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بسم هللا الرحمن الرحيم
িু হলিদের এবাং সেদশর উপর ধিযান্ধ সিাহের আগ্রা ন হবস্তাদর ািাযযকারী হবশ্বা ঘাতক িাহ নার িাতদক পাকডাও
করার জনয েহতশ্রুত হিলাফত েহতষ্ঠার হেদক দ্রুত এহিদয় আ ু ন
িু হলিহবদরাধী হিন্দুত্ববােী সিাহেদক ২৬সশ িার্য বাাংলাদেদশর ‘স্বাধীনতার’ ৫০ বছর উেযাপদনর জনয অহতহি হিদ দব
হনদয় আ ার ধৃ ষ্টতা েেশযদনর কারদে বাাংলাদেদশর িু হলিিে িাহ না

রকাদরর উপর ের্ন্ড ক্ষুব্ধ। গুজরাট ও কাশ্মীদরর

িু হলিদের নৃ শাং ভাদব িতযাকারী, বাবরী ি হজে ধ্বাং কারী এই ক াইদক আিন্ত্রে জানাদনার িাধযদি িাহ না এটা েিাে করদত
বযিয িয়হন সয, স

ও তার

রকার আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জ্বাল, তাাঁর রা ূ ল ( াাঃ) ও িু হলি উম্মাহ্’র েকাশয শত্রু। িাহ না

িু হলিদের এই র্রি শত্রুদক সকবল আিন্ত্রেই জানায়হন, বরাং তার েু বৃযত্ত পুহলশ বাহিনীদক হেদয় জনিেদক এরূপ হুিহক সেয়ার
েু াঃ াি সেহিদয়দছ সয, নদরন্দ্র সিাহের হবরুদে সকউ িাদবশ করদল তাদের ‘রাষ্ট্রদরািী’ হিদ দব িেয কদর কদ ার আইহন বযবস্থা
গ্রিে করা িদব! এিনহক তারা এই বাস্তবতাদকও ছাহডদয় যায়; রাজপদি েহতবাে নয় বরাং শুধু িাত্র সফ বুদক সিাহের হবরুদে কিা
বদল হভহিও আপদলাদির োদয় এক হকদশারদক সগ্রফতার করা িয়। (িানবজহিন ২১িার্য, ২০২১)। এটা িাহ না কতৃযক জনিদের
াদি একহট তািাশার শাহিল, কারে স একহেদক ‘স্বাধীনতা’ উেযাপদনর জনয জনিদের েহত আহ্বান জানায়, আর অনযহেদক
উম্মাহ্’র াবযদভৌিদত্ব আঘাতকারী কুিযাত সিােী ও তার আগ্রা দনর হবরুদে েহতবােদক কদ ার িদস্ত েিদনর হুিহক েোন কদর!
আর, িাহ নার এই নতজানু তা এতটাই ঘৃ েয, যিন স

হনজ সেদশর জনিে কতৃযক এই শত্রুরাদষ্ট্রর েধানদক ‘অপরাধী’ আিযা

সেয়াদক বরোস্ত করদছ না, অির্ একই শত্রুরাদষ্ট্রর িন্ত্রীদক আিাদের িাহটদত োাঁহডদয় আিাদের হনরস্ত্র জনিেদক ‘অপরাধী' আিযা
হেদয়

ীিাদে িতযাকাণ্ড িূ িদক নযায় ঙ্গত হিদ দব োবী করার ু দযাি হেদয়দছ! (“অপরাদধর কারদে ভারত-বাাংলাদেশ

ীিাদে

িতযাকাণ্ড: জয়শাংকর”, েয হিন্দু, িার্য ০৪, ২০২১)। আল্লাহ্ ু বিানাহু ওয়া তা‘আলা এই রকি বযহিদের িুনাহফক হিদ দব উদল্লি
কদরন যারা কাহফর শত্রুদের কাছ সিদক ক্ষিতা ও

ম্মান কািনা কদর: “িুনাহফকদের ু াংবাে শুহনদয় হেন সয, তাদের জনয

হনধযাহরত রদয়দছ যন্ত্রোোয়ক আযাব। যারা িু’হিনদের বজযন কদর কাহফরদের বন্ধুরূদপ গ্রিে কদর; তারা তাদের হনকট হক ম্মান
েতযাশা কদর? অির্ যাবতীয় ম্মান শুধু িাত্র আল্লাহ্’রই জনয।” [ ূ রা আন-হন া: ১৩৮-১৩৯]
সি িু হলিিে, আিরা অবিত আহছ, ভারদতর ভূ -রাজননহতক স্বাদিযর কাদছ আপনাদেরদক

ম্পূ েযরূদপ

িপযদে সশি

িাহ নার ঘৃ েয িদযািীতার কারদে আপনারা হবক্ষুে। ভারদতর আঞ্চহলক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ু েৃদের লদক্ষয বাাংলাদেদশর সকাদনা গুরুত্বপূ েয
সকৌশলিত ম্পদে, অবকা াদিায় ও হশল্পিাদত ভারদতর অনু েদবদশর ু দযাি কদর হেদত িাহ না বাহক রাদি নাই। আল্লাহ্ ু বিানাহু
ওয়া তা‘আলা িু হলিদের শত্রুদের াদি এরূপ িদযািীতার বযাপাদর আিাদেরদক তকয কদরন, যা আিাদেরদক তাদের বহলর
পা া বানায় এবাং আিাদের উপর তাদের কতৃযত্ব স্থাপন কদর: “যহে তারা সতািাদেরদক করতলিত করদত পাদর তদব তারা
সতািাদের শত্রু িদয় যাদব এবাং সতািাদের অহনষ্ট াধদনর উদেদশয তাদের িস্ত ও র না িূ ি ে াহরত করদব, এবাং তারা র্াইদব
সয সতািরাও তাদের িদতা সকানরূদপ কাহফর িদয় যাও।” [ ূ রা িুিতাহিনা: ২]। হনলযজ্জতা ও হিিযার্ার বযতীত িুশহরক শত্রুরাষ্ট্র
ভারত ও তার পহিিা েভুদের স্বািযরক্ষা করদত সশি িাহ নার হনকট তার হবশ্বা ঘাতকতার পদক্ষ আর সকানও যু হি নাই। সিাহের
আগ্রা দনর হবষদয় তিাকহিত জাতীয়তাবােী েদলর হনিু পতায়ও আপনাদের অবাক িওয়ার হকছু সনই, সকননা হবএনহপ ও হবদজহপ
উভয়ই িাহকযন োলাল, যারা এই অঞ্চদল ভারতদক শহিশালী করার িাধযদি র্ীনদক েহতিত এবাং হিলাফদতর উত্থাদনর হবরুদে
লডাই করার িাহকযন নীহতদক অনু রে করদছ।
Hizb ut Tahrir/Wilayah Bangladesh Official Website: ht-bangladesh.info
E-Mail: contact@ht-bangladesh.info
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সি িু হলিিে, তারা স ই িস্ত ধিযহনরদপক্ষ শা ক যাদেরদক কাহফর- াম্রাজযবােীরা ১৯২৪ হিষ্টাদে হিলাফত ধ্বাংদ র
পর িু হলিদের উপর সজার কদর র্াহপদয় হেদয়দছ, যাদত তারা িু হলি উম্মাহ্’র ক্ষহত াধন কদর িদলও তাদের পহিিা েভুদের
ভূ -রাজননহতক ও অিযননহতক স্বািযদক রক্ষা করদত পাদর। িাহ নার হবরুদে সকবল েহতবাে ও িাদবদশর আদয়াজনই হক পহিিা
িহিযত এই যু লুি সিদক আপনাদের কাহঙ্ক্ষত িুহি এদন সেদব? পহিিা ধিযহনরদপক্ষ শা নবযবস্থাদক অপ ারে না কদর সকবলিাত্র
িাহ নাদক ক্ষিতা সিদক হরদয় হক আপনারা হতযকার অদিয িুহি অজযন করদত পারদবন, যা হনয়িতাহন্ত্রকভাদব এই ধিযহনরদপক্ষ
রাজননহতক েলগুদলাদক ( আওয়ািী লীি, হবএনহপ, অিবা অনু রূপ) এদকর পর এক ক্ষিতায় ব ায়?
সি িু হলিিে, আিাদের

হতযকাদরর িুহির পি আিাদের হবশ্বাদ র (আক্বীোর) িদধযই হনহিত; যা িদলা আল্লাহ্’র

( ু বিানাহু ওয়া তা‘আলা) েহতশ্রুহত এবাং আল্লাহ্’র রা ু ল ( াাঃ) কতৃযক েেত্ত

ু াংবাে। িু হলি হিদ দব আিাদের হবরুদে

শত্রুদের ষডযন্ত্র ও তাদের অবযািত আগ্রা ন েতযক্ষ কদর আিাদের কিনই আিযযাহিত িওয়া উহর্ত নয়। কারে এটাই আল্লাহ্
আজ্জা ওয়া জ্বাল-এর েহতশ্রুহত সয, সশষপযযে এই উম্মাহ্ই হবজয় অজযন দ্বারা ম্মাহনত িদব: “আহি অবশযই ািাযয করব আিার
রা ূ লিেদক এবাং যারা ঈিান এদনদছ তাদেরদক, েু হনয়ার জীবদন এবাং সযহেন াক্ষযোতারা াক্ষয েোদনর জনয োাঁডাদব স হেনও”
[ ূ রা আল-িু’হিন: ৫১]। এবাং, িুশহরক রাষ্ট্র ভারদতর আগ্রা ন ও আহধপতয বন্ধ করদত ও িগ্র ভারতীয় উপিিাদেশদক ই লাদির
নযায়হবর্ার ও ছায়াতদল হনদয় আ দত আিাদের অবশযই নবুয়যদতর আেদল েহতশ্রুত হদ্বতীয় হিলাফদত রাহশোহ্ েহতষ্ঠার লদক্ষয
দ্রুত অগ্র র িদত িদব, যার িাধযদি আিরা আল্লাহ্’র রা ূ ল ( াাঃ)-এর েেত্ত ু াংবাে বাস্তবায়দন ক্ষি িদবা: “আিার উম্মদতর
েু ইহট েলদক আল্লাহ্ জািান্নাদির আগুন সিদক ু রক্ষা হেদয়দছন: একহট েল যারা ভারত জয় করদব, আর অনযহট যারা ঈ া ইবনু
িাহরয়াদির দঙ্গ িাকদব” (আিিাে এবাং আন-হন াঈ)। ভারদতর িুশহরক শা দকরা িানবজাহত এবাং উম্মাহ্’র াবযদভৌিদত্বর উপর
আঘাত করা সিদক কিদনাই হবরত িদব না, যতক্ষে না আ ন্ন হিলাফদতর

াি ী স নাবাহিনী তাদেরদক অপেস্ত অবস্থায় বন্দী

করদব। ভারদতর িুশহরক শা দকরা সকবলিাত্র সয এই উপিিাদেদশ শুধু িু হলিদের শত্রু তা নয়, বরাং ধিযীয় ও

াম্প্রোহয়ক

হিাং তার িাধযদি হনদজদের রাজনীহত ও শা ন হটহকদয় রািার স্বাদিয তারা কল ধদিযর াধারে জনিদেরই ক্ষহত াধন করদছ।
কাদজই, এই উম্মাহ্’র এিন একাে েদয়াজন িুিাম্মে হবন কাহ ি আল- াকাহফর িত াি ী স নাবাহিনীর সজনাদরল, হযহন এই
উপিিাদেদশ শাহে ও ধিযীয় ম্প্রীহত েহতষ্ঠায় আজদকর হেদনর রাজা োহির নদরন্দ্র সিাহেদক বন্দী করদবন।
বাাংলাদেদশর হেয় িু হলিিে, তযহনষ্ঠ েল হিযবুত তাহ্রীর-এর আহ্বাদনর েহত িদনাদযাি হেন, িুশহরক রাষ্ট্র ভারত ও
তার াম্রাজযবােী েভুদের যু লুদির পহর িাহি ঘটাদত েহতশ্রুত হিলাফত রাষ্ট্র অহতআ ন্ন। এিন ক্রাহেলদে যিন কাহফর-িুশহরকরা
ই লাি ও উম্মাহ্’র েহত তাদের হিাং তার িাত্রা অনয সযদকাদনা িদয়র র্াইদত বাহডদয় হেদয়দছ, তিন উম্মাহ্’র একিাত্র ঢাল
হিলাফত হফহরদয় আনার উদেদশয আপনাদেরদক অবশযই ু স্পষ্ট অবস্থান হনদত িদব; এবাং এই লদক্ষয হিযবুত তাহ্রীর-এর াদি
কাজ করদত িদব এবাং ািহরক বাহিনীর অহফ ারদের িদধয যারা আপনাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু হকাংবা পহরহর্তজন তাদের হনকট
হবশ্বা ঘাতক িাহ নার িাতদক পাকডাও কদর হিযবুত তাহ্রীর-এর িাদত ক্ষিতা িস্তােদরর আহ্বান জানাদত িদব। আপনাদের
জনয এটাই একিাত্র পি, সি িু হলিিে!

*حيِي ُك ْم
ْ ُي

َ *يَا أَيُّ َها الَّذ
سو ِل إِذَا َدعَا ُك ْم ِل َما
ْ ِين آ َمنُوا ا
ُ لر
َّ ست َ ِجيبُوا ِ َّّلِلِ َو ِل

“সি ঈিানোরিে! সতািরা আল্লাহ্ ও তাাঁর রা ূ দলর স ই আহ্বাদন াডা োও, যিন সতািাদেরদক এিনহকছু র হেদক আহ্বান করা
িয় যা সতািাদের িদধয োদের ঞ্চার কদর” [ ূ রা আল-আনফাল: ২৪]

হিযবুত তাহ্রীর-এর হিহিয়া কাযযালয়, উলাই’য়াহ্ বাাংলাদেশ
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