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আহমদ শফী এবার ম ল শাভাযা ার িব ে  
◌াটহাজারী (চ াম) সংবাদদাতা 

পেহলা বশােখ ম ল শাভাযা া অ ােন অংশ হণ করা থেক এবার িবরত থাকার আ ান জািনেয়েছন হফাজেত ইসলাম 
বাংলােদেশর আিমর ও হাটহাজারী মা াসার মহাপিরচালক আহমদ শফী। গতকাল বার এক িব িতেত িতিন এ আ ান জানান। 
িব িত  িবিভ  অনলাইেন কাশ হেল গতকালই বষবরণ অ ােনর আেয়াজক ও সং িতেসবীেদর মে  িতি য়া দখা দয়। 
সামািজক যাগােযাগ মা েমও অেনেক এই িব িতর িব ে  িতি য়া  কেরেছন। আহমদ শফী এর আেগ নারী অিধকার ও 
নারী াধীনতার িব ে  একািধক িব িত িদেয়েছন। 
 
গতকােলর িব িতেত িতিন বেলন, পেহলা বশাখ উদযাপেনর অ তম অ ষ  িহেসেব ম ল শাভাযা ার য আেয়াজন করা হয়, 
তা ইসলামী শিরয়ত সমথন কের না। কােনা ইমানদার সলমান ম ল শাভাযা ায় অংশ হণ করেত পাের না। ষাড়শ শতেক 
ঘল স াট আকবেরর সময় বতমােনর য বাংলা বষপি  তির হয় তা ফসল রাপণ এবং কর আদায় সহজ করার উে ে ই করা। 

হালখাতা, িপঠা- িল বানােনার মা েম পেহলা বশাখ উদযাপন করা হি ল। এেত ন ন ন ন যসব আেয়াজন যাগ হে  তােত 
যমন ধম য় িবধানাবিলর িবপরীেত অব ান নওয়া হে  ত প আমােদর সং িত মিকেত পড়েছ। তা বাংলােদিশ সলমানেদর 

জ  কখেনাই ক াণকর হেব না।  
 
িব িতেত হফাজত আিমর ত ণ-ত ণীেদর উে েশ বেলন, ' তামরা ম ল শাভাযা া ও গানবাে র অ ােন অংশ হণ করা থেক 
িনেজেদর িবরত রাখ। যৗবনকাল আ াহতায়ালার সবেচেয় বড় নয়ামত। তামােদর বান স দ তা  িযিন দান কেরেছন, তার 
ইবাদেত ও তার স ি েত তা কােজ লাগাও। জীবন র হেব, আি ক শাি  লাভ করেব।' 
 
আহমদ শফী বেলন, কােনা িত, ভা য, পা ার, ফ ন ও েখােশ ম ল-অম ল থাকেত পাের না। বাঘ, িমর, বানর, চা, 
কাকা য়া, ম র, দােয়লসহ িবিভ  প পািখ ম ল আনেত পাের না। িতিন বেলন, ঢাকা িব িব ালেয়র চা কলা ইনি উট থেক 
মা  ২৮ বছর আগ থেক  হওয়া  
 
ম ল শাভাযা া কীভােব সবজনীন বাঙািল উৎসব ও সং িত হেত পাের?  

 


