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PAPER PRESENTED BY MR SIDEK SANIFF AT THE SECOND
COLLOQUIUM ON MALAY/INDONESIAN LANGUAGE AND IDEALS 

BAHASA, JATI DIRI dan ALAM FIKIRAN
DI ALAF BARU

MUKADIMAH

1 Manusia jagat berada di alaf yang menakjubkan. Dapatan sains dan IT

semakin mengghairahkan. Temponya pula semakin mencepat. Dapatan dan

penemuannya tidak lagi memakan ratusan atau puluhan tahun. Kini puluhan bulan,

minggu bahkan puluhan hari. Mungkin ada daerah yang lebih cepat dari itu.

Digital, umpamanya, telah merubah ke arah alam tanpa wayar (‘wireless era’).

Perniagaan ke arah mega seperti SIA-Virgin dan kini United dan US Airlines.

Sains menjurus ke arah bioteknologi. Syarikat dot.kom mengambil pentas tengah.



2 Perubahan-perubahan ini adalah satu revolusi. Bukan evolusi.

3 Pendidikan atau persekolahan yang merupakan nadi perubahan dihadapkan

dengan cabaran yang mendadak ini. Bila senario berubah, sepesat yang kita hadapi

sekarang ini, maka strategi baru perlu diteroka cepat. Jika tidak bangsa atau negara

itu akan tertinggal jauh kebelakang.

4 Lantaran itu, kemungkinan sistem persekolahan atau pendidikan akan

menjalani satu rombakan besar sesuai dengan cabaran terbaru dan tercepat ini tidak

dapat dinafikan. Harvard Business School pun terpaksa prihatin dengan kehadiran

“e-learning market” yang mencakup Internet dan kursus intranet.

5 Bahasa ibunda jagat ini juga akan terheret sama. Tercabar terus. Sekarang ini

Bahasa Rasmi Bangsa-Bangsa Bersatu adalah Arab, Cina, Inggeris, Perancis, Rusia

dan Sepanyol. Ternyata yang tertonjol adalah bahasa Inggeris. Kini bahasa

Inggeris telah menjadi bahasa Internet. Kedudukannya semakin mantap dan ketara.

Seseolah tiada tandingannya. Satu fenomena yang tidak disangkakan Inggeris

sendiri. Sehingga, katalah, Great Britain tiada lagi disebabkan malapetaka alam

semula jadi atau buatan manusia, bahasa mereka akan terus wujud. Kekukuhannya

sejak di alaf II setelah mengambil alih peranan bahasa Arab di Alaf I semakin

ketara.

6 Ia menjadi cabaran kepada bahasa-bahasa dunia lainnya. Bagaimana bahasa-

bahasa ibunda lainnya memainkan peranannya perlu dihalusi. Kerana bahasa

tercakup susila, peradaban, jalur pemikiran, kehalusan peribadi sesuatu

pemiliknya. Terjemahan tidak akan dapat menghayati nuansanya.



ALAF KEDUA

7 Baru-baru ini majalah TIME telah menamakan Albert Einstein sebagai

manusia Alaf II (Man of the Millennium II) kerana sumbangan besarnya kepada

manusia dan penghidupannya menerusi dapatan sains. Tentunya tokoh-tokoh lain

telah dikaji sama seperti astronomer Edwin Hubble, ilmu matematik John von

Neumann, pakar cybernitis Nobert Wiener dan pakar phisis lainnya seperti Niels

Bohr dan Werner Heisenberg. Kiblat ilmu beralih ke Barat.

8 Buku-buku ilmu pengetahuan tinggi hampir keseluruhannya dalam bahasa

Inggeris. Bahasa Inggeris seakan sinonimus kemajuan. Media massa

memperkukuh terus peranannya. Ia akan mempengaruh bahasa, budaya, jati diri

dan alam fikiran manusia sejagat. Buku ilmu membanjiri perpustakaan. Begitu

juga buku-buku, majalah, alat radio, pita yang berunsur dagang murahan. Generasi

akan datang terancam bersama sistem nilainya. 

9 Begitu terkesan sekali pengaruhnya sehingga masyarakat jagat menampilkan

Barat sebagai dekedan khususnya dari Amerika juga Eropah seolah satu pelarian

manusia jagat di dalam menyembunyikan kelemahan ketahanan diri sendiri.

ALAF PERTAMA

10 Satu alaf sebelum alaf sekarang ini keadaan dunia berlainan pula.

11 Di pertengahan alaf itu, pada TM 571, Tuhan mengutuskan nabiNya yang

terakhir, Nabi Besar Muhammad saw. Dalam masa yang amat singkat, 23 tahun,



baginda memberi dunia atau jagat dengan tamadun yang bersifat kesejagatan pula:

Iman, Ilmu dan Amal. Penghantaraan bahasanya adalah bahasa Arab – bahasa Al-

Quran. Keagungannya kerana baginda melakukan kerja agung pula iaitu Dakwah

untuk seluruh umat manusia sehingga dunia tunduk kepadanya. Ini mestilah

diinsafi dan dihayati oleh mereka yang menamakan dirinya Muslim. Termasuk

kesederhanaannya.

12 Setelah keimanan dipantak kepentingan ilmu dipasak sesuai dengan ‘Ilmu

Pengetahuan Allah Tidak Berhad’ (‘the Infinity of Allah’s Knowledge’) [dari

Surah Luqman 31:27 “Dan sekalipun kesemua pokok di dunia adalah pena, dan

lautan tujuh lautan sebagai dakwatnya, namun Kata-kata Allah tidak akan habis

(ditulis) : kerana Tuhan tidak dapat diukur kuasaNya, penuh dengan Kearifan].

Terdapat maksud yang sama di Surah Al-Khaf 18:109. Begitu juga Surah Al-

Baqarah 2:31-34.

13 Terdapat lima implikasi:

1. Pada hakikat tiada “inventor”. Kita semua adalah “discoverers” – kerana
Allah telah wujudkan segala-segala dengan lengkap.
2. Apa yang kita tahu adalah tahap pengantara (“intermediary baseline”) untuk
kita meneroka ke arah ilmu yang lebih tinggi kerana Tuhan telah sediakan tiap
sakit dengan ubatnya, tiap soalan dengan jawapannya, dan setiap masalah ada
penyelesaiannya.
3. Ia mengajak kita agar sentiasa tunduk merendah diri (“humble”) terhadap
tuhan yang Maha Kuasa.
4. Ilmu adalah daripada Allah dan tentang Allah. Ilmu seumpama “Nur”
menjadikannya sesuatu yang jelas untuk meningkatkan ketinggian “kehambaan”
insan di dalam mencari ilmu (kerana penentu pengejaran ilmu adalah untuk Allah
semata-mata).
5. Dan kita diikat dengan tugas menyampaikan (tabligh – “conveying”).



14 Ini bermakna kita perlu menginsafi hubungan Ilmu dan Tauhid. Setelah

menjadi manusia yang baik baharulah sesuai kita dijadikan “Khalifah” di muka

bumi ini. Sebagaimana yang dimetrai di dalam Surah Al-Baqarah 2:30. Tiap anak

memulakan peranan ini apabila mereka baligh (dari 9-15 tahun). Usamah menjadi

jeneral waktu berumur 17 tahun di tengah-tengah 4 orang Khalifah agung Islam.

15 Keputusan Nabi dan masyarakat Islam selepas Perang Badr dengan meminta

tahanan perang mengajar anak-anak Islam fardu Kifayah adalah satu keputusan

yang harus kita renung bersama. Terdapat pelajaran dalam konteks ini:

· Keputusan bertentangan dengan kehendak Allah sebagaimana yang
diterangkan dalam Surah Al-Anfal 67-68 tetapi khair dan berkat Allah bersama
keputusan itu kerana ia dibuat melalui “mesyuarah” – satu warisan yang harus kita
hidupkan kembali secara perinci di mana keputusan boleh dibuat dengan suara
majoriti, minoriti bahkan oleh Pengerusi/Amir, semata-mata kerana Allah.
· Akhlak Muslim menyebabkan pengajar itu memeluk agama Islam.
· Pentingnya ilmu. Fenomenon terbaru ditiga-puluh ke empat puluh buah
universiti di Amerika yang membuka pembelanjaraan agama Islam dari maktab ke
universiti. Pelajarnya termasuk bukan Islam. Ia menggambarkan Badr baru.
Mereka mengambil PHDnya bersama-sama pelajar dari Universiti Al-Azhar.
Menggunakan bahasa Arab dan Inggeris. Di nada yang sama kita juga memberi
tidak lagi hanya menerima. Kita produser tidak setakat menjadi konsumer.

16 Cakap mudahnya ilmu pengetahuan seperti sains kini IT amat penting

diganding bahukan dengan Fiqh, sejarah, bahasa, budaya dan seni lainnya. Fardu

Ain dan Kifayah berhubung-kait jika tidak akan secara sedar atau tidak akan

memisahkannya antara “ilmu dunia” dan “ilmu akhirat” sedangkan Nabi kita

menganjurkan: Jika hendakkan dunia dengan ilmu; akhirat dengan ilmu;

berkehendakkan dunia dan akhirat pun dengan ilmu. Khalifah, seperti yang

ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat, menekankan kedua-duanya – dunia dan



akhirat.

17 Negara yang mahu benar-benar maju pula harus meneliti iktibar yang telah

Islam pelopori. Ia perlu mengukuhkan kelima-lima tiang topangnya: kepercayaan,

budaya, sosial, administrasi, ekonomi dan politik atau siasah. Kuncinya adalah

ILMU. Bangunannya adalah AKHLAK.

18 Itulah sebabnya Alaf Pertama sejarah dunia “didominasi” oleh Islam. Semua

kehendak manusia dengan Khaliqnya dan manusia sesama makhluk di petrinya.

Lalu wujudlah Tamadun Islam itu.

19 Waktu itu Timur Tengah adalah periuk pelebur tamadun dunia (“crucible of

World Civilisation”). Seseorang itu dianggap tidak sempurna pembelajarannya

tanpa mengetahui bahasa Arab – bahasa sains dan falsafah. Rumah besar atau

istana dianggap tidak lengkap tanpa khutubkhanah. Manusia agak masih kolot jika

ia tidak melihat dengan mata kepalanya budaya agung Baghdad, Cordoba, Cairo

dan Bukhara.

20 Globalisasi berlegar dan bermula dari bandaraya-bandaraya ini. Biasiswa

sains atau “scientific scholarships” yang disemai di akedemi-akedeminya tiada

tandingan. ‘Empayar’ Islam yang telah didirikan melalui “penaklukan” hati dan

minda selama 400 tahun telah melahirkan Peradaban Islam yang diterima oleh

manusia jagat. Toleransi Islam memberikan agama lain khususnya Kristian

mengembang.

21 Sekiranya adalah majalah TIME pada waktu itu, insya Allah, sudah tentu

peraihnya kesemuanya sekali adalah Muslim. Seperti Polymath Biruni (973-1058),



seorang astronomer, pakar mathematik, minerologist, botanist, linguist, and

historian. Juga pakar perubatan dan falsafah Ibn Sina atau Avicenna (980-1037) –

‘Canon of Medicine’nya digunakan Eropah hingga kesuluruhan kurun ke 15. Pakar

fisik Alhazar (965-1039) memberi pengetahuan lanjut tentang optik dan pakar ilmu

hisab Al-Khawazmi ternama dalam topik algibra.

22 Keterbukaan Islam juga telah memberi peluang bukan-Islam menyertai

kehidupan harian, intelektual dan politik. Mengikut kata Martin Kramer, direktor

Pusat Moshe Dayan bagi Pembelajaran Timur Tengah dan Afrika di Universiti Tel

Aviv, “Orang Yahudi seperti Ibn Shaprut (915-970), seorang diplomat dan pakar

phisis bagi Kalifah Cordoba, dan pujangga serta pakar falsafah Ibn Grirol (1020-

1057), memasuki pintu terbuka kerana ilmu pengetahuan dan pengesuaan bahasa

Arab yang mempunyai lebih makna kepada mereka daripada menuntut kesetiaan

mereka pada Islam.

23 Dalam “Islam’s Sober Millennium” Martin Kramer juga menyatakan:

“Sekarang, sedang Timur Tengah diugut oleh globalisasi, ia dengan langsung

diasak ke arah kerjasama kerantauan. Ini adalah harapan terakhir. Tetapi masih

satu harapan. Memandang ke hadapan, penduduk Timur Tengah harus memikir

kembali apa yang telah membuat rantau itu begitu pesat dan menjadi pusat bagi

seluruh dunia seribu tahun yang lalu. Bukan kerana Islam, atau sumber semulajadi,

atau pusat geo-strategik. Tetapi kerana usahawan (‘entrepreneurship’),

kosmopolitanisma dan toleransi”.

24 Seribu tahun lalu, manusia dan barangan bergerak secara bebas antara

bandar dan menyeberangi sempadan. Sekeping cek ditulis di Baghdad boleh

ditukar menjadi wang di Fez; pelajar dari Cordoba boleh mencari kerja di Kahirah.

Seseorang tidak perlu beragama Islam untuk membuka perniagaan atau mengajar



sains, dan tidak perlu memaksa ilmu ke agama. Pihak berkuasa ada untuk

mencelahi apabila perlu untuk memastikan peraturan diikuti dan menegakkan

undang-undang. Globalisasi berlaku.

25 Malangnya kewujudan Alaf II memalapkan Tamadun Islam. Banyak alasan

yang dapat diberi. Tetapi satu amat tertonjol: Terjejas atau tertinggalnya kerja-

kerja kenabian. Lemah atau ditinggalkan. Bahasa Arab turut sama tergugat. Sama

seperti peranan bahasa dan bangsa Incas, Maya, Greko-Roman di awal tamadun

manusia diambil alih oleh diaspora British, Jepun, Cina dan India dibidang

ekonomi dewasa ini.

REVOLUSI EKONOMI

26 Wajah daerah ekonomi kini bertukar dengan hebatnya. Dalam perbincangan

perihal ekonomi, banyak katanama-katanama canggih disebut seperti “Ekonomi

berteras ilmu”, “Teknologi maklumat”, “Perhubungan maklumat” dan sebagainya.

Amatlah penting perkara ini dibincang di dalam konteks perubahan yang telah

terjadi dan dampaknya ke atas ekonomi global.

27 Jika kita menoleh kebelakang dan memikirkan balik pembangunan ekonomi

yang telah berlaku di ketiga-tiga abad yang lalu, Lester Thurow, seorang

akademik, penulis dan ekonomis terkenal, telah mengenal-pasti tiga revolusi

industri. Yang pertama adalah pembangunan sistem kilang yang membolehkan

pertubuhan sistem kilang moden untuk membuat barang penggunaan dan

perkhidmatan. Negara menghasilkan barang buatan khususnya kepada mereka



yang mempunyai faedah dari segi pembiayaan. Revolusi industri kedua berlaku

dengan terciptanya kuasa elektrik, engin wap panas dan sistem kilang moden pada

awal abad ke-20 dan berkembangnya perdagangan dunia.

28 Revolusi industri ketiga bermula dalam tahun 1990-an dengan penggunaan

teknologi maklumat dalam hampir setiap bidang kegiatan manusia. Penggunaan

teknologi maklumat ternyata paling hebat di dalam industri tertentu seperti mikro-

elektronik, komputer, telekomunikasi, robotik, bahan rekaan dan bioteknologi.

Revolusi industri ini telah menghasilkan kemunculan ekonomi berteras ilmu, di

mana maklumat dan pengetahuan, bukan sumber bahan, yang mengemudikan

kegiatan-kegiatan ini. Di dalam dunia terkini di mana perubahan ekonomi global

mempunyai implikasi besar terhadap sesebuah negara, kita mesti melahirkan

keadaan yang sesuai bagi mendorong and membolehkan syarikat-syarikat untuk

mengubahsuai secara secepat mungkin. Kerja dahulu ghaib, kerja baru diteroka

dalam sekelip mata. Sementara itu, sistem memberi ganjaran kepada pekerja juga

harus diperbaruhui: daripada yang bercondong kepada kewangan kepada di mana

bahagian besar gaji datang daripada perkongsian syarikat atau saham pilihan. Cara

pengendalian tenaga manusia yang lazim juga harus disemak, kerana pengurangan

kerja dan peranan kerja sementara akan menjadi satu ciri ekonomi baru.

29 Satu lagi ciri ekonomi berteras ilmu adalah bahawa faedah persaingan

sesebuah negara bergantung kepada mutu sumber tenaga manusianya akibat

mobiliti kapital dan teknologinya. Kemerosotan ekonomi baru-baru ini dari tahun

1995 hingga 1997 mengakibatkan sekitar 70,000 warga Singapura hilang kerja.

Pada tahun 1996, sekitar 200,000 penduduk Hong Kong hilang kerja di tanah besar

(‘mainland’). Satu analisa menunjukkan bahawa pekerja-pekerja tersebut berumur

40 tahun ke atas dan mempunyai pendidikan menengah atau rendah. Hari ini,



purata para pekerja di ekonomi berteras ilmu dikehendaki mempunyai kelayakan

diploma dan ijazah. Mereka mesti juga selesa dengan teknologi maklumat, serta

mempunyai asas teguh dalam Matematiks, bahasa Inggeris dan Teknologi. Di

Singapura, ada sekitar 500,000 orang pekerja yang mempunyai pendidikan lebih

rendah dari menengah, dan mereka merupakan 30 peratus jumlah tenaga manusia

kita. Inilah hakikat penghidupan yang di hadapi oleh Singapura hari ini. Dan saya

yakin peratusan yang lebih kurang sama berlaku di Malaysia, Indonesia, Brunei

Darussalam dan negara-negara Asia lainnya. 

30 Perubahan struktur juga akan berlaku di dalam ekonomi baru ini. Telah

dianggarkan bahawa industri yang pesat membangun adalah mereka yang

berbidangkan IT. Dianggarkan juga bahawa, pada tahun 2020, 140,000 profesional

IT diperlukan di dalam ekonomi seperti di Singapura. Suka atau tidak, IT akan

melaga kehidupan pekerja-pekerja kita. Jika mereka tidak menyediakan diri

masing-masing, mereka akan menghadapi pengangguran.

31 Jermani yang mempunyai masyarakat yang begitu rapat, baru-baru ini ingin

mengambil 200,000 tenaga manusia yang pakar, terutama sekali yang fasih dengan

ilmu IT. Naib Presiden Al Gore juga telah berkata bahawa orang Amerika bersedia

menyambut tenaga-tenaga asing, terutama yang profesional. Bagaimanapun,

pekerja asing di Jermani diperlukan supaya kembali ke negara-negara asal mereka

selepas 5 tahun. Di Singapura pula, dengan jumlah penduduk seramai 3.9 juta, ada

lebih kurang 700,000 orang asing. Mengikut jangkaan, bilangan penduduk akan

bertambah ke 5.5 juta, dan jumlah pekerja warga asing pula akan berganda. Kita

harus menerima kewujudan tenaga asing di tempat kerja kita. Kita juga harus

bersedia untuk menawarkan kewarga-negaraan kepada kebolehan asing, terutama

mereka yang bersedia menyumbang untuk penumbuhan ekonomi. Perpaduan sosial



menjadi lebih genting dengan adanya tenaga asing. Kita harus bersedia menerima

mereka ke dalam mosaik sosial kita dengan menggunakan fabrik asas masyarakat

berbilang bangsa. Hakikatnya, kita harus menimbangkan setiap penduduk kita,

termasuk pekerja asing, selaku satu kapital kebolehan yang, tanpa memperdulikan

negara asal, akan membantu penumbuhan ekonomi kita. Singapura umpamanya

menduduki tempat di liga pertama negara-negara sedang membangun yang harus

bersaing dengan negara-negara seperti Amerika, Jepun, Jermani, UK, Denmark

dan lain-lain. Begitu juga Malaysia dan negara ASEAN lainnya. Biar saya

memetik kata-kata Professor dari Institut Teknologi Massachusetts, Lester Thurow,

yand berkata: “Apakah yang dipunyai oleh Bill Gates? Bukan tanah, emas,

minyak, bangunan atau jentera. Yang ketara adalah dia mengawal ilmu

pengetahuan, dan ini membuatnya orang yang paling kaya di dunia.”

32 Sementara itu polisi ekonomi dan sosial kita hendaklah berwibawa dan

menolong mendirikan perpaduan kemasyarakatan. Ini adalah penting untuk

penumbuhan selanjutnya dan stabiliti dalam politik dalam abad ke-21 ini.

Pengalaman telah mendedahkan bahawa kekacauan ethnik, agama dan politik

memotong dalam ke akar sumber fabrik sosial yang menyatukan masyarakat. Ia

mencetuskan kurang fahaman antara jiran dan kadang-kala melagakan adik-

beradik. Akhirnya stabiliti politik dan ekonomi negara itu terjejas. 

33 Ia memerlukan kepimpinan yang jitu. Associate Steve Morris

memperkenalkan saya beberapa anekdot mengenai kepimpinan:

· Apabila pemimpin berkembang dan tumbuh, setiap orang bermanfaat
· Pemimpin kuat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik
· Kerjasama memerlukan upaya, terutama di peringkat ATAS
· Kepimpinan dan perkembangan pasukan adalah perkembangan perdagangan



· Kesemua boleh dicapai bagi mereka yang bercita-cita tinggi
· Dan menyenaraikan pelajaran utama tahun 1999 seperti berikut:
· ‘Bermain’ menurut kekuasaan anda – ini lebih menarik dan berkesan
· Kenali kelemahan anda – orang lain juga tahu
· Percayai pihak yang lain – untuk dipercayai, anda juga harus mempercayai
· Cuba memahami pihak lain untuk lebih mempengaruhi mereka
· Mengaitkan perkembangan peribadi dengan kelakuan bisnes/sosial
· Bertanya banyak soalan – kita mempelajari lebih apabila menunjukkan
minat kita terhadap orang lain
· Menimbang sebelum reaksi – selalu ingat ada perkara yang tidak ketara
· Dalam langkah kecil yang kita mampu, terdapat perbezaan dan penentuan
pencapaian.

DARI PEMIKIRAN HOLISTIK KE EKOLOGIKAL

34 Pendirian yang semakin dominan kini adalah mengenai corak rangkaian (the

“network pattern”) seperti seruan Fritjof Capra bahawa kepunyaan utama sistem

kehidupan adalah “corak rangkaian”. Apabila kita terserempak dengan sistem

kehidupan – organisma, sebahagian organisma, atau komuniti organisma – kita

boleh perhatikan bahawa bahagian mereka tersusun dalam satu fesyen rangkaian.

Apabila sahaja kita melihat kehidupan, kita melihat rangkaian.”

35 Saya amat diyakinkan dengan ulasan baik oleh Capra dalam bukunya The

Web of Life. Konsep “ekologi yang mendalam” yang ditawarkannya

mencerminkan intipati keagamaan dan spiritual dalam batin manusia. Ia memberi

manusia satu cara kesedaran di mana individu itu dapat merasakan kemilikan dan

sangkut-pautnya dengan kosmos secara seluruh, justeru mencerminkan intipati

spiritual yang paling dalam dari segi kesedaran dan kehidupan.



36 Terdapat juga satu lagi isu penting mengenai obligasi kita terhadap generasi

masa depan – sekali lagi seperti yang selalu kita dengar di dalam dunia Islam.

Lester Brown dari Institut Worldwatch memberikan satu definasi yang ringkas lagi

indah mengenai masyarakat berkemampuan (“sustainable society”) sebagai “satu

masyarakat yang dapat memuaskan keperluannya tanpa menghiris prospek

generasi akan datang.”

37 Implikasi prinsip ini sungguh mendalam. Walaupun ianya bak belanjawan

nasional atau hutan tropikal, atau mineral, minyak dan gas di dunia, bahkan

pendidikan nilai kepada anak-anak kita, ia telah menjadi lebih penting sehingga

apa yang kita lakukan sekarang kepada sekitaran dunia ini mestilah dilakukan

dengan menimbangkan kebajikan dan kebaikan anak-anak kita dan generasi masa

depan. Memelihara sekitaran kita sudah pun dimaktubkan di dalam Al-Quran,

1,400 tahun dahulu.

PENUTUP

38 Majalah The Economist, beberapa tahun yang baru lalu waktu membuat

kajian khas mengenai Tamadun Islam, agak terperanjat dengan fakta di atas.

Mereka menyaran agar dunia mengkaji juga sistem ekonomi Islam yang difikirkan

mungkin dapat memberi jawapan terhadap sistem ekonomi sekarang ini yang agak

bercelaru. Seseolah mengajak kita diwaktu memacu ke hadapan perlu menoleh

kebelakang dan memperkuat apa yang telah kita manfaatkan.

39 Peter M. Senge di dalam bukunya “The Fifth Discipline” membuat satu

ilustrasi begini: “Seorang pedagang muda agak marah melihat sesuatu yang



berbonggol dihamparan permaidani istimewanya. Beliau pijak bonggol itu.

Bonggolnya hilang. Tetapi sejurus kemudian timbul semula. Marah semakin

menjadi. Permaidani itu dihenyak sekuatnya. Hilang bonggol. Kerosakan

permaidani timbul. Oleh tersangat marahnya ia memegang hujung permaidani itu

dan cuba dihumbannya. Apabila terselak permaidani itu keluar seekor ular

bergegas dari situ.” Sesuatu yang tidak pernah menjadi masalah kepada generasi

terdahulu. Sama seperti para saintis setelah menemui keempat-empat bahagian

DNA iaitu addnine, thymine, eguanine dan cytosine tiba-tiba diberitahu mungkin

rambut kita dapat menjalankan fungsi itu.

40 Alaf III berada di depan mata. Terdapat sesuatu yang dicipta dan diteroka

diterajui oleh Amerika. Ada pula daerah yang Eropah pula dihadapannya. Barat

juga mengakui potensi Asia. Cakap mudahnya kita berada digarisan yang sama,

paling tidak hampir sama.

41 Mudah-mudahan ketekunan masyarakat Islam akan menghasilkan apa yang

pernah diterokai oleh Islam di Alaf I. Bersama-sama nilai Islam sejati dan budaya

Melayu, Indonesia dan Brunei dapat mewarna nilai-nilai sejagat dan menghadapi

cabaran alaf baru ini. Dan bahasanya pula akan tercakup di antara bahasa dunia

yang penting. Ini adalah tugas suci pengikut dan penuturnya. Insya Allah jika

keimanan, ilmu dan amal kita diredhaiNya, tidak mustahil kegemilangan Alaf III

ini punya tanda dan ciri-ciri Islam dan Rumpun Melayu yang boleh menjadi

kebanggaan dunia seluruhnya.




