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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

 সে মু খলমগণ! অববধ ইহুখদ রোষ্ট্রের  োষ্ট্রে ধমমখিরষ্ট্রেক্ষ শো কষ্ট্রগোষ্ঠী ও রোজিীখিখবদষ্ট্রদর সগোেি  ম্পকম প্রমোণ কষ্ট্রর 
সে, িোরো ই লোম এবং মু খলমষ্ট্রদর চরম শত্রু 

The New Age এবং বোংলোষ্ট্রদষ্ট্রশর অিযোিয শীর্মস্থোিীয়  ংবোদমোধযম মূে ১১/০১/২০২৩ িোখরষ্ট্রি একখি প্রখিষ্ট্রবদি প্রকোশ কষ্ট্রর 
সে, বোংলোষ্ট্রদশ  রকোর গিবছর অববধ ইহুখদ রোে ‘ই রোষ্ট্রয়ল’-এর সগোষ্ট্রয়ন্দো প্রেুখি খবভোষ্ট্রগর  োষ্ট্রবক কমোন্ডোর দ্বোরো েখরচোখলি একখি 
সকোম্পোখির কোছ সেষ্ট্রক সগোেষ্ট্রি স্পোইওয়যোর এবং আধুখিক িজরদোখর  রঞ্জোমোখদ ক্রয় কষ্ট্ররষ্ট্রছ। মুিোখিক েোখ িো  রকোর এমি এক সগোষ্ঠীর 
অংশীদোর েওয়োর েে সবষ্ট্রছ খিষ্ট্রয়ষ্ট্রছ, েোষ্ট্রদরষ্ট্রক খবশ্বজগষ্ট্রির প্রভু আল্লোহ্  ুবেোিোহু ওয়ো িো‘আলো অখভশপ্ত স োর্ণো কষ্ট্ররষ্ট্রছি। মু খলমষ্ট্রদর 
মষ্ট্রধয এমি সক আষ্ট্রছ েোরো খকিো মু খলমষ্ট্রদরই উের গুপ্তচরবৃখি ও অিযোচোষ্ট্ররর উষ্ট্রেষ্ট্রশয উম্মোহ্’র কট্টর শত্রুষ্ট্রদর  োষ্ট্রে সেৌেভোষ্ট্রব কোজ 
করষ্ট্রি েোষ্ট্রর, েখদ িো িোরো খিষ্ট্রজরোও েয় মু খলমষ্ট্রদর প্রখি িীব্র  ৃণো সেোর্ণকোরী! আল্লোহ্  ুবেোিোহু ওয়ো িো‘আলো বষ্ট্রলি,  

 *لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن آَمُنوا اْليَ ُهوَد َوالَِّذيَن َأْشرَُكوا*
“আেখি অবশযই মু’খমিষ্ট্রদর প্রখি শত্রুিোয় মোিুষ্ট্রর্র মষ্ট্রধয  বমোষ্ট্রেক্ষো কট্টর েোষ্ট্রবি ইয়োহুদীষ্ট্রদরষ্ট্রক এবং স ই  মস্ত সলোকষ্ট্রদরষ্ট্রক েোরো খশরক 
কষ্ট্রর” [ ূরো আল মোখয়দোহ্: ৮২]। গি বছষ্ট্ররর জোিুয়োখরষ্ট্রি খবশ্বো  োিক এই  রকোর আমোষ্ট্রদর সিৌবোখেিীষ্ট্রক একখি আন্তজমোখিক সমখরিোইম 
এক্সোর োইজ (IMX)-এ অংশগ্রেণ করষ্ট্রি বোধয কষ্ট্রর, সেিোষ্ট্রি ‘ই রোষ্ট্রয়ল’ও প্রেমবোষ্ট্ররর মষ্ট্রিো সেোগদোি কষ্ট্রর। কু্রষ্ট্র ডোরষ্ট্রদর সমোড়ল 
আষ্ট্রমখরকো মু খলমষ্ট্রদশ মূে এবং অববধ ইহুখদ রোষ্ট্রের মষ্ট্রধয সে  ম্পকম স্বোভোখবকীকরণ প্রখক্রয়োখি িত্ত্বোবধোি করষ্ট্রছ িোরই অংশ খেষ্ট্র ষ্ট্রব এই 
মেড়োখির আষ্ট্রয়োজি করো েয়। এিো স্পষ্ট সে খবশ্বো  োিক েোখ িো  রকোর দিলদোর ইহুখদ রোষ্ট্রের  োষ্ট্রে ধীষ্ট্রর ধীষ্ট্রর  ম্পকম স্বোভোখবক করষ্ট্রি 
চোয় েোষ্ট্রি আষ্ট্রমখরকোর ভূ-রোজবিখিক স্বোেমরক্ষো েয় এবং এর প্রখিদোি খেষ্ট্র ষ্ট্রব িোরও গখদ  ুরখক্ষি েয়। খিশ্চয়ই এই  রকোর ‘জোখলমষ্ট্রদর’ 
(অিযোচোরীষ্ট্রদর) অন্তভুমি, েোরো আল্লোহ্  ুবেোিোহু ওয়ো িো‘আলোর আষ্ট্রদষ্ট্রশর খবরুষ্ট্রে খগষ্ট্রয় ইহুদী ও খিস্টোিষ্ট্রদর  োষ্ট্রে খমত্রিোর মোধযষ্ট্রম িোাঁর 
( ুবেোিোহু ওয়ো িো‘আলো) সক্রোধ অজমি করষ্ট্রছ:  
* ُهْم ِإنَّ اللََّه اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى أَ  الظَّاِلِمينَ ْولَِياَء بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض َوَمْن يَ تَ َولَُّهْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمن ْ * 

“সে মুখমণগণ! সিোমরো ইহুদী ও িীষ্টোিষ্ট্রদর বনু্ধরূষ্ট্রে গ্রেণ কষ্ট্ররো িো। িোরো এষ্ট্রক অেষ্ট্ররর বনু্ধ। সিোমোষ্ট্রদর মষ্ট্রধয সে িোষ্ট্রদর  োষ্ট্রে বনু্ধত্ব 
করষ্ট্রব, স  িোষ্ট্রদরই অন্তভুমি। খিশ্চয়ই আল্লোহ্ জোখলমষ্ট্রদরষ্ট্রক েে প্রদশমি কষ্ট্ররি িো” [ ূরো আল মোখয়দোহ্: ৫১]। 

এছোড়ো, এধরষ্ট্রির খবশ্বো  োিকিোয় সে সকবল বিমমোি শো কষ্ট্রগোষ্ঠীই জখড়ি, িো িয়, বরং ধমমখিরষ্ট্রেক্ষ অিযোিয খবষ্ট্ররোধী 
রোজবিখিক দষ্ট্রলর সিিোষ্ট্রদর  োষ্ট্রে দিলদোর ‘ই রোষ্ট্রয়ল’-এর সিিোষ্ট্রদর সেোগোষ্ট্রেোগ েোকোর িবর েোওয়ো েোয়। ইখিেূষ্ট্রবম খবএিখের েুগ্ম 
মেো খচব আ লোম সচৌধুরী এবং  ম্প্রখি ঢোকো খবশ্বখবদযোলষ্ট্রয়র সকন্দ্রীয় ছোত্র  ং ষ্ট্রদর (ডোক ু)  োষ্ট্রবক খভখে ও বোংলোষ্ট্রদশ গণঅখধকোর 
েখরর্ষ্ট্রদর সিিো িুরুল েক িুর-এর  োষ্ট্রে অববধ ইহুখদ  িোর খ খিয়র রোজিীখিখবদ সমখন্দ এি  োিোখদর খবিখকমি ববঠক জিগষ্ট্রণর মষ্ট্রি 
আষ্ট্রলোড়ি িুষ্ট্রলষ্ট্রছ। অিএব, এই খবশ্বো  োিক ধমমখিরষ্ট্রেক্ষ শো কষ্ট্রগোষ্ঠী ও খবষ্ট্ররোধী দলীয় সিিৃবৃন্দ খিখলখস্তষ্ট্রির মু খলমষ্ট্রদর প্রখি খমেযো 
 ংেখি সদখিষ্ট্রয় মু খলমষ্ট্রদরষ্ট্রক সধোাঁকো খদষ্ট্রে, কোরণ িোরো েখবত্র আল-আক ো ম খজষ্ট্রদর েোিোদোষ্ট্ররর  োষ্ট্রে সগোেষ্ট্রি বনু্ধত্ব স্থোেি কষ্ট্ররষ্ট্রছ। 

সে মু খলমগণ! ধমমখিরষ্ট্রেক্ষ রোজিীখি ও শো িবযবস্থোর মূলকেোই েষ্ট্রলো িোয়দো লুি করো এবং  ুখবধো আদোষ্ট্রয় িযোয়-িীখির সিোয়োক্কো 
িো করো। ধমমখিরষ্ট্রেক্ষিোবোষ্ট্রদর েখরমন্ডষ্ট্রল আল-ওয়োলো ওয়োল বোরো‘আ (আল্লোহ্’র  ন্তুখষ্টর জিয কোউষ্ট্রক ভোলবো ো এবং  ৃণো করো)-এর মি 
আদখশমক ই লোমী খবশ্বোষ্ট্র র সকোি স্থোি সিই। েখশ্চমো আখধেিযবোদী এই খবশ্ববযবস্থোর অধীষ্ট্রি আল্লোহ্, িোাঁর রো ূল ملسو هيلع هللا ىلص ও মু‘খমিষ্ট্রদর প্রখি 
আিুগিয আর কোখির শত্রুষ্ট্রদর  োষ্ট্রে  ম্পকম খবখেন্নিোর খবর্য়খি আজ কোখির  োম্রোজযবোদীষ্ট্রদর প্রখি েরম আিুগিয দ্বোরো প্রখিস্থোখেি 
েষ্ট্রয়ষ্ট্রছ! এই খবশ্ববযবস্থোর গষ্ট্রভম জন্ম সিয়ো আমোষ্ট্রদর ভূিণ্ডগুষ্ট্রলোর ধমমখিরষ্ট্রেক্ষ শো ক ও রোজিীখিখবদষ্ট্রদর রোজিীখির গন্তবযই েষ্ট্রে 
 োম্রোজযবোদী শখি মূষ্ট্রের স্বোেম রক্ষো করো। িোষ্ট্রদর রোজিীখির খভখি িয় উম্মোহ্’র েত্নশীল অখভভোবকত্ব করো এবং উম্মোহ্’র  ম্পদ ও 
শখিষ্ট্রক একীভূি কষ্ট্রর কোখির  োম্রোজযবোদীষ্ট্রদর শৃঙ্খল সেষ্ট্রক উম্মোহ্’সক মুি করো। িোই খবশ্বো  োিকিো, দমি-খিেীড়ি ও জুলুম িোষ্ট্রদর 
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রোজিীখির মূল ববখশষ্টয। অিএব, আেিোষ্ট্রদরষ্ট্রক অবশযই এই খবশ্বো  োিক ধমমখিরষ্ট্রেক্ষ শো কষ্ট্রগোষ্ঠী ও িোষ্ট্রদর জুলুষ্ট্রমর শো িবযবস্থোষ্ট্রক 
প্রিযোিযোি করষ্ট্রি েষ্ট্রব, এবং িবুয়যষ্ট্রির আদষ্ট্রল প্রখিশ্রুি খিলোিষ্ট্রি রোখশদোহ্ খিখরষ্ট্রয় আিোর জিয  ষ্ট্রচষ্ট েষ্ট্রি েষ্ট্রব। আ ন্ন খিলোিি 
খবশ্বো  োিক দোলোল শো কষ্ট্রদর এই েৃখেবীষ্ট্রি জবোবখদখেিোর মুষ্ট্রিোমুখি করষ্ট্রব, আর আল্লোহ্ আল-কোওয়ী আল-আজীম কিৃমক সশর্খবচোর 
খদবষ্ট্র র কষ্ট্রঠোর জবোবখদখেিোষ্ট্রিো রষ্ট্রয়ষ্ট্রছই। রো ূলুল্লোে ملسو هيلع هللا ىلص এধরষ্ট্রির খবশ্বো  োিকষ্ট্রদর েখরণখি  ম্পষ্ট্রকম আমোষ্ট্রদর বষ্ট্রলষ্ট্রছি: “সশর্ খবচোর 
খদবষ্ট্র  প্রষ্ট্রিযক খবশ্বো  োিষ্ট্রকর েোষ্ট্রি একখি কষ্ট্রর েিোকো েোকষ্ট্রব, েোষ্ট্রি িোষ্ট্রদর খবশ্বো  োিকিোর েখরমোণ অিু োষ্ট্রর িোষ্ট্রদরষ্ট্রক খচখিি করো 
েোয়; জিগষ্ট্রণর সিিোর খবশ্বো  োিকিোর সচষ্ট্রয় বড় খবশ্বো  োিকিো সিই” (মু খলম/বুিোরী)। 
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