজনা তির সেও িফরকা (তথা, মুসিলমেদর অঃধমীয় গাী,
যমন িশয়া-ী)-েলা খুব কমই আড়ােল-আবডােল মুখ লুিকেয় থাকেতা। বরং এটাই দখা িগেয়েছ য, িশয়া-ী আেলমগণ
ায়শঃই পারিরক আেলাচনায় অংশ িনেয়েছন, এবং শত শত বছর পররেক ভািবত কের এেসেছন। এেহন আেলাচনায়
অংশহণ ই গাীর মধকার আপাতঃ-িভতােক মশই কিমেয় এেনেছ। এই যাায় দখা যায়, বতমােন ী ধমত িশার
সবেচেয় বড় াণেকে িশয়া ধমতও িশা দয়া হয়।
অকারময় বতমান যুগ
অ ইিতহাস, এবং ইউেরােপর ধেমর নােম অেযৗিক ও নৃশংস যুের ইিতহােসর মােঝ পাথক অত বাপক। পাােতর
গেবষকবৃ (এবং বধমান অেনক মুসিলম গেবষকও) মধােচর বতমান গাীগত ঝােমলােলােক বাখা করেত িগেয় এক
ধরেণর ঐিতহািসক দৃিেকােণর আয় িনেয়েছন। স দৃিেকােণর উৎপি পাােতর যত অিনয়িত ধমীয় সংঘােতর মধ থেক।
দূর অতীেতর কথা বাদ িদেলও, ইউেরােপর ধমেকীক িবেেষর িনকৃতম নজীর দখা যায় ক’দশক পূেবর ‘হেলাক’-এর
মাধেম। সবত এই ‘হেলাক’ই িছেলা যুগ যুগ ধের অতাচািরত ইউেরাপীয় ইদীেদর উপর চালােনা চূড়া ‘সাদািয়ক
সিহংসতা’।
অব সিত কেয়ক দশেক এ অবা বশ বদেলেছ। ইউেরােপ সাদািয়ক সিহুতা ছড়ােনার বাপক উেদাগ হণ করা
হেয়েছ। িক মধােচর এককােলর ধমীয় বমুখীতার অিতী িচ আজ ভেঙ চুরমার হেয় যাে। এতটাই অবনিত ঘটেছ
য, একই ধেমর অসারী হওয়া সেও সামা িভতার কারেণ পরর দাা-হাামায় জিড়েয় পড়েছ গাীেলা। ইউেরাপীয়
নতৃবৃ এখন িনয়িমতভােব মধােচ ‘সংখালঘু অিধকার সংরণ’-এর বাপাের বয়ান িদেন। তােদর এেহন বয়ান দানেক
বতমােন হয়েতা মানা যেত পাের; িক ইিতহােসর আেলােক এেক অেযৗিক কম বেল গণ করা যায়। কারণ?
সমসামিয়ক মুসিলম সমাজসমূহ যখন এতটাই িপিছেয় পেড়েছ য ইউেরাপীয়রা তােদর উপর ধমগত বিচের উপর বয়ান
ঝাড়ার নিতক কতৃ দাবী করেত সম হেয়েছ, এসমেয় ইিতহােসর িদেক একবার তাকােনা যেত পাের। ইিতহাস বেল,
ইসলামী িনয়ার সেবাম ধমীয় সিহুতার সময়টা িছেলা মুসিলম সাাজসমূেহর চূড়া রাজের সময়কােলই। আধুিনক িবিভ
নতা ও ধমীয় বিবগ, যােদর অেনেকই সংখালঘুেদর চরম তািল কেরন, তােদর জ এসব ঘটনায় স িশাই আেছ যা
তারা অবেহলা কের আসিছেলন।
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ভয়াবহ ককথা
অের মেতা যারা বেল থােকন য, কেঠারভােব মতাদিশক িকরণ কেরই অবার উিত সব, তােদর উিচত অতীত থেক
িশা নয়া এবং ধমীয় উ জাতীয়তাবােদর বীজ বপেনর ইা থেক িনেজেদর িবরত রাখা। য সংঘষটা বতমােন িশয়া-ীর
মেধ আেছ বেল অেনেক দাবী কেরন, তা অিত সািতক িকছু আজািতক ঘটনার ফল। ১৯৭৯ সােলর ইরান িবব এবং তার
জবােব িববাপী পো-ডলাের চািলত ওহাবী িতিয়াশীলেদর মধকার আঘাত-পাা আঘাত থেক এই আজািতক
ঘটনােলার সৃি।
সেহাতীতভােব এ সংঘষ কােনা ‘১৪০০ বছর ধের চলা িশয়া-ী যু’র ধারাবািহকতায় ঘটা িকছু নয়। বর
অিত সিত সৃ Identity Politics ারাই এ সংঘষ চািলত। সংঘষরত উভয় গাীই রাজৈনিতক াথ হািসেলর
উেে িমথা ইিতহাস তির কেরেছ এবং িবিভ তীক, অান তির কেরেছ, যা ইিতহােসর িদেক নজর দয়ায়
িঠকই, িক আসেল সেলা সূণ নব-উািবত িবষয়। পাাত সামিরক শিেলা চেয়েছ এ িবভিেলােক
বাড়ােত যােত মুসিলম সমাজসমূেহর মেধ মারাক সংঘষ তির হয় এবং রের বা বইেয় দয়া যায়, যা
পাােতরই াথ িসি করেব।
নয়া-রণশীেলরা যখন মুসিলমেদর পরর াতৃহতার আগাম ধারণায় আনে উৎফু হেন, রাজনীিতর বাইেরর সাধারণ
জনগণ িক ইসলামী িবসভতার সই ঐিতবাহী সিহুতার ধারা বজায় রেখই বসবাস করেছ। েতক িফরকাগত সাসীচরমপীর মাকােবলায় অসংখ িশয়া ও ী মুসিলম আেছন সারািবে, যারা তােদর ধেমর ভাই ও িনজ সমােজর সংখালঘু
রােথ িনেজর জীবনেকও ঝুঁিকর সুখীন কেরেছন। এমন অেনক ঘটনা আেছ, যেলা বতমােনর সংঘাতেক তার সূ তারতম
খািরজ কের িদেয় িফরকাগত সিহংসতার সােথ িমিলেয় িদে। িক এই েতকটা ঘটনার মাকােবলায় এমন ঘটনাও আেছ, যা
সূণ িবপরীত িদেক সেচতনভােব অুিলিনেদশ কের। এক ৮০-বছর বয় পািকািন বৃ কৃষক, যার বয়স তার দেশর চেয়ও
বশী, বলিছেলন: “আমার শশবকাল থেক িশয়া-ী াতৃ দেখ আসিছ। বলেত পােরন যিদন জেিছ সিদন থেকই দেখ
আসিছ।”
য়াডায় একটা বােনায়াট ইিতহােস িবাস কের উাদনা আর আিবংসী পেথ অসর হেয়িছেলন একদল মাষ। আজ
য়াডা সরকার ‘তু’ ও ‘তুতিস’ নামক কৃিম ণীিবভাগেক সূণ নাকচ কের িদেয়েছ এবং য়াডার সকল নাগিরকেক এক
জািতেগাীর সদ িহেসেব আািনকভােব ীকৃিত িদেয়েছ। একইভােব, মুসিলমেদর কতব ‘িনেজেদর মেধকার ১৪০০
বছেরর যু’র নােম চালােনা ককথা বজন করা এবং এেহন িবােসর ভয়াবহ অতার িদকটা বাঝা।
একদম সহজ সত বলেত, যিদ এমন কােনা ‘১৪০০ বছেরর যু’ থাকেতাই, িশয়া ীর মােঝ ববািহক সেকর ঘটনা এবং
একিবংশ শতাী পয পাশাপািশ বসবােসর নজীর িমলেতা না। আেরা বলেত, তারা যিদ পরর আসেলই শ হেতা, হের
সমেয় ল ল মুসিলেমর একই ােন শািপূণভােব একিত হওয়াও ব হেয় যেতা কেয়ক শত বছর আেগ। ইসলাম যিদ
একটা গঠনমূলক সামািজক িয়া িহেসেব চলেত চায়, তেব আধুিনক মতাদশসমূেহর ‘ঐিতহািসক সত’র ছেবেশ িবা হেয়
এ ঐিতবাহী সক ও জীবনধারা যন ংস হেয় না যায়।
সূঃ আল-জািজরা
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