শাইখ ইউফ আল-ারাদাওয়ী রিচত "িফল িজহাদ" এর পাঠ পযােলাচনা (পব-২)
রশীদ আল ঘাুশী

থম পবঃ শাইখ ইউফ আল-ারাদাওয়ী রিচত "িফল িজহাদ" এর পাঠ পযােলাচনা
৪। সামিরক িজহাদঃ আরামূলক (দাফ’) ও আমণাক (তালাব) িজহাদ
মুতাকািমীন এবং সমসামিয়ক ফীহেদর ধারা অসরণ কের, আল ারাদাওয়ীও িজহােদর কৃিত এবং ইসলােম এর অবান
অসান কেরেছন। এিটর কৃিত িক ধমীয়; অথাৎ অমুসিলমরা ইসলাম হণ না করা পয অথবা ইসলােমর কতৃের কােছ
আসমপণ না করা পয তােদর সােথ লড়াই করা িক মুসিলমেদর উপর আবক যটােক িজহাদ আত তালাব তথা াসূত
আমণাক িজহাদ বলা হেয় থােক? নািক এর কৃিত রাজৈনিতক যার েয়াজনীয়তা আাসীেদর থেক ইসলােমর ভূিমেক রা
করা এবং যারা মুসিলমেদর ধমীয় াধীনতা থেক বিত কের তােদর থেক মুসিলমেদর ও সাধারণভােব িনপীিড়তেদর রা
করার ে েযাজ যােক নাম দয়া হেয়েছ িজহাদ আদ দাফ’ তথা আবক আরামূলক িজহাদ? মুসিলমরা যিদ এেত
অংশহণ কের তেব তােদর তা খােলসভােব আাহর জই করেত হেব এবং কেঠার নিতক িনয়মাবলী মেন করেত হেব
যেলা উেপা করার কান েযাগ নই।
পুরেনা ও অধুনা যুেগর ফীহগণ এ বাপাের ই িশিবের িবভ হেয়েছ যােদর আল ারাদাওয়ী এভােব নামকরণ
কেরেছনঃ জুিময়ীন (আমণাক িজহােদর াবকগণ) এবং িদফািয়য়ীন (আরামূলক িজহােদর
াবকগণ)। িতিন িনেজেক িতীয় িশিবেরর একজন গিবত অসারী িহেসেব দাবী কেরন।
জুিময়ীনগণ ইসলােমর দাওয়াত এবং এর সীমা িবৃিতর জ বছের অত একবার অমুসিলমেদর ভূিমেত আমণ করােক
মুসিলম উাহর জ আবক মেন কেরন। তারা অিবাসেকই যু  এবং বধ হতাকােডর জ যেথ কারণ মেন কের
থােকন যিদও অমুসিলমরা মুসিলমেদর আমণ বা িত না কের থােক। এমনিক মুসিলমরা যিদ এ আমণ না কের থােক তেব
নাহগার হেব। িবরাট সংখক ফীহগণ এ মেতর সমথক। এ িশিবেরর অভু পুরেনা যুেগর আেলমেদর মেধ সবেচেয়
িথতযশা হেলন ইমাম শািফঈ আর আধুিনক যুেগর িচািবদেদর মেধ মাওলানা মাওদী এবং সাইেয়দ তুব, যােদর জনই
িনেজেদর মেতর সমথেন কারআন ও াহ এবং ঐিতহািসকভােব য চচা হেয় আসেছ তা থেক দিলল পশ কেরেছন।
কারআেনর যসব আয়াতসমূহ সকল মুশিরকেদর িবে যু আহবােনর জ ববহার করা হয় সেলা হে সূরা তাওবার ৩৬
নং আয়াত “মুশিরকেদর সােথ একিত হেয় যু কর, যমন তারা তামােদর িবে একিত হেয় যু কের।”, সূরা তাওবার
৫নং আয়াত “মুশিরকেদর যখােনই পাও, হতা কর।”, এবং ২৯নং আয়াত “যারা আাহ এবং আিখরােত িবাস কের
না...যতণ না পয তারা ায় পদানত হেয় িজিযয়া দয়।”িক তাঁরা এেলার মেধ কানিট আয়াত আস সাইফ বা
তেলায়ােরর আয়াত সটা িনেয় মতপাথক কেরেছন। তাঁেদর মেত এই তেলায়ােরর আয়াত এর িবপরীেত যায় এমন ২০০িটরও
বশী আয়াত রিহত কের িদেয়েছ, য আয়াতসমূহ দয়া, মাশীলতা, ধমীয় াধীনতা, ধমীয় বাপাের জারজবরদি ও কেঠারতার
উপর িনেষধাা, মােষর ধমীয় িবােসর বাপারিটেক একমা আাহর উপর ছেড় দয়ার িদেক আহবান কের। তাঁরা িনেজেদর
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মেতর সমথেন রাসূেলর এ হাদীসেকও মাণ িহেসেব পশ কেরেছনঃ “মাষ লা ইলাহা ইাহ না বলা পয তােদর িবে যু
করার জ আিম আিদ হেয়িছ” (বুখারী কতৃক বিণত)। এছাড়াও তাঁরা ইসলােমর ারিক যুেগ মুসিলমেদর যুের মাধেম
িবিভ অল িবজেয়র ইিতহাসেক তাঁেদর এ মেতর সমথেন দিলল িহেসেব পশ কেরেছনঃ মুসিলমেদর সােথ অেদর াভািবক
সক শাি নয় বরং যু।
উপেরা দেলর সােথ িনেজর মতপাথক থাকা সেও আল ারাদাওয়ী তাঁেদর জ, িবেশষ কের পুরেনা আেলমেদর জ
কিফয়ত িদেত িবরত হন িন। কারণ িহেসেব িতিন দিখেয়েছন যেস সমেয় জািতসমূেহর মেধ সেকর িভি িছল মতা ও যু
এবং আরব উপীেপ ইসলােমর আিবভােবর সূচনা থেকই ইসলােমর অি বিহশির মিকর সুখীন হিল।
পুরেনা ও সমসামিয়ক আেলমেদর মত আল ারাদাওয়ীও এই ইজমার উপর জার দনঃ কান মুসিলম ভূিম আা হেল অথবা
মুসিলমরা কান িফতনায় পিতত হেল (ধমীয় াধীনতা থেক বিত হেল) িজহাদ তখন েতক মুসিলেমর উপর ফরয হয় এবং
েতক মুসিলমেকই কান না কান কােরর িজহাদ পালন করেত হয়, হাক সটা িনেজর িবে বা নীিত ও মের িবে
িকংবা সৎ কােজর আেদশ ও িনজ সাধমত ধমেক সাহায করার বাপাের। আল ারাদাওয়ী তাঁর গেবষণা এবং িজহাদ সংা
িবিভ ধমীয় িনেদশনা ও পুরেনা এবং আধুিনক আেলমেদর মতামত িবেষণ কের িনো উপসংহারেলােত পৗঁেছেছনঃ
১) কারআেনর যসব আয়াতেলােত, িবেশষ কের সূরা তাওবার য আয়াতেলােত সকল মুশিরকেদর সােথ যু করার িনেদশ
এেসেছ সেলােক পাা িতিয়া এবং উপযু শাি সংা আয়াত িহেসেব গণ করা উিচত যমন একিট আয়ােত এেসেছ
“যমন িকনা তারা তামােদর িবে একিত হেয় লড়াই কের।” এিট কান সাধারণ িনেদশনা বা সকল অমুসিলমেদর সােথ
আচরেণর িভি নয় বরং আরব মুশিরকেদর একিট িনিদ দেলর সােথ সিকত যারা  থেকই ইসলােমর িবে যু ঘাষণা
কেরেছ, এেক তাড়া কের বিরেয়েছ এবং এর নতুন আবাস পয এেক অসরণ কেরেছ; যারা চুিভ কেরেছ এবং এেক িনমূল
করার জ সবাইেক জেড়া কেরেছ। “তামরা িক সসব লােকর িবে যু করেব না যারা িনেজেদর চুি ভ কেরেছ,
রাসূলেক িবতািড়ত করার চা কেরেছ এবং তামােদর িবে বাড়াবািড়র সূচনা কেরেছ” (কারআন-৯:১২)। িঠক একই সূরা
এবং অা সূরায় উপেরা িনেদশনােলার সােথ িকছু িবিধিনেষধ ও শত জুেড় দয়া হেয়েছ যেলা আপাতদৃিেত সাধারণ
িনেদশনা। “যিদ তারা শাির িদেক ঝুঁেক পেড় তেব তামরাও শাির িদেক ঝুঁেক পেড়া” (৮:৬১)। কারআেনর আয়াতসমূহেক
পরেরর িবে াপন করার কান েয়াজন নই বরং এ িবষয় সংা কারআেনর সকল আয়াত ও হাদীসসমূেহর িদেক
তাকােনা উিচত যেলা এ নীিতেকই িতিত কের য, ইসলাম শািকামীেদর সােথ শাি চায় এবং তােদর িবে যুে কের
যারা ইসলােমর িবে যু কের।
২। শাহাদাহ, সালাত, রাযা, যাকাত এবং হের মত সামিরক িজহাদ েতক মুসিলেমর উপর ফরয নয় কননা, ইসলােম এর
পূণ ান থাকা সেও সূরা বাারায় মুাকীেদর অিত বিশেলার মেধ, সূরা আনফাল ও সূরা মু’িমেন ঈমানদারেদর
বিশসমূেহর মেধ, সূরা রা’দ সিতকার বুেঝর অিধকারী লাকেদর বিশেলার মেধ, সূরা ফুরােন আাহর বাােদর
বিশেলার মেধ, সূরা যািরয়ােত ধমপরায়ণেদর বিশেলার মেধ, সূরা ইনসােন ধমিন লাকেদর বিশেেলার
মেধসামিরক িজহাদেক অভু করা হয় িন। সজ মুসিলমেদর উপর সামিরক িজহাদ তখনই ফরয হয় যখন এর শত আিবভূত
হয় যমনঃ মুসিলমেদর উপর বা তােদর ভূিম ও ধেমর উপর আমণ হওয়া। অিদেক এমন পিরিিতর সুখীন হওয়ার জ
সাধমত ত থাকা মুসিলমেদর উপর ফরয যােত শেদর িনদম করা যায় এবং শাি বজায় থােক।
৩। অমুসিলমেদর থেক িনরাপদ থাকেল তােদর ভূিম হামলা করার কান বাধবাধকতা নই মুসিলমেদর উপর। সামিক দািয়
পালন করেত জ মুসিলমেদর জ এটাই যেথ য, তােদর িশিত সিনক ও সবেশষ যুির সমেয় একিট শিশালী
সনাবািহনী থাকেব যারা সীমা হরা দেব এবং শেদর িনদম করেব যােত তারা মুসিলমেদর আমণ করার িচাও না কের
(পৃা ৯১)। আেরকিট িবষয় খয়াল করার মত য, আল ারাদাওয়ী ‘ফফার’ বা ‘অিবাসী’ শিট ববহােরর চাইেত
‘অমুসিলম’ শিটই বশী ববহার কেরেছন। এিটই আল কারআেনর পিত। কারআন “হ আহেল িকতাব”, “হ মানবজািত”,
“হ মাষ”, “হ বনী ইসরাইল”, “আমার জািত”, “হ আদমসােনরা” এসব সোধনই ববহার কেরেছ। এিট কখেনাই
অমুসিলমেদর অিবাসী িহেসেব সোধন কেরিন িকছু বািতমী ঘটনা ছাড়া যখােন িবােসর িবষয় িনেয় বাঝাপড়া হেয়েছ।
৪। ইসলাম ধমীয় াধীনতা এবং আাহর সামেন েতেকর ধমীয় িবােসর িবষেয় দায়ব থাকার িবষয়িট ীকার কের। এ
কারেণই মুসিলম সমাজেলা সামিকভােব কখেনা ধমীয় যুের সুখীন হয় িন। ইসলােম িযী ববার ছায়াতেল তাই িবিভ
একবাদী ও ববাদী ধমেলা িটেক থেকেছ এবং এখেনা িটেক আেছ যা অমুসিলমেদর তােদর ধমিবাস সেও নাগিরক
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দান কেরেছ। মুসিলম রাে মুসিলমেদর পাশাপািশ িনরাপার অিধকার পেত তােদরেক ধুমা িজিযয়া দান করেত হেয়েছ
যা অেনক আধুিনক ববায় সামিরক সবা কেরর (Military Service Tax) সমাথক। আল ারাদাওয়ীর মেত, কেরর হার
একীভূতকরণ এবং সামিরক সবার িবষয়িটেক সাধারণীকরেণর কারেণ এই (িযী) ববা এখন অেয়াজনীয় হেয় পেড়েছ যা
অেনক সময় ভুল বাঝা হেয়েছ ও ভুলভােব েয়াগ করা হেয়েছ।
৫। ইসলােমর ধমসমূহ নয় বরং ঐিতহািসক পিরিিতই ফীহেদর িবাস করেত বাধ কেরেছ য, অমুসিলমেদর ভূিম আমণ
করার জ য আমণাক িজহাদ তা বাধতামূলক। উাহ িবরতীহীনভােব পার ও রামানেদর মত শিশালী িতেবশীসমূহ
ারা মিকর সুখীন িছল (পৃাঃ ৮২) এবং সসময় রাের সাবেভৗমের পারিরক ীকৃিত এবং শতা পিরহারকরেণর উপর
িভি কের আজেকর মত কান আজািতক আইন িছল না।যিদও বতমােন মতাশালীেদর ারা এ আইেনর লন হে।
৬। মুসিলম এবং অেদর মেধ াভািবক পিরিিত হে শািপূণ সক এবং ভােলা কােজ পারিরক সহেযািগতা। ইসলাম
যুেক অপছ কের এবং এেত কবল অিনাকৃতভােব েয়াজেনর খািতের অংশহণ কের। “যু তামােদর উপর ধায করা
হেয়েছ যিদও তা তামােদর অপছ” (কারআন ২:১১৬)। শাি ইসলােমর অপিরহায অংশ, এিট মুসিলমেদর এবং বেহশেতর
অিধবাসীেদর সাষণ এবং আাহর নামসমূেহর মেধ একিট। অিদেক আাহর দৃিেত সবেচেয় অপছীয় নাম হল ‘হারব’
যার অথ যু এবং যা আরবেদর াচীন নামসমূেহর মেধ একিটেযেহতু আরবরা িছল যাা। যখন রাসূল (সা) তাঁর জামাতা থেক
জানেত পারেলন তাঁর কা ফািতমা একিট পু সােনর জ িদেয়েছ যােক হারব নাম দয়া হেয়েছ তখন, রাসূল (সাঃ) তাঁেক
আেদশ করেলন তার নাম হাসান (যার অথ র) রাখেত।
৭। ইসলাম এমন আজািতক সমেঝাতােক সমথন কের যা আাসেনর িবেরািধতা কের এবং জািতসমূেহর মেধ শািেক
উৎসািহত কের। জািতসংঘ, ইউেনোর মত যসব আজািতক সংাসমূহ এসব আইনেক বলবৎ রােখ তােদর ইসলাম াগত
জানায়। তেব পাাত এখেনা অ জািত ও রাসমূেহর সােথ সেকর ে মতার নীিতেত িবাস রােখ। এর একিট
উদাহারণ হল, সমতার নীিতেক কাে অা কের পাােতর ধান রাসমূহ ারা একেচিটয়াভােব ভেটা দয়ার মতা
যটার মাধেম পাাত িনেজেদর াথ িনিত কের এবং এ নীিত লংঘেনর কারেণ সাব যেকান িতবাদ এিড়েয় চেল। যমন
িকনা আমরা দেখিছ িকভােব যুরা ও যুরাজ কান বধতা ছাড়াই য কানকার িনার ঝুঁিক থেক ঊে থেক ইরাক
আমণ কেরেছ এবং একইভােব িকভােব িফিলিন ও এর জনগেণর িবে যােয়ািনেদর িবিভ রকম শতােক
িবরামহীনভােব রা িদেয় চলেছ।
৮। ধম িবাস ও চােরর াধীনতা, িতান াপন করার াধীনতা ও সংখালঘুেদর রাসহ িবিভ মানবািধকােরর আজািতক
ীকৃিত লাভ করার কারেণ িজহাদ আত তালােবর অতম মূল কারণিট অেযাজ হেয় পেড়েছ। আর তা হে, ইসলােমর িদেক
আহবান করার জ রতািক শাসনববােক চূণ-িবচূণ করা যা জনগণেক াধীনভােব িচা করেত এবং শাসেকর ধম বতীত
অ ধম হণ করেত বাধা িদত। যমনিট িকনা ফরাউন বনী ইসরাইলেক তার অমিত বতীত ঈমান আনার জ িতরার
কেরিছল। “স বললঃ আিম অমিত দয়ার আেগই তামরা তার িত ঈমান এেনছ” (আল কারআন ২০:৭১)। অিদেক
বতমােন মসিজদ ও মুসিলম সংখালঘু সব অেল পাওয়া যায় যা ইসলােমর ইিতহােস অভুতপূব। তাই আমােদর এখন আেরা
বশী েয়াজন “দ দা’য়ী, িশক, গণমাধম িবেশষেদর এক িবশাল বহর যারা সকেলই হেব উপযুভােব িশিত এবং
পৃিথবীেক এর িবিভ ভাষায় সোধন করেব ও যারা এ কােজ আধুিনক পিত ববহার করেব, ঃখজনকভােব, যার এক হাজার
ভােগর এক ভােগরও কম আমােদর রেয়েছ।” (পৃা ১৬)। আল ারাদাওয়ী ঃেখর সােথ বেলন, এমন অেনকেকই আপনারা
পােবন যারা আাহর জ মরেত রািজ আেছ, িক এমন খুব কমই পােবন যারা তাঁর রাায় বাঁচেত ত।
৯। ইসলােমর ধমীয় উৎসসমূহ থেক এটা পিরার য, ইসলােমর মেত, পৃিথবী িতনিট ভােগ িবভঃ দার আল ইসলাম তথা
ইসলােমর ভূিম যখােন ইসলােমর আইন িতিত আেছ, এর রীিতনীিতেলা কাে চচা করা হয় এবং এর অসারী ও এর
িদেক আহবানকারীগণ িনরাপেদ থােক; দার আল আহদ তথা চুিব রাসমূহ যােদর এবং মুসিলম রাের মেধ রেয়েছ
পারিরক ীকৃিত ও শতার িনবৃিকরণ; এবং সবেশষ হল দার আল হারব তথা মুসিলম রাের সােথ যুে িল রা। আল
ারাদাওয়ী মেন কেরন, জািতসংেঘর ববার অংশীদার হওয়ার কারেণ মুসিলমরা অা সব দেশর সােথ চুিব অবায়
আেছ একমা ইসরাইল বতীত কননা এ রা িফিলিনেক জবরদখল কের রেখেছ এবং এর জনগণেক উৎখাত কেরেছ এবং যা
ভাগজনকভােব ধান রাসমূেহর সহায়তায় সংঘিটত হেয়েছ। সজ আল ারদাওয়ী পাােতর সােথ আমােদর সেকর
পেথ সবেচেয় বড় অরায় িহেসেব ইসরাইেলর িত পাােতর অিবরত সীমাহীন সমথন এবং িফিলিন ও এর জনগেণর িবে
এর লাগাতার আাসনেক দায়ী কেরন।
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১০। আল ারাদাওয়ী িজহাদ এবং ইরহাব তথা সাস অকথায়, বধ ইরহাব ও অৈবধ ইরহােবর মেধ পাথক কেরন। বধ
ইরহাব হে শর ভীিতর পা হওয়া যা শেক যেকান কার আাসন থেক িবরত রাখেব। অপরপে অৈবধ ইরহাব হে
িনরীহ মাষেক ভীতস করা যমন িকনা িকছু দল ইসলােমর নােম কের থােক। এরা িজহােদর অপববহার কের অপেযাগী
পিরিেত পুেরা িবের িবে যু ঘাষণা কের এবং মুসিলম দশসমূেহর ভতের ও বাইের রাজৈনিতক উে হািসেলর জ
ইসলােম িজহােদর মূলনীিত ও নিতক িবিধিবধানসমূেহর  লন কের মুসিলম-অমুসিলম িনিবেশেষ িনরাপরাধ মাষেদর
ভীতস কের। এজই আল ারদাওয়ী মুসিলম ও অমুসিলম দশসমূেহ চরমপী দলেলা ারা পযটক ও অা িনরাপরাধ
মাষেদর িবে চালােনা সিহংস কমকােডর সমােলাচনা কেরন। এছাড়াও িতিন এ দলেলা ারা সংঘিটত বাছিবচারহীন
হতাকাড ও িনরাপরাধ জীবন নয়ােক যেকান বধতা থেক বিত কেরন।
১১। আল ারাদাওয়ী খুবই সতকতার সােথ চরমপী দলসমূহ, যারা পুেরা িবের িবে যু ঘাষণা কেরেছ এবং বাছিবচারহীন
হতাকাড চািলেয় ইসলােমর নাম ু করেছ ও এর শেদর হােত এর িবে ববহার করার জ ভয়াবহ অ তুেল িদে
এবং যারা দখলদািরের িবে লড়াইরত িতেরাধেযাা এেদর মেধ পাথক কেরেছন। িতিন যভােব পূেবা দলসমূহেক
সমােলাচনা কেরেছন এবং তােদর িভিমূলেক অৈবধ িহেসেব গণ কেরেছন তমিন শেষা দলসমূেহর প সমথন কেরেছন
এবং িবেশষ কের িফিলিেন তােদর সাহায সমথেন পুেরা উাহেক এিগেয় আসার আহবান জািনেয়েছন যতণ পয তােদর
হামলার মূল লব হে সামিরক। িতিন আঘাতী হামলাসমূহেকও কান িধা ছাড়াই সমথন কেরেছন এবং এেক িনপায়
বাির একমা অ িহেসেব গণ কেরেছন য িকনা িনেজর আবাসভূিমেক রা করার জ শর সমপযােয়র অ থেক
বিত। আাহর িবচার বল বিেক পুেরাপুির অ থেক বিত কের না আর এজই এপ বি িনজ দহেক িনবৃকারী
অ িহেসেব ববহার করেত পাের। তেব যেকান পিরিেত িজহােদর নিতক িবধান মেন চলেত হেব। তাই ধুমা
যাােদরেকই হামলার লব বানােনা যেত পাের।
১২। আল ারাদাওয়ী জার িদেয় বেলন, এ যুেগ উাহর উপর সবেচেয় পূণ িজহাদ হে উপিনেবশবাদ
থেক াধীনতা লাভ করা িবেশষ কের িফিলিেন। িক িতিন সতকতার সােথ তােদর ভুলও তুেল ধেরন যারা
িবাস কের, যােয়ািনেদর সােথ আমােদর লড়াই তােদর সিমটীয় হওয়ার কারেণ, কারণ আমরাও সিমটীয় তথা
ইাহীম (আঃ) এর বংশধর অথবা যারা মেন কের এ লড়াই ধমীয় লড়াই, কননা মুসিলমরা ইদীেদর আহেল
িকতােবর অভু মেন কের যােদর খাদ আমােদর জ হালাল, যােদর সােথ িবেয়র সক াপন করা হালাল
এবং যারা মুসিলমেদর মেধ যুগ যুগ ধের িনরাপার সােথ বসবাস কেরেছ। যখন ন ও অা ইউেরাপীয়
দশেলা থেক তােদর িবতািড়ত করা হিল তখন তারা আমােদর ভূিমেলােত আয় খুঁেজেছ। মুসিলমেদর ছাড়া
আর কােরা কােছ ঠাঁই পায় িন তারা। বাবতা হে, যােয়ািনেদর সােথ আমােদর সংঘষ সূচনা হওয়ার একটাই
কারণ আর তা হে তােদর ারা িফিলিেনর ভূিম আসাৎকরণ, সখান থেক এর জনগণেক উৎখাত করা এবং
তােদর উপর সিহংসতা চািপেয় দয়া। এ সংঘষ ততিদন চলেব যতিদন এর কারণেলাও জাির থাকেব। কান
মুসিলম ভূিমর উপর অিধকার তাগ করা সব নয়। তেব ইসরাইেলর সােথ িনিদ ময়ােদর চুি হেত পাের। আর
‘শাির িবিনমেয় ভূিম’ তখানা শপের পাশিবক শির যুিেত চািপেয় দয়া উট একিট ত বেট। কারণ,
এিট আমােদর ভূিম, শপের নয় য তারা এিটেক শাির িবিনমেয় দর কষাকিষর মাধম িহেসেব ববহার করেব।
১৩। চরমপী দলেলার মাকােবলায় তাঁর এবং তাঁর িশক শাইখ মুহাাদ আল গাালীর মুখ ভূিমকা রেয়েছ। মুসিলম
দশেলার ভতের-বািহের িজহােদর নােম এসব দলেলা ারা সংঘিটত কমকাডেক তাঁরা বধতা দনিন। তাঁরা এেদরেক
ইসলাম িছিনেয় িনেয় এেক মূলধারা থেক িবচুত কের ািকতায় িনেয় যেত দন িন। এসব দলেলার মেধ মুখ দলেলা ারা
িনেজেদর কমপিত পুনিবেবচনা করার বাপারিটেক আল ারাদাওয়ী শংসা কেরেছন। এসব দলেলা থেম তাঁর
লখােলােক আমণ ও অা করেলও পরবতীেত িনেজেদর পুনিবেবচনার কােজ তাঁর লখা থেক সাহায পেয়েছ যটােক
আল ারাদাওয়ী সাহসী ও আেলািকত পদেপ িহেসেব উেখ কেরেছন (পৃা ১১৬৮)।
৫। িজহােদর নিতক িবধান
“ইসলােম যু নিতকতাপূণ যমন িকনা রাজনীিত, অথনীিত, ান-িবান এবং অা কাজ কান িকছুই নিতকতা থেক
িবি নয়। অপরিদেক পাাত সভতায় যু সবসময় নিতকতা ারা সীিমত থােক না।” মুসিলমেদর জ যু নিতক িবধান
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ারা পিরচািলত কননা নিতকতা কান ঐিক বাপার নয় বরং ীেনর একিট অিবেদ অংশ। এই ইসলামী নিতকতার মেধ
অভু হেঃ ক) শপের সনাবািহনীেত অেবশ এবং গাপন তথ সংেহর জ যৗনতা ও মাদেকর মত অৈনিতক
উপকরণ ববহােরর উপর িনেষধাা, খ) সীমালংঘন না করা যমন িকনা কারআেন িনেদশনা এেসেছঃ “আাহর পেথ লড়াই কর
তােদর িবে যারা তামােদর িবে যু কের। িক সীমালংঘন কেরা না। িনয়ই আাহ সীমালংঘনকারীেদর ভােলাবােসন
না” (কারআন ২:১৯০)। লখক সীমালংঘনেক নারী, িশ, বৃ, অ, কৃষক এবং অা যারা যুে অংশহণ কের না তােদর
হতা করা িহেসেব বাখা কেরেছন (পৃা ৭২৮)। এছাড়াও রেয়েছ শপের মৃতেদেহর িবকৃিতসাধেনর উপর িনেষধাা। গ)
চুি মেন চলা এবং ধাঁকাবািজ ও িবাসঘাতকতা পিরহার কের চলা, ঘ) গাছ কেট ফলা এবং ইমারত ংেসর উপর
িনেষধাা, ঙ) জব-রাসায়িনক অ ও িনউিয়ার অের মত গণিবংসী অ ববহােরর উপর িনেষধাা। এসব অ দাষীিনরাপরােধর মেধ কান বষম না কেরই হাজার হাজার, ল ল মাষেক একসােথ মৃতুর মুেখ ঠেল দয়। জীবন ও জীিবত
সব িকছুেক ংস কের দয়। ইসলাম এ সম অ ববহােরর িবেরাধী কারণ যারা যুে অংশহণ কের না তােদর হতাকাড
ইসলাম সমথন কের না।
যমনিট িকনা আমরা দখেত পাই, আাহর রাসূল (সাঃ) একবার একিট যুে একিট মিহলােক হতা করার িনা কেরিছেলন।
িক এরপেরও তা উাহেক এসব িনবৃকারী অ অিধকাের রাখেত িনেষধ কের না কননা অরাও এসব অের অিধকারী এবং
উাহেক এসব অের মাধেম মিকর সুখীন করেত পাের। এেে যােয়ািন শপের কথা িবেশষভােব উেখেযাগ যারা
মুসিলমেদর ভূিম জবরদখল কের রেখেছ এবং এসব অের অিধকারী। তােদর ধমও সব িতেবশী জািতেক সমূেল ংস
করােক বধতা দান কের। অবাক করা বাপার হল, আেমিরকা ও অা শিশালী রােলা অেদর এসব অের অিধকারী
হওয়া থেক বারণ করেলও িনেজরাই এসব অের অিধকারী। তারা আরব ও মুসিলম রােলােক এসব অ িনয়েণ রাখার
ে িবরত রাখেলও, ইসরাইল ইেশারও বশী িনউিয়ার হেডর মািলক। পিমা ও পূেবর কসমূেহর পারিরক িনবৃকরণ
িবশাি বজায় রাখার ে ভূিমকা রেখেছ। একই বাপার ভারত ও পািকােনর েও দখা যায়। তেব এসব অ অত
বিতমধমী পিরিিত ছাড়া ববহার করা সব নয়, িবেশষ কের যখন একিট জািত বািক মিকর সুখীন হয়। চ) ইসলাম এর
মুজািহদেদর যুবীেদর িত সদয় আচরণ করেত িনেদশ দয়। যুবী িবেশষ কের তােদর হতা করা যােব িকনা এ সংা
কারআন-াহর সকল িনেদশনা এবং সকল িফহী মতামত িবেষণ করার পর লখক উপসংহাের পৗঁেছেছন য, এ বাপাের
সবেশষ িনেদশনা সিটই যা সূরা মুহাােদ এেসেছ, “তােদরেক অহ কের ছেড় দাও অথবা মুিপণ হণ কেরা” (কারআন
৪৭:৪)। তেব যুাপরাধীেদর বাপারিট সবত এেে বিতম। সামিকভােব লখক যুবী সংা জেনভা কনেভনশেনর
ধারােলােক অেমাদন কেরেছন।
উপসংহাের এটাই বলা যেত পাের য, িজহােদর িফেহর উপর আল ারাদাওয়ীর এ গেবষণা একিট ামাণ ইসলামী ইজিতহাদ
িহেসেব গণ হেত পাের যিট িজহােদর তেক আরার িচরন ইসলামী ববা িহেসেব তুেল ধেরেছ এবং যা অেনক বড় ভুল
উপাপনার িশকার হেয়েছ ও ইসলােমর নাম ুের কারণ হেয়েছ। আল ারাদাওয়ী চরমপীেদর হাত থেক িছিনেয় িনেয় এ
ববার কাযকািরতা ও মধমপা পুনঃিতিত কেরেছন। য সাহিসকতার সােথ িতিন ইসলােমর এ পূণ িবধােনর িবে
চালােনা নিতবাচক চারণার মাকােবলা কেরেছন িঠক একই সাহেসর সােথ িতিন চরমপীেদর যুি খডন কেরেছন যারা সম
পৃিথবীর িবে যু ঘাষণা কেরেছ। িতিন আমণাক িজহাদেক সমথনকারী এক িবশাল সংখক ফীহগণেক সমােলাচনা
করেত যমন িধােবাধ কেরন িন তমিন িজহাদেক কবল আরামূলক গণ করা িশিবেরর একজন গিবত সদ িহেসেব
িনেজেক দাবী করেতও লিত হন িন। কানকার ভয় বা িধা ছাড়াই, কানকার অিবচার না কের িকংবা কান রকেমর হয় বা
ভুলভােব উপাপন না কের এখেনা িতিন পূেবা দেলর যুি খডন কের চেলেছন, যােদর সােথ িতিন িমত পাষণ কেরন। িতিন
বরং তাঁেদর জ কিফয়ত তালাশ কেরন। িতিন এভােব িজহাদ আত তালােবর িভিমূলেক ায় অকাযকর িতপ কের
আরামূলক িজহােদর িভিেক এর িবৃত অেথ সংহত কেরেছন, য িজহােদর গােয় সাসবােদর অিভেযােগর কান িচ
পয নই। এ সাসবাদেক িতিন আবার ভােব দখলদািরের িবে চলা িতেরাধ যুের থেক পৃথক কেরেছন। এিট
এমন এক নিতক িজহাদ যা আজািতক রীিতনীিত, মূলনীিত, মূলেবাধ ও আইেনর সােথ সামপূণ যেলা আাসন,
দখলদাির, গণিবংসী অের ববহার, যুবীেদর উপর িনযাতেনর উপর িনেষধাা আেরাপ কের। এিট এমন এক িজহাদ যা
মু পৃিথবীেক বরণ কের নয় যখােন িবিভ ভাবধারা ও বিবগ মুভােব চলােফরা করেত পারেব; সিহংসতা ও মতার
পিরবেত যখােন মাণ ও যুির িভিেত মাষ এেক অপেরর সােথ মেতর আদান-দান করেব; যখােন শষ পয সবেচেয়
সিঠক িচার অিধকারীগণই িবজয়ী হেবন। িজহােদর এপ উপাপনার মাধেম আল ারদাওয়ী ইসলাম ও অা ধম, মানবীয়
মূলেবাধ, আজািতক চুিসমূেহর মেধ সংলাপ, সহনশীলতা, ঐকমত ও সীিতর এমন এক িবশাল ার উু কের িদেয়েছন
যা কারআেনর এ আয়ােতর িত সাড়া দয়ার একিট েযাগ কের িদেয়েছঃ “হ মানবজািত, িনয়ই আিম তামােদর পুষ ও
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নারী িহেসেব সৃি কেরিছ এবং তামােদর িবিভ জািত ও গাে িবভ কেরিছ যােত তামরা এেক অপরেক িচনেত পােরা।
িনয়ই তামােদর মেধ তারাই আাহর কােছ সেবাম যারা উম আচরেণর অিধকারী” (৪৯:১৩)।
লখািট মূলত ৯ই সের, ২০০৯ এ এিডনবাগ িবিবদালেয় দ একিট ভাষণ থেক নওয়া হেয়েছ।
সূঃ VirtualMosque.com

িতউিনিশয়ার ধান ইসলামী দল আন-নাহদা এর িতাতা ও এর বুিবৃিক নতা
রশীদ আল ঘাুশী
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