
 سم هللا الرحمن الرحیم

“কুফির েস্লাগােনর সব্ীকৃিত নয়!” 
মাওলানা আেসম উমর (হািফযাহুল্লাহ) 

 

[ভারেতর মুসলমানেদর কুফির েস্লাগােন বাধয্ করার পৰ্চারািভযােনর পৰ্িতবাদ] 

 

সমস্ত পৰ্শংসা এক আল্লাহর জনয্। সালাত ও সালাম বিশর্ত েহাক নবী (ملسو هيلع هللا ىلص) এর উপর যার পের আর 
েকান নবী েনই।  

আিম আল্লাহর কােছ আশৰ্য় চািচ্ছ িবতািড়ত শয়তান েথেক। 

িবসিমল্লািহর রাহমািনর রািহম। 
ًة ُيْرُضوَنُكْم  ْم َفاِسُقون [التوبة: َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َال َيْرُقُبوا ِفيُكْم ِإالًّ َوَال ِذمَّ ُ ُر

َ
ْك
َ
َبى ُقُلوُبُهْم َوأ

ْ
ِهْم َوَتأ ِ ْفَوا

َ
  ]8ِبأ

অথর্ঃ িকভােব? তাঁরা েতামােদর উপর িবজয়ী হেল েতামােদর আত্মীয়তার ও অঙ্গীকােরর েকান মযর্াদা 
েদেব না। তারা মুেখ েতামােদর সন্তুষ্ট কের, িকন্তু তােদর অন্তরসমূহ তা অসব্ীকার কের, আর তােদর 

অিধকাংশই পৰ্িতশৰ্ুিত ভঙ্গকারী। (সূরা তাওবাঃ ৮) 

ভারেতর িহনু্দরা আরও একবার এই কথােক িভিত্ত পৰ্দান করল েয, তারা ইসলােমর শতৰ্ু, মুসলমানেদর 
আকব্ীদার দুশমন, মুসলমানেদর জীবন, সম্পদ, সম্মান ও পিবতৰ্তার শতৰ্ু। ভারেতর মুসলমানেদর 
েজারপূবর্ক িহনু্দ বানােনা, “বেন্দ মা তারাম” বলােনা, গরু জবাইেয়র উপর িনেষধাজ্ঞা – এসেবর পের 
এখন অবস্থা এই পযর্ন্ত েপঁৗেছ েগেছ েয, মুসলমানেদর ‘কুফের বাওয়াহ’ অথর্াত্ পৰ্কাশয্ কুফর বলায় 
বাধয্ করা হেচ্ছ। হােফেয কুরআনেক এই কথার উপর বাধয্ করা হেচ্ছ, েযন িতিন মূিতর্ ও মিন্দেরর 
ভূিমেক েদবী িহেসেব েমেন েনন, তার মা’বূদ হওয়ােক সব্ীকৃিত িদেয় তার বড়েতব্র েঘাষণা েদন। 
কােফেরর কথার উিক্ত েদওয়া কুফির নয়, “েজ মাতা”, “ভারত মাতা িক েজ” - আল্লাহ ও তাঁর রাসূল 
 এর অনুগতেদর এসব েস্লাগান েদওয়ায় বাধয্ করা হেচ্ছ। ধমর্িনরেপক্ষতা ও সংযেমর গান গাওয়া (ملسو هيلع هللا ىلص)
েলােকরা আজ েকাথায়, যখন লািঠেসাঁটা আর রাষ্টৰ্ীয় শিক্তর েজাের মুসলমানেদরেক কুফির কথা বলায় 
বাধয্ করা হেচ্ছ, বাধয্তামূলকভােব তাঁেদরেক িহনু্দ বানােনার েচষ্টা চালােনা হেচ্ছ? 

িহনু্দেদর িক জানা েনই েয বুেক “আল্লাহু আকবর” এর অবস্থান, েস েতামােদর কথােক িকভােব বড় 
িহেসেব গৰ্হণ করেত পাের? ... েয িজহব্া শুধু আল্লাহেক বড় িহেসেব বলেত জােন, েস ‘লাত’ আর 
‘মানাত’ এর মত পৰ্িতমােদরেক িকভােব বড় বলেত পাের? ... িনেজর আল্লাহেক ছাড়া আর কাউেক 
িকভােব মা’বূদ িহেসেব গৰ্হণ করেত পাের। ... শিক্তর েজাের িক ইসলােমর জনয্ মাতালেদর িহনু্দ 
বানােনা েজেত পাের? ... রাষ্টৰ্ীয় দুবৃর্েত্তর মাধয্েম িক মুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর েগালামেদর ইসলাম েথেক 
সরােনা সম্ভব? ... িহনু্দরা িক মক্কার ইিতহাস পেড়িন? ... মক্কার মূিতর্পূজারীরাও ইসলাম েপৰ্িমকেদর 
সােথ এমনই করত, তাঁেদরেক দব্ীন েথেক েফরােনার জনয্ তপ্ত বালুেত শুিয়েয় বুেকর উপর গরম ভাির 
পাথর েরেখ িদত। ... শরীেরর চামড়া জব্েল েযত, চিবর্ গেল যাওয়া শুরু হেয় েযত, িকন্তু মুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) 
এর দব্ীেনর পৰ্িত েপৰ্ম আরও েবেড় েযত। মুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর েগালামেদর িজহব্ায় “আহাদ আহাদ” 
অথর্াত্ “মা’বূদ এক” এই েস্লাগান গজর্ন করত। বড় শুধু একসত্তব্াই ... আমােদর আল্লাহ ... এটা ছাড়া 
আর অনয্ কাউেক িকভােব আমরা মা’বূদ মানেত পাির। আমরা েতামােদর কথা েমেন িনেয় িকভােব 



 

 
2

আল্লাহর সােথ কুফির করব ... না না ... মুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর রেবর কসম ... তাওহীেদর সব্ীকােরািক্তর 
পর কাউেক তাঁর সােথ শরীক করা যায়না ... তাঁর েস্লাগান ছাড়া কারও েস্লাগান েদওয়া যায়না ... মক্কার 
মূিতর্র পূজারীরাও জুলম করেত করেত েহের িগেয়িছল ... আর এমন একিদন এেসিছল যখন বদেরর 
ময়দােন মূিতর্পূজারীেদর েনতােদর মাথা তােদর েদহ েথেক িবিচ্ছন্ন হেয় মুহাম্মাদ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর েগালামেদর 
পদতেল লুিটেয় পেড়িছল ... আল্লাহ তাঁর বাণীর উপর দৃঢ় থাকােদর এবং তাঁর জনয্ িজহােদ দাঁিড়েয় 
যাওয়ােদর িবজয় িদেয়িছেলন। েমাদীর মত আবু েজেহলেদর শিক্তর অহংকারীেদর এভােবই আল্লাহ 
মািটর সােথ িমিশেয় েদন ... কখনও বদর ময়দােন কখনও পািনপথ ময়দােন ... ইিতহাস পুনরাবৃিত্ত 
হেচ্ছ এবং এখন আবার পুনরাবৃিত্ত হেব ... আল্লাহর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ফাতেহ মক্কার সময় হােত বল্লম িনেয় 
মক্কার মূিতর্গুেলােক িনেজর হােত গুিড়েয় েদন এবং “সেতয্র আগমন ও িমথয্ার অপেনাদন” এর েঘাষণা 
েদন। আর তাঁর েগালাম েসামনােথর মূিতর্গুেলােক েভেঙ চুরমার কের তাঁেদর িপৰ্য় রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর 
সুন্নাতেক জীিবত কেরন। 

শুেন রাখ েহ আল্লাহর শতৰ্ুরা! েতামরা ভারেতর পৰ্িতমা বানাও অথবা গরুর ... েতামরা কুফর ও 
িশরেকর জিমনেক েদবীমা বল অথবা যােক চাও িসজদা কর ... ভারেতর মুসলমােনর মাথা শুধু তাঁেদর 
রেবর সামেন ঝুঁকেব ... পৰ্িতমা যাই েহাক না েকন ... তােক অসব্ীকার করা হেব ... আর এমন একিদন 
আসেব েযিদন সতয্ িবজয়ীর েবেশ আসেব আর িমথয্ােক িনিশ্চহ্ন কের েদওয়া হেব। 

আমার আত্মসম্মানেবাধ সম্পন্ন মুসলমান ভাইেয়রা! আপনারা আপনােদর মন েথেক এই িচন্তা দূর কের 
েদন েয, ভারত িহনু্দেদর, এরা যখনই চােব আমােদরেক ভারত েথেক েবর কের িদেব ... আপনারা 
আল্লাহর শিক্তর উপর ভরসা করুন, এই জিমন আপনােদর রব আল্লাহর, বৰ্াহ্মেণর পৰ্িতমােদর নয়, এই 
জিমেনর উপর আপনারা নয়শ বছর শাসন কেরেছন, িকন্তু আজ এই দুবর্লতা েকন, এই অসহায়তব্ ও 
েগালামী েকন, এর কারণ আপনােদর িপৰ্য় রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) বয়ান কেরনঃ  
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আিম আল্লাহর রাসূলেক (ملسو هيلع هللا ىلص) বলেত শুেনিছ: যখন েতামরা ইনাহেত (এক পৰ্কার সূদী বয্বসা) িলপ্ত 
হেব, ষাঁেড়র েলজ আঁকেড় ধরেব, কৃিষকােজ সন্তুষ্ট থাকেব, এবং িজহাদ েছেড় েদেব, আল্লাহ 

েতামােদর উপর অবমাননােক চািপেয় েদেবন এবং েতামােদর উপর েথেক এটা উিঠেয় িনেবননা 
যতক্ষণ না েতামরা দব্ীেনর িদেক িফের না আসেব। 

েহ আল্লাহ ও রাসূেলর আনুগতয্কারীরা! এই কাপুরুষেদর েকন বেল িদেচ্ছননা েয, ভারেতর মুসলমানরা 
ভারেতই থাকেব। এক আল্লাহ ও এক রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর েগালাম হেয়ই থাকেব। মুসলমানেদর িনিশ্চহ্ন 
কের েদওয়ার সব্প্ন েদখা েলােকরা িনেজরাই িনিশ্চহ্ন হেয় যােব।  েসািভেয়ত ইউিনয়ন আফগািনস্তােন 
মুসলমানেদরেক িনিশ্চহ্ন করার জনয্ এেস িনেজই িনিশ্চহ্ন হেয় েগেছ; আেমিরকা আফগািনস্তােন 
ইসলােমর সংরক্ষণকারীেদর েশষ করার জনয্ এেসিছল, আজ পরাজেয়র গ্লািন তােদর ভােগয্ িনধর্ািরত 
হেয় েগেছ; ইরাক ও িসিরয়ায়, েসামািলয়ায় ও ইেয়েমেন আপনােদর মুজািহদ ভাইেয়রা দুিনয়ার সুপার 
পাওয়ারেক িদনরাত আঘাত কের যােছ ... আপনারা ভারেত ৩৫ েকািটরও েবিশ, আপনােদর কােছ 
ভারেতর সেবর্াত্কৃষ্ট জায়গা, েদেশর সবগুেলা পৰ্েদেশ আপনােদর বসবাস, যিদ হােত শুধু চাকু এবং 
তেলায়ার িনেয় আপনারা দাঁিড়েয় যান, েতা ইিতহাস সব্াক্ষী েয, এই িহনু্দরা আপনােদর েমাকােবলায় 
দাঁড়ােতই পারেবনা ... এেদর সব্ভাব ও পৰ্কৃিতেক েবাঝার েচষ্টা করুন ... এরা িপঠ েদিখেয় পািলেয় 
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যাওয়া শতৰ্ুেক আরও েবিশ আঘাত কের। দুবর্ল শতৰ্ুর িবরুেদ্ধ এরা িসংহ হেয় যায়, এরপর এর উপর 
এত জুলম কের যােত েস কখনও উেঠ দাঁড়ােনার ক্ষমতা না রােখ। এরা ভারেতর পুরেনা জািত-
েগাষ্ঠীগুেলােক িনচু বেণর্ পিরবতর্ন কের িদেয়িছল, তােদর সােথও একই রকম আচরণ কেরিছল। ... 
এরা ঐ পাষণ্ড শতৰ্ু যারা ভদৰ্তা ও িশষ্টাচার িক তাই েবােঝনা ... িকন্তু যখন েকউ তােদর মারা শুরু 
কের তখন তার পােয়র উপর পেড় পৰ্াণ িভক্ষা শুরু কের। আল্লাহ তাআলা এরকম শতৰ্ুেদর বয্াপাের 
বেলনঃ 

ةً  َكْيَف َوِإْن   ِذمَّ
َ
 َيْظَهُروا َعَلْيُكْم الَیْرُقُبوا ِفيُكْم ِإالًّ َوال

অথর্ঃ িকভােব? তাঁরা েতামােদর উপর িবজয়ী হেল েতামােদর আত্মীয়তার ও অঙ্গীকােরর েকান মযর্াদা 
েদেব না। 

এেদর সােথ আমােদর সিন্ধ-চুিক্ত িকভােব হেত পাের, এরা যিদ আপনােদর উপর িবজয়ী হেয় যায় 
তাহেল আপনােদর বয্াপাের েকান চুিক্তর েখয়ালই করেবনা, েকান সম্পেকর্রও না। এরা ঐ শতৰ্ু যারা 
আপনােদর উপর িবজয়ী হেল না পৰ্িতেবশীর পৰ্িত লক্ষয্ রােখ, আর না বনু্ধর পৰ্িত, বরং দাঙ্গার ইিতহাস 
সাক্ষী েয, মুসলমানেদর তােদর পৰ্িতেবশী িহনু্দরাই সবেচেয় েবিশ ক্ষিত কেরেছ এবং েধাঁকা িদেয়েছ। 
আপনােদর কুরআন আপনােদরেক তােদর চকৰ্ান্ত েথেক সতকর্ করেছ “ َْواِهِهم َفـْ ِ  অথর্াত্ এরা ”يـُْرُضوَنُكْم 
আপনােদর শুধু িনেজেদর কথা িদেয় খুিশ কের ... ভাল ভাল বকৃ্ততা িদেয় ভারেতর ধমর্িনরেপক্ষতার 
দাওয়াত িদেয় আইন ও সংিবধােনর মাধয্েম েধাঁকা িদেয় ... এই দাঙ্গাহাঙ্গামাগুেলােক রাষ্টৰ্ীয় করার 
পিরবেতর্ কট্টরপন্থী িহনু্দ সংগঠনগুেলার ষড়যন্তৰ্ বেল ... অথবা সরকারী েমৗলভীেদর িমিষ্ট িমিষ্ট কথার 
মাধয্েম ... বাস্তেব এরা সব একই ... ভারেত মুসলমানেদর িবরুেদ্ধ যা িকছু হয়, এেত রাষ্টৰ্ এবং এর 
পৰ্িতষ্ঠানগুেলা সমানভােব অংশগৰ্হণ কের। আর নাহেল কার এমন সাহস হেব েয হােত েছারা িনেয় 
মুসলমানেদর মূলা গাজেরর মত কাটেব ... আমরা বিল েয, যিদ মুসলমানেদর গণহতয্ায় ভারেতর রাষ্টৰ্ীয় 
অংশগৰ্হণ না থােক, তাহেল মুসলমান যুবকেদরেকও ফাসােদর সময় এরকম শৃঙ্খলা মুক্ত রাখা েহাক 
েযরকম িহনু্দ গুণ্ডা-ষণ্ডােদর রাখা হয় ... এরপর দুিনয়া েদখেব ভারেতর মুসলমানরা কাপুরুষ নয় ... 
তারা তেলায়ার ও লািঠেসাঁটা িদেয়ও িনেজেদর সম্মানেক রক্ষা করেত জােন ... িকন্তু এখােনই েতা 
আচরণ উল্টা, একিদেক িহনু্দ গুণ্ডােদরেক রাষ্টৰ্ীয় পৰ্িতষ্ঠানগুেলা পৃষ্ঠেপাষকতা কের, অনয্িদেক মুসলমান 
সংখয্াগিরষ্ঠ মহল্লার বাইের পুিলশ কারিফউ জাির কের দাঁিড়েয় যায় যােত েকান মুসলমান ঘর েথেক 
েবর হেত না পাের।  

আল্লাহ তাআলা আপনােদরেক তােদর পৰ্তারণা ও ষড়যন্তৰ্ সম্পেকর্ সতকর্ করেছন “ ِهْم ِ ْفَوا
َ
 ”یْرُضوَنُكْم ِبأ

(অথর্ঃ তারা মুেখ েতামােদর সন্তুষ্ট কের) এসব িমিষ্ট িমিষ্ট কথা এবং িমথয্া কিমশন বানােনা আপনােদর 
ঠাণ্ডা রাখার পৰ্িকৰ্য়া। সুতরাং তােদর কথা বকৃ্ততার িদেক যােবননা। এগুেলা েধাঁকা ছাড়া আর িকছু নয়। 
তােদর অন্তেরর অবস্থা কুরআন বণর্না কের “ ْم َفاِسُقون ُ ُر َ ْك

َ
َبى ُقُلوُبُهْم َوأ

ْ
 অথর্াত্ তােদর অন্তর তােদর ”َوَتأ

মুেখর কথার িবপরীত এবং তােদর অিধকাংশ পাষণ্ড পৰ্কৃিতর শতৰ্ু ... তােদর অন্তের রেয়েছ ইসলােমর 
পৰ্িত িবেদব্ষ, তােদর অন্তর কুরআেনর পৰ্িত িবেদব্েষ পিরপূণর্ ... তােদর সামেথর্য্ েনই তাই পৰ্কাশ কেরনা, 
নাহেল তােদর অন্তেরর চাওয়া এরকমই ... “  

َ
ِذيَن َكَفُروا ل ْمِتَعِتُكْم َودَّ الَّ

َ
ِتُكْم َوأ َ ِ ْس

َ
ْغُفُلوَن َعْن أ َ ْو  ” অথর্াত্ তারা 

চায় েয আপনারা আপনােদর অস্তৰ্ সম্পেকর্ ভুেল থাকুন, অথর্াত্ এরা চায় েয, তােদর কােছ সব রকেমর 
অস্তৰ্শস্তৰ্ েহাক, তারা আরএসএস (RSS) এর পৰ্িতষ্ঠানগুেলােত সামিরক পৰ্িশক্ষণও িনেত থােক, 
লাইেসন্সভুক্ত অস্তৰ্ও শুধু তােদর কােছই েহাক ... মুসলমানেদরেক এটাও না েদওয়া েহাক আর কারও 
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কােছ যিদ লাইেসন্সভুক্ত অস্তৰ্ হয়ও তাহেল দাঙ্গাহাঙ্গামার আেগ পুিলশ েফরত িনেয় েনয় ... আপনােদর 
রব আয়ােতর পরবতর্ী অংেশ বলেছন, “ ًَفَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلًة َواِحَدة” অথর্াত্ এরপের তারা একবাের 
পূণর্শিক্তেত হামলা কের। এটাই আপনােদর িচরন্তন শতৰ্ুেদর পৰ্কৃিত। 

এেদর পৰ্ধানমন্তৰ্ী হল েমাদী ... যার কতৃতব্ই িমেলেছ মুসলমানেদর রক্ত পৰ্বােহর মাধয্েম ... যার আসন 
মুসলমানেদর লােশর উপর সাজােনা হেয়েছ ... েয মুসলমানেদর বাসভূিমগুেলােক িবরান কের িদল্লীর 
িসংহাসেন বেসেছ। এরপরও তারা বেল ভারত একিট ধমর্িনরেপক্ষ রাষ্টৰ্ ... এর সংিবধান সবাইেক 
সমানািধকার েদয় ... সমানািধকার এই েয, যিদ েকান মুসলমানেক গরু জবাই করার জনয্ আটক করা 
যায়, তাহেল তােক সবার সামেন হতয্া করা হয় ... আর নেরন্দৰ্ েমাদীেক মুসলমানেদরেক গণহতয্ার 
পুরস্কারসব্রূপ িদল্লীর শাসনভার েদওয়া হয় ... এর আইেন মুসলমােনর জীবন েথেক পশুর মূলয্ েবিশ 
... 

সুতরাং আমার মুসলমান ভাইেয়রা! সরকারী েমৗলভী ও েনতােদর বকৃ্ততা ও েস্লাগােনর েধাঁকায় 
পড়েবননা। ভারেতর িহনু্দ যুবকেদর িনেজেদর ফায়সালা িনেজেদরই করেত হেব। সম্মােনর জীবন 
অথবা শহীদী মৃতুয্ ... এরপর েদখেবন আল্লাহর সাহাযয্ আপনােদর সােথ হেব। িসিরয়ার মুসলমানেদরেক 
েদখুন তারা িকভােব তােদর শতৰ্ুেদর েমাকােবলায় দাঁিড়েয় েগেছ। আল্লাহ কেয়ক বছেরর েভতর 
তাঁেদরেক কতটা মজবুত কের িদেয়েছন। ইউেরােপর েভতর বাস করা মুসলমান যুবকেদর েদখুন 
িকভােব একা একাই সুদৃঢ় শতৰ্ুর উপর হামলা কের পুেরা ইউেরাপেক তটস্থ কের িদেয়েছ। আল্লাহ 
আপনােদরেক েয শিক্ত িদেয়েছন, েসই শিক্ত িদেয় িজহাদ শুরু করুন ... েয পৰ্িতষ্ঠান ও পৰ্শাসন এসব 
দাঙ্গাহাঙ্গামা করায় তােদর উচ্চপদস্থ কমর্কতর্ােদর হতয্া করুন ... আইএসএ (ISA) ও আইিপএস (IPS) 
অিফসারেদরেক লক্ষয্বস্তু বানান ... তােদরেক আিথর্ক ক্ষিতর সমু্মখীন করুন ... আল্লাহ তাআলা 
আপনােদর সহায় হন ... আর আমােদর জনয্ আপনােদরেক সাহাযয্ করা সহজ কের েদন।  

আর আমােদর সবর্েশষ বাণী হল – সমস্ত পৰ্শংসা আল্লাহর জনয্।            

 
 

 


