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সকল শংসা আ াহর। আমরা তাঁর শংসা কির, তাঁরই সাহায  চাই, তাঁর কােছই মা াথনা 
কির, এবং আমরা আমােদর ীয় নফেসর িত ও বদ আমল থেক আ াহর কােছ আ য় াথনা 
কির। যােক িতিন হদােয়ত কেরন তােক কউ গামরাহ করেত পাের না এবং যােক িতিন 
গামরাহ কেরন কউ তােক হদােয়ত করেত পাের না। আিম সা  িদি  য আ াহ যার 

ইবাদেতর যাগ  কান ইলাহ নই, তাঁর কান শিরক নই এবং আরও সা  িদি  য মহুা াদ 
সা: তাঁর বা া ও রাসূল। 

 করিছ: 

আমার মুসিলম উ াহ: আমার এই কথা েলা আপনােদর জ , আর পিব  ভূিমেত আমােদর 
পিরবার েলােক বাঁচােনার জ  যা অব  কতব  তার আ িত থেক লখা, কারণ আমরা 
ইতমেধ ই তােদর সাহায ােথ অেনক দরী কের ফেলিছ, ফল িতেত আমােদর করণীয় েলা 

িত  হেয় পেড়েছ, হেয় পেড়েছ আরও ক সাধ  এবং জিটল। 

আর কতিদন িফিলি েন আমােদর পিরবার েলা ভয়- ভীিতর মেধ  বসবাস করেব যখন আমরা 
িনরাপেদ ঘমুেুত যাই য িনরাপ ােবাধ অেনকাংেশই িমথ া এবং অ ায়ী? আর কতিদন গাজা 
অিধবাসী অবেরােধর বড়াজােল আটেক থাকেব যখন আমরা বতমান সমেয়র জ  হেলও 
আরাম- আেয়শ ও িবলাস- ব াসেন ম  হেয় আিছ? আর কতকাল আমরা িনি য় বেস থাকব 
যখন তােদর স ানেদর জ  তােদর দয় পুড়েছ, আরব সরকারেদর সহেযাগীতার আতঁােত 
যােদর হায়াইট ফসফরাস বাম িদেয় পুিড়েয় মারা হে , যার ভয়াবহতা ও ব াপকতা 
অবেলাকন কের অেনক সাহসী িব মশালী পু েষর চােখও পািন ঝেরেছ। এর ব াপকতা িনেয় 
দয়া হাজােরা ভাষেণর চেয় তােদর কা া অেনক বিশ আেবগী এবং ভাব কােশ স ম। 

অিত আপনজেনর কাছ থেক পাওয়া ছুিরর আঘাত তা আরও ভয় র 

একজন মা েষর জ  তরবারীর আঘােতর চেয়ও 

এই িবষয়িট এখন আর অবাক কের না য, আমােদর িকছু মা বা বােনরা গাজােত মৃতু  বরণ 
কেরেছন বা মতৃ ায়, বেুলট বা বােমর আঘােত নয়, অবেরােধর কারেণও নয়, কারণ বা ারা 
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যিদ অবেরােধর এই পােশই থােক তেব তা কান সম া নয়; িক  সম া তখনই হয় যখন 
অবেরাধ সিদনই হয় যিদন স হািরেয় গেছ। আর একজন মােয়র কােছ বাদশাহ এবং তার 
সম  বাদশাহী স দও তার িনেজর ছা  স ােনর তুলনায় িকছুই নয়, িক  ই িদেদর হােতর 
আেমিরকান িবমান েলা বারংবার বামা বষণ কের যেতই থােক, আর আেশপােশর ছা  ছা  
িশ েদর কামল াণ িছিনেয় িনেত থােক; এটাই আমােদর মা বানেদর ভয়াত কের তুেল, িত 
িন: ােস তারা মৃতু র াদ আ াদন কের। শানা কখনই দখার সমতুল  নয়, আর একমা  সই 
এই ব াথ া অ ধাবন করেত পারেব যার ছা  সানার টকুরােক এভােব তার কাল থেক িছিনেয় 
নয়া হেয়েছ, আর একমা  সই অ ভব করেত পারেব বামা বষণ িক িজিনস য কখনও তার 

িশকার হেয়েছ; আর জািলমেদর থেক িতেশাধ নবার কান মু তািসম নই। 

এটা অব ই আমােদর পির ার করা উিচত য, যারা এই হত াযে র জ  একি ত হেয়েছ 
তােদর  গাজা হাপ - এর নােম শংসা করা িন:সে েহ একিট মান াি ক পরাজয় এবং ীন, 
উ াহ ও শহীদােনর রে র িত িব াসঘাতকতা যখােন এর স া  অিধবাসীরাই াথহীন ভােব 
তা অি কার কের আসেছ। 

গাজার যবুেকরা মৃতু বরণ কেরেছ যন গাজা বেঁচ থােক 

আর যারা বেঁচ আেছ তারা তা ফারেদর শংসা েন িতিহংসার আ েন লেছ 

লােকরা তা তােদর বশায় ভর কেরই মিু  পেয়িছল 

কােজই বশার ভয় িদেখেয় িকভােব তােদর দাস বািনেয় রাখা যােব? 

আর তারা তামােদর য :খ কে র  মেধ  ফেলেছ 

তা আমার দেয় গভীর ত হেয় আেছ 

মজলমুেদর মেতা আর কউই ীনেক আকঁেড় ধের র া কের না 

অ  কউই এমনভােব অিধকারেক িত া কের না, নাগালও পায় না 

যারা মতার মসনেদ তারা এই কারণ েলা িব য় কের িদেয়েছ 

আর ফারেদর গালােম পিরণত হেয়েছ 
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আর যারা তামার স ানেদর তামােদর কােছ থেক িছিনেয় িনে  

তার দয় আর পাষােণ িক কান পাথক  আেছ? 

আমােদর শাসকেদর দয়ও তা আমােদর শ েদরই মেতা 

হাক না তা নাজদ বা িমশর, তারা কখনই ন  নয় 

সমেয়র পির মায় ফরাউনরা আবার িফেরেছ 

আরব স ানেদর অপমািনত করেত আর দাসে র শৃ েল বাঁধার মানেস 

তামরা আমােদর িব ে  আমােদর শ েদর সাহায  করছ 

তাই তামােদর গদােন আঘাত করা এখন আমার ীিন কতব  

আমার মসুিলম উ াহ: িফিলি ন অবেরােধর ৯০ বছেররও বিশ অিত া  হেয়েছ, আর এ সময় 
তারা ি ান ও ই দীেদর হােত িট িত তম াদ আ াদন কেরেছ। িতিনয়ত সে লন, 

দশিন এবং অ ানািদ এর মাধ েম করা অতীেতের সকল েচ া সে ও অিধ হন চলেছ। তাই 
আমার উ াহ, আপনােদর কােছ আিম কেয়ক িমিনট সময় চাইিছ যােত আপনােদর সামেন 
গাজার াধীনতা াি র জ  িকছু বা বস ত পদে প তুেল ধরেত পাির, যােত আমার উপর 

 কতব  সমাধা করেত পাির এবং এই উ াহেক উৎসািহত করেত পাির। আর স জ  
েয়াজন সত  বলার যিদও তা িত  শানায়, আর এও জ রী য তা যন দূবল ও উ  পযােয়র 

লাক –  সবার জ ই েযাজ  হয়, হাক না তা শ - ভারী; এর অ থায় তা ধুই ংেসর 
িদেক ধািবত করেব, তাই সাবধান! রাসূলা াহ সা: বেলেছন,  তামােদর পূববতীগন এই কারেণই 

ংস হেয় গেছ য, যখন তােদর মেধ  স া রা চুির করত তখন তারা তােদর ছেড় িদত, িক  
দূবল কউ চুির করেল তার উপর হদ (শািরয়ী শাি ) েয়াগ করত।  [স িত েম] 

আমার মসুিলম উ াহ: িত  িকছু সত  আপনােদর স েুখ ীকার করেতই হে  য, গাজায় 
আমােদর পিরবার েলােক বাঁচােনার এবং তােদর উপর আেরািপত অবেরাধ তুেল ফলার জ  
আমােদর শত আ িরক চ া সে ও আরও অেনেক আেছন যারা এই ব াপাের আমােদর চেয় 
অেনক বিশ উি  আিম বলেত চাি  আমােদর িফিলি িন ভাইেদর কথা, পি ম তীর সহ িক  
তােতও তারা তােদর পিরবার ও আ ীয় জনেদর সাহায ােথ তমন িকছু করেত ব াথ হে , 
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তার একিট  কারণ হে : তােদর দশ েলা পরাধীন এবং ই িদ জায়িন  সনাদেলর সােথ 
আ ােসর অিধভূ  সনাবািহনী তােদর এই  কােজ বাঁধা িদে । 

একই কারেণও আমরা  আমােদর পিরবার েলােক সাহায  করেত পারিছ না। িত  সত  এই য, 
আমােদর দশ েলা আভ িরন শি  ারাই পরাধীন হেয় আেছ, আরব জায়িন   এই অ েলর 
শাসকেগাি , যারা শ েদর িতিনিধ, আর তােদর স বািহনী ারা মদদপু  হেয় আমােদর এই 
দূবল এবং মজলমু ভাইেদর সাহায  করেত িদে  না। 

কােজই যতিদন পয  আমােদর এই বােধাদয় না হে  য, আমােদর িনেজেদর দশ েলা 
িনেজেদর শাসকেদর িনজ াথ এবং যারা তােদর মতায় বিসেয়েছ তােদর ােথর কােছ 
পরাধীন হেয় আেছ, এবং আমােদর শাসেকরা তােদর ভুেদর সনাবািহনী এবং সাদা পাষােক 
পুিলশ বািহনী িদেয় সহায়তা করেছ, এবং আরও ভয় র তােদর পাষা তা েতর গালাম আেলম, 
বিু জীিব ণী ও িকেন নয়া িমিডয়ার সাংবািদক যারা উ াহেক িব া  করেছ, িত  করেছ, 

িত পদে েপ শাসকেদর গালামীর িদেক টেন িনেয় যাে , ফারেদর শি শালী করেছ 
যােত কের তারা যেকান সময় সরকারেক মতাচু ত কের উ াহেক লালসা ও ভীিত দশন 
কের এমন দূবল কের িদেত পাের য তারা মিু র জ  কান পদে প না িনেত পাের ...   

যতিদন আমােদর এই বােধাদয় না হেব, এবং তােদর ব াপাের সত েলা কাশ কের িদেত না 
পারব, তােদর ব াপাের সতক করেত না পারব, তােদর সিরেয় িদেয় তােদর গালামী থেক 
িনেজেদর মু  করেত না পারব, ততিদন আমরা িফিলি নেক াধীন করেত পারব না। য 
ব াি র কােছ িকছুই নই স যমন িকছু দান করেত পারেব না, তমিন আমরাও সই একই 
চে  ঘরুপাক খেত থাকব যােত আমরা এই পিব  ভূিমর অিধ হেনর পর থেক ঘরুপাক খাি ।  

হ আমার মসুিলম উ াহ: য কােছ থেক িফিলি েনর অব া পযেব ণ কেরেছন স জােনন, 
াধীনতার ল  পূরেনর জ  িজহােদর য দাবী েলা আেছ তা অব  িফিলি েনর কিঠন 

পিরি িত সে ও এখনও পূরণ হয়িন, িবগত দশক েলার অব া তাই িনেদশ কের, িবেশষ কের 
সখানকার পিরবার েলার উপর য আেরাধ চাপােনা হেয়েছ, আর যখন তখন া িরত  শাি   

চুি েলার কথা নাই বা বললাম। এই কারেণই পযা  মুজািহদীেনর একিট দল গেড় তুলেত হেব 
যােত তারা িফিলি েন আমােদর পিরবার েলার উপর থেক অবেরাধ হটােত পাের, কারণ সম  
আরব দশ েলা িফিলি েনর সােথ তােদর বডার ব  কের িদেয়েছ এবং সখােন মুজািহদীনেদর 
অ েবশ ব  কের িদে ; তারও বিশ, িফিলি েদর উ র সীমাে  লবানন বডার থেক যমন 
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আশা করা হেয়িছল, হাসান নাসরা াহ এবং তার দল ১৭০১ সােলর অ বে  তাও ব  কের 
িদেয়েছ, যটা িকনা হাজার হাজার েুসডারেদর ারা ই দীেদর িনরাপ া িবধােন সহায়ক হেব। 
এভােবই দখা যায় হাসান বা হাসেন কারও মেধ ই কান তফাত নই, যমন নই বািক আরব 
পুতুল সরকারেদর মেধ , যারা আমােদর পিরবার েলােক িফিলি েন অব  কের রেখেছ। 

উপেরর আেলাচনা অ যায়ী, আমােদর এই আরব ব নীর মেধ  থাকা দশ েলার বাইের অ  
কান বডার খুঁজেত হেব যখান িদেয় মজুািহদীনরা দেল দেল চলেত পারেব, যােত কের আমরা 

পিব  আল- আকসায় আমােদর পিরবার েলার কােছ পৗঁছােত পাির; যারা সিত কার অেথ 
সততার সােথ আল- আকসার মিু  চায় তােদর জ  অত  দূলভ এবং দামী েযাগ হে  
ইরােকর মজুািহদীনেদর সব  িদেয় সহায়তা করা যন মেসাপেটিময়া অবমু  করা যায়। আর 
এর মাধ েম তারা িট দািয়  স াদন করেত পারেব: জডােন েবেশের পূেবই জায়িন েদর 
সবেচেয় বড় সহেযাগীেক পরািজত করা, যেহতু এইটাই সবেচেয় চৗকস এবং বড় সনাবহর, 
যার অেধক হে  িফিলি েনর বািস া যােদর পূেব এখান থেক বর কের দয়া হেয়িছল; আর 
জডান থেক, ি তীয় পদে প হেব পি ম তীের আর তার আেশপােশর অ েল, আর বডার 

েলা সনােদর জ  খেুল দয়া হেব যােত েয়াজনীয় রসেদর অভাব পূরণ করা যায়, যােত 
আ াহর ই ায় নদী থেক সমু  পয  পুেরা িফিলি নেক মু  করা যায়। তাহেল এটাই শিরয়া 
স ত এবং একই সােথ বা ব স ত পদে প,  বিশরভাগ বলেছ য সংলাপ আ মেনর চেয় 
অেনক ন ভাল যা িকনা শ  সনােদর অে র মাকােবলায় দূবল এবং তােদর সনাবািহনীর 

িত করেতও স ম নয়। 

অেনক হেয়েছ আেলাচনা আর সময় ন  করা আর দািয়  এিড়েয় চলা: এই দীঘ অবেরােধ 
গাজায় চলমান গণহত া একিট অত  পূন এবং ঐিতহািসক ও  :খজনক ঘটনা যা 
িকনা মুনািফকেদর থেক মুসিলমেদর পৃথক হেয় যাওযার েয়াজনীয়তােকই যথাথ ভােব মান 
কেরেছ। গাজার পের আমােদর অব ান আর কান ভােবই গাজা পূব অব ােনর ায় হেত পাের 
না; বর  তা দাবী কের সিত কােরর আ মণ আর িজহােদর, সত েক িতি ত ও িমথ ােক 
অপসািরত করবার জ । আর সবময় মতার অিধকারী আ াহর িনকট আমােদর িনরাপধ 
স ােক মান করার জ  তােদর থেক পৃথক হবার মাধ েম যারা আ াহ শ েদর সােথ গাজায় 
একা  হেয়েছ। শ েদর এই সহেযাগীেদর থেক পৃথক হওয়া এখন আর কান ঐি ক িবষয় 
নয, বরং তা তাওহীেদর ই িভি র একিট।  
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মসুিলমেদর িব ে  ফারেদর সাহায  করা একিট বড় ধরেনর ফর যা একজনেক ইসলাম 
থেক বর কের দয়। মহান আ াহ তাআ লার এই আয়াত পেড় দখুন:  

 হ মিুমণগণ! তামরা ই দী ও ী ানেদরেক ব  ু িহসােব হণ কেরা না। তারা এেক অপেরর 
ব ।ু তামােদর মেধ  য তােদর সােথ ব ু  করেব, স তােদরই অ ভু । আ াহ 
জােলমেদরেক পথ দশন কেরন না।  [৫:৫১] 

 ীেনর ব াপাের কান জবরদি  বা বাধ - বাধকতা নই। িন:সে েহ হদায়াত গামরাহী থেক 
পৃথক হেয় গেছ। তারাং য ব ি  তা তেক অমা  কের এবং আ াহেত িব াস াপন কের, 
স ধারণ কের িনেয়েছ দৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আ াহ সবই েনন এবং জােনন।  

[২:২৫৬] 

কােজই এই চলমান ঘটনা আমােদর সকেলর জ ই পরী া: য আ াহর ম মেন চলেব স 
এেত সফলকাম হেব, আর য তার ব ািত ম করেব স অকৃতকায হেব। আমােদর এখন এমন 
একিট সৎ নতৃ  দরকার িযিন িজহােদর ময়দােন যেথ  পিরমান মসুিলমেদর একি ত করেত 
পারেব। এই উ াহ এখন নতৃে র অভােব কাতর। যিদও উ াহর অেনক স ান এই িব ােস 
আেছন য তারা এমন নতৃে র অধীেন আেছন যারা তােদর িনরাপদ ভিব ত উপহার িদেবন 
যিদ তা রাজা বা িসেডে টর মত থম সািরর না হেলও অ ত ি তীয় বা তৃতীয় সািরর নতৃ  
িক  সত  তা এই য, এিট একিট বড় ধরেনর িব াি  ছাড়া আর িকছুই নয় এবং সত  গাপেনর 
একিট অবল ন মা , এবং িফিলি ন নয় দশেকরও বিশ সময় ধের এখনও অব , বরং তা 
িফিলি েনর সীমানা পিরেয় এখন আরও িব ৃত, আর তার সােথ পযা  সং াপন থাকা সে ও 
দাির , অ তা আর রাগ বালাই এর স সারেণর কথা নাই বা উে খ করলাম যা সই 
িব াি েকই মাণ কের। একিট জাহাজ যত বড় আর রই হাক না কন, একজন িব  
নািবেকর নতৃ  ছাড়া তা িকছুেতই তীের পৗঁছােত পাের না।  

আমরা আমােদর থম সািরর নতৃে র আসল প িচিন আর ফারেদর িত তােদর নত:শীর 
মেনাভােবর সােথও ভােলামতই পিরিচত, িক  সবেচেয় খারাপ এবং িত তর ঘটনা হে  তারা 
তােদর পের হাল ধরার জ  আরও িকছু নতা তরী কের ফেলেছ। যতিদন পয  ি তীয় সািরর 
নতাগন এবং তােদর কােছর লােকরা এই সব নতৃবেগর মননেক এবং িম  কথােক এই 

িমথ ার িব ে  পুত:পিব  না করেব বা তােদরেক পিরবতন কের নতুন নতৃ  না আনেব, এই 
উ াহ ততিদন পয  আল- আকসা ক মু  করার জ  িকছুই করেত পারেব না, কারণ তারা 
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উ াহর এই অ তু অব া থেক বর হেয় আসার পেথ বাঁধা হেয় দাঁিড়েয়েছ। তারা একিট রল 
লাইেনর মত যােত বছেরর পর বছর একিট ন িবর হেয় দাঁিড়েয় আেছ যার মাথায় রেয়েছ 

থম সািরর নতৃবগ, আর তার পের ি তীয় সািরর এবং কােছর লােকরা, আর তারা যগু যগু 
ধের িফিলি েনর াধীনতার পেথ বাঁধা হেয় দাঁিড়েয় আেছ। 

কােজই আল- আকসােক মু  করেত হেল একটাই পথ খালা আেছ, আর তা হল আমােদর পথ 
থেক এই ন েলােক সিরেয় িপছেন ফেল সামেন এিগেয় যেত হেব; িক  তা খবুই কিঠন 

পথ যিদ না মুসিলমেদর অিধকাংশ তােদর ঘমু থেক জেগ না উেঠ এবং িন নীয় জাতীয়তা ও 
ব ি  কি কতার মায়াজাল থেক বর না হেয় আসেত পাের। তারা যাই হাক না কন, শাসক, 
আেলম, ইসলািমক নামধারী দেলর ধান  এেদর সবাইেকই ত াগ কের তােদর িব ে  িগেয় 
হেলও তােদর উপেদশ িদেত হেব এবং সত েক তােদর উপর িতি ত করেত হেব। যিদ 
মসুিলমরা তা না কের, তেব তােদর এই কাজ তােদরেক পূববতীেদর মতই ংস কের িদেব, 
আর এই কারেণই উ াহর অ কারা  ভুল ভা েত যগু যগু ধের ঘরুপাক খাে , আর মেন 
হে  তারা আ াহর রাসূেলর সা: সই বাণীর অথ অ ধাবন করেত পােরিন,  আ াহর কসম, যিদ 
মহুা েদর মেয় ফািতমাও চুির করত, তেব আিম তার হাত কেট িদতাম।  [স িত েম] 

জে র আ ি র জ  রআন হািদেসর পরামশ েলা আমােদর মেধ  েয়াগ করেত হেব, 
আর আমােদর বুঝেত হেব য সত ই সব িকছুর উপের, আর মাতৃভুিম, ব ি  এবং দেলর সমিৃ  
ও িনরাপ ার চেয় সেত র সমিৃ  ও িনরাপ া অিধক জ রী। পৃিথবীর আর সকল মা েষর কথা 

হনেযাগ ও হেত পাের, বা অ হনেযাগ ও হেত পাের রা লা াহ সা: ব তীত, িযিন বেলেছন, 
 নিসহত করাই আমােদর ীন  [িতরিমিয, নাসা ঈ, আহমাদ]। কােজই আমরা যিদ তােত অবেহলা 
কির, তেব আমরা আমােদর ীন থেক িবচু ত হেয় যাব। এটাই আমােদর বা বতা, আর উমার 
রা: বেলেছন,  আমরা হি  সই জািত যােক আ াহ ইসলােমর মাধ েম স ািনত কেরেছন, 
কােজই আমরা যখনই অ  কান িকছুেত স ান খুঁজব, আ াহ আমােদর অপমািনত করেবন।  

তরাং যারা দূরদৃি  স , তারা উপেদশ হন কর। 

আর নতৃে র ে  যিদ ফরত আিস, আল- আকসােক াধীন করার জ  দরকার একিট 
সিত কার, য়পরায়ন, াধীন, শি শালী, িব াসী নতৃে র যা এই িবশাল িব তৃ ঘটনা েলা 
সামাল িদেত স ম, সা িতক ঘটনা েলা স ে  যারা িফকিহ ােন ানী, শািরয়াহর িফকহ 
স ে  যারা াত, িযিন িবে র সকল ইসলািমক দশ েলােত শাখা সহ রা গঠন করেব যা সব 
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জায়গায় সময়মত তথ  বাহ িনি ত করেব, উ াহর মেধ  আইনগত ও রাজৈনিতক সেচতনতা 
গেড় তুলেব, তখনই উ াহ মনন অ তা ও অপরাধেবাধ থেক মিু  পােব, আর উ াহর আ া 
সইসব শাসকেদর দাস  এবং নতী ীকার করা থেক মুি  পােব যারা িনেজরাই উ াহর 

শ েদর িনকট মাথা নত কের দাস  ীকার কের িনেয়েছ। 

আমরা বতমান য অব ায় বেঁচ আিছ তার ভয়াবহতা অ ধাবন করা এবং এই পিরি িতর িপছেন 
আমােদর শাসকেদর ও তােদর সহেযাগীেদর ভুিমকা বঝুেত পারাই এই অ কার অধ ায় থেক 
বর হবার জ  উ াহর রণার াথিমক উৎস। এই বা বতার সােথ এখােন অব ই শািরয়ার 

িফকিহ িস া েলা েয়াগ করেত হেব, আর তাহেলই আমােদর এই আে ালন সরল পেথ 
পিরচািলত হেব, অপমানজনক অব া থেক মিু  িমলেব এবং আমােদর শ েদর কােছ নতশীল 
শাসকেগা ীর শাষণ থেক মিু  িমলেব। 

এই রা কিমিটেক অব ই শাসকেদর কাউি েলর য কান ধরেনর ভাব থেক মু  থাকেত 
হেব, তােদরেক অব ই বজন করেত হেব এবং তােদর এই রােত তা তী  ু আেলমেদর 
মাধ েম গাপেন েবশ করার ব াপাের খবুই সতক থাকেত হেব, যমনিট আমােদর বশ িকছু 
দেশর রা কিমিটেত আমরা ল  কেরিছ। আমােদর আর একিট কতব  হে  এই িবষয়ক যত 

শািরয়ী ম আেছ তার দালীল সবার মেধ  চার করা, যমন: যেথ  পিরমান সামথ  না হওয়া 
পয  িজহাদ করা সবার জ  ফরয হেয় যায়, গাজার চলমান ঘটনা েলা িনেয় িবিভ  আেলেমর 

কািশত ফাতওয়া েলার চার করা যােত বলা হেয়েছ য, কউ যিদ ইসলােমর শ েদর 
মসুিলমেদর িব ে  সাহায  সহেযািহতা কের তেব স ইসলােমর গি ড থেক বর হেয় যায়, আর 
এই ফাতওয়া থেক অ া  েমর য শাখা শাখা েলা বর হেয়েছ। 

আিম আেলম এবং দায়ী দর সামেনও িকছু াব রাখেত চাই, তােদর অ েরাধ করেত চাই তারা 
যন এ েলােক পিরপূন এবং যথাথ করার জ  স ব সকল েচ ােক চালু রােখ। এই 

াব েলার মেধ  সবেচেয় পূন হে : 

থমত, উ াহেক পরামশ দবার মত সৎ আেলম, দায়ী , িচ ািবদ এবং লখকেদর একিট িল  
তরী করা এবং তােদর পূন ও পিরিচত লখা েলারও িল  তরী কের তা উ াহর 

জনসাধারেণর মেধ  ছিড়েয় দয়া। আর তােদর কােজর বা লখার িকছু অৈনি ক ভুল থাকেত 
পাের য েলা কান বাঁধা হেয় দাঁড়ােনা উিচত নয়: বর  এই ভুল েলা নাট কর তার ব াপাের 
পরামশ করা যেত পাের; তা না হেল আমােদর মেধ  আর কান আেলমেকই অবিশ  পােবা না, 
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তােদর কথা নাই বা বললাম যারা পুেরাপুির আেলম িহেসেব ীকৃত নন। আর ইসলামী শিরয়া 
িভি ক যারা নতৃ  িদেত চায় তােদর অব ই  িদেত হেব। 

উ াহর জীবেন এবং িচ া চতনায় আইনী িবষয় িনেয় ধ ান ধারনার পিরবতন ঘটােত হেব, এই 
স ে  বশ িকছু উপকারী বই পাওয়া যায় যার মেধ : 

 শােয়খ আ  আল- রহমান িবন হাসান আল শাঈখ এর  Achievement of the Glorious , 
যােত তাওহীদ স েক পূন আেলাচনা করা হেয়েছ এবং িশরক স ে  সতক করা 
হেয়েছ, আরও অ ভু  করা হেয়েছ কবেরর িশরক এবং রাজ াসােদর িশরক। 

 শােয়খ মুহা াদ তুব এর িট বই,  Concepts which must be corrected ,  Are we 
Mulsims  

 মজুািহদ শােয়খ নািসর িবন হামদ আল ফাহাদ (আ াহ তােক িরয়ােদর কারাগার থেক 
মু  ক ন) এর  The Clarification of the Unbelief of He Who Aids the 
Americans । 

প ম আর একিট বই আেছ যা সম  মুসিলম িবে র সকল রাজতে র িবে ষন কেরেছ, যিদও 
এর িশেরানাম হে   The Saudi Regime on the Scales of Islam । এছাড়াও আরও অেনক 

র এবং উপকারী বই এখন ই টারেনেটই পড়ার েযাগ আেছ, যমন al-Tawheed wal-
Jihad ওেয়বসাইটিট। 

তৃতীয়ত, উ াহেক এই সত  ভােলামেতা জািনেয় এবং বুিঝেয় দয়া য তােদর িব ে  সবা ক 
যু   হেয় গেছ - যােত উ াহ সতক হেত পাের এবং সই সকল বধ কের ফলা 
পিরভাষা েলার মৃতু  হেয় যায় যার িপছেন আড়াল িনেয় আ াহর িনষধ করা কাজ েল করা 
হে । এই বধ কের ফলা নাম েলােক ত াখ ান করেত হেব এবং তা ছিড়েয় িদেত হেব। 
এখােন িকছু উদাহরণ দয়া হল: 

 হারাম দেক নতুন নাম িদেয় হালাল করার চ া, দেক বলা হে   মুনাফা  বা  ই টাের  , 
আর িদ ব াংক েলােক বলা হে   ব বসায়ী ব াংক । 

 তারা হারাম মদেক  ি িরট  বা অ া  নাম িদেয় হালাল করার চ া চালাে । 
 যখনই তারা আ াহর রা ায় কাউেক িজহাদরত দখেছ তখনই তারা ইসলােমর এই 

চূড়ার সােথ যেু  িল  হে  আর িজহাদেক বলেছ  িহং তা  বা  স াসবাদ । 
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 যখন তারা আ াহর শমনেদর সােথ িম তা াপন কের ইসলােমর গি ড থেক বর হেয় 
যায়, তখন যারা তােদর িব াচরণ কের তােদরেক তারা  তাকিফির  বেল ধম ত াগীর 
শাি  দান কের। 

আর তারা এখন িবিভ  আইিন ভাষার ব বহার করেছ ধু এই জ  য তারা ফার, ধমত াগী, 
িজি ক এবং মুনািফকেদর অ  নােম ডাকেব। যমন তারা এখন ছলচতুিরর আ য় িনেয় এমন 
সব শ মালা ব বহার করেছ যমন,  আ :ধমীয় আেলাচনা ,  মতামত কােশর াধীনতা ,  কথার 

াধীনতা ,  শাি পূন সহাব ান ,  ব  ু রা  । একই সােথ তারা েুসডারেদর যু েক সহেযাগীতা 
করার চুি প  সা র করেছ যখন ই দী এবং ি ানরা আমােদর ভাইেদর িনিবচাের হত া করেছ 
িফিলি েন, ইরােক, আফগািন ােন, ওয়ািজির ােন, সামািলয়ায়, কাি ের, িফিলিপেন এবং 
চচিনয়ায়। কােজই যারা এই িবশাল কমকা ডেক সহনীয় করার জ  িবিভ  ছলচাতুিরর আ য় 

িনেয় িবিভ  নােম এ েলােক চার করেছ, তােদর উপর নজরদারী রাখেত হেব, তােদর 
সত েলােক সবার সামেন খেুল িদেত হেব এবং তার চার করেত হেব। 

চতুথত, মনুািফক এবং িমিডয়ার শ েদর িচি ত কের তােদর একিট তািলকা ত করেত হেব, 
িবেশষত তথ  বােহর সােথ যু  খবেরর কাগজ, বই, ম াগািজন, রিডও শন এবং 

ােটলাইট চ ােনল েলা, যােদর মেধ  শেষা  ইিটই সবেচেয় ভয়াবহ, যমন িবিবিস আর 
তার সহেযাগীরা, আল- ররাহ, আল- আরািবয় াহ। তােদর তািলকাও ত করেত হেব যারা 
আমােদর না বেুঝই শ েদর ােথ কাজ কের যাে , যমন জব ছড়ােনা যা মসুিলমেদর 
মানিসক মেনাবল ভে  িদে  এবং পলায়নপর করেছ। আমােদর আইেনর আওতায় থেক এবং 
উ াহর মেধ  এেদর তািলকা কাশ কের িদেয় তােদর সতক কের িদেত হেব, আর এই 
তািলকার সােথ মান প সকল তথ  উপা , তােদর ভাষন, উি  ইত ািদ জুেড় িদেত হেব 
এবং সােথ সােথ এ েলার িব ে  শিরয়া িভি ক দািলেলর িভি েত এ েলােক খ ডন করেত 
হেব। এখােন আিম সবশি মান আ াহর বানী মেন কিরেয় িদব:  হ মিুমনগণ, তামরা আ াহর 
উে েশ ায় সা দােনর ব াপাের অিবচল থাকেব এবং কান স দােয়র শ তার কারেণ 
কখনও ায়িবচার পিরত াগ কেরা না। িবচার কর এটাই খাদাভীিতর অিধক িনকটবতী। 
আ াহেক ভয় কর। তামরা যা কর, িন য় আ াহ স িবষেয় খবু াত।  [৫.৮] 

মনুািফকেদর আসল পিরচয় কাশ কের দয়া একিট রআেনর িরকা, আর আেলমরাও 
িবদাআ িত ও মুনািফকেদর পিরচয় কাশ করারেক অব  কতব  বেল রায় িদেয়েছন। ইমাম 
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আহমাদ রািহমা াহ ক িজ াসা করা হেয়িছল,  আপিন কােক বিশ পছ  করেবন, সই 
ব ি েক য িসয়াম রােখ, সালাত পেড় ও ইিতকাফ কের নািক সই ব ি েক য িবদাআ িতর 
স েক কথা বেল?  িতিন উ র করেলন,  স যিদ সালাত পেড় ও ইিতকাফ কের তেব তা ধুই 
তার জ , িক  যিদ স িবদাআ িতর স েক কথা বেল তেব তা মসুিলমেদর জ , তরাই এটাই 
উ ম।  

সকল ে  মনুািফকেদর পিরচয় জানাটা এখন উ াহর জ  অত  েয়াজনীয়। িবেশষত 
গাজার পর।  তােদর থেক সতক থাকা, তােদর িব ে  িজহাদ করা, যমন পরা মশালী আ াহ 
বেলন:  আপিন যখন তােদরেক দেখন, তখন তােদর দহাবয়ব আপনার কােছ ীিতকর মেন 
হয়। আর যিদ তারা কথা বেল, তেব আপিন তােদর কথা েনন। তারা াচীের ঠকােনা 
কাঠসদৃ । েত ক শারেগালেক তারা িনেজেদর িব ে  মেন কের। তারাই শ , অতএব 
তােদর স েক সতক হান। ংস ক ন আ াহ তােদরেক। তারা কাথায় িব া  হেচছ ?  
[৬৩.৪] এবং  হ নবী, কােফরেদর সােথ যু  ক ন এবং মুনােফকেদর সােথ তােদর সােথ 
কেঠারতা অবল ন ক ন। তােদর িঠকানা হল দাযখ এবং তাহল িনকৃ  িঠকানা।  [৯.৭৩] 

সার কথা হে , আমােদর জ  এখন অব  জ রী হে  সত ও সত বাদী নতৃ , আইনী এবং 
রাজৈনিতক সেচতনতা বিৃ , আ াহর রা ায় িজহাদ করা, মুনািফকেদর মেুখাশ খেুল দয়া ও 
তােদর থেক পৃথক হেয় যাওয়া ও িনেজেদর আলাদা কের নয়া, মেন রাখা য শাসকেদর প  
থেক ইিতমেধ ই পৃথিককরণ করা হেয় গেছ। শাসকেগাি  তােদর িনজ  গােয় া িবভাগ 

লালন পালন করেছ যােদর কমী সংখ া হাজাের হাজাের, যারা উ াহর পরামশদাতােদর উপর 
তােদর নজরদারী রাখেছ, তােদর কােলা তািলকাভু  করেছ যন তােদর িব ে  তারা 

েয়াজনীয় ব ব া হন করেত পাের: 

তারা লাভ দিখেয়, িমি  কথায় ভুিলেয়, চা িরচু ত কের, জল জিরমানা কের, মেনর উপর 
িনেষধা া জাির কের, তাড়া কের, মযাদাহানী করার মাধ েম, এমনিক খনু কের ধুমা  
উ াহেক সই হদােয়েতর রা া থেক দূের রাখার জ  যার মাধ েম উ াহেক পরামশ দয়া 
হয়, ষড়য  স েক সাবধান করা হয়; আর এর মেধ  তারা তােদর পা  উলামা এবং িমিডয়ার 
মাধ েম সব  খালাখিুলভােব তােদর তারণােক ছিড়েয় িদেত থােক এবং উ াহেক িব া  
করেত থােক। 
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সময় স তার জ  শ েদর তািলকার মেধ  আিম কবলমা  আমােদর দশ েলার বীন 
নতৃবেৃ র কথা উে খ করব। এই সব ঘটনার ি েত িকছু মা ষেক আলাদা কের িচি ত করা 
গেছ, িবেশষ কের উ  বংশীয়, গা  নতা, িকছু শাসক এবং উেলমা; আর এটা পির ার হেয় 
গেছ য, আরব িকছু শাসেকরা েুসডার/জায়িন েদর সােথ আমােদর ভাই বােনেদর িব ে  

িগেয় ম ীে র ব েন আব  হেয়েছ: তারা হে  সই শাসেকরা যােদর আেমিরকা নাম িদেয়েছ 
 উদারপ ী দেশর শাসক । সিত  কথা বলেত িক, ইে ােনিশয়া থেক মৗিরতািনয়া পয  
সব েলা দশই কান ব িত ম ছাড়াই এই ইিট ধরেনর য কান একিটেত পেড়: 
দূনীিতপরায়ন দশ, অথবা আরও বিশ দূনীিতপরায়ন দশ; ইসলাম এেদর শাসকেদর অপকম 
থেক পৃথক ও পিব । 

ইসলােমর েত য িবষয় েলা শাসন ব ব ােক দৃঢ় ও মজবুত কেরিছল যােত তা নতুন 
সা ােজ র ভার বহন করেত পাের তা কান গাপন িবষয় নয়, তােদর মেধ  জনগেনর ঈমান ও 
সাধারণ জীবেনর পর সবেচেয় জ রী িবষয় েলা হেলা –  মু িমন এবং মুনািফকেদর মেধ   
পাথক । সই অত  কিঠন ঘটনা েলা এবং দয়িবদারক :খ ক েলা ভােলােক ম  থেক 
এবং সৎ লাকেক মনুািফক থেক তী তার সােথ আলাদা কের ফেলিছল, যমন আ াহ 

বহানা য়াতাআ লা বেলন:  আর যিদন 'দল সে র মাকািবলা হেয়েছ; সিদন তামােদর 
উপর যা আপিতত হেয়েছ তা আ াহর েমই হেয়েছ এবং তা এজ  য, তােত 
ঈমানদারিদগেক জানা যায়। এবং তােদরেক যােত সনা  করা যায় যারা মনুািফক িছল। আর 
তােদরেক বলা হল এেসা, আ াহর রােহ লড়াই কর িকংবা শ িদগেক িতহত কর। তারা 
বেলিছল, আমরা যিদ জানতাম য, লড়াই হেব, তাহেল অব ই তামােদর সােথ থাকতাম। স 
িদন তারা ঈমােনর তুলনায় ফরীর কাছাকািছ িছল। যা তােদর অ ের নই তারা িনেজর মেুখ 
স কথাই বেল বস'তঃ আ াহ ভালভােব জােনন তারা যা িকছু গাপন কের থােক।  [৩:১৬৬-

১৬৭] 

উ েদর যেু র িদেন মুসিলমেদর উপর য ভয়াবহ িবপদ আপিতত হেয়িছল তার মেধ  একিট 
হল, মসুিলম বািহনীর এক তৃতীয়াংশ মনুািফকেদর সদার আ ু াহ িবন উবাই িবন সাললু এর 
কােছ আ সমপন করল, স তােদর সােথ তারণা করল এবং বলল য শ েদর সােথ যু  না 
করেত। আজেকর িদেন সব মুসিলম দেশর সনাবািহনীই মনুািফক শাসকেদর অধীন , 
অপরপে  বসামিরক সনাবিহনীর িসংহভাগই ইসলািমক দল েলার নতােদর অধীেন আেছ, 
যােদর অেনেকই মেন কেরন য আমােদর চিলত সরকারই শািরয়ািভি ক সরকার এবং তােদর 
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িব ে  িবে াহ করা যােব না; তাই যিদ হয় তেব আমােদর উপর এভােব এেকর পর এক :খ 
দশা কন আপিতত হে ?! গাজা আর এর অিধকাসীেদর পিরত াগ করার মধ  িদেয়ই এইসব 

দল েলার অব ান পির ার হেয় গেছ, তারা মনুািফকেদর কাছ থেক িজহােদর েমর 
অেপ ারত িছল; যবুকেদর উ ম ব বহােরর এিট কমন নমনুা তারা পশ করল?! 

আমােদর দািয়  হল নতৃ  এবং হদােয়েতর জ  মনুািফক এবং পিরত াগকারীেদর কাছ থেক 
দূর  বজায় রাখা, যমন উ েদর সফেরর পর সাহাবীরা কেরিছেলন; যখন ইবন সাললু বরাবেরর 
মত মুসিলমেদর উে ে  ভাষণ িদেত উেঠ দাঁড়াল ( স একজন গা  নতা িছল এবং 
মসুিলমেদর থম দলিটেক িনেদশনা িদেয় স তার সই াধা  বজায় রাখেত চেয়িছল), 
সাহাবারা তখন চািরিদেক থেক তার কাপড় মিুঠ কের আকঁেড় ধরল এবং বলল,  বেস পড় 
আ াহর শমন: তুিম যা কেরছ তার পের এই কাজ তামােক আর শাভা দয় না।  

আমােদর চারপােশ এখন অসংখ  এমন আেলম আেছ যারা হদােয়েতর ধারক িহেসেব নানাভােব 
িনেজেদর িতি ত কেরেছ এবং উ াহেক মনুািফক শাসকেদর অধীন  করবার জ  িব া  
করার সম  আেয়াজন করেছ, িফিলি নেক অবমু  করার জ  িজহাদ থেক িবরত রাখেছ। 
কােজই তােদর েত েকর সােথ মেুখামিুখ বা ফােন কথা বলা আমােদর পে  স ব নয় যমন 
বলা হেয়িছল তােদর থম এবং ধান ইবন সালুলেক,   বেস পড় আ াহর শমন: তুিম যা কেরছ 
তার পের এই কাজ তামােক আর শাভা দয় না । সাহাবারা রা: যা কেরিছেলন ইবেন সালেুলর 
মেুখাশ খেুল দবার জ  এবং তােক মসুিলমেদর ধমীয় নতােদর কাতার থেক সিরেয় িদেত, 
যােত স অ  কান িজহােদর সফের একই ভােব আবার এক তৃতীয়াংশ সনা িনেয় সের যেত 
না পাের আর মুসিলমরা আবার একই িবপেদর স িুখন হয়; আর আমােদরও তাই করা উিচত, 
কারণ মনুািফকরা এবং পিরত াগকারীরা দশেকর পর দশক আমােদর মধ  থেক দলত াগী তরী 
করেছ। এই হে  আমার িকছু পরামশ যা আিম মেন কির উ াহেক াধীন করার জ  কােজ 
িদেব এবং তােদর গলা থেক পরাধীনতার যাবতীয় িশকলেক ভে  ফলেব, যােত তারা মু  
হেয় তােদর মধ  থেক পযা  সংখ ক সদে র একিট দল তরী করেত পাের যারা আ াহর 
রা ায় তােদর ঈমানী ফরযেক আদায় করেব: সই শ দলেক হিটেয় িদেব যারা ীন এবং িনয়া 
উভয়ই ংস করেছ। আমােদর গ ডেদশ থেক পরাধীনতার িশকেলর একিট ভে  ফলেলই তা 
বািক সব েলােক ভে  ফলেত সাহায  করেব ইনশা- আ াহ। 
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আজ বশিকছু িজহােদর উ ু  ময়দােনর েযাগ আমােদর সামেন আেছ যখােন আমরা এই 
ফরয কাজেক আনজাম িদেত পাির, িবেশষত ইরাক, আফগািন ান, পািক ান, সামািলয়া এবং 
পি মা ইসলািমক মাগেরেব। তাই আিম আ াহর হদােয়েতর াথনা কির যন িতিন আমােদর 
ীন পালন করার এবং তাঁর রা ায় িজহাদ করার তৗিফক দান কেরন, যােত আমরা আমােদর 

মসুিলম দশ েলােক মু  করেত পাির, িবেশষ কের ইরাক এবং িফিলি ন থেক যন তােদর 
িবতািড়ত করেত পাির।  

শেষ আিম উ াহেক মু ািক ও ঈমানী জাড় ওয়ালােদর সােথ তােদর দয়েক কাছাকািছ রাখার 
 রণ কিরেয় িদেত চাই, আর লাভ ও মনুািফিকর জায়গা থেক িনেজেদর হফাজত 

করেত বলেত চাই, আর আামােদর িজ ােক আ াহ আযওয়াযােলর রেণ সবদা িস  রাখার 
মাধ েমই একাজেক সহজ কের িনেত পাির, আর িতিদন রআেনর িতিরশ পাড়ার মােন বেুঝ 
তােত মেনািনেবশ কের িতলাওয়াত কির, যা দয়েক সজীব কের,  মনেক া জল কের, 
আমােদর শ েদর, মশুিরকেদর আর মুনািফকেদর ভাব চির  বঝুেত সাহায  কের। আ াহর 
আয়াত পড়ুন:  হ মানব ল, তামােদর কােছ উপেদশবানী এেসেছ তামােদর পরওয়ারেদগােরর 
প  থেক এবং অ েরর রােগর িনরাময়, হদােয়ত ও রহমত মুসলমানেদর জ ।  [১০.৫৭] 

আিম আরও বলব, য বই েলার কথা উে খ করা হেয়েছ তা পড়েত এবং  অ ধাবন 
করেত, তািলকার পুি কা েলা শষ করেত, তা পালন করেত এবং স েলা চার করেত, কারণ 
এ েলা হেলা ঘেরর এবং বাইেরর শ েদর আ মেণর আধঁােরর মেধ  আেলার রি । 

পিরেশেষ আিম আমার িনেজেক এবং ভাইেদর এই বক িদেয় অ ািণত করেত চাই: 

আর আমার ত য় আমােক িজ াসা কের 

কন এই কাপু ষতা আর দূবল হেয় থাকা 

যখন আমােদর পৃিথবী পূণ হেয়েছ 

সই তা তেদর ারা যােদর ছিব েলা ঝুলেছ 

আমােদর ঈমানেক দূবলতর করার জ  

আর যােদর মেধ ই আমােদর িত েলা বাসা বেঁধেছ 
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আমার ভাই, হ পরা মশালী 

আমােদর ল  তা আ াহর পেথ 

তুিম িক মতুৃ েক ভয় পাও 

যখন মতুৃ ই তামার জা াত? 

ীেনর িভি  তা বলু  হেব না 

ভাট িদেয় বা পিরত াগ কের 

তেলায়ােরর মত আর িকছুই উপকাের আসেব না 

িব াস কেরা, ও জামানার যবুেকরা 

ও আ াহ আামােদর সত েক সত  িহেসেব চনার এবং তা অ সরন করার তৗিফক িদন, আর 
আমােদর িমথ ােক িমথ া িহেসেব িচনার ও তােক বজন করার তৗিফক িদন। ও আ াহ এই 
উ াহেক একজন ায়িন  শাসক িদন যােক মা  করেল আপিন স ািনত হন এবং যার অবাধ  
হেল আপনার অমযাদা হয়, এবং যার অধীেন ভােলা কােজর আেদশ এবং খারাপ কােজর িনেষধ 
করা হেব। ও আ াহ, আমােদর রব, আামােদর এই িনয়ায় এবং আিখরােত কল াণ দান ক ন, 
আমােদর জাহা ােমর আ ন হেত র া ক ন। ও আ াহ সব  মুজািহদীনেদর জয় দান ক ন, 
তােদর শাহাদাত ক কবলু ক ন, তােদর আঘাত া েদর শফািদন এবং ব ীেদর মু  ক ন। 
আপিন তা সব িবষেয় সব মতার অিধকারী। ও আ াহ েুসডার/জােয়ািন েদর িম  বািহনীেক 

ংস ক ন, তােদর সহেযাগীেদরও। ও আ াহ আমােদর আপিন ছাড়া আর কান শি  বা 
মতা নই, কােজই আপিন আামেদর সাহায  রণ ক ন এবং আমােদর ফারেদর উপর 

জয়ী ক ন। ও আ াহ আমােদর নবী মুহা দ, তার পিরবার ও সাহাবীেদর উপর সালাত ও 
কল াণ পশ ক ন; আর আমােদর শষ আ হল, সকল শংসা আ াহর িযিন জগতসমেুহর 
অিধপিত। 

রিব উল আউয়াল ১৪৩০ 

মাচ, ২০০৯ 

উৎস: আস- সাহাব িমিডয়া 



16 িফিলি নেক মু  করার বা ব স ত পদে প 

 

ওসামা িবন লােদন 
 
 

পিরেবশনায়  

আল- ািদিসয়াহ িমিডয়া 

 


