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بسم

েহতদযাধীনবাদফ ীভান্ত তযায় হরি ত্রুযাষ্ট্র বাযদতয াদথ হনতযনতুন চুহি এটাাআ েভাণ কদয প্রম, প্রদ 
জনগদণয াদথ হফশ্বাঘাতকতায় এফাং বাযদতয স্বাথযযক্ষায় প্রফদযায়া াহনা যকায প্রকান াফস্থাদতাআ থাভদফ না,
মহদ না ধভযহনযদক্ষ ানফযফস্থা তায যকাযদক ভূ দর উৎাটন কযা য়
বাযতদক ফাাংরাদদদয ‚েকৃত ফন্ধু‛ হদদফ ফণযনা কদয প্রখ াহনা বাযদতয াদথ গত ১৭াআ হডদম্বদয একাহধক চুহি
স্বাক্ষয কযায হদনকদয়ক যাআ বাযতীয় ীভান্তযক্ষী ফাহনীয দযদদয াদত একজন ভহরা ফাাংরাদদদয দু ’জন হনযস্ত্র নাগহযক
হনত দয়দেন! ফাাংরাদদ বাযতীয় ীভান্তযক্ষী ফাহনী (হফ.এ.এপ) কতৃযক একভাদ দফযাচ্চ াংখযক ীভান্ত তযাকাদেয াক্ষী দরা
এভন এক ভদয় মখন ২২প্র হডদম্বয প্রথদক দু 'প্রদদয ীভান্তযক্ষী ফাহনীয ভাহযচারক মযাদয় াাঁচ হদনফযাী বফঠক ানু হিত
দে, মায ীলযস্থানীয় এদজো দে হফ.এ.এপ কতৃযক ীভান্ত তযা ফন্ধ কযা। এভনহক, বাযদতয াদথ াহনা গত িাদ াতহট
চুহি স্বাক্ষয কযায কদয়ক ঘণ্টা াঅদগ তায এাআ ‚েকৃত ফন্ধু‛ রারভহনযাট ীভাদন্ত ফাাংরাদদদয একজন নাগহযকদক তযা কদয।
াথচ, এাআ চুহি ানু িাদনয প্রে হিহপাংদয়য ভয় ীভান্ত তযায হফলদয় জানদত চায়া দর ফাাংরাদদদয হনরযজ্জ যযাষ্ট্রভন্ত্রী াঅব্দু র
প্রভাদভন বাযতদক ভথযন কদয াঅভাদদয নাগহযকদদযদক প্রদালী াফযস্ত কদয! বাযদতয ভুখাদেয বূ হভকা ারন কদয এাআ দারার ভন্ত্রী
াংফাদভাধযভদক ফদর, ‘বাযতীয় বূ খদেয াবযন্তদয ফাাংরাদদদয স্ত্র াযাধী ফযফায়ীদদয প্রগারাগুহরয কাযদণ হফ.এ.এদপয াদত
তযাকাদেয ঘটনা ঘদটদে’! প্রক্ষাদবয হফলয় দে, াঅভযা এভনফ হফশ্বাঘাতক াকদদয দ্বাযা াহত হে মাযা তযাকাদেয হকায
য়া হনযী নাগহযকদদয উয প্রদাল চাাদত ত্রুযাদষ্ট্রয াদথ তার হভহরদয় তাদদয বালায় কথা ফদর (‚াবফধ াহবফান েয়াদয
ভয় ফাাংরাদদী ভহরা হনত: হফ.এ.এপ‛, দয হন্দু, ২২প্র হডদম্বয, ২০২০)।
এটা েভাহণত তয প্রম াহনা যকাদযয হনকট জনগদণয জীফন ভূ রযীন; তাাআ বাযদতয ধাযাফাহক ীভান্ত তযাকাে 
াঅগ্রাদনয হফরুদে াঅভযা তাদদয ক্ষ প্রথদক এধযদনয হফশ্বাঘাতকতাূ ণয াফস্থান েতযক্ষ কহয। ফযাং, কাহপয াম্রাজযফাদীদদয
াঅঞ্চহরক এদজো ফাস্তফায়ন কদয ক্ষভতায় হটদক থাকায জনয এাআ াবফধ যকায এদকয য এক তথাকহথত হদ্বাহক্ষক ভদ াতা 
চুহিয ভাধযদভ ফাাংরাদদদয াফযদবৌভত্ব  প্রকৌরগত ম্পদভূ  বাযদতয হনকট ভযণ কদয চদরদে। এফ াঅত্মঘাতী হদ্বাহক্ষক
চুহিয ভাধযদভ বাযত াঅভাদদয ফন্দয, হফদু যৎ  েহতযক্ষায ভত প্রকৌরগত  জ্বারানী খাতভূ দ েদফদয ু দমাগ াদে। তাোড়া,
াআহতূ দফয বাযদতয াদথ ম্পাহদত চুহিভূ দয পদর ফাাংরাদদদ াথযবনহতক েফৃ হেয প্রম পাাঁকা েহতশ্রুহত প্রদয়া দয়হের তায প্রকান
হচহ্ন দৃ যভান নাাআ। ফযাং, ২০১৯ াথযফেদয বাযদতয াদথ হদ্বাহক্ষক ফাহণজয ঘাটহতয হযভাণ দাাঁহড়দয়দে ৭.৩৫ হফহরয়ন ডরাদয, মা
হনয়হভত াদয ফৃ হে াদে। তাযয াহনা-প্রভাহদয এাআ বাচুযয়ার বফঠদক বাযত  ফাাংরাদদদয ভদধয হচরাাহট-রহদফাহড় প্রযর
াংদমাগহটয উদদ্বাধন কযা দরা, এফাং দাহফ কযা দরা, এাআ প্রযর াংদমাগ াঅঞ্চহরক ফাহণজয  উন্নয়দনয গহতদক ত্বযাহিত কযদফ!
াথচ ফাস্তফতা দে, এফ হদ্বাহক্ষক চুহি বাযদতয একেে াথযবনহতক  যাজবনহতক স্বাথযযক্ষা ফযহতদযদক াঅয হকেু াআ হনহিত
কযদফ না। ক্রভফধযভান ীভান্ত তযায ভদধয স্বাক্ষহযত এধযদনয চুহিদত ফতযভান ধভযহনযদক্ষ যকাদযয হফশ্বাঘাতকতায প্রকাদনা
ীভা-হযীভা নাাআ। প্রমখাদন বাযত েহতফাযাআ প্রমদকাদনা চুহি স্বাক্ষদযয াঅদগ হতস্তা নদীয াহন ফন্টন হনদয় ফাাংরাদদদয াদথ
েতাযণা কদয াঅদে, প্রখাদন হফশ্বাঘাতক াহনা যকায াঅিমযজনকবাদফ বাযতদক প্রপনী নদী প্রথদক ১.৮২ হকউদক াহন
উদতারদনয ানু ভহত েদান কদযদে। াঅয াভীভাাংহত হতস্তা চুহিয হফলদয় বাযদতয েহতশ্রুহত ম্পদকয হজজ্ঞাা কযা দর প্রভরুদেীন
যযাষ্ট্রভন্ত্রী াঅব্দু র প্রভাদভন এাআ বাচুযয়ার ীলয দেরদনয াঅদগ গণভাধযদভ হনরযজ্জবাদফ ফদর প্রম, তায যকায ফাযফায একাআ হফলয়
উত্থান কদয বাযতদক হফিত কযদত চায় না!
প্র ভুহরভগণ! কাহপয-াম্রাজযফাদীদগািী হনদজদদয স্বাথযযক্ষায় এফাং বূ -যাজবনহতক এদজোভূ  ফাস্তফায়দনয উদেদয
াঅভাদদয উয াহনা হফহবন্ন ধভযহনযদক্ষ াকদগািীদক চাহদয় হদদয়দে, এফাং হফদযভান ধভযহনযদক্ষ ফযফস্থা এফ াকদদয
াদত জফাফহদহতাীন ীভাীন ক্ষভতা াযণ কদযদে, মা তাদদযদক জনগদণয হফলয়াহদদত প্রখয়ার-খুহ ভত স্তদক্ষদয ু দমাগ কদয
হদদয়দে। স্রষ্টাহফফহজযত এাআ ধভযহনযদক্ষ ফযফস্থায াধীদন এাআ াকদগািী না াঅল্লাহ্ ু ফানাহু য়া তা’াঅরা’য প্রক্রাদধয দযায়া কদয,
না হফন্ন ভানফতায। তাযা শুধু ভাে তাদদয াংকীণয ফস্তুগত স্বাথয ানু ন্ধান কদয, াঅয এয জনয তাযা উোহ্’য াফযদবৌভত্বদক জরাঞ্জহর
হদদত হফন্দুভাে হদ্বধাদফাধ কদয না। াঅনাযা েতযক্ষ কদযদেন, মখন এফ দারার াকযা াকামযকয দয় মায় তখন তাদদয
Hizb ut Tahrir/Wilayah Bangladesh Official Website: ht-bangladesh.info
E-Mail: contact@ht-bangladesh.info

Hizb ut Tahrir Official Website

www.hizb-ut-tahrir.org

Hizb ut Tahrir Media Website

www.hizb-ut-tahrir.info

াম্রাজযফাদী েবুযা তাদদযদক েু াঁদড় প্রপদর প্রদয়, হকন্তু দু বযাগযক্রদভ তাদদয ধভযহনযদক্ষ ানফযফস্থা ফাস্তফাহয়ত থাকায় তাযা তাদদয
েদয়াজনভাহপক নতুন হফশ্বাঘাতক াকদদয জন্ম হদদয় উোহ্’য দু দযাদক ফজায় যাদখ। এফ হফশ্বাঘাতক াকদদয ম্পদকয
যাূ রুল্লাহ্ (াাঃ) ফদরদেন: ‚াঅল্লা মহদ কাউদক
হফশ্বাঘাতকতা াফস্থায় ভাযা

উদয াক হনদয়াগ কদযন এফাং

, তদফ াঅল্লা তায জান্নাদত েদফ হনহলে কযদফন‛ [

তায

াদথ

]।

হেয় ভুহরভগণ! যাূ রুল্লাহ্ (াাঃ) াঅভাদদযদক হখরাপদত যাহদাহ্’য েতযাফতযদনয ু াংফাদ হদদয়দেন, মা শুধু জনগদণয
হফলয়াহদয হঠকবাদফ তত্ত্বাফধান কযদফ তা নয়, ফযাং াঅভাদদয প্রকৌরগত  গুরুত্বূ ণয োকৃহতক ম্পদ ফযফায কদয হফফাদভান
ত্রুযাদষ্ট্রয উয কতৃযত্ব স্থান কযদফ। ু তযাাং, এাআ ভুহুদতয াঅনাদদয উয াহযত ু স্পষ্ট পযম দাহয়ত্ব দে, ফতযভান ঘৃ ণয
ধভযহনযদক্ষ ফযফস্থা এফাং এয

াোধাযী াকদদযদক ভূ দর উৎাটন কদয নফুয়যদতয াঅদদর হখরাপদত যাহদাহ্ হপহযদয় াঅনায

যাজবনহতক াংগ্রাদভ হমফুত তাযীয-এয প্রনতৃদত্ব ঐকযফে প্রান, প্রম হখরাপদতয েতযাফতযদনয ু াংফাদ স্বয়াং যাূ রুল্লাহ্ (াাঃ)
াঅভাদদযদক হদদয়দেন: ‚…এযয াঅফায াঅদফ হখরাপত, নফুয়যদতয াঅদদর‛ (ভুনাদদ াঅভদ)।

হমফুত তাহ্যীয-এয হভহডয়া কামযারয়, উরাাআ’য়াহ্ ফাাংরাদদ
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