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بسم

বাানচদয প্রযাহঙ্গা ভুহরভদদয প্রজাযূ ফযও হনফযান জাতীয়তাফাদদয ওুৎহত প্রচাযাদও উদমাহচত ওদযদে
হনযাত্তা ফাহনীয ফযাও উহিহতদত হনদযয় াহনা যওায ফদঙ্গাাকদযয এও হযতযক্ত  ফনযা-েফণ দ্বী বাানচদয
াজায াজায প্রযাহঙ্গা যণাথযীদও প্রজাযূ ফযও হনফযাদন াঠাদনা শুরু ওদযদে। এই ঝুুঁহওূ ণয দ্বীদ কত প্রভ ভাদ াঠাদনা হতনত
প্রযাহঙ্গা ভুহরভ ইহতভদধযই প্রাচনীয় অফিায় জীফনমান ওযদে। নূ যনতভ জীফনমাদনয দাহফদত ভা ওদয়ও আদক মঔন তাযা
অনন ধভযখট শুরু ওদযহের তঔন হনযাত্তা ফাহনীয দযকণ নাযী-ুরুল হনহফযদদল ওদরয উয রাহঠ াদত ঝাুঁহদয় দ়েহের,
এভনহও হশুযা তাদদয হনষ্ঠুযতা প্রথদও প্রযাই ায়হন (‚প্রযাহঙ্গা ভুহরভকণ ফাাংরাদদদয হনযাত্তা ফাহনীয দযদদয হফরুদে

অনন ধভযখদট হনমযাতদনয অহবদমাক এদনদে‛, আর-জাহজযা, ৮ই অদটাফয, ২০২০)। ু তযাাং, বাানচয ভূ রত এওহট ‘কণ ওাযাকায’,
প্রমঔাদন ভুহরভ যণাথযীদদয াদথ শুয ভত আচযণ ওযা য়। এহটয অফিা আন্দাভান  হনদওাফয দ্বীুদেয তদানীন্তন হিহট
হনদফহও হনমযাতন ওাযাকাদযয (‘ওারাাহন’) প্রচদয় প্রওান অাংদ ওভ নয়, প্রমঔাদন হবন্ন ভতাফরম্বী ফযহক্তদদযদও মাফহিফন ওাযাফহন্দ
ওযা দতা এফাং াহি প্রদয়া দতা।
অহববাফওীন প্রযাহঙ্গা ভুহরভকণ ধভযহনযদক্ষ াহনা যওাদযয প্রনাাংযা যাজনীহতয হওাদয হযণত দয়দে। েথভহদদও
াহনা যওায ২০১৬ াদর হভয়ানভাদযয কণতযায ওফর প্রথদও াহরদয় আা প্রযাহঙ্গা যণাথযীদদয জনয ফাাংরাদদদয ীভান্ত ফন্ধ
ওদয হদদয়হের। হওন্তু, ফাাংরাদদদয ভুহরভদদয আদফক-অনু বূহতয বদয় বীত দয় যওায যফতযীদত তাদদযদও ীভান্ত অহতক্রভ
ওযায অনু ভহত হদদত ফাধয য়। এযয প্রথদও মহদফা তাযা প্রযাহঙ্গা ভুহরভদদযদও শুয জনয উদমাকী ক্ষুদ্র  প্রনাাংযা ওযাদে
আফে প্রযদঔদে  তাদদয নাদভ আকত ত্রাণ তহফরভূ  রু ট ওযদে, তথাহ এই ধভযহনযদক্ষ াহনা যওায প্রওৌদর  ধীদয
ধীদয এফ অায় ভুহরভদদয হফরুদে এদদদয জনাধাযদণয ভদধয জাহতকত হফদদ্বদলয হফলাক্ত হচন্তায অনু েদফ খটাদে। আভযা
েতযক্ষ ওযহে, এওহদদও ক্ষভতাীন দদরয প্রনতা-ওভযীযা এফ অায় ভুহরভদদয দু দযাদও ওাদজ রাহকদয়  হনমযাতদনয ভাধযদভ
তাদদযদও হফহবন্ন অযাধভূ রও ওভযওাদে জহ়েত দত ফাধয ওযদে; অনযহদদও, এফ দু দযাগ্রি ভুহরভদদয হফরুদে জনকদণয ভদধয
বীহত  ত্রুতায জম হদদত াহনা যওায চাটুওায হওেু ফুহেজীফী  হফহক্র দয় মায়া হভহডয়া চযাদনরভূ দও ফযফায ওযদে মাদত
তাদদযদও বাানচয ফা প্লাহফতচয নাভও দু কভ
য দ্বীদ হনফযাদন াঠাদনায খৃ ণয েওল্পহট নযামযতা ায়। প্রদদয জনকদণয ভদধয এই
ওৃহত্রভ উদদ্বক  উৎওণ্ঠা ততহয ওযা দে (হফদলতঃ প্রওাহবড-১৯ হযহিহতয প্রদাাই হদদয়), প্রমন এই ১০ রক্ষ প্রযাহঙ্গা ভুহরভ ২০
প্রওাহট জনাংঔযায প্রদদ ঔাদয  ওভযাংিান াংওট ততহয ওযদফ! প্রমন দদওয য দও ধদয চরভান ধভযহনযদক্ষ যওাযভূ দয
দু ঃান  রু ণ্ঠন প্রদদয আথয-াভাহজও দু দযায জনয মদথষ্ট হের না! ু তযাাং এটা স্পষ্ট প্রম, ফাাংরাদদদয জনকণ মঔন ধভযহনযদক্ষ
াদনয উয আিা াহযদয় প্রপদরদে, তঔন াহনা যওায এই ুঁদচ মায়া ফযথয জাতীয়তাফাদদয হদঠ আদযান ওদয হনদজয
ۡ َوا ِِن
ীভান্ত যক্ষায প্রচষ্টা ওযদে, মা আল্লাহ্ ু ফানাহু য়া তা’আরা’য হনদদযদয যাহয হফরুোচাযণ: * است َ ۡـنص َُر ۡوكُمۡ فِى ال ّد ِۡي ِن َفعَلَ ۡي ُك ُم
ۡ َّ‚ *النআয মহদ তাযা দ্বীদনয ফযাাদয প্রতাভাদদয াাময চায়, তদফ তাদদয াাময ওযা প্রতাভাদদয অফয ওতযফয‛ [ূ যা আরص ُر
আনপার: ৭২], এফাং এই ‘যণাথযী’ েদওয আভাদদয জনকদণয ভদধয প্রম বাতৃত্ব  ভানফতাদফাধ যদয়দে প্রটা হফহেন্ন ওযায
অদচষ্টা ওযা দে। জাতীয়তাফাদদয ভ্রান্ত অজুাদত যওায জনকণদও বুহরদয় প্রদয়ায প্রচষ্টা ওযদে প্রম, এফ ভুহরভদদয াাদমযয
েদয়াজন। অথচ এভন এওহট ভয় হের ফদর দাহফ ওযা য়, মঔন আভাদদয প্রদদয এও প্রওাহট জনকণ অনয প্রদদ যণাথযী হদদফ
আশ্রয় গ্রদণ ফাধয দয়হের। এো়ো আভযা এই হফলয়হট অফদরা ওযদত াহযনা প্রম, ফাাংরাদদদয যাজননহতও অঙ্গদণ প্রযাহঙ্গা
ভুহরভদদয হফরুদে হযওহল্পতবাদফ খৃ ণায অনু েদফ খহটদয় হফশ্বাখাতও াহনা যওায তায হিভা েবুদদয এদজন্ডা ফািফায়দনয
উদেদয ‚বাক ওদযা, ান ওদযা‛ নীহতয হনদফহও ঐহতয ফজায় যাঔদত চায়, মাদত এই উম্মাহ্‘প্রও উহনদফফাদীদদয ৃ ষ্ট
হভথযা জাতীয়তাফাদী ীভানায ভাধযদভ হফবক্ত ওদয যাঔা ম্ভফ য় এফাং হনীহ়েত ভুহরভ বাই-প্রফানদদয হযতযাদকয হফলয়হটদও প্রভদন
হনদত তাদদযদও ফাধয ওযা মায়।
প্র ভুহরভকণ, আভাদদয হৃদদয় ধভযহনযদক্ষ াহনা যওায ওতৃযও হফলাক্ত জাতীয়তাদফাধ জাহকদয় প্রতারায এই ীন চক্রান্ত
েহতত ওরুন। এই অশুব  অহনষ্টওয হচন্তা অভানহফওতায জম প্রদয়, এফাং আভাদদয হনীহ়েত বাই-প্রফানদদযদও প্রজাযূ ফও
য
িানান্তয ওযায নযামযতা েভাদণয জনয এটাদও ফযফায ওযা দে। অফণযনীয় হনমযাতদনয হওায দয় াহরদয় আদত ফাধয য়া
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অায় যনাথযীদদযদও জাহত-যাদেয ঝান্ডাধাযী এই দারার াওদকাষ্ঠী হফদদী অযাধী হদদফ হচত্রাহয়ত ওযদে এফাং তাদদয
হফরুদে খৃ ণায আগুনদও উদে হদদে। অথচ এই ধভযহনযদক্ষ াওদকাষ্ঠী  তায দু ফৃযত্ত দমাকীদদযদওই ফযাং তাদদয অযাধ 
হফশ্বাখাতওতায জনয হনফযাদন াঠাদনা উহচত। এযা জাহত, ফণয  প্রবৌদকাহরও অফিাদনয হবহত্তদত উম্মাহ্’প্রও হফবক্ত যাঔায প্রমদওাদনা
প্রওৌর অফরম্বদন হো দফ না, হফদলতঃ মঔন তাদদয েবুযা নফুয়যদতয আদদর েহতহষ্ঠত হঔরাপদত যাহদাহ্’য আন্ন েতযাফতযন
েদওয বীত দয় দ়েদে।
প্র ভুহরভকণ, াফধান! আভযা মহদ জাতীয়তাফাদদয হওর  ফযাহধ প্রথদও হনদজদদয হৃদয়দও ভুক্ত ওযদত না াদযন, এফাং
ঈভানদায  হনীহ়েতদদয এওভাত্র ঢার  অহববাফও হঔরাপত ুনঃেহতষ্ঠায াংগ্রাদভ আত্মহনদয়াক না ওদযন, তদফ আভযা আল্লাহ্
আর-াহফদও (জফাফহদহতায ম্মু ঔীনওাযী) হও জফাফ প্রদফ, মঔন আভাদদযদও হজদজ্ঞ ওযা দফ প্রম এফ অায় নাযী  হশুদদয
াাদমযয আদফদদন আভযা হওবাদফ া়ো হদদয়হেরাভ? যাূ রুল্লা (াঃ) ফদরদেন:

ْ َ ََل ي،> ْال ُم ْس ِل ُم أ َ ُخو ْال ُم ْس ِل ِم
<ُ َو ََل يَ ْخذُلُه،ُظ ِل ُمه
“এও ভুহরভ আদযও ভুহরদভয বাই: প্র তায উয জুরুভ ওদয না, হওাংফা তাদও হযতযাক ওদয না”

হমফুত তাহ্যীয-এয হভহডয়া ওামযারয়, উরাই’য়াহ্ ফাাংরাদদ
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