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ইসলাম স�াস ও জি�বাদেক �তয্াখয্ কের
আলী হাসান ৈতয়ব
ইসলাম েয স�াস ও জি�বাদেক সমথর্ন কের না তা বলার অেপক্ষা রােখ

। েয ধেমর্র নােমই

রেয়েছ শাি�র সু বাস, েয ধেমর্র নবীেকই ে�রণ করা হেয়েছ জগতবাসীর জনয্ শাি� ও রহম

�রূ 1, েস ধমর্ স�েকর্ এমন অপ�চার একা�ই িবে�ষ� স । ইসলাম িবে�ষী ভাইেদর অপ�চাের
0

যােত সরলমনা মুসিলম ভাই-েবােনরা িব�া� না হন, তাই আজ পিব� কুরআেন এদু ’িট শ� কতভােব
এেসেছ তা আেলাচনা কের এ বয্াপাের ইসলােমর অব�ান তুেল ধরার �য়াস পাব এ িনবে�
ইনশাআ�াহ।
অেনক রাজৈনিতক েনতা ও িচ�ািবদই আরবী ‘উনু ফ’ বা ‘সিহংসতা’ (Violence) শ� ও ‘ইর‘আব’
বা ‘আত�সৃ ি�’ (Terrorism) শে�র মেধয , েতমিন ‘উনু ফ’ বা ‘সিহংসতা’ ও ‘আল-ইর‘আব আলউদওয়ানী’ বা ‘আ�াসন’ শে�র মেধয্ এবং ‘উনু ফ’ বা ‘সিহংসতা’ ও ‘আল-ইর‘আব আয-যরুর ’ বা
‘�াস’ শে�র মেধয্ পাথর্কয্ কেরন না।
ব�ত িবেদিশ শ� স�াস বা

Terrorism-এর আরবী �িতশ� ‘ইরহাব’ নয়; ‘ইর‘আব’। ে।ননা

(‘ইরহাব’ শে�র ধাতুমূল তথা) ‘রা�’ ( )الﺮﻫﺐশ� ও তা েথেক িনগর্ত শ�াবিল পিব� কুরআেন
�াস নয় বরং সাধারণ ভীিত-স�ার অেথর্ বয্বহৃত হেয়েছ। অিধকাংশ েক্ষে� তােত একিট িনিদর্
�িত স�ান �দশর্েনর অথর্ িমেশ থােক। অেনয্র েবলায় মানুষ শ�িট বয্বহার তার অিন� েথেক

পাবার জনয 2।
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আর এ শ� ি।� ‘র‘ব’ ( )الﺮﻋﺐশ� েথেক িভ� অথর্ বহন কের। েকননা ‘র‘ব’

শে�র অথর্ তী� ভীি-স�ার অথর্াৎ �াস ও আত� সৃি� কর

। মানু ষ এ শ�িটে। বয্বহার ।ের

3
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অনয্েক শােয়�া করা এবং তােদর ওপর জুলুম চালােনার জনয্। আবার এর কতক সংঘিটত হ
উে�শয্হী, অিনিদর্� ও স�ূণর্ অজ্ঞাত ক 4।
3F

তেব এতদসে�ও ‘ইরহাব’ ও ইর ‘আব’ শ� আরবী ভাষায় ধাতুগতভােব শুধু ম� বা শু ধু ভােলা
জনয্ বয্বহৃত হয় না। এদুিট এমন মাধয্ম যা ভােলা বা মে�র পক্ষাবল�ন কের না। উভয় শ
�িত�া ও অনয্ায় �িতেরাধ এবং িনপীিড়েতর সাহাযয্ােথর্ বয্বহৃত হয়। েতমিন শ�দুিটেক িনর
িনর� মানু েষর ওপর অতয্াচা , অনয্ায়ভােব মানুেষর স�দ ও অিধকার হরণ এবং তােদর ভূিম
দখেলর জনয্ও বয্বহৃত হ
তেব ‘উনু ফ’ ও ‘ইরহাব’ শে�র মেধয্ সু�� পাথর্কয্ িবদয্ম ‘উনু ফ’ অথর্ িচ� , মতবাদ, দশর্ন
িকংবা সাধারণ বা িবেশষ উে�েশয্ �কােশ সিহংস মাধয্ম বা উপায় অবল�ন করা। েযমন: আঘাত ,
শারীিরক িনযর্াতন বা অ� বয্বহার। পক্ষা ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ শ�দু িট এর েচেয় বয্াপক অথর
বহন কের। কারণ তা হেত পাের সিহংস উপােয় আবার হেত পাের অিহংস উপােয়। েযমন : আকার1

. পিব� কুরআেনর সূরা আল-আি�য়া, আয়াত : ১০৭।

2

. সূরা তাওবা : ৩৪; নাহল : ৫১; আি�য়া : ৯০; কাসাস : ৩২; হাদীদ : ২৭; হাশর : ১৩।

3

. সূ রা আেল-ইমরান : ১৫১; আনফাল : ১২; আহযাব : ২৬; হাশর : ২।
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. ইবন মানযু র, আল-বু সতানী।

2

ইি�েতর মাধয্েম ভয় েদখােনা।(তােক এভােব ইি�েত জবাই করার ভয় েদখােনা।) অথবা কথার
�ারা ভয় েদখােনা। েযমন : অথর্ৈনিতকভােব বয়কেটর হুম , কেঠারতা আেরােপর হুমি , না েখেয়
মারার হুমিক িকংবা পরমাণু অ� বয্বহােরর হুমিক ইতয্া ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ শ�দু িট েভেটার
ক্ষমতা �েয়াগ অথবা জােলেমর িন�া ��ােব েভাট েদয়ােকও অ�ভুর্� কের। অসতয্ অিভে
�চােরর মাধয্েমও ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ সংঘিটত হেত পাের। েযমন : টােগর্ট েগা�ীর সুনাম ক

�

করেত বা তার িবরুে� িবে�ষ ছড়ােত অপ�চার ও �চিলত িমিডয়া যুে�র েকৗশল �হণ করা।
এই ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ কখেনা হামলার িশকার বয্ি�েক তাৎক্ষিণক হতয্া কের না। বরং ত
দীঘর্ শাি� ও ধারাবািহক িনযর্াতন কের  ুঁিকেয় 
ধ
ুঁিকেয় মাের। অথর্াৎ এ দুিট কখেন
ধ
া তৎক্ষণা
েমের ধীের ধীের মৃ তুয্ েডেক আেন। এিট করা হয় তােক গৃহহীন অব�া ও ক্ষুধার মুেখ েঠেল েদয়
মাধয্েম।
আমােদর চারপােশ লক্ষয্ করেল েদখা , বয্াপকােথর্ যার ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ করেছ- যার মেধয্
রেয়েছ সতয্ �িত�া করা ও িনযর্াতন �িতেরাধ করা অথবা অনয্ায়েক ��য় েদয়া ও অতয্াচার
আ�য় েদয়া- এরা �ধানত িতন দেল িবভ�। যথা :
১. যারা নীিত-ৈনিতকতার বাইের িগেয় শ�দু িটেক বয্বহার কের তােদর িনযর্াতন বা অনয্ায়েক ৈবধ
েদবার জনয্। আিখরােত িব�াসী েহাক বা না েহা- এরা মানব�ভাব ও ঐশী িশক্ষার িবেরাধী। যা
মেধয্ ইসলােমর িশক্ষা ও আদশর্ও রেয়
২. যারা যথাসাধয্ �াকৃিতক িনয়েমর মেধয্ েথেক শ�দুিট বয্বহার কের আ�রক্ষা িকংবা অ
িনরপরাধ েলাকেদর েথেক জুলুম �িতেরােধর উে�েশ। তারা আিখরাত বা শা�ত জীবেন িব�াস রােখ
না। তারা এসব কের আ�াহ �দ� সু � িবেবেকর তাড়নায়।
৩. যারা শ�দু িট বয্বহার কের আ�রক্ষা বা অক্ষম ও িনরপরাধ েলাকেদর ওপর জুলুম �িতে
যথাস�ব শরীয়ত ও �াকৃিতক িনয়েমর মেধয্ েথেক। তারা িব�াস কের এজনয্ তারা আিখরাত ব
শা�ত জীবেন িবশাল �িতদান লাভ করেব। অতএব , তারা এসব কের সু � িবেবক ও অন� জীবেনর
িবশাল �িতদােনর �তয্াশায়
এ জনয্ই েদখা যায় েশেষা� দলিট আে�াৎসগর্ ও আ� িনেবদেন সবেচ েবিশ আ�হী ও সাহসী হয়
েকননা ,তার দৃ ি�েত পািথর্ব জীবন েকবল উিসলা বা িবেধয় মা ; মাকসাদ বা উে�শয্ নয়। স�বত
এিটই মানু ষেক িনেজেদর স�ািনত �ান

, িনেজেদর মাতৃভূিম ও িনপীিড়ত �জনেদর রক্ষা

�ােণাৎসগর্মূলক িজহাদী কাযর্�েম অংশ�হেণ উ�ু� কের
সাধারণভােব আ�ঘাতমূলক তৎপরতার বয্াপাের ইসলােমর দৃি�ভি� ইসলােমর আইন বয্াখয্াকারী ত
িফকহিবদেদর মতিভ�তা েহতু িবিভ� হয়। তােদর অেনেক কাজিটেক ৈবধ বেলন এবং এ কােজর
�িত উ�ু �ও কেরন। যতক্ষণ তা হয় আ�রক্ষােথর্ এবং অনয্ায়ভােব অেনয্র ওপর সীমাল�ে
ছাড়া। উপর� তা িনরপরাধ বয্ি�র িবরুে�ও পিরচািলত না 
পযর্� হামলার অনুমিত েদয় না। েযমন: নারী

, যােদর ওপর ইসলাম যু �েক্ষে

, িশশ, বৃ � ও িনর� বয্ি�। অনুরূপভােব স

রাজৈনিতক বয্ব�ােতই মানবরিচত আইন েসনােদরেক িনেজর দৃি�েত ৈবধ যু�েক্ষে� জীবেনর ঝুঁ
িনেত এমনিক জীবন উৎসগর্ করেত পযর্� উৎসািহত কের। পক্ষা�ের অেনক শরীয়তিবদ কাজি
আ�হতয্ার সে� তুলনা কের হারাম বেল অিভিহত কেরন। তােদর মে
3

, জীবেনর ঝুিঁ ক েনয়া িভ�

িজিনস। কারণ েসখােন জীবন রক্ষার স�াবনাই �বল। তাছাড়া অিধকাংশ েক্ষে� ঝুঁিক �হণকা
মৃ তুয্র েকােনা অিভ�ায়ই থােক না।
আসমানী িরসালত বা ঐশী বাতর্া�া� ধমর্ পালনকারী বয্ি�মাে�ই জা

, দু িনয়ার এ জীবন মূলত

একিট পরীক্ষাতুলয্। এর মাধয্েম িচর�ায়ী জীবেন পুর�ারেযাগয্ সৎকমর্শীল এবং অন�
িতর�ারেযাগয্ অসৎ বয্ি�র মেধয্ পাথর্কয্ রচনা করা হয়। আর সতয্প�ী ও িমথয্াপ�ীর সংঘ
িনপীড়ক ও িনপীিড়েতর �� এ পরীক্ষার একিট অংশ মা�। আ�াহ  ‘আলা পিব� কুরআেন ইরশাদ
কেরন,

ﻴَﻊ ﻠَﻮ
ﺎ ﻳُﺬ ﻛ
َْﻀ
ﺎ ﻢ
ﻣ َﺖ
ﻮ
ّ َاﷲ
ْﻻَ دَ �ْﻊُ اﷲَِّ اﻨﻟَّﺎسَ �َﻌ ﻬ
ِ ُُْﻢْ ﺑِﺒَﻌْﺾٍ َﻬُﺪِّ ْ ﺻََاﻣِﻊُوَ� ِ ٌوَﺻَ َاتٌوَمَﺴَﺟِﺪُ َْﺮُ�ِﻴﻬَ اﺳ
ل
ّ
ُ ُُﺼ
ٌ ٌّ َﻋﺰ
َ َو
(40) �ﺰ
ِ
ﻟﻴَﻨْﺮﺼَُنَّ اﷲَُ ﻣَﻦْ �َﻨْﺮ هإِن َّ اﷲََّ ﻟَﻘَﻮِي

‘আর আ�াহ যিদ মানবজািতর একদলেক অপর দল �ারা দমন না করেতন , তেব িবধ� হেয় েযত
খৃ�ান স�য্াসীেদর আ� , িগজর্, ইয়াহূদীেদর উপাসনালয় ও মসিজদসমূহ- েযখােন আ�াহর নাম
অিধক �রণ করা হয়।’
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‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ কখেনা সংঘটেনর ই�া ছাড়া সংঘিটত হেত পাের। ভুল�েমও হেত পাের
কখেনা। তেব এ বয্াপাের তােক সতকর্ করার পরও যিদ েস এমন কাজ েথেক িনবৃত না 

, যা

‘ইরহাব’ বা ‘ইর‘আব’-এর কারণ হয়, তখন তা ই�াকৃত ‘ইরহাব’ বা ‘ইর‘আব’ বেলই গণয্ হেব।
ইসলাম েযেহতু মানু ষেক দু িনয়া ও আিখরােতর বয্াপক শাি� িকংবা অ�ত নানা ধেমর্র মানুেষর মেধ
শুধু দুিনয়ার শাি�র �িত আ�ান জানায়। তাই এ ধমর্ অেনয্র ওপর অতয্াচার বা সীমাল�নম
‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ সংঘটনেক কেঠারভােব হারাম েঘাষণা কের। তী�ভােব এেক �তয্াখান কের
এবং সীমাল�ন বা উৎপীড়নমূলক ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ এর জনয্ দৃ�া�মূলক শাি� িনি�ত কের।
হয্, ইসলাম এতদু ভেয়র অনু মিত েদয় িঠক ; তেব তা শাি�েক অপরাধী পযর্� সীিমত রাখা এবং
অনু েমািদত েক্ষ� অিত�ম না করার শেতর্। অনুেমািদত েক্ষ�

, আ�রক্, শ� দমন ও

িনযর্ািতেতর সাহােযয্র জনয্। িবেশষত জুলুম �িতেরােধর েকােনা ক্ষমতাই েসসব দুবর্ল
বয্ি�র েনই। এেকই ইসলােম‘িজহাদ’ 6 অথবা ‘িকতাল ফী সাবীিল�াহ’ বলা হয়। যার উে�শয্ েকবল
5F

িনর�, অক্ষম ও দুবর্লেদর েথেক জুলুম তুেল েদয়া। আ�াহ‘আলা ইরশাদ কেরন,

 َ�ُﻢْ ﻻ
ّ
ِﻳﻦَ �َﻘُﻮلُﻮنَ رَ�َﻨَﺎ
َّ�ُﻘَﺎﺗِﻠُﻮنَ ﻲﻓِﺳَبِﻴﻞِ ا ﷲَِّ وَالْﻤُﺴْﺘَﻀْﻌَ ﻔِ�َ ﻣ ﻦَِ الﺮِّﺟَﺎلِ وَاﻟنِّﺴَﺎءِ وَالْﻮِﺪﻟَْ انِ اﺬﻟ
ْﻨ
ََوَاﺟْﻌَﻞ ﻨﻟ
َ َ ْ
هِ اﻟ
(75) ﺎ ﻣِﻦْ ﺪﻟَُ ﻧﻚ ﻧ ِﺼ�ًا
َ
ﺎ ﻣِﻦْ ﻫَﺬ ْﻘَﺮْ�َﺔِ اﻟﻈَّﺎلِﻢِ أَﻫْﻠُﻬَﺎ وَاﺟْﻌَﻞ ﻨﻟََﺎ ﻣِﻦْ ﺪﻟَُﻧْﻚَ وَﻴﻟًِّﺎ
ِ

‘আর েতামােদর কী হল েয , েতামরা আ�াহর রা�ায় লড়াই করছ না! অথচ দু বর্ল পুর

, নারী ও

িশশুরা বলে, ‘েহ আমােদর রব , আমােদরেক েবর করুন এ জনপদ েথে ’ যার অিধবাসীরা যািলম
এবং আমােদর জনয্ আপনার পক্ষ েথেক একজন অিভভাবক িনধর্ারণ করুন। আর িনধর্ার
আপনার পক্ষ েথেক একজন সাহাযয্কা’ 7
6F

5

. হজ : ৪০।

6

. িযিনই আরবী ‘িজহাদ’ শ� ও এর ধাতুমূ ল িনেয় িচ�া করেবন, েদখেবন তােত পূেবর্ সংঘিটত েকােনা িকছুর �িতেরাধ

অথর্ েলে� আেছ। েকােনা হামলার সূচনার অথর্ েনই তােত। েযমন েদখেত পাে, ইবনু ল কািয়য্ম: ৩/৫-৯।
7

. িনসা : ৭৫।

4

হাদীেস কুদসীেত আ�াহ তা‘আলা বেলন,

ََ
ََ َ �َﻈَﺎل
ََ ﻔْﻰ
ّ
ّ ِّ
.َﺮَﻣْﺖُ ﻋ َ ِﺴ ﻟﻈُﻠْﻢَ ﻰﻠ ﻋ ِﻋﺒَﺎ ِدى ﻓﻼ ﻤُﻮا
�ِ

‘েহ আমার বা�া , আিম িনেজর ওপর জুলুম হারাম কেরিছ এবং েতামােদর জনয্ও এেক হারাম
কেরিছ। অতএব েতামরা এেক অপেরর ওপর জুলুম কেরা না।’ 8
7F

এ কারেণই মুসলমানেদর েক্ষে� এমন িবিচ� নয় েয তারা তােদর �

সাধারণ (িয�ী ) বা

সংখয্ালঘুেদর বাঁচােতও িজহাদ করেছ 9 এককথায়, কারও ওপর জুলুম চালােনার জনয্ ন ; ইসলােম
8F

‘িজহাদ’ নামক িবধান রাখা হেয়েছ ৈবধ �িতেরােধর জনয্। আর িনযর্াতন �িতেরােধর পদেক্ষ
গণতাি�ক ও অনয্ানয্ েদেশর মানব রিচত সকল বয্ব�াই সমথর্ন কের। এ উে�েশয্ই েতা সকল
শি�শালী েসনাবািহনী গঠন কের। িনেজেক সু সি�ত কের িব�ংসী সব অ� িদেয়।
আ�রক্ষামূলক এবং আ�মণা�ক ভীিত�দশর্েনর মেধয্ পাথর্কয্ করেবা ি
ইেতামেধয্ আমােদর সামেন �� হেয়ে , ভীিত�দশর্ন ও ভয় েদখােনা শ�িটেক স�াসী(জােলম) ও
স�ােসর িশকার (মাজলু ম) উভেয়ই বয্বহার কের। এখন �� হেল

, তাহেল আমরা এদু েয়র মেধয্

জােলম ও মজলু মেক পাথর্কয্ করেবা িকভা ?
আ�রক্ষােথর্ ভীিত�দশর্ন আর স� াসমূলক ভীিত�দশর্েনর মেধয্ েমাটাদােগ পাথর:
অেনয্র িবরুে� েক �থেম �াস বা স�ােসর সূচনা কের

? েয সূচনা কেরেছ েস চচর্া করেছ

আ�মণা�ক ভীিত�দশর্ন আর িযিন �িতেরাধ করেছন িতিন হেলন আ�রক্ষাকারী। একইভােব িয
জােলমেক ব�গত বা ৈনিতকভােব সমথর্ন করেবন িতিন আ�মণা�ক ভীিত�দশর্নকারীর মেধ
অ�ভু্� হেবন। 
র
পক্ষা�ের িযিন মজলুমেক সাহাযয্ করেবন িতিন আ�রক্ষাকারী বেল গণয্
এটা িঠক সচরাচর সহেজ সূচনাকারী শনা� করা যায় না। কারণ , জােলম পেক্ষর গিরমা ও অহ�া
েবিশ হয়। িনপীড়েকর শি� হয় পবর্ত�মাণ। এমনিক মজলুেমর েচেয় জােলেমর �মাণও হয়
দৃ ঢ়তর। তথা পি িবষয়িট অনয্ভােব েখালাসা করা স�ব
তেব সূচনাকারী শনা� করা মুশিকল হেল অনয্ভােব তা ি

ি�ত করা যায়। েযমন আমরা উভয়

পেক্ষর মেধয্ িমমাংসার েচ�া কের েদখেবা। েয পক্ষ ইনসাফিভি�ক সািলেশর িস�া� েমেন
অ�ীকৃিত জানােব েস-ই জােলম, েহাক েস মুসিলম। কারণ আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,

ْﺮ
َّﻲﺘ
ﺎ
 ْ ﻓَﺈِن
ﻠُﻮا ﻓَﺄَﺻْﻠ
 �َﺒْﻲ ِﻐ
ِ ِﺤُﻮا  ﺑَىْﻨَﻬُﻤَﺎ �َﻐَﺖْ إِﺣْﺪَاﻫُﻤَﺎ ﻰﻠﻋََ اﻷُْﺧَى �َﻘَﺗِﻠُﻮااﻟ
َْ  ﻃَﺎﺋِﻔَﺘَﺎنِ ﻣِﻦَ الْﻤُﺆْﻣِﻨ ِ�َ ا�ْﺘَﺘ
ﺑَىْﻨَﻬُﻤ ﺎ ﺑِﺎﻟْﻌَﺪْلِ وَأَﻗْﺴ
ْ ّْ ال
 َِء
(9) َ�ِﺐُ ُﻤﻘ ِﺴ ِﻄ
ُ� ََِّﻄُﻮاإِنَّ اﷲ
َ
َﻲ ﻔ ِإﻰﻟَ أَمْﺮِ اﷲَِّ ﻓَﺈِنْ ﻓَﺎءَتْ ﻓَﺄَﺻْﻠِﺤُﻮا

‘আর যিদ মুিমনেদর দু ’দল যু ে� িল� হয়, তাহেল েতামরা তােদর মেধয্ মীমাংসা কের দাও। অতঃপর
যিদ তােদর একদল অপর দেলর ওপর বাড়াবািড় কের

, তাহেল েয দলিট বাড়াবািড় করেব , তার

িবরুে� েতামরা যু� ক , যতক্ষণ না েস দলিট আ�াহর িনেদর্েশর িদেক িফের আেস। তারপর য

8

. মুসিলম : ৬৭৪০।

9

. ইবন কুদামা মুকাে�সী; ইবন তাইিময়া হাররানী, আশ-িশরাজী; আল-হানাফী।

5

দলিট িফের আেস তাহেল তােদর মেধয্ ইনসােফর সােথ মীমাংসা কর এবং নয্ায়িবচার কর। িন�
আ�াহ নয্ায়িবচারকারীেদর ভােলাবােসন’ 10
9F

স�াস ও আ�াসী হামলা কখেনা িভ� রূপ ধারণ কের। তা হেল , অিভেযাগ �মাণ না কেরই েকােনা
মানু ষেক শাি� েদয়া। িকংবা েকােনা ক্ ষু� েগা�ীর িবরুে� অিভেযােগর ওপর িনভর্র কের এ
জািতেক বা পুেরা মানব সমাজেক শাি� েদয়া। এ কাজ ইসলাম িকছু েতই সমথর্ন কের না। শাি�
িদেল তা অবশয্ই অনুেমািদত সীমা অিত�ম না করেত হেব। অিভেযাগ �মােণর পরও শাি� থাকেত
হেব যু ি��াহয্ সীমােরখার েভতর। পর� শাি�র �কৃিতও হওয়া চাই অিভ�। অতয্াচারী বা জােলেম
িভ�তায় তা েযন িভ� িভ� না হয়। অতএব

যা েলম দু ব্ল হেল বা িম� না হেল তার শাি� কেঠার
র

হেব না। েতমিন যা েলম শি�ধর , িম� বা তার কােছ েকােনা �াথর্ থাকেল তার শাি� লঘু করা হেব
না। সবর্দা শাি� হেব ইনসােফর আেলায় উ�ািসত। েকননা আ�াহ ত

‘আলা আমােদরেক সবর্াব�ায়

ইনসােফর িনেদর্শ িদেয়েছন। আ�াহ ত ‘আলা ইরশাদ কেরন,

ْ
ْ َ� ّ
ﻗَﻮ
ﺎ
ﻟْﻘِﺴْﻂ و َﻻَ �َْﺮِﻣَﻨَّ�ُﻢْﺷَﻨَﺂَنُ  ﻗَﻮْمٍ ﻰﻠﻋََ �َﻻَ ﻌ ِﺪلُﻮا اﻋ ِﺪلُﻮا
َ ﻬَﺎ اﺬﻟَِّﻳﻦَ آَﻣَﻨُﻮ ا ﻛُﻮﻧُﻮا
ِ
ِ ِّاﻣِ�َ ﷲَِّ ﺷُﻬَﺪَاءَ ﺑ
َ�َ ْ َﻠُﻮن
ََ ﺧ
(8 )  إِنَّ اﷲَ ّ ِﺒ�ٌ ِﺑﻤَﺎ ﻌﻤ
ََّأَﻗْﺮَبُ لِﻠﺘَّﻘْﻮَى وَا�َّﻘُﻮااﷲ

‘েহ মুিমনগণ, েতামরা আ�াহর জনয্ নয্ােয়র সােথ সাক্ষদানকারী িহেসেব সদা দ�ায়মান হও। ে

কওেমর �িত শ �তা েযন েতামােদরেক েকানভােব �েরািচত না কের েয , েতামরা ইনসাফ করেব
না। েতামরা ইনসাফ কর , তা তাকওয়ার িনকটতর এবং আ�াহেক ভয় কর। িন�য় েতামরা যা কর ,
আ�াহ েস িবষেয় সিবেশষ অবিহত।’ 11
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তেব ইসলােমর এসব সু �� নীিতমালা থাকার পরও মুসিলম নামধারী অেনেক ইসলােমর মহান
আদশর্েক উেপক্ষা কের। আ�াহ ‘আলার িনেদর্শ অমানয্ কের তারা স�াস ও আ�াসেনর পথ েবে
েনয়। এটা �াভািবক েয �িতিট রা�ই তার নাগিরকেদর সিঠক আচরণ িশক্ষা েদয়। তারপরও েত
�িতিট েদেশই অপরাধীেত পূণর্ অেনক কেয়দখানা থােক। তাই বেল িক আমরা বলেবা েয অমুক
জািত পুেরাটাই অপরাধী ? িকংবা অমুক জািত তার সদসয্েদর অপরাধ িশক্ষা  ? আেমিরকার এক
সমীক্ষায় েদখা েগ , ১৯৮২-১৯৯৬ সাল পযর্� মািকর্ন যু�রাে১৭৫িট অনয্ায় হামলা বা স�াস
সংঘিটত হেয়েছ। এর অিধকাংশ সংঘিটত হেয়েছ ি��ান �া রা , তারপর ইহুিদেদর �ারা। তাই বেল
িক আমরা বলেবা সকল ি��ান বা সব ইহুিদই স�াসী বা আ�াস? অবশয্ই না।
অতএব আজ যারা ইসলােমর সে� স�াস বা জি�বােদর স�কর্ আিব�ার করেত চা, কুরআেনর
েভতর অনু বীক্ষণ য� িনেয় মানবািধকার পিরপ�ী কথা তালাশ কের হয়রান , তারা হয়েতা
অমুসিলমেদর �চাের িব�া� হেয় িকংবা ইসলাম িবরু� শি�র �ভােব এমনিট কের থােক। ইদানীং

মুসিলম নামধারী অেনকেকও েদখা যায় ইসলাম-আরাতীেদর কে� ক� েমলােত । তােদর সু ের কথা
বলেত। বরং ইসলােমর অিন� িচ�ায় অমুসিলমেদর েচেয় এসব মুসিলম নামধারীরাই একধাপ

এিগেয়। তােদর জনয্ থাকেছ আমােদর বুকভরা ভােলাবাস, একরাশ করুণা আর অন� শুভ কাম ।
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. সূ রা আল-হুযরা, আয়াত : ০৯।
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. সূ রা আল-মািয়দা, আয়াত : ৮।
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আ�াহ তা ‘আলা তােদরেক এবং সকল মুসিলমেক েহদায়াত িদন । সবাইেক ইসলাম িবেরাধী শি�র
অ�চােরর �ভাব েথেক মু� থাকার তাওফীক িদন। আমীন।

কৃতজ্ঞ-�ীকার : ড. সাঈদ ইসমাঈল চীনী, তাসাউলাত জাদািলয়য্াহ হাওলাল ইসলাম ও তালীকা ।
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