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সে  হবজ্ঞহি  
 بسم هللا الرحمن الرحيم

হিয়ানিাদরর িদতা একহি ভঙু্গর রাষ্ট্র কতত যক বাাংলাদেশ  ীিাদে িা বযাপী স ালাবর্যণ ও িতযার িত উদ্ধতযপূণয আচরদণর 
েহতহিয়ায় িাহ না  রকাদরর অবযািত ‘ াংযি’ েেশযন েিাণ কদর, স  তার ঔপহনদবহশক েভু হিদিদনর েহত 

আনু তযশীলতার কারদণ উম্মাহ্’র  াবযদভৌিত্ব রক্ষায় অক্ষি 

 ত ৯ই স দেম্বর রাদত হিয়ানিার স নাবাহিনীর স াডা িিযার সশদলর আঘাদত ইকবাল (১৭) নািক এক সরাহিঙ্গা যুবদকর িততুয 
িয়। এর আদ  একই হেন েুপুর সবলায় তািব্রুর  ীিােবতযী ‘সনা িযান  লযাদে’ িাইন হবদফারদণ এক বাাংলাদেহশ তরুদণর পা উদড যায়। 
হকন্তু এিা কতইনা পহরতাদপর হবর্য় সয, বাাংলাদেদশর অভযেদর হিয়ানিাদরর িা বযাপী আগ্রা ন ও স ালাবর্যদণর ফদল সেদশর  াবযদভৌিত্ব 
হুিহকর িুদে পডদলও হবশ্বা ঘাতক িাহ না  রকার  তিযুদ্ধ হবধ্বস্ত ও ভঙু্গর রাষ্ট্র হিয়ানিারদক েহতিত করাদতা েূদরর হবর্য় তাদের 
হবরুদদ্ধ সজারাদলা সকান েহতহিয়াও বযক্ত কদরহন। যা সেদে  িগ্র সেদশর িানুর্ আজ িতবাক ও কু্ষব্ধ।  রকার এই ঘিনাদক হিয়ানিার 
 ীিাদে তাদের অভযেরীণ দ্বন্দ্ব হিদ দব আেযাহয়ত কদরদ  এবাং জাহত াংঘ ও আেজযাহতক  ম্প্রোদয়র িস্তদক্ষপ কািনা কদরদ । অতীদতও 
আিরা সেদেহ   রকার সরাহিঙ্গা িু হলিদের তযা  কদর নরঘাতক হিয়ানিার স নাবাহিনীদক  ির্যদনর িাধ্যদি তার কুৎহ ত সচিারা েেশযন 
কদরহ ল। সরাহিঙ্গা িু হলি ণ যেন হিয়ানিাদরর নরক সর্দক পাহলদয় এদ  বাাংলাদেদশ আশ্রয় সনয়, তেন হবশ্বা ঘাতক িাহ না  রকার 
তাদেরদক শরণার্যী হশহবর নািক ‘োাঁচায়’ বন্দীর িাধ্যদি হিয়ানিার স নাবাহিনীদক ‘হনরাপত্তা’ েোন কদর, যাদত এই জনদ াষ্ঠী হিয়ানিাদরর 
জনয সকান হুিহকর কারণ না িয়! শুধু্ তাই নয়, এই  রকার িু হলি  ণিতযাকারী কাহফর হিয়ানিার স নাবাহিনীর  াদর্ কুচকাওয়াদজ 
অাংশগ্রিণ করদত আিাদের িু হলি  ািহরক বাহিনীদক হিয়ানিাদর সেরদণর িাধ্যদি তাদেরদক অ ম্মাহনত কদরদ । ফদল হিয়ানিার 
স নাবাহিনী বাাংলাদেদশর  ীিাদে যতই আগ্রা ন করুক না সকন, সশে িাহ না কেনই তাদের হবরুদদ্ধ শক্ত অবস্থান গ্রিণ করদব না, কারণ 
সশে িাহ না এবাং হিয়ানিাদরর  ািহরক জাো উভদয়ই তাদের ঔপহনদবহশক েভু হিদিদনর েহত আনু তয বজায় সরদেদ । অতএব, িাহ না 
 রকার তার স ই বতহিশ েভুর ভূ-রাজননহতক স্বার্য রক্ষায় বযস্ত রদয়দ , যারা  বযো হিয়ানিাদরর  ািহরক জাোদক  ির্যন হেদয় আ দ , 
যাদত অাং  ান  ুহচ’র িাধ্যদি িাহকযন যুক্তরাষ্ট্র হিয়ানিাদর সয িস্তদক্ষপ করদত চাদে তা সিাকাদবলা করা যায়।  ত শহনবার সশে িাহ না 
লেদন সলবার পাহিযর েধ্ান ‘সকর স্টারিার’–এর  ািদন  াক্ষয সেয়, হকভাদব স  হিয়ানিাদরর  ািহরক জাোদক  ুরহক্ষত সরদে তার বতহিশ 
েভুর আঞ্চহলক স্বার্য রক্ষা কদর আ দ । সশে িাহ না তাদক বদলদ , বাাংলাদেশ তার ভূেদের অভযেদর  াংঘাদতর  ম্প্র াহরত েভাব 
 দেও ‘ দবযাচ্চ  াংযি’ রক্ষা করদ  (“েধ্ানিন্ত্রী িাহ না: হিয়ানিার  ীিাে উদত্তজনায় বাাংলাদেশ  াংযি বজায় সরদেদ ”, ঢাকা হিহবউন, 
১৭ই স দেম্বর, ২০২২)। 

অনযহেদক, সরাহিঙ্গা  ণিতযা ও তাদের েতযাবা দন উপহনদবশবােী আদিহরকার সিহক আগ্রি তার আঞ্চহলক ভূ-রাজননহতক স্বার্য 
বহিভূযত সকান হবর্য় নয়। হিয়ানিাদরর  ািহরক বাহিনীর উপর যুক্তরাদষ্ট্রর হনদর্ধ্াজ্ঞা িূি কেদনাই সরাহিঙ্গা শরণার্যীদের েহত তাদের 
 িানুভূহত সর্দক আদরাপ করা িয়হন, বরাং এহি সকবল সরাহিঙ্গা িু হলিদের েুেযশাদক কাদজ লাহ দয় হিয়ানিাদরর  ািহরক জাোর ওপর 
চাপ  তহির একহি চিাে িাত্র। িাহকযন পররাষ্ট্রিন্ত্রী এন্টহন সজ. হিদেন  ম্প্রহত বদলদ  সয, তার  রকার বাাংলাদেশ সর্দক সরাহিঙ্গা 
শরণার্যীদের পুনবযা ন উদেেদযা যভাদব বাডাদনার লদক্ষয কাজ কদর যাদে। এিা পহরষ্কার সয, যুক্তরাষ্ট্রও সরাহিঙ্গা শরণার্যী ই ুযদক হজইদয় 
রাোর সচিা করদ , যাদত এহিদক সকন্দ্র কদর হিয়ানিাদরর হিহিশ- িহর্যত  ািহরক জাোর ওপর চাপ বজায় রাো যায়। অতযে পহরতাদপর 
হবর্য় সয, হনযযাহতত সরাহিঙ্গা িু হলি ণ আজ কাহফর-উপহনদবশবােী বতদিন ও িাহকযনীদের ভূ-রাজননহতক  াংঘাদতর ঘতণয হশকাদর পহরণত 
িদয়দ । এিনহক হব.এন.হপ’র িদতা েদলরও হিয়ানিাদর সরাহিঙ্গা  ণিতযা হকাংবা বাাংলাদেশ  ীিাদে হিয়ানিার স নাবাহিনী কতত যক  ািহরক 
আগ্রা দনর হবরুদদ্ধ শক্ত অবস্থান সনয়ার  াি  সনই, কারণ সশে িাহ নার িদতা তারাও পরাধ্ীনতা ও োলাহলর রাজনীহত কদর। তাই 
ক্ষিতা ীন আওয়ািী লীদ র িদতা হবএনহপও যুক্তরাদষ্ট্রর স্বাদর্যর  দঙ্গ তাল হিহলদয় সরাহিঙ্গা  াংকি  িাধ্াদন জাহত াংঘ ও তর্াকহর্ত 
আেজযাহতক  ম্প্রোদয়র িস্তদক্ষপ কািনা কদর। এ সযন সনকদডদক সিদক সভডাদক রক্ষা করার আহ্বান জানাদনার িদতা! এই হবশ্বা ঘাতক 
ধ্িযহনরদপক্ষ শা ক ও রাজনীহতহবেদের কা  সর্দক আিরা এর সচদয় সবহশ আর হক আশা করদত পাহর, যারা সকবল হনযযাহতত সরাহিঙ্গা 
িু হলি এবাং সেদশর স্বার্য জলাঞ্জহল হেদয় তাদের ঔপহনদবহশক েভু িাহকযন-হিদিদনর ভূ-রাজননহতক স্বার্য রক্ষায়  বযো হনদবহেত! 
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সি সেশবা ী, সরাহিঙ্গা িু হলি ণ আিাদের ভাই-সবান, অতএব োলাল ধ্িযহনরদপক্ষ শা কদের অক্ষিতার কারদণ আিরা 
তাদেরদক তযা  করদত পাহর না। রা ূলুোহ্ ملسو هيلع هللا ىلص বদলদ ন: “এক িু হলি আদরক িু হলদির ভাই, স  তার েহত জুলুি করদব না এবাং তাদক 
(শত্রুর কাদ )  িপযণ করদব না” (বুোরী ও িু হলি)। হেলাফত ধ্বাং  এবাং আিাদের উপর কত হত্রি জাহত-রাষ্ট্র হভহত্তক শা নবযবস্থা চাহপদয় 
সেয়াই িদে স ই িূল কারণ যা িু হলি উম্মাহ্’র এই  ম্মাহনত অাংশদক ভীহত ও অন্ধকাদরর অতল  হ্বদর হনদক্ষপ কদরদ । সজদন রােুন, 
আরাকাদন িু হলি ণ ৮ি শতাব্দী সর্দক ব বা  কদর আ দ , যারা এই উপিিাদেদশ ই লাি গ্রিদণর সক্ষদত্র অগ্র ািী হ ল; এবাং ১৪৩০ 
সর্দক ১৭৮৪  াল পযযে সরাহিঙ্গারা বাাংলার  ুলতাদনর  িায়তায় আরাকান রাজয শা ন কদরদ ।  তযহনষ্ঠ উম্মাহ্’র অাংশ িওয়ার কারদণ 
তারা এই উপিিাদেদশ হিহিশ হবদরাধ্ী আদন্দালদনর  িদয়  মু্মে কাতাদর অবস্থান হনদয়হ ল। সবৌদ্ধরা হিহিশ  াম্রাজযবােীদের  াদর্ আদপার্ 
করদলও সরাহিঙ্গা িু হলিরা কদরহন। তাই এই উপিিাদেশ সর্দক হবোয় সনয়ার আদ  হিদিন সরাহিঙ্গা িু হলিদেরদক দেনযপীহডত অবস্থায় 
পহতত কদর এবাং হিয়ানিার স নাবাহিনীর করুণায় উপর স দড হেদয় যায়।  ুতরাাং, আিরা তাদেরদক পহরতযা  করদত পাহর না, সি 
িু হলি ণ! হনযযাহতত এই ভাই-সবানদের পাদশ োাঁডাদনা আিাদের উপর ফরজ োহয়ত্ব। িীতো তুলয ধ্িযহনরদপক্ষ এই সনতত ত্বদক আিাদের 
েতযােযান করদত িদব এবাং নবুয়যদতর আেদল হদ্বতীয় হেলাফদত রাহশোহ্ রাষ্ট্র হফহরদয় আনার জনয  দচি িদত িদব, যা সরাহিঙ্গা 
িু হলিদের স্বার্য রক্ষা করদব এবাং তাদের জনয  ুরহক্ষত ও হনরাপে আশ্রয়স্থল হনহিত করদব। আ ন্ন হেলাফত তাদেরদক এই অিানহবক 
ধ্িযহনরদপক্ষ-জাতীয়তাবােী বযবস্থার বহন্দেশা সর্দক িুক্ত করদব এবাং আিাদের ভাই হিদ দব আিাদের  িাদজ একীভূত করদব। আোহ্’র 
ইোয়, আ ন্ন হেলাফত হিয়ানিারদক নতজানু িদত বাধ্য কদর এিনহক হিয়ানিাদরর অভযেদর ব বা রত ও হনযযাহতত িু হলিদের রক্ষা ও 
উদ্ধার করদত তার স নাবাহিনী সেরদণও হদ্বধ্াদবাধ্ করদব না। আোহ্  ুবিানাহু ওয়া তা’আলা পহবত্র কুর’আদন বদলন: 

يِن فَعَلَْيكُُم النَّْصرُ  *  *َوإِِن اْستَْنَصُروُكْم فِي الِدِّ
“এবাং যহে তারা দ্বীদনর বযাপাদর সতািাদের কাদ   ািাযয চায় তদব তাদের  ািাযয করা সতািাদের অবশয কতযবয” [ ূরা আল-আনফাল:৭২] 

হিযবুত তাহ্রীর / উলাই’য়াহ্ বাাংলাদেশ-এর হিহিয়া কাযযালয় 

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.ht-bangladesh.info/
mailto:contact@ht-bangladesh.info

