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আlাহর পেথ িজহাদ
[eিট মাoলানা মoদূদীর eকিট ভাষণ। 1939 সােলর 13i eিpল ‘iকবাল িদবস’ uপলেk লােহার টাuন হেল
মাoলানা e ভাষণ pদান কেরন।]
সাধারণত iংেরিজ ভাষায় িজহাদ শbিটর aনুবাদ holy war (পিবt যুd) কের মারাtক িব ািnর সৃি করা হয়।
দীঘর্কাল যাবত ei শbিটর েযrপ বয্াখয্া o িবে ষণ করা হেc, তার ফেল iহা eখন ‘unাদনা’ বা ‘পাগলামীর’
pিতশেb পিরণত হেয়েছ। ei শbিট rত হoয়ার সংেগ সংেগi ে াতার কlনা দৃি েত eমন eক ভয়ংকর o
িবভীিষকাময় দৃশয্ েভেস uেঠ েয, ধমর্পাগেলর eকিট দল েযন নg তরবাির হেs, r uেtালন কের রk িপপাসু েচােখ
‘আlাহ আকবার’ িন করেত করেত agসর হেc আর কােফরেদর পাoয়া মাt েgফতার করেছ eবং তােদর গদর্ােন
তরবাির েরেখ বলেছঃ ‘কােলমা পড়’ নতুবা ekুিণ গদর্ান িdখি ত করা হেব। শঠ েলখকগণ িবেশষ চাতুেযর্র সােথ
আমােদর erপ িচt aংিকত করেছ eবং তার সােথ e মnবয্িট জুেড় িদেয়েছ “রেkর গn আেস e জািতর iিতহাস
হেত।”
মজার বয্াপার ei েয, আমােদর ei িচt যারা aংিকত কেরেছ, তারা িনেজরাi িবগত কেয়ক শতাbীকাল যাবৎ মারাtক
aপিবt যুেd (unholy war) িলp রেয়েছ। তােদর চিরt aতয্n বীভৎস। তারা সmদ o শিkর েলােভ সকল pকার
ast-শেst সিjত হেয় িনতাn দসুয্র নয্ায় সমg পৃিথবীেত ঝঁািপেয় পেড়েছ। তারা সবর্t বয্বসােয়র বাজার, কঁাচামােলর
সmার, uপিনেবশ sাপেনর uপেযাগী a ল eবং মূলয্বান dেবয্র খিনর সnােন বয্িতবয্s রেয়েছ। লালসার আgেনর inন
সংgহ কের eটােক িচর pjিলত কের রাখাi হেলা তােদর লkয্। লালসা o েলােভর পংিকল পেথi তােদর সকল েচ া
িনেয়ািজত। তােদর দৃি েত েকােনা েদেশ িবপুল খিনজ সmদ বতর্মান থাকা িকংবা pচুর কঁাচামাল uৎপn হoয়াi তার
uপর pচn িবkেমর সােথ তােদর আkমণ করার পেk যেথ কারণ। eমন িক, তােদর িনজ েদেশ uৎপn বয্বসায় পণয্
িবkেয়র uপযুk বাজার সৃি র সmাবনা েকাথাo পিরলিkত হেল aথবা তােদর aিতিরk জনসংখয্া েস েদেশ েpরণ করা
সmব হেল েস েদেশর uপর aনায়ােসi তারা আkমণ চালােত পাের। আর িকছু না হেলo তােদর aিধকৃত িকংবা aিধকার
করেত icুক eমন েকােনা েদেশ যাoয়ার পেথ aপর েকােনা েদেশর aবsানo uহার আkাn হoয়ার পেk যেথ কারণ।
বলা বাhলয্, আমরা যা িকছু কেরিছ তা aতীেতর iিতহাস ; িকnt তােদর e কর্ীিতকলাপ েতা aতয্াধুিনক। সাmpিতক
কােলর pেতয্কিট িদন o রাti িব বাসীর েচােখর সmুেখi তােদর কাযর্কলাপ সংঘিটত হেc। eিশয়া, আি কা, iuেরাপ,
আেমিরকা, ভূ-ম েলর েকােনা eকিট aংশo ei লালসা পি ল যুd িলpসু জািতর aপিবt আkমেণর আঘাত হেত রkা
পােc না। তথািপ তােদর চতুরতা বড়i pশংসনীয়। কারণ তারা আমােদর িচt eেতাখািন ভয়ানক o িবভীিষকাপূণর্ কের
তুেল ধেরেছ েয, তােদর িনজs কদযর্ িচt uহার anরােল লুিকেয় িগেয়েছ।
পkাnের আমােদর সরলতাo কম pশংসার েযাগয্ নয়। শtrপk কতৃক
র্ aংিকত আমােদর িচt েদেখ আমরা eেতাদূর ভীত
o সnts হেয় পেড়িছ েয, uহার প ােত eকবার দৃি িনেkপ কের sয়ং িচt িনমর্াতােদর েচহারািট েদখার কথা পযর্n
eকদম ভুেল বেসিছ। uপরnt আমরা কাতর কে o aনুতােপর সুের বলেত r কেরিছঃ “hযুর যুd o pাণ-নােশর সােথ
আমােদর েকােনা সmকর্i েনi। আমরা েতা েবৗd িভkু o পািdর নয্ায় শািnিpয় ধমর্ pচারক মাt। িনিদর্ কেয়কিট
িব ােসর pিতবাদ eবং তদsেল aপর কেয়কিট আকীদা-িব ােসর pচার o েলাকেদর তা েমেন িনেত বলাi আমােদর
কাজ। তরবািরর সংেগ েতা আমােদর েকােনা সmকর্ েনi। aবশয্ আtরkামূলক পদেkপ gহণ করার aপরাধ কখেনা
কখেনা হয়ত আমরা কের েফেলিছ। িকnt বতর্মােন তা হেতo তoবা কেরিছ ; eমনিক, hযুেরর asিsর জনয্ ‘তরবািরর
যুdেক’ সরকািরভােব বািতল কেরo েদয়া হেয়েছ। eখন ধু মুখ o েলখিনর মারফেত ধমর্ pচােররi নাম হেc িজহাদ ;
কামান, বnুক o েগালা-বাrদ বয্বহার করা সরকােরর কাজ, মুখ o েলখিন pেয়াগi হেc আমােদর eকমাt uপায়।”

িজহাদ সmেকর্ াn ধারণার কারণ
ধু রাজৈনিতক কূটেকৗশেলর পিরণােমi e aবsার সৃি হেয়েছ। িকnt েযসব কারেণ আlাহর পেথ িজহাদ eর িনগূঢ় তtt
drহ হেয় পেড়েছ, ৈবjািনক পnায় তা যাচাi করেল তােত diিট pধান o েমৗিলক ভুল ধারণার সnান পাoয়া যায়।
pথম ভুল ধারণা ei েয, iসলামেক aনয্ানয্ ধেমর্র নয্ায় সাধারণত েয aেথর্ e শb বয্বhত হয় তদনুযায়ী িনছক eকিট
ধমর্ বেল মেন করা হেয়েছ। আর িdতীয় ভুল ধারণা ei েয, মুসলমানেদরেক aনয্ানয্ জািতর নয্ায় সাধারণত েয aেথর্ e
শb বয্বhত হয় তদনুযায়ী eকিট জািতi মাt মেন করা হেয়েছ।
ei diিট াnধারণা েকবল িজহােদর বয্াপারিট নয় সামিgকভােব েগাটা iসলােমর rপেকi পিরবিতর্ত o িবকৃত কের
িদেয়েছ। eবং মুসলমানেদর sান o মযর্াদা সmূণর্ভােব ন কের েফেলেছ।
সাধারণ পিরভাষা aনুযায়ী ধমর্ বলেত কতকgিল আিকদা-িব াস o কেয়কিট iবাদত-aনু ােনর সমি ছাড়া আর িকছুi
বুঝা যায় না। e aেথর্র িদক িদেয় ধমর্ eকিট বয্িkগত বয্াপার, তা িনঃসেnহ। eমতাবsায় েয েকােনা আিকদা মেন sান
েদয়া, মন যার iবাদত করেত icুক তারi iবাদত করা েযভােব icা তােক েডেক pভৃিত কােজর পূণর্ sাধীনতা pেতয্ক
বয্িki লাভ করেত পাের। সংি ধেমর্র জনয্ খুব েবিশ দরদ o েpমেবাধ করেল পৃিথবী বয্াপী িনজ আিকদার pচার করা
eবং aনয্ানয্ আিকদাপnীেদর সােথ ‘িবতকর্ o বাহাস’ করার sাধীনতাo তার রেয়েছ। eেতাটুকু কােজর জনয্ তরবাির
ধারণ করার িক pেয়াজন থাকেত পাের? েলাকেদর মারেধার কের েতা েকােনা আিকদার pিত িব াস জnােনা যায় না।
বstত iসলামেক সাধারণ পিরভাষা aনুযায়ী eকিট ‘ধমর্’ িহেসেব েমেন িনেল eবং মূলত iসলাম তা হেল pকৃতপেk
িজহােদর সমথর্েন েকােনা সংগত যুিki েপশ করা েযেত পাের না।
aনুrপভােব ‘জািত’ বলেত সমpকৃিত িবিশ কতgেলা েলাকেদর eমন eকিট সমি (a homogeneous group of
men) বুঝায়, যারা কেয়কিট েমৗিলক বয্াপাের aংশীদার হoয়ার কারেণ eকিtত eবং aনয্ানয্ সমি হেত sতnt মযর্াদায়
pিতি ত হেয়েছ। ei aেথর্র িদক িদেয় েয মানব সমি eকিট জািতর মযর্াদা পােব মাt d’িট কারেণi তােদর পেk
তরবাির ধারণ করা সংগত হেত পাের। eকঃ তােদর নয্ায়সংগত aিধকার হরণ করার জনয্ েকu তােদর uপর আkমন
করেল। diঃ তারা িনেজরাi aপেরর নয্ায়সংগত aিধকার েকেড় েনবার জনয্ আkমণ করেত চাiেল। pথম aবsায়
তরবাির ধারেণর িকছু না িকছু ৈনিতক ৈবধতা রেয়েছ (যিদo েকােনা েকােনা ধমর্াtার দৃি েত eটাo পাপ), িকnt িdতীয়
aবsািটেক চরম িডকেটটর ছাড়া aপর েকu ৈবধ বেল দািব করেত পাের না। eমনিক াn o বৃেটেনর নয্ায় িবশাল
সাmােজয্র কূটনীিতকরাo eটােক সংগত বলার dঃসাহস করেব না।

িজহােদর তtt কথা
aতeব iসলাম যিদ ‘ধমর্’ মাt হেয় থােক eবং মুসলমান যিদ িনছক eকিট ‘জািত’ হয় তেব িজহাদ িকছুেতi ‘সেবর্াtম’
iবাদত হেত পাের না, বরং জীবেনর সকল েkেti eটার aথর্হীনতা o aেযৗিkকতা সুs হেয় uেঠ। িকnt pকৃত
বয্াপার eটা সmূণর্ িবপরীত। বstত iসলাম েকােনা ‘ধমর্’ eবং মুসলমান েকােনা জািতর নাম নয়। iসলাম eকিট িবpবী
মতাদশর্। সমg পৃিথবীর সমাজ বয্বsার (social order) আমূল পিরবতর্ন সাধন কের তার িনজs আদশর্ aনুযায়ী নতুন
কের তা েঢেল গঠন করাi iসলােমর চরম লkয্। আর ‘মুসলমান’ eকিট আnজর্ািতক িবpবী দল (international
revolution Party) িবেশষ, iসলােমর বাি ত কাযর্সূচী বাsবািয়ত করার uেdেশয্i তােদর সংঘবd করা হেয়েছ। আর
e uেdশয্ লাভ করার জনয্ iসলামী দেলর িবpবী েচ া-সাধনা o চূড়াn শিk (revolutionary struggle) pেয়ােগর
নামi হেc ‘িজহাদ’।
aনয্ানয্ িবpবী মতাদেশর্র নয্ায় iসলামo সাধারণভােব pচিলত শb পিরতয্াগ কের িনজs eকিট পিরভাষা
(terminology) বয্বহার কেরেছ। ফেল তার িবpবী ধারণা pচিলত সাধারণ ধারণা হেত িবিশ তা লাভ কেরেছ।

‘িজহাদ’ শbিট e িবেশষ পিরভাষার aনয্তম। ‘হারব’ (যুd) বা e aথর্েবাধক aনয্ েকােনা আরিব শbi iসলাম sতpবৃt
হেয়i pেয়াগ কেরনাi, eর পিরবেতর্ বয্বহার কেরেছ ‘িজহাদ’। iহা struggle (সংgাম) eর সমাথর্েবাধক, বরং eটার
আিধেকয্র aথর্ jাপক। iংেরিজেত eটার মমর্াথর্ হেত পাের to exert one’s utmost endeavour in promoting
a cause aথর্াৎ েকােনা িনিদর্ uেdশয্ লােভর জনয্ সমg শিk িনেয়াগ করা।
িকnt পুরাতন o সাধারণ pচিলত শb তয্াগ কের e নতুন শb েকন বয্বহার করা হেলা? eর eকমাt utর ei েয, বয্িk
িকংবা দলসমূেহর পংিকল sাথর্ udার করার uেdেশয্ পৃিথবীর িবিভn জািত o সাmাজয্gেলা েযসব যুd o হতয্াকা
কেরেছ, ‘যুd’ শbিট তা বুঝার জনয্ িচরিদন বয্বhত হেয়েছ eবং eখনo হেc। eসব যুেdর লkয্ হয় বয্িkগত িকংবা
সমি গত uেdশয্ িসিd। তােত েকােনা মতাদশর্ aথবা েকােনা িনয়ম-নীিতর সমথর্ন o pিত ার uেdশয্ েমােটi থােক না।
িকnt iসলােমর যুd eধরেনর নয় বেল েগাড়ােতi e শbিট বয্বহার কেরনাi। িবেশষ েকােনা জািতর লাভ বা kিত সাধন
eর লkয্ নয়। েদেশর uপর েকাn শাসেকর শাসন চলেব েস িবষেয়o eর rেkপ েনi। eর চূড়াn লkয্ হেc ধু
মানবতার কলয্াণ সাধন। e কলয্ােণর জনয্ iসলাম eকিট িবেশষ আদশর্ eবং বাsব কমর্সচূ ী েপশ কেরেছ। e নীিত o
মতাদেশর্র িবপরীত েযখােনi েয hকুম pিতি ত রেয়েছ iসলাম েসটােক িনমূল
র্ করেত চায় তা েয জািত বা েদেশi েহাক
না েকন। iসলাম তার িনজs আদশর্ o কমর্সচূ ী aনুযায়ী নতুন সরকার pিত া করেত চায় েক তার পতাকা বহন করেছ,
আর কার শাসন কতৃêেtর uপর uহার চরম আঘাত পেড়, েসিদক িদেয় েকােনা পাথর্কয্i করা হয়না। iসলাম চায় পৃিথবী,
পৃিথবীর েকােনা aংশ নয়। সমg ভূ-মnলi iহার লkয্। িকnt িবেশষ েকােনা জািত বা বh জািতর হাত হেত kমতা েকেড়
েনয়া aনয্ েকােনা িবেশষ জািতর হােত তুেল েদয়া iসলােমর লkয্ নয়। eর eকমাt লkয্ ei েয, েগাটা মানবতার
কলয্াণ সাধেনর জনয্ তার েয মতাদশর্ o কমর্সচূ ী রেয়েছ যার নাম হেc iসলাম সমg িব মানবেক তার dারা পিরতৃp o
ঐ যর্মিnত কের তুলেত হেব। e মহান uেdেশয্ িবpব সৃি র aনুকেূ ল iহা সমg কাযর্কর শিkেকi pেয়াগ করেত চায়।
eভােব সমs শিk pেয়ােগর সমি গত নামi হেc ‘িজহাদ’। মুেখর ভাষা o েলখিনর সাহােযয্ মানুেষর িচnাধারা o
দৃি ভংিগেত পিরবতর্ন করা eবং তােদর মেধয্ ‘anিবর্pব’ সৃি করােকo িজহাদ বলা যায়। তরবাির (শিk) বয্বহার কের
pিতি ত জীবন বয্বsা িনমূল
র্ কের নবতর সুিবচারমূলক সমাজ বয্বsা pিত া করােকo িজহাদ বলা হয়। eপেথ ধন মাল
বয্য় করা, শারীিরক শিk সামথর্ িনেয়াগ করাo িজহাদ।

িজহাদ আlাহর পেথ
মেন রাখেত হেব েয, iসলােমর িজহাদ ধুমাt ‘িজহাদi’ নয়, ei িজহাদ হেব সmূণর্rেপ আlাহর পেথ। ‘আlাহর
পেথ’ কথািট iহার aিবেcদয্ aংশ। e শb d’িট iসলােমর িবেশষ পিরভাষার সােথ সংি । aবশয্ ‘আlাহর পেথ’ কথা
র্ iসলােমর আিকদাdারা aেনক েলােকর মেন eক ভুল ধারণার সৃি হেয়েছ। তারা মেন কের েয, মানুষেক েজারপূবক
িব ােসর aনুসারী কের েতালাi বুিঝ আlাহর পেথ িজহাদ। সংকীণর্মনা েলােকরা ‘আlাহর পেথ’ কথািটর ei িবকৃত
aথর্i gহণ কেরেছ, eতdয্তীত aনয্ েকােনা aথর্i তােদর মেন sান পায় নাi। িকnt iসলামী পিরভাষায় eর aথর্ aতয্n
বয্াপক। সামািজক কলয্াণ o ম ল সাধেনর uেdেশয্ েয কাজi করা হেব, তার িনয়ত যিদ েকােনা ৈবষিয়ক sাথর্ o
সুেযাগ-সুিবধা লাভ করা না হয়, বরং আlাহর সেnাষ লাভi যিদ তার চূড়াn লkয্ হয়, তেব iসলাম e সকল কাজেক
‘আlাহর পেথ’ বেল েঘাষণা কের। uদাহরণ srপ দান-খয়রােতর কথা uেlখ করা েযেত পাের। েকােনা ৈবষিয়ক িকংবা
ৈনিতক sাথর্ লােভর uেdেশয্ দান-খয়রাত করেল তা ‘আlাহর পেথ’ হেব না। িকnt আlাহর সেnাষ লাভ করার uেdেশয্
েকােনা দিরd বয্িkেক সাহাযয্ করা হেল iহা িন য়i ‘আlাহর পেথ’ হেব। aতeব পিরপূণর্ িন া o ঐকািnকতার সােথ
সকল pকার sাথর্বােদর uে র্ েথেক েয েকােনা কাজi করা হেব eবং ei ধারণার বশবতর্ী হেয় করা হেব েয, মানুেষর
কলয্ােণর জনয্ কাজ করাi হেc আlাহর সেnাষ লােভর eকমাt uপায়, আর িব -s ার সেnাষ লাভ িভn মানব
জীবেনর আর িকছু লkয্o হেত পাের না- iহার pেতয্কিট কাজেকi ‘আlাহর পেথ’ বেল েঘাষণা করা যােব।
বstত িজহােদর পূেবর্o ‘আlাহর পেথ’ শতর্িট e জনয্i যুk করা হেয়েছ। eর aথর্ ei েয, েকােনা বয্িk িকংবা দল যখন
রা -বয্বsায় িবpব সাধন aথবা iসলামী মতাদশর্ aনুযায়ী নব িবধান pণয়ন করেত agসর হেব, তখন তার ei pেচ ায়
o আtদােন বয্িkগত sাথর্লাভ তার লkয্ হেত পারেব না। ‘কাiজার’েক িবতািড়ত কের েস িনেজi েযন ‘কাiজার’

সাজবার icা েপাষণ না কের। িনেজর জনয্ ধন-মাল, খয্ািত-pিসd, মান-সmান, েকােনা িকছু লাভ করাi েযন তার েচ ােমর মূল লkয্ না হয়। তার সমs কুরবানী o ম-সাধনার pকৃত uেdশয্ হেব মানবসমােজ eক সুিবচার পূণর্ জীবন
বয্বsার pিত া eবং eর িবিনমেয় আlাহর সেnাষ লাভ করা। eতিদ◌্ভn তার েকােনা uেdশয্i থাকেব না। কুরআন
শরীেফ বলা হেয়েছঃ
ت
ِ ﻞ اﻟﻄﱠﺎﻏُﻮ
ِ ﺳﺒِﻴ
َ ن ﻓِﻲ
َ ﻦ َآ َﻔﺮُو ْا ُﻳﻘَﺎ ِﺗﻠُﻮ
َ ﻞ اﻟّﻠ ِﻪ وَاﱠﻟﺬِﻳ
ِ ﺳﺒِﻴ
َ ن ﻓِﻲ
َ ﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮ ْا ُﻳﻘَﺎ ِﺗﻠُﻮ
َ اﱠﻟﺬِﻳ
‘ঈমানদার েলােকরা আlাহর পেথ লড়াi কের, কােফরগণ লড়াi কের তাgেতর পেথ।’ (সূরা আন িনসাঃ 76)
‘তাgত’ শেbর মূল হেc ‘তুগiয়ান’ iহার aথর্ সীমা লংঘন করা। নদীর পািন ucিসত হেয় যখন iহার সীমা aিতkম
কের, তখন বলা হয় নদীেত ‘তুগiয়ানী’ (pাবন) eেসেছ। মানুষ যিদ িনেজর সংগত সীমা aিতkম কের aনয্ মানুেষর
‘েখাদা’ (সাবর্েভৗম) হবার জনয্ িকংবা aিতিরk sাথর্ লােভর uেdেশয্ িনেজর শিk o kমতা pেয়াগ কের, তেব eটােকi
বলা হয় ‘তাgেতর পেথ সংgাম’। ‘আlাহর পেথ’ সংgাম eটার সmূণর্ িবপরীত। iহার চরম লkয্ হেব পৃিথবীেত আlাহর
সুিবচারমূলক আiন pিতি ত করা। সংgামী বয্িk িনেজo iহা পালন করার জনয্ েচ া করেব eবং aনয্েকo iহা পালন
করােনার েচ া করেব। কুরআেন বলা হেয়েছঃ
ن
َ ﻦ ﻟَﺎ ُﻳﺮِﻳﺪُو
َ ﺠ َﻌُﻠﻬَﺎ ِﻟﱠﻠﺬِﻳ
ْ ﺧ َﺮ ُة َﻧ
ِ ﻚ اﻟﺪﱠا ُر اﻟْﺂ
َ ض َوﻟَﺎ َﻓﺴَﺎدًا وَا ْﻟﻌَﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ ِﻟ ْﻠ ُﻤ ﱠﺘﻘِﻴ
ِ ا ﻓِﻲ ا ْﻟَﺄ ْرﻋُﻠﻮ
ُ
َ ﻦ ِﺗ ْﻠ
‘পারেলৗিকক সmান o মযর্াদা েতামােদর জনয্ িনিদর্ কের েরেখিছ, যারা পৃিথবীেত িনেজর ে t o pাধানয্ pিত া
করেত eবং িবশৃংখলা সৃি করেত চায় না। বstত পারৈল◌ািকক সাফলয্ eধরেনর পরেহযগার েলাকেদর জনয্i িনধর্ািরত
রেয়েছ।’ (সূরা আল কাসাসঃ 83)
হািদেস uেlিখত হেয়েছঃ “eক বয্িk নবী করীম (সা)-েক িজjাসা করেলা, ‘আlাহর পেথ যুেdর’ aথর্ িক? eক বয্িk
ধন সmেদর জনয্ যুd কের aপর বয্িk বীরেtর খয্ািত লাভ করার জনয্ যুd কের, আর তৃতীয় বয্িk শtrতা সাধেনর জনয্
িকংবা জািতর েগৗরব aহংকার রkার জনয্ যুd কের। iহােদর মেধয্ কার যুd ‘আlাহর পেথ’ হেc?”
হযরত (সা) utের বলেলনঃ “eেদর কােরা যুdi ‘আlাহর পেথ’ নয়। েয বয্িk েকবল ‘আlাহর িবধান’ pিত ার
uেdেশয্i যুd করেব, ধু তার যুdi ‘আlাহর পেথ’ হেব।” aনয্ eক হািদেস বলা হেয়েছঃ “যিদ েকহ যুd কের আর uট
বঁাধবার eকগাছ রিশ লাভ করাo তার ‘িনয়ত’ হয় তেব েস েকােনা ফল লাভ করেত পারেবনা। েয কাজ েকবলমাt
আlাহর সেnাষ লােভর জনয্ হেব, আlাহ ধু তাi কবুল করেবন। aবশয্ যিদ তার েকােনা বয্িkগত িকংবা সমি গত sাথর্
লাভ uেdশয্ না থােক।”
aতeব iসলােমর দৃি েত িজহােদর সে ‘আlাহর পেথ’ eকিট aপিরহাযর্ o aতয্n grtপূণর্ শতর্। িনছক যুd েতা
পৃিথবীর pেতয্কিট জীবi করেছ। pেতয্েকi িনজ িনজ uেdশয্ লােভর জনয্ পূণর্ শিk pেয়াগ কের েচ া করেছ। িকnt
মুসলমান eকিট িবpবী দেলর নাম ; জীবন o ধন-মাল pেয়াগ কের dিনয়ার সকল আlাহেdািহ শিkর িবrেd লড়াi
করা eবং eতdেdেশয্ েদহ o আtার সকল শিk িনযুk করা iসলােমর িবpবী মতাদেশর্র aতয্n grtপূণর্ aংশ। িকnt
তা pিতি ত আlাহেdািহেদর িবচূøত কের িনেজi তােদর sান দখল করার জনয্ নয়। বরং eজনয্ েয, পৃিথবীর বুক হেত
আlাহেdািহতার (সীমালংঘন) মূেলাৎপাটন করা eবং সবর্t eকমাt আlাহর আiন চালু করা িব মানবতার িনরাপtার
জনয্ eকাn aপিরহাযর্।
aতপর আিম iসলােমর িবpবী আhােনর সংিkp বয্াখয্া করেত চাi। e আেলাচনা dারা িজহােদর aপিরহাযর্তা eবং eর
মূল লkয্ (ড়নলবপঃরাব) সুs rেপ বুঝা যােব।

iসলামী িবpেবর আhান
iসলােমর িবpবী আhান িনmিলিখত আয়ােত পিরsুট হেয় uেঠেছঃ
ﺧَﻠ َﻘ ُﻜ ْﻢ
َ ﻋ ُﺒﺪُو ْا َرﺑﱠ ُﻜ ُﻢ اﱠﻟﺬِي
ْسا
ُ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ
‘েহ মানুষ েতামােদর েসi ‘রব’ eর দাসt কর িযিন েতামােদর সৃি কেরেছন।’ (সূরা আল বাকারাঃ 21)
iসলাম eখােন মজুর, জিমদার, কৃষক িকংবা কারখানার মািলক pভৃিত েকােনা eক িবেশষ ে ণীেক আhান জানায়িন।
বরং iসলােমর ডাক সমs মানুেষর pিত। iসলাম মানুষেক মানুষ িহেসেবi আhান জািনেয়েছ। eর িনেদর্শ ধু eেতাটুকু
েয, েতামরা যিদ আlাহ িভn aনয্ কােরা দাসt, আনুগতয্ o aনুসরণ করেত থােকা তেব তা পিরতয্াগ কর। েতামােদর
িনেজেদর মেধয্ pভুt লােভর িলpা থাকেল তাo দূর কর। কারণ aনয্ েলাকেক িনেজর দাস বানাবার িকংবা কাuেকo
িনেজর সmুেখ মাথা নত করেত বাধয্ করার েকােনা aিধকারi েতামােদর কােরা েনi। েতামােদর সকলেক eকi আlাহর
দাসt কবুল করেত হেব। আlাহর আনুগতয্ o বেnগীর বয্াপাের েতামােদর সকলেক eকi sর o ে ণীভুk হেত হেব।
ﻻ
ﺳﻮَاء َﺑ ْﻴ َﻨﻨَﺎ َو َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ْﻢ َأ ﱠ
َ ﺨ َﺬ َﺗﻌَﺎَﻟ ْﻮ ْا ِإﻟَﻰ َآَﻠ َﻤ ٍﺔ
ِ ﻻ َﻳ ﱠﺘ
َ ﺷ ْﻴﺌًﺎ َو
َ ك ِﺑ ِﻪ
َ ﺸ ِﺮ
ْ ﻻ ُﻧ
َ ﻻ اﻟّﻠ َﻪ َو
ن اﻟّﻠ ِﻪ َﻧ ْﻌ ُﺒ َﺪ ِإ ﱠ
ِ ﻀﻨَﺎ َﺑﻌْﻀًﺎ َأ ْرﺑَﺎﺑًﺎ ﻣﱢﻦ دُو
ُ َﺑ ْﻌ
‘আেসা েতামরা o আমরা eমন eকিট কথায় eকমত হi যা েতামােদর o আমােদর মেধয্ সমভােব gহণেযাগয্। তা ei
েয, আমরা আlাহ ছাড়া aনয্ কােরা বেnগী করেবা না, pভুt o কতৃের্ tর বয্াপাের কাuেকo আlাহর aংশীদার বেল মেন
করেবা না। পরnt আমােদর মেধয্ কাuেকo আlাহর পিরবেতর্ আেদশ-িনেষধ দােনর aিধকারী বেলo মানেবা না।’ (সূরা
আল iমরানঃ 64)
বstত iহা সবর্াtক o িনিখল িব বয্াপী eক িবpেবর আhান। iসলাম uদাt কে েঘাষণা করেছনঃ  ان اﻟﺤﻜﻢ اﻻ ﷲ.
‘hকুম েদয়ার িকংবা pভুেtর aিধকার আlাহ ছাড়া আর কারi থাকেত পােরনা।’
েকােনা মানুষ িনেজi aনয্ মানুেষর শাসক o িনয়ামক হেত পাের না, িনজ icামত েকােনা কােজর িনেদর্শ েদoয়া eবং
েকােনা কাজ হেত িনেষধ করারo েকােনা aিধকার কারo েনi। কারণ, েকােনা মানুষেক সাবর্েভৗম pভু o sাধীনভােব
আেদশ-িনেষেধর aিধকারী মেন করার aথর্i হেc সকল িবপযর্েয়র মূল uৎস। মানুষেক আlাহ তা’য়ালা েয িনেভর্জাল
pকৃিত িদেয় সৃি কেরেছন eবং জীবন-যাপেনর েয সহজ-সরল বয্বsা দান কেরেছন মানুষ তা হেত িঠক তখনi িবচূøত o
িবিcn হয় যখন েস আlাহেক ভুেল যায় eবং ফলত িনজেক, িনেজর সtােকo ভুেল বেস। iহারi aিনবাযর্ পিরণােম
মুি েময় কিতপয় েলাক িকংবা পিরবার aথবা ে ণী েগাপেন িকংবা pকাশয্ভােব েখাদায়ী লাভ করবার দািব utাপন কের
eবং িনেজর সকল শিk pেয়াগ কের aনয্ায় o aসংগত uপােয় aনয্ মানুষেক িনেজেদর দাসানুদােস পিরণত কের। aপর
িদেক ei আlাহেক ভুেল যাoয়া o আtিবsৃত হoয়ার ফেলi মানব সমােজর eক িবরাট aংশ সংি রা শিkgেলার
িনরংকুশ pভুt sীকার কের েনয় eবং eেদর pেতয্কিট hকুম নত িশের পালন করেব বেল িন য়তা দান কের। বstত
িব বয্াপী যাবতীয় aতয্াচার, যুলুম, িবপযর্য়, েশাষণ o dনর্ীিতর মূল কারণ eটাi। eজনয্i iসলাম সবর্pথম eরi uপর
আঘাত হােন eবং জলদগmীর sের েঘাষণা কেরঃ
ن
َ ﺼِﻠﺤُﻮ
ْ ض َوﻟَﺎ ُﻳ
ِ ن ﻓِﻲ ا ْﻟَﺄ ْر
َ ﺴﺪُو
ِ ﻦ ُﻳ ْﻔ
َ  اﱠﻟﺬِﻳ- ﻦ
َ ﺴ ِﺮﻓِﻴ
ْ َوﻟَﺎ ُﺗﻄِﻴﻌُﻮا َأ ْﻣ َﺮ ا ْﻟ ُﻤ
‘যারা সীমালংঘন কের, পৃিথবীেত aশািn o িবশৃংখলা সৃি কের eবং েকানrপ সংsার pেচ ায় আtিনেয়াগ কের না
তােদর েকােনা hকুমi েতামরা মািনo না।’ (সূরা আশ আরাঃ 151-152)
ن َأ ْﻣ ُﺮ ُﻩ ُﻓ ُﺮﻃًﺎ
َ ﻏ َﻔ ْﻠﻨَﺎ َﻗ ْﻠ َﺒ ُﻪ ﻋَﻦ ِذ ْآ ِﺮﻧَﺎ وَا ﱠﺗ َﺒ َﻊ َهﻮَا ُﻩ َوآَﺎ
ْ ﻦ َأ
ْ ﻄ ْﻊ َﻣ
ِ َوﻟَﺎ ُﺗ

‘যার মনেক আমার sরণ হেত গােফল কের িদেয়েছ, িনেজর নফেসর খােহশ- লালসারi েয দাস হেয় িগেয়েছ eবং যার
শাসন-কতৃt
র্ সীমালংঘনকারী, েতামরা আেদৗ তার আনুগতয্ কিরo না।’ (সূরা আল কাহাফঃ 28)
ﻋ َﻮﺟًﺎ
ِ ﻞ اﻟّﻠ ِﻪ َو َﻳ ْﺒﻐُﻮ َﻧﻬَﺎ
ِ ﺳﺒِﻴ
َ ن ﻋَﻦ
َ ﺼﺪﱡو
ُ ﻦ َﻳ
َ  اﱠﻟﺬِﻳ- ﻦ
َ ﻋﻠَﻰ اﻟﻈﱠﺎِﻟﻤِﻴ
َ ﻻ َﻟ ْﻌ َﻨ ُﺔ اﻟّﻠ ِﻪ
َ َأ
‘আlাহর িনধর্ািরত সরল জীবন বয্বsায় যারা pিতবnকতা সৃি কের eবং তােক জিটল o বk কের তুলেত েচ া কের
তারা যােলম eবং e যােলমেদর uপর আlাহর aিভসmাত।’ (সূরা হূদঃ 18-19)
iসলাম েলাকেদর েডেক িজjাসা কেরঃ
ءارﺑﺎب ﻣﺘﻔﺮﻗﻮن ﺧﻴﺮ ام اﷲ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻘﻬﺎر
aথর্াৎ েযসব েছাট-বড় েখাদার দাসt কের েতামরা িনে িষত o িনযর্ািতত হেcা তােদরi দাসt gহণীয়, না eকমাt
সবর্শিkমান আlাহর দাসt? eক আlাহর দাসt gহণ না করেল kুd kুd ‘েখাদােদর’ দাসt-শৃংখল হেত মুিk পাoয়া
কখনo সmব নয়। েয েকােনা pকাের eরা েতামােদর uপর pভুt িবsার করেব eবং িবপযর্য় সৃি করেত থাকেব।
ن
َ ﻚ َﻳ ْﻔ َﻌﻠُﻮ
َ ﻋ ﱠﺰ َة َأ ْهِﻠﻬَﺎ َأ ِذﱠﻟ ًﺔ َو َآ َﺬِﻟ
ِ ﺟ َﻌﻠُﻮا َأ
َ ﺴﺪُوهَﺎ َو
َ ﺧﻠُﻮا َﻗ ْﺮ َﻳ ًﺔ َأ ْﻓ
َ ك ِإذَا َد
َ ن ا ْﻟ ُﻤﻠُﻮ
ِإ ﱠ
ei বাদশাগণ যখন েকােনা eলাকায় pেবশ কের তখন েসখানকার pিতি ত বয্বsােক চূণর্িবচূণর্ কের েফেল eবং সmািনত
o মযর্াদাসmn েলাকেদর aপমািনত o লাি ত কের। বstত iহাi তােদর িচরnন sভাব। (সূরা আন নামলঃ 34)
ﺤﺐﱡ اﻟ َﻔﺴَﺎ َد
ِ ﻻ ُﻳ
َ ﻞ وَاﻟّﻠ ُﻪ
َﺴ
ْ ث وَاﻟ ﱠﻨ
َ ﺤ ْﺮ
َ ﻚ ا ْﻟ
َ ﺴ َﺪ ِﻓ ِﻴﻬَﺎ َو ُﻳ ْﻬِﻠ
ِ ض ِﻟ ُﻴ ْﻔ
ِ ﻷ ْر
َ ﺳﻌَﻰ ﻓِﻲ ا
َ َوِإذَا َﺗ َﻮﻟﱠﻰ
‘ei ধরেনর েলােকরা রা kমতা দখল করেত পারেল পৃিথবীেত ংস o িবপযর্য় সৃি কের, শসয্েkত o aধsন
বংশধরেদর িবনাশ কের। আlাহ তা’য়ালা িবপযর্য় o ংসাtক কাজ-কমর্ আেদৗ পছn কেরনা।’ (সূরা আল বাকারাঃ
205)
িবsািরত বণর্নার aবকাশ eখােন েনi। সংেkেপ আিম eকথাi বুঝােত চাi েয, iসলােমর তাoহীদ o ‘েখাদাবােদর’
আhান aনয্ানয্ ধমর্িব ােসর নয্ায় িনছক ধমর্ীয় আমntণi নয়। বরং iহা eক সবর্াtক সমাজ-িবpেবর (social
revolation) ডাক। সমােজ যারা ধেমর্র েkেt পুেরািহত, রাজনীিতর িদক িদেয় বাদশাহ, েনতা, শাসক eবং aথর্ৈনিতক
েkেt মহাজন, জিমদার o iজারাদার েসেজ জনগণেক িনেজেদর দাস বািনেয় িনেয়েছ তােদর pেতয্েকরi uপর
iসলােমর ei িবpবী দাoয়ােতর pতয্k o pচn আঘাত পেড়। কারণ eরা েকাথাo pকাশয্ভােব ‘েখাদা’ হেয় বেসেছ
আর েকাথাo িনেজেদর জnগত িকংবা ে ণীগত aিধকােরর িভিtেত জনগেণর আনুগতয্ লােভর দািব করেছ, eরা s
ভাষায় বেলঃ ( ﻣﺎ ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻪ ﻏﻴﺮىআিম িভn েতামােদর েকােনা pভু েনi) ( اﻻﻋﻠﻰ اﻧﺎ رﺑﻜﻢআিম েতামােদর সেবর্াc
রব) ( اﻧﺎ اﺣﻰ واﻣﻴﺖজীবন-মৃতুয্র মািলক আিমi) eবং ( ﻣﻦ اﺷﺪ ﻣﻨﺎﻗﻮةআমার তুলনায় aিধক শিkশালী আর েক হেত
পাের?) আবার েকাথাo eরা জনগেণর ajতা o মূখত
র্ া আপন sােথর্ বয্বহার করার জনয্ কৃিtম েখাদার মূিতর্ o হাiকাল
বািনেয়েছ eবং eসেবর anরােল eরা েলাকেদর uপর িনেজেদর েখাদায়ী aিধকার pিতি ত কেরেছ। aতeব কুফর,
িশrক o মূিতর্পূজার িবrেd iসলােমর দাoয়াত eবং eক আlাহর বেnগী o দাসt sীকৃিতর জনয্ iসলােমর pচারমূলক
কাযর্kম সরাসিরভােবi সমসামিয়ক সরকার, সরকার সমথর্ক িকংবা সরকার আি ত ে ণীসমূেহর sােথর্র সােথ pতয্k
সংঘেষর্র সৃি কের। eকারেণ যখনi েকােনা নবী
 ﻳﺎﻗﻮم اﻋﺒﺪوا اﷲ ﻣﺎﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻪ ﻏﻴﺮﻩ.
‘েহ জািত, eকমাt আlাহরi দাসt sীকার কর, িতিন ছাড়া েতামােদর aনয্ েকােনা pভু o মাবুদ েনi বেল আhান
জািনেয়েছন, সমসামিয়ক রা সরকার তখন তার pবল শিk সহকাের মাথা uঁচু কের দঁািড়েয়েছ, সকল pকার

dনর্ীিতপরায়ণ o েশাষক ে ণী তার িবrেd সবর্শিk িনেয়াগ কেরেছ। কারণ iহা িনছক েকােনা aিত-pাকৃিতক ধমর্তািttক
বয্াপােরর িবে ষণ (metaphysical proposition) নয়; pকৃতপেk eটা িছেলা eক সবর্াtক সমাজ-িবpেবর uদাt
েঘাষণা। e েঘাষণা কণর্েগাচর হoয়ার সংেগ সংেগ pবল রাজৈনিতক আেলাড়েনর আভাস পাoয়া েযেতা।

iসলামী িবpবী দাoয়ােতর ৈবিশ য্
আlাহ েpিরত সকল নবীi েয ‘িবpবী’ েনতা িছেলন eবং েশষ নবী হযরত মুহাmদ (সা) িছেলন সবর্ে িবpবী েনতা,
eেত েকােনাi সেnেহর aবকাশ েনi। িকnt পৃিথবীর সাধারণ িবpবী পুrষ eবং ei আlাহ েpিরত িবpবী েনতােদর
মেধয্ eকিট েমৗিলক পাথর্কয্ রেয়েছ। aপরাপর িবpবী েনতা বয্িkগতভােব যেতাi পূণয্বান o সৎ হuক না েকন সুিবচার
নয্ায়বােদর িনভুল
র্ আসন তারা কখনi লাভ করেত পােরন না। eরা হয়েতা িনেজরাi মযলুম ে ণীর pিতিনিধt কেরন,
িকংবা মযলুেমর dঃখ েমাচেনর ucিসত আেবগ িনেয় মাথা তুেল দঁাড়ান। ফেল িনজ িনজ ে ণীগত দৃি ভংগীর মানদে i
তারা সমs বয্াপাের যাচাi কের থােকন। eর aিনবাযর্ পিরণাম তােদর দৃি কখনo িনরেপk eবং িনখুত
ঁ মানবতাবাদী
হেত পাের না; বরং eক পেkর pিত েkাধ ঘৃণা eবং aপর পেkর pিত সমথর্ন সাহােযয্র মেনাভাব তীb o ucিসত হেয়
uেঠ। তারা aতয্াচােরর pিতিবধান করার জনয্ eমন পnা খুেঁ জ েবর কেরন যা pকৃতপেk আর eকিট যুলুেম পিরণত হয়।
pিতেশাধ gহণ, িহংসা-েdষ o শtrতামুলক িবষাk ভাবধারা হেত মুk হেয় সুs, সাম সয্পূণর্ o ভারসাময্যুk eমন eক
সমাজ-বয্বsা িনধর্ারণ করা তােদর dারা সmব হয় না, যােত সমি গতভােব েগাটা মানবতা pকৃত কলয্াণ লাভ করেত পাের
; িকnt নবীেদর কাজ কমর্ eর সmূণর্ িবপরীত ধরেনর হেয় থােক। তঁারা যেতাi িনযর্ািতত, িনেsিষত o িনিপড়ীত হন না
েকন, তঁােদর সংগী-সাথীেদর uপর যেতাi aতয্াচােরর ি ম-েরালার চালােনা েহাক না েকন, তঁােদর পিরচািলত িবpবী
আেnালেন বয্িkগত ভাবpবণতা কখনi pভাব িবsার করেত পাের নাi। তঁারা সরাসিরভােব আlাহর িনেদর্শ o িনয়ntেণর
aধীেন েথেক কাজ করেতন। আর আlাহ েযেহতু মানবীয় ভাবpবণতার সmূণর্ uে র্, মানুেষর েকােনা ে ণীর সােথ তার
িবেশষ েকােনা সmকর্ বা আtীয়তা েনi, েকােনা ে ণীর সােথ তঁার েকােনা শtrতা বা কােরা িবrেd েকােনা aিভেযাগ
েনi, eজনয্ আlাহর িনয়ntণাধীন নবীগণ সমs বয্াপারেক নয্ায়ানুগ o খঁািট মানবতাবাদী দৃি েতi েদেখ থাকেতন। েয
কােজ সমg মানবজািতর সমি গত কলয্াণ eমন িক sয়ং যােলম ে ণীসমূেহর জনয্o pকৃত মংগল িনিহত রেয়েছ, নবীগণ
তাi করেতন eবং eমন eক সমাজ বয্বsা pিত ার জনয্ তঁারা pাণপেণ সাধনা করেতন েযখােন pেতয্ক বয্িki িনেজর
সংগত সীমার মেধয্ থাকেত পাের, নয্ায়সংগত aিধকার লাভ o েভাগ করেত পাের, বয্িkগত সmকর্ সmn রkা কের
চলেত পাের eবং সেবর্াপরী বয্িk o সমােজর পারsিরক সmকর্ পিরপূণর্ ভারসাময্ o সাম সয্ সহকাের sািপত হেত
পাের। e কারেণi নবীেদর িবpবী আেnালন কখনo ে ণী সংgােম (class war) পিরণত হয়িন। তঁারা eক ে ণীেক
aপর ে ণীর uপর pিতি ত কের সামািজক পূনগর্ঠেনর কাজ (social reconstruction) r কের নাi। তঁারা eমন
eক সুসাম সয্ পdিত aবলmন কেরেছন যােত সকল মানুষi ৈবষিয়ক, ৈনিতক o আধয্ািtক unিত eবং সািবর্ক কলয্াণ
লােভর সুেযাগ সমানভােব েপেত পাের।

িজহােদর pেয়াজন o uহার লkয্
ei সংিkp pবেn iসলাম কতৃক
র্ uপsািপত সমাজ বয্বsার িবsািরত আেলাচনার aবতারণা করা আমার পেk সmব নয়,
সময়-সুেযাগ হেল aনয্t তার েচ া করা হেব। eখােন িনিদর্ িবষয়বstর মেধয্ েথেক আিম িবেশষভােব েয কথা বলেত
চাi তা ei েয, iসলাম িনছক eকিট ধমর্িব াস eবং কতকgেলা iবাদাত aনু ােনর সমি মাt নয়। মূলত iসলাম eক
পিরপূণর্ o বয্াপক জীবন বয্বsা। িব বাসীর জীবনেkt হেত সকল pকার aতয্াচার o িবপযর্য়মূলক িনয়ম-নীিত
মুেলাৎপাট কের তদsেল eক পূণার্ সংsারমূলক কমর্সচূ ী বাsবািয়ত করাi eর eকমাt লkয্। কারণ মানবতার কলয্াণ
o মংগল িবধােনর জনয্ তার দৃি েত eটাi হেc সেবর্াtম বয্বsা।
ei ভা াগড়া eবং িবpব o সংেশাধেনর জনয্ iসলাম িবেশষ েকােনা জািতেক আহবান জানায় না। iহার ডাক হেc সমg
মানবতার pিত েগাটা মানবজািত eমন িক sয়ং যােলম, েশাষক o দূনীর্ িতপরায়ণ জািত o ে ণীসমূেহর pিত রাজা,
বাদশাহ, সমাজপিত o েনতৃবৃnেক iসলাম ei িবpবী মেnt দীkা gহেণর আহবান জানায় আর সকেলর pিতi iহার

পয়গাম ei েয, সৃি কতর্ার িনধর্ািরত সীমার মেধয্i জীবনযাপন o যাবতীয় কাযর্ সmাদন কর, েতামরা সতয্ o
সুিবচারমূলক বয্বsা gহণ করেলi েতামােদর জীবেন সবর্াংগীন শািn o িনরাপtা সূিচত হেব। e েkেt েকােনা মানুেষর
সােথ iসলােমর শtrতা েনi, শtrতা যুলেু মর সােথ, িবপযর্য় o িবশৃংখলার সােথ, ৈনিতকতা িবেরাধী কাযর্কলােপর সােথ,
আর আlাহর িনধর্ািরত sাভািবক বয্বsা aনুযায়ী যা eকজেনর pাপয্ নয় তা লাভ করার জনয্ েকu েচ া করেল তার সােথ
শtrতা রেয়েছ।
e আহবান যারাi gহণ করেব তারা েয েকােনা জািতর, বংেশর, ে ণীর বা েদেশরi েলাক েহাক না েকন, তারা সকেলi
সমান aিধকার o সমান মযর্াদার িভিtেত iসলামী দল o সমােজর সদসয্rেপ গণয্ হেব eবং erেপ eরাi েসi
আnজর্ািতক িবpবী দেল rপাnিরত হংেব, যােক কুরআন মজীদ ‘আlাহর দল’ নােম aিভিহত কেরেছ eবং যার aনয্ নাম
হেc iসলামী দল িকংবা মুসিলম umাত।
ei দলিট aিst লাভ কেরi sীয় uেdশয্ হািসেলর জনয্ িজহাদ r কের েদয়। ei দেলর বতর্মান থাকাi aৈনসলািমক
রা বয্বsা চূণর্ করা eবং iহার পিরবেতর্ eক সুিবচারপূণর্ o ভারসাময্যুk রা বয্বsা- কুরআন যােক ‘কােলমাতুlাহ’
বেলেছ- pিত ার জনয্ pাণপণ েচ া r করা aপিরহাযর্ সাবয্s কের। ei দল যিদ রা বয্বsার পিরবতর্ন সাধন eবং
iসলামী জীবন বয্বsা pিত ার জনয্ েচ া না কের, তেব eর aিst লােভর মূল uেdশয্ বয্থর্ হেয় যায়। কারণ iহার aনয্
েকােনা uেdশয্ েতা আেদৗ িছেলা না। আর uহার aিst িটেক রাখার জনয্ ei িজহাদ িভn aনয্ েকােনা পnাi থাকেত
পাের না। কুরআেনর ভাষায় ei দেল aিst লােভর eকিট মাt uেdশয্i রেয়েছ eবং তা eiঃ
ن ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ
َ ﻦ ا ْﻟﻤُﻨ َﻜ ِﺮ َو ُﺗ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ
ِﻋ
َ ن
َ ف َو َﺗ ْﻨ َﻬ ْﻮ
ِ ن ﺑِﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌﺮُو
َ س َﺗ ْﺄ ُﻣﺮُو
ِ ﺖ ﻟِﻠﻨﱠﺎ
ْ ﺟ
َ ﺧ ِﺮ
ْ ﺧ ْﻴ َﺮ ُأ ﱠﻣ ٍﺔ ُأ
َ آُﻨ ُﺘ ْﻢ
‘েতামরা েসi সেবর্াtম জািত, িব মানবতার কলয্াণ সাধেনর জনয্i েতামােদরেক সৃি করা হেয়েছ। েতামরা সৎ o নয্ায়
কােজর জনয্i েলাকেদরেক িনেদর্শ দাo। আর aনয্ায়, পাপ, িমথয্া pভৃিত িনিষd কাজ হেত তােদর িবরত রাখ eবং
আlাহর pিত েতামরা আsা jাপন কর।’ (সূরা আেল-iমরানঃ 110)
বstত iহা েকােনা ধমর্ pচারক (preachers) o সুসংবাদ বাহেকর (missionaries) দল নয়। মূলত iহা আlাহর ৈসনয্
বািহনী মাt ;
 ﻟﺘﻜﻮﻧﻮا ﺷﻬﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎسপৃিথবী হেত যুলুম, েশাষণ, aশািn, চিরtহীনতা o িবপযর্য় eবং সকল pকার
আlাহেdািহতােক বলপূবর্ক িনমূর্ল করাi তার কতবর্য্  ارﺑﺎب ﻣﻦ دون اﷲআlাহেক বাদ িদেয় যারা মানুেষর রব হেয়
বেসেছ, তােদর েখাদায়ী pভুt চূণর্ করা eবং aনয্ায় o পাপ বn কের পুণয্ o নয্ােয়র pচলন করা e iসলামী দেলর
দািয়t। কুরআন মজীেদ বলা হেয়েছঃ
ﻗﺎﺗﻠﻮا هﻢ ﺣﺘﻰ ﻻﺗﻜﻮن ﻓﺘﻨﺔ وﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ ﷲ
‘তােদর িবrেd লড়াi কেরা, যেতািদন না aশািn o িবপযর্য় িচরতের বn হেয় যায় eবং মানুষ eকমাt আlাহরi
আনুগতয্ করার সুেযাগ লাভ কের।’
اﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮﻩ ﺗﻜﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻓﻰ اﻻرض وﻓﺴﺎد آﺒﻴﺮ.
‘েতামরা যিদ e দািয়t পালন না কেরা তেব সারা পৃিথবীেত িবপযর্য় সৃি হেব,
আকার ধারণ করেব।’

ংস eবং ভা ন বয্াপক o মারাtক

 اﻟﺼﻒ. هﻮ اﻟﺬى ارﺳﻞ رﺳﻮﻟﻪ ﺑﺎﻟﻬﺪى ودﻳﻦ اﻟﺤﻖ ﻟﻴﻈﻬﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ آﻠﻪ وﻟﻮآﺮﻩ اﻟﻤﺸﺮآﻮن

‘আlাহ তায়ালা তঁার রসূলেক জীবন যাপেনর সিঠক পnা eবং সতয্ aনুসরেণর িনভুল
র্ বয্বsাসহ েpরণ কেরেছন, েযন
িতিন pচিলত সকল pকার আনুগতয্ aনুসরণ চূণর্ কের িদেয় সতয্ aনুসরেণর ei বয্বsােক সকেলর uপর জয়ী কেরন।
যিদo আlাহর কতৃের্ tর বয্াপাের iহা aংশীবাদীগণ েমােটi পছn কের না।’
aতeব রা যnt দখল করা ছাড়া e দেলর জনয্ aনয্ েকােনা uপায় থাকেত পাের না। কারণ িবপযর্য়মূলক সমাজ বয্বsা
আসেল eকিট ভারমাসয্হীন রা বয্বsার সমথর্ন o সহেযািগতার ফেলi দঁািড়েয় থাকেত পাের। পkাnের েকােনা সুs,
িনভুল
র্ o কলয্াণময় সমাজ বয্বsাi কােয়ম হেত পাের না, যেতাkণ না রা বয্বsা িবপযর্য়কারীেদর হাত হেত সতয্া য়ী o
সংsারবাদীেদর হােত নয্s হেব।
িব সংsােরর কথা বাদ িদেলo রা ীয় বয্বsাপনা িবপরীত আদশর্বাদীেদর কুিkগত থাকেব। e দেলর পেk িনেজর
বয্িkগত আদশর্ aনুযায়ী জীবন যাপন করাo আেদৗ সmব নয়। eকিট দল েয েkেt িবেশষ েকােনা জীবন বয্বsােক সতয্
o কলয্াণকর বেল মেন কের েসi েkেt েকােনা িবপরীত ধরেণর রা বয্বsার aধীন িনেজেদর আদশর্ aনুযায়ী িকছুেতi
জীবন যাপন করেত পাের না। iংলয্াn িকংবা আেমিরকায় েথেক েকােনা কিমuিনে র পেk কিমuিনজেমর পূণর্ আদশর্
aনুযায়ী জীবন যাপন করা িকছুেতi সmব নয়। কারণ রা শিkর pবল চােপ েসখানকার পুিঁ জবাদী জীবনবয্বsা sতi তার
uপর কাযর্কর হেব। uহার ei dিনর্বার চাপ হেত আtরkা করা তার পেk িকছুেতi সmব হেব না। aনুrপভােব eকজন
মুসলমানo aৈনসলামী রা বয্বsার aধীেন েথেক iসলামী জীবন বয্বsা aনুযায়ী জীবন যাপন করেত চাiেল িকছুেতi
সাফলয্মিnত হেত পাের না। েযসব আiন িবধানেক েস বািতল মেন কের, েযসব কাজ-কমর্েক েস aনয্ায় o aসংগত বেল
ধারণা কের, েয ধরেনর আচার-আচরণ o জীবন পdিতেক েস িবপযর্য়মূলক মেন কের, েয ধরেনর িশkা পdিত তার
দৃি েত মারাtক iহার pেতয্কিট eবং সব ক’িটi তার িনেজর ঘর-বািড় o সnান-সnিতর uপর pবলভােব pভাব িবsার
করেত থাকেব। iহার আkমণ হেত েস িকছুেতi রkা পােব না। কােজi িবেশষ েকােনা আদশর্ o আকীদায় িব াসী
েলােকরা sভাবত িবেরাধী আদেশর্র শাসন িনমূল
র্ কের তােদর িনেজেদর আদশর্ রা o সমাজ বয্বsা pিত ায় যtবান হেত
বাধয্। তা না করেল তারা িনেজেদর আদশর্ aনুযায়ী জীবন যাপন করার েকােনা সুেযাগ পােব না। e েচ া না করেল িকংবা
eেত aবjা o uেপkা পিরলিkত হেল িনি তrেপ মেন করেত হেব েয, মূলত েকােনা আদেশর্র pিতi তােদর িব াস
েনi। িব ােসর দািব করেলo তা েয িমথয্া তােত েকােনাi সেnহ েনi।
ﻚ
َ ﻦ َﻟ
َ ﺣﺘﱠﻰ َﻳ َﺘ َﺒ ﱠﻴ
َ ﺖ َﻟ ُﻬ ْﻢ
َ ﻚ ِﻟ َﻢ َأذِﻧ
َ ﻋﻔَﺎ اﻟّﻠ ُﻪ ﻋَﻨ
َ ﻚ
َ -ﻦ
َ ﺻ َﺪﻗُﻮ ْا َو َﺗ ْﻌَﻠ َﻢ ا ْﻟﻜَﺎ ِذﺑِﻴ
َ ﻦ
َ ﺧ ِﺮ اﱠﻟﺬِﻳ
َ ﺴ َﺘ ْﺄ ِذ ُﻧ
ْ ﻻ َﻳ
ِ ن ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ وَا ْﻟ َﻴ ْﻮ ِم اﻵ
َ ﻦ ُﻳ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ
َ اﱠﻟﺬِﻳ
ﻚ أَن ُﻳﺠَﺎ ِهﺪُو ْا
َ ﺴ َﺘ ْﺄ ِذ ُﻧ
ْ  ِإ ﱠﻧﻤَﺎ َﻳ- ............ ﺴ ِﻬ ْﻢ
ِ ﺧ ِﺮ ِﺑَﺄ ْﻣﻮَاِﻟ ِﻬ ْﻢ َوأَﻧ ُﻔ
ِ ن ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ وَا ْﻟ َﻴ ْﻮ ِم اﻵ
َ ﻻ ُﻳ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ
َ ﻦ
َ اﱠﻟﺬِﻳ
‘েহ নবী! আlাহ েতামােক kমা কrন। তুিম েলাকেদরেক িজহােদ aংশgহণ করেত িবরত থাকার েকন aনুমিত িদেল?
েতামার aনুমিত েদoয়া সমীচীন িছেলা না। িজহাদi eমন eকিট মাপকািঠ যা dারা েতামােদর খঁািট ঈমানদার eবং িমথয্া
ঈমানদারেদর মেধয্ সুs পাথর্কয্ pমািণত হেত পাের। বstত যারা আlাহ eবং পরকাল িব াস কের, জান o মাল dারা
িজহাদ করার দািয়t হেত িন ৃিত লােভর জনয্ তারা কখেনা েতামার িনকট আেবদন করেত পাের না। .............. aবশয্
যারা না আlাহর pিত িব াস, না পরকােলর pিত, eকমাt তাহারাi ei িজহােদর কতবর্ø হেত িবরত থাকার আেবদন
েপশ করেত পাের, aনয্ েকহ নয়।’ (সূরা আত-তাoবাঃ 34-35)
e আয়ােত কুরআন মজীদ সুs o aকু ভাষায় ei িনেদর্শ িদেয়েছ েয, েকােনা দল েয আদশর্ o মতবােদর pিত ঈমান
o আsা eেনেছ তােক রা kমতার সাহােযয্ pিতি ত করার জনয্ জান o মালসহ িজহােদ আtিনেয়াগ করা হেc তােদর
uহার pিত সিতয্কার ঈমানদার হoয়ার eকমাt মাপকািঠ। িবেরাধী আদেশর্র রা বয্বsােক যিদ েকo সহয্ কের, তেব তার
আদেশর্ িব াস েয সmূণর্ িমথয্া তােত েকােনাrপ সেnহ থাকেত পাের না। eরা sাভািবক পিরণিত ei েয, েশষ পযর্n
iসলামী আদেশর্র pিত নামকা oয়ােs িব াসটুকুo িনি h হেয় যােব। pথম িদেক িবেরাধী আদেশর্র সরকার o
রা বয্বsােক েস aতয্n ঘৃণা সহকােরi বরদাশত করেত থাকেব। িকnt ধীের ধীের মন iহার pিত আকৃ হেয় পড়েব।
ফেল ঘৃণা েশষ পযর্n ঐকািnক আgেহ পিরণত হেব o েসi রা বয্বsােক pিতি ত করা eবং pিতি ত রাখার বয্াপাের েস
সাহাযয্ করেত থাকেব। iসলামী আদেশর্র পিরবেতর্ aৈনসলামী আদেশর্র রা pিত ার জনয্ জান-মাল dারা েস িজহাদ r
করেব। eভােব মুসলমানেদরi শিk-kমতা iসলামী আদশর্ pিত ার পেথ pিতবnকতা সৃি র কােজi বয্বhত হেব। আর
ei চরম পযর্ােয় uপনীত হoয়ার পর e মুসলমান eবং কােফরেদর মেধয্ pকৃতপেk েকােনা পাথর্কয্i থাকেব না। aবশয্

তখেনা হয়েতা মুসিলমেদর মুেখ iসলােমর মুনােফকী দািব eকিট িনকৃ তম িমথয্া o pচারণার ে াগান িহসােব বতর্মান
থাকেব। হযরত নবী করীম (সা) e পিরণােমর কথাi s ভাষায় uেlখ কেরেছনঃ
وﻟﺘﻄﺮﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻖ اﻃﺮاء وﻟﻴﻀﺮ ﺑﻦ اﷲ واﻟﺬى ﻧﻔﺴﻰ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﺘﺎﻣﺮن ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﻟﺘﻨﻬﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ واﻟﺘﺎﺧﺬن ﻳﺪ اﻟﻤﺴﺊ
 ﻟﻌﻨﻬﻢ ﻗﻠﻮب ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ او ﻟﻴﻠﻌﻨﻜﻢ آﻤﺎ.
‘েয আlাহর মুি েত আমার জীবন তঁার শপথ কের বলিছ, েতামােদরেক সৎ o নয্ায় কাজ করেত হেব, aনয্ায় o পাপ
কাজ হেত েলাকেদর িবরত রাখেত হেব eবং পাপী o aনয্ায়কারীর হs ধারণ কের শিk pেয়াগ কের, তােক সেতয্র িদেক
িফরােয় িদেত হেব aনয্থায় আlাহর sাভািবক িনয়ম aনুযায়ী পাপী o বদকােরর pভাব েতামােদর মেনর uপর eবং েশষ
পযর্n েতামরাo তােদর নয্ায় aিভশp হেব।’

িব -িবpব
পূেবর্াk আেলাচনা হেত eকথা সুs হয় েয, aৈনসলামী রা বয্বsার িবেলাপ সাধন কের iসলামী রা বয্বsা pিত া
করাi হেc iসলামী িজহােদর মূল uেdশয্ (objective) িবেশষ েকােনা েদশ িকংবা কেয়কিট মাt েদশi নয়, বরং সমg
dিনয়ায়i iসলাম e িবpব সৃি করেত চায়। pথমত মুসিলম দেলর িনজ িনজ েদেশi রা বয্বsায় িবpব সৃি র জনয্ েচ া
করা কতর্বয্, িকnt সবর্াtক িব -িবpব (world revolution) সৃি করাi তােদর চূড়াn o সবর্েশষ লkয্। বstত েয
িবpবী দল জাতীয়তাবােদর পিরবেতর্ েগাটা মানবতার কলয্ােণর জনয্ েচ া করেব তার মূল লkয্ o কাযর্kম িবেশষ
েকােনা জািত িকংবা িবেশষ েকােনা েদেশর চতুঃসীমার মেধয্ আবd থাকেত পাের না। বরং িবpেবর sাভািবক pবণতায়i
তা eক িব িবpেবর rপ ধারণ কের। সতয্ কখেনা েভৗগিলকসীমার মেধয্ আবb থাকেত পাের না।। েকােনা নদী িকংবা
পবর্েতর eক িদেক যা সতয্ aপর িদেকo তা সতয্rেপ sীকৃিত পােব, eটাi সেতয্র িচরnন দািব। মানব জািতর েকােনা
eকিট aংশেকo e সতয্ হেত বি ত করা েযেত পাের না। মানুষ েযখােনi যুলুম িনপীড়ন eবং কড়াকিড় o বাড়ািড়র
েপষেণ জজর্িরত হেc েসখােনi তােদর মুিk িবধােনর জনয্ uপনীত হoয়া ‘সেতয্র’ aবশয্ কতবর্য্। পিবt কুরআন
eকথাi িনmিলিখত ভাষায় েপশ করেছ।
ﻦ
َ ﻀ َﻌﻔِﻴ
ْ ﺴ َﺘ
ْ ﻞ اﻟّﻠ ِﻪ وَا ْﻟ ُﻤ
ِ ﺳﺒِﻴ
َ ن ﻓِﻲ
َ ﻻ ُﺗﻘَﺎ ِﺗﻠُﻮ
َ ن َوﻣَﺎ َﻟ ُﻜ ْﻢ
َ ﻦ َﻳﻘُﻮﻟُﻮ
َ ن اﱠﻟﺬِﻳ
ِ ل وَاﻟ ﱢﻨﺴَﺎء وَا ْﻟ ِﻮ ْﻟﺪَا
ِ ﻦ اﻟ ﱢﺮﺟَﺎ
َ ﻦ هَـ ِﺬ ِﻩ ِﻣ
ْ ﺟﻨَﺎ ِﻣ
ْ ﺧ ِﺮ
ْ َر ﱠﺑﻨَﺎ َأ
ا ْﻟ َﻘ ْﺮ َﻳ ِﺔ اﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻢ َأ ْهُﻠﻬَﺎ
‘েতামােদর িক হেয়েছ েয, eসব পুrষ, stীেলাক eবং িশ েদর সাহাযয্ােথর্ েতামরা আlাহর পেথ লড়াi কর না, যারা
dবর্ল বেল িনযর্ািতত হেc eবং যারা ei বেল pাথর্ণা কের েয, েহ আlাহ! ei যােলম aধুয্িষত জনপদ হেত আমােদর
মুিk দাo।’ (সূরা আন-িনসাঃ 75)
eতdয্তীত জাতীয় আ িলক িবভাগ সেto মানুেষর পারsিরক সmকর্ o সmn eেতা বয্াপক েয, eর ফেল েকােনা
eকিট রাে র পেk িবেশষ েকােনা আদশর্ aনুযায়ী পূণর্rেপ চলা সmব হয় না, যেতাkণ না pিতেবশী েদশসমূেহo aনুrপ
আদশর্ pিতি ত হেব। aতeব মানব সাধারেণর পূণার্ সংsার সাধন eবং আদশর্ িভিtক আtরkার জনয্ eকিট মাt
েদেশ iসলামী রা বয্বsা pিতি ত কের kয্াn না হয়, বরং শিk o সামথর্ aনুসাের uk রা েক আেরা aিধকতর
সmpসারেণর েচ া করাi eকিট iসলামী দেলর pধানতম কতর্বয্। তারা eকিদেক iসলােমর িবpবী িচnাধারা o মতবাদ
pচার করেব eবং সকল েদেশর aিধবাসীেক gহণ করার আhান জানােব েযেহতু eটােতi তােদর pকৃত o সবর্া ীন
কলয্াণ িনিহত রেয়েছ eবং aপরিদেক তােদর শিk o সামথর্ থাকেল aৈনসলামী রা বয্বsার িবrেd লড়াi কের uহার
মূেলয্ােcদ করেব eবং তার পিরবেতর্ iসলােমর সবর্াtক রা বয্বsা pিতি ত করেব।
বstত হযরত নবী করীম (সা) eবং তার পের েখালাফােয় রােশদীন e পnায় কাজ কেরেছন। iসলামী দেলর aভুtান
েকnd আরব েদশেকi সবর্pথম iসলামী রাে র pভাবাধীন কের েনয়া হয়। aতপর নবী করীম (সা) পা বর্ তর্ী েদশসমূেহর
রা নায়ক o জনগণেক iসলােমর িবpবী আদশর্ o নীিত gহেণর আমntণ জানান। ঐসব েদেশর শাসকেগা ী iসলামী
আদেশর্র িভিtেত জনকলয্াণমূলক রা গঠেন asীকৃিত জানােল িতিন তােদর িবrেd যুd করার চূড়াn িসdাn gহণ

কেরন। eজাতীয় যুdgেলার মেধয্ তাবুেকর যুd হেc pথম। নবী করীম (সা)-eর পর হযরত আবু বকর (রা)
মুসলমানেদর েনতা িনবর্ািচত হন। িতিন েরাম o iরান ei di aৈনসলামী রাে র uপর eকi সংেগ আkমণ কেরন আর
হযরত uমর ফাrক (রা)-eর সময় e আkমণ সাফেলয্র চূড়াn পযর্ােয় uপনীত হয়। িমসর, িসিরয়া, েরাম o iরােনর
জনগণ pথমত iহােক আরেবর সাmাজয্বাদী যুd বেল মেন কেরিছল। সাধারণত eক জািত aপর জািতেক দাসানুদােস
পিরণত করার জেনয্ েযrপ আkমণ কের থােক আরবেদর e আkমণেকo তারা তদনুrপ পদেkপ বেল মেন কেরিছল।
ei ভুল ধারণার বশবতর্ী হেয়i তারা কাiসার o িকসরার পতাকাতেল সমেবত হেয় মুসলমানেদর িবrেd লড়াiেয়র
ময়দােন ঝঁািপেয় পেড়িছল। িকnt পের তারা মুসিলম দেলর িবpবী আদেশর্র সােথ পিরিচত হেলা। তারা িনঃসেnেহ বুঝেলা
েয, তারা aতয্াচার o িনপীড়নমূলক জাতীয়তাবােদর (aggressive nationalism) িনশানবরদার নয়, বরং তারা
আkমণাtক জাতীয়তাবােদর uে র্ eক সুিবচার িভিtক সমাজ বয্বsা pিত ার জনয্i agসর হেয়েছ eবং কাiসার o
িকসরার েবেশ aতয্াচারী ে ণীসমূেহর pিতি ত েয pভুt জনগণেক িনমর্মভােব িনে িষত করেছ eটােক িনমূল
র্ করাi e
আkমেনর uেdশয্। ei তtt aনুধাবন করার সংেগ সংেগ সংি েদশসমূেহর aিধবাসীগেণর ৈনিতক সমথর্ন মুসিলম
দেলর aনুকেূ ল eেস পড়েলা। ফেল তারা ধীের ধীের ‘কাiসার’ o ‘িকসরার’ দল হেত িবিcn হেত লাগেলা। তােদরেক
েজারপূবক
র্ ৈসনয্ বািহনীেত শািমল করা হেলo লড়াiেয়র বয্াপাের তােদর আর আnিরকতা থাকেতা না। বstত eকটু
তিলেয় িচnা করেলi বুঝা যােব েয, pথম পযর্ােয় মুসলমানেদর ঐিতহািসক o িবsয়কর েদশ জেয়র মূেল eটাi হেc
aনয্তম pধান কারণ। eজনয্i iসলামী রা pিত া লােভর পর iসলােমর সমাজ বয্বsােক বাsেব চালু o কাযর্কর হেত
েদেখ তারা িবেশষভােব মুg হয় eবং ঐকািnক আgেহর সােথ তারা e আnজর্ািতক িবpবী দেলর anভূর্k হেত r
কের। আর aপরাপর েদশসমূেহo aনুrপ িবpব সৃি র uেdেশয্ তারা ei িবpবী আদেশর্র ধারক o বাহেক পিরণত হয়।
আkমণাtক o আtরkামূলক িজহােদর ে ণীিবভাগ aবাnর uপেরর আেলাচনা সmেকর্ eকটু গভীরভােব িচnা করেল
aিত সহেজi বুঝা যােব েয, ‘আkমণাtক’ (aggressive) o ‘আtরkামূলক’ (defensive) pভৃিত আধুিনক
পিরভাষা aনুযায়ী iসলামী িজহাদেক িকছুেতi িবভk করা যায় না। aবশয্ জাতীয় eবং আ িলক যুdসমূহেক eভােব
ভাগ করা েযেত পাের। কারণ পিরভাষা িহেসেব ‘আkমণ’ o ‘pিতেরাধ’ pভৃিত শb eকিট েদেশ িকংবা eকিট জািত
সmেকর্i বয্বhত হেয় থােক। িকnt েকােনা আnজর্ািতক (মযর্াদাসmn) দল যিদ eকিট সবর্াtক o িব বয্াপক মতাদশর্
িনেয় কমর্েkেt ঝঁািপেয় পেড়, পৃিথবীর িবিভn জািতেক মানুষ িহেসেবi তা gহণ করার জনয্ আহবান জানায় eবং pেতয্ক
জািত হেত আগত েলাকেদরেক সমান মযর্াদা সহকাের িনেজেদর আদেশর্র িভিtেতi নতুন রা pিত ার জনয্ েচ া কের,
তেব েস েkেt পািরভািষক ‘আkমণ’ o ‘pিতেরােধর’ েকােনা p i uঠেত পাের না। uপরnt পিরভাষার কথা বাদ
িদেলo iসলামী িজহাদেক ‘আkমাণাtক’ o ‘pিতেরাধমূলক’- e d’ভােগ িবভk করা েকােনা মেতi সংগত নয়। কারণ
iসলামী িজহােদ eকi সংেগ e uভয় pকার কাজ সmn হেত েদখা যায়। িবেরাধী মতাদেশর্র িভিtেত pিতি ত
রা বয্বsার িবrেd আkমণ পিরচালনার কারেণ uহা আkমণাtক। আবার িনজ আদশর্ aনুযায়ী কাজ করার জনয্
রা শিk aজর্ন করেত বাধয্ বেল তা pিতেরাধমূলক। িকnt eকিট দল হoয়ার কারেণ, তার eমন েকােনা ঘর-বািড় নাi
যার pিতেরাধ করেত হেব। iহার িনকট আদশর্i হেc eকমাt সmদ। e আদশর্ রkার জনয্i তার আpাণ েচ া eবং
সাধনা। aনুrপভােব তারা িবেরাধী দেলর ঘর-বািড়র uপেরo কখেনা আkমণ কের না, আkমণ কের তার আদশর্-নীিত o
কমর্পnার uপর। uপরnt েজারপুবর্ক তার িনকট হেত আদশর্ েকেড় েনয়াo e আkমেণর লkয্ নয়, বরং তার আদেশর্র হাত
হেত রা kমতা েকেড় েনয়ার জনয্i e আkমণ হেয় থােক।

িযmীেদর aবsা
iসলামী hকুমােতর aধীেন িবপরীত আদশর্ o আকীদায় িব াসী eবং aনুসারীেদর aবsা িক হেয় থােক pসংগত তাo
uপেরর আেলাচনা dারা সু
হেয়েছ। বstত iসলামী িজহাদ জনগেণর আকীদা-িব াস eবং তােদর ধমর্ীয় uপাসনা o
সামািজক িনয়ম-নীিতর uপর কখনo হsেkপ কের না। আকীদা, ধমর্িব াস o মতাদেশর্র বয্াপাের iসলাম মানুষেক পূণর্
sাধীনতা দান কের। িকnt iসলােমর দৃি েত িবপযর্য় সৃি কারী েকােনা আদশর্ o নীিত aনুযায়ী রা পিরচালনার aিধকার
কােকo িদেত iসলাম pstত নয়। uপরnt iসলােমর দৃি েত সামািজক o সমি গত কলয্াণ িবেরাধী িনয়ম-নীিত aনুযায়ী
সামgীক কাযর্ সmাদেনর েকােনা aনুমিতi iসলামী hকুমােত েদয়া েযেত পাের না। iসলামী hকুমাত রা kমতা করায়t
কেরi সকল pকার সূদী কারবার বn কের েদেব। জুয়া েখলার aনুমিত িকছুেতi েদয়া হেব না ; kয়-িবkয় aথর্ৈনিতক
আদান-pদান েযসব িনয়ম-পnােক iসলাম হারাম েঘাষণা কেরেছ তা সবi বn কের েদয়া হেব। েবশয্ালয় o a ীলতার

যাবতীয় েকnd চুরমার কের েদয়া হেব। eমন িক aমুসিলম নারীগণেক ‘সতের’র (aংগ আবৃত করা) িনmতম সীমা রkা
কের চলেত বাধয্ করা হেব। uলংগ o a ীল eবং pকাশয্ভােব নgতার সমথর্ক রীিতসমূহ িনমূল
র্ করা হেব। িসেনমা
িনয়িntত করা হেব eবং uহার ৈনিতকতা িবেরাধী সকল aংশ o ভাবধারা দূর করা হেব। সহ িশkা pচলেনর aনুমিত
কােকo েদয়া হেব না। e বয্াপাের iসলামী hকুমাতেক হsেkপ o িনয়ntণ কােয়ম করেত হেব, যা aমুসিলমেদর দৃি েত
aসংগত না হেলo iসলােমর দৃি েত ংস o িবপযর্য় সৃি কারী। েকবল সামািজক কলয্াণ o মংগল িবধােনর জনয্ নয়,
আদেশর্র িদক িদেয় আtরkার (self defence) জনয্o iহােক erপ করেত হেব। eপযর্ােয় েকu যিদ iসলােমর
িবrেd aনুদারতার aিভেযাগ utাপন কের, তেব তােক eকিট িবষয় িচnা করেত বলেবাঃ iসলাম eর িবেরাধী aনয্ানয্
ধমর্মেতর সােথ যেতাখািন uদার বয্বহার কের dিনয়ার েকােনা িবpবী o সংsারবাদী আদশর্i তা করেত pstত নয়। বরং
aনয্ানয্ সমs সমােজi েদখা যায় িবেরাধী আদেশর্র aনুগামীেদর জীবন নানাভােব জজর্িরত o dঃসহ কের েতালা হেয়েছ।
eমনিক aতয্াচােরর িনে ষেণ িবড়িmত হেয় তােদর কেতা েলাক েয েদশ তয্াগ করেত বাধয্ হয় তার iয়tা েনi। িকnt
iসলাম তার িবেরাধী মতাবলmীেদরেক পূণর্ শািn o িনরাপtা সহকাের সকল pকার unিত লােভর সুেযাগ িদেয় থােক।
iসলাম সকল ে ণীর aমুসিলমেদর সােথ েয ধরেনর uদার বয্বহার কেরেছ, পৃিথবীর iিতহােস েকাথাo তার তুলনা
পাoয়া যায় না।

সাmাজয্বােদর সেnহ
eপযর্n েপঁৗেছ আমােক আবার বলেত হেc েয, iসলাম েকবল আlাহর পেথ কৃত সাধনােকi ‘িজহাদ’ নােম aিভিহত
কের eবং erপ িজহােদর ফেল iসলামী hকুমাত কােয়ম হেলo েসখােন কাiসার o িকসরার aনুrপ আচরণ aবলmন
কের িdতীয় েখাদা হেয় বসা মুসলমানেদর পেk আেদৗ ৈবধ নয়, বয্িkগত শাসন কােয়ম করার জনয্, মানুষেক িনেজর
দাসানুদােস পিরণত করার uেdেশয্ eবং তােদর হাড়ভা া পির মলb ধন-সmদ aনয্ায়ভােব লুিটয়া িনেয় িনেজর
লালসাবৃিt চিরতাথর্ করার সুেযাগ লাভ করার জনয্ েকােনা মুসলমান যুd কের না, আর মুসিলম হoয়ার কারেণi eজনয্
েস লড়াi করেতo পাের না। কারণ ei ধরেনর িজহাদ ‘আlাহর পেথ’ হয় না, হয় ‘তাgেতর পেথ’। eপেথ েকােনা
সরকার কােয়ম হেল iসলােমর সােথ েকােনা সmকর্ থাকেত পাের না। মূলত iসলােমর িজহাদ eকিট িনরস o sাদহীন
ম মাt। তােত জান-মাল eবং লালসার কুরবানী িভn আর িকছুi নয়। e িজহাদ সাফলয্মিnত হেল eবং রা ীয় kমতা
করায়t হেল সিতয্কার মুসিলম শাসকেদর দািয়tানুভিূ ত aতয্n তীb হেয় পেড়। eমন িক, েবচারােদর রােtর িনdা eবং
িদেনর িব াম পযর্n েশষ হেয় পেড়। িকnt eর িবিনমেয় তারা রা ীয় কতৃt
র্ o kমতালb েকােনা সুেযাগ-সুিবধা িকংবা
আেয়শ-আরাম করেত পাের না। aথচ eসব েভাগ করার জনয্i aেনেক সাধারণত রা kমতা লােভর uেdেশয্ েচ া কের
থােক। iসলােমর শাসক pজা সাধারণ হেত uে র্ aবsানকারী েকােনা িবিশ সtা নয়, িবেশষ ধরেনর েকােনা আসেনo
েস বসেত পাের না, েস িনেজর সmুেখ aপর েলাকেদর aবনত করেত পাের না, শরীয়ােতর আiেনর িবপরীত িনেজর icা
মেতা সামানয্তম কাজo েস করেত পাের না। িনেজেক o িনেজর আtীয়বগর্েক েস েকােনা িনmতম বয্িk সংগত দািব
পূরেণর দািয়t হেত িন ৃিতo িদেত পাের না। নয্াযয্ পাoনা বয্তীত েস eকিট কণা পযর্n gহণ করেত পাের না, eক িবnু
জিমo েস নাজােয়যভােব দখল করেত পাের না। মধয্ম ‘মান’ aনুযায়ী জীবন যাপেনর uপেযাগী েবতেনর aিধক eকপাi
পিরমাণ aথর্o বায়তুলমাল হেত gহণ করা তার পেk হারাম। iসলামী hকুমােতর শাসনকতর্া েকােনা রাজpাসাদ িনমর্াণ
করেত পাের না।
িবলাস-বয্াসেনর সর াম gহণ করাo তার পেk িনিষd। তার জীবেনর যাবতীয় কাজ-কেমর্র চূড়াn o পুংখানুপংু খ িহেসব
েনয়া হেব e আতংেকi েবচারা pিতিট মুhেতর্ কাতর হেয় থােক। কারণ তার সেnহাতীত িব াস ei েয, হারাম uপােয়
uপািজর্ত eকিট পয়সা, েজারপূবক
র্ দখলকৃত eক টুকরা জিম, eকিবnু aহংকার o িফরাuনী চাল, aতয্াচার o aিবচােরর
eকিট ঘটনা eবং লালসা চিরতােথর্র eকটু icাo তার আমলনামায় pমািণত হেল পরকােল তােক কিঠন শািs েভাগ
করেত হেব। যিদ েকােনা বয্িk pকৃতi িনেজর ৈবষিয়ক সুিবধা লােভর জনয্ েলাভাতুর হেয় iসলামী িবধান aনুযায়ী রা
পিরচালনার দািয়t gহেণর icা কের, তেব বলেতi হেব েয, তার তুলনায় িনেবর্াধ আর েকu হেত পাের না। কারণ
iসলামী hকুমােতর রা pধান aেপkা বাজাের eকজন সাধারণ েদাকানদােরর aবsা aেনক ভােলা হেয় থােক। িদেনর
েবলা েস িনি েn পা েমেল ঘুমােত পাের। িকnt খিলফা েবচারা না তার সমপিরমাণ uপাজর্ন করেত পাের, আর না পাের
রােতর েবলা পরম তৃিpেত িনdায় aেচতন হেত। তার aবsা সিতয্i সহানুভিূ তর uেdক কের।

বstত eটাi হেc iসলামী hকুমাত o aৈনসলামী hকুমােতর েমৗিলক পাথর্কয্। েশেষাk রা বয্বsায় শাসকগণ েলাকেদর
uপর sীয় pভুt িবsার কের থােক eবং েদেশর uপায়-uপাদান বয্িkগত sােথর্ বয্বহার কের। পkাnের iসলামী রাে র
পিরচালকগণ ধু েখদমত-i কের থােক, জনসাধারেণর aেপkা aিধক িকছুi েস িনেজর জনয্ gহণ কেরন না। iসলামী
রাে র িসিভল সািভর্েসর জনয্ িনিদর্ েবতেনর সােথ বতর্মান কােলর িকংবা েসকােলর সাmাজয্বাদী রা সমূেহর aনুrপ
কােজর েবতেনর হােরর তুলনা করেল iসলােমর িব জয় eবং সাmাজয্বােদর রাজয্gােসর মেধয্ েমৗিলক পাথর্কয্ সুs
হেয় uেঠ। iসলামী রাে েখারাসান, iরাক o িমশেরর শাসনকতর্ােদর েবতন eকােলর সাধারণ পুিলশ inেপkেরর েবতন
aেপkা aেনক কম িছেলা। pথম খিলফা হযরত আবু বকর (রা) মািসক মাt eকশত টাকা েবতেন eতবড় রাে র দািয়t
পালন করেতন। হযরত uমর ফাrক (রা)-eর েবতন মািসক েদড়শত টাকার aিধক িছেলা না। aথচ তখন iসলামী
রাে র বায়তুলমাল তদানীnন d’িট রাে র ধন সmেদ পিরপূণর্ হেয় িগেয়িছল। সmাজয্বাদ েদশ জয় কের eবং iসলামo
েদশ জয় কের, িকnt uভেয়র মেধয্ আকাশ পাতাল পাথর্কয্ রেয়েছ। কিবর ভাষায়ঃ
“যিদo uভেয় uেড় eকi শূনয্েলাক
শকুন o বােজর রােজয্ বh বয্বধান।”
বstত eটাi হেc iসলামী িজহােদর মুল কথা। aথচ eটার সmেকর্ কেতাi না িবrপ কথাবাতর্া আকাশ বাতাস মিথত কের
তুেলেছ। িকnt iসলাম, মুসিলম দল eবং িজহােদর e িনমর্ল ধারণা বতর্মান সমেয় েকাথায় লুিকেয় রেয়েছ তা িজেjস
করেল eবং বতর্মান পৃিথবীর মুসলমানেদর মেধয্ তার eকিবnু পিরমাণ লkণ না থাকার কারণ জানেত চাiেল, আিমi
বলেবা e p আমার িনকট েকন করা হেc? যারা মুসিলম জািতর দৃি তার আসল কাজ হেত িফরােয় তা’বীয, তুমার,
মুশািহদা o েমারািকবার কৃcসাধনার িদেক আকৃ কেরেছ, যারা পারেলৗিকক মুিk eবং iহেলৗিকক কলয্াণ o uেdশয্
লােভর aিত সহজ o সংিkp পথ েদিখেয়েছ, e p আজ তােদরেক িজেjস করা uিচত। কারণ তারাi েতা বেলেছ েয,
েচ া-সাধনা o সংgাম বয্তীত ধু তাসবীহ পাঠ িকংবা কবরs েকােনা ‘বড়পীর’ সােহেবর aনুgহ হেলi dিনয়ার সবিকছুi
করায়t হেত পাের। তারাi েতা iসলােমর মূল o বুিনয়াদী নীিত আদশর্ eবং লkয্ o uেdশয্েক িবsৃিতর anকাের
িনেkপ কেরেছ। সশেb িক িনঃশেb ‘আমীন’ বলা ‘রাফেয় iয়াদাiন’ করা eবং iসােল সoয়াব o িযয়ারেতর নয্ায়
িনতাn খুিঁ টনািট o apেয়াজনীয় বয্াপাের মুসিলম জািতেক িবজিড়ত কেরেছ। ফেল মুসিলম জািত আtিবsৃত হেয়েছ,
িবsৃত হেয়েছ iসলােমর মূল কথােক, ভুিলেয়েছ িনেজর মূল uেdশয্-লkয্েক। তােদর িদক হেতo যিদ সিঠক utর না
পাoয়া যায়, তেব e p েদেশর তথাকিথত েনতৃবn
ৃ o শাসনকতর্ােদর িনকেটi েপশ কের েদখুন। কারণ তারা কুরআন
মজীদ o হযরত মুহাmদ (সা)-eর pিত ঈমান আনার দািব কের বেট, িকnt কুরআেনর আiন aনুযায়ী জীবন যাপন o রা
পিরচালনার েকােনা কতর্বয্i তারা পালন কের না, যিদo কখনo কুরআন ‘খতম’ করােনা ঈেদ িমলাdnবী uপলেk সভার
aনু ান করা eবং কুরআেনর সািহেতয্র gণ-গান করার িকছু না িকছু কাজ তারা িন য়i কের। মেন হয় কুরআেনর আiন
o হযরেতর িবধানেক কাযর্ত জাির করা সmেকর্ eেদর েযেনা েকােনা দািয়t েনi। eটার মূল কারণ ei েয, তােদর
‘নফস’ iসলােমর িবিধ-িনেষধ েমেন চলেত eবং তার দািয়t পালন করেত আেদৗ pstত নয়, বরং eকাn সহজভােবi
মুিk লাভ করেত চায়।

