িবশ্েবর
পঞ্চম
বৃহত্তম
েদশ
ব্রািজেলর মুসলমানরা েকমন আেছন
আয়তন ও জনসংখ্যার িদক েথেক ব্রািজল িবশ্েবর পঞ্চম বৃহত্তম েদশ।
েদশিটর েমাট আয়তন ৮৫ লাখ ১৪ হাজার ৮৭৭ বর্গিকেলািমটার (৫২ লাখ ৯০
হাজার ৮৯৯ বর্গমাইল)। জনসংখ্যা ২০ েকািটর েবিশ। দক্িষণ আেমিরকার
একমাত্র ও িবশ্েবর সর্ববৃহৎ পর্তুিগজভাষী রাষ্ট্র এিট।
মুসলমােনর সংখ্যা : ব্রািজেল ২০ েকািট েলাকসংখ্যার েবিশর ভাগই
ক্যাথিলক খ্িরস্টান। তেব অন্য ধর্মাবলম্বীর পাশাপািশ েবশ িকছু
মুসলমানও রেয়েছ। যার সংখ্যা ১৭ লােখর মেতা। যা েমাট জনসংখ্যার
প্রায় ৫-৬ শতাংশ। এই গািণিতক িহসােব লািতেনর সর্ববৃহৎ এই েদশিটেত
ইসলাম ধর্েমর অনুসারীর সংখ্যা কম মেন হেলও আনন্েদর সংবাদ হচ্েছ,
ব্রািজেল মুসলমােনর সংখ্যা দ্রুত বাড়েছ। সাওপাওেলােতই মােস গেড়
ছয়জন মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছ বেল িবিভন্ন প্রিতেবদেন পাওয়া
েগেছ। (সূত্র : ‘আল-মুসিলমুনা িফল ব্রািজল, ড. খািলদ িরজক
তিকউদ্িদন)
ব্রািজেল ইসলােমর আগমন : ইিতহাস পর্যােলাচনা করেল েদখা যায়,
ব্রািজেল ইসলােমর আগমন আেমিরকা মহােদশ আিবষ্কােরর সূচনালগ্ন
েথেকই। ১৫০০ খ্িরস্টাব্েদর ২২ এপ্িরল িবখ্যাত পর্তুিগজ পিরব্রাজক
ও আিবষ্কারক েপড্েরা আলভােরস কারব্যাল (Pedro Álvares Carbal)
[১৪৬৭-১৫২০] যখন ব্রািজল উপকূেল জাহাজ েনাঙর কেরন, তখন তাঁর
সঙ্েগ েবশ িকছু স্বনামধন্য, দক্ষ, কর্মঠ ও পারদর্শী মুসিলম নািবক
িছেলন। তন্মধ্েয িশহাবুদ্িদন িবন মােজদ ও মুসা িবন সািত অন্যতম।
ইিতহােসর বরাত অনুযায়ী তাঁেদর হাত ধেরই ব্রািজেল ইসলাম ও
মুসলমােনর আগমন ঘেট। (আল-ইসলাম ওয়াল মুসিলমুন িফল ব্রািজল, আলমুজতামা অনলাইন সংস্করণ-২০১)
তেব িবখ্যাত ব্রািজিলয়ান ইিতহাসিবদ েজায়ািকন েহিপেরা (Joaquin
Hepiro) ব্রািজেল ইসলােমর আগমেনর ব্যাপাের ১৯৫৮ সােল একিট েলকচার
েদন এবং পরবর্তী সমেয় ব্রািজেলর িবিভন্ন জাতীয় পত্িরকায় েলকচারিট
প্রকাশ করা হয়। তােত িতিন অত্যন্ত তািগেদর সঙ্েগ উল্েলখ কেরন,
‘১৫০০ খ্িরস্টাব্েদ পর্তুিগজেদর ব্রািজল আিবষ্কােরর অেনক আেগ আরব
বিণক ও নািবকরা ব্রািজল আিবষ্কার কেরন। পর্তুিগজরা মূলত জাহাজ
চালনা ও িনর্মাণিশল্েপ দক্ষ এবং ৈবিশষ্ট্যপূর্ণ মুসিলম নািবকেদর

সহেযািগতায়
ব্রািজেল
আগমন
কের।’
http://www.alukah.net/world_muslims/0/4306/)

(সূত্র

:

অন্যিদেক যখন স্েপেন মুসিলম সাম্রাজ্েযর পতন হয়, তখন িবপুলসংখ্যক
স্প্যািনশ মুসলমান খ্িরস্টানেদর িনপীড়ন-িনর্যাতন েথেক পািলেয়
ব্রািজেল
িহজরত
(আশ্রয়
গ্রহণ)
কের।
ক্রমান্বেয়
ব্রািজেল
স্প্যািনশ মুসলমােনর সংখ্যা বৃদ্িধ েপেত থাকেল স্েপেনর অনুকরেণ
ব্রািজেলর তৎকালীন পর্তুিগজ সরকার ব্রািজেলও ‘অনুসন্ধান-আদালত’
প্রিতষ্ঠা কের এবং অৈনিতক ও মানিবক িবচােরর আওতায় এেন বহুসংখ্যক
মুসলমানেক জ্বলন্ত আগুেন পুিড়েয় হত্যা কের। মুসলমানেদর ঐিতহািসক
ও ধর্মীয় িবিভন্ন িনদর্শন মুেছ েফেল। (সূত্র : ইসলামওেয়েবর বরােত
‘তািরখুল মুসিলিমন িফ ব্রািজল’)
ব্রািজেলর জাতীয় জাদুঘের সংরক্িষত িবিভন্ন ঐিতহািসক দিললদস্তােবেজর মাধ্যেম িনশ্িচতভােব জানা যায়, ব্রািজেল েযসব
আফ্িরকান বংেশাদ্ভূত মুসিলম রেয়েছ, তােদর পর্তুিগজরা দাস িহেসেব
ব্রািজেল িনেয় আেস। তারা পুেরাপুির মুসিলম িছল এবং আরিব উচ্চারেণ
েকারআন িতলাওয়াত করেতন।
ব্রািজেল কৃষ্ণাঙ্গ মুসিলমেদর প্রথম বহর আেস ১৫৩৮ খ্িরস্টাব্েদ
এবং ৪০ বছর েপেরােনার আেগই ১৪ হাজােরর েবিশ অর্থৈনিতকভােব দুর্বল
মুসলমান আফ্িরকা েথেক ব্রািজেল স্থানান্তিরত হয়। পর্তুিগজরা
পরবর্তী সমেয় কেয়ক বছের িনগ্েরা মুসিলমেদর েবিশ হাের িনেয় আসেত
শুরু কের। এমনিক শুধু অ্যাঙ্েগালা েথেকই ছয় লাখ ৪২ হাজার িনগ্েরা
মুসিলমেক ব্রািজেল িনেয় আসা হয়। এ ছাড়া সুদােনর িবিভন্ন অঞ্চল ও
পশ্িচম আফ্িরকার িবিভন্ন েদশ েথেক কৃষ্ণাঙ্গ মুসিলমেদর ব্রািজেল
িনেয় যাওয়া হয়।
এসব িনগ্েরা মুসলমানেক েজারপূর্বক ব্রািজেল িনেয় যাওয়া হয়। তােদর
হাত-পা িশকেল েবঁেধ জাহােজর পাটাতেন েফেল িনেয় যাওয়া হেতা।
িনর্যাতন-অবেহলা, অনাহাের ও েরাগাক্রান্ত হেয় েযসব মুসলমান মারা
েযত, তােদর মাঝপেথ সমুদ্ের েফেল েদওয়া হেতা। (সূত্র : ব্রািজল
জা-রাহাল মুসিলমুনা ওয়াকতাশাফুহা কাবলাল বুর্তুগািলিয়ন)
কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমানেদর অবদান : িবখ্যাত ঐিতহািসক িগলবার্েটা
েফেরইির (Gilberto Freyre) [১৫ মার্চ ১৯০০-১৮ জুলাই ১৯৮৭] তাঁর
প্রিসদ্ধ গ্রন্থ ‘এ িনউ ওয়ার্ল্ড ইন দ্য ট্রিপক্যাল সেফেরেস’ (A
new world in the Tropical Spheres) উল্েলখ কেরন, ‘কৃষ্ণাঙ্গ

মুসলমানরা ব্রািজেলর সামগ্িরক উন্নয়েনর ক্েষত্ের সক্িরয়তা ও
সৃজনশীলতার অন্যতম উপাদান িহেসেব িনেজেদর পিরচয়ই েদয়িন; বরং আমরা
অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্েগ বলেত পাির, েস সময় ব্রািজেল যারা এেসিছল,
তােদর মধ্েয এই কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমানরাই সর্বািধক চািরত্িরক
মাধুর্েযর অিধকারী িছল। যিদও তােদর দাস িহেসেব ব্যবহার করা হেতা।
কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমানেদর প্রিত ব্রািজল সব সময় ঋণী হেয় থাকেব। আখিচিন, কিফ, তুলা, িবিভন্ন ধরেনর শস্যদানা, এমনিক প্রেয়াজনীয় সব
ধরেনর কৃিষ সরঞ্জামািদ তাঁরা আফ্িরকা েথেক ব্রািজেল িনেয় এেসিছল।
তৎকালীন আফ্িরকান কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমানেদর প্রযুক্িতগত ও কািরগির
জ্ঞান ব্রািজিলয়ান ও স্বয়ং পর্তুিগজেদর েচেয় উন্নত িছল।
ব্রািজেলর সভ্যতা ও সমাজ গঠেনর িবিভন্ন কর্মকাণ্েড এসব কৃষ্ণাঙ্গ
মুসলমােনর গুরুত্ব ও অবদান অপিরসীম। মজার কথা হেলা, দাস
মুসলমানরা অন্যান্য কােজর পাশাপািশ তােদর মূর্খ মািলকেদর িলিখত
িবিভন্ন কাজকর্েমও আঞ্জাম িদত। এমনিক তােদর অজ্ঞ মািলকরা
পর্তুিগজেদর সঙ্েগ কথা বলত মুসলমান দাসেদর েদাভাষী বািনেয়। এ
ছাড়া িনেজর মূর্খ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুর কােছ িচিঠ িলখত মুসলমান
দাসেদর মাধ্যেম এবং েস িচিঠও মূর্খ প্রাপকেক পেড় েশানােতা অন্য
মুসলমান
দাসরা।’
(সূত্র
http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id)

:

মুসলমানেদর অস্িতত্েবর লড়াই : মুসিলম দাসেদর মধ্েয যারা অন্যেদর
তুলনায় বয়স্ক ও িশক্িষত িছল, তারা অন্যেদর ওয়াজ-নিসহত করত এবং
েকারআন, িফকহ, আিকদা ও শিরয়েতর গুরুত্বপূর্ণ িবষয়ািদ িশক্ষা িদত।
তােদর সঙ্েগ বসবােসর অেযাগ্য কুিটরগুেলােত থাকত।
যখন ক্রমান্বেয় মুসলমান দােসর সংখ্যা ও শক্িতমত্তা বৃদ্িধ েপল,
তখন
তারা
িবিভন্ন
ইসলামী
স্বাধীনতা
িবপ্লব
সংঘিটত
কের।
িবপ্লবগুেলার
অন্যতম
িছল
১৬০৫
খ্িরস্টাব্েদ
ব্রািজেলর
উত্তরাঞ্চলীয় আলিমরস শহের মুসলমান দাস িবদ্েরাহীেদর জেড়া হওয়া।
প্রাপ্ত ইিতহােসর মাধ্যেম জানা যায়, েসখােন প্রায় ৩০ হাজার
কৃষ্ণাঙ্গ মুসলমান িবদ্েরােহ শিরক হেয়িছল এবং তরুণ মুসিলম েনতা
জানজা জুম্বার েনতৃত্েব িনপীিড়তেদর জন্য একিট আলাদা মুসিলম রাজ্য
গঠন কের। দীর্ঘিদন ধের তারা তােদর রাজ্য জানজা জুম্বার ভাই ও
পুত্রেদর মাধ্যেম িটিকেয় েরেখিছল। িবিভন্ন ঐিতহািসক সূত্র
েমাতােবক বলা হেয় থােক, জুম্বা িছেলন পর্তুিগজেদর িবরুদ্েধ
অিভযান পিরচালনাকারী কঙ্েগার রাজার নািত। যিদও কঙ্েগার রাজা

পর্তুিগজেদর িবপক্েষ সফল হেত পােরনিন।
দীর্ঘ সংঘর্েষর পরও যখন মুসলমানেদর দমন করা যায়িন, তখন
পর্তুিগজরা জুম্বার সঙ্েগ সন্িধ করেত চায়। িকন্তু জুম্িব নােমর
আেরকজন অল্প বয়সী মুসিলম েনতা পর্তুিগজেদর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্েরর
আঁচ েপেয় সন্িধ মানেত নারাজ হন এবং িতিন আমরণ লড়াই চািলেয় যান।
ফেল ১৬৭৮ খ্িরস্টাব্দ েথেক বীর জুম্িব পর্তুিগজেদর িবপক্েষ েবশ
কেয়কিট যুদ্ধ পিরচালনা কেরন। ফেল অেনক েচষ্টার পরও পর্তুিগজরা
মুসলমানেদর িবদ্েরাহ দমন বা েকাণঠাসা করেত পােরিন।
েশষ পর্যন্ত পর্তুিগজরা রাজধানী সাওপাওেলা েথেক িবপুল পিরমাণ
সামিরক শক্িতর সাহায্য েনওয়ার পর ১৬৯৪ খ্িরস্টাব্েদ আলিমরস
মুসিলম সাম্রাজ্েযর পতন হয়। (সূত্র : http://howiyapress.com)
পর্তুিগজরা কেঠার হস্েত মুসিলম িবদ্েরাহীেদর দমন কের। ফেল কেয়ক
মােসর মধ্েযই মুসলমানরা পরািজত হয়। মুসিলম িবদ্েরাহীেদর লাশগুেলা
দীর্ঘিদন ধের রাস্তার পােশ ও ‘সানসালাত েসেল’ পেড় পচেত থােক।
িবদ্েরাহ

দমেনর

পর

অেনক

মুসলমানেক

েজারপূর্বক

খ্িরস্টধর্েম

ধর্মান্তিরত করা হয়। ধর্মান্তিরত হেত রািজ না হওয়ায় অেনকেক হত্যা
করা হয়। ফেল িকছু মুসলমােনর কােছ ব্রািজলীয় েপৗত্তিলকতা আসেত
শুরু
কের।
এমনিক
ব্রািজেলর
মুসলমানরা
এখেনা
িবিভন্ন
েপৗত্তিলকতাপূর্ণ অনুষ্ঠানািদর আেয়াজন কের থােক। (সূত্র : ‘আলমুসিলমুনা িফল ব্রািজল : বাইনাল মািদ ওয়াল হািদর’)
ইংল্যান্েডর চােপ পেড় ১৮৮৮ সােল ব্রািজেল দাসপ্রথা িবলুপ্ত করা
হয় এবং ব্রািজলই সর্বেশষ েদশ, যারা দাসপ্রথা িবলুপ্ত কের। িকন্তু
এই দাসপ্রথা িবলুপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় ১৪ হাজার মুসলমানেক
হত্যা করা হয়। ধ্বংস করা হয় অেনক মসিজদ। অেনক মুসলমান
খ্িরস্টানেদর সঙ্েগ িমেশ িনেজেদর ধর্মিবশ্বাস ও ঐিতহ্য হািরেয়
েফেল। তােদর মুসিলম পিরচয়টা পর্যন্ত অবিশষ্ট িছল না।
দুঃখজনক হেলও সত্য েয এলসালভাদর ও বািহয়ার েবশ িকছু িগর্জার
েদয়ােলও েকারআেনর িবিভন্ন আয়ােতর নকশা অলংকৃত হচ্েছ। িগর্জার
ব্যবস্থাপকরা আরিব না জানার কারেণ এগুেলা কী তা উদ্ঘাটন ও িনর্ণয়
করেত পােরিন। বস্তুত অেনক িগর্জা আেগ মসিজদ িছল এবং খ্িরস্টানরা
মুসলমানেদর হত্যা ও দমন কের মসিজদগুেলােক িগর্জায় রূপান্তিরত
কের। (http://www.alukah.net/world_muslims/0/4306/)

ব্রািজেলর মুসলমানেদর বর্তমান অবস্থা : ব্রািজেলর মুসলমানেদর
জন্য সুিদন আসেত শুরু কের ঊনিবংশ শতাব্দী েথেক। েলবানন,
িফিলস্িতন, িমসর ও িসিরয়া েথেক মুসলমানরা ব্রািজল আসেত থােক আরবইসরােয়ল যুদ্েধর সময় ও েলবানেনর গৃহযুদ্েধর সময় এবং ১৮৬৭
খ্িরস্টাব্েদ ব্রািজল সম্রাট িমসর, েলবানন ও িসিরয়া সফর করার পর
েথেক। রাজা দ্িবতীয় েপড্েরার সঙ্েগ চুক্িত হয় েলবানেনর।
েলবািনজরা ব্যবসা করার জন্য আসেত শুরু কের েদশিটেত।
দ্িবতীয় মাত্রায় ১৮১৪ ও তৃতীয় মাত্রায় ১৮৩৬ খ্িরস্টাব্েদ
িবপুলসংখ্যক মুসলমান ব্রািজেল িহজরত কের। গত শতাব্দীেত ও
বর্তমােন ব্রািজেল িহজরতকারী েবিশর ভাগ মুসলমান ব্যবসা-বািণজ্েযর
সঙ্েগ জিড়ত। ব্রািজেলর অর্থনীিতেত বড় ভূিমকা রাখেছ মুসিলম
ব্যবসায়ীরা।
তেব
অন্যান্য
েপশার
সঙ্েগ
সরকাির
িবিভন্ন
কার্যক্রম—চাকির, ডাক্তাির, ইঞ্িজিনয়ািরং ও েখলাধুলায়ও মুসলমানরা
কৃিতত্েবর স্বাক্ষর রাখেছ। অন্যিদেক আরব বসন্েতর পর গত কেয়ক বছের
চার শতািধক িসিরয়ান ও মধ্যপ্রাচ্েযর অন্যান্য েদশ েথেক শতািধক
মুসিলম পিরবার ব্রািজেল আশ্রয় িনেয়েছ।
ব্রািজেল

মসিজদ-মাদরাসা

:

বর্তমােন

ব্রািজেলর

প্রিতিট

শহেরই

মসিজদ আেছ। ব্রািজেল মসিজেদর সংখ্যা প্রায় ১৩০িট। ২০০০ সােলর
তুলনায় মসিজেদর সংখ্যা এখন চার গুণ বৃদ্িধ েপেয়েছ। এ ছাড়া
িশশুেদর ইসলামী জ্ঞান িশক্ষা েদওয়ার জন্য রেয়েছ মক্তব-মাদরাসা ও
ইসলািমক
স্কুল।
সরকার
েথেকও
িনয়িমত
পাচ্েছ
সহেযািগতা
ও
িনরাপত্তার ব্যবস্থা। িরও িড েজেনইেরায়
েসন্টার, ইসলািমক স্কুল, েবশ কেয়কিট বড়

রেয়েছ বৃহৎ ইসলািমক
মসিজদ। সাওপাওেলােতও

রেয়েছ িবশাল মুসিলম কিমউিনিট।
ব্রািজেলর সাওপাওেলা, িরও িড েজেনইেরা ও িরগ্েরন্েড েদ েসাল
তুলনামূলক মুসিলম অধ্যুিষত শহর। এ ছাড়া পারানা শহের রেয়েছ আরব
বংেশাদ্ভূত
উল্েলখেযাগ্য
মুসিলম
সম্প্রদায়।
(সূত্র
:http://articles.islamweb.net/media/article&lang57952)
দাওয়াত ও তাবিলেগর ফেল ব্রািজেলর পিরেবশ এখন িভন্ন রকম।
মুসলমানরাও ধর্মকর্েম আেগর তুলনায় অেনকটা প্রাগ্রসর। প্রিত
শিনবার ব্রািজেলর িবিভন্ন মসিজেদ স্থানীয়েদর িনেয় ইসলামিবষয়ক
ক্লাস করােনা হয়। পঞ্চাশিটর মেতা ইসলামী সংস্থা মুসলমানেদর
পাশাপািশ অমুসিলমেদরও িনরন্তরভােব দাওয়াত, িশক্ষা ও সহেযািগতা
কের আসেছ। ইসলাম সম্পর্েক তাঁেদর আগ্রহ ও ঔত্সুক্য ব্যাপক।

সাওপাওেলার
মসিজদগুেলােত
েদখা
যায়,
প্রিতিদনই
ব্রািজিলয়ান
খ্িরস্টান নারীরা ইসলাম সম্পর্েক জানেত আেসন। ব্রািজেলর মািটেক
ইসলাম প্রচােরর উর্বর ভূিম মেন করেছন স্থানীয় মুসলমানরা। িবিশষ্ট
দার্শিনক ও িবচারপিত মুফিত তিক উসমািন বেলন, ব্রািজেল ১০ জনেক
ইসলােমর দাওয়াত িদেল আটজনই দাওয়াত গ্রহণ কেরন।’ েবিশ হাের
দাওয়ােতর কাজ চালু থাকেলও িবশ্েবর অন্য িকছু অমুসিলম েদেশর মেতা
িবিভন্ন অসুিবধা েসখােন আেছ। তেব আশা করা যায়, এ ধারা অব্যাহত
থাকেল ব্রািজল একসময় মুসিলমপ্রধান েদশ হেয় উঠেত েবিশ েদির হেব
না।
েলখক : মুহাম্মাদ িমনহাজ উদ্িদন
িরসার্চ েফেলা, েসন্টার ফর ইসলািমক থট, বাংলােদশ
এম/৩০ জুন ,২০১৮

