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মুশররক রোষ্ট্র ভোরতের োতে হোর নো রকোর কেতৃক প্ররেরক্ষো হত োরিেো চুরি চূ ড়োন্তকরতে ম্মে হওয়ো ই লোম ও মু রলমতের
োতে একরি চরম রবশ্বো ঘোেকেো, এবং োমররক হত োরিেো সচতয় এধরতের ঘত েয অনু তরোধ রো ূ লুল্লোহ্ ﷺ- এর েকৃবোেীর
ু স্পষ্ট লঙ্ঘন: “সেোমরো মুশররকতের আগুন সেতক আতলোর ন্ধোন কতরো নো”
সশখ হোর নোর ভোরে

ফরতক সকন্দ্র কতর সেশবো ী

খন প্রোরি ও প্রেোতনর চুলতচরো রবচোর-রবতেষে করতে েখন অতনতকই

গুরুত্বপূ েৃ এই রবষয়রি লক্ষয কতরনরন স , হোর নো রকোর েেোকরেে প্ররেরক্ষো হত োরিেো চুরিরির মোধযতম আমোতের শস্ত্র বোরহনীর উপর
ু পররকরিে একরি আঘোে সহতনতে োতে এরি একরি অকো ৃকর বোরহনীতে পররেে হয়। ২০১৮ োতল ভোরে কেতৃক বোংলোতেতশ ৫০ সকোরি
ডলোতরর স প্ররেরক্ষো ‘লোইন অফ সেরডি’ (এলওর ) বোস্তবোয়তনর কেো রেল েো ত্বরোরিে করতে হোর নো

রকোর সমোেী

রকোতরর প্ররে

অনু তরোধ জোরনতয়তে। এই রকোর আমোতের সনৌবোরহনীর জনয রনম্নমোতনর ভোরেীয় সেলবোহী িযোংকোর, লরজরিক জোহোজ, ভো মোন ডক, এবং
স নোবোরহনীর জনয রিজ সলয়োর িযোংক, সপোতিৃবল রিল রিজ, মোইন সপ্রোতিরিভ সভরহতকল, ইেযোরের মতেো

রঞ্জোমোরে েয় কতর আমোতের

শস্ত্র বোরহনীতক পুতরোপুরর পঙ্গু কতর রেতে বদ্ধপররকর; অেচ বোস্তবেো হতে ভোরেীয় শস্ত্র বোরহনী েোর অপ্রচরলে োমররক রঞ্জোম,
আমেোরনর উপর অরেররি রনভৃরশীলেোর কোরতে অপ ৃোি সিোলোবোরুে এবং অপ্রেুল িতবষেো ও উন্নয়ন কো ৃেতমর জনয বহুল পরররচে

(https://ukdefencejournal.org.uk/68-of-indian-military-equipment-is-vintage-say-officials/)।
বোরহনীতক পঙ্গু করতে রপলখোনো হেযোকোতে মুশররক শত্রুরোষ্ট্রতক

আমোতের

োমররক

হত োরিেো সেতক শুরু কতর েোতের রনম্নমোতনর ন্ত্রপোরে ও

রঞ্জোমোরের

উপর আমোতের োমররক বোরহনীতক রনভৃরশীল কতর সেোলো প ৃন্ত - এই রকোর আমোতের োমররক বোরহনীর রবরুতদ্ধ নোশকেোমূ লক কো ৃেম
অবযোহে রোখতে এবং এর মতনোবল ধ্বং

করতে

ম্ভোবয সকোন পন্থোই বোে রেতে নো। শুধু মোত্র ক্ষমেোয় রিতক েোকতে হোর নো

রকোর

২০০৮ োতল ক্ষমেোয় আতরোহে করোর পর সেতকই উম্মোহ্’র োবৃতভৌমত্ব এবং সকৌশলিে ম্পে ভোরতের কোতে হস্তোন্তর কতর োতে। েোরো
স

সকবল আমোতের

োমররক বোরহনীতক েু বৃল করতে এই ঘত েয শত্রুরোতষ্ট্রর

োহো য কোমনো কতর েো নয়, বরং েোরো আমোতের

োমররক

বোরহনীর রনষ্ঠোবোন ও ই লোমতপ্রমী অরফ োরতেরতক আমোতের প্রোেরপ্রয় রো ূ তলর  ু ﷺরনরেৃষ্ট আতেতশর রবরুতদ্ধ অবস্থোন রনতেও বোধয করতে,
রেরন  ﷺবতলতেন: «“ »ال تستضيئوا بنار المشركينসেোমরো মুশররকতের আগুন সেতক আতলোর ন্ধোন কতরো নো” (আহমোে এবং আন-নো োঈ)।
আমরো জোরন, ভোরে ও েোর রহন্দুত্ববোেী শো তকরো মু রলমতের স্বতঘোরষে শত্রু। েোরো রপলখোনোয় স নো কমৃকেৃোতের হেযোর
নীলনকশো তেরী কতররেল এবং ীমোতন্ত রনরস্ত্র সব োমররক সলোকতের হেযো করো সেতক কখতনো রবরে হয়রন। এমনরক েোরো হোর নোর ভোরে
ফতরর

মতয়ও

ীমোতন্ত একজন স্কুলেোত্রতক হেযো কতরতে (“বোংলোতেশী স্কুলেোত্র রব.এ .এফ-এর গুরলতে রনহে”, রনউ এইজ, ০৮ই

স তেম্বর, ২০২২)। এেোড়োও, েোরো আমোতের প্রোেরপ্রয় নবীতক  ﷺএবং পরবত্র কুর‘আনতক অবমোননো করতে বৃশরি রনতয় মোতে সনতমতে।
েোতের কেোবোেৃো এবং কোতজ আমোতের প্ররে েোতের শত্রুেো এখন
রকেোতব েোতের

ম্পতকৃ আমোতেরতক

ু স্পষ্টভোতব প্রকোরশে, এবং আল্লোহ্

েকৃ কতর রেতয় বতলন: “আপরন

ু বহোনোহু ওয়ো েো‘আলো েোাঁর

ব মোনু তষর মতধয মু’রমনতের প্ররে অরধক শত্রুেো সপোষেকোরী

রহত তব পোতবন ইহুেী ও মুশররকতের” [ ূ রো আল-মোরয়েোহ্: ৮২]। এবং এিো

েয স , রিতিন ও ু িরোতষ্ট্রর মতেো কোরফর-উপরনতবশবোেী

সেশ মূ হ মু রলমরবতরোধী ধমৃোন্ধেোতক পুাঁরজ কতর েরক্ষে এরশয়োয় ভোরেতক স ই একই ভূ রমকোয় রনতয়োরজে কতরতে, স

ভূ রমকো েোরো

মধযপ্রোতচয অববধ ইহুরে রোষ্ট্রতক প্রেোন কতরতে।
সহ মু রলমিে, আমরো, মুহোম্মোে ﷺ-এর উম্মে, পত রেবীর সেষ্ঠ জোরে, এমন অকিনীয় লজ্জো ও অপমোতনর মতধয েোকো সকোনভোতবই
আমোতের প্রোরি হতে পোতর নো। এই রবশ্বো ঘোেক ধমৃরনরতপক্ষ শো ক ও রোজনীরেরবেতের হোে সেতক আমোতের পররত্রোে সপতে হতব, োতের
অরস্তত্বই আমোতের মুরির পতে একমোত্র বোধো। এই েোলোলরো কোরফর-মুশররক শত্রুতের দ্বোরো লোরলে-পোরলে, োতে আমরো

বৃেো েোতের

ভয়ঙ্কর খপ্পতর আিতক েোরক। একোরতেই আমরো প্রেযক্ষ কররে রবএনরপর মতেো ধমৃরনরতপক্ষেোবোেী রবতরোধী রোজবনরেক েলগুতলোও ভোরতের
তঙ্গ

োমররক চুরির রবষতয় নীরব ভূ রমকো পোলন করতে, কোরে েোরোও আ ন্ন জোেীয় রনবৃোচতন ভোরতের করুেো চোয়। আমরো আমোতের

ম্মোন ও ম ৃোেোর প্রকতে আবো স্থল - নবুয়যতের আেতল প্ররেশ্রুে রদ্বেীয় রখলোফতে রোরশেোহ্ রফররতয় আনতে আর সেরী করতে পোরর নো।
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ইরেহো

োক্ষী স , শুধু মোত্র রখলোফেই এমন শো ক ও সনেো তেরর কতরতে োরো ক্ষমেোয় আ তে কখতনোই কোরফর-মুশররকতের কোতে করুেো

চোনরন, অেচ মু রলম ভূ -খে মূ তহর বেৃমোন ধমৃরনরতপক্ষ শো কিে ক্ষমেোয় স তে এবং ক্ষমেোয় রিতক েোকতে প্ররেরনয়ে কোরফরমুশররকতের করুেো রভক্ষো কতর। রখলোফে রোষ্ট্র মু ো রবন নু োতয়র এবং েোররক রবন র য়োতের মতেো সনেতত্ব তেরর কতররেল, োরো সস্পতনর
অ-মু রলমতের ম ৃোেোও পুনরুদ্ধোর করতে

োহো য কতররেল এবং েোতেরতক রহস্পোরনয়োর

বৃতশষ রভর তিোরেক অেযোচোরী শো ক রোজো

রডররক-এর কবল সেতক রক্ষো কতররেল। স্পযোরনশ শহর স উেোর েৎকোলীন িভনৃর, কোউন্ট জুরলয়োন, জনিতের উপর রোজো রডররতকর
অেযোচোর এবং েোতক ক্ষমেো সেতক ররতয় রেতে চোওয়োর কোরতে েোর সমতয়তক অপহরে ও ধষৃতের প্ররেতশোধ রনতে োহোত যর জনয উমোইয়ো
িভনৃর মু ো রবন নু োতয়তরর প্ররে অনু তরোধ জোরনতয়রেতলন। স ই োহোত যর আতবেতন োড়ো রেতয় উমোরয়ে সজনোতরল েোররক ইবতন র য়োে ও
েোর ৭,০০০ ত তনযর বোরহনী ৭১১ রিিোতে সস্পন আেমে কতরন, এবং উমোইয়ো রখলোফতের অধীতন আন্দোলু তক একরি উলোইয়োহ্
(িভনৃতরি) রহ োতব রনয়ন্ত্রে প্ররেষ্ঠো কতরন। মু রলমতের আবোরও পরবত্র রখলোফতের

োহ ী সনেততত্বর অধীতন ঐকযবদ্ধ হতে হতব,

োরো

ক্ষমেোয় েোকোর জনয কোরফরতের কোতে করুনো রভক্ষো করতব নো, বরং অ-মু রলম অধু যরষে সেশ মূ তহ ু রবচোর ও োমযেো প্ররেষ্ঠোর প্রতয়োজন
সেখো রেতল স

ব সেতশর অেযোচোরী শো কতেরতক ক্ষমেো সেতক অপ োরে করতব। আল্লোহ্ ু বহোনোহু ওয়ো েো‘আলো বতলন:
ُ ُّ ُ ُ ِّ َ ُ َ ٌ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ى
** َوق ِاتلوه ْم ح َّت َل تكون ِفتنة َويكون الدين كله ِل ىل

“এবং সেোমরো েোতের োতে ু দ্ধ করতে েোক েক্ষে নো রফেনো সশষ হতয় োয় এবং [ েক্ষে নো] দ্বীন োমরিকভোতব আল্লোহ্’র জনয
প্ররেরষ্ঠে হতয় োয়।” [আল-আনফোল: ৩৯]
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