সালািফরাই িক সিহংসতার জ দায়ী?
যাইদ শািকর

বিট িলেখিছলাম ায় পাঁচ মাস আেগ। িক পা করেত পারিছলাম না। কারণ, যখনই পা করেত চািলাম, তখনই
আমার িনেজেক িকংবা আমার কােনা সহকমীেক তী ‘সালািফ’ হামলার ীকার হেত হেতা। যার ফেল মেন হেতা, আিম যিদ
এটা পা কির তাহেল ওসব হামলার পছেন য সংকীণমনা অ আেছ সেলােক এিড়েয় যাওয়া হেব।
আমার যসব সালািফ বু আেছন, িকংবা সালািফ যােদর সেই আমার সৃতা আেছ, তােদর বাপাের গত কেয়কিদন আিম
বশ ভেবিছ। ইসলােমর সবায় তারা য চমৎকার কাজ কের যােন সেলা িনেয়ও িচাভাবনা কেরিছ। সংকীণমনা, উ হওয়া
ত দূেরর কথা, বরং তাঁরা সানেযাগ, ায মনমানিসকতার এবং ভারসমপূণ নারী-পুষ। আাহ ও তাঁর রাসূল (সা) এবং
ইসলােমর িত তাঁেদর ভােলাবাসা অতুলনীয়। এমন একিট সময় যখন িবিভ প বা শি চাইেছ মুসিলমেদর মেধ ভাঙন সৃি
করেত এবং আমােদর এেক অপেরর িবে যু বা সিহংসতায় লিলেয় িদেত, তখন আিম চুপ কের থাকার কােনা কারণ দখিছ
না। উা ঐক এবং পারিরক কদর ও ার তাগাদায় আিম িকছু বলার তািগদ অভব করিছ।
ইসলাম ও মুসিলমেদর িত এেকর পর এক নিতবাচক ধস নেম আসেছ। এর পছেন রেয়েছ মূলত ঠাডামাথার “িজহাদপী”
হতাকারীরা এবং মূলধারার চারমাধেম তােদরেক ফাঁিপেয় তালা। মুসিলমেদর তা বেটই, অিধকাংশ মাষেদরেকই এসব
চারণা অিিতশীল কের তুলেছ। পিরিিত যখন এমন, তখন উর ও সমাধান খাঁজাটা জির হেয় পেড়েছ। িক অিতির
মিরয়া হেয় যাওয়ার ফেল “িজহািদপী”দর সিহংসতার শকড় িবেষেণ ইিতহাস অবা করার বণতা দখা িদে।
এই অবা অেনক বিশ দৃমান যখন বােকা হারাম বা ISIS-এর উ সিহংসতার পছেন তােদর সালািফ সংিতােক কারণ
িহেসেব তুেল ধরা হয়। তকটা যিদও সাধারণ এবং িবধাজনক, িক এ ধরেনর সিহংসতার বাখায় এটা সিঠক বা িবািরত
আলাপ নয়। এই তক িবিভ পূণ সতেক আড়াল কের দয়।
িনেজেদর “সালািফ” বেল দািব কেরন এমন অেনেকই ISIS, বােকা হারাম, আল-কােয়দা এবং তােদর সমেগাীয়
িবিভ দেলর চ িবেরাধী। িক এই ইেত এমন সরল আলাপ সালািফেদরেক নায সহমিমতা থেক বিত
কের তােদরেক অবা করার পথ উু কের দয়।
আমরা েমই  কির িবংশ শতাির অতম ভাবশালী সালািফ ‘আিলম শাইখ মুহাাদ নািসর আদ-দীন আল-আলবানীেক
িদেয় িযিন িছেলন রাজনীিতিবমুখ। এিট িবেশষত সত ১৯৭৯ সােল বথ মা িবোেহর পছেন তাঁর পেরা সংিতার পর।
এর পর থেক তাঁর দা‘ওয়াহর মূল কিব িছল মুসিলমেদর পূববতী সৎকমশীলেদর অথাৎ আস-সালাফ আস-সািলহেদর
আিদা এবং িফহী কমপিত হেণ উৎসািহত করা এবং িতিন যেলােক িভিহীন এবং িবচুিত িহেসেব িবেবচনা কেরিছেলন
সেলা থেক ইসলামেক সংেশাধন করা। তাঁর এবং তাঁর অসারীেদর দৃিেত এই পৃিথবীেত মুসিলম ও ইসলােমর িবজয় কবল
তখনই আসেব, যখন এই পা অবলন করা হেব, এবং একপযােয় ঐশী সাহায আসেব। িববাপী অিধকাংশ সালািফ এই
পিতেকই অেমাদন দয়।
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অিধক, সালািফেদর আেছ সামপূণ এক কমপা বা মানহাজ। আল-আলবানী ও অা সালািফরা মুসিলম আীদা ও
আমেলর মৗিলক িবষয়ািদর উপের জার দন। িফহী িদক থেক কউ কউ তাঁেদর কমপায় দাউদ আয-যািহির ও ইন
হােমর আিরকতাবােদর (literalism) ছাপ খুঁেজ পান। এছাড়াও একটা িনিদ মাা পয শািফ‘ঈ মাযহােবরও ছাপ খুঁেজ
পাওয়া যায় য িফকিহ মাযহাব থেক দাউদ আয-যািহিরর উব। অরা হয়েতা বলেবন, সালািফেদর কমপা তুলনামূলক
িফহেকিক যা কােনা িনিদ ইেত িবিভ মাযহােবর িসা থেক দিলেলর িভিেত যটা সবেচেয় শিশালী সিট হণ
কের।
আিদার িদক তাঁরা এমন পিত হণ কেরন যা হািল অবানেক িতফিলত কের। মহান (যিদও িবতিকত) হািল ‘আিলম
ইন তাইিময়াহ যসব সংেশাধন কেরিছেলন, সেলােত িবেশষ জার দন তাঁরা। ি ইসলােমর মেধ আশ‘আির ও
মাতুিরিদেদর বাপাের সালািফরা বশ সমােলাচনামুখর। িক তাই বেল িকছু বিতম বােদ এটা অপর মুসিলমেদর সােথ
শািপুণভােব ও সােনর সােথ সহাবােনর ে কােনা বাধা িহেসেব িবেবিচত হয়িন। তােদর এই ার মাণ পাওয়া যায়
মহান িফ আশ’আির ‘আিলম ইন ‘আতা আাহ সাকানদািরর সে ইন তাইিময়াহর িবখাত িবতেক। িক ISIS, বােকা
হারাম বা তােদর মেতা আেরা যারা আেছ, তারা িফহী ও আিদাগতভােব কােনা সামপূণ পিত অবলন কেরিন যমনটা
সালািফরা কেরেছ। ফেল ইসলােমর মৗিলক সূ বা পাঠেলােক ইেমেতা তারা িবকৃত করার েযাগ পায়। যার মেধ
ঐিতহািসক কােনা নিজর তা থােকই না, সমসামিয়ক ‘আিলমেদর অিভমেতরও িতফলন পাওয়া যায় না।
কউ কউ হয়েতা িনিধায় বলেবন য, সব সালািফ যমন, আল-আলবানী সিহংস নয়। িক বােকা হারাম, ISIS, আল-কােয়দা
এবং তােদর সমেগাীয়েদর মেধ যসব সিহংসতা দখেত পাওয়া যায়, তার মূেল আেছ সালািফ দীা। তারা হয়েতা বলেবন,
“সব সালািফ সিহংস চরমপী নয়, িক সব সিহংস চরমপীই সালািফ।” এটা িঠক নয়। ISIS, বােকা হারাম ও সমেগাীয়েদর
সিহংসতা বশ ভােলাই চার পায়। িক অিদেক িসিরয়ােত আসােদর গিদ ধের রাখার জ আলাউই ােদর অপেচা,
িসিরয়ােত বােনর মেতা ছিড়েয় পড়া িশয়া িহজবুাহ, িকংবা ইরােক িশয়া িমিলিশয়া ও ডথ ায়াড যা অেনক ইরািক িেদরেক
ISIS-এ যাগ িদেত বাধ কেরেছ- এরা সবাই ভয়াবহ সিহংসতায় িল সটা কমই গাচের আেস। এেলার একটােকও
কানমেতই সালািফ বলা যায় না। এই সকল দল ও গাীর সিহংসতায় জড়ােনার পছেন সালািফজেমর পিরবেত িবিতা,
বনা, মাািতির সাদািয়কতা, িনেজেদর অথবা িমশির অিের িত মিক ইতািদ কারণ অেনক গভীর বাখা দান
কের।
এখােন আরও যাগ করা জির য, সব সিহংস চরমপীই মুসিলম নন। এর মাণ মেল ইরাক ও অা অেল
আেমিরকান বািহনীর হামলা, িহ ডথ ায়াড, গাজােত ইজরােয়িল বািহনীর িনযাতন, রায়াডা ও কোেত
গাীয় িমিলিশয়া, মিকান এবং কীয় ও দিণ আেমিরকান মাদকচ এবং আরও অা। এই ইেলার
িবািরত পযােলাচনা এই বের আওতার বাইের।
“িজহাদী”রা যসব উ সিহংসতা চািলেয় যাে তার উৎস বুঝেত হেল আমােদরেক সরল াগােনর উেধ উঠেত হেব। তােদর
এই সিহংসতা বাঝার জ তাকফীর ই বাঝাটা জির। সহজ ভাষায় তাকফীর হে অ মুসিলমেদর ধমচুত করা; তারা
আর ইসলােমর মেধ নই এমন ঘাষণা দওয়া। িবপনক এই চচা িকছু মুসিলমেক অ মুসিলেমর উপর কােনা কার শাি
ছাড়াই সিহংস হামলার অমিত দয়। এটা যিদও সত য, সমসামিয়ক ও ঐিতহািসকভােব িকছু সালািফরা তাকফীর চচায় দাষী,
িক এটা একভােব কবল সালািফ সমা নয়।
ঐিতহািসকভােব এটা খাওয়ািরজেদর বিশ। মুসিলমেদর সহেজই ধমচুত করার ে তাকফীর ইিটর অপববহার ও
অিতমাায় ববহারেক ভােবই বতমান সালািফেদর ঐিতহািসক পূবরীরা এবং বতমান সমেয়র অিধকাংশ সালািফরাই
তাখান কেরন। অেনক মুসিলমই ISIS-এর মেতা পেলােক আধুিনক সমেয়র খাওয়ািরজ বেল মেন কেরন। ঘটনা যখন
এই, তখন সসব সালািফেদর বাপাের আমরা কী বলব, যারা খাওয়ািরজ ও ISIS উভয়েকই িনা কেরন এবং তােদর সিহংসতা
ও য িবাস তােদরেক এই কাজ করেত অেমাদন দয় তা তাখান কেরন?
সািতক সমেয় তাকফীেরর অপববহােরর ে যারা অগামী তােদর িকছু অংশ িনেজেদর িফ িহেসেব িচিত কেরন।
যমন, লবানেনর িবখাত িফ ধারা বা ভারতীয় উপমহােদেশর িকছু িফ ধারাসমূহ। এ সে এটা জানা জির য, জনিয়
মুসিলম নাশীদ গায়ক জুনাইদ জামেশদেক কারা মুরতাদ ঘাষণা কেরিছল, য কারেণ তােক জীবন বাঁচােনার জ সামিয়কভােব
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পািকান ছাড়েত হেয়িছল? সালািফরা এটা কেরিন। ISIS, বােকা হারাম এবং অা “িজহািদ” পেলা তাকফীর করার
বাপারিটেক এমন চরম ভয়ংকর অবােন িনেয় গেছ, যা মুসিলমেদর ইিতহােস আেগ দখা যায়িন। অিধকাংশ সালািফসহ ায়
সকল মুসিলমই তােদর এই ািক বণতা তাখান কের।
“িজহাদী” সিহংসতার পছেন িতীয় য ইিট মদদ দয়, সটা হে মােষর জীবেনর পিবতার ধারণােক িনয়মতািকভােব
ধবংস কের দওয়া। িনাপ ও বসমািরক লাকেদর হতা করার বাপাের ইসলাম ভােব িনেষধাা িদেয়েছ। এমনিক
লড়াইেয়র ময়দােনও তােদর হতা করা যােব না। যুের ময়দােন সামিরক লাকেদরও াণহািন যতটা কম করা যায় স বাপাের
উৎসাহ দয় ইসলাম। সবশিমান আাহ মােষর জীবনেক য পিবতা দান কেরেছন, সটা লন না করার বাপাাের িশয়াির
দােনর মাধেম ইসলাম এই ববা িনিত কের। আাহ-দ জীবেনর এই পিবতা যখন হািরেয় যায়, তখন সামিরক,
বসমািরক, যুবী, নারী ও িশর মেধ আর কােনা পাথক থােক না। যুের অকারা য়াশায় যারা আ, এই বাবতা
তােদরেক আঘাত কের। এই ইটা সালািফ ই তা নয়ই, ধমীয় ইও নয়। এটা মানবতার িবষয়।
জীবেনর পিবতার ধারণায় মাষ তখনই িবাস হািরেয় ফেল যখন স অেদরেক মােষর কাতার থেক িনেচ নািমেয় আেন।
এই িবাস যখন হািরেয় যায়, তখন স কােনা িনাপ মাষেক হতা কের না, হতা কের একটা বেক যার জীবেনর অিধকার
নাই। িেভন িন নামক একজন আেমিরকান সনার চালকর ঘটনা িবেবচনা করা যাক। স ইরািক এক পিরবারেক হতার
পর চৗ বছর বয়সী এক মেয়েক ধষণ ও পের হতা কের। এরপর িনেজর অপরাধ লুকােনার জ মৃতেদহেলা পুিড়েয় দয়।
িবচােরর সময় তার ভা, “এই লাকেলােক আিম য কতটা ঘৃণা করতাম তা বেল বাঝােনা সব না… এই লাকেলােক আিম
মাষ িহেসেবই ভািবিন।” িন ও অারা ইরািকেদর যভােব ফ পাগিড়পড়া আরবদ িহেসেব দেখেছ তােদর সই
কমপা এবং “িজহাদী”দর কমপার মেধ পাথক থাকেত পাের, িক উভেয়রই অিভ খাসলত হে যু।
তৃতীয় ইিট যা মধােচ চলমান ভয়াবহ সিহংসতায় ভূিমকা রাখেছ তা হল ISIS-এর ইসলােমর মৗিলক সূেলার এমন এক
অিভনব পাঠ যা বতমান সময়েক আেখরী যমানা বা শষ সময় িহেসেব গণ কের। তেব এটা ধু বতমান সমেয়র সিহংস
দলেলার একক বিশ নয়। থম সহাের শেষর িদেক ইমাম আস-য়ুিতর মেতা অেনক িস ‘আিলম আেখরী যমানা
চেল এেসেছ এমন দািব কের লখােলিখ কেরেছন। িক তাঁেদর এবং ISIS-এর মেতা পেলার মেধ পাথক হে, ওরা
যভােব এেলােক রাজনীিতকরণ কেরেছ, ািসক বা সমসামিয়ক ‘আিলমরা সভােব কেরনিন। ওরা ঐ বাখােক উ
সিহংসতার সে িমিশেয় একাকার কের ফেলেছ।
ISIS-এর সিহংস আেখরী যমানার তেক সালািফ িবেবচনা করার জা নই। কারণ এটা না পূবসূির মুসিলম জের িতিনিধ
কের, আর না এটা সমসামিয়ক অিধকাংশ সালািফ ধারার িতিনিধ কের। ISIS ও সমজাতীয় অা দলেলার উােনর
পছেন যারা সালািফবােদর মদদ খুঁেজ পান, তােদর জ এটা মাথায় রাখা খুব পূণ। এসব দলেলার ত িকছু ধারণা ও
িতিয়া আেছ। এই পেলােক সিতকারভােব বুঝেত হেল ও এেদর িবাস মাকািবলা করেত হেল ওেলা অধাবন করা
জির।
ISIS, বােকা হারাম, আল-কােয়দা এবং সমেগাীয় পেলার সিহংসতার পছেন সালািফ উৎস আেছ বেল দািব করাটা সহজ
হেলও, তারা তােদর সিহংসতােক মারাক প দওয়ার জ অ কাথা থেক পায় স উর দওয়া বশ কিঠন। আল-কােয়দা
ও তািলবানেদর কারা অস ও অবকাঠােমা িদেয় রসদ জুিগেয়েছ? উর নাইেজিরয়ার একিট শহের সীমাব বােকা হারােমর
মত ু একিট দল কীভােব অশের িদক িদেয় নাইেজিরয়ান আিমর চেয়ও বলীয়ান হেয় উঠল? কারা তােদরেক অ সরবরাহ
কেরেছ?
ISIS-এর বাপােরও অপ  তালা যায়। অতাধুিনক এতসব অশ তারা কাথায় পল, যার বিশরভাগই
আেমিরকান? মেলর পতেনর পর তােদর হােত এেলা এেসেছ এমন দািব যেথ নয়। ভারী আেমিরকান অশে
সিত ৩০,০০০ ইরািক সনারা হালকা অে সিত মা ১,৫০০-এর মেতা ISIS যাােদর মুেখামুিখ হেয় কন
তােদর অবান ছেড় চেল গল? উু মভূিমেত ISIS-ক কন এতসব অ নওয়ার েযাগ কের দওয়া
হেলা, যখােন সেলা ংস কের দওয়াটাই িছল সহজ। তােদর অমজুেদর জ অথায়ন ক কের? আর কারাই
বা তােদর কােছ অ িবি কের? এেলার উর খুঁজেল তােত অিকর সত বিরেয় আসেব। আর সেলা
কখেনাই সসব তথাকিথত সাংবািদক, পিত ও িবেশষরা উেখ করেবন না, যারা “িজহািদ” সিহংসতার উৎস
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সালািফরাই িক সিহংসতার জ দায়ী?

িনেয় খুব ত তেক ঝাঁিপেয় পেড়ন।
এই ের সে আেরকিট াসিক ই রেয়েছ। যসব পিরিিত এসব খুেন পেলার উােনর চূড়া কারণ, সসব পিরিিত
তরীর জ চূড়াভােব কারা দায়ী? দৃপেট “িজহািদ” খুেনেদর আিবভােবর ব আগ থেকই মধাচ ও আিকায়
সালািফবােদর অি িবদমান। িক তারপরও থেম পুরাতন সািভেয়ত ইউিনয়ন এবং পের আেমিরকান বািহনী যখন
আফগািনােন সামািজক অবােক তছনছ কের িদেয়েছ তার আেগ সই দেশ কােনা ইসলািমক িজহাদ িছল না। িঠক
তমিনভােব ইরােক আেমিরকার অিভযান ও দখেলর আেগ কােনা ISIS িছল না। ২০০৯-এ বােকা হারােমর িতাতা মুহাাদ
ইউফ ফাঁিসেত ঝুলােনা এবং এর শ’ খােনেকরও বিশ অসারীেদরেক নাইেজিরয়ান সরকার হতা করার পর বােকা হারাম
তােদর উতা  কের। এসব েপর সিহংসতার পছেন ধু “সালািফবাদ”-ক দাষােরাপ করার আড়ােল মূলত সসব
কারণেক উেপা করা হয়, যেলা ঘৃণ এসব সিহংসতােক উসেক দয় এবং তা িজইেয় রােখ।
মুসিলম িবের ব অংেশ আমরা যসব সিহংসতা দখিছ, তার গাড়া খুঁেজ বর করেত আরও অেনক িবষয় রেয়েছ যা আমরা
পরীা কের দখেত পাির। আসেল বতমােন আমােদর য িবষয়টার সে মাকািবলা করেত হে তা হে ােনর িবরাট সংকট।
মুসিলম-অমুসিলম িনিবেশেষ সবাইেক আমােদর ধম সেক দীা দওয়া েয়াজন। তােদর জানােনা েয়াজন অ সদােয়র
লাকেদরেক মােষর মযাদা থেক িনেচ নািমেয় ফলা, সিহংসতা, যু ও শাি িনেয় আমােদর ধম কী বেল। কাজটা অেনক
দীঘেময়ািদ এবং চােলিং িয়া। এজ েয়াজন ঐকব একিট গাী যারা িিত ও শাির িত িনেবিদত সবার িত
াশীল।
“িজহািদ” সিহংসতার মূল কারণ িহেসেব কবল সালািফবাদেক দাষােরাপ কের আমরা বরং এই সিহংসতার গাড়ার কারণ
এিড়েয় যাওয়ার ঝুঁিক িনি যা মুসিলম সমাজেক িছিভ কের িদে। সই সােথ যারা িনেজেদর সালািফ িহেসেব পিরচয় দন
এমন অেনক আিরক ও মনা মুসিলমেদর িবিতার িদেক ঠেল দওয়ার ঝুঁিকও রেয় যায়। এই সকল মুসিলম অা
মুসিলমেদর মেতাই কিথত “িজহািদ”দর ববর কােজর কারেণ ু।
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