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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

বাাংলাদেশ সীমাদে তমযানমাদরর অবযাহি মর্টার হামলা ও হিযাকাদের তবরুদে হাতসনা সরকাদরর িথাকতথি সাংযম নীতির 

প্রতিবাে করুন 

হিযবুত তাহ্রীর / উলাই’য়াহ্ বাাংলাদেশ আজ (২৩/০৯/২০২২) শুক্রবার বাে জুম্মা ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহদরর তবতিন্ন মসতজে 
প্রাঙ্গদে বাাংলাদেশ সীমাদে তমযানমাদরর অবযাহি মর্টার হামলা ও হিযাকাদের তবরুদে সরকাদরর িথাকতথি সাংযম নীতির প্রতিবাদে 
সমাদবদশর আদযাজন কদর। সমাদবদশ বক্তাগদের বক্তদবযর মূল অাংশরু্কু তনদে দেযা হদলা:  

দহ দেশবাসী! আপনারা জাদনন, গি ৯ই দসদেম্বর রাদি তমযানমার দসনাবাতহনীর দ াডা মর্টার দশদলর আঘাদি ইকবাল (১৭) 
নামক এক দরাতহঙ্গা যুবদকর মৃিুয হয। এর আদগ একই তেন েুপুর দবলায িামব্রুর সীমােবিটী ‘দনা মযানস লযাদে’ মাইন তবদফারদে এক 
বাাংলাদেতশ িরুদের পা উদড যায। তকন্তু এর্া কিইনা পতরিাদপর তবষয দয, বাাংলাদেদশর অিযেদর তমযানমাদরর মাসবযাপী আগ্রাসন ও 
দগালাবষটদের ফদল দেদশর সাবটদিৌমত্ব হুমতকর মুদে পডদলও তবশ্বাসঘািক হাতসনা সরকার গৃহযুে তবধ্বস্ত ও িঙু্গর রাষ্ট্র তমযানমারদক 
প্রতিহি করাদিা েূদরর তবষয িাদের তবরুদে দজারাদলা দকান প্রতিতক্রযাও বযক্ত কদরতন। যা দেদে সমগ্র দেদশর মানুষ আজ হিবাক ও 
কু্ষব্ধ। সরকার এই ঘর্নাদক তমযানমার সীমাদে িাদের অিযেরীে দ্বন্দ্ব তহদসদব আেযাতযি কদরদ  এবাং জাতিসাংঘ ও আেজটাতিক 
সম্প্রোদযর হস্তদক্ষপ কামনা কদরদ । অিীদিও আমরা দেদেত  সরকার দরাতহঙ্গা মুসতলমদের িযাগ কদর নরঘািক তমযানমার দসনাবাতহনীদক 
সমথটদনর মাধ্যদম িার কুৎতসি দচহারা প্রেশটন কদরত ল। দরাতহঙ্গা মুসতলমগে যেন তমযানমাদরর নরক দথদক পাতলদয এদস বাাংলাদেদশ 
আশ্রয দনয, িেন তবশ্বাসঘািক হাতসনা সরকার িাদেরদক শরোথটী তশতবর নামক ‘োাঁচায’ বন্দীর মাধ্যদম তমযানমার দসনাবাতহনীদক 
‘তনরাপত্তা’ প্রোন কদর, যাদি এই জনদগাষ্ঠী তমযানমাদরর জনয দকান হুমতকর কারে না হয! শুধু্ িাই নয, এই সরকার মুসতলম 
গেহিযাকারী কাতফর তমযানমার দসনাবাতহনীর সাদথ কুচকাওযাদজ অাংশগ্রহে করদি আমাদের মুসতলম সামতরক বাতহনীদক তমযানমাদর 
দপ্ররদের মাধ্যদম িাদেরদক অসম্মাতনি কদরদ । ফদল তমযানমার দসনাবাতহনী বাাংলাদেদশর সীমাদে যিই আগ্রাসন করুক না দকন, দশে 
হাতসনা কেনই িাদের তবরুদে শক্ত অবস্থান গ্রহে করদব না, কারে দশে হাতসনা এবাং তমযানমাদরর সামতরক জাো উিদযই িাদের 
ঔপতনদবতশক প্রিু তিদর্দনর প্রতি আনুগিয বজায দরদেদ । অিএব, হাতসনা সরকার িার দসই বৃতর্শ প্রিুর িূ-রাজননতিক স্বাথট রক্ষায বযস্ত 
রদযদ , যারা সবটো তমযানমাদরর সামতরক জাোদক সমথটন তেদয আসদ , যাদি অাং সান সুতচ’র মাধ্যদম মাতকটন যুক্তরাষ্ট্র তমযানমাদর দয 
হস্তদক্ষপ করদি চাদে িা দমাকাদবলা করা যায। গি শতনবার দশে হাতসনা লেদন দলবার পাতর্টর প্রধ্ান ‘দকর স্টারমার’–এর সামদন সাক্ষয 
দেয, তকিাদব দস তমযানমাদরর সামতরক জাোদক সুরতক্ষি দরদে িার বৃতর্শ প্রিুর আঞ্চতলক স্বাথট রক্ষা কদর আসদ । দশে হাতসনা িাদক 
বদলদ , বাাংলাদেশ িার িূেদের অিযেদর সাংঘাদির সম্প্রসাতরি প্রিাব সদেও ‘সদবটাচ্চ সাংযম’ রক্ষা করদ  (“প্রধ্ানমন্ত্রী হাতসনা: তমযানমার 
সীমাে উদত্তজনায বাাংলাদেশ সাংযম বজায দরদেদ ”, ঢাকা তিতবউন, ১৭ই দসদেম্বর, ২০২২)। হাতসনা সরকাদরর িথাকতথি সাংযদমর েৃষ্টাে 
হদলা সীমাদে তমযানমাদরর দসনাবাতহনীর তবরুদে দকান কাযটকর প্রতিদরাধ্ বযবস্থা গদড না িুদল, বরাং সীমাে তনকর্বিটী এলাকা দথদক 
এসএসতস পরীক্ষার দকন্দ্র সতরদয দফলা হদযদ ।  

অনযতেদক, দরাতহঙ্গা গেহিযা ও িাদের প্রিযাবাসদন উপতনদবশবােী আদমতরকার মাযাকান্না িার আঞ্চতলক িূ-রাজননতিক স্বাথট 
বতহিূটি দকান তবষয নয। তমযানমাদরর সামতরক বাতহনীর উপর যুক্তরাদষ্ট্রর তনদষধ্াজ্ঞাসমূহ কেদনাই দরাতহঙ্গা শরোথটীদের প্রতি িাদের 
সহানুিূতি দথদক আদরাপ করা হযতন, বরাং এতর্ দকবল দরাতহঙ্গা মুসতলমদের েুেটশাদক কাদজ লাতগদয তমযানমাদরর সামতরক জাোর ওপর 
চাপ সৃতষ্টর একতর্ চক্রাে মাত্র। মাতকটন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন্টতন দজ. তিদেন সম্প্রতি বদলদ  দয, িার সরকার বাাংলাদেশ দথদক দরাতহঙ্গা 
শরোথটীদের পুনবটাসন উদেেদযাগযিাদব বাডাদনার লদক্ষয কাজ কদর যাদে। এর্া পতরষ্কার দয, যুক্তরাষ্ট্রও দরাতহঙ্গা শরোথটী ইসুযদক তজইদয 
রাোর দচষ্টা করদ , যাদি এতর্দক দকন্দ্র কদর তমযানমাদরর তিতর্শ-সমতথটি সামতরক জাোর ওপর চাপ বজায রাো যায। অিযে পতরিাদপর 
তবষয দয, তনযটাতিি দরাতহঙ্গা মুসতলমগে আজ কাতফর-উপতনদবশবােী বৃদর্ন ও মাতকটনীদের িূ-রাজননতিক সাংঘাদির ঘৃেয তশকাদর পতরেি 
হদযদ । এমনতক তব.এন.তপ’র মদিা েদলরও তমযানমাদর দরাতহঙ্গা গেহিযা তকাংবা বাাংলাদেশ সীমাদে তমযানমার দসনাবাতহনী কিৃটক সামতরক 
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আগ্রাসদনর তবরুদে শক্ত অবস্থান দনযার সাহস দনই, কারে দশে হাতসনার মদিা িারাও পরাধ্ীনিা ও োলাতলর রাজনীতি কদর। িাই 
ক্ষমিাসীন আওযামী লীদগর মদিা তবএনতপও যুক্তরাদষ্ট্রর স্বাদথটর সদঙ্গ িাল তমতলদয দরাতহঙ্গা সাংকর্ সমাধ্াদন জাতিসাংঘ ও িথাকতথি 
আেজটাতিক সম্প্রোদযর হস্তদক্ষপ কামনা কদর। এ দযন দনকদডদক দেদক দিডাদক রক্ষা করার আহ্বান জানাদনার মদিা! এই তবশ্বাসঘািক 
ধ্মটতনরদপক্ষ শাসক ও রাজনীতিতবেদের কা  দথদক আমরা এর দচদয দবতশ আর তক আশা করদি পাতর, যারা দকবল তনযটাতিি দরাতহঙ্গা 
মুসতলম এবাং দেদশর স্বাথট জলাঞ্জতল তেদয িাদের ঔপতনদবতশক প্রিু মাতকটন-তিদর্দনর িূ-রাজননতিক স্বাথট রক্ষায সবটো তনদবতেি! 

দহ দেশবাসী! দরাতহঙ্গা মুসতলমগে আমাদের িাই-দবান, অিএব োলাল ধ্মটতনরদপক্ষ শাসকদের অক্ষমিার কারদে আমরা 
িাদেরদক িযাগ করদি পাতর না। রাসূলুোহ্ ملسو هيلع هللا ىلص বদলদ ন: “এক মুসতলম আদরক মুসতলদমর িাই, দস িার প্রতি জুলুম করদব না এবাং িাদক 
(শত্রুর কাদ ) সমপটে করদব না” (বুোরী ও মুসতলম)। ক্রীিোসিুলয ধ্মটতনরদপক্ষ এই দনিৃত্বদক আমাদের প্রিযােযান করদি হদব এবাং 
নবুযযদির আেদল তদ্বিীয তেলাফদি রাতশোহ্ রাষ্ট্র তফতরদয আনার জনয সদচষ্ট হদি হদব, যা দরাতহঙ্গা মুসতলমদের স্বাথট রক্ষা করদব এবাং 
আরাকানদক পুনরায তেলাফদির সাদথ সাংযুক্ত কদর িাদের জনয সুরতক্ষি ও তনরাপে আশ্রযস্থল তনতিি করদব।  

দহ তনষ্ঠাবান সামতরক অতফসারবৃন্দ! আপনারা হদলন মুসতলমদের সাবটদিৌমত্ব রক্ষার দশষ আশ্রযস্থল। আপনাদের প্রতি আোহ্ 
সুবহানাহু ওযা িা‘আলার তনদেটশ হদলা: * يَ ُلوَنُكْم ِمْن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقينَ يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الَِّذيَن  * “দহ মু’তমনগে! 
দযসব কাতফর দিামাদের তনকর্বিটী (সীমােবিটী) িাদের তবরুদে যুে কর, যাদি িারা দিামাদের মদধ্য কদ ারিা দেেদি পায, আর দজদন 
দরে দয, আোহ্ মুত্তাকীদের (নযাযতনষ্ঠ) সদঙ্গ আদ ন” [সূরা িওবা: ১২৩]। এবাং মুসতলম উম্মাহ্ জাদনন তমযানমাদরর কাপুরুষ 
দসনাবাতহনীদক উপযুক্ত জবাব তেদয আোহ্’র এই আদেশ পালদন আপনারাও প্রস্তুি। অথচ এই োলাল শাসকদগাষ্ঠী কাতফরদগাষ্ঠীর 
স্বাথটরক্ষায আপনাদেরদক বযারাদক বতন্দ দরদে আোহ্ প্রেত্ত এই তনদেটশ পালদন বাধ্ার সৃতষ্ট করদ । িাই আপনাদের উতচি বিটমান 
ধ্মটতনরদপক্ষ োলাল শাসকদগাষ্ঠীদক অপসারে কদর এই বাধ্া অতিক্রম করা। আপনাদের প্রতি হিযবুত তাহ্রীর-এর আহ্বান, তেলাফি 
প্রতিষ্ঠায হিযবুত তাহ্রীর-দক নুসরাহ্ প্রোন করুন; তেলাফি রাষ্ট্র আপনাদেরদক তমযানমার সীমাদে সামতরক অতিযাদন দপ্ররদের মাধ্যদম 
আোহ্’র এই তনদেটশ পালদনর সুদযাগ কদর তেদব, যার মাধ্যদম মুসতলম উম্মাহ্’র সাবটদিৌমত্ব তনতিি হদব। 

 

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

