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ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদদর মদদপষু্ট এনখ্রিওদদর দ্বারা ইসলাম ও বাাংলাদদদের যে সকল ক্ষখ্রির আেঙ্কা! 

ভারিবদষের উলামা ও মসুলমানদদর আদদালদনর মদুে খ্রিখ্রিে োসদনর ইখ্রি হয়। এরপর বাাংলাদদদে ইাংদরিরা যকৌেল 
পখ্ররবিেন কদর খ্রেক্ষা ও যসবার ছদ্মাবরদে কাি শুরু কদর। খ্রবদেষি মসুখ্রলম িনসাংেযাবহুল এই যদদে িনগদের 
খ্রনরক্ষরিা ও দাখ্ররদ্রদক অবলম্বন কদর িাদদর অসৎ উদেেয বাস্তবায়দনর লদক্ষয নানামেুী কােেক্রম পখ্ররচালনা করদছ। 
ফদল যদে ও িাখ্রি েত্রুদদর গভীর চক্রাদের খ্রেকার হদয় চরম সাংকদির মদুে পখ্রিি হদি োদে। িাখ্রিদক সিকে করার 
িন্য খ্রনদে িাদদর খ্রকছু উদেেয ও পখ্ররকল্পনা িুদল ধরা হদলা- 

১. মসুলমানদদর িনসাংেযা খ্রনয়ন্ত্রদের িন্য িন্ম খ্রবরখ্রিকরে খ্রপল, িন্ম খ্রনয়ন্ত্রদের োবিীয় উপকরে খ্রবনামদূলয/স্বল্পমদূলয 
সরবরাহ করদছ। সুেী পখ্ররবাদরর যলাগান খ্রদদয় এক/দু‘খ্রির যবখ্রে সোন না যনয়ার িন্য উদ্বদু্ধ করদছ। োদি খ্রেনা-বযখ্রভচার 
বখৃ্রদ্ধ পায়। িনসাংেযা সীখ্রমি থাদক এবাং আল্লাহ িা‘আলার গেব িরাখ্রিি হয়।  

২. বাচ্চাদদরদক কুরআনী খ্রেক্ষা যথদক বখ্রিি করার িন্য খ্রকন্ডারগাদিেদনর নাদম েবু সকাদলই িাদদরদক ঘর যথদক যবর 
কদর সু্কলমেুী করদছ। 

৩. খ্রেক্ষাথেীদদরদক যসকুযলার বানাদনার িন্য ধমেহীন খ্রেক্ষাবযবস্থা চাল ুকদরদছ।  

৪. মা-যবানদদরদক খ্রনলেজ্জ ও যবহায়া বানাদনার িন্য সমঅখ্রধকার, স্বখ্রনভেরিা ও স্বাবলম্বী হবার মধরু যলাগান খ্রদদয় 
অখ্রফস-আদালি, গাদমেন্িস ও হাি-বািাদরর সবেত্র নারীর অবাধ খ্রবচরদের সুদোগ কদর খ্রদদয়দছ। এদি অদনক পাপাচার 
সাংঘখ্রিি হদে। অদনদকই ইজ্জি-সম্মান ও প্রাে হারাদে। 

৫. সীমাে ও দাখ্ররদ্রপ্রধান এলাকাগুদলাদি খ্রবনামদূলয, স্বল্পমদূলয খ্রচখ্রকৎসা, োদয ও বাসস্থান প্রদাদনর চিকদার যলাগাদনর 
মাধযদম মসুলমানদদরদক ধমোেকরদের কাি কদর োদে। এ পেেে লক্ষ লক্ষ মসুলমান ঈমানহারা হদয় যগদছ এবাং এ ধারা 
চাল ুআদছ।  

৬. বাাংলাদদদের অথেনীখ্রিদক পঙু্গ কদর যদয়ার িন্য চড়া সুদদ ঋে খ্রদদে এবাং যমাবাইল যকাম্পাখ্রনগুদলার মাধযদম যকাখ্রি 
যকাখ্রি িাকা খ্রবদদদে পাচার কদর খ্রদদে এবাং িাদদর খ্রবলদবাডে ও গভীর রাদত্রর সুদোগ-সুখ্রবধার কারদে েবুক-েবুিীরা 
চখ্ররত্রহীন হদয় পড়দছ।  

৭. মাদরাসা খ্রেক্ষার মলূধারাদক নষ্ট কদর পারদেেী ও হক্কানী আদলম তিখ্ররর রাস্তা বন্ধ করার িন্য সরকারদক খ্রদদয় নিুন 
খ্রেক্ষানীখ্রি প্রেয়ন কদর স্বীকৃখ্রির নাদম িা বাস্তবায়দনর অপদচষ্টা চালাদে।  

৮. িরুে-িরুেীদদর মাদে অবাধ যমলাদমোর পখ্ররদবে তিখ্রর করার িন্য সহখ্রেক্ষা বযবস্থা চাল ু কদরদছ, ো ইসলাদম 
সম্পেূে হারাম।  

৯. খ্রববাদহর আদগ েবুক-েবুিীদদর যমলাদমো খ্রনরাপদ করার িন্য যমাদড় যমাদড় স্বাস্থযদসবার নাদম ‘যমখ্রর যস্টাপস’ 
প্রখ্রিষ্ঠা কদরদছ।  

১০. আল্লাহ িা‘আলার গেবদক িরাখ্রিি করার িন্য ‘এইডস প্রখ্রিদরাদধ’র ছদ্মাবরদে অখ্রভেপ্ত সমকাখ্রমিাদক বযাপক 
করদছ।  

১১. বাাংলাদদেদক একখ্রি খ্রিস্টানরাদিয পখ্ররেি করার িন্য সুদূরপ্রসারী পখ্ররকল্পনা খ্রনদয় কাি কদর োদে। যসই 
পখ্ররকল্পনারই অাংে খ্রহসাদব ইউখ্রনয়ন পখ্ররষদ যথদক শুরু কদর িািীয় সাংসদ পেেে সকল স্তদর িারা খ্রনদিদদর সমমনা 
যলাক বখ্রসদয়দছ, োরা ক্ষমিার যিাদর িাদদর যদয়া (ইসলাম ও মসুলমানদদর স্বাথেখ্রবদরাধী) এদিন্ডা (পখ্ররকল্পনাগুদলা) 
ঠাণ্ডা মাথায় এদকর পর এক বাস্তবায়ন কদর চদলদছ।  
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১২. পাবেিয চট্টগ্রাদমর গহীদন বড় বড় হাসপািাল তিখ্রর কদর সাগর পদথ অস্ত্র আমদাখ্রন কদর মিিু করার খ্রনরাপদ পথ 
তিখ্রর কদরদছ, ো যদদের সাবেদভৌমদের িন্য মারাত্মক েুুঁখ্রকপেূে।  

১৩. আকােপদথ বাাংলাদদদের প্রধান প্রদবেদ্বার হেরি োহ িালাল রহ. আেিোখ্রিক খ্রবমানবদদরর খ্রনরাপত্তার দাখ্রয়ে 
খ্রভনদদেীদদর হাদি িুদল খ্রদদয় অববধ সরঞ্জাম আমদাখ্রনর পথদক সুগম করদছ।  

১৪. িারা যেদহিু অদূর ভখ্রবষযদি আবাদরা এ যদদের ক্ষমিার মসনদদ বসার স্বপ্ন যদেদছ, িাই খ্রনদিদদর চলাদফরা 
খ্রনখ্রবেদে করার িন্য সারা যদদে, এমনখ্রক ধানদক্ষদি, অখ্রল-গখ্রলদি রাস্তা তিখ্রর করদছ। িাছাড়া খ্রবখ্রভন্ন স্থাদন কালভািে, িীি 
ও ফ্লাইওভার খ্রনমোে করদছ। খ্রকেু এগুদলার সুদূরপ্রসারী লক্ষয কাউদক বেুদি যদয়া হদে না। বরাং এিাই যবাোদনা হদে 
যে, এিা যদদের উন্নখ্রি সাধন।  

১৫. পেোয়ক্রদম কাদফরদদর কৃখ্রষ্ট-কালচার একিার পর একিা িাখ্রর কদর এ যদদের মসুলমানদদর দীন-ঈমান ধ্বাংস 
করদছ। পদহলা তবোদের পিূা, যহাখ্রল ইিযাখ্রদ খ্রদন খ্রদন বযাপক করা হদে। মসুলমানদদর যছদল-যমদয়রা ‘ভাদলাবাসা 
খ্রদবস’ পালন কদর চরম যবহায়াপনা ও খ্রনলেজ্জিার পখ্ররচয় খ্রদদে।  

সারকথা, যমৌখ্রলকভাদব িনসাংেযা খ্রনয়ন্ত্রে, দীনী খ্রেক্ষার খ্রবলখু্রপ্তকরে, যসকুযলার খ্রেক্ষার প্রচলন, ধমোেকরে, অথেবনখ্রিক 
যোষে, খ্রেনা-বযখ্রভচার বযাপক করে ও বাাংলাদদেদক একখ্রি খ্রিস্টানরাদিয পখ্ররেি করদের লদক্ষয িারা কাি কদর 
োদে। অিএব, সাংকিাপন্ন এ যদে ও িাখ্রিদক উদ্ধার করদি হদল দা’ওয়াি ও িা‘লীদমর যমহনদির যকান খ্রবকল্প 
যনই। আল্লাহ িা‘আলা আমাদদরদক দীদনর সুরক্ষায় যমহনি-মিুাহাদা করার িাউফীক দান করুন। আমীন। 
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