wnheyZ Zvn&ixi-Gi
wgwWqv Kvh©vjq,
DjvBÕqvn& evsjv‡`k
ফুধফায, ২৭ ভুাযযভ, ১৪৪২ হজযী

নং: ১৪৪২- ০১/০২

১৫/০৯/২০২০ ইং

17/08/2020 Bs

প্রে হফজ্ঞহি

ميحرلا نمحرلا هللا

بسم

হফশ্বাঘাতক াহনা এই অঞ্চলর াম্রাজযফাদী ভাহকিন েকল্প ফাস্তফায়লনয উলেলে ভুহযক ত্রুযাষ্ট্র
বাযলতয কালে আভালদয াফিলবৌভত্ব হফহি কলয হদলে
ভাহকিন মুক্তযালষ্ট্রয ক্ষ প্রথলক হফহবন্ন প্রক্ষলে েহতযক্ষা লমাহগতা ও অন্যান্য ায়তায হফললয় ভাহকিন
েহতযক্ষা হিফ ভাকি এায এফং ফাংরালদলয েধানভন্ত্রী প্রখ াহনায ভধযকায প্রপানারালয হবহিলত ভাহকিন
েহতযক্ষা হফবাগ ১১/ ০৯/ ২০২০ তাহযলখ একহি হফফৃহত েকা কলয। উবয় প্রনতৃফৃন্দ একহি অংীদাহযত্বভূরক
রক্ষযলক এহগলয় প্রনয়ায উলেলে গবীয হিাহক্ষক েহতযক্ষা ম্পকি গলে প্রতারায েহতশ্রুহত ফযক্ত কলয, মায ভলধয
একহি সুযহক্ষত ‘ইলন্দা- োন্ত ভাাগযীয়’ অঞ্চর গলে প্রতারায হফলয়হিও অন্তবুিক্ত হের। এফং, আঞ্চহরক সুযক্ষা
ম্পহকিত তথাকহথত এই অংীদাহযলত্বয েহতশ্রুহতয হফলয়হি হকেুহদন ূলফি বাযলতয যযাষ্ট্রভন্ত্রী সুব্রাভাহনয়াভ
জয়ঙ্কলযয ফক্তৃতায়ও েকা ায়। গত ০৭/ ০৯/ ২০২০ তাহযলখ একহি অনরাইন আলরািনায় মখন বাযতীয়
ভন্ত্রীলক এই অঞ্চলর িভফধিভান িীনা েবাফ ¤লকি হজজ্ঞাা কযা য় তখন প্র ফলর প্রম, বাযলতয ‘ূফিভুখী’
নীহতলত ফাংরালদলক অন্তবুিক্ত কযা লয়লে ( ‚বাযত তায ূফিভুখী নীহতলত ফাংরালদলক অন্তবুিক্ত কলযলে, হনউ
এইজ, ০৯ প্রলেম্বয, ২০২০) । সুতযাং, এিা সুস্পষ্টবালফ হযরহক্ষত লে প্রম, ফাংরালদলয উয িীলনয
হনয়ন্ত্রণ প্রাক্ত লে গণভাধযলভভূল এই খফয ফযাক েিালযয আোলর হফশ্বাঘাতক াহনা যকায প্রদলয
াফিলবৌভত্বলক ভুহযক ত্রুযাষ্ট্র বাযলতয ালত ভিণ কযলে, মায ভাধযলভ াম্রাজযফাদী ভাহকিনীযা এই অঞ্চলর
তালদয েকল্পভূ, অথিাৎ িীনলক হনয়ন্ত্রণ এফং ফাংরালদ ও াহকস্তালন হখরাপলতয উত্থানলক েহতত কযায
হযকল্পনা ফাস্তফায়ন কযলে।
প্র ভুহরভগণ, ফতিভান ধভিহনযলক্ষ াকলগাষ্ঠী গবীয অন্ধকালয হনভহিত যলয়লে, কাযণ একহি
হক্তারী যযাষ্ট্রনীহতয ভাধযলভ কাহপয- ভুহযক ত্রুলদয উয কতৃিত্ব কযায প্রকান স্বপ্ন তালদয প্রনই, ফযং তালদয
যাজননহতক দিন আল্লাহ্ সুফানাহু ওয়া তা‘আরা’য িীন হফফহজিত ও হিভালদয কুপয ধভিহনযলক্ষতাফালদয
হবহিলত আফহতিত। তালদয নতজানু যযাষ্ট্রনীহতলত প্রকফর াম্রাজযফাদী ভাহকিন ও তায দহক্ষন এীয় হভে বাযলতয
লক্ষ দারাহরয ভাধযলভ হনলজলদয হংান সুযহক্ষত কযা োো অন্য প্রকান উলেে প্রনই। ‚বাযলতয ালথ
ফাংরালদলয যলক্তয ম্পকি যলয়লে‛ হকংফা ‚স্বাভী- স্ত্রীয ম্পকি‛- ইতযাহদয ভত অফভাননাকয ও েতাযণাভূরক
ফক্তলফযয আোলর তাযা প্রকফর তালদয দাত্বনীহত প্রগান কযলে; মা তালদয ঘৃণয ও দূযদৃহষ্টীন প্রনতৃলত্বয
স্বরূলক েকা কলয। প্র ভুহরভগণ, এই হফশ্বাঘাতক াকলগাষ্ঠীলক েতযাখযান কযায ভয় এললে, মাযা
দীঘিকার ধলয আভালদযলক রিাজনক হযহিহতলত হনভহিত কলয প্রযলখলে। প্রকফরভাে ইরাভই আভালদযলক
হফজয়ী কযলত ালয এফং হৃত প্রগৌযফ হপহযলয় হদলত ালয, মায েকৃত ক্বদায এই ভুহরভ উম্মাহ্। আন্ন
হখরাপলত যাহদাহ্ একহি যাহক্ত হললফ আহফবূিত লফ এফং হফশ্বলক প্রনতৃত্ব প্রদয়ায জন্য হনজস্ব হযকল্পনা
হিয কযলফ। হখরাপত যাষ্ট্র কখলনাই প্রকালনা কাহপয- ভুহযক যাষ্ট্রলক তালদয আহধতয হফস্তালযয হনহভলি হযিাহরত
মুলে ভুহরভলদয বূহভ এফং ম্পদলক ফযফহৃত লত প্রদলফ না। হখরাপলতয যযাষ্ট্রনীহত াযী‘আহ্’য হবহিলত
েহতহষ্ঠত এফং ভানফজাহতলক অতযািাযী- মাহরভলদয াত প্রথলক ভুক্ত কযায উলেলে েণীত। আল্লাহ্ সুফানাহু ওয়া
তা‘আরা ফলরন:
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* ِّ*يا ُّي َها ال ِذ ۡي َن ا َمن ۡوا َل تت ِخذ ۡوا َعد ِّو ۡى َو َعد َّوك ۡم ا ۡو ِل َيا َء تلق ۡون ِال ۡي ِه ۡم ِبال َم َو َّد ِة َوَقد ََ ُُ ۡوا ِب َما ََا َءُ ۡم ِّم َن ال ََ ِّق
‚প্র ঈভানদাযগণ! প্রতাভযা আভায ও প্রতাভালদয ত্রুলদযলক ফন্ধুরূল গ্রণ কলযা না। প্রতাভযালতা তালদয েহত ফন্ধুলত্বয ফাতিা
াঠাও, অথি তাযা প্রম তয প্রতাভালদয কালে এললে, তা েতযাখযান কলযলে‛ [ ূযা ভুভতাহনা: ১]
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