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ইসলাম স�াস ও জি�বাদেক �তযাাযান কের  
আলী হাসান ৈতয়ব 

 

ইসলাম েয স�াস ও জি�বাদেক সমথরন কের না তা বলার  েেপা রাো না । েয ধেমরর নােমই 
রেয়েছ শাি�র সুবাস, েয ধেমরর নবীেকই ে�রর করা হেয়েছ জজতবাসীর জনয শাি� ও রহমত 

�রে0

1, েস ধমর স�েকর ্মন  ে�পার ্কা�ই িবেবে�স�ত । ইসলাম িবেবেী ভাইেদর  ে�পাের 
যােত সরলমনা মুসিলম ভাই-েবােনরা িব�া� না হন, তাই আজ েিব� কুরআেন ্দু ’িট শ� কতভােব 

্েসেছ তা আেলাপনা কের ্ বযাোের ইসলােমর  ববান তুেল ধরার �য়াস োব ্ িনবেে 

ইনশাআ�াহ।  
 েনক রাজৈনিতক েনতা ও িপ�ািবদই আরবী ‘উনুফ’ বা ‘সিহংসতা’ (Violence) শ� ও ‘ইর‘আব’ 

বা ‘আত�সৃি�’ (Terrorism) শে�র মেধয , েতমিন ‘উনুফ’ বা ‘সিহংসতা’ ও ‘আল-ইর‘আব আল-

উদওয়ানী’ বা ‘আ�াসন’ শে�র মেধয ্বং ‘উনুফ’ বা ‘সিহংসতা’ ও ‘আল-ইর‘আব আয-যররী ’ বা 

‘�াস’ শে�র মেধয োথরকয কেরন না      

ব�ত িবেদিশ শ� স�াস বা Terrorism-্র আরবী �িতশ� ‘ইরহাব’ নয়; ‘ইর‘আব’। েকননা 
(‘ইরহাব’ শে�র ধাতুম�ল তথা) ‘রা�’ (لغرهب) শ� ও তা েথেক িনজরত শ�াবিল েিব� কুরআেন 

�াস নয় বরং সাধারর ভীিত-স�ার  েথর বযব্ত হেয়েছ   িধকাংশ েপে� তােত ্কিট িনিদর� ব�র 

�িত স�ান �দশরেনর  থর িমেশ থােক   েনযর েবলায় মানুে শ�িট বযবহার তার  িন� েথেক রপা 

োবার জনয 1 F

2।  আর ্ শ� িক� ‘র‘ব’ (لغرعب) শ� েথেক িভ�  থর বহন কের  েকননা ‘র‘ব’ 

শে�র  থর তীী ভীিত-স�ার  থরাা �াস ও আত� সৃি� করা 2F

3। মানুে ্ শ�িটেক বযবহার কের 
 নযেক শােয়য়া করা ্বং তােদর ওের জুলুম পালােনার জনয  আবার ্র কতক সংসিটত হয় 

উে�শযহীন,  িনিদর� ও স��রর   াত কারের 3F

4।   
তেব ্তদসে�ও ‘ইরহাব’ ও ইর ‘আব’ শ� আরবী ভাোয় ধাতুজতভােব শধু মম বা শধু ভােলার 

জনয বযব্ত হয় না  ্দুিট ্মন মাধযম যা ভােলা বা মেমর েপাবলকন কের না  উভয় শ� সতয 

�িত�া ও  নযায় �িতেরাধ ্বং িনেীিিেতর সাহাযযােথর বযব্ত হয়  েতমিন শ�দুিটেক িনরেরাধ 

িনর� মানুেের ওের  তযাপার ,  নযায়ভােব মানুেের স�দ ও  িধকার হরর ্বং তােদর ভ� িম 

দােলর জনযও বযব্ত হয়   

তেব ‘উনুফ’ ও ‘ইরহাব’ শে�র মেধয সুু� োথরকয িবদযমান  ‘উনুফ’  থর িপ�া , মতবাদ, দশরন 

িকংবা সাধারর বা িবেশে উে�েশয �কােশয  সিহংস মাধযম বা উোয়  বলকন করা  েযমন : আসাত , 

শারীিরক িনযরাতন বা  � বযবহার  েপা�ের ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ শ�দুিট ্র েপেয় বযােক  থর 

বহন কের  কারর তা হেত োের সিহংস উোেয় আবার হেত োের  িহংস উোেয়  েযমন : আকার-

                                                
1. েিব� কুরআেনর স�রা আল-আিকয়া, আয়াত : ১০৭    
2. স� রা  তাওবা : ৩৪; নাহল : ৫১; আিকয়া : ৯০; কাসাস : ৩২; হাদীদ : ২৭; হাশর : ১৩    
3. স�রা আেল-ইমরান : ১৫১; আনফাল : ১২; আহযাব : ২৬; হাশর : ২    
4. ইবন মানযুর, আল-বুসতানী    
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ইি�েতর মাধযেম ভয় েদাােনা  (তােক ্ভােব ইি�েত জবাই করার ভয় েদাােনা )  থবা কথার 

বারা ভয় েদাােনা  েযমন :  থরৈনিতকভােব বয়কেটর  মিক , কেঠারতা আেরােের  মিক , না োেয় 

মারার  মিক িকংবা েরমারু  � বযবহােরর  মিক ইতযািদ  ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ শ�দুিট েভেটার 

পমতা �েয়াজ  থবা জােলেমর িনমা �য়ােব েভাট েদয়ােকও  �ভুরু  কের   সতয  িভেযাজ 

�পােরর মাধযেমও ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ সংসিটত হেত োের  েযমন : টােজরট েজা�ীর সুনাম পু � 

করেত বা তার িবরেে িবেবে ছিােত  ে�পার ও �পিলত িমিিয়া যুেের েককশল �হর করা   

্ই ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ কােনা হামলার িশকার বযিুেক তাাপিরক হতযা কের না  বরং তােক 

দীসর শািয় ও ধারাবািহক িনযরাতন কের ধুধিকেয় ধুধিকেয় মাের   থরাা ্ দুিট কােনা তাপরাা না 

েমের ধীের ধীের মৃতুয েিেক আেন  ্িট করা হয় তােক জৃহহীন  ববা ও পুধার মুো েঠেল েদয়ার 

মাধযেম   

আমােদর পারোেশ লপয করেল েদাা যায় , বযােকােথর যারা ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ করেছ- যার মেধয 

রেয়েছ সতয �িত�া করা ও িনযরাতন �িতেরাধ করা  থবা  নযায়েক �কয় েদয়া ও  তযাপারীেক 

আকয় েদয়া- ্রা �ধানত িতন দেল িবভু  যথা :  

১. যারা নীিত-ৈনিতকতার বাইের িজেয় শ�দুিটেক বযবহার কের তােদর িনযরাতন বা  নযায়েক ৈবধতা 

েদবার জনয  আিারােত িববাসী েহাক বা না েহাক- ্রা মানব�ভাব ও ঐশী িশপার িবেরাধী  যার 

মেধয ইসলােমর িশপা ও আদশরও রেয়েছ   

২. যারা যথাসাধয �াকৃিতক িনয়েমর মেধয েথেক শ�দুিট বযবহার কের আররপা িকংবা  পম ও 

িনরেরাধ েলাকেদর েথেক জুলুম �িতেরােধর উে�েশ  তারা আিারাত বা শাবত জীবেন িববাস রাো 

না  তারা ্সব কের আ�াহ �দ� সুব িবেবেকর তািনায়   

৩. যারা শ�দুিট বযবহার কের আররপা বা  পম ও িনরেরাধ েলাকেদর ওের জুলুম �িতেরােধ 

যথাস�ব শরীয়ত ও �াকৃিতক িনয়েমর মেধয েথেক  তারা িববাস কের ্জনয তারা আিারাত বা 

শাবত জীবেন িবশাল �িতদান লাভ করেব   ত্ব , তারা ্সব কের সুব িবেবক ও  ন� জীবেনর 

িবশাল �িতদােনর �তযাশায়  

্ জনযই েদাা যায় েশেোু দলিট আেরাাসজর ও আর িনেবদেন সবেপ েবিশ আ�হী ও সাহসী হয়  

েকননা ,তার দৃি�েত োিথরব জীবন েকবল উিসলা বা িবেধয় মা� ; মাকসাদ বা উে�শয নয়  স�বত 

্িটই মানুেেক িনেজেদর স�ািনত বান , িনেজেদর মাতৃভ� িম ও িনেীিিত �জনেদর রপায় 

�ােরাাসজরম�লক িজহাদী কাযররেম  ংশ�হের উবুে কের   

সাধাররভােব আরসাতম�লক তােরতার বযাোের ইসলােমর দৃি�ভি� ইসলােমর আইন বযাাযাকারী তথা 

িফকহিবদেদর মতিভ�তা েহতু িবিভ� হয়  তােদর  েনেক কাজিটেক ৈবধ বেলন ্বং ্ কােজর 

�িত উবুেও কেরন  যতপর তা হয় আররপােথর ্বং  নযায়ভােব  েনযর ওের সীমালরেনর ইে� 

ছািা  উের� তা িনরেরাধ বযিুর িবরেেও েিরপািলত না হয় , যােদর ওের ইসলাম যুেেপে� 

েযর� হামলার  নুমিত েদয় না  েযমন : নারী , িশশ, বৃে ও িনর� বযিু   নুরেভােব সব 

রাজৈনিতক বযববােতই মানবরিপত আইন েসনােদরেক িনেজর দৃি�েত ৈবধ যুেেপে� জীবেনর নুধিক 

িনেত ্মনিক জীবন উাসজর করেত েযর� উাসািহত কের  েপা�ের  েনক শরীয়তিবদ কাজিটেক 

আরহতযার সে� তুলনা কের হারাম বেল  িভিহত কেরন  তােদর মেত , জীবেনর নুধিক েনয়া িভ� 
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িজিনস  কারর েসাােন জীবন রপার স�াবনাই �বল  তাছািা  িধকাংশ েপে� নুধিক �হরকারীর 

মৃতুযর েকােনা  িভ�ায়ই থােক না    

আসমানী িরসালত বা ঐশী বাতরা�াা ধমর োলনকারী বযিুমাে�ই জােনন , দুিনয়ার ্ জীবন ম�লত 

্কিট েরীপাতুলয  ্র মাধযেম িপরবায়ী জীবেন েুর ারেযাজয সাকমরশীল ্বং  ন� জীবেন 

িতর ারেযাজয  সা বযিুর মেধয োথরকয রপনা করা হয়  আর সতযে ী ও িমথযাে ীর সংসাত ্বং 

িনেীিক ও িনেীিিেতর ব� ্ েরীপার ্কিট  ংশ মা�  আ�াহ তা ‘আলা েিব� কুরআেন ইরশাদ 

কেরন,  

ُ  لَِّ  ي لسم َا ي ِِ ر  
َا ْم يِجد  ي  سا ما ٌ  وا ل َا ةا َا ٌ  وا ِِيا ٌ  وا ِِ ل َا َا ْم  ِا دم  َ ا ُم لِباعمضل غ

 َ ٌ  لَِّ لاّي ا عاعمها ِم  دا
ا

� َم ا غ وا
ِز�ز  ( ٌّ عا

َِ
إ  َِّ  لَّا لاقا غمه   نم را ِا ّ  لَّ   ا اغمه 

ا
ل ل وا ََ ِي  )40َا

‘আর আ�াহ যিদ মানবজািতর ্কদলেক  ের দল বারা দমন না করেতন , তেব িবধয় হেয় েযত 

াৃ�ান স�যাসীেদর আকম , িজজরা, ইয়াহ�দীেদর উোসনালয় ও মসিজদসম�হ- েযাােন আ�াহর নাম 

 িধক �রর করা হয় ’4F

5  

‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ কােনা সংসটেনর ই�া ছািা সংসিটত হেত োের  ভুলরেমও হেত োের 

কােনা  তেব ্ বযাোের তােক সতকর করার েরও যিদ েস ্মন কাজ েথেক িনবৃত না হয় , যা 

‘ইরহাব’ বা ‘ইর‘আব’-্র কারর হয়, তান তা ই�াকৃত ‘ইরহাব’ বা ‘ইর‘আব’ বেলই জরয হেব   

ইসলাম েযেহতু মানুেেক দুিনয়া ও আিারােতর বযােক শাি� িকংবা  �ত নানা ধেমরর মানুেের মেধয 

শধু দুিনয়ার শাি�র �িত আ�ান জানায়  তাই ্ ধমর  েনযর ওের  তযাপার বা সীমালরনম�লক 

‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ সংসটনেক কেঠারভােব হারাম েসােরা কের  তীীভােব ্েক �তযাাান কের 

্বং সীমালরন বা উােীিনম�লক ‘ইরহাব’ ও ‘ইর‘আব’ ্র জনয দৃ�া�ম�লক শািয় িনিিত কের   

হযা, ইসলাম ্তদুভেয়র  নুমিত েদয় িঠক ; তেব তা শািয়েক  েরাধী েযর� সীিমত রাাা ্বং  

 নুেমািদত েপ�  িতরম না করার শেতর   নুেমািদত েপ� হেলা , আররপা, শ� দমন ও 

িনযরািতেতর সাহােযযর জনয  িবেশেত জুলুম �িতেরােধর েকােনা পমতাই েসসব দুবরল ও  পম 

বযিুর েনই  ্েকই ইসলােম ‘িজহাদ’5F

6  থবা ‘িকতাল ফী সাবী িল�াহ’ বলা হয়  যার উে�শয েকবল 

িনর�,  পম ও দুবরলেদর েথেক জুলুম তুেল েদয়া  আ�াহ তা ‘আলা ইরশাদ কেরন,  

ِّغاي  َ  ا را َغ ق  ينا را ِ
ّ

لِ  لّ ا
م

َِا
م
لغ َِ وا ي للامسا يِا وا نا لغرمجا ِِ َا  ِِ عا فاهم سم م 

م
لغ ِِ لَِّ وا ِهللاي

ييِةَ  ا ِي سا قا  ُ  
ا

ُم � ي لا�  ِا وا
ل ( ََ نمكا ناِص نم اا  ِِ اي 

ا
عاِ ا لجم ِل ي وا نمكا وا نم اا  ِِ اي 

ا
عاِ ا لجم ي وا َا ة  هم

ا
ُِ ه يغِ ِّ �اِة لل رم قا

م
إِ لل ِْ نم ها ِِ غاي  رِجم َم ا

 )75ه
‘আর েতামােদর কী হল েয , েতামরা আ�াহর রায়ায় লিাই করছ না!  থপ দুবরল েুরে , নারী ও 

িশশরা বলেছ, ‘েহ আমােদর রব , আমােদরেক েবর করন ্ জনেদ েথেক ’ যার  িধবাসীরা যািলম 

্বং আমােদর জনয আেনার েপ েথেক ্কজন  িভভাবক িনধরারর করন  আর িনধরারর করন 

আেনার েপ েথেক ্কজন সাহাযযকারী ’6F

7  

                                                
5. হজ : ৪০  
6. িযিনই আরবী ‘িজহাদ’ শ� ও ্র ধাতুম�ল িনেয় িপ�া করেবন, েদােবন তােত ে�েবর সংসিটত েকােনা িকছুর �িতেরাধ 

 থর েলেে আেছ  েকােনা হামলার স�পনার  থর েনই তােত  েযমন েদােত োেরন, ইবনুল কািয়যম : ৩/৫-৯  
7. িনসা : ৭৫  
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হাদীেস কুদসীেত আ�াহ তা‘আলা বেলন,  

ِم  َِ   ْ ِم ّر   حا
ا ِس  عا ِم ُا  َا

م
ة ِّ   لل

ا َل فاالا  ِعبايِدى واعا ام  يغ ِا  .ُا

‘েহ আমার বামা , আিম িনেজর ওের জুলুম হারাম কেরিছ ্বং েতামােদর জনযও ্েক হারাম 

কেরিছ   ত্ব েতামরা ্েক  েেরর ওের জুলুম কেরা না ’7F

8   

্ কারেরই মুসলমানেদর েপে� ্মন িবিপ� নয় েয তারা তােদর �জা  সাধারর (িয�ী ) বা 

সংাযালসুেদর বাধপােতও িজহাদ করেছ 8 F

9 ্ককথায়, কারও ওের জুলুম পালােনার জনয নয় ; ইসলােম 

‘িজহাদ’ নামক িবধান রাাা হেয়েছ ৈবধ �িতেরােধর জনয  আর িনযরাতন �িতেরােধর েদেপেেক 

জরতাি�ক ও  নযানয েদেশর মানব রিপত সকল বযববাই সমথরন কের  ্ উে�েশযই েতা সকল রাক 

শিুশালী েসনাবািহনী জঠন কের  িনেজেক সুসি�ত কের িব�ংসী সব  � িদেয়     

 

আররপাম�লক ্বং আরমরারক ভীিত�দশরেনর মেধয োথরকয করেবা িকভােব  

ইেতামেধয আমােদর সামেন ু� হেয়েছ , ভীিত�দশরন ও ভয় েদাােনা শ�িটেক স�াসী (জােলম) ও 

স�ােসর িশকার (মাজলুম) উভেয়ই বযবহার কের  ্ান �� হেলা , তাহেল আমরা ্দুেয়র মেধয 

জােলম ও মজলুমেক োথরকয করেবা িকভােব?  

আররপােথর ভীিত�দশরন আর স�াসম�লক ভীিত�দশরেনর মেধয েমাটাদােজ োথরকয ্ই :  

 েনযর িবরেে েক �থেম �াস বা স�ােসর স�পনা কেরেছ ? েয স�পনা কেরেছ েস পপরা করেছ 

আরমরারক ভীিত�দশরন আর িযিন �িতেরাধ করেছন িতিন হেলন আররপাকারী  ্কইভােব িযিন 

জােলমেক ব�জত বা ৈনিতকভােব সমথরন করেবন িতিন আরমরারক ভীিত�দশরনকারীর মেধয 

 �ভুরু  হেবন  েপা�ের িযিন মজলুমেক সাহাযয করেবন িতিন আররপাকারী বেল জরয হেবন   

্টা িঠক সপরাপর সহেজ স�পনাকারী শনাু করা যায় না  কারর , জােলম েেপর জিরমা ও  হ�ার 

েবিশ হয়  িনেীিেকর শিু হয় েবরত�মার  ্মনিক মজলুেমর েপেয় জােলেমর �মারও হয় 

দৃঢ়তর  তথা েি  িবেয়িট  নযভােব োালাসা করা স�ব  

তেব স�পনাকারী শনাু করা মুশিকল হেল  নযভােব তা িপ  ি�ত করা যায়  েযমন আমরা উভয় 

েেপর মেধয িমমাংসার েপ�া কের েদােবা  েয েপ ইনসাফিভি�ক সািলেশর িসো� েমেন িনেত 

 �ীকৃিত জানােব েস-ই জােলম, েহাক েস মুসিলম  কারর আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,  

بمِغ  ُا  ِِ
ل للّ ييِةَ  قا ِا راى  َم م 

 لخ
ا ي عا ما له  دا ْم َِحم اا �ِ م عا

ي فا ما  َ مغا َل لُا ِةب  َم ا
ل فاِ فافاةَ  َم َا ل ِغ ِِ ِم م 

م
نا لغ ِِ فايِ   ِا يَِ طِ م طا وا

َا ( ِسِط قم م 
م
ّب لغ ِ  ُ َل َِّ  لَّا  ِمِسط 

ا
ه ِا وا دم عا

م
ي لِيل

ما  َ مغا َل لُا ِةب  َم ا
ٌم فاِ َا �ِ م فاي

ِر لَِّ فا مم
ا
 ه

ا
َا ََِ ّف ياِإ  )9حا

‘আর যিদ মুিমনেদর দু’দল যুেে িলা হয়, তাহেল েতামরা তােদর মেধয মীমাংসা কের দাও   ততের 

যিদ তােদর ্কদল  ের দেলর ওের বািাবািি কের , তাহেল েয দলিট বািাবািি করেব , তার 

িবরেে েতামরা যুে কর , যতপর না েস দলিট আ�াহর িনেদরেশর িদেক িফের আেস  তারের যিদ 

                                                
8. মুসিলম : ৬৭৪০  
9. ইবন কুদামা মুকাে�সী; ইবন তাইিময়া হাররানী, আশ-িশরাজী; আল-হানাফী  
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দলিট িফের আেস তাহেল তােদর মেধয ইনসােফর সােথ মীমাংসা কর ্বং নযায়িবপার কর  িনিয় 

আ�াহ নযায়িবপারকারীেদর ভােলাবােসন ’9F

10  

স�াস ও আ�াসী হামলা কােনা িভ� রে ধারর কের  তা হেলা ,  িভেযাজ �মার না কেরই েকােনা 

মানুেেক শািয় েদয়া  িকংবা েকােনা পুষ েজা�ীর িবরেে  িভেযােজর ওের িনভরর কের ্কিট 

জািতেক বা েুেরা মানব সমাজেক শািয় েদয়া  ্ কাজ ইসলাম িকছুেতই সমথরন কের না  শািয় 

িদেল তা  বশযই  নুেমািদত সীমা  িতরম না করেত হেব   িভেযাজ �মােরর েরও শািয় থাকেত 

হেব যুিু�াহয সীমােরাার েভতর  ের� শািয়র �কৃিতও হওয়া পাই  িভ�   তযাপারী বা জােলেমর 

িভ�তায় তা েযন িভ� িভ� না হয়   ত্ব যা েলম দুবরল হেল বা িম� না হেল তার শািয় কেঠার 

হেব না  েতমিন যা েলম শিুধর, িম� বা তার কােছ েকােনা �াথর থাকেল তার শািয় লসু করা হেব 

না  সবরদা শািয় হেব ইনসােফর আেলায় উউািসত  েকননা আ�াহ তা ‘আলা আমােদরেক সবরাববায় 

ইনসােফর িনেদরশ িদেয়েছন  আ�াহ তা ‘আলা ইরশাদ কেরন,   

ل   َ ِدغ ل لعم  َ ِدغ ُاعم  
ّ

�
ا
َ 

ا مل عا َم ا   ِا غاُ َا ُم  غّ�  ِا مِر ِا  
ا

� َِ وا ِقسم
م
َا لِيل ل

دا َا  َ  ِّ َِ َا  ِِ ل َّ ل ِا َنَ   َ ل  غَ  ِا ا ينا و ِ
ّ

ي لّ َا ّر
ا
ياي َ

ةَ  ا ( ُاعمما ي  َ  لِما ِب َا َل لَّا َِّ  لَّا  ق  ُّ ل َاى وا ِمراب  غِةفّقم
ا
َا ه  )8ه 

‘েহ মুিমনজর, েতামরা আ�াহর জনয নযােয়র সােথ সাপদানকারী িহেসেব সদা দদায়মান হও  েকান 

কওেমর �িত শ �তা েযন েতামােদরেক েকানভােব �েরািপত না কের েয , েতামরা ইনসাফ করেব 

না  েতামরা ইনসাফ কর , তা তাকওয়ার িনকটতর ্বং আ�াহেক ভয় কর  িনিয় েতামরা যা কর , 

আ�াহ েস িবেেয় সিবেশে  বিহত ’10F

11    

তেব ইসলােমর ্সব সুু� নীিতমালা থাকার েরও মুসিলম নামধারী  েনেক ইসলােমর মহান 

আদশরেক উেেপা কের  আ�াহ তা ‘আলার িনেদরশ  মানয কের তারা স�াস ও আ�াসেনর েথ েবেছ 

েনয়  ্টা �াভািবক েয �িতিট রাকই তার নাজিরকেদর সিঠক আপরর িশপা েদয়  তারেরও েতা 

�িতিট েদেশই  েরাধীেত ে�রর  েনক কেয়দাানা থােক  তাই বেল িক আমরা বলেবা েয  মুক 

জািত েুেরাটাই  েরাধী ? িকংবা  মুক জািত তার সদসযেদর  েরাধ িশপা েদয় ? আেমিরকার ্ক 

সমীপায় েদাা েজেছ , ১৯৮২-১৯৯৬ সাল েযর� মািকরন যুুরােক ১৭৫িট  নযায় হামলা বা স�াস 

সংসিটত হেয়েছ  ্র  িধকাংশ সংসিটত হেয়েছ ি��ান বা রা , তারের ই িদেদর বারা  তাই বেল 

িক আমরা বলেবা সকল ি��ান বা সব ই িদই স�াসী বা আ�াসী?  বশযই না   

 ত্ব আজ যারা ইসলােমর সে� স�াস বা জি�বােদর স�কর আিববার করেত পান, কুরআেনর 

েভতর  নুবীপর য� িনেয় মানবািধকার েিরে ী কথা তালাশ কের হয়রান হন, তারা হয়েতা 

 মুসিলমেদর �পাের িব�া� হেয় িকংবা ইসলাম িবরে শিুর �ভােব ্মনিট কের থােকন। ইদানীং 
মুসিলম নামধারী  েনকেকও েদাা যায় ইসলাম-আরাতীেদর কে� ক� েমলােত । তােদর সুের কথা 
বলেত। বরং ইসলােমর  িন� িপ�ায়  মুসিলমেদর েপেয় ্সব মুসিলম নামধারীরাই ্কধাে 
্িজেয়। তােদর জনয থাকেছ আমােদর বুকভরা ভােলাবাসা, ্করাশ কররা আর  ন� শভ কামনা । 

                                                
10. স�রা আল- যরাত, আয়াত : ০৯  
11. স�রা আল-মািয়দা, আয়াত : ৮  
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আ�াহ তা ‘আলা তােদরেক ্বং সকল মুসিলমেক েহদায়াত িদন । সবাইেক ইসলাম িবেরাধী শিুর 
 �পােরর �ভাব েথেক মুু থাকার তাওফীক িদন। আমীন।  
কৃত তা-�ীকার : ি. সাঈদ ইসমাঈল পীনী, তাসাউলাত জাদািলয়যাহ হাওলাল ইসলাম ও তালীকাত । 


