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ফ্রোক্ে সন্ত্রোস: মুসলমোনক্ের েত্ুুত্তর কী হওয়ো উবিত্?

পটভূ বম
১৬ অক্টোির ২০২০ এক ফরোবস স্কুলবিক্ষক সুোমুক্য়ল পুোবট (Samuel Paty) ফরোবস িহর কঁফ্লঁ-সঁত্-অনবরন
(Conflans-Sainte-Honorine)-এর রোস্তোয় এক সবহিংস িরমপন্থীর হোক্ত্ নৃ িিংসভোক্ি বনহত্ হন। হত্ুোকোরী নোক্ম
মুসলমোন হক্ত্ পোক্রন, ত্ক্ি বনিঃসক্েক্হ কক্মে নয়। উপরন্তু, আজ বকছু সময় পূ ক্িে, নীস (Nice) িহক্র বত্নজনক্ক
ছু বরকোঘোক্ত্ হত্ুো করো হক্য়ক্ছ। এবটক্কও এক সন্ত্রোসী আক্রমণ িক্ল সক্েহ করো হক্ে। মহোনিী (সো.)-এর সম্মোন
রক্ষোর ভ্রোন্ত অজুহোক্ত্ সিংঘবটত্ এসি নুোক্কোরজনক আক্রমক্ণর ফলস্বরূপ অিিুম্ভোিীরূক্প ত্ীব্র প্রক্ষোক্ভর সঞ্চোর
হক্য়ক্ছ এিিং ফ্রোক্ে িসিোসকোরী মুসলমোন এিিং অিবিষ্ট ফরোবস সমোক্জর মোক্ে বিেুমোন টোনোপক়্েন আক্রো গুরুত্র
রূপ ধোরণ কক্রক্ছ।
সোম্প্রবত্ক বেনগুক্লোক্ত্, ফরোবস রোষ্ট্রপবত্ ইমোনু ক্য়ল মুোক্ক্রোঁ-এর “ইসলোমপন্থীরো আমোক্ের ভবিষ্ুৎক্ক েখল করক্ত্
িোয়” এিিং ফ্রোে “আমোক্ের কোটুেনক্ক পবরত্ুোগ করক্ি নো” এমন উবির েত্ুুত্তক্র ত্ুরক্স্কর প্রনত্ৃক্ে কত্ক মুসবলম
প্রেি কত্ৃেক ফরোবস পণু িজেক্নর প্রঘোষ্ণোর পবরক্েবক্ষক্ত্ সিংকট আরও গভীর হক্য়ক্ছ। অপরপক্ক্ষ পবিমো প্রেিগুক্লো
ফ্রোক্ের সোক্ে একোত্মত্ো প্রঘোষ্ণো করক্ত্ এক সোবরক্ত্ েণ্ডোয়মোন হক্য়ক্ছ।
ফ্রোক্ে ক্রমিধেমোন উক্ত্তজনোপূ ণে পবরবিবত্ক্ত্ আহমেীয়ো মুসবলম জোমো’প্রত্র বিশ্ব-েধোন ও পঞ্চম খলীফোত্ুল মসীহ্
হযরত্ বমযেো মসরূর আহমে (আই.) এক বিিৃ বত্ক্ত্ িক্লন:
“বিরক্েে কক্র সুোমুক্য়ল পুোবটর হত্ুোকোণ্ড এিিং আজ বকছু পূ ক্িে নীস (Nice)-এ সিংঘবটত্ আক্রমণ-এর ত্ীব্রত্ম
ভোষ্োয় বনেো জ্ঞোপন করো আিিুক। এমন নুোক্কোরজনক আক্রমণ ইসলোক্মর বিক্ষোর সম্পূ ণে পবরপন্থী। আমোক্ের ধমে

প্রকোন অিিোক্ত্ই সন্ত্রোসিোে িো িরমপন্থোর অনু মবত্ প্রেয় নো; আর প্রকউ যবে বভন্ন েোবি কক্রন, বত্বন পবিত্র
কুরআক্নর বিক্ষো এিিং মহোনিী (সো.)-এর মহোন জীিনোেিে পবরপন্থী আিরণ কক্রন।
আহমেীয়ো মুসবলম জোমো’প্রত্র বিশ্ব-েধোন বহক্সক্ি, আক্রোন্তক্ের স্বজন এিিং ফরোবস জোবত্র েবত্ আবম আমোক্ের
গভীরত্ম সমক্িেনো জ্ঞোপন করবছ। এবট স্পষ্ট হওয়ো উবিত্ প্রয, এমন আক্রমণসমূ ক্হর েবত্ আমোক্ের বনেো এিিং
ঘৃ ণো েকোি নত্ুন নয়, িরিং সিেেো এবটই আমোক্ের েৃ বষ্টভবি এিিং অিিোন। আহমেীয়ো মুসবলম জোমো’প্রত্র েবত্ষ্ঠোত্ো
এিিং ত্োর খলীফোগণ সকল সমক্য় দ্ব্ুেেহীনভোক্ি ধক্মের নোক্ম সিে েকোর সবহিংসত্ো ও রিপোত্ক্ক েত্ুোখুোন
কক্রক্ছন।
এ ঘৃ ণু আিরক্ণর ফলস্বরূপ একবেক্ক ইসলোমী বিশ্ব ও পবিমো বিক্শ্বর মক্ধু এিিং অপরবেক্ক ফ্রোক্ে িসিোসকোরী
মুসলমোনক্ের সোক্ে সমোক্জর অনুোনুক্ের মক্ধু বিেুমোন টোনোক্পোক়্েন আক্রো গুরুত্র রূপ ধোরণ কক্রক্ছ। আমরো
এক্ক গভীর প্রিেনোর উৎস এিিং বিক্শ্বর িোবন্ত ও বিবত্িীলত্োক্ক আক্রো েুবঁ কর মুক্খ প্রেক্ল প্রেয়োর কোরণ িক্ল মক্ন
কবর। আমোক্ের সকলক্ক অিিুই কোঁক্ধ কোঁধ বমবলক্য় সকল েকোর িরমপন্থো বনমূ ল
ে করক্ত্ এিিং পোরস্পবরক
সমক্েোত্ো ও সহনিীলত্োক্ক উৎসোবহত্ করক্ত্ কোজ করক্ত্ হক্ি। আমোক্ের পক্ষ প্রেক্ক, আহমেীয়ো মুসবলম জোমো’ত্
ইসলোক্মর েকৃত্ ও িোবন্তপূ ণে বিক্ষোর িৃ হত্তর উপলবি বিশ্বজুক়্ে গক়্ে প্রত্োলোর লক্ক্ষু সিেোত্মক েয়োস িোবলক্য় যোক্ি।”

সন্ত্রোস কখক্নোই মুসলমোনক্ের উক্েিুক্ক অগ্রসর করক্ি নো
একজন বিক্ষক বহক্সক্ি সুোমুক্য়ল পুোবট ফরোবস আইন এিিং প্রসই প্রেক্ি েিবলত্ ধমেবনরক্পক্ষ বিক্ষো পোেুক্রম
অনু সরণ করবছক্লন। মুসলমোনক্ের বনকট কোটুেন িো িুিবিত্র যত্ই আপবত্তকর মক্ন প্রহোক িো নো প্রহোক, এবেক
প্রেক্ক, বম. পুোবট বছক্লন এক্কিোক্রই বনরীহ এিিং বনক্েেোষ্ এক বিকোর।
সবহিংসত্োর েকোি অেিো ধমেোন্ধ প্রকোন েবত্বক্রয়ো আহিোন করো প্রকিল ত্োক্েরক্কই সোহোযু করক্ি, যোরো ইসলোমক্ক
একবট প্রমৌলিোেী ও িরমপন্থী ধমে বহক্সক্ি বিবত্রত্ করক্ত্ িোন। িোক-স্বোধীনত্োর নোক্ম মহোনিী হযরত্ মুহোম্মে (সো.)প্রক বিবত্রত্ কক্র কোটুেন েকোিক্ক যোরো সমেেন করক্ত্ িোন, এমন আিরণ প্রকিল ত্োক্ের অিিোনক্কই েৃ ঢ়ত্র কক্র।
সু ত্রোিং, এমন ঘৃ ণু আক্রমণ ভবিষ্ুক্ত্ আক্রো কোটুেন েকোক্ির সম্ভোিনোক্ক প্রকোনভোক্িই িুোহত্ িো হ্রোস প্রত্ো করক্িই

নো, িরিং এগুক্লোর েকোিনো ও বিস্তোরক্ক আক্রো গবত্িীল করক্ি। সোম্প্রবত্ক কোক্লর ইবত্হোস এ বিষ্য়বটক্ক সত্ু
সোিুস্ত কক্র। ২০০৫ সোক্ল মহোনিী হযরত্ মুহোম্মে (সো.)-এর িুিবিত্র েকোক্ির প্রেক্ষোপক্ট প্রয সবহিংস েবত্বক্রয়ো
হক্য়বছল, ত্ো অনুোনুক্েরক্ক এমন আিরণ করো প্রেক্ক বিরত্ রোখক্ত্ পোক্র বন, িরিং ত্োক্ের পেোঙ্ক অনু সরণ করক্ত্
যোরো সিংকল্পিদ্ধ, ত্োক্ের মক্নোিলক্ক ত্ো আক্রো েৃ ঢ় ও িবিিোলী করক্ত্ ভূ বমকো প্ররক্খক্ছ।

িয়কট করক্িো, বক করক্িো নো?
যত্েূ র পযেন্ত অেেননবত্ক িোক্পর সম্পকে, িোস্তিত্ো এখক্নো এটোই প্রয, ফরোবস িো পোবিমো প্রেিসমূ ক্হর পণু িজেন করো
িো এ ধরক্নর অনুোনু পেক্ক্ষক্পর প্রকোন উক্েখক্যোগু িো েীঘেিোয়ী েভোি প়েোর সম্ভোিনো অক্নক কম। আজকোলকোর
আন্তিঃসিংযু ি
ু্ ভূ -রোজননবত্ক িোস্তিত্োর প্রেক্ষোপক্ট, এমন িয়কট িো বনক্ষ্ধোজ্ঞো েীঘেিোয়ী িো িুোপক হওয়োর সম্ভোিনোও
িোস্তিত্োসম্মত্ নয়। লক্ষ-প্রকোবট মুসলমোন পোিোক্ত্ু িসিোস কক্রন, আর ত্োক্ের পক্ক্ষ এমন িয়কক্ট অিংিগ্রহণ করো
প্রেফ অসম্ভি। ফরোবস পণু িয়কট করোর আহ্বোনবট প্রযৌবিক নয়, িরিং আক্িগেসূ ত্ একবট েবত্বক্রয়ো। উপরন্তু,
মুসলমোনক্ের এমন প্রকোক্নো েবত্িোক্ে অিংি প্রনয়ো উবিত্ নয়, যো ত্োক্ের বনজ প্রেক্ির সমৃবদ্ধক্ত্ আঘোত্ কক্র।

িোক-স্বোধীনত্োর বক প্রকোন সীমো েোকো উবিত্?
মহোনিী হযরত্ মুহোম্মে (সো.)-প্রক বিবত্রত্ কক্র িোলেী এপ্রদো (Charlie Hebdo) পবত্রকোয় এিিং পূ ক্িে অনুোনু
েকোিনোয় েকোবিত্ কোটুেনসমূ হক্ক আমরো আপবত্তকর, পী়েোেোয়ক এিিং উস্কোবনমুলক িক্ল গণু কবর। এবট একবট
সহজোত্ মোনিীয় েবত্বক্রয়ো, যো মহোনিী হযরত্ মুহোম্মে (সো.)-এর েবত্ আমোক্ের ভোক্লোিোসো ও বনক্িেন প্রেক্ক
উৎসোবরত্, যোঁক্ক আমরো মোনিজোবত্র জনু উৎকৃষ্টত্ম েৃ ষ্টোন্ত িক্ল গণু কবর। উপরন্তু, আমরো এবটক্ক েু ভেোগুজনক
মক্ন কবর প্রয, ধক্মের েবত্ মোনু ক্ষ্র অলঙ্ঘনীয় মযেোেোক্িোধ বেন বেন ক্ষয়েোি হক্ে।
স্বোধীনত্োর সোক্ে এক েোবয়েক্িোধও সম্পকেযুি, আর ত্োই যখন মত্েকোক্ির স্বোধীনত্োর েশ্ন আক্স, ত্খন আমোক্ের
বিশ্বোস প্রয, এক পযেোক্য়র সত্েকত্ো অিলম্বন কক্রই এর েক্য়োগ করো উবিত্। িোক-স্বোধীনত্োর উচ্চ অিিোন সক্ ও,
কত্ক বিষ্য় রক্য়ক্ছ, প্রযগুক্লোক্ক আজক্কর সমোক্জও সীমোলঙ্ঘন িক্ল গণু করো হয়। স্ববস্তর বিষ্য় এই প্রয, সমোক্জর
মূ লধোরো িণে-বিক্দ্ব্ষ্ী ভোষ্ো অেিো ইহুেী-বিক্রোধী িো অুোবি-প্রসবমবটক বিক্ষ্োদ্গোরক্ক সহু কক্র নো। সমোক্জর কলুোণোক্েে
িোক-স্বোধীনত্োর ওপর এখোক্ন সীমোসমূ হ আক্রোপ করো হক্য়ক্ছ। আমোক্ের বিশ্বোস এই প্রয, ধমেেোণ মোনু ষ্ যোক্ক পবিত্র
িক্ল জ্ঞোন কক্র, এমন সকল বিষ্ক্য়র জনু এমনবট েক্যোজু হওয়ো উবিত্।
পোিোপোবি, আমরো এ বিষ্য়বটও লক্ষু কবর প্রয, মহোনিী হযরত্ মুহোম্মে (সো.)-এর বিরুদ্ধোিরণকোরীরো যখনই ত্োঁক্ক
িুবিগত্ভোক্ি গোবলগোলোজ িো বিদ্রূপ কক্রক্ছন, বত্বন (সো.) ত্োর েত্ুুত্তক্র িলক্ত্ন, প্রত্োমোর উপর িোবন্ত িবষ্েত্ প্রহোক
এিিং কখক্নোই ত্োঁর প্রকোন সোহোিীক্ক েবত্বক্রয়ো িুি করোর সু ক্যোগ প্রেনবন। যবে প্রকিল একবট েৃ ষ্টোন্তই উপিোপন
করক্ত্ হয়, ত্ক্ি প্রেখুন আদু েোহ বিন উিোই বিন সলু ল-এর সীমোহীন বিদ্রূপ ও অিমোননোর উত্তর মহোনিী হযরত্
মুহোম্মে (সো.) বকভোক্ি বেক্য়ক্ছন। মহোনিী (সো.)-এর উপর িোরিংিোর বিদ্রূপ ও গোবলগোলোক্জর পর, এ সকল
মমেপী়েোেোয়ক এিিং বিক্দ্ব্ষ্মূ লক অিমোননোর জনু আদু েোহ বিন উিোই-এর বনজ পুত্র, বযবন মুসলমোন বছক্লন, ত্োর
বপত্োক্ক হত্ুো করোর অনু মবত্ কোমনো কক্রন। ত্েোবপ প্রকিলমোত্র বনজ অনু সোরীক্ের েবত্ নয়, িরিং ভবিষ্ুৎ
মুসলমোনক্ের েবত্ ধধযেু ও সহনিীলত্োর এক েৃ ষ্টোন্ত িোপন কক্র মহোনিী (সো.) সবহিংসত্োর পে অিলম্বন করক্ত্

বনক্ষ্ধ করক্লন এিিং িলক্লন: “আবম িরিং ত্োর সোক্ে নরম িুিহোর করক্িো, ত্োর উপক্র েয়ো করক্িো।”[১]
বনবিত্ভোক্ি মহোনিী (সো.)-এর উত্তর স্পষ্ট কক্র প্রয, যোরো মহোনিী (সো.)-এর অিমোননোর েবত্ক্িোধ ত্ুক্ল বনক্ত্ অস্ত্র
ধোরণ কক্রন, ত্োরো কত্টো অপবরক্ময় অনুোয় কক্র েোক্কন।

সবহিংসত্ো অিলম্বন করোর অেেই হল প্রমধোগত্ পরোজয় প্রমক্ন প্রনয়ো
আহমেীয়ো মুসবলম জোমো’প্রত্র েবত্ষ্ঠোত্ো হযরত্ বমযেো প্রগোলোম আহমে (আ.)-এর জীিনকোক্ল একবট িই উম্মোহোত্ুল

মুবমনীন বিক্রোনোক্ম েকোবিত্ হক্য়বছল, প্রযবটক্ত্ মহোনিী (সো.) এিিং ত্োঁর পবিত্র সহধমেীবনক্ের িণেনোয় িরম
অিমোননোকর ও বিক্দ্ব্ষ্পূ ণে ভোষ্ো িুিহোর করো হক্য়বছল। এর েকোিনো এিিং েসোক্রর পর, ভোরত্িক্ষ্ের
মুসলমোনক্ের মোক্ে প্রক্ষোক্ভর আগুন েজ্জ্ববলত্ হয়। িইবটর উপর বনক্ষ্ধোজ্ঞো েোবি করোর পোিোপোবি িুোপক েবত্িোে
এিিং বিিৃ ঙ্খলো প্রেখো প্রেয়। মসীহ্ মওউে (আ.) এরূপ েবত্বক্রয়োক্ক অননসলোবমক বহক্সক্ি েত্ুোখুোন কক্র িক্লন
প্রয, িই বনবষ্দ্ধ করো িো বিিৃ ঙ্খলো উক্স্ক প্রেয়ো প্রমধোগত্ পরোজয় িরণ কক্র প্রনয়োর সোবমল। সবহিংসত্ো িো িল েক্য়োগ
নো কক্র, মসীহ্ মওউে (আ.) িোলীন ও সভু আক্লোিনোর েক্য়োজনীয়ত্ো এিিং সমোক্জর িোবন্ত ও একত্োর খোবত্ক্র
িোক-স্বোধীনত্োর ওপর কত্ক সীমোিদ্ধত্ো আক্রোপ করোর কলুোণ সম্পক্কে ক্ষমত্োসীনক্ের িোবন্তপূ ণেভোক্ি প্রিোেোক্নোর
প্রিষ্টো কক্রন। সবহিংসত্োর মোধুক্ম েবত্বক্রয়ো িুি করোর পবরিক্ত্ে মসীহ্ মওউে (আ.) মহোনিী (সো.)-এর েকৃত্ ও
মহোন জীিনোেিে ত্ুক্ল ধরোর েয়োস গ্রহণ কক্রন এিিং অনুোনু মুসলমোনক্েরক্কও অনু রূপ েয়োক্সর জনু আহ্বোন
জোনোন।

মহোনিী (সো.)-এর গুণোিলীক্ক সোমক্ন আনু ন
অনু রূপভোক্ি, ১৯২০-এর েিক্কর প্রিষ্োিংক্ি অনুোয়ভোক্ি মহোনিী (সো.)-এর পবিত্র িবরক্ত্রর উপর আঘোত্ কক্র
একবট িই রিীলো রসূ ল েকোবিত্ হয়। পুনরোয় মুসলমোনগণ প্রক্ষোক্ভ প্রফক্ট পক়্েন, বকন্তু আহমেীয়ো মুসবলম
জোমো’প্রত্র ত্ৎকোলীন বিশ্ব-েধোন ও বদ্ব্ত্ীয় খলীফোত্ুল মসীহ্ হযরত্ বমযেো িিীরউেীন মোহমুে আহমে (রো.) সকল
েকোর সবহিংসত্ো ও বিিৃ ঙ্খলোর পেসমূ হক্ক েত্ুোখুোন কক্রন। এর বিপরীক্ত্ বত্বন মুসলমোনক্ের আহ্বোন জোনোন
এমন সক্ম্মলনসমূ হ ও অনু ষ্ঠোনোবে আক্য়োজন করোর জনু, প্রযগুক্লো মহোনিী (সো.)-এর েকৃত্ িবরত্র এিিং িুবিে
উপিোপন কক্র।
আহমেীয়ো মুসবলম জোমো’প্রত্র বদ্ব্ত্ীয় প্রখলোফত্কোক্ল ত্ৎকোলীন খলীফোত্ুল মসীহ্ হযরত্ বমযেো িিীরউেীন মোহমুে
আহমে (রো.) িক্লন:
“ভোইক্য়রো আমোর! আবম হৃেয় বনঙ়েোক্নো সহোনু ভুবত্র সোক্ে আক্রো একিোর আপনোক্েরক্ক িলক্ত্ িোই প্রয, প্রয িুবি
ল়েোই শুরু কক্র, প্রস িীর নয়। িরিং প্রস কোপুরুষ্, প্রকননো প্রস ত্োর আত্মোর েক্রোিণোর কোক্ছ পরোভূ ত্ হক্য়ক্ছ।
হোেীস অনু সোক্র, প্রয বনজ প্রক্রোধক্ক েমন কক্র প্রসই হক্লো েকৃত্ িীর। িলো হক্য় েোক্ক প্রয, িীর হল প্রসই িুবি.
বযবন প্রকোন েৃ ঢ় সিংকল্প কক্রন এিিং এরপর ত্ো অজেন নো হওয়ো পযেন্ত, ত্ো প্রেক্ক বিেুমোত্র টক্লন নো। … ইসলোক্মর
উন্নবত্কক্ল্প বত্নবট বিষ্ক্য়র অিীকোর করুন: েেমত্িঃ আপনোক্ের প্রখোেো ত্ো’লোক্ক ভয় করক্ত্ হক্ি এিিং ধমেক্ক
হোলকোভোক্ি প্রনয়ো যোক্ি নো। সু ত্রোিং েেক্ম বনক্জক্ের সিংক্িোধন করুন। বদ্ব্ত্ীয়ত্িঃ ইসলোক্মর িোণী েিোক্রর বিষ্ক্য়
পবরপূ ণভ
ে োক্ি মক্নোক্যোগী হন। ইসলোক্মর বিক্ষো বিক্শ্বর েক্ত্ুক িুবির বনকট প্রপৌঁছো উবিত্। মহোনিী (সো.)-এর
গুণোিলী, ত্োঁর অনু পম সু ের জীিক্নর ধিবিষ্টুসমূ হ, ত্োঁর উসওয়োত্ুন হোসোনোহ (উত্তম আেিে) সকক্লর কোক্ছ
পবরবিত্ হওয়ো উবিত্। ত্ৃত্ীয়ত্িঃ মুসলমোনক্েরক্ক সোমোবজক এিিং অেেননবত্ক পরোধীনত্ো প্রেক্ক রক্ষো করোর জনু
আপনোক্ের পবরপূ ণে েয়োস গ্রহণ করুন।”[২]

এ বেক প্রেক্ক আহমেীয়ো মুসবলম জোমো’ত্ সিেোক্গ্র প্রেক্কক্ছ এিিং আজ পযেন্ত বিশ্বজুক়্ে অমুসবলমক্ের
মহোনিী (সো.)-এর েকৃত্ জীিনোেিে সম্পক্কে অিবহত্ এিিং আক্লোবকত্ করোর জনু বনয়বমত্ সীরোত্ুন্নিী সক্ম্মলক্নর
আক্য়োজন কক্র িক্লক্ছ।

েত্ুুত্তর েেোক্নর ভুল পদ্ধবত্
২০০৫ সোক্ল প্রেনমোক্কের সিংিোেপত্র ইলুোন্ড্স-প্রপোক্েন (Jyllands-Posten)-এ কোটুেন েকোবিত্ হওয়োর পর
আহমেীয়ো মুসবলম জোমো’প্রত্র বিশ্ব-েধোন হযরত্ বমযেো মসরূর আহমে (আই.) এবটই স্পষ্ট কক্রবছক্লন প্রয, ঐ সকল
মুসলমোন যোরো ভিনসমূ হ িো কুিপুত্তবলকোয় অবিসিংক্যোগ কক্রন এিিং সবহিংসত্ো ও বিিৃ ঙ্খলো সৃ বষ্ট কক্রন, ত্োরো
এমন আিরণ কক্রন যো ইসলোক্মর বিক্ষো সমূ ক্হর সোক্ে সিবত্পূ ণে নয়।
প্রস সময় হযরত্ বমযেো মসরূর আহমে (আই.) িক্লবছক্লন:
“আবম ত্োক্েরক্ক উক্েিু কক্রও িলবছ যোরো মুসলমোন িক্ল পবরবিত্, ত্োরো আহমেী প্রহোন িো নো প্রহোন, বিয়ো িো সু ন্নী
হন িো ইসলোক্মর অনু প্রকোন বফরকোর সোক্ে সম্পকে রোখুন; যখন মহোনিী (সো.)-এর স োর উপর আক্রমণ আক্স,
ত্খন সোমবয়ক আক্িগ েকোি, পত্োকোয় অবিসিংক্যোগ, ভোঙিুর, ধ্বিংসযজ্ঞ এিিং েূ ত্োিোসসমূ ক্হর উপর আক্রমক্ণর
পবরিক্ত্ে ত্োরো প্রযন বনক্জক্ের সিংক্িোধন কক্রন, অনুরো প্রযন ত্োক্ের বেক্ক অবভক্যোক্গর অিুবল বনক্েেি করক্ত্ নো
পোক্রন। ত্োরো বক বিশ্বোস কক্রন প্রয, নো’উযু বিেোহ (আেোহ্ রক্ষো করুন), অবিসিংক্যোগ করোর মোধুক্মই মহোনিী (সো.)এর সম্মোন ও মযেোেো েবত্বষ্ঠত্ হয়, আর পত্োকোয় িো প্রকোন েূ ত্োিোক্সর সম্পবত্তক্ত্ অবিসিংক্যোগ কক্র ত্োরো ত্োক্ের
েবত্ক্িোধ বনক্য় বনক্য়ক্ছন। প্রমোক্টই নো!”
িরিং, হুযূ র আকেোস পুনরোয় স্মরণ কবরক্য় প্রেন প্রয, মুসলমোনক্ের উবিত্ বিক্শ্বর সোমক্ন মহোনিী (সো.)-এর েকৃত্
িবরত্র ত্ুক্ল ধরো।
হযরত্ বমযেো মসরূর আহমে (আই.) আক্রো িক্লন:
“আমরো প্রত্ো প্রসই নিী (সো.)-এর অনু সোরী, বযবন আগুন বনিেোবপত্ করক্ত্ এক্সবছক্লন, বযবন প্রেম-েীবত্ ও
ভোক্লোিোসোর েূ ত্ বহক্সক্ি আবিভূ ত্
ে হক্য়বছক্লন, বযবন বছক্লন িোবন্তর রোজপুত্র। সু ত্রোিং প্রকোন িরমপন্থো অিলম্বক্নর
পবরিক্ত্ে েু বনয়োক্ক িুেোন এিিং ত্োঁর অনু পম সু ের বিক্ষো সম্পক্কে ত্োক্ের অিবহত্ করুন।”[৩]

েত্ুুত্তর েেোক্নর সবেক পদ্ধবত্
সুোমুক্য়ল পুোবটর হত্ুোকোক্ণ্ডর পর পরই, আহমেীয়ো মুসবলম জোমো’ত্ ফ্রোে আক্রমণবটর বিষ্ক্য় বনেো জ্ঞোপন এিিং এমন
হত্ুোকোণ্ডক্ক পবিত্র কুরআক্নর বিক্ষোর দ্ব্ুেেহীন লিংঘন সোিুস্ত কক্র একবট বিিৃ বত্ েকোি কক্র। বিিৃ বত্ক্ত্ বনহক্ত্র স্বজন
এিিং িৃ হত্তর ফরোবস সমোক্জর েবত্ সমক্িেনো েকোি করো হয়।
পরিত্েী বেনগুক্লোক্ত্ ফ্রোক্ে িসিোসকোরী আহমেী মুসলমোনগণ সুোমুক্য়ল পুোবটর েবত্ সম্মোন জোবনক্য় অনু বষ্ঠত্
স্মরণসভোগুক্লোপ্রত্ ‘ভোক্লোিোসো সিোর ত্ক্র, ঘৃ ণো নয়ক্কো কোক্রো ’পক্র’ প্রলোগোন সিংিবলত্ প্রপোেোর িো িুোনোর বনক্য় প্রযোগ
প্রেন। ত্োর বনজ িহক্র অনু বষ্ঠত্ একবট স্মরণসভোক্ত্, ফরোবস জোবত্র সোক্ে একোত্মত্ো েকোি কক্র আহমেীরোও ইসলোক্মর
েকৃত্ িোণীর সু রক্ষোয় মোনিিন্ধন ও পেযোত্রোয় অিংিগ্রহণ কক্রন। সুোমুক্য়ল পুোবট প্রয স্কুক্ল পোে েোন করক্ত্ন, প্রসখোক্ন
ত্োরো পুষ্পোঘে অপেণ কক্রন। অক্নক িোনীয় অমুসবলম বিস্ময় েকোি কক্রন প্রয, মুসলমোন প্রকউ এক্সক্ছন এ আক্রমণক্ক
অননসলোবমক িক্ল বনেো জোনোক্ত্। এছো়েোও আহমেীয়ো মুসবলম জোমো’প্রত্র েবত্বনবধিৃ ক্ের সোক্ে ফ্রোক্ের জোত্ীয় ও
িোনীয় বমবেয়োর পক্ষ প্রেক্ক প্রযোগোক্যোগ করো হয়। ত্োরো জোত্ীয় প্রটবলবভিক্ন সোক্ষোৎকোর েেোন কক্রন, যো ত্োক্ের েোইম
টোইক্ম সম্প্রিোবরত্ হয়, এিিং এর পোিোপোবি সোমোবজক প্রযোগোক্যোগ মোধুক্মও েিোবরত্ হয়।
আহমেী মুসবলম সিংগেকক্ের একজন, ে. ত্োলহো রিীে ত্োক্ের েবত্বক্রয়ো এভোক্ি িণেনো কক্রন:

“যখন আমরো পেযোত্রো এিিং স্মরণসভোগুক্লোক্ত্ উপবিত্ হক্য়বছলোম, আমরো প্রিি বদ্ব্ধোবিত্ বছলোম। জোনো বছল নো
আমোক্ের উপবিবত্ক্ক বকভোক্ি প্রনয়ো হক্ি, প্রকননো প্রসখোনকোর আিহক্ক প্রকোনভোক্িই ‘মুসবলম-িোন্ধি’ িলো যোয় নো। বকন্তু,
ফ্রোক্ের অমুসবলমগণ আমোক্ের িোত্েো শুক্ন খুিই আশ্বস্ত প্রিোধ কক্রক্ছন, এমনবক প্রকউ প্রকউ প্রসই ভোক্লোিোসো ও িোবন্তর
িোণী শুক্ন আক্িগোপ্লু ত্ হক্য় পক়্েক্ছন, যো আমরো আমোক্ের হৃেক্য় এিিং আমোক্ের বট-িোটেগুক্লোক্ত্ আমরো ধোরণ কক্র
বছলোম। প্রয িোবন্তপূ ণে মোনিিন্ধন আমরো গেন কক্রবছলোম, ত্ো েৃ বষ্ট আকষ্েণ কক্র। যখন আমরো ফরোবস সমোক্জর সোক্ে
একোত্ম হক্য় ধীর পেক্ক্ষক্প অগ্রসর হক্ত্ েোবক, ত্খন ত্ো সকলক্ক বিবস্মত্ কক্র। সিংিোেমোধুক্মর কমেীরো দ্রুত্ই
আমোক্ের কোক্ছ আক্সন, আর ত্োক্ের সিোরই েশ্ন বছল, “আপনোক্ের এখোক্ন উপবিবত্র অেে বক?” এক্ত্ আমোক্ের উত্তর
বছল, আমরো এখোক্ন এক্সবছ প্রসই ভোক্লোিোসো ও িোবন্তর িোণী বনক্য়, যো ইসলোম এিিং ইসলোক্মর মহোনিী (সো.)-এর বনকট
হক্ত্ আমরো বিক্খবছ। এ পেযোত্রোর সমক্য় েু বট জোত্ীয় প্ররবেও প্রেিন, একবট িোনীয় প্ররবেও প্রেিন ও েু বট জোত্ীয়
প্রটবলবভিন িুোক্নল আমোক্ের সোক্ষোৎকোর গ্রহণ কক্র; আর েু বট অনলোইন সিংিোে মোধুম আমোক্ের বভবেও বিত্র সরোসবর
সম্প্রিোর কক্র যোক্ের ফক্লোয়োর সিংখুো যেোক্রক্ম ২০ লক্ষ ও ৬০ লক্ষ। আমরো এক্সবছলোম বনেো েকোি করক্ত্, বকন্তু
এর পোিোপোবি আমোক্ের আক্রকবট উক্েিু বছল, ইসলোক্মর েকৃত্ িোণী প্রপৌঁক্ছ প্রেয়ো এিিং এভোক্ি ইসলোম ও িৃ হত্তর
সমোক্জর মোক্ে বিেুমোন অন্তরোয়সমূ হক্ক প্রভক্ঙ প্রফলো।”
ে. ত্োলহো রবিে আক্রো িক্লন:
“আহমেীয়ো মুসবলম জোমো’প্রত্র িোনীয় প্রেবসক্েি ত্োর েু ই পুত্রক্ক বনক্য় একবট িুোনোর প্রমক্ল ধক্রন প্রযখোক্ন প্রলখো বছল
‘ভোক্লোিোসো সিোর ত্ক্র, ঘৃ ণোর নয়ক্কো কোক্রো ’পক্র’। এর েভোি বছল ত্োৎক্ষবণক, প্রলোক্করো হোত্ত্োবল বেল, বস্মত্হোবস
বনক্য় ত্োক্ের বেক্ক ত্োকোক্লো - মুসবলম সম্প্রেোক্য়র কোছ প্রেক্ক এই িোণীবট প্রিোনো ত্োক্ের জনু খুিই েক্য়োজন বছল।
উপরন্তু, সিংিোেকমেীরো েল প্রিঁক্ধ ছু ক্ট আসক্লন িুোনোরবটর ছবি প্রত্োলোর জনু। ফ্রোক্ের অনুত্ম জনবেয় বটবভ িুোক্নল
বিএফএম বটবভক্ত্ েোইম টোইক্ম িোনীয় প্রেবসক্েি সোক্হক্ির সোক্ষোৎকোর েিোবরত্ হল।”
বিএফএম বটবভর সোক্ে সোক্ষোৎকোর েেোনকোক্ল আহমেীয়ো মুসবলম জোমো’প্রত্র িোনীয় প্রেবসক্েি আক্দলগবন প্রিলোবিে
িক্লন:

“যখনই প্রকোন সন্ত্রোসী হোমলো হক্য়ক্ছ, আহমেীয়ো মুসবলম জোমো’ত্ ফ্রোে জুক়্ে সকল সমোক্িক্ি উপবিত্ হক্য়ক্ছ, এ কেো
িলোর জনু প্রয, এবট ইসলোম নয়। ইসলোম প্রকিল িোবন্ত, সম্প্রীবত্ ও সবহষ্ণুত্োর কেোই িক্ল। প্রয িুোনোর আমরো ধক্র
আবছ ‘ভোক্লোিোসো সিোর ত্ক্র, ঘৃ ণো নয়ক্কো কোক্রো ’পক্র’, ত্ো প্রসই অনু ভূবত্ই েকোি করক্ছ, যো আমোক্ের হৃেক্য় ফরোবস
জনগক্ণর জনু রক্য়ক্ছ। ফ্রোক্েই আমোর জন্ম, আর একজন বিক্ষকক্ক বিরক্েে কক্র হত্ুো করোর ঘটনোয় আবম স্তবম্ভত্।
মহোনিী (সো.)-এর কোক্ছ সিেেেম প্রয আয়োত্ অিত্ীণে হক্য়বছল, ত্ো বছল ‘ইকরো’ িো ‘প়ে’; আর ত্োই এই সন্ত্রোসীরো
প্রকিল ফরোবস েজোত্ক্ন্ত্রর প্রমরুেণ্ড প্রসই বিক্ষক সমোজক্ক আক্রমণ কক্র বন, যোরো আমোক্েরক্ক প়েক্ত্, বলখক্ত্ এিিং
জীিন ধোরণ করক্ত্ বিবখক্য়ক্ছন, িরিং ত্োরো ফরোবস েজোত্ক্ন্ত্রর অবিক্েেু অি প্রসই পুক্রো িুিিোপনোর উপরই আঘোত্
প্রহক্নক্ছ। আমরো ইহুবে, িো মুসলমোন, িো নোবস্তক যোই হই নো প্রকন, এটো খুিই সম্ভি প্রয, আমরো সকক্ল একক্ত্র িোস
করক্ত্ পোবর। আবম এ প্রেক্িই জক্ন্মবছ আর এখোক্নই জীিন কোবটক্য়বছ, আমোক্ের মোক্ে বিভোজন সৃ বষ্ট করক্ত্ এক্েরক্ক
কখক্নোই সফল হক্ত্ প্রেয়ো যোক্ি নো।”
ফলস্বরূপ, আক্রমক্ণর পরিত্েী বেনগুক্লোক্ত্, বিবভন্ন মোধুক্ম অন্তত্পক্ক্ষ ১ প্রকোবট ৮০ লক্ষ ফরোবস মোনু ক্ষ্র কোক্ছ
ইসলোক্মর েকৃত্ বিক্ষোর েবত্বনবধে এিিং এ বিক্ষোক্ক উপিোপন করোর সু ক্যোগ আহমেীয়ো মুসবলম জোমো’প্রত্র হক্য়ক্ছ।
আর এক্ত্ সো়েো বেক্য়, অমুসবলম এিিং মুসলমোনক্ের মধু প্রেক্ক সমভোক্ি িত্ িত্ েিিংসোসূ িক িোত্েো আমোক্ের কোক্ছ
প্রপৌঁক্ছক্ছ।
বমবেয়ো কভোক্রজ প্রেখোর পক্র একজন অ-আহমেী মুসলমোন মন্তিু কক্রন:
“আবম এটো প্রেক্খ খুবি হক্য়বছ প্রয, অিক্িক্ষ্ প্রকউ বমবেয়োক্ত্ মুসলমোনক্ের পক্ক্ষ কেো িলক্ছন, এিিং সক্িেোপবর ত্োরো
কুরআক্নর আয়োত্ক্ক উদ্ধৃত্ কক্র কেো িলক্ছন।”
আক্রকজন অ-আহমেী মুসলমোন িক্লন:
“এবট এমন এক মহোন িোণী বছল, যো আমোক্ের েজোত্ক্ন্ত্রর এিিং ইসলোক্মর মূ লুক্িোধক্ক পোিোপোবি উপিোপন কক্রক্ছ।”
এক ফরোবস খ্রীষ্টোন প্রলক্খন:
“েু ভোে ক্গুর বিষ্য় এই প্রয, এমন িোণী আমরো আক্রো ঘন ঘন শুবন নো।”
এমন অনু ভূবত্র সোক্ে আমরো পবরপূ ণেভোক্ি একমত্। ইসলোম সম্পক্কে বিক্শ্বর অক্নক অিংক্ি প্রয বিকৃত্ বিত্র বিরোজ
করক্ছ, ত্ো যবে মুসলমোনগণ পবরিত্েক্নর আকোঙ্ক্ষো কক্রন, ত্ক্ি ত্োক্েরক্ক েৃ ষ্টোন্ত িোপক্নর প্রিষ্টো করক্ত্ হক্ি এিিং
ইসলোক্মর েকৃত্ বিক্ষোক্ক এমনভোক্ি েিোর করক্ত্ হক্ি, প্রযন ত্ো েক্ত্ুক এমন সময়গুক্লোক্ত্ িরমপন্থী ও সন্ত্রোসীক্ের
িোত্েোগুক্লোক্ক ছোবপক্য় সোমক্ন আক্স। এবট েত্ুোবিত্ প্রয, প্রকিল এমন মমেোবন্তক ঘটনোর েবত্বক্রয়ো বহক্সক্ি নয়, িরিং
স্বোভোবিক পবরবিবত্ক্ত্ও, িোবন্তকোমী মুসলমোনক্ের প্রসই সকল মোধুম েেোন করো হক্ি, প্রযগুক্লোর সোহোক্যু ত্োক্ের ধক্মের
েকৃত্ বিক্ষোসমূ হ বমবেয়োক্ত্ এিিং অনুত্র ত্োরো িুোপকভোক্ি ছব়েক্য় বেক্ত্ পোরক্ি।

একটু প্রেক্ম েোঁ়েোক্নোর সময়
সুোমুক্য়ল পুোবটর হত্ুোকোণ্ড এিিং সোম্প্রবত্ক সমক্য় ত্েোকবেত্ বজহোবেক্ের সন্ত্রোসী আক্রমক্ণর ধোরো ইসলোক্মর স্বোেেক্ক
িুোপকভোক্ি ক্ষবত্গ্রস্ত কক্রক্ছ। সবহিংসত্ো অিলম্বন িো িয়কক্টর আহ্বোন করোর পবরিক্ত্ে, মুসলমোনক্ের উবিত্ সকল
েকোক্রর উস্কোবনক্ত্ আেোহ্ ত্ো’লোর সমীক্প বনক্জক্েরক্ক ইিোেত্ ও প্রেোয়োক্ত্ বনমবিত্ করো এিিং মহোনিী (সো.)-এর
উপর েরূে প্রেরক্ণ আক্রো প্রিবি অগ্রসর হওয়ো।
মুসলমোনক্ের উবিত্ বনক্জক্ের আধুোবত্মক ও ধনবত্ক সিংক্িোধন করো এিিং মহোনিী হযরত্ মুহোম্মে (সো.)-এর পেোঙ্ক
অনু সরক্ণর প্রিষ্টো করো, যোঁক্ক আেোহ্ত্ো'লো সমগ্র মোনিজোবত্র জনু বিরন্তন রহমক্ত্র এক উৎস বহক্সক্ি প্রেরণ কক্রক্ছন।
ত্োক্ের উবিত্ এই মহোন নিী (সো.)-এর জীিনোেিেক্ক উত্তম রূক্প ফুবটক্য় প্রত্োলো এিিং সমোক্জ অবধকত্র সবহষ্ণুত্ো ও
প্রসৌহোক্েেুর েসোরকক্ল্প সরকোর, িোনীয় েিোসন এিিং িৃ হত্তর সমোক্জর সোক্ে গেনমূ লক সিংলোক্প বমবলত্ হওয়ো।

আমরো প্রেোয়ো কবর িোবন্তর জনু এিিং এমন এক পৃ বেিীর জনু প্রযখোক্ন সকল সম্প্রেোয় এিিং সকল মোনু ষ্ পোরস্পবরক
প্রসৌহোেেু ও শ্রদ্ধোক্িোক্ধর সোক্ে সমক্িত্ভোক্ি িোস করক্ি, এিিং প্রসই সকল িরমপন্থীর বিক্দ্ব্ষ্েসূ ত্ েক্িষ্টোসমূ হ প্রেক্ক
বনরোপে েোকক্ি, যোরো বনক্জরোই এই বিভবি সৃ বষ্ট কক্রক্ছ এিিং প্রসই বিভবিরই আিোর সু ক্যোগ প্রনয়োর প্রিষ্টো কক্র েোক্ক।
প্রযভোক্ি হযরত্ বমযেো মসরূর আহমে (আই.) িক্লক্ছন:
“আমোক্ের িুেো উবিত্ প্রয, আমোক্ের মুখবনিঃসৃ ত্ কেোর সু েূরেসোবর পবরণোম েোকক্ত্ পোক্র, আর ত্োই ‘সভুত্োর সিংঘোত্’এর কেো নো িক্ল িো বিবভন্ন জনক্গোষ্ঠীর মক্ধু অযেো অবিরত্ো সৃ বষ্ট নো কক্র, মোনু ক্ষ্র উবিত্ এক্ক অক্নুর ধমেীয় বিক্ষোক্ক
আক্রমণ নো করো। … আসু ন আমরো সকক্ল, আমোক্ের মত্পোেেক্কুর ঊক্ধ্বে উক্ে, একত্োিদ্ধ হই এিিং পোরস্পবরক
শ্রদ্ধোক্িোধ, সবহষ্ণুত্ো ও প্রসৌহোক্েেুর এক প্রেরণো বনক্য় বিক্শ্বর িোবন্ত ও ধমেবিশ্বোক্সর স্বোধীনত্োক্ক অগ্রসর করোর লক্ক্ষু কোজ
কবর।”
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