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জাতীয়তাবাদ 

জাতীয়তাবাদ কথাটি ইংরেজী Nationalism এে অনুবাদ। যা Nation (জাটত) শব্দ হরত উদ্ভূত। আেবীরত قومية অথথ জাতীয়তা । 

যা قوم (জাটত) শব্দ হরত উদ্ভূত। 

একটি োরেে স্বাধীনতা ও স্বটনর্থেতা, শাটি ও অগ্রগটত এবং বটহটবথরশ^  উজ্জল র্াবমূটতথ অরনকাংরশ টনর্থে করে সে সদরশে জাটত কতিা 

েুেংহত, স্বরদশরেরম উজ্জীটবত এবং ঐরকেে বাধরন েংঘবদ্ধ তাে ওপে। তরব েশ্ন হল, এই জাতীয় েংহটত ও ঐরকেে টর্টি কী হরব? এই 

েরশ্নে েমাধানকরে টবপেীতমুখী দুটি দশথন টবরশষর্ারব লক্ষণীয়। 

১.ইেলামী দশথন। 

২.গণতাটিক দশথন। 

ইেলামী দশথন: জাতীয়তা বা জাতীয় ঐরকেে টর্টি হল ধমথ। এখারন বংশ, বণথ, র্াষা টকংবা সর্ৌগটলক েীমারেখাে সকান রূ্টমকা সনই। আে 

েতে ধমথ সযরহতু সকবল ইেলাম, এছাড়া বাকী েব অোে এবং টমথো, কারজই এই দটৃিরকাণ সথরক োো টবরেে েতেধরমথে অনুোেী মুেলমান 

হল এক জাটত এবং েমস্ত টমথোধরমথে অনুোেী কারেে। চাই তাো টহন্দু, খৃিান, সবৌদ্ধ টকংবা ইেলাম টর্ন্ন অনে সয সকান ধরমথেই সহাক না 

সকন, এক জাটত।  

এ েম্পরকথ আল্লাহ্ তা‘আলা ইেশাদ করেন:  

১.  ٌومة ِمنُونم إِخم ُؤم ما اْلم    إَِّنم
অথথ: েকৃতপরক্ষ েকল মুেলমান র্াই র্াই ....। [েেূা হুজুোত, আয়াত: ১০] 

২. ٌ مِصي لُونم ب ُ ِِبما تمعممم اّلَلم ِمن  وم مُكمم ُمؤم ِمن مافِر  وم مقمُكمم فمِمنمُكمم ك ل َمِذي خم  .. ُهوم ال
অথথ: টতটনই সতামারদেরক েৃটি করেরছন। অতঃপে সতামারদে মরধে সকউ কারেে ও সকউ মুটমন। সতামো যা-টকছু কে আল্লাহ্ তা র্ালর্ারব 

সদখরছন। [েেূা তাগাবুন, আয়াত: ২]  

৩.  ٌُفرم مكم مي ممنم شماءم فمل ِمنم وم ميُؤم اءم فمل نم شم بَُِكمم فممم مَقُ ِمنم رم ُقِل اْلم  .وم
অথথ: আপটন বরলটদন, সতামারদে েটতপালরকে পক্ষ সথরক সতা েতে এরে সগরছ। এখন যাে ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাে ইচ্ছা কুেে অবলম্বন 

করুক .......। [েেূা কাহ্ে, আয়াত: ২৯] 

৪. 

  [ 

অথথ: েকল মুেলমান এক বেটিে নোয়। যটদ তাে সচারখ বেথা অনুরূ্ত হয়, তাহরল পুো সদরহ তা অনুর্ব হয় আে যটদ মাথায় বেথা অনুর্ব 

হয়, তাহরল পুো সদরহ তা অনুর্ব হয় ...। [েহীহ মুেটলম, হাদীে: ৬৭]  

  ৫.   

অথথ: েমস্ত কারেে এক জাটত। [ময়ুািারয় মারলক, হাদীে: ৭২৮] 

পক্ষািরে গণতরিে দশথন হল: ধমথ যাে যাে বেটিগত টবষয়। োরেে োরথ ধরমথে সকান েম্পকথ সনই। জাতীয় ঐরকেে টর্টি হরব বংশ, র্াষা বা 

সর্ৌগটলক অবস্থান। এই দশথন মরত েটতটি সদশ এক একটি জাটত, চাই সে সদরশে নাগটেক সয ধরমথেই অনুোেী সহাক না সকন। বংশ, র্াষা ও 

সর্ৌগটলক েীমারেখাে আরলারক জাতীয় ঐরকেে টনণথরয় গণতাটিক এই দশথনই জাতীয়তাবাদ নারম েটেদ্ধ। 

জাতীয়তাবাদ েংহটত না টক টবর্টি?: গণতরিে দশথন মরত যটদ জাতীয় ঐরকেে মানদণ্ড টনণথয় কো হয় সর্ৌগটলক অবস্থানরক, তরব এরত করে 

একই সদরশে সজলা ও েরদশগুরলা ধমথ, বণথ টকংবা র্াষাে টর্টিরত স্বাধীনতাে দাবীরত সোচ্চাে হরয় উঠরব এবং মানব জাটত ঐরকেে বন্ধরন 

আবদ্ধ হওয়াে পটেবরতথ ববটেতা ও েংকীণথতাে আধারে হাটেরয় যারব। 

বস্তুত: নোশনাটলযম্ (Nationalism) বা জাতীয়তাবাদ এমন একটি টথওটে যা মেুলমানরদেরক শতধা টবর্ি করে তারদে সমরুদণ্ড টচেতরে 

সর্রে টদরয়রছ। ইেলাম এই দশথনরক সকানর্ারবই েমথথন করে না। সকননা েমগ্র আদম েিান পেস্পরে র্াই র্াই এবং োো পৃটথবীে 

মানবকুল একই ভ্রাতৃরেে বন্ধরন আবদ্ধ। আে এই ভ্রাতৃরেে টর্টি হরচ্ছ ঈমান ও ইেলাম। সকননা হযেত আদম আ. টছরলন ঈমানদাে এবং 

তাওহীদ ও একেবারদ টবোেী একজন পয়গম্বে। এে টবপেীরত ভ্রাতৃে বন্ধনরক টছন্ন কো এবং টর্ন্ন জাটত বা দল েৃটিে টর্টি হরচ্ছ কুেে। 

অতএব সয বেটি কারেে হরয় সগল, সে এই মানবীয় ভ্রাতৃে বন্ধনরক টছন্ন করে টদল। কারজই মানব জাটতে মরধে দল বা উপদল েৃটি শুধু 

ঈমান ও কুেরেে টর্টিরতই হরত পারে। বণথ, র্াষা, সগাত্র বা সর্ৌগটলক স্থারনে মধে সথরক সকানিাই মানবীয় ভ্রাতৃে বন্ধনরক টছন্ন কেরত পারে 
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না। একই টপতাে েিান যটদ টবটর্ন্ন শহরে বেবাে করে, টকংবা টবটর্ন্ন র্াষায় কথা বরল অথবা পেস্পরে গঠন আকৃটত টর্ন্ন হয়; তাহরল 

তারদে এই বণথ, র্াষা ও স্থারনে টর্ন্নতা স্বরেও তাো পেস্পরে র্াই। সকান বুটদ্ধমান বেটি তারদেরক টবটর্ন্ন সরেণণীরত টবর্ি কেরত পারে না। 

তরব হোাঁ, আটর্ধাটনক অরথথ সদশ বা সগাত্রীয় বন্ধরনে টর্টিরত জাটত শরব্দে বেবহাে কো সযরত পারে। কুেআরন কােীরমও এই অরথথ বেবহৃত 

হরয়রছ। আটম্বয়ারয় সকোম তারদে সগাত্রীয় সলাকরদেরক “ইয়া কওমী” বরল েরম্বাধন করেরছন। অথচ তাে সগারত্রে সলারকো কারেে টছল। 

এরত সবাঝা যায়, আটর্ধাটনক অরথথ সগাত্রীয় সলাকরদেরক জাটত বলা যায়। তরব জাতীয় ঐরকেে টর্টি এে উপে োখা যায় না। 

সমাি কথা, কুেআন হাদীরেে র্াষায় জাতীয়তাে টর্টি হল ধমথ। সগািা টবরে দুটি মাত্র জাটত, একটি মুেটলম অপেটি কারেে। শেী‘আরত 

উিোটধকারেে টবধারনও েমস্ত কারেে েম্প্রদায়রক এক জাটত আে মুেলমানরদেরক আরেক জাটত গণে কো হরয়রছ। যটদও তাো এক মারয়ে 

গর্থজাত বা একই বারপে ঔেেজাত সহাক না সকন। আজরকে েমারজ েচটলত টবটর্ন্ন জাতীয়তাবাদ টকংবা ধমথটনেরপক্ষতা-বাদ যায় বলা সহাক 

না সকন, তা েবই ইেলাম ও মুেটলম জাতীয়তাবারদে পটেপন্থী। সকান মুেলমান তা েমথথন কেরত পারে না। কােণ তা দ্বীন ও ঈমারনে জনে 

মাোত্মক ক্ষটতকে। 

 

েংকলক 

মুেতী মনেূরুল হক 

আমীে, মজটলরে দাওয়াতুল হক, মুহাম্মাদপুে, থানা শাখা। 

শাইখুল হাদীে ও েধান মুেতী 

জাটম‘আ োহমাটনয়া আোটবয়া, মুহাম্মাদপুে, ঢাকা-১২০৭ 

 


