
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
১১ ভার্চ ২০২২ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖প্রেয বফশ্ব-েধাননয ানে বারু্চয়ার াক্ষানেয ম্মান রাব 
কযনরা ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়া মুক্তযাষ্ট্র 

 

 ‗ইরাভ এক াফচজনীন ধভচ। ’ বফববন্ন ংসৃ্কবেয ভানুল ইরানভ প্রমাগদান কযনফন।‘ 
— মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) 

৬ ভার্চ ২০২২, ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়া (১৫-৪০ ফছয ফয়ী আভদী েরুণ-মুফকনদয অঙ্গ-ংগঠন) মুক্তযানষ্ট্রয 
দযনদয নঙ্গ একবি বারু্চয়ার (অনরাইন) বা কনযন আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖প্রেয বফশ্ব-েধান  ঞ্চভ 
 রীপােুর ভীহ্  মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.)। 

হুমূয আকদা বিরনপানডচয ইরাভাফানদ এভবিএ সু্টবড প্রেনক এ বায বাবেত্ব কনযন, আয প্র াদ্দাভ দযফৃন্দ 
কযাবরনপাবনচয়ায বর্ননানে অফবিে ফায়েুর াভীদ ভবজদ প্রেনক বায় বারু্চয়াবর (অনরাইনন) ংমুক্ত ন। 

বফত্র কুযআন বেরায়াে বদনয় শুরু য়া বকছু আনুষ্ঠাবনকোয য ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়ায দযফৃন্দ 
োনদয ধভচবফশ্বা  ভাভবয়ক বফববন্ন বফলনয় হুমূয আকদানয বনকি েশ্ন কযায ুনমাগ রাব কনযন। 

একজন  ানদভ হুমূয আকদানক বজজ্ঞাা কনযন, বননজনদয ধভচ-বফশ্বানয েবে একবনষ্ঠ প্রেনক োনর্যয ংসৃ্কবে, 
প্রম ান প্রেনক োনদয ফাফা-ভানয়যা এননছন, এফং াশ্চানেযয ংসৃ্কবে, প্রম ানন োযা (প্র াদ্দাভযা) ফফা কনযন, এ 
দুইনয়য ংঘানেয ভানঝ বননজনদয অনুযণীয় নেয বফলনয় প্র াদ্দাভ দযগণ কীবানফ বদ্ধান্ত বননে ানযন। 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‗ইরাভ একবি ফচজনীন ধভচ এফং মবদ ইরাভ দাবফ কনয প্রম, এবি একবি ফচজনীন ধভচ, োনর প্র ানন ংসৃ্কবে 
বননয় প্রকাননা েকানযয েশ্ন োকা উবর্ে নয়। ববন্ন ববন্ন ংসৃ্কবেয ভানুল ইরাভ গ্রণ কযনফ। েুবভ মবদ ুনযা 
মুক্তযাষ্ট্রনক ধভচান্তবযে কনযা, বকংফা ং যাগবযষ্ঠ আনভবযকান মবদ আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖প্রে প্রমাগদান কনয, োনর 
োযা বক ে ন এবয়ান ংসৃ্কবে গ্রণ কযনফ? না। োযা শুধুভাত্র ইরাভী বক্ষায অনুযণ কযনফ। আয, ইরাভী 
বক্ষা নরা, েুবভ প্রোভায ৃবিকেচায েবে, আল্লাহ্ ো‖রায েবে প্রোভায দাবয়ত্ব ারন কযনফ। বফত্র কুযআন 



 

যীনপ প্রমবানফ ফবণচে নয়নছ এফং ভানফী মযে ভুাম্মদ (া.) প্রমবানফ আভর কনয প্রগনছন, প্রবানফই োাঁয 
(আল্লাহ্ য) ইফাদে কযনফ। বফত্র কুযআনন ফবণচে আনদ-বননলধগুনরায অনুযণ কযপ্রফ।‘ 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) আনযা ফনরন: 

‗এভন অননক এীয় েো যনয়নছ প্রমগুনরা ইরাভী বক্ষায নঙ্গ ঙ্গবেূণচ নয়। এয ভানন এিা নয় প্রম, ইরাভ 
এফ বক্ষা েদান কনয ’ েুবভ মবদ দদবনক াাঁর্ য়াক্ত নাভাম আদায় কনযা এফং েুবভ মবদ দনবেকবানফ বার , 
েুবভ মবদ কুযআননয আনদ-বননলধগুনরায অনুযণ কনযা – আর কুযআনন াে োবধক আনদ-বননলনধয উনল্ল  
যনয়নছ – েুবভ মবদ প্রগুনরায অনুযণ কনযা, োনর এিাই মনেি। এিা আফযক নয় প্রম, প্রোভানক প্রোভায ংসৃ্কবে 
বযফেচন কযনে নফ। অনযোয়, েুবভ ইরানভয ফাণী ছবিনয় বদনে াযনফ না, েুবভ েফরীগ কযনে াযনফ না ’ 
োই, ফচদাই প্রদ  ইরানভয বেযকানযয বক্ষাগুনরা কী কী।‘  

 
মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) আনযা প্রমাগ কনযন: 

‗ইরাভী ংসৃ্কবে ইরানভয বক্ষাভারা ছািা আয বকছু নয় – আয ো নরা, বফত্র কুযআনন মা েদত্ত নয়নছ 
প্রগুনরায র্র্চা কযা। এগুনরায ফাইনয আয বকছু প্রনই। েুবভ মবদ দদবনক াাঁর্ য়াক্ত নাভাম আদায় কনযা, েুবভ মবদ 
কুযআন াঠ কনযা, েুবভ মবদ দনবেকবানফ বানরা , েুবভ মবদ বফত্র কুযআননয আনদ-বননলধগুনরায অনুযণ 
কনযা, েুবভ মবদ দূনচীবেযায়ণ না , েুবভ মবদ প্রোভায ফাফা-ভানয়য েবে  প্রোভায ফনয়ানজযষ্ঠনদয েবে মোমে 
ম্মান  শ্রদ্ধা েদচন কনযা, েুবভ মবদ প্রোভায প্রদনয েবে বফশ্বস্ত , েুবভ মবদ কনঠায বযশ্রভী , ো েুবভ প্রম 
কাজই কনযা না প্রকন, েুবভ বক্ষােচী নর মবদ বার বক্ষােচী য়ায জনয েুবভ কনঠায বযশ্রভ কনযা, োনর প্রিাই 
নরা প্রই ংসৃ্কবে এফং প্রিাই নরা প্রই বক্ষা; এয ফাইনয আয বকছু প্রনই ’ েুবভ মবদ একজন আভদী ভুরভান 
 এফং েুবভ মবদ প্রোভানক েদত্ত মুগ- রীপায বদক-বননদচনাগুনরায অনুযণ কনযা এফং েুবভ মবদ োাঁয েবে 
বযূণচ আনুগেয েদচন কনযা এফং েুবভ মবদ ফয়‖আনেয েচাফরীয েবে ম্মান েদচন কনযন (অেচাৎ, প্রগুনরায 
য আভর কনযা), োনর েুবভ ফয়‖আনেয েচাফবরয ম্মান  ভমচাদা যক্ষা কযনছা। োনর, েুবভ একজন বার 
আভদী ভুরভান এফং প্রিাই নফ প্রোভায কৃবি, প্রিাই নফ প্রোভায ংসৃ্কবে এফং প্রিাই নফ প্রোভায বক্ষা।‘ 

আনযকজন  ানদভ হুমূয আকদানক বজজ্ঞাা কনযন, ভানুনলয জীফনন ধনভচয গুরুত্ব বেবন োয ফনু্ধনদযনক কীবানফ 
প্রফাঝানফন, মাযা ধনভচয েবে প্রকাননা বফশ্বা যান  না। 



 

 
মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‗েুবভ মবদ ধনভচয অনুীরনকাযী একজন আভদী ভুরভান  এফং প্রোভায ফনু্ধযা মবদ প্রোভায ভানঝ অবেবযক্ত 
[বফনল] বকছু প্রদ নে ায়, ে ন োযা প্রবি আভনর বননফ। প্রোভায দনবেকো মবদ ফচদাই বার য় এফং েুবভ মবদ 
েনেযনকয নঙ্গই দ্ব্যফায কনযা এফং আবন মবদ কনঠায বযশ্রভী  – অনযানয বক্ষােচীনদয েুরনায় প্রোভায 
র্ারর্রন মবদ বকছুিা ববন্নধভচী য় – ে ন োযা প্রোভানক বজজ্ঞাা কযনফ, বফলয়িা কী? ে ন আবন োনদযনক 
ফরনে াযনফন, ―এ যকভবি য়ায কাযণ নরা, আবভ একজন আভদী ভুরভান এফং আভযা ধনভচ বফশ্বা কবয। 
আভযা বফশ্বা যাব  প্রম, ম নই আভযা প্রকাননা বার কাজ কবয আল্লাহ্ ো‖রা আভানদযনক োয েবেদান বদনফন, য় 
ইকানর অেফা যকানর। আয এয নয, প্রমনেু আভযা ভৃেুযয যফেচী জীফনন বফশ্বা কবয, প্রজনয, শুধুভাত্র 
আল্লাহ্  ো‖রানক ন্তুি কযায জনয এফং যকানর েবেদান ায়ায জনয, আভযা ৎকাজ ম্পাদন কবয। আয 
আভযা ৎকাজ কবয ভানজ াবন্ত  প্রৌাদচয এফং বারফাা ৃবিয জনয। আভযা আভানদয দাবয়ত্ব ারন কবয 
আল্লাহ্  ো‖রায  াবেনয, োাঁনক ন্তুি কযায জনয।‖ ‘ 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) এয আনযা বফদ ফযা যা কনয ফনরন: 

‗ম নই েুবভ োনদয নঙ্গ এবানফ কো ফনরা, ে ন মাযা এনে আগ্রী, োযা প্রোভানক ধভচ বননয় আয েশ্ন কযনফ। 
আয মাযা এনে আগ্রী নয়, োযা প্রোভানক শুধু া কাবিনয় মানফ এফং এভনিা য়া  ুফই ম্ভফ প্রম, োযা 
প্রোভায বফলনয় াব-ঠাট্টা কযনফ। েনফ োনে ভন  াযা কযনফ না। বননজয ভানঝ প্রকাননা েকায ীনভনযো যা নফ 
না প্রম, োযা প্রোভানক বননয় উা কযনছ। প্রোভানক বননজই বননজয আনান এভন বযনফ দেবয কযনে নফ 
প্রমন ভানুল বননজযাই প্রোভায কানছ জাননে র্াইনফ প্রম, ধভচ কী?‘ 

আনযকজন  ানদভ একই যকভ েশ্ন কনযন, সু্কনর  োনদয দদনবন্দন জীফনন প্রম-প্রকাননা ধযননয প্রনবেফার্কোয 
বফরুনদ্ধ োযা কী যকভ আর্যণ কযনে ানয। 

অননযয াভনন একবি দৃিান্ত বননফ েুনর ধযায ভনো জীফন-মাননয গুরুনত্বয েবে আফায প্রজায বদনয় মযে 
বভমচা ভরূয আভদ ফনরন: 

‗প্রোভানক বার ফনু্ধ-ফান্ধফ দেবয কযনে নফ। েুবভ মবদ বার েকৃবেয ভানুল  এফং েুবভ মবদ আল্লাহ্  ো‖রায 
আনদ-বননলধগুনরা অনুযণ কনয র্নরা, োনর েেভ আনদ নরা োাঁয াভনন নে য়া , আল্লাহ্  ো‖রায কানছ 
প্রদায়া কযা। সু্কনর োকায ভনয় ম ন নাভানময ভয় নফ ে ন নাভাম আদানয়য জনয প্রর্িা কনযা। বফযবেয ভনয়, 



 

অেফা, বফযবেয ভয় না নর, প্রোভায বক্ষকপ্রক ফনরা প্রম, ―এ ন আভায নাভানজয ভয় নয়নছ। আবন মবদ 
আভানক কনয়ক বভবনি ভয় প্রদন, োনর আবভ নাভাম আদায় কযনে াবয।‖ অেএফ, এিা প্রদন  আনায াঠী 
বক্ষােচীযা জাননে াযনফ প্রম, আবন ববন্ন ধযননয একজন ফযবক্ত।‘ 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) আনযা ফনরন: 

‗প্রোভায দনবেকো মবদ বার য়,  েুবভ মবদ ফচদা উত্তভ আর্যণ কনযা, প্রোভায বালা মবদ ফচদা ভাবজচে য়, [েুবভ 
মবদ] অননবেক বকছু না কনযা, এভনবক অননযয ম্পনকচ প্রকাননা ভন্দ বর্ন্তা না কনযা এফং েুবভ মবদ ক নই অননযয 
ক্ষবোধননয প্রর্িা না কনযা, ঝগিা-বফফাদ না কনযা, েুবভ মবদ ফচদা সু্কনরয িানানা বকংফা সু্কর প্রেনক প্রোভাপ্রক 
প্রদয়া াঠযক্রভ ফববূচে কামচক্রভ বননয় বননয় ফযস্ত োনকা, োনর োযা ফুঝনে াযনফ প্রম, এই বক্ষােচী ববন্ন যকভ। 
আয বার ভন-ভানবকোয বক্ষােচীযা বননজযাই প্রোভায কানছ আনফ এফং প্রোভানক োনদয ফনু্ধ ফানাননায প্রর্িা 
কযনফ। অেএফ, এিাই উায় ’ আয, প্রোভায ধভচীয় জ্ঞান ফৃবদ্ধয জনয প্রর্িা কনযা; কাযণ, ক ন ক ন োযা 
প্রোভানক বফববন্ন েশ্ন কযনফ, প্রোভায নঙ্গ েকচ-বফেকচ কযনফ। োযা অননক েশ্ন কযনফ, আয োযা ম নই প্রোভানক 
েশ্ন কযনফ, প্রোভানক প্রোভায ধভচ ম্পবকচে বফলনয় উত্তয দানন ভেচ নে নফ।‘ 

একজন  ানদভ উনল্ল  কনযন প্রম, াভাবজক-প্রমাগানমাগ-ভাধযনভ কবেয় আভদী ভুবরনভয আর্যনণ েেীয়ভান য় 
প্রম, ব রাপনেয আনুগনেযয বেযকানযয করযাণ অনুধাফননয প্রক্ষনত্র োনদয ঘািবে যনয়নছ। এ বফলনয় বেবন হুমূয 
আকদানয যাভচ র্ান। 

 
এ ধযননয ভানুনলয েবে োয মচনফক্ষণ ম্পনকচ মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‗[এয যকভ প্ররানকযা] ধনভচয েবে উদাীন। েুবভ মবদ বকছুিা বফস্তাবযে গনফলণা কনযা, েুবভ প্রদ নে ানফ প্রম, 
োনদয ভনধয প্রফবযবাগ প্ররাকই এভনবক দদবনক াাঁর্ য়াক্ত নাভাম আদায় কনয না, এভনবক শুক্রফানযয জুভুআয 
নাভাম নি না; োযা আল্লাহ্ য ক আদায় কনয না। অেএফ, মাযা আল্লাহ্ য েবে োনদয দাবয়ত্ব ারন কনয না, 
োযা কীবানফ ব রাপনেয েবে আনুগেয েদচন কযনফ? োনদয ভনধয প্রকউ প্রকউ এভন আনছ মাযা নাভাম নি, 
বকন্তু, ধভচ  আনুগেয ম্পনকচ োনদয বার ধযান-ধাযণা প্রনই।‘ 

হুমূয আকদা উনল্ল  কনযন প্রম, আভদী ভুরভানগণ য়াদা কনযন প্রম, োযা মুগ- রীপায আনুগেয কযনফন ভস্ত 
‗ভা‖রুপ‘ (নযায়-ঙ্গে) বদ্ধানন্তয প্রক্ষনত্র। ভা‖রুনপয েকৃে অেচ ফযা যা কযনে বগনয় হুমূয আকদা ফনরন, বফত্র 
কুযআননয বক্ষাভারা এফং ভানফী মযে ভুাম্মদ (া.)-এয ুন্নাহ্ (যীবে-নীবে ফা ফযফাবযক দৃিান্ত)-এয নঙ্গ 
ঙ্গবেূণচ প্রম-প্রকাননা বদ্ধান্তই ভা‖রুপ বদ্ধানন্তয অন্তগচে। 



 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‗মযে আফু ফকয (যা.) োয েেভ ফকৃ্তোয় ফনরন, ―ম ন প্রোভযা প্রদ নফ প্রম, আবভ কুযআননয অনুান  ুন্না 
প্রেনক বফরু্যে বি, ে ন আভানক ো ধবযনয় বদনফ এফং ে ন আভায আনুগেয কযনফ না। বকন্তু, এ ছািা, প্রোভানদয 
প্রকাননা অবধকায প্রনই [আভায আনুগেয না কযায]।‖ অেএফ, এয অেচ নরা, মুগ- রীপা ফচদাই বফত্র কুযআননয 
আনদ-বননলধ এফং ুন্না অনুানয বদক-বননদচনা বদনয় োনকন। আয,  বফত্র কুযআন  ুন্না অনুানয ম নই 
বেবন প্রোভানক (ফা প্রকান আভদী ভুরভাননক) প্রকাননা আনদ বকংফা বদক-বননদচনা প্রদন, ে ন প্রোভায প্রকাননা 
জয-আবত্ত োকা উবর্ে নয় প্রম েুবভ ফরনফ, ―আভযা এয আনুগেয কযনফা না‖। প্রোভানক য় এিা েভাণ কযনে 
নফ প্রম, [ রীপায] এই বননদচ বফত্র কুযআননয বক্ষা  ভানফী মযে ভুাম্মদ (া.)-এয আর্বযে যীবে-নীবে ফা 
ুন্নায বযন্থী, অেফা, প্রোভানক এই আনদ ারন কযনে নফ। েুবভ মবদ ফনরা, এিা বফত্র কুযআনন প্রনই এফং 
মযে ভুাম্মদ (া.) এয ুন্নাহ্ প্রে এয প্রকাননা নবজয ফা দৃিান্ত প্রদ া মায় না, প্রনক্ষনত্র প্রোভানক এয েভাণ 
উিান কযনে নফ এফং প্রজনয, [এবদক-প্রবদক] প্রকফর কোফােচা ফরা এফং াভাবজক-প্রমাগানমাগ-ভাধযনভ 
অবনয়বিে ভন্তফয কযায বযফনেচ, প্রোভানক মুগ- রীপায ফযাফয বর নে নফ। অেএফ, এিাই বঠক ন্থা।‘ 

হুমূয আকদা স্মযণ কবযনয় প্রদন প্রম, োাঁয ব রাপনেয এনকফানয োযবম্ভক ভনয় এই বফলয়বি েুনর ধযা নয়বছর। 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‗আভায ভনন আনছ [ রীপা বনমুক্ত য়ায য] আভায েেভ বকংফা বদ্ব্েীয় ফকৃ্তোয় আবভ ফনরবছরাভ প্রম, আনাযা 
ম নই আভায ভনধয প্রকাননা ত্রুবি-বফরু্যবে প্রদ নে ানফন, আভানক ফরুন এফং আভানক ংনাধন কযায প্রর্িা করুন। 
আবভ মবদ ভনন কবয প্রম, আবভ মা-ই ফনরবছ প্রিা বঠক, প্রনক্ষনত্র আবভ আনানদযনক েভাণ যফযা কযনফা প্রম, 
আবভ বঠক বছরাভ। আবন মবদ বঠক ন, প্রনক্ষনত্র আবভ বননজনক ংনাধন কযনফা। বকন্তু, এবদনক-প্রবদনক কো 
ফরায আনায প্রকাননা অবধকায প্রনই।  রীপা বনমুক্ত য়ায য এিা বছর আভায েেভ ফা বদ্ব্েীয় ফকৃ্তো। অেএফ, 
এভনবক আবভ এই বফলয়বি ফনরবছরাভ।‘ 

হুমূয আকদা ফণচনা কনযন প্রম, একদা ভানফী (া.)-এয াাফীযা (যা.) একবি পনয বছনরন। পযকাযী প্রই 
দরবিয প্রনেৃনত্ব বমবন বছনরন, বেবন অনযনদযনক বননদচ প্রদন আগুনন ঝাাঁবনয় িনে। োনদয প্রকউ প্রকউ এিা কযায 
বদিা েকা কনযবছনরন, েনফ অনযযা এিা কযনে র্ান বন; কাযণ, এিা বছর আত্মেযায নাভান্তয, মা বকনা ইরাভী 
বক্ষায বযন্থী। দরননো মবদ বেয বেযই োনদযনক আগুনন ঝাাঁবনয় িনে বদনেন না, [োযয] োযা বপনয 
আায য এ বফলয়বি ভানফী (া.) এয াভনন প্র কযা য়। ভানফী (া.) ফনরন, মাযা এই আনদ ারনন 
অস্বীকৃবে জাবননয়নছ োযা বঠক বছর; কাযণ, এই আনদবি কুযআননয বযন্থী বছর, আয, ইরানভ আত্মেযা 
অনুনভাবদে নয়। 

এ ঘিনা ম্পনকচ ভন্তফয কযনে বগনয়, মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‗আর কুযআননয বক্ষা এফং ুন্নাহ্ য বযন্থী প্রকাননা বদ্ধান্ত ভা‖রুপ [নযায়-ঙ্গে] নয় এফং এগুনরায অফাধয 
য়ায অবধকায আনায যনয়নছ। েনফ, বফত্র কুযআন এফং ুন্নাহ্ প্রভাোনফক প্রম বদ্ধান্ত, (একজন আভদী 
ভুরভান বননফ) আনানক অফযই োয আনুগেয কযনে নফ। বকন্তু, আবন মবদ ফনরন প্রম, ―এিা বার নয় এফং 
এিা বঠক নয়‖, োনর মুগ- রীপানক বর ুন। োনক বজজ্ঞাা করুন, ―আবন প্রকন এই বদ্ধান্ত বদনিন? আবন 
প্রকন আভানদযনক এই আনদ বকংফা বদক-বননদচনা ারন কযনে ফরনছন, প্রম ানন [প্রদ া মানি] এিা বুর এফং 
এিা বফত্র কুযআননয বক্ষা  ুন্নাহ্ য বফযীে?‖ ে ন, মুগ- রীপা য় েভাণ কযনফন প্রম, োয বদক-বননদচনা 
বঠক বছর বকংফা বেবন এিা প্রভনন বননফন প্রম, ―যাাঁ, আবন বঠক‖। ে ন বেবন োয বদ্ধান্ত বপবযনয় বননফন। বকন্তু, 



 

াভাবজক-প্রমাগানমাগ-ভাধযনভ এবি ছবিনয় প্রদয়ায এফং জনগণনক বফনে বযর্াবরে কযায প্রকাননা অবধকায 
আনায প্রনই।‘ 

একজন  ানদভ আয উনল্ল  কনযন প্রম, প্রকাননা প্রকাননা বশু-বকনানযযা আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖ে প্রেনক বফরু্যে 
নয় মানি; কাযণ, োনদয ফাফা-ভানয়যা োনদযনক ভবজনদ বননয় আনন না। এনদযনক জাভা‖প্রেয নঙ্গ ংবিি 
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মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‗মবদ োযা (আভদী ভুবরভ মুফকযা) োনদয বো-ভাোয কাযনণ, জাভা‖ে প্রেনক বফবিন্ন নয় নি, োনর ঐ 
কর বো-ভাো ফা প্রজযষ্ঠ ফযবক্তফনগচয েযবফয়নেয জনয আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖প্রেয ভূর ফযফিানা এফং 
আনারুল্লা  প্র াদ্দাভুর আভদীয়ায ভনো অঙ্গ-ংগঠনগুনরায ক্ষ প্রেনক একবি ঙ্ঘফদ্ধ এফং ভবিে েয়া 
বযর্াবরে য়া উবর্ে। আয, োনদয উবর্ে ঐ কর অবববাফকনদয ভনন প্রকান দুুঃ  ফা প্রক্ষাব োকনর ো দূয 
কযায প্রর্িা কযা। ’ অবববাফকযা ক ননা ক ননা প্রকান দাবধকাযীয েবে োনদয ফযবক্তগে প্রক্ষানবয কাযনণ 
আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖ে প্রেনক বফবিন্ন নয় নিন। মবদ দাবধকাযীগণ বানরা নয় োনকন েনফ োনদয ভানঝ 
বযফেচন আনফ। ুেযাং, এবি দাবধকাযীনদয দাবয়ত্ব, োযা প্রমন ঐ কর ফযবক্তয ভনন উবিে নন্দ এফং আবত্ত 
দূয কনযন।  একফায োযা শুধনয প্রগনর, ে ন োনদয ন্তানাবদ বঠক নে এন মানফ।‘ 

একই ভনয়, হুমূয আকদা ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়া  আেপারুর আভদীয়ায ক্ষ প্রেনক যাবয েরুণনদয 
মৃ্পক্ত কযায েনয়াজনীয়ো ম্পনকচ স্মযণ কবযনয় প্রদন এফং ফনরন: 

‗একই ভনয়, ভজবর প্র াদ্দাভুর আভদীয়া  আেপারুর আভদীয়ায একবি বযকল্পনা গ্রণ কযা উবর্ে প্রম, 
োনদয ভনধয প্রমন ফযবক্তগে ম্পকচ  ফনু্ধত্ব েবেবষ্ঠে য়। ঐকর আেপার  প্র াদ্দানভয ানে ফযবক্তগে ফনু্ধনত্বয 
ম্পকচ গনি েুরুন। োনদযনক প্রকফর ভবজনদ আনে ফরনফন না ফা প্রোভানদয ইজনেভা ফা বাগুনরানে আভিণ 
জানানফ না।  মবদ প্রোভানদয প্রকান প্র রায ভাঠ োনক আয প্র ানন প্রোভযা পুিফর প্র রায জনয ফা অনয প্রকান প্র রায 
উনদ্দনয একবত্রে , েনফ োনদযনক প্র ানন প্রোভানদয ানে প্রমাগদাননয জনয আভিণ জানা। এবানফ একফায 
ম ন োযা প্রোভানদয কানছ আা শুরু কযনফ, ে ন প্রোভানদয ানে বকছুিা ম্পকচ গনি উঠনফ এফং ভনয়য ানে 
ানে আভদীয়া ভুবরভ জাভা‖প্রেয ানে োনদয ম্পনকচয উন্নবে নে োকনফ। ুেযাং প্রোভানদয, প্র াদ্দাভুর 
আভদীয়া এফং আেপারুর আভদীয়ায দাবধকাযীনদয, একবি দর গঠন কযা উবর্ে, প্রমন োযা ঐ কর ফযবক্ত, 
মাযা জাভা‖প্রেয ানে েনোিা মুক্ত নন, োনদয ানে ফনু্ধত্ব গনি প্রোরায প্রর্িা কযনফ। োনদয ানে ফযবক্তগে 
ম্পকচ িান কনযা, আয এবানফ োযা প্রোভানদয বনকিফেচী নফ। েনফ এয ূনফচ, জাভা‖প্রেয ভূর ফযফিানা এফং 
অঙ্গ-ংগঠনগুনরায ভবিে েয়া গ্রণ কযা উবর্ে, প্রমন োনদয অবববাফকনদয ভনন প্রম-কর প্রক্ষাব এফং নন্দ 
যনয়নছ, প্রগুনরা দূয য় আয এ বফলনয় রাজনায (নাযী অঙ্গ-ংগঠন) দনক্ষ গ্রণ কযা উবর্ে।‘  


