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প্রে বফজ্ঞবি  
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ক্ষভতা প্রথকও অবিকযই উৎঔাত য়ায বকয় াবনা যওায মুক্তযাষ্ট্রকও তুষ্ট ওযায বফজ্জনও নীবত গ্রণ ওকযকে 

অফককল ফাাংরাকদ ভাবওিন মুক্তযাকষ্ট্রয াকথ এওবি ঔডা েবতযক্ষা িুবক্ত া ওযকরা, মায জনয ভাবওিন মুক্তযাষ্ট্র ফহুফেয ধকয 
ফাাংরাকদকয বেু প্ররককবের; কত যবফফায (২০প্র ভািি) ঢাওায় দু’কক্ষয ভকধয অনুবিত অষ্টভ অাংীদাবযত্ব াংরা িরাওাকর তা া য়। 
ACSA (অযাওুইবজন এন্ড ক্র-াববিবাং এবগ্রকভন্ট) এফাং GSOMIA (প্রজনাকযর ববওউবযবি অফ বভবরিাবয ইনপযকভন এবগ্রকভন্ট)-এয 
উয দুবি িুবক্তয ঔডা ততবয কয়কে, মা ঔুফ ীঘ্রই িুবক্তকত বযণত কফ ফকর আঙ্কা ওযা কে। ভাবওিন আন্ডায প্রকক্রিাবয পয 
বরবিওযার অযাকপয়াি ববকটাবযয়া নুরযান্ড ফকরকে, াংরাক অথিননবতও, বনযাত্তা, এফাং েমুবক্ত বফলয়ও আকরািনা কয়কে, এফাং ‚আভযা এয 
(ইকদা-যাববপও স্ট্র্যাকিবজ) ভকধয ফাাংরাকদকয আয প্রফী মৃ্পক্ততা প্রদঔকত আগ্রী, ওাযণ আনাযা (ঢাওা) আগ্র েওা ওকযকেন 
একত জবডত য়ায‛ (িাইভ অফ ইবন্ডয়া, ২০প্র ভািি, ২০২২)। ভাবওিন মুক্তযাকষ্ট্রয দযওলাওবলকত আাতদৃবষ্টকত ভকন কত াকয এই 
েবতযক্ষা িুবক্তগুকরায ভকধয যাজননবতও, অথিননবতও  বনযাত্তা ুবফধা বফদযভান, বওন্তু ফাস্তফতা কে এগুকরা উম্মাহ্’য াফিকবৌভকত্বয জনয 
হুভওী  ক্ষবতওয বককফ েভাবণত।  

প্র প্রদফাী, আনাকদয জানা উবিত প্রম, তথাওবথত এফ কমাকীতা াংরাভূ কে ওাবপয বনকফবওকদয াবতয়ায, 
প্রমগুকরাকও তাযা আভাকদয াভবযও ফাবনীকও বনয়ন্ত্রকণ, আভাকদয াভবযও ফাবনীকও তাকদয বূ-যাজননবতও স্বাথি াবকরয জ্বারানী বককফ 
ফযফায ওযকত, এফাং আভাকদয জনকণ  যাকষ্ট্রয উয তাকদয আবধতয ফজায় যাঔকত ফযফায ওকয থাকও। ববকটাবযয়া নুরযান্ড-এয ফক্তফয 
অনুমায়ী, ভাবওিন মুক্তযাষ্ট্র ইকদা-যাববপও অঞ্চকর তাকদয বূ-যাজননবতও েবতদ্ববিতায জনয আভাকদয াভবযও ফাবনীকও জ্বারানী বককফ 
ফযফায ওযকফ। ূকফি তাযা প্রওান অঞ্চকরয বনয়ন্ত্রণ বনকত যাবয আক্রভণ ওযত। এফাং, আজ তাযা এওই আবধতয ফজায় প্রযকঔকে, তকফ 
এই নফয-বনকফবও মুকক তাযা বফববন্ন ধযকণয ায়তা, াভবযও িুবক্ত এফাং দারার ধভিবনযকক্ষ াওকদয ভাধযকভ প্রজাি কঠকনয নাকভ 
এই ওতৃিত্ব ফার প্রযকঔকে। ফাস্তফতা করা, দুনিীবতগ্রস্থ াবনা যওায মুক্তযাকষ্ট্রয দ্বাযা ক্ষভতা প্রথকও উৎঔাত য়ায ঙ্কায় আতঙ্কগ্রস্থ কয় 
কডকে। ুতযাাং, তাযা ভাবওিন মুক্তযাষ্ট্রকও তুষ্ট ওযায বফজ্জনও যাষ্ট্রবফকযাধী নীবত আঁওকড ধকয ক্ষভতায় বিকও থাওকত এধযকনয 
ধাযাফাবও াংরাক অাং বনকে। বওন্তু াবনা যওাকযয ভকন যাঔা উবিত, ভাবওিনীকদয স্বাথি এওফায াবর কয় প্রককর প্রওান ুতুর 
াকওয েবত তাযা ওঔন দয়া েদিন ওকয না। 

প্র প্রদফাী, আল্লাহ্ ুফানাহু য়া তা’আরা এভন প্রওান াংরা এফাং িুবক্ত বনবলদ্ধ ওকযকেন মা বনবিতবাকফ আভাকদয উয 
ওাবপযকদয আবধতয বফস্তাকযয ুকমাক ততবয য়। বতবন (ুফানাহু য়া তা’আরা) ফকরন:  

* ٓىءِ  َوأَْلِسنَتَُهم أَيِْديَُهمْ  إِلَْيُكمْ  َويَبُْسطُٓىا   أَْعَدآء    لَُكمْ  يَُكىنُىا   يَْثقَفُىُكمْ  إِن  وا   بِٱلسُّ تَْكفُُرونَ  لَىْ  َوَودُّ * 
‚মবদ তাযা প্রতাভাকদয উয আবধতয বফস্তায ওযকত াকয তকফ তাযা প্রতাভাকদয ত্রু কয় মাকফ, এফাং অবনষ্ট াধকনয উকেকয তাকদয স্ত 

 যনাভূ প্রতাভাকদয উয োবযত ওযকফ, এফাং িাইকফ প্রম প্রতাভযা প্রওানরূক ওাবপয কয় মা‛ [আর-ভুভতাবনা: ২] 
 প্র প্রদফাী, আভাকদয আহ্বাকনয েবত ভকনাকমাক বদন! এই ভ্রান্ত বফশ্বা বনকয় থাওকফন না প্রম, অনযকওান যাজননবতও দর ফা 

ফযবক্তত্ব এই ধভিবনযকক্ষ-কণতাবন্ত্রও ফযফস্থায অধীকন আনাকদযকও ওাবপয-উবনকফফাদীকদয অবনষ্ট প্রথকও যক্ষা ওযকফ। তাযা ওকরই 
বিভাকদয দারার, এফাং আনাযা মবদ বিভা-ভবথিত কণতাবন্ত্রও ফযফস্থা আভূর বযফতিকনয জনয ওাজ না ওকযন তকফ প্রিা কফ শুধুভাত্র 
এও দারারকও বযফতিন ওকয আকযও দারারকও ক্ষভতায় ফাকনায ওাজ। আনাকদয শুধু এওিাই দাফী য়া উবিত, আয তা করা 
নফুয়যকতয আদকর বঔরাপত যাবদাহ্ ুনঃেবতিা ওযা। অনযথায়, এই ভান দাবয়ত্ব ারকন অফকরায জনয আনাকদযকও এই দুবনয়ায 
াাাব আবঔযাকত ওবঠন বযবস্থবতয ভুকঔাভুবঔ কত কফ। আনাকদযকও অফযই তযফাদী দর বমফুত তাহ্যীয-এয াকথ ওাঁকধ ওাধঁ 
বভবরকয় বভবরকয় ওাজ ওযকত কফ, মাকত ফাাংরাকদ উম্মাহ্’য অবববাফও বককফ বঔরাপত েতযাফতিকনয ূিনাস্থর কয় উঠকত াকয। 

প্র াভবযও ফাবনীয বনিাফান অবপাযকণ! আনাযা এই উম্মাহ্’য ফকিকয় প্রমাকয ন্তান, আনাযাই েওৃত ক্ষভতায অবধওাযী 
এফাং নতুন মুক বনকয় আকত ক্ষভ, মা উম্মাহ্’য অভান, যাধীনতা এফাং বনযাত্তাীনতায অফান খিাকফ। আনাকদয বযায় প্রম যক্ত 
েফাবত কে তা প্রজনাকযর াদ বফন ভু’আম (যা.)-এয যক্ত, বমবন ভবদনায় েথভ ইরাভী যাষ্ট্র েবতিায জনয আল্লাহ্ ুফানাহু য়া 
তা’আরা এফাং তাযঁ যাূরকও (াঃ) াাময ওকযবেকরন। আনাযা ভান প্রমাদ্ধা ারাহ্উবেন আর-আইয়ুযফী (য.)-এয উত্তযূযী, বমবন 
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আল্লাহ্’য ন্তুবষ্টয উকেকয বজাকদয ভাধযকভ আর-আওাকও ভুক্ত ওকয এই ভান উম্মাহ্’য ভকধয োকণয ঞ্চায ওকযবেকরন। আনাকদয 
ূফিুবযকণ ওঔকনাই ফযথি নবন ইরাভ  ভুবরভকদয উয অতযািায  অভানকও ‘ইজ্জাহ্ বদকয় েবতস্থাকনয ুকমাককও ওাকজ রাকাকত। 
প্রমকতু আনাযা উম্মাহ্’য াফিকবৌভত্ব  বনযাত্তা বনবিকতয দাবয়কত্ব বনকয়াবজত যকয়কেন, প্রকতু আভযা আজ আনাকদযকও আনাকদয 
গুরুত্বূণি বূবভওা ারকনয আহ্বান জানাবে। প্রওফর াবথিফ জীফকন উন্নবত রাকব আগ্রী ফযবক্তকদয ভকতা জাকবতও বফলয়াবদ অকেলণ ওযা 
আনাকদয জীফকনয উকেয কত াকয না, ওাযণ আল্লাহ্ আজ্জা য়া জ্বার ইরাভ  ভুবরভকদয ওতৃিত্ব বনবিকতয জনয আনাকদয যক্ত 
এফাং তযাক দাফী ওকযন। আভযা আনাকদযকও তওি ওযবে, ভুবরভকদয বফরুকদ্ধ মুদ্ধযত ত্রুকদয াকথ প্রমকওান ধযকনয িুবক্ত ফা বভত্রতা 
ওযা ুস্পষ্ট াযাভ, মাযা ওঔন ভান উম্মাহ্’য ক্ষবত ওযকত বো য় না। ুতযাাং, আনাযা আনাকদয ওাঁধ কত উবনকফফাদীককািী 
 তাকদয ুতুর াওককািীয আনুককতযয ৃঙ্খর অাযণ ওরুন এফাং েবতশ্রুত বঔরাপত ুনঃেবতিায জনয বমফুত তাহ্যীয -প্রও নুযা 
(াভবযও ায়তা) েদান ওরুন। আভযা আনাকদযকও যাূরুল্লাহ্ (াঃ)-এয ভান াাফী আফদুল্লাহ্ বফন যায়াা’য (যা.) ভান ফাণী 
স্মযণ ওবযকয় বদকত িাই, মা বতবন ইয়াবযকফ েথভ ইরাভী যাষ্ট্র েবতিায ূকফি আওাফায় ঐবতাবও তফঠকও যাূরুল্লাহ্ (াঃ)-এয েবত 
নুযাহ্’য ফাই’আত েদাকনয ভয় উচ্চাযণ ওকযবেকরন। বতবন মঔন যাূরুল্লাহ্ (াঃ)-প্রও বজজ্ঞাা ওকযবেকরন প্রম ইরাভী যাষ্ট্রকও ুযক্ষা 
প্রদয়ায জনয এফাং এবিয েবত প্রমকওান হুভবও েবতত ওযকত তাকদযকও বও ুযষ্কায প্রদয়া কফ, তঔন যাূরুল্লাহ্ (াঃ) তাকদযকও প্রই 
ভান ুযস্কায ম্পকওি অফবত ওকযন মা আবঔযাকত তাকদয জনয অকক্ষা ওযকে। এিা শুকন আবু্দল্লাহ্ বফন যায়াা (যা.) ফকরবেকরন: 
‚এিা এওবি রাবজনও ফযফা (বয’ফ আর-ফাই’)! আভযা এিা ফাবতর ওযফ না ফা ফাবতর ওযকত ফরফ না‛। 
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