Absence of an Islamic State &
the Calamities in the Muslim
World
Living without a strategy
No faith sustains with its conceptual originality, vision and mission
in absence of its core institutions. In such deprivation, not only the
faith but also those who are adherents to the faith face an
existential threat. Communism ceased to survive as a significant
ideology after the collapse of the Soviet Union. The collapse of
Asoka’s rule brought an end to Buddhism in India.

After the collapse

of khilafa, the Muslims are facing the same consequences. Undoubtedly,
Muslims need mosques, madrasas and political organizations. But the
most important institution that helps practicing full Islam and
protects Muslims is an Islamic civilizational state; and not any
national, tribal, secular and monarchical state. The Muslims have
already 57 parochial states with their own agenda and did little to
save the persecuted Muslims. They proved utterly useless to promote
the Islamic cause. Because of them, the Qur’anic prescription like
sharia and hudud stay only in the Book, and the sufferings of the
Muslims in Palestine, Kashmir, Myanmar, China, India, Russia, and many
other parts of the world go unabated. The mushrooming of mosques,
madrasas, and religious organizations in millions could help only to
live with the rituals at the personal level but not to promote Islam’s
core mission in the world stage.
The case of Indian Muslims presents enough evidence to understand the
problems that are very common with the absence of an Islamic state.
More than 200 million Indian Muslims are known for a huge number of
magnificent mosques, madrasas, and religious outfits. But such
institutions couldn’t save Muslims from lynching in public, mass
rapes, arsons, and genocide. Mosques have turned to monuments; some
are razed to the ground in front of the police. Muslims are being
tortured and slaughtered even by the police –as seen recently in the

streets of Delhi in February 2020.
Such worst insecurity of the Indian Muslims owes to a single fact.
They are increasing only in number, mosques, and seminaries, but
living without any Islamic vision and strategy. Living with an Islamic
vision and strategy is impossible without an Islamic state. On the
contrary, they live in a state that stands against their existence. In
the whole history of Islam, 200 million Muslims never lived on the
mercy of the infidels. As a result, 200 million Indian Muslims stand
as a lost force. Muslims never enjoyed any security in the land of
idolaters; even the prophet of Islam (peace be upon him) couldn’t get
that either. Hence he had to migrate to Medina with a strategic
vision. Establishing an Islamic state was his prime objective. Such
prophetic tradition stands as the lesson for all Muslims of all ages.
So, migration to a safe haven and establishing an Islamic state work
as the survival strategy of every Muslim. But such prophetic strategy
got little importance in the life of the Indian Muslims. They continue
to live as sitting ducks in RSS infested killing fields in Gujrat,
Maharashtra and Madhya Pradesh and do not bother to look for safer
areas. Whereas in India, there are provinces like West Bengal and
Kerala where anti-Muslim riot didn’t take place in the last 40 years.
In a democracy, number counts; it gives weapons to fight with votes.
Hence how a Muslim can think of restricting their population growth?
It is indeed a strategic madness that still works among the Indian
Muslims. Their demography needs to be transformed into a political
force. If they had framed proper strategies, 200 million Indian
Muslims could emerge as a powerful force in South Asia. No angel comes
to help Muslims unless they start helping themselves.

Islamic State: the most important legacy
Teachings of Prophet Muhammad (peace be upon him) survives with a huge
number of legacies. Of all, the most important legacy is the
establishment of an Islamic state. Because of that, the Muslims could
practice sharia, hudud, Muslim unity, and jihad and could dominate
world politics as a World Power for centuries. As a result, Muslims

could live in various parts of Asia, Africa, and Europe with security
and dignity. Whereas the Jews had a different fate. They had to roam
as vagabonds and live in dilapidated ghettoes in various cities. The
Jews earned such punishment by their cowardice betrayal of Allah SWT
command. While asked to form an Islamic state, they flatly denied
fighting with Prophet Musa (peace be upon him). Rather they were so
arrogant to ask Musa (peace be upon him) to go with his Allah (SWT) to
win the land for them. As a result, they didn’t have a chance to
practice sharia that was given to Prophet Musa (peace be upon him) in
Torah. Awfully, the Muslims now follow the same Jewish path. Hence,
there exists no Islamic state. Nor does practice sharia in the
judiciary. Moreover, like the Jews, they are ready to fight for such a
state.
To have an Islamic state, like the early Muslims, one needs to go
beyond the regular rituals like 5-time prayer, fasting, haj, and
charity. It needs a huge strategic investment in the form of men,
money, and efforts. And they need to stay united in all circumstances.
The establishment of an Islamic state indeed gives an accurate
estimate of Muslims’ submission to the vision of Allah SWT. It filters
out the hypocrites. The Islamic State has its own huge blessings; even
a rudimentary early Islamic state with fewer Muslims than that live in
a single province of India could emerge as a World Power. They could
defeat two old World Powers like the Roman and the Persian Empires.
The similar investment of the Afghan Muslims could also adorn them
with a prestigious place in modern history. They could defeat two
modern World Powers –Soviet Russia and the USA. Whereas the 200
million strong Indian Muslims are known for subjugation under the
Hindus. Cattles are born to be slaughtered; the same fate awaits for
those who live without a strategic vision and the prophetic roadmap.
In fact, Prophet Mohammed (peace be upon him) proved his political
genius on the day one of his migration to Medina. Instead of laying
the foundation of his own house, he laid the foundation of the Islamic
state.

And

he

positioned

himself

as

the

head

of

the

state.

Unfortunately, the Indian Muslim ulama took little heed from such
great political strategy of Prophet Mohammed (peace be upon him). On

the contrary, the Indian Muslim ulama exhibited totally a different
strategy. In the last days of British rule, they thought that if they
are given the liberty in running mosques and madrasas and practicing
Islamic rituals like five-time prayer, fasting, haj, and charity would
be enough for the Indian Muslims. The Hindu leaders accepted their
demand. As a result, the Muslim ulama -with the few exceptions sided
with the Indian National Congress and endorsed its soft Hindutva
project of the independent Hindu majority India. The despised the
Pakistan project of the Muslim League. They would have been very happy
if 400 million Muslims of Bangladesh and Pakistan were added to the
Indian prison for the Muslims. They don’t realize that the increase in
prison population doesn’t increase prisoners’ power and security. Now
the same ulama, with rare exception, promote the movement of Tablig
Jamaat –the Indian model Islam that was never found in Prophet’s
(peace be upon him) life and in the life of his companions. They focus
on wellbeing in the hereafter at the cost of security and wellbeing in
this world. The concept of an Islamic state, running judiciary as per
sharia and hudud, jihad in the way of Allah and many other basic
practices of Prophet Mohammad (peace be upon him) hardly find any
mention in their lectures and literature. It looks like a ploy to deempower the Indian Muslims politically and intellectually. Moreover,
it generates a damaging sense of self-satisfaction among the followers
that something is being done for the ummah. The known enemies of Islam
have no problem with them –which is unknown in Prophet (peace be upon
him)’s life and in the life of the early Muslims.

Muslims without Islam
The absence of an Islamic State has already inflicted the most
damaging impact on Muslim lives. It has made it impossible to
discharge the obligatory Islamic duty that has been assigned by the
Almighty Lord on every man and woman. As a result,

Muslims are forced

to live without full Islam. Whereas Allah SWT commands, “Udkhulil
silma

ka’ffa”. It means, “Enter into Islam with the entirety of

submission in every aspect of life.”

But how that could be done if

the basics of Islam like sharia, hudud, khilafa, Muslim unity, jihad

in the way of Allah SWT and other Islamic obligations stay outside the
domain of religious practices? Moreover, such Qur’anic dictates can’t
be practiced inside homes, mosques, and classrooms. It needs a larger
socio-political and administrative premises that can only be provided
by an Islam state. A secularist, nationalist or autocratic state can
never fit into that Divine project. This is why the establishment of
an Islamic state stands so crucial in Islam and for a Muslim.
Therefore, obstructing the establishment of an Islamic state is not a
simple criminal offense; rather it amounts to launching a war against
Almighty Allah SWT and against the whole Muslim ummah.
In the Holy Qur’an, “Lahu mulkus samawate wal ardh” is one of the most
reiterated proclamations of Allah SWT. It means, “Kingdom of the
heaven and the earth belongs only to Him”. In Sura Nas –the last sura
of the Holy Qur’an, Allah SWT describes Himself as “Ma’likun Nas” (the
King of the whole mankind). The sovereignty of a king survives only
through the supremacy of his laws. Otherwise, it turns mockery and
anarchy overwhelms. Hence no king permits any violation of the law.
Those who stand against the rule of the law face severe punishment.
Let us examine the issue by giving some examples. The UAE government
declared

15-year

imprisonment

for

criticizing

its

policy

and

supporting the ruler of Qatar. The Saudi government sentenced 1000
lashes and 10-year jail for Raif Badawi – a pro-democracy blogger, for
his non-compliant expression. (The Economist, July 1 st -7 th 2017).
Therefore, to protect their illegitimate rule, these cruel autocrats
go to any length to forge laws to terrorize and kill people. With few
exceptions, the whole Muslim World is indeed hostage to such stateoccupying terrorists who have usurped the law-giving sovereignty of
Allah SWT to establish their own sovereignty.
Now the question arises, what should be the punishment for those who
break sharia and hudud –the Qur’anic law of the All-Powerful King of
the universe? Is it not an overt rebellion against the All-Powerful
King of the universe? Moreover, what should be the punishment for
those who make a coalition with the kuffar forces to block the
emergence of an Islamic state in any part of the Muslim World? Sharia
is very explicit on these issues. Sharia draws a clear red line that

must not be crossed any time by anyone. Standing against sharia and
allying with the kuffar against the Muslims are indeed the violation
of the Qur’anic red line.

In the past, those who disobeyed the rule

of Allah SWT met severe consequences. The Holy Qur’an repeatedly tells
the awful stories of A’d, Samud, the inhabitants of Madayen, the
people of Noah (peace be upon him), the tribe of Lot (peace be upon
him) and many others who faced total distraction for crossing the red
line. Allah SWT is ever ready to execute the same punishment for those
who take the same route –if not here, surely in the hereafter.

The rule of the rebels
In the history of Islam, crossing the red line is not new. How sharia
punished the violators are not new either. After the death of Prophet
Muhammad (peace be upon him), many so-called Muslims started to
transgress the red line of sharia. Many of them denied even to pay the
obligatory zakat. Some people claimed even false prophet-hood. So,
anarchy returned to Muslim life. It was indeed a critical crisis in
the Muslim history. Caliph Abu Bakr (RA) declared full-fledged jihad
against all those rebels. He could quickly annihilate these inner
enemies; as a result, the discipline returned to the Ummah. Failure to
suppress the rebellion would have severe consequences; Islam that was
practiced by Prophet Muhammad (peace be upon him) would have found its
place only in history books.
Now the same transgression of the red line is taking place everywhere
and every day in the Muslim World. The rebels have become rulers. As a
result, Prophet (peace be upon him)’s Islam with the Islamic state,
sharia, hudud, rule by shura, unity of the Ummah, jihad in the way of
Allah (SWT) has almost ceased to exist any part of the Muslim World.
The deviated Muslims have invented their own brand. There exists no
Caliph Abu Bakr (RA) to stem such deviations and take the Muslims back
to the original Islam. As a consequence, the old

jahiliyyah

(ignorance) has robustly resurfaced in almost every part of the Muslim
World -but with a new face and a new name. In such void of true Islam,
the evil ideologies like nationalism, tribalism fascism, secularism,

capitalism, materialism, socialism, communism, and many others have
occupied the intellectual premise of the Muslims. So, they get a huge
number of followers.
Despite deep differences among these deviants, they show a unified
agenda against Islam. The common agenda of the enemies is none else
but to block the establishment of an Islamic state in any part of the
world. Donald Trump has already declared, he will bomb such a state to
rubbles. Most Muslim rulers are ready to congratulate such bombings.
Since no resistance exists against these criminals, they usurped the
whole state power and its infrastructure to enforce their evil agenda.
Hence, along with the ideological and military occupation by the
enemies – both native and alien, all forms of sins like adultery,
thievery, robbery, riba, gambling, obscenity, and other crimes are
spreading like a wildfire.19/04/2020

বাংলােদেশ
কেরানা
ভাইরাস
েভাটডাকাতেদর নাশকতা

ও

দ্িব-মুিখ হামলার মুেখ জনগণ
ভয়ানক দ্িব-মুিখ হামলার িশকার এখন বাংলােদেশর জনগণ। এক িদেক প্রাণনাশী
কেরানা ভাইরােসর মহামাির। অপরিদক ঘােড়র উপর খািড়েয় েভাট-ডাকাতেদর িবশাল
ঘাতকদল। লাশ পড়েছ েযমন কেরানা ভাইরােস, েতমিন শত শত লাশ পড়েছ সরকাির দেলর
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বাংলােদেশর জনগণ। এরূপ মহামািরর েমাকােবলার সামর্থ্য আম জনগেণর থােক না।
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ন্যায় িবশ্বশক্িতও িহমিশম খাচ্েছ। িহমিশম খাচ্েছ গ্েরট ব্িরেটন, ফান্স,
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বাংলােদশীেদর জন্য মহািবপদ এজন্য েয, েদেশ দািয়ত্বশীল েকান সরকার্ েনই।
আেছ এক েভাটডাকাত সরকার। ডাকাতেদর কাজ েতা ডাকািত করা, তােদর কাছ েথেক িক
জনকল্যাণ আশা করা যায়?
সভ্য ও িবেবকবান মানুেষর প্রধান গুণিট হেলা, িকেস মানুেষর কল্যাণ তা
িনেয়ই গভীর িচন্তা-ভাবনা করা এবং েস ভাবনা িনেয় ত্বিরৎ ময়দােন েনেম পড়া।
েদশ সভ্যতর ও সমৃদ্ধ হয় এমন িবেবকবান মানুেষর কারেণই। িকন্তু েচার-ডাকাত
ও েভাটডাকাতেদর ন্যায় অপরাধীেদর েথেক িক েসরূপ িকছু আশা করা যায়? েয
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মানিসক িবকলাঙ্গতািট িবশাল। তােদর থােক না জনগেণর কল্যাণ িনেয় িকছু ভাবা
ও িকছু করার সামর্থ্য। ক্যান্সাের েপট আক্রান্ত

হেল খাদ্েয রুিচ থােক

না। েতমিন নীিত-ৈনিতকতা মারা পড়েল, রুিচ থােক না সভ্য কােজ। ফেল জনগেণর
স্বাস্থ্য খাত, িশক্ষাখাত বা অন্য েকান জনকল্যাণ িনেয় ভাবার রুিচ েচারডাকাত ও েভাটডাকাতেদর থােক না। সভ্য কর্ম বাদ িদেয় তারা বরং আিবস্কার কের
দুর্বৃত্িতর
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িনর্বাচন-পূর্ব

েকৗশল।
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এক

ইিতহােসর

অসভ্য
বুেক

আিবস্কার
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বাংলােদশ

েকান

সভ্য আিবস্কাের স্থান না েপেলও অবশ্যই েবঁেচ থাকেব েভাটডাকািতর এ অসভ্য
আিবস্কার িনেয়। িবপেদর আেরা কারণ, বাংলােদশ েস অসভ্যেদর হােতই আজ অিধকৃত।
তােদর রাজনীিতর মূল লক্ষ্য, েয েকান মূল্েয িনেজেদর বাঁচােনা, জনগণেক
বাঁচােনা নয়। েসিট বুঝা যায় তােদর রাজনীিতর লক্ষ্য ও িবিনেয়াগ েদেখ।
বাংলােদেশর েভাটডাকাতগণ কথা বেল েফেরশতার ন্যায়। অথচ তােদর আসল চিরত্র
কখেনাই েগাপন থাকার নয়। েসিট জানা যায়, কীভােব তারা ক্ষমতায় এেলা তা
েথেক। জানা যায়, বােজেটর িবিভন্ন খােত অর্থ বরাদ্েদর িদেক নজর িদেল।
রাজস্েবর অর্থ জনগেণর। ফেল জনগেণর কল্যাণ িনেয় যারা ভােব, রাজস্েবর অর্থ
তারা ব্যয় কের জনগেণর কল্যােণ। েকান েনতা বা েনত্রীর মৃত িপতা বা মাতার
স্মৃিতেক

বড়

করেত

নয়।

জন-কল্যােণর

সবেচেয়

গুরুত্বপূর্ণ

খাতিট

হেলা

স্বাস্থ্য খাত। ফেল যারা জনগেণর কল্যাণ িনেয় ভােব তারা জাতীয় বােজেট
সবেচেয় েবশী বরাদ্দ রােখ স্বাস্থ্য খােত। কারণ, এ খাতিট হেলা জনগণেক
মৃত্যু েথেক বাঁচােনার খাত। ফেল অন্য েকান খাত এর েচেয় গুরুত্বপূর্ণ হেত
পাের

না।
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ভরন-েপাষেনর

দায়ভার িনেজ পাের। িকন্তু নানা েরাগ-েভােগ িচিকৎসায় খরচ বহেনর সামর্থ্য
সবার থােক না। থােক না প্রেয়াজনীয় অর্থ। এ কাজিট তাই সরকােরর। সরকার েস

দায়ভার না িনেল গরীবেদর িবনা িচিকৎসায় মারা েযেত হয়। তাই েদেশর সরকার
কতটা সভ্য, িবেবকমান ও দায়ত্বশীল

েসিট জানেত গেবষণার প্রেয়াজন পেড় না,

বুঝা যায় জাতীয় বােজেটর স্বাস্থ্য খােত বরাদ্দ েদেখ।

অবেহিলত স্বাস্থ্যখাত
বাংলােদেশর বােজেটর জনকল্যাণমুিখ চিরত্র কতটুকু েসিটর িবচার করা যাক।
গ্েরট ব্িরেটেনর জনসংখ্যা ৬ েকািট ৭০ লাখ। এ েদশিটর বােজেট স্বাস্থ্য
খােত বরাদ্দ হেলা ১৪০.৪ িবিলয়ন পাউন্ড। অপরিদেক বাংলােদেশর জনসংখ্য ১৭
েকািট যা গ্েরট ব্িরেটেনর জনসংখ্যার আড়াই গুণ। বাংলােদেশ স্বাস্থ্যখােত
বরাদ্েদর পিরমাণ ২৯,৪৬৪ েকািট টাকা অর্থাৎ ২৯৪ িবিলয়ন টাকা। বর্তমােন
পাউন্েডর মূল্য ১০০ টাকারও িকছু েবশী। অতএব স্বাস্থ্যখােতর বরাদ্দকৃত ২৯৪
িবিলয়ন টাকার পিরমাণিট ৩ িবিলয়ন পাউন্েডরও িকছু কম। ৬ েকািট ৭০ লাখ
জনগেণর জন্য ১৪০.৪ িবিলয়ন পাউন্ড এবং ১৭ েকািট মানুেষর জন্য ৩ িবিলয়েনরও
কম। বাংলােদেশ মাথািপছু স্বাস্থ্য বােজট মাত্র ১৭ পাউন্েডরও কাছাকািছ।
অথচ িবেলেত েসিট ২ হাজার ৯৫ পাউন্ড।
িবষয়িট অন্যভােব েদখা যাক। বাংলােদেশ অর্থভান্ডার গ্েরট ব্িরেটেনর সােথ
তূলনীয়

নয়।

িকন্তু

প্রােয়ািরিটর।

েসিট

তূলনা
বুঝা

করা

যায়,

েযেত

িজিডিপ

েদশ
(Gross

দুিটর

স্বাস্থ্য

Domestic

খােতর

Product)

ও

সর্বেমাট বােজেটর কতটা স্বাস্থ্য খােত ব্যয় হয় -তা েথেক। বােজট অর্থ
বরাদ্েদর পিরমান কম হেত পাের, িকন্তু তূলনামূলক িবচাের স্বাস্থ্য খােতর
প্রােয়ািরিট

কখেনাই

কম

পাের

না।

েদখা

যাক,

িজিডিপ’র

কতটা

ব্যয়

হয়

স্বাস্থ্য খােত? গ্েরট ব্িরেটন তার িজিডিপ’র ৭% খরচ কের স্বাস্থ্য খােত।
বাংলােদশ স্বাস্থ্য খােত বরাদ্দ িদেয়েছ িজিডিপ’র মাত্র ১.০২%।

ব্যেয়র এ

অনুপাতিট প্রিতেবশী ভারত, শ্রীলংকা, েনপাল ও পািকস্তান েথেকও কম। ভারত
ব্যয়

কের

িজিডিপ’র

১.১৬%

৴এবং

শ্রীলংকা

ব্যয়

কের

১.৫০%।

তেব

দক্িষণ

এিশয়ার বুেক সবেচেয় েবশী বরাদ্দ েনপােলর এবং দ্িবতীয় স্থােন পািকস্তান ।
২০১৬ সােল স্বাস্থ্য খােত েনপাল ব্যয় কেরিছল িজিডিপ’র ৬.৩% এবং পািকস্তান
ব্যয় কেরিছল তার িজিডিপ’র ২.৭৫%। বাংলােদশ ও ভারেতর তুলনায় পািকস্তােনর
িজিডিপ ব্যয় িছল দ্িবগুণ। েনপােলর িছল ৫ গুণ।
তুলনা

করা

যাক,

প্রিতেবশী

েদশগুেলার

মােঝ

সমুদয়

বােজেটর

েক

কতটা

স্বাস্থ্য খােত ব্যয় কের -েসিট? বাংলােদশ সরকােরর স্বাস্থ্য খােত ব্যেয়র
পিরমাণ

সমুদয়

বাৎসিরক

বােজেটর

মাত্র

৫.৬৩%।

এ

পািকস্তােনর তুলনায় অত্যন্ত কম। পািকস্তােনর সরকার

বরাদ্দিট

প্রিতেবশী

২০১৯ সােলর বােজেট

স্বাস্থ্য

খােত

বরাদ্দ

িদেয়েছ

েমাট

বােজেটর

১৭.৭%

ভাগ।

অথচ

েদেশর

েভাটডাকাত সরকােরর দাবী, বাংলােদেশর অবস্থা পািকস্তােনর েচেয় অেনক ভাল।
এেদর অেনেক পািকস্তানেক ব্যর্থ রাষ্ট্র বেল। অপর িদেক সরকােরর মন্ত্রীগণ
বড়াই

কের,

বাংলােদশ

িসঙ্গাপুর

হেত

যাচ্েছ।

অপরিদেক

গ্েরট

ব্িরেটন

স্বাস্থ্য খােত বরাদ্দ েদয় েমাট বােজেটর ২৪%। এমন িবশাল বরাদ্েদর কারেণই
ব্িরিটশ সরকার তার নাগিরকেদর জন্য সরকাির হাসপাতালগুেলােত হার্ট অপােরশন,
ট্রান্সপ্লান্ট

অপরােশন,ডায়ালাইিসেসর

ন্যায়

সকল

প্রকার

িচিকৎসাই

িবনা

মূল্েয েদয়। অথচ বাংলােদেশ েরাগীেদরও প্রাণ বাঁচােনার ঔষধ সরকার েথেক
েদয়া

হয়

না।

ডায়ালাইিসেসর

সামর্থ্য

না

থাকায়

অিধকাংশ

েরাগীই

িবনা

িচিকৎসায় মারা যাচ্েছ বাংলােদেশ। ফেল বুঝেত িক বাঁিক থােক, বাংলােদেশ
জনগেণর

প্রাণ

বাঁচােনার

খাতিট

কতটা

অবেহিলত।

তােত

ধরা

পেড়

সরকােরর

দািয়ত্বহীনতা। অথচ শত শত েকািট টাকা ব্যয় হয় মৃত মুিজেবর নােম। শত েকািট
টাকা ব্যয় কের মুর্িত গড়া হয়। হাজার হাজার েকািট টাকার চুিরডাকািত হেয়
যাচ্েছ সরকাির তহিবল েথেক -যা িদেয় শত শত হাসপাতাল প্রিতষ্ঠা েদয়া েযত,
েকনা েযত বহু হাজার েভন্িটেলটর এবং েদয়া েযত িকডিন ডায়ালাইসাইিসস। বহু
লক্ষ মানুষেক তখন িবনা মূল্েয প্রাণ বাঁচােনার িচিকৎসা েদয়া েযত।
বাংলােদেশ অভাব অর্েথর নয়, বরং েসিট িবেবেকর। েভাটডাকাতেদর েসিট থাকারও
কথা নয়। তােদর এেজন্ডা মানুষেক বাঁচােনা নয়, বরং গুমখুন,ফাঁিসেত ঝুিলেয়
বা ক্রসফায়াের িদেয় মানুষ মারার। এ দুর্বৃত্তগণ বােজেটর েবশীর ভাগ অর্থ
খরচ কের িনেজেদর গিদ বাঁচােত। িনেজর পেকট ভরেত এরা সরকাির প্রেজক্েটর
অর্েথর

কের

চুির-ডাকািত।

তােদর

চুির-ডাকািতর

ফেল

প্রিত

মাইল

রাস্তা

বানােত বাংলােদেশ খরচ হয় িবশ্েবর েয েকান েদেশর তুলনায় েবশী। জনগেণর েদয়া
রাজস্েবর

অর্থ

ব্যয়

হচ্েছ

পুিলশ

বািহনী,

প্রশাসন,

িবচারক,

RAB

ও

েসনাবািহনীর ন্যায় যারা েভাটডাকাত সরকােরর গিদর পাহারাদার ও েভাটডাকািতর
ডাকাত তােদর েজৗলুস বৃদ্িধেত। অপরিদেক িবনা িচিকৎসায় লাখ লাখ মানুষ মারা
েগেলও তা িনেয় সরকােররর মাথা ব্যথা েনই। বরং প্রচার েদয়া হয়, সরকার
প্রচুর েসবা িদচ্েছ। যত েদাষ েরাগ-জীবানু ও জনগেণর।

েয আযাব অিনবার্য দুর্বৃত্ত শাসেন
েয েকান যুদ্ধ েযাদ্ধা লােগ। এবং লােগ যুদ্ধাস্ত্র এবং েযাগ্য েজনােরল বা
েনতৃত্ব। খািল হােত েকান ৈসিনকেক রণাঙ্গেণ পাঠােনািট গুরুতর অপরাধ। এেত
স্েরফ প্রাণক্ষয় হয়। েতমিন এক গুরুতর অপরাধ হচ্েছ বাংলােদেশর ডাক্তার ও
নার্সেদর সােথ। কেরানা ভাইরােসর িবরুদ্েধ ডাক্তার ও নার্সেদর যুদ্ধিট
করেত হচ্েছ অেনকটা খািল হােত। েশখ হািসনার পক্ষ েথেক েবসরকাির ডাক্তার ও

নার্সেদর িনর্েদশ েদয়া হচ্েছ, পারেসানাল প্রেটকিটক ইকুইপেমন্ট তথা মাস্ক,
গ্লাভস, এ্যাপ্েরান, েচােখর কভার িনজ খরেচ িকনেত। েযন যুদ্েধ েযেত হেব
িনেজ অস্ত্র িকেন!
েয েকান যুদ্েধ ৈসিনকেদর স্বীকৃিত ও তােদর প্রিত েসৗজন্যেবাধ
সভ্য

সমােজই

সরকাির

কাম্য।

মহেল েসিট

নইেল

েনই।

যুদ্েধ

ৈসিনক

পািকস্তােন

েজােট

না।

িকন্তু

ডাক্তার-নার্সেদর

েয েকান

বাংলােদেশর

হাসপাতােলর

সামেন

গার্ড অব অনার েদয়া হচ্েছ। েস িচত্র িটিভেতও বার বার েদখােনা হচ্েছ।
িবেলেত ডাক্তার-নার্সেদর শুধু সরকার নয়, জনগণও িদেনর একিট িনর্িদষ্ট সমেয়
ঘেরর দরজায় দাঁিড়েয় সমস্বের সাবাশ িদচ্েছ। েস িচত্রও িটিভেত বার বার
েদখােনা

হচ্েছ।

হাসপাতােলর

ডাক্তার-নার্সেদর

সাবাশ

িদেত

তােদর

কােছ

িবিভন্ন প্রিতষ্ঠান উপেঢৗকন িনেয় হািজর হচ্েছ্। অথচ বাংলােদেশ তােদরেক
িতরস্কার করা হচ্েছ। জরুরী সামগ্রী না জুিগেয় হািসনা হুমিক িদচ্েছ, েস
নািক িবেদশ েথেক ডাক্তার আনেব।
বাংলােদেশর হাসপাতালগুিলর অবস্থাও েবহাল। নাই জরুরী সামগ্রী। নাই েকািভড১৯ েরাগীেদর জন্য পৃথক পৃথক কামরা। অিধকাংশ হাসপাতােল নাই ইনেটনিসভ েকয়ার
ইউিনট।

এ

মুহুর্েত

অিত

জরুরী

হেলা

েভন্িটেলটর

যা

কৃত্িরম

ভােব

অিত

অসুস্থ্য েরাগীেক অক্িসেজন েজাগায়। তােত েরাগী পায় েরােগর সােথ লড়াইেয়র
সামর্থ্য এবং পায় িকছু বাড়িত সময়। অেনক েরাগী তােত েবঁেচ যায়। েভন্িটেলটর
না লাগােল েরােগর সােথ লড়াইেয়র সামর্থ্য দ্রুত েলাপ পায় এবং েরাগী মারা
যায়। েভন্িটেলটর সংগ্রেহ সরকােরর উদ্েযাগ কই? হাসপাতােল নাই পর্যাপ্ত
সংখ্যক মাস্ক। নাই েরাগীেদর ভাইরাস সনাক্ত করার েটস্ট সামগ্রী। েদশ জুেড়
পুরা এক েবহাল অবস্থা।
অপরিদেক

মন্ত্রীেদর

দাবী,

েশখ

হািসনা

প্রধানমন্ত্রী

থাকেত

বাংলােদেশ

কেরানা ভাইরাস আসা অসম্ভব। এভােব এক েভাটডাকাত দুর্বৃত্তেক তারা অেলৗিকক
ক্ষমতার অিধকাির দরেবশ বািনেয় েফেলেছ। েযন বাংলােদেশ আসেত হেল ভাইরাসেক
েশখ হািসনার অনুমিত িনেয় আসেত হেব। সুস্পষ্ট িশরক আর কােক বেল? ভাবটা
এমন, েয েদেশ সাপ-শকুন, গরু-ছাগলেক ভগবান বলা হয়, েস েদেশ হািসনা কম
িকেস? অথচ ভাইরাস শুধু আেস নাই, বহু েলাক তােত ইিতমধ্েয মারা েগেছ।
বাংলােদেশ েয কীরূপ িবেবকশূণ্য আহম্মকেদর শাসন চলেছ -েসিট িক এরপরও বুঝেত
বাঁিক থােক?
দুর্বৃত্তেদর ক্ষমতায় রাখার এিট হেলা এক ভয়ংকর আযাব। আযাব তখন নানা েবেশ
মানুষেক িঘের ধের। আযােবরই এক রূপ, েদশ েছেয় যায় ভয়ানক দুর্বৃত্তেদর
দ্বারা।

মানব ইিতহােসর নৃশংস বর্বরতাগুেলা কখন বাঘ-ভালুেকর ন্যায় িহংস্র

জােনায়ার হােত হয়িন। বরং হেয়েছ মানবরূপী এরূপ িহংস্র জন্তুেদর হােত।

পিবত্র েকার’অআেন এেদর শুধু পশু বলা হয়িন, তার েচেয়ও িনকৃষ্ট জন্তু বলা
হেয়েছ।

পিবত্র

েকার’আেনর

ভাষায়

েস

বর্ণনািট

হেলা,

“উলা’িয়কা

কা

আল

আন’য়াম, বালহুম আদাল” অর্থঃ এরাই হেলা গবািদ পশুর ন্যায়, বরং তার েচেয়ও
িনকৃষ্ট।”
তাই

ইসলােম

সবেচেয়

বড়

মােপর

ইবাদতিট

জঙ্গেলর

বাঘ-ভালুক

িনর্মূল

নয়।

ড্েরেনর মশামাির িনর্মূলও নয়। বরং েসিট হেলা রাষ্ট্র েথেক দুর্বৃত্ত
িনর্মূেলর িজহাদ। যারা প্রকৃত

মুসিলম তােদর মােঝ দুর্বৃত্ত িনর্মূেলর এ

পিবত্র িজহাদিট নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকােতর ন্যায় অিতশয় মজ্জাগত বেলই সুরা
আল-ইমরােন

মহান

আল্লাহতায়ালা

মুসিলমেদর

সমগ্র

মানব

জািতর

মােঝ

সর্বশ্েরষ্ঠ জািত বেল অিভিহত কেরেছন। িকন্তু বাংলােদেশ েকাথায় েস মুসিলম?
েকাথা েস ইসলাম? এবং

েকাথায় েস িজহাদ? ১৬/০৪/২০২০

িবিবধ প্রসঙ্গ ১২
১. েনতার আসেন দুর্বৃত্তেক বসােনার আযাব
গািড় গর্েত পেড় এবং বহু িনরীহ মানুেষর মৃত্যু ঘেট অেযাগ্য চালেকর কারেণ।
ফেল

প্রিতিট

দািয়ত্বশীল

সরকােরর

গুরু

দািয়ত্বিট

হয়

যােত

অেযাগ্য

ব্যক্িতেদর হােত ড্রাইিভং লাইেসন্স না যায় -েসিটর ব্যবস্থা েনয়া। িবষয়িট
অিবকল

জািতর

েবলায়ও।

চাষাবাদ,

িশল্প,

পশুপালন,

গৃহিনর্মাণ

বা

ব্যবসাবািণজ্েয ব্যর্থতার কারেণ েকান জািতই ধ্বংস হয় না। েস ব্যর্থ্যতায়
দািরদ্র্য আসেলও ভয়াবহ আযাব আেস না। জািতর জীবেন আযাব আেস এবং ধ্বংস হয়,
েনতার আসেন আল্লাহতায়ালার অবাধ্য েকান দুর্বৃত্তেক বসােল। িফরাউেনর ন্যায়
দুর্বৃত্তেক যারা েখাদা বািনেয়িছল এবং তার পক্েষ অস্ত্র ধেরিছল তারা
িমশরবাসীেক েকান কল্যাণ েদয়িন। িফরাউেনর অপরােধর সােথ িমশরবাসীেদর অপরাধ
তখন একাকার হেয় িগেয়িছল। তােদর েস অপরাধ মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক
ভয়াবহ আযাবেক েসিদন অিনবার্য কের তুেলিছল।
গণতান্ত্িরক

শাসন

ব্যবস্থায়

জনগেণর

দায়ভারিট

িবশাল।

জনগেণর

ঈমান,

েযাগ্যতা ও িবেবেকর পরীক্ষািট হয় েনতা িনর্বাচেনর সামর্থ্েযর মধ্য িদেয়।
গণতন্ত্র েদয় সুেযাগ্য েনতা িনর্বািচত কের কল্যােণর পেথ চলার সুেযাগ। েস
সােথ সুেযাগ কের েদয় দুর্বৃত্ত েনতা িনর্বাচন কের ভয়ানক আযাব েডেক আনারও।
ফেল গণতান্ত্িরক েদেশ আযােবর সােথ শুধু দুর্বৃত্ত সরকারই দায়ী হয়না, দায়ী

তারাও যারা েস দুর্বৃত্তেদর িনর্বািচত কের। একিট জািতর জনগণ কতটা অেযাগ্য
ও েবঈমান েসিট যাচাইেয়র জন্য জিরেপর প্রেয়াজন পেড় না, েসিট িনর্ভূল ভােব
বুঝা যায় েসেদেশর দুর্বৃত্ত শাসকেক েদেখ। প্রকৃত ঈমানদারেদর স্বভাব হেলা,
দুর্বৃত্ত শাসকেক তারা কখেনাই েমেন েনয় না। গ্রােম বাঘ ঢুলেল গ্রামবাসী
েযমন একতাবদ্ধ হেয় বাঘ হত্যা কের েতমন তারা েকান জােলম শাসক তাড়ায়। েস
রকম লড়াই না থাকেল হেল বুঝেত হেব জনগেণর মােঝ িবেবকেবাধ, িবচারেবাধ ও
ঈমােনর প্রচণ্ড ঘাটিত রেয় েগেছ। গরু-ছাগল বাঘ তাড়ায় না, বরং বােঘর হােত
িনহত হওয়াই তােদর রীিত। েতমিন একিট পশু সুলভ স্বভাব তােদর মােঝও যােদর
মাঝ িবেবকেবাধ, িবচারেবাধ ও ঈমান বেল িকছু নাই।
িনর্বাচেনর

মাধ্যেম

যাচায়

হয়

জনগেণর

িবেবকেবাধ,

িবচারেবাধ

ও

ঈমােনর।

এখােন ভূল হেল জনগেণর উপর আযাব অিনবার্য হয়। তখন লক্ষ লক্ষ মানুষেক েস
আযােব প্রাণ িদেয় ভূেলর দায় পিরেশাধ করেত হয়। েস পিরণিত েয কতটা ভয়াবহ ও
প্রাণনাশী

হেত

পাের

তারই

দুিট

উজ্বল

দৃষ্টান্ত

হেলা

িহটলােরর

আমেলর

জার্মানী এবং মুিজব-হািসনা আমেলর বাংলােদশ। িহটলােরর ন্যায় এক ফ্যািসস্ট
দুর্বৃত্তেক

িনর্বািচত

কের

জার্মান

জািত

তােদর

ইিতহােস

সবেচেয়

ভয়াবহ

িবপদিট েডেক এেনিছল। তােত জার্মান জনগণেক ভয়াবহ িবশ্বযুদ্েধর আযােব পড়েত
হেয়েছ এবং তােত মৃত্যু ঘেটেছ বহু লক্ষ জার্মানীর। ধ্বংস হেয়েছ বহু লক্ষ
ঘরবাড়ী।

েতমিন

বাংলােদশীগণ

ভূেগেছ

১৯৭০

সােল

েশখ

মুিজেবর

মত

একজন

ফ্যািসস্ট দুর্বৃত্তেক িনর্বািচত কের। ফেল েদশবাসীর জীবেন এেসেছ ভয়াবহ
যুদ্ধ। এেসেছ হাজার হাজার মানুেষর জীবেন মৃত্যু। এেসেছ আগ্রাসী িহন্দু
ভারেতর েগালামী। এেসেছ ভয়াবহ দুর্িভক্ষ। এেসেছ বহু লক্ষ মানুেষর জীবেন
অনাহােরর দুর্িবসহ যাতনা এবং মৃত্যু। গণতন্ত্েরর কথা বেল মুিজব প্রিতষ্ঠা
িদেয়িছল েফরাউনী মেডেলর এক দল-এক েনতার বাকশালী স্ৈবরাচার। গণতন্ত্রেক
পািঠেয়িছল কবরস্থােন। েকেড় িনেয়িছল কথা বলার স্বাধীনতা। িবদ্েরাহী জনগণেক
িনয়ন্ত্রেন আনেত েদশব্যাপী দাবিড়েয় িদেয়িছল নৃশংস রক্িষবািহনী। তােত িনহত
হেয়িছল িতিরশ হাজােরর েবশী মানুষ।
বাংলােদেশর মানুষ একই ভূল কেরেছ ২০০৮ সােল হািসনার ন্যায় েভাট-ডাকাত
স্ৈবরাচািরেক

িনর্বািচত

কের।

েস

ভূেলর

কারেণ

জনগণ

হািরেয়েছ

েভােটর

অিধকার। গণতন্ত্র েগেছ িনর্বাসেন। এবং েপেয়েছ চুিরডাকািত, েভাট-ডাকািত,
গুম-খুন-ধর্ষণ এবং ফাঁিসর রাজনীিত। জনগেণর রাজস্েবর অর্থ এবং প্রবাসীেদর
কষ্টার্িজত অর্থ ব্যয় হচ্েছ েশখ হািসনার িবশাল ডাকাত দেলর প্রিতপালেন।

২. েক েনতা হওয়ার েযাগ্য?

বাংলােদশ একিট মুসিলম সংখ্যাগিরষ্ঠ েদশ। এমন একিট েদেশ েক েনতা হওয়ার
জন্য েযাগ্য বা অেযাগ্য –েস িবষেয় িবচােরর মানদন্ডিট েয েকান অমুসিলম েদশ
েথেক িভন্নতর। কারণ, মুসিলম েদশ এবং অমুসিলম েদেশর আদর্িশক, সাংস্কৃিতক
এবং রাজৈনিতক চিরত্র এবং লক্ষ্য েযমন এক নয়, েতমিন এক নয় উভয় েদেশর েনতার
উপর অর্িপত দায়ভারও। এমন একিট িভন্নতার কারেণই ১৯৪৭ সােল বাঙালী মুসিলমগণ
গান্িধ বা েনেহরুর ন্যায় িহন্দুেক েনতা রূেপ গ্রহণ কেরিন। তারা মুহম্মদ
আলী িজন্নাহেক েনতা রূেপ বরণ কেরিছল এবং পািকস্তান সৃষ্িট কেরিছল। েস
বাঙালী মুসিলেমর েস আদর্িশক ও সাংস্কৃিতক িভন্নতা আজও িবলুপ্ত হয়িন। এবং
ভিবষ্যেতও েসিট িবলুপ্ত হওয়ার নয়। এমন একিট মুসিলম েদেশর েনতােক শুধু
বাঙালী হেল চেল না, তােক তার রাজনীিতেত েদশিটর মুসিলম জনগেণর িবশ্বাস ও
আশা-আকাঙ্খারও প্রিতফলন ঘটােত হয়। েস প্রিতফলনিট ঘটােনার কারেণ মহম্মদ
আলী

িজন্নাহ

সমগ্র

দক্িষণ

এিশয়ার

মুসিলমেদর

কােছ

কােয়েদ

আজম

হেত

েপেরিছেলন।
এখােনই মুিজব-হািসনার বাকশালী রাজনীিতর িবশাল ব্যর্থতা। তােদর রাজনীিতেত
েয িবষয়িট প্রিতফিলত হচ্েছ েসিট হেলা চরম ক্ষমতািলপ্সা ও ভারতেসবী বাঁদী
চিরত্র। কবের পাঠােনা হেয়েছ বাঙালী মুসিলেমর আশা-আকাঙ্খার কথা। জনগেণর
কােছ তারা এতটাই ঘৃণার পাত্র েয, ক্ষমতায় থাকেত মুিজবেক িবেরাধীদেলর
রাজনীিতেক

িনিষদ্ধ

করেত

হেয়েছ।

এবং

চালু

করেত

হেয়েছ

একদলীয়

বাকশালী

প্রথা। েস সােথ িনিষদ্ধ করেত হেয়েছ সকল িবেরাধী দলীয় পত্র-পত্িরকা এবং
রাজপেথর িমিটং-িমিছল। হািসনােকও একই পথ ধরেত হেয়েছ। তােক িবেরাধী দলীয়
েনতােদর গুম, খুন ও ফাঁিসেত ঝুলােত হেয়েছ। এবং েভােটর বাক্েস ডাকািত করেত
হেয়েছ।এমন দুর্বৃত্ত ডাকাতগণ িক েকান মুসিলম েদেশর েনতা হেত পাের? েসিট
ডাকাত সর্দারেক মসিজেদর ইমাম বানােনার মত।

৩. আল্লাহর কােছ প্িরয় হওয়া ও পাপ েথেক বাঁচার তাড়না
মুসিলমেক শুধু নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত, তাসিবহ-তাহিলল িনেয় বাঁচেল চেল
না, তােক বাঁচেত হেয় িবেশষ একিট রাজৈনিতক লক্ষ্যেক হৃদেয় িনেয়। একজন
কােফর েযমন হৃদেয় জাতীয়তাবাদ, ফ্যািসবাদ, সমাজবাদ বা েসক্যুলািরজম িনেয়
বাঁেচ, মুসিলম েসিট পাের না। তাঁেক শুধু িনজ-জীবেন মহান আল্লাহর দ্বীন
তথা শিরয়তেক প্রিতষ্ঠা িদেল চেল না, েসিটর প্রিতষ্ঠা িদেত হয় সমাজ ও
রাষ্ট্েরর বুেক। এিটই নবীজী (সাঃ)র সূন্নত।

হৃদেয় েস তীব্র বাসনািট

থাকার জন্য েস একজন কােফর েথেক িভন্নতর। নবীজী (সাঃ)র প্রিতিট সাহাবা
েবঁেচেছন েস রাজৈনতীক লক্ষ্েযর বাস্তবায়েন। অিধকাংশ সাহাবী েস লক্ষ্য
শহীদ হেয় েগেছন। মহান আল্লাহতায়ালার কােছ প্িরয় হওয়ার এিটই েতা একমাত্র

পথ। ফেল যারাই মহান নবীজী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবােদর অনুসাির তােদর হৃদেয়
থােক মহান আল্লাহতায়ালার কােছ প্িরয় হওয়ার প্রচণ্ড তাড়না। েস তাড়নার
কারেণই আল্লাহর রাজ্েয তাঁরই দ্বীন তথা শিরয়ত প্রিতষ্ঠায় মুসিলম জনগণ
িনেজেদর সর্ব-সামর্থ্েযর িবিনেয়াগ ঘটায়।
অথচ হািসনার ন্যায় বাকশালীেদর কােছ িবষয়িট িভন্ন। তােদর কােছ েস িবশুদ্ধ
ইসলামী েচতনা িনেয় বাঁচািট

িচত্িরত হয় সন্ত্রাস রূেপ। এবং তারা িনেজরা

বাঁেচ হৃদেয় ব্িরিটশ কােফরেদর প্রবর্িতত কুফির আইেনর প্রিত আত্মসমর্পণ
িনেয়।

বাঁেচ

মুসিলমেদর

ভারেতর

েনতা-েনত্রী

েগা-পূজারীেদর
হওয়ার

পদেসবা

েযাগ্য

িদেয়।

িবেবিচত

মুিজব-হািসনা

হয়

িক

কের?

তাই

শিরয়েতর

িবলুপ্িত, ইসলামপন্িথেদর হত্যা ও ফাঁিসেত ঝুলােনার মত েযসব অপরাধ ইসলােমর
শত্রুগণ যুগ যুগ ধের কেরেছ, হািসনা েতা তাই করেছ। মুিজবও েসিট কেরেছ। অথচ
পাপ শুধু মুর্িতপূজা নয়, বরং ইসলােমর শত্রুেক েনতা রূেপ বরণ করাও। এ পােপ
আযাব েয অিনবার্য -েস হুশ বা ক’জন বাংলােদশীর?

৪. ইসলাম েথেক দূের সরার পিরণাম
মুসিলমেদর কাজ হেয়েছ স্েরােত ভাসা। স্েরােতর টােন তারা দূের সেরেছ
েথেক।তারা

েভেসেছ

েসক্যুলািরজম,

জাতীয়তাবাদ

ও

সমাজবােদর

ইসলাম

স্েরােত।

বাংলােদেশর মানুষ এখন আটকা পেড়েছ ইিতহােসর বর্বরতম ফ্যািসবােদর চের। আজ
েথেক শত বছর আেগও মুসিলমগণ ইসলাম েথেক এতটা দূের িছল না। তখন মুসিলম
জাহােনর বুেক ৫৭িট েদেশর নােম েদয়াল িছল না। ভাষা, বর্ণ, এলাকার নােম
খুেনাখুিন িছল না। অবস্থা এখন এতটাই খারাপ হেয়েছ েয, নানা ভাষা, নানা
বর্ণ ও নানা এলাকার মানুষ িকভােব একত্ের থাকেত হয় -েস িদক িদেয় ভারতীয়
কােফরগণও মুসিলমেদর েথেক শ্েরষ্ঠ গণ্য হচ্েছ।
অথচ েস স্েরােত ভাসা েথেক বাঁচেতই মহান আল্লাহতায়ালার িনর্েদশঃ “ওয়া
তািছমু িব হাবিলল্লািহ জািময়াঁও ওয়া লা তাফাররাকু” অর্থঃ এবং েতামরা সবাই
শক্ত ভােব ধেরা আল্লাহর রিশেক এবং পরস্পের িবভক্ত হেয়া না। আল্লাহতায়ালার
েস

পিবত্র

রিশিট

আল্লাহতায়ালার
িবচ্িছন্নতা

হেলা

সােথ।

েথেক

পিবত্র
একমাত্র

বাঁচােত।

েকার’আন
এ
অথচ

–যা

বান্দার

েকার’আনই
েস

েকার’আন

সংেযাগ

মুসিলমেদর
না

ধের

গেড়

মহান

বাঁচােত

পাের

মুসিলমগণ

ধেরেছ

জাতীয়তাবাদ, ফ্যািসবাদ, সমাজবাদ, রাজতন্ত্র ও েসক্যুলািরজেমর রিশ। ফেল
সেরেছ েকার’আন েথেক এবং পরস্পের িবভক্তও হেয়েছ। এবং িবভক্িত শত্রুর হােত
পরাজয়, হত্যা, ধর্ষষ ও ধ্বংস আনেব েসিটই েতা স্বাভািবক। এ হেলা আল্লাহর
হুকুেমর িবরুদ্েধ অবাধ্যতার পিরণাম।

৫. গণমুিখতা নয়, চাই আল্লাহমুিখতা
েক কতটা জনগেণর কােছ প্িরয় হেলা তার িভত্িতেত জান্নাত জুটেব না। বহু নবীও
জনগেণর কােছ প্িরয় হেত পােরনিন। বরং অেনক নবী ও তাঁেদর অনুসািরেদর জনগণ
িনর্মম ভােব হত্যা কেরেছ। প্রাণ বাঁচােত তােদর অেনকেক েদশ ছাড়েত হেয়েছ।
আেখরােত কল্যাণ েতা মহান আল্লাহর কােছ প্িরয় হওয়ােত। আর আল্লাহতায়ালার
কােছ প্িরয় হওয়ার পথ তার প্রিতিট হুকুেমর প্রিত সদা আনুগত্য।
িকন্তু মুসিলম জীবেন েস আনুগত্য েকাথায়? আনুগত্েযর প্রকাশিট ঘেট শুধু
নামায-েরাযায় নয়, বরং মহান আল্লাহতায়ালার আইন তথা শিরয়ত পালেনর মধ্য
িদেয়। প্রশ্ন হেলা, েদেশর আদালেত শিরয়েতর বদল ইংেরজ কােফরেদর রিচত আইেনর
কােছ আত্মসমর্পণ িনেয় িক মহান আল্লাহতায়ালার কােছ প্িরয় হওয়া যায়?

প্িরয়

হওয়া যায় িক তােদরেক সমর্থণ িদেল যারা ইসলােমর আত্মস্বীকৃত িবপক্ষ শক্িত
এবং েকায়ািলশন গেড় নেরন্দ্র েমািদর ন্যায় কােফেরর সােথ?

৬. হীনতা ও কদর্যতা বােড় দুর্বৃত্তেক সন্মান েদয়ায়
গরু-ছাগল,সাপ-শকুেনর পূজা িদেল েস ইতর জীবগুিল মর্যাদা বােড় না। েসগুিল
গরু-ছাগল, সাপ-শকুনই থােক যায। বরং মর্যাদা হারায় তারা যারা েস ইতর জীবেক
পূজা েদয়। েতমিন মর্যাদা থােকনা েশখ মুিজেবর ন্যায় ভারেতর েসবাদাস এক
গণতন্ত্র হত্যাকারী বাকশালী স্ৈবরাচািরেক মর্যাদা িদেল। িফরাউেনর ন্যায়
এক দুর্বৃত্তেক সন্মান েদয়ােত িমশরবাসী শুধু তাওরাত, ইঞ্িজল ও েকার’আেন
নয়, সমগ্র মানব ইিতহােস কুলাঙ্গর রূেপ িচত্িরত হেয় আেছ। বড় বড় িপরািমড
গেড় েস দুর্বৃত্িতেক ঢাকা যায়িন। মাথায় দুর্গন্ধময় মল-মুত্র িনেয় হাঁটায়
কােরা মর্যাদা বােড় না। মল-মুত্েরর স্থান েতা আবর্জনার স্তুেপ, মাথার
উপের নয়। েতমিন েদেশ সর্েবাচ্চ আসেন েভাটডাকাত এক দুর্বৃত্তেক বিসেয় তােক
মাননীয়

বলােতও

িবশ্েবর

দরবাের

েদশবাসীর

মর্যাদা

বােড়

না।

েভাটডাকাত

দুর্বৃত্তেদর স্থান েতা েজেল হওয়া উিচত, শাসেকর আসেন নয়।
৭. নেরন্দ্র েমািদর বন্ধু েশখ হািসনা
প্রিতেবশীর ঘের যখন খুন-ধর্ষণ হয় –েসিট তখন েস ঘেরর আভ্যন্তরীণ িবষয় থােক
না।

অন্যরাও

তখন

েস

প্রিতেরােধ উদ্েযাগী
নীিত

অসভ্য

বর্বরতা

রুখেত

ছুেট

আেস।

েস

অসভ্যতার

না হওয়ািট আেরক অসভ্যতা। িকন্তু েস সনাতন সভ্য

েশখ হািসনার উপর কাজ কের না। হািসনার কথা, ভারত আমােদর বন্ধু

প্রিতেবশী। প্রিতেবশীর ঘের যা িকছু েহাক েসিট তার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।
অতএব িকছু বলা যােব না।
হচ্েছ

তার

িবরুদ্েধ

তার অনুগত

প্রিতবাদ

হেল

RAB প্রধান বেলেছ, ভারেত যা িকছু
তা

কেঠার

হােত

দমন

করা

হেব।

েয

বাংলােদেশ ভারেতর রাজ্য, েকন্দ্রীয় সরকােররর িবরুদ্েধ িকছু বলা যােব না।
ভারেত

মুসিলমেদর

উপর

চলেছ

খুন,

ধর্ষণ

ও

িনর্যাতেনর

চরম

িবভীিষকা।

িবশ্ববাসী তা িনেয় সরব। িকন্তু েস িনর্মম অসভ্যতার িবরুদ্েধ হািসনা মুখ
খুলেছ না। বরং হািসনা সমর্থণ করেছ অসভ্যতার নায়ক নেরন্দ্র েমািদেক। এক
ডাকাত আেরক ডাকােতর নৃশংস দুর্বৃত্িতেক িনন্দা কেরনা। এখােন েস নীিতই কাজ
করেছ।

তাই

বাংলােদশ

েভাট-ডাকািত

হেল

বা

শাপলা

চত্ত্বের

গণহত্যা

হেল

েমািদর মুেখ েযমন হািসনার িনন্দা েনই, েতমিন েমািদ সরকােরর উদ্েযােগ ভারত
ও কাশ্িমের গণহ্ত্যা হেল বা গরুর েগাশেতা খাওয়ার কারেণ রাস্তায় িপিটেয়
মুসিলমেক হত্যা করেলও হািসনার মুেখ েকান প্রিতবাদ নাই। দুর্বৃত্ত মিনব
ঘেরর মধ্েয কাউেক ধর্ষণ করেল বা হত্যা করেল ঘেরর চাকর প্রিতবাদ কের না।
বরং সাহায্য কের না। ভারেতর প্রিত েসরূপ বাঁদী চিরত্র হেলা হেলা েশখ
হািসনার।

৮.অসভ্য শাসন এবং িবচাের ৈবষম্য
ভারেত মাত্র এক িহন্দু নারীর ধর্ষেণ ৪ জেনর ফাঁিস হেলা। িকন্তু গুজরােত
২০০২সােল যারা শত শত মুসিলম নারীেক ধর্ষণ করা হেয়িছল এবং হত্যা করা
হেয়িছল িতন হাজােররও েবশী মুসিলমেক। গুিড়েয় েদয়া হেয়িছল বাবরী মসিজদ। েস
অপরােধ কােরা িক ফাঁসী হেয়িছল? েমািদ সরকােরর কােছ েসগুিল েকান অপরাধই
নয়। এবং েমািদ িনেজও েস অপরােধর সােথ জিড়ত। ভারেতর আদালেত মুসিলমগণ ন্যায়
িবচার

েথেক

েয

কতটা

বঞ্িচত

এ

হেলা

তার

নিজর।

এমন

কেরানা

ভাইরােসর

েরাগীেদর সাহায্েযর েয েঘাষণা েদয়া হেয়েছ তা েথেকও মুসিলমেদর বঞ্িচত করা
হচ্েছ। একিট েদশ অসভ্যেদর শাসেন েগেল অিবচার কতটা প্রবল হয় –এ হেলা তার
নিজর।
৯. ঈমানদার ও েবঈমানী: কীরূেপ েদখা যায়?
ঈমানদারী ও েবঈমানী অদৃশ্য নয়। দুিট’ই খািল েচােখ অিত সুস্পষ্ট ভােব েদখা
যায়। ঈমানদারী েদখা যায় অন্যায়েক ঘৃণা ও ন্যায়েক ভালবাসার সামর্থ্েয।
েদখা

যায়

আল্লাহর

ন্যােয়র

িনর্েদশ

চুির-ডাকািত,
মােঝ।

েদখা

প্রিতষ্ঠা

পালেন

অন্যােয়র

একাগ্রতার

েভাটডাকািত,
যায়

ও

মােঝ।

গুম-খুন,

েদশী-িবেদশী

কােফর

িনর্মূেলর
অপরিদেক

িমথ্যাচার
শক্িতর

ও

সােথ

িজহােদ।

েবঈমানী

েদখা

দৃশ্যমান

স্ৈবরাচাির
বন্ধুত্েবর

যায়
হয়

নৃশংসতার
মােঝ।

েস

েবঈমানীটা আেরা প্রবল ভােব েদখা যায়, স্ৈবরাচাির েভাটডাকাত শাসকেক েদেশর
িপতা, েদেশর বন্ধু, েদেশর েনতা ও মাননীয় বলার মেঝ।

েকার’আেনর ইসলাম ও নবীজী (সা:)র আদর্শেক একমাত্র তাঁরাই ভালবােস যােদর
মধ্েয রেয়েছ দুর্বৃত্িতর িনর্মূেল প্রবল আগ্রহ। আেলা ও আঁধার একত্ের থােক
না; আেলার আগমেন আঁধার চেল েযেত বাধ্য। েতমিন েকান ব্যক্িতর মােঝ নবীজী
(সাঃ)র আদর্শ ও দুর্বৃত্েতর আদর্শ একত্ের থােক না। চিরত্ের দুর্বৃত্িত
েদেখ

িনশ্িচত

বলা

যায়

তার

মধ্েয

ইসলাম

বেল

িকছু

নাই,

নবীজী

(সাঃ)র

আদর্েশরও িকছু নাই। এমন ব্যক্িতর নামায-েরাযা, হজ্ব-উমরাহ, হােত তাসিবহ,
মাথায় টুিপ বা িহজাব স্েরফ িনেজর েবঈমানীিট লুকােনার স্বার্েথ। যারা
জােলম হওয়ার পথ েবেছ ন্যায় তােদর জন্য অসম্ভব হয় ঈমানদার হওয়া। মহান
আল্লাহতায়াল পিবত্র েকার’আেন বার বার বেলেছন, িতিন জােলমেদর িহদােয়ত েদন
না। তাই ঈমানদার হেত হেল প্রথেম জুলুেমর পথ ছাড়েত হয়। জােলম হওয়াটা
কােফরেদর

কাজ।

তাই

পিবত্র

েকার’আেনর

েঘাষণাঃ

“ওয়াল

কািফরুনা

হুমুজ

জািলমুন” অর্থঃ “এবং যারা কািফর তারাই জািলম” –(সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৪) ।
১৫/০৪/২০২০

িবিবধ প্রসঙ্গ ১০
১. মহািবপদ িশরক িনেয় মৃত্যুর
মৃত্যুর ন্যায় একিট গুরুতর িবষয দূের থাক, আল্লাহতায়ালার অনুমিত ছাডা
গােছর একিট মরা পাতাও পেড় না। পিবত্র েকার’আেন বার বার এ কথাও বলা
হেয়েছ, আল্লাহতায়ালার অনুমিত

ছাড়া েকান িবপদ কাউেকই স্পর্শ করেত না।

েযমন বলা হেয়েছ সুরা তাগাবুেনর ১১ নম্বর আয়ােত এবং সুরা হাদীেদর ২২ নম্বর
আয়ােত। মহান আল্লাহতায়ালার এ েঘাষণার উপর িবশ্বাস করার মধ্েযই ঈমানদারী।
সামান্য

অিবশ্বাস

কােফের

পিরণত

কের।

তেব

মহামাির,

ভূিমকম্প,

সুনামী,

টর্েনেডার ন্যায় নানা রূপ িবপদ কােফর জনপেদ আেস তােদর শাস্িত িদেত –েযমন
এেসেছ

আদ

ও

সামুদ

জািত,

েফরাউেনর

অনুসাির,

মাদােয়েনর

অিধবাসী

ও

লুত

(আঃ)’েয়র কওেমর উপর। নূহ (আঃ)’েয়র সময় আযাব এেসেছ এক মহাপ্লাবন রূেপ।
তেব ঈমানদােররর ক্েষত্ের িবষয়িট িভন্ন। িবপদ-আপদ, েরাগ-েভাগ, এবং জানমােলর ক্ষয়-ক্ষিত তােদর জীবেনর আেস। এরূপ িবপেদ েফেল ঈমােনর পরীক্ষা
েনয়াটাই মহান আল্লাহতায়ালার রীিত। েস বর্ণনািট এেসেছ সুরা বাকারার ২১৪
নম্বর আয়ােত। বলা হেয়েছ, “েতামরা িক মেন কের িনেয়েছা, পূর্ববর্তীেদর উপর
েযরূপ পরীক্ষা এেসেছ েসরূপ েকান পরীক্ষা ছাড়াই েতামরা জান্নােত প্রেবশ

করেব?

অথচ

তােদর

উপর

এেসেছ

এমন

দুঃখ-কষ্ট

ও

ক্ষয়ক্ষিত

েয

তারা

ভেয়

প্রকম্িপত হেয়েছ। এমন িক রাসূল এবং তাঁর সােথ যারা ঈমান এেনিছল তারাও বেল
উেঠেছ,

“আল্লাহর

সাহায্য

কখন

আসেব?

আল্লাহর

সাহায্য

অবশ্যই

িনকেট।”

প্রেমাশন আেস পরীক্ষায় পােশর পর। এরূপ পরীক্ষায় পাশ কের যারা িনহত হয়
মহান

আল্লাহতায়ালা

তােদেরক

শাহাদেতর

মর্যাদা

েদন

এবং

পুরস্কৃত

কেরন

জান্নাত িদেয়। এবং যারা েস পরীক্ষায় েফল কের তারা পায় জাহান্নাম।
কেরানা ভাইরাস েদিখেয় িদল মানুষ কত অসহায় মহান আল্লাহতায়ালার অিতক্ষুদ্র
এক সৃষ্িটর কােছ -যা খািল েচােখ েদখা যায় না। িকন্তু তবুও অহংকারী মানুষ
ভাইরােসর স্রষ্টা সর্বশক্িতমান মহান আল্লাহেক ভয় করেত রাজী নয়। তারা
ভাইরােসর ভেয় ব্যবসা-বািণজ্য েছেড় গৃহবন্দী হেত রাজী, িকন্তু রাজী নয়
আল্লাহেক ভয় করেত এবং তাঁর উপর ঈমান আনেত। এবং এরূপ ভীতুরাই চন্দ্রসূর্য, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গরুবাছুড়, সাপ এবং মুর্িতেক ভগবােনর আসন
বিসেয়েছ। েভেবেছ এগুিলর পুজার মধ্েযই মুক্িত। েকািট েকািট মানুষ এভােব
মুশিরেক পিরণত হেয়েছ।

কেরানার কারেণ েতমিন বহু েকািট মানুষ মুশিরেক

পিরণত হেব আল্লাহর বদেল ভাইরােসর ভেয়। তাই এরূপ মহামারীেত হাজার হাজার
মানুেষর প্রাণনাশই শুধু হয়না, বরং ভয়ংকর মহামারীিট হয় ঈমান নােশর অঙ্গেণ
–যা অনন্ত অসীম কােলর জন্য জাহান্নােম টােন।

২. লক্ষ েহাক মানুষ রূেপ েবেড় উঠা
েচার-ডাকাতেদর কাজ থানার পুিলশ ও আদালেতর িবচারকেদর হােত রাখা। তখন থানার
সামেন চুির-ডাকািত বা খুন-খারািব হেলও পুিলশ বেল, তারা িকছুই েদিখিন বা
শুেনিন। ডাকাতেদর িবরুদ্েধ েকস েকার্েট উঠেলও তারা েবকসুর খালাস পায়। তেব
েকান েদেশই েচার-ডাকাতেদর শক্িত এতটা প্রবল নয় েয, তারা েদেশর সমগ্র
পুিলশ, প্রশাসন ও আদালতেক িনয়ন্ত্রেণ িনেব। তেব বাংলােদেশ েভাটডাকাতেদর
অর্জনিট িবশাল। তারা পুরাপুির িনয়ন্ত্রেণ িনেয়েছ েদেশর পুিলশ, আদালত ও
িমিডয়ােক। শুধু তাই নয়, েভাটডাকাতেদর সবেচেয় বড় অর্জনিট হেলা, সাধারণ
েচার-ডাকাতেদর ন্যায় তােদরেক েভাটডাকািতর কাজিট িনজ হােত করেত হয় না।
েসিট কের েদয় েদেশর পুিলশ, প্রশাসন এবং েদেশর িনর্বাচনী কিমশন। বাংলােদেশ
েতমনিটই হেয়েছ গত িনর্বাচেন।

ফেল েস িনর্বচেন হাজার হাজার েভাটেকন্দ্ের

েভাটডাকািত হেলও েস অপরােধ কাউেক গ্েরফতার হেত হয়িন। কােরা েকান শাস্িতও
হয়িন।
এক্েষত্ের জনগেণর আচরণিট আেরা িবস্ময়কর ও িবেবকহীন। সুেবাধ ভদ্র েলাক যতই
দুর্বল, িনরক্ষর বা অর্থহীনই েহাক না েকন – েকান েচার বা ডাকাতেক তারা

কখেনাই সম্মন কের না। মাননীয় বেল সম্েবাধনও কেরনা। িবশ্েবর েকান েদেশই
েসিট হয়না। আিদকাল েথেক প্রিতিট ভদ্রেলােকর েসিটই রীিত। িকন্তু চুিরডাকািতেক ঘৃণা করার েস নীিত মারা পেড়েছ শুধু বাংলােদেশর পুিলশ িবভাগ,
আদালত, প্রশাসন, িমডয়া জগত এবং রাজনীিতর

অঙ্গেণ নয়, জনগেণর মােঝও। মারা

পেড়েছ

বুদ্িধজীবী

কেলজ

িবশ্বিবদ্যালেয়র

িশক্ষক

ও

মহেলও।

ফেল

ডাকাত

সর্দারনীেক ঘৃনা না কের তােক মাননীয় বলাও সংস্কৃিতেত পিরণত হেয়েছ। সমগ্র
িবশ্বমােঝ বাঙালীেদর এ এক নয়া েরকর্ড। িবশ্ববাসী ভাবেছ এমন কাজ একমাত্র
বাংলােদশীেদর

পক্েষ্ই

সম্ভব।

কারণ,

এ

শতাব্দীর

শুরুেত

িবশ্েবর

তাবত

রাষ্ট্রেক িপছেন েফেল পর পর ৫ বার দুর্বৃত্িতেত প্রথম হেয় তারা িবশ্বেক
তাক লািগেয় িদেয়িছল।
তেব েভাটডাকািতেত প্রথম হওয়ার িবষয়িট দুর্বৃত্িতেত ৫ বার প্রথম হেয় েচেয়ও
জঘন্য। কারণ েভাটডাকািতিট েকান সাধারণ দুর্বৃত্ত নয়। িকছু ঘুষেখার অিফসার
বা

েচারডাকাত

থাকেল

েসিট

করা

যায়

না।

বরং

েসজন্য

চাই

েদেশর

প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবািহনী, েসনাবািহনী, পুিলশ বািহনী, প্রশাসন, আদালত
এবং িমিডয়ার সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রীয় দুর্বৃত্িত। েকান গ্রােমর সবাই েচার-ডাকাত
হয় না। েতমিন িবশ্েবর েকান েদেশর সবগুেলা প্রিতষ্ঠানই ডাকািতর সােথ জিড়ত
হয়না।

এ

ইিতহাস

একমাত্র

বাংলােদেশর।

মানুষ

রূেপ

েবেড়

উঠায়

বাঙালীর

ব্যর্থতা েয কতটা িবশাল -এ হেলা তার নিজর।
কিব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালীর মানুষ রূেপ েবেড় উঠার ব্যর্থতািট হােড়
হােড় বুেঝিছেলন। তাই বেলিছেলন, “েহ িবধাতা! ৭ েকািট প্রাণীের েরেখেছা
বাঙালী কের মানুষ কেরািন।” তেব রবীন্দ্রনােথর ভ্রান্িত হেলা, এ ব্যর্থতার
জন্য

িতিন

িবধাতােক

রবীন্দ্রনােথর
আল্লাহতায়ালা

িবচাের
মানুষেক

দায়ী

কেরেছন।

ব্যর্থতা।
তার

িনেজর

ভাল

বাঙালীেক
মানুষ

এখিতয়াের

হওয়া

দায়ী

কেরনিন।

এখােনই

বা

দুর্বৃত্ত

হওয়ািট

িদেয়েছন।

নইেল

েরাজ

হাশেরর

িবচার িদেন িবচার করেবন িক কের? বুঝেত হেব, বাংলােদেশর জনগেণর সমস্যািট
রাস্তাঘাট, পশুপালন, মৎসপালন বা িশল্প িনেয় নয়। বরং তােদর িনেজেদর েবেড়
উঠা িনেয়। তাই তােদর মনেযাগী হ্ওয়া উিচত মানুষ রূেপ েবেড় উঠায়। কারণ
মহান আল্লাহতায়ালার কােছ রাস্তাঘাট, পশুপালন, মৎসপালন বা িশল্েপ কতটা
উন্নিত হেলা েস িহসাব িদেত
কাজিট কতটা হেয়িছল েসিটর।

৩. জরুরী রাষ্ট্েরর সংেশাধন

হেব না। বরং িহসাব িদেত হেব মানুষ রূেপ েবেড়

চালক ভাল হেল বােসর সকল যাত্রী মাতাল হেলও গািড় গন্তব্েয েপৗঁেছ। েসিট
সত্য রাষ্ট্র্েরর ক্েষত্েরও। রাষ্ট্েরর চালক েচার-ডাকাত বা েভাটডাকাত হেল
েদেশর সকল মসিজদগুিল নামাযী িদেয় ভের উঠেলও তােত েদেশ শান্িত আেস না। বরং
েদশ তখন দুর্বৃত্িতেত ভের উেঠ।এজন্যই নবীজী (সাঃ) েখাদ রাষ্ট্রনায়েকর
আসেন বেসিছেলন। এবং তাঁর ইন্েতকােলর পর শ্েরষ্ঠ সাহাবীগণ বেসেছন। িকন্তু
নবীজী (সাঃ) ও সাহাবােদর েস সূন্নত বাংলােদেশ েবঁেচ েনই। বরং েয েচারডাকাত ও েভাটডাকাতেদর স্থান হওয়া উিচত কারাগাের তারা দখেল িনেয়েছ েদেশর
প্রশাসন, রাজনীিত, আদালত, পুিলশ ও প্রশাসনেক।
রাষ্ট্েরর চালেকর আসন েথেক দুর্বৃত্তেদর

জনগেণর অপরাধ হেলা, তারা

না হিটেয় স্েরফ মসিজদ মাদ্রাসা

গড়ায় মনেযাগ িদেয়েছ।

৪.কােমল ইনসােনর ভ্রান্ত ধারণা
মহান আল্লাহতায়ালা চান মানুষ তার েযাগ্যতা ও সামর্থ্েয পূর্ণতা পাক।
ইসলােম এরূপ পূর্ণ মানুষেক বলা হয় কােমল ইনসান। িকন্তু তা িনেয় ভ্রান্িতও
কম নয়। কােমল তােক বলা হয় যার মনেযাগিট স্েরফ নামায়,েরাজা,হজ,যাকাত ও
তাসিবহ পােঠ। েয স্েরফ ঘর েথেক মসিজেদ যায় এবং মসিজদ েথেক ঘের আেস।
রাজনীিত, সমাজকর্ম এবং েদশ ও িবশ্ব িনেয় িচন্তা-ভাবনােক দুিনয়াবী িবষয়
মেন করা হয়। অথচ এমনিট নবীজী (সাঃ)’র সূন্নেতর িবেরাধী। মানব মাত্রই এ
পৃিথবী পৃষ্েট মহান আল্লাহতায়ালার খিলফা। তাই তােক ভাবেত
িনেয়

নয়,

বরং

মহান

আল্লাহর

অন্য

সৃষ্িটেক

িনেয়ও।

হয় শুধু িনেজেক

স্েরফ

িনেজেক

িনেয়

ভাবািট পরম স্বার্থপরতা ও ধর্মহীনতাও। তােক ভাবেত হয় িনেজর প্রিতেবশী,
পিরেবশ,

সমাজ

ও

িনজ

েদশবাসীর

পাশাপাশী

িবশ্ববাসীেক

িনেয়ও।

ভাবনার

পাশাপাশী তােক সমাজ ও রাষ্ট্েরর কল্যােণ লড়ােয়ও নামেত হয়। প্রেয়াজেন জান
ও মােলর েকারবানীও েপশ করেত হয়। তারই নমুনা েযমন মহান নবীজী (সাঃ), েতমিন
তাঁর সাহাবাগণ।
৫.েবঈমানীর রূপ
শান্িত ও কল্যােনর লক্ষ্েয মহান আল্লাহতায়ালা িদেয়েছন পিরপূর্ণ ইসলামী
িবধান -যােত রেয়েছ ইসলামী রাষ্ট্র,শিরয়ত, হুদুদ এবং অন্যায় িনর্মূেলর
িজহাদ। তাই েবঈমানী হেলা, এ িবধান ছাড়াই শান্িত ও কল্যােনর কথা ভাবা।
তাই যারা শিরয়িত িবধান ছাড়াই শান্িত ও কল্যােণর কথা ভােবন -তারা েস
ভাবনার মধ্য িদেয় অনাস্থার প্রকাশ ঘটায় মহান আল্লাহর িবধােনর প্রিত। এিট
হেলা

সুস্পষ্ট

েবঈমানী।বাংলােদেশ

এমন

েবঈমানেদর

সংখ্যািট

িবশাল।

এরা

নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত পালন কের বেট, তেব রাষ্ট্েরর আদালেত শিরয়েতর

প্রিতষ্ঠার েঘারতর িবেরাধী। তারা শিরয়তেক প্রেয়াজনীয় মেন কের না।
অথচ মহান আল্লাহতায়ালা চান ঈমানদারগণ তাঁর েদয়া ইসলামী িবধােনর পূর্ণ
প্রিতষ্ঠা িদক এবং দূের থাকুক কােফরেদর িবধান, রীিতনীিত ও সংস্কৃিত েথেক।
প্রশ্ন হেলা, মুসিলমগণ মহান আল্লাহতায়ালার দরবাের িক িনেয় মুখ েদখােব?
কােফরেদর

েথেক

তােদর

িভন্নতাই

বা

কতটুকু?

কােফরেদর

ন্যায়

তারাও

িক

আল্লাহতায়ালার শিরয়িত আইেনর বদেল কুফির আইনেক প্রিতষ্ঠা েদয়িন? অন্যায়
িনর্মূেলর িজহাদ বাদ িদেয় তারাই িক অন্যায়েক প্রিতষ্ঠা েদয়িন? আল্লাহর
কােছ িহসাব েদয়ার আেগ এ িহসাব কী তারা িনেব না?

৬. েচারডাকাত ও েভাটডাকাতেদর কােলা হাত ইিতহােসর উপর
েভাট-ডাকাতেদর কােলা হাত শুধু জনগেণর ব্যালেটর উপরই পেড়িন। হাত পেড়েছ
ইিতহােসর

উপরও।

এেজন্ডা

এখােন

সুস্পষ্ট।

তােদর

লক্ষ্য,

েচার-ডাকাত,

েভাটডাকাত, স্ৈবরাচাির রূেপ তােদর েয িবশাল কুখ্যািত – ইিতহােসর পাতা
েথেক েসিটেক িবলুপ্ত করা। লক্ষ এখােন যারা জ্ঞানী-গুিন ও েদশপ্েরিমক
তােদর হিটেয় েচার-ডাকাত, েভাটডাকাত ও স্ৈবরাচািরেদর জন্য ইিতহােসর পাতায়
শূণ্য স্থান সৃষ্িট করা। মুিজব বর্েষর নােম হচ্েছ শত শত েকািটর িবিনেয়াগ।
লক্ষ্য

কী?

মুিজেবর

হািসনা

িপতা।

িপতা

মূল

পিরচয়িট

বাকশালী

িক

জনগণ

জােন

স্ৈবরাচােররও।

েস

না?

মুিজব

িপতা

েভাট-ডাকাত

ভারতেসবী

বাঁদী

রাজনীিতরও। বাংলােদেশর ইিতহােস সর্বপ্রথম গণতন্ত্র হত্যা হয় তারই হােত।
রাজনীিতর

অঙ্গেণ

ইসলােমর

পক্ষ

েনয়ােক

মুিজবই

সর্বপ্রথম

িনিষদ্ধ

কের।

তাছাড়া বাংলােদেশর বুেক ভয়াবহ দুর্িভক্েষর িপতাও মুিজব।
হািসনা

চায়

তার

িপতার

এসব

কু-কর্মগুিলেক

ঢাকেত।

এজন্যই

তার

এ

িবশাল

িবিনেয়াগ। এবং েসিট জনগেণর রাজস্েবর অর্েথ। েকান সভ্যেদেশই মৃত মানুেষর
জন্য এতটাকা খরচ হয় না যা হচেছ বাংলােদেশ মুিজেবর নােম।অথচ েদেশ কেরানা
ভাইরাস েটস্েটর ব্যবস্থা নাই।অসভ্য েভাটডাকাতেদর হােত েদশ হাইজ্যাক হওয়ার
এটাই িবপদ। হাজার হাজার টাকা খরচ কেরও জনগেণর স্মৃিত েথেক মুিজেবর এ
পিরচয় িক িবলুপ্ত করা যােব? ১২/০৪/২০২০

The Deceptive Goal
Earned Failures

&

the

The genesis of failures
A journey without a destination takes nowhere. Similarly, survival for
the sake of survival only kills time and adds little worth to
survival. In fact, the worth of one’s survival is decided by the
purpose of survival. A martyr thus makes a huge difference from a
mercenary killer. It is indeed a tremendous loss of life if that
greatest gift of Allah Subhana wa Ta’ala (SWT) is wasted only for the
sake of survival. People make the most disastrous error not in earning
the means of survival but in setting the right goal of survival. Even
an excellent driving skill doesn’t help if it is in the wrong
direction. Hence, even a Nobel Prize winner may make the same common
error and spoil the whole purpose of life. This is why knowing the
right philosophy of life is more important than acquiring skills in
science and technology. The philosophy of life must help us to know
not only the origin of life but also the purpose of life. In fact,
most people will enter the hellfire for this fundamental error.
However, there is a genuine reason to make such errors. There is a
major gap in understanding that life never ends in death, rather it
gets a new phase of endless life in the hereafter. For setting the
correct goal of life and the right roadmap, one needs to know the
whole terrain of the unending journey. Since most parts of life lie in
the hereafter and stay out of humans’ understanding, no one can set a
true goal. Neither can perceive about a roadmap to reach there. Even
as an assembly of all Nobel Prize winners can’t do that either. The
matter remains exclusively in the domain of the All-Knowing Allah SWT.
Hence, it is revealed in the Holy Qur’an that guiding humans or
setting the goal is no one’s job. It belongs only to Him: “Truly!
Ours, it is to give guidance”. (Sura Lail, verse12).
So, mankind possess no option but to submit to Allah SWT for guidance.
But the problem takes a disastrous turn when humans ignore their own
ignorance. And, instead of Allah SWT’s guidance, they adhere to the

deceptive goal of their own making. Such arrogance is indeed the
mother of all awful failures of the humans. They fail to understand
that they can never envisage the right goal and nor can they frame a
roadmap of eternal success. In fact, all the forged religions and
ideologies still survive as proof of their past failures. Since it is
the most important issue for humans, the ultimate goal and the
guidance to reach the goal were made clear by Allah SWT on the first
day of humans’ habitation on earth. Moreover, thousands of prophets
were sent to refresh the original message. It has also been reiterated
that they can attain success in this life and in the hereafter only if
they pursue the set goal and follow the recommended roadmap.

The goal and the betrayal
As regards to humans’ survival goal, Allah SWT provides the following
guidance: “Tell (O Muhammad!), certainly my prayer, my sacrifices, my
survival and my death all are for the sake of Allah.”–(Sura Al-An’am,
verse 162). Here, Allah SWT prescribes the intended intention (niyah)
of survival of a human. Hence, a believer not only makes a niyah for
every good deed, but also for his every step in the worldly survival.
Therefore, the life and death of a believer stay reserved only for the
cause of Allah SWT. It is indeed the fundamental reason for a believer
to be here on earth. Therefore, whenever it meets any infliction, a
believer proclaims -as recorded by Allah SWT Himself in the Holy
Qur’an, “innalillahi wa inna ilahi rajiun (certainly we are only for
Allah and we return unto Him)”. Such insight of a true believer
provides not only the direction of his or her survival but also the
whole philosophical basis for it.
How to live for Allah SWT is indeed the most crucial and the most
relevant question in everybody’s life. Living for Allah SWT means
working for His agenda; the Holy Qur’an is very explicit on this
issue. How to live for the cause of Allah SWT and attain success both
here and in the hereafter is indeed the core subject of the Holy
Qur’an. Moreover, Prophet Muhammad (peace be upon him) gave the field
demonstration of the application of the Qur’anic guidance. Hence

ignorance on these two key sources of knowledge is detrimental; it
spoils the whole purpose of humans’ creation. It makes it impossible
to live for the cause of Allah SWT. Such ignorance helps only the
enemies to recruit people to promote their agenda. So, it is a great
crime against the agenda of Allah SWT to hide those Qur’anic teachings
from the public eyes. Awfully, this has been the most corrupted
premise of human history. In the Holy Qur’an, Allah SWT severely
condemned the religious scholars of the Bani Israel for hiding His
message from the public eyes. For their own vested interest, they also
corrupted the teachings of the previous prophets. As a result, the
common people could be easily recruited by the evil forces as foot
soldiers to promote their evil agenda. In this regard, the ulama of
the Muslim World didn’t prove any better either. They built a huge
deceptive world of fake religious practices to hide the right path
–siratul mustaqeem. Because of them, the Qur’anic Islam survives only
in the Holy Book and not in any of the Muslim lands.
The enemies of Islam is not ignorant of Islam’s source of strength.
They do not find any problem with the rote recitation and memorization
of the Qur’an. But they find existential threat from the dissemination
of the Qur’anic knowledge. Therefore, dismantling the mosques and the
madrasas is not the key strategy of the enemies. Rather they turn
these core institutions non-functional or dysfunctional. This way,
they create a social, cultural and political milieu for the Muslims to
live without Islam. The outcome is obvious. The Prophet Muhammad
(peace be upon him)’s Islam with its model of an Islamic state,
sharia, hudud, shura, unity, khilafa, jihad no more exists even in
predominantly Muslim majority countries.

The assigned role and the neglect
The survival for the cause of Allah SWT has a wider and deeper
implication. Such an intention brings moral, political, social and
spiritual revolution among the believers. Allah SWT raised the great
human creation to work as His khalifa (viceroy) on earth. It is indeed
the core reason for humans’ presence on this planet. But for such a

Divine assignment, the humans need to equip themselves with the
necessary intellectual, spiritual, behavioural, material and military
capabilities. Hence needs the higher quality of educational and skilldevelopmental projects. Even an agent of a state or business needs
some specific education and skills. But a Muslim’s role is the highest
on earth. He or she has to work as the viceroy of All-Powerful and
All-Wise Allah SWT. So, the role of a Muslim is highly important and
huge. It amounts to bring an overwhelming revolution in the fields of
theologies, ideologies, politics, judiciary, administration, culture,
education and warfare. There exists no territorial limit to such a
revolution. His or her quality and the role indeed decide the fate in
the hereafter. The prize for sacrificing life, wealth and all
abilities in such a mission is huge. It brings the never-ending
pleasure in paradise; even the whole world full of gold can match its
value.

Hence a true believer never stands idle in His cause.

In order to generate the needed competence, the first thing must be
done first. Hence, seeking knowledge on Qur’anic revelations is made
obligatory on every man and woman much earlier than the obligatory
five-time prayer and month-long fasting. Such Qur’anic knowledge plays
the most important role in consolidating the faith. It builds the
mounting morality and personality of a believer. On the other hand,
the lack of Quranic knowledge makes one not only unfit to play any
role in the Divine mission but also easy prey for the devil. In fact,
such people readily turn mercenary for the devil and qualify for the
hellfire. Because of them, the European imperialists could recruit
millions of mercenaries in their civil and military establishment to
run their colonial exploitation in the Muslim World. For the same
reason, ideologies like nationalism, fascism, tribalism, socialism,
and capitalism could also run havoc; they got millions of foot
soldiers to occupy the Muslim lands and de-Islamise the Muslims.

The evil takeover
Like a plant, corruption too needs a fertile seed. And the seed lies
in humans. It is indeed the corruptive and deceptive objective of

survival that takes over the intellectual premise of the humans. Then
the people with the evil intention set breeding institutions to breed
all forms of corruptive ideologies, faiths, cults, and religions to
cause

massive

moral

degradation

of

the

people.

Of

all

such

institutions, the state and its institutions are the most powerful
ones. These are the real barriers against any moral reconstruction and
healthy societal change. So the prophet of Islam (peace be upon him)
not only taught the right objective of humans’ survival but also
dismantled all the corruptive social and state institutions. He formed
an Islamic state with 100 percent compliance with sharia and sat on
the driving seat himself. Because of his revolutionary role as the
head of the state, the most corruptive institution on earth becomes
the most corrective institution in the whole human history. Therefore,
not only he could stop the breeding of devils, but also he could start
the mass-scale production of people with the level of morality that
the world never saw before. As a result, the foundation of the finest
civilisation on earth in the whole human history could have a robust
start. It is indeed the most valuable legacy of Islam that still
remains the only solution for the current malice.
As per the Qur’anic verse mentioned earlier, a Muslim not only lives
for the cause of Almighty Allah SWT, is also expected to die for it.
If he or she wants to please Allah SWT, there exists no second option.
Otherwise, his survival wouldn’t add any real worth to it. Rather, his
long life would earn more fuel for the fire for himself in hell.
Hence, it is forbidden that any human should invest any part of his or
her life, time, intellect, energy or assets in the service of any evil
faith, deity, religion, ideology or political power. These are the
amanah (entrusted endowment) on behalf of his or her Almighty Lord;
hence

can’t

think

of

becoming

a

mercenary

of

imperialists,

monarchists, despots or any enemies of Islam. Such acts are indeed the
khiana (betrayal) of the amanah (trust). Such forbidden (haram) acts
are indeed the ugliest crime in Islam. It is the greatest betrayal of
the whole purpose of his or her being here on earth. Such a betrayal
takes ones only into the hellfire –as repeatedly mentioned in the Holy
Qur’an.

But, it is a great irony that despite all the Qur’anic warnings, the
survival with an inimical agenda against Islam has been the culture of
the ruling elites in the Muslim World today. Therefore, the evil
coalition of the US-led imperialists could recruit a large army of
mercenaries from the Muslims to occupy the Muslim lands. Because of
these mercenaries, the invading enemies could easily occupy the Muslim
lands. And they could also kill and evict millions of the Muslims and
turn hundreds of cities to rubbles.
In a milieu of corruptive ideologies and political culture, some
unbelievable things happen. Even the evil people with the inimical
agenda against Islam and the Muslims become the leader. More
astonishingly, even those who join the foreign kuffars to dismantle
any attempt of establishing an Islamic state in any part of the Muslim
World also get a label of a Muslim! It is also strange that the
corrupt rulers who collaborate even with the established enemies of
Islam claim to be the custodian of Islamic holy sites! The early
Muslims didn’t face such a big problem of internal enemies; the
contemporary Roman and the Persian Empires didn’t have the Trojan
horses inside the Ummah. Neither did those enemies have their own
cantonments inside the Muslim World -as they have today. In fact, most
of the Muslim countries are now ruled by the embedded enemies who
vehemently oppose any step to return back to the Prophet (peace be
upon him)’s Islam! Moreover, their strong opposition to the Qur’anic
prescription of sharia, hudud, shura, Muslim unity and jihad against
enemy occupations is not hidden. Still, they sustain as the rulers of
the Muslims! Because of these embedded enemies, the Vision of Allah
SWT and His prescribed laws and the Qur’anic code of life stay badly
defeated even in Islam’s heartlands. And space is seized by the laws,
politics, judiciary, culture, and ideologies that are inimical to
Islam. As a result, the decline of the Ummah continues. 11/04/2020

িবিবধ প্রসঙ্গ -১১
১. শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা ও হুজুরেদর িনরবতা
বাংলােদেশ

হুজুরগণ

ঘন্টার

পর

ঘন্টা

ওয়াজ

করেত

রাজী,

িকন্তু

শিরয়ত

প্রিতষ্ঠার দাবী িনেয় মুহুর্েতর জন্যও রাস্তায় নামেত রাজী নন। কারণ,
ওয়ােজ অর্থ েমেল, খ্যািতও বােড়। অপর িদেক শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার কােজ নামােত
রেয়েছ েজল-জুলুেমর ভয়। এেত দ্বন্দ সৃষ্িট হয় সরকােরর সােথ। অথচ শিরয়ত
িনেয় বাঁচািট প্রিতিট ঈমানদােরর উপর ফরজ। শিরয়েতর পালন না হেল পূর্ণ
ইসলাম পালনই হয় না। তাই শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার দাবী িনেয় রাস্তায় নামািট
িজহাদ। লক্ষণীয় িবষয় হেলা, হুজুরগণ তােদর ওয়ােজ নানা িবষেয় দীর্ঘ আেলাচনা
করেলও েদেশর আদালেত ব্িরিটশ কােফরেদর রিচত আইন মানা েয হারাম এবং শিরয়ত
অনুযায়ী িবচার করা েয ফরজ েস িবষয়িটও তারা ওয়ােজ তুেল ধেরন না।
কওমী মাদ্রাসার হুজুরেদর কােছ িনেজেদর স্বার্থ হািছেলর িবষয়িট েয কতটা
গুরুত্বপূর্ণ তা েদখা েগেছ েশখ হািসনার কাছ েথেক একখািন সার্িটিফেকট
পাওয়ার

পর।

িশশুরাও

েশখ

বুেঝ।

হািসনা
তার

েভাট

ডাকািত

েনতৃত্েব

কের

প্রিতষ্ঠা

ক্ষমতা
েপেয়েছ

এেসেছ
েদশ

তা

জুেড়

বাংলােদেশর
গুম,

খুন,

সন্ত্রাস, ব্যাংক লুট্ ও ফাঁিসর রাজনীিত। মুর্িতেত মুর্িতেত বাংলােদশেক
িবন্দাবন বানােনা হেয়েছ। অথচ তা িনেয় কওমী মাদ্রাসার হুজুরগণ িনরব। বরং এ
েভাটডাকাতেক কওমী জননী েখতােব ভূিষত কেরেছ। প্রশ্ন হেলা, েকার’আন হািদস
েথেক িক তারা এিটই িশেখেছন?
পিবত্র েকার’আেন আল্লাহতায়ালা মুসিলমেদর শ্েরষ্ঠ জািত বেলেছন। েসিটর কারণ
এ নয় েয, তারা েবশী েবশী নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত পালন কের। নামায-েরাযা,
হজ্ব-উমরাহ বহু েধাকাবাজ, ঘুষেখার, সূদেখার, ব্যািভচািরেক পালন করেত েদখা
যায়। বরং আল্লাহতায়ালার িনেজর বর্ণনায় মুসিলমেদর শ্রষ্ঠত্েবর মূল কারণিট
হেলা, তারা ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা েদয় এবং অন্যােয়র িনর্মূল কের। েযমনিট বলা
হেয়েছ সুরা আল ইমরােনর ১১০ নম্বর আয়ােত। অথচ বাংলােদেশর কওমী হুজুরগণ
অন্যায়কারীেদর িনর্মূেল না েনেম েভাটডাকােতর ন্যায় এক অন্যােয়র জননীেক
‘কওমী

জননী’

েখতাব

িদেয়েছ!

প্রশ্ন

হেলা

এরূপ

িবচার

জ্ঞান

িনেয়

তারা

েকার’আন হাদীেসর ব্যাখ্যা েদন িক কের? ইমামিতই বা কেরন িক কের?

সুরা নােছ সর্বশক্িতমান মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর িনেজর পিরচয়িট িদেয়েছন
“মািলিকন নাছ” তথা মানব জািতর রাজা রূেপ। রাজার রাজত্ব চেল আইেনর উপর।
তাই

প্রশ্ন

হেলা,

আইেনর

প্রেয়াগ

ছাড়া

রাজত্ব

চেল

িক

কের?

মহান

আল্লাহতায়ালার েস আইন হেলা শিরয়ত। অথচ ৫৭িট মুসিলম েদেশর েকাথাও শিরয়ত
মানা হয় না। প্রশ্ন হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার এ শিরয়িত আইন নািযল হেয়েছ
িক

স্েরফ

সাহাবাগণ

েকার’আেন
শিরয়েতর

িলিপবদ্ধ

প্রিতষ্ঠা

থাকার
কের

জন্য?

েদিখেয়

নবীজী

েগেছন

(সাঃ)

শিরয়েতর

ও

তাঁর

মহান

প্রিতষ্ঠা

কত

জরুরী। নবীজীর (সাঃ)র জীবেন এিটই হেলা সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ সূন্নত যার
কারেণ মুসিলমগণ িবশ্বশক্িতেত পিরণত হেয়িছল। হুজুরগণ বহু সূন্নেতর ওয়াজ
কেরন। অথচ নবীজী (সাঃ)র এ অিত গুরুত্বপূর্ণ সূন্নতিট িনেয় তােদর মুেখ
েকান কথা েনই। বাংলােদেশর রাজনীিতেত ইসলােমর নােমও অেনক দল। যারা িনেজেদর
েসসব ধর্মীয় দেলর েনতাকর্মী রূেপ জািহর কেরন, তােদর মুেখও এ িনেয় েকান
কথা েনই।আইন অমান্য করািট প্রিত রাজ্েযই কেঠার শাস্িত েযাগ্য অপরাধ।
প্রশ্ন

হেলা,

শিরয়ত

অমান্েযর

িবশ্বজুেড়

েয

তান্ডব,

তােত

িক

আযাবই

অিনবার্য কের না? আযাব েযমন ভূিমকম্প, সুনামী, ঘুর্িণঝড় রূেপ আসেত পাের,
েতমিন আসেত পাের মহামাির রূেপও। প্রশ্ন হেলা, আজেকর কেরানা ভাইরােসর
মহামারী িক আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক রহমত বলা যােব?

২. জ্ঞানার্জেনর গুরুত্ব
েকার’আেন মহান আল্লাহতায়ালার েঘাষণা, “ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা িমন ইবািদিহল
ওলামা” অর্থঃ ‘সৃষ্িটকূেলর মােঝ শুধু জ্ঞানীরাই আল্লাহেক ভয় কের।’ এখােন
জ্ঞান বলেত যা বুঝােনা হেয়েছ তা হেলা েকার’আেনর জ্ঞান। এর অর্থ দাঁড়ায়,
যার মধ্েয েকার’আেনর জ্ঞান নাই, তার মধ্েয আল্লাহর ভয়ও নাই। আল্লাহর ভ্য়ই
ইবাদেতর

মােঝ

প্রাণ

সৃষ্িট

কের।

অপরিদেক

জ্ঞােনর

অভােব

নামায়-েরাযার

ন্যায় ইবাদতও প্রাণহীন ও ভয়শূণ্য হয়। জ্ঞানী হওয়ার কাজিট তাই সবার উপর
ফরজ।

এিটই

মুসিলম

হওয়ার

পথ।

তাই

নামায়-েরাযা

ফরজ

করার

বহু

বছর

আেগ

জ্ঞানার্জন ফরজ করা হেয়েছ।

৩. েনতার েযাগ্যতার িবষয় ও জনগেণর দায়ভার
ইমােমর কাজ সুষ্ঠ ভােব নামায পড়ােনা। েতমিন মুসিলম েদেশ েনতার কাজ হেলা,
েদশেক ইসলােমর িনর্েদিশত পেথ পিরচালনা করা। দািয়ত্ব এখােন আল্লাহর আইেনর
প্রিতষ্ঠা। এিট এক গুরু দািয়ত্ব। েস দািয়ত্েবর েখয়ানত হয় যিদ রাষ্ট্েবর
ড্রাইিভং িসেট বেস েদশেক েসক্যুলািরজম, জাতীয়তাবাদ, সমাজবাদ বা অন্য েকান
মতবােদর পেথ চালােনা করা হয়। প্রশ্ন হেলা, েয নামাযই িঠক মত পেড় না তােক
িক

কখেনা

ইমাম

বানােনা

যায়?

েতমিন

েয

ব্যক্িতর

রাজনীিতেত

শিরয়ত

প্রিতষ্ঠায় েকান অঙ্গীকার ও েকারবানী নাই -তােক িক মুসিলম েদেশর েনতা
বানােনা যায়? েনতা িনর্বাচেন েদখেত হয় ইসলােমর প্রিতষ্ঠা ও মুসিলেমর িবজয়

বাড়ােত তার অবদান কতটুকু। েস কােজ তাঁর েযাগ্যতাই বা কতটুকু? েয ব্যক্িত
েকানিদন ইসলােমর পক্েষ রাস্তায় নামেলা না এবং একিট কথাও বলেলা না -েস
ব্যক্িত মুসিলেমর েনতা হয় িক কের? জনগেণর কাজ স্েরফ রাজস্ব েদয়া নয়। েস
রাজস্েবর মাধ্যেম কােক প্রিতপালন করা হচ্েছ -েসিদেকও কড়া দৃষ্িট েদয়া।
নইেল িনেজেদর রাজস্েবর অর্েথ িনেজেদরই িবপদ েডেক আনা হয়। বাংলােদেশ িক
তাই হচ্েছ না?
ইমামিতর েচেয়ও বহুগুণ গুরুত্বপূর্ণ পদিট হেলা মুসিলম েদেশর প্রধানমন্ত্রী
বা প্েরিসেডন্েটর। ইমােমর ভূেল রাষ্ট্র ধ্বংস হয় না, েদশবাসীও িবপেদ পেড়
না। িকন্তু প্রধানমন্ত্রী বা প্েরিসেডন্ট ইসলাম ও মুসিলম স্বার্থ্েযর
প্রিত অঙ্গীকারহীন হেল নাশকতা বােড় ইসলােমর িবরুদ্েধ। তখন মহা সংকেট পেড়
েদশবাসী। এবং িবজয় ও উৎসব বােড় ইসলােমর শত্রুশক্িতর। বাংলােদেশর অঙ্গেণ
েসিটই ঘেটেছ। হািসনার ভারতেসবী রাজনীিতেত িবপদ েবেড়েছ ইসলােমর পক্েষর
শক্িতর এবং উৎসব েবেড়েছ ভারেতর।

৪. আগ্রাসন িহন্দু সংস্কৃিতর

মুর্িত, িমনার বা ছিবেক ফুল িদেয় সন্মান েদখােনা িনেরট িহন্দু সংস্কৃিত।
এিট মুর্িত পূজা। বাঙালী মুসিলম জীবেন এরূপ েপৗত্তিলকতা পূর্েব কখেনা িছল
না। সাহাবাগণ এমন িক নবীজী (সাঃ)র কবের ফুেলর মালা িনেয় হািজর হনিন।
মুসিলম বাঙালীর জীবেন এ েপৗত্তিলক আচারিট ঢুিকেয়েছ েসক্যুলািরস্টগণ। এবং
তারা একা নয়। রাজৈনতীক অঙ্গেণ এরূপ েপৗত্তিলকতায় উৎসাহ িদচ্েছ আওয়ামী
লীেগর েনতাকর্মী ও বামপন্িথগণ। লক্ষ্য, মুসিলম বাংলার বুেক কালাচারাল
েজেনাসাইড। ভারত ভূক্িতর জন্য এভােবই ক্েষত্র প্রস্তুত করা। বাংলােদশ
পৃথক মানিচত্র েপেয়েছ তার জলবায়ু্ ও আেলাবাতােসর জন্য নয়। বরং বাঙালী
মুসিলেমর ইসলামী িবশ্বাস ও মুসিলম সংস্কৃিতর কারেণ। বাঙালী মুসিলেমর েস
িবেশষ সাংস্কৃিতক ৈবিশষ্ঠিট তারা ধ্বংস করেত চায়। এ েপৗত্তিলক প্রকল্েপর
শুরুিট ভাষা আন্েদালেনর নােম। শুরু হয় ২১েশ েফব্েরয়ািরেত স্তম্েভর পদতেল
ফুেলর মালা েদয়া। এখন েস েপৗত্তিলকতা শুধু ২১ েশ েফব্েরয়ািরেত সীিমত নয়।
সীিমত নয় স্তম্েভর পদতেলও। এখন হচ্েছ প্রিত িদন। এবং ঘের বাইের সর্বত্র।
প্রশ্ন হেলা, মুসিলম ইিতহােস িবখ্যাত ব্যক্িতর সংখ্যা িক কম? িকন্তু
কাউেক িক এভােব সন্মান েদখােনা হয়? লক্ষ্য এখােন মুসিলমেদর ইসলাম েথেক
দূের

সরােনা।

লক্ষণীয়

হেলা,

হুজুরগণ

িহন্দু

সংস্কৃিতর

এ

আগ্রাসেনর

িবরুদ্েধ িনশ্চুপ। তারা ব্যস্ত িনজ িনজ েফরকা ও দেলর নােম িনেজেদর ব্যবসা
বাঁচা্েনা িনেয়। কারণ তারা জােন, এ েপৗত্তিলকতার িবরুদ্েধ িকছু বলেল

েসক্যুলার মহেল তােদর ব্যবসােয় ক্ষিত হেব। িনশ্চুপ েসসব তথাকিথত ইসলামী
দেলর েনতাকর্মীগণও যারা িনেজেদর ইসলােমর রক্ষক রূেপ দাবী কের।

৫. ধর্মব্যবসায়ীেদর থাবা

ধর্মব্যবসায়ীেদর ৫িট প্রধান লক্ষণ: ১). এরা শিরয়ত প্রিতষ্ঠার কথা মুেখ
আেন না। প্রিতবাদ নাই, প্রচিলত কুফির আইেনর িবরুদ্েধও। ২). ধর্মীয় িফরকা,
মাযহাব, ভাষা ও এলাকার নােম গেড় উঠা িবেভেদর েদয়াল ভাঙ্গার কথাও তারা
বেল

না।

তােদর

হৃদেয়

দুঃখ

জােগ

না

মুসিলম

উম্মাহর

িবভক্িতেত।

বরং

িবেরাধীেদর িবরুদ্েধ গালীগালাজ কের িবভক্িতেক তারা আেরা গভীরতর কের ৩).
মুসিলম েদশগুিল শত্রুর হােত অিধকৃত হেলও িজহােদর পক্েষ ওয়াজ কের না। ৪).
েদশ

স্ৈবরাচাির

জােলম

শাসকেদর

হােত

অিধকৃত

হেলও

তােদর

িবরুদ্েধ

এরা

িনশ্চুপ। ৫). েকার’আন বুঝাার পক্েষও তারা বেল না। বরং েজার েদয় স্েরফ
েতলাওয়াত করা এবং িহফজ করায়।

৬. ঈমানদােরর যুদ্ধ
ঈমানদারেক শুধু নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকােতর হুকুম মানেল চেল না। মানেত হয়
যুদ্েধর হুকুমও। তাই সাহাবােদর জীবেন শুধু নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত িছল
না, যুদ্ধও িছল। পিবত্র েতমন একিট হুকুম হেলা: “িক হেলা েতামােদর েয
যুদ্ধ করেছা না আল্লাহর রাস্তায় এবং েস সব দুর্বল েলাকেদর মুক্ত করেত
যােদর মধ্েয রেয়েছ পুরুষ, মিহলা ও িশশু -যারা বলেছ েহ আমােদর রব, মুক্ত
করুন জােলম অিধকৃত এ জনপদ েথেক; এবং আপনার পক্ষ েথেক আমােদর জন্য প্েররণ
করুন একজন অিভভাবক এবং আপনার পক্ষ েথেক পাঠান সাহায্যকারী।” -(সুরা িনসা,
আয়াত ৭৫)। মজলুম মুসিলমেদর পক্ষ েথেক এমন ফিরয়াদ িবশ্েবর নানা জােলম
অিধকৃত েদশ েথেকই আসেছ। িকন্তু মুসিলমেদর মােঝ তা িনেয় আেলাড়ন কই?

৭. সবেচেয় বড় জনেসবা
মানব েসবার সবেচেয় বড় খাতিট স্কুল-কেলজ ও মসিজদ-মাদ্রাসা গড়া নয় এবং
িমসিকন খাওয়ােনাও নয়। এ ধরেণর কাজগুিল মুনািফকও করেত পাের। বরং েসবার
সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ খাতিট হেলা েদশেক দুর্বৃত্তেদর দখল েথেক মুক্ত করা।
তখন জনেসবার েস প্রেয়াজনীয় কাজগুিল রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠানগুিল কের।

৮.আগ্রাসী ভারত ও িবপন্ন স্বাধীনতা

দক্িষণ এিশয়ার মুসিলমগণ স্বাধীনতা িনেয় বাঁচুক েসিট ভারতীয় িহন্দুগণ েকান
কােলই চায়িন। তারা চায় অখন্ড ভারত। েস িবষয়িট েকান েগাপন িবষয়ও নয়।
নাগপুের িবিজিপর আিদ সংগঠন আর.এস.এস’েয়র েকন্দ্রীয় অিফেস দক্িষণ এিশয়ার
েয মানিচত্রিট ঝুলােনা রেয়েছ েসখােন বাংলােদশ ও পািকস্তান নােম েকান েদশই
নাই। (সূত্র: আল জািজরা ইংিলশ)। তাই ১৯৪৭ সােল পািকস্তান সৃষ্িট েহাক
েসিট েযমন চায়িন, েদশিট েবঁেচ থাকুক েসিটও চায়িন। কাশ্িমরী মুসিলমেদর
স্বাধীনতা

হরেণর

েস

লক্ষ্য

িনেয়ই

৭

লাখ

ভারতীয়

ৈসন্য

যুদ্ধ

করেছ

কাশ্িমের। এিট শুধু িবিজিপ’র লক্ষ্য নয়, কংগ্েরসসহ সকল ভারতীয় সংগঠেনরই।
১৯৭১’েয়

ভারতীয়েদর

যুদ্েধর

মূল

লক্ষ্য

িছল,সর্ববৃহৎ

মুসিলম

রাষ্ট্র

পািকস্তান ভাঙ্গা ও পূর্ব পািকস্তান দখেল িনেয় এক বাঁিদ রাষ্ট্র জন্ম
েদয়া।

তাই

একাত্তেরর

যুদ্েধ

মুিজবেক

রণাঙ্গেণ

থাকেত

হয়িন।

তােক

স্বাধীনতার েঘাষণাও িদেত হয়িন। মুক্িত বািহনীেক কষ্ট কের একিট েজলা বা
মহকুমাও স্বাধীন করেত হয়িন। তারা িছল সাইড েশা রূেপ। বাংলােদেশর জনগণ
স্বাধীনতা িনেয় েবঁেচ থাকুক েসিট ভারত েযমন একাত্তের চায়িন, আজও চায় না।
তারা চায় বাংলােদেশ একিট নতজানু সরকার। এমন একিট সরকার েভাট ডাকািত কের
ক্ষমতায় আসেলও ভারত তােত খুিশ।

৯. প্রকৃত বুদ্িধমত্তা
জীবনিট ঘন অন্ধকাের এমন এক ব্িরজ পািড় েদয়ার ন্যায় যােত রেয়েছ অসংখ্য
বড় বড় িছদ্র। কার পা কেখান েকান িছদ্ের পড়েব তা েকউ জােন না। যার পা
পড়েব েস আর িফের আসেব না, সরাসির মৃত্যুর েকােল িগেয় পড়েব। েদিরেত হেলও
কােরাই এ িছদ্ের পড়া েথেক রক্ষা নাই। েস িছদ্রগুেলা েযমন কেরানা ভাইরােসর
হেত পাের, েতমিন হেত পাের হার্ট স্ট্েরাক, ব্েরন স্ট্েরাক, েনউেমািনয়া,
ক্যান্সােরর

ন্যায়

মারাত্মক

ব্যািধর।

হেত

পাের

ভূিমকম্প,

সুনামী,

টর্েনেডার। প্রকৃত বুদ্িধমত্তা েতা এটাই, সব সময় েস িছদ্ের পড়ার জন্য
মানিসক প্রস্তুিত েনয়া। ভয়িট এখােন মৃত্যুর নয়, বরং েসিট হেত হেব মহান
আল্লাহর কােছ জবাবেদহীতার। মহান আল্লাহতায়ালার খিলফা রূেপ যথাযথ দািয়ত্ব
পালনই েসিদেনর েস মহা িবপদ েথেক রক্ষা িদেত পাের। মহান আল্লাহতায়ালার
কােছ িহসাব েদয়ার আেগই তাই িনেজর িহসাব িনেজই েনয়া উিচত।

১০.শ্েরষ্ঠ েনক কর্ম
জ্ঞানদান, অর্থদান, েসবাদান ও িচিকৎসাদান –এসবই উত্তম েনক আমল। এরূপ েনক
আমলগুিলর

সামর্থ্য

অর্জনও

েনক

আমল।

তেব

সবেচেয়

েসরা

েনক

আমলিট

হেলা

ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা। তখন রাষ্ট্েরর প্রিতিট প্রিতষ্ঠান ও প্রিতিট

কর্মী

পিরনত

হয়

েনক

আমেলর

হািতয়াের।

তখন

প্রিতষ্ঠা

পায়

শিরয়ত।

এেত

রাষ্ট্র পিরণত হয় একিট কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র। নবীজী (সাঃ) মিদনায় িহজরতর
পর এমন একিট রাষ্ট্েররই প্রিতষ্ঠা িদেয়েছন। মানব জীবেনর গুরুত্বপূর্ণ
ইবাদত হেলা এমন একিট রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠায়

জান, মাল ও বুদ্িধবৃত্িতর

িবিনেয়াগ। নইেল রাষ্ট্র অিধকৃত হয় শয়তানী শক্িতর হােত। েযমনিট হেয়েছ
বাংলােদশ। তখন গুম, খুন, ধর্ষণ, চুির-ডাকািত রাষ্ট্রীয় সংস্কৃিতেত পিরণত
হয়।

১১.ভারেতর বলদ িবজ্ঞানী
মুসিলমগণ আর কতকাল শত্রুর দেল েযাগ িদেয় মুসিলম মারেত থাকেব? এিট েয
হারাম েস েবাধই বা ক’জেনর? েযাগ্যতা থাকেল েসিট ব্যয় হওয়া উিচত ইসলাম ও
মুসিলেমর িবজয় বাড়ােত, শত্রুর শক্িত বাড়ােত নয়। েতমিন এক বলদ িবজ্ঞানীর
নাম আবদুল কালাম। েস ভারতেক িদেয়েছ িমজাইল প্রযুক্িত যার টারেগট হেলা
পািকস্তান

ও

বাংলােদশ।

এিট

েকান

িফিলস্িতনীর

পক্ষ

েথেক

ইসরাইলী

েসনাবািহনীর জন্য িমজাইল ৈতরী কের েদয়ার মত।
অথচ মুসিলমেদর িবরুদ্েধ

ভারতীয় িহন্দুেদর ঘৃনা এতটাই তীব্র েয, খবর

েবিড়েয়েছ ঘের পািনর কল িবকল হেল িহন্দু িমস্ত্ির েসিট েসের িদেত রাজী
হচ্েছ না। মুসিলম হওয়ার কারেণ হাসপাতাল ভর্িত করেছ না প্রসূিত মা’েক।
সম্প্রিত েতমন একিট ঘটনা ঘেটেছ রাজস্থােন। ভর্িত না করায় নবজাতক িশশুর
জন্ম ও মৃত্যু হেয়েছ এ্যামবুেলন্েসর মােঝ। খবরিট েছেপেছ গত ৫ই এপ্িরল
কলকাতার ৈদিনক আনন্দবাজার পত্িরকা। সম্প্রিত িদল্িলেত শত শত মুসিলমেক
হত্যা

করা

হেলা

এবং

তােদর

ঘর-বাড়ী

পুিড়েয়

েদয়া

হেলা

পুিলেশর

েচােখর

সামেন। অপর িদেক িবিজিপ সরকার প্রকল্প িনেয়েছ ভারেতর নাগিরক তািলকা েথেক
পিরকল্িপত ভােব মুসিলমেদর বাদ েদয়ার। ৮/৪.২০২০

আমার সাম্প্রিতক
টুইটার েপাস্ট-১
১.

েফসবুক

এবং

েচার-ডাকােতরা কথা বেল েফেরশতােদর মত, েসিট বুঝা যায় েশখ মুিজেবর অসমাপ্ত
আত্মজীবনী পড়েল ও েশখ হািসনার ব্ক্তৃতা শুনেল। অথচ এরাই েদেশ চুিরডাকািত, েভাট-ডাকািত, গুম,খুন, সন্ত্রাস ও ফাঁিসর রাজনীিতর জনক। মুেখ
গণতন্ত্েরর কথা বেল এরাই গণতন্ত্রেক কবের পািঠেয়েছ। এবং সত্য কথা বলােক
শাস্িতেযাগ্য অপরােধ পিরণত কেরেছ।
২.
A newly born baby had to die in an ambulance in the Indian state of
Rajasthan for his parent’s Muslim identity. The pregnant mother was
taken to a government hospital but was denied admission as she is
Muslim. The baby was born inside the ambulance and later on, died.
–(Source: Daily Anandabazar, 5.4.2020).

3.
ঈমানদােরর লক্ষণ: তারা জান-মাল িদেয় িজহাদ কের ও শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা েদয়।
ধর্ম

ব্যবসায়ীেদর

লক্ষণ:

এরা

অর্থ

েদয়

না

বরং

অর্থ

েনয়।এেদর

জীবেন

শিরয়েতর লক্েষ িজহাদ থােক না, থােক িনজ মত ও দলেক বড় করার লড়াই।

৪.
মুসিলমেদর সংখ্যা ১৬০ েকািট। ১৬০েকািট গরু দুধ িদেল সাগর হেয় যায়। ১৬০
েকািট গাছ ফল িদেল পাহাড় হেয় যায়। অথচ ১৬০ েকািট মুসিলম িক িদচ্েছ? অথচ
মুসিলমেদর সংখ্যা যখন ১ েকািটও িছল না তখন তারা িবশ্ববাসীেক সর্বশ্েরষ্ঠ
সভ্যতা ও িশক্ষা িদেয়ছ।

৫.
বুদ্িধবৃত্িতর লড়াই’েয় জরুরী হেলা েকানিট সত্য এবং েকানিট িমথ্যা েসিটেক
জনগেণর সামেন সুস্পষ্ট ভােব তুেল ধরা। েস সােথ জনগেণর েচতনায় বাড়ােত হয়
িমথ্যার মােঝ সত্যেক েচনার ক্ষমতা। এবং জনগণেক অন্যায় ও িমথ্যার িবরুদ্েধ
লড়াইেয় মুজািহদ রূেপ খাড়া করা। পিবত্র েকার’আন এবং নবীজী (সা:)র সূন্নত
েতা েসিটই েশখায়।
৬.
িজহােদ শুধু অস্ত্রই জরুরী নয়, অিত জরুরী হেলা বুদ্িধবৃত্িতক লড়াই। নইেল
রণাঙ্গেণ িবজয় জুেটনা। বুদ্িধবৃত্িতক লড়াইেয়র মূল লক্ষ্যিট হেলা জনগণেক
ইসলােমর শত্রুপক্েষর হািতয়ার হওয়া েথেক বাঁচােনা।

৭.
েকার’আেনর আেরক নাম নূর তথা আেলা। তাই েয েকার’আন বুঝেলা তার জীবেন
কখেনাই অন্ধকার থােক না। ফেল েস ব্যক্িত ধর্ম-ব্যবসায়ী ও ক্ষমতােলাভী
দুর্বৃত্ত রাজনীিতিবদেদর েধাকায় পেড় না। মেনর অন্ধকার িনেয় সিঠক পথ েচনা
অসম্ভব। তাই েকার’আন চায় মেনর অন্ধকার দূর করেত।

৮.
েকার’আেনর আেরক নাম িহকমাহ। তাই েদয় গভীর প্রজ্ঞা। ফেল েয েকার’আন বুঝেলা
েস কখেনাই েবওকুেপর ন্যায় আচরন কের না। এবং রাজনীিতর ময়দােন েকার’আেনর
জ্ঞানশূণ্য েবওকুপেদর অনুসারীও হয় না।

৯.
েকার’আেনর অন্য নাম হুদা -যা নানা ভ্রান্তপেথর মােঝ সিঠক পথিট েদখায়। তাই
েয েকার’আন বুেঝ না -েস ব্যর্থ হয় জীবেনর চলার পেথ সিঠক পথিট খুঁেজ
েপেত।এরূপ

পথহারােদর

সারা

জীবেনর

পথচলািট

হয়

জাহাননােমর

পেথ।

এরূপ

পথভ্রষ্টরাই েসক্যুলািরস্ট, ন্যাশনািলস্ট, েরিসস্ট, স্ৈবরাচাির রাজনীিতর
েনতাকর্মী হয়।

১০.
েকার’আেনর আেরক নাম আয-িযকরা তথা স্মরণ। েকার’আেনর পাঠ তাই স্মরেণ আেন
আল্লাহর মিহমা, করুণা ও তাঁর প্রিতিট মানেবর দায়বদ্ধতার কথা। স্মরেণ আেন
েরাজ-হাশেরর িবচার িদন, জান্নাত ও জাহান্নােমর কথা। তাই শ্েরষ্ঠ িযকর
হেলা অর্থ বুেঝ েকার’আন েতলাওয়াত।

১১.
েকার’আেনর আেরক নাম ফুরকান -যা সামর্থ্য েদয় েকানিট সত্য এবং েকানিট
িমথ্যা এবং েকানিট ন্যায় এবং েকানিট অন্যায় েসিট বুঝার। তাই েয েকার’আন
বুেঝ না েস ব্যর্থ হয় েস সামর্থ্য অর্জেন। এরাই রাজনীিতেত দুর্বৃত্তেদর
পক্ষ েনয়।
১২.
কিবরা গুনাহ তথা সবেচেয় বড় পাপ শুধু মানব হত্যা ও নারী ধর্ষণ নয়, বরং
সত্য হত্যা ও িমথ্যার প্রচারও। এবং ভয়ানক পাপ হেলা এ জীবেনর বাঁচার
এেজন্ডা
ন্যায়

েথেক

সবেচেয়

ন্যােয়র

প্রিতষ্ঠা

গুরুত্বপূর্ণ

ও

অন্যােয়র

িবষয়িটেক

অসভ্যতা ও দুর্বৃত্িতেত ভের যায়।

দূের

িনর্মূেলর

রাখা।

এেত

ন্যায়
সমাজ

িজহােদর

নানা

রূপ

১৩.
Like killing a man, killing truth & telling a lie are also great
crimes. It is also the worst crime to keep the most important issue in
lifelike eliminating the wrong & enacting the right out of the focus.
Most people will enter the hellfire for these crimes, not for killing
people.

১৪.
েভাট-ডাকাতেদর কথা অন্যরা দূের থাক েখাদ শয়তানও িবশ্বাস কের না। কারণ
শয়তান জােন তার অনুসািররা কতটা িমথ্যাবাদী। তাই িবপদ হেলা বাংলােদেশ কতজন
কেরানায় মারা যােব েসিট আেদৗ জানার উপায় নাই।

১৫.
চাকুির িনেয় কাজ না করেল িক চাকুির থােক? েতমিন ঈমানী দায়ভার পালন না
করেল েকউ িক মুসিলম থােক? েস দায়ভার িক শুধু নামায়-েরাযা পালন? েসিট েতা
ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা এবং
অন্যায় িনর্মূেলর িজহাদ।

১৬.
In the name of re-education, the Chinese government is committing a
terrible crime of forced de-Islamisation & cultural conversion of the
Uighur Muslims. How such criminals get welcomed in any of the Muslim
countries? How the friends of such criminals dare rule in any of the
Muslim countries?

১৭.
মুসিলমগণ এেক অপেরর ভাই। এ েঘাষণািট মহান আল্লাহর। তাই যার মধ্েয েস
েচতনািট নাই, বুঝেত হেব তার মধ্েয ঈমানও নাই।
হত্যা

করা

হয়

বা

েজেল

রাখা

হয়

তেব

িনেজর ভাই বা েবানেক যিদ

প্রিতক্িরয়া

িক

হয়?

চীন,

ভারত,

কাশ্িমর, িফিলস্িতন, মায়ানমাের মুসিলমেদর সােথ কীরূপ বর্বরতা হচ্েছ েসিট
েতা েগাপন িবষয় নয়। ভাই েকান মুসিলম িক নীরব বা িনষ্ক্রীয় থাকেত পাের?
েসিট িক ঈমােনর লক্ষণ?

১৮.
মরার

ভেয়

বহু

মানুষ

িবেবকহীন

পশুর

েচেয়ও

িনকৃষ্ট

জীেব

পিরণত

হয়।

বাংলােদেশ এমন পশুেদর সংখ্যািট েয িবশাল েসিটই প্রকাশ পাচ্েছ। পশুরা
কা্উেক দাফেন বাধা েদয় না। বাধা েদয় না হাসপাতাল িনর্মােণও। অথচ পত্িরকায়
প্রকাশ,

বহু

মানবরূপী

পশুরা

দল

েবঁেধ

রাস্তায়

েনেমেছ।

তারা

কেরানার

েরাগীেক েগারস্তােন দাফন করেত িদচ্েছ। কেরানা েরাগীর িচিকৎসার জন্য িনজ
এলাকায় হাসপাতালও িনর্মাণ করেত িদচ্েছ না।

১৯.
শয়তােনর িজদ, আল্লাহর প্িরয় সৃষ্িট মানুষেক েস জাহান্নােম িনেবই। েস
লক্ষ্েয েদেশ েদেশ কাজ করেছ শয়তােনর এেজন্টাগণ। শয়তােনর এেজন্ডেদর েচনার
আলামত হেলা: তারা বাঁধা েদয় জান্নােতর পেথ চলায় তথা েকার’আন বুঝায় ও
শিরয়ত পালেন। বাংলােদেশ তাই েকার’আেনর তাফিসর, ওয়াজ মহিফল ও জুম্মার
েখাতবার

উপর

িনয়ন্ত্রন

বিসেয়েছ।

বন্ধ

কের

েদয়া

হেয়েছ

ইসলামী

িটিভ

চ্যােনল। এবং শাস্িত েযাগ্য অপরাধ হেলা শিরয়ত প্রিতষ্ঠার িজহাদ। অপর িদেক
অবাধ লাইেসন্স েদয়া হেয়েছ শয়তােনর এেজন্টেদর। তাই ব্যাপক ভােব প্রিতষ্ঠা
েপেয়েছ গুম, খুন, সন্ত্রাস, চুির-ডাকািত, েভাটডাকািত ও ফাঁিসর রাজনীিত।

২০.
মৃত্যুর

হাত

হাসপাতাল।

এিট

েথেক
ভাল

বাঁচােনার
িদক।

আেয়াজনিট

িকন্তু

অনন্ত

িবশাল।এজন্য
কােলর

রেয়েছ

জাহান্নােমর

বহু
আযাব

হাজার
েথেক

বাঁচােনার আেয়াজনিট কই?এিট িক ভয়ানক েবওকুিপ নয়?

২১.
অসভ্য সরকার জনগণেকও অসভ্য কের। ভারেত এতিদন মুসিলমেদর হত্যা কের আসেছ।
এখন হামলা হচ্েছ ডাক্তার ও নার্সেদর উপর। বাড়ীর মািলেকরা তােদরেক বাড়ী
ছাড়েত বাধ্য করেছ। অথচ ইংল্যান্েডর জনগণ জানালায় দাঁিড়েয় হাততািল িদেয়
ডাক্তারেদর সাবাশ িদচ্েছ।

২২.
“অতএব আমােক স্মরণ কেরা,আিমও েতামােদর স্মরণ করেবা।এবং আমার প্রিত কৃতজ্ঞ
হও এবং কােফর হেয় েযেয়া না”-(সুরা বাকারা)। তাই আল্লাহর স্মরেণ থাকা বা
তাঁর আরিজ েপেশর জন্য িক েকান পীর বা মাওলানার দরকার আেছ?

My Days with Brother Maulana
Abdul Mohymen
My first acquaintance with Abdul Mohymen Bhai happened in the second
week of January 1999. Brother Dr. Abdul Bari –the former Sectary
General of the Muslim Council of Britain introduced me to him. At that
time, he was the Imam of Tottenham Masjid. Our first meeting took
place in the mosque office. At my first meeting with him, I was deeply
impressed by his warm brotherly attitude towards me. Since then, I
lived in the mosque premise for about two and a half years, As a
result, I had an opportunity to see him from close proximity. In those
days I was alone in London. But my stay in the premises of the mosque
bestowed on me huge blessings. In those days, I was passing through
some of the most distressful days of my life. He is senior to me.
Because of my stay in the mosque, I was relieved of my loneliness. It
gave me the opportunity to enjoy the warm and brotherly comfort of
Abdul Mohymen Bhai and his family. I also enjoyed the opportunity to
be friendly with many multi-ethnic musallies of the mosque,
In those days, I used to cook my own food myself. Since I wasn’t a
good cook, it wasn’t a good and pleasant experience for me. In those
difficult days, it was a blessing to enjoy the brotherly hospitality
of Mohaimen Bhai and especially our respected bhabi. May Allah Subhana
Wa Ta’la bless on her for her kind hospitality. I have been invited so
many times to his home and every time bhabi used to cook varieties of
excellent items. I would never forget those days. In any of the family
functions, I used to be invited there. As an imam, it was very common
for him to be invited by many of his friendly musallies. If I was
free, he used to take me with him to those invitations. In those days,
Mohaimen Bhai has the family of his deceased elder brother living in
Tottenham near to the mosque. His newly married daughter also used to
live near his house. I used to be invited to their family events. As
if, I was the family member. It is memorable that in the month of

Ramadan, the bhabi used to make my favorite iftari like chola muri
(roasted gram and fried rice). I never felt any iota of diminished
brotherly feeling towards me.
I found Mohaimen Bhai thoroughly and profoundly a gentleman. He is a
man of simplicity and humbleness. His interpersonal skills and empathy
for other people are impressive. Many people used to visit him every
day in his office. Sometimes he looked tired, but he was never found
deficient in a highly warm and welcoming smile.

He used to make a cup

of tea by his own hand and present some cakes or biscuits to the
visitors. It didn’t need an important person for that. While I firstly
observed such hospitality by an imam, it was indeed a cultural shock
for me. In Bangladesh, I have hardly seen any imam making tea by his
own hand for a visitor. Moreover, he used to invite many of the
misallies at his home. In Bangladesh, imams are mostly at the
recipient end of any such event and not the provider. So, he appeared
to be highly exceptional and impressive.
Abdul

Mohymen Bhai was very keen to disseminate the Qur’anic

knowledge to others. Because of his personal initiatives, unlike many
other mosques in London, the community could found the Tottenham
mosque as a vibrant learning premise. I took some Qur’an tajweed
lessons from him. He used to run several learnings session in the
mosque for the men and women living in the community. Five sessions
used to take place in the mosque premise every week: three were for
the men, one for the women and one for the girls. For males, there
were two sessions on Sunday: the morning study circle and the Qur’an
tafseer after the noon prayer. On every Saturday, there used to have
an afternoon study circle. The women used to have a session in the
morning on Sunday. He used to teach Qur’anic Arabic each week after
Isha prayer. And every month, the used to have a special seminar
addressed by some invited guests followed by a free meal for the
attendants.
Sometimes Abdul Mohymen Bhai used to give me some opportunities to
share my views in some of those sessions. Moreover, in his office we
used to hold informal discussions on various social and Islamic
issues. Truly, during my stay in the mosque, I was blessed with a rare

environment of continuous learning and teaching facilities. I
developed a good circles of friends who were very committed to
learning. At that time, I used to edit a monthly journal named “Alor
Path” and Abdul Mohymen Bhai sometime helped me to check the spelling
errors. In those days, I completed a post-graduation course in
dermatology at London University. Despite my absence from my family, I
still remember those sweet memory of the mosque. And those memories
indeed owe to the pleasant company of Abdul Mohymen Bhai. May Allah
Subhana wa Ta’al bless him with a long and healthy life. Ameen.
(Author: Medical consultant, columnist, and writer)

েয িবপদ শত্রুশাসন
ঈমানদারীর

ও

ভ্রষ্ট

ইিতহাস ভ্রষ্টতার
নবীজী (সাঃ)র যুেগ প্রচন্ড অভাব িছল মুসিলম জনশক্িতর। বহু বাধািবপত্িত
অিতক্রম কের মক্কার কােফরেদর মধ্য েথেক একজন একজন কের তাঁেক মুসিলম করেত
হেয়েছ। নবুয়তপ্রাপ্িতর ১৫ বছর পর বদেরর যুদ্েধ মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী িনেয়
হািজর হেত েপেরিছেলন। বাংলােদেশর একিট থানায় যত মুসিলেমর বাস মহান নবীজী
(সাঃ) ততজন মুসিলমও জীবেনর েশষ িদনগুিলেতও েদেখ েযেত পােরনিন। অথচ আজ
প্রায় ১৬০ েকািট মুসিলম তাঁর উম্মত রূেপ সারা িবশ্বজুেড় ছিড়েয় িছিটেয়
রেয়েছ। িকন্তু
হেলা,

এ িবপুল সংখ্যক মুসিলেমর অর্জন কতটুকু? মূল সমস্যািট

মুসিলমেদর

প্রাথিমক

যুেগর

সংখ্যা
মুসিলমেদর

িবপুল
পথিট

ভােব
িছল

বাড়েলও
পিবত্র

অভাব

েবড়েছ

েকার’আেন

ঈমানদারীর।

বর্িণত

িসরাতুল

মুস্তাকীম -যােত িছল ইসলামী রাষ্ট্র, শিরয়ত, হুদুদ, েখলাফত, একতা, শুরা
িভত্িতক শাসন ও িজহাদ। িকন্তু েস পথ েথেক তােদর ভ্রষ্টতািট িবশাল। তােদর
ইিতহাসিট িছল সরর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ জািত ও িবশ্বশক্িত রূেপ েবেড় উঠার।
িকন্তু
পরাজয়,

আজেকর মুসিলমেদর ইিতহাসিট বড়ই অেগৗরেবর। েসিট শুধু শত্রুর হােত
অপমান,

িনহত

বা

ধর্িষতা

হওয়ার

নয়,

বরং

অিশক্িষত,

অসভ্য

ও

দুর্বৃত্ত রূেপ েবেড় উঠারও। এর েচেয় বড় অপমােনর আর িক হেত পাের েয,
দুর্বৃত্িতেত িবশ্েবর প্রথম দশিটর েদেশর েবশীর ভাগই হেব মুসিলম অধ্যুিষত।

প্রায় শতকার ৯০ ভাগ মুসিলম িনেয় বাংলােদশ এ শতাব্দীর শুরুেত দুর্বৃত্িতেত
িবশ্েব পর পর ৫ বার প্রথম হেয়েছ।
এতবড় চািরত্িরক ও ঈমানী িবপর্যেয়র পরও এ িনেয় ভাবনা ক’জেনর? কী কের এ পতন
েথেক মুক্িত -তা িনেয়ই বা ক’জন ভােব? িনেজেদর মুসিলম রূেপ দাবী করেলও
তারা বাঁেচ নবীজী (সাঃ)র আমেলর ইসলাম ছাড়াই। অিধকাংশ মুসিলম েদশই অিধকৃত
বর্বর স্ৈবরাচািরেদর হােত অিধকৃত; গণতন্ত্র বেল িকছু নাই। বাংলােদেশর
ন্যায় অিধকাংশ মুসিলম েদেশই জনগণেক বাঁচেত হয় ন্যূনতম েমৗিলক মানিবক
অিধকার ছাড়াই। ফেল অসম্ভব হেয়েছ সভ্য ভােব বাঁচা। রাষ্ট্র বা সমাজ কতটা
সভ্য বা অসভ্য -েস িবষয়িট ধরা পেড় েস েদেশ আইেনর মান, িবচােরর মান এবং
আইন প্রেয়ােগ সরকার ও েদশবাসীর আগ্রহ ও সামর্থ্য েথেক। জঙ্গেল সভ্য জীবন
অসম্ভব, কারণ েসখােন আইেনর শাসন প্রিতষ্ঠার েকউ থােক না। খুন, ধর্ষণ বা
ডাকািত হেলও েসখােন পুিলশ যায় না, আদালতও

বেস না। জঙ্গল তাই জঙ্গলই।

সভ্যতর সমাজ িনর্মােণ অিত গুরুত্বপূর্ণ হেলা েযমন রাষ্ট্েরর িনর্মাণ,
েতমিন েস রাষ্ট্ের আইেনর শাসন। সভ্য েদেশর আলামত েতা এই, েসখােন কােরা
সম্পদ, ইজ্জত বা শরীেরর উপর হামালা হেল বা েকান আইন অমান্য করেল েজলজিরমানা হয়। রাষ্ট্েরর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ করেল ফাঁিস হয়। অথচ অসভ্য েদেশ
এসেবর বালাই থােক না, েসখােন আইন ও আদালত চেল অসভ্য স্ৈবর-শাসেকর েখয়াল
খুিশ অনুযায়ী। এমন রাষ্ট্েরর েকাষাগার, ব্যাংক, েশয়ার মার্েকট েথেক েকািট
েকািট টাকা চুির হেল বা জনগেণর েভােটর উপর ডাকািত হেলও েকান িবচার হয় না।
তখন সমােজ েনেম আেস বন-জঙ্গেলর অসভ্যতা। েজার যার রাজত্ব তার –এমন এক
বন্য অসভ্যতাই তখন রীিত হেয় দাঁড়ায়।
সভ্য

ভােব

বাঁচার

খরচিট

তাই

প্রিতষ্ঠা িদেল চেল না, জনগণেকও

িবশাল।

শুধু

পুিলশ

পালেল

বা

আদালেতর

তখন িনজ অিধকােরর অতন্দ্র পাহারাদাের

পিরণত হেত হয়। নইেল পুিলশ এবং আদালেতর িবচারকগণও ডাকাতেদর দেল শরীক হেয়
লুেটপুেট খায়। েস জন্যই ইসলােম িজহাদ প্রিতিট ঈমানদােরর উপর নামায-েরাযার
ন্যায় ফরজ। িজহাদ হেলা দুর্বৃত্তেদর অসভ্যতা েথেক বাঁচার আমৃত্যু লড়া্ই।
বেনর িহংস্র পশু তাড়ােনার ন্যায় এিট হেলা সমােজর

পশু তাড়ােনার লড়াই।

নামায-েরাযায় ক্বাজা আেছ, িকন্তু এ িজহােদ ক্বাজা েনই। তাই েয সমােজ
িজহাদ নাই েস সমাজ মসিজদ-মাদ্রাসায় ভের উঠেলও সভ্য সমাজ েসখােন িনর্িমত
হয় না। জঙ্গেল এক পশু আেরক পশুেক ভ্ক্ষণ করেলও েযমন িবচার বেস না, েতমিন
অসভ্যতা েনেম আেস তখন রাষ্ট্ের। গুম, খুন, ফাঁিস, চুির ডাকািত, েভাট
ডাকািত তখন েদেশর সংস্কৃিতেত পিরণত হয়।
মহান আল্লাহতায়ালা এ িবশ্েবর একমাত্র স্রষ্টা। িতিনই একমাত্র রাজা। েস
সত্যিট

পিবত্র

“হুয়াল্লাযী

েকার’আেন

খালাকাস

একবার

সামাওয়ািত

নয়,
ওয়াল

বহুবার
আল

বলা

আরদ”।

হেয়েছ।

অর্থঃ

বলা

িতিনই

হেয়েছ,

েসই

মহান

সত্ত্বা

িযিন

সৃষ্িট

কেরেছন

আসমান

ও

জিমন।

বলা

হেয়েছ,

“লাহু

মুলকুস

সামাওয়ােত ওয়াল আরদ”। অর্থঃ “আসমান জিমেনর রাজত্ব একমাত্র তাঁর অর্থাৎ
আল্লাহর”।

আল্লাহতায়ালার

চান

তাঁর

িনেজর

এ

রাজ্য

পিরপূর্ণ

শান্িত

ও

শৃঙ্খলা। েস শান্িত ও শৃঙ্খলােক সুিনশ্িচত করেতই িতিন চান আইেনর শাসন।
এবং

েস

আইনী

িবধানেকই

বলা

হয়

শিরয়ত।

বস্তুতঃ

শিরয়ত

হেলা

সমাজ

েথেক

সর্বপ্রকার দুর্বৃত্িতর িনর্মূেল মহান আল্লাহতায়ালার েদয়া মূল হািতয়ার।
দুর্বৃত্িতর িনর্মূেলর েস কাজিট নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত করেত পাের না।
তাই েয রাষ্ট্ের নামায-েরাযা ও হজ্ব-যাকাত আেছ অথচ শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা নাই
–েস সমােজ দুর্বৃত্িত ও অসভ্যতা বাড়েব েসিটই স্বাভািবক। কারণ শিরয়েতর
িবকল্প শিরয়তই। শিরয়েতর আেরকিট অিভধািনক অর্থ হেলা “পথ”। এ পথিট মূলতঃ
মহান আল্লাহতায়ালার িবধােনর আনুগত্েযর মধ্য িদেয় জান্নােত েপৗঁছার। এবং এ
পথিটই হেলা পিবত্র েকার’আেনর পিরভাষায় িসরাতুল মুস্তাকীম। শিরয়েতর েস
আইনগুিল অিত সুস্পষ্ট ভােব বর্িণত হেয়েছ পিবত্র েকার’আেন। মুসিলমেদর কাজ
শুধু েস আইেনর পাঠ বা মুখস্থ্য করা নয়, বরং প্রিতষ্ঠা। তাই স্েরফ নামাযেরাযা

ও

হজ্ব-যাকােত

ঈমানদােরর

দায়ভারিট

আেদৗ

েশষ

হয়

না।

বরং

মূল

দািয়ত্বিট হেলা তাঁর েদয়া শিরয়েতর পূর্ণ প্রেয়াগ। এ কােজর জন্যই েস এ
পৃিথবী পৃষ্েঠ মহান আল্লাহতায়ালার খিলফা তথা প্রিতিনিধ। বস্তুতঃ শিরয়ত
পালন

ও

প্রিতষ্ঠার

সামর্থ্েযর

মধ্েযই

প্রকাশ

পায়

ব্যক্িতর

সামর্থ্য। ঈমানদার ব্যক্িত তখন েবেড় উেঠ মহান আল্লাহতায়ালার

ঈমানী

সর্বশ্েরষ্ঠ

সৃষ্িট (আশরাফুল মখলুকাত) রূেপ। মুসিলমেদর আজেকর ব্যর্থতার কারণ, তােদর
মােঝ নামাযী, েরাযাদার ও হাজীেদর সংখ্যািট িবশাল। িকন্তু েকাথাও নাই
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা। এ িবশাল ব্যর্থতা িক নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত িদেয়
দূর করা যায়?

অপিরহার্য েকন ইসলামী রাষ্ট্র?
েকান মতাদর্শই হাওয়ায় প্রিতষ্ঠা পায় না। চায় রাষ্ট্র। েসক্যুলািরস্টগণ
তাই

চায়

েসক্যুলার

রাষ্ট্র।

কম্যুিনস্টগণ

চায়

কম্যুিনষ্ট

রাষ্ট্েরর

প্রিতষ্ঠা। েতমিন শিরয়ত পালেনর জন্য অপিরহার্য হেলা ইসলামী রাষ্ট্র। চাই,
েস রাষ্ট্র জুেড় পর্যাপ্ত প্রশাসিনক ও িবচার িবভাগীয় অবকাঠােমা। তাই
নবীজী

(সাঃ)র

জীবেন

সবেচেয়

গুরুত্বপূর্ণ

কাজিট

নামায-েরাযা

ও

হজ্ব-

যাকােতর প্রিতষ্ঠা নয়, েসিট িছল ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা। েতমন একিট
রাষ্ট্র
অসম্ভব
েকরামেদর

প্রিতষ্ঠা
হেতা
জান

না

মুসিলমেদর
ও

মােলর

েপেল

ইসলােমর

পক্েষ
সবেচেয়

প্রসার

িবশ্বশক্িত
বড়

খরচিট

েযমন
রূেপ

হেয়েছ

অসম্ভব
েবেড়
এ

হেতা,

উঠা।

খােত।

েতমিন

সাহাবােয়

িবষয়িট

এতই

গুরুত্বপূর্ণ েয মিদনায় িহজরেতর প্রথম িদেনই নবীজী (সাঃ)েক তাই রাষ্ট্র

প্রিতষ্ঠা িদেত হেয়েছ এবং িনেজেক রাষ্ট্রনায়েকর

আসেন বসেত হেয়েছ। নবীজী

(সাঃ) এবং তাঁর সাহাবা েকরাম েয সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা সৃষ্িট কেরিছেলন তার
মূল িভত্িতিট িছল শিরয়তী আইেনর পূর্ণ প্রেয়াগ। েস আইেনর বেলই সমাজ েথেক
িবলুপ্ত

হেয়িছল

সকল

প্রকার

দুর্বৃত্িত।

এবং

প্রিতষ্ঠা

েপেয়িছল

হক

ও

ইনসাফ। বস্তুতঃ এ পৃিথবী পৃষ্েট এর েচেয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ দ্িবতীয়িট
নাই্। েদশ স্কুল-কেলজ, মসিজদ-মাদ্রাসায় ভের েফলেলও এরূপ সমাজ িবপ্লেবর
কাজিট হয় না। লক্ষ লক্ষ েমাহাদ্েদস বা হািফজ বািনেয়ও হয় না। হয় না ঘের
ঘের নামাযী-েরাযােদর সংখ্যা বািড়েয়ও। এবং েসিট সম্ভব হেল মহাজ্ঞানী মহান
রাব্বুল আলামীন শিরয়েতর িবধান না িদেয় স্েরফ নামায-েরাযা, হজ্ব-যাকাত,
তাসিবহ-তাহিলেলর

িবধান

িদেতন

এবং

নবীজীও

ইসলামী

রাষ্ট্র

প্রিতষ্ঠায়

িজহােদ নামেতন না।
শিরয়েতর িবধানই িনেয় মহান আল্লাহতায়ালার েয দ্বীন তারই নাম ইসলাম। সুরা
ইউসুেফর ৭৬ নম্বর আয়ােত রাব্বুল আলামীন দ্বীন বলেত আইনেক বুিঝেয়েছন। তাই
শিরয়তেক বাদ িদেয় ইসলাম হয় না। এবং শিরয়ত পালন ছাড়া ইসলাম পালন হয় না।
অথচ েস শিরয়ত পািলত হচ্েছ না েকান মুসিলম েদেশই। কারণ, মুসিলম িবশ্েব
েকান ইসলামী রাষ্ট্র নাই। নামায ঘের বা মসিজেদ পড়া যায়, িকন্তু শিরয়ত
পালন

করেত

হেল

চাই

রাষ্ট্র।

েস

ফরজ

পালেনর

লক্ষ্েযই

নবীজী

(সাঃ)েক

ইসলামী রাষ্ট্র গড়েত হেয়েছ। অথচ আজেকর মুসিলমগণ ইসলামী রাষ্ট্র গড়া বাদ
িদেয় মসিজদ-মাদ্রাসা গড়ায় মনেযাগ িদেয়েছ। ফেল নামাযী, হািফজ, ক্বারী,
েমৗলভী, েমাহাদ্েদেসর সংখ্যা বাড়েলও েকান েদেশই শিরয়ত পালন হচ্েছ না। এিট
মূলতঃ িবপদগামী ও অিভশপ্ত ইহুদী ও খৃষ্টানেদর পথ। এিট আযােবর পথ। মসিজদমাদ্রাসা গড়েত যুদ্ধ লােগ না, িকন্তু

রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা এবং েস রাষ্ট্ের

শিরয়ত প্রিতষ্ঠার জন্য িজহাদ লােগ। নবীজী (সাঃ) ও তাঁর মহান সাহাবাগণ েস
িজহােদর পথ েবেছ িনেয়িছেলন বেলই তারা েখলাফােয় রােশদা ও িবশ্বশক্িত রূেপ
েবেড় উঠার িনয়ামত েপেয়িছেলন। অথচ েস িজহােদর েস পেথ বিন ইসরাইল েনয়িন। েহ
ভীরু কাপুরুষরা হযরত মূসা (আঃ)েক বেলিছল, “েহ মূসা (আঃ) তুিম এবং েতামার
আল্লাহ িগেয় যুদ্ধ কেরা, আমরা অেপক্ষায় রইেলা। ফেল তারা ইসলামী রাষ্ট্েরর
প্রিতষ্ঠা, েখালাফােয় রােশদা ও িবশ্বশক্িত রূেপ েবেড় উঠার ফিজলত েথেক
বঞ্িচত হেয়িছল। ইসলামী রাষ্ট্র ও শিরয়ত পালেনর িজহাদ েথেক িপছু হটার জন্য
তােদর

উপর

উপত্যাকার

এেসিছল

শাস্িত;

মরুভূিমেত।

আজেকর

৪০

বছর

মুসিলমগণ

যাবত
েবেছ

তােদরেক
িনেয়েছ

ঘুরেত
বিন

হেয়েছ
ইসরাইেলর

িসনা
পথ।

ইসলামী রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠা ও শিরয়ত পালন ছাড়াই তারা ইসলাম পালেনর বাহানা
ধেরেছ। ফেল শাস্িত আসেছ তােদর ঘােড়ও। েকান েমিশন তখনই সুষ্ঠ ভােব কাজ কের
যখন েসিট চালােনা হয় িযিন ৈতরী কেরেছন তার েদয়া িনর্েদশাবলী েমেন। নইেল
েস েমিশন িবকল হেত বাধ্য। শিরয়ত হেলা ব্যক্িত, সমাজ ও রাষ্ট্র পিরচালনার
কােজ আল্লাহর েদয়া িবধান। েস িবধান না মানায় আযাব িঘেরা ধেরেছ সমগ্র মানব

জািতেক। ফেল পৃিথবী পূর্ণ হচ্েছ মহামারী, যুদ্ধ, হত্যা, ধর্ষণ, গুম ও
সন্ত্রােস ।

ভ্রষ্টতা ঈমানদারীেত
মানব

জািতর

সবেচেয়

বড়

পােপর

তািলকািট

িবদ্েরাহিট

হচ্েছ

িবশাল।
শিরয়ত

তেব

মহান

অমান্য’র

আল্লাহতায়ালার
মধ্য

িদেয়।

িবরুদ্েধ

িবদ্েরাহীেদর

পুরস্কৃত করা কখেনাই মহান আল্লাহতায়ালার সূন্নত নয়। বরং েদন ভয়াবহ আযাব।
েস আযাব আেস মহামারী, ভূিমকম্প, ঘুর্িণঝড় ও

সুনামীর েবেশ। এবং পরকােল

শাস্িত েদন জাহান্নােম িনেয়। িকন্তু েস হুঁশ ক’জেনর? অথচ েস আযাব ও
শাস্িতর হুিশয়ািরিট পিবত্র েকার’আেন একবার নয় বহুবার েশানােনা হেয়েছ।
িকন্তু েস আয়াতগুিল িনেয়ই বা ভাবনা ক’জেনর? যারা িনেজেদর আেলম, পীর,
েমাহাদ্েদস ও মুসিলম রূেপ পিরচয় িদেয় থােকন তােদর মােঝ েস ভাবনািট থাকেল
েতা মুসিলম েদশগুিলেত শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা িনেয় িবরামহীন িজহাদ শুরু হেয়
েযেতা। নামায-েরাযা ও হজ্ব-যাকাত পালন ছাড়া মুসিলম থাকা যায় না –এ কথা
সবারই জানা। িকন্তু শিরয়িত পালন ছাড়া েয মুসিলম থাকা যায় না –েস হুশ
ক’জেনর? অথচ এ িনেয় মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক হুিশয়াির এেসেছ সুরা
মােয়দার িতনিট আয়ােত। সুরািটর ৪৪, ৪৫ এবং ৪৭ নম্বর আয়াত বলা হেয়েছ,
“যারাই আমার নািযলকৃত িবধান অনুযায়ী িবচারকার্য পিরচালনা কেরনা তারাই
কােফর। —তারাই জােলম। —তারাই ফািসক।
অতীেতর মুসিলমগণ েবঁেচেছ সুরা মােয়দার উপরুক্ত আয়াতগুিল হৃদেয় ধারণ কের।
তারা শুধু নামায-েরাযা ও হজ্ব-যাকাত িনেয় বাঁেচনিন।

শিরয়ত পালন ছাড়া

নবীজী (সাঃ) ও সাহাবােদর জীবেনর একিট িদনও অিতবািহত হয়িন। অিতবািহত হয়িন
পরবর্তী কােলর মুসিলমেদর জীবনও। তাই ইউেরাপীয় কােফরেদর হােত অিধকৃত হওয়ার
পূর্ব-পর্যন্ত প্রিতিট মুসিলম েদেশর আদালেত তারা প্রিতষ্ঠা েরেখেছ শিরয়তী
আইনেক। মুসিলম ভূিমর েকাথাও কােফরেদর আইন অনুযায়ীই িবচার-আচাের এক িদেনর
জন্য হয়িন। েসিট েযমন িসরাজদ্েদৗলার বাংলােত হয়িন, েতমন হয়িন েমাগলেদর
শাসনাধীন ভারেতও। িকন্তু ইউেরাপীয় কােফরেদর হােত অিধকৃত হওয়ার পর িবলুপ্ত
হয় শিরয়ত পালেনর স্বাধীনতা। কােফরেদর হােত অিধকৃত হওয়ার এিটই হেলা সবেচেয়
বড় িবপদ। তখন অসম্ভব হয় ইসলাম পালন। তাই সবেচেয় েসরা সওয়ােবর কাজিট হেলা
কােফরেদর হামলার িবরুদ্েধ প্রিতরক্ষার িজহাদ। এ িজহােদ িনহত হেল পুরস্কার
েমল সরাসির জান্নােত যাওয়ার।
িবেদশী কােফরেদর শাসন বহু আেগই েশষ হেয়েছ। িকন্তু শিরয়তী আইেনর শাসন
এখেনা শুরু হয়িন। মুসিলম েদশগুিল অিধকৃত হেয় আেছ ইসলােমর েদশী শত্রুেদর

হােত। এরা ঔপিনেবিশক কােফরেদর িশক্ষায় েবেড় উঠা তােদরই অনুগত খিলফা। ফেল
আদলেত
মুর্িত

এখেনা

চালু

বসােনা

হেল

রেয়েছ
িক

কােফরেদর

েস

মজিসেদ

প্রবর্িতত
নামায

হয়?

আইন।
েতমিন

প্রশ্ন

হেল

মসিজেদ

রাষ্ট্েরর

আদালেত

শিরয়েতর বদেল কােফরেদর আইন চালু থাকেল িক েস আদালেত িক েকান মুসিলম িবচার
চাইেত েযেত পাের? তােত িক ঈমান থােক? মহান আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা ও তাঁর
িবধানেক হৃদেয় িনেয় বাঁচা এবং েস গুিলর বাস্তবায়েন িজহােদ নামার মধ্েযই
েতা ঈমানদারী। িকন্তু মুসিলম মােঝ েস ঈমানদারী কই? ঈমােনর প্রকাশ েতা
আমেল। প্রশ্ন হেলা, কুফির আইেনর কােছ েযরূপ আত্মসমর্পণ -তােত িক ঈমােনর
েস ভ্রষ্টতা কখেনা েগাপন থােক? ২/৪/২০২০

