
 
 

প্রে ববজ্ঞবি 
২৮ বিসম্বর ২০২১ 

ইমাস াদ্দীপক ভাসের মধ্য বিসে মাি সা জা াা া কাবিো  ২০২১ 

  

‚এম বক প্রকাবভি-১৯ বববিক মামারী যা মগ্র ববিসক কাাঁবপসে বিসেসছ, তা-ও হৃিেগুসাসক বতক্ততা 
প্রেসক বা জাবতগুসাসক তাসির ঙ্কার প্রেসক মুক্ত করসত ক্ষম ে ব ।‛  

— যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) 

২৬ বিসম্বর ২০২১, এক ইমাস াদ্দীপক বকৃ্ততার মধ্য বিসে অমিীো মুবম জামা’ত কাবিো  ও বগব -ববাঈ-এর 
াা া জা (বাবযক সে ) মাি কসর  অমিীো মুবম জামা’প্রতর ববি-েধ্া  ও পঞ্চম খীফাতু মীহ্ 
যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.)। 

হুযূর অকিা বিসফাসিযর আামাবাসির মারূর   প্রেসক ভাচুযোব মাপ ী বধ্সবলস র ভাপবতত্ব কসর । 
জাস্থস ২,১০০ জপ্র রও প্রববল প্রাক  মসবত সেবছস , অর কাবিো  জুসে ৬,০০০ এরও বধ্ক অমিী 
মুমা  মসবত সেবছস । 

প্রকাবভি-১৯ প্রববিক মামারীর কারসে [জাগাস] ঈপবস্থবতর প্রক্ষসে ীমাবদ্ধতা বছ; তসব, কাবিো  এবং  যে 
যারা (রাবর) জাে ংলগ্রে করার ুসযাগ পা  ব , তাসির জ য এমবিএ আন্টার যাল া-এ হুযূর অকিাসর 
ইমাস াদ্দীপক মাপ ী ভােবি রাবর প্রিখার ুসযাগ বছ। 

হুযুর অকিা তার বকৃ্ততাে, মাসজ লাবি েবতষ্ঠার পবরীম গুরুত্ব ম্পসকয ববস্তাবরতভাসব বেয া কসর  এবং এবি 
েবতষ্ঠা করার জ য প্রবল কসেকবি পবরাযয আামী  ীবত ববস্তাসর তুস ধ্সর । 

হুযূর অকিা তাাঁর ভাসের ূচ াে বস  প্রয, প্রকবমাে আাসম ববেযত  ীবত ও বলক্ষার  ুরসেআ ববসি েযব 
লাবি েবতষ্ঠা করা ম্ভব। 



 

 

যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) বস : 

‚আামী বলক্ষাআ সা প্রআ একমাে বলক্ষা, যা এখ ও তার মূ তো অবি-কৃবেম রূসপ বজাে োকার কারসে, 
একবি ুন্দর ও প্রৌািযযপূেয মাজ েবতষ্ঠা করসত পাসর। এবিআ প্রআ বলক্ষা যার ওপর বতযকার সেয অম বা 
 ুলী  করা স এবি প্রখািা তা’ার ব কিযভাজ ও কসর অর এআ ব কসিযর কারসে এবং প্রখািা তা’ার ন্তুবি 
াসভর অকাঙ্ক্ষা ও প্রচিার ফস একজ  বতযকার মুমা সক পরস্পসরর বধ্কার েিাস র েবতও এম ভাসব 
ব সিযল া েিা  কসর যার তু া প্র আ। এআ বধ্কার েিা আ প্রআ ববে যা মাসজর লাবি ও ব রাপত্তার ব শ্চেতা 
েিা  কসর।‛ 

যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) অসরা বস : 

‚বতযমাস  লাবি ও ব রাপত্তার ববসে স ক অসাচ া ে অর কীভাসব স্থােী লাবি েবতষ্ঠা করা যাে — প্র 
ববসেও প্রখাস  অসাচ া ে। স্থা ীে পযযাে প্রেসক অরম্ভ কসর অিজযাবতক পবরমণ্ডসও ব রাজয, লাবি এবং 
বববভন্ন যুসদ্ধর অলঙ্কা বৃবদ্ধ পাসে। এআ প্ররাগবি যা বতযমাস  প্রগািা ববিসক েকবম্পত কসর তুসসছ, েযাৎ, প্রকাবভি-
১৯, এবিও হৃিসের কুতা িূর কসর ব  অর বববভন্ন জাবতর পরস্পসরর ওপর প্রেষ্ঠসত্বর বমকাসক িূর করসত 
পাসর ব । অল্লাহ্ তা’ার এআ তকযবােী সত মা ু প্রকা  বলক্ষা গ্রে করসছ  া। এরা যবি এভাসবআ চসত োসক, 
এব প্রাক এবং বববভন্ন জাবতর প্রয অচরে তা যবি ববৎ োসক তাস এর চরম প্রখারত বিসত সব।‛ 

 



 

 
হুযুর অকিা অসরা বস  প্রয, কীভাসব আাম  যা য ধ্মযমূ এবং তাসির েবতষ্ঠাতার েবত ববদ্রুপ করাসক 
পবরপূেযভাসব ব ন্দা জ্ঞাপ  কসর এবং তার  ুারীসিরসক  য মস্ত  বীর েবত ববিা করার ব সিযল বিসে, আাম 
অিঃধ্মযীে স্বাধ্ী তা ও ো সবাধ্সকও রক্ষা কসরসছ। 

যরত বমযযা মরূর অমি তার বকৃ্ততা জুসে, ববিবযাপী মুমা সির ব জ ব জ কমযসক আাসমর বলক্ষার াসে 
মৃ্পক্ত করার জ য পু বযার ঈপসিল েিা  কসর  এবং বস  প্রয, প্রকবমাে এর মাধ্যসম, েযাৎ, েবতশ্রুত মীহ্ 
(অ.)-প্রক গ্রে করার মাধ্যসমআ েকৃত লাবি ও মৃবদ্ধ জয  করা প্রযসত পাসর। 

এ েসে, যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) বস : 

‚পবরতাসপর ববে , মুমা  রাষ্ট্রগুসা বতযমাস  এ ববেবি বুঝসত পারসছ  া এবং আাসমর বলক্ষার ববসে 
ভ্রাি ধ্ারো েবতবষ্ঠত সে অর তা সা,  া’ঈযু ববল্লাহ্ (অল্লাহ্  া করু ), ‘এবি কট্টরপন্থী এবং ব িববস্তারকারী 
ধ্ময’ “‛ 

যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) অসরা বস : 

‚এখ ও যবি মুমা সির জীব াচরে আাসমর েকৃত বলক্ষার  ুগামী সে যাে তাস আাসমর েবত 
জগদ্বাীর মস াসযাগ ব বদ্ধ সব অর মুমা রাও প্রিখসব, প্রখািা তা’ার পাস  বতযকার েতযাবতযস র ফস এবং 
পাবেযব েভুসির পবরতযাগ করার মাধ্যসম পৃবেবীসত লাবি েবতষ্ঠার পালাপাবল মুমা সির ব সজসির মা -ো  এবং 
মযযািাও বহুগুসে বৃবদ্ধ পাসব। অর এবি তখ আ ম্ভব যখ  মা বী (া.)-এর প্রআ বতযকার িা ও যুগ-আমামসক 
তারা প্রমস  ব সব, যাসক অল্লাহ্ তা’া পৃবেবীসত লাবি ও প্রৌািযয েবতষ্ঠার জ য প্রেরে কসরসছ ।” 



 

 

বযবক্তপযযাসে এবং ামাবজক, এআ ঈভে স্তসরআ লাবি েবতষ্ঠার প্রক্ষসে যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) কতৃযক 
ঈবল্লবখত একবি তযি গুরুত্বপূেয মূ ীবত সা,  যাসের প্রক্ষসে ক্ষমা েিলয  এবং লাবস্তর বযাপাসর কখ আ 
েতভাসব ীমা বতক্রম  া করা। 

যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) বস : 

‚এজ য প্রকঈ যবি মন্দকময কসর প্রসক্ষসে প্রআ মন্দকসমযর মা আ লাবস্ত প্রিো ঈবচত। বকন্তু মস  রাখসব, এআ লাবস্ত 
বা েবতসলাধ্ ববসদ্ব ও লত্রুতা বযাত রাখার জ য  ে, অর েবতবংার জ যও  ে; বরং, তা ংসলাধ্স র ঈসদ্দসলয 
ওো চাআ। অর এ ববেবিসক বযিা মাোে রাখা ঈবচত প্রয, ংসলাধ্  কীসর মাধ্যসম সব? লাবস্ত প্রিোে  াবক 
েবতসলাধ্ প্র োে,  াবক ক্ষমার মাধ্যসম? অল্লাহ্ তা’া বস , যবি ক্ষমা করার ফস ংসলাধ্  ে তাস ক্ষমা কসর 
িাও; অর এআ ক্ষমা করার েবতিা  অল্লাহ্ তা’ার ব কি রসেসছ।‛ 

 

যরত বমযযা মরূর অমি, মা বী যরত মুােি (া.)-এর একবি ুপবরবচত ািী ম্পসকযও বযাখযা কসর  প্রয, 
‘তযাচারী ও তযাচাবরত, ঈভেসকআ াাযয কসরা’। 



 

হুযূর অকিা বস  প্রয, তযাচাবরতসিরসক াাযয করা জ সও তযাচারীসক াাযয করার প্রক্ষসে, তাসিরসক 
ববচার করা প্রেসক ববরত রাখসত সব এবং তারা ীমাঙ্ঘ  করার পসর তাসির েবত েিত্ত লাবস্তসক মা ুপাবতক 
সত সব এবং তা তাসির ংস্কাসরর সক্ষয েিা  করসত সব। 

হুযুর অকিা অসরা বযাখযা কসর  প্রয, িুআ পসক্ষর মসধ্য মধ্যস্থতাকারী বসসব কাজ করার মসে েতভাসব প্রকা  
পক্ষসক মেয   া কসর একজ  মধ্যস্থতাকারীসক বলযআ ভারামযপূেয ও  যােেত অচরে করসত সব,  তুবা 
ব পীবেত এবং ব পীেসকর ভূবমকা ববপরীত সে যাসব। 

যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) বস : 

‚বববিমা  িু’পসক্ষর মসধ্য যারা-আ মীমাংা েিা কারী, এবং লাবি েবতষ্ঠাকারী সে োসক, তারা এক পসক্ষর বিসক 
ঝুাঁসক োসক। অমরা যবি জাবতংসঘর বিসক তাকাআ, তাস (এর  ীবতমাাে) একসচাখা ও পক্ষপাতিুিতা 
পবরষ্কারভাসব প্রিখা যাে। এবি ে তযাচাবরসতর েবত এতিা মবমযতা প্রিখাে যার ফস এক পযযাসে তারা-আ 
তযাচারীসত পবরেত ে,  তুবা তযাচারীর এতিা পক্ষাবম্ব  কসর যার ফস তযাচাবরসতর পসক্ষ প্রবাঁসচ োকা িুষ্কর 
সে পসে।‛ 

যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) অসরা বস : 

‚স্থােী লাবি শুধু্মাে তখ আ েবতবষ্ঠত ওো ম্ভব যখ  েবতবি স্তসরর েভাবলাী বযবক্তবগয ুম ও ভারামযপূেয 
পন্থা বম্ব  করসব; ঈভে পসক্ষর বক্তবয ও িৃবিভবে শু সব, এরপর বুঝাসব এবং ববসদ্ব িূর করসব।‛ 

যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) বস : 

স যর েবত কুধ্ারো কীভাসব অসরা পাসপর পসে পবরচাবত করসত পাসর তা তুস ধ্সর, যরত বমযযা মরূর 
অমি বস : 

‚মা ু যখ  স যর েবত কুধ্ারো প্রপাে কসর, তখ  প্র প্রআ বযবক্ত বা প্রাকসির বছদ্রাসেে করাও শুরু কসর 
প্রিে। কারও হৃিসে যখ  মন্দ বচিা প্রিখা প্রিে, প্র তখ  খুব দ্রুতআ  যসির প্রিা-ত্রুবিও খুাঁজসত োসক। অল্লাহ্ 
তা’া েিত্ত বলক্ষামূ  ুরেকারী বযবক্ত  যসির ম্পসকয কুধ্ারো প্রপাসের পবরবসতয ুধ্ারো প্রপাে কসর, অর 
প্রয-বযবক্ত পসরর েবত শুধু্মাে ুধ্ারোআ প্রপাে কসর, বতব  কখ ও স যর প্রিা সেে করসতআ পাসর   া।‛ 

হুযুর অকিা, েবতশ্রুত মীহ্ ( অ.)-এর প্রখ ী প্রেসক, বকছু পাসপর েকৃবত ম্বসে, যা পাপকারীর ব কি বযিা 
ুস্পিরূসপ েতীেমা  ে  া, প্রআ ম্বসে বকছু ঈদৃ্ধত কসরবছস । 

 



 

যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) বস : 

‚বকছু পাপ এত ূক্ষ্ম ে, মা ু তাসত বি ওো সেও প্রির পাে  া। যুবক প্রেসক বৃদ্ধ সে যাে বকন্তু প্র প্রিরও 
পাে  া প্রয, প্র পাপ করসছ।” 

যরত বমযযা মরূর অমি অসরা বস , কীভাসব বকছু জাবত  যসির কাছ প্রেসক েযন বতকভাসব ুববধ্া প্র ে অর 
তাসির বধ্কারগুসা রে কসর। 

এ ববসে, ববসল কসর অবিকা  প্রিলগুসার েবত অচরসের কো ঈসল্লখ কসর যরত বমযযা মরূর অমি বস : 

‚অমরা েতযক্ষ কসর োবক, মাসজ প্রযখাস  বস্তুবাবিতা চরম রূপ াভ কসরসছ, প্রখাস   যােভাসব েতারোর 
অেে ব সে পরস্পসরর ম্পি গ্রা করার প্রচিাও করা সে োসক। বরং, অিজযাবতক পযযাসেও এআ  যাে-তযাচার 
সে। ধ্ ী রাষ্ট্রমূ িবরদ্র রাষ্ট্রমূসর ম্পি  যােভাসব বববভন্ন জুাসত গ্রা করসছ।” 

যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) অসরা বস : 

‚এখ  প্রতা কতক অবিকা  প্রিলও প্রলার তুস েবতবাি করসছ প্রয, তাসিরসক স্বাধ্ী তা েিাস র পর এআ লবক্তলাী 
রাষ্ট্রগুসা  যােভাসব তাসির ম্পি এআ জুাসত কব্জা কসর প্ররসখসছ প্রয, তারা প্র-ব প্রিসলর ঈন্নবত ও 
ুরক্ষাকসে বযে করসছ, প্রযখা  প্রেসক এব ম্পি জবরিখ কসর ংগ্র করা সে। বছসর বমবে  বমবে  
িাসরর ম্পি এভাসব প্রবর কসর ব সে যাসে এবং প্র-ব রাসষ্ট্রর প্রপছস  এ ম্পি বযে করা সে  া, প্রযখা  
প্রেসক তারা এগুসা ংগ্র কসরসছ। যার ফস বধ্কতর ঈন্নত রাষ্ট্রগুসার েবত িবরদ্রতর রাষ্ট্রগুসাসত ঘৃোর ৃবি 
সে, যার পবরোম তযি ধ্বংাত্মক ও ববপজ্জ ক সত পাসর।‛ 

 
িবরদ্র প্রিলগুসার ব কি প্রেসক এত ববপু পবরমাে ম্পি গ্রে করার পালাপাবল, যা তাসিরসক েযন বতকভাসব পেু 
কসর প্রিে, তা সেও স ক ঈন্নত প্রিল িবরদ্র প্রিলগুসার  াগবরকসির স্তা েসমর জ য প্রলাে কসর এবং তাসির 
ােভাো পবরেম প্রেসক প্রকাবি প্রকাবি িাকা ঈপাজয  কসর। 

এ ববসে ববিসক এক কস ার তকযবাতযা েিা  কসর যরত বমযযা মরূর অমি বস : 

‚ ুন্নত প্রিলগুসার েম বিসে চরম স্তামূসয পেয ঈৎপন্ন করাে তারা এবং তারপর ব সজরা তা ববপু াভ ব সে 
বববক্র কসর। অর এসত িবরদ্র প্রিলগুসার প্রাকজ  ও ধ্ ীরাও িভুযক্ত, যারা স্বে ও এসকবাসর তুে পাবরেবমসকর 



 

ববব মসে েবমকসির বিসে পেয বতবর করাে, যা বিসে িবরদ্র েবমকসির পবরবাসরর জ য িু’প্রবার রুবিও স ক কসি 
প্রজাগাে ে। বকন্তু ধ্ ীরা তাসির বা াস া বজব  বিসে প্রকাবি-প্রকাবি িাকা মু াফা কামাসত োসক। অর এআ ববেবিআ 
বস্থরতা ৃবি করসছ, অর একমে বগসে িবরদ্ররা অসেেবগবরর েুৎপাসতর মত ববসফাবরত সব। কারে, পৃবেবীসত 
প্রযাগাসযাগ-মাধ্যসমর কারসে প্রয সচত তা ৃবি সে বগসেসছ, এর  ুভূবত ৃবি সে বগসেসছ, এসক পসরর খবর 
জা সত শুরু কসরসছ, তা িবরদ্রসির অকাঙ্ক্ষা বাবেসে বিসেসছ। অর যখ  তারা প্রিসখ প্রয, ‘এ ববসে অমার াসে 
 যাে করা সে’, তখ  বস্থরতা বৃবদ্ধ পাে এবং লাবি বব ি ে। তাআ আাম বস, এআ বস্থরতা িূর করসত 
স বযেকার প্র সিস র প্রক্ষসে পসরর বধ্কার িৃবিসত রাসখা; এবিআ িীঘযস্থােী লাবি ও ব রাপত্তা েবতষ্ঠার 
মাধ্যম।” 

অমিী মুমা সিরসক ব বতকতা এবং ৎ গুোবীর ঈচ্চ স্তর েিলযস র অহ্বা  জাব সে যরত বমযযা মরূর 
অমি বস : 

‚বতযমাস  াধ্ারে মুমা সির মসধ্য প্রতা এর িৃিাি অমরা স ক কসি খুাঁসজ পাআ। বকন্তু, যরত মীহ্ 
মাওঈি (অ.)-প্রক মা যকারী অমিীসির প্ররূপ িৃিাি েবতষ্ঠা করা ঈবচত প্রযরূপ মা বী যরত মুােি (া.)-এর  
াাবীগে েবতষ্ঠা কসরবছস ।‛ 

 
যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) অসরা বস : 

‚প্রকঈ প্রয  অমাসির বিসক বভসযাসগর অঙু তুস বসত  া পাসর প্রয, ‘মীহ্ মওঈি (অ.)-প্রক গ্রে করার 
কারসে প্রতামরা প্রতা ব সজসিরসক বভন্ন রকম িাবব কসর োসকা; বকন্তু, প্রতামাসির মাসঝ পােযকযূচক কী রসেসছ?’ 
বস্তুত, অমাসির মধ্যকার পােযকযূচক বববলিযগুসা পবরষ্কার এবং স্পিত েতীেমা  ওো ঈবচত। প্রকবমাে তখ আ 
অমরা বসত পারসবা প্রয, অমরা মীহ্ মওঈি (অ.)-প্রক মা য কসরবছ এবং তার জামা’প্রত িভুযক্ত সেবছ।‛ 

হুযুর অকিা তার বক্তসবয, বযবযাপী প্রক্রাধ্ এবং াগামী  ভাসাবাার অসবসগর মসধ্য ভারাময বজাে রাখার 
ববসে অসাকপাত কসর । বতব  এিাও বযাখযা কসর  প্রয, যবি লাবি েবতষ্ঠা করসত ে তসব এআ ঈভে ববে 
বলযআ এবেসে চসত সব। 



 

হুযূর অকিা বযাখযা কসর  প্রয, পববে কুরঅস র ূরা বাকারর ১৪৪  ম্বর অোসত, বযলবক্তমা  অল্লাহ্ তা’া 
মুবম জ সগাষ্ঠীসক ‘ঈোতা  ওোাতা ’ েযাৎ, ‘মযযািাম্পন্ন ঈেত’ এবং ‘মধ্যপন্থী মা ু’ বস বভবত 
কসরসছ , যার েয, মুমা সির বযিা তাসির জীবস র েবত িৃবিভবেসত ভারাময বজাে রাখার প্রচিা করা ঈবচত। 

যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) বস : 

‚প্রক্রাধ্ ও ভাবাার ববসেও এআ  ীবতসক িৃবিপসি রাখু । রাসগর বসল এম  পবরবস্থবত ৃবি করসব   া যাসত 
ক্ষমার ুসযাগ োসক  া। অবার ভাবাাে এম ভাসব ীমাঙ্ঘ  করসব   া যাসত ীমাী  ক্ষবত ে। ভাবাার 
বসল মা ু পবরপূেয  যােববচাসরর লতয পূরে করসত পাসর  া। তএব, এআ  ীবতর ধ্ীস  প্রক্রাসধ্রও একবি ীমা 
োকা ঈবচত এবং ভাবাারও ীমা োকা ঈবচত।‛ 

যরত বমযযা মরূর অমি প্রজার বিসে বস  প্রয, স যর বধ্কাসরর পবরপূেযতা প্রকব ব সজসির অত্মীে-স্বজস র 
মসধ্য ীমাবদ্ধ োকা ঈবচত  ে, বরং যতক্ষে পযযি প্রকঈ ববসির ক মা ুসর বধ্কার পূেয  া কসর, ততক্ষে পযযি 
বতযকাসরর লাবি েবতষ্ঠা করা যাসব  া। 

যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) বস : 

‚অপ াসির ঈবচত মস্ত মা বজাবতসক ব সজসির িাস র িৃবিসকাে প্রেসক প্রিখা; এসক পরসক প্রবা করার জ য 
একবি অসবগ োকা ঈবচত। এম বি যখ আ সব, তখ  এবি কতআ  া ুন্দর, লাবিপূেয এবং বববরতা-মুক্ত একবি 
মাজ সব। যবি ববসির মুমা রা এিা বুঝসত পারসতা!‛ 

 
পবরসলস, যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) বস : 

‚বযলবক্তমা  অল্লাহ্ তা’া অমাসিরসক জগসতর ামস  ব সজসির বযবক্তগত িৃিাি ঈপস্থাপ  করার প্রতৌবফক িা  
করু । েবতশ্রুত মীহ্ (অ.)-প্রক গ্রে করার পসর এবং আামী বলক্ষার ঈপর অম করার মাধ্যসম অমরা প্রয  
পৃবেবীসক অমাসির েবতবি কসমযর মাধ্যসম এ িৃিাি েিলয  করসত ও তাসিরসক প্রলখাসত পাবর।” 

যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) অসরা প্রিাো কসর : 



 

‚লাবি এবং  যা য ক আামী বলক্ষার ববসে অবম যা বকছু অসাচ া কসরবছ, তার ওপর বভবত্ত কসর অমরা 
প্রয  কাজ করসত পাবর। অমরা প্রয  বাবক ববিসকও এ ম্পসকয সচত  করসত পাবর প্রয, জগত তার স্বােযপর 
বস্তুবািী প্রাসভর ফস ধ্বংসর ত গবসরর বিসক এবগসে যাসে। তারা প্রয  ঈপবি করসত পাসর প্রয, অল্লাহ্ 
তা’ার অসিল  ুরে করার মাধ্যসমআ প্রকব বতযকাসরর লাবি েবতষ্ঠা ম্ভব সত পাসর।”  

যরত বমযযা মরূর অমি (অআ.) অসরা বস : 

‚লাবি েবতষ্ঠার প্রক্ষসে  য প্রকা  পাবেযব ম্প্রিাে কাযযকর ও িীঘযস্থােী প্রকাস া ােতা েিা  করসত পাসর  া। 
ুতরাং, েসতযক অমিী মুমাস র ঈপর এবি েিা  করা একবি বে িাবেত্ব। মা  অল্লাহ্ তা’া অমাসিরসক 
প্রআ  ুযােী অম করার প্রতৌবফক িা  করু ।‛ 

 


