
इस्ललामवलाददी दहशतवलाद पडदलामलागचचे रलाजकलारण

डड. रलाम पपुननियलानिदी

इस्ललामच्यला निलावलावर गचेल्यला अनिचेक वरलार्षांपलाससूनि जगलानिचे नहहिंसला आनण दहशतवलादलाच्यला असहिंख्य घटनिला झचेलल्यला आहचेत. 

यलातदील अनिचेक इतक्यला कसू र आनण मलाथचेनफिरूपणलाच्यला आहचेत कक, निला त्यला नवसरल्यला जलाऊ शकतलात, निला त्यलाहिंनिला मलाफि 
करतला यचेतचे. ओसलामला-नबिनि-ललादचेनिनिचे ययोग्य ठरनवलचेल्यला ९/११च्यला हल्ल्यलात ३,००० ननिरपरलाधदी व्यकक्तींचचे ममृत्यसू, 
पचेशलावरमधदील शलालचेय मपुललाहिंवरदील हलला, बियोकयोहरमदलारचे कचे लचेलचे शलाळचेतदील मपुललाहिंचचे अपहरण, चलालर्ली हचेब्दयोवरदील हलला आनण 
आयसससदलारचे कचे ल्यला गचेलचेल्यला घमृणलास्पद हत्यला इत्यलाददी हलचे यलात सलामदील आहचेत. यला सवर घटनिला घयोर ननिहिंदला करण्यलास 
पलात्र आहचेत आनण त्यला सलाऱ्यला सभ्य समलाजलालला शरमचेनिचे मलानि झपुकनवण्यलास बिलाध्य करणलाऱ्यला आहचेत.

‘इस्ललानमक दहशतवलाद’ हला निवला शब्दसमसूह ९/११च्यला हल्ल्यलानिहिंतर प्रचसलत करण्यलात आलला. हला शब्द इस्ललामलला 
सरळ दहशतवलादलाशदी जयोडतयो. इस्ललामवलाददी दहशतवलाद बिऱ्यलाच कलाळलापलाससूनि सपुरु आहचे आनण सलाऱ्यला जगलात 
ककर रयोगलासलारखला पसरत आहचे, हचे खरचे आहचे. इस्ललामच्यला निलावचे वलारहिंवलार हयोत असलचेलचे नहहिंसक आनण दहशतवलाददी हलचे हयोत
असल्यलानिचे, यलाचला सहिंबिहिंध इस्ललामशदी आहचे, असचे प्रतदीत आहचे. हदीच गयोष्ट अमचेररकनि प्रसलारमलाध्यमचे अनिचेक वरलार्षांपलाससूनि 
प्रसलाररत करत आलदी आहचेत आनण हळसूहळसू अन्य दचेशलातदील प्रसलारमलाध्यमलाहिंनिदीहदी हलाच रलाग आळनवणचे सपुरु कचे लचे आहचे. एक
अगददी सलाधलारणसला प्रश्नि हला आहचे कक, जर यला घटनिलाहिंचला सहिंबिहिंध इस्ललामशदी आहचे, तर यला घटनिला मपुख्यत: तचेल उत्पलादक 
दचेशलातच कला हयोतलात?

यला समलाजव्यलाप्त भ्रमलालला पपुढचे निचेत, अनिचेक लचेखकलाहिंनिदी इस्ललाममध्यचे सपुधलारणला घडवसूनि आणल्यलास, यला समस्यचेचचे ननिरलाकरण 
हयोईल असला तकर  कचे लला आहचे. इस्ललामलला अनतरचेकक प्रवमृतत्तींपलाससूनि मपुक करण्यलासलाठदी ‘धलानमरक कलाहिंतदीचदी’ गरज आहचे, असचे 
कलाहत्तींचचे म्हणणचे आहचे. इस्ललामवर, नहहिंसला आनण दहशतदीवर नवश्वलास असणलाऱ्यला कट्टरपहिंथदी तत्त्वलाहिंचचे वचरस्व स्थलानपत झलालचे 
आहचे, असचेहदी म्हटलचे जलात आहचे. म्हणसूनि इस्ललाममध्यचे सपुधलारणला झलाल्यलास नहहिंसला सहिंपसूनि जलाईल. प्रश्नि हला आहचे कक, 
कट्टरपहिंसथयलाहिंमलागचे अशदी कयोणतदी तलाकद आहचे, कक ज्यला भरवशलावर, इस्ललाम एक शलाहिंनतपसूणर धमर, यला रूपलानिचे असलचेल्यला 
इस्ललामचदी व्यलाख्यला निलाकलारतला यचेईल. तदी तलाकद इस्ललाम आहचे कलाय? कक इस्ललामचला मपुखवटला घलातलचेलचे रलाजकलारण आहचे?
यला कलाळलात जगभरलात इस्ललामच्यला निलावचे जदी नहहिंसला हयोत आहचे, तयो मलानिवतचेच्यला इनतहलासलातदील एक कलहिंनकत अध्यलाय आहचे,
आनण त्यलाचदी कचे वळ ननिहिंदला करूनि चलालणलार निलाहदी, तर त्यलालला मपुळलातसूनि उखडसूनि टलाकण्यलाचचे प्रयत्नि व्हलायलला हवचेत, यलावर 
कयोणतचेहदी दपुमत निलाहदी.

इस्ललामवलाददी दहशतवलाददी, मलानिवतचेचचे शत्रसू बिनिसूनि गचेलचे आहचेत. परहिंतपु आपल्यलालला हचे सलारचे प्रकरण समजसूनि घचेण्यलाचदी, आनण 
जचे कचे वळ वरवर नदसतचे, त्यला आधलारलावर आपलचे मत नि बिनिनवण्यलाचदी गरज आहचे. यलामलागचे कयोणत्यला शकक आहचेत, हचे 
समजसूनि घ्यलायचला प्रयत्नि कचे लला पलानहजचे. कचे वळ ससैदलाहिंनतक सपुधलारणला करूनि ‘तचेललाच्यला रलाजकलारणलाचला’ सलामनिला करतला यचेवसू 
शकचे ल – त्यला रलाजकलारणलाचला, ज्यलालला चयोरूनि-लपसूनि कलाहदी ननिनहत स्वलाथर समथरनि दचेतलात, कलारण तचे कयोणत्यलाहदी मलागलारनिचे 
आपलचे ध्यचेय सलाध्य करू इचच्च्छितलात. ज्यला रलाजकलारणलानिचे, इस्ललामच्यला निलावलावर यला प्रकलारच्यला नहहिंसक प्रवमृतत्तींनिला जन्म 
नदललाय, तचे रलाजकलारण आपण ओळखलायलला हवचे आनण त्यलालला उघडचे पलाडलायलला हवचे.



ममौललानिला वनहदपुनद्दिनि खलानि, असगर अलदी इहिंसजननिअर आनण अन्य व्यकक्तींनिदी, दहशतवलाद जगलाच्यला एकला भलागलातसूनि द पुसऱ्यला 
भलागलात फिसै ललावत असतलानिला आनण अत्यहिंत कसू रतलापसूणर व कपु चत्सत दहशतवलाददी कलारवलायला सपुरु असतलानिला, इस्ललामचला 
मलानिवतलावलाददी चचेहरला जगलासमयोर ठचेवलला. इस्ललामचदी मलानिवतलावलाददी तत्त्वचे मपुख्य प्रवलाहलात कला यचेत निलाहदीत? कट्टरपहिंथदी लयोक 
इस्ललामच्यला सहिंस्करणलाचला वलापर नहहिंसला आनण अमलानिवदी कलायर करण्यलासलाठदी करदीत आहचेत आनण इस्ललामचचे औदलायरवलाददी 
आनण मलानिवतलावलाददी नवचलार बिलाजसूलला सरकनवलचे जलात आहचेत. कपु रलाणचला वचेगवचेगळला अथर ललावलला जलात निलाहदी, असचेहदी निलाहदी. 
आनण तकर वलाददी आहिंदयोलनिचे निलाहदीत असचेहदी निलाहदी. परहिंतपु जगलातदील तचेललाच्यला सलाठलावर कब्जला करण्यलाच्यला रलाजकलारणलानिचे 
दहशतवलादलाचचे उत्पलादनि करणलारचे कलारखलानिचे स्थलापनि कचे लचे आहचेत आनण औदलायरवलाददी आनण मलानिवतलावलाददी आवलाज पसूणरपणचे 
दलाबिसूनि टलाकलला जलात आहचे. आसथरक-रलाजककय कलारवलायला सपुरु असल्यलामपुळचे  इस्ललामचचे मलानिवतलावलाददी रूप कमजयोर पडलचे 
आहचे.

वचरस्ववलाददी रलाजककय शकक, त्यलाहिंच्यला रलाजककय आनण आसथरक कलायरकमलालला अनिपुरूप असलचेलला धमलारचला तयो भलाग 
ननिवडतलात आनण त्यलावर भर दचेतलात. कपु रलाणच्यला त्यला आयतदी सहिंदभलारपलाससूनि बिलाजसूलला करूनि इस्ललामच्यला मपुखवटलाआड 
लपलचेलचे रलाजककय उद्दिचेश लपवसूनि ठचेवलचे जलातलात. कलाहदी मपुसलमलानिलाहिंनिला कलाय म्हणलायचचे तचे म्हणसू दला, परहिंतपु दहशतवलाद आनण
धनि प्रलाप्त करण्यलासलाठदी इस्ललामचला कचे लला जलाणलारला वलापर हदी समस्यला आहचे. आपल्यलालला, कट्टरवलाद आनण दहशतवलाद, जयो 
इस्ललामच्यला निलावचे औनचत्यपसूणर ठरनवलला जलात आहचे, त्यलाचला उदय आनण त्यलाच्यला मजबिसूत हयोत जलाण्यलामलागच्यला कलारणलाहिंनिला 
समजलावचे ललागचेल. ‘कलानफिरलाहिंनिला मलारूनि टलाकलायलला हवचे’ यलाचदी चचलार चहहकडचे सपुरु असतलानिला, सवर मलाणसचे एक-दपुसऱ्यलाहिंचचे 
भलाऊ आहचेत आनण इस्ललामचला अथर शलाहिंतदी आहचे, यला इस्ललामच्यला नशकवणपुककलला कलाहदीच महत्त्व निलाहदी, यलाचचे कलाय कलारण 
आहचे.

दहशतवलादलाचदी पलाळचेमपुळचे  पचश्चम आनशयलातदील तचेल भलाहिंडलारलाहिंवर कब्जला करण्यलाच्यला रलाजकलारणलात आहचेत. अमचेररकचे निचे अल 
कलायदलालला समथरनि आनण उतचेजनि नदलचे. पलानकस्तलानिलात असचे मदरसचे स्थलापनि कचे लचे गचेलचे, कक त्यलात इस्ललामच्यला वहलाबिदी 
सहिंस्करणलाचला उपययोग सजहलादत्तींचदी फिमौज तयलार करण्यलासलाठदी करण्यलात आलला, जचेणचे करूनि, अफिगलाणदीस्तलानिलातदील रनशयनि 
ससैन्यलाशदी सलामनिला करतला यलावला. अमचेररकचे निचे अल कलायदलालला ८०० कयोटदी डडलसर आनण ७,००० टनि हत्यलारचे उपलब्ध 
करूनि नदलदी, त्यलात चस्टहिंगर कचेपणलासचेहदी सलामदील हयोतदी. व्हलाइट हलाउसमध्यचे झलालचेल्यला एकला पत्रकलार परररदचेत अमचेररकचे चचे 
रलाष्टष लाध्यक रयोनिलाल्ड रचेगनि यलाहिंनिदी अल कलायदलाच्यला जन्मदलात्यलाहिंनिला अमचेररकचे च्यला सहिंस्थलापकलाहिंच्यला बिरयोबिरदीचचे म्हटलचे हयोतचे. 
इरलाकमध्यचे लयोकशलाहदी पदतदीनिचे ननिवडसूनि आलचेलचे मयोसलाडचेग सरकलार १९५३मध्यचे उचलसूनि फिचे कसू नि दचेण्यलात आलचे. 
त्यलाबिरयोबिर घटनिलाचक सपुरु झलालचे. त्यलानिचे इस्ललामच्यला नहहिंसक रुपलाचदी चचलार सपुरु झलालदी आनण त्यलाचला 
मलानिवतलावलाददी-उदलारवलाददी चचेहरला नवसरलला गचेलला. ममौललानिला रुमत्तींनिदी, शलाहिंतदी आनण प्रचेम, यलाहिंनिला इस्ललामच्यला सपुफिक सहिंस्करणलाचदी 
कक ददीय तत्त्वचे म्हणसूनि ननिरुनपत कचे लदी हयोतदी. मग असचे कलाय झलालचे कक, आज जगलावर इस्ललामचचे वहलाबिदी रूप ललादलचे गचेलचे 
आहचे? इस्ललामचचे खललाफिक रूप दयोनि शतकलाहिंपलाससूनि अचस्तत्त्वलात हयोतचे, परहिंतपु त्यलाचला उपययोग गचेल्यला कलाहदी दशकलाहिंपलाससूनि 
हयोतयोय, यलाचचे कलाय कलारण आहचे? नवनिलाकलारण नहहिंसला आनण लयोकलाहिंचचे जदीव घचेण्यलात सलप्त असलचेल्यला तत्त्वलाहिंचला जलाणसूनिबिपुजसूनि 
इस्ललामच्यला यला सहिंस्करणलात उपययोग कचे लला गचेलला, कलारण त्यलानिचे त्यलाहिंचचे रलाजककय उद्दिचेश सलाध्य व्हलावचेत.

धमलारचला उपययोग निचेहमदीच सतला नमळनवण्यलासलाठदी कचे लला जलातयो, यलालला इनतहलास सलाक आहचे. रलाजला आनण बिलादशहला कपु सचेद, 

सजहलाद, धमरयपुद यला निलावलाहिंनिदी आपलचे स्वलाथर सलाधत आलचे आहचेत. भलारतलात नब्रिटदीश रलाजवटदीत अस्त हयोत चलाललचेल्यला 



जमदीनिदलार आनण रलाजचे (नहहिंदसू-मपुसलमलानि दयोन्हदी धमलारतदील) यला वगलारनिचे नमळसूनि यपुनिलायटचेड इहिंनडयला पपनटषअपनटक असयोससएशनिचदी
स्थलापनिला कचे लदी आनण यलाच सहिंस्थचेतसूनि मपुचस्लम लदीग आनण नहहिंद पुमहलासभला ननिमलारण झलालदी. सलाहिंप्रदलानयक सहिंस्थलाहिंनिदी घमृणला 
फिसै ललावलदी. त्यलातसूनि सलाहिंप्रदलानयक नहहिंसला भडकलदी. यपुनिलायटचेड इहिंनडयला पपनटषअपनटक असयोससएशनिचचे सहिंस्थलापक हयोतचे ढलाक्यलाचचे 
निबिलाबि आनण कलाशदीचला रलाजला. आतला आपण मपुचस्लम लदीग, नहहिंद पुमहलासभचेसलारख्यला जलातदीयवलाददी सहिंघटनिलाहिंच्यला ननिनमरतदीसलाठदी 
नहहिंदसू आनण मपुचस्लम धमलारलला दयोरदी ठरनवणलार आहयोत?, कक ज्यला रलाजकलारणलासलाठदी यला जमदीनिदलार आनण रलाजलाहिंनिदी इस्ललाम 
आनण नहहिंदसू धमलारचला वलापर कचे लला, त्यलाहिंनिला दयोरदी ठरनवणलार आहयोत? आपण सध्यला, दनकण आनशयलात म्यलानिमलार आनण 
शदीलहिंकचे त बिमौद धमलारच्यला निलावचे गठदीत झलालचेल्यला गटलाहिंच्यला कलारवलायला पलाहलात आहयोत.

थयोडचे लकपसूवरक पनहलचे तर आपल्यला हचे लकलात यचेईल, कक इस्ललामदी दहशतवलाद, इहिंडयोनिचेनशयलासलारख्यला मयोठदी मपुचस्लम 
लयोकसहिंख्यला असलचेल्यला दचेशलात नि वलाढतला, मपुख्यततः तचेल उत्पलादक दचेशलात वलाढलला आहचे. दहशतवलादलाचचे बिदीज कपु ण्यला 
धलानमरक निचेत्यलानिचे पचेरलचेलचे निलाहदी, तचे तचेललाचचे भयोकचे  असलचेल्यला महलाशकक्तींनिदी पचेरलचे आहचे. समौददी अरचेनबियलाच्यला वलाळवहिंटलात कपु ठचे 
पडसूनि असलचेलदी ममौललानिला वहलाबित्तींचदी इस्ललामचदी व्यलाख्यला खयोदसूनि कलाढण्यलात आलदी आनण नतचला उपययोग सध्यलाचचे वलातलावरण
ननिमलारण करण्यलासलाठदी करण्यलात आलला. रलाजककय शकक, त्यलाहिंच्यला नहतलालला अनिपुकसू ल असणलारला धमलारचला भलाग ननिवडतलात. 

कलाहदी लयोक मपुलत्तींसलाठदी शलाळला उघडत आहचेत. तचे असचे म्हणतलात कक, तचे हदी गयोष्ट कपु रलाण जलानिलालला फिलार महत्त्व दचेतयो, म्हणसूनि 
करदीत आहचेत. दपुसरदीकडचे त्यलाच कपु रलाणलाचला आधलार घचेवसूनि कपु णदी शलाळचेत जलाणलाऱ्यला मपुलत्तींवर गयोळ्यला झलाडत आहचेत. 

दहशतवलाददी समसूह, धमलारच्यला आपल्यला सहिंस्कलारणलावर निला चचलार करू इचच्च्छितलात निला करू शकतलात. त्यलाहिंनिला फिक त्यलाहिंनिदी 
ननिवडलचेल्यला वचनिलाहिंशदी मतलबि आहचे, जचे त्यलाहिंच्यला डयोक्यलात ठयोससूनि नदलचे आहचेत आनण ज्यलाहिंनिदी त्यलाहिंनिला हलातलात बिहिंद सूक आनण 
बिडम्बि असलचेलचे जनिलावर बिनिनवलचे आहचे.

नहहिंदसू धमलारच्यला निवचे गलाहिंधदीजत्तींनिदी अनहहिंसचेलला आपलला मपुख्य आदशर मलानिलचे. त्यलाच नहहिंदसू धमलारच्यला निलावचे गयोडसचेनिचे त्यलाहिंच्यलावर 
गयोळ्यला झलाडल्यला. यला सवलारत धमर कपु ठचे आहचे? सध्यला जगवलारचचे सहिंकट बिनिलचेल्यला इस्ललामवलाददी दहशतवलादलाहिंनिला अमचेररकचे निचे 
स्थलापनि कचे लचेल्यला मदरशलाहिंमधसूनि नशकण नमळलालचे आहचे. आयससस अनतरचेक्यलाहिंमलागचे अमचेररकला अससू शकतचे, अशदीहदी बिलातमदी 
आहचे. सलामलाज्यवलादलाच्यला कलाळलातहदी रलाजकलारणलावर वचेगवचेगळ्यला धमलार्षांचदी लचेबिलचे ललागलचेलदी असत. सलामलाज्यवलाददी शकक 
निचेहमदीच सलामहिंतदी व्यवस्थला सजवहिंत ठचेवदीत हयोतदी. आतला तचेल उत्पलादक कचेत्रलातदील मपुख्य रनहवलासदी मपुसलमलानि आहचेत, म्हणसूनि 
इस्ललामचला वलापर रलाजककय ध्यचेय प्रलाप्त करण्यलासलाठदी कचे लला जलात आहचे. नवडहिंबिनिला हदी आहचे कक, मपुसलमलानि आपल्यलाच 
सहिंपदचेचचे – कलाळ्यला सयोन्यलाचचे नशकलार हयोत आहचेत.


