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েণব মুখাতজির মৃিুু তি বাংাতেতল র্িনতমি জািীয় পিাকা ও রাষ্ট্রীয় প্রলাক পান

তবশ্বাঘািক াতনা ভারতির েতি িার ীমাীন অজ্ঞাবিার তনিজ্জ তনেলিন প্রেতখতয়তে
ভারতির োক্তন রাষ্ট্রপতি েণব মুখাতজির মৃিুুতি াতনা রকার কিৃিক ২ প্রতেম্বর বাংাতেতল রাষ্ট্রীয় প্রলাক তেব
পাতনর তদ্ধাতের তবতয় জনগণ িাল এবং ক্ষুব্দ। িার েতি গভীর প্রলাক েকাল কতর প্রলখ াতনা িাতক বাংাতেতলর
একজন ‘তিুকাতরর বন্ধু’ তততব তভতি কতরতে। এোডাও, বাংাতেল জািীয়িাবােী ে (তবএনতপ) গভীর প্রলাক েকাল
কতরতে এবং বাংাতেতলর মানু ভারতির জনগতণর মতিা িার মৃিুুতি মান ানুভূতিলী বত তনিজ্জ তমথ্ুাচার কতরতে!
তিুকার তথ্ি, বাংাতেতলর মানু কখনআ িাতক বন্ধু তাতব তবতবচনা কতর না, বরং িার পতরবতিি িাতক প্রআ পররাষ্ট্রমন্ত্রী
তততব স্মরণ কতর, যার অমত (২০০৯ াত) ভারি তপখানায় নৃলং িুাকাণ্ড চাততয়তে এবং অমাতের াী ৫৭ জন
প্রনা কমিকিিাতক লীে কতরতে। েণতবর জন্য বাংাতেতলর জনগতণর প্রকান ানুভূতিও প্রনআ, কারণ িারা জাতন অমাতের
প্রবান প্রোনীর িুাকারী ঘািক তবএএে জওয়ান প্র রাষ্ট্রপতি থ্াকাকাীন ২০১৫ াত খাা প্রপতয়তে। অর রাষ্ট্রপতি
তাতব িার প্রল প্রময়াতে তবএএে গুন্ডাতের কিৃক
ি অমাতের জনগণতক িুা, অি ও পরতণর লি লি ঘটনাতিা
রতয়তেআ। প্রেতলর বিিমান লাকতগাষ্ঠী এবং িথ্াকতথ্ি র্মিতনরতপক্ষ রাজনীতিতবেতের এআ ঘৃণু বক্তবুগুতা স্পষ্ট েমাণ কতর
প্রয, িারা কখতনাআ প্রেতলর জনগণ ও জনগতণর অতবগতক েতিতনতর্ত্ব কতর না। িারা প্রকবআ

মাতকিন-

বৃতটন োা, এবং িাআ িাতের অঞ্চতক প্রচৌতকোর ভারতির েতিও িারা চরম নুগি। যিআ তেন তিবাতি তে এআ
োা লাতকরা কাতের- মুলতরকতের স্বাথ্ি রক্ষায় অরও মতরয়া তয় উঠতে। িাআ প্রযখাতন মুতম ও বাংাতেতলর বিাতর্ক
লত্রু - মুলতরক রাষ্ট্র ভারতির েতি প্রেতলর জনগতণর ঘৃণা চরম পযিাতয় প্রখাতন াতনা িার অজ্ঞাবিা েমাণ করতি এআ ঘৃণু
পেতক্ষপ তনতি তির্া কতরতন।
প্র মুতমগণ,

এআ লাকতগাষ্ঠী কাতের- মুলতরকতের স্বাথ্িরক্ষার জন্য এবং অমাতের উপর

অরও পমান বতয় অনতি প্রকান পথ্আ বাতক রাখতবনা। এআ তবশ্বাঘািকিা ও পমানজনক বস্থা বাতনর একমাত্র
উপায়  নতিতবতম্ব তনষ্ঠাবান ও াী প্রনিৃত্ব- মুতম উম্মাহ্’র েকৃি অ

- এর প্রনিৃতত্ব তখােতি রাতলোহ্

পুনঃেতিষ্ঠা করা। অন্ন তখােি রাতষ্ট্র এআ র্মিতনরতপক্ষ লাকতের মতিা রাষ্ট্রতবতরার্ী উপাোনগুতর জন্য প্রকানও জায়গা
থ্াকতব না, যাতের মার্ুতম কাতের- াম্রাজুবােীরা প্রেতলর াবিতভৌমত্বতক খবি করা অমাতের উপর অতর্পিু তবস্তাতরর
ক ঘৃণু পতরকল্পনা বাস্তবায়ন কতর।

েণীি তখােি রাতষ্ট্রর খডা ংতবর্াতনর ৭২ নুতেে প্রমািাতবক

রাতষ্ট্রর প্রয ক নাগতরক লত্রু রাতষ্ট্রর োাত কতর, প্রব প্রেতল ঘন ঘন ভ্রমন কতর এবং িাতের পতক্ষ গুিচর বৃতি কতর িারা
রাতষ্ট্রর তনরাপিার জন্য হুমতক। িাআ অন্ন তখােি রাতষ্ট্রর ভুেরীণ তনরাপিা তবভাগ বিিমান এআ তবশ্বাঘািক োা
লাকতেরতক রাষ্ট্রতরাী তততব প্রেিার কতর তবচাতরর অওিায় অনতব। অল্লাহ্ সুবানাহু ওয়া িা’অা বতন:

َ علَ ْيكُ ْم سُ ْل
* طاوًا ُم ِبيىًا
َ ّلِل
ِ َّ ِ ُون ا ْل ُم ْؤ ِمىِيهَ أَت ُِري ُذونَ أ َ ْن تَجْ عَلُىا
ِ * يَا أَيُّهَا الَّ ِذيهَ آ َمىُىا الَ تَت َّ ِخذُوا ا ْلكَافِ ِريهَ أ َ ْولِيَا َء ِم ْه د
প্র মু’তমনগণ! প্রিামরা মু’তমনগতণর পতরবতিি কাতেরতেরতক

রূতপ েণ কতরা না। প্রিামরা তক অল্লাহ্- প্রক প্রিামাতের তবরুতদ্ধ

স্পষ্ট েমাণ তেতি চাও? [ূরা তনা:১৪৪]

- এর তমতডয়া কাযিায়, উাআ’য়াহ্ বাংাতেল
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