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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

অবিধ ইহুবি রাষ্ট্রের সাষ্ট্রে িাাংলাষ্ট্রিষ্ট্রের সামবরক িাবিনীষ্ট্রক য ৌে যনৌ-মিডায় যেরণ কষ্ট্রর িাবসনা সরকার ইসলাম ও 

মুসবলম উম্মাহ্’র সাষ্ট্রে চরম বিশ্বাসঘাতকতার নবজর স্থাপন কষ্ট্ররষ্ট্রে 

পবিত্র ভূবম বিবলবিনষ্ট্রক মুবির উষ্ট্রেেয পবরতযাগ কষ্ট্রর এিাং মুসবলম উম্মাহ্’র সাষ্ট্রে বিশ্বাসঘাতকতা কষ্ট্রর বমেযািািী িাবসনা সরকার 

উপসাগরীয় অঞ্চষ্ট্রল অবিধ ইহুবি রাষ্ট্রের সাষ্ট্রে আষ্ট্রমবরকার যনতৃত্বাধীন একবি িৃিৎ যনৌ-মিডায় য াগ বিষ্ট্রত আমাষ্ট্রির সামবরক িাবিনীষ্ট্রক 

যেরণ কষ্ট্ররষ্ট্রে। মুসবলম যিেগুষ্ট্রলার সাষ্ট্রে অবিধ ইহুবি রাে “ইসরাষ্ট্রয়ল”-এর সম্পকক যজারিাষ্ট্ররর অাংে বিসাষ্ট্রি আষ্ট্রমবরকা ৩১/০১/২০২২ 

তাবরখ িষ্ট্রত ১৮ বিনিযাপী এই ইন্টারনযােনাল যমবরিাইম এক্সারসাইজ (আই.এম.এক্স) আষ্ট্রয়াজন কষ্ট্ররষ্ট্রে। এিাং, এই মিডায় য াগ বিষ্ট্রত 

িাাংলাষ্ট্রিষ্ট্রের যনৌিাবিনীষ্ট্রক অতযন্ত যগাপনীয়তার সাষ্ট্রে যেরণ করা িষ্ট্রয়ষ্ট্রে, আর এই বিষষ্ট্রয় স্থানীয় সাংিািমাধযমসমূষ্ট্রি যকান সাংিািও পবরষ্ট্রিেন 

করা িয়বন। 

িাাংলাষ্ট্রিষ্ট্রের যমরুিণ্ডিীন রুওয়াইবিিাহ্ (অজ্ঞ ও বনষ্ট্রিকাধ) সরকার “ইসরাষ্ট্রয়ল”-এর সাষ্ট্রে বমত্রতায় মুসবলম বিষ্ট্রশ্বর অনযানয িালাল 

োসকষ্ট্রির পিাঙ্ক অনুসরণ করষ্ট্রে;  ারা তাষ্ট্রির পবিমা েভুষ্ট্রির বনষ্ট্রিকষ্ট্রে শুরু যেষ্ট্রকই উম্মাহ্’র বিরুষ্ট্রে অপরাধ সাংঘিষ্ট্রন এই পবিত্র ভূবমর 

িখলিারষ্ট্রির সাষ্ট্রে ষড ষ্ট্রে বলপ্ত রষ্ট্রয়ষ্ট্রে। িাবসনা সরকারও এই অবিধ খুবন রাষ্ট্রের সাষ্ট্রে সামবরক সম্পকক িজায় যরষ্ট্রখষ্ট্রে, এিাং তারা যগাপষ্ট্রন 

তাষ্ট্রির কাে যেষ্ট্রক জনগষ্ট্রণর উপর নজরিাবরর সরঞ্জাম ক্রয় কষ্ট্রর আসষ্ট্রে। এই বিশ্বাসঘাতক োসষ্ট্রকরা বনষ্ট্রজষ্ট্রির ক্ষমতা ও সম্পি রক্ষার 

বিবনমষ্ট্রয় তাষ্ট্রির দ্বীনষ্ট্রক কাবিরষ্ট্রির কাষ্ট্রে বিবক্র কষ্ট্রর যিয়। এিাং, তারা  োসমষ্ট্রয় েকাে কষ্ট্রর তাষ্ট্রির েকৃত আনুগতয কার েবত বনবিত 

রষ্ট্রয়ষ্ট্রে,  া যমাষ্ট্রিও আি কজনক নয়। 

য ষ্ট্রিতু এখন অতযাচারী িাবসনা সরকাষ্ট্ররর উপলবি িষ্ট্রে, আষ্ট্রমবরকা তার নতুন ইষ্ট্রদা-পযাবসবিক যকৌেষ্ট্রলর আষ্ট্রলাষ্ট্রক িাাংলাষ্ট্রিষ্ট্রে 

োসনিযিস্থায় পবরিতকন চায়, যসষ্ট্রিতু তারা ক্ষমতায় বিষ্ট্রক োকষ্ট্রত য ষ্ট্রকান মূষ্ট্রলয আষ্ট্রমবরকাষ্ট্রক খুবে রাখষ্ট্রত িযাকুল িষ্ট্রয় পষ্ট্রডষ্ট্রে। বকন্তু বিশ্ব 

রাজনীবত িষ্ট্রত িাবসনা সরকাষ্ট্ররর এিা অিগত িওয়া উবচত য , আল্লাি সুিিানাহু ওয়া তায়ালা, তাাঁর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবি ওয়া সাল্লাম) 

এিাং মুবমনষ্ট্রির সাষ্ট্রে বিশ্বাসঘাতকতা কষ্ট্রর এিাং মাবককন  ুিরােষ্ট্রক যতাষণ করার নীবত অিলম্বন কষ্ট্ররও যস তার সরকারষ্ট্রক ক্ষমতা যেষ্ট্রক 

উৎখাত করার মাবককনীষ্ট্রির পবরকল্পনাষ্ট্রক বিরত রাখষ্ট্রত পারষ্ট্রি না। আমরা েতযক্ষ কষ্ট্ররবে, সুিাষ্ট্রনর যেবসষ্ট্রেন্ট ওমর আল-িবের তার ক্ষমতা 

সুরবক্ষত রাখষ্ট্রত আষ্ট্রমবরকার িাবির কাষ্ট্রে নবত স্বীকার কষ্ট্রর অবিধ ইহুবি রাে “ইসরাষ্ট্রয়ল”-এর সাষ্ট্রে িনু্ধষ্ট্রত্বর যচষ্টা কষ্ট্ররবেল। বকন্তু অিষ্ট্রেষ্ট্রষ 

তার েভু আষ্ট্রমবরকা তাষ্ট্রক পবরতযাগ কষ্ট্রর এিাং ২০১৯ সাষ্ট্রল যজার কষ্ট্রর তাষ্ট্রক ক্ষমতা যেষ্ট্রক অপসারণ কষ্ট্রর। 

যি িাাংলাষ্ট্রিষ্ট্রের সেস্ত্র িাবিনীর বনষ্ঠািান অবিসারগণ! বিশ্বাসঘাতকতা এিাং ভণ্ডাবমই িষ্ট্রে িাাংলাষ্ট্রিষ্ট্রের ধমকবনরষ্ট্রপক্ষ োসকষ্ট্রগাষ্ঠীর 

ক্ষমতায় বিষ্ট্রক োকার মূলমে। আমরা তাষ্ট্রির কাে যেষ্ট্রক এর যচষ্ট্রয় ভাষ্ট্রলা আর বকইিা আো করষ্ট্রত পাবর? কারণ তারা কাবির 

ঔপবনষ্ট্রিবেকষ্ট্রগাষ্ঠীর স্বােকরক্ষায় বনষ্ট্রিবিতোণ। বকন্তু এিা েতযক্ষ কষ্ট্রর আমাষ্ট্রির রি িগিগ কষ্ট্রর িুষ্ট্রি ওষ্ট্রে য , বকভাষ্ট্রি আল্লাহ্ ও পবিত্র 

ভুবম বিবলবিষ্ট্রনর সম্মাবনত মুসবলমষ্ট্রির সাষ্ট্রে বিশ্বাসঘাতকতায় আপনাষ্ট্রিরষ্ট্রক িযিিার করা িষ্ট্রে। আমরা, হিযবুত তাহ্রীর / উলাই’য়াহ্ 

িাাংলাষ্ট্রিে আপনাষ্ট্রিরষ্ট্রক স্মরণ কবরষ্ট্রয় বিবে য , বিবলবিষ্ট্রনর সম্মান যসই সকল মুসবলষ্ট্রমর হৃিষ্ট্রয় বিষ্ট্রেষ স্থান িখল কষ্ট্রর রষ্ট্রয়ষ্ট্রে  ারা এই 

পবিত্র ভূবমষ্ট্রক তাষ্ট্রির আবিিাহ্’র সাষ্ট্রে  ুি কষ্ট্রর। এবি রাসূলুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص -এর ইসরা’ ও বম’রাষ্ট্রজর স্থান এিাং আল্লাহ্ সুিিানাহু ওয়া তা‘আলা 

কতৃকক রিমতপুষ্ট। সুতরাাং, বিবলবিন অিেযই আপনাষ্ট্রির জনয অলঙ্ঘনীয় ‘যরে লাইন’ বিষ্ট্রসষ্ট্রি বিষ্ট্রিবচত িওয়া উবচত, কারণ এই পবিত্র 

ভূবমর এক ইবঞ্চ জবমও কাবিরষ্ট্রির কাষ্ট্রে যেষ্ট্রড যিয়া বনবষে। এই পবিত্র ভূবমষ্ট্রক ইহুবিষ্ট্রির কিল যেষ্ট্রক মুি কষ্ট্রর উম্মাহ্’র কাষ্ট্রে বিবরষ্ট্রয় 

যিয়া  খন েবতবি সক্ষম মুসবলম সেস্ত্র িাবিনীর জনয িাধযতামূলক, তখন এই বিশ্বাসঘাতক সরকার পবিমা উপবনষ্ট্রিেিািীষ্ট্রির অবিধ সন্তান 

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
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ইসরাষ্ট্রয়ষ্ট্রলর সুরক্ষায় তাষ্ট্রির ঘৃণয এষ্ট্রজন্ডা িািিায়ষ্ট্রনর কাষ্ট্রজ আপনাষ্ট্রিরষ্ট্রক িযিহৃত িষ্ট্রত বিষ্ট্রে। “ইসরাষ্ট্রয়ল”-এর সাষ্ট্রে এই সরকাষ্ট্ররর 

যগাপন কাষ্ট্রজর সম্পকক ইবতমষ্ট্রধযই উষ্ট্রমাবচত িষ্ট্রয়ষ্ট্রে। এিাং, অবভেপ্ত অবিধ ইহুবি রাে সাষ্ট্রে য ৌে যনৌ-মিডায় য াগ বিষ্ট্রত আপনাষ্ট্রিরষ্ট্রক 

যগাপষ্ট্রন যেরণ করা িষ্ট্রে আষ্ট্ররকবি ষড ে,  ার মাধযষ্ট্রম তারা আমাষ্ট্রিরষ্ট্রক এই অপরাধ ও বিশ্বাসঘাতকতাষ্ট্রক ধীষ্ট্রর ধীষ্ট্রর যমষ্ট্রন বনষ্ট্রত অভযি 

কষ্ট্রর তুলষ্ট্রত চায়। আপনারা  বি ইসলাম ও মুসবলমষ্ট্রির েত্রুষ্ট্রির পক্ষািলম্বন কষ্ট্ররন, তষ্ট্রি আপনারাও দ্বীষ্ট্রনর সাষ্ট্রে এই গুরুতর 

বিশ্বাসঘাতকতায় োবমল িষ্ট্রিন! অতঃপর তারা েকাষ্ট্রেয এই অবিধ ইহুবি রাে “ইসরাষ্ট্রয়ল”-এর সাষ্ট্রে িনু্ধত্ব স্থাপন করষ্ট্রি।  

যি খাবলি, সালাহ্উবেন ও মুিাম্মাি আল-িাষ্ট্রতহ্-এর েকৃত উত্তরসূরীগণ! এই মুনাবিক সরকারষ্ট্রক ক্ষমতা যেষ্ট্রক অপসারণ করার 

এিাই আিেক সময়, কারণ তাষ্ট্রির স্বরূপ উষ্ট্রমাবচত িষ্ট্রয় যগষ্ট্রে এিাং জনগষ্ট্রণর কাে যেষ্ট্রক তারা সমূ্পণকরূষ্ট্রপ বিবেন্ন িষ্ট্রয় পষ্ট্রডষ্ট্রে। নিুু্য়যষ্ট্রতর 

আিষ্ট্রল বখলািষ্ট্রত রাবেিাহ্ পুনঃেবতষ্ঠার জনয হিযবুত তাহ্রীর আপনাষ্ট্রির েবত নুসরাহ্ (সামবরক সিায়তা) েিাষ্ট্রনর িাবি জানাষ্ট্রে। শুধুমাত্র 

েবতশ্রুত বখলািত আমাষ্ট্রির ভূবমসমূিষ্ট্রক পুনরায় একবত্রত করষ্ট্রি এিাং আল্লাহ্’র রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص-এর মাসরা (ইসরা’র স্থান)-এর মুসবলমষ্ট্রির 

যগৌরি পুনরুোর করষ্ট্রি। আল্লাহ্ সুিিানাহু ওয়া তা‘আলা িষ্ট্রলন:  
* ُ َعْن الَِّذيَن  يِن َوأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى إِْخَراِجُكْم أَْن تََولَّْوهُْم َوَمْن َيتََولَّ إِنََّما يَْنَهاُكْم َّللاَّ ُهْم فَأُْولَئَِك هُْم الظَّاِلُمونَ قَاتَلُوُكْم فِي الد ِ * 
“আল্লাহ্ তাষ্ট্রির সাষ্ট্রে যতামাষ্ট্রির বমত্রতাষ্ট্রক িারাম কষ্ট্ররষ্ট্রেন  ারা যতামাষ্ট্রির দ্বীষ্ট্রনর কারষ্ট্রণ যতামাষ্ট্রির সাষ্ট্রে  ুে কষ্ট্রর, এিাং যতামাষ্ট্রিরষ্ট্রক 

যতামাষ্ট্রির ভূবম যেষ্ট্রক বিতাবডত কষ্ট্রর বকাংিা অনযষ্ট্রিরষ্ট্রক তা করষ্ট্রত সিায়তা কষ্ট্রর; এিাং  ারা তাষ্ট্রির সাষ্ট্রে বমত্রতা কষ্ট্রর, তারাই েকৃত 

 াবলম”। [সূরা আল-মুমতাবিনা: ৯] 

 
 

হিযবুত তাহ্রীর / উলাই’য়াহ্ বাাংলাদেশ-এর হিহিয়া কাযযালয় 
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