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রজব ১৩৪২ – রজব ১৪৪২ হিজরী: হিলাফত রাষ্ট্র ধ্বাংদসর একশ বছরদক প্রকন্দ্র কদর হিযবুত তাহ্রীর /
উলাই‘য়াহ্ বাাংলাদেশ পুদরা রজব িাসবযাপী হবহিন্ন রাজননহতক কিযসূচী পালন করদছ
হিলাফত রাষ্ট্র ধ্বাংদসর একশ বছরদক প্রকন্দ্র কদর হিযবুত তাহ্রীর কততযক পহরচাহলত হবশ্ববযাপী কিযসূচীর অাংশ হিদসদব
হিযবুত তাহ্রীর/উলাই’য়াহ্ বাাংলাদেশ ১লা রজব ১৪৪২ হিজরী িদত হবহিন্ন কিযসূচী পালন শুরু কদর, যা পুদরা রজব িাসবযাপী
চলদব। েথদিই প্রপাষ্টার লাগাদনা হেদয় কিযসূচী শুরু িয়, প্রপাষ্টাদরর বক্তবয িদে: “হিলাফত রাষ্ট্র ধ্বাংদসর একশ বছর (হিজরী
১৩৪২ – ১৪৪২); হবদশ্বর একশ শির প্রথদক িুসহলি উম্মাহ্’র েহত হিযবুত তািরীর-এর আহ্বান: হিলাফত েহতষ্ঠা করুন”। ঢাকা,
চট্টগ্রাি, হসদলট, রাজশািী, িুলনা, নারায়নগঞ্জ, কুহিল্লা শিদরর হবহিন্ন গুরুত্বপূ র্য িসহজে, সড়ক, অহলগহল; এবাং ঢাকার গুরুত্বপূ র্য
স্থানসিূ ি প্রযিন প্রেসক্লাব, বায়তুল প্রিাকাররি, পল্টন, িহতহিল, শািবাগ ইতযাহে স্থাদন এই কাযযক্রি চলিান আদছ।
গত ১৬ প্রফব্রুয়ারী িদত হলফদলট হবতরর্ কাযযক্রি শুরু িয়, যার হশদরানাি িদে: “হিলাফত রাষ্ট্র ধ্বাংদসর একশ বছর

(রজব ১৩৪২ – রজব ১৪৪২ হিজরী); রাসূ লুল্লাহ্ (সাাঃ) বদলন: “…অতাঃপর আবার আসদব হিলাফদতর শাসন, নবুয়যদতর আেদল”;
িুসহলি উম্মাহ্’র েহত হিযবুত তাহ্রীর-এর আহ্বান, রাসূ লুল্লাহ্ (সাাঃ) েেত্ত সু সাংবাে বাস্তবায়দন হিলাফত েহতষ্ঠার কাদজ প্রযাগ
হেন”। োয় েহতহেন েলীয় প্রনতাকিযীরা েলদবদে জনসিাগদির হবহিন্ন স্থাদন হলফদলট হবতরর্ করদছ। যার িদেয উদল্লিদযাগয
িদে গত ২৬ প্রফব্রুয়ারী বাে জুিু‘আহ্ বায়তুল প্রিাকাররিসি ঢাকা ও চট্টগ্রাদির শিদরর হবহিন্ন থানার গুরুত্বপূ র্য িসহজদে েদলর
প্রনতাকিযীদের বহলষ্ঠিাদব হলফদলট হবতরর্। এছাড়াও হিকার, হিি (meme) এবাং প্রসাশযাল হিহিয়া ও িাচুযয়াল হবহিন্ন িােযদি
বক্তবযগুদলা েচার করা িদে। হিলাফত রাষ্ট্রহবিীন িুসহলি উম্মাহ্’র েু রাবস্থা এবাং তা িদত উত্তরদর্ িুসহলিদের োহয়ত্ব সম্পদকয

সদচতন করদত রজব িাসবযাপী প্রেশবযাপী বযাপক গর্সাংদযাগ কিযসূচী প্র াষর্া করা িদয়দছ।
সরকাদরর “হনরাপত্তা বাহিহন”-এর হুিহক-োিহকর তওাক্কা না কদর এসব কিযসূচীদত জনগর্ বযাপক সাড়া হেদে, েদলর
প্রনতাকিযীদের সাদথ িতহবহনিয় করদছ, হিলাফত েহতষ্ঠার গুরুত্ব অনু োবন কদর কিযসূচীগুদলার সাদথ একাত্বতা প্র াষর্া করদছ।
কিযসূচীগুদলা িুলত চারহট হবষয়বস্তু সম্পদকয িুসহলি উম্মাহ্‘প্রক সদচতন কদর প্রতালাদক হ দর আবহতযত িদে, যা যথাক্রদি,
১. হিলাফত রাষ্ট্র ধ্বাংদসর পর হক েু রাবস্থা উম্মাহ্’র উপর আপহতত িদলা; ২. উম্মাহ্’র িদেয সদচতনতা ততহর করা প্রযন তারা
োহয়দত্বর পালদনর বযাপাদর অঙ্গীকারবদ্ধ িয়; ৩. হিযবুত তাহ্রীর-এর হনষ্ঠাবান প্রনততদত্ব ঐকযবদ্ধ িওয়া; ৪. আল্লাহ্’র ওয়াো ও
রাসূ লুল্লাহ্ (সাাঃ)-এর সু সাংবাে বাস্তবায়দন কাজ করা।
প্রি িুসহলিগর্! ১৩৪২ হিজরী তথা ১৯২৪ হিিাদে কাহফর সাম্রাজযবােী হিদটন হবশ্বাস াতক েিযহনরদপক্ষ কািাল
“আতাতুকয”- এর েতযক্ষ সিদযাগীতায় আিাদের প্রতরশ বছদরর প্রগৌরদবাজ্জ্বল হিলাফত রাষ্ট্রদক ধ্বাংস কদর। হিলাফত রাষ্ট্র িাহরদয়
িুসহলি উম্মাহ্ তার পহবত্র দ্বীন-রক্ত-সম্পে-সম্মান ও হনরাপত্তা রক্ষার ঢাল িাহরদয় প্রফদল। অথচ আল্লাহ্ সু বিানাহু ওয়া তা’আলা
িুসহলিদেরদক ‘ওয়াসাত’ উম্মাহ্ অথযাৎ প্রশষ নবীর উত্তরসূ রী হিদসদব একহট নযায়হনষ্ঠ জাহত কদরদছন এবাং িানবজাহতর
তত্ত্বাবোদনর োহয়ত্ব হেদয়দছন। হিলাফত ধ্বাংদসর সাদথ সাদথ এই শাসনকততযত্ব আিরা িাহরদয় প্রফহল ও পহিিারা আিাদের উপর
োলাল রুওয়াইহবোহ্ (অজ্ঞ-হনদবযাে) শাসকদের চাহপদয় প্রেয়। সু তরাাং আিাদেরদক এই রুওয়াইহবোহ্ শাসকদের কাছ প্রথদক
শাসনকততযত্বদক পুনরুদ্ধার কদর উম্মাহ্’র তত্ত্বাবোদনর োহয়ত্ব একজন িলীফার হনকট অপযর্ করদত িদব। হিলাফত রাষ্ট্র েহতষ্ঠায়
হিযবুত তাহ্রীর িুসহলি উম্মাহ্’র িদেয ৬০ বছদররও প্রবশী সিয় েদর কাজ করদছ এবাং জান-িাল ও িূ লযবান তযাগ স্বীকার কদর
যাদে। হিযবুত তাহ্রীর-এর প্রনততত্ব হেদেন েিযাত ইসলািী হচন্তাহবে আতা-হবন-িহলল আবু আল-রাশতা। ইসলাি হেদয় রাষ্ট্র
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পহরচালনার জনয হিযবুত তাহ্রীর কুর‘আন ও সু ন্নাহ্’র হিহত্তদত হিলাফত রাদষ্ট্রর সাংহবোন (িসড়া) ের্য়ন কদরদছ এবাং উক্ত
সাংহবোদন সরকার ও েশাসহনক কাঠাদিাদক তুদল েদরদছ।
রাসু লুল্লাহ্ (সাাঃ) নবুয়যদতর আেদল হিলাফত পুর্াঃেহতষ্ঠার সু সাংবাে হেদয়দছন: “…অতাঃপর আবার আসদব হিলাফদতর

শাসন, নবুয়যদতর আেদল” [িুসনাদে আিিে]। রাসু লুল্লাহ্ (সাাঃ)-এর সু সাংবাে আল্লাহ্ সু বিানাহু ওয়া তা‘আলা’র পক্ষ প্রথদক
ওয়াো। আমরা হিযবুত তাহ্রীর িুসহলি উম্মাহ্’র কাদছ আহ্বান জানাহে, রাসূ লুল্লাহ্ (সাাঃ) েেত্ত এই সু সাংবাে বাস্তবায়দন
হিলাফত েহতষ্ঠার কাদজ প্রযাগ হেন।
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“প্রতািাদের িেয িদত যারা ঈিান আদন ও সৎকাজ কদর আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াো হেদয়দছন প্রয, হতহন তাদেরদক পতহথবীদত
হিলাফত োন করদবন, প্রযরূপ তাদের পূ ববয তযীদের োন কদরহছদলন” [সূ রা আন-নূ র: ৫৫]।
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