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মদী হাসান

মধােচ চলমান সিহংসতা ও িবশৃলার কারণ কী? িমিডয়ায় আপিন িনয়ই েনেছন এিট হে িশয়া ও িেদর মেধ
াচীনকাল ধের চেল আসা সংঘেষরই ধারাবািহকতা। িক বাবতা মােটই তা নয় বর এিট একিট িমথ। বাবতা হে এ
সংঘষ মতার, ধেমর নয়। এিট একিট সািতক ফেনােমনা, াচীন নয়। এ ইিতহাস চিশ বছেরর, চৗশ বছেরর নয়।
কৃতপে এ সবিকছুর  ৭০ এর দশেকর শেষর িদেক যখন একিদেক িপে পোশি সৗিদ আরব ও িশয়া পে
িববী শি ইরােনর উান ঘেট। পিরিিত মারাক আকার ধারণ কের যখন মািকন নতৃাধীন জাট ২০০৩ সােল ইরাক
আমণ কের এবং তা িনয়েণর বাইের চেল যায় যখন ২০১১ সােল বাশার আল আসাদ িসিরয়ােত িনজ জনগেণর িবে যুে
িল হয়। অতএব এ সবিকছুর মূল কিব হে রাজনীিত।
রণ রাখুন িসিরয়া সংকেটর  কান সাদািয়ক সংঘাত থেক নয়; এিট িছেলা িনরাপা বািহনী কতৃক সংঘিটত অােয়র
িবে তণেদর িবোভ। এিট িছেলা আরব বসেরই একিট অংশ।
আজেকও যখন রািশয়া িসিরয়ােত বামা বষণ করেছ তা এ কারেণ না য ৬৩২ িাে রাসূেলর পের ক খিলফা হেয়েছ তা িনেয়
তারা খুব িচিত বর তােদর াথ পুেরাপুির ভূ-রাজৈনিতক। একই সমেয় িশয়া ইরান কতৃক আলাওয়ী আসাদেক সমথন দােনর
কারণ কান দীঘ ধমতািক বন নয় বর এর মূল কারণ ভূ-রাজৈনিতক; আর যাই হাক আসাদই এ অেল তােদর একমা
আরব িম।
আলাওয়ীেদরেক িশয়া িচার শাখা িহেসেব িবেবচনার ইিতহাসও চিশ বছেরর বিশ পুরেনা নয়। আেরা লণীয় িবষয় হেলা
ইরান য কবল িশয়া িহজবুাহেকই সমথন িদেয় আসেছ তা না, গত ই দশক ধের ি হামাসেকও সমথন িদেয় যাে। িশয়াি সংঘােতর ভােলাই নমুনা। এবাের িলিবয়ার িদেক তাকান। এখােন িশয়া ি মুেখামুিখ নয় বর লড়াইটা ি বনাম ির
মেধই।
এিদেক ইেয়েমেনর সংকটটােক এমনভােব তুেল ধরা হয় যন লড়াইটা ি সরকারপ এবং িশয়া িত িবোহীেদর মেধ। অথচ
ইেয়েমেনর িশয়ােদর বলা হয় যায়দী এবং িবাসগত জায়গায় তারা িেদর কাছ থেক খুব বিশ িভ নয়। উইিকিলকস কতৃক
কািশত ইেয়েমেনর ইউএস িডোেমিটক কাবল থেক জানা যায় এই ই সদােয়র (যায়দী ও ি) লােকরা ায় সময়
একই মসিজেদই নামায আদায় কের এবং ায় একই ধরেণর থাই মেন চেল।
অতএব ি-িশয়া সংঘােতর এই বয়ান কৃতপে অলস, সরলীকৃত, সাদামাটা সাংবািদকতার ফল বতীত আর
িকছুই নয়। মধাচ সংকট তির হওয়ার পছেন পিমা সরকারেলার য দায় এ ধরেণর সাংবািদকতা কবল য
স দায় অীকােরর েযাগ তির কের দয় তা-ই না বর এ িজিনসিটও এিড়েয় যায় য অিধকাংশ মুসিলমই
সহাবােন িবাস কের এবং ISIL ােরিটেভর সােথ একমত পাষণ কের না। ISIL হয়েতাবা িশয়ােদর হােত
পেলই হতার পপাতী িক ায় সকল মুসিলমই এ ধরেণর িচার িবেরাধী।
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একতরফা সরলীকৃতভােব বিক ি-িশয়া সংঘােতর বয়ান তিরর মাধেম িশয়া এবং িেদর মধকার রাজৈনিতক িমতা,
আজীবন বু এবং এমনিক বিক পযােয়র ভােলাবাসার গেলােকও অীকার করা হে। মধাচ একিট জিটল জায়গা
এবং সখােন চলমান সিহংসতার কারণ যেতাটা না ধমতািক িভতা তার চাইেতও হাজার েণ বিশ মতা দখল, আইেডিটিট
পিলিট, গাীয় িবভাজন, অথৈনিতক সংকট ও বেদিশক সামিরক হেপজিনত। মধােচ অত এখন পয আমরা যা
দখিছ তা কান ধরেণর ি-িশয়া ধমযু নয়। িক আমরা যিদ এেক ভুলভােব ি-িশয়া ধমযু আকাের িবচার করেত থািক
তেব তা একিট িনয়ণহীন, সমাধানহীন সাদািয়ক সংঘােত প িনেত পাের।
সূঃ Upfront, Al-Jazeera
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