wnheyZ Zvn&ixi-Gi
wgwWqv Kvh©vjq,
DjvBÕqvn& evsjv‡`k
নং: ১৪৪২- ০২/০৩

বুধবার, ১২ সফর, ১৪৪২ হিজরী
প্রেস হবজ্ঞহি

ميحرلا نمحرلا هللا

৩০/০৯/২০২০ ইং

17/08/2020 Bs

بسم

আন্ন খলরপা আভাদদয মভদে ও মফানদদয ম্মান এফং তীত্ব যক্ষায জনয আর-ভু’তালদভয ভত কাজ কযদফন
আল্লাহ্ আজ্জা ওো জ্বার ইরাদভ আভাদদয মফান ও কনযাদদয অফস্থানদক ভমযাদা, ম্মান, এফং নম্রতায ভত ফ গুণাফরী দ্বাযা
ভুন্নত কদযদেন। অথচ দু ুঃখজনকবাদফ ফতযভাদন তাযা ধভযলনযদক্ষ ালনা যকাদযয অধীদন পালচকতায করুণ লকাদয লযণত দেদে।
ালনা যকাদযয ভদদুষ্ট োত্রংগঠন ফাংরাদদ োত্ররীদগয দু ফৃযত্ত মনতা-কভযী কতৃ যক লদরদেয এভল কদরজ মাদেদর স্বাভীদক দলি লদদে
মফেঁদধ মযদখ স্ত্রীদক গণধলযণ কযায হৃদেলফদাযক ও বোফ ঘেনাদক ফতযভান মু রুদভয ধভযলনযদক্ষ ানফযফস্থা মথদক লফলিন্ন কদয মদখায
ু দমাগ মনই। এই াকদগাষ্ঠী জনগণদক দভদন বে-বীলতয লযদফ ৃ লষ্ট ও ফজাে যাখদত ফেদযয য ফেয এফ দু ফৃত্ত
য দদয রারন-ারন
ও ু যক্ষা লদদে আদে। মম অযাদধই তাযা লরপ্ত মাক না মকন, মলমযন্ত যকাদযয ক্ষভতাফদর লকংফা দু নযীলতগ্রস্থ লফচায লফবাদগয ভাধযদভ
তাযা োিা মদে মাে। একলদদক যকায দরীে গুন্ডাযা অাে ও দু ফযর নাযীদদয ম্মান ও তীত্ব নষ্ট কদয, এফং অনযলদদক যকাদযয
লফচায লফবাগ তাদদযদক ভুলি লদদে ুনযাে অযাদধয ু দমাগ প্রদান কদয! ু তযাং, শুধু ভাত্র োত্ররীদগয এফ ধলযক মনতা-কভযীযাই অযাদধয
জনয দােফদ্ধ নে, কাযণ অযাধদক গদবয রারন কযা ধভযলনযদক্ষ ালনা যকাদযয যাষ্ট্রীে প্রলতষ্ঠানভূ  ফেদযয য ফেয ধদয তাদদযদক
অযাধ কযায া ও আত্মলফশ্বা মুলগদেদে। তাই এদত অফাক ওোয লকেু মনই মখন আভযা প্রতযক্ষ কলয, গুন্ডা ও অযাধীদদয ভন্বদে
গলঠত এই যকায শুধু ভাত্র তয ফরায জনয লমফু ত তাহ্রীর -এয লনযযাধ মখাদাবীরু মনতা-কভযীদদযদক ফেদযয য ফেয ধদয কাযাগাদয
ফন্দী কদয যাখদত লফন্দুভাত্র লদ্বধাদফাধ কদয না, অথচ দরীে অযাধীদদযদক আযও অযাদধ ম্পৃি ওোয া মমাগাদত কদেক ভাদয
ভদধযই ভুি কদয মদে।
ম মদফাী, এই ঘৃ ণয ধভযলনযদক্ষ ানফযফস্থা এফং াকদগাষ্ঠীদক আনাযা আয মতই য কযদফন, আনাদদয ম্মালনত
নাযীদদয লনযাদদ ও লনলফযদে চরাদপযায স্থানও ততই ংকুলচত দত থাকদফ। শুধু ভাত্র ধলযণকাযীদদয ালি লনলিদতয দাফীদতই লনদজদদয
কর লি লনুঃদল কদয মপরদফন না, কাযণ এফ ধলযদকযা প্রকৃত ভযা নে, ফযং তাযা দীঘযলদদনয রালরত ভযা ধভযলনযদক্ষ গণতালিক
ানফযফস্থায উগয ভাত্র, মা ক্রভাগত ধলযণকাযী ও অযাধীয জন্ম লদদে চদরদে এফং তাদদযদক যক্ষা কযদে। ু তযাং, এই মালরভ
ধভযলনযদক্ষ যকাদযয কাদে নযােলফচায দাফী কযা ম্পূ ণযরূদ অথযীন, কাযণ তাযা আভাদদযদক এই ধলযণ ংস্কৃলতদত অবযি কদয মতারায
মচষ্টা কযদে, মা োত্ররীদগয ধলযক মনতা-কভযীযা প্রলতলদন নতুন নতুন উচ্চতাে লনদে মাদি।
ম মদফাী, আনাদদয জনয এই ংকদেয প্রকৃত ভাধান দি - াভলযক ফালনীদত কভযযত আনাদদয ফন্ধু-ফান্ধফ ও
লযফাদযয দযদদয ভদধয মাযা লনষ্ঠাফান াভলযক অলপায তাদদয প্রলত ফতযভান দু ফৃযত্ত ধভযলনযদক্ষ াকদগাষ্ঠীদক অাযদণয আহ্বান
কযা। আভাদদয ম্মালনত ভা-মফান-কনযাদদয ম্মান এফং তীত্ব যক্ষায জনয তাদদয উলচত অলফরদে তযফাদী দর লমফু ত তাহ্রীর -মক
নু যাহ্ (াভলযক ােতা) প্রদান কযা, মাদত আভযা আভাদদয প্রকৃত ঢার- নফু েযদতয আদদর লদ্বতীে লখরাপত যালদাহ্ ুণুঃপ্রলতষ্ঠা কযদত
ালয। আনাযা াভলযক ফালনীয অলপাযদদয প্রলত নযােলনষ্ঠ খলরপা আর-ভু’তালদভয ভত প্রলতলক্রো জানাদনায আহ্বান জানান, লমলন
একজন অল্পফেী এলতভ মভদেয কান্নায জফাফ লদদেলেদরন, মাদক মযাভান পনযযা অভালনত এফং মগ্রপতায কদযলের। আর-ভু’তালভ একলে
লিারী াভলযক ফালনী মপ্রযণ কদযলেদরন এফং মই লনমযালতত ভুলরভাহ্’য ম্মান যক্ষায জনয ভাল্টাে অফলস্থত একলে গুরুত্বূ ণয মযাভান
ঘােঁলে জে কদযলেদরন। ভগ্র ইলতা জুদি খুরাপাগণ ফযদা আভাদদয ম্মালনত কনযা ও মফানদদয ভমযাদা যক্ষায ঢার লদদফ কাজ
কদযদেন। এফং যাূ রুল্লাহ্ (াুঃ)-এয থ অনু যণ কদয তাযা এই কাজলেদক তাদদয দালেত্ব লদদফ ারন কদযদেন, একজন ইহুলদ ুরুল
দ্বাযা একজন ভুলরভ ভলরা অম্মালনত ওোয দয মমবাদফ যাূ রুল্লাহ্ (াুঃ) ফনু কাইনু কা মগাদত্রয লফরুদদ্ধ তায স্ত্র ফালনীদক মপ্রযণ
কদযলেদরন, তাদদযদক অফদযাধ কদযলেদরন এফং তাদদযদক তাদদয বূ লভ মথদক ফলষ্কায কদযলেদরন। ু তযাং, আু ন আভযা াভলযক
ফালনীয লনষ্ঠাফান দযদদয প্রলত এই আহ্বানলেদকই আভাদদয একভাত্র দাফীদত লযণত কলয, মা আভাদদয ম্মালনত নাযীদদয প্রলত
লংতায স্থােী অফান ঘোদত াদয। যাূ রুল্লাহ্ (াুঃ) ফদরদেন:
َ َََِى
ِِِ َِنَم
َ ِِّللاَِأَ ِوِال ِِذّْئ َْب
َِِ َو
َ ِ ِْبِمِ ن
َ َافِإِال
ُ ِالَِيَ َخ، َص ْنعَا َءِإِلَىِ َحض َْر َم ْوت
ُ ِالراك
َ ِير
َ ّللاِلَيُتِ َمنَ ِ َهذَاِاألَ ْم َرِ َحتَىِيَس

“...আল্লাহ্’য কভ, এই দ্বীন (অথযাৎ ইরাভ) লফজে রাব কযদফ, একজন ভ্রভণকাযী (ভলরা) ানা (ইদেদভন) দত াজাযাভাওত (অদযফদী
ৃ লথফীয ফদচদে অলনযাদ অঞ্চর) লনবযদে-লনলফযদে চরাচর কযদফ, শুধু ভাত্র আল্লাহ্’য বে, লকংফা মনকদি কতৃ ক
য আক্রভদণয বে োিা তায
আয মকান বে থাকদফ না” [ীহ্ ফু খাযী]
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