েক হচ্েছন েহফাজেতর নতুন আিমর
আল্লামা শাহ আহমদ শফীর মৃত্যুর পরপরই েহফাজেত ইসলাম বাংলােদেশর
আিমর েক হচ্েছন তা িনেয় আেলাচনার পাশাপািশ শুরু হেয় েগেছ জল্পনাকল্পনা।

আেলাচনায় সবার উপের আেছন সংগঠেনর এক নম্বর সহ-সভাপিত আল্লামা
মুিহব্বুল্লাহ বাবুনগরী। িতিন বয়েসও সবার বড়। তােকই েহফাজেত
ইসলােমর ভারপ্রাপ্ত আিমর িহেসেব আপাতত েনতৃত্েব েদখা েযেত পাের
বেল মেন করেছন েকউ েকউ। যিদ িতিন দািয়ত্ব িনেত অপারগ হন, তাহেল
সহ-সভাপিতেদর মধ্য েথেক েয কাউেকই ভারপ্রাপ্ত আিমেরর দািয়ত্েব
েদখা েযেত পাের।

এক্েষত্ের ভারপ্রাপ্ত আিমর িহেসেব েহফাজেতর েকন্দ্রীয় সহ-সভাপিত
মাওলানা তাজুল ইসলাম, সােবক মন্ত্রী মুফিত েমাহাম্মদ ওয়াক্কােসর
নাম আেলাচনায় রেয়েছ।

জানা েগেছ, েহফাজেত ইসলাম বাংলােদেশর আিমর আল্লামা শাহ আহমদ শফীর
আদর্শ বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করেব েহফাজেত ইসলাম। আর কাউন্িসেলর
মাধ্যেম েহফাজেতর পরবর্তী আিমর এবং শুরা কিমিটর মাধ্যেম আলজািময়াতুল আহিলয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মাদ্রাসার
পরবর্তী মহাপিরচালক িনর্বািচত হেবন।

েহফাজেত
মহাসিচব

ইসলােমর আিমর েক
মাওলানা জুনােয়দ

হেবন এমন
বাবুনগরী

প্রশ্েনর জবােব সংগঠনিটর
শিনবার (১৯ েসপ্েটম্বর)

গণমাধ্যমেক বেলন, ‘এটা েতা আিম বলেত পারেবা না, এটা আল্লাহ
তায়ালা জােনন। তেব আমরা েচষ্টা করেবা উনার আদর্শ বাস্তবায়ন করার।
েসটা হাটহাজারী মাদ্রাসা ও েহফাজেত ইসলােমর ব্যাপােরও। উিন
েহফাজেতর আিমর িছেলন। এখন কাউন্িসল হেব, কাউন্িসেল িনর্ধারণ করা
হেব েক েহফাজেত ইসলােমর আিমর হেবন। এককভােব েকউ িঠক করেত পারেব
না।’

‘আর মাদ্রাসা পিরচালনার দািয়ত্ব িতিন জীিবত থাকাকালীন িলেখ
েগেছন, মাদ্রাসার শূরা কিমিট মাদ্রাসা পিরচালনা করেব। মাদ্রাসার
শুরা কিমিট িনর্ধারণ করেব মাদ্রাসার মহাপিরচালক েক হেবন।’
বলিছেলন বাবুনগরী।

তেব, সংশ্িলষ্টেদর ধারণা- েহফাজত েনতােদর েকান্দল-গ্রুিপংেয়র
কারেণ ভারপ্রাপ্ত আিমর িহেসেব কাউেক দািয়ত্ব না িদেয় জরুির
কাউন্িসলও করেত পাের সংগঠনিট। এক্েষত্ের কাউন্িসেল সংগঠেনর
বর্তমান মহাসিচব মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরী েহফাজেতর নতুন আিমর
িনর্বািচত হেত পােরন বেল মেন করেছন অেনেকই।

এই প্রসঙ্েগ জানেত চাইেল েহফাজেতর যুগ্ম-মহাসিচব মাওলানা
মাহফুজুল হক শিনবার (১৯ েসপ্েটম্বর) সকােল হাটহাজারী মাদ্রাসা
েথেক বেলন, ‘আিমেরর মৃত্যুর পর এই িবষেয় কথা বলার মেতা মানিসক
অবস্থাও আমােদর কারও েনই। পিরস্িথিত স্বাভািবক হেল সবার অিভমেতর
িভত্িতেত িবষয়িট ফয়সালা করা হেব।’

জানা

েগেছ,

আল্লামা

শফীর

মৃত্যুর

আেগ

হাটহাজারী

মাদ্রাসার

কর্তৃত্ব ও িনয়ন্ত্রণ িনেয় প্রকশ্েয দুই ভােগ িবভক্ত হেয় েগেছ
েহফাজেত ইসলাম।সংগঠনিটর দুই গ্রুপই িনেজেদর শীর্ষ েনতােদর
েহফাজেতর ভারপ্রাপ্ত েনতৃত্েব আশা করেছন। তােদর মধ্েয একগ্রুপ
আল্লামা শফীর েছেল আনাস মাদািনর েনতৃত্েব রেয়েছন। এই গ্রুেপ
রেয়েছন েহফাজেতর েকন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসিচব ও ইসলামী ঐক্যেজােটর
মহাসিচব মুফিত ফয়জুল্লাহ, মাওলানা মিহউদ্িদন রুিহ প্রমুখ। অন্য
গ্রুেপর েনতৃত্ব িদচ্েছন েহফাজেতর বর্তমান মহাসিচব মাওলানা
জুনাইদ বাবুনগরী। মাওলানা নূর েহাসাইন কােসমী, সােবক মন্ত্রী
মুফিত েমাহাম্মদ ওয়াক্কাস, যুগ্ম মহাসিচব মাওলানা মাহফুজুল হক,
মাওলানা মামুনুল হকসহ কওিম ঘরানার অিধকাংশ আেলম ওলামা ও েহফাজেতর
অিধকাংশ েনতাকর্মী রেয়েছন।

সংগঠনিটর দুই গ্রুপই চাইেছন তােদর শীর্ষ েনতারাই েহফাজেতর
েনতৃত্েব আসুক। তেব, িনয়ম অনুযায়ী েহফাজেতর এক নম্বর সহ-সভাপিত
ভারপ্রাপ্ত আিমর হওয়ার কথা। তেব সহ-সভাপিতেদর মধ্য েথেক

ভারপ্রাপ্ত্ আিমর িনর্বাচেন মতাৈনক্য েদখা েগেল জরুির িভত্িতেত
েহফাজেতর কাউন্িসল ডাকা হেত পাের। কাউন্িসেলর মাধ্যেম নতুন আিমর
িনর্বাচন করা হেত পাের। এক্েষত্ের সংগঠনিটর বর্তমান মহাসিচব
মাওলানা জুনাইদ বাবুনগরীেকও েহফাজেতর আিমর িহেসেব েদখা েযেত
পাের। বর্তমােন িববদমান েহফাজত েনতারা আপাতত তােদর আিমরেক হািরেয়
েশােক মুহ্যমান। আল্লামা শফীর জানাজা, দাফন ও কাফন িনেয় ব্যস্ত
রেয়েছন তারা।

এিদেক আজ দুপুর েসায়া ২টার িদেক প্িরয় প্রিতষ্ঠান চট্টগ্রােমর
হাটহাজারী উপেজলার আল-জািময়াতুল আহিলয়া দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম
মাদ্রাসা প্রাঙ্গেণ আল্লামা শাহ আহমদ শফীর জানাজা অনুষ্িঠত হয়।
চট্টগ্রামসহ েদেশর দূর-দূরান্ত েথেক লাখ লাখ মানুষ এই জানাজায়
অংশ িনেয় তাঁেদর বড় হুজুেরর জন্য মহান আল্লাহর দরবাের েদায়া
কেরন। পের মাদ্রাসা প্রাঙ্গেণই তাঁেক দাফন করা হয়।

আল্লামা শাহ আহমদ শফীর জানাজায় ইমামিত কেরন তাঁর বড় েছেল মাওলানা
ইউসুফ মাদানী। মাদ্রাসা প্রাঙ্গণ পিরপূর্ণ হেয় আশপােশ এক
িকেলািমটার দূর পর্যন্ত রাস্তায় দাঁিড়েয় মানুষ জানাজায় অংশ েনন।

আহমদ শফী েবশ িকছুিদন ধেরই বার্ধক্যজিনত িবিভন্ন অসুস্থতা ছাড়াও
ডায়ােবিটস ও হাইপারেটনশেন ভুগিছেলন। এর মধ্েযই গত বৃহস্পিতবার
িদবাগত রাত ১টার িদেক েহফাজেত ইসলােমর আিমরেক অ্যাম্বুেলন্েস কের
হাটহাজারী
মাদ্রাসা
েথেক
চট্টগ্রাম
েমিডেকল
কেলজ
(চেমক)
হাসপাতােল েনওয়া হয়। েসখােন িতিন িনিবড় পিরচর্যা েকন্দ্ের
(আইিসইউ) িচিকৎসাধীন িছেলন। শুক্রবার িবেকেল শারীিরক অবস্থার
অবনিত হওয়ায় আহমদ শফীেক এয়ার অ্যাম্বুেলন্েস কের ঢাকায় আনা হয়।
তাঁেক পুরান ঢাকার েগণ্ডািরয়ার ধূপেখালা মােঠর পােশ অবস্িথত আজগর
আলী হাসপাতােল ভর্িত করা হেয়িছল। ভর্িতর িকছুক্ষেণর মধ্েযই তাঁেক
মৃত েঘাষণা করা হয়।

