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হাসিনা িরকার মুশসরক রাষ্ট্র ভারতের পতেই অবস্থান গ্রহতের সিদ্ধান্ত সনতেতে, যখন আমাতের প্রােসপ্রে নবীর ﷺ
িম্মান সহন্দুত্ববােী শািকতের আক্রমতের সশকার হতে!
হিযবুত তাহ্রীর/উলাই’য়াহ্ বাাংলাদেশ, আজ শুক্রবার (১০/০৬/২০২২) বাে জুমু‘আ রািূ লুল্লাহ্  ﷺএবং উম্মু ল মু‘সমসনন আতেশা
(রা.)-এর অবমাননার প্রসেবাতে ঢাকা ও চট্টগ্রাতমর সবসভন্ন মিসজে প্রাঙ্গতে সবতোভ িমাতবতশর আতোজন কতর।
িমাতবতশ বক্তাগে বতলন: ভারতের েমোিীন ভারেীে জনো পাসটির (সবতজসপ) উচ্চপেস্থ মুশসরক ননো নরাধম নু পুর শমিা
(জােীে মুখপাত্র) ও নবীন কুমার সজন্দাল (সেসল্ল সমসিো অপাতরশন নহি) গে িপ্তাতহ একসট নটসলসভশন সবেতকি আমাতের প্রােসপ্রে নবী ﷺ
এবং উম্মু ল মু’সমসনন িাইসেিোহ্ আতেশা (রা.) িম্পতকি অশ্লীল ও অমযিাোকর মন্তবি করার স্পধিা নেসখতেতে। এই ঘটনার পর িমগ্র সবতের
মুিসলমতের হৃেতে রক্তেরে শুরু হতেতে, েতব েমোিীন সবতজসপ িরকার মুিসলমতের কাে নেতক এরকম নসজরসবহীন নোভ ও
প্রসেসক্রো আশা কতরসন। মুিসলম উম্মাহ্ োতের নবীতক  ﷺসনতজতের জীবন ও পসরবাতরর নচতে নবসশ ভালবাতি, এবং ধমিান্ধ মুশসরক
শািতকরা এখন উম্মাহ্’র এই নক্রাধ নেতখ ভীে হতে পতেতে। রািূ লুল্লাহ্  ﷺবতলতেন: “নোমাতের নকউ ঈমানোর হতে পারতব না যেেে

পযিন্ত না নি আমাতক োর সপো, োর িন্তান এবং িমস্ত মানবজাসের নচতে নবসশ ভাতলাবাতি” (বুখারী)।
বক্তাগে হাসিনা িরকাতরর নীরবোর সেব্র িমাতলাচনা কতর বতলন: আমাতের ঈমাতনর উপর এই আক্রমতে বাংলাতেতশর
মুিসলমগে েুব্ধ হতলও োরা এসবষতে হাসিনা িরকাতরর পােরিম নীরবো নেতখ সবসিে হেসন। এতেতশর জনগে কখনই আশা কতর না
নয, ধমিসনরতপে হাসিনা িরকার আমাতের প্রােসপ্রে নবীর  ﷺিম্মান রোে এসগতে আিতব, কারে ইিলাম ও মুিসলমতের সবরুতদ্ধ হাসিনা
িরকাতরর অবস্থান িম্পতকি োরা অবগে রতেতে। জনগে বারবার ধমিসনরতপে হাসিনা িরকাতরর ভণ্ডাসম প্রেিে কতরতে, কপাতল ‘সটপ’
পরাতক নকন্দ্র কতর ধমিসনরতপে মূ লিতবাধিমূ হ রোে এই িরকার িসক্রে ভূ সমকা পালন কতরতে, নেন নেশতন একসট েরুেীর অশ্লীল
নপাশাক পরার স্বাধীনো রোে অেিন্ত আন্তসরকো নেসখতেতে, এবং হাসিনার সপো নশখ মুসজতবর সবরুতদ্ধ কটুসক্তর জনি েশ বের
কারােতণ্ডর সবধান নরতখ আইন পাি কতরতে! সকন্তু, আমাতের প্রােসপ্রে নবীর  ﷺিম্মান রোে এমনসক ভান কতর হতলও মুশসরকতের
সবরুতদ্ধ একসট শব্দও উচ্চারতের প্রতোজনতবাধ কতরসন। প্রকৃেপতে, োরা নকবল েমোে োকার জনি কাসির ও মুশসরকতের কাতে
সনতজতের দ্বীনতক সবসক্র কতর সেতেতে। আর, বিসক্তগেভাতব ভারেীে পেি বেকট করার আহ্বান জানাতনা োো অিহাে মুিসলমতের আর
সকইবা করার আতে, কারে োরা জাতন মুিসলম সবতের নমরুেণ্ডহীন োলাল শািকগে নকবল নাতমমাত্র কূটননসেক প্রসেবাে জানাতনা োো
অনি নকান পেতেপ গ্রহে করতব না। োই, এই িম্মাসনে উম্মাহ্ োতের ঈমাতনর অংশ সহতিতব সপ্রে নবীর  ﷺিম্মান রোর জনি োতের
িাধিানু যােী কাসির-মুশসরকতের সবরুতদ্ধ লোই করা নেতক কখনই সবরে হতব না। রািূ লুল্লাহ্  ﷺবতলতেন: “মুশসরকতের িাতে যু দ্ধ কর

নোমাতের িম্পে, নোমাতের শসক্তিামেিি এবং নোমাতের সজহ্বা সেতে” [আবু োউে]। যসে িাধারে মুিসলমগে ভারেীে পেি বেকতটর
আহ্বান জানাতে পাতর েতব মুিসলম শািতকরা নকন োতের ভূ সম নেতক ভারেীে রাষ্ট্রেূ েতের বসহষ্কার করতে পাতর না, সকংবা োতেরতক
সশো নেোর জনি মুশসরক শত্রুরাতষ্ট্রর উতেতশি শসক্তশালী মুিসলম িামসরক বাসহনী নপ্ররতের সনেক হুমসকও প্রোন করতে পাতর না! এিব
োলাল শািকতের সনন্দা প্রস্তাব নকবল প্রোরোমাত্র, যার মাধিতম োরা উম্মাহ্’র আতবগতক োতের সনজস্ব কাতেমী স্বাতেি বিবহার করতে
চাে।
বক্তাগে মুিসলমতের োসেতত্বর কো িরে কসরতে সেতে বতলন: নহ মুিসলমগে! আমরা আমাতের নবীর  ﷺিম্মান রো করতে
পারতবা না, যসে না আমরা আমাতের িসেিকাতরর অসভভাবক সদ্বেীে সখলািতে রাসশোহ্ সিসরতে না আসন। সবংশ শোব্দীর ইসেহাি িরে
করুন, যখন রািূ লুল্লাহ্ ﷺ-এর চসরত্রতক উপহাি কতর ফ্রান্স ও সব্রতটন ভলতেোতরর নলখা অবলম্বতন “নমাহাম্মে বা ধমিান্ধো” সশতরানাতমর
একসট নাটক মঞ্চস্থ কতরসেল, েখন খসলিা সদ্বেীে আবেু ল হাসমেতক নাটকসট িম্পতকি অবসহে করা হতল সেসন ফ্রান্সতক একসট গুরুের
রাজননসেক প্রসেসক্রোর হুমসক সেতেসেতলন, যা ফ্রান্সতক োত্ক্েসেকভাতব নাটকসট বন্ধ করতে বাধি কতরসেল। এরপর, সব্রতটনও িু লোতনর
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কাে নেতক এই চরমপত্র পাওোর পর নাটকসট বন্ধ কতর সেতেসেল: “আসম ইিলামী উম্মাহ্’র প্রসে একসট আতেশ জাসর করব, এটা নঘাষো

কতর নয সব্রতটন আমাতের নবী ﷺ-নক আক্রমে করতে এবং অপমান করতে। আসম সজহাে নঘাষো করব…”, যসেও সজহাে করার প্রতোজন
হেসন এবং সব্রতটনও েোকসেে বাক-স্বাধীনোর োবী জানাতনার িাহি পােসন। অেএব, আমরা আপনাতের প্রসে আহ্বান জানাই, হিযবুত
তাহ্রীর-এর ননেৃতত্ব সখলািে রাষ্ট্র সিসরতে আনার প্রতচষ্টাতক ত্বরাসিে করুন।
পসরতশতষ বক্তাগে িামসরক বাসহনীর সনষ্ঠাবান অসিিারতের প্রসে আহ্বান জাসনতে বতলন: যখন আপনাতের প্রােসপ্রে নবীতক ﷺ
ভারতের ধমিান্ধ মুশসরক শািকগে অপমান করতে েখন আপনারা ভারতের িামসরক বাসহনীর িাতে ‘িম্প্রীসে’ (পারস্পসরক ভাতলাবািা)
নামক নযৌে িামসরক মহোে সনতোসজে রতেতেন! আপনাতের ঈমান সকভাতব আপনাতেরতক মুশসরক শত্রুরাতষ্ট্রর নিনাবাসহনীর প্রসে

‘পারস্পসরক ভাতলাবািা’ প্রেশিন করতে নেে, নয রাষ্ট্র আপনাতের সপ্রে নবীতক  ﷺঅপমান কতর! আপনারা সক বুঝতে পারতেন না নয,
আপনাতেরতক মুশসরকতের প্রসে ভাতলাবািা জানাতে বাধি কতর আপনাতের সবসক্র হতে যাওো নজনাতরলরা আপনাতের ঈমাতনর পরীো
সনতে, যখন আপনাতের উসচে োতের িাতে যু তদ্ধ সলপ্ত হওো? এই ‘িম্প্রীসে’ মহোিমূ হ নকবল মুশসরকগে কেৃিক আপনাতের সবোতির
প্রসে িু স্পষ্ট সবদ্রূপ মাত্র। িেকি নহান, নহ অসিিারগে! আল্লাহ্ আজ্জা ওো জ্বাল বতলন নয, এই যু দ্ধভাবাপন্ন মুশসরকগে কখনই আপনাতের
িাতে লোই করা হতে সবরে হতব না, অেচ আপনারা সবসক্র হতে যাওো শািক ও নজনাতরলতের আতেতশ আল্লাহ্ ও মুিসলমতের শত্রুতক
ভাতলাবািার িাতে আসলঙ্গন করতেন! আল্লাহ্ িু বহানাহু ওো ো‘আলা বতলন:
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“নহ মু‘সমনগে! নোমরা আমার ও নোমাতের শত্রুতেরতক বন্ধুরূতপ গ্রহে কতরা না, নোমরা নো োতের প্রসে বন্ধুতত্বর বােিা পাঠাও, অেচ নয
িেি নোমাতের কাতে আগমন কতরতে ো োরা অস্বীকার কতরতে” [িু রা মুমোসহনাহ্: ১]
নহ মুহাম্মাে সবন কাসিতমর উত্তরিূ রীগে! সনদ্রা এবং পরাসজে মানসিকো নেতক নজতগ উঠু ন, কারে নকবল আপনারাই েমোর
চাসবকাসঠ ধারে কতরন। সখলািতে রাসশোহ্ পুনঃপ্রসেষ্ঠার উতেতশি ধমিসনরতপে শািকতগাষ্ঠীতক অপিারে কতর িেিবােী ও িাহিী েল
হিযবুত তাহ্রীর-নক ‘নু িরাহ্’ (েমো) প্রোন করুন। নকবল সখলািেই মুশসরক রাষ্ট্র ভারেতক উপযু ক্ত জবাব সেতে পাতর, এবং োর িমস্ত
আগ্রািন ও ধৃ ষ্টোর উপযু ক্ত শাসস্ত সেতে পাতর। িু েরাং, সনতনাক্ত ভসবষিদ্বােীর বাস্তব রূপোন করার জনি এবং সনতজতেরতক জাহান্নাতমর
আগুন নেতক রোর জনি আপনারা আপনাতের উপর অসপিে গুরুত্বপূ েি োসেত্ব পালন করুন:

“আমার উম্মাহ্’র েু ‘সট েলতক আল্লাহ্ জাহান্নাতমর আগুন নেতক িু রো সেতেতেন: একসট েল নযসট ভারে জে করতব, এবং একসট
েল নযসট ‘ঈিা ইবনু মাসরোম-এর িাতে োকতব” [আহমাে এবং আন-সনিা’ঈ]

হিযবুত তাহ্রীর / উলাই’য়াহ্ বাাংলাদেশ-এর হিহিয়া কাযযালয়

Hizb ut Tahrir/Wilayah Bangladesh Official Website: ht-bangladesh.info
E-Mail: contact@ht-bangladesh.info

Hizb ut Tahrir Official Website

www.hizb-ut-tahrir.org

Hizb ut Tahrir Media Website

www.hizb-ut-tahrir.info

