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“এফং তায কথায চেয়ে অয কায কথা উত্তভ য়ত ায়য চম ভানু লয়ক অল্লাহ্’য দদয়ক অহ্বান জানাে এফং ৎকভম কয়য, এফং
ফয়র চম, অদভ একজন ভুদরভ” [ূ যা পুদরাত: ৩৩]
মখন অল্লাহ্ ু ফানাহু ওো তা’অরা দাওোহ্’ফনকাযীয়দয প্রংা কয়য ফয়রন: صا ِل ًحا َو َقا َل
ِ َّ عا ِإ َلى
َ َس ُن قَ ْوالً ِم َّم ْن د
َ َْو َم ْن أَح
َ َّللا َوعَمِ َل
َسلِمِ ين
ْ  ِإ َّننِي مِ َن ْال ُم- “এফং তায কথায চেয়ে অয কায কথা উত্তভ য়ত ায়য চম ভানু লয়ক অল্লাহ্’য দদয়ক অহ্বান জানাে এফং ৎকভম কয়য,
এফং ফয়র চম, অদভ একজন ভুদরভ” [ূ যা পুদরাত: ৩৩], থে, শুধু ভাত্র আরায়ভয একজন দাওোহ্’ফনকাযী ওোে াদনা
যকায়যয অআনৃ ঙ্খরাফাদনীয দকছু দু ফৃত্ত
ম দয তহযবুি িাহ্রীর -এয কভমী অব্দু ল্লাহ্ আফয়ন আউনূ য়ক গত ২ ভায়য দধক ভে মাফৎ
জ্ঞাত স্থায়ন অটয়ক চযয়খয়ছ। গত ২২ জুরাআ, ২০২০, চভাাম্মদুয চকন্দ্রীে কয়রয়জয বূ য়গার দফবায়গয এআ দক্ষাথমীয়ক ঢাকায
চভাাম্মদুয়য তায অত্মীয়েয ফাা য়ত াদা চালায়ক অআনৃ ঙ্খরাফাদনীয ৮-১০ জয়নয একদট দর চজাযূ ফক
ম তুয়র দনয়ে মাে। তঃয
তায দযফায়যয দযযা স্থানীে থানা, RAB-এয একাদধক কামমারে, দিদফ কামমারে, চকাথাও দগয়ে তায চকান ন্ধান ানদন। দনশ্চেতা ও
উয়েয়গ তায দতা-ভাতা ু স্থ য়ে য়েয়ছন। এভনদক একাদধক জাতীে দদদনয়ক অআনৃ ঙ্খরাফাদনী কতৃ ক
ম তায দনয়খাোঁয়জয ংফাদদট
প্রকাদত ওোয যও দযফদী তায়ক চেপতায চদদখয়ে অদারয়ত উস্থান কযা েদন দকংফা তায়ক ভুদিও চদো েদন।
দু ফৃমত্ত এআ অআনৃ ঙ্খরাফাদনীয দযযা ভানু লয়ক মুরুভ কযয়ত কযয়ত ভানু য়লয প্রদত এতটাআ ফয়রাকাযী ও ভয়নায়মাগী য়ে
উয়েয়ছ চম, তাযা কাউয়ক অটয়কয য দদয়নয য দদন চপয়র যায়খ, তায়ক চফভারু ভ বুয়র মাে, ঊর্ধ্মতন কভমকতমায়দয দদিউর না াওোে
দোন্তীনতায বায়ফ একজন ফযদিয়ক ভানদফক দযয়ফয় দদয়নয য দদন চপয়র যায়খ।
াদনা যকায়যয মু রুয়ভয নযতভ াদতোয অআনৃ ঙ্খরাফাদনীয দযয়দযয়ক অভযা স্মযণ কদযয়ে দদয়ত োআ, তহযবুি িাহ্রীর
-এয চনতা-কভমীযা অল্লাহ্’য ন্তুদি রায়বয উয়েয়য দখরাপয়ত যাদদাহ্ ুণঃপ্রদতষ্ঠায ভাধযয়ভ জভীয়ন অল্লাহ্ ু ফানাহু ওো তা’অরা’য
েীনয়ক প্রদতদষ্ঠত কযয়ত োয়ে, যদদয়ক াদনা যকায তায কাদপয-াম্রাজযফাদী প্রবুয়দয ন্তুদি জময়ন দখরাপয়তয প্রতযাফতমন চেকায়ত
াদতোয দয়য়ফ ফযফহৃত য়ে। এফং মায ং দয়য়ফ তাযা অনায়দযয়ক তহযবুি িাহ্রীর-এয দনষ্ঠাফান চনতা-কভমীয়দয উয মুরুয়ভয
দনয়দম প্রদান কযয়ছ। তাআ অল্লাহ্’য চরাধয়ক বে করুন, যাূ রুল্লাহ্ (াঃ)-এয দনয়নাি াদদদট য়ত দক্ষা েন করুন: “অল্লাহ্ ু ফানাহু

ওো তা’অরা ফয়রন, চম অভায ওোরীয়ক (তাক্ব’ওোফান ফান্দা) ভমমাদাানী কযয়রা, চ অভায প্রদত ত্রুতা প্রদমন কযয়রা…” (অরতাফাযানী)।
দযয়য়ল অভযা দু ফৃমত্ত অআনৃ ঙ্খরাফাদনীয দয ও তায়দয দনয়দমদাতা াদনা যকাযয়ক তায়দয যায়ধয কথা স্মযণ কদযয়ে
াফধান কযদছ, এয়ন কভমকান্ড আরায়ভয দৃ দিয়ত এতটাআ ঘৃ ণয যাধ চম, মদদও অল্লাহ্’য যাূ র (াঃ) এআ চঘালণা দদয়েদছয়রন চম,

“আরাভ তায ূ য়ফময ফদকছু য়ক দনদশ্চহ্ন কয়য চদে”(অভাদ ও তাফাযানী), থমাৎ জাদদরেযায়তয মুয়গ ম্পন্ন ওো ভাভরাগুয়রা দনষ্পদত্ত
দয়য়ফ গণয কযা য়রও, চম কয়েকদট দফলে ফযদতরভ য়ফ, তায ভয়ধয নযতভ য়ে: মাযা আরাভ ও ভুদরভয়দয ক্ষদতাধন কয়যয়ছ তাযা
এ াদীয়য ফদমবূত ফয়র দফয়ফদেত য়ফ। ভক্কা দফজয়েয য অল্লাহ্’য যাূ র (াঃ) ক্ষভা চঘালণায ায়থ ায়থ দকছু দকছু কাদপয ফযদিয়দয
যিায়তয চঘালণা চদন, কাযণ তাযা ফভে আরাভ ও ভুদরভয়দয ক্ষদতাধয়ন ফযস্ত দছর। এভনদক মদদ তাযা কাফায োদয ধয়য ঝুয়র
থায়ক তফু ও তায়দযয়ক তযা কযায দনয়দম চদন। তয়ফ, চময়তু যাূ রুল্লাহ্ (াঃ) যফতমীয়ত এয়দয ভয়ধয দকছু ফযদিয়ক (চমভন: আকযাভা আফন
অফু জারয়ক) ক্ষভা কয়য দদয়েদছয়রন, চয়তু অন্ন দখরাপত যায়ধয ভাত্রা দফয়ফেনা কয়য কাউয়ক ক্ষভা কযয়ফন এফং কাউয়ক
দৃ িান্তভূ রক াদস্তয অওতাে অনয়ফন। ু তযাং, দক্ষা েণ করুন, যায়ধয চফাঝায়ক অয বাযী কযয়ফন না, তহযবুি িাহ্রীর -এয চনতাকভমীয়দয উয মু রুভ-দনমমাতন কযা য়ত দফযত থাকুন, চেপতাযকৃতয়দয দফরয়ে ভুদি প্রদান করুন।
*

ب
َ * فِيهَا بِغَي ِْر ِح
ٍ سا

চম ভন্দ কভম কয়য, চ চকফর তায নু রূ প্রদতপর ায়ফ [ূ যা গাদপয: ৪০]
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