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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

  রকোর খিলোফতের আহ্বোনতক ক্ষখে করতে  ময় খিখিতক বযবহোর করতে খহযবুে েোহ্রীর-এর উপর খমথ্যো-অপবোদ 
সলপতন বোতনোয়োি  ংবোদ প্রকোশ করতে 

 রকোতরর অত োখিে মুিপত্র খহত তব পখরখিে বোংলোতদতশর  ময় খনউজ খিখি ১৭/০১/২০২৩ েোখরতি একখি খমথ্যো  ংবোদ 
প্রখেতবদতন দোবী কতর সয, হিযবুত তাহ্রীর-এর  োতথ্ েথ্োকখথ্ে  ম্পকক আতে মোখককন সেি খিপোিকতমতে কমকরে একজন  োতথ্, খযখন  
আবোর অনযানয পখিমো সদতশর দূেোবো গুতলোর  োতথ্ও  খনষ্ঠ  ম্পকক বজোয় রোতিন। প্রখেতবদনখিতে দতলর খবরুতে কুৎ ো রিোতনোর জনয 
সযধরতনর ‘হলুদ  োংবোখদকেোর’ আশ্রয় সনয়ো হতয়তে হিযবুত তাহ্রীর / উলাই’য়াহ্ বাংলাদেশ-এর খমখিয়ো অখফ  েোর েীব্র খনন্দো জোনোতে, 
সকননো বোংলোতদতশ খকংবো খবতের সকোন প্রোতে সযিোতনই দলখির কমককোণ্ড রতয়তে স িোনকোর সকোন দূেোবো  বো কূিননখেক খমশন, খকংবো 
েোতদর কমককেকোতদর  োতথ্ দলখির সকোন ধরতনর  ম্পকক বজোয় রোিোর সকোন সরকিক সনই, েোতদর কোে সথ্তক সকোনধরতের  হোয়েো গ্রহেতেো 
দূতরর খবিয়। এখি ইখেমতধয একখি প্রখেখষ্ঠে  েয সয, ১৯৫৩  োতল হিযবুত তাহ্রীর প্রখেখষ্ঠে হওয়োর পর সথ্তক দলখি বোংলোতদশ হ 
খবতের  কল মু খলম িূ-িন্ড মূহতক কোখফর-উপখনতবশবোদীতদর কবল সথ্তক মুক্ত করোর উতেতশয এবং খিলোফতে রোখশদোহ্ পুনঃপ্রখেষ্ঠোর 
মোধযতম ই লোমী জীবনবযবস্থো খফখরতয় আনতে বুখেবৃখিক ও রোজননখেক  ংগ্রোম পখরিোলনো কতর আ তে। যোর অংশ খহত তব দলখি 
খনরল িোতব সদতশর রোজনীখে ও অথ্কনীখে হ  কলতক্ষতত্র ঔপখনতবখশক শখক্ত মূহ খবতশি কতর যুক্তরোষ্ট্র ও খব্রতিতনর খনলকজ্জ হস্ততক্ষপ ও 
িড়যন্ত্র  ম্পতকক জনগেতক অবখহে কতর আ তে। নবয ঔপখনতবখশক শৃঙ্খল সথ্তক প্রকৃে স্বোধীনেো ও মুখক্ত অজকতনর উপোয়  ম্পতকক 
জনগেতক ধোরোবোখহকিোতব খনতদকশনো খদতয় আ তে। হিযবুত তাহ্রীর েোর ৭০ বেতরর রোজননখেক  ংগ্রোতমর ইখেহোত  কোখফর-
উপখনতবশবোদী ও েোতদর দোলোল শো কতদর পক্ষ সথ্তক অকথ্য খনযকোেন, সগ্রফেোর,  োজো, অপপ্রিোর ইেযোখদর  মু্মিীন হওয়ো  তেও কিতনো 
সকোতনো খবতদশী শখক্ত বো েোতদর দোলোল শো কতদর  োতথ্ পৃখথ্বীর সকোথ্োও সকোতনো ধরতনর আপ  কতরখন। দলখি পখিমো খবেবযবস্থোর অধীতন 
কোজ কতর নো এবং খবতদশী দূেোবো  বো কূিননখেক খমশতনর হস্ততক্ষতপর মোধযতম ক্ষমেো পখরবেকতন খবেো  কতর নো। বরং, খিলোফতের 
শো নবযবস্থোর পতক্ষ জনমে তেখরর পোশোপোখশ দলখি  োমখরক বোখহনীর খনষ্ঠোবোন অখফ োরতদর প্রখে নু রোহ ( োমখরক  হোয়েো)-এর আহ্বোন 
জোনোয় সযন েোরো ক্ষমেো ীন শো কতগোষ্ঠীতক অপ োরে কতর খিলোফে প্রখেষ্ঠোয় হিযবুত তাহ্রীর-এর খনকি ক্ষমেো হস্তোের কতর, যোতে 
মু খলম িূ-িন্ড মূহতক ঔপখনতবখশক খনয়ন্ত্রে ও আখধপেয সথ্তক মুক্ত করো যোয়। একখি খনয়মেোখন্ত্রক, খনষ্ঠোবোন ও  েযবোদী বুখেবৃখিক 
রোজননখেক দল খহত তব হিযবুত তাহ্রীর ইখেমতধযই সদতশর জনগে এবং খনষ্ঠোবোন  োমখরক অখফ োরতদর খনকি েোর ঔপখনতবখশক-খবতরোধী 
অবস্থোনতক স্পষ্ট কতরতে। খকন্তু েোরপরও আমরো হিযবুত তাহ্রীদরর দোওয়োহতক বোধোগ্রস্থ করতে হোখ নো  রকোতরর মখরয়ো সদিতে পোখে। 
কতয়কখদন আতগ দলখিতক িরমপন্থো ও জখিবোতদর  তি যুক্ত করোর বযর্য সিষ্টো করোর পর এবোর আমরো রোজননখেকিোতব উতেশযপ্রতেোখদে 
অপবোদ খদতয় হিযবুত তাহ্রীদরর িোবমূখেক কু্ষণ্ন করোর জনয খমখিয়োতক বযবহোর কতর আতরকখি প্রতিষ্টো সদতিখে। এই অেযোিোরী শো কতগোষ্ঠী 
 ংবোদ মোধযমতক জোখের  োমতন  েয েুতল ধরতে সদয় নো, বরং েোতদর মুিপত্র খহত তব কোজ করতে বোধয কতর যোতে েোরো খিলোফতের 
দোওয়োেতক ক্ষখেগ্রস্ত করতে পোতর এবং শরীয়োহ বোস্তবোয়তন খবলম্ব করোতে পোতর। 

সহ  োংবোখদকগে, হিযবুত তাহ্রীর যিন খনতজই পখিমো-উপখনতবশবোদীতদর হীন এতজন্ডো মূহ জোখের  োমতন উতমোিন করতে 
খনরল িোতব কোজ কতর যোতে, েিন পখিমো সদশ মূতহর দূেোবো গুতলোর  োতথ্ েোর েথ্োকখথ্ে  মৃ্পক্তেোর গল্প তেখর করো খক  খেযই 
হো যকর খবিয় নয়! আপনোরো যখদ  খেযই খনতজতদরতক  মোতজর  বতিতয়  তিেন অংশ খহত তব দোবী কতরন, েতব আপনোতদর উখিে আরও 
িোতলোিোতব হিযবুত তাহ্রীর-এর কমকপেখে এবং রোজননখেক আদশক  ম্পতকক জোনো। হিযবুত তাহ্রীর হতে এমন একখি দল সযখি জনগতের 
মতধয এবং জনগতের জনয কোজ কতর।  ুেরোং, উম্মোহ্’র কণ্ঠস্বর এই  েযখনষ্ঠ আতন্দোলনতক অপবোদ সদয়োর সযতকোন প্রতিষ্টোই একখি 
অপখরপক্ক কোজ খহত তব খবতবখিে হতব, যো জনগতের মতধয আপনোতদর গ্রহেতযোগযেো ও খবেো তযোগযেোতক নষ্ট করতব। মতন রোিতবন, আল্লোহ্ 
 ুবহোনোহু ওয়ো েো‘আলো খমথ্যোবোদীতদর উপর লো‘নে বিকে কতরন: * َلْيِه ِإْن َكاَن ِمْن اْلَكاِذبِينَ َأنَّ َلْعَنَة اللَِّه عَ ... * “...েোর উপর আল্লোহ্’র লো‘নে, 

যখদ স  খমথ্যোবোদীতদর একজন হয়” [ ূরো আন-নূর: ৭]। আপনোরো সযতহেু দোবী কতরন খমখিয়ো  মোতজর প্রখেেখব, স তহেু আপনোতদর 
পখরতবখশে  ংবোদ মূতহ  মোতজর দোবী মূহ প্রখেফখলে হওয়ো উখিে- যো হতে এই সদতশর জনগে পখিমো ঔপখনতবখশকতদর মদদপুষ্ট 
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হোখ নো  রকোতরর অেযোিোরী শো ন সথ্তক মুখক্ত িোয়। বোংলোতদতশ পখিমো শখক্ত মূতহর িূ-রোজননখেক িড়যন্ত্র ও হস্ততক্ষপ, এবং এ ব 
অপরোতধ এতদতশর ধমকখনরতপক্ষ রোজনীখেখবদতদর  হতযোখগেোর কথ্ো আপনোতদর খনয়খমেিোতব প্রকোশ করো উখিে। সহ  োংবোখদকগে! 
আপনোরো আমোতদর শত্রু নন। আপনোরো আমোতদর িোই। আপনোরো সয  মোতজ ব বো  কতরন খহযবুে েোহ্রীর-এর কমকীরোও স ই একই 
 মোজ সথ্তক এত তে, অেএব আমোতদর  কতলর রোজননখেক  ংগ্রোম সকবলমোত্র আমোতদর  কতলর শত্রু এই কোখফর-উপখনতবশবোদীতদর 
খবরুতে পখরিোখলে হওয়ো উখিে। েোই আমরো আপনোতদর প্রখে আহ্বোন জোনোই, আপনোরো খমথ্যো ও বোতনোয়োি  ংবোদ প্রিোর করো সথ্তক এবং 
ক্ষমেো ীন দোলোল  রকোতরর মুিপত্র খহ োতব কোজ করো সথ্তক খবরে থ্োকুন। যখদ আপনোরো খিলোফে পুনঃপ্রখেষ্ঠোর কোতজ  খিয়িোতব 
অংশগ্রহে করতে নোও পোতরন েতব অেেপতক্ষ এই জোখলম  রকোতরর খনতদকতশ এই আতন্দোলতনর খবরুতে খমথ্যোিোর করো সথ্তক খবরে 
থ্োকুন। 
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