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অমুসিলম সংখয্ালঘুেদর �িত ইসলােমর উদারত
একিট মুসিলম েদেশ ইসলাম মুসিলমেক শুধু অমুসিলমেদর সে�
শাি�েত বসবাস করেতই বেল না, রাে� তােদর সািবর্ক িনরাপ�া
এবং সু খ-সমৃি�ও িনি�ত কের। পিব� কুরআন ও সু �াহয়
একািধক �ােন অমুসিলম সংখয্ালঘুেদর অিধকার তুেল ধরা
হেয়েছ। অমুসিলমরা িনজ িনজ উপাসনালেয় উপাসনা করেবন।
িনজ ধমর্িব�াস ও ধমর্ালয়েক সুরিক্ষত রাখ রাে�র নাগিরক
িহেসেব তারা সমান। তােদর �িত েকােনা �কার ৈবষময্ ইসলা
বরদাশত কের না। েযসব অমুসিলেমর সে� েকােনা সংঘাত েনই,
যারা শাি�পূ ণ্
র ভােব মুসিলমেদর সে� বসবাস কেরন তােদর �িত
ৈবষময্ েদখােন নয়; ইনসাফ করেত বলা হেয়েছ। আ�াহ
তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
ُ َ
ُ
ُ ُ َُٰ َۡ َ ّ َ ُ ّ ُ ُ ٰ َ ۡ َ ّ
ُۡ َ
ّ � و� ۡم
ِين َول ۡم � ِر ُجو�م ّمِن دِ� ٰ ِر� ۡم
�ٱ
﴿ َ �نهٮ�م �َ ع ِن �َِين لم ي�ت ِل
ِ
ِ
ۡ ُۡ ّ َّ ّ ۡ َۡ ْٓ ُ ُۡ َ ۡ ُ ُّ� َ
َ
[٨ : ﴾ ]ﻤﻟﻤﺘﺤﻨﺔ٨ �أن ََوهم و�قسِطوا إِ� ِه ۚم ِنَ �َ ُِبُ ٱلمقسِ ِط
‘আ�াহ িনেষধ কেরন না ওই েলাকেদর সে� সদাচার ও
ইনসাফপূ ণর্ বয্বহার কর যারা েতামােদর সে� ধমর্েকি�ক যু�
কের িন এবং েতামােদর আবাসভূ িম হেত েতামােদর েবর কের
েদয় িন। িন�য় আ�াহ ইনসাফকারীেদর পছ� কেরন। {সূ রা
আল-মুমতািহনা, আয়াত : ৮}
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আ�াহ তা‘আলা ঈমােনর দািবদার �িতিট মুসিলমেক িনেদর্শ
িদেয়েছন পরমতসিহ�ুতা ও পরধেমর্র বা মতাদেশর্র �ি ত �
েদখােত। আ�াহ ইরশাদ কেরন,
َ
َ ُ ۡ َ َ ّ ْ ّ َ َ سُب
َ َ َ ۡ
ّ
ُ
َ ّ ْ �َِ َيَسُب ُّوا
�َ َع ۡد َوۢ� بِغ ۡ�ِ عِل�ٖ� ك�ٰل ِك
ون
ِ ﴿ و� َ ُوا �َِين يدعون مِن د
ْ ُ َ
َ َ
َ ُ
ّ �َ
ۡ ّ ّ َ َ ّ ۡ ُ َ َ َ ّ ّ ُ ّنَا ل
﴾ ١ ج ُع ُه ۡم � ُين ّب ِ ُئ ُهم ب ِ َما �نوا َ� ۡع َملون
ِ ِ� ُمَ ٍة �ملهم ُمَ إ ِ ٰ� ر� ِ ِهم َر
ِ
[١٠٨ :]اﻻﻧﻌﺎم
‘তারা আ�াহ তা‘আলার বদেল যােদর ডােক, তােদর েতামরা
কখেনা গািল িদেয়া না, নইেল তারাও শ�তার কারেণ না েজেন
আ�াহ তা‘আলােকও গািল েদেব, আিম �েতয্ক জািতর কােছই
তােদর কাযর্কলাপ সুেশাভনীয় কের েরেখি, অতঃপর সবাইেক
একিদন তার মািলেকর কােছ িফের েযেত হেব, তারপর িতিন
তােদর বেল েদেবন, তারা দু িনয়ার জীবেন েক কী কাজ কের
এেসেছ’। {সূ রা আল আন‘আম, আয়াত : ১০৮}
েকােনা িবধমর্ী উপসনালে সাধারণ অব�া েতা দূ েরর কথা
যু �াব�ায়ও হামলা করা যােব না। েকােনা পুেরািহত বা পা�ীর
�িত অ� তাক করা যােব না। েকােনা উপসনালয় �ািলেয় েদয়া
যােব না। হাবীব ইবন অলীদ েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম ৈসনয্দল ে�রকােল বলেতন,

ُ
ْ َ َ َ ْ ُ َ�ْ َﺜ،
ﺎ
َ
ﺮ
َ
 �ُﻘَﺗِﻠُﻮنَ ﻣ ﻦْ �َﻔََ ﺑِﺎ�َِّأ ﻌ �ُﻢ،َِّ� وَ�ِ ﺳ َبِﻴﻞ ِا،ِّ�وَ�ِﺎ
ﻰﻠﻋ أن
َِّ�»ِﻘﻮا � ا
ﻮ
َ ُﻨ
ْ َ َ ً َ َ َُ ْ ِﻗ
َ
 َوﻻ �ﻌﻘِ ﺮُوا،يﺴﺔ
 وَﻻَ �ُﻤَﺜِّﻠ،وَﻻَ ﺠﺗ ْﺒُﻮا،ﻐُﻠُّﻮا
ِ وَﻻَ ﺤﺗﺮ ﻮا ﻛﻨ، وَﻻ �َﻘْﺘُﻠُﻮا وَﻴﻟِﺪًا،ا
ًَْ
«�ﻼ
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‘েতামরা আ�াহ ও আ�াহর নােম আ�াহর পেথ যা�া কর।
েতামরা আ�াহর �িত কুফরকারীেদর িবরুে� লড়াই করেব।
আিম েতামােদর কেয়কিট উপেদশ িদেয় ে�রণ করিছ :
(যু �েক্ষ) েতামরা বাড়াবািড় করেব না, ভীরুতা েদখােব ন,
(শ�পেক্) কােরা েচহারা িবকৃিত ঘটােব না, েকােনা িশশুেক
হতয্া করেব ন, েকােনা িগজর্া �ািলেয় েদেব না এবং েকােনা
বৃ ক্ষও উৎপাটন করেব ন’ [আবদু র রাযযাক, মুসা�াফ : ৯৪৩০]
এিদেক মুওতার যু ে� রওনার �া�ােল রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম তাঁর বািহনীেক িনেদর্শ েদন:
ََّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ً َ َ َ ً َ ﺎ ً َ َ َ ً َ ً َ َ ﻘْﻄَﻌُﻦَّ َ َ َ ً َ َ ﻌْﻘِﺮُن
َ ﺷﺠﺮة وﻻ
َ » وﻻ �ﻘﺘﻠﻮا امﺮأة وﻻ ﺻﻐِ�ا َﻋ وﻻ ﻛﺒِ�ا ﻓﺎ�ِﻴﺎ وﻻ
ْ
َْ َ ً َْ
.« �ﻼ َوﻻ �ﻬ ِﺪ ُمﻮا ﺑَيﺘًﺎ

‘েতামরা েকােনা নারীেক হতয্া করেব ন, অসহায় েকােনা
িশশুেকও ন; আর না অক্ষম বৃ�ে আর েকােনা গাছ উপড়ােব
না, েকােনা েখজুর গাছ �ািলেয় েদেব না। আর েকােনা গৃহও
�ংস করেব না।’ [মুসিলম : ১৭৩১]
আেরক হাদীেস আেছ, আবদু �াহ ইবন আ�াস রািদআ�াহু আনহ
েথেক বিণর্, িতিন বেলন,
َ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ ُﻴ
ّ ﺎب
َ ﺤ
َ ﻻ َ� ْﻘﺘُﻠُﻮا أَ ْﺻ
.« لﺼَ َﻮاﻣِ ِﻊ
:  ﻗﺎل، » ﻛن إذا �ﻌﺚ ﺟ ﻮﺷﻪ

রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম িনেজর েকােনা বািহনী
ে�রণ করেল বলেতন, ‘েতামরা িগজর্ার অিধবাসীেদর হতয্া করে
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না।’ [ইবন আবী শাইবা, মুসা�াফ : ৩৩৮০৪; িকতাবুল িজহাদ,
যু �েক্ষে� যােদর হতয্া করা িনেষধ অধ]
আবূ বকর রািদআ�াহু আনহুও একই পেথ হেটন। আপন
িখলাফতকােল �থম যু ে�র বািহনী ে�রণ করেত িগেয় িতিন এর
েসনাপিত উসামা ইবন যােয়দ রািদআ�াহু আনহুর উে�েশ বে,
، ﻻ ﺗﻮﻧﻮا وﻻ ﺗﻐﻠﻮا وﻻ ﺗﻐﺪروا:� ﻓﻘﻮا أوﺻﻴ�ﻢ ﻌﺮﺸ ﻓﺎﺣﻔﻈﻮﻫﺎ ﻋ،ﻳﺎ أﻳﻬﺎ ﻨﻟﺎس
ً
ً
ً
ً
ً
 وﻻ ﺗﻌﺰﻗﻮا �ﻼ وﻻ، وﻻ ﺷﻴﺨﺎ ﻛﺒ�ا وﻻ امﺮأة،وﻻ ﺗﻤﺜﻠﻮا وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا ﻃﻔﻼ ﺻﻐ�ا
ً
. وﻻ ﺑﻌ�ا إﻻ ﺂﻠﻛﻪ، وﻻ ﺬﺤﺑﻮ ﺷﺎة وﻻ ﺑﻘﺮة، وﻻ ﺗﻘﻄﻌﻮا ﺷﺠﺮة ﻣﺜﻤﺮة،ﺗﺮﻗﻮه

.وﺳﻮف ﺗﻤﺮون ﺑﺄﻗﻮام ﻗﺪ ﻓﺮﻏﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓ الﺼﻮاﻣﻊ ﻓﺪﻋﻮﻫﻢ وﻣﺎ ﻓﺮﻏﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟ

‘েহ েলাক সকল, দাঁড়াও আিম েতামােদর দশিট িবষেয় উপেদশ
েদব। আমার পক্ষ িহেসেব কথাগুেলা েতামরা মেন রাখে
েকােনা েখয়ানত করেব না, বাড়াবািড় করেব না, িব�াসঘাতকতা
করেব না, (শ�েদর) অনু রূপ করেব ন, েছাট বা�ােক হতয্া
করেব না, বেয়াবৃ �েকও না আর নারীেকও না। েখজুর গাছ
কাটেব না িকংবা তা �ািলেয়ও েদেব না। েকােনা ফলবতী গাছ
কাটেব না। আহােরর �েয়াজন ছাড়া েকােনা ছাগল, গরু বা উট
জবাই করেব না। আর েতামরা এমন িকছু েলােকর সামেন িদেয়
অিত�ম করেব যারা িগজর্াগুেলায় িনেজেদর েছেড় িদেছ।
েতামরাও তােদরেক তােদর এবং তারা যা েছেড় িনেজেদর জনয্
তােত েছেড় েদেব। [মুখতাসারু তারীিখ িদমাশক : ১/৫২;
তারীখুত তাবারী]
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েকােনা মুসিলম যিদ েকােনা অমুসিলেমর �িত অনয্া কেরন,
তেব েরাজ িকয়ামেত েখাদ নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়সা�াম
তার িবপেক্ষ লড়ে বেল হাদীেস এেসেছ। একািধক সাহাবী
েথেক বিণর্ত হেয়ে, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম
বেলন,

َ
َ َ
ْ َ ً ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ  َو،َُوِ َ َ ﻪ
ِﻴﺐ
»ﻻ
ِ �ﻃ
ِ  أو أﺧﺬ ﻣِﻨﻪ ﺷيﺌﺎ ﺑِﻐ،ِ أ ا�ْﺘَﻘﺼ أ ﻠﻛَّﻔﻪ ﻓﻮق ﻃﺎﻗ ِﺘﻪ، ﻣَﻦْ ﻇَﻠﻢ ﻣُﻌَﺎﻫِﺪًا
َ
ْ
ْ
َ
َ َِﻴﺠ ُﻪ ﻳَ ْﻮ َم اﻟﻘِﻴ
ُ  ﻓﺄﻧَﺎ َﺣﺠ،َ�ﻔﺲ
«ﺎﻣ ِﺔ
ٍ

‘সাবধান! যিদ েকােনা মুসিলম েকােনা অমুসিলম নাগিরেকর ওপর
িনপীড়ন চািলেয় তার অিধকার খবর্ কে, তার কমতার বাইের
ক� েদয় এবং তার েকােনা ব� েজারপূ বর্ক িনেয় যা, তাহেল
িকয়ামেতর িদন আিম তার পেক্ষ আ�াহর দরবাের অিভেযা
উ�াপন করব।’ [আবূ দাঊদ : ৩০৫২]
অপর এক হাদীেস বিণর্ত হেয়ে, আবদু �াহ ইবন উমর
রািদয়া�াহু ‘আনহুমা েথেক বিণর, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�াম বেলন,
َ
َ َ ِوَ�ِ ن َﻬَﺎ ﺗُﻮﺟَﺪُ ﻣِﻦْ مَﺴِ�َة،ِﺤﺋِﺔَاﺠﻟَﻨَّﺔ
َ ﺘَﻞَ ﻣُﻌﺎﻫَﺪًا لَﻢْ ﻳ َ ا
« ﺎﻋ ًﻣﺎ
�َ »
�ِأَرْ�َﻌ
�َِّ ر
َﺮِحْ ر

‘েয মুসিলম কতৃর্ক িনরাপ�া �া� েকােনা অমুসিলমেক হতয্
করেব, েস জা�ােতর �াণও পােব না। অথচ তার �াণ পাওয়া যায়
চি�শ বছেরর পেথর দূ র� েথেক’। [বুখারী : ৩১৬৬]
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আেরক হাদীেস বিণর্ত হেয়ে, আবী বাকরা রািদয়া�াহু ‘আনহু
েথেক বিণর্, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ য়াসা�াম বেলন,
َ ََّﻴْﻪِ اﺠﻟَْﻨ
َ
«ﺔ
» َ�ﺘَﻞَ ﻣُﻌﺎﻫِﺪًا ﻲﻓِ �َ�ِْ ﻛُﻨْﻬِﻪِ ﺣَﺮَّمَ ا�َُّ ﻋَﻠ

‘েয বয্ি� চুি�েত থাকা েকােনা অমুসিলমেক অসমেয়
(অনয্ায়ভাে) হতয্া করেব আ�াহ তার জনয্ জা�াত হারাম কে
েদেবন’। [আবূ দাঊদ : ২৭৬০; নাসাঈ : ৪৭৪৭, আলবানী
হাদীসিটেক সহীহ বেলেছন।]
ঐিতহািসক িবদায় হেজর দীঘর্ ভাষে রাসূ লু�াহ সা�া�াহু
আলাইিহ ওয়াসা�াম সমাজ ও রাে�র সব িদক ও িবভাগ স�েকর্
িদক-িনেদর্শনা িদেয়েছন। িতিন মাতািপতার হ, স�ান-স�িতর
হক, আ�ীয়-�জনেদর হক, অনাথ ও দির�েদর হক, �িতেবশীর
হক, মুসািফেরর হক, চলার পেথর স�ী বা পথচারীর হক, দাসদাসী বা চাকর-চাকরানীর হক এমনিক ইসলামী রাে�
অমুসিলেমর হক স�েকরও িনেদর্শনা িদেয়েন। রাসূ লু�াহ
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�া সংখয্াগির� মুসিলম সমাে
মুসিলমেদর কােছ অমুসিলমেদরেক আ�াহ ও তাঁর রাসূ েলর পক্
েথেক আমানত িহেসেব আখয্ািয়ত কেেছন। মুসিলমেদর িতিন
অমুসিলমেদর িনরাপ�া দােনর িনেদর্শ িদেয়েছন
সংখয্াগির� মুসিলম জনেগা�েক �েয়াজেন অমুসিলমেদর জানমােলর িনরাপ�ার দািয়� পালন করেত হেব। তােদর ই�ত-আ�
ও ধমর্ীয় �িত�ানগুেলা িনরাপ�ার জনয্ �হরীর দািয়� পালন
8

করেত হেব। কারণ অমুসিলম জনেগা�ী তারাও মানু ষ, তারাও
আ�াহর বা�া। ইসলাম স�েকর্ তারা ভুল বা িব�াি�র িশকার
হেল তােদর �িত আ�মণ না কের তােদরেক মূ ল সতয্ এবং
ইসলােমর মহানু ভবতা স�েকর্ অবিহত করেতহেব।
ইসলােমর দৃ ি�েকােণ দু িনয়ায় মানু েষর �াণ হরণ িকংবা জীবন
নােশর েচেয় বড় অপরাধ আর হয় না। পিব� কুরআেন তাই
একজন মানু েষর হতয্ােক পুেরা মানবজািত হতয্া বেল আখয্ািয়
করা হেয়েছ। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ কেরন,
َۡ
َ َ
ۡ َ ۡ َ َۢ ۡ َ َ َ َ َ
ّ � ك
َ َّ� َ�َ َما َ� َت َل
ٗ �َ اس
ِ �� �ف ٍس أ ۡو ف َسا ٖد ِ� ٱ
ِيعا
ََ �ض
ِ َ ﴿ م َن �تل �فس� بِغ
ّ � ََ ۡ َۡ َ ك
َ َ�
ٗ �َ اس
ّ َ�َ َما ٓ أ ۡح َيا
[٣٢ :ِيعا ۚ ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة
ََ ومن أحياها
‘েয বয্ি কাউেক হতয্ করা িকংবা যমীেন ফাসাদ সৃ ি� করা ছাড়া
েয কাউেক হতয্ করল, েস েযন সব মানু ষেক হতয্ করল। আর
েয তােক বাঁচাল, েস েযন সব মানু ষেক বাঁচাল’। {সূ রা আলমািয়দা, আয়াত : ৩২}
মানু েষর �াণহানী ঘটােনােক েযখােন বলা হেয়েছ পুেরা মানব
জািতেক হতয্ার সমতুল, েসখােন িবশৃ �লা সৃ ি�েক গণয্ করা
হেয়েছ হতয্া েচেয়ও জঘনয্ অপরাধ িহেসেব। আ�াহ তা‘আলা
ইরশাদ কেরন,
َۡ
ّ ﴿ َو ۡٱلف ِۡت َن ُة َش
[١٩١ :َدُ م َِن ٱلق ۡت ِل� ﴾ ]ﺒﻟﻘﺮة
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‘আর িফতনা হতয্া েচেয় কিঠনতর’। {সূ রা আল-বাকারা, আয়াত
: ১৯১}
অতএব বাংলােদেশর রামুেত একিট অনয্ায়েক েক� কের যা কর
হেয়েছ, তাও নয্ায়স�ত হয়িন। একজেনর অপরােধ দশজনেক
শাি� �দান েকােনা মুসিলেমর কােছ সমথর্নেযাগয্ ন িবিভ�
সময় েদেশর িকছু িকছু অ�েল পূ েজাম�েপ অনাকাি�ত হামলা
হয়। �িতমা ভাংচুর কের দু �ৃতকারীরা। এসব কখেনা ভােলা ফল
বেয় আেন না। শাি� ও েসৗহােদর্য্র পিরেবশ ন� কের। পৃিথবী
কােছ একিট মুসিলম সংখয্াগুরু েদশ িহেসেব বাংলােদশেক েছ
কের। ইসলাম স�েকর্ অম সিলমরা ভুল বাতর্া পান।
জানা যায়, গত ২৯ েসে��র ২০১২ ইং রােত ক�বাজােরর রামু
উপেজলায় দু �ৃতকারীেদর একািধক দল েবৗ� ধমর্াবল�ীেদর১২িট
েবৗ�িবহার ও মি�ের অি�সংেযাগ কের। পুিড়েয় েদয় েবৗ�
প�ীর ৪০িটর মেতা বসতবািড়। ভাংচুর চালায় আরও িকছু
বািড়ঘের। েটকনাফ, উিখয়া, পিটয়ােতও এমন সিহংসতা ছিড়েয়
পেড়।
গণমাধয্ম সূে জানা যায়, শিনবার রাত ১০টার কাছাকািছ সময়
েথেক েবৗ� মি�র, �ানীয় ভাষায় যােক িকয়াং বলা হয়, তার
ওপর আ�মণ হেয়েছ। িকছু িহ�ু মি�রও এ আ�মেণর
আওতায় পেড়েছ এবং একই সে� আগুন লাগােনা ও লুটতরােজর
মেতা ঘটনাও ঘেটেছ। েটকনােফর েহায়াইকয্ং নােমর একিট
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জায়গায় পুিলেশর গুিল চালােত হেয়েছ এব উিখয়ায় দু ’জন
পুিলশসহ ১২ জন আহত হন। এসব �ােন কতৃর্পক্ষ ১৪৪ ধারা
জাির করেত হেয়েছ।
ঘটনার পর েথেকই েদশজুেড় �িতবােদর ঝড় উেঠেছ। সব
রাজৈনিতক দল ও েগা�ী এর িন�া জািনেয়েছ। েদেশর শীষর্
উলামােয় িকরাম এবং ধমর্�াণ মুসিলমরাও  কােজর িন�া
জািনেয়েছন। আমরাও মেন কির এ ঘটনা চরম িন�নীয়।
ইসলােমর আদশর্ই হে� স�দাে-স�দােয় স�ীিত। এ
স�ীিত �ংেসর েকােনা উ�ািন আর অনয্ায় �িতি�য়া সবই
শাি�েযাগয্
আমােদর মেন রাখেত হেব, ইসলােমর শাি�পূ ণর্ ও উদারৈনিতক
িশক্ষার েসৗজেনয্ই সংখয্াগ মুসিলম অধু য্িষত বাংলােদশ
সা�দািয়ক স�ীিত ও পরমতসিহ�ুতার জনয্ বরাবর সার
িবে�র সু নাম কুিড়েয়েছ। এ েদেশর মুসিলম সবসময় তােদর
ধেমর্র িশক অনু যায়ী অনয্ ধেমর্র েলাকেদর সে� শাি�
েসৗহাদর্য্পূণর্ স�কর্ েরেখেছ। এ েদেশ মসিজদ-মি�ের
পাশাপািশ �-� ধেমর্র ইবাদত হয়। পিব মােহ রমজােন িহ�ুরা
সাড়�ের অ�মী পালন কের। ি��ানরা জাঁকজমকভােব বড়িদন
উদযাপন কেরন। েবৗ� ও অনয্ ধমর্াবল�ীরাও িনজ িনজ ধমর্
উৎসব িনিবর্বােদ পালন কেন।
পক্ষা�ের আমােদর িনকট �িতেবশী ভারেত’িদন পরপরই
সংখয্াগির� িহ�ু কতৃর্ক মুসিলমরা আ�া� , আেরক �িতেবশী
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িময়ানমাের এই েসিদনও রাে�র �তয্ক্ষ ই�েন সাধারণ েব
েথেক িনেয় শাি�ি�য় িহেসেব খয্াত িভক্ষুরা পযর্� িনিবর্চার হ
ও হতয্ায চালাল মুসিলেমর িবরুে�। �ােমর পর �াম �ািলেয়
েদয়া হেয়েছ। নারী-িশশ-বৃ �েক অকাতের হতয্া করা হেয়েছ। এ
েদেশর েকািট মুসিলেমর হৃদ েকঁেদেছ তখন, তেব েকউ এ
েদেশর সংখয্ালঘু িহ�ু বা েবৗ�েদর ওপর েস েক্ েদখান িন।
আেমিরকায় মহানবীেক সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অবমাননা
কের চলি�� িনমর্ােণর ঘটনায় যখন সার িব� উ�াল, িবে�র
দু ইশ’ েকািট মুসিলেমর হৃদেয় যখন �লেছ েক্ষা দাবানল,
তখন এেকর পর এক �াে�র সা�ািহেক, তারপর ে�েনর
একিট ময্াগািজেন মহানবীর বয্� কাটুর্ন �কােশর ঘটনা ি
মুসিলমেক বয্িত ও ক্ ষু� কেরেছ। বাক�াধীনতার নােম অেনয
পিব� ধমর্ানুভূিতেত আঘাত েকােন ধমর্ই অন ুেমাদন কের না।
তারপরও ঘটেছ এমন ঘটনা। �� িবরিতেত ক’িদন পরপরই
ঘটেছ এর পুনরাবৃ ি�। এমন ে�ক্ষাপেট বাংলােদেশর �তয
অ�ল রামুেত শাি�ি�য় েবৗ� স�দােয়র উ�ম বড়ুয়া নােমর
এক অখয্াত কুলা�ার এম এক ঘটনা ঘিটেয়েছ যা এ অ�েলর
সবর্ে�ণীর মানুষেক ক্ষু� কের তুেল
উ�ম বড়ুয়ার ববর্র ঘটনার পর িন�া ও �িতবােদর িবষয়িট
�াভািবক, সমথর্নেযাগয্ এবং করণীয়ও বেট। িক� আইন হাে
তুেল িনেয় িনিবর্চাের সিহংসত অনয্ায়। একজেনর অপরােধ
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দশজনেক শাি� েদওয়া অনু েমািদত নয়। আ�াহ তা‘আলা ইরশাদ
কেরন,
َ
ۡ ٓ ُ
ُ ّ
َ ِين َء َام ُنوا ْ ُكونُوا ْ َ� َّٰم
ّ ٓ
َ َ�ّ َ�ُ َها
�ٰ ﴿
� ِ ِ� َِ ّ ِ ش َه َدا َء بِٱلق ِۡس
ۡرِمَنَ� ۡم
َ �ط َو
ّ َ ّ ْ ُ ّ َ َ َ ُ َ ۡ َ ٰٓ � ّ َ ۡ ُ ْ ۡ ُ ْ ُ َ َ ۡ َ ُ ّ ۡ َ ٰ َٱ
ُ �َ َخب
َ ّ َِن
ۢ�
َۚ� ش�ٔان قو ٍ� َ ََ �عدِل ۚوا ٱعدِلوا هو أقرب ِلتَقوىۖ �َقوا
ِ
َ ُ َ
[٨ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٨ ب ِ َما � ۡع َملون
‘েহ মুিমনগণ, েতামরা আ�াহর জনয নয্ােয় সােথ সাক্ষদানকা
িহেসেব সদা দ�ায়মান হও। েকােনা কওেমর �িত শ�তা েযন
েতামােদরেক েকােনাভােব �েরািচত না কের েয, েতামরা ইনসাফ
করেব না। েতামরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার িনকটতর। এবং
আ�াহেক ভয় কর। িন�য় েতামরা যা কর, আ�াহ েস িবষেয়
সিবেশষ অবিহত’। {সূ রা আল-মািয়দা, আয়াত : ৮}
এমন ঘটনার পর সবর্�থম দািয়� হেলা ঘটনার শাি�পূণর্ �িতব
জানােনা এবং ওই বয্ি�েক আইেনর কােছ েসাপদর করা। এ
ধরেনর অপরােধর ভয়াবহতা, পিব� কুরআেনর মাহা�য, মহানবীর
মহানু ভবতা এবং ইসলােমর উদারতা স�েকর মানু ষেক সেচতন ও
ওয়ািকফ করা।
িক� দু ঃখজনক সতয হেলা, উ�ম কুমার বড়ুয়া অনু �ম কাজ
করেলও রা�র্ ও আ�জর্ািতক সাহাযয্পু� এন, বুি�জীবী ও
িমিডয়া এ কােজর যথাযথ িন�া জানায় িন। তােক আইেনর হােত
েসাপদর্ করা কথা বেল িন। আরও দু ঃখজনক বয্াপার হেল,
উ�েমর ববর্র কাে�র পর েয সিহং �িতি�য়া �কািশত হেয়েছ,
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তা েথেকও রাজৈনিতক দলগুেলা িনেজেদর রাজৈনিত ফায়দা
হািসেলর েচ�া কের েগেছ। আর সব রাজৈনিতক ইসু য্র মেতাএ
িনেয়ও পর�রেক েদাষােরােপর চচর্া েলেছ। ইসলামেক
রাজনীিতর বিল বানােনা হেয়েছ!
পি�মা িব� েযমন েয েকােনা দু ঘর্টনার েপছেন জি�বাদ খুঁেজ
েবড়ায়, ক্ষমতাসীনরা রাজৈনিতক ফায়দা লুটেত চ, স�ােসর
মূ ল কারণ উ�াটন ও উৎপাটন না কের ছায়া শ�র েপছেন
েলেগ েথেক শ� বৃ ি� কেরন। আমরাও েকন েযন এমন ঘটনার
েপছেন না িগেয় ছায়া শ�েদর গালাগাল করিছ। বাংলােদেশ
সবর্েশষ এক বছের মািনকগে�, তারপর েমৗলভীবাজাের এবং
সবর্েশষ রাম ুেত মুসিলেমর ধমর্ী অনু ভূিতেত আঘােতর ঘটনা
ঘটল। ঘটনাগুেলার যথাযথ �িতকা, অপরাধীেদর শাি�র
আওতায় আনা হেল হয়েতা পরবতর্ী ঘটনার অবতারণা হেতা না
সরকারেক ইসলাম অবমাননার উ�ািন সৃ ি�র পথ ব� করেত
হেব। এ ধরেনর অপরাধীেক তাৎক্ষিণক শাি�র আওতায় আনে
হেব। তাহেল অিনয়ি�ত ক্ ষু�তা িকং আেবেগর ভুল �েয়ােগর
পথও ব� হেব। িবেশষত এ ধরেনর ঘটনা েথেক েদিশ-িবেদিশ
েয ষড়য�কারী মহল ফায়দা লু টেত চায়, তােদরও গিত েরাধ করা
স�ব হেব। সেবর্াপি, ধমর্ীয় সংখয্ালঘুেদর �িত সদাচার
সা�দািয়ক েসৗহাদর্-স�ীিতর ব�নেক অটুট রাখেত সবাইেক
সজাগ ও সেচতন থাকেত হেব। আ�াহ সকল মুসিলম ইসলােমর
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উদারতা ও মহানু ভতা সবার সামেন তুেল ধরার তাওফীক দান
করুন। আমীন।
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