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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

পিলখানা হত্যাকাণ্ডের সহণ্ড াগীণ্ডের কণ্ড ার শাপির মুণ্ডখামুপখ করণ্ডত্ বাাংলাণ্ডেণ্ডশর সশস্ত্র বাপহনীণ্ডক পখলাফত্ ধ্বাংণ্ডসর ১০১ ত্ম 

বণ্ডষের এই রজব মাণ্ডসই পখলাফত্ িুনঃপ্রপত্ষ্ঠায় এপগণ্ডয় আসণ্ডত্ হণ্ডব 
২৫শশ শফব্রুয়ারী (শুক্রবার) মমোপিক পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ১৩ত্ম বাপষেকী িাপলত্ হণ্ডলা। ২০০৯ সাণ্ডলর এই পেণ্ডন ত্ৎকালীন বাাংলাণ্ডেশ 

রাইণ্ডফলস (পবপিআর)-এর পিলখানা সের েফত্ণ্ডর আমরা অসহায়ভাণ্ডব ৫৭ জন সাহসী শসনা অপফসাণ্ডরর নৃশাংস হত্যাকাে প্রত্যক্ষ কপর। 

স্বাভাপবকভাণ্ডব, হাপসনা সরকাণ্ডরর কাছ শেণ্ডক কখনই আমরা এর নযায়পবচার আশা কপর না, কারণ ত্ারা আমাণ্ডের উির ভারণ্ডত্র আপিিত্য পনপিত্ 

করার উণ্ডেণ্ডশয জাপত্র শমিাবী সিানণ্ডের নৃশাংসভাণ্ডব হত্যার কাণ্ডজ সপক্রয় সহণ্ড াপগত্া কণ্ডরপছল। শসই পবণ্ডরাণ্ডহর ির হাপসনা সরকাণ্ডরর পবপভন্ন 

ষড় ন্ত্রমূলক িেণ্ডক্ষি আমাণ্ডের সামপরক বাপহনীণ্ডক েুবেল করার মাপকেন-পিপিশ চক্রািণ্ডক পেবাণ্ডলাণ্ডকর মণ্ডত্া স্পষ্ট কণ্ডর শেয়। 

আমাণ্ডের সশস্ত্র বাপহনীর পবরুণ্ডে এই পবরাি ষড় ণ্ডন্ত্রর সূচনা হয় ২০০৮ সাণ্ডল,  খন মাপকেন  ুক্তরাষ্ট্র ও পিণ্ডিণ্ডনর সমণ্ড াত্ার ফণ্ডল হাপসনা 

সরকার ক্ষমত্ায় বণ্ডস। চীনণ্ডক েমন এবাং পখলাফণ্ডত্র আসন্ন প্রত্যাবত্েন প্রপত্হত্ করার জনয “পিভি িু এপশয়া” শকৌশণ্ডলর অাংশ পহসাণ্ডব মাপকেন 

 ুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চণ্ডল ত্ার রাজননপত্ক ও অেেননপত্ক সহণ্ড াগীত্া প্রিাণ্ডবর মািযণ্ডম আঞ্চপলক শপক্ত পহণ্ডসণ্ডব ভারণ্ডত্র উত্থাণ্ডন সহায়ত্া পেণ্ডয় আসণ্ডছ। 

এবাং পিণ্ডিন স্বাভাপবকভাণ্ডবই এই শকৌশলণ্ডক সমেেন কণ্ডরপছল, কারণ এপি ত্ার অনুগত্ োলালণ্ডক বাাংলাণ্ডেণ্ডশর সশস্ত্র বাপহনীর উির আপিিত্য প্রোন 

কণ্ডর। এভাণ্ডব মাপকেন-পিপিশ শ ৌে ভূ-রাজননপত্ক কা াণ্ডমার অিীণ্ডন পবশ্বাসঘাত্ক হাপসনা সরকার পিলখানা হত্যাকাণ্ডে সহণ্ড াগীত্া কণ্ডর। 

এই বছর পহজরী রজব মাণ্ডস আমরা অত্যি েুঃণ্ডখর সাণ্ডে পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পশকার অপফসারণ্ডের জনয শশাক প্রকাশ করপছ, অনযপেণ্ডক 

পবশ্ববযািী মুসপলম উম্মাহ্ও ১৩৪২ পহজপর ত্ো ১৯২৪ সাণ্ডলর ৩রা মাচে ত্াপরণ্ডখ পখলাফত্ ধ্বাংণ্ডসর শবেনাোয়ক ১০১ত্ম বাপষেকী স্মরণ করণ্ডছ। আর 

এই উভয় ট্র্যাণ্ডজপির ষড় ন্ত্র বািবায়নকারী একই - মুসপলম ভূপমর পবশ্বাসঘাত্ক অিরািী শাসকণ্ডগাষ্ঠী। আমাণ্ডের শপক্তশালী সামপরক বাপহনীর পিণ্ড  

ছুপরকাঘাত্কারী হাপসনা সরকার, কামাল আত্াতু্ণ্ডকের পবশ্বাসঘাত্কত্ার উত্তরাপিকারীত্ব বহন কণ্ডর, শ  কামাল শপক্তশালী উসমানী (অণ্ডিামযান) পখলাফত্ 

রাষ্ট্রণ্ডক শভণ্ডে শফলার কাণ্ডজ ঔিপনণ্ডবপশক কাপফরণ্ডের সাণ্ডে ঐকযবেভাণ্ডব কাজ কণ্ডরপছল। উম্মাহ্’র িরািীনত্া পনপিত্ করার জনয বরাবরই এই 

িরণ্ডনর পবশ্বাসঘাত্ক িমেপনরণ্ডিক্ষ শাসকণ্ডেরণ্ডক ত্াণ্ডের ঔিপনণ্ডবপশক প্রভুগণ পনণ্ডয়াগ কণ্ডর োণ্ডক। 

শহ সামপরক বাপহনীর পনষ্ঠাবান অপফসারগণ! ক্ষমত্ার চাপবকাপ  আিনাণ্ডের হাণ্ডত্, অেচ এরিণ্ডরও আিনারা আিনাণ্ডের শহীে ভাইণ্ডের 

মমোপিক মৃতু্যর জনয োয়ী হাপসনা সরকারণ্ডক চরম শাপির মুণ্ডখামুপখ না কপরণ্ডয় ১৩ বছর অপত্বাপহত্ কণ্ডরণ্ডছন! সশস্ত্র বাপহনীর পবরুণ্ডে হাপসনা 

সরকাণ্ডরর পবশ্বাসঘাত্কত্ার প্রপত্ আিনাণ্ডের পনপিয়ত্া আিনাণ্ডেরণ্ডক গুরুত্বহীনত্ার িণ্ডে পনণ্ডয়  াণ্ডে। আিনাণ্ডের নীরবত্া এই শাসকণ্ডগাষ্ঠীণ্ডক 

আিনাণ্ডেরণ্ডক একপি সিা এবাং নমনীয় বাপহনীণ্ডত্ িপরণত্ করার আত্মপবশ্বাস  ুপগণ্ডয়ণ্ডছ,  া শকবল কাপফর-মুশপরকণ্ডের স্বােেরক্ষার হাপত্য়ার পহণ্ডসণ্ডব 

বযবহৃত্ হণ্ডব। আমরা, হিযবুত তাহ্রীর / উলাই’য়াহ্ বাাংলাণ্ডেশ, আিনাণ্ডেরণ্ডক এই অিমানজনক অবস্থা শেণ্ডক শজণ্ডগ ও ার এবাং আিনাণ্ডের শপক্ত 

ও ম োো িুনরুোর করার জনয একপি সাহসী অবস্থান গ্রহণ্ডনর আহ্বান জানাই। পবশ্বাসঘাত্ক হাপসনা সরকাণ্ডরর আনুগত্য প্রত্যাখযান করুন, শ পি 

আিনাণ্ডেরণ্ডক অসম্মানজনক উিাণ্ডয় ইসলাম ও মুসপলমণ্ডের শত্রুণ্ডের অিীনি করার লণ্ডক্ষয ত্াণ্ডের সাণ্ডে সপক্রয়ভাণ্ডব সহণ্ড াগীত্া করণ্ডছ। নবুয়যণ্ডত্র 

আেণ্ডল প্রপত্শ্রুত্ পখলাফত্ রাপশোহ্ পফপরণ্ডয় আনার জনয হিযবুত তাহ্রীর-শক নুসরাহ্ (সামপরক সহায়ত্া) প্রোন কণ্ডর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া ত্া‘

আলা ও ত্াাঁর রাসূলণ্ডক (সাঃ) সমেেন করুন। এই দ্বীনণ্ডক সাহা য করার জনয এপগণ্ডয় আসুন, এবাং এই রজব মাণ্ডসই শত্ বছণ্ডরর লাঞ্ছনা ও েুবেলত্ার 

অবসান ঘিান। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া ত্া‘আলা বণ্ডলন:  
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 “শহ ঈমানোরগণ! শত্ামরা আল্লাহ্ এবাং ত্াাঁর রাসূণ্ডলর শসই আহ্বাণ্ডন সাড়া োও  খন শত্ামাণ্ডের এমনপকছুর পেণ্ডক আহ্বান করা হয়  া শত্ামাণ্ডের 

মণ্ডিয প্রাণ্ডণর সঞ্চার কণ্ডর। (সূরা আল-আনফাল: ২৪) 
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