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Abstract: 

One of the most barbarous civilizations in the history of the world was 

Arab civilization. The objective of their culture was love laurels, alcoholic 

drinks or gambling-like societies, inferior themes which is even more 

horrific than Homer's Iliad, and the Audese story of Sapcoulis. They used 

to do the worst things in the history of the world. In the name of culture in 

the society, war, violence, oppression, persecution, living graveyard to 

daughters, disputes among the tribes, and so on. At that time, Rahmatul al-

Alamin Prophet Mohammed (Pbuh) appeared on Arab world, the leader of 

the world humanity. And at the time, he has presented the Arab nation to a 

culture and civilization that is characterized by greatness of Islam as well 

as every aspect of the culture of Islam plays an important role in 

accelerating the welfare and progress of the people. This culture has some 

great features, which is based on Tauhid (Oneness of Allah), Resalat 

(Believe in Prophets), and the Akherat (Believe in Hereafter). When 

Muslim culture began to show people the hope of enlighten, people started 

to stand on one line in the society, forgot the hatred and animosity in the 

society, the followers of the ideology, the rage free, and the brotherhood 

became awakened between all, and then the Muslim opponents Westerners 

started many conspiracies against the non-endemic examples of Islamic 

culture. The conspirators started to trap different forms of eradication of 

Islamic culture. The Western countries in which they do not conspire 

directly but they have been trapped in a far-reaching conspiracy, in front of 

the Muslim countries. However, the main objective of the article is to 

highlight the role of cultural aggression in Western countries in the Muslim 

countries. 
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মুসলিম সমাজে পাশ্চাজযের সাাংসৃ্কলযক আগ্রাসনঃ একটি যুিনামূিক পর্যাজিাচনা 

 

সারসাংজেপ 

পৃথিবীর ইথিহাসে অন্যিম একটি বববর েভ্যিা থিল আরব জাথির েভ্যিা। িাসের েংসৃ্কথির থবষয় বস্তু 

থিল প্রেম মালা, মে খাওয়া অিবা জয়ুা প্রখলার মি েমাজ বথহভ্ভব ি, থন্কৃষ্ট থবষয়েমুহ। যা প্রহামাসরর ইথলয়ড, 

এবং েস াথিসের অসডথের কাথহন্ীর প্রেসয়ও আসরা ভ্য়ঙ্কর। িারা পৃথিবীর ইথিহাসে থন্কৃষ্টিম কাজগুসলা 

কসর প্রবড়াসিা। েমাসজর মসযয েংসৃ্কথির ন্াসম যুদ্ধ, রাহাজাথন্, অিযাোর, থন্পীড়ন্, কন্যােন্তান্সেরসক জীবন্ত 

কবরোন্, প্র াসে প্র াসে থবসরায, ইিযাথে কসর প্রবড়াসিা। আর এমথন্ পথরথিসি আরসবর বুসক আথবভ্ভব ি হসলন্ 

রাহমািুথিল আলাথমন্, থবশ্ব মান্বিার মুথির বাহক হযরি মুহাম্মে (েঃ)। আর থিথন্ প্রে েমসয় আরব 

জাথিসক উপহার থেসয়সিন্ এমন্ এক েংসৃ্কথি ও েভ্যিা যা দ্বীন্ ও েথুন্য়ার এক মহসের েমন্বসয় ঘঠিি, প্রয 

েংসৃ্কথির েথিটি থেক মান্ুসষর কলযান্ ও উন্নথি–অগ্র থি েরাথন্বি করসি েহায়ক ভ্ভ থমকা পালন্ কসর। এ 

েংসৃ্কথির রসয়সি থকিু অোযারন্ ববথিষ্টয, যার থভ্থি হসে িাওথহে, প্ররোলাি ও আথখরাি উপর থবশ্বাে। 

মুেথলম েংসৃ্কথি যখন্ মান্ুষসক আিার আসলা প্রেখাসি শুরু করসলা, েমাসজর মসযয মান্ুষ থহংো-থবসদ্বষ ভু্সল 

থ সয় এক কািাসর োাঁড়াসি শুরু করসলা, েমাজ ও মেুথলম প্রেি গুসলা হসয় প্র ল রি পািহীন্, আেসিবর 

অন্ুোরী, প্রকালাসহাল মুি, েবার মসযয ভ্রািৃদ্বসবায জাগ্রি হসলা, িখথন্ মুেথলম থবসদ্বষী িিা পাশ্চািযবােীরা 

ইেলামী েংসৃ্কথির উন্পুম েষৃ্টান্ত েমভহ েহয করসি ন্া প্রপসর এর থবরুসদ্ধ ন্ান্া ষড়যন্ত্র শুরু করসলা। 

ষড়যন্ত্রকারীরা ইেলামী েংসৃ্কথিসক থন্থশ্চহ্ন করসি ন্ান্া  াাঁে বুন্সি শুরু করসলা। পাশ্চািয ষড়যন্ত্র কারীরা 

এ বযাপাসর েরােথর আঘাি ন্া কসর এর থভ্থি উপড়াসন্া যাসব ন্া বসল বুথদ্ধমিার োসি েরেী বনু্ধ প্রবসি েুেভর 

েোরী ষড়যসন্ত্রর  াাঁে প্র সিসি মুেথলম জাথির োমসন্।  আসলাসেয েবসন্ধর মভল উসেসিয হসলা, মুেথলম 

প্রেিগুসলাসি পাশ্চািয প্রেিগুসলার োংসৃ্কথিক আগ্রােসন্র ভ্ভ থমকা ও এর একটি পথরেসরর থেে িুসল যরা।  

 

মুি শব্দ: েংসৃ্কথি, মুেথলম থবশ্ব, ন্বী (োঃ) এর েথরে, ইেলামী েংসৃ্কথি, পথশ্চমা েংসৃ্কথি, পথশ্চমা েংসৃ্কথির 

েভ্াব, মুেথলম েমাসজ পথশ্চমা োংসৃ্কথিক আগ্রােন্। 

 

 

 

1. ভুলমকা: 
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মহাকাি, মহাথেনু্ধ ও মহাথবসশ্বর একেে অথযপথি আিাহ িায়ালা মান্ব জাথিসক েৃথষ্ট কসর এমথন্সিই প্রিসড় 

প্রেন্ ন্াই। বরং িাসের জীবন্ িাথন্ত পভর্ব ভ্াসব পথরোলন্ার জন্য জন্ম হসি মৃিুয পযবন্ত জীবসন্র েসিযকটি থেক 

িিা বযথি ি জীবন্, পাথরবাথরক জীবন্, রাষ্ট্রীয় জীবন্, অিবনন্থিক জীবন্ ও আন্তজব াথিক জীবন্ েভৃ্থি 

জা থিক থবষয় এবং পারসলৌথকক ও আযযাথিক জীবসন্র েমেযা ও েম্ভাবন্ার েষুু্ঠ েমাযান্ থেসয়সিন্ পভর্বাঙ্গ 

জীবন্ থবযান্ ইেলাসম। এই ইেলাম েমাজ বন্ধন্ প্রক অিযান্ত গুরুে েোন্ কসর। ইেলাম প্রযসহিু মান্ুসষর 

পভর্বাঙ্গ জীবন্ যারা থন্য়ন্ত্রন্ কসর িাই মান্ব জীবসন্ থেন্তার থবশ্বাে, েিযয়, আসব -অন্ুভ্ভ থি, বন্থিকিা, 

আযযাথিকিা, োমাথজকিা, আেরন্ ও থিয়াকাসে পভর্বাঙ্গ পথরমাজব ন্ পথরসিাযন্ কসর আর এ েমস্ত 

অন্ুিীলসন্র ন্ামই ইেলামী েংসৃ্কথি। থমিসরর েখযাি োিবথন্ক অযযাপক হাোন্ আইয়ুব িার রথেি আল 

আকাসয়ে আল ইেলামী গ্রসে বসলন্ঃ ইেলামী েংসৃ্কথি বলসি কুরআন্ েুন্নাহ থভ্থিক মান্ুসষর জীবসন্র থেন্তা-

প্রেিন্া, আসব -অন্ুভ্ভ থি, অন্ুরা , মুলযসবায, থিয়াকাে, প্রেৌজন্যমুলক আেরর্, পথরমাথজব ি ও পথরসিাথযি 

েৎকমবিীলিা, উন্নি বন্থিকিা িিা জীবসন্র েকল কমবকাণ্ডসক প্রবাঝায়। মান্ুসষর পথরপভর্ব জীবন্যারাই 

ইেলামী েংসৃ্কথির আওিাযীন্। বিব মাসন্, পাশ্চািয েংসৃ্কথির আগ্রােসন্ ইেলামী েংসৃ্কথি মুেথলম েমাজ 

প্রিসক হাথরসয় যাসে। যবুক-িরুর্সের মাসঝ অথিরিা, থবিৃঙ্খলা ও অপরায েবন্িা থেন্ থেন্ প্রবসড় েলসি। 

আজ এক কঠিন্ েমসয়র মযয থেসয় অথিবাথহি হসি হসে পুসরা মুেথলম জাথি, আজ পুসরা পৃথিবীসি 

মুেলমান্সের উপর েলসি থন্যবািন্ থন্পীড়সন্র স্টীম প্ররালার। মুেথলম থবসদ্বষীরা মুেলমান্সের থন্জস্ব 

েংসৃ্কথি ও কালোর পৃথিবী প্রিসক ভু্লুথিি করার অেয়াসে থলপ্ত হসয় পসড়সি। যার কারসন্ মুেথলম েযান্ প্রেি 

গুসলাসি থবথভ্ন্ন অজহুাসি হামলা োলাসন্া হসে। োম্প্রথিক েমসয় থিউসন্থিয়া প্রিসক শুরু কসর থমের, েুোন্, 

আ  াথন্স্তান্, ইরাক, ইসয়সমন্, থলথবয়া, থেথরয়াসি থবথভ্ন্ন অপেোর োথলসয় এ েমস্ত প্রেি গুসলাসি পথশ্চমা 

থবশ্ব হামলা  োথলসয় িাসের প্রয থন্জস্ব ইেলামী েংসৃ্কথি ও েভ্যিা আসি, িা পথশ্চমা থবশ্ব এসকর পর এক 

ধ্বংে কসর েলসি। 

 

2. গজেষণার লেষয়েস্তু 

পৃথিবীর থবথভ্ন্ন মুেথলম প্রেসি পাশ্চাসিযর োংসৃ্কথিক আগ্রােন্। 

 

3. সালিযে পর্যাজিাচনা 

মুেথলম েমাসজ পাশ্চািয েংসৃ্কথির েভ্াব এই থবষসয় প্রকান্  সবষর্া হয়থন্। িসব থমজান্ুর রহমান্ জামীল 

“ইেলামী েংসৃ্কথির েীমাসরখা” থন্সয় একটি  সবষর্া পথরোলন্া কসরন্, এই  সবষর্ার  লা ল প্রিসক প্রেখা 
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যায়, েথিটি থজথন্সের একটা েীমাসরখা বা  মুবলা রসয়সি। েীমাসরখা বা  মুবলা মসযয িাসক ভ্াসলা বা খারাপ 

িিা ইথিবােক বা প্রন্থিবােসকর েভ্াব। েুিরাং যারা প্রেিীয় েংসৃ্কথির ন্াসম থবজািীয় েংসৃ্কথির গ্রহর্ কসর 

িাাঁরা আেিব েংসৃ্কথির প্রভ্িসরর মান্েণ্ড প্রিসক েম্পভর্ব বাে পসড় যায়। 

হাবীব ইমসরাজ “েংসৃ্কথির আগ্রােন্” থন্সয় একটি  সবষর্া পথরোলন্া কসরন্, িার  সবষন্ার  লা ল প্রিসক 

প্রেখা যায় থবযমীসের েংসৃ্কথি এবং অপেংসৃ্কথির আগ্রােসন্ আবদ্ধ আজ প্র াটা থবশ্ব। পথশ্চমা েংসৃ্কথি েযান্ি 

িিাকথিি যমব থন্রসপক্ষিার আড়াসল যমবহীন্িার থেে অঙ্কন্ কসরসি। েকল যমব উসপথক্ষি হসয় প্র সি। 

পৃথিবীর েকল যমব এি প্রবথি থবকৃি হসয়সি, প্রযখান্ প্রিসক যসমবর আেল রূপ প্রবর কসর আন্া অেম্ভব হসয় 

োাঁথড়সয়সি।  

 

4. গজেষণা প্রশ্ন 

১. পথশ্চমারা প্রকন্ িাসের েংসৃ্কথিসক মুেলমান্সের উপর োথপসয় থেসি োয়? 

২. পাশ্চািয েংসৃ্কথি থকভ্াসব মুেথলম েমাসজ েভ্াব থবস্তার করসি? 

 

5. গজেষণার প্রকৃলয 

এই  সবষর্াটি Qualitative Method এর উপর থভ্থি কসর েংকলন্ করা হসয়সি। 

 

6. নমুনায়ন 

থবথভ্ন্ন প্রেসির েংসৃ্কথিসক এখাসন্ sampling থহসেসব থবসবেন্া করা হসে। পাশ্চািয েংসৃ্কথি মুেথলম েমাসজ 

থবথভ্ন্ন ভ্াসব েভ্াব থবস্তার করসি। এখাসন্ পাশ্চািয েংসৃ্কথি প্রক শুযু Sample থহসেসব যরা হসয়সি। 

 

7. যথ্ে সাংগ্রি পদ্ধলয 

Research Question এর েশ্নাবলীর উপর থভ্থি কসর িিয, উপাি েংগ্রহ করা হসয়সি। এই  সবষর্ায় 

িিযগুসলা প্রমৌথলক থবথভ্ন্ন থবষয়,োম্প্রথিক ঘটন্া প্রিসক িুসল যরা হসয়সি। 

 

8. গজেষণার গুরুত্ব 

েংসৃ্কথি ইংসরজী কালোর এর েথিিব্দ। েংসৃ্কথি বা কালোর েভ্যিার োসি বযাপক ভ্াসব জথড়ি। েংসৃ্কথি 

বা কালোর হসলা Training of mental and moral powers। এ থেক প্রিসক বলা যায়- প্রেহ, মন্, হৃেয়, ও 
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আিার উৎকষব োযন্ হসলা েংসৃ্কথি। মুেথলম েংসৃ্কথি েেব া মুেথলম জাথিসক িার জাথি েিা ও স্বকীয়িা 

েম্পসকব  েসেিন্ কসর প্রিাসল। প্রকান্ জাথির উন্নথি ও অগ্র থি েরাথন্বি করসি ও েংসৃ্কথির অসন্ক ভু্থমকা 

রসয়সি। ঠিক প্রিমথন্ োংসৃ্কথিক উোথেন্িা থকংবা োংসৃ্কথিক প্রেউথলয়া একটি জাথিসক প্র ালাথমর আেসল 

আবদ্ধ কসর রাখসি পাসর।  সল বুথদ্বথভ্থিক লড়াইসয়র এ যুস  আথেপিযবাথে িথির হাথিয়াসর পথরন্ি 

হসয়সি োংসৃ্কথিক আগ্রােন্। আর মুেথলম প্রেসি পাশ্চািয েংসৃ্কথির আগ্রােন্ হসলা প্রটথলথভ্িন্, কথম্পউটার, 

ইন্টারসন্ট, থডি এসন্টন্া েংবাে পে ইিযাথেসক েেুর ভ্াসব েসবি কথরসয় অপবযবহাসরর মাযযসম মেুথলম 

জাথির েথরেসক কলথঙ্কি কসর প্রিালা। োংসৃ্কথিক আগ্রােসন্র লক্ষযই হসলা টাস বট কৃি জাথিসক আিপথরেয়, 

থবস্মৃি, থিকড় থবেন্ন করা, একেল মান্ুসষ পথরন্ি করা, যারা প্র ালাথমসক হাি প্রপসি প্রমসন্ থন্সব। আজ 

মুেথলম জাথি অপেংসৃ্কথির আগ্রােসন্র মারািক থিকাসর পথরন্ি হসয়সি। ইেলামী থেন্তাথবে অযযাপক 

মুথ জরু রহমাসন্র ভ্াষায়, কুেংসৃ্কথির প্রলান্া প্লাবন্ আমাসের লাথলি- মভলযসবায, পভর্ব প্রেিন্া মঙ্গল ও 

কলযার্কর েমস্ত থকিুসক ভ্াথেসয় থন্সয় েলসি মহাো সরর  সভ্ব ।1 

অপেংসৃ্কথি গ্রাে কসরসি মুেথলম জাথিসক। পাশ্চািয েংসৃ্কথি যমীয় থেক প্রিসক থিরক থমথিি এবং বজথবক 

থেক প্রিসক ন্গ্নিায় ভ্রপুর ও বাস্তবিা থববথজব ি। ন্গ্ন েংসৃ্কথির করাল গ্রাে মুেলমান্মান্সের যমীয় থেন্তা-

প্রেিন্াসক যংসের দ্বার োসন্ত থন্সয় প্র সি। িরুন্-িরুথন্সের প্রপাষাসক, আোর বযবহার, কিা বলার ভ্থঙ্গমায় 

থবসিষ যরসন্র অস্বাভ্াথবকিা লক্ষয করা যাসে।  মুেলমান্সে বহু বিসরর ঐথিহয পথরবার েিায় ভ্াঙ্গন্ 

যসরসি। ইভ্টিথজং, মােকােি, খুন্, যষবর্, ইিযাথে অপরায েবন্িা প্রবসড় েলসি। এিাড়া পথশ্চমা থমথডয়া 

েথিথন্য়ি পরথিয়া, থলভ্টুস োর, ন্র ন্াথরর অবায প্রমলাসমিা, ভ্ালবাো থেবে পালন্, বষববরন্, মঙ্গল 

েেীপ এর মি থবথভ্ন্ন েংসৃ্কথি গুসলাসক মুেলমান্সের মাসঝ েসবি করাসন্ার জন্য থবথভ্ন্ন ষড়যসন্ত্র থলপ্ত হসে। 

থবথিষ্ট থিল্পী ও কলাথমস্ট উবায়েলু হক েরকাসরর মসি, মুেলমান্সের থিক্ষাঙ্গন্ আজ রর্াঙ্গসন্ পথরন্ি 

হসয়সি, মাস্তান্- োোবাসজর প্রেৌরাসি উন্নয়ন্ উৎপােন্ বযাহি হসে। মঙ্গল েেীপ মাকব া েংসৃ্কথির যাক্কায় 

মুেলমাসন্রা েথিপাসে শুযু থপথিসয় পড়সি।2 

 

9. উজেজশের েণযনা 

পাশ্চািয অপেংসৃ্কথির থবরুসদ্ধ মুেলমান্সের প্রক জাথ সয় িুলাই অে  সবষর্ার উসেিয। মুেলমান্সেরসক এই 

থবষয়বস্তু েম্পসকব  েঠিক জ্ঞান্ োন্, জ্ঞাসন্র  ভ্ীরিা উপলথদ্ধ করন্, েসয়া  ক্ষমিা বাড়াসন্া, প্রযা যিার 

                                                           
1
 অযযাপক মুথ জরু রাহমান্, কুরআসন্র আয়ন্ায় থবথস্মি রােুল, পৃ. ২৯ 

2
 আজম উবায়েিুাহ হক েরকার, িরুর্ প্রিামার জন্য, পৃ. ১৬৩  
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উন্নথি, েক্ষিা বৃথদ্ব েহ থবথভ্ন্ন উপাোন্ অজব ন্ কসর পাশ্চািয অপেংসৃ্কথিসক েঠিক ভ্াসব প্রমাকাসবলা কসর 

ইেলাসমর মুল িথিসক কাসজ লাথ সয় আিাহ িায়ালা িার রােুল (েঃ)-এর মিােিবসক অন্ুেরর্ কসর 

ইহসলৌথকক কলযান্ ও পরকালীন্ মুথি অজব ন্ করা। িা িাড়া েস্তাথবি  সবষর্ার আসরা থকিু উসেিয হসলাঃ  

 মুেথলম েমাজ প্রক েজা  হসি হসব। েথিসরায করার প্রকৌিল রপ্ত করসি হসব। ন্সেি মুেলমাসন্রা 

বযিব জাথি থহসেসব ইথিহাসের  সবব হাথরসয় যাওয়ার ভ্য় আসি। 

 মুেলমান্সের উথেি োংসৃ্কথিক আসদালন্  সড় প্রিালা। এই আসদালসন্র থভ্থি হসব োংসৃ্কথিক 

েসেিন্িা। 

 মুেথলম রাষ্ট্র গুসলার োংসৃ্কথিক ন্ীথিমালা েন্য়ন্ করসি হসব। েসয়াজসন্ আইন্ ের্য়সন্র মাযযসম 

িা বাস্তবায়ন্ করসি হসব এবং েযাসটলাইট েযাসন্ল থন্য়ন্ত্রসন্র ক্ষমিা ও এই আইসন্ রাখসি হসব। 

 ন্ীথি বন্থিকিা থববথজব ি অশ্লীল বই পুস্তক পথরহার কসর মভলযসবায ও আেিব থভ্থিক থিক্ষার েেলন্ 

করা।  

 পাশ্চািয েংসৃ্কথির থবপরীসি আেিবথভ্থিক থেসন্মা ন্াটক থন্মবার্ করা। 

 পাশ্চািয থমথডয়ার অপেোসর প্র াটা মুেথলম থবশ্ব িিয েন্ত্রাসে আিান্ত। মুেলমান্সেরসক জথঙ্গ, 

প্রমৌলবাে, উগ্রপেী থহসেসব থবসশ্বর মান্ষুসের োমসন্ উপিাপন্ করা হসে। েুিরাং মুেলমান্সের 

উথেি ন্িুন্ ইসলক্ট্রথন্ক এবং থেন্ট থমথডয়া  সড় িুসল  এ েমস্ত থবষসয়র েথিবাে জান্াসন্া এবং 

থবসশ্বর োমসন্ এর বাস্তবিা িুসল যরা। 

 

10. প্রাপ্ত যজথ্ের লেজেষণ 

পৃথিবীর প্রেসি প্রেসি েলসি হান্াহাথন্। পথশ্চমাসের কূটোসল মুেথলম র্ পযুবেস্ত। আরসবর প্রপসটর থভ্ির 

‘থবষস াাঁড়া ইেরাইল িথড় প্রঘারাসে। থবশ্ব রাজন্ীথির থেন্তািীল প্রন্িারা ইেলাসমর অগ্র থি প্ররাসয থমিন্াথর 

িৎপরিা, যমবথবসদ্বষী এন্থজও, থহদয়ুাথন্ েংসৃ্কথির েোর, ন্াথস্তকিা েোর, েংকীর্ব ো¤েোথয়ক উস্কাথন্, 

মুেথলম জন্মহার কমাসন্া, ন্া থরকে বাথিলেহ ন্ান্াথবয কাযবিম শুরু কসরন্। এিাড়াও, জন্েংখযা বা 

উঠথি িথি বাযাগ্রস্ত করার জন্য  র্হিযার মসিা কমবেভথে থেসি ও থদ্বযাসবায কসর ন্া। পািাপাথি আেথিবক 

থেক থেসয় মুথেলম সর্র মাসঝ উম্মাহর অবিান্ এবং ইেলাম েম্পসকব  অসন্ক অজ্ঞিা রসয়সি। পাশ্চািযবােীরা 

মুেথলম েযান্ প্রেি গুসলার থকিু প্রলাকসক িাসের অন্ু ি বাথন্সয় ও ইেলামী েংসৃ্কথির ক্ষথিোযন্ করসি। 

Ramadan, Tariq এই েম্পসকব  বসলন্, The Muslim world has, over the last two centuries, adopted 

four major positions with regard to the rise of Western modernity. The first is a total 
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adaptation of Western culture as the culmination and common heritage of human history. 

Mustafa Kemal Atatürk in Turkey and Shah Reza Pahlavi in Iran sought to modernize their 

countries by adopting Western culture and institutions. The second position is outright 

rejection and denouncement of Western culture as cultural imperialism. This attitude is 

generally couched in the language of conservative Islamism as in the case of modern Wahhābī 

and Salafī movements. But it is equally a statement of identity politics which sees the West as 

a selfish and materialistic culture
3
. 

 

 

11. মুসলিম উম্মাির েযয মান অেস্থা 

মুেথলম উম্মাহর বিব মান্ অবিা ঔপথন্সবথিক িােন্ আমসলর প্রেসয়ও করুর্ এবং ভ্য়াবহ। ঔপথন্সবথিক 

িােন্ আমসল ঔপথন্সবথিক িােসন্র থবরুসদ্ধ ে থিবােী ভ্ভ থমকা পালসন্র েুসযা  থিল। আজসকর থেসন্ ষাসটর 

অথযক স্বাযীন্ মুেথলম রাষ্ট্র িাকা েসেও পযাসলস্টাইসন্র থন্যবাথিি মান্ুসষর পসক্ষ যুলুমবাজ েন্ত্রােবােী 

ইয়াহুথেসের রাষ্ট্রীয় েন্ত্রাসের থবরুসদ্ধ প্রকান্ উচ্চবাসেযর েুসযা  প্রন্ই। এমন্থক স্বাযীন্ মুেথলম রাষ্ট্র েমভসহও 

জায়ন্বােী, ইয়াহুেীবােী প্র াষ্ঠীর খবরোরী বযাপকহাসর বৃথদ্ধ প্রপসয়সি। মুেথলমসের স্বাযীন্ প্রেসি ইেলাসমর 

কিা বলসি, ইেলাসমর োবী িুলসি অজান্া অেিৃয িথির হাসির ইিারায় কৃথেম বাযা েথিবন্ধকিা েৃথষ্ট 

করা হসে। ইয়াহুেী খ্রীষ্টান্ পথরোথলি এন্. থজ. ও.-প্রের অবায কাযবিসমর েুসযা  প্রেয়া হসলও ইেলামী 

প্রেবামভলক েথিষ্ঠান্গুসলার কাযবিসম ন্যক্কারজন্কভ্াসব বাযা েথৃষ্ট করা হসে। অসপক্ষাকৃি মুেথলম যন্ী 

প্রেিগুসলার োন্িীল বযথিসের বযথি ি োসন্ পথরোথলি বোন্যিামভলক কাসজর ওপসরও আন্তজব াথিক 

প্র াসয়দা েংিার খবরোরী অিীসির েকল প্ররকডব  ভ্ঙ্গ কসরসি। ইেলামী েংিাগুসলা  রীব মুেথলম জন্পসে 

মান্থবক োহাযয েহায়িা করসি প্র সলও িাসেরসক েসদসহর প্রোসখ প্রেখা হসে। মুেথলম থবসশ্বর থবথভ্ন্ন প্রেসি 

পথশ্চমাসের ভ্াষায় উগ্রপেী যমীয় প্রমৌলবাসের অবিান্ আথবষ্কাসরর জসন্য জঘন্যিম িিয েন্ত্রাসের আিয় 

প্রন্য়া হসে। বাসন্ায়াট িসিযর থভ্থিসি েন্ত্রাে েমসন্র ন্াসম মুেথলম প্রেিগুসলার অভ্যন্তরীর্ বযাপাসর থন্লবজ্জ ও 

ন্গ্ন হস্তসক্ষপ উসদ্ব  জন্ক ভ্াসব বৃথদ্ধ পাসে। যার পথরর্থি েুেভর েোরী হওয়ায় আজ োয় েববে মুেথলম 

জন্পে আিংকগ্রস্ত। এ পথরথিথিসক বলসি প্র সল েকসলই উসদ্বস র োসি পযবসবক্ষন্ করসি, েকসলর মসযয এর 

থবরুসদ্ধ প্রক্ষাভ্ যভমাথয়ি হে। থকন্তু মুখ খুসল েিয কিাটি েকাি করার োহে-থহম্মি খুব কম প্রলাসকরই 

আসি। মুেথলম থবসশ্বর োয় েবসেসি জ্ঞান্পাপী একটি কু্ষদ্র প্রির্ীর রাজন্ীথিথবে ও বুথদ্ধজীবী িাড়া বাথক 

                                                           
3
 Ramadan, Tariq. To Be A European Muslim. Leicester, U.K.: Islamic Foundation, 1999.  
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েকসলই এ পথরথিথির থবরুসদ্ধ মসন্র মসযয িীব্র প্রক্ষাভ্ লালন্ করসি। বযথি ি আলাপোথরিায় িার 

েকািও করসি। থকন্তু আন্ুষ্ঠাথন্কভ্াসব েকাসিয ইেলাম ও মুেথলম উম্মাহর স্বািব থবসরাযী কমবকাসণ্ডর থবরুসদ্ধ 

অবিান্ প্রন্য়ার মি েৎোহে িাসের আসি বসল মসন্ হয় ন্া। বিব মান্ থবসশ্বর প্রঘাথষি আন্তজব াথিক 

আবহাওয়া ও পথরমণ্ডল মুেথলম প্রন্িৃেবৃদসক থবসবসকর থবরুসদ্ধ, উম্মাহর  স্বাসিবর থবরুসদ্ধ ভ্ভ থমকা রাখসি ও 

বাযয করসি।4
 

এ পথরথিথির  সল একথেসক থকিু প্রলাক আসপাষকাথমিার আিয় থন্সি বাযয হসে। প্রক্ষে প্রভ্সে থকিুসলাক 

েরমপো গ্রহসর্ও বাযয হসে। এ েরমপো গ্রহসর্র প্রপিসন্ও ইেলাসমর থেথহ্নি েিুমন্সের পথরকল্পন্াই কাযবকর 

হসে। িাসের েৃথষ্ট করা পথরথিথির অথন্বাযব পথরর্থিসি এক প্রির্ীর মান্ুষ েরমপো প্রবসি থন্সি বাযয হসি 

পাসর এবং এটা হসল িাসের লক্ষয অজব ন্ েহজ হসব এটা প্রজসন্ বুসঝই িারা এ পথরথিথির েথৃষ্ট করসি। 

এমিাবিায় েঠিক থেদ্ধান্ত থন্সয় আিাহর থকিু বাদাসক এথ সয় আেসি হসব। আসপাষকাথমিার থিকার 

হওয়াও েলসব ন্া, েরমপো ও অবলম্বন্ করা যাসব ন্া। মযযম পোয়ই উিম পো, ইেলামী পো। থদ্বযা 

েংসকাে পথরহার কসর আল কুর’আসন্ প্রঘাথষি মযযমপেী জাথি থহসেসব ইেলাসমর েঠিক োওয়াি, থন্সভ্ব জাল 

োওয়াি, পভর্বাঙ্গ োওয়াি উপিাপসন্র োহেী পেসক্ষপ থন্সি হসব। আযুথন্ক থবশ্ব পথরথিথিসকই োমসন্ প্ররসখ 

প্রযৌথিক, বুথদ্ধথভ্থিক ও ববজ্ঞাথন্ক উপাসয় ইেলাসমর প্রমৌথলক থিক্ষা ও ইেলামী জীবন্ বযবিার বাস্তবিা ও 

অপথরহাযবিা িুসলযরার জন্য বযাপক িৎপরিা োলাসি হসব। েসিযর স্বাক্ষয বলসি যা বুঝায় িার োিবক 

বাস্তবায়সন্ আিাহর একেল বাদাসক থন্রলে ভ্ভ থমকা পালন্ করসি হসব। মুেথলম উম্মাহর প্রমৌথলক পথরেয় 

হসলা, প্রিষ ন্বীর েথিথন্থয থহসেসব িারা েকসলই োয়ীইলািাহ। এ োয়ীইলািাহর ভ্ভ থমকা পালসন্ েবাইসকই, 

থবসিষ কসর প্রন্িৃিান্ীয় বযথিসেরসক উসেযা ী ভ্ভ থমকা পালসন্ এথ সয় আেসি হসব। এ োওয়ািী িৎপরিাই 

ইেলামী িথির উৎে ও মুেথলম উম্মাহর উত্থাসন্র পি েিস্তকারী। 

মথিউর রহমান্ বসলন্, “মুেথলম সর্র অভ্যন্তরীর্ পথরথিথিও েুখকর ন্য়। বাইসরর িথির েষৃ্ট পথরথিথির 

আকার আকৃথি ও েকৃথি প্রিসক থন্সজসের অভ্যন্তরীর্ অবিা আসরা ভ্য়াবহ। মুেথলম থবসশ্বর প্রেসি প্রেসি যারা 

রাষ্ট্র, েিােন্, থিক্ষা-েংসৃ্কথি, অিবন্ীথির থন্য়ন্ত্রক িথি থহসেসব থবসবথেি িাসের মসযয রসয়সি ইেলাম েম্পসকব  

অজ্ঞিা, ইেলামী আেসিবর েথি আিাহীন্িা এবং পথশ্চমা েভ্যিা েংসৃ্কথির অন্ধঅন্ুকরর্ েবর্িা। িাসের 

আিীববাে থন্সয় ক্ষ্মিা গ্রহর্ ও ক্ষমতায় টিসক িাকা েহ থবথভ্ন্নমুখী েুসযা -েুথবযা প্রভ্াস র মান্থেকিা মভলি 

ইেলাসমর থেথহ্নি েিুমসন্র ষড়যন্ত্র েিাসন্তর হািসক এভ্াসব েম্প্রোথরি হওয়ার পি উন্মিু কসরসি। থবসিষ 

কসর এক প্রির্ীর বুথদ্ধজীবী ও থমথডয়া বযথিসের মুেথলম সর্র মসন্ ইেলাম েম্পসকব  থবভ্রাথন্ত েৃথষ্টর অবযাহি 

                                                           
4
 মথিউর রহমান্, মুেথলম উম্মাহর োথয়ে ও কিব বয (ঢাকা : মুহাম্মে ব্রাোেব, ২০০২), প.ৃ ৩২-৩৩ 
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েসেষ্টা এ পথরিথিসক আসরা ভ্য়াবহ কসর িুসলসি। িার োসি বাড়থি মাো প্রযা  কসরসি এক প্রির্ীর 

আসলমসের অসযৌথিক মিপািবকয, েংকীর্বিা এবং কূপমণ্ডভকিা । এসের মসযয দ্বীসন্র পথরপভর্ব জ্ঞাসন্র 

অপথরপক্কিা, ইেলাসমর থবরুসদ্ধ পথরোথলি ষড়যন্ত্র ও প্রকৌিল অন্যুাবসন্ বযিবিা ইেলাসমর েিুমন্সের 

হািসক িথিিালী কসর েসলসি। অিযন্ত েঃুখ ও পথরিাসপর োসি বলসি হয়, অন্ুেন্ধাসন্ জান্া প্র সি কখসন্া 

কখসন্া কু্ষদ্র স্বাসিব এরা ইেলাসমর জািীয় এবং আন্তজব াথিক থবসরাযী পসক্ষর িীড়ন্সকর ভ্ভ থমকাও পালন্ 

করসি। উম্মাহর েকৃি েমেযা েম্পসকব  এসের মসযয বাস্তব জ্ঞান্ বুথদ্ধর প্রযমন্ অভ্াব রসয়সি, প্রিমথন্ জািীয় 

ও আন্তজব াথিক পযবাসয় ইেলাম এবং মুেথলম উম্মাহর স্বািব  থবসরাযী থবথভ্ন্নমখুী িৎপরিা েম্পসকব  িাসের 

ন্ুযন্িম যারর্াও আসি বসল মসন্ হয় ন্া। বযথি-স্বািব, প্র াষ্ঠী-স্বাসিবর বযাপাসর এরা এিটাই অন্ধ প্রয, জািীয় 

স্বািব ও উম্মাহর স্বািব ন্েযাৎ করসিও িাসের মসযয প্রকান্ থদ্বযাসবায েথৃষ্ট হয় ন্া।5
 

দ্বীসন্র উপিাপসন্র প্রক্ষসেও প্রকান্ প্রকান্ মহসলর একসেিেথিবিা এবং ইেলাসমর প্রমৌল থিক্ষার পথরপেী 

কাযবিম জন্মসন্ থবভ্রাথন্ত, অনন্কয ও প্রন্থিবােক যারর্া েৃথষ্ট কসর িাসক। থবসিষ কসর আযুথন্ক থিথক্ষি 

েমাসজর কাসি অসন্সকর উপিাপন্া থবরথি ও থবভ্রাথন্তর জন্ম প্রেয়। ইেলাম থবসরাযী বুথদ্ধজীবী ও থমথডয়া 

বযথিসের হাথিয়ারসক িথি প্রযা ায়। দ্বীসন্র বযাপাসর ঠাট্টা-থবদ্রুসপর উপাোন্ও েরবরাহ করা হয়। মুেথলম 

উম্মাহর ওলামাসয় হক ও প্রমাখসলি দ্বীন্োর বযথিসেরসক এ অবিার থন্রেসন্ কাযবকর, প্রোচ্চার এবং বস্তুথন্ষ্ঠ 

ভ্ভ থমকা পালসন্ এথ সয় আেসি হসব। জন্ সর্র মাসঝ ইেলাসমর েথি আসব  িাকসলও ইেলাসমর েঠিক যারর্া 

ও প্রেিন্ার যসিষ্ট অভ্াব রসয়সি। োযারর্ মান্ুষ প্রিা েভসরর কিা থিথক্ষি প্রলাকসের মসযয ইেলাসমর েঠিক 

যারর্ার অভ্াব েবসেসয় প্রবথি। এমন্থক এক প্রির্ীর যমীয় বযথিসের মসযযও দ্বীসন্র পভর্বাঙ্গ রূপ ও েঠিক 

যারর্া েম্পসকব  যসিষ্ট অজ্ঞিা পথরলথক্ষি হয়। এেব প্রলাক ইেলাম ও মুেথলম উম্মাহর থবরুসদ্ধ পথরোথলি 

েিুমুবখী েিান্ত ও ষড়যসন্ত্রর জাল থবস্তাসরর েুসযা  কসর থেসয়সি। িাই বাইসরর েৃষ্ট েমেযার প্রমাকাথবলার 

পািাপাথি অভ্যন্তরীর্ এ পথরসবি পথরথিথির েথিও আমাসের মসন্াসযা ী হসি হসব। থবসিষ কসর েমাজ 

থন্য়ন্ত্রর্কারী বযথিসের মাসঝ দ্বীসন্র েঠিক োওয়াি উপিাপন্, ওলামাসয় থকরাসমর মযযকার মিপািবকযসক 

েহন্িীল পযবাসয় থন্সয় আো এবং েববস্তসরর জন্মসন্ ইেলাসমর েঠিক থেন্তা-প্রেিন্ার উসন্মষ ঘটাসন্ার 

কাযবিম যু পৎভ্াসব পথরপভর্ব গুরুে েহাকাসর আঞ্জাম থেসি হসব। অভ্যন্তরীর্ পথরথিথির উন্নয়ন্ িাড়া 

বাইসরর িথির প্রমাকাসবলা করা কখসন্া বাস্তবেম্মি হসি পাসর ন্া। 
6
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12. পাশ্চাজযের সাাংসৃ্কলযক প্রভাে 

োংসৃ্কথিক আগ্রােন্ একটি োম্রাজযবােী যুদ্ধ। পাশ্চাসিযর েংসৃ্কথিসক েিযক্ষ ও পসরাক্ষভ্াসব মুেথলম থবসশ্বর 

ওপর োথপসয় প্রেয়া হসে। এর মসযয লক্ষর্ীয় হসে ফ্রাসের মসিা একটি প্রেি আইন্ কসর থহজাব থন্থষদ্ধ কসর 

থেসয়সি। এটি েমার্ কসর পাশ্চাসিযর োংসৃ্কথিক আগ্রােন্ প্রকান্ পযবাসয় প্রযসি পাসর। িারা িালীন্িাসক েহয 

করসি পাসর ন্া। িারা ন্গ্নিার থবরুসদ্ধ বযবিা ন্া থন্সয় িাসের েংগ্রাম িালীন্িার  থবরুসদ্ধ। োম্রাজযবােী 

আথযপিযবােী োংসৃ্কথিক আগ্রােন্ মুেথলম থবসশ্বর জন্য েবসেসয় থবপেজন্ক োংসৃ্কথির আগ্রােসন্র  সলই 

মুেথলম প্রেসির অভ্যন্তসর হু হু কসর থবসেিী অসিব েথিপাথলি থবসিষ প্র াষ্ঠীর েংখযা বৃথদ্ধ পাসে। থিথক্ষি 

বুথদ্ধজীবী প্রির্ীর থবরাট অংি থবসেিী স্কলারথিপ, পেক, প্রখিাব, পুরস্কার এবং ন্ ে অিবোথপ্তর প্রলাসভ্ 

লালাথয়ি হসয় আিথবিয় কসর থবসেসির প্র ালাসম রূপান্তথরি হসয়সি। মুেথলম থবসশ্ব অবিান্ কসর আগ্রােী 

িথির স্বাসিব  িারা থন্সজসের প্রমযা থন্সয়াথজি কসর প্ররসখসি, প্রকন্ন্া োংসৃ্কথিক আগ্রােন্ একটি যুদ্ধ, যা 

মুেথলম প্রেি েমভসহর ন্িুন্ েজসন্মর ইেলামী প্রেিন্া থবশ্বাসে েরম আঘাি হান্সি।7
 

 

13. পাশ্চাযে ননযৃত্ব ও এর প্রভাে-প্রলযলিয়া 

েথুন্য়ার প্রন্িৃে ও কিৃব সের বা সডার মুেথলমসের পর পাশ্চাসিযর প্রে েব জাথিস াষ্ঠী থন্সজসের হাসি িুসল 

প্রন্য় যাসের কাসি েিম প্রিসকই থহকমসি ইলাহীর প্রকান্ পুাঁথজ ও েহীহ-শুদ্ধ ইলম-এর প্রকান্ স্বে ও েুদর 

ঝর্বাযারা থিল ন্া। ন্বওুয়যাসির আসলাক-থিখা প্রেখাসন্ মভলি প্রপৌসিই থন্, প্রপৌিসি পাসরথন্। হযরি ঈো 

(আ.)-এর থিক্ষামালার আসলাক-থিখা যা প্রেখাসন্ প্রপৌসিথিল িা থবকৃথি ও মন্ ড়া বযাখযা-থববৃথির অন্ধকার 

আবসিব  হাথরসয় যায়। িারা প্রে আেমান্ী আসলার িভন্য িান্ প্ররাম ও গ্রীসের ে িসর র¶থ ি অন্ধকার দ্বারা 

পভরর্ কসর। ইথিয় পভজা, আযযাথিকিা প্রিসক েভরে, প্রভ্া -থবলােেবর্িা, প্রেি থন্সয় বাড়াবাথড়, েীমাহীন্ 

বযথি স্বাযীন্িার আকাঙ্ক্ষা গ্রীে প্রিসক এবং ঈমান্ী েবুবলিা, আগ্রােী জািীয়িাবাে, িথি েম্পসকব  পথবেিার 

যারর্া ও োম্রাজযবাসের প্রেিািা প্ররাম প্রিসক িান্ান্তথরি হয়। ববরা যবাসের পা লাথম বস্তুবাসের েথিথিয়া 

েৃথষ্ট কসর। থ জব াথযপথিসের প্রভ্া -থবলাে ও েথুন্য়াোরী যমবাথযকারীসের েথি মান্ুসষর অন্ািা ও ঘরৃ্া েৃথষ্ট 

কসর। েরকার ও থ জব ার মযযকার টান্াটাথন্ ও টান্াসপাসড়ন্ জািীয় প্রমযাসজর মসযয থবসদ্রাহ ও 

ভ্ারোমযহীন্িা েৃথষ্ট কসর এবং যমব ও রাজন্ীথির মসযয পািবকয েভথেি কসর। এেব যমবহীন্ জাথিস াষ্ঠীর 

রাজেকাসল মান্ুষ প্রে যমীয় অন্ুভ্ভ থি প্রিসকও মাহরূম হসি িাসক যা অপরাপর মান্বীয় অন্ুভ্ভ থির েসঙ্গ 

োসেযর হাজাসরা বিসরর জীবসন্ অপথরহাযব েসয়াজন্ থহসেসব থবসবথেি হসয় আেসি। আিাহ োথপ্তর 

                                                           
7
 এম এ োঈে, আি িারীখুল ইেলামী ওয়া িারীখু ইলথমল হােীে (ঢাকা: আল  ািাহ পাবথলসকিে, ২০১১), পৃ. ১৯৯ 
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আকাক্সখার োযারর্ রুথের িসল জা থিক কামন্ার বযাথয বাো বাাঁসয। আোর-বযবহার, প্রমৌথলক ও 

েথিযকার মান্থবক গুন্াবলী ও উৎকসষবর প্রক্ষসে থবরাট রকসমর অযঃপিন্ প্রেখা প্রেয়। প্রমাটকিা, প্রলাহা-

লক্কড় ও যািব পোসিবর েববেকার উন্নথি ঘসট আর মন্ুষযসের ঘসট োথববক অযঃপিন্।8
 

 

অন্যথেসক জীবসন্র েঠিক লক্ষয, উসেিয, থমিন্ ও থবশ্বজয়ী প্রকান্ পয় াম ন্া িাকায়  আগ্রােী জািীয়িাবাে 

জীবসন্র লসক্ষ পথরর্ি হয়, পথরর্ি হয় জািীয় বথৃি ও প্রপিায়। এ েম্পসকব  োইসয়ে আবুল হাোন্ আলী ন্েভ্ী 

বসলন্, “জািীয় জীবন্ িায়ী রাখবার জন্য অপর জাথির েথি ঘরৃ্া ও ভ্ীথির আসব  েকাি পায় এবং 

একথেসক েমগ্র োেযসক পাশ্চাসিযর মুকাথবলায় েথিদ্ব›দ্বী থিথবর থহসেসব যসর প্রন্ওয়া হয়। অপরপসক্ষ 

অভ্যন্তরীর্ জািীয়িার েীমাসরখা প্র াটা পাশ্চািযসক কু্ষদ্র কু্ষদ্র প্রখলাঘসর রূপ প্রেয় এবং এক েথিসবিী আসরক 

েথিসবিীর মাসঝ একটি েীমাসরখা প্রটসন্ প্রেয়। এর বাইসর প্রয মান্ুষ িাকসি পাসর িার কল্পন্াও করা প্রযি 

ন্া। োম্রাজযবাে েমগ্র থবশ্বসকই োে থবথির এক বাজার এবং থবথভ্ন্ন োম্রাসজযর মযযকার েথিদ্বথন্ধিা 

েথুন্য়াটাসক কামাসরর েুলা বাথন্সয় প্রেয় প্রযখাসন্ েব েময় আগুসন্র প্রখলা েসল, প্রলাহা উিপ্ত কসর ও থপটিসয় 

েসয়াজন্ীয় অস্ত্র বান্াসন্া হয়। এই েম্পসকব  Hastings Race বসলন্, Prior to the September  11th 

terrorist  attacks, Americans limited exposure to Islam was shaped by Orientalist depictions of 

Arabs as oil rich Gulf Sheikhs, exotic belly dancers, and brutal dictators along the lines of 

Saddam Hussein and Muʿammar  Qadhdhāfī. While international terrorism pre-dated 9/11, its 

association with Islam was often narrowly limited to the Palestinian-Israeli conflict. On the 

domestic front, homegrown terrorism evoked images of white males such as Timothy 

McVeigh and the Unabomber. Thus, Americans paid little attention to Muslims in the United 

States, so much so that Arab American Muslims often complained of being an invisible 

minority. The September 11th attacks, however, marked a sea change in the level of scrutiny 

placed upon Muslims in America. The association of Arabs and Muslims with terrorism 

became the quintessential stereotype evoked in national security debates  Media  images of 

dark-skinned, bearded Middle Eastern men permeated the mainstream media, allowing for 

misinformation about Islam as a violent ideology proliferated among Americans otherwise 

lacking any exposure to Islam, the Middle East, or Muslims. Indeed, the word terrorism 
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axiomatically referred to Muslims, notwithstanding the marked growth of militant nativist 

groups considered to be right wing extremists by the government and anti-hate watch groups.
9
 

 

14. লেশ্বেোপী োলিলিয়াজযর প্রসার 

এ েময় এমন্ প্রকান্ িথিিালী জাথিস াষ্ঠী, েম্প্রোয় থকংবা েল োযারর্ মান্ুসষর োমসন্ প্রন্ই প্রয, এ েব 

পাশ্চািয জাথিস াষ্ঠীর েসঙ্গ আকীো ি ও েথৃষ্টভ্থঙ্গ ি মিপািবকয প্রপাষর্ কসর এবং িাসের জাথহলী েিবন্ ও 

বস্তুবােী জীবন্-বযবিার থবসরাযী। এমন্ জাথি, ে¤েোয় থকংবা েল এ মুহভ সিব  ন্া ইউসরাসপ আসি আর ন্া 

আসি এথিয়া থকংবা আথফ্রকায়। ইউসরাসপর জামবান্ প্রহাক থকংবা এথিয়া মহাসেসির প্রকান্ জাপান্ী অিবা 

ভ্ারিীয় অথযবােী, েকসলই এ জাসহলী েিবন্ ও এ বস্তুবােী জীবন্-বযবিার েমিবক ও ভ্ি থবশ্বােী। আর িা 

ন্া হসলও থবশ্বােী েমিবসক পথরর্ি হসি যাসে। িাকসলা প্রে েব রাজনন্থিক মিপািবকয এবং থবথভ্ন্ন 

জাথিস াষ্ঠীর মযযকার রাজনন্থিক েংঘাি-েংঘষব যা এ মুহভ সিব  থবথভ্ন্ন েিবন্ থকংবা যুসদ্ধর আকাসর েথৃষ্টস াের 

হসে িা শুযুই এ থন্সয় প্রয, এ বস্তুপভজার অভ্ীষ্ট লসক্ষযর থেসক থন্সয় যাবার প্রন্িৃে ও কিৃব ে কার হাসি িাকসব। 
10

 

এ েেসঙ্গ োইসয়ে আবুল হাোন্ আলী ন্েভ্ী বসলন্, “এক জাথির প্রপৌরুষ ও জািীয় মযবাোসবায এটা েইসি 

রাজী ন্য়, অন্য জাথি েীঘবকাল যসর েথুন্য়ার বুসক প্রন্িৃসের আেসন্ অথযথষ্ঠি িাকসব, জীবন্-েমেযা ও েমভহ 

কলযার্ প্রিসক  ায়ো লুটসব এবং থবসশ্বর বাজার ও ন্য়া ন্য়া ঔপথন্সবসির ওপর থন্য়ন্ত্রর্ জাাঁথকসয় বেসব, অিে 

িথি-োমিবয, থবেযা-বুথদ্ধ ও প্রযা যিার থেক থেসয় প্রে কাসরার প্রপিসন্ ন্য় থকংবা কাসরার প্রেসয় কম ন্য়। 

িাকসলা এ প্রয, প্রে স্বয়ং অপর প্রকান্ মন্থযসলর থেসক অগ্রের হসি এবং অন্য জাথিস াষ্ঠী গুসলাসক থন্সয় প্রযসি 

োয়, পৃথিবীর বুসক ন্যায়ন্ীথি, িাথন্ত ও ইন্ো  কাসয়ম করসি োয় এবং েথুন্য়ার  থিমুখ যমবহীন্িা ও 

বস্তুবাথেিার থেক প্রিসক ঘুথরসয় যমব ও আযযাথিকিার থেসক, েথরেহীন্িা প্রিসক আখলাক-েথরসের থেসক এবং 

ন্ ে-পরস্তী ও িয়িান্ পভজার থেক প্রিসক আিাহর ইবােি-বসদ ীর থেসক পাসে থেসি োয়। িা এ  রীব এর 

োথবোর প্রযমন্ ন্য়, প্রিমথন্ কখসন্া এর আকাঙ্ক্ষীও  ন্য়।”11
    

 

 

 

                                                           
9
 This essay is based on a longer article entitled "From the Oppressed to the Terrorist: American Muslim Women 

Caught in the Crosshairs of Intersectionality 
10

 োগুি, পৃ. ২০০ 
11
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15. পাশ্চাজযের সাম্রােেোদীজদর প্রভাে 

ন্বয োম্রাজযবাে বিব মাসন্ মেুথলম থবসশ্বর জন্য েবসেসয় বড় েযাসলঞ্জ। এটি েকৃিপসক্ষ রাজনন্থিক েযাসলঞ্জ বা 

আগ্রােন্ যা আ  াথন্স্তান্ ও ইরাসক প্রেখা প্র সি। আন্তজব াথিক আইসন্ মাথকব ন্ যিুরাসষ্ট্রর প্রকাসন্া অথযকার 

থিল ন্া আ  াথন্স্তান্ আিমর্ করার। মাথকব ন্ যুিরাষ্ট্র এমন্ একটি প্রেি যারা প্রকাসন্া েকার আন্তজব াথিক 

আইন্ মাসন্ ন্া। িারা ইরাক েখল কসর থন্সয়সি। িারা োসে রাজন্ীথিেহ েকল ক্ষক্ষত্রে থবশ্বসক িােন্ করসি। 

মাথকব ন্ যিুরাষ্ট্র োয় িাসের আসেি থন্সষযসকই প্রমসন্ েলসি হসব, িাসের ইোমসিা েলসি হসব। থবশ্ব বযাংক 

আইএমএ  থকংবা থবশ্ব বাথর্জয েংিা-এর মাযযসমও িারা োম্রাজযবােী প্রিাষর্সক থন্থবড় করার েসেষ্টা 

অবযাহি প্ররসখসি। ন্বয োম্রাজযবােী প্রিাষর্ প্রকৌিসলর  লশ্রুথিসি মুেথলম থবশ্ব িমি েথরদ্র প্রিসক েথরদ্রির 

হসে।12
 

 

16. পাশ্চাজযের অথ্যননলযক প্রভাে 

মুেথলম থবশ্ব ন্বয োম্রাজযবােীসের ষড়যসন্ত্রর কবসল পথিি হসয়সি। অিবনন্থিক থবশ্বায়সন্র েটকোর 

প্রলা াসন্র মাযযসম মেুথলম রাষ্ট্রেমভহ যাসি োম্রাজযবােীসের অিবনন্থিক োসে পথরর্ি হয় িার েবরকম 

প্রকৌিল উদ্ভাবন্ কসরসি োম্রাজযাবােী িথি। এ প্রক্ষসে মাথকব ন্ যুিরাসষ্ট্রর প্রন্িৃোযীন্ আইএমএ , থবশ্ব 

বাথর্থজযক েংিা, থবশ্ববযাংক, ইউসরাপীয় ইউথন্য়ন্ এমন্থক জাথিেক্সঘ েহায়ক ভ্ভ থমকা পালন্ করসি। এর 

 সল মুেথলম থবসশ্বর েথিটি প্রেিসক উন্নয়সন্র থন্ভ্ব রিীল িসেও এর অন্ুোরীসি পথরর্ি করা হসয়সি। এ 

েেসঙ্গ এম এ োঈে বসলন্,“মুেথলম থবশ্ব প্র াটা থবসশ্বর ষাট িিাংি েম্পসের মাথলক হওয়া স্বসেও িাসের 

থন্জস্ব অিবনন্থিক থভ্থি োম্রাজযবােী ষড়যসন্ত্রর কারসর্ িথিিালী করসি পাসরথন্। থবসশ্বর মজেু প্রিসলর 

৭৫%,  যাসের ৩৩%  েস সটর ৭৫ % টিসন্র ৬০ % এবং মযাং াথন্সজর ৩৫% এর মাথলক হওয়া েসি¡ও 

মুেথলম থবশ্ব আজও পশ্চাৎপে। পাশ্চাসিযর িিা উন্নি থবসশ্বর অিবন্ীথিসক েেল প্ররসখসি মযযোসেযর মেুথলম 

প্রেিগুসলার েথিি মভলযন্। মুেলমান্ সর্র অসিবই পথশ্চমারা আজ লাভ্বান্ হসে। মুেথলম থবসশ্বর 

অিবন্ীথিসক োম্রাজযবােীরাই থন্য়ন্ত্রর্ করসি োসে। প্রলাবালাইসজিন্ প্রশ্লা ান্ মাে। মভল কিা হসে, িথিিালী 

পাশ্চাসিযর পর্য থবথি করা। থফ্র প্রেসডর কিা বসল িারা এটি করসি, থবশ্ববযাংক, আইএমএ  পাশ্চাসিযর 

থবসিষ কসর মাথকব ন্ যিুরাসষ্ট্রর স্বািব রক্ষা কসর কাজ করসি। এসের ষড়যসন্ত্রই মুেথলম থবশ্ব অসঢল েম্পসের 

মাথলক হওয়া েসেও আিব-োমাথজক বযবিায় েেলিা ও উন্নথির যারা েৃথষ্ট করসি পাসরথন্।13
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 োগুি, পৃ. ২০১  
13
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17. পাশ্চাজযের েুলদ্ধলভলিক প্রভাে 

বুথদ্ধথভ্থিক েযাসলঞ্জ মুেথলম থবশ্বসক ক্ষততগ্রস্ত করসি। বথুদ্ধথভ্থিকভ্াসব পাশ্চািয ইেলামসক েন্ত্রােী বসল গ্রাে 

করার প্রেষ্টা করসি। ২০০১ োসলর ১১ প্রেসেম্বর ওয়াথিংটসন্র ওয়াল্ড প্রেট প্রেন্টার, টুইন্ টাওয়ার ও 

থন্উইয়সকব র প্রপন্টা সন্ ভ্য়াবহ থবমান্ হামালার ঘটন্ায় প্রকাসন্া থকিু েমার্ ন্া হওয়া েসি¡ও মাথকব ন্ 

যুিরাষ্ট্রেহ পাশ্চাসিয মুেথলম র্ আিমসর্র থিকার। এখসন্া প্রকউ থন্থশ্চি কসর বলসি পাসরথন্ আেসল প্রক 

১১ প্রেসেম্বসরর ঘটন্া ঘটিসয়সি। মাথকব ন্ েরকার একটি  রমাল জথুডথিয়াল িেন্ত পযবন্ত এখসন্া কসরথন্। 

থবোর থবভ্া ীয় প্রকাসন্া কথমিন্ কসরথন্। িেন্ত ন্া কসর, প্রকাসটব  েমার্ ন্া কসর মুেথলম সর্র োয়ী করা হসে। 

প্রটসরাথরজম বা েন্ত্রােবাে ইেলাম ও মুেথলম থবশ্বসক আিমর্ করার একটি হাথিয়ার মাে। বিব মাসন্ 

েন্ত্রােবাসের প্রপািাসক ইেলাম ও মুেথলম সর্র ওপর আিমর্ োলাসন্া হসে। 

 

18. জ্ঞান-লেজ্ঞান ও প্রর্লুিজয পলশ্চমা েগজযর কযৃয ত্ব  

এক েময় জ্ঞান্-থবজ্ঞান্ ও েযুথির প্রক্ষসে মুেথলম সর্র োযান্য থিল। পরবিীসি মেুথলম সর্র জ্ঞান্-থবজ্ঞান্ 

ও েযুথির প্রক্ষসে অমন্সযাথ িা ও পিন্ অন্যথেসক ইউসরাসপ জা রসর্র েভে যসর পথশ্চমা জ ি মুেলমান্সের 

কাি প্রিসক োপ্ত জ্ঞান্-থবজ্ঞান্সক েমৃদ্ধ কসর আন্ুষ্ঠাথন্ক থবজ্ঞাসন্র েভেন্া কসর। িারা বিব মাসন্ জ্ঞান্-থবজ্ঞান্ 

ও েযুথির প্রক্ষসে অভ্াবন্ীয় অগ্র থি লাভ্ কসরসি।14
 প্র াটা েথুন্য়া আজ আযুথন্ক জ্ঞান্-থবজ্ঞান্ ও েযুথির 

ওপর থন্ভ্ব রিীল। এম এ োঈে বসলন্, “বিব মান্ োম্রাজযবােী িথি এ েমস্ত জ্ঞান্-থবজ্ঞান্ ও েযুথি িাসের 

স্বাসিবর অন্ুকূসল বযবহার করসি। অন্যথেসক মেুথলম থবশ্ব এথেক প্রিসক ভ্ীষর্ভ্াসব থপথিসয় রসয়সি।”15
  

 

19. প্রচার লমলিয়ার ওপর পলশ্চমা কযৃয জত্বর চোজিঞ্জ 

থবশ্ববযাপী েোর থমথডয়ার ওপর কিৃব েিাপসন্র মাযযসম পথশ্চমা জ ি িিয ও থমথডয়া োম্রাজযবাসের এক 

বযাপক জাল থবস্তার কসরসি। এরা িিয থবকৃথি ও িিয েোসর কাজ কসরসি েুসকৌিসল। এরা োলাসে ন্ান্া 

কায়োয় ইেলাম ও মেুথলম থবশ্ব েম্পসকব  থবভ্রাথন্তকর েোরর্া। এরা ন্গ্নিা, অশ্লীলিা ও পসর্বাগ্রা ী 

মান্বজাথির মসযয বযাপকভ্াসব িথড়সয় প্রেয়ার ঘৃর্য কাজটি কসর যাসে। এরা থন্য়ন্ত্রর্ কসরসি েথুন্য়ার 

েবকটি আন্তজব াথিক েংবাে েংিা ও টিথভ্ প্রন্টওয়াকব ।  সল িাসের উৎে প্রিসক মুেথলম থবশ্বসক েংগ্রহ করসি 

হসে েংবাে ও িিয। িাসের প্রেয়া িিয ও েোরর্ার দ্বারা েভ্াথবি হসে েমগ্র েথুন্য়ার মান্ুষ। এ েম্পসকব  
                                                           
14

 ড. ইউেু  আল কারজাভ্ী, ইেলামী পুন্জব া রর্ : েমেযা ও েম্ভাবন্া (ঢাকা: আহোন্ পাবথলসকিন্ ২০১২) 
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এম এ োঈে বসলন্,“ োম্রাজযবােীরা প্রেসি প্রেসি ইেলামী আসদালন্ ও মুেথলম উম্মাহসক িিাকথিি প্রমৌলবাে 

প্রটরথরস্ট বসল েোর োথলসয় ইেলাম েম্পসকব  এক ভ্ীথিকর পথরিথি েৃথষ্টর বযাপক েয়াে োথলসয় যাসে। 

মুেথলম জন্স াষ্ঠীর ন্যায়েঙ্গি অথযকার েথিষ্ঠার আসদালন্ ও জা রর্সক েন্ত্রােী কমবকাণ্ড বসল আখযাথয়ি 

কসর এরা থবশ্ব জন্মিসক থবভ্রান্ত করার প্রকৌিল গ্রহর্ করসি।”16
   

 

20. অেীি লশল্পকিার প্রসার 

এম এ োঈে বসলন্, “পৃথিবীসি আস ও অশ্লীলিা থিল। থকন্তু অশ্লীলিা ও পসর্বাগ্রা ী আজসকর মসিা কখসন্া 

 র্রূপ পায়থন্। অশ্লীলিা ও পসর্বাগ্রাথ সক আজ েববাথযক গুরুেপভর্ব থিল্পকলা থহসেসব থবসবেন্া করা হসে। 

কাবয োথহিয, ন্াটক, উপন্যাে,  ল্প োরুকলা েথিটি থিল্পকসমবর মাযযসম জীবন্থবমখু বস্তুবােী, প্রভ্া াবােী 

পসর্বাগ্রা ী েিবসন্র েোর ঘটাসন্া হসে। েংবােপে, মযা াথজন্, থেসন্মা ও টিথভ্ প্রন্টওয়াসকব র মাযযসম এেব 

ঘসর ঘসর িথড়সয় প্রেয়া হসে। ধ্বংে হসে যুব েথরে, বাড়সি মােকািথি, িড়াসে মরর্ঘাথি প্ররা । যমব 

থবমুখথবকৃি প্রলখকরা আসটব র ন্াসম ধ্বংে কসর থেসে েমাজসক, মান্বিাসক। আর এেবসক েববে িথড়সয় 

থেসে আযুথন্ক েযথুি ও  র্মাযযসম। এেব হসে েুি েংসৃ্কথি থবকাসির পসি িীব্র বাযা। বিব মান্ যুস  অশ্লীল 

থিল্পকলার েোর মারািক েযাসলঞ্জ হসয় োথড়সয়সি।”17
   

 

21. লেশ্বেোপী োোর দখি ও পুুঁলেোজদর আলিপযে লেস্তার 

মুি বাজার অিবন্ীথির ন্াসম পুাঁথজবােী োম্রাজযবােী েি েব েময়ই মুেথলম থবসশ্বর বাজার েখসলর প্রেষ্টা 

োথলসয়সি। কথমউথন্জসমর পিসন্র পর এ েথিয়া আসরা প্রজারোর হসয়সি। এখন্ েলসি থবশ্বায়ন্ ও বাজার 

অিবন্ীথির ন্াসম পুাঁথজবাসের একসেটিয়া আথযপিয থবস্তাসরর প্রেষ্টা। িারা ইসিামসযযই মুেথলম থবসশ্বর থবরাট 

বাজার েখল কসর থন্সয়সি। মুেথলম থবশ্ব আজ োমান্য পসর্যর জন্য ও িাসের ওপর থন্ভ্ব রিীল হসয় আসি। 

অথযকন্তু পুাঁথজবাসের থবপুল িথি ও উপকরর্ বযয় হসে ইেলাসমর উত্থান্ প্রঠকাবার জন্য। 
18

 

 

22. নারীজক নভাগপণে লিজসজে উপস্থাপন ও নারীর েমযায়ন লিজসজে উপস্থাপন 

জাসহথলয়াসির যুস  ন্ারীসেরসক থন্িক প্রভ্া যপর্য থহসেসব  র্য করা হসিা। ইেলাসম ন্ারীসক েম্মান্াসিব মাসয়র 

জাথি থহসেসব মভলযায়ন্ করা হয়। ইেলাসমর িাশ্বি এ রীথিসক বাথিল করার লসক্ষয েোর মাযযমেমভসহ ন্ারীসক 

                                                           
16

 ড. ইউেু  আল কারজাভ্ী, ইেলামী পুন্জব া রর্ : েমেযা ও েম্ভাবন্া (ঢাকা: আহোন্ পাবথলসকিন্ ২০১২) 
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অযবন্গ্ন আকাসর উপিাপন্ কসর আকষবর্ীয় প্রভ্া যপসর্য পথরর্ি করা হয়। এভ্াসব েমাসজ প্রযৌন্াোর বযথভ্োর 

িথড়সয় পসড়। ইেলামী মভলযসবায ধ্বংেোপ্ত হয়। মুেথলম ন্ারীর েম্ভ্রম ও মযবাো বাথড়সয় প্রেয় থহজাব। 

বিব মাসন্ এসে পথশ্চমারা ইেলামী েংসৃ্কথির এ গুরুেপভর্ব থবষয়টির থবরুসদ্ধ ন্ান্ামুখী েোরর্া োলায়। িারা 

এসক ে থির অন্তরায়, েন্ত্রােীর মুসখাি ইিযাথে অপেোর োথলসয় মুেথলম ন্ারীসক পেব া প্রিসক বাইসর আন্সি 

োয়। একই োসি ন্ারী পুরুসষর েহথিক্ষায় উৎোথহি কসর বন্থিক অবক্ষসয়র থেসক প্রঠসল প্রেয় পথশ্চমারা। 

পথশ্চমাসের আগ্রােসন্র একটি িথিিালী হাথিয়ার হসলা ন্ারীর ক্ষমিায়ন্ িীষবক প্রশ্লা ান্। এ প্রশ্লা াসন্র 

মাযযসম িারা মুেথলম েমাসজর পাথরবাথরক বন্ধন্সক থিন্ন কসর প্রেয়। মাসয়র জাথিসক প্রঠসল প্রেয় মাসঠ 

ময়াোসন্ রাজন্ীথিসি। প্রভ্া পর্য থহসেসব ন্ারীসক কি থভ্ন্ন থভ্ন্নরূসপ েেিবন্ কসর ইেলামী েভ্যিা েংসৃ্কথির 

ধ্বংে োযন্ করা যায় িার মহড়া েলসি।  

 

23. অেীি আকাশ সাংসৃ্কলযর লেস্তার ও প্রভাে 

মুেথলম জাথিেিা এবং এর িাশ্বি েংসৃ্কথিসক থন্থশ্চহ্ন কসর প্রেয়ার েুেভরেোরী পথরকল্পন্া গ্রহর্ কসরসি ইহুথে, 

থখ্রষ্টান্রা। এর অংি থহসেসব আকাি েংসৃ্কথির ন্াসম প্রভ্া যবােী প্রপৌিথলক ও ন্গ্ন থবজািীয় েংসৃ্কথিসক 

প্রকৌিসল োথপসয় প্রেয়া হসয়সি। ‘েংসৃ্কথির উসো িািা’ ন্াসম খযাি থডি অযাথন্টন্ার মাযযসম মুেথলম থবসশ্ব 

প্রযৌসন্ােীপক থেসন্মা, ন্াটক, ন্াে- ান্, মসডথলং, েুদরী েথিসযা ীিা, ন্গ্নিা, প্রবহায়পন্া ইিযাথের থবস্তার 

ঘটাসন্া হসে। এভ্াসব ইেলামী িাহযীব িমেসুন্র মভসলাৎপাটন্ ঘটিসয় পথশ্চমা েংসৃ্কথির থবকাি ঘটাসন্া 

হসে।19
 

 

24. প্রদীপ প্রজ্জ্বিন ও ভাস্কর্য সাংসৃ্কলযর লেস্তার 

পথশ্চমাসের েভ্াসব মুেথলম থবসশ্বও েেীপ েজ্জ্বলন্ েংসৃ্কথির থবকাি ঘটসি। প্রখলার মাসঠ িায়ী েেীপ 

েজ্জ্বলন্। থবথভ্ন্ন িাপন্া, থমন্ার, ঐথিহাথেক িাসন্ থিখা অথন্ববার্, থিখা থেরন্তন্ ইিযাথে ন্াসম প্রযেব েেীপ 

প্রবেী িাথপি হসে িা মভলি অথগ্ন উপােক গ্রীক ও থহদ ুেংসৃ্কথিরই অংি। থিরকী এ েংসৃ্কথির থবস্তাসরর 

মাযযসম মুেথলম রাষ্ট্র েমভসহর জন্ সর্র প্রমৌথলক থবশ্বাসে থের যরাসন্া হসে। মুেথলম রাষ্ট্রেমভসহ পথশ্চমা 

অনন্েলাথমক েংসৃ্কথির আগ্রােসন্র আসরকটি থেক হসলা ভ্াস্কযব ও মভথিব  িাপন্। েংথশ্লষ্ট প্রেসির থবখযাি 

বযথিসের মভথিব  বিরী কসর প্রেসির থবথভ্ন্ন িান্, ঐথিহাথেক জায় া, থমন্ার, েড়ক, দ্বীপ, থবশ্বথবেযালয় ইিযাথে 
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গুরুেপভর্ব িাসন্ িাপন্ করা হয়। এভ্াসব প্রেিবযাপী মভথিব র থবস্তার ঘটিসয় প্রেিবােীসক মভথিব পভজারী থহসেসব  সড় 

প্রিালার েয়াে গ্রহর্ করসি পাশ্চািয েংসৃ্কথির অন্ধ অন্ুোরীরা। 

 

25. নসৌন্দজর্যর োলণলেেক প্রদশযনী 

েুদরী েথিসযাথ িার ন্াসম পথশ্চমারা থমে ওয়াল্ডব , থমে ইউথন্ভ্ােব, থমে এথিয়া থমে আসমথরকা,পযাথেথ ক 

ইিযাথে থন্ববােন্ কসর থন্ববাথেিসেরসক পুরসৃ্কি কসর িাসক। এর থন্ববােন্ পদ্ধথি এমন্, প্রযখাসন্ থন্রাবরর্ 

ন্ারীসেসহর েেিবন্ী হয়। থবোরকরা িসের প্রেসহর উন্নিির  ঠন্ ও আন্ুষথঙ্গক েকাি ভ্থঙ্গমার জন্য পুরসৃ্কি 

কসর িাসক। এর  সল ন্ারীসেরসক বাথর্থজযকভ্াসব প্রভ্া পন্য রূপান্তসরর মাযযসম বযথভ্োসরর থবশ্বায়ন্ করা 

হসে। পথশ্চমা েংসৃ্কথির এসহন্ উলঙ্গ েকাি মুেথলম থবসশ্বও  ভ্ীর ভ্াসব েভ্াব প্র সলসি। অসন্ক মুেথলম 

প্রেসির মুেথলম প্রমসয়রা এসি অংিগ্রহর্ কসর। আবার অসন্ক মুেথলম রাষ্ট্র এর আসয়াজকসের ভ্ভ থমকা পালন্ 

কসর ইেলাসমর িালীন্িার িাশ্বি থবযান্সক ভ্ভ লুথিি করসি থদ্বযা করসি ন্া। 

 

26. ফ্োশন নশা সাংসৃ্কলয 

বিব মান্ মুেথলম থবসশ্ব প্রপািাক েেিবন্ীর ন্াসম ন্ারী পুরুষ থবথভ্ন্ন অিালীন্ প্রপািাসক েথজ্জি হসয় েিবকসের 

োমসন্ অঙ্গভ্থঙ্গমা েেিবন্ কসর। েুেথজ্জি মসডল িরুর্ীসের কযাট ওয়াক আর েিবন্ীয় ভ্থঙ্গমায় প্রেসহর েেিবন্ 

েিবকসের মাসঝ উন্মিিা েথৃষ্ট কসর। মুেথলম থবসশ্ব পথশ্চমা েমাসজর এেব প্রবহায়াপন্ার বযাপক থবস্তার 

ঘটসি। এর  সল মুেথলম েমাসজ অবায প্রযৌন্াোর,  ালবসফ্রে কালোর, থলভ্ টুস োর ও েমকাথমিার মি 

ভ্য়াবহ ক্ষি মহামারীর মসিা িথড়সয় পসড়সি। মুেথলম সর্র িিাকথিি েভ্যকরসর্র েথিয়ায় পথশ্চমা 

থমথডয়া মুেথলমসের েমাসজ এেব অনন্থিক েম্পসকব র থবষ ঢুথকসয় থেসে। 

 

27. লেজ্ঞাপন সাংসৃ্কলয 

থবজ্ঞাপন্ পর্য বাজারজািকরসর্র একটি মাযযম হসলও মুেথলম িাহযীব িমুেন্ ধ্বংসে এর বযাপক েভ্াব 

রসয়সি। োয় েকল পসর্যর থবজ্ঞাপসন্ অপথরহাযবভ্াসব বযবহার হয় মসডল িরুর্ীরা। এ বযাপারটি বিব মাসন্ 

োয় থবন্া েযাসলসঞ্জ মেুথলম রাষ্ট্র েমভসহর থমথডয়াসিও ঢুসক পসড়সি। এর মাযযসম িরুর্ী ন্ারীসেরসক 

আকষবর্ীয় প্রভ্া যপর্য থহসেসবই উপিাপন্ করা হয়। এভ্াসব মুেথলম ন্ারীর থহজাব রীথিমসিা েযাসলসঞ্জর 

েম্মুখীন্ হসয়সি। পেব াহীন্িা, অবায প্রযৌন্াোর, ন্ারী পরুুসষর অবায প্রমলাসমিা ইিযাকার অনন্েলাথমক 

রীথির থবস্তার মভলি ন্ারী থবজ্ঞাপন্ েংসৃ্কথির থবস্তাসররই  ল। 
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28. পালরোলরক েন্ধন লিন্নকরণ 

পথশ্চমা োমাথজক েিার েভ্াসব মেুথলম থবসশ্বর প্রেিগুসলাসি পাথরবাথরক েিায় ভ্াঙ্গন্ েৃথষ্ট হসে। 

পাথরবাথরক বন্ধন্ থিথিল হসে। মুেথলম পাথরবাথরক বন্ধসন্র ঐথিহযসক ভ্ভ লুথিি কসর মুেথলম 

রাষ্ট্রগুসলাসিও পথশ্চমা যাাঁসে  সড় ওঠসি বৃদ্ধািম। এর  সল বাযবকযকবথলি থপিা মািাসক প্রেবা যত্ন করার 

আিাহর থন্সেবি লংঘন্ কসর িাসেরসক থন্মবমভ্াসব পথরবার ও েমাজেুযি করা হয়।20
 

 

29. পলশ্চমা গণযজের লেকাশ 

একথবংি িিাব্দীর োম্রাজযবােী পথশ্চমা িথি মুেথলম থবসশ্ব িাসের স্বািবন্ুকুল  র্িন্ত্র োথপসয় প্রেয়ার েসেষ্টায় 

অবযাহিভ্াসব েোর প্রোপা াো োথলসয় যাসে। প্রকান্ মুেথলম প্রেসি িাসের পসক্ষর যমবথন্রসপক্ষ  বা 

ইেলামথবসরাযী প্রেকুযলার েল থন্ববাথেি হসল িাসেরসক েহায়িা কসর পথশ্চমা িথি। থকন্তু িাসের স্বাসিবর 

থবপরীসি প্রকান্ ইেলামী েল থন্ববােসন্ থন্ববাথেি হসল িাসেরসক পিন্ ঘটাসন্ার েবরকসমর ষড়যন্ত্র ও েোর 

েপা াো োলায় এবং ইেলামপেী েরকাসরর পিন্ ঘটায় আযুথন্ক োম্রাজযবােী পথশ্চমা িথি। থন্কট 

অিীসি আলসজথরয়া, ইরাক, আ  াথন্স্তান্, থ থলথস্তন্, পাথকস্তান্েহ মুেথলম থবসশ্বর েববেই এ ন্ীথির 

েসয়াস র মাযযসম মুেথলম রাষ্ট্রেমভহসক আিবোমাথজক ও রাজনন্থিকভ্াসব প্রেউথলয়া কসর প্রেয়ার প্রেষ্টা 

োথলসয়সি িারা। এর  সল প্র াটা থবশ্বসক এমন্ এক পিীসি রূপান্তর করার প্রেষ্টা করসি যার প্রন্িৃে রসয়সি 

মাথকব ন্ীসের হাসি আর কিৃব সে রসয়সি ইহুথেরা।21
 

 

30. লেলভন্ন লদেস পািন 

পথশ্চমা োম্রাজযবােীসের েসরােন্ায় মুেথলম থবসশ্বর প্রেিেমভসহ থবথভ্ন্ন থেবে পালসন্র প্ররওয়াজ োলু হসয়সি। 

প্রযমন্-থবশ্ব ভ্ালবাো থেবে, এথেল  ুল ইিযাথে। এমথন্ভ্াসব জাথিেংঘ ও আন্তজব াথিক েংিা কিৃব ক  

আসরাথপি থবথভ্ন্ন থেবে পাথলি হয়। এেব থেবে পালসন্র মাযযসম মুেথলমসের আথকো ও আমল িভ্াসব 

থবভ্রান্ত করা হয়। োমথজক িকৃ্সখলা ন্ষ্ট হয়। প্রবহায়পন্া, প্রযৌন্াোর বৃথদ্ধ পায়।  

 

 
                                                           
20

 মুেথলম থবসশ্ব েমোমথয়ক েমেযা ও েযাসলঞ্জ, োগুি, প.ৃ ১২৩  
21

 মুেথলম থবসশ্ব েমোমথয়ক েমেযা ও েযাসলঞ্জ, োগুি, প.ৃ ১৮-১৯ 
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31. োলযসাংস্থা ও লেলভন্ন সািার্ে সাংস্থার ভূলমকা 

জাথিেংঘ, এর থবথভ্ন্ন িাখা, ইউসরাপীয় ও আসমথরকার থবথভ্ন্ন োহাযয েংিা এমন্থক ইেরাইলী েংিা 

মুেথলম থবসশ্বর থবথভ্ন্ন প্রেসি ন্ান্ামখুী োহাযয ও উন্নয়ন্মভলক কমবিৎপরিা োলায়। ন্ারী উন্নয়ন্, থি¶ া 

কমবেভেী, োমাথজক থন্রাপিা জাল িিা এন্থজও ইিযাথের ন্াসম মুেথলমসের থিক্ষা, োমাথজক ঐথিহয, থহজাব 

েিা, প্রমৌথলক থবশ্বাে েভৃ্থি ধ্বংে োযসন্ ভ্ভ থমকা পালন্ করসি। থবথভ্ন্ন োহাযয েংিা িাসের আসরাথপি 

িিব াবলী দ্বারা মেুথলম রাষ্ট্রেমভহ এবং েরকারসক িাসের িাসবোসর পথরর্ি কসর। 

 

32. মুসলিমগজণর আত্মমিূোয়ন 

ইবসন্ খালেনু্ ‘আল মকুাথেমা’ গ্রসে ‘উমরান্’ িসি¡ প্রেথখসয়সিন্, েমাজ িার থন্জস্ব  থিসি থবকথিি হসব। 

েযুথি থন্ভ্ব র আজসকর থবশ্ব প্রে থবকথিি েমাসজরই স্বরূপ। থকন্তু মুেথলম মন্ীষী থবসিষি বিব মান্ প্রন্িৃে 

থবকািমান্ েমাজ ও রাষ্ট্র বযবিার োসি েথিসযাথ িায় বযিব হসয়সি।  সল পথশ্চমা থবশ্ব রাজন্ীথি, অিবন্ীথি, 

োমাথজক থববিব ন্, েকল ক্ষক্ষত্রে প্র াটা থবসশ্বর প্রন্িৃে থেসে। মুেথলম থবশ্ব িাসের েববমুখী আগ্রােসন্র 

থিকার।22
 

 

33. উপসাংিার 

মুেথলম উম্মাহর ইথিহাে পযবাসলােন্া করসল প্রেখা যায় প্রয, ে’ুটি কারসর্ মুেথলমরা েবসেসয় প্রবথি ক্ষথিগ্রস্ত 

হসয়সি। একটি হসলা যমবজ্ঞাসন্র অভ্াব, অপরটি অনন্কয। অনন্কয শুযু িাসের জা থিক েেুবিার জন্য োয়ী 

ন্য়, যমীয় অযঃপিসন্রও কারর্। েবসেসয় েঃুখজন্ক বযাপার এই প্রয, বিব মাসন্র িিাকথিি এই মুেথলমরা 

একিা বুঝসি অক্ষম প্রয পৃথিবীসি িারা প্রয কি অবসহথলি ও অপমাথন্ি। িারা প্রয থন্সজসের প্রলাক দ্বারা 

েরমভ্াসব প্রিাথষি ও েিাথরি এ প্রবাযিথিও িাসের প্রন্ই। জীবসন্র লক্ষয েম্বসন্ধ মুেথলমরা এখন্ েরম 

থবভ্রাথন্তসি থন্মথজ্জি। মুেলমান্সের এই মান্থেক অবিাসক কাসজ লাথ সয় পাশ্চািয েমাজ অিযন্ত 

পুংখান্ুপুঙ্খান্ভু্াসব মেুথলম প্রেিগুসলাসি িাসের েংসৃ্কথিসক োথপসয় থেসয়সি।  মুেথলমসের ইথিহাে পযবাসলােন্া 

করসল প্রেখা যাসব, িাসের োথববক অযঃপিসন্র মভল কারর্ যমব থবেজব ন্, পাশ্চাসিযর েংসৃ্কথিসক অন্ুেরন্। 

আযুথন্কিার ন্াসম মুেথলম প্রেিগুসলাসি থজন্া-বযথভ্োর, েুে, জয়ুা, মসের বযপক েেলন্ ঘটিসয় থেসয়সি। 

মুেথলমরা বিব মাসন্ িাসের থন্জস্ব েংসৃ্কথির মসযয এই থবষয়গুসলাসক অন্তভু্ব ি কসরসি। িারা এমন্ উোথেন্ 

                                                           
22

 ড. ইউেু  আল কারজাভ্ী, ইেলামী পুন্জব া রর্ : েমেযা ও েম্ভাবন্া (ঢাকা: আহোন্ পাবথলসকিন্ ২০১২), পৃ. ৭২ 
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পযবাসয় উপথন্ি হসয়সি প্রয, িারা ভ্ভ সলই  প্র সি এগুসলা িাসের যমব স্পষ্ট হারাম।  এই অবিায় এখন্ও মুেথলম 

থবশ্ব যথে যমবসক আাঁকসড় ন্া যসর িাহসল েংখযায় মুেথলম র্ েথিথেন্ বাড়সি িাকসলও ইেলাসমর েথৃষ্টভ্থঙ্গ 

থেসয় এসের অযঃপিন্ প্রকউ প্রঠকাসি পারসব ন্া। 

 

ঐকয িাড়া প্রকান্জাথি প্রকান্ বযাপাসর ো লয অজব ন্ করসি প্রপসরসি-মান্ব ইথিহাসে এমন্ প্রকান্ েষৃ্টান্ত প্রন্ই। 

েুিরাং এ অবিায় মুেথলমসেরসক ঐকযবদ্ধ হসয় ঈমাসন্র পথরপভর্ব অন্ুেরর্ করসি হসব। মুেথলম রাষ্ট্র 

েযান্সের যিাযি ভ্ভ থমকা গ্রহর্ করসি হসব। পািাপাথি মুেথলম প্রেি েমভসহ অিবনন্থিক স্বায়িিােন্, 

জাথি ি েুথবযাসবায িযা , অনন্েলাথমক থেন্তার থবরুসদ্ধ েথিসরায, অিবপভর্ব েস্তুথি গ্রহর্, প্রেিন্া প্রবাসযর 

েথিক্ষর্, থিল্প েযুথি ও োমথরক েস্তুথি গ্রহর্ ও োওয়ািী কাযবিসমর েোর-েোর থন্থশ্চি করসি হসব। 

িাহসল মুেথলম জাথি আবাসরা িাসের হারাসন্া থেন্ থ সর পাসব। পৃথিবীসি ইেলাসমর আসলা িথড়সয় থেসি 

পারসব। থবসশ্বর েথিটি মান্ষু কুর’আন্ ও েুন্নাহর আসলাসক িাসের জীবন্ পথরোলন্া কসর এক আিাহর 

েন্তুথষ্ট অজব ন্ ও জান্নাি থন্থশ্চি করসি পারসব। 
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মুহাম্মে আোে, Islam at the crossroads, (ঢাকা: ইেলাথমক  াউসেিন্ বাংলাসেি, ২০০১) 

োইসয়ে আবুল হাোন্ আলী ন্েভ্ী, মুেলমান্সের পিসন্ থবশ্ব থক হারাসলা? (ঢাকা: মুহাম্মে ব্রাোেব, ২০১২) 

েযার টমাে আন্বল্ড, পাশ্চািয েভ্যিায় ইেলাম (ঢাকা: ইেলাথমক  াউসেিন্ বাংলাসেি, ২০০৭) 

প্রমাহাম্মে আবভ িাসহর বযবমান্ী, অযঃপিসন্র অিল িসল (ঢাকা: িাওহীে পাবথলসকিন্, ২০১৩) 

ড. ইউেু  আল কারজাভ্ী, ইেলামী পনু্জব া রর্: েমেযা ও েম্ভাবন্া (ঢাকা: আহোন্ পাবথলসকিন্, ২০১২) 

ড. প্রমাহাম্মে হাথমেিুাহ, The First Written Constitution in the world   (লাসহার: আিরা  

পাবথলসকিে, ১৯৭৫) 
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মাওলান্া মুহাম্মে আব্দরু রহীম, থিক্ষা োথহিয ও েংসৃ্কথি, পৃ. ২৪০ 

আব্দুে িহীে ন্াথেম, থিক্ষা োথহিয ও েংসৃ্কথি, প.ৃ ১৭-২২ 

আবুল মন্েুর আহসমে, বাংলাসেসির কালোর। 

আহোন্ হাবীব ইমসরাজ, পথশ্চমা োংসৃ্কথিক আগ্রােন্ ও আমাসের করন্ীয়, 

বেরুথেন্ উমর, েংসৃ্কথিক েংকট, মুিযারা েকািন্ী, ১৯৮৪, প.ৃ  ২৭ 

মুহাম্মে হাথববুর রাহমান্, ১৯৯৭, একুসি েময় েকািন্, প্র ব্রুয়ারী েকল ভ্াষার কিা কয়, প.ৃ ২৬ 

আজম উবায়েিুাহ হক েরকার, িরুর্ প্রিামার জন্য। 

অযযাপক মুথ জরু রাহমান্, কুরআসন্র আয়ন্ায় থবথস্মি রােুল। 

আবুল আলা মুওেেুী, ইেলামী েংসৃ্কথির মমবকিা। 

থমজান্ুর রাহমান্ জামীল, ইেলামী েংসৃ্কথির েীমাসরখা।  

অযযাপক হাোন্ আইয়ুব, আল আকাসয়ে আল ইেলাথম। 

 


