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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

“টিপ” পরা টনয়ে টমথ্যা হৈচৈ, ধমমটনরযপক্ষতাবাদীযদর আযরকটি বযথ্ম ইসলামটবযরাধী প্র়োসযক উযমাটৈত করযলা 
গত শটনবার (২রা এটপ্রল, ২০২২) সকাযল কযাম্পাযস যাও়োর পযথ্ ঢাকা়ে একজন মটৈলা কযলজ টশটক্ষকাযক “টিপ” পরার কারযে 

একজন পুটলশ সদসয কতত মক ৈ়েরানীযক টনয়ে বাাংলাযদযশর ধমমটনরযপক্ষতাবাদীরা বযাপক ৈট্টযগাল শুরু কযরযে। ধমমটনরযপক্ষ টমটি়ো বরাবযরর 
মযতা একই পন্থা়ে তাযদর ইসলামটবযরাধী অশুভ পটরকল্পনা বাস্তবা়েযন একাট্টা ৈয়েযে এবাং অটভযুক্ত পুটলশ সদসযযক এমন একজন বযটক্ত টৈযসযব 
টৈটিত করার চৈষ্টা করযে চযন চস ৈঠাৎ কযরই ‘ধাটমমক’ ও ‘ধমমান্ধ’ ৈয়ে চগযে। অথ্ৈ, স্বাভাটবক পদযক্ষপ টৈযসযব অটভযুক্ত পুটলশ সদযসযর ধমমী়ে 
টবশ্বাস বা সাংস্কত টতর টদযক নজর না টদয়ে তার উপর অটপমত নাগটরকযদর টনরাপত্তা টনটিযতর দাট়েত্ব সম্পযকম তাযক জবাবটদটৈ করা উটৈত টেল। 
এমনটক, ‘টিপ’ টনয়ে এই উযত্তজনাযক নারীর অটধকাযরর গুরুতর লঙ্ঘযনর ইসুযযত পটরেত করার ৈীন উযেযশয ৈাটসনা-সরকার এিাযক জাতী়ে 
সাংসযদ চিযন এযনযে। এর মাধযযম তারা সরকাযরর সমাযলাৈনা করা চথ্যক এবাং টনতয প্রয়োজনী়ে দ্রবযাটদর ক্রমাগত মূলযবতটিসৈ জনগযের 
টবষ়োটদ বযবস্থাপনা করার কাযজ তাযদর চশাৈনী়ে বযথ্মতা চথ্যক জনগযের দতটষ্ট অনযি সটরয়ে টনযত ৈাযে। তুে এই ‘টিপ’ ইসুযযত টমটি়োর 
ৈাঞ্চলযকর টনউজ-কভাযরযজর উপর সামাটজক চযাগাযযাগমাধযযম জনগযের প্রটতটক্র়ো ও মন্তবযসমূৈ প্রমাে কযরযে, টকভাযব তারা 
ধমমটনরযপক্ষতাবাদীযদরযক এবাং তাযদর ইসলামটবযরাধী অপপ্রৈাযরর বযথ্ম প্রযৈষ্টাযক তাহিলয কযরযে। এই ধমমটনরযপক্ষবাটদরা এতই চবপযরা়ো চয, 
তাযদর এই প্রৈারোযক ৈযাযলঞ্জ করার কারযে অনয একজন পুটলশ কমমকতমাযক প্রতযাৈার করযত সরকারযক বাধয কযরযে। অথ্ৈ বাস্তবতা ৈযে, 
‘টিপ’ পরা সবসম়েই বাাংলাযদযশর জনগযের জনয সমূ্পেম অপ্রাসটিক একটি টবষ়ে টেল, এবাং চবশ টকেুটদন আযগই বতৈত্তর জনযগাষ্ঠীর মযধয ‘টিপ’
-এর প্রৈলন উযঠই চগযে! প্রকত তপযক্ষ এসব ধমমটনরযপক্ষতাবাদীরা ৈা়ে, আমাযদর সমাজ ইসলাম চথ্যক টবৈুযত চৈাক এবাং তারা সাংঘষম ও 
টবশতঙ্খলার মাধযযম ইসলাযমর টবরুযি তাযদর টবযেষযক বাাঁটৈয়ে রাখুক। 

“নারীর অটধকার” টনয়ে এসকল ধমমটনরযপক্ষতাবাদীযদর টৈৎকাযর চদযশর মানুষ টবরক্ত, কারে তাযদর ভণ্ডাটম এখন সবমজনটবটদত। 
জনগে প্রতযক্ষ কযরযে, যখন টৈজাব পরার কারযে মটৈলা টশক্ষাথ্মীযদরযক চেটেকযক্ষ প্রযবযশ বাধা চদ়ো ৈয়েটেল তখন তারা সমূ্পেম নীরব টেল। 
দুবত মত্ত ৈাটসনা সরকাযরর পুটলশ বাটৈনী কতত মক অসৈা়ে নারীযদরযক অনযা়েভাযব চেফতার ও কারারুি করার বহু নটজর রয়েযে, অথ্ৈ এসব 
ধমমটনরযপক্ষ তথ্াকটথ্ত সমাজকমমীযদর কাউযকই তখন ভুক্তযভাগীযদর পযক্ষ একটি শব্দও উচ্চারে করযত চদখা যা়েটন। যটদওবা তারা তাযদর 
টবযেষপূেম এযজন্ডাযক আরও এটগয়ে টনযত চকান ঘিনা়ে ইসলামযক আক্রমযের উপাদান খুাঁযজ চপযল চসিার ফা়েদা ৈাটসযলর সুযযাগযক কখযনাই 
ৈাতোড়া কযরটন। প্রকত ত টবষ়ে ৈযলা, রাষ্ট্র টৈযসযব সূৈনার পর চথ্যকই বাাংলাযদযশ এসব ৈতাশােস্ত ধমমটনরযপক্ষতাবাদীরা হবধতার সাংকি ও 
অকাযমকরতা অনুভব কযর আসযে। তাযদর ৈতাশা প্রটতবারই আরও ঘনীভূত ৈ়ে, যখন তারা প্রতযক্ষ কযর এখানকার মানুষ ধমমটনরযপক্ষ 
মূলযযবাধসমূযৈর বযাপাযর অতযন্ত চনটতবাৈক মযনাভাব চপাষে কযর, এমনটক এখাযন বামপন্থীযদরযকও হবধতা অজমযনর জনয জাতী়ে টনবমাৈযনর 
আযগ জনগেযক ইসলাযমর প্রটত আহ্বান জানাযত ৈ়ে। ইটতমযধয তারা চির চপয়ে চগযে, পটিমা টবযশ্ব টিস্টধমম চযই পথ্ অনুসরে কযরযে ইসলাম 
চসই পথ্ অনুসরে করযব না। সুতরাাং, তারা চকানরূপ টবশ্বাসযযাগযতা োড়াই ইসলাযমর টবরুযি এই কটঠন যুযি চনযমযে। তাযদর ভন্ডামীর জনয 
তাযদর স্বরূপ এখন উযমাটৈত ৈয়ে চগযে এবাং তাযদর সামযন আর চকান পথ্ চখালা চনই। 

চৈ চদশবাসী, ধমমটনরযপক্ষ-পুাঁটজবাদী বযবস্থা এবাং এর দুনমীটতেস্থ ধমমটনরযপক্ষ মূলযযবাধসমূৈ ইসলামী আক্বীদাহ্’র সাযথ্ সাাংঘটষমক এবাং 
এটি সবমদা সমাজযক ধাটবত কযর নারী টনযমাতযনর টদযক। আসন্ন টখলাফত একটি ঐকযবি সমন্ব়েপূেম সমাজ গঠন টনটিযত জাটত-ধমম-বেম 
টনটবমযশযষ রাযষ্ট্রর সকল নাগটরযকর অকত টিম সাংৈটত ও সমতটির টনি়েতা চদযব। কুরআন-সুন্নাহ্’র টভটত্তযত হিযবুত তাহ্রীর কতত মক প্রেীত টখলাফত 
রাযষ্ট্রর খসড়া সাংটবধাযনর অনুযেদ ৬ – “রাযষ্ট্রর সকল নাগটরযকর সাযথ্ জাটত-ধমম-বেম টনটবমযশযষ সমান আৈরে করযত ৈযব। রাষ্ট্র তার 
নাগটরকযদর মযধয শাসনকাযযম, টবৈার ফা়েসালাযত টকাংবা টবটভন্ন টবষ়োটদর বযবস্থাপনা়ে চকান ধরযনর হবষময করযত পারযব না”। অতএব, 
ধমমটনরযপক্ষ-গেতযের ক্রমবধমমান অতযাৈার ও অটবৈার চথ্যক নারী ও সমাজযক পুযরাপুটর মুটক্ত টদযত আপনাযদরযক অবশযই নবু়েযযতর আদযল 
টখলাফযত রাটশদাহ্ টফটরয়ে আনার জনয জরুরী টভটত্তযত কাজ করযত ৈযব।  
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