িবিবধ ভাবনা (১১)

িফেরাজ মাহবুব কামাল
১.
েকান িশশু যখন পািনেত পেড় তখন সবেচেয় বড় েনক কর্ম হেলা েস িশশুেক বাঁচােত ঝাঁিপেয় পড়া। তখন হাত-পা গুিটেয় বেস থাকািট কিবরা গুনাহ। েতমিন
যখন েকউ অনাহাের পেড় তখন শ্েরষ্ঠ েনক কর্ম হেলা তােক খাদ্য েদয়া। এবং েদশ যখন অপরাধীেদর দখেল যায়, তখন সবেচেয়

বড় েনক কর্ম হেলা েস

অপরাধীেদর িনর্মূেলর িজহাদ। সভ্য ভােব বাঁচার এ ছাড়া িভন্ন পথ নাই। িকন্তু আজ মুসিলমগণ ইসলােমর এ েমৗল িবধান েথেক দূের সেরেছ, ফেল িঘের
ধেরেছ দুর্বৃত্ত শাসেনর আযাব।েস আযােবর গ্রােস এখন বাংলােদশ।
২.
সভ্য ও অসভ্য সমাজ েচনা খুবই সহজ। অসভ্যসমােজর বড় আলামতিট হেলা, েস সমােজ ভয়ানক অপরাধীেদর মাননীয় বলা হয়। এবং ভাল মানুষেদর ঘৃনা করা হয়।
অথচ বাংলােদেশ েস অসভ্যতাই েবশী েবশী হচ্েছ। তাই মুিজেবর ন্যায় গণতন্ত্র হত্যাকারী বাকশালী খুিন ও ভারেতর দালালেক বঙ্গবন্ধ ও জািতর িপতার
সন্মান েদয়া হয়। এবং হািসনার

ন্যায় েভাটেচার ফ্যািসস্টেকও মাননীয় বলা হয়। অথচ সভ্য সমােজর আলামত হেলা দুর্বৃত্িতর িনর্মূল এবং ন্যায় ও

ইনসােফর প্রিতষ্ঠা। পিবত্র েকার’আেন মুসিলমেদর জন্যই এ কাজেকই তােদর জীবেনর মূল িমশন রূেপ িচহ্িনত করা হেয়েছ। এবং এ িমশন িনেয় বাঁচার জন্যই
সুরা আল-ইমরােনর

১১০ নম্বব আয়ােত তােদর শ্েরষ্ঠ মানব বলা হেয়েছ।
৩.

ডাকােতরা সবেচেয় ভয়ানক ডাকাতেক সরদার বানায়। অপরাধীরাও েতমিন সবেচেয় বড় অপরাধীেক েনতা বা েনত্রী বানায়। নইেল অপরাধ বাঁেচ না। েশখ হািসনার
কদর আওয়ামী লীেগ এ জন্যই অিধক। কারণ, বাংলােদেশ এমন অপরাধী নাই েয হািসনার েচেয় েবশী অপরাধী। বাংলােদেশর েকান েচার বা ডাকাতই ঘের ঘের ডাকািত
কেরিন। িকন্তু েস ভয়ানক অপরাধিট কেরেছ হািসনা। েস ডাকািত কের িছিনেয় িনেয়েছ অিত মূল্যবান েভাট। এবং েভাট েতা অর্েথর েচেয়ও মূল্যবান। অর্থ
িদেয় প্রধানমন্ত্রীত্ব েকনা যায়। িকন্তু েভাট ডাকািত করেল েস পদিট িছিনেয় েনয়া যায়।
৪.
িনেজর অর্থ,েমধা তথা সকল সামর্থ্েযর িবিনেয়ােগর শ্েরষ্ঠ ভূিমিট হেলা রাজনীিত। এিট পিবত্র িজহাদ। এিটই নবীজী (সা:)র শ্েরষ্ঠ সূন্নত।

নবীজী

(সা:) িনেজ রাষ্ট্েরর প্রধান িছেলন। মুসিলমগণ িবশ্বশক্িতর মর্যাদা েপেয়েছ, শিরয়ত প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ, মুসিলমগণ সর্বকােলর সর্বশ্রষ্ঠ সভ্যতা
িনর্মােণ সুেযাগ েপেয়েছ নবীজী (সা:)র এ সূন্নত এবং ইসলােমর এ ফরজ িবধান িনেয় বাঁচার কারেণ। অথচ অিধকাংশ মুসিলেমর জীবেন েস সূন্নত নাই। ফেল
তারা আজ পরািজত ও অপমািনত।
৫.
শারীিরক শক্িত, েমধা, অর্থ ও রক্ত তথা সকল সামর্থ্েযর িবিনেয়ােগর শ্েরষ্ঠ ভূিম হেলা রাজনীিত। িজহাদ ছাড়া ইসলামেক িবজয়ী করার অন্য েকান
রাস্তা নই। েচারডাকাতও দান কের। ঘুষেখারও মসিজেদ টাকা েদয়। প্রচার করা হয় েভাটেচার হািসনাও নািক তাহাজ্জুদ নামায পেড়। িকন্তু ইসলামেক িবজয়ী
করার িজহােদ মুনািফকেদর স্থান নাই। এ পিবত্র কাজ ও শ্েরষ্ঠ ইবাদতিট শুধু ঈমানদারেদর দ্বারাই হয়। এ পেথ যারা প্রাণ েদয় তােদরেক শহীদ হয়। এবং
তােদরেক িবনা িহসােব জান্নাত েদয়া হয়। তাঁরাই ইসলােমর শ্েরষ্ঠ সন্তান। েয সমােজ তােদর ন্যায় শ্েরষ্ঠ সন্তান নাই, েস েদশ দখেল যায়
দুর্বৃত্তেদর হােত। তারই উদাহরণ হেলা বাংলােদশ।
৬.
দুর্বৃত্তগণ ক্ষমতায় েগেল বড় ক্ষিতটা হয়, তারা বুঝেত ব্যর্থ হয়, েদেশর সবেচেয় বড় শত্রু তারাই। রাস্তাঘাট, ব্িরজ ও কলকারখানা গেড় সভ্য েদশ
গড়া যায় না। সভ্য েদশ গড়েত হেল সভ্য মানুষ গড়েত হয়। তাই সভ্য েদেশ িহসাব হয়, েদেশ কতজন সভ্য মানুষ ৈতরী হেলা -তা িনেয়। িকন্তু েদশ
দুর্বৃত্ত সরকােরর অধীেন েগেল েসিট অসম্ভব হয়। দল বড় করেত ডাকাত সর্দার েযমন ডাকাত েখাঁেজ, দুর্বৃত্ত শাসকও েতমিন িনেজর বািহনী বড় কেরত েবশী
েবশী দুর্বৃ্ত্ত ৈতরী কের। তাই বাংলােদেশ হািসনার ক্ষমতায় থাকােত দুর্বৃত্িতর সুনামী প্রবলতর হচ্েছ।
৭.
মানুেষর সবেচেয় বড় পঙ্গুত্বিট েদেহর পতন নয়, েসিট চিরত্েরর পতন। েদেহর পতন জাহান্নােম েনয় না। মানুষ জাহান্নােম যায় চিরত্েরর পতেনর কারেণ।
েতমিন একিট জািতর সবেচেয় বড় সমস্যািট হেলা তার দুর্নীিত -যা অসভ্যতা বাড়ায়। পরকােল এ প্রশ্ন উঠেব না েদেশ কতগুিল রাস্তা বা ব্িরজ িনর্িমত
হেলা, বরং প্রশ্ন উঠেব কতটা দূর্নীিত িনর্মূল করা হেলা এবং প্রিতষ্ঠা েদয়া হেলা সুনীিতেক।
৮.
মানুষেক অজ্ঞতার অন্ধকার েথেক জ্ঞােনর আেলােত েনয়াই মহান আল্লাহতায়ালার সূন্নত। েস কােজ েকারআন তাঁর সর্বশ্েরষ্ঠ ও সর্বেশষ দান। মহান
আল্লাহতায়ালার েস সূন্নত পাল কের ঈমানদার জ্ঞানীরা। ফেল তাঁরাই শ্েরষ্ঠ মানব। অপর িদেক শয়তােনর কাজ হেলা মানবেক আেলা েথেক অন্ধকাের েনয়া।
এভােব জাহান্নােম েনয়। েস কাজিট কের বুদ্িধবৃত্িতক দুর্বৃত্তরা। তারা্ই প্রিত সমােজ শয়তােনর ৈসিনক এবং সবেচেয় িনকৃষ্ট মানব।
৯.
েচারডাকাতগণ তােদর দুর্বৃত্িতেক কখেনাই েদাষ িহসােব েদেখ না। েদেখ িনেজেদর শক্িত িহসােব। েদেখ অিধকার রূেপও। দুর্বৃত্িতর সামর্থ্য তােদর
অহংকাির বানায়। বাংলােদেশর েভাটডাকাত সরকারও েতমিন তােদর দুর্বৃত্িতেক সমস্যা রূেপ েদেখ না। তারা সমস্যা রূেপ েদেখ েদেশর প্রিতবাদী জনগণেক।
ফেল তােদর নীিত হয় েয েকান ভােব জনগণেক দািবেয় রাখা ও তােদরেক অিধকারহীন করা।
১০.
পশুেদর রাজনীিত লােগ না। কারণ পশুেদর রাষ্ট্র গড়েত হয় না। তাই মানুেষর মােঝ পশুত্ব প্রিতষ্ঠা েপেল মানব জীবনও রাজনীিত শূণ্য হয়। রাজনীিত
না িনেয় বাঁচািট তাই পশুত্ব িনেয় বাঁচা। এিরস্েটােটেলর মেত মানুষ ও পশুর মধ্েয মূল পার্থক্য হেলা, পশু রাজনীিত কের না, িকন্তু মানুষ রাজনীিত
কের। এবং ইসলােম রাজনীিত হেলা ফরজ। কারণ একমাত্র এ ফরজিট পািলত হেলই ইসলাম িবজয়ী হয় এবং পূর্ণ ইসলাম িনেয় বাঁচা যায়। েস ফরজ িবলুপ্ত হেল
িবলুপ্ত হয় নবীজী (সা:)’র -যােত আেছ ইসলামী রাষ্ট্র, শিরয়ত, িজহাদ ও প্যান-ইসলািমক ঐক্য। একমাত্র িজহােদর মাধ্যেমই িবজয়ী হয় সকল ধর্ম ও
মতবােদর উপর ইসলামেক িবজয়ী করার মহান আল্লাহতায়ালার িভশন। যা পিবত্র েকার’আেন েঘািষত হেয়েছ “িল’ইয়ুযিহরাহুদ্িদনী কুল্িলিহ” –এ বয়ানিটর মধ্য
িদেয়। েস রাজনীিত না থাকােত িবজয়ী হয় দুর্বৃত্তরা। তখন সুনামী আেস গুম, খুন, চুিরডাকািত ও েভাটডাকািতর অসভ্যতার। তারই উদাহরণ হেলা বাংলােদশ।

১১.
েশখ হািসনার দাবী, চুিরডাকািত, েভাটডাকািত, গুম, খুন, সন্ত্রােসর অবাধ
অিধকার

তােক িদেত হেব। েসিট েযন তার ৈপত্িরক অিধকার। অিধকার িদেত হেব

যােক ইচছা তােক ফাঁিসেত চরােনার। অিধকার িদেত হেব পুিলশ, েসনাবািহনী,
িবচারক, িমিডয়া ও প্রশাসেনর কর্মাচািরেদর চাকর-বাকের পিরণত করার। অিধকার
িদেত

হেব

অিধকার

এসব

নাই

চাকব-বাকর

অন্যােয়র

প্রিতপােলন

িবরুদ্েধ

যেথচ্ছা

রাজপেথ

নামার।

অর্থ

খরেচর।

ঈমানদারেদর

অথচ

জনগেণর

অিধকার

নাই

শিরয়েতর পূর্ণ পালন িনেয় বাঁচার। মুিজবােদর ন্যায় এ অসভ্যতাটাই হেলা
হািসনাবাদ। ০৫/০১/২০২১।

