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بسم هللا الرحمن الرحيم
প্রেকদ াস্ট বহসদয় ওআইহিএস হেদয় অ রাধী শিাদের িাদি যাহলি িাহসিা সরকার জিগণদক েিি করার িতুি
অ দকৌশল িাদত হিদয়দে
রাজধািীর েধাি সড়দক কুখ্যাত RAB-এর প্রেকদ াস্ট বহসদয় অতযাধু হিক েযু হে “অি-সাইট
আইদিিহটহিদকশি অযান্ড প্রিহরহিদকশি হসদস্টি (ওআইহিএস)” হেদয় অ রাধী শিাদের িাদি িাহসিা সরকার
জিগণদক েিি করার িতুি অ দকৌশল িাদত হিদয়দে। হিরা ত্তার অজুিাদত এই জাতীয় কাযযক্রি ইসরাইলী েখ্লোর
বাহিিী হিহলহিদির িুসহলিদের েিি করার প্রেদে এবাং িারতীয় েখ্লোর বাহিিী কাহিদরর িুসহলিদের েিি করার
প্রেদে হরোলিা করছে। িাহসিা সরকার এই কাযযক্রি এিি এক সিদয় সূ েিা করদলা যখ্ি বাাংলাদেদশ কসাই প্রিােীর
আগিিদক প্রকন্দ্র কদর জিগণ প্রোি ও েহতবাদে প্রিদট দড়দে এবাং িুসহলিদের অন্তদর রেেরণ িদে। তথাকহথত
িহজরহবিীি হিরা ত্তার অজুিাদত এই কাযযক্রি দ্বারা িুসহলিহবদদ্বষী িাহসিা সরকার প্রিােীদক এই কৃহতদের বাতযা হেল
প্রয, িুসহলিদের উ র আগ্রাসদি প্রস িারতীয় িুশহরক শাসকদগাষ্ঠীর কাতাদর শাহিল এবাং অগ্রগণয সসহিক। আ িারা
জাদিি, িাহসিা সরকার বরাবরই কাহিদরর িুসহলিদের উ র িারদতর হিরা ত্তা বাহিিীর হিিযি েিি-হি ীড়িদক
সিথযি হেদয় আসদে এবাং তার সিথযি ু িবযযে কদরদে। এইিাদব িাহসিা সরকার িুসহলি উম্মাহ্’র েহত তার েরি
ঘৃণা আর িুশহরক রাষ্ট্র িারদতর েহত তার রি আিু গতযদক স্পষ্ট কদরদে, এবাং এদত প্রস প্রকািেকার কা যণয েেশযি
কদরহি। আল্লাহ্ সু বিািাহু ওয়া তা‘আলা বদলি, “যাহলিরা এদক অ দরর বন্ধু, আর আল্লাহ্ িযায়হিষ্ঠদের (িুত্তাকীদের)
রোকতযা।” [সূ রা আল-জাহসয়া: ১৯]।
প্রি হিরা ত্তাবাহিিীর সেসযবৃ ন্দ, আ িারা িাহসিার এই যু লুদির িিদক েসাহরত করদবি িা এবাং জিগদণর
হবরুদে অবস্থাি হিদবি িা। আল্লাহ্’র প্রক্রাধদক িয় করুি; আ িাদেরদক স্মরণ কহরদয় হেদত োই, সীিালঙ্ঘদির
কারদণ আল্লাহ্ সু বিািাহু ওয়া তা‘আলা শুধু প্রিরাউিদকই িয়, বরাং তার হিরা ত্তা ও সসিযবাহিিীদকও তার সাদথ একদে
িীলিদে িুহবদয় তি কদরি।
প্রি িুসহলিগণ, আিরা আ িাদেরদক বারবার স্মরণ করাদত োই এবাং তা বলা িদত আিরা োন্ত িদবা িা প্রয,
িাহসিার যু লুদির িিদক হেরতদর রুে করার একিাে উ ায় িদে তাদক অ সারণ কদর হখ্লািত েহতষ্ঠা করদত িদব;
তাই একাদজ আ িারা অগ্রগািী িউি। একিাে খ্হলিা িদেি প্রসই শাসক হযহি িু‘হিিদের েহত িদবি সাংদবেিশীল
এবাং অতযাোরী কাহির শাসকদের েহত িদবি অতযন্ত কদ ার।
*ح َماءُبَ ْينَه ُْم
َ ُشدَّاء
ِ َ ُوالَّ ِذينَ ُ َمعَهُأ
َ علَىُا ْلكفَّ ِارُر
ِ َّ ٌُرسول
َ َُّللا
َ *مُ َح َّمد
“িুিাম্মে আল্লাহ্’র রাসু ল আর তাাঁর সিেরগণ (অিু সারীগণ) কাহিরদের েহত কদ ার এবাং হিদজরা রস্পদরর েহত
সিািু িূহতশীল।” [সু রা আল-িাত্ি: ২৯]
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