মনীষী আলী মাজইঃ এক মহীেহর রেণ (১৯৩৩-২০১৪)
হােতম বািযয়ান

মাজই আিকার ইিতহাস ও এর বতমান অবার একিট িভ বয়ান হািজর কেরেছন।
গত ৫০ বছর ধের, আলী মাজই ২৬িট আজািতকভােব শংিসত বই এবং শতািধক ব, রচনা, সাাৎকার এবং রিডওটিলিভশেন িবিভ াােম উপিিতর মাধেম আিকান ািডজ এর জগেত ভাব িবার কেরেছন। অোবেরর ১৩ তািরেখ
িব একজন িথতযশা বুিজীবীেক হারােলা িযিন এক কিঠন সমেয় আিকার একােডিমক এবং লারিল বাঝাপড়ােক একিট
কাঠােমা িদেয়েছন যা আিকা মহােদেশর ইিতহােসর গী পিরেয় িব ইিতহােসর বাঝাপড়ােক ভািবত কেরেছ।
“Towards a Pax Africana" (1967) এবং "The Political Sociology of the English Language" (1975) এর
মেতা ািসেকর পাশাপািশ মাজই রিচত ের মেধ রেয়েছ "The Trial of Christopher Okigbo" (1971)" (িোফার
অিকগেবার িবচার) িশেরানােমর ইউেটািপয়ান উপাস যার গ আবিতত হেয়েছ গজগেতর সিটংেয়। তাঁর গেবষণার আেহর
িবষয় আিকার রাজনীিত হেত িব রাজনীিতর সংৃিতসহ উর-দিণ সক পয িবৃত িছেলা। এসেবর িতফলন ঘেটেছ
তাঁর রিচত সমূেহ- "Africa's International Relations" (1977), "Political Values and the Educated Class in
Africa" (1978) এবং "The Political Culture of Language: Swahili, Society, and the State", িটর যৗথ
লখক িছেলন আলামীন এম. মাজই। আেরা ইিট ভাবশালী  হল- "A World Federation of Cultures: An African
Perspective" (1976) এবং "Cultural Forces in World Politics" (1990)।
মাজই এর অবদান পযােলাচনা করেল পান-আিকান, উপিনেবশিবেরাধী এবং বজািতক দৃিভির আেলােক
গেড় উঠা ানতািক কাঠােমা পাই যা তাঁর লারিল কাজেক একিট কাঠােমা দান কেরেছ। ১৯৬০ সােলর পূেব
আিকান ািডজ উপিনেবশ এর বয়ান ারা ভািবত িছেলা। মাজই এর মেতা লার এর জ আমরা িভভােব
আিকার ইিতহাস ও এর বতমান অবা জানেত সম হই।
উপিনেবশবাদ এর গী পিরেয়
তাঁর ব "The Re-inventing of Africa"-ত মাজই এডওয়াড সাঈদ এবং িভ.ওয়াই মুিদী উভেয়র তুলনামূলক পাঠপযােলাচনা কেরন। এিকসােথ য উপাদানেলা আিকার ইিতহাসেক ভািবত কেরিছেলা সেলা িনেয় িতিন একিট সামিক
দৃিভিও তির কেরন। উপিনেবশবাদ এর গী পিরেয়, মাজই আিকার ইিতহাস পযােলাচনায় আেরা িতনিট িদক আমেল
নন। সেলা হেলা- ১। ািসকাল ভূমধসাগরীয় িব ২। সিমিটক লাকজেনর সােথ আিকানেদর সক এবং ৩। আিকা
মহােদেশ ইসলােমর ভাব
মাজই কিনয়ার মাাসায় একিট সা মুসিলম পিরবাের জহণ কেরন। তাঁর িপতা কিনয়ার শািরয়া কােটর ধান
িবচারপিত িছেলন যা আইনাযায়ী ইসলািম আইেনর সেবা অথিরিট।
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উপিনেবশবাদ পূব সমেয় মাজই বংশই মাাসা শাসন কের এবং িিটশ উপিনেবেশর সময়ও ভাব িবার কেরিছল। মাজই
যুরােজর মানেচার িবিবদালয় থেক িব.এ. িডি অজন কেরন, িনউইয়েকর কলিয়া িবিবদালয় হেত এম.এ. িডি
নন এবং সবেশেষ অেফাড িবিবদালয় থেক িপএইচিড িডি অজন কেরন।
১৯৭৩ পয মাজই উগাডার কামপালায় অবিত মােকেরের িবিবদালয় এর রািবান িবভােগর ধান এবং সামািজক
িবান অষেদন ডীন িছেলন এবং পরবতীেত ইিদ আিমেনর কারেণ িনবাসেন যেত বাধ হন। এরপর িতিন িমিশগান
িবিবদালেয় রািবােনর অধাপনা  কেরন। সখােন িতিন এিকসােথ সটার ফর আো-আেমিরকান এবং আিকান
ািডজ এর পিরচালক িহেসেবও িনেয়ািজত িছেলন। ১৯৮৯ সােল িতিন িনউইয়েকর িবংাটন িবিবদালেয়র Albert
Schweitzer Professor in the Humanities িহেসেব এবং Institute of Global Cultural Studies এর পিরচালক
িহেসেব মেনানীত হন। িতিন অবসর নয়ার পূব পয এ পেদ কমরত িছেলন।
মাজই িছেলন বাপকভােব পিরিচত একজন পাবিলক ইেটেলকচুয়াল। িতিন ানীয় এবং িবের িবিভ ঘটনার উান-পতেনর
সাী য ঘটনােলা আিকা ও মুসিলম িবেক ভািবত করিছেলা। আিকা মহােদেশর উপিনেবশবাদ িবেরাধী িববী সংাম
মাজইেক লাখ লাখ মােষর  ও আশা উপলি করেত একিট িনপুণ পটভূিম সরবরাহ কেরিছেলা। যখন িতিন তাঁর
িপএইচিড করিছেলন তখন িতিন িবিবিসর একজন রাজৈনিতক িবেষক িহেসেব কাজ কেরেছন।
অিবরাম চােল
তাঁর রিডও কেরর পাশাপািশ ১৯৬৭ সােল কািশত িতনিট  খুবই  সমেয় আিকান ািডজেক নতুন কাঠােমা দান
কের এবং মাজইেক এই িবষেয়র অথিরিট িহেসেব িতিত করেত সাহায কের। থম বইিট িছেলা "Towards a Pax
Africana" যিটর উব তাঁর িপএইচিড িথিসস থেক। এই িটর  এখেনা িবদমান যা একিট িবউপিনেবশবাদী, ঐকব
ও সমিত আিকার  দখায়। পা-কেলািনয়াল ািডেজর একােডিমক ীকৃিতর আগ থেকই আলী মাজই লখােলিখ
 কেরন এবং িবদমান দৃিভিেক অিবরাম চােল করার মধ িদেয় দিণ গালােধর দৃিভিেক িতিত কেরন।
১৯৮৬ সােল িতিন ইংেরিজ ভাষায় একিট নয় পেবর টিলিভশন িসিরজ িনমাণ কেরন যার নাম "The Africans: A Triple
Heritage" যা িবিবিস, িপিবএস এবং নাইেজিরয়ান টিলিভশন কতৃপ যৗথভােব েযাজনা কের। এর মাধেম মাজই
ইংেরজী িবে বাপক জনিয় হেয় উেঠন। িসিরজিট ডানপীেদর আমেণর িশকার হয় যােদর অিভেযাগ িছল এই িসিরজিট
পাতিবেরাধী এবং এই অজুহােত এর পাবিলক ডকািং এর ফাড কমােনার আহবান জানায়।
মাজই বশ আগ থেকই উর-উপিনেবিশক যুেগর আিকান কিমউিনজম এর সমােলাচক িছেলন। িতিন মেন করেতন এিট
পাােতর আিধপেতর আেরা একিট প মা। অিতসিত, মাজই আিকার িনও-িলবােরল অথৈনিতক ববার
সমােলাচনামূলক মূলায়ন কেরন। আিকান িলবােরিলজম এর ধারণার িত াশীল থেক িতিন এ ধরেণর পযােলাচনা কেরন
যা তাঁর মেত আিকা মহােদশ এবং এর িবিচ জািতেগাীর ঐিতহািসক অিভতা থেকই উৎসিরত। অিধক, মাজই সমােজ
ইসলােমর ভূিমকা ও ইসলামপার আিবভাব এর উপর গঠনমূলক িবেষণ িদেয়েছন এবং এিকসােথ মুসিলম িবের িবিভ াে
মবধমান সিহংসতােকও তাখান কেরেছন।
মাজই িছেলন একজন বিক বি িযিন পৃিথবীর কিঠনতম িবষয়েলা মাকািবলার জ ত িছেলন। িতিনই থম বি
িযিন িফিলিেন ইসরাইেলর দখলদািরেক দিণ আিকার সােথ তুলনা কেরিছেলন এবং বণৈবষম িবেরাধী সংােমর অগামী
সমথক িছেলন। িতিন শাষণেকিক পুঁিজবােদর িনরর সমােলাচক িছেলন। এিকসােথ ইরাক এবং আফগান যুসহ অা
ে যুরা ও ইউেরােপর সনা হেপ এবং উয়নশীল দশসমূেহ পিমা হেেপর িতিন িনরর সমােলাচক িছেলন।
সূঃ আল-জািজরা
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হােতম বািযয়ান
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ড. হােতম বািযয়ান যুরাের কািলেফািনয়ায় িতিত জাইতুনা কেলেজর অতম িতাতা ও
ইসলািম আইন এবং ধমতের অধাপক। এিকসােথ িতিন ইউিনভািসিট অব কািলেফািনয়া,
বাকেলর িডপাটেম অব িনয়ার ইাণ ািডজ এবং এথিনক ািডেজ িসিনয়র লকচারার
িহেসেব কমরত আেছন। ড. বািযয়ান ২০০২ সােল ইউিনভািসিট অব কািলেফািনয়া থেক দশন ও
ইসলািমক ািডেজ িপএইচিড স কেরেছন।
িতিন ২০০৯ সােল কািলেফািনয়া িবিবদালেয়র Islamophobia Research and
Documentation Project-এর িতাতা ও পিরচালক িহেসেবও দািয় পালন করেছন। তাঁর
সাদনায় ২০১২ সাল থেক Islamophobia Studies Journal কািশত হয়।
একােডিমক কােজর পাশাপািশ িতিন িনয়িমত িবিভ জনিয় পিকায় কলাম লেখন, যার মেধ
রেয়েছ আল-জািজরা, ডইিল সাবাহ এবং তািক এেজডা।
িতিন American Muslims for Palestine এর িতাতা এবং চয়ারমান, Islamic
Scholarship Fund এবং Muslim Legal Fund of America এর বাড মার, Dollar for
Deen Charity এর িসেডট, Northern California Islamic Council এর চয়ারমান।
তাঁর কািশত সমূহঃ Jerusalem in Islamic Consciousness : A Textual Survey
of Muslim Claims and Rights to the Sacred City (2006), Palestine,... it is
something colonial (2016), Annotations on Race, Colonialism, Islamophobia,
Islam and Palestine (2017)।
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