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অল্লায নাদভ শুরু কযহি। কর প্রংা ভান অল্লায জনয। াহি ও যভি ফহলবি হাক অল্লায যাূর াল্লাল্লাহু অরাআহ ওয়া 
াল্লাভ এয ওয এফং িাাঁয হযফায-হযজন, াাহফ ও িাাঁদদয াদে মাযা ফনু্ধত্ব যাদখ িাদদয ওয। 

াযা দুহনয়ায অভায ভুহরভ বাআদয়যা,  

অ-ারাভু অরাআকুভ ওয়া যভািুল্লাহ ওয়া ফাযাকািু।  

যভাচায-  

এহি ‘আভাদভয াদে হিফাহি হদনগুদরা’ ীলবক ধাযাফাহক অদরাচনায ৪েব ফব। এখাদন অহভ ায়খ উাভা হফন রাদদন 
যহভাহুল্লা-এয াদে হিফাহি হদনগুদরা হনদয় হকিু উত্তভ সৃ্মহিচাযণ কযফ। (অল্লা িাঅরা ায়দখয ওয িাাঁয যভিদক 
প্রস্ত কদয হদন এফং অভাদদযদকও িায াদে একীবূি করুন।)  

এআ দফবয শুরুদি অহভ একহি গুরুত্বূণব হফলয় উদল্লখ কযদি চাআ। অয িা দরা: ূদফবয ারাকাগুদরায ভদিা এআ ারাকাদিও 
অহভ হফ শুাদাদদয হনদয় অদরাচনা কযদি চাআ, মাযা অভায ভাভহয়ক হির এফং মাদদয াদে অভায দনক সৃ্মহিভয় ঘিনা 
যদয়দি। িাদদয হনদয় অদরাচনা কযফ হফধায় জীহফিদদয ফযাাদয অভায বাদরা জানাশুনা োকা দেও িাদদয হনদয় অািি 
অদরাচনা কযহি না।  

হকননা মুদ্ধ হিা চরদিআ, অয ত্রুযাও অভাদদয হমদকাদনা ংফাদ ংগ্রদয জনয ওি হদি অদি। পদর এভনও দি াদয হম, 
এফ ংফাদদয ূত্র ধদয ওযা ভুহরভ, ভুজাহদ, েফা হজাদ ও ভুজাহদদদয াামযকাযীদদয কষ্ট হদদফ। অহভ এফং অভায 
বাআদয়যা হজাদ ও ভুজাহদদদয জনয এভন কহিন ও ংকিভয় ভুূদিব িাদদয হকাযফাহনয কো বুরদি াযফ না।  

এ মুদগ ভুহভন ভুজাহদদদয ফাহনীগুদরা স্বল্প যঞ্জাভ হনদয় ভানফ আহিাদয ফদচদয় হিারী ফস্তুফাদী হনাফাহনীয হভাকাদফরা 
কদযদি। িঃয অল্লায আচ্ছায় ভুজাহদগণ িাদদয যাহজি কযদি ক্ষভ দয়দি। অহভ হফ জীহফি বাআদদয প্রহি কৃিজ্ঞিা 
প্রকা কযহি, মাযা ফযাকবাদফ অভাদদয প্রহি, হজাদ এফং ভুজাহদদদয প্রহি াাদমযয াি ফাহিদয় হদদয়দিন। িাদদয উদেদ 
ফরফ, এআ ভুূদিব অনাদদয অদরাচনা কযহি না অনাদদয হনযাত্তায খাহিদয। আনাঅল্লা এভন হদন অদফ, হমহদন অভযা 
অনাদদয ফদান ও হেষ্ঠদত্বয অদরাচনায় ফযস্ত োকফ।  

অহভ এখাদন ংহক্ষপ্তবাদফ স্পষ্ট কযফ হম, এভন কহিন হফদদয ভুূদিব াহকস্তান ও অপগান জাহি অভাদদয াদ এদ 
দাাঁহিদয়দি। হফদল কদয িুদনয হফহবন্ন হগাত্র। অল্লায কাদি হদায়া কহয, মাযা হজাদ ও ভুজাহদদদয হফদদয ভুূদিব াদ 
দাাঁহিদয় াাময কদযদিন, হিহন হমন িাদদয প্রদিযকদক উত্তভ প্রহিদান দান কদযন। এহি দরা প্রেভ হফলয়।  

হিিীয় হফলয় দরা, প্রকৃিদক্ষ অহভ ভুজাহদদ অজভ, আভাভুর হজাদ, ভুজাহেদ ায়খ উাভা হফন রাদদন যহভাহুল্লা-এয হেষ্ঠত্ব ও 
ভমবাদা িুদর ধযদি ূণবিা নুবফ কযহি। কাযণ, অহভ হনদজয ভদধয হকিু ংকীণবিা নুবফ কযহি। 

যিক্ষয়ী এআ মুদ্ধ অযম্ভ ওয়ায য হফহবন্ন ফযস্তিায কাযদণ ও হনহদবষ্ট হকাোও হিয োকদি না াযায় অা কহয বাআদয়যা অভায 
াযগিা নুবফ কযদি হদযদিন। এিািাও হনযাত্তায হফলয়হিয প্রহিও রক্ষ যাখদি দয়দি। কাযণ, অভাদদয জনয এফং কর 
ভুজাহদদদয জনয ফবপ্রেভ হনযাত্তা হিক যাখদি দফ।  

অহভ হফ হরখক, আরাহভ হচিাহফদ ও গদফলকদদয হনন্দা জানাআ, মাযা ায়খ উাভা যহভাহুল্লা-হক বাদরাফাদন, িাাঁদক ম্মান 
কদযন, িাাঁয ফিান ম্পদকব বাদরাবাদফ ফগি অদিন িফুও ায়খদক হনদয় অদরাচনা কদযন না। ায়দখয হপ্রয়জন, ফনু্ধফান্ধফ, 
হজাদদয ভয়দাদন ও হজযদিয ভয় িাাঁয াহে হিদরন এভন বাআদদযদকও হনন্দা জানাআ। কারণ তারা শায়খ উসামা বিন 
লাদেন রবহমাহুল্লাহ-এয ম্পদকব হকাদনা অদরাচনা কদয না।  



 

 

আরাদভয আহিাদয এআ ভান ফযহিদক মহদ অহভ এআ মুদগয ারাহুহেন অআয়ুহফ ফহর, িদফ হিহযি দফ না। হিহন এভন ফযহি, 
হমহন িাাঁয ম্পদ, িাদরখা, হযফায-হযজন, স্বদদ, জাহিত্তা, এভনহক িাাঁয ফযহিত্বদক অল্লায যাস্তায় উৎগব কদয হদদয়দিন। 
িাাঁয কর হকিু অল্লা িাঅরায যাস্তায় হফহরদয় হদদয়দিন। অল্লা ায়খদক ম্মাহনি করুন। হকননা, হিহন হমৌফন হেদকআ 
আরাদভয ত্রুদদয হফরুদদ্ধ মুদদ্ধ যীক দয়দিন। এযয হফগি ২০ ফিদযয কহিন ংকিভয় ভুূদিব কহভউহনস্ট াম্রাজযফাদী যাহয়া 
এফং হিভা কু্রদডায অদভহযকায হফরুদদ্ধ মুদদ্ধ ংগ্রণ কদযদিন। এআ ুদযা ভয়িাদি হিহন এআ উম্মদিয একজন হেষ্ঠ ফীয, 
গ্রগাভী হাারায এফং দানীর হনিায হযচয় হদদয়দিন। এভন ফীযদত্বয াদে অভাদদয হযহচি ওয়া, িাদদয ুনাভ-ুখযাহি 
অদরাচনা কযা ফিআ প্রদয়াজন। বহফলযৎ প্রজদেয কাদি িাদদয কীহিবগাো, আহিা িুদর ধযা অভাদদয জনয একাি অফযক।  

অজ হকাোয় হআ বাআদয়যা, মাযা ায়দখয ভমবাদা ম্পদকব হধক জ্ঞাি? অভায দৃঢ় হফশ্বা হম, এআ উম্মায ভদধয এভন ভানুদলয 
ংখযা দনক হফহ। অজ হকন িাযা চু কদয অদি? অহভ চাআ, িাযা হমন ফুদে হম, ায়দখয ফদান জাহিয াভদন িুদর ধযািা 
অভায ভদিা িাদদযও কিবফয।  

হকন্তু দুঃদখয হফলয় দরা, মখন হকাদনা হখদরায়াি, গায়ক ফা ভ্রাি যাজননহিক ফযহিত্ব ভাযা মায়, িখন ংখয ফআ প্রকাহি য়, 
হত্রকায করাভগুদরা হযূণব দয় মায় এফং দনক হবহডও হচত্র তিহয য়; েচ আভাভুর হজাদ ায়খ উাভা হফন রাদদন 
যহভাহুল্লা মুদগয হুফার অদভহযকায হফরুদদ্ধ হজাদদয হি প্রজ্বলহরি কদয হগদয়দিন। শুধু িাআ নয়, অদভহযকাও িাাঁদক িাদদয 
প্রেভ ত্রু ভদন কযি। ুিযাং ায়দখয ফদান অয হকাযফাহনয কো ফণবনায় হিাভাদদয উদযভ হকাোয় াহযদয় হগর?! প্রকৃিদক্ষ 
অহভ এদদয করদক হনন্দা জানাআ।  

ায়দখয ফনু্ধফান্ধফ, ঙ্গী-াহে, মাযা িাাঁয ভমবাদা ম্পদকব ফগি অদিন এফং মাযা হজযি ও হজাদদয ভয় িাাঁয ঙ্গী হিদরন 
িাদদয কদরয প্রহি অভায অফান, অনাযা ায়দখয ফদানগুদরা িুদর ধরুন এফং িাাঁদক হনদয় হরখাদরহখ করুন। কো ফরুন। 
অয মাযা বাদরাবাদফ হফলয়হি উিান কযদি াদযন না হকংফা হরখাদরহখ কযদি াদযন না, িাযা হমন হ কর করযাণকাভীদদয 
াাময কদযন, মাযা ায়দখয ম্পদকব অদরাচনা কদযন এফং িাযা হমন ায়দখয সৃ্মহিভয় ঘিনাভূ ও ুযহবি এআ আহিাদক 
একহত্রি কদযন। অহভ িায হকিুিা হদদখহি। িদফ িাযা অভায হচদয়ও হফহ হদদখদি। িাআ িাদদয প্রহি অফান জানাফ, িাযা হমন 
ায়দখয এআ ুযহবি আহিাদক হগান না কদয, িযি দৃঢ়িায াদে িাাঁয ফদানগুদরা অদরাচনা কদয এফং ফবভদর িুদর 
ধদয। কাযণ এহি অদভহযকায হফরুদদ্ধ মুদদ্ধয একহি ং। হকাদনাবাদফআ হমন িাদদয িাযা ায়দখয ুনাভ হফনষ্ট না য়। ফযং িাাঁয 
হফহবন্ন দদক্ষ হনদয় কো ফরা জরুযী। এটি এমন একটি বিষয়, মা অহভ হফদলবাদফ উদল্লখ কযদি হচদয়হি।  

এখাদন অযও একহি হফলয় উদল্লখয হম, দনদকআ মখন ায়খ উাভা হফন রাদদন যহভাহুল্লা ম্পদকব অদরাচনা কদযন, িখন িাযা 
িাাঁয ৃহষ্টগি ফকািাদভা, উত্তভ চহযত্র, ম্মান-ভমবাদা ও উদাযিা হনদয় অদরাচনা কদযন। এগুদরা হম িাাঁয উন্নি গুণাফহর এদি 
হকাদনা দন্দ হনআ। ত্রুযাও িাাঁয এআ গুণগুদরায কো কদি স্বীকায কদয। অভযা এগুদরা ফযআ অদরাচনা কযফ। হকন্তু 
অদরআ হক ায়খ উাভা যহভাহুল্লা িাাঁয উন্নি চহযত্র ও উত্তভ গুণাফহরয কাযদণ একজন আভাভ হদদফ প্রহহদ্ধ রাব কদযদিন?  

না। হফলয়হি অদর এভন নয়। হিহন হিা এভন একজন ংস্কাযক, হমহন অদভহযকায হফরুদদ্ধ হজাদদয অগুন প্রজ্বলহরি কদযদিন। 
যাহয়া হফদযাধী হজাদদ ংগ্রণ কদযদিন। েভ্রষ্ট ও েভ্রষ্টকাযী হফশ্ব হভািরদদয হনষ্প্রব কদয হদদয়দিন এফং িাদদয কর 
নযায় জাহিয মু্মদখ িুদর ধদযদিন। এহিআ দচ্ছ ায়দখয জীফদন ফদচদয় গুরুত্বূণব ও নযিভ হদক। 

িএফ, হ বাআ,  

হকন অনাযা ায়দখয অদরাচনা কযায ভয় িাাঁয এআ গুরুত্বূণব হভৌহরক হদকহি হনদয় অদরাচনা কদযন না? হম গুণহিয কাযদণআ 
ভূরি ায়খ উাভা যহভাহুল্লা একজন আভাভ হদদফ হযহচহি রাব কদযদিন।  



 

 

অফায হকিু বাআ ায়খ যহভাহুল্লা-এয কহভউহনস্ট যাহয়াহফদযাধী মুদদ্ধয অদরাচনা কদয োকদরও িাাঁয জীফদনয দুহি গুরুত্বূণব 
ধযাদয়য অদরাচনা এহিদয় মান।  

প্রেভহি দরা : ায়দখয অদভহযকাহফদযাধী হজাদ। ায়খ উাভা যহভাহুল্লা অদভহযকাহফদযাধী হজাদদ হম্মহরি ত্রুফাহনীয 
হভাকাদফরায় ভুহরভ উম্মাদক একহত্রি কযদি ক্ষভ দয়দিন। একভাত্র অল্লা িাঅরায নুগ্রদআ এআ প্রদচষ্টায় পর দয়দিন।  

হিিীয়হি দরা : েভ্রষ্ট ও েভ্রষ্টকাযী াকদদয হফরুদদ্ধ িাাঁয ফিান। হিহন িযআ ফরদিন, ‘ফযআ অভযা াদয ভাো িো 
ফদচদয় ফি ত্রুয হফরুদদ্ধ হম্মহরি প্রহিদযাধ গদি িুরফ।’ হিহন মুদগয হুফার অদভহযকায প্রহি আহঙ্গি কদয ফরদিন, ‘মখন এআ 
ফি ভূহিবহি হনহিহ্ন দয় মাদফ, িখন িায দদরী নুগিযাও হিীন দয় িদফ এফং হফবি দি োকদফ’। এদদয হফরুদদ্ধ 
হজাদদয াাাহ হিহন িাদদয ভুদখা উদোচন কযদিন, িাদদয াদে চযাদরঞ্জ কযদিন, িাদদয খুাঁি হফয কদয হদদিন এফং এআ 
বয াকদদয বণ্ডাহভ প্রকা কদয হদদিন। িাদদয হফরুদদ্ধ জাহিদক উৎাহি কযদিন। 

হ বাআদয়যা,  

ায়দখয এআ দুহি গুরুত্বূণব হদক হিা অনাদদয অদরাচনায় িান হর না! িাাঁয জীফদনয নযিভ এআ দুহি হদক হকন অনাযা 
প্রকা কদযন না? 

হ বাআদয়যা,  

েভ্রষ্ট াকদদয হফরুদদ্ধ অযফ হফপ্লদফয ভধয হদদয় ায়খ উাভা যহভাহুল্লা ুখযাহি জবন কদযদিন। হকননা, হিহন ূফব হেদকআ 
জনগণদক এভন একহি হফপ্লদফয জনয উিুদ্ধ কদয অহিদরন। িঃয হফপ্লফগুদরা মখন ংঘহিি দয়দি, িখন হিহন হগুদরায 
দক্ষ ি ও দৃঢ়বাদফ ফিান হনদয়দিন। এয হচদয়ও গুরুত্বূণব হফলয়হি দরা, হিহন এগুদরায হনয়ন্ত্রক হিদরন। হকননা এআ 
হফপ্লফগুদরা হির এভন, মা জাহিদক ফহহনবয়ন্ত্রণ ও বযিযীণ িন্দ্ব হেদক ভুি কদয আরাহভ হুকুভদিয হদদক হনদয় মাদফ। ঘিনাপ্রফা 
এিাআ াফযস্ত কদযদি হম, হিহন হনির ভনস্তাহত্তক গণিন্ত্র হেদক জাহিদক িকব কযায হদ্ধািহি মদোমুি ভদয়আ গ্রণ কদযদিন। 
পদর অদভহযকায ভুদখা উদোহচি দয় হগদি, িয স্পষ্ট দয় হগদি এফং হনদজদদয হফলাি দাাঁিগুদরা প্রকা কদয হদদয়দি। ওযা 
এআ হফপ্লফগুদরা ধ্বং কদয হদদয়দি িযাংক অয াাঁদজায়া মুদ্ধ যঞ্জাভ হদদয়। হফাভারু হফভান িাযা ফ চূণব কদয হদদয়দি। ফনু্দক অয 
কাভাদনয নফযি হগারা-ফারুদ িাযা িযা কদযদি এফং হনদজদদয তিহযকৃি গণিদন্ত্রয নীহিভারা হনদজযাআ রঙ্ঘন কদযদি।  

এআ ঘিনাভূ ায়দখয দূযদৃহষ্ট ও িাাঁয হচিায িযিা প্রভাণ কদয হদদয়দি। হিহন ভানুলদক এআ হফপ্লফগুদরায প্রহি অফান 
কযদিন। হকননা, গণিদন্ত্রয চরাফস্তা এআ হফপ্লফগুদরা ধ্বং দয় হগদয়দি। দনক আরাহভ দর ে াহযদয় হপদরদি, ফহকিু 
হঘারাদি কদয হপদরদি।  

াভ, হভয, হরহফয়া ও হিউহনহয়া- ফবত্র মা ঘদি চদরদি, িা অভাদদয াভদন স্পষ্ট। ধূিব অদভহযকায দক্ষ এফ হকিুআ ম্ভফ। 
মহদও ভুহরভ দরগুদরায ফিফয ও কভবূহচ হবন্ন হবন্ন, হকন্তু প্রদিযদকয প্রদচষ্টা দচ্ছ ধীযগহিদি দরও গণিদন্ত্রয হফরুদদ্ধ একহি 
আরাহভ হফপ্লফ ংঘহিি কযা। অয এখাদনআ ভুহরভদদয হি হফহক্ষপ্ত দয় িদি। হমবাদফ প্রফর হফদগ প্রফাহি নদী ফনাঞ্চদর 
প্রদফ কযায য হনির েফা হফহচ্ছন্ন দয় মায়।  

িঃয মখন এআ দ্ধহি পর না দফ, অদভহযকা িায খাযা রূদ অফায অত্মপ্রকা কযদফ এফং িায তহনকযা স্ত্র ফদর, 
িযা-রুণ্ঠন কদয এফং ফর প্রদয়াগ কদয এহগদয় অদফ। অযফ জাহিয অা-অকাঙ্ক্ষাদক ধূহরাৎ কদয হদদি ভহযয়া দয় উিদফ। 
হকননা অযফযা আরাহভ হুকুভি প্রহিষ্ঠা কযদি চায়, ফহঃত্রুয প্রবাফ হেদক হদদক ভুি কযদি চায় এফং বযিযীণ হগারদমাগ 
হেদক উম্মাদক উদ্ধায কযদি চায়। 

 



 

 

 

অভায বাআদয়যা,  

ফিবভাদন হভদয মা ঘিদি, িা ফযআ জঘনয যাধ। এদি ং হনদয়দি উদাযিা ও ভানফিাফাদদয হপহযওয়ারা 
ধভবহনযদক্ষিাফাদীযা এফং গণিন্ত্রফাদীযা। এ কাজগুদরায াদে ফহঃত্রু অদভহযকা হযূণববাদফ জহিি। কাযণ, অদভহযকা ও 
অদভহযকায হভত্র ফাহনীগুদরা হজাযূফবক এআ অক্রভণগুদরা হযচারনা কদযদি, েব হজাগান হদদয়দি এফং প্রহক্ষণ হদদয়দি।  

অপদাদয হফলয় দরা, এআ হত্রদক্ষয াদে হভেুযক হহয ফাহনীও জহিি। মাযা হযয়াদক দূদয হিদর হদদয় হফহচ্ছন্নিাফাদী 
কু্রদডাযদদয াদে হভহরি দয় ভুহরভ উম্মাদয যি েহযদয়দি। এদের প্যদিযদকআ ভাহকবন তনযদদয হযদফায় হনদয়াহজি। অজ 
িাযা ফাআ অযফ গণহফপ্লদফয মু্মখীন দচ্ছ। কাযণ িাযা হনদজদদয ধদভবয হদদক হপদয অদি না, আরাহভ হফধান নুমায়ী হফচায 
পয়ারা কযদি না এফং ফহহফবদশ্বয অহধিয ও হগারাভী হেদক হপদয অদি না। 

ফিবভাদন হভদয অভাদদযদক াহষ্ঠ ধভবহনযদক্ষিাফাদীদদয, ঘািক হনাফাহনীয এফং পাদক াকদগাষ্ঠীয াদে হভাকাদফরা 
কযদি দচ্ছ। এআ হফার হজাদিয অক্রভদণয মু্মখীন দি দচ্ছ অভাদদয। িাদদয এআ যাধ চযভ মবাদয় হৌঁদি হগদি। এযা 
জাহিয াদে গাোহয কদযদি। জঘনয যাদধয হদাদল হদালী এযা। িাআ এআ জাহিয উহচি িাদদয হফরুদদ্ধ রুদখ দাাঁিাদনা, িাদদয 
জুরুদভয ে ফন্ধ কদয হদওয়া।  

পহকগণ হদ্ধাি হদদয়দিন হম, ম্মান, িীন ও ম্পদদয ওয অক্রভণকাযীদক হমদকাদনা ভূদরযআ হাক প্রহিি কযদি দফ। 
িাদদয হফরুদদ্ধ মদোমুি প্রহিদযাধ গদি হিারা এফং হমবাদফ িাযা ভুহরভ উম্মায ওয অক্রভণ কদয হবাদফ িাদদয ওযও 
অক্রভণ কযদি দফ। আর উম্মাহর কণণধারদের উবিত হদলা, এফ ত্রুদদয হভাকাদফরা কযায জনয ভয় উদমাগী ও 
কামবকয হদ্ধাি গ্রণ কযা এফং উমুি হমদকাদনা ে হফদি হনওয়া।  

যাধী ফযহি কখদনা িায যাদধয স্বীকায ওয়া ফযহিদক প্রহিদযাদধয দ্ধহি ফদর হদয় না। জাদরভ কখদনা ভাজরুভদক িায 
জুরুভদক প্রহিি কযায ে হদহখদয় হদয় না। ফযং ভাজরুভদকআ হআ ে অহফষ্কায কদয হনদি য়। আরাহভ হযয়ায় জুরুদভয 
প্রহিফাদ কযা ও প্রহিি কযা পযজ এফং জুরুভ হেদক ফাাঁচায জনয হকাদনা উমুি ে হফদি হনওয়ায য িা হেদক ফাধা প্রদান 
কযায হধকায কাযও হনআ। 

এআ অদরাচনায শুরুদি অহভ অনাদদয াভদন হম হফলদয় অদরাচনা কযায আচ্ছা হালণ কদযহিরাভ, িা দরা : হিাযাদফাযায় 
ায়খ উাভা হফন রাদদন যহভাহুল্লা ম্পদকব অদরাচনা কযফ। কাযণ, হিাযাফাযায ংকিভয় ভুূিবগুদরাদি ায়দখয উন্নি চহযত্র ও 
তফহষ্টযগুদরা প্রকা হদয়দি। অল্লায ওয িাওয়াকু্কর, িাাঁয াাদমযয প্রহি গাধ হফশ্বা ও ত্রুদদয মু্মদখ দৃঢ়িা আিযাহদ। 
এভন কহিন দুদমবাগূণব ভুূদিব ভাত্র হিন জন অল্লায তহনক হনদয় অদভহযকা ও িায হভত্র ফাহনী এফং গাোয ভুনাহপকদদয 
হভাকাদফরা কযায ভয় িায যাজননহিক ও াভহযক হবজ্ঞিায ুহনুণ প্রকা ঘদিদি।  

১৭আ যভজাদন শুরু ওয়া হিাযাদফাযায় মুদদ্ধয কহিন ভুূদিব বাআদয়যা অভাদক মযি হুাআন আফদন অহর যাহময়াল্লাহু অনহুভা-এয 
কোআ ফাযফায স্মযণ কহযদয় হদহচ্ছদরন। হিাযাদফাযায় ত্রুদদয াভদন িাদদয ফিা হিভহন হির, হমভন হির কাযফারায় মযি 
হুাআন যাহময়াল্লাহু অনহু-এয ফিা। িাযা হির হফহচ্ছন্ন। াাময ও যদ ংগ্রদয েও ফন্ধ দয় মায়। িাযা চিুহদবক হেদক 
ভাহকবন ফাহনীয এফং ভুনাহপকদদয হফষ্টনীদি দি হগদয়হির। ভদন য় হমন িাযা কদর অপগাহনস্তাদনয মুদ্ধ হল কদয 
হিাযাদফাযায জনযআ একহত্রি দয়দি। বাআদদয হকাযফাহন, অত্মিযাগ, হফদ, ভুহফি, ফয ও ফন্দীদত্বয এআ মুদ্ধ আরাদভয 
আহিাদ স্বণবাক্ষদয হরহখি োকদফ। এআ মুদদ্ধ হকিু কহিন ফাস্তফিায প্রকা হদয়হির। অহভ হগুদরায হকিু অদরাচনা কযফ 
আনাঅল্লা। 



 

 

প্রেদভ হমআ হফলয়হি অদরাচনা কযফ, িায শুরুদিআ অহভ  কৃিজ্ঞিা ও প্রংায াদে হফ অনায ও ফনু্ধফযদদয কো উদল্লখ 
কযহি, মাযা হিাযাদফাযায় ভুজাহদ বাআদদয াাময কদযদিন। এয হফযীদি উদল্লখ কযফ হকিু হফশ্বাঘািক ও ত্রুদদয া চািা 
হগারাভ ভুনাহপকদদয কো, মাদদযদক এআ স্বল্প ংখযক ভুহভনদদয হভাকাদফরায় কু্রদডায অদভহযকায িাকায় ংগ্রণ কযায জনয 
হনফবাহচি কযা দয়হির। 

এআ মুদদ্ধ ভুজাহদদদয াামযকাযীদদয ভধয হেদক ফবপ্রেভ অহভ - তধমবীর, দিযয ওয প্রহিহষ্ঠি ও হপ্রয় বাআ ায়খুর হজাদ 
ভুাম্মাদ আউনু খাদর যহভাহুল্লা-এয ম্পদকব অদরাচনা কযফ। অল্লা িাাঁদক জান্নাদিয উচ্চ ভাকাভ দান করুন। অহভ ূদফবয 
অদরাচনায় িাাঁয দৃঢ়িা, ায়খ উাভায প্রহি বাদরাফাা এফং ি ফন্ধন ম্পবদক অদরাচনা কদযহি। অহভ এখন হিাযাদফাযায় িাাঁয 
একহি হেষ্ঠ হদক হনদয় অদরাকাি কযফ আনা অল্লা। 

অদভহযকানযা মখন িাদদয দরফর ও ভুনাহপকদদয াভদন হনদয় জারারাফাদ প্রদফ কযহির, িখন ায়খ ভুাম্মাদ আউনু খাদর 
যহভাহুল্লা অযফ হশু-নাযীদদয জনয িায ফাহি উেুি কদয হদদয়দিন। হমন িাদদয হনদয় এআ ভুনাহপকযা ফাহণজয কযদি না াদয। 
হিহন িাদদয হপাজি কদযদিন। এভনহক িাদদয ুন্দযবাদফ হনযাদ িাদন হৌঁদি হদদয়দিন। অল্লা িাাঁদক এয উত্তভ হফহনভয় দান 
করুন।  

অহভ অদগও উদল্লখ কদযহি হম, হিহন এিিাআ ুি হিদরন হম, প্রায় মযাায়ী দয় হগদিন। িফুও হিহন এভন একহি হবহডওফািবা 
প্রকা কযদি হচদয়হিদরন, মাদি হিহন ভুহরভ উম্মাদক অপগাহনস্তাদন ভাহকবনহফদযাধী মুদদ্ধয জনয অফান জানাদফন। কাযণ, 
অদভহযকায িাযা অপগাহনস্তাদন হজাযূফবক দখরদাহযত্ব প্রহিষ্ঠায কাযদণ হজাদ পযদজ অআন দয় হগদয়দি। িাাঁয ুিিা এিিাআ 
কহিন হির হম, হিহন িযি দুফবর দয় দিহিদরন। হনদজয াভানয কাজ কযায ক্ষভিািুকুও াহযদয় হপদরহিদরন। আল্লাহ তাআলা 
তাাঁর প্রবত েয়া করুন। 

হিিীয়ি হমআ ফীদযয কো উদল্লখ কযফ, হিহন দরন ভুয়াহল্লভ অওয়ার গুর। অল্লা িাাঁয প্রহি যভ করুন। হিহন হিদরন রাগভান 
যাদজযয হধফাী। এহি জারারাফাদদয াশ্ববফিবী যাজয। হিহন ায়খ আউনু খাদর যহভাহুল্লা-এয নযিভ অনায হিদরন এফং 
িাাঁয হজাহদ িানজীদভয িবুবি হিদরন। িঃয মখন আভাযাদি আরাহভয়যা অপগাহনস্তান গহিি য়, িখন হিহন আভাযাদি 
আরাহভয়যায দাহয়ত্বীর ন এফং জারারাফাদ িযাংক হযচারনা ফাহনীয প্রধান হনমুি ন। উাভা হফন রাদদন যহভাহুল্লা-এয 
াদে ায়খ অওয়ার গুর যহভাহুল্লা-এয ম্পকব হজাদদয ূচনা হেদকআ। িািািা হিহন জারারাফাদদ ায়খ উাভা যহভাহুল্লা ও 
িাাঁয বাআদদয াদআ োকদিন। হিহন জারারাফাদদ ায়খ আউনু খাদর ও িাাঁয াহেদদয কিৃবক প্রহিহষ্ঠি ‘নাজভুর হজাদ’ নাভক 
এরাকায় িাদদয াদে োকদিন। হিহন ায়খ উাভা যহভাহুল্লা-এয াদে ঘন ঘন াক্ষাৎ কযদিন এফং িাাঁয াদে গবীয ম্পকব 
যাখদিন। এভনহক ায়খ উাভা জারারাফাদ হিদি কান্দাায চদর মাফায য মখনআ জারারাফাদ অদিন, িখন ভুয়াহল্লভ অওয়ার 
গুর যহভাহুল্লা-এয াদে াক্ষাৎ না কদয হমদিন না।  

হিাযাদফাযায় অওয়ার গুর যহভাহুল্লা-এয ফীযত্বগাো দনক ফি ফি ফদান অদি। মখন অদভহযকান তনয জারারাফাদ প্রদফ 
কযর, িখন িাযা বাফর, ভুয়াহল্লভ অওয়ার গুর যহভাহুল্লা িি প্রােহভকবাদফ িাদদয হফরুদদ্ধ ফিান হনদফন না। িাআ িাযা 
িযাংক হযচারনা হেদক িাাঁয দাহয়ত্ব হযফিবন কদযনহন। ভুয়াহল্লভ অওয়ার গুর যহভাহুল্লা ায়খ উাভা যহভাহুল্লা-এয হনকি 
এআ ভদভব ফািবা ািাদরন হম, অহভ অনায ধীদনআ অহি। অনায হনদদব দর অহভ এআ িান ও ফিবভান দাহয়ত্ব হিদি হদদফা 
এফং অপগাহনস্তান হিদি নযত্র হজযি কযফ। েফা অনায অদদ দর অহভ এআ দাহয়দত্বআ ফার োকফ এফং অনায 
হগাদয়ন্দা দয় োকফ। মোাধয অনায ায়ক ও াামযকাযী দয় োকফ এফং অনায খাফযাখফয ও নযানয হফহবন্ন হফলয় 
হজাগান হদদফা।  

ভুয়াহল্লভ অওয়ার গুর যহভাহুল্লা ফাস্তদফ িা-আ কদযদিন। হফহবন্ন উন্নহি গ্রগহি ও খফযাখফয জানাদিন এদকয য এক। 
ভুনাহপকযা কী হযকল্পনা কযদি, িাযা কী জভা কযদি, কী ফরদি, কী প্রস্তুি কযদি এফং হিাযাদফাযায় বাআদদয ফযাাদয িাদদয 



 

 

হদ্ধাি কী? এদকযয এক খফযাখফয ািাদিন। িঃয অদভহযকা হিাযাদফাযায় মুদ্ধ কযায হদ্ধাি হনর। িাদদয স্ববাফগি 
বযা দরা, িাযা কখদনা মু্মখ মুদ্ধ কযদি চায় না। হিাযাদফাযা ঘিনায য িাদদয ফযাাদয অভাদদয এআ হবজ্ঞিা হযূণব 
দয়দি। কাযণ, হিভা কু্রদড ফাহনী চূিাি মবাদয়য বীিু এফং দুহনয়ায প্রহি িাদদয প্রচণ্ড হযভাদণ বাদরাফাা যদয়দি। িাযা ফি 
ধযদনয হি জবন ও মুদ্ধ প্রস্তুহি িািা কখদনা মু্মখ মুদদ্ধ ংগ্রণ কযদফ না। িাযা ফ ভয় ভুনাহপকদদয াভদন হযদখ মুদ্ধ 
কদয। হমভনহি ঘদিদি আযাক, হবদয়িনাভ- হফহবন্ন মুদদ্ধ।  

অদভহযকানযা হিাযাদফাযা ফদযাধ কযায জনয জারারাফাদদয ভুনাহপক িযাংক ফাহনীদক দগ্র াহিদয় হদয়। অকা হেদক হফাভা 
ফলবদণয দাহয়ত্ব হনদজদদয াদিআ যাদখ। মাদি িাযা হনযাদদ োকদি াদয।  

ফদদল ভুয়াহল্লভ অওয়ার গুর যহভাহুল্লা-এয প্রহি হনদদব অদরা, হিাযাদফাযা ফদযাদধ িায ফাহনী হনদয় ংগ্রণ কযদি। 
িখন হিহন ায়খ উাভা যহভাহুল্লা-এয হনকি যাভব হচদয় একহি ফািবা ািাদরন। ‘অহভ এখন কী কযফ? অহভ হক অভায এআ 
ফিান িযাগ কদয অপগাহনস্তান হিদি চদর মাফ? না অভায ফাহনী হনদয় হিাযাদফাযা ফদযাদধ এহগদয় মাফ? অহভ অনাদক 
ওয়াদা হদহচ্ছ, প্রদিযকহি হগারা ভুজাহদদদয ফিান হেদক দূদয খাহর াাদি হনদক্ষ কযফ’।  

িখন অভযা হিাযাদফাযায় হিরাভ। অহভ এফং য এক বাআ হক্রাধাহিি দয় ফদর উিরাভ হম, ‘ায়খ অওয়ার গুর ভুযিাদদদয 
কািাদয মায় কীবাদফ?! েচ হিহন একজন ভুজাহদ।’ িখন ায়খ উাভা যহভাহুল্লা িাাঁয যাজননহিক হফচক্ষণিায হযচয় হদদয় 
ফরদরন, ‘হ বাআদয়যা, একজন ফযহি (দ অভাদদয াামযকাযী ও ফনু্ধ) অভাদদয হেদক দূদয খাহর প্রািদয হফাভা ফলণব কযািা নয 
একিা য়িান যাহয অভাদদয হদদক হফাভা ফলবণ কযায হচদয় দনক বাদরা।’  

অভযা ফররাভ, ‘হিকআ হিা।’ িাযয হিহন অওয়ার গুদরয কাদি ফািবা াহিদয় ফরদরন, ‘বাদরা, এআ কাদজ অল্লায ওয বযা 
কদযা।’ অয ফাস্তদফও হিহন িা-আ কদযদিন। অভযা হদখহিরাভ, িাাঁয হগারাভূ অভাদদয াদয াাদি হনহক্ষপ্ত দচ্ছ।  

অওয়ার গুর যহভাহুল্লা-এয অযও একহি ফীযত্বূণব ঘিনা দরা, (এহি নয একহি ঘিনা। অভযা িা ায়দখয যাজননহিক 
হবজ্ঞিায় অদরাচনা কযফ আনাঅল্লা। হিহন কীবাদফ ফদযাধ হেদক দনকদক উদ্ধায কদয িাদদযদক দীঘব মুদদ্ধয জনয তিহয 
কদযদিন।) মখন ায়খ হিাযাদফাযা হেদক দয মাওয়ায হদ্ধাি হনদরন, হিহন করদক হফনযস্ত কযদরন। এযয ায়খ ও িাাঁয াদে 
দনক বাআ একিা প্রস্ত জায়গায় দয মান। সসখান সথদক আরও কদয়কটি জায়গা বরিতণ ন কদর জালালািাাদ হেদক 
হফয দয় মান। সক শায়খদক জালালািাে সথদক সির হদত সাহায্য কদরদে?  

হিহন দরন ফীয, ীদ ভুয়াহল্লভ অওয়ার গুর যহভাহুল্লা। হিহন হনজ াাযায় িায গাহিদি কদয ায়খদক িাাঁয ম্মান ও ভমবাদায 
াদে হফয কদযদিন। অহভ এআ প্রেভফায িাাঁয এআ ভৎ কাদজয ফণবনা কযহি। িঃয অদভহযকানযা িাাঁদক দন্দ কদয এফং 
ফন্দী কদয। িাযয ফাগযাভ কাযাগাদয ও হদল গুয়ািানাদভাদি হনদয় হগদয়দি।  

অদভহযকানযা দাহফ কদয হম, হিহন গুয়ািানাদভাদি হৃদদযাগ অক্রাি দয় ীদ দয়দিন। অভায খুফ হফহ দন্দ য় হম, িাযা 
িাাঁদক িযা কদযদি েফা হচষ্টা কদযদি। হকংফা িাাঁয এআ ফীযদত্বয কাযদণ প্রহিদাধ হনওয়ায জনয িাাঁদক ীদ কদযদি। অহভ ফুহে 
না, িাযা িাদক হচনদি হদযদি হক না? িদফ িাযা অওয়ার গুর যহভাহুল্লা-এয আহিা, িযিা, ায়খ উাভায াদে িাাঁয 
ম্পদকবয ফযাাদয জানি। অল্লা িাাঁয প্রহি যভ করুন। 

অপগাহনস্তাদন িীব্র হফাভা ফলবদণয ফণবনায ূদফব অহভ ায়খ অওয়ার গুর যহভাহুল্লা-এয অযও একহি ফীযত্ব ফণবনা কযহি। হিহন 
ায়খ উাভাদক ফদরদিন হম, ‘অহভ অনায জনয অপগাহনস্তাদনয উৎকৃষ্ট ভুজাহদদদয একহত্রি কযদি প্রস্তুি। িাদদয াভানয হকিু 
হফলয় িািা ূণবাঙ্গ প্রস্তুহি যদয়দি। মখন অদভহযকানযা প্রদফ কযদফ, িখন িাযা প্রস্তুি োকদফ। এ কাজ অহভ কযদি প্রস্তুি।’ 
ায়খ উাভা িাাঁয কো খুফআ স্মযণ কযদিন। এআ ফীযদত্বয দরুন অল্লায কাদি হিহন ফবদা িাাঁয জনয উত্তভ হফহনভয় কাভনা 
কযদিন।  



 

 

এআ ধযদনয ফীযত্বগাো ঘিনা শুধু িাাঁয হেদকআ প্রকা হি না; ফযং জারারাফাদ ও িায অাদয দনদকয হেদকআ এগুদরা 
প্রকা হি। জীহফি বাআদদয নাভ প্রকা না কযায জনয অহভ বাআদদয কাদি ক্ষভা প্রােবনা কযহি। মহদও িাাঁযা অভাদদয াাময 
কদযদিন, াদ দাাঁহিদয়দিন, অভাদদয হিারী কদযদিন এফং িাযা িাদদয প্রকৃি আরাহভ হজাদদয খহনদক প্রকা কদযদিন। 
অপগান ভুহরভদদয জনয িাযা িাদদয হবিযদক খুদর হদদয়দিন। মায পদর অল্লায নুগ্রদ প্রেদভ যাহয়া িাযয অদভহযকা 
ধ্বং দয়দি।  

অহভ ায়খ অওয়ার গুদরয ফনু্ধফান্ধফ, িানন্তুহি, িাাঁয স্বজাহি, জারারাফাদদয হধফাী ও অপগাদনয ভুহরভ জাহিদক অফান 
কযফ, িাযা হমন প্রহিদাধ গ্রণ কদয - িাাঁদক ীদকাযী অদভহযকায কাি হেদক, হ কর হফশ্বাঘািদকয কাি হেদক - মাযা 
িাাঁদক স্তািয কদযদি এফং িাাঁয াদে হফশ্বাঘািকিা কদযদি। আনাঅল্লা অহভ িাদদয একজদনয অদরাচনা কযফ। িাযা হমন 
িাাঁয প্রহিদাধ না হনদয় হিদি না হদয়। ায়খ অওয়ার গুর অভাদদয, অপগাহনস্তাদনয কর ভুজাহদদয এফং ভগ্র ভুহরভ 
উম্মায হনকি একহি অভানি হির। তাই উবিত র এআ ফীয ভুজাহদদয ক্ষ হেদক প্রহিদাধ হনওয়া।  

হিহন কহিন ভদয় হিকবাদফ ফায াদ দাাঁহিদয়দিন। িাাঁয হমফ দূি অভাদদয কাদি ংফাদ হনদয় অদিন, িাদদয একজন 
অভাদদয কাদি এদ ফরর, ‘ভুয়াহল্লভ অওয়ার গুর দযজা ফন্ধ কদয হকাঁদদ হকাঁদদ ফরদিন, ‚অহভ ায়খ উাভা ও িাাঁয াহেদদয 
জনয কী কযদি াহয?‛  

এআ বাআ িাদক তধমবধাযদণয কো ফরদিন এফং ফরদিন, ‚এভহন হির নফী-যাূর ও াদরীনদদয ফিা। ুিযাং ফযআ এখাদন 
যীক্ষায মু্মখীন দি দফ।‛ অল্লা িাাঁয ওয যভ করুন।’ 

অহভ ায়খ অওয়ার গুর যহভাহুল্লা-এয াদে ংহিষ্ট অদযকহি ঘিনা উদল্লখ কযহি। এক বাআ ায়খ উাভা যহভাহুল্লা-এয 
কাদি এদ ফরদরন, ‘হম ফযহি অওয়ার গুদরয াদে হফশ্বাঘািকিা কদযদি, অভযা িাদক হচহহ্নি কদযহি। অভযা িায িযায 
অদয়াজন ম্পন্ন কযদি চাআ।’ িখন ায়খ উাভা িাদদয ফরদরন, ‘দন্দফি কাউদক িযা কযদফন না। প্রহিদাধ হনওয়ায 
হক্ষদত্র অল্লাদক বয় করুন। দৃঢ় হফশ্বা িািা কাউদক িযা কযদফন না। ফাস্তদফআ হকউ মহদ অভহযকায াদে হভদর কাজ কদয 
এফং িায হফশ্বাঘািকিায ফযাাদয হনহিি দয় োদকন, িদফআ িাদক িযা কযদি াদযন।’  

হিাযাদফাযায ঘিনায াদে জহিি নয একজন ফীদযয অদরাচনা কযহি। হিহন দরন ীদ কাহয অবু্দর অাদ। যাহয়াহফদযাধী 
হজাদদয একজন ফীয তহনক হিহন। ায়খ আউনু খাদরদয হজদফ আরাহভ অপগাহনস্তাদনয নযিভ দযও হিদরন। 
যাহয়াহফদযাধী হজাদদয ভয় হিহন হআ দদরয একজন কভান্ডায হিদরন। হিাযাদফাযায় হিহন ম্মানজনক কৃহিত্ব হযদখদিন। প্রায়আ 
অভাদদয াক্ষাদি অদিন। অভাদদয াদে িায ঙ্গীকায হির। িাআ অভাদদয হনকি হফহবন্ন ংফাদ যফযা কযদিন। কাহয 
অবু্দর অাদ অভাদক ও অযও দনক বাআদক হিাযাদফাযা হেদক হফয কদয হনযাদ িাদন হৌঁদি হদদয়দিন। িাাঁয ফ কৃহিদত্বয 
কো ফাদ হদদরও িি এিা ফরদিআ য় হম, হিহন অভাদদয হিাযাদফাযা হেদক হফয ওয়ায একিা যাস্তা হফয কদয হদদয়দিন। 
পদর অভযা হনযাদ িাদন হৌঁিুদি ক্ষভ আ। অল্লা িাাঁদক উত্তভ হফহনভয় দান করুন।  

হিাযাদফাযা হেদক হফয ওয়ায ভয় অভযা অিমব ধযদনয একিা জায়গা হিক্রভ কযরাভ। হখাদন অল্লায কুদযি স্বচদক্ষ 
প্রিযক্ষ কদযহি এফং ফুদেহি হম, অল্লা মা হরদখ হযদখদিন, এয হিহযি ফান্দাদক হকাদনা হকিু অক্রাি কযদফ না। ভদন য় এআ 
ঘিনাহি অহভ অভায হকাদনা অদরাচনায পাাঁদকও ফদরহি। ংদক্ষদ এয হফফযণ দরা, যাদিয অাঁধাদয অহভ, অভায াদে 
কদয়কজন ভুজাহদ বাআ এফং কদয়কজন অনায বাআ কাহয অবু্দর অাদ বাআদয়য াদে এক িান হেদক নযত্র পয কযহিরাভ। 
অভযা এক জায়গায় অরাভ। কাহয অবু্দর অাদ বাআ অভাদদয দক্ষা কযদি ফদর হিহন যাস্তায ুযক্ষা হনহিি কযদি চদর 
হগদরন। এদ ফরদরন, ‘যাস্তা হনযাদ। অনাযা অদি াদযন।’ অহভ হআ যাস্তা ম্পদকব হকিুআ জানিাভ না। িদফ িায াদে 



 

 

চরদি োকরাভ। হদখরাভ, যাস্তায হকার হঘাঁদল হদয়ার উিাদনা। মখন অভযা অযও কাদি হগরাভ, িখন হদখরাভ, এিা ভুনাহপকদদয 
একিা ঘাাঁহি। মাযা জারারাফাদ ও অদাদয এরাকাগুদরা দখর কদয হনদয়দি।  

িাৎ হদখরাভ, অভাদদয হেদক প্রায় ৫/৬ হভিায দূদয হদয়াদরয ভদধয ফি একহি পাাঁকা হদখা মাদচ্ছ। মায অাদয ৩/৪ হভিায 
হদখা মায়। অভযা হিক িায াভদন হদদয়আ মাহচ্ছরাভ। িাৎ ভুনাহপকদদয একিা গাহি অদরা এফং এআ হিদেয পাাঁক হদদয় 
রাআদিয অদরা অভদদয যীদয এদ ির। পদর অভাদদয স্পষ্ট হদখা মাদচ্ছ। অভযা িাদদয ভুদখাভুহখ দয় হগরাভ।  

অহভ একিা গাদিয অিাদর হিরাভ। অভায াদে নয একজন বাআও হিদরন। হিহন অভাদক ফরদরন, ‘স্ত্র প্রস্তুি করুন।’ অহভ 
ফররাভ, ‘কী দরা?’ হিহন জানাদরন, ‘িাযা অভাদদয স্পষ্ট হদখদি। েবাৎ একু্ষহন অভাদদয িাদদয াদে রিাআ কযদি দফ।’ রম্বা 
অকৃহিয একজন বাআ হিদরন অভাদদয াদে। হিহন অত্মদগাদনয জনয হকিু াহচ্ছদরন না। পদর হনদজদক হগান কযায জনয 
হিহন হচি দয় শুদয় িদরন। অভযা হদকদন্ডয ভদধয মুদ্ধ শুরু কযায জনয প্রস্তুি দয় হগরাভ। হকন্তু অল্লায আচ্ছায় রাইাআবায গাহি 
ঘুহযদয় যাস্তা হযফিবন কদয চদর হগর। ফুেদি াহযহন, হ হক যাস্তা হযফিবন কযদি হচদয়হির, না অভাদদয হদদখ বদয় াহরদয়দি?  

গুরুত্বূণব হফলয় দরা, গাহিিা মাওয়া ভাত্রআ একজন অনায বাআ অদরন। হিহন হিদরন একজন হিারী গিদনয ও ভজফুি 
হীহফহষ্ট। হিহন দফবাচ্চ হি হদদয় অভাদক জহিদয় ধদয হদৌিাহচ্ছদরন। অভযা অনুভাহনক হিন কদভ গ্রয দিআ অাঁধাদযয 
কাযদণ দুগবন্ধভয় একহি নারায ভদধয দি হগরাভ। স্ত্রিাও উধাও দয় হগর এফং অভযাও চিুহদবদক িহিদয় িরাভ। অল্লা িাদক 
উত্তভ প্রহিদান দান করুন। হিহন খুফ দ্রুি হনদজদক হনয়ন্ত্রণ কদয হনদরন এফং ুনযায় অভাদক ভজফুিবাদফ অাঁকদি ধদয হদৌিাদি 
রাগদরন। অভযা অভাদদয ভাযকাদজয হদদক িুিরাভ এফং একিা যাস্তা হদয় খুফ দ্রুি হদৌিাদি রাগরাভ।  

হখাদন অভাদদয াদেয অনাযযা হিদরন ূণব হমৌফদন ফরীয়ান। একভাত্র অহভআ হিরাভ প্রায় ঞ্চাদয হকািায়। অহভ এভহনদিআ 
দুফবর হিরাভ। এক বাআ হআ ুিাভদদী বাআদক ফরদরন, ‘বাআ অহন ড. াদফদক হদি িুদর হনন।’ অহভ ফররাভ, ‘না, না 
অভাদক িুদরা না।’ অভযা দফাচ্চব গহিদি হদৌিাদি রাগরাভ। একহি গাহি এদ প্রেভ যাস্তায় াভানয ভয় দাাঁিার। হকন্তু অল্লায 
দল করুণায় অভযা হখান হেদক হনযাদদ দয হগরাভ। িিক্ষদণ কাহয অবু্দর অাদ অভাদদয হনযাদ িাদন হনদয় হগদয়দিন। 
িঃয হিহন অভাদদয হভভানদাহয কযদরন এফং খাফাদযয অদয়াজন কযদরন। িাযয হখান হেদক অভযা িাাঁয হনিৃদত্ব নযত্র 
দয হগরাভ। অল্লা িাদক উত্তভ প্রহিদান দান করুন। 

কাহয অবু্দর অাদ অপগান হনাফাহনী িাাঁয ফাহি িল্লাহ কযদি অদর িাদদয াদি াাদাি ফযণ কদযন। অল্লা িাদক উত্তভ 
হফহনভয় দান করুন।  

অহভ ভগ্র ৃহেফীয ভুজাহদ বাআদদয হফদলি জারারাফাদ ও অপগাহনস্তাদনয ভুজাহদ বাআদদয ফরফ হম, ভুয়াহল্লভ অওয়ার গুর, 
কাহয অবু্দর অাদ ও অপগাহনস্তাদনয কর ীদ বাআদদয খুদনয ফদরা হনওয়ায দাহয়ত্ব অনাদদয ওয। আদমবরকা ও 
তাদের সাহায্যকারী প্রদতযদকর সথদক এই িেলা সনওয়া আিশযক। আজদকর আদলািনা এখাদনই সশষ করলাম। আস-
ারাভু অরাআকুভ ওয়া যাভািুল্লাহ ওয়া ফাযাকািু।  
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