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রহববার, ০৪ জুিাোল আহিরা, ১৪৪২ হিজরী
প্রেস হবজ্ঞহি

১৭/০১/২০২০ ইাং

17/08/2020 Bs

بسم هللا الرحمن الرحيم

প্রি িুসহলিগণ, রাষ্ট্র ও সিাজ প্রেদক ধিযহনরদেক্ষ বযবস্থা ও িূ লযদবাধ েতযািযান করুন, যা আিাদের কনযাদেরদক
লালসার হশকাদর েহরণত করদে
রাজধানীর একটি িযাহতমান স্কুলের ও-দলদেল হশক্ষােযীর ধর্যণ ও িৃ তুযর ের বাাংলাদেদশ প্রযৌন িয়রাহন, হনযযাতন, ধর্যণ
ও গণধর্যদণর িদতা ঘটনার উদেগজনক উত্থান আবারও আদলাচনার প্রকন্দ্রহবন্দুদত চদল এদসদে। সিগ্র প্রেশজুদ়ে হকদশার অেরাধ
ও হকদশার-গযাাং সাংস্কৃহতর তীব্রতা জনসাধারদণর িদন গেীর উদেদগর জন্ম হেদয়দে। এই উদেজনােূ ণয ও েীহতকর েহরহস্থহতর
িদধযও সিাদজর তোকহেত বু হিজীবী িিল তাদের েু নযীহতগ্রস্ত ধিযহনরদেক্ষ হচন্তা োরা জনগণদক হবভ্রান্ত করার কাদজ উদেেদ়ে
প্রলদগদে। তারা ‘িূ ল কারণ’ হচহিত করার েহরবদতয উদেশযিূ লকোদব এর ‘লক্ষণ’ হনদয় জনগণদক বযস্ত রািার প্রচষ্টা করদে। কারণ
তারা এহবর্দয় সদচতন প্রয অনযোয় তাদের েহবত্র (!) ধিযহনরদেক্ষ হবশ্বাস ও এহটর ত্রুহটযু ক্ত নীহতসিূ দির েকৃত প্রচিারা উদন্মাহচত
িদয় যাদব। এসব বু হিজীবীগণ হেগুণ অেরাধ করদে। একহেদক তারা নারীদের িযযাোর হেদক েৃ হষ্ট না হেদয় অবাধ প্রযৌনাচারদক
উৎসাহিতকারী ধিযহনরদেক্ষ িূ লযদবাধদক রক্ষা করার প্রচষ্টা করদে, যা িূ লত নারীদের উের সকল সহিাংসতার উৎস। অনযহেদক
তারা ইসলািী িূ লযদবাধ ও ইসলাদির হেহেদত গদ়ে উো আিাদের শতাব্দী েুরাদনা রীহতসিূ িদক আক্রিণ কদর এই সিসযার েকৃত
সিাধান, অেযাৎ ইসলাি প্রেদক িানু দর্র েৃ হষ্ট েূ দর সহরদয় রািার প্রচষ্টা করদে।
আিাদের সিাদজর তোকহেত েগহতশীল হচন্তাহবেরা শনাক্ত কদরদেন প্রয েণযআসহক্ত, িােদকর অেবযবিার, সািাহজক
অবক্ষয়, সন্তানদেরদক গদ়ে না প্রতালা এবাং েু বযল োহরবাহরক বন্ধনই বতযিান সাংকদটর েধান কারণ। হকন্তু তারা এই েশ্নহট
হজজ্ঞাসা করদেন না প্রয: ‘প্রকন’ আিাদের সিাদজ এধরদনর সবযনাশা সািাহজক ও ননহতক অবক্ষদয়র সৃ হষ্ট িদয়দে? যার উের আলে
সেই েঁদচ যাওয়া েহিিা ধিযহনরদেক্ষ হবশ্বাস ও বযবস্থার িদধয হনহিত রদয়দে, যার টিলক আমালিরলক ধাটিত করা িদে। এই
ধিযহনরদেক্ষ বযবস্থাহট জীবন প্রেদক ধিযদক বাে প্রেয়ার উের হেহে কদর নতহর করা িদয়দে, প্রযিাদন জীবদন সু দির েহরিাে িদে
ইহন্দ্রয় চাহিোদক সদবযাচ্চ েযযাদয় েূ রণ করা। বতযিান হবদশ্ব েোবশালী আেশয হিদসদব ধিযহনরদেক্ষতাবাে বাাংলাদেদশও েীঘযকাল
ধদর নারী অহধকার ও নারী িুহক্তর কো বদল আসদে, হকন্তু এই িানবরহচত আেদশযর অন্তহনযহিত নবেরীদতযর কারদণ এহট নারীর
েহত সহিাংসতার িাত্রা সািানযতিও হ্রাস করদত সক্ষি িয়হন। এহট নারীদের প্রসৌন্দযযদক বাহণহজযকোদব িূ লযায়দনর িাধযদি
তাদেরদক প্রোগয েণয হিদসদব হচত্রাহয়ত কদরদে। তোকহেত “িুহক্তর” প্রলাগান হেদয় নারীদেরদক হবলদবািয প্রেদক হটহে হবজ্ঞােদন,
হসদনিায়, ও িযাগাহজদন প্রোগয েণয হিদসদব েেশযন কদর েহতহনয়ত অবনহিত করা িদে। অনযহেদক, এর সািাহজক ও হশক্ষাবযবস্থা
এিন হকদশার-তরুণ নতহর করদে যাদের জীবদনর েকৃত প্রকান উদেশয প্রনই, এবাং তারা আল্লাহ্ সু বিানাহু ওয়া তা‘আলা’র কাদে
জবাবহেহিতা সম্পদকযও সদচতন নয়। সু তরাাং, নবর্হয়ক আকাঙ্ক্ষা ও ইহন্দ্রয় সু ি অজযদনর জনয স্বাোহবকোদবই তারা নারীদেরদক
সদভাদগর সািগ্রী হিসাদব হবদবচনা কদর। সু তরাাং, ধিযহনরদেক্ষতাবােীরা নারীদের অহধকাদরর েদক্ষ অবস্থান প্রনয়ার ও সািাহজক
সদচতনতা নতহরর প্রয আহ্বান জানায় তা সতযেেভ্রষ্ট, কারণ তারা স্বাধীনতার অজুিাদত আমালির নারীদেরদক অহেলাদর্র বস্তু
হিদসদব হবদবচনা কদর। তেু েহর, এসব বু হিজীবীরা জনগণদক এই ধিযহনরদেক্ষ হবশ্বাস - যা এই সিসযার িূ ল কারণ, েতযািযান
করার আহ্বান জানাদনার েহরবদতয েু নযীহতগ্রস্থ ধিযহনরদেক্ষ িতবােসিূ ি আদরা োদলাোদব আঁকদ়ে ধরার প্রেসহক্রেশন হেদে!
তারা এিন েহিিা সাংস্কৃহতর আেদল েূ হর্ত ‘প্রযৌনহশক্ষা’ কিযসূহচর িাধযদি ‘সম্মহতসূচক প্রযৌনতার’ অশুে ধারণা েচার করদে।
আিাদের হকদশার-হকদশারীদেরদক স্কুদল প্রশিাদনা িদে প্রয োরষ্পহরক সম্মহতদত শাটরটরক েম্পকক (হজনা) একহট স্বাোহবক হবর্য়!
‘বযহক্তগত স্বাধীনতা’ এবাং ‘সম্মহত’ সম্পহকযত এসব ধিযহনরদেক্ষতাবাে েসূ ত হচন্তা েহিিা প্রেশসিূ দিও নারীদের হবরুদি সহিাংসতার
অবসান ঘটাদত োদরহন। বরাং এহট বযহেচার, েহততাবৃ হে, েরহকয়া, হববািহবদেে এবাং অনযানয সািাহজক সিসযার হবস্তার ঘটায়,
যা েধানত নারীদেরদকই েু েযশায় েহতত কদর । সু তরাাং, েহিিা হচন্তাধারা িদত উৎসাহরত এধরদনর অশ্লীলতাদক সিাধান হিসাদব
উেস্থােন করা অতযন্ত হনন্দনীয় একহট কাজ।
Hizb ut Tahrir/Wilayah Bangladesh Official Website: ht-bangladesh.info
E-Mail: contact@ht-bangladesh.info
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প্রি িুসহলিগণ, আেনারা অনহতহবলদে এই ধিযহনরদেক্ষ হবশ্বাস বযবস্থাহট েতযািযান করুন, যা আিাদের নারীদের
েহবত্রতা, সম্মান এবাং িযযাোদক নষ্ট করদে। নবু য়যদতর আেদল হিলাফত রাহশোহ্ েহতষ্ঠা করার োহয়ত্ব কাঁদধ তুদল হনন, যা
নারীদের উের সকল ধরদনর ববযরতা ও সহিাংসতার োর রুি কদর প্রেদব। আসন্ন হিলাফদতর অধীদন নারীদের সম্মান রক্ষা করার
হবর্য়হট অনযতি রাষ্ট্রীয় নীহত হিদসদব হনধযারণ করা িদব। হিলাফত রাদষ্ট্র বাস্তবাহয়ত ইসলাদির অননয সািাহজক বযবস্থা নারীদেরদক
েুরুদর্র সদভাদগর বস্তুদত েহরণত করার সকল েদচষ্টাদক হনহর্ি করদব। নারীদের জনয হনরােে ও শ্রিার েহরদবশ নতহরর
উদেদশয এই রাষ্ট্র িহিলাদের েহত তাক্বওয়া হেহেক সািাহজক েৃ হষ্টেহি গেদনর েহত গুরুত্বাদরাে করদব। “হতহন (একজন নারী)

িযযাোর োত্র এবাং তাদক সু রহক্ষত রািা বাধযতািূ লক।” (অনু দেে ১১২, হিযবু ত তাহ্রীর কতৃযক েণীত হিলাফত রাদষ্ট্রর িস়ো
সাংহবধান)। হিলাফত রাষ্ট্র নারী ও েুরুদর্র িদধয প্রিলাদিশা ও সিদযাহগতার হবর্য়হট এিনোদব হনয়ন্ত্রণ করদব যাদত সহিাংসতা
ও ননহতক অবক্ষয় উৎস প্রেদকই হনিূ যল িদয় যায়। “েুরুর্ এবাং নারীদক প্রিৌহলকোদব েৃেক রািদত িদব। শারী‘আহ্ অনু দিাহেত

েদয়াজন বযতীত তাদের প্রিলাদিশা করার অনু িহত প্রনই। প্রিলাদিশার প্রক্ষদত্র শারী‘আহ্ অনু দিাহেত কারণ োকদত িদব, প্রযিন:
ক্রয়-হবক্রয় এবাং িজ্জ্ব ইতযাহে।” (অনু দেে ১১৩, হিযবু ত তাহ্রীর কতৃযক েণীত হিলাফত রাদষ্ট্রর িস়ো সাংহবধান)। নারীদের
হবরুদি প্রযদকান ধরদনর সহিাংসতার জনয কদোর শাহস্তর হবধান (চাবু ক িারা প্রেদক শুরু কদর িৃ তুযেণ্ড) রািা ো়োও হিলাফত রাষ্ট্র
তাদের িযযাো রক্ষায় প্রসনাবাহিনী প্রেরদণও হেধা কদরনা। হিস্টীয় নবি শতাব্দীদত আব্বাসীয় িহলফা আল িুিতাহসি হবল্লাহ্’র
শাসনািদল একজন প্ররািান নসনয কতৃযক হনযযাতন ও বন্দীদত্বর হশকার এক িুসহলি িহিলাদক উিাদরর জনয রাজধানী বাগোে
প্রেদক আিুহরয়া শিদরর একহট শহক্তশালী প্ররািান ঘাঁহট েিদলর উদেদশয শহক্তশালী প্রসনাবাহিনী প্রেরণ করা িদয়হেল। আল্লাহ্
সু বিানাহু ওয়া তা‘আলা আিাদের সকলদক আসন্ন হিলাফত েুনঃেহতষ্ঠার সাক্ষী িওয়ার সু দযাগ োন করুন, প্রযহট সতযই নারীদের
অহধকার রক্ষা করদব এবাং তাদেরদক োেয সম্মান ও েহবত্র জীবন হফহরদয় প্রেদব। েহবত্র কুর‘আদন হতহন (সু বিানাহু ওয়া তা‘আলা)
বদলন:

*ض ُهمۡ ا َ ۡو ِليَا ٓ ُء بَعۡض
ُ ۡ* َو ۡال ُم ۡؤمِ نُ ۡونَ َو ۡال ُم ۡؤمِ ٰنتُ بَع
“িু’হিন েুরুর্ ও িহিলা এদক অেদরর আউহলয়া (োহাযযকারী, িন্ধু, রক্ষক)।” [সূ রা তওবা: ৭১]

হিযবুত তাহ্রীর-এর হিহিয়া কাযযালয়, উলাই’য়াহ্ বাাংলাদেশ
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