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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

ভারতকে অনুকরাধ জাননকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দেো নববৃনতনির মাধযকম নবশ্বাসঘাতে শাসেক াষ্ঠীর লজ্জার দশষ আবরণনিও 
খকস পড়ল এবং দেউনলো হওো ধমমননরকপক্ষ রাজনীনতর ঔপননকবনশে ঐনতহযকে উকমানিত েরকলা 

তথােনথত ‘উন্নেন’ হকত সৃষ্ট অবননতশীল আথম-সামানজে েুেমশা নঘকর যখন  ণঅসকতাষ িরকম, তখন সরোকরর পররাষ্ট্রমন্ত্রী 
এ.দে. আবেুল দমাকমন আসন্ন জাতীে সংসে ননবমািকন তাকের নবধ্বস্ত সরোরকে উদ্ধাকর অতযত দখালাকমলাভাকব শত্রুরাষ্ট্র ভারকতর 
হস্তকক্ষপ োমনা েকরকে।  ত শুক্রবার িট্টগ্রাকম এেনি নহনু্দ ধমমীে উৎসব অনুষ্ঠাকন দস বকলকে, হানসনা সরোরকে ক্ষমতাে নিনেকে রাখকত 
এবং দেকশ নিনতশীলতা ও সম্প্রীনত বজাে রাখার োকজ বাংলাকেশকে সহােতা েরকত যা যা েরা েরোর তা েরকত দস ভারত সরোকরর 
প্রনত অনুকরাধ জাননকেকে। বাংলাকেশ জাতীেতাবােী েল (নবএননপ) এবং অনযানয ধমমননরকপক্ষ রাজনননতে েলগুকলা যখন তাকের 
রাজনননতে দেৌশকলর অংশ নহকসকব নবকেশী েূিনীনতেকের োকে আসন্ন ক্ষমতার দেৌকড় ননকজকেরকে নবেল্প নহকসকব োাঁড় েরাকনার দিষ্টা 
েরকে, তখন দমাকমন ৫ই দসকেম্বকর হানসনার নেনি সফকরর পূকবম ভারকতর সমথমন লাকভর উকেযা  গ্রহণ েকরকে। দমাকমকনর এই বক্তবয 
মুলতঃ বাংলাকেকশর ধমমননরকপক্ষ রাজনীনতর দেউনলোত্ব ও োসকত্বর প্রতীে। দেকশর রাজনননতে নবষোনেকত ভারকতর হস্তকক্ষকপর নবরুকদ্ধ 
শক্ত অবিান দনোর মকনাবল এমননে নবএননপরও দনই। দমাকমকনর বক্তকবযর নবষকে সরোকরর োকে ‘বযাখযা োনব’ েরা োড়া নবএননপর 
আর নেেু বলার দনই, োরণ তারাও োনফর-মুশনরেকের েরুণা িাে। ২০১৮ সাকলর জাতীে ননবমািকনর আক  তাকের েকলর এেজন 
প্রনতনননধ নোনেনি সফর েকর এবং বাংলাকেকশ এেনি অবাধ ও সুষু্ঠ ননবমািন অনুষ্ঠাকন সাহাযয েরকত নকরন্দ্র দমানে সরোকরর োকে 
আকবেন জানাে (“বাংলাকেকশ এেনি অবাধ ও সুষু্ঠ ননবমািকনর জনয নবএননপ ভারকতর সাহাযয িাে”, েয নহনু্দ, ৮ই জুন, ২০১৮)। এই 
ধমমননরকপক্ষ শাসে ও রাজনীনতে ণ এতিাই দেউনলো হকে দ কে দয তারা এখন আর জন কণর ক্ষমতা ও  ণতকন্ত্রর আড়াকল লুনেকে 
থােকত িাে না। প্রেৃতপকক্ষ, ধমমননরকপক্ষ রাজনীনত এখন ইনতহাকসর সবমননম্ন স্তকর দনকম একসকে এবং জন ণকে দেোর মকতা এনির আর 
নেেুই অবনশষ্ট দনই। আমরা এখন যা দেখনে তা দেবল োনফর-সাম্রাজযবােী রাষ্ট্র মানেমন-বৃনিশ এবং এমননে ভারকতর মত তাকের 
আঞ্চনলে নমত্রকের প্রনত োসত্ব। 

দহ দেশবাসী, পনিমা সাম্রাজযবােী নবশ্ববযবিার ফসল এই ধমমননরকপক্ষ রাজনীনতনবেকের োে দথকে আমরা োসত্ব োড়া আর 
নেেুই আশা েরকত পানর না। োনফর-উপননকবশবােী শনক্তসমূহ আমাকেরকে নাকমমাত্র স্বাধীনতা নেকে এ অঞ্চল দেকড় িকল দ কে, নেন্তু 
তাকের োলাল ধমমননরকপক্ষ শাসে ও রাজনীনতনবেকের ক্ষমতাে বনসকে দ কে, যারা উম্মাহ্ দথকে সমূ্পণম নবনিন্ন এবং দেবল অতযািার-
ননপীড়কনর মাধযকম জন ণকে শাসন েকর। এই প্রভু-ভৃতয সম্পেমই বাংলাকেকশর ধমমননরকপক্ষ রাজনীনতর মূলনভনি, যা দথকে আমাকের মুনক্ত 
প্রকোজন। নবএননপ বা অনযকোন ধমমননরকপক্ষ েল আওোমী লীক র শাসকনর নবেল্প হকত পাকর না, োরণ তারা সবাই এই ঔপননকবনশে 
পরম্পরা, অথমাৎ োসকত্বর রাজনীনত দথকে জম ননকেকে। সুতরাং, আমরা সবসমে ঝুাঁনের মকধয থােব যতক্ষণ পযমত আমাকের শাসন-
েতৃমকত্বর োনেত্ব এই আজ্ঞাবহ, ননলমজ্জ এবং মূখম ধমমননরকপক্ষ রাজনীনতনবেকের হাকত থােকব।  

দহ দেশবাসী, আপনারা জাকনন নখলাফত রাষ্ট্র তার দ ৌরবমে ইনতহাকস মুহাম্মাে আল-ফাকতহ্’র মকতা রাষ্ট্রনােে ততনর েকরকে, 
তশশবোল দথকেই েনস্টানিকনাপল নবজে নেল যার সমস্ত েথার দেন্দ্রনবনু্দ, োরণ রাসূলুিাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص েনস্টানিকনাপল নবজে সম্পকেম এেনি 
সুসংবাে নেকেনেকলন। প্রনতশ্রুত েনস্টানিকনাপল নবজকের পাশাপানশ নখলাফত তার দনতৃকত্ব আলকবননো, বসননো হাকজমক ানভনা, দরামাননো 
এবং সানবমো জে েকরনেল। নখলাফত রাষ্ট্র মহান আন্দালুসীে সভযতার প্রনতষ্ঠাতা তানরে নবন নযোে-এর মকতা সাহসী রাষ্ট্রনােকের জম 
নেকেকে। নতনন তার কু্ষদ্র বানহনী ননকে দেকন প্রকবশ েকরন এবং রাজা রডানরকের ১০০,০০০ দযাদ্ধার শনক্তশালী বানহনীর সমু্মখীন হন। 
এরপকরও নতনন নবজকের স্বপ্ন দেকখন এবং নজব্রাল্টার প্রণালী অনতক্রম েরার পর তার দসনাবানহনীকে তাকের বহনোরী দনৌোগুকলাকে 
পুনড়কে দফলার ননকেমশ দেন এবং অবকশকষ দেশনি জে েকরন। প্রকতযে যুক ই নখলাফত এরেম েূরেশমী ও সাহসী দনতৃত্ব ততনর েকরকে, 
যারা দেবল আিাহ্ সুবহানাহু ওো তা‘আলা’র োকেই সুরক্ষা দিকেকেন। তারা রাজনীনতকে এেনি মহৎ েতমবয নহকসকব, এেনি ‘ইবাোহ্ 
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নহকসকব, মানুষকে সেল প্রোর অজ্ঞতা (জানহনলেযাহ্) দথকে মুনক্ত দেোর উপাে নহকসকব, এবং পৃনথবীকত আিাহ্’র দ্বীনকে প্রিার ও নবজেী 
েরার পন্থা নহকসকব নবকবিনা েকরকেন। আিাহ্ সুবহানাহু ওো তা‘আলা বকলন:  
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“নতননই তাাঁর রাসূলকে নহোকেত ও সতয দ্বীনসহ দপ্ররণ েকরকেন, যাকত এই দ্বীন (জীবনবযবিা)) সেল দ্বীকনর উপর নবজে লাভ েকর, 
যনেও মুশনরেরা তা অপেন্দ েকর।” [আস-সাফ: ৯) 

অতএব, আমরা দেশবাসীর প্রনত, নবকশষ েকর সেল ননষ্ঠাবান রাজনীনতনবেকের প্রনত আহ্বান জানানি, আপনারা এই দমরুেণ্ডহীন 
ধমমননরকপক্ষ রাজনীনতনবে ও তাকের ঘৃণয োসকত্বর রাজনীনতকে প্রতযাখযান েরুন। নবুেযকতর আেকল প্রনতশ্রুত নখলাফকত রানশোহ্ 
পুনঃপ্রনতষ্ঠার উকেকশয হিযবুত তাহ্রীর-এর সাহসী দনতৃকত্বর িারপাকশ জমাকেত দহান। এই মুশনরে রাকষ্ট্রর অধীনি হওোর পনরবকতম, 
আসন্ন নখলাফত রাষ্ট্র রাসূলুিাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص- এর সুসংবাে অনুযােী ভারতকে ইসলামী শাসনবযবিার নযােনবিাকরর অধীকন নফনরকে আনকব। নতনন ملسو هيلع هللا ىلص 
বকলকেন: “আমার উম্মাহ্’র মকধয েুনি েল রকেকে যাকেরকে আিাহ্ আগুন দথকে রক্ষা েরকবন: এেনি েল যারা ভারত জে েরকব, এবং 
আকরেনি েল যারা ঈসা ইবকন মানরোম (আঃ)-এর সাকথ থােকব” [আন-নাসাঈ]। 
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