গণতন্ত্র েযখােন গণহত্যা
জবরদখল েযখােন েলবােরশন

এবং

িফেরাজ মাহবুব কামাল
আগ্রাসন েযখােন িলবােরশন
ইরাকী জনগণেক স্ৈবরাচার েথেক

মুক্িত িদেব এবং গণতন্ত্র উপহার িদেব বেল

যুদ্ধ শুরু কের যুক্তরাষ্ট্র ও গ্েরট ব্িরেটন। িকন্তু তারা স্ৈবরাচার
েথেক আর িক মুক্িত িদেব, বরং মুক্িত িদচ্েছ অগিণত নারীপুরুষ ও িশশুেক
তােদর

প্রােণ

েবঁেচ

থাকা

েথেকই।

গণহত্যা

ও

ধ্বংসেক

তারা

রীিতমত

স্েপার্টেস পিরণত কেরেছ। তােদর আেরক যুক্িত িছল, ইরােকর হােত weapons of
mass destruction তথা ব্যাপক িবধ্বংসী অস্ত্েরর কারখানা রেয়েছ। যুদ্ধ কের
েস অস্ত্র িনর্মান বন্ধ করেব। েসিটও েয িবশাল িমথ্যা তাও প্রমািণত হেয়েছ।
ইরােকর দক্িষণ েথেক উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত শত শত মাইল তারা দখল কের
িনেয়েছ। িকন্তু এ িবশাল ইরাকী ভূিমর েকাথাও weapons of mass destruction
এর

কারখানা

পায়িন।

আর

যিদ

েথেকও

থােক

তেব

সমগ্র

ইরাকজুেড়

ব্যাপক

ধ্বংসযজ্েঞর পর এবং েখাদ বাগদােদ মার্িকন েসনা প্রেবেশর পর ইরাক েয এখনও
েসিটর প্রেয়াগ কেরিন -েসিটই িক প্রমাণ কের না েয প্েরিসেডন্ট জর্জ বুশ ও
প্রধান মন্ত্রী টিন ব্েলয়ােরর েচেয় এমন অস্ত্র সাদ্দােমর কােছ থাকাই েবশী
িনরাপদ?
ইরােকর ভূিমেত মার্িকন ও বৃিটশ ৈসিনেকর উপর রাসায়িনক েবামা হামলা হেল
পারমানিবক েবামা ব্যাবহার করা হেব বেল হুমিক িদেয়িছেলন প্েরিসেডন্ট বুশ ও
বৃিটশ প্রিতরক্ষামন্ত্রী েজফির হুন। অথচ সশস্ত্র হানাদার ঘের ঢুকেল তার
উপর হামলার অিধকার প্রিতিট গৃহকর্তারই থােক। অৈবধ ও অন্যায় হামলার িশকার
হেয়েছ ইরাক। েফলা হেয়েছ হাজার হাজার টন েবামা। এমন েবামা ওয়ািশংটন বা
লন্ডেন

েফলা

হেল

তারা

িক

করেতা?

পারমানিবক

েবামাসহ

েকান

িবধ্বংসী

মারনাস্ত্রই িক তারা গুদােম েফেল রাখেতা? মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর মূল ভূখন্েড জাপানীরা েবামা েফেলিন, ওয়ািশংটন বা িনউয়র্কও আক্রান্ত হয়িন। অথচ
জাপােনর নাগাসািক ও িহেরািশমা –এ দু’িট বৃহৎ শহরেক পারমানিবক েবামায়
িনশ্িচহ্ন করা হেয়েছ। ফেল িবশ্েব কারা সবেচেয় দািয়ত্বহীন এবং কােদর হােত
িবশ্বশান্িত সবেচেয় েবশী হুমকীর সম্মুখীণ েসিট িক বুঝেত বাঁিক থােক? অতএব
িবশ্বেক অশান্িত ও িবপর্যেয়র হাত েথেক রক্ষা করেত হেল েয েদশিটেক প্রথেম
অস্ত্রমূক্ত করা দরকার েসিট িক ইরাক না মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র?

ইঙ্েগামার্িকন

সামাজ্যবাদ

ইরােকর

িবরুদ্েধ

পিরচািলত

গণহত্যােক

েযমন

গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠার উদ্েযাগ বলেছ েতমিন এ িবধ্বংসী সামিরক আগ্রাসনেক
বলেছ

িলবােরশন।

অপরিদেক

ইরাকীেদর

প্রিতেরাধেক

বলেছ

সন্ত্রাস।

এভােব

িডকেশানািরই পাল্িটেয় িদচ্েছ। অন্যায়েক বলেছ ন্যায়, চরম বর্বরতােক বলেছ
সভ্যতা।

আর

এরাই

সভ্যতা

ও

গণতন্ত্র

েশখােত

চায়

িবশ্ববাসীেক!

তােদর

প্রত্যাশা, ইরাকী জনগণ অস্ত্র েফেল কুর্িণশ করেব। তােদর মাথায় ফুল ও আতর
িছটােব। দুিনয়ার তাবত দুর্বৃত্ত দস্যুেদর একই রুিচ। েয েকান দুর্বৃত্েতর
কােছই অিত অনাকাঙ্িখত হেলা প্রিতেরাধ, েস েতা চায় আত্মসমর্পণ। ইরাকী জনগণ
তােদর

কােছ

অপরাধ।

আত্মসমর্পণ

করেছ

না

েসিটই

ইঙ্েগামার্িকন

েজােটর

কােছ

বড়

েস অপরােধর শাস্িত িদেত তারা িবধস্ত করেছ বাগদাদ, বসরা, কারবালা,

নজফ, িকরকুক, মেসােলর ন্যায় শহরগুেলােকই শুধু নয়, সমগ্র ইরাকেক। সভ্যতা
িক ভােব জন্েমিছল, িক ভােব হাঁিট-হাঁিট, পােয়-পােয় সামেন এিগেয়িছল –
সমগ্র

ইরাক

হেলা

িসিভলাইেজশন।

তারই

িনদর্শন।

ইঙ্েগামার্িকন

এজন্যই

সাম্রাজ্যবাদ

েদশিটেক

বলা

ভান্ডােরর

হয়

ক্রাডল

সর্বািধক

অব

িবধ্বংসী

অস্ত্র িনেয় েনেমেছ েসিটর িবনােশ। হাজার হাজার ঐিতহািসক িনদর্শন ইিতমধ্েয
ট্যাংেকর তলায় বা েবামার আঘােত িবনষ্ট হেয়েছ। মানব সভ্যতার জন্মভূিম
এভােবই আজ ধুিলস্যাৎ হচ্েছ। ফেল ইঙ্েগামার্িকনীেদর অপরাধ শুধু ইরােকর
িবরুদ্েধ নয়, সমগ্র মানব জািতর িবরুদ্েধ। অথচ িবশ্ববাসী েসিটই নীরেব
েদখেছ। েস নীরব-দর্শনেক িটিভ, ইন্টারেনট, পত্র-পত্িরকা আেরা সহজতর কের
িদেয়েছ। জািতসংঘ, ইউেরাপীয় ইউিনয়ন, ও আই িস,

আরব লীগসহ সকল আন্তর্জািতক

প্রিতষ্ঠােন আজ একই মৃত্যুবৎ নীরবতা।

ষড়যন্ত্র গণতন্ত্র িনর্মূেল
আর স্ৈবরাচার-মুক্িতর কথা? েবামায় িক কখন স্ৈবরাচার িনর্মূল হয়? ইরােনর
শাহ, িচিলর িপেনােশ, িফিলপাইেনর মার্েকাস বা ইন্েদােনিশয়ার েসাহার্ত িক
েবামায়

িনর্মূল

হেয়েছ?

েবামায়

যারা

িনর্মূল

বা

পঙ্গু

হয়

তারা

িনরীহ

মানুষ, স্ৈবরাচার নয়। বরং এেত নয়া স্ৈবরাচােরর রাস্তা প্রস্তুত করা হয়।
আফগািনস্তােন েসিটই হেয়েছ। তাছাড়া এ িবশ্েব স্ৈবরাচােরর সংখ্যা িক কম?
মধ্যপ্রাচ্েযর

প্রিত

েদেশই

েতা

স্ৈবরাচার।

এবং

তােদর

িনর্মূেলর

পেথ

সবেচেয় বড় বাধা েতা মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র। েসৗিদ আরব, কুেয়ত, জর্দানসহ
সর্বত্র

িক

তােদর

পাহাদািরর

ব্যবস্থা

করেত

মার্িকন

বা

বৃিটশ

ৈসন্য

েমাতায়ান করা হয়িন? অপর িদেক স্ৈবরাচার িনর্মূল ও গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠার
কারেণই িক ইরােনর উপর িবপদ েনেম আসেছ না? প্েরিসেডন্ট কার্টােরর সময়
একবার হামলাও করা হেয়িছল। এ েদশিটর প্রিত মার্িকনীেদর এখনও আক্েরাশ এ
কারেণ েয েকন মার্িকন যুক্তরাষ্েটর

তাঁেবদার মহম্মদ েরজা শাহেক উৎখান

করা

হেলা।

একই

অপরােধ

১৯৫৬

সােল

ইরােন

সামিরক

অভ্যুর্থােণ

উস্কািন

িদেয়িছল মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র। তখন তারা েদশিটর িনর্বািচত প্রধান মন্ত্রী
েমাসাদ্েদকেক হিটেয় িবতািড়ত শাহেক ক্ষমতায় বিসেয়িছল। ১৯৭৯ সােলর িবপ্লেব
শাহ পুণরায় িবতািড়ত হেয় আশ্রয় েপেয়েছ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্ের।
মার্িকনীেদর

আগ্রহ

গণতন্ত্র

প্রিতষ্ঠায়

নয়,

বরং

গণতন্ত্েরর

িনর্মূেল।

গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠায় মার্িকনীেদর এত আগ্রহ থাকেল েসৗিদ আরব, আরব আিমরাত,
কুেয়ত, কাতার, ওম্মান, জর্দান ও বাইরাইেনর ন্যায় েদশগুলীেত তা হেচছ না
েকন? এ সব রাষ্ট্ের গণতন্ত্রচর্চা দূের থাক, রাস্তায় সভা, িমিছল বা মত
প্রকােশর অিধকারও েনই। অথচ এসব েদেশর সরকার মার্িকনীেদর অিত পছন্েদর।
জনগণ েযেহতু মার্িকন হামলার িবেরাধী, ফেল গণতন্ত্র প্রিতষ্ঠা েপেল এ
েদশগুিলর ঘিনষ্টতা বাড়েতা ইরােকর সােথ। মার্িকনীেদর ঘাঁিট িনর্মান তখন িক
সম্ভব

হেতা?

তখন

েতেলর

উপর

প্রিতষ্িঠত

হেতা

জনগেণর

মািলকানা।

অতএব

বাধাপ্রাপ্ত হেতা েতেলর লুন্ঠন। এিটই িক তােদর গণতন্ত্েরর সােথ শত্রুতার
মূল কারণ নয়?
মার্িকনীেদর এসব েধাকাবাজী জনগণ েয বুেঝ না তা নয়। জনগণ িক এতই েবাকা েয
হীংস্র

পশুর

নখের

ভাইেবান

ও

িনজ

িশশুেদর

িছন্ন

িভন্ন

হেত

েদেখও

েস

পশুিটেক আিলঙ্গণ করেব? েভেবিছল, ইরােকর ধ্বংেস হাজার হাজার টন েবামা
েফলেল িক হেব তােদর ৈসন্যেদরেক আহলান সাহলান বলা হেব। সম্ভার্ধনা জানােত
প্রিত জনপেদ িমিছল হেব। িকন্তু েকাথাও েসিট হয়িন। ইরােক েকন, সমগ্র আরব
িবশ্েব হয়িন। েযিট হেয়েছ েসিট শাসক মহেল। কারণ তারাই মার্িকনীেদর আসল
প্রজা। এ আগ্রাসী শক্িতেক তারাই সর্বপ্রকার সহায়তা িদচ্েছ। পিবত্র হজ্ব
বা উমরাহ পালেন িভসা েপেত একজন মুসিলমেক কেতা ঝােমলাই না েপাহােত হয়, অথচ
মার্িকনীেদরেক অবাধ অনুমিত িদেয়েছ এ পিবত্র ভূিমেত অস্ত্র িনেয় ঢুকার।
অিধকার

িদেয়েছ

ঘাঁিট

সুেযাগ

পাচ্েছ

না

িনর্মােনর।

ইরাকী

মার্িকনীরা

মুসলমানেদর

ধ্বংস

অবাধ
ও

সুেযাগ

মৃত্যু

েদেখ

েপেলও

জনগণ

প্রিতবােদ

রাস্তায় নামার। শান্িতপূর্ণ প্রিতবাদ সমােবশও তারা িনিষদ্ধ কেরেছ। এ ভেয়
না জািন অত্যাচােরর িবরুদ্েধ প্রিতবাদ তােদর অভ্যােস পিরণত না হয়। কারণ,
িনেজেদর বর্বর শাসনই তখন অসম্ভব হেব। িনেজেদর অন্যায় হামলােক জােয়জ করেত
বুশ ও ব্েলয়ার বহু বার বেলেছন, সাদ্দাম েহােসন প্রিতেবশীেদর জন্য হুমিক।
ইরােকর প্রিতেবশী ইরান ও িসিরয়া, ফেল তােদর কথা মেতা সাদ্দােমর পতেন এ
েদশ দুিট সর্বািধক খুশী হেব েসিট িছল স্বাভািবক। অথচ মার্কন প্রিতরক্ষা
মন্ত্রী রামসিফল্ড ও েসক্েরটারী অব স্েটটস কিলন পাওেয়ল ইরান ও িসিরয়ার
িবরুদ্েধ

হুিশয়াির

িদেয়েছ

েয

তারা

ইরাকেক

সহায়তা

িদচ্েছ।

অতএব

ইরাক

প্রিতেবশী েদশগুিলর প্রিত হুমিক – এ অিভেযােগর সত্যতা েকাথায়? ফেল ইরােকর
উপর আগ্রাসেনর সমগ্র িভত্িতটাই েয িমথ্যার উপর প্রিতষ্িঠত তা িনেয় সন্েদহ

থােক িক?

সংঘাত সভ্যতার
ইরােক আজ েয বর্বরতা চলেছ েসিট িক শুধু জর্জ বুশ ও টিন ব্েলয়ােরর? এ
যুদ্ধ

সমগ্র

পুঁিজবাদী

সভ্যতার্।

এবং

এিট

ইসলােমর

িবরুদ্েধ।

সামিরক

আগ্রাসন, অর্থৈনিতক েশাষণ ও গণহত্যা – এগুিল পুঁিজবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার
সার্বজনীন সংস্কৃিত। েশাষণ-িনর্ভর এ সভ্যতার এ গুেলাই হেলা মূল উপকরণ।
এজন্যই আগ্রাসন ও গণহত্যা চালােত িনজ েদেশ সমর্থণ েপেত এেদর সামান্যতম
েবগ েপেত হয় না। প্রিতিট সফল ডাকািত ডাকাত পিরবাের আনন্েদর িহল্েলাল বেয়
আেন। কারণ, এেত রাতারািত বৃদ্িধ ঘেট িবত্ত-ৈবভেব। েয সমৃদ্িধ বাড়ােত
অন্যেদর েয ভােব হাড়ভাঙ্গা খাটুিন খাটেত হয় -তােদর েসিটর প্রেয়াজন পেড়
না। তাই ইরােকর পতন অত্যাসন্য েদেখ মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃেটেনর প্রায়
প্রিত মহেল আনন্েদর িহিড়ক। এ স্বার্থেচতনা েথেক এেদর সবেচেয় িবেবকবান
ব্যক্িতরাও মূক্ত নয়। ফেল েডইিল গার্িডয়ান ও িমরেরর মত পত্িরকাও চায় এ
আগ্রাসী য্দ্ধুিট বৃিটশ ৈসন্যরা িনরাপেদ সমাধা করুক। ব্িরেটেনর েলবােরল
িডেমাক্রািটক পার্িটর মত দল যারা প্রথেম যুদ্েধর িবেরাধীতা কেরিছল তারাও
চায় তােদর ৈসন্যেদর িবজয়। এমন িক িম. রিবন কুক িযিন যুদ্েধর িবরুদ্েধ
প্রিতবাদ জানােত মন্ত্রীসভা েথেক পদত্যাগ করেছন িতিন ইরােকর ত্বিরৎ পরাজয়
চান। একই অবস্থা মার্িকন যুক্তরাষ্ট্ের। প্েরিসেডন্ট জর্জ বুেশর সােথ
সােবক প্েরিসেডন্ট িবল ক্িলন্টেনর যত িবেরাধই থাক, মার্িকন আগ্রাসন যােত
সফল হয় েসিটই তােদর অিভন্ন এেজন্ডা।
এমন এক অিভন্ন েচতনার কারেণই পরেদেশ আগ্রাসন ও গণহত্যায় পুঁিজিবিণেয়ােগ
তােদর পুঁিজর অভাব হয় না। বৃেটেন এখন অর্থৈনিতক মন্দা। স্বল্প মজুরীর
কারেণ কর্মচািররা িবক্ষুব্ধ, অেনেক ধর্মঘেটও েনেমেছ। িকন্তু তােদর েবতন
বাড়ােনার পয়সা না থাকেল িক হেব, সরকার িতন িবিলয়ন পাউন্ড অিতিরক্ত বরাদ্দ
িদেয়েছ

যুদ্ধ

খােত।

মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্ের

৪

েকািটরও

েবশী

মানুেষর

স্বাস্থ্য সুিবধা েথেক বঞ্িচত, িকন্তু েস েদেশর সরকার যুদ্ধ খােত ৭৫
িবিলয়ন

ডলার

অিতিরক্ত

বরাদ্দ

িদেয়েছ।

একই

কারেণ

অতীেত

ইস্ট

ইন্িডয়া

েকাম্পানী িনেজেদর িনম্ন মােনর কাপেড়র বাজার বাড়ােত যখন বাঙলার মসিলন
িশল্পীেদর হােতর আঙ্গুল কাটিছল তখনও েস জঘন্য কােজ অর্েথর েজাগানদার েপেত
তােদর েবগ েপেত হয়িন। পুঁিজ িবিনেয়ােগ তখনও কমিত পেড়িন যখন িনগ্েরােদর
গলায় রিশ েবঁেধ হােট বাজাের িবক্ির করােক বািণজ্েয পিরণত কেরিছল বা েরড
ইন্িডয়ানেদর
এিটই

হেলা

িনর্মূলেক
ঐিতহ্য।

রাজনীিত

ইরােকর

ভাবেতা।

িবরুদ্েধ

ইঙ্েগা-মার্িকন

একিট

অন্যায়

সাম্রাজ্যবােদর

যুদ্ধ

িবপুল

েভাট

পার্লােমন্েট েকন গৃহীত হয় -েসিট বুঝেত িক এর পরও িকছু বাঁিক থােক?

উলঙ্গ হেলা সাম্রাজ্যবােদর চিরত্র
অবর্ণনীয় দুঃেখর পােশ ইরােক আগ্রাসন ও গণহত্যা িবশ্ববাসীেক এক অপূর্ব
সুেযাগও িদেয়েছ। েসিট হেলা, পুঁিজবাদী সাম্রাজ্যবাদ েয কতটা বর্বর েসিট।
এ িবষয়িট েকািট েকািট ঘন্টা বক্তৃতা িদেয় বা হাজার হাজার বই িলেখ বুঝােনা
সম্ভব হেতা না। সাম্রাজ্যবাদ এখন স্বমূর্িতেত হািজর। দূর্বৃত্েতর বন্ধু
হওয়ার মধ্েয প্রচন্ড অসম্মান আেছ। সমােজর দুর্বৃত্তরা এজন্য অর্থশালী
হেলও

বন্ধুহীন

মুেখামুখী

হয়।

ইঙ্েগা-মার্িকন

িবশ্বজুেড়।

ফেল

েয

সাম্রাজ্যবাদীরা

ফ্রান্স,

জার্মান

েতমিন
ও

এক

অবস্থার

েবলিজয়াম

েসিদনও

যুক্তরাষ্ট্র ও বৃেটেনর সােথ গলায় গলায় ভাব েরেখেছ তােদর কােছ িভড়েতও আজ
তারা ভয় পায়। এ ভেয় েয, তােদর গােয়র গিলত দূর্গন্ধ না জািন িনেজেদর গােয়
জিড়েয়

না

যায়।

একই

ভেয়

মধ্যপ্রাচ্েযর

জােলম

স্ৈবরাচািররা

েগাপেন

সহেযাগীতা করেল প্রকাশ্েয মার্িকনীেদর প্রশংসা করা বাদ িদেয়েছ।
ইঙ্েগা-মার্িকন

সাম্রাজ্যবাদীেদর

আগ্রাসেনর

িবরুদ্েধ

অিধকৃত

জনগেণর

প্রিতেরাধেক সাম্রাজ্যবাদী মগল যতই সন্ত্রাস বেল িচত্িরত করুক না েকন -এ
যুদ্ধ

িজহাদ

রুেপ

গণ্য

হচ্েছ

সমগ্র

মুসিলম

িবশ্বজুেড়।

িশয়া-সূন্নী,

হানাফী-শােফয়ী, আরব-অনারব -কােরা মধ্েযই এ িনেয় আজ মতিবেরাধ েনই। এিট েয
শতভাগ ধর্ম যুদ্ধ েস ফেতায়া আসেছ িশয়া ও সূন্নী উভয় পক্ষ েথেকই। মুসিলম
িবশ্বেক আর েকান িবষয়ই এতটা একতা বদ্ধ করেত পািরিন -যা এ আগ্রাসন েপেরেছ।
এিট এক িবরাট অর্জন। প্রিতিট িবেবকমান মানুেষর দািয়ত্ব, এ িবরল অর্জনেক
ধের রাখা। মানব সভ্যতার স্থায়ী মূল্যেবাধ িনর্মাণ করেত হেব এ অন্যায় ও
অসভ্যতার িবরুদ্েধ ঘৃনােবাধেক িচর-জাগ্রত রাখার মধ্য িদেয়। এ ঘৃনােবাধ
বাঁচেল িবেবকবান মানুষ মাত্রই তােদর তাঁেবদার হেত ঘৃণা করেব।

ষড়যন্ত্র মানিবক মূল্যেবাধ িনর্মূেল
সবাই জােন দুর্বৃত্িতেত অর্থপ্রাপ্িত ঘেট। িকন্তু এরপরও িবেবকবান মানুষ
মাত্রই েস পেথ েয পা বাড়ায় না -েসিট দূষ্ট কর্েমর প্রিত তীব্র ঘৃনােবাধ
েথেকই। িকন্তু জািলমগণ েসিটই মুেছ েফলেত চায়। দুর্বৃত্ত শাসেকর ক্ষমতা
লােভ জাতীয় জীবেন েয মহািবপর্যয়িট ঘেট -েসিট এই মূল্যেবােধর ক্েষত্ের।
িবপর্যস্ত

এ

মূলেবােধর

মধ্েযও পাপেবাধ

কারেণ

এিজেদর

ন্যায়

দূর্বৃত্েতর

ৈসিনক

হওয়ার

থােক না। এ পাপেবাধেক িনর্মূল করেতই মুসিলম িবশ্েবর

জােলম শাসেকরা সবসময়ই স্বেচষ্ট হেয়েছ েয মানুেষর স্মৃিত েথেক এিজদেদর
কুকর্ম মুেছ যাক। ভুেল যাক কারবালার অিত িবেয়াগান্ত ঘটনা। ভুেল যাক ইমাম
েহােসেনর শাহাদেতর িশক্ষা। উমাইয়ােদর েথেক শুরু কের সর্বযুেগর স্ৈবরাচাির
এিজদেদরা এজন্য িবস্তর অর্থ ব্যয় কেরেছ আেলমেদর িপছেন। আশুরা আেস, আশুরা
চেলও যায়। আশুরা িনেয় বহুিবধ আেলাচনাও হয়। লম্বা আেলাচনা হয় নফল েরাজার
ফিজলত িনেয়। িকন্ত েয ফরজেক সমূন্নত রাখেত মুসিলমেদর সার্বজনীন ইমাম ও
জান্নােতর যুব-সর্দার ইমাম েহােসন শিহদ হেলন তা িনেয় অিধকাংশ মসিজেদ আজ
আর অেলাচনাই হয় না। এিটই হেলা আজেকর আেলমেদর বড় িবচ্যুিত। েযন ইমাম
েহােসন িশয়া এবং িতিন িশয়ােদর! িবভ্রান্ত আেলমেদর কারেণ এ পৃিথবীেত মহান
আল্লাহতায়লার

একমাত্র

িবশ্বজুেড়

েয

আজ

প্রিতষ্ঠান

এিজদেদর

মসিজদগুেলা

সংখ্যাবৃদ্িধ,

প্রাণহীন

শিরয়েতর

হেয়েছ।

অনুপস্িথিত

মুসিলম

এবং

ইমাম

েহােসন (রাঃ) অনুসািরেদর কমিত -েসিট েতা ইমাম েহােসেনর (রাঃ) েস িশক্ষােক
ধের না রাখার কারেণই। এবং েসিট প্রিতেরাধহীন কেরেছ এমন িক কােফর শক্িতর
আগ্রাসেনর িবরুদ্েধও। মুসিলম িবশ্েব আজ েয দুর্গিত তার মূল কারণেতা এই
িবচ্যুিত।
একই েকৗশেল সাম্রাজ্যবাদীরাও চায় তােদর র্বরতার িবরুদ্েধ েয ঘৃনােবাধ
সৃষ্িট

হেয়েছ

েসিট

মুসিলম

মানস

েথেক

মুেছ

েফলেত।

এমন

ঘৃণােবাধ

তখনও

সৃষ্িট হেয়িছল যখন তারা লক্ষ লক্ষ িফিলস্িতনীেদর িভটাছাড়া কের ইসরাইল
প্রিতষ্টা কেরিছল। আগুণ ধিরেয় িদেয়িছল বাইতুল েমাকাদ্দেস। িকন্ত ইঙ্েগামার্িকন

সাম্রজ্যবােদর

িবরুদ্েধ

েস

ঘৃণােবাধ

স্থায়ী

হয়িন।

দুর্বত্ত

মাত্রই জােন, অর্েথ শুধু শাক-শবিজই েকনা যায় না, িবস্তর মানুষও েকনা যায়।
িবশ্ব জুেড় িসআইএ ও বৃিটশ গুপ্তচর সংস্থা মানব-ক্রেয়র েস কাজিটই কেরেছ।
েয িমশর িছল ইসরাইেলর অস্িতত্েবর িবরুদ্েধ সবেচেয় যুদ্ধাংেদহী েস িমশরেক
িকনেত তারা কেয়ক িবিলয়ন ডলার ব্যয় কেরেছ। এ অর্থব্যয় েয শুধু আেনায়ার
সা’দােতর

মত

েসক্যুলািরষ্টেদর

ক্েষত্ের

েপৗেছেছ

েযখােন

উপর

হেয়েছ

তা

সাম্রাজ্যবােদর

নয়,

এ

িবরুদ্েধ

অর্থ

এমন

প্রিতিট

েমাজািহদ

সৃষ্িটর

সম্ভ্বানা রেয়েছ। ইঙ্েগা-মার্িকন সাম্রজ্যবাদ এ লক্েষ েকায়ািলশন গেড়েছ
মধ্যপ্রাচ্েযর স্ৈবরাচাির রাজা-বাদশাহ ও েশখেদর সােথ। এ েকায়ািলশন েয
কতটা গভীর েসিট িক ইঙ্েগা-মার্িকন হামলার িবরুদ্েধ এসব রাজাবাদশাহ ও
েশখেদর নীরবতাই িক প্রমাণ কের না?
বেনর পািখ ধরেত িশকারী েযমন খাঁচার পািখেক ব্যবহার কের, েতমিন মুসিলম
িবশ্েবর

বহু

েনতা,

সংগঠন,

েলখক

ও

বুদ্িধজীবী

ক্রেয়

িসআইএ

এসব

েজাব্বাধারী রাজাবাদশাহ ও েশখেদর ব্যবহার কেরেছ। ফেল অিধকৃত হেয়েছ মুসিলম
েদশগুিলই শুধু নয়, বরং হাজার হাজার মসিজদ, মাদ্রাসা, ইসলামী সংগঠন ও
আন্েদালন। মুসিলম িবশ্েবর িবপদ এখােনই। ফেল পিবত্র মক্কায় শত শত হাজী-

হত্যেক মুসিলম িবশ্ব েযভােব ভুেল েগেছ বা ইসরাইেলর অস্িতত্বেক েযভােব
নীরেব েমেন িনচ্েছ েতমিন হয়েতা ভূেল যােব ইরােকর উপর ইঙ্েগা-মার্িকন
বর্বরতােকও।

তখন

গণহত্যা

স্বীকৃিত

পােব

মানবািধকার

রূেপ

এবং

জবরদখলও

িচত্িরত হেব ইরােকর েলবােরশন রূেপ। িকন্তু কথা হেলা, মুসিলম িবশ্েবর
িবেবকমান মানুষ গুেলাও িক এসব েমেন িনেব? তােদর িক এ িনেয় িকছুই করার
েনই?

০৭/০৪/২০০৩

বহুজািতক সাম্রাজ্যবাদী তান্ডব
এবং িবপন্ন মুসিলম-িবশ্ব
িফেরাজ মাহবুব কামাল
সাম্রাজ্যাবােদর েকন বহুজািতক রূপ?
পুঁিজবাদী অর্থনীিত েযমন তার িবশ্বব্যাপী দাপট ও েশাষন প্রক্িরয়া চালু
রাখেত

বহুজািতক

সাম্রাজ্যবােদর

েকাম্পানীর
িবশ্ব

রূপ

রাজনীিতও।

িনেয়েছ,
আগ্রাসী

েতমন

বহুজািতক

সাম্রাজ্যবাদ

েকৗশল
এখন

িনেয়েছ

পুঁিজবাদী

িবশ্েবর বহুজািতক প্রেজক্ট। েস বহুজািতক সাম্রাজ্যবাদই হািজর হেয়েছ ইরাক
ও আফগািনস্তােন। ইরাক ও আফগািনস্তান দখেলর েচষ্টা এই প্রথম নয়, অতীেতও
হেয়েছ।

হামলা

কেরিছল

এক

সমেয়র

প্রধান

সাম্রাজ্যবাদী

শক্িত

ব্িরেটন।

আফগািনস্তােন দুই দুই বার হামলা কের ভয়ানক ভােব পরাস্ত হেয়িছল তারা।
হামলা কেরিছল সাম্রাজ্যবাদী িবশ্বশক্িত েসািভেয়ত রািশয়াও। আফগািনস্তােন
প্রায় দশ বছর েচষ্টা কেরও রািশয়া ব্যর্থ হেয়েছ। েয েকান যুদ্ধই িবপুল
অর্থক্ষয় ও রক্তক্ষয় হয়। েস অর্থক্ষয় ও রক্তক্ষেয়র কারেণ েসািভেয়ত রািশয়া
িনেজই টুকেরা টুকেরা হেয় েগেছ। প্রায় এক শত বছর আেগ ব্িরিটশ বািহনী ইরাক
দখল কেরিছল। িকন্তু ধের রাখার সামর্থ্য না থাকায় হেট আসেত বাধ্য হেয়িছল।
সাম্রাজ্যবাদী শক্িতর নতুন উপলব্িধ হেলা, েকান েদেশর একার পক্েষ অন্য েদশ
দখল করা ও েসখােন অিধকার জিমেয় রাখা -এখন অসম্ভব।
িবশ্বশক্িত

রূেপ

িটেক

থাকার

খরচিট

িবশাল।

েস

খরচ

েপাষােত

না

েপেরই

েসািভেয়ত রািশয়া েভঙ্েগ েগেছ। একই কারেণ অতীেত ব্িরিটশ ও ফরাসী উপিনেবিশক
শাসেনরও সমাপ্িত ঘেটিছল। তাই ব্িরিটশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতসহ এিশয়া-আফ্িরকা
েথেক েয ভােব েভেগ আসেত বাধ্য হেয়িছল -েসিট েকান মানিবক মূল্যেবােধর

কারেণ নয়। তেব বাস্তবতা হেলা, ব্িরিটশ সাম্রাজ্য িবলুপ্ত হেলও, ইংেরজেদর
মন েথেক সাম্রাজ্যবাদী মানিসকতা িবলুপ্ত হয়িন। অন্য েদেশর উপর আগ্রাসী
হামলা ও গণহত্যা পিরচালনায় ব্িরিটশ সরকারেক তাই জন-সমর্থণ েপেত অসুিবধা
হয়না। হামলা ও গণহত্যার মধ্য িদেয় অন্যেদেশর উপর অর্িজত আিধপত্য িনেয়
ব্িরিটশ

িমিডয়ােত

আফগািনস্তােন

প্রচন্ড

হামলার

সময়

উল্লাসও
িবিবিসসহ

হয়।
সকল

েয

িবপুল

ব্িরিটশ

উল্লাসিট

িমিডয়ােত

ইরাক

েদখা

ও

েগেছ।

যুদ্েধর পর সংসদীয় িনর্বাচেন টিন ব্েলয়ােরর ন্যায় গণহত্যার নায়কগণ িবপুল
েভােট িবজয়ী হয় েতা -েস কারেণই। তাই ৈনিতক িদক িদেয় লর্ড ক্লাইেভর আমেলর
ব্িরেটন ও আজেকর ব্িরেটেনর মােঝ পার্থক্য অিত সামান্যই। েস সময় আিধপত্য
িবস্তাের তারা ঘুষ িদত মীর জাফেরর ন্যায় দুর্বৃত্ত গাদ্দারেদর। এখন ঘুষ
িদচ্েছ

মধ্য

প্রাচ্েযর

স্ৈবরাচাির

রাজা-বাদশাহেদর।

েসৗিদ

আরেবর

সােথ

বাহাত্তর িবিলয়ন ডলােরর অস্ত্র চুক্িতেত েয িবপুল ঘুষ েদওয়া হেয়িছল েস
েদেশর রাজপিরবােরর সদস্যেদর -েস তথ্য ফাঁস কেরেছ ব্িরিটশ িমিডয়া। েয েকান
সভ্য

েদেশ

এিট

এক

গুরুতর

অপরাধ।

অথচ

েস

অপরােধর

তদন্েত

েয

ৈনিতক

দািয়ত্বেবাধটুকু থাকার দরকার -ব্িরিটশ প্রধান মন্ত্ির টিন ব্েলয়ার েসিটও
েদখােত পােরনিন। এিটই হেলা ব্িরিটশ শাসকচক্েরর ৈনিতকতার প্রকৃত মান।

খরচ েবেড়েছ সাম্রাজ্যবােদর
সাম্রাজ্যবাদী

েদেশর

একক

সামিরক

শক্িতর

দূর্বলতা

িনেয়

সম্প্রিত

সত্য

কথািট বলেছন রািশয়ার প্েরিসেডন্ট ভ্লািদিমর পুিটন। জার্মানীেত অনুষ্িঠত
এক

শীর্ষ

সম্েমলেন

িতিন

বেলেছন,

‘‘িবশ্বশক্িত

রূেপ

িটেক

থাকািট

অিত

ব্যয়বহুল। েকান একক েদেশর েস সামর্থ্য নাই।’’ েস সত্যিট উপলদ্িব কেরেছ
এমন

িক

মার্িকন

সাম্রাজ্যবাদ

ও

তার

িমত্রপক্ষও।

এজন্যই

মার্িকন

েনতৃত্বাধীন পুঁিজবাদী সাম্রাজ্যবাদ তার স্ট্রােটজীই পাল্েট েফেলেছ। একই
কারেণ ফকল্যান্ড হামলার পর ব্িরিটশ েসনাবািহনী েকান েদেশই একাকী যায়িন।
েগেছ বহু জািতক বািহনীর সদস্য রূেপ। িবশ্েবর সবেচেয় শক্িতশালী সামিরক
শক্িত হওয়া সত্ত্েবও মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র ইরােকর িবরুদ্েধ একাকী হামলা
চালােত ভয় েপেয়েছ। এজন্যই বহুজািতক হামলার পথ েবেছ িনেয়েছ যুক্তরাষ্ট্র।
ইরােকর

উপর

হামলায়

মার্িকন

বািহনী

এজন্যই

সােথ

িনেয়িছল

অস্ট্েরিলয়া,

ইটািল, স্েপন, ক্যানাডা, েকািরয়া, েপালান্ড, বুলেগিরয়া, েচক িরপাবিলকসহ
বহুেদেশর েসনাবািহনীেক। সহেযািগতা িনেয়িছল বা ভূিম ব্যবহার কেরিছল েসৗিদ
আরব, কুেয়ত, কাতার, বাহরাইন, ওমানসহ মধ্যপ্রাচ্েযর েতল সমৃদ্ধ প্রায় সকল
েদেশর।

অপর

িদেক

আফগািনস্তােন

যুদ্ধ

করেছ

ন্যােটার

সম্িমিলত

বািহনী।

ন্যােটা েয বহুজিতক সাম্রাজ্যবােদর সামিরক ফ্রন্ট এখন আর েসিট েগাপন িবষয়
নয়। বহুজািতক েকাম্পানী েযমন িনেজেদর বাজার ও মুনাফা বাড়ােত বাজাের েশয়ার

ছােড়, েতমিন েশয়ার েছেড়েছ বহুজািতক সাম্রাজ্যবাদী েজাটও। এবং েসিট মুসিলম
েদশগুিলেতও। ১৯৯১ সােল ইরােকর িবরুদ্েধ হামলায় েস েজােটর েশয়ার েহাল্ডার
রূেপ তাই ডাক পেড়িছল বহু মুসিলম েদেশর সমািরক বািহনীর।
িহংস্র পশুর আসল েচহারা েটর পাওয়া যায় তখন যখন েস ক্ষুদার্ত হয়। িবষয়িট
অিভন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্িতর ক্েষত্েরও। গণতন্ত্র, িবশ্বশান্িত ও মানিবক
অিধকােরর বড় বড় বুিল িনেয় ইঙ্েগা-মার্িকন সাম্রাজ্যবাদ ও তার িমত্ররা
বড্ড মুখর। িকন্তু এরূপ অিত মানিবক িবষয় িনেয় তােদর আগ্রহ েয সামান্যই
েসিট পূর্েবর ন্যায় আজও প্রমািণত হচ্েছ ইরাক, আফগািনস্তান, িফিলস্িতন,
েলবাননসহ িবশ্েবর প্রায় প্রিতিট েকােন। তােদর আসল েচহারা িনেয় তাই েকান
িদব্যমান ব্যক্িতর দ্িবধা-দ্বন্েদর থাকার অবকাশ নাই। ইরােক হামলার সময়
তারা

বেলিছল,

তােদর

যুদ্ধ

িনছক

সাদ্দােমর

িবরুদ্েধ,

ইরােকর

জনগেণর

িবরুদ্েধ নয়। সাদ্দামেক তারা মারাত্মক যুদ্ধাপরািধ রূেপ িচত্িরত কেরিছল।
এ অিভেযােগ তােক হত্যাও কেরেছ। িকন্তু সাদ্দাম েহােসেনর শাসেনর েশষ হেলও
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর যুদ্ধ েশষ হয়িন। এখন িলপ্ত ইরােকর জনগণ হত্যায়।
তােদর যু্দ্েধর কারেণ প্রায় এক লক্ষ মানুষ ইিতমধ্েয িনহত হেয়েছ। িদন িদন
েস হত্যাকান্ড আেরা তীব্রতর হচ্েছ। িকন্ত তা িনেয় সাম্রাজ্যবাদী মহেল
েকান দুঃখ বা ক্েষাভ েনই। তােদর আসল লক্ষ্য সাদ্দাম বা তার সরকার িছল না।
লক্ষ্য িছল ইরােকর েতল এবং ইসরাইেলর িনরাপত্তা। এ লক্ষ্েয তারা েদশিটর
উপর পূর্ণ আিধপত্য চায়। সাদ্দাম ছাড়া অন্য েকউ থাকেলও তারা েদশিটেক দখেল
িনত।

তার

ইরােকর

উপর

হামলা

েয

িনছক

একিট

বহু

জািতক

সাম্রাজ্যবাদী

প্রেজক্ট তা িনেয় আর িক েকান সন্েদহ থােক?

িবভক্ত মুসিলমিবশ্ব ও েদশীশত্রুর অিধকৃিত
মুসিলম েদশগুিলর সমস্যা শুধু িবেদশী শক্িতর অিধকৃিত নয়, বরং েসিট েদশী
শত্রুেদর

অিধকৃিতও।

প্রায়

প্রিতিট

মুসিলম

েদেশ

েজঁেক

বেস

আেছ

নৃশংস

স্ৈবরশক্িত। িনেজেদর গিদ বাঁচােত তারা ভয়ানক গণহত্যােতও রাজী। বাংলােদেশ
হািসনার

হােত

ঢাকার

শাপলা

চত্ত্বেরর

গণহত্যা,

িমশেরর

েজনােরল

িসিসর

কায়রােত রাবা আল-আদািবয়ার গণহত্যা এবং পািকস্তােনর ইসলামাবােদ েজনােরল
েমাশাররােফর লাল মসিজেদর গণহত্যা েতা -েস নৃশংস অিধকৃিতরই প্রমাণ। তােদর
কারেণ িবেদশী হামলার িবরুদ্েধ লন্ডন, ওয়ািশংটন, েরাম, প্যািরেসর ন্যায়
সাম্রাজ্যবাদী েদেশর রাজধািনেত বড় বড় িমিছল হেলও অিধকাংশ মুসিলম েদেশ তা
হয়িন।
মুসিলম

িবশ্েবর

বড়

সমস্যা

হেলা

অৈনক্য।

অন্য

েদেশ

হামলা,

গণহত্যা,

দস্যুবৃত্িত ও আিধপত্য িবস্তাের বহু জািতক সাম্রাজ্যবাদী েদশগুিলর মধ্েয
েয অটুট ঐক্য -েস রূপ ঐক্য মুসিলমেদর মােঝ েনই। অথচ মুসিলমেদর জন্য
ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কাজিট হেলা মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক আেরািপত ফরজ
িবধান। অৈনক্য ইসলােম শতভাগ হারাম। হারাম হেলা, হামলাকাির কােফর বািহনীর
সােথ সহেযািগতা করা। অথচ সূদ-ঘুষ ও পিততাবৃত্িতর ন্যায় েস হারাম চর্চা
েবেড়েছ প্রায় প্রিতিট মুসিলম েদেশ। তাই ইরােকর উপর হামলা ও েসেদেশ মুসিলম
হত্যার লক্ষ্েয যখন মার্িকন ও ব্িরিটশ সাম্রাজ্যবােদর পক্ষ েথেক ডাক
পড়েলা

-তখন

তাঁেবদার

ভৃত্েযর

ন্যায়

েস

ডােক

সাড়া

িদল

বাংলােদশ,

পািকস্তান, িমশরসহ অিধকাংশ মুসিলম েদশ।

েয আগ্রাসন অিনবার্য
মুসিলম িবশ্েবর, িবেশষ কের আরব িবশ্েবর, সবেচেয় মূল্যবান সম্পদ েযমন েতল,
েতমিন

সকল

সমস্যার

মূল

কারণও

হেলা

এই

েতল।

েতল

সম্পদ

আরব

ভূিমেক

সাম্রাজ্যবাদী শক্িতর হামলার লক্ষ্য বস্তুেত পিরণত কেরেছ। আরবেদর মর্যাদা
না বািড়েয় েস সম্পদ দাসত্েবর িজঞ্িজর পিড়েয়েছ। িবশাল েতল সম্পেদর কারেণই
এ মুসিলম ভূিমেত সাম্যাজ্যবাদীরা পৃিথবীর অপর েগালার্ধ েথেক ছুেট আসেছ।
প্রথম িবশ্বযুদ্েধ তুরস্েকর পরাজেয়র পর মুেসাল ও িকরকুেকর িবশাল েতল খিন
েদশিটেত

েডেক

এেনিছল

বৃিটেশর

সাম্রাজ্যবাদী

শাসন।

ইরাক

এখনও

িবশ্েবর

দ্িবতীয় েতল উৎপাদনকাির েদশ। ফেল িবপদ েথেকই েগেছ। িনরীহ েমষ শাবক েদেখ
ছুেট আেস েযমন ক্ষুদার্ত েনকেড, ইরােকর েতল সম্পদ েদেখ েতমিন েধেয় এেসেছ
মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র। কারণ, েদশিটর প্রিতিদন প্রেয়াজন পেড় ২০ িমিলয়ন (
দুই েকািট) ব্যােরল। খাদ্য ছাড়া প্রাণ অচল, েতমিন েতল ছাড়া মার্িকনীেদর
অর্থনীিত

এবং

জীবনযাত্রাও

অচল।

েতল

িভন্ন

তাই

িবশ্বব্যাপী

আিধপত্েযর

সামর্থ্য আসেব কী কের? ফেল এ েতল ক্েষত্র দখেল রাখার প্রেয়াজনিট িবশাল।
ইরােকর

েতেলর

জার্মানীর

উপর

উপর

একক

দখলদাির

ইঙ্েগামার্িকনীেদর

থাকার
িবজয়

কারেণই
সহজতর

দ্িবতীয়
হয়।

িবশ্বযুদ্েধ

বাস্তবতা

হেলা,

মার্িকনীেদর প্রিতিদন দুইেকািট ব্যােরল েতেলর েজাগানদােনর সামর্থ্য েসৗিদ
আরেবর েনই। এমন েতল ভান্ডার তােদর িনজ ভূিমেতও েনই। তাছাড়া েসৗিদ আরেবর
ভিবষ্যৎ িনেয় মার্িকনীরা এমিনেত উদ্িবগ্ন। তারা িচন্িতত, এ েদশ েথেক
তােদর েতেলর েজাগান কতটা বহাল থাকেব -তা িনেয়।
দস্যুেক বাঁচেত হয় লাগাতর দস্যুবৃত্িত িনেয়। নইেল তার ঠাটবাট ও সংসার চেল
না। ফেল দস্যুর জীবেন ডাকািত তাই সংস্কৃিত ও েনশায় পিরণত হয়। েতমিন
সাম্রাজ্যবাদী শক্িতেক তার দম্ভ িনেয় বাঁচেত নানা েদেশ আগ্রাসেন নামেত
হয়।

ম্যােলিরয়ার

জীবাণূ

শরীের

ঢুকেল

জ্বেরর

কাঁপুিন

অিনবার্য;

েতমিন

েচতনায়

সাম্রাাজ্যবাদ

বাসা

বাঁধেল

শুরু

কের

অন্েযর

িবরুদ্েধ

সামিরক

আগ্রাসন। নতুন ক্েষত্র েস খুঁজেবই। জর্জ বুশ, টিন ব্েলয়ার বা ভ্লািদিমর
পুিটেনর মধ্েয এ ক্েষত্ের তাই সামান্যতম পার্থক্যও েনই। বেনর সব বাঘই একই
চিরত্েরর। েতমিন অবস্থা সকল সাম্রাজ্যবাদীরও। তাই মুসিলম ভূিমেত যতিদন
সম্পেদর ভান্ডার থাকেব, ততিদন থাকেব সাম্রাজ্যবাদী হামলার িবপদও। তাই
ইরাক বা আফগািনস্তােন সাম্রাজ্যবাদী শক্িতর প্রথম হামলা েযমন নয়, েতমিন
েশষ হামলাও নয়।
ডাকাত পল্লীেত সম্পদশালী থাকাটাই িবপদ। একই রূপ িবপদ, সাম্রাজ্যবাদ কবিলত
এ িবশ্েব সম্পদশালী থাকািটও। মুসিলম উম্ম্হার বড় িবপদ একারেণই। এজন্যই
অিত প্রেয়াজন হল প্রিতরক্ষার সদাপ্রস্তুিত ও মুসিলম উম্মাহর ঐক্য। েসরূপ
একিট সদা-প্রস্তুিতর হুকুম এেসেছ মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক। পিবত্র
েকার’আেন

বলা

হেয়েছ,

‘‘ওয়াদ্দালাহুম

মাস্তাতাতুম

িবল

কুউয়া।’’

অর্থ:

‘‘তােদর িবরুদ্েধ সদা প্রস্তুিত নাও সর্বশক্িত িদেয়।’’ –(সুরা আনফাল আয়াত
৬০)।

শুধু

প্রস্তুিতই

ফরয

নয়,

েস

সােথ

অপিরহার্য

হেলা

একতা।

ইসলােম

পরস্পের একতাবদ্ধ হওয়ািট নামায-েরাযার ন্যায় ফরজ। ঐক্য বুঝােত বলা হেয়েছ,
‘‘কা আন্নাহুম বুনইয়ানুম মারসুস’’ অর্থাৎ সীসা ঢালা েদওয়ােলর ন্যায় অটুট।
এবং আেরা বলা হেয়েছ, মহান আল্লাহতায়ালার কােছ তারা প্িরয় যারা যুদ্ধ কের
তার

রাস্তায়

সীসী

ঢালা

প্রাচীেরর

ন্যায়।

তাই

মহান

আল্লাহতায়ালার

বড়

অবাধ্যতা শুধু নামায-পিরত্যাগ করা নয়, েসিট হেলা শত্রুর িবরুদ্েধ িনেজেক
প্রস্তুত না রাখা। এবং েস সােথ িবভক্ত থাকািটও। এরূপ অবাধ্যতা মহাপাপ।
এমন পাপ কােফর শত্রুর অিধকৃিতর ন্যায় ভয়ানক আযাব েডেক আেন। সমগ্র মুসিলম
িবশ্ব আজ মূলত েস আযােবরই িশকার।

লক্ষ্য: জনগণেক শক্িতহীন ও অিধকারহীন রাখা
মার্িকন েনতৃত্বাধীন েজােটর পররাষ্ট্র ও সামিরক নীিতর অিত গুরুত্বপূর্ণ
িবষয় হেলা: এক). মধ্যপ্রাচ্েযর েতল সম্পেদর উপর অব্যাহত আিধপত্য। দুই).
সম্পেদর

উপর

তােদর

খিলফা

স্ৈবরাচাির

শাসক

েগাষ্িঠর

পাহারাদাির

এবং

রাষ্ট্েরর শাসন ক্ষমতা েথেক জনগণেক দূের রাখা। েস লক্ষ্েয গণতান্ত্িরক
শাসনব্যবস্থােক মধ্যপ্রাচ্েয -িবেশষ

কের েতল সমৃদ্ধ েদশগুেলােত অসম্ভব

কের রাখা। মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র েজাটভূক্ত েদশগুেলা এ লক্ষ্েয আেপাষহীন।
আরব জগেত স্ৈবরাচার-িবেরাধী েয গণ-আন্েদালন হেয়িছল -েসিট একারেণই তােদর
ভাল লােগিন। েস গণ-িবস্েফারণ েথেক স্ৈবরাচার বাঁচােত পিরকল্িপত ভােবই েস
েজায়ার আর েবশী দূর এেগােত েদয়িন। িমশরবাসীর জন্য েয অভূতপূর্ব অিধকার
অর্িজত হেয়িছল েসিট তারা দ্রুত নস্যাৎ কের েদয়। সামিরক ক্যু’র মাধ্যেম েস

েদেশর ইিতহােস িনর্বািচত প্রথম প্েরিসেডন্ট ড. মহম্মদ মুরসীেক অপসারণ করা
হয় এবং েজেল িনেয় তাঁেক হত্যাও করা হয়।
লক্ষ্যণীয় হেলা, িমশরীয় সামিরক বািহনীর গণতন্ত্র-িবেরাধী েস সন্ত্রাসেক
েকান পাশ্চাত্য শক্িতই িনন্দা কেরিন। িনন্দা কেরিন প্েরিসেডন্ট ড. মুরসীর
হত্যােকও। অতএব এ হেলা তােদর গণতন্ত্রপ্েরম। অপর িদেক তারা রািজ নয় ইরাক
েথেক তােদর সামিরক বািহনীেক সম্পূর্ণ রূেপ তুেল েনওয়ায়। রািজ নয় জািতসংঘ
নীিতমালােক মানেতও। বরং িনেজেদর সামিরক ও রাজৈনিতক লক্ষ্য পূরেণ লাগাতর
ব্যবহার

করেছ

জািতসংঘেক।

সত্য

েতা

এটাই,

জািতসংেঘর

কাজ

দাঁিড়েয়েছ,

সাম্রাজ্যবাদী শক্িতর সকল কুকর্মেক িনন্দা না কের বরং স্বীকৃিত েদওয়া।
তাই ইঙ্েগা-মার্িকন বািহনী যখন ইরাক ও আফগািনস্তান দখল করেলা এবং েদশ
দুিটর লক্ষািধক মানুষেক হত্যা করেলা – েস রক্তাত্ব আগ্রাসনেক িনন্দা না
কের জািতসংঘ েসিটেক ৈবধতা িদেয়েছ। েস ৈবধতার সূত্র ধেরই মার্িকন বািহনী
দাবী কের, ইরােক তােদর অবস্থান অৈবধ নয়। তারা েসখােন আেছ জািতসংেঘর পক্ষ
েথেক।
আেরা

লক্ষণীয়

হেলা,

মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্র

যতই

সাম্রাজ্যবাদী

হানাদার

চিরত্র িনেয় হািজর হচ্েছ ততই প্রকাশ পাচ্েছ িবশ্েবর েমরুদন্ডহীন মুসিলম
েনতৃত্ব। এরা শুধু অেযাগ্য, শক্িতহীন এবং িবভক্তই নয়, িবেবকহীনও। ইরােকর
উপর হামলা েয একিট অিত অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ -েসিট বুঝেতও িক বড় রকেমর
কান্ডজ্ঞান

লােগ?

অথচ

েস

কান্ডজ্ঞােনর

প্রমাণ

এ

স্ৈবরশাসকগণ

রাখেত

পােরিন। তাই েকান মুসিলম রাষ্ট্রপ্রধােনর মুখ েথেক এ হামলার িবরুদ্েধ
প্রকাশ্েয প্রিতবাদ েশানা যায়িন। ব্যর্থতা শুধু মুসিলম েদশগুিলর সরকােররই
নয়, জনগেনরও। েকান মুসিলম রাজধািনেত এমন হামলার িবরুদ্েধ বড় রকেমর েকান
িবক্েষাভও আেয়ািজত হয়িন। েযগুিল হেয়েছ তার েকানিটই িবশাল আকােরর নয়। বরং
যতগুেলা বৃহৎ িবক্েষাভ আেয়ািজত হেয়েছ তার সবগুেলাই হেয়েছ অমুসিলম েদেশ।
এবং েসগুলীর আেয়াজকও িছেলন অমুসিলেমরা।
ইরােক

হামলার

মানুেষর

িমিছল

িবরুদ্েধ
হেয়েছ

২০

লাখ

ইটালীর

মানুেষর

রাজধানী

িমিছল

েরােম।

হেয়েছ

েস

লন্ডেন।

তুলনায়

৩০

করাচী,

লাখ

ঢাকা,

কায়েরা, জাকার্তা ও ইস্তাম্বুেলর মত নগরীেত দশ ভােগর এক ভাগ সমােবশও
হয়িন। অথচ এ নগরগুেলার

েলাকসংখ্যা লন্ডন ও েরােমর েচেয় অিধক। প্রিতিট

নগের প্রায় েকািট েলােকর বাস। একিট মুসিলম েদেশর উপর অন্যায় হামলা হেত
যাচ্েছ – েসিট েজেন তার িবরুদ্েধ এসব নগরগুেলার প্রিতিটেত যিদ দশ লক্ষ
মানুেষর সমােবশ হেতা -তেব মুসিলম উম্মাহ এরূপ হামলােক কতটা ঘৃনা কের
েসিটর প্রমাণ িমলেতা। িকন্তু েস ঘৃণা প্রকাশ পায়িন। বরং উল্েটািট হেয়েছ।
মুসিলম রাষ্ট্র-প্রধান ও েনতারা মার্িকন প্রশাসেনর কােছ িবশ্বাসভাজন হওয়া
িনেয় প্রিতেযািগতায় েনেমেছ। অথচ মার্িকন েজােটর হামলায় িনহত ও আহত হেয়েছ

লক্ষািধক ইরাকী ও আফগান নাগিরক, ভস্িমভূত হেয়েছ হাজার হাজার েকািট ডলােরর
সম্পদ

এবং

শৃঙ্খিলত

হ

মুসিলম

উম্মাহর

একিট

িবরাট

অংশ।

এমন

হামলায়

সামান্যতম সহেযািগতাও হারাম। অবকাশ েনই িনরেপক্ষ থাকার। িকন্তু এ িনেয় িক
মুসিলম েনতৃবৃন্েদর েকান ভাবনা আেছ কী? আর থাকেল তার প্রকাশ কই? পিবত্র
েকারআেন বলা হেয়েছ, মুসিলম মাত্রই পরস্পেরর ভাই। এক ভাইেয়র ব্যাথা অপর
ভাই অনুভব করেব -েসিটই েতা কাঙ্িখত। অথচ েস অনুভবই যার েনই -তােক িক ভাই
বলা যায়? ভাতৃত্বেবাধ না থাকেল তােক মুসিলমই বা বলা যায় িক কের? ইরাক ও
আফগািনস্তােনর মুসলিমেদর েস দুঃসহ ব্যাথা অনুভব দূের থাক, িকভােব তা
বাড়ােনা যায় -তা িনেয় হামলাকাির মার্িকন বািহনীর সােথ জর্দান, কুেয়ত,
েসৗিদআরব, বাহরাইন, তুরস্ক, পািকস্তান, ইেয়েমন, ওমান, কাতােরর সরকারগুেলা
বরং সহেযাগীতা করেত উদগ্রীব। িনজ ভূিমেত তারা ঘাঁিট িনর্মােণর অিধকার
িদেয়েছ

মার্িকন

যুক্তরাষ্ট্রেক।

প্রিতবশীর

ঘের

হামলায়

দস্যুেক

সহায়তা

দােনর ন্যায় এরাও সহায়তা িদচ্েছ সাম্রাজ্যবাদী দস্যুেদর। িনজ নাগিরকেদর
ধের ধের কােফরেদর হােত তুেল িদচ্েছ। হাজার হাজার মানুষ এভােব িনর্মম
িনর্যাতেনর িশকার হেচছ েগায়ান্েতানােমা েব’র ন্যায় কারাগাের।
েগালামী

মানিসকতায়

দূর্বৃত্ত

সর্দােরর

আচ্ছন্ন

মানুেষর

পার্শ্বচর

কােছ

হওয়ার

ন্যায়

স্বাধীনতার
এরাও

মূল্য

সামান্যই।

সাম্যাজ্যবাদী

শক্িতর

কােছ িবশ্বস্থ থাকােক জীবেনর বড় অর্জন মেন কের। এক কােল ভারেত িকছু
মুসিলম নামধাির ব্যক্িতর বৃিটশ স্বার্েথর প্রিত িবশ্বস্থ্যতা এতই প্রগাঢ়
িছল েয, বৃিটেশরাও তােত েমািহত

হেতা। এমনিক তােদরেক স্যার বলেতা বা নানা

উপািধেত ডাকেতা। একই ভােব মার্িকনীেদর কােছ িবশ্বস্থ হওয়ার প্রগাঢ় আগ্রহ
েবেড়েছ মুসিলম রাষ্ট্র প্রধান, রাজনীিতিবদ ও বুদ্িধজীবীেদর মােঝ। এমন
িবশ্বস্থ হওয়ােক তারা জাতীয় মান-সম্মান িনর্ণেয়র মানদন্েড পিরণত কেরেছ।
সম্প্রিত

এমন

বাংলােদেশর

েগালামী

রাজৈনিতক

মানিসকতার
ও

উলঙ্গ

বুদ্িধজীবী

প্রকাশ

মহেল।

ঘেটেছ

মার্িকন

পািকস্তান

ও

যুক্তরাষ্ট্েরর

ইিমগ্েরশন িবভাগ েয কয়িট েদেশর নাগিরেকর উপর কড়া নজর রাখার েঘাষণা িদেয়েছ
তােদর মধ্েয পািকস্তান ও বাংলােদেশর নামও রেয়েছ। রেয়েছ ইন্েদােনিশয়া,
েসৗিদ

আরবসহ

আেরা

প্রায়

িবশিট

েদেশর

নাম।

এসব

েদেশর

নাগিরেকর

যুক্তরাষ্ট্ের প্রেবশকােল িটপসই িদেত হেব, িনয়িমত পুিলশ দফতের হািজরা
িদেত হেব এবং িঠকানা পিরবর্তন করেল তা অিতসত্বর সরকারেক জানােত হেব। তা
িনেয়ই পািকস্তান ও বাংলােদেশ প্রচন্ড আেলাড়ন। “ইজ্জত েগল, ইজ্জত েগল” –
আওয়াজ উেঠেছ। এ িনেয় বাংলােদেশর সােবক িবেরাধী দলীয় েনত্রী েশখ হািসনা েস
সময় খােলদা িজয়া সরকােরর পদত্যােগরও দাবী তুেলিছেলন।

জর্জ বুেশর ক্রেসড

মুসিলমেদর িবরুদ্েধ প্েরিসেডন্ট জর্জ বুশ েয ক্রুেসেডর েঘাষণা িদেয়েছন েসিট েকান েগাপন িবষয় নয়। িতিন েস কথািট অিত প্রকাশ্েয বেলেছন। িমিডয়ােতও
েসিট এেসেছ। ইিতহােস ক্রুেসেডর একিট িনজস্ব পিরিচিত আেছ। েসিট হেলা,
মুসিলম ভূিমেত ভয়ানক যুদ্ধ, মুসিলম িবেরাধী গণহত্যা, লুটপাট, ধর্ষণ এবং
শত বছেরর

আিধপত্য। িতিন একথাও বেলেছন, “এ যুদ্েধ অন্যেদর অবস্থান হয়

আমােদর পক্েষ, না হয় আমােদর িবপক্েষ।” এ মুসিলম িবেরাধী ক্রুেসেড িতিন
মুসিলমেদরেক

িনরেপক্ষ

থাকার

সুেযাগ

েদনিন।

অতএব

যারা

তার

স্বেঘািষত

ক্রুেসেড মার্িকনীেদর পক্েষ অস্ত্র ধরেব না -তােদরেক শত্রু পক্ষ ভাবা এবং
তােদর উপর কড়া নজর রাখাই হেব মার্িকন নীিত। এ িনেয় একজন ঈমানদােরর করণীয়
িক

থাকেত

পাের?

তাছাড়া

েস

ক্রুেসেডর

একিট

পর্ব

চলেছ

আফগািনস্তােন,

দ্িবতীয় পর্ব ইরােক ও তৃতীয় পর্ব শুরু হেয়েছ িসিরয়ায়। হয়েতা এর পর হেব
অন্য েকান মুসিলম েদেশ।
বাংলােদশ ও পািকস্তােনর ন্যায় মুসিলম েদেশর েসক্যুলািরষ্টগণ না জানেলও
মার্িকনীরা িঠকই জােন, েকান ঈমানদারই তােদর মুসিলম িবেরাধী এ ক্রুেসেড
সহেযাগী হেব না। ইসলােম এিট শতভাগ হারাম। মুসিলেমর ঈমান তাঁেক আল্লাহ ও
মুসিলম স্বার্েথ িবশ্বস্থ ও অঙ্িগকারবদ্ধ কের; মার্িকন স্বার্েথর প্রিত
নয়। ফেল যার হৃদেয় ঈমােনর স্পন্দন আেছ, মার্িকনীরা তােক অিবশ্বাস করেব েসিটই িক স্বাভািবক নয়? আর েস জাগ্রত েচতনা এখন মুসিলম িবশ্েবর েকািট
েকািট মুসিলেমর মেন। বাংলােদশীেদর িবরুদ্েধ মার্িকনীেদর এ সন্েদহজনক নীিত
এিটই প্রমাণ কের, বাংলােদশ েয একিট মুসিলম অধ্যুািষত েদশ -েসিট তােদর
কােছ

স্বীকৃত।

প্েরক্ষাপেট

েদশিট

মুসিলম

ইসরাইল

নয়,

স্বার্েথ

িহন্দুস্থানও

অঙ্িগকারহীন

নয়।

অথচ

েতমন

েসক্যুলািরষ্টগণ

এক

মার্িকন

স্বার্েথর প্রিত তােদর অঙ্িগকার প্রমাণ করেত উদগ্িরব। ইসলােম অঙ্িগকারহীন
অথচ

সাম্রাজ্যবাদী

প্রিতিট

মুসিলম

স্বার্েথ

েদেশ।

িনেবিদত

িনেজেদর

এমন

রাজৈনিতক

েনতৃত্ব
অিভলাষ

বস্তুত

পুরেণ

এখন

প্রায়

অমুসিলম

কােফর

শক্িতর িনজ েদেশ আগ্রাসেন আহবান করা ও তােদর অস্ত্র িনেয় মুসিলম হত্যার
ইিতহাস

গড়ার

ঐিতহ্য

দাওয়াত

িদেয়িছল

এেদর

অেনেকরই।

আফগািনস্তান

ও

এমন

ইরাক

গাদ্দােররাই

দখেল।

মুসিলম

মার্িকন
িবশ্েব

বািহনীেক
হামলা

ও

আিধপত্েযর িদন, ক্ষণ ও প্েরক্ষাপট এজন্যই সাম্রাজ্যবাদী শক্িতবর্েগর কােছ
এতটা উপেযাগী। তাই িবপদ শুধু িবেদশী শত্রুর কারেণ বাড়েছ না, বাড়েছ ঘেরর
শত্রুর কারেণই। তাই আগ্রাসেনর িশকার শুধু আফগািনস্তান, ইরাক, িসিরয়া,
িফিলস্িতন, কাশ্িমর বা েলবানন নয়, েতমন একিট আগ্রাসেনর মুেখ সমগ্র মুসিলম
উম্মাহও।

লন্ডন: ১ম সংস্করণ ০৫/০৫/২০০৭; ২য় সংস্করণ ২৯/১২/২০২০।

েখলাফত
প্রিতষ্ঠার
সাম্রাজ্যবািদ
েকায়ািলশন

িজহাদ
ও
শক্িতর

নতুন সম্ভাবনার পেথ
ইসলােমর সর্বেশষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শুধু পিবত্র েকারআেনর
প্রচারই কেরনিন বরং েকারআনী িবধানগুিলর প্রিতষ্ঠার লক্ষ্েয একিট
শক্িতশালী রাষ্ট্র এবং েস রাষ্ট্র পিরচালনার মূলনীিত ও মজবুত
অবকাঠােমাও প্রিতষ্ঠা কের যান। েস রাষ্ট্রীয় অবকাঠােমািটই
পরবর্তীেত তাঁর মহান সাহাবীেদর হােত েখলাফত নােম পৃিথবীর িবশাল
ভূখন্ড জুেড় প্রিতষ্ঠা পায়।েখালাফােয় রােশদার শাসকগণ িছেলন মূলত
নবীজী (সাঃ)র প্রিতষ্িঠত রাষ্ট্র পিরচালনায় নবীজী (সাঃ)র
রাজৈনতীক ও আধ্যাত্মীক প্রিতিনিধ তথা খিলফা।েখলাফতী রাষ্ট্রীয়
পদ্ধিতর উদ্ভব হেয়েছ তাই নবীজীর প্রিতিনিধত্েবর দায়বদ্ধতা েথেক।
মুসলমান েযমন নামােযর সময় হেল নবীজী (সাঃ)র অনুকরেণ নামায পেড়,
মােহ রামাদ্বান এেল নবীজী (সাঃ)র ন্যায় েরাযা রােখ, েতমিন েকান
েদশ বা রাষ্ট্েরর উপর দখল জমােত পারেল েসখােন েখলাফেতর আদর্েশ
রাষ্ট্রও গেড়। নবীজী (সাঃ)র এ সুন্নত পালন মুসলমানেদর জীবেন এক
ধর্মীয় দায়ব্ধতা।নবীজী (সাঃ) িনেজ রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা না করেল
মুসলমানেদর সামেন রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠার সুন্নতই থাকেতা না। শিরয়ত,
িজহাদ, িজিজয়া, আ’িমরু িবল মারূফ ওয়া েনহীয়ানুল মুনকার তথা
ন্যােয়র
প্রিতষ্ঠা
ও
অন্যােয়র
িনর্মূেলর
ন্যায়
মহান
আল্লাহতায়ালার বহু েকারআনী হুকুমই সমােজ পািলত হেতা না। ফেল
প্রিতষ্ঠা েপত না মহান আল্লাহতায়ালার দ্বীন। তাছাড়া নবীজী (সাঃ)র
এ সুন্নেতর আনুগত্য ছাড়া িক আল্লাহর হুকুম পািলত হয়? তােত িক
মুসলমান হওয়া যায়? সাহাবাগণ িনেজেদর অর্থ,শ্রম,েমধা ও প্রাণ
িদেয়েছন েতা েস িখলাফত প্রিতষ্ঠা ও েসিটেক প্রিতরক্ষা েদয়ার
কােজ। িখলাফত প্রিতষ্ঠা না েপেল খৃষ্টানেদর ন্যায় মুসলমানেদর
সংখ্যা বাড়েলও ইসলাম পিরিচিত েপত এক অপূর্ণাঙ্গ দ্বীন রূেপ।ফেল
মহান আল্লাহর িনর্েদিশত পেথ েকাথাও শান্িত প্রিতষ্ঠা েপত না।
ইসলািম ন্যায়নীিতর উপর সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতাও িনর্িমত

হেতা না।
ইসলােমর ইিতহাস অনন্য। পৃিথবীপৃষ্েঠ বহু হাজার নবী-রাসূল এেসেছন,
মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক একাধীক আসমািন িকতাবও নািযল হেয়েছ।
িকন্তু সমগ্র মানবজািতর ইিতহােস সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনািট হেলা
মহান নবীজী (সাঃ)র েনতৃত্েব এই ইসলািম রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা।এমন
একিট রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা লােভর ফেল সমগ্র মানব জািতর ইিতহােস এই
প্রথমবার মহান আল্লাহতায়ালার মু’িমন বান্দারা সবেচেয় শক্িতমান
িবশ্বশক্িত রূেপ প্রিতষ্ঠা লােভর সুেযাগ পান। একমাত্র তখনই মহান
আল্লাহতায়ালার সার্বেভৗমত্ব ও তাঁর মহান দ্বীেনর প্রিতষ্ঠায় ও েস
দ্বীেনর প্রিতরক্ষায় সর্বশ্েরষ্ঠ একিট িবশ্বশক্িত তার সর্বসামর্থ
িনেয় পােশ দাঁড়ায়। মহান আল্লাহতায়ালার শিরয়িত িবধান তখন আর
পিবত্র েকারআেনর পাতায় বন্িদ থােকিন। বরং সমাজ ও রাষ্ট্েরর বুেক
পূর্ণাঙ্গ প্রিতষ্ঠা লােভর েগৗরব অর্জন কের। লক্ষ লক্ষ মানুেষর
কােছ তখন সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্ম রূেপ গুরুত্ব পায়
েখলাফত ও শিরয়েতর প্রিতষ্ঠা ও েস েখলাফেতর সুরক্ষায় জানমােলর
েকারবািন েপশ। একমাত্র তখনই একিট িবশাল রাষ্ট্র তার সমগ্র
সামিরক, প্রশাসিনক, িবচারিবভাগীয় ও িশক্ষা িবষয়ক অবকাঠােমা িনেয়
ইসলােমর প্রিতষ্ঠায় অংশ েনয়। আজও এিটই সর্বকােলর ও
মুসলমানেদর জন্য অনুকরণীয় নবী আদর্শ।

সর্বেদেশর

তাই যারা নবীজী (সাঃ)র উম্মত রূেপ পিরচয় িদেত চায় তােদর সামেন
েখলাফেতর প্রিতষ্ঠা ও তার প্রিতরক্ষা ছাড়া িভন্ন পথ েনই। মহান
আল্লাহতায়ালার নািযলকৃত দ্বীনেক মসিজদ মাদ্রাসায় সীিমত করা েকান
েকােলই নবীজী (সাঃ)র সূন্নত নয়। েসিট তারা সাহাবাগণও কেরনিন।
নামায-েরাযা, হজ-যাকাত ও পিবত্র েকারআেন পােঠর মধ্েয িনেজেদর
ধর্মকর্মেক তারা সীিমত রােখনিন। বরং েকারআনী িবধােনর প্রিতষ্ঠায়
তারা েযমন শক্িতশালী রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠা কেরেছন, েতমিন েস
রাষ্ট্েরর উপর ইসলােমর পক্েষর শক্িতর পূর্ণ দখলদািরও প্রিতষ্ঠা
কেরেছন। মুসলমানগণ েদরীেত হেলও ইরাক ও িসিরয়ায় েস প্রেচষ্ঠা আজ
শুরু কেরেছ। েস িখলাফেতর হােত আজ গ্েরটব্িরেটেনর েচেয়ও বৃহত্তর
ভূিম। মুসলমানেদর সামেন তাই নতুন সম্ভাবনা।
আজেকর ন্যায় নবীজী (সাঃ)র যুেগও ইসলােমর শত্রুর অভাব িছল না।
শত্রুপক্েষ েযমন আরেবর স্থানীয় কােফর ও ইহুদী েগাত্রগুেলা িছল,
েতমিন িছল দুই িবশ্বশক্িত -িবশাল পারস্য ও েরামান সাম্রাজ্য।
তারা ইসলােমর প্রচার েযমন চায়িন, েতমিন চায়িন েখলাফত ও
আল্লাহতায়ালার শিরয়িত িবধােনর প্রিতষ্ঠাও। ইসলাম ও মুসলমানেদর

িনর্মূেল তারা শুরু েথেকই যুদ্ধ শুরু কের। তােদর লাগাতর হামলার
মুেখ ইসলােমর অনুসািরেদর প্রিতপেদ যুদ্ধ এবং েস যুদ্েধ জানমােলর
িবপুল েকারবািন িদেয় সামেন এগুেত হেয়েছ। শত্রুর হাত েথেক েখলাফত
এবং ইসলােমর প্রিতষ্ঠা বাঁচােত নবীজী (সাঃ)র প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ
সাহাবীেক শহীদ হেত হেয়েছ। েস আমেলর দুর্বৃত্ত শয়তানগণ ইসলােমর েস
মহান ৈসিনকেদর হােত িনর্মূল হেয়িছল, িকন্তু িনর্মূল হয়িন তােদর
েস শয়তািন িমথ্যাচার ও ষড়যন্ত্র। আজও তা ইসলােমর িবরুদ্েধ একই
রূপ
িহংস্রতা
িনেয়
প্রবল
ভােব
েবঁেচ
আেছ।
ইসলােমর
এ
শত্রুপক্ষগুিল প্রবল বল পায় যখন মুসিলম েদশগুিল সাম্রাজ্যবািদ
কােফর শক্িতর উপিনেবেশ পিরণত হয়। রাষ্ট্েরর সমগ্র শক্িত ও
অবকাঠােমা তখন ইসলােমর িশকড় কাটার কােজ ব্যবহৃত হয়।
ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবািদ শক্িতবর্গ মুসিলম েদশ েথেক িবতািড়ত
হেয়েছ। িকন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও তার ষড়যন্ত্র িবলুপ্ত হয়িন।
িবলুপ্ত
হয়িন
তােদর
প্রিতপত্িতও।
সাম্রাজ্যবােদর
িবশ্বস্থ
খিলফােদর হােত মুসিলম েদশগুিল আজও অিধকৃত। এরা হেলা তােদর হােত
প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত ও তােদরই আদর্েশ দীক্ষাপ্রাপ্ত েসক্যুলািরস্ট,
ন্যাশনািলস্ট,
ট্রাইবািলস্ট,
েসাসািলস্ট,
েসক্যুলার
সামিরক
বািহনী ও স্ৈবরাচাির রাজাবাদশাহগণ। এরাই ইসলােমর েদশী শত্রুপক্ষ।
মুসিলম নামধাির হেলও ইসলােমর প্রিতষ্ঠা েরােধ তােদর শত্রুতা েকান
কােফর শক্িতর েচেয় কম নয়। তােদর একাত্মতা বরং মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্র, গ্েরটব্িরেটন, ফ্রান্স, িহন্দুস্থানসহ সকল কােফর
শক্িতর সােথ। ঢাকার শাপলা চত্ত্বের যারা িনরপরাধ মুসল্িল করেলা
বা ইসলামবােদর লালমসিজদ ধ্বংস করেলা এবং মসিজদ সংলগ্ন হাফসা
মাদ্রাসার শতািধক ছাত্রীেদর হত্যা করেলা তারা েতা এরাই। মুসিলম
েদশগুিল আজ তােদর হােতই অিধকৃত। শয়তািন শক্িতর এ নতুন প্রজন্ম আজ
েথলাফত, শিরয়ত, িজহাদ, িজিজয়া ও প্যানইসলািমক মুসিলম ভাতৃত্েবর
ন্যায়
ইসলােমর
বুিনয়ািদ
িশক্ষা
ও
প্রিতষ্ঠােনর
িবরুদ্েধ
সর্বসামর্থ িনেয় যুদ্ধ েঘাষণা কেরেছ।

অপিরহার্য েকন িখলাফত?
েমৗিলক মানিবক অিধকার, উচ্চতর মূল্যেবাধ, নীিত ও ৈনতীকতা,
সুিবচার ও সাম্য –এসব িনেয় বড় বড় কথা বলা খুবই সহজ। লক্ষ লক্ষ

পন্িডতজন শত শত বছর ধের এমন কথা বেল আসেছন। ভিবষ্যেতও বলেবন।
তােদর েসসব কথা হাজার হাজার বছর ধের বইেয়র পাতায় েবঁেচও থাকেব।
িকন্তু তােদর কথায় িবশ্েবর েকাথাও িনর্যাতীতা নারীেদর মুক্িত
িমেলিন। দাসপ্রথাও িবলুপ্ত হয়িন। বর্ণবাদী, েগাত্রবাদী ও
জািতয়তাবাদী ৈবষম্য ও েশাষণও িবলুপ্ত হয়িন। ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা ও
অন্যােয়র িনর্মূেল অিতশয় অপিরহার্য হেলা সহায়ক রাষ্ট্রীয়
অবকাঠােমা। আর েতমন রাষ্ট্রীয় অবকাঠােমার প্রিতষ্ঠা এজন্যই
ইসলােম সর্বশ্েরষ্ঠ ইবাদত। েস ইবাদেতর ছওয়াব কখেনাই স্েরফ নামাযেরাযা বা হজ-যাকাত পালেন অর্িজত হয় না। এমন রাষ্ট্েরর
প্রিতরক্ষায় একমুহুর্ত ব্যয়েক নবীজী (সাঃ) সারা রােতর নফল
ইবাদেতর েচেয় শ্েরষ্ঠ বেলেছন। তাছাড়া মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্য
িনেয় হাজার হাজার েফেরশতার বািহনী কখেনাই েকান বান্দাহর ঘের
হািজর হন না। েকান কােমল ব্যক্িতর ঘর, সুিফ খানকা বা মসিজদমাদ্রাসাও নয়। কারণ, েসগুিল তােদর অবতরেণর ক্েষত্র নয়। েস
ক্েষত্রিট েসিট হেলা িজহােদর অঙ্গণ। তােদর উপস্িথিত তাই বদর,
ওহুদ, হুনায়ুেনর ন্যায় িজহােদর অঙ্গেণ বার বার েদখা েগেছ।
মুসলমােনর কাজ হেলা তাই লাগাতর অবতরেণর ক্েষত্র িনর্মাণ। েসজন্য
চাই েখলাফা। চাই লাগাতর িজহাদ। চাই মু’িমনেদর িনেজেদর জানমােলর
েকারবািন। চাই শিরয়েতর প্রিতষ্ঠার লাগাতর প্রেচষ্টা। এমন িজহাদ ও
এমন েকারবানীর মাধ্যেম ঈমানদারগণ তখন েখাদ মহান আল্লাহতায়ালার
বািহনীেত পিরণত হয়। আর মহান আল্লাহতায়ালার েফেরশতা বািহনী েতা
ভূপৃষ্েঠ েনেম আেসন স্েরফ মহান আল্লাহতায়ালার বািহনীেক িবজয়ী
করেত। েযেদেশ মহান আল্লাহতায়ালার বািহনী হওয়ার ব্যর্থতা েসেদেশ
রহমেতর িফেরশতাগণ নয়, েনেম আেসন আযােবর িফেরশতাগণ। তাঁরা নােমন
বন্যা, খড়া, অিতবৃষ্িট, ঘুর্িণঝড়, ভূিমকম্প ও সুনামী িনেয়। বােড়
িফতনা-ফ্যাসাদ। েতমন আযাব েয অতীেত বহু জনপেদ বহুবার এেসেছ েস
সাক্ষ্যিট েতা মহান আল্লাহতায়ালার -যা িতিন পিবত্র েকারঅেন
বহুবার উল্েলখ কেরেছন। তা িনেয় িক েকান ঈমানদােরর সামান্যতম
সন্েদহ থাকেত পাের? সন্েদহ হেল িক েস আর মুসলমান থােক? তাই
েখলাফত আমেল সমােজ িবপর্যয় বা িফতনা েদখা িদেল খিলফার দািয়ত্ব
িছল ইসলােমর শত্রুেদেশর িবরুদ্েধ দ্রুত িজহাদ সংগিঠত করা। মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক গুনাহমাফ ও রহমত লােভর জন্য এিটই হেতা
েস আমেল িবজ্ঞ আেলমেদর ফতওয়া।
বান্দার উপর মহান আল্লাহতায়ালার সবেচেয় বড় িনয়ামত সন্তান-সন্তিত
বা ধনসম্পদ নয়, েসিট হেলা িহদােয়ত ও শিরয়ত। িহদােয়ত ও শিরয়েতর েস
মহান গ্রন্থিট হেলা পিবত্র েকারআন। আর বান্দাহর উপর ফরজ হেলাঃ

প্রিতিট কথা, প্রিতিট কর্ম, প্রিতিট িচন্তা ও প্রিতিট আচরেন
িহদােয়েতর পেথ চলা। িনর্েদশ হেলাঃ িবচার-আচাের শিরয়েতর পিরপূর্ণ
অনুসরণ। এখােন অবাধ্যতা বা িবদ্েরাহ হেল আেস িবপর্যয়, মহান
আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক আেস আযাবও। েসিট েযমন দুিনয়ায়, েতমিন
আেখরােত। মহান আল্লাহ প্রদত্ত িনয়ামেতর বড় েখয়ানত ও েস সােথ
কিবরা গুনাহ হেলা তাঁর নািযলকৃত িহদােয়েতর িবরুদ্েধ িবদ্েরাহ।
েতমন িবদ্েরােহ অতীেত ইিতহাস গেড়িছল ইহুদীদগণ, আর আজ েস পথ ধেরেছ
মুসলমানগণ। হযরত মূসা (আঃ) এর উপর মহান আল্লাহতায়ালা পিবত্র
গ্রন্থ তাওরাত নািযল কেরিছেলন। তাওরােত শিরয়েতর িবধান িছল। েস
শিরয়েতর প্রিতষ্ঠায় মহান আল্লাহতায়ালা তােদরেক হযরত ইয়াকুব (আঃ)
জন্মভূিম কানােন িগেয় েখলাফত প্রিতষ্ঠার তািগদ িদেয়িছেলন। েসখােন
তখন
শাসন
চলিছল
এক
দুর্বৃত্ত
জােলম
েগাষ্িঠর।
িখলাফেতর
প্রিতষ্ঠায় তােদর িবরুদ্েধ িজহােদর প্রেয়াজন িছল, প্রেয়াজন িছল
জান ও মােলর েকারবানীর। িকন্তু ইহুদীেদর তােত আগ্রহ িছল না।
তােদর আগ্রহ িছল স্েরফ মহান আল্লাহতায়ালা েথেক শুধু পাওয়ায়, তার
পেথ েদয়ায় নয়। তাই প্রচন্ড অবাধ্যতার সুের তারা হযরত মূসা (আঃ)েক
বেলিছল, “েহ মুসা! তুিম ও েতামার আল্লাহ িগেয় যুদ্ধ কেরা, আমরা
অেপক্ষায় থাকলাম।” তােদর েস অবাধ্যতার কথা মহান আল্লাহতায়ালা
পিবত্র েকারআেন বর্ণনা কেরেছন। এমন অবাধ্যতা িক েকান জনেগাষ্িঠর
উপর আল্লাহ রহমত আেন? বরং যা আেন তা হেলা কিঠন আযাব। েস আযােবরই
আলামত হেলা, ইসরাইলীেদর ভাগ্েয েকাথায়ও েকান ইজ্জত িমেলিন।
ভবঘুেরর ন্যায় নানা েদেশর পেথপ্রান্তের হাজার হাজার বছর ধের ঘুের
েবড়ােনাই
তােদর
িনয়িতেত
পিরণত
হেয়েছ।
অবেশেষ
ঔপিনেবিশক
ব্িরিটেশরা অিধকৃত মুসিলম ভূিমেত অৈবধ ভােব ইসরাইেলর প্রিতষ্ঠা
েদয়। িকন্তু তােতও তােদর ইজ্জত বােড়িন। িনরাপত্তাও িনশ্িচত হয়িন।
বরং িবশ্বব্যাপী িধক্কার কুড়াচ্েছ এক অিত বর্বর ও নৃশংস জািত
রূেপ। তাওরােতর শিরয়িত িবধানেক প্রিতষ্ঠার িমশন িদেয় হযরত ইসা
(আঃ)েক পাঠােনা হেয়িছল। িকন্তু েস শিরয়ত প্রিতষ্ঠায় েকান আগ্রহই
েদখায়িন, বরং খৃষ্টানগণ হযরত ঈসা (আঃ)েক েখাদা বািনেয় পুজা শুরু
কের। খৃষ্টান ধর্েম তারা হারাম-হালােল েকান পার্থক্যই রােখিন।
তারা েবঁেচ আেছ মদ্যপান, জুয়া, অশ্িললতা ও ব্যািভচােরর ন্যায়
আিদম পাপাচার িনেয়। সমকািমতার ন্যায় পাপাচারেক তারা আইনগত ৈবধতা
িদেয়েছ, েতমিন আইনিসদ্ধ কেরেছ পুরুেষর সােথ পুরুেষর এবং নারীর
সােথ নারীর িববােহর ন্যায় অপরাধেকও।একই ভােব মুসলমানগণ আজ
শিরয়তেক িবদায় িদেয়েছ েদেশর িবচারকার্য েথেক।

অিনবার্য েকন িজহাদ?
রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠানসমূহ দুর্বৃত্তেদর হােত অিধকৃত
হেল ধর্ম তখন িবশুদ্ধতা িনেয় বাঁেচ না। নানা রূপ দূষন শুরু হয়
ধর্মীয়
আক্িবদা-িবশ্বাস
ও
ধর্মপালেনর
ক্েষত্ের।
সরকাির
সহেযািগতায় তথন রাষ্ট্েরর প্রিতিট অঙ্গেণ দুর্বৃত্িতর প্লাবন
সৃষ্িট করা হয়। পিততাপল্িল, সূদী ব্যাংক, মেদর েদাকান, নাচগােনর
আসর বাড়ােত তখন সরকারও তার প্রশাসন িনেয় এিগেয় আেস। েস নমুনা
স্েরফ খৃষ্টান বা ইহুদী েদেশ নয়, মুসিলম েদশগুেলােতও। বাংলােদেশর
মুসলমানগণ দূর্নীিতেত ৫ বার িবশ্বেরকর্ডও স্থাপন কেরেছ েস
প্লাবেনর কারেণই। এজন্যই ইসলােম পিবত্র িজহাদ শুধু মুসিলম
রাষ্ট্েরর উপর কােফর শক্িতর হামলা প্রিতেরাধ করা নয়, অিত পিবত্র
িজহাদ হেলা রাষ্ট্র ও রাষ্ট্েরর বুক েথেক পাপাচােরর প্লাবন
থামােনা। ন্যােয়র প্রিতষ্ঠা ও অন্যােয়র িনর্মূল। এবং েস
লক্ষ্যসাধেন জরুরী হেলা রাষ্ট্রীয় প্রিতষ্ঠােনর উপর েথেক ইসলাম
িবেরাধী শক্িতর দখলদাির িনর্মূল। িখলাফত বা ইসলািম রাষ্ট্র েতা এ
পেথই প্রিতষ্িঠত হয়। মু’িমেনর জীবেন এিটই িজহাদ। এপেথ প্রাণ েগেল
জান্নাতপ্রাপ্িত সুিনশ্িচত। েস প্রিতশ্রুিত মহান আল্লাহতায়ালার।
েস িজহাদ যার মধ্েয নাই মহান নবীজী (সাঃ) তােক মুনািফক বেলেছন।
নবীজী (সাঃ)র প্রখ্যাত হাদীসঃ “েয ব্যক্িত িজহাদ করেলা না এবং
িজহােদর িনেয়তও করেলা না েস ব্যক্িত মুনািফক।”
মুসলমানেদর তাই শুধু নামায-েরাযা ও হজ-যাকােতর িবধান িশখেল চেল
না। যুদ্ধও িশখেত হয়। নামাযী ও েরাযাদার হওয়ার পাশাপািশ আজীবন
মুজািহেদর দািয়ত্বও পালন করেত হয়। সাহাবােয় েকরােমর মােঝ এমন
েকান সাহাবীেক িক পাওয়া যােব িযিন নামায-েরাযা িশেখেছন অথচ
যুদ্ধািবদ্যা জানেতন না বা িজহােদ েযাগ েদনিন? হযরত আম্মার
(রাঃ)র ন্যায় বহু সাহাবী ৮০ বছর বয়েস িজহােদর ময়দােন েগেছন এবং
শহীদও
হেয়েছন।
তাই
ইসলািম
রাষ্েটর
প্রিতিট
নাগিরক
েযমন
ৈসিনক,েতমিন
পুরা
রাষ্ট্র
হেলা
ক্যান্টনেমন্ট।এবং
লাগাতর
িশক্ষালাভ ও সামিরক প্রিশক্ষণ লাভ হেলা মুসিলম সংস্কৃিতর
অিবচ্েছদ্দ্য অঙ্গ। ইসলািম সরকােরর দািয়ত্ব হেলা েস সংস্কৃিতর
লালন। িকন্তু মুসিলম েদশ যখনই শয়তািন শক্িতর হােত আিধকৃত হয় তখন
িনর্মূল করা হয় েস সংস্কৃিত। প্রিতষ্ঠা েদয়া হয় নাচগান,
েখলাধুলা, মদজুয়া, অশ্িললতা ও ব্যািভচােরর সংস্কৃিত। এ হেলা
পরকােলর ভাবনা ও আল্লাহর কােছ জবাবেদহীতা ভূলােনার সংস্কৃিত। এ

সংস্কৃিতেত
অস্ত্র
তুেল
েদয়া
হয়
ইসলােম
অঙ্িগকার
শূণ্য
েসক্যুলািরস্টেদর হােত।এবং অস্ত্রহীন করা হয় আল্লাহর দ্বীেনর
েমাজািহদেদর।ভারেতর বুেক ব্িরিটশগণ েস রীিত ও সংস্কৃিত সরকাির
ভােব প্রিতষ্ঠা কের েগেছ।আর আজ বাংলােদশ,পািকস্তান,তুরস্ক,িমশেরর
মত
েদশগুেলােত
েস
সংস্কৃিতর
পিরচর্যা
িদচ্েছ
স্বেদশী
েসক্যুলািরস্টগণ।
মুসিলম সমােজ যুদ্ধ িকছু েবতনেভাগী ৈসিনকেদর েপশাদািরত্ব নয়।বরং
নামায-েরাযার ন্যায় প্রিতিট মুসলমােনর জীবেন েসিট ফরজ ইবাদত। তাই
ইসলািম রাষ্ট্ের িবশাল েবতন, বািড়-গািড় ও হাজার হাজার সরকাির
প্লট িদেয় িবশাল েসনাবািহনী প্রিতপালেনর প্রেয়াজন পেড় না। মুসিলম
রাষ্ট্েরর প্রিতিট ঘরই ৈসিনেকর ঘর। এ ৈসিনেকরা ইসলািম রাষ্ট্েরর
প্রিতরক্ষায় শুধু শ্রম, েমধা ও মােলর েকারবািনই েদয় না, জােনর
েকারবািনও েদয়। খািলদ িবন ওিলদ, সাদ িবন আিব ওক্কাস, আমর ইবনুল
আস, আবু ওবাইদা, তািরক িবন িযয়ােদর ন্যায় মানব ইিতহােসর সবেচেয়
খ্যািতনামা েজনােরলগণ িক েকান সামিরক কেলজ বা ক্যান্টনেমন্েটর
সৃষ্িট? তারা েতা গেড় উেঠেছ মািটর ঘর েথেক। পারস্য ও েরামান
সাম্রাজ্েযর িবরুদ্েধ বড় বড় যুদ্ধ জয় েতা তারাই কেরেছ। তােদর
রণেকৗশলগুেলা এখন িবিভন্ন েদেশর সামিরক কেলেজ পড়ােনা হয়।
তাছাড়া িবজয় েতা আেস একমাত্র মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েথেক। েকান
যুদ্ধই মুসলমানগণ িনজ শক্িতবেল অর্জন কেরিন। প্রিতিট িবজয় এেসেছ
মহান আল্লাহতায়ালার রহমেতর বরকেত| তােদর িবজয়ী করেত হাজার হাজার
িফেরশতা মুসিলম বািহনীেত েযাগ িদত। তাই পিবত্র েকারআেন মহান
আল্লাহতায়ালার েঘাষণাঃ “েকান িবজয় েনই একমাত্র আল্লাহর সাহায্য
ছাড়া; িনশ্চয়ই আল্লাহ শক্িতমান ও প্রজ্ঞাময়।” সুরা আনফাল আয়াত
১০। তাই আল্লাহর সাহায্য নািমেয় আনার মূল সামর্থটাই ৈসিনেকর মূল
সামর্থ। আর েস সামর্থ িক শত শত েকািট টাকা ব্যেয় িনর্িমত সামিরক
কেলজ বা েসনানীবােস ৈতরী হয়? েস জন্য েতা প্রেয়াজন আল্লাহর পেথ
শহীদ হওয়ার সামর্থ। েস সামর্থ েতা আেস মহান আল্লাহতায়ালার উপর
ঈমান, েকারআনী জ্ঞান ও গভীর তাকওয়া েথেক। েস সামর্থ সৃষ্িটেত িক
েসনানীবাস লােগ? তা েতা গ্রাম-গঞ্েজ এবং মািটর ঘেরও িনর্িমত হেত
পাের। েস সামর্থ সৃষ্িটর মূল উপকরণ েতা েকারআনী জ্ঞান ও েস
জ্ঞানলদ্ধ আল্লাহর উপর গভীর িবশ্বাস। েস সামর্েথর বেদৗলেত
িবশ্েবর েয েকান েদেশ ও েয েকান সময় আসেত পাের। েস সাহায্য েতা
আজও আসেছ। তাই আজও আসেছ িবস্ময়কর িবজয়। েসিটই সম্প্রিত েদখা েগল
ইরােকর রণাঙ্গেন। ইরােক দ্িবতীয় বৃহত্তম শহর েমাসল কের িনল মাত্র

আট শত েমাজািহদ। অথচ েসখােন তােদর যুদ্ধিট িছল আধুিনক েসনানীবাস
ও সামিরক কেলেজ প্রিশক্ষণপ্রাপ্ত িতিরশ হাজর ইরাকী ৈসন্যেদর
িবরুদ্েধ। তারা প্রিশক্ষণ েপেয়িছল িবশ্েবর েসরা মার্িকনী
যুদ্ধিবেশষজ্ঞেদর হােত। অথচ েস িবশাল বািহনীর িবরুদ্েধ িবজয় লােভ
েমাজািহদেদর একিদনও লােগিন।
আবার তাই প্রমািণত হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্য পাওয়ার জন্য
নবীজী (সাঃ) সাহাবা হওয়া ও তাঁর িপছেন নামায পড়ার প্রেয়াজন
পেড়না। বরং অপিরহার্য হেলা গভীর ঈমান, তাকওয়া ও নবীজী (সাঃ)র
প্রদর্িশত পেথ জানমাল েকারবানীর পূর্ণ প্রস্তুিত। েস প্রস্তুিতর
বরকেত নবীজীর ইন্েতকােলর বহুহাজার বছর পরও পৃিথবীর েয েকান
প্রান্েত মহান আল্লাহতায়ালার সাহায্য েযমন আেস, েতমিন িবজয়ও আেস।
মহান নবীজী (সাঃ)র সাহাবাগণ েযরূপ লাগাতর িবজয় আনেত েপেরিছেলন তা
েতা এমন মর্েদমুিমন েমাজািহদেদর কারেণই। তখন খিলফার অধীেন েকান
েপশাদার েসনাবািহনীই িছল না। অথচ তাঁরা নবীজী (সাঃ) ইন্েতকােলর
মাত্র ১০ বছেরর মধ্েয সবেচেয় শক্িতশালী িবশ্বশক্িতর জন্ম েদন।
িনর্মাণ কেরন মানব ইিতহােসর সর্বশ্েরষ্ঠ সভ্যতা। েস সভ্যতায় বুেক
বড় বড় প্রাসাদ, দুর্গ, েদয়াল বা িপরািমড িনর্িমত হয়িন। বরং
িনর্িমত হেয়িছল সর্বকােলর সর্বশ্েরষ্ঠ মানুষ ও মূল্যেবাধ,
সর্বশ্েরষ্ঠ আইন ও িবচার ব্যবস্থা এবং সর্বশ্েরষ্ঠ সামািজক ও
রাষ্ঠ্রীয়
নীিত।
েস
মূল্যেবােধ
খিলফা
তথা
িবশ্বশক্িতর
রাষ্ট্রপ্রধান চাকরেক উেঠর িপেঠ চিড়েয় িনেজ রিশ ধের েটেনেছন। অথচ
মুসলমানগণ আজ আল্লাহতায়ালার
সাহায্যপ্রাপ্িতর েস বহু পিরক্িষত
পথিট েছেড় বিন ইসরাইলীেদর অনুসৃত ও পিরক্িষত অিভশপ্েতর পথিট
ধেরেছ। তােদর অবাধ্যতা ও িবদ্েরাহ েখাদ আল্লাহতায়ালার িবরুদ্েধ।
িহদােয়ত ও শিরয়তেক তারা িনেজেদর জীবন েথেক িবসর্জন িদেয়েছ।
েখলাফেতর দায়ভার বহেনর বদেল তারা িনেজরাই সার্বেভৗম রাজা-বাদশাহ
ও শাসেক পিরণত হেয়েছ। মহান আল্লাহতায়ালার আনুগত্েযর বদেল আনুগত্য
শুরু কেরেছ িনেজর স্ৈবরাচাির নফেসর।

দািয়ত্ব রাজৈনতীক প্রিতিনিধত্েবর
মুসলমান হওয়ার অর্থ শুধু মহান আল্লাহর উপর অটল িবশ্বাস নয়, স্েরফ
নামায-েরাযা পালনও নয়। বরং েসিট ধর্মীয়, রাজৈনতীক, প্রশাসিনক ও

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

ও

িজহােদর

অথচ প্রকৃত ঈমানদােরর প্রিতমুহুর্েতর বাঁচােতা আল্লাহর দ্বীেনর
প্রিতিট িবধান ও প্রিতিট প্রিতষ্ঠােনর পক্েষ ওকালিত ও িজহাদ িনেয়
বাঁচা। েস সত্েযর পক্েষ আমৃত্যু সাক্ষ্যদাতা ও উিকল। শিরয়ত,
েখলাফত ও িজহােদর পক্েষ েস হেব িনর্ভীক। মু’মীেনর জীবেন মূল
সামর্থ েতা সত্যেক েচনা, সত্েযর পক্ষ েনয়া ও সত্েযর পক্েষ জানমাল
েকারবানীর সামর্থ। ব্যক্িতর ঈমানদাির েতা েস সামর্েথর মধ্েয ধরা
পেড়। নবীজীর (সাঃ) শতকরা ৭০ ভােগর েবশী সাহাবা েস কােজ শহীদ
হেয়েছন। িকন্তু বাংলােদেশর মত মুসিলম েদেশর মুলমানেদর মােঝ শতকরা
একজনও েস কােজ হািজর? মহান আল্লাহ যােদর িদেয় জাহান্নাম ভরেবন
তারা েয সবাই েচার-ডাকাত, খুিন বা ব্যািভচাির -তা নয়। অিধকাংশ
মুশিরক এবং কােফর খুিন নয়। তারা েচার-ডাকাত বা ব্যািভচািরও নয়।

িকন্তু তারা জাহান্নােম যােব সত্যেক িচনেত না পারা ও সত্েযর পক্ষ
না েনয়ার কারেণ। িবস্ময়কর ৈবজ্ঞািনক আিবস্কােরর েচেয় সত্যেক
েচনার গুরুত্ব অপিরসীম। েস সামর্েথর গুেণই ব্যক্িত জান্নাত পােব।
ৈবজ্ঞািনক আিবস্কাের নয়।
রাসূেল পাক (সাঃ)এর সময়ও এমন ইহুদী ও খৃষ্টানেদর সংখ্যা িক কম
িছল যারা উেপাস, উপাসনা ও তাওরাত বা বাইেবল পােঠ শরীর পতন
ঘটােতা?
অথচ
মহান
আল্লাহপাক
তােদরেক
কােফর
বেলেছন।
এবং
মুসলমানেদরেক অিত সুস্পষ্ট ভােব হুিশয়ার কের িদেয়েছন েযন তােদর
অনুসরণ না করা হয়। পিবত্র েকারআেন মহান আল্লাহতায়ালার েস
হুিশয়ািরিট এেসেছ এভােবঃ “েহ ঈমানদারগণ! যােদর িকতাব েদয়া হেয়েছ
তােদর মােঝর েকান দলেক যিদ েতামরা অনুসরণ কেরা তেব তারা
েতামােদরেক ঈমান আনার পরও আবার কােফের পিরণত করেব।” –(সুরা আল
ইমরান আয়াত ১০০)। ইহুদী ও খৃষ্টান আহেল িকতাবীেদর কােফর বলার
কারণ তারা মহান আল্লাহতায়ালার েশষ রাসূল ও েশষ আসমািন িকতাবেক
িচনেত ব্যর্থ হেয়িছল। তারা ব্যর্থ হেয়িছল নবীজী (সাঃ)র িমশেনর
সােথ একাত্ম হেত। ধার্িমেকর েলবােস তােদর কাজ িছল মানুষেক কােফের
পিরণত করা। প্রশ্ন হেলা, আজেকর মুসিলম আেলম, আল্লামা ও মুফিতেদর
িক েস ব্যর্থতা কম? তারােদরই বা ক’জন নবীজী (সাঃ)র িমশনেক িচনেত
েপেরেছ। নবীজী (সাঃ)এর েরেখ যাওয়া িখলাফত, শিরয়ত ও িজহােদর সােথ
তােদর ক’জন আজ সংশ্িলষ্ট? নবীজী (সাঃ)র অধীকাংশ সাহাবাগণ েয পেথ
শহীদ হেয়েছন এসব আেলমেদর ক’জন েস পেথ? েয যুবকগণ হাজার হাজার
মাইল দূর েথেক স্েরফ েখলাফত, শিরয়ত ও িজহােদর লক্ষ্েয আরামআয়ােশর ঘরবািড় েছেড় শহীদ হচ্েছ তােদরেক এরা খােরজী ও কােফর বলেছ!
েমাশাদ, িসআইেয়র এেজন্ট বলেছ। নারী েলাভীও বলেছ! এবং েখলাফত
প্রিতষ্ঠার প্রেচষ্টােক তারা হটকািরতা বলেছ। তারা িক মেন কের এসব
যুবকেদর বদেল আসমান েথেক েফেরশতারা এেস েখলাফত প্রিতষ্ঠা করেবন?
অথচ উমাইয়া, আব্বাসী ও ওসমািনয়া েখলাফেতর প্রিতষ্ঠারা িক
েফেরশতারা িছেলন? তােদর ক’জন িজহােদর ময়দােন সশরীের প্রাণ
েকারবানীেত হািজর হেয়েছন? তারা িছেলন েদােষগুেণর মানুষ। তােদরই
শাসনামেল হযরত ইমাম েহােসন (রাঃ)ও তাঁর ৭২ জন িনরপরাধ সঙ্িগেক
কারবালায় িনর্মম ভােব হত্যা করা হেয়েছ। অথচ তারপরও তােদরেক খিলফা
রূেপ স্বীকৃিত ও তােদর নােম জুম্মার েখাতবা েদয়া হেয়েছ। িবগত ৯০
বছর মুসিলম িবশ্েব েকান খিলফা নাই। েফেরশতাতূল্য মহামানবেদর
অেপক্ষায় িক আেরা অেপক্ষা করেত হেব?

িবষাক্ত প্রচারণা
আল্লাহর দ্বীেনর প্রিত মুসিলম েদেশর অিধকাংশ ইসলািম দেলর
েনতাকর্মী ও আেলমেদর অঙ্িগকার েয কতটা ফাঁকা েসিট েখলাফত, শিরয়ত
এবং িজহােদর িবরুদ্েধ তােদর অবস্থানই সুস্পষ্ট কের েদয়। বিন
ইসরাইেলর আেলমগণ আজও মাথা-ঘাড় দুিলেয় দুিলেয় তাওরােত নািযলকৃত
শিরয়েতর িবধানগুেলা মুখস্থ কের। িকন্তু তার প্রেয়াগ িনেয় তারা
ময়দােন েনই। তােদর েথেক মুসিলম আেলমেদর অবস্থা কতটুকু িভন্নতর?
তােদর িবভ্রান্িতকর ভূিমকার কারেণই মুসিলম েদেশ জনবল েবেড়েছ
জািতয়তাবাদী, রাজতন্ত্ির, স্ৈবরাচাির ও সাম্রাজ্যবািদ িশিবেব।
তােদর কারেণই পরাজয় েবেড়েছ ইসলােমর। এবং মুসিলম েদশগুিল অিধকৃত
হেয় েগেছ ইসলািম শত্রুশক্িতর হােত। এবং িবলুপ্ত রেয় েগেছ িখলাফত।
এসব ইসলািম দেলর বর্তমান প্রচারনার সুর েকান কােফর শক্িতর
িবরুদ্েধ নয় বরং েসিট েখলাফত, শিরয়ত ও িজহােদর িবরুদ্েধ। েসৗিদ
আরেবর গ্রাণ্ড মুফিত ইসরাইেলর িবরুদ্েধ িবক্েষাভ িমিছল করার
িনন্দা কেরেছন। অথচ যুদ্ধ করেত বলেছন ইরােকর িজহাদীেদর িবরুদ্েধ।
েসৗিদ আরেবর গ্রাণ্ড মুফিত েসৗিদ আরেব মার্িকন কােফর ৈসিনকেদর
অবস্থােনর
জািজরাতুল

িবরুদ্েধ কথা বেলন না। অথচ হযরত ওমর (রাঃ) সমগ্র
আরব েথেক সকল অমুসিলমেদর িবতািড়ত কেরিছেলন। একই

ভূিমকায় েনেমেছন েশখ ইউসুফ কারযাভী। তাঁর অবস্থান কাতাের। অথচ
কাতার হেলা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্েয মার্িকন যুক্তরাষ্ট্েরর সবেচেয় বড়
ঘাঁিট। িতিন েস মার্িকন অবস্থােনর িবরুদ্েধও মুখ
আল্লাহেক খুিশ করার বদেল এরা গুরুত্ব েদন ইসলাম,

খুেলন না।
মুসলমান ও

আল্লাহর শত্রুেদর সােথ সুসম্পর্ক রাখােক। গুজরােতর মুসিলম নারীিশশুর রক্েত রঞ্িজত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেরন্দ েমাদীর হাত। অথচ
বাংলােদেশর প্রধান ইসলািম দেলর েনতা তার িনর্বাচিন িবজয়েক
অিভনন্দন কেরেছন। েসিট স্েরফ দলীয় স্বার্েথ। এিটই েসক্যুলািরজম।
ইসলািম েচতনায় এিট অসম্ভব।এ িবষেয় মহান আল্লাহতায়ালার হুিশয়াির
হেলাঃ “েহ ঈমানদারগণ, েতামরা আমার ও েতামােদর শত্রুেদর বন্ধু
িহসােব গ্রহণ কেরানা। েতামরা তােদর প্রিত েসৗহার্দপূর্ণ আচরণও
করেব না, তারা েতা অস্বীকার কেরেছ েস সত্যেক যা েতামােদর কােছ
এেসেছ?..) –সুরা মুমেতহানা আয়াত ১)। আল্লাহর শত্রুেদর িবরুদ্েধ
শত্রুতাই নবীজী (সাঃ)র সূন্নত। তােদর িবজেয় অিভনন্দন জানােনা নয়।
মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ েস সতর্কবানী একবার নয়, বহুবার এেসেছ
পিবত্র েকারআেন। অথচ েস হুিশয়ািরর িবরুদ্েধ এসব েনতােদর ভ্রক্েষপ

নাই।
ব্যক্িতর ঈমান শুধু নামায-েরাযায় ধরা পেড় না, িনর্ভূল ভােব ধরা
পেড় রাজনীিতেত। নামায-েরাযা মুনািফকও পড়েত পাের। িকন্তু শিরয়ত ও
েখলাফেতর প্রিতষ্ঠার িজহােদ অংশ েনয়া ও েস িজহােদ প্রাণ েদয়ার
সামর্থ মুনািফেকর থােক না। ঈমােনর আেরক পিরচয় হেলা প্যান-ইসলািমক
মুসিলম ভাতৃত্েবর েচতনা। েস েচতনা েদয় ভাষা, ভূেগাল ও বর্েণর
পিরচয় অিতক্রম করার সামর্থ। েস েচতনায় মুসিলম িবশ্েব জাতীয়
রাষ্ট্েরর নােম গড়া িবভক্িতর মানিচত্র ও েদয়ালগুিল ৈবধতা পায় না।
ভাষা, ভূেগাল ও বর্েণর পিরচেয় িবভক্িত গড়া এবং িবভক্িতেক ৈবধতা
েদয়া ইসলােম হারাম। এিট মহান আল্লাহর ফরমান “লা তাফাররাকু”
অর্থাৎ “িবভক্ত হেয়ানা”র িবরূদ্েধ সুস্পষ্ট িবদ্েরাহ। অথচ
ইসলােমর নােম যারা দল বা জামায়াত গেড় তারাও এ িবভক্িতেক ৈবধতা
েদয় এবং ভক্িত কের মুসিলম িবশ্েবর িবভক্ত মানিচত্রেক। এসব
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্েরর জন্ম িদবস িনেয় জািতয়তাবাদীেদর ন্যায়
িবজয়-উৎসব কের। েযমনিট বাংলােদেশর ইসলািম দলগুেলার দ্বারা হচ্েছ।
িবভক্ত এ মানিচত্র েভঙ্েগ িবশাল এক েখলাফিত রাষ্ট্র গড়ার িজহাদ
শুরু হেল েস পিবত্র কর্মেক তারা েয শুধু ঘৃনা কের তা নয়,
কােফরেদর সােথ িনেয় তা প্রিতেরােধরও েচষ্টা কের। এমন িজহাদেক
তারা আন্তর্জািতক আইনিবেরাধী বেল অিভিহত কের। িখলাফত প্রিতষ্ঠার
িজহােদ যারা আজ কােফরশক্িতর িবমান হামলায় ইরাক ও িসিরয়ার বুেক
শহীদ হচ্েছন তােদরেক বেল িসআইএ ও েমাশােদর এেজন্ট। িক িবস্ময়!
িজহাদীেদর চিরত্র ধ্বংেস এরা প্রচার কের, েমাসেলর রাস্তায় তারা
নািক মহল্লাবাসীেদর কােছ নারী সাপ্লাইেয়র দাবী জািনেয় েপাষ্টার
লাগায়!সাধারণ মানুষেক িবভ্রান্ত করার কত জঘন্য অপপ্রচার! এেতা
ব্যািভচােরর অপরাধ। অথচ কাউেক ব্যািভচািরর অপবাদ েদয়ার শিরয়েতর
শাস্িত হেলা, তার িপেঠ ৮০ চাবুেকর ঘা। ব্যািভচািরেদর হােত অস্ত্র
থাকেল তারা িক েপাষ্টার লািগেয় নারী েখাঁেজ? তারা বেল, এ
িজহাদীরা নািক খােরজী। অথচ ভূেল যায়, খােরজীেদর যুদ্ধ িছল
েখলাফেতর িবরুদ্েধ। তােদর যুদ্ধ েখলাফেতর প্রিতষ্ঠা বা সুরক্ষা
িনেয় িছল না। খােরজীরা যুদ্ধ কেরেছ ইসলােমর মহান খিলফা হযরত আলী
(রাঃ)র িবরুদ্েধ। অথচ আজ যােদরেক খােরজী বলা হচ্েছ তােদর িজহাদ
েতা
েখলাফেতর
প্রিতষ্ঠায়।
তারা
প্রাণ
িদচ্েছ
মার্িকন
যুক্তরাষ্ট্েরর ন্যায় কােফরেদর িবরুদ্েধ লড়াইেয়। তােদর যুদ্ধ েতা
ইসলাম িবেরাধী কুর্িদ ও আরব জািতয়তাবাদী, রাজতন্ত্ির, স্ৈবরাচাির
ও েসক্যুলািরস্টেদর িবরুদ্েধ।

ঔপিনেবিশক সাম্রাজ্যবাদীেদর অপরাধ
ঔপিনেবিশক শত্রুেদর অপরাধ শুধু েদশদখল এবং অিধকৃত েদেশ গণহত্যা,
অর্থৈনতীক েশাষণ ও িনর্যাতন নয়। তােদর দ্বারা সবেচেয় বড় অপরাধিট
ঘেটেছ মুসিলম েদেশর িশক্ষাঙ্গেণ। িশক্ষাঙ্গণেক তারা ব্যবহার
কেরেছ মগজ েধালাইেয়র কারখানা রূেপ। ফেল বাংলার ন্যায় মুসিলম
ভূিমেত মুসলমানেদর খৃষ্টান বানােত না পারেলও ইসলাম েথেক দূের
সরােত েপেরেছ। এেত মড়ক েলেগেছ মুসলমানেদর ঈমােন। ঈমােনর েস মড়কিট
সবেচেয় েবশী ঘেটেছ তােদর জীবেন যারা িশক্ষা অর্জেনর নােম মগজ
েধালাইেয়র েস কারখানায় প্রেবশ কেরেছ। ফেল বাংলার িনরক্ষর
মুসলমানগণ যতটা ঈমান িনেয় েবঁেচেছ তথাকিথত বাঙালী িশক্িষতরা তা
পােরিন। বরং বহুদূর িছটেক পেড়েছ পিবত্র েকারআেন বর্িনত িসরাতুল
েমাস্তাকীম েথেক। আর যারা মূল রাস্তা েথেক িছটেক গভীর খােদ িগেয়
জ্ঞান হারায় তােদর পক্েষ িক েসখান েথেক উেঠ আসা সহজ? িহন্দু,
খৃষ্টান বা ইহুদী েথেক
নামধািরেদর পার্থক্যই বা

ইসলাম েথেক
কতটুকু? বরং

দূের সরা এসব মুসিলম
িমলেতা িবশাল। িহন্দু,

খৃষ্টান বা ইহুদীেদর ন্যায় তােদর অবস্থানও িসরাতুল েমাস্তাকীেম
নয়। তারাও কােফরেদর ন্যায় শিরয়ত, েখলাফত ও িজহােদর িবেরাধীতায়
একই রূপ যুদ্ধাংেদহী। রাজনীিত, সংস্কৃিত ও যুদ্ধিবগ্রেহর অঙ্গেণ
মুসলমান নামধাির এসব ব্যক্িতগণও তাই অমুসলমােনর সােথ একত্ের
নােম। প্রথম িবশ্বযুদ্ধ কােল ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ বািহনী যখন ইরাক
ও িফিলস্িতন দখেল হামলা চালায় তখন হানাদার েস সামিরক বািহনীেত
কিব কাজী নজরুল ইসলােমর ন্যায় হাজার হাজার মুসিলম নামধাির যুবকও
মুসিলম হত্যায় শািমল হেয়িছল। অন্তের ঈমান থাকেল েকউ িক এভােব
কােফর বািহনীেত েযাগ িদেত পাের? এমন কাজ েতা হারাম। িকন্তু েস
হারামেকও বহু মুসিলম নামধাির েসিদন হালাল রূেপ গ্রহণ কেরিছল।
লক্ষ লক্ষ আধুিনক িশক্িষতরা আজও েস ধারােক অব্যাহত েরেখেছ। মুেখ
মুসলমান হওয়ার গগনিবদাির দাবী, অথচ তােদর সশস্ত্র অবস্থান শত্রু
িশিবের।একাত্তের তােদরেকই ভারতীয় কােফরেদর সােথ কাঁধ িমিলেয়
মুসিলম িনধেন েদখা েগেছ। িশক্ষাদােনর নােম ইংেরজগণ এভােবই েসিদন
বহু মুসিলম সন্তানেক ইসলাম েথেক দূের সরােত েপরিছল। এেদর কারেণই
ভারেতর বুেক ১৯০ বছের ঔপিনেবিশক শাসেন ব্িরিটশেদর কলােবােরটর
েপেত েকানরূপ অসুিবধা হয়িন। ইসলাম েথেক দূের সরা এ্মন মানুষেদর
কারেণ েখলাফেতর িবরুদ্েধ েযাদ্ধা েপেত সাম্রাজ্যবািদ কােফরশক্িতর

আজও েকান অসুিবধা হেচছ না।
মুসিলম েদশগুিলেত ঔপিনেবিশক ব্িরিটশ শাসেনর অবসান ঘেটেছ। িকন্ত
তােদর প্রিতষ্িঠত ঈমানহীন করার কারখানাগুেলা এখেনা বন্ধ হয়িন।
বরং অিভন্ন প্রকল্প িনেয় িবপুল ভােব েবেড়েছ েসগুিলর সংখ্যা ও
সামর্থ। ফেল িবপুল ভােব েবেড়েছ ইসলােমর শত্রু উৎপাদনও। তােত
দ্রুত বাড়েছ িদন িদন ইসলাম েথেক দূের সরার কাজ। ফেল বাংলােদেশর
মত মুসিলম েদেশ শিরয়ত, েখলাফত ও িজহােদর িবরুদ্েধ প্রচন্ড
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মুসলমানেদর পক্ষ েথেক। এমন িক আসেছ তথাকিথত আেলমেদর পক্ষ েথেকও।
আজ েথেক শত বছর আেগও বাংলার বা ভারতীয় মুসলমানেদর অবস্থা এতটা
েশাচনীয় িছল না। েখলাফেতর পক্েষ েসিদন গেড় উেঠিছল তুমুল
গণআন্েদালন। ভারতীয় ইিতহােস েসিট িখলাফত আন্েদালন নােম পিরিচত।
ভারেতর ইিতহােস েসিটই িছল সর্বপ্রথম গণআন্েদালন। গ্রামবাংলার ঘের
ঘের েসিদন খিলফার সাহায্েয মুষ্িটর চােলর হািড় বসােনা হেয়িছল।
বহু ভারতীয় েমাজািহদ েসিদন ছুেট িগেয়িছেলন খিলফার বািহনীেত েযাগ
িদেত। অথচ েতমন আত্মত্যাগেক আজ বলা হচ্েছ সন্ত্রাস। জািতয়তাবােদর
ভূেগাল িডঙােনা প্যান-ইসলামীক মুিসিলম ভাতৃত্বেক বলা হচ্েছ
েমৗলবাদ।

িখলাফত েকন অপিরহার্য?
ঈমানদােরর জন্য ইসলািম রাষ্ট্েরর প্রিতষ্ঠািট শুধু রাজৈনতীক ও
সাংস্কৃিতক প্রেয়াজন নয়। বরং এমন একিট রাষ্ট্র অিত অপিরহার্য
হেলা মু’িমন রূেপ বাঁচা ও ঈমান িনেয় েবেড় উঠার স্বার্েথ।
আেলাবাতাস ও পানাহাের েদহ িনেয় বাঁচা সম্ভব। িকন্তু তােত ঈমান
িনেয় বাঁচািট সম্ভব হয় না। ঈমান বাঁচােত যা অপিরহার্য তা হেলা
ইসলািম িশক্ষা। ঈমােন পুষ্িট েজাগােনার স্বার্েথ পানাহােরর ন্যায়
ইসলািম িশক্ষার প্রেয়াজনিটও প্রিতিদেনর। েস প্রেয়াজনিট কেয়ক
বছেরর ছাত্রাবস্থায় েমেট না। ঈমানদােরর েস ছাত্রাবস্থািট
আজীবেনর।ফেল মুসিলম েদেশর সব নাগিরকই কার্যত ছাত্র। েতমন একিট
প্রেয়াজন েমটােত সমগ্র মুসিলম রাষ্ট্র তখন পিরণত হয় মাদ্রাসায়।
িশক্ষােক গুরুত্ব েদয়াই মহান নবীজী (সাঃ)র সূন্নত। শত্রুর
িবরুদ্েধ েকারআনই ইসলােমর সবেচেয় বড় হািতয়ার। ইসলােমর যাত্রা তাই

নামায-েরাযা ও হজ-যাকাত িদেয় হয়িন; হেয়েছ ইকরা বা পড়া িদেয়। েসিট
নবুয়েতর প্রথম িদন েথেকই। েসিটর শুরু লাগাতর েকারআনী জ্ঞানিবতরেনর মধ্য িদেয়।
নারী-পুরুষ ও সকল বয়েসর ছাত্রেদর ইসলািম জ্ঞানদান সুিনশ্িচত করার
মূল দায়ভারিট রাষ্ট্েরর। মূলতঃ রাষ্ট্েরর ঘােড় এিটই হেলা সবেচেয়
বড় দায়ভার। েকারআন-হাদীেসর জ্ঞান হেলা েস পুষ্িটর সর্বশ্েরষ্ঠ
ভান্ডার। অথচ রাষ্ট্েরর িশক্ষা ব্যবস্থা িক ধরেণর জ্ঞান েজাগােব
েসিটর পূর্ণ-িনয়ন্ত্রন থােক সরকােরর হােত। তাই রাষ্ট্র্র ইসলােমর
শত্রুপক্েষর দখেল েগেল অসম্ভব হয় ইসলািম জ্ঞান লাভ। তােত অসম্ভব
হয় মুসলমানেদর মুসলমান রূেপ বাঁচা ও েবেড় উঠা। কােফরশক্িতর হােত
েদশ অিধকৃত হওয়ার এখােনই মূল িবপদ।েস িবপদ েযমন ঔপিনেবিশক
ব্িরিটশেদর
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েসক্যলািরস্টেদর দখলদািরেতও। ফেল মুসিলম েচতনায় প্রবল ভােব
েবেড়েছ েকারআনী জ্ঞােনর অপুষ্িট। তােত মুসিলম সন্তােনর মেন ঈমান
েয মারা যােব েসিটই িক স্বাভািবক নয়? বাংলােদেশর ন্যায় মুসিলম
েদশগুিলেত েসিটই ঘটেছ। ফেল বাংলােদেশর িবশ্বিবদ্যালেয় ধর্ষণ হয়,
ধর্ষেণ েসঞ্চুিরর উৎসবও হয়।এবং েদশ দুর্বৃত্িতেত িবশ্বেরকর্ডও
গেড়।
জীবননাশী জীবাণুর েচেয় ধ্যান-ধারণাও কম িবষাক্ত বা কম িবনাশী নয়।
িবষাক্ত জীবাণু প্রাণনাশ ঘটায়। আর ঈমাননাশ ঘটায় দূিষত ধ্যানধারণা। িবষাক্ত ধ্যান-ধারণার েস নাশকতায় এমন িক েদেশর ভূেগােলরও
িবনাশ ঘেট। েস দৃষ্টান্ত হেলা পািকস্তান। পািকস্তান প্রিতষ্ঠা
েপেয়িছল ইসলাম প্রিতষ্ঠার নােম। নানা ভাষার ভারতীয় মুসলমানেদর
িবশাল রক্েতর েকারবানীেত েদশিট সৃষ্িট হেয়িছল। িকন্তু অিধকৃত হেয়
যায় সামিরক ও েবসামিরক েসক্যুলািরষ্টেদর হােত। ইসলােমর এ শত্রুরা
িনেজেদর নানামুিখ নাশকতার পাশাপািশ িবশ্েবর নানা কােফর েদশ েথেক
ঈমাননাশী জীবাণূ আমদািন শুরু কের। েস জীবাণু মার্কসবােদর নােম
আেন েসািভেয়ত রািশয়া এবং চীন েথেক।সস্তায় মার্কসবােদর েস িবষাক্ত
বই ও পত্িরকা েপৗিছেয় েদয়া হেতা েকামলমিত ছাত্র-ছাত্রীেদর হােত।
ফল দাঁড়ায়, মার্কসবােদর িবষপান করা ও মার্কসবাদী হওয়া তখন ছাত্রছাত্রীেদর কােছ ফ্যাশেন পিরণত হয়। েস সােথ পাশ্চাত্য সংস্কৃিতর
িবষাক্ত িবষ আমদািন কের মার্িকন যুক্তরাষ্ট্র েথেক। েস িবষ আেস
হিলউেডর উলঙ্গ ছায়াছিবর মাধ্যেম। েস িবষ িদবারাত্র পান করােনা
হেতা িসেনমা হল গুেলােত। ফেল আমদািনকৃত েস িবেষ মারা যায় প্যানইসলািমক েচতনা -যা িছল পািকস্তান সৃষ্িটর মূল িভত্িত। এবং

প্রিতষ্ঠা পায় জািতয়তাবাদ, সমাজবাদ ও েসক্যুলািরজেমর ন্যায়
ইসলাম-িবনাশী িবষাক্ত মতবাদ। ফেল ধ্বেস যায় িবশ্েবর সর্ববৃহৎ
মুসিলম েদশ।এখন েস িবষাক্ত িবষ পিচেয় িদচ্েছ বাঙালী মুসলমােনর
চিরত্রও। েদেশ ভাত-মােছর আেয়াজন বািড়েয়ও তাই শান্িত বাড়েছ না।
বরং বাড়েছ আযাব। আযাব আসেছ ভয়ানক এক দুর্বৃত্ত শাসেনর েবশ ধের|
মুসিলম রাষ্ট্েরর দািয়ত্ব শুধু ভয়ানক েরাগেভাগ, েপাকা-মাকড় ও
পানাহার েরাধই নয়, িবষাক্ত ধ্যান-ধারণার প্রিতেরাধও। আর েস কাজিট
েকান ব্যক্িতর দ্বারা সম্ভব নয়।েস দািয়ত্বিটও রাষ্ট্েরর।ইসলািম
রাষ্ট্র ঈমাননাশী ধারণার িবরুদ্েধ প্রিতেরাধক ভ্যাকিসন েদয়
েকারআনী-হাদীেসর গভীর জ্ঞান িদেয়। এেত ইম্যুিনিট বােড় কুফির
ধ্যানধারণার িবরুদ্েধ। ফেল ইসলামী রাষ্ট্ের জন্ম েনয়া িশশুর
পক্েষ ঈমান িনেয় বাঁচা ও েবেড় উঠািট সহজ হয়। অপরিদেক অৈনসলািম
রাষ্ট্েরর িশক্ষাব্যবস্থা ছাত্েরর েচতনায় ভ্যাকিসন েদয় ইসলােমর
িবরুদ্েধ। ফেল েস েদেশ দুরূহ হয় ঈমান িনেয় েবেড় উঠা। কােফর
অধ্যুিষত েদেশ বা কােফরেদর প্রণীত িশক্ষাব্যবস্থায় েবেড় উঠা
মানুেষর মােঝ আল্লাহর আইন, িখলাফত, িজহাদ ও িজিজয়ার িবরুদ্েধ
ঘৃণােবাধ এজন্যই অিত প্রচন্ড। কােফর অধ্যুিষত েদেশ বসবাস ও
কােফরেদর িশক্ষাপ্রিতষ্ঠােন িশক্ষালােভর এিটই হেলা সবেচেয় বড়
িবপদ। কােফরেদর কাছ েথেক আলুপটল বা হাসমুরগী েকনা চেল, তােদর
েথেক প্রযুক্িত বা িচিকৎসা জ্ঞানও েনয়া যায়। িকন্তু তােদর েথেক
রাজনীিত, সমাজনীিত, দর্শন, ধর্মজ্ঞান, নীিতজ্ঞান, ইিতহাস ও জীবন
িজজ্ঞাসার অন্যান্য িবষেয় িশক্ষা লােভর িবপদ ভয়ানক। এজন্যই নবীজী
(সাঃ)র যুেগ মিদনায় ইসলািম রাষ্ট্র প্রিতষ্ঠার পর কােফর েদেশ
বসবাস করা হারাম েঘািষত হয় এবং ফরজ েঘািষত হয় িহজরত।

েখলাফত িবলুপ্িতর আযাব
েখলাফেতর
প্রিতষ্ঠা
েকান
কােলই
েফেরশতােদর
হােত
ঘেটিন।
েদাষত্রুিট িনেয় েয মানুষ তারাই েখলাফত প্রিতষ্ঠা ঘেটেছ। িকন্তু
েস ত্রুিটর েদাহাই িদেয় েখলাফত িবলুপ্িতেক েকান কােল িক জােয়জ
বলা হেয়েছ? অথচ আজ েখলাফেতর িবলুপ্িতর লক্ষ্েয িজহাদীেদর মাথার
উপর েবামা েফলার জন্য কােফর মার্িকন বািহনীেক ডাকা হচ্েছ।
েদাষত্রুিট সম্পন্ন মানুষেদর মধ্য েথেকই কাউেক েখলাফত প্রিতষ্ঠার
দািয়ত্ব িনেত হেব। খিলফা হওয়ার শর্ত েফরশতা হওয়া নয়। বরং েস
শর্তিট হেলা েগাত্র, বর্ণ, ভাষাগত পিরচেয়র উর্দ্েধ উেঠ শিরয়েতর

প্রিতষ্ঠা, মুসলমানেদর একতা ও লাগাতর িজহাদ সংগিঠত করায় আন্তিরক
হওয়া। শর্ত হেলা, িবশ্েবর তাবত ভাষাভািষ মুসলমানেদর জন্য ইসলািম
রাষ্ট্েরর দরওয়াজা সবসমেয়র জন্য খুেল েদয়া। শর্ত হেলা মুসিলম
জাহান জুেড় পৃথক পৃথক জাতীয় রাষ্ট্েরর নােম েয িবভক্িতর েদয়াল
গড়া হেয়েছ েসগুেলা িবলুপ্ত করায় সেচষ্ট হওয়া।
মাত্র শত বছর আেগও েয েকান মুসিলম খিলফা শাসনভূক্ত েয েকান
প্রেদেশ, শহের ও গ্রােম বসিত স্থাপন করেত পারেতা। েদাকান-পাঠ
বিসেয় ব্যবসা বািণজ্য শুরু করেত পারেতা। তােত েকান বাধা িছল না।
েক আরব, েক তুর্িক, েক কুর্িদ, িহন্িদ, আফগািন বা বাঙালী -েস
পিরচয় েনয়া হেতা না। এমন িক আজ ই্সরাইেলও েনয়া হয়। ইসরাইেলর
নাগিরক হওয়ার জন্য ইহুদী হওয়ািটই যেথষ্ট। আমিরকা ও ইউেরােপর
েদশগুেলার নাগিরক হওয়ার জন্য েস সব েদেশ ৫ বছেরর েবশী ৈবধ বসবাসই
যেথষ্ট। অথচ েসৗিদ আরব, কাতার, কুেয়ত, আিমরাতসহ মধ্যপ্রাচ্েযর
সবগুিল মুসিলম েদেশ ২০ বা ৩০ বছর ৈবধভােব বসবাস ও েখদমেতর পরও
অনারব মুসলমােনর নাগিরকত্ব জুেট না। এিট িক মানবতা? এিট িক
ইসলাম? এেতা আিদম জািহিলয়াত যুেগর বর্বরতা। অথচ এরূপ বর্বরেদর
হােত মুসিলম ভূিমগুিল আজ অিধকৃত। এ হেলা েখলাফত িবলুপ্িতর আযাব।
আরব েদশগুিলর উন্নয়েন যারা িনেজেদর রক্ত পািন করেছ েস েদেশ তােদর
নাগিরকত্ব লােভর অিধকার িক েসেদেশর আিদ জনগেণর েচেয় কম? েকান
সভ্য েদশ িক েস অিধকার েথেক কাউেক বঞ্িচত করেত পাের? েখলাফত
প্রিতষ্িঠত খাকেল িক এরূপ বর্বরতা স্থান েপত? খিলফা েতা িবশ্েবর
সমগ্র মুসলমানেদর অিভভাবক। তার কােছ আরব-অনারব, সাদা-কােলা সবাই
সমান। তাই এমন িবভাজন উমাইয়া, আব্বাসীয় ও ওসমানীয়া েখলাফত আমেলও
িছল না। মহান আল্লাহতায়ালা প্রিতিট মু’িমনেক অপর মু’িমেনর ভাই
বেলেছন। প্রকৃত ঈমানদােরর দািয়ত্ব হেলা মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ
েথেক েদয়া ভাতৃত্েবর পিরচেয়র প্রিত সম্মান েদখােনা। িনজ ভাইেয়র
প্রেবশ রুখেত িক েদয়াল গড়া যায়? অথচ আরব েদশগুেলা েসটাই কেরেছ
এবং এরপরও তারা িনেজেদর মুসলমান রূেপ দাবী কের! েখলাফত প্রিতষ্ঠা
েপেল িবভক্িতর েদয়াল েলাপ পােব। তখন িবলুপ্ত হেব আরব-অনারব,
শ্েবতাঙ্গ-কষ্ণাঙ্গ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মুসলমােনর পার্থক্য।এবং
প্রিতষ্ঠা পােব প্যান-ইসলািমক ভাতৃত্ব। খিলফা বাগদাদীর পক্েষ
েথেক েতা েসিটরই েঘাষণা েদয়া হেয়েছ। ইরাক এবং িসিরয়ার মােঝর
সীমান্ত েরখােক তাই ইিতমধ্েযই গুিড়েয় েদয়া হেয়েছ। আরব-অনারব,
শ্েবতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, এিশয়ান-ইউেরাপীয়ানগ েসখােন একই রণাঙ্গেণ।
িবশ্েবর নানা ভাষা-ভাষী মুসলমানগণ আজ িমেলিমেশ এক িবশাল

িবশ্বশক্িত রূেপ মাথা তুেল দাঁড়ােনার স্বপ্ন েদখেছ। িকন্তু েসিট
েযমন িবেদশী কােফরগণ চায় না, েতমিন বর্ণবাদী, েগাত্রবাদী,
রাজতন্ত্ির ও স্ৈবরাচাির জািতয়তাবািদগণও চায় না। আরব শাসকগণ িফের
িগেছ ইসলামপূর্ব আরব জািহিলয়ােতর িদেক। নবীজী (সাঃ) িবরুদ্েধ েস
আমেলর আবর েগাত্রগুিল েযরূপ েকায়ািলশন গেড়িছল, আজেকর স্ৈবরাচাির
আরব শাসকগণও েস পথ ধেরেছ। েখলাফেতর িবরুদ্েধ তােদর মধ্েয গেড়
উেঠেছ গভীর একতা। গাজায় ইসরাইলী গণহত্যার িবরুদ্েধ প্রিতবাদ
জানােত তারা একিট িদন বা একিট ঘন্টার জন্য একত্ের ৈবঠক করেত
পািরিন। এখন িখলাফেতর িবরুদ্েধ তােদর ৈবঠেকর েশষ নাই। এসব আরব
শাসকবর্গ অনারব মুসলমানেদর েচেয় পাশ্চাত্েযর কােফরেদরেকই েবশী
আপন ভাবেছ। িনেজেদর অৈবধ শাসেনর প্রিতরক্ষায় তারা ইসলােমর পিবত্র
ভূিমেত কােফরবািহনীেক ডাকেছ। েখলাফেতর িনর্মূেল গেড় তুেলেছ
বৃহত্তর েকায়ািলশন। স্ৈবরাচাির এসব আরব শাসকগণ ও তােদর গৃহপািলত
আেলমগণ ইসলাম েথেক েয কতটা দূের সেরেছ েসিট বুঝেত িক এরপরও িকছু
বাঁিক থােক? ২২/০৯/১৪

