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মানুেষর �াণ বাচঁােতই িকসাস বা �াণদ� 
 

স�িত েসৗিদ আরেব আট বাংলােদশী মুসিলম ভাইেক ইসলামী 
দ�িবধান তথা িকসাস িহেসেব িশেরাে�দ কের মৃতুযদ� কাাযকর করা 
হেয়েছ। এ িনেয় এক ে�ণীর িমিডয়া বুেঝ না বুেঝ ইসলােমর িবরেে 
িবেষা�ার করার �য়াস পাে�। বাংলােদেশ িনাু� েসৗিদ রা�দূত এ 
বযাপাের সংবাদ সে�লন কের জািনেয়েছন, েসৗিদ আরেবর রা�ীয় 
আইন াা মূলত কুরআেনর আইন- এর আওতায় এেদর িশেরাে�দ 
কাাযকর করা হেয়েছ। উপাু� সাকী-�মাণ ও দীঘয িবচার �িিয়ার পবয 
েশেষ এ শাি� কাাযকর করা হেয়েছ। বাংলােদেশর পররা� উপেদ�াও 
সংবাদ সে�লন কের এ বযাপাের জািতেক িি� কেরেছন।  

তারপরও সাধারণ মুসিলম ভাই-েবানেদর ইসলােমর দ�িবিধ স�েকয 
সু�� ধারণা না থাকার সুোাগ িনেয় তােদরেক িব�া� করার তথা 
ইসলাম েথেক তােদর �ো তুেল েনবার একিট অপ�য়াস লকয করা 
াাে�। এ অ��চােরর হাত েথেক তােদর রকা করেত ইসলােমর 
শাি�ময় োৗি�ক এবং পিরপূণয মানিবক এই িকসাস িবধান স�েকয 
িকছু িলখা জররী মেন হেয়েছ। আশা কির এিট পপেল মুসিলম ভাই-
েবানেদর মেধয  মােনর দৃৃতা আসেব এবং সকল সে�হ-সংশয় েকেট 
াােব। আ�াহই তাও�ীকদাতা।   

�থেমই বুঝেত হেব ‘িকসাস’ িজিনসটা কী? আল কুরআেনর পিরভাষায় 
‘িকসাস’ শে�র অথয হেলা �ােণর বদেল �াণ। েকউ একজনেক 
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অনযায়ভােব খুন কেরেছ বেল তা িবচাের �মািণত বযি�েক সমমােনর 
শাি� �দান ইসলােমর িবধান। এ মেময পিবব কুরআেনর ো আয়ােত 
মৃতুযদে�র িবধানিট বিণযত হেয়েছ তা হেলা, আ�াহ রা�ুল আলামীন 
ইরশাদ কেরন,  

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ ُّ  �ۡلَقۡتَ��  ِ�  �ۡلقَِصاُص  َعلَۡيُ�مُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ُ ۡۡ �  ِ ُّ ُ
ۡۡ  بِٱۡلَعۡبدِ  �ۡلَعۡبدُ وَ  بِٱ

نَ�ٰ 
ُ
�  َو�ۡ� نَ�ٰ

ُ
ِخيهِ  ِمنۡ  َ�ُۥ ُعِ�َ  َ�َمنۡ  بِٱۡ�

َ
ءٞ  أ ۡ�َ  ۢ وِف  فَٱّ�َِباُع ُُ َدآءٌ  بِٱلَۡمۡع

َ
ٖن�  إَِ�ۡهِ  َوأ  �ِإِۡحَ�ٰ

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن َ�ۡفِيٞف  َ�ٰلَِك  َّ  ۗ ِ�مٞ  َعَذاٌب  فَلَُهۥ َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  �ۡ�َتَدىٰ  َ�َمنِ  َوََۡ�َةٞ
َ
 َولَُ�مۡ  ١ أ

ٞ  �ۡلِقَصاِص  ِ�  ْوِ�  َحَيٰوة
ُ
أ � ۡلَ�ٰبِ  َٓ

َ
   ]١٧٩  ،١٧٨: انقرة[ ﴾ ١ َ�ّتُقونَ  َلَعّلُ�مۡ  �ۡ�

‘েহ মুিমনগণ, িনহতেদর বযাপাের েতামােদর উপর ‘িকসাস’ �রা করা 
হেয়েছ। �াধীেনর বদেল �াধীন, দােসর বদেল দাস, নারীর বদেল 
নারী। তেব াােক িকছুটা কমা করা হেব তার ভাইেয়র পক েথেক, 
তাহেল সততার অনুসরণ করেব এবং সু�রভােব তােক আদায় কের 
েদেব। এিট েতামােদর রেবর পক েথেক সহজীকরণ ও রহমত। সুতরাং 
এরপর ো সীমাল�ন করেব, তার জনয রেয়েছ া�ণাদায়ক আাাব। 
আর েহ িবেবকস��গণ, িকসােস রেয়েছ েতামােদর জনয জীবন, আশা 
করা াায় েতামরা তাকওয়া অবল�ন করেব।’ {সূরা আল-বাকারা, 
আয়াত : ১৭৮-১৭৯}  

�াণনােশর বদলায় �াণদে�র মেধয রেয়েছ জীবেনর িনরাপপা। কারণ, 
োৗি�কভােবই তার কাাযকািরতা �মািণত। োমন ধরা াাক, কেয়ক 
বছর আেগ বাংলােদেশ এরশাদ িশকদার নােম এক বযি�েক তার 
জীবেন ৬০িট হতযাকা� ঘটাবার অপরােধ েদেশর িবচার িবভাগ তােক 
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মৃতুযদ� �দান কের এবং েসিট কাাযকরও করা হয়। এেকেব ািদ 
�থম হতযাকাে�র পেরই পিবব কুরআেনর দ�িবিধ েমাতােবক িবচার 
কের তােক মৃতুযদ� েদয়া হেতা, তাহেল ৫৯িট িনরপরাধ মানুেষর �াণ 
রকা েপত। িক� কুরআেনর এ িনরেপক অপরাধ-দ�িবিধ সমােজ চালু 
েনই বেলই সব সমােজ অপরাধ�বণতা আজ িমবধযমান। এই 
আইেনর িবক� িহেসেব মানব রিচত অপরাধ-দ�িবিধসমূহ অপরাধ 
িনমূযল এবং তা �ােস আজ পায� েতমন কাাযকর ও স�ল �মািণত 
হয়িন। ব�ত এ কারেণই াখন �িত বছর সারা িবে�র অপরাধমূলক 
ঘটনার পিরসংখযান েবর হয় তখন েদখা াায়, অনযানয েদেশর তুলনায় 
েসৗিদ আরেব হতযাকা�সহ অপরাধমূলক ঘটনাবলীর সংখযা সবেচেয় 
কম। 

িবে�র োসব েদশ মৃতুযদ�েক ‘অমানিবক’ বেল আখযািয়ত কের, তােদর 
কােছ িজজাসা, সংি�� খুিন অনযেক হতযা কের েকান মানিবক কাজিট 
কেরিছল? তার এই ববযরতাপূণয অপরােধর শাি� িহেসেবই েতা সংি�� 
অপরাধীেক মৃতুযদ� বা িনিদয� েময়াদ ও মাবায় কারাদ� �দােনর িবধান 
করা হেয়েছ। াারা কুরআেনর আইেনর িবপরীেত হতযা বেের িবক� 
বযববা দাঁপ করােনার েচ�া কেরেছ তারা লকয অজযেন েতমন স�লতা 
অজযন করেত পােরিন। �েল হতযাসহ অনযানয অপরােধর মাবা েসসব 
েদেশ �ত েবেপই চেলেছ।  

আসেল মানবািধকার বা মানুেষর কলযাণ িনিিত করা তােদর উেেশয 
নয় াারা কারেণ অকারেণ মানুেষরই সৃি�কতযা এবং মানুেষর ওপর 
সবেচ দয়াবান সপা আ�াহ রা�ুল আলামীেনর িবধানেক কথায় কথায় 
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নানা কুাুি� িদেয় ‘অমানিবক’ বলার মেতা অমনুষ� েদখায়। মানুেষর 
�িত ািদ সিতযই তােদর দরদ থাকত তাহেল েখাঁপা অজুহােত আ�গান 
ও ইরােক হামলা কের এই তথাকিথত মানবতাবাদী পিিমারা লাখ লাখ 
িনরপরাধ নারী ও িশশেক হতযা করত না। অ বধ রা� ইসরাইলেক 
নয্ারজনকভােব সমথযন করত না। িনরপরাধ ও িনরর ি�িলি�িনেদর 
ওপর তােদর হামলােক সমথযন করত না। তারা এর িবরেে কাাযকর 
পদেকপ না িনেয় �কারা�ের জায়নবাদী ইসরাইলেকই সমথযন ও 
পৃ�েপাষকতা িদেয় আসেছ।   

িকসাস দ�ােদশ বা মৃতুয দ�ােদশ �কােশয কাাযকর করার েকেবও 
অেনেকর মেধয িব�াি� রেয়েছ। তােদর েকউ েকউ �কােশয মৃতুযদ� 
কাাযকর করােকও িন�ুর বা অমানিবক বেল থােক। আসেল তারা 
অপরােধর শাি� িবধােন ইসলামী আইেনর লকয স�েকয সেচতন নয়। 
মূলত ইসলােমর শাি� আইেনর লকয শধু অপরাধীেক শাি� েদয়াই নয়, 
বরং াােত এ ধরেনর অপরাধ ভিবষযেত আর সংঘিটত না হয়, এজনয 
মানুষেক সাবধান করাও ইসলামী আইেনর লকয। দ�ােদশ বা 
মৃতুযদ�ােদশ �কােশয কাাযকর হেল এবং হাজার হাজার মানুষ তা 
েদখার সুোাগ েপেল মানুষ এ শাি� েথেক িশকা িনেয় সাবধান ও 
সংেশাধন হেত পাের। এবং তার �েল এ ধরেনর অপরাধ সমাজ েথেক 
�াস েপেত পাের। িানার মেতা একিট ঘৃণয অপরােধর শাি�র কথা 
বলেত িগেয় আ�াহ তা‘আলা বেলন,   
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ا�َِيةُ  ﴿ َّ اِ�  �ل َّ ْ  َو�ل وا ّ  َفٱۡجِ�ُ ةٖ�  ِماْئَةَ  ّمِۡنُهَما َ�ِٰحدٖ  ُُ ُخۡذُ�م َوَ�  َجۡ�َ
ۡ
فَةٞ  بِِهَما تَأ

ۡ
أ ََ  �ِ 

ِ  دِينِ  َّ ِ  تُۡؤِمُنونَ  مۡ ُكنتُ  إِن � َّ ُِ�  َو�ۡ�َۡومِ  بِٱ  �لُۡمۡؤِمنِ�َ  ّمِنَ  َطآ�َِفةٞ  َعَذاَ�ُهَما َوۡلَيۡشَهدۡ  ��ِخ
 ]  ٢:  الور[ ﴾ ٢

‘বযিভচািরণী ও বযিভচারী তােদর �েতযকেক একশ’িট কের েববাঘাত 
কর। আর ািদ েতামরা আ�াহ ও েশষ িদবেসর �িত  মান এেন থাক 
তেব আ�াহর দীেনর বযাপাের তােদর �িত দয়া োন েতামােদরেক 
েপেয় না বেস। আর মুিমনেদর একিট দল োন তােদর আাাব �তযক 
কের।’ {সূরা আন-নূর, আয়াত : ০২}  

মহান আ�াহ তাঁর বা�ার �িত পরম অনু�হশীল এবং িতিন চান না 
ো, তাঁর বা�ারা েকােনা অনযায় অিবচার ও পাপ কােজ দি�ত হেয় 
কিত�� েহাক। তাই িতিন এ জাতীয় চরম শাি� েথেক তােদর রকার 
নানান িবক� বযববাও েরেখেছন। েকােনা খুিনর এই �াি�ক শাি�র 
েবলায়ও তাই েদখা াায় িতিন এই িবধান কেরেছন ো, িনহত বযি�র 
অিভভাবকরা ািদ খুিন েথেক র�মূলয িহেসেব কিতপূরণ বাবদ অথয 
িনেয় তােক কমা কের েদয় অথবা র�মূলয ছাপাই তােক কমা কের 
েদয়, তাহেল এটারও িতিন অবকাশ েরেখেছন। িক� িনহত বযি�র 
অিভভাবকরা ািদ র�মূলয না িনেয় খুিনেক মা� না কের, তাহেল তােক 
কুরআেনর ‘িকসাস’ আইন েমাতােবক মৃতুযদ� েদয়া হয় এবং অপরােধর 
তারতময িহেসেব জিরমানা �দান অথবা িবিভ� েময়ােদ েস কারাদ� 
েভাগ কের। 
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সব ধরেনর ৈবষমযেবােধর  েেয মানব��া মহান আ�াহ তাঁর সব 
বা�ার শাি�-িনরাপপা িবধােন খুন ও াাবতীয় অপরাধ দমেন োসব 
িবধান �দান কেরেছন, নযায়িবচােরর িদক েথেক তা অতুলনীয় ও 
অননয। ো েকােনা মুসলমান এমন িক নযায়িবচারকামী ো েকােনা 
মানুষই িবনাবােকয তা তা �ীকার কের িনেত বাধয। েস েকেব ভাষা, 
বণয, েগাব, অ�ল ইতযািদ দৃি�েকাণ েথেক এ আইেনর বযাপাের িবিপ 
মানিসকতা েপাষণ ও তার বযাপাের সমােলাচনা িননসে�েহ  মানী 
েচতনারই পিরপ�ী নয়, সাধারণ মানিবক েচতনারও তা পিরপ�ী। 
িবচাের ৈবষময িবেলাপ করার বযাপাের রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ 
ওয়াসা�াম হঁিশয়াির উউারণ কেরেছন। মা আেয়শা িসিেকা রািদআ�াহ 
আনহা বেলন, রাসূলু�াহ আলাইিহ ওয়াসা�াম ইরশাদ কেরন,  

ََّمي« ْهلََك  إ�
َ
ينَ  أ �

ّ
َُّه ْ  َ�بْلَُم ْ  اَ

َ
َق  إ�َذا َكنُوا َ يه� ُ  َسَ �ُف  �� �

َّ َق  َل��َذا ، تََرُ�وهُ  ال  َسَ
يُف  ��يه� ُ  ع� َّ قَيُموا ال

َ
َدّ  َعلَيْه�  أ

ْ
َّ  لَوْ  اهللا�  َلاْ� ُ  اْ

َ
َمةَ  أ قَْت  ُ�َّمدٍ  اْ�غَةَ  فَيط�  لََقَطْعُت  َسَ

 .»يََدَهي

‘িনিয় েতামােদর পূবযবতযী কওেমর েলােকরা েংস হেয়েছ এ কারেণ 
ো, তােদর মেধয াখন েকােনা বংশীয় েলাক চুির করত, তারা তােক 
েছেপ িদেতা (শাি� �দান করত না)। আর তােদর মেধয গরীব েকউ 
াখন চুির করেতা, তার ওপর তারা হদ কােয়ম করত। আ�াহর শপথ, 
মুহা�েদর েমেয় �ােতমাও ািদ চুির করত, তেব অবশযই আিম তার 
হাত েকেট িদতাম।’ [বুখারী : ৩৪৭৫]  
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অপরাধীেদর সে� আ�ীয়তা, ভাষা, বণয, েগাব, অ�েলর স�কযজিনত 
কারেণ এই দ�ােদশ ও তা কাাযকরকরেণ কারও অ�ের দুনখ-কে�র 
অনুভব অ�াভািবক নয়। িবেশষ কের দে�র িশকার আপনজন েকউ 
হেল েসখােন মন�াি�ক কারেণই এমন মানিসক �িতিিয়া েদখা িদেত 
পাের। িক� অিভ� দৃি�েকাণ েথেক ািদ িচ�া করা াায় ো, অপর 
েকােনা েদেশর, েকােনা ভাষা বা েগােবর েকউ আমার েকােনা আপনজন 
ও েদেশর েকােনা ভাইেক এভােব খুন করেল, তখন িবষয়িট আমরা 
েকান দৃি�েকাণ েথেক েদখব, েসই অববাটা সামেন িনেয় েভেব েদখেত 
হেব। 

মানব সভযতার বতযমান চরম উ কেষযর াুেগও অপরেক হতযার মেতা 
এই ববযরতা েকন? াারা েখাদায়ী িনরেপক ও নযায় িবধােনর সমােলাচনা 
কের অথচ মানবািধকার েমৗিলক অিধকার, গণত�, �াধীনতা ও 
মানিবক মূলযেবােধর বপ বপ নীিতকথা উউারণ কের, তারা িনেজেদর 
রাজ নিতক ও অথয নিতক আিধপতয িব�ােরর লেকয াখন অনযায় 
অসতয অিভোােগ েকােনা েদেশর ওপর অতযাধুিনক মারণােরর াুে 
চািপেয় েদয় িকংবা েকাথাও পেরাক গৃহাুেের উ ািন িদেয় েকােনা 
েদেশ হাজারও মানুেষর জীবন েকেপ েনয়ার ষপা� চালায় অথবা 
িনেজরাই ে�ান হামলা কের মুহূেতযর মেধয নারী-িশশ-বৃেসহ হাজারও 
িনরাপরাধ মানুষ িনিবযচাের হতযা কের, তখন তারা িকংবা তােদর 
মতাবল�ীেদর েকউ �াণদে�র েকেব পিবব কুরআেনর েকােনা নযায় 
িবধান স�েকয িবিপ মানিসকতা েদখােল, েসটা সেবযাতভােবই 
�তযাখযাত হওয়ার উপোাগী। বলা বহলয, সারা িব�ময় বতযমােন 
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ইসলাম ও মুসলমানেদর িবরেে ইসলােমর আ�জযািতক ৈবরী শি� ও 
তােদর বানীয় েদাসররা োই সািবযক অিভাান চালাে�, তার একমাব 
কারণ হেলা, িবে� ইসলামী আইন �িতি�ত হেল তােদর ব�বাদী 
জীবন-দশযেনর সব জািরজুির �াঁস হেয় াােব। েগাটা মানবেগা�ী 
নযায়িবচােরর �তযাশায় ইসলােমর েখাদায়ী িবধােনর িদেকই ধািবত হেয় 
তখন ওই সব শি�েক �তযাখযান করেব। তাই োখােন, োই েদেশ 
মানব রিচত আইেনর �েল �ায়ই অনযায় হতযাকা� সংঘিটত হেয় 
হাজােরা মােয়র েকাল খািল হে�, শত শত নারী িবধবা হে�, গম করা 
লাশ টুকেরা টুকেরা কের মািটেত পঁুেত ে�লা হে� এবং �কােশয 
িনমযমভােব মানুষ েমের লােশর ওপর নৃতয করা হে�, েসেকেব 
িকসােসর একিট আইেনর �েয়ােগ আরও অগিণত মানুেষর জীবেনর 
িনরাপপা িনিিত করার দািব ওঠার কথা, েসেকেব এর িবিপ 
সমােলাচনা োমন উেেশযমূলক েতমিন িননসে�েহ িবেবকেবাধহীন ও 
ইসলামিবে�ষ �সূত।  

স�িত েসৗিদ আরেব িশরে�েদর মাধযেম ৮ বাংলােদশীর �াণদে�র 
িবষয়িট িনেয় শা� ও িবর মি�ে� আমােদর েভেব েদখা উিচত। েসৗিদ 
আরেবর ো েকইেস একই অপরােধ েদাষী সাবয� হওয়ায় আরও দু’জন 
েসৗিদ নাগিরকেকও একইভােব মৃতুযদ� েদয়া হেয়েছ, েসেকেব ওই 
িবচােরর বযাপাের ৈবষময িচ�ার সুোাগ আেছ বেল মেন করা াায় না। 
বরং এ ধরেনর সমােলাচনা আমােদর মেতা েদেশ, োখােন হতযা, গম 
িমবধযমান গিতেত অ�সরমান, েসখােন স�ূণযভােবই েবমানান। তােত 
এটাই �মািণত হেব ো, আমরা কুরআেনর আইেনর �িত অনা�হীই 
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নই, বরং সাধারণ নযায় নীিতেবাধ েথেকও বি�ত। আমােদর েদেশর 
িকছু াুবেকর ভুল ও অপরােধর কারেণ এই �াি�ক শাি�র িশকার 
হওয়ায় আমরা ৈবষিয়ক িদক েথেক অনুত� ও লি�ত এবং মানিবক 
কারেণ বযিথত। িক� নানান �িতকূলতা সে�ও আল-কুরআনুল 
কারীেমর িকসাস িবধােনর ওপর অটল েথেক মানবতােক হতযা 
�বণতার হাত েথেক রকার ো আইনানুগ চচযা হেয়েছ তার �িত আমরা 
আপিপ ও েকাভ জানােত পাির না।  

ইসলামী রা� িক মৃতুযদ� বািতল করেত পাের ? 

আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,   

َها ﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ ُّ  �ۡلَقۡتَ��  ِ�  �ۡلقَِصاُص  َعلَۡيُ�مُ  ُكتَِب  َءاَمُنوا ُ ۡۡ �  ِ ُّ ُ
ۡۡ  بِٱۡلَعۡبدِ  َو�ۡلَعۡبدُ  بِٱ

نَ�ٰ 
ُ
�  َو�ۡ� نَ�ٰ

ُ
ِخيهِ  ِمنۡ  َ�ُۥ ُعِ�َ  َ�َمنۡ  بِٱۡ�

َ
ءٞ  أ ۡ�َ  ۢ وِف  فَٱّ�َِباُع ُُ َدآءٌ  بِٱلَۡمۡع

َ
ٖن�  إَِ�ۡهِ  َوأ  �ِإِۡحَ�ٰ

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن َ�ۡفِيٞف  َ�ٰلَِك  َّ  ۗ ِ�مٞ  َعَذاٌب  ُهۥفَلَ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  �ۡ�َتَدىٰ  َ�َمنِ  َوََۡ�َةٞ
َ
 ﴾ ١ أ

   ]١٧٨: انقرة[

‘েহ মুিমনগণ, িনহতেদর বযাপাের েতামােদর উপর ‘িকসাস’ �রা করা 
হেয়েছ। �াধীেনর বদেল �াধীন, দােসর বদেল দাস, নারীর বদেল 
নারী। তেব াােক িকছুটা কমা করা হেব তার ভাইেয়র পক েথেক, 
তাহেল সততার অনুসরণ করেব এবং সু�রভােব তােক আদায় কের 
েদেব। এিট েতামােদর রেবর পক েথেক হালকাকরণ ও রহমত। 
সুতরাং এরপর ো সীমাল�ন করেব, তার জনয রেয়েছ া�ণাদায়ক 
আাাব।’ {সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ১৭৮} 
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েকােনা ৈবধ কারণ ছাপা ই�াকৃতভােব হতযা অপরােধর ভয়াবহতা বণযনা 
করেত িগেয় আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ۡجلِ  ِمنۡ  ﴿
َ
ٰ  َكَتۡبَنا َ�ٰلَِك  أ �ءِيَل  بَِ�ٓ  َ�َ ََ ۡۡ ِ نُّهۥ إ

َ
� َ�َتَل  َمن َ وۡ  َ�ۡفٍس  بَِغۡ�ِ  َ�ۡفَسۢ

َ
 ِ�  فََسادٖ  أ

�ِض 
َ
ّ�َما �ۡ�

َ
َ ََ ۡحَياَها َوَمنۡ  َ�ِيٗعا �َّاَس  َ�َتَل  فَ

َ
ٓ  أ ّ�َما

َ
َ ََ ۡحَيا فَ

َ
ۚ  �َّاَس  أ  َولََقدۡ  َ�ِيٗعا

لَُنا َجآَءۡ�ُهمۡ  ُۡ �ِض  ِ�  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  ّمِۡنُهم َكثِٗ�� إِنّ  ُُمّ  بِٱۡ�َّيَِ�ٰتِ  َُ
َ
 ﴾ ٣ لَُمۡ�ِفُونَ  �ۡ�

   ]٣٢: دة اليئ[

‘এ কারেণই, আিম বনী ইসরা েলর উপর এই হকুম িদলাম ো, ো 
বযি� কাউেক হতযা করা িকংবা ামীেন �াসাদ সৃি� করা ছাপা ো 
কাউেক হতযা করল, েস োন সব মানুষেক হতযা করল। আর ো তােক 
বাঁচাল, েস োন সব মানুষেক বাঁচাল। আর অবশযই তােদর িনকট 
আমার রাসূলগণ সু�� িনদশযনসমূহ িনেয় এেসেছ। তা সে�ও এরপর 
ামীেন তােদর অেনেক অবশযই সীমাল�নকারী।’ {সূরা আল-মািয়দা, 
আয়াত : ৩২}   

অতএব াখন েকােনা ইসলামী রা� মৃতুযদ� কাাযকর কের তখন তা তার 
একিট দািয়�ই পালন কের মাব। ইসলামী রা� বা অনয েকােনা রাে�র 
অিধকার েনই একিট জািত বা সংখযাগির� জনগণ ো িবধান পালন 
কের, তা বািতল কের েদয়।  

ওপেরর আয়ােত োমনিট আমরা লকয করলাম, ইসলাম হকদােরর হক 
রকােথয কমা করার অিধকার েকবল হকদার পায�ই সীমাবে েরেখেছ। 
এিদেক ইসলাম তােক কমা করেত উ�ুে কেরেছ।  আর অিধকাংশ 
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েকেবই হতযাকারী ােথ� িশকা পাবার পর দ� কাাযকেরর �া্ােল 
তােক কমা করা হয়। ই�াকৃত হতযা বা পিরকি�ত হতযা কমা করার 
িবধানও ইসলাম িদেয়েছ াা বাকারার ১৭৮ নং আয়ােত অিত 
চম কারভােব বিণযত হেয়েছ। বলা হেয়েছ ো, কমা করার অিধকারী 
িনহেতর হকদারগণ, আর েকউ নয়। েস কমা হেত পাের র�পণ িদেয়, 
িকংবা র�পণ ছাপাও ািদ কমা করা হয় তাহেল তাও �হণোাগয। 
বাংলােদেশর �শাসন আগ েথেক ত পর হেল ােথ� র�পণ িদেয় 
হয়ত েস সব হতভাগা াুবকেদর �াণ রকা করেত পারেতা িনহেতর 
হকদারেদর রািজ কিরেয়। অতএব হতযার শাি�র এ বযববার মেধয 
শাি� ও কমা পাওয়ার দুেটা িদকই আেজা কাাযকর রেয়েছ। 

এিটই িক� নযায়স�ত, এমনিক আধুিনক সমাজতাি�ক ও গণতাি�ক 
বযববােতও। েকননা রাে�র জনয অিধকাংশ জনগণ বা সকল নাগিরেকর 
পছে�র বাইেরর েকােনা আইন বা�বায়ন স�ত নয়। আরও েজার 
িদেয় বলেল, রাে�র জনয েকােনা েচার চুিরকৃত পণযসহ ে��তার হবার 
পর েসই �েবযর মািলকেক চুির াাওয়া স�েদর মািলকানা েছেপ িদেত 
বাধয করার অিধকার েনই।  

২০০১ সােলর ১১ েসে��েরর ঘটনায় অিভাু�েদর সে� স�ৃ�তা বা 
তার িকছু নাগিরক কতৃযক হামলা ঘটােনার অিভোােগর িভিপেতই পুেরা 
একিট েদশেক শােয়�া করার অনুমিত েদয় জািতস� িনরাপপা পিরষদ 
শধু দৃ�া�মূলক শাি� েদবার উেেেশযই। ািদও এ অিভোােগর সতযতা 
স�েকয মানুষ িনিিত নয়। এর �কৃত অববা স�েকয েকবল আ�াহ 
তাআলাই অবগত। 
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সুতরাং িনরপরাধ মানুষেক ে��ায় হ�ারেকর অপরােধর জনয মৃতুযদ� 
একিট কাাযকর �িতকার। আর িবনা অপরােধ অেনক িনরীহ বযি� 
হতযার িশকার হওয়ার েচেয় নযায়ানুগ িবচার ও ােথাপাু� তদ�-
�মােণর পর কেঠার শতযসােপেক ও সুিনিদয� নীিতমালার আেলােক 
একজন অপরাধীেক হতযার এখিতয়ার �দান করা অেনক উপম, ো 
অপরাধ �ীকার কের েনয় েখাদ অপরাধী বা তার দল।  

আ�াহ তা‘আলা এ বা�বতােক সমথযন কের বেলন,  

ٞ  �ۡلِقَصاِص  ِ�  َولَُ�مۡ  ْوِ�  َحَيٰوة
ُ
أ � ۡلَ�ٰبِ  َٓ

َ
  ،١٧٨: انقرة[ ﴾ ١ نَ َ�ّتُقو لََعّلُ�مۡ  �ۡ�

١٧٩[   

‘আর েহ িবেবকস��গণ, িকসােস রেয়েছ েতামােদর জনয জীবন, আশা 
করা াায় েতামরা তাকওয়া অবল�ন করেব।’ {সূরা আল-বাকারা, 
আয়াত : ১৭৯} 

অতএব িকসাস �কৃতপেক অেনক িনরপরাধ মানুেষর জীবেনর 
িনরাপপা �দান কের। অেনক সময় সীমাল�নকারী ও অপরাধীরা 
াুলম বা সীমাল�নবশত াােদর ওপর হাত ওঠায়। েতমিন তা 
অেনকেক জীবন দান কের াারা অেনযর হতযার েিাধ �কােশ 
অসংাত। িকসাস তােদরেক েসই হতযাকা� ঘটােনার পূেবয শতবার 
ভাবেত বাধয কের ো এর পিরণাম েশষ পায� মৃতুযদ�েত িগেয় 
দাঁপােব। 
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এ শাি�র �ারা ইসলাম শাি�ি�য় িনরীহ বযি�েদর অ বধ হতযার ঝুঁিক 
ও হমিক েথেক সাহাায কের। এ কাজিট পুেরাপুির অিধকাংশ রা�ই 
কের থােক। এমনিক জাতীয় ও আ�জযািতক পাযােয় ধমযিনরেপক 
গণতাি�ক রা�গেলা পায� এ েথেক িবি�� নয়। 

তেব ইসলাম িনরপরাধ বযি�েক হতযার ৈবধতা েদয় না। অনুমিত েদয় 
না অ বধভােব শাি�ি�য় বযি�েক ভীিত �দশযেনর। োমন ইসলাম মেন 
কের অপরাধীেদর সহোািগতা �দান কাউেক িনেজর িবরেে অপরাধ 
সংঘটনও কিমেয় েদয় না। সুতরাং ইসলাম িব�ময় শাি� রকা ও 
�িত�ায় এেক অনযেক সাহাায করেত উ�ুে কের। আ�াহ তাআলা 
ইরশাদ কেরন,  

﴿  ْ ِ  َ�َ  َوَ�َعاَونُوا َّۡقَوٰىۖ  �ۡلِ�ّ ْ  َوَ�  َو� ثۡمِ  َ�َ  َ�َعاَونُوا ْ  َو�ۡلُعۡدَ�ِٰن�  �ۡ�ِ ۖ  َو�ّ�ُقوا َ َّ َ  إِنّ  � َّ � 
   ]٢: دة اليئ[ ﴾ ٢ �ۡلعَِقابِ  َشِديدُ 

‘স কময ও তাকওয়ায় েতামরা পর�েরর সহোািগতা কর। ম�কময ও 
সীমাল�েন পর�েরর সহোািগতা কেরা না। আর আ�াহেক ভয় 
কেরা। িনিয় িতিন কিঠন শাি�দাতা।’ {সূরা আল-মািয়দা: ০২}  

িকছু েদেশর শরীয়া িবধান বা�বায়নেক উ�তা বেল আখযািয়ত করা হয় 
েকন? 

ইসলামী রা� োসব ইসলামী আইন �েয়াগ কের তার িকছুেক ‘উ�তা’ 
বেল েকউ েকউ আখযািয়ত কের। এরা িক� আর দশিট েদেশর মেতাই 
েস েদেশর জনগণ বা সংখযাগর নাগিরেকর পছ� মেতা আইন 



 

16 
 

বা�বায়নেক জররী মেন কের। আর াখন ইসলামী রাে� অিধকাংশ 
জনগণ ইসলামেক তােদর িব�াস ও িবধান িহেসেব �হণ কের তখন 
িক� েস আইনেক ভারসামযহীন বা বাপাবািপ বেল অিভিহত করা  
েকােনা মানুেষর ধারণা �দান সমুচীন হেত পাের না। চাই েস ইসলাম 
স�েকয িকছু জানুক আর না জানুক। চাই এ বযি� মানুেষর �াভািবক 
মূলযেবােধর মান রকাকারী েহাক িকংবা ব�াহীনভােব �াধীন েহাক।  েস 
ধরেনর কথা িবে�র িবিভ� ভূখে�র মুসলমানেদর বা�বায়েনর 
আেলােকও বলা স�ব নয়। েকননা এর উ�তা বা ভারসামযতা িনণযীত 
হেব পিবব কুরআন, রাসূলু�াহর সু�াহ ও কুরআন-সু�াহ িবষেয় 
পারদশযী মুসিলমেদর মেধয াারা আিলম তােদর িনভযরোাগয ব�েবযর 
আেলােক। আর সমকালীন িবে�র সব মুসিলম েদেশ াা বা�বায়ন করা 
হে� ইসলােমর �াথিমক াুেগর আরিশেত েদখেল তােক িবি�� গণয 
করা াায় না। রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাইিহ ওয়াসা�ােমর াুগ, 
েখলা�েত রােশদা এমনিক তার অবযবিহত পরবতযী াুগগেলার সে�ও 
রেয়েছ এর অদূর স�কয।  

এটা খুবই গর�পূণয ো সেচতন ইসলামী রা� সমকােলর ে�কাপেট 
জীবেনর বা�বতার �িত লকয রাখেব, াা েথেক িকছুেতই িবি�� হওয়া 
স�ব নয়। াার �েল একজন মুসলমান তার সকল িবষেয় এবং সকল 
অববায় ইসলােমর আদশয িবধান বা�বায়েন ৈশিথলয �দশযন কের। এ 
কারেণ ইসলামী রাে�র এবং তার সংখযাগির� নাগিরেকর ইসলাম 
পালেনর �র অনুাায়ী ইসলামী রাে�র আসমানী িবধান বা�বায়েন 
তারতময েদখা াায়। তেব েকােনা অববােতই আসমানী িবধানেক বািতল 
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করা বা তার �িত অবজা �দশযেনর অবকাশ েনই াতকণ তা অকাটয 
বা �ায় অকাটযভােব �মািণত হয় এবং বা�বায়েনর শতযািদ উপিবত 
থােক। 

পিরেশেষ িকসাস আইেনর কলযাণকািরতা উপলি�র জনয আ�াহ সব 
ে�ণীর মানুষেক শভবুিে দান করন, এই কামনা কির। 


