প্রেস বিজ্ঞবি
৬ নভেম্বর ২০২০

ইসলাম সম্পভকে ফ্রাভের রাষ্ট্রপবির মন্তভিে েবিবরিয়াা িে্ত  কভর ইসলামী বিভের মাভে
ঐভকের আহ্বান জানাভলন আহমদীাা মুসবলম জামা’প্রির বিে-েধান

বিলভ াভডের ইসলামািাভদ আজ বকছু পূ ভিে সািাবহক জুমুআর খুিিা েদানকাভল আহমদীাা মুসবলম জামা’প্রির বিেেধান ও পঞ্চম খলী ািুল মসীহ্ হযরি বমযো মসরূর আহমদ (আই.) সাম্প্রবিককাভল ফ্রাভে মহানিী (সা.)-প্রক
বিবিি কভর অবিি িেঙ্গবিি পুনঃেকাভের বিষভা বনন্দা জ্ঞাপন কভরন। ফ্রাভের রাষ্ট্রপবি ইমানু ভাল মোভখাোঁ গি মাভস
একবি ি্ত ৃিাা ইসলাম িিেমাভন একবি ‘সংকি’-এর মভধে রভাভছ এমন মন্তভিে হুযূ র আকদাস িাোঁর েবিবরিয়াাও
িে্ত  কভরন।
হযরি বমযো মসরূর আহমদ (আই.) িভলন:
“এখন আবম এবদভকও মভনাভযাগ আকষেণ করভি িাই প্রয, আজকাল অভনক প্রদাাার েভাাজন, প্রদাাার বদভক অভনক
প্রিবে মভনাভযাগী প্রহান। আমরা প্রিা বনভজভদর জনে এিং জামা’প্রির জনে প্রদাাা কভর থাবক, মুসলমানভদর জনেও
সাধারণোভি প্রদাাার েভাাজন।
আজকাল মুসলমানভদর বিরুভে অমুসবলম প্রদভের প্রনিৃিৃ ন্দ ঘৃ ণা ও বিভেষপূ ণে ধারণা রাভখন। আর এবি স্পষ্ট প্রয,
আজকাল গণিভের যু ভগ প্রনিৃিৃ ন্দ জনগণভক প্রখাদা মভন কভর িাভদর বিন্তাধারা অনু যাাী বিিৃ বি বদভা থাভকন এিং
নীবি বনধোরণ কভর থাভকন। িা কখভনা বনভজরাই িাভদরভক েুল পভথ পবরিাবলি কভর এবদভক বনভা যান প্রয, প্রখাদা
নাই আর প্রিামরাই সি বকছু । প্রযখাভন স্পষ্টোভি বিিৃ বি নাও প্রদন, প্রসখাভনও িারা ইসলাভমর বিরুভে হৃদভা বিভেষ
ও সিীণেিা লালন কভর থাভকন। আর জনসাধারভণর একবি িড় অংে ইসলাভমর েকৃি বেক্ষার সাভথ পবরবিি না
হওাার কারভণ মুসলমানভদর েবি বিরূপ মভনাোি প্রপাষণ কভর থাভকন। কাভজই আমাভদর প্রদাাার সাভথ বিেিাসীর
সামভন ইসলাভমর েকৃি বিি িুভল ধরার জনে োাস িাবলভা প্রযভি হভি।

এমবনভি বিবেন্ন বিিৃ বি প্রিা এভসই থাভক, প্রযখাভন পভরাক্ষোভি িা আকাভর-ইবঙ্গভি বকছু িলা হা। বকন্তু, সাম্প্রবিক
বদনগুভলাভি যবদ প্রকান পবিমা প্রনিা ইসলাম সম্পভকে সু স্পষ্ট প্রকাভনা বিিৃ বি বদভা থাভকন, িভি বিবন হভলন

রাবস

রাষ্ট্রপবি। বিবন ইসলামভক এমন এক ধমে বহভসভি অবেবহি কভরভছন যা ‘সংকি’-এর মভধে রভাভছ। সংকভির মভধে
যবদ বকছু প্রথভক থাভক, িভি এবি িাভদর বনভজভদর ধমে – যবদওিা িাভদর প্রকান ধমে প্রথভক থাভক। সাধারণোভি িারা
প্রিা প্রকান ধভমেরই অনু সরণ কভরন না, বিষ্টধমেভকও েুভল িভসভছন। সংকভির বেকার প্রিা এবি। যিদূ র পযেন্ত
ইসলাভমর সম্পকে, এবি একবি জীিন্ত, িবধেষ্ণু এিং োণিঞ্চল ধমে। আল্লাহ্ িা’লা সকল সমভা এর সু রক্ষার োর
বনভজর ওপর বনভাভছন। আর এ যু ভগও হযরি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধেভম এর েিার বিভের সকল োভন্ত
ছবড়ভা পড়ভছ।
েকৃি কথা এই প্রয, এ সকল ইসলামবিভরাধী েব্ত  ও িেব্ত  এজনেই ইসলাভমর এরূপ বিরূোিরণ কভরন, বিিৃ বি
বদভা থাভকন প্রয, িারা জাভনন, মুসবলম বিভের মাভে প্রকান একিা প্রনই। অিেে, এখাভন কানাডার েধানমেীর
েেংসা করভি িাই। বিবন ফ্রাভের রাষ্ট্রপবির উব্ত র পবরভেবক্ষভি অবি উত্তম এক বিিৃ বি েদান কভরভছন প্রয, এমন
হওাা উবিি না। অভনের ধমেীা অনু েূবির েবি দৃ বষ্ট রাখা উবিি, ধমেীা প্রনিার েবি দৃ বষ্ট রাখা উবিি। কিই না
োভলা হা যবদ অনোনে প্রনিৃিৃ ভন্দর কানাডার েধানমেীর এ উব্ত  বনভা অবেবনভিে কভরন এিং বিে োবন্ত েবিষ্ঠার
জনে এর অনু সরণ কভরন। কানাডার েধানমেী এবদক প্রথভক েেংসার পাি, আর আমাভদর িাোঁর জনে প্রদাাা করা
উবিি। আল্লাহ িা’লা িাোঁর িক্ষভক আভরা উভমাবিি করুন।
এিা স্পষ্ট প্রয মুসলমানভদর মাভে একিা প্রনই িভলই এসি বকছু হভে। মুসলমান প্রদেগুভলা এভক অপভরর বিরুভে
লড়ভছ। আেেন্তরীণ দলাদবল িাইভরর বিভের সামভন এ বিষাবি স্পষ্ট কভরভছ প্রয, মুসলমানভদর মভধে বিভেদ রভাভছ।
িারা যবদ জানভিা প্রয, মুসলমানগণ একিািে, আর িারা এক প্রখাদা, এক রসূ ল (সা.)-এর মানেকারী, এিং িাোঁর
খাবিভর িারা আত্মিোগ করভি জাভনন, িাহভল আমরা কখনও অমুসবলম বিভের পক্ষ প্রথভক এমন আিরণ পবরলক্ষ
করিাম না। কখভনা প্রকান সংিাদপভির এমন দু ঃসাহস হভিা না প্রয, িারা মহানিী হযরি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকান
িেঙ্গবিি েকাে কভর।
কভাক িছর পূ ভিে যখন মহানিী (সা.)-প্রক বিবিি কভর েথভম প্রডনমাভকে এিং এরপর পুনরাা ফ্রাভে িেঙ্গবিি
েকাবেি হা, িখন সামবাক হহ হি কভর মুসলমানভদর মধে প্রথভক িাভদর পণেসমূ হ িাকি, িা না প্রকনার প্রঘাষণা
প্রদাা হভাবছল। আর িারপর, কভাক মাভসর মভধে, সি িুপ হভা িভস যাা।
িখনও একমাি আহমদীাা মুসবলম জামা’িই মহানিী (সা.)-এর অনু পমসু ন্দর জীিনাদেে বিেিাসীর সামভন িুভল
ধভর সবিক েবিবরিয়াা িে্ত  কভরভছ। এভি অভনক অমুসবলম, বিদগ্ধজন, প্রনিৃিৃ ন্দ এিং সাধারণ জনগণ আমাভদর এ
োাভসর েেংসা কভরভছন। আর এ কাজই আমরা আজও কভর িভলবছ। আমরা িাভদরভক িভল থাবক প্রয, কিক
উভেেেহীন িেব্ত র বিভ্রান্ত ও অশুে কমেভক েকৃি ইসলাভমর েবি আভরাপ করভিন না। প্রকান প্রদভের রাষ্ট্রপবির এিা
কাজ না প্রয, বিবন প্রকান এক িেব্ত র বিভ্রান্ত কমেভক ‘ইসলাভমর বেক্ষা’ ও ‘মুসলমানভদর জনে সংকি’ িভল অবেবহি
কভর, এর োরা বনভজর জনগণভক আভরা উভে প্রদন প্রয, এভদর বিরুভে আমাভদর লড়াই, আর এ লড়াই আমরা জাবর
রাখভিা। ঐ িেব্ত ভক বিভ্রান্ত পথ অনু সরণ করভি উোনী েদানকারী বিবন বনভজই।
আবম পূ ভিেও এমন বিিৃ বি বদভাবছ প্রয, িেঙ্গবিি েকাে করা িা মহানিী (সা.)-এর প্রকান েকাভরর অিমাননা প্রযভকান
েকৃি মযোদাভিাধসম্পন্ন মুসলমাভনর জনে অসহনীা। আর প্রকান প্রকান মুসলমাভনর আভিগভক এবি উভত্তবজি করভি
পাভর, িরং কভর থাভক। এভি যবদ এমন িেব্ত  প্রি-আইনী পদভক্ষপ গ্রহণ কভর, প্রকউ আইনভক বনভজর হাভি িুভল
প্রনা, িভি িাভক েভরাবিি করার দাা প্রসই িেব্ত , িা সরকার, িা প্রসই িথাকবথি িাক-স্বাধীনিার উপর িিোভি।
এোভি অমুসবলম বিেই এভদর আভিগভক উভত্তবজি কভর।

যখন এ িেঙ্গবিভির বিষাবি েথমিার উদা হা, িখন আবম ধারািাবহক কিকগুভলা জুমুআর খুিিাা েবিবরিয়াা িে্ত 
করার সবিক ইসলামী পেবি স্পষ্ট কভর উপস্থাপন কভরবছলাম প্রয, আমাভদর সবিক েবিবরিয়াা কী হওাা উবিি আর
প্রকমন আিরণ করা উবিি। প্রযমনবি আবম িভলবছ, এর একবি খুিই ইবিিািক েোি পভড়বছল, আর আমরা আজও
প্রসই পেবিভি কাজ কভর িভলবছ।
এরপর যখন হলোভের একজন রাজনীবিবিদ ইসলাভমর বিরুভে কথা িভলন, আবম হলোভে একবি খুিিা েদান
কভরবছলাম, প্রযখাভন আল্লাহ্ িা’লার োবি সম্পভকে িাভক সিকে কভরবছলাম। এভি বিবন এই বমথো অবেভযাগ কভরন
প্রয, আবম িাভক মৃিুের হুমবক বদভাবছ এিং সরকারভক আহ্বান জানান প্রযন আমার হলোভে েভিে করার ওপর
বনভষধাজ্ঞা আভরাপ করা হা এিং আমার বিরুভে মামলা পবরিালনা করা হা।[১]
যাভহাক, আইভনর সীমার মভধে প্রথভক, আমরা সি সমা আমাভদর সভিোচ্চ সাধে অনু যাাী, ইসলাম এিং মহানিী
হযরি মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুভে প্রনাা সকল পদভক্ষভপর উত্তর বদভা থাবক, এিং বদভি থাকভিা। আর এর লও
েকাে পাা। এই সমাধানই আমরা উপস্থাপন করবছ প্রয, প্রদেীা আইভনর গবির মভধে প্রথভক আমাভদর েবিবি
পদভক্ষপ গ্রহণ করা উবিি।
সভিোপবর মহানিী হযরি মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর আমাভদর দরূদ প্রেরণ করা উবিি এিং প্রদাাা করা উবিি। আমার
পূ িি
ে িেী কভাকবি খুিিাা এ বিষভা আহ্বানও কভরবছ। আমাভদর সম্পভকে অ-আহমদী মুসবলম প্রনিাভদর কভিার উব্ত 
সভেও, আমরা সিেদা ইসলাভমর েকৃি বেক্ষার আভলাভক এর সু রক্ষা কভর এভসবছ এিং কভর যাভিা, ইনোআল্লাহ্।
এক, িা দু ই, িা িার িেব্ত ভক হিো কভর সামবাক প্রজাে হাভিা েেবমি হভি, িভি এবি কখভনা স্থাাী সমাধান হভি
না। যবদ মুসবলম উম্মাহ একবি স্থাাী সমাধান েিোো কভর িভি, প্রযোভি আবম িভলবছ, সমগ্র মুসবলম বিেভক
একিািে হভি হভি। সম্প্রবি ফ্রাভের রাষ্ট্রপবির ি্ত ভিের েবিবরিয়াাা িুরভের রাষ্ট্রপবি এিং অনে কভাকবি প্রদে
েবিবরিয়াা িে্ত  কভরভছ। বকন্তু, সকল মুসবলম প্রদে একবিি হভা সমভিি প্রকান েবিবরিয়াা িে্ত  করভল িার প্রয
সম্ভািে েোি হভি পারভিা, িার িুলনাা, িাভদর েবিবরিয়াার প্রিমন প্রকান িড় েোি পড়ভি না। িলা হভে প্রয
িুরভের েবিবরিয়াার পর রাবস রাষ্ট্রপবি িার সু র নরম কভর িলভছন প্রয, আবম যা িভলবছলাম িার অথে এই না
ইিোবদ। বকন্তু, বিবন িার এ অিস্থাভন অিল বছভলন প্রয, বিবন যা আভগ িভলবছভলন, িা সবিক বছল। বকন্তু, যবদ ৫৪৫৫বি মুসবলম প্রদে এক সু ভর কথা িলভিা, িভি

রাবস রাষ্ট্রপবি এরকম আমিা-আমিা করভিন না, িাোঁর ক্ষমা

িাওাা ছাড়া প্রকাভনা গিেন্তর থাকভিা না, িাোঁভক নিজানু হভিই হি।
যাভহাক, আবম এখাভন সংভক্ষভপ এিিুকুই িলভি প্রিভাবছলাম প্রয, প্রদাাা করুন, মুসলমান প্রদেগুভলা কমপভক্ষ
অমুসবলমভদর সামভন প্রযন একিািে হভা কথা িভল, িারপর প্রদখুন প্রকমন েোি পভড়। আমরা প্রিা আমাভদর কাজ
কভর যাবে এিং ইনোআল্লাহ্ কভর প্রযভি থাকভিা। প্রকননা ইসলাভমর অনু পম সু ন্দর বেক্ষাভক সারা বিভে ছবড়ভা
প্রদাািা মুহাম্মদী মসীহ্-এর অনু সারীভদর দাবাত্ব। হযরি মুহাম্মদ রাসু লুল্লাহ (সা.)-এর দৃ বষ্টনন্দন িবরিভক বিেিাসীর
সামভন উপস্থাপন করুন, আর িিবদন পযেন্ত স্ববির বিশ্রাম গ্রহণ করভিন না, যিবদন সমগ্র বিেভক হযরি মুহাম্মদ
রসূ লুল্লাহ (সা.)-এর পিাকািভল একবিি না কভরন। বিেিাসীভক অিবহি করুন প্রয, প্রিামাভদর স্থাবাত্ব এরই মাভে
বনবহি প্রয, প্রিামরা এক প্রখাদা প্রক প্রিভনা এিং সিেেকার অনোাভক দূ র কভরা।
কভাক মাস পূ ভিে, এ প্রকাবেড মহামারীর মাভেই, আবম আভরা একিার কিক সরকার েধানভক সভম্বাধন কভর বিবি
বলভখবছলাম। িখন ফ্রাভের রাষ্ট্রপবিভকও বলভখবছলাম। আর িাভি আবম হযরি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর োষাা িাোঁভক
এ বিষভা সিকে কভরবছলাম প্রয, এ সকল বিপদ-আপদ আল্লাহ্ িা’লার পক্ষ প্রথভক অনোা-অবিিাভরর

লস্বরূপ এভস

থাভক। এজনে আপনার এবদভক মভনাভযাগ প্রদাা আিেেক। অিএি, অনোা-অবিিার প্রেষ করুন আর নোাবিিার
েবিষ্ঠা করুন। আর সভিের বেবত্তভি বনজ বিিৃ বিসমূ হ েদান করুন।

আমরা আমাভদর প্রয দাবাত্ব, িা পালন কভরবছ, আর কভর প্রযভি থাকভিা। এখন এবি িাভদর মবজে প্রয, িারা এিা
উপলব্ধী করভি, বক করভি না; বকন্তু, মুসবলম উম্মাহ্ভক প্রকান অিস্থাভিই আমাভদর প্রদাাাা েুভল প্রগভল িলভি না।
আল্লাহ্ িা’লা িাভদর প্রিৌব ক বদন প্রয, িারা প্রযন হযরি মুহম্মদ রসূ লুল্লাহ (সা.)-এর েকৃি প্রসিকভকও বিভন প্রনন।
আর বিেিাসীরও সাধারণোভিও বিন্তা করা উবিি প্রয, এোভি যবদ প্রখাদা িা’লা প্রথভক দূ ভর সভর প্রযভি থাভকন, িভি
লস্বরূপ িাভদর ধ্বংস ছাড়া আর বকছু হভি না। সাধারণোভি, আমাভদরও এ োাস থাকা উবিি প্রয বিেিাসীভক
আল্লাহ িা’লার িাওহীভদর অধীভন, হযরি মুহাম্মদ রসূ লুল্লাহ (সা.)-এর পিাকািভল একবিি কবর। ... আল্লাহ্ িা’লা
আমাভদর প্রিৌব ক দান করুন।
এ ছাড়াও সাধারণোভি বিভের অিস্থার জনেও প্রদাাা করুন। িড় দ্রুি গবিভি এবি এমন পভথ অগ্রসর হভে প্রয,
এমন না হা প্রয, এ মহামারীর হাি প্রথভক প্রকানরিয়ভম মুব্ত  প্রপভি না প্রপভিই, আভরক আপদ বহভসভি বিেযু ভু্ ের রূভপ
আমাভদর উপর না এভস পভড়। আল্লাহ্ িা’লা বিেিাসীভক জ্ঞান-িুবে দান করুন, এিং এক প্রখাদাভক বিভন িাোঁর
অবধকার আদাাকারী সত্তাা পবরণি করুন।

[১] দাবখলকৃি অবেভযাগবি হলোে সরকার অসিে ও বেবত্তহীন বহভসভি নাকি কভর প্রদা।

