বিযিুত তাহ্রীর-এর
বিবিয়া কাযযালয়,
উলাই’য়াহ্ িাংলাদেশ
িং: ১৪৪৪-০৪/০২

শনিবার, ২৫ রবিউস সাবি ১৪৪৪ বিজরী

১৯/১১/২০২২ ইং

প্রেস বিজ্ঞবি
بسم هللا الرحمن الرحيم

বিযিুত তাহ্রীর-এর অিলাইি রাজনিনিক সম্মেলম্মির বক্তাম্মের এনিইউ (ATU) কিতক
ৃ জনি নিম্মসম্মব উপস্থাপি করার

প্রম্মেষ্টা একনি সন্ত্রানস ও নিপীড়িমূ লক কমৃকাণ্ড
িানসিা সরকার িার কুখ্যাি টিরর (terror) টকায়াড “এনি-টিরনরজম ইউনিি (ATU)” বযবিার কম্মর বিযিুত তাহ্রীর-এর
সেসযম্মের উপর নিপীড়ি োনলম্ময় ও িাম্মেরম্মক ভীনি প্রেশৃি কম্মর েলনির পক্ষ টেম্মক নখ্লাফি রানশোহ্ পুিঃপ্রনিষ্ঠার মাধ্যম্মম ইসলামী
জীবিধ্ারা নফনরম্ময় আিার টে োওয়াহ্ পনরোলিা করা িম্মে িা রুম্মখ্ টেয়ার আম্মরকনি বযেৃ প্রম্মেষ্টায় নলপ্ত িম্ময়ম্মে। বাাংলাম্মেশ পুনলম্মশর
“এনি টিম্মরানরজম ইউনিি (ATU)” গি বুধ্বার গণমাধ্যমসমূ ম্মির উম্মেম্মশয জানর করা এক টপ্রসনবজ্ঞনপ্তম্মি বিযিুত তাহ্রীর কিতক
ৃ
আম্ময়ানজি অিলাইি সম্মেলিসমূ ম্মি বক্তা নিম্মসম্মব অাংশগ্রিণ করার কারম্মণ উোহ্’র নকেু সািসী সন্তািম্মক জনি নিম্মসম্মব আখ্যানয়ি কম্মরম্মে
এবাং িাম্মেরম্মক টগ্রফিাম্মরর জিয জিসাধ্ারম্মণর সিম্মোনগিা কামিা কম্মরম্মে! বিযিুত তাহ্রীর/উলাই’য়াহ্ বাাংলাম্মেশ, সরকাম্মরর এই ঘত ণয,
পরানজি ও টবপম্মরায়া কাম্মজর িীব্র নিন্দা জািাম্মে। বিযিুত তাহ্রীর একনি নিয়মিানন্ত্রক ও বুনিবত নিক রাজনিনিক েল নিম্মসম্মব সু পনরনেি,
এবাং ইনিমম্মধ্যই এনি সমাম্মজ সু প্রনিনষ্ঠি ও সকল টেণীর মািু ম্মের কাম্মে সমােত ি। বিযিুত তাহ্রীর নখ্লাফি রাষ্ট্র পুিঃপ্রনিষ্ঠার উম্মেম্মশয
িার রাজনিনিক কমৃকাণ্ড এবাং বুনিবত নিক সাংগ্রাম্মম জিগণম্মক সম্পত ক্ত িওয়ার আমন্ত্রণ জািায়, কারণ এই োনয়ত্ব টকবল বিযিুত তাহ্রীরএর উপর িয় বরাং সকল মুসনলম্মমর উপরও বিৃায়। বিযিুত তাহ্রীর অিলাইি সম্মেলি আম্ময়াজম্মির পাশাপানশ প্রকাম্মশয নলফম্মলি নবিরণ
কম্মর ও টপাস্টার সানিম্ময় জিসমাগমস্থম্মল বযাপক গণসাংম্মোম্মগর মি নবনভন্ন বুনিবত নিক ও রাজনিনিক কমৃকাণ্ড পনরোলিার মাধ্যম্মম
নখ্লাফম্মির পম্মক্ষ জিসম্মেিিিা ও জিমি তিনর করম্মে। এোড়াও বিযিুত তাহ্রীর সামনরক বানিিীম্মি কমৃরি অনফসারম্মেরম্মক নখ্লাফি
পুিঃপ্রনিষ্ঠায় িু সরাহ্ (ক্ষমিা) প্রোম্মির নবেম্ময় িাম্মের শারীয়াহ্ বাধ্যবাধ্কিার কো স্মরণ কনরম্ময় টেয়, টেভাম্মব আিসার টগাম্মের প্রধ্াি
মিাি সািাবা সা‘ে নবি মুয়াজ (রা.) মনেিায় প্রেম ইসলামী রাষ্ট্র প্রনিষ্ঠায় রাসূ লুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আহ্বাম্মি সাড়া নেম্ময় িু সরাহ্ প্রোি
কম্মরনেম্মলি। উপনিম্মবশবােীম্মের কবল টেম্মক মুসনলম উোহ্’টক মুক্ত করার লম্মক্ষয বিযিুত তাহ্রীর আমাম্মের রাজিীনি ও অেৃিীনিম্মি
মানকৃি-নব্রম্মিি ও িাম্মের আঞ্চনলক নমেম্মের িািামুখ্ী েড়েন্ত্রসমূ ি উম্মমােি কম্মর আসম্মে। এই েলনি উোহ্’র সাবৃম্মভৌমত্ব এবাং এর
সামনরক বানিিীম্মক নঘম্মর উপনিম্মবশবােী টেশসমূ ম্মির নবনভন্ন অশুভ পনরকল্পিা ও টসগুম্মলা বাস্তবায়ম্মি িাম্মের োলালম্মের সনিয় সিম্মোনগিার
কো সািস ও নিষ্ঠার সাম্মে প্রকাশ কম্মর েম্মলম্মে। বিযিুত তাহ্রীর কিতক
ৃ আম্ময়ানজি নবনভন্ন অিলাইি সম্মেলিসমূ ি সমাম্মজর নবনভন্ন স্তম্মরর
মািু ে সােম্মর গ্রিণ কম্মরম্মে এবাং জিগণ এগুম্মলাম্মি বযাপকভাম্মব অাংশগ্রিণ কম্মরম্মে। ইনিপূ ম্মবৃ ২০১৫ সাম্মল “নখ্লাফি আসন্ন - বাাংলাম্মেম্মশর
রাজিীনি ও অেৃিীনির অবশযম্ভাবী পনরবিৃি” নশম্মরািাম্মম আম্ময়ানজি অিলাইি সম্মেলম্মি বক্তাগণ জানির উম্মেম্মশয আসন্ন নখ্লাফি রাষ্ট্র
নকভাম্মব টেম্মশর রাজিীনি ও অেৃিীনিম্মি পনরবিৃি আিম্মব টস নবেম্ময় গুরুত্বপূ ণৃ নেক-নিম্মেৃশিা প্রোি কম্মরি। অিঃপর, ২০১৯ সাম্মল
“আসন্ন নখ্লাফি রাম্মষ্ট্রর অেৃিীনির রূপম্মরখ্া” নশম্মরািাম্মমর একনি অিলাইি অেৃনিনিক সম্মেলম্মি বক্তাগণ িানসিা সরকাম্মরর প্রিারণামূ লক

‘উন্নয়ি’ িীনিসমূ ম্মির প্রকতি স্বরূপ উম্মমােি কম্মরি এবাং নখ্লাফি রাম্মষ্ট্রর মূ লিীনি ও কমৃসমূ ম্মির রূপম্মরখ্া িুম্মল ধ্ম্মরি। এরপর, ২০২০
সাম্মল “নখ্লাফি রাম্মষ্ট্রর খ্সড়া সাংনবধ্াি” নশম্মরািাম্মমর আম্মরকনি অিলাইি সম্মেলম্মি জানির উম্মেম্মশয নখ্লাফি রাম্মষ্ট্রর খ্সড়া সাংনবধ্াি
উপস্থাপি করা িয়, এই উম্মেম্মশয টে বিযিুত তাহ্রীর কুর‘আি ও সু ন্নাহ্’র নভনিম্মি নখ্লাফি রাম্মষ্ট্রর জিয ১৯১নি অিু ম্মেে সম্বনলি একনি
খ্সড়া সাংনবধ্াি তিনর কম্মরম্মে এবাং োর মাধ্যম্মম েলনি আসন্ন নিিীয় নখ্লাফম্মি রানশোহ্ পনরোলিায় সম্পূ ণৃরূম্মপ প্রস্তুি রম্ময়ম্মে। এোড়াও,
২০২২ সাম্মলর মােৃ মাম্মস “জানি নিম্মসম্মব আমরা নক আম্মেৌ স্বাধ্ীি?” নশম্মরািাম্মমর আম্মরকনি অিলাইি সম্মেলম্মির আম্ময়াজি করা িয়
টেখ্াম্মি বক্তাগণ টেম্মশর রাজিীনি ও অেৃিীনিসি সকল টক্ষম্মে উপনিম্মবশবােী শনক্তসমূ ি, নবম্মশে কম্মর েু ক্তরাষ্ট্র ও বত ম্মিম্মির নিলৃজ্জ িস্তম্মক্ষপ
িুম্মল ধ্ম্মরি এবাং িবয-ঔপনিম্মবনশক শত ঙ্খল টেম্মক প্রকতি স্বাধ্ীিিা ও মুনক্ত অজৃম্মির পে সম্পম্মকৃ আম্মলাকপাি কম্মরম্মে। টি টেশবাসী, এই
সম্মেলিসমূ ি আম্মেৌ নক টকাি ধ্রম্মির সন্ত্রাসী কমৃকাণ্ড নেল, োর জিয এই এ.নি.ইউ (ATU) সম্মেলিসমূ ম্মির বক্তাম্মেরম্মক জনি আখ্যা নেম্ময়
টপ্রসনবজ্ঞনপ্ত জানর কম্মরম্মে এবাং িাম্মের টগ্রফিার করম্মি জিসাধ্ারম্মণর সিায়িা টেম্ময়ম্মে? এমিনক িানসিা সরকাম্মরর এই েু িবযত্ত terror
ইউবিট আমাম্মের এমি েু ’জি ভাই সম্পম্মকৃও অপবাে টেয়া টেম্মক নবরি োম্মকনি, োরা সম্মেলিসমূ ম্মি টকবলমাে পনবে কুর‘আি টেম্মক
নকেু আয়াি টিলাওয়াি কম্মরনেল।
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

বিৃমাি সরকাম্মরর অিযাোর ও রম্মক্তর লালসাম্মক উম্মপক্ষা কম্মর বিযিুত তাহ্রীর-এর টেসকল সেসযবত ন্দ অিলাইি সম্মেলিসমূ ম্মি
বক্তা নিম্মসম্মব অাংশগ্রিণ কম্মরম্মেি, নিঃসম্মন্দম্মি িারা উোহ্’র নিষ্ঠাবাি ও সািসী সন্তাি। এই বক্তাগণ িাম্মের সািনসকিার জিয
শাসকম্মগাষ্ঠীর িাম্মি প্রনিনিয়ি িয়রানির নশকার িম্মেি এবাং জীনবকা িারাম্মিাসি সীমািীি েু ম্মভৃাগ সিয কম্মরম্মেি। এিেসম্মেও, এই সািসী
োওয়াহ্ বিিকারীগণ েত ঢ়িার সাম্মে উোহ্’র নবেয়ানে টেখ্ভাম্মলর োনয়ত্ব পালি করম্মেি। এরাই টসই সািসী বযনক্তবগৃ োরা প্রকতি
রাষ্ট্রিায়ম্মকর ভূ নমকা পালি করম্মেি, এবাং প্রনিশ্রুি নখ্লাফি রাষ্ট্র পুিঃপ্রনিষ্ঠার মাধ্যম্মম উপনিম্মবশবােীম্মের শত ঙ্খল টেম্মক জিগণম্মক মুক্ত
করম্মি এবাং ইসলামী জীবিবযবস্থা নফনরম্ময় আিম্মি কাজ কম্মর োম্মেি। কারণ িারা রাজিীনিম্মক (নসয়াসাহ্) একনি পনবে ইবােি ও শরঈ
কিৃবয নিম্মসম্মব নবম্মবেিা কম্মর। আল্লাহ্ সু বিািাহু ওয়া িা‘আলা পনবে কুর‘আম্মি বম্মলি: “টিামরাই টেষ্ঠ উেি, মািবজানির কলযাম্মণর জিয
টিামাম্মের উদ্ভব ঘিাম্মিা িম্ময়ম্মে; টিামরা সৎকাম্মজর আম্মেশ করম্মব এবাং অিযায় কাম্মজ বাধ্া প্রোি করম্মব।” [আল-ইমরাি: ১১০] অিযনেম্মক,
এম্মেম্মশর োলাল শাসম্মকরা ইসলাম্মমর পুিজৃাগরণ প্রনিিি করম্মি ইসলামম্মক সন্ত্রাস বা জনিবাে নিম্মসম্মব আখ্যা নেম্ময় এবাং নখ্লাফি
পুিঃপ্রনিষ্ঠার নিয়মিানন্ত্রক ও বুনিবত নিক কাজম্মক েরমপন্থা ও জনিবাম্মের িকমা লানগম্ময় িাম্মের কানফর-সাম্রাজযবােী প্রভুম্মের টিাাংরা
িীনিসমূ ি বাস্তবায়ি করম্মে। িমাগি েমি-নিপীড়ি, টগ্রফিার এবাং কারােণ্ড নেম্ময় বিযিুত তাহ্রীর-টক টেনকম্ময় রাখ্ম্মি বযেৃ িম্ময় িানসিা
সরকার এখ্ি অিলাইি সম্মেলিসমূ ম্মির বক্তাম্মেরম্মক পুনলম্মশর িাম্মি িুম্মল নেম্মি জিগম্মণর কাে টেম্মক িোকনেি সমেৃি টেম্ময় বিযিুত
তাহ্রীর-এর আম্মন্দালি বন্ধ করম্মি মনরয়া িম্ময় উম্মেম্মে।
টি মুসনলমগণ, আপিাম্মের মধ্য িম্মি োরা পুনলশ ও নবনভন্ন আইি প্রম্ময়াগকারী সাংস্থায় কমৃরি আম্মেি, আপিারা এই অিযাোরী
শাসকম্মগাষ্ঠীম্মক িাম্মের েু িৃীনিগ্রস্ত রাজনিনিক পনরকল্পিা বাস্তবায়ি করার কাম্মজ নিম্মজম্মেরম্মক বযবহৃি িম্মি টেম্মবি িা। আমরা
আপিাম্মেরম্মক এই সীমালঙ্ঘিকারীম্মের অবাধ্য িওয়ার আহ্বাি জািাই, োরা আল্লাহ্ সু বিািাহু ওয়া িা‘আলা’র নবধ্াি পনরিযাগ কম্মরম্মে
এবাং কানফর সাম্রাজযবােীম্মের ইোর কাম্মে আত্মসমপৃণ কম্মরম্মে। রাসূ লুল্লাহ্ (সাঃ) বম্মলম্মেি: “আল্লাহ্’র িাফরমািীর নবেম্ময় কারও প্রনি

টকাি আিু গিয টিই। আিু গিয বাধ্যিামূ লক টকবলমাে উিম নবেম্ময়” (আল-বুখ্ানর)। টি আমাম্মের ভাইম্ময়রা! বিযিুত তাহ্রীর-এর সেসযগণ
শুধ্ু মাে আল্লাহ্’র সন্তুনষ্ট অজৃম্মির লম্মক্ষয সজ্ঞাম্মি এই সাংগ্রাম ও িযাম্মগর পে টবম্মে নিম্ময়ম্মে, এবাং োরা িাম্মের ক্ষনির টেষ্টা কম্মর িাম্মের
কবল টেম্মক পনরোম্মণর জিয িারা টকবলমাে আল্লাহ্ সু বিািাহু ওয়া িা‘আলা’র কাম্মে আেয় প্রােৃিা কম্মর। আল্লাহ্’র টিাধ্ ও শানস্ত টেম্মক
সাবধ্াি টিাি, টি ভাইম্ময়রা! আল্লাহ্ আল-মুিিানকম আল-জাব্বার সু নিনেৃষ্ট ওিীম্মি বম্মলি: “নিশ্চয়ই, োরা মু’নমি পুরুে ও মু’নমি
িারীম্মেরম্মক নিেৃািি কম্মরম্মে এবাং অিঃপর িওবা কম্মরনি িাম্মের জিয রম্ময়ম্মে জািান্নাম্মমর শানস্ত, এবাং জ্বলন্ত অনির েিি েন্ত্রণা” [সূ রা
আল-বুরুজ: ১০]। বিযিুত তাহ্রীর-এর টিিা-কমৃীম্মেরম্মক টগ্রফিার, নিেৃািি টিা েূ ম্মরর কো, এমিনক িাম্মেরম্মক িয়রানি করা টেম্মকও
নবরি োকুি, কারণ িারা ইসলাম এবাং আল্লাহ্ মম্মিািীি একমাে শাসিবযবস্থা – নখ্লাফম্মির োওয়াহ্ বিিকারী। এই নবশ্বাসঘািক
শাসম্মকরা িাম্মের পনশ্চমা প্রভুম্মের োলাল, োরা বাাংলাম্মেম্মশ বিযিুত তাহ্রীর কিতৃক পনরোনলি বুনিবত নিক ও রাজনিনিক সাংগ্রামম্মক নিমূ ৃল
করার উম্মেম্মশয “সন্ত্রাম্মসর নবরুম্মি েু ম্মির” িাম্মম মূ লি ইসলাম্মমর নবরুম্মি েু ি করম্মে। জিগণ ইনিমম্মধ্যই নিপীড়ক এই পনশ্চমা
োলালম্মেরম্মক প্রিযাখ্যাি কম্মরম্মে, োরা িযায়নবোর, নিরাপিা ও সমতনি নিনশ্চম্মি সম্পূ ণৃরূম্মপ বযেৃ িম্ময়ম্মে। সোনিি এই উোহ্’র নিষ্ঠাবাি
িারী-পুরুম্মেরা আন্তনরকভাম্মব নখ্লাফিম্মক সমেৃি কম্মর এবাং অধ্ীর আগ্রম্মি এর পুিঃপ্রনিষ্ঠার জিয অম্মপক্ষা করম্মে। আমরা আপিাম্মেরম্মক
সিকৃ করনে টে, আপিারা েনে আল্লাহ্ সু বিািাহু ওয়া িা‘আলার হুকুম বাস্তবায়িম্মক নবলনম্বি করার উম্মেম্মশয বাধ্া িম্ময় োাঁড়াি িম্মব
আপিারা অবশযই এই পতনেবীর নিপীনড়ি মািু েম্মের অনভশাপ পাম্মবি, এবাং আল্লাহ্ সু বিািাহু ওয়া িা‘আলা আপিাম্মের কতিকম্মমৃর জিয
অবশযই আপিাম্মেরম্মক জবাবনেনিিার সেু খ্ীি করম্মবি। এবাং টসনেি আপিাম্মের শাসম্মকরা আপিাম্মেরম্মক রক্ষা করম্মি এনগম্ময় আসম্মব িা,
বরাং িারা আপিাম্মেরম্মক অস্বীকার করম্মব। টসনেি আপিারা জািান্নাম্মমর আগুম্মি নিনক্ষপ্ত িওয়ার আম্মগই অিু ম্মশােিার আগুম্মি পুড়ম্মি
োকম্মবি। আল্লাহ্ সু বিািাহু ওয়া িা‘আলা বম্মলি:
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“েখ্ি নিনি শানস্ত টেম্মবি, িখ্ি িারা পতনেবীম্মি টেসব টিিা ও পেপ্রেশৃকম্মক অিু সরণ কম্মরনেল িারা িাম্মের োনয়ত্ব নিম্মি অস্বীকার
করম্মব। িম্মব িারা শানস্ত প্রিযক্ষ করম্মব এবাং িাম্মের মধ্যকার োবিীয় সম্পকৃ নেন্ন িম্ময় োম্মব, এবাং নবপেগামী অিু সারীরা বলম্মব: ‘িায়!
েনে একবার আমাম্মের নফম্মর োবার সু ম্মোগ টেয়া িম্মিা, িািম্মল আমরাও িাম্মেরম্মক অস্বীকার কম্মর সমস্ত সম্পকৃ নেন্ন করিাম, টেমি িারা
আমাম্মের সাম্মে কম্মরম্মে’। এভাম্মবই আল্লাহ্ িাম্মের কতিকমৃসমূ ি পনরিাপরূম্মপ িাম্মেরম্মক টেখ্াম্মবি; নকন্তু িারা কখ্িও জািান্নাম টেম্মক টবর
িম্মি পারম্মব িা।” [সূ রা বাকারাহ্: ১৬৬-১৬৭]

বিযিুত তাহ্রীর / উলাই’য়াহ্ িাংলাদেশ-এর বিবিয়া 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

