হিযবুত তাহ্রীর-এর
হিহিয়া কাযযালয়,
উলাই’য়াহ্ বাাংলাদেশ
নাং: ১৪৪৩-০৯/০৩

শুক্রবার, ২১ রমাজান, ১৪৪৩ হিজরী

২২/০৪/২০২২ ইাং

প্রেস হবজ্ঞহি
بسم هللا الرحمن الرحيم

মসজজদ আল-আকসা এবং ইবাদতরত মুসজলমদদর উপর ইহুদী বাজিনীর আক্রমদনর প্রজতবাদদ জিযবুত তাহ্রীর/উলাইয়াহ্
বাংলাদদদের জবদষাভ সমাদবে
হিযবুত তাহ্রীর/উলাই‘য়াহ্ বাংলাদদে আজ (২২শে এজপ্রল, ২০২২) শুক্রবার বাদ জুমু‘আ ঢাকা ও চট্টগ্রাদমর জবজভন্ন মসজজদ
প্রাঙ্গদে মসজজদ আল-আকসা এবং শসখাদন নামায ও ইজতকাফরত মুসজলমদদর উপর ইহুদী বাজিনীর বববদরাজচত আক্রমদনর প্রজতবাদদ
জবদষাভ সমাদবদের আদয়াজন কদর। যার জেদরানাম জিল: “শি মুসজলমগে! আল-আকসা মসজজদদক মুক্ত করদত জখলাফত রাষ্ট্র প্রজতষ্ঠা

করুন”।
সমাদবদে বক্তাগে ইহুদী বাজিনীর বববরতা ও নৃ েংসতার জচত্র তুদল ধদর বদলন: ফজদরর নামাদজর পর মসজজদ আল-আকসায়
তারা নযাক্কারজনকভাদব িামলা চালায়। পজবত্র রমযান মাস এবং ইসলাম ও পজবত্রতা লঙ্ঘন কদর কাপুরুষ সসনযরা নামাযরত ও ‘ইজতকাফএ বসা মুসজলম এবং জবশ্বস্ত প্রিরীদদর উপর জনষ্ঠুরভাদব িামলা চালায় ও তাদদরদক অবমাননা কদর। তারা েতাজধক মানু ষদক আিত কদর,
কদয়কেত মুসজলমদক শগ্রপ্তার কদর জনদয় যায়, মসজজদদর জানালা চুরমার কদর, নামায আদায়কারীদদর অঙ্গ-প্রতযঙ্গ শভদঙ্গ শদয়, এমনজক
পজবত্র নারীদদর লাজিত করার এবং বুট জদদয় জায়নামাজদক পদদজলত করার স্পধবা শদখায়।
বক্তাগে মুসজলম জবদশ্বর দালাল োসকদদর জবশ্বাসঘাতকতাদক তুদল ধদর বদলন: ইহুদী রাদষ্ট্রর সাদে এসব দালাল োসকদদর
সম্পকব স্বাভাজবকীকরে প্রজক্রয়া যতই অগ্রসর িদে ইহুদীদদর কতৃবক মসজজদ আল-আকসা এবং ইবাদতরত মুসজলমদদর উপর আক্রমদনর
ঘটনা ততই বৃ জি পাদে। এসদবর মাধযদম জবশ্বাসঘাতক োসদকরা আল-আকসা ও মুসজলমদদর জবরুদি ঘৃ েয ইহুজদদদর েত্রুতাদক তীব্রতর
করার সু দযাগ কদর জদদে, যাদত তারা এই পজবত্র মসজজদদক জবভক্ত কদর জনদজদদর অপজবত্র অবস্থান জনজিত করদত পাদর। আরব
আজমরাত, বািরাইন, সু দান, মরদক্কার দালাল োসদকরা ইহুদী সত্তার সাদে ইজতমদধয সম্পকব স্বাভাজবক কদরদি, গত মাদচব তুরদের শপ্রজসদেন্ট
এরদদাগান অববধ রাষ্ট্র ইসরাইদলর শপ্রজসদেন্ট আইজযাক িারজগদক জাাঁকজমক ও উদযাপদনর মাধযদম স্বাগত জানায়। শস মধযপ্রাদচয
জনরাপত্তা ও জস্থজতেীলতার জনয ইসরাইল-তুরে সম্পকবদক অতযন্ত গুরুত্বপূ েব বদল আখযা শদয়। বাংলাদদদের িাজসনা সরকারও এই শদৌদে
জপজিদয় শনই, বাংলাদদেী পাসদপাটব শেদক ‘একদসপ্ট ইসরাইল’ েব্দ দু জট বাদ শদয়া, অববধ ইহুদী রাদষ্ট্রর কাপুরুষ সসনযদদর সাদে সামজরক
মিোয় শযাগ শদয়ার জনয আমাদদর সামজরক বাজিনীর মুসজলম অজফসার ও সসনযদদরদক শপ্ররে করা যার সু স্পষ্ট উদািরে।
ইসলাম ও মুসজলমদদর জবরুদি এধরদের ধৃ ষ্টতাপূ েব অপরাদধর শষদত্র জক ধরদের প্রজতজক্রয়া িওয়া উজচত তা বলদত জগদয় বক্তাগে
বদলন: এই বরকতময় মাদস আমাদদর প্রেম শকবলা ও রাসূ লুল্লাহ্ ﷺ-এর ইসরা-জমরাদজর স্থান আল-আকসা’র পজবত্রতা লঙ্ঘন এবং পজবত্র
নারীদদর উপর জনষ্ঠুরভাদব আক্রমদনর মদতা ভয়ঙ্কর অপরাধ জনিয়ই এই ইহুদী রাদষ্ট্রর জবরুদি যু ি শঘাষো এবং মুসজলমদদর েত্রুদদর
জবরুদি সমস্ত ফ্রন্ট উন্মু ক্ত করার জনয যদেষ্ট জিল। ইসলামী উম্মাহ্’র শগৌরবময় ইজতিাদস এর শচদয় অদনক কম মাত্রার অপরাধও চুজক্ত
ভাঙ্গার এবং সামজরক বাজিনী শপ্ররদের জনয যদেষ্ট জিল। মক্কা জবজদয়র অজভযান জক শসই বযজক্তর কাতর আিবাদন সাো শদয়া বযতীত অনয
জকিু জিল, শয আল্লাি’র রাসূ লদক  ﷺশেদক বদলজিল, “তারা আমাদদর উপর ঝাাঁজপদয় পদেদি, আমাদদরদক িতযা কদরদি, যখন আমরা রুকু

ও জসজদায় রত জিলাম”? বতবমান তুরদের আদমাজরয়াম অঞ্চদল জবজয় অজভযান জক একজন মুসজলম নারীর কান্নার প্রজতজক্রয়া িাো অনযজকিু
জিল, শয জচৎকার কদর সািাদযযর আদবদন কদর বদলজিল, “শকাোয় শি মু’তাজসম …?”
পজরদেদষ বক্তাগে আল-আকসাদক মুক্ত করার একমাত্র পে ইসলামী রাষ্ট্র জখলাফদত রাজেদাহ্ প্রজতষ্ঠার আহ্বান জাজনদয় বদলন: শি
মুসজলমগে, আপনারা আর কতকাল জখলাফত প্রজতষ্ঠা না কদর োকদবন, যার শনতৃদত্ব মুসজলম সামজরক বাজিনী আল্লাহ্ সু বিানাহু ওয়া তা‘
আলা’র ইোয় এই অববধ ইহুজদ রাষ্ট্র এবং এর মদদদাতা োকা সাম্রাজযবাদী মাজকবন-জব্রজটেসি পজিমা কুফর রাষ্ট্রসমূ িদক পরাভূ ত করদব
এবং আল-আকসাদক মুক্ত করদব; স্মরেীয় শসই জদবস মুসজলম বাজিনীর তাক্ববীর ধ্বজন দ্বারা প্রকজম্পত িদব। এজট একজট সতয ওয়াদা, যা
সতযবাদী এবং জবশ্বস্ত রাসূ লুল্লাি  ﷺকতৃবক উচ্চাজরত িদয়দি: “শতামরা ইহুজদদদর জবরুদি যু ি করদব এবং তাদদরদক িতযা করদব, যতষে

না একজট পােরও বলদব: এখাদন এদসা শি মুসজলম, এখাদন একজন ইহুজদ (আমার জপিদন লু জকদয় আদি), তাদক িতযা কর”।
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