
 

 

সংবাদ ববজ্ঞবি 

২৬ নভেম্বর ২০১৫, ফৃস্পতিবার 

 
 

জাানন খাাঁতি ইরানভয ফািতা তননে আভদীো ভুতরভ ম্প্রদানেয প্রধান 

জাানন মযি তভমতা ভরূয আভদ (আই.) এয ানে তফতবন্ন গণভাধযনভয াক্ষািকায 

 

আভদীো ভুতরভ ম্প্রদানেয তফশ্বননিা, ঞ্চভ খতরপা মযি তভমতা ভরূয আভদ (আই.) 

িাাঁয াম্প্রতিক জাান পনয জাানী গণভাধযমভয ভনধয আাত ংফাদত্র, চুগাই তননপাউ 

ংফাদত্র, চুতকও তিতব এফং তনেিু তনউজ এনজতিয ানে াক্ষাৎকায প্রদান কনযন।  

াক্ষাৎকানয িাাঁনক ইরানভয তফতবন্ন তক্ষা, ফাইিুর আাদ ভতজনদয উনবাধন এফং তফনশ্বয 

ক্রভফধতভান বন্দ্ব, তফনলি যাতযনয ন্ত্রা াভরায আনরানক প্রশ্ন কযা ে। 

ফাইিুর আাদ ভতজনদয উনবাধন ম্পনকত চুতকও তিতব এয প্রনশ্নয উত্তনয মযি তভমতা 

ভরূয আভদ (আই.) ফনরন, 

"মকফরভাত্র ভতজদ তনভতাণ কযািাই মনেষ্ট নে, ফযং একতি ভতজদ তিতযয তিযকানযয 

উনেয িখনই পর নফ মখন এতি একক মখাদািা'রায আযাধনাে, অননযয প্রতি আভানদয 

দাতেত্ব ারনন এফং ইরানভয িয ও াতিূণত তক্ষায প্রানয ফযফহৃি নফ।" 
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চুতকও তিতবয ক্ষ মেনক ম্প্রতি যাতযন ঘনি মাওো ন্ত্রাী াভরা ম্বনে কযা প্রনশ্ন মযি 

তভমতা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন, 

"ম্প্রতি ঘনি মাওো যাতয ন্ত্রাী াভরানক মকফরভাত্র িীব্রবানফ তনন্দা কযা মাে। এনক 

একভাত্র চযভ তনষু্ঠযিা এফং ফফতযিায মেণীবুক্ত কযা মাে। আইত-এয নযাে দর ফা অনযানয 

ন্ত্রাফাদী দরগুনরায ইরাভী তক্ষায মূ্পণত তযন্থী কাজ কযনে, মকননা ইরাভ মকফর 

াতি ও বারফাায প্রতি আহ্বান কনয, ফফতযিা এফং অনযানেয প্রতি নে। এফ ন্ত্রাফাদী 

মেণী ইরানভয নাভনক করতিি কযা োড়া আয তকেুই অজতন কযনি াযনে না।" 

তনেিু তনউজ এনজতি কিৃতক আভদীো ভুতরভ ম্প্রদানেয জাাননয প্রতি আা তননে প্রশ্ন 

কযা নর মযি তভমতা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন, 

"আভযা একতি ধভতপ্রচাযক ংগঠন আয িাই আভানদয কাজ র ইরানভয িয তক্ষায 

প্রচায কযা। আতভ মদখরাভ মম জাাননয ভানুনলযা মফ ধাতভতক এফং বার আদফ কােদা 

ম্পন্ন, িাই আতভ তনযাাফাদী নই। আতভ তফশ্বা কতয মম একতদন অননক জাানী ভানুল 

ইরাভ গ্রণ কযনফন।" 

চুগাই তনপউ এয ানে এক াক্ষাৎকানয মযি তভমতা ভরূয আভদ (আই.)-মক প্রশ্ন কযা ে 

মম চযভন্থা এফং ন্ত্রা দভনন তক তক দনক্ষ মনো মমনি ানয। 
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মযি তভমতা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন, 

"কিৃতনক্ষয ন্ত্রা এফং চযভন্থীনদয হুভতক ম্পনকত িকত োকা প্রনোজন। আতভ এয জননয 

অননক আনগ মেনকই আহ্বান কনয মাতি।" 

আাত ংফাদমত্রয ানে এক াক্ষাৎকানয মযি তভমতা মসরূর আহমদ (আই.)-মক প্রশ্ন কযা 

ে মম জাানী জাতি এফং মরাকনদয উনেনয িাাঁয ফািতা কী। 

মযি তভমতা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন, 

"ৃতেফী আনযকতি তফশ্বমুনেয তদনক এতগনে মানি এফং জাানী ভানুলযা মুে তফগ্রনয তফধ্বংী 

পরাপর ম্পনকত অনযনদয মেনক বার জানন। িাই, একতি জাতি তননফ জাাননয উতচি 

তফনশ্ব াতি প্রতিষ্ঠায মচষ্টা কযা এফং কর প্রকায বনন্দ্বয অফান ঘিাননা।" 
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