তােলবান-মার্িকন
আেলাচনাঃ
প্রস্তুিত িক নতুন যুদ্েধর?
আসন্ন মার্িকনী পরাজয় এবং নতুন স্ট্রােটজী
সাম্রাজ্যবাদী শক্িত কখেনাই যুদ্ধ ছাড়া বাঁেচ না। তােদর যুদ্ধ তাই েশষ হয়
না;

স্ট্রােটজী

পাল্টায়

মাত্র।

এবং

প্রস্তুিত

েনয়

নতুন

যুদ্েধর।

আফগািনস্তােনও েসিট হেত যাচ্েছ। েসিটরই ইঙ্িগত পাওয়া যাচ্েছ তােলবানমার্িকন সাম্প্রিতক আেলাচনার মােঝ। মার্িকন ইিতহােসর সবেচেয় দীর্ঘকালীন
যুদ্ধিট ১৮ বছর ধের চলেছ আফগািনস্তােন। িবজয় লােভ মার্িকনীেদর অস্ত্র,
ৈসন্য ও অর্েথর িবিনেয়াগ এ যুদ্েধ কম হয়িন। িকন্তু তােত লাভ হয়িন; বরং
ধািবত হচ্েছ অিনবার্য পরাজেয়র িদেক। মার্িকনী বািহনী তাই েদেশ েফরার
রাস্তা খুঁজেছ। তেব িনেজেদর স্বার্থ রক্ষায় এখন যুদ্েধর বদেল তােলবানেদর
সােথ আেলাচনার গুরুত্ব িদচ্েছ। প্রণীত হচ্েছ নতুন স্ট্রােটজী। উনিবংশ
শতাব্দীেত আফগান ভূিমেত দু্ইবার পরাস্তু হেয়িছল ব্িরিটশ বািহনী। আিশর
দশেক পরািজত হেয়েছ েসািভেয়ত রািশয়া। এবং এখন পরাজেয়র িদন গুনেছ আেমিরকা।
লক্ষ্যণীয়

হেলা,

প্রিতবারই

এ

িবজয়

এেসেছ

জনগেণর

মধ্য

েথেক

উত্িথত

মুজািহদেদর হােত, রাষ্ট্রীয় েসনাবািহনীর হােত নয়। সমগ্র ইিতহােস আফগান
জনগেণর

এ

এক

িবরল

কৃিতত্ব।

িবশ্েবর

েকান

েদেশর

জনগণই

এভােব

িতনিট

িবশ্বশক্িতেক পরািজত কেরিন। েদশিট পিরণত কেরেছ িবেদশী শক্িতর কবরস্থােন।
আফগান ভূিমেত মার্িকন হামলার মূল কারণ ২০০১ সােলর ১১ই েসপ্টম্বেরর হামলা।
ঐিদন

যুক্তরাষ্ট্েরর

মূল

ভূিমেত

িবেশষ

কের

িনউওর্েকর

ওয়ার্ল্ড

ট্েরড

েসন্টার এবং ওয়ািশংটেনর েপন্টাগেণ িবমান িনেয় আঘাত হানায় প্রায় িতন হাজার
মানুেষর

মৃত্যু

হেয়িছল।

তেব

সবেচেয়

েবশী

আহত

হেয়িছল

মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্েরর আত্মসম্মান ও অহংেবাধ। মার্িকনীেদর ইিতহাস েতা অন্য েদেশ
হামলা, ধ্বংস এবং গণহত্যা ঘটােনা। অন্যরা এভােব িভতের ঢুেক মার্িকনীেদর
হত্যা করের – েসিট িচন্তার বাইের। বদলা িনেত মার্িকন প্েরিসেডন্ট জর্জ
বুশ পাগল হেয় উেঠ এবং যুদ্ধ শুরু কের আফগািনস্তােনর িবরুদ্েধ –যিদও েকান
আফগান েস হামলায় জিড়ত িছল না। তােলবানেদর অপরাধ, তারা আশ্রয় িদেয়িছল আল
কােয়দা েনতা ওসামা িবন লােদনেক।

তােলবান সরকােরর দ্রুত পতন ঘটােত পারেলও

িবগত

হওয়ার

১৮

বছর

পরও

যুদ্ধিট

েশষ

নাম

িনচ্েছ

না।

ইিতমধ্েয

বহুশত

মার্িকনী ৈসিনকেক লাশ হেত হেয়েছ, এবং মার্িকন েকাষাগার েথেক গচ্চা েগেছ
িবপুল অর্থ। মার্িকন সরকার দ্রুত যুদ্ধজেয় ৪০িটর েবশী েদশ েথেক ৈসিনক
েজাগার কেরিছল, িকন্তু তােতও লাভ হয়িন। শহরগুিল দখেল িনেলও আফগািনস্তােনর
শতকরা

৭০

ভাগ

ভূিম

েথেকেছ

তােদর

কন্ট্েরােলর

বাইের।

এখেনা

১৪

হাজার

মার্িকন ও ন্যােটা ৈসিনেকর অবস্থান রেয়েছ আফগািনস্তােন; িকন্তু ফলাফল
শূন্েযর েকাঠায়।
িকন্তু পিরস্িথিত এখন নতুন েমাড় িনচ্েছ। েয তােলবানেদর িনর্মূেলর লক্ষ্েয
যুদ্ধ

শুরু

কেরিছল

-এখন

িনর্মূেলর

েস

িচন্তা

বাদ

িদেয়

তােদর

সােথ

আেলাচনায় বসেছ। আেলাচনা সফল করার লক্ষ্েয মার্িকন প্েরিসেডন্েটর পক্ষ
েথেক যালমায় খিললযাদেক িনেয়াগ েদয়া হেয়েছ। খিললযাদ িনেজও একজন আফগান
বংেশাদ্ভুদ মার্িকন নাগিরক; জর্জ বুেশর আমেল েস িছল জািতসংেঘ মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর প্রিতিনিধ। আেলাচনার েকন্দ্রস্থল রূেপ েবেছ েনয়া হেয়েছ
কাতােরর রাজধানী েদাহােক। মার্িকনীেদর িনর্েদেশই কাতার সরকার তােলবানেদর
অনুমিত িদেয়েছ েদাহােত দফতর েখালার। অপরিদেক তারা পািকস্তানেক বাধ্য করা
হেয়েছ তােলবান েনতা েমাল্লা আব্দুল গিন বারাদারেক েজল েথেক মুক্িত িদেত।
গিত

েফব্েরয়ািরেত

েদাহা’েত

েমাল্লা

বারাদােরর

সােথ

যালমায়

খিললযােদর

প্রথম ৈবঠক হয়। ৈবঠক েশেষ উভেয়ই আেলাচনার অগ্রগিতেত সন্েতাষ প্রকাশ কেরন।
মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্েরর

পক্ষ

েথেক

বলা

হচ্েছ

তারা

আফগািনস্তান

েথেক

শীঘ্রই ৈসন্য অপসারণ করেব। মার্িকনীেদর মূল দাবী, েকান মার্িকন িবেরাধী
শক্িতর জন্য আফগািনস্তান ভূিমেক ব্যবহার করেত েদয়া যােব না। অপরিদেক
তােলবানেদর দাবী, আফগান ভূিমেত েকান মার্িকন বা ন্যােটা বািহনীর ঘাঁিট ও
ৈসন্য থাকেত পারেব না।
তেব এ দ্িব-পাক্িষক আেলাচনায় প্রচণ্ড অখুিশ

হেলা আফগান প্েরিসেডন্ট

আশরাফ গিন ও তার েনতৃত্বাধীন সরকােরর শরীক দলগুিল। তােদর ভয়, অস্িতত্ব
িবলুপ্িতর। েস ভেয়র িপছেন ঐিতহািসক প্েরক্ষাপটও রেয়েছ। ১৯৮৮ সােল আফগান
মুজািহদেদর সােথ চুক্িত ছাড়াই েসািভেয়ত রািশয়ার ৈসন্য অপসারেণ বাধ্য হয়।
তার পিরণিতেত ১৯৯২ সােল েসািভেয়ত রািশয়া সমর্িথত সরকােরর পতন ঘেটিছল এবং
প্েরিসেডন্ট

নিজবুল্লাহেক

ফাঁিসেত

ঝুিলেয়

কাবুেলর

রাস্তায়

হত্যা

করা

হেয়িছল। েস রকম পিরণিত েয বর্তমান সরকােরর কর্তাব্যক্িতেদরও হেত পাের
–েসিটই মূল আশংকা। তাছাড়া প্রশ্ন হেলা, তােলবানেদর পরািজত করার সামর্থ্য
েযখােন মার্িকন ও ন্যােটা ৈসন্যেদরই নাই, েস সামর্থ্য আফগান সরকার পায় িক
কের? িনেজেদর িনরাপত্তা িনশ্িচত করেতই আেলাচনার ৈবঠেক তারা উপস্িথত থাকেত
চায়। িকন্তু তােলবান েনতৃবৃন্দ আেলাচনায় আফগান সরকারেক অংশীদার করেত রাজী
নয়। তােদর যুক্িত, চাকর-বাকরেদর সােথ আলাপ কের কী লাভ? আেলাচনা েতা হেব
মূল কর্তা-ব্যক্িতর সােথ। আফগািনস্তােনর বর্তমান সরকােরর মূল কর্তা হেলা
দখলদার মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র।

েকন এ আেলাচনা?

প্রশ্ন হেলা, তােলবানেদর িনর্মূেলর উদ্েদশ্য িনেয় েয যুদ্েধর শুরু ১৮ বছর
আেগ, হঠাৎ কের তােদর সােথ আেলাচনায় আগ্রহ েকন? িবষয়িট গুরুত্বপূর্ণ। েসিট
বুঝেত হেল আফগািনস্তােন বর্তমান পিরস্িথিতেক বুঝেত হেব। কেয়ক বছর হেলা
আফগািনস্তােনর রণাঙ্গেণ হািজর হেয়েছ আইএস তথা ইসলামী স্েটট, তােতই আমূল
পাল্েট েগেছ আফগািনস্তােনর ভূ-রাজৈনিতক পিরস্িথিত। ২০১৫ সােলর জানুয়ারীেত
আফগািনস্তানেক ইসলামী স্েটেটর েখারাসান প্রেদেশ অংশ রূেপ েঘাষণা েদয়া হয়।
এেতই

শুধু

তােলবানগণ

মার্িকন

িশিবের

িজহােদর

কথা

নয়,

বল্েলও

তােলবান
তােদর

িশিবেরও

েস

লড়াই

নতুন

কম্পন

শুরু

আফগািনস্তােনর

হয়।

েভৗগিলক

সীমানা দ্বারা সীিমত। েয েচতনা িনেয় তারা যুদ্ধ লড়েছ েসিট িনর্েভজাল
ইসলামী নয়, তােত রেয়েছ েগাত্রগত, ভাষাগত ও েভৗগিলক েচতনার িমশ্রন। তােদর
অিধকাংশ

েযাদ্ধাই

হেলা

পশতু

ভাষী

আফগানী।

তােদর

লক্ষ্য

আফগািনস্তােন

তােদর িনেজেদর শাসনেক প্রিতষ্ঠা েদয়া। িকন্তু ইসলামী স্েটেটর রাজৈনিতক
দর্শেন ও লড়াইেয় েভৗগিলক বা ভাষাগত সীমানা বেল িকছু নাই। তারা প্যানইসলািমক। ফেল তােদর বািহনীেত েযমন আেছ পশতু, তািজক, উযেবক ইত্যািদ নানা
ভাষার আফগানী, েতমিন আেছ িবশ্েবর নানা েদশ েথেক আগত েমাজািহদ। ফেল ইসলামী
স্েটেটর ৈসিনকেদর মােঝ আেছ

আফগানেদর পাশাপািশ পািকস্তানী, আরব, উযেবক,

তািজক, রািশয়ান েচেচন, চীনা উইঘুর, ইত্যািদ নানা ভাষার মুসিলম। তাছাড়া
শুধু আফগািনস্তােন নয়, ইসলামী স্েটট যুদ্ধ লড়েছ ইরাক, িসিরয়াসহ এিশয়া ও
আফ্িরকার

নানা

েদেশ।

প্রিত

েদেশই

তােদর

শত্রুপক্েষ

রেয়েছ

মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্র ও তােদর সমর্িথত পক্ষ।
িবষয়িট আেদৗ েগাপন নয় েয, মার্িকনীেদর কােছ স্থায়ী শত্রু বা স্থায়ী বন্ধু
বেল েকউ নাই। তােদর নীিত প্রেণায়েন েয স্থায়ী িবষয়িট গুরুত্ব পায় তা হেলা
স্েরফ িনেজেদর স্বার্থেক সুরক্ষা েদয়া। প্েরিসেডন্ট ট্রাম্েপর ভাষায় েসিট
হেলা

“আেমিরকা

ওবামাসহ

ফার্স্ট”

অন্যান্য

তথা

মার্িকন

“প্রথম

আেমিরকা”

প্েরিসেডন্টেদরও

নীিত।

িছল,

এ

নীিতিট

িকন্তু

তারা

বারাক
েসিট

প্রকাশ্েয বলেতা না। আফগািনস্তান, ইরাক ও িসিরয়ার উপর মার্িকনী হামলা এবং
েদশ িতনিটেক তছনছ কের েদয়ার মূল লক্ষ্যিট েসখান েথেক েতল বা গ্যাস লাভ
িছল না। েসিট িছল, িবশ্ববাসীেক ভীত-সন্ত্রস্ত করা ও মার্িকন কর্তৃত্বেক
িবনা প্রিতবােদ েমন িনেত বাধ্য করা। এিট প্রমাণ করা শক্িত ও কর্তৃত্েব
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রই িবশ্েব অপ্রিতদ্বন্দ্বী। িবশ্বাসীেক েদিখেয় েদয়া,
েয েকান রাষ্ট্রেক তারা েযমন ইচ্ছামত দখেল িনেত পাের, শহেরর পর শহর
ধ্বংসও করেত পাের, গণহত্যা চালােত পাের এবং েগায়ান্েতানােমা েব’র েজেল
িনেয় িবনা িবচাের বছেরর পর অত্যাচারও করেত পাের। েস জন্য কােরা কােছ
জবাবেদহীতার জন্য তারা দায়বদ্ধ নয়। জািতসংেঘর নীিতমালা বা আন্তর্জািতক
আইন মানেতও তারা বাধ্য নয়। সন্ত্রােসর আিভধািনক অর্থ হেলা ত্রাস সৃষ্িটেত
অস্ত্েরর প্রেয়াগ। মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র েতা

িবশ্বব্যাপী েসিটই করেছ।

অপর িদেক মার্িকনীরা যােদরেক সন্ত্রাসী বেল তােদর ত্রাস সৃষ্িটর সামর্থ্য
েতা সীিমত। বড় েজার িকছু ব্যক্িতেক হত্যা বা িকছু দফতর ও স্থাপনােক
িবধ্বস্ত কের। অথচ বহু েদশ ধ্বংসস্তুেপ পিরণত হচ্েছ মার্িকনী সন্ত্রােস।
েস

সন্ত্রাস

েকাবািন,

েথেক

ইরাক

েদরােজােরর

খুব

ও

িসিরয়ার

কম

গৃহই

েমাসল,

অক্ষত

রামাদী,

েথেকেছ।

ফালুজা,

সন্ত্রােস

রাক্কা,
েস

ভয়ানক

সামর্থ্য েদখােতই জাপােনর উপর তারা পারমানিবক েবামা েফেলিছল। পাশ্চাত্য
িমিডয়ার বড় সফলতািট হেলা, মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র ও তার িমত্রেদর েদশ দখল,
েদশ ধ্বংস এবং লক্ষ লক্ষ নরনারী হত্যার সন্ত্রাসেক বহুলাংেশই লুকােত
েপেরেছ এবং সন্ত্রাস রূেপ িচত্িরত করেত েপেরেছ িনরস্ত্র িফিলস্িতনীেদর
িনজ িভটায় েফরার দাবী িনেয় ইসরাইলী সীমান্েত জমােয়ত ও পাথর িনক্েষপেক।

মার্িকনীেদর কােছ বড় শত্রু এখন আর তােলবান নয়, েস স্থানিট িনেয় িনেয়েছ
ইসলামী স্েটট বা আইএস। মার্িকনীেদর িবরুদ্েধ যুদ্ধেক তােলবানগণ কখেনাই
আফগািনস্তােনর বাইের েনয়িন। িকন্তু মার্িকন িবেরাধী ইসলামী স্েটেটর যুদ্ধ
চলেছ এিশয়া-আফ্িরকার বহুেদশ জুেড়। িদন িদন েস যুদ্ধ আেরা ছিড়েয় পড়েছ এবং
তীব্রতর হচ্েছ। ইসলামী স্েটেটর যুদ্েধর সামর্থ্য েয তােলবানেদর েচেয় অধীক
েসিট এমন িক মার্িকন কতৃপক্ষও হােড় হােড় েটর েপেয়েছ ইরাক ও িসিরয়ায়।
রাজধানী কাবুল েথেক তােলবানেদর হটােত মার্িকন বািহনীর এক সপ্তাহও লােগিন।
অথচ ৬ মােসর েবশী সময় েলেগেছ ইসলামী স্েটেটর হাত েথেক একমাত্র েমাসল শহর
িনেত। শহরিট দখেল িনেত সমগ্র শহরেক ধ্বংসস্তুেপ পিরণত করেত হেয়েছ। েছাট
একিট শহর

েকাবানী দখেল িনেত েলেগেছ মাসািধক কাল। অবেশেষ েস ক্ষুদ্র

শহরিটেকও মািটর সােথ িমিশেয় িদেত হেয়েছ। একই িচত্র রাক্কা, েদরাজুর,
ফালুজা, রামািদসহ অন্যান্য শহেরর ক্েষত্ের।

অথচ তােলবানেদর পরািজত করেত

েসিট করেত হয়িন।
মার্িকনীেদর একার পক্েষ

ইসলামী স্েটেটর িবরুদ্েধ যুদ্ধজয় েয অসম্ভব

–েসিট ইিতমধ্েযই প্রকাশ েপেয়েছ। েযখােন যুদ্ধ ইসলামী স্েটেটর িবরুদ্েধ,
েসখােনই তােদর পার্টনার চাই। ইরাক এবং িসিরয়ায় এজন্যই ইরাকী এবং ইরানী
িশয়ােদর

পাশাপািশ,

কুর্িদ

এবং

েসক্যুলার

আরব

েগাত্রপিতেদর

সােথ

িনেত

হেয়েছ। িনেজেদর যুদ্ধিবমান, িমজাইল, ড্েরান, েবামায় কুলাচ্েছ না, সােথ
িনেত হেয়েছ রুশ, ব্িরিটশ ও ফরাসী িবমান বািহনীেকও। একই িচত্র ঘটেত যাচ্েছ
আফগািনস্তােনও।

পুরাপুির

মার্িকন-িনর্ভর

প্েরিসেডন্ট

আশরাফ

ঘািনর

সরকারেক সােথ িনেয় ইসলামী স্েটেটর িবরুদ্েধ যুদ্ধজয় অসম্ভব। মার্িকনীরা
এখন েছাট শত্রুর সােথ েকায়ািলশন গেড় বড় শত্রুেক পরািজত করেত চায়। একই
কারেণ দ্িবতীয় িবশ্বযুদ্েধ জার্মানীর িবরুদ্েধ যুদ্ধজেয় েসািভেয়ত রািশয়ার
কম্যুিনস্টেদর সােথ পুঁিজবাদী পশ্িচমা শক্িতর আঁতাত গড়ািট অপিরহার্য হেয়

পেড়। েতমিন ঘেটেছ িসিরয়ােতও। ইসলামী স্েটটেক পরাস্ত করেত তারা েকায়ািলশন
গেড় কুর্িদ মার্কিসস্টেদর সােথ। একই কারেণ মার্িকনীেদর কােছ আজ জরুরী হেয়
পেড়েছ তােলবানেদর সােথ শুধু আেপাষ করা নয়, বরং েকায়ািলশন গড়া।

“ইসলামী স্েটট” ভীিত
তাছাড়া আইএেসর িবরুদ্েধ যুদ্েধর েতা েশষ নাই; িদন িদন তা েবেড়ই চেলেছ।
কারণ ইসলামী স্েটট প্রিতিনিধত্ব কের একিট আদর্েশর। ইরাক ও িসিরয়ায় ইসলামী
স্েটট পরািজত হেলও েস আদর্েশর মৃত্যুর ঘেটিন। েস আদর্েশর মূল কথা, সােড়
েচৗদ্দশত বছেরর সনাতন ইসলােম িফের যাওয়া -েযখােন ভাষা, েগাত্র, বা অঞ্চল
িভত্িতক জাতীয় রাষ্ট্েরর নােম িবভক্িতর েদয়াল গড়ার েকান ৈবধতা েনই। বরং
তা গণ্য হয় হারাম রূেপ। এবং গুরুত্ব পায় প্যান-ইসলামী রাষ্ট্র গড়া -যােত
গুরুত্ব পায় শিরয়ত, হুদুদ, িজহাদ, শুরা এবং েখলাফেতর ন্যায় ইসলােমর েমৗল
িবধানগুিলর প্রিতষ্টা। ইসলােমর এ সনাতন আদর্শই এক কােল নানা ভাষা, নানা
বর্ণ ও নানা অঞ্চেলর মানুেষর মেনর রাজ্েয অভুতপূর্ব িবপ্লব এেনিছল এবং
তােদেক মানব ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতার িনর্মােণ িনেজেদর অর্থ, রক্ত,
শ্রম ও েমধার েকারবানীেত উদ্বুদ্ধ কেরিছল। এবং তা পতন ঘিটেয়িছল তৎকালীন
িবশ্েবর দুই িবশ্বশক্িতর। বাস্তবতা হেলা, েস আদর্শ প্রবল ও অক্ষত রূেপ
েবঁেচ পিবত্র েকারআন, হাদীস ও ইসলােমর ইিতহােসর মােঝ। এবং আজও তা অসংখ্য
মানুষেক কােছ টানেছ। ফেল সনাতন ইসলাম িনেয় বাঁচার েস যুদ্ধিট না েথেম বরং
চািরিদেক ছিড়েয় পড়েছ। ফেল েপালারাইেজশন হচ্েছ মুসিলম িবশ্বজুেড়। এমন একিট
িসিভলাইেজশনাল

েপালারাইেজশন

ও

সর্বব্যাপী

যুদ্েধর

পূর্বভাস

িদেয়েছন

মার্িকন প্রেফসর হান্িটংটন তার বই “ক্লাশ অব িসিভলাইেজশন” বইেত।
মার্িকনীেদর জন্য িবপেদর আেরা কারণ, েগালাবারুদ ও িমজাইল িদেয় মানুষ
হত্যা করা যায়; শত শত শহরেকও ধ্বংস্তুেপ পিরণত করা যায়। িকন্তু তােত
আদর্শ বা িচন্তাধারা িবলুপ্ত না হেয় বরং ধারােলা হয়।

ফেল যুদ্ধ েবঁেচ

থােক এবং েস যুদ্ধ লাগাতর ৈসিনক পায়। েস যুদ্ধ একাকী লড়ার সামর্থ্য
যুদ্ধ-ক্লান্ত

মার্িকনীেদর

নাই।

ফেল

প্রিতেদেশই

তারা

পার্টনার

চায়।

তাছাড়া আফগািনস্তােন ইসলামী স্েটটেক পরািজত করািট হেব আেরা কিঠন। কারণ,
েগিরলা যুদ্েধর জন্য অিত
আফগািনস্তােনর

ভূ-পৃকৃিত,

উপেযাগী ক্েষত্রিট হেলা পাহাড়-পর্বেত িঘরা
মরুধুসর

ও

গাছপালাহীন

ইরাক

বা

িসিরয়া

নয়।

ট্যাংক, িমজাইল বা িবমান িনেয় এখােন যুদ্ধজয় সম্ভব নয়। তাই েমাসল, রাক্কা
বা রামািদ ধ্বংেস মার্িকনীেদর ৯, ৮০০ েকিজ ওজেনর “মাদার অব অল েবাম্ব”
েফলেত হয়িন। েস কােজ দূর েথেক িনক্িষপ্ত িমজাইলই যেথষ্ট িছল। অথচ ১৬
িমিলয়ন ডলার মূল্েযর “মাদার অব অল েবাম্ব” েফেলও মার্িকন বািহনীর েতমন

লাভ হয়িন। বড়েজার আফগািনস্তােনর পাহােড় িকছু গর্ত সৃষ্িট কেরেছ, িকন্তু
তা িদেয় ইসলামী স্েটেটর েকান ঘািট িনর্মূল করা সম্ভব হয়িন।
অপর

িদেক

আফগািনস্তােনর

ভূ-রাজৈনতীক

গুরুত্ব

অপিরসীম।

েদশিটর

সীমান্ত

িঘের চীন, ইরান, পািকস্তান,উযেবিকস্তান, তাজািকস্তােনর ন্যায় ৫িট েদেশর
অবস্থান। অিত িনকেটই রািশয়ার সীমান্ত। পােশই যুদ্ধময় কাশ্মীর। ইসলামী
স্েটট আফগািনস্তােন পা জমােত পারেল তার প্রভাব প্রিতেবশী িবশাল এলাকার
উপর

িগেয়

পড়েব

–তা

িনেয়

মার্িকন

মহল

িচন্িতত।

তােদর

ভয়

এখান

েথেকই

অপ্রিতেরাধ্য ইসলামীক িসিভলাইেজশনাল স্েটেটর উদ্ভব হেত পাের। তা িনেয়
গভীর ভােব িচন্িতত শুধু মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র নয়, বরং রািশয়া, চীন, ইরান
এবং

ভারতও।

সমস্যা

েদখা

িদেয়েছ,

ইসলামী

স্েটেটর

িবরুদ্েধ

লড়াইেয়র

দায়দািয়ত্ব েক িনেব? ইসলামী স্েটেটর িবরুদ্েধ নামেত হেল নামেত

হয় এক

অন্তহীন যুদ্েধ প্রাণদােনর অঙ্িগকার িনেয়। অথচ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র ও
তার িমত্ররা েতা যুদ্ধ লড়েত চায় িনেজেদর প্রাণ বাঁিচেয়। আফ্িরকার মািল
েথেক

ইসলামী

েযাদ্ধােদর

হটােত

িবশ্েবর

আেরক

প্রান্ত

েথেক

এেসিছল

েকনািডয়ান ৈসন্য; িকন্তু িনেজেদর প্রাণ বাঁচােত যুদ্ধ অসমাপ্ত েরেখই ঘের
িফেরেছ।

ঘের িফরেছ

ফ্রান্েসর

ৈসন্যরাও।

তােদর িনেজেদর পদািতক ৈসন্যেক নামােত
পক্েষ

লেড়

িদক।

আফগািনস্তােন

িসিরয়ায়

তারা

েসিট

তােলবানেদর

মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্রও

েকাথাও

রািজ নয়। তারা চায় অন্যরা তােদর

কেরেছ

মার্কিসস্ট

নামােত

চায়।

কুর্িদরা।

এক্েষত্ের

েস

কােজ

মার্িকনীেদর

বড়

আশাবাদিট হেলা, ইসলামী স্েটটেক শুধু আেমিরকাই শত্রু মেন কের না, শত্রু
মেন

কের

তােলবানগণও।

ইসলামী

স্েটেটর

আগমনেক

তােলবানগণ

েদখেছ

িনেজেদর

অস্িতত্ব িবলুপ্িতর চ্যােলঞ্জ রূেপ। মার্িকন-তালবান আজ েয তাড়াহুড়া -তার
মূল কারণ েতা উভেয়র মেন গভীর “ইসলামী স্েটট” ভীিত।

লক্ষ্যঃ িবশ্বশক্িত রূেপ ইসলােমর উত্থানেরাধ
িনেজেদর অর্থ ও রক্েতর খরচ কিমেয় স্বার্থ উদ্ধাের মার্িকনীরা চায় কাঁটা
িদেয় কাঁটা তুলেত। তাই েয সাদ্দাম েহােসনেক তারা এক সময় ইরােন িবরুদ্েধ
যুদ্েধ ব্যবহার কেরেছ এবং অস্ত্র িদেয় সাহায্য কেরেছ অবেশেষ তারাই তার
িবরুদ্েধ যুদ্ধ কেরেছ এবং ফাঁিসেতও লটিকেয় হত্যাও কেরেছ। েতমিন িসিরয়ার
েয কুর্িদরা মার্িকনীেদর কােছ সন্ত্রাসী রূেপ গণ্য হেতা, তােদরেক কােজ
লািগেয়েছ

ইসলামী

স্েটেটর

িবরুদ্েধ

।

ইরােনর

িবরুদ্েধ

মার্িকনীেদর

অিভেযােগর েশষ েনই। অথচ েস ইরানেক মার্িকনীগণ ব্যবহার কেরেছ ২০০১ সােল
আফগািনস্তান ও ২০০৩ সােল ইরাক দখেল। এবং সম্প্রিত ব্যবহার করেলা িসিরয়া ও
ইরােকর

রণাঙ্গেণ

ইসলামী

স্েটেটর

িবরুদ্েধ

যুদ্েধ।

অপরিদেক

১৯৯৬

সােল

তােলবান শাসন প্রিতষ্ঠার পর ইরােনর শাসক মহল আফগািনস্তানেক িনেজেদর জন্য
িবপদ মেন কেরেছ। তােলবান সরকােরর িনর্মূেল ইরান সরকার তাই উযেবক েনতা
রিশদ েদাস্তামেক এবং তািজক েনতা আহম্মদ শাহ মাসূদেক সমর্থণ িদেয়েছ। এবং
২০০১ সােল মার্িকন বািহনী যখন তােলবানেদর িবরুদ্েধ যুদ্ধ শুরু কের, েস
যুদ্েধ ইরান মার্িকনীেদর নানা ভােব সমর্থণ িদেয়েছ। িকন্তু এখন েস ইরানই
তােলবানেদর

সােথ

েকায়ািলশ

গড়েত

আগ্রহী।

আফগািনস্তােন

ইসলামী

স্েটেটর

আগমেনর সােথ সােথ ইরােনর বড় শত্রু এখন আর তােলবানগণ নয়, বরং েসিট হেলা
ইসলামী স্েটট। ইসলামী স্েটেটর িবরুদ্েধ যুদ্েধ ইরান তাই িসিরয়া ও ইরােক
মার্িকনীেদর পােশ হািজর হেয়েছ। ফেল আফগািনস্তােনও একই কাতাের েদখা যােব
মার্কনীেদর সােথ শুধু তােলবান ও ইরানীেদরও।
তােলবানগণও জােন, আইএেসর িবরুদ্েধ তােদর িনেজেদর লড়াইিট এতটা সহজ হেব না।
কারণ, আইএেসর অিধকাংশ েযাদ্ধা আফগািন। তারা তােলবানেদর ঘেরর খবর জােন।
তাছাড়া তােলবানেদর জন্য দুশ্িচন্তার বড় কারণ, অেনক তােলবান েযাদ্ধা দল
েছেড় ইিতমধ্েযই আইএেস েযাগ িদেয়েছ। তােলবানগণও তাই এ যুদ্েধ পার্টনার
েপেত আগ্রহী। ইরান এক্েষত্ের তােদর টার্েগট। কাতাের অবস্িথত তােলবান দফতর
েথেক তাই একিট প্রিতিনিধ দল সম্প্রিত ইরানী কর্তৃপক্েষর সােথ েদখা করেত
েতহরান যায়। অপরিদেক দুশ্িচন্তা েবেড়েছ রািশয়ারও। কারণ শত শত রািশয়ান
েচেচন

ও

দািগস্তানী

যুদ্ধ

লড়েছ

আইএেস

শািমল

হেয়।

রািশয়ার

ভয়,

আইএস

আফগািনস্তােন িবজয়ী হেল তােত েচেচন ও দােগস্তােনর স্বাধীনতা আন্েদালন
তীব্রতর হেব। েস ভয় িনেয়ই রািশয়ানরাও েকায়ািলশন গড়েছ তােলবানেদর সােথ।
বরং মার্িকনীেদর অিভেযাগ, রািশয়া তােলবানেদর অস্ত্র েজাগাচ্েছ। ফেল যতই
িদন যাচ্েছ আফগািনস্তােন লড়াইেয় েমরুকরণ আেরা তীব্রতর হচ্েছ। তােলবান ও
মার্িকনীেদর মধ্েয চলমান আেলাচনায় যুদ্ধ েশষ হেব -েস সম্ভাবনা তাই কম।
বরং তীব্রতর হওয়ার সম্ভাবনাই েবশী।

েকান েদশ েথেক ৈসন্য অপসারণ করেলই মার্িকনীেদর যুদ্ধ েশষ হয় না। ইরাক
েথেক ৈসন্য অপসারণ করেলও যুদ্ধ েসখােন তাই েশষ হয়িন। যুদ্ধ করেছ ইরাকীেদর
ঘােড় বন্দুক েরেখ। আইএেসর িবরুদ্েধ যুদ্েধ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রেক তাই
ৈসন্য নামােত হয়িন। তারা যুদ্ধ কেরেছ আকাশ েথেক; ব্যবহৃত হয় িমজাইল,
েবামা ও ড্েরান।

েস নীিতেত ইরাক ও িসিরয়ার শত শত শহর ধ্বংস ও লক্ষ লক্ষ

নরনারী িনহত ও উদ্বাস্তুেত পিরণত হেলও মার্িকনীেদর প্রাণ হারােত হয়িন। েস
স্ট্রােটজী কার্যকর হেত যাচ্েছ আফগািনস্তােন। তেব সমস্যা হেলা, আইএেসর
িবরুদ্েধ যুদ্ধ লড়ার জন্য েতা ভূিমেত িবপুল সংখ্যক লড়াকু ৈসন্য চাই। েস
দািয়ত্ব তােলবানগণ িনেল মার্িকনীরা েয আফগািনস্তান ছাড়েত পুরাপুির রাজী েসিটই মার্িকনী দূত যালমাই খিললযাদ তােলবানেদর বুঝাচ্েছ। মজার ব্যাপার

হেলা, তােলবানেদর েস সামর্থ্য িনেয়ও মার্িকনীেদর প্রচুর সন্েদহ

আেছ।

সােড় েচৗদ্দশত বছর পূর্েব আরবভূিমেত িবশ্বশক্িত রূেপ ইসলামী রাষ্ট্েরর
প্রিতষ্ঠা পাওয়ার অন্যতম কারণ, েরামান ও পারিসক –এ দু’িট িবশ্বশক্িত শাসন
েথেক এ এলাকািট িছল মূক্ত। আফগািনস্তানেক েসভােব গুরুত্বপূর্ণ সামিরক
শক্িতর প্রভাব বলেয়র বাইের থাকেত িদেত রাজী নয়। ইসলাম দমেনর েস দািয়ত্ব
পািকস্তানী েসনা বািহনীর ঘােড় চাপােনার জন্য এমন িক এ প্রস্তাবও েরেখেছ,
পািকস্তান

ও

আফগািনস্তানেক

সীমান্ত

িবলুপ্ত

কের

এক

অখণ্ড

রাষ্ট্র

িনর্মােণর। কারণ, পািকস্তােন রেয়েছ মার্েসনারী চিরত্েরর িনেরট েসক্যুলার
আর্িম -যারা ইসলােমর প্রিতষ্ঠা রুখেত আেপাষহীন। ইসলামাবােদর লাল মসিজেদ
েবামা

বর্ষন,

িনর্মূেলর

হাফসা

মধ্য

মাদ্রাসা

িদেয়

ধ্বংস

পািকস্তান

এবং

আর্িম

উিজরীস্তােন

েস

সামর্থ্য

ইসলামপন্িথেদর
প্রমাণও

কেরেছ।

মার্িকনীেদর লক্ষ্য আফগািনস্তান েথেক েতল বা গ্যাস লাভ নয়, বরং েয েকান
মূল্েয
েতমন

রুখেত

একিট

ইসলািমক

রাষ্ট্র

িবশ্বশক্িতেত।
িবশ্বশক্িত

চায়

প্রিতষ্ঠা

তােদর

-েরামান

িসিভলাইলাইেজশনাল

কথা,
ও

েপেল

সােড়

পারিসক

স্েটেটর

মুসিলমগণ

েচৗদ্দশত

পিরণত

বছর

সাম্রাজ্য,

প্রিতষ্ঠা।
হেব

পূর্েব

েযভােব

এক

কারণ,

অপরােজয়

তৎকালীন

ইসলািম

দুিট

রাষ্ট্েরর

প্রিতষ্ঠা রুখেত ব্যর্থ হেয়িছল েসিট তারা হেত িদেব না। কারণ, েসিট হেল
িবলুপ্ত হেব তােদর িনেজেদর প্রিতপত্িত। ১৩/০৪/২০১৯

শত্রুশক্িতর
যুদ্ধ
িবনাশী নাশকতা

ও

ইসলাম

েশষ হয়িন যুদ্ধ
বাংলার বুেক ইসলােমর শত্রুশক্িতর যুদ্ধ েশষ হয়িন। বরং িদন িদন
হচ্েছ।

যুদ্ধিটর

িবরুদ্েধ

শুরু

সাম্রাজ্যবাদী

আজ

নয়;

কােফর

সূচনা
শক্িতর

১৭৫৭

সােল।

েগালাবারুেদর

নবাব

তীব্রতর

িসরাজুদ্েদৗলার

যুদ্ধ

পলাশীেত

েশষ

হেলও েশষ হয়িন ইসলাম ও মুসিলমেদর িবরুদ্েধ তােদর মূল যুদ্ধিট। েস যুদ্ধিট
বরং লাগাতর চলেছ েদেশর আদর্িশক, সাংস্কৃিতক, ধর্মীয় ও অর্থৈনিতক অঙ্গেণ।

েদেশর

আইন-আদালত

েথেক

সাম্রাজ্যবািদ

শত্রুশক্িত

েযরূপ

ইসলােমর

শিরয়িত

িবধানেক িবলুপ্ত কেরিছল এবং অসম্ভব েরেখিছল মুসিলম শক্িতর উত্থানেক, আজও
েসিটই তােদর মূল এেজন্ডা। তাই ১৯৪৭ সােল ব্িরিটেশর ঔপিনেবিশক শাসেনর
অবসান

হেলও

আদর্িশক

ও

সাংস্কৃিতক

েস

যুদ্ধিট

এখেনা

েশষ

হয়িন।

শুধু

বাংলােদেশ নয়, সমগ্র মুসিলম িবশ্বজুেড় েসিটই ইসলােমর শত্রুপক্েষর মূল
যুদ্ধ। এ যুদ্েধ তােদর শত্রুর িনষ্ঠাবান দাস ৈসিনক রূেপ খাটেছ ব্িরিটশ
প্রনীত েসক্যুলার িশক্ষা ব্যবস্থায় গেড় উঠা রাজৈনিতক, সামিরক, প্রশাসিনক
ও

িবচার

িবভাগীয়

িবশাল

কর্মীবািহনী।

উত্থানেক

ইংেরজগণ

েযরূপ

তােদর

১৯০

রাজৈনিতক

বছেরর

শক্িত

শাসনামেল

রূেপ

মুসিলমেদর

রুেখিছল

এবং

দূের

েরেখিছল ইসলােমর শিরয়িত িবধানেক – ইসলােমর েসরূপ একিট পরািজত অবস্থা বলবৎ
রাখাই তােদর উপর শত্রুপক্েষর পক্ষ েথেক অর্িপত মূল দায়ভার। এ কারেণই
পাশ্চাত্েযর কােফরেদর ন্যায় তারাও সর্বভােব ইসলােমর িবজয়েক রুখেত চায়।
েদেশর

েসনানীবাস,

মন্ত্রীপাড়ার
সুরক্িষত

িসিভল

ন্যায়

দ্বীপ।

প্রশাসন,

গুরুত্বপূ্র্ণ

েস

সােথ

জুিডশীয়ারী,

স্থানগুিল

প্রিশক্ষণ

আজও

ক্েষত্রও।

অিফসার্স

ক্লাব

পাশ্চাত্য

েসসব

ও

সংস্কৃিতর

অিধকৃত

সামিরক

ও

প্রশাসিনক ঘাঁিটেত বাংলার সাধারণ জনগেণর মুসিলম রীিত-নীিত ও সংস্কৃিত
েদখেত পাওয়া যায় না। কােরা কােরা জীবেন নামাজ-েরাযা থাকেলও েসখােন প্রেবশ
িনিষদ্ধ নবীর যুেগর ইসলােমর -যােত রেয়েছ শিরয়ত, েখলাফত, িজহাদ এবং ভাষা ও
বর্েণর নােম গেড় উঠা েদয়াল ভাঙ্গার িবধান। ইংেরজেদর প্রস্থােনর বহুবছর
পরও

তাই

বাংলার

মুসিলম

ভূিমেত

আজও

বহাল

তিবয়েত

েবেচঁ

আেছ

তােদর

প্রিতষ্িঠত েদহব্যবসা, জুয়া, সূদী ব্যাংেকর ন্যায় নানারূপ হারাম কর্ম।
রাজনীিত,

সংস্কৃিত

ও

জীবনযাপেনর

নানা

ক্েষত্ের

মহান

আল্লাহতায়ালা

ও

আেখরােতর ভয়েক ভূিলেয় েদয়াই ইসলামিবেরাধী এ দখলদার েদশী শক্িতর মূল কাজ।
ফেল শতকরা ৯২ ভাগ মুসিলেমর েদেশ মহান আল্লাহতায়ালার িনর্েদিশত শিরয়িত
িবধানেক

পরািজত

রাখেত

ও

ইসলামপন্িথরেদর

হত্যায়

িবেদশী

কােফর

শক্িতেক

ময়দােন নামেত হয় না। েস কাজিট িনষ্ঠুরতার সােথ সমাধা কের পাশ্চত্য-পূজারী
বাঙালীগণ। ঢাকার শাপলা চত্ত্বেরর গণহত্যার ন্যায় িনষ্ঠুর গণহত্যাগুিলেতও
তাই েকান িবেদশী কােফরেক

নামেত হয়িন। একাত্তেরর গণহত্যাও িছল িদল্িল,

মস্েকা, চীন ও পাশ্চাত্েযর অনুসাির ইসলােমর শত্রুপক্েষর িনজস্ব কাণ্ড
–যােদর হােত মারা িগেয়িছল অগিণত বাঙালী ও অবাঙালী মুসলিম।
েকান মুসিলম ভূিমেত কােফর শক্িতর িবজেয়র নাশকতািট এমিনেতই িবশাল। িকন্তু
েস অিধকৃিত যিদ ১৯০ বছেরর হয় তেব েস নাশকতািট ভয়ংকর রূপ েনয়। বাঙালী
মুসিলেমর জীবেন ক্ষিতর েস অংকিট তাই িবশাল। এ কারেণই নবীজী (সাঃ)র যুেগর
েকারআনী ইসলাম েথেক বাঙালী মুসিলমেদর অবস্থানিট বহু দূের। নবীজী (সাঃ)র
ইসলােম

কােফর

প্রিতষ্ঠা

িছল

শক্িতর
এবং

অিধকৃিতর

নানা

বর্ণ

িবরুদ্েধ
ও

নানা

িজহাদ

ভাষার

িছল,

মুসিলমেদর

শিরয়েতর
মােঝ

পূর্ণ

সীসাঢালা

প্রাচীরসম এসকতা িছল। িকন্তু বাংলােদেশ েস ইসলােমর প্রিতষ্ঠা িচহ্িনত হয়
সন্ত্রাস বা জঙ্িগবাদ রূেপ। নবীজী(সাঃ)র প্রবর্িতত েস েকারআনী ইসলােমর
তারা িনর্মূল চায়। তােদর ইচ্ছা, মুসিলম েবঁেচ থাক নবীজী (সাঃ)র ইসলামেক
বাদ িদেয়। এবং গ্রহণ করুক জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ, েফরকাবাদ, স্ৈবরাচার ও
েসক্যুলািরজেমর ন্যায়

নানারূপ পথভ্রষ্টতা। ইসলােমর েয িবকৃত রূপেক তারা

েমেন িনেত বলেছ তােত রেয়েছ শিরয়েতর বদেল ব্িরিটশেদর প্রণীত কুফির আইন।
তােত আেছ সূদী ব্যাংক, েদহব্যবসা, সূদ–ঘুষ, মদজুয়া, েবপর্দা ও নাচগােনর
ন্যায় নানারূপ কিবরা গুনাহ ও পাপাচােরর আইনগত ৈবধতা। প্রকৃত ইসলােমর সােথ
সম্পর্কচ্যুৎ এমন ভণ্ড মুসিলম গেড় েতালার লক্ষ্েয তারা েযমন মাদ্রাস
গেড়েছ, েতমিন গেড়েছ স্কুল-কেলজ-িবশ্বিবদ্যালয়ও। েস সােথ ময়দােন নািমেয়েছ
মুসিলম

নামধারী

দালাল

শ্েরণীর

েসক্যুলার

বুদ্িধজীবী।

মুসিলম

ভূিমেত

ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ সরকার লক্ষ লক্ষ ৈসিনক েপেয়েছ বস্তুত ইসলািম েচতনা
িবনাশী এরূপ প্রকল্প সফল হওয়ার ফেল। দুর্বৃত্িতেত বাংলােদশ েযরূপ বার বার
িবশ্বেরকর্ড গেড়েছ এবং আদালেত শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা েযরূপ অসম্ভব হেয়েছ -তা
মূলতঃ তােদর প্রবর্তীত েস িবকৃত ইসলাম ও মানিসক েগালামেদর শাসন দীর্ঘকাল
েবঁেচ থাকার কারেণ।

শত্রুর যুদ্ধ েশষ হয়না
ইসলাম ও মুসিলেমর িবরুদ্েধ শত্রুর যুদ্ধ কখেনাই েশষ হয়না; অস্ত্র ও েকৗশল
পাল্টায় মাত্র। সময় ও সুেযাগ বুেঝ তারা গেড় নতুন েকায়ািলশন; এবং সংগ্রহ
কের নতুন ৈসিনক। তাই েশষ হয়িন ইসলাম িনর্মূেল শয়তান ও তার অনুসািরেদর মূল
যুদ্ধিটও। বাংলােদশ েতা তাদর হােতই অিধকৃত। অিধকৃত এ ভূিমেত তাই শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠা, িসরাতুল মুস্তাকীেম চলা, িবভক্িতর েদয়াল ভাঙ্গা এবং েস পিবত্র
লক্ষ্েয

িজহােদ

ব্িরিটশেদর

আমেল

িলপ্ত

হওয়ািট

িছল,

েতমিন

শাস্িতেযাগ্য
আজও।

এমন

অপরাধ।

অিধকৃত

েসিট

েদেশ

েযমন

বাক

কােফর

স্বাধীনতা,

েলখােলখীর স্বাধীনতা, ধর্মিশক্ষা ও ধর্ম পালেনর স্বাধীনতার দািব করাটাই
সন্ত্রাস। স্বাধীনতা নাই িসরাতুল মুস্তাকীেম চলার। িসরাতুল মুস্তাকীেম
চলার

পথ

েতা

শিরয়েতর

প্রিতষ্ঠাসহ

ইসলােমর

পূর্ণ

িবজয়

ও

পূর্ণ

ইসলাম

পালেনর পথ। েসিট েতা আল্লাহর জিমেন তাঁর দ্বীেনর িবজেয় অর্থ, শ্রম, েমধা
ও প্রাণদােনর পথ। গভীর জঙ্গেল িক মহাসড়ক গড়া যায়? েস জন্য েতা জঙ্গল েকেট
পথ করেত হয়। িসরাতুল মুস্তাকীম গড়েতও েতমিন অপিরহার্য হেলা কুফির শাসেনর
িনর্মূল। অথচ অন্ধকােরর পূজারীগণ েসিট হেত িদেত রাজী নয়। সমােজর নমরুদিফরাউন-আবু েজহলগণ সর্বশক্িত িদেয় েস কােজ বাধা েদয়। অথচ জািহিলয়ােতর েস
অন্ধকার

না

েপৗত্তিলকতা,

সরােল

িক

অজ্ঞতা,

ইসলাম
নানারূপ

পালন

হয়?

দুবৃত্িত

েস
ও

যুেগর

জািহিলয়ােত

ট্রাইবাইিলজম।

আর

িছল
আজেকর

জািহিলয়াতিট

হেলা

েসক্যুলািরজেমর।

জাতীয়তাবাদ,

ইসলােমর

পুঁিজবাদ,

িনর্মূেল

এ

নব্য

স্ৈবরাচারী
জািহিলয়াত

ফ্যািসবাদ

আিদম

ও

জািহিলয়ােতর

েচেয় কম যুদ্ধাংেদহী ও কম নৃশংস নয়। প্রিত যুেগই ইসলাম পালেনর পথিট তাই
জািহিলয়াত িনর্মূেলর পথ; তথা লাগাতর িজহােদর পথ। যার জীবেন েস িজহাদ নাই,
বুঝেত হেব েস ব্যক্িতর জীবেন েকারআনী ইসলামও নাই। মুসিলম জীবেন এরূপ
িজহাদ না থাকেল েস মুসিলমেদর রাষ্ট্ের িক ইসলাম বাঁেচ? েস রাষ্ট্ের বরং
প্রবল

প্লাবন

আেস

জািহিলয়ােতর;

এবং

েসসােথ

নানারূপ

দুর্বৃত্িত

ও

পাপাচােরর। বাংলােদশ হেলা তারই নমুনা। বাংলােদেশর একিট থানায় যত মুসিলেমর
বাস নবীজী (সাঃ)র

প্রিতষ্িঠত মুসিলম রাষ্ট্ের েস সংখ্যক মুসিলম িছল না।

িকন্তু

ও

জািহিলয়াত

দুর্বৃত্িতর

িবরুদ্েধ

মহান

নবীজী

(সাঃ)

ও

তাঁর

সাহাবােয় েকরােমর জীবেন আমৃত্যু িজহাদ এেসিছল। ফেল সমগ্র আরব ভূিম েথেক
িনর্মূল হেয়িছল দুর্বৃত্তেদর আিধপত্য; এবং েদেশ েদেশ িবজয়ী শক্িতরূেপ
আািবর্ভুত

হেয়িছল

ইসলাম।

তখন

জনগণ

েপেয়িছল

িসরাতুল

মুস্তাকীেম

চলার

স্বাধীনতা। অথচ নমরুদ, িফরাউন ও আবু েজহলেদর যুেগ েস স্বাধীনতা িছল না।
অজ্ঞতার িবরুদ্েধ নবীেদর আওয়াজ েতালািটও তখন হত্যােযাগ্য সন্ত্রাস গণ্য
হত। একই অবস্থা বাংলােদেশও। েদশিটর স্ৈবরাচাির শাসকেদর কােছ নবীেদর েস
পিবত্র সূন্নত িনেয় বাঁচািট গণ্য হয় সন্ত্রাস রূেপ।

মানেবর সবেচেয় বড় ব্যর্থতা
মানেবর উপর অর্িপত িমশনিট স্েরফ নামায-েরাযা এবং হজ-যাকাত পালন নয়। স্েরফ
তাসিবহও পাঠ নয়। িবশ্বজগেতর সকল সৃষ্িটই

মহান আল্লাহতায়ালার নােম তাসিবহ

পাঠ কের। “ইউসাব্িবহু িলল্লািহ মা িফস সামাওয়ািত ওয়া মা িফল আরিদ” এবং
“সাব্বাহা িলল্লািহ মা িফস সামাওয়ািত ওয়া মা িফল আরিদ” –পিবত্র েকারআেন
এরূপ বাক্য বার বার ব্যবহার কের মহান আল্লাহতায়ালা েস সত্যিট বার বার
ব্যক্ত

কেরেছন।

তাই

স্েরফ

তাসিবহ

পােঠর

মাধ্যেম

পাহাড়-পর্বত,

জন্তু-

জােনায়ার, কীটপতঙ্গ, গাছপালা ও উদ্িভদ েথেক েকান মানব সন্তানই শ্েরষ্ঠতর
হেত পাের না। মানেবর জন্য শ্েরষ্ঠত্ব অর্জেনর েস পথিট িভন্নতর। েসিট
হেলা,

পৃিথবী

জুেড়

মহান

আল্লাহতায়ালার

সার্বেভৗমত্ব

ও

শিরয়েতর

প্রিতষ্ঠা। েসিট পৃিথবী জুেড় ইসলােমর িবজেয় আত্মিনেয়াগ। ঈমানদােরর জীবেন
মূল িমশনিট তাই মহান আল্লাহতায়ালার িভশেনর সােথ একাত্ম হওয়া। পিবত্র
েকারআেন বর্িনত মহান আল্লাহতায়ালার েস িভশনিট হেলা, “িল’ইয়ুযিহরাহু আলা
দ্দীেন কুল্িলহী” অর্থঃ “সকল দ্বীেনর উপর ইসলােমর িবজয়”। েস িনর্ধািরত
িমশন

পালেন

জােনায়ার,

একজন

ব্যক্িত

কতটা

কীটপতঙ্গ,গাছপালা

দািয়ত্ব এখােন েখলাফেতর।

ও

সফল

হেলা,

উদ্িভদ

তােতই

েথেক

তার

িনর্ধািরত
শ্েরষ্ঠতর

হয়

জন্তু-

মর্যাদা।

মানবসৃষ্িটর প্রকৃত মর্যাদা ও শ্েরষ্ঠত্ব তাই মহান আল্লাহতায়ালার খিলফা
বা প্রিতিনিধ রূেপ দািয়ত্ব
খুিশ

করেত

েপরিছেলন

পালেনর মােঝ। সাহাবাগণ মহান আল্লাহতায়ালােক

েখলাফেতর

েস

গুরু

দািয়ত্বিট

সুষ্ঠভােব

পালেনর

মাধ্যেম। েস কােজ তারা িনেজেদর জীবেনর শ্েরষ্ঠতর অর্জন ব্যয় কেরেছন;
শতকরা ৭০ ভােগর েবশী সাহাবী শহীদ হেয়েছন। ব্যক্িতর প্রিতিট সামর্থ্য তা
অর্থৈনিতক, ৈদহীক বা বুদ্িধবৃত্িতক েহাক –সবই মহান আল্লাহতায়ালার েদয়া
আমানত।

ব্যক্িতর

প্রকৃত

ঈমানদাির

হেলা,

মহামূল্য

েস

আমানতেক

মহান

আল্লাহতায়ালার দ্বীেনর িবজেয় িবিনেয়াগ করেব। নইেল ভয়ানক খয়ানত হয় যা আযাব
েডেক আেন। সাহাবােদর েস িবিনেয়াগিট িছল িবশাল; তােত ইসলােমর অনুসািরগণ
িবশ্বশক্িতর মর্যাদা েপেয়িছল। অথচ েসরূপ িবিনেয়ােগ আজেকর মুসিলমগণ ব্যর্থ
হেয়েছ।

ফেল

আমানেতর

েবেড়েছ

িবিনেয়াগ

ইসলােমর

হেয়েছ

পরাজয়।

মূলতঃ

বাংলােদেশর

জাতীয়তাবাদ,

মত

মুসিলম

সমাজবাদ,

েদশগুিলেত

েসক্যুলািরজম

ও

স্ৈবরাচােরর ন্যায় নানারূপ

ভ্রষ্টতােক িবজয়ী করেত।

িবিনেয়াগ সীিমত

েরেখেছ স্েরফ নামায-েরাযা ও

তাসিবহ পােঠ। অথচ তাসিবহ পাঠ যত লক্ষ বারই

েহাক -তােত মহান আল্লাহতায়ালার েদয়া িবশাল সামর্থ্েযর িবিনেয়াগ ঘেটনা।
ফেল শ্েরষ্ঠত্েবর প্রকাশও ঘেট না। গবাদী পশুর িমশন শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা
নয়,খিলফা হওয়াও নয়। েসিট েতা কৃষেকর হাল টানা, দুধ েদয়া, পিরেধয় জুতা বা
খাবার েটিবেল েকার্মা-কাবাব রূেপ হািজর হওয়া। পশুগণ েস িমশন পালেন ব্যর্থ
হচ্েছ না। িকন্তু মানুষ ব্যর্থ হচ্েছ তার উপর অর্িপত িমশন পালেন। কােফর ও
মুনািফকগণ

এজন্যই

পশুরও

অধম।

পিবত্র

েকারআেন

মহান

আল্লাহতায়ালা

েস

সত্যিটও তুেল ধেরেছন। বলা হেয়েছ, “বাল হুম আদাল’ অর্থঃ তারা (পশুর) েচেয়ও
িনকৃষ্ট।

পশু, কীটপতঙ্গ বা গাছপালা তাই জাহান্নােম যােব না, িকন্তু

জাহান্নােমর েখারাক হেব অবাধ্য ও িবদ্েরাহী মানব।

িবশাল িবজয় শত্রুপক্েষর
শিরয়ত প্রিতষ্ঠার িবষয়িট উগ্রবাদ নয়, সন্ত্রাসও নয়। এিট নামায-েরাযার
ন্যায় ইসলােমর অিত অপিরহার্য িবষয়। নামায-েরাযা ছাড়া েযমন মুসিলম হওয়া
যায় না, েতমিন ইসলােমর িবজয় ও শিরয়েতর প্রিতষ্ঠায় জান ও মােলর িবিনেয়াগ
ছাড়াও মুসিলম থাকা যায় না। রাষ্ট্রিট মুসিলম না অমুসিলেমর েসিট বুঝা যায়
েস রাষ্ট্ের শাসেকর অঙ্গীকার ও আদালেত আইেনর স্বরূপ েদেখ। তাই ঔপিনেবিশক
শাসনামেল ভারেতর পিরচয় িছল ব্িরিটশ ভারত, মুসিলম ভারত রূেপ নয় –যিদও েস
সময় ব্িরটশেদর সংখ্যা প্রিত লােখ একজনও িছল না। েসিটই স্বাভািবক িছল। অপর
িদেক বাংলার বুেক মুসিলম শাসন প্রিতষ্ঠার সােথ সােথ প্রিতষ্ঠা েপেয়িছল
শিরয়তী আইেনর শাসন। অথচ েস সময় েদশিটর মুসিলম জনসংখ্যা আজেকর ন্যায় শতকরা
৯২ ভাগ িছল না। এমনিক িসিকভাগও িছল না। মুসিলম জনসংখ্যা কম হেলও িখলজী

আমল, সুলতানী আমল, েমাঘল আমল বা নবাবী আমেল িছল শিরয়তী আইন। ফেল পিরচয়
পায় মুসিলম আমল রূেপ। ভারত েথেক শিরয়িত আইন িবলুপ্ত হয় ব্িরিটশ কােফরেদর
শাসন প্রিতষ্ঠার পর। ইসলােমর শত্রুপক্েষর হােত অিধকৃত হওয়ার এিটই হেলা
সবেচেয় বড় িবপদ। তখন অসম্ভব হয় ইসলােমর েমৗল িবধানগুিল েমেন চলা।
ঔপিনেবিশক কােফরেদর শাসন েশষ হেয়েছ। িকন্তু েশষ হয়িন তােদর গড়া িশক্ষা
প্রিতষ্ঠােন প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত ইসলােমর শত্রুপক্েষর শাসন। ঔপিনেবিশক আমেলর
েসক্যুলার িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােনর কারেণ ইসলােমর শত্রু িবপুল ভােব েবেড়েছ িনজ
ভূিমেত। অতীেত শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা েরােধ মুসিলম জনগেণর পক্ষ েথেক েকানরূপ
িবেরাধীতা

হয়িন।

মুসিলম

িক

কখেনা

নামায-েরাযার

প্রিতষ্ঠার

িবেরাধীতায়

রাস্তায় নােম? তােত িক তার ঈমান থােক? েতমিন শিরয়িত আইেনর প্রিতষ্ঠার
িবেরাধীতা িক েকান মুসিলেমর নীিত হেত পাের? অথচ েসিটই হচ্েছ বাংলােদেশ!
শিরয়িত আইেনর িনর্মূেল এক কােল যা িছল সাম্রাজ্যবািদ শাসকেদর নীিত, েস
অিভন্ন

নীিত

স্ৈবরাচাির

িনেয়

শাসকগণ।

েদশ

শাসন

িনেজেদর

করেছ

মুসিলম

বাংলােদেশর
রূেপ

পিরচয়

ন্যায়
িদেলও

মুসিলম
েদেশর

েদেশর

রাজনীিত,

আদালত, িশক্ষাসংস্কৃিতেত তারা ইসলােমর জন্য সামান্যতম স্থানও েছেড় িদেত
তারা রাজী নয়। বরং কােফরেদর অর্থ, অস্ত্র ও এেজন্ডা িনেয় েদেশ-িবেদেশ
যুদ্ধ করেত রািজ। বাংলার ন্যায় মুসিলম ভূিম এরূপ ইসলােমর শত্রুপক্েষর
হােত অিধকৃত হওয়ায় কিঠন হেয় পড়েছ জান্নােতর পেথ চলা।

িবজয় শত্রুপক্েষর
বাংলােদেশ ইসলােমর শত্রুপক্েষর িবজয়িট িবশাল। ইসলােমর িবজয় বা উত্থানেক
তারা

সফল

ভােবই

রুখেত

েপেরেছ।

এবং

অব্যাহত

রাখেত

েপেরেছ

ব্িরিটশেদর

প্রবর্িতত কুফির আইেনর শাসন। েদশিটর জনসংখ্যার শতকরা ৯২ ভাগ িনেজেদরেক
মুসিলম রূেপ দাবী করেল িক হেব, ধর্েমর নােম েদেশ যা পািলত হয় তার সােথ
নবীজী (সাঃ)র ইসলােমর িমেলর েচেয় অিমলই প্রচুর। েদশিটেত আজও েপৗত্তিলকতা
েবঁেচ আেছ তার আিদম সনাতন পিরচয় িনেয়। িকন্তু এ মুসিলম ভূিমেত নবীজী
(সাঃ)র ইসলাম তার পিরচয়িট হািরেয় েফেলেছ বহু আেগই। এবং েবঁেচ নাই েকারআেন
বর্িনত িজহাদ, শিরয়ত, হদুদ ও েখলাফেতর ধারণা। ফেল পিবত্র েকারআেনর সনাতন
ইসলাম বাংলােদেশ সবেচেয় েবশী অপিরিচত। ইসলাম েথেক দূের সরা জনগণ অিত
আনন্দ িচত্েত বরণ কের িনেয়েছ বর্ষবরণ, বসন্তবরণ, মঙ্গল প্রদীপসহ নানারূপ
েপৗত্তিলক

সংস্কৃিতেক।

লক্ষ

লক্ষ

মুসিলম

সন্তান

হািজর

হচ্েছ

এমন

িক

পূজামন্ডেপ।
ইসলােমর এ িবশাল পরাজয় িনেয় েদেশর লক্ষ লক্ষ আেলমও িনরব, েযন এ পরাজয়েক

িনশ্চুপ েমেন েনয়া ছাড়া তােদরও িকছু করার নাই। মসিজদ ও মাদ্রাসায় চাকুিরর
মােঝ সীিমত তােদর জীবন।

েকারআনেক তারা পড়েত পাের -েস জ্ঞানেকই তারা

সামান্য মূল্েয ঘের ঘের ও মসিজেদ মসিজেদ িবক্ির কের েবড়াচ্েছ। শিরয়তী
িবধানেক

েযভােব

আঁস্তাকুেড়

েফলা

হেয়েছ

তা

িনেয়ও

এসব

আেলমেদর

মােঝ

সামান্যতম মাতম উেঠ না। শিরয়েতর পুণঃপ্রিতষ্ঠা িনেয় তােদর েনই সামান্যতম
আগ্রহ। শিরয়ত পালন ছাড়া েয ইসলাম পালন হয়না -েস হুশও িক তােদর মােঝ েবঁেচ
আেছ? ইসলােমর শত্রুপক্েষর হােত েদশ অিধকৃত হেল তখন িজহাদ আর ফরেজ েকফায়া
থােক না, ফরেজ আইেন পিরণত হয়। প্রিতিট মুসিলমেক তখন লড়াইেয় নামেত হয়।
তােদর মােঝ কতটুকু েবঁেচ আেছ ইসলােমর েস েমৗিলক জ্ঞানটুকু? ফেল ইসলােমর
শত্রুশক্িতর অিধকৃিত েমাচেনর েকান প্রেচষ্ঠাও েনই। ইসলামেক তারা িনেজেদর
পছন্দ মত বািনেয় িনেয়েছ; এবং িনেজরা যা করেছ েসিটেকই তারা খাঁিট ইসলাম
বলেছ। ঘের ঘের পিবত্র েকারআনেক রাখা হয় স্েরফ না বুেঝ েতলাওয়ােতর জন্য;
মহান আল্লাহতায়ালা িক বেলেছন েসিট জানা বা অনুসরেণর জন্য নয়।
নবীজী (সাঃ)র যুেগ ইসলাম বলেত যা বুঝােতা তােত িছল রাষ্ট্েরর উপর একমাত্র
মহান

আল্লাহতায়ালার

সার্বেভৗমত্ব;

রাজা,

জনগণ

বা

জনগেণর

িনর্বািচত

পার্লােমন্েটর নয়। শাসেকর পিরচয় িছল নবীজী (সাঃ)র খিলফা বা প্রিতিনিধ
রূেপ; জনগেণর উপর িনেজর েখয়াল-খুিশেক চািপেয় েদয়ার অিধকার শাসেকর িছল না।
আইেনর উৎস িছল পিবত্র েকারআন ও সূন্নাহ; ফেল েদেশর আদালত কখেনাই েদেশর
শাসকেদর বা িনর্বািচত সদস্যেদর প্রণীত আইেনর হােত অিধকৃত হয়িন। সূদ, ঘুষ,
মদ, জুয়া সন্ত্রাস, চুির-ডাকািত ও েদহব্যবসা িচহ্িনত হেতা শাস্িতেযাগ্য
জঘন্য অপরাধ রূেপ। ফেল রাষ্ট্েরর বুক েথেক েস পাপ ও পাপাচােরর পথগুেলাও
িনর্মূল হেয়িছল। অথচ বাংলােদশ আজ ভয়ানক অপরাধীেদর হােত অিধকৃত। এেদর
চিরত্র, এরা শুধু স্ৈবরাচাির ও চরম দুর্বৃত্তই নয়; ইসলােমর প্রিতষ্ঠা
প্রিতেরােধ এরা আেপাষহীনও। ফেল সরকার ও দখলদার রাজৈনিতক দেলর রাজৈনিতক
এেজন্ডাও

সুস্পষ্ট।

েদেশর

ক্রমবর্ধমান

গুম-খুন,

চুির

–ডাকািত,

েশয়ারমার্েকট লুট, ব্যাংক লুট িনেয় তােদর েকান মাথা ব্যাথা েনই। তারা
েযেহতু িনেজরাই অপরাধী, অপরাধীেদর িনর্মূল তােদর লক্ষ্য নয়। তারা চায়
িনেজেদর

রাজৈনিতক

শত্রুেদর

িনর্মূল

ও

িনেজেদর

গদীর

দীর্ঘায়ু।

তারা

িনর্মূল কেরত চায় তােদর যারা ইসলােমর িবজয় চায়। িনর্মূেলর েস কাজিট সহজ
করেতই তারা েদেশর সকল ইসলাম িবেরাধী ব্যক্িত, দল ও দুর্বৃত্তেদর পক্েষ
েটেনেছ। এসব দুর্বৃত্তেদর েকউ েকউ খুেনর অপরােধ আদালেত প্রাণদণ্ড েপেলও
েদেশর সরকার ও প্েরিসেডন্েটর কাজ হেয়েছ তােদর প্রাণদণ্ডেক মাফ কের েদয়া।
শাসনতন্ত্ের শয়তােনর এেজন্ডা
রাজা, জনগণ বা পার্লােমন্েটর সার্বেভৗম ক্ষমতার অিধকাির হওয়ার ধারণা
পিবত্র েকারআেন নাই। তাই েসরূপ েকান ধারণার অস্িতত্ব নবীজী (সাঃ)র যুেগ

িছল না। এরূপ প্রিতিট ধারণাই কুফির। শাসকগণ কাজ করেতন নবীজী(সাঃ)র খিলফা
রূেপ। সার্বেভৗমত্ব দাবী করার অর্থ মহান আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ যুদ্ধ
েঘাষণা।

েস

কাজ

কােফরেদর।

েদেশ

েদেশ

েসরূপ

যুদ্ধ

বস্তুত

শয়তােনর

খিলফােদর। অথচ েতমন একিট যুদ্ধ েঘািষত হেয়েছ বাংলােদেশর শাসনতন্ত্ের।
এভােব শাসনতন্ত্র ব্যাহৃত হচ্েছ শয়তােনর এেজন্ডা পূরেণ। নবীজী (সাঃ)র
আমেল ইবাদত বলেত বুঝােতা নামায-েরাযা, হজ-যাকাত পালেনর সােথ সােথ পিবত্র
েকারআেন

েঘািষত

মহান

আল্লাহতায়ালার

প্রিতিট

হুকুেমর

প্রিত

পূর্ণ

আত্মসমর্পণ এবং নবীজী (সাঃ)র সূন্নেতর পূর্ণ অনুসরণ। ফেল মু’িমেনর জীবেন
অিনবার্য রূেপ েদখা িদত ইসলােমর িবজেয় িজহােদ অংশগ্রহণ। তখন শুরু হত
েকারআেন

নািযলকৃত

মহান

আল্লাহতায়ালার

পিবত্র

বানী

আত্মস্থ

করার

ধ্যানমগ্নতা; ঈমানদােরর প্রয়াস তাই স্েরফ েতলাওয়ােত সীিমত িছল না। েস
সােথ িছল েকারআেনর বানীেক েদেশ-িবেদেশ ছিড়েয় েদয়ার তাড়াহুড়া। ঘের ঘের িছল
িনজ

জান

ও

মাল

িনেয়

ইসলােমর

শত্রুেদর

িবরুদ্েধ

সার্বক্ষিণক

িজহােদর

প্রস্তুিত। েসসব িজহােদ সাহাবগণ শুধু সঞ্চেয়র িসংহভাগই িবিলেয় েদনিন,
শহীদও হেয়েছন। মুসিলমগণ েতা েস পথ ধেরই িবশ্বশক্িতেত পিরণত হেয়েছ। িকন্তু
বাংলােদেশ েস সনাতন ইসলামেক তার িবশুদ্ধ পিরচয় িনেয় বাঁচেত েদয়া হয়িন।
নবীজী (সাঃ)র ইসলােম েযরূপ শিরয়ত, েখলাফত, িজহাদ ও অন্য ভাষা বা অন্য
বর্েণর মুসিলমেদর সােথ একাত্ম হওয়ার আকুল আগ্রহ িছল, বাঙালী মুসিলেমর
ইসলােম তার েকানটাই নাই। েস সনাতন ইসলাম েছেড়েছ েদেশর আেলমগণও। রাষ্ট্র ও
সমােজর প্রিত অঙ্গেণ ইসলােমর এ পরাজয় িনেয় তােদর মােঝ েকান মাতম েনই।
বাংলােদেশর মািটেত সবেচেয় বড় ভণ্ডামীিট

হচ্েছ ইসলােমর নােম। ইসলাম েবঁেচ

আেছ স্েরফ মুষ্িটেময় িকছু েলােকর টুিপ-দাঁিড়, েদায়া-দরুদ ও নামায-েরাযার
মােঝ। সবেচেয় বড় েনককর্ম রূেপ গণ্য হয় েকারআন পাঠ, দরুদ পাঠ ও মসিজদমাদ্রাসা িনর্মাণ। েস তািলকায় ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা ও অন্যােয়র িনর্মূল েযমন
নাই,

েতমিন

নাই

আল্লাহতায়ালার

শিরয়েতর

কােছ

প্রিতষ্ঠা

মুসিলম

উম্মাহর

িনেয়

েকান

শ্েরষ্ঠতর

আগ্রহ।

হওয়ার

অথচ

কারণ,

মহান

ন্যােয়র

প্রিতষ্ঠায় ও অন্যােয়র িনর্মূেল আত্মিনেয়াগ। -(সুরা আল ইমরান, আয়াত ১১০)।
অথচ পিবত্র েকারআেনর েস কথা ভূেল তারা বাঁচেছ সম্পূর্ণ িবপরীত িমশন িনেয়।
েসিট িমথ্যা ও অন্যােয়র প্রিতষ্ঠা এবং সত্য ও ন্যােয়র িবরুদ্েধ যুদ্ধ।
েতমন একিট িমশেনর কারেণই বাংলােদশ দূর্নীিতেত িবশ্েব ৫ বার িবশ্বেরকর্ড
গেড়েছ।

তােদর

প্রিতষ্ঠা।

কােছ

মহান

গুরুত্ব

হািরেয়েছ

আল্লাহতায়ালােক

মুেখ

েকারআন
প্রভু

বুঝা

রূেপ

ও

নবী-আদর্েশর

স্বীকার

করা

হেলও

রাষ্ট্েরর উপর তাঁর েকান প্রভুত্ব বা সার্বেভৗমত্ব নাই। েসিটর প্রিতষ্ঠা
িনেয়ও

েকান

আগ্রহ

নাই।

আইন-আদালেত

প্রেবশধািধকার

নাই

পিবত্র

শিরয়তী

আইেনর। েকান মুসিলম েদেশ িক েসিট ভাবা যায়? সাহাবােয় েকরােমর সময় শয়তানী
শক্িত

িক

মুসিলম

ভূিমেত

এরূপ

িবজেয়র

কথা

কল্পনা

করেত

েপেরেছ?

েদেশ

পিততােদর েদহব্যবসার আইনগত ৈবধতা আেছ। ৈবধতা আেছ সূদেখার, ঘুষেখার ও
জুয়ারীেদর িনজ িনজ হারাম কাজ চািলেয় যাওয়ার। েদেশ নাচগােনর অশ্লীল আসর
জমােনাও

অপরাধ

সারাক্ষণ

নয়।

িনরাপত্তা

েসাসািলস্ট,

জনগেণর
েদয়।

অর্েথ

েদেশ

েসক্যুলািরস্ট,

প্রিতপািলত

রাজনীিতেত

পুিলশ

পূর্ণ

এসব

আজাদী

ন্যাশনািলস্ট

পাপাচারীেদর

রেয়েছ

নাস্িতক,

সকল

প্রকার

–তথা

ইসলামিবেরাধীেদর। িকন্তু সন্ত্রাস রূেপ িচহ্িনত হয় মহান আল্লাহতায়ালার
আইেনর

প্রিতষ্ঠার

দাবী

িনেয়

ময়দােন

নামা।

ইসলামপন্িথেদর

িবরুদ্েধ

পিরচািলত হত্যাকাণ্ডেক বলা হয় আইেনর শাসন। েসরূপ িনর্মূলকরণেক ৈবধতা িদেত
আেরা নতুন আইন প্রেণায়ন করা হচ্েছ। আইন প্রেণায়েনর মূল লক্ষ্য, এখােন
স্ৈবরাচাির

সরকারেক

িনরাপত্তা

েদয়া,

েস

সােথ

ইসলােমর

প্রিতষ্ঠােক

প্রিতেরাধ করা। জনগেণর জানমােলর িনরাপত্তা িনেয় সরকােরর েকান ভাবনা নাই।
িফরাউন, নমরুদ, হালাকু-েচঙ্িগজ ও িহটলােরর আমেলও একই রূপ আইেনর শাসন িছল।
েস আইেন সরকার িবেরাধীেদর গ্েরফতার করা, িনর্যাতন করা ও হত্যা করা িছল
রীিতমত

আইনিসদ্ধ

কাজ

গণ্য

হত।

অনুরূপ

অবস্থা

েচেপ

বেসেছ

বাংলােদেশর

বুেকও। েদেশর পুিলশ, আদালত ও প্রশাসেনর কাজ হেয়েছ েস আইনেক প্রিতষ্ঠা
েদয়া। সরকাির দেলর দুর্বৃত্েতদর হােত েদেশর ব্যাংকগুেলা েথেক হাজার হাজার
েকািট টাকা লুণ্িঠত হচ্েছ, হাজার হাজার মিহলা ধর্িষতা হচ্েছ এবং িনহত
হেয়ছ শত শত মানুষ। গুম হেয়েছ বহু িবেরাধী দলীয় েনতাকর্মী। িকন্তু এরূপ
ভয়ানক অপরােধর নায়কেদর িক এ অবিধ গ্েরফতার করা হেয়েছ? েদয়া হেয়েছ িক
শাস্িত। অপরােধর নায়ক েযেহতু সরকাির দেলর েনতাকর্মী, তােদর তাই গ্েরফতার
করা

হয়

না।

িকন্তু

হত্যােযাগ্য

অপরাধ

হেলা

ইসলােমর

পক্েষ

রাস্তায়

িবক্েষােভ েযাগ েদয়া বা সত্য কথা বলা। িনরস্ত্র মানুেষর িবক্েষাভ দমেন
২০১৩ সােলর ৫ েম’র রােত শাপলা চত্ত্বের তাই েসনাবািহনী নামােনা হেয়িছল
এবং েহফাজেত ইসলােমর শত শত িনরীহ মানুষেক লাশ কের গােয়ব করা হেয়িছল।

দখলদারী শয়তােনর সাহায্যকারীেদর
ভাষা, বর্ণ, েগাত্র ও অঞ্চেলর নােম মানব জািত শত শত রাষ্ট্র ও েগাত্ের
িবভক্ত হেলও মহান আল্লাহতায়ালার কােছ আসল িবভাজনিট মূলতঃ দ্িব-ভােগ। এক).
আনসারুল্লাহ অর্থাৎ মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্যকাির দল, দুই). আনসারুশ
শায়তান অর্থাৎ শয়তােনর সাহায্যকাির দল। মহান আল্লাহতায়ালার িবচাের তৃতীয়
েকান দল নাই। মুসিলম হওয়ার অর্থই হেলা মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্যকাির
হেয় যাওয়া। লক্ষ্য, ইসলােমর িবজয়। মুসিলম নর-নারীর উপর েসিট ফরজ। কারণ
েসিট হেত মহান আল্লাহতায়ালা সুস্পষ্ট িনর্েদশ এেসেছ পিবত্র েকারআেন। েস
িনর্েদশিট

এেসেছ

সুরা

সা’ফ’এর

১৪

নম্বর

আয়ােত।

হুকুম

এেসেছ,

“েহ

ঈমানদারগণ, আল্লাহর আনসার (সাহায্যকাির) হেয় যাও”। পিবত্র েকারআেন েঘািষত

এ হুকুেমর অবাধ্যতা হেলা সুস্পষ্ট কুফরী। মহান আল্লাহতায়ালা সাহায্যকাির
হওয়ার অর্থ, তাঁর

িভশন বা ইচ্ছা পূরেণ সাহায্যকাির হেয় যাওয়া। এিটই েতা

নবীজীবেনর মূল িশক্ষা। সাহাবােয় েকরাম েতা নবীজীবেনর েস িশক্ষােকই জীবেনর
িমশন বািনেয় িনেয়িছেলন। ফেল িবশাল ভূ-ভাগ জুেড় িবজয়ী হেয়িছল ইসলাম; এবং
প্রিতষ্ঠা েপেয়িছল

শিরয়ত। যারা মহান আল্লাহতায়ালা সাহায্যকাির

হেত

ব্যর্থ, তােদর সামেন শয়তােনর সাহায্যকাির হওয়া ছাড়া উপায় থােক না। তােদর
নামায-েরাযা ও হজ-যাকােত তাই মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীন িবজয়ী হয় না। আর
তারই উদাহরণ হেলা বাংলােদশ। তাই বাংলােদেশ মসিজদ, মাদ্রাসা ও নামাজীর
সংখ্যা

বাড়েলও

তােত

ইসলােমর

িবজয়

না

েবেড়

দাপট

েবেড়েছ

ইসলােমর

শত্রুপক্েষর। েদেশর সরকার পিরণত হেয়েছ শয়তােনর সাহায্যকাির বাড়ােত। এবং
েস কােজ তােদর সহেযািগতা বাড়েছ ভারতসহ িবশ্েবর তাবত কােফর শক্িতর সােথ।
যারা মহান আল্লাহতায়ালার উপর িবশ্বাসী তারা আত্মসমর্পণ কের তাঁর প্রিতিট
হুকুেমর কােছ। এ আত্মসমর্পণ িনেয় তারা েকান রূপ দ্িবধাদ্বন্েদ েভােগ না।
আনসারুল্লাহ হওয়ার েকারআনী হুকুমিট তারা শুধু পাঠই কের

না, িনজ জীবেনর

মূল িমশেনও পিরণত কের। অপর িদেক যারা মহান আল্লাহতায়ালােত অিবশ্বাসী,
তােদর আগ্রহ থােক না মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্যকাির হেত। বরং েস হুকুেমর
িবরুদ্েধ তারা িবদ্েরাহী হয় ও যুদ্েধ নােম। পিবত্র েকারআেন এরাই িচহ্িনত
হেয়েছ কােফর রূেপ। কােফরেদর এ িবদ্েরােহ েকান কপটতা বা প্রতারণা নাই। অথচ
েস কপটতা বা প্রতারণা ধরা পেড় মুনািফকেদর জীবেন। মুসিলম রূেপ পিরচয় েদয়া
সত্ত্েবও মুনািফকেদর যুদ্ধিট মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীন ও তাঁর শিরয়েতর
িবরুদ্েধ। পিবত্র েকারআেন এ িবষয়গুেলা িনেয় বার বার আেলাচনা হেয়েছ –যােত
মানুষ তার মৃত্যুর পূর্েব েকান দেল অবস্থান েসিট জানেত ভূল না কের।
মুসিলমেদর িবরুদ্েধ শত্রুতায় ও নাশকতায় মুনািফকেদর জুিড় নাই। ইসলােমর
িবজয় তােদর কােছ অসহ্য। নবীজীর যুেগ এরাই নব্য মুসিলম রাষ্ট্েরর িনর্মূেল
কােফর ও ইহুদীেদর সােথ েকায়ািলশন গেড়িছল। প্রিত মুসিলম েদেশ শয়তােনর
সাহায্যকািরেদর

েসিটই

সনাতন

নীিত।

েস

অিভন্ন

নীিত

বাংলােদেশও।

তেব

পার্থক্য হেলা, মিদনার মুনািফকগণ িছল পরািজত। অথচ তারা হেলা িবজয়ী। ফেল
মিদনার

মুনািফকেদর

ন্যায়

ইসলােমর

শত্রুপক্ষ

তথা

কােফরেদর

সােথ

তারা

েগাপেন েজাট বাঁেধ না। তারা েসিট প্রকাশ্েযই কের। িনেজেদরেক আনসারুল্লাহ
বা ইসলােমর পক্েষর শক্িত রূেপও তারা দাবী কের না। শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা
প্রিতেরাধ ও ইসলােমর পক্েষর শক্িতর িনর্মূল েয তােদর রাজনীিতর প্রধানতম
লক্ষ্য -েসিটও তারা েখালােখািল বেল। তােদর কারেণই েদশিটেত ইসলােমর িবজয় ও
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা রুখেত েকান কােফর শক্িতেক ময়দােন নামেত হচ্েছ না। েসিট
তারা িনেজরাই করেছ। প্রিতিট মুসিলম েদেশ এরাই ইসলাম ও মুসিলেমর ঘেরর
শত্রু।

িনেজেদর

মুসিলম

রূেপ

পিরচয়

েদয়ার

েয

ভণ্ডামী

-েস

জন্য

তােদর

জাহান্নােমর শাস্িতটা হেব কােফরেদর েচেয়ও অধীক। পিবত্র েকারআেন তাই বলা

হেয়েছ, এরূপ মুনািফকেদর অবস্থান হেব জাহান্নােমর সবেচেয় নীেচর স্তের।
মহান নবীজী (সাঃ)র যুেগ এরূপ িনকৃষ্ট জীব তথা মুনািফকেদর সংখ্যা নগন্য
িছল না। ওহুেদর যুদ্েধর সময় েস সংখ্যা িছল প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ। েস
পিরসংখ্যানিট ধরা পেড় তখন যখন নবীজী (সাঃ) মাত্র এক হাজার ৈসন্য িনেয়
মিদনা েথেক ওহুেদর যুদ্েধ েবর হন। তখন মুনািফকেদর ৩০০ জন েস বাহনী েথেক
েবিরেয়

যায়।

মুনািফকেদর

েচনা

ও

আলাদা

করার

ব্যাপাের

িজহাদ

এভােবই

ছাঁকুনীর কাজ কের। এসব মুনািফকগণ নবীজী (সাঃ)র িপছেন নামায পড়েতা, েরাযাহজ-ওমরাহও পালন করেতা। িকন্তু েগাপেন েগাপেন এরাই ইসলাম ও মুসিলম উম্মাহর
িবনােশ ইহুদী ও কােফরেদর সােথ েকায়ািলশন গেড়িছল। এমন মুনািফক আজও েবঁেচ
আেছ প্রিতিট মুসিলম েদেশ, এবং িবশাল সংখ্যা িনেয়।

নবীজী (সাঃ)র যুেগ

সংখ্যায় কম ও পরািজত হওয়ায় তারা লুিকেয় লুিকেয় ষড়যন্ত্র করেতা। িকন্তু
বাংলােদেশর ন্যায় মুসিলম েদশগুিলেত তারা সংখ্যায় িবশাল, েস সােথ িবপুল
ভােব

িবজয়ীও।

ইসলােমর

িবরুদ্েধ

এরা

এতটাই

উগ্র

ও

উদ্ধত

েয

ইসলােমর

শত্রুপক্েষর সােথ কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় তারা প্রকাশ্েয যুদ্েধ নােম। বঙ্গীয়
এ ভূিমেত তােদরেক ১৭৫৭’েয় েদখা েগেছ ইংেরজেদর সােথ; ১৯৭১’েয় েদখা েগেছ
ভারতীয়েদর সােথ। আজ েদখা যায় মুসিলম িবেরাধী আন্তর্জািতক েকায়ািলশেনর
সােথ। নবীজী (সাঃ)র যুেগ এরূপ প্রকাশ্েয যুদ্ধ নামার সাহস মুনািফকগণ
পায়িন।
সংকেট পেড়েছ পরকালীন মুক্িত
ইসলােমর েয শত্রুপক্েষর হােত বাংলােদশ আজ অিধকৃত, তারা েদেশর রাজনীিত,
প্রশাসন,

সংিবধান,

িশক্ষা-সংস্কৃিত,

েসনাবািহনী

ও

আইন-আদালেতর

অঙ্গেণ ইসলাম ও ইসলামপন্িথেদর জন্য সামান্যতম স্থান েছেড়

ন্যায়

িদেত রাজী নয়।

রাষ্ট্েরর গুরুত্বপূর্ণ স্থােন একমাত্র তােদরই স্থান েদয়, যারা সমােজ
পিরিচত মুর্িতপূজারী কােফর, নাস্িতক, েসক্যুলািরস্ট ও েসাসািলস্ট রূেপ।
তােদর মেনর ভূবেনর সবটুকু দখল কের আেছ ইসলাম প্রসঙ্েগ িনেজেদর মনগড়া
ধারণা। পিবত্র েকারআেনর ব্যাখ্যা হেত হেব তােদর মনপুত, নইেল েসিটর প্রচার
হেত িদেত তারা রাজী নয়। েয সব বইেয় িজহাদ িবষয়ক আয়ােতর উল্েলখ আেছ –
েসগুিলেক তারা সন্ত্রােসর বই রূেপ িচহ্িনত কের। ঘের বা েদাকােন েস সব বই
রাখা বা েসগুিল পাঠ করােক তারা দণ্ডনীয় অপরাধ গণ্য কের। মসিজেদ নামায
পাঠ, দরুদ পড়া বা েরাযা পালন িনেয় তােদর আপত্িত নাই; িকন্তু নবীজী (সাঃ)র
যুেগর ন্যায় সমাজ ও রাষ্ট্েরর পূর্ণ ইসলামীকরণ হেত িদেত তারা রাজী নয়।
ইসলামীকরেণর েস স্বপ্ন েদখািটই তােদর কােছ অপরাধ। যারা েস স্বপ্ন েদেখ
তােদর িবরুদ্েধ েদয় িনর্মূেলর হুংকার। ফেল বাংলার মুসিলম ভূিমেত অসম্ভব
হেয়েছ নবীজী (সাঃ)র েস সব গুরুত্বপূর্ণ সূন্নেতর অনুসরণ যােত িছল তাঁর
রাজনীিত, প্রশাসন, িজহাদ ও শিরয়ত পালন। এভােব অসম্ভব করা হেয়েছ পিরপূর্ণ

মুসিলম রূেপ েবেড় উঠা। বাঙালী মুসিলেমর জীবেন এিটই হেলা সবেচেয় বড় সংকট।
এভােব সংকেট পেড়েছ তােদর পরকালীন মুক্িত।
গুরুতর এ সংকেটর কারণ, ঈমানদারীর দায়ভারিট স্েরফ নামায-েরাযা, হজ-যাকাত ও
তাসিবহ-তাহিলল িনেয় বাঁচা নয়। বরং েসিট পিরপূর্ণ মুসিলম রূেপ বাঁচা।
এখােন েকান আেপাষ চেল না। কােফর হওয়ার জন্য মহান আল্লাহতায়ালার একিট
মাত্র হুকুম অমান্য করাই যেথষ্ট। প্রকৃত মুসিলম হওয়ার জন্য অপিরহার্য
হেলা,

মহান আল্লাহতায়ালার প্রিতিট হুকুেমর কােছ পূর্ণ আত্মসমর্পণ। একিট

মাত্র হুকুম অমান্য করায় ইবিলস পাপীষ্ট শয়তােন পিরণত হেয়েছ। অথচ মহান
আল্লাহতায়ালার

বহু

হুকুম

অমান্য

করায়

বাধ্য

করেছ

বাংলােদেশর

সরকার।

পিবত্র েকারআেন েঘাষণা, “আমার নািযলকৃত িবধান অনুযায়ী যারা িবচােরর কাজ
কের না তারা কােফর। ..তারাই জােলম। … তারাই ফােসক।” –(সুরা মােয়দা, আয়াত
৪৪, ৪৫ ও ৪৬)।

িকন্তু বাংলােদেশ িক মহান আল্লাহতায়ালার এ হুকুম মান্য

করা সম্ভব? েস জন্য েতা রাষ্ট্েরর আদালেত শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা চাই। েকান
অৈনসলািমক েদেশ বসবােসর বড় িবপদ েতা এিটই। েস িবপদ েথেক বাঁচেত ঈমানদার
ব্যক্িত িনজ েদশ েছেড় ইসলামী েদেশ িহজরত কের। অথচ েস িবপদটাই প্রকট রূেপ
েবেড়েছ

বাংলােদেশর

ন্যায়

একিট

মুসিলম

েদেশ।

বাংলােদেশ

ইসলাম

িবেরাধী

শক্িতর এিটই হেলা সবেচেয় বড় নাশকতা। এিটই তােদর পিরকল্িপত িড-ইসলামাইেজশন
প্রেজক্ট। তােদর লক্ষ্য, মুসিলম জনগণেক মহান আল্লাহতায়ালার হুকুম পালন
েথেক েজার পূর্বক দূের রাখা। নবীজী (সাঃ)র ইসলাম েথেক এভােব দূের সিরেয়
তােদরেক

ভণ্ড

মুসিলেম

পিরণত

করা।

নামায-েরাযা,

হজ-যাকােত

অংশ

িনেয়ও

িমথ্যা বলা, সূদ-ঘুষ খাওয়া, েসক্যুলার রাজনীিত ও শিরয়িত আইেনর প্রিতষ্ঠা
িবরুদ্েধ লািঠ ধরাও তখন এ ভণ্ডেদর জন্য সহজ হেয় যায়। বাংলােদেশ এবং েস
সােথ সমগ্র মুসিলম িবশ্েব, ভয়ানক ক্ষিতিট হেয়েছ এরূপ অৈনসলািমক শাসকেদর
হােত। িবগত হাজার বছের খুব কম সংখ্যক মুসিলমই খৃষ্টান, েবৗদ্ধ বা িহন্দু
ধর্েম দীক্ষা িনেয়েছ। িকন্তু তােদর মােঝ ইসলােমর অনুসরেণ প্রচন্ড ভােব
িনষ্ক্রীয় হেয়েছ িবপুল সংখ্যায়। ইসলাম েথেক দূের সরা এরূপ মুসিলমগণ ইসলাম
িনর্মূল করার যুদ্েধ দেল দেল হাত িমিলেয়েছ শত্রুপক্েষর সােথ। ফেল িবগত
কেয়ক শত বছের মুসিলমেদর সংখ্যা বহুগুণ বাড়েলও শক্িত বােড়িন। সম্মানও
বােড়িন।

বরং

েবেড়েছ

উপর্যুপির

পরাজয়।

এেদর

কারেণই

মুসিলম

উম্মাহ

আজ

িবভক্ত। এবং আইন-আদালত েথেক িনর্বািসত হেয়েছ মহান আল্লাহতায়ালার শিরয়তী
আইন। এভােব নবীজী (সাঃ)র ইসলাম অজানা ও অপিরিচত রেয় েগেছ েখাদ মুসিলম
েদশগুিলেত। মুসিলেমর জীবেন সবেচেয় বড় ইবাদত তাই নামায-েরাযা, হজ-যাকাত,
তাসিবহ-তাহিলল নয়। এরূপ ইবাদত নবীজী (সাঃ)র যুেগ মুনািফকগণও করেতা। আজ
েকািট েকািট বাঙালী মুসিলমও েসিট কের। বরং েস পিবত্র ইবাদতিট হেলা এমন
িজহাদ যা রাষ্ট্েরর বুক েথেক েসসব

দুর্বৃত্ত শাসকেদর িনর্মূল কের যারা এ

পৃিথবী পৃষ্েঠ মহান আল্লাহতায়ালার হুকুম পালনেক অসম্ভব কের। যারা েস কােজ

প্রাণ েদয় তারা পায় বীনা িহসােব জান্নাত। অন্য েকান ইবাদেত িক েসিট জুেট?
করুণামেয়র দরবাের শহীদেদর এরূপ িবশাল মর্যাদার কারণ, তােদর কারেণই মহান
আল্লাহতায়ালার দ্বীন িবজয়ী হয়; প্রিতষ্ঠা পায় শিরয়ত। এবং বােড় িবশ্বজুেড়
মুসিলেমর শক্িত ও েগৗরব। নবীজী (সাঃ)র সাহাবাগণ েতা েস পেথ অর্থ, শ্রম,
েমধা ও প্রাণদােনর মধ্য িদেয়ই মহান আল্লাহতায়ালােক খুিশ কেরিছেলন। িকন্তু
েয বাঙালী েসক্যুলািরস্টেদর ইিতহাস তলাহীন িভক্ষার ঝুিল ও দুর্নীিতেত
িবশ্েব িশেরাপা লােভ -তােদর িক এ মহান িমশেন আগ্রহ থােক? বাঙালী মুসিলেমর
িবপেদর মূল কারণ, েদশ েতা েস দুর্বৃত্তেদর হােতই িজম্িম।

মুসিলম
েদশগুিলর
েসাশাল িরফাইনাির

িবধ্বস্ত

অপিরহার্য েকন েসাশাল িরফাইনাির? –
খিনর খাম েতল সরাসির গািড়র ফুেয়ল ট্যাংেক ঢালেল তােত গািড় চেল
না। বরং তােত িবকল হয় ইঞ্িজন। খিনর েতলেক তাই ব্যবহার-উপেযাগী
করেত হেল ওেয়ল িরফাইনািরেত িনেয় পিরেশািধত করািট জরুরী। িবষয়িট
শত ভাগ সত্য মানব সন্তােনর পিরশুদ্িধ ও মুসিলম রূেপ েবেড় উঠার
েবলায়ও।
িবষয়িট
এেতাই
গুরুত্বপূর্ণ
েয,
পিরেশাধেনর
েস
প্রক্িরয়ােক বলবৎ রাখেতই মহান আল্লাহতায়ালা প্রথম মানবেক স্েরফ
মানব রূেপ নয়, নবী রূেপও প্েররণ কেরেছন। এবং অব্যাহত েরেখেছন
নবী-রাসূল প্েররণ এবং েস সােথ েফেরশতা মারফত ওহী প্েররণ। ইসলােম
ইসলামী রাষ্ট্র গড়া এবং িশক্ষা ও সংস্কৃিতর কার্যকর অবকাঠােমা
গেড় েতালা এজন্যই এেতা জরুরী। নবীজী (সাঃ)র প্রিসদ্ধ হাদীস,
প্রিতিট মানব িশশুই জন্ম েনয় মুসিলম রূেপ। িকন্তু পরবর্তীেত েস
মুসিলম রূেপ েবেড় উঠেত ব্যর্থ হয় পিরবার ও সামািজক পিরেবেশর
কারেণ। এর কারণ, প্রিতিট পিরবার, সমাজ ও রাষ্ট্েরর অঙ্গেণ কাজ
কের একিট িবেশষ ধাঁেচর শক্িতশালী েসাশাল ইঞ্িজনীয়ািরং। েকান
িশশুই তা েথেক িনস্তার পায় না। ফেল িহন্দু, খৃষ্টান, িশখ বা
েবৗদ্ধ ঘেরর সন্তান যত েমধাবীই েহাক আল্লাহর দ্বীনেক বুঝা এবং েস

অনুসাের েবেড় উঠার সামর্থ্য েস পায় না।
ব্যক্িতর েচতনা, চিরত্র, কর্ম ও জ্ঞােনর ভূবেন কতটা ভ্যালু এ্যাড
হেব এবং েস েকান ধর্ম বা মতবাদ িনেয় েবেড় উঠেব েসিট িনর্ধারণ কের
চলমান
পিরবার,
সমাজ
ও
রাষ্ট্েরর
অঙ্গেণ
চলমান
েসাশাল
ইঞ্িজনীয়ািরং। েস েসাশাল ইঞ্িজনীয়ািরং প্রক্িরয়ািট প্রিতষ্ঠা না
েপেল েকান ধর্ম বা মতাদর্শ সমােজ বাঁেচ না বা িবজয়ী হয় না।
এজন্যই ইসলােমর মহান নবীজী (সাঃ)েক শুধু ইসলােমর প্রচারই কেরনিন,
বরং ইসলািম রাষ্ট্র, সমাজ, পিরবার এবং ইসলামী িশক্ষা ও
সংস্কৃিতরও প্রিতষ্ঠা িদেয়েছন। বস্তুতঃ এিটই িছল েস আমেল
মুসিলমেদর
অর্থ,
শ্রম,
েমধা
ও
রক্ত
িবিনেয়ােগর
সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ খাত। েস রাষ্ট্রেক প্রিতষ্ঠা ও প্রিতরক্ষা িদেত
নবীজী (সাঃ)র শতকরা ৭০ ভােগর সাহাবীেক তােদর প্রােণর েকারবানী
িদেত হেয়েছ। তােদর েস েকারবানীর ফেলই রাষ্ট্র, সমাজ, পিরবার ও
মসিজদ-মাদ্রাসা পিরণত হেয়িছল শক্িতশালী েসাসাল িরফাইনািরেত।
িবশ্বশক্িত রূেপ মুসিলমেদর উদ্ভব এবং সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ
সভ্যতার িনর্মােণ তােদর েয িবশাল সফলতা জুেটিছল -তার মূেল িছল
নবীজীর (সাঃ)র হােত প্রিতষ্িঠত েস েসাসাল িরফাইনািরগুিল। েস
লক্ষ্েয সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ হেলা ইসলামী িশক্ষা ও ইসলামী
রাষ্ট্র। ইসলামী রাষ্ট্েরর েচেয় গুরুত্বপূর্ণ প্রিতষ্ঠান েযমন
মানব সমােজ থাকেত পাের না। েতমিন িশক্ষাদােনর েচেয় গুরুত্বপূর্িণ
েকান কর্মও থাকেত পাের না। ফেল জীবেনর েয িদনিটেত নবীজী (সাঃ)
নবীর মর্যাদা পান, েসিদনই সর্বপ্রথম েয হুকুমিট পান েসিট হেলা
“ইকরা” তথা পড়ার। পাঁচ ওয়াক্ত নামােযর হুকুম পান তার ১১ বছর পর।
মক্কার কােফরগণ ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠার সুেযাগ তাঁেক েদয়িন;
িকন্তু েস রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা েদন মিদনায় িহজরেতর প্রথম িদেনই।
গেড় েতােলন মসিজদ। েস মসিজেদ িতিন িছেলন সার্বক্ষিণক িশক্ষক।
িবদ্যা িশক্ষা এতটাই গুরুত্ব েপেয়িছল েয, বদেরর যুদ্েধর
হত্যােযাগ্য যুদ্ধাপরাধীেদর এ শর্েত মুক্িত িদেয়িছেলন েয তারা
মুসিলমেদর িবদ্যা িশক্ষা িদেব।
সমাজ ও রাষ্ট্েরর বুেক মানেবর িচন্তা-েচতনার পিরশুদ্িধর একিট সফল
ও শক্িতশািল অবকাঠােমা না থাকেল শুধু মুসিলমেদর সন্তােনরাই নয়,
নবী-রাসূলেদর সন্তানও ব্যর্থ হয় মুসিলম রূেপ েবেড় উঠেত। ইিতহােস
েস প্রমানও রেয়েছ। তখন মুসিলম েদশ িবশ্বেরকর্ড গেড় উন্নত নীিতৈনিতকতায় নয়, বরং সীমাহীন দুর্নীিতেত। এ শতাব্দীর েগাড়ােত
বাংলােদশ েযভােব পর পর ৫ বার দুর্নীেত িবশ্বেরকর্ড গেড় –েসিটই

প্রমাণ কের েদশিটেত েসাশাল েরফাইনািরগুিল কতটা ভয়ানক ভােব িবকল।
িনেকাবর বা পাপুয়া িনউিগিনর েয মানুষগুেলা উলঙ্গ হেয় বেনজঙ্গেল
পশুেদর মত গুহায় বাস কের েসিটর কারণ, সাধারণ মানব েথেক তােদর
ৈদিহক িভন্নতা নয়, বরং েসিট হেলা েসাসাল িরফাইনািরর মধ্য িদেয়
পিরেশািধত না হওয়ার ফল। এরফেল এসব হতভাগ্য মানব িশশুগণ পুরাপুির
অপিরশুদ্ধ তথা খামই রেয় যায়। ফেল বাসস্থান ও পানাহােরর সন্ধােন
তােদর প্রিতেযািগতা িদেত হয় বেনর বানর-শৃগালেদর সােথ। েদেশর
দািয়ত্বহীন সরকার তােদর বাঁিচেয় েরেখেছ টুিরস্টেদর জন্য দর্শণীয়
জীব রূেপ।
পিরবার, সমাজ ও রাষ্ট্র জুেড় পিরেশাধেনর েয চলমান প্রক্িরয়া
েসিটই হেলা ইসলােমর তাহিযব। তাহিযেবর আিভধািনক অর্থ হেলা
পিরশুদ্িধ করণ। বস্তুতঃ এিটই হেলা ইসলােমর সংস্কৃিত -যা মানব
সন্তানেক মুসিলম রূেপ গড় েতােল। মুসিলমেদর পতেনর কারণ েকান
ভূিমকম্প বা সুনামী নয়, অর্থৈনতীক ব্যর্থতাও নয়। বরং েসিট হেলা
অকার্যকর তাহিযব তথা সাংস্কৃিতক প্রক্িরয়া। রাষ্ট্র পিরণত হেয়েছ
স্েরফ শাসেকর েভােগর আেয়াজেন সমৃদ্িধ আনার হািতয়াের। ফেল মুসিলম
পিরবাের জন্ম িনেয়ও মুসিলম সন্তান ব্যর্থ হচ্েছ ইসলােমর িশক্ষা
িনেয় েবেড় উঠেত। ব্যর্থতার েস িচত্রিট আেরা সুস্পষ্ট হেয় ধরা পেড়
যখন তারা ইসলামেক িবজয়ী করার বদেল িনেজেদর অর্থ, শ্রম ও রক্েতর
িবিনেয়াগ কের জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজবাদ, স্ৈবরাচার ও
েসক্যুলািরজমেক িবজয়ী করার যুদ্েধ। তাই মুসিলম ভূিমেত কােফরগণ
লক্ষ লক্ষ দাস ৈসিনক পায়। িনজ ধর্ম ও িনজ উম্মাহর সােথ তােদর
িবশ্বাসঘাতকতার ভয়ানক িচত্রিট হেলা, প্রথম িবশ্বযুদ্েধ দশ লােখর
েবশী আরব মুসিলম এবং দুই লােখর েবশী ভারতীয় মুসিলম যুদ্ধ কেরেছ
ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ সাম্রাজ্যবাদেক িবজয়ী করেত। উসমািনয়া েখলাফা
পরািজত ও িবলুপ্ত হেয়েছ, মুসিলম রাষ্ট্রগুিল ক্ষুদ্রতর হেয়েছ,
কােফরেদর হােত মুসিলম ভূিম অিধকৃত হেয়েছ এবং রাষ্ট্রীয় অঙ্গেণ
ইসলাম পরািজত হেয়েছ বস্তুতঃ মুসিলমেদর িনেজেদর হােত। মুসিলমগণ
মুসিলম রূেপ েবেড় উঠেত কতটা ব্যর্থতা হেয়েছ এ হেলা তার নমুনা।

ব্যর্থতা েযখােন েকার’আন বুঝায়
ইসলােমর েসাশাল ইঞ্িজনীয়ািরংেয়র মূল হািতয়ারিট হেলা পিবত্র
েকারআন। েকার’আেনর জ্ঞান ছাড়া ইসলােমর েসাশাল িরফাইনািরগুেলা অচল
হেত বাধ্য। মুসিলেমর সাফল্য েতা প্রকৃত মুসিলম রূেপ েবেড় উঠায়।

েস কাজিট জলবায়ু, ঘর-বাড়ী, বা পানাহাের হয় না। এজন্য অপিরহার্য
হেলা তার ঈমােনর পুষ্িট। ঈমান েস পুষ্িট পায় েকার’আেনর জ্ঞান
েথেক। েসিট না হেলা উন্নত ঘরবাড়ীর সুঠাম বািসন্দাও ভয়ানক েচারডাকােত পিরণত হয়। নামােয বা নামায েশেষ জায়নামােয বেস সুরা
েতেলওয়াত করেলই
েকার’আন পােঠর ফরজ আদায় হয় না। নামােযর িনেয়ত
েবঁেধ েয সুরাগুিল জায়নামােয েতলাওয়াত করা হয় তার মূল লক্ষ্যিট
নামায আদায়। েস েতলাওয়ােত জ্ঞানার্জেনর িনেয়ত থােক না, ফেল
জ্ঞানার্জেনর ফরজও তােত আদায় হয়না। জ্ঞানার্জেনর িনেয়ত িনেয় তাই
েকারআন পাঠ করেত হয় নামােযর বাইের। েকার’আন পােঠ যা গুরুত্বপূর্ণ
তা হেলাঃ এক). আয়াতগুিলর অর্থ বুঝা, দুই). েসগুিল িনেয়
িচন্তাভাবনা করা এবং িতন). বাস্তব জীবেন েস েকার’আনী জ্ঞােনর
প্রেয়াগ। না বুেঝ বার বার েকার’আন েতলাওয়ােত জ্ঞানার্জেনর ফরজ
আদায় হয় না। এরূপ েকার’আন পােঠর ফেল জােহল বা অজ্ঞ থাকার পাপ
েথেক মুক্িত ঘেট না।
েকারআন বুঝা এেতা কিঠন নয় যতটা কিঠন ডাক্তার, ইঞ্িজনীয়ার বা অন্য
েকান েপশায় প্রেফশনাল পরীক্ষায় পাশ করা। সামান্য কেয়ক দশেকর সুখশান্িত বাড়ােত ছাত্রেদর জীবেন সময় ও েমধার িবিনেয়াগিট িবশাল।
বছেরর পর বছর ধের, রােতর পর রাত েজেগ, তারা িবশাল িবশাল বইেয়র
হাজার হাজার পৃষ্ঠা বার বার পেড় ও মুখস্থ কের। অথচ হাজার হাজার
ট্িরিলয়ন বছেরও েশষ হবার নয় এমন এক অনন্ত অসীম কােলর সুখশান্িত
বাড়ােত অপিরহার্য েয েকারআনী জ্ঞােনর পথিনর্েদশনা –েস জ্ঞান
বাড়ােত ছাত্রেদর িবিনেয়াগ বা েমহনত কতটুকু? েস অবেহলার কারেণ
ডাক্তার, ইঞ্িজনীয়ার বা অন্য েকান েপশায় তােদর সফলতা িমলেলও
িবপেদ পড়েছ মুসিলম হওয়ািট। পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালার
েঘাষণা, “একমাত্র (পিবত্র েকারআেনর জ্ঞােন) জ্ঞানবানগণই আমােক ভয়
কের।” মুসিলম হওয়ার জন্য জ্ঞানবান হওয়া তাই অপিরহার্য। িচিকৎসা
িবজ্ঞােনর জ্ঞান ছাড়া েযমন ডাক্তার হওয়া যায় না, েতমিন অসম্ভব
হেলা পিবত্র েকার’আেনর জ্ঞান ছাড়া মুসিলম হওয়া। মুসিলম জীবেন
মহাপাপ হেলা অজ্ঞ বা জােহল থাকা। মহান আল্লাহতায়ালা আমেলর সংখ্যা
েদেখন না, েদেখন ওজন। আর ওজন বােড় জ্ঞােনর িমশ্রণ ঘটায়।
িকন্তু মুসিলমেদর মােঝ পিবত্র েকারআ’ন েথেক জ্ঞানার্জেনর েস
েচষ্টা কই? েয পিরমান সময়, শ্রম ও েমধা তারা প্রেফশনাল জ্ঞান
বৃদ্িধর জন্য ব্যয় কের তার িসিক ভাগ সময় েকারআন বুঝার িপছেন ব্যয়
করেল েকার’আেনর উপর গভীর জ্ঞানলাভ হেতা। তখন েস জ্ঞােন সহজ হেতা
িসরাতুল মুস্তাকীম প্রাপ্িত এবং েস সােথ জান্নাত-প্রাপ্িত।

তাছাড়া েকার’আেনর এ জ্ঞানার্জন এতটা কিঠনও নয় যতটা ভাবা হয়। এ
িনেয় মুসিলমেদর মােঝ িবরাজ করেছ প্রচণ্ড ভাষাগত ভীিত। অথচ
েকার’আেনর ভাষা অন্য বহু ভাষার েচেয় সহজ। বাংলা ভাষার মধ্েযই
রেয়েছ বহু আরবী শব্দ। েকার’আেনর ভাষা সহজ হওয়ার কারেণই এ পিবত্র
িকতাব
মাতৃভাষা পাল্িটেয় িদেয়েছ ইরাক, িসিরয়া, িমশর, িলিবয়া,
আলিজিরয়া, মরক্েকা, মািল, সূদানসহ বহু েদেশর মানুেষর। অথচ আরবী
ভাষা িশক্ষা েদয়ার জন্য েস সময় মুসিলম ভূিমত েকান কেলজিবশ্বিবদ্যালয় বা ভাষা ইন্সিটিটউট িছল না। সরকাির উদ্েযােগ
গ্রােম
গ্রােম
িশক্ষক
প্েররেণর
আেয়াজনও
িছল
না।
মহান
আল্লাহতায়ালার সর্বশ্েরষ্ঠ এ দান েথেক িকছু সংগ্রেহর আগ্রহই েস
কাজেক েসিদন সহজ কের িদেয়িছল।
আেরা লক্ষণীয় হেলা, পিবত্র
েকারআেনর অিত প্রিসদ্ধ েমাফাচ্িছরগণ গেড় উেঠেছ অনারবেদর মধ্য
েথেক। েস উদাহরণ হেলা, তাবািরস্তােনর আত-তাবারী, ইরােনর আল-রাযী,
আধুিনক ভারেতর ইউসুফ আলী।
এিটও সত্য এবং অিত বাস্তব েয, পিবত্র েকার’আন গভীর ভােব বুঝেত
হেল েস বুঝার কাজিট হেত হেব েকার’আেনর ভাষােতই। অনুবাদ পেড় েসিট
সম্ভব নয়। পিবত্র েকারআেনর মােঝ রেয়েছ প্রচণ্ড ইেমাশনাল,
ইন্সিপেরশনাল ও ইনেটেলকচুয়াল েফার্স। এর অনুবাদ েকান ভােবই সম্ভব
নয়। ফেল অনুবাদ পেড় কােরা িদল েকঁেপ উেঠ না, েচােখও পািন আেস না।
এমন িক মুসিলম ভূিম কােফরেদর হােত অিধকৃত হেলও িজহােদর ময়দােন
ছুেট যাওয়ার জজবা সৃষ্িট হয়না। িকন্তু িদল কাঁেপ, েচােখ পািন আেস
ও িজহােদর ময়দােন ছুেট যাওয়ার জজবা সৃষ্িট হয় আরবী ভাষা বুেঝ
েকারআন পাঠ করেল। েকার’আন না বুেঝ েতলাওয়ােতর কারেণই মুসিলমেদর
সংখ্য িবপুল ভােব বাড়েলও ইসলাম পালন হচ্েছ না। ইসলােমর িবজয়ও
বাড়েছ না। তেব যারা জােলম, গােফল, দুিনয়াদার ও পাপী, তােদর
মাতৃভাষা আরবী হেলও েকার’আন েথেক িশক্ষা েনয়ার সামর্থ্য তােদর
থােক না। আবু লাহাব, আবু জােহলগণ তাই পায়িন। আজেকর দুর্বৃত্ত আরব
জােলমগণও পাচ্েছ না। কারণ, জােলমেদর িহদােয়ত না েদয়ািটই হেলা
পিবত্র েকার’আেন েঘািষত মহান আল্লাহতায়ালার দৃঢ় প্রিতশ্রুিত।

মুসিলম ইিতহােসর কােলা অধ্যায় ও তার কারণ
এ সত্য অস্বীকােরর উপায় েনই, খিলফা রােশদার িবলুপ্িত েকান কােফর
শক্িতর হােত হয়িন। হেয়েছ মুসিলমেদর হােত। এর েহতু িক? এর মূল
কারণ, েখালাফােয় রােশদার েশষ িদনগুিলেত মুসিলমেদর িনেজেদর মােঝ

িবচ্যুিত। েস িবচ্যুিতিট ঘেটিছল নবীজী (সাঃ) িশক্ষা েথেক দূের
সরায়। েখালাফােয় রােশদােক িবলুপ্ত কের স্ৈবরাচাির শাসেন রূপ
েদয়ার কােজ েস সময় যারা েনতৃত্ব েদন তােদর েকউই প্রাথিমক যুেগর
সাহাবা িছেলন না। তারা মুসিলম হেয়িছেলন মক্কা িবজেয়র পর। এক
কােলর মুশিরক-সর্দার আবু সুিফয়ােনর পুত্র হযরত মুয়ািবয়া (রাঃ)
িছেলন তােদরই একজন। ইসলােমর ইিতহােস তারা পিরিচত ‘েতালাকা’ রূেপ।
তারা িফিরেয় আেন িনেজেদর েগাত্রীয় শাসনেক। খিলফার িবরুদ্েধ
িবদ্েরাহ করা েয কিবরা েগানাহ ও জঘন্য হারাম -েস য জ্ঞােনর
প্রমাণও তারা রাখেত পােরিন। একতার বদেল িবভক্িত গড়া তােদর
সংস্কৃিতেত পিরণত হয়। প্রশ্ন হেলা, এরই বা কারণ িক? ভাবেত হেব তা
িনেয়ও।
নবুয়ত প্রাপ্িতর শুরু েথেকই মহান নবীজী (সাঃ) মুসিলমেদর মােঝ
জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা ও েচতনা-চিরত্েরর পিরশুদ্িধর েয প্রক্িরয়াও
শুরু কেরন েসিটই হেলা সমগ্র মানব জািতর ইিতহােস সবেচেয়
গুরুত্বপূর্ণ িবপ্লবী ঘটনা। নবীজী (সাঃ)র পিরচালনায় প্রিতষ্ঠা
পায় এমন এক সামািজক িরফাইনাির -যা জন্ম েদয় পিরশুদ্ধ েচতনাচিরত্েরর অিধকাির সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ মানব। যারা পিরিচিত পায়
নবীজী (সাঃ)র সাহাবা রূেপ। েস সামািজক িরফাইনািরর মূল উপাদানিট
িছল পিবত্র েকার’আেনর জ্ঞান ও নবীজী (সাঃ)র েনতৃত্ব। এবং েস
ইসলামী িরফাইনািরিট িনয়িমত নজদারী ও িদক-িনর্েদশনা েপেয়িছল েখাদ
মহান আল্লাহতায়ালা েথেক। নবীজী (সাঃ)র ইন্েতকােলর পর মহান
আল্লাহতায়ালার সােথ মুসিলম উম্মাহর েস সংেযােগর ইিত ঘেট।
প্রিশক্ষেণর অপিরহার্য অংশ রূেপ স্েরফ জ্ঞানদান ও নামায-েরাযা
নয়, মহান নবীজী (সাঃ) সাহাবােদরেক িজহােদর ময়দােনও হািজর
কেরিছেলন। লাগাতর িজহােদ অংশ েনয়ায় পিরপক্কতা পায় তােদর ঈমান।
ইসলামী রাষ্ট্েরর ন্যায় একিট আদর্িশক রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা েদয়া
এবং েসিটেক লাগাতর িটেক রাখার জন্য এমন এক েসাশাল িরফাইনারীর
গুরুত্বিট অপিরসীম। মক্কার বুেক ১৩ বছর ধের চেল েস প্রিশক্ষণ।
মানব ইিতহােসর বুেক েকান কােলই এতটা সফল প্রিশক্ষণ েকন্দ্র
প্রিতষ্ঠা পায়িন। েস প্রিশক্ষেণর অংশ রূেপ েশােব আবু তােলেব িতন
বছর অন্তরীণ থাকা কােল নবীজী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবােদরেক অনাহাের
গােছর পাতাও েখেত হয়। নবীজীর জীবেন েস িতনিট বছর িছল সবেচেয় কিঠন
িদন। েস প্রিশক্ষেণ শািমল িছেলন নবীজী (সাঃ)র প্রথম স্ত্রী হযরত
িবিব খািদজা (রাঃ)। নবীজী (সাঃ)র জীবেন িতিনই িছেলন তাঁর শ্েরষ্ঠ
স্ত্রী। ইসলােমর ইিতহােসর িদেক নজর িদেল েদখা যােব, মুসিলম

ইিতহােসর সবেচেয় েগৗরবজনক কর্েমর নায়ক হেলন তারা -যারা িছেলন
ইসলােমর েস শ্েরষ্ঠ েসাশাল িরফাইনািরেত পিরশুদ্ধ হওয়া সাহাবা।
তােদর মধ্য েথেক ১০ জন জীিবত অবস্থােতই জান্নােতর প্রিতশ্রুিত
েপেয়িছেলন। অথচ পরবর্তীেত যারা মুসিলম হেয়েছন তােদর িবপুল
সংখ্যার মধ্য েথেক েস েসৗভাগ্য একজেনর হয়িন। মিদনায় িহযরত করার
পর ইসলােম দািখল হওয়া মুসিলমগণ এবং নবীজী (সাঃ)র পরবর্তী কােলর
স্ত্রীগণ মক্বী জীবেনর েস প্রচণ্ড প্রিশক্ষণ পানিন। েসিটই িবপদ
ঘটায় েখালাফায় রােশদার েশষ িদনগুিলেত।
নবীজী (সাঃ)র ইন্েতকােলর পর ইসলােমর েস েসাশাল িরফাইনাির
েবাধগম্য কারেণই দুর্বল হেয় পেড়। সংকেটর প্রিতক্ষেণ মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক িনর্েদশনা আসাও বন্ধ হেয় যায়। েস িবপদ
বুেঝ হযরত আবু বকর (রাঃ) নবীজী (সাঃ)র ইন্েতকােলর খবর শুেন
েকঁেদিছেলন। হযরত আলী (রাঃ) যখন খিলফা হন তখন নবীজী (সাঃ)র িনজ
হােত গড়া প্রথম সািরর সাহাবােদর অিধকাংশই ইিতমধ্েয দুিনয়া েথেক
িবদায় িনেয়িছেলন। রাজনীিতর অঙ্গেণ তখন ভীড় জেম উেঠ েতালাকােদর।
নবদীক্িষত এ মুসিলমেদর সংখ্যা দ্রুত বাড়েলও তােদর মােঝ কাঙ্িখত
জ্ঞানগত, েচতনাগত ও চািরত্িরক পিরশুদ্িধ প্রথম সািরর সাহাবােদর
ন্যায় সৃষ্িট হয়িন। মুসিলম রাষ্ট্েরর িবস্তার বহুগুণ বাড়েলও েস
সুিবশাল রাষ্ট্র জুেড় েসাশাল িরফাইনারী গেড় উেঠিন। ফেল তােদর
মােঝ ৈনতীক ও সাংস্কৃিতক িবপ্লব অপূর্ণ েথেক যায়। এর ফেল সৃষ্িট
হয় ভয়ানক প্রািতষ্ঠািনক, সাংস্কৃিতক ও েচতনাগত শূণ্যতা। েস সােথ
িছল িবিভন্ন প্রেদেশ দািয়ত্বপালেন িলপ্ত েনতােদর মােঝ মারাত্মক
েযাগােযাগ-শূণ্যতাও। িচন্তা-েচতনার ক্েষত্ের িসিরয়ার মুসিলমগণ
িবচ্িছন্ন হেয় পেড় মক্কা-মিদনা, ইরাক বা িমশেরর মুসিলমেদর েথেক।
ফেল সৃষ্িট হয় ভূল বুঝাবুিঝ এবং তা েথেক শুরু হয় ভয়ানক ভাতৃঘািত
যুদ্ধ। ফেল মানব ইিতহােসর একজন অন্যতম শ্েরষ্ঠ সন্তান এবং
খিলফােয় রােশদার একজন শ্েরষ্ঠ খিলফার িবরুদ্েধ িবদ্েরােহর ন্যায়
হারাম কাজও েসিদন সংঘিটত হেয়েছ। েখালাফােয় রােশদা িবলুপ্ত হওয়ার
এ হেলা মূল কারণ। ভিবষ্যেতর মুসিলমেদর জন্য এ িবেয়াগান্ত ঘটনার
মধ্েয রেয়েছ এক অিত গুরুত্বপূর্ণ িশক্ষণীয় িদক।

েয মহািবপেদ মুসিলম উম্মাহ
এ প্রসঙ্েগ সবেচেয় িশক্ষণীয় িবষয়িট হেলা, ধর্মান্তর বা রাষ্ট্েরর
আেয়াতেন দ্রুত বৃদ্িধ ঘটােলই চেল না, দ্রুত িবপ্লব আনেত হয়

নাগিরকেদর জ্ঞান, েচতনা ও সংস্কৃিতর অঙ্গেণও। রাজৈনিতক, আদর্িশক
ও সাংস্কৃিতক িবপ্লবেক তীব্রতর করেত হয় এক সােথ। মুসিলম ইিতহােসর
কােলা অধ্যায়গুিল বুঝেত হেব মুসিলম সমােজর েস অনাকাঙ্িখত
প্েরক্ষাপটেক সামেন েরেখই। তেব এরূপ নানা দুর্বলতা ও ব্যর্থতার
পরও তােদর েয অবদান -েসিটও অিত িবশাল। তােদর আমেলই এিশয়া,
আফ্িরকা ও ইউেরােপর িবশাল এলাকা জুেড় মুসিলমেদর িবজয় ঘেট। েস সব
েদেশর িবপুল সংখ্যক জনগণ মুসিলম হেত েপেরেছ তােদর েস অবদােনর
কারেণই।
গুরুত্বপূর্ণ আেরকিট িবষয় হেলা, স্ৈবরাচাির উমাইয়া, আব্বাসীয়,
উসমািনয়া বা েমাগল শাসকেদরেক কখেনাই ইসলােমর আদর্শ ব্যক্িত রূেপ
গণ্য করা যায় না। েযমন আদর্শ মুসিলম রূেপ গণ্য করা যায় না,
মুিজব, হািসনা ও েসৗিদ রাজােদর ন্যায় বর্তমান যুেগর স্ৈবরাচাির
শাসকেদর। এরা প্রিতিনিধত্ব কের িনেজর কদর্য েচতনা ও চিরত্েরর,
ইসলােমর নয়। আেরকিট গুরুত্বপূর্ণ িবষয় হেলা, ঈমােনর পরীক্ষায়
সবাইেক িনজ সামর্থ্েয পাশ করেত হয়। িপতা বা স্বামী নবী-রাসূল
িছেলন বা িবখ্যাত সাহাবী িছেলন -েস কারেণ েকউ পরীক্ষায় পাশ কের
না। হযরত আদম (আঃ) ও হযরত নূহ (আঃ)’র পুত্র েযমন েস পরীক্ষায় পাশ
কেরিন, েতমিন পাশ কেরিন হযরত লুত (আঃ)’র স্ত্রী। তেব অতীেতর
মুসিলমেদর ভূল-ভ্রান্িত যাই েহাক, তা িনেয় িবচােরর মুেখামুিখ
তারা িনেজরা হেব।
িনেজেদর বাঁচােনা।

আমােদর কাজ হেলা, িনেজেদর ব্যর্থতা েথেক
েস জন্য জরুরী হেলা, অতীেতর মুসিলমেদর

ব্যর্থতা েথেক িশক্ষা েনয়া। বুঝেত হেব, িনেজেক বাঁচােনার েস কােজ
অিত অপিরহার্য হেলা, েকার’আনী জ্ঞান, েস জ্ঞােনর প্রেয়াগ। তেব
ইসলামীকরেণর লক্ষ্েয আেরা জরুরী হেলা, পিরপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্র ও
তার পূর্ণ অবকাঠােমা গেড় েতালা। একমাত্র এ পেথই প্রিতিট পিরবার
এবং প্রিতিট সামািজক ও রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠান ইসলােমর েসাসাল
িরফাইনারী রূেপ গেড় উেঠ। েসগুিল তখন কাঙ্িখত পিরশুদ্িধ আেন
েসখােন বসবাসকাির
প্রিতিট নরনারীর জীবেন। নইেল িবপন্ন হয়
মুসিলমেদর মুসিলম রূেপ েবেড় উঠা। তখন মুসিলম ভূিমেত িবজয় বােড়
শত্রুপক্েষর। শত্রুশক্িতর হােত অিধকৃত হওয়ার ফেল েদেশর িশক্ষাসংস্কৃিত, সামিরক ও েবসামিরক প্রশাসন, আইন-আদালতসহ রাষ্ট্েরর
সমগ্র অবকাঠােমা ব্যবহৃত হয় নাগিরকেদর ইসলাম েথেক দূের সরােনার
কােজ। েয কাজ এক কােল করেতা দখলদার িবেদশী কােফর শত্রুগণ, আজ
েসিটই
করেছ
ইসলােমর
েদশী
শত্রুগণ
।
তােদর
সাংস্কৃিতক,
বুদ্িধবৃত্িতক ও রাজৈনিতক ইঞ্িজনীয়ািরংেয়র ফেল জনগণ মুসিলম রূেপ
পিরচয় িদেলও শত্রুেত পিরণত হয় ইসলামী রাষ্ট্র, শিরয়ত, হুদুদ,

িজহাদ ও প্যান-ইসলািমক ঐক্েযর ন্যায় ইসলােমর েমৗল
িবরুদ্েধ। এমন রাষ্ট্েরর সংখ্যাগিরষ্ঠ জনগণ মুসিলম হেলও
সহজ হয় জাহান্নােমর পেথ চলা এবং কিঠন হয় জান্নােতর পথ
পাওয়া। বাংলােদশসহ অিধকাংশ মুসিলম েদেশ েতা েসিটই
০২/০২/২০১৯

েখলাফত
প্রিতষ্ঠার
সাম্রাজ্যবািদ
েকায়ািলশন

িবষেয়র
েসখােন
খুঁেজ
হচ্েছ।

িজহাদ
ও
শক্িতর

নতুন সম্ভাবনার পেথ
ইসলােমর সর্বেশষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শুধু পিবত্র েকারআেনর
প্রচারই কেরনিন বরং েকারআনী িবধানগুিলর প্রিতষ্ঠার লক্ষ্েয একিট
শক্িতশালী রাষ্ট্র এবং েস রাষ্ট্র পিরচালনার মূলনীিত ও মজবুত
অবকাঠােমাও প্রিতষ্ঠা কের যান। েস রাষ্ট্রীয় অবকাঠােমািটই
পরবর্তীেত তাঁর মহান সাহাবীেদর হােত েখলাফত নােম পৃিথবীর িবশাল
ভূখন্ড জুেড় প্রিতষ্ঠা পায়।েখালাফােয় রােশদার শাসকগণ িছেলন মূলত
নবীজী (সাঃ)র প্রিতষ্িঠত রাষ্ট্র পিরচালনায় নবীজী (সাঃ)র
রাজৈনতীক ও আধ্যাত্মীক প্রিতিনিধ তথা খিলফা।েখলাফতী রাষ্ট্রীয়
পদ্ধিতর উদ্ভব হেয়েছ তাই নবীজীর প্রিতিনিধত্েবর দায়বদ্ধতা েথেক।
মুসলমান েযমন নামােযর সময় হেল নবীজী (সাঃ)র অনুকরেণ নামায পেড়,
মােহ রামাদ্বান এেল নবীজী (সাঃ)র ন্যায় েরাযা রােখ, েতমিন েকান
েদশ বা রাষ্ট্েরর উপর দখল জমােত পারেল েসখােন েখলাফেতর আদর্েশ
রাষ্ট্রও গেড়। নবীজী (সাঃ)র এ সুন্নত পালন মুসলমানেদর জীবেন এক
ধর্মীয় দায়ব্ধতা।নবীজী (সাঃ) িনেজ রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা না করেল
মুসলমানেদর সামেন রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠার সুন্নতই থাকেতা না। শিরয়ত,
িজহাদ, িজিজয়া, আ’িমরু িবল মারূফ ওয়া েনহীয়ানুল মুনকার তথা
ন্যােয়র
প্রিতষ্ঠা
ও
অন্যােয়র
িনর্মূেলর
ন্যায়
মহান
আল্লাহতায়ালার বহু েকারআনী হুকুমই সমােজ পািলত হেতা না। ফেল

প্রিতষ্ঠা েপত না মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীন। তাছাড়া নবীজী (সাঃ)র
এ সুন্নেতর আনুগত্য ছাড়া িক আল্লাহর হুকুম পািলত হয়? তােত িক
মুসলমান হওয়া যায়? সাহাবাগণ িনেজেদর অর্থ,শ্রম,েমধা ও প্রাণ
িদেয়েছন েতা েস িখলাফত প্রিতষ্ঠা ও েসিটেক প্রিতরক্ষা েদয়ার
কােজ। িখলাফত প্রিতষ্ঠা না েপেল খৃষ্টানেদর ন্যায় মুসলমানেদর
সংখ্যা বাড়েলও ইসলাম পিরিচিত েপত এক অপূর্ণাঙ্গ দ্বীন রূেপ।ফেল
মহান আল্লাহর িনর্েদিশত পেথ েকাথাও শান্িত প্রিতষ্ঠা েপত না।
ইসলািম ন্যায়নীিতর উপর সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতাও িনর্িমত
হেতা না।
ইসলােমর ইিতহাস অনন্য। পৃিথবীপৃষ্েঠ বহু হাজার নবী-রাসূল এেসেছন,
মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক একাধীক আসমািন িকতাবও নািযল হেয়েছ।
িকন্তু সমগ্র মানবজািতর ইিতহােস সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনািট হেলা
মহান নবীজী (সাঃ)র েনতৃত্েব এই ইসলািম রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা।এমন
একিট রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা লােভর ফেল সমগ্র মানব জািতর ইিতহােস এই
প্রথমবার মহান আল্লাহতায়ালার মু’িমন বান্দারা সবেচেয় শক্িতমান
িবশ্বশক্িত রূেপ প্রিতষ্ঠা লােভর সুেযাগ পান। একমাত্র তখনই মহান
আল্লাহতায়ালার সার্বেভৗমত্ব ও তাঁর মহান দ্বীেনর প্রিতষ্ঠায় ও েস
দ্বীেনর প্রিতরক্ষায় সর্বশ্েরষ্ঠ একিট িবশ্বশক্িত তার সর্বসামর্থ
িনেয় পােশ দাঁড়ায়। মহান আল্লাহতায়ালার শিরয়িত িবধান তখন আর
পিবত্র েকারআেনর পাতায় বন্িদ থােকিন। বরং সমাজ ও রাষ্ট্েরর বুেক
পূর্ণাঙ্গ প্রিতষ্ঠা লােভর েগৗরব অর্জন কের। লক্ষ লক্ষ মানুেষর
কােছ তখন সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্ম রূেপ গুরুত্ব পায়
েখলাফত ও শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা ও েস েখলাফেতর সুরক্ষায় জানমােলর
েকারবািন েপশ। একমাত্র তখনই একিট িবশাল রাষ্ট্র তার সমগ্র
সামিরক, প্রশাসিনক, িবচারিবভাগীয় ও িশক্ষা িবষয়ক অবকাঠােমা িনেয়
ইসলােমর প্রিতষ্ঠায় অংশ েনয়। আজও এিটই সর্বকােলর ও
মুসলমানেদর জন্য অনুকরণীয় নবী আদর্শ।

সর্বেদেশর

তাই যারা নবীজী (সাঃ)র উম্মত রূেপ পিরচয় িদেত চায় তােদর সামেন
েখলাফেতর প্রিতষ্ঠা ও তার প্রিতরক্ষা ছাড়া িভন্ন পথ েনই। মহান
আল্লাহতায়ালার নািযলকৃত দ্বীনেক মসিজদ মাদ্রাসায় সীিমত করা েকান
েকােলই নবীজী (সাঃ)র সূন্নত নয়। েসিট তারা সাহাবাগণও কেরনিন।
নামায-েরাযা, হজ-যাকাত ও পিবত্র েকারআেন পােঠর মধ্েয িনেজেদর
ধর্মকর্মেক তারা সীিমত রােখনিন। বরং েকারআনী িবধােনর প্রিতষ্ঠায়
তারা েযমন শক্িতশালী রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা কেরেছন, েতমিন েস
রাষ্ট্েরর উপর ইসলােমর পক্েষর শক্িতর পূর্ণ দখলদািরও প্রিতষ্ঠা

কেরেছন। মুসলমানগণ েদরীেত হেলও ইরাক ও িসিরয়ায় েস প্রেচষ্ঠা আজ
শুরু কেরেছ। েস িখলাফেতর হােত আজ গ্েরটব্িরেটেনর েচেয়ও বৃহত্তর
ভূিম। মুসলমানেদর সামেন তাই নতুন সম্ভাবনা।
আজেকর ন্যায় নবীজী (সাঃ)র যুেগও ইসলােমর শত্রুর অভাব িছল না।
শত্রুপক্েষ েযমন আরেবর স্থানীয় কােফর ও ইহুদী েগাত্রগুেলা িছল,
েতমিন িছল দুই িবশ্বশক্িত -িবশাল পারস্য ও েরামান সাম্রাজ্য।
তারা ইসলােমর প্রচার েযমন চায়িন, েতমিন চায়িন েখলাফত ও
আল্লাহতায়ালার শিরয়িত িবধােনর প্রিতষ্ঠাও। ইসলাম ও মুসলমানেদর
িনর্মূেল তারা শুরু েথেকই যুদ্ধ শুরু কের। তােদর লাগাতর হামলার
মুেখ ইসলােমর অনুসািরেদর প্রিতপেদ যুদ্ধ এবং েস যুদ্েধ জানমােলর
িবপুল েকারবািন িদেয় সামেন এগুেত হেয়েছ। শত্রুর হাত েথেক েখলাফত
এবং ইসলােমর প্রিতষ্ঠা বাঁচােত নবীজী (সাঃ)র প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ
সাহাবীেক শহীদ হেত হেয়েছ। েস আমেলর দুর্বৃত্ত শয়তানগণ ইসলােমর েস
মহান ৈসিনকেদর হােত িনর্মূল হেয়িছল, িকন্তু িনর্মূল হয়িন তােদর
েস শয়তািন িমথ্যাচার ও ষড়যন্ত্র। আজও তা ইসলােমর িবরুদ্েধ একই
রূপ
িহংস্রতা
িনেয়
প্রবল
ভােব
েবঁেচ
আেছ।
ইসলােমর
এ
শত্রুপক্ষগুিল প্রবল বল পায় যখন মুসিলম েদশগুিল সাম্রাজ্যবািদ
কােফর শক্িতর উপিনেবেশ পিরণত হয়। রাষ্ট্েরর সমগ্র
অবকাঠােমা তখন ইসলােমর িশকড় কাটার কােজ ব্যবহৃত হয়।

শক্িত

ও

ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবািদ শক্িতবর্গ মুসিলম েদশ েথেক িবতািড়ত
হেয়েছ। িকন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও তার ষড়যন্ত্র িবলুপ্ত হয়িন।
িবলুপ্ত
হয়িন
তােদর
প্রিতপত্িতও।
সাম্রাজ্যবােদর
িবশ্বস্থ
খিলফােদর হােত মুসিলম েদশগুিল আজও অিধকৃত। এরা হেলা তােদর হােত
প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত ও তােদরই আদর্েশ দীক্ষাপ্রাপ্ত েসক্যুলািরস্ট,
ন্যাশনািলস্ট,
ট্রাইবািলস্ট,
েসাসািলস্ট,
েসক্যুলার
সামিরক
বািহনী ও স্ৈবরাচাির রাজাবাদশাহগণ। এরাই ইসলােমর েদশী শত্রুপক্ষ।
মুসিলম নামধাির হেলও ইসলােমর প্রিতষ্ঠা েরােধ তােদর শত্রুতা েকান
কােফর শক্িতর েচেয় কম নয়। তােদর একাত্মতা বরং মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র, গ্েরটব্িরেটন, ফ্রান্স, িহন্দুস্থানসহ সকল কােফর
শক্িতর সােথ। ঢাকার শাপলা চত্ত্বের যারা িনরপরাধ মুসল্িল করেলা
বা ইসলামবােদর লালমসিজদ ধ্বংস করেলা এবং মসিজদ সংলগ্ন হাফসা
মাদ্রাসার শতািধক ছাত্রীেদর হত্যা করেলা তারা েতা এরাই। মুসিলম
েদশগুিল আজ তােদর হােতই অিধকৃত। শয়তািন শক্িতর এ নতুন প্রজন্ম আজ
েথলাফত, শিরয়ত, িজহাদ, িজিজয়া ও প্যানইসলািমক মুসিলম ভাতৃত্েবর
ন্যায়
ইসলােমর
বুিনয়ািদ
িশক্ষা
ও
প্রিতষ্ঠােনর
িবরুদ্েধ

সর্বসামর্থ িনেয় যুদ্ধ েঘাষণা কেরেছ।

অপিরহার্য েকন িখলাফত?
েমৗিলক মানিবক অিধকার, উচ্চতর মূল্যেবাধ, নীিত ও ৈনতীকতা,
সুিবচার ও সাম্য –এসব িনেয় বড় বড় কথা বলা খুবই সহজ। লক্ষ লক্ষ
পন্িডতজন শত শত বছর ধের এমন কথা বেল আসেছন। ভিবষ্যেতও বলেবন।
তােদর েসসব কথা হাজার হাজার বছর ধের বইেয়র পাতায় েবঁেচও থাকেব।
িকন্তু তােদর কথায় িবশ্েবর েকাথাও িনর্যাতীতা নারীেদর মুক্িত
িমেলিন। দাসপ্রথাও িবলুপ্ত হয়িন। বর্ণবাদী, েগাত্রবাদী ও
জািতয়তাবাদী ৈবষম্য ও েশাষণও িবলুপ্ত হয়িন। ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা ও
অন্যােয়র িনর্মূেল অিতশয় অপিরহার্য হেলা
অবকাঠােমা। আর েতমন রাষ্ট্রীয় অবকাঠােমার

সহায়ক রাষ্ট্রীয়
প্রিতষ্ঠা এজন্যই

ইসলােম সর্বশ্েরষ্ঠ ইবাদত। েস ইবাদেতর ছওয়াব কখেনাই স্েরফ নামাযেরাযা বা হজ-যাকাত পালেন অর্িজত হয় না। এমন রাষ্ট্েরর
প্রিতরক্ষায় একমুহুর্ত ব্যয়েক নবীজী (সাঃ) সারা রােতর নফল
ইবাদেতর েচেয় শ্েরষ্ঠ বেলেছন। তাছাড়া মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্য
িনেয় হাজার হাজার েফেরশতার বািহনী কখেনাই েকান বান্দাহর ঘের
হািজর হন না। েকান কােমল ব্যক্িতর ঘর, সুিফ খানকা বা মসিজদমাদ্রাসাও নয়। কারণ, েসগুিল তােদর অবতরেণর ক্েষত্র নয়। েস
ক্েষত্রিট েসিট হেলা িজহােদর অঙ্গণ। তােদর উপস্িথিত তাই বদর,
ওহুদ, হুনায়ুেনর ন্যায় িজহােদর অঙ্গেণ বার বার েদখা েগেছ।
মুসলমােনর কাজ হেলা তাই লাগাতর অবতরেণর ক্েষত্র িনর্মাণ। েসজন্য
চাই েখলাফা। চাই লাগাতর িজহাদ। চাই মু’িমনেদর িনেজেদর জানমােলর
েকারবািন। চাই শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার লাগাতর প্রেচষ্টা। এমন িজহাদ ও
এমন েকারবানীর মাধ্যেম ঈমানদারগণ তখন েখাদ মহান আল্লাহতায়ালার
বািহনীেত পিরণত হয়। আর মহান আল্লাহতায়ালার েফেরশতা বািহনী েতা
ভূপৃষ্েঠ েনেম আেসন স্েরফ মহান আল্লাহতায়ালার বািহনীেক িবজয়ী
করেত। েযেদেশ মহান আল্লাহতায়ালার বািহনী হওয়ার ব্যর্থতা েসেদেশ
রহমেতর িফেরশতাগণ নয়, েনেম আেসন আযােবর িফেরশতাগণ। তাঁরা নােমন
বন্যা, খড়া, অিতবৃষ্িট, ঘুর্িণঝড়, ভূিমকম্প ও সুনামী িনেয়। বােড়
িফতনা-ফ্যাসাদ। েতমন আযাব েয অতীেত বহু জনপেদ বহুবার এেসেছ েস
সাক্ষ্যিট েতা মহান আল্লাহতায়ালার -যা িতিন পিবত্র েকারঅেন
বহুবার উল্েলখ কেরেছন। তা িনেয় িক েকান ঈমানদােরর সামান্যতম

সন্েদহ থাকেত পাের? সন্েদহ হেল িক েস আর মুসলমান থােক? তাই
েখলাফত আমেল সমােজ িবপর্যয় বা িফতনা েদখা িদেল খিলফার দািয়ত্ব
িছল ইসলােমর শত্রুেদেশর িবরুদ্েধ দ্রুত িজহাদ সংগিঠত করা। মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক গুনাহমাফ ও রহমত লােভর জন্য এিটই হেতা
েস আমেল িবজ্ঞ আেলমেদর ফতওয়া।
বান্দার উপর মহান আল্লাহতায়ালার সবেচেয় বড় িনয়ামত সন্তান-সন্তিত
বা ধনসম্পদ নয়, েসিট হেলা িহদােয়ত ও শিরয়ত। িহদােয়ত ও শিরয়েতর েস
মহান গ্রন্থিট হেলা পিবত্র েকারআন। আর বান্দাহর উপর ফরজ হেলাঃ
প্রিতিট কথা, প্রিতিট কর্ম, প্রিতিট িচন্তা ও প্রিতিট আচরেন
িহদােয়েতর পেথ চলা। িনর্েদশ হেলাঃ িবচার-আচাের শিরয়েতর পিরপূর্ণ
অনুসরণ। এখােন অবাধ্যতা বা িবদ্েরাহ হেল আেস িবপর্যয়, মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক আেস আযাবও। েসিট েযমন দুিনয়ায়, েতমিন
আেখরােত। মহান আল্লাহ প্রদত্ত িনয়ামেতর বড় েখয়ানত ও েস সােথ
কিবরা গুনাহ হেলা তাঁর নািযলকৃত িহদােয়েতর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ।
েতমন িবদ্েরােহ অতীেত ইিতহাস গেড়িছল ইহুদীদগণ, আর আজ েস পথ ধেরেছ
মুসলমানগণ। হযরত মূসা (আঃ) এর উপর মহান আল্লাহতায়ালা পিবত্র
গ্রন্থ তাওরাত নািযল কেরিছেলন। তাওরােত শিরয়েতর িবধান িছল। েস
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠায় মহান আল্লাহতায়ালা তােদরেক হযরত ইয়াকুব (আঃ)
জন্মভূিম কানােন িগেয় েখলাফত প্রিতষ্ঠার তািগদ িদেয়িছেলন। েসখােন
তখন
শাসন
চলিছল
এক
দুর্বৃত্ত
জােলম
েগাষ্িঠর।
িখলাফেতর
প্রিতষ্ঠায় তােদর িবরুদ্েধ িজহােদর প্রেয়াজন িছল, প্রেয়াজন িছল
জান ও মােলর েকারবানীর। িকন্তু ইহুদীেদর তােত আগ্রহ িছল না।
তােদর আগ্রহ িছল স্েরফ মহান আল্লাহতায়ালা েথেক শুধু পাওয়ায়, তার
পেথ েদয়ায় নয়। তাই প্রচন্ড অবাধ্যতার সুের তারা হযরত মূসা (আঃ)েক
বেলিছল, “েহ মুসা! তুিম ও েতামার আল্লাহ িগেয় যুদ্ধ কেরা, আমরা
অেপক্ষায় থাকলাম।” তােদর েস অবাধ্যতার কথা মহান আল্লাহতায়ালা
পিবত্র েকারআেন বর্ণনা কেরেছন। এমন অবাধ্যতা িক েকান জনেগাষ্িঠর
উপর আল্লাহ রহমত আেন? বরং যা আেন তা হেলা কিঠন আযাব। েস আযােবরই
আলামত হেলা, ইসরাইলীেদর ভাগ্েয েকাথায়ও েকান ইজ্জত িমেলিন।
ভবঘুেরর ন্যায় নানা েদেশর পেথপ্রান্তের হাজার হাজার বছর ধের ঘুের
েবড়ােনাই
তােদর
িনয়িতেত
পিরণত
হেয়েছ।
অবেশেষ
ঔপিনেবিশক
ব্িরিটেশরা অিধকৃত মুসিলম ভূিমেত অৈবধ ভােব ইসরাইেলর প্রিতষ্ঠা
েদয়। িকন্তু তােতও তােদর ইজ্জত বােড়িন। িনরাপত্তাও িনশ্িচত হয়িন।
বরং িবশ্বব্যাপী িধক্কার কুড়াচ্েছ এক অিত বর্বর ও নৃশংস জািত
রূেপ। তাওরােতর শিরয়িত িবধানেক প্রিতষ্ঠার িমশন িদেয় হযরত ইসা
(আঃ)েক পাঠােনা হেয়িছল। িকন্তু েস শিরয়ত প্রিতষ্ঠায় েকান আগ্রহই

েদখায়িন, বরং খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আঃ)েক েখাদা বািনেয় পুজা শুরু
কের। খৃষ্টান ধর্েম তারা হারাম-হালােল েকান পার্থক্যই রােখিন।
তারা েবঁেচ আেছ মদ্যপান, জুয়া, অশ্িললতা ও ব্যািভচােরর ন্যায়
আিদম পাপাচার িনেয়। সমকািমতার ন্যায় পাপাচারেক তারা আইনগত ৈবধতা
িদেয়েছ, েতমিন আইনিসদ্ধ কেরেছ পুরুেষর সােথ পুরুেষর এবং নারীর
সােথ নারীর িববােহর ন্যায় অপরাধেকও।একই ভােব মুসলমানগণ আজ
শিরয়তেক িবদায় িদেয়েছ েদেশর িবচারকার্য েথেক।

অিনবার্য েকন িজহাদ?
রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠানসমূহ দুর্বৃত্তেদর হােত অিধকৃত
হেল ধর্ম তখন িবশুদ্ধতা িনেয় বাঁেচ না। নানা রূপ দূষন শুরু হয়
ধর্মীয়
আক্িবদা-িবশ্বাস
ও
ধর্মপালেনর
ক্েষত্ের।
সরকাির
সহেযািগতায় তথন রাষ্ট্েরর প্রিতিট অঙ্গেণ দুর্বৃত্িতর প্লাবন
সৃষ্িট করা হয়। পিততাপল্িল, সূদী ব্যাংক, মেদর েদাকান, নাচগােনর
আসর বাড়ােত তখন সরকারও তার প্রশাসন িনেয় এিগেয় আেস। েস নমুনা
স্েরফ খৃষ্টান বা ইহুদী েদেশ নয়, মুসিলম েদশগুেলােতও। বাংলােদেশর
মুসলমানগণ দূর্নীিতেত ৫ বার িবশ্বেরকর্ডও স্থাপন কেরেছ েস
প্লাবেনর কারেণই। এজন্যই ইসলােম পিবত্র িজহাদ শুধু মুসিলম
রাষ্ট্েরর উপর কােফর শক্িতর হামলা প্রিতেরাধ করা নয়, অিত পিবত্র
িজহাদ হেলা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্েরর বুক েথেক পাপাচােরর প্লাবন
থামােনা। ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা ও অন্যােয়র িনর্মূল। এবং েস
লক্ষ্যসাধেন জরুরী হেলা রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠােনর উপর েথেক ইসলাম
িবেরাধী শক্িতর দখলদাির িনর্মূল। িখলাফত বা ইসলািম রাষ্ট্র েতা এ
পেথই প্রিতষ্িঠত হয়। মু’িমেনর জীবেন এিটই িজহাদ। এপেথ প্রাণ েগেল
জান্নাতপ্রাপ্িত সুিনশ্িচত। েস প্রিতশ্রুিত মহান আল্লাহতায়ালার।
েস িজহাদ যার মধ্েয নাই মহান নবীজী (সাঃ) তােক মুনািফক বেলেছন।
নবীজী (সাঃ)র প্রখ্যাত হাদীসঃ “েয ব্যক্িত িজহাদ করেলা না এবং
িজহােদর িনেয়তও করেলা না েস ব্যক্িত মুনািফক।”
মুসলমানেদর তাই শুধু নামায-েরাযা ও হজ-যাকােতর িবধান িশখেল চেল
না। যুদ্ধও িশখেত হয়। নামাযী ও েরাযাদার হওয়ার পাশাপািশ আজীবন
মুজািহেদর দািয়ত্বও পালন করেত হয়। সাহাবােয় েকরােমর মােঝ এমন
েকান সাহাবীেক িক পাওয়া যােব িযিন নামায-েরাযা িশেখেছন অথচ

যুদ্ধািবদ্যা জানেতন না বা িজহােদ েযাগ েদনিন? হযরত আম্মার
(রাঃ)র ন্যায় বহু সাহাবী ৮০ বছর বয়েস িজহােদর ময়দােন েগেছন এবং
শহীদও
হেয়েছন।
তাই
ইসলািম
রাষ্েটর
প্রিতিট
নাগিরক
েযমন
ৈসিনক,েতমিন
পুরা
রাষ্ট্র
হেলা
ক্যান্টনেমন্ট।এবং
লাগাতর
িশক্ষালাভ ও সামিরক প্রিশক্ষণ লাভ হেলা মুসিলম সংস্কৃিতর
অিবচ্েছদ্দ্য অঙ্গ। ইসলািম সরকােরর দািয়ত্ব হেলা েস সংস্কৃিতর
লালন। িকন্তু মুসিলম েদশ যখনই শয়তািন শক্িতর হােত আিধকৃত হয় তখন
িনর্মূল করা হয় েস সংস্কৃিত। প্রিতষ্ঠা েদয়া হয় নাচগান,
েখলাধুলা, মদজুয়া, অশ্িললতা ও ব্যািভচােরর সংস্কৃিত। এ হেলা
পরকােলর ভাবনা ও আল্লাহর কােছ জবাবেদহীতা ভূলােনার সংস্কৃিত। এ
সংস্কৃিতেত
অস্ত্র
তুেল
েদয়া
হয়
ইসলােম
অঙ্িগকার
শূণ্য
েসক্যুলািরস্টেদর হােত।এবং অস্ত্রহীন করা হয় আল্লাহর দ্বীেনর
েমাজািহদেদর।ভারেতর বুেক ব্িরিটশগণ েস রীিত ও সংস্কৃিত সরকাির
ভােব প্রিতষ্ঠা কের েগেছ।আর আজ বাংলােদশ,পািকস্তান,তুরস্ক,িমশেরর
মত
েদশগুেলােত
েস
সংস্কৃিতর
পিরচর্যা
িদচ্েছ
স্বেদশী
েসক্যুলািরস্টগণ।
মুসিলম সমােজ যুদ্ধ িকছু েবতনেভাগী ৈসিনকেদর েপশাদািরত্ব নয়।বরং
নামায-েরাযার ন্যায় প্রিতিট মুসলমােনর জীবেন েসিট ফরজ ইবাদত। তাই
ইসলািম রাষ্ট্ের িবশাল েবতন, বািড়-গািড় ও হাজার হাজার সরকাির
প্লট িদেয় িবশাল েসনাবািহনী প্রিতপালেনর প্রেয়াজন পেড় না। মুসিলম
রাষ্ট্েরর প্রিতিট ঘরই ৈসিনেকর ঘর। এ ৈসিনেকরা ইসলািম রাষ্ট্েরর
প্রিতরক্ষায় শুধু শ্রম, েমধা ও মােলর েকারবািনই েদয় না, জােনর
েকারবািনও েদয়। খািলদ িবন ওিলদ, সাদ িবন আিব ওক্কাস, আমর ইবনুল
আস, আবু ওবাইদা, তািরক িবন িযয়ােদর ন্যায় মানব ইিতহােসর সবেচেয়
খ্যািতনামা েজনােরলগণ িক েকান সামিরক কেলজ বা ক্যান্টনেমন্েটর
সৃষ্িট? তারা েতা গেড় উেঠেছ মািটর ঘর েথেক। পারস্য ও েরামান
সাম্রাজ্েযর িবরুদ্েধ বড় বড় যুদ্ধ জয় েতা তারাই কেরেছ। তােদর
রণেকৗশলগুেলা এখন িবিভন্ন েদেশর সামিরক কেলেজ পড়ােনা হয়।
তাছাড়া িবজয় েতা আেস একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক। েকান
যুদ্ধই মুসলমানগণ িনজ শক্িতবেল অর্জন কেরিন। প্রিতিট িবজয় এেসেছ
মহান আল্লাহতায়ালার রহমেতর বরকেত| তােদর িবজয়ী করেত হাজার হাজার
িফেরশতা মুসিলম বািহনীেত েযাগ িদত। তাই পিবত্র েকারআেন মহান
আল্লাহতায়ালার েঘাষণাঃ “েকান িবজয় েনই একমাত্র আল্লাহর সাহায্য
ছাড়া; িনশ্চয়ই আল্লাহ শক্িতমান ও প্রজ্ঞাময়।” সুরা আনফাল আয়াত
১০। তাই আল্লাহর সাহায্য নািমেয় আনার মূল সামর্থটাই ৈসিনেকর মূল

সামর্থ। আর েস সামর্থ িক শত শত েকািট টাকা ব্যেয় িনর্িমত সামিরক
কেলজ বা েসনানীবােস ৈতরী হয়? েস জন্য েতা প্রেয়াজন আল্লাহর পেথ
শহীদ হওয়ার সামর্থ। েস সামর্থ েতা আেস মহান আল্লাহতায়ালার উপর
ঈমান, েকারআনী জ্ঞান ও গভীর তাকওয়া েথেক। েস সামর্থ সৃষ্িটেত িক
েসনানীবাস লােগ? তা েতা গ্রাম-গঞ্েজ এবং মািটর ঘেরও িনর্িমত হেত
পাের। েস সামর্থ সৃষ্িটর মূল উপকরণ েতা েকারআনী জ্ঞান ও েস
জ্ঞানলদ্ধ আল্লাহর উপর গভীর িবশ্বাস। েস সামর্েথর বেদৗলেত
িবশ্েবর েয েকান েদেশ ও েয েকান সময় আসেত পাের। েস সাহায্য েতা
আজও আসেছ। তাই আজও আসেছ িবস্ময়কর িবজয়। েসিটই সম্প্রিত েদখা েগল
ইরােকর রণাঙ্গেন। ইরােক দ্িবতীয় বৃহত্তম শহর েমাসল কের িনল মাত্র
আট শত েমাজািহদ। অথচ েসখােন তােদর যুদ্ধিট িছল আধুিনক েসনানীবাস
ও সামিরক কেলেজ প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত িতিরশ হাজর ইরাকী ৈসন্যেদর
িবরুদ্েধ। তারা প্রিশক্ষণ েপেয়িছল িবশ্েবর েসরা মার্িকনী
যুদ্ধিবেশষজ্ঞেদর হােত। অথচ েস িবশাল বািহনীর িবরুদ্েধ িবজয় লােভ
েমাজািহদেদর একিদনও লােগিন।
আবার তাই প্রমািণত হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্য পাওয়ার জন্য
নবীজী (সাঃ) সাহাবা হওয়া ও তাঁর িপছেন নামায পড়ার প্রেয়াজন
পেড়না। বরং অপিরহার্য হেলা গভীর ঈমান, তাকওয়া ও নবীজী (সাঃ)র
প্রদর্িশত পেথ জানমাল েকারবানীর পূর্ণ প্রস্তুিত। েস প্রস্তুিতর
বরকেত নবীজীর ইন্েতকােলর বহুহাজার বছর পরও পৃিথবীর েয েকান
প্রান্েত মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্য েযমন আেস, েতমিন িবজয়ও আেস।
মহান নবীজী (সাঃ)র সাহাবাগণ েযরূপ লাগাতর িবজয় আনেত েপেরিছেলন তা
েতা এমন মর্েদমুিমন েমাজািহদেদর কারেণই। তখন খিলফার অধীেন েকান
েপশাদার েসনাবািহনীই িছল না। অথচ তাঁরা নবীজী (সাঃ) ইন্েতকােলর
মাত্র ১০ বছেরর মধ্েয সবেচেয় শক্িতশালী িবশ্বশক্িতর জন্ম েদন।
িনর্মাণ কেরন মানব ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা। েস সভ্যতায় বুেক
বড় বড় প্রাসাদ, দুর্গ, েদয়াল বা িপরািমড িনর্িমত হয়িন। বরং
িনর্িমত হেয়িছল সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ মানুষ ও মূল্যেবাধ,
সর্বশ্েরষ্ঠ আইন ও িবচার ব্যবস্থা এবং সর্বশ্েরষ্ঠ সামািজক ও
রাষ্ঠ্রীয়
নীিত।
েস
মূল্যেবােধ
খিলফা
তথা
িবশ্বশক্িতর
রাষ্ট্রপ্রধান চাকরেক উেঠর িপেঠ চিড়েয় িনেজ রিশ ধের েটেনেছন। অথচ
মুসলমানগণ আজ আল্লাহতায়ালার
সাহায্যপ্রাপ্িতর েস বহু পিরক্িষত
পথিট েছেড় বিন ইসরাইলীেদর অনুসৃত ও পিরক্িষত অিভশপ্েতর পথিট
ধেরেছ। তােদর অবাধ্যতা ও িবদ্েরাহ েখাদ আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ।
িহদােয়ত ও শিরয়তেক তারা িনেজেদর জীবন েথেক িবসর্জন িদেয়েছ।
েখলাফেতর দায়ভার বহেনর বদেল তারা িনেজরাই সার্বেভৗম রাজা-বাদশাহ

ও শাসেক পিরণত হেয়েছ। মহান আল্লাহতায়ালার আনুগত্েযর বদেল আনুগত্য
শুরু কেরেছ িনেজর স্ৈবরাচাির নফেসর।

দািয়ত্ব রাজৈনতীক প্রিতিনিধত্েবর
মুসলমান হওয়ার অর্থ শুধু মহান আল্লাহর উপর অটল িবশ্বাস নয়, স্েরফ
নামায-েরাযা পালনও নয়। বরং েসিট ধর্মীয়, রাজৈনতীক, প্রশাসিনক ও
সামিরক অঙ্গেণ মহান আল্লাহতায়ালার প্রিতিনিধত্েবর। িনজ জীবেনর
প্রিতকর্ম,
প্রিতিসদ্ধান্ত
ও
প্রিতিট
আচরেণই
েস
মহান
আল্লাহতায়ালার খিলফা। প্রিতিনিধত্ব এখােন মহান আল্লাহতায়ালার
সার্বেভৗমত্ব ও তাঁর শিরয়িত আইন প্রিতষ্ঠার। ঈমানদােরর জানমােলর
িবিনেয়াগ েতা হয় এ দািয়ত্বপালেন। অথচ আজ মুসিলম রাষ্ট্রগুিলেত
শুধু েয েখলাফত িবলুপ্ত হেয়েছ তা নয়, শত্রুশক্িতর হােত অিধকৃত
হেয়েছ মুসিলম রাষ্ট্রসমুহ ও তার প্রিতষ্ঠানগুিল। কার্যতঃ
মুসলমানগণ পিরণত হেয়েছ শয়তােনর খিলফায়। ইসলািম দল, ইসলািম জামাত
বা ইসলািম আন্েদালেনর নােম এমন িকছু ব্যক্িতবর্েগর উদ্ভব ঘেটেছ
যারা আল্লাহর রাস্তায় িজহােদর বদেল মন্ত্ির, এমিপ ও েনতা হওয়ােক
গুরুত্ব েদয়। েদেশর শাসনতন্ত্র ও আইন-আদালেত মহান আল্লাহতায়ালার
শিরয়তী আইেনর অনুপস্িথিত িনেয় তােদর হৃদেয় েকান মাতম উেঠ না।
মাতম উেঠ তখন যখন তােদর েনতাকর্মীেদর েজেল ঢুকােনা নয় বা তােদর
অিফেস তালা ঝুলােনা হয়। তােদর রাজনীিতর এেজন্ডা েদেশ শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠাও নয়। েদেশ শাসনতন্ত্র ও আইন-আদালেত মহান আল্লাহতায়ালার
আইন স্থান পায়িন। স্থান েপেয়েছ ব্িরিটশ কােফরেদর প্রনীত আইন।
মহান আল্লাহতায়ালার সার্বেভৗমত্েবর বদেল স্থান েপেয়েছ মানুেষর
সার্বেভৗমত্ব। মহান আল্লাহ তায়ালার িবরুদ্েধ এর েচেয় বড় িবদ্েরাহ
আর িক হেত পাের? অথচ েস শাসনতন্ত্র ও আইন বাঁচােনা িনেয়ই তথাকিথত
ইসলািম দলগুিলর রাজনীিত। তােদর বক্তৃতা, েলখিন ও ওকালিত স্েরফ
িনেজর দল, িনেজর েনতা ও িনেজেদর ধর্মীয় িফরকােক বড় রূেপ েদখােনা
িনেয়। তােদর আন্েদালন স্েরফ িনজ দল, দলীয় স্বার্থ ও দলীয় েনতােদর
বাঁচােনা িনেয়।েস লক্ষ্েয তারা েদেশর বা িবেদেশর েকান দল বা
ব্যক্িতেদর সােথ আঁতাত করেতও রাজী। শিরয়ত, েখলাফত ও িজহােদর
পক্েষ তােদর মুেখ েকান কথা েনই। আন্েদালনও নাই।
অথচ প্রকৃত ঈমানদােরর প্রিতমুহুর্েতর বাঁচােতা আল্লাহর দ্বীেনর

প্রিতিট িবধান ও প্রিতিট প্রিতষ্ঠােনর পক্েষ ওকালিত ও িজহাদ িনেয়
বাঁচা। েস সত্েযর পক্েষ আমৃত্যু সাক্ষ্যদাতা ও উিকল। শিরয়ত,
েখলাফত ও িজহােদর পক্েষ েস হেব িনর্ভীক। মু’মীেনর জীবেন মূল
সামর্থ েতা সত্যেক েচনা, সত্েযর পক্ষ েনয়া ও সত্েযর পক্েষ জানমাল
েকারবানীর সামর্থ। ব্যক্িতর ঈমানদাির েতা েস সামর্েথর মধ্েয ধরা
পেড়। নবীজীর (সাঃ) শতকরা ৭০ ভােগর েবশী সাহাবা েস কােজ শহীদ
হেয়েছন। িকন্তু বাংলােদেশর মত মুসিলম েদেশর মুলমানেদর মােঝ শতকরা
একজনও েস কােজ হািজর? মহান আল্লাহ যােদর িদেয় জাহান্নাম ভরেবন
তারা েয সবাই েচার-ডাকাত, খুিন বা ব্যািভচাির -তা নয়। অিধকাংশ
মুশিরক এবং কােফর খুিন নয়। তারা েচার-ডাকাত বা ব্যািভচািরও নয়।
িকন্তু তারা জাহান্নােম যােব সত্যেক িচনেত না পারা ও সত্েযর পক্ষ
না েনয়ার কারেণ। িবস্ময়কর ৈবজ্ঞািনক আিবস্কােরর েচেয় সত্যেক
েচনার গুরুত্ব অপিরসীম। েস সামর্েথর গুেণই ব্যক্িত জান্নাত পােব।
ৈবজ্ঞািনক আিবস্কাের নয়।
রাসূেল পাক (সাঃ)এর সময়ও এমন ইহুদী ও খৃষ্টানেদর সংখ্যা িক কম
িছল যারা উেপাস, উপাসনা ও তাওরাত বা বাইেবল পােঠ শরীর
ঘটােতা?
অথচ
মহান
আল্লাহপাক
তােদরেক
কােফর
বেলেছন।

পতন
এবং

মুসলমানেদরেক অিত সুস্পষ্ট ভােব হুিশয়ার কের িদেয়েছন েযন তােদর
অনুসরণ না করা হয়। পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালার েস
হুিশয়ািরিট এেসেছ এভােবঃ “েহ ঈমানদারগণ! যােদর িকতাব েদয়া হেয়েছ
তােদর মােঝর েকান দলেক যিদ েতামরা অনুসরণ কেরা তেব তারা
েতামােদরেক ঈমান আনার পরও আবার কােফের পিরণত করেব।” –(সুরা আল
ইমরান আয়াত ১০০)। ইহুদী ও খৃষ্টান আহেল িকতাবীেদর কােফর বলার
কারণ তারা মহান আল্লাহতায়ালার েশষ রাসূল ও েশষ আসমািন িকতাবেক
িচনেত ব্যর্থ হেয়িছল। তারা ব্যর্থ হেয়িছল নবীজী (সাঃ)র িমশেনর
সােথ একাত্ম হেত। ধার্িমেকর েলবােস তােদর কাজ িছল মানুষেক কােফের
পিরণত করা। প্রশ্ন হেলা, আজেকর মুসিলম আেলম, আল্লামা ও মুফিতেদর
িক েস ব্যর্থতা কম? তারােদরই বা ক’জন নবীজী (সাঃ)র িমশনেক িচনেত
েপেরেছ। নবীজী (সাঃ)এর েরেখ যাওয়া িখলাফত, শিরয়ত ও িজহােদর সােথ
তােদর ক’জন আজ সংশ্িলষ্ট? নবীজী (সাঃ)র অধীকাংশ সাহাবাগণ েয পেথ
শহীদ হেয়েছন এসব আেলমেদর ক’জন েস পেথ? েয যুবকগণ হাজার হাজার
মাইল দূর েথেক স্েরফ েখলাফত, শিরয়ত ও িজহােদর লক্ষ্েয আরামআয়ােশর ঘরবািড় েছেড় শহীদ হচ্েছ তােদরেক এরা খােরজী ও কােফর বলেছ!
েমাশাদ, িসআইেয়র এেজন্ট বলেছ। নারী েলাভীও বলেছ! এবং েখলাফত
প্রিতষ্ঠার প্রেচষ্টােক তারা হটকািরতা বলেছ। তারা িক মেন কের এসব
যুবকেদর বদেল আসমান েথেক েফেরশতারা এেস েখলাফত প্রিতষ্ঠা করেবন?

অথচ উমাইয়া, আব্বাসী ও ওসমািনয়া েখলাফেতর প্রিতষ্ঠারা িক
েফেরশতারা িছেলন? তােদর ক’জন িজহােদর ময়দােন সশরীের প্রাণ
েকারবানীেত হািজর হেয়েছন? তারা িছেলন েদােষগুেণর মানুষ। তােদরই
শাসনামেল হযরত ইমাম েহােসন (রাঃ)ও তাঁর ৭২ জন িনরপরাধ সঙ্িগেক
কারবালায় িনর্মম ভােব হত্যা করা হেয়েছ। অথচ তারপরও তােদরেক খিলফা
রূেপ স্বীকৃিত ও তােদর নােম জুম্মার েখাতবা েদয়া হেয়েছ। িবগত ৯০
বছর মুসিলম িবশ্েব েকান খিলফা নাই। েফেরশতাতূল্য মহামানবেদর
অেপক্ষায় িক আেরা অেপক্ষা করেত হেব?

িবষাক্ত প্রচারণা
আল্লাহর দ্বীেনর প্রিত মুসিলম েদেশর অিধকাংশ ইসলািম দেলর
েনতাকর্মী ও আেলমেদর অঙ্িগকার েয কতটা ফাঁকা েসিট েখলাফত, শিরয়ত
এবং িজহােদর িবরুদ্েধ তােদর অবস্থানই সুস্পষ্ট কের েদয়। বিন
ইসরাইেলর আেলমগণ আজও মাথা-ঘাড় দুিলেয় দুিলেয় তাওরােত নািযলকৃত
শিরয়েতর িবধানগুেলা মুখস্থ কের। িকন্তু তার প্রেয়াগ িনেয় তারা
ময়দােন েনই। তােদর েথেক মুসিলম আেলমেদর অবস্থা কতটুকু িভন্নতর?
তােদর িবভ্রান্িতকর ভূিমকার কারেণই মুসিলম েদেশ জনবল েবেড়েছ
জািতয়তাবাদী, রাজতন্ত্ির, স্ৈবরাচাির ও সাম্রাজ্যবািদ িশিবেব।
তােদর কারেণই পরাজয় েবেড়েছ ইসলােমর। এবং মুসিলম েদশগুিল অিধকৃত
হেয় েগেছ ইসলািম শত্রুশক্িতর হােত। এবং িবলুপ্ত রেয় েগেছ িখলাফত।
এসব ইসলািম দেলর বর্তমান প্রচারনার সুর েকান কােফর শক্িতর
িবরুদ্েধ নয় বরং েসিট েখলাফত, শিরয়ত ও িজহােদর িবরুদ্েধ। েসৗিদ
আরেবর গ্রাণ্ড মুফিত ইসরাইেলর িবরুদ্েধ িবক্েষাভ িমিছল করার
িনন্দা কেরেছন। অথচ যুদ্ধ করেত বলেছন ইরােকর িজহাদীেদর িবরুদ্েধ।
েসৗিদ আরেবর গ্রাণ্ড মুফিত েসৗিদ আরেব মার্িকন কােফর ৈসিনকেদর
অবস্থােনর িবরুদ্েধ কথা বেলন না। অথচ হযরত ওমর (রাঃ) সমগ্র
জািজরাতুল আরব েথেক সকল অমুসিলমেদর িবতািড়ত কেরিছেলন। একই
ভূিমকায় েনেমেছন েশখ ইউসুফ কারযাভী। তাঁর অবস্থান কাতাের। অথচ
কাতার হেলা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্েয মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর সবেচেয় বড়
ঘাঁিট। িতিন েস মার্িকন অবস্থােনর িবরুদ্েধও মুখ খুেলন না।
আল্লাহেক খুিশ করার বদেল এরা গুরুত্ব েদন ইসলাম, মুসলমান ও
আল্লাহর শত্রুেদর সােথ সুসম্পর্ক রাখােক। গুজরােতর মুসিলম নারীিশশুর রক্েত রঞ্িজত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেরন্দ েমাদীর হাত। অথচ

বাংলােদেশর প্রধান ইসলািম দেলর েনতা তার িনর্বাচিন িবজয়েক
অিভনন্দন কেরেছন। েসিট স্েরফ দলীয় স্বার্েথ। এিটই েসক্যুলািরজম।
ইসলািম েচতনায় এিট অসম্ভব।এ িবষেয় মহান আল্লাহতায়ালার হুিশয়াির
হেলাঃ “েহ ঈমানদারগণ, েতামরা আমার ও েতামােদর শত্রুেদর বন্ধু
িহসােব গ্রহণ কেরানা। েতামরা তােদর প্রিত েসৗহার্দপূর্ণ আচরণও
করেব না, তারা েতা অস্বীকার কেরেছ েস সত্যেক যা েতামােদর কােছ
এেসেছ?..) –সুরা মুমেতহানা আয়াত ১)। আল্লাহর শত্রুেদর িবরুদ্েধ
শত্রুতাই নবীজী (সাঃ)র সূন্নত। তােদর িবজেয় অিভনন্দন জানােনা নয়।
মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েস সতর্কবানী একবার নয়, বহুবার এেসেছ
পিবত্র েকারআেন। অথচ েস হুিশয়ািরর িবরুদ্েধ এসব েনতােদর ভ্রক্েষপ
নাই।
ব্যক্িতর ঈমান শুধু নামায-েরাযায় ধরা পেড় না, িনর্ভূল ভােব ধরা
পেড় রাজনীিতেত। নামায-েরাযা মুনািফকও পড়েত পাের। িকন্তু শিরয়ত ও
েখলাফেতর প্রিতষ্ঠার িজহােদ অংশ েনয়া ও েস িজহােদ প্রাণ েদয়ার
সামর্থ মুনািফেকর থােক না। ঈমােনর আেরক পিরচয় হেলা প্যান-ইসলািমক
মুসিলম ভাতৃত্েবর েচতনা। েস েচতনা েদয় ভাষা, ভূেগাল ও বর্েণর
পিরচয় অিতক্রম করার সামর্থ। েস েচতনায় মুসিলম িবশ্েব জাতীয়
রাষ্ট্েরর নােম গড়া িবভক্িতর মানিচত্র ও েদয়ালগুিল ৈবধতা পায় না।
ভাষা, ভূেগাল ও বর্েণর পিরচেয় িবভক্িত গড়া এবং িবভক্িতেক ৈবধতা
েদয়া ইসলােম হারাম। এিট মহান আল্লাহর ফরমান
অর্থাৎ “িবভক্ত হেয়ানা”র িবরূদ্েধ সুস্পষ্ট

“লা তাফাররাকু”
িবদ্েরাহ। অথচ

ইসলােমর নােম যারা দল বা জামায়াত গেড় তারাও এ িবভক্িতেক ৈবধতা
েদয় এবং ভক্িত কের মুসিলম িবশ্েবর িবভক্ত মানিচত্রেক। এসব
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্েরর জন্ম িদবস িনেয় জািতয়তাবাদীেদর ন্যায়
িবজয়-উৎসব কের। েযমনিট বাংলােদেশর ইসলািম দলগুেলার দ্বারা হচ্েছ।
িবভক্ত এ মানিচত্র েভঙ্েগ িবশাল এক েখলাফিত রাষ্ট্র গড়ার িজহাদ
শুরু হেল েস পিবত্র কর্মেক তারা েয শুধু ঘৃনা কের তা নয়,
কােফরেদর সােথ িনেয় তা প্রিতেরােধরও েচষ্টা কের। এমন িজহাদেক
তারা আন্তর্জািতক আইনিবেরাধী বেল অিভিহত কের। িখলাফত প্রিতষ্ঠার
িজহােদ যারা আজ কােফরশক্িতর িবমান হামলায় ইরাক ও িসিরয়ার বুেক
শহীদ হচ্েছন তােদরেক বেল িসআইএ ও েমাশােদর এেজন্ট। িক িবস্ময়!
িজহাদীেদর চিরত্র ধ্বংেস এরা প্রচার কের, েমাসেলর রাস্তায় তারা
নািক মহল্লাবাসীেদর কােছ নারী সাপ্লাইেয়র দাবী জািনেয় েপাষ্টার
লাগায়!সাধারণ মানুষেক িবভ্রান্ত করার কত জঘন্য অপপ্রচার! এেতা
ব্যািভচােরর অপরাধ। অথচ কাউেক ব্যািভচািরর অপবাদ েদয়ার শিরয়েতর
শাস্িত হেলা, তার িপেঠ ৮০ চাবুেকর ঘা। ব্যািভচািরেদর হােত অস্ত্র

থাকেল তারা িক েপাষ্টার লািগেয় নারী েখাঁেজ? তারা বেল, এ
িজহাদীরা নািক খােরজী। অথচ ভূেল যায়, খােরজীেদর যুদ্ধ িছল
েখলাফেতর িবরুদ্েধ। তােদর যুদ্ধ েখলাফেতর প্রিতষ্ঠা বা সুরক্ষা
িনেয় িছল না। খােরজীরা যুদ্ধ কেরেছ ইসলােমর মহান খিলফা হযরত আলী
(রাঃ)র িবরুদ্েধ। অথচ আজ যােদরেক খােরজী বলা হচ্েছ তােদর িজহাদ
েতা
েখলাফেতর
প্রিতষ্ঠায়।
তারা
প্রাণ
িদচ্েছ
মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর ন্যায় কােফরেদর িবরুদ্েধ লড়াইেয়। তােদর যুদ্ধ েতা
ইসলাম িবেরাধী কুর্িদ ও আরব জািতয়তাবাদী, রাজতন্ত্ির, স্ৈবরাচাির
ও েসক্যুলািরস্টেদর িবরুদ্েধ।

ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদীেদর অপরাধ
ঔপিনেবিশক শত্রুেদর অপরাধ শুধু েদশদখল এবং অিধকৃত েদেশ গণহত্যা,
অর্থৈনতীক েশাষণ ও িনর্যাতন নয়। তােদর দ্বারা সবেচেয় বড় অপরাধিট
ঘেটেছ মুসিলম েদেশর িশক্ষাঙ্গেণ। িশক্ষাঙ্গণেক তারা ব্যবহার
কেরেছ মগজ েধালাইেয়র কারখানা রূেপ। ফেল বাংলার ন্যায় মুসিলম
ভূিমেত মুসলমানেদর খৃষ্টান বানােত না পারেলও ইসলাম েথেক দূের
সরােত েপেরেছ। এেত মড়ক েলেগেছ মুসলমানেদর ঈমােন। ঈমােনর েস মড়কিট
সবেচেয় েবশী ঘেটেছ তােদর জীবেন যারা িশক্ষা অর্জেনর নােম মগজ
েধালাইেয়র েস কারখানায় প্রেবশ কেরেছ। ফেল বাংলার িনরক্ষর
মুসলমানগণ যতটা ঈমান িনেয় েবঁেচেছ তথাকিথত বাঙালী িশক্িষতরা তা
পােরিন। বরং বহুদূর িছটেক পেড়েছ পিবত্র েকারআেন বর্িনত িসরাতুল
েমাস্তাকীম েথেক। আর যারা মূল রাস্তা েথেক িছটেক গভীর খােদ িগেয়
জ্ঞান হারায় তােদর পক্েষ িক েসখান েথেক উেঠ আসা সহজ? িহন্দু,
খৃষ্টান বা ইহুদী েথেক ইসলাম েথেক দূের সরা এসব মুসিলম
নামধািরেদর পার্থক্যই বা কতটুকু? বরং িমলেতা িবশাল। িহন্দু,
খৃষ্টান বা ইহুদীেদর ন্যায় তােদর অবস্থানও িসরাতুল েমাস্তাকীেম
নয়। তারাও কােফরেদর ন্যায় শিরয়ত, েখলাফত ও িজহােদর িবেরাধীতায়
একই রূপ যুদ্ধাংেদহী। রাজনীিত, সংস্কৃিত ও যুদ্ধিবগ্রেহর অঙ্গেণ
মুসলমান নামধাির এসব ব্যক্িতগণও তাই অমুসলমােনর সােথ একত্ের
নােম। প্রথম িবশ্বযুদ্ধ কােল ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ বািহনী যখন ইরাক
ও িফিলস্িতন দখেল হামলা চালায় তখন হানাদার েস সামিরক বািহনীেত
কিব কাজী নজরুল ইসলােমর ন্যায় হাজার হাজার মুসিলম নামধাির যুবকও
মুসিলম হত্যায় শািমল হেয়িছল। অন্তের ঈমান থাকেল েকউ িক এভােব

কােফর বািহনীেত েযাগ িদেত পাের? এমন কাজ েতা হারাম। িকন্তু েস
হারামেকও বহু মুসিলম নামধাির েসিদন হালাল রূেপ গ্রহণ কেরিছল।
লক্ষ লক্ষ আধুিনক িশক্িষতরা আজও েস ধারােক অব্যাহত েরেখেছ। মুেখ
মুসলমান হওয়ার গগনিবদাির দাবী, অথচ তােদর সশস্ত্র অবস্থান শত্রু
িশিবের।একাত্তের তােদরেকই ভারতীয় কােফরেদর সােথ কাঁধ িমিলেয়
মুসিলম িনধেন েদখা েগেছ। িশক্ষাদােনর নােম ইংেরজগণ এভােবই েসিদন
বহু মুসিলম সন্তানেক ইসলাম েথেক দূের সরােত েপরিছল। এেদর কারেণই
ভারেতর বুেক ১৯০ বছের ঔপিনেবিশক শাসেন ব্িরিটশেদর কলােবােরটর
েপেত েকানরূপ অসুিবধা হয়িন। ইসলাম েথেক দূের সরা এ্মন মানুষেদর
কারেণ েখলাফেতর িবরুদ্েধ েযাদ্ধা েপেত সাম্রাজ্যবািদ কােফরশক্িতর
আজও েকান অসুিবধা হেচছ না।
মুসিলম েদশগুিলেত ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ শাসেনর অবসান ঘেটেছ। িকন্ত
তােদর প্রিতষ্িঠত ঈমানহীন করার কারখানাগুেলা এখেনা বন্ধ হয়িন।
বরং অিভন্ন প্রকল্প িনেয় িবপুল ভােব েবেড়েছ েসগুিলর সংখ্যা ও
সামর্থ। ফেল িবপুল ভােব েবেড়েছ ইসলােমর শত্রু উৎপাদনও। তােত
দ্রুত বাড়েছ িদন িদন ইসলাম েথেক দূের সরার কাজ। ফেল বাংলােদেশর
মত মুসিলম েদেশ শিরয়ত, েখলাফত ও িজহােদর িবরুদ্েধ প্রচন্ড
িবেরাধীতািট
কােফরেদর
পক্ষ
েথেক
আসেছ
না,
আসেছ
তথাকিথত
মুসলমানেদর পক্ষ েথেক। এমন িক আসেছ তথাকিথত আেলমেদর পক্ষ েথেকও।
আজ েথেক শত বছর আেগও বাংলার বা ভারতীয় মুসলমানেদর অবস্থা এতটা
েশাচনীয় িছল না। েখলাফেতর পক্েষ েসিদন গেড় উেঠিছল তুমুল
গণআন্েদালন। ভারতীয় ইিতহােস েসিট িখলাফত আন্েদালন নােম পিরিচত।
ভারেতর ইিতহােস েসিটই িছল সর্বপ্রথম গণআন্েদালন। গ্রামবাংলার ঘের
ঘের েসিদন খিলফার সাহায্েয মুষ্িটর চােলর হািড় বসােনা হেয়িছল।
বহু ভারতীয় েমাজািহদ েসিদন ছুেট িগেয়িছেলন খিলফার বািহনীেত েযাগ
িদেত। অথচ েতমন আত্মত্যাগেক আজ বলা হচ্েছ সন্ত্রাস। জািতয়তাবােদর
ভূেগাল িডঙােনা প্যান-ইসলামীক মুিসিলম ভাতৃত্বেক বলা হচ্েছ
েমৗলবাদ।

িখলাফত েকন অপিরহার্য?
ঈমানদােরর জন্য ইসলািম রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠািট শুধু রাজৈনতীক ও
সাংস্কৃিতক প্রেয়াজন নয়। বরং এমন একিট রাষ্ট্র অিত অপিরহার্য

হেলা মু’িমন রূেপ বাঁচা ও ঈমান িনেয় েবেড় উঠার স্বার্েথ।
আেলাবাতাস ও পানাহাের েদহ িনেয় বাঁচা সম্ভব। িকন্তু তােত ঈমান
িনেয় বাঁচািট সম্ভব হয় না। ঈমান বাঁচােত যা অপিরহার্য তা হেলা
ইসলািম িশক্ষা। ঈমােন পুষ্িট েজাগােনার স্বার্েথ পানাহােরর ন্যায়
ইসলািম িশক্ষার প্রেয়াজনিটও প্রিতিদেনর। েস প্রেয়াজনিট কেয়ক
বছেরর ছাত্রাবস্থায় েমেট না। ঈমানদােরর েস ছাত্রাবস্থািট
আজীবেনর।ফেল মুসিলম েদেশর সব নাগিরকই কার্যত ছাত্র। েতমন একিট
প্রেয়াজন েমটােত সমগ্র মুসিলম রাষ্ট্র তখন পিরণত হয় মাদ্রাসায়।
িশক্ষােক গুরুত্ব েদয়াই মহান নবীজী (সাঃ)র সূন্নত। শত্রুর
িবরুদ্েধ েকারআনই ইসলােমর সবেচেয় বড় হািতয়ার। ইসলােমর যাত্রা তাই
নামায-েরাযা ও হজ-যাকাত িদেয় হয়িন; হেয়েছ ইকরা বা পড়া িদেয়। েসিট
নবুয়েতর প্রথম িদন েথেকই। েসিটর শুরু লাগাতর েকারআনী জ্ঞানিবতরেনর মধ্য িদেয়।
নারী-পুরুষ ও সকল বয়েসর ছাত্রেদর ইসলািম জ্ঞানদান সুিনশ্িচত করার
মূল দায়ভারিট রাষ্ট্েরর। মূলতঃ রাষ্ট্েরর ঘােড় এিটই হেলা সবেচেয়
বড় দায়ভার। েকারআন-হাদীেসর জ্ঞান হেলা েস পুষ্িটর সর্বশ্েরষ্ঠ
ভান্ডার। অথচ রাষ্ট্েরর িশক্ষা ব্যবস্থা িক ধরেণর জ্ঞান েজাগােব
েসিটর পূর্ণ-িনয়ন্ত্রন থােক সরকােরর হােত। তাই রাষ্ট্র্র ইসলােমর
শত্রুপক্েষর দখেল েগেল অসম্ভব হয় ইসলািম জ্ঞান লাভ। তােত অসম্ভব
হয় মুসলমানেদর মুসলমান রূেপ বাঁচা ও েবেড় উঠা। কােফরশক্িতর হােত
েদশ অিধকৃত হওয়ার এখােনই মূল িবপদ।েস িবপদ েযমন ঔপিনেবিশক
ব্িরিটশেদর
শাসনামেল
েবেড়েছ।
েতমিন
েবেড়েছ
েসক্যলািরস্টেদর দখলদািরেতও। ফেল মুসিলম েচতনায়

জািতয়তাবািদ
প্রবল ভােব

েবেড়েছ েকারআনী জ্ঞােনর অপুষ্িট। তােত মুসিলম সন্তােনর মেন ঈমান
েয মারা যােব েসিটই িক স্বাভািবক নয়? বাংলােদেশর ন্যায় মুসিলম
েদশগুিলেত েসিটই ঘটেছ। ফেল বাংলােদেশর িবশ্বিবদ্যালেয় ধর্ষণ হয়,
ধর্ষেণ েসঞ্চুিরর উৎসবও হয়।এবং েদশ দুর্বৃত্িতেত িবশ্বেরকর্ডও
গেড়।
জীবননাশী জীবাণুর েচেয় ধ্যান-ধারণাও কম িবষাক্ত বা কম িবনাশী নয়।
িবষাক্ত জীবাণু প্রাণনাশ ঘটায়। আর ঈমাননাশ ঘটায় দূিষত ধ্যানধারণা। িবষাক্ত ধ্যান-ধারণার েস নাশকতায় এমন িক েদেশর ভূেগােলরও
িবনাশ ঘেট। েস দৃষ্টান্ত হেলা পািকস্তান। পািকস্তান প্রিতষ্ঠা
েপেয়িছল ইসলাম প্রিতষ্ঠার নােম। নানা ভাষার ভারতীয় মুসলমানেদর
িবশাল রক্েতর েকারবানীেত েদশিট সৃষ্িট হেয়িছল। িকন্তু অিধকৃত হেয়
যায় সামিরক ও েবসামিরক েসক্যুলািরষ্টেদর হােত। ইসলােমর এ শত্রুরা

িনেজেদর নানামুিখ নাশকতার পাশাপািশ িবশ্েবর নানা কােফর েদশ েথেক
ঈমাননাশী জীবাণূ আমদািন শুরু কের। েস জীবাণু মার্কসবােদর নােম
আেন েসািভেয়ত রািশয়া এবং চীন েথেক।সস্তায় মার্কসবােদর েস িবষাক্ত
বই ও পত্িরকা েপৗিছেয় েদয়া হেতা েকামলমিত ছাত্র-ছাত্রীেদর হােত।
ফল দাঁড়ায়, মার্কসবােদর িবষপান করা ও মার্কসবাদী হওয়া তখন ছাত্রছাত্রীেদর কােছ ফ্যাশেন পিরণত হয়। েস সােথ পাশ্চাত্য সংস্কৃিতর
িবষাক্ত িবষ আমদািন কের মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র েথেক। েস িবষ আেস
হিলউেডর উলঙ্গ ছায়াছিবর মাধ্যেম। েস িবষ িদবারাত্র পান করােনা
হেতা িসেনমা হল গুেলােত। ফেল আমদািনকৃত েস িবেষ মারা যায় প্যানইসলািমক েচতনা -যা িছল পািকস্তান সৃষ্িটর মূল িভত্িত। এবং
প্রিতষ্ঠা পায় জািতয়তাবাদ, সমাজবাদ ও েসক্যুলািরজেমর ন্যায়
ইসলাম-িবনাশী িবষাক্ত মতবাদ। ফেল ধ্বেস যায় িবশ্েবর সর্ববৃহৎ
মুসিলম েদশ।এখন েস িবষাক্ত িবষ পিচেয় িদচ্েছ বাঙালী মুসলমােনর
চিরত্রও। েদেশ ভাত-মােছর আেয়াজন বািড়েয়ও তাই শান্িত বাড়েছ না।
বরং বাড়েছ আযাব। আযাব আসেছ ভয়ানক এক দুর্বৃত্ত শাসেনর েবশ ধের|
মুসিলম রাষ্ট্েরর দািয়ত্ব শুধু ভয়ানক েরাগেভাগ, েপাকা-মাকড় ও
পানাহার েরাধই নয়, িবষাক্ত ধ্যান-ধারণার প্রিতেরাধও। আর েস কাজিট
েকান ব্যক্িতর দ্বারা সম্ভব নয়।েস দািয়ত্বিটও রাষ্ট্েরর।ইসলািম
রাষ্ট্র ঈমাননাশী ধারণার িবরুদ্েধ প্রিতেরাধক ভ্যাকিসন েদয়
েকারআনী-হাদীেসর গভীর জ্ঞান িদেয়।
ধ্যানধারণার িবরুদ্েধ। ফেল ইসলামী

এেত ইম্যুিনিট
রাষ্ট্ের জন্ম

বােড়
েনয়া

কুফির
িশশুর

পক্েষ ঈমান িনেয় বাঁচা ও েবেড় উঠািট সহজ হয়। অপরিদেক অৈনসলািম
রাষ্ট্েরর িশক্ষাব্যবস্থা ছাত্েরর েচতনায় ভ্যাকিসন েদয় ইসলােমর
িবরুদ্েধ। ফেল েস েদেশ দুরূহ হয় ঈমান িনেয় েবেড় উঠা। কােফর
অধ্যুিষত েদেশ বা কােফরেদর প্রণীত িশক্ষাব্যবস্থায় েবেড় উঠা
মানুেষর মােঝ আল্লাহর আইন, িখলাফত, িজহাদ ও িজিজয়ার িবরুদ্েধ
ঘৃণােবাধ এজন্যই অিত প্রচন্ড। কােফর অধ্যুিষত েদেশ বসবাস ও
কােফরেদর িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন িশক্ষালােভর এিটই হেলা সবেচেয় বড়
িবপদ। কােফরেদর কাছ েথেক আলুপটল বা হাসমুরগী েকনা চেল, তােদর
েথেক প্রযুক্িত বা িচিকৎসা জ্ঞানও েনয়া যায়। িকন্তু তােদর েথেক
রাজনীিত, সমাজনীিত, দর্শন, ধর্মজ্ঞান, নীিতজ্ঞান, ইিতহাস ও জীবন
িজজ্ঞাসার অন্যান্য িবষেয় িশক্ষা লােভর িবপদ ভয়ানক। এজন্যই নবীজী
(সাঃ)র যুেগ মিদনায় ইসলািম রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠার পর কােফর েদেশ
বসবাস করা হারাম েঘািষত হয় এবং ফরজ েঘািষত হয় িহজরত।

েখলাফত িবলুপ্িতর আযাব
েখলাফেতর
প্রিতষ্ঠা
েকান
কােলই
েফেরশতােদর
হােত
ঘেটিন।
েদাষত্রুিট িনেয় েয মানুষ তারাই েখলাফত প্রিতষ্ঠা ঘেটেছ। িকন্তু
েস ত্রুিটর েদাহাই িদেয় েখলাফত িবলুপ্িতেক েকান কােল িক জােয়জ
বলা হেয়েছ? অথচ আজ েখলাফেতর িবলুপ্িতর লক্ষ্েয িজহাদীেদর মাথার
উপর েবামা েফলার জন্য কােফর মার্িকন বািহনীেক ডাকা হচ্েছ।
েদাষত্রুিট সম্পন্ন মানুষেদর মধ্য েথেকই কাউেক েখলাফত প্রিতষ্ঠার
দািয়ত্ব িনেত হেব। খিলফা হওয়ার শর্ত েফরশতা হওয়া নয়। বরং েস
শর্তিট হেলা েগাত্র, বর্ণ, ভাষাগত পিরচেয়র উর্দ্েধ উেঠ শিরয়েতর
প্রিতষ্ঠা, মুসলমানেদর একতা ও লাগাতর িজহাদ সংগিঠত করায় আন্তিরক
হওয়া। শর্ত হেলা, িবশ্েবর তাবত ভাষাভািষ মুসলমানেদর জন্য ইসলািম
রাষ্ট্েরর দরওয়াজা সবসমেয়র জন্য খুেল েদয়া। শর্ত হেলা মুসিলম
জাহান জুেড় পৃথক পৃথক জাতীয় রাষ্ট্েরর নােম েয িবভক্িতর েদয়াল
গড়া হেয়েছ েসগুেলা িবলুপ্ত করায় সেচষ্ট হওয়া।
মাত্র

শত

বছর

আেগও

েয

েকান

মুসিলম

খিলফা

শাসনভূক্ত

েয

েকান

প্রেদেশ, শহের ও গ্রােম বসিত স্থাপন করেত পারেতা। েদাকান-পাঠ
বিসেয় ব্যবসা বািণজ্য শুরু করেত পারেতা। তােত েকান বাধা িছল না।
েক আরব, েক তুর্িক, েক কুর্িদ, িহন্িদ, আফগািন বা বাঙালী -েস
পিরচয় েনয়া হেতা না। এমন িক আজ ই্সরাইেলও েনয়া হয়। ইসরাইেলর
নাগিরক হওয়ার জন্য ইহুদী হওয়ািটই যেথষ্ট। আমিরকা ও ইউেরােপর
েদশগুেলার নাগিরক হওয়ার জন্য েস সব েদেশ ৫ বছেরর েবশী ৈবধ বসবাসই
যেথষ্ট। অথচ েসৗিদ আরব, কাতার, কুেয়ত, আিমরাতসহ মধ্যপ্রাচ্েযর
সবগুিল মুসিলম েদেশ ২০ বা ৩০ বছর ৈবধভােব বসবাস ও েখদমেতর পরও
অনারব মুসলমােনর নাগিরকত্ব জুেট না। এিট িক মানবতা? এিট িক
ইসলাম? এেতা আিদম জািহিলয়াত যুেগর বর্বরতা। অথচ এরূপ বর্বরেদর
হােত মুসিলম ভূিমগুিল আজ অিধকৃত। এ হেলা েখলাফত িবলুপ্িতর আযাব।
আরব েদশগুিলর উন্নয়েন যারা িনেজেদর রক্ত পািন করেছ েস েদেশ তােদর
নাগিরকত্ব লােভর অিধকার িক েসেদেশর আিদ জনগেণর েচেয় কম? েকান
সভ্য েদশ িক েস অিধকার েথেক কাউেক বঞ্িচত করেত পাের? েখলাফত
প্রিতষ্িঠত খাকেল িক এরূপ বর্বরতা স্থান েপত? খিলফা েতা িবশ্েবর
সমগ্র মুসলমানেদর অিভভাবক। তার কােছ আরব-অনারব, সাদা-কােলা সবাই
সমান। তাই এমন িবভাজন উমাইয়া, আব্বাসীয় ও ওসমানীয়া েখলাফত আমেলও
িছল না। মহান আল্লাহতায়ালা প্রিতিট মু’িমনেক অপর মু’িমেনর ভাই
বেলেছন। প্রকৃত ঈমানদােরর দািয়ত্ব হেলা মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ
েথেক েদয়া ভাতৃত্েবর পিরচেয়র প্রিত সম্মান েদখােনা। িনজ ভাইেয়র

প্রেবশ রুখেত িক েদয়াল গড়া যায়? অথচ আরব েদশগুেলা েসটাই কেরেছ
এবং এরপরও তারা িনেজেদর মুসলমান রূেপ দাবী কের! েখলাফত প্রিতষ্ঠা
েপেল িবভক্িতর েদয়াল েলাপ পােব। তখন িবলুপ্ত হেব আরব-অনারব,
শ্েবতাঙ্গ-কষ্ণাঙ্গ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মুসলমােনর পার্থক্য।এবং
প্রিতষ্ঠা পােব প্যান-ইসলািমক ভাতৃত্ব। খিলফা বাগদাদীর পক্েষ
েথেক েতা েসিটরই েঘাষণা েদয়া হেয়েছ। ইরাক এবং িসিরয়ার মােঝর
সীমান্ত েরখােক তাই ইিতমধ্েযই গুিড়েয় েদয়া হেয়েছ। আরব-অনারব,
শ্েবতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, এিশয়ান-ইউেরাপীয়ানগ েসখােন একই রণাঙ্গেণ।
িবশ্েবর নানা ভাষা-ভাষী মুসলমানগণ আজ িমেলিমেশ এক িবশাল
িবশ্বশক্িত রূেপ মাথা তুেল দাঁড়ােনার স্বপ্ন েদখেছ। িকন্তু েসিট
েযমন িবেদশী কােফরগণ চায় না, েতমিন বর্ণবাদী, েগাত্রবাদী,
রাজতন্ত্ির ও স্ৈবরাচাির জািতয়তাবািদগণও চায় না। আরব শাসকগণ িফের
িগেছ ইসলামপূর্ব আরব জািহিলয়ােতর িদেক। নবীজী (সাঃ) িবরুদ্েধ েস
আমেলর আবর েগাত্রগুিল েযরূপ েকায়ািলশন গেড়িছল, আজেকর স্ৈবরাচাির
আরব শাসকগণও েস পথ ধেরেছ। েখলাফেতর িবরুদ্েধ তােদর মধ্েয গেড়
উেঠেছ গভীর একতা। গাজায় ইসরাইলী গণহত্যার িবরুদ্েধ প্রিতবাদ
জানােত তারা একিট িদন বা একিট ঘন্টার জন্য একত্ের ৈবঠক করেত
পািরিন। এখন িখলাফেতর িবরুদ্েধ তােদর ৈবঠেকর েশষ নাই। এসব আরব
শাসকবর্গ অনারব মুসলমানেদর েচেয় পাশ্চাত্েযর কােফরেদরেকই েবশী
আপন ভাবেছ। িনেজেদর অৈবধ শাসেনর প্রিতরক্ষায় তারা ইসলােমর পিবত্র
ভূিমেত কােফরবািহনীেক ডাকেছ। েখলাফেতর িনর্মূেল গেড় তুেলেছ
বৃহত্তর েকায়ািলশন। স্ৈবরাচাির এসব আরব শাসকগণ ও তােদর গৃহপািলত
আেলমগণ ইসলাম েথেক েয কতটা দূের সেরেছ েসিট বুঝেত িক এরপরও িকছু
বাঁিক থােক?
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