েসাসাল
ইঞ্িজিনয়ািরং
সাংস্কৃিতক কনভার্শন

ও

সভ্যতার সংঘাত ও েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং
ইঞ্িজিনয়ািরং শব্দিট এতকাল ব্যবহৃত হেয়েছ প্রেকৗশল িবজ্ঞান
বুঝােত।গৃহউন্নয়ন,কলকারখানা¸রাস্তাঘাট,ব্িরজ,অস্ত্র,যন্ত্র,যানবা
হন,কম্িপউটার,স্েপসসােয়ন্স
ইত্যাদীর
উন্নয়েনর
ইঞ্িজিনয়ািরং
িবদ্যার অবদান অপিরসীম। যান্ত্িরক সভ্যতার িবস্ময়কর উন্নয়েনর
মূেল বস্তুত এই ইঞ্িজিনয়ািরং। এক্েষত্ের অগ্রগিতর ফেল িবগত একশত
বছের িবজ্ঞান যতটা সামেন এিগেয়েছ তা মানব ইিতহােসর িবগত বহু
হাজার বছেরও এগুয়িন। সবেচেয় দ্রুত এিগেয়েছ িবগত ৫০ বছের। বলা
যায়,পৃিথবীেত যত িবজ্ঞানী আজ
জীিবত আেছ,ইিতহােসর সমগ্র বাঁিক
সমেয় হয়েতা তার িসিক ভাগও জন্ম েনয়িন। তেব যান্ত্িরক উন্নয়ন
িবস্ময়কর গিতেত ঘটেলও েচতনা,মূল্যেবাধ, সংস্কৃিত ও বাঁচবার
রুিচেবােধ মানুষ সামান্যই সামেন এিগেয়েছ। অর্থাৎ মানিবক ও
সামািজক
উন্নয়ন
েস
হাের
হয়িন।
বরং
শঠতা,েশাষণ,উলঙ্গতা,অশ্িললতা,সন্ত্রাস,আগ্রাসন,জািতেভদ
ও
বর্ণেভেদর ন্যায় বহু অসভ্যতা েবঁেচ আেছ তার আিদম কদর্যতা িনেয়।
জ্ঞান-িবজ্ঞােনর সীমা-সরহাদ েনই। আেলাবাতােসর ন্যায় এিটও উদার।
ফেল েয েদেশ ও েয নগের িবজ্ঞােনর আগমন ঘেট েসখােন একই রূপ সুফল
বেয় আেন।পৃিথবী জুেড় যান্ত্িরক উন্নয়েন এভােবই িমল সৃষ্িট হয়।
ফেল সব েদেশর মটরগািড়,েরলগািড়,উেড়া জাহাজ ও ডুেবা জাহাজ একই ভােব
িনর্িমত হয় এবং িচিকৎসা পদ্ধিত,গৃহিনর্মান ও সড়ক িনর্মাণ পদ্ধিতও
একই ধারায় চেল। িকন্তু েস িমলিট মানুেষর ধর্ম,িচন্তা-েচতনা ও
সংস্কৃিতর ক্েষত্ের হয়িন। বরং িচন্তা-েচতনা, ধর্ম ও সংস্কৃিতর
মানিচত্রিট নানা জেন ও নানা জনপেদ িভন্ন িভন্ন। পাশ্চাত্েযর একজন
িবজ্ঞানী েযরূপ মদ্যশালায় িগেয় মদ পান কের বা িহন্দু িবজ্ঞানী
েযরূপ শাপশকুন ও মুর্িতেক পুজা েদয়,েকান মুসিলম িবজ্ঞানী েসিট
কেরনা। ধর্ম, রুিচেবাধ ও সংস্কৃিত িনেয় তােদর ধারণাগুিলও িভন্ন।
আর েস িভন্নতা েথেকই জন্ম েনয় পরস্পের ঘৃনা এবং ঘৃনা েথেক শুরু
হয় সংঘাত। েস ঘৃনা েথেকই মসিজদ, মসিজেদর আযান বা মুসিলম রমনীর
িহজােবর ন্যায় মুসিলম সংস্কৃিতর বহু িকছুই পাশ্চাত্েযর বহু েদেশ
অসহনীয় হেয় পেড়েছ। েস অসহনীয় েচতনার কারেণই পাশ্চাত্েযর
েদশগুিলেত মসিজেদর আযান মসিজেদর বাইের আসেত েদয়া হয়না এবং

দণ্ডনীয় অপরাধ রূেপ েঘািষত হয় মুসিলম মিহলার িহজাব। ফ্রান্েসর
ন্যায় পাশ্চাত্য সভ্যতার েকন্দ্রভূিমেত েতা েসিটই হেয়েছ। একিট
েদেশর জনগণ িক ধরেণর আইন-আদালতেক গ্রহন করেব েসিট তােদর িনজস্ব
ব্যাপার। এখােনই েদশিটর স্বাধীনতা ও সার্বেভৗমত্ব। নামাযেরাযা,হজ-যাকােতর ন্যায় শিরয়ত প্রিতষ্ঠার ব্যাপাের প্রিতিট
মুসিলম দায়বদ্ধ মহান আল্লাহর কােছ। এখােন েকান িবদ্েরাহ বা
অবাধ্যতা চেল না। অথচ েস অিধকার মুসিলম নাগিরকেদর েদয়া হচ্েছ না।
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা রুখেত আফগািনস্তােনর ন্যায় মুসিলম েদশ অিধকৃত
হচ্েছ, মুসিলম ভূিমেত লাগাতর ড্েরান হামলাও হচ্েছ। হামলািট েকান
একিট েদেশ সীিমত নয়, বরং হামলা হচ্েছ বহু েদেশর বহু জনপেদ। বলা
যায় তৃতীয় িবশ্বযুদ্ধ শুরু হেয়েছ নতুন েকৗশল িনেয়। প্রথম এবং
দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্ধ ৫ বছেরর েবশী স্থায়ী হয়িন। িকন্তু মুসলমানেদর
িবরুদ্েধ শুরু করা যুদ্ধিটর বয়স দশ বছেরর েবশী হেলও েশষ হওয়ার
নাম িনচ্েছ না। মার্িকন প্রেফসর হান্িটংটন এিটেক বেলেছন “ক্লাশ
অব িসিভলাইেজশন” তথা সভ্যতার লড়াই। তেব েস সংঘােত প্রেফসর
হান্িটংটন দুিট প্রধান প্রিতদ্বন্িদ পক্ষেক সনাক্ত কেরেছন,একিট
পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং অপরিট ইসলাম।পাশ্চাত্য চায়,এ সংঘােত তােদর
িনেজেদর িবজয়। সভ্যতার েস লড়াইিট েয শুধু সামিরক তা নয়,বরং
লাগাতর লড়াইিট হচ্েছ সাংস্কৃিতক ময়দােন। মুসিলম উম্মাহর ঈমান ও
েকামর ভাঙ্গার এ যুদ্ধিট চলেছ েকানরূপ েগালাবারুেদর শব্দ ছাড়াই।
এ যুদ্েধর হািতয়ার হেলা েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং,এবং লক্ষ্য কালচারাল
কনভার্শন।
প্রত্েযেকই েকান না েকান ভােব েবঁেচ থােক ও জীবন কাটায়;েবঁেচ
থাকার েস প্রক্িরয়ািট হেলা তার সংস্কৃিত। সবাই একই ভােব বাঁেচ
না,জীবনও কাটায় না। ফেল সবার সংস্কৃিতও এক নয়। সমাজ পাল্টােত হেল
েস সংস্কৃিতও পাল্টােত হয়। এখােন পিরবর্তনিট শুরু হয় েচতনা
েথেক।
ধর্ম,দর্শন ও নীিতবাক্য এখােন ইঞ্িজেনর কাজ কের। েসাসাল
ইঞ্িজিনয়ািরংেয়র ক্েষত্ের দর্শন ও ধর্েমর ভূিমকা তাই চুড়ান্ত।
প্রাচীন প্রস্তর যুেগর মানুষ েযরূপ জীবজন্তুর সােথ উলঙ্গ ভােব
বেন বােস কের তার কারণ েসখােন েকান ধর্ম বা দর্শন কাজ কেরিন। তাই
ধর্ম ও দর্শন বই-পুস্তক,মসিজদ-মাদ্রাসা ও ক্লাসরুেম সীিমত থাকেল
উচ্চতর সমাজ বা সভ্যতা িনর্িমত হয় না। েসগুিলর প্রকাশ ঘটােত হয়
মানুেষর
েচতনা-চিরত্র,মূল্যেবাধ,েপাষাকপিরচ্ছদ,সামািজকতা,রুিচ,আচরণ ও কর্েমর মধ্েয। তখন ঘেট সাংস্কৃিতক
কনভার্শন
এবং
েসিটেক
েবগমান
করেতই
প্রেয়াজন
পেড়
েসাসাল
ইঞ্িজিনয়ািরংেয়র তথা প্রেকৗশিল পিরকল্পনার।

ইসলািম সভ্যতার িনর্মান ও েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং
ইসলাম মানিবক উন্নয়ন চায়,েস উন্নয়েনর মধ্য িদেয় িবশ্বজনীন
সভ্যতার িনর্মান চায়। এিটই ইসলােমর িভশন। ফেল নামায-েরাযা,হজযাকােতর বাইেরও ইসলাম িনজ সংস্কৃিতর প্রসার ও প্রিতষ্ঠা চায়।
সংস্কৃিতর দুিট ধারা,একিট আল্লাহর আনুগত্েযর,অপরিট িবদ্েরােহর।
সন্ত্রাসী,মদ্যপায়ী ব্যািভচাির ও পিততার সংস্কৃিতেত েযিট প্রকাশ
পায় েসিট আল্লাহর হুকুেমর িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর েচতনা। অথচ মুসিলম
সংস্কৃিতর মূেল কাজ কের ইবাদেতর স্িপিরট। ইবাদেতর িবধানিট কাজ
কের আল্লাহর অনুগত সুশৃঙ্খল মানুষ গড়ার হািতয়ার রূেপ। ফেল এ
সংস্কৃিত আেস পিবত্রতা। ইসলােমর লক্ষ্য তাই শুধু ধর্মান্তর
নয়,সাংস্কৃিতক কনভার্শনও। েয েকান সভ্যতার িনর্মােন অপিরহার্য
হেলা এই সাংস্কৃিতক কনভার্শন। েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরংেয়র িবষয়িট তাই
শুধু পাশ্চাত্েয িবষয় নয়,ইসলােমরও। বরং পিরকল্িপত সমাজ িবপ্লেবর
ক্েষত্ের সবেচেয় েবশী প্রস্তুিত,ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠােমা হেলা
ইসলােমর।
ইবাদতেক

ইসলােমর ইবাদত তাই শুধু ব্যক্িত-জীবেন সীিমত
সর্বব্যাপী
করার
লক্ষ্েয
গেড়
েতালা

নয়,বরং
হেয়েছ

সামািজক,রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জািতক অবকাঠােমা। আল্লাহর খিলফা রূেপ
প্রিতিট
মুসলমােনর
িনেয়াগপ্রাপ্িত,মহল্লায়
মহল্লায়
মসিজদ
িনর্মান, ইসলািম রাষ্ট্র-িনর্মান ও হজ-ওমরাহর িবধান েতা েস
অবকাঠােমা। ব্িরজ, রাস্তাঘাট ও সামিরক স্থাপনার ন্যায় সাংস্কৃিতক
অবকাঠােমাও প্রিতরক্ষা চায়,েস সুরক্ষা িনশ্িচত করেতই িজহাদ
আল্লাহর িনর্েদিশত পিবত্র ইন্সিটউশন।তাই েয সমােজ িজহাদ েনই েস
সমােজ ইসলািম শিরয়ত েযমন বাঁেচ না,েতমিন ইসলািম সংস্কৃিতও বাঁেচ
না।
সাংস্কৃিতক িবপ্লেবর কােজ েনতৃত্েবর দািয়ত্ব েযমন আল্লাহর ঘর
মসিজেদর,েতমিন ইসলািম রাষ্ট্েরর। নামায সংঘিটত করাই মসিজেদর মূল
কাজ নয়,লক্ষ্য এখােন নামাযীেদর সাস্কৃিতক কনভার্শনও। েতমিন
রাষ্ট্েরর দািয়ত্বশীেলর কাজও শুধু রাস্তাঘাট গড়া বা অর্থৈনিতক
উন্নয়ন নয়। বরং েসিট পিরপূর্ণ ইসলািম সভ্যতার িনর্মান। আল্লাহর
িমশন এখােন সরকােরর িমশন হেয় যায়। েস িমশনিট হেলা েকারআেন বর্িণত
“িল ইউযিহরাহু আলা দ্বীেন কুল্িলিহ” অর্থাৎ পৃিথবীর সকল ধর্ম ও
মতাদর্েশর উপর ইসলােমর িবজেয়র। ইসলােম এজন্যই সার্বেভৗম শাসেকর
েকান ধারণা েনই,বরং েস ধারণািট েখলাফেতর তথা মহান আল্লাহর
প্রিতিনিধত্েবর। ব্যক্িত,মসিজদ ও রাষ্ট্র সবই এখােন মহান আল্লাহর

িমশন িনেয় একাকার হেয় কাজ কের। গ্রােমর দিরদ্র ঈমানদার
ব্যক্িতিটর িমশন আর রাষ্ট্েরর শক্িতধর শাসেকর িমশেন েকান
পার্থক্য নাই। সবাই এখােন একই রণাঙ্গেন এক ও অিভন্ন িমশন িনেয়
িজহাদ লেড়। েস রণাঙ্গেন সমগ্র উম্মাহ েনেম আেস।
মুসলমান হওয়ার অর্থ হেলা সভ্যতা িনর্মােণর েস দায়ভার কাঁেধ েনয়া।
েস িমশেন জিড়ত হওয়ািটই মু’িমেনর সংস্কৃিত। এমন এক সর্বাত্মক
অংশগ্রহেণর কারেণই উচ্চতর সভ্যতার িনর্মােন সমগ্র মানব ইিতহােস
সবেচেয় েবশী সফলতা েদিখেয়েছ ইসলাম। মানবতার কথা,নারীপুরুেষর
সমতার কথা,েশাষনমুক্িতর কথা,ইনসােফর কথা,দাসমূক্িতর কথা এবং
ধনীদিরদ্েরর পার্থক্য দূরীকরেণর কথা –এ সব বড় বড় কথা অতীেত বহু
ব্যক্িত, বহু ধর্ম ও বহু মতবাদ নানা ভােব বেলেছ। িকন্তু একমাত্র
ইসলামই েসগুিল বাস্তেব পিরণত কেরেছ। ইসলাম দাসমূক্িতেক শ্েরষ্ঠ
ধর্মকর্েম পিরণত হেয়েছ। সমতার িবধান? রাষ্ট্েরর খিলফা আটার বস্তা
িনেজর কাঁেধ তুেল অন্নহীেনর ঘের েপৗেছ িদেয়েছন এবং চাকরেক উেঠর
িপেঠ চিড়েয় িনেজ উেঠর রিশ ধের েটেনেছন। ইসলােমর এ িবস্ময়কর
সফলতার কারণ,ইসলাম শুধু ধর্েম পিরবর্তন আেন না, সাংস্কৃিতক
কনভার্শনও আেন। আমূল িবপ্লব আেন বাঁচার সংস্কৃিতেত। ইসলািম
রাষ্ট্র ও সভ্যতার মূল শক্িত েতা এখােনই। িকন্তু বাংলােদেশর
ন্যায় েযসব েদেশ ইসলািম রাষ্ট্র ও সভ্যতা িনর্িমত হয়িন েসখােন
েদাষিট ইসলােমর নয়। বরং এখােন
সাংস্কৃিতক কনভার্শেন। ইসলামেক

প্রচণ্ড অসম্পূর্ণতা রেয় েগেছ
মানুষ িনছক নামায-েরাযা, হজ-

যাকােতর িবধানেক কবুল করেলও তার সংস্কৃিতেক কবুল কেরিন। বরং
মানুষ েবেড় উেঠেছ জােহলী যুেগর দুর্বৃত্িত,সন্ত্রাস,ব্যিভচার ও
িমথ্যাচার িনেয়।দুর্বৃত্িতেত তার িবশ্েবর দুই শতিটর েবশী
রাষ্ট্রেক ৫ বার হািরেয়ও িদেয়েছ। এিট িক কম বীভৎসতা! জািহলী
যুেগর আরবগণ িক এর েচেয়ও নীেচ িছল? বাংলােদেশর মুসলমানেদর এখােনই
বড় ব্যর্থতা। আর েস ব্যর্থতা েথেক আজ হাজােরা ব্যর্থতা অসংখ্য
ডালপালা িনেয় গিজেয়েছ।
ইসলাম-কবুেলর অর্থ ব্যক্িতর মেন েকারআনী সত্েযর বীজ-েরাপন। আর
সংস্কৃিত হেলা েস বীজ েথেক পত্র-পল্লব, ফুল ও ফেল সুেশািভত িবশাল
বৃক্ষ। িবশাল বৃক্েষর েবেড় উঠােক িনশ্িচত করেত েযমন লাগাতর
পিরচর্যা চাই, েতমিন সাংস্কৃিতক কনভার্শেনর জন্যও চাই লাগাতর
েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং। মুসিলম রাষ্ট্র ও মসিজদ-মাদ্রাসার বড়
দািয়ত্ব হেলা েস েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরংেক িনশ্িচত করা। পাশ্চাত্য
েদশবাসী একিট িনর্িদষ্ট মূল্যেবাধ ও সংস্কৃিত িনেয় বাঁেচ। েস

মূল্যেবাধ ও সংস্কৃিত বাঁিচেয় রাখেত বহু লক্ষ মদ্যশালা,
নৃত্যশালা, ক্লাব,ক্যািসেনা, পিততাপল্িল েসখােন বছেরর প্রিতিদন
কাজ করেছ। েসগুিলর পােশ কাজ হাজার হাজার কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়,
অসংখ্য পত্র-পত্িরকা ও িটিভ চ্যােনল। েস পাশ্চাত্য সংস্কৃিতেকই
তারা িবশ্বময় করেত
চায়। কারণ তােদর বাঁচািট এখন আর শুধু িনজ
েদেশ সীিমত নয়। তােদর অর্থনীিত, রাজনীিত ও সমরনীিতর েকান সীমানসরহাদ নাই। েসিট িবশ্বব্যাপী। সামিরক, রাজৈনিতক ও অর্থৈনিতক
প্রেয়াজেন অন্যেদেশ তােদর বছেরর পর বছর কাটােত হয়। আফগািনস্তান ও
ইরােক লক্ষািধক মার্িকনী ও ইউেরাপীয়রা অবস্থান িনেয় আেছ দশ
বছেররও েবশী কাল ধের। মাছ েযমন পািন ছাড়া বাঁেচ না, মানুষ েতা
েতমন িনজ সংস্কৃিত ছাড়া বাঁেচ না। তারা েযখােন যায় েসখােন শুধু
পানাহার চায় না, মদ, জুয়া, ব্যািভচার, সমকািমতার ন্যায় আেরা বহু
িকছু চায়। তাই মুসিলম েদেশ তােদর বাঁচািট দুরুহ হেয় পেড়েছ। ফেল
িনজ সংস্কৃিতর প্রসাের তারা েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং েনেমেছ।
মুসলমানেদর ধর্মান্তর না ঘটােত পারেলও তারা চায় তােদর কালচারাল
কনভার্শন। েস কােজ হািতয়ার রূেপ ব্যবহার করেছ জািতসংঘেক। জািতসংঘ
ব্যক্িত-স্বাধীনতা, নারী-স্বাধীনতা, েপশার স্বাধীনতার নােম একিট
িবিধমালা ৈতরী কেরেছ। েস িবধামালা অনুসাের সমকািমতার ন্যায় ভয়ানক
পাপকর্ম েযমন অন্যায় ও অৈবধ নয়, েতমিন অৈবধ নয় ব্যিভচারও।
পিততােদরেক বলেছ েসক্স ওয়ার্কার। মদ্যপান, জুয়াও তােদর কােছ েকান
অপরাধ-কর্ম নয়। মূল্যেবাধ ও সংস্কৃিতর এই েয পাশ্চাত্েযর সংজ্ঞা,
েসিটেক তারা অন্যেদেশর উপর চািপেয় িদেত চায়। না মানেল েস অবাধ্য
রাষ্ট্রিটর উপর অপেরাধ আেরাপ করেছ, েকাথাও েকাথাও ড্েরান হামলাও
হচ্েছ। েস েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরংেয়র অংশ রূেপ বাংলােদেশর মিহলােদর
েযমন রাস্তায় মািট কাটা বা গাছ পাহারায় িনেয়ািজত করেছ,েতমিন
আফগািনস্তােনর পর্দানিশন মিহলােদর েবপর্দা
েশখাচ্েছ ও হােত হারমিনয়াম তুেল িদচ্েছ।

কের

তােদর

নাচ-গান

বাংলােদেশর ন্যায় মুসিলম েদেশ ইসলােমর অগ্রগিত শুধু ধর্মান্তের
সীিমত রেয় েগেছ। সাংস্কৃিতক কনভার্শেনর কাজ সফল ভােব হয়িন। ফেল
ইসলােমর সভ্যতার িনর্মােন অংশ েনয়ািট জনগেণর জীবন সংস্কৃিতেত
পিরণত হয়িন। বরং অপিরিচত রেয় েগেছ নবীজী(সাঃ)র ইসলাম। নবীজী
(সাঃ)র ইসলাম তােদর অেনেকর কােছ জঙ্িগ ইসলাম মেন হয়। ফেল আরব,
ইরান, তুরস্ক ও আফগািনস্তােনর জনগেণর ইসলাম কবুেলর সােথ সােথ
েসসব েদেশ ইসলাম েযভােব িবশ্বশক্িত ও সভ্যতা রূেপ আিবর্ভুত
হেয়িছল েসিট বাংলােদেশ হয়িন। এেদেশ অন্যেদর ইসলাম-কবুল েযমন েথেম
েগেছ, েতমিন েথেম েগেছ ইসলােমর সাংস্কৃিতক কনভার্শনও। বরং স্েরাত

উল্েটা িদেক প্রবািহত হেত শুরু কেরেছ। মুসলমান দীক্ষা িনচ্েছ
অৈনসলািমক ধ্যান-ধারণা ও সংস্কৃিতেত। েসাসাল ইঞ্িজনীয়ারীং হচ্েছ
ইসলাম েথেক েলাকেদর দূের সরােনার কােছ। মঙ্গলপ্রদীপ ও জীবযন্তুর
মুর্িত িনেয় িমিছল হচ্েছ, মুসিলম মিহলারা িসঁধুর লাগাচ্েছ এবং
প্রবলতর হচ্েছ অশ্িললতা। িহন্দু সংস্কৃিত েথেক মুসলমানেদর েয
িভন্নতা িছল েসিট দ্রুত িবলুপ্ত হচ্েছ।

নতুন স্ট্রােটজী
মুসলমানেদর খৃষ্টান,ইহুদী বা িহন্দু বানােনা এখন আর শত্রু পক্েষর
ইস্যু নয়,ইস্যু হেলা সাংস্কৃিতক কনভার্শন। তারা এখন স্ট্রােটজী
িনেয়েছ ইসলাম েথেক দূের সরােত।মুসিলম েদশগুিলেত আজেকর প্রচারকগণ
গীর্জার পাদ্রী নন,সবাই খৃষ্টানও নন। এসব প্রচারকেদর অেনেক েযমন
স্বেদশী,েতমিন মুসলমান-নামধারীও। ধর্েমর প্রচারকও না হেলও তারা
একিট মেতর প্রচারক। েস মতবাদিট েসক্যুলািরজম। তারা আল্লাহ-রাসূল
বা মুসলমােনর ধর্মীয় িবশ্বােস সরাসির হামলা কের না। তােদর লড়াইিট
সংস্কৃিতর ময়দােন। সংস্কৃিত শুধু গান-বাজনা,েপাষাক-পিরচ্ছদ বা
সািহত্য নয়,বরং মানুষ েয ভােব বাঁেচ এবং েয রুিচ ও মূল্যেবাধ
িনেয় েবেড় উেঠ েসিট। জীবন-ধারেণর েস প্রক্িরয়ায় তথা সংস্কৃিতেত
এতকাল যা প্রভাব েরেখেছ তা হেলা ধর্ম। তাই ধর্ম পাল্েট েগেল
সংস্কৃিতও পাল্েট যায়। আরেবর মানুষ যখন ইসলাম কবুল কের তখন তােদর
গােয়র রং,েদেহর গড়ন বা ভাষা পাল্েট যায়িন। পাল্েট যায় তােদর
সংস্কৃিত। ইসলােমর পূর্েব মদ্যপান, উলঙ্গ নাচগান ও ব্যািভচার না
হেল তােদর উৎসব হেতা না। েস সংস্কৃিতেত পিথকেক লুন্ঠন
করা,কণ্যাসন্তানেক দাফন করা,মানুষেক ক্রীতদাস বানােনা এবং পশুর
ন্যায় মানুষেক হােট েতালা গর্িহত কর্ম গণ্য হত না। বরং এসব িছল
আবহমান আরব সংস্কৃিত।
ঈমান ব্যক্িতর অন্তেরর িবষয়,েসিট েচােখ েদখা যায় না। তেব ঈমান
ধরা পেড় তার বাইেরর রূেপ। ধরা পেড় তার কর্ম ও সংস্কৃিতেত।
জ্ঞানবান হওয়ার মধ্য িদেয় েযমন েসিটর শুরু,েতমিন লাগাতর ইবাদেতর
মধ্য িদেয় েস সংস্কৃিতর পিরশুদ্িধ। তাই যার জীবেন ঈমান ও ইবাদত
নাই,তার জীবেন উচ্চতর সংস্কৃিতও নাই্।সমাজ ও সংস্কৃিতেত এভােবই
ইসলাম আেন পিরশুদ্িধ। ইসলােমর এটাই হেলা েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং।
পিরকল্িপত ইঞ্িজিনয়ািরং ছাড়া েকান সুন্দর গৃহ বা শহর গেড় উেঠ না।
আধুিনক ইঞ্িজিনয়ািরংেয়র বেদৗলেতই দুর্গন্ধময় বস্িত েথেক সুশ্রী

নগর িনর্িমত হয়। েতমিন েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং ছাড়া সুন্দর ও সভ্যতর
সমাজ গেড় উেঠ না। ইসলােম কালচারাল কনভার্শন এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ।
শুধু ধর্মান্তেরর মধ্েয ইসলােমর প্রচার সীিমত থাকেল তােত ইসলামী
সমাজ,রাষ্ট্র ও সভ্যতার িনর্মাণ ঘেট না। ইসলােমর প্রচার বহুেদেশ
হেয়েছ, েকািট েকািট মানুষ ইসলাম কবুলও কেরেছ। িকন্তু সবেদেশ সবার
সাংস্কৃিতক কনভার্শনিট িঠক মত হয়িন। ইসলাম কবুেলর পরও যিদ
েবপর্দা ভােব চেল,যিদ মাথা নুইেয় সালাম কের বা ইসলােম
অঙ্িগকারশূণ্য ব্যক্িতেক েভাট েদয়,তেব বুঝেত হেব ইসলাম কবুল
করেলও তার সাংস্কৃিতক কনভার্শনিট হয়িন। সাংস্কৃিতক িদক িদেয় েস
ব্যক্িত িহন্দু বা অমুসিলমই রেয় েগেছ। বাংলােদশসহ বহু মুসিলম
েদেশ েস সমস্যািট প্রকট। বাংলােদেশ ইসলােমর প্রচার হেয়েছ
প্রধানতঃ সুিফেদর দ্বারা। নবীজী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবােয় েকরাম
েয ইসলাম েপশ কেরিছেলন এসব সুিফগণ েস ইসলাম েদেখনিন। েস ইসলােমর
জ্ঞানলাভ েযমন ঘেটিন, েতমিন েস ইসলােমর পূর্ণ প্রকাশও তােদর জীবন
ঘেটিন। তারা েবেড় উেঠেছন পীেরর খানকায়, েকান ইসলািম রাষ্ট্ের নয়।
ফেল অপূর্ণাঙ্গতা রেয় েগেছ তােদর েবেড় উঠায়। তােদর জীবেন ইসলােমর
িজহাদ এবং রাজনীিত েযমন িছল না,েতমিন ইসলােমর সংস্কৃিতও পুরাপুির
িছল না। ফেল তােদর হােত েযসব িহন্দু ইসলাম কবুল কেরন
ইসলােমর সংস্কৃিতর পূর্ণ পিরচয় পায়িন।অথচ ইসলাম কবুেলর

তারা
অর্থ

পুেরাপুির ইসলােম প্রেবশ। েকারআেন িনর্েদশ এেসেছ,“উদখুলু িফ
িসলেম কা’ফ্ফা” অর্থঃ “েতামরা ইসলােম পুিরপুির প্রেবশ কেরা”।
অর্থাৎ ইবাদত-বন্েদগী,অর্থনীিত,সংস্কৃিত,রাজনীিতর
ইসলােমর বাইের রাখা যােব না।

েকান

অংশেকই

পাশ্চাত্য েবঁেচ আেছ েসক্যুলার সংস্কৃিত িনেয়
পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ খৃষ্টান ধর্ম বা অন্য েকান ধর্ম িনেয় েবঁেচ
নাই,েবঁেচ আেছ একিট সংস্কৃিত িনেয়। খৃষ্টান ধর্ম পাশ্চাত্য
েদশগুিলেত প্রভাব হািরেয়েছ অেনক আেগই। এখােন সংস্কৃিত গেড় উেঠেছ
নানা উপাদান িনেয়। তােত েযমন প্রাগ-খৃষ্টান যুেগর ইউেরাপীয়
প্যাগািনজম রেয়েছ,েতমিন গ্রীক ও েরামান সভ্যতার সংস্কৃিত
আেছ,েতমিন খৃষ্টানধর্েমর িকছু প্রভাবও আেছ। তেব এখােন মূল সুরিট
েসক্যুলািরজেমর তথা ইহজাগিতক সুখসম্েভােগর। ইংরাজীেত যােক বলা হয়
েহেডািনজম।
েস
সুখ
সম্েভােগর
তািগেদ
পাশ্চাত্য
শুধু
মদ্যপান,অশ্িললতা ও উলঙ্গতােক হালাল কের েনয়িন জােয়জ কের িনেয়েছ
সমকািমতার ন্যায় আিদম অসভ্যতােকও। িহন্দু ধর্েমর েকান শিরয়ত বা

আইনী িবধান েনয়,ফেল এ ধর্মিটও েবঁেচ আেছ আবহমান এক সনাতন
সংস্কৃিত িনেয়। সাংস্কৃিতক েস আচার এবং ধর্মীয় আচার এখােন একাকার
হেয় েগেছ,উভেয় িমেল িহন্দু সংস্কৃিতর জন্ম িদেয়েছ। েতমিন খৃষ্টান
ধর্েমও হালাল-হারােমর েকান িবধান েনই। এিটও পিরনত হেয়েছ এক
সাংস্কৃিতক শক্িতেত। পাশ্চাত্য চায় েস সংস্কৃিতর পৃিথবীব্যাপী
প্রিতষ্ঠা। েস লক্ষ্েয তারা েদেশ েদেশ সাংস্কৃিতক কনভার্শেন
মনেযাগ িদেয়েছ। এবং চালাচ্েছ েসাসাল ইঞ্িজনীয়ারীং। পাশ্চাত্েযর
অর্েথ প্রিতপালীত হাজার হাজার এনিজও কাজ করেছ বস্তুত েস লক্ষ্েয।
শুরুেত মুসিলম েদশগুিলেত ঔপিনেবিশক খৃষ্টানেদর লক্ষ্য শুধু
লুণ্ঠন িছল না। রাজৈনিতক প্রিতপত্িত প্রিতষ্ঠার সােথ খৃষ্টান
ধর্েমর প্রচারও িছল। তখন হাজার হাজার খৃষ্টান-পাদ্রী ধর্েমর
প্রচার
িনেয়
গ্রােম-গঞ্েজ
ঘুেরেছ।তােদর
েস
প্রেচষ্ঠা
িফিলপাইন,পাপুয়া
িনউিগিন,িফিজ,পূর্বিতমুর,নাগাল্যান্ড,িমেজারােমর অমুসিলমেদর মােঝ সফলতা িমলেলও
বাংলােদেশর মত মুসিলম েদেশ ১৯০ বছেরর শাসেনও েস সফলতা
িমেলিন।মুসলমানেদর
তারা
ইসলাম
েথেক
উল্েলখেযাগ্য
সংখ্যায়
ধর্মচ্যুৎ করেত পােরিন।তােদর হােত বহু মুসিলম েদশ অিধকৃত
হেয়েছ,অজ্ঞতা ও অিশক্ষাও েবেড়েছ,িকন্তু তােদর অবস্থা এতটা পেচিন
েয খৃষ্টান ধর্ম,েবৗদ্ধ ধর্ম বা িহন্দু ধর্েমর ন্যায় অন্য েকান
ধর্ম তারা কবুল করেব। কয়লা েথেক স্বর্ণ, মলমুত্র েথেক মধুেক পৃথক
করেত িবদ্যাবুদ্িধ লােগ না।অজ্ঞতা,ভ্রষ্টতা ও িমথ্যাচারপূর্ণ
ধর্মগুিল েথেক ইসলােমর শ্েরষ্ঠতা বুঝেতও েবশী বুদ্িধ লােগিন।
গ্রােমর মুর্খ মুসলমােনরাও েসিট বুেঝ। ফেল িহন্দু ধর্েমর গরুছাগল,শাপ-শকুন,পাহাড়-পর্বত
ও
পুিলঙ্গ
পুজনীয়
হওয়ার
ন্যায়
প্রকাণ্ড িমথ্যািট েযমন তােদর কােছ িমথ্যা রূেপ ধরা পেড়েছ েতমিন
ধরা পেড়েছ খৃষ্টান ধর্েমর হযরত ঈসার ঈশ্বর হওয়া এবং েস ঈশ্বেরর
শুেল চেড় মারা যাওয়ার িমথ্যািটও। ধর্েমর নােম এরূপ িমথ্যাচার তাই
তারা েমেন েনয়িন।

বাংলােদেশর সাংস্কৃিতক সমস্যা
বাংলােদেশর মূল সমস্যািট িনছক অর্থৈনিতক নয়,বরং েসিট সাংস্কৃিতক।
েস সাংস্কৃিতক সমস্যার কারেণই অসম্ভব হেয় পেড়েছ সুস্থ্য ও
সভ্যমানুষ রূেপ েবেড় উঠায়। েস অসুস্থতা ধরা পড়েছ েদেশর রাজনীিত,
অর্থনীিত ও প্রশাসিনক দূর্নীিতেত। ধরা পড়েছ দ্রুত বর্িধষ্ণু

অশ্িলতা ও পাপাচাের। ইসলাম শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূেলর উপর
িবশ্বাস
বাড়ায়না।
মানুষেক
শুধু
মসিজদমুিখই
কেরনা।
বরং
মানবতা,শ্িললতা,পিবত্রতা
েযাগ
কের
তােদর
বাঁচােত।
িকন্তু
বাংলােদেশ েসিট ঘেটিন। এখােনই বাংলােদেশর বড় ব্যর্থতা।
সংস্কৃিতর িনর্মােন সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানিট হেলা জ্ঞান। এই
জ্ঞােনর কারেণই মুর্খ বাউল,শ্মশানবাসী কাপািলক,জটাধর সাধু এবং
জ্ঞানবান ঈমানদােরর সংস্কৃিত এক হয় না। ইসলােম জ্ঞানার্জন এজন্যই
ফরয। এবং অজ্ঞ থাকাই সবেচেয় বড় পাপ। জ্ঞানার্জন ছাড়া ব্যক্িতর
জীবেন সত্যপথ প্রাপ্িত েযমন অসম্ভব,েতমিন সংস্কৃিতর িনর্মানও
অসম্ভব। তেব েস জ্ঞানার্জেন িবশ্বিবদ্যালয় সহায়ক হেলও,ইসলােমর
ইিতহােসর সবেচেয় অিধক সংখ্যক িবজ্ঞ ব্যক্িত ৈতরী হেয়েছন েস সমেয়
যখন েকান িবশ্বিবদ্যালয়ই িছল না। অপরিদেক বাংলােদেশর কেলজিবশ্বিবদ্যালয়গুেলা ইিতহাস গেড়েছ িবভ্রান্ত,পথভ্রষ্ট ও দুর্বৃত্ত
সৃষ্িটেত। বাংলােদশেক যারা ৫ বার পৃিথবীর সবেচেয় দুর্নীিতগ্রস্ত
েদেশ পিরণত করেলা তারা গ্রােমর মূর্খ রাখাল নয়,বরং কেলজিবশ্বিবদ্যালেয়র িডগ্িরধাির ব্যক্িতবর্গ।তারা
বািড়েয়েছ েদশবাসীেক পথভ্রষ্ট করার মধ্য িদেয়।

েদেশর

কদর্যতা

একমাত্র েকারআনী জ্ঞান েথেকই ব্যক্িত পায় পায় শ্িলল ও
অশ্িলল,পিবত্রতা
ও
অপিবত্রতা
েচনার
সামর্থ।
পায়
িসরাতুল
েমাস্তাকীম। অন্যথায় জীবন িমথ্যাচাের পূর্ণ হেয় উেঠ। েকারআনেক
এজন্যই মহান আল্লাহতায়ালা হুদা বা েফারকান রূেপ িচত্িরত কেরেছন।
হুদা’র অর্থ পথ প্রদর্শক আর েফারকান হেলা সত্য ও িমথ্যার
পার্থক্য
সৃষ্িটকাির।
মুসলমােনর
সংস্কৃিত
এজন্যই
খৃষ্টান,
িহন্দু, িশখ বা প্রকৃিত পুজািরর সংস্কৃিত েথেক িভন্ন। তেব কতটা
িভন্ন তার উদাহরণ েদয়া যাক। ইসলােম পিবত্র-অপিবত্রতার েয
সুস্পষ্ট িবধান তােত মলমূত্েরর ন্যায় গরুর েগাবরও অপিবত্র। তাই
কাপেড় েগাবর লাগেল তার পিবত্রতা থােক না। িকন্তু িহন্দুধর্েম
েসিট িভন্ন। েগাবর লাগােনাটাই এ ধর্েম পিবত্রতা। অপিবত্র আেস বরং
িহন্দুর ঘের মুসলমান আসন িনেল। েগাবর িদেয় েলেপ তখন তােত
পিবত্রতা আনা হয়। গান-বাজনা ও নৃত্য ছাড়া িহন্দুেদর পুজা হয় না।
অথচ ইসলােম েসিটও ভ্রষ্টতা। িসরাতুল েমাস্তািকেম চলায় গান-বাজনা
ও নৃত্য েযমন অমেনােযাগী কের,েতমিন ভ্রষ্টতাও বাড়ায়।

বাংলােদেশর সাংস্কৃিতক অিধকৃিত

বাংলােদেশর ন্যায় অিধকাংশ মুসিলম েদেশর আজেকর বড় সমস্যা এ নয়
েয,েদশগুিল শত্রুর হােত সামিরক ভােব অিধকৃত হেয়েছ। বরং বড় সমস্যা
এবং েস সােথ ভয়ানক িবপেদর কারণ,েদশগুিলর সাংস্কৃিতক সীমান্ত
িবলুপ্ত হেয়েছ এবং তা অিধকৃত হেয়েছ ইসলােমর শত্রুপক্েষর দ্বারা।
েদেশর রাজৈনিতক সীমান্ত িবলুপ্ত না হেলও মুসিলম েদশগুিলর
সংস্কৃিতর মানিচত্র শত্রুপক্েষর দখেল েগেছ। ফেল এেদশগুিলেতও
েসগুিলই অহরহ হচ্েছ যা কােফর কবিলত একিট েদেশ হেয় থােক। মুসিলম
েদেশর সংস্কৃিতও পিরনত হেয়েছ মানুষেক আল্লাহর অবাধ্য রূেপ গড়া
েতালার
ইন্সিটিটউশেন।
পিততাপল্িল,
নােচর
আসর,
িসেনমা
হল,মদ্যশালাই তােদর একমাত্র প্রিতষ্ঠান নয়,বরং গড়া হচ্েছ এবং
নতুন ভােব আিবস্কার করা হচ্েছ আেরা বহু সাংস্কৃিতক আচারেক।
মুর্িতপুজােক বাঁিচেয় রাখেত েযমন হাজােরা মন্িদর,েতমিন পাচাচার ও
ইসলােমর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ বাঁিচেয় রাখেতও গড়া হেয়েছ নানা আচার।
এসব হেলা শয়তােনর েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং। লক্ষ্য, শয়তােনর আচাের
কালচারাল কনভার্শন। এলক্ষ্েযই পেহলা ৈবশাখ,ভালবাসা িদবস, থার্িট
ফাষ্ট নাইট ইত্যািদ নানা িদবসেক বাঙালীর মুসলমােনর জীবেন জুেড়
েদয়া হেয়েছ। এর ফেল বাংলােদেশর হাজার হাজার মুসিলম সন্তান মসিজেদ
না িগেয় িহন্দুেদর ন্যায় েগরুয়া েপাষাক পড়েছ,মঙ্গলপ্রদীপ হােত
িনেয় েশাভাযাত্রা করেছ, কপােল তীলক পড়েছ,অশ্িলল নাচগানও করেছ।
এসব হেলা মানুষেক পথভ্রষ্ট ও পাপাচাির বানােনার েকৗশল। এরাই
বাংলােদেশর ন্যায় প্রিত েদেশ শয়তােনর পক্েষ লড়াকু ৈসিনক,এবং
তােদর

যুদ্ধাংেদহী রূপ শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার িবরুদ্েধ।

অৈনসলািমক

েদেশ

বসবােসর

বড়

িবপদিট

খাদ্যাভাব

নয়,েরাগেভাগ

বা

স্বাস্থ্যহানীও নয়। বরং েসিট িসরাতুল েমাস্তািকম সহেজ খুঁেজ না
পাওয়ার। কারণ রাষ্ট্র,সমাজ ও পিরবার জুেড় তখন যা প্রবলতর হয় তা
সত্যচ্যুিতর তথা পথভ্রষ্টতার। ইসলামী রাষ্ট্েরর মূল দািয়ত্বিট
আল্লাহর রাস্তায় চলার িসরাতুল েমাস্তাকীমিট জনসম্মুেখ তুেল ধরা।
কােফর রাষ্টনায়কগণ কের তার উল্েটািট। জনগেণর দৃষ্িট েথেক তারা
সমােজ িসরাতুল মুস্তাকীমেক লুকায়।কুফর শব্েদর আিভধািনক অর্থও
লুকােনা। তারা বরং পথভ্রষ্টতার পথ গেড়, এবং েস পথগুিল
জাহান্নােমর িদেক টােন।িবভ্রান্িতর েস িভেড় হািরেয় যায় িসরাতুল
েমাস্তাকীম। েস সমােজ দর্শন,িবজ্ঞান,ধর্ম,সািহত্য ও সংস্কৃিতর
নােম জাহান্নােমর ব্যবসায়ীগণ েমােড় েমােড় েদাকান সািজেয় বেস,এবং
অন্যেদরও েস পেথ ডােক। বাংলােদেশ শত শত পিততাপল্িল,শত শত
সূিদব্যাংক,
হাজার
হাজার
এনিজও,বহু
হাজার
সাংস্কৃিতক
সংস্থা,হাজার হাজার িসেনমা হল,মেদর েদাকান েতা েস কাজটাই করেছ।

এমন একিট সমােজ প্রিত পেদ পা েফলেত হয় অিত সতর্কতার সােথ। নইেল
পা জাহান্নােমর গর্েত িগেয় পেড়।
মদ-জুয়া,নােচর
আসর,পিততাপল্িল,সূদীব্যাংক,েসক্যুলার
িশক্ষা
ও
রাষ্ট্র
ছাড়া
েযমন
প্রাশ্চাত্য
সংস্কৃিত
বাঁেচ
না,েতমিন
নবীজী(সাঃ)র িশক্ষা অনুযায়ী রাষ্ট্র,সমাজ,মসিজদ-মাদ্রাসা ও আইনআদালত কাজ না করেল ইসলািম সংস্কৃিতও বাঁেচনা। অথচ বাংলােদেশ এ
গুরুত্বপূর্ণ প্রিতষ্ঠানগুিল অিধকৃত হেয়েছ ইসলােমর িবপক্ষ শক্িতর
হােত। যারা এসব প্রিতষ্ঠােনর কর্মকর্তা তারা নােম মুসলমান হওয়া
সত্ত্েবও ইসলােমর িবজয় িনেয় তােদর েকান অঙ্িগকার নাই। ভাবনাও
নাই। বরং েতমন একিট আগ্রহ থাকাটাই তােদর কােছ েফৗজদাির অপরাধ।
এমন আগ্রহী ব্যক্িতেক তারা িচহ্িনত কের েমৗলবাদী সন্ত্রাসী রূেপ।
তােদর িনর্মূেল বরং তারা িচহ্িনত কােফরেদর সােথ েকায়ািলশন গেড়।

অৈনসলািমক রাষ্ট্েরর িবপদ ও ঈমানী দায়ভার
ইসলািম

রাষ্ট্র

প্রিতষ্ঠার

সবেচেয়

বড়

েনয়ামতিট

হেলা,েসখােন

স্পষ্টতর হয় িসরাতুল েমাস্তাকীম। এবং বন্ধ করা হয় জাহান্নােমর
পথ। এমন রাষ্ট্েরর বরকেত েকািট েকািট মানুষ বাঁেচ জাহান্নােমর
আগুণ েথেক। ইসলামী রাষ্ট্র িনর্মান এজন্যই মানব ইিতহােসর সবেচেয়
বড় েনককর্ম। একােজ সামান্য সময় ব্যয়ও সারারাত তাহাজ্জুদ নামায
পড়ার েচেয়ও শ্েরষ্ঠ। -(হাদীস)। মহান আল্লাহর কােছ তার মর্যাদা
“আনসারুল্লাহ”র তথা আল্লাহর সাহায্যকািরর। একােজ তার শত্রুর হােত
তার মৃত্যু হেল েস পােব শহীেদর মর্যাদা। পােব িবনা িবচাের
জান্নাত। মু’িমেনর এ েমহনত ও েকারবানীর বরকেতই িবজয়ী হয় আল্লাহর
দ্বীন এবং গেড় উেঠ শ্েরষ্ঠতর সভ্যতা। একারেণই শয়তানী শক্িতর
সবেচেয় বড় প্রেজক্ট হেলা রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠােক অসম্ভব করা। েস
শয়তানী প্রেজক্ট িনেয় বাংলােদেশর রাজনীিতেত েনেমেছ বহু রাজৈনিতক
দল,িবেদশীেদর অর্েথ কাজ করেছ বহু হাজার এনিজও। েদশিটর জন্মকােল
ইসলােমর প্রিতষ্ঠা েযমন লক্ষ্য িছল না। েতমিন আজও
নয়। ইসলােমর
প্রিত অঙ্িগকারেক রাষ্ট্রীয় ভােব িনন্িদত হচ্েছ সাম্প্রদািয়কতা
রূেপ। সাংস্কৃিতক কনভার্শেনর কােজ িবিনেয়াগ হেয়েছ ভারতসহ বহু
কােফর েদেশর শত শত েকািট টাকা। েস িবিনেয়াগ ফলও িদেয়েছ। েস
িবিনেয়ােগর কারেণ,পািকস্তােনর ২৩ বছের যত দুর্বৃত্ত এবং ইসলােমর
যত শত্রু ৈতরী হেয়িছল বাংলােদেশ গত ৪০ বছের হেয়েছ তার েচেয় শতগুণ
েবশী। ফেল কিঠন হেয় পেড়েছ আল্লাহর শিরয়িত িবধান প্রিতষ্ঠার

উদ্েযাগ েনয়া। েদশ দুর্বৃত্িতেত িবশ্েব পর পর ৫বার প্রথম হওয়ার
মূল কারণ েতা শয়তানী শক্িতর এ িবশাল িবিনেয়াগ। শয়তানী শক্িতর েস
িবিনেয়াগ আজ েয শুধু অব্যাহত রেয়েছ তা নয়,বরং বহুগুণ বৃদ্িধও
েপেয়েছ। বাংলােদেশর মুসলমানেদর ভয়ানক িবপদ বস্তুত এখােনই।
ইসলািম চিরত্েরর িনর্মান েযমন জঙ্গেল সম্ভব নয়, েতমিন পীেরর
খানকায়, মসিজেদ বা িনজগৃেহ িনছক েকারআন-হাদীস পােঠর মধ্য িদেয়ও
সম্ভব নয়। মুসলমােনর ঈমান-আক্বীদা কখনই অৈনসলািমক সাংস্কৃিতক
পিরেবেশ েবেড় উেঠ না। েস জন্য ইসলািম রাষ্ট্র ও িজহাদী সংস্কৃিত
চাই। সাহাবােয় েকরাম,তােব ও তােব-তােবয়ীগণ মানব ইিতহােসর শ্েরষ্ঠ
মানুষ রূেপ গেড় উেঠিছেলন েতা ইসলািম রাষ্ট্র এবং েস রাষ্ট্ের
িজহাদী সংস্কৃিতর কারেণই। মুসলমানেদর অর্থ,রক্ত,সময় ও সামর্েথর
সবেচেয় েবশী ভাগ ব্যয় হেয়েছ েতা ইসলািম রাষ্ট্র ও ইসলািম িশক্ষাসংস্কৃিতর িনর্মােন। নামায েরাযার পালন েতা কােফর েদেশও সম্ভব।
িকন্তু ইসলামী শিরয়ত ও ইসলামী সংস্কৃিতর প্রিতষ্ঠা ও পিরচর্যাও
িক অমুসিলম েদেশ সম্ভব? সম্ভব নয় বেলই মুসলমানেদর জীবেন িহযরত
আেস। েস সােথ িজহাদও আেস। অতীেতর ন্যায় আজেকর মুসলমানেদর উপরও
একই দায়ভার। মহান আল্লাহর খিলফা রূেপ এটাই একজন ঈমানদােরর উপর
সবেচেয় বড় দায়ভার। এ লড়ােয় সবাইেক ময়দােন েনেম আসেত হয়। এবং
লড়াইেয়র শুরুিট েকারআনী জ্ঞােনর তরবারী িদেয়। জ্ঞানার্জনেক
এজন্যই নামায-েরাযার আেগ ফরয করা হেয়েছ।
িকন্তু

বাংলােদেশর

ন্যায়

মুসিলম

েদেশ

েস

ফরয

পালেনর

আেয়াজন

েকাথায়? অেনেকই জ্ঞানার্জন করেছ িনছক রুিটরুিজর তালােশ, ফরয আদায়
এখােন লক্ষ্য নয়। প্রচন্ড িবচ্যুিত এখােন জ্ঞানার্জেনর িনয়েত।
ফেল েলািভ,শঠ,ধুর্ত ও িমথ্যাচাির ব্যক্িত এ িশক্ষার বদেল
প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত ঘুষেখার,ডাকাত বা সন্ত্রাসীেত পিরনত হচ্েছ। এমন
জ্ঞানচর্চায় রুিট-রুজী জুটেছ িঠকই,িকন্তু জ্ঞানার্জেনর ফরয আদায়
হচ্েছ না। ফেল েদেশ কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয় বাড়েলও িজহােদর ময়দােন
েলাকবল বাড়েছ না। ফেল িবপ্লব আসেছ না সমাজ ও রাষ্ট্ের।
বাংলােদেশর মুসলমানেদর জন্য এিট এক িবপদজনক িদক। আগ্রাসী শত্রুর
হামলার মুেখ অরক্িষত শুধু েদশিটর রাজৈনিতক সীমান্তুই নয়,বরং
প্রচন্ড ভােব অরক্িষত েদেশর সাংস্কৃিতক ও আদর্িশক সীমান্তও। ফেল
ইসলােমর মুল িশক্ষা ও সংস্কৃিতই েদশবাসীর কােছ সবেচেয় অপিরিচত
েথেক যাচ্েছ। অজ্ঞতার বেস শত্রুর সংস্কৃিতেকই শুধু আপন কের
িনচ্েছ
না,আপন
কের
িনচ্েছ
তােদর
ইসলামিবনাশী
রাজৈনিতক
এেজণ্ডাও।এবং মুসিলম হত্যায় হােত তুেল িনচ্েছ শত্রুর হািতয়ার।

েদশ তাই দ্রুত অিধকৃত হচ্েছ শত্রুেদর হােত। েসিট েযমন
সামিরক,অর্থৈনিতক ও রাজৈনিতক ভােব,েতমিন সাংস্কৃিতক ভােবও।
শত্রুর েসাসাল ইঞ্িজিনয়ািরং ও সাংস্কৃিতক কনভার্শন এভােবই
বাংলােদেশর ন্যায় একিট মুসিলম েদেশ তােদর িবজয়েক সহজসাধ্য ও কম
ব্যয়বহুল কের তুেলেছ। েস সােথ ভয়ানক ভােব বািড়েয় তুেলেছ েদশবাসীর
আেখরােতর িবপদও। তাই আজেকর লড়াইিট িনছক রাজৈনিতক নয়।স্েরফ
অর্থৈনিতকও নয়।েসিট েযমন শত্রুর হাত েথেক দখলদাির মুক্িতর,েতমিন
ইসলািম রাষ্ট্র ও সংস্কৃিত িনর্মােনর। ২৮/০৪/১২

