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ইসলামি রাজনীমি মি? 
 িুরআন ও সুন্নাহর উপর মভমি িবর ময রাজনীমি 
পমরচামলি িাই ইসলামি রাজনীমি। জনগবনর িাবে নযায় মেচার 
প্রমিষ্ঠা, িাবদর সেধরবনর চামহদা পূরণ ও িাবদর যােিীয় অমধিার 
মনমিি িরা। আল্লাহ েবলবেন,  

ْهلِهَ 
َ
َمانَاِت إََِل أ

َ
وا اْْل ْن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُكْم أ

ْ
َ يَأ ْن إِنَّ اَّللَّ

َ
ا ِإَوَذا َحَكْمُتْم َبْْيَ انلَّاِس أ

ِيَن  َها اَّلَّ يُّ
َ
َ ََكَن َسِميًعا بَِصرًيا  يَا أ ا يَعُِظُكْم بِهِ إِنَّ اَّللَّ َ نِعِمَّ ََتُْكُموا بِالَْعْدِل إِنَّ اَّللَّ

ْمرِ ِمنُْكْم فَإِْن َتَنا
َ
وِِل اْْل

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
َ َوأ ِطيُعوا اَّللَّ

َ
ٍء آَمُنوا أ زَْعُتْم ِِف ََشْ

ْحَسُن 
َ
ِ َواْْلَوِْم اْْلِخرِ َذلَِك َخرْيٌ َوأ ِ َوالرَُّسوِل إِْن ُكنُْتْم تُْؤِمُنوَن بِاَّللَّ وهُ إََِل اَّللَّ فَُردُّ

وِيًًل 
ْ
 تَأ

“মনিয় আল্লাহ মিািাবদরবি আবদশ মদবেন আিানিসিূহ িার 
হিদারবদর িাবে মপৌঁবে মদবি। আর যখন িানুবষর িবধয ফয়সালা 
িরবে িখন নযায়মভমিি ফয়সালা িরবে। মনিয় আল্লাহ 
মিািাবদরবি িিইনা সুন্দর উপবদশ মদবেন। মনিয় আল্লাহ 
সেববরািা, সেবদ্রষ্টা। মহ িুমিনগণ, মিািরা আনুগিয ির আল্লাহর ও 
আনুগিয ির রাসূবলর এোং মিািাবদর িধয মেবি িিত ববের 
অমধিারীবদর। অিঃপর মিান মেষবয় যমদ মিািরা িিমেবরাধ ির 
িাহবল িা আল্লাহ ও রাসূবলর মদবি প্রিযাপবণ িরাও- যমদ মিািরা 
আল্লাহ ও মশষ মদবনর প্রমি ঈিান রাখ। এমি উিি এোং পমরণাবি 
উৎিত ষ্টির”। [সূরা মনসা: ৫৮-৫৯] 
 িাহবল যারা েবলন, ইসলাবি মিান রাজনীমি মনই, দীবনর 
সাবে রাজনীমির মিান সম্পিব মনই িাবদর িোর মি মিান মভমি 
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আবে? মনঃসবন্দবহ েলা যায় ময, িাবদর এসে িোর মিান মভমি 
মনই। ইসলামি শমর‘য়াহ িুসমলি ও অিুসমলি রাবে শামিপূণব ও 
যুদ্ধােস্থায় সেবােস্থায়ই সমিি ও সফল রাজনীমি মনবয় এবসবে। সে 
িুসমলি ও ইসলামি রাবের শাসিবদরবি এসে রাজনীমি চচবা িরা 
ফরয। িুসলিানবদর দুমনয়া ও আবখরাবির সে িাযবােলী এসে 
নীমিবি পমরচালনা িরা ফরয।  
 অনযমদবি মিেযাচার মধািাোমজ, অমিিারভি, গাদ্দারী, 
জনগবণর সাবে িত ি ওয়াদা পূরণ না িরার মধািার রাজনীমি 
ইসলাি সিেবন িবরনা এোং এধরবনর মনাাংরা রাজনীমিও ইসলাি 
মনবয় আবসমন। ময মিউ িুরআন, হাদীস, রাসূল সাল্লাল্লা আ আলাইমহ 
ওয়াসালাবির জীেনী অনুসন্ধান িবর মদখবি পাবে ময, ইসলাি 
সমিি িাপিািীবি রাজনীমি মনবয় এবসবে এোং এর িাধযবি 
িানুবষর িাবে নযায় মেচার প্রমিষ্ঠা িবরবে।  
 িাহবল এখন প্রশ্ন হবলা, যারা ধিবহীন, ধিবমনরবপক্ষ ো 
সিাজিবে মেশ্বাসী রাজনীমি িবরন িাবদরবি মি মভাি মদবয় 
মনেবামচি িরা যাবে? এধরবনর মলািবদরবি জনগবণর প্রমিমনমধ 
মনেবাচন িরার  আিুি মি? মনঃসবন্দবহ েলা যায় ময, মদবশর মেমভন্ন 
স্তবরর মনেবাচবন এ ধরবনর মলািবদরবি মভাি মদবয় মনেবাচন িরা 
জাবয়য হবেনা। মযসে মলাি সিাজিবে মেশ্বাসী ো ইসলািবি িুে 
িামেলয ও উপহাস িবর, ো সাংিীণব জািীয়িাোবদ মেশ্বাসী, ো 
িারা ইসলািবি শুধু দীন মহবসবে িবন িবরন িাবদরবি মনেবামচি 
িরা যাবেনা। মিননা এবদরবি মনেবামচি িরার অেবই হবলা আপমনও 
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িার এসে িাবজ সন্তুষ্ট ও িাবদর এসে অনযায় িাবজ সহবযাগী। 
এিন িরািা িাবদর এসে ভ্রাি আমিদা-মেশ্বাবস সহবযামগিা িরার 
নািাির। এর ফবল িারা িাবদর মেবরাধী ইসলািপন্থী ো 
োনপন্থীবদর উপর নানারিি উপহাস, মনযবািন, মনপীড়ন ও 
অমধিারহরণ িবর। িাোড়া এিা এিিা ভ্রাি িিোদ প্রমিষ্ঠার জনয 
উৎসাহ ও সহবযামগিা। িাই এ ধরবনর মলািবদরবি মনেবামচি িরা 
যাবেনা।  
সিাজিেীর িি মিান ই আদী, খতস্টান, িামদয়ামন ইিযামদ ভ্রাি 
আমিদার মলািবদরবি মনেবামচি িরা যাবেনা। এবি িাবদর োমিল 
আমিদা ও মেশ্বাস সাধারণ িানুবষর িাবে প্রভাে মফলবি পাবর ো 
িারা িাবদর মেবরাধীবদর সাবে খারাপ আচরণ িরবি পাবর ো 
খারাপ মিেু িরার আশঙ্কা মেবি এরা িুক্ত নয়। এ েযাপাবর রাসূল 
সাল্লাল্লা আ আলাইমহ ওয়াসাল্লাি েবলবেন,  
ِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيْهي وََسلََّم، قَاَل: " إينََّما َمثَُل اْْلَلييسي  ِبي ُموََس، َعني انلَِّبي

َ
َعْن أ

ْسكي  ُل الْمي ، فََحامي ريي ، َونَافيخي الْكي ْسكي لي الْمي ، َكَحامي وْءي ، َواْْلَلييسي السَّ اليحي ْن الصَّ
َ
ا أ : إيمَّ

ْن 
َ
ا أ : إيمَّ ريي نُْه ريُيًا َطيِّبًَة، َونَافيُخ الْكي َد مي ْن ََتي

َ
ا أ نُْه، َوإيمَّ ْن تَبْتَاَع مي

َ
ا أ يََك، َوإيمَّ ُُيْذي

َد ريُيًا َخبييثًَة " ْن ََتي
َ
ا أ َق ثييَابََك، َوإيمَّ  ُُيْري

আেু িূসা আশ‘আরী রামদয়াল্লা আ ‘আন আ মেবি েমণবি, নেী সাল্লাল্লা আ 
আলাইমহ ওয়াসাল্লাি েবলবেন, “সৎ সােী ও িন্দ সােীর উপিা 
মিশিধারী ও অমিিুবে ফুৎিার দানিারীর (িািাবরর) িি। 
মিশিধারী (মেবেিা) হয়ি মিািাবি মিেু মদবে (সুগমন্ধ মনওয়ার 
জনয হাবি মিেুিা লামগবয় মদবে) অেো িুমি িার মনিি মেবি 
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মিেুিা খমরদ িরবে, মিাংো িুমি িার িাে মেবি সুঘ্রাণ লাভ 
িরবে। আর অমিিুবে ফুিদানিারী হয়ি মিািার িাপড় পুমড়বয় 
মদবে অেো িুমি িার দুগবন্ধ পাবে”। 1 
 এোড়া োমিল িাবজ সহবযামগিা িরা জাবয়য মনই। এিা 
অনযায় ও সীিালঙ্ঘবনর িাবজ সহবযামগিা িরার নািাির। আল্লাহ 
েবলবেন,  

ِ وَ  َ َوَتَعاَونُوا لََعَ الِْبر َ إِنَّ اَّللَّ ثِْم َوالُْعْدَواِن َواتَُّقوا اَّللَّ اتلَّْقَوى َوََل َتَعاَونُوا لََعَ اْْلِ
 َشِديُد الْعَِقاِب 

“সৎিিব ও িািওয়ায় মিািরা পরস্পবরর সহবযামগিা ির। িন্দিিব 
ও সীিালঙ্ঘবন পরস্পবরর সহবযামগিা িবরা না। আর আল্লাহবি 
ভয় ির। মনিয় আল্লাহ আযাে প্রদাবন িবিার”। [আল-িাবয়দা : ২] 
 যারা িাবদর এসে ভ্রাি িিোবদর সাবে এিেিা মপাষণ 
িরবে ো সহবযামগিা িরবে িারা অনযায় ও যুল্ি িরল। িাবদর 
উমচি ঐ সে মলািবদরবি উপবদশ মদয়া, িাবদরবি সৎ পবের 
সন্ধান মদয়া। যমদ িারা উপবদশ গ্রহণ িবর ও ভ্রাি িিোদ মেবি 
মফবর আবস িাহবল মিা আলহািদুমলল্লাহ ভাবলা, নিুো িাবদরবি 
িযাগ িরবি হবে।  
 এখন প্রশ্ন জাগবি পাবর, মযসে মদবশ ইসলামি শাসন মনই, 
আল্লাহর িুরআন ও রাসূবলর সুন্নাহ্ মিািাবেি মদশ পমরচামলি হয় 
না, মসখাবন িুসলিানগণ মি মনবজরা মনেবাচবন প্রমিদ্বমিিা িরবে ো 

                                                           
1 েুখারী, হাদীস নাং ৫৫৩৪, িুসমলি, হাদীস নাং ২৬২৮।  
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িাউবি মভাি মদবে? এ প্রবশ্নর উিবর মসৌমদ আরবের এিাবেমিি 
গবেষণা ও ফবিায়া মেষয়ি স্থায়ী িমিমি েবলবেন, এধরবনর মদবশ 
োমিল ও ভ্রাি িিোদ প্রমিষ্ঠার জনয মিান িুসলিাবনর মনেবাচবন 
প্রমিদ্বমিিা িরা জাবয়য হবেনা এোং অনযবিও মভাি মদবয় মনেবামচি 
িরা যাবেনা। িবে মিান িুসলিান যমদ িুফুরী সাংমেধানবি 
পমরেিবন িবর ইসলামি শমর‘য়াহ োস্তোয়বনর প্রবচষ্টা িবর িবে মস 
মনবজ মনেবাচবন প্রমিদ্বমিিা িরবে এোং অনযরাও িাবি  মভাি 
মদবে। এিা মস অননসলামিি আইনবি ইসলামি আইবন পমরেিববনর 
মচষ্টার উমসলা মহবসবে গণয হবে, িবে মস মনেবামচি হবল ইসলামি 
শমর‘আবির মেবরাধী মিান পদ গ্রহণ িরবে না ো মস সাংোি মিান 
আইন সিেবন িরবে না।  
 ধিবমনরবপক্ষ ো ধিবহীন মদবশ প্রচমলি আইবনর অধীবন 
ইসলামি সাংগিন তিরী িরা মি জাবয়য? উবল্লখয, ইসলামি সাংগিবনর 
উবদ্দশয মভন্ন, িাবদর িূল লক্ষয হবলা দাওয়ািী িাজ পমরচালনা 
িরা।  
 এ প্রবশ্নর জোবে মসৌমদ আরবের এিাবেমিি গবেষণা ও 
ফবিায়া মেষয়ি স্থায়ী িমিমি েবলবেন, আল্লাহর পক্ষ মেবি 
পরীক্ষায় মনপমিি অসহায় িুসলািবনর জনয অিুসমলি ো িামফর 
মদবশ সাংঘেদ্ধভাবে োিা, পরস্পর সাহাযয সহবযামগিা ও সম্প্রীমির 
লবক্ষয এ ধরবনর ইসলামি দল ো সাংগিন িরা জাবয়জ। এিা সৎ ও 
িািওয়ার িাবজ পরস্পর সহবযামগিার নািাির।1 
                                                           
1 মলখার সূত্র: ইলিী গবেষণা ও ফবিায়া মেষয়ি স্থায়ী িমিমি। ফিওয়া নাং 
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১৫৬৩১, ৯৮৮০, ৩১০৫, ৪০২৯, ৫৬৫১ ও মলখি িিত বি সাংিমলি। ফবিায়ার 
সদসয: সামলহ ইেন ফাওযান, আেু যাবয়দ েির ইেন আবু্দল্লাহ, আবু্দল আমজজ 
ইেন আবু্দল্লাহ ইেন িুহাম্মদ আবল আশ-শাইখ। প্রধান,  আবু্দল আমজজ ইেন 
আবু্দল্লাহ ইেন োজ। 


