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াহনা যকায কতক
য ভূ হতয ফনাভ বাস্কময হফতকযদক উদস্ক হদদয় তাদদয দু নীয হত, দু ুঃান ও জনগদেয দু দযাদক আড়ার

কযায অদকৌর েহতত করুন
মখন অায় কৃলকদদয কষ্টাহজযত ধাদনয ভূ রয অস্বাবাহফকবাদফ দড় প্রগদে, চার-িার-আরু -াক-হি কর হনতযেদয়াজনীয়
দেযয দাভ ফৃ হিয কাযদে জনগদেয জীফদন নাহবশ্বা উদেদে, ুুঁহজফাদী নীহতয কাযদে যকায াটকর-হচহনকরভূ  ফন্ধ কদয ফযাকবাদফ
শ্রহভকদদয প্রফকায কদয হদদে এফাং শ্রহভকযা েহতফাদ হফদষাব ও আভযে অনন কযদে, রষ রষ প্ররাক প্রফকাযত্ব ফযে কদয ভানদফতয
জীফন মান কযদে, হষা-েহতষ্ঠান ফন্ধ থাকায কাযদে হষাথযীদদয বহফলযৎ অহনহিত দয় দড়দে, কদযানা বাইযাদক হটহকদয় প্রযদখ
েদোদনায নাদভ জনগদেয অথযদক ুুঁহজহতদদয ভদধয বাগ-বাদটায়াযা চরদে, হিতীয় দপা কদযানায প্রিউদয়য নাদভ বয়-বীহত ফৃ হি কদয
কদযানায টীকা আভদাহন ও হফহি কদয জনগেদক হিতীয় দপা দূ ফৃযত্ত ুুঁহজহতদদয হকাদয হযেত কযায প্রচষ্টা চরদে, এফাং যকাদযয এই
দু ুঃান ও দু নীয হতয হফরুদি জনগদেয প্রষাব-হফদষাব মখন চযভ আকায ধাযে কদযদে, হেক তখনই েতাযোয় হি স্ত াহনা যকায
ভূ হতয ফনাভ বাস্কময হফতকযদক উদস্ক হদদয় তাদদয দু নীয হত-দু ুঃান এফাং অফযফস্থানা ও জনগদেয জীফন-জীহফকা যষায ফযথযতাদক আড়াদরয
অদচষ্টা কযদে। এভনহক ধভযহনযদষ প্রমফ ফু হিজীফীযা যকাদযয নীহতভূ  ও দু নীয হতয হফরুদি যফ হের, তাদদযদকও যকায চতুযতায
াদথ ভূ হতয হকাংফা বাস্কময হফদযাধীতাকাযী ইরাভন্থীদদয হফরুদি রড়াইদয় াহভর কদয যকাদযয ভাদরাচনায স্থান দত যাদত ষভ
দয়দে।
হেয় প্রদফাী, হনুঃদেদ জনভাগভস্থদর ‘ভূ হতয ফা বাস্কময’ স্থান দরা ‘ভুনকায’ আয ধভযহনযদষতাফাদ দে ‘উম্মু র ভুনকায’
(কর ভুনকাদযয জননী)। ধভযহনযদষফাদীযা জনজীফন ও যাষ্ট্র প্রথদক ৃ হষ্টকতযায অহস্তত্ব প্রক অাযে কদয ফযদা হনদজয জনয স্রষ্টায
াফযদবৌভত্ব এফাং হফত্রতা গ্রে কদযদে। পদর ধভযহনযদষ াকদগাষ্ঠী, তাদদয প্রনতৃস্থানীয় ফযহিদদয ফিফযদক আদয হদদফ গ্রে কদয
এফাং তাদদয েহফ এফাং ভূ হতয ফা বাস্কময অহপ আদারদত হকাংফা জনভাগভ স্থদর স্থাদনয ভাধযদভ জনগদেয উয তাদদয আদযদক চাহদয়
হদদয় দযাষবাদফ তাদদয উানা কযদত ফাধয কদয। এয উৎকৃষ্ট একহট উদাযে দে, ভাজতাহিক ভতফাদদ হফশ্বাী প্রাহবদয়ত
ইউহনয়ন, মাযা স্রষ্টাদক অস্বীকায কদযহের, অথচ তাদদয প্রনতৃত্ব প্ররহনন ও স্টাহরনদক এফাং তাদদয ফিফয ও েহতকৃহতদক হফত্রতা দান
কদযহের; হেক প্রমভনহট আভযা কুয’আন ও াদীদক হফত্র ভদন কহয। তাদদযদক ভূ তয েতীক কযদত প্রদজুদড় হফার ভূ হতয স্থান কদযহের
এফাং ভস্ত যকাযী এফাং াফহরক অহপদ তাদদয েহফ েদযন ফাধযতাভূ রক কদযহের। আনাযা এটাও েতযষ কযদেন, ফতযভান
ধভযহনযদষ যকায ভস্ত যকাযী ও াফহরক অহপগুদরাদত প্রখ ভুহজফ এফাং প্রখ াহনায েহফ েদযন ফাধযতাভূ রক কদযদে, এফাং
হফলয়হট আযও স্পষ্ট দফ মহদ আভযা প্রদদয ব্লাদপহভ আইদনয েহত দৃ হষ্টাত কহয - প্রমখাদন ধভয অফভাননায জনয দফযাচ্চ াহস্ত দ ফেয
কাযাদণ্ড, অথচ প্রখ ভুহজফ ফা প্রখ াহনাদক অভাদনয জনয দফযাচ্চ াহস্ত মাফহিফন কাযাদণ্ড হনধযাযে কযা দয়দে! হকন্তু এদতও তাযা
ন্তুষ্ট নয়, এখন তাযা াড়া প্রদদ জুড় প্রখ ভুহজদফয ভূ হতয স্থাদনয উদদযাগ হনদয়দে। এইফ কভযকাণ্ড ইরাদভয দৃ হষ্টদত জাহহরযয়াত (চযভ
ভূ খযতা), অকাটয াযাভ এফাং ঈভাদনয হযন্থী। আল্লাহ্ ু ফানাহু ওয়া তা’রা ফদরন: ‚হতহনই আল্লাহ্, প্রতাভাদদয েহতারক; হতহন ফযতীত
প্রকান উায প্রনই, হতহনই ভস্ত হকেু য স্রষ্টা, ু তযাাং তাুঁযই ইফাদাত কয। হতহনই ফ হকেু য হনষ্পহত্তকাযী” [ূ যা আর-আনআভ: ১০২]।
পদর অনয প্রকান ধভযহনযদষ ভুহরভ যাদষ্ট্র ভূ হতয স্থাদনয উদাযে হদদয় এফ কভযকাণ্ডদক বফধতা প্রদয়ায হফেু ভাত্র ু দমাগ নাই।
হেয় প্রদফাী, ধভযহনযদষ াহনা যকায তাদদয দু নযীহত-দু ুঃান ও জনগদেয দু দযাদক আড়ার কযদত হফহবন্ন অদকৌর
কযদে, এফাং এদকয য এক ইু যদক প্রেদর হদদয় আনাদদয ভনদমাগদক হবন্নখাদত েফাহত কযদে। আনাযা েতযষ কযদেন, ধভযহনযদষ
ফযফস্থায় এই দু নযীহতগ্রস্থ াকদগাষ্ঠী হকবাদফ হনদজদদয, ষুদ্র ুুঁহজহত প্রগাষ্ঠী ও কাহপয াম্রাজযফাদীদদয স্বাথয াংযষে কযদে, জনগদনয
ম্পদ রু ট কযদে, আয ফৃ ত্তয জনদগাষ্ঠীয উয মু রুভ কযদে। যাু র (াুঃ) ফদরন, ‚খরীপা প্রার অহফবাফক এফাং নাগহযকদদয জনয

দাহয়ত্বীর”। তাই, ভূ হতয ফা বাস্কময হফতদকয আনাদদয ভয় অচয় না কদয, কর ভুনকাদযয জননী ফতযভান ধভযহনযদষ াকদগাষ্ঠী ও
ধভযহনযদষ ফযফস্থাদক অাযে কদয হখরাপত যাষ্ট্র ুনুঃেহতষ্ঠায এক দপা দাফী তুরু ন। প্রজদন যাখুন, হখরাপত যাদষ্ট্রয ুনুঃেহতষ্ঠা শুধু
ভদয়যই দাফী নয়, ফযাং যাূ রুল্লাহ্ (াুঃ) েদত্ত ু াংফাদ অনু াদয অহচদযই হখরাপত যাষ্ট্র েহতহষ্ঠত দফ এফাং যাষ্ট্র ও ভাজ প্রথদক কর
মু রুভ হচযতদয হফতাহড়ত দফ: ‚...মু রুদভয াদনয অফান দফ, তাযয আফায হপদয আদফ হখরাপত নফু য়যদতয আদদর”। [ভুনাদদ
আভদ]।
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