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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

 হাখিনা িরকার কাখির-উপখনববশবাদীবদর িন্তুষ্ট করবে জখিবাবদর িাবে িংব াগ দদখিবে হিযবুত তাহ্রীর-এর খবরুবে খমেযা 
অপবাদ রটাবনার দকৌশল অবলম্বন করবে  

হাখিনা িরকার োর মানখিক িুস্থো হাখরবেবে; োরা অপখরপক্কভাবব রখিে খমেযা অপবাদ, কু-িক্রান্ত ও মানহাখনর মাধযবম 
হিযবুত তাহ্রীর-এর দাওআহ্’র খবরুবে কুৎিা রটাবনার অপবিষ্টা করবে। জখিবাবদর খমেযা অখভব াবগ খনরপরাধ মানুষবক দেিোর কবর 
োরা খমখিো উন্মাদনা িৃখষ্ট করবে মখরো হবে উবেবে। গে শুক্রবার খদবাগে রাবে িরকাবরর দুবৃৃত্ত আধািামখরক বাখহনী RAB-2 হাবিজ 
মাওলানা মামুনুর রখশদ মামুনবক হিযবুত তাহ্রীর / উলাই’য়াহ্ বাংলাবদবশর খমখিো িখিব আিযা খদবে দেিোর কবর!  খদও RAB ও 
িরকাবরর অনযানয কুিযাে বাখহনী িুব ভাবলা কবরই জাবন দ , মাওলানা মামুন এিন আর হিযবুত তাহ্রীর-এর িাবে জখিে দনই এবং 
বযখিগে কারবে খেখন বহু বের পূববৃই দল দেবিবেন। োরপরও োরা নারােেগবে েোকখেে অখভ ান িাখলবে ‘নাশকোমূলক কমৃকাবের’ 
খমেযা গল্প তেখর কবর োবক দেিোর কবরবে। হাখিনা িরকাবরর এই জঘনয পখরকল্পনা অেযন্ত দুবৃল খিন্তার িিল, কারে হিযবুত তাহ্রীর 
উম্মাহ্’র মবধয এবং উম্মাহ্’র িাবে ঐকযবেভাবব কাজ করবে, এবং জনগে কিবনাই এদলখটবক জখি বা িখহংি খহবিবব মবন কবর না। 
এমনখক এই িরকাবরর পুখলশ বাখহনীও ভাবলাভাবব জাবন দ , হিযবুত তাহ্রীর একখট খনেমোখিক রাজননখেক দল, দ খট িবৃশখিমান 
আল্লাহ্’র নাখ লকৃে খবধান দ্বারা শাখিে হবে নবুেযবের আদবল খিলািে পুনঃপ্রখেষ্ঠাে শুধুমাত্র বুখেবৃখত্তক ও রাজননখেক কমৃকাে 
পখরিালনা কবর আিবে। 

এটা খদবাবলাবকর মবো স্পষ্ট দ , হাখিনা িরকার আিন্ন জােীে খনবৃািবনর আবগ োর কাখির-উপখনববশবাদী প্রভুবদর মন জে 
করবেই এই ঘৃেয িক্রাবন্তর পে দববে খনবেবে। োরা ক্ষমোে খটবক োকবে িাে এই িক্ষমো দদখিবে দ , োরাই “ইিলামী জখিবাদ”-দক 
দমন-পীিবন িক্ষম। এবং দ বহেু হিযবুত তাহ্রীর একমাত্র দল দ খট পখিমাবদর ভূ-রাজননখেক ষি িিহ বাংলাবদবশ হস্তবক্ষপ এবং 
এিব অপরাবধ এবদবশর ধমৃখনরবপক্ষ রাজনীখেখবদবদর িহব াখগোর খবষেখট অবযাহেভাবব উবন্মািন কবর আিবে, দিবহেু িরকার এই 
খনষ্ঠাবান ও িাহিী দলখটবক জখিবাবদর িাবে  ুি করার অপবিষ্টা করবে। পখিমাবদর ‘ইিলাবমর খবরুবে  ুবে’ খনবজবদরবক িববিবে 
অেগামী খহবিবব প্রমাে করবে হাখিনা িরকার নযােখনষ্ঠ ইিলামী দলিমূবহর ভাবমূখেৃ কু্ষণ্ন কবর ও ইিলামভীখেবক উবে খদবে দদবশর 
জনগেবক হিযবুত তাহ্রীর ও ইিলাম দেবক দূবর িখরবে খদবে িাে। 

দহ হাখিনা িরকাবরর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাখহনীর কমকৃোৃগে! আপনারা হিযবুত তাহ্রীর-এর খবরুবে  েই অপবাদ রটাবনার 
দিষ্টা এবং খমেযা মামলা খদবে খনরপরাধ জনগে ও দাওআহ্ বহনকারীবদরবক কারাগাবর খনবক্ষপ করুন না দকন, আমরা আপনাবদর এবং 
আপনাবদর এই  াখলম হাখিনা িরকাবরর প্রখে ভীে নই। এই ধরবনর দেপ্তার, খন ৃােন এবং অপবাদ আমাবদর িংকল্পবক আরও শখিশালী 
কবর এবং িবৃশখিমান আল্লাহ্’র এই মহান কাবজ আমাবদরবক আরও তধ ৃশীল ও অখবিল কবর দোবল। এবং আল্লাহ্ িুবহানাহু ওো ো‘
আলা’র পক্ষ দেবক খবজে আিার আগ প ৃন্ত, োাঁর ইচ্ছাে খিলািবের প্রেযাবেৃন দেকাবে আপনাবদর িকল িক্রান্ত িরমভাবব বযেৃ হবে 
বাধয। অেএব, খবভ্রাখন্ত দেবক দবখরবে আিুন, দহ কমৃকেৃাগে! দ বহেু আপনারা আমাবদর মুিখলম ভাই, দিবহেু আমরা আপনাবদরবক 
অেযািারী এই শািবকর প্রখে আপনাবদর িমেৃন িম্পবকৃ িেকৃ করবে িাই। আপনারা  া করবেন োর জনয আপনাবদর উখিে আল্লাহ্’দক 
ভে করা। হাখিনা িরকাবরর আনুগেয কবর আপনারা দ  দকবল ইিলাবমর খনষ্ঠাবান দাওআহ্ বহনকারীবদর উপর অেযািার করবেন ো 
নে, বরং এধরবনর জঘনয ষি বির মাধযবম মানুষবক িেয দেবক দূবর িখরবে দদোর মবো ভেঙ্কর পাবপ খনমখিে হবচ্ছন। িুেরাং, 
িবিেন দহান এবং হাখিনার এই খিরাউখন শািন দেবক খনবজবদরবক খবখচ্ছন্ন করুন, এবং িবৃশখিমান আল্লাহ্’র গজব দেবক খনবজবদরবক 
রক্ষা করুন। আল্লাহ্ িুবহানাহু ওো ো‘আলা ববলন: 
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“এবং  ারা খবনা অপরাবধ মু’খমন পুরুষ ও মু’খমন নারীবদরবক দহে প্রখেপন্ন কবর, োরা দো খনিেই খনবজবদর উপর অপবাদ এবং প্রকাশয 
পাবপর দবাঝা িাপাে” [িূরা আহ াব: ৫৮] 
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