
হোয়োআট োঈসয আপতোসয হেসসডন্ট ফোভো
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হেসসডন্টঃ ধন্যফোদ। সনে সনে ধন্যফোদ। (েযতোসর) নুগ্র েসয অনোযো ফোআ অন গ্রণ েরুন, 
অন গ্রণ েরুন। 
 

অনোসদয ফোআসে শুব ন্ধ্যো, এফং হোয়োআট োঈস ফোআসে স্বোগতভ। অেসেয যোতসট এআ হোয়োআট োঈসয 
এেসট িভৎেোয ঐসতসেয ং মো েী- নো ঈদমোন ে’হয থোসে ফহু সফশ্বো  বফসিসযযয ধোযে সসসফ গসে 
ঠো এআ েোসতয সফয সদনগুসরসে।  সুতযোং এগুসরোআ সে ফসিসয় খোাঁসট ভোসেবন অনুষ্ঠোসনেতোয ঈদমোন-  মো 
সফসবন্ন সফশ্বোস সফশ্বোীসদযসে এসেয েসত সয দোসয়সেয ুন- ংঙ্গীেোয তোসদয স্রষ্টোয োভসন সফনয়ী 
ভবসণয েন্য এেসযত েসয  েোযন অভযো হম আ আনো হেন, এফং হমবোসফআ ঈোনো েসযনো হেন, অভযো 
ফোআ হআ যভ দয়োভয় েবুযআ ন্তোন।  
 
এফোয, এআ ফছয, ুসযো অগষ্ট ভো েুসেআ যভেোন। তোয থব র সদনগুসরো সনে দীঘব,  অফোয়ো ঈষ্ণ, এফং 
অনোযো ক্ষুধোথব।(োস) হ- েোযসণ অভোয ফক্তফয সফ ংসক্ষপ্ত।  

 
 

কূটননসতে োেোয দস্য মোযো এখোসন ঈসিত অসছন; দুআেন ভুরভোন েংসগ্রসয দস্য- েীথ এসরন এফং 
অন্দ্র েোযন - েংসগ্রসয দস্যফনৃ্দ; এফং অভোয ভগ্র েোসনয হনতফৃনৃ্দ  েভবেতবোফনৃ্দ, অনোসদয 
ফোআসে অসভ স্বোগত েোনোআ। এখোসন অোয েন্য অনোসদয ফোআসে ধন্যফোদ। নুগ্র েসয তোসদয ন্মোসন 
এেসট দীঘব েযতোসর সদন।(েযতোসর) 
 
োযো ভোসেবন  মুক্তযোষ্ট্র েুসে ছসেসয় সছসটসয় থোেো রক্ষ রক্ষ ভুরভোন অসভসযেোন এফং তোয িোআসত হফস -  
োযো সফসশ্বয এে ত হেোসটয  সধে  ভুরভোসনয েন্য যভেোন সে নুধযোসনয ভয় এফং অযোধনোয ভয়। 
এটো এেসট ঈরক্ষ হমখোসন তোযো তোসদয সযফোয  ফনু্ধ্ ফোন্ধ্সফয োসথ এেসযত য় হআ সফশ্বোসয ঈদমোন 
েযসত মো েী- নো সযসিত এয বফসিযযতোয েন্য এফং ের ভোনফ েোসতয েসত ন্যোয় সফিোসযয  ভমবোদোয এেসট 
ঙ্গীেোসযয েন্য। তএফ অনোসদয  অনোসদয সযফোসযয েসত েোনোসে যভেোসনয হভোফোযেফোদ।   
 

এআ ন্ধ্যোসট অভোসদযসে নন্তেোর মোফৎ এেসট ভোন ধসভবয হদয়ো সক্ষো এফং এেসট ভোন েোসতয সক্ত সনসয় 
সটসে থোেো, ঈবসয়য েথোআ ভসন েসযসয় হদয়। ন্যোন্য সনে সফশ্বোসয ভতআ, ফবেোর মোফৎ আরোভ 
অভোসদয ভোসেবন সযফোসযয ং সোসফ সছর, এফং ভুরভোন অসভসযেোনযো সনে অসগ হথসেআ অভোসদয 
যোষ্ট্রীয় গুণোফরীয ভসিত রু দোসন এফং সক্ত ফসৃিসত ফদোন হযসখসছর, অভসদয েীফসনয ফবসক্ষসযআ। সফসল 
েসয গত ১০ ফছসযয েন্য এটো অসযো হফস তয সয় পসুট ঈসঠসছ। 



 
অয এে ভোসয ভসধয, অভযো হআ ফীবৎ অক্রভণগুসরয ১০ ফছয ুসতব ঈদমোন েযফ মো অভোসদয ন্তসয 
এত হফস ফযোথোয েোযণ সয়সছর। মোসদযসে অভযো োসযসয়সছ, হম সযফোযগুসরো এআ আসতো ফন ে’হয িরসছ, 
হআ ফ ফীয মোযো হআ সদন োোসমযয েন্য হধসয় এসসছর এফং মোযো অভোসদযসে েসঠন এআ দসট ফছয 
সনযোদ যোখোয েন্য েোে েসযসছর তোসদয ফোআসে ন্মোন হদখোসনো য এটোআ সফ সঠে ভয়। এফং অে 
যোসত, এটো স্মযণ েযোয ঈমুক্ত ভয় হম, এআ ভোসেবনীযো সছর ভুরভোন ভোসেবন সযফোয সফসবন্ন সফশ্বো হথসে 
এফং সফসবন্ন টবুসভ হথসে অো গসফবত হদসেসভে ভোসেবন সযফোযভু।  
 
 
আ সফভোনগুসরোসত থোেো ভুরভোন মোযীসদয ফোআ সনসদবোল সছসরন, তোয ভসধয সছসরন এেসট তরুণ সফফোসত 
দম্পসত মোযো তোসদয েথভ ন্তোসনয অগভসনয সক্ষোয় সছসরন।  তোাঁযো টুআন টোয়োসয েোে েযসতন েন্মসুসয 
অসভসযেোন এফং সনে ছসন্দ অসভসযেোন, হআ ফ সবফোী মোযো তোসদয ন্তোনসদয ঈন্নত েীফসনয েন্যআ এআ 
ভোোগয োসে সদসয়সছসরন। তোাঁযো সছসরন োাঁিে এফং খোফোয সযসফনেোযী, অফোয তোসদয ভসধয সছসরন 
সফসেলে এফং সনফবোী দোসধেোযীযো। 
 

হখোসন,  হআ টোয়োযগুসরোসত হমখোসন তোযো েোে েযসতন, তোযো হখোসন এেয সতন সনতয সদসনয নোভোে 
অদোয় েযোয েন্য এফং আপতোযসযয ভয় অোয গ্রসণয  েন্য। তোাঁযো তোাঁসদয বসফষ্যসতয সদসে তোসেসয়সছসরন 
– সফফো ফন্ধ্সন অফি য়ো, তোাঁসদয ন্তোনসদযসে েসরসে োঠোসনো, ম্পুণব হমোগযতোফসর েোপ্ত ফয ঈসবোগ 
েযোয সদনগুসরয সদসে। অয, তোাঁসদযসে অভোসদয েোছ হথসে সনে অসগআ সছসনসয় হনয়ো ’হরো। এফং অে,  
তোাঁযো তোাঁসদয সযফোসযয এফং এেসট েোসতয বোরফোোয ভসধয হফাঁসি অসছন মোযো েখনআ  তোাঁসদযসে বুরসফনো। 
অয অে যোসত, এআ ৯/১১’এয সেছু সযফোয অভোসদয োসথ হমোগ হদয়োসত অভযো  তোাঁসদয েোসছ গবীযবোসফ 
সফনীত সে, অসভ তোাঁসদযসে নুগ্র ে’হয ঈসঠ দোাঁেোফোয েন্য নুসযোধ েযফ মোসত  তোাঁসদয অভযো সিসন সনসত 
োসয, (েযতোসর)। 

ভুরভোন অসভসযেোনযোআ সছর েথভ োেোদোনেোযী  েোক্তন সুর েযোসডট হম ঘটনোিসরয সদসে োোসমযয 
েন্য হদ াঁসে সগসয়সছর এফং যফতবীসত োসযসয় সগসয়সছর তোয িোযসদসে টোয়োযসট হবসঙ্গ েোয য; েরুযী 
সিসেৎো দর মোযো সনেসেআ সনযোদ িোসন িোনোন্তয েসযসছর; হসফেোযো মোযো সনে বুক্তসবোগীসদয মত্ন 
সনসয়সছর; হন্টোগসনয হন - ফোসনীয সপোযযো মোযো হআ অগুসনয ভসধয হদ াঁসে সগসয়সছর এফং অতসদযসে 
সনযোদ িোসন সযসয় সনসয়সছর।   অে এআ দভ ফোসলবেীসত, অভযো এআফ নোযী- রুুলসদয েসত ম্মোন েোনোআ 
তোাঁযো অভোসদয োভসন মো  সয় ঈসঠসছ হ েোযসণ -  অসভসযেোয ফীয। 
 
এটো অভোসদয বুসর হগসর িরসফ নো হম, সফগত এআ দ ফছসযয েসতসদন ভুরভোন অসভসযেোনযো সুর এফং 
দভের ফোসনী’য হরোে সসসফ অভোসদয িোনীয় ম্প্রদোয়গুসরোসে সনযোদ যোখোয ফযোোসয োয়তো সদসয়সছ, 
এসদয ভসধয সনসেআ অে অভোসদয ংসগ হমোগ সদসয়সছন। অভোসদয হেন্দ্রীয় যেোসযয ফবস্তসয হথসে তোযো 
অভোসদয ভোতৃবূসভসে সনযোদ যোসখন, তোযো অভোসদয হগোয়ন্দো তথয অযসণ এফং ন্ত্রো সফসযোধী েসিষ্টোয় 
সনসদবনো হদন এফং তোযো ের ভোসেবনীসদয নোগসযে সধেোয এফং নোগসযে স্বোধীনতোসে ভুিত যোসখন। 
সুতযোং, এসত হেোন বুর হনআ হম ভুরভোন অসভসযেোনযো অভোসদযসে সনযোসদ থোেোয ফযোোসয োোময 
েযসছন। 
 



অভযো এটো হদখসত োআ অভোসদয োভসযে হোলোেধোযী োেোয োেোয ভুরভোন অসভসযেোন োী নোযী-
রুুলসদয েোসেয ভসধয। মুসিয ভয়, তোযো হস্বেোয় এসগসয় এসসছর এটো েোনো সে হম তোসদযসে দূসয 
সফদঙ্কুর িোসন োঠোন সত োসয। অভোসদয বসনেযো সবন্ন সবন্ন সফশ্বো সনসয় সবন্ন সবন্ন টবূসভ হথসে হদসয 
েসতসট ঞ্চর হথসে অস। সেন্তু েসত সদনআ তোযো এেসট অসভসযেোন দর সোসফ এেসযত য় এফং পর য়। 
 

 
মুসিয েসঠন দসট ফছসযয ভয়েোসর, অভোসদয বসনেযো হেষ্ঠসেয োসথ এফং ম্মোনেেবোসফ  েোে েসযসছন। 
তোাঁসদয সনসেআ  সফবোচ্চ তযোগ স্বীেোয েসযসছন, তোসদয ভসধয অসছন এেেন অসভব হেোসরস্ট েসযভ খোন। 
৯/১১ হিতনোয় ঈদ্দীসত সয় হদসয হফোয় সতসন তোাঁয েীফন সদসয়সছন আযোসে,  সতসন ফতবভোসন অসরবংটসন তোাঁয 
তীথব ফীযসদয োসথ োসয়ত অসছন।  অয অভযো অে যোসত েসযসভয ভো এরসফো’হে অভোসদয ভোসে অোয 
েন্য অফোয ধন্যফোদ েোনোআ। (েযতোসর)। েসযসভয ভত, এআ েেন্ম আসতোস তোসদয িোন েসয সনসয়সছ, এফং 
অে যোসত অসভ অভোসদয ফ বসনেসদযসে ঈসদ্দশ্য েসয ফরফ- ৯/১১’য েেসন্ময দস্যযো – অনোযো দোাঁেোন 
এফং অভোসদয তীথব অসভসযেোনসদয ধন্যফোদ গ্রণ েরুন। (েযতোসর)  
 

এআ ফছয এফং েসত ফছয, অভযো ফশ্যআ অভোসদযসে েশ্ন েসযঃ সেবোসফ অভযো  অভোসদয এআফ 
হদসেসভেসদযসে -  মোযো েোণ সদসয়সছন এফং মোযো হফো দোন েসযসছন তোাঁসদযসে অভযো েিোঞ্জরী েোনোফ? 
স্মযণ েযোয এআ হভ সুসভ, ঈেযসট য় এেআ,  হমভনসট সছর ১০’সট হসেম্বয ূসফব। অভোসদযসে হআ অসভসযেো 
সতআ সফ হমটোয েন্য তোযো হফাঁসি সছর, এফং হম অসভসযেোয েন্য তোযো েোণ সদসয়সছর, হম অসভসযেোয েন্য 
তোযো অত্মতযোগ েসযসছর। 
 

এটো এভন এে অসভসযেো, মো শুধুআ ভোনুসলয সবন্ন টবূসভ এফং সফশ্বোসেআ ফযদোত েসয তো- আ নয়, ফযং এটো 
সে হআ অসভসযেো হমখোসন এআ বফসিযযতোয ভধয সদসয়আ অভযো ভৃি সয় ঈসঠসছ। এটো এভন এে অসভসযেো 
হমখোসন অভযো এসে সযয েসত েিো এফং ভমবোদোয োসথ অিযণ েসয, এটো স্মযণ যোসখ হম এখোসন, মুক্তযোসষ্ট্র 
“তোসদয” ফো “অভোসদয” ফ’হর সেছু হনআ, অসছ শুধুআ “অভোসদয”। এটো হআ  অসভসযেো হমখোসন অভোসদয 
হভ সরে স্বোধীনতো এফং সযফতবনীয় সধেোযগুসরোসে শুধু ংযক্ষণআ েযো য়নো ফযং ফভয় নফোয়ন েযো য় 
-  নুতনে হদয়ো য় – তোসদয ভসধয এেসট র েসতযসেযআ সনসেয ভত ে’হয ঈোনো েযোয সধেোয। এটো হআ 
অসভসযেো মো হগোটো সফসশ্বয ভোনুসলয সধেোয এফং ভমবোদোয েন্য োস সগসয় দোাঁেোয়, হটো  ভধযেোসিযয ফো ঈেয 
অসিেো’য হেোন স্বোধীনতোেোভী তরুণ ফো তরুণী হম- আ হোে নো হেন,  থফো ণব প অসিেোয  হেোন ক্ষুধোতব 
সশুআ হোে নো হেন, অভযো হখোসন েীফন ফোাঁিোসনোয েন্য েোে ে’হয িসরসছ।  
 
খুফ োদোভোটোবোসফ ফরসত হগসর, অভোসদযসে ফশ্যআ হআ অসভসযেো সত সফ মো েী- নো  এেসট সযফোসযয 
ভত এসগসয় মোয়, অভোসদয  অসগয  েেন্মগুসরোয ভসতো, ভো- যীক্ষোয সদনগুসরসত এেসয ধসয যোখোয ভসতো, 
অভোসদয ভূরযসফোধগুসরোয ফযোোসয তযসনষ্ঠ হথসে হআোসথ অয সক্তোরী সয় ঈঠসফো। এটোআ সে অভযো 
এফং ফশ্যআ অভোসদয ের ভয় হযেভটো সয়আ থোেসত সফ। 
 

অে যোসত, অভযো মখন যভ েিোয ফলবুসতবয েোসছ এস হ সছসছ, অসভ অভোসদয েোসতয েন্য এয হিসয় 
ঈমুক্ত হেোন ভঙ্গর েোভনো েল্পনো েযসত োযসছনো। তএফ, ইশ্বয অনোসদয েসরয ভঙ্গর েরুন অয হআ 
োসথ ইশ্বয ভোসেবন মুক্তযোসষ্ট্রয ভঙ্গর েরুন। ধন্যফোদ। (েযতোসর) 
  

ভোসপ্ত      ৮ টো ৪৩ সভঃ ূফবোঞ্চরীয় ভয় 
 

হেসসডন্ট ফোভো সতসথসদযসে এেসট আপতোয হবোসে হোয়োআট োঈসে স্বোগত েোনোন। 



 
 
 
 
 

 
 


