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بسم

ওাহপয াম্রাচযফােীদেয োরার াহনা যওায আদভহযওায ইদদা-যাহহপও স্ট্র্যাদেহচদত ফাাংরাদেদও যাচননহতও
খুহুঁ ে হদদফ ফযফায ওযায ু দমাক ওদয হেদয় উম্মাহ্’য াফযদবৌভত্বদও হুভহওয ভুদঔ প্রেদর হেদয়দঙ
হতন-হেদনয বাযত পয প্রদল ভাহওযন উ-যযাষ্ট্রভন্ত্রী হিদপন ই. হফকান-এয ফাাংরাদেদ আকভদনয হফলয়হে
এদেদয চনকদেয চনয হনিঃদদদ এওহে অহনদেত। এওহে স্বাধীন, উন্মু ক্ত, অন্তবুযহক্তভূ রও,  হনযাে ইদদা-যাহহপও
অঞ্চদরয "অহবন্ন েৃ হিবহি" এহকদয় প্রনয়ায নাদভ হফকান েওৃতদে ফাাংরাদে যওাযদও প্রম স্পি ফাতযা হেদয়দঙ প্রো দে,
ভাহওযন মু ক্তযাষ্ট্র তায ইদদা-যাহহপও স্ট্র্যাদেহচদত ফাাংরাদেদয হিয় অাংগ্রে ঘায়। ঘীদনয প্রফল্ট অযান্ড প্রযাি ইহনহদয়হেব
(হফ.আয.আই)-এয প্রেোদে, ভাহওযন মু ক্তযাষ্ট্র তায প্রনতৃত্ব অেুন্ন যাঔদত এফাং এই অঞ্চদর তায বূ -যাচননহতও উদেয াহদর
ফাাংরাদেদও "ফযফায" ওযায হফলয়হেদও দফযাচ্চ অগ্রাহধওায হদদফ হনধযাযে ওদযদঙ। ফাাংরাদেদয প্রওৌরকত অফস্থানদও
ওাদচ রাহকদয় এফাং এহেদও বাযদতয ূ ফযভুঔী নীহতদও হখদয আফহতযত ওদয ভাহওযন মু ক্তযাষ্ট্র ঘীদনয িভফধযভান েবাফ প্রভাওাহফরা
এফাং আঞ্চহরও হক্তয বাযাভয যোয রদেয বাযতদও আয হক্তারী ওযদত ঘায়। ‘বাযদতয াদে ফৃ ৎ অাংীোহযত্বদও’
প্রওন্দ্র ওদয ভাহওযন মু ক্তযাদষ্ট্রয েহতযো হফবাক ওতৃযও েেীত েহতদফেনহে এই ু স্পি ইহিত ফন ওদয প্রম, এই হনদফহও
বূ -যাচননহতও ভীওযদে ফাাংরাদেদও হওবাদফ ফযফায ওযা দফ: "েহেে এহয়ায় আভযা আভাদেয েধান েহতযো

অাংীোহযত্ব ওামযওদয বাযদতয াদে ওাচ ওযহঙ, এফাং এয াাাহ শ্রীরাংওা, ভারদ্বী, ফাাংরাদে  প্রনাদরয দি
আভাদেয উেীয়ভান অাংীোহযত্বদও এহকদয় প্রনয়ায প্রঘিা ওযহঙ" (েহতযো হফবাক, ইদদা-যাহহপও স্ট্র্যাদেহচ হযদােয, ২০১৯)।
কত ভাদ ভাহওযন মুক্তযাদষ্ট্রয েহেে  ভধয এহয়া হফলয়ও উ-ওাযী হঘফ রযা প্রিান এফাং ঢাওাস্থ ভাহওযন হভদনয উেধান প্রচাঅযান য়াকনায এওহে অনরাইন হিহপাংদয় ফদর, আদভহযওা ফাাংরাদেদয াদে ‘অাংীোহযত্ব’ অফযাত যাঔদফ, ওাযে
প্রেহে প্রওৌরকত অফস্থাদনয হেও হেদয় গুরুত্বূ েয এফাং ইদদা-যাহহপও স্ট্র্যাদেহচদত এয গুরুত্বূ েয বূ হভওা যদয়দঙ (ঢাওা

হিহফউন, ১৫ই প্রদেম্বয, ২০২০)।
মঔন এো স্পি প্রম, মু ক্তযাষ্ট্র-ঘীন াংখাদত ফাাংরাদেদও প্রওফর এওহে খুুঁহে হদদফ ফযফায ওযা দফ, অেঘ তা
দে প্রভরুেণ্ডীন াহনা যওায ফাাংরাদেদয প্রওৌরকত ফদিাাকদয ভাহওযনীদেয হক্তারী অফস্থান হনহিত ওযদত
তাদেযদও মযাি ু দমাক ওদয হেদে। প্রমৌে াভহযও ভডায় (CARAT) অাংগ্রদেয ভাধযদভ াম্রাচযফােী ভাহওযনীদেয ভুদ্রপ্রওহন্দ্রও রেয অচযদন দমাহকতা ওযা ঙাডা এঔন এই হফশ্বাখাতও যওায ভাহওযন প্রওাম্পাহনগুদরাদও ফাাংরাদেদয অপপ্রায ব্লওগুহরদত ভূ রযফান ঔহনচ অনু ন্ধাদনয আভন্ত্রে চাহনদয়দঙ। আভযা এঔন েতযে ওযহঙ, াহনা যওাদযয উদেিাভন্ডরী
এফাং ভাহওযনন্থী স্বােযাদেলী  ফু হিচীফীকে ইহতভদধযই আদভহযওায এই েদেদয দে চনভত ততহযদত শুরু ওদয হেদয়দঙ।
তাযা ফদিাাকদয ভুদ্র-প্রওহন্দ্রও 'অেযননহতও ু হফধা' রাদবয উদেদয আদভহযওায ইদদা-যাহহপও প্রওৌরকত উদেযাদকয
াদে ঐওযফি য়ায চনয চনকদেয েহত আহ্বান চানাদে। প্রওফরভাত্র ফাহেচয  অেযননহতও েফৃ হিয হফহবন্ন হেদওয উয
গুরুত্বাদযা ওদয তাযা েওৃতদে উম্মাহ্’য াফযদবৌভদত্বয েহত ভাহওযন মু ক্তযাদষ্ট্রয এই প্রওৌরকত উদেযাক প্রম হুভহও ফদয়
আনদফ তা আডার ওযায েহতওয এদচন্ডা ফাস্তফায়দনয অদঘিায় হরি যদয়দঙ ("ফদিাাকদযয ু হফধা প্রনয়ায চনয ভুদ্র

তীযফতযী প্রেগুহরয াদে কবীয ম্পওয স্থান ওরুন: হফদলজ্ঞফৃ দ", হে প্রিইহর িায, ১৫ই প্রদেম্বয, ২০২০)। ফাাংরাদেদয
চনকদেয উহঘত হফহি দয় মায়া এইফ ফু হিচীফী  যাচননহতও প্রকাষ্ঠীদেযদও েতযাঔযান ওযা, ওাযে না তাযা াদয হিভা
আহধতযহফীন এওহে হফশ্ব ওল্পনা ওযদত, হওাংফা না তাদেয আদঙ হিভা াম্রাচযফােী হফশ্বফযফস্থাদও প্রবদগ প্রপরায প্রওান
যাচননহতও উচ্চাওাঙ্ক্ষা। এই হফশ্বাখাতও  খৃ েয োরারদকাষ্ঠী ফযোই ঘায় প্রমন উম্মাহ্ এফ ওাহপয-ভুহযও যাষ্ট্রভূ দয ো
হদদফ চীফন অহতফাহত ওরুও।
প্র ফাাংরাদে প্রনাফাহনীয হনষ্ঠাফান অহপাযকে! এই োরার াওদকাষ্ঠী আনাদেযদও ওাহপয-ভুহযও যাষ্ট্রভূ দয
খৃ েয হযওল্পনা ফাস্তফায়দনয ওাদচ ফযফায ওযা প্রেদও হফযত দফ না। উম্মাহ্’য াফযদবৌভত্ব ধ্বাং ওযায এই হযওল্পনায অাং
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য়া এওহে গুরুতয গুনাহ্। আল্লাহ্ ু ফানাহু য়া তা'য়ারা’য ইোয হফরুদি অফস্থান হনদয় আনাযা আনাদেয েু হনয়া 
আহঔযাতদও ধ্বাং ওযদফন না: ‚এফাং হওঙু দতই আল্লাহ্ ওাহপযদেয চনয ভু’হভনদেয উয ওতৃদয ত্বয প্রওান ে যাঔদফন না‛
[ূ যা হনা: ১৪১]। তাই অনহতহফরদম্ব আনাযা এই োরার াওদকাষ্ঠীদও অাযে ওরুন এফাং নফু য়যদতয আেদর হদ্বতীয়
হঔরাপদত যাহোহ্ েহতষ্ঠায চনয হমফু ত তাহ্যীয -প্রও নু যাহ্ (াভহযও ায়তা) েোদনয ভাধযদভ আল্লাহ্ আজ্জা য়া জ্বারপ্রও ভেযন ওরুন। হমফু ত তাহ্যীয দে এওভাত্র ের, মায যদয়দঙ প্রই েূ যেৃ হি  েভতা মায দ্বাযা তাযা আল্লাহ্’য অনু গ্রদ
াদয াদে উম্মাহ্’য হেও তোফধান ওযদত এফাং আভাদেয বূ ঔন্ড প্রেদও াম্রাচযফােীদেয েবাফ হঘযতদয হনহিহ্ন ওযদত
েভ। হমফু ত তাহ্যীয আনাদেযদও এফাং উম্মাহ্-প্রও াম্রাচযফােীদেয বূ -যাচননহতও খুহুঁ ে হদদফ ফযফহৃত দত প্রেদফ না,
ফযাং ওাহপয-ভুহযও যাষ্ট্রগুদরায ভধযওায াযস্পহযও েহতদ্বহিতাদও ইরাদভয আহধতয েহতষ্ঠায় ু দমাক হদদফ ওাদচ
রাকাদফ। হফচদয়য ু াংফাে ম্পদওয হফহবন্ন বহফলযদ্বােী স্মযে ওহযদয় প্রেয়ায ভাধযদভ হমফু ত তাহ্যীয আনাদেযদও হফচদয়য
ফৃ ৎ েৃ হিবিী েোন ওযদঙ, প্রম ু াংফােভূ  এভন এও ভদয় নাহমর দয়হঙর মঔন ভক্কায ভুহরভকে যাচননহতওবাদফ েু ফযর
হঙর এফাং ওাহপয-ভুহযওযা তাদেযদও এই ফদর উা ওযত প্রম হওবাদফ হওঙু ভুহিদভয় প্রফেু ঈন প্রই ভদয়য যাহক্তদেযদও
(প্রযাভ  াযয) যাহচত ওযদত াদয?! হওন্তু হযদদল ফযহক্তভান আল্লাহ্’য য়াোই তয েভাহেত য়। এফাং হফচদয়য এই
ু াংফাে যাূ রকদেয াাাহ ভু’হভনদেয চনয ফার যদয়দঙ, হনদনাক্ত আয়াদত মা ু স্পি:

َ ۡ ص ُز ُرسُلَنَا َوالَّذ ِۡينَ ٰا َمنُ ۡىا فِى ۡالح َٰيى ِة الد ُّۡنيَا َويَ ۡى َم يَقُ ۡى ُم
*اۡل ۡشهَا ُد
ُ * اِنَّا لَنَ ۡـن

"হনিয়ই আহভ াাময ওযফ যাূ রকেদও এফাং ভু’হভনকেদও াহেযফ চীফদন এফাং ােীদেয েন্ডায়ভান য়ায হেফদ।"
[ূ যা কাহপয: ৫১]

হমফুত তাহ্যীয-এয হভহিয়া ওামযারয়, উরাই’য়াহ্ ফাাংরাদে
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