
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
২৫ ভার্চ ২০২২ 

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

 

 ‚আবভ শুধু এটাই জানোভ প্রম,  রীপা মা-ই ফরুন না প্রকন আভানক প্রটায আনুগেয কযনে নফ এফং 
আভায োাঁনক বারফানে নফ।‛ — মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) 

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

হুমূয আকদা বটরনপানডচয ইরাভাফানদ এভবটএ সু্টবড প্রেনক এ বায বাবেত্ব কনযন, আয ১৫-২৫ ফছয
ফয়ী প্র াদ্দাভ দযফৃন্দ প্রভবযরযানে অফবিে আভদীয়াভুবরভ  জাভা’েমুক্তযানষ্ট্র যজােীয়দযদিয ফায়েুয
যভান ভবজদ প্রেনক বায় বারু্চয়াবর (অনরাইনন) ংমুক্ত ন। 

বফত্র কুযআন বেরায়ানেয ভাধযনভ শুরু য়া বকছু আনুষ্ঠাবনকোয য, মূয আকদা মযে বভমচা ভরূয 
আভদ (আই.) স্ট্রাইব নানভয নেুন একবট প্রভাফাইর এবিনকন উনবাধন কনযন। ভজবর প্র াদ্দাভূর আভদীয়া 
মুক্তযাষ্ট্র এবট তেবয কনযনছ। বফববন্ন ইন্টানমচাাবিব কুইজ  অনযানয নানা উানয় প্র াদ্দাভনদযনক নাভানম উবুদ্ধ কযনে  
োনদয ধভচীয় জ্ঞান ফৃবদ্ধয প্রক্ষনত্র ায়ো কযায উনদ্দনয এবট তেবয কযা নয়নছ। 

এয পরোয জনয প্রদায়া কনয মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚ভজবর প্র াদ্দাভূর আভদীয়া মুক্তযানষ্ট্রয জনয আল্লাহ্ ো’রা এবটনক জ্ঞান  যভনেয একবট উৎপ্র বযণে 
করুন।‛ 



 

 
এযয, প্র াদ্দাভগণ ধভচীয়  ভাভবয়ক বফলয়াবদ বননয় বফববন্ন েশ্ন উত্থাননয ুনমাগ ান। 

একজন  ানদভ বজজ্ঞাা কনযন, আল্লাহ্ ো’রায অবিনত্বয বফলনয় হুমূয আকদা কীবানফ বনবিে জ্ঞান রাব কযনে 
ভেচ নয়নছন এফং এনক্ষনত্র বক োাঁয বফনল প্রকাননা অববজ্ঞো নয়নছ মা আল্লাহ্য েবে োয বফশ্বানক বক্তারী 
কনযনছ। 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) উত্তনয বদনে বগনয় ফনরন: 

‚আবভ এভন একবট আফন রাবরে-াবরে নয়বছ প্রম ানন বযনফবট এভনই বছর প্রম, আবভ ক নই অনুবফ কবয বন 
প্রম, আল্লাহ্য অবিত্ব প্রনই। এভনবক প্রছাটনফরা প্রেনক আভায ফযবক্তগে অববজ্ঞোয ভধয বদনয় আবভ জানোভ প্রম, 
আভায মাফেীয় েনয়াজন  আকাঙ্ক্ষা ূযণ, বকংফা, প্রকাননা বকছু রাব কযায জনয আভানক ফচবক্তভান আল্লাহ্য 
াভনন ভাো প্রঝাাঁকানে নফ এফং োাঁয কানছ র্াইনে নফ এফং োাঁয াাময োেচনা কযনে নফ। আয যফবেচনে, ১৪ 
বকংফা ১৫ ফছয ফয়কানর, আভায বননজযই অববজ্ঞো নরা প্রম, কনয়কবট এভন ঘটনা বছর প্রমগুনরায প্রক্ষনত্র আল্লাহ্ 
ো’রা মবদ আভায েবে াানমযয াে ফাবিনয় না বদনেন, োনর আবভ ভাধযবভক যীক্ষায় পর নে াযোভ না। 
প্রই ঘটনা আভায ঈভাননক বক্তারী কনযনছ। এভনবক এয নয আয ফহু উরক্ষ বছর। আবভ ম ন আভায 
ভাস্টাচ বডবি অজচন কযবছরাভ, প্রই ভনয় আবভ  ুফই উৎকণ্ঠায় বছরাভ এফং আবভ স্ববি প্রফাধ কযবছরাভ না। 
অেএফ, প্রই ভনয়, মযে ভীহ্ ভউদ (আ.)-এয বফববন্ন ইরাভফা  ঐীফাণীয ভধয প্রেনক একবট প্রদব নয় 
আল্লাহ্ ো’রা আভানক ান্ত্বনা েদান কনযন এফং প্রবট আভানক ন্তুষ্ট কনয এফং আবভ প্রম স্বপ্নবট প্রদন বছরাভ ো 
েযস্বপ্ন াফযি য়। পনর, এবট আফায আভায ঈভাননক বক্তারী কনয। োই, আভায ফহু অববজ্ঞো রানবয 
ুনমাগ নয়নছ প্রম, তফ প্রেনক আজ মচন্ত, আল্লাহ্ ো’রা োাঁয বনদচনভূ প্রদ ানেন।‛  

আনযকজন অংিণকাযী উনল্ল  কনযন প্রম, ফণচফাদ বননয় উনত্তজনা, জােীয়োফাদ এফং অেচননবেক তফলনভযয প্রক্ষনত্র 
ভাবকচন মুক্তযানষ্ট্রয বযবিবেয অফনবে ঘটনছ। বেবন জাননে র্ান এ ধযননয ভযাগুনরায ভাধানকনে আভদী 
ভুরভাননযা কীবানফ ইবেফার্ক বূবভকা যা নে ানযন। 

হুমূয আকদা ফনরন প্রম, এ ধযননয বফলয় বননয় উৎকণ্ঠা  উনত্তজনা শুধুভাত্র ভাবকচন মুক্তযানষ্ট্রই ীভাফদ্ধ নয়; ফি 
ং যক অনযানয বিভা প্রদ এ ধযননয ভযায মু্ম ীন নে। 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚শুধু ভাবকচন মুক্তযানষ্ট্রই নয়, বিভা ফহু প্রদন ডানন্থী  ফণচফাদীনদয জনবেয়ো ফৃবদ্ধ ানে। এভনবক যাবয়া  
ইউনেননয ভধযকায াম্প্রবেক মুনদ্ধ, ইউনেন প্রেনক প্রমফ প্ররানকযা ইনযানয অনযানয প্রদগুনরানে অববফান 



 

কযনছ এফং োনদয ভনধয প্রফফিং যায়  এবয়ান, আবিকান এফং কবেয় অনযানয প্রদীয় অববফাীযা আনছ। 
বকন্তু, ম ন োযা ইনযাীয় প্রদগুনরানে, প্রমভন, প্রারযানে, প্রৌঁছায় এফং ীভান্ত অবেেভ কনয, [প্রফ প্রদনয 
প্ররানকযা] ফনর প্রম, োযা শুধুভাত্র ইউনেননয িানীয় জনগণনকই িণ কযনফ, বফনদীনদযনক িণ কযনফ না। 
এনক্ষনত্র প্রদ া মায় প্রম, এ ানন বকছুটা ফণচফানদয অবিত্ব যনয়নছ এফং োযা [বফনদীযা] দুফচযফানযয বকায নে।‛ 

 
হুমূয উনল্ল  কনযন প্রম, বউভযাবনবট পাস্টচ ইউনেননয েবেনফী প্রদগুনরানে কাজ কযনছ এফং োযা ইউনেন প্রেনক 
রায়নযে যণােচীনদযনক ায়ো েদান কযনছ। 

জােীয়োফাদ  ফণচফানদয উত্থাননয এই ভনয় আভদী ভুরভানগণ কী যকভ বূবভকা ারন কযনে ানযন প্র 
বফলনয় প্রই  ানদভনক বদক-বননদচনা বদনে বগনয় মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚প্রদ , নযায়বফর্ানযয েনয়াজন, বনযঙু্ক নযায়বফর্ানযয। োই, েুবভ প্রোভায প্রদফাীনক ফর প্রম, আনভবযকানযা এই 
প্রদবটয িানীয় জননগাষ্ঠী নয় “োই োযা িানীয় আনভবযকাননদয নঙ্গ নযায়যায়ণো েদচন কনয বন এফং িানীয় 
আনভবযকাননদযনক প্রই প্রদবটয ‘েেভ প্রেণী’য নাগবযক বননফ গণয কযা য় বন। মবদ োযা দাবফ কনয প্রম [প্রটা 
কযা নয়নছ], বকন্তু ফািবফকবানফ োনদয অবধকাযভূনক অস্বীকায কযা নে নানাবানফ। োই, েুবভ োনদযনক ফর 
প্রম, এ যকভবট দীঘচবদন ধনয র্রনে ানয না। ববেীয়ে, োযা োনদয প্রদন আবিকাননদযনক বননয় এননছ, য় দা 
বননফ নেুফা অনয প্রকাননাবানফ। োই, প্রমনেু োযা আবিকাননদযনক োনদয প্রদন বননয় এননছ এফং প্রমনেু োযা 
[আবিকানযা] এই প্রদবটয উন্নয়নন গুরুত্বূণচ বূবভকা ারন কনযনছ, োই প্রই আবিকান-আনভবযকাননদয েবে 
ম্মান েদচন কযনে নফ। োনদযনক মোমে অবধকায েদান কযনে নফ। োনদযনক (আনভবযকান প্রনেৃফৃন্দ  
জনগণনক) ফর প্রম, োনদয এটা অনুধাফন কযা উবর্ে। অনযোয়, একবট ভয় আনফ ম ন বফনরা প্রদ া বদনফ। 
[মাযা ফণচফাদী] োনদয বফরুনদ্ধ জনগণ দাাঁিানফ।‛ 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚োনদয [ফণচফাদীনদয] ভন-ভানবকোয় বযফেচন আনয়ননয এটাই ভয়। ফণচফাদী য়ায বযফনেচ এফং বননজনদয 
জাবে  ফনণচয আবধেয েদচননয বযফনেচ, ফযং োনদয উবর্ে নযায়যায়ণো েদচন কযা। এবানফ আভযা প্রই 
জননগাষ্ঠীনক ফরনে াবয প্রম, আভযা প্রোভানদয বেযকানযয ভফযেী। আভযা র্াই প্রোভযা প্রোভানদয ভানবকোয় 
বযফেচন আনয়ন কনযা এফং এ ন অনযানয ভি জাবেয নঙ্গ াবন্ত  প্রৌাদচযূণচবানফ একনত্র ফফা কনযা। 
এ ন, আনভবযকা একবট ফহুজাবেক প্রদ। প্র ানন াউে আনভবযকান, ইউনযবয়ান, এবয়ান, আবিকান যনয়নছ এফং 
আয যনয়নছ প্রশ্বোঙ্গ আনভবযকান; োই, এ ন আভানদয উবর্ে যস্পনযয েবে ম্মান প্রালণ কযা এফং প্রদবটনে 



 

াবন্ত  প্রৌানদচযয নঙ্গ ফফা কযা। অনযোয়, আভযা আভানদয প্রদ  জাবেয ফচনা কযনফা। অেএফ, এটাই 
প্রই ফাণী মা আভানদযনক র্াবযবদনক ছবিনয় বদনে নফ এফং এনক্ষনত্র আভদী ভুরভাননদযনক োনদয বূবভকা ারন 
কযাউবর্ে।‛ 

 
আনযকবট েনশ্ন হুমূয ম ন প্রছাট বছনরন ে ন বেবন প্রকান প্রকান ন্থায় ব রাপনেয নঙ্গ ংমুক্ত োকনেন প্র বফলনয় 
জাননে র্ায়া য়। 

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফপ্ররন: 

‚প্রদন া, আবভ শুধু এটাই জানোভ প্রম,  রীপা মা-ই ফরুন না প্রকন আভানক প্রটায আনুগেয কযনে নফ এফং আভায 
োাঁনক বারফানে নফ। আয, আবভ এয জনয প্রদায়া কনযবছ। ম নই আবভ প্রদ নে প্রোভ প্রম, আজ ম ন আবভ 
আভায  রীপায নঙ্গ প্রদ া কনযবছ এফং আবভ অনুবফ কনযবছ প্রম, আভায জনয োয প্রর্াযায় বকছুটা ববন্ন যকভ 
অববফযবক্তয েকা প্রদ া বগনয়নছ, ে ন আবভ আল্লাহ্ ো’রায কানছ প্রদায়া কনযবছ, আবভ মবদ প্রকাননা ত্রুবট-বফরু্যবে 
কনয োবক, আল্লাহ্ ো’রা আভানক ভাপ করুন এফং মবদ োয [মুগ- রীপা] ভনন আভায বফলনয় প্রকাননা ংনয়য ৃবষ্ট 
য়, আল্লাহ্ ো’রা প্রটা দূয কনয বদন। অেএফ, এটাই একভাত্র উায় বছর, আবভ আল্লাহ্ ো’রায কানছ প্রদায়া 
কনযবছ। ম নই আবভ বকছু অনুবফ কনযবছ, আবভ ফচদাই প্রটানক আভায বননজয ত্রুবট বননফ গণয কনযবছ; এটা নয় 
প্রম, বেবন প্রকাননা বুর কনযনছন। আয, আবভ আল্লাহ্ ো’রায কানছ প্রদায়া কনযবছ এফং আল্লাহ্ ো’রা আভায 
প্রদায়াভূ কফুর কনযনছন এফং ফভনয়ই আবভ প্রদ নে প্রনয়বছ প্রম, নযয বদনন, বকংফা বকছু ভয় নয, আল্লাহ্ 
ো’রা প্রকাননা না প্রকাননা উরক্ষ ঘবটনয়নছন প্রম ানন মুগ- রীপায েযপ প্রেনক আভায েবে প্রকাননা না প্রকাননা 
অাধাযণ আী েদান কযা নয়নছ।‛ 

একজন  ানদভ হুমূয আকদানয কানছ কীবানফ একজন বার স্বাভী  বার বোয় বযণে য়া মানফ প্রবফলনয়
যাভচর্ান। 

বারস্বাভীয়ােনঙ্গ, মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚এনক্ষনত্র প্রোভায বননজনকই অননক অননক প্রফব বফনয়ী এফং উত্তভ আর্যণ েদচন কযনে নফ। এটা প্রবনফা না প্রম, 
এ জগনে প্রকউই বন ুাঁে। মবদ একজন স্বাভী এফং স্ত্রী এটা অনুধাফন কনযন প্রম, োনদয প্রকউই বন ুাঁে নন, োনদয 
ফায ভানঝই দুফচরো যনয়নছ, োই োনদয উবর্ে যস্পযনক বকছুটা ছাি প্রদয়া। উবনয়য দুফচরোগুনরায জনয 



 

যস্পনযয েবে বফযক্ত য়া বকংফা ঝগিা-বফফানদ বরি য়ায বযফনেচ, প্রোভানদয (উবর্ে) ফচদাই োনদয ভানঝ 
বার বদকগুনরায ন্ধান কযা। অেএফ, যস্পনযয ভধযকায প্রদাল-ত্রুবট  ুাঁনজ প্রফয কযায বযফনেচ, প্রোভানদয উবর্ে 
যস্পনযয ভাঝ প্রেনক উত্তভ বফলয়গুনরা  ুাঁনজ প্রফয কযায প্রর্ষ্টা কযা। অেএফ, এটাই একভাত্র ন্থা মায ভাধযনভ েুবভ 
একজন উত্তভ স্বাভীনে বযণে নে াযনফ।‛ 

কীবানফ একজন উত্তভ বোয় বযণে য়া মানফ প্র বফলনয় নবে কযনে বগনয় মযে বভমচা ভরূয 
আভদ (আই.) ফনরন: 

‚প্রোভায ন্তাননদয েবে প্রোভানক অননক দয়ারু আর্যণ কযনে নফ। প্রোভানক তনবেকবানফ উত্তভ নে নফ। 
োনদয াভনন প্রোভানক প্রোভায উত্তভ দৃষ্টান্ত প্র কযনে নফ। প্রোভায ন্তাননদয াভনন মবদ েুবভ প্রোভায উত্তভ 
উদাযণ প্র কনযা, েেনভ প্রোভায স্ত্রীয াভনন এফং এযনয প্রোভায ন্তাননদয াভনন, োনর েুবভ প্রদ নে ানফ 
প্রম, োযা প্রোভানক অনুযণ কযনফ। েুবভ মবদ ববন্ন বকছু কনযা, আয োনদযনক ববন্ন বকছু কযনে ফনরা, ে ন োযা 
ফরনফ,‘আভায বো, বকংফা, আভায স্বাভী, একজন ভুনানপক ফাকট ফযবক্ত। বেবন বননজ বুর কাজ কনযন। বেবন 
বননজ একযকভ আর্যণ কনযন এফং আভানদযনক ববন্ন যকভ আর্যণ কযনে ফনরন।’ অেএফ, প্রোভায কো  কাজ 
একই যকভ য়া উবর্ে। এটা প্রোভানক একবট উত্তভ াবযফাবযক জীফন গনি েুরনে ায়ো কযনফ এফং প্রোভায 
ন্তাননদযনক েবক্ষণ বদনফ এফং প্রোভায ন্তাননদয মোমে েযবফয়নেয (প্রনকরারন-ারন) কাযণ নফ।‛ 

আনযকজন ানদভহুমূযআকদানক  এেশ্নকনযনপ্রম , যাবয়া ইউনেননয ভধযকায বযবিবেযঅফনবেযানে
ানে আভদীভুরভানগণকীবানফহুমূযআকদানযবদকবননদচনাোনদয  বনফচাবর্ে জনেবেবনবধনদয বনকট
প্রৌঁছানোনযন।  

মযে বভমচা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚[ংঘানেয] এনকফানয ূর্নারনেই আভায বফফৃবে েকাবে নয়বছর।  ুেযাং প্রোভানদয উবর্ে নফ প্রই ফাণী 
প্রোভানদয যাজনীবেবফদনদয বনকট প্রৌঁনছ প্রদয়া, এফং োনদযনক ফরা প্রম এই মুদ্ধ প্রমন োযা এবিনয় মান, অনযোয় 
অননক ফি দুনমচাগ ংঘবটে নে র্নরনছ। বফশ্বনক ুনগচঠন কনয ফেচভান অফিানন বপনয আনে ফহু ফছয প্ররনগ 
মানফ।  প্রকফর োই নয় - প্রমভনবট আবভ ইবেভনধযই প্রই বফফৃবেনে বরন বছ - আভানদয ববফলযৎ েজন্মভূ এনে 
ক্ষবেিি নফ। মবদ বফশ্বমুদ্ধ শুরু নয় মায় োনর োযা, বনউবিয়ায ভযাস্ত্র না নর, যাায়বনক ভযাস্ত্র অফযই 
ফযফায কযনফ। আয প্রবট আভানদয যফেচী েজনন্ময য অেযন্ত ক্ষবেকয েবাফ প্রপরনফ। “ুেযাং োনদযনক 
অফবে কনযা। ফাণীনো যনয় প্রগনছ, আভায বফফৃবে যনয়নছ। ুেযাং, এই য়গাভ প্রোভযা ছবিনয় বদনে ানযা।‛ 


