িবিবধ ভাবনা (৩৮)
িফেরাজ মাহবুব কামাল
১. চাকুরীজীবী রাজনীিতিবদেদর পঙ্গুত্ব ও দুর্বৃত্তেদর স্বর্গরাজ্য
েযসব সংগঠেন সার্বক্ষিনক েনতাকর্মীর নােম চাকুরীজীবী পালা হয় -েসসব
সংগঠেন

গেড়

উেঠ

চাকুরীজীবীেদর

পাশাপাশী

িবপুল

সংখ্যক

আনুগত্যজীবী।

আনুগত্যজীবীেদর বলা হয় দলীয় ক্যাডার। আনুগত্যজীবীেদর সংখ্যা বৃদ্িধ পায়
চাকুরীজীবীেদর উৎসােহ। কারণ দেল িনজ িনজ পেদ িনেজেদর চাকুরী স্থায়ী করার
জন্য এরূপ আনুগত্যজীবীেদর প্রিতপালন েদয়ােক জরুির মেন করা হয়। এরা দেল
েনতােদর অনুগত পাহারাদার রূেপ কাজ কের।
এসব

সংগঠন

দীর্ঘকাল

েবঁেচ

থাকেলও

তােদর

দ্বারা

েকান

গণ-আন্েদালন

বা

িবপ্লব হয়না। কারণ গণ-আন্েদালন বা িবপ্লব ঘটােত হেল রাজপেথ লড়াইেয় নামেত
হয়। তখন দেলর দরজা খুেল িদেত হয় নতুনেদর জন্য। িকন্তু চাকুরীজীবী সংগঠেন
েসিট সম্ভব নয়। চাকুরীজীবীগণ ও তােদর সহচর আনুগত্যজীবীগণ দরজায় পাহারাদার
রূেপ দাঁড়ায় যােত অন্যেদর িবপুল সংখ্যায় প্রেবেশ তােদর চাকুরী িবপেদ না
পেড়। এজন্যই এসব চাকুরীজীবীেদর সংগঠেন েকান নতুন মুখ বা েনতা েদখা যায়
না। পুেরান ক্যাডারেদর েথেকই েনতা হয়।
তাছাড়া আন্েদালেন েদশ অস্িথর হেল দেলর আেয় ঘাটিত, চাকুরীজীবীেদর েবতন
হ্রাস ও চাকুরী হারােনার ভয় থােক। তাই তারা ঝুঁিক েনয় না। এজন্যই েদেশ
ফ্যািসবাদী দুঃশাসন যতই তীব্র েহাক না েকন এবং িনেজেদর েনতাকর্মীগণ যতই
ফাঁিসেত

ঝুলুক

বা

িনর্যািতত

েহাক

না

েকন

-এসব

চাকুরীজীবীেদর

সংগঠন

আন্েদালেন যায় না।
নবীজী (সা:)’র সাহাবীগণ েকান সংগঠেনর চাকরীজীবী িছেলন না। তারা িনেজেদর
জানমাল েবঁেচ িদেয়িছেলন মহান আল্লাহতায়ালার কােছ। সমাজ িবপ্লেবর কােজ
তাঁরা অর্থ িদেতন, িনেতন না। প্রিতদান চাইেতন একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালা
েথেক। দুর্বৃত্ত শাসকেদর িবরুদ্েধ লড়াইেক তাঁরা পিবত্র িজহাদ মেন করেতন।
এমন আত্মত্যাগী মানুষ সৃস্িট না হেল েকান িবপ্লব হয় না, িবজয়ও আেস না।
নবীজী (সা:)’র আমেল এরূপ আত্মত্যাগী মানুেষর সংখ্যা সমগ্র মানব ইিতহােস
সর্বািধক িছল বেলই সবেচেয় বড় িবপ্লবিট েসিদন সংঘিটত হেয়িছল। বাংলােদেশ েস
রকম

মানুষ

নাই,

ফেল

েকান

িবপ্লবও

েভাটডাকাতেদর স্বর্গরাজ্য।
২. আন্েদালন েহাক অসভ্যতার িনর্মূেল

নাই।

তাই

েদশ

হািসনার

ন্যায়

জনপেদ েনকেড় বা ডাকাত ঢুকেল সবাই যুদ্েধ নােম। এিটই সভ্য সমােজর রীিত।
স্ৈবরচারী দুর্বৃত্ত ও েভাটডাকাত ক্ষমতায় বসেল জনগণ েতমন একিট যুদ্ধ শুরু
করেব -েসিটও সভ্য সমােজ অিত কাঙ্িখত। িকন্তু বাংলােদেশ েসিট হয়িন। এখােনই
ধরা পেড় বাংলােদশীেদর ৈনিতক িদক িদেয় দারুন ভােব িপিছেয় পড়ািট।
তেব বাংলােদশীেদর ব্যর্থতািট আেরা গুরুতর। ব্যর্থতািট স্েরফ দুর্বৃত্তেদর
িবরুদ্েধ লড়াইেয় নয়; বরং তােদর ঘৃণা করার সামর্থ্েয। লড়াইেয়র জন্য চাই
ৈদিহক

বল,

ঘৃণার

জন্য

চাই

ৈনিতক

বল।

েচার-ডাকাতেদর

ঘৃনা

করার

জন্য

িশক্িষত হওয়া লােগ না। িনরক্ষেররও েস সামর্থ্য থােক। িকন্তু েস সামর্থ্য
নাই বাংলােদেশর আদালেতর িবচারপিত, িবশ্বিবদ্যালেয়র িশক্ষক, েসনা অিফসার,
প্রশাসেনর কর্মচাির ও পুিলশ িবভােগর েলাকেদর। তারা বরং েভাটেচার হািসনা ও
তার

সহচর

দুর্বৃত্তেদর

গুণ

গায়

এবং

প্রেটকশন

েদয়।

িবষয়িট

গুরুতর।

বাংলােদেশর সমস্যা শুধু রাজৈনিতক নয়, বরং ভয়ানক ৈনিতক। এিট িনতান্তই িবকট
অসভ্যতা। তাই বাংলােদেশ সবেচেয় বড় আন্েদালনিট হওয়া উিচত এই অৈনিতকতা ও
অসভ্যতার িনর্মূেল।
আর

অসভ্য

মানুষেদর

সভ্য

করার

কােজ

সবেচেয়

সফল

প্েরসক্িরপশনিট

হেলা

েকার’আন। এ হািতয়ারিট িদেয়েছন মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহতায়ালা। আরেবর অসভ্য
মানুষেদর এ প্েরসক্িরপশন মহামানেব পিরণত কেরিছল। তাই বাংলােদেশ অবশ্যই
সবেচেয় বড় আন্েদালনিট হওয়া উিচত েকার’আন বুঝা ও েকার’আন বুঝােনা িনেয়। এ
আন্েদালন সফল না হেল স্েরফ মুসিলমেদর মুসিলম হওয়া িবফল হেব না, িবফল হেব
সভ্য মানুষ রূেপ েবেড় উঠাও। এ কাজিট এেতাই গুরুত্বপূর্ণ েয সমগ্র মানব
ইিতহােস একমাত্র এ কােজর জন্যই মহান আল্লাহতায়ালা নবী-রাসূল ও িজব্রাইল
(আ:)েক এ পৃিথবী পৃষ্েঠ পািঠেয়িছেলন।
৩. ব্যর্থতা মুসিলম হওয়ায়
ডাক্তারী বই না পিড়েয় কাউেক ডাক্তার বানােনা যায় না। েতমিন েকার’আন না
বুিঝেয় কাউেক মুসিলম করা যায়না। তাই নামায-েরাযার আেগ েকার’আন বুঝা ফরজ
করা হেয়েছ। ইকরা (পড়) তাই ওহীর প্রথম শব্দ। নামায ফরজ হেয়েছ ইলম ফরজ
হ্ওয়ার ১১ বছর পর। অথচ মুসিলমগণ েকার’আন না বুেঝ পেড়। ফেল অসম্ভব হেয়েছ্
মুসিলম হওয়া। েকউ মুসিলম না হেল শয়তােন পিরণত হেব -েসিটই েতা স্বাভািবক।
এেদর কারেণই েতা বাংলােদেশ ইসলাম পরািজত এবং িবজয় ইসলামিবেরাধীেদর।
মানব

ইিতহােস

সবেচেয়

বড়

আন্েদালনিট

হেলা

মানুষেক

ঈমানদার

বানােনার

আন্েদালন। এ আন্েদালন মানুষেক জাহান্নােমর আগুন েথেক বাঁচােনার। ফেল এর
েচেয় গুরুত্বপূর্ণ এবং শ্েরষ্ঠ েনক কর্ম আর িক হেত পাের? এ কােজ অংশ েনয়া
সবার উপের ফরজ। এ কাজ নবী-রাসূলেদর। এ কােজ সবেচেয় শক্িতশালী ও সহায়ক

ভূিমকা রাখেত পাের রাষ্ট্র। এবং েসিট েকার’আন িশক্ষােক ব্যাপকতর করার
মধ্য িদেয়।
৪.শত্রুর ষড়যন্ত্র
িজহাদ এবং শাহাদা – এ দুিট ইসলােমর অিত েমৗিলক িবষয় যার উপর িবেশষ
গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ পিবত্র েকার’আেন। মুসিলম ইিতহােস যা িকছু মহৎ কর্ম
সািধত হেয়েছ -তা সম্ভব হেয়েছ িবপুল সংখ্যক মানুেষর িজহােদ অংশ েনয়া ও
শহীদ হওয়ার কারেণ। এ দুিট বাদ িদেল ইসলাম বাঁেচ না। িজহাদই ইসলােমর
সর্বশ্েরষ্ঠ ইবাদত। শহীদরাই মহান আল্লাহতায়ালার কােছ সবেচেয় প্িরয় মানব।
তারা

জান্নাত

পায়

িবনা

িহসােব।

অথচ

িজহাদ

এবং

শাহাদা’র

িবষয়িট

িশক্ষাব্যবস্থা েথেক বাদ িদেত চাপ িদচ্েছ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল
কােফর শক্িত। তারা মুসিলম েদশগুিলর স্কুল ও মাদ্রাসার িসেলবাস পাল্টােনায়
হাত িদেয়েছ।
৫.চাই রাজৈনিতক শক্িত
েভড়ার সংখ্যা েকািট েকািট হেলও তােদর ভাগ্েয পিরবর্তন আেস না। আেগর মতই
েভড়া ঘাস খায়। েভড়া জন্মায় জবাই হওয়ার জন্য। তাই শুধু জনসংখ্যায় বাড়েলই
হয় না, ভাগ্য পিরবর্তেন রাজৈনিতক শক্িত লােগ। পশু েথেক মানুষ উন্নত এই
রাজৈনিতক শক্িতর কারেণ। এিরস্েটাটল তাই মানুষেক রাজৈনিতক পশু বেলিছেলন।
১৭ েকািট বাংলােদশীর েস রাজৈনিতক শক্িত নাই। তারাও েভড়ােত পিরণত হেয়েছ।
তাই ঘােড়র উপর দুর্বৃত্ত েভাটডাকাতগণ বসেলও েভড়ার মত তারাও প্রিতেরাধহীন
থােক।
৬.পেকট ভরেছ ডাকাতেদর এবং েদনা বাড়েছ জনগেণর
েশখ হািসনার ক্ষমতায় আসার আেগ ৩৮ বছের িবেদেশর কােছ বাংলােদেশর েমাট েলান
হেয়িছল প্রায় ২৫ িবিলয়ন ডলার। েশখ হািসনা তার ১২ বছেরর শাসেন েলান িনেয়েছ
প্রায় ৩২ িবিলয়ন ডলার। বাংলােদেশর এখন েমাট েলান ৫৭ িবিলয়ন ডলার। এ েলান
হািসনা িনেজ েশাধ করেব না, েশাধ করেব েদেশর জনগণ।
হািসনা ইিতমধ্েযই েদেশর সরকাির ব্যাংক গুেলার ভান্ডার খািল কেরেছ। িকন্তু
তার িনেজর এবং দলীয় ডাকাতেদর অর্েথর েলাভ কেমিন। তাই অর্থ সংগ্রেহ হাত
বািড়েয়েছ িবেদশীেদর কােছ। িবেদশীেদর লাভ, েলান িদেল তারা েমাটা অংেকর সূদ
পােব। েলােনর টাকায় পেকট ভর্িত হচ্েছ হািসনার ও তার দলীয় ডাকাতেদর এবং
েদনা বাড়েছ জনগেণর।
৭ যুদ্ধ ইসলােমর িবরুদ্েধ

যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্িচমা শক্িতবর্গ মুসিলম িবশ্েব গণতন্ত্র িনেয় ভােব না।
তারা ভােব ইসলাম দমন িনেয়। যারা ইসলামপন্থীেদর দমেনর কাজিট িনষ্ঠুর ভােব
করেব -তােদরেক তারা সর্বভােব সমর্থণ িদেব। তাই হািসনার ন্যায় েভাটডাকাত
ফ্যািসবাদীেক বা িমশেরর েজনােরল িসিস’র ন্যায় বর্বর শাসকেকও এরা সমর্থন
েদয়।
এখন এিট পিরস্কার, ইসলামপন্থীগণ েকান েদেশ জনগেণর েভােট ক্ষমতায় আসেলও
পাশ্চাত্েযর

কােফর

শক্িত

তােদর

েমেন

িনেত

রাজী

নয়।

েসিট

েদখা

েগেছ

আলিজিরয়া, িফিলস্িতন ও িমশেরর িনর্বাচেন ইসলামপন্থীেদর িবজয়েক পন্ড করার
ক্েষত্ের। অপর িদেক স্ৈবরাচাির শাসক যত ফ্যািসস্টই েহাক না েকন, তােদর
েমেন

িনেত

েকান

আপত্িত

নাই

-যিদ

েস

সরকার

ইসলামপন্থীেদর

িনর্মূেল

উদ্েযাগী হয়। ফেল তােদর যুদ্ধটা ইসলােমর িবরুদ্েধ। মুসিলমেদর দািয়ত্ব
হেলা তােদর মূল শত্রুেক েচনা। ২২/০৩/২০২১।

