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আরও িলেখেছন,

তুিম যত রকম

বলেব , “লাওেহ মাহফুয” ন নই।
?

বলেব, “ ।”
;

জীবন-
,

জাহান চমৎকৃত; জীবন মহা-সংিবধান।

আরও িলেখেছন,
;

-
–

ই

, এই
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191)

–

িদেয়েছ। অথচ আজ প

বেলন, pivotal িছল।
আিম আমার মুসিলম করার

রােগর সােথ । পের আিম মন
িনেয় এটা কির। আল-ফািতহার
আমােক মানিসকভােব থামােনা হয়। এটা
এটা আেগর ,

মতিবেরাধ কির। এটা আমার
িছল তার আিম হঠাৎ
িনয়িত এবং আমার একা আমােকই এখন
দায়ী করা হেব।

িলেখেছন,

বাঁচােব ইসলােমর মান,
।

তার িবমান পুেড় ছাই হেয়েছ

3

েরর তািরখ

ধারণা
এেসেছ চাঁ
িহসােব করা হত। মাস (month) moon (
মাস হয় 29 বা 30 িদেন। আরব, ভারত, চীন সব জায়গােতই
আিদ িহসাব িছল Scotland-এ

আট হাজার বছর আেগও মাস গণনা চালু িছল।
আসমান-যমীন িদন

িকতােব (লওেহ মাহফুেজ) হল বার। (
9:36)

12 মাস পের একই রকম আবহাওয়া বা ঋতু িফের আেস।
তেব পৃিথবী চারিদেক একবার
সমেয়র হয়। এক মহািবষুব মহািবষবু

বছর (tropical year) = 365.24 িদন।
মােস lunar

year) = 354.37 িদন যা
র বছর

বছের 7 বার ঐসব
বছের 13 মােস বছর হত। মাস। এমন েক
luni-solar calendar বলা হয়।

12 মােসর নাম: Nisan, Sivan, Av, Tishrei,
Kislev, Shevat, Iyar, Tammuz, Elul, Cheshvan, Tevet, Adar।
িলপ ইয়াের (19 বছের সাতবার) Shevat এর পের Adar Rishon
নােম করা হয় এবং regular Adar Adar
Sheni বলা হয়।

রা এমন বছর চালু কের যােত মােসর
সংেশািধত
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Romulus আন.ু 753
এবং

িদন।

Martius/March Mars এর মাস 31
Aprilis / April Virilis এর মাস 30
Maius/ May Maia এর মাস 31
Iunius /June Juno এর মাস 30
Quintilis 31
Sextilis 30
September 30
October 31
November নবম মাস 30
December দশম মাস 30
মাসহীন িদন

March (Spring equinox)-এ
)। এই

1752 সােল
র গৃহীত হয়। 3 3 তািরখ

িছল।

ইসলামী মােস বছর।
মােসর নাম মহুররম, সফর, রিবউল আউয়াল, রিবউস সািন,
জমািদউল আউয়াল, জমািদউস সািন, রজব, শাবান, রমজান,
শাওয়াল, িযলকদ ও িয

45

তােক িদেয় পাের না ।
যারা এবং মন িদেয় তােক কের,
তারাই অমর হয় । [ তর উপিনষদ, ৪:২০]

"একাম , না নাসেত িকনচান"

, একজন, ; , "

গীতায় বলা হেয়েছ:
৭:২০)

( বেলন, “ভাগবত
- র সবখােন আেছন, িতিন

, ,
না, , , ,

। এখন
করেছ?

,

অিধকাংশই তােদর বইেয় িক আেছ এবং যা আেছ
তা কের না। ”

)
, আিদ মানব-

িবধান বলা হেয় থােক। (ইিতহাস কথা কয়,
,
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। তার
কির;
যাঁ হেত বািহের ছড়ােয় পিড়েছ

পৃিথবী আকাশ তারা,

( েরর অনুবাদ)
"We meditate on the glory of that Being who has produced this
universe; may He enlighten our minds." (Vivekananda)

গা রেয়েছ। সাধারণভােব
সািব
বেলন। এই

উপিনষেদ ধারণা
" ম "

এক ও । ( উপিনষদ, - য় ৬, ২)

“ন

স কারণং করণ অিধপািধেপা
ন জিনতা ন চািধপঃ"

"

, "। ( তর উপিনষদ, ৬, ৯)

ন অ
" " ( ৪, ১৯)

“না ,
ন কাকসুসা কাস ।

মানাসা য়া এনাম,
এভাম িভদরু ।
“তার আকার বা যায় না;

5

তেব সালােতর সময় এবং -

সুিবধা অসুিবধা
ব করার

দরকার পেড় না্। ফেল

সকেলই এ গণনা করেত
পাের।

*
ঋতু থােক না।
*
সব বছর ঐ িদবস উৎযাপন করা
যায় না।
*একই সমেয়

-
(আধুিনক সবসময় একই ঋতু

থােক।

*কখনও 12 মােস বছর, কখনও
13 মােস বছর।
* ঘটনা Adar Rishon মােস
ঘটেল সব বছর ঐ িদবস
উৎযাপন করা যায় না।

গিরয়ান/
ইংেরিজ/

মােস
সবসময় একই ঋতু
থােক।

* ঘটনা
তািরেখ ঘটেল সব বছর ঐ িদবস
উৎযাপন করা যায় না।
*

িনউ

0 টা।

নাইট
1118 সােল (Hugues Baldwin II
এবং Warmund-

Poor Knights of Christ বা নাইট
নােম

অনুেমািদত র বয়স 200 বছর
(1119–1312)
নয়জন যারা অভ সেলামেনর অংেশ থাকত।
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নাইট েশর রং িছল লাল। েত এইসব সাধুগণ বদেল
যায়!

অেনক ইউেরাপীয় অিভজাত নাইট সংেঘ িদেয়িছল। ফেল
ও ভূিম লাভ কের কম সমেয় হেয় ওেঠ। তার ওপর েসড

চলাকােল লুট কেরও তারা কের।
সময় ১৩০৭ 22

ফরমান জাির কেরন যােত ইউেরাপজেুড় েদর আেদশ করা
হয় নাইট (Martin, p. 118 ) ১৩০৭ ১৩

নাইট (Jacques
de Molay)সহ ইউেরাপজেুড় শতািধক করা হয়। শতািধক নাইট

েদর পর পুিড়েয় মারা হয়। সাত
বছর অমানুিষক পর করা হয়। তার

বােফােমট নামক শয়তােনর উপাসনা করত।
১৩১২ Council of Vienne- নাইট সংঘেক
officially িনিষ ণা কের। রাজা িফিলপ এবং
তােদর কের।

“এ
যা

কের।

না কর ‘ ’ জানােনা হয় না। ভলেতয়ার, ,

, , ওয়ািশংটন, উইিলয়াম িলভার এই
িছেলন বেল বলা হয়।

Lodge)-এর
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16

ঋক আেছ, সদা- িবরাজমান - সদা সজাগ
! আমরা শূধু মিহমা কির,

জয়গান গাই। ! আমােদর পেথ, আেলািকত পেথ
পিরচালনা কর।আমরা সব-সময় স - অনূধাবন করেত
পাির । [ঋকেবদঃ ৩/৬২/১০]

“মা শাংসাতা
“ এক ঐশী ছাড়া আর কােরা উপাসনা কেরা না ।”
(ঋকেবদ ১, ১৬৪, ৪৬)
ঋকেবেদ আেছ-
‘ -১/৬৪/৪৬)

“ তােদর ও মন িদেয় কেরন িযিন
িবরািজত, মহান এবং । িতিন তােদর কাজ অবিহত িবধায়
সকল - তােদর িনজ িনজ কােজর কেরন । ,

মহান । [ঋক -৫/৮১]

ইেয় মুপাসেত।
“তারা কের, যারা ( , পািন )
পূজা কের, তারা কের যারা পূজা কের [৪০/৯]

৩৬: ৩)

বলা হয়। , আ সমাজ ও

বেল মেন করা হয়।

16 হল সবেচেয় এেসেছ "িবদ" যার
"জানা, "। চার রেয়েছ, ঋগেবদ, , ও সামেবদ। সকল

ঋগেবদ । ঋগেবদেক সবেচেয় িবেবচনা করা হয়।
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মেহাদযশঃ-এর আর এক নাম - হেয়েছ:

ঋিষ বেলন,

জািনেয়েছন।
( -

ড. রশীদদুদীন (রামদাস) বেলন, “এমন অেনক িবষয় আেছ গীতা ও

”

) বেলন, “

” (
180)
বেলন, “

কেরন। হর
রেয়েছ।

-

ও

হেয়িছল।” (ইিতহাস কথা কয়, 178)
েদর মেত

।

7

রা িমিলত হয়। 1871 সােল Albert
Pike (ম. 1891)- ‘Morals and Dogma of the
Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry’ নামক

1982 সােল ল েন Roberto Calvi িনহত হেল এর
Propaganda Due বা p2 হেয়িছল। 1

১৯৯৭ সােল নাইট (Christopher Knight) এবং (Robert

Lomas) এ দজুন ( ) Hiram Key নােম
বই । তারা দজুন িমশরীয় , বাইেবল, িহ , িস
এবং িরচুয়াল ণ কের ‘হাইরাম িক’ বইেত আধুিনক

শতেকর ইউেরােপ মেন করা হেলও
িশকড় িনিহত ৩০০০ অভ

সেলামন-এর stonemasons । Discovery Channel-এর
ও বলা হেয়েছ: “ হেয়িছল ৩০০০

অভ সেলামন-এর কািরগরেদর িভতর।”

1738 সােল Clement XII

িরচুয়াল িক ধরেণর তাও অজানা। New York
Times
William James (47)

1 Propaganda Due or P2 was a Masonic lodge operating illegally in
contravention of Article 18 of the Constitution of Italy banning
secret associations.
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New York Times

United Grand Lodge of England (UGLE) তােদর ওেয়বসাইেট
জািনেয়েছ ‘Duke of Kent’ Prince Edward

1813 United
Grand Lodge of England
(UGLE)। Great Queen
Street-

১৭১৭
সােলর ২৪ জনু

লজ
হয়। িছেলন
আইজাক িনউটেনর এক
লজ-এর হন

41

চীণ আ জািত

মেত - এ িতন
/অনা উৎস

ভারেত নয়। মূলত আসা সাদা জািত বা
ও ঘটায় এই উপমহােদেশ। তেব
ইসলাম

অেনক ও ইসলাম
ভারেত

িবজয় সােথ হয়। অবেশেষ উপমহােদেশর
অংেশ তােদর ও ভাষার কের। িবড়রা

ও , , তােদর মূল িহেসেব
করেত হয়। িনেজেদরেক জািত িহেসেব

কের

িছল। ময়ুারা তােদর েক হারম নােম ডােক।

নহু

ভাষা

ইংিলশ, চায়নীজ, মালেয়িশয়ান এসব ভাষায়।

৩২, ৩-এ বলা হেয়েছ:
“ন ”
এর মােন "তার
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যিদ তারা দান কেরও িশর
আেছ।

(Jewish Telegraphic Agency JTA)

9

রা square and compass,
এসব

তারা

square and compass- েদর National Treasure মুিভেত square
and compass

The seal of The State of Colorado
The seal of The University of

Mississippi

The Great Seal of the USA
িপরািমড ও (The Eye of

Providence) ণীয়। US 1 dollar
এটা যায়।

A Christian version of the Eye of
Providence, emphasizing the

triangle representing the Trinity

Donald Duck
disney (cartoon)

simpson (cartoon)
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র মানবািধকার : িপরািমড ও

Bigg boss

1º - Apprentice
2º - Fellow-craft

3º - Master
4º - Secret Master
5º - Perfect Master

6º - Intimate Secretary
7º - Provost and Judge

......................
.............................
............................

................................
30º - Knight Kadosh

31º - Inspector Inquistor
32º - Master of the Royal Secret

:

/George Washington (ম. ১৭৯৯): আেমিরকান
- -ইন-চীফ,

39

করা হেয়েছ।

What sorrow awaits you teachers of religious law and you
Pharisees. Hypocrites! For you are like whitewashed tombs--
beautiful on the outside but filled on the inside with dead
people's bones and all sorts of impurity. (Bible, Matthew 23:27)

েদর কা
।

ব
খাটাত।

ইসরাইেলর

১৯ লাখ ডলার খরচ হেতা। এই খরচ
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অিভশাপ কেরেছন, যার উপর িতিন রাগা

ইবাদ
(5:60)

বাড়াবািড় কেরা না, আর

(5:77)

তা
যা ।

-52)

করা হেয়েছ ।

হাদীেস েদর হেয়েছ বেলই
ইসলাম - হাদীেস

হেয়েছ বেলই ইসলাম - হাদীেস
হেয়েছ বেলই ইসলাম -

নয়।
নানিচেনর (ইং: Nanking genocide) ১৯৩৭-৩৮ সেন
জাপানীেদর চীেন হয়। িবমান বািহনী জাপােনর
িহেরািশমা শহেরর ওপর । -

নানিচেনর জাপানী জিড়ত অথবা
িহেরািশমা শহেরর ওপর িবমান বািহনীর

জিড়ত।

11

churchill (ম. ১৯৬৫)

‘Duke of Kent’ Prince Edward (জ. 1935): United Grand
Lodge of England-

উইিলয়াম িলভার/William Hesketh Lever(d 1925): .
িপ.। Samuel van den Bergh-এর সােথ িলভার র (ইউিন
িলভার-এর অংশ) । েজর ।
1919 সােল Senior Grand Warden of the Grand
Lodge of Mark Master Masons িহেসেব িনেয়াগ পান।
André-Gustave Citroën (ম. 1935)

/Henry Ford (ম. ১৯৪৭)
। Anglican

/ (ম. ১৯০২) মঠ এবং
িমশন-এর । 2

রাজা আিল খান (ম 1966): ভারতীয়
েজর

2 বেলেছন, “One religion may ordain something very hideous. For
instance, the Mohammedan (Islam) religion allows Mohammedans to kill all who
are not of their religion. It is clearly stated in the Koran, “Kill the infidels if they
do not become Mohammedans.” They must be put to fire and sword.” [The
speech, given in London on 17th November, 1896, “Practical Vedanta’ Part III, p.
335] “Again the vast majority of the Hindus converted to Islam and Christianity
are perverts by sword, or the descendants of these.

িবেবকান

বাধায় কাজ করেছ।

হত আেছ।



12

মনসুর আিল খান পেতৗিদ (ম 2০১১): ভারতীয়

John Pemberton: ইংেরজ, । ,

বােফােমট পজূা
িনেচর । কেয়কজন হােতর িবেশষ

। িবজয়সূচক (Victory) বা V ন নয়। ও
এমনভােব তা িশং।

Bush
Bill clinton

Obama Sarah pallin

Dick chenny

Poster of movie Saved
Cassandra is flashing the Satanic

hand-sign

sarcozi pope

king of jordan ahmadinejad
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বনু

(2:47 ও 122)

ত
‘ িত আমােদর

- ’(3:75)
আর আিম কের রাখা যমীেনর আর

বািনেয় িদলাম যােত আিম িনিহত
এভােব তােদর সবেরর কারেণ বনী ইসরাঈেলর

র হল আর িফরআওন ও
তার কাজ ও কের
িদলাম। (7:137)

বনু
’

উঠেব। অতঃপর যখন দু’
পাঠfলাম

িদলাম আর
েক

(17:4-6)
Nebuchadnezzar II 598 BCE

Babylonian
captivity নােম পিরিচত। Titus 70CE ম

হেয়েছ।
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তারীফ ও
–

তথাকিথত জািত কারা? ওরেফ ইসরাইল-এর বংশধরগণ
বনু- ইসরাইল নােম পিরিচত। সাধারণ বনু ইসরাইল

২

এর আেরক নাম িছল ইসরাইল

িমন বা
বাদশাহ

তালতু),

।

পৃিথবীর ইিতহােস বনু ইসরাইল বা ও
, পরমানু

হা
(Milton Friedman ও অেনেক) ও

এত অবদান

এবং
। 15

15 "Last Days of the Romanovs নামক বইেয় Robert Wilton এবং T.
Butterworth িলেখেছন, According to the data furnished by the Soviet
press, out of 556 important functionaries of the Bolshevik State. . . there
were in 1918-1919, 17 Russians, 2 Ukrainians, 11 Armenians, 35 Letts, 15
Germans, 1 Hungarian, 10 Georgians, 3 Poles, 3 Finns, 1 Karaim, 457
Jews. (Last Days of the Romanovs," by Robert Wilton, T.
Butterworth/London/1920, George H. Doran Publishers/New York/1920,
Institute for Historical Review/Virginia Beach CA, 1996, pp. 184-185)
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হােতর এই ছাগলর মাথা ও িশং। ছাগেলর মাথা হেলা বােফােমেটর
। বােফােমট (Baphomet) বােনবেজেদত (Banebdjedet)

। বােনবেজেদত িছল িমসেরর পূজকেদর ।

আিম এটা বলেত চাইনা যােদর ছিব হেয়েছ তারা সকেলই বােফােমেটর
পূজা কেরন। তেব তােদর মেতা না একটা করেবন
এমনটাও ।

বােনবেজেদত
(Banebdjedet) িমসেরর এলাকায় বােনবেজেদেতর পূজা

হয়।

baphomet pentagram

বােফােমট (Baphomet) বা বােনবেজেদেতর (Horus)। রােসর
িহসােব করা হয় যােক অেনক সময় The Eye of

Providence বা all-seeing eye of God বলা হয়।

Horus-এর
তািবজ,

A pyramid shaped intercom used by the president of
Hollywood- its finial depicting an eye in a winged triangle.
Tom and Jerry: The Fast and the Furry cartoon (2005)

বােফােমট ও পূজা িমসরীয়েদর কাছ আেস ।
নাইট েদর , নাইট কাছ

আেস েদর ।
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Muslims in American History: A Forgotten Legacy
( বাংলা অনুবাদ)

Jerald Dirks 3

আেমিরকায় িমথ মুসিলমরা আেমিরকােত িবংশ
এেসেছ! এই িমথ সব অমুসিলম ও আেমিরকান মুসিলমরই

, পুেরাপুিরই !! হল আমরা মুসিলমরা
আেমিরকােত অেনক আেগ সব সময় িছলাম, আমরা ইউেরাপীয়েদরও ৬০৩ বছর
আেগই আেমিরকােত এেসিছলাম! আমরা মুসিলমরা, আেমিরকােত িবংশ

দশেকর অেনক আেগই িছলাম। উনিবংশ আমরা মুসিলমরা ‘Cowboy &

Indian’- র সােথ আেমিরকান ও হেত সহায়তা কির।

আমরা মুসিলমরা ১৮৬১-১৮৬৫ আেমিরকার সময় আেমিরকান ইউিনয়ন

কেরিছলাম। আমরা মুসিলমরা ১৮১২ সােল হােত আেমিরকার

হাত িছলাম। আমরা মুসিলমরা আেমিরকার

ও সময় ১৭৭৬ সাল হয়

অংশ িনেয়িছলাম। আমরা মুসিলমরা, হওয়ার আেগ আেমিরকার কৃিষর

কির। আমরা মুসিলমরা Spanish Conquistador 4 সােথ

আেমিরকােত অিভযান চালায়। আমরা মুসিলমরা ১৪৯২ সােল যখন কিথত

আেমিরকা ‘ ’ কের তখন আমরা তার সােথই িছলাম! আর , আমরা
মুসিলমরা, আেগই আেমিরকােত িছলাম!! িকছু উদহারণ িদেল

িজিনসটা হেব। করা যাক ঐ সকল মুসিলমেদর িদেয় যারা আেগ

আেমিরকােত এেসিছল। ভাই হািকম (Hakim Quick) এ িবষেয়
কেরেছন- আিম তা acknowledge কির।

আরিব উৎস কের হল, মুসিলম 5 ৩
মুসিলম Voyage New World-এ যায়! ৮৮৯ হােশম আলী আল

3 Jerald Dirks এজন পাদরী (United Methodist Church)
িতিন 1993 িতিন Muslims in American History: A Forgotten

Legacy
4 Spanish Conqueror
5 Andalusia or Spain under the Muslims
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does not keep his oath to a heathen. Therefore, to steal and rob, as
they do with their usury, from a heathen is a divine service. For
they hold that they cannot be too hard on us nor sin against us,
because they are of the noble blood and circumcised saints; we,
however, are cursed goyim. And they are the masters of the world,
and we are their servants, yea, their cattle.... ”

Israel Shahak

পাের

মেন
(Jewish History, Jewish Religion: The Weight of 3,000 Years By
Israel Shahak, Pluto Press London, 1994.)

David Dunlop Newsom (ম. 2008)

নয়।

আর

আসমান ও যমীেনর সৃজন এবং
নিজর

আেছ। (সূরা আয়াত 22-23)
নবী (স.) বেলন, Òঅনারেবর উপের আরেবর আরেবর
উপেরও

|Ó (Avng`,
mnxn)
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-------
২: ১১-১৩)

বােফােমট পুজারী : Anton LaVey
বােফােমট (িমসরীয় ছাগল- Church of Satan-

তার িমল পাওয়া যায়।

Church of Satan এর Anton S. LaVey (1930 – 1997) রিচত The
Satanic Bible এর কভাের baphomet pentagram ।

: মুসার সমেয় একদল

Rabbinic । 13 Hasidic মত Israel
ben Eliezer (d.1760) 14

Martin Luther তার বই Von den JØden und Ihren LØgen (Of the

Jews and their lodges)-এ িলেখেছন: “Does not their Talmud say, and
do not their rabbis write, that it is no sin to kill if a Jew kills a
heathen, but it is a sin if he kills a brother in Israel? It is no sin if he

13 Rabbinic “িলিখত তাওরাত” (তােদর বাইেবেলর ৫ বই)
“ ” মানেত হেব। এই মুেখ মুেখ

Talmud) যা 200-500
তালমুদ বেল: not only allow a Jewish finder to appropriate an article
lost by a Gentile, but actually forbid him or her to return it. . . .
It is forbidden to defraud a Jew by selling or buying at an
unreasonable price. However, "Fraud does not apply to Gentiles,
for it is written: `Do not defraud each man his brother' . . . (Israel
Shahak, Jewish History, Jewish Religion: The Weight of 3,000 Years, Pluto
Press London, 1994.)
14 Hassidic doctrine :

-
Jewish Defense Leagueএর membership hand-

book-
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আলী আল-মাসউিদ [৮৭১-৯৫৭ খৃ:] The Book of Golden Meadows নামক 6

িলেখেছন: খাশখাশ সাইদ আসওয়ােদর কেরন
৬০৩ সাল ! , আসওয়াদ িদেক কেরন,

৬০৩ বছর পর কের! িতিন নয়া দিুনয়া খুেজ পান এবং

পার হেয় অেনক িনেয় িফের আেসন। এক পের, আবু বাকর

ইবন উমার কেরন , ইব ৯৯৯ সােল পার হেয় পািড়
, কের এবং দইুটা [ ]

খুেজ না পাওয়া িদেক রােখ। িতিন ৯৯৯ মােস

িফের আেসন। আল- [যার কের আেমিরকােত যান!],

ত মুসিলম এবং িসিসিলর রাজার মুসিলম নািবকেদর আটজেনর
একটা যারা িলসবন পার হেয় ৩১ িদন ধের
জাহাজ চািলেয় একটা অজানা আেসন এবং নামার পর তারা

অিধবাসীেদর [আেমিরকান ] রা আটক হন ও ৩ িদন ধের থােকন। ৪ িদন

একজন অনুবাদকারী [আরবী ভাষা] এেস তােদর সােথ আরবীেত কথা বলল
এবং তােদর করল। আরবেদর/আরিব ভাষাভাষীেদর [হয়েতা

মুসিলমরা যারা আরিব বলেতা] সােথ তােদর অেনক বা গােযাগ িছল
নতুবা এটা হওয়া ! তারা িনরাপেদ িফের আেস।

মুসিলম নয় বরং জায়গা মুসিলমরা

আেগই আেমিরকােত িগেয়িছল। ১২৯১ যাইন আদ দীন আলী

িদেক যা কেরন এবং একটা সবুজ নােমন এবং

তা খুব এবং তারপর িনরাপেদ িফের আেসন। New

World-এ মুসিলম অিভযােনর সবেচেয় আমরা এখন দিলল আকাের

করেত পাির হেলা । িশহাবুদ দীন আল-উমাির তার সােথ

সবেচেয় ধনী মানসা মুসা-এর সােথ সময় িমসের কথেপাকথন

হয় তার কেরন। মানসা মুসার , তার বড় ভাই আবু বুখারী, িযিন

তখনকার মালীর রাজা িছেলন, িতিন ওপাের দইুটা

রণ কেরন। এটা হয় ১৩১০ । যখন ১৪৯২ সােল কের

৩ জাহাজ [Pinta,  Nina, Santa Maria] িনেয় কের, যিদ আমরা
জাহাজ বিল তেব মাথায় পালােব!

6 যাহাব (The Book of Golden Meadows), Vol. 1, p. 268
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অিভযােন জাহাজ িছল ২,৪০০ ! আর আমরা জািন তারা আেমিরকােত

! আমরা জািন ভাষাগত িমল ।

আেমিরকায় [ ] আেছ যারা Ideogram 7

কের তােদর িলিখত িহেসেব! আেমিরকােত [ ]

ক িস মােঝ আেমিরকান আেছ, মােরিবয়ান

িমশনািররা যায় এবং তােদর ভাষার িডকশনাির । আধুিনক

ভাষািবদগন িডকশনাির বেলন তােদর অেনক অেনক ,

ভাষা!! আেমিরকার [ ]

বংেশর নাম বংেশর নােমর! , আমরা মুসিলমরা
অেনকআেগই আেমিরকােত এেসিছলাম!!

মজার হল আমরা মুসিলমরা সােথও আেমিরকােত এেসিছলাম! ১২ই
1492 যখন এল সালভাদর , তখন তার সােথ ১

জন মুসিলম ও ৩ জন (Morisco )। অেনেক সােথ

পিরিচত নন। 1492 সাল। মুসিলম পরািজত হেয়েছ, Spanish Inquisition
8 চলেছ। মুসিলম মুসিলম ও িবপ পিরমােন

চলেছ। মুসিলমেদর ও করেছ। মুসিলমরা
একটা ফেতায়া তারা ভুয়া করেত পারেব কারণ

তারা িবপেদর আেছ। ইসলাম পালন কর। এই “উপের ন

িভতর িভতর মুসিলম” এবং তােদর বলা হয় Morisco ।
সােথ মুসিলম িছেলন িতিন মুসিলম িছেলন, তার নাম িননা,

িতিন িদেয় জাহাজ চলাচেল সহায়তা কেরন ও কেরন।
Morisco-রা িতনজন Pinzon brothers, Martin- িযিন Pinta জাহােজর িছেলন,

Vicente িযিন Nina জাহােজর িছেলন আর Francisco িযিন Pinta-র পাইলট
িছেলন! জাহাজ িনেয় পািড় আর তার
Moriscos!! , একজন নািবক, েগা িদ [Rodrigo de Triana]

7 , করা হয়, চীন বা আর ইংরাজীেত

‘&’, ‘@’ করা হয়।
8 মুসিলম ও িবতাড়ন, ]
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Dr. Uriel Davies
ইসরাইল)

ইসরাইেলর নাগিরক। 2008 সােল ইসলাম

Dr. James D. Frankel
(

University of Hawaii-এর
ন।

Tali Fahima
1976, ইসরাইল)

ইসরাইেলর নাগিরক। Hebrew teacher;

2010
Talal Asad
1932)

Leopold Weiss Asad CUNY
Graduate Center-এ Anthropologist.

Sanford Pass
1949)

আেমিরকান, Islamic Center of

Jonesboro-
Jemima Goldsmith
( 1974)

English

Jeremy Greenberg
Peter Casey 2004 সােল

কেরন।
Maral/Morel Malka ।2014 সােল 23

May Davidovich ইসরাইেলর নাগিরক।

গাভীপুজারী :

।

বাআল পুজারী



32

(610 - ম. 670)
ছালাবা িবন শাইআ
আসাদ িবন শাইআ
আসাদ  িবন উবােয়দ
যােয়দ িবন সুনআ েদর সাথী

সালাম কায়নুকী

কাব আহবার
(ম. 32িহ/ 652 বা 653)

কা’ (40 - 120
িহ)

তােবয়ী, ত
তাফসীরকারক

(ম.170িহ/786)
Baruch ben Malka/
Hebatullah
(1080–1164/1165)

িচিকৎসািবদ

Samawal Maghribi
(1130-1180)

1163-

ইবেন সাহল ইশিবলী
(1212–1251)

কিব

Lev Nussimbaum
(Kiev, 1905– Positano,
Italy 1942)
Leopold Weiss Asad
(b. Lemberg, Ukraine
1900 –d 1992 Spain)
Margret Marcus/
Maryam Jameelah
(1934NYC-2012)

2015 সােল জীিবত কিতপয় মুসিলম
Dr. Marc Schleifer
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িফের আসার পর ইসলাম কেরন! এই
িছেলন িযিন ভূিম !

আমরা মুসিলমরা সােথই িছলাম এবং আমরা পেরও Spanish

Conquistador সােথ িছলাম! Inquisition চলিছল। মুসিলমরা

বাঁচার একটা পথ খুজঁিছল। তার উপায় িছল নতুন এসব অিভযােন
শরীক হওয়া।

Vasco de Balboa (c. 1475-1519) এর সােথও মুসিলম/ নািবক িছল।

সবেচেয় িযিন অিভযােন িছল িতিন হেলন Estevanico

(c. 1500–1539)। িতিন একজন খুব । ইিতহাস এটা

বলা হয় না িতিন িছেলন মুসিলম। Estevanico তার আসল নাম না – এটা

তার দাস-নাম। তার আসল নাম জামুরী (Mustafa Zemmouri)। তার

Azemmour –এ। 1527 সােল িতিন Andrés Dorantes নােম এক
দাস িছেলন। 1527 সােল তার মিনেবর সােথ নতুন

কেরন। তারা িহসপািনওলা এবং এরপর । আেমিরকান
সােথ হয়। এরপর তারা 5000 মাইল -মুখী কেরন

এবং আলাবামা, িমিসিসিপ, স ও কেরন। পুরাতন
তারাই পেহলা দল যারা ঐসব এলাকা explore কেরন। যখন তারা েত

তখন সােথ িতনজন জীিবত িছল।

মুসিলম তােদর কেলানীেত আেন।
, বৃেটন এত পিরমান

মুসলমান এেসিছল কেলািন আইন কের
মুসিলমরা আর এই না আেস! দঃুখজনক ঘটনা হল, আেমিরকার কৃিষর

হয় আিনত ও দাস ও তােদর বংশধরেদর িদেয়! ২
মানুষেক দাস িহেসেব আনা হয় যার ২০-৩০% িছল মুসিলম!! এই ৫০-৬০

মুসলমানেদর িবরাট একটা অংশ তােদর মািলকেদর অেনক িছল!

তারা িনেজর তােদর পুেরা কিপ কেরিছল, ইসলািমক িফকহ-এর উপর বই
িলেখিছল পুেরাটাই !

artwork অেনেক মেন করত
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magical scribling. পুেরা

আমার বই Muslims in American History: A Forgotten Legacy
-

Yarrow Marmood দাস িহসােব আনা হয়। িতিন Beall পিরবার
হন। তারা তার কােজ হেয় এক েয় তােক ।

িতিন Washington, DC এলাকায় বাস করেতন। তার িবষেয় recorded আেছ
িতিন করেতন। সালােতর সময় হেলই িতিন সালাত
পড়েতন। তার নাম 1820 সােলর census-এ িছল।

আেরকজন Kunta Kinte যােক Alex Haleyর Roots অমর কেরেছ।

আমরা মসুিলমরা অংশ িনেয়িছ। Yusuf ben Ali
(Joseph ben Ali) একজন war hero. িতিন South
Carolina Thomas Cetnar-এর িহসােব কাজ কেরন। 9

1812 সােল আমরা আেমিরকার coastline লড়াই কির। 1803 সােল
Bilali (Ben Ali) Muhammad কান দাস িহসােব Georgia আনা হয়।
িতিন Sapelo Island এর Thomas Spalding হন। িতিন extra-ordinary
man িছেলন। তােক পুেরা plantationএর overseer করা হয় যা দাস িহসােব খুবই
unsusal. তার মিনব Thomas Spalding তার কিপ কের

এবং তােক মসিজদ সুেযাগ । 1812 সােল Britishবািহনী
Georgiaর Sapelo Island দখেলর । Thomas Spalding তখন
Bilali Muhammad ও তার সাথী মুসিলম দাসেদরেক । এটাই পেহলা ঘটনা

মিনব দাসেদরেক । Bilali Muhammad বেলন, তার মুসিলম
সাথীরা প লড়েবন।

কেয়ক দশক পের আমরা মুসিলমরা Union লড়াই কির। 10

আলী িবন সাঈদ (Muhammad Ali ibn Said/ Nicholas Said) এর কথা ধরা যাক।
তার 1833 সােল নাইেজিরয়ােত। 1816 সােল হন। দাস িহসােব বার

9 আেরা মসুিলম অংশ তােদর Peter
Salem এবং Bampett Muhamed িহসােব েক পেহলা

31

Baby Corn
Hellmann's Knorr, Real

Mayonnaise

..

কিতপয় মসুিলম
নবীগণ

যাকািরয়া, ইয়ািহয়া, শমেুয়ল
নবীেদর সাথীগণ
জরুাইজ (Greg)

ইবেন সালাম কায়নুকী
(ম. 43িহ/663 মদীনা)
খািলদা , ইবেন সালােমর ফুফফী

সািফয়াহ

মুসিলম

ধ

(515
-70 )

Phari-
saic

(70 -
500 )

Rabbi-
nic

500 -

Hasi-
dic

1760 -
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(Lay- )

Pepsi, Mountain Dew, Lay's
potato chips, Diet Pepsi, 7 Up, Mirinda,
Aquafina water, Lipton teas (PepsiCo/Unilever

partnership)

/Harland Sanders: আেমিরকান । KFC-এর
। । তাঁর িনেজর

Louisville's Jewish Hospital এ মারা যান।

Harland Sanders-
)

KFC foods

Peter Brabeck: । Nestle-এর CEO. িতিন বেলেছন, Water
Is Not a Human Right, Should Be Privatized.

Maggi noodles/ Crunch (chocolate),
Lactogen, NIDO, Cerelac, Nesquick
Nescafe, Coffeemate, Bonka

/John Pemberton: ইংেরজ, । র
রক। র Asa Griggs Candler (

-
Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Quwat Jabal
(available in Middle East)

Proctor and
Gamble

Oral B, Ariel : Proctor and Gamble,
two British jews.

McDonalds McDonalds
restaurants

: Ray Kroc (JTA story:
Jewish mega-donors give little
to Jews)

KRAFT
Foods

Tang, Ali Coffee,
Kraft Macaroni
and Cheese, Tiger
Energy Biscuits

:Charles William Post

Best Foods Real Mayonnaise,
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বার হন এবং তক এক ধনী রািশয়ােনর দাস হন। 11 1859 সােল
রািশয়ান তােক কের । িতিন এক ডাচ

িহসােব আেমিরকা আেসন। 1862 সােল িমিশগােনর -
হন। 1863 সােল িতিন 55th regiment of Massachusetts colored volunteers
এর company i-এ । িতিন 1864 সােল Battle of Piedmont, Battle
of Honey Hill এবং 1865 সােল Battle of James Island (Battle of Grimball's

Causeway) লড়াই কেরন। িতিন Corporal Sergeant পেদ পান।
1865 সােল কেরন (হসিপটাল ইউিনেট )। The
Atlantic Monthly তার autobiography হয়। 1882 সােল
Brownsville (Tennessee) এ িতিন মারা যান।

Hadji Ali  1828 সােল িসিরয়ােত কেরন। িতিন 1856 সােল হজ কেরন।
1856 সােল িতিন 33 উট িনেয় Texas-এ আেসন। Jefferson Davis তখন
secretary of war । Jefferson Davis উেটর বহর করার ধারণা

। একটা বড় (experiment)। আেমিরকানেদর উট
। তাই উট িহসােব হাজী আলীেক আনা হয়। আেমিরকার ইিতহাস

বই িলেত আপিন Hadji Ali নাও পােরন, পােবন Hi Jolly । িতিন 30 বছেরর

আেমিরকার চাকির কেরন। িতিন 1880 সােল Philip Tedro নাম
িনেয় আেমিরকার কেরন। িতিন 1902 সােল Arizona মারা
যান।
সারকথা আমরা মুসিলমরা আেমিরকায় অিধকারী। আমরা Johnny
came lately to America নই। আমরা সব সময় িছলাম।

জায়িনজম

উনিবংশ িদেক - সাংবািদক িথওডর
জায়িনজম (Zionism) নােম এক মতবােদর হয়। জায়িনজম

মতবাদ অনুসাের মািলকানা বনু ইসরাইল এই
মতবােদর হাজার হাজার বছর ধের বাস করেত থাকা আরবেদর

10 1865 সােল The Thirteenth Amendment to the United States Constitution
United States- State

United State
11 Nicholas Trubetzkoy
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নাগিরক অিধকারেক করা হয়। কারণ িহেসেব হয় তাওরােত
ওয়াদা- ''God's promised land to the children of Abraham''।

জায়িনজম মতবাদ অনুসাের তাওরােতর এই ওয়াদা িছল (আ) এর
ইসহাক (আ) এর বংশধরেদর ইসমাইলেক

পাঠােনা হেয়িছল তাঁর বংশধর আরবেদর এই ওয়াদা
নয়।

Sanford Pass বেলন, “World War-1 was going on. There was a
group of German Jews who had emigrated from a place called
Kazaria which is in Eastern Europe. A mass convertion of
whatever they before to Jews. Ashkenazi Jews. East European
Jews. Among these Jews there was a small group of them -
they like had to control everything.  They still exist and they are
controlling. Allah is allowing this. And these people went to
England and said to England, We can help you win World War.
We can get United States involved. So England said, Yea. What
do you want? The Zionists said, We want Palestine. The
storyline is as a homeland for the Jews. That was called Belfour
Declaration. In 1917 England gave Palestine to the Zionists, but it
was not theirs. It is like if I give him this jacket. It is your
jacket. I cannot give it to others. Britain said, sure, we will give
you Palestine which was not theirs to give.” (deenshow.com
ওেয়বসাইেট Eddie Redzovic

এই মতবাদ ইউেরািপয়ান সাড়া তারা দেল দেল
তৎকালীন রওয়ানা হেত লাগল। এইসব ইউেরািপয়

হাজার বছর ধেরই ইউেরােপ বসবাস কের আসিছল। এেদর অেনেকর
িছল কনভারেটড (Ashkenazi Jews)। এইসব ইউেরািপয়ান
অিধকাংশই বনু ইসরাইেলর সােথ িছল না। আর

এসব ইউেরািপয়ান হাজার হাজার বছর ধের
বসবাসকারী বনু ইসরাইেলর বংশধরেদরেক (যােদর অেনেকই পের এবং
মুসিলম হেয়িছেলন) তােদরই ভূিম িবতািড়ত করার
উঠল।

তৎকালীন সমাজ এই
জানােত লাগল। এর হল
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David Bergman (জ. 1965) সাংবািদক।

Samuel van den Bergh ডাচ ও । উইিলয়াম
িলভােরর সােথ িলভার র তা।

Eugene Isaac Meyer (ম 1959) ; Chairman of the Board of
Directors of the Federal Reserve of America; Washington Post

Peter Kalikow: billionaire; New York Post

Michael Eisner: ; Walt Disney Companyএর CEO (1984- 2005).

Disneyর Walt Disney, a gentile

Steven J. Ross: ; Time Warner Communications এর CEO.

Arthur Ochs Sulzberger, Jr./ : New York

Times, ও
McCall's and Family Circle এর

Charles Luckman (ম. 1999 Los Angeles): ও

িলভার র ।
ইউিনিলভার

(W. H. Lever-এর
)

Lux, Rexona, Sunsilk, Clear,
Surf, Fair and Lovely, Dove, Becel/Flora,
Heartbrand ice creams, Magnum, Rama,
Lipton, Ponds, Pepsodent, closeup, Lipton
teas (PepsiCo/Unilever partnership)

Isaac Carasso: । DANONE-এর ।

Isaac Carasso-এর
)

Evian water, Cow & Gate
Biscuits, Milupa.
Actimel, Blédina baby food, Brown Cow
(yogurt), Dann-o-nino, Danimals, Nutricia,
Stonyfield Farm ই

/Herman Warden Lay: । PepsiCo-এর । তার
নােম Lay's potato chips.
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(V.I. Lenin) Journal of Historical Review Mark Weber তার
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet
Regime িলেখেছন, “Lenin himself was of mostly Russian and Kalmuck
ancestry, but he was also one-quarter Jewish. His maternal grandfather, Israel
(Alexander) Blank, was a Ukrainian Jew who was later baptized into the Russian
Orthodox Church. ”
1918 সােল Bolshevik secret police squad জার Nicholas II, ,

তােদর 14-বছর-
ইিতহাসিবদরা বেল এেসেছ: “local Bolsheviks had acted on their own in carrying

out the killings, and that Lenin, had nothing to do with the crime.”
র Alexei Akimov

ফরমান
(Stalin): আসল নাম িছল Joseph David Djugashvili (Djugashvili

)। Stalin-

একজন Ekaterina Svanidze, আেরকজেনর নাম Rosa Kaganovich তৃতীয়জন নাম-
নাজানা এবং তার Mihail ।

মেলাটভ। মেলাটেভর 1939
মেলাটভ তখন

“bombing missions over Finland were actually airborne humanitarian food
deliveries for their starving neighbours.”

1934 সােল যার
।

Genrikh Yagoda) রািশয়ান Yagoda

কেরন যার ফেল 50 70 লাখ কৃষক মারা যায়, এ ঘটনা
Holodomor famine নােম পিরিচত। (Agnieszka Bieńczyk-Missala, Sławomir
Dębski (2010). Rafał Lemkin - Holodomor: the Ukrainian holocaust.
Polski Instytut Spraw Miedzynarodowyc. p. 225)
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িখলাফেতর সহায়তা করেত লাগল। তােদর
িছল শাসন উৎখাত কের তা দখেল আনেত
পারেল
করেব। হল। দখেল আসল। ১৯১৭ সােল
সরকার করল।

তৎকালীন তখনও আরবরাই িছল
'ইসরােয়ল' করার সরকারেক চাপ িদেত

থােক। এিদেক িবেরািধতা করল।
ফেল সংঘাত হেয় ওেঠ।

এবার করল। ১৯২০ সােল
গেড় উঠল আধুিনক
সংগঠন ''হাগানাহ'' যা ইসরােয়িল
বড় অংশ দখল কের। তােদর

ভয়ানক ধারণ কের। সমেয়
ইসরােয়ল তারা উপরও চড়াও হেত থােক।
হাগানাহ এর হয় যখন ১৯২৪ সােল তারা

হান নােমর এক নন- কের
সহানুভূিতর অিভেযােগ। নাগাদ হাগানাহ ১৬০০০ এক

বািহনী গেড় তুেল। ১৯৩৭ ১৯৩৯ সােলর তারা
পাবিলক যানবাহন এবং টহলযােন হামলা চালায়। এেত ২৪

জন িনহত হন। ১৯৪০ সােলর ২৫ হাগানাহ পেহলাবােরর মত বড় আকাের
পিরচালনা কের। জাহাজ SS Patria ১৮০০ ইউেরািপয়ান

হাইফা উ হয়। পারিমট না
থাকায় পারিমশন না িদেয়
মিরশােস যাওয়ার আেদশ এেত বেস হাগানাহ। তারা এই ১৮০০

নামােত জাহােজর িফট কের যােত
হািরেয় মুভ করেত না পাের। ভুলবশত

উপাদান হেয় যাওয়ায় ডুেব যায়। এেত ২৬৮ জন িনহত হন
এবং ১৭২ জন আহত হন।

১৯৪৬ সােলর ১৬-১৭ জনু হাগানাহ অপােরশন মারেকােলত নামক এক অিভযান
চালায় যা নাইট অফ েজস নােমও পিরিচত। এই অিভযােন তােদর িছল

সােথ আরব সংেযাগ িবধানকারী ১১
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করা। হাগানাহ এর সােথ এই অিভযােন অংশ আেরক সংগঠন
পালমাচ। তারা িমিলতভােব সােথ অিভযান কের। ১
অপােরশন বােদ বািক সফল হয়। সােথ

হেয় পেড়। সরকার তৎকালীন আড়াই
এর হারায়।

ঐ বছেরই হাগানাহ অিধক আগমন র
কের। ১৯৪৭ এর িদেক এেস হাগানাহ

করেত কের। ১৯৪৭ এর ১৯ হাগানাহ সাফাদ নামক এক আরব
কের এবং বািড় উিড়েয় পাঁচজন

১০ জন িনহত হন। ১৯৪৮ এর ১ জানুয়াির ট
হাগানাহর চালােনা ১৭ জন িনহত এবং ৩৩ জন আহত হন। ৪ জানুয়াির
তারা পেড় জাফফায় কের এবং আরব

উিড়েয় এেত ৪০ জন িনহত এবং ৯৮ জন
আহত হন।

১৯৪৮এর ৫ জানুয়াির তারা মািলকানাধীন
হামলা চালায়। এেত তৎকালীন ২৬

জন িনহত হন।

১৯৪৭ এর ১৯৪৮ এর পাবিলক বাস,
এবং এিরয়ােত িনরীহ আরবেদর উপর ট

িমিলতভােব চালায়। এ ঘটনায় ৯৩ জন িনহত এবং ১৬১
জন আহত হন।
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Weight of 3,000 Years By Israel Shahak, Pluto Press London,
1994.)

Niels Bohr (ম. ১৯৬২):

(ম. ১৯৫৫) িবেশষত ভর-

িথওডর : - সাংবািদক, জায়িনজম মতবােদর

(Menachem Begin) : পিরচািলত Irgun) নামক
সংগঠন April 9, 1948, Deir Yassin নামক হামলা কের। নারী ও

একশজন করা হয়। 53 জন এতীম Old
Cityর dump করা হয়। Miss Hind Husseini তােদরেক কের
এতীম খানায় ন।
২৬ জলুাই, ১৯৪৬ হাগানাহ এবং িমিলতভােব িকং

(তৎকালীন সদর ) হামলা চালায়। এেত ৯১
জন িনহত হন যােদর ২৮ জন , ৪১ জন আরব এবং ১৭ জন দী। এই
অিভযােন আরবেদর মত কের অংশ যােত

উপর যায়।
ইসরাইলী Kataeb Party militia
সাবরা ও শািতলা িশিবের উপর

চালায়। েক 1978 সােল Nobel Peace Prize ।

িয়ৎছাক রািবন/Yitzhak Rabin: ১৮ বছর বয়েস হন।
১৯৪৮ সােল আরব-ইসরাইল িতিন হন। ১৯৬৮
সােল ইসরাইেলর হন। ১৯৭৪ সােল হন। ১৯৮৪
১৯৯০ সাল িতিন হন। ১৯৯২ সােল আবার হন।

/Shimon Peres: ,



26

* সুেদর

* জািতগত একতা
[

কের, পরকােলর িবিনমেয়। ]

কারা?
(Judah)। ই

ট নােম

।
(Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar,
Zebulun) (Genesis 37:12-35)

কিতপয় নামকরা
(Herod Antipas): (John the

Baptist) (Mark 6:14–29)।

কায়ফায়া ও হানান: কায়ফায়া (Qaiyafa/Caiaphas) ও হানান
Annas ben Seth)
মাইমুন/Maimonides (ম. 1204):

মুসিলম- Maimonidean Code "It is a duty
to exterminate them with one's own hands.such as Jesus of
Nazareth and his pupils, (Jewish History, Jewish Religion: The
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এছাড়াও আরও অেনক ঘটনা ঘেট যা ইসরােয়ল পর ধামাচাপা
পড়েত থােক।

উইিলয়াম উইিলয়াম রিচত
অেনেকই জািন। তবু

মহাজন শাইলক টাকা ধার িদেয়িছেলন।
িছল সমেয়র টাকা িদেত না পারেল, শাইলক এর শরীর

এক পা মাংশ সময় মেতা টাকা িদেত
পারলনা। িদন ও -এ হািজর হেলা শাইলক এবং

নােমর এক রমনী এর এ বলেলন, শাইলক
এক মাংস িদেয়িছেলন, তাই এর একচুল পিরমান কম
িকংবা মাংস শাইলক শরীর হেত িনেত পারেবন না, এবং তা
শাইলকেক করেত হেব একবােরই। আর মাংস কথা
িছল, শাইলক শরীর হেত এক ঝড়ােত পারেবন না। মাংস
কাটার মােপ যিদ এক চুল পিরমান কমেবিশ হয় িকংবা এর শরীর
যিদ এক ঝেড় তেব শাইলেকর সকল ,
করা হেব এবং তােক করা হেব। শাইলক ঝরােনা ছাড়া মাংস

যােব না। শাইলক আদালতেক জানাল তার মাংেসর দরকার
এভােব িদন শাইলেকর হাত (
শাইলক ধার টাকা পায় না, বরং তােক হেয় সকল

তার ও িলেখ িদেত হয়।)

উইিলয়াম তার ' অফ ' সুেদর
কারবাির শাইলেকর সুেদর িদেয়েছন।

এই নাটেকর িদেয় করেত

ড: ই
2012 Times of India ড:
ইউনেুসর হণকারী
সাংবািদকেক ড: "When do the lives of 15



24

million people have a greater value than 1.3 billion?"
হণকারী সাং ড:

ইউনসু িনেজই বেলন, "Well, if 1.6 billion people suddenly
disappear, the world will not be affected that much.
However, if 14 million people vanished, the world would
suffer very much."

Times of
Indiaর হণকারী সাংবািদক তখন বঝুেত পােরন, “Yunus
actually made a comparison between the total number of Muslims
and Jews. The total number of Muslims is about 1.6 billion and
the total number of Jews is about 14 million. The total population
of the earth at present is over 6.8 billion. Among those, 2.1
billion are Christian, 1.6 billion are the followers of Islam, and
there are only 14 million Jewish.

। ড:
vanish হেল “the

।world would suffer very much”

Times of Indiaর : “Until now, a total of
830 people have won the Nobel Prize. Among them, the number
of Jewish people is 185, and number of Muslims that are Nobel
Laureates is 10. According to my math, 1 out of 20 Laureates
should have been Muslims. If that were so, among 830
Laureates, Muslims should have received at least 166 Nobel
Prizes. However, the reality is not even close to those
expectations. Muslims neither attained 166 nor 100-they won only
10 Nobel Prizes! On the other hand, as per the numbers I
calculated that were representative of the population, the Jewish
believers should not have attained more than 3 or 4 Nobel
Prizes. Yet they attained more than 185.”
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Times of Indiaর : “For a
real retribution, produce Isaac Newton, Albert Einstein, William
Shakespeare, or Neil Armstrong. Instead of killing innocent people,
send a man to the moon, build schools like Oxford and Harvard
in every city, invest in research to find the AIDS vaccine, or win
more and more Nobel Prizes every year.”

উপেদশ
- ড:

মুসিলমেদর অবদান কম নয়। যিদও মসুিলমেদর অতীত অবদােনর তুলনায়
ব

- , তারণা, মেদর , জয়ুার
ড: ড: ইউনসু

একজন
12

ড: ইউনুেসর এমন ।

বাটা, ইউিনিলভার, PepsiCo, KFC, Nestle ও
দিুনয়ার বড় বড় িবজেনস মািলকানাধীন।

িদক জািত তার কারণ কী?
* এবং

12 - - , -িভেয়ািলয়া ওয়াটার
িলিমেটড। - ৫০-৫০

দই। ২০০৬
আর -এর

কারখানা ও
ইউনুস -এর হােত।

হেয়েছ। কা

।


