িবিবধ ভাবনা (৩২)
িফেরাজ মাহবুব কামাল
১. রাজনীিতর গুরুত্ব ও অবেহলা
রাজনীিত

হচ্েছ

েদেশর

শাসক,

আইন

ও

নীিত

পিরবর্তেনর

ময়দান।

এ

ময়দােনই

অনুষ্িঠত হয় পিবত্র িজহাদ। শত্রুগণ পরািজত হয়, ইসলাম িবজয়ী হয় এবং সুশাসন
ও শিরয়তী িবধান প্রিতষ্ঠা পায় একমাত্র রাজনীিতর এ ময়দােন িবজয়ী হেল। মহান
আল্লাহতায়ালা িবনা িবচাের যােদরেক জান্নােত িনেত চান -তােদরেক শহীেদর
মর্যাদা িদেয় তুেল েনন রাজনীিতর এ ময়দান েথেক। েস কাজিট মসিজেদর জায়নামাজ
েথেক হয়না। মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক েস েঘাষণািট এেসেছ সুরা আলইমরােনর ১৪০ আয়ােত। বলা হেয়েছ: “িবপদ েতামােদর উপর েযমন আঘাত েহেনেছ,
অনুরূপ আঘাত েহেনেছ তােদর (েতামােদর শত্রুেদর) উপরও; আমরা মানেবর মােঝ
এরূপ কােলর িববর্তন ঘটাই -যােত আল্লাহ জানেত পােরন কারা ঈমান এেনেছ এবং
যােত

েতামােদর

মধ্য

েথেক

িতিন

বাছাই

করেত

পােরন

শহীদেদরেক।

আল্লাহ

জােলমেদর ভালবােসন না।”
তাজ্জেবর িবষয় হেলা, বাংলােদেশর আেলমেদর িবশাল অংশ এবং িবপুল সংখ্যক
নামাযী ব্যক্িত রাজনীিতেত অংশ েনন না। েদশ ও েদেশর রাজনীিত েচারডাকাত ও
দুর্বৃত্তেদর হােত অিধকৃত হেলও তা িনেয় তারা মাথা ঘামান না। রাজনীিতেত
অংশ েনয়ােক দুিনয়াদাির ও অসাধু েলাকেদর কাজ মেন কেরন। িহফাজেত ইসলােমর
েনতাগণ সাংবািদক সন্েমলন কের জািনেয় িদেয়েছন তারা রাজনীিতেত নাই। তারা
নবীজী(সা:)’র বহু সূন্নেতর উপর তািগদ েদন। িকন্তু ভূেল যান নবীজী (সা:)
িনেজ িছেলন রাষ্ট্রপ্রধান। িতিন িনেজ রাষ্ট্েরর নীিত িনর্ধারণ কেরেছন এবং
বহু যুদ্ধ পিরচালনা কেরেছন। সমােজর শ্েরষ্ঠ মানুষগণ যখন রাজনীিতেত অংশ
তখনই েদশ অিধক লাভবান হয়। রাজনীিতর এ গুরুত্বপূর্ণ ময়দান শূণ্য রাখেল তা
শূণ্য থােক না, দুর্বৃ্ত্তরা দখল কের েনয়।
তেব যারা রাজনীিতেত েনই বেল িনেজেদর জািহর কেরন েস েদ্ওবন্দীেদর মঞ্েচ
েদখা যায় হািসনার ন্যায় দুর্বৃত্ত েভাটডাকাতেক। হািসনােক তারা কওমী জননী
বেলও সন্মানীত কেরেছ। ভারেত তােদরেক

েদখা যায় কংগ্েরেসর েলজুড়বৃত্িত

করেত। আিশর দশেক েদওবন্দ মাদ্রসায় তােদরেক েদখা েগেছ ইন্িদরা গান্িধেক
আমন্ত্িরত করেত।

২.ভন্ডামী আল্লাহতায়ালার প্রিত ভালবাসা িনেয়

বাংলােদশ বহু লক্ষ আেলম ও মসিজেদর ইমাম। েদেশ বহু েকািট নামাযী ও েরাযা
পালনকারী। তােদর সবারই দাবী, তারা নািক মহান আল্লাহতায়ালােক ভালবােসন।
অেনেক “আেশেক আল্লাহ’র পরিচয় িদেয় পীরগীিরর রম রমা বািণজ্য কেরন। িকন্তু
েকাথায় েস ভালবাসার প্রমাণ?
মহান

আল্লাহতায়ালার

শিরয়তী

আইন

অপসািরত

হেয়েছ

আদালত

েথেক।

েসখােন

প্রিতষ্ঠা েপেয়েছ কােফর ব্িরিটশেদর আইন। একাজ ইসলােম হারাম। এেতা মহান
আল্লাহতায়ালার িবরাট অপমান! পরাজয় তাঁর ইসলামী িবধােনর। িকন্তু তা িনেয়
মহান আল্লাহতায়ালা এসব তথাকিথত আেশকেদর মেন েবদনা কই? েবদনা থাকেল তা
িনেয় প্রিতবাদ কই? েবদনা থাকেল শুরু হেতা শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার িজহাদ।
ভন্ডামী িক কখেনা েগাপন থােক?
৩. ১০িট প্রশ্ন ও গুরুতর ভাবনার িবষয়:
১). পৃিথবীর বুেক েস েদশ েকানিট েয েদেশ েভাটডাকাতীর অপরাধীেক েজল না
িদেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলা হয়?
২). িবশ্েবর বুেক এমন েকান েদশ আেছ িক েয েদেশ িবেদেশর এেজন্ট, প্রায় ৩০
হাজার মানুেষর খুিন ও একদলীয় ফ্যািসবাদী স্ৈবরচারীর িপতােক জািতর িপতা ও
েদেশর বন্ধু বলা হয়?
৩). মানব ইিতহােস েকান েদশ দুর্বৃত্িতিত িবশ্েব পর পর ৫ বার প্রথম হেয়েছ?
৪).

সমগ্র

মুসিলম

ইিতহােস

েকান

েদেশর

মুসিলমগণ

িনজ

েদেশর

রাজধানীেত

েপৗত্তিলক কােফর েসনাবািহনীর সামেন মুসিলম ৈসিনকেদর আত্মসমর্পণ িনেয় উৎসব
কের?
৫) েকান েদেশর মুসিলমগণ কােফরেদর সােথ কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় তােদর অস্ত্র
িনেয় যুদ্ধ কেরেছ এবং কােফর বািহনীেক িবজয়ী কেরেছ? এবং কােফরেদর িবজয়েক
িনেজেদর িবজয় বেল উৎসব কের?
৬) পৃিথবীর েকান েদেশর নাগিরকগণ প্রিতেবশী েদেশর সীমান্ত রক্িষর গুিলেত
িনহত হেয় কাঁটাতাের ঝুেল এবং তা িনেয় েকান প্রিতবাদ হয় না? এবং িনজ েদেশর
৫০িটর েবশী নদীর পািন তুেল িনেল্ও সরকার প্রিতবাদ কের না? এবং েস খুিন ও
আগ্রাসী প্রিতেবশী েদশেক সবেচেয় ঘিনষ্ট বন্ধু মেন করা হয়?
৭) িবশ্েবর ইিতহােস েকান েদেশ ৫৭ জন েসনা অিফসার িনজ েদেশর েসনানীবােস
িনজ িসপাইেদর হােত িনহত হেয়েছ এবং েস হত্যাকান্েডর েকান সুষ্ঠ িবচার
হয়িন?

৮). পৃিথবীর েকান েদেশ িনর্বাচেনর আেগর রােত ব্যালট েপপার ডাকাতী হেয়
যায়?

এবং

ডাকাতীর

িনর্বাচনেক

িনর্বাচন

কিমশন

ৈবধ

িনর্বাচন

বেল

সার্িটিফেকট েদয়া হয়?
৯). পৃিথবীর েকান েদেশ খুেনর আসামীেক মুক্িত েদয়া হয়, এবং সাংবািদক ও
েলখকেদর স্বাধীন মত প্রকােশর জন্য কারাগাের িনর্যািতত ও িনহত হেত হয়?
১০). পৃিথবীর েকান েদেশর েসনাপ্রধােনর ৪ ভাই খুিন এবং েস খুিনেদর মুক্িত
েদয়া হয়? এবং েকান েদেশর েসনাবািহনী ও পুিলশ জনগেণর েভােটর উপর ডাকািত
কের?
উপেরর ১০িট প্রশ্েনর উত্তর খুঁজেত েগেল েদখা যােব সবগুেলা িবষেয়ই সমগ্র
িবশ্েব েরকর্ডিট একমাত্র বাংলােদেশর। একিট েদেশর পিততদশা বুঝবার জন্য ও
িবেবকমান মানুেষর েচতনায় বড় রকম ধাক্কা েদয়ার জন্য কদর্যতার এ েরকর্ডই
যেথষ্ট্। সভ্য সমাজ িনর্মােণ আগ্রহ থাকেল িবরামহীন লড়াই শুরু হওয়া জরুির
িছল ১৯৭১ সাল েথেকই। িকন্তু বাংলােদেশ তা হয়িন। বাংলােদেশর মানুষ িবশ্েব
নতুন

েরকর্ড

গেড়েছ

েচারডাকাত-দুর্বৃত্তেদর

জািতর

িপতা,

বঙ্গবন্ধু

ও

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলা্য়। িবশ্েবর আর েকান েদেশ েচারডাকাত-দুর্বৃত্তগণ
িক েকান কােল এভােব সন্মািনত হেয়েছ?

৪. সভ্য ও অসভ্েযর পিরচয়
সভ্য ও অসভ্যেদর খািল েচােখ েদখা যায়। েস জন্য গেবষণা লােগ না। অসভ্য
মানুষেদর েচনা যায় ঘেরর মােঝ েপাকা-মাকড় ও গিলত আবর্জনা েদেখ। েতমিন
অসভ্য জািতেক েচনা যায় তােদর উপর েচারডাকাত-দুর্বৃত্তেদর শাসন েদেখ। সভ্য
মানুেষরা শুধু ভাত-মাছ খায় না, েচার-ডাকাতও তাড়ায়। িকন্তু বাংলােদেশ তা
হয়িন। বাংলােদেশ ভাত-মােছর আেয়াজন েবেড়েছ, িকন্তু েচার-ডাকাত তাড়ােনার
কাজিট আেদৗ হয়িন।
৫. দুর্বৃত্ত িনর্মূেলর গুরুত্ব
দুর্বৃত্ত িনর্মূেলর কাজিট ইসলােমর প্রধানতম িমশন। এ িমশন িনেয় বাঁচার
জন্যই মুসিলমেদর সর্বশ্েরষ্ঠ জািতর মর্যাদা -যা বলা হেয়েছ সুরা আল-ইমরান,
আয়াত ১০৫’েয়। পিবত্র েকার’আেন আেরা বলা হেয়েছ: “েতামােদর মধ্েয অবশ্যই
একিট দল থাকেব যারা কল্যােণর িদেক মানুষেক ডাকেব, ন্যােয়র িনর্েদশ িদেব
এবং দুর্বৃত্িতর িনর্মূল করেব –এরাই সফলকাম।” -( সুরা আল-ইমরান, আয়াত
১০৪)। এ আয়াতিটেত মহান আল্লাহতায়ালা সফলতার সংজ্ঞা েবঁেধ িনেয়েছন। েসিট

নামায-েরাযা

ও

হজ্ব-যাকাত

পালন

নয়;

বরং

রাষ্ট্র

েথেক

দুর্বৃত্তেদর

িনর্মূল ও ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা। তাই যারা মসিজদ-মাদ্রাসা িনর্মাণ কের এবং
নামায-েরাযা ও হজ্ব-যাকাত পালন কের অথচ দুর্বৃত্তেদর িনর্মূেল ময়দােন
নােম না –তারা ঈমানদার িহসােব িবফল। িনষ্ক্রীয় েথেক তারা বরং িবজয় তুেল
েদয় শয়তােনর হােত। তাই তারা শয়তােনর সাহায্যকারী।
বাংলােদেশ দেলর সংখ্যা অেনক। বহু দল ইসলােমর নােমও। িকন্তু প্রশ্ন হেলা,
উপরুক্ত আয়ােত মহান আল্লাহতায়ালা েয ধরেণর দল েদখেত চান, েস ধরেনর দল
বাংলােদেশ আেদৗ আেছ িক? থাকেল তােদর মােঝ দুর্বৃত্ত িনর্মূেলর লড়াই কই?
৬. েচার-ডাকাতেদর দখেল েদশ
গ্রােম ডাকাত পড়েল গ্রােমর সবাই সকল সামর্থ্য িনেয় ডাকাত তাড়ােত নােম।
েদেশর েকািট েকািট মানুেষর েভাটগুেলা ডাকািত হেয় েগল, এবং েস ডাকািতর ফেল
ডাকািত হেয় েগল সমগ্র েদশ। িকন্তু ক’জন েস ডাকাতেদর ধরেত ও শাস্িত িদেত
রাস্তায় নামেলা? এমন েদেশর উপর ডাকাতেদর দখলদারী দীর্ঘায়ু পােব -েসটাই িক
স্বাভািবক নয়?
বাংলােদেশর পুিলশ ও েসনাবািহনীর কাজ হেয়েছ হািসনার পক্েষ েভাটডাকািত করা।
িনর্বাচন কিমশেনর কাজ হেয়েছ েভাটডাকািতেক জােয়জ করা। আদালেতর িবচারকেদর
কাজ হেয়েছ েভাটডাকাতেদর িবচার না করা। এবং জনগেণর কাজ হেয়েছ সবিকছু িবনা
প্রিতবােদ নীরেব েদখা। এিট িক েকান সভ্য েদেশর রীিত হেত পাের? এরূপ অসভ্য
রীিতর কারেণই েদশ পুরাপুির অিধকৃত হেয়েছ অপরাধী চক্েরর হােত।
৭. অপরাধী হািসনা
েশখ হািসনা শুধু অৈবধই নয়, গুরুতর অপরাধীও। তার অপরাধ জনগেণর েভােটর উপর
ডাকািত। জনগেণর দায়ভার হেলা এ অপরাধীেক সাজা েদয়া। েসিটই েয েকান সভ্য
সমােজর রীিত। এিট জনগেণর ৈবধ অিধকারও। অপরাধীেদর েয েদেশ সাজা েদয়া হয়না,
েস েদশ অপরাধীেদর দখেল যায়। তখন প্লাবন আেস অপরাধ কর্েম্। তখন দুর্নীিতই
নীিতেত পিরণত হয়। এবং তারই উদাহরণ হেলা বাংলােদশ। ০২/০৩/২০২১।

