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যারা মমমিয়ার মাঠে তাঠের জন্য একটি বাতত া 

ক েলংা অল্লাতাঅার জন্য, এবং লামি ও প্রোয়া ন্বী এবং বাতত াবাকঠের প্রন্তার ঈ র, তাঁর 
 মরবাঠরর ক েয এবং াথীঠের ঈ র েমতফন্ মেবঠর অগ  যতি।  

বতলমিমান্ অল্লাতাঅা বঠন্ঃ 

َعِلَناَكّ ثَُمّ﴿ َى َج ةّ  َعل َع ي ِّ ِّمَنّ ََشِ ز ِِعَها اِْلَِِم ََتب َلُمو َلّ اََلِذيَنّ أَهَِواء ََتَتَبِِعّ َوَلّ َفا ِع  ﴾َنَّي

এর র অমম অ ন্াঠক প্ররঠখমি ধঠমতর এক মবঠল লরীয়ঠতর ঈ র। তএব, অ মন্ এর ন্ুরণ করনু্ 
এবং জ্ঞান্ঠের প্রখয়া-খুলীর ন্ুরণ করঠবন্ ন্া। (৪৫:১৮) 

বলয অঠমমরকা ঠে েচন্ড াম্রাঠজযর মপ্সকু, স্বাধীন্তার জুাঠত এআটি ক েকাঠরর 
 রাধ,নন্মতকতা মবঠরাধী কাজ   মান্ব েবন্তার যথাযথ এবং প্রাজা মব রীত।  

অঠমমরকা এবং  মিমারা তখন্আ মত েকাঠলর স্বাধীন্তার বয াঠর কথা বঠ প্রযআটি কুফর এবং মবকৃত 
রমুচর আোর ঈ র য়। প্রযআটা মকন্া তাঠের মতযকাঠরর মঠুখালঠক ঈঠন্ামচত কঠর প্রআটা বযতীত তারা 
বমকিু েকাল কঠর।  

অঠমমরকার জন্াধারন্ মবকৃত রমুচর ঠন্ক ঈচু  যতায় েেলতন্ কঠর, অঠমমরকার প্রেমঠিন্ট মন্ঠজ ন্তুন্ 
একটি অআঠন্ স্বাক্ষর কঠরঠিন্  প্রযআটি নন্যবামন্ীর মকামীতাঠক ন্ঠুমােন্ প্রেয়ার মাধযঠম তাঠের 
ধঃ তঠন্র  যতায় েকাল কঠর, প্রযখাঠন্ এআ প্রাকগঠুা প্র ৌঠঁি মগঠয়মি প্রযটি মকন্া কুফর এবং নন্মতকতার 
মভন্নতার ক িায়া এবং বঝুাঠন্াঠক বাস্তবর ূ োন্ কঠর, ন্বী এবং বাতত াবাকঠেরঠক প্রযআটিঠক ধ্বং 
করঠত  াোঠন্া ঠয়মি। যারা মকন্া অঠমমরকা এবং তাঠের এঠজন্টঠের  রাধগঠুার মঠুখাল ঈঠন্ামচত 
করঠত চায় তাঠের মত েকাঠলর প্রকান্ স্বাধীন্তা প্রন্আ। অঠমমরকা এবং আার চামচারা তাঠের অআন্গঠুাঠক 
েচাঠরর মাধযঠম ঠন্ক প্রবমল েতারন্া করঠি প্রযআটিঠক তারা বঠ স্বাধীন্তা,গন্তন্ত্র এবং মান্বামধকার, 
প্রযখাঠন্ এআ বাকযগঠুা অর মকিুআ ন্া  ৃমথবীর ম্পেগঠুাঠক েখ করার জন্য একটি  েতা।  

যারা েচার মাধযম এবং াংবামেতায় কাজ কঠরন্ তারা চাঠেন্ জন্গঠন্র কাঠি তয ঘটন্াগঠুা েকাল 
করঠত, তারা অঠমমরকা এবং তাঠের চামচাঠের ঠিক মঠুখালঠক ঈঠন্ামচত করার প্রচষ্টা করঠিন্, তারা 
 রীক্ষা এবং প্রচষ্টা কঠরমিঠন্। াইে অী জাইর প্রৌেী লান্ বযবস্থা ম্পঠকত  তার বযাখযার কারঠন্ বন্দী 
ঠয়ঠিন্। তাইীর অঈুমন্ এবং ামী অ-াজ বন্দী ঠয়মিঠন্ অফগামন্স্তাঠন্ অঠমমরকার  রাধগঠুার 
বযাখযার কারঠন্, এখন্ আঠয়ঠমঠন্ মিযান্প মরঠ াটত ার অব্দু আা ায়োর লাইয়ী বন্দী ঠয়মিঠন্ আঠয়ঠমঠন্ 
অঠমমরকার  রাধগঠুার বযাখযার কারঠন্। অঠমমরকা অবায়ান্ এবং লাবওয়াঠত প্রবামা বতন্ কঠরমি 
এবং তার র আঠয়ঠমমন্ রকার এআ ঘটন্ার জন্য োময়ত্ব স্বীকার কঠরমি। অব্দু আা েথম আঠয়ঠমঠন্র 
জন্গঠন্র মবরঠুে অঠমমরকা এবং আঠয়ঠমমন্ রকাঠরর ড়যন্ত্র েকাল কঠরমিঠন্। াংবামেক অব্দু আা 
প্রখাাখুমভাঠব বঠমিঠন্ তার প্রেপ্তাঠরর ঘটন্ার ম িঠন্ এআটি মি অচরঠন্র কারন্। অব্দু আা ায়োর 
লাইয়ী মিঠন্ লাি মঠুের মমথযা কামন্ী এবং প্রগা ন্ীয়তার তরঠের মঠধয একটি ঠতযর কন্ঠস্বর।  

তযতা এবং ন্ীরবতাঠক তারা প্রগা ন্ কঠর। অব্দু আা ঠেন্ একটি প্রমামবামত প্রযটা মকন্া 
রাজন্ীমতকরঠন্র অঠরাম ত ন্ধকাঠরর অঠা এবং মন্য়মন্ত্রত অরব মমমিয়া অল্লাঠক  মরতযাগ করার 
মাধযঠম এর  মরমামপ্ত ঘটাঠত  ারঠব ন্া। আন্টারঠন্ট ঠে বতেকার তঠথয  মর ূন্ত প্রখাা মবশ্ব। এআটি জ্ঞান্ 



এবং তথয ধারন্ কঠর মকন্তু এঠত গনু্া এবং ীমাংঘন্কারী ঠন্ক মকিু অঠি। এর মস্ত মকিু ঈন্িু 
এবং ঠজ  াওয়া যায়। যাঠাক এখন্ও  যতি তযতার জন্য োঁড়াঠত ড়াআ এবং েমতঠরাধ করঠত ঠে। 
লধু ু এআটিআ ন্য় অঠমমরকা ঈআমকমকঠর মত ওঠয়বাআটগঠুাঠক বাধা মেঠত ংোম করঠি লধু ু আরাঠক 
অঠমমরকার যঠুের মকিু ঘটন্ার বয াঠর তয মিঠবযর কারঠন্ এবং  ৃমথবীর মবমভন্ন জায়গার অঠমমরকা ও 
তার োাঠের অঠাচন্ার বয াঠর।  

বলযআ আঠয়ঠমঠন্র রকাঠরর অঠমমরকার াঠথ ড়যঠন্ত্রর মাধযঠম আঠয়ঠমঠন্র জন্গঠন্র ঈ র প্রবামা মন্ঠক্ষ  
কখন্ও প্রভাা যাঠব ন্া। েচার (মমমিয়া) মাঠের েমিয়ার অিমরকঠের বলযআ অব্দু আাঠর কাজঠক 
ধারন্ করঠত ঠব এবং তাঁর  ঠথ চঠত ঠব প্রযআটি প্র েকাল কঠরমি। এআ ড়যঠন্ত্রর তযতা বলযআ 
েঠতযক  মরজঠন্র কাঠি প্র ৌিঁঠব। মূ্পন্ত আামমক মবঠশ্বর যারা মমমিয়ার মাঠে তাঠের বলযআ অঠমমরকার 
প্রমঠঝর  জটঠক থামাঠন্া ঈমচত এবং যন্ত্র ামত বযবার করা ঈমচত তাঠের ঔ মন্ঠবমলকতাবাঠের  
 মরকল্পন্াগঠুার মবস্তার থামাঠত।  

তাইীর অঈুমন্, ামী অ-া্ , এবং অব্দু আা ায়োর এআ ধরঠন্র মূতঠত্বর াংবামেঠকর ঈোরন্। 
যারা মকন্া েচাঠরর(মমমিয়ার) মাঠে অঠি তারা অল্লার কাঠি মজজ্ঞামত ঠব জন্গঠন্র কাঠি তারা মক 
ঈ স্থা ন্ কঠরমি। তাঠের কাজ  ুমরমচত মন্গঠুাঠক গেন্ করা। অজঠকর অঠমমরকা এবং অঠগর 
প্রফরাঈঠন্র মঠধয বৃৎ অকাঠরর ােলৃযতা সু্পষ্ট ঠয় ঈেঠি।  

﴿ّ َّرَبَُه ِدُع َي َّوَِل ُِّموَسى ُتِل أَِق ّ ِي ن َذُرو ّ َعِوُن ِِّفِ ادَوّقاَل ّاَِلَفَس ّاْلَِرِض ِي ّف هَِز ُِظ ّي أَِن ّ أَِو ّ ُِم ّدِيَنك ّدَل ّيَُب أَِن ّ أََخاُف ّ ّي ِن ﴾إ
প্রফরাঈন্ ব; প্রতামরা অমাঠক িাড়, মূাঠক তযা করঠত োও, িাকুক প্র তার  ান্কতত াঠক! অমম 
অলংকা কমর প্রয, প্র প্রতামাঠের ধমত  মরবততন্ কঠর প্রেঠব থবা প্র প্রেলময় মব যতয় মৃষ্ট করঠব। 
(৪০:২৬) 

অজঠক যারাআ অঠমমরকার মবকৃত রমুচর মঠুখালঠক ঈঠন্ামচত করঠি তাঠেরঠকআ তারা ন্ত্রাী বঠি। প্রয 
আার মবরঠুে কথা বঠব প্র মুমম প্রাক বা ন্াঠাক তাঠক তযা করঠত অঠমমরকার  ঠকটগঠুা বন্দুঠকর 
গমু রাখার জন্য েস্তুত। প্রামাআোন্ অ তুমকত  প্রয মকন্া অঠমমরকার আামমক েকালন্ীর তত্ত্বাবধান্কারী 
মি তাঠক মমথযাভাঠব মভঠযাগ কঠর তার ঈ র নন্মতক  রাধ কঠরমি প্রযখাঠন্ মতমন্ ঈন্মিল বির 
কাঠজর বাআঠর। এবং অজঠক, একআভাঠব ঈআমকমকঠর মামকও মভযিু ঠেন্ , প্রায়াআট াঈঠর 
মভতঠরর প্রগা ন্ মবয় েকাল ওয়ার ভয় প্রথঠক তার কাঠজর মঠন্াঠযাগ প্রথঠক তাঠক মবমেন্ন করা এবং এক 
 াঠল রাঠন্ার জন্য এগঠুা করা ঠে।  

অব্দু আা তাঁর াংবামেকতার অবলযকতা(ফরজ) মূ্পন্ত কঠরমিঠন্, এবং এআ জায়গার ও ন্যান্য 
জায়গার ক াংবামেক, অব্দু আাঠর প্রগাি এবং আঠয়ঠমঠন্র াধারন্ জন্গন্ বলযআ তাঠক রক্ষা করঠত 
এবং াাযয করঠত তাঠের অবলযকতা(ফরজ)  ান্ কঠরঠিন্। বলযআ অমরা অব্দু আা লাইয়ীঠক 
ঈৎা মেব এবং ক অিমরক মুমম াংবামেকঠের অল্লার াাযয প্রখাঁজার জন্য এবং এআ াজকুতা 
প্রথঠক েঠূর থাকা যাঠব ন্া।  

অমরা  ুন্রায় তাঠের বতলমিমান্ অল্লাতাঅা মক বঠমিঠন্ প্রআটি স্মরন্ কমরঠয় মেঠত  ামরঃ 

ّجَّ﴿ َّزهُوّقاَوُقِل َاَن ّك طَِل ّاَِلَبا إَِن ّ طُِل َبا ّاَِل َزَهَُق َّو اَِلَحُّق ّ ﴾اء
বনু্ঃ তয এঠঠি এবং মমথযা মবপু্ত ঠয়ঠি। মন্িয় মমথযা মবপু্ত ওয়ারআ মি। (১৭:৮১) 

লামি ও প্রোয়া অমাঠের ন্বী মুাম্মে, এবং তারঁ  মরবাঠরর ক েয ঈ র এবং াথীঠের ঈ র।  


