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!*لرح+م!*لرحمن!هللا!بسم
 

িনEয়ই সমF Gশংসা আ9াহর জন:। আমরা আ9াহর Gশংসা করিছ, তার 
িনকটই সাহায: GাথAনা করিছ এবং তারই িনকট Mমা GাথAনা করিছ। আর 
আমােদর নফেসর অিনN ও কেমAর মOচাির .থেক আ9াহর আQয় Rহণ 
করিছ। যােক আ9াহ .হদায়াত দান কেরন, তােক পথTNকারী .কউ .নই এবং 
যােক িতিন পথTN কেরন তােক .হদায়াতকারী .কউ .নই। আিম সাM: িদিV 
.য, আ9াহ ছাড়া .কান উপাস: .নই, িতিন এক, তার সােথ .কান শরীক .নই। 
আিম আেরা সাM: িদিV .য, মুহাXদ সা9া9া8 আলাইিহ ওয়াসা9াম তাঁর বাOা 
ও রাসূল। আ9াহ তার উপর, তার পিরবারবেগAর উপর এবং তার সাহাবােদর 
উপর রহমত ও শাি\ বষAণ ক^ন! 

আXাবাদ, 

কিতপয় উ_ বাতAা... সবA`ােনর মুসিলমগণ বারবারই কিতপয় উ_ বাতAা .পেয় 
আসেছন। এমন .লাকেদর .থেক, যােদর কমAেলা িবশাল, যিদও তারা বয়েস 
.ছাট। বbত: মানুষ .তা তােদর .ছাট দু’িট িজিনস cারাই ফুেট উেঠ, তার অ\র 
ও তার যবান। eদয় .থেক উৎসািরত বাতAা, বরং আgা .থেক উৎসািরত। যা 
Gিতিট আgমযAাদাশীল মুসিলমেক একথা বেল, িনEয়ই মসিজেদ আকসা র1 
অh বষAণ করেছ। 
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তার পi... যার মযAাদা অেনক বড়। যার সXান অেনক সুউj। সকেলর অ\ের 
যার অব`ান অেনক উেkA। সকেলর .চােখ যার Fর অেনক উপের। তার 
পi...এমন ত^ন.দর, যােদর .যৗবেনর পূণA িবকাশকাল অিতmম করেছ।  

যারা িফতরােতর উপর জnRহণ কেরেছ এবং তার উপরই .বেড় উেঠেছ। 
মসিজেদ আকসােক .দেখ .দেখ যােদর চMু সুরমামিoত হেয়েছ। ফেল তােদর 
eদয় তার উপর Gভাবশালী হেয় উেঠেছ এবং তারা তােক তােদর অ\ের 
সXােনর আসেন বিসেয়েছন। 

م0ْ!﴿َ.َمن 0ِ!َشَعائِر0َ!ُيَعظِّ ُقُلوFِ﴾ل0ْ*!تَْقَوA!ِمن!َفإِنََّ=ا!*>َّ   
“আর .কউ আ9াহর িনদশAনাবলীেক সXান করেল এটা .তা অ\েরর তাকওয়া 
.থেকই অিজAত হয়”। (হp: ৩২) 

তাই তােক রMা করা তােদর Gধান দািয়t হেয় .গেছ। .কননা তােদর সু` 
Gকৃিত লাuনা ও আgসমপAণমূলক চুি1েক .মেন .নয় না। িপছুটান ও 
পরাজেয়র বাণীেলা তােদর কণAকুহের Gভাব সৃিN করেত পাের না। তারা 
তােদর শvেদরেক িচেন তােদর সােথ শvতার আচরণই কেরেছন এবং 
িফিলFীনেক িবিmকারী িবwাসঘাতক মুনািফকেদরেক িচেন তােদর .থেক সতকA 
.থেকেছন। তারা গণতy ও .দশতyেক অzীকার কেরেছন এবং িফিলFীনী 
Gশাসন .থেক স{কA িV| কেরেছন। 

যখন জবর-দখলকারী ই8দীরা মসিজেদ আকসােক আবজAনাযু1 করল, তখন 
তােদর অ\র িবমষA হল, তারা সহ: করেত পারেলন না, .চাখ নীচু কের থাকেত 
পারেলন না। শvেদরেক Gিতহত করা ছাড়া .কান উপায় .দখেলন না। িক} 
তােদর জািত তােদরেক বি~ত করল। .যন .বদনায় তােদর অ\র মুচেড় 
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যািVল আর তােদর অব`ার ভাষা ব:1 করিছল: মসিজেদ আকসা িক পুেরা 
উXেতর মেধ: ধু আমােদরই? আমােদর জািতর িক হল, তারা আমােদর সÄ 
িদেV না ! 

যখন শvেদর আmমণ ও বÅুেদর অসহেযাগীতার এই অব`া দাঁড়ােলা, তখন 
তারা সত: eদেয় দৃঢ়Gত:েয় ও দীÉ শপেথ সবAz ত:াগ করার িসÑা\ িনেলন 
এবং .সই আ9াহর ডােক সাড়া িদেলন, িযিন GÖাময় কুরআেন বেলেছন:  

 

0ِ!َسبِ+ل0ِ!فِي!﴿َفَقاتِل0ْ !ِمنِ+َن﴾*ْلُمؤ0ْ!َ.َحر0ِRِّ!ك0َنَْفسO!0َِال0َّ!ُتَكلَّف0ُ!ال0َ!*>َّ !

“সুতরাং তুিম আ9াহর পেথ যুÑ কর। .তামার উপর িনেজর ছাড়া অন: কােরা 
দায়ভার .নই। এবং মুিমনেদরেক উৎসাহ িদেত থাক”। (িনসাঃ ৮৪)  

আ9াহ সুবহানা8 ওয়াতা’লার আনুগত: করেলন এবং িনেজেদর Gাণেক তার 
জন: সFায় িবিm কের িদেলন। তাই তােদর দান আ9াহর জন:ই এবং তােদর 
িবিনময়ও আ9াহরই দািয়েt। 

 

!0ْcِO!وبِِ=م0ُْقل0ُ!َعلَى!َ.َ_بَْطَنا!YُAدZْ[ِ.َ!0ًنَاYُم0ْ!ِ=م0َْرب0ِّبX!0َِمُنو*!فِْت+َةO﴿!0ٌِنَُّ=م0ْ
َماَ.*0ُّF_َ!0ِe!َ_بَُّنا!َفَقاُلو*!َقاُمو* !Oِلًَ=ا!نِهZُ0ِ.!ِمن!نَّْدُعو0َ!لَن!َ.*ألَْ_0ِR!*لسَّ
َشطَطًا﴾!cًِO*!ُقْلَنا!لََقد0ْ  

“তারা িছল একদল যুবক, যারা িনজ Gিতপালেকর Gিত ঈমান এেনিছল এবং 
আিম তােদরেক িহদায়ােত Gভূত উৎকষA দান কেরিছলাম। আিম তােদর অ\র 
সুদৃঢ় কের িদেয়িছলাম। এটা .স সমেয়র কথা, যখন তারা উঠল এবং বলল, 
আমােদর Gিতপালক িতিনই, িযিন আকাশম-লী ও পৃিথবীর মািলক। আমরা 
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িকছুেতই তােক ছাড়া কাউেক উপাস:äেপ ডাকব না। আমরা যিদ .স রকম 
কির, তেব িন:সেOেহ আমরা চরম অবাFব কথা বলব”। (সূরা কাহফ-১৩-১৪) 

তারা তােদর সবেচেয় দািম স{দ তােদর জান কুরবানী কের িদেলন শvেদর 
চmা\ Gিতহত করার জন: এবং মুসিলম ভাইেদরেক রে1 িলিখত .সই উ_ 
বাতAা .পåেছ .দওয়ার জন:, যা তােদর eদয়েক Gকি{ত করেব, তােদর সকল 
অজুহাত অকাযAকর কের িদেব এবং িচৎকার কের তােদরেক বলেব: আজেকর 
পর .তামােদর আর .কান ওযর বািক .নই। .দখ ছুির ও চাকুই আমােদর অç, 
.তামােদর িক ছুির-চাকুও .নই?! 

 

কিবতার অনুবাদ: 

আEযA হও .সই ব:ি1র জন:, .য সবার .থেক িবিV| হেয়েছ, সব মানুষ তােক 
বি~ত করেছ, িক} তার শvরা তার ভেয় মরার উপmম। 

.য পরবতAী Gজেnর জন: রে1র মাধ:েম এমন যুÑ চািলেয় যােV, যােত 
শাহাদােতর ভালবাসা äপকথার মত। 

তার সংকেé সামান:ও িচর ধরােত পােরিন zীয় জািতর অসহেযাহীতা অথবা 
.যেকান কারাগােরর িনযAাতেনর ভয়। 

.স .কান মুেখর সমথAেনরও আQয় Rহণ কেরিন, যা ধুই চমকGদ কথা; 
কােজ .নই। 

তারা যিদ তােদর অহিমকা ধের রাখেত তােক একাই .ফেল রােখ, তাহেল 
িনিEতই তােদর অিধকাংশ .লাক সীমাহীন লpায় মারা যােব। 
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আল কুদস হল এমন দুলহান, যার মহর .কবল আমােদর র1। মহর পিরেশাধ 
করা ছাড়া িবকé .কান পথ .নই। 

.হ কুদস! তারা .তামার জন: আমােদর যতই র1 ঝরাক, সবAদা িনরাপদ 
আQেয় সুরিMত থাকাই .তামার অিধকার। 

আ9াহর শপথ .হ কুদস! আমােদর ঋেণর .বাঝা যতই ভাির .হাক, .তামার 
মুি1ই সবAদা আমােদর চূড়া\ লM:। 

 
তাই সমF মুসিলম উXাহর উিচত, আমােদর িফিলFীনী ভাইেদর আেOালেন 
শরীক হওয়া, তােদরেক সাহায: ও সহেযাগীতা করা এবং তােদর  শি1 বৃিÑ 
করা। আর তা হেব ই8দীেদরেক হত:া করা এবং .যেকান `ােন ই8দীেদর 
zােথAর উপর আঘাত করার মাধ:েম। আমােদরেক অবশ:ই মুসিলমেদর 
ভূিমসমহেক তােদর নাপাক পদচারণা .থেক মু1 করেত হেব এবং তােদর 
Gধান সাহায:কারী ও িফিলFীেনর ভূিমেত তােদর অিFë রMাকারী আেমিরকা 
ও পিEমা .দশেলার নাপাকী .থেক তােক পিবi করেত হেব।  

ই8দীেদর জন: আেমিরকান সাহায: বছের িতন িবিলয়ন ডলাের .পåেছেছ এবং 
তারা এই সাহায: পাঁচ িবিলয়েন উ|ীত করার আশা .পাষণ করেছ। আর 
ওয়ািশংটন ও .তলআিবেবর মধ:কার সামিরক সহেযাগীতা এ যাবতকােলর 
দু’.দেশর মধ:কার সামিরক সহেযাগীতাসমূেহর মেধ: সবেচেয় বড়। তাই 
অবশ:ই ই8দীেদর সাহায:কারীেদরেক তােদর রে1র মাধ:েম িহসােবর িবল 
কষেত হেব। অবশ:ই তােদরেক .সই zাদ আzাদন করেত হেব, যা আমােদর 
িফিলFীন ও গাজার অধীবাসীরা আzাদন কেরেছ। 
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তাই Gিতিট মুসিলেমর উপর, .য আ9াহ ও পরকােল িবwাস `াপন কের,  .য 
িবwাস কের, মসিজেদ আকসা আমােদর Gথম .কবলা এবং আমােদর নবী সা: 
এর উkAাকাশ Tমেনর সূচনা`ল, তার উপর আবশ:ক আ9াহর পেথ িজহােদ 
িনেজর জীবন িদেয় মসিজেদ আকসােক রMার কােজ অংশRহণ করা এবং 
আমােদর .সই সকল পূত-পিবiা .বানেদর Gিতেশাধ Rহণ করা, যােদরেক 
ই8দীরা হত:া কের তােদর র1 শীতল কের িদেয়েছ এবং যখনই িনেজর 
.চােখর সামেন ই8দী ও mুেসডারেক িনরাপেদ .ভাগ-িবলাস করেত .দখেব, 
তখন যyণা অনুভব করেব। 

এটাই মসিজেদ আকসােক মু1 করার পথ।  িজহাদ ও িকতােলর মাধ:েম। যা 
আ9াহ তার মহান  িকতােব িবিধবÑ কেরেছন। 

 

0ِ!َسبِ+ل0ِ!فِي!﴿َفَقاتِل0ْ !ِمنِ+ن0َ*ْلُمؤ0ْ!َ.َحر0ِRِّ!ك0َنَْفسO!0َِال0َّ!ُتَكلَّف0ُ!ال0َ!*>َّ
0ُ!َعَسى َّ<*!hَi!0َّ0َ!يَُكفj0ُ!َكَفُر.*0ْ!لَِّذين0َ*!بَْأ !َ.iََشد0ُّ!ابَْأسi!0ًََشد0ُّ!َ.*>َّ
!تَنكِ+الً﴾ !

“সুতরাং তুিম আ9াহর পেথ যুÑ কর। .তামার উপর িনেজর ছাড়া অন: কােরা 
দায়ভার .নই। অবশ: মুিমনেদরেক উৎসাহ িদেত থাক। অসíব নয় .য, আ9াহ 
কােফরেদর যুÑMমতা চূণA কের .দেবন। আ9াহর শি1 সবAােপMা Gচo এবং 
তার শািF সবেচেয় কেঠার”। (িনসাঃ ৮৪) 

যখন আ9াহর নহর এেস যায়, তখন সব পিরত:া1 নহর বািতল হেয় যায়। 
অজুহাত, সাঁজােনা দিলল, অপব:াখ:া ও দশAন অকাযAকর হেয় যায়। 
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এই সাহায:, যার Gিত আমরা মুসিলমেদরেক আìান করিছ, তার পাশাপািশ 
মুসিলম জািতর আেরা করণীয় হল অç ও রসদ Gbত করা এবং অিভÖতা ও 
দMতা অজAন করা এমন িবশাল বািহনী গেড় তুলার কােজ অংশRহেণর জন:, 
যা হেব .মঘমালার ন:ায় বৃহদাকার। আ9াহর আেদেশ আল-কুদসেক মু1 
করার বািহনী। এই মহান কােজ সমF মুসিলম উXাহর অংশRহণ করা 
আবশ:ক। তাই আ9াহর 8কুেম GতীিMত আল-কুদস মু1 করার যুÑ .কান 
িনিদAN Rাম বা শহর মুি1 করার যুÑ নয়। অনুäপভােব .কান দল বা 
সংগঠেনর যুÑ নয়। বরং এটা হেV পাথAক:কারী মহাযুÑ (মালহামা)। ঈমান ও 
কুফেরর মােঝ যুÑ। সমR উXেতর যুÑ। .সই উXেতর যুÑ, যােদরেক .বর 
করা হেয়েছ মানুেষর কল:ােণর জন:, জািলম îzরাচাির কুফরী জািতসমূেহর 
িব^েÑ যুÑ। 

এই মহাযুেÑর  সবেচেয় উপেযাগী ও .Qï ময়দান হল বরকতময় শােমর 
ময়দান। আমােদর zরণ করা উিচত .য, বরকতময় িসিরয়া যুেÑর পূেবAর 
সময়েলার .যেকান সময় .থেক বতAমােন িফিলFীনেক মু1 করার পথ অেনক 
িনকটবতAী। তাই মুসিলম জািতর উপর আবশ:ক হল, শােমর িজহাদেক 
সবেচেয় ^tপূণA িহসােব .দখা। তােক িদকিনেদAশনা ও পথGদশAন করা, 
শরয়ী ও রাজৈনিতকভােব তােক .হফাজত করা, .সখােন মুজািহদেদরেক 
ঐক:বÑ করার Gিত লM: রাখা। কারণ এখন িবিV|তাবাদী ও িববাদকারীেদর 
জন: অজুহােতর .কান পথ অবিশN .নই, যখন সারা িবw মুসিলমেদর িব^েÑ 
ঐক:বÑ হেয় .গেছ।  

শােমর িজহােদর ব:াপাের সমF মুসিলমেদর িচ\াধারা, িবেশষ কের 
মুজািহদেদর িচ\াধারা সংেশাধন করার Gিত ^t .দওয়া উিচত। .য সমF 
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িচ\াধারােলা সংেশাধন করা উিচত, তার মেধ: একিট হল, দল বা জামােতর 
পMপািতt করা .থেক সতকA করা। তাই .য আমােদর দেলর মেধ: থােক, তার 
Gিত আমােদর ভালবাসা অন:ান: মুসিলমেদর উপর Gাধান: পাওয়া ধু এই 
কারেণ .য, তারা আমােদর দলভূ1 নয়, এমনটা উিচত নয়। বÅুt ও িবেVদ 
দল বা জামােতর সােথ যু1 হওয়ার িভিòেত হেব না। Gিতেশাধ Rহণ বা 
পরাজয় বরণ এবং শহীদ বা আহতেদর ব:াপাের আনO-.বদনা এই িভিòেত 
হেব না। কারণ এসবেলাই জািহলী কমAকাo। আর .য মুিমন ও মুজািহদগণ 
মানুষেদরেক বণA, বংশ ও .দশীয় সাôদািয়কতা .থেক সতকA করেব, তারাই 
িবিভ| দলীয় সাôদািয়কতায় জিড়েয় যাওয়া উিচত নয়। মুিমনগণ সকেল ভাই 
ভাই। আরব ও অনারেবর মােঝ .কান পাথAক: .নই তাকওয়া ছাড়া। 

সত:বাদী উলামােয় .করােমর উিচত আ9াহ আয:া ওয়াজা9ােক ভয় করা এবং 
zীয় জান িনেয় আ9াহর পেথ িজহােদ .বর হেয় পড়া। কারণ িজহােদর 
ময়দানেলা তােদর সবেচেয় .বিশ Gেয়াজনেবাধ কের। ব:বসায়ী ও চাকুরী 
জীবীেদর উিচত তােদর যাকাত িদেয় তােক সহেযাগীতা করা। িবিভ| িবেশষÖ 
ও অিভÖ .লাকেদর উিচত তােদর দMতা ও অিভÖতা িদেয় শােমর িজহাদেক 
সাহায: করা। যােত সকল GেচNােলােক একিট অবয়েব দাঁড় করােনা যায়, 
যার cারা আ9াহর 8কুেম আল-কুদসেক মু1কারী বািহনী গেড় .তালা যায়। 
আ9াহ তা’আলা বেলন: 
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0ْ*. ا!لَُ=م!﴿َ.iَِعدُّ !بِه0ِ!ْرYُِبو0َhت0ُ!*ْلَخْ+ل0ِ!بَا0ِq_0ِّ!َ.ِمن!ُقو0ٍpَّ!ّمِن!ُتم*ْسَتطَع0ْ!مَّ
0ِ!َعْد.0َّ 0ُ!تَْعلَُمونَُ=م0ُ!الZُ!0َ.نِِ=م0ْ!ِمن!Xَخِرين0َ.0َ!َ.َعُد.َُّكم0ْ!*>َّ !يَْعلَُمُ=م0ْ!*>َّ
0ِ!بِ+ل0ِس0َ!فِي!َشْيء0ٍ!ِمن!ُتنِفُقو*0ْ!َ.َما َّ<*!0َّuِلَْ+ُكم0ْ!ُيَوO!0َْنُتمi.َ!0َال!

﴾hَُتْظلَُمو! !

“.তামরা তােদর .মাকােবলার জন: যথাসাধ: শি1 ও অw ছাউনী Gbত কর, যা 
cারা .তামরা আ9াহর শv ও িনেজেদর বতAমান শvেদরেক সyç কের রাখেব 
এবং তােদর ছাড়া .সই সব .লাকেকও, যােদরেক .তামরা এখনও জান না। 
িক} আ9াহ জােনন। .তামরা আ9াহর পেথ যা-িকছু ব:য় করেব, তা 
.তামােদরেক পিরপূণAäেপ .দওয়া হেব এবং .তামােদরেক িকছু কম .দওয়া 
হেব না”। (আনফালঃ ৬০) 

পিরেশেষ আমােদর িফিলFীনী ভাইেদর Gিত: তােদর উেúেশ: বলব: িনEয়ই 
.তামােদর পূবAপু^ষেদর র1, .সটা আমােদরই পূবAপু^ষেদর র1 আর 
.তামােদর র1, .সটা আমােদরই র1। তাই রে1র বদলায় র1। kংেসর 
বদলায় kংস। মহান আ9াহেক সাMী রাখিছ, আমরা কখেনাই .তামােদরেক 
একা .ফেল রাখব না। আমরা অবশ:ই .সই িজহাদ চািলেয় যাব, যার সূচনা 
কের .গেছন আমােদর মহাপু^ষগণ zj ও পিরùারভােব। .যভােব আমােদর 
Gিতপালক ভালবােসন। যতMণ না পিরপূণA িবজয় অিজAত হয় অথবা আমরা 
.সই zাদ আzাদন কির, যা আzাদন কেরেছন হামযা ইবেন আûুল মুòািলব 
রা:।  

আর আমরা .তামােদরেক সুসংবাদ িদিV: ইসলােমর িবজয় অত:াস|। আ9াহর 
8কুেম ইয়মােনর িবজয় mমাগত সামেন অRসর হেV, শােমর িবজয় িনকটবতAী 
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হেয়েছ। .খারাসান, .সামািলয়া, উòর আিüকা ও ইসলামী মাগিরেবর িবজেয়র 
সíবনা তী†তর হেয়েছ। 

0ُ .يَْعلَُموhَ﴾!ال0َ!ا0ِj*لنi!0ََّْكَثر0َ!َ.لَكِنi!0ََّْمِر0ِx!َعلَى!َغالِب0ٌ!﴿َ.*>َّ  
“আর আ9াহ িনজ কেমA িবজয়ী। িক} অিধকাংশ মানুষ জােন না”। 

পিরেশেষ সমF Gশংসা আ9াহর জন:, িযিন জগতসমূেহর Gিতপালক। 


