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بسم

ফাাংরাদদদয ভুহরভগণ কখনও প্রজদনফুদে ধভযহনযদক্ষতাফাদদক ভথযন কদযহন এফাং কযদফও না, ফযাং ধভযহনযদক্ষ
কর াকদগাষ্ঠী ক্ষভতায় আীন দত হকাংফা ফার থাকদত জনগদণয ইরাভী আদফদগয উয বয কদযদে
মখন ভুহরভ এফাং কাহপয ধভযহনযদক্ষতাফাদী হফদেয ভদধে াংঘাত এখন চযভ তুদে, এফাং ‘ধভযহনযদক্ষতাফাদদয
কাল্পহনক ভদেয’ ভুদখাও এখন এয তীথযস্থান (ফ্রান্স) ইউদযাহয়ান প্রদগুদরাদত উদমাহচত দয় দেদে, তখন াহনা
যকাযও ফাাংরাদদদ ধভযহনযদক্ষতাফাদদয ফেথযতা েতেক্ষ কদয প্রফদযায়া দয় উদেদে। াম্প্রহতক ভদয় প্রখ াহনা এফাং
তায ভন্ত্রী-উদদষ্টাযা এটা েভাণ কযদত প্রকান েদচষ্টাই ফাদ হদদেনা প্রম ফাাংরাদদদয ভুহরভযা ১৯৭১ ার দত
ধভযহনযদক্ষতাফাদদক গ্রণ কদযদে। প্রখ াহনা ধভযহনযদক্ষ ফাাংরাদদ গদে তুরদত তায হতা প্রখ ভুহজদফয প্রম নীহত
ফাস্তফায়ন ও তা যক্ষায অেীকায হনদয়দে, তা অনু যণ কদয এখন তায প্রেদর ও উদদষ্টা জীফ ওয়াদজদ জয় ম্প্রহত মু ক্তযাষ্ট্র
প্রথদক ‘জয় ফাাংরা ইয়ু থ অোওয়ািয’-এয এক বাচুযয়ার অনু ষ্ঠাদনয ফক্তদফে ফদরদে, ফাাংরাদদদয জনগণ ফাাংরাদদ যাষ্ট্র েহতষ্ঠায
অনেতভ ভূ রনীহত ধভযহনযদক্ষতাফাদদক উদক্ষা কযদত াদয না! প্রখ াহনা এফাং তায ভন্ত্রী-উদদষ্টাযা এই ভুহরভ বূ খদে
ধভযহনযদক্ষতাফাদদয াপদরেয ‘একহট কাল্পহনক আকাঙ্খা’ প্রালণ কদয মায কাযদণ তাযা এফ প্রফদযায়া ভন্তফে কদয থাদক।
হকন্তু েকৃত ফাস্তফতা দে, এদদদয ভুহরভগণ কখদনাই প্রজদনফুদে ধভযহনযদক্ষতাফাদদক ভথযন কদযহন, ধভযহনযদক্ষতাফাদী
ফাাংরাদদ েহতষ্ঠায স্বপ্নও প্রদদখহন, ফযাং ফাযফায াকগণ তাদদয ধভযহনযদক্ষতাফাদদয েকৃত প্রচাযাদক আোর কদয ইরাভী
আদফগদক ফেফাদযয ভাধেদভ জনগদণয াদথ েতাযণা কদযদে।
ফাাংরাদদদয জনগণ মখন তৎকারীন মাহরভ ধভযহনযদক্ষ াকদদয হনীেন প্রথদক ভুহক্ত প্রদত প্রচদয়হের তখন
ফাাংরাদদদয তথাকহথত ভুহক্তদাতা হিভা দারার ফুহিজীফী ও যাজনীহতহফদদযা েতাযণাভূ রকবাদফ ধভযহনযদক্ষতাফাদদয হবহিদত
যহচত একহট াংহফধান চাহদয় হদদয়হের, মা এদদদয জনগণ কখদনাই প্রজদনশুদন অনু দভাদন কদযহন। ফযাং তৎকারীন
ধভযহনযদক্ষ আওয়াভী-ফাকার াদনয মু রুভ প্রথদক ভুহক্তয য এদদদয আাভয জনগণ স্বহস্তয হনিঃো প্রপদরহের। অতিঃয
ধাযাফাহকবাদফ েহতহট যকায তাদদয ধভযহনযদক্ষতাফাদী ভুদখাদক চাতুমযতায াদথ আোর কদযদে এফাং মখনই জনভথযন
আদাদয়য েদয়াজন দেদে তখনই জনগদণয ধভযীয় আদফগদক ফেফায কযদত ধাহভযকতায প্রফ ধাযণ কদয জনগদণয াদথ
েতাযণা কদযদে। হফএনহ’য েহতষ্ঠাতা হজয়াউয যভান ক্ষভতায় আীন দয় তায ধভযহনযদক্ষ প্রচাযা আোর কযদত কুপয
ধভযহনযদক্ষ াংহফধাদন ‚হফহভল্লাহ্‛ াংদমাজন কদয; ১৯৮৮ াদর এযাদ ক্ষভতায় হটদক থাকদত ইরাভদক যাষ্ট্রধভয হদদফ
প্রঘালণা প্রদয়, খাদরদা হজয়া েধানভন্ত্রী থাকাকারীন েহত যভজাদন ওভযা দে মাওয়ায প্রযওয়াজ ততহয কদয, এফাং প্রখ াহনা
১৯৯৬ াদর েথভফায ক্ষভতায় আায আদগ ভাথা প্রেদক হনদজদক একজন ধাহভযক ভহরা হদদফ উস্থান কদয এফাং হনফযাচনী
ইহতাদযয ভদধে ইরাভ-হফদযাধী আইন ফাস্তফায়ন না কযায কথা উদল্লখ কদয জনভথযন আদায় কযায প্রচষ্টা কদয। এভনহক
ফতযভান যকাদযয অাংীদায ও ক্ষভতাীন আওয়াভী রীদগয প্রনতৃোধীন প্রজাদটয হযক ফাভন্থী যাজননহতক দরভূ দয
প্রনতৃফৃ ন্দও এয ফেহতক্রভ নয়, প্রমভন আভযা েতেক্ষ কদযহে ফাভন্থী প্রনতা ও প্রজাট যকাদযয ভন্ত্রী যাদদ খান প্রভনন ফায়তুর
প্রভাকাযযদভ জুভু’আয নাভাদজ অাং হনদত, হকাংফা ২০১৪ াদর তায কভযী আদযক ফাভন্থী াানু র ক ইনু য াদথ হফত্র
দে প্রমদত।
েকৃত ফাস্তফতা দে, এফ তৈত চহযদত্রয াকগণ ধভযহনযদক্ষতাফাদদয কুপয ভতফাদদয অনু াযী, মা আল্লাহ্’য
েদি াযী‘আহ্ হফধানদক ভাজ ও যাষ্ট্র প্রথদক অাযণ কদয ইরাভদক শুধু ভাত্র হকেু আচায-অনু ষ্ঠাদনয ভদধে ীভাফি যাখায
কথা ফদর এফাং াকদগাষ্ঠীদক ভাজ ও যাষ্ট্র হযচারনায় আইন েণয়দন াফযদবৌভ ক্ষভতা েদান কদয। এফাং তাযা খুফ বার
কদযই জাদন তাদদয এই েকৃত ধভযহনযদক্ষ প্রচাযা েকাহত দর জনগণ তাদদয প্রথদক ভুখ হপহযদয় প্রনদফ এফাং তাযা ক্ষভতায়
আদযাদনয েদয়াজনীয় জনভথযন াযাদফ। তাই তাযা ফযদা জনগণদক প্রদখাদনায প্রচষ্টা কদযদে প্রম, ‘ধদভযয’ াদথ তাদদয প্রকান
ভো প্রনই। হকন্তু, ফাস্তদফ তাযা ফযদাই ভুহরভদদয ইরাভী অনু বূহতদক প্রকফর হনদজদদয স্বাথয াহদরয াহতয়ায হদদফ
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এফাং জনগদণয উয ক্ষভতা ও কতৃযে অজযদনয উদেদে কাদজ রাহগদয়দে, মাদত তাযা হনদজদদয ও কাহপয-াম্রাজেফাদীদদয স্বাথয
হনহিত কযদত াদয। হকন্তু, এখন প্রমদতু ক্ষভতায় থাকায জনে ফতযভান এই ধভযহনযদক্ষ যকাদযয আাততিঃ জনভথযদনয
েদয়াজন প্রনই, তাই তাযা ধভযহনযদক্ষতায স্বদক্ষ এধযদনয ঔিতেূ ণয ভন্তফে কযায দু িঃা প্রদখাদে।
প্র ভুহরভগণ, এখনই আদয ভয়, আনাযা েতাযণাূ ণয এই ধভযহনযদক্ষতাফাদ ও ধভযহনযদক্ষ াকদগাষ্ঠীদক েু দে
প্রপদর হদন, মাযা চযভ দু নযীহতগ্রস্থ এফাং মাদদয ানফেফস্থা অন্তিঃস্থর প্রথদক ঁদচ প্রগদে। হফেফোী মখন ইরাভ ও কুপদযয
ভদধে ৈন্দ্ব তীব্রতয দে, তখন এই াকদগাষ্ঠী ধভযহনযদক্ষতাফাদদয দক্ষ অফস্থান হনদত এফাং ইরাভ ও এয যাজননহতক
ভতাদদযয েহত তাদদয ঘৃ ণা েকাদ হফন্দুভাত্র হৈধাদফাধ কযদে না। আনাযা জাদনন, এই ধভযহনযদক্ষ আদয এভন একহট
েকল্প মা হফেফোী চযভবাদফ ফেথয দয়দে। এহট না প্রদযদে কাহপযদদয বূ হভদত ভুহরভদদয জনে নোয়হফচায হনহিত কযদত,
হকাংফা না প্রদযদে ধভযহনযদক্ষ ফাাংরাদদদ অভুহরভদদয হনযািা হফধান কযদত। ু তযাাং, এই কুপয ফেফস্থা হনভূ যর ও েতাযক
াকদগাষ্ঠীদক উৎখাত কযায জনে তেহনষ্ঠ দর হমফুত তাহ্যীয-এয াদথ কাঁদধ কাঁধ হভহরদয় আন্তহযকবাদফ কাজ করুন, এফাং
নফুয়েদতয আদদর েহতশ্রুত ২য় হখরাপদত যাহদাহ্ েহতষ্ঠায যাজননহতক াংগ্রাদভ অাংগ্রণ করুন, মা কর ভানু দলয জনে
নোয়হফচায হনহিত কযদফ এফাং যাদষ্ট্রয কর নাগহযদকয অহধকায যক্ষা কযদফ প্র প্রাক ভুহরভ ফা অভুহরভ (হন্দু, প্রফৌি,
খ্রীষ্টান হকাংফা এভনহক নাহস্তক) । যাূ রুল্লাহ্ (ািঃ) ফদরন:
‚প্রম ফেহক্ত একজন ভু‘আহদ (হখরাপত যাদষ্ট্র অফস্থানযত অভুহরভ নাগহযক)-প্রক তো কযর, প্র জান্নাদতয ু গন্ধও প্রকানহদন
াদফ না মহদও এয ু গন্ধ ৪০ ফেয (মাত্রাদথয) দূ যফতযী স্থান দতও াওয়া মায়।‛ [আর-ফুখাযী]
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