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بسم هللا الرحمن الرحيم
প্রেনী নেীর উপর ভারতদক তার প্রকৌশলগত “ইহিয়া-বাাংলাদেশ প্রেিহশপ ব্রীজ” হনিযাণ করদত প্রেয়ার হবষয়হি জনগণদক স্মরণ
কহরদয় হেদে প্রয ধিযহনরদপক্ষ িাহসনা সরকার আল্লাহ্ সু বিানাহু তা‘আলা’র চরি অবাধয এবাং কাহের-িুশহরক রাষ্ট্রসিূ দির
হবশ্বস্ত োলাল
প্রশখ িাহসনা তার শাসনকাদযয এিন প্রকান উপাোনই অবহশষ্ট রাখদে না প্রযিাদক আল্লাহ্’র জনয বন্ধুত্ব ও আল্লাহ্’র জনয
শত্রুতা’র (আল ওয়ালা’ ওয়াল বারা’) সাদে সাংযু ক্ত করা যায়। তার শাসন এখন কাহের-িুশহরক শত্রুদের েহত আন্তহরক ভাদলাবাসা ও
আনু গদতযর এবাং িুসহলিদের েহত শত্রুতা ও হবদেদষর এক নযাক্কারজনক েৃ ষ্টাদন্ত পহরণত িদয়দে। ভারদতর পাহন আগ্রাসদনর কারদণ
বাাংলাদেদশর নে-নেীগুদলা যখন হবলীন িদয় যাদে, তখন হবশ্বাসঘাতক িাহসনা প্রসই ভারতদকই আিাদের নেীর উপর একহি গুরুত্বপূ ণয
প্রসতু হনিযাদণর সু দযাগ কদর হেদয়দে। আঞ্চহলক শহক্ত হিদসদব হনদজদের অবস্থান সু েৃঢ় করার লদক্ষয পহরকহিত ‘পূ বযিুখী নীহতর’ অাংশ
হিদসদব আিাদের প্রেনী নেীর উপর হনহিযত ১.৯ হকদলাহিিার েীঘয “ইহিয়া-বাাংলাদেশ প্রেিহশপ হব্রজ (মিত্রী প্রসতু)” ভারদতর জনয
প্রকৌশলগত হেক হেদয় অতযন্ত গুরুত্বপূ ণয একহি অবকাঠাদিা। এিতাবস্থায়, এই সু দযাগহিদক বাাংলাদেদশর উপর ভারতীয় আগ্রাসন বদন্ধর
প্রকৌশলগত অস্ত্র হিদসদব বযবিাদরর পহরবদতয িাহসনা তার হনলযজ্জ োলালীর েেশযনী হিদসদব ৯ই িাচয ২০২১, প্রিাহের সাদে প্রযৌেভাদব
প্রসতু উদোধন কদর উল্লাস েকাশ কদরদে। এোডাও, সাম্রাজযবােীদের িাহতয়ার হবশ্ববযাাংক এই অঞ্চদল িাহকযন যুক্তরাদষ্ট্রর ভূ -রাজননহতক
এদজিাসিূ ি বাস্তবায়দনর উদেদশয কািহনক তেয বযবিার কদর ভারদতর সাদে সম্পাহেত আত্মঘাতী এই চুহক্তদক নযায়সঙ্গত করার
অপদচষ্টা চালাদে। প্রসতু উদোধদনর হেদনই এই কুখযাত েহতষ্ঠান, হবশ্ববযাাংক, একহি হবভ্রাহন্তিূ লক েহতদবেন েকাশ কদরদে ও তাদত
উদল্লখ কদরদে প্রয, ভারদতর সাদে িুক্তবাহণজয চুহক্ত স্বাক্ষর কদর বাাংলাদেশ ভারদত তার রিাহনর পহরিাণ ১৮২ শতাাংশ বাহডদয় তুলদত
পাদর (“ভারদতর সাদে হনরহবহেন্ন প্রযাগাদযাগ বাাংলাদেদশর জাতীয় আয়দক ১৬.৬ শতাাংশ বাহডদয় তুলদত পাদর: হবশ্ববযাাংক”, েয হবজদনস
স্ট্যািািয, ৯ই িাচয, ২০২১)! েকৃতপদক্ষ, ভারদতর স্বােযরক্ষা করদত িাহসনা সরকাদরর হনকি “বন্ধুদত্বর সম্পকয” োডা আর প্রকান অজুিাত
নাই। অেচ, আল্লাহ্ সু বিানাহু ওয়া তা‘আলা বদলন: “হনশ্চয়ই আপহন সকল িানু দষর িদধয িু’হিনদের েহত অহধক শত্রুতাদপাষণকারী
পাদবন ইহুহে ও িুশহরকদের।” [সূ রা আল-িাহয়োহ্: ৮২]
প্রি িুসহলিগণ, এদত অবাক িওয়ার হকেু প্রনই! ১৯২৪ সাদল বৃ দিন কতৃযক ধিযহনরদপক্ষ ও জাতীয়তাবােী কািাল “আতাতুযক”এর সিদযাগীতায় হখলােত রাষ্ট্র ধ্বাংদসর পর প্রেদক িাহসনাসি এই ধরদনর ধিযহনরদপক্ষ ও জাতীয়তাবােী শাসকদেরদক িুসহলি উম্মাহ্’র
উপর চাহপদয় প্রেয়া িদে। তারা িুসহলি উম্মাহ্’র স্বােয ও সাবযদভৌিদত্বর প্রকান পদরায়া কদরনা; কারণ, না তারা িুসহলি উম্মাহ্’র
েহতহনহধত্ব কদর, না তারা আল্লাহ্ সু বিানাহু ওয়া তা’আলা‘প্রক ভয় কদর। কাহের-িুশহরক রাষ্ট্রসিূ দির স্বােযরক্ষার হনলযজ্জ োলালীর এই
সাংস্কৃহতদক হচরতদর বন্ধ করদত িদল আিাদেরদক অবশযই অহবলদে ধিযহনরদপক্ষ গণতন্ত্রদক সিূ দল উৎপািন করদত িদব, যা কখদনাই
িাহসনার িদতা হবশ্বাসঘাতক শাসকদের জন্মোন প্রেদক হবরত োকদব না। এবাং, আবারও একহি পরাশহক্ত হিদসদব আহবভূ যত িওয়ার
জনয নবুয়যদতর আেদল হেতীয় হখলােদত রাহশোহ্ হেহরদয় আনা োডা আর প্রকাদনা পে প্রনই। আসন্ন হখলােত আিাদের ভূ হিদক কখদনা
প্রকৌশলগতভাদব অনয প্রকান কাহের রাদষ্ট্রর উপর হনভযরশীল িদত প্রেদব না। হখলােত রাদষ্ট্রর শহক্তশালী পররাষ্ট্রনীহতর লক্ষয ও েূ রেহশযতার
অাংশ হিদসদব বাহণজয ও হশিায়ননীহত গুরুত্বপূ ণয িাহতয়ার হিদসদব কাজ করদব। হখলােত রাদষ্ট্রর পররাষ্ট্রনীহত প্রকবল অেযনীহতদক
প্রভাক্তািুখী কদর প্রতালার লদক্ষয বযবসার উপর হভহি কদর েণীত িদব না, যা এই িুিূদতয বাাংলাদেদশ পহরলহক্ষত িদে। যহেওবা হখলােত
রাষ্ট্র আন্তজযাহতক বযবসায় হবিুখ িদব না, তোহপ এহি অসাধারণ সািহরক ক্ষিতা ও েক্ষতার সাদে হনদজদক েহতহষ্ঠত করদব যাদত
হেপক্ষীয় বাহণদজযর অজুিাদত অনযানয রাষ্ট্রসিূ ি আিাদের অেযনীহতদত িস্তদক্ষপ করার সু দযাগ না পায়। েহতশ্রুত হখলােত তার ভারী
হশিায়ননীহত বাস্তবায়দনর জনয হবশ্ববযাপী হবহক্ষিভাদব েহডদয় োকা উম্মাহ্’র প্রসরা মবজ্ঞাহনক ও েদকৌশলীদেরদক একহত্রত করদব, যাদত
হজিাে হে সাহবহলল্লাহ্’র জনয হখলােদতর সিরহভহিক অেযনীহত গদড প্রতালাদক প্রকন্দ্র কদর বযবসা-বাহণজয ও অনযানয অেযননহতক কিযকাণ্ড

ً ِسب
পহরচাহলত িয়। আল্লাহ্ সু বিানাহু ওয়া তা‘আলা বদলন: *يل
َ َّللا ه ِللكَافِ ِرين
َ َعلَى ال همؤ ِمنِين
َ * َولَن يَجعَ َل
“আল্লাি কখনও কাহেরদের জনয িু’হিনদের উপর কতৃদয ত্বর প্রকাদনা পে রাখদবন না”। [সূ রা আন-হনসা: ১৪১]
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