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নেতৃত্ব এক মহাে দায়িত্ব 

   

মােুষের মষযে নেতৃষত্বর গুণাবলীর পয়রপূণণতা আষস স্বভাবজাত গুণাবলী ও অয়জণত গুণাবলীর সংয়মশ্রষণর ফষল। 

সমাষজর নেতা হে কম সংখ্েক বেয়ি; য়কন্তু তাষদর অেুসারী হে অষেক নবয়ি। নেতা নযয়দষক চষলে সাযারণ মােুে 

পরীক্ষা য়েরীক্ষা ছাড়াই তাষদরষক অেুসরণ কষর থাষক। নেতার একয়ি ভুল য়বরাি জেতাষক ধ্বংষসর অতল তষল 

য়েষক্ষপ কষর থাষক। তাই ইহষলৌয়কক ও পারষলৌয়কক উভি জগষতর সাফষলের জেে সয়িক নেতৃষত্বর অেুসরণ করা 

প্রষিাজে। পািাপায়ি নেতাষদর দায়িত্ব সাযারণ মােুেষদরষক য়বপষথ পয়রচায়লত ো কষর সয়িক পষথ পয়রচায়লত 

করা। েিত য়বচার য়দষে তারা সাযারণ মােুষের অয়ভষযাষগর মুষখ্ামুয়খ্ হষবে এবং কয়িে িায়ির জেে য়বষবয়চত 

হষবে। এ কথায়ি কুরআষে মাজীষদ য়বয়ভন্ন স্থাষে য়বয়ভন্নভাষব বয়ণণত হষিষছ। সূরা আহযাষব এষসষছ, 

َٰلَۡيتََنا َََيُقولُونَََٱنلَّارََِِفََوُُجوُهُهمََُۡتَقلَُّبََيَۡومََ﴿ َطۡعَناََي
َ
َََأ َطۡعَناَٱّللَّ

َ
َطۡعَناَإِنَّا َََربََّنا َََوقَالُوا ٦٦َََٱلرَُّسوَلَاََوأ

َ
ا َءنَاََساَدَتَناَأ َضلُّونَاََوُكََبَ

َ
بِيَلاََفَأ ٦٧ََٱلسَّ

 [٦٦  ،٦٦: االحزاب] ﴾٦٨ََكبرِٗياَلَۡعٗناََوٱلَۡعۡنُهمََۡٱۡلَعَذاِبََِمنَََِضۡعَفۡيَََِءاتِِهمَََۡربََّنا َ

“নযয়দে অয়িষত তাষদর মুখ্মণ্ডল ওলি পালি করা হষব, নসয়দে তারা বলষব হাি! আমরা যয়দ আল্লাহর আেুগতে 

করতাম ও রাসূষলর আেুগতে করতাম। তারা আষরা বলষব, নহ আমাষদর পালেকতণা, আমরা আমাষদর নেতা ও 

বড়ষদর কথা নমষেয়ছলাম, অতঃপর তারা আমাষদরষক পথভ্রষ্ট কষরয়ছল। নহ আমাষদর পালেকতণা! তাষদরষক য়িগুণ 

িায়ি য়দে এবং তাষদরষক মহা অয়ভসম্পাত করুে।” [সূরা আল-আহযাব, আিাত: ৬৬-৬৮] 

আল্লাহর প্রয়ত আেুগতেহীে নেতৃত্ব সমাষজর নেয়তক কািাষমা ও আযোয়িক িয়িষক য়বেষ্ট কষর নদি। এ অবস্থা 

নথষক বাাঁচা তখ্েই সম্ভব যখ্ে সমাষজর ঐসব নলাক, যারা সমাষজর গণেমােে এবং তার রাজনেয়তক ও য়চন্তার 

নক্ষষে য়দকয়েষদণি কষর থাষক, তারা নকাষো য়বষিে য়বশ্বাস ও েীয়তষবায িারা পয়রচায়লত হি এবং নকাষো মূষলের 

য়বয়েমষিই নসিাষক পয়রতোগ করষত রায়জ থাষক ো। এসব আল্লাহর আষদষির য়বরুদ্ধাচারী নেতাষদরষক তাষদর যে 

সম্পদ ও পায়থণব উন্নয়ত আল্লাহর নধাযােল হষত বাাঁচবার য়েশ্চিতা নদি ো। অসৎ নেতৃষত্বর অেুসারীরা আল্লাহর 

নরাোেল নথষক নবাঁষচ যাষব এমে যারণা য়িক েি। উভি দলই পায়পষ্ট। কুরআষে এষসষছ,  

ِينََََوقَاَلَ﴿ ِيََوَلََٱۡلُقۡرَءانََِبَِهََٰذاَنُّۡؤِمنَََلَنََكَفُروا ََٱَّلَّ َٰلُِمونَََإِذََِتََرىَ ََولَوََۡيََديۡهَِ ََبۡيَََبِٱَّلَّ ََإَِلََََٰبۡعُضُهمََۡيَۡرِجعَََُرب ِِهمََِۡعندََََمۡوقُوفُونَََٱلظَّ ََبۡعض 
ِينََََيُقوُلََٱۡلَقۡوَلَ ِينَََٱۡسُتۡضعُِفوا ََٱَّلَّ وا ََلَِّلَّ نُتمََۡلَۡوَل ََٱۡسَتۡكََبُ

َ
ِينَََقَاَل٣١َََُمۡؤِمنِيَََلَُكنَّاَأ وا ََٱَّلَّ ِينَََٱۡسَتۡكََبُ ََنۡنََُٱۡسُتۡضعُِفو ا ََلَِّلَّ

َ
ََعنَََِصَدۡدَنَُٰكمََۡأ

ۡرِِميَََُكنُتمَبَۡلَََجا َءُكمَ َإِذَََۡبۡعدَََٱلُۡهَدىََٰ ِينََََوقَاَل٣٢َََُّمُّ ِينَََٱۡسُتۡضعُِفوا ََٱَّلَّ وا ََلَِّلَّ ۡلَََِمۡكرََُبَۡلََٱۡسَتۡكََبُ ُمُروَنَنا ََإِذَََۡوٱنلََّهارََِٱَّلَّ
ۡ
نَتَأ

َ
ََِنَّۡكُفرَََأ َبِٱّللَّ

َۥ ََوََنَۡعَلَ نَداٗدا ََََلُ
َ
وا ََأ ََسُّ

َ
اَٱنلََّداَمةََََوأ ُوا ََلَمَّ

َ
ۡغَلََٰلََوََجَعۡلَناَٱۡلَعَذاَبَ ََرأ

َ
ۡعَناقََِِفَ َٱۡۡل

َ
ِينَََأ ََُُيَۡزۡونََََهۡلَََكَفُروا َ َٱَّلَّ : سبا] ﴾٣٣ََيۡعَملُونَََََكنُوا َََماَإِلَّ

١١  ،١٣] 

“আপয়ে যয়দ পায়পষ্টষদরষক নদখ্ষতে, যখ্ে তাষদরষক তাষদর রষবর সামষে দাাঁড় করাষো হষব, তখ্ে তারা পরস্পর 

কথা কািাকায়ি করষব। যাষদরষক দুবণল মষে করা হত, তারা অহংকারীষদরষক বলষব, নতামরা ো থাকষল আমরা 

মুয়মে হতাম। অহংকারীরা দুবণলষক বলষব, নতামাষদর কাষছ য়হদািাত আসার পর আমরা য়ক নতামাষদর বাযা 

য়দষিয়ছলাম? বরং নতামরাই নতা য়ছষল অপরাযী। দুবণলরা অহংকারীষদরষক বলষব, বরং নতামরাই নতা চধান্ত কষর 
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আমাষদরষক য়েষদণি য়দষত নযে আমরা আল্লাহষক ো মায়ে এবং তার অংিীদার সাবেি কয়র। তারা যখ্ে িায়ি 

নদখ্ষব, তখ্ে মষের অেুতাপ মষেই রাখ্ষব।” [সূরা সাবা: ৩১-৩৩]  

তষব কুরআষের প্রয়ত গভীরভাষব লক্ষে করষল নদখ্া যাষব নয সমাষজর য়বপযণি ও অেোি অোচাষরর জেে অয়যকতর 

দািী সমাষজর য়বত্তবাে ও নেতারা। নযমে কুরআষে এষসষছ, 

رَۡسۡلَناََوَما َ﴿
َ
ِنَقَۡرَية ََِفََأ ََنَِّذيرَ َم  رِۡسۡلُتمَبَِما ََإِنَّاَُمۡۡتَفُوَها َََقاَلََإِلَّ

ُ
َٰفُِرونَََبِهِۦَأ ۡكَثََََُنۡنَََُوقَالُوا ٣٤ََََك

َ
َٰٗلََأ ۡمَو

َ
ۡوَلَٰٗداَأ

َ
بِيَََََنۡنَََُوَماََوأ  ﴾٣٥َبُِمَعذَّ

 [١٣  ،١٣: سبا]

“নকাষো জেপষদ সতকণকারী নপ্ররণ করা হষলই তার য়বত্তিালী অয়যবাসীরা বলষত শুরু কষরষছ, নতামরা নয 

য়বেিসহ নপ্রয়রত হষিষছ আমরা তা মায়ে ো। তারা আষরা বষলষছ, আমরা যষে জষল সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা 

িায়িপ্রাপ্ত হব ো।” [সূরা সাবা, আিাত: ৩৪–৩৫] 

কুরআে তাষদর এ দায়বর প্রয়তবাদ কষর নয, ‘নযষহতু তারা সম্পদ, ক্ষমতা ও সংখ্োয়যষকের য়দক য়দষি নশ্রষ্ঠ, 

কাষজই নকাষো রকম িায়ি নথষক তারা য়েয়শ্চতরূষপ মুি।’ তাষদর এ দাবীর পয়রষপ্রয়ক্ষষত কুরআষের বিবে হষে, 

“আর নতামাষদর সম্পদ এবং সন্তাে এমে বস্তু েি নয যা নতামাষদরষক মযণাদাি আমার য়েকিবতণী কষর য়দষত 

পাষর। তষব হোাঁ, যারা ঈমাে আেষব এবং নেক কাজ করষব, পরন্তু নসসব নলাকষদর জেে তাষদর কাষজর য়িগুণ 

য়বয়েমি রষিষছ এবং তারা উত্তমস্থাষে িায়ন্তষত থাকষব।” যারা দীর্ণকালবোপী পায়থণব ও রাজনেয়তক ক্ষমতার মায়লক 

থাষক, তাষদর মষযে আযোয়িক অন্ধত্ব বোপকভাষব য়বিার লাভ কষর। সম্পদ ও ক্ষমতার প্রষমাদ তাষদরষক সদাচার 

েোিপরািণতা ও যুয়ির দায়বর প্রয়ত বয়যর কষর নদি। তাষদরষক এিা য়বশ্বাস করাষো অতেন্ত কষ্টসাযে নয, তারা নয 

পথ অেুসরণ করষছ, তা নিে পযণন্ত তাষদরষক পায়থণব ও আযোয়িক ধ্বংষসর য়দষক য়েষি যাষব। নয সমি নলাক 

এমে যরষের নেতৃষত্বর অযীষে জীবে পয়রচালো করষত য়গষি পথভ্রষ্ট হষলা তারা য়কিামত য়দবষস তাষদর য়বরুষদ্ধ 

আল্লাহ তা‘আলার কাষছ নক্ষাভ প্রকাি কষর বলষব, 

ِينََََوقَاَلََ﴿ رِنَاََربََّنا َََكَفُروا ََٱَّلَّ
َ
يۡنََِأ َ نَاَٱَّلَّ َضلَّ

َ
ن ََِِمنَََأ نِسََٱۡۡلِ ۡقَداِمَناَََتَۡتََََنَۡعلُۡهَماََوٱۡۡلِ

َ
ۡسَفلِيَََِمنََََِّلَُكونَاَأ

َ
 [٩٢: فصلت] ﴾٢٩ََٱۡۡل

“নহ আমাষদর রব, নযসব য়জে ও মােুে আমাষদরষক পথভ্রষ্ট কষরয়ছল, তাষদর নদয়খ্ষি য়দে, আমরা তাষদর 

পদদয়লত করব, যাষত তারা যষথষ্ট অপমায়েত হি।” [সূরা ফুসয়সলাত, আিাত: ২৯] 

কুরআষের এসব আিাত নথষক এিাই প্রতীিমাে হষি থাষক নয দুেণীয়তপরািণ নেতৃষত্বর কারষণ একয়ি জায়তর জেে 

দুভণাগে নেষম আষস। জাতীি দুভণাষগের একয়ি মারািক কারণ হষে, ত্রুয়িপূণণ ও দুেণীয়তপরািণ নেতৃষত্বর উত্থাে এবং 

জেসাযারণ কতৃণক তা নমষে নেওিা। 

কুরআষের মষত নযষকাষো প্রকার পাপ ও অেোি কাষজর য়বিার নরায করার জেে প্রষিাজেীি বেবস্থা গ্রহষণর 

দায়িত্ব রষিষছ জাতীি নেতৃবৃষের ওপরই। যয়দ এষত তারা বেথণ হে, তষব তারা নয সমাষজর মযেময়ণ তার নেয়তক 

অযঃপতষের দায়িত্ব তাষদরষকই বহে করষত হষব। 

একয়ি জায়তর অযঃপতে ও ধ্বংস নিকাষত পাষর সমাষজর নেতা ও মুরব্বীরা। এিা তাষদরই দায়িত্ব। আল্লাহর 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইয়হ ওিাসাল্লাম বষলে, ‘যখ্ে জায়তর মষযে নকউ পাপ কাজ কষর এবং তার নথষক িয়িিালী 
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ও প্রভাবিালী তাষক বাযা প্রদাে ো কষর, তষব িায়ি তাষদর সবাইষক গ্রাস কষর নফলষব’’ তাই জায়তর সংরক্ষষণ 

সমাষজর দায়িত্বিীলষদর এয়গষি আসা প্রষিাজে। েিত তাষকও পরকাষল বহুগুণ ‘আযাষবর সমু্মখ্ীে হষত হষব।  

সমাপ্ত  
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