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ভূখ্রম া 

খ্রবসখ্রমল্লাখ্রহর রাহমাখ্রনর রাহীম 

স ল প্রশাংসা আল্লাহ তা‘আলার জনয, খ্রযখ্রন 

সৃখ্রি ুনলর রব, আর সালাত ও সালাম 

বখ্রষিত থহা  আমানদর নবী ও রাসূল 

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইখ্রহ ওয়াসাল্লানমর 

উপর; খ্রযখ্রন থপ্রখ্ররত হনয়খ্রিনলন স ল 

মানুনষর  ানি রহমতস্বরূপ, স ল নবী-

রাসূলনদর ধারার পখ্ররসমাখ্রি। অনুরূপ তাাঁর 

স ল পখ্ররবার-পখ্ররজন, সঙ্গী-সােীগণ এবাং 
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খ্র য়ামত পযিন্ত যারা যোেিভানব তানদর 

অনুসরণ  রনব তানদরও ওপর।  

অতঃপর, মুসখ্রলমনদর মনধয যানদরন  

আল্লাহ তা‘আলা অন্তদৃিখ্রি দ্বারা আনলাখ্র ত 

 নরনিন তানদর  ানি এিা অস্পি নয় 

থয, ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও অনযানয স ল 

 াখ্রফর অপশখ্রি মুসখ্রলমনদর খ্রবরুনে 

শত্রুতার উনেনশয থজািবে হনয়নি; 

তানদরন  ধমিচুযত  রনত এবাং খ্রনজ ধনমির 

প্রখ্রত সখ্রিহান  রার উনেনশয; অেচ 

আল্লাহ তা‘আলা এ সতয দীন ইসলামন  
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প্রচানরর জনযই স ল নবী রাসূলনদর ধারা 

পখ্ররসমাি ারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইখ্রহ 

ওয়াসাল্লামন  স ল মানুনষর খ্রন ি থপ্ররণ 

 নরনিন। 

জনসাধারণন  ইসলাম থেন  বাধা প্রদান, 
মুসখ্রলমনদরন  পেভ্রি ও তানদরন  
সমূ্পণিভানব  রায়ত্ব  রা এবাং তানদর 
খ্রবরুনে ষড়যনের অনন  অপন ৌশল 
 াখ্রফরনদর খ্রন ি রনয়নি। তানদর 
ধমিপ্রচার সাংস্থাগুনলা উি উনেশয 
বাস্তবায়ন নপে বযাপ   াযিক্রম চাখ্রলনয় 
যানে এবাং বতিমানন তানদর অপতৎপরতা 
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মারাত্ম  আ ার ধারণ  নরনি। তানদর 
অপন ৌশল ও পেভ্রি ারী প্রচার মাধযনমর 
অনযতম হনলা, “আহনল খ্র তাব খ্রমশন 
দখ্রিণ আখ্রি া” নাম  প্রচার পত্র। 
তাওরাত, যাবুর ও ইখ্রিল সাং খ্রলত খ্রবখ্রভন্ন 
প্র ার খ্রশিা থপ্রাগ্রাম সম্বখ্রলত এই প্রচার 
পত্রখ্রি ইসলানমর মূনলাৎপািননর লনিয 
আরব ভূখনে বযখ্রিগত বা সাংস্থা ও 
সাংগঠননর নানম খ্রবনা মূনলয ডা নযানগ বা 
খ্রবখ্রভন্ন প্রচার মাধযনম খ্রবতরণ  রা হয়। 

অতএব, খ্রবধমিীনদর এসব সুসাংগখ্রঠত 
 মি ানের খ্রনিা ও এগুনলার  বযাপানর 
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সনচতনতা সৃখ্রি এবাং তানদর সমস্ত 
অপতৎপরতা থেন  সত ি  রার খ্রবষয়খ্রি 
মুসখ্রলমনদর জনয আগাম সুসাংবাদ খ্রহনসনব 
খ্রবনবখ্রচত। তানদর এ সব ষড়যনের 
বযাপানর থসৌদী আরনবর ফাতওয়া খ্রবভানগর 
স্থায়ী  খ্রমখ্রির খ্রন ি বারবার পত্র ও 
থিখ্রলনফানন দৃখ্রি আ ষিণ  রাও এ খ্রি 
প্রশাংখ্রসত উনোগ খ্রহনসনব গণয। যারা এসব 
খ্রচখ্রঠ খ্রলনখনিন তারা এমন খ্র িু দীনী 
আত্মমযিাদাসম্পন্ন বযখ্রি, যারা থচনয়নিন এর 
মাধযনম উি দীনী গনবষণা ও ফনতায়া 
খ্রবষয়  স্থায়ী  খ্রমখ্রি  তৃি  খ্রিস্টাননদর 
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এসব প্র াশনার ভয়াবহতা ও মারাত্ম  
 ুফুরী দাওয়ানতর বযাপানর মুসখ্রলমনদর 
সত ি  রার।  

সুতরাাং আমরা আল্লাহর সাহাযয  ামনা 
 নর বলব, “পৃখ্রেবীর বুন  ইসলানমর 
আনলা প্রজ্জ্বখ্রলত হওয়ার উষালগ্ন থেন ই 
ইসলানমর শত্রুরা খ্রনজ খ্রনজ জাখ্রত-ধমি 
থভদানভদ ভুনল ইসলানমর খ্রবরুনে খ্রদবা-
রাখ্রত্র চক্রানন্ত খ্রলি রনয়নি। সুনযাগ পাওয়া 
মাত্রই তারা ইসলানমর অনুসারীনদর 
খ্রবরুনে ষড়যনের জাল খ্রবস্তার  নর, যানত 
তানদরন  খ্রহদায়ানতর আনলা থেন  থবর 
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 নর ভ্রিতার গভীর অন্ধ ানর খ্রননয় থযনত 
পানর। চায় ইসলামী রাষ্ট্রগুনলান  
উপখ্রননবনশ পখ্ররণত  রনত এবাং ইসলামী 
শখ্রির প্রভাব মানুনষর অন্তনর দুবিল  নর 
খ্রদনত। তানদর ষড়যনের স্বরূপ তুনল ধনর 
আল্লাহ তা‘আলা বনলন, 

ا﴿ ِينَ  يََود   مَّ لِ  ِمن   َكَفُروا   ٱَّلَّ ه 
َ
 َوَل  ٱل ِكَتَِٰب  أ

ِكِيَ  ن ٱل ُمۡش 
َ
َل  أ ِن   َعلَي ُكم ُيََنَّ ر  م  ِن َخي   م 

 ِ ب   [٥٠١: ابلقرة] ﴾ُكم  رَّ

“আহনল খ্র তাবনদর (ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান) 
মনধয যারা  ুফুরী  নরনি তারা এবাং 
মুশখ্রর রা এিা চায় না থয, থতামানদর 
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রনবর খ্রন ি থেন  থতামানদর প্রখ্রত থ াননা 
 লযাণ অবতীণি থহা ।” [সূরা আল-
বা ারাহ, আয়াত: ১০৫] 

আল্লাহ তা‘আলা আনরা বনলন, 

ِن   َكثِير  َودَّ ﴿ ه   م 
َ
ونَُكم لَو   ٱل ِكَتَٰبِ  لِ أ ِن   يَُرد  دِ  م   َبع 

اًرا إِيَمَٰنُِكم   ِن   َحَسٗدا ُكفَّ نُفِسِهم ِعندِ  م 
َ
ِن   أ دِ  م   َبع 

َ  َما َق   لَُهمُ  تَبَيَّ  [٥٠١: ابلقرة] ﴾ٱۡل 

“তানদর খ্রন ি সতয প্র াখ্রশত হওয়ার 
পরও আহনল খ্র তাবনদর (ইয়াহূদী-খ্রিস্টান) 
অননন ই থতামানদর ঈমান আনার পর 
ঈষিামূল  মননাভাববশতঃ আবার 
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থতামানদরন   াখ্রফররূনপ খ্রফখ্ররনয় পাওয়ার 
আ াঙ্খা  নর।” [সূরা আল-বা ারাহ, 
আয়াত: ১০৯] 

খ্রতখ্রন আনরা বনলন, 

َها﴿ ي 
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ِنَ  فَرِيٗقا تُِطيُعوا   إِن َءاَمُنٓوا   ٱَّلَّ ِينَ  م   ٱَّلَّ
وتُوا  

ُ
وُكم ٱل ِكَتََٰب  أ دَ  يَُرد   َكَٰفِرِينَ  إِيَمَٰنُِكم   َبع 

 [ ٥٠٠: عمران ال] ﴾١٠٠

“থহা মুখ্রমনগণ! যানদরন  খ্র তাব থদওয়া 
হনয়নি, থতামরা যখ্রদ তানদর দল খ্রবনশনষর 
আনুগতয  র, তনব তারা থতামানদরন  
ঈমান আনার পর আবার  াখ্রফর বাখ্রননয় 
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িাড়নব।” [সূরা আনল ইমরান, আয়াত: 
১০০] 

ইসলানমর প্রধান শত্রুনদর মনধয অনযতম 
হনলা মুসখ্রলম খ্রবনদ্বষী খ্রিস্টান জাখ্রত। তারা 
সারা খ্রবনে ইসলানমর প্রচার ও প্রসার 
প্রখ্রতনরানধর জনয তানদর সমস্ত শখ্রি বযয় 
 নর চনলনি। বরাং তারা মুসখ্রলম থদনশ 
খ্রগনয় মুসখ্রলমনদর খ্রবরুনে সাংগ্রানম খ্রলি, 
খ্রবনশষ  নর মুসখ্রলম খ্রবনের বতিমান দুবিল 
অবস্থাসমূহন  পুাঁখ্রজ  নর অগ্রসর হনে। 

এিা সুস্পি থয, তানদর এ আ খ্রি  
আক্রমনণর উনেশয হনলা, মুসখ্রলমনদর 
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আক্বীদা-খ্রবোসন  দুবিল  রা এবাং দীন 
ইসলানমর প্রখ্রত সনিহ জাখ্রগনয় থদওয়া, 
এসনবর মাধযনম তারা মুসখ্রলমনদরন  
ইসলাম থেন  খ্রবখ্রেন্ন  নর খ্রিস্টান ধনমি 
দীখ্রিত  রার দুরখ্রভসখ্রন্ধনত খ্রলি। তানদর 
এসব খ্রমশনারী  াযিক্রমন  তারা সমূ্পণি 
অনযায়ভানব ‘তাবশীর’ বা সুসাংবাদ’ 
নাম রণ  নরনি। বস্তুত তানদর এসব 
 াযিক্রম থতা মূখ্রতিপূজার প্রখ্রতই আহ্বান, যা 
খ্রব ৃত খ্রিস্টবাদ। যার বযাপানর আল্লাহ 
তা‘আলার পি থেন  থ াননা প্রমাণ থনই। 
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আর আল্লাহর নবী ঈসা আলাইখ্রহস সালাম 
তা থেন  সমূ্পণি মুি।  

এ সব খ্রিস্টান তানদর এসব দুঃস্বপ্নন  
বাস্তবায়ননর লনি অজস্র অেি ও শ্রম বযয় 
 নর যানে; এসব দ্বারা তানদর উনেশয 
হনে পুনরা খ্রবেন  খ্রিস্টান বানাননা, 
খ্রবনশষ  নর  মুসখ্রলমনদরন ; খ্র ন্তু তানদর 
অবস্থা থতা ঐরূপ থযমন আল্লাহ তা‘আলা 
বণিনা  নরন: 

ِينَ  إِنَّ ﴿ َٰلَُهم   نفُِقونَ يُ  َكَفُروا   ٱَّلَّ َو م 
َ
وا   أ  َعن ِِلَُصد 

ِه  َسبِيلِ  ةٗ  َعلَي ِهم   تَُكونُ  ُثمَّ  فََسيُنفُِقوَنَها ٱللَّ َ  َحۡس 
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لَُبوَن   ُثمَّ  ِينَ  ُيغ  ونَ  َجَهنَّمَ  إَِلَٰ  َكَفُرٓوا   َوٱَّلَّ  ٣٦ ُُي َۡشُ
 [٦٣: االنفال] ﴾

“আল্লাহর পে থেন  থলা নদরন  বাধা 
থদওয়ার জনয  াখ্রফরগণ তানদর ধন-সম্পদ 
বযয়  নর, তারা ধন-সম্পদ বযয়  রনতই 
ো নব। অতঃপর তা তানদর পখ্ররতানপর 
 ারণ হনব, এরপর তারা পরাভূত হনব 
এবাং যারা  ুফুরী  নর তানদরন  
জাহান্নানম এ ত্র  রা হনব।” [সূরা আল-
আনফাল, আয়াত: ৩৬] 

[খ্রখস্টান বানাননার অপন ৌশলসমূহ] 
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বহু াল থেন  তারা তানদর উনেশয 
বাস্তবায়ননর জনয আঞ্চখ্রল  ও আন্তজিাখ্রত  
অনন  সনম্মলন  নরনি। এমন খ্র  
বতিমাননও তানদর খ্রমশনন উি দাখ্রয়নত্ব 
খ্রননয়াখ্রজত  মিীগণ দূত খ্রহনসনব তানদর 
খ্রন ি থ ৌশলসমূনহর  াযি াখ্ররতা, তানদর 
প্রভাব, তানদর সফলতা এবাং গুরুত্বপূণি 
খ্রবষনয় মত-খ্রবখ্রনময় ও প্রস্তাব খ্রননয় 
এ খ্রত্রত হয়। আর এজনয তারা সুদূর 
প্রসারী পখ্রর পেনা ও  মিসূচী প্রণয়ন  নর 
সামনন অগ্রসর হনে। 

তানদর অপন ৌশলসমূহ খ্রনম্নরূপ: 
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 মুসখ্রলম খ্রবনে খ্রিস্টান খ্রমশনারী 
থগাষ্ঠী থপ্ররণ এবাং খ্রিস্টবানদর খ্রদন  
আহ্বান জানাননা: এ লিয অজিননর জনয 
তারা খ্রননম্নাি  মিসূচীসমূহ গ্রহণ  নরনি:  

- খ্রিস্টান ধনমির পখ্ররখ্রচখ্রতমূল  খ্রবখ্রভন্ন 
বই, খ্রবজ্ঞাপন ও খ্রলফনলি খ্রবতরণ।  

- খ্রব ৃত ইখ্রিনলর অনুবাদ প্রচার ও 
প্রসার। 

- ইসলানমর প্রখ্রত সনিহ সৃখ্রি ারী ও 
আক্রমণাত্ম  প্রচারপত্র খ্রবখ্রল  রা।  
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- এবাং খ্রবনের দরবানর ইসলানমর 
খ্রব ৃখ্রতমূল  নানা খ্রদ  তুনল ধরা।  

 অতঃপর তারা  খ্রতপয় থমাড়  
আবৃত ও বক্র- ুখ্রিল পেখ্রতর আশ্রয় 
খ্রননয় অখ্রতসূক্ষ্ম পন্থায় থলা নদরন  
তানদর ধনমি দীখ্রিত  রার পদনিপ 
খ্রননয়নি। তানদর এসব মারাত্ম  খ্র িু 
পেখ্রত খ্রনম্নরূপ: 

- খ্রচখ্র ৎসা থসবা ও জনসাধারণন  স্বাস্থয 
থসবা প্রদান: মুসখ্রলম সমানজ 
বযাপ হানর থরাগ-বযাখ্রধ খ্রবস্তার সনেও 
প্রনয়াজনীয় মুসখ্রলম ডািানরর স্বপেতা 
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এমনখ্র  থ াননা থ াননা স্থানন না 
ো ার সুবানদ খ্রচখ্র ৎসার চাখ্রহদা তানদর 
এই পেখ্রত প্রভাব খ্রবস্তানরর থিনত্র 
যনেি সহায়  হনয়নি। 

- সাধারণ খ্রশিার অন্তরানল খ্রিস্টান ধমি 
প্রচার: থ াোও থ ানোও সরাসখ্রর 
খ্রিস্টান সু্কল,  নলজ ও খ্রবেখ্রবদযালয় 
পখ্ররচালনার মাধযনম তানদর এই 
অপতৎপরতা চলনি। আবার থ াোও 
থ াোও বাখ্রহয  দৃখ্রিনত সবার জনয 
সাধারণ খ্রশিা নাম খ্রদনয় খ্রবখ্রভন্ন খ্রশিা 
প্রখ্রতষ্ঠান প্রখ্রতষ্ঠা  নরনি, যার অন্তরানল 
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রনয়নি তানদরন  খ্রিস্টান বানাননার 
থগাপণ ষড়যনের জাল খ্রবস্তার  রা। 
আর তানদর পাতাননা উি জানল বড় 
অাংন র মুসখ্রলম জননগাষ্ঠী পখ্রতত 
হনয়নি, খ্রবনদশী ভাষা বা খ্রবনশষ খ্রশিা 
গ্রহনণর থলানভ থিনল-থমনয়নদরন  
তানদর প্রখ্রতষ্ঠানন ভখ্রতি  রনি। এর 
পখ্ররণখ্রতনত থদখা যায় এ মুসখ্রলম জাখ্রত, 
তানদর তাজা মখ্রস্তষ্কসম্পন্ন, যানদর 
মগজ বতিমানন সব ধরননর জ্ঞানাজিননর 
জনয উনু্মি, থস সব  খ্রলজার িু রা 
খ্রশশু খ্র নশারনদরন  খ্রিস্টাননদর হানত 
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হাখ্রদয়া খ্রহনসনব প্রদান  নরনি চনলনি!! 
আর খ্রিস্টানরা যা-ই তানদরন  প্রদান 
 রনি এ বাোরা তা-ই খ্রনখ্রদ্বিধায় গ্রহণ 
 রনি!! 

- তেয ও প্রচার মাধযনম খ্রিস্টান 
ধমিপ্রচার: খ্রিস্টান খ্রমশনারীনদর খ্রিস্টান 
বানাননার  অনযতম থ ৌশল হনে, তেয 
ও প্রচার মাধযনমর বযবহার। মুসখ্রলম 
খ্রবনের খ্রদন  তা   রা রনয়নি তানদর 
বহু থরখ্রডও চযাননল। তািাড়া পরবতিী 
 নয়  বিনর তারা শত শত খ্রিখ্রভ 
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চযানননলর মাধযনম তুনল ধরনি তানদর 
খ্রব ৃত ধমি ও তার থপ্রাগ্রামসমূহ।  

- এিাড়া সাংবাদ পত্র, পত্র-পখ্রত্র া এবাং 
তানদর অসাংখয প্র াশনা, প্রচারণাও 
এই পেখ্রতর অন্তভুিি। তানদর উি 
দশিনীয়, শ্রুত ও পখ্রঠতবয সম্প্রচার 
মাধযমগুনলা খ্রিস্টান ধমি প্রচানরর 
চা ান  খ্রবখ্রভন্ন ভানব সামনন এখ্রগনয় 
খ্রদনয়নি, থযমন:  

( ) তারা ঐসব সম্প্রচার মাধযমগুনলার 
দ্বারা খ্রিস্টান ধনমির তো খ্রেত বানাননা 
ববখ্রশনিযর প্রচার  রনি। তারা খ্রবনের 
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স নলর জনয খ্রিস্টান ধনমি দয়া, 
ভানলাবাসা ইতযাখ্রদ রনয়নি বনল খ্রমেযা 
তেয প্রচার-প্রসার  নর তানদর ধনমির 
প্রখ্রত আহ্বান জানানে। 

(খ) মুসখ্রলমনদর আ ীদা-খ্রবোস, তানদর 
ধমিীয় খ্রনদশিন এবাং তানদর পরস্পনরর 
দীনী সম্পন ি সনিহ-সাংশয় সৃখ্রি  রার 
মাধযনম তানদর খ্রব ৃত খ্রিস্টান ধনমির 
প্রখ্রত আহ্বান  রনি।   

(গ) নগ্নতা, থযৌনতা, প্রবৃখ্রি উনিজ  খ্রবখ্রবধ 
অশ্লীলতা সম্প্রচার  নর দশি নদর 
বনখ্রত  চখ্ররত্র ও পখ্রবত্রতা খ্রবনি  রা, 



 

 

 
 24  

লজ্জাহীন বানাননা। তানদরন  প্রবৃখ্রি 
পূজারী ও িণস্থায়ী আননির থমানহ 
খ্রনপখ্রতত  নর থভানগর দানস পখ্ররণত 
 রা। থ ননা তারা এ ধরননর হনয় 
থগনল তানদর থয থ াননা দাওয়াত বা 
খ্রমশন তানদর মানে সফল হনব। 
এমনখ্র  মুরতাদ- াখ্রফর হওয়ার 
বযাপানরও তানদর থ াননা খ্রদ্বধা ো নব 
না। (আল্লাহ আমানদর এ পখ্ররখ্রস্থখ্রত 
থেন  রিা  রুন) তানদর উি খ্রমশন 
সফল হওয়ার খ্রভখ্রিনত মুসখ্রলনমর অন্তর 
থেন  যখন ঈমাননর মূনলাৎপািন হনব 
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এবাং আত্মা থেন  ধমিীয় থচতনার বাাঁধ 
ধ্বাংস হনয় যানব তখন সহনজই উি 
পখ্ররখ্রস্থখ্রত সৃখ্রি হনব। 

 উখ্রল্লখ্রখত খ্রিস্টান বতখ্ররর 
অপন ৌশল বযতীত তানদর আনরা বহু 
অপন ৌশল রনয়নি, অন্তদৃিখ্রিসম্পন্ন বযখ্রি 
মাত্রই মুসখ্রলম খ্রবনের বতিমান অবস্থা 
পযিনবিণ  নর তা যোেিভানব অনুভব 
 রনত পারনবন। আনলাচনা সাংনিপ 
 রার জনয থসগুনলা বাদ রাখা হনয়নি। 
থ ননা এই অপে পখ্ররসনর তানদর 
সবগুনলা অপন ৌশল বণিনা উনেশয নয়, 
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বরাং তানদর থেন  সত ি  রাই মূল 
উনেশয। বস্তুত তানদর প্র ৃত অবস্থা থতা 
তা-ই যা মহান আল্লাহ তাাঁর খ্র তানব 
খ্রবধৃত  নরনিন এ বনল থয,  

ُكُرونَ ﴿ ُكرُ  َوَيم  ه  َوَيم  ُ ُ  ٱللَّ ُ  َوٱللَّ َمَِٰكرِينَ  َخي 
 ٱل 

 [٦٠: االنفال] ﴾٣٠

“আর তারা ষড়যে  নর, আল্লাহও (তানদর 
ষড়যনের খ্রবপরীনত) থ ৌশল  নরন। 
বস্তুতঃ আল্লাহর থ ৌশল অখ্রত উিম।” 
[সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩০] 

আল্লাহ তা‘আলা আনরা বনলন, 
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ن يُرِيُدونَ ﴿
َ
ِف  أ ِ  نُورَ  وا  ُيط  َٰهِِهم   ٱللَّ ف َو

َ
َب  بِأ

 
ُ  َوَيأ  ٱللَّ

 ٓ ن إِلَّ
َ
َٰفُِرونَ  َكرِهَ  َولَو   نُوَرهُۥ يُتِمَّ  أ : اتلوبة] ﴾٣٢ ٱل َك
٦٣] 

“তারা তানদর মুনখর ফুৎ ানর আল্লাহর 
থজযাখ্রত খ্রনবিাখ্রপত  রনত চায়।  াখ্রফরগণ 
অপ্রীখ্রত র মনন  রনলও আল্লাহ তাাঁর 
থজযাখ্রতর পূণিতা খ্রবধান  রা বযতীত অনয 
খ্র িু চান না।” [সূরা আত-তাওবাহ, 
আয়াত: ৩২] 

[খ্রিস্টাননদর এ অপতৎপরতার খ্রবপরীনত 
মুসখ্রলমনদর  রণীয়] 
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খ্রিস্টান খ্রমশনাখ্ররনদর এগুনলা হনলা 
মুসখ্রলমনদরন  পেভ্রি  রার ষড়যে ও 
অপন ৌশনলর বাস্তব নমুনা। 

খ্র ন্তু তানদর এই সব অপন ৌশনলর 
খ্রবরুনে মুসখ্রলমনদর  রণীয়  ী? আর 
 ীভানব ইসলাম ও মুসখ্রলমনদর খ্রবরুনে 
তানদর এই মারাত্ম  চক্রানন্তর মু াখ্রবলা 
 রা যানব? 

খ্রনশ্চয় এ দাখ্রয়ত্ব ও  তিবয অনন  বড় আর 
তা স ল মুসখ্রলনমর উপর সমভাব 
আবখ্রতিত; এ  ভানব থহা  খ্র াংবা 
সাংঘবেভানব, রাষ্ট্রীয়ভানব থহা  খ্র াংবা 
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থগাষ্ঠীগতভানব থহা । তানদর সবার উপরই 
এ দাখ্রয়ত্ব আপখ্রতত। থ ননা প্রখ্রতখ্রি 
মুসখ্রলম থিাি-বড়, নারী-পুরুষ খ্রনখ্রবিনশনষ 
সবাই তানদর এ খ্রবষাি িানগিনির 
অন্তভুিি। আল্লাহই আমানদর জনয যনেি 
এবাং খ্রতখ্রনই উিম  মিখ্রবধায় । 

খ্রিস্টান খ্রমশনারী তৎপরতা প্রখ্রতনরানধর 
উপায়সমূহ:  

এ পখ্ররখ্রস্থখ্রতনত আমানদর যা  রণীয় বা 
বাস্তবতার খ্রভখ্রিনত থয উপনযাগী থ ৌশল ও 
শর‘ঈ পদনিপ থনওয়া প্রনয়াজন, তা খ্রননম্ন 
সাংনিনপ উনল্লখ  রা হনলা:  
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(১) স ল মুসখ্রলম, খ্রবনশষ  নর নতুন 
প্রজনন্মর সন্তাননদর অন্তনর ইসলামী 
আ ীদা-খ্রবোস থমৌখ্রল ভানব থগাঁনে 
থদওয়া। আর তা  রনত হনব খ্রশিা 
বযবস্থা ও সাধারণ খ্রশিামূল  
অনুষ্ঠাননর মাধযনম, স ল প্রখ্রতষ্ঠান ও 
খ্রশিাগানর সর ারী ও জাতীয় 
খ্রভখ্রিনত। 

(২) মুসখ্রলম জাখ্রতর সবিস্তনর দীননর বাস্তব 
জ্ঞাননর সম্প্রচার এবাং হৃদনয় দীনী 
আত্মমযিাদা, পখ্রবত্রতা ও মযিাদানবাধ 
পুনরাপুখ্রর জাগ্রত  রা। 
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(৩) খ্রিস্টান ধমি প্রচানরর যাবতীয় 
উপ রণ: খ্রফল্ম, পত্র-পখ্রত্র া, 
প্র াশনা-প্রচারণা ইতযাখ্রদর প্রনবশ পে 
খ্রচখ্রিত  রতঃ এগুনলার অনুপ্রনবশ 
খ্রনখ্রষে  রা এবাং এর অবাধযতায় 
দমনমূল  শাখ্রস্তখ্রবধান  রা। 

(৪) জনসাধারণন  তানদর পাতাননা ফাাঁদ 
থেন  বাাঁচাননা ও সাবধান  রার জনয 
খ্রিস্টাননদর খ্রমশননর ভয়াবহতা, 
অপন ৌশল ও পন্থাবলী সম্পন ি 
সমূ্পণিরূনপ অবগত ো া ও 
সনচতনতা সৃখ্রি  রা। 
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(৫) মুসখ্রলনমর জীবননর স ল থমৌখ্রল  
খ্রদ গুনলার প্রখ্রত গুরুত্বানরাপ  রা, 
খ্রবনশষ  নর স্বাস্থযগত খ্রদ  ও খ্রশিা-
দীিার বযাপানর যত্নবান ো া, থ ননা 
বাস্তনব যা ঘিনি তা হনলা খ্রিস্টানরা 
এ দুখ্রি মারাত্ম  পনেই মানুনষর 
অন্তনর ও মগনজ ঢুন  পনড়নি। 

(৬) প্রনতয  মুসখ্রলনমর উখ্রচৎ, থস পৃখ্রেবীর 
থয থ াননা প্রানন্ত থয থ াননা 
পখ্ররখ্রস্থখ্রতর খ্রশ ার থহা  না থ ন, 
প্রখ্রতখ্রি থিনত্র তার দীন ও আ ীদান  
মজবুতভানব ধারণ  রা এবাং থস 
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বযখ্রিগত ও তার অধীনস্থনদর জীবনন 
ইসলামী খ্রনয়ম-নীখ্রত ও খ্রননদিশাবলীন  
যতদূর সম্ভব সু-প্রখ্রতখ্রষ্ঠত  রা, যার 
ফনল তার বাড়ীর প্রখ্রতখ্রি সদসয থযন 
বযখ্রিগতভানব তানদর খ্রবরুনে প্রচখ্রলত 
ঈমান, আ ীদা ও চখ্ররত্র খ্রবনি ারী 
সাংগ্রানমর মু াখ্রবলায় সুরখ্রিত ো নত 
পানর। 

(৭) খ্রবনশষ জরুখ্রর প্রনয়াজন, থযমন 
খ্রচখ্র ৎসা বা এমন প্রনয়াজনীয় খ্রশিা 
যা মুসখ্রলম রাষ্ট্রসমূনহ অবতিমান, এমন 
উনেশয বযতীত থ াননা বযখ্রি ও 
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পখ্ররবানরর  াখ্রফর রানষ্ট্র ভ্রমণ  রা 
থেন  সাবধান ো া। আর উি 
প্রনয়াজনন যখ্রদ ভ্রমণ  রনত হয় তনব 
মুসখ্রলমনদর খ্রবরুনে পখ্ররচাখ্রলত ধমিীয়  
খ্রফতনা ও সাংশয় প্রখ্রতহত  রার 
প্রস্তুখ্রত সানে ো নত হনব।  

(৮) মুসখ্রলমনদর মনধয সামাখ্রজ  
সহনযাখ্রগতা, থসৌহাদিয ও সাংহখ্রত গনড় 
তুলনত হনব; যার ফনল মানবাখ্রধ ার 
রখ্রিত হনব এবাং মুসখ্রলমনদর যাবতীয় 
অভাব দূরী রনণ সমবায়খ্রভখ্রি  
জন লযাণমুখী দাতবয প্র পে বাস্তবায়ন 
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 রনত হনব, এর ফনল তানদর অভাব 
ও দাখ্ররদ্র খ্রবনমাচননর নানম খ্রিস্টাননদর 
 ানলা োবা তানদর ওপর প্রসাখ্ররত 
হনব না। 

পখ্ররনশনষ আল্লাহর দরবানর তাাঁর সুির-সুির 
নাম ও উচ্চ গুণাবলীর উসীলায় প্রােিনা  খ্রর, 
খ্রতখ্রন থযন মুসখ্রলমনদর খ্রবখ্রিিতান  এ খ্রত্রত 
 নর থদন, তানদর পরস্পনরর আন্তখ্রর তান  
সুদৃঢ়  নরন, তানদরন  সাংনশাধন  নরন এবাং 
প্রশাখ্রন্তর পনে তানদরন  পখ্ররচাখ্রলত  নরন, 
পিান্তনর শত্রুনদর ষড়যে থেন  তানদরন  
রিা  নরন, তানদর অখ্রনি থেন  আশ্রয় প্রদান 
 নরন, প্র াশয-অপ্র াশয যাবতীয় অশ্লীলতা ও 
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খ্রফতনা থেন  তানদরন  রিা  নরন। খ্রনশ্চয় 
খ্রতখ্রন অখ্রতশয় দয়াবান।  

থহ আল্লাহ! থয থ উ ইসলাম ও মুসখ্রলমনদর 
অখ্রনি সাধননর ইো থপাষণ  নর তান  তার 
খ্রননজর বযাপানর বযস্ত রানখা, তার ষড়যে তার 
ঘানড় খ্রফখ্ররনয় দাও এবাং তার স ল অখ্রনি 
থপাষনণর গখ্রি তার খ্রননজর মনধযই সীমাবে 
রাখ, খ্রনশ্চয় তুখ্রম সব খ্র িুর ওপর িমতাবান।  

 ىلع وسالم يصفون، عما العزة رب ربك سبحان
 لعاملنيا رب هلل واحلمد ، املرسلني
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ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও অনযানয স ল  াখ্রফর 
অপশখ্রি শত্রুতাবশতঃ থজািবে হনয়নি 
মুসখ্রলমনদরন  ধমিচুযত ও খ্রনজ ধনমির প্রখ্রত 
সখ্রিহান  রার উনেনশয। তাই মুসখ্রলমনদর 
খ্রবরুনে তানদর এ অপতৎপরতা থেন  সত ি 
 রার জনযই এ গ্রন্থখ্রি এ খ্রি শুভ পদনিপ। 
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