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শজরয়াি প্রজতষ্ঠার ঘ াষো ................................................................... 18
প্রাদয়াজর্ক পদদেপ ও সংদশাধিমূলক প্রদিিার সূিিা ...................................... 20
শািাদাদতর সুধা ............................................................................ 23
হুসাইজি কাদেলার যাত্রী আমরা ............................................................ 25
িূদদয় িাদি ঘিদিার সািাই ............................................................... 30

র ক্ত া ক্ত ল া ল ম স জ ি দ | 4

রক্তাক্ত লাল মসজিদ এিং আমাদদর জিজলগপ্ততা
২০০১ সাফল যখি আফমজরকা ইসলাজম ইমারাহ আেগাজিস্তাফির ওপর আক্রমণ চালাে
এবং পরবর্শীফর্ যখি ক্রুফসডার সংঘ িযাফ াও র্াফদর সফে জমফল আেগাফির ভূজম
থেফক ইসলাজম র্াসিবযবস্থার মূফলাৎপা ি করার িিয জিফিফদর সবশর্জক্ত বযে কফর
র্খি এর জকছু প্রভাব পার্শ্শবর্শী থদর্ পাজকস্তাফির ওপরও পফে। পাজকস্তাি যজদও
ইজর্পূফবশ আেগাজিস্তািফক ইসলাজম ইমারাহ জহফসফব থমফি এফসফছ, জকন্তু হঠাৎ থদখা
থগল, র্ারা জিফিফদর আদর্শ পজরবর্শি কফর রার্ারাজর্ আফমজরকা ও িযাফ ার সহফযাগী
রাফে পজরণর্ হফলা। র্ারা আেগাি মুসজলমফদর জবরুফে ক্রুফসডারফদরফক থখালাখুজল
সহফযাজগর্া জদফর্ লাগল। এর পার্াপাজর্ পাজকস্তাি সরকার র্ক্ত হাফর্ সমাি
পজরবর্শফিরও ধারাপার্ করল। থিিাফরল পারফভি থমার্াররে সরকাফরর
এফিন্ডাগুফলা এফকর পর এক বাস্তবাজের্ হফর্ লাগল। পাজকস্তাি রােজ একদা
ইসলাফমর কাজলমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র জভজির ওপর প্রজর্জির্ হফেজছল—এ কো
সবশিিস্বীকৃর্ ও সবশিিজবজদর্। জকন্তু কাযশর্ এ সমফে এফস চাজরজদফক থরাফর্র মফর্া
ধমশজিরফপক্ষর্ার চচশা হফর্ থদখা থগল। আইফির অফিক ধারার মফধয আমূল পজরবর্শি
আিা হফলা। সুফকৌর্ফল ইসলামপন্থীফদর থকাণঠাসা কফর রাখা হফলা। থখাদাফদ্রাহ, দীি
জবফরাজধর্া, অশ্লীলর্া ও থবহােপিা এবং পুুঁজিবাজদ লুণ্ঠি পুফরা থদর্ফক থছফে থেলল।
জমজডোফক এর্ াই বাকস্বাধীির্া থদওো হফলা থয, র্ারা ঠুিফকা সব অিুহাফর্
ইসলাফমর জবজভন্ন জবধািফক রীজর্মফর্া র্াজিলয করফর্ লাগল। এসব জকছু থয সমে
সংঘজ র্ হজিল র্খি পাজকস্তাফির দুফ া প্রফদফর্ ইসলামফপ্রমী মািুষফদর র্াসি
কাযশকর জছল এবং িার্ীে সংসফদ উফল্লখফযাগয সংখযক আজলফমর উপজস্থজর্ জছল। যার
কারফণ সাধারণ র্াওজহজদ িির্ার অন্তফর এই প্রশ্ন িাগা থমাফ ও অস্বাভাজবক জছল িা
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থয, িার্ীে সংসফদ এর্ সংখযক আজলফমর সরব উপজস্থজর্ োকা সফেও থদফর্ ইসলাম
বাস্তবাজের্ হওো থর্া দূফরর কো; র্ৎকালীি র্াসফকর ইসলামজবফরাধী কাযশকলাপ
থরাফধও র্াফদর সজবফর্ষ উফল্লখ করার মফর্া থকাফিা অবদাি থকি থচাফখ পফে িা।
পজরজস্থজর্র এই ক্রাজন্তকাফল ইসলামাবাফদ অবজস্থর্ লাল মসজিদ থেফক মাদরাসার ছাত্রছাত্রীফদর এক আফদালফির সূত্রপার্ হে। থয আফদালিফক ‘থর্হজরফক র্জরের্’ িাফম
িামকরণ করা থযফর্ পাফর। লাল মসজিফদর বযাপাফর এই বাস্তবর্া মুসলমািফদর
অিািা িে থয, এই মসজিদ সবশদা দীজি আফদালফির মারকাি জহফসফব ভূজমকা পালি
কফর এফসফছ। ‘থর্হজরফক থিিাফম মুস্তো’, ‘থর্হজরফক খর্ফম িবুওোর্’, ‘থর্হজরফক
র্াহােেুফি িামুফস জরসালার্’ থেফক শুরু কফর আেগাজিস্তাফির ওপর সাম্রািযবাদী
আফমজরকার আগ্রাসী আক্রমফণর প্রজর্বাদ—সব থক্ষফত্রই এই মসজিদ থেফক
র্াওজহফদর ধ্বজি উচ্চজকর্ হফেফছ এবং এর জমম্বার থেফক যোযে জদকজিফদশর্িা থপফে
মুহাম্মাদ ﷺ-এর জসপাজহরা ির্ুি বফল বজলোি হফেফছ।
আফমজরকা যখি আেগাজিস্তাফির ওপর ক্রুি জমসাইল জিফক্ষপ কফর মুসলমািফদর
জবরুফে জিফিফদর চরম ঔের্য প্রকার্ কফর র্খি হিরর্ মাওলািা আবদুল্লাহ র্জহদ
রহ.-এর িবাি আফমজরকার জবরুফে পুফরাদস্তুর গফিশ ওফঠ এবং থর্ষাবজধ এই
অপরাফধই (?) র্াফক র্জহদ কফর থদওো হে। লাল মসজিদ থসই সমে আফদালফির
রণফক্ষফত্র পজরণর্ হে যখি পাজকস্তাি সরকার জবজভন্ন অঞ্চফল র্াওজহদবাদী
মুসলমািফদর জবরুফে সামজরক অজভযাি চালাে এবং যার কারফণ মুিাজহদফদর জবপুল
পজরমাণ ক্ষজর্ হে। এই অবস্থার পজরফপ্রজক্ষফর্ লাল মসজিফদর খজর্ব মাওলািা আবদুল
আজিি সামজরক বাজহিীর জবরুফে র্ার থসই ঐজর্হাজসক োর্ওো থদি; পরবর্শীফর্
যাফক থকন্দ্র কফর র্ার জবরুফে ও আল্লামা আবদুর রজর্দ গাজি র্জহদ রহ.-এর জবরুফে
থদর্ফদ্রাফহর মামলা দাফের করা হে। এ সমে লাল মসজিফদর অধীফি পজরচাজলর্ মজহলা
মাদরাসা িাজমো হােসাে পুজলর্ দুবার প্রফবর্ কফর থিহার্ পদশাির্ীি ছাত্রী ও
জর্জক্ষকাফদর ওপর লাজঠচািশ কফর এবং অফিক ছাত্রীফক আহর্ কফর। এই আফদালিফক
দজমফে থদওোর ঘৃণয স্বাফেশ ইসলামাবাফদ সার্ সার্জ মসজিদ র্জহদ কফর থদওো হে,
আরও ১০জ মসজিদফক থিাজ র্ থদওো হে এবং এছাোও অজর্জরক্ত ৮০জ মসজিদ
ও মাদরাসাফক ধ্বংফসর র্াজলকাে রাখা হে। সার্ সার্জ মসজিফদর র্াহাদার্ থকাফিা
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মামুজল বযাপার জছল িা। জকন্তু এ বযাপারজ জিফে ইসলামপন্থীফদর মফধয থর্মি ভারী
থকাফিা উফেগ বা কাযশকর পদফক্ষপ থচাফখ পফেজি। ইসলামাবাফদ িামকাওোফস্ত জকছু
প্রজর্বাদ আফদালি হফেফছ; র্ফব র্া-ও খুব অল্প সমফেই জিজমফে পফেফছ। এই সজেি
পজরজস্থজর্ফর্ উম্মাহর দরদী মিীষী দুভাই, হিরর্ মাওলািা আবদুল্লাহ র্জহদ রহ.-এর
িাফিজর্ি দুই থযাগয সাফহবিাদা র্জরোহ বাস্তবােফির দাজব জিফে প্রজর্বাদমুখর
হফেফছি। মাওলািা আবদুল আজিি রহ. থস সমে র্ার এক রচিাে থলফখি—
‘এই থদর্ ইসলাফমর িিয গজঠর্ হফেফছ। যজদ এখাফি ইসলাফমর বাস্তবােি হফর্া
র্াহফল আমাফদর সামফি এর্ সমসযা সৃজি হফর্া িা। ছে লাফখর চাইফর্ অজধক মুসলমাি
আফর্যাৎসগশ কফরফছ। মািুষ র্াফদর ঘরবাজে থছফেফছ, িােগািজম র্যাগ কফরফছ, থকাজ
থকাজ মািুষ জিগৃহীর্ হফেফছ। এর্ সব র্যাফগর েলােল থর্া এ াই হওো উজচর্ জছল
থয, এখাফি ইসলাম বাস্তবাজের্ োকফব। জকন্তু এ া আর হফে ওফঠজি। ইসলাজম
র্াসিবযবস্থা এবং ইসলাজম দণ্ডজবজধ কাযশকর িা োকার কারফণ পুফরা থদফর্ চুজর,
ডাকাজর্, খুি এবং অসংখয সামাজিক অপরাফধর বীভৎস সব দৃর্য সামফি আসফছ।
উৎফকাফচর অর্যাচার অফিক থবফে থগফছ। মািুষ পাফি িা িযাযয অজধকার। দাজরদ্রয
ইজর্মফধয সফবশাচ্চ সীমাে থপৌুঁফছ থগফছ। এসকল সমসযার সমাধাফির সম্ভাজবর্ পন্থা
হফলা, থযই প্রজর্পালক পৃজেবী সৃজি কফরফছি, থসই প্রজর্পালফকর র্জরোহবযবস্থাই
এখাফি বাস্তবােি করা হফব।’1

1

ইসলামি নেজাি নে আিামল োফায নে মলয়ে ইবমিদামে খাো। প্রকার্িী : থর্হজরফক র্ালাবা ও র্াজলবার্।
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ইসলামািাদদর সাত শজিদ মসজিদ পুিঃজিমগাদের দাজি
ইসলাম প্রজর্িার দাজবজিভশর আফলাচিা মাওলািা আবদুল আজিি দীঘশকাল ধফরই কফর
আসজছফলি। জকন্তু এই আফদালি র্খি থদ্রাফহর র্প্ত লাভার মফর্া জবফফাজরর্ হে যখি
ইসলামাবাফদ এফকর পর এক সার্জ মসজিদ র্জহদ কফর থদওো হে। সবশফর্ষ ২০
িািুোজর মুজে থরাফড অবজস্থর্ মসজিফদ আজমর হামিাফক এই কো বফল র্জহদ কফর
থদওো হে থয, রাস্তা সম্প্রসারফণর কাফি র্া প্রজর্বন্ধকর্ার সৃজি করফছ। থস সমে
িাজমো হােসার ছাত্রীরা সবশসাধারণ মুসলমািফদর থেফক সজবফর্ষ প্রজর্বাদ ও
প্রজর্ফরাধ আফদালি থদখফর্ িা থপফে জিফিফদর পক্ষ থেফক প্রজর্বাদস্বরূপ লাল
মসজিদ এবং িাজমো হােসার মাফি অবজস্থর্ সরকাজর লাইফেজর থিারপূবশক দখফল
জিফে থিে। এই দখলফক থকন্দ্র কফর ইসলামাবাফদ থবর্ উচ্চবাচয শুরু হে। অবফর্ফষ
যখি ইসলামাবাফদর সহকারী কজমর্িার থেরাসার্ আজল িাজমো হােসাে থগালফ জবল
ববঠক করার িিয আফস র্খি ছাত্রীরা পাজকস্তাি সরকাফরর উফেফর্ জিম্নজলজখর্
দাজবসমূহ উত্থাপি কফর—
• পাজকস্তাি সরকার মসজিফদ আজমর হামিাসহ জবগর্ কফেক বছফর র্জহদ কফর
থদওো সবগুফলা মসজিদ অিজর্জবলফম্ব রােীে র্হজবল থেফক পুিঃজিমশাণ
কফর থদফব। বাজক ১০জ মসজিফদর ধ্বংফসর থিাজ র্ জেজরফে থিফব। এছাোও
অজর্জরক্ত আরও ৮০জ মসজিফদর থয র্াজলকা বর্জর করা হফি, র্া-ও স্থজগর্
করা হফব। সফবশাপজর পাজকস্তাফির রােপজর্ এই মারাত্মক অপরাফধর কারফণ
আল্লাহর কাফছ এবং পুফরা থদর্বাসীর কাফছ ক্ষমাপ্রােশী হফব।
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• িারী অজধকাফরর প্রস্তাজবর্ জবফল অন্তভুশক্ত সকল র্জরোহজবফরাধী ধারাউপধারা পুফরাপুজরভাফব জমজ ফে থেলা হফব।
• জিহাফদর মফর্া পজবত্র ও গুরুত্বপূণশ ইসলাজম জবধাফির বযাপাফর সরকাফরর
ছত্রছাোে যর্ ধরফির অপপ্রচার চালাফিা হফি, র্া সব বন্ধ করা হফব।
• পাজকস্তাি ইসলাফমর িাফম প্রজর্জির্ হফেজছল। র্াই অিজর্জবলফম্ব থদফর্
ইসলাজম র্াসিবযবস্থা িাজর করা হফব এবং সবফক্ষফত্র র্জরোহ আইি
বাস্তবােি করা হফব।
এই দাজবগুফলা থবজর্জদি দাজব জহফসফব োফকজি; বরং সমফের বযবধাফি ছাত্র-ছাত্রীফদর
কফঠার আফদালফির রূপ পজরগ্রহ কফরফছ।
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শজরয়াি প্রজতষ্ঠার প্রাদয়াজর্ক রূপ
মাওলািা আবদুল আজিি লাল মসজিফদর জমম্বার থেফক সকল ভে ও বাধা উফপক্ষা
কফর দীঘশকাল যাবৎ র্াগুজর্ র্াসিবযবস্থার জবপফক্ষ এবং র্জরোহ প্রজর্িার বযাপাফর
আওোি উচ্চজকর্ কফর এফসফছি। জর্জি র্ার আফদালিফক থকবল র্জহদ মসজিদ
পুিঃজিমশাফণর দাজবফর্ সীমাবে রাফখিজি; বরং থস াফক সামফি থরফখ পূণশাে ইসলাম
প্রজর্িার জদফক সকফলর দৃজি আকষশণ কফরফছি এবং এফক্ষফত্র জিফির সফবশাচ্চ শ্রম বযে
কফরফছি। মাওলািা আবদুল আজিি ইসলাম প্রজর্িার একজ প্রাফোজগক রূপও িাজর্র
সামফি র্ুফল ধফরফছি; যার গুরুত্বপূণশ ধারাগুফলা জিম্নরূপ :
• ইসলাম প্রতিষ্ঠা : সারাফদফর্ ইসলাজম র্াসিবযবস্থা প্রজর্জির্ করা হফব।
• শরতি আইনকানুন : সকল আদালফর্ র্রজে আইিকািুি কাযশকর করা হফব।
জবচারকফদর স্ব স্ব পফদ আসীি থরফখ ির্ুি কফর ‘জবচার থকাসশ’ করাফিা হফব
এবং র্াফদর সাফে ভাফলা মুেজর্ফদর জিফোগ থদওো হফব।
• জুলুমমর কর প্রিযাহার : আমাফদর থদফর্ জবজভন্ন রকম কর প্রদাফির িিয
িিসাধারণফক বাধয করা হে। অিজর্জবলফম্ব এসকল কর প্রর্যাহার করা
আবর্যক। সরকার যজদ ভাফব থয, কর কজমফে আিার কারফণ র্ারা আজেশক
থলাকসাফির জর্কার হফব র্াহফল র্াসকমণ্ডজলর কর্শবয হফব র্াফদর বদিজদি
িীবিধারাফক আরও সাদামা া বাজিফে আিা এবং অিাবর্যক বযে ও
অপ্রফোিিীে খরফচর খার্গুফলা বন্ধ কফর থদওো।
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• ইসলাতম দণ্ডতিতি কার্যকর করা : থদফর্ চুজর, ডাকাজর্, খুি এবং লুণ্ঠফির ঘ িা
সফবশাচ্চ মাত্রা ছুুঁফেফছ। এই অিাকাজির্ পজরজস্থজর্ থরাধ করার িিয
অিজর্জবলফম্ব র্রজে দণ্ডজবজধ কাযশকর করা হফব।
• সুদ দূরীকরণ : আমাফদর থদফর্র র্রজে আদালর্ ইজর্মফধয এ রাে জদফেফছ
থয, থদর্ থেফক সুজদ বযবস্থা দূর করফর্ হফব। এই রােফক কাযশর্ থমফি জিফে
থদফর্র সবগুফলা বযাংক থেফক অিজর্জবলফম্ব সুফদর িামগন্ধও মুফছ থেলা
হফব।
এছাোও র্াফর্ আরও অফিক গুরুত্বপূণশ জর্ফরািাম সংযুক্ত জছল। থযমি, মাদকদ্রবয
প্রজর্ফরাধ, গৃহহীি মািুষফদর িিয আবাফসর বযবস্থা, সাংবাজদকফদর িিয র্জরোহ
জিফদশজর্র্ বিজর্ক িীজর্মালা প্রণেি, কারাবজদফদর বযাপাফর প্রস্তাব, অনিসলাজমক
কাযশকলাপ থরাধ, জর্ক্ষা উন্নেি, পুজলর্ জডপা ফশ মফের সংফর্াধি, সুন্নাহর পুিিশীবি
জবভাগ প্রজর্িা, জেকজহ থবাডশ প্রজর্িা, প্রধাি সেকগুফলার পাফর্ সাধারণ জবশ্রামাগার
জিমশাণ, মাইফকর অবাধ বযবহার জিেন্ত্রণ, িামাফর্র সফে িামাফির বাধযবাধকর্া এবং
স্টুফডে জসজকউজরজ থোসশ প্রজর্িা ইর্যাজদ।

11 | র ক্তা ক্ত লা ল ম স জি দ

ছাত্র-ছাত্রীদদর দুিগার আদ্দালি
লাল মসজিদ থেফক সূজচর্ হওো এই আফদালিফক দুবশার গজর্ফর্ এজগফে জিফে যাওোর
িিয মাওলািা আবদুল আজিি, আল্লামা গাজি আবদুর রজর্দ রহ.-সহ আফদালফির
শুরা কজমজ ফর্ অন্তভুশক্ত োকা জবদগ্ধ আজলমগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীরা সকফল জমফল
অসাধারণ জকছু উফদযাগ থিে এবং উফল্লখফযাগয আদজর্শক জকছু পদফক্ষপ গ্রহণ কফর।
এই পদফক্ষপগুফলা িিসাধারণফক মসজিদ ও মাদরাসার সফে সম্পকশযুক্ত করার
থক্ষফত্রও জিদারুণ ভূজমকা রাফখ। এ বযাপাফর লাল মসজিফদর ছাত্র আফদালফির কমশীফদর
রচিাবজল এবং অিযািয িজেপত্র সামফি রাখফল পুফরা আফদালফির থয জবস্তাজরর্
রূপফরখা সামফি আফস, র্া জিম্নরূপ—
• লাল মসজিদ আফদালফির এক া জিেমর্াজন্ত্রক শুরা কজমজ জছল; যাফর্ জবদগ্ধ
আজলম ও জবজ্ঞ মুেজর্রা অন্তভুক্ত
শ জছল। প্রজর্জ জসোফন্তর বযাপাফর র্াফদর
সর্যেি পাওোর পরই র্া কাফযশ পজরণর্ করা হফর্া।
• লাল মসজিফদর অভযন্তফর একজ োর্ওো জবভাগ প্রজর্জির্ জছল। থযফকাফিা
র্রজে সমসযার সমাধাি ও জিজ্ঞাসার িবাব থসখাি থেফক থদওো হফর্া।
• মািুষিিফক দীজি মাসাজেল জর্ক্ষা থদওোর িিয স্বর্ন্ত্র একজ জবভাগ জছল।
• থসখাফি আলাদা জবচারজবভাগও জছল। থযখাি থেফক কুরআি-সুন্নাহর
আফলাফক মািুফষর জববাদ ও মর্ানিকযপূণশ জবষফে োেসালা করা হফর্া।
• আল-কাজসম োউফন্ডর্ি িাফম একজ সামাজিক িিকলযাণমূলক সংস্থা জছল।
যারা দুস্থ, গজরব ও অসহাে মািুফষর িিয কাি করর্। ভূজমকফম্প জবধ্বস্ত
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•

•
•
•

এলাকাগুফলাফর্ র্ারা কফেক থকাজ রুজপ বযে কফর সাহাফযযর হার্ বাজেফে
জদফেজছল।
থপ্রজসফডে পারফভি থমার্াররফের বস্বরর্ফন্ত্রর অিযর্ম প্রকার্ এ-ও জছল
থয, ইসলাফমর জবপ্লবী বসজিকফদরফক জিভৃফর্ র্াফদর ঘরবাজে থেফক উজঠফে
আিা হফর্া। এরপর র্াফদরফক পুফরাপুজর গুম কফর থেলা হফর্া। র্াফদর ওপর
িারকীে র্াণ্ডবলীলা চালাফিার িিয জকছু জিদািখািা গফে থর্ালা হফেজছল।
থসগুফলাফর্ থরফখ র্াফদর ওপর অমািজবক অর্যাচার চালাফিা হফর্া। বাইফরর
পৃজেবী ঘুণাক্ষফরও িািফর্ পারর্ িা, এ মািুষগুফলা থকাোে হাজরফে থগফছ
এবং থকাি অবস্থাে র্াফদর এফকক া জদি কা ফছ। র্ারা জক আফদৌ িীজবর্
আফছ িাজক মফর থগফছ। এ ধরফির জিফখাুঁি মািুফষর সন্ধাি থবর করার িিয
লাল মসজিফদর পক্ষ থেফক জডফেন্স কাউফন্সল অব জহউমযাি রাই স িামক
একজ সুজবিযস্ত সংগঠফির থগাোপিি করা হে এবং র্াফদর আইজি
সহফযাজগর্া প্রদাফির িিযও যোযে বযবস্থা গ্রহণ করা হে। এই সংগঠফির
প্রফচিাে অসংখয জিফখাুঁি মুিাজহফদর সন্ধাি পাওো যাে এবং র্ারা জিরাপফদ
জিফিফদর ঘফর জেফর আফস।
ইসলাজম জবপ্লফবর পে সুগম করার িিয র্ারা বইপত্র প্রকার্ করর্।
জবপ্লবীফদর অধীফি স্বর্ন্ত্র ওফেবসাই ও বািাফিা হফেজছল।
এে এম থরজডও’র যাত্রাও শুরু করা হফেজছল; যার োরা আফদালিসম্পজকশর্ সংবাদ প্রচার করা হফর্া।

এ সবগুফলা জবষেই এমি জছল, যা মুসজলম িিসাধারণফক মসজিদ ও মাদরাসামুখী
করফর্ ভাফলারকম ভূজমকা থরফখফছ। এর পার্াপাজর্ মাওলািা আবদুল আজিি ছাত্র
আফদালফির প্রাফোজগক রূপফরখা বর্জর কফর জদফেফছি। এই রূপফরখার বযাপাফর কারও
র্াখাগর্ মর্জভন্নর্া োকফর্ পাফর, র্ফব এ কো জিজেশধ স্বীকাযশ থয, সকল দীজি প্রফচিা
ও আফদালিকারীফদর িিয এফর্ রফেফছ উিম জদকজিফদশর্িা। র্ার কর্ক ধারা জছল
জিম্নরূপ—
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• প্রফর্যক এলাকার ছাত্রফদর কর্শবয হফলা পরস্পর জমফল এক সুজবিযস্ত গ্রুপ
হওো এবং মািযবর আজলমগফণর র্োবধাি গ্রহণ করা; যারা এই
আফদালফির থির্ৃত্ব থদফব।
• ছাত্ররা একজ বাইর্ুল মাল প্রজর্িা করফব এবং মুসজলম িিসাধারণফক
আহ্বাি করফব, র্ারা থযি বদিজদি বযবহাযশ ও থমৌজলক প্রফোিফির অজর্জরক্ত
দ্রবযাজদ ঘফর থরফখ থদওোর পজরবফর্শ বাইর্ুল মাফি এফি একজত্রর্ কফর; যাফর্
কফর উপযুক্ত বযজক্তরা র্া থেফক উপকৃর্ হফর্ পাফর।
• প্রফর্যক োিাে স্বর্ন্ত্র মীমাংসালে প্রজর্িা করা হফব। থসই মীমাংসালফে জবদগ্ধ
আজলমগণ এবং এলাকার গণযমািয মুরুজিরা উপজস্থর্ োকফব। মীমাংসালে
প্রজর্িা করার পর সাধারণ িিগণফক আহ্বাি করা হফব, র্ারা থযি জিফিফদর
থমাকােমা জিফে োিাে যাওোর পজরবফর্শ এবং জিফিফদর থমাকােমা
অনিসলাজমক পন্থাে সমাধা করার পজরবফর্শ থসখাফি এফস র্জরোহর আফলাফক
সমাধা কফর থিওোর প্রোস গ্রহণ কফর।
• প্রফর্যক োিার অধীফি একজ কফর অজভফযাগ থকন্দ্র প্রজর্িা করা হফব।
এরপর মািুষিিফক অবগর্ কফর থদওো হফব থয, যজদ োিাবাসীফদর ওপর
র্াফদর থকাফিা অজভফযাগ োফক জকংবা অিয থকউ যজদ র্াফদর ওপর থকাফিা
অর্যাচার কফর র্াহফল এই অজভফযাগ থকফন্দ্র এফস র্ারা থযি জিফিফদর
অজভফযাগ দাফের কফর; যাফর্ কফর র্া দূর করার িিয সাধযমফর্া প্রফচিা গ্রহণ
করা যাে।
• ছাত্ররা জিফিফদর রুজ ি বাজিফে থিফব, প্রফর্যক ছুজ র সমে র্ারা ৩০ বা ৪০
িফির এফকক া িামাআর্ বািাফব। িামাআফর্র সদসয সংখযা প্রফোিফি
এরফচ কম বা থবজর্ও হফর্ পাফর। র্াফদর কাি হফব, র্ারা দলবেভাফব জগফে
মহাসেফকর পাফর্ দাুঁোফব। এরপর র্ারা উপযুক্ত পন্থাে থসখাি থেফক
অজর্ক্রমকারী গাজে োজমফে থচক করফব, থসগুফলাফর্ থ প বা জভজসআফর
অশ্লীল গািবািিা চালাফিা হফি জক িা। একান্ত যজদ এরূপ হফে োফক
র্াহফল ড্রাইভারফক এর িিয প্রফোিিমাজেক র্াফেস্তা করফব এবং
ভজবষযফর্র িিয সম্পূণশ সর্কশ কফর থদফব।
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• ছাত্ররা জিি জিি এলাকাে অবজস্থর্ জভজডও ও জসজডর থদাকাি এবং
থহাফ লগুফলাফর্ ৩০-৪০ িি কফর িামাআর্ বাজিফে যাফব। এরপর থসসব
থদাকািদার ও থহাফ ল মাজলকফক থবািাফব, এসব কারবাফরর কারফণ পুফরা
সমাফি বিরািয ছজেফে পেফছ। যুবসমাফির চজরত্র িি হফি। র্ারা
বিজর্কভাফব অধঃপজর্র্ হফে জবজভন্ন ধরফির অপরাফধর সফে িজেফে যাফি।
এমিজক লািলজ্জার মাো থখফে জিফিফদরই মুসজলম মা-ফবাফির সম্ভ্রমহাজি
করফছ। এই অবস্থার দাে থমৌজলকভাফব এসব থদাকািদারফদর কাুঁফধই বর্শাে,
যারা িাজর্র হাফর্ হাফর্ এসব ঘৃজণর্ উপকরণ থপৌুঁফছ জদফি। এসকল
থদাকািদার ও থহাফ ল মাজলফকর কাফছ আফবদি িািাফব, র্ারা থযি িলজদ
কফর এসব কারবার সমাপ্ত কফর এবং এর জবকল্প সন্ধাি কফর।
• সমাফির জবজিমশাণ ও অবক্ষফে সাংবাজদকফদর জবরা ও গুরুত্বপূণশ প্রভাব
রফেফছ। এ িিয সাংবাজদক ভাইফদর র্রজে জদকজিফদশর্িার আফলাফক আমল
করার বযাপাফর উৎসাজহর্ করা আবর্যক।
• ছাত্ররা যজদ প্রফোিি মফি কফর র্াহফল জিি জিি এলাকাে দলবে হফে
মাোে পাগজে থবুঁফধ ও হাফর্ লাজঠ জিফে থযি থঘারাফেরা কফর; যাফর্ কফর
এর প্রভাফব এলাকাে চুজর-ডাকাজর্ বন্ধ হফে যাে।
• সমস্ত আজলম ও ছাত্রফদর প্রজর্ আহ্বাি, যজদ র্াফদর এলাকাে আফগ থেফকই
র্রজে জবচারক জিধশাজরর্ োফক র্াহফল র্াফদর করণীে হফলা, র্জরোহ ছাো
সবশপ্রকার আইিকািুি জমজ ফে থেলার িিয এবং ইসলাজম র্জরোহর
জবজধজবধাি বাস্তবাজের্ করার িিয জিফিফদর সফবশাচ্চ থচিা-পজরশ্রম বযে করা।
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আদ্দালদির িযাপাদর মাওলািা আিদুল আজিদির
দৃজিভজি
মাওলািা আবদুল আজিি থকি এই আফদালফির সূচিা কফরজছফলি? জমজছল-জমজ ং ও
সমাফবর্-মািববন্ধফির প্রচজলর্ সীমাবে পজরসর জডজিফে অগ্রসরমূলক ভূজমকাে
অবর্ীণশ হফর্ থকাি জিজিস র্াফক উেুে কফরজছল? আফদালফির সূচিালফে একজদি
িুমআর আফলাচিাে জর্জি এ জবষেজ পজরষ্কার কফরজছফলি। জর্জি বফলজছফলি—
‘আি আমাফদরফক এক ভোবহ পজরজস্থজর্র সম্মুখীি হফর্ হফেফছ। এই ভোবহর্ার
কারণ হফলা, আমাফদর থদর্ ইসলাফমর িাফম প্রজর্জির্ হফেজছল। যার প্রজর্িার িিয
ছে লাখ মুসলমাি জিফিফদর বুফকর র্প্ত খুি উৎসগশ কফরজছল, লাফখা মুসজলম িারীর
সম্ভ্রমহাজি হফেজছল—থকবলই এই প্রর্যার্াে থয, ইসলাম প্রজর্জির্ হফব। জকন্তু
পজরর্াফপর জবষে হফলা, আি দীঘশ ৬০ বছর অজর্ক্রান্ত হফে থগফছ। জকন্তু অদযাবজধ এই
থদফর্ ইসলাম প্রজর্জির্ হফর্ পাফরজি। জদিফকজদি সমসযা শুধু থবফেই চলফছ। জির্যির্ুি
সমসযা সৃজি হফি। এসকল সমসযা সমাধাফির িিয কিোফরন্স এবং থরিুফলর্ফির
পন্থাই থবফছ থিওো হফেফছ। দীঘশকাল পযশন্ত এই ধারণাই লালি করা হফেফছ থয, এ
সকল সমসযার সমাধাি এসব থরিুফলর্ফির মাধযফমই সম্ভাজবর্ হফব। জকন্তু জবগর্ কফেক
বছর যাবৎ এ বাস্তবর্া সুস্পিভাফব সকফলর সামফি প্রজর্ভার্ হফেফছ থয, এসব
কিাোফরন্স সমসযার সমাধাফি থকাফিা ভূজমকাই রাখফর্ পারফব িা এবং এসব
থরিুফলর্ফিরও থকাফিা কাযশকাজরর্া থিই। এসকল প্রফচিা অবর্যই আপি িােগাে
সজঠক এবং আল্লাহ র্াআলার কাফছ সুদৃঢ় প্রর্যার্া এই থয, জর্জি এর জবজিমফে
যোফযাগয প্রজর্দাি দাি করফবি। জকন্তু এ বযাপারজ এফকবাফরই সুস্পি থয, এসকল
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পদফক্ষফপর োরা সরকাফরর ওপর উফল্লখ করার মফর্া থকাফিা প্রভাব পফেজি। থয সকল
আজলম িার্ীে সংসদ পযশন্ত থপৌুঁফছফছি, র্ারা থসখাফি জিফিফদর আওোি উচ্চজকর্
কফরফছি। জকন্তু র্ারও থকাফিা প্রভাব সৃজি হেজি; বরং প্রজর্জদি জির্যির্ুি সমসযার
দুোরই শুধু খুফলফছ।’2
২৪ থেব্রুোজর ২০০৭-এ অিুজির্ এক সমাফবফর্ উপজস্থর্ আজলম-উলামা এবং
ছাত্রফদর সফম্বাধি কফর মাওলািা আবদুল আজিি বফলি—
‘আল্লাহর িজমফি আল্লাহর জবধাি বাস্তবােি করার দাজব আমরা আি কজরজি; বরং
জবগর্ বছফরর পর বছর ধফর এই দাজব িাজর রফেফছ। শ্রফেে আিািাি রহ.-এর
র্াহাদাফর্র থপ্রজক্ষফর্ও থসই জদি আজম এই আওোি র্ুফলজছলাম থয, আজম থকাফিা
একক বযজক্তফক আিািাফির ঘার্ক মফি কজর িা। বরং প্রকৃর্ ঘার্ক থর্া থসই
সাম্রািযবাদী র্াসিবযবস্থা, আল্লাহর আইফির থমাকাফবলাে যা এখাফি বাস্তবােি করা
হফেফছ। এ িিয যজদ আমার লোই হে র্ফব থসই র্াসিবযবস্থার সফেই আমার লোই
হফব। আি থয সকল সুহৃদ এই অজভফযাগ আফরাপ করফছ থয, আমরা এফিজন্সগুফলার
জরফমাফ শ পজরচাজলর্ হজি র্ারা আমার পূফবশর বক্তৃর্াগুফলা শুফি জিি। এসব বক্তৃর্াই
সাক্ষয থদফব থয, সাম্রািযবাদী র্াসিবযবস্থার জবপফক্ষ আজম থস সমে থেফকই কো বফল
আসজছ। আেগাজিস্তাফির ওপর যখি হামলা হফলা র্খফিা আজম এ কোগুফলাই
বফলজছ। ইরাফকর ওপর যখি আক্রমণ করা হফলা র্খফিা আজম সুউচ্চ কফণ্ঠ একই
আওোি বুলদ কফরজছ। পাজকস্তাজি থসিাবাজহিী যখি ওোজিজরস্তাফি হামলা করার
িিয অগ্রসর হজিল এবং র্াফলবাি, আল-কােদাসহ অিয সব মুিাজহদরা জবরা িুুঁজকর
মফধয পফে জগফেজছল র্খফিা আজম একই কো বফল এফসজছ।’
এসকল বক্তবয পেফল এবং মাওলািার পক্ষ থেফক আফদালিকারীফদর িিয প্রণীর্
রূপফরখা সামফি রাখফল এ েলােফল থপৌুঁছাফর্ থকাফিা থবগ থপফর্ হে িা থয, জর্জি
আমাফদর ওপর থিারপূবশক আপজর্র্ কুেজর র্াসিবযবস্থার থকবল র্াখাগর্
সংফর্াধফির আহ্বােক জছফলি িা; বরং জর্জি প্রচজলর্ এই বযবস্থার মূফলাৎপা ি করার
পক্ষপার্ী জছফলি। মাওলািার এই অবস্থািফক অফিক উফল্লখফযাগয আজলমও সমেশি
2
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কফরফছি এবং র্ারা র্াফক সাহাযয করার অেীকারও জদফেফছি। আফদালিকারীফদর
পক্ষ থেফক প্রকাজর্র্ বইপফত্র র্াফদর সফে একাত্মর্া থপাষণকারী থয সকল আজলফমর
িাম উফল্লজখর্ হফেফছ, র্াফদর মফধয মুিাজিফর আিম মাওলািা সরেরাি খাি সেদর,
র্াইখুল মার্াজেখ মাওলািা সাজেযদ মাহমুদ চদলবাবাজি, মাওলািা ডা. থর্র আজল
র্াহ, র্াইখুল হাজদস মাওলািা িুরুল হুদা করাজচ, হিরর্ মাওলািা আবদুল কজরম
কলাচওজে, মাওলািা জপর আবদুর রজহম িকর্বজদ, মাওলািা আবদুল কাইেুম হক্কাজি,
মাওলািা সাইেুল্লাহ হক্কাজি, র্াইখুল হাজদস মাওলািা মুেজর্ মুহাম্মাদ েজরদসহ আরও
অফিক জবজ্ঞ প্রাজ্ঞ জবদগ্ধ আজলফমর িাম সজবফর্ষ উফল্লখফযাগয। এসকল আল্লাহওোলা
হক্কাজি আজলমগফণর কীজর্শ হফলা, র্ারা জিহাজদ আফদালিগুফলাফক জিফিফদর জিদা ও
সমাফলাচিার লক্ষযবস্তু বািািজি; বরং উফটা থসগুফলার র্োবধাি কফর মুিাজহদফদর
সাহস সঞ্চার কফরফছি এবং আল্লাহর পফের বসজিকফদর িিয সবশদা দুো অবযাহর্
থরফখফছি।
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শজরয়াি প্রজতষ্ঠার ঘ াষো
১০ রজবউল আউোল থমার্াফবক ৩০ মাচশ লাল মসজিফদ িুমআর িামাফির পূফবশ
মাওলািা আবদুল আজিি সাফহব র্ার আফলাচিাে সরকারফক এক সপ্তাফহর সুফযাগ
জদফে বফলি—
‘আপিারা এই এক সপ্তাফহর মফধয থদফর্ ইসলাজম র্াসিবযবস্থা প্রজর্জির্ করফবি।
অিযোে আগামী সপ্তাফহ অিুজির্বয র্জরোহ প্রজর্িা কিোফরফন্স আমরা জিফিরাই
র্রজে আইিকািুি বাস্তবােফির থঘাষণা জদফে থদফবা।’
থস জদি মাওলািা ডা. থর্র আজল র্াহ সাফহবও লাল মসজিফদ বক্তৃর্া কফরজছফলি এবং
জর্জি র্ার বক্তৃর্াে মাওলািা আবদুল আজিি সাফহবফক পজরপূণশ সহফযাজগর্া প্রদাফির
প্রর্যে বযক্ত কফরজছফলি। এরপর পরবর্শী িুমআর জদি, অেশাৎ ১৭ রজবউল আউোল
থমার্াফবক ১৬ এজপ্রল ২০০৭ র্াজরফখ লাল মসজিফদ র্জরোহ প্রজর্িা কিোফরন্স
অিুজির্ হে। থসখাফি মাওলািা আবদুল আজিি সাফহব পূফবশর থঘাষণা অিুযােী
বফলি—
‘আি থেফক লাল মসজিদ, িাজমো হােসা এবং দখলকৃর্ লাইফেজরর অভযন্তফর
র্জরোহ বাস্তবােি করা হফি। আর আল্লাহ চাইফল আগামী জদিগুফলাফর্ এর পজরজধ
বৃজে থপফর্ োকফব।’
জর্জি আরও বফলি—
‘িজমি আল্লাহর। এ িিয এর ওপর একমাত্র আল্লাহর আইিই চলফব। থযসব থলাক
এখাফি আল্লাহর আইফির থখলাে র্াসি প্রজর্জির্ কফর থরফখফছ, র্ারা আল্লাহর
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রািফত্বর মফধয জিফিফদর বাজর্ল রািত্ব প্রজর্জির্ কফর থরফখফছ। আমরা থঘাষণা করজছ,
আল্লাহর িজমফি একমাত্র আল্লাহর র্াসিই চলফব এবং র্াুঁরই রািত্ব োকফব।’
এর পজরফপ্রজক্ষফর্ জর্জি আজলম-উলামাফক সফম্বাধি কফর আফবদি িািাি—
‘আপিারা র্জরোহ প্রজর্িার লফক্ষয ছাত্র-ছাত্রীফদর এই আফদালফি সে জদি এবং
িবীিফদর র্োবধাি করার জিজমফি অগ্রসর থহাি।’3

3
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প্রাদয়াজর্ক পদদেপ ও সংদশাধিমূলক প্রদিিার সূিিা
• ইসলামাবাফদ যখি মসজিফদ আজমর হামিাফক র্জহদ করা হে র্খি র্া জছল
র্াগুজর্ সরকাফরর হাফর্ ধ্বংস হওো সপ্তম মসজিদ। এ জিফে র্াওজহজদ
িির্া ও আজলম-উলামার আফদালিফক সরকার দু-পেসারও মূলয থদেজি।
যার েলশ্রুজর্ফর্ ইসলামজপ্রে এলাকাবাসী, জবফর্ষ কফর িাজমো হােসার
ছাত্রীরা চরম ক্রুে হফে ওফঠ এবং প্রজর্ফর্াধস্বরূপ র্ারা ২১ িািুোজর সকাফল
িাজমো হােসা ও লাল মসজিফদর মধযবর্শী স্থাফি অবজস্থর্ গভিশফমে জচলফড্রি
লাইফেজর দখফল জিফে থিে। এভাফব র্ারা সরকারফক এই বার্শা থদে থয, র্ারা
থযি অমািজবক পন্থাে মসজিদ ধ্বংস করা থেফক জিবৃি হে।
• রজবউল আউোফলর শুরুফর্ লাল মসজিফদর ছাত্ররা ইসলামাবাফদর জবজভন্ন
মাফকশফ জগফে দাওোজর্ গার্র্ কফর। র্ারা জভজডও কযাফস ও জসজডর
থদাকাফি জগফে থদাকািদারফদরফক থবািাে, মুসজলম সমাফির চাজরজত্রক
অধঃপর্ফির অিযর্ম উৎস এসব কারবার থযি র্ারা বন্ধ কফর থদে। এ
ছাোও র্ারা জবজভন্ন থসলুফি জগফে িরসুদরফদরও বুজিফে আফস, র্ারা থযি
আল্লাহফক ভে কফর দাজে ছা া ও মুণ্ডি করার মফর্া র্জরোহ-জিজষে
কাযশাবজল পজরহার কফর।
• জভজডও কযাফস ও জসজড জবফক্রর্া জকছু থদাকািদার মাওলািা আবদুল আজিি
সাফহফবর কাফছ উপজস্থর্ হফে আফদালফি সহফযাজগর্ার প্রর্যে বযক্ত কফর।
এর পার্াপাজর্ র্ারা দাজব িািাে, এই অঞ্চফল অবজস্থর্ পজর্র্ালেগুফলাফকও
থযি বন্ধ করার উফদযাগ থিওো হে। অিযোে যর্জদি থসগুফলা থখালা
োকফব, মুসজলম যুবা-ফপ্রৌঢ়ফদরফক চজরত্রহীি করার থপছফি বযাপক অবদাি
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রাখফব এবং সমাফি অশ্লীলর্া ছোফব। র্ারা ইসলামাবাফদ অবজস্থর্ অফিক
পজর্র্ালফের জঠকািা ও পজরচে থসখাফি র্ুফল ধফর। লাল মসজিফদর জিকফ
আজে র্াজমম িামক একিি পজর্র্া িারী জবগর্ ১০ বছর যাবৎ থদহবযবসার
কাি কফর আসজছল। িাজমো হােসার ছাত্রীরা আজে র্াজমফমর কাফছ জগফে
র্াফক উদাি আহ্বাি িািাে, থস থযি এসব িঘিয কািকমশ থছফে সুপফে
জেফর আফস। জকন্তু র্াফদর মাজিশর্ আহ্বাফির িবাফব থসই পজর্র্া িারী অকেয
ভাষাে গাজলগালাি কফর এবং র্াফদরফক অপমাি কফর থসখাি থেফক থবর
কফর থদে। ছাত্রীরা বাধয হফে থস সমে মাদরাসাে জেফর আফস। জকন্তু পরবর্শীফর্
যখি িািা যাে, থসই িারী এলাকাবাসীফক ভীষণরকম জ্বালাফি র্খি
পরবর্শী জদি ২৭ মাচশ ২০০৭ র্াজরফখ ছাত্রীরা পুিরাে র্ার ঘফর জগফে র্াফক
থবািাফিার থচিা কফর এবং র্াফক এই কুকমশ অিজর্জবলফম্ব পজরর্যাগ করার
িিয আফদর্ কফর। এবার থসই থদহপসাজরণী িারী শুধু গাজলগালাফিই
সীমাবে োকল িা; বরং ছাত্রীফদর ওপর ছুজে হাফর্ জিফে িাুঁজপফে পেল। র্ার
ক্রমাগর্ আঘাফর্ একিি ছাত্রী মারাত্মক আহর্ হফলা। বাধয হফে অিযািয
ছাত্রীরা আজে র্াজমমফক থগ্রের্ার কফর িাজমো হােসাে জিফে আসল।
• এ ক র্হফর ৮ বছফরর এক জর্শুফক জকছু থলাক অপহরণ কফর জিফে জিজম্ম
কফর থরফখজছল। জর্শুর বাবা লাল মসজিফদর র্রজে আদালফর্ র্ার সন্তািফক
জেফর পাওোর িিয জবচারপ্রােশী হে। এর পজরফপ্রজক্ষফর্ জবচারফকর
োেসালাক্রফম পাুঁচিি ছাফত্রর একজ ক্ষুদ্র দল জগফে অপহরণকারীফদর সফে
কোবার্শা বফল জর্শুজ ফক ছুজ ফে আফি। এরপর থসই জর্শুফক িাজমো হােসাে
অন্তভুশক্ত করা হে।
• চাইজিি মযাসাি থসোফরর ঘ িা সুজবজদর্। এ ঘ িার পরই র্াগুর্ সরকাফরর
বাজহিী িাজমো হােসার ওপর অপাফরর্ি চালাে। ইসলামাবাফদ চাইজিিফদর
এক া মযাসাি থসোর জছল। থযখাফি চাইজিি িারীরা পুরুষফদর থদহ মদশি
কফর জদর্। লাল মসজিদ কর্ৃশপক্ষ যখি এই অশ্লীলর্ার থকফন্দ্রর বযাপাফর
অবগর্ হফলা র্খি থস া বন্ধ করার িিয ছাত্র-ছাত্রীফদর এক া জ ম গঠি
করা হফলা। র্ারা জগফে থসই মযাসাি থসোর বন্ধ কফর জদফলা এবং থসখাফি
কমশরর্ িারীফদর চাজরজত্রক সংফর্াধফির িিয িাজমো হােসাে জিফে আসল।

র ক্ত া ক্ত ল া ল ম স জ ি দ | 22

থসখাফি জকছু যুবকও র্াফদর হাফর্ বজদ হফেজছল; যাফদর মফধয গাজি আবদুর
রজর্দ র্জহদ রহ.-এর বক্তবযমফর্ িনিক িার্ীে সংসদ সদফসযর একিি
ভাজর্িাও জছল।
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শািাদাদতর সুধা
সৎকাফির আফদর্, অসৎ কাি হফর্ জিফষধ, সামাজিক অিযাে-অিাচাফরর জবরুফে
পদফক্ষপ, অশ্লীল থসোর বফন্ধ কাযশক্রম, জিহাদ ও র্াহাদাফর্র ধ্বজি, পৃজেবীবযাপী
জিহাজদ আফদালিগুফলার সাহাযয-সহফযাজগর্া, িারী অজধকার জবফলর র্রজে ধারাউপধারার জবরুফে সরব প্রজর্বাদ, পুুঁজিবাদী অেশনিজর্ক বযবস্থা দূর করার িিয থচিাপ্রফচিা, কুেজর র্াসিবযবস্থার জবরুফে সুর্ৃঙ্খল সাংগঠজিক পদফক্ষপ গ্রহণ, ইসলাজম
আদালর্ প্রজর্িা ও র্রজে দণ্ডজবজধ প্রফোফগর সফচি উফদযাগ—এ সবগুফলা জবষেই জছল
এমি, যা কুেজর আজকদাধারী র্াগুজর্ র্াসকফদর জবরুফে স্পি চযাফলঞ্জ। যার
পজরফপ্রজক্ষফর্ জবফর্শ্র কুেজর পরার্জক্তর এফিে সরকারফগািী হক ও হক্কাজিেযাফর্র
আওোি জচরর্ফর দজমফে থেলার িিয লাল মসজিফদর ওপর খুজি অজভযাি চালাফিার
জসোন্ত গ্রহণ কফর। অবফর্ফষ লাল মসজিদ ও িাজমো হােসার ওপর কারবালা
ট্রাফিজডর পুিরাবৃজি ঘ াফিা হে এবং থসখািকার র্াওজহদবাদী জবপ্লবীরা র্াহাদাফর্র
অমীে সুধা পাি কফর হুসাইজি কাফেলাে জিফিফদরফক র্াজমল কফর থিে। আল্লাহ
বফলি—
ِهْن َم ْن
ٌ ني ِر َج
َ ََ ال َص َدقُوا َما َعا َه ُدوا
َ ِم َن ال ُْم ْؤ ِم ِن
ْ ُ ْ هْن َم ْن قَ ََض َن ْح َب ُه َوم
ْ ُ ْ اّلل َعل َْي ِه فَ ِم

يل
ً َي ْن َت ِظ ُر َو َما بَ ََدلُوا َت ْب ِد

‘মুজমিফদর মফধয এমি জকছু থলাক রফেফছ, যারা আল্লাহর সফে কৃর্ অেীকার সফর্য
বাস্তবােি কফরফছ। র্াফদর মফধয থকউ থকউ (র্াহাদার্ বরণ কফর) র্ার দাজেত্ব পূরণ
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কফরফছ, আবার থকউ থকউ (র্াহাদার্ বরফণর) প্রর্ীক্ষাে রফেফছ। আর র্ারা (র্াফদর
ইিার থভর্র) জকছুমাত্র পজরবর্শি ঘ ােজি।’4
র্জরোহ প্রজর্িা, মসজিদ আবাদ এবং কুেজর র্াসিবযবস্থা উৎখার্ করার প্রফচিাে
থকাফিা স্বাফেশর সামফি জিফিফদর আদর্শ িা জবজকফে, বাজর্ফলর সফে থকাফিাপ্রকার
আপস িা কফর র্ারা পরবর্শীফদর িিয এক অিিযসাধারণ আদর্শ থরফখ থগফছি; যুগযুগাফন্তও যা হফে োকফব অমর। জকোমর্ পযশন্ত জবপ্লবী র্াওজহদবাদীরা থযখাি থেফক
সংগ্রহ করফব জহদাোফর্র আফলা।

4

সুরা আহযাব : ২৩
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হুসাইজি কাদেলার যাত্রী আমরা
র্াইখ গাজি আবদুর রজর্দ র্জহদ রহ. র্ার র্াহাদাফর্র মাত্র কফেকজদি পূফবশ একজ
ওজসের্িামা জলফখ থরফখ জগফেজছফলি। যাফর্ জর্জি র্াগুফর্র জমজডোে প্রচাজরর্
থপ্রাপাগান্ডার খণ্ডি কফরফছি। মুরর্াদ পারফভি বাজহিীর িঘিয কমশকাফণ্ডর কো
উফল্লখ কফরফছি। জিঃসফদফহ র্াইখ রহ.-এর এই সবশফর্ষ বার্শাে মুজমিফদর িিয উিম
জিফদশর্িা রফেফছ। আরও রফেফছ সাহস ও সাহজসকর্ার পযশাপ্ত উপকরণ। জর্জি র্ার
থসই ওজসের্িামাে থলফখি—
‘সম্ভাবিা আফছ, এই ছত্রগুফলা প্রকাজর্র্ হওোর আফগই আমরা যারা লাল মসজিফদ
অবরুে আজছ, র্ারা র্াহাদাফর্র সফবশাচ্চ মযশাদা লাভ করব। প্রাে ৩০ হািার সদফসযর
জসজকউজরজ থোসশ এবং থদর্ীে থসিাবাজহিী যাংক ও সাফিাোযাফির থগালাে
ক্ষর্জবক্ষর্ এবং জিরপরাধ ছাত্র-ছাত্রীফদর অশ্রুফর্ জসক্ত লাল মসজিদ ও িাজমো
হােসা জবিে কফর জিফেফছ। লাল মসজিফদ এখি কারবালার দৃর্য পজরদৃি হফি।
র্জহদফদর জছন্নজবজিন্ন লার্, আহর্ফদর গগিজবদারী আর্শজচৎকার, মসজিদ, জমিার এবং
চর্ুজদশফকর থদোলগুফলা থযি জিফিফদর ভাষাে বলফছ, ছে লাখ মুসলমাি থয উফেফর্য
আফত্মাৎসগশ কফরজছল, এসব জকছু থসই আওোি পুিরাবৃজি করার েল। এই
পজরজস্থজর্ফর্ লাল মসজিফদর খজর্ব এবং ছাত্র-ছাত্রীফদর আফদালফির প্রজর্িার্া
মাওলািা আবদুল আজিি সাফহফবর অপ্রর্যাজর্র্ থগ্রের্াজর এবং এরপর থ জলজভর্ফি
প্রকাজর্র্ র্ার একজ ইোরজভউ জিঃসফদফহ ইসলাফমর প্রজর্ ভাফলাবাসা লালিকারী
িিসাধারফণর বিরাফর্যর কারণ হফেফছ। সাধারণ মািুষ—যারা প্রকৃর্ অবস্থা সম্পফকশ
ওোজকবহাল িে—র্ারা ধারণা কফরফছ এবং জমজডোও বাস্তবর্া িা থিফি এই সংবাদ
প্রচার করফর্ বযস্ত হফে থগফছ থয, মাওলািা আবদুল আজিি মৃর্ুযভফে পলােফির রাস্তা
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থবফছ জিফেফছ এবং জিফির সেী ও ছাত্র-ছাত্রীফদর জিঃসে থছফে একাকী থবজরফে
পফেফছ। এই পজরজস্থজর্ সম্বফন্ধ যারা অজভজ্ঞ িে, র্ারা এ া ভাফব িা থয, বাস্তফবই যজদ
মাওলািা আবদুল আজিি মৃর্ুযভফে ভীর্ হফে িীবফির জদফক পলােি কফর োফক
র্াহফল জিফির থছফল, থমফে, মা ও স্ত্রীফক থকি থরফখ থগল। র্া ছাো জবষেজ থর্মিই
হফে োকফল আজম র্ার থছা ভাই, র্ার অিযািয সাজেবগশ এবং অবজর্িব োকা অিযািয
ছাত্র-ছাত্রীরাই বা আত্মসমপশফণর পে থকি থবফছ জিফি িা? আজম অিুধাবি করজছ,
এই সমফে জবরুেবাদী থলাকফদর থবািাফিার থচিা িা কফর জিফিফদর জহর্াকািীফদর
ভেহৃদফের উফেফর্ এই জবষেজ িাজিফে থদওো িরুজর থয, মাওলািা আবদুল আজিি
গভীর ষেযফন্ত্রর জর্কার। যজদও এখি র্ার থগ্রের্াজরর ওপর থগাপিীের্ার পুরু পদশা
পফে রফেফছ, জকন্তু সমে অজর্বাজহর্ হওোর সাফে সাফে এই পদশা উফঠ যাফব এবং
বাস্তবর্া সকফলর সামফি প্রজর্ভার্ হফব।
আমরা এ কো খুব ভাফলা কফরই িাজি থয, মাওলািা আবদুল আজিি জিহাফদর পফের
একিি মুসাজের এবং র্াহাদাফর্র র্ামান্নাে পজরপুি এক অিিয বযজক্তত্ব। র্ার জবরুফে
শুধু এক া কোই বলা থযফর্ পাফর থয, জর্জি কজঠি সমফে জকছু ভুল বযজক্তর ওপর আস্থা
থরফখজছফলি; যা র্ার ভুল জছল। সফবশাপজর যার র্াজস্ত থভাগ করফর্ই হফব। সর্য এবং
বাস্তব কো হফলা, মাওলািা আবদুল আজিি িা মৃর্ুয থদফখ ঘাবফে থগফছ আর িা
পলােফির পে থবফছ জিফেফছ। বরং জর্জি ওজসের্ জলফখ এবং থগাসল কফর র্াহাদাফর্র
িিয প্রর্ীক্ষারর্ জছফলি। এমর্াবস্থাে অিযািয মািুষফদর িীবি বাুঁচাফিার প্রর্যার্াই
সব অজিফির মূল হফে থদখা জদফলা। র্ফব যাফহাক, বাস্তবর্া প্রমাজণর্ ও সুস্পি করা
সমফের গুরুত্বপূণশ দাজব এবং জর্জি র্া-ই করফবি।
আজম শুধু এর্ ুকু বলব থয, মাওলািা আবদুল আজিি এবং র্ার িীবিবাজি রাখা
সেীরা এই আফদালি থকবলই আল্লাহর সন্তুজি অিশি ও র্জরোহ প্রজর্িা করার জিজমফি
শুরু কফরজছফলি। আল্লাহর দণ্ডজবজধর মফধয পজরমািশি, এফকর পর এক মসজিফদর
র্াহাদার্, অশ্লীলর্া এবং থবহাোপিার অবাধ প্রসার, ইসলাজম আজকদা-জবর্শ্াফসর
মিগো বযাখযা, জিহাফদর িাম উচ্চারণকারীফদর ওপর আজমশ অযা াক, মুসজলম
মুিাজহদফদর ধফর ধফর থভো-বকজরর মফর্া কুেোরফদর হাফর্ র্ুফল থদওো এবং
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থসকুলাজরিফমর বাধভািা প্রবাহ কখফিা সহিীে িে। এ কারফণ র্জরোহ প্রজর্িার িিয
এই ঐজর্হাজসক আফদালফির থগাোপিি করার জসোন্ত করা হফেজছল।
আজম এ জবষেজ ও সুস্পি করফর্ চাই থয, অজভযাি চলাকাফল িাজমো হােসার
অভযন্তফর থকাফিা ছাত্রী বা ছাত্রফক থিারপূবশক থরফখ থদওো হেজি। এখাফি থকবলই
থসসব থলাক থস্বিাে অবস্থািরর্ রফেফছ, যাফদর অন্তফরর ভূজম মাওলািা আবদুল
আজিফির আফলাচিাে পজরবজর্শর্ হফে থগফছ।
আজম এ জবষেজ ও সুস্পি কফর থযফর্ চাই থয, আমরা এই থদফর্ র্জরোহর িযাের্াসি
কামিা কজর। আমরা আদালফর্ র্রজে আইিকািুি বাস্তবাজের্ হওোর প্রর্যার্ী। আমরা
চাই থয, মািলুম িিসাধারণ ইিসাে পাফব, রুজ পাফব। সকল প্রকার ষেযন্ত্র, ঘুষ,
অর্যাচার, অশ্লীলর্া এবং স্বিিপ্রীজর্র অিযাে বযবস্থার সমাজপ্ত ঘ ফব। র্জরোহর
প্রাফোজগক বাস্তবােিই এসব সমসযার একমাত্র কাযশকর সমাধাি। এ া এফক থর্া আল্লাহ
র্াআলার জিফদশর্, উপরন্তু পাজকস্তাি প্রজর্িার লক্ষযও এ াই। আমরা দুজিোর সকল
স্বােশফক থপছফি থেফল, কণ্টকাকীণশ পফের কাজঠিয থিফি, সম্পূণশ থচর্ি মফি
আজখরাফর্র িীবিফক দুজিোর িীবফির ওপর প্রাধািয জদফেজছ। আমার সফে োকা ছাত্রছাত্রীফদর অপরাধ কী? জকছু অপরাধীফক সংফর্াধফির জিেফর্ উজঠফে আিার র্াজস্ত জক
এই থয, এই অগজণর্ জিরপরাধ প্রাণফক বুফলফ র লক্ষযবস্তু বািাফিা হফব? থদফর্র মাি
ক্ষুণ্ণ হওোর প্রবক্তারা আল্লাহ র্াআলার জবজধজবধাি ও র্ার মাি থকি পফদ পফদ ক্ষুণ্ণ
কফর আসফছ?
থযসব থলাক জবগর্ পাুঁচ জদি যাবৎ কুরআফির হাজেি এবং হাজদফসর জ্ঞািািশিকারী
ছাত্র-ছাত্রীফদরফক গুজল কফর িাুঁিরা কফরফছ, জিঃসফদফহ র্ারা িাজলম। এ থক্ষফত্র
জমজডো চযাফিলগুফলাও অিযাে পক্ষপাজর্ত্বমূলক আচরণ কফরফছ। আমরা এ
অজভফযাগও আল্লাহ র্াআলার জিক থসাপদশ করজছ। জিশ্চেই জর্জি সফবশািম
বদলাদার্া।
সবশফর্ফষ আজম ওজসের্ জহফসফব দীিদরদী িির্া, আফদালফির সফে সম্পৃক্ত
থলাকসকল, ছাত্র-ছাত্রী র্াফদর সফে সম্পজকশর্ বযজক্তবগশ এবং জমজডোর সামফি আমার
কো পুিরাবৃজি করব থয, আমাফদর আফদালি উিম ও কলযাণমূলক জকছু লক্ষযফক
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সামফি থরফখ শুরু করা হফেজছল। আমরা র্জরোহ প্রজর্িার দাজবর ওপর প্রজর্জির্
রফেজছ। আমরা এ বযাপাফর আত্মপ্রর্ান্ত থয, আমরা দীিফক অগ্রাজধকার প্রদাি, জবর্শ্স্তর্া
রক্ষা এবং র্যাফগর পে থবফছ জিফেজছ। আমরা র্জরোহ প্রজর্িার িিয প্রাণ জবসিশি
থদওোফক থসৌভাগয মফি কজর। আমাফদর আল্লাহর রহমফর্র ওপর পজরপূণশ জবর্শ্াস
রফেফছ থয, আমাফদর রক্ত জবপ্লফবর সুসংবাদ হফব। দুজিোবাসী কখফিা আমাফদরফক
এফিজন্সগুফলার দালাল বফলফছ আবার কখফিা বফলফছ পাগল। আি বারুফদর বষশণ
প্রমাণ কফর জদফি থয, আমরা আল্লাহর পফে লোইরর্ রফেজছ। জিঃসফদফহ হকপন্থীফদর
ওপর জবপদাপদ আসা এক অিস্বীকাযশ বাস্তবর্া। যজদ আমাফদর আজমর হিরর্ হুসাইি
রা. অপারগর্ার অবস্থাে র্জহদ হফে োফকি র্াহফল আমরাও থসই কাফেলারই যাত্রী।
ইির্াআল্লাহ ইসলাজম জবপ্লব এই থদফর্র চূোন্ত জিেজর্ হফব।
চিে নিেঁ আয়েমি ফসয়ল বাহারা,
হাি নেমহেঁ নহায়ে।
বািায়ে বসন্ত আসয়ব,
িয়ব আিরা িখে থােব ো।
র্াইখ উসামা রহ. র্ার এক ভাষফণ বফলজছফলি—
‘আমার মুসলমাি পাজকস্তাজি ভাইফেরা, আজম আপিাফদরফক থডফক থডফক বলজছ, আজম
আপিাফদরফক আহ্বাি করজছ থয, আপিারা আল্লাহ এবং র্ার রাসুল ﷺ-ফক সাহাযয
করফবি এবং পারফভফির মফর্া জিফিফদর ওপর আপজর্র্ এক লজ্জা থেফক
জিফিফদরফক মুক্ত করফবি। আমার এই আহ্বাি জবফর্ষ কফর পাজকস্তাফির আজলমফদর
প্রজর্। আজম র্াফদরফক থসই েরি জবধাফির কো স্মরণ কজরফে জদজি, যা আল্লাহ র্াফদর
ওপর অবধাজরর্ কফরফছি। সর্য প্রচার, সৎকাফির আফদর্ এবং অসৎ কাি হফর্
জিফষফধর ের। আল্লাহ র্াআলা বফলি—
ُ
َ
ْ اس َو ََل َت
ك ُت ُمو َن ُه
َ َاّلل ِميث
ِ اب لَ ُت َب َِي ُن ََن ُه لِل ََن
ُ ََ ََو ِإذْ أ َخذ
َ اق الََ ِذي َن أو ُتوا الْ ِك َت
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“স্মরণ করুি ওই সমফের কো, যখি আল্লাহ র্াআলা র্াফদর থেফক অেীকার জিফলি,
যাফদরফক জকর্াব থদওো হফেজছল—আপিারা মািুফষর উফেফর্ জকর্াব সুস্পিভাফব
বণশিা করফবি এবং র্া থমাফ ও থগাপি করফবি িা।” (সুরা আফল ইমরাি : ১৮৭)
একইভাফব রাসুলল্ল
ু াহ  ﷺবফলফছি—
ِ ِْ أَفْضل
ٍّ َال َكلِمةَ ح ٍّق عِْن َد س ْلط
ان َجائٍِّر
ُ
َ َ َ َاْل َهاد َم ْن ق
َُ
“সফবশািম জিহাদ হফলা িাজলম র্াসফকর সামফি সফর্যর বাণী বণশিা করা।” (মুসিাদু
ইবজিল িা‘দ : ৩৩২৬; সুিািু ইবজি মািাহ : ৪০১২; মুসিাদু আহমাদ : ১১১৪৩,
১৮৮২৮, ১৮৮৩০)
সুর্রাং থহ উলামাফে থকরাম, আল্লাহফক ভে করুি এবং জিফিফদর দীফির সাহাযয
করুি। ক্রুফসডার এবং র্াফদর সহফযাগীফদর জবপফক্ষ জিহাফদর মেদাফি স্বিাজর্র থির্ৃত্ব
দাি করুি। আর আপিারা সুসংবাদ গ্রহণ করুি, জিশ্চেই আল্লাহর সাহাযয জিক বর্শী।’
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িূদদয় িাদি ঘিদিার সািাই
লাল মসজিদ এবং িাজমো হােসার বযাপাফর অফিক ধরফির আপজি থেজর করা হে।
এ থক্ষফত্র সবফচ বে িজ লর্া হফলা, অজধকাংর্ আপজিকারী র্াফদর আপজির জভজি
রাফখ জমজডোর সংবাফদর ওপর। অেচ এ া থর্া সবশিিজবজদর্ জবষে থয, প্রচজলর্
র্জক্তর্ালী জমজডোগুফলা আফদযাপান্ত থসকুলার এবং সবশদা পাপ ও পাপাচাফর জিমজজ্জর্।
প্রাে সকল জ জভ চযাফিল এবং থরজডও থস্টর্ি সারাজদি থখলাধুলা ও অশ্লীলর্ার
কালচার প্রচাফর বযস্ত োফক। এ ছাোও ক্ষমর্ার র্ল্পীবাহকফদর সুদৃজি পাওোর
প্রর্যার্াে এবং র্াগুফর্র অফেশ পফক ভারী করার স্বফে, সফবশাপজর জিফিফদর িাগজর্ক
উন্নেফির িিয এরা সবশদাই প্রকৃর্ ইসলাম ও মুসজলম উম্মাহর জবপফক্ষই কাি কফর
োফক। এফদর জিউফি প্রকৃর্ ঘ িা ও র্ার যোেশ জবফশ্লষণ উফঠ আসফব—এমি া
ভাবাও থর্া জদবাস্বে বব জকছু িে। কুরআি মুজমিফদরফক জিফদশর্ জদফেফছ—
َ
َ
يبوا ق َْو ًما ِب َج َها لَ ٍة فَ ُت ْص ِب ُحوا
َ َيا أيَُ َها الََ ِذي َن آ َم ُنوا ِإ ْن َج
ُ اءك ُْم فَا ِس ٌق ِب َن َب ٍإ فَ َت َب ََي ُنوا أ ْن ُت ِص

ني
َ ع َََل َما ف ََعل ْ ُت ْم َنا ِد ِم

‘থহ ইমািদাররা, যজদ থকাফিা োজসক থর্ামাফদর কাফছ থকাফিা সংবাদ জিফে আফস
র্াহফল থর্ামরা যাচাই কফরা। যাফর্ এমি িা হফে যাে থয, থর্ামরা অজ্ঞর্াবর্র্ থকাফিা
সম্প্রদােফক আক্রান্ত কফর বসফব এরপর জিফিফদর কৃর্কফমশর ওপর অিুর্প্ত হফব।’
(সুরা হুিুরার্ : ৬)
লাল মসজিফদর ঘ িার আফদযাপান্ত জববরণ জিভশরফযাগয র্ফেযর আফলাফক আমরা
ইজর্পূফবশ র্ুফল ধফরজছ। জিশ্চেই হকপন্থী ও হকসন্ধািীফদর িিয র্াফর্ উিম জর্ক্ষা ও
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জদকজিফদশর্িা রফেফছ। এ থক্ষফত্র থয জবষেজ লক্ষণীে, লাল মসজিফদর সফে সম্পৃক্ত
মািুষগুফলা আমাফদর মফর্া ‘িরমাল’ মািুষ জছল িা; বরং র্ারা জছল র্জরোহ প্রজর্িার
থচর্িাে রীজর্মফর্া থদওোিা। আমাফদর ওপর জবফবক ও যুজক্ত প্রবল োফক। র্াফদর
ওপর ইর্ক প্রবল জছল। এ িিয থহকমর্, আজপল, থকৌর্ল, সরকাজর সহফযাজগর্া,
িিসাধারফণর সমেশি, অিযািয আজলমফদর ঐকাত্মর্া—এসব থকাফিা জকছুই র্াফদর
কাফছ মুখয জছল িা। থযভাফব জখলাোহবযবস্থাফক র্ার প্রাকৃজর্ক গজর্ থেফক জবচুযর্ হফর্
থদফখ সাজেযদুিা হুসাইি রা. সপজরবাফর মেদাফি িাুঁজপফে পফে র্াহাদাফর্র সুধা পাি
কফরফছি এবং জিফিফদর বুফকর র্ািা রক্ত জদফে সর্য প্রজর্িার জচত্র এুঁফক থগফছি,
একইভাফব পাজকস্তাি িামক রােফক র্ার প্রজর্িার থমৌজলক লক্ষয-উফের্য থেফক জবচুযর্
হফর্ থদফখ লাল মসজিদওোলারাও জিফিফদর িীবি কুরবাজি কফরফছ। এভাফব র্ারা
সর্যফক সমুন্নর্ কফরফছ, পরবর্শীফদর িিয উিম আদর্শ কাফেম কফরফছ এবং উম্মাহফক
এক অজর্ গুরুত্বপূণশ বার্শা জদফে থগফছ। পৃজেবীবাসীর থচাফখ র্ারা মৃর্ুযবরণ কফরফছ;
জকন্তু প্রকৃর্পফক্ষ র্ারা থর্া অমরফত্বর সুধা পাি কফরফছ। ‘যারা আল্লাহর পফে জিহর্
হে থর্ামরা র্াফদরফক মৃর্ থবাফলা িা। বরং র্ারা িীজবর্, জিি প্রজর্পালফকর কাফছ
জরজিকপ্রাপ্ত।’ সুর্রাং র্জহদরা কখফিা মৃর্ িে; মৃর্ থর্া র্ারা, আল্লাহ যাফদর বক্ষফক
ইসলাফমর িিয উফমাজচর্ কফরিজি। ‘জিশ্চেই আপজি মৃর্ফক থর্ািাফর্ পারফবি িা।’
প্রজর্ া থক্ষফত্র দু-ধরফির পে আমাফদর সামফি উদ্ভাজসর্ হে—কখফিা র্ের্াি থডফক
থডফক বফল, র্ুজম আমার সেী হফব িাজক আমার সে পজরর্যাগ কফর োকফব? একই
প্রশ্ন রহমাফির পক্ষ থেফকও মুজমি বাদার জদফক অজভমুখী হে। এ িিয বাদাফক সবশদা
ভাবফর্ হে—
বািাও, িুি মেস ো সাথ নদায়ি;
ইধার হযাে শেিাে, উধার নখাদা হযাে।
এ িিয যারা জহদাোফর্র ওপর োকফর্ চাে, র্াওজহদ ও জমল্লাফর্ ইবরাজহফমর ওপর
প্রজর্জির্ হফর্ চাে, র্াফদরফক প্রজর্ া পদফক্ষপ থেলার আফগই ভাবফর্ হে, এ পেজ
জক রহমাফির পে িাজক র্ের্াফির পে। এ া জক দাজ্জাফলর বাজহিী িাজক ইমাম মাহজদ
ও ইসা আ.-এর বাজহিী।
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এ া থমাফ ও অসম্ভব িে থয, জকছু মািুষ থহকমফর্র অিুহাফর্ মাওলািা আবদুল
আজিি সাফহফবর কমশপন্থার সফে একমর্ িা হফে জভন্নমর্ থপাষণ করফব। জকন্তু ভুফল
থগফল চলফব িা থয, আমজল থহকমর্ আমাফদরফক কখফিা র্ের্াফির সফে দাুঁোফিার
বা র্ের্াফির দফলর সহফযাগী হওোর অিুমজর্ প্রদাি কফর িা। জিঃসফদফহ মুজমফির
িিয এ া অফিক বে পরীক্ষা।
লাল মসজিদ ট্রাফিজডর বযাপাফর সবফচ বে থয আপজিজ থর্ালা হফেফছ, র্া হফলা
‘আফদালিকারীফদর উফের্য ভাফলা জছল, র্ফব র্াফদর কমশপন্থা গলদ জছল। ইসলাজম
থিারপূবশক প্রজর্িা করা যাে িা।’ দুঃফখর জবষে হফলা, এ কোগুফলা শুধু থয অজ্ঞরা
বফলফছ, জবষেজ র্া িে; বরং আমাফদর থগাত্রভুক্ত প্রবীণ জকছু মািুষও জিফিফদর মুফখ
এ বাকযই উচ্চারণ কফরফছ। জকন্তু কো হফলা, আফদালিকারীরা থর্া র্জরোহ প্রজর্িার
িিয আফদালি কফরজছল। র্াফদর কমশপন্থাও আমরা ইজর্পূফবশ জবস্তাজরর্ র্ুফল ধফরজছ।
র্ারা থর্া থকাফিা উগ্রর্া বা জহংরর্ার পে থবফছ থিেজি। বরং র্জরোহ জিফদশজর্র্ পফেই
র্ারা থহুঁফ ফছ। সৎকাফির আফদর্ এবং অসৎ কাি হফর্ জিফষফধর সুন্নাহফক জিদা
কফরফছ। িবজব পন্থাে কো, কাি এবং অন্তফরর োরা দাওোহ কফরফছ। থর্া এ া
কীভাফব সম্ভব থয, থকাফিা এক া কাি র্জরোহ অিুফমাজদর্, বরং র্জরোহ জিফদশজর্র্
হফব; আবার থস াফকই গলদ বফল আখযাজের্ করা হফব! র্জরোহ প্রজর্িার িিয র্ারা
থয পন্থা গ্রহণ কফরজছফলি, এর বযজর্ক্রম থকাফিা পন্থা গ্রহণ করা জক থস সমে আফদৌ
সম্ভব জছল? যজদ এর্দজভন্ন থকাফিা পন্থা থখালাই োফক র্াহফল আপজিকারীরাই বা
থকি থস া গ্রহণ কফর জিফি িা? ধফর জিলাম, লাল মসজিদওোলাফদর কাযশক্রম ভুল
জছল। র্াহফল এ সকল বযজক্ত সজঠক পন্থাে র্জরোহ প্রজর্িা কফর থকি থদখাফি িা?
আর সজঠক পন্থাজ আসফল কী? যজদ বলা হে গণর্াজন্ত্রক পদফক্ষপ র্ফব থসই হারাম
পন্থাে থর্া র্ারা থচিা কম চালািজি। জবগর্ অধশ র্র্াব্দীর চাইফর্ থবজর্ সমে ধফর এই
থচিার েলােল কী হফেফছ? এর োরা জক ইসলাম প্রজর্জির্ হফেফছ িাজক আফদৌ
প্রজর্জির্ হওো সম্ভব? ‘মফদর ভাফলা’ থট্রন্ডফক আিকাল ইসলাফমর থমৌজলক জবষফের
মফধযও থ াকাফিা হফেফছ। এ াফক বযবহার কফর কুের ও জর্রফকর সফেও ইসলামফক
জমজশ্রর্ করার থকৌর্ল রপ্ত করাফিা হফেফছ। এ থর্া বেই আশ্চফযশর জবষে। বস্তুর্ হাজদফস
বজণশর্ আল-ওোহাফি আক্রান্ত হফে এবং িবয ক্রুফসড যুফের পদধ্বজি শুফি ভীর্ হফে
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র্ারা ইসলামফক িলাঞ্জজল জদফর্ বফসফছ। ইসলাফমর যর্ ুকু অংর্ কুেোরফগািীর
অসফন্তাফষর কারণ িে, র্ারা থকবল র্া জিফেই সন্তুি োকফর্ চাে। প্রজর্জদি আিাফি
ও িামাফি জিেজমর্ ‘আল্লাহু আকবর’ র্ো আল্লাহ সবফচ বে থঘাষণা করফলও র্াফদর
মি ও মিি পৃজেবীর কুেজর পরার্জক্তফকই সবফচ বে মফি কফর; এমিজক আল্লাহর
ক্ষমর্ার ওপর র্াফদর আস্থা িা োকফলও কুেজর পরার্জক্তর ক্ষমর্ার ওপর জঠকই আস্থা
রাফখ। এমিজক র্ারা র্াহাদার্ফক পরম থসৌভাগয মফি করার পজরবফর্শ চরম হর্ভাগয
মফি কফর। র্াইখ গাজি আবদুর রজর্দ র্জহদ রহ. র্ার র্াহাদাফর্র মাত্র একজদি আফগ
দুঃখভরা কফণ্ঠ বফলফছি—
‘আজলমরা যজদ মৃর্ুযফক ভেই পাফব র্াহফল থকি র্ারা দীজি পদসমূহ গ্রহণ কফর?’
অসৎ কাি হফর্ জিফষধ এবং আল্লাহর পফে র্জরোহ প্রজর্িার লোইফের থকাফিা
কাযশকর রূপফরখা আি অবজধ র্ারা উম্মাহর সামফি থপর্ কফরজি। র্ারা থহকমফর্র
অিুহাফর্ আফদালিকারীফদর জবরুোচারণ করফলও, এমিজক র্জহদফদর মািহাজি ও
আহর্ফদর কা া ঘাফে িুফির জছ া জদফলও লোইফের থহকমর্পূণশ থকাফিা সুরফর্র
সন্ধাি র্াফদর থেফক আিও পাওো যােজি। লাল মসজিফদর ঘ িার এক যুগ পার হফে
থগফছ। র্াফদর থেফক এর্কাল যাবৎ সমাফলাচিা শুিফর্ শুিফর্ কাি ভারী হফে থগফছ।
জকন্তু এই দীঘশ সমফেও সমাধাি থকউ থদেজি বা জদফর্ও চােজি।
জের্ীে থয আপজিজ থর্ালা হফেফছ র্া হফলা, ‘এক রাফের থভর্র আফরক রািত্ব থকি
প্রজর্িা করা হফলা।’ থসকুলার দৃজিফকাণ থেফক এ আপজিজ যোেশ মফি হফলও দীজি
দৃজিফকাণ থেফক আপজিজ জির্ান্তই অসার। কারণ, মুজমিমাত্রই জবর্শ্াস কফর, সাজবশক
রািত্ব আল্লাহর। জর্জিই সবশমে ও সাবশফভৌম ক্ষমর্ার অজধকারী। এই িজমি আল্লাহর।
সুর্রাং এখাফি জবধািও চলফব একমাত্র র্াুঁর। যারা আল্লাহর সাবশফভৌম ক্ষমর্া জছজিফে
জিফেফছ, র্ারাই থর্া প্রকৃর্পফক্ষ অপরাধী। মুসলমাফির বুফক এক থোুঁ া রক্ত োকা
পযশন্তও থর্া থস থচিা করফব, থযফকাফিা মূফলয আল্লাহর সাবশফভৌমত্ব জেজরফে আিফর্
এবং অপরাধীফদর হার্ থেফক আল্লাহর িজমিফক দখলমুক্ত করফর্। র্া ছাো পাজকস্তাি
রােজ প্রজর্জির্ই হফেজছল ইসলাফমর িাফম। যারা থসখাফি পূফবশর অেীকাফরর পফরাো
িা কফর িাফহজল র্াসি প্রজর্িা কফরফছ, র্ারা আল্লাহর সফে থধাুঁকাবাজি কফরফছ এবং
পুফরা িাজর্র সফে গাোজর কফরফছ। সুর্রাং থযই উফেফর্য রাফের থগাোপিি হফেজছল
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এবং র্ার বৃক্ষমূফল ছে লাখ র্জহফদর রক্ত িফরজছল, থসই উফের্য বাস্তবােি করা
কীভাফব অপরাধ হফর্ পাফর? র্োজপ কো হফলা, রাফের মফধয আরও কর্ ধরফির
মাজলকািা জিজেশধাে থমফি থিওো হে। বযজক্তক মাজলকািা থেফক শুরু কফর প্রাজর্িাজিক
মাজলকািা—এ ধরফির আরও কর্ মাজলকািা রাফের অধীি জবজভন্ন সীমািার িােগার
ওপর বাস্তবাজের্ রফেফছ। প্রফর্যফকর মাজলকািাধীি িজমফর্ র্ার মাজলফকর আইিকািুি
চফল; যা রােীে আইিকািুি থেফক পুফরাপুজর স্বর্ন্ত্র। এ জিফে কারও কখফিা আপজি
হে িা। সব আপজি হে র্খি, যখি রাফের থকাফিা অংফর্র ওপর আল্লাহ র্াআলার
রািত্ব প্রজর্িা করা হে। র্ফব জক এ া কুরআফির থসই আোফর্র বাস্তব রূপােি, যা
িুহ আ. র্ার সম্প্রদােফক বফলজছফলি—
َارا
ِ ََ ِ ون
َ َما لَك ُْم ََل َت ْر ُج
ً ّلل َوق
‘কী বযাপার! থর্ামরা জক আল্লাহর মজহমা থমাফ ও প্রর্যার্া কফরা িা?’ (সুরা িুহ : ১৩)
র্ৃর্ীে থমৌজলক আপজি হফলা, ‘এসব জকছুর োরা পৃজেবীফর্ আমাফদর ইফমি িি হফি।
ইসলাফমর ভুল বযাখযা মািুফষর সামফি আসফছ।’ এই আপজি যারা কফর, র্াফদর িবাব
থদওো আদফর্ই অেশহীি। র্ফব এক া জিজ্ঞাসা র্াফদর সামফি রাখা থযফর্ পাফর, থকাি
পৃজেবী জিফে আপিারা এর্ জচজন্তর্ ও উজেে? এ জক থসই পৃজেবী, যার এক প্রান্ত থেফক
অপর প্রান্ত পযশন্ত প্রজর্জদি কুরআফির অবমািিা ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর র্াফি থগাস্তাজখ
করা হে; যার পুফরা অংর্িুফে দীি ও র্জরোহফক বিশি করা হফেফছ; থযই পৃজেবী
সবশসম্মজর্ক্রফম লক্ষ-ফকাজ মুসলমািফক র্জহদ কফরফছ, অগজণর্ মা-ফবাফির সম্ভ্রমহাজি
কফরফছ, লাফখা লাফখা মাফের বুক খাজল কফরফছ, অির সন্তািফক জচরর্ফর এজর্ম
কফরফছ? এ জক থসই পৃজেবী, থয পৃজেবী মুসজলম উম্মাহফক আবু গাজরব আর
গুোন্তািাফমা’র মফর্া মহাি সব জিদািখািা উপহার জদফেফছ? আফর, আপিারা জক
এই পৃজেবী জিফে জচজন্তর্? এই পৃজেবীর অজধবাসীফদর কাফছ আপিাফদর ইফমি জিফে
উজেে?
চর্ুেশ আপজি থয া করা হে র্া হফলা, এই থছা থছা বাচ্চাফদর থকি জিজম্ম কফর
আফদালফি রাখা হফলা। জমজডোর থপ্রাপাগান্ডাে প্রভাজবর্ হফে মুসজলম িিসাধারণ,
এমিজক উম্মাহর রাহবারফদর মুফখও এ আপজি প্রাের্ই উচ্চাজরর্ হফর্ থর্ািা যাে।
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জকন্তু বাস্তবর্া হফলা, আফদালি চফলফছ দীঘশ ছে মাস যাবৎ। এই পুফরা আফদালফির
র্জক্ত ও থপ্ররণা জছল জিহাজদ মািজসকর্া। লাল মসজিফদর ছাত্র-ছাত্রীফদর অন্তফর জছল
র্াহাদাফর্র দুদমশিীে র্ামান্না। থ জলজভর্ি ইোরজভউফে জবজভন্ন সমফে র্ারা এ জবষেজ
সুস্পিভাফব িাজিফেফছ। আফদালফির শুরু থেফক লাল মসজিফদর র্াহাদার্ অবজধ
বহুবার র্ারা কযাফমরার সামফি দাুঁজেফে এ সর্য উচ্চারণ কফরফছ। র্ারা থকাফিা অবস্থাে
থপছফি জেফর থযফর্ চােজি। থকাফিা অবস্থােই বাজর্ফলর সফে আপস করার বা বাজর্ফলর
ভফে ভীর্ হফে মেদাি র্যাগ করার মািজসকর্া লালি কফরজি। র্াফদর দু-ফচাখিুফে
জছল র্জরোহ প্রজর্িার আফলাজকর্ স্বে। এই স্বেই র্াফদরফক র্াজের্ কফরফছ সামফির
জদফক। পুফরা আফদালফির সাজবশক র্েয ও গুরুত্বপূণশ সব আফলাকজচত্র িাজমো প্রকাজর্র্
খবফরর কাগি, জসজড এবং কযাফসফ সংরজক্ষর্ রফেফছ। বস্তুজিি র্ফেযর আফলাফক
বাস্তব অবস্থা সম্বফন্ধ যাফদর িািাফর্ািা আফছ, র্াফদর এ া অিািা িে থয,
আফদালফির সূচিালে থেফকই থযফকাফিা ছাফত্রর িিয থস্বিাে িাজমো হােসা ও লাল
মসজিদ র্যাগ করার প্রকার্য অিুমজর্ জদফে রাখা হফেজছল। এমিজক যারা থযফর্ থচফেফছ,
র্ারা থকাফিাপ্রকার বাধা ছাোই চফল জগফেফছ। সাজেযদুিা হুসাইি রা.-এর মফর্া বাজর্
জিজভফে থদওো হফেজছল এবং থঘাষণা জছল, থয র্জরোহ প্রজর্িার এই আফদালি থছফে
থযফর্ চাে, থস থযি জিজেশধাে চফল যাে। এরপরও যারা থেফক জগফেজছল, র্ারা আমাফদর
মফর্া আল-ওোহাফি আক্রান্ত থকাফিা সাধারণ মািুষ জছল িা; বরং র্াফদর প্রফর্যফকই
জছল র্াহাদাফর্র বযাপাফর বাইোর্বে। র্ারা সবুি পাজখর থভর্র প্রজবি হফে িান্নাফর্
জবচরণ করার িিয জছল প্রজর্মুহূফর্শ প্রর্ীক্ষারর্। র্জহদ আবদুর রজর্দ গাজি রহ.
থ জলজভর্ি ইোরজভউফর্ সমফে সমফে এ জবষেজ স্পি কফরফছি।
আমরা এ া থকি ভুফল যাই থয, ইসলাফমর িিয জিফিফক উৎসগশ করার থচর্িা কাল
যজদ সাজেযদুিা আজল রা. (বেস : ১৩ বছর), হিরর্ সাদ জবি আজব ওোক্কাস রা.
(বেস : ১৬ বছর) এবং হিরর্ িুবাইর রা. (বেস : ১৮ বছর)-এর োকফর্ পাফর
র্াহফল আি থকি ইসলাজম আফদালিফক এজগফে থিওোর িিয জিফিফদরফক উৎসগশ
করার থচর্িা র্াফদর উিরসূজর এ সকল র্রুণ-র্রুণীর োকফর্ পারফব িা! এফদর
পূবশসুজররা থযফহর্ু মুহাম্মাদ ﷺ-এর িাদুমেী প্রভাফব থেইিওোর্ড হফর্ থপফরজছল এবং
থস্বিাে জিফিফদরফক দারুল আরকাফম জিজম্ম বাজিফেজছল, থর্া এরা জিশ্চেই র্াফদরই
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সন্তাি-সন্তজর্। সুর্রাং আবু িাহফলর থপ্রর্াত্মাফদর কোে এফদর কী-ইবা আফস যাে!
থগ্রের্াফরর পর র্াগুফর্র কুকুররা অবণশিীে জিযশার্ফির মুফখ থেফলও এফদর কারও
মুখ থেফকই এ কো থবর করফর্ পাফরজি থয, র্াফদরফক লাল মসজিফদর অভযন্তফর জিজম্ম
কফর রাখা হফেজছল। এমিজক বজদ ছাত্রীরা পরবর্শীফর্ িাজিফেফছ থয, র্ারা যজদ মুখ
থেফক একবার জিজম্ম হওোর জবষেজ স্বীকার করর্ র্াহফল সরকার র্াফদরফক ৬০
রািার রুজপ প্রদাফির অেীকার কফরজছল। এর্দসফেও র্ারা পৃজেবীর র্ুি স্বাফেশর
সামফি জিফিফদর আদর্শ জবজকফে থদেজি।
সবশফর্ষ র্াফদর বযাপাফর থয আপজিজ থেজর করা হে র্া হফলা, ‘এরা থর্া মাদরাসার
থলাক। এফদর দাজেত্ব জছল মাদরাসা সামলাফিা। ছাত্র-ছাত্রীফদরফক পোফলখা থেফক
সজরফে আফদালফি লাগাফিার অজধকার এফদরফক থক জদফেফছ?’ আমার থর্া মফি হে,
এ আপজি অন্তর্ থকাফিা মুসলমাফির মুখ থেফক থবর হফর্ পাফর িা। রাসুলল্ল
ু াহ ﷺএর হাফর্ প্রজর্জির্ আসহাবুস সুেো মাদরাসােও থর্া ছাত্ররা জছল। জকন্তু এ াফক
অিুহার্ বাজিফে র্ারা জক র্জরোহ প্রজর্িার আফদালি থেফক জপজছফে োকর্?
মুোসজসর, মুহাজেস, েজকহ, মুআজল্লম, কাজর, ইমাম—এ-িার্ীে পফদর মািুষ থর্া
সাহাজবফদর মফধযও জছল। আবদুল্লাহ জবি মাসউদ রা.-এর মফর্া মহাি েজকহ
কুোবাসীফক জেকহ জর্জখফেফছি, একই মািুষ থর্া বদফরর প্রান্তফর আবু িাহফলর
গলাও জেখজণ্ডর্ কফর উম্মাহফক থদজখফে জদফেফছি—মাদরাসাওোলাফদর কাি শুধুই
ইলফমর প্রচার ও প্রসার িে, র্াফদর কাি শুধুই দাওোর্ খাওো আর ওোি কফর
থবোফিা িে; বরং ইলমফক আমফল পজরণর্ করা, দীি ও ইলফমর পফের সব
প্রজর্বন্ধকফক জিফির হাফর্ দূর করাও র্াফদরই কাি। কারণ, থয িাফি, র্ার দাে থবজর্
োকফব—এ াই থর্া স্বাভাজবক। আি থয আমরা মাদরাসার থলাক আর সাধারণ
থলাকফদর মফধয পােশকয করজছ, এই পােশকয জিফে জক আল্লাহর সামফি দাুঁোফর্ পারব?
মাদরাসাে োজক বফল িামাি, থরািা, হি ও িাকার্ফক থর্া আর বাদ জদই িা।
জিহাফদর প্রসে আসফল থকি অবস্থা উফট যাে? র্খি থকি সব অিুহার্ ও অপারগর্া
সামফি এফস থদখা থদে? সাহাজবগণ জিহাজদ আফদালি কফরও থলখাপোে খারাপ
কফরিজি। আমরা থর্া সবজকছু বাদ জদফেও র্াফদর পাফের ধূফলার সমািও হফর্ পারজছ
িা। কফলি-ভাজসশজ র যারা পোফলখার ক্ষজর্ হফব বফল িামাি পের্ িা, আি জক র্ারা
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জিউ ি হফে থগফছ? আমরা যারা পোফলখার থদাহাই জদফে ইসলাজম আফদালি থেফক
দূফর োজক, আমরা জক থসই আবদুল্লাহ জবি মুবারফকর মফর্া অন্তর্ হফর্ থপফরজছ? র্ফব
জক আমাফদর িিয এক র্জরের্ আর িিসাধারফণর িিয আফরক র্জরের্। আমরা
জিফিরা জিহাদ থছফে থদফবা, জবফর্শ্র কাফছ জিফিফদর ইফমি সুদর করার িিয সাধিা
করব, আবার জদিফর্ফষ আমরাই আপজি র্ুলব, জিহাফদর মেদাফি সব থিিাফরল মািুষ
থকি? র্াফদর মফধয আজলমফদর পজরমাণ এর্ কম থকি? এ া জক দীফির সফে এক
ধরফির থধাুঁকাবাজি িে?
আমাফদর অবস্থা হফে থগফছ, আমরা জিফিফদরফক জিফেই সন্তুি। আমাফদর ঘরািা,
আমাফদর প্রজর্িািগুফলা জিরাপদ োকফলই আমরা পজরর্ৃপ্ত। আল্লাহর দীি যজদ
লাজির্ও হফর্ োফক, আমরা থযফহর্ু ভাফলা আজছ, র্াই থসজদফক আমাফদর থকাফিা
পফরাো োফক িা।
জর্‘থব আজব র্াজলফব রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জর্ি বছরবযাপী অবরুে িীবি এবং হুসাইি
রা.-এর কারবালা প্রান্তফরর হৃদেজবদারক ঘ িার থযসব দৃর্য আমরা ইজর্হাফসর পার্াে
পফেজছ, লাল মসজিদ ট্রাফিজডফর্ থসই অজভন্ন দৃর্যই থর্া গ্রফন্থর পার্া থেফক
বাস্তবিগফর্ সকফলর সামফি উফঠ এফসজছল। সাধারণ মািুফষর কো বাদই জদলাম,
দীিদার থশ্রজণ, ইসলামপন্থী রািনিজর্ক দলগুফলা, মািবাজধকার, এমিজক
প্রাণীঅজধকার সংরক্ষফণর থচর্িাে উেুে মািুষগুফলা িারী, জর্শু এবং যুবকফদরফক
অবরুে অবস্থাে থদফখও সম্পূণশ অিুভূজর্র্ূিয জছল। যারা পূবশ থেফকই আফদালফির
জবফরাজধর্া কফর এফসজছল, র্াফদর অফিফকর অবস্থা থদফখ মফি হজিল, র্ারা থযি এফর্
থবিাে খুজর্। অপরাধীরা (!) বা অজর্ িযবাজর্রা র্াজস্ত থপফে যাওোে র্াফদর মি ভফর
উফঠফছ। থচোর বাুঁচাফিার র্াজগফদ থসকুলার জচে িাজস্টফসর জিফদশফর্ ইসলাফমর
স্বফঘাজষর্ জঠকাদাররা গযালাজরর িীরব দর্শফকর ভূজমকা পালি কফরফছ। থগালা এবং
গুজলর আঘার্ জিরপরাধ মুসলমািফদর ক্ষর্জবক্ষর্ কফরফছ। থদোল এবং কামরাগুফলা
এফক এফক ধ্বফস থগফছ। চাজরজদফক দাউ দাউ কফর আগুি জ্বফলফছ। খাদযভাণ্ডার
পুফরাপুজর েুজরফে থগফছ। পুফরা ইসলামাবাদ, পুফরা পাজকস্তাি, এমিজক পুফরা মুসজলম
জবর্শ্ বফস বফস এসব দৃর্য প্রর্যক্ষ কফরফছ। কারও অন্তফর প্রজর্ফর্াফধর আগুি জ্বফল
ওফঠজি। এক উসমাি রা.-ফক বাুঁচাফিার িিয রাসুলল্ল
ু াহ  ﷺ১৪০০ সাহাজবর থেফক
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র্াহাদাফর্র বাইোর্ জিফেফছ, র্জহফদর রফক্তর প্রজর্ফর্াধ থিওোর অেীকার আদাে
কফরফছ, আল্লাহ র্াআলাও কুরআফির আোর্ িাজিল কফর জিফি থসই বাইোফর্ র্জরক
োকার থঘাষণা িাজিফে জদফেফছি। জকন্তু আি র্র্ র্র্ উসমাফির র্াহাদার্ স্বচফক্ষ
প্রর্যক্ষ কফরও িজব ﷺ-এর কজের্ উিরসূজররা িীরব। উফটা বরং সমাফলাচিাে সরব।
আল্লাহ বফলি—
ان
ِ ََ ُون ِِف َس ِبي ِل
ِ الر َج
ْ اّلل َوال ُْم ْس َت
ِ ال َوال َِن َسا ِء َوال ِْول َْد
َ َو َما لَك ُْم ََل ُتقَاتِل
َِ ني ِم َن
َ ض َع ِف
َ
ََ ُون َربََ َنا أ َ ْخ ِر ْج َنا ِم ْن َه ِذهِ الْق َْر َي ِة
ك
َ الظا ل ِِم أ ْهل َُها َوا ْج َع ْل لَ َنا ِم ْن ل َُد ْن
َ الََ ِذي َن َيقُول
ريا
َ َو ل ًَِيا َوا ْج َع ْل لَ َنا ِم ْن ل َُد ْن
ً ك َن ِص
‘থর্ামাফদর িিয এর কী ববধর্া আফছ থয, থর্ামরা আল্লাহর পফে থসই সকল অসহাে
ির-িারী ও জর্শুফদর িিয লোই করছ িা, যারা দুো করফছ—“থহ আমাফদর
প্রজর্পালক, আমাফদরফক এই িিপদ থেফক অিযত্র সজরফে িাও। এখািকার
অজধবাসীরা িাজলম। আর আমাফদর িিয থর্ামার পক্ষ হফর্ একিি অজভভাবক বাজিফে
দাও এবং আমাফদর িিয থর্ামার পক্ষ হফর্ একিি সাহাযযকারী দাুঁে কজরফে দাও।’
(সুরা জিসা : ৭৫)
উফটা বরং দীিদার জ্ঞািী মহফলর থেফক বারবার এই প্রশ্ন থছাো হফেফছ, ‘র্াফদর কাফছ
অস্ত্র থদখা যাফি থকি?’ থযি র্াফদর প্রর্যার্া জছল, কুকুর-ফবোফলর মফর্া সবাইফক
হর্যা করা থহাক। থকাফিাপ্রকার বাধা ছাোই পাজকস্তাফির িাপাক আজমশরা র্াফদর জমর্ফি
সেল হফে যাক। লাল মসজিদ ও িাজমো হােসার ছাত্র-ছাত্রীফদর পজরণজর্ও
গুোন্তাফমার বজদফদর মফর্া থহাক। হার্ ও দু-ফচাখ থবুঁফধ, জববস্ত্র কফর সবাইফক
অমািজবক পন্থাে জিযশার্ি করা থহাক। যুবকফদরফক জহংর কুকুফরর খাবাফর পজরণর্ করা
থহাক। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এই স্বফঘাজষর্ উিরসূজররা দাওোর্ খাওোর সুন্নর্ স্মরফণ
রাখফলও র্াগুর্ফক সর্স্ত্র প্রজর্ফরাধ করার সুন্নর্ফক ভুফল জগফেফছ বা ইিাকৃর্ থভালার
ভাি কফরফছ। অস্ত্র রাখাই যজদ আফদালিকারীফদর অপরাধ হফে োফক র্াহফল এ সকল
জ্ঞািপাপী আল্লাহর রাসুল  ﷺএবং র্ার সাহাজবফদর বযাপাফর কী বলফব? থকাি সাহাজব
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এমি জছফলি, জযজি অস্ত্র রাখাফক অপরাধ মফি করফর্ি এবং ভাফলা িাগজরক হওোর
ইিাে অস্ত্রফক সযফে বিশি কফর চলফর্ি? আল্লাহ র্াআলা কুরআফি বফলি—
َ
َ
ُون عَل َْيك ُْم َم ْيل َ ًة
َ ُون َع ْن أ ْسلِ َح ِتك ُْم َوأ ْم ِت َع ِتك ُْم ف ََي ِميل
َ َو َدَ ال ََ ِذي َن َكف َُروا ل َْو َت ْغ ُفل
اّلل أ َ َع ََد لِلْكَافِ ِر ي َن َعذَ ا ًبا ُم ِهي ًنا
َ ََ  َو ُخذُ وا ِحذْ َرك ُْم إِ ََن...ًَوا ِح َدة
‘কাজেররা কামিা কফর, থর্ামরা থযি থর্ামাফদর অস্ত্রর্স্ত্র এবং আসবাবপত্র সম্পফকশ
উদাসীি হও, যাফর্ র্ারা অর্জকশফর্ থর্ামাফদর ওপর িাুঁজপফে পেফর্ পাফর। ...ফর্ামরা
থর্ামাফদর আত্মরক্ষার সামগ্রী আুঁকফে থরফখা। জিশ্চেই আল্লাহ কাজেরফদর িিয
লািিাদােক র্াজস্ত প্রস্তুর্ কফর থরফখফছি।’ (সুরা জিসা : ১০২)
জিশ্চেই যারা থসজদি সামেশয োকা সফেও লাল মসজিফদ অবরুে ভাই-ফবািফদর সাহাযয
করা থেফক হার্ গুজ ফে থরফখজছল, র্ারা সাধারণ অপরাধী িে; বরং র্ারা মহা
অপরাধী। রাসুলুল্লাহ  ﷺবফলি—
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ك فِ ِيه حرمته وي ْن ت َق
ِ
ِ
ٍّ
ُ إَِّل َخ َذلَه،ص فيه م ْن ع ْرضه
ُ َ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ ُ َما م َن ْام ِرئ ََيْ ُذ ُل ْامَرأً ُم ْسل ًما ِِف َم ْوض ٍّع تُْن تَ َه
ِ ِ ُّ اَّلل ِِف مو ِط ٍّن ُُِي
ْ ُب فيه ن
ُصَرتَه
ْ َ َُ
‘যখি থকাফিা মুসলমাফির সম্ভ্রমহাজি হে এবং র্ার মাি-মযশাদা ক্ষুণ্ণ করা হে র্খি থয
বযজক্ত র্াফক অসহফযাজগর্া কফর, আল্লাহ র্াফক এমি িােগাে অসহফযাজগর্া করফবি,
থযখাফি থস আল্লাহর সাহাযয কামিা করফব।’ (মুসিাফদ আহমাদ : ৪৮৮৪)

