
জেরুোলরলভয য ইযাইলর দালফয অাযতা 

ড. এান মুফাইয* 

জলতক জেরুোলরভ যলক ইযাইলর যােধানী লললফ স্বীকৃলত লদর ভালকিন 

মুক্তযাষ্ট্র। শুধু তাই নয়, আলভলযকায জেললডন্ট জডানাল্ড ট্রাম্প জতরআলফলফ 

অফলিত ভালকিন দূতাফা জেরুোলরলভ িানান্তলযয লনলদি লদলয়লেন। ইহুলদ যাষ্ট্র 

ইযাইর ধাল ধাল তায রক্ষ্য ূযলণ অগ্রয লে। লপলরলিলনয বূখলে ইহুলদ 

যাষ্ট্র েলতষ্ঠা  জেরুোলরলভ এয যােধানী েলতষ্ঠায ভথিলন ইহুলদযা তালদয 

ধভিগ্র্থ  লত লকেু েভাণ উিান কলয। মিালরাচনা না কলযই আভযা ফ 

েভাণ ফালতর ফলর দালফ কযলত চাইনা। তলফ তাযা ইলতালয ালথ লকিংফদলন্তলক 

এভনবালফ লভললয় জপলরলে জম এগুলরালক ৃথক কযা অম্ভফ। জ মা জাক- 

আভযা তালদয জৌযালনক কালনীয ালথই অগ্রয লত চাই।  

লপলরলিলন ইহুলদলদয যাষ্ট্র েলতষ্ঠায লক্ষ্ তাযা েধানত দু’লি মুলক্ত উিান কলয। 

একলি ধভিতালিক; অযলি নৃতালিক। এক, এলি তালদয লতৃুরুললদয বূখে, মা 

ঈশ্বলযয েলতশ্রুলতয লবলিলত তাযা েয় কযলত জলযলের। োয় দুই াোয ফেয 

ূলফি তাযা লপলরলিন লত লফতাল়িত য়। এই দীঘি ভলয় তাযা ‘েলভে রযালে’য 

কথা বুলরলন। দুই. ইহুলদ োলত অলফলভশ্র ভানফলগাষ্ঠী। তাযা জমখালনই গভণ কলযলে 

লনলেলদয স্বকীয়তা  ফিংধাযায লফশুদ্ধতা যক্ষ্া কলযলে। ইহুলদফাদ অতযন্ত 

যক্ষ্ণীর ধভি; তাই লবন্ন ধভিাফরম্বীলদয এই ধলভি েলফলয েফণতা কভ লের। 

অতএফ লপলরলিলনয আলদ ফালন্দালদয অলফলভশ্র উিযূলয লললফ খালন 

ফফালয অলধকায তালদযই জফল। এ মুলক্তগুলরায ভথিলন ধভি গ্রল্থ য লফফযণ  

কল্পকালনী ফযতীত তাযা জকান ঐলতালক েভাণ উিান কযলত ালয না। জ 

মাই জাক। তালদয কলল্পত ইলতালয ালথ মাত্রা কলযই তালদয মুলক্তগুলরা খেন 

কযলত চাই।  
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ইহুলদযা লনলেলদয ইলতা নাফী ইফযালভ (আ)-এয ালথ ম্পলকিত কলয। ভান 

এই নাফীয েন্ম োচীন ইযাক তথা ফযলফরলন। ইফযালভ (আ)-এয জগাত্র জতা 

ফলিই, তাাঁয লতা ভূলতিূেক লেলরন। ফযলফরলনয জরালকযা তাাঁয দায়ালত া়িা 

জতা জদয়লন, উলটা তাাঁলক অলিকুলে লনলক্ষ্ কলয তযা কযায লযকল্পনা কলয। 

ভান আল্লা তাাঁয নাফীলক আগুন লত যক্ষ্া কলযন। আল্লায লনলদিল ইফযালভ 

(আ) লেযত কলয আয জকরদালনন লয় লভলয উনীত ন। ফহু ঘিনায য 

লতলন লভয লত েতযাফতিন কলযন। তাাঁয এক স্ত্রী ালেযালক ুত্র ইভাঈর 

ভাক্কায তৃণীন ভরুবূলভলত ফফা কযান। ইভাইর (আ)  তাাঁয ভালক জকন্দ্র 

কলয জখালন একলি েনফলত গল়ি লে। আযলফয েুযাভ জগালত্র লফলয় কলযন 

ইভাঈর (আ)। তাাঁয উিযুরুল লরন ভানফী ভুাম্মদ (া)। 

ইফযালভ (আ) তাাঁয অয স্ত্রী াযা ফফা কলযন আযলফয উিলয জকনআন 

নাভক এরাকায়। এই অঞ্চরলি যফতিীলত লপলরলিন নালভ লযলচলত রাব কলয। 

জখালন তাাঁয অয ুত্র ইাক (আ)-এয েন্ম। তাাঁযা জম গ্রালভ ফফা কযলতন 

জলি ফতিভালন জফযন নালভ লযলচত। ইাক (আ)-এয ুত্র ইয়াকুফ (আ) নাফী 

লেলরন। তাাঁয অয নাভ ইযাঈর। এখালন উলল্লখ কযা দযকায জম ইফযালভ (আ) 

এয লযফায এই অঞ্চলর অলবফাী লেলরন। এখানকায আলদ েনলগাষ্ঠী লের 

জকনআলন (ফা কনআলন) জগাত্রবূক্ত, মালদয আলদ লনফা লের আযলফ। লিস্টূফি 

তৃতীয় স্রালেয োযলম্ভ তাযা আযলফয জফদুইন েীফন জেল়ি লপলরলিলন লগলয় 

উলিত ন। অথিাৎ লপলরলিলনয আলদ অলধফাীযা আযফ োলতবুক্ত লের। আর-

কুযআন  ফাইলফলরয লফফযণ অনুালয ইয়াকুফ (আ)-এয এক ুত্র ইউুপ (আ) 

তাাঁয বাইলদয ল়িমলে লভলয নীত ন (লিস্টূফিাে ১৬০০)। জখালন ম্রালিয 

স্ত্রীয চক্রালন্ত লতলন কাযাগালয লনলক্ষ্প্ত ন। কলয়ক ফেয য লভলযয ফাদা-এয 

স্বলেয ফযাখযায ূলত্র লতলন কাযাগায লত ভুলক্তরাব কলযন। যাো তালক খাদয 

ফযফিানায দালয়লি লনলয়ালেত কলযন। লদলক লভয  াশ্বিফতিী জদ জকনআলন 
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দুলবিক্ষ্ শুরু লর ইউুপ (আ)-এয বালয়যা খালদযয ন্ধালন লভলয গভন কলযন। 

তাযয ইউুপ (আ)-এয অনুলযালধ তাাঁয লতাভাতা  ফালক এগালযা বাই লভলয 

িানান্তলযত ন (ইউুপ (আ)-এয লভয গভলণয ২৭ ফেয য।)। এবালফ ইয়াকুফ 

(আ) ফা ইযাইলরয ুত্রযা অথিাৎ ফলন ইযাইর জকনআন লত লভলয িানান্তলযত 

ন এলি লের স্বস্বলেক িানান্তয, জকউ তালদযলক লফতাল়িত কলযলন। 

লভলয ফলন ইযাইলরয ফিং ফৃলদ্ধ য়। এ ভয় ফলন ইযাইলরয ালথ িানীয় 

লকফতীলদয ফিংধাযায লভশ্রণ য়লন এভন জকান তথযেভাণ আভালদয কালে জনই, 

ইহুলদলদয কালে জনই। োয় াল়ি লতনত ফেয য ইয়াকুফ ফিংল েন্মগ্রণ 

কলযন নফী ভূা (আ)। ই ভয় লভলয ফলন ইযাইলরয য জপযাউন ফালনীয 

অতযাচায-লনমিাতন চরলের। নফুয়াত োলপ্তয য ভুা (আ) দীঘিলদন দায়ালত 

কাে লযচারনা কলযন। লকন্তু জকান পর এলরানা। জপযাউন জতা ফলিই; ফলন 

ইযাইলরয অলনলকই ভূা (আ)-এয য ঈভান আনর না। আল্লায লনলদিল 

ভুা (আ) তাাঁয অনুাযীলদয লনলয় জরালত াগয ায লয় লপলরলিন বূখলে চলর 

এলরন। এলি ১২২১ লিস্টূফিালেয ঘিনা। স্মতিফয, ফলন ইযাইলরয কর দয 

ভূা (আ)-এয ালথ লভয তযাগ কলযনলন। কাযণ তালদয একািং তাাঁয য 

ঈভানই আলনলন। মাযা ঈভান এলনলের, তালদয ফাই জম লেযত কযলত জলযলের 

এভন দালফ কযা মায় না। অলক্ষ্াকৃত নতুন এক লেযলতয ালথ তুরনা করুন। 

৬২২ লিস্টালে ভানফী (া) ভাক্কা লত ভদীনায় লেযত কলযন ভক্কায় জকান 

লনয়ভতালেক যকায  দাুলি যাো লের না। ভাক্কা লত ভাদীনায জমাগালমাগ লের 

িরলথ, দূযি জফল লের না। তফু কর ভুরভান লেযত কযলত ালযনলন। 

অলনক ভুলরভ নাযী, ফৃদ্ধ  দুফিরলচলিয ফযলক্ত ভাক্কায় অফিান কযলত ফাধয 

লয়লেলরন। অতএফ লভয লত লপলরলিন মাত্রায দূগিভ  নদীভয় লথ অলনলকই 

ভূা (আ) াথী লত ালযনলন, এিা লনশ্চয়তায ালথ ফরা মায়। লভলয জথলক 

www.waytojannah.com



মায়া ইহুলদযা এফিং তালদয লনকি ূফিুরুলযা কখলনা লপলরলিলন ফফা 

কলযনলন। 

আল্লা তা’আরা ফলন ইযাইরলক লফত্র য তথা জেরুোলরলভ েলফলয লনলদি 

লদলরন, তালদযলক াালমযয েলতশ্রুলত লদলরন। ভূা (আ) জেরুোলরলভয ার-

লককত মাচাই কযায েনয ফালযা ফযলক্তলক জেযণ কযলরন। তাযা ঘুলয এল 

োনার, ‘ই লয বয়ানক লক্তারী এক োলতয ফফা, তাযা জফয না লর 

আভযা েলফ কযফ না’। তাযা আলযা ফরর, ‘ভূা! আলন  আনায েবু লগলয় 

মুদ্ধ করুন। আভযা এখালনই ফল থাকলফা।’ ফলন ইযাইলরয এভনতয অফাধযতা 

 ফা়িাফাল়িয েনয আল্লা তালদয য অন্তুষ্ট লরন। চলল্ললি ফেয তাযা 

একলি োন্তলয ঘুলযলপলয কািালত ফাধয য়। ভূা  ারুন (আ)-এয েীফদ্দায় 

তাযা জেরুোলরলভ েলফ কযলত ালযলন। তাাঁলদয ভৃতুযয য নফী ইউা লফন নুন 

এয জনতৃলি ফলন ইযাইর জেরুোলরলভ েলফ কযলত ক্ষ্ভ য়। তলফ তালদয 

লক্ষ্ লপলরলিলনয আলদ অলধফাী তথা জকনআলন, ললি, আমু্মলয, লপলযলি, াবী  

ইয়াফুীলদয মূ্পণিরূল যালেত কযা ফা লফত্র বূলভ জথলক উৎখাত কযা ম্ভফ 

য়লন। ইফ োলতলগাষ্ঠীয লকেু নগযযাষ্ট্র লপলরলিলন অফলষ্ট লের।  

জেরুোলরলভ েলফলয য ইহুলদলদয ভালে চযভ লফবলক্ত েল়িলয় ল়ি। তালদয 

ফালযা জগাত্র একক জনতৃলিয অধীলন ফফা কযলত অস্বীকায কলয। পলর ফায 

জগালত্র ফালযা েন লফচাযক লনলয়াগ কযা য়। এ ফযফিায় তাযা োয় াল়ি লতন ত 

ফেয ালত য়। এভয় ইহুলদলদয স্বনলতক অফিায অফনলত য়। ভুলযক 

োলতগুলরায নানা - লফশ্বা, াাচায  িংসৃ্কলত ইহুলদলদয ভালে েল়িলয় ল়ি লক 

অ-ইহুলদ যাষ্ট্রগুলরায জভাচিা ইহুলদলদয কাে জথলক তালদয বূলভ জকল়ি জনয়ায জচষ্টা 

কলয। এভতাফিায় ফলন ইযাইর একলি লক্তারী  ঐকযফদ্ধ যাষ্ট্র েলতষ্ঠায 

েলয়ােনীয়তা অনুবফ কলয এফিং তাযা নফী াভুলয়রলক একেন যাো লনলয়াগ 
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জদয়ায েনয অনুলযাধ কলয। যাো লললফ তারুতলক লনলয়াগ লদলরন াভুলয়র। 

তাযয লতনেন যাক্রভারী যাো তারুত, দাউদ (আ)  ুরায়ভান (আ)-এয 

জনতৃলি ইহুলদযা ঐকযফদ্ধ  লক্তারী যাষ্ট্র েলতষ্ঠা কযলত ক্ষ্ভ য়। তলফ 

লপলরলিলন জমফ োলতলগাষ্ঠীয জরাক োচীনকার জথলক ফফা কলয আলের 

তালদযলক দানত কযা লর লফতাল়িত কযা য়লন ফা ধ্বিং কযা য়লন। তালদয 

অলনলকই ইহুলদ ধভিভত গ্রণ কলযন, জকউ জকউ লফলবন্ন যাষ্ট্রীয় দ গ্রণ কলযন। 

এয েভাণ র, নফী দাউদ (আ)-এয স্ত্রী ফৎলফায ূফিস্বাভী উলযয়া, লমলন ইহুলদ 

যালষ্ট্রয লক্ষ্ াভলনয ালযলত মুদ্ধ কযলত লগলয় ীভালন্ত ভাযা মান, লতলন লেলরন 

ললিয় ফিংলাদূ্ভত। আফায নফী ুরায়ভান (আ) ায়কার লনভিালণয েলভলি ক্রয় 

কলযলেলরন ইয়াফুল োলতয এক জরালকয কাে জথলক। 

জ মাই জাক, ফলন ইযাইলরয দুবিাগয এই জম, তালদয ঐকযফদ্ধ যাষ্ট্র িয ফেলযয 

জফল িায়ী র না। ুরায়ভান (যা)-এয ভৃতুযয যই লপলরলিন দু’বালগ লফবক্ত লয় 

ল়ি। ালভলযয়ালক যােধানী কলয উিলয েলতলষ্ঠত য় ইযাইর যাষ্ট্র, 

জেরুোলরভ জকলন্দ্রক দলক্ষ্ণ যালষ্ট্রয নাভ জদয়া য় ইয়াহুলদয়া। অলচলযই ূফিুরুললয 

জযাগ তালদযলক জলয়। ফল। ভুলযকী োলতগুলরায আলকদা-লফশ্বা, িংসৃ্কলত  

াাচায তালদযলক গ্রা কলয। 

এক মিালয় অযাললযয়ায যাো াযগুন ৭২১ লিস্টূফিালে ইযাইর যালষ্ট্রয অফান 

ঘিান। ২৭ াোয ইহুলদলক অযাললযয়ায ূফিাঞ্চলর েল়িলয়-লেলিলয় জদয়া য়। 

লিষ্টূফি ৫৯৮ অলে ফযলফরলনয যাো ফখলত নয (লনফুচাদ জনোয) জেরুোলরভ 

দখর কলযন। ইহুলদযা লফলযালধতা অফযাত যাখলর ৫৮৭ লিস্টূফিালে যাো ফখলত 

নয ইয়াহুলদয়া যােয মূ্পণিরূল ধ্বিং কলয জদন। এ ভয় জেরুোলরভ নগযী 

মূ্পণিরূল ধ্বিংোপ্ত য়। ফহু িংখযক ইয়াহুলদলক জদ-লফলদল লনফিালন জদয়া 
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য়। খুফ ম্ভফত এলিই জই েথভ ভালফমিয় আর-কুযআলনয ূযা ফলন 

ইযাইলর জমলদলক ইলিত কযা লয়লে। 

লিস্টূফি লষ্ঠ তলকয ভধযবালগ ইহুলদলদয অফিায লযফতিন লত থালক। ৫৩৯ 

লিস্টূফিালে াযযযাে াইযালয ালত ফযলফরলনয তন য়। যাো ইহুলদলদয 

েলত দয় ন। তালদযলক লপলরলিলন েতযাফতিলনয অনুভলত জদয়া য়। নানা জদল 

েল়িলয় লেলিলয় থাকা ইহুলদযা ইয়াহুলদয়ায় েতযাফতিন কলয। ৪৫৮ লিস্টূফিালে নফী 

উমাইয ইয়াহুলদয়ায় েতযাফতিন কলযন। এবালফ েথভ লফমিলয়য োয় জদ়ি ত 

ফেয য ইহুলদযা আফায লপলরলিলন জপযায ুলমাগ রাব কলয। যফতিীলত 

লপলরলিলন লগ্রকলদয কতৃিি েলতলষ্ঠত য় । লিস্টূফি ৬৩ ালর জযাভান লফেয়ী 

লম্পইলক আহ্বান কলয ইহুলদযা। লতলন লপলরলিন দখর কলযন, তলফ যালয 

ান কালয়ভ না কলয জখালন কযদ যাো লনলয়াগ জদন। এ ুলমাগ লনলয় জলযাদ 

নালভয এক চতুয ইহুলদ লপলরলিলনয যাো ন। জলযালদয আভলর ঈা (আ) 

েন্মগ্রণ কলযন। এ ভান নফীয মুলগ ইহুলদলদয স্বনলতক ভান জকান মিালয় জনলভ 

লগলয়লের জলি ফুোয েনয একলি উদাযণ জদয়াই মলথষ্ট। ঈা (আ) এয লফরুলদ্ধ 

ব্লালপলভয অলবলমাগ জতারা লর তাাঁলক জগ্রপতায কলয াক ীরালতয কালে 

লনলয় মায়া য়। ীরাত তালক ালি েদালন ইেুক লেলরন না। লকন্তু ইহুলদ 

যাব্বীযা একলমালগ তায ালি দালফ কলয। ালিেদান এ়িালত না জলয ীরাত 

ফলরন, ‘আে উৎলফয লদন, এলদন আলভ একেন ফন্দী ভুলক্ত লদলয় থালক। জতাভযা 

লক ফর, ডাকাত ফাযাব্বালক ভুলক্ত লদফ না লমশুলক’। উলিত জরালকযা স্বভস্বলয 

ফলর, ফাযাব্বালক ভুলক্ত লদন। জল মিন্ত লমশুলক ূরীলত চ়িালনা য় (লিস্টান 

লফশ্বাভলত)। 

লিলস্টয় ৬৪-৬৬ লন ইহুলদযা জযাভানলদয লফরুলদ্ধ ফযাক লফলরা কলয। এয 

েলতলক্রয়ায় জযাভান জনালত লিিু অতযন্ত কলোযবালফ ইহুলদ লফলরা দভন 
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কলযন। ৬৭ াোয ইহুলদলক ক্রীতদা ফানালনা য়। অলনকলক আলিকায় লনফিান 

জদয়া য়। ফহু ইহুলদলক জযালভ লনলয় মায়া য়। জখান জথলক ইহুলদযা ইউলযালয 

নানা জদল েল়িলয় ল়ি। আর-কুযআলন ইহুলদলদয লিতীয় লফমিয় ফলর খুফ ম্ভফত 

এ ঘিনায েলত ইলিত কযা লয়লে। এ ঘিনায য লপলরলিন ইহুলদ ূনয য়লন। 

তলফ লপলরলিন জতা ফলিই, দুলনয়ায জকাথা যাষ্ট্রলক্ত লললফ আলফবূিত লত 

তালদয দুই াোয ফেয জরলগ মায়।  

ইহুলদলদয লিতীয় লফমিলয়য য লপলরলিলন ক্রভান্বলয় লিস্টানলদয িংখযা জফল়ি 

মায়। স্মতিফয জম, এযা ফলযাগত লের না। শুরুয লদলক লিস্টান ধভিলক ইহুলদফালদয 

একলি াখা ফলর গণয কযা ত। ঈা (আ) ইযাইলরলদয ভালেই দায়াতী কাে 

কলযন। এভনলক োথলভক মুলগয লিস্টানযা ইহুলদ লনাগলগই োথিনা অনুষ্ঠান 

লযচারনা কযলতন। ঈা (আ)-এয উধিালযালণয োয় একত ফেয য তাাঁয 

অনুাযীলদযলক লিস্টান নাভ জদয়া য়। এ নাভলি েথভ েচলরত য় এলন্টয়লক, 

জেরুোলরলভ নয়। লতনত ালর জযাভান ম্রাি কন্সিযান্টাইন জযাভ লত যােধানী 

ফাইলেলন্টয়ালভ (যফতিীলত কন্সিযালন্টনলার, ফতিভালন ইিামু্বর) িানান্তয কলযন 

এফিং লিস্টফাদলক যাষ্ট্রধভি লললফ গ্রণ কলযন। এযয লিস্টধভি েচালয জোয়ায 

ৃলষ্ট য়, পলর জযাভানালত অঞ্চর লপলরলিন ধীলয ধীলয লিস্টান েধান অঞ্চলর 

লযণত য়। আয তাই আভযা জদখলত াই ৬৩৬ ালর ভুলরভযা মখন 

জেরুোলরভ েয় কলযন তখন এলি লের লিস্টান েধান য। 

েথভ ভালফমিলয়য ১৫০ ফেয য ইহুলদযা লপলরলিলন েলফ কযলত ক্ষ্ভ য়। 

লকন্তু লিতীয় ভালফমিলয়য য লপলরলিলন লপলয আলত তালদয দু’াোয ফেয 

জরলগ মায়। তলফ দীঘি দুই স্রােফযাী তাযা েেন্ম জথলক েেন্মান্তলয লপলরলিলন 

লপলয মায়ায স্বে রারন কলযলে। অফললল উভানীয় জখরাপলতয অফালনয য 

লপলরলিন লিলি কতৃিলি অধীন লর ৃলথফীয নানা োন্ত লত দলর দলর ইহুলদযা 
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লপলরলিলন আগভন কলয এফিং ১৯৪৮ ালর লিলি ান অফালনয ালথ ালথ 

ইযাইর যাষ্ট্র জঘালণা কলয। 

উমুিক্ত লফফযলণ অলত িংলক্ষ্ল ইহুলদলদয োতীয় ইলতা উিান কযা লয়লে। 

এক্ষ্লণ লপলরলিলন ইহুলদ যাষ্ট্র েলতষ্ঠায লক্ষ্ তালদয মুলক্তগুলরা মিালরাচনা কযা 

ে লফ। তালদয েধান মুলক্ত র লপলরলিন তালদয ূফিুরুললয বূলভ। ৃলথফীয 

নানা োলন্ত েল়িলয় লেলিলয় থাকলর তালদয োলতগত লফশুদ্ধতা লফনষ্ট য়লন। অনয 

োলতয জরাকলদয ধভিান্তলযত লয় ইহুলদ ধভি গ্রলণয েফণতা কভ থাকায় ইহুলদ 

ধলভিয অনুাযীলদয নৃতালিক লফশুদ্ধতা িংযলক্ষ্ত। অতএফ লপলরলিলনয আলদ 

ফালন্দা লললফ ই যালষ্ট্র ফফা  কতৃিি েকালয অলধকায অনয জম কালযা 

জচলয় তালদযই জফল। অফয এ মুলক্তয ভথিলন জকান নতালিক গলফলণায পরাপর 

ায়া মায় না। গত তােীয ভধযবালগ লশ্চভালদয জকউ ইহুলদলদয কালে েভাণ 

চায়লন। লিতীয় লফশ্বমুলদ্ধ ফযাকালয ইহুলদ লনধলনয কলথত েচাযণায পলর তাযা 

জম ানুবূলত অেিন কলযলের, জ জেক্ষ্ালি েভাণ চায়ায ভত াথুলয লচন্তা 

কালযা ভলিলে উলদত য়লন। 

ইহুলদলদয মুলক্তয েফালফ েথলভই লেলনাভ গলফলণায পরাপর উলল্লখ কযা 

েলয়ােন। অলত ম্প্রলত ভালকিন মুক্তযালষ্ট্রয ফালটলভালযয েন লকন্স 

ইন্সলিলিউলিয গলফলক অযাযন ালয়ক লেলনাভ গলফলণায এক পরাপলর 

জদলখলয়লেন জম, ইউলযাীয় ইহুলদযা (লফলশ্বয ৯০% ইহুলদই র ইউলযাীয় ইহুলদ) 

ফিংধাযায লদক জথলক লপলরলিলন নয়। অথিাৎ তালদয ূফিুরুললয ফফা 

লপলরলিলন লের না। ইউলযাীয় ইহুলদলদয অলধকািংলয যলক্ত ফইলে কলকালয 

যক্তধাযা। ফালকযা লগ্রক  জযাভান ফিংলাদূ্ভত। খুফ অল্পিংখযক ইউলযাীয় ইহুলদয 

জালণলত ফইলে োচীন লপলরলিলনলদয ফিংধাযা। অনয বালায় ফরা মায়, আধুলনক 
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ইযাইর যালষ্ট্রয ইহুলদ অলধফাীলদয খুফ াভানয অিংই লপলরলিলন ফিংলাদূ্ভত ফা 

জলভলিক োলতয অিং। 

এই গলফলণায পরাপলরয ালথ ঐলতালক ফািফতায লভর যলয়লে। লিলস্টয় ৮ভ 

তলক কলকা অঞ্চলর খামায েনলগাষ্ঠীয লফার াম্রােয লের। এলিয ীভানা 

লের কালিয়ান াগলযয লশ্চভ তীলয আোযফাইোলনয উিযািং লত যালয়ায 

ইউলযা অিংলয ীভানা মিন্ত। উভাইয়া আভলর আোযফাইোন মিন্ত জখরাপলতয 

ীভানা ম্প্রালযত য়। তাযয ভুলরভযা ফহু জচষ্টা কলয খামাযলদয যােয েয় 

কযলত ালযলন। ফাফুর আফয়াফ ফা জদযফালন্দয কালে লগলয় ফাযফায ভুলরভলদয 

লপলয আলত লয়লে। ৯ভ  দভ তলকয ভুলরভ ঐলতালক আর-ভাউলদ  

ইফনুর পাকী োনালেন, খামাযলদয যালেয ভুলষ্টলভয় ইহুলদ ফফা কযত। ৯ভ 

তলকয ভধযবালগ একলি স্বলেয ফযাখযায ূলত্র খামাযযাে জফারান  তায অভাতযযা 

ইহুলদ ধভি গ্রণ কলযন। যফতিী যাোয ভয় লফুর িংখযক খামায ইহুলদ ধভি 

গ্রণ কলয। খামালয ইহুলদলদয ালথ জলভলিক ইহুলদলদয জকান জমাগালমাগ লের না। 

তাই আযফ ঐলতালকলদয লফফযলণ দূযলদ খামাযযালেয ইহুলদলদয ফফালয 

কথা শুলন ফাগদালদয ইহুলদযা মাযয জনই লফলস্মত লয়লের। 

একাদ তলকয োযলম্ভ রুলদয আক্রভলণ খামায যােয ধ্বিংোপ্ত য়। খামায ফা 

কলকালয ইহুলদযা যালয়া  ইউলযাল েল়িলয় ল়ি। এলদয একদর োভিালনলত 

ফফা শুরু কলয মাযা আকানালম ইহুলদ নালভ লযলচলত রাব কলয। ূফি ইউলযা 

 োভিালনয জফলযবাগ ইহুলদ এই ম্প্রদায়বুক্ত। ভধযমুলগয যাব্বীযা জমভন খামালয 

ইহুলদলদয কথা শুলন অফাক লয়লের জতভলন আধুলনক মুলগয ইহুলদযা আকানালম 

ইহুলদলদয িংখযালধলকয লফলস্মত। ইহুলদ গলফলকগণ নানাবালফ তালদয লপলরলিলন 

লক়ি অনুন্ধালনয জচষ্টা কলযলেন। লকন্তু অনুভান লনবিয কর জচষ্টা ফযথি লয় জগর 

ফিাম্প্রলতক লেলনাভ গলফলণায পর েকালয য। ৯ভ তলকয ভুলরভ 
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ঐলতালকলদয লফফযণ আফায তয র, েভালণত র অলধকািং ইউলযাীয় 

ইহুলদলদয আলদ ফািান লের কলকালয খামায যালেয। আয এয ভাধযলভই 

ইযাইলরলদয এই দালফয অাযতা েলতলষ্ঠত র জম, ইহুলদলদয ফিংধাযায় 

লবন্নোলতয জালণত লভলশ্রত য়লন। আয তাই লপলরলিলনয আলদ ফালন্দালদয 

ফিংধয য়ায ূলত্র ইযাইলর তালদয ফফা  যাষ্ট্র েলতষ্ঠায মুলক্ত গ্রণমলমাগয 

নয়।  

ইহুলদ অেচালয চাা ়িা লবন্ন লচত্রলি উিান কযা দযকায। লপলরলিন 

বূখলে ইফযালভ (আ)-এয আগভলনয ত ত ফেয আলগ জথলক জকনআন 

েনলগাষ্ঠীয ফফা। এযা আযফ োলতয একলি াখা। আয তাই লপলরলিলন 

ইহুলদলদয জচলয় আযফলদয অলধকায অগ্রগণয। যফতিীলত ফলন ইযাইলরয লভয 

লত েতযাফতিলনয ূলফি আলযা ফহু োলতলগাষ্ঠীয ফফা শুরু য় লপলরলিলন। এ 

োলতভূলয ভালে ফিংধাযায িংলভশ্রণ য়, মালদয উিয ুরুল র ফতিভান 

লপলরলিলনযা। লপলরলিলনয লিস্টান েনলগাষ্ঠী ফলযাগত নয়। আলগই ইলিত কযা 

লয়লে জম, ঈা (আ) ফলন ইযাইলরয নাফী লেলরন। লতলন ইহুলদলদয ভালেই 

ধভিেচায কলযন। োথলভক মুলগয লিস্টানলদয োয় ফাই ইহুলদ লফশ্বা লত 

ধভিান্তলযত লয়লেন। জই ভয় লত তাযা ুরুলানুক্রলভ লফত্র বূখলে ফফা 

কলয আলে। উভায ইফনুর খািাফ (যা) মখন লন্ধচুলক্তয ভাধযলভ জেরুোলরভ েয় 

কলযন তখন যলি ইহুলদ েধান এরাকা লের না। আয তাই লফত্র য লত 

ফযাক ইহুলদ লফতা়িলনয েনয জকানবালফই ভুলরভ  আযফলদয দায়ী কযা মায় 

না। োয় েয় তক আলগ জযাভানযাই ইহুলদলদয লফতাল়িত কলযলের। ভুলরভলদয 

োথলভক মুলগয লফেয়ালবমালনয লনয়ভ লের এই জম, জকান য চুলক্তয ভাধযলভ 

লফলেত লর জখান লত িানীয় ফালন্দালদযলক ফলোয ফা ফলন্দ কযা লতা না। 

ফযিং তালদযলক ফফালয ুলমাগ জদয়া ত। অনুরূ আচযণ কযা য় 

জেরুোলরলভয জক্ষ্লত্র। তাো়িা যলিয লফত্রতা, ঐলতালক  ধভিীয় গুরুি 

www.waytojannah.com



লফলফচনা কলয এয ফালন্দালদয ালথ অতযন্ত ম্মানেনক আচযণ কযা লয়লে। 

খরীপা উভায (যা) দূয ভলদনা লত ফহু লদলনয পলযয থ অলতক্রভ কলয লনলে 

এল জেরুোলরলভয লিস্টানলদয ালথ চুলক্ত কলযলেলরন। লিস্টানযা জমভন, জতভলন 

জেরুোলরলভয ভুলরভযা ফলযাগত নয়। একিু আলগ আভযা জদলখলে। ভুলরভ 

লফেলয়য য এ লযয ফালন্দালদযলক ফলোয ফা ফলন্দ কযা য়লন। তাই দূযফতিী 

অঞ্চলরয ভুলরভলদয এখালন ফলত িালনয ুলমাগ য়লন। জেরুোলরভ  

লপলরলিলনয ভুলরভলদয অলধকািং িানীয় ফালন্দালদয ধভিান্তলযত অিং। ফলযাঞ্চর 

জথলক মাযা এললেলরন তালদয ফফালয জভয়াদ োয় জদ়ি াোয ফেয ায 

লয় জগলে। 

এ জতা জগর োলততালিক লফলেলণ। যােয লযচারনায লফচালয লপলরলিলন 

ইহুলদলদয জচলয় ভুলরভলদয অলধকায অলনক জফল। লফগত চায াোয ফেলযয 

ইলতাল ভাত্র িয ফেয (তারুত, দাউদ  ুরায়ভান এয আভলর) লপলরলিন 

একেত্র ইহুলদ ালনয অধীলন লের। আফায এ কৃলতলিয দালফদায জকফর ইহুলদযা 

লত ালয না। জকননা ই লতন ালকয ভলধয দাউদ  ুরায়ভান (আ) জক 

লিস্টান এফিং ভুলরভযা নাফী ফলর স্বীকায কলযন। এই ভান ফাদালদয 

ানাফালনয য লফিং তলকয ভধযবালগ ইইর যাষ্ট্র েলতষ্ঠায ূফি মিন্ত আয 

কখলনা ইহুলদযা এককবালফ লপলরলিন ান কযলত ালযলন। ক্ষ্ান্তলয ৬৩৬ ার 

লত েথভ লফশ্বমুলদ্ধয ভালপ্ত মিন্ত োয় জচৌদ্দত ফেয ভুলরভযা এক নাগাল়ি 

(কু্রললডয িংলক্ষ্প্ত ইনলিলযগনাভ ফাদ লদলয়) লপলরলিলন যােি কলযলে অতএফ 

যােলিয লফচালয লপলরলিলন আযফ ভুলরভলদয অলধকায অগ্রগণয। 

আযফযা অালন্ত চায় না। ইযাইলরয অলধকািং ফালন্দা ফলযাগত লর 

লপলরলিলনযা তালদযলক জভলন লনলয়লে। তাযা চায় ১৯৬৭ ালরয ূলফিয ীভানায 

আলরালক একলি স্বাধীন লপলরলিন যাষ্ট্র, মালত আযফ  ইহুলদযা াাাল ালন্তলত 
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ফফা কযলত ালয। আন্তেিালতক আইন  যীলত-নীলত লফেিন লদলয় ইযাইর 

একতযপাবালফ জেরুোলরভলক তালদয যােধানী জঘালণা কলযলের। একই েলক্রয়ায় 

মুক্তযাষ্ট্র জেরুোলরভলক ইযাইলর যােধানী লললফ স্বীকৃলত লদর। লপলরলিলনয 

বূলভুত্র আযফ নাগলযকলদয য ীভাীন েুরুভ লনী়িন চারালনা লে। জক 

োলন, ফা়িাফাল়িয চূ়িান্ত মিালয় উনীত ইযাইলরয েনয য়ত তৃতীয় ভালফমিয় 

অলক্ষ্া কযলে।  

তথযূত্র : 

১. আর-কুযআন।  

২. ফাইলফলরয ুযাতন লনয়ভ  

৩. আর-ভাউদী; ভুরুমুয় মাাফ  

৪. ইফনুর পাকী আর-াভাদানী, লকতাফুর ফুরদান।  

৫. http://www.aljazeera.net/news/international/2013/1/18  

৬.http://www.islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-219014.htm  

৭. https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=35587 

 

* জরখক : লমাগী অধযাক, আযফী লফবাগ, ঢাকা লফশ্বলফদযারয় 

ূত্র : ভালক ৃলথফী ুযলনা িংখযা। 
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