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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

কর্ণাটককর মুসলিম তরুর্ী যলি ইসিামকক রক্ষায় এরকম সাহলসকতা দিখাকত পাকর, তাহকি মুসলিম শাসক এবং 

দসনাবালহনী সক্ষমতা থাকা সকেও দকন ইসিাম এবং মুসলিমকির রক্ষার িালয়ত্ব পািন ককর না? 

ভারকতর কর্ণাটকক লহজাব লনলিকের প্রলতবাকি লহযবুত তাহ্রীর/উিাই‘য়াহ্ বাংিাকিশ, আজ শুক্রবার (১১/০২/২২) বাি জুম‘আ 

ঢাকা ও চট্টগ্রাকমর লবলভন্ন মসলজি প্রাঙ্গকর্ জুম‘আ বয়াকনর (রাজননলতক সমাকবশ ও বকৃ্ততা) আকয়াজন ককর; যার লশকরানাম লিি: “কর্ণাটককর 

মুসলিম তরুর্ী যলি ইসিামকক রক্ষায় এরকম সাহলসকতা দিখাকত পাকর, তাহকি মুসলিম শাসক এবং দসনাবালহনী সক্ষমতা থাকা সকেও দকন 
ইসিাম এবং মুসলিমকির রক্ষার িালয়ত্ব পািন ককর না?” সমাবকশ বক্তাগর্ শুরুকতই আন্তজযাহতক ও সকি দিলশ লমলিয়াকত আকিালচত মুসলিম 

তরুর্ীর সাহসী পিকক্ষকপর কথা উকেখ ককর বকিন, ভারকতর কর্ণাটকক আমাকির মুসলিম দবান মুসকান-এর বীরত্ব এখন সারা িুলনয়ায় িলিকয় 

পকিকি। যখন ভারকতর কর্ণাটককর স্থানীয় সরকার মুসলিম দবানকির লহজাব পলরধাকন লনকিধাজ্ঞা আনকত চাকে এবং উগ্র লহনু্দত্ববািী লবকজলপ 

সমথণককরা মুসলিম দবানকির লহজাব পকর ককিকজ ঢুককত বাধা লিকে, তখন দসই দবান ভয়-ভীলতকক দতায়াক্কা না ককর উগ্র লহনু্দত্ববািীকির 

লমলিকির সামকন “আোহু আকবর” বকি দলাগান লিলেি। দসই দবান আোহু আকবর ধ্বলন লিকয় লনকজর দভতর আত্মলবশ্বাস সৃলি করলিি, 

আোহ্’র সাহাযয কামনা করলিি। দবানলট বিলিি, “আমার লহজাকবর অলধকার লিলনকয় দনয়ার অলধকার কার আকি?” শুধুমাত্র একলট দবাকনর 

সাহস ও বীরত্ব দযন পুকরা মুসলিম উম্মাহ্’র হৃিকয় স্পন্দন ও তাকওয়ার সঞ্চার ককরকি।  

মুসলিমকির উকেশয ককর বক্তাগর্ বকিন: এই দবানলটর বীরত্ব আমাকিরকক দশখায় লকভাকব ইসিাকমর জনয িাাঁিাকত হয়। যখন 

ভারতজুকি বহু বির ধকর ইসিাম-ভীলতর চচণা হকে, মুসলিমকির উপর জুিুম-লনপীিন চিকি, এবং বাংিাকিশসহ আকশপাকশর মুসলিম 

শাসককরা লনশু্চপ, লিক দসই সময় এই দবান দশখাকিা লকভাকব আোহ্’র হুকুকমর জনয সাহকসর সাকথ িাাঁিাকত হয়! দস আমাকির দশখাকিা 

ইসিাকমর শত্রুকির সামকন লকভাকব আোহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘আিা-দক মলহমালিত করকত হয়! স্বাভালবকভাকবই প্রশ্ন দজকগকি, যলি সাধারর্ 

একজন মুসলিম তরুর্ী ইসিামকক রক্ষায় এরকম সাহলসকতা দিখাকত পাকর, তকব বাংিাকিশ, পালকস্তানসহ মুসলিমকিশগুকিার শাসককরা 

শলক্তশািী দসনাবালহনী ও অতযাধুলনক সামলরক শলক্তর অলধকারী হওয়া সকেও দকন ইসিাম ও মুসলিমকির রক্ষায় িালয়ত্ব পািন ককর না? 

কালির-আসামসহ ভারতজুকি মুসলিমকির উপর লনযণাতনকক বাংিাকিশ সরকার দকন ভারকতর অভযন্তরীর্ লবিয় লহকসকব আখযা দিয়? এমনলক 

লনজ দিকশর মকধয সীমান্তবতণী মুসলিমকির হতযাককও বাংিাকিকশর শাসককগাষ্ঠী দকন ভারতীয় বালহনী আত্মরক্ষায় গুলিবিণর্ ককর বকি আখযা 

দিয়? লনশ্চয়ই আপনারা অনুধাবন করকিন, এই শাসককির লনশু্চপ থাকার কারর্ এরা িািাি ও দমরুিন্ডহীন– এরা মুসলিম উম্মাহ্’র স্বাথণ 

সংরক্ষকর্ কখনই কাজ ককর না, এই শাসককির উত্থান ঘটাকনাই হকয়কি পলশ্চমা সাম্রাজযবািী কালির ও তাকির  আঞ্চলিক দিাসর ভারকতর 

ভূ-রাজননলতক স্বাথণ সংরক্ষকর্র জনয; ইসিাম এবং মুসলিমকির স্বাথণ কখনই তাকির লবকবচনায় লিি না এবং দনই। মুসলিমরা দযমন তাকির 

সমস্ত কাজকক আোহ্’র সন্তুলির সাকথ যুক্ত ককর, এই শাসককরা তাকির সমস্ত কাজকক তাকির পলশ্চমা প্রভুকির সন্তুলির সাকথ যুক্ত ককর।  

বাংিাকিকশর হালসনা সরকার লহনু্দত্ববািীকির এককর পর এক যুিম-লনপীিকন চুপ থাককিও, আোহ্ ও মুসলিম উম্মাহ্’র শত্রু 

মুশলরক রাষ্ট্র ভারকতর সাকথ বনু্ধকত্বর দক্ষকত্র খুবই সরব থাকক। প্রধানমন্ত্রী লকিুলিন আকগ গুজরাকটর কসাই, মুসলিম গর্হতযাকারী দমালিকক 

বকিলিি, “ভারকতর সাকথ আরও ৫০ বির এবং তারও দবশী সময় ধকর কাজ করকত বাংিাকিশ আগ্রহী”। উগ্র লহনু্দত্ববািীরা যখন আোহ্’র 

হুকুম, মুসলিম নারীকির সম্মান লনকয় এই তামাশা করার িুুঃসাহস দিখাকে, তখন বাংিাকিকশর িািাি সরকার ইসিামলবকেিী ভারত রাকষ্ট্রর 

সাকথ বনু্ধত্ব ও ভাকিাবাসা আিান-প্রিাকন বযস্ত রকয়কি।   
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দহ মুসলিম ভাইকয়রা! দয শাসককির দকান দমরুিণ্ড নাই, যারা রুয়াইলবিাহ্ (অজ্ঞ ও লনকবণাধ) তাকির অধীকন আমরা এবং আমাকির 

েীন লনরাপি না। আমাকির প্রকয়াজন খলিিা মুহ্তালসম লবোহ্’র মত শাসক লযলন দরামান সসনয কতৃণক একজন লনযণালততা মুসলিম নারীর 

সাহাকযযর আহ্বাকন শুধু দসনাবালহনীই দপ্ররর্ ককরনলন, আমুলরয়াকক (বতণমান তুরকের আনাকতালিয়া অঞ্চি) িখি ককর দসখাকন বসবাসরত 

মুসলিমকির লনরাপত্তা লনলশ্চত ককরলিকিন। অলভভাবকহীন মুসলিমরা লখিািত রাকষ্ট্রর অনুপলস্থলতকত কখকনাই প্রকৃত লনরাপত্তা, নযায়লবচার ও 

সুরক্ষা িাভ করকত পারকব না, “ইমাম (খলিিা) হকেন ঢািস্বরূপ, যার দপিকন মুসলিমরা যুে ককর এবং লনকজকিরকক রক্ষা ককর” (সহীহ 

মুসলিম)। লখিািত রাষ্ট্র অতীকত যতই িুবণি লকংবা সমসযায় জজণলরত থাকুক না দকন, মুসলিম উম্মাহ্’র লবকশি ককর নারীকির সম্মান রক্ষায় 

কখকনাই আকপাি ককরলন, শত্রুকির ভািবাসা দিখাকনা িূকর থাক। 

পলরকশকি বক্তাগর্ লনষ্ঠাবান দসনাঅলিসারকির আহ্বান ককর বকিন: আমরা আপনাকিরও স্মরর্ কলরকয় লিকত চাই দয, প্রকৃত সাহস 

ও সম্মান রকয়কি আোহ্’দক মলহমালিত করার মকধয; দবান মুসকান-এর মকতা কালির-মুশলরক শত্রুকির ভয়ভীলতর সামকন “আোহু আকবর” 

বিার মকধয। আপনাকির লশক্ষা লনকত হকব এই দবান দথকক যার নাই দকান বালহনী, লিি না আপনাকির মকতা সামলরক হালতয়ার; লকন্তু দস 

আোহ্’র উপর তাওয়াকু্কি (ভরসা) ককর মুশলরককির আগ্রাসকনর মুকখ ইসিামকক রক্ষার জনয সাহকসর সাকথ একাই িাাঁলিকয় লগকয়লিি। এই 

উম্মাহ্’র ঘকর ঘকর এরকম অসংখয সাহসী মুসলিম রকয়কি যারা আপনাকির লিকক তালককয় আকি  - কখন আপনারা ইসিামকক রক্ষার জনয 

অগ্রগামী হকবন? কখন মুসলিমকির একমাত্র ঢাি লখিািত লিলরকয় আনকবন? কখন লখিািকতর সামলরকবালহনী হকয় ভারত, আরাকান, 

লিলিলস্তনসহ লবকশ্বর লনযণালতত মুসলিমকির রক্ষায় আপনারাও লজহাকির ময়িাকন “আোহু আকবর” ধ্বলন লিকবন? এবং তারাও আপনাকির 

সাকথ কাাঁকধ কাাঁধ লমলিকয় ইসিামকক রক্ষার জনয িাাঁিাকব।     

আপনারা এই িািাি শাসককগাষ্ঠী দথকক এই মুহূকতণই আপনাকির সমথণনকক সলরকয় দিিুন এবং লখিািত প্রলতষ্ঠায় অলতসের লহযবুত 

তাহ্রীর-দক নুসরাহ্ (সামলরক সহায়তা) প্রিান করুন। আোহ্’র রাসূি ملسو هيلع هللا ىلص-এর ওয়ািা লখিািত রাষ্ট্রকক লিলরকয় একন মুসলিমকির সম্মান 

রক্ষায় আপনাকির ঈমানী িালয়ত্ব পািন করুন। আোহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘আিা বকিন:      

* َ يَُحوُل بَيْ يَا أَيَُّها  ُسوِل إِذَا َدَعاُكْم ِلَما يُْحيِيُكْم َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ ِ َوِللرَّ َن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه َوأَنَّهُ إِلَْيِه تُْحَشُرونَ الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا ّلِِلَّ * 
“দহ ঈমানিারগর্! দতামরা আোহ্ এবং তাাঁর রাসূকির দসই আহ্বাকন সািা িাও যখন দতামাকির এমনলকিুর লিকক আহ্বান করা হয় যা 

দতামাকির মকধয প্রাকর্র সঞ্চার ককর। (সূরা আি-আনিাি: ২৪) 
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