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بسم هللا الرحمن الرحيم

ধিযহনরদেক্ষ রাজনীহতদত েু নীয হত িদে েহবত্র, সাাংসে োেুল যার উজ্জ্বল উোিরণ
েু নযীহত ও আহথযক প্রকদলঙ্কারী শুধু িাত্র বাাংলাদেদশই নয়, বরাং সিগ্র হবশ্বজুদ়ে ধিযহনরদেক্ষ গণতাহিক বযবস্থার অহবদেেয অাংশ
িদয় োাঁহ়েদয়দে। রাজনীহতহবেদের েু নযীহতদত জহ়েত িওয়ার হবষয়হি বাাংলাদেদশর জনগদণর জনয কিনও অবাদকর হকেু নয়। হকন্তু এহি
িাহসনা সরকাদরর জনয ব়ে ধাক্কা হিদসদব আসল যিন তারা েতযক্ষ করল প্রয, কুদয়ত সরকাদরর আোলত লক্ষীেুর-২ আসন প্রথদক
হনবযাহিত সাাংসে কাজী োেুলদক িানবোিার, ঘুষ এবাং অথযোিাদরর অহিদযাদগ চার-বেদরর প্রজল েোন করল। এিা সবযজনহবহেত প্রয,
বাাংলাদেদশর েহতহি সরকার েু নযীহতদক োহতষ্ঠাহনক রূে হেদয়দে এবাং িাহসনা সরকার এহিদক সদবযাচ্চ হশিদর হনদয় প্রগদে। তাই আিরা
েতযক্ষ করহে, প্রেশবযােী তার সরকাদরর সবযাত্মক েু নযীহতর হবরুদে গদ়ে ওঠা জনিদতর প্রকান প্রতায়াক্কাই প্রস করদে না। সকল েু নযীহতর
জননী হিদসদব প্রশি িাহসনা সবযোই সিাদজর হিহিত েু নযীহতবাজ অহিজাত প্রেণীর লালন-োলন ও ক্ষিতায়ন কদরদে। যিন প্রেদশর
বৃ িত্তি ঋণ-দিলাহেদক তার প্রবসরকাহর হশল্পিাত ও হবহনদয়াগ উেদেষ্টা হিদসদব হনবযাহিত করা িদয়দে, তিন এদত অবাক িওয়ার হকেু
প্রনই প্রয সাাংসে োেুদলর িত উচ্চাহিলাষী েু নযীহতবাজ প্রনতারাও িাহসনা সরকাদরর হনয়িতাহিক েু নযীহতর িাধযদি হনদজদের িাগয গ়োর
প্রিষ্টা করদব। োেুদলর হবষয়হি প্রকান হবহেন্ন ঘিনা নয়, প্রকননা প্রস একহি বযাাংদকর (এন.আর.হব কিাহশযয়াল বযাাংক) েহরিালক েদে
কিযরত হেল, প্রযহি ঋণ প্রকদলঙ্কাহরর জনয কুিযাত। েু নযীহতবাজ অহিজাত প্রেণীর জনয িাহসনার েস্তাব েহরষ্কার - তাদেরদক সীিািীন
োয়িুহি প্রেয়া িদব এবাং আইন তাদেরদক স্পশয করদব না, উোিরণ হিদসদব কুইক প্ররন্টাল, েদ্মা প্রসতু ও বযাাংক প্রকদলঙ্কাহরর ঘিনাসিূ ি
উদেিদযাগয। েকৃত হবষয় িদে, িাহসনা ও তার লু দিরা অহিজাত প্রেণী ধিযহনরদেক্ষ রাজনীহতরই ফসল। প্রযদিতু, স্রষ্টাহববহজযত
ধিযহনরদেক্ষতাবাদে রাজনীহত প্রকবলিাত্র সু দযাগ-সু হবধা ও েতারণার িাধযদি োহথযব িীন স্বাথয িাহসলদক প্রকন্দ্র কদর আবহতযত িয়,
প্রসদিতু স্বািাহবকিাদবই এহি েু নযীহতগ্রস্ত ও প্রলািী িানু ষদেরদক আকষযণ কদর। তাই যহে এই বযবস্থাহি তার েৃ ষ্ঠদোষকদের েু নযীহতদত
েেহতগতিাদব সিদযাহগতা না কদর, তদব এহি অবশযম্ভাবীিাদব ধ্বদস ে়েদব।
প্রি িুসহলিগণ, েু নযীহতর িূ ল কারণ িদে আোহ্ সু বিানাহু ওয়া তা‘আলা-এর আইন েহরতযাগ করা এবাং ধিযহনরদেক্ষ বযবস্থার
আইন গ্রিণ করা। ইসলািী শাসনবযবস্থা, অথযাৎ নবুয়যদতর আেদল েহতহষ্ঠত হিলাফদত রাহশোহ্ বযহতদরদক আিাদের সিাদজর গিীদর
প্রোহথত েু নযীহত হনিূ যল করা যাদব না। ইসলাদি রাজনীহত (হসয়াসাহ্) িদে জনগদণর হবষয়াহের তত্ত্বাবধান করা, যা হিলাফত রাষ্ট্র ও
উম্মাহ্ দ্বারা েহরিাহলত িয়। আসন্ন হিলাফদতর অধীদন িানু ষ োহথযব স্বাদথযর আশায় প্রকান েদে অহধহষ্ঠত িওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রোষণ করদব
না। এিনহক িহলফা ও তার কিযকতযাগণ শুধু িাত্র তাদের ধাহিযকতার জদনযও িদনানীত িদবন না, বরাং এই েেগুদলা িদব এিন, যার
জনয উচ্চস্তদরর কতযবযহনষ্ঠা এবাং েক্ষতারও েদয়াজন। আিাদের োণহেয় রাসু লুোহ্ (সাাঃ)-এর সীরাদত আিরা প্রেদিহে প্রয হতহন হকিাদব
তাাঁর একজন েরদিজগার ও অনু গত সািাবা আবু যর হগফারী (রা.)-এর রাষ্ট্রীয় কিযকতযা িওয়ার আদবেনদক েতযািযান কদরহেদলন।
হতহন (সাাঃ) বদলহেদলন: “প্রি আবু যর, আেহন একজন েুবযল িানু ষ এবাং এহি িদে একহি োহয়ত্ব, এবাং প্রকয়ািদতর হেন এহি অেিান

ও অনু দশািনার কারণ িদব, তার জনয বযতীত প্রয েুদরােুহর োয়বেতার সাদথ এহি গ্রিণ কদর এবাং তার উের যা অেযণ করা িদয়দে
তা েহরেূণযিাদব েূরণ কদর” [িুসহলি]। হিলাফত রাষ্ট্র ধিযহনরদেক্ষ গণতাহিক শাসনবযবস্থার িত প্রকান অহিজাত শাসকদেণীর জন্ম
প্রেদব না এবাং তার নাগহরকদের িদধয ববষিয করদব না। িািেু ি প্রগাদত্রর একজন উচ্চবাংশীয় কুরাইশ িহিলা যিন িুহর কদরহেল তিন
হতহন (সাাঃ) তার ওের আইনী শাহস্ত (হুেু ে) েহতষ্ঠা করদত হদ্বধা কদরনহন। হতহন (সাাঃ) আোহ্’র শেথ কদর বদলহেদলন: « َّللا لَ ْو
ِ َوا ْي ُم ه
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ “ »أ هن فَاطِ َمة بِنتَ ُم َح هم ٍد َس َرقআোহ্’র কসি, যহে িুিাম্মদের কনযা ফাদতিাও িুহর করত তদব আহি তার িাত প্রকদি হেতাি”
ت لقَطعْتُ يَدَهَا
[বুিারী]।
প্রি প্রেশবাসী, ধিযহনরদেক্ষ শাসনবযবস্থায় আশা ও কলযাণকর প্রকান হকেু প্রনই। এই অশুি বযবস্থার শাসক ও প্রনতৃবৃ ন্দ িানু দষর
কলযাদনর জনয প্রকানরূে োয়বেতা অনু িব কদর না, এবাং তারা আোহ্ আজ্জা ওয়া জ্বাল-এর কাদে জবাবহেহিতার িদয়ও িীত নয়।
সহতযকাদরর েহরবতযন িাদন প্রকবল িাহসনা বা োেুদলর িত প্রিিারার েহরবতযন নয়, বরাং অনহতহবলদে এই েু নযীহতগ্রস্ত ধিযহনরদেক্ষ
শাসনবযবস্থাদক সিূ দল উৎোিন কদর তেস্থদল ইসলািী শাসনবযবস্থা তথা হিলাফত রাদষ্ট্রর বাস্তবায়নই েকৃত েহরবতযন।
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