
 
 

প্রে বফজ্ঞবি 
৩ জুন ২০২২ 

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধাননয ানে বারু্ুয়ার (অনরাইন) বায় বভবরে 
ওয়ায ম্মান রাব কযনরা মুক্তযানেয ওয়াকনপ নও রাজনা দযাফৃন্দ  

  

গবুােনক একবি াাংবফধাবনক অবধকায বননফ েবেষ্ঠাকাযী প্রযা ফনাভ ওনয়ড ভাভরায যায়নক মুক্তযানেয 
ুবেভ প্রকাি ুনাকর্ কনয বদনে ানয এভন ম্ভাফনায বযনেবিনে গবুাে বফববন্ন বফলপ্রয় ইরানভয 

ভূরনীবে ফর্ুনা কযনরন হুমূয আকদা  

২৮ প্রভ ২০২২, আভদীয়া ভুবরভ  জাভা’ে মুক্তযানেয ওয়াকনপ নও স্কীনভ অন্তবুুক্ত ১৫ ফছনযয ঊনবুয নাযী 
দযানদয ানে এক বারু্ুয়ার (অনরাইন) আনুষ্ঠাবনক বায় বভবরে ন আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয বফশ্ব-েধান ও 
ঞ্চভ খরীপােুর ভীহ্ মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.)। 

হুমূয আকদা বিরনপানডুয ইরাভাফানদ এভবিএ ইন্টাযনযানার সু্টবডও প্রেনক এ বায বাবেত্ব কনযন, আয 
ওয়াকনপ নও দযাফৃন্দ মুক্তযানেয প্রভবযরযানে অফবিে ফায়েুয যভান ভবজনদ ভনফে ন। 

বফত্র কুযআন বেরাওয়াে বদনয় শুরু ওয়া বকছু আনুষ্ঠাবনকোয য অাংগ্রর্কাযীগর্ োনদয ধভুবফশ্বা ও 
ভাভবয়ক বফলয়াফবর ম্পনকু বফববন্ন বফলনয় হুমূয আকদানয বনকি েশ্ন কযায ুনমাগ রাব কনযন। 

ওয়াকনপ নও রাজনা দযানদয একজন উনেখ কনযন প্রম, আদারনেয একবি ুযননা যায় বছর মা গবুােনক একবি 
াাংবফধাবনক অবধকায বননফ েবেষ্ঠা কনযবছর; আয এভন ম্ভাফনা যনয়নছ প্রম, মুক্তযানেয ুবেভ প্রকািু প্রই যায়বি 
নাকর্ কনয বদনে ানয। এ েনে, বেবন জাননে র্ান, ধলুর্ বকাংফা ভা ও বশুয স্বািযগে ভযায প্রিনত্র ইরাভ 
গবুানেয অনুভবে প্রদয় বকনা।  



 

 

এয উত্তনয, ইরানভয বিা েুনর ধনয, মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚ইরাভ ফনর প্রম, প্রোভানদয ন্তাননদযপ্রক রারন-ারন কযায বনয় বকাংফা আবেুক েবেয [অবানফয] বনয় প্রোভযা 
োনদযনক েযা কনযা না। গবুাে ঘিাননায প্রেু বননফ একভাত্র এই কাযর্বিয ফযফায বননলধ কনয ইরাভ। 
অনযোয়, ইরাভ ফনর প্রম, মবদ ভানয়য স্বািয ঝুুঁবকনে োনক, েনফ গবুাে কযাপ্রনা প্রমনে ানয; মবদ বশুয গঠন 
মোমে না য়, েনফ গবুাে কযাপ্রনা প্রমনে ানয। ধলুনর্য প্রিনত্রও, মবদ প্রকান নাযী ভনন কনযন প্রম বেবন এই 
বশুয প্রফাঝা ফন কযনে াযনফন না, উদাযর্স্বরূ, ভানজয কাযনর্; প্রকননা, ভানুল কর ভনয় োয বদনক 
অববনমানগয অেুবর বননদু কযনফ – আয মবদ বশুয জন্ম নয় মায়, বশুবিও োয বযনফন ভযায ভুনখাভুবখ নফ 
– োনর প্রই ভা গবুানেয বদ্ধান্ত বননে ানযন, ইরাভ এয অনুভবে প্রদয়। বকন্তু দাবযনযযয বনয় নয়। এই 
দুবিন্তায কাযনর্ নয় প্রম, ‘আবভ কীবানফ আভায ন্তাননয রারন-ারন কযনফা?’ এিাই একভাত্র বফলয় [মা বনবলদ্ধ]। 
আোহ্  ফনরন প্রম, ‘আবভ প্রোভানদয জীফনধাযনর্য জনয জীবফকা বদনয় োবক, আবভ প্রোভানদয খাদয বদনয় োবক, এফাং 
আবভই বযবমকদাো। ুেযাাং, প্রোভানদয বশু-ন্তাননক েযা কযা উবর্ে নয়, অেফা দাবযনযযয বনয়, প্রোভানদয প্রম 
ন্তান এখননা বূবভষ্ঠ য়বন, োনক েযা কযা উবর্ে নয়।’ ‛  

আনযকজন ওয়াকনপ নও দযা েশ্ন কনযন, ভানজয ফুস্তনয বফদযভান প্রনবেফার্ক এফাং অননবেক েবাফভূনয 
ভানঝ কীবানফ একবি উন্নে ও ননবেক অফিান ফজায় যাখা ম্ভফ। 

োয েনশ্নয উত্তনয, মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚মবদ েুবভ বেযকানযয ভুরভান নয় োনকা, এফাং মবদ েুবভ এক প্রখাদায় বফশ্বা কনযা, মবদ েুবভ বফত্র কুযআন 
াঠ কনযা এফাং বফত্র কুযআনন বনবে বিাভূ ম্পনক ুঅফবে োনকা, আয মবদ ফয়আনেয প্রেযর্া ম্পনক ু
েুবভ অফবে োনকা, আয মবদ েুবভ মুগ-খরীপায বিা ফা বননদুাফরী অনুযর্ কযনে োনকা, েনফ েুবভ এভন 
ভযায ভুনখাভুবখ নফ না। প্রোভায প্রকফর এই দাফী কযা উবর্ে নফ না প্রম, েুবভ একজন ভুরভান, [ফযাং] প্রোভায 
প্রর্ষ্টা কযা উবর্ে, খুুঁনজ প্রফয কযা উবর্ে, বফত্র কুযআনন আোহ্  ো’রায েদত্ত আনদ-বননলধগুনরা কী কী; 
ইরানভয বিাগুনরা কী কী? আয মবদ আভযা বেযকায অনেুই এগুনরায উয আভর কবয োনর এভন নফ না 
প্রম, আভানদয ওয প্রনফয প্রনবেফার্ক েবাফ ড়ায বযফনে,ু আভযাই আভানদয বযনফনয, এফাং আভানদয 
র্াবযানশ্বুয াংনাধননয কাযর্ নফা। আয আোহ্  ো’রায কানছ আভানদয প্রদায়াও কযা উবর্ে, প্রমন আোহ্  ো’রা 
আভানদযনক ফুদা বঠক নে বযর্াবরে কনযন।‛  



 

 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) আনযা ফনরন: 

‚প্রোভায ফুদা বানরা আর্যর্ কযা উবর্ে, প্রোভায বানরা অবযা গনড় প্রোরা উবর্ে এফাং এনক অযনক ম্মান 
কযা উবর্ে। ুেযাাং, এই নরা বিা। মবদ আভযা ভানফজাবেয েবে আভানদয দাবয়ত্ব ারন কবয, মা আভানদয 
এনক অনযয োয, োনর অনযনদয আর্যর্ দ্বাযা েবাবফে ওয়ায বযফনে,ু েুবভই োনদয েবাবফে কযনফ।‛ 

আনযকজন অাংগ্রর্কাযী ফনরন, বকছু বিস্টান ফনু্ধ ফনরন প্রম, মখন োযা মীশু বিনস্টয নানভ োেুনা কনযন েখন 
োনদয োেুনা কফুর য়; আয বেবন জাননে র্ান প্রম, এক এফাং অবদ্বেীয় আোহ্  ো’রায় বফশ্বাী ভুরভানগনর্য এয 
উত্তনয কী ফরা উবর্ে।  

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফযাখযা কনয ফনরন: 

‚োনদযনক েশ্ন কনযা, মীশু বিনস্টয জনন্ময ূনফ ুবক ভানুনলয প্রদায়া কফুর নো না? েখন ভানুল কী কযনো? মীশু 
বিস্ট প্রো প্রকফর ২,০০০ ফছয আনগ এনবছনরন। এয ূনফ,ু ভানুনলয প্রদায়া প্রক শুননেন? নাবক েখন প্রকান প্রদায়াই 
কফুর নো না? আয এখন, মবদ মীশু বিস্টই প্রখাদা নয় োনকন, োনর (আনযকজন) প্রখাদা ো’রায কী কাজ ফা 
োুঁয কীইফা েনয়াজন?‛ 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) আনযা ফনরন: 

‚বিস্টাননদয ভোনুানয মীশু বিস্ট নরন ুত্র, আয প্রনিনত্র প্রক প্রফব বক্তারী, ুত্র নাবক বো? “ মখন 
আভানদয প্রদায়া প্রানায জনয বো বননজই ফেুভান, েখন আভযা প্রকন ভধযিোয জনয ুনত্রয কানছ মাফ? প্রকন 
আভযা যাবয বোয কানছ র্াইপ্রফা না, বমবন বননজনক উিান কনয ফনরনছন প্রম, ‘যাুঁ, আবভ এখানন আবছ, আভায 
কানছ প্রদায়া কনযা, আয আবভ প্রোভানদয প্রদায়া কফুর কযনফা?’ ুেযাাং, প্রদখনে ানছা, োনদয বফশ্বানয বছনন 
প্রকান মুবক্ত প্রনই।‛  

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

‚প্রোভায আনযা প্রফব প্রফব আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রেয াবেয াঠ কযা উবর্ে। েখন েুবভ জাননে াযনফ প্রম, 
মখন প্রকান ফযবক্তয ভযাভূ দূযীবূে য় এফাং োযা োনদয ভযা প্রেনক প্রযাই রাব কনয, েখন ো প্রকফরভাত্র 
আোহ্  ো’রায অনুগ্রনই নয় োনক। েুবভ প্রদনখা, বনু্দযাও েবেভা ূজাযী। োযা োনদয বফববন্ন প্রদফোনদয াভনন 
োনদয োেুনা উিান কনয। এভনবক এবয়ায প্রদভূন ভুরভানপ্রদয ভানঝও এভন ধাযর্া বফদযভান প্রম, বকছু 



 

বফত্র ফযবক্ত োনদয ভযায ভাধান কযনে ানযন। এই কাযনর্ই োনদয কফনয বগনয় োযা বজদাফনে য়। বকছু 
ভানুল এভনবক এ বফশ্বাও যানখ প্রম, মখন োযা একর ফুমুনগুয কানছ প্রকান বকছু র্ায় এফাং োনদয কফনয বগনয় 
বজদা কনয েখন োনদয প্রদায়া আোহ্ ো’রায কানছ প্রদায়া কযায প্রর্নয়ও বারবানফ গৃীে য়। এভন কোয ভানঝ 
প্রকান মুবক্ত প্রনই।‛ 

একজন রাজনা দযা এ েশ্ন কনযন প্রম, হুমূয আকদা বননজয স্বািয যিায জনয কী ফযফিা বননয় োনকন। 

মযে বভমুা ভরূয আভদ (আই.) ফনরন: 

‚অেীনে আবভ বকছু ফযায়াভ কযোভ, বকন্তু এখন আবভ আয [ভয় াই] না। কার প্রেনক যাে মুন্ত কাজ োনক, 
আয োই ফযায়ানভয জনয আবভ ভয় াই না। েনফ প্রোভযা েরুর্, আয োই প্রোভানদয অন্তে উবর্ে বননজনদয 
স্বানিযয েবে প্রখয়ার যাখা। এিা প্রোভানদয একবি ফড় দাবয়ত্ব, প্রমনেু প্রোভানদযনক বফনশ্বয াংনাধননয দাবয়ত্ব 
েদান কযা নয়নছ, আয মবদ প্রোভযা ুস্বানিযয অবধকাযী ও োনর প্রোভযা প্রোভানদয কাজ মোমেবানফ ম্পন্ন 
কযনে াযনফ।‛ 


