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بسم

উম্মাহ্’য প্রতিফাদে বীি-ন্ত্রস্ত যকায এখন স্কুর-কদরদজয ছাত্র-ছাত্রীদেয কণ্ঠস্বযদক স্তব্ধ কযদি তনদেেনা জাতয কদযদছ
এফ ীন েদে াতনা যকায  িায ধভেতনযদে ানফযফস্থায শল যো কযদি াযদফনা
ফাাংরাদেদয ভাধযতভক  উচ্চ তো অতধেপ্তয গি ৮ অদটাফয, ২০২০, ফৃ স্পতিফায ছাত্র  তেকদেয উদেয কদয াভাতজক
শমাগাদমাগ ভাধযভ ফযফায াংক্রান্ত তকছু তনদেেনা জাতয কদয, শমখাদন তফতবন্ন াভাতজক শমাগাদমাদগয ভাধযদভ যকায  যাদেয বাফভূ তিে েুণ্ন
য়, এভন শকাদনা শাস্ট, ছতফ তবতি ফা অতি আদরাি, কদভন্ট, রাইক, শয়ায কযা শেদক তফযি োকায তনদেে শেয়া য়। একই দে
জািীয় গুরুত্বূ র্ে ফযতি, প্রতিষ্ঠান ফা অনয শকান াতবে ফা শাদক শয় প্রতিন্ন কদয, এভন শকাদনা শাস্ট শেয়া শেদক তফযি োকায
কো ফরা য়, এফাং তনদেেনা অভানযকাযীদেয তফরুদে আইনানু গ ফযফস্থা শনয়ায কো ফরা য়। মাতরভ াতনা যকায িায েভন-নীতিয
অাং তদদফ বয়-বীতি প্রেেন  হুভতক তেদয় উম্মাহ্’য কণ্ঠ স্তব্ধ কযদি এ ধযদনয ভতযয়া েদে গ্রর্ কদযদছ। াতনা যকায
গর্ভাধযভভূ দয কণ্ঠদযাধ কযদি পর দর াভাতজক শমাগাদমাগ ভাধযদভ জনগদর্য প্রতিফােী কন্ঠদক তনয়ন্ত্রর্ কযদি ফযেে দয়দছ।
যকায এখন এটা প্রিযে কদয বীি শম, াভাতজক শমাগাদমাগ ভাধযদভ িাদেয মুরুদভয ান, েু নেীতি  াম্রাজযফােী কাতপয-ভুতযকদেয
োরাতর ম্পদকে তফতবন্ন ভিাভি শাস্ট কযায জনয যােীয় ভেদে তনতফেচাদয শগ্রপিায, িযা  তনমোিদনয তস্টভদযারায চারাদনায দয
আফযায পাাদেয ভি াী িরুর্দেয উত্থান অফযাি যদয়দছ। এই মাতরভ যকাদযয ফেদল েদেদ এটা স্পষ্টবাদফ প্রভাতর্ি দয়দছ
শম, িাযা এখন স্কুর-কদরদজয তকদায-তকদাযীদেযদক িাদেয প্রতিে তদদফ তফদফচনা কযদছ, মাযা তনযাে ড়ক, ধলের্তফদযাধী
আদদারন, ইিযাতেয ভাধযদভ যাজদে এফাং াভাতজক শমাগাদমাগ ভাধযদভ ফিেভান ধভেতনযদে াকদগাষ্ঠী  ানফযফস্থায প্রতি িাদেয
শোব এফাং অনাস্থা প্রকা কযদছ। এই যকাদযয াম্রাজযফােী কাতপয-ভুতযক প্রবুদেয জদনয এটা অিযন্ত উদেগজনক শম, ফাাংরাদেদয
জনগর্ এখন আয়াভী-তফএনত াকদগাষ্ঠীয জন্মোনকাযী ুুঁতজফােী গর্িাতন্ত্রক ফযফস্থা দি ুদযাুতয তফতিন্ন দয় দড়দছ, এফাং
তখরাপদিয ানফযফস্থায আহ্বাদনয প্রতি আন্ততযকবাদফ ভেেন জানাদি। িাই ফিেভাদন এই শেউতরয়া যকায েভিায় তটদক োকদি িায
একভাত্র তফকল্প ে তদদফ বয়-বীতি, তনমোিন  হুভতকয ভাত্রা িীব্রিয কযদছ।
শ শেফাী, াতনা যকায িাায াদে রেয কযদছ, ফ ফয়দয ভানু ল এখন ফিেভান ধভেতনযদে াকদগাষ্ঠী  গর্িাতন্ত্রক
ানফযফস্থায প্রতি আস্থা াতযদয়দছ। এই তিভা োরার াকদগাষ্ঠী শকফর ক্রভফধেভান মু রুভ  বীতিকয তযদফ ৃ তষ্টয ভাধযদভ
আনাদেয ভযায একভাত্র ভাধান - নফু য়যদিয আেদর প্রতিতষ্ঠি তেিীয় তখরাপদি যাতোহ্’য প্রিযাফিেনদক তফরতিি কযায শচষ্টা কযদি
াদয, মা অতচদযই ুনঃপ্রতিতষ্ঠি দফ, ইনাআল্লাহ্ – মায ু াংফাে স্বয়াং আল্লাহ্’য যাূ র (াঃ) তেদয়দছনঃ «ِعلَى مِ ْن َهاجِ النُّب َُّوة
َ ٌ»ث ُ َّم تَكُو ُن خِ ََلفَت
“...অিঃয আফায তপদয আদফ তখরাপি, নফু য়যদিয আেদর” (আভাে কিৃ েক ফতর্েি)। ু িযাাং, আনাযা বীি তকাংফা িা দফন না,
ফযাং আনাযা িযফােী ের তমফু ি তাহ্রীর -এয াদে োকুন - মাযা কখদনাই আনাদেয তিযকাদযয ভুতি ম্পদকে তভেযা ফদর না, এফাং
এই মাতরভ াকদগাষ্ঠীয াাাত ফিেভান ধভেতনযদে ানফযফস্থাদক উৎখাি কযায জনয আনাদেয প্রদচষ্টাদক ত্বযাতিি করুন। এই
াকদগাষ্ঠীদক আািেৃ তষ্টদি মি তিারীই ভদন শাক না শকন, এফাং েভিায় তটদক োকায জনয িাযা িাদেয মুরুদভয ভাত্রা মিই ফৃ তে
করুক না শকন, আল্লাহ্ আজ্জা য়া জ্বার তফত্র কুয’আদন িাদেয অফস্থাদক ফদচদয় েু ফেরিভ গৃদয াদে িুরনা কদযদছন:
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ِ * مثل ال ِذين اتخذوا ِمن دو ِن
“মাযা আল্লাহ্’শক শছদড় অনযদক অতববাফকরূদ গ্রর্ কদয, িাদেয েৃষ্টান্ত ঐ ভাকড়ায নযায় শম একতট ঘয ফাতনদয়দছ, এফাং তনঃদদদ
কর ঘদযয ভদধয ভাকড়ায ঘযই অতধক েু ফর
ে । মতে িাযা জানি।” [ূ যা আনকাফু ি: ৪১]

হিযবুত তাহ্রীর- এর হমহিয়া কাযযায়, উাই’য়াহ্ বাংাদেল

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

