বিসবিল্লাবির রিিাবির রবিি
আল্লাহ্ পাকের খবিফা আি- িািবি িুস্তাে িুিাম্মাি আরিাি খাি - এর পক্ষ থেকে
আকিিসিাজ ও সেি িুসিিাকির জন্য
সািািুি আিাইকুি,
সেি প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য বিবি সেি বেছুকে সৃবি েকরকছি এিং তাকিরকে রাস্তা
থিবখকেকছি। থি আল্লাহ্,

িুিাম্মাি সল্লাল্লহু আিাইবি ওোসাল্লাি,

তাাঁর পবরিার ও তাাঁর সেি

সািািী রবিোল্লহু আিহুিকির প্রবত রিিত িাি েরুি। আম্মা িা’ি।
িিীজী সল্লাল্লহু আিাইবি ওোসাল্লাি িখি িক্কা থেকে সিবকশষ িিী বিকসকি আত্মপ্রোশ েকরি,
তখি িক্কার থিাকেরা ও সিগ্র আরি তাাঁর বিকরাবিতা েকর। তাকির বিেট এটা অবিশ্বাস্য িকি িে
থি, আিাকির িিয থেকে আিাকির িতই এেজি বে েকর আল্লাহ্ পাকের রসূি িে, থি বেিা
আিাকির িতই খািা খাে, িাজাকর িাে। তাাঁর সাকে থতা থোকিা থফকরশতা চিাচি েকর িা, িা
তাাঁর থতা অকেি সম্পি িাই। এিরকের বিশ্বাস থপাষেোরী থিােকির অবিোংশই থশষ পিবন্ত ইসিাি
থেকে িবিত িকে দুবিো থেকে চকি িাে।
বিে এেইভাকি আি- িািবি সম্পকেবও িানুকষর িারো থি, বতবি িেকতা এেজি অবতিািি িকিি,
বিবি িক্কার িসবজদুি িারাকি োিা প্রাঙ্গকে িাজকর আসওোি ও িাোকি ইিরািীকির সািকি
থিােকিরকে বিেট িাোত গ্রিে েরকিি এিং থসৌবি প্রশাসিকে আল্লাহ্ পাে গাকেিী সািাকিযর
দ্বারা প্রবতিত েরা থেকে বিরত রাখকিি িা ধ্বংস েকর বিকিি। আিার বতবি বিকজ বিকজর আিিািবি িওোর িযাপারবট বেছুই জািকিি িা, িরং বেছু থিাে তাকে তার ইচ্ছার বিরুকে ঘর থেকে
থির েকর বিকে একস জিরিস্তীিূিে িাোত গ্রিে েরকি।
িাবিকসর প্রচবিত ভুি িযাখযা, এই ভুি িযাখযার িযাপে প্রচার এিং আকিিসিাকজর এই িযাপাকর
গকিষোর অভাকির োরকে সািারেভাকি সেি িুসিিাকির িকিয এই িারো িেিূি িকে আকছ।
িাবিস সিূকির সবিে িযাখযা,

িা অজবি েরকত আল্লাহ্ পাে আিাকে সািািয েকরকছি,

তা

উকল্লখপূিবে আিার উপর তা বেভাকি োিবের িকেকছ তা এখাকি িেবিা েরকিা, ইিশাআল্লাহ্।
- فيخرجونه- فياتيه الناس من اهل مكة- فيخرج رجل من اهل المدينة هارب الى مكة-يكون اختالف عند موت خليفة
 فاذا- ويبعث اليه بعث من اهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة-فيبايعونه بين الركن والمقام-وهو كاره
 فيبايعونه بين الركن والمقام-راى الناس ذلك اتاه ابدال الشام وعصاءب من اهل العراق
অেবঃ এেজি িািশাির িৃতুযর বিেটিবতব সিকে িতানিেয থিখা বিকি। তারপর শিরিাবস এেিযবি
প্রোশ পাকি, থি পাবিকে িক্কাে িাকি। তারপর িক্কার বেছু থিাে তার বিেকট আসকি। তারপর
তাকে প্রোশ েরা িকি এিং বতবি অপছন্দ েরকিি। তারপর থরােি ও িাোকির িাকে িাোত
গ্রিে েরকি। এিং শাি থেকে এেবট িাবিিী তার বিকে পািাকিা িকি। িক্কা ও িবিিার িিযিবতব
এে থখািা িেিাকি তাকিরকে জবিকত ধ্ববসকে থিো িকি। িানুষ িখি এই ঘটিা প্রতযক্ষ েরকি,
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শাি থেকে আিিািরা ও ইরাে থেকে িকি িকি থিাে তার বিেকট আসকি। তারপর তার িাকত
থরােি ও িাোকির িাকে িাোত গ্রিে েরকি।
এখাকি পিবােক্রবিে ঘটিাসিূি িকিাঃ
১) এেজি িািশাির িৃতুযর বিেটিবতব সিকে বতিজি রাজপুকের িকিয দ্বন্দ্ব
িযাখযাঃ ২০১৫ সাকি িািশাি আব্দুল্লাির িৃতুয এিং থসিছরই বতি রাজপুে িুেবরি বিি আিদুি
আবজজ, িুিাম্মাি বিি িাইফ ও িুিাম্মাি বিি সািিাি-এর িকিয দ্বন্দ্ব শুরু িে।
২) িবিিার অবিিাসী এেিযবি পাবিকে িক্কাে আসকি
িযাখযাঃ িবিিা িিকত এখাকি িবিিা িুিাওোরা িুোকিা িেবি,

িরং শিরকে িুোকিা িকেকছ।

একক্ষকে কুরআি আিাকিরকে রাস্তা থিখাকি। কুরআকি পাকের ১৪ আোকত “িবিিা” শব্দবট একসকছ,
িার িকিয থেিিিাে বতি জােগাে ( তওিা- ১০১, ১২০ ও িুিাবফকুি- ৮) িবিিা িুিাওোরা ও
িাবে ১১ জােগাে ( োিফ- ১৯,

৮২,

েসাস- ১৫,

১৮,

২০,

আ’রাফ- ১২৩,

আিিাি- ৬০,

বিজর- ৬৭, ইোবসি- ২০, ইউসুফ- ৩০, িািি- ৪৮) শির বিকসকি িযিহৃত িকেকছ।
এছাড়া অন্যান্য িেবিা থেকে জািা িাে থি, ইিাি িািবি িবিিার পূিব বিকের থোকিা থিশ থেকে
আসকিি। িবিিার পূিববিকে থসাজা থরখা টািকি থসটা িাংিাকিকশর টঙ্গী পিবন্ত আকস, থিখাকি আবি
থছাট থেকে িড় িকেবছ। ২০১৮ সাকির অকটাির িাকস টঙ্গী থেকে পাবিকে আবি িক্কাে চকি আবস।

“ইিাি িািবি িাংিাকিবশ এিং তার িাি সরাসবর িুিাম্মাি বিি আিদুল্লাি িে”- এই বশকরািাকি
আিার এেবট বিস্তাবরত িিিয ইউবটউি ও থফইসিুকে আকছ।
৩) িক্কার বেছু থিাে তার োকছ আসকি
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িযাখযাঃ এখাকি িক্কা িিকত টঙ্গীথে িুোকিা িকেকছ এিং টঙ্গী থেকে আিার বেছু সাবে আিার োকছ
একসকছ । এর বেছু প্রিাে িকিাঃ
 িক্কা ও টঙ্গীর সংখযাতাবিে িাি ১৯।
 িক্কাকত িজ্জ িে, টঙ্গীকত ইজকতিা িে।
 িক্কাকত িজ্জ বিবিত িকেকছ, টঙ্গীকত ইজকতিা বিবিত িকেকছ।
 িক্কাকত িিীজী সল্লাল্লহু আিাইবি ওোসাল্লাি থছাট থেকে িড় িকেকছি, ২৫ িছর িেকস বিকে
েকরকছি। টঙ্গীকত আবি থছাট থেকে িড় িকেবছ, ২৫ িছর িেকস বিকে েকরবছ।
 িক্কার থিাকেরা িিীজী সল্লাল্লহু আিাইবি ওোসাল্লািকে িক্কাে ইসিাি প্রচার েরকত িািা বিকেকছ,
অপিাবিত-অপিস্ত েকরকছ। টঙ্গীর থিাকেরা টঙ্গীকত আিাকে তািিীগ েরকত িািা বিকেকছ,
অপিাবিত-অপিস্ত েকরকছ।
 িিীজী সল্লাল্লহু আিাইবি ওোসাল্লাি িক্কা থেকে পাবিকে বিজরত েকরকছি। আবি টঙ্গী থেকে পাবিকে
বিজরত েকরবছ।
 িিীজী সল্লাল্লহু আিাইবি ওোসাল্লাি বিজরত েরার বেছুবিি পর তাাঁর পবরিার বিজরত েকরি। আবি
বিজরত েরার বেছু বিি পর আিার পবরিার বিজরত েকর আিার োকছ আকস।
 িিীজী সল্লাল্লহু আিাইবি ওোসাল্লাকির িক্কার সািািীকির অবিোংশই বিজরত েকর থফকিি এিং
অল্প বেছু সািািী িবন্দ অিস্থাে োকেি। আিার টঙ্গীর অবিোংশ সাবে বিজরত েকর থফকি এিং বেছু
সাবে এখি থিকশ থজিখািাে িবন্দ আকছ।
৪) তাকে িানুকষর সািকি প্রোশ েরকি
িযাখযাঃ িািিুি আি-বিকন্দর িই, থফইসিুকের বেছু ফকিাোর ও িাংিাকিকশর গেিািযকির বেছু থিাে
আিাকে িানুকষর সািকি সিাকিাবচত েকরকছ ও জবঙ্গ অপিাি বিকেকছ
৫) বতবি অপছন্দ েরকিি
িযাখযাঃ সিাকিাচিা ও জবঙ্গ অপিাি আিার বিেট অপছন্দিীে বছকিা
৬) থরােি ও িাোকির িাকে থিাকেরা তার িাকত িাোত গ্রিে েরকি ( ১ি িাোত)
িযাখযাঃ থরােি ও িাোকির প্রচবিত অেব িরা িে িোক্রকি িাজকর আসওোি ও িাোকি ইিরািীি, িা সম্পূেব
ভুি। িরং থরােি ও িাোি দ্বারা ইিাি িািবির জীিকির দুইবট ঘটিা িা সিেকে িুোকিা িকেকছ। থসই
বিকসকি থরােকির পর প্রেি িার িাোকতর ঘটিা ঘটকি।
এখাকি বিকশষভাকি উকল্লখয থি, আরবি থরােি শব্দবটর স্বাভাবিে অেব িকিা Corner িা থোে। বেন্তু এর অন্য
এেবট অেব িকিা Shunt িা সকর িাওো।
থরােি শব্দবটর অেব আিাকে স্বকের িািযকি ইশারা বিকে জািাকিা িকেকছ। আর তা িকিা সূরা
ফাতকির প্রেি আোত। িখি িক্কার থিাকেরা অপিািজিে হুিাইবিোর সবির িািযকি িিীজী
সল্লাল্লহু আিাইবি ওোসাল্লািকে ওিরা েরকত িািা থিে এিং বতবি থসখাি থেকে সকর আকসি,
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তখি আল্লাহ্ পাে বিেট বিজকের সুসংিাি িাি েকরি। অেবাৎ ঘটিার িূি বিষে িকিা অপিাি
ও সকর িাওো।
বিে থতিবি িখি থফইসিুে ও গেিািযিগুকিাকত আিাকে িযাপেভাকি অপিাবিত েরকত োকে,
তখি আবি অিিাইকি িিিয থিওো থেকে সকর িাই।
তািকি, থরােকির ঘটিা িকিা অিিাইি োিবক্রি থেকে আিার সকর আসা
থরােি অেবাৎ অিিাইি োিবক্রি থেকে সকর আসার পর ২০২০ সাি ( ১৪৪১ বিজবর) িকজ্জর
আকগ ও পকর বতি শতাবিে িানুষ, িার িকিয িারী, পুরুষ ও আকিি রকেকছ, আিার িাকত িাোত
গ্রিে েকরকছ ( ১ি িাোত) ।
থসৌবি সরোর ইিাি িািবিকে িািা থিোর জন্য িতই িসবজদুি িারািকে আটকে রাখুে িা িকজ্জ
থিােকিরকে অংশগ্রিে েরকত িা বিে, আল্লাহ্ পাে তাাঁর আপি পবরেল্পিা অনুিাবে সি েকর
িাকচ্ছি, আিিািদুবিল্লাি।
৭) আি-িািবিকে িতযা েরার জন্য শাকির িাবিিী আসকি ও িাবট তাকিরকে গ্রাস েরকি
িযাখযাঃ িা এখকিা ঘকটবি।
৮) ইরাে ও শাি থেকে িকি িকি িানুষ একস িাোত গ্রিে েরকি

( ২ে িাোত)

িযাখযাঃ িা এখকিা ঘকটবি।
৯) িাোকির ঘটিা িা এে রাকতর পবরশুবের ঘটিা ঘটকি
িযাখযাঃ িাোি দ্বারা ইিাি িািবিকে এে রাকতর পবরশুবের ঘটিাকে িুোকিা িকেকছ, িা এখকিা ঘকটবি।
এর বিস্তাবরত িযাখযা “িক্কাকত ইিাি িািবির আত্মপ্রোশ ও িাোকতর ঘটিা সম্পন্ন িকেকছ, িজ্জ ২০২০ এর
আকগ ও পকর” বশকরািাকি আিার িিকিয থিো িকেকছ।
 فيقتلونكم- ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق- ثم ال يصير الى واحد منهم- كلهم ابن خليفة-يقتتل عند كنزكم ثالثة
ُْ للِ ا َ ْل َم ْهد
ِي
ُ َ  فَ ِانَّ ُهُ َخ ِل ْيفَ ُةُ ا-ِج
ُ علَي الث َّ ْل
َ  فَ ِاذَا َرا َ ْيت ُ ُمو ُهُ فَبَايِعُو ُهُ َولَ ُْو َحب ًْوا- ثم ذكر شيءا ال احفظه-قتال لم يقتله قوم
অেবঃ থতািাকির িিভাণ্ডাকরর বিেট বতিজকির িকিয দ্বন্দ্ব শুরু িকি। একির প্রকতযকেই রাজপুে।
তারপর তাকির থেও থসই িিভাণ্ডার িাবসি েরকত পারকি িা। তারপর পূিব বিে থেকে োকিা
িযািাকরর উিে িকি। তারা থতািাকিরকে এিিভাকি িতযা েরকি, এরপূকিব এরেি িতযাোণ্ড আর
থোকিা জাবত েকরবি। সাউিাি রবিোল্লহু আিহু িকিি, এরপর িিীজী সল্লাল্লহু আিাইবি ওোসাল্লাি
বেছু এেটা িিকিি িা আবি স্মরকে রাখকত পাবরবি। তারপর িিীজী সল্লাল্লহু আিাইবি ওোসাল্লাি
এরশাি ফরিাকিি, সুতরাং থতািরা িখি তাকে থিখকি তার িাকত িাোত িকে থিও, িরকফর উপর
িািাগুবড় বিকে িকিও। োরে থস িকিা আল্লাহ্ পাকের খবিফা, আি-িািবি।
এই িাবিকসর ঘটিাপ্রিািঃ
১) থসৌবি বতি রাজপুকের িকিয দ্বন্দ্ব এিং একির থেউই থশষ পিবন্ত িািশাি িকি িা
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িযাখযাঃ ইবতিকিয িুেবরি বিি আিদুি আবজজ িারা বগকেকছ িা থিকর থফিা িকেকছ এিং িুিাম্মাি বিি
িাইফকে থজকি িবন্দ েকর রাখা িকেকছ। িুিাম্মাি বিি সািিািও থশষ পিবন্ত িািশাি িকত পারকি িা।
২) পূিববিে থেকে োকিা িযািাকরর উিে িকি
িযাখযাঃ িাবিকস িযিহৃত আরবি শব্দ রোত অেব িযািার। বেন্তু রোত এর অন্য এেবট অেব িকিা বিজ্ঞাি িা
সাইন্স। অেবাৎ পূিব বিে িা বচি ও সেি অপশবি থেকে োকিা সাইন্স-এর িযিিাকরর িািযকি ততবরেৃত
েকরািা ভাইরাস ও িাপব থটেকিাকিাবজর এসিে উিে িা িযিিার শুরু িকেকছ, িার িূি উকেশ্যই িকিা
িানুষকে থিকর থফিা।
৩) এিিভাকি িানুষকিরকে িতযা েরকি, িা আকগ থেউ েকরবি
িযাখযাঃ েকরািা ভাইরাকসর িািযকি দুবিোিযাবপ িানুষকিরকে থিাো বিকে থরাগ ছবড়কে বিকে এিিভাকি থিকর
থফিা িকচ্ছ, িা আকগ থোকিা জাবত এভাকি িানুষকিরকে িতযা েকরবি।
৪)

িাোকতর আকগই ইিাি িািবি জিসন্মুকখ আসকিি এিং বতবি বেছু েরকিি,

িা সাউিাি

রবিোল্লহু আিহু িকি রাখকত পাকরিবি
িযাখযাঃ সাউিাি রবিোল্লহু আিহু থি অংশটুকু ভুকি বগকেকছি, তার পরিবতব অংশই িকিা “থতািরা িখি তাকে
থিখকি...”। অেবাৎ ভুকি িাওো অংকশ এেিযবি সম্পকেব আকিাচিা েরা িকেকছ, বিবি জিসন্মুকখ একস বেছু
েরকিি এিং থিাকেরা তাকে থিখকি িা তার সম্পকেব জািকত পারকি।
িখি েকরািা ভাইরাকসর িিািাবর প্রােবিে পিবাকে বছকিা এিং তখকিা িেডাউি শুরু িেবি, তখি থফইসিুে
ও ইউবটউকি বভবডও িিকিযর িািযকি থিােকিরকে আবি এই িযাপাকর সািিাি েরবছিাি এিং ইিাি িািবির
িাবিস সিূকির প্রচবিত িযাখযা ও সবিে িযাখযা বে িকত পাকর তা বিকে আকিাচিা েকর িাবচ্ছিাি। ফকি অল্প
বেছুবিকির িকিযই আবি িযাপে আকিাবচত সিাকিাবচত িই এিং দুবিোর অকিে থিকশই আিার খির থপৌকছ
িাে।
৬) িরকফর উপর িািাগুবড় বিকে িকিও-কেকে এেো সুস্পি থি ইিাি িািবির আত্মপ্রোকশর সিে
স্বাভাবিেভাকি িক্কাে প্রকিশ েরা িাকি িা।
িযাখযাঃ েকরািা ভাইরাকসর উবসিা বিকে থসৌবি সরোর সারা দুবিো থেকে িাজীকিরকে িজ্জ-ওিরা েরার
জন্য িক্কাে প্রকিশ েরকত থিেবি। এর িূি উকেশ্য বছকিা, থিাকেরা থিকিা ইিাি িািবির িাকত িাোত িওোর
জন্য িসবজদুি িারাকি িা িক্কাে এেবেত িকত িা পাকর। বেন্তু একতাসি িািা ও দুবিোর শবিকে উকপক্ষা
েকর আল্লাহ্ পাে বিেই ইিাি িািবিকে িক্কাে থিফাজকত থরকখকছি, বতিশতাবিে িানুষ থগাপকি িাোত গ্রিে
েকরকছ এিং এখি প্রাে প্রবতবিিই অল্প অল্প েকর িাোত গ্রিে েরকছ, িবিও সারা দুবিোর িানুষ তা থেকে
থিখির।
৭) থি থোকিা উপাকেই থিাে িা থেকিা সেি িুসিিাকির জন্য এখি ইিাি িািবির িাকত িাোত
গ্রিে েরকত িকি এিং এটা ওোবজি।
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িাবিকসর িেবিা অনুিাবে আিার িাি, আিার বপতার িাি, িক্কা ও িবিিার িাকে েকেেিার সফর েরা, আিকি
িাইকতর অন্তভূি
ব িওো, ফাবতিা রবিোল্লহু আিিার সন্তািকির িিয থেকে িওো ইতযাবি সেি বিষকে আবি
“িক্কাকত ইিাি িািবির আত্মপ্রোশ ও িাোকতর ঘটিা সম্পন্ন িকেকছ, িজ্জ ২০২০ এর আকগ ও পকর”
বভবডওকত বেছুটা আকিাচিা েরার থচিা েকরবছ। আল্লাহ্ পাে সেিকে তা উপিবি েরার থতৌবফে িাি েরুি,
আবিি।
এখি আিার পক্ষ থেকে িাংিাকিকশর সরোর, পুবিশ ও সািবরে িাবিিী, আকিি সিাজ, সািারে িুসিিাি
ও িাংিাকিকশর িাইকর িাংিা ভাষাভাষী সেি িুসিিাকির প্রবত আিিাি িকিা, আিরা িুসিিাি। আল্লাহ্
পাে ছাড়া বদ্বতীে থোকিা িা’িুি থিই। বতবি িুিাম্মাি সল্লাল্লহু আিাইবি ওোসাল্লাি-এর িািযকি সতয দ্বীি
ইসিািকে জবিকি প্রবতবিত েকরকছি, িা আজ থচৌেশ িছর পর পুরাতি োপকড়র িকতা িবিি ও অপবরবচত
িকে বগকেকছ। দুবিোর িাোত থি থোকিা অিস্থাকতই থিাে িা থেকিা থশষ িকে িাকি। এে বিি আিাকির
সেিকেই েিকর থপৌছাকত িকি। থসখাকি দুবিোর থোি বজবিস িা থোকিা িানুষ আিার সাকে িাকি িা।
আবখরাকতর এে অফুরন্ত জীিি শুরু িকি, িা আর থোকিা বিি থশষ িকি িা। আবি িা বেছু ভাকিা িা িন্দ
োজ েরকিা, তাই আিার সাকে িাকি। দুবিোর জীিি থতা এে সফর িাে। এখাি থেকে িোসম্ভি সম্বি
থিাগার েকর আিাকিরকে আবখরাকত সাকে েকর বিকে থিকত িকি। তাই আিরা আিাকির বপছকির জীিকির
ভুিত্রুবটর জন্য আল্লাহ্ পাকের িরিাকর ক্ষিাপ্রােবিা েবর ও তওিা েবর। এেোকে বিি থেকে থিকি থিই থি,
আল্লাহ্ পাে এে, বতবিই আিাকির এেিাে অবভভািে। এিং িিীজী সল্লাল্লহু আিাইবি ওোসাল্লাি িা বেছু
আিাকির বশবখকেকছি, উিাকে গ্রিে েবর। িা বেছু বতবি বিকষি েকরকছি, তা আিরা িজবি েবর। দুবিোর
জীিি ক্ষেস্থােী, িা থেিিিাে এে পবরক্ষাকেন্দ্র। ঈিাি আিার পর ভাকিা ভাকিা োজ েকর বিকজর জন্য
সািািা ততবর েরকত িকি। িৃতুয থিকোকিা সিে একস আিাকে এে অপবরবচত জগকত বিকে িাকি, থিখাি
থেকে থেউ েখকিা বফকর আকসবি, আবিও বফকর আসকত পারকিা িা। এই িাস্তিতা উপিবি েরকত পারা
অকিে থিবশ জরুবর। তাই পাাঁচ ওোি িািাজকে বিকজর জীিকির জন্য এে পাকেে বিকসকি গ্রিে েবর।
িাকিরকে আল্লাহ্ পাে িকেি সম্পি িাি েকরকছি, তারা িাোত থিই এিং সািকি িখি সুকিাগ আসকি তখি
িজ্জ েবর। আর দুবিোর িতবিাি পবরবস্থবতকত, আিরা সেি িুসিিাকির জন্য জরুবর িকিা আিরা এখি এে
ছাতার বিকচ এেবেত িকে সবম্মবিতভাকি ইসিাকির জন্য োজ েবর। িতবিাি পবরবস্থবতকত আপাতত আিাকির
োজগুকিা িকিাঃ
১) সেি িিািবি ভুকি থিকে িুসিিািরা এে ছাতার বিকচ এেবেত িওো। তাই সেকি আিার িাকত িাোত
গ্রিে েবর, থিটা িিীজী সল্লাল্লহু আিাইবি ওোসাল্লাি হুকুি েকর বগকেকছি। থি থিখাকি আবছ, থসখাি থেকেই
িাোত িকে িাই, আল্লাহ্ পাে এর স্বাবক্ষ োেকিি।
২) সবিে ইসিাকির থিই িাওোত আবি বিকে িাবচ্ছ, থসই ভাকি বিকজকিরকে গকড় থতািার থচিা েবর। আল্লাহ্
পাে দুবিো থেকে এখি িাপাে সেি বজবিসকে ধ্বংস েকর থিোর ফেসািা েকরকছি। িবি আিার বিিটা
িাপাে িে, তািকি আবিও জবিি থেকে ধ্বংস িকে িাকিা।
৩) সািযিত দুবিোর অিুসিিািকিরকে ইসিাকির িাওোত বিকে তাকিরকেও ইসিাকির পতাোতকি বিকে
আসার থচিা েরা।
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৪) আিার পক্ষ থেকে থি থোকিা োকজর আিিাি জািাকিা িে, থি থোকিা পবরবস্থবতকত থসই আিিাকি সাড়া
থিোর জন্য সেকি প্রস্তুত োবে। এর জন্য প্রকোজকি বিকজর জাি, িাি ও অন্য সিবেছুকে তযাগ েরার জন্য
ততবর োবে।
আল্লাহ্ পাে সেিকে আিি েরার থতৌবফে িাি েরুি, আবিি।
এই বচবি আবি ইংকরবজ, উদুব, িািাে ও আরবি ভাষাে তরজিা েকর দুবিোর সেি িুসিিািকির বিেট থপৌকছ
থিোর থচিা েরবছ। িারা অন্যান্য ভাষা জাবি, তারা থসই থসই ভাষাে তরজিা েকর ঐসি জাবতর িুসিিািকির
বিেটও থপৌকছ থিই। ইিশাআল্লাহ্, সেি িুসিিািকির বিেট আিার খির থপৌছার আকগই দুবিোর োকফর
িািশািকির বিেট তা থপৌকছ িাকি এিং তারা অবত বিেটিতবী সিকে বিকজকির ধ্বংস ও িুসিিািকির বিজে
উপিবি েরকত পারকি।
ওোসসািাি
১৬ আগস্ট, ২০২০
২৬ বজি িজ্জ, ১৪৪১
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