ইসলাম ও বা�বতার আেলােক
আরব জাতীয়তাবাদ
[ বাংলা – Bengali – ] ﻨﻐﺎﻲﻟ

শাইখ আ�ু ল আযীয ইব্ন আি��াহ্ ইবন বায -রােহমাহু�া-

অনু বাদ : মুহা�াদ ফযলু র রহমান
স�াদনা : ড. আবু বকর মুহা�াদ যাকািরয়া

2011 - 1432

﴿ ﻧﻘﺪ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻋ ﺿﻮء اﻹﺳﻼم والﻮاﻗﻊ ﴾
» ﺎلﻠﻐﺔ اﺒﻟﻐﺎﻴﻟﺔ «

الﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ�ﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﺎز ﻤﺣﻪ اﷲ

ﺮﻤﺟﺔ :ﻤﺪ ﻓﻀﻞ الﺮﻤﺣﻦ
مﺮاﺟﻌﺔ :د .أﺑﻮ ﺑ�ﺮ �ﻤﺪ ز�ﺮ�ﺎ

2011 - 1432

অনু বাদেকর কথা
“ইসলাম ও বা�বতার আেলােক আরব জাতীয়তাবাদ” েসৗিদ
আরেবর �খয্াত িচ�ািবদ ও ইসলামী গেবষক শাইখ আ�ুল
আযীয ইব্ন বায িলিখত ﻧﻘﺪ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ ﻋ ﺿﻮء اﻹﺳﻼم والﻮاﻗﻊ
বইিটর ভাষা�র। বইিটেত েলখক পিব� কুরআন ও সু �াহ্র
আেলােক

আরব

জাতীয়তাবাদ

�চােরর

েযৗি�কতা

খ�ন

কেরেছন।
িবে� জাতীয়তাবাদ একিট িবতিকর্ত িবষয়।জাতীয়তাবােদর িভি�
কী হওয়া উিচত তা িনেয় নানা মুিনর নানা মত। িক� ইসলােমর
নীিত অনু যায়ী বংশ, বণর, ভাষা িকংবা অ�ল— েকােনাটাই
জাতীয়তার িভি� নয়। তবু, িবে�র বহু মুসিলম িনেজেদর
অজ্ঞতাবশত িবা অনয্েদর চ�াে� আজ এই �ে� িব�াি�র
িশকার। এই িব�াি�র কারণ েকাথাও েকাথাও তারা িনেজেদর
মেধয্ আ�ঘািত কলহ ও মারা�ক হানাহািনেত িল�।
আরব জাতীয়তাবাদ েগাটা আরব জাহােন একিট বয্াপক �চার।
আরবেদর ঐকয্ব� করার কিথত লেক্ষয্ এ �চার এ
আে�ালেন পিরণত হেয়েছ। েলখক এই আে�ালনেক কুরআন3

সু �াহ্ তথা ইসলােমর মহান নীিতর কি-পাথের যাচাই কের এর
�াি� �মাণ কেরেছন এবং সম� আরবেদরেক এর মারা�ক
পিরণিত স�েকর্ সাবধান কের িদেয়েছন। আরব জাতীয়তাবাদ
স�েকর্ একজন আরব েলখেকর এই বা�ব দৃি�ভি� বইিটর িত
আমার আ�হ বৃি� কেরেছ। তাছাড়া এ েদেশও জাতীয়তাবাদ
িনেয় নানা রকম িবতকর্ চেল আসেছ। েস েক্ষে� এই বইে
যু ি�গুেলা েলাকেদর অেনকটা পথ িনেদর্শ িদেত পারে ব বে
আমার িব�াস। এ জনয্ই বইিট বাংলায় অনুবাদ করলাম।
পাঠকেদর সু িবধার জনয্ সংি�� পৃ�ার পাদিটকায় স রার নাম ও
আয়াত ন�রসহ পিব� কুরআেনর উ�ৃ িতসমূেহর সূ� উে�খ
কেরিছ এবং �ধান �ধান আেলাচয্ িবষেয়র জনয্ -িশেরানাম
বয্বহার কের তদনুযায়ী একিট স ূিচ সি�েবশ কেরিছ
জনাব মাওলানা আ�ু ল মতীন সালাফী আমােক মূল বইিট
সরবরাহ কের বাংলায় অনু বােদর পরামশর্ িদেয়িছেন। তাঁেক
অেশষ ধনয্বাদ জানাই। অনুবাদিট আগ-েগাড়া পেড় �েয়াজনীয়
সংেশাধন কের িদেয়েছন আমার পরম �ে�য় মামা �নামধনয্
জনাব মাওলানা মুহা�াদ আ�ু র রহীম। িতিন ক� �ীকার কের
বইিটর মূলয্বান ভূিমকাও িলেখ িদেয়েছন। এ জনয্ আিম তাঁ
িনকট কৃতজ্ঞ
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ভাষা িকংবা মু�ণ সং�া� ভুল-�িট বয্াপাের পাঠকেদর েেকােনা সৎ পরামশর্ বইিটর পুনমূর্�েণ সাদের গৃহীত হেব
মুহা�াদ ফযলু র রহমান
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ভূিমকা
বতর্মান পা�াতয্ জ-িবজ্ঞান িব� মুসিলম �াতৃে�র ওপর ে
কয়িট �া� ধারণা বা মতাদশর্ �ারা কিঠন আঘাত েহেনেছ ও
তােক চূ ণর-িবচূ ণর্ কের িদেয়ে, জাতীয়তাবাদ (Nationalism) হে�
ত�েধয্ �ধান। এই �া� মতবাদিট এককভােব পা�াতয্ সভয্ত
অবদান। পা�াতয্ সভয্তা উদয়লে� তার অ�গিত লােভর জনয্
ইসলােমর িব�েলৗিকক তাওহীদী আদশর্িভি�ক জাতীয়তাবাদেক
ঘােয়ল করা িবেশষ �েয়াজনীয় মেন করা হয়। �থম িদক িদেয়
তা

আ�িলক

ও

েভৗেগািলক

তথা

েদশ

মাতৃকািভি�ক

জাতীয়তাবােদর সবক পিড়েয় মুসিলমেদর িব�া� কের এবং িব�
ইসলামী ঐেকয্র সবর্েশষ িনদশর্ন ওসমানীয় িখলাফতেক -িভ�
কের িদেয় এক-একিট অ�লেক �াস কের েনয়। পের তার
সিহত ভাষািভি�ক জাতীয়তাবাদেক সংিমি�ত কের �েতয্কিট
মুসিলম েদেশ ইসলামী রা� �িত�ার সং�ামেক বাধা�� করার
েচ�া পায়। েকননা পা�াতয্ সা�াজয্বাদী মেনাভাব ও দুরিভসি�
পেথ ইসলােমর িব�জনীন জাতীয়তাবাদ েযমন �চ� বাধা হেয়
দাঁিড়েয়িছল, পা�াতয্ িচ�া িব�াস ও রাজৈনিত-অথর্ৈনিত,
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সামািজক-সাং�ৃিতক �ভৃিত বািতল িচ�াধারার পেথ অনু রূপ
�িতব�ক হেয় দাঁিড়েয়িছল �েতয্ক মুসিলম েদেশর অভয্�রী
ইসলামী রা� �িত�ার সং�াম।
ব�ত

পা�ােতয্র জাতীয়তাবাদী মতাদশ-

েভৗেগািলক

বা

েদশমাতৃকািভি�ক

জাতীয়তা

তা

আ�িলক

েহাক

িকংবা

ভাষািভি�ক জাতীয়তা সবই ইসলামী আদেশরর সু �� পিরপি�।
পা�ােতয্র এই জাতীয়তাবাদী দ ৃি�ভংগী েযমন মুসিলম
েদশসমূেহর মেধয্ �বল অৈনকয্ সৃি� কের তােদর পর�ে
মারা�ক শ�তা ও যু � িব�েহর সৃি� কের িদেয়েছ, েতমিন
�েতয্কিট মুসিলম েদেশর অভযের ইসলামী আদশর্ পিরপ�ী
জনগেণর মেধয্ও চরম শ�তা ও �িত�ি�তার অব�ার সৃি�
কেরেছ। এর ফেল পা�ােতয্র ইসলা-দু শমন সা�াজয্বাদী
শি�গুিলর যতনা ফায়দা হেয়ে, তার তুলনায় অেনক েবশী ক্ষি
সািধত হেয়েছ ইসলামী আদেশর্র ও মুসিলম জনগেণ। িক�
মুসিলম জনগণ এ বয্াপাের এখন পযর্� পূণর্মা�ায় সেচতন হ
উঠেত পােরিন। এই েভৗেগািলক-আ�িলক ও েদশমাতৃকািভি�ক
জাতীয়তাবাদ একই অ�েল অবি�ত একই ভাষাভািষ ও একই
ধমর্িব�াসী েদশগুিলেক পর�র েথেক িবি�� কের ও পর�ের
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মেধয্ শ�তা ও িভ�তার ভাবধারা জািগেয় িদেয়ই তাের বেক্
িবষিমি�ত ছু ির িব� করেত সক্ষম হেয়েছ ইসরাঈল রা
কােয়েমর মাধয্েম। সম� আরব জাহান বতর্মােন এই িবে
জজর্িরত। ফেল কেয়ক েকািট মুসিলম মা� কেয়ক লক্ষ অধুয্
ইসরাঈেলর ভেয় ভীত স��। তােক উৎখাত করার জনয্ তারা
আজ পযর্� েকান ঐকয্ব� সাহিসকতা ণর্ পদেক্ষপ �হণ কর
সক্ষম হয়িন। আর এটাই িছল ইসরাইল রা� সৃি�র উেদয্া
িবে�র চারিট বৃহৎ রাে�র ঐকাি�ক কাময্।উ� জাতীয়তাবাদ েয
আরব মুসিলম েদশগুেলার সমূহ মারা�ক ক্ষিত সাধন কে,
তােত েকানই সে�ই েনই। অথচ আরব জাহােন আরব
জাতীয়তাবােদর বয্াপ �চার হেয়েছ এবং তা কের ইসলােমর
িব� মুসিলম জাতীয়তােক সাংঘািতকভােব ক্ষু� করা েহয়েছ। িক
�কৃতপেক্ষ আরব জাতীয়তাবাদ স �ূণর্ িভি�হীন মতাদশর্ ,
েতমিন ইসলােমরও স�ূ ণর্ িবপরীত।
ইসলাম ও বা�বতার আেলােক আরব জাতীয়তাবাদ’ আরব
জাতীয়তাবাদী িচ�া-িব�াস ও কাযর্�েমর সমােলাচনায় এক
সাথর্ক �েচ�া বলা েযেত পাের।
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‘ইসলাম ও বা�বতার আেলােক আরব জাতীয়তাবাদ’ আরব
জাতীয়তাবাদী িচ�া-িব�াস ও কাযর্�েমর সমােলাচনায় এক
সাথর্ক �েচ�া বলা েযেত পাের। বইখািনর মূল েলখক বতর্মা
েসৗদী আরেবর অনয্তম ে�� আেলম ও সবজন�ে�য় মনীষী
শায়খ আবদু ল আযীয ইবন আ�ু �াহ ইবন বায। িতিন একই
সােথ কুরআন, হাদীস, ইসলােমর ইিতহাস এবং বাসতবতার
দৃি�েকােণ ও অকাটয্ যুি� �মােণর িভি�েত িবষয়িটর সময্ক
িব�ািরত িবে�ষণ কেরেছন। িতিন েদিখেয়েছন, �ান-েদশ-বণরবংশ-ভাষা-ে�ণী �ভৃিত িভি�ক জাতীয়তাবাদ েযমন অ�ঃসারশূনয,
মানবতার পেক্ষ চর ম মারা, েতমিন ইসলােমরও পিরপ�ী।
আিম দৃঢ় িনি�ত েয, তাঁর এই িবে�ষণ খুবই যথাথর্ ও
িবজ্ঞানস�ত। এ বই �তয্ক্ষভােব আরব জাতীয়তাবােদর
আঘাত

হানেলও

জাতীয়তাবাদেক

পেরাক্ষভােব সকল পা�াতয্ িচ�া�স
চূ ণর্ কের ইসলােমর িব�জনীন �াতৃে�র

আদশর্িভি�ক জাতীয়তাবােদর পেক্ষ এক দুজর্য় িভি� �াপন
িদেয়েছ।
বইখািন সরাসির আরবী েথেক বাংলায় অনু বাদ কেরেছ আমার
ে�হা�দ মাওলানা ফজলু র রহমান এম, এ। বাংলাভাষায় এটাই
9

তার �থম অবদান হেলও ��িট সািহিতয্ মােন উ�ীণর্ হেয়েছ।
আিম ভিবষয্েত এেক্ষে� তার উ�িত ও অ�গিত আ�িরকভা
কামনা করিছ।
আিম বইখািন আেদয্াপা� পিড়ে শুেনিছ। েকান েকান �ােন
িকছু টা সংেশাধন কের েদয়া হেয়েছ।
বইখািন সু ধী পাঠক মহেল িবেশষ সমাদৃত হেব বেল আশা েপাষণ
করিছ এবং মেন করিছ, এ বই পােঠ জাতীয়তাবাদ পযর্ােয়
আমােদরও অেনক ভুল ধারণার অপেনাদন হেব।
মুহা�াদ আবদু র রহীম
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ইসলাম ও বা�বতার আেলােক আরব জাতীয়তাবাদ
সকল �শংসা আ�াহর জনয্ এবং দরুদ ও সালাম তাঁর রসূেল
�িত।
আরব মুসিলমেদর মযর্াদ
ইসলােমর ইিতহাস স�েকর্ সামানয্তম জ্ঞােনর অিধকারী ে
মুসিলমই আরব মুসিলমেদর মযর্াদায় সে�হ েপাষণ করেত পাের
না। েগৗরবময় িদনগুেলােত তাঁরাই ইসলােমর বাতর্া বহন কে
িন�ার সােথ সকল জািতর িনকট েপৗঁেছ িদেয়িছেলন। তাঁরা
ইসলােমর �সার ও �িতরক্ষার সং�ােম িনদারুণ ক� সহয
কেরিছেলন। ফেল পৃিথবীর �ায় সবর্� ইসলােমর পতাকা উ�ীন
হেয়িছল। তা ছাড়া �ারি�ক যু েগ ইসলাম �চারকেদর কােছ িব�
েদেখিছল উৎকৃ�তম �শাসন ও ে��তম নয্ায়িবচারক শাসক।
আরব মুসিলমরা ইসলােমর মােঝ েদখেত েপেয়িছেলন তাঁেদর
ইহ-পরকােলর ইি�ত সব কলয্াণ। েসখােন তাঁরা এমন এক
সু �র জীবেনর স�ান েপেয়িছেলন যা তােদরেক মান-মযর্াদার
গয্ারাি� তথা মানুেষর দাস, ৈ�রাচারীর অতয্াচার ও জািলম
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শাসকেদর েশাষণ েথেক মুি�র িন�য়তা িদেত পাের। �ারি�ক
যু েগর আরব মুসিলমরা ইসলােমর মাধয্েম আ�াহর সােথ
িনেজেদর স�কর্ খুেজ েপেয়িছেলন। তাঁরা েসই মহান ইবাদােতর
সােথ পিরিচত হেয়িছেলন যা আ�াহার সােথ তাঁেদর স�কর্
িনিবড় কেরিছল এবং তােদর অ�র েথেক িশর্ক, ঈষর্া ও
অহংকার উপেড় েফেল েসখােন আ�াহর �িত খাঁিট ভােলাবাসা,
পূ ণর্ আনুগতয্ ও তাঁর সােথ িনভৃত আলাপেনর সুখ জা�
কেরিছল। েস ইবাদাত তাঁেদরেক �িতপালেকর সােথ যথাথর্ভােব
পিরিচত কেরিছল এবং সেবাপর্ির ভ েল েগেল িকংবা ভুেল যাবার
উপ�ম হেল তােদরেক আ�াহ ও তাঁর অিধকােরর কথা �রণ
কিরেয় িদত। ইসলােমর এই �থম স�ােনরা রাসূেলর সােথও
িনেজেদর

স�েকর্র �রূপ জানেত েপেরিছে। ইসলাম

তােদরেক রক্ষেকর সােথ রিক্, বয্ি�র সােথ তার িরবার,
আ�ীয়�জন ও মুসিলম ভাইেদর এবং মুসিলমেদর সােথ
কািফরেদর স�েকরর িবধান সু ��ভােব িশক্ষা িদেয়িছল। তাঁর
সাহাবােয় েকরাম ও তাঁেদর যথাথর্ অনুগামীেদর অিন�য্সু�
চির� ও মহৎ গণাবলীর মাধয্েম এ সবিকছুর �ামাণয্ বয্াখয্া
কেরিছেলন। মানু ষ তাই ইসলামেক ভালেবেসিছল, ��া কেরিছল
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এবং দেল দেল তােত �েবশ কেরিছল। ইসলােম তারা সকল
�কার কলয্া, শাি�, মুি� ও উ�িতর স�ান লাভ কেরিছল।
ইসলােমর ে�� িবধানসমূহ ও সু �র নীিতমালা মানু েষর হৃদয়েক
সং�ার কের েসখােন পার�িরক হৃদয্তার জ� েদয় এব
আ�াহ্েক ভালেবেস তাঁর �ীেনর জনয্ আ�তয্ােগ উ�ু� কের
এই িবধান তােদরেক �ীেনর িশক্ষা �হণ কের পর�রেক সতয্
সিহ�ুতার জনয্ উপেদশ িদেত েশখায়। ইসলােমর এই সু�র
িবধানসমুহ সু দীঘর্ আেলাচনার িবষয়। এখাে েয িবষয়িটর �িত
সংেক্ষেপ ইংিগত িদেত চাই তা , �ারি�ক যু েগ আরব
মুসিলমগণ ইসলােমর জনয্ কেঠার �ির�ম ও ৈধেযর্র পিরচ
িদেয়িছেলন। যার ফেল আ�াহ তােদরেক পৃিথবীর সবর্�
ইসলােমর মশাল ব’েয় েনবার সু েযাগ ও েসৗভাগয্ দান
কেরিছেলন। িবে� তখন ইসলাম স�েকর্ গভীর আ�হ ও এই
ধেমর্

�ত দীিক্ষত হবার বয্াপক � সৃ ি� হেয়িছল। তার

কারণ, ইসলােমর নীিতমালা িছল নয্ায়িভি�ক এবং িক্ িছল
উদার। তাছাড়া ইসলােম আ�াহ ও মানু েষর ওপর তাঁর
অিধকােরর যথাথর্ পিরচয় িমলত। অিধক, ইসলােমর বাহক ও
�চারকগণ িনেজরা কথায়, কােজ ও চিরে� তার নীিতমালার �িত
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িছেলন একা� অনু গত। েয কারেণ তাঁরা পিরণত হেয়িছেলন ে��
জািতেত, যােদর সৃি� করা হেয়েছ মানু েষর কলয্ােণর জনয্
আ�াহ বেলন:
َۡ
َ ۡ
َ َ
ۡ ۡ َ
ّ َۡنتُم خَ�ۡ َ أُمَ ةٍّ أُخۡ ت
ۡ ﴿
ِ َ لِلن
وف َو� ۡن َه ۡون َع ِن ٱل ُمنك ِر
ِ اس تأ ُم ُرون بِٱل َمع ُر
رِج
َتُؤ
ّ
[١١٠: ۡمِنُونَ بِٱ�َِۗ ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان
“েতামরা সেবর্া�ম জনসমি, যােদরেক মানু েষর কলয্ােণর জনয
সৃ ি� করা হেয়েছ। েতামরা নয্েয়র িনেদর্শ দা, অনয্ায় েথেক
িবরত রাখ এবং আ�াহেত িব�াস রাখ।”

1
০F

কুরআেনর এই আয়াতেক তাঁরা িনেজেদর েক্ষে � �েযাজ
কেরিছেলন। �ারি�ক যু েগর মুসিলমেদর স�েকর্ জানা থাকেল
েকান মুসিলমই উি�িখত ব�েবয্ সে�হ েপাষণ করেত পাের না।
েকননা, এ হে� একিট বা�ব তথয্ যা সকল মুসিলেমরই জানা।
তাই বেল েকান মুসিলম অনারব মুসিলমেদর অবদান স�েকর্ও
সে�হ েপাষণ পাের না। তার কারণ, এই �ীেনর �সারকােযর্
আরব মুসিলম ভাইেদর পাশাপািশ তাঁরাও পুর�ারেযাগয্ �য়াস
চািলেয়িছেলন এবং �ীেনর মযর্াদা সমু�ত কের িব�বাসীর িনকট
1

.আল ইমরান, ১১০
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তা েপৗঁেছ েদবার জনয্ তাঁরাও িজহাদ কেরিছেলন। আ� এেদর
সকলেক এই মহান �েচ�ার জনয্ পুর�ৃত করুন এব
আমােদরেক তাঁেদর �কৃত উ�রসু রী হবার সু েযাগ িদন। আ�েযর্র
িবষয়, অেনক আরব মুসিলম আজ েসই মহান ধমর্ ইসলােমর
�চার েথেক িবরত। অথচ ইসলােমরই কলয্ােণ আ�া তােদর
পূবর্পুরুষেদর মযর্াদা বৃি� কেরিছেলন। িতিন তাঁেদরেক ইসলাে
বাণী বহন করার েগৗরেব ভূিষত কেরিছেলন। তাঁরা িব� জয়
কেরিছেলন ও পরাভূত েরামান ও পারসয্ সা�ােজয্ র রাজেকা
দখল েকের আ�াহ্র রােহ বয্য় কেরিছেলন। তাঁরা তখন পরম
িন�া, আ�িরকতা ও িব��তা এবং আ�াহর স�ি�র জনয্
পার�িরক হৃদয্তা ও �াতৃ�েবােধ অনু�ািণত িছেলন। তাঁেদ
কােছ আরব-অনারব, সাদা-কােলা, ধনী-দির� িকংবা পূবর-পি�েমর
েকান �েভদ িছল না। তারা িছেলন এেক অপেরর ভাই, যারা
পর�রেক আ�াহ্র স�ি�র জনয্ ভােল বাসেতন এবং সততা ও
তাকওয়ার জনয্ সহেযািগতা করেতন। আ�াহর পেথ িজহাদ
করেতন এবং �ীেনর আদেশর্ সবর্দা অিবচল থাকেতন। তাঁেদ
সখয্ত-ৈবিরতা িকংবা পছ�-অপছ� সবই িছল ইসলােমর �ােথর্।
এ জনয্ই আ�া তাঁেদরেক শ�র ষড়য� েথেক রক্ষা কেরিছেল
15

এবং

িজহােদর

সকল

ময়দােন

তাঁেদর

সাফলয্ িনি�ত

েরেখেছেলন। পিব� কুরআেন আ�াহ ওয়াদা কেরিছেলন এভােব:
َ � ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن
﴿ َ� َ ق
ُ ۡ َنَ حَ ًّا َعلَ ۡي َنا ن
[٤٧ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺮوم٤ �ِ
“মুিমনেদরেক সাহাযয্ করা আমােদর একিট দািয়।”

2
১F

আ�াহ আেরা বেলেছন:
َۡ ۡ ََُّ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ
ُ
ُ
َّ�َ ﴿
ا
﴾ ٧ ت أق َد َام� ۡم
ِ �ُها ٱ�َِّينَ ءَامَنُوْٓ إِن تَن�ُواْ ٱ�َ ين��م و�ثب

[٧ : ]ﺳﻮرة �ﻤﺪ

“েহ ঈমানদারগণ ! েতামরা যিদ আ�াহ্েক সাহাযয্ ক, তাহেল
িতিনও েতামােদর সাহাযয্ করেবন এবং েতামােদর পদেক্
মজবুত কের িদেবন।”

3
২F

এই িবরাট েগৗরব ও আরব-অনারব িনিবর্েশেষ সকল মুিমন
বা�ার জনয্ আ�াহর এই সি�য় সাহােযয্র পরও আমারা েখেত
পাি� আমােদর স�ানেদর একিট দল িব�া� হেয় ইসলাম ছাড়া
িভ� আদশর্ �চার করেছ। েযন ইসলােমর মিহমা িকংবা এর
কলয্ােণ িনেজেদর পূবর্পুেদর অিজর্ত স�া, মযর্াদা ও েগৗরব
2
3

.আর-রূ, ৪৭
.মুহা�দ, ৭
16

স�েকর্ তারা অনবিহত। তারা েযন খাঁিট মুসিলম িহেসেব
পূবর্পুরুষেদর সুদৃঢ় সংহিত স�েকর্ও, যার কারেণ এক
মােসর দূরে� েথেকও শ� তােদর ভেয় আতি�ত হত।
মুসিলমরা ইসলােমর কলয্ােণ েয েগৗর, স�ান ও কতৃর্� লাভ
কেরিছেলন এরা তা ভুেল েগেছ, িকংবা ভুেল যাবার ভান করেছ।
আর তাই এরা সা�াজয্বাদী শ�র কব েথেক েদেশর মুি�র
জনয্ এবং িনেজেদর �াথর্রক্ষা ও হারা েনা েগৗরব িফিরেয় আ
লেক্ষয্ েলাকেদর আরব জাতীয়তার িভি�েত ঐকয্ব� হবার
িদে�।
আরব জাতীয়তার উপাদান
আরব জাতীয়তার উপাদান স�েকর্ এর �চারকেদর মেধয্ িভ
িভ� মত রেয়েছ। েকউ বলেছ, এর উপাদান েদশ, বংশ ও আরবী
ভাষা; েকউ বলেছ, শুধু ভাষ; আবার েকউ বলেছ, ভাষা তেব এর
সংেগ আেছ সু খ-দু ঃখ ও আশা-আকা�ার সংিম�ণ। েকউ েকউ
অনয্ কথাও বেলেছ। তেব এর নায়ক ও �ব�ােদর েকউই ধমর্ে
এর উপাদােনর মেধয্ গণয্ ক না। অেনেক পির�ারই বেলেছ
েয, জাতীয়তায় ধেমর্র েকান �ান েনই। েকউ আবার একথাও
বেলেছ েয, জাতীয়তাবাদ ইসলামসহ সকল ধমর্েকই ��া কের।
17

আরব জাতীয়তাবাদ �চারকেদর ব�বয্ অনুযায়ী এর লক্ষয্
শ�র িবরুে� ও িনেজেদর েযৗথ �াথর্ হািসেলউে�েশয্ঐকয্ব�
হওয়া। সে�হ েনই, এ এক সু �র ও মহৎ লক্। তেব এই লক্ষ
েকবলমা� ইসলােমর মাধয্েমই অিজর্ত হেত পা, আরব
জাতীয়তার মাধয্েম নয়। ইসলামই মুসিলমেদর �াথর্রক্ষার
পার�িরক ঐেকয্র ডাক েদয়। এই ঐেকয্র উৎস আ�ার �িত
ঈমান এবং এর শি� পািথরব জীবেনর কলয্াণ এবং পরকােল
শাি� ও িনরাপ�ার িন�য়তা। এই ঐেকয্র তুলনায় মানব �বিতর্
জােহলী ও শরীয়াত-িবেরাধী আরব জাতীয়তার িভি�েত আহূত
ঐকয্ িনতা�ই তু� এবং অসার। আসেল আরব জাতীয়তাবাদ
�চারকারীরা মুেখ শ�র িবরুে� ঐেকয্র কথা বলেলও তােদ
জাতীয়তাবাদ �চােরর মূেল অনয্ানয্ উে�শয্ কাজ করেছ। েস
উে�েশয্র মেধয্ রেয়েছ রা� েথেক ধমর্েক পৃথক , সমাজ
েথেক ইসলােমর িবধানসমূহ দূর কের তার পিরবেতর্ িবিভ�
উপাদােনর সংিম�েণ ��ত মনগড়া আইন-কানু ন �বতর্ন করা
এবং �াধীনতার নােম ে�ণীকলহ ও �ংসা�ক মতবাদ �চার
করা। সে�হ েনই, েয �চােরর লক্ষয্, সা�াজয্বাদ তা েদেখ
আনে� নৃ তয্ করেব এবং তােক িইেয় রাখেত ও তার
মােনা�য়েনর জনয্ সব রকম সাহাযয্ সহেযািগতার েযাগান েদেব
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উে�শয, আরবেদরেক তােদর �ীন স�েকর্ েধাঁকায় েফলা এবং
জাতীয়তার �িত আকৃ� হেয় এর পেক্ষ �চার চালাে ত তথ
�ীেনর পথ েথেক সের আসেত উৎসািহত করা। অবশয্
সা�াজয্বােদর বািহয্ক আচরেণ এটা িচি�ত করা েবশ কি।
জাতীয়তাবাদ �চারকেদর মেধয্ যারা বলেত চায় ে, ধমর্
জাতীয়তার একটা উপাদান, তারা আসেল জাতীয়তাবাদীেদরই
িবপরীত কথা বলেছ। কারণ, েয-সব িভি�র ওপর তােদর
জাতীয়তাবাদ �িতি�ত, ধমর্ তার িবপরীত। ধমর্ তােদর সু�
ব�েবয্রও িবেরাধ। তাছাড়া িবিভ� ধমর্াবল�ী সকল আরবেদরেক
জাতীয়তার পতাকাতেল একতাব� করার তােদর েয লক্, তাও
ধেমর্র পিরপ�ী। অতএব যারা ধমর্েক জাতীয়তার উপাদান বলে
চায় তারা পর�রিবেরাধী কথা বেল। একবার তারা ইিতবাচক
কথা বলেছ, আর একবার েনিতবাচক। এর একমা� কারণ,
ধমর্েক জাতীয়তার উপাদান বলা তােদর অ�েরর কথা নয়। এটা
তারা বলেছ, হয় ইসলােমর অনু সারীেদর সােথ েসৗজনয্ রক্ষ
খািতের িকংবা জাতীয়তার �রূপ ও লক্ষয্ স�েকর্ িনে
অজ্ঞতার রেণ। েতমিন যারা বেল েয, জাতীয়তা ইসলােমর
সহায়তা িকংবা পৃ�েপাষকতা কের, তােদর কথাও স�ূ ণর্
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অবা�র। আসল কথা, জাতীয়তাবাদ ইসলােমর িনজ মািটেত
তারই সােথ লড়াই করেছ এবং ছ�েবেশ চালু হবার আশায় িকংবা
না েজেন শুধুমা� অনুকরণবশ: িনেজর গােয় ইসলামী ৈবিশে�য্র
িকছু �েলপ লািগেয় েরেখেছ।
জাতীয়তাবাদ

যিদ

ইসালােমর

পৃ�েপাষকতা

ও

তার

পিব��ানসমূহ রক্ষার জনয্ই হত তেব জাতীয়তাবাদীরা সির
ইসলােমরই �চার ও �িতরক্ষার েচ�া করত এবং আসমান েথে
অবতীণর্ তার শাসনত�েক �হণ কের অিবলে� তার িবধনমালার
ছাঁেচ িনেজেদর গঠন করেত আর� করত। তারা ইসলােমর
িনেদর্শসমূহ পুেরাপুির পালন করত ও তার পিরপ�ী সকল
কাযর্কলাপ পিরহার কের চলত। েকনন, আসল উে�শয্ ও বৃহ�র
লক্ষয্ েতা ইসলাম। ইসলামইেতা েসই পথ যােক ধের থাকেল
েকউ িনরাপদ লেক্ষয্ েপৗঁছােত পাের জা�াত ও স�ান লােভ
সক্ষম হয়। আর উ ঐ পথ েথেক সের েগেল তার পিরণাম হয়
হতাশা আর অনু েশাচনা। অতএব, জাতীয়তাবাদ �চােরর উে�শয্
ইসলােমর পৃ�েপাষকতা িকংবা েগৗরববৃি� নয়, বরং ইসলােমর
িবেরািধতাই এর আসল উে�শয্। তার �মা, ইসলাম-�চারকগণ
যখন মানু ষেক ইসলােমর ডাক েদয় এবং ইসলােমর পেথ
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িবরাজমান জাতীয়তার এই বাধা স�েকর্ সাবধান কে, তখন
জাতীয়তাবাদীরা দারুণ েক্ষেপ যায় এবং জাতীয়তার �াে
িনেজেদর সবর্শি� িনেয়াগ কের
জাতীয়তাবাদীরা

ইসলােমর

েগৗরববৃি�

িকংবা

আরবেদর

ইসলামিভি�ক ঐকয্ চাইেল জতীয়তাবাদ �চােরর পিরবেতর্
আরবেদর তারা ইসলােমর িশক্ষা �হণ কে তার িবধানসমূ হ
কাযর্কর করার পরামশর্ িদত এবং লামেক সমথর্ন করার জনয
েলাকেদর আহবান জানােত উৎসািহত করত। েকননা সবর্�থম
তােদর পূ বর্পুরুষ আরবরাই ইসলােমর সমথর্ন কেরিছ, তােক
শ�র ষড়য� েথেক রক্ষা কেরিছেলন ও িনেজেদর িবেরা
মীমাংসার জনয্ িবনা ি�ধায় তারই ফাসালা েমেন িনেয়িছেলন।
ইসলামই হেয় দাঁিড়েয়িছল তােদর স�ান, মযর্াদা ও একমা�
েগৗরব। আ�াহ বেলন:
َ ُ َ َََ ُ ۡ
َ
ُ َ ٓ َۡ َ ۡ ََ
:﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧبﻴﺎء١ نز�َا إِ�ۡ� ۡم كِ�ٰ ٗبا �ِيهِ ذِك ُر� ۡ ۚم أف� � ۡعقِلون
﴿ لقد أ

[١٠
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“েতামােদর িনকট আমরা এমন এক �� অবতীণর্ কেরিছ যােত
েতামেদর মযর্াদার কথা রেয়ে, েতামরা িক বুঝেত পারছ না?”

4
৩F

িতিন আেরা বেলন:
َ  إِ�َۡكَۖ  ِنَّك
َ ّ
َ ۡ ُّ م
لَكٞ َّهُۥ �َِ�ۡر٤ �ِي
َِ�﴿ سۡتَمۡسِكۡ بِٱ�َِّيٓ أُو
ٖ إ َ �َٰ صِ� َٰطٖ ستق
َ َُ ُۡ َۡ ََ َ َۡ َ
[٤٤-٤٣ :﴾ ]ﺳﻮرة الﺰﺧﺮف٤ �ٔلون
� ول ِقومِكۖ وسوف
“েতামার কােছ েয িকতাব অহীর মাধয্েম পাঠােনা হেয়েছ তা শ�
কের ধের থাক, িন�য়ই তুিম সিঠক পেথ রেয়েছ। এটা েতামার
ও েতামার েলাকেদর জনয্ এক মযর্াদার িবষয়। আর েতামােদরে
এর জনয্ জবাবিদিহ করেত হে।”

5
৪F

আসেল সু �র সু �র কথা, রঙ েবরেঙর ক�না ও নানা ধরেনর
�তারণার সাহােযয্ ইসলােমর সােথ শতা করার জনয্ ও
ইসলােমর িনজ মািটেতই তার কবর রচনার অশুভ উে�েশয
পা�ােতয্র �ী�ানরা বর�থম এই আরব জাতীয়তাবাদ �বতর্ন
কের। পের ইসলােমর শ� অেনক আরব তা �হণ কের এবং
তােদর অনু করণকারী মূ খর্ ও সরল েলােকরা �তািরত হয়। এেত
4
5

.আল-আি�য়া , ১০
. আয-যু খ্রু, ৪৩-৪৪
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িবধমর্রা সবর্� পুলক েবাধ কের। অথচ ইসলােমর নীিত অনু যায়ী
আরব িকংবা অনয্ ে-েকান জাতীয়তাবাদ �চার স�ূণর্ িনিষ� ও
মহাপাপ। এই �চার মূলত ইসলাম ও মুসিলমেদর জনয্ একিট
সু �� �তারণা। এর �থম কারণ:
আরব জাতীয়তাবাদ মুসিলমেদর মেধয্ িবেভদ সৃি� কে
আরব জাতীয়তাবাদ মুসিলমেদর মেধয্ িবেদ সৃ ি� কের। এটা
অনারব মুসিলমেক তার ভাই আরব মুসিলম েথেক পৃথক কের,
আবার আরবেদর পর�েরর মেধয্ও িবেভদ সৃি� কে; কারণ
আরবেদর সবাই এই মতবাদ সমথর্ন কের না। তােদর একদল
এটা সমথর্ন করেলও আর একদল তা কের না। আর েয মতবাদ
মুসিলমেদর িবভ� কের িভ� িভ� দেল পিরণত কের, তা
অবশয্ই �া� এবং ইসলােমর উে�শয্ ও লেক্ষয্র পিরপ�ী।,
ইসলাম ডাক েদয় ঐকয্ ও সংহিতর �িত এবং সত, নয্ায় ও
তাকওয়ার জনয্ পার�িরক সহেযািগতার �িত।
পিব� কুরআেনর ভাষায়:
َ
َ
َُ ق
َ
ُ � َ�َ
َ
َ ا ٱ�َِّينَ ء
مُو�نَّ إِ�َّ وَأَنتُم مُّ ۡسل ُِمون
ام
﴿ �ُّه
ِنُواْ ٱ�َّقُواْ ٱ�ََّ حَ َّ �قاتِه
ُ ۡ ْ ُ ّ ّ َ ٗ  وَ�َ �َف
ۡ ُ َ
ّ
َرَق ۚوا َوٱذكُواْ نِعۡمَتَ ٱ�َِ َعل ۡي� ۡم إِذ
 َٱ�ۡتَصِمُواْ �َِبۡلِ ٱ�َِ �ِيع١
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ََ ُ
ُُ ََۡ َّ ٗ َ ۡ َ ُۡ ُ
َ َ ٰ َ َ ۡ ُ ُ َ ٗ ٰ َ ۡ ٓۡ َ ۦ
� شفا
� قلو�ِ� ۡم فأ ۡص َب ۡح ُتم بِن ِعمتِهِ إِخ�نا و�نتم
� كنتم أعدآء َ�َلَف
َ
ۡ
َ َ
ُۡ ّ
ُحف َر� ٖ ّم َِن ّارِ فَأنقَذ�ُم مِّنۡهَاۗ كَ�ٰلِكَ يُبَ�ُِّ ٱ�َُّ لَ�ُمۡ ءَا�َٰتِهِۦ لَعَلَ�م
َ
َ
[١٠٣-١٠٢ : ﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان١ � ۡه َت ُدون

“েহ ঈমান �হণকারীগণ ! েতামরা যথাযথভােব আ�াহেক ভয়
কর এবং পূ ণ্া� মুসিলম না হেয় মৃতুয্বরণ
র
েরা না। সবাই
একে� আ�াহর র�ু েক শ�হােত ধের থােকা, িবি�� হেয়ানা।
আর েতামােদর �িত আ�াহর অনু �েহর কথা �রণ কর। েকননা,
েতামরা িছেল এেক অপেরর শ�। তারপর আ�াহ েতামােদর
িবেরাধ দূর কের িদেলন। আ�াহর অনু �েহ েতামরা ভাই ভাই
হেল। েতামরা অি�কুে�র �া�েদেশ অব�ান করিছেল। আ�াহই
েসখান েথেক েতামােদর রক্ষা কেরেছন। এমিনভােব আ�া
েতামােদর জনয্ তাঁর িনদশর্নাবলী বণর্না ক, যােত েতামরা িঠক
6

পেথ চলেত পার।”
َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ ّ �َ َ ۡ ُ ۡ َ
ۡ َ َ َّ
َ نف ۡق
�ِ ت َما
 َلَف �� قلو� ِ ِه ۚم لو أ٦ �ِ �ه ِۦ و�ِٱلمؤ ِمن
ِ ﴿وَ ٱ�َِّيٓ �َيَدك بِن
َ
َ
َۡ
ٗ �َ �ض
ّ
�ََّآ �َلّفۡتَ �َ�َۡ قُلُو�ِهِمۡ و
ٌ َٰ�ِنَ ٱَ �َلّفَ بَي نَۡهُمۡۚ إِنَّ ُهۥ َعز
ِ �ٱ
�ز
ِيع
ِ
[٦٣-٦٢ :﴾ ]ﺳﻮرة اﻷﻧﻔﺎل٦ َٞحكِيم
৫F

6

সূ রা আেল ইমরান: ১০২-১০৩
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“িতিনই েতামােক তাঁর �তয্ক্ষ সাহাযয্ ও মুিমনেদর সহায়
শি�শালী কেরেছন। িতিন মুিমনেদর মােঝ পার�িরক ব�ু�ও
�াপন কের িদেয়েছন। তুিম পৃিথবীর েগাটা স�দ বয্য় কেরও
তােদর মেধয্ এই ব�ু� �াপন করেত পারে না। অথচ আ�াহ
তােদর মেধয্ ব�ু� �াপন কেরেছন। িতিন সবর্জ, মহাকুশলী।” 7
�َنِيبِ�َ إِ�َۡهِ وَٱ�َّقُوهُ وَأ
ُ َ ََ ََٰ ّ
َ ��ۡ �ونُوا ْ م َِن ٱل ۡ ُم
 م َِن٣ �ِ
ت
�
و
ة
و
ل
َٱلص
ِْيمُوا
ُ﴿
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ ُ ۡ َۡ َ
َ ِينَ فَرَقوا د
ِين ُه ۡم َو�نُوا ش َِي ٗع �ُُّ حِزۡب
ّ
[٣١ : ﴾ ]ﺳﻮرة الﺮوم٣ رحون
َّ
ِ
ِ ۢ بِما �ي ِهم ف
৬F

“তাঁর িদেক একা�ভােব মেনােযাগী হেয়। আর তাঁেক ভয় কর ও
নামায কােয়ম কর। আর মুশিরকেদর দলভু� হেয়ানা, যারা
তােদর �ীনেক খ� খ� কের দেল দেল িবভ� হেয়েছ। �েতয্ক
দু লই িনেজর িনকট যা আেছ তাই িনেয় খুশী রেয়েছ।” 8
৭F

ইসলাম এমিনভােব িবেভদ-িবি��তার িবেরািধতা কেরেছ এবং
ঐকয-সংহিত রক্ষার জনয্ আমরণ সেতয্র র�ুেক আকেড় ধ
ডাক িদেয়েছ। এ েথেক পির�ার েবাঝা যায় েয, জাতীয়তাবাদ
এবং ইসলােমর লক্ষয্ ও উে�শয্ স�ূণর্ িবপরীত। এর

7
8

. সূ রা আনফাল, ৬২
. আর রূ, ৩১
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�মাণ, এই মতবাদ অথর্াৎ আরব জাতীয়তাবাদ আমােদর পি�মা
শ�েদর িনকট েথেক আমদানী হেয়েছ। এর আড়ােল ওেদর
আসল উে�শয্ “িবভ� কর ও শাসন কর” এই অশুভ েকৗশেল
মুসিলমেদরেক কত ক্ষতইনা কের, যা ভাবেত েগেল হৃদয়
ভারা�া� হয় এবং েচাখ অ�সজল হেয় ওেঠ।
আরব জাতীয়তাবােদর আসল �বতর্ক কার?
আরব জাতীয়তাবােদর ইিতহাস িলখেত িগেয় অেনেকই বেলেছন
েয, �ী�ীয় উনিবংশ শতা�ীর েশেষর িদেক পি�মারা িসিরয়ার
�ী�ান িমশনারী দলগুেলার মাধয্েম সবর্�থম আরব জাতীয়তাব
�চার শুরুের। তখন এই �চােরর উে�শয্ িছল তুকর্ীেদরে
আরবেদর েথেক পৃথক কের মুসিলমেদর মেধয্ িবেভদ সৃি�র
সূচনা করা। �েম এই �চার িসিরয়া, ইরাক ও েলবানেন ছিড়েয়
পেড় এবং �ায় ষাট বছর পর ১৯৯০ �ী�াে� পয্ািরেস এর �থম
সে�লন অনু ি�ত হয়। তারপর েথেক এই �চার �ত েবেড় যায়
এবং �েম একিট আে�ালেন রূপ েনয়। মৃতুয্দ� িদেয় তুকর্ী
এই আে�ালন িনমূ রল করার েচ�া কের। জামাল পাশা িসিরয়ায়
এসব মৃতুয্দ� কাযর্কর কেরিছল। তাহেল আমরা িক মেন করে
পাির েয, আমােদর শ�রা আরব জাতীয়তাবাদ �বতর্ন ও এর
26

জনয্ সে�লন অনু�ান কের, আর িমশন পািঠেয় আমােদর �ােথর্
কাজ করেছ? অস�ব। তারা আমােদর কলয্াণ িকংবা �াথর
েকানটাই চায় না। তােদর উে�শয্ একটাই। আর তা হ,
আমােদর �ংস করা, আমােদর ঐকয্ টুকরা টুকরা করা ও
আমােদর �ীেনর েযটুকু আেছ তাও িনি�� করা। এই �চার
মূ লত: পা�ােতয্র কিট সা�াজয্বাদী অ� যা মুসিলমেদর মােঝ
িবেভদ সৃি�র মাধয্েম �ীন েথেক তােদরেক দূের সিরেয় রাখার
লেক্ষয্ বয্বহৃত
আ�েযর্র িবষ, আমােদর তরুণ সমাজ ও েলখকেদর অেনেরই
-আ�াহ ওেদর েহদােয়ত করু- এই বা�বিট জানা েনই। তাই
তারা মেন কের, ইসলােমর তুলনায় আরব জাতীয়তাবােদর
িভি�েত ঐকয্ব� হেল ও এই মতবােদর পৃ�েপাষকতা করেল
আরবেদর উপকার এবং তােদর শ�র ক্ষিত েবশী হেব
িন:সে�েহ এ এক ভুল ধারণা ও বা�বতা িবেরাধী িব�াস। হয্া,
এটা িঠক েয িনজ �ােথর্র িবরুে� েয েকান েজাটই সা�াজয্বা
শি�র জনয্ দুি��র কারণ। িক� ইসলামিভি�ক েজাট ও ঐেকয্
তার

শংকা

জাতীয়তাবাদ

তুলনামূলকভােব
আে�ালেন

েবশী।

স��
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এবং

এজনয্ই েস আরব
আরবেদরেক

এই

আে�ালেন উৎসািহত করার কােজ িনেবিদত। সা�াজয্বাদী শি�র
উে�শয, আরবেদরেক ইসলাম েথেক দূ ের রাখা ও আ�াহর সােথ
তােদর ব�ন িছ� করা। কারণ, তারা যিদ ইসলামেক হারায়
তাহেল আ�াহর �িত�ত সাহাযয্ হেত বি�ত হে; েয সাহােযয্র
�িত�িত িতিন পূেবর্াি�িখত দুিট আয়াত ও এই আয়াতিটেত
িদেয়েছন:
َ
ّ
ّ �ّ ّ
ُ
ۚٓ مَن يَن�ُُهۥ
ّ
ٌ إِنَّ ٱ�ََّ لَقَوِيٌ َعز
�ِ ِينَ إِن مَ َٰ ُه ۡم
َّ ٤ �ز
﴿َ�َن�َُنَ ٱ
ِ
ْ َ َ َ ّ
ّ
ْ�َۡ�ضِ أَقَامُوا
ِ َِ�َٱلصَل ٰوة َو َءات ُوا زَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْبِٱلۡمَعۡرُوفِ وَ� َهَوۡاْعَنِ ٱلۡمُنكَرِ�و
ُۡ ُ َ
َ
َ ۡ َّ
ُ َ
ُ َ ٞ
ٖ ت � ۡبل ُه ۡم ق ۡو ُم ن
وح َو َ�د َو� ُمود
 ن يُ�َذِّبُوكَ �َقَدۡ كَذَب٤ ِ�ٰق َِبة ٱ� ُمور
[٤١-٤٠ :﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺞ٤

“আ�াহ্েক যারা সাহাযয্ করে, আ�াহ তােদর সাহাযয্ করেবন।
িন�য়ই আ�াহ শি�শালী, সবর্জয়ী। তারা এমন েরা, যােদরেক
আমরা ক্ষমতায় �িতি�ত করেল তারা নামায কােয়ম ক,
যাকাত েদয়, সৎকােজর িনেদর্শ দান কের এবং অনয্ায় কা
েথেক িবরত রােখ। আ�াহই সকল কােজর পিরণােমর মািলক।”
9
৮F

9

. আল- হ� , ৪০-৪১
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জ্ঞানীরা সবাই জােন , দু েটা ক্ষিতর মেধয্ যিদ-েকান একিট
অপিরহাযর্ হয় তেব বৃহ�র ক্ষিত এড়ােনার জনয্ দুেটার ম
ক্ষু�তর ক্ষিতিট �হণ করাই উ�ম। এ এক শা�ত িন
সা�জয্বাদী শি� এ িনয়মিট জােন এবং এ েক্ষে� তারা
িনয়মই অনু সরণ কেরেছ। অতএব আমােদরেক সব রকেমর ক্ষি
ও িবপদ েথেক রক্ পাওয়ার জনয্ শয়তা, সা�াজয্বাদ ও
তােদর েদাসরেদর �তারণা স�েকর্ সবর্দা সজাগ থাকেত হেব
আ�াহ আমােদর সহায় েহান।
উপেরা� আেলাচনায় েবাঝা েগল েয, আরব জাতীয়তাবাদ
ইসলােমর �িত একিট ৈবরী আচরণ ও ইসলােমর িনজ ভূখে�
তারই সােথ এক লড়াই। আরবরা এই �চাের সাড়া িদেল
িনেজরাই িনেজেদর মারা�ক সবর্নাশ েডেক আনেব। এই �চার
তােদর মযর্াদ, স�ান, শি� ও কতৃর্ে�র �কৃত উৎস ইসলাম
েথেকই তােদরেক দূের সিরেয় েনেব। েকান বুি�মান আরব তাই
এেহন একিট �চাের িকছু েতই সাড়া িদেত পাের না। �খয্াত
ইসলামী েলখক আবুল হাসান নদভী তার ( ﺳﻤﻌﻮﻫﺎ ﻣ� ﺮﺻاﺣﺔ أﻳﻬﺎ
( )اﻟﻌﺮبেহ আরব! েতামরা তা আমার িনকট �� শুেন না)
নামক পুি�কার ২৭ ও ২৮ পৃ�ায় চমৎকার বেলেছন:
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“অতয্� দুঃখ ও ল�ার িবষয় ে, বতর্মােন আরব িবে� কিতপয়
েলাক আদশর্ ও লক্ষয্ি আরব-জাতীয়তাবাদ �চার করেছ।
এর উে�শয্ ে�� নবীর উপ�ািপত িভ� িভ� জাি, বয্ি� ও
খি�ত মানবেগাি�েক সম�য়কারী আদশর্ এবং সলােমর সু দৃঢ়
আি�ক ব�ন হেত িবি�� হওয়া ৈব আর িকছু ই নয়। বলা
বাহুল, এটা একটা জাতীয় অপরাধ এবং এ অপরাধ এ জািতর
ইিতহােস েলখা সবগুেলা জাতীয় অপরাধেক হার মানায়। এ এক
�ংসা�ক আে�ালন এবং এটা ইিতহােসর সকল �ংসা�ক
আে�ালন েথেক অিধক ক্ষিতকর। এই আে�ালন জাতীয় িবনা
ও সামািজক আ�হনেনর এক অশুভচূ ড়া� পদেক্ষ”
হযরত হাসােনর রািদয়া�াহু আন বংশধর আরব-িবশারদ এই
মনীষী

িব�

পিরি�িত

িনরীক্ষা

ও িবিভ� জাতীয়তাবাদ

আে�ালেনর অশুভ পিরণিত পযর্ােলাচনা করার পর এই উি
কেরেছন।

অতএব

আরব

জাতীয়তাবােদর

এই

ক্ষিতক

আে�ালন আরব ও মুসিলমেদর আজ কত বড় িবপেদর স�ু খীন
করেছ তা উপলি� করার সময় এেসেছ। আ�াহ সকলেক এর
অিন� েথেক রক্ষা করুন এবং  ও অনয্ সকল মুসিলমেক
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তােদর পুবর্পুরুষেদর সিঠক পেথ িফের যাবার তাওফীক দা
করুন
আজকাল ইসলােমর সু হৃদ ও ইসলাম �চাের উদয্মী েলাকেদ
সংখয্া িনতা�ই কম। পক্ষা�ের ইসলামিবেরাধী ও তার িবধান
িশক্ষাস হ অমানয্কারীেদর সংখয্া অেনক েবশী। এমতাব�া
ইসলােমর স�ানেদর একা� কতর্বয্ জাতীয়তাবাদ ও তা
�চারকেদর সহেযািগতার পিরবেতর্ ইসলাম �চােরর কােজ
সহেযািগত করা, মানু েষর িনকট ইসলােমর মিহমা তুেল ধরার
েচ�া করা এবং ইসলােমর গুণাবলী ও তার সু�র নীিতমালার
�চার তথা িশর্ক, িবদ‘আত, কুসং�ার ও েগাঁড়ািমমু� তার
মহান িশক্সমূেহর �সাের িনেজেদর �েচ�া িনেয়ািজত করা।
তাহেলই তারা পূব্পুরুষেদর হ
র
ারােনা েগৗরব িফিরেয় আনে
পারেব ও ইসলােমর জনয্ উদয্ম ও তােক সংরক্ষণ করার
িফের পােব এবং অকাটয্ যুি�র সাহােযয্ ইসলাম িবেরাধীেদ
সফলভােব �িতেরাধ করেত সক্ষম হেব। তাই সামথর্নুযা
ইসলােমর �েতয্ক স�ােনর জনয্ এ এক অপিরহাযর্ কতর্
আ�াহর িনকট আমােদর �াথর্ন, িতিন েযন সবাইেক এই কতর্বয
পালেনর শি� দান কেরন। িতিন আমােদর অ�র ও আমল
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সংেশাধন কের েদন এবং ইসলামেক শি�শালী কের ও সকল
শ�র িবরুে� অিচেরই তােক িবজয়ী কের মুসিলমেদর েচাখ
শীতল কেরন।
আরব জাতীয়তাবাদ জােহিলয়ােতর অনয্তম উপাদা
ইসলােমর নীিত অনু যায়ী আরব জাতীয়তাবাদ িনিষ�হবার ি�তীয়
কারণ এই েয, ইসলােমর দৃ ি�েত জােহিলয়ােতর �িত আহবান
স�ূণর্ িনিষ�। অসংখয্ উ�ৃিতর মাধয্েম এ বয্াপাের ইসল
কেঠার সাবধানবাণী ও সু �� দৃি�ভি� রেয়েছ। এসব উ�ৃ িতেত
শুধুমা� ইসলাম েয কয়িট বহল েরেখেছ তাছাড়া জােহলী যু েগর
যাবতীয় রীিতনীিত ও কাযর্কলাপ িনিষ� করা হেয়েছ। আ আরব
জাতীয়তাবাদ �চার েয জােহিলয়ােতরই একিট অংশ তােত েকান
সে�হ েনই। কারণ, তার ডাক ইসলােমর জনয্ নয় িকংবা তার
সহেযািগতা সতয্ িত�ার উে�েশয্ ন, বরং তার িবপরীত।
জােহিলয়ােতর আ�ান তখনকার েলাকেদর ভােগয্ বহু দু-দু দর্শা
ও সবর্নাশা যু� েটেন এেনিছ, যােত তােদর জানমাল, মানস�ান
সবই ন� হেয়িছল এবং পিরণােম তােদর ঐকয্ েভংেগ িগেয়
অ�ের শ�তা ও ঘৃণার জ� হেয়িছল, আর েগাে� েগাে� েদখা
িদেয়িছল মারা�ক িবেভদ। শাইখুল ইসলাম ইব্ন তাইিময়া (র)
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বেলেছন, “ইসলাম ও কুরআেনর আ�ান বিহভূর্ত সবিকছুেযমন বংশ, েদশ, জািত, মাযহাব, তরীকা ইতয্াি-জােহিলয়ােতরই
এক একিট িনদশরন। একবার এক আনছার ও এক মুহািজেরর
মেধয্ িববাদ েলেগ েগেল উভেয় “েহ আনসারগণ ও েহ
মুহািজরগণ” সে�াধেন যার যার স�দায়েক সাহােযয্র জনয্ ডা
েদয়। তখন রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ভৎর্সন
কের বেলিছেলন:

َ
ُ ْ
 »ﺑِﺪَﻋْﻮَى
«َﺎﻫِﻠِ َّﺔ َوأﻧﺎ ﺑَ� أﻇﻬﺮ�ﻢ
اﺠﻟْ ﻴ

“জােহিলয়ােতর িদেক আ�ান জানােনা হে�! অথচ আিম
েতামােদর মােঝই রেয়িছ।’ এই ঘটনায় িতিন অতয্� �ু�
হেয়িছেলন।”
পিব� কুরআেন আ�াহ বেলেছন:
َ ُۡ ّ
�ّۡ َ َ َ� َ ّ ۡ َ َ� ُّ َ ل
َ ََۡ
َلصَلَ ٰوة
ّ و� َوأَق ِۡم َن
� ٰ �﴿ وقرن ِ� ُيُوتِ�ُنَ و� َجن َج َٰهِلِيَةِ ٱ
ُ َ َ ۡ ُ ُ ّ ُ ُ َ ّ َٓ َ َ ّ َ ٰ َ َ َ ۡ َ ّ َ َ َ ُ َ ُۥ
ّ ن� ُم
ٱلرِ ۡج َس
وءا�ِ� لزَكوة وأطِعن �َ ورسو� ۚ ِ�َما يرِ�د �َ ِ�ذهِب ع
ٗ ت َو ُ� َط ّه َر ُ� ۡم َ� ۡطه
ۡ َ�أَ ۡه َل ۡٱ
[٣٣ : ﴾ ]اﻷﺣﺰاب٣ ��
ي
ِ
ِ
ِ
“েতামরা েতামােদর ঘের অব�ান কর এবং �থম জােহিলয়ােতর
নয্ায় িনেজেদর রূপ েসৗ�যর্ �দশর্ন কেরানা। নামায কােয়ম
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ও যাকাত দাও এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর �িত অনু গত
থাক।”

10
৯F

িতিন আেরা বেলন:

َ َ ّ ََ َ ۡ
ّ َ�ِۡيَ َة ل
ّ َ َمِيَ َة
ّ ۡ� � َف ُروا ْ � قُلُو�ه ُم
[٢٦ :ٰهِلِيَةِ ﴾ ]اﻟﻔﺘﺢ
﴿ إِذ جعل �َِين
ِ
ِِ

“কােফররা যখন তােদর অ�ের জােহলীয়ােতর উে�জনা ও িবে�ষ
সৃি� করল।”
আবূ দাঊেদ বিণর্ত একিট হদীেস রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:
 وﻟيﺲ ﻣﻨﺎ، وﻟيﺲ ﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﻰﻠﻋ ﻋﺼﺒﻴﺔ،»ﻣﻨﺎ ﻣﻦ دﺎﻋ إﻰﻟ ﻋﺼﺒﻴﺔ
« ﻣﺎت ﻰﻠﻋ ﻋﺼﺒﻴﺔ
“েয বয্ি� পক্ষপাত ও পরিবে �ষ �হেণর আ�ান জা, েস
আমােদর েলাক নয়, েয পক্ষপাত ও পরিবে�েষর জনয্ লড়
কের, েস আমােদর েলাক নয় এবং েস পক্ষপাত ও পরিবষ
েপাষণকারী অব�ায় মারা যায়, েসও আমােদর েলাক নয়।”

10

আল-আহযাব, ৩৩
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সহীহ মুসিলেম উ�ৃ ত বণর্নায় রসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন:
»ﻰﺣ إﻲﻟ أن ﺗﻮاﺿﻌﻮا ﺣﻰﺘ ﻻ ﻳﺒﻲﻐ أﺣﺪ ﻰﻠﻋ أﺣﺪ وﻻ ﻳﻔﺨﺮ أﺣﺪ ﻰﻠﻋ
«أﺣﺪ
“আ�াহ আমার িনকট অহী পািঠেয় েতামােদরেক িবনয়ী হবার
িনেদর্শ িদেয়েছন। যােত েকউ কারও ওপর অতয্াচার িকংব
অহংকার না কের।”
এেত েকান সে�হ েনই েয, জাতীয়তাবাদ �চারকারীরা পক্ষপা
ও পরিবে�ষ �চার কের। তারা পক্ষপাত ও পরিবে�েষর জন
মাথা গরম কের ও সংঘেষর্ িল� হয়। এেতও েকান সে�হ েনই
েয, জাতীয়তাবাদ মানু ষেক অতয্চার ও অহংকােরর পেথ িনেয়
যায়। েকননা এই জাতীয়তাবাদ েকান আসমানী �ীন নয় েয, তার
অনু সারীেদরেক অতয্াচার ও অহংকার েথেক িবরত রাখেত পাের।
বরং এটা এমন একটা জােহলী মতবাদ যা েকবল তােক িনেয়ই
গবর্ করেত এবং অনয্ায়ভােব হেলও তারই পক্ষাবল�ন ক
জনয্ অনুসারীের �েরািচত কের। িবষয়িট গভীরভােব িচ�া
করেত হেব। তাহেলই সতয্ পির�ার হেয় ওঠেব
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এ স�র্িকত উ�ৃিতসমূেহর মেধয্ িতরিমযী ও অনয্ানয্েদর বি
একিট হাদীেস রাসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছ:
 إﻧﻤﺎ ﻫﻮ مﺆﻣﻦ،»ن اﷲ ﻗﺪ أذﻫﺐ ﻋﻨ�ﻢ ﻋﺼﺒﻴﺔ اﺠﻟﺎﻫﻠﻴﺔ وﻓﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎﻵﺑﺎء
 وﻻ ﻓﻀﻞ ﻟﻌﺮ� ﻰﻠﻋ، اﻨﻟﺎس ﺑﻨﻮ آدم وآدم ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﺮاب،و ﻓﺎﺟﺮ ﺷﻲﻘ
«ﺠ� إﻻ ﺑﺎﺘﻟﻘﻮى
“আ�াহ েতামােদর েথেক জােহিলয়ােতর পক্ষপাত ও পরিবে�
এবং পূবর্পুরুষেদর িনেয় গবর্ করার �থা অপসৃত কেরেছ
মানু ষ হয় আ�াহভীরু মুিম, অনয্থায় দু�মর্া পাপী। সকল মাষ
আদেমর বংশধর আর আদম মািটর ৈতরী। একমা� তাকওয়ার
মাপকািঠ ছাড়া অনয্ েকান উপােয় একজন আরব একজন অনারব
েথেক িকছু েতই ে�� নয়।”
হাদীসিটর সােথ কুরআেনর এ আয়াতিটরও অথর্গত িমল রেয়ে:
َ ٓ َ ٗ ُ ُ ۡ ُ ٰ َ ۡ َ َ َ ٰ َ ُ َ َ َ ّ ُ ٰ َ ۡ َ َ ّ ُ ّ َ ُّ�َ � ٰٓ
و�ا َو� َبا�ِل
ها �َاس ِنَا خلق��م مِن ذك ٖر وأن� وجعل��م شع
﴿
َ
َ
ْ
ُ
ۡ
ّ
َ
ّ
ۡ
َ
ّ
ُ
ّ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ َارف ۚ ٓوا ِنَ أ� َرم� ۡم عِند �َِ ��قٮٰ� ۡم ِن
َ �ِ َع
ٌ �َ عل
﴾ ١ ٞ�ِِيم خب
ۚ
[١٣ :]ﺤﻟﺠﺮات

“েহ মানু ষ ! আমরা েতামােদরেক একেজাড়া নারী-পুরুষ েথেক
সৃি� কেরিছ এবং পার�িরক পিরচেয়র জনয্ িবিভ� জািত েগাে�
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পিরণত কেরিছ। আ�াহর িনকট েতামােদর মেধয্ সবর্ািধ
মযর্াদাবান ে-ই েয েতামােদর মেধয্ সবর্ািধআ�াহভীরু” 11
১০F

এই পিব� আয়াতিটেত আ�াহ তা‘আলা �� কের বেল িদেয়েছন
েয, িতিন মানু ষেক িবিভ� জািত ও েগাে� িবভ� কেরেছন
েকবলমা� পার�িরক পিরিচিতর সু িবধার জনয, গবর্ িকবা
ে��ে�র �িতেযািগতা করার জনয্ নয়। তাছাড়া িতিন সবার মেধয
সবর্ািধক আ�াহভীরেকই তাঁর িনকট সবর্ািধক মযর্াদাবান বে
েঘাষণা কেরেছন। উপেরা� হাদীেসর মমর্াথর্ও িঠক তাই
হাদীসিটেত এই িদক-িনেদর্শও রেয়েছ ে, জােহলী যু েগর �থা
অহ�ার ও বংশ-মযর্াদা িনেয় গেবর �িতেযািগতা করা। িক�
ইসলাম তার িবপরীত। ইসলাম মানু ষেক িবনয়, তাকওয়া এবং
আ�াহর স�ি�র জনয্ পার�িরক হৃদয্তার ডাক েদয় এবং স
জািতর মানু ষ িনেয় গিঠত �কৃত মুসিলমেদরেক এমনভােব এক
েদহ ও এক অ�ািলকার নয্ায় সংঘব� হেত েশখা, যােত
একজেনর শি�েত আেরকজন শি� পায় এবং একজেনর বয্থায়
আেরকজন বয্িথত হয়। সহীহ হাদীেস রসুলু�াহ সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:
11

. আল-হুজুরাত, ১৩
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«-  وﺷﺒﻚ ﺑ� أﺻﺎﺑﻌﻪ-»ﺆﻣﻦ لﻠﻤﺆﻣﻦ ﺎﻛﺒﻟنﻴﺎن �ﺸﺪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ
“মুিমেনর জনয্ মুিমন অ�ািলকার নয্, যার একাংশ অনয্াংশেক
শ� কের।”
এরপর রসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর হােতর
আ�ুলসমূ হ একে� িবজিড়ত কের বেলন:
»ﻤﻟﺆﻣﻨ� ﻲﻓ ﺗﻮادﻫﻢ وﺗﺮاﻤﺣﻬﻢ وﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ ﻛﻤﺜﻞ اﺠﻟﺴﺪ الﻮاﺣﺪ إذا اﺷﺘﻰﻜ
«ﻋﻀﻮ ﺗﺪاﻰﻋ ﻪﻟ ﺳﺎﺋﺮ اﺠﻟﺴﺪ ﺑﺎﺤﻟ� والﺴﻬﺮ
“পার�িরক হৃদয্, সহানু ভুিত ও দয়ার িদক েথেক মুিমনগণ
েযন একিট েদহ, যার েকান একিট অে� ক� অনু ভব হেল েগাটা
েদেহ �র ও িন�াহীনতা েদখা েদয়।”
জাতীয়তাবাদীেদর কােছ িজজ্ঞাসা ক, তােদর জাতীয়তা িক
আরব- অনারব িনিবর্েশেষ সকল মুসিলমেদর জনয্ সহমিমর,
সহানু ভুিত ও বয্থায় বয্িথত হবার এরূপ মহান নীিত �চার ?
অবশয্ই কে না। বরং জাতীয়তার নীিত হল, যারা এই মতবাদ
�হণ কের তােদর �িত ব�ু�, আর যারা এেক েমেন িনেত পাের
না তােদর সােথ শ�তা। অতএব মুি�কামী �েতয্ক মুসিলমেক
জা�ত হেত হেব এবং পক্ষপাত ও েগাঁড়ািমমু� হেয় নয্38

িনরেপক্ষ দৃি�েত বা�বেক অবেলাকন করেত হেব। আ�া
আমােদরেক মুি�র পেথ পিরচািলত করুন
সহীহ হাদীেস বিণর্ত আে: একবার আনসার ও মুহািজর
স�দােয়র দু ই বালেকর মেধয্ িবেরাধ েলেগ যায়। মুহািজর
বালক ‘েহ মুজািজরগণ’ এবং আনসার বালক ‘েহ আনসারগণ’
বেল িনজ িনজ স�দােয়র সাহাযয্ �াথর্না ক। কথািট রসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর কােন েগেল িতিন বেলন,
“জােহিলয়ােতর িদেক আহবান জানােনা হে� ! অথচ আিম
েতামােদর মােঝ এখনও েবঁেচ আিছ।” মুহািজর ও আনসার
আ�াহর িনকট দু ’েটা ি�য় নাম। উভেয়র �শংসা কের আ�াহ
বেলেছন:

َ ُّ
َ ُ ّٰ
ُ َُّ َ ّ
َ َ��ن َو ۡٱ
َ ون م َِن ٱل ۡ ُم َ�ٰجر
ٰ َ وهم �ِإ ِ ۡح
� ٖن
نصارِ َٱ�َِين �َبع
َٱل�َبِقون �َۡوَل
﴿
ِ ِ
َ
ۡ
َ
َ
ْ
ۡ
ۡ
ّ � ۡ َُ ّ
ُ َ َ ۡ َُۡ ُّ َ ِ ّ
َُۡ
َ �ِ ٰ �َ � َت َها ٱ�نۡ َ� ٰ ُر
ِين
ت �رِي
َ
ٖ ََٰ � �َ �نهم ورضوا �نه َأَعَدَ لهم
َ
ۡ
ۡ
ٓ
َ
َ
َ
ٗ
َ �
ُ ِِيها �بَد�ۚ �ٰل ِك ٱلف ۡو ُز ٱل َعظ
[١٠٠ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ١ يم
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“মুহািজর ও আনসারেদর মেধয্ যারা থম পযর্ােয়, আর যারা
তােদর �কৃত অনু সারী, আ�াহ তােদর সকেলর ওপর স�� এবং
তারাও আ�াহর ওপর স��।”

12
১১F

তা সে�ও মুহািজর হেয় মুহািজরেদর িকংবা আনসার হেয়
আনসারেদর সাহাযয্ �াথর্না করায় যিদ জােহিলয়ােতর িদে
আহবান জানােনা হেয় থােক, তাহেল যারা জাতীয়তাবাদী
আখয্ািয়ত হেয় জাতীয়তার নােম সাহাযয্ �াথর্না করেছ এ
জাতীয়তার জনয্ উে�িজত হেয় উেঠে’ তােদর অব�াটা িক?
এেদর েক্ষে ‘জােহিলয়ােতর িদেক ডাক িদেয়েছ’ কথািট
অিধকতর �েযাজয্ নয় ি? আশা কির, িবষয়িট এখন অতয্�
পির�ার।
হািরস আশ‘আরী েথেক বিণর্ত আেছ ে, রাসু লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন:
» اﷲ أمﺮ �� ﺑ ﻦ ز�ﺮ�ﺎ ﺨﺑﻤﺲ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﻦ و�ﺄمﺮ ﺑ� إﺮﺳاﺋﻴﻞ أن
«ﻳﻌﻤﻠﻮا ﺑﻬﻦ ﻓﺬﻛﺮﻫﺎ

12

. আত-তাওবা, ১০০
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“আ�াহ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকািরয়া আলািহস সালামেক তাঁর
িনেজর করার জনয্ ও বনী ইসরাঈলেক করেত বলার জনয্ পাঁচি
কােজর িনেদরশ িদেয়িছেলন।”
কাজগুেলা উে�খ করার পর রসুলু�াহ সা�া�াহু আলাইি
ওয়াসা�াম বেলেছন:
 ﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ واﺠﻟﻬﺎد واﻬﻟﺠﺮة:»أﻧﺎ آمﺮ�ﻢ ﺨﺑﻤﺲ اﷲ أمﺮ� ﺑﻬﻦ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﺎرق اﺠﻟﻤﺎﻋﺔ ﻗﻴﺪ ﺷﺮﺒ ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻊ ر�ﻘﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻋﻨﻘﻪ،ﻟﻤﺎﻋﺔ
َ
«أن ﻳﺮاﺟﻊ وﻣﻦ دﺎﻋ ﺑﺪﻋﻮى اﺠﻟﺎﻫﻠﻴﺔ ﻓﻬ ﻣﻦ ﺟُﻰ ﺜ ﺟﻬﻨﻢ
“আর আিমও েতামােদরেক পাঁচিট কাজ করেত বলিছ, আ�াহ
আমােক েসগুেলার িনেদর্শ িদেয়েছন। কাজগুেলা: �বণ ও
আনু গতয, িজহাদ, িহজরত ও জামায়াত তথা সংঘব�ভােব থাকা
(পৃথক না হওয়া)। েয বয্ি� সংঘব� জীবন েথেক এক িবঘত
পিরমাণ দূের সের যােব েস তার গলা েথেক ইসলােমর ব�ন
খুেল েফলেব, যতক্ষণ না আবার িফের আেস। আর েয বয্
জােহিলয়ােতর মতাদর্শ �হেণর আহবান জানােব েস জাহা�ােমর
�ালািনেত পিরণত হেব।”
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একজন �� করেলন: েহ আ�াহর রাসূ ল ! যিদ েস নামায-েরাজা
কের তবুও? িতিন বলেলন:
 ﺎدﻋﻮا ﺑﺪﻋﻮى اﷲ اﺬﻟي ﺳﻤﺎ�ﻢ،»و�ن ﺻ� وﺻﺎم وزﻋﻢ أﻧﻪ مﺴﻠﻢ
«ﻟﺴﻠﻤ� اﻤﻟﺆﻣﻨ� ﻋﺒﺎد اﷲ
“যিদও েস নামায-েরাযা কের এবং মেন কের েয, েস মুসিলম।
অতএব

েতামরা

আ�াহর

েদয়া

সে�াধেন

ডাকেব,

িযিন

েতামােদরেক মুসিলম, মুিমন, আ�াহর বা�া নাম িদেয়েছন।”
এ স�িকর্ত সব হাদীেসর মেধয্ এই সহী হ হাদীসিট সবিধক
সু ��ভােব �মাণ কের েয, জাতীয়তাবাদ �চার একিট �া� ও
জােহলী �চার, এবং এর �চারকরা নামায-েরাযা করেলও এবং
িনেজেদরেক মুসিলম মেন করেলও জাহা�ােমর ই�ন হবার
েযাগয্। এ এক ভয়ানক হুমিক ও েজারােলা সতকর্বা, যা
�েতয্ক মুসিলমেক জােহলী মতবাদসমূহ েথে সাবধান কের
েদয়। এসব মতবাদেক তােদর �চারকরা েমািহনী প�-পি�কা,
জাঁকােলা ব�ৃতামালা এবং িভি�হীন ও অব�ব ক�নািবলােস
সািজেয় রাখেলও আসেল এগুেলা িমথয্া ও িব�াি�কর �তারণা
আ�াহ আমােদরেক এসব �তারণা ও তােদর িনকৃ� পিরণিতর
হাত েথেক রক্ষা কর
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িব�া�কর �চারণা ও তার জবাব
এখােন একিট সংশয় িনরসন করা �েয়াজন; তা হল,
জাতীয়তাবাদীরা বেল েবড়ায় েয, আরব জাতীয়তাবাদ �চােরর
িবেরািধতা আরবেদর েহয় করা ও তােদর মযর্াদা অ�ীকার করার
নামা�র। আসেল এটা একটা িমথয্া দািব ও অনয্ায় ধারণা
কারণ, আমরা আেগই বেলিছ েয, আরবেদর মযর্াদা ও ইসলােমর
�ার�কালীন তােদর মহান কাযর্াবলীর �ীকৃিতর বয্াপাের ইিতহজানা েকান মুসিলেমর িব�ুমা� সে�হ েনই।

ﻗﺘﻀﺎء الﺮﺼاط

( ﻤﻟﺴﺘﻘﻴﻢসিঠক পেথর দািব) �ে� আবুল আ�াস ইব্ন
তাইিময়াসহ একািধক পি�ত উে�খ কেরেছন েয, আহেল
সু �ােতর মেত অনারবেদর তুলনায় আরব জািতর েলােকরা
অিধকতর মযর্াদার অিধকারী। ইবন তাইিময়া কেয়কিট হাদীসও
উ�ৃ ত কেরেছন েযগুেলা আরবেদর অিধকতর মযর্াদার ইংিগতবহ
িক� আরবেদর মযর্াদা �ীকার করার অথর্ এই নয় , তােদরেক
একিট �� বািনেয় তার চারপােশ সবাইেক জেড়া হেত হেব এবং
তারই িভি�েত মানু েষর ব�ু� িকংবা শ�তা িনণর্ীত হেব। ব�:
এই অিধকার একমা� ইসলােমর, যার কলয্ােণ আ�া তােদর
স�ান ও মযর্াদা বািড়েয় িদেয়েছন। অতএব এ দু ’েটা িজিনেসর
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মেধয্ আকাশ পাতাল পাথর্কয্ রেয়ে আসেল অনয্েদর েচেয়
আরবেদর এই বাড়িত মযর্াদা িকংবা তােদরে িবশু� ভাষার
অিধকারী কের ও তােদরই ভাষায় কুরআন নািযল কের এমনিক
তােদরই ভাষাভাষী েথেক িব�জনীন রাসূল পািঠেয় আরবেদর
�িত আ�াহ্ েয অনু�হ কেরেছ, এর েকানটাই পরকােল
আ�াহ্র ৈনকটয্ অজর্েন তােদর িকছুমা� সহায়ক িকংবা তােদ
মুি�র গয্ারাি� হেব ন, যিদ তােদর মেধয্ ঈমান এবং তাকওয়া
না থােক। তাছাড়া এই বাড়িত মযর্াদা ও িবেশষ অনু�হ �ীেনর
িদক েথেক অনয্েদর তুলনায় তােদর অিধক মযর্াদার কারণ হে
পাের না। পূেবর্াি�িখত আয়াত ও হাদীস অনুযায়ী সবর্ািধ
তাকওয়ার অিধকারী বয্ি� সকল মানুেষর মেধয্ আ�াহর িনক
সবর্ািধকমযর্দার অিধকারী। বরং অনয্েদর তুলনায় আরবেদর এই
বাড়িত মযর্াদার জনয্ তােদর উিচত অনয্েদর তুলনায় আ�া
েবশী েশাকর করা ও েয �ীেনর কারেণ আ�াহ তােদর ঊে�র্
উিঠেয়েছন তার সাহােযয্র জনয্ িনেজেদর �য়াস বৃি� করা
জাতীয়তাবাদ িকংবা অনয্ েকান িবষা� আদশর্ বা অশ �চাের
কণর্পাত না কের তােদর উিচত ঐ �ীেনর জনয্ই ব�ু� করা এব
ঐ �ীেনর জনয্ই শ�তা করা। েকবলমা� বংশই যিদ তােদর
এতটুকু কলয্াণ করেত পার, তাহেল আবুলাহাব �মুখ জাহা�ামী
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হত না। ঈমান ছাড়া বংশ যিদ আেদৗ েকান কােজ আসত, তাহেল
সহীহ হাদীেস রসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বলেতন
না:
« ﻻ أﻏ� ﻋﻨ�ﻢ ﻣﻦ اﷲ ﺷيﺌﺎ،»ﺎ ﻣﻌﺮﺸ ﻗﺮ�ﺶ! ﺷﺮﺘوا أﻧﻔﺴ�ﻢ ﻣﻦ اﷲ
“েহ কুরাইশ েগাে�র েলােকরা ! েতামরা আ�াহর সােথ
িনেজেদর েলনেদেনর স�কর্ িঠক কের নাও। আ�াহর শাি�
েথেক রক্ষায় আিম েতামােদর জনয্ িকছুই করেত পাির ”
অতএব

‘আরব

জাতীয়তাবাদ

�চােরর

িবেরািধতা

করেল

আরবেদর েহয় করা হয় িকংবা তােদর মযর্াদা অ�ীকার করা হয়।
এটা একটা অমূলক কথা। পিব� শরীয়ােত িকংবা েগাঁড়ািমমু�
সু � যু ি�েত এর েকানই িভি� েনই।
জাতীয়তাবাদীেদর েকউ েকউ এই কথা বেল আরও একিট
সংশয় সৃি� করেছ েয, রসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলেছন:
«»إذا ذل اﻟﻌﺮب ذل اﻹﺳﻼم
আরবরা লাি�ত হেল ইসলাম লাি�ত হেব।” েকউ আবার
হাদীসিট এভােব বণর্না কেরে,
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«»إذا ﻋﺰ اﻟﻌﺮب ﻋﺰ اﻹﺳﻼم
“আরবরা স�ািনত হেল ইসলাম স�ািনত হেব।”
তারা বেল: এেত েবাঝা যায় েয, আরব জাতীয়তাবােদর
পৃ�েপাষকতা ও �চার করেল ইসলােমরই পৃ�েপাষকতা ও �চার
করা হয়। এর জবাব হল: কথাগুেলা �ব-িব�াট, সেতয্র
অপলাপ এবং সতয্ িমথয্া যাই েহাক হাদীসিটর ভুল বয্াখয্া�স
েকননা বা�ব ঘটনা এই উি�র িবপরীত। বদর ও খ�েকর যু ে�
আরবরা লাি�ত হেয়িছল, িক� তােদর েসই লা�নায় ইসলােমর
স�ান ও আ��কাশ সূ িচত হেয়িছল। পক্ষা�, উহুেদর যুে�
আরবরা জয়ী হেলও তােদর েস িবজেয় মুসিলমেদর লা�না ও
ক্ষিত হেয়িছল। অবশয্ করুণাময়  তাঁর ি�য় বা�ােদর �িত
সদয় হেয় তােদর েশষ পিরণিত শুভই কেরিছেলন। তাহেল কী
কের বলা স�ব েয, আ�াহ্েক অিব�াসকারী ও তাঁর �ীেনর
িবরুে� যু�রত আরবেদর িবজয় ইসলােমরই িবজ? ব�ত: এই
উি� েয কেরেছ েস সেতয্র িবপরীত কথা বলেছ। সতয্ে
িমথয্ার আবরেণ লুিকেয় েস চায় দুবর্ল দৃস�� েলাকেদর েধাঁকা
িদেত।
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এরপর িফের আিসিছ উ�ৃ ত হাদীসিটর সতযতা �সংেগ। আিম
পির�ার বলেত চাই েয, এই হাদীসিটর সনদ দু বর্ল এবং এিট
রসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক বিণর্ত সহী
হাদীস নয়। হােফয আবুল হাসান হাইসামী তাঁর ‘মাজমা আযযাওয়াঈদ’ �ে� িলেখেছন েয, “আরবরা লাি�ত হেল ইসলাম
লাি�ত হেব” হাদীসিট আবু ইয়া’লা বণর্না কেরেছ, যার সনেদ
(সূ �-তািলকায়) ইব্ন আল-খা�াব আল-বাসরী রেয়েছন, যােক
আল-আয্দী �মুখ দু বর্ল বেলেছন এবং ইবন িহ�ান িনভর্রেযাগয
বেলেছন।
হােফয আয-যাহাবী তার ‘মীযান’ নামক �ে� উি�িখত মুহা�ােদর
জীবন বৃ�াে� িলেখেছন: “আবু হােতম বেলন েয, আিম তােক
িচিন না। আল-আযদী বেলেছন, তার বিণর্ত হাদীস সুপিরিচত
বেল �ীকৃত নয়।”
আিম বিল, হাদীসিটর সনেদ আলী যায়দ ইব্ন জাদ‘আনও আেছন
িযিন অিধকাংশ হাদীস িবশারেদর মেত দু বর্ল। তাই �মাণ�রূ
তাঁর হাদীস �হনেযাগয্ নয়। আর এই হদীেস তাঁর েথেকও
দু বর্লতর বণনাকারী অথর্াৎ উি�িখত মুহা�াদ ইবন আল-খা�াব
থাকেত িকভােব তা �হণেযাগয্ হেত পাে? ইব্ন িহ�ান েয
47

তাঁেক িনভর্রেযাগয্ বেলেছন তা েমেন েনয়া যায় না। তার কা,
িতিন অসতকর্ বেল পিরিচত। তাছাড়া অনয্রাও তাঁর িবপরী
বেলেছন।
আর হাদীসিট যিদ সতয্ও হয় তাহেল তার থর্ হে, “েসই
আরবরা লাি�ত হেল ইসলাম লাি�ত হেব যারা ইসলােমর পতাকা
বহান করেছ ও ইসলাম �চার করেছ, েসই আরবরা লাি�ত হেল
নয় যারা ইসলােমর শ� ও ইসলাম ছাড়া অনয্ িকছু �চার
করেছ।” তাছাড়া হাদীেস এমন িকছু কখেনা বিণর্ত হেত পাের না
যা পিব� কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূেহর পিরপ�ী। েকননা,
আ�াহর কালাম িকংবা রাসূেলর বাণী �িবেরাধী নয়। আর সু �াহ
(হাদীস) কুরআেনর িবেরািধতা কের না বরং সমথর্ন কের ও তার
সংিক� ব�েবয্র বয্াখয্া ে
পিব� কুরআেনর ব�বয্ অনুযায়ী কলয্াণ ও সাফেলয্র জ
আ�াহর �িত ঈমান ও তার �ীেনর পৃ�েপাষকতা অপিরহাযর্ শতর্
হাদীেস এর পিরপ�ী েকান কথা থাকেত পাের না। অতএব,
মুিমনেদর অতয্� সজাগ থাকেত হেব এবং িব�া�কর সংশ,
িমথয্া হাদীস ও �া� মতবাদ স�েকর্ সতকর্ হেত । িবপদ
িক� অেনক বড় এবং আ�াহ যােক র�া করেবন েস-ই রক্ষা পােব। তা
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সকেলর উিচত তাঁর িনকট আ�য় �াথর্না করা ও তাঁরই ওপর
ভরসা রাখা। তাছাড়া আ�াহর �ীনেক েবাঝার জনয্ আ�াণ েচ�া
করা ও �ীেনর আদেশর্ সবর্দা অটল থাকা সকেলর কতর্বয্। এছ
সাফেলয্র অনয্ েকান িবক� পথ েন
জাতীয়তাবাদ �চারকেদর স�েকর্ মহানকবীর সা�া�াহু আইিহ
ওয়াসা�াম ভিবষয্�াণ
এই �সে� হুযাইফারািদয়া�াহু আনহবিণর্ত রসুলু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম-এর একিট হাদীস িবেশষভােব উে�খেযাগয্।
হুযাইফা রািদয়া�াহু আনহু ব: েলােকরা রসূলু�াহর কােছ
কলয্াণ স�েকর্ জানেত চাইিছল আর আিম জানেত চাইলাম
অকলয্াণ স�েক। আমার উে�শয্ িছ, যােত অকলয্াণ েথেক
িনেজেক রক্ষা করেত পাির। আিম বলল: েহ আ�াহর রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া! আমরােতা জােহিলয়াত

ও

অকলয্ােণর মােঝ িছলাম। আ�া আমােদর এই কলয্াণ এেন
িদেয়েছন। এই কলয্ােণর পর আর িক েকান অকলয্া আসেত
পাের? িতিন বলেলন, “হয্া,” আিম বললাম: ঐ অকলয্ােণর পর
িক আবার েকান কলয্াণ আসে? িতিন বলেলন, “হয্”, তেব
তােত একটা িবপি� থাকেব।” আিম বললাম: েস িবপি� িক
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রকম? িতিন বলেলন, “একদল েলাক আমার আদশর্ ছাড়া অনয
আদশর্ অনুসরণ করেব এবং আমার পথ ছাড়া অনয্ পে
পিরচািলত হেব।” আিম বললাম: ঐ কলয্ােণর পর আর েকান
অকলয্াণ আেছ ি? িতিন বলেলন, “হয্”, জাহা�ােমর �াের �াের
কিতপয় আ�ানকারী থাকেব। েয তােদর ডােক সাড়া েদেব
তােকই তারা জাহা�ােম িনেক্ষপ করে” আিম বললাম: েহ
আ�াহর রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম! আিম যিদ ওেদর
যু গ পাই, তখন আমার �িত আপনার িনেদর্শ ি? িতিন বলেলন,
“তুিম মুসিলম জামায়াত ও তােদর েনতার সে� েথেকা।” আিম
বললাম: তােদর যিদ েস রকম েকান জামায়াত িকংবা েনতা না
থােক? িতিন বলেলন, “তাহেল েসসব দেলর �েতয্কিট েথেক
দূের েথেকা, যিদও েতামােক ঐ অব�ায় আমরণ েকান গােছর
িশকড় কামেড় থাকেত হয়।” বুখারী ও মুসিলম হাদীস�ে�
উে�িখত এই মহান হাদীসিট অি�ম বেল িদেয়েছ েয, আজেকর
এই �চারকরা, যারা িবিভ� �কার অনয্া-অসতয, েযমন আরব
জাতীয়তাবাদ, সমাজত�, িন�ু র পুঁিজবাদ, েযৗন উ�ৃ �লতা,
লাগামহীন �াধীনতা ও নানারকম িবশৃ ং�লা �চার করেছ, সবাই
জাহা�ােমর �াের �াের আ�ানকারী। তারা িনেজরা তা জানু ক
িকংবা না জানু ক। তােদর অনয্ায় �চাের েয সাড়া েদেব তােকই
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তারা জাহা�ােম িনেক্ষপ করেব। সে�হ ে, এই মহান হাদীসিট
নবুওয়ােতর অনয্তম িনদশর্ন এবং মুহা�াদ সা�া�াহু আিহ
ওয়াসা�াম-এর সতয্ রাস ূল হবার অনয্তম �মাণ। েকন,
সংঘিটত হবার পূেবর্ িতিন ঘটনার পূবর্াভাস িদেয়িছেলন এবং িতি
েযমন পূবর্াভাস িদেয়িছেলন িঠক েতমনিটই ঘেটেছ। আ�াহর
িনকট আমরা িনেজেদর ও সকল মুসিলমেদর জনয্ িব�াি�ময়
েমাহা��তা েথেক মুি� কামনা করিছ। তাঁর িনকট আমােদর
আরও �াথর্ন, িতিন েযন মুসিলমেদর েনতৃবৃ �েক েসই েযাগয্তা
দান কেরন যাত তারা তাঁর �ীনেক রক্ষা করেত পাের ও �িবেরাধী কাযর্কলাপ রুখেত সক্ষম
আরব জাতীয়তাবাদ কািফরেদর ব�ুে� উৎসাহ েযাগায়
আরব জাতীয়তাবাদ আে�ালন িনিষ� হবার তৃতীয় কারণ এই
েয, এই মতবাদ অমুসিলমেদর বংশধর কািফর ও ধমর্িবেরাধী
আরবেদর ব�ু ভাবেত, এেদর সােথ েমলােমশা করেত এবং
মুসিলম-অমুসিলম িনিবর্েশেষ জাতীয়তাবাদীেদর সল শ�র
িবরুে� এেদর সাহাযয্ িনেত উৎসািহত কের। এেত একিদে
েযমন িবরাট ক্ষিতর আশ�া রেয়েছ েতিন অনয্িদেক এ
কুরআন-সু �াহর েসইসব উ�ৃ িতরও সু �� ল�ন, যােত আরব51

অনারব িনেবর্েশেষ কািফরেদর শ� জ্ঞান করার িনেদর্শ
তােদর সােথ ব�ু� �াপন ও েমলােমশার বয্াপাের িনেষধাজ্
রেয়েছ। এ স�িকর্ত অেনক উ�ৃিতর মেধয্ একিট আয়া
িবেশষভােব উে�খেযাগয:
َ
ُ ۡ َ ۘ َ َ ۡ َ ٰ َٰٓ � َ�ُّ َ ّ َ َ َ ُ ْ َ ّ ُ ْ ۡ َ ُ َ ٱ�َّ� ٰرَى
ُ َ�ِ ض ُه ۡم أ ۡو
آء
�َين ءامنوا � َتَخِذوا ٱ�هود َ ٓ أو ِ�آء �ع
﴿
ِ ها
َ
ۡ
ّ
ّ ََۡ
ّ ۡ ُۡ ُّ ۡ ُ ّ ُ
َۡ
َ ل�َٰلِم
َ
َ ّ َِن
٥�
�َ � َ� ۡهدِي ٱلقوم
ِ
ۗض َومن َتَوَلَهم مِن�م َإِنَهۥ مِنهم
� ٖ �ع
ُُ
َ ُ َُٰ ٞ َ ّ
ٞ َ ٓ َ َ َ ُ َ ٰٓ �ۡ َ ُ ُ َ ۡ
َ َ �َ
َ َ�ّ �ى
� ِين ِ� قلو� ِ ِهم َرض
ۚ �رِعون �ِي ِهم �قولون ََ أن ت ِصيبنا دا�ِرة
�َ
ۡ َ َۡ َ ُّ
َ ََ
ُ ٱل َف ۡتحِ أَ ۡو أَ ۡمر ّم ِۡن عِن ِده ِۦ َ� ُي ۡصب
ُّ ٓ � َما
ٓ ِ ْ َوا
ٰ َ َ ْ حوا
�
ِ
ِ �ع� �َ أن يأ ِ� ب
ٖ
ُ َ
َ سه ۡم َ�ٰ ِدم
[٥٢ ،٥١ :﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٥ �ِ
ِِ أنف
“েহ ঈমানদারগণ ! েতামরা ইয়াহূ দী ও �ী�ানেদরেক ব�ুরুেপ
�হণ কেরানা, তারা এেক অপেরর ব�ু। েতামােদর েকউ তােদর
সােথ ব�ু� করেল েস তােদরই দলভু� হেব। আ�াহ জািলম
কওমেক েহদােয়ত কেরন না। তুিম েদখছ, যােদর অ�ের বয্ািধ
রেয়েছ তারা ওেদর মােঝ ধািবত হয় আর বেল: আমােদর
িবপেদর আশ�া রেয়েছ।”

13

১২F

13

.আল-মােয়দাহহ,৫১-৫২
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সু বহানা�াহ! আ�াহর কথা কত খাঁিট, তাঁর ব�বয্ কত �� !
এই জাতীয়তাবাদীরা আরব জাতীয়তার চারপােশ মুসিলম ও
কািফর সবাইেক সংঘব� হবার ডাক িদেয় বেল: আমােদর
িবপেদর আশ�া রেয়েছ। আমােদর ভয়, সা�াজয্বাদ আমােদর
েদশেক �াস করেত পাের। আমােদর ভয়, শ�র হােত আমােদর
স�দ লু ট হেত পাের। আর তাই তারা ইয়াহূদী, �ী�ান,
পারিসক, েপৗ�িলক, ধমর্তয্াগী �েতয্কিট আরবেক আ
জাতীয়তাবােদর মাপকািঠেত ব�ু জ্ঞান কের আর ব: এই
জাতীয়তাবােদর নীিত ধেমর্র িবিভ�তা সে�ও আরেব আরেব
েকান পাথর্কয্ ক না। তাহেল এটা কুরআেনর সােথ সংঘাত ও
আ�াহর িনধর্ািরত সীমামূেহর পির�ার ল�ন নয় ি? এেত িক
�ীেনর জনয্ই ব�ু-ৈবিরতা ও ে�ম-ঘৃণার িনেদর্শ লি�ত হয় ন?
কী এক ভয়ানক �াি� আর জঘনয্ নীিত এই আরব জাতীয়তাবাদ
! কুরআন েযখােনই থাকুক, েযভােবই থাকুক, মুিমনেদর সােথ
ব�ুে�র আর কািফরেদর সােথ শ�তার আহবান জানায়। িক�
আরব জাতীয়তাবাদ এটা অ�ীকার কের এবং এই নীিতর
িবেরািধতা কের।

ُ َ﴿قُ ۡل َءأ
ُ ّ نت ۡم أَ ۡعلَ ُم أَ ِم
[١٤٠ :�َۗ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
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“েহ নবী ! তুিম িজেজ্ঞস : েতামরা েবশী জান, না আ�াহ ?” 14
১৩F

মহান আ�াহ আরও বেলেছন:
َ ُ ّ
ْ ُ ّ َ ْ ُ َ َ َ ّ َ ُّ�َ ٰٓ
َ َ�ِ � ۡم أ ۡو
﴾آء
ََتَخِذوا َع ُد ّوِي َعَدُو
� ﴿ � ها �َِين ءامنوا
َُۡ َۡ ََ
ّ َ َ َ ّ ۡ ََ ۡ ُ
[١ : ﴾ ]ﻤﻟﻤﺘﺤﻨﺔ١ يل
ِ ِ ﴿ومن �فعله مِن�م �قد َلَ سوآء لسَب

“েহ ঈমানদারগণ ! েতামরা আমার ও েতামােদর শ�েক ব�ুরূেপ
�হণ কেরা না।”
...“েতামােদর মেধয্ েয তা করেব েস সিঠক পথ হািরে
15

েফলেব ।”
১৪F

জাতীয়তার নীিত অনু যায়ী মুসিলম, কািফর সবাই ব�ু। অথচ
আ�াহ বেলন:
َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ُٓ ٗ ّ ي
ُ َ َ َ َ
ّ ك َو َما
ّ �م ّم َِن
ٰ ّ �َ ٱ�ِين َما
َصَ ۡي َنا
�َِٱ�َ أوحينا إ
﴿۞�ع ل
ِ َ بِهِۦ نوحا
ِ
َ
َ
ََ ََُ
ْ ُ ّ ُ ْ ّ َ َ َ ََف
ۡ
َ بهِۦٓ إبۡ َ�ٰه
ٰ َ ِيم َو ُم
� �َرَقوا �ِي �هِ ك
� �و� َعِي�َٰٓۖ أن أ�ِيموا ٱ�ِين و
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ ُۡ
َ
ۡ
ُ �هِ َمن يُن
ُ ّ ِ�ه
ۡ ُ ُ ۡ َ َ
ُ �هِ َمن �َش
ۡ ِ آء َو َ� ۡه ِديٓ إ
ۡ ِ� إ
ٓ �َ � َت
ِيب
� ۡ ِ �� ِ� ما تدعوهم إ
ِ ٱلم
ِ
[١٣ :﴾ ]الﺸﻮرى٣
14
15

সূরা আল-বাকারাহ: ১৪০।
সূরা আল-মুমতাহানাহ: ১।
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“েতামােদর জনয্ িতিন �ীেনর েসই িবধানই িদেয়েছন যার িনেদর্
িতিন নূহেক িদেয়িছেলন, যা এখন েতামার কােছ অিহর মাধয্েম
পািঠেয়িছ এবং যার িনেদর্শ আমরা ই�াহী, মূসা ও ঈসােক
িদেয়িছলাম। তা এই েয, েতামরা �ীন কােয়ম কর এবং �ীেনর
বয্পাের িভ� িভ� হেয়ানা”

16
১৫F

আ�াহ আরও বেলন:
ّ َ َ ۡ ٓ َٞ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ٌ َ َ َة
ّ
َ ْ ُ َ ۡ
َ َ�َٱ
ِين َم َع ُهۥٓ إِذ قالوا ل ِق ۡو ِم ِه ۡم ِنَا
﴿قد �نت ل�م أسوة حسن ِ� إِب�ٰهِيم
ُْ َُ
َ ََ ّ
َ َُُۡ ّ ۡ ُ
ُ
ُ
ُ
ون �َِ �ف ۡرنا بِ� ۡم َو َ� َدا بَ ۡي َن َنا َو َ� ۡي َن� ُم
ِ بر�ؤا مِن�م َمِمَا �عبدون مِن د
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ّ َٓ َ ً � ّ ُ ۡ ُ ْ ّ َ ۡ َ ُۥ
ُ ۡٱل َع َ� ٰ َوةُ َو ۡٱ�َ ۡغ َض
ٰ َ آء �بدا
َ تؤمِنوا ِٱ�َِ وحده ِ�َ قول إِب�ٰه
ِِيم ِ��ِيه
ََ
َ ۡ َ َ ۡ ّ �َّ َ َ َ ۡ َ َو
ّ َ َ َ ُ َۡ ََٓ َ َ ّ
ۡ َ �َِ مِن
��ك
� ٖء� ّ�َنا عليك َنا
�ۡتَغۡفِرَنَ لك وما أمل ِك لك مِن
َ َۡ َََۡ
ُ ك ٱل ۡ َم ِص
[٤ : ﴾ ]ﻤﻟﻤﺘﺤﻨﺔ٤ �
�� �نبنا
ই�াহীম ও তাঁর সংগীেদর মােঝ েতামােদর জনয্ এক সু�র
আদশর্ রেয়েছ। তারা তােদর কওমেক বেল িদেয়িছ: েতামােদর
সােথ এবং আ�াহ ছাড়া েতামরা যােদর ইবাদাত করছ তােদর
সােথ আমােদর েকান স�কর্ েনই আমরা েতামােদর নীিত ও
আদেশর্র সােথ িবেরাধ েঘাষণা করলাম এবং আমােদর ও
16

. আশ-শূ রা , ১৩
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েতামােদর মােঝ িচরিদেনর জনয্ শ�তা ও িবে�ষ স ূিচত হ,
যতক্ষণ না েতামরা এক আ�াহর �িত ঈমান আনে”

17
১৬F

অনয্এক আয়ােত বলা হেয়েছ:
ۡ ّ َ
َ َُ ُ َ َ َّ ّ
َ َ ّ
َ ُُّوَآد
ۡ
و�ۥ َول ۡو
� ُد ق ۡو ٗما يُؤم ُِنون ِٱ�َِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خِرِ ون َم ۡن َآدَ �َ ورس
ِ َ﴿
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َ ِآءه ۡم أ ۡو إخ�ٰ� ُه ۡم أ ۡو عش
َ آءه ۡم أ ۡو ��ن
َ َ�نُ ٓوا ْ َءاب
[٢٢ :�� ُه ۡ ۚم ﴾ ]ﻤﻟﺠﺎدﻟﺔ
ِ
“আ�াহ ও আেখরােত িব�াসী েলাকেদরেক তুিম আ�াহ ও তাঁর
রাসূেলর দু শমনেদর ভালবাসেত েদখেবনা, তারা তােদর বাপদাদা, স�ান-স�িত, ভাই-ব�ু িকংবা �েগা�ীয় হেলও।”

18
১৭F

পক্ষা�ের জাতীয়তার নীিত িকংবা বলা যায় জাতীয়তাবা
�চারকেদর নীিত বেল: ধমর্েক জাতীয়তা েথেক দূের সরা,
ধমর্ে রা� েথেক আলাদা রাখ এবং িনেজেদর জাতীয়তার
চারপােশ সংঘব� হও। তা হেলই েতামােদর �াথর্ উ�ার হেব
এবং েগৗরব িফের পােব। ইসলাম েযন তােদর একিট বাধা ও
তােদর েগৗরব অজর্েনর পেথ একিট অ�রা। আসেল এটা

17
18

. আল-মুমতাহানা, ৪
. আল-মুজাদালা, ২২
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মূখর্ত, িব�াি� ও েধাঁকাবািজ এবং ইসলােমর িবরুে� বড়
রকেমর এক িমথয্া অপবাদ
পিব� কুরআেনর বহু আয়ােত মুিমনেদর সােথ ব�ু� ও
কািফরেদর সােথ ৈবিরতা বজায় রাখার িনেদর্শ উ�ািরত হেয়েছ।
অিধক� কািফরেদর সােথ ব�ু� স�েকর্ সাবধান করা হেয়েছ।
েযেহতু কুরআেনর অনু সারীেদর এসব আয়াত অজানা নয়, তাই
েসগুেলার িব�ািরত উেখ িন�েয়াজন। েকান বুি�মান েলাক
িকছু ্েতই মানেত পােরনা েয, আবু জাহ্ল, আবু লাহাব, উক্বা
ইব্ন আিব মু‘ঈত, নাদার ইব্ন হািরস এবং রাসূ লু�াহর সময় ও
তাঁর পরবতর্ী যুেগর অনয্ানয্ বড় বড় কািফররা আবুব
রািদয়া�াহু আন, ওমর রািদয়া�াহু আন, ওসমান রািদয়া�াহু
আনহ, আলী রািদয়া�াহু আনহু ও অনয্ানয্ সাহাবােয় েকরাম
তাঁেদর পদা� অনু সরণকারী আরবেদর ভাই িকংবা ব�ু হেত
পাের। এটা জঘনয্তম �াি� ও চরম মূখর্তা। তবু জাতীয়তা
নীিত অনু যায়ী এটাই অপিরহাযর্ হেয় পেড়। যিদও তার েকান
েকান �চারক অজ্ঞতাব: িকংবা িব�াি� সৃি�র উে�েশয্ একথা
অ�ীকার কের।

57

মুসিলমেদর �িত আ�াহর িনেদর্, তারা েযন ইসলােমর
পতাকাতেল ঐকয্ব� ও েজাটব� হয় এবং শ�র িবরুে� একি
একক েদহ ও এক সু দৃঢ় অ�ািলকায় পিরণত হয়। এ জনয্ িতিন
তােদর সাহাযয, স�ান ও শুভ পিরণােমর �িত�িত িদেয়েছন।
পূেবর বিণর্ত অেনক আয়ােতও এর উে�খ রেয়েছ।
আ�াহ বেলন:
َۡ
ْ َُ َ ّ ُّ َ َ َ
ن
ُ
َ ّ ْ ُ َ
ِ �ت َيَسۡتَخۡلِفَ َّ ُه ۡم ِ� ٱ
�ض
َ� َ� ﴿ وعد
ِ ٰ�ِ ِين َءامنوا مِن� ۡم َوع ِملوا ل�َٰل
ّ
َ َ َۡ
َ
َ َ�َُمَكِّنَ ل َ ُه ۡم د
َّ
ۡ َك َما
َ َ�ّ ٱس َت ۡخلَ َف
ٰ ِين ُه ُم �َِي ٱرت
� ل ُه ۡم
ِين مِن � ۡبل ِ ِه ۡم
ََ
َ ُ ُۡ َ َ ُ ُۡ َ َٗۡ ۡ ۡ َ ۡ َ ۢ ّ َُّ
ٗۡ َ
��ون ِ� ش�ٔا ۚ َو َمن �ف َر
ِ � � �ِ َ�َُبَدِّ�َهم ِمن �ع ِد خوف ِ ِهم أمنا ۚ �عبدون
َ ُ َۡ ُ َ
َ َ
[٥٥ : ﴾ ]ﻨﻟﻮر٥ َ� ۡع َد �ٰل ِك َأُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم ٱل�ٰسِقون
“েতামােদর মেধয্ যারা ঈমান এেন সৎকাজ কে, িতিন তােদরেক
যমীেন

উ�রািধকারী

করেবন,

েযমন

তােদর

পূবর্বতর্ীেদ

কেরিছেলন। আর তােদর জনয্ েসই �ীনেক শি�শালী কের
িদেবন যা িতিন তােদর জনয্ মেনানীত কেরেছন এবং তােদর
ভয়-ভীিতর পর আবার িনরাপ�া দান করেবন। যখন তারা
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আমারই ইবাদাত করেব এবং আমার সােথ েকান িকছু েক শরীক
করেব না।”

19
১৮F

িতিন আেরা বেলন:

َ ت َ� َِم ُت َنا لِع َِبادِنَا ٱل ۡ ُم ۡر َسل
ۡ ﴿ َولَ َق ۡد َس َب َق
[١٧١ : ﴾ ]الﺼﺎﻓﺎت١ �ِ

“আমার রাসূল বা�ােদর জনয্ আমার কথা পূেবর্ই িনধর্ািরত হ
আেছ। তাঁরা সাহাযয্�া� এবং আমার ৈসনয্রা িবজয়”

20
১৯F

এভােব আ�াহ তাঁর রাসূল ও মুিমন ৈসিনকেদর সাহাযয্ ও
িবজয়দান, পৃিথবীেত তাঁেদর উ�রািধকার �িত�া এবং তাঁেদর
�ীনেক শি�শালী করার �িত�িত িদেয়েছন। আর আ�াহ্র
�িত�িত সতয্ই হয়। িতিন বেল:
َ
ٞ ُ
ٞ ُ َ ّ ْۡ َّ َ ّ
َ
َۡ
ۡ َ ّٞة
بۡنِيَ � ِري مِن �ت َِها
ّ َ�َ ُه ۡم ل ُه ۡم غ َرف ّمِن ف ۡوق َِها غ َرف
﴿ �ٰ� ِِن �َِين �َقوا
َۡ ۡ
ُ ُۡ َ ّ ۡ
َ َ ۡ ُّ
[٢٠ : ﴾ ]الﺰمﺮ٢ يعاد
ٱ�ن َ� ٰ ُر ۖ َوع َد �َِ � �ل ِف �َ ٱل ِم
“ এটা আ�াহর �িত�িত, আ�াহ তাঁর �িত�িত ব� কেরন
না।”

19
20

21
২০F

. আন-নূ র, ৫৫
. আস-সাফ্ফাত, ১৭১-১৭৩
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অবশয্ কখনও কখনও এই �িত�িত অনুপি�ত েদখা যায়। তার
কারণ মুসিলমেদর �িট এবং আ�াহর �িত ঈমান ও তাঁর �ীেনর
�িতরক্ষাসং�া� আ�াহর িনেদর্শ পালেন তােদর বয্থর্তা।
আমােদর অপরাধ, ইসলােমর অপরাধ নয়। িবপদ আমােদর
পােপর ফেলই এেসেছ।
আ�াহ বেলেছন:
َ َ ْ ََُۡ ۡ ُ
َۡ ۡ َ َ َ َ َ َ
ّ ُ َ َ َٓ
﴾ ٣ �ِ
ِ ﴿ َوما أ� ٰ َب�م مِن
ٖ ُّصيب ٖة فبِما كسبت �يدِي�م و�عفوا عن كث
[٣٠ :]الﺸﻮرا
“েতামােদর েয িবপদ আেস তা েতামােদর কৃতকেমর্র ফে, আর
অেনকগুেলা িতিন িনজগুেণ ক্ষমা কের ”

22
২১F

অতএব আরব-অনারব সকল েনতা ও সবর্সাধারেণর উিচত
আ�াহর িনকট তওবা কের তাঁর �ীনেক শ� হােত ধরা, আ�াহর
হক স�েকর্ পর�রেক সদুপেদশ েদয়, তাঁর শরী‘আেতর িবধান
েমেন েনয়া এবং আ�াহর পেথ িজহাদ করা। তাহেলই তারা
িবজয় লাভ করেব এবং তােদর শ� পরা� হেব। আর আমরা তা
21
22

. আয-যু মার, ২০
. আশ-শূ রা, ৩০
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করেত পারেল সংখয্া ও সা-সর�াম �� হেলও পৃিথবীেত
আমােদর �িত�া অিজর্ত হেব। আর একটা কথ, শ� স�েকর্
সতকর্ থাকা ও তার িবরুে� স�ব সকল শি � ��ত রাখ
আমােদর এক গুরু�পূণ র্ ঈমানী কতর্বয্। এেক েকান
অবেহলা করা যায় না। আ�াহ বেলেছন:
ٗ �َ ْ ِين َء َام ُنوا ْ ُخ ُذوا ْ ح ِۡذ َر ُ� ۡم فَٱنف ُِروا ْ ُ� َبات أَو ٱنف ُِروا
َ َ�ّ ﴿ ٰٓ � َ�ُّ َها
﴾ ٧ ِيعا
ِ ٍ

[٧١ :]اﻟنﺴﺎء

“েহ মুিমন ! েতামরা েতামােদর সাবধানতা অবল�ন কর।” 23
২২F

িতিন আরও বেলন:

ۡ ﴿ َأَعِدُّ وا ْ ل َ ُهم َّا
ّ ٱس َت َط ۡع ُتم ّمِن
[٦٠ :ُوَ� ٖ ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل

“তােদর িবরুে� যত পার শি� ��ত রা।”

24
২৩F

মুসিলমেদর জনয্ কািফরেদর ব�ু� িকংবা শ�র িবরুে� ওেদ
সাহাযয্ �হণ অৈবধ। েকননা ওরাও শ� এবং সুেযাগ েপেল
ওরাও বড় রকেমর ক্ষিত েত পাের। আ�াহ কািফরেদর সােত
ব�ু� হারাম কেরেছন এবং তােদর সােথ েমলােমশা করেত
23
24

. আন-িনসা, ৭১
. আল-আন্ফাল, ৬০
61

িনেষধ কের িদেয়েছন। িতিন েঘাষণা কেরেছন, যারা ওেদর
ব�ুজ্ঞান কর তারা ওেদরই অ�ভুর� এবং জািনেয় িদেয়েছন েয,
এরা সবাই জািলম। ইেতাপূ েবর্ বিণর্ত �� আয়াতসমূেহ এ
উে�খ রেয়েছ। তাছাড়া মুসিলম শরীেফ আেয়শা রািদয়া�াহ
আনহা েথেক বিণরত হাদীেস আেছ: রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বদর পােন রওয়ানা হেলন। িতিন যখন ‘হার্রা আলওয়াবরা’েত িছেলন তখন একিট েলাক েসখােন রাসূলু�াহর সােথ
িমিলত হয়। েলাকিটর সাহস ও বীরে�র কথা সবাই বলাবিল
করত। রাসূ লু�াহর সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম সংগীরা তাই
েলাকিটেক েদেখ অতয্� খুশী। িক� েস রসূলু�াহর সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম সােথ িমিলত হেয় যখন তাঁেক বলল, “আিম
আপনার সহযা�ী হেয় আপনার কে�র অংশীদার হেত এেসিছ”।
তখন রসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম তােক বলেলন :
“ ﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻪﻟ؟তুিম আ�াহ ও তাঁর রসূ েলর �িত ঈমান
এেনছ? েলাকিট ভলল, “না”। িতিন বলেলন: �ﻓﺎرﺟﻊ ﻓﻠﻦ أﺳﺘﻌ
“ ﻤﺮﺸكতাহেল তুিম িফের েযেত পার, আিম েকান মুশিরেকর
সাহাযয্ েন না।” েলাকিট চেল েগল। তারপর আমরা যখন
‘আশ-শাজারা’েত েপৗিছ, তখন েলাকিট আবার এেস পূেবর্র নয্া
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একই কথা বলল। রাসূ লু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
তােক একই জবাব িদেলন। অথর্াৎ িতিন ‘না’ বেল িদেলন। িতিন
বলেলন “ ﺎرﺟﻊ ﻓﻠﻦ أﺳﺘﻌ� ﺑﻤﺮﺸكতুিম িফের যাও, আিম েকান
মুশিরেকর সাহাযয্ েন না।’ েলাকিট িফের েগল। িক� ‘আল –
বীরা’ নামক �ােন েস আবার এল। রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তােক এবারও �থমবােরর মতই বলেলন: ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ
“ رﺳﻮﻪﻟ؟তুিম আ�াহ ও তাঁর রসূ েলর �িত ঈমান এেনছ?
েলাকিট এবাের বলল, ‘হয্া’। তখন রসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম তােক বলেলন: “ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖতাহেল চল।” এই মহান
হাদীস আমােদরেক মুশিরকেদর সাহাযয্ বজর্ন এবং েকবলমা
মুিমনেদর সাহাযয্ �ণ করার পথিনেদর্শ েদয়। এই হাদীেসই
�মািণত হয় েয, িনেজেদর ৈসনয্দেল িবধমর্ীেদর �েবশ করে
েদয়া মুসিলমেদর উিচত নয়। এই িবধমর্ীর আরব েহাক িকংবা
অনারব। তার কারণ, কািফর মা�ই মুসিলমেদর শ�। তােক
িব�াস করা যায় না। তাছাড়া আ�াহর শ�েদরও জানেত েদয়া
দরকার েয, মুসিলমরা তােদর সাহােযয্র মুখােপক্ষী নয়। েক,
মুসিলমেদর স�কর্ আ�াহর সাে, এবং তারা েস স�কর্ রক্ষ
িনেবিদত�াণ। আর িবজয়? েসেতা আ�াহরই হােত, আর কােরা
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হােত নয়। সংখয্া ও সর�াম �� হওয়া সে�ও আ�াহই
মুসিলমেদর েস িবজেয়র ওয়াদা কেরেছন। ইেতাপূেবর্ বিণর্
কুরআেনর আয়াতসমূেহ এই ওয়াদার উে�খ রেয়েছ। তাছাড়া
ইসলােমর �থম যু েগ মুসিলমেদর েস িবজয় অিজর্ত হেয়িছ।
কািফরেদর সাহাযয�হণ ও তােদর সােথ ব�ূ� ও েমলােমশার
িবপেক্ষ আ�াহ বেলে:
ْ ُُّ ۡ َ َ ۡ ُ َ ُ ۡ َ َ ٗ َد
ٗ َ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ َ َ ّ َ ُّ�َ � ٰٓ
ُ
َتَخِذوا ب ِ َطانة ّمِن دون ِ�م � ي�لون�م خبا� وا
� ﴿ ها �َِين ءامنوا
َ
َ
ُ
ۡ
َ
ۡ
ۡ ۡ ُُ ُ ُ
َ َۡ ۡ
َُ�
ُ ت ۡٱ�َ ۡغ َض
�ۚ ق ۡد يَّن َّا
آء م ِۡن أف َ�ٰهِ ِه ۡم َو َما � ِ� صدورهم أ
َما
ِ َنِتُّم قد بَد
َ ُ َ ُ ُ
َ ُ ُ َ
[١١٨ : ﴾ ]ال ﻋﻤﺮان١ نت ۡم � ۡعقِلون
ت إِن ك
� ِ ٰ ��ل�م ٱ
“েহ ঈমানদারগণ! েতামরা অনয্েদর সােথ েগাপন স�কর্ �াপ
কেরা না। তারা েতামেদর মেন অশাি� সৃি�র কােজ কখনও ক্ষা
হয় না। েতামােদর যােত ক� হয় তারা তাই েচেয়েছ। তােদর মুখ
েথেকই শ�তা �কাশ েপেয়েছ। আর অ�ের যা লু কােনা আেছ
েসেতা আরও ভয়াবহ। আমরা েতামােদর জনয্ িনদশর্নাবলী �কা
করলাম। েতামরা যিদ বুঝেত ......। 25
২৪F

25

. আল-ইমরান, ১১৮
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অতএব েদখা যাে� পিব� কুরআন ও মহানবীর সু �ত
কািফরেদর ব�ু�, সাহাযয্�হণ ও তােদর সােথ েগাপন স�কর
�াপেনর কেঠার িবেরাধী। বা�ার কলয্াণ আ�াহই সবেচেয় ভাল
জােনন এবং তােদর িনেজেদর েচেয়ও বা�ার �িত িতিন অিধক
সদয়। অতএব আরব বা অনারব কািফরেদর ব�ু� ও সাহাযয্
�হেণর মেধয্ যিদ বড় েকান কলয্াণ থাকতই তাহেল আ�াহ তা
অনু মিত অবশয্ই িদেতন। িক� িতিন এর িবরাট কলয্াণ ও
অশুভ পিরণামসমূহ জােনন বেলই তা িনিষ� কেরেছন এবং যারা
একাজ কের, তােদর িন�া কেরেছন। িতিন অনয্ানয্ আয়াে
জািনেয় িদেয়েছন েয, কািফরেদর সােথ ঘিন�তা ও মুসিলমেদর
ৈসনয্বািহনীে তােদর েযাগদান মুসিলমেদর ক্ষিত কের এব
এেত তােদর উে�গ বৃি� ছাড়া আর িকছু ফল হয় না। িতিন
বেলন:
ُ َ ۡ َ ٰٓ َ ۡ ُ َُّ َ ُ ْ َرُد
َ أع�ٰبِ� ۡم
�فروا و�م
ّ ُۡ َ َُ َ
َ �
 ﴾ ]آل١ �ن
ِ ِ َٰ�وهو خ� ل

ُ ِين َء َام ُن ٓوا ْ إن تُط
َ َ�ّ ْ يعوا
َ َ�ّ ﴿ ٰٓ � َ�ُّ َها
ِين
ِ
ِ
َ ََ
ُ َ َ ُّ
َ �ِ ٰ �َ ْ نقل ُِبوا
 بَ ِل١ �ن
�ت
ۖ�َ م ۡولٮٰ� ۡم
ِ
[١٥٠ ،١٤٩ :ﻋﻤﺮان

“েহ ঈমানদারগণ ! েতামরা যিদ কািফরেদর কথা অনু যায়ী চল,
তাহেল তারা েতামােদর প�ােত েঠেল েদেব এবং েতামরা এেত
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ক্ষিত��ই হেব। বরং আ�াহই েতামােদর ব , আর িতিন ে��তম
পৃ�েপাষক।”

26
২৫F

িতিন আেরা বেলন:
ْ
َ َ
ُ َ ُ
ُ َ َ ْ َ ََ ٗ َ ّ ُ ُ
ُ
﴿ ل ۡو خ َر ُجوا �ِي�م َّا َزادو� ۡم ِ�َ خ َبا� َو� ۡوض ُعوا خِ� ٰل� ۡم َ� ۡبغون� ُم
َ ۡ
ّ ُۢ َ ُ ّ ۡ ُ َ َ ُ ٰ ّ � ۡ ُ
َ ِٱل�َٰلِم
[٤٧ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٤ �
ٱلف ِۡت َنة َو�ِي�م ََعون لهمۗ َٱ�َ عل ِيم
ِ
“তারা যিদ েতামােদর সােথ েযাগ েদয় তাহেল েতামােদর উে�গ
বাড়ােনা ছাড়া আর িকছু করেব না। তারা েতামােদর মােঝ
েগালেযাগ সৃি�র জনয্ তৎপর থাকেব। েতামােদ মেধয্ তােদর
গু�চর আেছ আ�াহ জািলমেদর ভালই জােনন।”

27
২৬F

কািফরেদর সােথ ঘিনস্ঠতা বজায় রাখ ও তােদর িনকট সাহাযয্
চাওয়া েয কত ক্ষিতকর এবং এর পিরণাম েয কত মারা, তা
েবাঝােনার জনয্ এসব আয়াত যেথ�। েসই পিরণাম েথেক আ�াহ
মুসিলমেদর রক্ষা করু
আ�াহ বেলন:

26
27

. আল-ইমরান, ১৪৯-১৫০
. আত-তওবা, ৪৭
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ۡ
َ
ۡ ۡ َ
َۡ ُ َۡ ۡ ُ ُ َۡ ُ َ ۡ ُۡ َ َ ُ ۡ ُۡ َ
وف َو َ� ۡن َه ۡون
ِ ض يَأ ُم ُرون بِٱل َمع ُر
� ٖ ﴿ وٱلمؤمِنون وٱلمؤمِ�ٰت �عضهم أو ِ�َآء �ع
َ
َ ُ َُ ََٰ ّ َ ُ َُۡ ََٰ ّ َ ُ َُ َ ُۡ َ
َ
َ ّ ون
�َ َو َر ُسو� ُۚۥٓ ُوْ� َٰٓ�ِك
ع ِن ٱلمنك ِر و�قِيمون لصَلوة و�ؤتون لزَكوة و� ِطيع
ّ ُّ ُ َُُ َۡ َ
َ ّ َِن
ٌ �َ َعز
[٧١ : ﴾ ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٧ ٞ�ز َحكِيم
َۗ� س��هم
ِ
“মুিমন নারী-পুরুষ এেক অপেরর ব� ”। 28
َۡ
ٞة
ُ َ ُ َُ َۡ ّ
َۡ ُ َۡ ۡ ُ ُ َۡ ْ َ َ َ ّ
ِ ��ن ف ِۡت َن ِ� ٱ
�ض
ض ِ�َ �فعلوه ت
� ٍ ﴿ َٱ�َِين �ف ُروا �عضهم أو ِ�َآء �ع
َ ٞ َ
[٧٣ : ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل٧ ٞ�َِوف َساد كب
২৭F

“আর যারা কািফর তারা এেক অপেরর ব�ু। েতামরা যিদ তা না
মান তাহেল পৃিথবীেত অশাি� ও িবরাট েগালেযাগ সৃ ি� হেব।”

29
২৮F

মহান আ�াহ পির�ার বেল িদেয়েছন েয, মুিমন মুিমেনর ব�ু আর
কািফর কািফেরর ব�ু। অতএব মুসিলমরা যিদ তা না মােন, আর
কািফররা মুসিলমেদর সােথ েমলােমশা কের এেক অপেরর ব�ুেত
পিরণত হয়, তাহেল েসই অশাি� ও িবরাট েগালেযাগ হেবই।
শ�েদর সােথ মুসিলমেদর সংিম�ণ ও পার�িরক ব�ুে�র ফেল
তােদর অ�ের সংশয় ও অনয্ায়প�ীেদর �িত এক ধরেণর টান
সৃ ি� হয়। ফেল তােদর কােছ সতয্ অ�� হেয় পেড়। অশাি� ও
28
29

. আত-তাওবা ৭১
. আল-আনফাল , ৭৩
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েগালেযাগ সৃি�র মূল কারণ এখােনই। আজেকর বা�ব ঘটনাও
িঠক তাই। ইসলােমর দািবদার অিধকাংশ েলাক আজ কািফরেদর
সােথ ব�ু� বজায় েরেখ চেলেছ, তােদর সােথ েমলােমশা করেছ।
েস কারেণ সবিকছু তােদর কােছ িবজিড়ত হেয় পেড়েছ। তারা না
পারেছ সতয-িমথয্ার পাথর্কয্ ক, না সু পথ-কুপথ তারতময্
করেত এবং না পারেছ িনণর্য় করেত কারা আ�াহর ব�ু, আর
কারা শয়তােনর সু হৃদ। তাই েগালেযাগ সৃি� ছাড়াও এমনসব
ক্ষিত সািধত হেয়েছ যার িহসাব আ�াহ ছাড়া েকউ জা না।
জাতীয়তাবােদর েকান এক �চারেকর মেত �ী�ানেদর সােথ
ব�ু� রাখা ও তােদর সাহাযয্ েনয়া ৈবধ। তার যুি� এই আয়া:
َ ْۖ ُ َ ۡ َ َ ّ َ ُ َ ۡ ْ ُ َ َ َ ّ ٗ َ َ َ
َ
ّ
ّ
ّ َجِدَن
ِ َّ� ََشَد
َ��وا َ�َجِدَن
اس ع�ٰوة ِّ�َِين ءامنوا ٱ�هود َٱ�َِين أ
َ� ﴿
ّ َ َ ٰ َٰ َ َ ّ ُْٓ َ َ ّ ْ ُ َ َ َ ّ ّٗ
َ
َََُۡ
�ِيس
ى �ٰل ِك ِأَنَ م ِۡن ُه ۡم ق ّ ِِس
ۚ أقر�هم ّوَدَة ِّ�َِين ءامنوا �َِين قالوا ِنَا ن�ر
َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّ � �َ ٗ َ ۡ ُ َ
[٨٢ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٨ �ون
ِ ورهبا�ا ََهم � �ستك
“তুিম েদখেব, সব মানু েষর মেধয্ ইয়াহূদী ও মুশিরকরা
মুিমনেদর সব েচেয় বড় শ�, আর যারা বেল েয, আমরা �ী�ান,
ব�ু িহেসেব তারা মুিমনেদর অিধকতর িনকটবতর্ী” 30
২৯F

30

, আল-মােয়দাহ, ৮২
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উ� �চারেকর দািব, েযেহতু এই আয়ােত অনয্েদর তুলনায়
�ী�ানেদরেক ব�ু িহেসেব মুিমনেদর অিধক িনকটবতর্ী বলা
হেয়েছ, তাই আয়াতিট �ী�ানেদর সােথ ব�ুে�র ৈবধতা �মাণ
কের। আসেল এটা পির�ার ভুল এবং কুরআেনর মনগড়া বয্াখয,
যা �� আয়াতসমূেহর পিরপ�ী। এই বয্াখয্া েসইসব হাদীেসর
পিরপ�ী, যােত আহেল িকতাব (ইয়াহূদী ও �ী�ান) ও অনয্ানয
কািফরেদর ব�ু� েথেক সাবধান কের েদয়া হেয়েছ এবং তােদর
সহায়তা বজর্ন করেত বলা হেয়েছ। রসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলেছন:
«» ﻗﺎل ﻲﻓ اﻟﻘﺮآن ﺑﺮأﻳﻪ ﻓﻠﻴتﺒﻮأ ﻣﻘﻌﺪه ﻣﻦ اﻨﻟﺎر
“কুরআন স�েকর্ েয িনেজর মনগড়া কথা কলে, েস েযন
জাহা�ােম তার �ান িঠক কের েনয়।”
কুরআেনর এক আয়াত িদেয় অনয্ আয়ােতর বয্াখয্া করেত হে
েকান আয়ােতর এমন েকান বয্াখয্া েদয়া যােব না যা অনয্া
আয়ােতর পিরপ�ী। আর আ�াহর মিজর্ এই আয়াতিটেত �ী�ান
ও অনয্ানয্ কািফরেদর ব�ু� িনিষ�কারী আয়াতস মূেহর পিরপ�
িকছু েনই। উ� �চারক যা বেলেছ তা তার ভুল েবাঝার জনয্
এবং আয়াতিটর তাৎপযর্ উপলি�েত অক্ষমতার কারেণ। তাছা
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আয়াতিটর

বয্াখয্াকােল পি,

িব��

ও

েনতৃ�ানীয়

তাফসীরকারেদর উি�র সাহাযয্ িনেতও েস বয্থর্ হেয়ে
তাফসীরকারকেদর মেত আয়াতিটর অথর-যা তার শ�াবলী েথেকও
পির�ার েবাঝা যায় এই েয, �ী�ানরা ইয়াহূদী ও মুশিরকেদর
তুলনায় মুিমনেদর ব�ুে�র অেনকটা কাছাকািছ। এর অথর্ এই
নয় েয, তারা মুিমনেদর ভােলাবােস িকংবা মুিমনরা তােদর
ভালবােস। যিদ ধেরও েনয়া যায় েয, �ী�ানরা মুিমনেদর
ভােলােবেসেছ িকংবা তারা তােদর �িত ভােলাবাসা �কাশ কেরেছ
তা হেলও মুিমনরা তােদর ভােলাবাসেত পাের না িকংবা তােদর
সােথ ব�ু� �াপন করেত পাের না। েকননা, আ�াহ তােদরেক
এটা িনেষধ কের িদেয়েছন। এ স�িকর্ত আয়াত আেগই উে�খ
করা হেয়েছ। েযমন:
َ
َ
َ ُ َ ۡ ْ ُ ّ َ ْ ُ َ َ َ ّ َ ُّ�َ � َٰٓ
َ َ�ِ ٓ أ ۡو
ُ َ�ِ آء ۘ َ� ۡع ُض ُه ۡم أ ۡو
ٰ ود ٱ�َّ�َٰرَى
آء
ها �َِين ءامنوا � َتَخِذوا ٱ�ه
﴿
َ
ۡ
ّ
ّ
َ
ّ
ّ
ُ ّ ُ
َۡ
َ �َ � َ� ۡهدِي ٱلق ۡو َم ل�َٰلِم
َ ّ َِن� ۡم َإِنَ ُهۥ م ِۡن ُه ۡم ِن
﴾٥�
ض َو َمن َتَوَلَهم م
ِ
ۗ
� ٖ �ع

[٥١ :]ﻤﻟﺎﺋﺪة
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“েহ মুিমন ! েতামরা ইয়াহূদী ও �ী�ানেদর ব�ুরূেপ �হণ
কেরানা।” 31
َ ُُّوَآد
ّ
ّ َ ُ ُۡ َٗۡ ُ َ ّ
َ ّ َآد
ُ َ �َ َو َر ُس
َ ۡ ِٱ�َِ َو
﴾ و�ۥ
َ ٱ� ۡو ِم ٱ�خ ِِر ون َم ۡن
�د قوما يؤمِنون
ِ َ﴿
৩০F

[٢٢ :]ﻤﻟﺠﺎدﻟﺔ

“আ�াহ ও আেখরােত িব�াসী েলাকেদর তুিম আ�াহ ও তাঁর
রাসূেলর শ�েদর ভােলাবাসেত েদখেব না।”

32
৩১F

আর এেত েকান সে�হ েনই েয, �ী�ানরা আ�াহ ও তাঁর রাসূল
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াের সােথ শ�তা কেরেছ। তারা
আ�াহর িবধান �তয্াখয্ান কেরেছ এ আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর
িবরুে� িমথয্া আেরাপ কেরেছ। তাহেল আ�াহ ও আেখরাে
িব�াসীরা কী কের তােদর ভােলাবাসেত পাের িকংবা তােদর সােথ
েমলােমশা করেত পাের? নাউযু িব�াহ। আ�াহ আমােদরেক
লা�না, �বৃ ি�পরায়ণতা ও শয়তােনর কুম�ণা েথেক রক্ষা কর
আর এক �চারক দািব কেরেছ েয, েয-সব কািফর আমােদর
সােথ যু � কেরিন িকংবা আমােদরেক বািড়ঘর েথেক েবর কের
31
32

. আল-মােয়দাহ, ৫১
. আল-মুজাদালা, ২২
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েদয়িন, আ�াহ তােদর সােথ ব�ু� রাখার সু েযাগ িদেয়েছন। তার
যু ি� কুরআেনর আয়াত:
ُ َ
ُ
ُۡ َ
ّ
ۡ ُ ُ َُٰ ۡ َ َ ّ َ ُ ّ ُ ُ ٰ َ ۡ َ ّ
ِين َول ۡم � ِر ُجو�م ّمِن دِ� ٰ ِر� ۡم
ِ �﴿ َ �نهٮ�م �َ ع ِن �َِين لم ي�ت ِلو�م ِ� ٱ
ۡ ۡ
ّ ۡ ۡ َ ْ ٓ ُ ۡ ُ َ ۡ ُ ُّ �َ َ
َ سط
َ ّ َِن
[٨ : ﴾ ]ﻤﻟﻤﺘﺤﻨﺔ٨ �
أن َوهم و�قسِ طوا إِ� ِه ۚم
ِ ِ �َ ُِبُّ ٱل ُمق
“যারা েতামােদর সােথ �ীেনর বয্াপের যু � কেরিন এবং
েতামােদরেক বািড়ঘর েথেক েবর েকর েদয়িন, তােদর �িত
অনু �হ �দশর্ণ ও নয্ায়িবচার করেত আ� েতামােদর িনেষধ
কেরন না।”

33
৩২F

এ যু ি�ও আেগরটার মতই �া�। এটাও কুরআন স�েকর্
মনগড়া উি� ও আয়াতিটর ভুল বয্াখয্াদ। �� আয়াতসমূ েহ
আ�াহ কািফরেদর ব�ু� হারাম কের িদেয়েছন এবং তােদর সােথ
েমলােমশা িনিষ� কেরেছন। িতিন তােদর ে�ণীেভেদর েকান
তারতময্ কের িন। কারা আমােদর সােথ যু � করল আর কারা
করল না, িতিন েস পাথর্কয্ও কে িন। তাহেল আ�াহ যা বেলন
িন মুসিলম কী কের িনেজর েথেক েসই বয্াখয্া িদেত পা, যা
কুরআন ও সু �াহ সমথর্ন কের ন? সু বহানা�াহ, আ�াহ কত
33

. আল-মুমতাহানা, ৮
72

সিহ�ু ! জ্ঞানীেদর মেত উ� আয়াতিটর মমর্: শি�-চুি� িকংবা
মুসিলমেদর িবেশষ িনরাপ�া ও ত�াবধােনর অধীন কািফরেদর
�িত অনু �হ �দশর্ন  তােদরেক দান-দিক্ষণা করার অনুমি
দান। সহীহ হাদীেস এই বয্াখয্ার সমথর্ন পাওয়া যা
উদাহরণ�রূ: রাসূলু�াহর সােথ ম�াবাসীেদর স�ািদত শাি�চুি�র েময়ােদর মেধয্ আবুবকর রািদয়া�াহু আর কনয্া
আসমার মুশিরক মা পািথর্ব িকছু সুেযা-সু িবধার জনয্ মদীনায়
আসমার

িনকট

এেসিছল।

রাসূলু�াহ

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম আসমােক তাঁর মােয়র �িত েসৗহাদর্য্ েদখােনার িনেদর
িদেয়িছেলন।

একবার

আ�াহর

রাসূল

সা�া�াহু আলাইিহ

ওয়াসা�াম ওমর রািদয়া�াহু আনহুেক একিট েরশেমর জামা দা
কেরিছেলন। ওমর রািদয়া�াহু আনহু েসিট ম�ায় তাঁর মুশির
ভাইেক উপহার পািঠেয় েদন। এই ধরেনর অনু �হ অেনক সময়
ইসলাম �হণ, ইসলােমর �িত আ�হ সৃ ি� ও অনয্ ধেমর্র তুলনা
ইসলামেক অ�ািধকারদােনর কারণ হেত পাের। তাছাড়া এেত
আ�ীয়তার সংেযাগরক্ষা ও অভা�েদর সাহাযয্ হয়। এেত
মুসিলমেদর উপকার ৈব ক্ষিতর েকান আশ�া েনই। আর এটা ে
আেদৗ কািফরেদর সােথ ব�ু� নয় একটু িচ�া করেলই তা
পির�ার েবাঝা যায়।
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জাতীয়তাবাদীরা যু ি� েদখায়, “মুসিলম-কািফর পাথর্কয্ না কে
আরব জাতীয়তার িভি�েত েজাটব� হেল আরবরা একিট
শি�শালী ইউিনেট পিরণত হেব। ফেল শ� তােদরেক ভয়

করেব ও তােদর অিধকারসমূেহর �িত ��া �দশর্ন করে। আর
মুসিলমরা অনয্েদর েথেক িবি�� হেয় েগেল তারা দুবর্ল হেয় পড়েব এব
শ�র লালসার িশকাের পিরণত হেব।” ওরা আরও বেল, “আরবরা যিদ
ইসলােমর আ�য় িনেয় তার পতাকাতেল সমেবত হয় তাহেল
ইসলােমর শ�রা তােদর �িত িবে�ষ েপাষণ করেব, তােদরেক
নয্াযয্ অিধকার েথেক বি�ত করে এবং তােদর আশু �ংস
কামনা করেব। েকননা শ�র তখন আশ�া, অতীত েগৗরব িফের
পাবার জনয্ আরবরা ইসলামী লড়াইেক উ�ািন িদেত পাের।
পিরণােম আমােদর ক্ষিত হ, শ�র সােথ সংি�� অিধকার ও
�াথর্ আদায় িবলি�ত হে, আমােদর ওপর ওেদর ে�াধ আেরা
েবেড় যােব।” এই যু ি�র জবাব: যিদ মুসিলমরা ইসলামেক িঘের
ঐকয্ব� হ, আ�াহর র�ু েক শ�হােত ধের, তার শরী‘আেতর
িবধান েমেন চেল এবং শ� েথেক িবি�� হেয় তােদরেক
�কােশয্ শ� েঘাষণা কে, তেব আ�াহই তােদর সাহাযয্ করেবন
ও শ�র ষড়য� েথেক রক্ষা করেবন। িতিন কািফর শ�র মে
এমন ভীিত স�ার করেবন যােত তারা ভেয় মুসিলমেদর
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অিধকারসমূহ

পুেরাপুির

িফিরেয়

েদয়।

তাঁেদর

ঈমানদার

পূবর্পুরুষেদর েক্ষে� িঠক েযমনিট ঘে। তাঁেদর মেধয্ িবরাট
সংখয্ক য়াহূদী ও �ী�ান িছল। িক� তাঁরা েসই িবধমর্ীেদর
সােথ ব�ু� কেরন িন িকংবা তােদর সাহাযয্চান িন। তাঁরা ব�ু�
কেরিছেলন এক আ�াহ্র সােথ, সাহাযয্ েচেয়িছেলন একমা�
তাঁরই। েয কারেণ শ�র িবরুে� আ�া তাঁেদর সাহাযয্
কেরিছেলন,

িতিন

তাঁেদরেক

শ�র

ষড়য�

েথেক

রক্ষ

কেরিছেলন। কুরআন ও সু �াহ এর সাক্ষী এবং ইসলােম
ইিতহাসও তাই বেল। আর মুসিলম ও কািফর সবাই একথা
জােন। মুশিরকেদর েমাকািবলার জনয্ আ�াহর রাস ূল সা�া�াহ
আলাইিহ ওয়াসা�াম বদেরর যু ে� রওয়ানা হেলন। মদীনায় তখন
ইয়াহূদীরা আেছ। িক� িতিন তােদর সাহাযয্ চাইেলন না। অথচ
সংখয্ায় মুসিলমরা তখনও কম এবং সাহাযয্কারীর �েয়াজ
তাঁেদর অেনক। আ�াহর নবী ও মুসিলমরা কখনও ইয়াহূদীেদর
সাহাযয্ চানিন। না বদের না উহুেদ। যিদও েসসব িদেন িবেশ
কের উহুেদর যুে� সাহাযয্কারীর �েয়াজন তী�ভােব অনুভূ
হেয়িছল। এেত পির�ার �মাণ হয় েয, শ�েদর সাহাযয্ েনয়,
তােদর সােথ ঘিন�তা রক্ষা করা িকংবা িনেজেদর েসনাবানীেত
তােদর অ�ভুর� করা মুসিলমেদর জনয্ জােয়য নয়। েকনন,
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শ�েক িব�াস েনই। তােদর সােথ সংিম�েণর ফেল মুসিলমেদর
বড় রকম সবর্নাশ হেত পাে, তােদর ৈনিতকতার পিরবতর্ন এবং
িনেজেদর মেধয্ সে�, ঘৃণা ও শ�তা সৃি� হেত পাের। আ�াহর
নবী ও ঈমানদার পূব্পুরুষ
র
র অনু সৃত েসই রীিত যােদর স��
করেত পারেছ না, আ�াহ েযন েকানিদন তােদর স�� না কেরন।
েযেহতু ইসলামেক েক� কের সংঘব� হেল আ�াহ মুসিলমেদর
ওপর স�� হন এবং তােদর জনয্ আ�াহর সাহাযয্ সুিনি�ত ,
তাই তােদর িবরুে� অমুসিলমেদর িবে�ষ। তােদর ই িবে�ষ
েকান িদনও েশষ হেব না। তারা চায়, মুসিলমরা িনেজেদর �ীন
েছেড় িদেয় িবধমর্ীেদর দলভ � হেয় যাক। মুসিলমেদর একথা
ভালভােব উপলি� করা উিচত। তারা যিদ অমুসিলমেদর
ই�ানু যায়ী িনেজেদর �ীন েছেড়ই েদয় তাহেল তারা অবশয্ই ��
হেব এবং কািফর হেয় ইহ-পরকােলর শাি� ও চরম দু দর্শার
িশকার হেব।
আ�াহ বেলন:
ّ
ّ َ َ َ ۡ َ ٰ َ َ ۡ َ ُ ُ َ َ ّ َ ٰ َ ٰ � ّ ٰ َت
ّ
ُ ّ ُۡ
َ ﴿ ولن تر� عنك ٱ�هود و� �َ�رى
َِ� َ َب ِ َع ِلَ َت ُه ۡمۗ قل ِنَ ه َدى
َ َ َّۡ
ۡ
ۡ
َ
َ ٰ َ ُۡ َ ُ
َ
ّ
َ آء ُهم َ� ۡع َد ّ�َِي َج
َ ت أ ۡه َو
ىۗ َول� ِ ِن �َبع
هو ٱلهد
ِ َآء َك م َِن ٱلعِل ِم َما لك م َِن ٱ
َ ََ ّ َ
[١٢٠ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة١ ٍ�� و� ن ِص
ٖ ِ مِن و
76

“যতক্ষণ না তুিম ওেদর ধমর্ অনুসরণ ক, ইয়াহূদী ও �ী�ানরা
েতামার ওপর স�� হেবনা। তুিম বল, আ�াহর পথই একামা�
পথ। আর েতামার কােছ েয জ্ঞান এেসেছ তার পের তুিম যি
ওেদর ই�ানু যায়ী চল, তাহেল আ�াহর শাি� েথেক রক্ষার জন
তুিম েকান ব�ু বা সাহাযয্কারী পাে না।” 34
ْ
ُ َُّ َ َ َ ُ َ ُ َ ٰ ُ َ ُ ۡ � ّ َرُد
ۡ َ
ُ
ۡ ِ� ۡم إن
ٰ َ ﴿ و� يزالون ي�ت ِلون�م
ٱس َت َ�ٰ ُع ۚوا َو َمن يَ ۡرتدِد
َ و� ۡم َعن دِين
ِِ
َ
ُ
َ
ۡ
ۡ ۡ َ َ َ ٰٓ �ْ َأُوٞ
ُ ۡ ََُ
ُ
ت أع َ�ٰل ُه ۡم ِ� �ُّ� َيا
ت َوه َو �ف ِر َ�ِك حبِط
مِن� ۡم َعن دِينِهِۦ �يم
َ ُ ٰ َ َ ۡ ُ ّ ُ ٰ َ ۡ َ َ ٰٓ �َْ َأ و
[٢١٧ : ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة٢ �ون
ِ � َوٱ�خِرةِ� ُ َ�ِك أص�ب �َارِ� هم �ِيها
৩৩F

“তারা েতামােদর সােথ লড়েতই থাকেব; যতক্ষণ না েতামােদরে
েতামােদর �ীন েথেক িবচুয্ত কের। অবশয্ তারা যিদ তা করে
সক্ষম । আর েতামােদর মেধয্ যারা �ীন েেক িবচুয্ত হেয়
কািফর অব�ায় মারা যােব, তােদর ইহ-পরকােলর সকল কাজ
ন� হেয় েগল। তারা জাহা�ােমর অিধবাসী। েসখােন তারা
িচরকাল থাকেব।”

34
35

35
৩৪F

. আল-বাকারা, ১২০
. আল – বাকারা, ২১৭
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َۡ
َ َ ّ َ َ ۡ َ ۡ ّ ّ ۡ َ َ َ َت
َ َٰ ۡ َ َ ّ
َ �َ �
َٰ َ ك
� ِين
َ� �عةٖ ّم َِن ٱ� ۡمرِ َٱتَبِعها و� َبِع أهوآء
�﴿ ُمَ جعل
ِ
َۡ ۡ ُ ُ ۡ َ َ
ْ
َ
ۡ
ّ
ّ
َ
ّ
َ ََُۡ
ۡ
ٗ
َ
ّ
َ
ُ َ�ِ  ِ�َ ُه ۡم لن ُ�غ ُنوا عنك م َِن �َِ ش�ٔا ۚ نَ ل�َٰل ِ ِم� �عضهم أو١ ون
آء
� عل م
ّ ُِّ�َ َ�َٱ
َ لۡمُتَق
ُ ّ َ� ۡعض
[١٩ ،١٨ : ﴾ ]ﺠﻟﺎﺛﻴﺔ١ �ِ
�ٖ
“অতঃপর িতিন েতামােক �ীেনর একিট িবধান দান করেলন।
তুিম তা অনু সরণ কর, আর যারা জােন না তােদর ই�ানু সাের
চেলা না। তারা আ�াহর শাি� েথেক রক্ষায় েতামার এতটুক
উপকার করেব না। জািলমরা এেক অপেরর ব�ু, আর
েমা�াকীেদর ব�ু আ�াহ।” 36
৩৫F

এসব সু �� আয়ােত আ�াহ পির�ার বেল িদেয়েছন েয,
কািফররা আামােদর শরী‘আত েছেড় ওেদর পথ অনু সরণ না করা
পযর্� আমােদর ওপর কখনও স�� হেবনা। ওরা আমােদরেক
আমােদর �ীন েথেক িবচুয্ত না করা পযর্� আমােদর িবরু
লড়াই থামােব না। এসব আয়ােতর মাধয্েম িতিন জািনেয়
িদেয়েছন েয, আমরা যিদ ওেদর কথা ও মিজর্ রক্ষা কের চ
এবং েস অব�ায় আমােদর মৃতুয্ হয় তা হেল িচরকাল আমােদর
জাহা�ােম থাকেত হেব। আ�াহর িনকট আমােদর �াথর্ন, েযসব

36

. আল- জািসয়া, ১৮
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কােজ িতিন অস�� এবং েযসব কােজ তাঁর শাি�র কারণ িনিহত,
িতিন েযন আমােদর েসসব কাজ েথেক বাঁিচেয় রােখন।
কুরআনী আইেনর িবেরািধতা
আরব জাতীয়তাবাদ �চার িনিষ� হবার চতুথর্ কারণ এই ে, এই
�চােরর ফেল কুরআেনর আইন �তয্াখয্ান করা অপিরহাযর্ হ
ওেঠ। কারণ, অমুসিলম জাতীয়তাবাদীরা �ভাবতই কুরআেনর
আইন মানেত রািজ হেব না। েয কারেণ জাতীয়তাবােদর েনতারা
কুরআন িবেরাধী এমন কিতপয় বানােনা আইন �বতর্ন করেত
বাধয্ হেব যা জাতীয়তাবাদী সমােজর সকেলর িনকট �হণেযাগয
হেত পাের। ঐ েনতােদর অেনেক কথািট �কােশয্ই বেলেছ।
িন:সে�েহ এটা পির�ার কুফ্র ও �ীনেক পিরতয্াগ করার
নামা�র। আ�াহ বেলেছন:
َ َ ّ ۡ ََُۡ َ َ َ َ َ ُ ّ َُ ّٰ � َ ُ ُۡ َ َ َّ َ ََ
ٓ ِ ْ � ُدوا
�
َ ﴿ ف� ور�ِك � يؤمِنون
ِ � ََ �كِموك �ِيما شجر بينهم ُم
ْ
ُ َ
ٗ ت َو� ُ َس ّل ِ ُموا � َ ۡسل
َ ِّمَا قَ َض ۡي
ّ نفسِ ه ۡم َح َر ٗجا
[٦٥ : ﴾ ]اﻟنﺴﺎء٦ ِيما
أ
ِ
“েতামার �িতপালেকর শপথ, যতক্ষণ পযর্� তারা িনেজে
িবেরাধ মীমাংসার জনয্ স�ূণর্  কু�াহীন িচে� েতামােক িবচার
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েমেন পুেরাপুিরভােব েতামার রায় েমেন না েনেব ততক্ষণ পযর
তারা ঈমানদার বেল িবেবিচত হেবনা।” 37
َ
ۡ ۡ ُ ََ
َّ ۡ
َ
َ ُۡ ّ
ّ
﴾ ٥ ون َو َم ۡن أ ۡح َس ُن م َِن �َِ ُحك ٗما ل ِق ۡو ٖ� يُوق ُِنون
َح� َم ٱل
﴿ أف
ۚ ٰهِلِيَةِ َ�بغ
৩৬F

[٥٠ :]ﻤﻟﺎﺋﺪة

“তারা িক তাহেল জােহিলয়ােতর আইন চায়? িব�াসী েলাকেদর
জনয্ আ�াহর েচেয় ে�� আইনদাতা েক আে? ” 38
َ ۡ ُ َ
َ
ُ َۡ ّۡ ََ
ُ ّ نز َل
َ َ�م ب َما ٓ أ
[٤٤ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٤ �َ َأُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم ٱل�ٰف ُِرون
� ﴿ ومن َم
ِ
৩৭F

“যারা আ�াহর েদয়া আইন অনু যায়ী শাসন কেরনা, তারা
কািফর।”

39

৩৮F

ّ ُ َ
َ
ُ َۡ ّۡ ََ
ُ ّ نز َل
َ َ�م ب َما ٓ أ
[٤٥ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٤ �َ َأُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم ل�َٰل ُِمون
� ﴿ ومن َم
ِ

“যারা আ�াহর েদয়া আইন অনু যায়ী শাসন কেরনা, তারা
জািলম।”

37
38
39
40

40
৩৯F

. আন-িনসা , ৬৫
. আল-মােয়দাহ, ৫০
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َ ُ َۡ ُ َ
ُ َۡ ّۡ ََ
ُ ّ نز َل
َ َ�م ب َما ٓ أ
[٤٧ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٤ �َ َأُوْ� َٰٓ�ِك ه ُم ٱل�ٰسِقون
� ﴿ ومن َم
ِ
“যারা আ�াহর েদয়া আইন অনু যায়ী শাসন কেরনা, তারা
ফািসক।” 41
৪০F

েয রা� আ�াহর আইন অনু যায়ী শাসনবয্ব�া চালা না এবং
আ�াহর আইন মােন না, েস রা� জােহলী রা�, এসব ��
আয়াত অনু যায়ী েস রা� কািফর, জািলম ও ফািসক রা�। আ�াহর
স�ি�র �ে� েসেদেশর �িত শ�তা েপাষণ করা ইসলােমর
অনু সারীেদর জনয্ অপিরহাযর্। এক আ�াহর �িত ঈমান এে
তাঁর িবধান অনু যায়ী শাসনবয্ব�া না চালােনা পযর্� ঐ েদেশ
সােথ ব�ু� করা মুসিলমেদর জনয্ স�ূণর্ িনিষ
আ�াহ বেলন:
ّ َ َ ۡ ٓ َٞ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ َ ٌ َ َ َة
ّ
َ ْ ُ َ ۡ
َ َ�َٱ
ِين َم َع ُهۥٓ إِذ قالوا ل ِق ۡو ِم ِه ۡم ِنَا
﴿ قد �نت ل�م أسوة حسن ِ� إِب�ٰهِيم
ُْ َُ
َ ََ ّ
َ َُُۡ ّ ۡ ُ
ُ
ُ
ُ
ون �َِ �ف ۡرنا بِ� ۡم َو َ� َدا بَ ۡي َن َنا َو َ� ۡي َن� ُم
ِ بر�ؤا مِن�م َمِمَا �عبدون مِن د
ّ ْ ۡ ُ ٰ ّ � ً َ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ ۡ
[٤ :َ تؤم ُِنوا ِٱ�َِ َو ۡح َدهُۥٓ ﴾ ]ﻤﻟﻤﺘﺤﻨﺔ
َ ٱلع�وة وٱ�غضآء �بدا
“ই�াহীম ও তাঁর স�ীেদর মােঝ েতামােদর জনয্ এক সু�র
আদশর্ রেয়েছ। তারা তােদর কওমেক বেল িদেয়িছ: েতামােদর
41
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সােথ এবং আ�াহ ছাড়া েতামরা যােদর ইবাদত করছ তােদর
সােথ আমােদর েকান স�কর্ েনই। আমরা েতামােদর নীিত ও
আদেশর্র সােথ িবেরাধ েঘাষণা করলাম এবং আমােদর ও
েতামােদর মােঝ িচরিদেনর জনয্ শ�তা ও িবে�ষ স ূিচত হ,
যতক্ষণ না েতামরা এক আ�াহর �িত ঈমান আনে” 42
৪১F

অতএব জাতীয়তাবােদর েনতা ও �চারকেদর উিচত আ�সেচতন
হওয়া এবং তােদর এই �চােরর অশুভ ও মারা�ক পিরণিতর
কথা িচ�া করা। তােদর উিচত জাতীয়তা িকংবা �েদিশকতা
�চােরর পিরবেতর্ সবর্শি� িনেয়াগ কের ইসলাম �চার করা
েলাকেদর মােঝ ইসলােমর েসৗ�যর্সমূহ ছিড়েয় েদয়া এবং
ইসলােমর িবধানসমুহ শ�হােত ধের তার শাসনবযব�ার �িত
েলাকেদর আকৃ� কের েতালা। তােদর জানা উিচত েয, �ীেনর
পেথ িফের না এেল িকংবা িনেজেদর িবেরাধ মীমাংসায় �ীেনর
িস�া� না মানেল আ�াহ তােদর ওপর �িতেশাধ েনেবন, তােদর
ঐকয্ িবি�� কের েদেবন এবং তার িনয়ামত েথেক তােদরেক
বি�ত করেবন। অতঃপর তােদর জায়গায় আর একদল েলাক

42

. আল-মুম্তাহানা , ৪
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পাঠােবন যারা তাঁর �ীনেক শ�হােত ধরেব ও �ীেনর িবেরাধী
শি�র সােথ লড়াই করেব। আ�াহ েযমন বেলেছন:
َ ّ ۡ َُۡ َ ًَۡ ۡ َۡ َۡ ّْۡ
ُ َ َ َ ْ ُ ُ
: ﴾ ]�ﻤﺪ٣ ُمَ � يَ�ون ٓوا أ ۡم�ٰل�م
﴿ �ن َتَوَلَوا �ستبدِل قوما ���م
[٣٨
“আর েতামরা যিদ িবপেথ যাও তাহেল িতিন েতামােদর জায়গায়
অনয্ একদল েলাক পাঠােব। তারা েতামােদর মত হেব না।” 43
ْ ُّ ُ َ ْ َُ ّ
َٓ ْ ُ َ َ
ُّ َ ََۡ ۡ َۡ َ َ ۡ ََ
ۡ َ �
�ءٍ َ�ّٰٓ إِذا ف ِرحوا بِما
ِ ﴿ َلَمَا �سوا ما ذكِروا بِهِۦ �تحنا علي ِهم �ب�ٰب
ْ َُ َ َ ّ ۡ َۡ ُ َ َ َُ
َۡ َ َ ْ ُ ُ
َ
ُ َ َ ٗ ۡ
 �ق ِطع دابِر ٱلقو ِم �َِين ظلم ۚوا٤ أوت ٓوا أخذ�ٰ ُهم َ�غ َتة فإِذا هم ُّ ۡبل ُِسون
َ ٱ� ۡم ُد َِ ّ ِ َر ّب ۡٱل َ�ٰلَم
َ ۡ َو
[٤٥ ،٤٤ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم٤ �
ِ
ِ
৪২F

“তােদর যা �রণ কিরেয় েদয়া হেয়িছল, তারা যখন তা ভুেলই
েগল তখন আমরা তােদর জনয্ সবিকছুর দরজা খুেল িদলাম।
অবেশেষ অেনকিকছু েপেয় তারা যখন েবশ খুশী, তখন আমরা
হঠাৎ তােদর পাকড়াও করলাম। অমিন তারা িদেশহারা হেয়
পড়ল। এভােব জািলম েলাকেদর িশকড় েকেট েফেল হল। সকল
�শংসা আ�াহর, িযিন সৃি�কুেলর �িতপালক।” 44
৪৩F

43
44

.মুহা�দ , ৩৮
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সহীহ হাদীেস রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেল:
«» اﷲ ﻴﻟﻤ� لﻠﻈﺎلﻢ ﺣﻰﺘ إذا أﺧﺬه لﻢ ﻳﻔﻠﺘﻪ
“জািলমেক আ�াহ িকছু টা িঢল েদন। তারপর যখন ধেরন, তখন
আর ছােড়ন না।”
এই কথা বেল রসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এই
আয়াত পাঠ কেরন:
ّ ٌ َ ٰ َ َ َ ٰ َ ُ ۡ َ َ َ ٓ َ َ ّ َ ُ ۡ َ َ َٰ َ َ
ٌ  َشدِٞنَ أَ ۡخ َذهُۥٓ أَ ِ�م
ۚ ﴿ و��ل ِك أخذ ر�ِك إِذا أخذ ٱلقرى و ِ� �ل ِمة
﴾ ١ ِيد

[١٠٢ :]ﻫﻮد

আর আ�াহর ধরা এমনই হেয় থােক, যখন িতিন জািলম
জনবসিতগুেলােক ধেরন। তাঁর ধরা বড় য�নাদায়, বড়
কেঠার।” 45
৪৪F

অতএব জাতীয়তাবাদীেদর উিচত আ�াহেক ভয় করা ও তাঁর
িনকট তাওবা করা এবং আ�াহর িনয়ামেতর জনয্ তাঁর েশাকর
আদায় করা। সােথ সােথ তােদর উিচত আ�াহর িকতাব ও তাঁর
রাসূ েলর সু �াতেক অ�ািধকার িদেয় তদনু যায়ী িনেজরা চলা ও
45

.হূ দ, ১০২
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অনয্েদর চলেত বলা এবং এর িবপরীত পথ েথেক েলাকেদর
সাবধান কের েদয়া। ব�ত: এ পেথই রেয়েছ সামািজক কলয্াণ
এবং মানিসক �শাি� ও তৃি�। এ পেথই ইহ-পরকােলর স�ান
ও সু খ রেয়েছ, রেয়েছ আ�াহর আযাব েথেক িন�ৃিতর গয্ারি�।
এর িবপরীত েযসব �চার, তার পিরণিত জাহা�াম, মানিসক
অশাি� আর সামািজক অি�রতা। তােত শ�র �িতপি� েবেড়
যায় এবং সু খ ও ইহকাল-পরকােলর িনরাপ�া হারােত হয়। এ
স�েকর্ পিব� কুরআেনর েঘাষণ:
َ
ّ
ُٗ
ُ
ٰ َ َمَنِ ٱ�َ َب َع ُه َديَ فَ�َ يَضِلُّ َو� � َ ۡش
 َو َم ۡن١ �
﴿ إِمَّا يَأۡتِيَن َّ�م ّم ِِّ� هدى
َ
ۡ
َ َ
َۡ َ ٗ َ ٗ َ َ َُ ّ
ُ ُ �
ٰ َ �ۡ �هُۥ يَ ۡو َم ٱلق َِ�ٰ َمةِ أ
 قال١ �
َعۡرَضَ عَن ذِكۡرِي فَإِنَ �ۥ معِيشة ضن� و
َ
َ َۡ َ َ َ ّ َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
ٗ نت بَ ِص
ُ � َوقَ ۡد ُك
ٓ ِ ب ل ِم ح�ت
ٰ َ �ۡ � أ
 قال ك�ٰل ِك �� ۡتك َءا� ٰ ُت َنا١ ��
ِ ر
َ
ۡ
َ
ۡ َ ََ ۡ ۡ َ
َ
َۡ َ َ َ
َ فَنَس
ٰ َ ُِيت َهاۖ َو� َ�ٰل َِك ٱ�َ ۡو َم ت
ت
 َو��ٰل ِك � ِزي من أ١ �ن
ِ ٰ �� �ف َول ۡم يُؤ ِم ۢن
َ
َ َ َ �ِّه
[١٢٧-١٢٣ :﴾ ]ﺳﻮرة ﻃﻪ١ َٰٓ�ۡ�َ �َۦۚ وَلعذابُ ٱ�خِرَةِ أَشدُّ و
ِ
“েতামােদর কােছ আমার েহদােয়ত আসেব। েয আমার েহদােয়ত
অনু যায়ী চলেব েস িব�া� িকংবা অসু খী হেব না। আর েয আমার
িবধান স�েকর্ অমেনােযাগী থাকে, তার জনয্ রেয়েছ এক
ক�সাধয্ জীবন। আর আমরা তােক েকয়ামেতর িদন � অব�ায়
উঠাব। েস বলেব, েহ �ভু! আিমেতা দৃি�মান িছলাম, আমােক
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অ� কের উিঠেয়ছ েকন? িতিন বলেবন, েতামার কােছ আমােদর
িনদশর্নসমূহ এেসিছ, তুিম তা ভূেল িগেয়িছেল। িঠক েতমিন
েতামােকও আজ ভুেল যাওয়া হে�। েয সীমা লংঘন কের এবং
তার �ভূর িনদশর্নসমূহ িব�াস কে না, আমরা তার এরকমই
�িতদান িদেয় থািক। পরকােলর আযাব অতয্� কেঠার ও
দীঘর্�ায়ী”

46
৪৫F

এসব আয়ােত আ�াহ পির�ার বেলেছন েয, েয তার পথ
অনু সরণ করেব, েস িব�া� িকংবা অসু খী হেব না বরং তার
ভােগয্ সুপথ ও ইহকােলর সুখ রেয়েছ। আর েয তাঁর িবধান
স�েকর্ অমেনােযাগী হেব তার জনয্ রেয়েছ পৃিথবীেত এ
ক�সাধয্ জীব, আর পরকােল অ�� ও শাি�। পৃিথবীেত
জীবেনর ক� বলেত, মেনর আঁধার ও অি�রতা, দু ি��া ও
সংশয়, পািথর্ব স�দ অে�ষণ ও সংরক্ষেণ নানান ক�, তার
ঘাটিত ও হারােনার আশ�া এবং এ ছাড়া নানারকম তাৎক্ষিণ
শাি� যা ইসলােমর শ�রা পৃিথবীেত েভাগ করেছ। আ�াহ
বেলেছন:

46

. তাহা, ১২৩-১২৭
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ُ
ُّ
َ ۡ﴿ �َ �ُعۡجِبۡكَ أَمۡ�َٰلُهُم
َ ۡ �ِ مۡۚ إِ�َّمَا يُرِ�دُ ٱ�َ ِ�ُ َع ّ ِذ َ� ُهم ب َها
ِ ٱ� َي ٰوة
ٓ أَوۡ�َٰدُه
�َو
ِ
َ
َ ۡ ُ ۡ ُ ُ ُ َ َ َ َۡ ۡ
[٥٥ :﴾ ]ﻮرة اﺘﻟﻮ�ﺔ٥ �ُّ� َيا َوتزهق أنفسهم َوهم �ٰف ُِرون
“তােদর ধনস�দ ও স�ান-স�িত েযন েতামােক মু� না কের।
আ�াহর ই�া, ঐসব িদেয় পািথর্ব জীবেন তােদর শাি� িদেব,
আর কািফর অব�ায় তােদর �াণ চেল যােব।” 47
َ ُ َۡ ۡ ُّ
�ۡ�َۡ�ِنَ ٱلۡعَذَابِ ٱ�َۡدۡ� ٰ دُونَ ٱلۡعَذَابِ ٱ
﴾ ]ﺳﻮرة٢ جعون
َ
ّ ﴿
ِ َِ لَعَلَهم ير
৪৬F

[٢١ :الﺴﺠﺪة

“বৃহ�র শাি�র পূেবর্ আমরা তােদর ক্ষু�তর শাি �র �াদ �
করাব, যােত তারা িফের আেস।”

48
৪৭F

এ �সে� বহু আয়াত রেয়েছ। আ�াহর কােছ আমরা �াথনা কির,
িতিন েযন আমােদর অ�র সংেশাধন কের েদন, আমােদর
পাপগুেলা িচিনেয় েদ, পাপ েথেক তওবা করার সু েযাগ িদেয়
আমােদর �িত অনু �হ কেরন এবং আমােদরেক ও আমােদর
সকল ভাইেদরেক সিঠক পেথ পিরচািলত কেরন। িতিন সবিকছু
করেত সক্ষম। আসুন আমরা �খয্াত িমসরীয় েলখক মুহদ
47
48

. আত-তাওবা, ৫৫
. আস-িসজদা, ২১
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আল-গাযালীর জাতীয়তাবাদ সং�া� চমৎকার িকছু কথা উ�ৃ ত
কের আেলাচনা এখােনই েশষ কির। িতিন তাঁর ( ﻣﻊ اﷲআ�াহর
সােথ) নামক �ে�র ২৫৪ পৃ�ায় বেলেছন:
মুহা�াদ আল-গাযালীর ম�বয
“এই েলাকগুেলা কার? এরা না আরব না অনারব, আবার না
রািশয়ান না আেমিরকান। আসেল এরা িনলর� গলাবাজ অ�ু ত
�ভােবর এক িবকৃত মনু ষয্রূপ। এেদর কারেণ এেদেশর আ
মহািবপদ। এেদেশ সা�াজয্বােদর অপকীিতর্ এবং েদশবাসীর িচ�
ও েচতনায় তার বীজ েরেখ যাবার পরই এই িবপেদর উ�ব
হেয়েছ। হাদীস অনু যায়ী এরা আমােদর বংেশা�ূত, আমােদরই
ভাষায় কথা বেল। তেব এরা আমােদর ইিতহাস ও সং�ৃিতর
দু শমন, আমােদর সং�াম ও জাগরেণর পেথ অ�রায়। আমােদর
�ীেনর �িত িবে�ষ েপাষণকারীেদর এরা সহায়ক। এরা �ীন ও
তার অনু সারীেদর েবঁেচ থাকার অিধকার �ীকার কের না। এই
েলাকগুেলা হঠাৎ কের গিজেয়েছ। বয্ােঙর ঘয্-ঘয্ানর ডাক
েযমন রােতর �হরগুেলা ভের েদয়, েতমিন এেদর িবরি�কর
িচৎকার �িন চারিদক ভের েফেলেছ। এেদর েগাপন অিভলাষ
ফাঁস হওয়া উিচত। জনগণ যােত েধাঁকা না খায় বা িমথয্ায়
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�তািরত না হয় েসজনয্ তােদর িনকট এেদর আসল পিরচয়
পির�ার হওয়া উিচৎ। এই েলাকগুেলা আরবে�র েলেবল এঁেট
মুজািহদেদর কাতাের ঢুেক পেড়েছ এবং আরব জাতীয়তাবােদর
সু সংবাদদাতা ও তাঁর ঝা�া বহনকারী বেল িনেজরা দািব করেছ।
একই সমেয় তারা আরব ঐিতহয্ েথেক সের িগেয় আরও
মারা�ক িকছু করার েচ�া করেছ এবং ঈমান ও তার িমশেনর
পেথ �িতব�কতা সৃি� করেছ। েলাকগুেলার কুৎিসত েচহারা
উে�াচন কের জনসমেক্ষ তােদর  কাযর্কলাপ �কাশ কের
েদয়া উিচত। তারা সা�াজয্বাদী শি�র িনেদর্শ েমাতােবক কুরআ
ও তার মহান ধারক মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম ইবন
আবদু �াহর িমশন �ংস করার লেক্ষয্ কাজ কের য, আর
সা�াজয্বাদী শি� তােদর েস কােজর িত� পিরণাম �তয্করার
জনয্ দূের দাঁিড়েয় অেপক্ষা করেছ। আমরা ওেদর েলখা পে,
কথা শুেনিছ। ওেদর উে�শয্ বুঝেত আমােদর ধীশি�র �েয়াজ
হয় িন। ওরা ধমর্তয্া, ওরা �কাশয্ কুফর বয্�কারী। ওর
েখালাখুিল বেল: ইসলাম একিট আরব েরেনসাঁমা�, যার কলয্ােণ
মধয্যুেগ এই মহান জািত িবে�ািত হেয়িছল। এবং েসই �চ�
িবে�ারেণ েস এক �িতভাবান বয্ি�র েনতৃে� েগাটা িব�েক
দমন করেত সক্ষম হেয়িছল। িতিন হেলন েসই বড় েনতা মুহা�
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সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম অথর্াৎ এই মহান �ীন মািট েথেক
গিজেয়েছ, আসমান েথেক আেসিন। এই �ীন এক উ�ািভলাষী
িবজয়ী জািতর সূচনামা�। ওরা �ীকার করেত চায় না েয, ইসলাম
একিট একা� আদশর, যা জােহিলয়ােতর কল�ময় অব�া েথেক
উ�ার কের আরবেদরেক একিট উদার ও সরল-সতয্ ধমর্বয্ব�
উ�ীত কেরিছল এবং তারপর �েমই ইসলােমর আেলাকরি�
পৃিথবীর িদেক িদেক ছিড়েয় পেড়। মহান আ�াহ মুহা�াদ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামেক রাস ূল িনবর্াচন কের এবং তাঁে
সতয্ ও সৎপেথ দান কের আরবেদর এই মযর্াদায় ধনয্ কেরে
আ�াহ বেলেছন:

َ ۡ

َ

ُ َ ۡ َ

َۡ َ ُ َ

َ
[٥٢ :ٱ�ي� ٰ ُن ﴾ ]ﺳﻮرة الﺸﻮرى
ِ �﴿ ما كنت تدرِي ما ٱلكِ�ٰب و
“তুিম জানেতনা িকতাব িক আর ঈমান িক।” 49
َ َۡ ُ َ َۡ َ َ ّ
نز َل ٱُّ عَلَيۡك
َ َ﴿ َوأ
َ ٱلۡكِ�َٰبَ وَٱ�ِۡكۡمَةَ وَعَلَ َمك ما لم ت�ن �عل ُ ۚم﴾ ]ﺳﻮرة
৪৮F

[١١٣ :اﻟنﺴﺎء

49

. আশ-শূ রা, ৫২
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“আ�াহ েতামার কােছ িকতাব নািযল করেলন, েতামােক িহকমত
দান করেলন এবং তুিম যা জানেত না েতামােক তা-ও
েশখােলন।” 50
৪৯F

েয আরবেদর মােঝ তাঁেক রাসূল কের পাঠােনা হল তােদর
�সংেগ আ�াহ বেলন:
َ ْ ُ
ُ َ ّ ٗ
َ ۡ َ ۡ ُۡ ََ ُّ
َ َ﴿ ق
س ِه ۡم َ� ۡتلوا َعل ۡي ِه ۡم
دۡ مَنّ ٱ�َ � ٱلمؤ ِمن
ِ ِ� إِذ َ� َعث �ِي ِه ۡم َر ُسو� م ِۡن أنف
ْ ُ َ
َ ُ َ
َ َ
َ ۡ ۡ
َ ٰ�َِ َء َا�ٰتِهِۦ َو ُ� َز ّ� ِيه ۡم َو ُ� َع ّل ُِم ُه ُم ۡٱلك
ب َوٱ� ِك َمة �ن �نوا مِن � ۡبل ل ِ� ض� ٰ ٖل
ِ
ُّ
[١٦٤ :﴾ ]ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان١ �
ٍ ِب
“আ�াহ মুিমনেদর �িত অনু �হ কেরেছন। েকননা িতিন তােদর
মধয্ েথেকই তােদর জনয্ একজন রাসূল পািঠেয়ে, িযিন
তােদরেক আ�াহর আয়াতসমূহ পেড় েশানান এবং িকতাব ও
িহকমত িশক্ষা েদন। অথচ ইিতপূেবর্ তারা পির�ার িব�াি�
িনমি�ত িছল।” 51
৫০F

‘ইসলাম একিট আরব িবে�ারণ’ কথািট িমথয্া ও মারা�ক এক
িব�াি�। এ উি� শধু ইসলামেকই িমথয্া �িতপ� কে না, বরং
50
51

. আন-িনসা, ১১৩
. আল ইমরান, ১৬৪
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এ এক ভয়াবহ অপ�চার, যার উে�শয্ সকল ধমর্েক িমথয
�িতপ� করা এবং সারা পৃিথবীেত কুফ্র ও পাপাচার ছিড়েয়
েদয়া। তেব চমৎকার বয্াপার এ েয, এই েলাকগুেলাকেঠারভােব
ইসলােমর িবেরািধতা ও সবর্শি� িনেয়াগ কের ইসলােমর
অনু সারীেদর িবরুে� লড়াই করেলও অনয্ানয্ ধেমর্র সােথ
আেপাস কের চেল। েযন ইসলামই একমা� শ� যার
মুেলাৎপাটন করার জনয্ তােদরেক িনেয়াগ করা হেয়েছ। তাও
নয়, বরং ইসলামই েযন একমা� দু রােরাহ িগিরপথ যােক মািট
েফেল সমতল করার জনয্ তােদর হােত েকাদাল েদয়া েয়েছ।
তাইেতা। ইসলাম ছাড়া এেদেশ সা�াজয্বােদর আর েকান শ�
আেছ িক? কেঠার �িতেরােধর উৎস ও সাহসী সং�ােমর �াণ
েতা একমা� ইসলামই, েয তার আ�মণকারীেদর আশাহত
কেরেছ এবং তােদর ষড়য� বয্থর্ কের িদেয়েছ। অতএ
ইসলামেক হতয্া করার জনয্ সা�াজযদী শি� তার চারপােশ
ষড়যে�র জাল িব�ার করেবইেতা। এই �ীেনর অি�� িবনাশ
করার উে�েশয্ এই শি� ইিতপূেবর্ িবিভ� প�ায় নানারক
সংকীণর্ জাতীয়তাবাদ িব�ার কেরিছল। িক� সংঘেষর্ ইসলােমর
সামেন েসগুেলার পতন ঘটেল সা�াজয্দ তার অনু সারীেদর
আরব জাতীয়তার পতাকাতেল আ�য় িদেয় তােদরেক নানা�কার
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ছলচাতুরী িশিখেয় েদয়। যােত তারা িনরীহ আরবেদর এই
ময়দােন েঠেল িদেয় িভ� উপােয় ইসলােমর ক্ষিত করেত পাের
এেদরেক আরব জাতীয়তার অনু সারী না বেল বরং িহ�
জাতীয়তার অনু সারী নােম আখয্ািয়ত করা উিচত এরা িক
আসেল সা�াজয্বাদ ও ই�ইেলর �ােথর্ কাজ করে না ?
ইসলােমর সােথ আরবে�র েচৗ�িট শতা� একে� েকেটেছ।
আমােদর ঈমানপ�ীেদর ভাষায় েচৗ�শ বছর ধের আ�াহ
আরবেদরেক ইসলােমর এই পিব� আমানত বহন করার এবং
েলাকেদর িনকট তা েপৗঁেছ েদবার েসৗভাগয্ দান কেরেছ সু দূর
অতীেতর পােন একিটবার তাকােল আমরা অনায়ােস েদখেত পাই
েয, ইসলােমর পূেবর্ যুেগর পর যুগ আরবেদর উে�খেযাগয্ িকছু
িছল না। িক� ইসলােমর আিবভর্ােবর পর এরই কলয্ােণ ইিতহাে
তােদর �ান হল। ইসলােমরই পতাকাতেল তােদর সু নাম ছিড়েয়
পড়ল। আ�াহ সতয্ই বেলেছ:
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َ
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[٤٤ :﴾ ]ﺳﻮرة الﺰﺧﺮف٤ �لون
ٔ � لَك َول ِق ۡومِكۖ َوس ۡوفٞ﴿ نَه �َِ�ۡر
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“েতামার ও েতামার জািতর জনয্ তা একিট মযর্াদার িবষয়। আ
েতামােদরেক তার জনয্ জবাবিদিহ করেত হেব” 52
৫১F

িক� তারপর আরবরা ভুল করল। তারা মেন কের বসল, এই
িব�জনীন ধমর্ তােদরেক িবেশষ িকছু মযরদা েদয় এবং অনয্ানয
েলাকেদর তুলনায় তােদরেক উ�ততর জািতেত পিরণত কের।
এই ভুল েথেক তার অপিরহাযর্ �িতি�য়ার জ� হল। অনয্ান
জািতও তােদর িনজ-িনজ জািতগত মযর্াদা রক্ষায় দাঁিড় েয় েগ
এসব ভুল-পা�া-ভুেলর কারণ, জােহিলয়ােতর �িত মানু েষর
একিট �ভাবজাত টান রেয়েছ এবং মানিবক পূণর্তা অজর্েন
সাধনা তােদর কােছ ক�কর মেন হয়। েকান িনেবর্াধ বয্ি� যখ
ধমর্পারায়ণ হেয় িনেজর কাজ িদেয় স�ান ও মযর্াদা অজর্ন
ক�সাধয্ মেন কে, তখন েস েকান পিরবার, েদশ িকংবা েকান
জািতর সােথ েকান �কার সূ� আিব�ার করেত আর� কের,
য�ারা েস িবনা েচ�ায় ওপের ওঠেত পাের। এগুেলা সবই মূল:
েগাঁড়ামী আর হীনমনয্তা। ধেমর্ এর েকান �ান েনই। র�ু
আলামীেনর িনকটও এর েকান মূ লয্ েনই। তেব আেগকার
আরবরা গেবর্র �িতেযািগতা িকংবা ে��ে�র দািব করেত িগেয়
52

. আয-যু খরুফ৪৪
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ইসলােমর ওপর ভর করত। ইসলােমর নাম েনয়া ছাড়া তােদর
বলার মত িকছু ই িছলনা। েকননা ভা�ার তােদর খািল, ইিতহাস
তােদর শূণয্। িক� এ যুেগর িমথুয্করা নতুন কথা িনেয় , যা
েকানিদন েকউ েশােনিন। তােদর দৃি�েত আরব� ঈমান েথেক
�ত� হেত হেব। আ�াহ তােদর অম�ল করু, তারা দািব
কেরেছ েয, ধমর্ েথেক িবি�� েথেকই আরব� পের ওেঠ,
এিগেয় চেল। এই চে�র একজন েলখকেতা এতখািন বেল
েফেলেছ েয, “ইসলাম আরবে�র িবরুে� অপরাধ কেরে;
ইসলাম যতদূর ছিড়েয়েছ তার েচেয় েবশী ছিড়েয়েছ আরবী ভাষা;
ইসলাম েযেহতু িব�ধমর্ তাই েস আরব জাতীয়তার জনয
ক্ষিতকার” ইতয্ািদ ইতয্ািদ। এসব উি� পা�াতয্ ওেচয্র
সা�াজয্বাদী পিরক�নায় সমানভােব সহায়তা েযাগায়। উি�কারী
ব�ত: েসই আ�াসনকারীেদর অশুভ লেক্ষয্র পৃ�ে, যােদর
ৈসনয্রা ইেতমেধয্ই েকান েকান আরব ভূিমেত িশিবর েগেড়
আরবেদর অমযর্াদা কেরেছ িকংবা েকান েকান সীমাে� তােদর
চরম সবর্নােশর অেপক্ষায় দাঁিড়েয় ।
এই দেলর আেরকজন েলখক আমােদরেক অতীত ভুেল িগেয়
েকবলমা� ভিবষয্েতর িদেক তািকেয় থাকেত পীড়াপীিড় করেছ।
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কারণ, তার মেত অতীত শুধু মৃেতর �ংসাবেশষ জেড়া কের।
এই েছাকরা ভুেল েগেছ েয, ইয়াহূদীরা তােদর ইিতহােসর
ে�রণায় মধয্�ােচয্র বুেকর মেধয্ িনজ� রা� �ি কেরেছ। সব
মানু ষই তােদর সং�ােম িনেজেদর ইিতহাসেক সে� রাখেত পাের।
িক� আমরা মুসিলমরা? আমােদর জনয্ িক এই ইিতহােসর েকান
অধয্ায় �রণ করা িকংবা তার িশক্ষা �হণ করা হা? এেহন
জাতীয়তা আসেলই িহ� জাতীয়তা, আরব জাতীয়তা নয়। এটা
েসই জাতীয়তা যা ধমর্িবেরাধী  ইসলাম িবে�ষীরা �চার করেছ।
সবাই জােন েয, আমরা মুসিলমরা আরবে�র �িত অতয্�
সহানু ভূিতশীল

এবং

তার

স�ান

ও

সমসয্াবলীর সােথ

ওতে�াতভােব জিড়ত। িক� এই জাতীয়তাবাদীেদর মােঝ েকান
কলয্াণ েনই। এরা িবরাট অকলয্াণ ও গুরুতর অিনে�র।”
মুহা�াদ আল-গাযালী তাঁর উি�িখত �ে�র ৩৪৭ পৃ�ায় বেলন:
“স�ব সকল উপােয় সা�াজয্বাদ েচ�া করেছ মুসিলমেদরেক
তােদর �ীন েথেক িবচুয্ত করেত ও তােদর েদেশর জা�ত মুি�
আে�ালনগুেলােক �ীেনর সােথ স�কর্হীন রাখ, যােত �িতিট
আে�ালন েথেক একিট মৃত স�ান জ�লাভ কের, অথবা
আে�ালনিট এক ব�য্া নারীর মত েবঁেচ থােক। পূবর্বতর্ী �িত
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আে�ালেনর একিট খুঁিট িছল, যার ওপর আে�ালনিট ভর কের
দাঁড়ােত এবং একিট আি�ক শি� িছল যার সাহােযয্ েস নড়াচড়া
করত। আর েযেহতু ঐ �ােন �ীন ি�য়াশীল িছল, তাই মানু েষর
হৃদয়েক েস িবেবক ও ৈনিতকতািভিক চিরে� ভরপুর কেরিছল।
জীবনেক েস শা�ত ঐিতহয্ ও সু�র ৈবিশে� রঙীন কেরিছল
এভং িভ� িভ� দলেক েযৗথ উপলি�র িভি�েত সংঘব� কের
একই গ�েবয্ পিরচািলত কেরিছল। িক� আজ �ীন আর েসই
অব�ায় েনই। সা�াজয্বােদর লক্ষয্ েযেহতু সব েদশ েথেক �ী
িবতািড়ত কের পযর্ায়�েম �ীেনর সােথ পিরচয়িবহীন নতুন যুেগর
সৃি� করা, তাই মুসিলমেদর �ীেনর িবরুে�ও তার এই ষড়য� ও
ৈবরী তৎপরতা। ফেল অব�া এমন দাঁিড়েয়েছ েয, গুরু�পূণ
�সংগ ও বড় বড় কােজর েক্ষে� ইসলােমর কথা � করাও
েযন পাপ। েকউ েকউ তার আেশপােশ েঘারাঘুির করেলও
ইসলামেক �কােশয্ বয্� করেত ভয় পায়। ইসলাম েযন এ
েফরারী আসামী। েকান অপরাধ করার পর িবচাের তার িবরুে�
শাি�র রায় হওয়ায় েস পািলেয় েবড়াে�। েস জনসমেক্ষ েব
হেত পারেছ না। কখনও ছ�েবেশ ছ�নােম েবর হবার সামানয্
সু েযাগ েপেয় এখােন ওখােন একটু নড়াচড়া করেলও যখন তার
কথা জানাজািন হে� বেল অনু ভব কের তখন আবার েলাকচক্ষু
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আড়ােল চেল যায়। ইসলােমর এই লা�না িকেসর জনয? এ
�ে�র জবাব আেছ সা�াজয্বােদর কােছ। সা�াজয্বােদর অিভ�,
িনেজর েদেশ ইসলােমর েকান খুঁিটর েজার না থাকুক। িশক্,
সমাজবয্ব�, আইনকানু ন তথা জীবেনর সকল েক্ষে�ই ে
ইসলামেক গলািটেপ হতয্া করেত চায়। সা�াজয্বাদ একিটমা
সমােজ আ�� েবাধ কের। তা েসই সমাজ যার �াণ মের েগেছ
ও চির� ন� হেয় েগেছ, েয সমাজ েথেক মযর্াদােবাধ িবলু�
হেয়েছ এবং েযখােন েলাভ�বণতা বৃি� েপেয়েছ ও �াথর্পরতার
িবষা� সাপ ফণা তুেলেছ। েকবলমা� এই রকম সমােজই
সা�াজয্বাদ বতর্মান ও ভিবষয্েতর জনয্ আ�� েবাধ কের।
যখন ইসলাম এেস সব আবজর্না ম েছ েফলেত চাইল, অমিন
তােক তৎক্ষণাৎ িনেজর ঘের িফের িগেয় লুিকেয় থাকেত বল
হল। েযন ইসলাম একিট নাম যা মুেখ েনয়া যােব না এবং একিট
বা�ব যার েবঁেচ থাকার অিধকার েনই।
সা�াজয্বাদ এই িবিধিনেষধ আেরাপ কেরিছল। এরপর ল
আরববাদ। আমরা এই মতবােদ পুলিকত হলাম এবং এর মাধয্েম
সু ফল লােভর আশা করলাম। শুধু আরবে�রও িকছু িকছু রূপকথ
আেছ যা সা�াজয্বােদর উে�শয্েক বয্াহত করেত পাের। ি
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িবেদশী দখেলর ছ�ছায়ায় পিরচািলত িশক-বয্াব�া এমন িকছু
েলাক সৃি� কেরিছল যারা �বৃি�র তাড়নায় চািলত হত এবং
যােদর অ�ের আ�িব�াস বলেত িকছু ই িছল না। এেহন
েলাকেদর কােছ যখন আরববাদ এল তখন তারা জানেতই
পারলনা েয, স�ির�তা, আ�মযর্াদােবা, পিব��ান সংরক্ষ
ইতয্ািদ ণাবলী আরবে�রই ৈবিশ�য্। �া-ইসলামী যু েগ �চিলত
আরবেদর �বাদসমূহ �মাণ কের, নারীর �িত আরবেদর
��ােবাধ কত �গাঢ় িছল। েযমন একিট �বাদবাকয্ : ﻛ ذات
�“ ﺻﺪر ﺧﺎﻟﺔাউজ পিরিহতা সকেলই খালা।” অথর্াৎ নারীেদর
েপাশাক পরা সবাইেক আরবরা খালা গণয্ করত। তাই তরা
তােদর িদেক ��া ছাড়া অনয্ দ ৃি�েত তাকা না। কারণ, খালা
মােয়র মতই ��াভাজন। কিব আনতারা বেলেছন: ‘আমার
�িতেবিশনী কখনও আমার সামেন পেড় েগেল আিম আমার দৃি�
নীচু কের রািখ, যতক্ না �িতেবিশনী তার ঘের িগেয় আ�য়
েনয়।’
তাহেল আজেকর অনয্ায় অপকেমর্ ি েলাকেদর পথ িক আসেল
আরবেদর পথ? িকংবা রূেপর পসরা সািজেয় েলাকেদর
আকষর্ণকারী যুবতীর হাত ধের রা�ায় চলা েলাকগুেলা িক
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সিতয্কার অেথর্ আ? আেগকার আরবরা িছেলন সমেয়র
�িতকূলতা ও তী� অভাব অনটন সে�ও আ�যর্ রকম উদা,
�াথর্তয্ােগর উ�ল �তীক এবং কেঠার সত�য়ী। উর্ওয়া ইব্ন
আল-ওয়ারদ িক বেলেছন শুনু:
‘আিম েসই েলাক যার বাসন অেনকেক তৃ� কের। আর তুিম
েসই েলাক যার বাসন তৃ� কের একজনেক।’
‘তুিম িনেজ েবশ েমাটা-তাজা বেল এবং আমার মুেখ সেতয্র
�াি� েদেখ আমার সােথ ঠা�া করছ? সতয্েতা িচরিদন কে�রই
হয়।’
‘আিম আমার েদহেক অেনক েদেহর মােঝ ব�ন কের েদই এবং
খাঁিট ঠা�া পািন চুমুক িদেয় পান কির।’
িনেজর খাবার অনয্েক িেয় কেয়ক েফাটা ঠা�া পািন পান
করেত করেত েচহারা ফয্াকােশ হেয় েগে, আগ�ক েমহমানেদর
েকান রকম অয� েহাক তা চায়না এবং িনেজর এই তয্াগেক
অেনক েদেহর মােঝ িনেজর েদহ ব�ন কের েদয়া মেন কের
এমন েকান মহৎ েলােকর েচহারা েদেখেছন কখেনা? এরকম
একিট েচহারা েচােখর সামেন ক�না করুন। তারপর িনেজর
100

কােছ �� করু: এইেয �মবধর্মান ধনস�েদর অিধকারী
েলােক পিরপূণ্ শহরগুেলা 
র
েদেখে, এগুেলা িক আরব শহ?
এত ধনস�দ সে�ও আপিন অনাথেক কতটুকু িদে�ন? িকংবা
বি�তেক

কতটুকু

খাওয়াে�ন?

পিরেবশেক

িবকৃত

কের

সা�াজয্বাদ েযখােন পশুে�র ছাপ লািগেয় িদেয়, েসখান েথেক
আমােদর হািরেয় যাওয়া আরব ৈবিশ�য্াবলী খুঁেজ েবর করা এখন
সােধয্র অতীত। আ�েযর্র বয্া, েবতার �চারক পযর্� িবশু
ভাষার পিরবেতর ইতেরর ভাষা বয্বহার কের বেস। কার, েস চায়
এই ইতেরর ভাষা িটিকেয় রাখেত এবং িবশু� আরবী ভাষােক
বদেল েফলেত। অথচ িবশু�ভাষােতই িবে�র সকল েক� েথেক
ে�াতােদর জনয্ তােদর আ�িলক ভাষার িবিভ�তা সে�ও
অনু �ানমালা �চািরত হেয় থােক। আর যিদ েকান েক� অশু�
ভাষায় তার ে�াতােদর সে�াধন করও, তােত িক আমরা ইতেরর
ভাষায় অন�ান �চার করেল আমােদর আরবে�র �িত েকান
��ােবাধ �কাশ হয়?
আসেল একমা� ইসলাম আরবেদর ভাষা, আচরণ ও চির�েক
বাঁিচেয় রাখেত পাের এবং ধমর্েক বদেল েদবার অথর্ ভা,
আচরণ ও চিরে�র িদক েথেক আরবে�র মৃতুয্ েঘাষণা। অতএব
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�চারকেদর উিচত ইসলােমর নাম �কাশ করার জনয্ ততখািন
আ�তয্াগ করা যতখািন আ�তয্াগ এেক েগাপন রাখার জন
সা�াজয্বাদ কের থােক। তােদর উিচত এ নাম স�েকর্ শ�রা
েয দু েবর্াধয্তা সৃি� কের েরেখেছ তা অপসারণ ক, যােত তা
সকেলর কােন ও অ�ের ভাল লােগ। এই নামেক �কাশ করেলই
যেথ� হেব না। েকননা েয আকৃিতর মােঝ সারব� েনই তার
েকান মূলয্ েনই। �চারকেদর তাই কতর্বয্ সাধারণ মানুষ
ইসলােমর িশক্ষানুযায়ী সংঘব� করা এবং িনেজেদরেক তা
�াণশি�েত �াণময় কের েতালা।
�ীেনর �াণশি�েত মানু ষ আ�াহেক ভয় কের ও তার সৃি�র �িত
সদয় হয়, কতর্বয্ে ক কতর্বয্ মেন কের ও অনয্ায়েক বজর্
চেল এবং সেতয্র পৃ�েপাষকতা করার সৎসাহস লাভ কের 
আ�াহ্র সােথ সাক্ষােতর ��িত িহেসেব সকল বয্াপাের তা
রাসূ লেক অনু সরণ কের। অতএব আমােদর উিচত �ীেনর এই
�াণ শি�েক সযে� লালন করা এবং সকল স�দােয়র মেধয্
এই শি� উ�ীিবত কের েতালা। ইসলাম একিট মহা�াণ, যার
েযাগসূ� আ�াহর সােথ। েযখােনই থাকুক েস আ�াহ্র স�ি�র
জনয্ তৎপর থােক ও তাঁেক ভয় কের। ইসলােমর এই �াণ িনেজ
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িনেজ সৃ ি� হয় না, িকংবা েয সংশয় ও অজ্ঞর েজায়ার
ইসলামেক �াস কের আেছ তার মধয্ েথেক এই �াণ আপনা
আপিন সৃি� হওয়া স�বও নয়। এই �াণ শি�র জনয্ ইসলামেক
কতগুেলা িনয়মতাি�ক আ�ার েখারাক িদেত হয়। িশক-কাযর্�,
মসিজেদর উপেদশাবলী ও মযর্াদােবাধ সৃি�র সহায়ক সুিনিদর্
গুণাবলীর রেঙ েগাটা পিরেশেক রিঙেয় েতালার মাধয্ে তােক
এই েখারাক সরবরাহ করা যায়। �ীনী �াণশি� সৃি� করা
আমােদর িনেজেদর েচেয়ও েবশী �েয়াজন �থমত: আমােদর
নতুন বংশধরেদর মেধয, যােদর তা এেকবােরই েনই, তারপর
েসইসব েলাকেদর মেধয যারা সব মূলয্েবাধেক হালকা ও তামাশার
ব� মেন কের। আিম অবাক হই, েকমন কের আমরা অিত উচুঁ
মূেলয্ �য় কের একিট যে�র সামেন এমন একজন �িমকেক
বিসেয় েদই যার মেধয্ আ�াহর ভয় েনই। য�ি তার সামেনই
�ত ন� হেয় যায় িকংবা যিদ ভালও থােক, তার উৎপাদন কেম
যায়। আমরা যিদ এই �িমেকর অ�ের ধািমর্কতা সৃি�র জনয
সামানয্ িকছু বয্য় করত, তাহেল আমােদর অেনক লাভ হত।
�য় করা য�িটর সংরক্ষণ বয্য় িহেসেবও িক দািয়�শীল বয্ি
এই সামানয্ বয্য়টুকু করেব ন ? আমােদর �িত আ�াহ ও
েদেশর পক্ষ েথেক এটা একটা দািয়� , এই মহান আি�ক
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িদকিটর কথা িবেবচনা কের আমরা আমােদর েছাটেদর ও
বড়েদর গেড় তুিল। েযিদন তারা েকান কাজ শুরু করার জন
এেক অপরেক ঈমােনর নােম ডাক েদেব, েস কাজ সিঠকভােব
স�� হেব। �ীনী �াণশি�র �কৃত েযাগসূ� আসমােনর সােথ,
আবার তার শাঁস রেয়েছ যমীেন। �েফসর আহ্মাদ আয-যাইন
এই �াণশি�র বণর্নায় কত সতয্ কথাই  বেলেছন:
‘তা মািটর পৃিথবীেত আকােশর �িন এবং করুণাময় ও সবর্
�ভূ র পক্ষ েথেক আসা এক শি’
‘একিট রি�, যার উ�ল দীি�েত ভ�ািম, িমথয্া ও �তারণা
িবলীন হেয় যায়।’
‘তা এক রহসয্ যা বুঝেত বুি� ও িচ�াশি� অক্ষম হেয় প’
‘জ্ঞােনর চুড়া� লক্ উৎকৃ� এক আ�া, যার আকৃিত অদৃ শয্
হেলও �ভাব সু ��।’
‘�েতয্েক তারই শি�েত বাঁেচ এবং তােক সংরক্ষণ কের রাে
তার িবচরণ �েতয্ক হৃদেয়র অনুভূিতে
‘�বৃি� েযখােন পাপ ও অনয্ােয়র িদেক �তধািবত হয় েসখােনও
তার িবচরণ।’
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‘অশুভ পিরণাম স�েকর্ সতকরণী সে�ও �বৃি�গুেলা অতয্
অবাধয্ এবং মানুষ তােদর িনয়�েণ অক্
‘�ীনী �াণশি� তােদর সতকর্করী হেয় ডাক িদেয়েছ। তারা তখন
এই সতকর্কারীর ডােক সাড়া িদেয়েছ’
‘তা েফেরশতােদর েতজ যা মািটর স�ানেক আেলার জগেত তুেল
আেন।’
‘যু েগ যু েগ এেকর পর এক কত নবী এেসেছন, িক� যু েগর
িববতর্ন সে�ও তা আপন ৈবিশে�য্ বহাল রেয়ে’
‘নবীগণ যা যা িপছেন েরেখ এেসেছন, েস তা যু গযু গ ধের
সংরক্ষণ কের েরেখেছ। মানুেষর মেন ে স সেতয্র তািগদ যুিগ
আসেছ।’
‘উৎকৃ� িবধানমালার বহু পিব� �� েস বহন করেছ’
‘তুিম তার েজারােলা িন�া বা িতর�ার করেলও েস অনয্ায়েক
ক্ষমা কের ন’
আমরা এখােন এই কিবতা উ�ৃ ত করিছ এর সািহিতয্ক মূেলয্
জনয্ নতুবা রসূলু�াহ্ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর এ
কথািট িচ�া করেল আর েকান কথারই অবকাশ থােক না:
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»ن ﻲﻓ اﺠﻟﺴﺪ مﻀﻐﺔ إذا ﺻﻠﺤﺖ ﺻ ﻠﺢ اﺠﻟﺴﺪ ﻠﻛﻪ و�ذا ﻓﺴﺪت ﻓﺴﺪ
«ﻟﺴﺪ ﻠﻛﻪ أﻻ و� اﻟﻘﻠﺐ
“ওেহ, শরীের এক টুকরা মাংস আেছ, তা যিদ ভােলা থােক,
েগাটা শরীরটাই ভাল থােক। আর তা ন� হেয় েগেল েগাটা
শরীরটাই ন� হেয় যায়। েজেন রাখ, তা অ�র।”
আল-গাযালীর ‘আ�াহ্র সােথ’ �ে�র যতটুকু উ�ৃ ত করার িছল
তা এখােনই েশষ হল। অংশটুকুর িবরাট কাযর্কািরতার কথা েভেব
আিম তা এখােন উ�ৃ ত করলাম। আ�াহ্র কােছ �াথর্না কি,
িতিন েযন মুসিলমেদর অ�র িঠক কের তাকওয়ায় পিরপূণর্ কের
েদন। �ীেনর জ্ঞান অজর্ন করার ও সিঠক পেথ অটল থাকার শ
িদেয় িতিন েযন আমােদর, আমােদর সব তরণেদর ও আমােদর
অনয্নয্ ভাইেদর �িত অনু�হ কেরন। েকনন, দু িনয়া ও
আেখরােত মুি� ও স�ান লােভর এটাই পথ। আ�াহ বেলেছন:
َ
ٌ َ ََ ْ َ ۡ ّ
َ ُ َۡ ُ َ
َ
َ
١ ٱس َت�ٰ ُموا ف� خ ۡوف َعل ۡي ِه ۡم َو� ه ۡم � َزنون
َالُواْ رَ�ُّنا ٱ�َُّ �ُم
 ٱ�َِّينَ ق
﴿
ْ
َٰٓ�ْو
ُ
َ
َ
َ
َۡ ُ
َ � ين
َ �
َ ِيها َج َز
َن
﴾ ]ﺳﻮرة١ آء ۢ ب ِ َما �نوا �ع َملون
َ�ِك
ِ ِ ٰ � ِ أَصۡ�َٰبُ ٱ�ۡ َّة
[١٤-١٣ :اﻷﺣﻘﺎف
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“যারা বেল েয. আমােদর �িতপালক আ�াহ, এবং তারপর অটল
থােক, তােদর েকান ভয় িকংবা দু ি��ার কারণ েনই। তারা
িনেজেদর কােজর পুর�ার�রূপ িচরিদেনর জনয্ জা�ােত
অিধবাসী হেব।” 53
৫২F

িতিন আরও বেলন:
َ ْ ُ ََ ّ
َ �َ�َٰمُواْ تَت
َ
َ
َ
� ٰ �َٱلۡم
�ِٓكَةُ �َ�َ �افوا َو
ََِّينَ قَالُواْ رَ�ُّنَا ٱ�ُّ �ُمَّ ٱسۡت
﴿
َُّلُ عَليۡهِم
َۡ
َ ُ َ ُ ۡ ُ ُ ّ َ َ�ۡ ُِواْ بِٱ�َۡن
 َۡنُ أَوۡ�َِآؤُ�ُمۡ �ِ ٱ�َۡيَوٰةِ ٱ�ُّ�يا٣ ّةِ ٱلَ ِ� كنتم توعدون
� �َۡزَنُواْ و
ُُٗ
َ ُ ّ
� نز٣ َو ِ�ٱ�خِرَةِ� وَلَ�ُمۡ �ِيهَا مَا �َشۡتَ�ِٓ أَنفُسُ�ُمۡ وَلَ�ُمۡ �ِيهَا مَا تَدَعون
ّ
[٣٢-٣٠ :﴾ ]ﺳﻮرة ﺣﻢ الﺴﺠﺪة٣ �ِي
ٖ ِّنۡ �َفُورٖ رَح
“যারা বেল েয, আমােদর �িতপালাক আ�াহ্ এবং তারপর অটল
থােক তােদর িনকট েফের�া অবতরণ কের বেল: েতামরা ভয়
েপেয়ানা বা দু ি���� হেয়ানা এবং েতামােদরেক েয জা�ােতর
ওয়াদা করা হেয়িছল তার সু সংবাদ �হণ কর। পািথর্ব জীবেন ও
পরকােল আমরা েতামােদর ব�ু। েতামােদর মন যা চাইেব
জা�ােত েতামােদর জনয্ তাই রেয়েছ। েতামারা যা দািব করেব

53

. আল-আহকাফ, ১৩-১৪।
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েসখােন েতামরা তাই পােব। ক্ষমাশ, করুণাময় আ�হ্র
আিতথয্ িহেসে।” 54
৫৩F

রসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক সহীহ হাদীেস
বিণর্ত আে, িতিন বেলন:
«» ﻳﺮد اﷲ ﺑﻪ ﺧ�ا ﻳﻔﻘﻬﻪ ﻲﻓ اﺪﻟﻳﻦ
“আ�াহ যার কলয্াণ চান তােক �ীন স�েকর্ জ্ঞান দান ক”
আ�াহ তাঁর বা�া ও রাসূল মুহা�াদ সা�া�াহু লাইিহ
ওয়াসা�াম, তাঁর পিরবার পিরজন ও সহচরবৃ� এবং েকয়ামত
পযর্� যারা তােদর অনুসারী হে, তােদর সকলেক মিহমাি�ত
করুন

�ে�া�ের আরব জাতীয়তাবাদ
িহজরী ১৩৮০ সেনর মুহাররাম মােস আল-িবলাদ পি�কার
�িতিনিধ আমােক িকছু �� কেরিছল যার মেধয্ কেয়কিট ��
িছল জাতীয়তাবাদ সং�া�। ��গুেলা আমার জবাবসহ ঐ

54

. হা-মীম-িসজদা, ৩০-৩২
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পি�কায় �কািশত হেয়িছল। পাঠকেদর জ্ঞাতােথর্ আিম ে
��কিট ও তার জবাব এখােন উে�খ করিছ:
�থম ��: িকছু িকছু িবেদশী এেজ� �চার কের েবড়াে� েয,
আরব জাতীয়তাবাদ আরবেদর �থম পার�িরক ব�ন। এ
স�েকর্ আপনার মত ি?
উ�র: আরব জাতীয়তাবাদ আরবেদর �থম পার�িরক ব�ন’
এই �চার িনঃসে�েহ একিট িমথয্া �চার। এর �পেক্ষ যু
িকংবা শরী‘আেতর েকান িভি� েনই। এটা একটা জােহলী ও
�ীনিবেরাধী �চার। যারা এই �চার চালাে� তােদর লক্ষ
ইসলােমর িবেরািধতা করা এবং তার িবধানমালা ও িশক্ষাস মূ
এিড়েয় যাওয়া। অবশয্ িকছু িকছু েলাক অনয্েদর অনকরেণ িকংব
ভাল মেন কের এই �চার কের থােক। িক� এরা তার আসল
উে�শয্ জানেল অবশয্ই তার িবেরািধতা করত এবং িনেজেদরে
ঐ �চার েথেক দূ ের সিরেয় রাখত। ইসলােমর পূ বর্বতর্ী
পরবতর্ী আরবের ইিতহাস স�েকর্ সামানয্তম জ্ঞােিধকারী
সকেলই জােন েয ইসলাম বয্তীত আরবেদর অনয্ েকান মূল
িকংবা ভয় করার মত অনয্ েকান কারণ িছ না। এই ইসলােমর
েজােরই তারা েদশ জয় কেরিছল, মানু েষর ওপর কতৃর্� কেরিছল।
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ইসলােমরই কলয্ােণ তারা মাথা উঁচু এক মহান জাতীেত পিরণত
হেয়িছল এবং সবাই তােদরেক ভয় করত ও তােদর অিধকারেক
��া করত। এরপর তােদর মােঝ পিরবতর্ন ঘটল। কারণ
আ�াহই েতা বেলেছন:
ۡ

ُ َ

َ ْ َُّ ُ ّ �

ٰ َ﴿ َّ ٱ�ََّ �َ �ُغَ�ُِّ مَا بِقَوۡ�ٍح
[١١ :َ �غ ِ�وا ما بِأنفسِ ِهمۗ ﴾ ]ﺳﻮرة الﺮﻋﺪ
“আ�াহ িন�য়ই েকান জািতর অব�ার পিরবতর্ন েরন না,
যতক্ষণ না তারা িনেজরা িনেজেদর অব�া পিরবতর্ন ক”

55

৫৪F

এ �সংেগ আিম দীঘর্ আেলাচনা করব না। েকনন, পি�কায় তা
ছাপােনার অবকাশ েনই। তাছাড়া দীঘর্ আেলাচনার �েয়াজন আেছ
বেলও আিম মেন কির না। কারণ, িবষয়িট অতয্� পির�ার।
আরবেদর অব�া ও ইসলাম স�েকর্ সামানতম জ্ঞােনর অিধকার
েকউই এ বয্াপাের ি�মত েপাষণ করেব না।
আ�াহ তাঁর নবীেক কত সু �র কথা বেলেছন:
َ  إِ�َۡكَۖ  ِنَّك
َ ّ
َ ۡ ُّ م
لَكٞ َّهُۥ �َِ�ۡر٤ �ِي
َِ�﴿ سۡتَمۡسِكۡ بِٱ�َِّيٓ أُو
ٖ إ َ �َٰ صِ� َٰطٖ ستق
َ َُ ُۡ َ َ َ َ
[٤٤-٤٣ :﴾ ]ﺳﻮرة الﺰﺧﺮف٤ َول ِق ۡومِك ۖ َوس ۡوف ��ٔلون

55

. আর-রাদ,১১
110

“েতামার কােছ েয িকতাব অহীর মাধয্েম পাঠােনা হেয়েছ তা শ�
কের ধের থাক, িন�য়ই তুিম সিঠক পেথ রেয়ছ। এটা েতামার ও
েতামার জািতর জনয্ একটা মযর্াদার িবষয়। আর েতামােদরে
তার জনয্ জবাবিদিহ করেত হেব” 56
৫৫F

িতিন আরও বেলেছন:

َ ُ َۡ َََ ۡ ُ

ۡ

ٗ َ

ۡ ُ

َ ٓ ۡ َ ۡ ََ

َ ﴿ لقد أ
ۡ ِ نز�َا إ
[١٠ :﴾ ] ﺳﻮرة اﻷﻧبﻴﺎء١ ��م كِ�ٰبا �ِيهِ ذِك ُر� ۚم أف� �عقِلون
“েতামােদর িনকট আমরা এমন এক �� অবতীণর্ কেরি, যােত
েতামােদর মযর্াদার কথা রেয়েছ। েতামরা িক বুঝেত পারছন? ”
57
৫৬F

আর আরব জাতীয়তাবাদ �চােরর লক্ষয্ যিদ এই হয়, আরবরা
ঐকয্ব� হেয় িনেজেদর �ােথ সবাই কাজ করেব এবং েদশ েথেক
শ�েক িবতািড়ত করেব, তাহেল এ মহৎ লেক্ষয্ উপনীত হব
পথেতা এটা নয়। এর একমা� পথ হল, েয �ীেনর কারেণ
তােদর স�ান েবেড়িছল, পৃিথবীেত তারা পিরিচত হেয়িছল ও
ময়দােন আ��কাশ কেরিছল এবং অনয্ানয্ জািতর ওপর কতৃর
56
57

.আয-যু খরূ, ৪৩-৪৪
. আল-আি�য়া, ১০
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কেরিছল, েসই �ীেনর িদেক িফের আসা ও তার উদার িশক্ষা
সিঠক িবধানসমূহ শ� হােত ধরা এবং েসই �ীেনর �ােথর্ ব�ু�
িকংবা শ�তা করা। তাহেলই পার�িরক ঐকয, সকেলর �াথর্ ও
শ�র িবরুে� িবজয় অিজর্ত হেব। এই পেথ দুিনয়া আেখরাে
শুভ পিরণােমর

গয্ারাি�ও আেছ। পিব� কুরআ আ�াহ

বেলেছন:

َۡ ۡ ََُّ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ
ُ
ُ
َّ�َ ﴿
ا
﴾٧ ت أق َد َام� ۡم
ِ �ُها ٱ�َِّينَ ءَامَنُوْٓ إِن تَن�ُواْ ٱ�َ ين��م و�ثب

[٧:]ﺳﻮرة �ﻤﺪ

“েহ ঈমানদারগণ! েতামরা আ�াহেক সাহাযয্ করেল িতিনও
েতামােদরেক সাহাযয্ করেবন ও েতামােদর পদেক্ষপসমূহ সুদ
কের িদেবন।” 58
ّ َ ُ ََ َ
ّ �َّّ َ ٌ ِينَ إِن مَّك
ُ
�ِ َٰ ُه ۡم
٤  مَن يَن�ُُهۥٓۚ إِنَّ ٱ�ََّ لَقَوِيٌ ع ِز�ز
ن�َ ٱ
�﴿ و
ْ َ َ َ ّ
ّ
ْ�َۡ�ضِ أَقَامُوا
ِ َِ�َٱلصَل ٰوة َو َءات ُوا زَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْبِٱلۡمَعۡرُوفِ وَ� َهَوۡاْعَنِ ٱلۡمُنكَرِ�و
ُُۡ َُ َ
[٤١-٤٠ :﴾ ]ﻮرة اﺤﻟﺞ٤ ِ�ٰقِبة ٱ�مور
৫৭F

“আ�াহ্েক যারা সাহাযয্ করেব আ�াহ তােদর সাহাযয্ করে।
িন�ই আ�াহ শি�শালী, পর�া�। তারা এমন েলাক, যােদরেক
58

. মুহা�াদ, ৭
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আমরা ক্ষমতায় �িতি�ত করেল তারা নামায কােয়ম ও যাকা
আদায় কের এবং সৎকােজর িনেদর্শ েদয় ও অনয্ায় কাজ েথে
িবরত রােখ আ�াহই সকল কােজর পিরণােমর মািলক।” 59
َۡ
ن
َ ﴿ َد
َ ۡ ٱ�ُّ ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ مِن�ُم
ِ �وَعمِلُواْ ٱل�َّٰلِ�َٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَ َّ ُه ۡم ِ� ٱ
�ض
ّ
َ َ َۡ
َ
ٰ وَ�ُمَكِّنََّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱ�َِي ٱرت
� ل ُه ۡم
َۡا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱ�َِّينَ مِن �َبۡلِهِم
َ
ُ
ُۡ
َ
َ ُ ُۡ َ َٗۡ ۡ ۡ َ ۡ َ ّ َُّ
ٗۡ َ
:��ون ِ� ش�ٔا ۚ ﴾ ]ﻮرة اﻨﻟﻮر
ِ � � �ِ َ�َُبَدِّ�َهم ِم ۢن �ع ِد خوف ِ ِهم أمنا ۚ �عبدون
৫৮F

[٥٥

“আ�াহ ওয়াদা কেরেছন েয, েতামােদর মেধয্ যারা ঈমানদার হেয়
সংকাজ কের, িতিন তােদরেক পৃিথবীেত উ�রািধকারী করেবন,
েযমন তােদর পূব্বতর্ীেদর কেরিছেলন
র
আর তােদর জনয্ েসই
�ীনেক শি�শালী কের িদেবন, যা িতিন তােদর জনয্ মেনানীত
কেরেছন এবং তােদর ভয়-ভীিতজনক অব�ার পর আবার
িনরাপ�া দান করেবন। তখন তারা আমারই ইবাদাত করেব এবং
আমরা সােথ েকান িকছু শরীক করেবনা।”

60

৫৯F

এ �সংেগ আরও অেনক আয়াত রেয়েছ যা সকেলই জােনন।
মািলক ইব্ন আনাস রািদয়া�াহু আনহু বড় সু�র কথা বেলে:
59
60

. আল-হ�, ৪০-৪১
. আন-নূ র, ৫৫
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" " ﻦ ﻳﺼﻠﺢ آﺧﺮ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ إﻻ ﻣﺎ أﺻﻠﺢ أوﻬﻟﺎ
“যা �ারা এ জািতর �থম পযর্ােয়র েলাকেদর সংেশাধন সািধত
হেয়েছ, এ জািতর েশষাংেশর সংেশাধন েকবলমা� ত�ারাই স�ব
হেব।”
এই মনীষীর েছা� এই কথািট অতয্� সতয্ ও তাৎপযর্পূণর্।
আ�াহ! তুিম আমােদরেক, আমােদর শাসকেদরেক ও সকল
মুসিলমেক সংেশাধন কের দাও।
ি�তীয় ��: আজকাল ইসলােমর সােথ জাতীয়তার তুলনা এবং
এ দু ইেয়র মােঝ সম�য় িবধান করার একটা �বণতা লক্ষয্ ক
যাে�। েকান েকান েসৗদী প� পি�কায়ও এই �বণতা েদখা
যায়। এ বয্াপাের আপনার অিভত িক?
উ�র: ইসলাম ও আরব জাতীয়তার মেধয্ িকংবা সম�য় িবধান
�েচ�া একিট বড় অনয্ায় কাজ ও চরম েবাকামী। আবু জাহ,
উত্বা ইবন রাবী‘আ, শাইবা ইব্ন রাবী‘আ �মুখ ইসলােমর
শ�রা েবঁেচ থাকেল এরাই আরব জাতীয়তার েনতা ও �ধান
�চারক হত। পক্ষা�ের সব যুগ ও  েদেশর উপেযাগী �ীন
ইসলােমর �চারক ও পৃ�েপাষক হেলন মুহা�াদু র রসু লু�াহ
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সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া, আবু বকর িস�ীক রািদয়া�াহু
আনহ, ওমর ইব্ন খা�াব রািদয়া�াহু আন, ওসমান ইব্ন
আফ্ফান রািদয়া�াহু আন, আলী ইব্ন আিব তািলব রািদয়া�াহু
আনহু ও ইলােমর েনতা ও সংরক্ষক অনয্ানয্ সাহাবােয় েক
ও তাঁেদর পদা� অনু সরণকারী মহৎ বয্ি�বগর্। এমতাব�ায় আর
জাতীয়তা ও ইসলােমর মেধয্ তুলনা িকংবা সম�য় িবধােনর েচ�া
েকান বুি�মান েলােকর পেক্ষ স�ব ? একমা� িবকৃত মি��
িকংবা অ� অনু করণকারী অথবা ইসলাম ও তার নবীর জীবন
শ�ই তা করেত পাের। এই তুলনা েগাবেরর সােথ মু�ার এবং
রাসূেলর সােথ শয়তােনর তুলনার মতই অসাম�সয্কর। িবচক্
েলােকরা একটু িচ�া করেলই বুঝেত পারেবন েয, জাতীয়তা ও
ইসলােমর মেধয্ এই তুলনা ও সম�িবধান �েচ�া ইসলােমর জনয
কত িবপদ�নক। আ�াহ ! তুিম আমােদরেক ও আমােদর
জািতেক সিঠক পেথ পিরচািলত কর।
তৃতীয় �� : িকছু িকছু িনেবিদত �চারক �ীন স�িকর্ত কিতপয়
সাধারণ খুঁিটনািট িবষয় েযমন মাথা কামােনার িনয়ম, েপাশােকর
আকৃিত ইতয্ািদেক তােদর �চােরর িবষয়ব� কের থােকন। অথচ
আকীদা সং�া� অেনক গুরু�পূ েমৗিলক িবষয় রেয়েছ,
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েযগুেলার �িত এই িনেবিদত �চারকেদর মেনােযাগ েদয়া উিচৎ।
এ বয্াপাের আপিন িক মেন কের?
উ�র: ব�ত: পথ-�দর্শকগণ সমােজর িচিকৎসক। িচিকৎসেকর
কাজ �থেম েরাগসমূহ িনণর্য় কর, তারপর বড় েথেক শুরু কে
এেক এেক েসগুেলার িচিকৎসা করা। িবে�র েসরা িিকৎসক বনী
আদেমর েনতা মুহা�াদু র রসু লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
এর রীিতও তাই। আ�াহ যখন তাঁেক নবী কের পাঠােলন তখন
সবর্�থম িতিন সমােজর বড় বয্ািধ িশের িচিকৎসা শুরু কেরন
অথর্াৎ আ�াহর সােথ িশকর্ করেত েলাকেদর িনেষধ কেরন
নবুওয়াত লাভ েথেক শু কের একাধাের দশ বছর িতিন
মানু ষেক িশকর েথেক সাবধান করত: আ�াহর এক� �চার
করেলন। তারপর িদেলন নামােযর িনেদর্শ এবং তারপর অনয্ান
িবধানসমূহ। এমিনভােব তাঁর পরবতর্ী �চারকেদরও দািয়� তাঁরই
পদা� অনু সরণ কের বড় েথেক শুরুের এেক এেক অ�সর
হওয়া। তেব মুসিলম সমাজ হেল �চারকেদর জনয্ এই প�িত
অপিরহাযর্ নয়। েসেে� একজন �চারেকর বড়-েছাট সব
বয্াপাের �চাের অনু মিত আেছ। বরং যার যতটুকু করার সামথর,
তার জনয্ ততটুকুই ওয়ািজব। েকনন, তখন উে�শয্ মুসিলম
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সমােজর সংেশাধন, িশকর্ ও তার উপলক্ষণ েথেক এই সমাে
িব�াসােক মু� রাখার েচ�া এবং সমােজর ক্ষিত করেত পাে
িকংবা তার ঈমানেক দু বর্ল করেত পাের এমন কাজকমর্ েথে
সমােজর চির�েক মু� রাখা। সু তরাং বড় িবষয়িট স�েকর্ কথা
বলেত না পারেল েকান েকান সমেয় েছাটিট িদেয় শুরু করে
েকান আপি� েনই। েতমিন েছাটিট বাদ িদেয় শুধুমা� বড়িেত
হাত িদেতও েকান বাধা েনই, যিদ �চারক তা স�ত মেন কেরন
িকংবা দু েটা একসােথ করেত েগেল দু েটােতই বয্থর্ হবার আশ�
েবাধ কেরন। সং�ারক ও বড় বড় িচিকৎসকগণও তাই কের
থােকন। তারা সং�ার ও িচিকৎসার সকল পথেক গুরু� েদ
এবং েয পেথ �ত সে�াষজনক ফল পাওয়ার আশা, েস পেথ
অ�সর হন। তারা যিদ একসে� একািধক উপকার করেত িকংবা
ক্ষিত ের করেত না পােরন তাহেল গুরু� িহেসেব সবেচবে
বড় উপকারিট কেরন িকংবা বড় ক্ষিতিট েরাধ কেরন
শরী‘আেতর িবধান এবং রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
েখালাফােয় রােশদীন ও ইমামেদর জীবনচিরত িচ�া করেল আমার
একথার সতয্তা �মািণত েহব এবং েলাকেদর েহদােয়ত করার ও
েরাগ-বয্ািধ েত তােদরেক উ�ার কের আনার সিঠক প�িত
জানা যােব। সৎ িনয়েত েয সতয্েক জানেত েচ�া কে, আ�াহর
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িনকট �ীন �চােরর জনয্ উৎকৃ� ও কলয্াণকর পথ কামনা কে
এবং জিটল বয্পাের জ্ঞানী ও অ েলাকেদর পরামশর্ েন, েস
সফল ও সৎপথ�া� হয়। আ�াহ তাই বেলেছন:
َ َّ َ َ دُواْ �ِينَا �ََهۡدِ�َنَّهُمۡ ُ ل
ۡ ۡ َ َ َّ
َ
﴾ ]ﺳﻮرة٦ �ِ سُب ناۚ �نَّ ٱ�َ ل َمع ٱل ُمحسِ ن
َٱ�َ � ٰه
ِ ﴿

[٦٩ :اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت

“যারা আমােদর পেথ সং�াম কের আমরা তােদরেক আমােদর
পথ েদিখেয় েদই। আর আ�াহ িন�াবান েলাকেদর সে�
রেয়েছন।’

61
৬০F

চতুথর্ �: আল-িবলাদ পি�কা তার িবিভ� ে�ণীর পাঠকেদর
িনকট আপনার িকছু মূলয্বান উপেদশ েপৗঁেছ িদেত চায়। আপি
তােদর জনয্ কী উপেদশ িদেব:
উ�র: পিব� কুরআেন আ�াহ েয তাকওয়ার িনেদর্শ দান
কেরেছন সবাই তা পালন করক, পাঠকেদর জনয্ আমার উপেদশ
এটাই। আ�াহ বেলেছন:
ّ َ َ َّيۡن
َ ٰ�َِ ِين أُوتُوا ْ ۡٱلك
َ
َ َ�َا ٱ
ب مِن
ٱلسَّ�َٰ�َٰتِ وَما �ِ ٱ�َۡ�ضِ� وَلقدۡ وَص
ِ� ﴿ َوِ مَا
َ ّ ْۡلِ�ُمۡ �يَّا�ُمۡ أَنِ ٱ�َّقُوا
[١٣١ :ٱ�َۚ﴾ ]ﺳﻮرة اﻟنﺴﺎء
61

. আল- আনকাবু ত, ৬৯
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আসমান ও যমীেন যা িকছু আেছ তা সবই আ�াহর। েতামােদর
পূেবর্ যােদর িকতাব েদয়া হেয়িছল তােদরেক আমরা িনেদর্
িদেয়িছলাম এবং েতামােদরেকও িদেয়িছ েয, আ�াহেক ভয় কর।”
62
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এই তাকওয়া বা আ�াহর ভয় একিট বয্াপকাথর্ক শ�। যা
�কৃত অথর্ হ: মানু ষ জ্ঞ, িব�াস, আ�িরকতা, ভালবাসা,
আ�হ ও ভেয়র সােথ আ�াহ ও তাঁর রাসূেলর যাবতীয় আেদশিনেষধ েমেনও আ�াহর অস�ি� ও শাি�েক ভয় করেব। আর
এটা করেত পারেল েস দু িনয়া ও আেখরােতর সু খ ও সু ফল লাভ
করেত সক্ষম হেব। পাঠকেদর জনয্ আমার আর একটা উপে
আেছ। অবশয্ এটাও তাকওয়ারই অংশ। তাহ, তারা েযন েকান
িবষয় স�েকর্ চ ড়া� িস�া� �হেণর পূেবর্ িবষয়িট ভালভােব
পরীক্ষা কে, সবিদক েথেক তা পূংখানু পুংখরূেপ িবে�ষণ কের
েদেখন এবং শরী‘আত অথর্াৎ কুরআন ও সহীহ হাদীেসর মানদে�
তার তাৎপযর্ যাচাই কের েনন। এই মানদে�র অনুকূল হেল তা
েযন �হণ কেরন আর িবপরীত তা বজর্ন কেরন। িবষয়সমূহেক
িবে�ষণ ও শরী‘আেতর মানদে� যাচাইকােল অবশয্ই ভাবােবগ
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. আন-িনসা, ১৩১
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অথবা িঢেলমী এবং েগাঁড়ামী অথবা ে��ানু বিতর্তা েথে স�ূণ্র
মু� থাকেত হেব। এইসব �িট হেত মু� েথেক তারা যিদ
আ�িরকতা ও সিদ�ার সােথ িবষয়সমুহ যথাযথভােব িবে�ষণ
করেত পােরন, তাহেল অবশয্ই তারা সেতর স�ান পােবন এবং
শুভ পিরণাম লােভ সমথর্ হে। ভাবােবগ ও তাড়াহুড়ার কারেণ
কত দু েযর্াগ ও িবপদ এেসে। যু গ যু গ পেরও তার েজর ও
ফলাফল েশষ হয়িন। আ�াহ আমােদরেক েসসব েথেক রক্ষ
করুণ। পাঠকেদর জনয্ আমার আরও একিট উপেদশ আ,
েসিটও তাকওয়ার একিট গুরু�পূণর্ অংশ। তা েযন মানু ষেক
আ�াহর পেথ ডােকন। অথর্াৎ সতয্ ও সিহ তার জনয্ এেক
অপরেক উপেদশ িদেত, সততা ও তাকওয়ার জনয্ পর�র
সহেযািগতা করেত, বুি� ও সদু পেদশ �ারা সৎকােজর িনেদর্শ ও
অনয্ায় কােজ বাধা িদেত এবং সাধয্মত অনয্ােয়র �িতেরাধ ক
েযেত বেলন। হাদীেস আেছ:
»ﻣﻦ رأى ﻣﻨ�ﻢ ﻣﻨﻜﺮا ﻓﻠﻴﻐ�ه ﺑﻴﺪه ﻓﺈن لﻢ �ﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓﺈن لﻢ �ﺴﺘﻄﻊ
«ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ وذلﻚ أﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎن
“েতামােদর েকউ েকান অনয্ায় েদখেল েযন হাত িদেয় (শি�
�েয়ােগর মাধয্ে) তা �িতেরাধ কের। হাত িদেয় না পারেল মুখ
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িদেয় আর মুখ িদেয়ও না পারেল অ�র: অ�র িদেয়। আর এটা
হে� দু বর্তম ঈমান।”
আ�াহর কােছ কামনা কির, িতিন েযন সকলেক সেতয্ অটল
থাকার তাওফীক েদন এবং সবরকম িব�াি� েথেক রক্ষা কের
সমা�
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