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��স িরিলজ

 আল-আকসা মসিজেদর সহায় হন

হারকাত আল শাবাব আল-মুজািহদীন
 
সম� �শংসা মহান আ�া�* তায়ালার এবং শাি� ও রহমত বিষ�ত �হাক মুিমনেদর �িত এবং সব�েশষ নবী �মাহা�াদ, তাঁর পিরবারবগ� ও তাঁর
অনুসারীেদর উপর, িযিন পিব� মসিজদ হেত িহজরেতর মাধ�েম গমন কেরিছেলন আল-আকসা মসিজদ �া�েন। এবং এ �ারা অনুসরেণঃ
আ�া�* সব�ে�� সুমহান বলেছনঃ
“�স ব�ি�র �চেয় বড় যােলম আর �ক আেছ, �য ব�ি� আ�া�*র (ঘর) মসিজেদ তাঁর নাম �রণ করেত বাধা �দয় এবং তার �ংস সাধেন সেচ� হয়,
এ ধরেণর �লাকেদর �তা তােত �েবেশর �কান �যাগ�তাই �নই, তেব একা� ভীত স��ভােব �েবশ করেল তা িভ� কথা, তােদর জেন� পৃিথবীেত
�যমন অপমান লা�না রেয়েছ, �তমিন রেয়েছ পরকােল কিঠনতম শাি�”। (আল বাকারাঃ ১১৪)
আমরা আমােদর ভারী আ�া �ারা পিরলি�ত কের চেলিছ কীভােব এই বানর, �কেররা ই�দীেদর নািত পুিতরা পিব� রহমত এর অব�ান আল-
আকসা মসিজেদ আঘাত �হেনেছ। রহমেতর পিব� জিমেনর �েত�কিট অ�েক তােদর নাপািক �ারা অপিব� কেরেছ। এবং আমােদর মুসিলম
পিরবারেদর উপর যুলুম-অত�াচার, মারেধার, অপমান হত�াকা� ঘিটেয়, মুসলমানেদর িব�ে� পিব� এই জিমেন তােদর অপকম�, অপরােধর সীমা
ছািড়েয় �গেছ। এবং মহান আ�া�* তায়ালা তােদর স�েক�  সু�� সত�িটই বেলেছন, আ�া�* তায়ালা বলেছনঃ
“অবশ�ই �তামরা ইমানদারেদর সােথ শ�েদর ব�াপাের ই�দী ও �মাশেরকেদরই �বশী কেঠার �দখেত পােব”। (আল মােয়দাঃ ৮২)
আল-আকসা মসিজেদর এই ইসু� এবং বাইত আল-মাকিদস এর সংল� মুসলমানেদর ভূিম দখেল �নওয়ার ব�াপারিট িবে�র মুসিলম উ�াহর জন�
���পূণ � একিট িচ�াশীল িবষয়। এিট �কান জাতীয়তা, সাং�ৃিতক, নৃতাি�ক �কান পয�ােলাচনার ইসু� নয়। সুতরাং, �সই রহমেতর ভূমীেত
মুসলমান ভাইেদরেক সকল ধরেণর সাহায�, সহায়তা �দােন, তােদর জন� এিগেয় আসা সকল মুসিলম উ�াহর জন� অিত আবশ�কীয় দািয়� হেয়
দাড়ায়। আমােদর ময�াদাপূণ � নবী �মাহা�দ (সাঃ) বেলনঃ
তুিম মুিমনেদরেক তােদর পার�িরক সহানুভূিত এবং ব�ু� ও দয়ার ��ে� একিট �দেহর মেতা �দখেব।যখন �দেহর �কান একিট অ� ব�থা পায়,তখন
শরীেরর সকল অ�-�ত�� এর কারেণ রাত জাগরণ ও �েরর মাধ�েম তার ব�থায় সমঅংশীদার হয়। (বুখারী ও মুসিলম)
এমতাব�ায়, আল-আকসা মসিজদ �া�ন এই িযওিন� ই�দীর �ছাবল, আ�মণ, আ�াসন হেত পুন��ার ও আ�র�ার জন�- �য �কান অব�ায়,
�যখােন-�সখােন, �য �কান পিরি�িতেতই, এই নাপাক ই�দী ও তােদর িম�েদর সকল আেমাদি�য় কুবাসনা, তােদর ল��ব�েত চরম আঘাত হানার-
সব�জনীন মুসলমান এবং িবেশষ কের বাইত আল-মাকিদস সংলে� আমােদর ভাইেদর �িত আহবান জানাি�। যারা িনেজরাই পৃথক পৃথক
অিভযান চািলেয়েছন, যারা িনেজরাই �সই বীররা অপােরশন�েলার দুদ� া� কায�কািরতা পরলি�ত ও তােদর আ��মতার পিরচয় বহন কেরেছন,
আ�া�* তায়ালার শ�েদর উপর চরম দুরদা�ভােব আঘাত �হেনেছন, তােদর িনরাপ�া ও অথ�নীিত মারা�কভােব �িড়েয় িদেয়েছন, এই �সই সব
সাহসীেদর কম�ে�� অনুকরেণ- আমরা আমােদর ভাইেদর �িত এই সুপািরশ জানাই। সুতরাং, এই পৃিথবীর �চেয়ও উ�তর ও জা�াতসমূেহর �শ�
�সই জা�াতিটর িদেক ধািবত হও। �তামােদর নীিত ও ��াগান �হাকঃ
“অতএব তুিম আ�া�*র পেথ লড়াই কেরা, �তামােক �ধু �তামার কাজকেম�র জন�ই দায়ী করা হেব”। (আন �নসাঃ ৮৪)
�জেন রাখুন, আল-আকসা ও মুসলমানেদর দখলকৃত অন�ান� ভূিমসমূহ এই আ�াসী ই�দীেদর আ�াসন, তােদর �ছাবল �থেক র�া করেত, ভূিম
পুনদ� খেল- সিঠক ব�ি��, িশরক ও অিব�াসী মু�-উ�ীয়মান সিঠক পিব� ঝা�ার ছায়াতেল যু� ছাড়া, সশ� ি�হাদ ব�তীত অন� �কান উ�ম
প�া �নই। আরও �জেন রাখুন, �জারপূব�ক বল�েয়ােগ যা িকছু িছিনেয় �নওয়া হেয়েছ, তা �সই বল�েয়াগিবহীন পুন��ার বা হািসল করা স�ব নয়।
সুতরাং, িবি��ভােব বা দলগত একে�, আ�া�* তায়ালার খািতের, তাঁর �খদমেত, দৃঢ়তার সিহত ি�হােদর সািরেত দাঁিড়েয় পেরা। �কেনানা এিটই
হে� িব� জাহােন �তামার একমা� িবজয় ও �গৗরব এবং আেখরােতর মিহমাি�ত সাফল�। আ�া�* তায়ালার আেদশ ও �কুম �মেন চলুনঃ
“�তামরা সদর দরজা িদেয় তােদর জনপেদ �েবশ কেরা, আর একবার �সখােন �েবশ করেলই �তামরা িবজয়ী হেব, �তামরা যিদ (সিত�কার অেথ�)
মুমীন হও তাহেল আ�া�*র উপরই ভরসা কেরা”। (আল মােয়দাঃ ২৩)
�জেন রাখুন, এই িব� জিমেন �েত�ক ই�দীেদর র� ও তার স�দ অনুেমািদত এবং ঈমান অথবা আমান ব�তীত তার রে�র ও স�েদর �কান
মূল� বা িনরাপ�া �নই। ন�ায়স�তভােব, সব�জনীন �সই একমা� ল��ব� বা টােগ�ট, �হাক �স অ�ধারী বা অ�িবহীন। িযিন যুে�র �য �কান
কলােকৗশল অনুকরেণ, �য �কান �কার অ� �ারাই এই ই�দীেদর িব�ে� লেড়- �সই একজন �কৃত মুজািহদ, আ�া�* তায়ালার ক�ণা বা
অনুেমাদেন �সই একজন শহীদ।
�শইখুল ইসলাম ইবেন তাইিময়�াহ বেলনঃ �য কােফর মুসলমানেদর িব�ে� যু� কের, তা �যেকােনা ধরেণর যু� ��� �হাক না �কন –তা হারিব
(অথ�াৎঃ �স �াথিমকভােবই মুসলমানেদর সােথ যুে� িল�)। এবং মুসলমানেদর মেধ� �য তার তেলায়ার, ধনুক, তীর-বশ�া, পাথর অথবা লািঠ-
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ঝা�ার সহায় কােফরেদর িব�ে� যুে� িল�, �স আ�া�* তায়ালার পেথ একজন মুজািহদ।
যারা িবি��ভােব স�দ এবং সর�ােমর সংকট থাকা সে�ও এই পিরি�িতেত ই�দী �সনা ও তােদর �াপনা ল��ব� বািনেয় স�িত অিভযান
চািলেয়েছন, �ীেনর সমথ�ন ও র�ােথ� অসাধারণ একিট উদাহরণ সৃি� কেরেছন, আমরা �সই সকল মুজািহদীন ভাইেদর �িত আমােদর সমথ�ন ও
অিভন�নবাদ জানাই। �ীন ইসলাম ও মুসলামানেদর হেত আ�া�* তায়ালা তােদরেক উ�ম �িতদান দান ক�ন।
পিরেশেষ, ভয়াল নৃশংস িবমান �ারা �গালাবষ�েণ রাজৈনিতক উে�েশ� আ�াসী কুফফরেদর �ারা, নুসাইির �গা�ী ও তােদর িম� রািশয়ান কুফফরেদর
�ারা ভূমধ�সাগেরর �যই মুসলমােনরা মারা�ক �িত�ে�র স�ুখীন হেয়েছন, আ�া�* তায়ালা তােদর য�ণা ও �বদনাসমূহ লাঘব ক�ন, এই �দায়ায়
আমরা কির। আমরা তােদরেক �ধয� ধারেণর অনুেরাধ জানাি�। �কবল আর খািনকটা িদনই অিতবািহত হওয়ার, তারপর িবজয় ও আিধপত�

�তামােদরই। যিদ �তামরা অধ�বসায়ী, অটল থােকা, আ�া�* �ক ভয় কেরা, আ�া�*র পেথ ি�হাদ চািলেয় যাও। আ�া�* তায়ালা পিব� �কারআেন

বলেছনঃ

“যিদ �তামরা �ধয� ধারণ করেত পােরা এবং আ�া�*�ক ভয় কর, তাহেল তােদর চ�া� (ষড়য�) �তামােদর িকছুই �িত করেত পারেব না; িন�য়
আ�া�* তায়ালা তােদর যাবতীয় কম�কা� পিরেব�ন কের আেছন”। (আল ইমরানঃ ১২০)
(এবং স�ান আ�াহ এবং তাঁর রাসুল (সাঃ) এবং িব�াসী বা�ােদর জন� িক� মুনািফকরা তা জােন না)
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