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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

হে মুসললমগণ, লিববাচিী সার্বাস এখি হেমিই প্রেসি, গণেন্ত্র লিজে হেমি!  

লিববাচি েখিই সুষু্ঠ ও অর্ববে েজব, েখি ো েজব লখলাফে বযবস্থার অধীজি 
২০২৩ সাজল অিুলষ্ঠেবয োেীয় লিববাচিজর্ সামজি হরজখ গণেজন্ত্রর িাজম রােনিলের্ সার্বাস আবারও বাাংলাজেজে লফজর এজসজে। 

রােপজর্ রােনিলের্ উত্তাপ ক্রমে বৃলি পাজে, র্ারণ েঠাৎ র্জর োলসিা সরর্ার প্রধাি লবজরাধী েল লব.এি.লপ-হর্ সরর্ারলবজরাধী 
আজদালজি রােপজর্ সমজবে েওয়ার অিুমলে লেজে। েিগণ হেজেেু োলসিা সরর্াজরর েুুঃোসজির র্বল হর্জর্ মুলি চায়, োই অজিজর্ 
এর্লি ‘অবাধ ও সুষু্ঠ লিববাচি’ লিলিে র্রাজর্ই হেখ োলসিার স্বৈরাচারী সরর্াজরর পেজির এর্মাত্র উপায় লেজসজব লবজবচিা র্জর। োরা 
আসন্ন লিববাচি অবাধ ও সুষু্ঠ েওয়ার োলবজে সারাজেজে লবএিলপর মোসমাজবে হেজখ আোবােীও েজে। লর্ন্তু, োজের হচাজখ ফযালসবাজের 
লবরুজি লডাইজয় এই ‘শুভ লক্ষজণর’ মজধয, বযাপর্ হভাি র্ারচুলপ ও হভািারজের ভয় হেখাজিার অলভজোজগ (গে বুধবার, ১২ অজটাবর, 
২০২২) েঠাৎ লিববাচি র্লমেি র্েৃবর্ গাইিবান্ধা-৫ সাংসেীয় আসজির উপ-লিববাচি স্থলগজের হ াষণা, এই সরর্াজরর অধীজি সুষু্ঠ লিববাচি 
অিুলষ্ঠে েওয়ার বযাপাজর োজেরজর্ সাংেয়পূণব র্জর েুজলজে। 

ধমবলিরজপক্ষোবােী লবজরাধী-রােনিলের্ েলসমূে এর্লি অবাধ ও সুষু্ঠ লিববাচি অিুষ্ঠাজির েিয সরর্াজরর উপর চাপ প্রজয়াগ 
র্রজে লবজেেী হেেসমূজের সববাত্মর্ েস্তজক্ষপ র্ামিা র্রজে। এমিলর্ আমরা প্রেযক্ষ র্রলে, সাম্রােযবােী আজমলরর্া RAB ও পুললে 
র্মবর্েবাজের োলস্ত প্রোজির মাধযজম আসন্ন োেীয় লিববাচজির পূজবব লর্ভাজব আমলাজেরজর্ এর্ র্লঠি সাংজর্ে লেল। োজের লির্ি 
আজমলরর্ার সুস্পষ্ট চাওয়া হে োরা োর োবী অিুোয়ী র্াে র্রুর্, এমিলর্ েলে এজে সরর্াজরর লবরুজিও হেজে েয়। প্ররৃ্েপজক্ষ এিা 
সববেিলবলেে হে, মালর্বি েুিরাষ্ট্র োলসিা সরর্াজরর উপর চাপ প্রজয়াজগর মাধযজম লর্াংবা পলরবেবজির মাধযজম েজলও োর ভূ-রােনিলের্ 
ৈার্ব ত্বরালিে র্রার উপর হোর লেজে; আর অিযলেজর্ েুিরােয সাম্রােযবােী ৈার্ব োলসজলর র্াডার্ালডজে োর অাংেিুরু্ লঠর্ রাখজে োর 
লবশ্বস্তেম োলাল হেখ োলসিাজর্ প্রেযক্ষ মেে লেজে। আমরা পুললে বালেিী এবাং োলসিার লিববাচি র্লমেজির োলালজের মজধয প্রর্ােয 
উজত্তেিা লক্ষয র্রলে, এসব োলাজলরা পুললেজর্ “িখেীি” এবাং “েন্তেীি” বজল অলভলেে র্জরজে (“লিববাচি র্লমেজির সজঙ্গ লিলস, এসলপ’
র মোনির্য এর্লি ভুল হবাঝাবুলঝ: লসইলস”, েয লবেজিস স্ট্যান্ডািব, ১১ই অজটাবর, ২০২২)। 

মূলধারার গণোলন্ত্রর্ রােিীলেজে সলক্রয় সমৃ্পিো বোয় রাখজে, এসব রােনিলের্ েল এবাং সমাজের আজপাষর্ামী অাংজের 
হর্উই সবজচজয় গুরুত্বপূণব প্রশ্নলি উত্থাপি র্জর িা। ঔপলিজবলের্-পুুঁলেবােী লবশ্ববযবস্থার (ওরজফ িবয-উপলিজবেবাজের) অধীজি গণোলন্ত্রর্ 
লিববাচি লর্ আজেৌ েিগজণর ইো ও প্রলেলিলধত্বজর্ প্রলেফললে র্রজে পাজর এবাং বাাংলাজেেজর্ লর্ উপলিজবেবােীজের র্বল হর্জর্ মুলি 
হপজে সাোেয র্রজে পাজর – োজের হর্জর্ োরা আমাজের হর্ৌেলগে সম্পজে োিা হেয় এবাং আমাজের হসিাবালেিীজর্ োজের ভূ-
রােনিলের্ ৈার্বলসলির জ্বালালি লেজসজব বযবোর র্রার উজেজেয লিয়ন্ত্রজণর হচষ্টা র্জর? গে পঞ্চাে বেজর আমরা বাাংলাজেজে অজির্ লিববাচি 
হেজখলে, লর্ন্তু হসগুজলা লর্ আমাজেরজর্ আই.এম.এফ-লবশ্ববযাাংজর্র সম্পে লুিপাজির, অর্বিীলে ধ্বাংজসর ও েিগণজর্ লচরেজর েুেবোয় 
লিমলিে রাখার িীলে হর্জর্ মুলি এজি লেজয়জে? প্ররৃ্েপজক্ষ ১৯৭১ সাল হর্জর্ বাাংলাজেজের হর্াজিা লিববালচে সরর্ারই আমাজের 
পররাষ্ট্রিীলেজর্ েুিরােয বা েুিরাজষ্ট্রর ভূ-রােনিলের্ ৈার্ব হর্জর্ ৈাধীি র্রজে সক্ষম েয়লি। 

হে হেেবাসী, পলিমা লবশ্ববযবস্থার অধীজি এিাই গণোলন্ত্রর্ লিববাচজির প্ররৃ্ে বাস্তবো। িষ্ট পুুঁলেবােী বযবস্থার অধীজি লিববাচি 
অিুলষ্ঠে েওয়ার লবষয়লি উজেখ িা র্জর হর্বল ‘েত্ত্বাবধায়র্ সরর্াজরর অধীজি অবাধ ও সুষু্ঠ লিববাচি’ লর্াংবা ‘োলসিা সরর্াজরর অধীজি 
হর্াজিা লিববাচি িয়’- এই োলবজে আজদালি র্রা অর্বেীি। অিয সবলর্েু বাে লেজয় হর্বলমাত্র এর্জপজে লিববাচিজর্ সমসযা লেজসজব লচলিে 
র্রজল ো ের্ার্ব েজব িা, র্ারণ লিববাচজির মাধযজম বযবস্থার পলরবেবি েয় িা, বরাং এলি হর্বল এর্ই বযবস্থা বাস্তবালয়ে হরজখ োসর্জের 
হচোরা পলরবেবজির উপায় মাত্র। আপিারা বারাংবার পলিমাজের স্বেলর র্রা অবাধ ও সুষু্ঠ লিববাচজির মায়ায় লবপজর্ চাললে েজে পাজরি িা। 
রাসূলুোহ্ ملسو هيلع هللا ىلص বজলজেি: “এর্েি মু’লমি এর্ই গজেব েু’বার োংলেে েয় িা” (বুখারী)। লর্ন্তু আপিারা ধমবলিরজপক্ষ রােিীলেলবে এবাং 
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র্লেপয় লিজববাধ বুলিেীবীজের দ্বারা অসাংখযবার োংলেে ও প্রোলরে েজয়জেি, োরা ধমবলিরজপক্ষোবােজর্ আপিাজের েীবজির মাপর্ালঠ 
লেজসজব লিধবারণ র্রজে চায়। হর্বলমাত্র এই বযবস্থা উপজড হফলার মাধযজমই প্ররৃ্ে পলরবেবি ও মুলি অেবি সম্ভব, ো পলিমা আলধপেয ও 
এই বযবস্থা হর্জর্ েন্ম হিয়া োলাল োসর্জের লবোয় ণ্টা বাোজে পাজর। 

হে মুসললমগণ, ইসলামী রােনিলের্ বযবস্থা ের্া িবুয়যজের আেজল প্রলেলষ্ঠে লদ্বেীয় লখলাফে রালেোহ্’র অধীজি সুষূ্ঠ ও অর্ববে 
লিববাচি বযবস্থা প্রলেলষ্ঠে েজব, ো েিেীবজি প্ররৃ্ে পলরবেবি বজয় আিজব। লখলাফজের অধীজি সাববজভৌমত্ব হর্বলমাত্র আোহ্ সুবোিাহু 
ওয়া ো‘আলা’র (অর্বাৎ, লবলধ-লবধাি ঐশ্বলরর্ উৎস হর্জর্ উদূ্ভে েয়)। োই, এই বযবস্থায় র্ালফর-উপলিজবেবােীজের পজক্ষ হো েূজরর 
লবষয়, এমিলর্ হেেীয় হর্াজিা ৈার্বাজিষী মেজলর সুলবধা অিুোয়ী আইি প্রণয়জিরও সুজোগ হিই। এজে র্েৃবত্ব েিগজণর, োরা লিববাচি ও 
লিববাচিী প্রলক্রয়ার মাধযজম োজের ইো ও প্রলেলিলধত্বজর্ সলেযর্ার অজর্ব প্রলেফললে র্রজে সক্ষম। গণেজন্ত্রর লবপরীজে, লখলাফে বযবস্থায় 
োসজির র্েৃবত্ব েিগণ ধারণ র্জর এবাং োরা োসর্জের (খললফা ও গভিবরজের) সাজর্ ঐেী োরী‘আহ্ হমাোজবর্ োসি র্রার চুলি 
সম্পােি র্জর। লিববাচিী প্রলক্রয়ার মাধযজম োসর্ লিজয়াজগর হক্ষজত্র োরী‘আহ্ পলরষ্কারভাজব েিগজণর অিুজমােি গ্রেণজর্ অপলরোেব 
র্জরজে। মাের্ামাে আল-মাোললজমর আোলে (the Court of Unjust Acts) সাাংলবধালির্ চুলি লঙ্ঘজির েিয হেজর্াজিা োসর্জর্ 
অপসারণ র্রজে পাজর। এই আোলে লিববােী লবভাগ হর্জর্ ৈাধীি, এবাং োলে ও ধমব লিলববজেজষ িাগলরর্জের পক্ষ হর্জর্ উত্থালপে হেজর্াি 
অলভজোগ শ্রবি র্রার অলধর্ার রাজখ। লখলাফজের অধীজি র্ার্া িাগলরর্গণ প্রলেলি প্রজেজে (উলাইয়াহ্) সরাসলর লিববালচে আঞ্চললর্ 
পলরষজের (মােললস উল-উলাইয়াহ্) মাধযজম প্ররৃ্ে েবাবলেলেো ও িযায়লবচার উপজভাগ র্রজব। এই পলরষে লিজেজের মধয হর্জর্ এর্লি 
োেীয় পলরষে লিববালচে র্জর ো উম্মাহ্ র্াউলিল (মােললস আল-উম্মাহ্ বা শুরা র্াউলিল) িাজম পলরলচে। োরা োেীয় পেবাজয় োসর্জর্ 
েবাবলেলে র্রজব ও পরামেব প্রোি র্রজব, এবাং আঞ্চললর্ পেবাজয় গভিবরজেরজর্ (ওয়ালী) লিেুি র্রজব। এভাজবই লখলাফে বযবস্থার 
অধীজি লিববাচি ও লিববাচিী প্রলক্রয়া সমাজে সুলবচার, লস্থলেেীলো ও সমিয় আিয়ি র্রজব। অেএব, লখলাফে বযবস্থায় সলেযর্াজরর 
েবাবলেলেো ও িযায়লবচার লবেযমাি। সুেরাাং, গণেজন্ত্রর অধীজি ‘অবাধ ও সুষু্ঠ লিববাচি’ িামর্ মায়াোজলর ফাুঁে হর্জর্ হেজগ উঠুি এবাং 
লখলাফে রালেোহ্’র অধীজি লিববাচজির আহ্বাি োিাি। আোহ্ আিা ওয়া জ্বাল বজলি: 
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“োসজির োবেীয় র্েৃবত্ব এর্মাত্র আোহ্’র। লেলি আজেে লেজয়জেি হে, হোমরা োুঁজর্ োডা অিয র্াজরা োসত্ব র্রজব িা; এিাই সলঠর্ 
দ্বীি, লর্ন্তু অলধর্াাংে মািুষ ো োজি িা” [সূরা ইউসুফ: ৪০] 
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