
kমতাসীন দল আoয়ামী লীগ পিরচািলত বাংলােদেশর 'ধমর্িনরেপk' সরকার েলখেকর 
মতpকােশর aিধকারেক টুিট েচেপ ধেরেছ। আoয়ামী লীগ eখন আর চাপািত িদেয় েলখক-
bগারেদর হতয্া করেত আনn পােc না। eখন বi িনিষd, pকাশনা িনিষd, েলখক-
pকাশকেদর েgফতার, িনযর্াতেনর পেথ পা বািড়েয়েছ। 
 
ধমর্ িনরেপkতার মুেখাস পেড় আoয়ামী লীগ pকৃতপেk েয iসলামী জ ীবােদর আবাদ 
করেছ েসটা আজ পুেরাপুির পিরsার। মুkমত pকােশ সরকার যেতাi বাধা িদেব, মুkমনা 
েলখকরাo তেতা েবিশ কের কলম ধরেব। 'iসলাম িবতকর্ ' বiিট িনিষেdর pিতবােদ আজ 
পুেরা বiিটi aনলাiেনর পাঠকেদর কােছ unkু কের েদয়া হেলা। eখন েথেক আরo েবিশ 
পাঠক েবিশ েবিশ পাঠ করেত পারেব।কলম চলেবi... 
 
  
 
iসলাম িবতকর্  
 
(ব-dীপ pকাশন) 



aধয্ায়- 1 
 
কা ীর: iসলােমর pসার eবং সূফীেদর সntাস 
 
েলখক: eম,e খান 
 
 কা ীের কীভােব iসলাম eেসিছল? ei pে র utর আেস েয, সূফীেদর শািnপূণর্ িমশনারী 
pচােরর মাধয্েম কা ীের iসলাম eেসিছল। িকn সতয্ হেc ei েয, সূফীেদর কলয্ােণ 
কা ীেরর িহnেুদর জনয্ বাsবতা িছল ভয়াবহ eবং ংসাtক। 
 
কা ীের কীভােব iসলাম eেসিছল? ei pে র utর আেস েয, সূফীেদর শািnপূণর্ িমশনারী 
pচােরর মাধয্েম কা ীের iসলাম eেসিছল।পৃিথবী বয্াপী শািnপূণর্ভােব iসলাম pচােরর জনয্ 
সবর্জনীনভােব সূফীেদরেক কৃিতt েদoয়া হয়। eক িকংবদnী aনুযায়ী কা ীের েকান eক 
সময় eকজন রাজা িছেলন যার েকান ধমর্ িছল না। eকিদন িতিন িঠক করেলন েয িতিন 
েকান eকিট ধমর্ gহণ করেবন। মুসলমান eবং িহn ুuভয় দলi রাজােক sধেমর্ দীিkত 
করেত eল। aতঃপর রাজা uভয় পেkর পরসপর িব d বkবয্ েন িব াn হেলন eবং 
িঠক করেলন েয, “পরিদন সকাল েবলায় িতিন pাসাদ েথেক রাsায় েবিরেয় েয বয্িkেক 
pথম েদখেবন িতিন তার ধমর্ gহণ করেবন।”(Chapter 2, Baharistan-i-Shahi, an 
anonymous 17th-century Persian book on the history of Kashmir, translated by Prof. K. 

N. Pundit)। eবং পরিদন রাজা eকজন দরেবেশর pথম েদখা েপেলন eবং eভােব কা ীর 
iসলােম pেবশ করল। aেনক জায়গােত ei ধরেনর িকংবদnী pচিলত আেছ েয, eকজন 
সূফী তার aেলৗিকক kমতাবেল aথবা aনয্ েকানভােব েসখানকার রাজােক দীিkত 
কেরিছেলন। eiভােব ঐ sান শািnপূণর্ভােব iসলােম pেবশ কের eবং iসলােমর ei শািnপূণর্ 
pচােরর জনয্ সূফীেদরেকi ধনয্বাদ িদেত হয়। 
 
 আমার eকজন কা ীরী বnু iসলােমর ববর্র িশkার জনয্ iসলােমর uেcদ চাiেলo 
আমােক বেলিছেলন ei ববর্র চিরt সেtto কীভােব সূফীেদর শািnপূণর্ pচােরর মাধয্েম 
কা ীের iসলাম eেসিছল। বতর্ মােন iসলােমর েসi শািnময় uপতয্কা কীভােব ববর্রতার 
ভূিমেত পিরণত হেয়েছ? eর জনয্ িতিন দায়ী কেরেছন oয়াহাবী মতবাদেক, েযটা তার মেত 
kরআন o নবীর pকৃত iসলাম। 
 
কা ীর eবং সারা পৃিথবী বয্াপী সূফীেদর শািnপূণর্ pচােরর মাধয্েম iসলাম pসার লাভ 
কেরেছ - ei ধারণা মুসিলম eবং aমুসিলম পি তেদর মেধয্ সবর্জনীনভােব sীকৃত। 
iসলােমর eকজন খয্াতনামা পি ত o ঐিতহািসক eবং সূফীেদর uপের িবেশষj িহসােব 
পিরjাত ডঃ েয়ািগnর িসকাn্ েক িজjাসা ক ন, িতিন ei কথাi বলেবন। 
 
সহেজ পাoয়া যায় eমন সব ঐিতহািসক দিলল েথেক িভn িচt পাoয়া েগেলo ei ধারণাi 
সফলভােব eবং eকেচিটয়াভােব pচািরত হেয় চেলেছ। 
 



কা ীের iসলামী শাসন কখন pিতি ত হেয়িছল েসটা জানা কিঠন। 715 খ্রী ােb মুহামমদ 
িবন কািসম কা ীর আkমেণর psিত িনেয়িছেলন। তারপর েথেক কা ীর aেনক িল 
iসলামী আkমেণর িশকার হয়। মুসলমানরা যােক িনেয় গবর্ কের িকn িযিন ববর্র-ে  
ছাড়া আর িকছু নন েসi সুলতান মাহমুদo েসখােন eকিট বয্থর্ aিভযান পিরচালনা 
কেরিছেলন। িহn ুa ল িলর িব েd ধমর্যুd পিরচালনার জনয্ খলীফা আল মনসুর (755-
74) হাশাম িবন আম র েনতৃেt eকিট বািহনী েpরণ কেরন। কাnাহার eবং কা ীেরর 
মেধয্ ব  sান িতিন দখল কেরন, িতিন “কা ীরেক পদানত কের ব  সংখয্ক বnী o 
দাসেক িনেয় যান”[Elliot & Dawson, History of India as Told by Its Historians (eেত 
মুসলমানেদর dারা িলিপবd ঘটনাপি  েথেক িবিভn aংশ েনoয়া হেয়েছ )Vol 203Vol. 1. 

p. 122-23, 203 ]। সুলতান মাহমুেদর পুt সুলতান মাসুদ তার িপতার মত কীিতর্ মান িছেলন 
না। 1033 খ্রী ােb িতিন তার িপতার বয্থর্তার pিতকােরর uেdেশয্ “কা ীেরর সুরসুিত 
দগুর্ আkমণ কেরন। নারী o িশ  বােদ দেুগর্র সকল ৈসনয্েক হতয্া করা হয় eবং জীিবত 
নারী o িশ েদরেক দাস িহসােব িনেয় যাoয়া হয়।” 
 
eটা বলা কিঠন েয e সকল aিভযােনর মেধয্ েকানিট dারা কা ীের iসলাম pিতি ত 
হেয়িছল। তেব iসলামীকরেণ iসলােমর কিথত শািnর pবkা সূফীেদর েয eকটা pধান 
ভূিমকা িছল েস কথা বলা যায়। িকn েসটা িছল ববর্েরািচত। 
 
কা ীের জনগেণর iসলাম gহণ সmেকর্  আমরা েয ধারণা পাi েসটা হেc e রকম েয, 

1371 aথবা 1381 সােলর িদেক eকজন িবখয্াত সূফী দরেবশ বা সাধু সাঈদ আলী 
হামদানী কা ীের pেবশ কেরন, eবং তার সে  iসলামo কা ীের pেবশ কের। িতিন pথম 
েয কাজ কেরিছেলন েসটা হেc “eকিট েছাট মিnর েযটােক ংস করা হেয়িছল” েসi 
জায়গার uপর তার খানকা (আsানা বা আ ম) sাপন করা (Baharistan, p. 36)। তার 
আগমেনর পূেবর্ শাসনকারী সুলতান kৎবুd -দীন iসলামী আiন বলবৎ করার বয্াপাের খুব 
সামানয্i মেনােযাগ িদেয়িছেলন। কা ীেরর সহনশীল িহn ুসংsৃিত o আচার-আচরেণর 
িভতের সুলতান েথেক কাজী পযর্n সমােজর সকল sেরর মুসলমানরা িনমিjত হেয় িগেয়িছল 
(Baharistan, p. 37) 37। 
 
িকn সূফী দরেবশ সাঈদ হামদানী কা ীরী মুসলমানেদর ei সকল কাযর্কলাপ েদেখ 
আতি ত হন, eবং িতিন iসলামী িনয়ম পালেন ৈশিথলয্ দরূ কের েগাঁড়া iসলাম pবতর্ েনর 
েচ া কেরন। শাসক kৎবুd -দীন তার বয্িkগত জীবেন iসলামী েগাঁড়ািম aনুশীলন করার 
েচ া কেরন, িকn “আমীর সাঈদ আলী হামদানীর icা eবং আকাkা aনুযায়ী iসলাম 
pচাের বয্থর্ হন” (ঐ)। eর ফেল সূফী দরেবশ েপৗtিলক সংsৃিত, আচার-aনু ান eবং ধমর্ 
শািসত েদেশ বাস করেত না েচেয় কা ীর েছেড় চেল যান। 
 
পরবতর্ী কােল তার পুt আেরক িবখয্াত সূফী দরেবশ আমীর সাঈদ মহুামমদ িবখয্াত pিতমা 
ংসকারী সুলতান িসকাnােরর শাসনকােল কা ীের আগমন কেরন। সুলতান িসকাnার 

পিবt সূফী দরেবশ সাঈদ মুহামমেদর আগমেনর পূবর্ পযর্n eতটা ববর্র িছেলন না। সূফী 



দরেবশ কা ীের iসলামী আiন কাযর্কর করার জনয্ িসকাnারেক pেণািদত কেরন। সুলতান 
kৎবুd -দীন সূফী দরেবেশর িনেদর্শনা না মানেলo িসকাnার তা েমেন িনেত রাজী হন। 
eiভােব কা ীর েথেক মূিতর্ পূজা eবং তার pবkােদর সকল িচh মুেছ েফলার জনয্ 
িসকাnার eবং সূফী সাধক সাঈদ মহুামমদ ঐকয্বd হন। 
 
িদlীর সুলতােনর eকজন ঐিতহািসক মুহামমদ ফািরশতার (মতুৃয্- 1614) মত aনযুায়ী 
(History of the Rise of the Mahomedan Power in India, Vol. 1V. 1997, imprint, p. 268) 

িসকাnার আেদশ জারী কেরন :      “.... কা ীের মসুলমান ছাড়া aনয্ েকান ধেমর্র 
aনুসারীর বসবাস েবআiনী েঘাষণা ক’ের; eবং িতিন চান যােত েকu কপােল েকান িচh 
না েদয়। .... সবেশেষ িতিন সকল sণর্ o েরৗপয্ িনিমর্ত pিতমা ভা ার eবং েস িল 
গিলেয় ধাতব মুdায় পিরণত  করার uপর েজার েদন। aেনক bাhণ তােদর ধমর্ aথবা 
েদশ তয্ােগর পিরবেতর্  িবষ েখেয় আtহতয্া কেরন। েকu েকu বাসভূিম তয্াগ কের 
েদশাnরী হন, েকu েকu িবতাড়েনর শািs eড়ােনার জনয্ মুসলমান হন। bাhণরা েদশাnরী 
হেল িসknরু (িসকাnার) কা ীেরর সকল মিnর ংস করার িনেদর্শ েদন। .... 
কা ীেরর সকল pিতমা ংস কের িতিন ’pিতমা ংসকারী’ ei uপািধ aজর্ ন কেরন।” 
 
আেরকিট সpদশ শতাbীর পারসীয় িববরণ HM Chaudurah-eরTarikh-i-Kashmir-e বলা 
হেc, িসকাnার “aিব াসীেদরেক সmূণর্ েপ ংস সাধেনর কােজ aিবরামভােব বয্s িছেলন 
eবং  aিধকাংশ মিnর ংস কেরিছেলন”Tra(Trans. Razia Bano, Delhi, 1991, p. 55)। 
 
eটাi হেc িবdান ফািরশতার িনকট সুলতান িসকাnােরর সবর্ে  কীিতর্ । eর জনয্ আসল 
কৃিতt কার?  ei pে র utর BaharistanBaharistanBaharistan Baharistan-i-Shahii-eর 
গিবর্ত েলখেকর কথা েথেকi েবর কের িনন িযিন িলখেছন, “... ei ভূিমর বািসnােদর 
িবেবেকর আয়না েথেক নািsকতা eবং সতয্ ধেমর্ aিব ােসর িচh পযর্n মুেছ েফলার 
কৃিতt” সূফী দরেবশ সাঈদ মুহামমেদর (ঐ, পৃঃ 37)। 
 
pিতমা ংসকারীর পুt আমীর খান (আকা আlী শাh ) কা ীের িহn ুিনধন aবয্াহত 
রােখন। ফািরশতা বেলন, “eরপেরo েয সামানয্ িকছু সংখয্ক bাhণ তােদর s-ধেমর্ aটল 
িছেলন তােদরেক িনযর্াতন কেরন eবং যারা iসলাম gহণ করেত asীকার কেরন তােদর 
সকলেক হতয্া কেরন। eরপেরo যারা কা ীের িছেলন তােদর সকলেকi েসi রাজয্ েথেক 
িবতাড়ন কেরন” (ঐ, পৃঃ 269)। 
 
eরপর uদার eবং সিহ ু  সুলতান জয়নুল আেবদীন (1423-1474) িনগৃহীত 
aমুসলমানেদর জনয্ sিsর িনঃ াস িফিরেয় আেনন। িতিন ধমর্ীয় sাধীনতােক aনুেমাদন 
েদন, eমনিক জবরদিsমূলকভােব      ধমর্াnিরত িহnেুদরেকo তােদর িনজ ধেমর্ িফের 
েযেত েদন। eটা িহn ুধেমর্র সমৃিd ঘটেত সাহাযয্ কের, “যা িকনা pিতমা ভgকারী সুলতান 
িসকাnােরর iিতপূেবর্কার শাসনকােল uেcদ হেয়িছল” (ঐ, পৃঃ 74)। িসডিন oেয়ন বলেছন 
িভn ধরেনর মানুষ জয়নলু আেবদীেনর শাসনাধীেন, “aেনক িহn ু(aথর্াৎ জবরদিsর মাধয্েম 
iসলােম দীিkত িহnগুণ) িহn ুধেমর্ pতয্াবিতর্ ত হয়”  (From Mahmud Ghazni to the 



Disintegration of Mughal Empire, Delhi, p. 127)| Baharistan-i-Shahi-eর আতি ত েলখক 
সুলতান জয়নুল আেবদীেনর aধীেন িহnধুেমর্র utান eবং iসলাম ধেমর্র পতেনর কথা 
uেlখ কেরন (পৃঃ 74) ◌ঃ 
 
“... aিব াসীরা eবং তােদর দনুর্ীিতgs o aৈনিতক আচার-আচরণ eতটাi জনিpয়তা aজর্ ন 
কের েয, eমনিক e েদেশর uেলমা (jানী সmpদায়), সাiয়ীদ (সম াn) eবং কাজীগণo 
(iসলামী িবচারক) e িলর েকান রকম িবেরািধতা করার পিরবেতর্  বরং e িল পালন 
করেত  কেরন। তােদরেক িনেষধ করার মত েকu িছল না। eর ফেল iসলাম kমশ 
দবুর্ল হেয় পেড় eবং eর aনশুাসন o নীিতমালা পালেন িশিথলতা েদখা েদয়; pিতমা পূজা 
eবং দনুর্ীিতgs o aৈনিতক আচার-aনু ান িবsার লাভ কের।” 
 
আকবেরর মত সুলতান জয়নুল আেবদীন ধািমর্কেদরেক agাহয্ o kুd কের সকল ধেমর্র 
pিত তার uদার কমর্নীিত aনসুরণ কেরন। uদাহরণ িহসােব পারসয্ েদশীয় পি ত মুlা 
আহমেদর িচিঠর কথা uেlখ করা যায় েযখােন িতিন তােক sরণ কিরেয় েদন, 
 
“... তােদর uপর িজিযয়া কর আেরােপর pধান uেdশয্i হেc তােদরেক aপমান করা।... 
তােদরেক aপমািনত করার জনয্i ঈ র িজিযয়া কােয়ম কেরিছেলন। uেdশয্ হেc তােদর 
aবমাননা eবং মসুলমানেদর মযর্াদা o সমমান (pিত া)”(Quted by KS Lal, Theory and 

Practice of Muslim State in India, p.113))। 
 
িকn মািলক রাiনা eবং কাজী চােকর রাজtকােল কা ীেরর aমুসিলমেদর uপর পুনরায় 
সntাস েনেম eল। তারা িহnেুদরেক তেলায়ার dারা iসলােম ধমর্াnিরত করেলন। eবার 
usানীদাতা িছেলন আেরক সূফী দরেবশ আমীর শামসুd -দীন মহুামমদ iরাকী, িযিন িকনা 
কা ীের আগত সবর্ে  সূফী সাধক িহসােব পিরিচত। 
 
মািলক মুসা রাiনা 1501 সােল কা ীেরর pশাসক হবার পর মুহামমদ iরাকী কা ীের 
আগমন কেরন, eবং তার সে  েজাট েবেঁধ o তার পৃ েপাষকতা o কতৃর্ t িনেয় যা কেরন 
েস সmেকর্  Baharistan-i-Shahi (p. 93-94))-েত বলা হেয়েছঃ 
 
“আমীর শামসুd -দীন মুহামমদ সকল মূিতর্ পূজার গৃহ পাiকারীভােব ংস কেরন eবং েসi 
সে  নািsকতা o aিব ােসর িভিtমূল পযর্n সmূণর্ েপ িব s কেরন। মূিতর্ পূজার pিতিট 
গৃহ ংস করার পর iসলামী কায়দায় uপাসনা করার জনয্ তার uপর মসিজদ িনমর্াণ 
করার আেদশ েদন।” 
 
eবং “শামসুd -দীন iরাকীর aনুেরােধ মুসা রাiনা আেদশ জারী কেরন েয, pেতয্ক িদন 
1500-2000 aিব াসীেক মীর শামসুd -দীেনর aনুসারীরা তার বাড়ীর দরজার সামেন িনেয় 
যােব, তারা তােদর পিবt সূতা খুেল েফলেব, তােদরেক কেলমা (iসলােমর মূল মnt) পড়ােব, 

খৎনা করেব eবং গ র মাংস খাoয়ােব”; eবং eiভােব “বলpেয়াগ eবং বাধয্তাপূবর্ক 



24000 (চিbশ হাজার) িহn ুপিরবারেক iরাকীর ধমর্িব াস gহণ করােনা হল (কাh রান 
oয়া যাবরান)” (ঐ, পৃঃ 105-106)। 
 
যখন সুলতান মুহামমদ শােহর aধীেন 1519 খ্রী ােb মািলক কাজী চাক েসনানায়ক হেলন 
তখন সাধু সুলভ iরাকী তার ভয়াবহ কমর্কা  aবয্াহত রাখেলন। Baharistan-i-Shahi (p. 

116)-েত বলা হেয়েছ ◌ঃ “িতিন (কাজী চাক) আমীর শামসুd -দীন মুহামমদ iরাকীর েয 
eকটা pধান িনেদর্শ কাযর্কর কেরন েসটা হল e েদেশর aিব াসী o ব েদবতাবাদীেদরেক 
পাiকারীভােব হতয্া।”ei িনহতেদর মেধয্ eমন aেনেকi িছল যারা মািলক রাiনা কতৃর্ ক 
েজারপূবর্ক iসলােম ধমর্াnিরত হেলo পরবতর্ী সমেয় ব েদবতাবাদ (িহnধুমর্)-e িফের 
িগেয়িছল। মসুলমানরা ei জব ছিড়েয় িদেয়িছল েয, ei ধমর্তয্াগীরা “পাছার নীেচ পিবt 
kরআন েরেখ তার uপর বেসিছল।” eটা েন সূফী দরেবশ kুd হেয় কাজী চােকর িনকট 
ei বেল pিতবাদ জািনেয়িছেলন (ঐ, পৃঃ 117) ◌ঃ 
 
“ei মূিতর্  পূজারী সmpদায় iসলামী ধমর্িব াস gহণ o তােত আtসমপর্ণ করার পর eখন 
ধমর্ তা o ধমর্েdােহ িফের েগেছ। eখন যিদ আপিন িনেজ শরীয়ার িবধান aনুযায়ী শািs 
(iসলােম ধমর্েdােহর শািs হেc মতুৃয্) না েদন eবং তােদর িব েd শৃ লাভ  জিনত শািs 
না েদন তাহেল আমার িনকট েscা িনবর্াসেন যাoয়া pেয়াজনীয় o বাধয্তামূলক হেব।” 
 
লkয্ ক ন েয, kরআন aবমাননার েয aিভেযােগর কথা বলা হেয়েছ iরাকী তার uেlখ 
মাt করেছন না, বরং িতিন eকবার iসলাম gহেণর পর িহnেুদর dারা তা পুনরায় 
পিরতয্াগ করার কথা বলেছন iসলােম যার শািs হেc মৃতুয্। বাহািরsান-i-শাহী 
(Baharistan-i-Shahi)-েত বলা হেc, kুd সূফী দরেবশেক শাn করার জনয্ মািলক কাজী 
চাক “aিব াসীেদরেক পাiকারীভােব হতয্া করার িসdাn েনন।” আ রার পিবt পেবর্র 
িদনেক eiভােব হতয্ার িদন িহসােব ধাযর্ করা হয় (মুহররম, 1518 সাল; iরাকী িছেলন 
িশয়া)। বাহািরsান-i-শাহীেত আরo বলা হেc ◌ঃ 
 
“... pায় শাতশত েথেক আটশত aিব াসীেক হতয্া করা হয়। যােদরেক হতয্া করা হয় তারা 
িছেলন েসi সময় aিব াসীেদর সmpদােয়র েনতৃsানীয় বয্িkt” (পৃঃ 117)। 
 
Baharistan-i-Shahi-eর গিবর্ত েলখক আরo বলেছন, “তরবািরর মুেখ কা ীের aিব াসী o 
ব েদবতাবাদীেদর সমg সmpদায়েক iসলােম দীিkত হেত বাধয্ করা হল। eটা মািলক কাজী 
চােকর eকটা pধান কীিতর্ ” (পৃঃ 117)।ei ভয় র কােজর িনেদর্শ িযিন িদেয়িছেলন িতিন 
িকn মহান সূফী দরেবশ বয্তীত আর েকu নন। 
 
সূফীেদর আসল চিরt তুেল ধরার জনয্ আমার আর িকছু বলার pেয়াজন নাi। ভারেত 
শািnপূণর্ভােব iসলাম pসােরর সবর্ে  দৃ াn িহসােব মসুলমানরা েয কা ীরেক ঢাকেঢাল 
িপিটেয় জািহর কের েসi কা ীেরর aবsা হেc ei! চমৎকার শািnপূণর্ পdিত বেট! eবং 
eটাi হেc মুসিলম পৃিথবী েথেক ভারেত আগত সবেচেয় শািnপূণর্ সূফীেদর কীিতর্ -কািহনী। 
 



ভারেতর aনয্ সবর্ে  সূফীেদর কািহনীo eর েচেয় ভাল িকছু নয়। aিব াসীেদর uপর 
নরেমধ যj চালাবার জনয্ তারা তােদর সে  িনেয় আসত িনকৃ  িজহাদী েযাdােদরেক। 
 
আজমীের মঈনুdীন িচশিত eেসিছেলন মুহামমদ েঘৗরীর েসনাবািহনীর সে , েয েঘৗরী 
িব াসঘাতকতাপূণর্ভােব মানিবক o মহানুভব রাজা পৃ ীরাজ েচৗহানেক পরািজত কেরিছেলন। 
 
িনজামুdীন আuিলয়া মূলতােন eক িজহােদ aংশ িনেয়িছেলন নািস dীন িকবচার সে  
েথেক। 
 
বাংলােদেশর ে  সূফী দরেবশ েশখ জালাল িসেলেটর িহn ুরাজা েগৗর েগািবেnর িব েd 
িজহাদী যুd পিরচালনা কেরিছেলন। 
 
eবং ei সমs সূফীi ঐসব রkাk যুেd জয়লােভর েkেt িনেজেদর ভূিমকােক িনধর্ারক 
িহসােব দাবী কেরেছন। eবং eiভােব ভারত েথেক আি কা eবং আি কা েথেক বলকান 
পযর্n সবর্t ে  সূফীেদর aিধকাংেশরi কািহনী হেc ei eকi রকম যুd, বলpেয়াগ o 
রkপাতময়।*× 
 
*সূফীেদর েলাকহষর্ক কাযর্কলাপ সmেকর্  আরo িবsািরতভােব জানার জনয্ েদখুন আমার 
বi, Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery, p. 115-

133.(িনবnিট M. A. Khan-eর Kashmir: Propagation of Islam and Terror of the Sufiss-

eর বাংলায় ভাষাnর। মলূ iংরাজী িনবnিট iসলাম oয়াচ (www.islam-watch.org )-e 
30 আগs, 2009 তািরেখ pকািশত হয়। eম, e, খান iসলাম oয়ােচর সmাদক eবং 
Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery- eর েলখক) 
 
  
 



aধয্ায়- 2 
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সমg পািকsােনর তােলবানীকরণ যখন aবয্াহতভােব চলেছ তখন েদখা যােc েয, তথাকিথত 
pগিতশীল মসুিলম বুিdজীবীরা তারsের বেল চেলেছন কীভােব তােলবানরা আlামা মুহাmদ 
iকবাল eবং মুহাmদ আলী িজnাh মত পািকsােনর আিদিপতােদর েসkয্লার বা ধমর্ 
িনরেপk রা  pিত ার spেক চূরমার করেছ। তােদর কথা েন মেন হয় েযন ei 
আিদিপতারা সিতয্i eকটা পূণর্া  ধমর্ িনরেপk রাে র sp েদখেতন। দৃ াn s প বলা যায় 
িনেজেদর সুিবধামত eখান েসখান েথেক িবিcnভােব udৃিত িদেত পারদশর্ী বুিdজীবীরা 
pকৃত ধমর্ িনরেপk পািকsান pিত ার জনয্ িজnাh sp েকমন িছল েসটা েদখাবার জনয্ 
িজnাh ei কথাটা aবশয্i udৃত করেব, “সমেয়র পিরkমায় আপনারা েদখেত পােবন, 

রাে র রাজৈনিতক aেথর্ নাগিরক িহসােব িহnরুা িহn ুথাকেব না eবং মসুলমানরা মসুলমান 
থাকেব না; আিম কথাটা ধমর্ীয় aেথর্ বলিছ না, কারণ েসটা pেতয্ক বয্িkর বয্িkগত 
িব ােসর বয্াপার।” পািকsান েয dত তােলবানীকরেণর (িব জনীনভােব kমpসারমান 
pবণতা) িদেক ধািবত হেয় মধয্যুগীয় ববর্রতার মেধয্ pেবশ করেছ, তােদর েসi আশ ার 
pিত যেথ  dা েরেখi বলিছ েয, ei সব তথাকিথত pগিতশীল uদারৈনিতক বুিdজীবী 
আসেল হয় aধর্িশিkত, নয় ডাহা িমথয্াবাদী। eবং eেদর পেk েকান kেমi ajতা পূজারী 
iসলামপnীেদর িব েd েকান কাযর্কর লড়াi গেড় েতালা সmব নয়। ei রকম েলােকরা 
যখন eকটা জািতর pগিতশীল বুিdবৃিtর কা ারী হয় তখন েসi জািতর পিরণিত কী হেত 
পাের পািকsােনর িপছন িদেক যাtা েদেখi েসটা চমৎকারভােব বুঝা যায়। িব  জেুড় 
মুসিলম সমাজ িল যখন সিহংস eবং aতীত ববর্রতায় pতয্াবতর্ নকামী iসলামপnীেদর িদক 
েথেক মারাtক িবপেদর সmুখীন হেয়েছ তখন আমরা যিদ ei ভয়ানক িবপদ েথেক 
আসেলi udার েপেত চাi তেব আমােদর দরকার হেc eমন eকদল বুিdজীবীর যারা হেবন 
iসলাম সmেকর্  পিরপূণর্ভােব oয়ািকবহাল eবং িনমর্ম সতয্ ভাষেণ হেবন িdধাহীন। aসততা 
eবং িমথয্া িদেয় েযমন েকান মহৎ uেdশয্ সািধত হয় না েতমন ajতাo েকান কােজ 
লােগ না। আমরা হয়ত তােলবানেদর আদশর্ েথেক িশkা িনেত পাির, েযi আদশর্ বা কমর্সূচী 
সmূণর্ েপ েকারআন eবং সুnাহ (নবীর ঐিতহয্)--eর uপর pিতি ত। eবং তারা ei 
বয্াপাের দঢ়ৃভােব সৎ eবং িdধাহীন। তােলবানরা েযi মানষুেদরেক তােদর আদেশর্ দীিkত 
করেত চােc তােদর েkেt তােলবানেদর সাফলয্ নজর কাড়ার মত। iিতপূেবর্ িজnাহর 
তথাকিথত ধমর্ িনরেপkতা সংkাn uিk েযটা udৃত কেরিছলাম েসটা 1947 সােলর 11 
আগs যখন পািকsান pিত ার িবষয়িট চূড়াn হয় eবং িজnাহ sাধীন পািকsােনর 
রা পিত িনবর্ািচত হন তার তখনকার eকিট বkৃতা েথেক েনoয়া। eটা s তi 
আnজর্ ািতক সmpদােয়র মেনাতুি র জনয্ pদান করা হেয়িছল। কারণ তখন তােদর sীকৃিত, 

সমথর্ন eবং সাহাযয্ পািকsােনর pেয়াজন িছল। uk কথার পিরবেতর্  বরং িজnাহর 



ধমর্িনরেপkতােক েদখেত হেব পািকsান সৃি র আেnালন পিরচালনা কােল িতিন েযসব 
িববৃিত িদেয়িছেলন eবং কমর্কা  কেরিছেলন তার েpিkেত। পািকsান রাে র আকািkত 
রাজৈনিতক শাসন বয্বsা সmেকর্  কী িচnা িছল েসটা বুঝার সুিবধার জনয্ িজnাহর িবj 
পরামশর্দাতা মুহাmদ iকবােলর eকটা বkৃতার কথা uেlখ করা যায়। uk বkৃতািট 
iকবাল 1930 সােল eলাহাবােদ সবর্ভারতীয় মুসিলম লীেগর সভায় সভাপিতর ভাষেণ pদান 
কেরিছেলন, যার িভতর িছল পািকsান আেnালেনর সারবs। ধমর্ িনরেপk গণতেntর সে  
iসলামী আদেশর্র aস িতেক ei বkৃতায় তুেল ধরা হেয়েছ। iকবােলর ভয় িছল েয, aখ  
ধমর্ িনরেপk ভারেত রা  kমতা েথেক িবচুয্ত হেয় iসলাম বয্িkগত িব ােস পিরণত হেব 
- ধমর্ িনরেপk পা ােতয্ েয জঘনয্ বয্াপারটা হেয়েছ। িতিন বেলন, “ধমর্ েয বয্িkগত 
িব ােসর বয্াপার e কথাটা েকবল iuেরাপীয়েদর মুেখi েশাভা পায়।... েকারআেন বয্k 
নবীর ধমর্ীয় aিভjতার pকৃিত e েথেক সmূণর্ েপi িভn।” সুতরাং িতিন ভারেত মুসিলম 
সমাজ েয সমসয্ােক েমাকািবলা করিছল েসi সমসয্ােক বয্াখয্া করেত িগেয় বেলন, “সুতরাং 
iসলাম েয সমাজ বয্বsা pিত া কেরেছ তার সে  তার ধমর্ীয় আদশর্ জীবnভােব সংযুk। 
eকিটর asীকৃিত পিরণােম আর eকিটর asীকৃিতেত পিরণত হেব। সুতরাং ঐকয্বd ধমর্ 
িনরেপk ভারত িভিtক জািতগত ধারায় রা  গঠেনর aথর্ যিদ হয় iসলামী সংহিত েথেক 
িবচুয্িত তেব েসটা eকজন মসুলমােনর িনকট হেব সmূণর্ েপ aিচnনীয়। eটা eমন eকিট 
িবষয় েযটা বতর্ মান ভারেতর মুসলমানেদরেক ভািবেয় তুেলেছ।” eরপর iকবাল তার 
বkেবয্র েজর েটেন “িdজািততtt”uপsাপন কেরন। “আিম পা াব, utর-পি ম সীমাìত 
pেদশ, িসnু eবং বালুিচsান সমnেয় গিঠত eকিট eকক রা  েদখেত চাi।” iকবাল তার 
মৃতুয্ (1938) পযর্ìত eকিট পৃথক মুসিলম ভূিমর জনয্ ei pচারািভযানেক েজারদার 
কেরন। eবং eটােক িজnাহর হােত aপর্ণ কেরন। aগিণত মানুেষর aপিরেময় kয়kিত o 
রkপােতর িবিনমেয় 1947-e পািকsান সৃি র মাধয্েম আlামা iকবােলর আরb কাজেক 
সmূণর্তা দান করেলন িজnাহ। aিধকn “পািকsান”শেbর aথর্ হেলা “পিবt ভূিম”। iসলােম 
aমুসলমানরা হেc েনাংরা, aপিবt (েকারআন 9:28)। সুতরাং েনাংরা, aপিবt 
aমুসলমানেদর েথেক সmূণর্ েপ িবিcnকৃত পিবt জনেগা ী িহসােব েকবলমাt মসুলমানেদর 
বাসভূিম িহসােব pিত ার জনয্ সতকর্ ভােব “পািকsান”নামিট েবেছ েনoয়া হল। আর ei 
িব d o জীবìতভােব iসলামী রা  সৃি র জনয্ “িজহাদ”aথবা “পিবt যুd”হল িজnাহর 
হািতয়ার। িজহােদর মধয্ িদেয় িবধমর্ীেদরেক পাiকারীভােব হতয্া, বিহ ার, দাসেt িনেkপ eবং 
জবরদিsমূলক ধমর্াìতরকরণ dারা নবী মুহাmদ আরেব pথম iসলামী রা  pিত ার েয 
দৃ াn sাপন কেরন, েসi দৃ াìতেকi িজnাহ aনুসরণ করার েচ া করেলন। 1946 সােলর 
16i আগs কলকাতায় ডাiেরk eয্াকশন যর্া লীর মাধয্েম পািকsান রা  সৃি র জনয্ 
িজnাহর pচারািভযােনর েয সূtপাত হয় েসিট িছল “িজহাদ”। েয িদনিটেক েবেছ েনoয়া 
হেয়িছল েসi িদনিট িছল রমযােনর 18 তািরখ; ei িদনিটেত যুগাnকারী বদর যুেd নবীর 
িবsয়কর িবজয় aিজর্ ত হয়। িজnাহর মুসিলম লীেগর েয েগাপন pচারপt মুসলমানেদর 
মেধয্ িবিল করা হয় (মসিজেদ ধেমর্াপেদেশর সমেয়o পাঠ করা হয়) েসi pচারপেt বলা 
হয়, “মুসলমানেদরেক aবশয্i মেন রাখেত হেব েয, রমযান হেc েসi মাস েয মােস 
েকারআন aবতীণর্ হয়। রমযান হেc েসi মাস, েয মােস িজহােদর aনুেমাদন েদoয়া হয়। 
রমযান হেc েসi মাস, েয মােস বদর যুd সংগিঠত হয়, েযটা িছল iসলাম eবং ধমর্হীনতা 



(aথর্াৎ েপৗtিলকতা, যা িদেয় eখােন িহn ুধমর্েক বুঝােনা হেc)-eর মেধয্ pথম pকাশয্ 
যুd, েয যুেd 313 জেনর মসুিলম বািহনী জয় লাভ কের; আবার ei রমযান মােসi পিবt 
নবী 10,000 েলােকর বািহনী িনেয় মkা জয় কেরন eবং আরেব পরম সুেখর রাজয্ eবং 
iসলামী রা  pিত া কেরন। মুসিলম লীগ ভাগয্বান েয, ei পিবt মােস তারা তােদর 
সংgাম  করেছ। “আlাহর কৃপায় ভারেত আমরা দশ েকািট। িকn দভুর্ াগয্kেম আমরা 
িহn ুeবং বিৃটশেদর েগালােম পিরণত হেয়িছ। আমরা ei পিবt মােস আlাহর নােম িজহাদ 

 করিছ। pাথর্না ক ন, আlাহ তুিম আমােদর শরীর o মেন বলবান কেরা, আমােদর 
সকল pেচ ায় তুিম সাহাযয্ কেরা, কািফরেদর (কািফর aথর্াৎ আlাহর শt েযমন, িহnরুা) 
uপর আমােদর জয়যুk কেরা। আlাহর কৃপায় আমরা েযন ভারেত িবে র সবর্ে  iসলামী 
রাজয্ গেড় তুলেত পাির।”  তখন মসুিলম লীগ সরকার িছল বাংলার kমতায়। তার িনেদর্ েশ 
পুিলেশর p েয় কলকাতায় ডাiেরk eয্াকশেনর মাধয্েম সূিচত িজহাদ dারা মুসলমানরা িহn ু
eবং িশখেদর uপর িনমর্ম হতয্াযj, ধংস, লু ন, ধষর্ণ o aিgসংেযাগ চালায়। েদড় িদেনর 
ভয় র ববর্রতার িশকার হবার পর িহn ুeবং িশখরা পাlা আঘাত হােন eবং মুসলমান 
দা াকারীেদরেক সংখয্া শিk dারা পরাভূত ক’ের eকiভােব pিতেশাধ েনয়। পাঁচ িদেনর 
aবয্াহত সিহংসতা পাঁচ হাজার জীবনেক েকেড় েনয় eবং েয কলকাতায় মসুলমানরা িছল 
েমাট জনসংখয্ার eক তৃতীয়াংশ েসখােন মসুিলম হতাহেতর সংখয্া দাঁড়ায় 43%। েয 
a ল িল পের পািকsােন পিরণত হয় ভারেতর মসুিলম pধান েসi সব a েল ডাiেরk 
eয্াকশেনর পরবতর্ী মাস িলেত pায়শ aেনক েবশী ভয়াবহতা eবং িহংsতা িনেয় দা া 
(বয্িতkম হেc িহn ুpধান িবহােরর দা া যা কলকাতা eবং েনায়াখালীর দা ার পর 
ঘেট)  ছিড়েয় পেড়। eiসব দা ার uেdশয্ িছল ঐ eলাকা িল েথেক িহn,ু িশখ eবং aনয্ 
aমুসিলমেদরেক uেcদ করা। েসটা গণহতয্া িদেয় েহাক, বিহ ারকরণ িদেয় েহাক, 

জবরদিsভােব ধমর্াìতরকরণ িদেয় েহাক eবং eমন িক aপহরেণর মাধয্েম দাসtবnেন 
আবd কেরi েহাক। েনায়াখালী দা ায় (aেkাবর, 1946) িহসাবকৃত চার লk িহnরু 
মেধয্ 95 শতাংশেক মতুৃয্র ভয় েদিখেয় iসলাম gহেণ বাধয্ করা হয়। যখন মসুলমানরা 
eক a েল aথবা aনয্t িবধমর্ীেদর িব েd হতয্াযj পিরচালনা কের চেলিছল eবং যখন 
িহn ুeবং িশখরা েদখেলা েয পািকsান pিত া aিনবাযর্ হেয়েছ তখন তারা 1947 সােলর 
আগেsর pথম িদেক পাlা আkমণ করেত  কের, েযটা িছল বতর্ মান পািকsানভুk 
a েল তােদর সমধমর্াবলmীেদর uপর aবয্াহত eবং সাmpিতক সমেয় বিধর্ত সিহংসতার 
িব েd pিতিkয়া। িজnাহ েয িজহােদর আ ন pjিলত করেলন তা তার লkয্ aজর্ েন 
সফল হল। েসটা হল পািকsান সৃি । যার জনয্ মূলয্ িদেত হল uভয় পেk pায় 20 লk 
পযর্ìত জীবনেক। uভয় পেkর pাণহািনর পিরমাণ pায় সমান। কেয়ক িমিলয়ন িহn ুeবং 
িশখেক বলপূবর্ক iসলাম ধেমর্ দীিkত করা হল, কেয়ক লk িহn ুeবং িশখ নারীেক ধষর্ণ 
করা হল eবং সমসংখয্ক নারীেদরেক মুসিলম ারা aপহরণ eবং বলপূবর্ক িববাহ করল। 
pায় দiু েকািট মানষু বাড়ীঘর eবং সহায়-সmিt তয্াগ কের সীমাn aিতkম করেত বাধয্ 
হল। িকn েনাংরা o aপিবt িব াসহীনেদর েথেক মkু eবং মুসলমানেদর জনয্ eকিট 
পিবt ভূিম সৃি র uেdেশয্ পিরচািলত িজnাহর aিভযান িবরাটভােব সফল হেলo 
aমুসিলমেদরেক িনি h করার কাজটা তখনo িকছু সংখয্ক নােছাড়বাnা িহn ুeবং িশেখর 
জনয্ aসmূণর্ েথেক েগল। ei নােছাড়বাnারা না ছাড়েত চায় তােদর বাপ-দাদার িভটা, না 



ছাড়েত চায় তােদর ধমর্। তেব আেগ েহাক পের েহাক পািকsানেক িব d করার কাজটা 
চলেত থাকল eবং pায় সmূণর্ হল। বতর্ মান পািকsােন 1947 সােল িহn ুজনসংখয্া েযখােন 
িছল 10 শতাংশ েসটা eখন েসখােন eক শতাংেশরo নীেচ েনেম েগেছ। 1947 সােলর পর 
pায় eক েকািট দশ লk িহn ু ধু বাংলােদশ েথেক িবতািড়ত হল। eখােন িহn ুজনসংখয্া 
25-30 শতাংশ েথেক বতর্ মােন pায় 10 শতাংেশ েনেম eেসেছ। েয তােলবানরা েগাটা 
পািকsানেক dত গিতেত gাস করেছ s তi তারা iকবাল eবং িজnাহর sp পূরেণ 
agসর হেc, েয sp িছল পািকsানেক মুসলমানেদর জনয্ পিবt ভূিমেত পিরণত করা, 
েযখােন iসলামী আiন হেব রাে র েমৗল িভিt।   iসলােমর pিত িজnাহর আনুগেতয্র 
aভাব সmেকর্  aেনক কথা বলা হয় : েযমন, িতিন ধমর্ িনরেপk িছেলন, িতিন সামানয্i 
মুসলমান িছেলন, িযিন কেরর মাংস eবং মদয্ পান পছn করেতন, iতয্ািদ। eটা সতয্ হেত 
পাের। িতিন eমনিক সিতয্কার aেথর্i eকিট ধমর্িনরেপk রা  েচেয় থাকেত পােরন, িকn 
েসটা েকবলমাt তার মেনর িভতেরi িছল। তার মসুিলম লীগ পািটর্  dারা পিরচািলত 
সাধারণ মুসলমানরা, যারা তার আদশর্েক বাsবায়েনর জনয্ চরম ববর্রতা িনেয় ঝাঁিপেয় 
পেড়িছল, তারা aতশত বঝুত না। তারা েসটুki ধু বুঝত েযটুk iকবাল eবং িজnাহ 
s ভােব eবং েজারােলাভােব তােদরেক বুঝােতন। েকান ধমর্ িনরেপk রা  সৃি র জনয্ 
“িজহাদ”পিরচািলত হয় না। দiুজন ভ  মসুলমােনর মেনর িভতের কী িছল না িছল তা 

tহীন। েযi সাধারণ মুসলমানরা ei আদশর্েক eিগেয় িনেয়িছল তােদরেক কী বলা 
হেয়িছল eবং তােদর সামেন েকান আকাkা তুেল ধরা হেয়িছল েকবলমাt েসটােকi িহসােব 
িনেত হেব।িজnাহ েথেক  কের পািকsােনর সকল শাসক eকিট pকৃত iসলামী রা  
লােভর পাoনা েথেক পািকsানীেদরেক বি ত েরেখ তােদরেক দীঘর্কাল েবাকা বািনেয়িছেলন। 
তােলবানেদরেক ধনয্বাদ েয তারা পািকsানীেদর “sp রা ”pিত ার pায় dারpােn uপিsত 
হেয়েছ, েয রা  pিত ার জনয্ তারা কেঠার সংgাম eবং িবপুলভােব আtদান কেরিছল। ei 
pসে  জামায়ােত iসলাম পািকsান-eর িচর-aকপট েনতা কাজী েহােসiন আহমদ-eর কথা 
সবেচেয় িশkণীয়, “িবপুলভােব সংখয্াগির  পািকsানীেদর দীঘর্কােলর pােণর দাবী হেc 
পািকsােনর সmূণর্ েপ iসলামীকরণ। ধু তাi নয়, তােলবানীকরেণর ঘনায়মান িবপদেক 
েমাকািবলা করারo eটাi যথাযথ uপায়। রা ীয় পযর্ােয় জনগেণর pােণর ei দাবীেক 
aবদিমত করার pিতিkয়া িহসােব ei িবপেদর আশ া িদন িদন েবেড়i চেলেছ।” বব 
মােলর্র গােনর কিলর মেতা কের বলেল, “ . . .তুিম সব সময় সব মানুষেক েবাকা বানােত 
পারেব না”।   (িনবnিট M. A. Khan-Gk Talibanization of Pakistan: Realizing the 

Dreams of Founding Fathers-eর বাংলায় ভাষাnর। েলখক eমe খান Islam Watch 

(www.islam-watch.org)-eর সmাদক eবং Islamic Jihad: A Ligacy of Forced 

Conversion, Imperialism, and Slavery-eর েলখক। িনবnিট েলখেকর aনমুিতkেম 
ভাষাnিরত eবং ব রাে  pকািশত। iিতপূেবর্ eিটর মূল iংরাজী েলখা  Islam Watch-e 
pকািশত হয়।)   
 
  
 



aধয্ায়-3 
 
মুসলমানেদরেক আkমণ o হতয্ার দ ণ িক মুহাmদ মদীনার i দীেদরেক uেcদ কেরন? 
 
েলখক: eম,e খান 
 
  
 
 iসলাম pিত ার pিkয়ায় নবী মুহাmদ (610-632) মদীনােক বাসভূিম িহসােব gহণ 
ক’ের েসখােন শত শত বৎসর যাবৎ বসবাসকারী  i দীেদর uপর ভয় র িনযর্াতন o 
হতয্া চালান, যা িছল i দীেদর uপর পিরচািলত pথম গণহতয্া। মুহাmদ দiুিট i দী 
uপজািতেক আkমণ o তােদর বাসভূিম েথেক িবতাড়ন কেরন; eছাড়া তৃতীয় uপজািত বানু 
kরাiযার পু ষেদর সকলেকi পাiকারীভােব হতয্া কেরন eং তােদর নারী o িশ েদরেক 
দােস পিরণত কেরন। মুহাmদ ব েদবতার পূজারীেদর সামেন ধমর্াnরণ aথবা মৃতুয্ ei 
দiুিটর েয েকান eকিট েবেছ িনবার বাধয্বাধকতা uপিsত কের আরব েথেক মূিতর্  পূজা 
িনি h কেরন। ei ধরেনর িবধােনর সমথর্েন িতিন uপিsত কেরন আlাহর oহী, েযমন : 
kরআন- 9:5 : “aত:পর িনিষd মাস aিতবািহত হiেল মুশিরকিদগেক েযখােন পাiেব 
হতয্া কিরেব, তাহািদগেক বnী কিরেব, aবেরাধ কিরেব eবং pেতয্ক ঘাঁিটেত তাহােদর জনয্ 
oঁৎ পািতয়া থািকেব। িকn যিদ তাহারা তoবা কের, সালাত কােয়ম কের o যাকাত েদয় 
তেব তাহােদর পথ ছািড়য়া িদেব; িন য় আlাh aিতশয় kমাশীল, পরম দয়ালু।” eবং 
kরআন- 8:39 : “eবং েতামরা তাহােদর িব েd সংgাম কিরেত থািকেব যতkণ না 
িফৎনা (িফৎনা aথর্ পরীkা, pেলাভন, দা া, িবশৃ লা, গৃহযুd, িশর্ক, k , ধমর্ীয় িনযর্াতন 
iতয্ািদ) দরূীভূত হয় eবং আlাh দীন (দীন aথর্ ধমর্) সামিgকভােব pিতি ত হয় eবং 
যিদ তাহারা িবরত হয় তেব তাহারা যাহা কের আlাh েতা তাহার সময্ক d া।” iতয্ািদ। 
মুহাmেদর ei ধরেনর নশৃংসতার সপেk মুসলমানরা সবর্দা েযৗিkকতা খুঁেজ পায়। েযমন 
আবু জা নােম eকজন িবিশ  iসলামী pচারণাকারী দাবী কেরন, “মুসলমানেদরেক আkমণ 
o হতয্া করার দ ন i দীেদরেক মদীনা েথেক িবতাড়ন করা হেয়িছল। eটােক আজেকর 
গাজার আয়না িবেবচনা ক ন।”  iসলামী শাst যথাযথভােব aনুসnান কের আিম ei 
ধরেনর দাবী িভিtহীন েদখেত েপেয়িছ। e সmেকর্  আিম আমার gn  Islamic Jihad: A 

Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery (iসলামী িজহাদ: জবরদিsমূলক 
ধমর্াnরকরণ, সাmাজয্বাদ eবং দাসেtর utরািধকার)-e িবsািরত আেলাচনা কেরিছ। জার 
দাবী েয িমথয্া েসটার pমাণ আিম নীেচ িদিc। আসুন আমরা েদিখ মদীনার i দীেদর সে  
নবী মহুাmেদর সmেকর্ র ধরন েকমন িছল। জnsান মkা নগের তার uেdশয্ বয্থর্ হবার 
পর 622 খ্রী ােbর জনু মােস িতিন মদীনায় aিভবাসী হন। মkায় তার ধেমর্র pসার েথেম 
িগেয়িছল। িকn েসi সময় মদীনায় তার aনুপিsিতেতi পূবর্বতর্ী িতন বছের 76 জন তার 
ধেমর্র aনসুারী হেয়িছল। eiভােব মদীনায় তার aনুসারীেদর সংখয্া dত বাড়েত থােক। 
aথচ মkায় নবুয়েতর 13 বছর কালীন সমেয় iসলােম দীিkত বয্িkর সংখয্া মাt 150 
জেনর মত দাঁিড়েয়িছল। আuস eবং খাযরাজ মদীনার ei দiুিট মুিতর্  uপাসক uপজািতর 
সদসয্েদর মেধয্ যারা তার aনুসারী হেয়িছল (76 জন) তারা তােক মদীনায় আমntণ 



জািনেয়িছল। িতিন েকান েগা ী েথেক েকান pকার বাধা ছাড়াi মদীনায় আবাসন কেরন। 
eমনিক েসi সময় মদীনার aিধবাসীেদর মেধয্ যারা aেপkাকৃত েবশী ধনী eবং pভাবশালী 
িছল েসi i দীরাo তার েকান িবেরািধতা কের নাi। মুহাmদ i দী ধমর্ o খ্রী  ধেমর্র মত 
eকটা eেক রবাদী ধমর্ uপিsত কেরিছেলন eবং তােত ব েদবতাবাদী মূিতর্  uপাসকেদরেক 
দীিkত করিছেলন। সুতরাং aনুমান করা চেল েয, ei িবেবচনা েথেক i দীরা মদীনায় তার 
আগমনেক ভালভােব িনেয় থাকেত পাের। মুহাmদ মদীনায় বাধাহীনভােব তার ধমর্ pচার 
করেত থােকন eবং dত kমবধর্মান সংখয্ায় ব েদবতাবাদীরা iসলাম gহণ করেত থােক। 
িকn সমসয্াটা বােধ তখন যখন িতিন আরo ucািভলাষী হেয় i দীেদর eবং  খ্রী ানেদরo 
নবী eবং tাতা িহসােব িনেজেক েঘাষণা কেরন। কােজi মুহাmদ pথম িদেক i দী eবং 
খ্রী ানেদরেক খুশী করার জনয্ তােদর সmেকর্  ভােলা কথা বেলন eবং তােদর aেনক 
রীিতনীিত gহণ কেরন। pথম িদেক িতিন মসুােক িনেজর uপেরo sান েদন (বখুারী 
4:610)। তােদরেক খুশী করার জনয্ kরআেনর আয়ােত বলা হল আlাh তােদরেক 
তাoরাত েপ “পথ িনেদর্শ o আেলা” দান কেরেছন (kরআন- 5:44)। i দীরা হল 
“সৎকমর্পরায়ণ” সmpদায় (kরআন- 6:153-154)। “আিম েতা বনী iসরাঈলেক”... 

“িদয়ািছলাম ে t িব জগেতর uপর” (kরআন- 45:16)। iসলামেক যােত ibািহমীয় 
ধেমর্র মত েদখা যায় েসi জনয্ িতিন ei pথম uপবাস, খৎনা, েজ জােলেমর িদেক মখু 
কের uপাসনা iতয্ািদ ব  সংখয্ক i দী আচার-aনু ান o রীিতনীিত gহণ কেরন। 
i দীেদর pিত আlাh eবং মহুাmেদর eiসব ভােলা কথাবাতর্ া eবং ভাবভি মার িপছেন কী 
uেdশয্ িছল েসটা পের েবিরেয় eেসেছ। েসটা হেc i দীেদরo নবী হবার জনয্ মুহাmেদর 
আকাákা। সুতরাং পরবতর্ী সমেয় আlাh বেলন, (kরআন- 3:50) : “আর আিম 
আিসয়ািছ আমার সmুেখ তাoরােতর যাহা রিহয়ােছ uহার সমথর্ক েপ o েতামােদর জনয্ 
যাহা িনিষd িছল uহার কতক িলেক ৈবধ কিরেত। eবং আিম েতামােদর pিতপালেকর পk 
হiেত েতামােদর িনকট িনদশর্ন লiয়া আিসয়ািছ। সুতরাং আlােহ্ক ভয় কর আর আমােক 
aনুসরণ কর।” eকi কথা kরআন- 5:48-eo বলা হেয়েছ: “আিম েতামার pিত সতয্সহ 
িকতাব aবতীণর্ কিরয়ািছ iহার পূেবর্ aবতীণর্ িকতােবর সমথর্ক o সংরkক েপ। সুতরাং 
আlাh যাহা aবতীণর্ কিরয়ােছন তদনসুাের তুিম তাহােদর িবচার িন িt কিরo... ।” িকn 
যিদ তারা মহুাmদেক aনসুরণ করেত বয্থর্ হয় তাহেল পরবতর্ী আয়ােত (kরআন- 5:49) 
আlাh শািsর মিক েদন: “... যিদ তাহারা মখু িফরাiয়া লয় তেব জািনয়া রাখ েয, 

তাহােদর েকান েকান পােপর জনয্ আlাh তাহািদগেক শািs িদেত চােহন eবং মানুেষর মেধয্ 
aেনেকi েতা সতয্তয্াগী।” pথেম আlাh সিনবর্n িমনিত eবং পের শািsর মিক সেtto 
i দীরা মুহাmদেক তােদর নবী িহসােব gহণ কের নাi। বরং তারা মুহাmদ কতৃর্ ক pদt 
ৈদব pতয্ােদেশর িবেরাধীেত পিরণত হল। কারণ তারা জানত েতারা বা তাoরােতর িভতর 
কী আেছ। kরআেনর মাধয্েম তাoরােতর সবটা আনা হেয়েছ মুহাmেদর ei কথার ফাঁিক 
ধরাটা তােদর জনয্ কিঠন িকছু িছল না। মুহাmেদর বাতর্ ার ভুল েলােক তারা খুব সহেজi 
েদিখেয় িদেত পারত যা িছল মুহাmদ eবং আlাh জনয্ খুবi িবbতকর। পিরণিতেত আlাh 
e িবষেয় িনি ত হেলন েয, i দী (eবং খ্রী ান)-রা আlাh ধমর্ gহণ করেব না। সুতরাং 
আlাh তােদরেক বুঝাবার দায় েথেক মুk করার জনয্ আয়াত নািজল করেলন (kরআন- 
2:120) : “iয়া দী o খ্রী ানগণ েতামার pিত কখনo সn  হiেব না, যতkণ না তুিম 



তাহােদর ধমর্াদশর্ aনুসরণ কর। বল, ‘আlাh পথিনেদর্শi pকৃত পথিনেদর্শ।’ jান pািpর পর 
তুিম যিদ তাহােদর েখয়াল-খুশীর aনসুরণ কর তেব আlাh িবপেk েতামার েকান 
aিভভাবক থািকেব না eবং েকান সাহাযয্কারীo থািকেব না।” মুহাmদেক নবী িহসােব gহণ 
না করার জনয্ মুহাmদ কতৃর্ ক i দীেদর ভাগয্ িনধর্ািরত হল। আর েসটা হেc মদীনা েথেক 
তােদর িনি hকরণ। শীঘ্রi (জানয়ুারী 624) মkার eকিট বািণজয্ কােফলােক আkমণ o 
লু েনর uেdেশয্ যখন মহুাmদ তার 300-eর িকছু েবশী মসুলমান aনসুারী িনেয় aনুসরণ 
করিছেলন তখন বদেরর যুেd তার বািহনীর তুলনায় মkার িd ণ aথবা িতন ণ বািহনীর 
সে  যুেd িলp হন eবং েচাখ ধাঁধােনা িবজয় লাভ কেরন। eেত মহুাmেদর আtিব াস 
আকাশ েছাঁয়া হল। eiবার i দীেদরেক মুহাmেদর ধমর্মত pতয্াখয্ান করার জনয্ আlাh 
pিত ত শািsর সmুখীন করার সময় eল; েযমন kরআন- 5:49 বলেছ :  “িকতাব 
aবতীণর্ কিরয়ািছ, যাহােত তুিম আlাh যাহা aবতীণর্ কিরয়ােছন তদনযুায়ী তাহােদর িবচার 
িন িt কর, তাহােদর েখয়াল-খুশীর aনুসরণ না কর, তাহােদর সmেn সতকর্  হo, যাহােত 
আlাh যাহা েতামার pিত aবতীণর্ কিরয়ােছন uহারা তাহার িকছু হiেত েতামােক িবচুয্ত 
না কের। যিদ তাহারা মখু িফরাiয়া লয় তেব জািনয়া রাখ েয, তাহােদর েকান েকান 
পােপর জনয্ আlাh তাহািদগেক শািs িদেত চােহন eবং মানুেষর মেধয্ aেনেকi েতা 
সতয্তয্াগী।” eখন েদখা যাক, i দীেদর িব েd মহুাmদ কীভােব সিহংসতা  কেরিছেলন। 
েস সmেকর্  নবীর সবর্pথম eবং সবর্ােপkা েমৗিলক জীবনীকার iব্ন iসহাক বলেছন [Life 

of Muhammad (c. 750), Karachi, p. 363] : “iিতমেধয্ বানু কাiনুকার ঘটনা ঘটল। নবী 
তােদরেক তােদর বাজাের জমােয়ত করেলন eবং তােদরেক িনmবিণর্ত কথা বলেলন, ‘েহ 
i দীগণ, ঈ র kরাiশ (মkাবাসী)-েদর uপর েয ধরেনর pিতেশাধ িনেয়িছেলন তা েথেক 
বাঁচেত হেল মুসলমান হেয় যাo। েতামরা জান েয আিম eকজন নবী, যােক পাঠােনা হেয়েছ 
– েতামরা েদখেত পােব েয e কথা েতামােদর ধমর্gেn আেছ eবং েতামােদর সে  ঈ েরর 
a ীকার েসখােন পােব।’ তারা pিতutের বলল, ‘েহ মুহাmদ, মেন হেc েয তুিম আমােদরেক 
েতামার েলাক মেন করছ। িনেজেক ফাঁিক িদo না, কারণ তুিম যােদরেক (kরাiশ) 
েমাকািবলা কেরিছেল তােদর যুd সmেকর্  েকান jান িছল না eবং তােদরেক পরাs 
কেরিছেল; িকn ঈ েরর নােম বলিছ আমরা যিদ েতামার িব েd লড়াi কির তাহেল তুিম 
েদখেত পােব েয আমরা হিc pকৃত পু ষ।” eখােন মহুাmদ i দীেদরেক iসলাম (aথর্াৎ 
তার ধমর্ীয় o রাজৈনিতক কতৃর্ t) gহণ করেত বাধয্ করার জনয্ মিক েদন। iসলাম 
gহণ না করেল তােদর ভােগয্ কী আেছ েস কথাo িতিন বদেরর যুেd মkাবাসীেদর কী 
aবsা হেয়িছল েসটার uেlখ কের বুিঝেয় িদেলন। িকn i দীরা ei ভীিত pদশর্নমলূক 
আhানেক pতয্াখয্ান কের e কথা বেল িদল েয যিদ মুহাmদ তােদরেক আঘাত কের তেব 
তারা pতয্াঘােত দঢ়ৃpিতj। মুহাmেদর মিকর পর আlাh িনেজi কীভােব i দীেদরেক 
মিক িদেত eিগেয় eেলন েস কথা iব্ন iসহাক (পৃ: 363) uেlখ কেরেছন: “iব্ন 
আbাস েথেক tিkমা aথবা সাঈদ িবন জবুাiর েথেক যাiদ িবন থািবেতর পিরবােরর 
eকজন মুিkpাp বয্িk আমােক বেলিছেলন েয পরবতর্ী জন বেলেছন িনmিলিখত আয়াত 
দiুিট (kরআন- 3:12-13) তােদর সmেকর্  নািজল হেয়িছল : “12। যারা kফরী কের 
তাহািদগেক বল, ‘েতামরা শীঘ্রi পরাভূত হiেব eবং েতামািদগেক eকিtত কিরয়া জাহাnােমর 
িদেক লiয়া যাoয়া হiেব। আর uহা কত িনকৃ  আবাসsল!” “13। দiুিট দেলর (বদেরর 



যুেd) পরsর সmুখীন হoয়ার মেধয্ েতামােদর জনয্ aবশয্i িনদশর্ন রিহয়ােছ। eকদল 
আlাh পেথ যুd কিরেতিছল, aনয্দল কািফর িছল; uহারা তাহািদগেক (e sেল uহারা aথর্ 
কািফরগণ o তাহািদগেক aথর্ মসুলমানগণ।) েচােখর েদখায় িd ণ েদিখেতিছল। আlাh 
যাহােক icা িনজ সাহাযয্ dারা শিkশালী কেরন। িন য় iহােত anদৃর্ ি সmn েলােকর জনয্ 
িশkা রিহয়ােছ।” েযেহতু বান ুকাiনুকা i দীরা uভয় মিকেকi সরাসির pতয্াখয্ান  করল 
েসেহতু মহুাmদ eখন মিকেক কােজ প িদবার জনয্ ছুতা খুজঁিছেলন। মেন হয় মহুাmদ 
eমন েকান ছুতাi খুঁেজ পািcেলন না যােত i দীেদরেক আkমণ করা যায়। সুতরাং 
8:55-58 আয়ােতর মাধয্েম আlােহ্ক মুহাmেদর জনয্ সাংঘািতক রকম aেযৗিkক ছুতার 
মাধয্েম আkমেণর সুেযাগ ৈতরী কের িদেত হল। মুহাmদেক pতয্াখয্ান করার জনয্ i দীরা 
হঠাৎ কের িনকৃ  প েত পিরণত হল:  “আlাহর িনকট িনকৃ  জীব তাহারাi যাহারা 
kফরী কের eবং ঈমান আেন না।” (kরআন- 8:55) কী শািs তােদর pাপয্? e সmেকর্  
পূবর্বতর্ী আয়ােত (kরআন- 8:54) বলা হেয়েছ : “িফরআoেনর sজন o তাহােদর 
পূবর্বতর্ীগেণর aভয্ােসর নয্ায় iহারা iহােদর pিতপালেকর িনদশর্নেক asীকার কের। 
তাহােদর পােপর জনয্ আিম তাহািদগেক ংস কিরয়ািছ eবং িফরআoেনর sজনেক িনমিjত 
কিরয়ািছ eবং তাহারা সকেলi িছল যািলম।” মুসােক asীকার করার জনয্ ফারাo েয শািs 
েভাগ কেরিছেলন (aথর্াৎ সmূণর্ ংস) মুহাmদেক asীকার করার জনয্ i দীেদরo eকi 
ধরেনর শািs pাপয্। i দীেদরেক আkমণ করার ছুতা বানাবার জনয্ 8:56 আয়ােত আlাh 
চুিk ভে র জনয্ বান ুকাiনুকা uপজািতেক িমথয্াভােব aিভযুk করেলন : “uহােদর মেধয্ 
তুিম যাহােদর সিহত চুিkেত আবd তাহারা pেতয্ক বার তাহােদর চুিk ভ  কের eবং 
তাহারা সাবধান হয় না।” (kরআন- 8:56) eখােন আlাh বলেছন েয, মুহাmদ মদীনার 
i দীেদর সে  েয চুিk কেরিছেলন েসটা তারা বারবার ভ  কেরিছল। ei আয়ােত আlাh 
দiুবার িমথয্াচার কেরেছন : (1) মুহাmদ eবং i দীেদর মেধয্ ei ধরেনর েকান চুিkর 
aিsti িছল না; (2) যিদ eটা েথেকo িছল তব ুi দীরা eটা কখনi ভ  কের নাi। নীেচ 
বয্াপারটা পির ার করা হেব। (1) মুহাmদ eবং i দীেদর মেধয্ িক েকান চুিkর aিst 
িছল? i দী eবং মহুাmেদর মেধয্ uভয় পk কতৃর্ ক sাkিরত েকান চুিk েয িছল না েস 
সmেকর্  িনেm আেলাকপাত করা হেব। মুহাmদ eবং i দীেদর চুিkর aিstেক মুসলমানরা 
তথাকিথত  “মদীনার সংিবধান” িহসােব েদখােত চায় (oদষ oঢ়ভথk, হ. 231-232)। 
মুসলমানরা ei তথাকিথত চুিk িনেয় গবর্ কের। eটা তােদর কােছ iসলামী রাে র “আদশর্ 
নীলনকশা”, যােত ফুেট uেঠেছ iসলামী রাে  সকল িব ােসর মানুেষর জনয্ সিহষä◌ুতা, 
sাধীনতা, মানবািধকার eবং নয্ায় িবচােরর মমর্বাণী। ei চুিkিট মদীনায় মুহাmেদর 
aিভবাসেনর eক বছর সমেয়র মেধয্ sাkিরত হেয়িছল eবং ei চুিk dারা pকৃতপেk 
মদীনায় নতূন udাs মুহাmেদর রাজৈনিতক o ধমর্ীয় কতৃর্ েtর িনকট সকল মদীনাবাসীর 
শতর্ হীন aধীনsতা দাবী করা হয়। আিম pমাণ করব েয, ei চুিkেত i দীরা কখনi 
sাkর কের নাi eবং সmবত eটা তারা কখনi েদেখo নাi। ei চুিkর কথা িল eiভােব 
শ  হেয়িছল : “ক ণাময়, দয়ালু ঈ েরর নােম । eিট হেc  ঈ েরর েpিরত পু ষ 
(নবী) মুহাmদ হেত kরাiশ o iয়াথিরেবর (মদীনা) িব াসী o মসুলমানেদর, eবং যারা 
তােদরেক aনুসরণ কেরিছল eবং তােদর সে  েযাগ িদেয়িছল eবং তােদর সে  ম 
িদেয়িছল তােদর মধয্কার দিলল।” eবং eটা েশষ হেয়িছল ei কথা েলা িদেয় : “ঈ র ei 



দিললেক aনুেমাদন কেরন।... মুহাmদ ঈ েরর েpিরত পু ষ (aথর্াৎ নবী)।” আlাh eবং 
মুহাmদ uভেয়র েযসব কথা uপের বলা হেয়েছ তা েথেক সেnহাতীতভােব ei সতয্ েবিরেয় 
আেস েয, i দীরা কখনi iসলাম gহণ করেত eবং মহুাmেদর েনতৃেtর িনকট িনেজেদরেক 
সমপর্ণ করেত পারত না eবং কখনi তারা মুহাmদেক eকজন নবী িহসােব gহণ করেত 
পারত না। তাহেল eটা কীভােব সmব েয, েযখােন দiুবার বলা হেয়েছ ei দিলল ঈ েরর  
েpিরত পু ষ বা নবী মহুাmদ হেত েসi দিলেল i দীরা sাkর িদেব? ei দিলেল সi করার 
aথর্ হেc i দীরা মহুাmেদর নবীtেক েমেন িনেয়েছ। aথচ তারা লাগাতারভােব সব সমেয়i 
ei দাবীেক pতয্াখয্ান কের eেসেছ। ধু তা-i নয়, মুহাmেদর ei দাবী িছল তােদর কােছ 
তামাশার িবষয়। eমনিক মুহাmেদর হােত ভয় রভােব িনযর্ািতত হoয়া সেtto তারা কখনi 
মুহাmদেক নবী িহসােব sীকার কের নাi। aতeব e বয্াপাের িনি ত হoয়া যায় েয, 

i দীরা কখনi ei দিলেল sাkর করেত পাের না। pকৃতপেk মেন্ট্গামারী oয়াট-eর মেত 
(মুসলমানেদর িpয় পা াতয্ পি ত, যার িবিভn বi পািকsােন pকািশত হেয়েছ) : “ei 
দিলেল নয়িট চুিkবd পk িছল; তারা িছল মkার মুসিলম udাs eবং নূতন মসুলমান 
আরব uপজািতসমূহ (a-i দী), যারা মহুাmদ কতৃর্ ক মদীনায় আগমেনর পর বয্াপক 
সংখয্ায় iসলাম gহণ কেরিছল। েকান i দী uপজািত ei দিলেল sাkর কের নাi।”(Watt 

M, Islam and the Integration of Society, 1961, p.19) ei চুিkর কথা dারা eটা s ভােব 
বুঝা যায় েয, eটা িছল i দীসহ মদীনার aনয্ সকল uপজািতর pিত মুহাmেদর aধীেন 
সমেবত হoয়ার eবং তার আেদশ aনুসরণ কের চলার জনয্ মুহাmেদর আমntণ। eটা 
রচনায় i দীেদর েকান aংশ বা ভূিমকাi িছল না। খুব সmবত eটা িছল মহুাmদ eবং 
মদীনার মূিতর্  uপাসক েথেক মুসলমােন পিরণত হoয়া uপজািত িলর মধয্কার েগাপন 
সমেঝাতার দিলল েয uপজািত িলর i দী uপজািত িলর সে  আনু ািনকভােব ৈমtী িছল। 
আর ei uপজািত িলর সে  i দী uপজািত িলর পূবর্ েথেকi আনু ািনক ৈমtী থাকেলo 
তারা সmবত কখনi ei দিলল েচােখ েদেখ নাi। (2) i দীরা িক েকান চুিk ভ  
কেরিছল? যিদ েকান চুিk েথেকo থােক তবুo i দীরা eটা কখনo ভাে  নাi। আlাh 
েযভােব বারংবার চুিkভে র জনয্ i দীেদর pিত েদাষােরাপ করেছন েসভােব বারংবার েতা 
দেূরর কথা eকবারo তারা চুিk ভ  কের নাi। i দীেদরেক আkমণ করার জনয্ আlাh 
মুহাmদেক েয আয়াত dারা িনেদর্শ কেরিছেলন েসটা েথেকi eটা s  (kরআন- 8:58) 
: “যিদ তুিম েকান সmpদােয়র চুিk ভে র আশ া কর তেব েতামার চুিko তুিম যথাযথ 
বািতল কিরেব; িন য়i আlাh চুিk ভ কারীিদগেক পছn কেরন না।” ei আয়াত হেc বান ু
কাiনুকা uপজািতেক আkমেণর জনয্ আlাহর সরাসির আেদশ। pথম েয i দী uপজািতর 
uপর মহুাmেদর তরবাির েনেম eেসিছল তারা হল বান ুকাiনুকা uপজািত। আল-তাবাির 
কতৃর্ ক udৃত আল-জিুhর িববরণ aনযুায়ী েফেরশতা িজবরাiল মুহাmেদর িনকট eকিট 
আয়াত আনয়ন কেরন, যােত বলা হেয়েছ  (History of Al-Tabari, New York, V11:86): 

“যিদ তুিম েকান সmpদােয়র চুিk ভে র আশ া কর তেব েতামার চুিko তুিম যথাযথ 
বািতল কিরেব’ (kরআন- 8:58)। যার ফেল মহুাmদ বলেলন, ‘আিম বানু কাiনুকােক ভয় 
কির’ eবং ‘ঈ েরর বাতর্ াবাহক তােদরেক আkমণ কেরন।” ei আয়াত েথেক eটা পির ার 
েয, আlাh েযেহতু মুহাmেদর ei ভেয়র uেlখ করেছন েয চুিk ভ  হেত পাের েসেহতু 
িতিন বানু কাiনুকােক আkমণ করার িনেদর্শ িদেcন। পূবর্বতর্ী আয়ােত আlাh েযভােব 



বেলিছেলন েয aেনকবার i দীরা চুিk ভ  কেরিছল েসi aেনকবার েতা দেূরর কথা তখন 
পযর্n তারা eকবারo চুিk ভ  কের নাi। বsত i দীেদরেক েকন আkমণ করেত হেব 
েসটা পির ার হয় পরবতর্ী আয়াত dারা (kরআন- 8:59) : “কািফরগণ কখনo মেন না 
কের েয, তাহারা পিরtাণ পাiয়ােছ; িন য়i তাহারা মুিমনগণেক হতবল কিরেত পািরেব না।” 

s তi i দীরা আlাh পিরকlনােক বানচােলর েচ া করিছল। মুহাmেদর মাধয্েম পাঠােনা 
oহীর uপর i দীেদর আsা সৃি র জনয্ আlাh i দীেদর িনকট ব  আয়ােতর মাধয্েম 
সিনবর্n িমনিত কেরিছেলন। িকn i দীরা মহুাmেদর মাধয্েম েpিরত আlাh eiসব 
আেবদন-িনেবদন pতয্াখয্ান কেরi kাn হয় নাi, uপরn তারা e িল িনেয় তামাশাo 
করত। i দীরা ei সকল oহীর মেধয্ eতসব aস িত o tিট খুঁেজ েপত যা আlাh-
মুহাmদ uভেয়র জনয্ িছল িবbতকর। তােদর কতখািন sধর্া! ei রকম eক িবরাট 
aপরােধর জনয্ তােদর ভয় র শািs হoয়া uিচত। আlাh kম িদেলন, তােদরেক েরহাi 
েপেত েদoয়া যােব না। সংেkেপ, মুহাmদ i দীেদরেক ei জনয্ আkমণ কেরন নাi েয, 

তারা iিতপূেবর্ চুিk ভ  কেরিছল, বরং ei আশ া েথেক আkমণ কেরিছেলন েয, বান ু
কাiনুকা uপজািত ভিবষয্েত েকান সময় চুিk ভ  করেত পাের। ei ভয় েথেক মহুাmদ 
বান ুকাiনুকা uপজািতেক aবেরাধ কেরন। পেনর িদন aবেরােধর পর i দীরা আtসমপর্ণ 
করল। kরআেনর 5:49 আয়ােত আlাh তােদরেক শািs িদবার eবং 8:54 আয়ােত 
তােদরেক ফারাoেয়র নয্ায় সmূণর্ েপ ংস করার pিতjা কেরিছেলন। েসi aনযুায়ী শািs 
দােনর uেdেশয্ মুহাmদ আtসমিপর্ত i দী পু ষেদরেক dত হতয্ার জনয্ েবেঁধ েফেলন। ei 
পযর্ােয় iসলােম মনুািফক িহসােব িনিnত আবদlুাh iব্ন uবাiয়ী দঢ়ৃভােব হsেkপ কেরন। 
িতিন িছেলন খাযরাজ েগােtর pধান, িযিন iসলাম gহণ করেলo িছেলন মানিবক দেয়র 
aিধকারী। eমনিক িতিন মুহাmদেক ei বেল মিক েদন েয, i দীেদরেক হতয্া করেল তার 
ফল েমােটi ভাল হেব না। eর ফেল মুহাmদ িবচkণতার সে  বnীেদর হতয্া করা েথেক 
িবরত হেলন। হতয্ার পিরবেতর্  মুহাmদ তােদরেক িসিরয়ায় িনবর্ািসত কেরন  (Ibn Ishaq, p. 

363-64) । আেরকিট হাদীেস i দীেদর িব েd মিকর s  িববরণ েদoয়া হেয়েছ (বখুারী 
9:85:77) : “আবু রাiরা বণর্না করেছন : আমরা যখন মসিজেদ িছলাম তখন আlাh 
নবী (মুহাmদ) আমােদর কােছ eেস বলেলন, ‘চেলা, i দীেদর িদেক agসর হi।’ সুতরাং 
আমরা তার সে  বািয়ত-আল-িমদরাস-e (েযখােন তাoরাত পাঠ করা হত eবং সকল 
i দী eকt হত) েগলাম। নবী তােদর uেdেশয্ দাঁিড়েয় বলেলন, ‘েহ সমেবত i দীগণ! 
iসলাম gহণ কর eবং েতামরা িনরাপদ হেব।’ i দীরা utর িদল, ‘েহ মুহাmদ, আlাh বাতর্ া 
আমােদরেক জািনেয়ছ।’ নবী বলেলন, ‘আিম eটাi চাi (েতামােদর কাছ েথেক)।’ িতিন 
িdতীয়বার pথমিট কথািটi আবার বলেলন, eবং তারা বলল, ‘তুিম আlাh বাতর্ া আমােদরেক 
জািনেয়ছ, েহ মুহাmদ।’ িতিন তখন তৃতীয়বােরর মত ei কথািট আবার বলেলন eবং eর 
সে  যুk করেলন, ‘েতামােদর জানা uিচত েয ei পৃিথবী আlাh eবং নবীর। আিম 
েতামােদরেক ei ভূিম েথেক িনবর্াসন িদেত চাi। সুতরাং েতামােদর মেধয্ যােদর িকছু 
সmিt আেছ েতামরা তা িবিk করেত পার, aনয্থায় েতামােদর জানা uিচত েয পৃিথবী 
হেc আlাh eবং তার নবীর।” ei আেলাচনা েথেক eটা পির ার হয় েয, i দীরা কখনi 
েকান সমেয়র জনয্ pথেম েকান মুসলমানেক আkমণ কের নাi। েযভােব মুসলমানরা দাবী 
কের েয, মুহাmদ আtরkার জনয্ i দীেদরেক আkমণ o uেcদ করেত বাধয্ হেয়িছেলন 



েসটা েমােটi সতয্ নয়। মুসলমানরা aিত সাধারণ যুিk িহসােব েয চুিkভে র কথা বেল 
েসi ধরেনর েকান কাজo i দীরা কখনi কের নাi। eমনিক সmবত চুিkিটর aিsti 
কখনo িছল না। কােজi i দীেদরেক আkমণ করার িপছেন মুহাmেদর েকান েযৗিkকতাi 
িছল না। i দীেদর uপর মুহাmেদর আkমণ, তােদর uৎসাদন eবং eমনিক পাiকারী হতয্া 
o দাসকরণ িছল iিতহােসর aসমথর্নীয় চরমতম ববর্রতার eক দৃ াn।   (িনবnিট   M. 

A. Khan-eর  Did Muhammad Evict the Jews of Medina for Attacking and Killing 

Muslims?-eর বাংলায় ভাষাnর। iংরাজী িনবnিট েলখক কতৃর্ ক iসলাম oয়াচ 
(http://www.islam-watch.org)-e িতন সংখয্ায় ধারাবািহকভােব pকািশত িনবেnর 
সংেkিপত o পিরমািজর্ ত প যা েলখক aনবুােদর জনয্ ব রা -e পাঠান। eম, e, খান 
Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism and Slavery নামক gেnর 
েলখক। kরআেনর আয়াত িলর বাংলা aনবুাদ েলখেকর iংরাজী aনুবাদ েথেক না কের 
“iসলািমক ফাuেnশন বাংলােদশ” কৃত ব ানবুাদ “আল-kরআনুল করীম” েথেক েনoয়া 
হেয়েছ।) 
 
  
 
  
 
  
 



aধয্ায়- 4 

মুসিলম মানেসর েযৗন িবকৃিত 

েলখক: eম,e খান 
 
মুসলমান পু েষর েযৗন দিৃ ভি  eতটাi িবকৃত েয, তারা মেন কের েয eমনকী ধু 
েচােখর দিৃ  িদেয়o তারা নারীেক ধষর্ণ করেত পাের। eটা কীভােব সmব তা আমরা ধারণা 
করেত পাির না। তেব েকন তারা e ধরেনর িবকৃত িচnা লালন কের তার কারণ েখাজঁার 
েচ া করা যায়। aেনক সময় আিম মুসলমানেদর কাছ েথেক iেমiল েপেয় থািক। মেন হয় 
তারা uc িশিkত। তারা পি মা েদশ েলােত থােকন eবং ভাল iংেরিজ িলেখন। তারা 
েবারখা পড়ার iসলািম রীিতর পেk যুিk িদেত িগেয় বেলন েয, eেত নারীরা েবগানা পু ষ 
কতৃর্ ক ‘দিৃ  dারা ধিষর্ত’ হবার হাত েথেক রkা পায়। নীেচ ফার খ আিবিদ নােমর েতমন 
eক বয্িkর eকিট িচিঠ তুেল ধরা হল। সmবত িতিন সাmpিতক ‘e াস িরড জিরপ’-eর 
ফলাফল েদেখ িচিঠটা িলখেত uddু হেয়েছন। oi জিরেপ েদখা েগেছ kiেবগ eবং কানাডার 
aিধকাংশ utরদাতা মেন কেরন, েবারখা বা েনকাব পড়া মিহলােদর সরকাির েসবা, 
হাসপাতােলর পিরচযর্া eবং িব িবদয্ালেয় পড়ার সুেযাগ েদoয়া uিচত নয়। আিবিদ 
িলেখেছনঃ " আসসালামু আiলাikম, 
 
aমুসিলম েদশ েলা যিদ িহজাব aথবা িনকাব িনিষd কের তেব তােত aবাক হoয়ার িকছু 
নাi। কারণ তারা aমুসিলম। তারা iসলািম মলূয্েবােধর পেরায়া কের না। িকn যখন 
aিধকাংশ মসুিলম নারী িনকাব aথবা িহজাব পিরধান কের না, eবং aিধকাংশ মসুিলম 
পু ষ তােদর stীরা আlাহর ei tপূণর্ িনেদর্শ মানেলা কী মানেলা না, েস বয্াপাের িনলর্ীp 
থােক তখন সিতয্i aবাক হেত হয়। eমন শত শত মুসিলম পিরবার আেছ েযখােন িনকাব 
aথবা িহজাব পেড় eমন মিহলা eকজনo পাoয়া যােব না। ধু তাi নয়, মুসিলম নারীরা 
eখন aনাবতৃ থাকার িশkাo েবশ ভােলাভােব িনেয়েছ। মিহলারা eখন হাতাকাটা জামা 
পড়েছ। aেনক মসুিলম নারী eমনভােব শাড়ী পেড়ন (িবেশষ কের ভারত o পািকsােন ), 

তােদরেক aধর্নg েদখায়। aেনক নারী eখন বুেক কাপড় না িদেয় তা aনাবৃত রােখ। 
আ েযর্র বয্াপার হল, মুসলমান পু ষরা বুেঝ না েয তােদর stীরা eভােব েবর হেল ব  
মানষু তােদর শরীেরর aনাবতৃ aংশ েদেখ uেtিজত হেয় পেড়। িবেশষ কের aমুসিলম 
েদশ েলােত িখ্রsান, i িদ, িহn,ু িশখ, ধষর্ণকারী, মদয্প , াপা া, রাsার বখােট েছাকড়া, 
সমকামী iতয্ািদ হেরক রকেমর মানুষ আেছ। তারা েলালুপ দিৃ েত e ধরেনর মুসিলম 
যুবতী o িকেশারীেদর িদেক তাকায়, uেtিজত হয়; eেদর িনেয় িদবাsp েদেখ। ei মুসলমান 
পু ষেদর আেkলjান কতটুk তা আপিন কlনা করেত পােরন? aিধকাংশ মুসলমান পু ষ 
তােদর stীেদর িহজাব না পড়ার aনমুিত িদেয় eবং শরীর unkুকারী েপাশাক পরার 
sাধীনতা িদেয় িনেজেদর aজােn সব ধরেনর মানষুেক uেtিজত হoয়ার eবং সুখানুভূিত 
পাoয়ার সুেযাগ কের িদেc। মিহলারা আসেল পু ষেদর চিরt েবােঝ না। তাi তারা শরীর 
unkুকারী েপাশাক পের। জােন না েয eেত কের সব ধরেনর মানুষ তােদর কাছ েথেক 
মজা লুটেছ। আিম জািন তােদর েকu েকu িহজাব পেড় না পু ষেদর আকৃ  করার জনয্। 
িকn বাsবতা হেc মিহলারা sামীর কথা মােন। যিদ sামীরা িনজ িনজ stীেক uddু কের 



তেব আিম িনি ত েয 90% িববািহত নারী িহজাব পড়া  করেব। েযসব মসুিলম নারী 
িহজাব পেড় না তােদর জীবেনর মযর্াদা নাi। ধু তােদর sামীেদরেক সn  করার জনয্ 
তারা aমযর্াদাকর জীবন েবেছ িনেয়েছ। তাহেল তােদর sামীরা সn  হেল তারা েকন 
মযর্াদাকর জীবন েবেছ িনেব না? মুসলমান পু ষরা তােদর stীেদর ei িবbতকর aবsা 
কীভােব সহয্ কের তা িচnা কের আিম সিতয্i aবাক হi। e পিরিsিতেত মুসিলম জাহােনর 
সবর্t মুসলমানরা িবিsত হেয় aিভেযাগ কের, ‘aমুসিলম েদশ েলা েকন আমােদর সে  ভাল 
বয্বহার করেছ না?’ েকন তারা করেব? আমরা িক iসলামী মূলয্েবাধেক েকানরকম t 
িদিc? জাযাকাlাh  
 
ফার খ আিবিদ। " আিম ধু eকটা িবষয় িনেয় আেলাচনা করব। আপাদমsক কােলা 
কাপেড় আবতৃ না থাকেল কীভােব eকজন নারী েচােখর েদখায় ধিষর্ত হেত পাের, aথর্াৎ 
eকজন েবগানা বা বাiেরর পু ষ েকবলমাt েচাখ িদেয় েদেখ কীভােব তােক সেmাগ করেত 
পাের! যিদo মুসলমানরা aিভেযাগ কের, (আিবিদ েযমন কেরেছন) aমুসলমানেদর eমন 
িবকৃত েযৗন দিৃ ভি  রেয়েছ, eটা আসেল তােদর anেরর ei িচnােকi pকাশ কের, েকান 
নারীর aনাবতৃ মখু, হাত, পা, aথবা বুেকর aংশিবেশেষর িদেক তািকেয় েচাখ dারা তােক 
ধষর্ণ করা সmব। আিম 35 বছর মসুলমান িছলাম, তাi আিম eেত aবাক হi না। 
eকজন িসিরয় আরব eবং সােবক মসুলমান মুিমন সািলh  মুসলমানেদর েযৗন দিৃ ভি  
সিঠকভােব বণর্না কের িলেখেছনঃ uপসাগরীয় েদশ েলােত eবং আেরা কেয়কিট মুসিলম 
েদেশ চালু থাকা কেঠার েযৗন িবিcnতার ফেল কিতপয় মুসলমান েযৗনতা তািড়ত প র 
মত আচরণ কের। uদাহরণs প েসৗিদ আরেব কােলভেd েকান নারীর aনাবৃত পা েদেখ 
েফলেল পু ষেদর মেন েযৗন uেtজনা জাগেত পাের। aেsিলয় iমাম তাজ-আল-িহলালী 
আংিশক aনাবৃত মিহলােক aনাবতৃ মাংেসর সে  তুলনা কেরেছন, যা েদখেল খাoয়ার জনয্ 
িজhায় পািন eেস যায়। আিম জািন iসলামী েদশ েলার ত ণ মুসলমানরা হঠাৎ কের েকান 
নারীর েbিসয়ােরর িফতা েদেখ েফলেল তােদর শরীর কীভােব গরম হেয় uেঠ। eেত েবাঝা 
যায় aনাবতৃ u  aথবা sেনর aংশ েদখেল মুসলমানেদর কী দশা হেত পাের। আমার 
aিভjতা েথেক আিম বলেত পাির, সাধুতার মুেখােশর আড়ােল মুসলমানরা unােদর মত 
পেনর্াgািফ uপেভাগ কের। eটা sাভািবক েয রkণশীল সামািজক পটভূিমর পু ষরা, েযখােন 
নারী-পু েষর েমলােমশা মুসিলম েদশ েলার aনসৃুত িনয়ম aনুযায়ী তুলনামলূকভােব সীিমত, 

েকান েমেয়র শরীেরর aংশিবেশষ িকছুটা aনাবৃত েদখেলo সহেজi েযৗন uেtজনা েবাধ 
কের। তেব েকান সমাজ aথবা eর ধমর্ীয় িব াস েযৗনতা o নারীেক কী দিৃ েত েদেখ 
তার িভিtেতo িবকারgs েযৗন মানিসকতা গেড় uঠেত পাের। মানুষ িহসােব আমরা 
িকংবদnীতূলয্ দানবীর হােতম তাiেয়র মত হেয় uঠেত পাির, আবার তার সময়কার নিব 
মুহাmেদর মত লুেটরা eবং ডাকাতo হেয় uঠেত পাির (uেlখয্, মুহাmদ হােতম তাiেয়র 
েগা ীর uপর আkমণ চািলেয় লুটপাট eবং হােতেমর সnানেদর iসলাম gহেণ বাধয্ 
কেরিছেলন)। জীবেনর িবিভn িদক o িবষয় সmেকর্  আমােদর মেনাভাব গেড় oেঠ 
আমােদর সামািজক o ৈনিতক দিৃ ভি র িভিtেত আমরা e েলােক কীভােব পিরচযর্া কির 
তার িনিরেখ। মুসলমানরা সেবর্াtমভােব বড়েজার তােদর নিবর মেতা হেত পাের। সবর্কােল 
জীবেনর সব িদক েথেক aনসুরণেযাগয্ আদশর্ মানুেষর দৃ াn িহসােব মুহাmদেক মুসলমানরা 



েদেখ থােক। ei েলখায় নিবর eকিট সুnেতর uেlখ করিছ। eেত েবাঝা যােব মুসলমানরা 
েকন নারী eবং েযৗনতার বয্াপাের eমন িবকৃতমনs। নিব eকিদন তার পালকপুt যািয়েদর 
বািড়েত েগেলন। যািয়দ তখন বাiের িছেলন। িতিন যখন যািয়দেক নাম ধের ডাকেলন 
তখন তার নব িববািহত stী যয়নব িভতর েথেক জানােলন েয যািয়দ বাড়ীেত নাi। িকn 
মুহাmদ তার েকৗতূহল দমন করেত পারেলন না। সে  সে  িফের না িগেয় িতিন যািয়েদর 
বাড়ীর িভতের uঁিক িদেলন। েসখােন িতিন তার পুtবধূ যয়নবেক েদখেলন। আরেবর 
gী কালীন গরেমর িদেন যয়নব তখন িফনিফেন েপাশাক পরা aবsায় িছেলন। মুহাmদ 
সুnরী যয়নেবর আকষর্ণীয় pায় নg শরীর েদেখ েমািহত হেয় পড়েলন। িতিন e কথা 
বলেত বলেত চেল েগেলন, "সকল pশংসা আlাh র pাপয্, িযিন দেয়র aনুভূিত পিরবতর্ ন 
করেত পােরন।" eরপর যা ঘেটিছল তােত েয েকান সুnর মেনর মানুষ িবষ  েবাধ 
করেবন, যিদo মুসলমানরা eটােক নিবর িচর aনসুরণেযাগয্ পিবt ঐিতহয্ বেল গণয্ কেরন। 
সুnর মেনর েকান র হেল পুtবধূর ঘেরর িভতর uঁিক েদoয়ার মেতা ভুল করার জনয্ 
লjা েপেয় িফের েযেতন। তার পিরবেতর্  মহুাmদ সmবত সুnরী যয়নেবর েযৗনােবদনময়ী 
শরীর েদেখ িনেজর শরীেরর িভতর েযৗনতার মহাpাবন aনুভব কেরিছেলন। eবং কীভােব 
িতিন জীবেন eকবার আসা েযৗন uেtজনােক বেশ eেনিছেলন? eখােন সmবত েস কািহনীi 
বলা হেয়েছঃ সিহ মুসিলম 8নং পুsক, সংখয্া 3240 জািবর জািনেয়েছন েয, "আlাহর নবী 
(সঃ) eকজন মিহলােক েদেখিছেলন, eবং তাi িতিন যয়নেবর কােছ িফের eেসিছেলন। 
যয়নব তখন eকিট চামড়া পাকা করিছেলন, িতিন তার সে  রিতিkয়া করেলন। িতিন 
তখন তার সাথীেদর কােছ েগেলন eবং তােদরেক বলেলন, নারী শয়তােনর আকৃিতেত আেস 
eবং চেল যায়। সুতরাং েতামােদর েকu েকান মিহলােক েদখেল িনেজর stীর কােছ িফের 
যােব; কারণ eেত তার িচt চা লয্ দরূ হেব"। iসলামী সািহেতয্ সmবত ei কািহনীর সে  
যয়নেবর িবষেয় েতমন িকছু uেlখ েনi। তেব e কথা িনি তভােব বলা যায় েয, e 
ঘটনার সময় হেc নবীর সে  জয়নােবর pথম সাkােতর পর। েস সময় নিবর aভয্াস 
িছল মদীনার িবিভn ঘেরর িভতর মিহলারা কী aবsায় আেছ তা uঁিক িদেয় েদখা (eেত 
েয িতিন আরo িনকৃ  িবকৃতমনা মানুেষ পিরণত হন তা নয় িক?)। মজার বয্াপার হেc 
aধর্নg যয়নবেক েদখার পর তার মেধয্ েয েযৗন uেtজনা হেয়িছল েসটা েমটােনার জনয্ 
িতিন eকi নােমর stীেক িনেয় িবছানায় িগেয়িছেলন। e সময় কী তার মেন হিcেলা েয 
িতিন তার পুtবধু যয়নেবর সে  েযৗনিkয়া করেছন? eছাড়া আমরা নিবর চরম েযৗন 
িবকৃিত সmেকর্ o জািন। তাঁর aিনয়িntত ব গািমতা,েছাট বািলকা আিয়শােক পাoয়ার জনয্ 
তাঁর লালসা eবং 9 বছর বয়েস েযৗনাে  পু ষা  pেবেশর uপযুk হবার পূবর্ পযর্n 
আিয়শার িপছেন েলেগ থাকা eবং তার সে  u  ৈমথুন করা, যুেd বnী কের ‘কােফর’ 

মিহলােদর মেধয্ সবেচেয় সুnরীেক েস রােতi িনেজর িবছানায় িনেয় যাoয়া,বাবা খবর 
পািঠেয়েছ ei িমথয্া কথা বেল িনেজর stী আসমােক তাঁর বাবা oমেরর বাড়ীেত পািঠেয় 
তাঁরi িবছানায় ত ণী দাসী মািরয়ােক িনেয় রািtযাপন iতয্ািদ সুs মানিসকতার লkণ 
নয়। eবং আেলাচয্ েkেt মুহাmেদর সে  যয়নেবর মুলাকাত েসখােনi েশষ হয় িন। িতিন 
সব ধরেনর েকৗশল খািটেয়েছন; eমনকী তাঁর পালক পুেtর stী যয়নবেক িনেজর stী 
বানােনার জনয্ আরব ঐিতেহয্র বয্তয্য় ঘিটেয় আlাহর সাহাযয্ িনেয়েছন। তৎকালীন আরব 
সমােজর দিৃ েকাণ েথেক eটা aতয্n aৈনিতক কাজ িছল। যখন মসুিলম মানেস ei নিব 



সবর্কােলর জনয্ েযৗন কাযর্কলাপ o দিৃ ভি র বয্াপাের dতার ভাবমূিতর্  িনেয় aবsান 
কেরন, তখন eটা বুঝেত সহজ হয় েয, েকন মুসিলম পু ষরা uদার েপাশাক পরা মিহলােদর 
দিৃ র মাধয্েম ধষর্ণ করা সmব বেল মেন কের। েযন েকান মিহলার পা,হাত,মুখ,aথবা 
বুেকর িকছু aংশ েদেখ তারা চরম েযৗনতৃিp লাভ কের। uপেরািlিখত হাদীেস নবীর েযৗন 
িবকৃিতর বয্াখয্া পাoয়া যায়। eেত পিরsারভােব েদখােনা হেয়েছ, iসলােম eকজন stী তার 
sামীর কােছ কী? িতিন িনকটবতর্ী eক বাড়ীেত eক aধর্নg মিহলােক েদেখ েযৗন uেtজনায় 
কাতর হেয় পড়েলন eবং বাড়ীেত তারঁ stীেক েকান রকম p  না তুেল আকিsকভােব তার 
েযৗন uেtজনা pশিমত করেত হেয়েছ। eবং e েkেt আমরা কােফররা stীর icা-aিনcার 
pিত মেনােযাগ িদেয় থািক। pায়i েস kাn থােক, তার মন ভাল থােক না, iতয্ািদ, iতয্ািদ। 
eবং ei eকi পিরিsিতেত আমরা যিদ েযৗনকেমর্র জনয্ চাপাচািপ কির তেব িনি তভােব 
আমােদর িচরিদেনর জনয্ ছঁুেড় েফলা হেব। যখন eকিট সমাজ aথবা জনেগা ীর েযৗন 
ৈনিতকতার িভিt গেড় uেঠ ei েথেক েয, মিহলারা পু েষর েযৗন kুধা েমটােনার হািতয়ার 
ছাড়া আর িকছু নয়, তখন eটা বুঝেত ক  হয় না েয, েকন মুসলমানরা মিহলার শরীেরর 
unkু aংেশর িদেক তািকেয় দিৃ  িদেয় তােক ধষর্ণ করা যায় বেল মেন কের। ei িবকৃত 
েযৗনভাবনা েথেক আরo বয্াখয্া পাoয়া যায় েকন পি মা েদশ েলােত িগেয়o মুসলমানরা 
aনয্ানয্ aিভবাসীেদর মত (েযমন ভারত েথেক আগত িহn)ু uদার সংsৃিতর সে  
পিরিচত হoয়া সেtto েযৗনতা o নারী সmেকর্  তােদর দিৃ ভি  o আচরণ পাlােত পােরন 
না। eটা বাsব সতয্ েয, মুসলমানেদর িবকৃত েযৗন দিৃ ভি র কারেণ মিহলারা মুসিলম 
েদশ েলােত বাজাের, রাsায়, শিপংমল েলােত eবং েয েকান জনাকীণর্ sােন েযৗন হয়রানীর 
িশকার হয়। eবং তারা পি মা েদশ েলােত আসার পরo পিবt ঐিতহয্ dারা লািলত 
হoয়ার কারেণ মিহলােদর pিত তােদর ei মেনাভাব পাlােত পাের না। সুেযাগ েপেলi তারা 
মিহলােদর ধষর্ণ eবং িহংসাtক আkমেণর মত eকi ধরেনর েযৗন আচরণ কের থােক। 
িসডনী,মালেমা (সুiেডন)-eর মুসলমান pধান মহlা েলােত eবং পি মা েদশ েলার 
aনয্ানয্ মসুলমান aধুয্িষত eলাকায় ে তা  নারীেদর ধষর্ণ করার হার েয aেনক েবশী e 
pসে  েস কথা sরণ করা যায়। কিতপয় মসুলমান েমাlা eমনকী oiসব ধষর্েণর ঘটনােক 
গেবর্র সে  সমথর্নo কেরন। তারা uদার েপাশাক পড়া মিহলােদর মাংেসর সে  তুলনা কের 
বেলন েয, তারাi pকৃত aপরাধী। eবং আপিন যিদ মুসলমান হন eবং মুসলমান পু ষেদর 
আলাপচািরতা েন থােকন তেব েদখেবন, তােদর মেধয্ বয্াপকভােব eমন eক ধারণা রেয়েছ 
েয- পাতলা েপাশাক পরা কােফর নারীরা েবশয্া eবং তােদর ধষর্ণ করা uিচত। েকন 
মুসলমান পু ষরা মেন কেরন তারা েকান নারীর শরীেরর aনাবৃত aংেশর িদেক তািকেয় 
তােক ধষর্ণ করেত পাের, আশাকির eখন আর তার কারণ খুঁেজ েপেত পাঠকেদর ক  হেব 
না।  
 
(িনবnিট M. A. Khan -eর Sexual Perversity of the Muslim Mind -eর বাংলায় ভাষাnর। 
মূল iংেরিজ েলখািট iসলাম oয়াচ ( www.islam-watch.org )-e 15 জনু 2010 তািরেখ 
pকািশত হয়। েলখক oেয়ব সাiট ‘iসলাম oয়াচ’-eর সmাদক eবং Islamic Jihad: A 

Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery নামক gেnর েলখক) 
 



  
aধয্ায়-5 
 
আরo বড় aপরাধী iসলামেক েছেড় iuেরাপীয় দাস বয্বসার িনnা করা 
 
েলখক: eম,e খান 
 
  
 
েpিসেডn oবামা ঘানায় যখন দাস-দগুর্ পিরদশর্ন করিছেলন তখন িতিন দাস pথােক িনnা 
করেত িগেয়, ভূগভর্ s দাসেদর কারাকেkর িনকটবতর্ী গীজর্ ার pিত iি ত কের বেলিছেলন 
কীভােব iuেরাপীয় খ্রী ানরা গীজর্ ার ৈবধতা িনেয় কৃ া েদরেক দাস বািনেয় বয্বসা 
কেরিছল, েযন eটা িছল iিতহােসর eকমাt দাস pথা eবং িনnনীয় হবার েযাগয্। িকn 
iসলাম, যার ভূিমকা দাস pথা pবতর্ ন eবং aনশুীলেন aেনক েবশী িন ু র eবং aেনক 
েবশী েবদনাদায়ক, েসটােক eখন পযর্n আেলাচনায়i আনা হয় না েযন দাস pথার tিট 
iসলাম eবং তার aনুসারীেদর মেধয্ কখনo িছল না aথবা নাi। সাধারণ মানুষ e কথা 
মেন কের েয, কৃ া েদর িনেয় দাস pথা iিতহােসর eকমাt দাস pথা যার dারা iuেরাপীয় 
বিণকরা কৃ া  আি কানেদরেক বnী কের নূতন পৃিথবীেত (utর-দিkণ আেমিরকা, oেয়s 
iিnজ) চালান িদত। নারী-পু ষ িনিবর্েশেষ েয েকান মুসলমানেক িজjাসা করেল িতিন e 
কথা বলেবন। আেমিরকায় জngহণকারী eকজন মুসিলম যুবক আমােক িলেখিছেলন, “আপিন 
িক জােনন কীভােব আেমিরকার দাস িশকারীরা আি কায় িগেয় কৃ া  মানুষেদরেক বnী 
কের eবং দাস বািনেয় আেমিরকায় eেনিছল? ei দাস ম আেমিরকার aথর্ৈনিতক kমতা 
গঠেন eক িবরাট ভূিমকা েরেখিছল।” “েনশন aব iসলাম”-eর লুi ফারাখান আটলািnক 
পািড় েদoয়া ei দাস বয্বসােক “সবেচেয় জঘনয্ eবং সবেচেয় িন ু র দাস pথা”  বেল uেlখ 
কেরেছন, eবং িতিন বেলেছন ে তা  আেমিরকানরা জােন না েয, aতীেত “আমােদর 
(কৃ া েদর) pিত েয আচরণ করা হেয়িছল তার uপর িভিt কেরi তারা আজেকর ei 
সুিবধাজনক aবsা েভাগ করেছ”।মুসলমানেদর িবশাল সংখয্া  aংশ িব াস কের েয, 

iসলােমর iিতহাস ei দাসেtর ঘৃণয্ বয্বsা হেত মুk। রিক েডিভস (oরেফ শহীদ মািলক) 
িযিন িক-না iসলাম gহণকারী eকজন aেsালীয় আিদবাসী, িতিন A. B. C. েরিডoেক বেলন 
েয, “iসলাম নয়, খ্রী ধমর্i হেc দাস বয্বsার pিত াতা।”সিতয্ কথা বলেত কী eকজন 
মুসলমান িহসােব 35 বছর ধের জীবনযাপেনর aিভjতা েথেক আিম যা বেুঝিছ, েসটা হেc, 

মুসলমানেদর মেধয্ পা াতয্ িবেরাধী েয তীb ঘৃণা রেয়েছ েসটার eকিট pধান কারণi হেc 
ei িব াস। ভারেত মসুলমানরা uপমহােদেশ দাস বয্বsার চচর্ া িনেয় যখন কথা বেল তখন 
তারা পতুর্ গীজরা েগায়া, েকরালা eবং বাংলার uপkলীয় eলাকা েথেক কীভােব মানুষেদরেক 
দাস িহসােব বnী কের িনেয় েযত ধুমাt তার দয় িবদারক o েলামহষর্ক কািহনী বণর্না 
কের। িকn যখন আিম aনুসnান কির তখন মসুলমানরা েযভােব দাস বয্বsােক aনুশীলন 
কেরিছল তার ভয়াবহতা েজেন িবsেয় aিভভূত হi। আিম েদখেত পাi েয, আlাহ o নবী 
কতৃর্ ক সমিথর্ত o sীকৃত দাস বয্বsা িছল আরo aেনক েবশী ভয় র eবং েসটা িছল 
আরo aেনক বয্াপকতর আয়তেন পিরচািলত। e িবষয়িট সmেকর্  আিম Islamic Jihad: A 



Legacy of Forced Conversion, Imperialism and Slavery (iসলামী িজহাদ : জবরদিsমূলক 
ধমর্াnরকরণ, সাmাজয্বাদ eবং দাসেtর utরািধকার) নামক আমার সাmpিতক েলখা gেn 
আেলাচনা কেরিছ।eটা ভ লkণ েয, 11 জলুাiেত ঘানার eকিট pাkন দাস বয্বসার দগুর্ 
পিরদশর্ন কের েpিসেডn oবামা মানব iিতহােসর ei anকার aধয্ায়িটেক eক “িবরাট 
পাপ” িহসােব িনnা কেরন। eবং িতিন আরo বেলেছন “যারা আে া-আেমিরকান তােদর 
িনকট ei জায়গার eকিট িবেশষ aথর্ আেছ ..... eটা িছল তােদর জনয্ eক গভীর 
েবদনার জায়গা।”কীভােব iuেরাপীয় খৃী ানরা গীজর্ ার ৈবধতা িনেয় কৃ া েদর দাস বািনেয় 
বয্বসা কেরিছল েসi িবষয়টা সপ  করার জনয্ oবামা দাসেদর রাখবার জনয্ ভূগভর্ s 
বnীগৃেহর পা র্বতর্ী eকিট গীজর্ ার pিত িদক িনেদর্শo কেরিছেলন । ei ধরেনর জনিpয় 
ধারণাগত কাঠােমা দাস বয্বsা সmেকর্  িতনিট tপূণর্ ঘটনােক আমেল েনয় না : (1) 
কৃ া  দাস বয্বsা iিতহােসর eকমাt দাস বয্বsা নয়। আরব, তুকর্ী, ভারতীয় eবং eমনিক 
লk লk iuেরাপীয়রা eকi সময় aথবা তার আেগ েথেকo দাস বয্বsার িশকার হেয়িছল। 
ei দাস বয্বsার eকিট aংশ িছল েযৗন দাসt eবং েখাজাকরণ। eবং ei কাজ েলা যারা 
করত তারা িকn iuেরাপীয় িছল না, বরং িছল মুসলমান ।(2) কৃ া  দাসেদর ধুমাt 
েয নূতন পৃিথবীেত পাঠােনা হত তা-i নয়, বরং তােদর eক বৃহtর aংশেক মসুিলম 
পৃিথবীেত পাঠােনা হত।(3) eমনিক আটলািnক মহাসাগর পািড় েদoয়া েয দাস বয্বসা 
িছল েসখােনo মুসলমানেদর ভূিমকা িছল সবেচেয় িনমর্ম। iসলামী iিতহাস েথেক আমরা 
জানেত পাির েয, sয়ং নবী মুহামমদ ৈদব pতয্ােদশ dারা (kরআন 1:76, 30:28, 

163:71, 70:29-30, 23:5-6, 33:50 iতয্ািদ)× ৈবধতা pাp হেয় ব  সংখয্ক আরব 
uপজািত (kরাiযা, খাiবার, মুসতািলক eবং হাoয়ািযন iতয্ািদ)-eর নারী eবং িশ েদরেক 
দাস বািনেয় iসলামী দাস pথার সূচনা ঘিটেয়িছেলন। পরবতর্ীকােল iসলামী kমতার dত 
িবকােশর সে  pচ  িবেsারেণর শিk o গিত িনেয় পৃিথবী পিরসের দাস বয্বsার িবশাল 
িবsার ঘেট। মুসলমানরা েযখােনi িবজয় লাভ কেরেছ েসখােনi িবপুল সংখয্ায় নারী eবং 
িশ েদরেক দাস বানােনা হেয়েছ। েসনাপিত মসূা 698 খ্রী ােb utর আি কা জয় কের 
েসখােন িতন লk মানুষেক দাস কেরিছেলন, eবং 715 খ্রী ােb িতিন যখন েসপন জয় কের 
pতয্াবতর্ ন কেরন তখন লেুটর মােলর িভতর eক-প মাংশ িহসােব খিলফার েয pাপয্ িছল 
তােত েকবলমাt িভিসগথ aিভজাত পিরবারসমূেহর  ে তা  kমারীেদর সংখয্াi িছল 
30,000। আর সুলতান মাহমুদ 1001-2 খ্রী ােb ভারত আkমণ aিভযান েশেষ সে  কের 
িনেয় যান 5 লk নারী o িশ েক দাস িহসােব। ei বণর্নািট ভাসমান িহমৈশেলর জেলর 
uপের aবিsত সামানয্ agভােগর িচtেকi মাt তুেল ধের। iuেরাপীয়রাo iসলামী দাস 
বয্বsার কম িশকার িছল না। মুহামমেদর মতুৃয্র দiু দশেকর মেধয্i ভূ-মধয্সাগেরর 
dীপ িল iসলামী আkমেণর িশকাের পিরণত হয়। ei ধারা ঊনিবংশ শতাbী পযর্n aবয্াহত 
থােক। eমনিক তুরেsর aেটামানরা 1683-খ্রী ােb িভেয়নার dারpােn তােদর চূড়াn 
পরাজেয়র পের যখন প াদপসারণ কের তখন তারা পালােনার সমেয়o সে  কের িনেয় 
যায় দাস-দাসী িহসােব 80,000 ে তা  বnীেক। আর বাবর্াির (utর আি কান) 
জলদসুয্রা 1530 খ্রী াb েথেক 1820 খ্রী াb পযর্n সমেয়র মেধয্ হানা িদেয় utর 
আি কার uপkলবতর্ী iuেরাপীয় বািণজয্ জাহাজ িল েথেক eবং iuেরােপর uপkলীয় gাম 
eবং dীপ সমূহ েথেক 15 লk iuেরাপীয়েক দাস িহসােব বnী কেরিছল। 



 
eমনিক আেমিরকান বািণজয্ জাহাজসমহূ eবং e িলর নািবকরাo বাবর্ািরেদর ভয়াবহ 
আkমণ, িনযর্াতন o দাসেtর িশকার হত। আেমিরকার (মািকর্ ন যুkরা ) sাধীনতার পূবর্ 
পযর্n যখনi সmব হত িbেটন িবপুল পিরমােণ মুিkপণ িদেয় বnী আেমিরকান জাহাজসমূেহর 
নািবকেদর মিুkর জনয্ েচ া করত। 1776 খ্রী ােbর পর আেমিরকা তার বািণজয্ 
জাহাজসমূেহর িনরাপtা িবধােনর জনয্ বাবর্াির রা িলর সে  িনয়িমতভােব েমাটা পিরমােণ 
aথর্ pদােনর শেতর্  চুিk কেরিছল। কায়েরা বkৃতায় মসুলমানেদরেক খুশী করার জনয্ 
েpিসেডn oবামা iসলাম eবং আেমিরকার মেধয্ সমমানজনক aতীত সmেকর্ র দৃ াn 
িহসােব ei চুিkেক জাঁকালভােব তুেল ধেরিছেলন, aথচ eটা িছল আেমিরকার জনয্ 
aবমাননাকর চুিk। eর পেরo আেমিরকার বািণজয্ জাহাজ িলর িনরাপtা রkা হত না। 
আরo েবশী কের মুিkপেণর জনয্ মািকর্ ন বািণজয্ জাহাজসমূহেক আkমণ করা হত। utর 
আি কায় আেমিরকানেদর ভয়াবহ দাসt বn করার জনয্ আেমিরকােক েশষ পযর্n কিঠন 
যুেd জড়ােত হেয়িছল। 1830 খ্রী ােb াn েয মরেkােক দখল কের তার eকিট pধান 
কারণ িছল iuেরাপীয়েদরেক েযভােব দাস করা হত তার িচর aবসান ঘটােনা। eটা sতর্ বয্ 
েয, দাস বয্বsার জনয্ oবামা েয iuেরাপীয়েদরেক িনnার eকমাt লkয্বs কেরিছেলন েসi 
iuেরাপীয়রাi আট শতাbীবয্াপী িছল নৃশংসতম েপর iসলামী দাস বয্বsার িশকার। 
eরপর তারা িনেজরাi আটলািnক পােড়র বয্াপকভােব িনিnত দাস বয্বসা  কের। তা 
সেtto আি কায় iuেরাপীয় দাস বািণেজয্ মুসলমানরাi িছল pধান দাস সরবরাহকারী। 
iuেরাপীয় বয্বসায়ীেদর িনকট 80 শতাংেশর uপর দাস েযাগান িদত মসুলমানরা। 
iuেরাপীয়রা pধানত ei সমs দাস kয় করত eবং আেমিরকায় চালান িদত। আসেল ব  
শতাbী বয্াপী দাস িশকার, uৎপাদন, eবং বয্বসা চালাবার osাদ বা িশkা  িছল 
মুসলমানরা। আি কায় দাস বয্বসািট িছল মূলত দীঘর্ কাল বয্াপী pিতি ত eকিট iসলামী 
কারবার। eটােকi চা া কেরিছল iuেরাপীয় দাস বয্বসায়ীরা। আে া-আেমিরকানেদর 
aিভjতার aেনকটাi েযখােন যাtা  কেরিছল েসটা েয িছল iuেরাপীয় দাস বয্বসা - 
eiটুki হেc ঘানায় দাসেtর aিst সmেকর্  oবামা েয বkবয্ িদেয়িছেলন তার সতয্তা। 
দাস বয্বসার িন ু র িদকটা বাদ িদেল eটার eক ধরেনর ভাল পিরণিত আেছ। েসটা হেc 
আি কায় কৃ া েদর েয aবsা বতর্ মােন রেয়েছ তার তুলনায় নূতন পৃিথবীর (utর 
আেমিরকা) কৃ া রা  aেনক ভােলা aবsায় আেছ। 
 
তেব আি কান দাসt সmেকর্  যা বলা হল েসটা eকটা সেতয্র মাt aেধর্ক। আি কান 
দাসেtর আেরক iিতহাস আেছ - যার বয্ািp িছল িবশালতর eবং sািয়t িছল দীঘর্তর। 
েসটা হল েখাজাকরণ। eর যাtা  হেয়িছল সpম-a ম শতাbীেত আি কায় আরব 
মুসিলম আkমণ aিভযান dারা। iসলামী দাসেtর eকটা aনয্তম ৈবিশ য্ হেc বয্াপক 
আয়তেন পু ষ দাসেদর েখাজাকরেণর মাধয্েম দাস বাজাের িবিk করা, যার ফল হেc 
িবরাট আয়াতেন মানব জািতর বংশধারার িবলুিp। iসলামী েখাজাকরেণর aমানিবকতা dারা 
aগিণত আি কান পু ষেদর pকৃিত pদt সবেচেয় বড় পিরিচিত eবং দান তথা পু ষti 
েয েকেড় েনoয়া হত ধু তাi নয়, uপরn eর dারা েয িবপুল সংখয্ক মানষুেক মৃতুয্র 
িদেক েঠেল েদoয়া হত তা িছল ভয়াবহ। েখাজাকরণ pিkয়ায় মৃতুয্র হার িছল 75 



শতাংশ। iuেরাপীয়রা আি কান দাসেদর আেমিরকায় পিরবহেনর সময় ei দাসেদর মতুৃয্হার 
িছল 10 শতাংশ, aথচ iসলামী িবে র গnেবয্ কৃ া  দাসেদর েপৗঁছােনা পযর্n eেদর মতুৃয্হার 
িছল 90 শতাংশ পযর্n। oবামা iিতহােসর eক ভয়াবহ aধয্ায় িহসােব iuেরাপীয় খ্রী ান 
দাস বয্বসােক েসভােব িনnা জািনেয়িছেলন তা pশংসনীয়। িকn eকi aপরােধর আরo 
েবশী িন ু র aংশীদার iসলামেক িতিন েয ভােব বাদ িদেয়েছন েসটা েমােটi pশংসনীয় নয়। 
eর dারা েসi সব দভুর্ াগােদর আtার pিত িনদা ণ aিবচার করা হেয়েছ যারা iসলামী 
নৃশংসতার িশকার eবং eেদর মেধয্ রেয়েছ লk লk খৃী ান iuেরাপীয়েদর আtা, যােদরেক 
িতিন সকল িনnার eকমাt লkয্বs কেরেছন। iuেরাপীয়েদর dারা কৃত দাস বয্বsােক 
সকেলi িনnা জািনেয়েছন। iuেরাপীয় েহান আর aন-iuেরাপীয় েহান, খ্রী ান েহান aথবা 
মুসলমান েহান, পি ত েহান আর aপি ত েহান সকেলi তীbভােব eর িনnা জািনেয়েছন। 
বাsবতা হেc ei েয iuেরাপ eকাi ei দাস বয্বsার মূেলাৎপাটেনর জনয্ শিkশালী 
ভূিমকা েরেখিছল eবং েসখান েথেক কাযর্করভােব ei বয্বsার uেcদ ঘিটেয়িছল। aথচ 
দাসt িবেরাধী pচারকরা aেনককাল ধেরi আজেকর iuেরাপীয়েদরেক aতীত দাসেtর জনয্ 
aেনক েবশী দায় sীকার করেত বেল, eবং তােদরেক িকছু বাsব পদেkপ িনেত বেল েযমন 
- kিতপূরণ pদান eবং দাসেtর kিতকর ঐিতেহয্র িব েd লড়াi। aথচ দাসেt যার 
ভূিমকা aেনক েবশী বড়, aেনক েবশী িন ু র eবং aেনক েবশী েবদনাদায়ক েসi iসলাম 
সmেকর্  েকান কথাi বলা হয় না; েযন iসলাম eবং তার aনসুারীরা দাসেtর কল  েথেক 
মুk। বsত আজ পযর্n কতক িল iসলামী েদশ (েমৗিরতািনয়া, েসৗদী আরব, eবং সুদান) 
দাস বয্বsা বজায় েরেখেছ। সাmpিতক দশক িলেত সুদান দাসtেক বয্াপকতর কেরেছ। eর 
জনয্ ধনয্বাদ জানােত হয় aতীেতর েহাক আর বতর্ মােনর েহাক মসুলমানেদর দাস বয্বsার 
pিত সমােলাচনার aভাবেক। েমৗিরতািনয়ায় pায় ছয় লk মানুষ দাসেtর aবয্াহত িনগেড় 
আবd রেয়েছ, যােদর মুিkর েকান আশা নাi। aনয্ িদেক 1985 সােল iসলামবাদীরা 
kমতায় আসার পর েথেকi সুদােন হাজার হাজার o aযুত aযুত খ্রী ান, pকৃিত uপাসক 
eবং eমনিক মুসলমানরা পযর্n aপ ত হেয় দােস পিরণত হেc (Khan, Islamic Jihad, p. 

347-49)। 
 
দাস pথার সমথর্েন kরআেনর েয আয়াত িলর সংখয্া বা নmর uেlখ করা হেয়েছ আgহী 
পাঠকেদর জনয্ েসi আয়াত িলর বাংলা িনেm েদoয়া হল। e িলর uৎস : আল kরআনুল 
করীম, pকাশক : iসলািমক ফাuেnশন বাংলােদশ, ছিtশতম মুdণ, িডেসmর 2007 -- 
ব রা kরআন - 16 সূরা নাh ল : আয়াত 76 :আlাহ আরo uপমা িদেতেছন aপেরর 
aিধকারভুk eক দােসর, েয েকান িকছুর uপর শিk রােখ না eবং eমন eক বয্িkর 
যাহােক িতিন িনজ হiেত utম িরy ক দান কিরয়ােছন eবং েস uহা হiেত েগাপেন o 
pকােশয্ বয্য় কের; uহারা িক eেক aপেরর সমান? সকল pশংসা আlারi pাপয্; aথচ 
uহােদর aিধকাংশi iহা জােন না। kরআন - 16 সূরা নাh ল : আয়াত 71 :আlাহ 
জীবেনাপকরেণ েতামােদর কাহােকo কাহারo uপর ে t িদয়ােছন। যাহািদগেক ে t 
েদoয়া হiয়ােছ তাহারা তাহােদর aধীনs দাস-দাসীিদগেক িনেজেদর জীবেনাপকরণ হiেত 
eমন িকছু েদয় না যাহােত uহারা e িবষেয় তাহােদর সমান হiয়া যায়। তেব িক uহারা 
আlাh র aনgুহ asীকার কের?kরআন - সূরা 23 মুিমননূ :আয়াত 5 : যাহারা িনেজেদর 



েযৗন a েক সংযত রােখআয়াত 6 : িনেজেদর পtী aথবা aিধকারভুk দাসীগণ বয্তীত, 

iহােত তাহারা িনnনীয় হiেব না।kরআন - সূরা 33 আহযাব : আয়াত 55নবী পtীেদর 
জনয্ তাহােদর িপতৃগণ, পুtগণ, াতৃগণ, াতু ুtগণ, ভgীপুtগণ, েসিবকাগণ eবং তাহােদর 
aিধকারভুk দাস-দাসীগেণর বয্াপাের uহা (িহজাব বা পদর্ া) পালন না করা aপরাধ নেহ। 
েহ নবী-পtীগণ! আlাহেক ভয় কর, আlাh  সমs িকছু pতয্k কেরন।kরআন - সূরা 30 
ম: আয়াত 28:আlাহ েতামােদর জনয্ েতামােদর িনেজেদর মেধয্ eকিট দৃ াn েপশ 

কিরেতেছন : েতামািদগেক আিম েয িরy ক িদয়ািছ, েতামােদর aিধকারভুk দাস-দাসীগেণর 
েকহ িক তাহােত aংশীদার? ফেল েতামরা িক ei বয্াপাের সমান? েতামরা িক uহািদগেক 
েসi প ভয় কর েযi প েতামরা পরসপরেক কর? eiভােবi আিম েবাধশিk সmn 
েলাকেদর িনকট িনদশর্নাবলী িববতৃ কির।kরআন - সূরা 70 মা’আিরজ :আয়াত 29 : 
eবং যাহারা িনেজেদর েযৗন a েক সংযত রােখ,আয়াত-30 : তাহােদর পtী aথবা 
aিধকারভুk দাসী বয্তীত, iহােত তাহারা িনnনীয় হiেব না 
 
  
 
(িনবnিট M. A. Khan-eরCondemning European Slavery Sparing Islam, the Bigger 

Culprit-eর বাংলায় ভাষাnর। মলূ iংরাজী িনবnিট “iসলাম oয়াচ”(www.islam-

watch.org)-e 23 জলুাi 2009 তািরেখ pকািশত হয়। eমe খান iসলাম oয়ােচর 
সmাদক eবং Islamic Jihad: A Legacy of Forced Conversion, Imperialism and Slavery -

eর েলখক)। 
 
  
 
  
 
  
 



aধয্ায়-6 
 
যয়নব o জােনায়ার: মুহাmেদর সে  যয়নেবর sগর্ীয় িববাহ eবং যািয়েদর জীবন ংস 
 
েলখক: মুিমন সািলহ 
 
  
 
aৈনিতক েযৗন কামনা চিরতাথর্ করার জনয্ কীভােব আlাh  মহুাmেদর পুtবধূ যয়নেবর 
সে  তার িববাহেক aনুেমাদন িদেয়িছেলন; ei sগর্ীয় িবধােনর নাটেকর মাধয্েম কীভােব ei 
িববাহ িছল যয়নেবর pাkন sামী যািয়েদর জনয্ জীবন ংসকারী aিভjতা; eবং কীভােব 
মুহাmদ পৃিথবী েথেক যািয়েদর dত psােনর বয্বsা কেরন। 
 
যয়নব মুহামমেদর aনয্ stীেদরেক বেলন, “েতামােদর িববােহর বয্বsা কেরিছেলন েতামােদর 
িপতারা, িকn আমার জনয্ িববাহ িঠক কেরিছেলন সাত আসমােনর uপর েথেক আlাh ।” 

uপেরাk বkবয্ dারা যয়নব aনয্ানয্ নারীর তুলনায় তার ে t জািহর কেরেছন। বsত 
আlাh  তার িববাহ o পািরবািরক জীবন িনেয় েয পিরকlনা কেরিছেলন aনয্ েকান নারী 
েসi ধরেনর সুেযাগ পায় নাi। যয়নেবর িববােহর িবষয়িট ফলক eবং kরআেন সযেt 
িলিপবd করা আেছ। যয়নেবর sগর্ীয় িববাহ বয্িkগত বয্াপার মাt িছল না। কারণ eটা 
eখন পযর্n মুসলমানেদর জীবনেক pভািবত করেছ। মুহামমেদর েযৗন বাসনােক পিরতৃp 
করার pেয়াজেন আlাh েক দtক gহেণর aতয্n unত pথােক িনিষd করেত হেয়িছল eবং 
তার পিরবেতর্  ৈনিতকভােব eমন eকিট িনকৃ  িবধান চালু করেত হেয়িছল যােত কের 
pাpবয়s পু ষ নারীর বkদgু পান করেত পাের। ei কািহনীর আেরকিট ফল হেc 
মুসলমানরা eখন পযর্n “পদর্ া (িহজাব) আয়াত” সmেকর্  হতবুিd eবং িবভk, েযটা িকনা 
নারীেদরেক iসলােমর anকার গhের আবd েরেখেছ। kরআন eবং নবীর িবখয্াত 
জীবনী িলেত েয ঐিতহািসক ঘটনা িল ভালভােব িলিপবd আেছ eবং েয িলর যথাথর্তা 
সmেকর্  েকান মুসলমান p  করেত পাের না ei িনবেn েস িল uেlখ করা হেব। aবশয্ 
িবে ষণটা আমার eবং eটা িবখয্াত iসলামী েpম aথবা আরo ভালভােব বলেল iসলামী 
লালসার কািহনীেক েবাঝার েচ া।যয়নব িবn তু জাh শ তার মােয়র িদক েথেক মুহামমেদর 
সে  সmিকর্ ত িছেলন। যয়নব মুহামমেদর চাiেত েতiশ বৎসেরর েছাট িছেলন। মkা 
থাকাকালীন সমেয় মুহামমদ তােক তার al বয়স েথেকi aেনক বার েদেখিছেলন eবং 
তার েসৗnযর্ লkয্ কেরিছেলন। e কারেণi মুহামমদ তােক যািয়েদর stী িহসােব পছn 
কেরিছেলন বেল মেন হয়। 
 
যািয়দ ib ন হািরথা eকজন আরব দাস িছেলন, যােক মুহামমেদর pথম stী খািদজােক 
uপহার িহসােব েদoয়া হয়। খািদজার মৃতুয্র পর মুহামমদ যািয়দেক utরািধকার সূেt লাভ 
কেরন eবং েযেহতু িতিন তােক খুব পছn করেতন েসেহতু িতিন যািয়দেক দtক পুt 
িহসােব gহণ কেরন। 
 



দtক pথােক আরবরা খুব সমমােনর সে  েদখত। আরেবর pথানুযায়ী দtক সnানরা 
িপতা-মাতার আপন সnানেদর নয্ায় aিধকার েভাগ করত। যািয়দ তার pভুর pিত 
দৃ াnমূলক বাধয্তা o আনুগতয্ pদশর্ন কেরিছেলন eবং তার েসবায় aসাধারণভােব 
িনেবিদত pাণ িছেলন। িবিনমেয় মুহামমদo যািয়েদর pিত সদয় িছেলন, eবং ei সদয়তার 
পিরমাণ eত েবশী িছল েয পিরণিতেত মহুামমদ তােক তার পুt িহসােব gহণ কেরন। 
 
629 খ্রী ােbর িদেক মদীনায় যািয়দ eবং যয়নেবর িববাহ aনুি ত হয়। েসi সময় 
মুহামমদ আরেবর eকজন িবখয্াত রাজৈনিতক েনতায় পিরণত হেয়িছেলন। pাচীন কাল 
েথেক চেল আসা িকছু সংখয্ক বkবয্ aনযুায়ী দাবী করা হয় েয, যয়নব eবং তার ভাi 
যািয়েদর তুলনায় যয়নেবর ে ণীগত aবsােনর ে েtর কারেণ যািয়েদর সে  যয়নেবর 
িববােহ আপিt জািনেয়িছেলন। eসব বkেবয্ eo দাবী করা হয় েয, যয়নব pকৃতপেk 
যািয়েদর পিরবেতর্  মুহামমেদর সে  িববােহ আgহী িছেলন। মদীনার সবেচেয় tপূণর্ বয্িk 
িহসােব মুহামমেদর সে  িববােহর বয্াপাের যয়নেবর েয icা থাকেত পাের েসটা েবাধগময্। 
িকn ে ণীগত িবষয়িট সmেকর্  সেnেহর aবকাশ আেছ। কারণ দtক হবার সে  সে  
যািয়দ আপনা আপিন তার পালক িপতার সামািজক ে ণী মযর্াদা লাভ কেরিছেলন। uপরn 
যািয়দ আি কান দাস িছেলন না, বরং িছেলন eকজন আরব যুdবnী। 
 
যািয়দ o যয়নেবর িববাহ সmn হবার পর sামী-stী মদীনায় তােদর িনজ বাসগৃেহ বাস 
করেতন। eকিদন যখন যািয়দ বাড়ীর বাiের িছেলন তখন apতয্ািশতভােব মহুামমদ তােদর 
বাসগৃেহ আেসন। মুহামমদ যখন দরজায় দাঁিড়েয় িছেলন তখন দরজার হাlা পদর্ া বাতােসর 
েদালায় আেnািলত হেয় ঘেরর িভতের থাকা যয়নেবর pায় নg েদহ েদখেত পান। মহুামমদ 
pায় uল  সুnরী যয়নেবর েদহেসৗ ব েদেখ হতচিকত হন eবং ei মnবয্ কের চেল যান, 

“সকল pশংসা আlাh র, দয় েযভােব চায় িতিন েসভােব বদেল িদেত পােরন।” মুহামমদ 
যখন যয়নবেক যািয়দেক িববাহ করেত বেলিছেলন েসi সমেয়র মুহামমেদর aনুভব েথেক 
ei “pাথর্না”-eর aথর্ িভn। aনয্ কথায় িতিন তার pিত aতীেত আকৃ  িছেলন না, িকn 
eখন আকৃ । যয়নেবর কী পিরবতর্ ন হেয়িছল যা মুহামমদেক তার pিত আকৃ  কেরিছল? 

সপ তi মুহামমদ যখন যয়নেবর িদেক uঁিক েমেরিছেলন তখন িতিন তার বয্িkেt েকান 
পিরবতর্ ন েদেখন নাi। েযটা েদেখিছেলন েসটা হেc েযৗন আেবদনময় েদহেসৗ েবর aিধকারী 
eক pায় নg নারীেক। যাবার সময় মুহামমদ যা বেলিছেলন েসটা সহ েয ঘটনা ঘেটিছল 
যয়নব েসটা তার sামীেক বেলিছেলন। 
 
েবশীর ভাগ সংসাের eকi পিরবােরর নারী eবং পু ষ সদসয্রা কখেনা কখেনা eেক 
aনয্েক িবbতকর aবsা বা পিরিsিতেত েদেখ েফেল। যারা e ধরেনর ঘটনা েদেখ তারা 
েস িলেক uেপkা কের aথবা সmূণর্ েপ ভুেল যাবার েচ া কের যােত e িলর েকান 
ধরেনর kিতকর pভাব তােদর জীবেন না পেড়। যয়নেবর দরজায় েয ঘটনািট ঘেটিছল 
মুহামমদ ছাড়া aনয্ েকান েলাক হেল দরূ pসারী েকান ফলাফল ছাড়াi েসিট েশষ হেয় 
েযত। 
 



uপসাগরীয় রা িলেত eবং aনয্ানয্ িকছু সংখয্ক মসুিলম রাে  নারী o পু েষর মেধয্ 
েমলােমশার পথ কেঠারভােব বn কের রাখার ফেল িকছু সংখয্ক মসুলমান বনয্ জােনায়ােরর 
মত আচরণ কের। uদাহরণ s প েসৗদী আরেব eকজন নারীর পা েদেখ পু ষরা েযৗন 
uেtজনা েবাধ করেত পাের। aেsলীয় iমাম তাজ আল-িহলালী সারা শরীর কাপড় িদেয় 
না ঢাকা নারীেদরেক আবরণহীন মাংস িহসােব বণর্না কেরেছন। aনয্ কথায় তারা হেc 
িশকারীর জনয্ েলাভনীয় খাদয্। যাiেহাক, eটা কlনা করা ক কর েয প ােশা র্ eকজন 
পু ষ যার আেছ ব সংখয্ক stী eবং েযৗনদাসী, িতিন তার sl-বসনা পুtবধূেক েদেখ েযৗন 
দানেব পিরণত হেত পােরন। 
 
িনেজর পুtবধূেক দঘুর্টনাবশত anবর্াস পিরিহত aবsায় েদখা eকজন পু েষর জনয্ 
asাভািবক িকছু নয়, eবং eেত েযেহতু কােরা েদাষ নাi েসেহতু যািয়েদরo eেত আতি ত 
হবার িকছু িছল না। িকn যািয়দ eমন িকছু জানেতন যা aনয্ েকu জানত না। যািয়দ 
সারা জীবন মুহামমেদর সে  কািটেয়িছেলন eবং মkায় যখন িতিন tহীন বয্িk িছেলন 
তখন েথেক আরেবর eক দদুর্ াn যুdবাজ েনতায় পিরণত হoয়া পযর্n তােক েদেখ 
আসিছেলন, িযিন আlাh র সে  িনেজর সংেযােগর দাবী করেতন। যািয়দ মেনািবে ষক িছেলন 
না, িতিন eটাo জানেতন না েয, েকন আlাh  তার pভুেক রাসূল িহসােব মেনানীত 
কেরিছেলন। মুহামমেদর সাফলয্ যািয়দেক aবশয্i aিভভূত কেরিছল। মুহামমেদর asাভািবক 
চিরt-ৈবিশ য্ েলােক কীভােব েমলােত হেব তা যািয়দ জানেতন না। যািয়দ সmবত মেন 
করেতন মুহামমেদর সকল ৈবিশ য্i আlাh  কতৃর্ ক িনধর্ািরত। দাস িহসােব eবং পুt িহসােব 
মুহামমদেক দীঘর্িদন েসবা করার মধয্ িদেয় মুহামমেদর চিরt সmেকর্  যািয়েদর যেথ  ভাল 
ধারণা জেnিছল। িতিন জানেতন মুহামমদ কী পছn করেতন eবং কীভােব িচnা করেতন 
eবং মুহামমেদর বয্িkেtর মেধয্ েয েযৗন দানব িনিহত িছল েস সmেকর্ o িতিন জানেতন। 
যািয়দ eটা ভালভােব জানেতন েয, মুহামমদ যখন eকবার যয়নেবর নg েদহেসৗ ব েদেখেছন 
eবং ঐ কথা িল ucারণ কেরেছন তখন পৃিথবীর েকান শিkর সাধয্ নাi েয, তার stীর 
সে  েযৗন সmকর্  sাপন করা েথেক তােক িবরত করেত পাের। যািয়েদর জনয্ পিরিsিতটা 
eমন িছল েয , ei লড়াiেয় তার পেk যাoয়াi সmব না। 
 
যািয়দ মুহামমেদর pকৃিত সmেকর্  eতটাi oয়ািকবহাল িছেলন েয, আরেবর সাধারণ মানুেষর 
জনয্ েযটা aিচnনীয় িছল েস ধরেনর কথা িতিন মুহামমদেক বলেত সাহস কেরিছেলন। 
যািয়দ আতি ত হেয় মুহামমদেক খুঁেজ েবর কেরন। মুহামমদ তখনo যয়নেবর কlনায় 
িবেভার। যািয়দ েখালাখুিল তার পালক-িপতােক বলেলন, “হয়ত আপিন যয়নবেক পছn 
কেরেছন। েস েkেt আপনার জনয্ আিম তােক তয্াগ করিছ।” e কথা েন মহুামমদ utর 
িদেলন, “তুিম েতামার stীেক রাখ।” aবশয্i যািয়দ যয়নবেক মহুামমদ েয eকজন বয্িk 
িহসােব পছেnর পিরবেতর্  েযৗন সামgী িহসােব পছn কেরিছেলন েস কথা বুিঝেয়িছেলন। 
 
েকান ঘটনা eকটা মানুষেক আতি ত করেত eবং েযেহতু তার ঊ র্তন বয্িk তার stীেক 
anবর্াস পিরিহত aবsায় েদেখেছ েসেহতু তােক তার িনকট সমপর্েণর psাব িদেত পাের? e 
কথা েভেব আিম িবsয়ািভভূত হi েয, কী পিরমাণ ভয় েপেল যািয়েদর মত eকজন তুc 



মানষু আlাh র নবী eবং মদীনার pধােনর িনকট ei ধরেনর aৈনিতক, আপিtকর o 
aনুিচত psাব িদবার সাহস স য় করেত পােরন। েয েকu ei আশা করেব েয, ei 
ধরেনর aৈনিতকভােব আপিtজনক psােব মুহামমদ িkp হেবন, িকn িতিন eমনভােব utর 
িদেলন েযন তােক িকছু েখেত েদoয়া হেয়িছলঃ “তুিম তােক রাখেত পার। (aবশয্ তুিম 
যিদ চাপচািপ কর তেব আিম eটা িনব...)।” 
 
যািয়দ e কথা েকবলমাt aনমুান কেরন নাi েয, সmবত মুহামমদ যয়নেবর েদহেসৗ ব 
পছn কেরিছেলন, িতিন সmূণর্ েপ িনি ত িছেলন েয, মুহামমদ তার সুnর েদহেসৗ ব dারা 
েমাহাcn হেয়িছেলন। aনয্থায় যািহদ মুহামমেদর িনকট তার পুtবধূেক িনেত বলার সাহস 
েপেতন না। aনু পভােব যয়নেবর pিত মহামমেদর লালসা কতখািন গেড় uেঠিছল েস 
সmেকর্  যািয়দ সুিনি ত িছেলন, তা না হেল তার stীর সে  মুহামমেদর েযৗন স েমর পথ 
কের িদবার জনয্ তার stীেক তালাক িদবার psাব িদেত সাহস করেতন না। 
 
যািয়দ সmূণর্ েপ সেচতন িছেলন েয, মুহামমদ েয িজিনস চান েসটা পাবার পেথ েয বয্িk 
pিবnক হবার সাহস করেব তােক ংস করার মত সামথর্য্ মহুামমেদর আেছ। তা না হেল 
যােক তার রkা করার কথা তােক কখনi িতিন হsাnেরর icা pকাশ করেত পারেতন 
না।যািয়দ িনি ত িছেলন েয, মুহামমদ তার uেdশয্ চিরতাথর্ করেবনi। aনয্থায় তখন 
পযর্n মুহামমদ আরবেদর dারা dার সে  aনসৃুত দtক pথার েয আiনেক sীকৃিত িদেতন 
েসটােক কলি ত করার psাব িদবার সাহস যািয়দ করেতন না। 
 
েসi মুহূতর্  েথেক যািয়দ জানেতন েয, যয়নেবর সে  েযৗন সmকর্  করার জনয্ যা pেয়াজন 
তা-i মহুামমদ করেবন। eটার জনয্ আরেবর সুpিতি ত আiন eবং ঐিতহয্ যিদ ভা েতo 
হয় তেব তােতo মুহামমদ িdধা করেবন না। 
 
িতন দশেকর aিধককাল যাবৎ মুহামমেদর সে  eত ঘিন ভােব বাস করার ফেল যািয়দ 
মুহামমেদর বয্িkt সmেকর্  িনজs মেনািবে ষণ গেড়িছেলন। মহুামমেদর uদারতা eবং দয়া 
সব সময়i eকিট uেdশয্েক সামেন েরেখ পিরচািলত হত। যািয়েদর েkেt মুহামমেদর েয 
দয়া eবং uদারতা িছল তার কারণ িছল মুহামমেদর pিত যািয়েদর aসাধারণ িনেবদন eবং 
সবর্াtক আনগুতয্। যািয়দ জানেতন েয িতিন মুহামমেদর দtক পুt হেলo েসটার uপর খুব 
েবশী িনভর্ র করা যােব না, কারণ ঐ সmেকর্ র বnন িদেয় েয েযৗন দানব মুহামমদ িছেলন 
তােক সংযত করা যােব না। 
 
যয়নেবর pিত মহুামমেদর েযৗনাকাkা হঠাৎ কের uিদত হয় নাi। মুহামমদ তখনo 
যয়নবেক িনেয় তার কlনায় িবেভার িছেলন। িতিন সmূণর্ভােব িনি ত হেলন েয, যয়নবেক 
পাoয়া যািয়েদর জনয্ খুব েবশী হেয় যায়। aনয্ানয্ সমসয্া সমাধােনর জনয্ মুহামমদ েযমন 
আlাh েক বয্বহার কেরেছন e েkেto তােক েস কাজ করেত হল। 
 
eকিদন িবকােল মুহামমদ আেয়শার ঘের বেস িব াম িনিcেলন। েসi সময় িকছুkণ িতিন 
েচাখ বn কের রiেলন। িনঃসেnেহ বলা যায় েয, িতিন তখন যয়নেবর েদহেসৗ েবর কথা 



কlনা করিছেলন। aতঃপর eকিট সমাধান udাবন কের আকিsকভােব েচাখ খুলেলন। 
েচাখ েখালার পর মুেখ হািস eেন বলেলন, “েক যয়নেবর কােছ যােব eবং তােক সুসংবাদ 
িদেব? তােক িববাহ করার জনয্ আlাh  আমােক আেদশ কেরেছন।” 
 
eটাi হেc তা যা আlাহেক বলেত হেয়েছঃ(kরআন- 33◌ঃ37) “sরণ কর, আlাh  
যাহােক aনুgহ কিরয়ােছন eবং তুিমo যাহার pিত aনgুহ কিরয়াছ, তুিম তাহােক 
বিলেতিছেল, ’তুিম েতামার stীর সিহত সmকর্  বজায় রাখ eবং আlাh েক ভয় কর।’ তুিম 
েতামার anের যাহা েগাপন কিরেতছ আlাh  তাহােক pকাশ কিরয়া িদেতেছন; তুিম েলাকভয় 
কিরেতিছেল, aথচ আlাh েকi ভয় করা েতামার পেk aিধকতর স ত। aতঃপর যািয়দ 
যখন যয়নেবর সিহত িববাহ সmকর্  িছn কিরল, তখন আিম তাহােক েতামার সিহত পিরণয় 
সূেt আবd কিরলাম, যাহােত মুিমনেদর েপাষয্ পুtগণ িনজ stীর সিহত িববাহসূt িছn কিরেল 
েসi সব রমণীেক িববাহ করায় মুিমনেদর েকান িব  না হয়। আlাh র আেদশ কাযর্করী 
হiয়াi থােক।” 
 
kরআেনর মলূ আরবী ভােষয্র aমািজর্ ত পেক ঢাকবার জনয্ সাধারণত তর eবং 
icাকৃত ভুল aনবুাদ করা হয়। uপেরাk aনুবােদর েkেto eকi ঘটনা ঘেটেছ। iuসুফ 
আলী, িপকথাল eবং aনয্ aনবুাদকরা আরবী শb “oয়াতারা” - ei শেbর মেধয্i তারা 
িনেজেদরেক িনবd েরেখিছেলন যার aথর্ হেc আকাkা, চাoয়া, pেয়াজন। “িববাহ িবেcদ 
ঘটােনা” eবং “িববাহ িবেcেদর আনু ািনকতা” সmেকর্  েয সব কথা েলখা হয় েস িল পেড় 
আিম না েহেস পাির না। মুহামমেদর সময় কী ধরেনর আনু ািনকতা জানা িছল? 
 
আরo িনভুর্ ল aনবুাদ হoয়া uিচত িছল, “যখন যািয়দ তার কােছ যা েচেয়িছল তা পাoয়া 
েশষ কেরিছল”। eকিট মানুেষর কােছ stীর pেয়াজন হয় সারা জীবেনর জনয্। সফল 
িববােহর জনয্ েকান িনিদর্  সময়সীমা নাi েয, েস তার stীেক বলেত পাের, “েতামার কােছ 
যা পাoয়ার িছল তা পাoয়া হেয়েছ।” eকমাt েযৗন pেয়াজন পূরেণর পের e কথা বলা 
েযেত পাের। খুব সহজ ভাষায় uপেরর আয়ােত বলা হেc, “েযেহতু যয়নেবর কাছ েথেক 
যািয়েদর যা পাoয়ার িছল তা েপেয়েছ েসেহতু eখন েতামার পালা।” 
 
uপেরর আয়ােত েযটা লkণীয় েসটা হেc সমg ঘটনার েয সবেচেয় বড় বিল েসi যািয়েদর 
pিত দয়হীনভােব মুহামমেদর aতীেতর aনgুহেক sরণ কিরেয় েদoয়া। ei আয়ােত 
সাধারণভােব নারী eবং িববাহ নামক pিত ােনর pিত সপ ভােব dাহীনতা pকাশ 
েপেয়েছ। কারণ ei আয়ােত েয কথািট বলেত চাoয়া হেয়েছ েসটা হেc ei েয, যািয়েদর 
সে  যয়নেবর েয িববাহ হেয়িছল তা িছল েকবলমাt েযৗন আকাkা পূরেণর জনয্। ei 
আয়ােতর মধয্ িদেয় যয়নব সmেকর্  মহুামমেদর মানিসকতা pকািশত হেয়েছ। েসখােন তার 
aসততা ধরা পেড়েছ eবং িতিন েযভােব যয়নবেক েকবলমাt eকিট েযৗন সামgী িহসােব 
েপেত েচেয়িছেলন যয়নব েয েসটা িছেলন না বরং িতিন িছেলন যািয়েদর েpমময়ী stী েসi 
িবষয়িট বুঝেতo মুহামমেদর akমতা। 
 



uপেরাk আয়ােত “তুিম েলাকভয় কিরেতিছেল, aথচ আlাহেক ভয় করাi েতামার পেk 
aিধকতর স ত” ◌ু ei কথািট আেরকিট েযৗিkক eবং িবbতকর pে র uেdক কের যার 
েকান যথাযথ utর পাoয়া যায় না। আlাh র েচেয় েলাকজনেক েবশী ভয় করা 
মুসলমানেদর জনয্ পাপ। মুহামমেদর েkেt ei পাপ dারা “is মা” aথর্াৎ নবী িহসােব তার 
চিরেt েকান tিট নাi ei ধারণা pে র সমমুখীন হয়। যাiেহাক, মুসলমানরা যারা kরআেন 
ধুমাt aেলৗিককতা েদখেত পায় তারা ei p েক eiভােব বয্াখয্া কের, “ei আয়াত eমন 

eকিট aেলৗিকক ঘটনা যা pমাণ কের kরআন আlাh র িনকট েথেক eেসেছ; কারণ মুহামমদ 
যিদ kরআন রচনা করেতন তেব িতিন েসখােন eমন িকছু েলখেতন না যা তােক তার 
সে  জিড়ত কের।” kরআন েয মুহামমেদর িনেজর িচnার েসাcার pকাশ ei ধারণা 
মুসলমানরা gহণ কের না। মানুেষর িনকিট eটা sাভািবক েয, যখন তারা েবােঝ তারা ভুল 
িসdাn িনেয়িছল তখন তারা িনেজরাi িনেজেদরেক ভৎর্ সনা কের। জনমেতর ভেয় যয়নবেক 
িনেজর জনয্ পাoয়ার িসdাn িনেত েদরী করার জনয্ মুহামমদ িনেজ িনেজেক ভৎর্ সনা 
কেরিছেলন। 
 
যয়নেবর িবষয়িট eমন eকিট সপশর্কাতর iসলামী িবষয় যা িনেয় মুসলমানরা আেলাচনা বা 
তকর্  করা েতমন eকটা পছn কের না। তারা িনেজেদর িব ােসর সমথর্েন ei যুিk 
uপিsত কের েয, ei ঘটনার তাৎপযর্ হেc দtক পুtেদর তালাকpাp stীেদরেক িববাহ করার 
েkেt আরেব েয িনেষধাjা বলবৎ িছল আlাh র uেdশয্ িছল েসটার aবসান ঘটােনা। e 
pসে  আরেবর eকিট পুরােনা pবাদ মেন পড়েছ আর তা হেc  “aপরােধর েচেয় aজহুাত 
েবশী খারাপ।” মুসলমানরা িনবর্াক হেয় যায় যখন তােদরেক মেন কিরেয় েদoয়া হয় েয 
সমােজর জনয্ kিতকর e রকম eকিট দৃ াnমূলক ঘটনা না ঘিটেয় আlাh  নূতন িবধান 
pবতর্ ন কের oহী নািজল করেত পারেতন; aবশয্ আমরা যিদ ধের িনi েয পুরাতন িবধানটা 
খারাপ িছল, যিদo বাsেব েসটা তা িছল না। 
 
মুহামমদ যত িল িববাহ কেরিছেলন েস িলর মেধয্ eকমাt eiিটেকi সবেচেয় েবশী েtর 
সে  uদযাপন কেরিছেলন aথবা eiিটi িছল eকমাt িববাহ েয িববাহ uপলেkয্ িতিন 
েভােজর আেয়াজন কেরন। eক বৃহৎ সংখয্ক aিতিথ ei িববাহ aনু ােন আমিntত হয় eবং 
িববােহর েভাজন পবর্িট চেল কেয়ক িদন ধের। মহুামমদ তার ei uদারতার জনয্ পের 
হয়ত দঃুখ কেরিছেলন, কারণ eকিদন েদখেলন সকল aিতিথ েখেয় চেল েগেলo িতনজন 
aিতিথ েথেক িগেয়িছল। মুহামমদ তার stীেদরেক েদখেত al সমেয়র জনয্ ঘেরর িভতর 
িগেয়িছেলন। িফের eেস েদখেলন েয, তারা তখনo গেl মt আেছ। মুহামমদ তখন যয়নবেক 
িবছানায় িনেয় যাবার জনয্ বয্g হেয় uেঠিছেলন। িকn কা jানহীন aিতিথরা তার 
মূলয্বান সময় ন  করিছল। aিতিথরা কখন যােব তার জনয্ মুহামমদ যখন aধীরভােব 
aেপkা করিছেলন তখন মুহামমদ িন য় েসi িদনিটর কথা sরণ করিছেলন যখন িতিন 
যয়নবেক anবর্াস পিরিহত aবsায় েদেখিছেলন। িতিন েসi মদৃমুn বাতােসর েদালার কথা 
sরণ করেলন যার আঘােত হালকা পদর্ া সের িগেয় যয়নেবর সুnর শরীর তার সামেন 
uেnািচত হেয়িছল, যার ফেল িতিন যয়নেবর pিত আসk হেয় পেড়ন। হঠাৎ e কথা েভেব 
মুহামমদ শি ত হেয় পড়েলন েয, তার পিরবেতর্  ei aিতিথেদর েkেto েতা তা ঘটেত 



পাের! তারাo েতা তার stীেদরেক ঐ রকম slবসনা aবsায় েদেখ েফলেত পাের! 
বাতােসর েদালায় unkু হেব না eমন ভারী পদর্ া dারা মহুামমদ যয়নব eবং তার aনয্ 
stীেদরেক েঢেক রাখবার িসdাn িনেলন। ধু েসi েলাক িলেক িবদায় িদবার জনয্i নয় 
uপরn তার েকান aনসুারীi যােত কের তার ঘেরর িভতের থাকা stীেদর pিত uঁিক িদেত 
না পাের eবং তার মৃতুয্র পর তার stীেদরেক যােত েকu িববাহ করেত না পাের েসi জনয্ 
িতিন oহী চাiেলন। আlাh o মুহামমেদর আhােনর জনয্ aেপkা করিছেলন eবং িতিন 
মুসিলম নারী জািতর জনয্ দরূ pসারী ফলাফল সmn oহী নািজল করেলন: 
 
(kরআনঃ 33◌ঃ53) - “েহ মুিমনগণ! েতামািদগেক aনুমিত েদoয়া না হiেল েতামরা 
আহাযর্ psিতর জনয্ aেপkা না কিরয়া েভাজেনর জনয্ নবী-গৃেহ pেবশ কিরo না। তেব 
েতামািদগেক আhান কিরেল েতামরা pেবশ কিরo eবং েভাজনেশেষ েতামরা চিলয়া যাio; 

েতামরা কথাবাতর্ ায় মশ ল হiয়া পিড়o না। কারণ েতামােদর ei আচরণ নবীেক পীড়া 
েদয়, েস েতামািদগেক uঠাiয়া িদেত সংেকাচ েবাধ কের। িকn আlাh  সতয্ বিলেত সংেকাচ 
েবাধ কেরন না। েতামরা তাহার পtীেদর িনকট হiেত িকছু চািহেল পদর্ ার anরাল হiেত 
চািহেব। ei িবধান েতামােদর o তাহােদর দেয়র জনয্ aিধকতর পিবt। েতামােদর 
কাহারo পেk আlাh র রাসূলেক ক  েদoয়া স ত নেহ eবং তাহার মৃতুয্র পর তাহার 
পtীিদগেক িববাহ করা েতামােদর জনয্ কখনo ৈবধ নেহ। আlাহর দিৃ েত iহা েঘারতর 
aপরাধ।” 
 
uপেরাk আয়াতিট িহজাব আয়াত িহসােব খয্াত। আরবী িহজাব aথর্ পদর্ া। আমরা েদখেত 
পািc েয, ei আয়ােতর সে  চুল aথবা মাথার sােফর্ র েকান সmকর্  নাi। েয সব 
মুসলমান pিতিদন kরআন পেড় তােদর কয়জন eটা লkয্ কেরেছ? আিম যতজেনর সে  
কথা বেলিছ তােদর কাuেকi eটা লkয্ করেত েদিখ নাi। 
 
যািয়েদর পিরণিত:ei ঘটনায় ৈনিতকতা, আদশর্, মূলয্েবাধ eবং মানিবক সততা সবi kিতgs 
হেয়েছ। িকn সবেচেয় েবশী kিতgs হেয়েছন যািয়দ, কারণ িতিন তার িpয়তমা stী eবং 
পািরবািরক জীবন হািরেয়িছেলন। মহুামমদ যয়নবেক েযভােব ধুমাt েযৗন সামgী িহসােব 
েদেখিছেলন যািয়দ েসভােব যয়নবেক েদেখন নাi। যয়নব িছেলন যািয়েদর eকমাt stী o 
জীবন সি নী। eবং যয়নবi িছেলন যািয়েদর পািরবািরক জীবেনর সবিকছু। আlাh  েয 
তার পিরবারেক েভে  েফলেলন, তার ভালবাসার stীেক তার িনকট েথেক েকেড় িনেলন eবং 
েয মুহামমেদর িছল ব সংখয্ক stী o েযৗন সি নী েসi মুহামমেদর িনকট যয়নবেক তুেল 
িদেলন ei  িচnা যািয়েদর anজর্ গেত িন য় আেলাড়ন সৃি  কেরিছল eবং eটােক 
সামলাবার জনয্ তােক িন য় িনেজর িভতের িনেজর সে  aেনকবার লড়াi করেত হেয়িছল। 
eকজন মানুেষর যতi icাশিk aথবা সহনশীলতা থাkক না েকন ei ধরেনর eকটা 
ঘটনার ধাkা েয েকান মানষুেক েভে  েফলার জনয্ যেথ । িকn আlাh  যািয়দেক eiটুk 
ভয়ানক শািs িদেয়i kাn হন নাi, uপরn সবর্শিkমান আlাh  পরবতর্ী আয়াত হািজর কের 
যািয়েদর uপর আর eকিট ংসাtক আঘাত হানেলন:(kরআন- 33◌ঃ4) -“... েতামােদর 
েপাষয্পুtিদগেক িতিন েতামােদর পুt কেরন নাi...” 
 



যািয়দ তার stীেক হািরেয়িছেলন, িকn eরপেরo িতন দশক ধের মুহামমদেক িপতা িহসােব 
েদখার মধয্ িদেয় যািয়েদর সে  মহুামমেদর েয সmকর্  গেড় uেঠিছল uপেরাk আয়াত dারা 
েসi সmকর্ িটেকo চূড়াnভােব ংস করা হল। uপেরাk আয়াত dারা যািয়দ eকজন 
পিরতয্k বয্িkেত পিরণত হেলন, িযিন ধুমাt তার stী eবং িপতােকi হারান নাi বরং 
আরo হািরেয়েছন তার ভিবষয্ৎ o সামািজক মযর্াদা। সmূণর্ েপ ভg দয় eবং আlাh  eবং 
তার বাতর্ াবাহক dারা পিরতয্k যািয়দেক ei িমথয্ােক েমেন িনেয় সাntনা েপেত হল েয, 

িতিনo লাভবান কারণ পিবt kরআেন তার নাম sান েপেয়েছ। যািয়েদর সামেন eকিট 
মাt রাsা েখালা িছল, আর তা হল ei সকল ঘটনার anরােল েয বয্িkিট িছল তার 
ছায়ার মেধয্ েবেঁচ থাকা, তার ণগান করা eবং িতিন িনেজেক যত ভালবাসেতন তার 
েচেয়o েবশী তােক ভালবাসা, েযটােক আlাh  সকল মসুলমােনর িনকট েথেক দাবী 
কেরেছন:(kরআন- 33◌ঃ6) “নবী মুিমনেদর িনকট তাহােদর িনেজেদর aেপkা েবশী 
মূলয্বান...।” 
 
মুহামমদ যা িকছু েচেয়িছেলন েস সব েপেলo তার সুখেভােগর aনুভূিতর িভতেরo eকিট 
সূk কাঁটা িবেঁধ েথেকিছল। েসটা হেc যািয়েদর িবষ  দিৃ । যয়নেবর সে  িববােহর পর 
েথেক যািয়েদর aিst িছল মহুামমেদর জনয্ মনsািttকভােব পীড়াদায়ক o gািনকর। eক 
সময় েয যািয়দ িছেলন মুহামমেদর pাণিpয় দtক পুt িতিন eখন আlাh র িনখুতঁ মানুেষর 
পৃিথবীেত aবাি ত। যািয়দেক িবদায় িনেত হেব। 
 
629 খ্রী ােb মুহামমদ যিয়দেক তার েশষ যাtায় পাঠাবার িসdাn িনেলন। িতিন তােক 
বতর্ মান জদর্ ােনর anভুর্k মুতায় pায় িতন হাজার েলােকর eকিট েছাট, apsত eবং 
সামানয্ astশst িদেয় গিঠত েসনাবািহনীর সে  পাঠান।  েথেকi eটা aবধািরত িছল 
েয, aিভযানিট বয্থর্ হেব; কারণ েরামান েসনাবািহনী িছল সংখয্ায় eবং astশেst ে । 
মুহামমদ যািয়দেক পতাকা বহেনর দািয়t েদন, েযটা তােক pথেমi শtর লkয্বs করার 
জনয্ যেথ  িছল। ei যুেd মুসিলম েসনাবািহনীর aসমমানজনক পরাজেয় aবাক হবার 
েকান কারণ িছল না। eকiভােব যুেd িনহতেদর pথম সািরেত যারা থাকেবন, যািয়দ েয 
তােদর eকজন হেবন েসটাo asাভািবক িছল না।  eখন েথেক মুহামমদ সুেখ-শািnেত 
কালািতপাত করেত থাকেলন। 
 
  
 
( িনবnিট মধয্pােচয্র iসলাম িবষয়ক পি ত, গেবষক o েলখক Mumin Salih-eর েলখা 
Zaynab and the Beast: Zaynab’s Divine Marriage to Muhammad & Zaid’s Life-shattering 
Loss-eর বাংলায় ভাষাnর। মলূ iংরাজী িনবnিট iসলাম oয়াচ (www.islam-watch.org)-

e 13 আগs, 2009 তািরেখ pকািশত হয়। িনবেn udৃত kরআেনর আয়াত িলর eকিট 
(33◌ঃ6) বােদ বাকী িলর বাংলা aনুবাদ েলখেকর iংরাজী aনবুাদ েথেক না কের 
iসলািমক ফাuেnশন বাংলােদশ কৃত বাংলা aনবুাদ gn “আল-kরআনুল করীম” েথেক 
েনoয়া। েলখক মুিমন সািলh -eর i-েমiল িঠকানা:  rawandi@googlemail.com ) 



aধয্ায়- 7 

iসলােমর পতন aিনবাযর্, পি েমরo 

েলখক: মুিমন সািলহ 
 
েচৗdশ’ বছর আেগ eর আিবভর্ ােব পর বতর্ মােনi iসলাম তার সবেচেয় গিতময় aনয্তম 
সমেয়র মধয্ িদেয় যােc। e গিতময় সমেয়র  হেয়িছেলা 9/11-eর সিহংস সংgােমর 
ব  আেগ েথেকi; e সংgাম মখুয্ত পি েমর িব েd হেলo তা eর িবপরীেত িগেয় িনেজেদর 
মেতা কের দাঁড়ােত uেদয্াগী েয েকােনা জািত বা েগা ীরi িবপেk িছেলা। aিধকাংশ 
মুসিলমi e পুনজর্ াগরেণর কালিটেক খুবi েtর সােথ েনয় eবং eিটেক iসলাম eবং 
aৈনসলািমকতা বা kফর-eর িব েd চূড়াn সংgাম বেল মেন কের; আর মুহাmদ েতা 
বেলেছনi েয, kফর-eর িব েd তােদরেক িজতেতi হেব। যিদo পি ম eখন e সংঘেষর্র 
লkয্বs, তেব সারা পৃিথবীর জনয্ তা কম েtর িবষয় নয়। 
 
eক রকম চয্ােলে র মুেখ না পেড়i iসলাম গত েচৗdিট শতাbী ধের িটেক আেছ eবং 
িবsারo লাভ করেছ। eর র িদেক কেয়কিট বছর, যখন মুহাmেদর নবীেtর দাবী মkার 
আরব eবং iয়াসিরব-eর [মদীনা] i দীেদর dারা p িবd হেয়িছেলা, েকবল তখনi 
iসলামেক চয্ােল  েমাকািবলা করেত হেয়েছ। েসi েতেরা বছেরর সময়কােল মুহাmদ তারঁ 
দাবীেক pমাণ করবার মেতা েকােনা যুিkগত িবতকর্ i েজেতন িন। eর ফেলi িতিন pকৃত 
aনুসারী িভড়ােত বয্থর্ হিcেলন। হােতেগাণা েয ক'জন তাঁর সােথ েযাগ িদেয়িছেলা, তারা 
মূলত তাঁর বnুpতীম o দানgাহী িছেলা। েযi মহুাmদ iয়াসিরব-e (যার নাম িতিন পােl 
মদীনা কেরিছেলন) তারঁ ঘাঁিট গাঁড়েত সমথর্ হেলন, তারঁ আগমেনর কেয়ক বছর আেগ েথেক 
েবেড় oঠা যুিkগত িবতকর্ েলার আর েকােনা মােনi থাকেলা না eবং কাযর্ত তা িমiেয় 
েগেলা। েসi েথেক, iসলামেক েকবল িকছু সামিরক চয্ােল i েমাকািবলা করেত হেয়েছ; eর 
pিতপkরা মলূত iসলােমর আদেশর্র আসল প uেnাচন করার েচেয় সামিরক িবজেয়র 
বয্াপােরi েবশী আgহী িছেলা। 
 
মুসিলম মানেসর pকৃিত েথেকi আমরা িনি তভােব বলেত পাির েয, iসলাম সmেকর্  
aমুসিলমেদর কাছ েথেক আসা েকােনা সমােলাচনামূলক িবে ষণ বা পযর্ােলাচনাi মুসিলমরা 
িবেবচনা করেত িবnমুাt uৎসাহী িছেলা না; েস সমােলাচনা যেতাi খাঁিট বা ৈবধ েহাক না 
েকন। যিদ মুসিলমরা েতমন েকােনা মসাধয্ eবং d েকােনা কােজর [েলখার] কথা 
uেlখo করেতা, তােক iসলােমর শtেদর কাজ বেল নাকচ কের িদেতা। aনয্িদেক, 

মুসিলমেদর কাছ েথেক iসলাম সmেকর্  আসা সমােলাচনামূলক িবে ষণেক যেথ  েtর 
সােথ েদখা হেতা, যিদo eসব মুসিলম সমােলাচকেক aিব াসী বেলi তকমা সাঁটা হেব। 
 
iসলাম eর aনুগত বা aনুসারীরা eকিট েমাটা দােগর anিব াসায়ন eবং kশলী o 
বয্াপক মগজেধালাi pিkয়া িনেয়াজেনর মাধয্েম িনজ আদশর্েক সুরিkত কেরেছ।  pিkয়ািট 
eেতাটাi akমায়েনর েয, মুসিলমেদর কােছ ধেমর্র বাiের তােদর aিst িচnা করাটাo 
ধারণাতীত বয্াপার। 
 



েফেল আসা েচৗdিট শতক ধের eকবােরর জেনয্o iসলামেক না া চয্ােল  বা সমােলাচনার 
সmুখীন হেত হয় িন; েকননা, যারা eর aিতকথা েলা সmেকর্  জানেতা, তারা eo জানেতা 
েয, eসব aিতকথার সতয্pকােশর ফল কী হেত পাের। েযসব মুসিলম তােদর ধমর্ সmেকর্  
িনজs সমােলাচিনক মলূয্ায়ন দাঁড় করােত েপেরিছেলা, eর ফলাফল তারা িনেজেদর কােছi 
েরেখ িদেতা; েকননা, তারা জানেতা েয, নiেল কতৃর্ পেkর হােত িকংবা িনেজরi পিরবােরর 
সদসয্ বা বnুজেনর হােত তােদর মাথা েখায়ােত হেব; আর, eরা আlাh'র রােহ তা করেত 
পারেল খুশীi হেব। 
 
eমনিক, গত কেয়ক শতক ধের যখন সারা পৃিথবী আেলাকায়েনর eক নতুন যুেগর 
dােরােnাচেন pবৃt হেলা, iসলামী কতৃর্ পk iসলাম সmেকর্  eর বাiের েথেক আসা েয েকােনা 
দিৃ ভ ী েথেকi মসুিলম মানসেক িসল-গালা কের িদেলা। মুসিলম মানেস aি ত েসi ক র 
িসল-গালা আমােদর e সমকােলo বতর্ মান। apতয্ািশত িবষয়ািদ, েস মুিdত েহাক আর 
দরূদশর্েন সmpচািরতi েহাক, সবi েছঁেক েনoয়া হেয়েছ। টানা েচৗdশ’ বছর ধের িনেজেদর 
দিৃ ভ ীর বাiের aনয্ েকােনা দিৃ ভ ী েথেক তােদর ধমর্েক েদখবার সুেযাগi মুসিলমেদর 
ঘেট িন। iসলাম িটেক েগেছ eজনয্ েয, সবসময়i e েপেয়েছ uপযুk anকার পিরেবশ 
eবং eকমুখী িশkণ যােত aনয্ েকােনা দিৃ ভ ীর pিত সিহ ু তার েকােনা বালাi-i েনi। 
 
আnজর্ াল বা inােনর্েটর সূচনায় সবিকছুi বদেল েগেছ। আnজর্ ােলর শিkেক ধনয্বাদ, pায় 
সবার কােছi পৃিথবী eখন unkু; eবং, মুসিলমেদরo সুেযাগ ঘটেছ iসলাম সmেকর্  িবকl 
দিৃ ভ ীর সংsেশর্ আসার, যা aতীেত aসmবi িছেলা। আnজর্ ালi iসলােমর িবপেk pথম 
pকৃত চয্ােল , েকননা eিট iসলােমর সকল িনরাপtা বয্বsােকi িছn কের েফেলেছ। 
আnজর্ াল iসলােমর আনগুতয্ eবং সবর্াn:করেণ আtসমপর্েণর দাবীেক নাকচ কের িদেয়েছ। 
iসলাম সmিকর্ ত সবিকছুi eখন aনপুু  সমােলাচনার িবষয়, eখন েলােকরা েযৗিkক p  
তুলেত eবং তার িবপরীেত েযৗিkক utেররo pতয্াশা করেত পারেছ। pিতিদন আnজর্ াল 
eর aিতকথার সেতয্ােnাচেন eর ধমর্াnকােরর oপর েবশী েবশী কের আেলা েফলেছ। eেত 
কের নেড় যােc iসলােমর আদিশর্ক িভিt। মুসিলমরা anকার েথেক েবিরেয় আসায় 
aেপkাকৃত থ, তােদর পিরকlনাpসূত-মনন িবেবচনা করেল তা িবেধয়o বেট। তারা 
বয্াটাির-চািলত মরুিগছানার মেতা আচরণ কের; anকাের তারা eেতাটাi আcn েয, আেলা 
েদখেলo তারা েবিরেয় আসেত ভয় পায়। আমরা আnজর্ াল যুেগর সূচনাপেবর্ আিছ মাt। 
pিkয়ািট ধীরগিত মেন হেত পাের। িকn, বল eরi মেধয্ গড়ােত  কেরেছ eবং আেরা 
aেনক মুসিলম সেতয্র আেলায় েজেগ uঠেব, আর আেলার পৃিথবীেত েবিরেয় eেস iসলােমর 
aিতকথার সেতয্ােnাচেন আমােদর ei ek-মুসিলম বা সােবক-মুসিলমেদর দেল েযাগ 
েদেব।পি েমরo পতন আসেছ। 
 
আnিরকভােবi আিম চাi েয, সময় আমার e হতাশাবয্ ক ভিবষয্dাণী ভুল pমাণ ক ক; 

িকn পি েমর পতেনর লkণ সুs । িdতীয় িব যুেdর পের িবজয়ী িহসােব uিথত পি মা 
জািত েলার জনয্ তােদর েসi udীপনার গিত হারােত eবং েনতৃtদােনর আশা েখায়ােত eক 
pজেnর েবশী সময়o লােগ িন। e িনবেnর e aংশিট েলখা মূলত িbেটেনর কথা মেন 



েরেখi, েকননা দশৃয্ত e-i েনতৃt িদেয় আসিছেলা। তেব aনয্ানয্ েদশ েলার aবsাo eকi 
রকম। 
 
পি েমর e aবkয় মলূত sয়ংসৃ  সমসয্া যার জনয্ iসলাম বা বাiেরর aনয্ েকােনা 
pভাবকেক েদাষােরাপ করা চেল না। িকn e eক ব লচিবর্ত সমীkা েয, পি ম ংস হেত 
চেলেছ, iসলাম ছাড়া বা iসলাম-সেমতi; যিদo iসলামi eর সুিবধাটা gহণ করেছ eবং 
ংেসর e গিতেক tরািnত করেত খাটেছo pচুর। iসলামী িশকারীরা aসহায় িশকােরর 

মেতাi পি েমর িদেক েচেয় আেছ eবং হতয্ার uপযুk kেণর জেনয্ oঁৎ েপেত আেছ। 
েকােনারকম লড়াi ছাড়াi, তারা পি েমর utরািধকার লােভর বয্াপাের যেথ  আশাবাদী; আর 
e বয্াপাের তােদর েকােনা রাখ-ঢাকo েনi। ক'বছর আেগ কেনর্ল গাdািফ েতা বলেলনi 
েয, আেগ মুসিলেমরা শিkর সাহােযয্ iuেরাপেক করায়t করেত পাের িন, িকn eখন 
শিkpেয়াগ ছাড়াi তা করেব। িলবীয় e েনতার িটpনী যিদ আপনার িব াস না হেয় থােক, 

েকবল eকিটবার িbেটেনর েয েকােনা eকিট pাথিমক িবদয্ালেয় যান  িনেজর েচােখi 
েদখেত পােবন েয, িbেটেনর ভিবষয্ৎ েচহারা কী দাড়ঁােত যােc। 
 
বয্িkর সমি  বেলi জািত েলার আচরণo বয্িkরi মেতা। পরীkার  psিতর সময় িকংবা 
pিতেযািগতায় নামবার মেতা চােপর সময়i বয্িkর কমর্kমতা সবেচেয় েবশী েদখা যায়। 
জািতo যুd িকংবা aনয্ানয্ জাতীয় সংgােমর মেতা চােপর সময়i সবেচেয় েবশী কমর্kমতা 
pদশর্ন কের। গত যুেdi পি মা জািত েলার কমর্kমতা সেবর্াc pদিশর্ত হেয়েছ। েলােকরা 
সুেযােগর সnান কের িন; তারা দ:ুসমেয়র মধয্  িদেয় েগেছ, দ:ুসহ েkশ সহয্ কেরেছ, যুেd 
লেড়েছ eবং জীবন খুiেয়েছ যােত তােদর সnান eবং েপৗtেদর জনয্ eকটা ভােলা ভিবষয্ৎ 
িনি ত হয়। ঐ সnান eবং েপৗেtরাi আজেকর পি মাবাসী pজn যারা তােদর 
ঠাkরদা'েদর কেঠার পির েমর ফল িনঙেড় িনেc। আজেকর পি মাবাসী pজn েসi 
sাধীনতা o গণতnt েভাগ করেছ যা তােদর aিজর্ ত নয় eবং তা রkায় তারা uদয্মী 
বেলo মেন হয় না। 
 
iসলােমর কারেণ পি মেক িকছু েবদনাদায়ক aিভjতার সmুখীন হেত হেয়েছ, েযমন: 
9/11-eর আkমণ eবং মািdদ o লnেন েবামা হামলা। আমরা সবাi-i েবদনাদায়ক 
aিভjতােক ঘৃণা কির, িকn বয্িkর মেতা জািতরo িটেক থাকবার জেনয্ ঐ েবদনাদায়ক 
aিভjতারo pেয়াজনীয়তা আেছ ৈবিক! যখন ধারােলা েকােনািকছুর uপর বেস পেড়, 

েবদনার asিsকর aনুভূিতi eকজন মানষুেক ঐ জায়গা ছাড়েত চািলত কের, ৈনেল েস 
রkপােত মারাo েযেত পাের। আবার েবদনার asিsকর aনভূুিতi আkাnজনেক 
েভাগািnর-কারণ িনমূর্েলর জেনয্ িচিকৎসার সnােন পাঠায়। েবদনা eক ধরেনর সতকর্ ায়ন 
বয্বsা যা েলাকেদরেক মনেযাগ-আবশয্ক tপূণর্ সমসয্ার িবষেয় সতকর্  কের। যাiেহাক, 

তবু িকছু েলাক থােকi যারা যেথ  aসাবধান, িকংবা বলা েযেত পাের িনেবর্াধ; eরা 
িনেজেদর aসুsতার কােছ আtসমপর্ণ aিb েবদনানাশক oষুধ েগলা ছাড়া আর েকােনা 
পদেkপi েনয় না। 
 



গত কেয়কিট দশক ধের পৃিথবীজেুড় পি মা লkয্বs েলােত েবামাহামলাi পি মেক সমসয্ার 
িশকড় uৎপাটেন uেদয্াগী করেত যেথ , আর আমরা সবাi-i জািন সমসয্ার e িশকেড়র 
নাম iসলাম। পিরবেতর্ , রাজৈনিতকভােব d েগা ীসমূহ pদt িবধান েমাতােবক পি ম েবেছ 
িনেয়েছ রাজৈনিতকভােব d সতয্তাpিতপাদেনর ধরেন েবদনানাশক oষুধ েগলােক। আিম 
ভয় পািc e েভেব েয, e হয়েতা ংেসরi eকিট ফমুর্লা। 
 
আপাতদেৃ  মেন হেc, পি মা সমাজ েলার ভয়াবহ eক সহজাত সমসয্া রেয় েগেছ যা 
তােদরেক তােদর িনজs iিতহাস, ঐিতহয্, সংsৃিত eবং aতীেত তােদর যাবতীয় aজর্ েনর 
িবপরীেত চািলত করেছ। বাiের েথেক আসা সবিকছুi খাঁিট o সতয্িন  eবং িনেজেদর 
সবিকছুi িমথয্া o দিূষত jান কের তারা সহেজi িনেজেদর সাংsৃিতক  আtসমপর্ণ েঘাষণা 
করেছ। সাmাজয্বাদ-utর েদােষ তারা eেতাi আিব  েয, িনেজেদর েদেশর েণর িবষেয় 
তারা anকাের আেছ। 
 
পি েমর দবুর্লতা iসলামপnীেদর হােতর kীড়নেক পিরণত হেয়েছ eবং তােদর ধমর্াnতা দরূ 
করবার eবং মুসিলম মানসেক আেলািকত করবার লেkয্ আমােদর কয্ােmiনেক বাধাgs 
করেছ। iসলােম পি মােদর ধমর্াnর িনজধেমর্ মসুিলমেদর আtিব াস বৃিdকরেণ 
iসলামপnীেদর েpাপাগাnা pিkয়ােক েজারদার করেছ। হরহােমশাi েদখা যায় েয, যখন 
মুসিলমরা iসলােমর aিতকথা েলােক pমাণ করবার জেনয্ utর খুঁেজ েফের, iসলােমর সােথ 
থাকবার পেk তারা সবেচেয় adূত eক যুিk দাড়ঁ করায়, বেল েয: “িকn iসলাম সিঠক 
না হেল ঐ পি মারা িন য় ধমর্াnিরত হেতা না।'' 
 
েযসব চরমপnী iসলামী সংগঠন িনেজেদর েদেশ িনিষd তােদর জনয্ পি মi পিরণত হেয়েছ 
িনরাপদ আ য় িহসােব। পি মা সামািজক o রাজৈনিতক বয্বsা সবেচেয় kখয্াত িকছু 
iসলামী সংগঠনেক িটেক থাকেত, িবকাশ লাভ করেত eবং সারা পৃিথবীর িনরীহ মানষুেক 
সntsকরেণ সহায়তাo িদেয়েছ। eংিলকান চােচর্ র pধান িbেটেন শরীয়া আiন সmেকর্  বলেত 
িগেয় েয মnবয্ কেরেছন তা আেরকিট iি ত বহন কের েয, িbেটেনর সমসয্া eেকবােরi 
েscােরািপত সমসয্া। তােদর সমসয্ার িবপরীেত িbিটশ জনেগা ীর pিতিkয়া কম কের 
বলেলo হতাশাবয্ ক। যারা সমসয্ােক aনধুাবন করেত েপেরেছ, তারা সবিকছু েছেড়-ছুেড় 
েদশাnের যােc; আর বািকরা an েসেজ uেপkা কের যােc। আিম ভয় পািc েয, যখন 
জািতর aনভূুিতi eেতা aসাড়, তখন আসn েকােনা িবপেদর pিতিkয়া বা েকােনা মিকর 
েমাকািবলা আেদৗ সmব িকনা! 
  
 
(িনবnিট মধয্pােচয্র iসলাম তttিবদ েলখক Mumin Salih-eর েলখা  Islam will lose, so 

will the West-eর বাংলায় ভাষাnর। মূল iংরাজী িনবnিট oেয়ব সাiট iসলাম oয়াচ 
(www.islam-watch.org)--e 8 েফbয়ারী, 2008 তািরেখ pকািশত। েলখক মুিমন সািলহর 
i-েমiল িঠকানা rawandi@googlemail.com , ভাষাnর: তৎসম বাঙািল aরণয্) 
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সmদ লুকােনার েকৗশলঃ েবারকা o েনকােবর aবাক করা uৎস 

েলখক:  জন, েজ o'নীল 
 
মুহাmদ তার পালক পুt যািয়েদর stী যয়নাবেক দখল কের িনেয়িছেলন। ei দৃ াn aনুসরণ 
কের মসুলমান শাসক ে ণীর মেধয্ aপেরর সুnরী stীেক েভাগ-দখল করার aভয্াস চালু 
হেয় যায়। ফেল মুসলমানরা িশকার সnানী iসলামী কতৃর্ পেkর েকৗতূহলী দিৃ  েথেক তােদর 
নারীেদর লুিকেয় রাখার জনয্ সবর্া  আবরণকারী েবারকা pবতর্ ন করেত বাধয্ হয়। eটাi 
েলখেকর ধারণা। 
 
eটা সাধারণভােব ধারণা করা হয় েয, নারীেদর েপাশাক িবেশষ কের েবারকা o েনকােবর 
মত েপাশাক সmেকর্  (যথাkেম আফগািনsান o আরব েথেক আগত) iসলামী িবধান 
মিহলােদর শালীনতা রkা eবং পু ষ দশর্কেদর েলালপু দিৃ  eড়ােনার জনয্ pণীত হেয়িছল। 
 
িনি তভােবi e ধরেনর েপাশাক পু েষর আকষর্ণ েরােধর eকিট aতয্n কাযর্কর মাধয্ম। 
তেব eটা সিঠকভােব নজের আনা হেয়েছ েয, iসলামী আiেনর েকাথাo মুখম ল o শরীর 
পুেরাপুির আবৃত করার কথা বলা হয় নাi। ‘‘শালীনতা’’ সmেকর্  িট কেয়ক সতকর্  বাণী 
ছাড়া kরআন aথবা aনয্ েকান iসলামী gেn কীভােব নারীরা েপাশাক পরেব েস সmেকর্  
সুিনিদর্  েকান পরামশর্ েদoয়া হয় নাi বলেলi চেল। 
 
e কারেণ সাmpিতক কােল বলা হেc েয, iসলােমর সে  েবারকা eবং েনকােবর েকান 
সmকর্   নাi। e েলা িনছক sানীয় pথা, পের e েলােক ধমর্ীয় aনুশাসেনর মযর্াদা েদoয়া 
হেয়েছ। তেব eটা eকটা েমিক যুিk। e কথা িব াস করার েকান কারণ নাi েয, pাক-
iসলামী আফগািনsােন aথবা iসলাম-পূবর্ আরেব েবারকা aথবা েনকাব জাতীয় েকান িকছু 
পিরধান করা হত। eবং তাi e েপাশাক েলা েকবল iসলামী েpkাপেট eবং iসলামী 
সংsৃিতর আoতায় aনধুাবনেযাগয্। 
 
িকn যিদ e ধরেনর েপাশাক iসলামী আiন dারা িনেদর্ িশত না হেয় থােক তেব e েলা 
আসেলা েকাথা েথেক?বয্াপারটা বুঝেত হেল আমােদরেক iসলাম eবং iসলাম কতৃর্ ক িবকিশত 
সংsৃিতর uপর বয্াপক দিৃ  িদেত হেব। eটা করেলi েবারকা/েনকাব সংkাn pকৃত সতয্ 
aনাcািদত হেয় েবিরেয় আসেব। eবং ei সতয্ aেনকেক ভীষণভােব িবচিলত করার 
মত।েগাড়ায় আরব uপdীপ হেত iসলােমর aভুয্দয় ঘেটিছল যুেd িবজয়ী ধমর্ীয় মতবাদ 
েপ। র িদেক িবিজত েলাকজেনর েবশীরভাগ িছল খ্রী ান। পরািজতেদর মেধয্ aেনক 

i দীo িছল। uভয় ধেমর্র aনুসারীেদর ei শেতর্  িনজ িনজ ধমর্ পালেনর aনুমিত েদoয়া 
হয় েয, eর জনয্ তােদরেক মসুিলম িবেজতােদর িজিজয়া নােমর িবেশষ কর িদেত হেব। 
 
pথম িদেক মধয্pােচয্র জনসংখয্ার িবপুল সংখয্াগির  aংশ  খ্রী ান o i দী িছল িবধায় 
িখলাফত সরকােরর আদায়কৃত ei কেরর পিরমাণ িছল িবশাল aংেকর। e পিরিsিতেত eটা 
aবধািরত িছল েয, খ্রী ান o i দীেদর ধমর্াnিরত না কের pজা িহসােব থাকেত েদoয়াi 



িছল আিথর্কভােব লাভজনক। e ধরেনর কর েথেক মসুলমানেদর েরহাi েদoয়া হেয়িছল। 
িজিজয়া কর eতi আকষর্ণীয় িছল েয, pকৃতপেk মুসলমান শাসকরা aিধকাংশ েkেt 
খ্রী ানেদর ধমর্াnিরত করেত চান নাi, খ্রী ানেদর ধমর্াnিরত করার aথর্ িছল রাজs হারােনা। 
বয্াট iেয়’aর মnবয্ কেরেছনঃ“বালাধুির িলেখেছন েয, আরব aিভযানকারীেদর হােত iরােকর 
পতন ঘটেল ৈসনয্রা সাoয়াদ a ল িনেজেদর মেধয্ ‘ভাগ কের িনেত’ েচেয়িছল। খলীফা 
oমর িবন আল খাtাব তােদর লুি ত সামgী ভাগ কের েনoয়ার aনমুিত িদেলo আেদশ 
জাির কেরন েয, জিম eবং uট েলােক sানীয় কৃষকেদর কােছ েছেড় আসেত হেব যােত 
মুসলমানেদর জনয্ e েলা রিkত থােকঃ “যিদ েতামরা e েলা uপিsতেদর মেধয্ ভাগ কের 
দাo তেব যারা পের আসেব তােদর জনয্ িকছুi aবিশ  থাকেব না।” eবং নবীর জামাতা 
আলী সাoয়ােদর aমুসলমান কৃষকেদর সmেকর্  বেলিছেলন, “তােদরেক রাজেsর uৎস eবং 
মুসলমানেদর সাহাযয্কারী িহসােব থাকেত দাo।” [বয্াট iেয়’aর’, িদ িদিm (িজিm), 1985, 

পৃ. 68]। 
 

া, বদমাশ  o ডাকাত জn েদoয়ার েkেt মসুলমান সমােজর adূত pবণতা বয্াখা 
করেত েগেল মুসলমানেদর ei দিৃ ভ ী মাথায় রাখেত হেব েয, মুসলমানরা মেন কের 
কােফরেদর ম িচরsায়ীভােব েভাগ কের জীবন যাপেনর aিধকার তােদর রেয়েছ। আমার 
েলখা ‘‘েহািল oয়ািরয়রঃ iসলাম en্  িদ িডমাiজ aব kয্ািসকয্াল িসিভলাiেজশন’’ gেn 
আিম সpম শতাbীেত gীেকা-েরামান সভয্তার ংস সাধেন মসুিলম তsরবৃিtর ভূিমকা 
িবে ষণ কেরিছ। সpম শতাbীেত iসলাম বাকী িবে র িব েd েয যুd  কের েসটা 
িছল পূণর্া  o anহীন যুd। সকল মানুষ আlাহ নােমর eকমাt ঈ রেক েমেন না েনoয়া 
পযর্n মুসলমানরা aিব াসীেদর িব েd যুd চািলেয় যােব বেল মুহাmেদর eবং kরআেনর 
(aথর্াৎ kরআন 8◌ঃ39) বkেবয্র কারেণ কােফর শািসত িবে র সে  সিতয্কার aথবা 
sায়ী শািn aসmব। সকল মসুলমানেক তাi কােফর িবে র িব েd সিkয় ‘‘িজহােদ’’ aংশ 
িনেত aনুমিত eমনিক িনেদর্শ েদoয়া হেয়েছ। েকান বয্িk িনজs uেদয্ােগ েসনাবািহনী গেড় 
তুেল কােফর পিরচািলত েদশ েলােক আkমণ করেত পাের না; িকn েস েছাট আকােরর 
আkমণ eবং েগিরলা aিভযান চালােত পাের। iিতহাস ঘাটেল আমরা েদিখ, মুসলমানরা 
েযখােনi aমসুলমানেদর সািnেধয্ eেসেছ েসখােন সব সময় তারা ei কা  ঘিটেয়েছ। 
 
aসংখয্ ডাকািতর ঘটনার মত ei ‘‘েছাট েছাট’’ যুd সpম শতাbীেত ভূমধয্সাগরীয় a েল 
বয্বসা-বািণজয্ কাযর্করভােব থািমেয় িদেত eবং পদী সভয্তার িবনাশ ঘটােত সkম হয়। 
 
িকn ভূমধয্সাগরীয় a ল েথেক দেূর aবিsত লু েনাপেযাগী aদখলকৃত কােফর সmpদায় 
aথবা জািতর সংখয্া  hাস েপেয়িছল। aনয্িদেক iসলােমর aধীন িবপুল সংখয্ক i দী o 
খ্রী ান িজিmর সংখয্া hাস েপেত  কের। িজিজয়া কেরর ভয়াবহ িনে ষণ o েসi সে  
মুসিলম pভুেদর হােত িনতয্ aবমাননা eবং যখন-তখন সিহংসতার কারেণ তারা ধমর্াnিরত 
হেত থাকায় eমনিট ঘেটিছল। 
 
কর আদায় eবং লু ন করার মত খ্রী ান o i দীেদর সংখয্া kমশ কেম আসেত থাকায় 
খলীফা eবং সুলতানগণ তােদর চিহদামত সmদ েকাথা েথেক aজর্ ন করেব েসটা eকটা p  



হেয় দাঁড়ায়। eর utর িছল পির ারঃ i দী eবং খ্রী ানরা aিত সামানয্ সংখয্ায় aবিশ  
থাকেলo মসুলমানেদর সংখয্া kেম বাড়িছল। eরা pায় সবাi িছল i দী eবং খ্রী ান েথেক 
ধমর্াnিরত। তােদর কাছ েথেক pশাসেনর রাজs ঘাটিত আদােয়র  dত বয্বsা েনoয়া হয়। 
শতাbীর পর শতাbী aেনয্র েমর িবিনমেয় জীবন ধারেণ aভয্s িছল িবধায় মসুলমান 
শাসক ে ণী -- খলীফা, আমীর o তােদর সাে াপা রা গরীব মুসলমানেদর িনপীড়ন করেত 
থােক। আমরা aবশয্i বয্াপকভােব eটা খুঁেজ পাi। 
 
মুসলমানেদর iিতহােসর েগাটা সময়কাল জেুড় খলীফা eবং সুলতানগণ তােদর নাগিরকেদর 
সmদ যখন pেয়াজন হেয়েছ িন ু রভােব লু ন কেরেছন। eেত ধেমর্র েকান বাছিবচার িছল 
না। ei তেথয্র uেlখ কেরেছন বানর্াডর্  লুiস। 2001 সােল pকািশত “েহায়াট oেয়n রং?’’ 

gেn লুiস p  তুেলেছনঃ েয সভয্তা তার িব াস aনসুাের েত eমন সmবনা জািগেয় 
তুেলিছল তা েকন dাদশ-tেয়াদশ শতাbী েথেক পরবতর্ী সমেয় দািরdয্ o প াৎপদতায় 
িনমিjত হেয় েগল? ভুল িছল েকাথায়? 
 
লুiস েকান utর না িদেয় তার বi েশষ কেরেছন। তারপরo eক জায়গায় িতিন eক 
তীক্ষ্ন পযর্েবkণ েরেখেছন। আধুিনক যুেগর আেগ পযর্n েগাটা মুসিলম জাহােন চাকা যুk 
গাড়ী কাযর্ত aজানা িছল। eটা eেকবাের হতবাক করার মত ঘটনা; কারণ চাকা আিব ৃ ত 
হেয়িছল মধয্ pােচয্ (বয্ািবলিনয়ায়) eবং আেগকার যুেগ তার বয্াপক বয্বহার িছল। িতিন 
eর eক চমকpদ uপসংহার েটেনেছনঃ “চাকা যুk গাড়ী আকাের বড় eবং eকজন চাষীর 
জনয্ তুলনামলূকভােব বয্য়ব ল। েযখােন েয সময় েকান আiন aথবা pথা eমনিক sানীয় 
কতৃর্ পেkরo শিkর রাশ েটেন ধরার জনয্ যেথ  িছল না েসখােন তখন দশৃয্মান o 
sানাnরেযাগয্ সmদ িছল aলাভজনক িবিনেয়াগ। লু নজীবী কতৃর্ পk aথবা pিতেবশীর 
বয্াপাের eকi ধরেনর ভীিতর ছাপ েদখা যায় েস সময়কার সাধারণ বাড়ীঘেরর িনমর্াণ 
কাঠােমােতঃ uঁচু, জানালাহীন েদoয়াল, সংকীণর্ গিলপেথ pায় লুkািয়ত pেবশ dার; সmেদর 
েকান দশৃয্মান লkণ eিড়েয় চলার সযt েচ া।” (বানর্াডর্  লুiস, েহায়াট oেয়n রং?, 2001, পৃ. 
158)। 
 
িখলাফেতর নােম ei েচৗেযর্াnাদনার মেধয্ মেন হয় ধু i দী আর খ্রী ান  েকন, eমনিক 
মুসলমানরাo aবােধ সমৃিd লােভ সkম িছল না।তেব খলীফা eবং সুলতানগণ তােদর 
pজােদর পািথবর্ সmদ লু ন বn কেরন নাi। তারা আেরা েবশী েকেড় িনেত সkম o 
icকু িছেলন। eেকবাের  েথেকi, pথম ‘‘িব াসীেদর কমাnার’’ মুহাmদ তার বnু o 
আtীয়েদর কাছ েথেক নারী দখল কের িনেত iতঃsত কেরন নাi। মুহাmেদর কমপেk 
দiুজন stী িছল দখল করা; eকজন ঘিন  eক বnুর কাছ েথেক eবং eকজন তার পালক 
পুেtর কাছ েথেক। খলীফারা aবশয্i মুহাmেদর দৃ াn aনুসরেণ েদরী কেরন নাi। 
মুসলমানেদর iিতহােসর েগাটা সময় জেুড় খলীফা eবং সুলতানরা তােদর pজােদর কাছ 
েথেক নারী েকেড় িনেয়েছন িনয়িমতভােব। eমনিক ei নারীরা িববািহতা হেলo তােত  
ঘটনার েকান েহরেফর হত না। িববাহ িবেcেদর (তালাক) iসলামী িনয়ম হেc eকজন 
পু ষ তার stীেক “আিম েতামােক তালাক িদলাম” e কথা বলেলi সব চুেক েগল। আর 



িকছুর দরকার হয় না। eর aথর্ হেc eকজন sামীেক aিত সহেজi e বাকয্ িতনবার 
ucারেণ বাধয্ করা েযত। aিনcকু stীেক রািজ করােনার জনয্ িনযর্াতন o মৃতুয্র মিকi 
যেথ  িছল। 
 
লু নকারী কতৃর্ েtর eেহন সংsৃিতেত aবাক হoয়ার িকছু নাi েয iসলামী জাহােন পু ষরা 
িনজ িনজ stীেক েবারকায় আবৃত কের লুিকেয় রাখেত  কেরিছল। ei নূতন sাiলেক 
aবশয্i শালীনতা aনুশীলেনর সৎ pেচ া আখয্া িদেয় kমা করা যায় ; িকn aিধকাংশ 
েkেt eর pকৃত কারণ িছল মুসিলম বাড়ীঘেরর ৈবিচtয্হীন, জানালািবহীন বিহর্ ভাগ িনমর্ােণর 
aনু পঃ আপনার সmদ লুিকেয় রাখা।  
 
(িনবnিট John J. O’Neill-eর েলখা  Hiding Your Assets: The Surprising Origin of the 

Burka & Niqab-eর বাংলায় ভাষাnর। মূল iংরাজী িনবnিট iসলাম oয়াচ  [Islam-

Watch]-e 25 মাচর্  2010 তািরেখ pকািশত হয়। জন েজ, o’নীল ‘‘েহািল oয়ািরয়সর্ঃ 
iসলাম en িদ িডমাiজ aফ kয্ািসকয্াল িসিভলাiেজশন” নামক gেnর pেণতা) 
 
  
 
  
 
  
 
  
 



aধয্ায়-9 

kুেসডঃ iসলামী আgাসেনর pিতিkয়া 
েলখক: জন, েজ o'নীল 
 
আমােদর যুেগর eকটা aতয্n শিkশালী কlকথা হেc, kুেসড িছল শাn eবং সংsৃিতবান 
iসলামী জাহােনর িব েd িবনা usািনেত ববর্র iuেরােপর হামলা। 
 
pচিলত ধারণা aনযুায়ী সpম o a ম শতাbী িছল iসলামী সmpসারেণর মহান যুগ। 
আমােদর বলা হয় েয, eকাদশ শতাbী নাগাদ -  pথম kুেসেডর কাল -  iসলামী জাহান 
িছল শাn o িsিতশীল, eবং eর েমাdা কথা হেc kুেসডাররা িছল আkমণকারী। aবশয্i 
kুেসডারেদরেক প াৎপদ o kসংsারাcn iuেরাপ েথেক আগত ববর্র যাযাবর িহসােব 
ধারাবািহকভােব িচিtত করা হয়। যারা eকাদশ শতাbীেত িনকট pােচয্র সংsৃিতবান o 
নগরেকিndক িবে  হামলা চািলেয়িছল। 
 
ei জনিpয় ভাষা pায়i েটিলিভশেন eবং সংবাদ-পেtর িনবেn pেয়াগ করা হয়। আিম 
aবশয্ আমার ‘েহািল oয়ািরar সঃ iসলাম en দয্ িডমাiজ aফ kয্ািসকয্াল 
িসিভলাiেজশন’-e েদিখেয়িছ েয, iসলােমর আিবভর্ ােবর আেগ ‘পিবt যুd’ সmেকর্  খ্রী ানেদর 
েকান ধারণাi িছল না। মুসলমানেদর কাছ েথেকi iuেরাপীয়রা e ধারণা gহণ কেরেছ। 
আিম আেরা েদিখেয়িছ েয, kুেসড েলা খ্রী ান iuেরােপর পk েথেক েমােটi িবনা usািনেত 
আgাসন িছল না; বরং িছল eকাদশ শতাbীর েগাড়ার িদেক েগাটা iuেরাপ দখেলর লেkয্ 
পিরচািলত মসুিলম agািভযান েমাকােবলায় প াd বািহনীর তৎপরতার aংশ। iuেরাপ eমন 
মিক eর আেগ কখনo pতয্k কের নাi। 

 
েহািল oয়ািরar স পুsেক pদt তথয্ সেtto, মধয্যুগীয় iিতহাসিবদেদর সংখয্াগির  aংশ e 
মেমর্ eকমত িছেলন েয, kুেসড পিরচালনার জনয্ iসলােমর িদক েথেক মিক িছল না 
বলেলi চেল; আসেল মসুলমানরা িছল aভয্াসগত সিহংসতা o লু েনর সংsৃিতেত আcn 
আিদম o ববর্র iuেরােপর সুিবধাজনক টােগর্ট। বলা হয়, iuেরাপীয় েযাdা ে ণীর ‘শিk’ 

aভয্nরীণ ংস সাধেনর পিরবেতর্  েপােপর িনেদর্ েশ iসলামী জাহােনর সহজ টােগর্েটর িব েd 
িনেয়ািজত হেয়িছল। দৃ াn s প, মারkয্স বলু ‘akেফাডর্  িহিs aব িদ kুেসড্ s ’ gেn 
kুেসেডর মলূ পরীkা করেত িগেয় ei ধারায় িচnা কেরেছন। pায় 10 হাজার শেbর eক 
িনবেn বুল মুসিলম মিকর িবষয় eেকবােরi িবেবচনায় িনেত পােরন নাi। 
 
িতিন বরং তা ধু নাকচ করার uেদেশয্ eর uেlখ কেরেছনঃ‘‘ভূমধয্সাগরীয় a ল জেুড় 
লড়াiেয়র (iসলাম o খ্রী ান ধেমর্র মেধয্) েpkাপট েযসব pিত ােনর কােছ দশৃয্মান িছল 
েস িলর মেধয্ pধান িছল েপােপর শাসন পিরষদ। eর িছল েগােয়nা েনটoয়াকর্ , ভূেগাল 
সmেকর্  ধারণা, eবং খ্রী ান দিুনয়া o eর uপর বাsব বা কাlিনক মিক সmেকর্  বয্াপক 
দিৃ ভ ীর দীঘর্ ঐিতহািসক ঐিতহয্। e িবষয়িটর uপর েজার েদoয়া uিচত; কারণ, kুেসেডর 
সংjা িনধর্ারণ করেত pায়i ভুলভােব 1095 সােলর আেগর দশক েলার েসসব ঘটনােক 
িলেয় েফলা হয় যখন খ্রী ান o মসুলমানগণ পরsেরর আkমেণর মেধয্ িছল। eকটা 



ধারণা সদাসবর্দা pেয়াগ করা হয় েয, pথম kুেসড িছল eকাদশ শতাbীেত ধমর্যুেdর চিরt 
লাভ করা eেকর পর eক যুেdর পিরণিত; ei যুd িলেক ‘‘পরীkামূলকভােব’’ কাযর্কর বলা 
যায় যা iuেরাপীয়েদর কােছ kুেসেডর aতয্াবশয্ক ৈবিশ য্ হািজর কেরিছল। eটা 
agহণেযাগয্ দিৃ ভ ী।’ (মারkয্স বলু, ‘aিরিজনস’, জনাথন রাiিল-িsথ সmািদত িদ 
akেফাডর্  িহিs aব িদ kুেসড্ স, পৃঃ19) 
 
আমরা p  করেত পাির, েকান যুিkেত বুল েsন, িসিসিল eবং আনােতািলয়ায় eকাদশ 
শতাbীেত সংঘিটত আেগকার খ্রী ান-মুসিলম সংঘাত েলােক pথম kুেসড েথেক িবিcn কের 
েদখেছন? eর utর িকছুেতi gহণেযাগয্ হবার নয়। িতিন বেলেছন, ‘1095-6 সােল েপাপ 
িdতীয় uরবােনর kুেসেডর আhানেক েয জনগণ সmpদায়গত বয্বsার uপর আঘাত িহসােব 
েদেখিছল তা ভাবার জনয্ ব  তথয্-pমাণ আেছ।eটা কাযর্কর হেব বেল মেন করা হেয়িছল, 

কারণ পূবর্বতর্ী pেচ া িল েথেক eিট িছল িভn।’ (pা k)।  
 
aবশয্i eটা িভn িছলঃ েপাপ কnটািnেনাপেলর uেdেশয্ মাচর্  করার জনয্ eক িবশাল 
বািহনী গঠন করেত iuেরােপর রাজনয্বগর্ o যাজকেদর eক মহাসেmলন েডেকিছেলন। 
aিভলাষ o বয্াপকতার িবচাের eটা িছল নূতন। িকn e জনয্ েsেন eবং িসিসিলেত eবং 
আনােতািলয়ায় আেগ ঘেট যাoয়া ঘটনাবলীর সে  eর েযাগসূt  খািরজ কের েদoয়া 
হাসয্কর। e ধরেনর বkবয্ ধু eমন eক পূবর্ধারণা েথেক আসেত পাের যা েকান না 
েকান ভােব kুেসডারেদরেক আkমণকারী িহসােব েদখেত চায় eবং েস কারেণ খ্রী ানরা 
1095 পূবর্বতর্ী দশক েলােত েsেন eবং েগাটা ভূমধয্সাগরীয় a ল জেুড় েয নয্ায়স ত 
আtরkামূলক যুd চািলেয় আসিছল তা েথেক kুেসডরােদরেক িবিcn করেত চায়। 
 
আসল তথয্ হেc, pথম kুেসেডর পূবর্বতর্ী 20 বছেরর মেধয্ েগাটা আনােতািলয়া খ্রী ান 
িবে র হsচুয্ত হয়। ei a ল iuেরােপর dার- pােn aবিsত eবং আয়তেন ােnর েচেয় 
বড়। 1050 সােল েসলজকু েনতা েতাগ ল েবগ আনােতািলয়ার খ্রী ানেদর িব েd ধমর্যুd 

 কেরন যারা eতিদন পযর্n খলীফােদর kমতা pিতহত কেরিছল। আমােদরেক বলা হয় 
েয, েসi যুেd 1লাখ 30 হাজার খ্রী ান মারা িগেয়িছল। িকn 1063 সােল েতাগ ল 
েবেগর মৃতুয্র পর খ্রী ানরা তােদর sাধীনতা পুন dার কের । aবশয্ e sাধীনতা িছল 
slsায়ী । েতাগ ল েবেগর ভাiেপা আl p  আr s লান িনেজেক সুলতান েঘাষণা করেল 
আবার যুd  হয়। 1064 সােল আেমর্িনয়ার pাচীন রাজধানী আিন ংস হেয় যায়। 
আেমর্িনয়ার েশষ sাধীন শাসক কাr s -eর যুবরাজ ‘‘তাoরাস পাবর্তয্ eলাকায় িকছু জিমর 
পিরবেতর্  আনেnর সে  সmাটেক (বাiেজnাiন) তার রাজয্ হsাnর কেরন। (িsেভন 
রনিচময্ান, িদ িহিs aফ িদ kুেসড্ s ; 1ম খ ,  েকমিbজ, 1951, পৃঃ 61)। ei সমেয় েগাটা 
আেমর্নীয় জািত শত শত মাiল দিkণ o পি েম িগেয় কাযর্করভােব বসিত sাপন কের। 
িকn তুকর্ী হামলা চলেত থােক। 1065 সাল েথেক eেডসার িবশাল সীমাn দগুর্ aবেরাধ 
হেয় দাঁড়ায় সাংবৎসিরক ঘটনা। 1066 সােল তারা আমানুস পবতর্ মালার িগিরপথ দখল 
কের েনয়। পরবতর্ী বসnকােল তারা িসেসিরয়ার েকপােডািসয়ান নগর লু ন o ংস কের 
েফেল। পরবতর্ী শীতকােল েমিলেটiন eবং েসবািsয়ায় বাiেজnাiন বািহনীর পরাজয় ঘেট। 



eসব িবজেয়র ফেল আl p  আr s লান েগাটা আেমর্িনয়ার িনয়ntণ লাভ কেরন। eর eক 
বছর পর িতিন সাmােজর আেরা গভীের আkমণ চালান। 1068 সােল িনoিসসািরয়া o 
aয্ােমািরয়াম, 1069 সােল আiেকািনয়াম eবং 1070 সােল ঈিজয়ান uপkলবতর্ী েকািন 
আkাn হয়।(pা k)। 
 
 
eসব ঘটনায় aতয্n পির ার হেয় যায় েয, তুকর্ীরা তখন সাmােজয্র েগাটা eশীয় aংেশর 
জনয্ মিক হেয় uেঠিছল । কn সটািnেনাপেলর aবsান িদনিদন িবপn হেয় uেঠিছল। 
রাজকীয় সরকার পাlা বয্বsা িনেত বয্থর্ হেয়িছল। েসনাবািহনীর pিত সmাট দশম 
কn সেটnাiেনর aবেহলা ei িবপযর্েয়র জনয্ ব লাংেশ দায়ী। e িবপযর্য় েগাটা সাmাজয্েক 
gাস করেত uদয্ত হয়। রাজমাতা iuেডািসয়ার তttাবধােন বালক পুt 7ম িমখাiলেক েরেখ 
িতিন 1067 সােল মারা যান। পেরর বছর iuেডািসয়া pধান েসনাপিত েরামানাস 
ডাioিজেনসেক িবেয় করেল ডাioিজেনস িসংহাসেন aিধি ত হন। েরামানাস eকজন বীর 
ৈসিনক eবং আnিরকভােব েদশ েpিমক িছেলন। িতিন েদখেলন েয, েসনাবািহনী পুনগর্ঠন 
eবং চূড়াnভােব আেমর্িনয়া পুন dােরর uপর সাmােজয্র িনরাপtা িনভর্ র করেছ। 
(pা k)। িসংহাসেন বসার চার মােসর মেধয্ েরামানাস eক িবশাল িকn aিনভর্ রেযাগয্ 
েসনাবািহনী গেড় তুেল শtেক েমাকািবলা করেত agসর হন। িগবন িলেখেছন, ‘িতনিট 
pাণপণ যুেd তুকর্ীেদর iuে িটেসর aপর তীের হিটেয় েদoয়া হয়। চতুথর্ eবং েশষ যুেd 
েরামানাস আেমর্িনয়া পুন dার করেত েচেয়িছেলন।’’ (িডkাiন en ফল, aধয্ায়ঃ 57)। 
eখােন aবশয্ মানিযকােটর্ র যুেd (1071) িতিন পরািজত o বnী হন। eভােব সমg 
আনােতািলয়া িচরকােলর জনয্  হsচুয্ত হয়। 
 
ei ঘটনাবলী সততার সে  পযর্ােলাচনা করেল েকান রকম সেnহ থােক না েয, আkমণকারী 
িছল আl p  আr সলান eবং তার তুকর্ী বািহনী। েরামানাস ডাioিজেনেসর আেমর্িনয়া 
aিভযান িছল েগাটা আনােতািলয়া হারােনা pিতহত করেত বাiেজনটাiনেদর সবর্েশষ পাlা 
আkমণ। যিদo সদয্ pকািশত েচmাসর্ িডকশনারী aফ oয়াlর্  িহিsেত যুdিটর বণর্না 
eভােব েদoয়া হেয়েছঃ বাiেযনটাiন সmাট চতুথর্ েরামানাস ডাioিজেনস (1068- 71) 
তার সাmাজয্ আেমর্িনয়া পযর্n pসািরত করেত েচেয়িছেলন। িকn িতিন ভান hেদর কােছ 
মানিযকােটর্ র যুেd আl p  আr s লােনর aধীন (1063- 72) েসলজকু তুকর্ীেদর হােত 
পরািজত হন, িযিন তখন আনােতািলয়ায় পূণর্া  aিভযান চালান।’’ (bস েলনময্ান সmািদত 
েচmাr স িডকশনাির aফ oয়াlর্  িহিs, লnন, 2000, পৃঃ 585)। 
 
uপের আমরা রাজৈনিতক uেdশয্পূণর্ মানিসকতা িনেয় ভুল তথয্ সমােবেশর eক িনপুণ দৃ াn 
েদখলাম। েসখােন আkাnেক আkমণকারী eবং আkমণকারীেক আkাn িহসােব িচিtত করা 
হেয়েছ। 
 
eক বছর পর আl p  আr s লান িনহত হন। তার েছেল মােলক শাহ (1074-1084) 
eিশয়া মাiনর eবং কাযর্ত বাiেযনটাiেনর aবিশ  eশীয় ভূখে র সবটুk দখেলর কাজ 



সmূণর্ কেরন। e সমs িবজেয়র ফেল মামর্ারা সাগেরর দিkণ তীেরর িনিসয়া দগুর্ তুকর্ীেদর 
দখেল চেল যায় eবং কn সটািnেনাপেলর aিst িবপn হেয় পেড়। 
 
তখনকার e সমs pধান রাজৈনিতক ঘটনা pথম kেসেডর সূচনা ঘটায়। 35 বছর 
সমেয়র মেধয্ তুকর্ীরা খ্রী ান eলাকার eক িবশাল aংেশর িনয়ntণ িনেয় েফেলিছল, যার 
আয়তন িছল ােnর েচেয় বড়। তুকর্ীরা তখন iuেরােপর eেকবাের দরজার কােছ েপৗঁেছ 
িগেয়িছল। আমরা eটা ভাবেত aভয্s েয, kুেসড িছল pথমত eবং pধানত পিবtভূিম o 
েজ জােলম পুন dােরর জনয্ খ্রী ানেদর pেচ া; িকn eটা ভুল। তখন সmাট আেলিkয়াস 
কm েননাস েপােপর কােছ তার িবখয্াত আেবদন জািনেয়িছেলন। e আেবদন েজ জােলম মkু 
করার জনয্ িছল না, বরং িছল তার সাmােজয্র দরজা েথেক তুকর্ীেদর িবতািড়ত করার জনয্, 
সাmpিতক সমেয় aধর্চেndর aনুসারীেদর dারা িব s o দখলকৃত eিশয়া মাiনেরর িবশাল 
খ্রী ান eলাকা মkু করার জনয্। e কথা সতয্ েয, তুকর্ীরা তখন িসিরয়া/পয্ােলsাiেনর 
িনয়ntণ িনেয় েসখােন eক ববর্র রাজt কােয়ম কেরিছল। eেত খ্রী ান তীথর্ যাtী o েস 
a েলর sানীয় খ্রী ানরা aবণর্নীয় দেুভর্ ােগর সmুখীন হিcল। িপটার িদ হারিমট eবং 
aনয্রা eর েয িবsািরত িববরণ িদেয়েছন তা সাধারণ iuেরাপীয়েদর মেধয্ kুেসডীয় 
আেnালেনর পেk েজারােলা আেবগময় uপাদান যুিগেয়িছল। তেব anত েগাড়ার িদেক 
তীথর্যাtীেদর sিs েদoয়া kুেসডারেদর মলূ লkয্ িছল না। যাiেহাক, পয্ােলsাiেন তুকর্ী 
শাসেনর ববরর্ ধরন িছল তােদর দখলকৃত েগাটা খ্রী ান a েল তােদর আচরেণর aনু প। 
 
িগবন েগাটা িনকট pােচয্ তােদর শাসেনর চিরt িবsািরত তুেল ধেরেছন eভােবঃ 
‘pাচয্েদশীয় খ্রী ানগণ eবং লািতন তীথর্ যাtীরা িবলাপ করার দশায় পিতত হয়। আেগ 
িনয়িমত সরকােরর আমেল খলীফােদর সে  েয সমেঝাতা িছল তার বয্তয্য় ঘিটেয় utেরর 
বিহরাগতরা তােদর uপর িনমর্ম aতয্াচােরর েsাত বiেয় েদয়। মহান সুলতান তার দরবাের 
eবং িশিবের পারেসয্র িশlকমর্ o ভবয্তা িকছুটা হেলo gহণ কেরিছেলন। িকn তুকর্ী 
জািতর, িবেশষ কের প চারী uপজািত েলার শরীর েথেক তখনo ম ভূিমর aিgময় িনঃ াস 
েবর হিcল। িনিসয়া েথেক েজ জােলম পযর্n eিশয়ার পি ম pােnর েদশ েলা িবজাতীয় o 
sানীয় শtতার িশকার হয়। aিনি ত সীমাn িবপjনকভােব িনয়ntণকারী পয্ােলsাiেনর 
েমষ-পালকগণ বািণিজয্ক o ধমর্ীয় sাধীনতার মেধয্ ধীরগিতেত মনুাফা aজর্ ন করার মত 
aতটা ৈধযর্শীল িছল না। তােদর েতমন aবসর বা kমতা িছল না। aেশষ দেুভর্ াগ পার 
হেয় েয তীথর্ যাtীরা েজ জােলেমর pধান ফটক পযর্n েপৗছঁােত পারত, তারা পিবt 
সমািধেত dা জানােনার aনুমিত লােভর আেগi বয্িkগত লু ন aথবা সরকারী িনযর্াতেনর 
িশকার হত, pায়i তারা aনাহাের eবং েরাগ-বয্ািধেত ভুগত। িনজs ববরর্তার eক ধরেনর 
unাদনা dারা তুকর্ীরা pেতয্ক েগা ীর যাজকেদর aপমান করেত uddু হত। েগা ীর 
েলাকজেনর কাছ েথেক মুিkপণ আদােয়র জনয্ তােদর যাজকেক চুল ধের েটেন িনেয় িগেয় 
ভূগভর্ s anকার কারাকেk আটক রাখা হত; eবং চাচর্  aব িদ িরসােরকশেন ঐশ pাথর্না 
pায়শi বাধাgs হত দখলদার pভুেদর ামীর কারেণ।’ (aধয্ায়ঃ 57) 
 



iuেরােপর সাধারণ কৃষকরা হয়ত pােচয্র িবপদ সmেকর্  পুেরাপুির সেচতন িছল না। িকn 
শাসক ে ণীর eবং চােচর্ র পেk uিdg হoয়া ছাড়া আর িকছু করার িছল না। তারপরo 
iuেরােপর তৎকালীন কৃষক o কািরগর ে ণী যিদ আনােতািলয়া সmেকর্  সামানয্ েজেন 
থােক তেব মুসিলম মিক সmেকর্  তােদর িকছুটা ধারণা থাকার কথা। মারkস বুল তারা 
িকছুi জানত না বেল েয মnবয্ কেরেছন েসটা gহণেযাগয্ নয়। দশম শতাbীর েশষ িদেক 
utর েsেন তৃতীয় আbুর রহমান eবং আল-মনসুেরর agািভযােনর ফেল দিkণ ােn 
বনয্ার মত খ্রী ান শরণাথর্ীরা আসেত থােক। eকাদশ শতাbীেতo দিkণ ােn aবয্াহত 
থাকা মসুিলম হামলার কারেণ শরণাথর্ীরা মধয্ o utর ােn পািলেয় আেস। ei েলাক েলা 
পি ম iuেরােপর িবপদ সmেকর্  সতকর্ বাতর্ া ছিড়েয় েদয়। িনি তভােব বলা যায়, iসলাম 
eবং মসুলমানরা আসেল কী িব াস কের েস সmেকর্  iuেরাপীয় কৃষক o িমক ে ণীর 
সিঠক েকান ধারণা িছল না। িকn েসটা িবেবচয্ িবষয় নয়। তারা ভাল কের জানত েয 
মুসলমানরা খ্রী ানেদর শt। তারা eo জানত েয মুসলমানরা aমসুিলমেদর িব েd যুd 
শ  কেরেছ eবং নারী o িশ েদর দাস বানােc। মুসলমানরা সমg েsন দখল কের 
িনেয়েছ eবং ােnর জনয্ মিক সৃি  কেরেছ।   
 
e িবষয়িটর uপর বারবার েজার েদoয়া uিচত। বাsবতা হেc, শািn o সহাবsান েথেক 
aেনক দেূর সের িগেয় দশম শতাbীর েশষ িদক েথেক iসলাম আবেরা আgাসী হেয় uেঠ। 
মুসিলম বািহনী রাজয্ দখেলর জনয্ aিব াসীেদর িব েd iসলামী জাহােনর eক pাn েথেক 
aপর pাn পযর্n যুd  কের। পি েম েsন eবং পূেবর্ ভারত আkাn হয়। ei নতূন 
আgাসন ধু পূেবর্র o পি েমর সীমােn সীিমত িছল না, iসলােমর েগাটা সীমাn জেুড় তা 
ছিড়েয় পেড়। আেমর্িনয়া, জিজর্ য়া o বাiেজিnয়ােমর খ্রী ান রাজt িনি h হoয়ার uপkম 
হয়। িসিসিল eবং aনয্ানয্ ভূ-মধয্সাগরীয় eলাকায় মসুিলম বািহনী খ্রী ানেদর িব েd 
লড়াi বাধায়। ei নূতন iসলামী আgাসেনর aেনক িদক, িবেশষ কের eকাদশ শতাbীর 

েত েsন o ভারেত যা ঘেটিছল, আেগকার a ম শতাbীর iসলামী সmpসারেণর কথা 
মেন কিরেয় েদয়। e েলা eমনi aনু প িছল েয, eমনিক iসলাম সmেকর্  aসতকর্  
পযর্েবkকরা e ধেমর্র আিবভর্ াব কাল িনেয় িব ািnেত ভুগেত পােরন। তারা মেন করেত 
পােরন েয, iসলােমর জn তািরখ ভুল কের কেয়ক শতাbী িপিছেয় েদoয়া হেয়িছল। 
দৃ াns প, আমােদর বলা হয় েয, ভারেত মূল iসলামী আgাসন  হয় তুকর্ী-ভাষী 
আফগান শাহজাদা গযনীর মাh মুেদর িবজয় aিভযােনর মধয্ িদেয়। িতিন utর ভারেত 17 
বার আkমণ চালান। eসব হামলা 1001 সােল  হয় eবং তার মৃতুয্র মাt 4 বছর 
বা ei রকম সময় আেগ 1026 সােল েশষ হয়। আমােদর মেন রাখেত হেব, eসব হামলায় 
ভারেত জানমােলর বয্াপক kিত হেয়িছল। 1020 সাল নাগাদ িসnু uপতয্কা, আফগািনsান 
o পারেসয্র aিধকাংশ eলাকা মাহমুেদর সাmােজয্র anভুর্k িছল। eকাদশ শতাbীর 
সূচনালেg সংঘিটত eসব হামলার মেধয্ িতন শতাbী আেগ মুহাmদ িবন কািসেমর পিরচািলত 
আgাসেনর pায়  ব  pিতফলন েদখা যায়। কািসম pায় eকi a ল িনেয় eক iসলামী 
সাmাজয্ গেড় তুেলিছেলন (710 খ্রী াb নাগাদ)।  
 



eটা adূত েয, গযনীর মাh মুদ eবং তার পূবর্সূরীর নােমর মেধয্ িমল রেয়েছ। গযনীর ‘ন’ 

কািসম েথেক eটােক পৃথক কেরেছ। ‘ন’ না েথেক ‘ম’ থাকেল গযনীেক কাসিমo েলখা েযত। 
গজনী আর কাসিম খুব পৃথক নয়। 
 
iসলামী জাহােনর পি ম pােn আমরা eকi লkণ েদখেত পাi। নিচমান িলেখেছন, ‘দশম 
শতাbীেত েsেনর মসুলমানরা খ্রী ান জগেতর জনয্ pকৃত মিক হেয় uেঠ।’ তৃতীয় আbুর 
রহমােনর মেধয্ মুহাmেদর aনসুারীরা eমন eক েনতা েপেয় যায় িযিন a ম শতাbীর 
সাফেলয্র পুনরাবৃিt ঘটােনার a ীকার কেরিছেলন। কেডর্ াভা িখলাফেতর pিত াতা িহসােব 
িতিন জাঁকজমক o সামিরক শিkর েkেt eক নতূন যুেগর েনতৃt িদেয়িছেলন। তার বািহনী 
যুd কের খ্রী ানেদর utের হািটেয় িদেয়িছল। িতিন েযসব যুd কেরিছেলন েস েলা dারা দiু 
ধমর্িব াসীেদর সীমাn িচিhত হেয়িছল। সবেচেয় ভয় র যুd হয় ডুuেরা নদীর তীের 
সালামানকা o ভlাদিলেদর মাঝখােন িসমানকােস (939 খ্রীঃ)। ভয় র ei যুেd তােক 
থািমেয় েদoয়া হয়। eসব eলাকা দ’ুশতাbী আেগ মুসলমানরা দখল কের িনেয়িছল। পের 
aবশয্ খ্রী ানরা েস েলা পুন dার কের। aেনক েkেt তৃতীয় আবদরু রহমান িছেলন তার 
পূবর্সূরীর aনু প। eমনিক a ম শতাbীর মুসিলম িবেজতা pথম আবদরু রহমােনর সে  
তার নােমর িমল রেয়েছ। ei নতূন আgাসন আল-মনসুেরর (980-1002 খ্রীঃ) aধীেন 
aবয্াহত থােক। তার আমেল মুসিলম শিk utরা লসহ েগাটা েsন দখল কের েনয়। িতিন 
িলoন, বািসর্েলানা o সািnয়ােগা িড কেmাসেটলা jািলেয় েদন eবং তার pায় িতন শতাbী 
আেগকার মসুলমান পূবর্সূরীেদর মত িপেরনীেসর uপর aিভযান পিরচালনা কেরন। আমােদর 
বলা হয়, আল-মনসুেরর আমেলর মত ‘eতটা িবপযর্েয় খ্রী ানরা আেগ কখনo পেড় নাi।’ ( 

লুiস বা র্ াn, িদ িহিs aফ েsন, 2য় সংsরণ, লnন, 1945, পৃঃ 57)। 
 
আল-মনসুেরর আkমণi েশষ পযnর্ খ্রী ান iuেরােপর জাগরণ ঘটায়। তারা িরকনkiসতা 
aিভযান  কের। নাভােরর তৃতীয় সানেশা eবং নরমান বয্ারন রজার িড টিন 1020 
সাল েথেক eর েনতৃt েদন। eসব ঘটনা 718 সাল নাগাদ কভােডা ায় ডন েপলাiেয়ার 
িবজেয়র মধয্ িদেয় পূবর্কােল সূিচত িরকনkiসতার কথা মেন কিরেয় েদয়। 
 
পাঠকরা aবাক হেয় ভাবেত পােরন, eকাদশ শতাbীেত iসলামী আgাসেনর ei 
‘পুন jীবেনর’ সে  সpম o a ম শতাbীর iসলামী aিভযানসমূেহর eমন ব  িমল 
েকন? ei tপূণর্ িবষয় িনেয় ভিবষয্েত আেলাচনা করা যােব। eখন েয িবষেয়র uপর 
েজার েদoয়া pেয়াজন েসটা হেc, pচিলত িব ােসর িবপরীেত দশম o eকাদশ শতাbী িছল 
iসলােমর বয্াপক সmpসারেণর কাল। খ্রী ান িব  সংলg iসলামী সীমােnর সবর্t ei 
সmpসারণ aনুভূত হিcল। eটা সুs  েয, kুেসড িছল ei আgাসন থামােনার েচ ার eক 
aংশ। 
 
(িনবnিট John J. O’Neill-eর The Crusades: A Response to Islamic Aggression-eর 
বাংলা aনবুাদ। মূল iংরাজী িনবnিট iসলাম oয়ােচ [ www.islam-watch.org] 19 
েফbয়ারী 2010-e pকািশত হয়। েলখক Holy Warriors: Islam and the Demise of 

Classical Civilization নামক gেnর pেণতা) 



aধয্ায়-10 

iসলােম ধষর্ণ eবং তার চার সাkী 
েলখক: aিব াসী ফক র  
 
iসলােম ধষর্ণ সংkাn udট িচnা eবং আiনআমার সে  eক নতুন বাnবীর পিরচয় 
হেয়েছ। িতিন iসলামী িবে  নারীেদর দেুভর্ াগ সmেকর্  তার uেdেগর কথা বলিছেলন। েয 
িবষয়িটর িতিন তীb pিতবাদ করিছেলন েসটা হেc - পু ষ ধষর্ণকারীেদর েছেড় েদoয়া হয়, 

পkাnের ধষর্েণর জনয্ pায়i ধিষর্তা নারীেক দায়ী করা হয় eবং eমনিক শিরয়া আদালেত 
সাজা েদoয়া হয়। 
 
iসলাম ধষর্ণ সmেকর্  েয সব aেযৗিkক দিৃ ভ ী েপাষণ কের েস েলার িশকড় সnােনর 
আেগ আমােদর uিচত iসলােমর নবীর সবর্কিন া িকেশারী stী আেয়শার দেুভর্ াগ সংkাn 
জেবর িবষেয় জানা। (বয্াপক িবে ষণ ei েলখার uেdশয্ নয়। eেত িভতেরর িকছু তথয্ 

জানােনা হেয়েছ মাt। আিম িনি ত, িবষয়িট িনেয় কেয়ক খে র বi েলখা যায়।) 
 
আেয়শােক িনেয় েকেল ািরর িবsািরত তথয্ iসলামী gn হাদীস eবং িসরায় রেয়েছ (যথা, 
সিহh মসুিলম, পুsক 37, সংখয্া 6673, সিহh বখুারী, তৃতীয় খ , পুsক 48, সংখয্া 829)। 
 
বিণর্ত কািহনী েলা দীঘর্। সংেkেপ বলেত েগেল - আেয়শা eকদল মসুলমান ৈসেনয্র সে  
যািcেলন। eকিদন ভুলkেম েসনাবািহনী তােক িপছেন েফেল eিগেয় যায়। eকজন মুসলমান 
েসনাদলিটর েচেয় িপিছেয় পেড়িছল। েস আেয়শােক খঁেজ পায়। আেয়শা তার সে  মলূ 
বািহনীর কােছ িফের আেসন। 
 
কিতপয় মুসলমান তার িব েd aিভেযাগ কের েয, িতিন ৈসিনকিটর সে  েযৗন স ম 
কেরেছন। আেয়শা দঢ়ৃতার সে  e aিভেযাগ asীকার কেরন eবং aতয্n মমর্াহত হন। 
িকn জব চলেতi থােক। eক পযর্ােয় kরআেনর আয়াত নািজল হয়। তােত ছিড়েয় পড়া 
জব pসে  আেয়শােক িনেদর্ াষ বেল েঘাষণা করা হয়। 

 
kরআন: 24:13-16 : েকন তারা eর জনয্ চার জন সাkী আেন নাi? িকn তারা 
েযেহতু সাkীগণেক আেন নাi েসেহতু তারা আlাহর সmুেখ িমথয্াবাদী। eবং eটা িক নয় 
েয, আlাহর মিহমা eবং iহকাল o পরকােল তার ক ণা েতামােদর uপর না থাকেল, েয 
কথাবাতর্ া েতামরা বলছ তার জনয্ িনি ত ভােবi কিঠন শাসন েতামােদর sশর্ করেব। 
যার সmেকর্  েতামােদর িকছু জানা নাi েসটা েতামরা িজhা dারা gহণ কেরছ eবং মখু 
িদেয় ucারণ  কেরছ। eবং েতামরা eটােক সহজ বয্াপার মেন কেরছ। পkাnের আlাহর 
কােছ িবষয়িট িছল তর। eবং যখন েতামরা eটা নেল, েকন েতামরা বল নাi : eটা 
আমােদর uিচৎ নয় েয আমরা eটা িনেয় কথা বিল; সমs মযর্াদা আপনার। eটা eকটা 
িবরাট িমথয্া aপবাদ! 
 



kরআন: 24:4 বলেছ েয, যারা চারজন সাkী আনেত পারেব না তােদর েবtাঘাত করা 
হেব; eবং যারা মুk নারীর িব েd aিভেযাগ আনার পর চারজন সাkী হািজর কের না, 
তােদর েবtাঘাত কর, আিশবার েদাররা (মার) eবং কখেনা তােদর কাছ েথেক েকান সাkয্ 
gহণ কর না, eবং তারা আiন ভ কারী। 
 
eর িভিtেত iসলামী ধমর্তািttকরা বেলন েয, বয্িভচার বা aনু প েযৗন দু মর্ pমােণর জনয্ 
চারজন পু ষ pতয্kদশর্ীেক হিজর করেত হেব। eকজন নারীর সাkয্ হেc পু েষর aেধর্ক, 

eবং তা আিথর্ক েলনেদন সংkাn িবষেয় সীমাবd (kরআন 2:282)। 
 
আিম e বয্াপাের যা বুিঝ (eবং আিম eটা বুেঝ েখ দাঁিড়েয়িছলাম), চারজন চাkুস 
সাkীর িনয়ম চাল ুকরা হেয়িছল মুসলমান নারীেদরেক িনিষd েযৗন স েমর (েজনা ) 
িমথয্া aপবাদ েথেক রkা করার জনয্। কিতপয় iসলামী আেলম ei িনয়মেক জিটল 
পিরিsিতেতo েটেন eেনেছন, যােত বলা হেয়েছ : eকজন নারী যিদ দাবী কের েয েস 
ধিষর্তা হেয়েছ তেব ধষর্ণকারীর িব েd e মামলা pমােণর জনয্ তােক শিরয়া আদালেত 
চারজন পু ষ সাkী হািজর করেত হেব। যিদ েস চারজন সাkী হািজর করেত না পাের, 

তার মামলািট সতীt সংkাn aপরাধ বেল গণয্ হেব eবং েস aনুযায়ী তার সাজা হেব। 
িবকl িহসােব, িমথয্া aিভেযাগ দােয়র করায় তােক শািs েদoয়া যােব। িফকাহ শােstর 
eকিট ধারায় গভর্ ধারণেকo েযৗন দু েমর্র পযর্াp pমাণ িহসােব গণয্ করা হয়। সুতরাং 
ধষর্েণর িশকার েকান নারী যিদ গভর্ বতী হয় eবং েস যিদ ধষর্ণ pমাণ করেত না পাের 
তেব তােক েদাররা মারা হেব aথবা পাথর ছঁুেড় েমের েফলা হেব। 
 
uদাহরণ s প, পািকsান দiু দশেকর েবশী সময় ধের হদদু aধয্ােদশ বলবৎ েরেখেছ, eবং 
eেত ধিষর্তার েkেt uপের বিণর্ত শতর্ েলা রেয়েছ। মাt aিত সmpিত eকিট নারী সুরkা 
িবল পালর্ােমেn পাস হেয়েছ যােত ধষর্েণর িশকার নারীেক pচািলত আiেন ধষর্ণকারীেদর 
িব েd aিভেযাগ দােয়র করার সুেযাগ েদয়া হেয়েছ। পািকsােনর ধমর্িভিtক দল েলার 
সদসয্রা e িবেলর তীb িবেরািধতা কেরিছল। iরােন, নাজানীন মাহাবাদ ফােতহী িনেজেক 
eবং তার ভাiিজেক ধষর্েণর হাত েথেক রkা করার aপরােধ মৃতদে  দি ত হেয়েছন । 
িনেজেক রkা করেত িগেয় িতিন ধষর্েণর েচ াকারী eক জনেক ছুিরর আঘােত েমের 
েফেলন। চারজন পু ষ সাkী না থাকায় e ঘটনায় তােক মৃতদ  েদoয়া হয়। (বয্াপক 
আnজর্ ািতক pিতবাদ o িমিডয়ায় pচােরর কারেণ পের তােক মুিk েদয়া হয়)। 
 
আিম e িবষেয় িবিবিসেত eকিট চমৎকার িনবn েপেয়িছ : নারী o শিরয়া িনেয় িবতকর্  
জেম uেঠেছ।িবপুল সংখয্ক মসুলমােনর মেন eমন eকিট ধারণাo রেয়েছ েয, যিদ েকান 
নারী ধিষর্তা হয় তেব েসটা সাধারণত তার েদাষ; uদাহরণ s প, েবারখা না পের রাsায় 
তার uপিsিত েবচারা পু ষিটেক pেরািচত কেরেছ তােক ধষর্ণ করেত। পি মা মুসলমানেদর 
মেধয্ ei kখয্াত মানিসকতার eকটা uদাহরণ হেc বতর্ মান যুেগ বাসকারী 7ম শতাbীর 
নারী িবেdষী aেsলীয় ববর্র তাজ uল দীন আল িহলালী। eক জmুার নামােজ েস ফেতায়া 
িদেয়িছল, যিদ েকান নারী ধিষর্তা হয় তেব েসটা তার েদাষ, কারণ েস িনেজর বাড়ীেত িছল 
না।েস আেরা বেলিছল, “যিদ েতামরা মাংস িনেয় রাsায়, aথবা বাগােন, aথবা পােকর্  , aথবা 



বাড়ীর িপছেন ঢাকনা িবহীনভােব েরেখ আস, eবং িবড়াল eেস েসটা েখেয় যায় .... তেব 
কার েদাষ, িবড়ােলর নািক ঢাকনা িবহীন মাংেসর ? ঢাকনা িবহীন মাংসi হেc সমসয্া।” 
 
 
েগাঁড়ারা আেস eবং যায়। িকn তার েkেt িবপিtর কারণ হেc েস aেsিলয়ার 
েনতৃsানীয় মুসলমান iমাম, eবং জmুার নামােজ েদoয়া খুতবা জানাজািন হoয়ার পর 
aেsিলয়ার পাঁচ হাজার মুসলমান eর সমথর্েন ulাস pকাশ কেরিছল। aনয্ মুসলমান 
েনতারাo তােক সমথর্ন কেরিছল। 
 
আমার eটা পির ার করা আবশয্ক েয, মুসলমান নারীেদরেক ধষর্ণ করা iসলােম eেকবােরi 
িনিষd। aবশয্ পি মা েদশ েলােত eমন িকছু মসুলমান আেছ যারা aমুসলমান নারীেদরেক 
পাশিবকভােব ধষর্ণ কের, eবং eর জনয্ তারা যুিk েদখায় েয “েবারখা ছাড়া রাsায় েবর 
হoয়ায় eটা মিহলার েদাষ।” তারা kরআেনর 4:24 eবং 23:6 আয়াত েথেকo যুিk তুেল 
ধের যােত যুেdর পর aমুসলমান নারীেদরেক গিনমেতর মাল িহসােব ধের িনেয় দাসী 
বািনেয় রাখার জনয্ মসুলমানেদরেক aনুমিত েদয়া হেয়েছ। ঐ ধষর্ণকারীরা পা ােতয্র িদেক 
বnুেtর দিৃ েত তাকায় না eবং তােদর সে  যুেd িলp মেন কের; সুতরাং তােদর 
নারীেদরেক তারা িনেজেদর ৈবধ সmিt ভােব। যিদo আিম েকান পি তেক e বয্াপাের 
সুs  বkবয্ িদেত িনিন। eখােন aিভবাসীেদর dারা ধষর্েণর ঘটনা িবপjনকভােব 
বাড়েছ। 
 
েয সব পাঠক আ যর্ হেcন তােদর uেdেশয্ বিল: কখেনা eকজেনর কথা সতয্ বেল ধের 
িনেবন না। িনেজরা গেবষণা ক ন eবং aনয্েদর িজjাসা কের তােদর দিৃ ভি  েজেন 
িনন। আিম শতভাগ সিঠক নi; েবাকারাi িনেজেদরেক সব সময় সিঠক মেন কের।  
 
  
 
(Infidel Fakhour -eর  Rape in Islam and Its Four Witnesses নামক iংরাজী িনবnিট 
iসলাম oয়াচ  [www.islam-watch.org]-e 27 েফbয়ারী, 2010 তািরেখ pকািশত হয়। 
eিট তার বাংলায় ভাষাnর। েলখক eখন কানাডার anািরoেত বাস কেরন। িতিন 
কানাডার মসুিলম sুেডnস eেসািসেয়শেনর িব িবদয্ালয় শাখার সােবক সদসয্। eিট iসলামী 
েমৗলবাদী সংগঠন “মুসিলম bাদার ড”-eর সহেযাগী সংগঠন) 
 
  
 
  
 
  
 



aধয্ায়-11 
 
বিন kারাiজার হতয্াযjঃ মুসিলম umাহর সবেচেয় খুিশর িদন 
 
েলখক: আেয়শা আহেমদ 
 
  
 
বিন kারাiযা হতয্াযেjর িদনিট িছল মদীনার মসুিলম uমমাহর জনয্ সবেচেয় খুশীর, 

সবেচেয় uৎসব মুখর িদন।নবী kারাiযা েগােtর সকল pাpবয়s পু েষর (pায় 900) 
িশেরােcদ eবং নারী o িশ সহ তােদর সমুদয় সmদ িবিলেয় েদoয়ার িনেদর্শ িদেয়িছেলন। 
 
আল-তাবারী 8: 38 :“আlাহর রাসূল িনেদর্শ িদেলন েয, সকল pাpবয়s i দী পু ষ 
eবং বয়ঃসিnpাp বালেকর িশেরােcদ করেত হেব। নবী তারপর বিন kারাiযা i দীেদর 
সmদ, stীগণ o সnানেদরেক মসুলমানেদর মেধয্ ভাগ কের িদেলন।”েকারআেনর দ’ুিট আয়ােত 
সংেkেপ e ঘটনার uেlখ আেছ (33 : 26-27) :“েতামরা aেনকেক কতল কেরিছেল, 

eবং aেনকেক বnী কেরিছেল ... eবং আlাহ েতামােদরেক িদেয়িছেলন তােদর জিম, তােদর 
বাড়ীঘর, eবং তােদর িজিনসপt  o নারীগণেক, eবং eমন eক জিমেনর কতৃর্ t েযখােন 
েতামরা (আেগ) যাo নাi। eবং আlাহ সবর্শিkমান।” 
 
মদীনার সকল uৎফুl মসুলমান বণর্াঢয্ িশেরােcদ pদশর্নী eবং ঘটেত যাoয়া নারী িবতরণ 
েদখার জনয্ সমেবত হেয়িছল। বাজার eলাকায় eকটা গতর্  েখাঁড়া হেয়িছল। কেয়কজন পু ষ 
i দী পু ষেদর িববst কের তােদর েযৗনেকশ গিজেয়েছ িকনা তা পরীkার কােজ িনেয়ািজত 
িছল। যােদর তলেপেটর নীেচ েলাম িছল তােদরেক কতল করার জনয্ বাছাi করা হয় eবং 
বাকীেদরেক দাস িশিবের পািঠেয় েদoয়া হয়।  সুনান আব-ুদাuদ, পুsক 38, সংখয্া 4390: 
 
আিতয়াh  আল kারািজর বণর্না কেরন : “আিম বনু kারাiজার বnীেদর মেধয্ িছলাম। 
তারা (সাহাবীরা) আমােদরেক পরীkা করল, eবং যােদর তলেপেটর নীেচ েলাম গজােত  
কেরেছ তােদরেক হতয্া করা হল eবং যােদর েলাম গজায় নাi তােদরেক হতয্া করা হল 
না। যােদর েলাম গজায় নাi আিম তােদর eকজন িছলাম।” 
 
তােদর কাপড়েচাপড় যুবতীেদর জনয্ েরেখ েদoয়া হয়। নবী হতয্াযেjর আেয়াজন তদারক 
কেরন; আলী, আবুবকর, oমর o হামযাসহ aেনক সাহাবা ei িশেরােcদ সmাদন কেরন . . 
. . . েদহ েথেক মsক িবিcn করার ei pিkয়া আনু ািনকভােব  কেরন নবী িনেজ। 
িতিন ucsের নারােয় তকিবর আlা  আকবর িন িদেয় kারাiযা েগােtর pধান কাব 
িবন আসােদর গলা েকেট েফেলন। eভােব হতয্া uৎসব  হয়। তর আহত মতুৃয্ 
পথযাtীর গলা িদেয় যখন গলগল কের রk েবর হিcল, তখন uপিsত নারী-পু ষ আlা  
আকবর িন িদিcল eবং আlাহ o মুহামমেদর pশিsসূচক গান গাiিছল। 
 



আধুিনক কােলর িভিডoেত েদখা যায়, আধুিনক কােলর ত ণ িজদাহীরা নবী eবং aনয্ানয্ 
মুিমেনর সুnত aনুসরণ ক’ের যখন aিব াসী বয্িkর েদহ েথেক িফনিক িদেয় রk েবর 
হেত েদেখ তখন তারা আlা  আকবর িন েদয় eবং আlাহর হামদ গায়। বয্াপারটা েযন 
aেনকটা েতমন। uল  i দী পু ষেদরেক পযর্ায়kেম গেতর্ র িকনারায় আনা হিcল eবং 
তােদর মাথা েকেট েফলা হিcল eবং শরীর গেতর্  েফলা হিcল। pিতিট i দীেক হতয্া 
করার সময় মুসলমান নারী-পু ষ আনেn নাচিছল (9/11-েত িফিলিsনীরা েযভােব 
েনেচিছল)। 
 
ei হতয্াযj েশষ হoয়ার পর জায়গা-জিম, বয্িkগত িজিনসপt eবং নারী o িশ েদরেক 
িবতরণ করা হয়। pথেম পিবt নবী তার িনধর্ািরত aংশ িহসােব সবিকছুর শতকরা 20 
ভাগ েরেখ েদন।  লুেঠর মেধয্ aিনnয্ সুnরী িকেশারী েরহানােক িতিন েভাগ করার জনয্ 
ভােগ পান। বাকী যুবতীেদরেক লটারীর মাধয্ম িজহাদীেদর মেধয্ িবতরণ করা হয়। বুখারী, 
খ  5, পুsক 59,  সংখয্া 362 :“iবেন oমর বণর্না কেরন : নবী তখন তােদর পু ষগণেক 
হতয্া করেলন eবং তােদর নারী, িশ  o সmিt মসুলমানেদর মেধয্ িবতরণ কের িদেলন. . 
. . . . . ।” 
 
“িসরাত e রাসূলুlাহ,” iবেন iসহাক, পৃ 464 :“মদীনায় বিন kারাiযা েগেtর 800-900 
pাpবয়s পু ষেক মাথা েকেট হতয্া করার eবং গেতর্  িনেkপ করার পর নবী তােদর 
সmিt, stীগণ o িশ েদর গিণমেতর মাল িহসােব ভাগ কের িদেলন . . . . িতিন আমর 
িবন খানুফার কনয্া েরহানােক িনেজর জনয্ িনেলন।”eকজন নারী তার পিরবার o 
সmpদােয়র খুনীেদর েযৗনদাসী হবার পিরবেতর্  মতুৃয্ বরণ করেত েচেয় তােক হতয্া করার 
জনয্ কাkিত-িমনিত কেরিছল। eকজন pাpবয়s পু ষ আল-জিবরেক থািবেতর সুপািরেশ 
হতয্া করা হয় নাi, কারণ aতীেত জািবর তার pাণ রkা কেরিছল। aবশয্ জািবর েবেঁচ 
থাকার েচেয় মৃতুয্ পছn কেরিছল, কারণ তার িpয়জনেদর ঠা া মাথায় খুন করা হেয়েছ। 
eেত নবী ভীষণ েরেগ যান। িতিন িচৎকার কের বেলন, “যাo েতামার বnুেদর সে  
নরেকর আ েন েযাগ দাo।” eবং িতিন থািবতেক িনেদর্শ েদন, েযন েস িনেজ তার uপকারী 
বnুর গলা েকেট েফেল। 
 
আমােদর নবী সুদশর্না েরহানােক েভাগ করার জনয্ তাড়াতািড় ঘটনা sল তয্াগ কেরন। 
েশাকািভভূত ei িকেশারী সকাল েবলায় তার ভাiেদর, বাবা o sামীর গলা েকেট েফলেত 
েদেখেছ। তােক সারারাত ধষর্ণ করার পর নবী িবেয়র psাব েদন, যিদ েস iসলাম ধমর্ 
gহণ কের। েস তার sামীসহ আপন িpয়জনেদর হতয্াকারীর stী হেত asীকৃিত জানায়। 
আমােদর নবী িছেলন সুnরী রমণীেদর সিতয্কার ণgাহী। িতিন তােক তার হােরেম রিkতা 
িহসােব েরেখ েদন। e বয্াপারটা না েমেন েরহানার uপায় িছল না। 
 
েসi রাতিট িছল aেনক aিববািহত মিুমেনর জনয্ aতয্n সুেখর। তােদর নবীেক ধনয্বাদ, 

তারা pথমবােরর মত নারীেদহ েভাগ করেত েপেরিছল। aেনেক িনেজর মনমত aনয্ 
aিববািহত বnুর সে  ভাগ কের েভাগ কেরিছল, কারণ লটারীেত তােদর ভােগয্ যুবতী রমণী 
েজােট নাi। বতর্ মান কােলর eকিট িভিডoেত েদখা যায়, 12 বছেরর eকিট েমেয়েক 



কেয়কজন তােলবান িমেল ধষর্ণ ক’ের তােদর িpয় নবীর সুnত পালন করেছ। পাথর্কয্ হেc 
12 বছর বয়সী েযসব kারাiযা েমেয়েক ধষর্ণ করা হেয়িছল তােদর দঃুেখ কাঁদার জনয্ 
পিরবােরর েকu aবিশ  িছল না। পরিদন সকােল আমােদর নবী লkয্ করেলন েয, aেনক 
যুবক িজহাদী ফজেরর নামাজ আদায় করেত আেস নাi। বাধয্তামলূক নামাজ আদােয় না 
আসার জনয্ সারারাত েজেগ ফূিতর্  করা েকান aজহুাত হেত পাের না। িতিন তােদর 
kেড়ঘর েলা আ ন িদেয় jািলেয় েদoয়ার আেদশ েদন। তারা তখন সারারাত ফূিতর্  কের 
েবেঘাের ঘুমািcল। 
 
বুখারী, খ  6, পুsক 11, সংখয্া 626 :“নবী বলেলন, ’যারা নামােজর জনয্ বাড়ী েথেক েবর 
হয় নাi তােদরেক পুিড়েয় মার, তােদরেক তােদর ঘেরর িভতর জীবn দg কর।”eত েবশী 
uল  িজহাদীেক jলn kেড়ঘর েথেক ছুেট পালােত eর আেগ কখেনা েদখা যায় নাi। 
তােদর দািড়েত eবং তলেপেটর নীেচর েলােম আ ন ধের িগেয়িছল। খারাপ মুসলমানেদরেক 
আ েন পুিড়েয় মারা িবেশষ ধরেনর সুnত। ভাল মুসলমানরা আজেকর িদেনo e সুnত 
পালন কের। kারাiযা গিনমেতর eক প মাংশ নবী তার ভােগ েপেয়িছেলন। eিট িছল তার 
জীবেন পাoয়া বড় ধরেনর লুেঠর ভাগ। তার ভােগ eকশতর েবশী নারী পেড়িছল। সবেচেয় 
সুnরী কমবয়সীেদর িনেজর েভােগর জনয্ েরেখ বাকী কেয়কজনেক িতিন বnু o আtীয়েদর 
মেধয্ িবিলব ন কের েদন।তাবািরর iিতহাস (The History of Tabari), খ  8, পৃ 29-30। 
 
িনেজর ভােগ পাoয়া নারীেদর মধয্ েথেক নবী রায়তাহ িবনেত িহলাল নােম eকজনেক 
েযৗনদাসী িহসােব েভাগ করার জনয্ তার জামাতা আলীেক uপহার েদন। িতিন তার 
জামাতা uসমান িবন আফানেক জয়নব িবন হায়ান নােমর আর eক েযৗনদাসীেক eবং 

র oমর iবন খাtাবেক ajাতনামা eক েযৗনদাসী uপহার েদন। oমর েযৗনদাসীিটেক 
তার েছেল আবদlুাহেক েদন। নবীর aনয্ানয্ িবিশ  সাহাবােদর aিধকাংশi uপহার িহসােব 
েযৗনদাসী েপেয়িছেলন। 
 
aবিশ েদর িবিkর জনয্ নজেদ পািঠেয় েদoয়া হয়। িবিkর টাকা িদেয় ast o েঘাড়া 
েকনা হয়।(তাবাির, খ  39) :“তখন আlাহর রাসূল সাদ িবন জািয়দেক িকছু সংখয্ক 
kারাiযা বnীসহ নজেদ পাঠােলন। eবং তােদর িবিনমেয় িতিন ast o েঘাড়া িকনেলন।” 
 
  
 
(িনবnিট Ayesha Ahmed-Gk Massacre of Bani Quraiza: Muslim Ummah’s Happiest 

Day-eর বাংলায় ভাষাnর। মূল iংরাজী িনবnিট রিববার, 31 েম 2009 তািরেখ iসলাম 
oয়াচ (www.islam-watch.org)-e pকািশত হয়) 
 
  
 
  
 
  



aধয্ায়-12 

iসলােম দাসpথা eবং পািকsােন eর চচর্ া 
েলখক: আসর্লান শoকত 
 
iসলাম কীভােব দাসpথােক মযর্াদার আসেন বিসেয়েছ eবং পািকsােন আজ কীভােব eর চচর্ া 
হেc 
 
দাসpথার সােথ iসলােমর সmকর্  
 
তথাকিথত ‘শািnর ধমর্’ iসলােমর রেয়েছ দাসপথার দীঘর্ o pতারণাপূণর্ iিতহাস। iসলােমর 
পিবt gn kরআেন দাসpথার পেk সমথর্ন কের বলা হেয়েছ, 33:50-“নবী, আমরা 
েতামােদর stীেদর ৈবধ কেরিছ যােদরেক েতামােদর েদoয়া হেয়েছ েযৗতুক িহসােব eবং 
দাসীেদরেক (ৈবধ কেরিছ), যােদরেক ঈ র িদেয়েছন uপহার িহসােব।“ 
 
23:5 “... তােদর stীগণ o দাসীেদরেক েমেন নাo, কারণ e েলা তােদর জনয্ ৈবধ।“ 
 
মুহাmদ তার কপিটক (খ্রীsান) দাসী মািরয়ার সে  েযৗন সmকর্  গেড় তুেলিছেলন। 
iসলাম লুেটর মাল িহসােব আlাহর পেথ যুেdর (িজহাদ) পুরsার িহসােব দাসীেদর gহন 
করা aনুেমাদন কের। iবেন সাল uেlখ কেরেছন েয, মুহাmদ মািরয়ােক পছn করেতন। েস 
িছল সুnরী, তার গােয়র রঙ িছল ফসর্া eবং চুল িল েকাঁকড়ােনা। মহুাmদ দাসpথা 
aনুেমাদন কেরন eবং িনেজ e pথা aনুসরণ কেরন। (iবেন সাদ, িকতাব আল-তাবাকাত 
আল-কিবর, পৃ, 151)। 
 
সবেচেয় িনভর্ রেযাগয্ িহসােব িবেবিচত সিহ েবাখারীেত দাসpথা সmেকর্  েবশ কেয়কিট হাদীস 
রেয়েছঃ 
 
“আিম মসিজেদ pেবশ করলাম eবং আবু খুদিরেক েদখলাম eবং তার পােশ বসলাম eবং 
তােক বীযর্পােতর আেগ েযৗনকমর্ বn করা সmেকর্  িজjাসা করলাম। আবু বলেলন, ‘আমরা 
আlাহর রাসুেলর সে  বনু মসুতািলেকর uপর গযoয়া (আkমণ) করেত যািcলাম। eবং 
আরব যুdবnীেদর মধয্ েথেক আমরা িকছু েপলাম eবং আমরা নারীেদর কামনা করলাম 
eবং িনেজেদরেক সংযত কের রাখা আমােদর জনয্ কিঠন হেয় পড়ল eবং আমরা েযৗনকমর্ 
েশষ না কের বাiের বীযর্পাত ঘটােনা পছn করলাম। সুতরাং যখন আমরা বীযর্পােতর 
আেগ েযৗনকমর্ বn করেত চাiলাম, ‘তখন আমরা বললাম, কীভােব আমরা আlাহর রাসুলেক 
িজjাসা না কের বীযর্পােতর আেগ েযৗনকমর্ বn করেত পাির যখন িতিন আমােদর মােঝ 
uপিsত আেছন?’ আমরা (তােক) e সmেকর্  িজেjস করলাম eবং িতিন বলেলন, 

‘েতামােদর পেk eটা না করাi ভাল, কারণ যিদ পূবর্িনধর্ািরত েথেক েয, েকান আtা (েরাজ 
েকয়ামত পযর্n) aিstবান থাকেব, তেব তা aিstবান থাকেব।“ (খ  5, # 459, iবেন 
মুহাiিরেযর বণর্না)। 
 



uপেরর বণর্না েথেক eটা s  েয, মসুলমানরা বনু মসুতািলক েথেক দাস-দাসী িনেয়িছল 
eবং লুেটর মাল িহেসেব তােদর িবতরণ করা হেয়িছল। মুসলমান িজহািদরা তােদর িবকৃত 
েযৗন kুধা চিরতাথর্ করার জনয্ নতুন আটক করা দাসীেদর সে  েযৗনকমর্ করেত েচেয়িছল 
eমনভােব যােত তারা গভর্ বতী না হয় eবং বাcা মানষু করার দায় eড়ােনা যায় eবং 
িনেজেদর kুধা িমেট যাoয়ার পর uপযুk মূেলয্ দাসীেদর িবিk করা যায়। 
 
কতটা িবকৃিত! 
 
ei হাদীস pমাণ কের েয মুহাmদ মিহলা বnীেদর ধষর্ন করা aনুেমাধন কেরিছেলন। eকi 
ধরেনর আরo aেনক হাদীস রেয়েছ। 
 
“বানু তামীেমর eকিট শাখা বােন আল-আনবােরর িব েd গযoয়া(আkমণ) চালােনা 
হেয়িছল। নবী তােদর uপর হামলা করেত uয়াiনােক পািঠেয়িছেলন। েস তােদর uপর 
আkমণ চালায় eবং তােদর িকছু েলাকেক হতয্া কের eবং aনয্েদরেক বnী িহেসেব িনেয় 
আেস। (খ  5, aধয্ায় 67 iবেন iসহােকর বণর্না)। 
 
পািকsােন দাসpথা 
 
eেত aবাক হবার িকছু নাi েয, মুসিলম েদশ েলা দাসpথা েবশ েজারােলাভােব aবয্াহত 
েরেখেছ। পু ষ eবং নারী uভয় ধরেনর দাসেদর ধের রাখা, kয় করা, িবkয় করা, 
িনযর্াতন করা eবং ধষর্ন করার pতারণাপূণর্ iিতহাস রেয়েছ পািকsােনর। 
 
পািকsােনর রাজৈনিতক, িবচার িবভাগীয়, সামািজক, সাংsৃিতক o সরকার বয্বsায় 
সাংিবধািনকভােব iসলাম ধেমর্র রেয়েছ আিধপতয্মলূক মযর্াদা। সরকািরভােব iসলাম হেc 
রা ধমর্। iসলামী শরীয়া েস েদেশর সেবর্াc আiন িহয়ােব বলবত হেয়েছ। ন=সকল আiনেক 
সংেশাধন o পূনিবর্নয্াস করা হেয়েছ kরআেনর িবিধিনেষধ েমাতােবক। বতর্ মান সংিবধান, 

রাজৈনিতক বয্বsা eবং সরকার হেc aগণতািntক। পািকsােন ধমর্ীয় শাসন চলেছ। ei 
পিরেবেশ aবাক হoয়ার িকছু নাi েয, মুসলমানরা দাসpথার pিত আকৃ  হেc। eবং eর 
িশকার হেc ধমর্ীয় সংখয্ালঘুরা, িবেশষ কের িখ্রsানরা। 
 
পািকsােন দাসpথা বয্াপক। eর রেয়েছ নানা ধরন-ধারণ। েসখােন রেয়েছ মুচেলকা িদেয় 
kীতদাস pথা। e েkেt েগাটা পিরবার দশেকর পর দশক kীতদাস েথেক যায়। iেটর 
ভাটা, কােপর্ট বুনন, kুd িশl iতয্ািদেত সাধারণত e pথা চালু আেছ। তারপর েসখােন আেছ 
মুচেলকা িদেয় িশ  দাসpথা। eেkেt গরীব বাবা-মা মুচেলকা িদেয় তােদর সnানেদর ধনী 
পিরবােরর কােছ িবিk কের েদয়। aিধকাংশ েkেt 6-12 বছেরর েমেয়েদর িবিk করা 
হয়। 
 
পািকsােনর সুpীম েকাটর্  মুচেলকা িদেয় বাধয্তামূলক মদান aসাংিবধািনক েঘাষনা কেরেছ। 
িকn পািকsান সরকার e আiন কাযর্কর কের সংখয্ালঘুেদর sাথর্ সংরkেণ পুেরাপুির বয্থর্ 



হেয়েছ। েকন eমন ঘটল তা ভাবেত িগেয় aবাক হoয়ার িকছু নাi। eর কারণ iসলাম 
দাস eবং মচুেলকায় আবd িমকেদরেক বয্বহার করােক ৈবধতা িদেয়েছ। কােপর্ট িশl o 
কৃিষ খােত েগাটা পিরবার মুচেলকায় আটেক পের িমক হেয় যায়। eমনিক িশ েদরেক 
মদােন বাধয্ করা হয় eবং তােদর মা-বাবার েনoয়া ঋেণর দােয় মুচেলকায় আটেক েফলা 

হয়। ei িশ রা sুেল যাoয়ার aথবা েখলা করার সুেযাগ পায় না। তারা ধু কাজ কের 
eবং pায়i িনযর্াতন o েযৗন িনপীড়েনর িশকার হয়। 
 
পা াবী iট-ভাটা েলা eমন eক েকnd েযখােন মুচেলকায় আবd হেয় দাস বেন যাoয়া 
aিত সাধারণ ঘটনা। ei দােসরা সাধারণত সংখয্ালঘু খ্রীsান পিরবার হেয় থােক। দাসেদর 
ৈদিনক 2 ডলােররo কম মজরুী েদয়া হয়। তােদর কাজ করেত হয় সূেযর্াদয় েথক সূযর্াs 
পযর্n। সmpিত কেয়কিট ঘটনা pকাশ পাoয়ায় ei দাসেদর দেুভর্ াগ সmেকর্  জানাজািন 
হেয়েছ। িকn িবষয়িট সরকার সব সময় ধামাচাপা িদেয় রােখ। সাধারণ মানুষo খ্রীsান 
দাসেদর pিত সহানুভূিতশীল নয়। 
 
পািকsােনর কৃিষখােত মুচেলকায় আবd দাসt বয্াপক। দিkণ-পূবর্ পািকsােনর িসnু pেদেশ 
হায়দরাবােদর পূেবর্ েসচ সমৃd কৃিষ খামার েলােত আনুমািনক 40,000 েথেক 50,000 কৃিষ 
িমক ঋেণর মুচেলকায় আটেক আেছ। সংঘর, িমরপুরকাস o uমরেকাট েজলার কৃিষ 

খামার েলােত কমর্রত কাযর্ত সকল দাস িমকi sানীয় পাকির সmpদােয়র। তােদর 
আিদিনবাস িছল দিkণ-পূবর্ িসnুর ম ভূিমেত। 
 
pায় বয্িতkমহীনভােব, ঋেণর দােয় আবd দাস িমেকরা হেc িহn,ু যারা মুসলমান 
জিমদারেদর যিমেত কায কের। 
 
করাচী িভিtক eনিজo িপলার শিমকেদর িশkা pকান ঈ গেবষণার েkেt কায করেছ। ei 
pিত ান e বয্াপােদর মমর্িনরীkণমূলক aেনক কাজ কেরেছ। eেত পািকsােন বাধয্তামলূক 
মpদান aিত সাধারণ ঘটনা eমন 9িট খাত িচিhত হেয়েছ। e েলা হেc- গৃহিনমর্াণ, 

কােপর্ট বুনন, খিনর কাজ করা, কাঁেচর চুিড়, চামড়া িশl, গৃহsািল কাজ, িভkাবৃিt, কৃিষ eবং 
iট-ভাটা। 
 
মুচেলকায় আবd দাস িমকেদর মুিkর জনয্ কমর্রত pধান মানবািধকার সংগঠন িহuময্ান 
রাiটস কিমশন aব পািকsান জািনেয়েছ, আiন pেয়াগকারী সংsা েলা িবেশষ কের িসnু 
pেদেশর pতয্n a েল তােদর সে  সহেযািগতা করার বয্াপাের েদাদলুয্মান থােক। জিমদার 
eবং তােদর দালালরা মুচেলকায় আবd সােবক িমকেদর aপহরন কের িনেয় েগেছ eমন 
‘ িমক ধরার’ aসংখয্ ঘটনা ঘেট চেলেছ। (কখেনা কখেনা eকজন কের ধরা হয়, েকান 
সময় েছাট দল eবং দ’ুবার aেনকেক ধের িনেয় যাoয়া হেয়েছ)। 
 
মানবািধকার লংঘেনর মেধয্ আেরা রেয়েছঃ মুচেলকায় আবd নারী িমকেদর বয্াপক হাের 
পাশিবক ধষর্ন, aপহরন, েবআiিনভােব আটেক রাখা, িশ েদর aথর্ৈনিতক েশাষন eবং িশkার 
aিধকার েথেক তােদর বি ত করার ঘটনা। 



 
েকান েকান সময় ei মুচেলকার দায় eক pজn েথেক পরবতর্ী pজেnর uপর বতর্ ায়। 
িলখেত o পড়েত পাের না eবং পুেরাপুির ঋনদাতােদর ক ণার uপর িনরভরশীল িবধায় 
িমকরা পিরণিত কী হেব তা না বুেঝi মুচেলকায় িটপসi িদেয় েদয়। eমনিক তারা 

পিরণিতর কথা বুঝেলo চরম দািরেdর কারেণ তােদর সামেন aনয্ পথ েখালা থােক না। 
তদপুির কত টাকা েলনেদন হল তা েলখা হয় না। িমকরা কত টাকা িনল েস জনয্ তারা 
েকান রিশদ পায় না। 
 
মুচেলকায় আটকা পড়া (দাসt) িমকেদর সংখয্া আনুমািনক 60 লাখ হেব। 
 
পািকsােনর পত eকিট iসলামী সমােজ মুচেলকায় আবd মেক kরআন eবং সুnাহ ৈবধতা 
িদেয়েছ বেল গণয্ করা হয়। ধু ei ঘটানাi দাস pথার eমন রমরমা হoয়ার aনয্তম 
চািলকা শিk। 
 
ei িববণর্ িচেtর িবপরীেত iিতবাচক িদক হেc, aেনক মানুষ e বয্াপাের সেচতন হেয় 
uেঠেছ eবং মুচেলকায় আবd e ধরেনর িমকেদর মুিk o পূনবর্াসেনর জনয্ মােঝ মােঝ 
হsেkপ করা হেয়েছ। তেব মুচেলকার দােয় ম আদােয়র a ভ pথা িনমূর্ল করেত হেল 
আরo বয্াপক বয্বsা pেয়াজন। 
 
aতীেত সরকার, িবচার িবভাগ o মসুিলম সমাজ মুচেলকায় আটেক পড়া িমকেদর মুিk o 
পূনবর্াসেনর জনয্ তৎপর হেয়েছ। eনিজoেদর, িবেশষ কের মানবািধকার gপ েলার পk 
েথেক চাপ pেয়ােগর ফেল গত 15 বছের মুচেলকায় আবd হাির সmpদােয়র 5,687 জন 
eবং aনয্ আরo 8,530 জন িমক মুিk েপেয়েছ। 
 
িকn দঃুখজনক হেc, ei সাফলয্ সমুেdর তুলনায় eকেফাঁটা পািনর মত। 
 
e বয্াপাের সেচতনতা সৃি েত িমিডয়া মূখয্ ভূিমকা পালন করেছ। তেব জনগণেক uেdাd 
করেত আরo aেনক িকছু করেত হেব। সেবর্াপির ভূsামী o iটভাটার মািলকেদর বুিঝেয় 
িদেত হেব িমকরা aপবয্বহার করার পাt নয়। 
 
সmpিত লােহােরর eক লbpিতি ত আiনজীবীর হােত শািযয়া মিসহ নােমর 12 বছেরর eক 
খ্রীsান ত নী kীতদাসীর মতুৃয্র ঘটনায় পািকsােন দাসpথা জিনত দেুভর্ ােগর িচt s  
হেয়েছ। তার মািলক তােক iসলামী মেত ৈবধভােব ধষর্েণর পর হতয্া কের। িমিডয়ায় 
ঘটনািট বয্াপক pচার েপেয়েছ। তেব e ধরেনর ঘটনার পুনরাবৃিt েরােধর সরকার সুিনিদর্  
িক পদেkপ েন তা েদখার জনয্ আমােদর aেপkা করেত হেব। 
 
পািকsােনর মত eকিট iসলামী সমােজ দাসpথা সংkাn দিৃ ভি র ণগত পিরবতর্ ন হেব 
েতমন েকান লkণ েদখা যােc না। 
 



সবেচেয় tপূণর্ িবষয় হেলা, eটা aবশয্i sীকার করেত হেব েয, iসলাম দাসpথােক 
ৈবধতা িদেয়েছ। দাসpথা সmেকর্  iসলামী িবিধ-িবধােনর সমােলাচনা aবশয্i করেত হেব 
eবং ei ন ামী িনমূর্ল করার জনয্ aবশয্i আরo আnযর্ািতক চাপ pেয়াগ করেত হেব। 
 
আবার, iসলামী সমাজ েলােক দাসpথা েথেক মkু করেত হেল aবশয্i iসলামেক চয্ােল  
জানােত হেব সবার আেগ; কারণ দাসpথা iসলােমর aিবেcদয্ a । সকল েফারােম ei 
iসুয্িট তুেল ধরা তােদর দািয়t, যারা iসলােমর iিতহাস eবং দাসpথার সে  eর সmকর্  
িবশেয় সেচতন। 
 
( িনবnিট পািকsািন বংেশাdুত েলখক ArslanShaukatকতৃর্ ক িলিখত Slavery in Islam and 

Its Practice in Pakistan-eর বাংলায় ভাষাnর। eিট oেয়ব iসলাম oয়াচ [www.islam-

watch.org]e 28 েফbয়ারী, 2010 তািরেখ pকািশত হয়। ) 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 



aধয্ায়-13 
 
iসলােমর সংsার eকিট aলীক কlনা 
 
েলখক: আলী িসনা 
 
  
 
iসলামী সntাসবাদেক ধনয্বাদ েয, তার কারেণ iসলােমর pিত আgহ সৃি  হেয়েছ eবং তােক 
িনেয় পু ানপুু ভােব িবে ষণ করা হেc। ei aবsায় পি মারা p  করেত  কেরেছ, 

েকাথায় মধয্পnী (মডােরট) মুসলমানরা? eটা িঠক েয, তােদর কােরারi েকান aিst নাi। 
িচnাটাi aবাsব। মসুলমানরা িবষয়টােক িভnভােব েদেখ। আপিন হয় eকজন সাcা দীনী 
মুসলমান হেবন, নয় কমেজারী মn মসুলমান হেবন। ei েশষ দলেকi পি মারা ভুল 
আখয্ায় মডােরট বা মধয্পnী মসুলমান িহসােব শনাk কের। মুসলমানরা যখন িনেজেদরেক 
মধয্পnী িহসােব দাবী কের তখন বলেত হয় তারা “ভ ”। 
 
  
 
আসেলi iসলাম eকিট মn ধমর্। iসলােমর pকৃত সমসয্া েকবলমাt তার aনুসারীেদর মেধয্ 
নাi, বরং eটা আেছ pকৃতপেk তার gেnর মেধয্। ei িবষয় িনেয় েয িব ািn আেছ তার 
সুেযাগ িনেয় eক ে ণীর মুসলমান “iসলােমর সংsার”-eর ধারণা হািজর কেরেছ। ei 
ধরেনর al সংখয্ক “সংsারক” বা সংsারপnীরা পি মােদর কাছ েথেক িকছু sীকৃিত লাভ 
কেরেছ, যিদo সমধমর্াবলmী মুসলমানেদর বয্াপক aংেশর মেধয্ তােদর েকান পাtা নাi eবং 
তােদর কােছ তারা তামাশার পাt। 
 
iসলামেক সংsার করা যায় িক না eখন ei িবষেয় ei িনবেn আেলাচনা করেত চাi। 
 
আসুন আমরা সংsােরর iংরাজী শb reform eর বৎুপিtগত aথর্ িবেবচনা কির। iংরাজী 
reform শbিট লািটন reformare শb েথেক আগত, যার aথর্ হেলা পুন dার করা, পূেবর্র 
aবsায় িফিরেয় েনoয়া, নবায়ন করা। ei সব িল শb যা বঝুায় তা হেc েকান িকছুেক 
তার মলূ েপ িফিরেয় েনoয়া। 
 
iসলােমর সংsার সmেকর্  আেলাচনার পূেবর্ খৃ ান ধেমর্র সংsােরর িদেক দিৃ  েদoয়া যাক। 
 
খ্রী ধেমর্র সংsার 
 
খী ধেমর্র সংsার pেচ া িহসােব সংsার েচ া  হয় নাi। বরং eটা হেয়িছল কয্াথিলক 
চােচর্ র সংsার pয়াস িহসােব। aেনক িব াসী চাচর্  eবং তার কমর্কা  িনেয় িবরk িছেলন। 
েযমন, sেগর্র জনয্ িটিকট িবkয় eবং চােচর্ র পদ েকনােবচা করা। তারা e িলেক চােচর্ র 
িভতরকার ভূয়া বা াn মতবাদ eবং aপকমর্ িহসােব িবেবচনা করেতন। 



 
মািটর্ ন লুথার, uলরীখ জিুয়ংিল, জন কয্ালিভন eবং aনয্ সংsারকগণ e িলর িব েd eবং 
চােচর্ র aনয্ানয্ কমর্কা  o িব ােসর িব েd pিতবাদ জানান। েযমন, পাপ েমাচেনর 
বেnাবs, েমরীর আরাধনা, সাধু-সnেদর আরাধনা eবং তােদর মধয্sতা সংkাn ধারণা, 
েবশীর ভাগ ধমর্ানু ান, যাজক ম লীর জনয্ বাধয্তামূলক bhচযর্ (সnয্াসbতসহ) eবং 
েপােপর কতৃর্ t। 
 
e িলর েকানটাi খ্রী ধেমর্র মতবাদ িছল না। e িল িছল চােচর্ র aনশুীলন। সংsারকগণ 
চােচর্ র িব েd pিতবাদ জািনেয়িছেলন। তারা বাiেবেলর কতৃর্ tেক asীকার কেরন নাi। 
তােদর পরামশর্ িছল বাiেবলেক আkিরকভােব পাঠ করা েহাক। তারা বাiেবেলর 
পকlমূলক বয্াখয্া pতয্াখয্ান কেরিছেলন eবং বাiেবেলর পুরাতন বা eবং নূতন িনয়মেক 

সংিবিধবd আiন িহসােব gহণ কেরন। শb েলার aথর্ েসটাi েযটা বলা হেয়েছ। েকান 
জিটলতা, dnd aথবা দেুবর্াধয্ aথর্ যিদ ঘেট তেব েসটার জনয্ মূল gn দায়ী নয়, তার জনয্ 
দায়ী হেব পাঠক।ধমর্gেn সপ ভােব eবং আkিরকভােব েযটা বলা নাi েসটােক pতয্াখয্ান 
করেত হেব eবং ধমর্gেn েযটা সপ ভােব eবং আkিরকভােব বলা হেয়েছ েসটােক 
aটলভােব aনুসরণ করেত হেব।eটাi হেc pেটsয্াn সংsােরর মলূ কথা। 
 
  
 
iসলামী সংsার 
 
iসলােমo aনু প সংsার ঘেটিছল। ei সংsােরর নাম হেc “সালাফীবাদ”।aেনক পি মা 
ভুল কের িব াস কেরন েয, েমাহাmদ ib ন আb দ-আল-oয়াহাব (1703-1792) হেcন 
iসলােমর eকিট চরমপnী সmpদােয়র pিত াতা। eটা সতয্ নয়। আbুল oয়াহাব েকান 
নূতন সmpদায় pিত া কেরন নাi। লথুার েযমন খ্রী ান ধেমর্র eকজন সংsারক িছেলন 
eকiভােব িতিনo েতমন iসলাম ধেমর্র eকজন সংsারক িছেলন। 
 
আbুল oয়াহােবর িচnার মূল জায়গাটা হেc ei েয, েমাহাmদ eবং তার সাহাবীগেণর সমেয় 
iসলাম িছল িব d o পূণর্া । iসলােমর পতেনর কারণ হেলা iসলােমর িব d ধারা েথেক 
িবচুয্িত (িবদাh )। iসলােমর pাথিমক যুেগর িতন pজেnর পদা  aনুসরেণর মাধয্েম eবং 
aৈনসলািমক pভাব বিহষকােরর মাধয্েম iসলােমর পুনজর্ াগরণ ঘটেব। 
 
iসলাম েয তার pাথিমক পযর্ােয় িব d িছল েস কথা kরআেন (5:3) বলা হেয়েছ, اْليَْوَم

َرِضيُت لَُكُم اإِلْسالََم ِدينًاأَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي وَ   
 
আbুল oয়াহাব বলেলন েয, েয েকান পিরবতর্ ন িকংবা নূতন িকছু pবতর্ ন করা েথেক 
মুসলমানেদর িবরত থাকা uিচত। eবং তােদর uিচত সালাফ (পূবর্পু ষগণ িকংবা 
আিদপু ষগণ)-eর পদা  aনসুরণ করা। আর eভােবi সালাফী নােমর udব হয়।সালাফীর 
দৃ াnমূলক আদশর্ হেc iসলােমর pথম পযর্ােয়র ধািমর্ক পূবর্পু ষগণ। 
 



ei িব াস আbুল oয়াহােবর udাবন নয়, বরং eটার িভিt হেc eকটা হাদীস, েযখােন 
েমাহাmদ বলেছন,“আমার pজেnর েলাকরা হেc ে , eর পের যারা আসেব তােদর sান 
তার পের, eবং তার পেরর sােন থাকেব তারা যারা তােদর পের আসেব (aথর্াৎ 
মুসলমানেদর িতনিট pথম pজn)”  (বুখারী 3:48; 819 eবং 820 eবং মুসিলম 
31:6150 eবং 6151।) [তািবঈন eবং তাবা আৎ-তািবঈন] 
 
আbুল oয়াহাব সালাফীবােদর pিত াতা পা ােতয্র ei aিতকথা বা িমথ ংস করার জনয্ 
e কথা uেlখ করা দরকার েয, ib ন তাiিময়াh o (1263-1328) িছেলন eকজন 
সালাফী। ib ন তাiিময়াহ েমাহাmেদর জnিদন uদযাপেনর িবেরািধতা করেতন eবং সুফী 
সাধুেদর মাজার-দরগা িনমর্ােণর িবেরািধতা করেতন। তার মেত, “তােদর aেনেক 
(মুসলমানরা) eমনিক e কথাo জােন না েয, ei সব আচার-aনু ান eেসেছ খ্রী ান 
(কয্াথিলক) ধমর্ েথেক। খ্রী ধমর্ eবং তার aনসুারীরা aিভশp েহাক।” 
 
সালাফ শbিটেক pথম বয্ব ত হেত েদখা যায়, আবু সাd  আb দ আল করীম আল সামানী-
eর বi “আল-আn সাব”-e। আল করীম মতুৃয্ বরণ কেরন 1166 খ্রী ােb (iসলামী 
পি কা aনসুাের 562 িহজরী)। আল সালাফী শেbর aথর্ বয্াখয্া করেত িগেয় িতিন বেলন, 

“eটা সালাফ বা  পূবর্বতর্ীগণ েথেক eেসেছ। আিম যা েনিছ েস aনযুায়ী eটা হেc 
তােদর িচnাধারার aিভেযাজন।” eর পর িতিন আরo িকছু সংখয্ক েলােকর দৃ াn েদন 
যারা ei ধারণােক বয্বহার কের। 
 
সালাফীরা িনেজেদর আiনসমমত aিধকার pিত ার জনয্ েমাহাmেদর eকিট হাদীস uেlখ 
কেরন, েযখােন িতিন বলেছন,“আিম েতামােদর জনয্ সবর্ে  সালাফ” (সহীh  মুসিলম : 
2450)। 
 
iসলােমর সংsার eবং তার আিদ িব d পযর্ােয় িফের যাবার আকাkা আbুল oয়াহাবেক 
িদেয়  হয় নাi। eটা pকৃতপেk eকটা পুরাতন িচnা। aবশয্ আbুল oয়াহাব ei 
আকাkােক প েদবার েkেt সফল হেয়িছেলন। েসৗদী রাজােদর বেদৗলেত তার ei সাফলয্ 
eেসিছল, যারা িছল তার eক কনয্ার মাধয্েম তার বংশধর। 
 
খ্রী ান সংsার eবং iসলামী সংsােরর মেধয্ সাদশৃয্pেটsয্াnবাদ eবং সালাফীবােদর মেধয্ 
aেনক সাদশৃয্ রেয়েছ। pথমটা েমরী eবং সাধুেদর pিত ভিk o আনুগতয্ eবং তােদর 
মধয্sতা pতয্াখয্ান কের। পরবতর্ীটা েমাহাmেদর pিত ভিk o আনুগতয্ eবং েসi সে  
iসলামী পিবt পু ষেদর িবেশষ kমতা সংkাn ধারণােক (িশয়াবােদর মেধয্ েয আচার-
aনু ান আেছ) pতয্াখয্ান কের। দiু সংsার আেnালনi তােদর িনজ িনজ িব াসেক আিদ 
িব dতায় িফিরেয় িনেত চায় eবং ei ধমর্ দiুিটর pিত াতােদর মৃতুয্র পের েয সব 
পিরবতর্ ন সংেযািজত হেয়িছল েস িলেক পিরহার করেত চায়। 
 
েডেমােkয্াটেদর েpিসেডনিশয়াল কনেভনশেন েয আnঃধমর্ীয় pাথর্না aনুি ত হয় েসখােন 
মুসলমানেদর pিতিনিধt করার জনয্ ডঃ iনিgড ময্াট্ সন নােম eক মিহলােক আমntণ 



জানােনা হেয়িছল। িতিন utর আেমিরকার iসলামী সমাজ (আieসeনe)-eর সভাপিত। 
তােক যখন oয়াহাবী মতবাদ iসলােমর চরম দিkণপnী সmpদায় িক-না e কথা িজjাসা 
করা হয় তখন িতিন utের বেলন,“না, oয়াহাবী মতবাদেক eiভােব িচিhত করা িঠক না। 
eটা ei ধরেনর েকান সংকীণর্ সmpদায় নয়। শত শত বৎসর ধের েযসব সাংsৃিতক 
aনুশীলন eবং কেঠার বয্াখয্া iসলােমর uপর েচেপ বেসিছল েস িল েথেক iসলামেক মুk 
করার জনয্ দiুশত বৎসর আেগ েয সংsার আেnালন গেড় uেঠিছল eটা হেc েসi 
আেnালেনর নাম। eটা সিতয্i iuেরাপীয় pেটsয্াn সংsােরর 
aনু প।http:/www.thewahabimyth.com/intellectuals.htm 
 
  
 
খ্রী ধমর্ সংsােরর ফল 
 
পিরিধগত eবং পdিতগত ভােব খ্রী ান ধমর্-সংsার eবং iসলামী ধমর্-সংsার pায় eকi 
রকম হেলo দ’ুিটর ফল হেয়েছ খুব েবশী রকম িভn। বাiেবেলর আkিরক পাঠ pেটsয্াn 
সমাজসমূেহর সামািজক তtt o সংগঠেনর িভিt িহসােব কাজ কেরেছ। uপরn তা 
আেমিরকার বৃিটশ uপিনেবশসমূেহ সামািজক সংগঠেনর িভিt িহসােব কাজ কেরেছ। 
 
ei সংsারকগণ আkিরক aেথর্ iuেরােপর দাশর্িনক, রাজৈনিতক, ধমর্ীয় eবং সামািজক 
পটভূিমেক বদেল িদেয়েছন। আমরা েয সমােজ বসবাস কির েসখােন eখনo সমাজ 
সংগঠেনর pেটsয্াn তtt pাধানয্ িবsার কের আেছ। 
 
আেমিরকার রাজৈনিতক িচnাধারা মলূত কয্ালিভনবাদী। aনয্ কথায় eর সামািজক সংগঠন 
খ্রী ান ধমর্gেnর আkিরক aেথর্র uপর pিতি ত।কয্ালিভন eবং জiুংিলর মত aনযুায়ী ধু 
েয ধমর্gেnর আkিরক পােঠর uপর সমg ধমর্ীয় িব াস pিতি ত হoয়া uিচত তাi নয়, 

বরং চাচর্  সংগঠন, রাজৈনিতক সংগঠন eবং সমােজর িনেজরo pিতি ত হoয়া uিচত ei 
আkিরক পােঠর uপর। 
 
লুথার েপাপ িলoেক eকিট িচিঠ েলেখন (েযটা তােক চাচর্  েথেক বিহষকােরর কারণ হয়) 
েযখােন িতিন তার ধারণার সারবs বয্াখয্া কেরন। িচিঠর িশেরানাম িছল “খ্রী ানেদর 
sাধীনতা সmেকর্ ”। ei িচিঠিট লুথােরর িচnার িনযর্াসেক তুেল ধেরেছ। লথুােরর মত 
aনুযায়ী খ্রী ধেমর্র মমর্কথা হেc “sাধীনতা” aথবা “মুিk”। 
 
eটা হেc েসi ধারণা েযটা পিরণােম “বয্িk sাধীনতা”, “রাজৈনিতক sাধীনতা” eবং 
“aথর্নীিতর sাধীনতা” ধারণার utান ঘটায়।iuেরাপীয় আেলাকpািpর েবশীরভাগ জেুড়i 
আেছ sাধীনতা eবং মানুেষর মুিkর জনয্ আকাkা। ei মুিk হেc মানষুেক িমথয্া িব াস 
েথেক, িমথয্া ধমর্ েথেক, ৈsরাচারী কতৃর্ t iতয্ািদ েথেক মুিkদান েযটােক বলা হয় “মুিkর 
ভাবনা।” পা াতয্বাসীরা আজ aবিধ ei আেলাকpািpর pেচ ােক aবয্াহত েরেখেছ। 
 



ei কারেণ আেমিরকা pথেম kেয়তেক eবং তার eক দশক পের iরাকীেদর মুিkর জনয্ 
iরােক আgাসন চালায়। ei কারেণi আেমিরকা িবেদেশ pায় চিlশিট যুd কেরেছ; জাপান 
েথেক জামর্ানী eবং iতালী, পানামা েথেক িনকারা য়া, িভেয়তনাম েথেক েসামািলয়া পযর্n 
তােক eiসব যুd করেত হেয়েছ। আপিন eiসব যুd সমথর্ন কেরন বা না কেরন uেdশয্ 
সব সময় eক েথেকেছ, েসটা হেc জনগণেক মুk করা। গণতেntর ei ধারণা যা 
আেমিরকার আnজর্ ািতক কমর্নীিতেত eতটা বdমলূ হেয় আেছ েসটা eেসেছ লুথােরর 
“sাধীনতার” ধারণা েথেক। 
 
  
 
iসলােম সংsােরর ফল 
 
iসলােমর সংsােরর মমর্বs কী? oয়াহাবীেদর িব ােসর মমর্বs হেc ei েয, মানষু sাধীন 
নয়, বরং আlাহর দাস; জনগণ হেc “iবাদ” (দাসসমূহ)। ei ধরেনর ভাবনা 
pেটsয্াnবােদর ভাবনা েথেক সmূণর্ েপ িবপরীত। eবং eiখােনi রেয়েছ খ্রী ধমর্ eবং 
iসলাম ধেমর্র মধয্কার েমৗল পাথর্কয্। 
 
খ্রী ান eবং iসলাম ধেমর্র মেধয্ দশৃয্মানভােব aেনক সাদশৃয্ আেছ। uভয় ধমর্i eক ঈ ের 
িব াস কের, uভয় ধেমর্i মানষু eবং ঈ েরর মধয্খােন নবী রেয়েছ, uভয় ধমর্i মুিkর পথ 
সnানী, eবং uভয় ধেমর্i নরক, sগর্ eবং পরজীবন iতয্ািদ আেছ। তেব মমর্গতভােব uভয় 
ধমর্i েয খুব েবশী রকমভােব পরসপর েথেক িভn ধু তাi নয়, বরং তারা পরসপর 
িবেরাধী। েমাহাmদ eবং েমাহাmেদর aনুসারীরা েযভােব দাবী কেরন েসভােব iসলাম েমােটi 
খ্রী ধেমর্র ধারাবািহকতা নয়। বরং eটার মমর্বs খ্রী ধমর্ িবেরাধী। ei ধমর্িব াস দiুিটর 
pথমিট মানুেষর sাধীনতার pবkা eবং aনয্িট মানুেষর দাসেtর pবkা। eকটা মুিkর 
বাণী িনেয় আেস, aনয্িট আtসমপর্েণর। 
 
 sাধীনতার ভাবনা েযটা খ্রী ধেমর্ eত tপূণর্ েসটা iসলােমর ধারণার িবপরীত। যখন 
মুসলমানরা pয্াকাডর্  িনেয় িবেkাভ িমিছল কের েযখােন েদখেত পান েলখা আেছ “গণতnt 
হেc ভ ািম” eবং “sাধীনতা িনপাত যাক” তখন বঝুেবন তারা iসলােমর pকৃত মমর্বsেকi 
তুেল ধরেছ, যা হল sাধীনতা িবেরাধী, গণতnt িবেরাধী, দাসtপnী eবং আtসমপর্ণবাদী। 
 
pকৃত মুসলমানেদর বাছাiেয়র sাধীনতা থাকা uিচত নয়, বরং তােদর uিচত েমাহাmদেক 
aনুসরণ করা। kরআেনর 33◌ঃ36-e বলা হেয়েছঃ ُ َوَرُسولُهُ َوَما  َكاَن لُِمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى هللاَّ

بِينًاأَْمًرا أَن يَُكوَن لَھُُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِھْم َوَمن يَْعصِ  َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ َضاَلاًل مُّ  আlাh  o তাঁহার রাসূল“ هللاَّ
েকান িবষেয় িনেদর্শ িদেল েকান মুিমন পু ষ িকংবা মুিমন নারীর েস িবষেয় িভn িসdােnর  
aিধকার থািকেব না। েকহ আlাh  eবং তাঁহার রাসূলেক aমানয্ কিরেল েস েতা সপ i 
পথ  হiেব।”(kরআন - 33:36)মুসলমানেদর জনয্ েকানটা ভােলা eটা তােদর uপর 
িনভর্ র কের না। তােদর জনয্ িসdাn িঠক করাi আেছ, তারা পছn ক ক বা না ক ক 
তােদরেক েয কাজিট করেত হেব তা হেc িনেদর্শ মানয্ করা।  َعلَْيُكُم اْلقِتَاُل َوھَُو ُكْرهٌ لَُّكْم َوَعَسى ُكتِبَ 



وْا َشْيئًا َوھَُو َشرٌّ لَُّكْم َوّهللاُ يَْعلَُم َوأَنتُْم الَ تَْعلَُمونَ  َشْيئًا َوھَُو َخْيٌر لَُّكْمَوَعَسى أَن تُِحبُّواْ أَن تَْكَرھُ  “েতামােদর জনয্ 
যুেdর িবধান েদoয়া হiল যিদo েতামােদর িনকট iহা aিpয়। িকn েতামরা যাহা aপছn 
কর সmবত তাহা েতামােদর জনয্ কলয্াণকর eবং যাহা ভালবাস সmবত তাহা েতামােদর 
জনয্ aকলয্াণকর। আlাh  জােনন আর েতামরা জান না।”(kরআন - 2: 216) 
 
িনজ নাম aনুযায়ী iসলােমর িনযর্াস হেc বশয্তা sীকার তথা আtসমপর্ণ। আlাh i সব 
েচেয় ভাল জােনন। সুতরাং তার েশষ দতূ মহাmেদর মাধয্েম িতিন েয িনেদর্শ পািঠেয়েছন 
সকল মানুষেক তা aবশয্i েমেন চলেত হেব। 
 
গণতnt মােন, জনগেণর dারা জনগেণর শাসন বয্বsা। গণতেnt মানুষ আiন ৈতরী কের। 
iসলােম আপিন েসটা করেত পােরন না। iসলােম আiন আেস ঈ েরর কাছ েথেক। eiসব 
আiনেক যিদo যুিkিবেরাধী eবং িনপীড়ক মেন হয় তবু মানুষ েস িলেক মানেত বাধয্।ei 
কারেণi মুসলমানরা বয্িভচারীেদরেক psর িনেkপ িকংবা iসলাম ধমর্তয্াগীেদরেক হতয্ার 
িবেরািধতা করেত পাের না। 
 
খ্রী ান eবং iসলাম uভয় ধমর্i সংsােরর মধয্ িদেয় েগেছ। দiু ধমর্i aিভn পথ eবং 
পdিত aনসুরণ কেরেছ। িকn তােদর সমািp হেয়েছ সmূণর্ দiু িবপরীত েম েত। েযখােন 
খ্রী ান ধেমর্র সংsার eেনেছ sাধীনতা, আেলাক pািp eবং গণতntেক েসখােন iসলামী 
সংsােরর পিরণিত ঘেটেছ ajতা, মানেুষর দাসt eবং িজহােদ। 
 
ib ন তাiিময়াh  eবং i ব্ ্ন আbুল oয়াহাব iসলােমর সংsারক িছেলন। সমকালীন iসলামী 
সংsারকেদর মেধয্ আমরা যােদর নাম uেlখ করেত পাির তারা হেcন মoদদুী (1903-
1979) িযিন kরআেনর eকিট বয্াখয্া িলেখিছেলন eবং সাঈদ kt ব (1906-1966) 
িযিন িছেলন প াশ eবং ষােটর দশেক মসুিলম াতৃসংেঘর েনতৃtকারী বুিdজীবী eবং িযিন 
িক না আবার িছেলন আয়াতুlাহ েখােমনী eবং িবন লােদনসহ সকল iসলামী সntাসবাদীর 
আদিশর্ক েpরণাদাতা । 
 
সংsার বনাম পাnর 
 
আজেকর িদেন েয সকল তথাকিথত iসলামী সংsারক iসলােমর সংsােরর কথা বলেছন 
তারা েযটা চাiেছন েসটা আসেল সংsার নয়, বরং পাnর। uপের uিlিখত সংsারকেদর 
িবপরীেত eiসব নূতন সংsারকগণ iসলােমর uৎেস েযেত চান না, বরং তারা kরআেনর 
aংশ eবং েগাটা শরীয়ােক পিরহার কের eকটা সmূণর্ েপ নতূন ধমর্ pবতর্ ন করেত চান, 

aথচ eটােক তারা নাম িদেত চান iসলাম। 
 
eটা eকটা িব াn িচnা eবং েযৗিkক o বয্বহািরক uভয়ভােবi eটা aবাsব। kরআেনo 
eটা কেঠারভােব িনিষd। ei নয়া সংsারকেদর uেdশয্ হেc iসলামেক eকটা িভn প 
দান করা। aনয্ কথায়, তারা iসলােম “িবদা”(পিরবতর্ ন) আনেত চায়। eটা িক সmব? 

kরআন েয কথা বেলেছ, eকজন িব াসী িক তার িবপরীত েকান মত ধারণ করেত পাের? 



আমরা iিতপূেবর্ েদেখিছ েয, kরআন 3:36 dারা e কথা সপ ভােব জািনেয় িদেয়েছ েয, েয 
সব িবষেয় আlাহ eবং তার নবী তােদর মতামত জািনেয়েছন েস িল সmেকর্  িভn েকান 
ধরেনর মত েপাষেণর aিধকার িব াসীেদর নাi। ধেমর্র জনয্ েকানটা ভােলা েসটা তারা 
কীভােব িঠক করেব? 
 
kরআেনর যখন বলা হয় েতামােদর জনয্ যুেdর িবধান েদoয়া হেয়েছ তখন eটা পছn না 
হেলo বাতর্ াটা সপ । eটা ঈ র বলেছন । ঈ েরর িনেদর্ েশর িব েd আপিন কীভােব 
যােবন? eকবার আপিন ঈ েরর বাণী িহসােব kরআনেক েমেন িনেল তারপর আপিন আপনার 
icামত েযখান েথেক icা িনেবন aথবা বাদ িদেবন েসটা েতা চলেব না। eটা 
কেঠারভােব িনিষd। 
 

ْنيَا َويَْوَم اْلقِيَاَمِة يَُردُّونَ نُونَ أَفَتُْؤمِ   بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض فََما َجَزاء َمن يَْفَعُل َذلَِك ِمنُكْم إاِلَّ ِخْزٌي فِي اْلَحيَاِة الدُّ
ا تَْعَملُونَ  তেব িক েতামরা িকতােবর িকছু aংেশ িব“إِلَى أََشدِّ اْلَعَذاِب َوَما ّهللاُ بَِغافٍِل َعمَّ াস কর eবং 
িকছু aংশেক pতয্াখয্ান কর? সুতরাং েতামােদর যাহারা e প কের তাহােদর eকমাt 
pিতফল পািথর্ব জীবেন হীনতা eবং িকয়ামেতর িদন তাহারা কিঠনতম শািsর িদেক িনিkp 
হiেব। তাহারা যাহা কের আlাh  েস সmেn aনবিহত নেহন।”(kরআন - 2 : 85) 
 

الً َغْيرَ أَفَ   বল, ’তেব িক আিম আlাh  বয্তীত aনয্েক“ ّهللاِ أَْبتَِغي َحَكًما َوھَُو الَِّذي أَنََزَل إِلَْيُكُم اْلِكتَاَب ُمفَصَّ
সািলস মািনব - যিদo িতিনi েতামােদর pিত সুসপ  িকতাব aবতীণর্ 
কিরয়ােছন!”(kরআন - 6 :114) 
 

 ّهللاُ ِمَن اْلِكتَاِب َويَْشتَُروَن بِِه ثََمنًا قَلِيالً أُولَـئَِك َما يَأُْكلُوَن فِي بُطُونِِھْم إاِلَّ النَّاَر َوالَ يَُكلُِّمھُُم ّهللاُ  الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَزلَ إِنَّ 
يِھْم َولَھُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   যিদ তুিম দিুনয়ার aিধকাংশ েলােকর কথামত চল তেব“يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوالَ يَُزكِّ
তাহারা েতামােক আlাহt পথ হiেত িবচুয্ত কিরেব। তাহারা েতা ধু aনমুােনর aনুসরণ 
কের; আর তাহারা ধু aনুমানিভিtক কথা বেল।”(kরআন - 6:116) 
 

ُكلُوَن فِي بُطُونِِھْم إاِلَّ النَّاَر َوالَ يَُكلُِّمھُُم ّهللاُ  الَِّذيَن يَْكتُُموَن َما أَنَزَل ّهللاُ ِمَن اْلِكتَاِب َويَْشتَُروَن بِِه ثََمنًا قَلِيالً أُولَـئَِك َما يَأْ إِنَّ 
يِھْم َولَھُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   আlাh  েয িকতাব aবতীণর্ কিরয়ােছন যাহারা তাহা েগাপন“يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوالَ يَُزكِّ
রােখ o িবিনমেয় তুc মূলয্ gহণ কের তাহারা িনেজেদর জঠের aিg বয্তীত আর িকছু 
পুের না। িকয়ামেতর িদন আlাh  তাহােদর সােথ কথা বিলেবন না eবং তাহািদগেক পিবt 
কিরেবন না। তাহােদর জনয্ মমর্nদ শািs রিহয়ােছ।”(kরআন - 2:174) 
 
e ছাড়াo েদখুন: 
 
“েসi িদন আিম uিtত কিরব pেতয্ক সmpদােয় তাহােদরi মধয্ হiেত তাহােদর িবষেয় 
eকজন সাkী eবং েতামােক (েমাহাmদেক) আিম আিনব সাkী েপ iহােদর িবষেয়। আিম 
আtসমপর্ণকারীেদর জনয্ pেতয্ক িবষেয় সপ  বয্াখয্াs প, পথিনেদর্শ, দয়া o সুসংবাদs প 
েতামার pিত িকতাব aবতীণর্ কিরলাম।”  (kরআন - 16:89) 
 



“আlাh  aবতীণর্ কিরয়ােছন utম বাণী সmিলত িকতাব যাহা সুসম স eবং যাহা পুনঃ 
পুনঃ আবৃিt করা হয়। iহােত, যাহারা তাহােদর pিতপালকেক ভয় কের, তাহােদর গাt 
েরামাি ত হয়, aতঃপর তাহােদর েদহমন িবনm হiয়া আlাh র sরেণ ঝঁুিকয়া পেড়। iহাi 
আlাh র পথিনেদর্শ, িতিন uহা dারা যাহােক icা পথ pদশর্ন কেরন। আlাh  যাহােক িব াn 
কেরন তাহার েকান পথpদশর্ক নাi।”(kরআন - 39:23) 
 

 েযভােব আিম aবতীণর্“ :  أَنَزْلنَا َعلَى الُمْقتَِسِميَن الَِّذيَن َجَعلُوا اْلقُْرآَن ِعِضين فََوَربَِّك لَنَْسأَلَنَّھُْم أَْجَمِعْينَ َكَما
কিরয়ািছলাম িবভkকারীেদর uপর; যাহারা kরআনেক িবিভnভােব িবভk কিরয়ােছ (aথর্াৎ 
kরআেনর িকছু aথর্ gহণ করা, িকছু aথর্ বজর্ ন করা।)। সুতরাং শপথ েতামার 
pিতপালেকর! আিম uহািদেগর সকলেক p  কিরবi।(kরআন - 15:90-92) 
 

َل لَِكلَِماِت ّهللاِ َوالَ  আlাh র আেদশ েকহ পিরবতর্ ُمبَدِّ ন কিরেত পাের না।(kরআন - 6:34) 
 

 তাহােদর জনয্ আেছ সুসংবাদ দিুনয়া o আিখরােত, আlাh র“ تَْبِديَل لَِكلَِماِت ّهللاِ َذلَِك ھَُو اْلفَْوُز اْلَعِظيمُ الَ 
বাণীর েকান পিরবতর্ ন নাi; uহাi মহাসাফলয্।”(kরআন - 10:64) َواْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمن ِكتَاِب

َل لَِكلَِماتِِه َولَ َربَِّك اَل  তুিম েতামার pিত pতয্ািদ“ تَِجَد ِمن ُدونِِه ُمْلتََحًدان ُمبَدِّ  েতামার pিতপালেকর 
িকতাব হiেত পাঠ কিরয়া নাo। তাহঁার বাকয্ পিরবতর্ ন কিরবার েকহi নাi। তুিম 
কখনi তাঁহােক বয্তীত aনয্ েকান আ য় পাiেব না।”(kরআন - 18:27) 
 
  
 
কীভােব eকজন মসুলমান kরআেন িব াস আেছ e কথা দাবী করার পর ei 
সতকর্ বাণী িলেক asীকার করেত পাের?iসলােমর তথাকিথত সংsারকরা সবেচেয় ভােলা হেল 
াn পথচারী আর সবেচেয় খারাপ হেল কপট। তােদর pেচ ােক খুব ভােলাভােব েনoয়া 
uিচত নয়। তােদর uেdশয্ ভােলা aথবা মn যাi-i থাক তারা মানুষেক pতািরত করেছ 
আর eiভােব eকিট aতয্n a ভ eবং িবপjনক িব াসেক ৈবধতা িদেc। 
 
eকমাt সতয্ আমােদরেক মুিk িদেত পাের। সুিম  আবরণ িদেয় iসলােমর pকৃিতর 
পিরবতর্ ন সmব নয়। আপিন েকান পািনেক িব d করেত পােরন। আপিন eমনিক আপনার 
psাবেক পানীয় জেল পিরবতর্ ন করেত পােরন। িকn আপিন গয্ােসািলনেক (েপ ল) যতi 
িব d করার েচ া কেরন eটােক িক আেদৗ পানেযাগয্ করেত পারেবন? iসলােমর মমর্বs 
হেc a ভ। আপিন যতi সংsােরর েচ া কেরন না েকন, আপিন eটােক মানিবক িব ােস 
পিরবতর্ ন করেত পারেবন না। আপিন িক নাৎিসবাদেক সংsার করেত পারেবন? েগাটা 
ধারণাটাi হেc িব াn eবং aবাsব। eটা (সংsার) জগািখচুিড় aথবা ছলনা। িজহাদ 
দiুিট sেmর uপর pিতি ত। েসi sm দiুিট হেc যুd eবং pতারণা। আিম চাi না 
মুসলমান সংsারকেদর িমথয্া আ ােস েকu েবাকা বনুক। মধয্পnী বা নm iসলােমর েকান 
aিst নাi। eটা eকটা িমথ বা aিতকথা মাt। 
 



শরীয়া িবেরাধী ei মসুলমানেদর তুলনায় আিম বরং িজহাদী মুসলমানেদরেক েবশী সmান 
কির। িজহাদীেদর েবলায় আিম আমার শtেক িচনেত পাির। শরীয়া িবেরাধী মুসলমানেদরেক 
আিম িব াস কির না। আিম তােদরেক বুিঝ না। তােদর কথা aথর্হীন। তােদর uেdশয্ কী 
তা আিম জািন না। আিম েসi সব েলাকেদরেক িব াস কির না যারা বেল আিম 
েমাহাmেদর aনুসারী, িকn আিম েমাহাmদেক aনসুরণ কির না। তােদর দাবী সেnহজনক, 

aসৎ eবং pতারণামূলক। আপিন মসুলমান হেল মুসলমানi েহান। আিম আপনার সে  
eকমত হব না। িকn আিম anত জানব েয আপিন েকান জায়গায় দািঁড়েয় আেছন eবং 
িনজ িনরাপtার জনয্ আমােক েকান জায়গায় দাঁড়ােত হেব। িকn আপিন যিদ eখন eকজন 
মুসলমান হন eবং eখন iসলাম eবং শরীয়া িব d হন তেব আপনােক আিম িব াস করব 
না। আপিন হয় মূখর্, নয়ত বদমাiশ। আপিন u  বা শীতল েকানটাi না। আমার সাফ 
কথাটাi আপনােক বলব। 
 
িকছু সংখয্ক তথাকিথক সংsারক িজহাদীেদর েথেক তােদর ভেয়র কথা িনেয় িনেজেদর 
পিরিচিত eবং েচহারা েগাপন কের।  তারা আেমিরকানেদরেক ধাpা িদেত চােc। েগাটা 
বয্াপারটাi ধাpাবাজী। 
 
iসলােমর সংsার সmূণর্ েপ aসmব। িকn eটােক পিরবতর্ ন বা পাnর করেত েগেল 
আপনােক sগর্ীয় কতৃর্ t েপেত হেব। eকমাt ঈ রi তার কথার পিরবতর্ ন করেত পােরন। 
েসi sগর্ীয় কতৃর্ t েকাথায়? iসলােমর eকমাt সৎ সংsারক িছেলন বাহাulাh । িতিন 
বুেঝিছেলন iসলােমর সংsার সmব নয়। সুতরাং িতিন িনেজেক ঈ েরর নতূন aবতার েপ 
েঘাষণা কেরন। eবং েঘাষণা কেরন েয তার মাধয্েম ঈ র নতূন বাণী পািঠেয়েছন eবং 
েসi সে  kরআেন pদt তার পূবর্বতর্ী সকল aনুশাসনেক বািতল কেরেছন। 
 
সুতরাং িতিন মুসলমানেদরেক বলেলন, iিতপূেবর্ েতামােদরেক aিব াসীেদরেক েযখােন পােব 
েসখােন তােদরেক হতয্া করেত বলা হেয়িছল, eখন ঈ র চান েয ধমর্িব াস িনরেপkভােব 
েতামরা সকল মানষুেক ভােলাবাস। iিতপূেবর্ েযখােন িতিন বেলিছেলন েমেয়রা বুিdেত খােটা 
eবং যিদ তারা েতামােদর aবাধয্ হেব বেল ভয় কর তাহেল তােদরেক pহার কর eখন 
েসখােন িতিন তার মত পিরবতর্ ন কের বলেছন, নারী eবং পু ষ সকল িবষেয় সমান। eবং 
কাuেকi নারীর pিত দবুর্য্বহার করার aিধকার েদoয়া হেc না। আেগ েযখােন ঈ র 
বেলিছেলন aিব াসীরা নরকবাসী হেব eবং েসখােন aনnকাল ধের aিgদg হেব েসখােন 
eখন িতিন বলেছন, েতামােদর কমর্i হেব েতামােদর িবচােরর মানদ । eবং ভাল কাজ ছাড়া 
তার িনকট েতামােদর িব ােসর েকান মূলয্ নাi। eবং িতিন িব ােসর কারেণ কােরা pিত 
ৈবষময্মলূক আচরণ করেবন না। eখন িতিন িসdাn gহণ কেরেছন েয, িতিন েতামােদর 
দেয়র িব dতার িদেক দিৃ  িদেবন, মুেখর কথার িদেক নয়। িতিন েযখােন iিতপূেবর্ 

মানষুেদর aিgদg করার uেdেশয্ নরক ৈতরীর জনয্ aগিণত sগর্ীয় মুdা বয্য় কেরিছেলন 
eখন িতিন েসi নরক pকৃতপেk বn কের িদেয়েছন eবং পাপীসহ সবাiেক kমা করার 
িসdাn gহণ কেরেছন। িকn িতিন চান েয, েতামরা তােক েমেন চলেব, eবং তার pিত 
ভেয়র কারেণ নয়, েকবলমাt তার pিত ভােলাবাসার কারেণ মানষুেক ভােলাবােসা। পিরণত 



মানুেষর নয্ায় আচরণ কেরা। iিতপূেবর্ িতিন েতামােদর জনয্ যুd করােক ভােলা বেলিছেলন, 

eখন িতিন তার মত পিরবতর্ ন কের বলেছন যুd করাটা ববর্র প েদর জনয্ েশাভন, 

মানুেষর জনয্ েশাভন নয়। 
 
eর জনয্ pেয়াজন সাহেসর। eটা িছল মধয্ পারেসয্র uনিবংশ শতাbীর ঘটনা। aবশয্ 
িতিন কারা d হেয়িছেলন eবং তার বাকী জীবন িনবর্াসেন aিতবািহত হেয়িছল। তার 
aেনক aনসুারীেক হতয্া করা হেয়িছল। eটা িঠক েয বাহাulাh র বkেবয্ িকছু েযৗিkকতা 
িছল। যুিkটা হেc ei েয, eকমাt ঈ রi তার িনেজর আiন বািতেলর kমতা রােখন। 
aবশয্ ei যুিk েধােপ িটেক না। তাহেল িক ঈ র যখন েমাহাmদেক পািঠেয়িছেলন তখন 
িতিন গাঁজায় দম িদিcেলন? eবং তার কথার eত নড়চড় হয় েকন? aনুgহপূবর্ক ei সব 
চালবাজী বn ক ন! হয় আপিন মসুলমান েহান eবং েমাহাmদ যা বেলেছন তা-i ক ন, 

নতুবা ei ধমর্ পিরতয্াগ ক ন। eবং আসুন আমরা জািন েক আমােদর শt । 
 
iসলােমর সংsার সmব নয়। যত রকম uপােয় সmব, তত রকম ভােবi aেনেক েস েচ া 
কেরেছ। মুতািজলারা েচ া কেরেছ, সুফীরা েচ া কেরেছ, শত শত পুরাতন eবং নূতন ধারার 
aনুসারীরা (সmpদায়) েচ া কেরেছ, িকn তারা সবাi বয্থর্ হেয়েছ। iসলাম iিতহােসর 
বজর্ য্sােন sান পাবার েযাগয্। দয়া কের eটােক েসখােনi িনেkপ ক ন। eটা েথেক মুk 
েহান eবং ei বােজ িজিনস িদেয় িনেজেক আর েবাকা বানােবন না। সেতয্র মুেখামুিখ 
েহান। হা,ঁ সেতয্র মূলয্ আেছ। iসলাম eকটা িমথয্া, েমাহাmদ মানিসকভােব aসুs pতারক। 
eটার পাট চুিকেয় িদন eবং eর সংsােরর নােম হাসয্কর তামাশা বn ক ন। 
 
  
 
(িনবnিট Ali Sina-eরThe Illusion of Reforming Islam -eর বাংলায় ভাষাnর। আলী িসনা 
www.faithfreedom.org-eর সmাদক। িতিন Beyond Jihad - Critical Voices from Inside 

Islam'-e িলেখেছন। তার সবর্েশষ gn Understanding Muhammad: The Psychobiography 

of Allah’s Prophet িনবnিট www.islam-watch.org েথেক সংগৃহীত)িব: d: kরআেনর 
আয়াত িলর ব ানবুাদ েলখেকর iংেরিজ েথেক না কের iসলািমক ফাuেnশন বাংলােদশ 
কৃত ব ানুবাদ েথেক udৃত করা হেয়েছ। 
 
  
 
  
 
  
 



aধয্ায়-14 

আধুিনক েসরা iসলামী িমথয্াচার 

েলখক: তানভীর কািম 
 
iসলাম জn িনেয়েছ তার aনুসারী o aিব াসীেদর মােঝ িমথয্ার জাল বেুন। eখন িবেশষ 
কের আধুিনক pযুিkর সহায়তায় iসলাম kমবধর্মান হাের চুলেচরা িবে ষেণর সmুখীন 
হেc। iসলােমর oiসব সমােলাচনার েমাকািবলায় iসলামপnীরাo িনতয্নতূন িমথয্া udাবন 
কের চেলেছ। আধুিনক iসলামী িমথয্ার eকিট তািলকা ei রচনায় সিnেবিশত হল। 
 
aেনক মুসলমান pায়i গবর্ কের বেল েয iসলাম তােদর সতয্ বলেত িশিখেয়েছ। যিদo 
iসলামপnীরা মুসলমানেদর মগজেধালাi করা eবং পি মা কােফরেদরেক (aমুসিলম) েবাকা 
বানােনার জনয্ সবসময় িবিভn iসুয্েত িমথয্া o ভুল বয্াখয্া িদেয় আসেছ। iসলােম 
িব ােসর কারেণ মুসলমানরা iসলামপnীেদর eসব pচারেক কখেনা চয্ােল  কের না। 
সাধারণ মুসলমানরা ei িমথয্াচার িনেয় িনেজেদর মেধয্ আেলাচনা কের eবং িমথয্া েলােক 
সতয্ বেল ধের েনয়। ‘কােফর’ িবল েগটস কিmuটাের uiনেডাজ aপােরিটং পdিত pবতর্ ন 
করার পর িব  পােl েগেছ তাৎপযর্পূণর্ভােব। তার পর েথেক inারেনট ৈদনিnন জীবেনর 
aিবেcদয্ aংশ হেয় uেঠেছ। i দী কােফররা (iসলােমর িনকৃ তম শt) েফসবুক pিত া 
কেরেছ। eটা eখন িবে র সবেচেয় জনিpয় oেয়বেপজ। 
 
কিmuটার যুেগর সে  তাল িমিলেয় iসলামপnীেদর িমথয্ার পdিতo পােl েগেছ। aেনক 
iসলামপnী eখন pযুিkেত দk। তারা oেয়বসাiট চালায়, iসলামী i-েমiল পাঠায় 
মুসলমানেদর কােছ, eবং েফসবুেক iসলািমক েপজ খুেল। সবেচেয় মজার বয্াপার হেc ei 
iসলামপnীরা eবং কিতপয় ধমর্াn মসুলমান inারেনট eবং i দীেদর েফসবুেক কােফরেদর 
িব েd িবেশষ কের i দীেদর িব েd িবেdষ ছড়ায়। eটা েকৗতুেকর বয্াপার নয় িক? 

eটােক হাসয্কর বলেলo কম বলা হয়! 
 
িমথয্া সবসময় iসলামী কথাবাতর্ া o pচারণার aংশ। পা ােতয্ মসুলমানেদর aিভবাসন 
eবং inারেনেটর আধুিনক যুেগর কারেণ eসব িমথয্ার েকৗশেলর আধুিনকায়ন ঘেটেছ। 
iসলােমর জnলg েথেক সাধারণ মুসলমান o কােফরেদর কােছ সবসময় pচিলত িমথয্ার 
েবসািত সরবরাহ করা হেc। নীেচ ব ল pচিলত আধুিনক িমথয্ার তািলকা েদoয়া হল। 
e েলার সে  aিধকাংশ মুসলমান eবং কােফর iিতমেধয্ পিরিচত। 
 
1. আধুিনক িবjান eেসেছ kরআন েথেকঃ িবjানীরা (aবশয্i যােদর েবশীরভাগ হেcন 
সাcা কােফর) িনিবড় গেবষণায় জীবন কাটান eবং েশষ পযর্n নতূন িকছু আিব াের সkম 
হন (iসলামপnীরা দাবী কের েয আধুিনক িবjােনর সূt েলা মূলত kরআেন বিণর্ত 
আেছ।) িকn kরআেনর েকাথায় eসব সূেtর aিst েদখা যায়? যিদ kরআন িবjােনর 
বi হেয় থােক তেব মাdাসার ছাtরা েকন িবjানী বা আিব ারক হেc না? তারা িক 
সাধারণ মুসলমান eবং কােফরেদর েচেয় আেরা ভােলাভােব kরআন চচর্ া কের না? িকn 
িবjানী হoয়ার পিরবেতর্  মাdাসার aেনক ছাt েকন সntাসী o চরমপnী হেc? 



 
  
 
2. kরআন e পযর্n েলখা সেবর্াtম gnঃ আসেলi? েকাn  িভিtেত? ক’জন মসুলমান kরআন 
পেড় eবং eর সকল আয়ােতর aথর্ বুেঝ? eমনিক আরেবর ব  মুসলমান িনছক িব ােসর 
কারেণ kরআন পেড়; িকn kরআেনর আয়ােতর pকৃত aথর্ িবে ষণ কের না। দাবী করা 
হয় kরআন হেc আlাহর বাণী eবং মানুেষর পেk e ধরেনর বi েলখা সmব নয়। িকn 
90 শতাংেশর েবশী মানষু বiিট পেড় নাi (মুসলমানরাo ভালভােব পেড় নাi) eবং 
eমনিক eটা সmেকর্  িকছুi জােন না। 
 
kরআেনর েকাn  aংশ aনয্ানয্ পুsেকর েচেয় unত? মানব জািত কীভােব e gn dারা 
uপকৃত যা aনয্ েকান বi পেড় সmব নয়? বাsেব kরআেন েকান ধারাবািহকতা নাi; eেত 
রেয়েছ গািণিতক, ৈবjািনক ািn। uপরn kরআন মসুলমানেদরেক কােফরেদর ঘৃণা করেত, 

হতয্া করেত িশখায়, েবৗ িপটােত বেল, iসলােমর সমােলাচকেদর eবং iসলামতয্াগী 
মুসলমানেদর হতয্ার আহবান জানায়, েচারেদর হাত েকেট েফলার িনেদর্শ েদয়। eরকম আেরা 
ব  িকছু আেছ। aিভn gn kরআেনর pিত িব াস থাকা সেtto সুnী o িশয়া মসুলমানরা 
pিত সpােহ পরsরেক খুন কের চেলেছ। হয্া,ঁ তারপেরo বলেত হেব kরআন দিুনয়ার বুেক 
eক মহান gn! 
 
  
 
3.  9/11-eর পিরকlনা কেরিছল বুশ o i দীরাঃ utর আেমিরকায় বসবাসকারী aেনক 
মুসলমান eখেনা িব াস কের মসুলমানরা কখনi 9/11-eর ঘটনায় জিড়ত িছল না। তারা 
pায়i িবষয়িট িনেয় িনেজেদর মেধয্ আেলাচনা কের। ধের েনoয়া যাক মসুলমানেদর ei 
দাবী সিঠক েয i দীরা eবং বশু 9/11-eর হামলার পিরকlনা কেরিছল। তাহেল মাt 
কেয়ক ঘnার মেধয্ 3000-eর েবশী মানুষ িনহত হoয়ার eসব ঘটনায় সাcা মুসলমানরা 
(আরেবর মসুলমান) eত খুশী েকন? েকন িফিলিsনী মিহলারা হামলাকারীেদর pশংসা কের 
ulােস নতৃয্ কেরিছল? i দী eবং বুেশর ষড়যেntর সে  তােদর আনেnর সmকর্  কী? oiসব 
সাcা o আধাসাcা আরবীয় মসুলমান িক i দী eবং আেমিরকােক ঘৃণা কের না? 9/11 
i দী eবং বেুশর ষড়যnt হেয় থাকেল তারা eবং aনয্ানয্ মসুলমান েয eত খুশী হল তার 
েহতু কী? 
 
  
 
4. েসৗদী আরব, iরান আর সােবক তােলবানী আফগািনsান pকৃত iসলাম রা  নয়ঃ তাহেল 
েকাn  মুসিলম রাে  anত পূণর্া ভােব iসলাম চচর্ ার েচ া করা হয়? ei িমথয্া দাবীর মূল 
কারণ হেc eসব েদেশ হাত েকেট েফলা, মsক েছদন, পাথর ছঁুেড় েমের েফলা eবং িপটােনা 
হয়। e ধরেনর আচরণ aমানিবক িহসােব িবেবিচত eবং আধুিনক মধয্পnী মুসলমানরা 
eসব iসলামী আচরেণ লjা পায়। eসব তথাকিথত মসুলমান েসৗদী আরেব িগেয় েসৗদীেদর 
েশখােত eবং েদখােত পাের েয েদশিট আlাহর িকতাব eবং সুnত aনসুরণ করেছ না। 



 
  
 
5. পি মা েদশ েলা iসলােমর মূলয্েবাধ চুির কেরেছঃ আধুিনক iসলামপnীরা বেল, ‘‘মসুিলম 
েদশ েলার েকাথাo আlাহ o মহুাmেদর িনেদর্শ aনুসাের iসলােমর পূণর্া  চচর্ া হয় না। e 
কারেণ iসলামী রা েলার ei দদুর্শা।’’ eকi সে  ei iসলামপnীরা মুসলমান o 
কােফরেদর eকথা বেল মগজ েধালাi করেত চায় েয, পি মা েদশ েলা iসলামী 
মূলয্েবাধসমূহ েবশী মাtায় aনুসরণ কের, যা aিধকতর sাধীনতা o সম-aিধকার িনি ত 
কেরেছ। eটা িক আসেলi সতয্? পি মা েদশ েলার মলূয্েবােধর িভিt হেc খ্রী  ধমর্, i দী 
ধমর্ eবং মানবতাবাদ। েস কারেণ েগাটা িবে র মানুষ sাধীনভােব সমaিধকার িনেয় বাস 
করার জনয্ পা াতয্েক (িবেশষ কের যুkরা  o কানাডােক) পছn কের। 
 
iসলামপnীরা dতi আিব ার কের েফেলেছ েয, পি মা কােফররা পা ােতয্র মলূয্েবাধ গেড় 
েতালার জনয্ iসলামী ভাবধারা চুির কেরেছ। পি মা কােফররা iসলােমর eকটা শbo 
জােন না aথচ iসলােমর মূলয্েবাধ চুির কের েফলল! কী মজার বয্াপার; তাi না? েসৗদী 
আরব eবং aনয্ানয্ iসলামী েদেশর মুসলমানেদর েবলায় কী ঘেটেছ? তারা িক iসলাম eবং 
iসলামী মলূয্েবাধ েবােঝ না? তাহেল তারা িনেজেদর েদেশ পি মােদর মত সকেলর জনয্ 
সমaিধকার িনি ত কের না েকন? 
 
6. পি মারা dতেবেগ iসলােম ধমর্াnিরত হেcঃ পি মা কােফররা pিতিদন িবপুল সংখয্ায় 
iসলােম ধমর্াnিরত হেc eকথা সতয্ হেল পি মা েদশ েলা িক িশগিগরi iসলামী রা  হেয় 
যােব না? তার েকান লkণ িক েদখা যােc? নবয্ ধমর্াnিরত পি মা মসুলমানরা েকাথায়? 

মসিজেদ aথবা aনয্েকান iসলাম ধমর্ীয় কমর্সূচীেত তােদর েতা েদখা যায় না! aিধকাংশ 
ধমর্াnিরত মসুলমান হেc কৃ া । তােদর মেধয্ িকছু ে তা  বাu ু েলo আেছ। সমােজ তারা 
মূলয্হীন। pায় সব েkেt তারা িনেজেদর েদuিলয়া েঘাষণা কের eবং সরকারী টাকায় 
জীবন চালায়। ক’জন পুিলশ aিফসার, সরকারী কমর্কতর্ া, জনিpয় বয্িkt aথবা pেফসর 
iসলাম gহণ কেরেছ? eবং তারা েকাথায়? 
 
7. iসলাম নারীেদর সমমযর্াদা eমনিক aেনক েবশী aিধকার িদেয়েছঃ e দাবী eেকবাের 
েবাকার মত হেয় েগল না? নারীরা iসলািমক েদশ েলােত দিুনয়ার aনয্ েয েকান sােনর 
েচেয় aেনক েবশী aবদিমত eবং তােদর aিধকার eেকবােরi সীিমত। তারা গাড়ী চালােত 
পাের না, রাsায় eকা চলােফরা করেত পাের না, sাধীনভােব কাজ করেত পাের না, িববাহ 
িবেcদ ঘটােত পাের না(sামী পাগল না হেল) eবং আেরা aেনক িকছু করেত পাের না। 
েসৗদী আরেবর মত েদেশ েযখােন পূণর্া  iসলাম চচর্ া হয় েসখােন e পিরিsিত s ভােব 
লkয্ করা যায়। iসলাম যিদ নারীেদর পূণর্ aিধকার িদেয় থােক তেব েকন ধু iসলামী 
েদশ েলােত নারীরা eমন aিধকারহীন? 
 
8. i দীরা িমিডয়ােক িনয়ntণ কের eবং মািকর্ ন/কানাডীয় o িব  রাজনীিতেক pভািবত 
কেরঃ আধুিনক iসলামপnীরা eবং সাধারণভােব মসুলমানরা বেল থােক েয, i দীরা িমথয্া 



কথা বেল eবং মসুিলম সntাসবাদীেদর হামলা aিতরি ত কের েদখায়। তারা i দীেদর 
aপরােধর খবর কখেনা পিরেবশন কের না। মসুলমানেদর aপরােধর জনয্ িক ei 
মুসলমানরা i দীেদর দায়ী করেত চায়? আজেকর িদেন 99.9% সntাসী হামলা মুসলমানরা 
ঘিটেয় থােক। েকu িক তা asীকার করেত পারেব? বাsেব i দীরা মুসলমান, িহn ুবা aনয্ 
েয েকান কােফেরর তুলনায় aতয্n কম aপরাধ কের থােক। েকu িক i দীেদর eমন 
িবরাট তািলকা েদখােত পারেব যারা aনয্ ধমর্াবলmী aথবা জািতসtার েলাকেদর মত 
িনয়িমতভােব নারী ধষর্ণ, নরহতয্া eবং মাদক বয্বসার সে  জিড়ত? 
 
iসরাiেল eবং িফিলিsেন েকান হামলা হেল eকi ধরেনর খবর িবিবিস, িসeনeন, iসলামী 
আল-জািজরা eবং aনয্ানয্ িমিডয়ায় েদখা যায়। যিদ i দীরা মািকর্ ন/কানাডীয় রাজনীিতেত 
গভীরভােব aংশ িনেয় থােক তেব েদােষর কী হেয়েছ? মুসলমানরাo scেn eেত aংশ িনেত 
পাের। িকn তারা েসিট করেব না; কারণ পি মা রাজনীিত iসলােমর শt কােফরেদর dারা 
pণীত। 
 
ধের েনoয়া যাক (মুসলমানেদর কথা aনসুাের) সকল tপূণর্ সরকারী খাত eককভােব 
i দীরা িনয়ntণ কের থােক। েসেkেt মুসলমানরা িক iসলামী রা েলার ভীিতকর 
পিরেবেশর তুলনায় i দী িনয়িntত যুkরা  o কানাডায় aেনক ভালভােব বসবাস করেছ 
না? i দীরা িক মসুলমানেদর সমান aিধকার o সমান সুেযাগ-সুিবধা িদেc না? aিভবাসী 
মুসলমানরা িক eমন সমান aিধকার o সমান সুেযাগ সুিবধা েকান iসলামী েদেশ েপেয় 
থােক? ei i দীরা িক গরীব েদশ েলােক aবয্াহতভােব সাহাযয্ করেছ না; েয েকান 
pাকৃিতক দেুযর্ােগর পর খাদয্ সাহাযয্ িনেয় ছুেট যায় না? েকান iসলামী েদশ িক eসব কের? 

তাহেল কারা ভাল, i দীরা নািক মসুলমানরা? 
 
9. uপবাস থাকেল মানুেষর আহাের ভারসাময্ আেসঃ eকিদন বাংলােদেশর eক িটিভ 
চয্ােনেল iসলাম িবষয়ক eক আেলাচনায় eকজন িবেশষj িচিকৎসক uপবাস থাকা (েরাজা 
রাখা) েয মানুেষর জীবেনর জনয্ কত tপূণর্ তা বণর্না করিছেলন। িতিন বলিছেলন, 

‘‘েরাজা রাখা হেc আমােদর ৈদিনক খাদয্ gহেণর সমেয়র িনছক পিরবতর্ ন মাt। eটা 
আমােদর শরীর পুনগর্ঠেন সাহাযয্ কের। মানুেষর জনয্ বছের eকবার e ধরেনর পিরবতর্ ন 
দরকার। eভােবi আlাহ আমােদর সৃি  কেরেছন।’’ েরাজা সmেকর্  বলার মলূ িবষয় িছল 
iসলাম মানুষেক েরাজা রাখেত বেল কী uপকার কেরেছ তা েবাঝােনা। aেনক মসুিলম 
েদেশ সnয্া 6 টার িদেক iফতার করা হয়। েরাজার সময় মসুলমানরা সকােলর eবং 
দপুুেরর খাবার খায় না। iফতার রােতর খাবার আেগ েখেয় েফলার কাজ েদয়। eসময় 
aেনক মুসলমান িঠক ফজেরর নামােজর আেগ েভার রাত pায় 4টার িদেক েসহরী খায়। 
হেত পাের e ধরেনর সামিয়ক পিরবতর্ ন শরীেরর জনয্ ভাল eবং oi ডাkােরর দাবী 
সিঠক। িকn eটা িক ধু iসলামী রা েলােত বসবাসকারী মানুেষর জনয্ সিঠক? িবে র 
utর o দিkণ pােnর কাছাকািছ a েল সময়েভেদ িদেনর আেলা aেনক দীঘর্sায়ী হয়। 
েসখানকার েলাকেদর েবলায় কী হেব? ei েলাক িল িক ৈদিনক 22 ঘnা বা আরo েবশী 
সময় না েখেয় থাকেত পারেব? eটা িক sাsয্কর? iসলাম e বয্াপাের কী বেল? যিদ েরাজা 



রাখা আমােদর জনয্ uপকারী হয় তেব েগাটা মানবজািতর জনয্ তা হoয়া uিচৎ। kরআন 
eবং হাদীেস eর িবsািরত বয্াখয্া থাকা uিচৎ িছল। েস বয্াখয্া েকাথায়? 
 
10. iসলাম সেবর্াtম জীবন িবধান িদেয়েছঃ যিদ e দাবী সতয্ হয় তেব মুসলমানেদর মেধয্ 
eবং iসলামী েদশ েলােত আমরা িক সেবর্াtম জীবন িবধান লkয্ কির? েকন কােফররা 
(pধানত পূবর্ eশীয় o পি মা) গেড় মুসলমানেদর েচেয় দীঘর্জীবী o সুsােsয্র aিধকারী 
হয়? 
 
11. iসলাম শািnর ধমর্ঃ আধুিনক মসুলমান eবং জািকর নােয়েকর মত iসলাম pচারকেদর 
সবেচেয় িpয় বুিল হেc eটা। iসলাম যিদ শািn eেন থােক তেব মসুলমানেদর মেধয্ eত 
েবশী সntাসী েকন? েকন মুসলমানরা পরsরেক খুন করেছ? েকন মসুলমানরা (kরআন o 
হাদীস dারা pভািবত হেয়) সবসময় আkমণাtক থােক? েকন সmান রkার জনয্ হতয্া 
করা মুসলমানেদর মেধয্ বয্াপকভােব pচিলত?eকটা tপূণর্ p ঃ িকছুিদন পরপর 
পািকsান, iরাক o আফগািনsােন ডজন ডজন মানষু আtঘাতী েবামা হামলায় pাণ 
হারােc। aথচ মুসলমানেদর মেধয্ (pধানত সুnী) e ধরেনর হামলা িনিষd। যিদ 
পািকsােনর সকল মুসলমান রাতারািত ধমর্াnিরত হেয় খ্রী ান, িহn ুবা নািsক বেন যায় 
তেব পরিদন েথেক েসেদেশ িক eকটাo আtঘাতী েবামা হামলার ঘটনা ঘটেব? পািকsান িক 
তার িনরীহ েলাকেদর হারােত থাকেব? 
 
12. েমাlারা iসলােমর pকৃত পথ aনুসরণ কের নাঃ আধুিনক মুসলমানরা েমাlােদর ঘৃণা 
কের। আর পা ােতয্র িনরীহ কােফরেদর ei বেল মগজ েধালাi করেত েপেরেছ েয, েমাlারা 
সুিশিkত নয় eবং তারা ভালভােব iসলাম বুেঝ না। eকথা িক সতয্? eসব তথাকিথত 
আধুিনক মসুলমান িক কখেনা kরআন-হাদীস পেড়েছ? েয মুসলমান iসলাম kরআন, হাদীস 
o শিরয়া) িনেয় পড়া না কের জীবন কাটায় েস িক েযসব মসুলমান kরআন-হাদীেসর 
eকটা শেbরo aথর্ বুেঝ না তােদর েচেয় iসলাম সmেকর্  ভাল jান রােখ না? বsত 
uপেরাk আধুিনক িমথয্া েলা aেনক মুসলমান o iসলামপnীর গলায় না যায়। uপেরাk 
িমথয্া েলােক চয্ােল  না করা পযর্n মুসলমানরা কখেনা সতয্ জানেব না। iসলামপnীরা 
মুসলমান o কােফরেদর কােছ িমথয্া বলেতi থাকেব। মসুলমানরা ei িমথয্াচার সmেকর্  
সেচতন হেল eবং e েলা সmর্েক মnবয্ করার সুেযাগ েপেল eসব িমথয্া কথা বলা eকিদন 
বn হেব। iসলামপnীরা iuিটuব eবং েফসবুক পছn কের না; কারণ েসখােন েয েকu 
icামত মnবয্ করেত পাের। iসলামপnীরা iসলাম eবং তােদর িমথয্াচার সmেকর্  েকান 
মnবয্ নেত রািজ নয়। মুসলমানরা পা ােতয্ aবােধ iসলাম চচর্ া o pচােরর সুেযাগ 
পােc। eকi সে  তােদরেক iসলাম সmেকর্  eবং তােদর দাবী সmেকর্  সমােলাচনামূলক 
মnবয্ নবার জনয্ ৈতরী থাকেত হেব। 
 
 
( Tanvir Kami -eরTop Modern Islamic Lies নামক িনবnিট oেয়ব সাiট iসলাম oয়ােচ 
15 নেভmর 2010-e pকািশত হয়) 


