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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

 ড ািাল্ড লু-এর বাাংলাদদশ সফর গণতদের প্রকৃত ডেহারা এবাং উপনিদবশবাদীদদর প্রনত ধমমনিরদপক্ষ শাসকদগাষ্ঠীর 
দাসমদিাবৃনির ধারাদক উদমােি কদরদে 

যুক্তরাদের িযাশিাল নসনকউনরনি কাউনিদলর দনক্ষণ এনশযা নবষযক নসনিযর ন দরক্টর নরযার এ নমরাল আইনলি লাউবযাকার-এর 
বাাংলাদদশ সফদরর এক সপ্তাদহর মদধযই উচ্চ-পযমাদযর আদরকজি মানকমি কমমকতমা - দনক্ষণ ও মধয এনশযা নবষযক সহকারী পররােমেী 
ড ািাল্ড লু, ১৪ই জািুযারী ডেদক শুরু কদর ১৫ই জািুযারী পযমন্ত দুই নদদির সফদর বাাংলাদদদশ আদসি। এিািকার উচ্চপদস্থ সরকারী 
কমমকতমা ও ‘সুশীল সমাদজর’ প্রনতনিনধদদর সাদে লু অসাংিয ববঠক কদরি এবাং আসন্ন নিবমােি, মািবানধকার, গণতে, নিরাপিা এবাং 
অিযািয নিপানক্ষক ও আঞ্চনলক সমসযাসহ নবনিন্ন নবষযানদ নিদয আদলােিা কদরি। তদব এগুদলার মদধয নবদশষত প্রাধািয পায ইদদা-
পযানসনফক স্ট্র্যাদিনজ (IPS) এবাং কুিযাত মানকমি প্রনতরক্ষা েুনক্তসমূহ - ডজিাদরল নসনকউনরনি অব নমনলিানর ইিফরদমশি এনিদমন্ট 
(GSOMIA) এবাং একুযইনজশি ক্রস-সানিমনসাং এনিদমন্ট (ACSA), কারণ বদগাপসাগদর মানকমিীদদর িূ-ডকৌশলগত স্বােম ক্রমাগত বৃনি পাদে 
(“আই.নপ.এস (IPS) এবাং অিযািয নবষযানদ নিদয আজ পদ্মায আদলােিায বসদবি ডমাদমি এবাং লু”, দয বাাংলাদদশ অবজারিার, ১৫ই 
জািুযারী, ২০২৩)। এবার লু’র সফরদক নিদর আদমনরকার প্রনত রাজনিনতক দাসদের নিলমজ্জ প্রদশমিী ডদিা ডগদে। সরকাদরর অতযাোদরর 
নশকার ধমমনিরদপক্ষ নবদরাধী রাজনিনতক দলসমূহ তাদদর ‘মানকমি ত্রাতার’ আগমদি নবদমানহত হদয পদে। তারা এিা ডিদব উৎফুল্ল নেল ডয, 
হানসিা সরকাদরর প্রনত লু’র কনঠি বাতমা একনি অবাধ, সুষু্ঠ ও অন্তিুমনক্তমূলক নিবমােি নিনিত করদব, কারণ ক্ষমতায নবদযমাি ডেদক 
আদমনরকার স্বােম রক্ষায তারা নিদজদদরদক অনধকতর ডযাগয মদি কদর। অিযনদদক, দালাল হানসিা সরকারও আদমনরকাদক িুনশ করদত 
প্রস্তুনতপবম সম্পন্ন কদর ডরদিনেল। ক্ষমতার মসিদ নিনকদয রািদত এই সরকার লু’র সফদরর আদগ তাৎক্ষনণকিাদব ডিাষণা কদর ডয, 
ইউ.এস ইদদা-পযানসনফক ডফারাদম ডযাগ নদদত বাাংলাদদদশর ডকাদিা আপনি ডিই (বদনিক যুগান্তর, ১৪ই জািুযানর, ২০২৩)। তাোো, 
জনগবাদ ও ইসলামী উিবাদদর নবরুদি লোইদযর অজুহাদত আদমনরকা ইসলাদমর নবরুদি ডয যুি পনরোলিা করদে তাদত হানসিা সরকার 
কতিা সফলিাদব নিদজদদর িূনমকা পালি করদে তা লু-ডক অবনহত করা নিদয সরকাদরর পররােমেী একজি আজ্ঞাবহ দাদসর মদতা গবম 
অিুিব করনেদলি! 

ডহ ডদশবাসী, আপিারা আজ যা প্রতযক্ষ করদেি এিাই গণতদের আসল ডেহারা, যা আদমনরকা মুসনলমিূনমসমূদহ ডফনর কদর 
ডবোয। পনিমা কানফরদদর অধীিস্ত এদদদশর ধমমনিরদপক্ষ শাসক ও রাজিীনতনবদদরা এই গণতদেরই অনবদেদয অাংশ। এই ডসই 
তোকনেত ‘স্বাধীিতা’ যা আদমনরকা অিযািয ‘স্বাধীি’ ডদশসমূদহ রপ্তািী কদর, ডযিাদি সস্তা ও আজ্ঞাবহ রাজিীনতনবদগণ তাদদর প্রিুর 
(আদমনরকা) হস্তদক্ষদপর জিয অধীর আিদহ অদপক্ষা কদর। আর ক্ষমতায নিদক োকদত শাসদকরা আদমনরকার দাবীর কাদে হার মািদত 
বাধয হয। ডহ ডদশবাসী, এসব ধমমনিরদপক্ষ শাসক ও রাজিীনতনবদদরা ক্ষমতার জিয অন্তহীি প্রনতদযানগতায নলপ্ত হদয উম্মাহ্’র সাবমদিৌমে 
ও সম্পদসমূহ কানফর-সাম্রাজযবাদীদদর নিকি নবনকদয নদদে। ড ািাল্ড লু’র সফরদক ডকন্দ্র কদর সৃষ্ট রাজনিনতক পনরনস্থনত গণতদের প্রকৃত 
স্বরূপদক উদমানেত কদরদে, যা মুলতঃ আইনপএস (IPS), আকসা (ACSA) ও নজদসানমযা (GSOMIA)-এর ডমােদক আদমনরকার আনধপতয 
োো আর নকেুই িয। আর, িূ-রাজনিনতক স্বােম হানসদলর উদেদশয সাম্রাজযবাদী আদমনরকা বাাংলাদদশদক োদপ ডফলদত ‘মািবানধকার’ ও 
‘গণতে’ রক্ষার িাদম নবনিন্ন োপপ্রদযাগ পিনত প্রদযাগ করদে। আদমনরকার গণতদে ধমমনিরদপক্ষতাবাদদর নিপীেি ও দুদমশা ডেদক 
মুসনলমদদর মুনক্তর ডকাি স্থাি ডিই। মহাি এই উম্মাহ্’র জিয এধরদির দালাল ও নবশ্বাসিাতক ধমমনিরদপক্ষ শাসকদদর অধীদি শানসত 
হওযা কিদিাই কাময হদত পাদর িা। অতএব, মুসনলমদদর অবশযই িবুযযদতর আদদল প্রনতশ্রুত নিলাফদত রানশদাহ্’র অধীদি িতুি একনি 
নবশ্ববযবস্থার জিয সাংিাম করদত হদব, যা তাদদরদক পনিমা সিযতার অন্ধকার ডেদক মুক্ত কদর আদলার নদদক নিদয যাদব। এবাং, আল্লাহ্ 
আজ্জা ওযা জ্বাল পনবত্র কুর‘আি-এ এই প্রনতশ্রুনতই নদদযদেি: 

اِلَحاِت لَيَْستَْخِلفَنهُهْم فِي اْْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الهذِ * ُ الهِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصه ن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمنًا ۚيَن ِمن َوَعَد َّللاه لَنهُهم م ِ نَنه لَُهْم ِدينَُهُم الهِذي اْرتََضٰى لَُهْم َولَيَُبد ِ يَْعبُُدونَنِي ََل  قَْبِلِهْم َولَيَُمك ِ

ئَِك هُُم اْلفَاِسقُونَ  ِلَك فَأُولَٰ  *يُْشِرُكوَن بِي َشْيئًا ۚ َوَمن َكفََر بَْعَد ذَٰ
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“ডতামাদদর মদধয যারা ঈমাি আদি ও সৎকমম কদর, আল্লাহ্ তাদদরদক প্রনতশ্রুনত নদদযদেি ডয নতনি অবশযই তাদদরদক পৃনেবীদত নিলাফত 
(শাসিকতৃমে) দাি করদবি। ডযমি নতনি শাসিকতৃমে দাি কদরদেি তাদদর পূবমবতীদদরদক; এবাং নতনি অবশযই তাদদর জিয শনক্তশালী ও 
সুপ্রনতনষ্ঠত করদবি তাদদর িীিদক, যা নতনি তাদদর জিয মদিািীত কদরদেি; এবাং অবশযই তাদদর িযদক নিরাপিায পনরবনতমত করদবি - 
তদব শতম হদে ডয তারা আমার ইবাদত করদব এবাং আমার সাদে কাউদক শরীক করদব িা। নকন্তু এই প্রনতশ্রুনতর পর যারা কুফরী করদব, 

তারাই অবাধয।” [সূরা আি-িূর: ৫৫] 

হিযবুত তাহ্রীর / উলাই’য়াহ্ বাংলাদেশ-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

