ইসলাম ও গণতন্ত্র
ইসলামমর সূচনা থেমেই মুসলমানমের ঈমান-আমলমে ধ্বংস েরার জন্য ইসলাম ও মুসলমানমের চচরশত্রু ইয়াহুেীচিস্টান শচি এেম ামগ োজ েমর ামে। সহীহ ও চশরেমুি ঈমান চনময় থোন মুসলমান েবমর ামব, এটা তামের
সমের বাইমর। তাই তারা মু গ মু গ মুসলমানমের ঈমানমে চশরে চমচিত েরার জন্য নানা ধরমণর কূটচাল চাচলময়মে।
েখমনা প্রতযক্ষভামব, া সাধারণ ও চবচশষ্ট সবাই থবামে, েখমনা পমরাক্ষ ভামব, া সাধারণ থতা েূমরর েো চবচশষ্টমেরও
থবাধগময নয়। তমব মু গর ারা সমচতন আমলম, তারা সব সময় সজাগ থেমেমেন এবং উম্মাহর ঈমান-আমলমে কুফরচশরমের চমিণ থেমে থহফা ত েরার জন্য ার পর নাই থচষ্টা থমহনত েমর থগমেন। োরণ তারা জামনন থ , নবীর
চনয়াবত আর চবরাসমতর গুরুোচয়ত্ব তামের োাঁমধ অচপিত হওয়ায় পরোমল তারা এ বযাপামর চজজ্ঞাচসত হমবন।
বতিমান ামানায় মুসলমানমের ঈমানমে চশরেচমচিত েরার জন্য রাজননচতে েশিমনর নামম থ সেল মতবাে মুসচলম
চবমে েচিময় থেয়া হময়মে, তার মমধয গণতন্ত্র সবমচময় থবচশ ক্ষচতের, ার বযাখযা সামমন আসমে। এমচন আমরেচট
মতবাে হমলা সমাজতন্ত্র। ার মূলমন্ত্র হমলা, সমস্ত সম্পমের মাচলে রাষ্ট্র বা সরোর। জনগণ িম চেমব এবং এর চবচনমময়
থস অন্ন, বস্ত্র, চচচেৎসা, বাসস্থান ইতযাচে জরুরী চজচনস পামব। চেন্তু তারা থোন গাচি, বাচি, চশল্প োরখানার মাচলে
হমত পারমব না। এ েশিনচট থ শরী‘আত চবমরাধী থস েো সেমলই থবামে। োরণ বযচি মাচলোনা না োেমল হজ্জ,
াোতসহ আচেিে ইবােতসমূহ োমরা উপর ফর হমব না। ফমল এ সংক্রান্ত আয়াতগুমলা অস্বীোর েরার েরূন মানুষ
োমফর ও থব-ঈমান হময় ামব।
ইসলামমর ইচতহামস চবচভন্ন সমময় ইয়াহুেী-চিস্টানমের পক্ষ থেমে মুসলমানমেরমে ধমিান্তেরমণর বহু থচষ্টা হময়মে।
সমোলীন উলামাময় থেরাম তা অনুধাবন েরমত সক্ষম হময়চেমলন এবং তার চবরুমে মোচচত বযবস্থা গ্রহণ েমর উম্মাহর
ঈমানমে চশরমের চমিণ থেমে রক্ষা েমরমেন। চেন্তু বতিমামন রাজননচতে েশিমনর থমািমে গণতমন্ত্রর নামম মুসচলম
উম্মাহমে মুরতাে বানামনার থ সূক্ষ্ম থচষ্টা চলমে, তার বাস্তবতা বুেমত না পারায় এ মু গর উলামাময় থেরামমেও
এবযাপামর থবচশ এেটা মাো ঘামামত থেখা ায় না। অেচ গণতন্ত্র স্পষ্ট কুফরীতন্ত্র। এ বযাপামর চবন্দু মাত্র সমেমহর
অবোশ থনই। ারা সমেহ েরমব, তামের ঈমান অবশযই েু াঁচেপূণি।
গণতন্ত্র মূলত এেচট ধমি। বােশাহ আেবর থ মন চহন্দু-মুসলমানমেরমে এে েরার জন্য েীমন ইলাহী নামে ধমি প্রচতষ্ঠা
েমরচেমলা, া হ রত মুজাচিমে আলমফ সানী রহ. এর থমহনমত চনচিহ্ন হময় চগময়চেমলা। অনুরূপভামব ধূতি ইয়াহুেীচিস্টানরা সমগ্র দুচনয়ার মানুষমে এে েমর তামের তামবোর বানামনার জন্য ‘গণতন্ত্র’? নামে ধমি প্রচতষ্ঠা েমরমে।
পােিেয শুধু এতটু কু থ , বােশাহ আেবর তার মতবামের নাম চেময়চেমলা ‘ধমি’, আর ইয়াহুেী-চিস্টানরা বােশাহ
আেবমরর পচরণচত থেমে চশক্ষা চনময় চালাচে েমর ধমি শব্দচট বাে চেময় চেময়মে। থ ন েীনোর মুসলমানমেও এ ধমমির
ধারাগুমলা অচত সহমজ গলধঃেরণ েরামনা ায়। ইসলাম ধমমি থ মন থোন অনুমমাচেত চজচনসমে জাময় এবং চনচষে
চজচনসমে হারাম বমল, অনুরূপভামব গণতন্ত্র নামে ধমমি অনুমমাচেত চজচনসমে আইনসম্মত এবং চনচষে চজচনসমে
আইনসম্মত নয় বা থব-আইচন বমল। আর এ ধমমির থখাো হমলা, পরাশচির েণিধারগণ। অবতার হমলা, চবচভন্ন থেমশর
গণতমন্ত্রর োণ্ডারীগণ। আর এর থফমরশতা হমলা, থফৌজ ইতযাচে। আর ধমিগ্রন্ে হমে সংচবধান, া সাচবিেভামব থবাোর
জন্য এবং তার পমক্ষ জনমত ততচর েরার জন্য ইংমরজমের ধমিচনরমপক্ষ চসমলবাস চবমের অচধোংশ জায়গায় চালু আমে।
চপ্রয় পাঠে! এগুমলা শুধু আমামের মুমখর েো নয়। বরং তার জ্বলন্ত প্রমাণ হমলা, নব্বইময়র েশমের শুরুর চেমে
বাংলামেমশর েচক্ষণাঞ্চল খন প্রচণ্ড বন্যায় প্লাচবত হময় হাজার হাজার থলাে মারা ায়, তখন মাচেিন সরোর সাহাম যর
জন্য েময়ে জাহাজ তসন্য পাচঠময়চেমলা। তামের নাম চেময়চেমলা, ‘অপামরশন সী এমেল’। ার অেি হমলা, ‘সামুচিে
থফমরশতার মাধযমম সহম াচগতা’। এখন আমামের েো হমলা, চে মাচেিনীমের ভাষায় গণতন্ত্র ধমিই না হত, তাহমল
থফমরশতা এমলা থোমেমে? োাঁ, গণতন্ত্র নামে এ ধমমির চনচেিষ্ট থোন উপাসনালয় থনই। সুচনচেিষ্ট সমময় তার সুচনচেিষ্ট
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থোন ইবােত থনই। এতটু কু পােিেয। আর এোরমণই এটা থ এেটা ধমি, তা থলামেরা বুেমত পামর না এবং সহমজই তা
গ্রহণ েমর।
আমরা থেখুন, ইসলামী শরী‘আমত মুরতােমের শাচস্ত ম ৃতু যেণ্ড। গণতমন্ত্রর ধমমিও এেই চনয়ম। এ মতবামের সামে থেউ
চবমিাহ েরমল তার শাচস্তও ম ৃতু যেণ্ড। থ মন ধরুন, চেেু থখাোমপ্রচমে ইসলামী শাসনবযবস্থার োচবমত থোোও জমিা
হময়মে, সরমত চামে না, চনঘিাত তামের শাচস্ত ম ৃতু যেণ্ড। োরণ তারা গণতমন্ত্রর মুরতাে।
চপ্রয় পাঠে! আপনামের েরমে েরেী হময় আচম বলচে, েবমর ও আমখরামত থেউ োমরা সাহা যোরী হমব না। আপনারাই
বলুন, থেউ চে চহন্দু চেংবা চিস্টান অেবা ইয়াহুেী ধমি গ্রহণ েমর বা এ সেল ধমমির মতবামে চবোসী হয় এবং তার
মমধযই ইহোলীন সফলতা ও পরোলীন মুচি খুাঁমজ থবিায়, তাহমল চে থস মুসলমান োেমত পামর? চেেু মতই না।
তাহমল থেউ চে গণতন্ত্র নামে ভ্রান্ত ধমি চবোস েমর তার ধারাগুমলার অনুসরমণর মমধযই পাচেিব উন্নচত তালাশ েমর,
তাহমল থস চে েমর মুসলমান োেমত পামর? বি চচন্তার চবষয়। ঈমান থতা শুধু মুমখ োচব েরার চবষয় নয়। বরং তা
অন্তমর চবোস েরার নাম।
এখামন আমরা ইসলামমর সামে সরাসচর সংঘষিপণূ ি গণতাচন্ত্রে চেেু ধারা উমেখ েরচে, া চবোস েরমল চবোসোরীর
ঈমান ক্ষচতগ্রস্ত থতা হমবই, এমনচে তার ঈমান নষ্টও হমত পামর।
১. গণতন্ত্র বমল, ‘জনগণই সেল ক্ষমতার উৎস’। ইসলাম বমল, সেল ক্ষমতার উৎস এেমাত্র আোহ পাে। চতচন া
ইো তাই েরমত পামরন।
অপর আয়ামত আমে, আোহ তা‘আলা ামে ইো ক্ষমতার মাচলে েমরন এবং ার থেমে চান, ক্ষমতা চেচনময় থনন।
২. গণতন্ত্র বমল, অচধোংমশর মতামমতই চসোন্ত গ ৃচহত হমব। ইসলাম বমল, অচধোংমশর মতামত চসোমন্তর এেচট সূত্র,
এেমাত্র সূত্র নয়। কুরআমনর অসংখয আয়ামত আোহ পাে বার বার থঘাষণা েমরমেন, অচধোংশ মানুষই জ্ঞান রামখ না।
অচধোংশ মানুষই মূখি। অচধোংশ থলামেরই চবমবে-বুচে থনই। অচধোংশ মানুষই নাফরমান ইতযাচে। অেচ অচধোংশ
বা ‘থমজচরচট’ই হমলা গণতমন্ত্রর মূল েো।
৩. গণতন্ত্র বমল, ‘থেমশর সাবিমভৌমমত্বর মাচলে পালিামমন্ট’। ইসলাম বমল আসমান- মীমনর স্বত্ব এেমাত্র আোহর।
আসমান- মীমন া চেেু আমে, সবচেেু র এেেত্র মাচলে এেমাত্র আোহ।
৪. গণতন্ত্র বমল, পালিামমন্ট থ থোন সময় থ থোন আইন প্রনয়ণ েরার অচধোর রামখ। থহাে তা কুরআন চবমরাধী।’ এ
বযাপামর পালিামমন্ট জবাবচেচহতার ঊমধ্বি। সুতরাং এ ধারার আমলামে অচধোংশ সংসে সেসযমের মতামত োেমল,
পালিামমন্ট মেপান, চ না, সমোমীতা, আন্তঃধমি চববাহ ইতযাচেও তবধ থঘাষণা েরমত পামর। ইসলাম বমল, আইন
প্রনয়মণর অচধোর এেমাত্র আোহর। অন্য আয়ামত এমসমে, আোহ া েমরন এ বযাপামর োমরা চজজ্ঞাসা েরার
অচধোর থনই। চেন্তু মানুষ া েমর তার জবাবচেচহতা অবশযই তামে েরমত হমব। থতা কুরআমনর ভাষয অনু ায়ী
সাধারণ মানুষ থতা েূমরর েো, থোন নবী রাসূলও আইন প্রনয়মণর অচধোর সংরক্ষন েমরন না। োাঁ, পালিামমন্ট আোহ
প্রেত্ত আইন জনগমণর মামে বাস্তবাচয়ত েরার পেচত থবর েরার অচধোর রামখ। এর থচময় থবচশ চেেু নয়।
৫. গণতন্ত্র বমল, ‘জনগমণর মামে থোন জচটল সমসযা থেখা চেমল তার সমাধামনর জন্য প্রেমম তা পালিামমমন্ট উোপন
েরমত হমব চেংবা গণমভাট চনমত হমব।’ ইসলাম বমল, কুরআন হােীস ও ইজমাময় উম্মমতর মাধযমম চসোন্তেৃত থোন
চবষময় সমসযা থেখা চেমল হাক্কানী উলামামের োে থেমে থজমন থস অনু ায়ী আমল েরমত হমব। এখামন গণমভাট বা
মতামমতর থোন প্রস্গ  থনই। থ মন কুরআমন এমসমে, থোন চবষময় মতাননেয হময় থগমল তার ফয়সালা েরামত হমল
থতামরা আোহ ও তাাঁর রাসূমলর চেমে প্রতযাবতিন ের।
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৬. গণতন্ত্র বমল, ‘জনগণমে সব ধমমির প্রচত সমান িো বজায় রাখমত হমব।’ আমরেটু পচরষ্কার ভাষায় ামে
ধমিচনরমপক্ষতা বমল। ইসলাম বমল, এেজন মুসলমামনর জন্য ইসলাম বযতীত অন্য সব ধমি থেমে আন্তচরেভামব
সম্পেিমেমের থঘাষণা থেয়া জরুরী। এর এ অেি নয় থ , অমুসচলমমের সামে শত্রুতা রাখমত হমব বা খারাপ বযবহার
েরমত হমব। অমুসচলমমের অচধোরও আোহ তা‘আলা কুরআমন বণিনা েমরমেন এবং তামের সামেও বাচেেভামব
ভামলা বযবহার েরার চনমেিশ চেময়মেন। পচবত্র কুরআমন এমসমে, ‘থতামামের জন্য ইবরাহীম ও তার স্গ ীগমণর মমধয
চমৎোর আেশি রময়মে। তাাঁরা তামের সম্প্রোয়মে বমলচেমলা, থতামামের সামে এবং আোহর পচরবমতি থতামরা ার
ইবােত ের তার সামে আমামের থোন সম্পেি থনই। আমরা থতামামেরমে মাচন না। থতামরা এে আোহর প্রচত চবোস
স্থাপন না েরমল থতামামের এবং আমামের মমধয চচর শত্রুতা োেমব।’
৭. থেউ চে থধাাঁো বা প্রতারণার মাধযমম লক্ষ লক্ষ টাো ইনোম েমর, থ মন সুে বা জুয়ার মাধযমম অমনমে ধনী হমে,
এগুমলা গণতমন্ত্রর ধমমি সম্পূণি হালাল এবং ঐ বযচিমে বুচেজীবী টাইমটল থেয়া হমব। োরণ থস বুচে খাচটময় সাধারণ
থলােমের টাো হাচতময় চনমত সক্ষম হময়মে। চেন্তু ইসলামী শরী‘আমত এ টাোগুমলা হারাম, এগুমলা মূল মাচলেমে
থফরত চেমত হমব। হােীস অনু ায়ী এই বযচি নবীজী সাোোহু ‘আলাইচহ ওয়া সাোমমর উম্মমতর মমধয শাচমল থনই
এবং ইসলামী আোলত এ বযচিমে ে ৃষ্টান্তমূলে শাচস্ত চেমব।
চপ্রয় পাঠে! ইসলামমর সামে সংঘষিপণূ ি গণতাচন্ত্রে ধারাগুমলার চেেু আমরা এখামন উমেখ েমরচে। আশা েচর
এতু টুকুমতই গণতমন্ত্রর বাস্তবতা অনুধাবন েরমত থপমরমেন। থ খামন কুরআমনর চবরুমে এেচট মাত্র আক্বীো থপাষণ
েরমল ঈমান োমে না, থসখামন সরাসচর কুরআন হােীস চবমরাধী এতগুমলা ধারা চবোস েরমল চে েমর তার ঈমান চঠে
োেমত পামর?
থমাটেো, গণতন্ত্র ঈমান চবধ্বংসী এে মতবাে বা ধমি। থেউ চে মমন-প্রামণ এর ধারাগুমলামে চবোস েমর, তাহমল
চনচিত তার ঈমান ক্ষচতগ্রস্ত হমব অেবা এমেবামরই চবনষ্ট হমব।
আমরা চে আমখরামতর প্রস্গ  চেেু ক্ষমণর জন্য থরমখ চেময় শুধু মাত্র দুচনয়াবী ে ৃচষ্টমোণ থেমেও থেচখ, তারপরও বলমত
হমব, গণতন্ত্র এেচট বযেি সমাজ বযবস্থা। এর দ্বারা থোন রাষ্ট্র চলমত পামর না। থ সমাজ বযবস্থায় এেজন সমবিাচ্চ জ্ঞানী ও
এেজন চরক্সাচালমের মতামত সমপ িাময়র মমন েরা হয়, তার দ্বারা থোন থেশ থতা েূমরর েো, সাধারণ এেচট প্রাইমারী
স্কুলও চলমত পামর না। স্কুমলর থহডমাস্টার থে হমবন? থসমেন্ড মাস্টার থে হমবন? এ জন্য চেন্তু এলাোর থলােমের
থভাট থনয়া হয় না। বরং এমক্ষমত্র চে থভামটর েো বলা হয় তাহমল বলা হয়, মূখি থলামেরা এর চে বুেমব? এ জন্য থতা
জ্ঞানী-গুণী ও চশচক্ষত থলােমের েচমচট েরোর। তাহমল থেখুন, থ বযবস্থা দ্বারা স্কুমলর এেজন থহডমাস্টার ও চপ্রচিপযাল
চন ি
ু েরা ায় না, তার দ্বারা এেজন রাষ্ট্রপ্রধান ও নীচতচনধিারে েীভামব চনবিাচচত হমত পামর? এেচট থেশ চে এেচট
প্রাইমারী স্কুল থেমেও েম গুরুত্ব রামখ?
চপ্রয় পাঠে! সারেো হমে বতিমান প ৃচেবীর অচধোংশ মুসলমান বুমে চেংবা না বুমে, ইোয় চেংবা অচনোয় ইসলামমর
চচর দুশমন ইয়াহুেী-চিস্টানমের ততচর গণতন্ত্র নামে ধমমির থবিাজামল আবে হময় পমিমে। এমহন পচরচস্থচতমত
মুসলমামনর অমূলয সম্পে ঈমানমে রক্ষা েরার জন্য আমামের েতিবয হমলা, মমন-প্রামণ এই গণতন্ত্রমে ভু ল মমন েরমত
হমব। এর কুরআন চবমরাধী ধারাগুমলামে সরাসচর কুফর জ্ঞান েরমত হমব এবং সাধযানু ায়ী েীনী ো’ওয়াত ও তা’লীমমর
জন্য সময় থবর েমর মানুমষর মামে ঈমান আমল পচরশুে েরার জন্য বযাপে থমহনত চালামত হমব। এচটই থস পেচত,
ার মাধযমম আোহ তা‘আলা এই সব কুফরীতমন্ত্রর থজায়াল আমামের োাঁধ থেমে নাচমময় চেময় সাচ্চা মুসলমান বানামবন
এবং তামাম কুফর-চশরে ও চবে‘আত থেমে আমামের থহফা ত েরমবন; ইনশা-আোহ।
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এেচট সমেমহর অপমনােন
চপ্রয় পাঠে! োমরা মমন প্রশ্ন জাগমত পামর থ , গণতন্ত্র কুফরীতন্ত্র হময় োেমল আমামের আোচবমর থেওবে থেন এই
পেচত গ্রহণ েমরচেমলন? এর উত্তমর আমরা বলব, গণতন্ত্রমে মমন-প্রামণ চবোস েরা আর বাচতমলর ভাষা চহসামব
গণতাচন্ত্রে পেচত বযবহার েরা এে েো নয়। োরণ তারা গণতমন্ত্রর হরতাল, লংমাচি ইতযাচের প্রভাব থবামে এবং
এটামে ভয় পায়। চেন্তু আমামের আোচবরগণ গণতন্ত্রমে সবিো কুফরীতন্ত্র চহসামবই চবোস েরমতন। তমব চবচভন্ন সময়
েীন-ইসলামমে রক্ষার স্বামেি বাচতমলর ভাষা চহসামব তাাঁরা সামচয়েভামব এ পেচত গ্রহণ েমরমেন এবং উম্মমতর ঐেযবে
প্লযাটফমি ততচর েমর চবচভন্ন েমিসূচীর মাধযমম বাচতমলর মুোমবলা েমরমেন।
উমেখয, তচেন এ মুসীবত েূর না হমব, ততচেন এোন্ত থঠোয় পমি, বি অচনষ্ট থেমে বাাঁচার জন্য তু লনামূলে ভামলা
থলােমে থভাট চেমত চাইমল থেয়ার অবোশ রময়মে। তমব আন্তচরেভামব েখমনাই এ মতবােমে তবধ মমন েরা ামব না।
ঈমানমে থহফা মতর লমক্ষয েোগুমলা চনমজ বুেমবা এবং অপরমে থবাোমবা। থসই সামে থলােমের ঈমান-আমল পচরশুে
েরার জন্য ার ার েমিমক্ষমত্র োসাধয থচষ্টা েরার পাশাপাচশ আোহর েরবামর চনয়চমত দু‘আ েরমত োেমবা। আোহ
পাে আমামেরমে সহীহ ঈমান ও থহোয়ামতর উপর োময়ম োোর তাউফীে োন েমরন। আমীন।
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