ৃ
ু
ইহুিদ সম্পৰ্দায় : অতয্াচািরত েথেক অতয্াচারী : বতর্মান পিথবীর
শাসক ও সপারপাওয়ার
ু
ু
ৃ
ইহুিদ সম্পৰ্দায় বা জইশ
কিমউিনিটর ইিতহাস পৰ্ায় ৩০০০ হাজার বছেরর পরেনা
। পিথবীর
ইিতহাস
েটেন আনেল েদখা যায়, ইহুিদরা হেলা সবেচেয় অতয্াচািরত সম্পৰ্দায়, যােদর উপর শুধু বছেরর পর বছর,
শতশত বছর ধের অতয্াচার করা হেয়েছ। একিট িনযর্ািতত ও অতয্াচািরত সম্পৰ্দায় িকভােব িনেজরাই
ু গুরুতব্পণর্
ূ ।
অতয্াচারী হেয় উঠল েস িবষয়িট খবই
ৃ
িতন হাজার বছর আেগ ইহুিদ সম্পৰ্দােয়র যাতৰ্া শুরু হয়। ইহুদীধমর্ পিথবীর
অনয্তম পৰ্াচীনতম ধমর্ যা
ু পালন করেছ। মধয্পৰ্ােচয্ ইসেরিলেদর আিদ িনবাস িছল। তেব তারা এখন েয জায়গা িচিহ্নত করেছ তা িনেয়
এখেনা অেনক মানষ
ৃ ূ এক হাজার
ু (আঃ) বা েমােজস কতর্ৃ ক পৰ্িতিষ্ঠত এই সম্পৰ্দােয়র সবেচেয় সন্দর
ু
িবতকর্ আেছ। আল্লার নবী মসা
সময় িগেয়েছ খষ্টপবর্
বছর আেগ (হজরত) সমৰ্াট দাওদ (আঃ) বা েডিভেডর সময়। দািব করা হয় বতর্মান সমেয়র েলবানন, িসিরয়া, জডর্ান ও িমশেরর
বড় অংশই িছল তখনকার িকংডম অব ইসেরেলর অংশ। েডিভেডর েছেল (হজরত) সেলামন বা েসালাইমান (আঃ) এর সময়ও
ৃ ু র পর এ-জািত দই
ু ভােগ ভাগ হেয় যায়। এ-সময় আিসিরয়ানরা ধীের ধীের এই অঞ্চেল
তােদর অবস্থা ভােলা িছল। িকন্তু তঁার মতয্
ু
ৃ
ঢেক
পেড় ও দখল কের েনয়। এরপর িবিভন্ন সময় বয্ািবলিনয়ান, পািসর্য়ান, েহেলেনিষ্টক, েরামান, বাইেজনটাইন, অেটাময্ান, বিটশ
ু
শাসনসহ িবিভন্ন পযর্ায় পািড় েদয় এই অঞ্চল। আর এর পৰ্ায় অেনকটা সময় জেড়ই
ইহুিদেদর তাড়া েথেত হয়।
ু আঃ এর ঘটনা) সময় েথেক শুরু কের জামর্ািনর িহটলােরর সময় পযর্ন্ত তােদর
ঈিজপিশয়ান ফারাওেদর (েকারােন, েফরাউন-মসা
ু
িবতািড়ত হেত হেয়েছ িবিভন্ন েদশ েথেক। তেব এখন েযমন ইহুিদেদর সােথ মসলমানেদর
সংঘাত চলেছ এক সময় তা িছল
ু ভােলা িছল। তারা এ-সময় তােদর বিদ্ধবিত্তর
ু
ু ৃ
ৃ
কিশ্চয়ান
ও ইহুিদ সংঘাত। েস্পেন মসলমানেদর
রাজেতব্ ইহুিদরা খবই
চচর্া করার
ু
ু উেঠেছ ইহুিদেদর েলখা ইিতহাস বইেয়র পাতায়।
ু
বয্াপক সেযাগ
পায়। মসলমানেদ
র এই উদারতার কথা ফেট
ৃ , অবেহিলত ও খারাপভােব েদখা হেতা। পৰ্ায় পৰ্িতিট জায়গায় তােদর উপর িনেষধাজ্ঞা
শুরু েথেকই িবিভন্ন সমােজ ইহুিদেদর ঘিণত
ৃ
থাকেতা। উগৰ্ কিশ্চয়ানরা
তােদর কখেনাই সহয্ করেত পােরিন। এেদর অেনেকই িযশুর হতয্াকারী িহেসেব ইহুিদেদর িচিতৰ্ত
কেরেছ। অেনেকই তােদর অিভশপ্ত জািত মেন কের।
ু
ইহুিদরা েযেহতু তাড়া েখত েবশী েসেহতু তারা যাযাবর জীবেন স্থায়ী কােজর েচেয় বিদ্ধিনভর্
র ও কম শারীিরক পিরশৰ্েমর কাজ েবেছ
ু খারাপ। ভােলা
ৃ
ু
েনয়। বয্বসার পৰ্িত কিশ্চয়ানেদর
অিনহা তােদর সামেন বড় সেযাগ
এেন েদয়। তােদর বসবােসর পিরেবশ িছল খব
ু
খাবার দাবারও িছল না। ফেল তারা এমন কােজ আত্মিনেয়াগ কের েযখােন বিদ্ধর
চচর্া েবশী। বয্বসা, টাকাপয়সা, েলনেদন, দালািল ৃ
এসব কােজ তারা এিগেয় যায় েবেচ থাকার সহজাত পৰ্বিত্তর
জনয্।
ইহুিদ সম্পৰ্দায়েক ইউেরােপ িকভােব েদখা হেতা তার বড় উদাহরণ হেত পাের উইিলয়াম েশকসিপয়ােরর “ মােচর্ন্ট অব েভিনস “
নাটেকর শাইলক চিরতৰ্িট। েয শরীেরর মাংশ েকেট তার পাওনা আদােয়র দাবী জানায়। সম্পণর্
ূ িভন্ন সমােজর েপৰ্ক্ষাপেট িনেয় েলখা
ু
রািশয়ান েলখক িনেকালাই েগাগল তার তারাস বুলবা উপনয্ােস আেরক ইহুিদ সেযাগ
সন্ধানী চিরতৰ্ ইয়ানেকল-েক সিষ্ট
ৃ কের
ু
মেনাভাব।
েদিখেয়েছন তােদর সম্পেকর্ তখনকার েশৰ্ষ্ঠ বিদ্ধজীিবেদর
ু
ইংলয্াণ্ড, ফৰ্ান্স, জামর্ািনসহ িবিভন্ন েদশ েথেক িনয়িমত তাড়া েখেয় তাড়া িমডল ইেস্ট ঢকেত
থােক। এর মেধয্ ইউেরািপয়ান একিট
ু
ু
ৃ
চালও িছেলা। কিশ্চয়ানরা
েযেহতু ইহুিদেদর পছন্দ করেতা না তাই তারাও চািচ্ছল মসলমানেদর
এলাকায় তােদর ঢিকেয়
িদেত। আর
পৰ্ায় আড়াই হাজার বছর ধের যাযাবর জীবেনর অবসানও চািচ্ছেলা ইহুিদরা।
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এেতাগুেলা বছর তােদর ঐকয্ ধের রাখার বড়া শিক্ত িছল ধমর্। িবেশব্র বহু েদেশ ছিড়েয় পড়েলও ইহুিদ সম্পৰ্দােয়র সব সময় সব্প্ন
ৃ ূ ও
িছল তারা তােদর িনজ েদশ ইসেরেল িফের যােব যিদও তখেনা এর েকােনা েভৗগিলক অিস্ততব্ িছল না। ইসেরল তােদর মাতভিম
ূ
ধমর্ভূ িমই শুধু নয়, তােদর সব্প্ন ভিমও
বেট। পৰ্জেন্মর পর পৰ্জন্ম সব্প্ন েদেখেছ ইসেরল নােমর েদেশর। েনক্সট ইয়ার ইন
েজরুজােলম - এই েশ্লাগান মাথায় েরেখ বহু ইহুিদ মারা িগেয়েছ। ইসেরেলর জনয্ তারা সাধয্মেতা দান কেরেছ, ধমর্ ও িবশব্াস িদেয়
ু
ু , েকৗশল ও েমধার িবকাশ ঘিটেয় িবেশব্র িবিভন্ন
িনেজেদর এক কের েরেখেছ। সংখয্ায় অতয্ন্ত কম হওয়ার পরও ক্ষরধার
বিদ্ধ
ূ জায়গাগুেলােত িনেজেদর বিসেয়েছ।
গুরুতব্পণর্
েকােনা েমধাবী ইহুদী ছাতৰ্ বা ছাতৰ্ীর পড়াশুনার জনয্ িচন্তা করেত হয় না। এখেনা বহু ওেয়ব সাইেট এেদর জনয্ দান গৰ্হণ করা
ৃ
হয়। তারা পৰ্ধানতঃ মাততািন্তৰ্ক
ধারা বজায় রােখ। কিমউিনিটর েকউ িবপেদ পড়েল তারা সাহােযয্র হাত বািড়েয় েদয়। এমন অেনক
ওেয়ব সাইট আেছ েযখােন ইহুিদ পিরবারগুেলার বংশলিতকা বা ফয্ািমিল িটৰ্ ৈতির করেত সাহাযয্ কের।
ূ
িবেশব্র িবিভন্ন েদেশ ধাওয়া েখেয় ইহুিদরা বহু েদেশ ছিড়েয় পড়েলও তােদর সব্প্নভিমর
কথা কখেনা েভােলািন। এেক্ষেতৰ্ তারা কট্টর
ূ িছেলা িতন হাজার বছর আেগ েসই যিক্তেত
ু
একিট জায়গার
ও চরমপিন্থ। কারণ িমডল ইেস্টর েকােনা এক জায়গায় তােদর জন্মভিম
ু
দখল েনয়া একিট অবাস্তব িবষয়। েকননা এর েকােনা সিনিদর্
ষ্ট ঐিতহািসক িভিত্ত েনই। িকন্তু ইহুিদরা তা ৈতির কের িনেয়েছ। তারা
িবশব্ শিক্তেক তােদর পেক্ষ কােজ লািগেয়েছ।
ু
ু
ু বািতল
ইরাক যখন কেয়ত
দখল কের েনয় তখন সাদ্দাম েহােসন বেলিছেলন, কেয়ত
ঐিতহািসকভােব ইরােকর অংশ। িকন্তু েস যিক্ত
ু বািতল হয়িন। এ-কারেণ ইসেরল রাষ্টৰ্িটর জন্ম হেলা ১৯৪৮ সােল তখন একসেঙ্গ আরব েদশগুেলা আকৰ্মন
হেলও ইহুিদেদর যিক্ত
চািলেয় চরমভােব বয্থর্ হয়।
বতর্মান িবেশব্ ইহুিদ সম্পৰ্দােয়র েলাক সংখয্া েদড় েকািটর িকছু েবশী। তা-ও তারা ছিড়েয় আেছ িবিভন্ন েদেশ। েযমন আেমিরকায়
ৃ
আেছ পৰ্ায় ৬১ লাখ, ইসেরেল আেছ পৰ্ায় ৫২ লাখ, কানাডায় আেছ পৰ্ায় ৪ লাখ, বেটেন
পৰ্ায় ৩ লাখসহ ফৰ্ান্স, আেজর্িন্টনা, অেষ্টৰ্িলয়া,
ৃ েদেশ।
েপালয্াণ্ড, রািশয়া, সাউথ আিফৰ্কা, ইউেকৰ্ন, ওেয়স্টাণর্ ইউেরাপ, ইিথওিপয়া পৰ্ভিত
ু যেগ
ু েবিরেয় এেসেছ অসংখয্ পৰ্িতভাবান
জনসংখয্ার িদক িদেয় ঢাকা শহেরর কাছাকািছ হেলও িবেশব্ ইহুিদ সম্পৰ্দায় েথেক যেগ
ৃ
বয্িক্ত। পৰ্ধান ধমর্গুেলার পর পিথবীেত
েয মতবাদিট সবেচেয় পৰ্ভাব েফেলেছ েসই কিমউিনজেমর সব্প্নদৰ্ষ্টা কালর্ মাকর্স ইহুিদ
ু কের রাখা যাদু িশিল্প হুিডিন ও বতর্মােন েডিভড কপারিফল্ড এেসেছন একই
ু
সম্পৰ্দায় েথেক এেসেছন। িবেশব্র মানষেক
মগ্ধ
কিমউিনিট েথেক। আর আেছ, মেনািবজ্ঞানী ফৰ্েয়ড। েলখকেদর মেধয্ আথর্ার িমলার, ফৰ্ানজ কাফকা, জন ষ্টাইনবয্াক েযমন এেসেছন
ু
েতমিন এেসেছন সাইন্স িফকশান জগেতর সবেচেয় আেলািচত েলখক আইজাক আিসমভ। িমউিজেক ইহুিদ েমনিহেনর
অসাধারণ
ভােয়ািলেনর পাশাপািশ িরেঙ্গা ষ্টার, মাকর্ নাফলােরর মেতা বাদক েযমন এেসেছন েতমিন বব িডলান, বব মািলর্র মেতা গায়কও
এেসেছন। মাতৰ্ কেয়কজেনর নাম েদওয়া হেলা। এ-ধরেণর নাম অসংখয্ আেছ।
জনিপৰ্য় গায়ক বব

জামর্ান ঔপনয্ািসক

জনিপৰ্য় িশল্পী িবৰ্টিন

ময্ািজক িজিনয়াস

িচন্তািবদ, সমাজ িবজ্ঞানী

িডলন

ফৰ্ানজ্ কাফকা

িস্ফয়ারস্।

আইনষ্টাইন

ও দাশর্িনক কালর্ মাকর্স্

পিরচালক িস্পলবাগর্

ু
যাদিশল্পী
েডিভড

যাদু িশল্পী হুিডিন

ু
মেনািবজ্ঞানী িসগমণ্ড

সােয়ন্স িফকশান েলখক

ফৰ্েয়ড

আইজাক আিসমভ্

কপারিফল্ড
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ু ত্জার পরষ্কার
ু
পিল
পৰ্াপ্ত
আেমিরকান েলখক জন
ষ্টাইনবয্াক
ইহুিদ কিমউিনিটর সদসয্েদর হােত েমিডিসন, িফিজক্স, েকিমিষ্টৰ্, ইেকােনািমক্স, িলটােরচার ও িপচ িবভােগ এখন পযর্ন্ত ১৭৫িটরও
ু
ু ধারণা পাওয়া সম্ভব।
েবশী েনােবল পরষ্কার
এেসেছ। এ েথেক তােদর েমধার িবস্তার সম্পেকর্ িকছটা
ু , রাজনীিতিবদ সবাই িমিলতভােব তােদর সব্প্নভিমেক
ু
ূ
ইসেরেলর পৰ্েয়াজেন এসব বিদ্ধজীবী
, বয্বসায়ী, িমিডয়া মঘল
রক্ষা করেত
এিগেয় আেসন। তারা েয েযই মেতরই েহাক না েকন, এ-িবষেয় তােদর েকান মতেভদ থােক না। ফেল হাজার অপরাধ করার পরও
ূ ু ু আেছ িমডল
ইসেরলেক স্পশর্ করা যায় না। শুধু আেবগ বা অিভশাপ িদেয় ইসেরলেক দমন করা সম্ভব নয়। েকননা এর ভিমটক
ূ স্থােন।
ইেস্ট িকন্তু এর িনয়ন্তৰ্করা আেছন িবেশব্র সবেচেয় গুরুতব্পণর্
ু
ু
মসলমান
অধয্িষত
িমডল ইেস্ট েছাট একিট রাষ্টৰ্ হেলও ইসেরলেক স্পশর্ করেত পাের না েকউ। ইসেরল পৰ্িতষ্টার সময় ১৯৪৮ সাল
ু হয়। যদ্ধগুেলােত
ু
ু
েথেক ১৯৫৬, ১৯৬৭ এবং ১৯৭৩ সােল আরবেদর সেঙ্গ ইসেরেলর যদ্ধ
ইসেরল এিগেয় যায়। আরবরা িকছই
করেত পােরিন বরং অেনক সময় িনেজেদর জায়গা হািরেয়েছ।
ু
ূ
ূ েথেক উত্খাত কের জইশ
পয্ােলিষ্টিনয়ানেদর িনজ আবাস ভিম
(Jewish) কিমউিনিট বা ইহুিদ সম্পৰ্দােয়র িনজসব্ আবাসভিম
ু
ইসেরল সিষ্ট
এেসেছ।
ৃ ও তােক রক্ষা করার পৰ্িতিট পযর্ােয় পিশ্চমা শিক্ত, িবেশষ কের আেমিরকা, সবসময়ই সবর্াত্মক সমথর্ন যিগেয়
মালেয়িশয়ার সােবক পৰ্ধানমন্তৰ্ী মাহািথর েমাহাম্মদ বেলিছেলন, পেরাক্ষভােব ইহুিদরাই িবশব্েক শাসন করেছ। একিট সম্পৰ্দােয়র অল্প
ু গুরুতব্পণর্
ৃ
ু িকভােব িবশব্েক িনয়ন্তৰ্ণ কের তা খবই
ূ িবষয়। আেরা বলা হয়, আেমিরকা পিথবী
িকছু মানষ
িনয়ন্তৰ্ণ কের আর
ু
আেমিরকােক িনয়ন্তৰ্ণ কের জইশ
কিমউিনিট।
ু
ু । আর এ কারেণ গত ৫০
ু কিমউিনিটর িনয়ন্তৰ্ণ রেয়েছ পেরাপির
িবেশব্র অস্তৰ্, িমিডয়া, বয্াংক েথেক শুরু কের পৰ্িতিট েক্ষেতৰ্ই জইশ
বছেররও েবশী সময় ধের পয্ােলিষ্টিনয়ানেদর উপর েয িনপীড়ন তারা চািলেয়েছ তােক ক্লয্াশ অব িসিভলাইেজশন (Clash of
ু
Civilization)-এর েমাড়েক ঢিকেয়
ৈবধ কের িনেয়েছ পিশ্চিম সমাজ।
আমিরকার ইসেরল পৰ্ীিত
ু বরাবরই পৰ্কােশয্ ইহুিদেদর
িবেশব্র িনয়ন্তৰ্ক আেমিরকার সবেচেয় ক্ষমতাধর বয্ািক্ত আেমিরকার েপৰ্িসেডন্টগণ িবেশষ কের জজর্ বশ
সমথর্ন কের এেসেছন। আেমিরকা সরকােরর পররাষ্টৰ্মন্তৰ্ী কেন্ডািলত্সা রাইস তার ইসেরল সফরেক বণর্না কেরন িনেজর বািড়েত
িফের আসা বেল।
ু
ু পৰ্শাসেনর পৰ্িতিট গুরুতব্পণর্
ূ পেদই বেস আেছন জইশ
বশ
কিমউিনিটর সদসয্রা। এরা আেছন নয্াশনাল িসিকউিরিট এডভাইজার,
চীফ পিলিস িডেরক্টর, পিলিটকয্াল িমিলটাির এেফয়াসর্ কমর্কতর্া, বােজট ময্ােনজেমন্ট কমর্কতর্া, ফেরন সািভর্স িডেরক্টর, েহায়াইট
ূ
ূ এবং পিলিস িনধর্ারেণর পদগুেলােত। শুধু ভিমেত
হাউেজর িস্পচ রাইটারসহ অসংখয্ গুরুতব্পণর্
নয়, মহাশেনয্
ূ কাজ করার পৰ্িতষ্ঠান
নাসার এডিমিনেষ্টৰ্টর িহেসেব েডিনেয়ল েগািল্ডন ইসেরেলর সয্ােটলাইট পাঠােনােত অেনক ছাড় িদেয়েছন বেল অিভেযাগ আেছ।
ু
ূ বয্াংক তােদর দখেল। বছর কেয়ক আেগ িদ ইউনাইেটড জইশ
এক্সেপাটর্ ইমেপাটর্ বয্াংকসহ গুরুতব্পণর্
কিমউিনিট েঘাষণা িদেয়িছল,
২০০৭ সােল িডপাটর্েমন্ট অব েহামলয্ান্ড িসিকউিরিটেত আের ২৫ িমিলয়ন ডলােরর একিট ফান্ড েদেব।
ু
ফেল আেমিরকার েকউ চাইেলও এেদর িকছু করেত পারেব না। বরং জইশ
কিমউিনিট বা ইহুিদ সম্পৰ্দােক হােত না-রাখেল ক্ষমতায়
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ু কিমইিনিটর সেঙ্গ েযাগােযাগ রাখেত ক্ষমতাসীন মািকর্ন েপৰ্েসেডেন্টর পৰ্শাসেনর কেয়কজন
েটকা যােব না। এসব কারেণ শুধু জইশ
শীষর্ কমর্কতর্ােক সাবর্ক্ষিণকভােব কাজ কের েযেত হয়।
ূ
আেমিরকার রাজৈনিতক ও আথর্সামািজক বয্বস্থাপনা িনয়ন্তৰ্ণ কের মলতঃ
কেপর্ােরট হাউজগুেলা। তারা েপৰ্িসেডন্ট পযর্ন্ত বানােত
পাের, সরােত পাের। এসব কেপর্ােরট হাউজগুেলার িদেক তাকােল েদখা যায় এেদর মািলক িকংবা অিধকাংশ েক্ষেতৰ্ই কম্পািনগুেলার
ু
ূ দািয়েতব্ থাকা পৰ্ধান িনবর্াহী কমর্কতর্া বা চীফ এক্সিজিকউিটভ অিফসার, িসইও হেলন জইশ
ু । এ কথা
মল
কিমউিনিটর মানষ
ূ
মাইেকৰ্াসফেটর েক্ষেতৰ্ েযমন সতয্ েতমিন জাপািনজ েকাম্পািন সিনর আেমিরকান অিফেসর জনয্ও সতয্। পৰ্ায় অিধকাংশ গুরুতব্পণর্
ু
ু
পেদ জইশ
আেমিরকানরা কাজ করেছন। জইশ
কিমউিনিটর ক্ষমতাধর িবিলয়েনয়াররা িমিলতভােব েয-েকােনা ঘটনা ঘিটেয় িদেত
পােরন। েসটা হেত পাের অেথর্, অেস্তৰ্ িকংবা িমিডয়ায়।
ু
ৃ
িমিডয়া িনয়ন্তৰ্ণ : হােতর মেঠায়
পিথবী
ু েদেখ, অনলাইেন িকছু িনিদর্ষ্ট সাইট
ূ িনয়ন্তৰ্ক িমিডয়া। তারা িটিভ েদেখ, মিভ
িবেশব্র এবং িবেশষ কের আেমিরকার জনগেনর মল
ু
েদেখ এবং েপপার পেড়। স্কলারেদর বাদ িদেল সাধারণ আেমিরকানেদর মন এবং মনন পেরাটাই
িনয়ন্তৰ্ণ কের িমিডয়া, িবেশষ কের
িটিভ চয্ােনলগুেলা।
টাইম ওয়ানর্ার ভবন
ু পৰ্ডাকশন হাউজ
আেমিরকার অনয্তম বড় িমিডয়া গৰ্ুেপর নাম টাইম-ওয়ানর্ার। এ গৰ্ুেপর অধীেন পিতৰ্কা, অনলাইন িবজেনস, মিভ
ু
ু সম্পেকর্ েখঁাজ রােখন তােদর কােছ ওয়ানর্ার বৰ্াদাসর্ নামটা খবই
এবং িটিভ চয্ােনল সবই আেছ। যারা িনয়িমত িটিভ েদেখন বা মিভ
পিরিচত। পৰ্ায় ১০০ বছর আেগ পৰ্িতিষ্ঠত এই েকাম্পািনর পৰ্িতষ্ঠাতারা িছেলন ইহুিদ এবং বতর্মান চীফ এক্সিজিকউিটভ অিফসার বা
ূ পৰ্ায় সব পদই ইহুিদেদর িনয়ন্তৰ্েণ।
িসইও েজরাল্ড েলিভন-সহ এর গুরুতব্পণর্
টাইম ওয়ানর্ােরর আেরক পৰ্িতষ্ঠান আেমিরকা অনলাইন (AOL)। এই পৰ্িতষ্ঠানিট ৩৪ িমিলয়ন আেমিরকান সাবস্কৰ্াইভার
ৃ
(Subscriber) িনেয় পিথবীর
সবেচেয় বড় ইন্টারেনট সািভর্স েপৰ্াভাইডার িহেসেব পিরিচত। িটনএজার, নারী ও িশশুেদর টােগর্ট কের
ু
নামা এওএল (AOL) এখন জইশ
কিমউিনিটর প্লয্াটফরেম পিরণত হেয়েছ।
নবব্ই এর দশেক ইরাক ওয়ার কাভার কের আেমিরকায় বয্াপক জনিপৰ্য় হেয় উেঠ CNN িটিভ চয্ােনলিট। এর মািলক েটড টানর্ার
ু পিরিচিত েপেলও এক পযর্ােয় চয্ােনলিট চালােত বয্থর্ হেয় আত্মসমপর্ণ কেরন টাইম ওয়ানর্ার গৰ্ুেপর কােছ। িতিন নােম
িবশব্জেড়
ৃ কের তার একিট েছাট
ূ ক্ষমতা িনেয় িনেয়েছ টাইম ওয়ানর্ার। ৭০ িমিলয়ন দশর্েকর চয্ােনল CNN িকভােব খবর িবকত
থাকেলও মল
ু
ৃ েদখােনা হিচ্ছেলা
উদাহরণ িহেসেব আসেত পাের নাইন ইেলেভন টইন
টাওয়ার ধব্ংেসর পর। এ সময় িবেশব্র িবিভন্ন স্থােনর দশয্
ু
ু আনন্দ পৰ্কাশ করেছ। এেত েবাঝা যায় তারা টইন
পৰ্িতিকৰ্য়া িহেসেব। হঠাত্ েদখা েগল পয্ােলষ্টাইিনরা আকােশ গুিল ছেড়
টাওয়ার
ু । িকছিদন
ু গুরুতব্হীনভােব েটলেপ জানায়, পয্ােলিষ্টিনয়ান ফেটজিট
ু কের েসিদন
ু
ু
ু
িছেলা পরেনা
। তা ভল
ধব্ংেস খশী
পর CNN খব
ু
ৃ
েদখােনা হয়। িকন্তু ততিদেন পিথবীেত
এিট পৰ্িতিষ্ঠত হেয় েগেছ েয এ কাজ মসলমানেদর
।
ু জনিপৰ্য়। আেমিরকায় এর দশর্ক ২৬
আেমিরকার সবেচেয় বড় েপ-িটিভ চয্ােনেলর নাম এইচিবও (HBO) । যা বাংলােদেশও খবই
ু
ু ইহুিদ িনয়িন্তৰ্ত এবং এর কিথত পৰ্িতদব্িন্দব্ িহেসেব পিরিচত
িমিলয়ন। HBO চয্ােনলিট টাইম ওয়ানর্ার-এর অথর্াত্ পেরাপির
CINEMAX আেরকিট টাইম ওয়ানর্ােরর অঙ্গ সংগঠন। আেমিরকার সবেচেয় বড় িমউিজক েরকডর্ েকাম্পািন পিলগৰ্াম িমউিজকও
তােদর দখেল।
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িবেশব্র সবেচেয় পৰ্ভাবশালী ময্াগািজেনর নাম এেল পৰ্থেমই উচ্চািরত হয় েয নামিট তা হেলা টাইম। এই পিতৰ্কাসহ টাইম

ওয়ানর্ার গৰ্ুেপ আেছ লাইফ, েস্পাটর্স ইলাসেটৰ্েটড, িপপল - এর মেতা িবশব্নিন্দত পিতৰ্কাসহ ৫০ িট জনিপৰ্য় ময্াগািজন।
টাইমসহ এ-ময্াগািজনগুেলার মাথার উপের বেস এিডটর ইন চীফ িহেসেব সবিকছু িনয়ন্তৰ্ণ কেরন নরময্ান পালর্ষ্টাইন। িযিন
একজন ইহুিদ।
ু িশশুিকেশারেদর মেন রিঙন সব্প্ন ৈতির কের েয পৰ্িতষ্ঠানিট তার নাম ওয়াল্ট িডজিন কম্পািন। এই কম্পািনর ওয়াল্ট
িবশব্জেড়
ু না িভসটা (Buena Vista) েটিলিভশেনর আেছ কমপেক্ষ ১০০ িমিলয়ন িনয়িমত দশর্ক।
িডজিন েটিলিভশন, টাচেষ্টান েটিলিভশান, বেয়
িসেনমা ৈতিরেত কাজ করেছ ওয়াল্ট িডজিন িপকচাসর্, টাচেষ্টান িপকচাসর্, হিলউড িপকচাসর্, কয্ারাভান িপকচাসর্সহ আেরা

ু ৈতিরেত সহায়তাকারী পৰ্িতষ্ঠান Miramax Films-ও িকেন িনেয়েছ িডজিন। িবকল্প
অেনক িকছু । ইনিডেপনেডন্ট মিভ
ু ৈতিরেত Miramax অতয্ন্ত জনিপৰ্য়। ওয়াল্ট িডজিন কম্পািনর বতর্মান িসইও একজন ইহুিদ। তার নাম মাইেকল
ধারার মিভ
ু
েরডেষ্টান-সহ বড়বড়
আইসনার। আেমিরকার আেরকিট পৰ্ভাবশালী িমিডয়া গৰ্ুেপর নাম িভয়াকম (Viacom)। এর পৰ্ধান সমনার
অিধকাংশ পেদই আেছন ইহুিদরা। জনিপৰ্য় িসিবএস েটিলিভশন েনটওয়াকর্সহ ৩৯িট েটিলিভশন েষ্টশন, ২০০িট সহেযাগী

েষ্টশন, ১৮৫িট েরিডও েষ্টশন, িসেনমা ৈতিরর িবখয্াত পৰ্িতষ্ঠান পয্ারামাউন্ট িপকচাসর্, - তােদর িনয়ন্তৰ্ণাধীন। িভয়াকেমর আর
ু িনমর্াতা পৰ্িতষ্ঠান ইউিনভাসর্াল
এক ইহুিদ েকা-েপৰ্িসেডন্ট টম েফৰ্সটন-এর িনয়ন্তৰ্েণ আেছ িমউিজক চয্ােনল এমিটিভ। মিভ
ু পৰ্ভাবশালী িটিভ চয্ােনল িহেসেব পৰ্িতিষ্ঠত। এেদর মল
ূ সংগঠন িসগৰ্াম
িমেল িগেয়েছ এনিবিস গৰ্ুেপর সেঙ্গ। এনিবিস খবই
ু
ু
(Seagram) সহ সবিকছু িনয়ন্তৰ্ণ কেরন ইহুিদ িমিডয়া মগল
এডগার বৰ্নফময্ান জিনয়র
। তার বাবা এডগার বৰ্নফময্ান িসিনয়র
ু
হেলন ওয়াল্ডর্ জইশ
কংেগৰ্েসর েপৰ্িসেডন্ট।
ূ
ূ ভিমকা
ইরােকর িবরুেদ্ধ আেমিরকার আগৰ্াসনেক আেমিরকানেদর কােছ ৈবধ িহেসেব িচতৰ্ািয়ত করেত গুরুতব্পণর্
রাখেছ ফক্স
ু রুপাটর্ মারডেকর িনয়ন্তৰ্ণাধীন পৰ্িতিট পৰ্িতষ্ঠানই জইশেদর
ু
িনউজ। িবশব্িবখয্াত িমিডয়া মগল
সমথর্ন িদেয় এেসেছ। কিথত আেছ,

মারডেকর মা ইহুিদ িছেলন। বাংলােদেশ জনিপৰ্য় ষ্টারপ্লাস-সহ িবিভন্ন েদেশ নানান ধরেণর এমনিক িবপরীতধমর্ী

চয্ােনলও িতিন পিরচালনা কেরন। ভারেতর ষ্টার প্লাস চয্ােনেলর েলােগা এবং ইহুিদেদর পৰ্ধান ধমর্ীয় পৰ্তীক ষ্টার অব েডিভড
ৃ লক্ষয্ণীয়।
এর সাদশয্

িটিভ চয্ােনলগুেলার মেধয্ এিবিস, েস্পাটর্স চয্ােনল, ইএসিপএন, ইিতহাস িবষয়ক িহস্টৃ চয্ােনলসহ আেমিরকার
পৰ্ভাবশালী অিধকাংশ িটিভ-ই ইহুিদরা িনয়ন্তৰ্ণ করেছ পৰ্তয্ক্ষ বা পেরাক্ষভােব।
আেমিরকায় ৈদিনক পিতৰ্কা িবিকৰ্ হয় পৰ্িতিদন কমপেক্ষ ৫৮ িমিলয়ন কিপ। জাতীয় ও স্থানীয় িমিলেয় েদড় হাজার পিতৰ্কা েসখােন
পৰ্কািশত হয়। এসব পিতৰ্কাসহ িবেশব্র অিধকাংশ পিতৰ্কা েয িনউজ সািভর্েসর সাহাযয্ েনয় তার নাম িদ এেসািসেয়েটড েপৰ্স বা

এিপ (AP)। এ পৰ্িতষ্ঠানিট এখন িনয়ন্তৰ্ণ করেছন এর ইহুিদ ময্ােনিজং এিডটর ও ভাইস েপৰ্িসেডন্ট মাইেকল
িসলভারময্ান। িতিন পৰ্িতিদেনর খবর কী যােব, না-যােব তা িঠক কেরন।
আেমিরকার পিতৰ্কাগুেলার মেধয্ রাজৈনিতক, অথর্ৈনিতক ও সামািজক েক্ষেতৰ্ সবেচেয় পৰ্ভাব িবস্তারকারী িতনিট পিতৰ্কা হেলা
ৃ জাণর্াল এবং ওয়ািশংটন েপাষ্ট। এ িতনিট পিতৰ্কার পণর্
ূ িনয়ন্তৰ্ণ এখন ইহুিদেদর হােত।
িনউইয়কর্ টাইমস্ , ওয়াল ষ্টট
ওয়াটারেগট েকেলংকারীর জনয্ েপৰ্িসেডন্ট িনক্সনেক পদতয্াগ করেত বাধয্ কেরিছেলা ওয়ািশংটন েপাষ্ট। এর বতর্মান িসইও েডানাল্ড
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ৃ
েগৰ্হাম ইহুিদ মািলকানার ততীয়
পৰ্জন্ম িহেসেব কাজ করেছন। উগৰ্বাদী ইহুদী িহেসেব িতিন পিরিচত। ওয়ািশংটন েপাষ্ট আরও
ু
ৃ
অেনক পিতৰ্কা পৰ্কাশ কের। এর মেধয্ আিমর্েদর জনয্ই কের ১১িট পিতৰ্কা। এই গৰ্ুেপর আেরকিট সাপ্তািহক পিতৰ্কা পিথবী
জেড়
ু
িবখয্াত। পিতৰ্কািটর ইনটারনয্াশনাল এিডশেনর সম্পাদক িহেসেব মসলমান
নাম ফিরদ জাকািরয়া েদেখ বা িকছু েক্ষেতৰ্ এর
উদারতার জনয্ অেনেকই এেক িলবারাল পিতৰ্কা বা েডমেকৰ্ট সমথর্ক িহেসেব মেন কেরন। টাইম এর পের িবেশব্র িদব্তীয়
পৰ্ভাবশালী এই সাপ্তািহক পিতৰ্কািটর নাম িনউজউইক।
আেমিরকার রাজৈনিতক জগেত পৰ্ভাবশালী িনউইয়কর্ টাইমস্-এর পৰ্কাশক পৰ্জেন্মর পর পৰ্জন্ম ধের ইহুিদরা হেয় আসেছন।
ু
বতর্মান পৰ্কাশক ও েচয়ারময্ান আথর্ার শুলজবাজর্ার পৰ্িসেডন্ট ও িসইও রােসল িট লইস
এবং ভাইস েচয়ারময্ান মাইেকল েগালেডন
সবাই ইহুিদ।

ৃ জানর্াল। আঠার লােখরও েবশী কিপ চলা এই পিতৰ্কার
িবেশব্র অথর্নীিত যারা িনয়ন্তৰ্ণ কেরন তােদর িনয়ন্তৰ্ণ কের ওয়াল ষ্টট
ইহুিদ পৰ্কাশক ও েচয়ারময্ান িপটার আর কান েতিতৰ্শিটরও েবশী পিতৰ্কা ও পৰ্কাশনা সংস্থা িনয়ন্তৰ্ণ কেরন।
ু ইণ্ডাষ্টৃ -র শুধু িনমর্াতা পৰ্িতষ্ঠানই নয়, এর মিভ
ু িনমর্াতা, পিরচালক, পৰ্েযাজক, অিভেনতা-অিভেনতৰ্ীেদর মেধয্ও রেয়েছ
আেমিরকান মিভ
ইহুিদেদর পৰ্াধানয্। িবশব্খয্াত অিভেনতা মােলর্ান বৰ্ােন্ডা কথা পৰ্সেঙ্গ বেলিছেলন, হিলউড চালায় ইহুিদরা। এর মািলকও
ইহুিদরা।
ু ইহুিদ বয্বসায়ী েডিভড েগিফন ও
বতর্মান িবেশব্র সবেচেয় টয্ােলনেটড পিরচালক িহেসেব পিরিচত িষ্টেভন িস্পলবাগর্ আেরা দই
ু
ৃ
েজফির কয্ােজনবাগর্-েক িনেয় গেড় তেলেছন
তার েকাম্পািন ডমওয়াকর্
স্ এসেকিজ।
ু
ু
হিলউেড এমন অসংখয্ বয্িক্ত আেছন যারা জইশ
কিমউিনিট েথেক এেসেছন। পিরচালক িবিল ওয়াল্ডার, স্টয্ানিল কবিরক
, েরামান
েপালানিস্ক, উিড এেলন েযমন আেছন এই তািলকায় েতমিন আেছন কাকর্ ডগলাস, মাইেকল ডগলাস, িপটার েসলাসর্, েজিসকা েটনিড,
ু
ৃ
ু , রিবন উইিলয়ামস্। মােয়র িদক েথেক জইশ
এিলজােবথ েটইলর, পল িনউময্ান, িবিল কস্টাল
, ডািস্টন হফময্ান, েজির লইস
ু
ু
কিমউিনিট েথেক এেসেছন রবাটর্ িড িনেরা, হয্ািরসন েফাডর্, ডয্ািনেয়ল েড লইস
এর মেতা সপারষ্টাররা
। এই তািলকা অেনক লমব্া।
সহেজ েশষ হেব না।
ু
ু
এসব ষ্টােরর অংশগৰ্হণই শুধু নয়, জইশেদর
পেক্ষ জনমত গঠেন হিলউড বা অনয্ানয্ অঞ্চেলর মিভগুেলা
বয্াপক পৰ্ভাব েফলেছ।
ু
ু
এসব মিভর
িনমর্াণ েকৗশল, গুণগত মান, বিদ্ধর
পৰ্েয়াগ ও বক্তবয্ সবই উঁচু মােপর। ইহুিদেদর িনেয় েয িবষয়িট েবশী জায়গা কের
ু
িনেয়েছ তা হেলা িদব্তীয় িবশব্যেদ্ধর
সময় ইহুিদ িনযর্াতন বা হেলাকস্ট (Holocaust) । বলা হয়, এ সময় পৰ্ায় ৬০ লাখ ইহুিদেক
ু
ু িনমর্াতা
ু চলার সময়ই িবশব্খয্াত মিভ
অক্ষ শিক্ত। যদ্ধ
হতয্া ও অসংখয্ ইহুিদ নর-নারী ও িশশুেক িনযর্াতন কের িহটলার-মেসািলিনর
ু
ু চিরেতৰ্ িতিন অিভনয়
চািলর্ চয্াপিলন িদ েগৰ্ট িডকেটটর িনমর্াণ কের দিনয়া
কািপেয় েদন। িহটলার এবং গরীব ইহুিদ নািপত দই
ু
ু
কেরন। জইশেদর
পৰ্িত িতিন অনরক্ত
িক-না এই ধরেণর পৰ্শ্ন করা হেল চয্াপিলন উত্তর িদেয়িছেলন, িহটলােরর িবেরাধী হওয়ার
জনয্ ইহুিদ হওয়ার পৰ্েয়াজন েনই।
ু ৈতির হেচ্ছ। সাম্পৰ্িতক বছর গুেলােত এ ধরেনর একািধক
ু
যেদ্ধর
৬০ বছর েপিরেয় েগেলও এখেনা হেলাকস্ট িনেয় অসংখয্ মিভ
ু অস্কার পরষ্কার
ু
ু িডেরক্টর রবােটর্া েবিনিনর আধিনক
ু
ু
মিভ
েপেয়েছ। েরামান েপালানিস্কর িদ িপয়ািনস্ট, ইটািলয়ান মিভ
ক্লািসক মিভ

ু , এর আেগ িস্পলবােগর্র িশলডাসর্ িলস্ট এর অনয্তম। িস্পলবাগর্ বছর কেয়ক আেগ ৈতির
িহেসেব িবেবিচত লাইফ ইজ িবউিটফল
ু েযখােন পয্ািলিস্টিনয়ান েগিরলােদর হামলায় ইসেরিল এথেলটেদর হতয্া করার িবষয়িট
কেরেছন িমউিনখ নােমর একিট মিভ
ু
এেসেছ। এছাড়া িবিভন্ন সমেয় েটন কমান্ডেমন্টস্ , িফডলার অন িদ রুফ , েফটেলস , ডাউনফল-এর মেতা মিভগুেলােত
ইহুিদেদর

www.banglainternet.com

ু শার িচতৰ্ ফেট
ু উেঠেছ।
দদর্
ু
এসব মিভর
ক্ষমতা এত েবশী েয, তা েয েকান দশর্েকর হৃদয় ছঁু েয় েযেত পাের। তারা েযভােব িচন্তা করেত বলেব, সবাইেক
ু
ু
ু এবং আেবগ সবিকছই
ু জইশ
েসভােবই িচন্তা করেত হেব। শিক্ত, বিদ্ধ
কিমউিনিট মেঠাবন্দী
কের েরেখেছ।
ু
িদব্তীয় িবশব্যেদ্ধর
সময় জামর্ািনেত বয্াপকভােব ইহুিদ িনধন শুরু হয়। এসময় অসংখয্ ইহুিদ জামর্ািন েছেড় পািলেয় যায়। এেদর
ু ইহুিদেদর উপর হামলার
মেধয্ আেছন গত শতা ীর েশৰ্ষ্ঠ বয্িক্ততব্ িহেসেব িবেবিচত িবজ্ঞানী আলবাটর্ আইনস্টাইন। িবশব্ জেড়
পিরেপৰ্িক্ষেত িতিন বেলিছেলন, - There are no German Jews, there are no Russian Jews, there are no American Jews
…….. There are in fact only Jews.
অথর্াত্ জামর্ান ইহুিদ বেল িকছু েনই, রািশয়ান বা আেমিরকান ইহুিদ বেলও নয় .... আসেল ইহুিদরা সবাই এক।
ু
মাতৰ্ ৫০/৬০ বছর েপিরেয় এেসই কথার মােনটা অেনকটাই বদেল িগেয়েছ। আসেলই জইশরা
সব এক। তেব তারা এখন িনযর্ািতত
ূ
হেচ্ছ না। আর িনয়িতর পিরহাস এই েয এখন তারা িনযর্াতন করেছ এবং িবশব্েক িনয়ন্তৰ্ণ করেছ। মলতঃ
ফক্স িনউজ িযিন
পিরচালনা কেরন তার নাম িপটার েশরিনন। অবধািরতভােবই িতিন ইহুিদ। রুপাটর্ মারডেকর িনয়ন্তৰ্েণ রেয়েছ সারা িবেশব্র অসংখয্
পতৰ্পিতৰ্কা ও িটিভ চয্ােনল।
ু আঃ এর ঘটনা) সময় েথেক শুরু কের জামর্ািনর িহটলােরর সময় পযর্ন্ত তােদর
ঈিজপিশয়ান ফারাওেদর (েকারােন, েফরাউন-মসা
ু
িবতািড়ত হেত হেয়েছ িবিভন্ন েদশ েথেক। তেব এখন েযমন ইহুিদেদর সােথ মসলমানেদর
সংঘাত চলেছ এক সময় তা িছল
ু ভােলা িছল। তারা এ-সময় তােদর বিদ্ধবিত্তর
ু
ু ৃ
ৃ
চচর্া করার
কিশ্চয়ান
ও ইহুিদ সংঘাত। েস্পেন মসলমানেদর
রাজেতব্ ইহুিদরা খবই
ু
ু উেঠেছ ইহুিদেদর েলখা ইিতহাস বইেয়র পাতায়।
ু
বয্াপক সেযাগ
পায়। মসলমানেদর
এই উদারতার কথা ফেট
ৃ , অবেহিলত ও খারাপভােব েদখা হেতা। পৰ্ায় পৰ্িতিট জায়গায় তােদর উপর িনেষধাজ্ঞা
শুরু েথেকই িবিভন্ন সমােজ ইহুিদেদর ঘিণত
ৃ
থাকেতা। উগৰ্ কিশ্চয়ানরা
তােদর কখেনাই সহয্ করেত পােরিন। এেদর অেনেকই িযশুর হতয্াকারী িহেসেব ইহুিদেদর িচিতৰ্ত
ৃ
কেরেছ। অেনেকই তােদর অিভশপ্ত জািত মেন কের।উপেরর কথাগুেলার আেলােক ইহুিদেদর পৰ্ধানতম শতৰ্ু খস্টানরা
হওয়াই
ু
বাঞ্ছনীয় িছেলা, িকন্তু, মসলমানেদর
সােথ তােদর দব্ন্দব্ বা ৈবিরতার কারণ কী?
আরব-ইসেরল দব্েন্দব্র কারণ
ু িনেচ:
ৃ
ৃ পাঠ হেত। েদখন
ু
ইহুিদ খস্টানেদর
মেধয্ সব্জািতর পৰ্িত উগৰ্ েশৰ্ষ্ঠেতব্র (Racism) অনরাগ
জেন্ম বাইেবেলর িবকত
But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the free woman was by promise.
(Galatians: 4:23): Bible, King James Version: 18 Feb 1997)
Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise (Galatians: 4:28): Bible, King James Version: 18
Feb 1997)
So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. (Galatians 4:31): Bible, King James
Version: 18 Feb 1997)
ু
বাংলায় অনবাদ
ও িবস্তািরত িলখেল দাড়ায়, হজরত ইবৰ্ািহম (আঃ) (বাইেবেল, Abraham) - এর সারা ও হােজরা (বাইেবেল, Sarah
ু
এবং Hagar) নাম্নী দু ’জন স্তৰ্ী িছেলন। বাইেবেলর বণর্না অনযায়ী
ইহুিদেদর ধারণা এই েয, সারা িছেলন ইবৰ্াহীম (আঃ)-এর সব্াধীন
স্তৰ্ী আর হােজরা িছেলন তঁার বঁাদী। উেল্লখয্ েয ইহুিদরা সারার মাধয্েম এবং আরবরা হােজরার মাধয্েম ইবৰ্াহীম (আঃ) এর বংশধর।
ৃ
ূ ধারণা এই েয, সব্াধীন স্তৰ্ীর েছেল হজরত ইসহাক (আঃ) (Issac)-এর বংশধর "ইয়াহুিদরা"
কােজ কােজই ইহুিদ-খস্টানেদর
বদ্ধমল
ৃ
ৃ
ৃ
হল উত্কষ্টতর
আর বঁাদীর েছেল ইসমাইেলর বংশধর "আরবরা" িনকষ্টতর
। পৰ্কতপেক্ষ
, হােজরার বংশগত আিভজাতয্ কম নয়।
ু িদেলও
িতিন িছেলন িমশেরর সমৰ্ােটর কনয্া। সমৰ্াট নমৰ্তা পৰ্কােশর উেদ্দেশয্ সব্ীয় কনয্ােক খােদমা বেল হজরত সারার হােত তেল
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ু বারী/ বখারী
ু
পের েতা িতিন ইবৰ্াহীম (আঃ)-এর সব্াধীন স্তৰ্ী হেয়িছেলন। (ফয়জল
শরীফ)
ু : Gen.16 (3 , 15, 16 )
ৃ আেছ। েদখন
বাইেবেলও এর সব্ীকিত
[3] And Sarai Abram's wife took Hagar her maid the Egyptian, after Abram had dwelt ten years in the land of
Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife.
[15] And Hagar bare Abram a son: and Abram called his son's name, which Hagar bare, Ishmael.
[16] And Abram was fourscore and six years old, when Hagar bare Ishmael to Abram.
আর হজরত েমাহাম্মদ (সাঃ) এর আিদ িপতা হজরত ইসমাইল (আঃ) সম্পেকর্ নকল েতৗরােত বণর্না এেসেছ এভােব, [12] And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man's hand against him; and he
shall dwell in the presence of all his brethren. (Gen 16:12)
ৃ
ৃ
ৃ
ৃ
ু
ু
ু
(... একিট মানেষর
আকিতেত
বনয্ গদর্ভ। তার হাত ও কাজ পিথবীর
যাবতীয় মানেষর
িবরুেদ্ধ এবং পিথবীর
যাবতীয় মানেষর
ঘণা
ও পৰ্িতেরাধ তার িবরুেদ্ধ ..................... ) (Gen 16:12)
িকন্তু, েকারআেন হজরত ইসমাইল (আঃ) এর চিরতৰ্ সম্পেকর্ আেছ িভন্ন বণর্না:
And mention in the Book (the Qur'ân) Ismâ'il (Ishmael). Verily! he was true to what he promised, and he was a
Messenger, (and) a Prophet. (54) And he used to enjoin on his family and his people As-Salât (the prayers) and
the Zakât, and his Lord was pleased with him. (19:54)
(এই িকতােব ইসমাঈেলর কথা বণর্না করুন, িতিন পৰ্িতশৰ্ুিত পালেন সতয্াশৰ্য়ী এবং িতিন িছেলন রসল
ূ , নবী। িতিন তঁার
পিরবারবগর্েক নামায ও যাকাত আদােয়র িনেদর্শ িদেতন এবং িতিন তঁার পালনকতর্ার কােছ পছন্দনীয় িছেলন।) (১৯:৫৪)
(86) And also some of their fathers and their progeny and their brethren, We chose them, and We guided them
to a Straight Path. (6:86)
ৃ ু , সন্তান-সন্তিত ও ভৰ্াতােদরেক; আিম তােদরেক মেনানীত কেরিছ এবং সরল পথ পৰ্দশর্ন
(আর ও তােদর িকছু সংখয্ক িপতপরুষ
কেরিছ।) (৬:৮৬)
(101) And, when he (his son) was old enough to walk with him, he said: "O my son! I have seen in a dream that
I am slaughtering you (offer you in sacrifice to Allâh), so look what you think!" He said: "O my father! Do that
which you are commanded, Inshâ' Allâh (if Allâh will), you shall find me of As-Sâbirun (the patient)." (37:101)
(অতঃপর েস যখন িপতার সােথ চলােফরা করার বয়েস উপনীত হল, তখন ইবৰ্াহীম তােক বললঃ বত্স! আিম সব্েপ্ন েদিখেয,
েতামােক যেবহ করিছ; এখন েতামার অিভমত িক েদখ। েস বললঃ িপতাঃ! আপনােক যা আেদশ করা হেয়েছ, তাই করুন। আল্লাহ
চােহ েতা আপিন আমােক সবরকারী পােবন। ) (৩৭:১০১)
ু
ু েদখনঃ
ইহুিদেদর ধমর্গৰ্ন্থ বাইেবেল সব্জািতর উগৰ্ েশৰ্ষ্ঠেতব্র (Racism) আর একিট নমনা
Deuteronomy 11:18-25, (েতামােদর পৰ্ভু েতামােদর জনয্ েতামােদর সামেন জািতর পর জািতেক পতন ঘিটেয় েদেব। েতামরা
ৃ
ৃ
েতামােদর চাইেত সংখয্ায় বহত্তর
জািতেক পদানত করেব, পিথবীর
েয েয স্থােন েতামােদর পদিচহ্ন পড়েব, েতামরা েস সব স্থােনর
ূ
মািলকানা পৰ্াপ্ত হেব। েতামােদর ভিমিটর
সীমানা হেব েলবানেনর বনাঞ্চল হেত এবং নদী হেত ইেয়ােফৰ্িতশ (ইরাক) নদী পযর্ন্ত।
েকান জািত েতামােদর সামেন দাড়ােব না, েতামােদর পৰ্ভু জগত্বাসীর মেন েতামােদর সম্পেকর্ ভীিত সিষ্ট
ৃ কের েদেবন ................ ।
ু
অনয্ িদেক, হজরত েমাহাম্মদ (সাঃ) সম্পেকর্ বাইেবল কী বলেছ েদখনঃ
ু ] আিম উহােদর জনয্ উহােদর (ইহুিদেদর) ভৰ্াতৃ [আরব] গেণর মধয্ হইেত েতামার সদশ
ৃ এক ভাববাদী [নবী] উত্পন্ন কিরব
[েহ মসা
(Deut 18:18)
[18] I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his
mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him. (Deut 18:18)
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একই কথা িভন্ন িভন্ন জায়গায়ও বিণর্ত হেয়েছ বাইেবেল েযমন,
[22] For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your
brethren, like unto me; him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you. (The Acts 3:22)
[37] This is that Moses, which said unto the children of Israel, A prophet shall the Lord your God raise up unto
you of your brethren, like unto me; him shall ye hear. (The Acts7:37)
ৃ ও অবজ্ঞার ভাব েপাষণ কের আসেছ; িবেশষ কের
অথচ, পৰ্ায় িতন হাজার বছর যাবত্ ইহুিদরা তােদর আরব ভাইেদর পৰ্িত ঘণা
ইহুিদেদর ধমর্গৰ্ন্থগুেলােত উিল্লিখত পৰ্িতশৰ্ুত (Promised) নবী েমাহাম্মদ (সাঃ) ইহুিদ বংশ হেত না-এেস আরব জািতর মধয্ হেত
ৃ
আসায় ইহুিদ-খস্টানেদর
ৈবরী মেনাভাব চরেম েপঁৗেছ েগল। তাই ইসমাইল (আঃ) এবং তঁার বংশধর েমাহাম্মদ (সাঃ) সম্পিকর্ত
ু েফেল বাইেবল রদবদল করেত শুরু কের িদল। ( এ িনেয় পের পথক
ৃ
ৃ কের, আর না-হয় মেছ
ূ িবকত
িবষয় সমহ
একিট পবর্ বা
আলাদা েপাস্ট েদয়ার ইচ্ছা রইেলা)। উেল্লখয্ বাইেবেলর অেনকগুেলা ভারশান (Version) বাজাের পৰ্চিলত আেছ। অথর্াত্ “ বাইেবল
ু
” মসলমানেদর
মত একিট মাতৰ্ ধমর্গৰ্ন্থ “েকারােনর ” মেতা নয়। েছাট্ট একিট েরফােরন্স িদেলই বয্াপারিট পিরষ্কার হেয় যােব।
ৃ
খস্টধমর্
তত্তব্িবদ এবং পয্ািরেসর কয্াথিলক ইনিস্টিটউেটর অধয্াপক ফাদার কােননিগেয়সার বাইেবল সংকিলত হওয়ার িববরণ
িদেয়েছন িনম্নরুেপঃ
( “ বাইেবেলর েকান বণর্নাই আক্ষিরক অেথর্ গৰ্হণ করার মেতা নয়। ওইসব রচনা পিরিস্থিতর পিরেপৰ্িক্ষেত অথবা এসব রচনা
ৃ
ু
িবরুদ্ধপক্ষীয়েদর (মসলমানসহ
খস্টান
-ইহুিদেদর নানান দল উপদল) েমাকােবলায় রিচত........... ”)
ু
-- বাইেবল, েকারান ও িবজ্ঞান: ডঃ মিরস বকাইিল
(তঁার েরফােরন্সঃ ইনসাইেক্লািপিডয়া িবৰ্টািনকা)
পূ েবর্াক্ত কথার ধারাবািহকতায় বলা যায়, ইহুিদরা েমাহাম্মদ (সাঃ) জেন্মর িদনক্ষণ সম্পেকর্ অবগত িছল; তাই তারা মক্কা ও মদীনায়
ূ
িভড় জমায়। সমস্ত মক্কা ও মদীনায় তখন আনেন্দর ঝড়। এই ঘটনািট েকারােন এেসেছ এভােবঃ বনী ইসরাইেলর পিণ্ডতগণ পবর্
ূ অবগত িছল, এটা তােদর জনয্ একিট িনদশর্ন নয় িক? (২৬:১৯৭)
হেত এ-সম্পেকর্ পণর্
ু
িকন্তু, যখন সময়ক্ষণ অনসাের
জন্মিট একিট “ একিট ইহুিদ পিরবাের " নয় অথর্াত্ “ েজন্টাইল ” পিরবাের ঘেটেছ - তা েদেখ তারা
ু
(ইহুিদরা) চরম হতাশ হেয় পেড়। তারা পৰ্তয্াবতর্ন কের। িকন্তু সমসয্া সিষ্ট
দাবীর পরপর।
ৃ হয় েমাহাম্মদ (সাঃ)-এর নবয়ত
ু ধেরেছ - “ কত িনকষ্ট
ৃ উহা যার িবিনমেয় তারা তােদর আত্মােক িবকৰ্য় কের িদেয়েছ
েকারআন এই সতয্ ও তথয্েক এভােব তেল
এই জনয্ েয, আল্লাহ যা অবতীণর্ কেরেছন, অহংকােরর বশবতর্ীতায় তােক তারা পৰ্তয্াখান করেতা এই কারেণ েয আল্লাহ তাহার
ু কেরন। (২:৯০)
বান্দােদর মধয্ হেত যােক ইচ্ছা অনগৰ্হ
তারা (ইহুিদরা) ষড়যেন্তৰ্র পর ষড়যন্তৰ্ অবয্াহত রােখ। সবর্েশষ ষড়যন্তৰ্ হয় খাইবাের নবী েমাহাম্মদ (সাঃ)-েক িবষ পৰ্েয়ােগর মাধয্েম।
ু েদন। কামড় েদয়ার সােথ সােথই িবশর (রাঃ) মতয্র
ৃ ু েকােল ঢেল
হজরত িবশর (রাঃ) ও েমাহাম্মদ (সাঃ) এক সােথই খাবার মেখ
ু হেত খাবার েফেল েদন। যিদও আল্লাহ তঁােক (সাঃ) িবষাক্ততা েথেক বঁািচেয়ছন - তবু মতয্
ৃ ু অবিধ
পেড়ন। নবী েমাহাম্মদ (সাঃ) মখ
ু
এই িবেষর িকৰ্য়া তঁােক (সাঃ) বহন করেত হয় যা িতিন (সাঃ) মসলমান
জািতর কােছ একিট আপীল িহেসেব েরেখ যান- “ েহ
ৃ ু শযয্ায়”।
আমার জািত! েজেন েরেখা! খাইবাের ইহুিদেদর েদয়া িবষ েযন আমার হৃদয়-িশরােক েকেট িদেচ্ছ মতয্
ু েগেছ - এখন নবী েমাহাম্মদ (সাঃ) এর আপীেলর কথাগুেলা আর তার মেন েনই। কােল এই
ু
মসলমান
জািত ইিতহাস ভেল
ু
ু
নয় - আল্লাহ েয বস্তুেক েজহােদর
মসলমান
জািত ইহুিদেদর সবেচেয় ঘিনষ্ঠ হেয় যায়। এই ঘিনষ্ঠতা সামািজক আচার অনষ্ঠােন
ু
ু মসলমান
ু
সবেচেয় বড় অস্তৰ্ িকংবা উপাদান িহেসেব িচিহ্নত কেরেছন- েসই সব্গর্ীয় আমানত “সম্পদ” -েক দিনয়াজেড়
েযন এক
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ু িদেত থাকেলা, েয জািতিট তার কবর রচনার জনয্ “ িকং েডিভড এর
মাদকাশিক্তর েনশা-মত্ততায় েদদার ইহুিদেদর হােত তেল
সামৰ্াজয্ ” পৰ্িতষ্ঠা পৰ্কেল্প ইেতামেধয্ই আফগােনর পর ইরাক দখল কের িনেয়েছ আেমিরকার হাত িদেয় আর একই বাহন দব্ারা সমস্ত
ূ ঘঁািট স্থাপন কের িনেয়েছ ১৯৯১ সেন। িকয়ামেতর পেবর্
ূ এ-ঘঁািটগুেলা আর উেঠ আসেব না।
আরব রাষ্টৰ্গুেলার হৃদমেল
ৃ
ূ ছাড়া জািত। েকারােনর নীিত বয্বহার কের তারা েকারােনর ফমর্ূ লায় একিট জািতসত্তায় পিরণত হেয়েছ - শুধু
মল
ইহুিদরা পিথবীেত
ু
ৃ
ু
তাই নয়, তারা সমস্ত দিনয়ার
মানষেক
এখন ভীিত পৰ্দশর্ন করেছ। বলা দরকার েকারআেনর নীিত েয বয্বহার করুক, েস উপকত
ৃ ও জগত্ভীিত সিষ্টর
ৃ
হেব - এর জনয্ ঈমান আনা জরুির নয়। ঈহুিদরা এই নীিতিটেক কােজ লািগেয় কীভােব রাষ্টৰ্, েনততব্
কিতেতব্
ৃ
ু উেঠ - “ আিম ইচ্ছা করলাম - দিনয়ােত
ু
ু
এেসেছ তার িচতৰ্িট ফেট
যােদর হীনবল করা হেয়িছল তােদর পৰ্িত অনগৰ্হ
করেত এবং
ৃ দান করেত এবং তােদরেক রােষ্টৰ্র উত্তরািধকারী করেত এবং পিথবীেত
ৃ
তােদর েনততব্
তােদরেক ক্ষমতাসম্পন্ন করেত এবং
িফরআওন-হামান বািহনীেক েদিখেয় িদেত যােদর িনকট হেত ভীিতর আশঙ্কা িছল। ” (২৮: ৫-৬)
ৃ থােক না, রােষ্টৰ্র
ু লতার কারেণ েনততব্
ু
এই নীিত অনসাের
- যােদর হীনবল করা হয় ( ইহুিদরা এই িবপােক পেড়িছেলা ) , এবং দবর্
ৃ
ৃ
ৃ
ু
পিরচয় থােক না ও পিথবীর
ক্ষমতার মেঞ্চ যােদর স্থান েনই - তারাও এই পিথবী
শাসেনর কিতেতব্
আসেত পাের; দিনয়ায়
যারা িছল
অপরাপর শিক্তর িনকট ভীত - তারা সিষ্ট
ৃ করেত পাের িবপরীত ভীিত পৰ্বাহ; অথর্াত্ পিরণােম তােদরেক সকল রাষ্টৰ্ীয় শিক্তরা ভয়
ু িহদনা
ু িফ
করেব- এই অবস্থা সিষ্ট
ৃ করা সম্ভব। আর এই নীিতেক কােজ লািগেয়েছ ইহুিদ জািত েজহােদরই ফমর্ূ লায় - “ ওয়াতজা
ু ওয়াআনফিসকম
ু ু ” ; িবজেয়র যেদ্ধর
ু
সািবিলল্লািহ িবআমওয়ািলকম
জনয্ পৰ্েয়াজন দু ’িট বস্তু - একিট ‘ সম্পদ ’ অপরিট ‘ বয্ািক্ত ’।
ু
১৫ িমিলয়ন ইহুিদ - ১৫ িমিলয়ন পৰ্িশক্ষণপৰ্াপ্ত ৈসিনক। আর দিনয়ার
সব সম্পেদর মািলক আজ তারা। তারা আেমিরকারও মািলক।
ৃ
েকারআনেক তারা তােদর িনজ পৰ্েয়াজেন বয্বহার কের কতকাযর্
হেয়েছ। ইহুিদরা কীভােব েকারাআেনর ফমর্ূ লা ধেরেছ এবং তাদব্ারা
ু
ু রােষ্টৰ্র মািলক হেয়েছ এবং তথা হেত আেমিরকােক িডিঙ্গেয় সমগৰ্ িবশব্েক শাসন করেব তার িচতৰ্িট ক্ষদৰ্াকাের
ু
একাট ক্ষদৰ্
তেল
ধরিছ।
ু িবস্তার কেরেছ - তােদর একিট “ অেষ্টৰ্িলয়া ” । এই
ৃ
ূ
ইহুিদ জািত পিথবীেত
েয সকল রাষ্টৰ্সমেহর
উপর অসামানয্ পৰ্ভাব ও পৰ্ভতব্
েদশিটেত বসবাসরত ইহুিদরা িনিদর্ষ্ট এলাকায় তােদর েয সংগঠন সিষ্ট
ৃ কের - তার সবর্িনম্ন সংগঠনেক তারা বেল ‘েস্টইট’। পৰ্িতিট
েস্টইেট বসবাসকারী ইহিদরা তােদর মািসক আেয়র ৫% অংশ অতয্াবশয্কীয়ভােব “েস্টইট” িনকট জমা রােখ। তেব সচরাচর অিধক
ূ
আয় সম্পন্নরা বাধয্তামলক
এই দােনর বাইেরও অথর্ায়ন কের থােকন। এই অথর্ সরাসির িবশব্েজাড়া জায়নবাদী পৰ্চার ও পিরকল্পনা
চিরতাথর্করেণর জনয্ বয্য় হয়। এই অথর্ ইসরাইল রােষ্টৰ্র সংহিতকরণ ও সাংগঠিনক কাযর্কৰ্ম পিরচালনা ও িনয়ন্তৰ্েণর জনয্ বয্য় হয়।
ু , অথর্নীিত, ইতয্ািদ সবই এখন
এভােব দীঘর্িদেনর সাধনায় আজ তারা এমন একিট অবস্থােন এেসেছ েয িবেশব্র তথয্, সম্পদ, যদ্ধ
ু ইসরাইল রােষ্টৰ্র বাধয্তার দাস। এটা হেলা েকারআেনর ফমর্ূ লায় মসলমানেদর
ু
তােদর িনয়ন্তৰ্েণ। েখাদ আেমিরকা একিট ক্ষদৰ্
উপর
ূ মানয্তা; তারা েকারাআেনর ফমর্ূ লােক িনেজেদর ফমর্ূ লা কের িনেয়েছ। পাশাপািশ
ধাযর্য্ “জাহাদু িব আমওয়ািল” - এর পৰ্িত পণর্
ু করার েক্ষেতৰ্ও তারা অগৰ্গামী। ১৫ িমিলয়ন ইহুিদ - ১৫ িমিলয়ন ৈসিনক
“জাহাদু িব নাফিস” বা ধেমর্র জনয্ বয্িক্তর েসবােক সংযক্ত
ও েযাদ্ধা। িকন্তু কতটা চমত্কার পদ্ধিতেত তারা “ওয়া’তািছমু িব হাবিলল্লািহ জািমআ” এই নীিতিটেক অবলমব্ন করেছ তার একিট
িচতৰ্ আমরা পৰ্দশর্ন করেত পাির।
ু েকান ইহুিদ বয্বসা/েদাকান েখােল,
ু
সাধারণতঃ ওরা চাকিরর
চাইেত বয্বসার পৰ্িত েবশী আকষর্ণ েবাধ কের। যখনই ‘েস্টইেট’ নতন
ু বয্বসায়ী েয নতন
ু বয্বসা শুরু কেরেছ, ৩
তখনই ‘েস্টইট’ হেত তার সমস্ত অিধবাসীগেণর জনয্ এিট ধাযর্ হেয় যায় েয, এই নতন
ু
ূ
মােসর জনয্ পৰ্েতয্ক ইহুিদ নাগিরক নয্নতম
২০০ ডলােরর পণয্ িকংবা েসবা কৰ্য় করেব বাধয্তামলকভােব
। এই বাধয্বাধকতা পৰ্সত
ূ
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ু ইহুিদ বয্বসায়ীেক শুরু করার মহতর্
ু ূ হেতই একিট সাবলীল সমথর্ন ও শিক্ত েযাগায়; পরবতর্ীেত যা তােক সফল
‘খিরদ’ নতন
ু , ফা আছিলহু বাইনা আখাওয়াইকম
ু
ু (মিমন
বয্বসায়ী হেয় আত্মপৰ্কাশ করেত সাহাযয্ কের। ইন্নাল মু’িমণীনা ইখওয়াতন
পরষ্পেরর
ু
ু
ূ ভােব মানয্
েকােনা মসলমান
মানয্ কেরিন, ইহুিদরা পিরপণর্
ভাই- এেক অপেরর কলয্াণ সাধেন সেচষ্ট হও) , এই ফমর্ূ লািট এ যেগর
ু
কের চলেছ। “ আর যারা এই পথ পৰ্দশর্নেক মানয্ কের চলেব- তােদর ভয় েনই, তারা দঃিখত
হেব না ” (২:৩৮) । ইহুিদ জািত এই
ু
পথ পৰ্দশর্ন মানয্ কের চলেছ। তারা আজ ভীত নয়; দঃিখতও
নয়। বলা বাহুলয্ েয, বিণর্ত ‘েস্টইট’ এর এক হাজার ইহুিদ যিদ ৩
মােস েসই নবয্ বয্বসায়ীর িনকট হেত ১০০০ x ২০০ = ২ লাখ ডলােরর বয্বসা েপেয় যায়, যা িনিশ্চত, তা অেস্টৰ্িলয়ায় পরবতর্ীেত
তার িটেক যাবার সম্ভাবনা যেথষ্ট।
ু
বয্িক্ত ও সামিষ্টক সমােজ ইহুিদরা েকারআেনর িনেদর্শ মানয্ কের চেল। তাই পৰ্িতশৰ্ুিত অনসাের
তারা ভীিতর িশকার নয় এবং তারা
ু অথর্ বয্য়
ু
দঃিখতও
নয়। কািফর হেয়ও তারা েকারআনেক বা েকারআেনর নীিতেক তােদর কলয্ােন বয্বহার কেরেছ। ইহুিদরা িবপল
কের ইসলাম িবষয়ক এক্সপাটর্ ৈতিরর জনয্। ২০০২-২০০৩ সােলর বােজেট আেমিরকা “ ইসলাম িবষয়ক এক্সপাটর্ ” ৈতিরর জনয্
ু বছেরর বােজট
ূ সামিরক বােজেটর সমান। এই টাকায় বাংলােদেশর একশ
বরাদ্দ কেরেছ ৩৫ িবিলয়ন ডলার, যা গণচীেনর পণর্
ু
সংকলান
হয়। এেতাগুেলা টাকা শুধু এক্সপাটর্ ৈতিরর জনয্ এবং গেবষণার জনয্। কী গেবষণা হয় এবং কী কের এক্সপাটর্গণ ? তারা
ু
ু
ৈতির কের সইসাইড
বমব্ার। তােদর সইসাইড
বমব্ার িহেসেব আত্মঘাতী েবামা ফাটােনার কাজিট করেছ এক “ তরুণী ”! । তরুণীরা
েকন ?!
ইসরাইল সাহাক (Israel Shahak) - এর েলখা হেত জানা যায় ( িতিন েজরুজােলম েপােষ্ট িলেখ থােকন; িহবৰ্ু সংস্করেণ; কমই
তার ইংিলশ পৰ্িতেবদন ছাপা হয় )। এই েলখািট ১৯৮৫ সেনর। তরুণীেদর ধের িনেয় যায় ইসেরিল েসনাবািহনীর েলাকজন।

তারপর তােক িববস্তৰ্ করা হয়। ছিব েতালা হয় িবিভন্ন েপােজর। তারপর তােক গণধষর্ণ করা হয়। এ অবস্থায় তরুণীিট যখন ভগ্ন
হৃদয় এবং মমর্াহত, - তখন তার িপতা, ভাই অথবা এমন েকান সম্পেকর্র, যার সেঙ্গ িববাহ চেল না - এমন েকােনা বয্িক্তেক ধের
ু খাওয়ার ঔষধ
ৃ
ু ) পৰ্চন্ডভােব েযৗনােবগ সিষ্ট
এেন কিতৰ্ম
উপােয় (ইনেজকশান বা মেখ
ৃ কের রাখা হয়। তারপর বাধয্ করা হয় তােক
ু রাখা হয় অজসৰ্ ছিব। তারপর “ েসট করা ” নাটেকর অংশ
েরপ করার জনয্। অিনচ্ছায়, অজ্ঞানতায় “ েরপ ” করার কাজিটর তেল
িহেসেব তােক উদ্ধার কের েনয় ইহুিদ রাবাঈেদর ( Jewish Rabbi ) েকউ। নাটেকর অংশ িহেসেব ৈতির হেয় আেছ এমন “
ু
ু
ু
মসলমান
” সংগঠেনর কােছ করা হয় হস্তান্তর । েসই মসলমানরূপী
ইহুিদরা বিঝেয়
েদয় - এ জীবন আর েরেখ কী হেব, েখাদার
জনয্ শতৰ্ু ঘােয়ল কের শহীদ হেয় যাও। উপেদশিট সত্ মেন হয়। গােয় জিড়েয় েনয় েবামা - েসই তরুণীিট। তােক টােগর্ট েদয়া হয়
েকাথায় যােব, েক সাহাযয্ করেব, - এইসব। টােগর্ট জানােনা হয় “েসনাবািহনী ”, কারণ, তােদর পৰ্িতই তরুণীিটর িবেদব্ষ। িকন্তু, বােস
উঠার পর িকংবা বাজার এলাকায় গমন করার পর িটেপ েদয়া হয় িরেমাটর্ কেন্টৰ্াল। েকবল সাধারণ িনরপরাধ ইহুিদ জনগণই মের
ু
সইসাইড
েবামায়, কখনও েসনাবািহনীর একিট সদেসয্রও িকছু হয় না। দু ’ঘন্টার মেধয্ “ েপােটৰ্ট েকায়ািলিটর ” ছিব চেল যায়
ু
ূ ই ছিব রাখা হেয়িছল তার; নাম, িঠকানা সব িনভর্ু ল। জগত্ শুেনেছ, মসলমান
ু
তরুণীর সইসাইড
েবামায় অেনকজন
েটিলিভশেন। পেবর্
ু
ইসেরিল িনরপরাধ জনগণ মারা হেয়েছ। এ-েলখািট যখন রিচত হয়, তখন (অেক্টাবর ০৩) ইসেরল িসিরয়া আকৰ্মন কের সইসাইড
ু ােগয্র িশকার এক তরুণী। “সইসাইড
ু
েবামা হামলার পৰ্িতবােদ। ১৯ জন ইসেরিল নাগিরক মারা েগেছ। েসখােনও িছল এমিন দভর্
ু
েবামা ” ইসলােমর আদশর্েক িবেশব্র সামেন অেনক িনচু কেরেছ। তার অথর্ এই নয় েয সব সইসাইড
েবামা বিণর্ত পদ্ধিতেত ঘেট।
ু
ৃ েযাগান, উত্সাহ-উদ্দীপনা, অথর্, সেযাগ
ু
মসলমানরা
অেনক েক্ষেতৰ্ই েসব্চ্ছাপৰ্েণািদত উচ্ছব্ােস তা কের থােক। এর েপছেন েয অদশয্
,
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ু
ূ
উপকরণ - এসেবর েপছেন আেছ, েসই ৩৫ িবিলয়ন ডলােরর সমথর্ন। বয্বহৃত হয় িনেবর্াধ মসলমান
- যারা মলতঃ
েকারআন
িবিচ্ছন্ন।
২০০২-২০০৩ সােল চীেনর সামিরক বােজট িছল ৩৫ িবিলয়ন ডলার যার পিরমাণ মাতৰ্ািট বড় হেয় েগেছ বেল আেমিরকা চীেনর
ু
উপর আপিত্ত তেলিছল
। অথচ, আেগই বেলিছ , একই বছর আেমিরকা ইসলাম িবষয়ক গেবষণা ও এক্সপািটর্জ এর জনয্ েয বােজট
ৃ
কেরেছ তার পিরমাণও ৩৫ িবিলয়ন ডলার। িক হেয়েছ আেমিরকার? সারা পিথবীেত
শত ধমর্ রেয়েছ, আর কােরা িবষেয় নয় - শুধু
ু
ূ " িকং েডিভেডর িকংডম
মসলমানেদ
র েবলায় তােদর এতটা যত্ন েনয়ার পৰ্েয়াজন হয় েকন? যিদও এর উত্তরিট িবশাল তবু তার মল
ূ েপৰ্ািথত। ইহুদীরা অেথর্র মািলক। ইহুদীরা ইসলােমর িচরশতৰ্ু ।
ু রপৰ্সারী জায়নবাদী বয্বস্থার মেল
অব ইসরাঈল " পৰ্িতষ্ঠার সদূ
ু । ইরােক আেমিরকার আগৰ্াসেনর অনয্ অথর্ হেলা ইরােক ইহুিদেদর ভাড়ােট শিক্তর আগৰ্াসন।
ইসলােমর িবরুেদ্ধ তােদর যদ্ধ
ৃ
জন্মগতভােবই তােদর মেধয্ ইসলােমর িবরুেদ্ধ শতৰ্ুতা আর ঘণার
েপৰ্ষণা িকয়ামত পযর্ন্ত স্থায়ী থাকেব। এই েপৰ্ষণায় তািড়ত হেয়
ু
ু
ু
ু ঘের বাইের। ঘেরর যেদ্ধ
ু ইহুদীেদর ভাড়ােট
তারা দিনয়াময়
যেদ্ধর
আগুন জব্ািলেয় যােব। (৫:৬৪)। মসলমানেদর
িবরুেদ্ধ তােদর যদ্ধ
ৈসিনক হেলা আজেকর শহর েকিন্দক আধয্ািত্মক সফী
ূ সাধেকর েগািষ্ট। ওরা ইহুিদেদর এেজন্ট। ওরা সাধক নয়, ওরা চর (Spy)
ু । এই " সফী
এবং েচার । ওরা সফী
ূ নয়, ওরা অথর্েলাভী েভাগেসবী, চিরতৰ্হীন, পৰ্বঞ্চনাকারী শয়তােনর পৰ্কাশয্ পতৰ্
ূ সাধকরা "
ু
ু
ু সাধকগণ িনেলর্াভ, িনজর্নতা-িপৰ্য় এবং আল্লাহর দব্ীন
ইসলােমর সবর্নাশ ঘটায়। মসলমানেদর
সাধারণ জ্ঞােনই বঝবার
কথা েয, সফী
ু
পৰ্িতষ্ঠা করা তােদর একমাতৰ্ লক্ষয্। িকন্তু বতর্মান সফী
উপেভাগকারী, এক্সেরেটড িভিডও
ূ সাধকরা িডশ এেন্টনার যাবতীয় অনষ্ঠান
(Porn Movie) দশর্ক, শহর েকিন্দৰ্ক পৰ্চার িবলাসী ও েভাগিপৰ্য়। ওরা যা সিষ্ট
ৃ কেরেছ তা হেলা িফতনা। িফতনা হেলা ফয্াসােদর
জন্মদাতা। িবলাশবহুল গাড়ীেত চেড় নবী (সাঃ) আচার ও আদেশর্র িশক্ষা েদয়। েয নবী ৮ হাত x ১২ হােতর কঁু েড় ঘের জীবন বয্য়
করেলন ও রাষ্টৰ্ পিরচালনার কাজ করেলন, েস নবীর আদশর্ কােদর দব্ারা এবং কী উপােয় পৰ্চার হেচ্ছ?
ু ধমর্মেতর পৰ্িতষ্ঠাতা
ইসলােমর ছদ্মেবেশ নতন
িমজর্া েমাহাম্মদ কািদয়ানী

কািদয়ানী একিট সম্পৰ্দায় যারা ইসলােমর পিরচয় ও েপাশােক ইসলাম ধব্ংেসর জনয্ এক অিত শিক্তশালী ইহুিদ হািতয়ার।
ৃ
কািদয়ানীরা ইহুিদেদর সব্জািতসম। ইহুিদেদর মতই তারা েকারআন িবকিতর
সািবর্ক পৰ্েচষ্টা কেরেছ। ইহুিদেদর সােথ তােদর পাথর্কয্
হেলা - ইহুিদরা েযখােন েতৗরাত পিরবতর্ন কের িনেজেদর মনগড়া বক্তেবয্র সংেযাজন দব্ারা েতৗরাতেক “ ওল্ড েটস্টােমেন্ট ”
ু
পিরবতর্ন করেত সক্ষম হেয়েছ, েসখান কািদয়ানীরা তা পােরিন। ইহুিদ পৰ্ভােব আেমিরকা মসলমান
িবষয়ক িবেশষজ্ঞ ৈতির ও
ু পিরমাণ অথর্ বয্য় কের থােক। ২০০২-২০০৩ সােল তােদর এই বােজট িছল ৩৫ িবিলয়ন ডলার। সীমাহীন অথর্।
গেবষণায় িবপল
ু অেথর্র একিট বড় সিবধােভাগী
ু
ু ইসলােমর
এই িবপল
দেলর নাম কািদয়ানী। ইসলােমর আবরেণ ইসলােমর ভাষায় ইসলােমর সের
ু
েবশধারী ইহুিদ। কািদয়ানীরা েযভােব তােদর
সবর্নােশর এরা জীবন্ত পৰ্তয্য়। ইসলােমর েদেশ ইসলােমর েবেশ এরা মসলমান
ৃ
ু
ু
ু
অনরূপভােব
অথর্, পৰ্িতষ্ঠান ও পৰ্ািতষ্ঠািনক সিবধা
িদেয় দিরদৰ্ মসলমানেক
মতবােদর পৰ্সার ঘটােনার কাযর্ কের েবড়ায়, খস্টানরা
ৃ
খস্টান
ধেমর্ দীিক্ষত কের চলেছ অতীত হেত।
ূ ূ ঘটনা ঘেট িহজরেতর পর। ইসলােমর েশষ নবী িচরাচিরত িকবলা মক্কােক িপছেন েফেল দীঘর্ ১৭
ইসলােমর ইিতহােস অভতপবর্
ু
ু আকসােক িকবলা েঘাষণা কেরন এবং েস অনসাের
ু আকসার
ু
ু
মাস মসিজদল
িনেজ এবং অনসািরগণ
তথা সমস্ত মসলমান
মসিজদল
ু আইেনরই আওতাভক্ত
ৃ
ু ঘিরেয়
ু
ু
ূ এক অিভন্ন জািত; তােদর মল
ূ
ূ
িদেক মখ
েনন। ইহুিদ-খষ্টান
মলত
মসলমানেদর
এই পৰ্িতশৰ্ুত নতন
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ু অবতীণর্
ৃ
ইসলােমর আিদ সত্তায় েপৰ্ািথত এবং নােম ইহুিদ ও খষ্টান
হেলও তােদর আত্মার উত্স রেয়েছ ইসলােম এবং নতন
ৃ
ূ লক্ষয্বস্তু
েকারআেনর সােথ - এই সংবাদ তােদরেক এই েকবলা পিরবতর্েনর মেধয্ িদেয় েপঁৗেছ েদয়া হয়। পৰ্কতপেক্ষ
এর মল
ূ
িছেলা বিন ইসরাঈল। বিন ইসরাঈল অসব্ীকার কেরেছ ঈসা (আঃ)-েক। েতৗরােতর সােথ েকারাআেনর সম্পেকর্র িবষেয় তারা পবর্
ৃ
ু েকর অংশ িহেসেব মানয্ কের। সতরাং
ু
হেতই অবগত এবং অপর পেক্ষ খষ্টানগণ
তােদরই েতৗরাতেক তােদর পস্ত
বিন ইসরাঈেলর
ৃ
ৃ
ূ
ঈমান আনয়ন খষ্টান
ও অপরাপর েপৗত্তিলকেদর পৰ্ভতভােব
সাহাযয্ করেত পাের। বিন ইসরাঈল (এবং খষ্টানগণও
) িবেশষভােব
ু
ূ ােহ্নই অবগত িছেলা। তারা নবীজী (সাঃ)-এর আগমন পৰ্তীক্ষায় মক্কায় ও
হজরত মহাম্মদ
(সাঃ)-এর জন্ম ও আগমেনর িবষেয় পবর্
ূ আেয়াজন ও পৰ্স্তুিতেক েকারআেনর বাণীেত
ইয়াসিরেব (মদীনায়) দেল দেল িভড় জিমেয়িছেলা। আল্লাহপাক তােদর এই পবর্
ূ বতর্ী িকতাব সমেহ
ূ অবশয্ই ইহার (েকারআন) উেল্লখ আেছ। (২৬:১৯৬)। বিন ইসরাঈেলর
েমাহরািনকত কের েরেখেছন - “ পবর্
ূ ােহ্ণই ইহা অবগত আেছ - ইহা িক উহািদেগর জনয্ িনদশর্ন নেহ?” (২৬:১৯৭)
পিণ্ডতগণ পবর্
ৃ
যারপরনাই বাড়াবািড় করেত শুরু কের। তােদর
ইহুিদরা অতয্ন্ত আত্মািভমািন জািতেত পিরণত হেয় যায়। তারা দািম্ভকতায় পিথবীেত
দািম্ভক পৰ্তয্াশা িছেলা - েশষ নবী তােদর বংেশই এবং ইহুিদ ঔরেসই জন্ম েনেবন। বিন ইসরাঈেলর এই দািম্ভকতার কারণ িছল েয
ৃ
ু
ইিতহােসর শিক্তশালী নবীগণ তােদর মেধয্ এেসেছ সতরাং
তারা পিথবীেত
েশৰ্ষ্ঠ জািত, আল্লাহ পােকর একমাতৰ্ পছন্দপাতৰ্ জািত
ৃ
িহেসেব তারা পিথবীেত
িচর উন্নত। ইসরাঈেলর বাইের সব্গর্ীয় দয়া েনই এবং েশষ নবী যা েতৗরােত বহুল পৰ্িতশৰ্ুত, েস নবীর জন্ম
তােদর িভন্ন অনয্ েকান জািতেত নয়।
অথচ ইেতামেধয্ই তারা হেয় পেড়েছ সীমা লংঘনকারী। যখন তারা েদখেলা েয িদনক্ষেণর িনধর্ািরত জন্মিট ইহুিদ পিরবাের নয়,
ু িফিরেয় েনয়। েশষ নবীর আগমন িনেয় মাতামািত েকেট যায় িকন্তু সমসয্ার সচনা
একিট আরব পিরবাের, তখন তারা মখ
হয় েকবল
ূ
ু
ু
ু রসল
ু (সাঃ)-েক অসব্ীকার কের। আল্লাহপাক ঘটনািট
যখন মহাম্মদ
(সাঃ) নবুয়েতর বাণী পৰ্চার শুরু কেরন। তারা মহাম্মদর
ৃ যাহার িবিনমেয় তাহারা তাহােদর আত্মােক িবকৰ্য় কিরয়ােছ উহা এই েয, আল্লাহ
েকারআেন িলিপবদ্ধ কের েদন - “ উহা কত িনকষ্ট
যাহা অবতীণর্ কিরয়ােছন, ঈষর্ািনব্ত হইয়া তাহারা তাহােক পৰ্তয্াখয্ান কিরত শুধু এই কারেণ েয, আল্লাহ তঁাহার বান্দােদর মধয্ হইেত
ু
ু
যাহােক ইচ্ছা অনগৰ্হ
কেরন। সতরাং
তাহারা েকৰ্ােধর পাতৰ্ হইল। (২:৯০)
ু
ইহুিদেদর েরাষানল নবীজী (সাঃ)-েক িবিভন্ন হতয্া-ষড়যেন্তৰ্র িশকার করেলা যিদও আল্লাহপাক পৰ্েতয্কিট েক্ষেতৰ্ তঁার রাসলেক
ূ ােহ্ণই অবগত কেরিছেলন এবং িনরাপত্তা িবধান করেলন। িকন্তু ইহুিদেদর পৰ্িত আল্লাহপােকর করুণার দরজা
পৰ্েয়াজনীয় তথয্ পবর্
ু ু গৰ্হণ করা
ূ নবীজী (সাঃ) কতর্ৃ ক িকবলা পিরবতর্ন িছল এক িবেশষ ও সবর্েশষ ছাড়। ইহুদীরা এই েশষ সেঝাগটক
ু
বন্ধ করার পেবর্
ু িফিরেয় েনয়। আল্লাহপাক িকবলােক আবার কাবা ঘেরর িদেক পৰ্বতর্ন কেরন। এই ঘটনা ইহুদী জািতর পৰ্িত ইসলােমর
েথেক মখ
ু
ু দরজােক রুদ্ধ কের েদয়। তারা হেয় পেড় িচরিদেনর জনয্ অিভশপ্ত জািত। তােদর িবষেয় আল্লাহপাক েকারআেন সস্পষ্ট
উন্মক্ত
ৃ
ফয়সালা পৰ্কাশ কেরন- “ অতঃপর আিম বিন ইসরাঈলেক বিললাম- পিথবীেত
েতামরা বসবাস কিরেত থাক এবং যখন েতামােদর
ূ হইেব তখন িতিন েতামােদর সকলেক “িফইফা”-েত একিতৰ্ত কিরেবন”। (১৭:১০৪)
পৰ্িত আল্লাহর েশষ পৰ্িতজ্ঞা পণর্
কী এই “িফইফা”, কী এই “েশষ পৰ্িতজ্ঞা”? এ কী েশষ িবচােরর পৰ্িতশৰ্ুিত এবং তােদর (ইহুিদেদর) একিতৰ্করণ, না-িক তার
বাইের অনয্ িকছু ?
ু
ু
ৃ
পৰ্কতপেক্ষ
, এই আয়ােতর সিঠক অধয্য়ন ইহুদী সমসয্ার চিরতৰ্ বঝেত
বয্াপকভােব সাহাযয্ কের। আমরা আয়াতখািন বঝেত
েচষ্টা
করেবা।
েকারআেনর েকান সরা
। সময় ও
ূ েযভােব সিন্নবদ্ধ করা হেয়েছ েসভােব কখেনাই অবতীণর্ হয়িন। িবেশষভােব বড় সরাগুিল
ূ
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পৰ্েয়াজেনর েপৰ্িক্ষেত আয়াত অবতীণর্ হেয়েছ। িবেশব্র িবস্ময়কর গৰ্ন্থ আল-েকারআন অবতীণর্ হেয়েছ এক অিভনব পদ্ধিতেত। আজ
একিট সরার
দু ’িট আয়াত, কাল অনয্ একিট সরার
পঁাচিট আয়াত, অেনকিদন পর অপর একখািন আয়াত যা অনয্ একিট সরার
ূ
ূ
ূ
ূ র েকান সরার
অন্তভর্ূ ক্ত, অেনকিদন পর হয় েতা অনয্ েকান একখািন আয়াতাংশ যা অপর েকান সরার
িকংবা পেবর্
অংশ। এইভােব
ূ
ূ
ৃ
িঝগ্ঝাগ্ (Zigzag), মানবীয় শঙ্খলা
হেত অিত িভন্ন এবং ধারণার সােধয্র অতীত এক পদ্ধিতেত েমাট ২৩ বছেরর িবস্ময়কর
ু
ু মহাম্মদ
েকারআন, িবস্ময়কর অিভনবতায়, িবস্ময়কর সেতয্ িবস্ময়করভােব িবেশব্র িবস্ময়কর পিরিস্থিতেত িবস্ময়কর মানষ
(সাঃ)-এর
উপর অবতীণর্ হয়। িযিন এই িবশাল গৰ্ন্থ িলিপবদ্ধ কেরেছন একবাের এবং যার েকান িদব্তীয় খসড়ার পৰ্েয়াজন পেড়িন এবং যােত
ু
ু
ৃ ) পৰ্েণতা িকংবা সিন্নেবশকারী মহাম্মদ
ু ু
একিট ভেলর
ঘটনা ঘেটিন েসই িবশাল গৰ্েন্থর (মানবীয় দিষ্টত
রাসলল্লাহ
(সাঃ) একজন
ৃ িনরক্ষর উম্মী! উদাহরণসব্রূপ বলা যায় - “আজ েতামােদর জনয্ েতামােদর দব্ীনেক পণর্
ূ কিরলাম এবং ইসলামেক
ইিতহাস সব্ীকত
ু ু একিট পণর্
ূ াঙ্গ সব্তন্তৰ্ অবতীণর্ বাণী যা িবদায় হেজ্জ নবীজী (সাঃ) যখন
েতামােদর দব্ীন মেনানীত কিরলাম” (৫:৩)। এই বাণীটক
ু ু
উপিস্থত জনতার সাক্ষী গৰ্হণ করার পর আকােশর িদেক তাকােলন- িঠক তখনই তা অবতীণর্ হেয়িছেলা এইটকেতই
। িকন্তু
ূ এক সিবশাল
ু
েকারআেন তা স্থান েপল এক িবস্ময়কর ভিঙ্গেত - তার পেবর্
বক্তবয্ এবং তার পর অনয্ এক বক্তবয্, মাঝখােন স্থান
ূ েঘাষণা একিট বড় আয়ােতর অংশ িহেসেব। আর েসই সিবশাল
ু
আয়াত একিট সাধারণ খাদয্
েপল িবদায় হেজ্জর এই গুরুতব্পণর্
ূ বতর্ী আয়ােতর সেঙ্গ সংিশ্লষ্ট কের যিদ পাঠ করা হয়, তেব এই আয়ােতর
আইন। িক িবস্ময়! অতএব, ১৭:১০৪ আয়াতেক পবর্
েঘারতর েঘাষণা েযন পৰ্চ্ছন্ন হেয় পেড়। িপৰ্য় পাঠক, The Holy Quran, A. Yusuf Ali-র ভােষয্ এ আয়ােতর টীকা িকংবা অনয্ানয্
ূ েয টানােপােড়ন পৰ্তয্ক্ষ করা যায় তার িদেক দিষ্ট
ৃ েরেখ ১৭:১০৪ আয়াতেক একিট সব্াবলমব্ী আয়াত
তফিসের পৰ্দত্ত টীকা সমেহ
ু
িহেসেব পাঠ করার জনয্ অনেরাধ
করিছ।
ূ । িকন্তু (faifa / faifan) শ িটর আেরা
েকারআন পৰ্িতশৰ্ুত িফ-ই-ফা কী?  َﻟﻔِﻴ ًﻔ۟ﺎিফ-ই-ফা-এর (fayafin) আিভধািনক অথর্ মরুভিম
ু
ু
সিনিদর্
ষ্ট অথর্ পৰ্দান কেরেছন F. Steingass – dangerous desert িকংবা dangerous plain. সতরাং
১৭:১০৪ আয়ােত বিন
ূ
ইসরাঈেলর একিতৰ্করেণর পৰ্িতশৰ্ুত িবষয়িট অবশয্ই একিট িবপজ্জনক একিতৰ্করণ বা মলত
ইসরাঈল জািতর েশষ সবর্নােশর সেঙ্গ
জিড়ত। ইসরাঈলেক েকন িফ-ই-ফা -েত একিতৰ্ত করা হেব যার একিট উপাদান তােদর ধব্ংস? এর উত্তরিট েকারআন িদেয়েছ
ৃ
ূ ই তােদরেক সাবধান করা হেয়িছেলা
পিরষ্কারভােব। বিন ইসরাঈল পিথবীেত
দু ’িট বড় আকােরর ফয্াসাদ সিষ্ট
ৃ করেব - এ িবষেয় পেবর্
ু
েযন তারা সতকর্তার সেঙ্গ ক্ষিত পিরহার করার সেঝাগ
পায়। এর একিট িছেলা েতৗরাত বয্াপক পিরবতর্ন সাধন ও েতৗরাতেক
ু ধেমর্র উেন্মষ
ু
ূ
মসলমান
হওয়া সেত্তব্ও একিট নতন
পিরবতর্ন করার মাধয্েম তােদর িনজসব্ সব্াথর্িসিদ্ধ এবং ফলশৰ্ুিতেত মলত
ু ও ইসরাঈল
ৃ ু পর তঁার দই
ু সন্তান েজিরেবায়া ও েরহেবায়া ইসরাঈল সামৰ্াজয্েক জডা
ু
“ইহুিদবাদ”। হজরত সলায়মান
(আঃ)-এর মতয্র
ু
এই দু ’ই ভােগ িবভক্ত কের েফেল। জডার
অন্তভর্ূ ক্ত হয় েজরুজােলম। েজরুজােলম ধমর্ীয় ও রাজৈনিতক েকেন্দৰ্ পিরণত হয়। এেত
ৃ
ইসরাঈল সামৰ্ােজয্র েকন্দৰ্ীয় নগর ‘সীেচম’েক খয্ািত ও গুরুতব্ পৰ্দান করা ধমর্ীয় খষ্টেদর
এক গুরুতর দািয়তব্ হেয় দঁাড়ায়। তজ্জনয্
ু
তারা িনজ হেস্ত েতৗরাত পিরবতর্ন শুরু কের এবং নকল েতৗরাত িবিধ অনসাের
ধমর্ ও রাষ্টৰ্ পিরচালনার কাজ শুরু কের। এই
ু তথা েজরুজােলমেকিন্দৰ্ক রাবাইগণও তােদর গুরুতব্ বিদ্ধর
ু
ৃ
ঘটনায় জডা
পৰ্িতেযািগতায় আত্মিনেয়াগ কের। দইদেল
েতৗরাত
ু যায় এবং মানেষর
ু
পিরবতর্েনর চেল বয্াপক পৰ্িতেযািগতা। এই পৰ্িতেযািগতায় েখাদায়ী আইন মেছ
িলিখত আইন দব্ারা সমাজ, ধমর্ ও
ৃ
ূ
ু
পিথবী
বয্াপকভােব পৰ্ভািবত ক্ষিতগৰ্স্ত হয়। মলত
আজেকর ইরাক দখল ও অনয্ানয্ ঘটনা েসিদেনর েসই নকল েতৗরাত মানেষর
ু করা হয় এবং মানবীয়
ু কতর্ৃ ক অবলপ্ত
হােত পিরবতর্ন সাধেনরই এক বাস্তব ফসেলর েক্ষতৰ্ িচতৰ্। যখন সৰ্ষ্টৰ্ার কলয্াণময় আইন মানষ
ূ
আইন ও িবধান দব্ারা তা পৰ্িতস্থািপত হয় - তখন এ ঘটনাগুেলােক েকারআেনর ভাষায় বলা হয় ফয্াসাদ। ফয্াসাদ মলত
েখাদায়ী
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ু েফলার যাবতীয় উেদয্াগ গৰ্হণ ও পৰ্েয়াগ কের।
আইনেক পৰ্িতেরাধই কের না- বরং েখাদার অিস্ততব্েক সিষ্ট
ৃ হেত মেছ
বিন ইসরাঈল কতর্ৃ ক িদব্তীয় ফয্াসাদিট সংঘিটত হয় হজরত ঈসা (আঃ)-েক অমানয্করণ ও তঁােক হতয্া করার ষড়যািন্তৰ্ক পৰ্িতিকৰ্য়ার
ৃ
ৃ
ূ
মাধয্েম। এই ঘটনার ফলাফল িহেসেব জন্ম েনয় একিট িশর্কবাদী বয্বস্থা - খষ্টানবাদ
। মলত
ইহুিদ ও খষ্টান
উভেয়র সীমামন্ডল
ু
ু হবার কথা িছল না। যতিদন পযর্ন্ত তারা েতৗরাত অবলমব্ন কেরিছেলা - তারা িছল মসলমান
। নকল
ইসলাম িভন্ন অনয্ িকছই
ু ধেমর্র জন্ম িদেয়েছ -যা হেলা ইহুিদবাদ। এিট িছেলা পৰ্থম ফয্াসাদ। পরবতর্ী ফয্াসাদ িছেলা
েতৗরাত আিবষ্কােরর মাধয্েম তারা নতন
ৃ
ূ
তােদরই অকলয্ােনর েসৰ্াত পৰ্বােহ সষ্ট
। উভয়বাদই মলত
ইসলােমর সাক্ষাত্ িবরুদ্ধাচারণ এবং উভয়বােদর সবর্েশষ লক্ষয্
ৃ খষ্টানবাদ
ৃ
ু কের তােদর িনজ হােত ৈতির করা
ূ ভােব অবলপ্ত
হেলা পিথবী
হেত আল্লাহর অিস্ততব্, তঁার আইেনর অিস্ততব্, তঁার বাণীর অিস্ততব্েক পণর্
ৃ
আইেন পিথবী
শাষন করা। আর এই উভয়বােদর িবরুেদ্ধই হেলা েকারআেনর আগমন।
ু
ু (সাঃ)-এর দব্ারা বয্বহািরক বলেয় সাধারণ মানেষর
েকারআেনর বাস্তব পৰ্ােয়ািগক পদ্ধিত একজন রাসল
জীবন বয্বস্থায় িকভােব
ৃ
ৃ
ৃ
ু (সাঃ) ইসলামেক পিথবীেত
েযাগয্তা ও কতকাযর্
তার সােথ কাজ কের, তার উদাহরণ েসই রাসল
পৰ্িতষ্ঠা করেত েকান অিতপৰ্াকিতক
ু , দঃখ
ু , যন্তৰ্ণা,
ু
ু (সাঃ) যঁার জীবন িছল অনয্ানয্ সাধারণ মানেষরই
বয্বস্থার আশৰ্য় েনন িন। িতিন িছেলন একজন রাসল
মত, ক্ষধা
ু , শািন্ত, জ্ঞান, িশক্ষা, িবনয় ইতয্ািদ যা িকছু কল্পনা করা যায় অপরাপর মানেষর
ু
ু
অসস্থতা
, বয্থর্তা, যদ্ধ
জীবেনর জনয্- েসই সমস্ত
বয্বহােরর সমিষ্টেতই। এমিন সব্াভািবক বয্বহার, পৰ্েয়াজন ও সীমাবদ্ধতােক িবেবচনা কেরই উত্সািরত হেয়িছল ইসলােমর জীবন
ু
ু
বয্বস্থা। তারপর অধর্ িবশব্ িবজয় কেরিছেলা মসলমান
তঁারই েশখােনা পদ্ধিতেত। আল্লাহপাক এই রাসেলর
(সাঃ) পদ্ধিতেতই
ু ”- এই আয়ােত। িবজয় যখন
ইসলােমর িবজয় েদেবন এই পৰ্িতশৰ্ুিত কেরিছেলন- “কাতাবাল্লাহু লাআগিলবান্না আনা ওয়া রাসলী
ু
ু েকান পেথ তারও পদ্ধিত েদয়া হেলাু হল, পিরণােম পদচয্ত
ু হল। যিদ িবপযর্য় আেস, মিক্ত
অেধর্ক- তখন মসলমান
পথচয্ত
ু
ু
‘িজহাদ’। িকন্তু মসলমান
আর আল্লাহর ৈসিনক িহেসেব িনজ অবস্থান রক্ষায় সমথর্ হেলা না। যখন মসলমান
বয্থর্ হেলা- তখন
ু
ূ িবজেয়র। যিদ মসলমান
দািয়তব্ চেল আেস সব্য়ং আল্লাহর; িতিন পৰ্িতশৰ্ুিত িদেয়েছন পণর্
বয্থর্ হেয় যায়, তেব পিরণিতিটর গিত
ৃ কী হেব, তা-ও েকারআন ও হাদীেছ বিণর্ত রেয়েছ িনখঁু তভােব। তারই কৰ্মধারায় েনেম আসেব দু ’িট ঘটনা বা ‘েফেনাময্ানন’
পৰ্কিত
ু মা’জজ
ু । পিথবী
ু মা’জেজর
ু
ৃ
বা পৰ্পঞ্চ যার একিট দাজ্জাল এবং অপরিট ইয়াজজ
দাজ্জােলর িফত্নায় েভেস যােব, ইসলাম ইয়াজজ
ু উদাসীন
হােত মার খােব। ইসলাম হেত িজহাদী েচতনা যখনই িবদায় েনেব, তখনই ইসলাম আকৰ্ান্ত হেব এ দু ’িট পৰ্পঞ্চ দব্ারা। মানষ
ৃ । আর দূ ভর্াগয্জনকভােব সীমালংঘন উত্সেব েযাগ েদেব
হেত হেত চরম সীমালংঘনকারী হেয় যােব- যা আজেকর িনতয্িদেনর দশয্
ৃ
ু
মুসলমান। পৰ্কতপেক্ষ
ইসলাম ও অৈনসলাম এ দেয়র
পাথর্কয্ িবলীন হেয় পড়েব এ দু ’িট আঘােত। সৰ্ষ্টার অিস্ততব্, পৰ্তয্াবতর্ন, স্মরণ
ু ু েবঁেচ থাকেব - ইসলাম িহেসেব নয়, একিট স্মৃ িত িহেসেব।
ৃ
ু হেব। ইসলাম যতটক
ু , ভয় ইতয্ািদ িবলপ্ত
ও কতজ্ঞতা
পৰ্কাশ, আনগতয্
ৃ পৰ্াকিতক
ৃ
ূ হেব েঘারতর িবেববয্ িবষয়। ইসলােমর পৰ্কিত
গিতেত
ইসলােমর েমৗিলকতা হািরেয় িগেয় অেমৗিলক িবেবচনা সমহ
ু
ু
হািরেয় বসেব মসলমান
, তােক ধের রাখেত পৰ্য়াসী হেব না আর। আল্লাহ পাক সব্য়ং তােত হস্তেক্ষপ করেবন। মসলমানেদর
পিরণাম
যখন অিত সংকটজনক হেব, আিবভর্াব হেব ইমাম মাহদী (আঃ) এবং তারপর হজরত ঈসা (আঃ) িযিন অকাতের েশষনবী (সাঃ)
ৃ
উম্মত হবার ইচ্ছা েপাষণ কেরিছেলন। হজরত ঈসা (আঃ) এর আগমন ও তঁার পরবতর্ী ঘটনার ফলাফল হেব েয পিথবীেত
ইসলাম
ূ হেব।
বয্তীত আর েকান মতবাদ থাকেব না। আল্লাহ পােকর পৰ্িতশৰ্ুিত পিরপণর্
ূ েগামরাহীেত িফের যােব।
ু আবার পণর্
হজরত ঈসা (আঃ) পর শত বছর িকংবা আেরা অেনক বছর পার হেয় যােব - ততিদেন মানষ
ৃ
ু
েস সময়িট দৰ্ুত ধািবত হেব মহাঘটনার িদেক - িকয়ামত বা কািরয়া। ধব্ংস হেয় যােব এই সন্দর
পিথবী
। ইিতহাস েশষ হেব
ু মা’জজ
ু সম্পেকর্ পৰ্স্তাব এেসেছ- ‘ইয়াজজ
ু ও মা’জজ
ু পিতবীেত
ৃ
এখােনই। সরা
ূ কাহফ এর ৯৪ নমব্র আয়ােত ফয্াসাদ ও ইয়াজজ
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ু
ু
ূ
চড়ান্ত
পযর্ােয়র ফয্াসাদ সিষ্ট
মদীনায় অবস্থানরত রাবাইেদর কােছ মহাম্মদ
(সাঃ) সম্পেকর্ পৰ্শ্ন কেরৃ কের চেলেছ’।একদল মশিরক
িতিন আেদৗ সতয্ নবী হেত পােরন িক-না। উত্তের রাবাইগণ ৩িট পৰ্শ্ন করার পরামশর্ েদয় যার উত্তর একমাতৰ্ নবীগণ বয্তীত অপর
ু
েকান মানেষর
পেক্ষ জানা সম্ভব নয়। তার একিট পৰ্শ্ন িছল - গুহায় অবস্থানকারীেদর সম্পেকর্, অপরিট িছল একজন মহান িবশব্জয়ী
ু ও ম’জজ
ু এ সেঙ্গ এবং অপর পৰ্শ্নিট িছল পৰ্াণ বা রূহ সম্পেকর্। পৰ্াণ বা
শিক্তশালী বয্িক্ত সম্পেকর্ যার সংিশ্লষ্টতা রেয়েছ ইয়াজজ
ৃ
রূহ সম্পেকর্ েয পৰ্শ্নিট করা হেয়িছল তা সবর্কােলর সবর্েশৰ্ষ্ঠ পৰ্াণ িবষয়ক তথয্ এবং তত্তব্। পিথবীর
িবজ্ঞান এর চাইেত ভাল েকান
ু
ূ পৰ্িতপাদয্ িবষয়িট িছল- সময় সংকৰ্ান্ত। মহান িদগব্ীিবজয়ী সমৰ্াট যলকারনাইন
উত্তর জােন না। গুহাবাসীগেণর পৰ্শ্নিটেত মল
এর
কারনাইন শে র অথর্ দু ’িট িশং িকংবা দু ’িট সময়কাল (epoch) ।সরা
ূ কাহফ-এ দু ’িট পৰ্েশ্নর জবাব এেসেছ এবং দু ’িট উত্তেররই
ু
ু
ু
সংিশ্লষ্টতা রেয়েছ একিট েমৗিলক িজিনেষর সেঙ্গ - তা হেলা সময়। যলকারনাইেনর
ঐিতহািসক সস্পষ্টতা
দূ েবর্াধয্। যলকারনাইেনর
ু (আঃ) জৈনক জ্ঞানী বয্িক্তেক অনসরণ
ু াধয্
ূ হজরত মসা
ু
কািহনী অবতারণা করার পেবর্
কের চলিছেলন এবং পিথমেধয্ অেনক দেবর্
ু (আঃ)-েক েয বয্াখয্া দান কেরেছন, তা হেত একিট সতয্ েবিরেয় আেস
ঘটনার সিষ্ট
ৃ হেয়িছল। েশষ পযর্ন্ত জ্ঞানী বয্িক্ত হজরত মসা
ু
ু
ূ অেনক যিক্তর
ৃ
ৃ তা থাকেত পাের। এই ঘটনাগুেলার
যা হেলা- আপাতদিষ্টেত
যা যিক্তসংগত
মেন হেচ্ছ না এমন ঘটনার মেল
দঢ
ু
ু
পরপরই ১৮:৮৩ আয়াত হেত যলকারনাইেনর
ঘটনার সতৰ্পাত
হয়। যলকারনাইনেক
যিদ রূপক অেথর্ ধের েনয়া হয় (আমরা
ূ
ৃ
ু
ু জািন না এই জনয্ েয তার েকান তথয্ েনই) যলকারনাইেনর
পৰ্কতপেক্ষ
এই িদগব্িবজয়ী বাদশােহর সম্পেকর্ ঐিতহািসকভােব িকছই
ু
িচিহ্নত করা যায়।
আমােদরেক কােলর একিট ‘মেডল’ পৰ্দান কের এবং এই মেডেল সমকাল বা বতর্মানকালেক সস্পষ্টভােব
ু
ূ কী
যলকারনাইন
িছেলন শিক্তর উদারহরণ, তঁােক সকল উপকরণ দান করা হেয়িছল বেল েকারআন উেল্লখ কেরেছ। উপকরণসমহ
ৃ
হেত পাের? তার উত্তর েকারআন িদেয়েছ- “তাহােক পিথবীেত
কতর্ৃ তব্ িদেয়িছলাম এবং পৰ্েতয্ক িবষেয়র উপায় উপকরণ দান
কিরয়ািছলাম” (১৮:৮৪)। কােলর মেডলিটর উপেযািগতাও এই উপায় উপকরেণর অন্তভর্ূ ক্ত হেত পাের। উভয় কােলর জনয্
ু
যলকারনাইেনর
ঘটনার উপেযািগতা থাকেত পাের।
ু
যলকারনাইেনর
কােলর মেডলিট িছল ৩িট িবেশষ সময়কালেক িনেয়। “ চিলেত চিলেত েস যখন সেযর্
ূ র অস্তগমন অঞ্চেল েপঁৗিছল
তখন েস সযর্
ূ েক এক পিঙ্কল জলাধাের অস্তগমন কিরেত েদিখল এবং তথায় েস এক সম্পৰ্দায়েক েদিখেত পাইেলন। আিম বিললাম,
ু ইহািদগওেক শািস্ত িদেত পার অথবা ইহািদেগর বয্াপাের সদয় ভাব গৰ্হণ কিরেত পার (১৮:৮৬)। েস বিললু
েহ যলকারনাইন
! তিম
েয েকউ সীমালংঘন কিরেব আিম তাহােক শািস্ত িদব, অতঃপর েস তাহার পৰ্িতপালেকর িনকট পৰ্তয্াবিতর্ত হইেব এবং িতিন তাহােক
কিঠন শািস্ত িদেবন (১৮:৮৭)। তেব েয ঈমান আেন এবং সত্কমর্ কের তাহার জনয্ পৰ্িতদান সব্রূপ আেছ কলয্াণ এবং তাহার পৰ্িত
ু
বয্বহাের আিম নমৰ্ কথা বিলব (১৮:৮৮)। সযর্
ূ সেতয্র পৰ্তীক এবং জল সব্চ্ছতার পৰ্তীক। সাধারণত সযর্
ূ েক েয জলাশেয় ডবেত
ু । সমেদৰ্র
ু
ৃ
েদখা যায়- েস হেলা সমদৰ্
জল সব্চ্ছতার পৰ্তীক। সযর্
হেলা সামেন সব্চ্ছ জলাধার এবং তােত সেযর্
ূ ােস্তর সাধারণ দশয্িট
ূ র
ু
অস্তগমন। েকারআেন িচতৰ্ািয়ত যলকারনাইেনর
অস্তগমন স্থােন েপঁৗছা যিদ কােলর েশেষ সমেয়র িচতৰ্ হয়, তেব বয্ক্ত তথয্িট হেলা
ৃ
েয - েশষকােল সতয্ পিঙ্কল অসব্চ্ছতায় িনমিজ্জত হেব। েস সমেয়র পিথবীবাসীগেণর
আদিশর্ক অবস্থান হেব এমন েয তারা
ু
ু
পৰ্িতপালক
সীমালংঘেনর সােথ সংিশ্লষ্ট হেব, ফলত তারা যলকারনাইন
কতর্ৃ ক ইহকােল শািস্ত পৰ্াপ্ত হেব এবং যলকারনাইেনর
ু
ু হেব তারা যার সত্কমর্পরায়ণ (ইসলামী আদেশর্
তােদরেক পরকােল শািস্ত পৰ্দান করেবন। শুধমাতৰ্
িবনয় নমৰ্ বয্বহােরর উপযক্ত
পৰ্িতিষ্ঠত)। আমরা এমন একিট সম্ভাবনা দৰ্ুত এিগেয় আসেত েদখিছ। সামেন আসন্ন হজরত ঈসা (আঃ)-এর পৰ্তয্াবতর্ন। িতিন
ু ,
ৃ
ৃ
ূ
সীমালংঘনকারীেদর পিথবীেত
শািস্ত িদেবন তঁার পৰ্তয্াবতর্েনর পর; এ শািস্ত পিথবীেতই
সংঘিটত ঐশব্িরক শািস্ত। অিগ্ন, ভিমধস
, ক্ষধা
ৃ
ু যারা ঈমানেক
মহামারী, েধঁায়া ইতয্ািদ সকল পৰ্কােরর শািস্ত পিথবীেত
তােদর জনয্ যারা ইসলামেক লািঞ্ছত কেরেছ। আর েশষ যেগ
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ু সংবাদ। হজরত ঈসা (আঃ) এেস এমন একিট শিক্তশালী সংেঘর সােথ
আঁকেড় ধের েরেখেছ তােদর জনয্ রেয়েছ পৰ্িতশৰ্ুত মহা সখ
ৃ
ু
ু হবার শিক্ত কােরা থাকেব না। ইহুিদ ও খষ্টান
ৃ
ৃ
ু করেবন সমস্ত পিথবী
যদ্ধ
যােদর কােছ হেব পদানত। এই পিথবীেত
তােদর মেখামিখ
ু ফার বািহনীর জনয্ রেয়েছ পিথবীেত
ৃ
ু
অধয্িষত
এই কফ্
ভয়ানক শািস্ত (যা হজরত ঈসা (আঃ) এর পক্ষ হেত) এবং পরকােল তারা
ু
ু হজরত
ইসলাম িনমর্ূ ল অিভযােন আত্মিনেয়ােগর জনয্ পােব পৰ্িতপালেকর শািস্ত। আমরা জািন না যলকারনাইেনর
চিরতৰ্িট েশষযেগ
ঈসা (আঃ) এর রূপায়ন িক-না।
ু
ূ িদেক। েযেহতু সেযর্
যলকারনাইেনর
অপর যাতৰ্ািট পবর্
ৃ ও সযর্
ূ াদয়কােলর সিষ্ট
ূ াস্তকােলর েশষ এই রূপক উপমায় বয্বহৃত হেত পাের
েসেহতু সেযর্
ূ াদয় স্থেল কােলর শুরুর চিরতৰ্িট আমরা ১৮:৯০ আয়ােত েদখেত পাই- “চিলেত চিলেত যখন েস সেযর্
ূ াদয় স্থেল েপঁৗিছল,
তখন েস েদিখল উহা এমন এক সম্পৰ্দােয়র উপর উদয় হইেতেছ যাহািদেগর জনয্ সযর্
ৃ কির
ূ তাপ হইেত েকান অন্তরাল আিম সিষ্ট
নাই” (১৮:৯০)। কােলর েশষ অংেশর িবপরীেত কােলর শুরুর অংশিটর ৈবিশষ্টয্ িক, তা এ আয়াত বয্াখয্া কের। কােলর শুরুর অংেশ
ু মানবমন্ডলী সেতয্র সেঙ্গ (সযর্
সমদয়
ূ ) এর পৰ্তয্ক্ষ সম্পকর্ িনেয় িবদয্মান িছল-এই িসদ্ধােন্ত আমরা েপঁৗছেত পাির। এই আয়ােতর
ু
ু কারনাইেনর এখােন েকান পৰ্তয্ক্ষ ভিমকা
ু াদয় অঞ্চেলর জনয্ একজন আগন্তুক বা দশর্ক মাতৰ্ৈবিশষ্টয্ হেলা েয যল
েনই- িতিন সেযর্
েকান পৰ্কার ঘটনার সােথ সংিশ্লষ্টতা েনই।
ৃ
ু পবর্ত পৰ্াচীেরর মধয্বতর্ী স্থােন েপঁৗিছল,
ু
যলকারনাইেনর
ততীয়
যাতৰ্ািট একিট িচন্তাউেদৰ্ককারী ঘটনা। “চিলেত চিলেত েস যখন দই
ু
তথায় েস এক সম্পৰ্দায়েক পাইল যাহারা তাহার কথা এেকবােরই বিঝেত
পািরেতিছল না” (১৮:৯৩) । উদয় অস্তাচেলর বণর্নার
ূ সম্পেকর্ ধারণা েদয়া হয়িন। দই
ু পবর্ত পৰ্াচীেরর মধয্বতর্ী স্থান দই
ু যেগর
ু
ু
েপৰ্েক্ষিত েকাথাও ভিম
দইিট
সীমােরখা দব্ারা িনণর্ীত! এই
ু ও মা’জজ
ু নামক দু ’িট সম্পৰ্দায় ফয্াসােদর জন্ম িদেচ্ছ (১৮:৯৪)। তােদর
মধয্বতর্ী স্থােন একিট ঘটনা ঘটেছ যা হেলা- ইয়াজজ
ু
িবরুেদ্ধ পৰ্িতরক্ষায় িনেয়ািজত একিট পদ্ধিত বা েটকেনালিজ যা েলাহা-তামা গলােনার আনপািতক
(১৮:৯৬) েস সময় শৰ্ম একিট
ূ
ৃ পৰ্সািরত কির তেব সমেয়র এ
ু
িবেশষ ভিমকা
রােখ - এ িবষেয় আমরা সস্পষ্ট
ধারণা পাই। আমরা যিদ সহজ ও সাধারণ দিষ্ট
ু যখন সংঘবদ্ধ শৰ্মেক ইিতহােস
পযর্ায়েক সম্ভবত ‘িশেল্পর পৰ্কাশ পৰ্সার িবন্দু” বেল িচিহ্নত করেত পাির। অনয্ভােব বলা যায়- মানষ
ু ও মা’জজ
ু এর ফয্াসাদ সিষ্টকাল
ূ উপাদান িহেসেব বয্বহার করেত িশেখেছ, েস সময়িটই হেলা ইয়াজজ
একিট িবেশষ গুরুতব্পণর্
, যার
ৃ
ূ
সময়িট িশল্প িবপ্লব িবন্দু িহেসেবও হয়েতা ভাবা েযেত পাের।
িবশব্েজাড়া তাত্পযর্ থাকেব। চড়ান্ততার
ৃ
ু পাহােড়র পৰ্াচীেরর মধয্বতর্ী স্থােন অবস্থািনক মান পিথবীেত
ু
ু
অনয্িদেক দই
তােদর অিস্ততব্ ও পৰ্ভােবর দঢতার
সমানপািতক
করা
ু
যায়। আর শিক্তশালী বঁাধ িনমর্াণ দব্ারা পৰ্িতরক্ষার িবষয়িট তােদর সােথ সম্পেকর্র িবিচ্ছন্নতার আনপািতক
হেত পাের। েযখােন বঁাধিট
ু
ৃ
হেত পাের েকারআন হাদীেছর শিক্তশালী আইন ও ৈনিতকতার েদয়ােলর সমানপািতক
। এিট হেত পাের সবর্কালীন দিষ্টভিঙ্গ
।
আমরা ‘ফয্াসাদ’-এর েকারআন হেত বয্াখয্া িনেত চাই। সাধারণভােব ফয্াসােদর অথর্ হেলা Corruption, False report,
Mischief ইতয্ািদ। েকারআন তার ভাব বলেয় ফয্াসােদর বয্াখয্া িভন্নরূেপ েদয় যার অথর্ দঁাড়ায় - েয কাজ শুধু আল্লাহর
ু েদবার লেক্ষয্ এিগেয় যায় তার নাম ফয্াসাদ। িফরাউন যখন হজরত
িবরুদ্ধাচরণই কের না, কাযর্ত যা আল্লাহর অিস্ততব্েক মেছ
ু
ু
ূ ধব্ংস করার জনয্ নীলনেদ ৈতরী হওয়া অেলৗিকক রাস্তায় িপছু িনেয়িছেলা, িঠক তখনই দু ’িদক হেত িবপল
মসােক
(আঃ) সমেল
ৃ ু সব্াদ গৰ্হণ করার পেবর্
ু সতয্ উদ্ভািসত হয়। েস মতয্র
ূ
পািন এেস িফরাউন ও তার দলবলেক গৰ্াস কের। ঐ সময় তার েচােখর সম্মেখ
বাস্তবতা উপলি

কের েয- “আিম িবশব্াস কিরলাম বিন ইসরাঈল যঁাহােত িবশব্াস কের। িতিন বয্তীত অনয্ েকান ইলাহ্ নাই এবং

ু
ু
আিম আত্মসমপর্নকারী মসলমােনর
অন্তভর্ূ ক্ত হইলাম। (১০:৯০)। এর পৰ্তয্ত্তের
আল্লাহপাক েকারআেন জগত্বাসীেক ফয্াসােদর সংজ্ঞা
ু িছেল সীমালংঘনকারী এবং ফয্াসাদ সিষ্টকারীেদর
ূ তিম
ূ েফরাউন েয কাজ
জািনেয় েদন। “ইেতাপেবর্
অন্তভর্ূ ক্ত” (১০:৯১)। ইেতাপেবর্
ৃ

www.banglainternet.com

ু করার জনয্ িনেজর সবর্ময় শিক্ত পৰ্েয়াগ ও িনেজ সশরীের
ূ িবলপ্ত
কেরিছেলা তা িছল - আল্লাহর অিস্তেতব্র পৰ্চারকারীেক সমেল
ু িগেয়ও যাবতীয় শিক্ত িদেয় আল্লাহর অিস্তেতব্র দািবেক পিথবী
ৃ ু ঝঁু িক ভেল
ৃ
অংশগৰ্গণ এবং তার মাতৰ্ািট িছল এমন পযর্ােযর েয মতয্
ু েফলার আগৰ্হ ও বাস্তিবক অংশগৰ্হণ। তাই হেলা ফয্াসাদ। “িনশ্চয় ইয়াজজ
ু ও মা’জজ
ু েদেশ (বা পিথবীেত
ৃ
) ফয্াসাদ সিষ্ট
হেত মেছ
ৃ
ু ও মা’জজ
ু পিথবীেত
ৃ
ু কের েদবার সিনিদর্
ু
কিরেতেছ।” (১৮:৯৪)। এর অপর অথর্ হেত পাের- ইয়াজজ
আল্লাহর অিস্ততব্েক িবলপ্ত
ষ্ট
ু -মা’জেজর
ু
লেক্ষয্ কাজ কের যােচ্ছ। তােদর যাবতীয় কাজই হেলা ফয্াসাদ। ফলত ফয্াসাদ সিষ্টকারী
ইয়াজজ
সেঙ্গ সংিশ্লষ্টতা রেয়েছ
ৃ
ু ঘটনার; একিট হেলা সংঘিটত শৰ্েমর িবেবচনা ও অনয্িট হেলা ধাতু িশেল্পর ৈবপ্লিবক বয্বহার। এ েক্ষেতৰ্ েবাঝার সিবধার
ু
আর দিট
জনয্ যিদ আমরা িশল্প িবপ্লবেক েসই ক্ষণকাল িহেসেব িস্থর কির তেব িবস্ময়করভােব েদখেত পাই েয একিট “েখজা সম্পৰ্দায়”
ূ সহসা ইহুদী ধমর্ গৰ্হণ কের। একই অঞ্চল হেত এবং একই েগাতৰ্ হেত আর
ু
পেবর্
কেকসাস পাবর্তয্ অঞ্চেল িশল্প িবপ্লেবর িকছকাল
ু েগােতৰ্র েলাকজন তদানীন্তন ইউেরােপর পৰ্ায় সবর্তৰ্ ধমর্ীয় েপৰ্ষণায় ছিড়েয় পেড় এবং
একিট দল খৃষ্টান হেয় যায়। এরপর এই দই
সবর্েশেষ িশল্প িবপ্লব বলেত যা েবাঝায় তা উক্ত েখজা সম্পদােয়র ইহুদী দব্ারা িবেশষভােব পৰ্ভািবত হয়। ইহুদীেদর িনকটবতর্ী অপর
ৃ । িশেল্পর পৰ্ভাব ও মািলকানায় েসই েখজা সম্পৰ্দােয়র ইহুদী পৰ্াধানয্
দলিট িছল এই ‘েখজা’ সম্পৰ্দায় হেত উত্সািরত খষ্টান
(Dominance) েসই শুরুর কাল হেত িবদয্মান িছেলা। এবং েস হেতই ইহুদী জািত িশল্প ও বািণেজয্ শীষর্স্থান অিধকার কের েনয়।
ৃ
ধনয্বাদ ডঃ ইমরান নর
বিন ইসরাঈেলর সােথ
ূ েহােসন - পৰ্ািপ্তিটর জনয্। এই েখজা বংেশাদ্ভত
ূ কেকিশয় ইহুিদ এবং খষ্টানরা
ৃ
ূ িছল বিন ইসরাঈল সম্পৰ্দােয়। তারা বিন ইসরাঈেলর সােথ
িকভােব সম্পিকর্ত?তারা েকউই আিদ ইহুিদ / খষ্টান
নয় যােদর মল
েকানভােবই সম্পিকর্ত নয়। িকন্তু পিরণােম ইিতহােস তারা বিন ইসরাঈেলর তৰ্াণকতর্া িহেসেব আিবভর্ূ ত হেয়েছ। বিন ইসরাঈলরা
ৃ
েকউই পিথবীেত
সম্পেদর পাহাড় সিষ্ট
ৃ কেরিন। সম্পদ ও বািণেজয্র অসীম ক্ষমতা ধরা িদেয়েছ িশল্প িবপ্লেব যােদর েনতর্ৃ েতব্ েসই
ৃ
ৃ
ৃ
ূ ইহুিদ ও খষ্টানেদর
েখজা সম্পৰ্দায়ভক্ত
হােত। ইহুদী ও খষ্টােন
ধমর্ান্তিরত একিট েগাতৰ্ পিরণােম দু ’িট পথক
েগােতৰ্ সম্পণর্
ূ আলাদা
ৃ
হেয় িগেয়ও কাযর্ত েসই বিন ইসরাঈলেদর পিথবীেত
ইসরাঈল সামৰ্াজয্ গেড় েদয়ার িবষেয় শুধু সহেযািগতাই করেছ না- তারা
ু মকাদ্দােস
ু
ু আকসােত আগুন ধিরেয় িদেয় তার ধব্ংস
ূ বাইতল
পিবতৰ্ভিম
অবিস্থত ইসলােমর েগৗরব ও িদব্তীয় িকবলা মসিজদল
ূ হেত বিহষ্কৃত েঘাষণা
ৃ পৰ্তয্য় পৰ্মাণ কেরেছ একিদেক; অনয্িদেক বিন ইসরাঈল, যােদরেক আল্লাহপাক পিবতৰ্ভিম
সাধেনর দঢ়
ু
ূ
কেরেছন, তােদরেক েসই ভিমেত
নকল েতৗরােতর (Old Testament) কফরী
িনেদর্শ পৰ্িতষ্ঠা েদয়ার সকল আেয়াজন পৰ্ায় সম্পন্ন
ু ঘটােনার সহসৰ্ িচেহ্ণর একিট। অতএব আমরা িসদ্ধান্ত েপেত
কের েফেলেছ সফলভােব। তােদর এই কাজিট েখাদায়ী আইেনর িবলিপ্ত
ৃ
ু মা’জেজর
ু
ু ধারা েখজায়ী ইহুদী ও েখজায়ী খষ্টান
ূ
পাির েয িশল্প িবপ্লেবর পৰ্ধান দিট
সম্ভবত ইয়াজজ
ভিমকায়
আত্মপৰ্কাশ কেরেছ।
ু
বলাবাহুলয্ তারাই কাযর্ত ইউেরাপ এবং িবেশষভােব যক্তরাজয্
ও আেমিরকার অথর্ৈনিতক ও রাষ্টৰ্ীয় নীিত িনধর্ারেণ শীেষর্ িবখয্াত
ৃ
ু -মা’জজেক
ু
ু
জায়নবাদী ইহুদী ও জায়নবাদী খষ্টান
িহেসেব িচিহ্ণত। েকারআেনর েকান েকান অনবােদ
/তাফসীের ইয়াজজ
ু
ু হেলা বিন আদেমরই একদল
ৃ
ু
অিতপৰ্াকিতক
জীব িহেসেব রূপ েদয়া হেয়েছ। সহীহ মসিলম
শরীেফর হাদীছ অনসাের
ইয়াজজ
ু ও মা’জজ
ু আমােদর মেতাই রক্তমাংেশর মানষ
ু হেলা বিন আদেমরই একদল উম্মত। ইয়াজজ
ু । অথর্াত্ তারা
উম্মত এবং মা’জজ
ু ।ডঃ ইমরান নযর েহােসেনর (Imran Nazar Hosein) সাড়াজাগােনা গেবষণা হেত জানা যায় েয ‘কব্ািরয়াত” িবষয়ক হাদীেছর
মানষ
ু
ু -মা’জজ
ু ইতয্ািদর সােথ সংিশ্লষ্ট েমাট ৫৮িট হাদীেছর বখারী
ু
ৃ
পৰ্িত যিদ দিষ্টপাত
করা হয়, তেব েশষকাল, ইয়াজজ
, মসিলম
ও অনয্ানয্
ূ
িবখয্াত হাদীছ গৰ্েন্থ িচিহ্ণত করা যায়। সমস্ত হাদীছ সমেহই
কব্ািরয়াত দব্ারা িনেদর্শ করা হেয়েছ েজরুজােলম শহরেক। িকন্তু েকারআন
ু
ু
ু লা-তকব্ািতলনা
ু ফী সািবিলল্লািহ ওয়াল মসতাদ
কব্ািরয়াতেক িনেদর্শ কেরেছন ৈবিশেষ্টয্র দব্ারা- “ওয়ামালাকম
’আিফনা মীনার িরজালী
ু " (৪:৭৫) অথর্াত্ েযখােন েজহাদ
ওেন্নসািয় ওয়াল িবলদানীল্লািযনা ইয়ােকব্লনা রাবব্ানা মীন হািযিহল কব্ারইয়ািতয যািলমী আহ্লহা
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ৃ
ৃ করেব না যখন
েতামােদর পিথবী
জীবেনর পিরিচিতর অংশ, েসখােন েতামােদর িক হেয়েছ েয েতামরা েস অিভযােন িনেজেক সম্পক্ত
ু , নারী ও মানেষর
ু
ু
একিট কব্ািরয়াত হেত বকফাটা
িচত্কার িদেয় পৰ্াথর্না করেছ একদল পরুষ
িশশু আর বলেছ েহ আমােদর পৰ্ভু
ু কের দাও। পৃিথবীর ইিতহােস এমন উদাহরণ েকবল একিট। একিট
আমােদরেক এই যািলম-অতয্াচােরর কব্ািরয়াত হেত মক্ত
ৃ
ু জােন েযখান এত দীঘর্সূ তৰ্ী তীবৰ্ অতয্াচার ইিতহােসর েকানকােল ইেতাপেবর্
ূ ঘেটিন।
কব্ািরয়াত বা শহেরর নাম সমস্ত পিথবীর
মানষ
ু
ু
েসখান পরুষ
ও যবকরা
শিক্তময় হেয়ও িনরুপায়, নারীরা তীবৰ্তম অতয্াচােরর ও পাশিবকতার িশকার আর অকাতের েছেলেমেয়েদর
ু
ূ
জীবন ধূ িলর মেলয্
উেড় যােচ্ছ। এই শহেরর অতয্াচােরর একিদেক তলনা
েনই ইিতহােস; অনয্ িদেক এই অতয্াচার ও েচাখ ধঁাধােনা
অনয্ােয়র িবরুেদ্ধ েনই েকান িবচােরর সম্ভাবনা িকংবা িবশব্ িবেবেক পৰ্িতবাদ। এই কব্ািরয়াতেক আমরা িচিহ্ণত করেত পাির -েয
ৃ
েজরুজােলম তথা পয্ােলষ্টাইন। বিন ইসরাঈল সারা পিথবীেত
িবিক্ষপ্ত হেয় ২ হাজার বছর অিভশপ্ত জীবন কািটেয়েছ। জািত িহেসেব
তারা েশৰ্ষ্ঠেতব্র দাবীদার িছল এক সময়। েসই েশৰ্ষ্ঠতব্ ও উন্নত অবস্থান হেত বিন ইসরাঈল পিরচয়হীন জীবন কািটেয়েছ এবং
ৃ
পিথবীেত
অতয্াচার ও অিবচােরর িশকার হেয়েছ। তারপর অবলীলাকৰ্েম তারা েজরুজােলমেকন্দৰ্ীক জািতগত সত্তা সিষ্ট
ৃ কেরেছ এবং
ু
তার পৰ্িকৰ্য়ায় স্থানীয় জনসাধারণ ও অিধবাসীগণেক (মসলমান
) তারা ইিতহােসর সবচাইেত জগনয্তম পদ্ধিতেত িনপীড়ন কের
চেলেছ। ইিতহােসর সবচাইেত বড় িচিহ্ণত িনপীড়ন িহটলার ইহুদীেদর ওপর কেরিছেলা তােদর জামর্ান জািতসত্তার পৰ্িত
িবশব্াসঘাতকতার কারেণ। তারা জামর্ািনেত বেস জামর্ািন হেতই ষড়যন্তৰ্ কেরিছেলা ইংেরজেদর পেক্ষ এবং জামর্ািনর িবপেক্ষ। িহটলার
তােদরেক ববর্রতম পদ্ধিতেত হতয্া কের। এই নাত্সী ববর্রতা হেত সময্ক অিভজ্ঞতা ও িশক্ষা লাভ করা হেলও এই ইহুিদ জািত েসই
ু
কব্ািরয়াত বা শহর অথর্াত্ েজরুজােলেম একিতৰ্ত হবার সেঝাগ
পায়- তখন তারা নাত্সী অতয্াচারেক হার মানায় এমিন পদ্ধিতেত
ৃ
তারা পয্ােলষ্টাইেন অতয্াচার আরম্ভ কের। এই অতয্াচার পিথবীর
অনয্ানয্ স্থানকােলর অতয্াচার হেত ৈবিশেষ্টয্ আলাদা। ইসরাঈেলর
ু
ৃ
ু
িবরুেদ্ধ নয্ায়-অনয্ায় েবাধ েনই, থাকেত েনই িকংবা পৰ্েয়াজন েনই- পিথবীর
সমস্ত িবেবকবিদ্ধসম্পন্ন
মানেষর
কােছ এ েযন এক
ৃ
ূ এই পৰ্কিতর
গৰ্হণেযাগয্ িবষয়। ইিতহােস ইেতাপেবর্
অতয্াচার কখেনা মানবজািত পৰ্তয্ক্ষ করিন। অতয্াচােরর গিতমাতৰ্া ও অননয্তার
ৃ দব্ারা েকারআন এই কব্ািরয়াত বা জনপদেক িচিহ্ণত কেরেছ- তা
পৰ্িত গুরুতব্ আেরাপ করার জনয্ই এই অতয্াচােরর পৰ্কিত
ু -মা’জেজর
ু
সেন্দহাতীতভােব পয্ােলষ্টাইন। েকারআন এই েজরুজােলমেকন্দৰ্ীক পয্ােলস্টাইেকই আবার েশষকােল ইয়াজজ
সনাক্তকরণ
ু -মা’জজ
ু সম্পেকর্ ইবেন খালদন
ু হেত পৰ্াপ্ত িশক্ষায়
মানদন্ড িহেসেব জগদব্াসীর কােছ পিরচয় কের িদেয়েছ। বলা দরকার েয ইয়াজজ
ূ
ু
জ্ঞানী সম্পৰ্দােয়র সিবশাল
অংশ এেক একিট হজরত ইসা (আঃ) পরবতর্ী ঘটনা মেন কেরন। মলত
এমন কিতপয় হাদীছ আেছ েয,
ু েবাঝা হেয়েছ এই কারেণ েয এখন েথেক মাতৰ্ ১০ িকংবা ৫ বছর পেবর্
ূ
ূ ও ঐসব হাদীেছর আেবদন সষ্পষ্ট
ু
সব হাদীছসমহেক
ভল
ু ু
ৃ
পৰ্দােনর জনয্ পৰ্েয়াজনীয় তথয্ উপােত্তর
িছল না। কারণ িহেসেব ঘটনার সাদশয্হীনতা
এবং আকিস্মক ৈবিচতৰ্য্ এবং যিক্তযক্ততা
ূ ঘটার কারেণই েকবল ঐ হাদীছগুেলার িনখঁু ত সতয্তা যাচাই করা সম্ভব হেয়েছ। হাদীছ সমহ
ূ
অভাব। বতর্মােন িবিবধ ঘটনাসমহ
ৃ -ইহুিদ আকৰ্মন ও মসলমানেদর
ু
ু -মা’জজ
ু ও েশষকােল খষ্টান
ূ
মলত
দাজ্জাল, ইয়াজজ
িনঘর্াত পরাজয় সকৰ্ান্ত।
িকন্তু েকারআন েয পদ্ধিত অবলমব্ন কের তােত েকানপৰ্কার সহায়ক ছাড়াই সমেয়র চিরতৰ্ এবং েশষকােলর ৈবিশষ্টয্ সম্পেকর্ পিরষ্কার
ু
ু মসলমােনর
ু েশষকােলর িবষেয় িনিশ্চত
জ্ঞান পাওয়া সম্ভব এবং এ যেগ
কী কতর্বয্ েস িবষেয়র িসদ্ধান্ত গৰ্হণ সহজ হয়। এ যেগ
জ্ঞান হওয়া একিট অতীব জরুরী িবষয় এই জনয্ েয তা কতর্বয্ ও কমর্পদ্ধিতেক িনবর্াচন করেত সাহাযয্ কের।
ূ িফ-ইূ আমরা িফইফা সম্পেকর্ অবগত হেয়িছ েয আল্লাহপাক বিন ইসরাঈেলর বংশধরেদর েশষ শািস্তর জনয্ অিভশপ্ত ভিম
ইেতাপেবর্
ু
ৃ
ু মকাদ্দাস
ফা েত সকলেক একিতৰ্ত করেবন। যখন বিন ইসরাঈল িফ-ইফােত একিতৰ্ত হেয় যােব- পিথবীেত
আর কখেনা ‘আরদল
’
ু
ু মকাদ্দাস
ু
ূ যােক আরদল
অবিশষ্ট থাকেব না। কারণ পেবর্
িহেসেব েঘাষণা করা হেয়িছেলা ভােলা সম্পৰ্দােয়র জনয্, তােক এখন দষ্ট
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ৃ
ু
ু
পৰ্কিতর
বিন ইসরাঈেলর জনয্ িফইফা-েত রূপান্তিরত করা হেয়েছ। সতরাং
বিন ইসরাঈেলর একিতৰ্ত হওয়ার ঘটনািট দিট
ূ তেথয্র সেঙ্গ সংিশ্লষ্ট যার একিট হেলা- তােদর একিতৰ্ত হওয়ার দশয্িট
ৃ
গুরুতব্পণর্
তােদরই ধব্ংস হবার একিট বিলষ্ট পৰ্তয্য়। িদব্তীয়
ূ
ু
মহাযেদ্ধর
পর তারা পয্ােলষ্টাইেন একিতৰ্ত হেয়েছ এবং এই ভিমেত
এক িবেশষ পদ্ধিতেত অতয্াচােরর িগিরমালা ৈতির কেরেছ
ৃ
পিথবীর
ইিতহােস যার িদব্তীয় নিজর েনই। ৈবিশেষ্টয্ ও উপাদােন এই অতয্াচার পৰ্িকৰ্য়ািট এমন েয তােদর অননয্ অমানিবক
ৃ
অতয্াচােরর চকৰ্িটক ধারণ কের েরেখেছ একিট শিক্ত যা পিথবীর
মানবতা, কলয্াণ, শািন্ত ও নয্ায় িবচােরর িশক্ষা েদয় এবং সমস্ত
ু
িবেশব্র পিলশ
িহেসেব কাজ কের। অনয্ানয্ জািত েকান অনয্ায় িকংবা সীমালংঘন করেল তাত্ক্ষিণকভােব শিক্ত পৰ্েয়াগ দব্ারা েস
েদশিট তথাকিথত শািন্ত ও ভারসাময্ রক্ষার দািয়তব্ পালন কের। িকন্তু েস জািতিট বিন ইসরাঈল তথা ইসরাঈল রােষ্টৰ্র সীমালংঘনেক
ু
ূ
িনলর্জ্জভােব সাহাযয্ কের। ইরাকেক আকৰ্মন করার সবর্বৃ হত্ কারণসমেহর
একিট িছেলা ১৪িট ইউএন েরজেলশন
ভঙ্গ করা। একই
ু
ৃ
সময় ইসরাঈল ৯৬িট ইউএন েরজেলশ
ন অমানয্ কেরেছ। িকন্তু তােদর িবরুেদ্ধ পিথবীর
একিট শ ও উচ্চািরত হয়িন। িফইফা-েত
ু , জবরদখল,
আগত ও জমােয়ত হওয়া জািতিট সমস্ত আরব ইিতহােসর সবচাইেত জগনয্ পদ্ধিতর হতয্া, পাশিবক অতয্াচার, লন্ঠন
ূ জীবন্ত মানষ
ু সমেবত েডেমািলশন ইতয্ািদ জাতীয় অনয্ায় কেরও সামানয্ সমােলাচনার সামেন আসেছ না। এই
আবািসক অঞ্চলসমহ
ৃ
একিট িনরাপদ পদ্ধিতেত এিগেয় যােচ্ছ তথািপও সিষ্টর
িনিশ্চত িনরাপত্তা ও হতয্া এবং ধব্ংেসর লাইেসন্স যিদও আপাত দিষ্টেত
ৃ
ু
িনয়ম অনযায়ী
আর একিট িনিশ্চত সমািপ্ত রেয়েছ এবং তার িনিশ্চত পৰ্িতফলনও রেয়েছ। েযেহতু অতয্াচােরর মাতৰ্ািট অিতশয় ববর্র,
েসেহতু তােদর ভাগয্ও আশা করা যায় একিট পিরণিত যা হেব অিত িনমর্ম এবং ইিতহােস উপমা হবার েযাগয্। আমরা বিন
ৃ েদেখিছ, অসব্াভািবক অতয্াচােরর ঘটনািট েদখিছ এবং এই অসব্াভািবকতা হেতই পৰ্িতিকৰ্য়ািট এখন
ইসরাঈেলর একিতৰ্ত হবার দশয্
িকংবা পরবতর্ীেত আশা করা যায় তােদর জনয্ অকলয্ােণর আকাশ উন্মক্ত
ূ কের ধরেব।
ু
ু জািত সত্তােক যারা
িদব্তীয় তথয্িট হেলা একিট সমীকরেণর মত। এই সমীকরণিট সময়েক বঝেত
সাহাযয্ কের, িচিহ্ণত কের দিট
ু
ু -মা’জজ
ু নামক জািত দিটেক
ৃ
ৃ
ু
এই পিথবীেত
ফয্াসাদ আবাদ কের েবড়ায়। এই সমীকরণিট িচিহ্ণত কের পৰ্কতই
ইয়াজজ
- “হারামন
ু ওয়া মা’জজ
ু ওয়াহুম মীন কিল্ল
ু
ু
‘আলা কব্ারইয়ািতন আহলাকব্নাহা আন্নাহুম লা ইয়ারিজেয়া’ন (২১:৯৫) হাত্তা ইয়া ফিতহাত
ইয়াজজ
ূ েজরুজােলম) হারাম করা হেয়েছ তােদর জনয্ যারা এখােন
হাদািবন ইয়ানিসলূ ন” (২১:৯৬) অথর্াত্ ঐ কব্ািরয়াত (যার েকন্দৰ্ীয় ভিম
ু -মা’জজ
ু নামক
ু
বসবাস করেতা, আর তারা েসথায় পৰ্তয্াবতর্ন করার সেযাগ
পােব না (২১:৯৫); ততিদন পযর্ন্ত যতিদন না ইয়াজজ
ু
ু -মা’জজ
ু এই সম্পৰ্দায়সমহ
ৃ
ু সম্পৰ্দায় তােদরেক ঐ কব্ািরয়ােত আবার পনরায়
ূ পিথবীর
দিট
পৰ্িতিষ্ঠত করেব; আর ইয়াজজ
সকল শীষর্
অবস্থােন অিধিষ্ঠত রেয়েছ যার কারেণই সৰ্ষ্টার িনয়েমর লংঘন ঘিটেয় অপৰ্তয্ািশতভােব েকনান বা পয্ােলষ্টাইেন পৰ্িতষ্ঠা েদেব তারা।
ূ
এই আয়াত সমেহর
সমীকরণ সিষ্ট
ৃ করা হেল তা এই দঁাড়ায় েজরুজােলমই একমাতৰ্ শহর যার অিধবাসীগণেক আল্লাহপাক ধব্ংস
ৃ ূ ৫৮৭ েবিবলনীয়ান
ু বার তােদরেক ঐ পণয্ভিম
ূ ূ হেত বিহষ্কার কেরেছন যার িদব্তীয় নিজর ইিতহােস েনই। খষ্টপবর্
কেরেছন এবং দই
ু
ু আকসা
েসনাবািহনী বখেত
নসর (Nebuchadnezzar) ইহুদীেদর পদানত কের, তােদর মসিজদ ধব্ংস কের (এই মসিজদল
তােদরও মসিজদ িছল, িসনাগগ নয়) ও েজরুজােলম িবধব্স্ত কের ইহুদীেদর দােস পিরণত কের। পারিশয়ানরা পের িবেজতা িহেসেব
ৃ ূ ৭০ অে
ু ঠেন সাহাযয্ কের। খষ্টপবর্
আেস এবং তােদরেক পনগর্

আবার তারা েরামান েসনাবািহনী হােত িবপযর্স্ত হয় (Titus); তারা

ু
ইহুদীেদর আবার দােস পিরণত কের কিতপয়েক এবং িবতািড়ত কের অনয্েদর, তােদর উপাসনালয় েভেঙ্গ েদয় এবং সারা দিনয়ায়
ৃ
ূ ইিতহােস একমাতৰ্ ইহুদী জািতর েক্ষেতৰ্ এমন ঘটনা ঘেটেছ েয তারা
তারা ছিড়েয় পড়েত বাধয্ হয়। পিথবীর
২০০০ বছেরর পবর্
ৃ ূ হেত িবতািড়ত হবার পর েসখােন আর পৰ্তয্াবতর্ন করেত সক্ষম হয়িন। েজরুজােলম নগর েযন তােদরেক বিহষ্কার
তােদর মাতভিম
কেরেছ এবং দব্ার রুদ্ধ কের িদেয়েছ। আমরা এখন েদখিছ েসই িবশব্ময় ছিড়েয় পড়া ইহুদীরা আবার সমেবত হেয়েছ একিট অখন্ড
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ু
ূ খেণ্ড (পয্ােলষ্টাইন) একিট সিনিদর্
ু
রাষ্টৰ্ীয় সত্তার একিট ভিম
ষ্ট ইিতহাস সিষ্টকারী
বয্বহার পদ্ধিতেত (গণ-অতয্াচার যার তলনা
েনই)।
ৃ
ু
সতরাং
সমীকরণ করা হেল তা দঁাড়ায়ু -মা’জেজর
ু
ু
বিন ইসরাঈল একিতৰ্করণ ∞ ইয়াজজ
দিনয়া
েজাড়া িনয়ন্তৰ্ণ।
ু -মা’জজ
ু = দিনয়ার
ু
অথর্াত্ ইয়াজজ
শীষর্তম িনয়ন্তৰ্েণ রেয়েছ যারা (রাষ্টৰ্, জািত, সম্পৰ্দায়, বয্িক্ত)
ু -মা’জজ
ু সম্পেকর্ এমনও ধারণা েদয়া হেয়েছ েয উঁচু উঁচু পাহাড় হেত লািফেয় লািফেয়
ূ
কতেক ইয়াজজ
পৰ্চিলত তফসীরসমেহর
ু
ু েখেয় েফলেব।
ৃ
েনেম আসেব একিট িবেশষ জীব যার লক্ষয্বস্তু হেব মসলমা
ন। তারা এেস একসেঙ্গ পিথবীর
সমস্ত পািন চেষ
েকারআন এমন সব বয্াখয্ায় েকান দািয়তব্ বহন কের না।
ু
ু -মা’জজ
ু সম্পেকর্ সহীহ মসিলেম
ু -মা’জজ
ু বিন আদম ৈব িকছই
ূ
ু নয়। মলত
ইয়াজজ
পিরষ্কার ধারণা েদয়া হেয়েছ েয- ইয়াজজ
এরা
ু -মা’জজ
ু সম্পেকর্ আেরা
ু
ু
েকান জীব নয়- ওরা মানেষরই
সম্পৰ্দায় একিট িবেশষ জািত - িবেশষ পৰ্িকৰ্য়ায় সিচিহ্ণত
। আমরা ইয়াজজ
িবস্তািরত আেলাচনা করেবা। এ পযর্ােয় শুধু একিট িবষেয় আমরা পিরষ্কার হেত চাই েয েকারআেন উিল্লিখত আয়াত দু ’িটেত
ু
আমােদরেক একিট সষ্পষ্ট
তথয্ েদয় সমেয়র িবষেয়- এই সময়িটর মাপকািঠ হেলা ‘কব্ািরয়াত-এ’ বিন ইসরাঈেলর একিতৰ্ত হওয়ার
ু -মা’জজ
ু । অথর্াত্ যখন
ু একিট উপসগর্ পৰ্াধানয্সহ কাজ করেব। এই উপসগর্িটর নাম হেলা ইয়াজজ
ৃ
সময়িট। েসই সমেয় পিথবীর
বেক
ু -মা’জেজর
ু
ৃ
২০০০ বছর পর ইহুদীরা একিট রােষ্টৰ্র পত্তন কেরেছ- েস সময়িটেত পিথবী
ইয়াজজ
িনয়েন্তৰ্েণ িনিক্ষপ্ত হেয়েছ।
ু -মা’জেজর
ু
ৃ
অথর্াত্ নেভমব্র ১৯৪৭ সেনর পর হেত (Balfour Declaration) পিথবী
কৰ্মাগতই ইয়াজজ
িনয়ন্তৰ্েণর জােল আবদ্ধ হেয়
ূ
ূ ইউেরািপয়ান ইহুদী)
যায়। যারা ইহুদী জািত সত্তােক পয্ােলষ্টাইেনর ভখেণ্ড
পৰ্েবশ কিরেয়েছ তারা হেলা ইংেরজ জািত (যার মেল
ু
এবং যারা এই জািতর অিস্ততব্েক কৰ্মাগত শিক্তশালী কের তেলেছ
তারা হেলা আেমিরকা। অতএব েগৰ্ট িবৰ্েটন ও আেমিরকার সােথ
ু -মা’জজ
ু । েযেহতু (২১:৯৬) আয়ােত ইয়াজজ
ু -মা’জেজর
ু
ু
ইয়াজজ
শিক্তর পৰ্বাহ
সংিশ্লষ্ট জািতসত্তাই হেব েকারআেনর উপসগর্ অনযায়ী
ু ওয়া মা’জজ
ু ওয়াহুম মীন কিল্ল
ু
ৃ
ু
ূ হেত পৰ্বািহত হবার পৰ্স্তাব এেসেছ। হাত্তা ইয়া ফিতহাত
পিথবীর
সমস্ত শীষর্স্থানসমহ
ইয়াজজ
ু -মা’জজ
ু যেগর
ৃ
ু
হাদািবন ইয়ানিসলূ ন” (২১:৯৬) তখন ইয়াজজ
সচনা
ঘটেব এবং তারা শিক্তর পৰ্বাহ পাত ঘটােব পিথবীর
ক্ষমতা শীষর্
ূ
ু ূ হেত। আর এ শতর্িট পরণ
ূ করেব বিন ইসরাঈেলর েসই কব্ািরয়াত-এ পৰ্তয্াবতর্েনর িকংবা পৰ্িতিষ্ঠত করা দব্ারা। আর
িবন্দসমহ
ু
ু
ূ
ু
৪:৭৫ আয়ােত সস্পষ্ট
মসলমানেদর
ভিমকা
হেব- সব্য়ং আল্লাহপাক কব্ািরয়ােতর অতয্াচার পৰ্িতহত করার জনয্ মসলমানেদর
ু
ু
সনাক্তকরণ িনদশর্ন/িনেদর্শনা? িদেয় েদয়া সেত্তব্ও দিনয়ার
মসলমান
জািত এই অতয্াচােরর পৰ্েশ্ন থাকেব অনিভেপক্ষ ও নীরব। [
ু
ৃ
তার সােথ জায়নবাদীরা পিথবীর
শীষর্ শিক্ত িবন্দগুেলা
িনয়ন্তৰ্ণ কের, েসই শিক্ত পৰ্েয়াগ দব্ারা অনয্ায়ভােব ইসরাঈলেক পৰ্িতিষ্ঠত করেব
ু
ু মকাদ্দাস
এমন একিট সময় যখন েসই ‘আরদল
’ পিরণত হেয়েছ নরক অিগ্ন বা িফ ই ফা-েত। এ সমেয়র অপর ৈবিশষ্টয্ হেলা েযৃ
ৃ
ূ এখন িফ-ই-ফা। আর এই পিবতৰ্ ভিম
ূ সকলকােল পিথবীর
পিথবী
শািন্ত হািরেয়েছ। কারণ পিবতৰ্ ভিম
শািন্তর মানদণ্ড- তােত শািন্ত
ু যােব অশািন্তেত। আল্লাহপাক যােক পিবতৰ্ ভিম
ূ েঘাষণা কেরেছনথাকেল, িবেশব্ থাকেব শািন্ত, তােত অশািন্ত িবরাজ করেল িবশব্ ডেব
ু
ূ
সহসৰ্ সহসৰ্ নবীকেলর
পদধূ িলেত ধনয্, েস ভিমই
ইসলােমর সিতকাগার
। আজ েস ঐিতেহয্র মািটেত জব্লেছ আগুন - এখন েস িফূ
ৃ
ই-ফা ] বলা বাহুলয্ েয বিটশ
সামৰ্ােজয্র সবর্ময় শিক্ত দব্ারা ইসরাইলেক পৰ্িতষ্ঠা দান করার পর আেমিরকার সামৰ্াজয্বাদী শিক্ত এখন
ূ কের যােচ্ছ। ২১:৯৫ আয়ােতর
পৰ্বল শিক্ত পৰ্েয়ােগর দব্ারা েকবল ইসরাঈেলর পৰ্িতষ্ঠা ও িনরাপত্তার পৰ্েশ্ন জায়নবাদীেদর ইচ্ছায় পজা
ূ
ূ বতর্ী ৯৫ নমব্র আয়ােতরই কৰ্মিবকাশ বা ফেলাআপ।
ু ৃ
সেঙ্গ ২১:৯৬ আয়াত অিতশয় সদঢ়ভােব
সম্পিকর্ত। মলত
আয়াত ৯৬ পবর্
ু ু কারেণই অনেময়
ু
সাধারণ যিক্তযক্ত
েয বিন ইসরাঈলেদর কব্ািরয়াত িনিষদ্ধকরণ (২১:৯৫) ও পের তা বিন ইসরাঈলেদর
ু ঘটনার সােথ েকান অিতপৰ্াকিতক
ৃ
ু হওয়া (২১:৯৬) - এ দিট
পৰ্তয্াবতর্েনর জনয্ উন্মক্ত
জীেবর উচ্চ পাহাড় হেত লাফালািফর পৰ্েয়াজন
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েনই। আমরা যা েদেখিছ- কব্ািরয়াত ২০০০ বছর বিন ইসরাঈলেদর জনয্ িনিষদ্ধ িছল এবং েস কব্ািরয়ােত আবার তােদর পৰ্তয্াবতর্ন
ু
ু -মা’জজ
ু । (জায়নবাদী
ঘেটেছ। েকারআন যা বেলেছ তা হেলা- এ কব্ািরয়ােত পৰ্তয্াবতর্নেক যারা সম্ভব কের তলেব
তারা হেলা ইয়াজজ
ৃ )।
ইহুদী ও জায়নবাদী খষ্টান
ু হাদািবই ইয়ানিসলূ ন” ৃ সমব্েন্ধ যা বেলিছলাম, তা হেব - তারা উচ্চতর অবস্থােন অিধিষ্টত থাকেব। “ওয়াহুম মীনকল্লী
তােদর পৰ্কিত
ু -মা’জেজর
ু
ু -মা’জেজর
ু
ু
এবং তারা সমস্ত উচ্চতর অবস্থান হেত উত্সািরত হেব। কী উত্সািরত হেব? ইয়াজজ
‘ফিতহাত
’ িকংবা ইয়াজজ
ু সস্পষ্ট
ৃ
ৃ
ু
পৰ্কাশ ও পৰ্ভাব। পিথবীেত
এই দশয্িট
এখন খব
। যারা বিন ইসরাঈলেক একতৰ্ কেরেছ, সাহাযয্ কেরেছ, পৰ্িতরক্ষা পৰ্দান
কেরেছ, তােদর পৰ্ভাব সমস্ত উচ্চতর অবস্থান হেত উত্সািরত হেচ্ছ- এ িবষয়িট বতর্মােন আেমিরকা ও েগৰ্ট িবৰ্েটেনর িদেক তাকােল
ু -মা’জেজর
ু
ৃ একিট
আয়নার পৰ্িতফলেনর মত েদখা যায়। অতএব উঁচু পাহাড় হেত লািফেয় লািফেয় েনেম আসা ইয়াজজ
দশয্
ৃ
ু
কাল্পিনক িচতৰ্ মাতৰ্। এর দায় েকারআন বহন কের না। পক্ষান্তের পিথবীেত
অথর্ৈনিতক পৰ্ভু েতব্, ক্ষমতায়, িবজ্ঞােন, পৰ্যিক্তেত
,
ু
ু -মা’জজ
ু । এেকর
তারাই িনয়ন্তৰ্ণ কের েরেখেছ যারা ইসরাঈেলর তৰ্াণকতর্া। তারাই ইয়াজজ
িনয়ন্তৰ্েণ ইতয্ািদর সবর্তৰ্ শীষর্ িবন্দগুেলােক
সহেযাগী অনয্জন।
ু -মা’জজ
ু ’। দিনয়ার
ু
হাদীছ বেলেছ- তােদর সােথ থাকেব সাহাযয্কারী- ‘আহেল ইয়াজজ
অপরাপর জািতেদর সমােবশ। “েকায়ািলশন
ূ
অব্ উইিলং” এবং “েকায়ািলশন েফাসর্”। এইসব ইসলাম িবধব্ংসী েনশামত্ত েকায়ািলশন সমেহর
হাতেক বিলষ্ঠ কের যারা, তােদর
ু
ু -মা’জেজর
ু
ূ আল্লাহ িবেদৰ্াহী ও নবী (সাঃ)-এর সম্পেকর্ িবিচ্ছন্নকারী
ু
ু
সিবশাল
অংশ মসলমান
। সিনিশ্চত
আহেল ইয়াজজ
পিরবারভক্ত
ু
ু ফার- "কাইফা ইয়াহিদল্লাহু কব্াওমান কাফারু বা’দা ঈমািনিহম” - এ জািত
ু
ধেমর্ মসিলম
নামীয় পৰ্কােশয্ শয়তান অনসারী
কফ্
ু
ু
(মসলমান
) িনেয় আল্লাহপােকর এই েতা সস্পষ্ট
অিভেযাগ! “উলাইকা জাজা’উহুম আন্না আলাইিহম লা নাতাল্লািহ, ওয়াল মালাইকািত,
ু
ওয়ান্নািস আজমাঈন- (৩:৮৭)। এরা েতা এমন মসলমান
যােদর পৰ্িত অবধািরত আল্লাহর লা’নত, েফেরশতােদর লা’নত এবং
লা’নত মানবজািতর।
** পৰ্চিলত সমস্ত তরজমা ও তাফসীের ‘িফ-ইফা’- েক mingled crowd বা িমিশৰ্ত জািতসত্তা িহেসেব উপস্থাপন করা হেয়েছ। এিট
ু তরজমা বেট। ইসরাঈল এখন এমন বড় রকেমর সংকর জািতসত্তা যার েমৗিলকতার পৰ্েশ্ন তারা সদা
একিট ৈবধ ও উপযক্ত
ু সস্পষ্টভােব
ু ু েমৗিলক তা আমরা খব
ু
গবর্স্ফীত। এর সতয্াসতয্ কতটক
েদখেত পাই আজেকর ইসরাঈেল।
ু মন্না
ু
েলখক : আশরাফ মাহমদ
http://priyoboi.blogspot.com
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