
ক্ য াট  স্ট ি ভ ভ ন্স  থ ে ভ ক্  ই উ সু ফ ই   াম 
এক্স্টট আভাস্টক্ত জীবভের ইস্টতক্ো 

 

আজভক্ আপ োভের এমে এক্জে বযস্টিত্বভক্ পস্ট রচয় ক্স্টরভয় স্টেব থ য পাশ্চাভতযর চাক্স্টচক্যময় 
প প জগত থছভে খিৃ ধমম বেভ লাস্টির ধমম ইাভমর ছায়াতভ স্টে ভজর আশ্রয় খ  ুঁভজ স্টে ভয়ভছে। 
তাই প্রস্টতপভে তাভক্ ম  ভখাম  স্ট খ ভত ভে োো প্রস্টতকূতার। তব   তার জেস্টপ্রয় তা ক্ভমস্টে 
এক্েমই। চাস্টভয় যাভেে ইাভমর থৌন্দ যম প্রচাভর স্টে র ক্মমযজ্ঞ। 

ইাম পাভের াভে প্রগস্টত, প্রচস্টত স্টলক্ষ া বযবস্থা, জীবভে উন্নস্টত, োরী স্বাধীেতা ইতযাস্টে 
াাংঘস্টমক্ - এমে ভ্র াি ধারো প্রায়ই থলাো যায়। থক্াে ধমমই অলাস্টির ক্ো বভ ো। ধমম চায় 
মানু ামাস্টজক্ স্টে য়ভমর মভধয থেভক্ স্রষ্ট াভক্ থমভে চ  ক্। স্ট ক্ি  স্টে ভজর এবাং স্ব-থগাষ্ঠীর ীে স্বােম 
প রূভে র জন্য ধমম অপবযবার ভয় আভছ, য  ভগ য  ভগ - এখে। ক্  স্ট  ত ভে ধমম। ইউসুফ 
ইাভমর জীবেী পযমাভাচো ক্ভর থেখা যাভব, স্টি ক্ভাভব ধমম-ক্মম পাে ক্ভর ফ, 
পভরাপক্ারী, আ ধ  স্ট েক্ মানু স্ট াভব স্টে ভজভক্ বেভ থেয় া যায়।  

ইউসুপ ইরাভ (ক্যাট স্টিভবন্স): 

 ■ জন্ম: একুভ জরুাই ১৯৪৮ 

 ■ জন্মস্থান: রন্ডন, ইংরযান্ড  

 ■ ফাফা: Stavros Georgiou (স্টিক্) 

 ■ ভা: Ingrid Wickman (সুইস্টড) 

 ■ ভূফেয নাভ: Stephen Demetre Georgiou 

 ■ গাভনয জগভে Cat Stevens নাভভ স্টযস্টিে  

 ■ এক্াধাভয ভানফোফাদী, স্টক্ষাগুরু, গায়ক্, গীস্টেক্ায, ভাস্টি ইনসু্ট্রভভন্টাস্টরি। 

■  আধাাঁয থেভক্ আভরায ভে:  

 ১৯৭৬ াভরয থ াট এক্স্টট দূঘেটনা ফদভর থদয় োয াযাটা জীফন। ঘটনায স্টদন আভভস্টযক্ায 
ভযাস্টরফ ুস্টফভি াোয ক্াটভে থমভয় প্রায় ডুফভে ফভস্ট র। েখন থ ভেুৃয বভয় স্টিৎক্ায ক্ভয উভে, 



“Oh God! If you save me I will work for you.”  

 ফরভে না ফরভেই অপ্রেযাস্টে উভিা এক্স্টট থেউ োভক্ েীভয আ ভে থপর ! এই ঘটনায য 
থেভক্ ক্যাট স্টিভবভন্সয ভভন আভরূ স্টযফেেন আভ। াশ্চাভেযয জেফাদী জগভেয স্ট ভন না 
থদৌভে ভভনয াস্টি এফং আধযাস্টিক্ েযানুন্ধাভনয স্টদভক্ ঝুাঁভক্ ভযন। শুরুভে থফৌদ্ধ ধভে, থজন, 

যাস্টপর, অযাস্ট্ররস্টজ, স্টনউভাযরস্টজ, থটযট ক্াডে ইেযাস্টদ েুরনাভরুক্ থফাঝায থিষ্টা শুরু ক্ভযন।  

আফায স্টিভবভন্সয বাই থডস্টবড গডেন থজরুজাভরভ ঘযুভে থমভয় বাইভয়য জন্য এক্স্টট স্টফত্র 
থক্াযান স্টনভয় আভন। ধাযণা ক্যা য় এই ভয় থেভক্ই ক্যাট স্টিভবভন্সয ইরাভভক্ জানায 
আি তেস্টয য়। এভন ভয়  ুস্টটভে স্টিভবন ভভযাভকা ঘযুভে থমভয় প্রেভ আজাভনয ধ্বস্টন 
শুনভে থভয় অস্টববূে ভয় ভযন। জানভে িান, "এটা স্টক্ভয ব্দ?" উত্তভয জানভে াভযন, 

"এটা আজান, ঐশ্বযীয় ফােো। মায ভাধযভভ সৃ্টষ্টক্েোভক্ ডাক্ভে ভুরভানভদয ভস্টজদ ভভুখ 
আহ্বান ক্যা য়।" স্টিভবন্স বাভফন, জীফভন টাক্ায জন্য গান ক্যভে শুভনস্ট , গান ভয়ভ  খযাস্টেয 
জন্য.. ক্ষভো.. স্টক্িু ঐশ্বস্টযক্ গান? জীফভন শুস্টন স্টন! অাধাযন ক্নভপ্ট! ফরা মায় এই ভ্রভণস্টট 
স্ট র ইরাভ ধভে িন ক্যায ভে োয থল দভক্ষ। থই ধাযাফাস্টক্োয় ১৯৭৭ াভরয ক্যাট 
স্টিভবন্স থেই স্টডভম্বয খিৃান ধভে েযাগ ক্ভয ইরাভ ধভে িন ক্ভযন। স্টনভজয নাভ 'ক্যাট 
স্টিভবন্স' স্টযফেেন ক্ভয 'ইউসুপ ইরাভ' যাভখন। স্টফত্র থক্াযান যীভপয ইউসুপ নফীয ক্াস্টনী 
ভে এই নাভস্টটয প্রস্টে োয স্টফভল দুফেরো তেস্টয য়। 

■ ই   া ম  ধ ম ম প্র চ া ভ র  অ ব ে া ে: 

বতমমাভে ইাংযাভডে  ম  স্ট ম ক্স্ট মউস্ট েস্ট টভত ই উসু ফ ই াম জেস্ট প্রয়  এক্জে বযস্ট িত্ব। মূত 
স্টতেস্টট থমৌস্ট ক্ থক্ষ ভে স্টতস্টে স্টে র ক্াজ ক্ভর যাভেে: 

১. স্ট ল শু ভ ে র  ই   া ম স্ট ল ক্ষ া: 

১৯ ৮৩ াভ মাে ৩ থেভক্ চার বছর বয়ভর ১৩ জে স্টলক্ষ ােমী স্টে ভয়  ডেভে Islamia Primary 
School প্রস্টতষ্ঠা ক্ভরে। অাধারে বযপার থ বছভরই অস্টতস্টরি স্টলক্ষ ােমীর আভবেভের  ভীভে  
অভপক্ষ ামাে স্টলক্ষ ােমীর াংখযা এক্  াজার ছাস্টে ভয় যায়!   
১৯ ৮৯ Islamia Girls’ Secondary School প্রস্টতষ্ঠা ক্ভর  অভূতপ বূম াফয প াে। GCSE 
examination level এ এই প্রস্টতষ্ঠাভের স্টলক্ষ ােমীরা গে  ফাফ বার চাইভত ভা য় । যা 
ই াস্ট মক্ স্ট লক্ষ া প্রস্ট তষ্ঠাভের এক্ েত ে ধারো, মােেভের ভীত ততস্টর ক্ভর। 

http://en.wikipedia.org/wiki/Islamia_Primary_School
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamia_Primary_School
http://en.wikipedia.org/wiki/Islamia_Primary_School
http://igs.lmno.co.uk/


 ইউসুফ ইাম  Brondesbury College োভমর আ র এক্স্টট স্টলক্ষ া  প্রস্টতষ্ঠাে পস্ট রচাো 
ক্ভরে। এখাভে মূত স্ক ারস্ট লপ  স্ট েভয়  ছােরা ই াস্ট ম স্ট লক্ষ ার আ ভাভক্  পে াভলাো ক্ভর োভক্। 
তাভের ঈ মেীয়  থরজাল্ট থেখভ ধারো ক্রা  যায় তাভের াফয।  
ইউসুফ ইাম  United Kingdom Islamic Education Waqf (UKIEW) প্রস্টতষ্ঠাতা 
থ চয় ারমযাে। এ প্রস্ট তষ্ঠাে মূত ই াস্ট মক্ স্ট লক্ষ া  প্রস্টতষ্ঠােগুভাভক্ অেম াাযয স্ট েভয় োভক্। স্ট তস্টে  
"Association of Muslim Schools " এর  থচয়ারমযাে।  যারা মগ্র ইাংযাভডে ক্ 
ইাস্টমক্ স্টলক্ষ া প্রস্টতষ্ঠােগুভাভক্ অেম , তেয, স্টলক্ষ া, থেস্টে াং ই তযাস্টে স্টেভয় োভক্।  
১৯ ৯ ২ াভ ইাংযাভডে তার তত্বাবধাভে WAQF AL-BIRR EDUCATIONAL TRUST 
োভমর এক্স্ট ট চযাস্ট রস্ট ট প্রস্ট তষ্ঠাে েস্ট েভ ি য় । এই  প্রস্ট তষ্ঠাে  ইাম প্রচাভর স্টে র ক্াজ ক্ভর 
যাভে। তাছাে া ইাস্টমক্ স্টলক্ষ া প্রস্টতষ্ঠা এবাং গভবে ার  ক্াজ ক্ভর োভক্ে তারা। ই াংযাভডের 
স্টবস্টভন্ন স্টলক্ষ া প্রস্টতষ্ঠাভে (ম  স্ট ম/অম  স্ট ম)  তারা International Board of Educational 
Research and Resources (IBERR) াভে স্ট েভয়  স্টবয়  স্টভস্ট িক্ ইাস্টমক্ স্টলক্ষ া বযবস্থা 
প্রভয়াগ, থেস্টে াং, স্টলক্ষ ক্ স্ট েভয়াভগর বযবস্থা ক্ভর োভক্। 

২. ই   া ভ ম র  ে া  য় া ত:  

১৯ ৯ ৪ াভ ইউসুফ ইাম  MOUNTAIN OF LIGHT প্রস্ট তষ্ঠা ক্ভরে। াংস্থাস্ট ট মূত  
ইাম ধমম স্ট বয় ক্ োয়াস্টত তেয উপক্রে , প্রচাভরর স্টবস্টভন্ন মাধযম ততস্টর ক্ভর োভক্।  থযমে, 
মাস্টল্টস্টমস্ট েয়া অস্টে-স্টভস্ট ে ক্যাভট , স্টস্টে, স্টেস্টভস্ট ে। এখাে থেভক্ স্ট রস্টজ পায়  ‘Life of the 
Last Prophet' । অযাবামস্ট ট ই ন্স ে  ভমড ট এক্েমই  বযবার য় স্ট ে। এটা ২০ বছর  স্টমউস্টজক্ 
ই ড রাস্ট ি থ েভক্ েূভর োক্ার প র তার প্রেম অস্ট ফস্ট য় া স্ট রস্ট জ। তাভের েত ে  স্টরস্ট জ A Is for 
Allah। ইাম স্টলক্ষ া স্টবয় ক্ োব অযাবাম।  

৩. স্ট ব ভ ে র  সু স্ট ব ধ া  ব স্ট ি ত  ম া নু  ভ ে র প া ভ ল: 

Muslim Aid এক্স্টট আিমজাস্টতক্ াাযয াংস্থা। ১৯ ৮৫ াভ ইউসুফ ইাম াংস্থাস্টট প্রস্টতষ্ঠা 
ক্ভরে। প সৃ্ট েবীর অন্যান্ন ম  স্ট ম াাযম াংস্থার াভে স্ট মস্ট তভাভব তারা তাভের ক্াজ ক্ভর যাভে। 

াংস্থাস্ট ট প সৃ্ট েবীর স্ট বস্ট ভন্ন থ েভল য  ভে ক্ষ স্ট তগ্র স্থ এবাং প্রাকৃ্স্ট তক্  স্টবপযমস্থ মানুভের াাযয ক্ভর 
োভক্। এযাবৎ ক্াভ প্রায় চার ক্ষ মানুভক্ তারা  প্রতযক্ষ াাযম ক্ভরভছ। এছাে া এস্টতম স্টলশু 
এবাং দুস্থ প স্টরবারভের স্ট বস্টভন্ন  াাযম  স্টেভয় োভক্। আস্ট িক্া , ইরাক্, ইভন্দভেস্টলয়া এবাং 
ক্ভাভভাভত াজার াজার দুস্থ পস্ট রবার এবাং  এস্ট তম স্ট লশুভক্ প  েবমাে ক্ভরভছ। বাাংাভেভল 
অভেক্স্টেে ধভর এই াংস্থাস্টট স্টবস্টভন্ন ক্াযমক্রম চাস্টভয় আভছ।  

http://en.wikipedia.org/wiki/Brondesbury_College
http://bcb.lmno.co.uk/component/content/article/54-news/131-gcse-results-2010
http://www.ukiew.org/
http://www.ams-uk.org/
http://www.mountainoflight.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Life_of_the_Last_Prophet
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Life_of_the_Last_Prophet
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Is_for_Allah
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Is_for_Allah
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Is_for_Allah
http://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_Aid


 
'ক্ য া ট  স্ট ি ভ ভ ে   স্ট ম উ স্ট জ ক্'  ভ ত  ব ছ ভ র  আ য় কৃ্ ত  প্র া য়  থ ে ল  স্ট ম স্ট  য় ে  ে  া র  প  ভ র া ট া  ই   া ম  প্র চ া র  
প্র  া র  এ ব াং  স্ট ব স্ট ভ ন্ন  ে া ে  ক্ া ভ য ম ে া ে  ক্ ভ র ে া ভ ক্ ে । 

ইউসুফ ইাম  FORUM AGAINST ISLAMOPHOBIA AND RACISM (FAIR) 
োভমর থফারাভমর ভয় ইাম ভীস্টত এবাং বেমবাে ( Islamophobia and Racism) এর 
স্টবরু ভে বমো এক্স্টট থাচ্চার গা। স্ট ভন্ন বেম-ধমম স্টবোভর স্ট ভস্ট িভত ততস্ট র য় া োো তব মযমূক্ 
েীস্টত, আইভের স্টবরু ভে তারা ক্াজ ক্ভর যাভে। 

 ■ ব া াং  া ভ ে ল  ভ্র ম ে: 

 UNICEF এর স্ট বভল  েূত ভয়  ক্যাট স্ট িভভন্স  য  ে স্ট বধ্বস্থ বাাংাভেভলর ঢাক্া , চট্টগ্রাম, 
রাঙ্গামাস্টট, প ট য় াখাস্ট , থভাা, রাংপ  র ই তযাস্ট ে স্থাভে ঘ  ভে  থ বস্ট ে ভয় ভছে। থ েভলর ধেী   গরীব 
থশ্রেীর তবময এবাং রাজেীস্টতর তেন্যতা তার ভাই থ চাভখ প ভরভছ! তার থ ই  ক্রু ে মধ  র  
অস্টভজ্ঞতা জােভত এই আস্ট টমক্যা এ স্টিক্ ক্রুে । 

 ■ আ ভ ম স্ট র ক্ া য়  অ নু প্র ভ ব ভ ল  ব া ধ া: 

২০০৪ াভর থভেম্বভর থরক্স্টেমাং এর ক্াভজ ডেে থেভক্ য়াস্টলাংটভে যাবার পভে তাভক্ আ টক্ 
ক্রা য়। অস্টভভযাগ আভমস্টরক্ার Border Protection (CBP) এ No Fly List এ তার োম  
আভছ। থ  ক্ারভে তাভক্ ই াংযাভডে স্টফভর আ ভত য়।  
এ স্টবভয় আভমস্টরক্ার Homeland Security এর এক্ মখূপ াে োস্ট ব ক্ভর, 

 
"োো ঘটো স্টবয়  পযমাভাচো ক্ভর থেখা থগভছ  তার দ্বারা ম্ভাবয 'থটভরাস্টরি' াংস্টিষ্টতা োক্ভত 
পাভর! তাই এই বযবস্থা।" ২০০০  াভ ই রাই ী রক্ার তাভক্ ই রাই ভ ঢ ক্ভত থ েয় স্ট ে। 
অস্টভভযাগ পযাভিাইেী াংস্থা  'ামা' থক্ াাযয ক্রার। ইউসুফ ইাম ব ময়ই এই ব 
অস্টভভযাগ অস্বীক্ার ক্ভর আভছে।  তার ভায অনুযায়ী , আমার বাই জাস্টে  পস্ট বে েগরী 
পযাভিাইভে স্ট ক্  ভে এবাং তাভের  স্টতয অভেক্ াাযয প্রভয়াজে। থ য থক্াে 'রাষ্ট্র ভক্ অেম 
াাযয' ক্রাভক্ অভেভক্ই  রাজনে স্টতক্ রঙ াস্টগভয় তাভের ীে স্বােম াস্ট ক্রার থচষ্টা ক্ভর। 
পভর ইউসুফ ইাম এই স্টবয় স্টট স্টে ভয় Paul McCartney, Alison Krauss, Dolly Parton 
এবাং Terry Sylvester াভে স্টে ভয় Boots and Sand োভমর এক্স্টট গাে স্টভখে।  

http://www.companiesintheuk.co.uk/ltd/forum-against-islamophobia-and-racism-(fair)
http://majicat.com/articles/Dutchmag.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/No_fly_list
http://beemp3.com/download.php?file=6531925&song=05.+Yusuf+-+Boots+And+Sand


 
■ য ে া র ী স্ট ত  প স্ট শ্চ ম া  স্ট ম স্ট ে য় া র আ ক্র ম ে: 

২০০৪ াভর অভটাবভর ইাংযাভডের োমক্রা পস্ট েক্া 'The Sun' এবাং 'The Sunday 
Times' তাভের স্ট বস্টভন্ন  স্টরভপাভটম বভত োভক্ ই উসুফ ই ামভক্ আ ভমস্টরক্া থেভক্  থফরত 
পািাভো স্টি ক্ স্ট ছ। এবাং তারা োবী ক্ভর ইউসুফ ইাভমর াভে ন্ত্রাী গ্রুভপর  থযাগাজ 
আভছ। এ ক্ারভে ইউসুফ ইাম প স্টেক্াগুভার স্টবরু ভে থক্াভটম মামা ক্ভর থেে। এবাং  
ফতার াভে থক্াটম এর বাস্ট ভর মভঝাতার মাধযভম প স্টেক্ার ক্াভছ থেভক্ অেম েডে প াে এবাং  
পস্ট েক্াগুভা তার ক্াভছ ক্ষ মা প্রােমো ক্ভর। যস্টে The Sun এর ম্পােক্ োবী তাভের  প্রস্টত 
অস্টবচার ক্রা ভয়ভছ! 

ইউসুফ ইাভমর ভায , "এখে বতমমাে স্ট বভে খ  বই  ভজই  থ য থ ক্াে ম  স্ট মভক্ প্রমাে ছাে া 
াযক্র ভাভব থোী বা যায়! আমার থবায় এইরক্ম স্ট মেযা  বাভোয়াট খবর রাস্টর আমার 
পস্ট রচাস্টত স্টরস্ট ফ ক্াযম এবাং আ স্টটমি স্ট াভব আমার সুোম  ক্ষ ন্ন ভে । অভেক্ ময়  এই  রক্ম 
অসু স্থ আ ঘাভতর ক্ষ স্ট তপ রূু ে য়  ো। স্ট মেযা এক্বার  প্রচার ভ বাইভক্ তযটা জাোভো থবল 
ক্স্টিে ।" 
যাভাক্, ক্ষ স্ট ত প রূ ে  স্ট   া ভ ব থ ক্ া ট ম থ ে ভ ক্  প্র া প্ত   ক্   অ ে ম থ    ম ভ য়  ভ া র ত  ম  া  া গ ভ র র  ঘ ভ ট  য া  য় া  
সু ে া স্ট ম ভ ত ক্ষ স্ট ত গ্র স্থ ভ ে র   া  া য য ভ ে ম ে া ে  ক্ ভ র  থ ে ে ।  

এই স্টবভয় ইউসুফ ইাভমর থপ্র স্ট রস্টজ  

■  া  ম া ে  রু ল স্ট ে  স্ট ব ত ক্ ম: 

ামাে রু লস্টের থখা স্টবতস্টক্মত বই  'The Satanic Verses' স্টে ভয় স্টবতক্ম যখে ত ভঙ্গ থ  ময়  
ইউসুফ ইাম স্ট বস্টবস্টর Hypotheticals োভমর এক্স্টট  অনুষ্ঠাভে মোভরটর এবাং অধযাপক্ , 
থখক্, আইে জীস্টব Geoffrey Robertson এর াভে এই স্ট বয়  স্টে ভয় থখাাভমা আভাচো 
ক্ভরে। াক্ষ াৎক্াভরর উভেখভযাগয অাংল:  

 
রস্টবেে: আ প স্ট ে স্ট ক্ মভে ক্ভরে তার মতৃ যেে প ায় া উস্ট চৎ?  
ইউসুফ ইাম: থ ক্? ামাে রু লস্টে? 
রস্টবেে: হ্ াুঁ। 
ইউসুফ ইাম: হ্ াুঁ, অবলযই! 

http://www.majicat.com/yusufislam/yusufspeaks.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Satanic_Verses_controversy


রস্টবেে: এই  মতৃ যেে ক্াযমক্র ক্রা স্টক্ আপ োর োস্টয় ভত্ব পভর? 
ইউসুফ ইাম: ো, স্টি ক্ তা েয়, যস্টে ো আমরা থক্াে ইাস্টমক্ আইে  ববৎ আভছ এমে 
থক্াে থেভল ে া োস্টক্ এবাং থ থেভলর আ ইে প্রভয়াগক্ারী াংস্থা/স্টবচারক্ তাভের আ ইে অনুযায়ী 
যস্টে রায় থেয়, তাভ য় ত স্টি ক্ আভছ! 

(স্ট ক্ছ ক্ষ ে  প র স্ট টস্ট ভভত ামাে রু লস্ট ের কুলপ  স্ট িস্ট ক্া থ প াে াভোর স্ট ভস্ট ে থেখাভো য়) 

 রস্টবেে: আপ স্টে  স্টক্ এইরক্ম থক্াে প্রস্ট তবাভের অাংল  ভত চাে ? থযখাভে প্রস্টতবােক্ারীরা 
এই ভাভব কুলপ  স্ট িস্ট ক্া থ প াে াভত যাভে? 

ইউসুফ ইাম: আলা ক্স্টর থটা (কুলপ  স্ট িস্ট ক্া) থযে আ মানুস্ট টরই য়! 

যস্ট ে প রবতমীভত চাভপ র ম  ভখ ই উসু ফ ই াম তার বিবযভক্ , "থবাক্াস্টম এবাং  স্ট ক্ছ টা 
আ ক্রমোত্মক্ থ ক্ৌ ত ক্" বভ মিবয ক্ভরে। "যার ফভ শুধ   স্ট তিতাই  জন্ম স্টেভব"। 

■ স্ট  জ া ব  স্ট ব ত ক্ ম: 

জামমাভে The Echo music award অনুষ্ঠাভে " life achievements as musician and 
ambassador between cultures" স্টে ভত থযভয় ইউসুফ ইাভমর স্ট বরু ভে প্রেম অস্টভভযাগ 
ভি থয , থ স্ট েভজর স্ত্রী  ছাে া স্ট জাব ো পরা অন্য থক্াে োরীর াভে থক্াে প্রক্ার ক্ো/ভাব 
আোে প্রোে ক্ভরে ো! থ   ক্ারভে ইউসুফ ইাভমর প্রস্ট তস্টে স্টধ োস্টক্ আভগই জাস্টেভয়ভছ , থক্াে 
োরী উপস্থাস্টপ ক্া োক্ভ  ইউসুফ ইাম থই অনুষ্ঠাভে উপস্টস্থত ভবে ো। World 
Entertainment News Network এর পভক্ষ Contactmusic.com (প্রস্টত মাভ প্রায় বাইল 
ক্ষয বার স্ট ট) এ প্রক্াস্টলত এক্  আস্ট টমক্যাভ এই অস্টভভযাগ থজাভরভাভর ভি। এই স্টমেযা 
অস্টভভযাভগর ক্ারভে ইউসুফ ইাম মামা  ি ভক্ থ েে। যোরীস্ট ত ভতযর জয়  য়  এবাং ক্ষ স্ট তপ রূে  
পাে।  এবাং ক্ষ স্ট তপ রূে  থ েভক্ প্রাপ্ত মস্ত টাক্া Small Kindness Charity থত োে ক্ভর থেে। 
 

পভর এই স্টবভয় ইউসুফ ইাম বভে , এটা তয থ য  আমার মযাভেজার আভগই থ ই অনুষ্ঠাভের 
আভয়াজক্ভের বভ থরভখস্টছ থযে উপস্থাস্টপ ক্ারা এমে  স্ট ক্ছ  ো ক্ভর যাভত ই উসু ফ ই াম থ ক্াে 
স্টবব্রতক্র প স্টরস্ট স্থস্টতভত পভরে। তার াভে স্ট বধমমী থক্ উ স্ট জাব পরভব বা ো পরভব থটা স্টে ভয় 
আমার ক্াছ থেভক্ আ পস্ট ি আ ভব থক্ে ? োরী স্বাধীেতার  স্টবরু ভে থক্াে মযমাোাস্টে ক্র োবী 
এখাভে স্টছ ো যা বাই অপপ্রচার ক্রভছ। ই াভম  োরীভের ম্মাে ব থেভক্ থ বস্টল। তভব 

http://www.smallkindness.org/


ইাম ধভমম থয থক্াে প্রাপ্ত বয়স্ক  োরীর াভে  তেস্টক্ াংস্পলম আ ভ এমে থ ক্াে থমাভমলা 
স্টে ভধ আভছ। 

আস্ট ম ই াম ধমম গ্র ে ক্রার পর  থ েভক্ োরীর ম্মাে ব  ঝভত স্ট লভখস্ট ছ। ক্ারে আ মার বাস্তব 
অস্টভজ্ঞতায় থেভখস্টছ পস্ট শ্চমা  ক্াচাভর োরীভের শুধ   চক্চভক্ থ ভাগয প ে য স্ট াভব বযবার ক্ভর 
োভক্। থখাভে ইাভমর ন্যায়  োরীর ম্মাে বভত স্ট ক্ছ  থ েই । 

ম  স্ট ম বার প র প র মাভয় র ক্াভছ স্ট ফভর আ স্ট  আ স্ট ম  এবাং াভে থেভক্ তাুঁর থ েখভা শুরু ক্স্টর। 
আস্ট ম আ মার মাভয়র পছভন্দ র থমভয়ভক্ স্ট বভয় ক্স্টর।  বযাপারটা স্টছ এই রক্ম , তাভক্ অভেক্গুভা 
পােীর ছস্টব থেখাভো ভা। তাভের মভধয বউ  স্ট াভব এক্জেভক্ থ বভছ স্টে ভত বস্ট। মা এভাভব 
আ মার জীবে স্ট ঙ্গেী থ বভছ থ েে। অদ্ভ ত বযপ ার  তাুঁর স্ট োি স্টছ লতভাগ স্টি ক্! আস্ট ম আ মার 
স্ত্রীর াভে সুস্ট খ জীবে যাপে ক্রস্টছ। পভরর  বছরই  আ মাভের থ ক্া জ  ভে  ফ টফ ভট এক্স্ট ট থ মভয়  
িাে জন্ম থেয় । আ োর রমভত আমার এখে  চার থ মভয়  এক্ প  ে িাে।   
আ স্ট ম   ব   ম য় ই  ে া র ী  স্ট ল ক্ষ া  স্ট ব  ভ য়  থ জ া ে  স্ট ে ভ য়  ে া স্ট ক্ ।  ে া র ী ভ ে র  স্ট ল ক্ষ া  প্র  া ভ র  আ ম া র  প্র ত য ক্ষ  
ত ত্ব া ব ধ া ভ ে  ক্ ভ য় ক্ স্ট ট  স্ট ল ক্ষ া  প্র স্ট ত ষ্ঠ া গ ভ ে  উ ভ ি ভ ছ ।  

আমার চার ক্ন্যা িাে উগ্রতা প্রক্াল প ায় ো এমে থ পাাক্  বযাস্টতত াধার ে-স্বাভাস্টবক্ ব 
থপাাক্ই পভর এবাং থই ক্ থপাাক্ অবলযই তাভের লরীর ঢাক্া  োভক্। তভব তারা তাভের 
ম  খমে ঢাভক্ ো। আ মার থ মভয় রা বাই  এই  জীবে বযবস্থা থ েভক্ই  উচ্চ স্টলস্ট ক্ষ ত ভয়ভছ। আ মার 
বে  থমভয় , াো, দুবাইভত এক্স্টট থরক্েম থক্াম্পােী চাায়।  তার পভরর জে আমা 
থযাগযতাম্পন্ন আইে জীবী এবাং থছাট থ মভয় 'সু স্টেজাইোর' স্টবভয় প্রস্টলক্ষ ে স্টে ভে। তাভের জীবভে 
প্রস্টতষ্ঠা ভত স্ট জাব থক্াে বাধা ভয় োুঁোয়স্ট ে। বরাং  স্ট জাভবর ক্ার থে  তারা পস্ট শ্চমা স্টবভের আ র 
েলজে োরীর ন্যায় জীবভের থশ্রষ্ঠ ময়টা অযো  স্টবউস্টটস্টফভক্লভে থপছভে বযয় ো ক্ভর 
ক্েিাক্স্টটভ ক্াভজ বযয় ক্রভত থপভরভছ বভ মভে ক্স্টর। 

এ  য় া ে ম  ম্ম া ে ে া:  
লাস্টি  মােবতায় অবোভের জন্য ম্মােো:  
■ ২০০৩ াভ "World Social Award": মােস্ট বক্ োে ক্াযম এবাং স্ট লশু এবাং য  ে ক্ষ স্ট তগ্র স্থভের 
াাযাভেময। 
■ 2004 াভ Man for Peace Award: লাস্টি প্রস্ট তষ্ঠায়।  
■ 2005 াভ Honorary Doctorate by the University of Gloucestershire: স্টলক্ষ া 
এবাং মােবতা প্রস্টতষ্ঠার জন্য। 



■ 2007 াভ The Mediterranean Prize for Peace: স্টবেময় লাস্টি এবাং ঐক্য প্রস্টতষ্ঠার 
জন্য।  
■ 2007 াভ honorary doctorate (LLD) by the  
University of Exeter: মােবতা  লাস্ট ি প্রস্ট েষ্ঠায়  এবাং প াশ্চাতয াংস্ক সৃ্ট তভক্ স্ট ি ক্ ই ামভক্ 
পস্ট রচয় ক্ভর থেবার অবোভে। ddin Ihsanoglu and guitarist Brian May. 
■ 2009 াভ Special Achievement Award of the German Sustainability 
Award. 

 

স্ব া ক্ষ া ৎ ক্ া র: 

রন্ডন স্টবস্টত্তক্ ভুস্টরভ এইড গ্রুভয থিয়াযভযান  াভফক্  ঙ্গীে স্টল্পী জনাফ ইউসুপ 
ইরাভ ফভরভ ন, “স্টফশ্বফযাী ভুরভানভদয আজভক্ ফে ভযা ইরাভভয ফাস্তফ স্টক্ষায অবাফ 
এফং জীফনািযভণ ইরাভী আদভেয অনুস্টস্থস্টে। আভাভদয ধভভে থম আভাভদয ক্র ভযায 
ভাধান স্টদভে াভয থ ম্পভক্ে আভযা অজ্ঞ।”  

ম্প্রস্টে তদস্টনক্ ংিাভভক্ থদয়া এক্ স্টফভল াক্ষাৎক্াভয স্টেস্টন এক্ো ফভরন। গে ২৯থ 
স্টডভম্বয স্টেস্টন ৪ স্টদভনয এক্ ংস্টক্ষপ্ত পভয ফাংরাভদ আভন। ২যা জানুয়াস্টয স্টেস্টন স্বভদ 
মকু্তযাভজয স্টপভয মান।  

 জনাফ ইউসুভপয াভে আভরািনায িূনাভেই প্রশ্ন ক্যরাভ আস্টন ইরাভ িণ ক্ভযভ ন থক্ন? 

স্টেস্টন থভ জফাফ স্টদভরন, থদখনু ঙ্গীে আভাভক্ ঐশ্বমে স্টদভয়স্ট র অায। জীফন বাভগয ফ 
আভয়াজন স্ট র আভায নাগাভর। স্টক্িু থবাগ স্টফরা আভায ভনভক্ াি ক্যভে াভযস্টন। আস্টভ 
স্টক্ ুভেই েসৃ্টপ্ত াস্টিরাভ না। এই অাস্টি আভাভক্ ধভভেয স্টদভক্ ঝুাঁস্টক্ভয় থদয়। আস্টভ আভায 
েদানীিন স্বধভে স্টিিফাদ ম্পভক্ে েভে শুরু ক্স্টয। এযয ইহুদী, স্টন্দু  থফৌদ্ধ ধভভেয উয 
আস্টভ োভানা ক্স্টয। স্টক্িু আস্টভ স্টফপর ই। আভায আক্স্টিে াস্টি আস্টভ থরাভ না। এ ভয় 
আভায বাই থজরুজাভরভ থেভক্ আভফগ জস্টেে ক্ভে অভনক্ ক্োই ফরর। আস্টভ থম অনুন্ধাভনয 
জন্য েখন ফযাকুর ভয় আস্ট , আভায বাই থই খফয জানভো। আভায জন্ম স্টদভন থ থজরুজাভরভ 
থেভক্ স্টনভয় কুযআন আা এক্খানা স্টফত্র কুযআন যীপ উায স্টদভরা। আস্টভ স্টফত্র কুযআন 
েভে শুরু ক্স্টয। কুযআন থই ভা িন্ে মা আভায জীফন  থিেনায জগেভক্ ারভট স্টদভয়ভ । 



আভায ভভনয ক্র প্রভশ্নয জফাফ এই িভন্ে থরাভ। আস্টভ আল্লায ক্াভ  আিভেণ ক্যরাভ। 
আস্টভ ভুরভান রাভ।  

প্রশ্ন: ক্যরাভ, এখন আস্টন আনায স্টফগে জীফনভক্ স্টক্বাভফ ভরূযায়ন ক্ভযন?  

 জনাফ ইউসুপ জফাফ স্টদভরন, থদখনু আজ আস্টভ স্টযেপৃ্ত, সুখী। আল্লায িুস্টষ্টই আভায রক্ষয, থ 
রভক্ষযই আভায জীফনভক্ স্টযিাস্টরে ক্যায থিষ্টা ক্যস্ট । আয আভায ভূফেয জীফন স্ট র থভাািন্ন, 

থবাগ স্টফরাভয, জীফভনয থক্ান রক্ষয উভেয স্ট র না।  

প্রশ্ন: আনায যুাভনা ফনু্ধযা আনায ম্পভক্ে স্টক্ ফভর?  

উত্তয: ভদয াভে থমাগাভমাগ স্টফস্টিন্ন ভয় মায়স্টন। থদখা াক্ষাৎ  কুর স্টফস্টনভয় য়। েভফ 
আভাভদয জীফভনয থভৌর দেন ারভট থগভ । আভায রক্ষয ভি অনি জীফন আভখযাভেয প্রস্তুস্টে 
িণ, আয োভদয রক্ষয ভি এই ক্ষণস্থায়ী সৃ্টেফীভক্ থবাভগয জন্য প্রাণাে ক্যা।  

প্রশ্ন: আস্টন ইরাভী ঙ্গীভেয স্টফলভয় স্টক্ ু বাফভ ন?  

উত্তয: ইরাভভয ঙ্গীভেয প্রভফাস্টধক্ায ক্েটুকু ো আস্টভ জাস্টন না। ইরাভ ঙ্গীেভক্ ক্েটুকু 
িণভমাগয ক্ভযভ  থ ম্পভক্ে জানভে ভফ। এযযই স্টফলয়স্টট স্টনভয় বাফভফা।  

প্রশ্ন: ফাংরাভদভ আনায এই পভযয উভেয স্টক্?  

উত্তয: আভযা ফাংরাভদী ভুস্টরভ বাই স্টফভল ক্ভয এখাভন অফস্থানক্াযী স্টফাযী থভাাভজয 
ভুস্টরভ বাইভদয অফস্থা স্বিভক্ষ থদখভে এভস্ট । এ াো আভাভদয ংস্থায ক্ষ থেভক্ াভান্য স্টক্ ু 
আস্টেেক্ াাময োভদয াভে েুভর স্টদভে আস্টভ এখাভন এভস্ট । এখাভন আায আভগ াস্টক্স্তাভন 
আশ্রয়িণক্াযী আপগান ভুরভানভদয অফস্থা থদখভে আস্টভ থ থদভ স্টগভয়স্ট রাভ। থখান থেভক্ 
বাযভেয ফাঙ্গারভয এক্ ভুস্টরভ মফু ভেরভন অস্টেস্টে স্টভভফ থমাগ থদই। থখান থেভক্ই োক্ায় 
আস্টভ। আস্টভ িট্টিাভ মাফ।  

প্রশ্ন: আনাভদয ংস্থায উভেয  ক্ামেক্রভ স্টক্? এয েস্টফর স্টক্বাভফ ংগৃীে য়।  

উত্তয: আভাভদয ংগেন ম্পণূে থস্বিাভফাভরূক্। ইরাভী নীস্টেভারায স্টবস্টত্তভে দুুঃস্থ ভানফোভক্ 
থফা আভাভদয উভেয। মকু্তযাভজযয ভুস্টরভ অভুস্টরভ ফযস্টক্তভদয দান আভযা িণ ক্স্টয। 
এ াো ২১স্টট ট্রাষ্ট আভাভদয ায়ো ক্যভ ।  

প্রশ্ন: শুধ ুভুরভানভদযভক্ই স্টক্ আনাযা াাময ক্ভয োভক্ন?  



উত্তয: না । ইরাভী আদভে স্টযিাস্টরে আভাভদয ংস্থা ধভে ফণে থগাত্র স্টনস্টফেভভল ক্র দুুঃস্থ 
ভানুলভক্ই ায়ো স্টদভি। েভফ আজভক্ স্টফভশ্ব ভুরভানযাই থো ফভিভয় থফস্ট স্টনমোস্টেে। 
ফেত্রই থো োভদয াভাস্টজক্, অেেননস্টেক্, যাজননস্টেক্ অফস্থা অেযি নাজকু্।  

প্রশ্ন: ভুরভানভদয এই দুভবোভগয ক্াযণ স্টক্ ফভর আস্টন ভভন ক্ভযন?  

উত্তয: আভাভদয ভযা থো এক্স্টট। ইরাভ ম্পভক্ে আভাভদয স্বি ধাযণায অবাফ। ইরাভভক্ 
আভযা ভভুখ ভভুখ িণ ক্যভর আভাভদয জীফভন এয আদেভক্ ফাস্তফাস্টয়ে ক্যভে াস্টযস্টন। 
ইরাভভক্ অনুযণ ক্যভর আভাভদয ভযা োক্ভো না। আস্টভ স্টশ্চভভয ঐস্টেহ্য স্টনভয় থমবাভফ 
ইরাভভয থৌন্দমে, গুরুত্ব এফং ম্পদভক্ উরস্টি ক্যস্ট , আভায ভন্দ য় অভনভক্ই য়ে 
থবাভফ ক্যভ ন না।  

প্রশ্ন: অভনভক্ই থো ফভরন, ইরাভ ১৪ ফ ভযয যুােন আদে, এ মভুগয জন্য অির। এ 
ম্পভক্ে আস্টন স্টক্ ফভরন?  

উত্তয: আস্টভ স্টফনভয়য াভেই ফরস্ট , মাযা এফ ফভরন, োযা স্টনভজভদয ভভন স্থান ক্ভয থনয়া 
ইরাভ ম্পভক্ে ফূে ধাযণায ফফেেী ভয়ই ইরাভভক্ স্টফিায ক্ভয। মস্টদ স্টেক্বাভফ োযা এ 
ফযাাভয জানভে িাইভো েভফ োভদয উস্টক্ত ভো ইস্টেফািক্। এভন দাস্টয়ত্বীন ভো না।  

প্রশ্ন: মকু্তযাভজয ইরাভভয দায়ােী ক্াজ থক্ভন িরভ ?  

উত্তয: থখানক্ায স্টযভফ  প্রিায ভাধযভগুভরা ইরাভভয জন্য অেযি প্রস্টেকূর। স্টক্িু এযয 
ক্াজ ভি। নেুন নেুন থরাক্ ইরাভ িণ ক্যভ । আয এফ ভুস্টরভ থমভেু থই থদভযই 
নাগস্টযক্, োই থখানক্ায াভাস্টজক্ জীফভন এয এক্টা প্রস্টেস্টক্রয়া েভ । মকু্তযাভজয ভুস্টরভ 
স্টশুভদয ইরাভী স্টক্ষা দাভনয জন্য সু্কর খভুরস্ট ।  

প্রশ্ন: আনায ফযস্টক্তগে জীফন ম্পভক্ে স্টক্ ু ফরভফন স্টক্?  

উত্তয: ১৯৩৮ াভরয যভজান ভাভ আস্টভ রন্ডভন জভন্মস্ট । আভায স্টো স্ট ভরন িীক্ াইস্টপ্রয়ট, 

ভা সুইস্টড। আভায ভা এখভনা জীস্টফে। ১৯৭৭ াভর আভায ইরাভ িভণয য আভায 
স্বজনভদয অস্টধক্াংই ইরাভ িণ ক্ভযভ । আভায স্ত্রী পাউস্টজয়া আপগান  েুক্েী ফংভাদূ্ভে 
ভুস্টরভ। আভাভদয স্টেন ক্ন্যা  এক্ তু্র যভয়ভ । আস্টভ ফযফায় স্টক্ ু ুাঁস্টজ স্টফস্টনভয়াগ ক্ভযস্ট । 
এভেই আভয িভর মাভি।  

প্রশ্ন: ফাংরাভদী ভুস্টরভ বাইভদয জন্য আনায স্টক্ থক্ান ফাণী যভয়ভ ?  



উত্তয: োভদয প্রস্টে আভায আভফদন, স্টফভশ্বয স্টিেীয় ফৃত্তভ ভুস্টরভ থদ স্টভভফ ইরাভী উোয 
প্রস্টে োভদয দাস্টয়ত্ব অস্টযীভ। ইরাভভক্ স্টনভজভদয জীফভন ভফোত্তভবাভফ ারভনয জন্য 
ভফোচ্চ আিেযাভগয প্রস্তুস্টে থনয়া। [তদস্টনক্ ংিাভ, ফধুফায ২২থ থৌল ১৩৯৩ ফাংরা] 

■ থ য া গ া ভ য া ভ গ র  স্ট ি ক্ া ে া: 
Yusuf Islam  
2 Digswell St, London N7 8JX,  
United Kingdom.  
Tel: 171-6076655 Fax: 171-7000425  
E-mail: risala@yusufislam.org 

ইউসুফ ইাম এর অস্টফস্ট য়া াইট 

ংি  ম্পাদনা: 

আব্দলু্লাস্টর াদী, স্টযিারক্: www.salafibd.wordpress.com 
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