
স াস
েমজর েজন

2298 সােল
িদব্তীয় আরব
সালািদনেক 
েজরুজােলম
আমােদর পি
21৯৯ সােল
মুসলমান o
সহাব ােনর 
গিড়েয়েছ। 
েযমন সৃি  হ
রকম eকটা 
ে ােট য্া
েদেশর রাজা
েয িতিন সর
প ম কতৃর্ক
ি ান ধেম
ে ােট য্া ে
তী  aভােব
iিতহােস েয
eবং ভলিতয়
iuেরােপ আ
ধম র্েক আলা
েস ািরয়ান স

iসলাম ধেম
ল েনর বীজ
হাত ধের। 
(2৯17-5৯)
eখন  ে
ঘেটেছ, তাে
সামা তম u
েথেক 2৯59
েমাটামুিট আ
ধেম র্র সহাব
u ান, আরব
মুসলমােনর 
দশ র্েনর পথ 

সবােদর 
নােরল েমাহা

ল তৃতীয় েসড, 
বােনর পে  iং
uে শ কের ব

ম ছাড়েত পাির না
িব তার গুরুতব্ আ
ল থম েসেড
o iহুিদ স দাে

oপর েসিট িছল
e সমেয় আ  
হেয়েছ, েতমিন a
চরম ƣবিরতা ল
 েপর u ােনর
া o স াটেদর e
রাসির গড (সৃি ক
ক িভ  মতাবলমব্ীে
ম র্র েস ািরয়ান দব্
েদর মে । iিত

ব মানুষ eেক aে
যিট oেয় ফািলয়
য়ার (27৯5-288
আেলািকত a ােয়
াদা কের িনজ িন
সহাব ােনর যা া

ম র্র েভতের েস া
জ েরািপত হয় a
েসিটেক আধুিনক

) o সাঈদ কতুব
েয ম যুগ েথেক
েত সব পে রi
uপকার িকছু হয়
9 সােল আরব ভূি
আ  ধেম র্র সহাব
ব ােনর য্াটফরম
রব ভূিমেত েতেল
েভতর েথেক ক
ধের তােদর মে

র িবশব্ায়ন
দ আলী িশকদ

যু ে  েজরুজ
ং াে র রাজা 
বলেছন, ‘েজরুজা
না। তুয্ ের সাল
আপনােদর েচেয়o
ডর মা েম েহািল
েয়র oপর ধব্ংস
ল eক ভয়াবহ সু
ধেম র্র সংঘষ র্, e
aপূব র্ শাি ময় স
ল  করা যায়, eর
র আগ পয র্  iu
eকা  আনুগতয্ িছ
কত র্া) কতৃর্ক ম
েদর েযৗি ক দািব
দব্  সংঘষ র্। 272
তহাসিবদরা বলেছ
ে র মাংস পয র্  
য়া শাি  চুি  নাে
85), জনলক (2
য়র সূচনা হয়। ত

িনজ ােন ময র্াদার
া শুরু হয়। 

ািরয়ান িবভাজন 
a াদশ শতা ীেত
ককােলর সশ  ি
ব (2৯17-77)। 
ক আজ পয র্ , eক
i শাসকেগা ী েস
য়িন। সব ধম র্-বণ
ভূিমেত হাজার বছ

ােনর জায়গািট a
রমিটর oপের eক
লর আিব ার eব
ক র iসলািম েদ
েত মুসলমানেদর

য়ন o বা
দার (aব.) 

জােলম। যুে র eক
থম িরচাড র্ মুে

জােলম আমােদর 
লািদন—েজরুজা
o েবিশ (সূ , oয়
িল েরামান সা াজ
সযে র পিরণিতে
সুনািম। তারপর 
eকi ধেম র্র েস া
সহাব ােনর নিজর
র েচেয়o ভয়াবহ
uেরােপর সব রাে
িছল েপােপর িত
মতা া  হেয় সা
িব তয্াখয্ােনর ম
29 েথেক 2759
ছন, েসi যুে র 
ভ ণ কেরেছ। 
েম পিরিচত। তা

2743-2815) o 
তারপর iuেরাপ
র সে  িত া ক

শুরু েথেক থাক
েত আরেবর eক
িজহােদর পয র্ােয়
তাঁরা দুজেন িমে
কাদশ o দব্াদশ শ
সগুেলা কেরেছ স
ণ র্-জািতর মে  স
ছর ধের বসবাসক
aটুট িছল। 2৯5
কটা লয় কা  
বং েসi েতল স
দর u ব ঘেট। 
র ভূিমর পিব তা 

াংলােদশ

কপয র্ােয় িমসেরর
েখামুিখ দ ায়মান
পিব তম াথ র্ন
ােলম েযমন আপ
য়া র্ িহি , আয়া
জয্ কতৃর্ক যখন 
েত রে র ে ােত
েদাজলা, েফারাত
ািরয়ান িবভাজনজ
রo আেছ। বত র্ম
হ ƣবিরতার সৃি  হ
ে র oপর েহািল
িত। েতয্ক রাজ
াজয্ চালাে ন।

ম  িদেয় 263৯ 
9, 41 বছর ধে
ভয়ংকরতায় iu
2759 সােল দুi
ারপর iংিলশ েরভ
আiজয্াক িনuট

প o u র আেমি
করা হয়। ধম র্িনর

কেলo িবংশ শতা
ক ক রপ ী ধম য়
য় আেনন িমসের
েল াদারহুড িত
শতা ীর আেলািচ
সা াজয্ িব ার, 
সব সময়i eকট
কারী িফিলি িনেদ
59 সােল iসরােয়
ঘেট েগেছ। থ

স েদর oপর প
যারা a াদশ শ
র ায় তথাকিথত

 /2

শ 

র সুলতান সালািদ
ন। জয়-পরাজয়
র্নার জায়গা, eক

পনােদর, েতমিন 
য়ান ফটন, পৃ া
েজরুজােলম দখ

েত েঢেক িগেয়িছ
ত, িমিসিসিপ আর
জিনত সংঘেষ র্ িব
মান iসলাম ধেম
হয় ি ান ধেম

ল েরামান সা ােজ
জাi িনজ িনজ েদ
 েপােপর eকা
সােল ে ােট য্া
ের ভয়ানক সশ
uেরাপ ধব্ং ূেপ 
i পে র চুি র ম
রভলুয্শন (289৯
টেনর দিশ র্ত প
মিরকােক আর েপ
রেপ  রা  দশ র্ে

তা ীর আগ পয র্
য় েনতা মুহ দ i
রর াদারহুেডর 
িত া কেরন 2৯3
িচত েসডসহ ধে
লু ন o মত

টা u বাদী েগা ী
দর uৎখাত কের 
য়ল রা িট েযভাে
থম িবশব্যুে র প
পি মা িবেশব্র ক
শতা ীর oয়াহািব
থত িখলাফত িত

2 েম, 312৯ 

িদন eবং েহািল ে
য় তখেনা িনধ র্াির
কজেনর জীবন 
আমােদর জ  প
া 51)। আয়ান 
খল কের েনoয়া
িছল েজরুজােলেম

আর েটমস নদীর ে
িবশব্ াপী র র
ম র্র িশয়া o সুি  
ম র্র কয্াথিলক o 
জয্র েপােপর সাব
দেশর eক  কতৃ
 ভ  o সমথ র্ক 
া  েপর জ  o
 যু  হয় iuে
পিরণত হয়। যুে
ম  িদেয় aবসান
), আেমিরকান ে
পথ ধের েরেনসা ঁ
পছেন িফের তাক
র্েনর বত র্ন ঘেট

 েসিট সীমা ল
iবেন আবদুল o
িত াতা দুi েন

39 সােল। ঘটনা
ধেম র্র নােম যত যু
তার জ । eর দব্
ী িছল। িক  iu
iহুিদ ধম র্বাদী র
েব িতি ত হেল
পর ম ােচয্র আ
কতৃর্তব্ িত ায় 
িববাদ o eকিবংশ
িত ার নােম িজহা

েরামান সা ােজয্র
িরত হয়িন। িকং 
ে েচ থাকেতo
পিব  ান। কৃ
ফটন uে খ কে

য়া হয়, তখন oi
মর রা া। আ
ে াতধারায় aেন
রেণর সীমাহীন ে
মতাবলমব্ীেদর ম
ে ােট য্া েদর 
ব র্েভৗম কতৃর্তব্ িছল
কতৃর্তব্ চালােতন e
ক iং াে র রাজা
o u ান ঘেট। শু
েরাপ াপী কয্াথি
যুে র eকপয র্ােয় 
ন ঘেট র য়ী যু
েরভলুয্শন (288
আে ালেনর সফ

কােত হয়িন। রা
ট। আ  ধম র্ eব

ন কেরিন। ei
oয়াহােবর (281
েনতা হাসান আল
া বােহর িবে ষে
যু িব হ eবং র
দব্ারা ধেম র্র িত

iuেরােপর েরেনস
রা  িত ার আগ
লা, তার ম  িদে
আরব িবেশব্ রাজ

 হoয়া eক 
শ শতা ীর াদা
হােদর ডাক েদয়

র েপাপ 
িরচাড র্ 
আমরা 

কৃতপে  
কেরেছন, 

i যুে  
 ধেম র্র 
নক জল 
েলেগিস 
মে  েয 
মে । 

ল। সব 
ei বেল 
জা চাল র্স 
শুরু হয় 
িলক o 
খাে র 
যুে র। 
6-94) 
ফলতায় 
 েথেক 

বং আ  

i সীমা 
14-৯3) 
ল বা া 
েণ eটা 

রণ 
িত ছাড়া 
সাঁর পর 
গ পয র্  
েয় আ  
জতে র 
ে িণর 
ারহুেডর 
। িবংশ 



শতা ীর ায় েশষ িদক পয র্  পি মা িবেশব্র পুিঁজবাদ o কিমuিন  দশ র্েনর দব্ে  iসলািম  u বাদী aংশ দুi প  েথেক সমদূরতব্ 
বজায় েরেখেছ। িক  েসািভেয়ত iuিনয়েনর পতেনর পর আফগািন ােন যু রত iসলািম  িজহািদ েগা ী ব েকর নল ঘুিরেয় 
েফেল। ক র oয়ািহবাদী o াদারহুড মে  uদব্ু  েসৗিদ বংেশা ূত কয্ািরসেমিটক েনতা oসামা িবন লােদন 2৯৯9 সােল ফেতায়া 
িদেয় বেসন ei মেম র্ েয আেমিরকান o iহুিদেদর হতয্া করা েতয্ক মুসলমােনর আব কীয় কতর্  (পািক ান িবটুiন ম  aয্া  
িমিলটাির, হুেসন হা ািন, পৃ া 418)। ei েঘাষণার সূ  ধের 2৯৯9 সােল নাiেরািব o দারুস সালােম আেমিরকার দূতাবােস 
iসলািম  জি  েগা ী কতৃর্ক েবামা হামলা eবং 3112 সােল িনu iয়েক র্র টুiন টাoয়ার ধব্ংেসর পথ ধের iরাক, িলিবয়া, iেয়েমন 
o িসিরয়ায় যা ঘেটেছ, তার তয্  িতি য়ায় আল-কােয়দা o তােদর ি  u  iসলািম  সশ  েগা ীর u ান eবং িব ার 
ঘেটেছ পূেব র্ িফিলপাiন েথেক পি েম আি কার মািল পয র্ । আল-কােয়দার বিধ র্ত aংশ িহেসেব আieস (iসলািমক ে ট) iরাক-
িসিরয়ার িবশাল ভূখ  দখল o িনয় েণ িনেয় িনজসব্ াiেলর রা  েঘাষণার ম  িদেয় আগুেন িঘ ঢালার মেতা ঘটনা ঘেট। iuেরাপ, 
u র আেমিরকাসহ eিশয়া-আি কার িবিভ  েদশ েথেক uদব্ু  o uে িজত হেয় শত শত মুসিলম যুবক-যুবতী আieেসর পে  যু  
করার জ  তথাকিথত িখলাফেত েযাগ েদয়। oi eকi সমেয় আieস-আল-কােয়দার মে  uদব্ু  িকছু ি  iuেরাপ eবং 
আেমিরকার িবিভ  ােন ি ান স দােয়র েশব্তা  মানুেষর oপর নৃশংস হতয্াকা  চালায়। oi সব ঘটনার পিরে ি েত িবশব্ াপী 
a া  ধম র্াবলমব্ী, িবেশষ কের েশব্তা  ি ানেদর েভতের মুসলমান স দােয়র িবরুে  eক ধরেনর িবেদব্ষ o ে ােভর সৃি  হয়। 
েদখা যায়, আieস নােমর ে জ বা পাগলািম eবং িবশব্ াপী সংঘিটত র া  ঘটনার িতি য়ায় iuেরাপ-u র আেমিরকায় েশব্তা  
ে তব্বােদ িবশব্াসী ি  o েগা ীর মেন ধারণা জে , কিমuিন  শ েক তারা পরািজত কেরেছ বেট; িক  নতুন কের পি মা 
মূ েবােধর জ  হুমিক িহেসেব আিবভূ র্ত হেয়েছ iসলািম  জি েগা ী। e কথার িবপরীেত eটাo িঠক েয মুসিলম েদশগুেলার 
িবরুে  আেমিরকাসহ পি মা িবেশব্র দীঘ র্ ায়ী সীমাহীন aিবচার o a ায় আচরেণর পিরণিতেত iসলািম  u বােদর জ , u ান 
eবং িব ােরর সুেযাগ ঘেটেছ। সুতরাং েশব্তা  ে তব্বাদ eবং iসলািম  u  জি বাদ eকিট a িটর িবপরীত o পার িরক 
ঘটনার পুনরাবৃি । তাi 26 মাচ র্ িনuিজ াে র াi চােচ র্ নামাজরত মুসলমানেদর oপর বব র্েরািচত আ মণ eবং তােত 62 জন 
িনরীহ মানুেষর াণহািন েকােনা িবি  ঘটনা নয়। াi চােচ র্র মসিজেদ হামলাকারী ে ন টারা  তার 85 পৃ ার েঘাষণাপে  যা 
িকছু বেলেছ, তার সারমম র্ করেল দাঁড়ায়—aিভবাসী eবং মুসলমানরাi পি মা িবেশব্র শ । 

টারা   কের বেলেছ, iসলািম  জি  স াসী কতৃর্ক iuেরােপ েযসব আ মণ হেয়েছ তার িতেশাধ িনেতi েস oi মসিজেদ 
আ মণ চািলেয়েছ। টারাে র ভাষা o iসলািম  জি েদর ভাষা eক o aিভ , শুধু eকিট a িটর িবপরীত। eর eকটা 
িবশব্াসেযাগয্ সমাধান না হেল uভয় পে র িনরীহ মানুেষর াণ যােব aকাতের। 32 eি ল i ার সানেড— ল ার িগজর্া o 
েহােটেল আ ঘাতী েবামা হামলার ঘটনােক aেনেকi াi চােচ র্র িতেশাধ o পা া আঘাত বলার েচ া করেছ। তেব ঘটনার পর 
35 ঘ া নীরব েথেক আieেসর রহ জনক দায় সব্ীকার eবং ল ার eেকবাের সংখয্ালঘু ি ান, যারা কখেনা মুসলমানেদর 
িবরুে  aব ান েনয়িন, কায র্কলাপo কেরিন, তােদর oপর আieস বা তার পে  a  েকােনা iসলািম  জি  সংগঠন eত বড় 
িবশাল ডাiেমনশেনর আ মণ চালােনার েযৗি কতা িনেয় িবেশব্র বড় বড় িবে ষক  তুেলেছন। েসi ে র u র aমীমাংিসত 
েরেখ বলেত হয়, েযভােব চার- পাগা া চলেছ, তােত iসলািম  o েশব্তা  ে তব্বাদী জি  েগা ী, uভয় প i নতুন কের 
েকামর বাঁধেব, েক কখন েকাথায় কার oপর আ মণ চালােব। 

আেরকিট সংগত  uেঠেছ, আর তা হেলা, েযসব iসলািম  জি র আ মেণর থম সািরেত েদখা যাে  তারাi িক মূল, নািক eর 
মূেল রেয়েছ বৃহৎ েকােনা শি , যারা iসলািম  জি েদর বহার করেছ তােদর ভূ-রাজৈনিতক সব্াথ র্ u ােরর জ । eর uদাহরণ 
েতা aেনক। তেব যা-i েহাক না েকন, eর েশষ েতা েদখা যাে  না, বরং িতিনয়তi হুমিক আসেছ। eর েকানিট আসল আর 
েকানিট ভুয়া, তা িনণ র্য় করা aতয্  কিঠন কাজ। সুতরাং আত  েথেক কােরা র া েনi। eরi মে  টাiমস aব iি য়া পি কায় 
eকটা খবর েবিরেয়েছ ei মেম র্, ম াচয্িভি ক জি  সংগঠন iসলািমক ে ট (আieস) বাংলােদশ o ভারেত হামলার পিরক না 
করেছ। েটিল াম নােমর eকিট েমেসিজং aয্ােপ কািশত েপা াের বাংলায় েলখা হেয়েছ, ‘িশগিগরi আসিছ iনশা আ াহ’। ei 
খবেরর সতয্-িম া িনেয় আিম েকােনা ম  করব না। তেব িনরাপ া পিরি িত মূ ায়েনর েমৗিলক নীিত aনুসাের বেল রাখিছ 
েকােনা বাত র্া, iি ত o আলামতেক েছাট কের েদখা যােব না। িক  বাংলােদেশ 3124 েথেক 3127 সােলর মাঝামািঝ পয র্  বাiেরর 
িকছু বৃহৎ শি  eবং তার সে  েকারাস িমিলেয় বাংলােদেশর িকছু প  o েগা ী uেঠপেড় েলেগিছল, যােত তারা িতি ত করেত 
পাের বাংলােদেশ আieস আেছ। eর েপছেন কী uে  থাকেত পাের তা িনেয় oi সমেয় aেনক েলখােলিখ হেয়েছ, আিমo 
aেনক ব  িলেখিছ। ƣবিশব্ক জি বােদর ভােবর বাiের নয় বাংলােদশ। িক  oi সমেয় বাংলােদেশর aভয্ রীণ জি েদর হামলা 
িনেয় িব ািরত মূ ায়েন েদখা েগেছ, েসগুেলা হেয়েছ স ণ র্ িভ  ে াপেট, যা eকা i বাংলােদেশর aভয্ রীণ িবষয় eবং তার 
ƣবিশে য্র মে  আieেসর েকােনা সংি তা পাoয়া যায়িন। তেব সব র্েশষ টাiমস aব iি য়ার খবর স েক র্ ধানম ী েশষ কথা 
বেলেছন, জি রা েচ া চালাে , আমােদর সেব র্া  সতকর্ aব ায় থাকেত হেব। eটাi েশষ কথা। 



ƣবিশব্ক জি বােদর মূেলাৎপাটন করা না েগেল, েসিট iসলািম  বা েশব্তা  ে তব্বাদী েহাক, েকােনা েদশi তার হুমিক েথেক 
িনরাপদ নয়। eসব aপশি র কবল েথেক মুি  েপেত হেল আ জর্ািতক স দায়, সং া eবং িবেশব্র বৃহৎ শি গুেলােক eক মে  
uেঠ, ভূ-রাজৈনিতক সব্াথ র্েক পােশ েরেখ মানবসভয্তােক বাঁচােনার জ  আ  ধেম র্র সহাব ােনর জায়গািটেক পুনঃ িতি ত করেত 
হেব। 
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