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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

কর্ণাটককর ধর্ণবিরকেক্ষ হাইককাকটণর কতিড় স্পধণা, আল্লাহ্ রু্সবির্কের জিয যা িাধযতারূ্িক ককরকেি তা বিকে ফকতাো দেে! 

দহ রু্সবির্গর্, ইসিার্ এিং রু্সবির্কের অবিিািক খিীফা োড়া দক আর্াকের দিািকের অবধকার এিং সম্মাি রক্ষা করকি? 
বহনু্দত্বিােী বিকজবে সরকাকরর দিতৃত্বাধীি কর্ণাটক রাজয সরকার বিক্ষা প্রবতষ্ঠাকি রু্সবির্ োত্রী ও বিবক্ষকাকের বহজাি েবরধাকির 

উের দয বিকেধাজ্ঞা আকরাে ককরবেি তা িহাি দরকখ কর্ণাটক হাইককাটণ রাে প্রোি ককরকে দয, বহজাি েবরধাি েরা ইসিাকর্র অেবরহাযণ 
ধর্ণীে অিুিীিি িে। বিিঃসকন্দকহ এই রাে িারকতর অিযািয রাকজযর রু্সবির্কের উের বিযণাতকির র্াত্রাকক আরও িাবড়কে দেোর আইিী 
েবিি বহকসকি কাজ করকি; আোিকতর এই রােবট দযি রু্সকাকির র্কতা সাহসী রু্সবির্কের িাবিস্বরূেই দেো হকিা, দয রু্সকাি ইসিার্ী 
বিশ্বাকসর প্রবত েৃঢ় আস্থা প্রেিণি ককর “আল্লাহু আকিার” দলাগার্ বেকে বহংস্র বহনু্দত্বিােী জিতার সার্কি িীরকত্বর েবরচে বেকেবেি। 

দহ দেিিাসী, যখি রু্সবির্ র্াত্রই এবিেেবট অিগত দয বহজাি েবরধাি ইসিাকর্র একবট অতযািিযকীে বিধাি, তখি কর্ণাটক উচ্চ-
আোিকতর প্রধাি বিচারেবত ঋতু রাজ িার্ক একজি ধর্ণবিরকেক্ষ রু্িবরককর কতিড় স্পধণা দয, বহজাি ইসিাকর্র অেবরহাযণ বিেে বকিা 
তা বিধণারর্ ককর দেে? বকেুবেিেূকিণ বিকশ্বর বিবিন্ন ধর্ণবিরকেক্ষ িাসক, িুবিজীিী ও বর্বিোগুকিা প্রতারর্ােূর্ণিাকি আর্াকের সাহসী দিাি 
রু্সকাকির অিস্থািকক সর্র্ণি ককরবেি যাকত তারা তাকের তর্াকবর্ত “স্বাধীিতা” িার্ক প্রতারর্ারূ্িক দলাগাকর্র বিবিকত জির্তকক েখকি 
রাখকত োকর, বকন্তু এিার তাকের িণ্ডার্ীর রু্কখাি খকস েকড়কে যখি তারা ধর্ণবিরকেক্ষ আোিকতর রাকের সর্াকিাচিা করকত িযর্ণ হকে, 
যবেও এই রাে তাকের তর্াকবর্ত “ধর্ণীে স্বাধীিতার” সাকর্ সাংঘবেণক। প্রকৃতেকক্ষ, তারা িারীর িগ্নতার স্বাধীিতাকক সরু্ন্নত রাখকত যতটা 
সজাগ, বকন্তু িারীর বিকজকক দেকক রাখার অবধকার সম্পককণ ততটাই উোসীি, যখি এবট বিশ্বজগকতর রি কতৃণক বিকেণবিত একবট িাধযিাধকতা। 

দহ দেিিাসী! বহজাি হকে আর্াকের দিািকের সম্মাকির প্রতীক এিং রু্সবির্কের জিয জীিি-রৃ্তুযর র্ত গুরুত্বেূর্ণ বিেে। আেিারা 
জাকিি দয, শুধুর্াত্র একজি রু্সবির্ িারীর বহজাি খুকি দেোর কারকর্ রাসূিুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص িিু কােিুকা িার্ক ইহুেী দগাকত্রর বিরুকি তাৎক্ষবর্ক 
দসিািাবহিী দপ্ররর্ ককরি এিং তাকেরকক র্বেিা দর্কক সমূ্পর্যরূদে উকেে ককর দেি। কর্ণাটকার হাইককাটণ কতৃণক বহজাি বিবেকির “ফকতাো” 
এই উের্হাকেি দর্কক ইসিার্ ও রু্সবির্কের েবরচেকক ক্রর্ান্বকে বিবিহ্ন করার কাবফর সাম্রাজযিােীকের োিাি ধর্ণবিরকেক্ষ িাসককগাষ্ঠীকের 
অিযাহত চক্রাকেরই অংি। একেকির ধর্ণবিরকেক্ষ িাসককগাষ্ঠী ও িুবিজীিীরাও একই চক্রাকে বিপ্ত। আেবি জাকিি দয, একেকি আর্াকের 
দিাকিরা সরকার এিং অিযািয প্রবতষ্ঠাকির োিাোবি বর্বিোর ধর্ণবিরকেক্ষ কতৃণেকক্ষর কাে দর্কক একই রকর্ বিেীড়ি এিং উেহাকসর 
সমু্মখীি হে। 

দহ িাংিাকেি ও উের্হাকেকির রু্সবির্গর্! কাবফর উেবিকিিিােী েবির্ারা তাকের োিাি িাসককের িযিহার ককর দজারেূিণক 
আর্াকের িূখণ্ডকক িাগ করকিও তারা আর্াকের র্কধয ভ্রাতৃকত্বর েৃঢ় িন্ধিকক বেন্ন করকত িযর্ণ হকেকে। কাবফর ঔেবিকিবিকরা এিং এই 
উের্হাকেকি তাকের োিাি ধর্ণবিরকেক্ষ িাসকরা ইসিার্ ও রু্সবির্কের বিরুকি েড়যন্ত্র করকে, কারর্ সর্গ্র িারত উের্হাকেি রু্সবির্কের 
িূখণ্ড এিং রু্সবির্রা হাজার িের ধকর এই উের্হাকেিকক িাসি ককরকে। ঐবতহাবসকিাকি এই উের্হাকেকির রু্সবির্রা ইসিার্, ভ্রাতৃত্ব 
ও রকের অবিকেেয িন্ধকি আিি। রাসূিুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص -এর সুসংিাে অিুযােী বহনু্দিাি আিারও ইসিার্ী িাসকির অধীকি আসকি। 

কাবফর-রু্িবরককের োিাি িতণর্াি ধর্ণবিরকেক্ষ িাসককগাষ্ঠীর কাকে ইসিার্ ও রু্সবির্কের রক্ষার প্রতযািা করা উবচত িে। একর্াত্র 
খিীফা হকেি রু্সবির্কের অবিিািক এিং বখিাফত রাষ্ট্রই ইসিার্ ও রু্সবির্কের রক্ষা করকি। রাসূিুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص িকিি, “বিিেই ইর্ার্ 
(খিীফা) হকে োি, যার অধীকি রু্সবির্রা যুি ককর এিং বিকজকেরকক রক্ষা ককর” (সহীহ্ িুখারী)। সুতরাং, বহজাকির অবধকার ও সম্মাকির 
জিয সংগ্রার্রত আর্াকের দিািকের জিয বিজে আিকত বিতীে বখিাফকত রাবিোহ্ প্রবতষ্ঠার কাজ করা রু্সবির্কের উের অবেণত ফরজ 
োবেত্ব। 

দহ রু্হাম্মে বিি কাবসকর্র উিরসুবরগর্! দহ িাংিাকেকির সার্বরক িাবহিীর বিষ্ঠািাি অবফসারগর্! আল্লাহ্ সুিহািাহু ওো তা‘আিা 
িকিি: * ْيِن فَعَلَْيُكْم النَّْصُر إِالَّ َعلَى قَْوٍم بَْينَُكم  এিং যবে তারা িীকির িযাোকর দতার্াকের বিকট সাহাযয চাে, তকি তাকের“ *َوإِْن اْستَنَصُروُكْم فِي الد ِ
সাহাযয করা দতার্াকের উের অিিয কতণিয” [আি-আিফাি: ৭২]। রু্সকাকির র্ত সাধারর্ এক রু্সবির্ তরুর্ী যবে ইসিার্ রক্ষাে এর্ি 
সাহস দেখাকত োকর, আেিাকের সক্ষর্তা র্াকা সকেও িীরি র্াকা আেিাকের জিয সর্ীচীি িে। আেিারা িুকি যাকিি িা দয বসনু্ধর 
অতযাচারী রাজা োবহর কতৃণক বিেীড়কির বিকার রু্সবির্ র্বহিাকের আতণিাে শুকি উর্াইো খবিফা আি-ওোবিে বিি আিে আি-র্াবিক 
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তার সাহসী দজিাকরি রু্হাম্মে বিি কাবসর্ আি-র্াকাবফর দিতৃকত্ব ইরাক দর্কক একবট িবেিািী দসিািাবহিী দপ্ররর্ ককরবেকিি, এিং রাজা 
োবহর দসকির িাসকির অিসাি ঘবটকেবেকিি। তাই, সতযিােী েি হিযবুত তাহ্রীর-দক িুসরাহ্ (সার্বরক সহােতা) প্রোি করুি, যারা েুিরাে 
এই উম্মাহ্’র বিরােিা বিবিকতর উকেকিয বখিাফত রাষ্ট্র েুিিঃপ্রবতষ্ঠা করকি, এিং দকাি অিস্থাকতই ইসিাকর্র িত্রুকের হাকত একজি রু্সবির্ 
র্বহিার বিযণাতিও সহয করকি িা। আসন্ন বখিাফত আেিাকেরকক এযুকগর রাজা োবহর, বহনু্দত্বিােী িকরন্দ্র দর্ােীকক েরাবজত করার সুকযাগ 
ককর দেকি এিং উেবিকিিিােীকের িারা সৃষ্ট কৃবত্রর্ জাবতরাকষ্ট্রর সীর্ািা রু্কে বেকে িারতকক আিার বখিাফকতর োোতকি বফবরকে আিকি।  

আিু হুরােরা (রা.) ির্ণিা ককরকেি: “রাসূিুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص আর্াকেরকক িারত বিজকের প্রবতশ্রুবত বেকেকেি। আর্ার জীিেিাে এবট ঘটকি 
আবর্ আর্ার জীিি ও সম্পে এর জিয িযে করি। আবর্ যবে বিহত হই তকি আবর্ দেষ্ঠ িহীেকের অেিুণে, আর যবে আবর্ বফকর আসকত 
োবর তকি আবর্ আিু হুরােরা রু্বেপ্রাপ্ত (গুিাহ্ দর্কক)” [আহর্াে, আি-বিসােী, আি-হাবকর্]। 
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