হিযবুত তাহ্রীর-এর
হিহিয়া কাযযালয়,
উলাই’য়াহ্ বাাংলাদেশ
নাং: ১৪৪৪-০২/০২

মঙ্গলবার, ১৭ সফর ১৪৪৪ হিজরী

১৩/০৯/২০২২ ইাং

প্রেস হবজ্ঞহি
بسم هللا الرحمن الرحيم

রাণী দ্বিতীয় এদ্বলজাবববের মৃতযুবত হাদ্বসনা সরকার কতৃক
ৃ রাষ্ট্রীয় শ াক শ াষণা, দ্বিদ্বি বের প্রদ্বত তার প্রকৃত আনয গবতুর
বদ্বহিঃপ্রকা এবং দ্বিদ্বি ঔপদ্বনববদ্ব কতা শেবক মযদ্বির সংগ্রামকারীবের রি ও আত্মতুাবগর সাবে চরম দ্ববশ্বাস াতকতা
দ্বিদ্বি

রাণী দ্বিতীয় এদ্বলজাবববের মৃ তযুবত হাদ্বসনা সরকার দ্বতনদ্বেবনর জাতীয় শ াক শ াষণা কবর। মদ্বিপদ্বরষে দ্ববভাগ শেবক জাদ্বর

করা এক প্রজ্ঞাপবন বলা হয়, সকল সরকাদ্বর, আধা-সরকাদ্বর ও স্বায়ত্ত াদ্বসত প্রদ্বতষ্ঠান, দ্ব ক্ষা প্রদ্বতষ্ঠান, শবসরকারী ভবন, এবং দ্বববেব
অবদ্বিত বাংলাবে

দ্বম নগুবলাবত জাতীয় পতাকা অধৃনদ্বমত রাখা হবব। এছাডাও দ্ববজ্ঞদ্বিবত বলা হয়, রাণীর দ্বববেহী আত্মার মাগদ্বফরাবতর

জনু দ্ববব ষ প্রােৃনার বুবিা করা হবব। এমনদ্বক রাণীর প্রদ্বত শ্রদ্ধা জানাবত যয িরাবজু যাওয়ার দ্বসদ্ধান্তও দ্বনবয়বছ শ খ হাদ্বসনা। যখন আমরা
মযসদ্বলম ভূ -খণ্ডসমূ বহর জনগণ বাস্তবব এবং সামাদ্বজক শযাগাবযাগ মাধুবম দ্বিদ্বি

ঔপদ্বনববদ্ব ক আমবলর নৃ ংস

িনাসমূ বহর স্মৃ দ্বতচারণ

করদ্বছ, তখন হাদ্বসনা সরকার জনগবণর আববগ-অনয ভূদ্বতর দ্ববরুবদ্ধ দ্বগবয় উপদ্বনবব বােী দ্বিবিন ও তার রিদ্বপপাসয রাণীর প্রদ্বত তার
সদ্বতুকাবরর আনয গতু প্রে ৃবন এমন শ াষণা দ্বেবত দ্ববন্দযমাত্রও দ্বিধাববাধ কবরদ্বন। এদ্বি ভারতীয় উপমহাবেব র শসসকল আত্মতুাগকারীবের
সাবেও দ্ববশ্বাস াতকতা যারা অতুাচারী দ্বিদ্বি

াসবনর দ্ববরুবদ্ধ মযদ্বির সংগ্রাম কবরদ্বছল এবং তাবের রি উৎসগৃ কবরদ্বছল।

শহ শে বাসী, আপনারা জাবনন, এই দ্বিদ্বি রা ধমৃদ্বনরবপক্ষতাবােী দ্ববশ্বাস াতক শমাস্তফা কামাল পা ার সহবযাদ্বগতায় ১৯২৪ সাবল
মযসদ্বলম উম্মাহ্’র ঢাল ‘মদ্বহমাদ্বিত দ্বখলাফতবুবিার’ দ্ববলয দ্বি

িায়, যার অধীবন আমরা

প্রাণদ্বপ্রয় রাসূ লযল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ শেবক আমাবের জনু শরবখ যাওয়া ইসলামী
শজারপূ বৃক তাবের ৃ দ্বণত জীবনধারা ও কযফর

ত্রুবের কবল শেবক সয রদ্বক্ষত দ্বছলাম। আমাবের

াসনবুবিাবক তারা অপসারণ কবর এবং আমাবের উপর

াসনবুবিাবক চাদ্বপবয় শেয়। তখন তারা আমাবের উপর দ্বনমৃম হতুাযজ্ঞা চালায়, আমাবের

সম্পে লয ি কবর, এবং ববৃরতা চাদ্বলবয় আমাবের উপর চরম েয েৃ া শেবক আবন। দ্বখলাফতবুবিা ধ্বংস করার পর তারা আমাবের ভূ দ্বমবক
কৃদ্বত্রম জাতীয়তাবােী সীমানার দ্বভদ্বত্তবত দ্ববভি কবর, যাবত এই উম্মাহ্ আর কখবনা একদ্বি

দ্বি ালী একক রাষ্ট্র দ্বহসাবব পযনরায় একদ্বত্রত

হবত না পাবর এবং তাবের সাম্রাজুবােী স্বাবেৃর দ্ববরুবদ্ধ োাঁডাবত না পাবর। অতিঃপর তারা শকৌ বল মযসদ্বলম ভূ -খণ্ডসমূ বহ সাম্প্রোদ্বয়কতার
ইন্ধন উবে শেয় এবং শিবন-দ্বহাঁচবড আমাবেরবক সাম্প্রোদ্বয়কতার যয বদ্ধ অবতীণৃ কবর, যাবত পারস্পদ্বরক রিপাবতর মাধুবম আমরা দ্বনিঃব ষ
কযকযর শমাস্তফা কামাবলর মবতাই, শয এবেব দ্বিদ্বি ঔপদ্বনববদ্ব কতা বজায়
রাখবত এবং দ্বখলাফবতর উত্থান শেকাবত দ্বেনরাত কাজ কবর যাবে। রাণী দ্বিতীয় এদ্বলজাবববের মৃ তযুবত রাষ্ট্রীয় শ াক শ াষণা কবর এবং
হবয় যাই। ধমৃদ্বনরবপক্ষতাবােী শ খ হাদ্বসনার ভূ দ্বমকাও দ্বিদ্বি

ঔপদ্বনববদ্ব কতার প্রতীক রাণীর জনু ‘দ্ববব ষ প্রােৃনার’ আবয়াজন কবর হাদ্বসনা সরকার আমাবেরবক এই উপমহাবেব

তার দ্বিদ্বি

প্রভযর

২০০ বছবরর েয বৃত্তায়ন ও োকাদ্বতর ইদ্বতহাস ভযদ্বলবয় দ্বেবত চায়, যা ১৭৫৭ সাবল দ্ববশ্বাস াতকতা ও প্রতারণাপূ ণৃ পলা ীর যয বদ্ধ (Battle of
Plassey) তাবের দ্ববজবয়র মাধুবম শুরু হবয়দ্বছল।
শহ শে বাসী, দ্বিবিন দ্বিতীয় দ্ববশ্বযয বদ্ধর পর ঔপদ্বনববদ্ব কতাবােবক দ্ববোয় জানাবলও বতৃমাবন তারা তাবের োলাল

াসকবগাষ্ঠীর

মাধুবম আমাবের ভূ -খন্ডসমূ বহ নবু-ঔপদ্বনববদ্ব কতাবক বজায় শরবখবছ; রাণীর জনু হাদ্বসনা সরকাবরর রাষ্ট্রীয় শ াক শ াষণা এই সবতুরই
প্রমাণ। এ কারবণই আমরা শেখবত পাই, এসব োসসয লভ াসবকরা তাবের কাদ্বফর ঔপদ্বনববদ্ব ক প্রভযবের প্রদ্বত আনয গতু শেখাবনার শকান
সয বযাগই হাতছাডা কবর না, যদ্বেওবা এজনু তাবের দ্বনজবেব র জনগবণর দ্বচন্তা ও আবববগর দ্ববরুবদ্ধ অবিান দ্বনবত হয়। বাস্তবতা হবে,
১৯৪৭ সাবল দ্বিদ্বি সাম্রাজু ভারতীয় উপমহাবে শছবড চবল শযবত বাধু হওয়ার অল্প সময় পবরই ১৯৫২ সাবল রাণী এদ্বলজাববে দ্বসংহাসবন
ববস। তখন শেবকই এদ্বলজাববে তার সাম্রাবজুর পবক্ষ এই উপমহাবেব তাবের শপাষা োলাল, শযমন: পাদ্বকস্তাবনর দ্বজন্নাহ্, ভারবতর শনবহরু
এবং বাংলাবেব র শ খ মযদ্বজববর শেখাব ানা শুরু কবর। শ খ হাদ্বসনা তার পূ বৃসূদ্বরর ঐদ্বতহুবক অক্ষযন্ন শরবখ এবেব এখবনা দ্বিদ্বি বের
স্বােৃরক্ষা করবছ, শযভাবব একজন দ্ববশ্বস্ত শপাষা প্রাণী তার প্রভযর বাদ্বড রক্ষা কবর। কাবজই, শ খ হাদ্বসনা পবরায়া কবরদ্বন শয তার
‘অদ্বভভাবক’ (রাণী এদ্বলজাববে)-এর জনু শ াক প্রকা

করা হবল তা মযসদ্বলম উম্মাহ্’র চূ ডান্ত অপমান দ্বহবসবব দ্ববববদ্বচত হবব। কারণ এই

এদ্বলজাববে কখবনাই মযসদ্বলমবের ক্ষবতর মবধু পযনরায় আ াত দ্বেবত দ্বপছপা হয়দ্বন। শস বুদ্বিগতভাবব প্রািন দ্বিদ্বি প্রধানমিী এবং ইরাক
ও আফগাদ্বনস্তাবন মাদ্বকৃন শনতৃত্বাধীন যয বদ্ধর যয দ্ধাপরাধী িদ্বন শেয়ারবক নাইিহুবের সববৃাচ্চ দ্বসদ্বনয়র অেৃার পযরোবর ভূ দ্বষত কবর। এমনদ্বক
২০০৭ সাবল এই রাণী আমাবের প্রাণদ্বপ্রয় রাসূ লযল্লাহ্ ﷺ-শক অবমাননা করার মবতা জ নু অপরাবধর প্রদ্বত সমেৃন জাদ্বনবয় অদ্বভ ি সালমান
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রু দ্বেবক নাইিহুে উপাদ্বধ দ্বেবয় সম্মাদ্বনত কবরবছ। প্রকৃতপবক্ষ, রাণী এদ্বলজাববে এবং দ্বিদ্বি
শযদ্বিবক ঔপদ্বনববদ্ব কযয গ পরবতৃী দ্বিদ্বি

রাজপদ্বরবার ঔপদ্বনববদ্ব কতার প্রতীক,

সরকার তাবের অহংকাবরর প্রতীক দ্বহবসবব দ্বজইবয় শরবখবছ। আর শ খ হাদ্বসনা এই রাজপদ্বরবার

ও রানীবক তার ‘সদ্বতুকাবরর অদ্বভভাবক’ দ্বহসাবব দ্বচদ্বিত কবর (শ াকবাতৃা জাদ্বনবয় দ্বলদ্বখত দ্বচদ্বেবত) দ্বনলৃজ্জভাবব তার দ্বিদ্বি প্রভযর অন্ধকার
ইদ্বতহাসবক সমেৃন কবরবছ।
শহ মযসদ্বলমগণ, প্রদ্বতদ্বি মৃ তযুই আমাবের জনু দ্ব ক্ষা; রাণী এদ্বলজাবববের মৃ তযু শেবক আমরা অনয ধাবন কবরদ্বছ শয, বাংলাবেব র
ধমৃদ্বনরবপক্ষ

াসকবগাষ্ঠী এখনও ঔপদ্বনববদ্ব ক ঐদ্বতহুবক বহন কবর চবলবছ, এবং তোকদ্বেত স্বাধীনতা শকবল মরীদ্বচকার মত দ্ববভ্রম ছাডা

আর দ্বকছয ই নয়, বরং আমাবের সাবে প্রতারণার একদ্বি হাদ্বতয়ার। দ্বিদ্বি

সাম্রাজু আমাবের ভূ দ্বমর উপর সরাসদ্বর েখলোদ্বরত্ব বজায় না
রাখবলও এখনও তারা আমাবের রাজননদ্বতক ও অেৃননদ্বতক ভাগু দ্বনবয় দ্বছদ্বনদ্বমদ্বন শখবল। ধমৃদ্বনরবপক্ষবগাষ্ঠীরা রাণীর মৃ তযুবক শেখবছ তাবের
ঐকু ও আনয গবতুর পদ্বতত প্রতীক দ্বহবসবব; দ্বকন্তু ইসলাবমর দ্ববদ্বধ-দ্ববধান ও শচতনার সাবে যয ি মযসদ্বলমরা রাণীর মৃ তযু ও ধমৃদ্বনরবপক্ষ
াসকবগাষ্ঠীর এরূপ শ াক পালনবক শেখবছ, ঔপদ্বনববদ্ব ক অন্ধকার কাবলা শমব র ছায়ায় এখনও আমরা বাস করদ্বছ। অন্ধকার এই ছায়া
শেবক আমাবের পদ্বরত্রাণ শপবত হবব এবং হিযবুত তাহ্রীর-এর দ্বনষ্ঠাবান শনতৃবত্বর অধীবন দ্বিতীয় দ্বখলাফবত রাদ্ব োহ্ পযনিঃপ্রদ্বতষ্ঠার সংগ্রাবম
আত্মদ্বনবয়াগ কবর ঔপদ্বনববদ্ব ক পদ্বিবমর োলাল ধমৃদ্বনরবপক্ষ

াসক ও রাজনীদ্বতদ্ববেবের কবল শেবক মযি হবত হবব। শকবল তখনই

আমরা সদ্বতুকার অবেৃ ঔপদ্বনববদ্ব কতার প্রভাব হবত মযি হবত পারব এবং এই পৃ দ্বেবীবত মযসদ্বলম উম্মাহ্’র শগৌরবময় ইদ্বতহাস দ্বফদ্বরবয়
আনবত পারব। এই উম্মাহ্ েী ৃ সময় ধবর আমাবের রক্ষক ও আমাবের ঐবকুর প্রতীক দ্বখলাফবতর ছায়াতবল বসবাস করার জনু অধীর
আগ্রবহ অবপক্ষা করবছ। রাসূ লযল্লাহ্  ﷺববলবছন:
<>السلطان ظل هللا في األرض

“সয লতান (খদ্বলফা) হবেন পৃদ্বেবীবত আল্লাহ্’র ঢাল” (বায়হাদ্বক)

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

