
“সংযুক্ত বিবৃতি” ২২ শাওয়াল ১৪৩৮ হিজরি 

আল-আকসা থেকে একটি বার্তা... আমার মর্যাদা ভূলগ্ঠিত হচ্ছে! 
ইহুদী রাষ্ট্র আল আকসা মসজিদে নামাজ আদায় করতে বাধা দিয়েছে; কোথা হতে সেখানে একটি ইসলামী 

জাগরণ ঘটবে?! 
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বলেছেন- 
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অর্থঃ আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন। 
এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবীগণের সিহত বদের বলেছেন. 
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“পবিত্র মসজিদ, আল-আকসা মসজিদ এবং আমার মসজিদ- এই তিন মসজিদ ব্যতীত ভ্রমণের জন্য ঘোড়ার জিন প্রস্তুত করো না” 
এবং তাঁর পরিবার ও তার বিশ্বস্ত সাহাবীদের উপর এবং তাদের উপর যারা কিয়ামত পর্যন্ত সততার সাথে তাঁদেরকে অনুসরণ করবেন। 
অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন- টে রি 
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অর্থঃ যে ব্যাক্তি আল্লাহর মসূজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় যালেম 
আর কে? এদের পক্ষে মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধের নয়, অবশ্য ভীত সন্ত অবস্থায়। ওদের জন্য ইহকালে লনা এবং পরকালে কিন 

রয়েছে। 

ফিলিস্তিনে আমাদের লোকদের উপর ইহুদীদের অবিচার এবং অত্যাচারের মাত্রা বেড়েই চলেছে এবং আরো তীব্রতর হচ্ছে, আর গত দশ 
বৎসূর যাবৎ অবরোধ করা, অত্যাচারের বীজ বপন করা এবং ধ্বংসাত্মক কাজ বৃদ্ধি করা রাষ্ট্রের জন্য যথেষ্ট ছিল না বরং তার 
অসুবিধাকে বৃদ্ধি করেছে। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাত্রি ভ্রমণের স্থানের উপর, আর ইবাদতের জন্য 
স্থানের প্রথমটির উপর পুনরায় অত্যাচার হওয়ার পরই যেখানে অত্যাচারের অবসান হওয়ার কথা ছিল, সেখানে মুসলিমদের চেতনা এবং 
উম্মাহর অনুভূতির উপর আঘাত তারা মসজিদকে বন্ধ করছে এবং এটার মধ্যে নামাজ আদায়ে বাধা দিচ্ছে, আপনারা কি দেখছেন! 
শরীরে স্বতপ্ত্রতাভাবে সৃষ্টি করা র একটি জখম! এবং আমরা যদি বাহুর উপর হওয়া এই জখমে চুপ থাকি, তবে তারা পায়ের উপর 
আঘাত হানার জন্য প্রলুক্ধ হবে? ্ 
চলমান এই কাজটি অত্যান্ত জঘন্য কাজ এবং ইসলামী উম্মাহর অনুভূতির উপর স্পষ্ট আঘাত, যেটা নবীগণের (তাঁদের উপর সালাত ও সালাম 
বর্ষিত হোক) হত্যাকারী লোকদের অসম্মান এবং লজ্জাজনক কাজের রেকর্ডের 
মাত্রা আরো বৃদ্ধি করেছে। 
আর বস্তুত আমরা নিশ্ললিখিত বার্তাগুলো প্রেরণ করছি: 

১। উলামায়ে কেরাম, শায়েখগণ এবং দায়ীদের প্রতি: 
আপনাদের জিহ্বা থেকে আসা সাহায্যের প্রত্যাশায় আপনাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর করা রাত্রি ভ্রমণের স্থান থেকে ইহা 
হচ্ছে একটি নিরব চিঠি এবং আপনারা হলেন তাঁর সম্পত্তির বাহক এবং তাঁর বিশ্বাসের রক্ষক। 
আমাদের পবিত্র আল আকসা মসজিদ ইহুদীদের নিষ্ঠুর আচরণে বেদনায় কাতরাচ্ছে এবং ফিলিস্তিন তাঁর দ্বীনের সন্তানদের থেকে সাহায্যের 
আশায় প্রতিদিন কাঁদে এবং তার রক্তের উপর্ দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হ্য়। অতএব উম্মাহর অনুভূতি এবং এই ধর্মের নির্ভরযোগ্যতার 
উপর শত্রুদের সকল অপরাধ এবং চক্রান্ত ফাটলহীন দেয়ালের মত এবং একটি কঠিন পাথরের ন্যায় যেটা তার দেয়ালে বিধ্বস্ত হয়। আল্লাহর 
জন্য এই উম্মাহর পাশে দাঁড়ান যেভাবে আপনাদের পূর্ববর্তীগণ আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন এই উম্মাহর গৌরব এবং তার মর্যাদা এবং তার 
সৌন্দর্য এবং তার যৌবন ফিরিয়ে আনার জন্য 
হে উম্মাহর উলামায়ে কেরাম এবং দা'য়ীগণ! 
আজ আপনাদের দিন, আর আল্লাহর শপথ নিশ্চিতভাবে “আল আকসা মসজিদ” আপনাদের পক্ষপাতিত্রের মাধ্যমে পাওয়া যাবে না। 
আর মর্যাদাশীল আল্লাহ্ আপনাদেরকে সত্য কথা বলতে এবং সততায় সাহায্য করুন! আর আমাদের পবিত্র আল আকসাকে রক্ষা করে 
সম্মানযোগ্য অবস্থানে লিপিবদ্ধ করুন যে ইতিহাস লেখা হবে আপনাদের জন্য, এই উম্মাহর জন্য। 

২। আমাদের মুসলিম উম্মাহর লোকদের প্রতিঃ 
হে মুসলিমগণ! জেনে রাখুন! ইহুদিরা তাদের পাপিষ্ঠ কাজ করতে পারবে না যদি আমরা নিজেদেরকে অপদস্থ না করি এবং এই সকল 

তক এবং তাগুত শাসকেরা আমাদের জেরুজালেমের স্থানগুলো দিবে না। তারা আমাদের ইচ্ছার বিরোধী হয়েছিল এবং আমাদের 
ক্রোধ সম্পর্কে দায়িত্ব নেয়নি। তাদের কাছে আমাদের উপস্থিতি পুরোপুরি উপস্থিতি নয়। কেননা একটি আবেগপ্রবণ এবং অনুভূতি প্রকাশক 
ক্রন্দন হিসেবে তারা আমাদের বিদ্রোহের সাথে পরিচিত হয়েছে যেটাকে তারা প্রভাবশীল হিসেবে দেখেনি। আর এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু 
নেই, যে রাগ কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায় না তা শুধুমাত্র বৃদ্ধ এবং দুর্বল ব্যক্তির রাগ। 
কীভাবে এক বর্বর শত্রু একজন দুর্বল এবং ভঙ্গুর ব্যক্তিকে ভয় পাবে? আমাদেরকে মনে রাখতে হবে- হে মুসলিমগণ!- আমাদের নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এর রাগ, যেখানে তিনি ওয়াদা করে ছিলেন যে ইহুদীরা মদিনাতে বাস করার অনুমতি পাবে না এবং তিনি 
তা নন করেছিলেন, আর তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করা ঠিক হবে না। আর তাঁর এই কাজ আমাদের জন্য একটি উত্তম দৃষ্টান্তস্বরূপ ৷ 

র উম্মাহ! হে মুসলিম... তোমাদের পবিত্র জেরুজালেমকে ছেড়ে দিও না, তোমাদের পক্ষ থেকে গ্রহণক্ষম হও... 



৩। মুজাহিদিন এবং জিহাদী 
+:০:-১৮-::০-১৮-৭ উনিরান্রর এবং আপনাদের সৎ সংগ্রাম এবং যুদ্ধে আপনাদের ক্রমাগত প্রচেষ্টা 
এবং সমাজকে উদ্দীপ্ত করা এবং নির্দেশনা দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন- আল্লাহ আপনাদের উপর দয়া করুন।- অতএব, আমরা প্রতিজ্ঞা 
করেছি এবং আমরা একমত হিসেবে আমাদের ল্লোগান হোক: “আমরা এখান থেকে শুরু করব এবং আমরা আল আকসা গিয়ে মিলিত হব।” 

৪। ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি বার্তাঃ 
আল্লাহ সেই সকল পুরুষ ও নারী মুজাহিদীদেনদের উপর রহম করুন, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ রহম করুন তাদের উপর 
যারা ক্ষুধার সাথে লড়াই করছেন, এবং ছুরিকাঘাত ও চুর্ণ-বিচর্ণ করাসহ. সকল প্রকার জিহাদে লিপ্ত রয়েছেন। এবং আমরা আমরা 
সেই সব যুবকদের ও বীরদের 'কথা উল্লেখ করতে চাই, যারা সাম্প্রতিক আল-আকসা অপারেশনে বীরত্ব ও প্রতিশোধের আদর্শ স্থাপন 
করেছেন। তাই তাদেরকে আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত হুয়ে যেতে দিন যাতে আমরা তাদের অনুকরন করতে পারি। 

বত আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা, যেই বিপর্যয় ও বিপদ আপনাদের উপর আপতিত হয়েছে তার জন্য তিনি যেন আপনাদেরকে 
আরো সবর দান করেন এবং জেনে রাখুন আপনাদের কষ্ট হচ্ছে আমাদেরই কষ্ট এবং আমরা আমাদের দেশে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি যদিও 
আমাদের দৃষ্টি ফিলিস্তিনের উপর নিবদ্ধ। এবং আমরা আল্লাহ ও আপনাদের সাথে অঙ্গীকার করছি যে জিহাদের এই নীতি থেকে আমরা কখনই 
সরে যাব না যতক্ষন না ফিলিস্তিন হচ্ছে এবং এটাই হচ্ছে আমাদের সকল কর্মকান্ডের প্রধান লক্ষ এবং যতখন পর্যন্ত আমাদের শরীরে 
রক্ত রয়েছে আমরা এই ভূমির এক ইঞ্চিও ছেড়ে দেব না। 
আল্লাহর সাহায্যে বিজয় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুমতিক্রমে দিগন্তে আল-আকসা মুক্তির জন্য লড়াই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে , 
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এবং বলবেঃ এটা কবে হবে? বলুনঃ হবে, সম্ভবতঃ শ্রিগ্ই। (সুরা বনী ইসরাইল ১৭৫ ন 
সর্বোত্তম নসীহাহ্ যা আমরা নিজেদেরকে ও আপনাদেরকে দিতে পারি, তা তা ্চ্ছে সর্বশক্তিমূন আল্লাহ বলেছেন, 

হন 2030) 15021) 51572 J) রা 
হে ঈমানদানগণ! ধৈৰ্য্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা 95157157151 ৬৫ 
লাভে নে পার। (সুরা আলে ইয়ান ৩২০০) 

পরিশেষে, আমরা ইহুদী ও তাদের দালালাদের বলতে চাই, z£ 
এ ০ ৯১৮, dS. id ৩1০৯35461৬2 

A EEE SHS Sy IAL 
৩৩ ৬৪৮ ৮১৮৪৭ এ EES CEES EY fly ৮3) 

kh Fk Lr SE BAIN খু 39, 
ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে আবু হুরাইরাহ (আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন) হতে বর্ণিত আছে যে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

বাতা কিয়ামত ততক্ষন পা হব লা যতক্ষন লা মুসলিমরা দের সাথে লড়াই করে এবং SR Sl 
8824৮ “ও আল্লাহ বান্দা, আমার পিছনে এই ইহুদীটি লুকিয়ে আছে, এস 
এবং তাকে হত্যা কর। একমাত্র গারকাদ গাছ ব্যাতীত কারণ তা হচ্ছে ইহুদীদের গাছ। 
রাসূল সালা আলাইহি ওয়া সাল্লামের তবিষযতবাণী সত্য এবং আমরা তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছি। তাই অপেক্ষা কর, কারণ আমরাও 
অপেক্ষা করছি, এবং এটা এমনই যা তুমি শুনে ও দেখে থাক। (এবং আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।) 

ভারি'জালাত:ও শান্তি বর্ষিত হৌর-লাপনাদের লা নামা তালাইহি ওয়া সাম; 
তার পরিবারবর্গ ও তার সকল সঙ্গী সাথীদের উপর। 

প্রশংসা একমাত্র যিনি বিশ্বজাহানের রব আল্লাহরই জন্য। 

কায়েদাতুল জিহাদ 


