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بسم

প্র ভুহরভগণ! হিভা ক্রুদিাযদদয কতৃক
য যাূ রুল্লাহ্ (াাঃ)-প্রক াফভাননায ভাধযদভ ভুহরভদদযদক কুপয
ধভযহনযদক্ষ ভূ রযদফাদধ াবযস্থ কযায চক্রান্ত েহতত করুন, এফাং
হিারী হিরাপত যাষ্ট্র ুনাঃেহতষ্ঠায দাফী তুরু ন মায যাক্রভীরতাাআ মদথষ্ট যাূ রুল্লাহ্ (াাঃ)-এয ম্মান
ও হফত্রতাদক যক্ষা কযদত
দু ফৃযত্ত পযাহ যকাদযয েকায ভদদদ এফাং তাদদয চরভান াআরাভদপাহফক (াআরাভ বীহত) ােচাদযয াাং হদদফ
ফ্রাদেয ফযাঙ্গাত্মক হত্রকা চাহরয প্রফদদা াঅফাযও াআরাদভয হফত্রতা রঙ্ঘদনয ধৃ ষ্টতা প্রদিাদরা। হিভা ক্রুদিাযদদয কতৃযক
াঅভাদদয োণহেয় নফী মযত ভুাম্মদ (াাঃ) এফাং াআরাদভয হফরুদে াঈদেযোদণাহদতবাদফ াংঘহিত এাআ াফভাননা
ু স্পষ্টবাদফ হফদেয েহতহি োদন্তয ভুহরদভয হফরুদে াঅগ্রাদনয াহভর। হিভা ক্রুদিাযযা ১৯২৪ াদর হিরাপত যাষ্ট্র ধ্বাং
কযদত ক্ষভ য়, হকন্তু তাযয প্রথদক তাযা তাদদয ধভযহনযদক্ষ াঈদাযননহতক ভূ রযদফাধদক েহতষ্ঠায নাদভ ধাযাফাহকবাদফ
াঅভাদদয দ্বীদনয হফত্রতাদক রঙ্ঘন কযদে, মাদত াঅভযা এহিদক য কদয প্রনাআ। াঅল্লাহ্ ু ফানাহু ওয়া তা’াঅরা ফদরন:
“াআহুদী ও খ্রীষ্টানযা কিনাআ াঅনায েহত ন্তুষ্ট দফ না, প্রম মযন্ত না াঅহন তাদদয ধদভযয ানু যণ কদযন” [ূ যা ফাকাযাহ্:
১২০]। হকন্তু প্রম হফলয়হি হিভা কাহপদদযদক গবীযবাদফ হচহন্তত কযদে প্রিা দে, তাদদয একর চক্রান্ত ভুি থু ফদে েদে,
এফাং ভুহরভ াঈম্মাহ্’য ভদধয াআরাভ জীফনফযফস্থা তথা হিরাপদতয ান দ্বাযা াহত ওয়ায াঅকাঙ্খা এিন ূ দফযয প্রমদকান
ভদয়য তুরনায় াঅযও তীব্রতয দে এফাং াঅযও ফযাকবাদফ েহেদয় েদে। তাাআ হিভা ক্রুদিাযদদয ভদধয ভুহরভহফদযাধী
ঘৃ ণা, দ্বীনদক কিাক্ষ কদয ােচায এফাং যাূ রুল্লাহ্ (াাঃ)-প্রক ফযাঙ্গ কযা তাদদযাআ তাা ও যাহজত ভদনাবাদফযাআ ফহাঃেকা,
কাযণ তাযা এফ াঅগ্রাদনয দযও াআরাদভয েহত ভুহরভ াঈম্মাহ্’য াংদফদনীরতাদক ধ্বাং কযদত ফযথয দয়দে। ু তযাাং,
কিাচাযী পযাী প্রেহদিন্ট কতৃযক 'াআরাভ াংকিান্ন াফস্থায় যদয়দে' এাআ ভন্তদফযয ভাধযদভ তাদদয ধভযহনযদক্ষ াঅদদযয
প্রদওহরয়াত্বদকাআ প্রগান কযায প্রচষ্টা কদযদে।
এফাং একভাত্র ভুহরভ বূ হভভূ দয দারার াকদদয হফোঘাতকতায কাযদণ ফ্রাে ানযানয হিভা প্রদভূ  এাআ
ধযদণয ধৃ ষ্টতাূ ণয াযাদধয দযও দজ ায প্রদয় মাদে। হিভা কাহপযযা বাদরা কদযাআ জাদন, ফতযভান দারার াদকযা
যাূ রুল্লাহ্ (াাঃ) এফাং দ্বীদনয াফভাননাকাযীদদয হফরুদে কিদনাাআ প্রাআ প্রাআ ািু কাাঁাদনা েহতহক্রয়া প্রদিাদফ না প্রমভনহি
াঈভানী হিরাপত াঅভদর িহরপা াঅব্দু র াহভদ প্রদহিদয়হেদরন। হতহন ১৮৯০-াদর ফ্রাে এফাং ফৃ দিনদক শুধু ভাত্র হজাদ প্রঘালণায
হুভহক হদদয়াআ যাূ রুল্লাহ্ (াাঃ)-প্রক াফভাননা কদয যহচত নািক ভঞ্চস্থ কযা ফন্ধ কযদত ক্ষভ দয়হেদরন, কাযণ তিদনা
হিরাপদতয হের হনষ্ঠাফান হিারী প্রনাফাহনী। হকন্তু ফতযভাদন াঅভযা াহে ভাহকযন দারার এযদদাগাদনয ভত াকদদযদক,
প্রম তায পাাঁকা ফু হরয দ্বাযা াঈম্মাহ্’য াঅদফদগয াদথ েতাযণা কযদে। প্র পযাী ণয ফজযদনয িাক হদদয় াঈম্মাহ্’য ঘাদে দাহয়ত্ব
চাহদয়দে, াথচ তায হিারী প্রনাফাহনীদক ফ্রাদেয াহবভূ দি হযচাহরত কযাদতা দূ দযয কথা তায হুভহকও প্রদয়হন। তাোো
াঅভযা প্রি াহনায ভদতা াদকয প্রফাঝাও ফন কযহে প্রম াঈম্মাহ্’য াঅদফদগয েহত এতিাাআ াভদনাদমাগী প্রম এভনহক
েতাযণাূ ণযবাদফ দরও প্র প্রকান ভন্তফয কদযহন হকাংফা ভযাাঁক্রদনয হফরুদে হকেু ফরায েদয়াজনদফাধ কদযহন! এফাং প্রকনাআফা প্র
কযদফ মিন প্র দে হিভা ক্রুদিাযদদয কতৃযক হযচাহরত াআরাদভয হফরুদে মু দেয াভদনয কাতাদযয প্রমাো, এফাং তাদদয
দ্বাযা একাহধকফায ুযষ্কাদয বূ হলত!
প্র ভুহরভগণ, ক্রুদিাযদদয এাআ াঅগ্রানদক হচযতদয ফন্ধ কযায একভাত্র াঈায় দে ানহতহফরদে াঅভাদদয েকৃত
াহববাফক এফাং যক্ষাকফচ নফু য়যদতয াঅদদর েহতহষ্ঠত ২য় হিরাপদত যাহদাহ্ ুনাঃেহতষ্ঠা কযা, যাূ রুল্লাহ্ (াাঃ)-এয ম্মান ও
হফত্রতাদক যক্ষা কযদত প্রম যাদষ্ট্রয যাক্রভীর বফহষ্টযাআ মদথষ্ট। েহতফাদ াঅভযা াফযাআ কদয মাফ, হকন্তু শুধু ভাত্র েহতফাদ
জানাদনায ভাধযদভ হিভা কাহপযদদয এাআ চক্রান্ত এফাং াযাদধয াআহত িানা ম্ভফ দফনা মহদনা াঅভযা াঅভাদদয েদচষ্টাদক
এফ হফোঘাতক দারার াকদদয াাযদণয হদদক ধাহফত কহয, কাহপযদদয েহত তাদদয বাদরাফাা যাূ রুল্লাহ্ (াাঃ)-এয
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ম্মান যক্ষায প্রচদয়ও েন্দনীয়। প্রমদতু হিভা ক্রুদিাযদদয স্বাথয ও ধভযহনযদক্ষ ভূ রযদফাধদক াাো প্রদয়ায জনযাআ তাদদয
াহিত্ব হফদযভান, তাাআ তাযা কিনওাআ াঅভাদদয াী াভহযক ফাহনীদক তাদদয হফরুদে প্রেযণ কযদফ না। ু তযাাং, মিন
াঅনাযা যাজদথ াঅদন্দারন কযদফন, তিন হিরাপত ুনাঃেহতষ্ঠায দাফী তুরু ন, মা েকৃতাআ াঅভাদদয হেয় যাূ রুল্লাহ্ (াাঃ)
ম্মান যক্ষায় কামযকয দদক্ষ গ্রন কযদফ।
প্র ভুহরভগণ, াঅনাদদয দাহয়ত্ব দে াঅনাদদয হযফাদযয দয ও ফন্ধু-হযহচতদদয ভদধয মাযা হনষ্ঠাফান াভহযক
াহপায তাদদযদক াঅহ্বান জানাদনা প্রমন তাযা হিরাপদত যাহদাহ্ ুনাঃেহতষ্ঠায় হমফু ত তাহ্যীয-প্রক নু যাহ্ (াভহযক
ায়তা) েদান কদয। ু তযাাং, যাূ রুল্লাহ্ (াাঃ)–এয েহত েকৃত বাদরাফাায ফহাঃেকা ঘিাদত এাআ দাহয়ত্ব ারদন াগ্রগাভী
প্রান। াভহযক ফাহনীয হনষ্ঠাফান াহপাযদদয েহত াঅহ্বান জানান প্রমন তাযা দু হনয়াদত এাআ ভান দাহয়ত্ব ারদনয াঅহ্বাদন
াো প্রদয় এফাং যাূ রুল্লাহ্ (াাঃ)-এয ম্মাহনত ঙ্গী ওয়ায প্রৌবাগয াজযন কদয।

«َاسَأاجْ ام ِعيها
ِ ابَإِلا ْي ِو
َّ » َلاَيُؤْ ِمهُ َأ ا اح ُد ُك ْمَ احتَّىَأاكُونا َأاح
ِ ََّوالن
َو اوا ِل ِد ِه ا
َولا ِد ِه ا
َمهْ ا
"প্রতাভাদদয প্রকাঈ াইভানদায হদদফ গণয দফ না, মতক্ষণ না াঅহভ তায কাদে তায ন্তান, তায হতা, এফাং ভগ্র
ভানফজাহতয প্রচদয় াহধক হেয় াআ।" (ফুিাযী এফাং ভুহরভ)
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