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মহানবীর অবমাননা : ওরা যা কেরেছ আমরা যা করব   

ঘটনার সূ�পাত : সবরকােলর সবরে্ে মহামানব, িব�শাি� ও 

মানবতার মুি�দূত মহানবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম, তাঁর 

পিরবার ও তাঁর �চািরত শাি�র ধমর াসলােমর িববেু তীত 

িবেষা�ার ও িবে�ষমূলক চলি�� িনমরাােক  কক কের সসিত 

সারা মুসিলম িবে� চরম  কাষ িবরার করেছে �িতিট মুসিলেমর 

অ�ের বােছ  �ােধর আগনে া�ারেনেট ওা চলি�ে�র দৃশয 

ছিড়েয় পড়ার পর ািতমেধয কমপেক ২০িট  দেশ িবেকাষ ছিড়েয় 

পেড়েছে এসব িবেকােষর সময় সিহংসতার ঘটনায় এ ন পযর� 

৩৫ রেনর  বিশ �াা হািরেয়েছে [�থম আেলা, ১৯  স��র 

২০১২ সং যা] 

পি�মােদর অবযাহত ৈ�তনীিত ও ৈবষমযমূলক আচরোর িববেু 

 কবল মুসিলমরাা নন, িবেবকবান �িতিট মানুষা  সা�ার ও 

িবকুষ হেয় য়েউেছনে িনয়ায়েকর রািতসংেঘর মহাসিচব বান িক 

মুন বেলেছন, িব�রুেড় সিহংসতা য়সেক  দওয়া াসলামিবেরাধী 

চলি�� ােনােস� অব মুসিলমস-এর িনমরাাকারীরা মত �কােশর 

�াধীনতার অপবযবহার কেরেছনে চলি��িট অস�ানরনক ও 

ল�ারে া�ােনট �গগেলায়  দ লাম, অেনক নাি�কও এ 

কােরর িন�া রািনেয়েছনে    
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িসেনমার �েযারক পিরচালক : সংবাদ মাধযম সূে� রানা যায়, 

ায়াহূদী বংেশা�ূত মািকরন নাগিরক সযাম বািসল এ ি ি ৈতির 

কেরনে এিট তার ছ�নামে তার মূল নাম নাকুলা বািসেল নাকুলা 

(Nakoula Basseley Nakoula)। বয়স  প�া� ছুঁাছুঁা। 
ল�েনর িব যাত  ডািল  মেো  রািনেয়েছ, এা বােসিল মূলত 

িমশরীয় বংেশা�ূত কপিটক ি��ানে বােসিলর িশকাগত 

 যাগযতার  বরও  কয় িদেত পাের িনে এর আেগ ২০১০ 

াংেরির সােল বযাংক রািলয়ািতর কারো আেমিরকার 

কযািলে ািনরয়ার আদালেত তার ২১ মােসর  রল হেয়িছলে এা 

রকম এক ষয়ংকর �তারক মুসিলম ধেমরর ওপর আঘাত কের 

এমন একিট চলি�� িনমরাোর সাহস  পল  কাথায়  সটাা এ ন 

ষাবার িবষয়ে  

আেমিরকায় বসবাসরত ১০০ রন ায়াহূদী বযবসায়ীর অথরানুকূেলয 

৫০ লা  ডলার বযেয় িনমরাা কেরন ‘ােনােস� অব মুসিলমস’ 

(Innocence of Muslims) নােম রহসযপূার এ চলি��ে 

িসেনমািটর িকছু অংশ া�ারেনেট �কােশর পর িব�রুেড় 

মুসিলমেদর কুষ �িতবােদর ি�তীয়িদন আেমিরকার শীষর চলি�� 

িনমরাতাগা িববৃত িদেয় বেলন, এ স�েকর বা এর পিরচালক 

স�েকর িকছুা তারা রােনন নাে মািকরন ি ি  মকাররা এর দায় 

 নেবন নাে  
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িসেনমায় কী িছল  দ ােনা হেয়েছ : মা� ১০ িমিনেটর  য অংশ 

া�ারেনেট ছাড়া হেয়েছ তা  দে   কােনা মুসিলেমর র� উা�া 

থাকার কথা নয়ে িসেনমািটেত রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�ােমর বযি�গত চিরে� কািলমা  লপেনর  চ�া করা 

হেয়েছে রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক নারী িল�ু 

িহেসেব য়প�াপন করা হেয়েছে একসে� একািধক নারীর 

শযযাাহাকারী িহেসেবও  দ ােনা হেয়েছ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�ামেকে �ীেদর কতৃরক রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�াম রুতােপটা করার দৃশযও সংেযারন করা 

হেয়েছে রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক অমুসিলম 

িনধনকারী িহেসেবও য়প�াপন করা হেয়েছে রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�ামেক ক নও দািড় িবহীন স�াসী িহেসেব 

আবার ক েনা রু�া গােয় ষ� চিরে� য়প�ান করা হেয়েছে শধু 

তাা নয়, মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ােমর একা� সাহাবী 

আবু বকর রািদয়া�াহ আনহ, য়মরা রািদয়া�াহ আনহসহ অনযানয 

সাহাবীেদর চরমষােব অপমান করা হেয়েছে য়�াহাতুন মুিমনীন 

তথা নবীর �ীেদরও য়প�াপন করা হেয়েছ  বপদরা ও ন�ষােবে 

[নায়যুিব�ািহ িমন যািলক]  

�তারক বােসিল : কুলা�ার বােসিল শধু  কািট  কািট মুসিলেমর 

হদেয় আঘাত  দয়ার অপরাধা কের িনে তার সহকমরীেদর সে� 
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যথারীিত অমাররনীয় �তারাাও কেরেছনে ওা চলি�ে� নািয়কা 

চিরে� অিষনয়কারী আ�া  গািরর বেলন, ‘আমরা �তািরতে 

আমােদর কি�নকােলও রানােনা হয় িন এ বদ মতলেবর কথাে 

পিরচালক িনেকালা আমােদর �যাকেমাল কেরেছনে’ একুশ বছর 

বয়সী এা অিষেন�ী আরও বেলন, ‘রিররর (িসেনমায় মহানবীর 

চির� অিষনয়কারী নায়ক) িবপরীেত তবাী বধূ িহেসেব 

অিষনেয়র সময় আিম  মােটও রানতাম না আমােক াসলােমর 

মহানবীর �ী (আেয়শা রািদয়া�াহ আনহা)র ষূিমকায় রা া 

হেয়েছে আিম আর িতনিদন যাবত ঘুেমােত পারিছ নাে আমার 

 চা   থেক  কবল অ� ঝরেছে আিম ক েনাা আমার দশরকেদর 

মেন আঘাত িদেত চাা নাে মধয�ােচযর দশরকরা আমােক এর 

রনয অিষশাপ  দেবন, আমার মু�ুপাত করেবন, এ আিম ক েনা 

চাািনে’ [ ডািল  মাল  থেক অনূিদত আরিব সূে� �া�]  

এিদেক মহানবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক অবমাননা কের 

িনিমরত কু যাত চলি��িট গগেলর িষিডও  শয়ািরং সাাট 

ায়িটয়ব  থেক বাদ  দয়ার রনয আদালেতর কােছ আআান 

রািনেয়েছন   াদ ছিবর আেরক অিষেন�ী িসনিড িল গািসরয়াে 

১৯/০৯/২০১২ াং তাির  (বুধবার) যু�রাে�র লস অযােেেলেসর 

একিট আদালেত িতিন এ িবষেয় িনেরর মতামত তুেল ধেরনে 

চলি��িটর িনমরাতা িনেকালা বািসেল তােক �তারাা কের 
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‘ােনােস� অব মুসিলম’ নােম এা ঘৃায ছিবেত অিষনয় 

কিরেয়েছন বেল অিষেযাগ কেরন িসনিডও। এছাড়া তার এা 

ছিবেত অিষনেয়র  েল মুসিলমেদর ধমরীয় অনুষূিতেত আঘাত 

লাগায় িতিন সবার কােছ কমাও �াথরনা কেরেছনে 

ছিবেত অিষনেয়র িবষেয় িসনিড িল বেলন, বােসিল য ন তােক 

এর পা�ুিলিপিট িদেয়িছল ত ন এর মেধয  কাথাও মহানবীর নাম 

িকংবা  কােনা ধমর স�েকর য়ে�  িছল নাে ছিবিটর িষিডও 

ায়িটয়েব ছিড়েয় পড়ার পর  থেকা িতিন হতযার হমিক পাে�ন 

বেলও দািব কেরনে য়ে� য, মািকরন অিষেন�ী িসনিড িল গািসরয়া 

এা চলি��িটেত মহানবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ােমর  মেয় 

 ােতমার চিরে� অিষনয় কেরেছনে [সূ� : রয়টাসর  থেক 

অনূিদত আরবী পি�কা]  

পৃথীিবর সবরে্ে মহামানব :  য মানুষিট শধু তাঁর সমকালীন িম� 

ও স�ীেদর ি�য়তম বযি� িছেলন না, িছেলন আদিশরকষােব তাঁর 

 ঘার শ�েদর  চাে ও ্েুয় ও বেরাযে সমসামিয়ক অনুচরবৃ� 

 থেক িনেয় িকয়ামত িদন পযর�  য মানুষিট সকল িবেবকবান 

চকুষান অনুসারীর দৃি�েত সবেচ ষােলাবাসার পা�ে যােক 

‘সেবরাাম চিরে�র অিধকারী’ অিষধায় ষূিষত কেরেছন   াদ 

িনি ল সৃি�র িনপুা ��া আ�াহ রা�ুল আলািমনে [আ�াহ 

তা‘আলা তাঁর ি�য় রাসূল স�েকর সািটরি েকট িদেয় বেলন,  
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ونَ  فََستُۡبِ�ُ  ٤ َعِظي�ٖ  ُخلُقٍ  لََعَ�ٰ  نََّك  ﴿ يّيُِ�مُ  ٥ َوُ�ۡبِ�ُ
َ
 ٦ ٱلَۡمۡفُتونُ  بِأ

ََّك  ِِنّ  ۡعلَمُ  ُهوَ  ََ
َ
َّ  بَِمن أ ۡعلَمُ  وَُهوَ  َسبِيلِهِۦ َعن ََ

َ
: القلم[ ﴾ ٧ بِٱلُۡمۡهَتِدينَ  أ

٧  ،٤  [ 

‘আর িন�য় আপিন মহান চিরে�র ওপর অিধিেতে অতঃপর 

শী�া আপিন  দ েত পােবন এবং তারাও  দ েত পােব- 

 তামােদর মেধয  ক িবকারা�? িন�য় আপনার রবা সমযক 

পিরজাত তােদর বযাপাের যারা তাঁর পথ  থেক িবচুযত হেয়েছ, 

আর িতিন িহদায়াত�া�েদর স�েকরও সমযক জাত’ে {সূরা আল-

কলম, আয়াত : ৪-৭}]  

 য মানুষিটর রীবেনিতহাস ও মানবরািতর �িত তাঁর অপিরসীম 

অবদােনর আেল য পেড় ষি�গদগদ হেয় ওেউন আধুিনক িবে�র 

িনরেপক অসং য মনীষী, আেমিরকারা নাগিরক মাােকল এাচ 

হাটর তাঁর সারা রাগােনা বা ‘দযা হানেেড’ এ রাসূলু�াহ সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�ামেক মহামানব িহেসেব এক না�াের  রে েছনে 

ায়িলয়াম মুযর  থেক িনেয় অসং য পি�ত ও মনীষী তাঁেক 

সবরে্ে মহামানব িহেসেব অকু� �ীকৃিত িদেয়েছনে  সা 

মানুষেক িনেয় য ন বয� কাটুরন আঁকা হয়, িসেনমা বািনেয় তাঁর 

চিরে� াে� মত কািলমা  লপন করা হয়, ত ন শধু সারািবে�র 

‘লা ালাহা া�া�াহ, মুহা�াদুর রাসুলু�াহ’ পাউকারীেদর অ�রা 

নয়, িবেবকবান �িতিট মানুেষর হদয়া  কঁেদ ওেউে মুহা�দ 
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নােমর এা িনরকর মহাজানী বযি�িট শধু অসং য মানুেষর নবীা 

নন, িতিন সবার ষােলাবাসার বািতঘরে তাঁেক সবেচ  বিশ 

ষােলাবাসা ঈমােনর অপিরহাযর অংশে  যমন, আনাস াবন মােলক 

রািদয়া�াহ আনহ  থেক বিারত, রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�াম বেলন,   
َحُدُ�ْم، يُْؤِمنُ  الَ «

َ
َّ  أ ُ�ونَ  َح

َ
َحّب  أ

َ
ْهِ  أ

َ
هِ  ِمنْ  ِِل هِ  َواِلِ ِ

َ
َّيِس  َوَول ْجَِع�َ  َوا

َ
  »أ

‘ তামােদর  কয়  স অবিধ মুিমন হেত পারেব না, যাবৎ আিম 

তার কােছ ি�য়তর হা তার িপতা ও স�ান  থেক এবং সকল 

মানুষ  থেকে’ [বু ারী : ১৫; মুসিলম : ৪৪]  

পি�মােদর ি�মু ী নীিত : পি�মােদর িবেবক-িবেবচনা  দে  

ত না দুঃ টা রােগ য ন  দি  তারা িচ�া-বাক�াধীনতার 

 �াগান িদেত িদেতা আান কের িহরাব পরা িনিষু কেরে য ন 

তারা  কবল িনেরেদর  ষাগ-িবলােসর অথর সংাহ করেত িগেয় 

রারনীিতর বলী বানায় অসং য িনরীহ বিন আদমেক।  য নারী ও 

িশশ অিধকার িনেয় তারা িব�রুেড়  শারেগাল কের অবলীলায় 

তােদরা িমসাাল আর  বামার আঘােত কতিবকত কের 

িনদরয়ষােবে পকা�ের  কািট  কািট মানুেষর ষােলাবাসায় আঘাত 

কের  য কুলা�ার িসেনমা বানায় তােক িবচােরর কাউগড়ায় দাঁড় 

না কিরেয় �্য়  দয়া হয়ে তথাকিথত িচ�া ও বাক�াধীনতার 

 দাহাা িদেয় আর কত অনযায়েক রােয়য করা হেব?  
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বৃিটশ রারপু� ায়িলয়াম তার �ী  কটেক িনেয় �াে�র 

সাগরপাের  বডবেমর িবেনাদন কেরেছন তাঁর ‘িব�বযাপী’ দীঘর 

মধুচিকমার অংশ িহেসেবে  স ােন  তালা তােদর িকছু ন� ছিব 

পি�কায় �কাশ করায় িতিন ও বৃিটশরা  বরায় চেটেছন পি�কার 

ওপরে এটােক িতিন বযি�গত বযাপাের হ�েকপ বেল অপমান 

জােন মামলা কেরেছনে আদালত কালিবল� না কের তাঁর পেক 

রায়ও িদেয়েছে অথচ একা সমেয় পৃিথবীর সবেচ তযাগী মানুষ, 

মানুেষর মুি� ও শাি�র িচ�ায় অি�র রাসূেল আরাবী সা�া�াহ 

আলাািহ ওয়াসা�ােমর মযরাদাহানী কের আেমিরকায় িসেনমা 

বানােনা হেলাে তথািপ এ বযাপাের পি�মা  নতারা পিররার 

িন�াসূচক িকছু বেলন িনে মুসিলম ঔরেস র�  নয়া 

ায়াহূদীবা�ব  াঁিট ি��ান বারাক ওবামাও  কােনা কাযরকির 

পদেকপ  নন িনে 

তােক  া তার করা হয় িনে য়পর� মা� সাত িদেনর মাথায় 

িসেনমা িনমরাোর  কাষ �শিমত না হেতা আবার �াে�র ‘শািলর 

 হবেদা’ সামিয়কী রাসূলু�াহ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ােমর 

বয�াাক দুিট কাটুরন �কাশ কেরেছে �াে�র মুসিলম  নতারা 

সামিয়কীেত �কািশত ওা কাটুরন �কােশর িন�া রািনেয়েছনে   

িবেকােষর আশআায় �া� ২০িট  দেশ তােদর দূতাবাস ও 

কাযরালয় ব� কের িদেয়েছে পি�মােদর তথাকিথত নীিতকথা আর 
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আদেশরর পুেরাটাা  য  ষক আর ষ�ািম তা আরও স�মাা 

হেলাে  

পি�মােদর ৈনিতকতা ও মূলযেবাধ পুেরাপুির ন� হেয়  গেছ বেল 

যথাথর ম�বয কেরেছন মালেয়িশয়ার সােবক �ধানম�ী মাহািথর 

মুহ�দে ‘মত �কােশর �াধীনতার’ ওপর মািকরন পররা�ম�ী 

িহলাির ি�নটেনর এক ব�েবযর কড়া সমােলাচনা কের মাহািথর 

এ ম�বয কেরনে ওা চলি�� ৈতির �সে� িহলাির ি�নটন 

বেলেছন, এর �চার ও �কাশ ব� করা হেল মত�কােশর 

অিধকার কুষ হেবে মহানবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ামেক 

অবমাননা করায় সারা িবে�র মুসিলমরা য ন তীত  কাষ �কাশ 

করেছন এবং িবিষ� রায়গায় সংঘাত-সংঘেষর বহ মানুষ হতাহত 

হে� ত ন চলি��িটর �চার ব� না কের বরং সংঘাতেক আেরা 

য়ে� িদেলন িহলািরে  

এর রবােব মাহািথর মুহ�দ তার ওেয়বসাােট িলে েছন, 

‘মানবািধকার ও মত�কােশর অিধকােরর  দাহাা িদেয় িহলাির 

মুসিলমেদর ধমরীয় অনুষূিতেত আঘাতকারী এ চলি�ে�র পেক 

কথা বেলেছনে আিম মেন কির, পি�মােদর মূলযেবাধ পুেরাপুির 

�ংস হেয়  গেছে মানবািধকার ও মত�কােশর কথা বেল তারা 

এেক অপরেক অপমান করেতও আর ি�ধা করেছ নাে’ 
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মাহািথর মুহা�দ আরও বেলন, ‘মানুষ যিদ এেক অপরেক অবজা 

ও অপমান করেত থােক তাহেল িক ধরেনর সং�ৃিত গেড় য়উেব? 

রা�, সমার, বযি�  কাথাও  কান শাি� থাকেব নাে’ িতিন য়ে�  

কেরন, ‘মত�কােশর �াধীনতা অবশযা থাকেবে িক� অপমান 

করার অিধকার কারও  নাে’  

মাহািথর মুহা�দ  রার িদেয় বেলন, অনয রািতর ধমর ও 

মূলযেবাধেক আঘাত করা হেল িব�  থেক শাি� িবলু� হেয় যােব 

এবং অনয ধমরাবল�ীেদর মােঝও ঘৃাা ও সংঘাত  বেড় যােবে 

[ৈদিনক সংবাদ ২২/৯/২০১২ সং যা]  

িব� মানবতার �িত শাি�র ধমর াসলাম ও মহানবীর অিব�রাীয় 

অবদান :  য ধেমরর নাম  থেক িনেয় কমর ও িচ�ার �িতিট পযরােয় 

লকযাীয় ‘শাি�শে�’র সি�য় য়পি�িত,  য ধমর শধু তার 

অনুসারীেদরা নয়, িবধমরীেদরও  দয় নাগিরক িহেসেব সমান 

অিধকার ও মযরাদাে  স ধমরেক  রার কের য়া বানাবার য়�াদ 

�েচ�া বড়া হাসযকরে বলেত ি�ধা  না আর িব� সষযতা 

দাঁিড়েয় আেছ  য  মৗিলক  চতনাগেলার ওপর, তার অিধকাংেশর 

চারা  রাপন কেরেছ এা াসলামে এত অতযাচার অপ�চােরও  য 

ধেমরর অনুসারীেদর দিমেয় রা া যাে� না, িবে�র সব মতবাদ 

আর ারেমর কােছ হতাশ হেয়  য ধেমরর শাি�র শীতল ছায়ায় 

আ্য় িনে�ন পা�ােতযর সেবরা� িশিকত ও সষয মানুষগেলা,  স 
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াসলােমর ওপর  কন এত রাগ আর এত বদনাম গাওয়া তা আর 

বলার অেপকা রাে  নাে  

পা�ােতযর রানা য়িচত, আ�াহর ওহী �াি�র মাধযেম মুহা�দ 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম িব�মানবতােক মানুেষর দাস� 

 থেক একমা� শরীকিবহীন আ�াহর াবাদেতর পথ  দি েয়েছনে 

এর  েল আ�াহ ৈব সব িকছুর দাস�  থেক মুি�  পেয়েছ 

মানুষে িতিন িব�মানবতােক সকল ক�কথা ও কুসং�ার এবং 

সব রকেমর িমথযা ও �তারাার সামেন িশর না  নায়াবার িশকা 

িদেয়েছনে অকম �িতমা ও অলীক �ষুেদর বি�দশা  থেক 

য়ুার কেরেছনে মু� কেরেছন অসু� িচ�াধারা  থেকে িব� 

মানবতার  চতনায় কমা ও সিহিুতার চারা  রাপন কেরেছনে 

তাঁর �িত অবতীার া� পিব� কুরআেন বলা হেয়েছ,  

َ  قَد ٱّ�ِيِن�  ِ�  ِِۡكَراهَ  َ�ٓ  ﴿ َّ ۚ  ِمنَ  ٱلّرۡشدُ  ّّبَ ِ ُٰغوتِ  يَۡ�ُفرۡ  َ�َمن ٱۡلَ�ّ َّ  َوُ�ۡؤِمنۢ  بِٱل
 ِ َّ ۗ  ٱَفَِصامَ  َ�  ٱلُۡوۡ�َ�ٰ  بِٱۡلُعۡرَوةِ  ٱۡسَتۡمَسَك  َ�َقدِ  بِٱ ُ  لََها َّ  ﴾ ٢ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َوٱ

 ]  ٢٥٦: القرة[

‘দীন াহোর বযাপাের  কান রবরদি�  নাে িন�য় িহদায়াত �� 

হেয়েছ ��তা  থেকে অতএব,  য বযি� তাগূতেক অ�ীকার কের 

এবং আ�াহর �িত ঈমান আেন, অবশযা  স মরবুত রিশ 

আঁকেড় ধের, যা িছ� হবার নয়ে আর আ�াহ সবরে্াতা, সবরজ’। 
{সূরা আল-বাকারা, আয়াত : ২৫৬}   
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রীব�শায় িতিন িনেরও �যথরহীনষােব মুসিলেমর সে� 

শাি�পূারষােব বসবাসকারী অমুসিলমেদর সকল অিধকার িনি�ত 

কেরেছনে ধমর-বার-বংশ িনিবরেশেষ সমা িব�বাসীর রনয আ�াহর 

পক  থেক রহমত�রপ  �িরত হেয়েছনে তাঁর িশকার মেধয বরং 

এমন য়পাদােনরও অষাব  না যা পকী ও �াাীকুেলর �িত 

মায়া-মমতা ও  কামলতা  দ ােতও গব�  দয়ে িনিষু  ঘাষাা 

কের এেদর অকারো ক� �দান িকংবা এেদর �িত িবরপ 

আচরােকে  

িতিন তাঁর অাবতরী সকল নবীর �িত ্ুা ও স�ান �দশরেনর 

এক য়�ল িচ� য়প�াপন কেরেছনে যােদর মেধয রেয়েছন নবী 

াবরাহীম, মুসা ও ঈসা (ায়াহূদী ও ি��ানেদর নবী) �মু ে 

 ছাট-বড়, নারী-পুবষ িনিবরেশেষ সব মানুেষর অিধকার িনি�ত 

কেরেছনে ��ােনর িতন মাস আেগ িবদায় হের �দা তাঁর 

ঐিতহািসক ষাষো িতিন মানুেষর র�, স�দ ও স�ােন আঘাত 

হানােক কেউারষােব িনিষু  ঘাষাা কেরনে িতিন মানুেষর 

সহরাত �কৃিতবা�ব এক দীন িনেয় আিবষূরত হন যা আিাক 

  ারাক ও ৈদিহক চািহদার �িত লকয রাে ে পািথরব কার ও 

আি রােতর আমেলর মেধয ষারসাময িবধান কেরে মানুেষর 

সহরাত বাসনা ও  ঝাঁকেক কের পিরশীিলত ও পিরমািররতে 
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অপরাপর রািতগেলার সষযতার মেতা এেক �ংস বা অবদিমত 

কের নাে  

মানবতার কলযাো মহানবী সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম 

আ�ঃসসদায় �াতৃে�র পূারা� নমুনা  পশ কেরেছনে িতিন 

পিররার রািনেয়  দন,  কােনা মানব সসদােয়র ওপর অনয 

 কােনা মানব সসদােয়র  ্ে�  নাে মূল সৃি�, অিধকার ও 

কতরেবযর  কে� তারা সবাা সমানে  ্ে� িবেবিচত হেব  কবল 

ঈমান ও তাকওয়া তথা িব�াস ও আ�াহষীিতর িনিরে ে িতিন 

তাঁর সকল স�ী-সাহাবীেক ধমরেসবা এবং তােত স�ৃ� হবার 

সমান সুেযাগ িদেয়েছনে তাােতা তােঁদর মেধয আরবেদর 

পাশাপািশ িছেলন ( রাম  দেশর) সুহাাব রমী, (হাবশার) িবলাল 

হাবশী এবং (পারেসযর) সালমান  ারসী রািদআ�াহ আনহম 

�মু ে  

পািক�ােনর � যাত সাংবািদক হািমদ মীেরর অনুষূিত : 

পািক�ােনর � যাত সাংবািদক, িরও িটিষর �ধান িনবরাহী হািমদ 

মীর তাঁর ৈদিনক রং-এর এক কলােম িলে েছন, ‘আমার ক� ও 

য�াা িছল বারনাতীতে এটা আমার সাংবািদকতাসুলষ অনুসি�ৎসু 

মেনাষােবর কারোে িসএনএেন াসলামিবেরাধী একিট চলি�ে�র 

িববেু িলিবয়ায় িবেকােষর  বর  দ ার পর া�ারেনেট ওা 

চলি��িট   াঁরা শব কিরে আমার এক সহকমরী  কাথাও  থেক 
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িষিডওিট ডায়নেলাড কের আমার কার সহর কের  দনে য ন 

ওা চলি��িট  দ া শব কির ত ন আমার কােছ মেন হেত 

লাগল,  কয়  যন আমার মন ও মি�ের হাতুিড় িদেয়  পটাে�ে 

িনেরেক অেনক শ� মেনর মানুষ বেল রািন, িক� সযাম 

ষােসিলর িনিমরত ােনােস� অব মুসিলম নােমর এা চলি�� 

বতরমান যুেগর সবেচেয় বড় স�াসবাদে কারা এা চলি�ে�র 

দৃশয ও সংলাপগেলা  বামা িবেোরোর  চেয়  কােনা অংেশ কম 

িছল নাে ২০০১ সােলর ১১  সে��র িনয়ায়কর ও ওয়ািশংটেন 

আলকােয়দার হামলায় িতন হারার  লাক মারা িগেয়িছলে িক� ১১ 

 সে��র ২০১২ ায়িটয়েব �চািরত এা িষিডওিচ�িট  কািট 

মুসিলেমর হদেয় র�করা ঘিটেয়েছে’ 

িতিন আরও বেলন, ‘ওা চলি�� কেয়ক িমিনেটর  বিশ  দ েত 

পাির িনে এা ষয়াবহ চলি�ে�র িববরা  দয়াও আমার রনয 

অেনক ক�করে শধু এতটুকু বলব, এা চলি�ে�র কেয়কিট দৃশয 

 দে  সযাম  বিসেলর িবপরীেত ওসামা িবন লােদেনর 

স�াসবাদেক অিত তু� বেল মেন হেয়েছে আেমিরকার রনয এটা 

বড় পুর�ার, এা শতা�ীর সবেচেয় বড় স�াসী সযাম  বিসল এত 

বড় অপকমর করার পরও আেমিরকান  �িসেড� বারাক ওবামার 

�্েয়া আেছে আ�াহ তা‘আলার কােছ লাে া শকিরয়া  য, আর 



 

17 

পযর�  কাথাও  কােনা মুসিলম ঈসা আলাািহস সালাম অথবা অনয 

 কােনা নবীর বযাপাের এ ধরেনর  বয়াদবী কেরন িনে’ 

হািমদ মীেরর একিট যুি�  ুবা তাৎপযরপূারে িতিন বেলন, 

‘আেমিরকার পক  থেক আমােদর  দেশর মাদরাসাগেলার ওপর 

অেনক অিষেযাগ আেরাপ করা হয়ে অথচ �ীিন মাদরাসার ছা�রা 

ক েনা ি��ান অথবা ায়াহূদী ধেমরর এমন অবমাননার কথা 

িচ�াও কের না যা কেরেছ সযাম বােসিল াসলাম ও াসলােমর 

নবী মুহা�দ সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�াম স�েকরে 

আমার আ েসাস হয়, এ বযাপাের আেমিরকার  �িসেড� বারাক 

ওবামা ও তার �শাসেনর �িতি�য়া  লাকেদ ােনাে এা 

চলি��েক আেমিরকার �শাসনিবেরাধী িহেসেব অিষিহত করাা 

যেথ� নয়, বরং এটাও �ীকার করেত হেব, িকছু ি��ান ও 

ায়াহূদী স�াসী আেমিরকােক মুসিলমেদর িববেু ষড়যে�র  কক 

িহেসেব বযবহােরর অপেচ�া করেছে তারা তথাকিথত স�াসবাদী 

সংগউন আলকােয়দা, তােলবান ও হা�ানী  নটওয়াকর  থেকও 

 বিশ ষয়আরে আিম বারাক ওবামার কােছ সযাম বােসেলর মেতা 

স�াসীর িবচার �াথরনা করব না, তেব আেমিরকান িমিডয়ার 

ব�ুেদর কােছ আেবদন করব, তারা  যন এটা  ঁুের  বর কেরন, 

তােদর  দেশর স�াসীেদর  কান  কান  গাপন সংগউন 

সহেযািগতা কেরে আিম িব�াস কির,  ডির রনস ও সযাম 
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ষােসিল  গাটা আেমিরকার �িতিনিধ� কের নাে আেমিরকায় 

রমস �ােকরর মেতা িবিশ� বযি�ও আেছন, িযিন পািক�ািন 

ডা�ার আি য়া িসি�কীর মুি�র রনয আে�ালন করেছনে  

আমার কােছ মেন হে�, মুসিলম িবে� আর আেমিরকা �ােকরর 

 দশ িহেসেব পিরিচত নয়, পিরিচত হে� সযাম বািসেলর �ারাে 

সযাম বািসেলর স�াসবাদ আমােক সালাহয়ি�ন আায়ুবীর কথা 

�রা কিরেয় িদে�ে মুসিলমেদর ি�য় নবী সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�ােমর অবমাননা করায় ি��ান বাদশাহর �িত রাগাি�ত 

হেয় তেলায়ার হােত িনেয়িছেলনে আর  শষ পযর� বায়তুল 

 মাকা�াস িবরয় কেরিছেলনে িক� আ েসাস, আর মুসিলম 

িবে�র  কােনা শাসেকর মেধয এা অনুষূিত ও য়দযমটুকু  না  য, 

নবীরীর অবমাননাকারী কুচ�ীেদর িনি�� কের  দেবে’ [বাতরা 

২৪ এর  সৗরেনয]  

আেমিরকার   াড়ঁা যুি� : সিহংসতায় য়সকািন  দয়ার মেতা এ 

িসেনমার বযাপাের পদেকপ  নয়ার  কে� যু�রা� মত �কােশর 

�াধীনতার িবষয়িটেক বড় যুি� িহেসেব তুেল ধরেছে বা�েব 

 দ া যায় আেমিরকায়  য মত �কােশর �াধীনতা রেয়েছ তা 

এেকবােরা সীমাের ার বাাের নয়ে বযি��াধীনতার তািিক 

সংজা অনুযায়ী একরেনর �াধীনতা যতকা পযর� অেনযর 

অিধকারেক আঘাত না করেব, ততকা পযর� �াধীনতা  ষাগ করা 
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যােবে অেনযর মাথায় আঘাত করার অিধকার বযি��াধীনতায় 

 দয়া হয় নাে যু�রাে� াসরাােলর অি�ে�র িবপেক কথা বলার 

ওপর আািন িবিধিনেষধ রেয়েছে এটােক বলা হেয়েছ ঘৃাা 

ছড়ােনাে বািসেলর িসনামািট  মােটা মত �কােশর িবষয় িছল 

নাে এিট িছল ঘৃাা ছড়ােনার একিট অপেচ�াে িবে�র  দড় শ’ 

 কািট মানুেষর ধমরীয় িব�াস ও অনুসরোর  ককিব�ু মহানবী 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ােমর রীবেনিতহােসর িবকৃিত ঘিটেয় 

কলআেলপন কের সিহংসতা সৃি�েক আােনর আওতায় আনেত 

অপারগতা �কাশ ��সােপকে মািকরন পররা�ম�ী িহলাির 

ি�নটন িসেনমািটেক একিট রঘনয কার বেল য়ে�  করেলও 

একা সে� িতিন আেমিরকার মত �কােশর �াধীনতার িবষয়িটও 

�রা কিরেয়  দনে  

 কন এা ঘটনা : লকয করেল  দ া যায়, াদানীং কুরআন পুিড়েয় 

  লা, রাসূলেক বয� কের কাটুরন �কাশ, াসলামেক  ােটা কের 

ব�বয �দােনর ঘটনা  বেড়  গেছে এর কারাও সবার  বাধগমযে 

সযামুেয়ল িপ. হাি�ংটন তার clash of civilisation বা 

‘সষযতার ��’ বােয় বতরমান িবে�র রনয সবেচেয় বড় চযােলে 

িহেসেব াসলাম ও মুসিলমেক আ যািয়ত কেরেছন। অতএব 

মুসিলমেক চারিদক  থেক আ�মা করেত হেবে এ কারোা 

কথায় কথায় মুসিলমেক রি� বলা, াসলামেক স�ােসর ধমর 
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আ যািয়ত করা এবং রাসূলেক িবতিকরত করার হীন �েচ�া চলেছ 

অহরহ। এেকে� িমিডয়া হেলা বড় হািতয়ার;  বামা কামান  তা 

আেছাে  

িবে�ষকগা আেলাচয িসেনমা ও তা  থেক সৃ� �িতি�য়ােক 

মধয�ােচযর চলমান ঘটনােক য়েউা িদেক ঘুিরেয়  দয়ার হীন 

�েচ�া িহেসেব গায করেছন। ারােন হামলা চালােত ওবামা 

�শাসেন চাপ সৃি� করা হে� ায়াহূদী লিবর পক  থেকে 

সবেচেয় বড় িবষয় হেলা নাান-ােলেষেনর পের াসলাম ধমর ও 

মুসিলম রািতেক স�াসী িহেসেব িচি�ত করার �চারাা নতুন 

কের শবর  �িকত ৈতিরর  চ�া করা হে� আ�ররািতক 

ক�রপ�ী ায়াহূদী লিব�েদর মাধযেম। এ �েচ�া স ল হেল 

মুসিলম িবে� চলমান অেনক িকছুর ওপর এর  নিতবাচক �ষাব 

পড়ার শআা রেয়েছে  

টােগরট মুসিলম সং যাগির� মধয�াচয : এসব অবমাননাকর ঘটনার 

 পছেন মূল লকযবয করা হেয়েছ মধয�াচযেকে মধয�ােচযর 

তাৎপযরপূার িকছু য়�য়ন রেয়েছ িবগত কেয়ক বছেররে এর 

 পছেন মািকরন নীিতর িকছুটা �ষাবও রেয়েছে আেমিরকান নীিত 

এক সময় িছল আেমিরকার �ােথরর রনয সহায়ক হেল রারা 

সামিরক বা রারৈনিতক একনায়কেদর সহায়তা করাে  বিশর 

ষাগ  কে� এ ধরেনর একনায়ক�  দেশর সং যাগিরে মানুেষর 
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আ�াষারন হয় নাে তারা িনেরেদর সবরাাকবাদী শাসন কােয়ম 

রা েত িবিষ� ধরেনর রুলুম িনপীড়ন কেরনে এসব রা�নায়েকর 

পৃেেপাষকতার সে� সে� াসরাালেক মধয�ােচযর পেরাক 

িনয়�ক িহেসেব িটিকেয় রা ার মেতা কের আেমিরকা তার 

মধয�াচয নীিত িবনযাস কেরে িক� এা নীিত মধয�ােচযর িবপুল 

রনেগােীর কােছ  কােষর কারা হয়ে বুশ �শাসন ও 

িনওকনেদর িবপরীেত এ ধারা ওবামা �শাসেন �াধানয লাষ 

কেরে মধয�ােচয মািকরন  নতৃ�াধীন পি�েমর পিরবিতরত ষূিমকার 

 পছেন আেমিরকান পিরি�িত ও য়দার নীিতর িবেশষ ষূিমকা 

রেয়েছে 

াসরাালী �ধানম�ী  বিনয়ািমন  নতািনয়াহর ক�রপ�ী াসরাালী 

 নতৃ� মধযপ�ী াসলািম�েদর  নতৃে� মধয�ােচযর িবিষ�  দেশ 

 য গািব�ব চেলেছ তােত আেমিরকান নীরবতা অথবা সমথরেনর 

িবপেক িছল। ক�রপ�ী াসরাালীরা মেন কের মধয�ােচয 

াসরাালেক শি� িদেয়া িটেক থাকেত হেব, সমেঝাতার মাধযেম 

নয়ে তােদর ধারাা, তাদারহড ধারার  নতৃ� মধয�ােচযর 

 দশগেলােত সংহত হেল াসরাাল অেনক  বিশ চােপ পড়েবে 

 ডেমা�যাট িরপাবিলকান িনিবরেশেষ সব মািকরন সরকার 

াসরাােলর িনরাপাার রনয অ�ীকারাবু হেলও াসরাােলর 

িনরাপাার রনয শি� ও সংলােপর ষারসাময �েয়ারন বেল মেন 
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কের  ডেমা�যাটরাে এ কারো াসরাােলর সে� কযা�েডিষট 

শাি�চুি�সহ �ায় সব শাি� আেলাচনা ও চুি� �াকর হেয়েছ 

 ডেমা�যাটেদর আমেলে  

বারাক ওবামা াসরাােলর �ােথরর িববেু তার চার বছেরর 

শাসনামেল য়ে� েযাগয  কােনা পদেকপ না িনেলও দুা 

রা�িষিাক সমাধানেক এিগেয় িনেত  চেয়েছন ি িলি�ন সআেটর 

সমাধােনর রনযে াসরাােলর ক�রপ�ী  নতৃ� এ �ি�য়া এিগেয় 

 নয়ার  কে� বারবার বাধা ৈতির কেরেছে এর অংশ িহেসেব 

ারােনর পরমাাু াসুযিটেক বয়কট অবেরােধর পযরায়  থেক 

 বিরেয় যুু ও আ�মোর পযরােয় িনেত  নতািনয়াহ ও এহদ 

বারাক অিবরাম  চ�া চািলেয় যাে�নে িক�  হায়াাট হায়র 

ষােলা কেরা রােন এ মুহূেতর ারান আ�মোর ঘটনা ঘটেল তা 

মধয�াচয, িব� অথরনীিত ও রারৈনিতক বযব�ােক বযাপকষােব 

আ�া� করেবে 

এ  কে� চাপ সৃি�র রনয াসরাালী ক�রপ�ীরা  বেছ িনেয়েছন 

মািকরন  �িসেড� িনবরাচেনর িবষয়িটেকে  নতািনয়াহ ও াসরাালী 

 নটওয়াকর ারান আ�মোর পাশাপািশ মধয�ােচযর িবিষ�  দেশ 

 য গাতাি�ক রপা�র এবং এর  েল মধযপ�ী াসলামী 

দলগেলার কমতােরাহোর �ি�য়ােক য়েউামু ী করেত চাপ সৃি� 

কেরেছ ওবামা �শাসেনর ওপরে এ চাপ সৃি� করেত িগেয় 
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ওবামার সে� দূর�ও ৈতির হয়  নতািনয়াহ চে�রে 

মািকরন  �িসেড� িনবরাচেন িরপাবিলকান �াথরী িমট রমিনর �িত 

সরাসির সমথরন রানান  নতািনয়াহে  

কযািলে ািনরয়ায় াসলাম ও মহানবী সা�া�াহ আলাািহ 

ওয়াসা�ােমর �িত কুবিচপূার িবে�ষ সংবিলত িসেনমা সৃি� কের 

তা া�ারেনেট ছিড়েয়  দয়ার সে� এর �তযক  যাগসূ� রেয়েছে 

িসেনমািট িনমরাাকারী বািসল িনেরা বেলেছন, এিট ধমরেকিকক 

িসেনমা নয়, এা হেলা রারৈনিতক িসেনমাে [ সৗরেনয : মাসুমুর 

রহমান  িললী, মধয�ােচয আকি�ক য়াােপ নতুন শআা, ৈদিনক 

নয়া িদগ�]  

আমােদর করাীয় : এমতাব�ায় মুসিলেমর পা   লেত হেব  ুব 

বুেঝ শেনে ওেদর  য  কােনা য়�ািনমূলক ব�বয ও কমরেক 

বুিুমাার সে�  মাকােবলা করেত হেবে াসলােমর শ�রা 

হারােরা  াঁদ ৈতির কের  রে েছ আমােদর রনযে ােতামেধয তা 

�মাাও হেয়  গেছে িলিবয়ায় মািকরন রা�দূত িনহত হওয়ার 

ঘটনার ছুেতায় দুিট মািকরন যুু রাহার ােতামেধয িলিবয়ার 

রলসীমা �শর কেরেছে এক বযি�  ুেনর ঘটনায় দুিট রাতরী 

পাউােনার য়ে�শয হে� িলিবয়ার  তল-গযাস ও অনযানয স�দ লুট 

করাে এষােবা ওরা য়িসলা ৈতির কের মুসিলেমর স�দ লুট 

কের দুিনয়ায় িটেক আেছে  
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তাা এসব চ�াে�র  মাকািবলা করেত হেব বুিুবৃিাক য়পােয়। 
 যমন- আােনর আ্য়  নয়া যায়, গা �াকর সংাহ করা যায়, 

রা�ীয়ষােব কূটৈনিতক আেলাচনার মাধযেম এিগেয় যাওয়া যায়, 

িব� গামাধযম ও িবিষ� মানবািধকার সং�ার সে�  দন-

দরবােরও এর শাি�পূার সমাধান হেত পােরে মুসিলমেদর 

িমিডয়াগেলােক এ  কে� বড় ষূিমকা রা েত হেবে রা� �ধানগা 

আ�ররািতক সব   ারােম এ িনেয় চাপ সৃি� করেবনে  

এক িসেনমার িবপরীেত হারার িসেনমা বািনেয় াসলাম ও রাসূল 

সা�া�াহ আলাািহ ওয়াসা�ােমর সু�র চির�েক  গাটা িবে�র 

কােছ তুেল ধরেত হেবে িনতয নতুন  পপার-পি�কা ও িটিষ 

চযােনল  ুেল াসলােমর পেক মানুষেক ডাকেত হেবে   াসবুক, 

�গ, া�ারেনটেক াসলােমর পেক সেবরা� বযবহার করেত হেবে 

বািতেলর  �াপাগা�ােক সেতযর  �াপাগা�া িদেয়  মাকােবলা 

করেত হেবে াসলােমর �পেক একদল য়ৎসিগরত�াা কলম 

ৈসিনক গেড় তুলেত হেবে ঘের বেস না  থেক জান-িবজােনর 

সকল শা ায় পারদিশরতা অররন কের �মাা করেত হেব মুসিলমা 

সবরে্ে রািতে আর এসব কার করেত হেব সি�িলত পিরক�না 

ও ঐকযবু �েচ�ায়ে তেব সবার আেগ আমরা মুসিলমেদর 

আাসমােলাচনা করেত হেবে সীরাত ও সু�াহর কােছ ি ের 
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আসেত হেবে রীবেনর �িতিট পেবর াসলােমর সুমহান আদশর ও 

কুরআন-সু�াহেক বা�ব অনুশীলন ও �েয়াগ কের  দ ােত হেবে  

 শষ কথা : ৈনিতক অধঃপােত িনপিতত মানবরািত য ন 

মহানবীর কালরয়ী আদশরেক  য  কােনা সমেয়র  চেয়  বিশ 

�েয়ারনীয় ষাবেছ  তমনা মুহূেতর তাঁেক িনেয় বয� িচ� িকংবা 

অবমাননাকর িসেনমা িনমরাা  কবল পা�ােতযর  দয়িলয়াপনােকা 

নয়; তােদর কূটমানিসকতা ও াসলাম িবে�ষেকও স�মাা 

করেছে আ�াহর কােছ আমােদর সিবনয় �াথরনা, আয় মাবুদ, 

 তামার হািবেবর �িত  বয়াদিবকারীেদর  হদায়াত দাও, নয়েতা 

সমূেল �ংস করে আর আমােদর অকমতা ও অেযাগযতােক কমা 

করে  

  

  


