প্রে বফজ্ঞবি
ফুধফায, ১০ প্রপব্রুয়াবয, ২০১৬

ইামমর লান্তির ন্তলক্ষামে ছন্তিমে ন্তিমে
আমিীো মুন্তম জামা’তের প্রধামের ‘ভমে অফ ইাম’ তরন্তি উমবাধে
তবোরমযামে অেু মপ্ররণীে  ঐন্তোন্তে ভামণর মাধযমম তরন্তি তেলতের উমবাধে েরমে
যরে ন্তমযযা মরূর আমি (আই.)

আভদীয়া ভুবরভ জাভা’ত আনন্দেয ান্দথ জানান্দে প্রম, গত ৭ই প্রপব্রুয়াযী ২০১৬, আভ িীয়া
ভুবরভ জাভা’ত েধান মযত বভমযা ভরূয আভদ (আই.) একবি নতুন প্রযবি প্রেন “বন্দয়
অফ ইরাভ” এয উন্দবাধন কন্দযন।

প্রযবি প্রেনবি দবিণ বিভ রন্ডন্দন অফবিত ফাইতুর পুতু ভবজন্দদ িাবত েুবি প্রথন্দক
দদবনক ম্প্রচায কযন্দফ এফং ভাভবয়ক ঘিনাফরীয প্রেিান্দি ইরান্দভয দৃ বিন্দকাণ প্রথন্দক ংফাদ,
আন্দরাচনা  অন্তদৃ যবিভূ রক অনু ষ্ঠানভারা েচায কযন্দফ এফং ইরান্দভয তয  াবন্তূ ণয বিা
উিান কযন্দফ।
যরে ন্তমযযা মরূর আমি (আই.) ন্তেজ ামে স্মৃ ন্তেফে উমমাচমের মাধযমম তরন্তি তেলেন্তি
উমবাধে েমরে এবং মাে আল্লাো’আার োমছ শুেন্তরো আিাে েমর তিাো পন্তরচাো েমরে।

“বন্দয় অফ ইরাভ” এ যাবয ম্প্রচাবযত হুমূ য (আই.)-এয বফন্দল উন্দবাধনী ফাণীন্দত মযত
বভমযা ভরূয আভদ (আই.) ২৪ ঘণ্টায এ নতুন প্রযবি চযান্দনরবিয উন্দেয ম্পন্দকয আন্দরাকাত
কন্দযন।
মযত বভমযা ভরূয আভদ (আই.) ফন্দরন:

‚বন্দয় অফ ইরান্দভয উন্দেয র জনগণন্দক ইরান্দভয বতযকান্দযয বিা ম্পন্দকয অফগত কযা 
এিা ম্পূ ণযরূন্দ বযষ্কায কযা প্রম ইরান্দভয বিা কর মু ন্দগয  কর ভানু ন্দলয চাবদায ান্দথ
ভানানই  ম্পকযমুক্ত। আল্লা তা’আরা চান্দন প্রতা, এই প্রযবি প্রেন্দনয প্ররাতাযা এবি অনু ধাফন
কযন্দফ প্রম, ইরান্দভয বিা ভগ্র ভানফজাবতয তন্দয াবন্ত, বারফাা  প্রৌান্দদযযয ফাতযা ফন
কন্দয।”

মযত বভমযা ভরূয আভদ (আই.) ফন্দরন প্রম, “বন্দয় অফ ইরাভ” ইরাভী বিা অনু মায়ী
“ভানফতায একবি ফাতযা” েচায কযন্দফ।
এই বফলন্দয় ম্মাবনত হুমূ য আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয েবতষ্ঠাতা মযত বভমযা প্রগারাভ আভদ
কাবদয়ানী (আ.) এয একবি উদ্ধৃবত প্রদন প্রমখান্দন বতবন ফন্দরন,

‚ফযদা ভন্দন প্রযন্দখা আবভ বান্দরাফাা  প্রৌান্দদযযয বযয ফযাবধক বফস্তৃত ভন্দন কবয এফং প্রকান
ফযবক্ত  প্রদন্দক ৃথক কবযনা। আজন্দকয অজ্ঞ ভানু লন্দদয ভন্দতা আবভ এ কথা ফবর না প্রম, শুধু
ভুবরভন্দদয ভান্দঝই প্রতাভান্দদয বান্দরাফাা ীবভত যান্দখা। অফযই না, ফযং আবভ এই ফবর প্রম,
প্রতাভযা অফযই আল্লা তা’আরায কর ৃ বি প্রক বান্দরাফান্দা  তান্দদয েবত প্রৌাদযয েদযন
কন্দযা, তা প্র বেু, ভুবরভ অথফা অনয প্রমই প্রাক। আবভ কখনই এিা ছে কবযনা মখন প্রকউ
শুধু ভাত্র তায বনন্দজন্দদয প্ররান্দকয েবত দয়া  বারফাা েদযন কন্দয। তাই আবভ প্রতাভান্দদয ফাযফায
াফধান কযবছ প্রমন প্রতাভযা প্রতাভান্দদয প্রৌান্দদযযয বযয প্রছাি না কন্দযা।”
মযত বভমযা ভরূয আভদ (আই.) ইরান্দভ ভানফ প্রফায গুরুত্ব ম্পন্দকয মযত ভী ভাঊদ
(আ.)-এয আয একবি উদ্ধৃবত তুন্দর ধন্দযন।

ভী ভাউদ (আ.) ফন্দরন,

‚ন্তেন্তিেভামব তোমরা েমোক্ষণ পযযি ন্তেযোমরর ত ািাভীরুো অজযে েরমে পারমবো যেক্ষণ ো
তোমরা তোমামির পছমের  মূ যবাে ম্পি তেমে মােমবর েযামণ রচ েমরা। তোমরা অবলযই
েরীব  বন্তিেমির ে পূ রণ েরমব এবং অবলযই যারা িুবয োমির ভামাবামব  ােো
েরমব এবং ে প্রোমরর মে  অপচে তেমে িূ মর োেমব।‛
আভদীয়া ভুবরভ জাভা’প্রতয েধান ফন্দরন প্রম, নতুন প্রযবি প্রেনবি এবি েভাণ কযন্দফ প্রম,
ভুবরভযা তান্দদয ধভযীয় বফশ্বা  বযচয় বিক প্রযন্দখ পরতায ান্দথ বিভা ভান্দজ পরতায
ান্দথ ভবিত ন্দত ান্দয।
মযত বভমযা ভরূয আভদ (আই.) ফন্দরন,

‚বন্দয় অফ ইরাভ এই বফলয়বি বযষ্কায কযন্দফ প্রম, ইরাভ একবি ধভয মা বকনা কর প্রদন্দয,
কর মু ন্দগয কর ভুবরভন্দদয তান্দদয ভান্দজয বফববন্ন প্রগাষ্ঠীয ান্দথ বভবরত য়ায বিা প্রদয়
মান্দত কন্দয তাযা ভানফ জাবতন্দক াবন্তয বদন্দক একবত্রত কযন্দত ান্দয  তান্দদয প্রদন্দয উন্নবত 
ভৃবদ্ধন্দত ায়তা কযন্দত ান্দয। অফযই, ইরাভ র প্রই ধভয মা বকনা এয ধভযীয় বিা 
ঐবতন্দযয বববিন্দত, ভুরভানন্দদয তান্দদয িানীয় ভান্দজ ন্দফযািভবান্দফ ভবিতন্দত আফান জানায়।
হুমূ য (আই.) তায ফক্তফয প্রন্দল প্রদায়া কন্দযন:

‚আল্লাহো’আা ভমে ব ইাম তরন্তি তেলমের প্রন্তেিা তক্ষমে রমে বযণ েরুে এবং এমে
ইামমর েয  লান্তিপূ ণয ন্তলক্ষা প্রচামর এর উমেলয পূ রমণ ােো েরুে।
‛
প্রযবি প্রেনবি োঞ্জর দদবনক িক প্রা, োভাণযবচত্র, বফতকয  চরবত ঘিনাফরীয উয অনু ষ্ঠানভারা
েচায কযন্দফ মা প্ররাতান্দদয অফবত কযন্দফ এফং ধভযীয়  ধভযবনযন্দি বফববন্ন বফলন্দয় প্ররাতান্দদযন্দক
তান্দদয ভতাভত জানান্দনায ু ন্দমাগ কন্দয বদন্দফ।
www.voiceofislam.co.uk তে অেবা DAB Radio তে ‘ভমে অফ ইাম’, তলাো যামব।

