
 

 

 



 

 

আফগান জিহাদদর জ িংবদন্তী যযাদ্ধা মাওানা িাাুজিন হাক্কাজন 
রজহমাহুল্লাহ’য  জনদে ত ার যেদর স্মৃজতচারণ 

এ িন মজহমাজিত জিতা 
 

 

 

 

 

আনাস হাক্কাজন হাজফযাহুল্লাহ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

সূজচিত্র 

 

লেখালেখখর খিদ্ধান্ত গ্রহণ

একখি ঘিনা

কারাগালরর একখি ঘিনা

খিক্ষক খহলিলে জাোেুখিন হাক্কাখন

জুেুমকারীলের প্রখি জাোেুখিন হাক্কাখনর মলনাভাে

হলকর পলে অখেচেিা

জাোেুখিন হাক্কাখনর ইোেি

িন্তানলের প্রখি িাাঁর অখিয়ি
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লরখক হসসফ আভায জীফসনয ফসেসে কহিন কাজগুসরায ভসধে একহি র - 

হনসজয  হযফায ম্পসকে হকছ ু হরখা। লফ হকছুকার ধসযই আহভ আভায ীদ 

ফাফা ম্পসকে হকছু হরখায কথা বাফহছরাভ। হকন্তু মখহন আহভ আভায ফাফাসক হনসে 

হকছ ু হরখায হেন্তা কসযহছ তখহন ভসন সেসছ – আভায এই লরখাসক ভানুলজন 

একজন হতায গুণভুগ্ধ ন্তাসনয লরখা হসসফই লদখসফ। তাযা লরখািাসক 

হনযসক্ষ লরখা হসসফ না লদসখ ফাফায ম্পসকে লছসরয অতযেহি হসসফ লদখসফ 

ফসরই ভসন সেসছ।  

আজ, আহভ হরখায হদ্ধান্ত হনসেহছ। ফাফায ম্পসকে তায ফন্ধযসদয এফং আভায 

োযাস আভায শুবাকাঙ্ক্ষীসদয প্রংা ছাড়া আয একহি হফলে আভাসক 

হরখসত উৎাহত কসযসছ। আজ ত্রুযা প্রকৃত তে  ফাস্তফতা স্বীকায কসয 

হনসত ফাধে সেসছ। তাই এখসনা লকন আহভ ফাফায ম্পসকে হরখসত লমসে অতযেহি 

কসয লপরায হিধা-িসে থাকফ?  

এ টি ঘটনা  

লফ হকছুহদন আসগকায ঘিনা। আভযা একজন ঊর্ধ্েতন হফসদী কভেকতোয াসথ 

হভহিং এ ফসহছরাভ। এই ফেহি অনোনে হফসদী কভেকতোসদয নোে অহতভাত্রাে 

কূিননহতক  লকৌরী হছসরন না। ফযং হতহন হছসরন স্পষ্টফাদী, লইাসথ 

অভাহেক। এই হফসদী কভেকতো কথাফাতোসত ভাহজেত হকন্তু স্পষ্টফাদী হছসরন। তায 

াসথ হযহেত ফায য লকান অস্বহস্তসফাধ ছাড়াই ফসরহছসরন, ‘আনাসদয ভত 

ইহতা ৃহষ্টকাযী ভানলুসদয াসথ াক্ষাৎ কযসত লসয আহভ গহফেত’।  

োাঁ, আহভ গহফেত লম ত্রু-হভত্র কসরই আজ আভাসদযসক ইহতা ৃহষ্টকাযী 

ভানুল ফরসছ। এই লগৌযফ অজেন আভাসদয জনে ম্ভফ সেসছ আভাসদয হপ্রে ফাফা, 

আভাসদয কর াী লনতা এফং ফড়সদয কযযফাহনয হফহনভসে। 

 ারাগাদরর এ টি ঘটনা 

আভায ফাফা হছসরন এভন একজন ভানুল, মায নাভ শুনা ভাত্রই হকছু লরাসকয 

অন্তয বসে কহম্পত সে উিত। আভায কাযাগাসযয একহি ঘিনায কথা ভসন 



 

 

ড়সছ। কাযাগাসয আহভ হকছুহদন NDS এয কযখোত ৯০ তভ হিসযক্টসযি এয 

অধীসন ‘একাকী কাযাফন্দী’ অফস্থাে হছরাভ। লগাসেন্দা কভেকতোযা ভানফাহধকায 

ংযক্ষণ ংস্থায কভেী এয অহবনে কসয ভাসঝ ভাসঝ ফন্দীসদয লথসক তথে লনোয 

লেষ্টা কযসতা। একফায হযছন্ন লাাসকয একজন লরাকসক কাযাফন্দীসদয কাসছ 

ািাসনা সেহছর তাসদযসক এিা হজসে কযায জনে লম, তাসদয উয লকান 

ধযসনয হনমোতন োরাসনা সে হকনা ফা তাসদয অনে লকাসনা ভো আসছ হকনা। 

ঐ ফেহিয হনকি লকউ লকান অহবসমাগ জানাসরই াহস্ত স্বরূ তায উয 

হনমোতসনয ষ্টীভ লযারায োরাসনা ত।   

এই লরাকহি একহদন কাযাগাসযয কক্ষগুসরা লেক কযহছসরন। হতহন জানসতন না 

লম, তাসদয ভসধে আনা উহস্থত আসছ।  

হতহন আভায কসক্ষ আসরন এফং আসস্ত কসয দযজািা ফন্ধ কযসরন। লদোসরয 

ািাসত ফস হতহন তায করভহি াসত হনসরন এফং ফরসরন, “এখাসন হক 

লকাসনা ভো আসছ”? “তযহভ কতহদন ধসয এখাসন আসছা”? “লতাভায উয হক 

লকান হনমোতন োরাসনা সেসছ”?  

আহভ জানতাভ লম হতহন প্রতাযণা কযসছন। কাযণ আভাসদয ভোয কথা কাসযা 

াসথ ফরায লকাসনা অনভুহত আভাসদয হছর না। আহভ লস ফররাভ: “মহদ লকাসনা 

ভো থাসক আহন হক লিায ভাধান কযসত াযসফন”?  

হতহন ফরসরন, “আভাসক ফর। আহভ লেষ্টা কযসফা”। 

আহভ তাসক ফররাভ, “আহন অনোনে ভোয কথা বযসর মান। আভাসক শুধ ু

আভায ফন্ধযয াসথ একাসথ থাকায ফেফস্থা কসয হদন। আো, আভাসদযসক 

আরাদা যাখা সেসছ লকন”?  

হতহন হজসে কযসরন, “ফন্ধযহি লক”?  

আহভ ফররাভ “াহপজ যাহদ”।  

তাযয হতহন আভায অযাধ ম্পসকে জানসত োইসরন। আহভ ারাভ আয 

ফররাভ, “আভায অযাধ হক লিা জানসত োসেন”? 

হতহন ফরসরন, “োাঁ!”  



 

 

আহভ উত্তয হদরাভ, “আভাসক আভায ফাফায জনে আিক কযা সেসছ। অনে 

লকাসনা কাযণ লনই। আভায নাসভ লকান ভাভরা লনই”।  

লরাকহি আভাসক হজসে কযসরন, “লতাভায ফাফা হক কসযন”?  

আহভ উত্তয হদরাভ, “হতহন সরন আসভহযকা  তায অনুগতসদয ত্রু”।  

হতহন হজসে কযসরন, “তায নাভ হক”?  

আহভ ফররাভ, “জারারহুিন াক্কাহন”  

নাভিা লানাভাত্রই তায লোযা হফফণে সে লগর। ভসন হের লকউ তায গরাে 

লকউ ছুহয ধসয লযসখসছ। হতহন আসস্ত কসয উসি দাাঁড়াসরন। হতহন বসে বসে আভায 

হদসক একফায তাকাসরন এযয দযজায হদসক তাকাসরন।  

এযয হতহন হছু িসত শুরু কযসরন। হতহন দযজা লথসক লফ খাহনকিা দূসয 

থাকা অফস্থাসতই এভন বাসফ দযজা লখারায জনে াত ফাড়াসরন লমনফা হছন 

লথসক আহভ তায উয ঝাাঁহসে ড়ফ। তাযয হতহন দৃহষ্টয আড়াসর েসর লগসরন।  

এই ঘিনা লদসখ আহভ আয াহ লেস যাখসত াযরাভ না। আহভ ফেহিভান 

আল্লায কাসছ শুকহযো আদাে কযরাভ। আরাভদহুরল্লা আল্লা ুফানাহু ো 

তাোরা আভাসদয ধভে  লদসয ত্রুসদয অন্তসয এতিাই বসেয ঞ্চায কসয 

হদসেসছন লম, শুধুভাত্র আভায ফাফায নাভ তাসদয অন্তসয বসেয ৃহষ্ট কসয।  

আভায ফাফায ভৃতযেয ংফাদ মখন ছহড়সে যর লভেিাসত তাযা আভাসক 

ফাগযাভ কাযাগাসযয ফাথরুসভ হনসে াহস্ত হদহের। আভাসক জানাসনায জনে, 

আসভহযকানযা আভায োো াহজ ভাহর খানসক হনসে এসহছর। এিা একহি রম্বা 

ঘিনা। একজন আসভহযকান কভেকতো আভাসদযসক ফসরহছসরন লম, মহদ াক্কাহন 

(আভায ফাফা) আসভহযকানসদয স্পষ্ট ত্রু এফং অসনক আসভহযকান সহনকসদয 

তো কসযসছ তফু একথা স্বীকায কযসত সফ লম হনজ লদসক াক্কাহন খুফ 

বারফাসতন। হতহন একজন ম্মাহনত ফেহি হছসরন এফং ফেদা তায লদসক 

যক্ষায জনে মুদ্ধ কসযসছন। আয কখনই হতহন তায অফস্থান লথসক সয মানহন। 



 

 

জলক্ষ  জহদসদব িাাুজিন হাক্কাজন 

ফাফা ফাস্তহফক অসথেই আভাসদয হক্ষক হছসরন। মখহন আভযা তায াসথ লদখা 

কযসত লমতাভ তখহন হতহন আভাসদয লরখাড়া  হক্ষায ফোাসয লজায হদসত 

ফরসতন। হতহন ফভে ফরসতন, “শুধভুাত্র োন থাকসরই আভযা তে  হভথোয 

ভসধে াথেকে কযসত াযসফা”।  

একহদন হতহন আভাসদযসক ফরসরন, মুফকযা াধাযণত আসফগপ্রফণ সে থাসক। 

তাই তাযা মুদ্ধ  যাজনীহতয হদসক তীব্র লফসগ ধাহফত ে”। হতহন আয ফরসরন, 

“লতাভযা োইসর লমসকান ভে যাজনীহতসত প্রসফ কযসত াযসফ, হকন্তু োন 

অজেন শুধুভাত্র মুফক থাকা অফস্থাসতই ম্ভফ”। হতহন আভাসদযসক ফভে হক্ষা 

গ্রসণয যাভে হদসতন  ফরসতন, “হক্ষা গ্রণ হিকবাসফ কযসর, ফাহক ফ 

জ সে মাসফ”। হতহন লনতৃসেয অফস্থান লথসক ফভে দূসয থাকসত ফরসতন। 

কাযণ লনতৃসেয াসথ দাহেে  যীক্ষা আস।  

হতহন কাসপয  অতোোযীসদয তীব্র ঘৃণা কযসতন  তাসদয াসথ ত্রুতা স্থােী 

কসয যাখসতন। স্বসদফাীসক ীভাীন বারফাসতন।  

আভাসদয হপ্রে ফাফা ফভে ফরসতন, “অনেসদয কযা বযরগুসরা ারকা কসয 

লদখসফ। এভনহক লকউ মহদ লতাভায ফন্ধয ফা আত্মীেসক তো কসয তসফ লতাভায 

উহেত সফ তাসক ক্ষভা কসয লদো  তাসক ংসাধসনয লেষ্টা কযা”। হতহন 

ফভে ঐকে  ভ্রাতৃসেয কথা ফরসতন। আয ফরসতন, ফৃত্তয স্বাসথে ক্ষযদ্রতয 

স্বাথে ফাদ হদসে হদসফ। মহদ লরাকজসনয ংসাধন োয ম্ভাফনা থাসক তসফ 

লতাভায উহেত সফ হনসজয দুুঃখ কষ্টসক োা হদসে লরাকজনসক একহত্রত কযায 

লেষ্টা কযা। লেষ্টা কয এফং ফয কয।  

িুুম ারীদদর প্রজত িাাুজিন হাক্কাজনর মদনাভাব 

হতহন অতোোযী  দখরদাযসদয প্রেণ্ড ঘৃণা কযসতন। এক ন্ধোে আভযা 

কসেকজন হভসর তায াসথ লদখা কযসত হগসেহছরাভ। হতহন ভাগহযসফয ারাসতয 

য একা একা ফসহছসরন। হতহন অন্তয লথসক খুফ কান্না কযহছসরন। আভাসদয 

একজন ফন্ধয তাসক ান্ত্বনা হদর  হজসে কযর লম, “কী সেসছ”? 



 

 

আভায ীদ ফাফা ফরর লম, “আহভ এজনে কাাঁদহছ লম আহভ হনজ াসত 

যাহোনসদয তো কসযহছ, হকন্তু আসভহযকানসদয তো কযায লকাসনা ুসমাগ 

াহে না। তাযা আভাসদয লরাকসদয উয অফণেনীে  অকল্পনীে অতোোয 

োহরসেসছ। তাযা আভাসদয ধভেসক অভান কসযসছ। আয আহভ এখন কাাঁদহছ কাযণ 

মহদ তাযা মহদ েসর মাে অথফা আহভ ভসয মাই, তাসর লতা আহভ তাসদয াসথ মুদ্ধ 

কযায  তাসদয তো কযায আনন্দিা াোয আয লকান ম্ভাফনাে থাকসফ না। 

লখাসন ফস থাকা কসরই অফাক সরন। একজন ফন্ধয তাসক লস ফরসরন: 

“ম্মাহনত াহজ াসফ! দ:ুখ কযসফন না। আভযা আনায অহববাফকসে  

হনসদেনাে অসনক আসভহযকানসদয তো কসযহছ। এই ংখো গণনা কযা কহিন। 

এযয মহদ আহন আসভহযকানসদয তো কযসত োন, তাসর আভযা 

আনাসক আভাসদয কাাঁসধ কসয ভেদাসন হনসে মাফ। আহন শুধু তাসদযসক গুহর 

কযসফন”।  

এ কথা শুসন হতহন খুহ সরন  াসরন। এযয হতহন ফরসরন, “আহভ এই 

দুহনোয উচ্চ দ  ভমোদা োইহন”। হতহন আয ফরসরন: “আহভ স্বাধীনতায 

ধাগুসরা লদসখহছ। হফসদীযা  লদসয অসনসকই আভাসক লদসয লনতৃে হদসত 

ফসরহছর। হকন্তু ম্মানীন লনতৃসেয লেসে এই কযসড় ঘসয ম্মাসনয াসথ থাকাসকই 

আহভ ছন্দ কযরাভ। দহযদ্র  ংগ্রাভী আপগান জাহতয অফস্থা লদসখ আভায 

অন্তসয খুফ কষ্ট ে। আপগানযা অসনক কষ্ট লবাগ কসযসছ। আভায একহি ইো - 

আপগান জাহত লমন আফায ভুহিয হনশ্বা লপরসত াসয। তাযা লমন ইরাসভয 

ছাোতসর াহন্তসত জীফন-মান কযসত াসয এফং দখরদায, হফশ্বাঘাতকসদয 

হনষু্ঠযতা লথসক হনসজসদয ভুি কযত াসয”।  

হদ র িদথ অজবচতা 

তায ঘহনষ্ঠ ফন্ধয  ছাত্র ীদ আভদ জান গজনফী জানসত োইসরন লম, “অনোনে 

লরাকসদয তাসক লদসয লনতৃে হদসত োোয হছসনয কাযণ হক”? 

আভায ফাফা জফাফ হদসরন, “মখন আসভহযকা আপগাসন আক্রভসণয হদ্ধান্ত হনর, 

তখন তাযা আপগাসনয প্রবাফারী ফেহিসদয াসথ লমাগাসমাগ কযা শুরু কযর। 

তাযা হফহবন্ন ভাধেসভ আভাসদয াসথ লমাগাসমাসগয লেষ্টা শুরু কসয। ললফাসযয ভত 



 

 

মখন আহভ উজাহত উন্নেন হফলেক ভন্ত্রী হসসফ াহকস্তান লগরাভ, তখন 

লখাসন আভযা অসনকগুসরা হভহিং কযরাভ। আসভহযকায একহি হহনেয প্রহতহনহধ 

দর আভাসদয াসথ াক্ষাৎ কসয। আসভহযকানযা এভনবাসফ তাসদয কথা ফাতো 

শুরু কযর লমন আভযা তাসদয ফন্ধয। আহভ তাসদয কথা শুনহছরাভ। 

আসভহযকানযা ফরর: “আভযা ন্ত্রা  তাসদয সমাগীসদয দভন, আভাসদয 

জাতীে হনযাত্তা  স্বাথে যক্ষায জনে আপগাসন প্রসফ কযসত োই। ফতেভান 

তাসরফান যকায আভাসদয উয অতোোয কসযসছ তাই এই হসেভ অফেই 

বাঙ্গসত সফ। এয স্থসর অনে একহি হসেভ স্থান কযসত সফ। 

এখন আভাসদয যকায োইসছ আয আভাসদয হযকল্পনা এভন লম, লতাভযা 

তাহরফানসদয তোগ কয এফং আভাসদয াসথ লমাগ দা। আহন(জারারহুিন 

াক্কাহন) আপগাসনয একজন জাতীে ফেহিে। আপগানযা আনাসক হফশ্বা কসয। 

আহন যাহোনসদয হফরুসদ্ধ মুদ্ধ কসযসছন  ভুজাহহদনসদয ভসধে াহন্ত 

স্থানকাযী হসসফ ম্মানজনক পরতা লসেসছন। আভযা োই যফতেী 

হসেসভয লনতা সফন আহন। আনায মা প্রসোজন সফ আভাসদযসক শুধ ু

ফরসফন।” 

আহভ ভসন ভসন বাফহছরাভ লম - এত ফছসযয হজাদ, কষ্টকয হযহস্থহত, হজযত, 

হনজ বূহভ লথসক ফহষ্কাসযয য এই লরাকগুসরা এখন আভাসক যীক্ষাে 

লপসরসছ। তাযা আভায ইভানসক হুভহকয ভুসখ লপরসত োইসছ। হকন্তু আল্লায 

অসল দোে তাসদয এই লনাংযা আফাসন আভায অন্তসয হফন্দ ুভাত্র লরাব জন্মাে 

হন।  

আহভ উত্তয হদরাভ: “আনাসদয কথা হক লল সেসছ?” তাযা ফরর, “োাঁ”। 

এযয তাযা দ্রুত তাসদয লাযগুসরা াসত তযসর হনর  আভায কথা শুনায 

জনে অসক্ষা কযসত রাগর।  

আহভ তাসদযসক ফররাভ, “আনাযা হক ভসন কসযসছন লম লদসয লনতৃে াোয 

জনে াক্কাহন তায ধভে  জনগণসক হফহক্র কসয লদসফ? আনাযা কীবাসফ বাফসরন 

লম, এত এত ীদসদয কযযফাহনগুসরাসক াক্কাহন কফয হদসে হদসফ”?  



 

 

এিা অম্ভফ। আহভ আনাসদয াসথ স্পষ্ট বাসফ ফরহছ। ুতযাং ভসনাসমাগ 

কাসয শুনুন এফং আনাসদয উযস্থসদয কাসছ আভায কথাগুসরা লমভনবাসফ 

আহভ ফরহছ হুফহু লতভনিাই লৌাঁসছ হদসফন। আপগান আক্রভসণয কথা স্বসে 

বাফসফন না, কাযণ এয জনে আনাসদয েযভ ভূরে হদসত সফ। আসরােনায 

ভাধেসভ ভো ভাধান কযায লেষ্টা করুন। আভায কথা ভসনাসমাগ হদসে শুননু, 

মহদ আনাযা আপগাসন আক্রভণ কসযন তাসর লই একই ফন্দুক হদসে 

আনাসদয গুহর কযফ লম ফন্দুক হদসে যাহোনসদয গুহর কসযহছরাভ”।  

তাসদয লোযা হফফণে সে লগর। তাযা তফাক সে হগসেহছর। আহভ আয কথা 

ফাড়ারাভ না। আহভ আভায আন লথসক উসি দাাঁড়ারাভ দযজায হদসক লগরাভ। 

তাসদযসক দযজা লথসক ফররাভ - এিাই আভায েূড়ান্ত হদ্ধান্ত। আহভ আা কযহছ 

লম আনাযা এিা হিকবাসফ ফুঝসত লসযসছন।  

আভায ফাফা ফসরই েরসরন, “একভাসয কভ ভসেয ভসধে আভাসদয 

াকহতোয এসকফাসয লকসে ক্রযজ হভাইর আঘাত াসন। তখন তাযা হফহবন্ন 

ভাধেসভ তাসদয াসথ লমাগদাসনয জনে ফাতো হদসত থাসক এফং আভযা মা োই তাই 

লদোয লরাব লদখাসত থাসক। প্রসতেকফায আহভ তাসদযসক আসগয উত্তযিাই 

হদসেহছ। আরাভদুহরল্লা, আভায ন্তানযা আসভহযকায ফুসরসি ীদ সেসছ। এই 

জনে আহভ আল্লায কাসছ কৃতে। কাযণ এই পসর একহদসক আভাসক আভায 

ীদ ফন্ধযসদয াভসন অম্মান লফাধ কযসত সফ না, অনেহদসক কাহপযসদয প্রহত 

আভায ঘৃণা  ত্রুতা আয ফহুগুসণ ফৃহদ্ধ লসেসছ”।  

িাাুজিন হাক্কাজনর ইবাদত  

মখহন আহভ আভায ীদ হতা  তায কভেগুসরাসক স্মযণ কহয, তখহন আভায 

ভসন ে লম, হতহন একজন ভান ফেহিে হছসরন। গুরুতয অুস্থ ো সে 

হতহন কখন ারাত  ইফাদসত হহথরতা কসযনহন। আভযা তাসক ফরতাভ লম 

আনায হফশ্রাভ লনোয দযকায, হকন্তু তাযয তাসক আভযা গবীয যাসত 

ইফাদত যত অফস্থাে লতাভ।  

ভৃতযেয আগ মেন্ত হতহন হফত্র লকাযআন হতরাোত ছাসড়ন হন। এভনহক মখন 

তায এক াত  এক া অফ সে হগসেহছর তখন কযযআন ড়া ফাদ লদনহন। 



 

 

একভে আভাসদয এক ফন্ধয তায জনে লকাযআন হতরাোসতয অহি লি 

লযকিোসযয ফেফস্থা কসয লদন। ফেহিভান আল্লায ইফাদসত ভগুর এভন 

কাউসক আহভ আয লদহখহন।  

একহদন কসেকজন বাই তায াসথ লদখা কযসত হগসেহছরাভ। আভায খুফ 

খাযা রাগহছর। মখন আভযা তায অফস্থা ম্পসকে জানসত োইরাভ তখন হতহন 

কাাঁদসত শুরু কযসরন। তায াসথ াসথ আভযা কাাঁদরাভ। আভায ফড় বাই তাসক 

হজসে কযর লম, “আব্বা আনায কান্নায কাযণ কী”? হতহন ফরসরন: “আভায 

লল হযণহত হক ে তায কথা লবসফ কাাঁদহছ”।  

ভস্ত প্রংা আল্লায জনে। এত তোগ-হতহতক্ষা  কষ্ট ে কযায য হতহন 

তায লল হযণহতয কথা বাফহছসরন। আভযা তাসক ান্ত্বনা হদরাভ।  

হতহন আভাসদযসক ফরসরন: “মখন আহভ আভায ূফেফতেী ভুজাহদ ফন্ধযসদযসক লদহখ 

লম, তাযা তাসদয জান  ভাসরয বসে তাসদয হফসফক  ম্মানসক হফহক্র কসয 

হদসেসছ এফং আক্রভণকাযী কাহপযসদয াস দাাঁহড়সেসছ, তখন বে ে লম আভায 

লল হযণহত তাসদয ভত বোনক ে হকনা”?  

হতহন ফরসরন, “আভায ইো ে মহদ ূফেফতেী ভুজাহদ ফন্ধযযা তফা কযসতা  

কাহপযসদয ঙ্গ লছসড় হদত”।  

হতহন মা ফসরহছসরন তা আভায জনে তা খুফই আশ্চমেজনক হছর। কাযাগাসযয 

হদনগুসরাসত এিা হনসে আহভ গবীযবাসফ লবসফহছ। অসনক ড়ায য আহভ ফুঝসত 

লসযহছরাভ লম, আল্লায প্রকৃত ৎ ফান্দাযা ফভে তাসদয লল হযণহত হনসে 

হেহন্তত  বীত থাসকন। মহদ তাযা তাসদয বার আভর ম্পসকে জানসতন, তফু 

তাসদয লল হযণহত হক সফ লিা জানসতন না। তাই তাযা হেহন্তত  বীত 

থাকসতন।   

হতহন হক্ষাদীক্ষা হফলসে আভাসক ফভে ফুঝাসতন। ফভে ড়ায প্রহত উৎা 

হদসতন। মখনই আহভ তায াসথ লদখা কযসত লমতাভ হতহন আভাসক তায ংগ্রসয 

লকান না লকান একহি ফই হনসে লমসত ফরসতন। তায স্মযণ হি এত তীক্ষ্ম হছর 

লম, হতহন তায ফইগুসরায কবাসযয যং মেন্ত ভসন যাখসত াযসতন। মখনই আহভ 



 

 

লকাসনা হফলসে তায াসথ কথা ফরতাভ তখন হতহন হকতাসফয খণ্ড, অধোে 

দহরর ফরসতন।  

সন্তানদদর প্রজত ত ার অজসেত 

হতহন তায লল হদসন আভাসদযসক ফসরহছসরন: “আহভ লতাভাসদযসক আল্লায 

ধসভেয উত্তযাহধকাযী হসসফ লযসখ মাহে। মহদ লতাভযা দুহনোয প্রহত আি সে 

ড়  লতাভাসদয ধভে লথসক সয মা, তাসর আল্লা  আহভ লতাভাসদয প্রহত 

অন্তুষ্ট ফ। আয মহদ দুহনোহফ প্রসোজসনয উয ধভেসক প্রাধানে দা তাসর 

আল্লা লতাভাসদয প্রহত খুহ সফন  আহভ খুহ ফ”।  

এযয হতহন আভাসদযসক তায রাইসব্রহয  তায ভজুাহহদন ফন্ধযসদয ফোাসয 

জানাসরন মাসদয লখাাঁজ-খফয যাখসত সফ এফং লদখাসানা কযসত সফ।  

আভায এক শুবাকাঙ্ক্ষী আভাসক একফায ফসরহছসরন, “হকছু ভানুল ংফাদ সতহয 

কসয আয হকছ ুভানুল ইহতা সতহয কসয। লতাভায ফাফা ইহতা ৃহষ্ট কসযসছন”।  

আব্বা ম্পসকে এযকভ অসনক স্মৃহত আসছ মা হদসে ফই হরসখ লপরা ম্ভফ। তয 

বালাে একহি কথা আসছ –  

আনায পযসরয(েহযসত্রয) লৌন্দমে এতই লফহ লম 

আহভ একা এইগুসরা ংগ্র কযসত াযহছ না 

ফাফা আভাসদয জনে  ভগ্র ভুহরভ উম্মায জনে ইহতা ৃহষ্ট কসয হগসেসছন 

এফং আভাসদয কসরয উয ফড় দােবায অেণ কসয লগসছন। আল্লা আভায 

ীদ ফাফায উয যভত ফলেণ করুন। আল্লা আভাসদয এই দােবায যক্ষাে 

াামে করুন। আহভন।  

 

************** 


