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سم هللا الرحمن الرحیم  

“এিগেয় চল, েফরাউিন আেমিরকার বশয্তােক অসব্ীকার কর!” 
পািকস্তােনর ভূখেণ্ড আিমরুল মু’িমনীন েমাল্লা আখতার মুহাম্মাদ মানসুর 

রিহমাহুল্লাহর শাহাদােতর ঘটনার েপৰ্িক্ষেত   

মুসিলম উম্মত ও িবেশষভােব পািকস্তািন মুসলমানেদর জনয্ একিট বাতর্া 

উস্তাদ উসামাহ মাহমুদ (হািফযাহুল্লাহ), মুখপাতৰ্, জামা’আত কােয়দাতুল িজহাদ উপমহােদশ 

িবসিমল্লািহর রাহমািনর রািহম। 

সমস্ত পৰ্শংসা সমগৰ্ িবেশব্র পৰ্িতপালক আল্লাহর জনয্। সালাত ও সালাম বিশর্ত েহাক তাঁর রাসূেল 
কািরেমর উপর।  
পািকস্তান ও সারা দুিনয়ার িপৰ্য় মুসলমান ভাইেয়রা! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লািহ ওয়া বারাকাতুহু।  

েফরাউন চূড়ান্ত অতয্াচারী ও হতয্াকারী িছল িকন্তু তার সবেচেয় িনকৃষ্ট অপরাধ িছল আসমান ও জমীেনর 
মািলেকর েমাকােবলায় অহংকার। তার দাওয়াত িছলঃ জমীেনর েখাদা হলাম আিম ﴿ُكْم  ُت َعِلْم  َما

َ
ٍھ  ِمْن  ل

َ
 ِإل

ِري﴾ ْ  েতামােদর জনয্ আিম ছাড়া অনয্ েকান েখাদােক আিম জািননা”। ক্ষমতা আমার এবং িনবর্াচন“ َغ
করার শিক্তও আমার। আমার পৰ্ভূেতব্র বয্াপাের যিদ েকউ অসব্ীকার কের, আমার িনয়মকানুন ছাড়া অনয্ 
েকান িনয়মকানুেনর পৰ্চারক যিদ েকউ হয়, আমার রাজতব্েক যিদ েকউ চয্ােলঞ্জ কের ... তাহেল আিম 
তার সব্াধীনতার অিধকার িছিনেয় িনব। এমন চরমপন্থীর সব্াধীনতােক েশষ কের েফলব।  ِئِن ﴿ َقاَل

َ
َخْذَت  ل  اتَّ

ِري﴾ ْ ا َغ ً
َٰ
َك  ”বেলিছলঃ যিদ তুিম আমােক ছাড়া অনয্ কাউেক ইলাহ িহেসেব গৰ্হণ কর“ ِإل ْجَعَلنَّ

َ َ
 ِمَن  ﴿أل

َن﴾ ُجوِن ْ َ  তাহেল আিম েতামােক েজেল িনেক্ষপ করব।” মুসা (আলাইিহস সালাম) আল্লাহর িনেদর্শ“ املْ
িনেয় এই আহাম্মেকর সামেন দাঁিড়েয় যান, রেবর তাওহীদ ও বড়তব্ তার সামেন বয়ান কেরন, যখন 
তার জুলেমর সামেন বাঁধা হেয় যান এবং তার আল্লাহেদৰ্ািহতা েথেক তােক িবরত হেত বেলন, তখন 
েফরাউন বলেত শুরু কের, ﴿ ي ِ ْقُتلَذُرو

َ
﴾ أ ُموَس  “আমােক েছেড় দাও আিম মুসােক হতয্া করব” 

ৈসনয্েদরেক িনেদর্শ েদয়, যারা যারা মুসার সাথী হেব এমন িবেদৰ্াহীেদরেক ছাড়েবনা ... ﴿ ْْبَناءَ  ُتُلوااق
َ
 أ

ِذيَن  َمَعُھ﴾ آَمُنوا الَّ  “েয মুসার উপর ঈমান আনেব তার েছেলেক হতয্া কর”। বাছাই কের কের তােদরেক 
হতয্া কর ... িনেজর জািতেকও িবৰ্িফং েদয় এই বেলঃ  এই মুসা েতামােদর জীবেনর জনয্ দৃষ্টান্তমূলক 
শতৰ্ু, দুিনয়ােত েস ফাসাদ চায়। অিস্থিতশীলতা, হতয্া ও লুণ্ঠন করায় তার লক্ষয্ ي ِ

ّ َخاُف  ﴿ِإ
َ
ْن  أ

َ
َل  أ  ُيَبّدِ

َر  ﴿ ”আমার ভয় হয় েয েস েতামােদর দব্ীন পিরবতর্ন কের িদেব“ ِديَنُكْم﴾ ِ ن ُيْظ
َ
ْو أ

َ
ْرِض  ِأ

َ
﴾اْلَفَسادَ  اْأل  “অথবা 

পৃিথবীেত ফাসাদ ছিড়েয় িদেব”। আজেকর িদেনর েফরাউন আেমিরকার পদ্ধিতও এেকবাের এরকমই। 
এই ইলাহী ইসুয্েক সামেন েরেখ িনেজর েখাদায়ীেক েঘাষণা করেছ। এর দাওয়াত হলঃ রাজতব্ আমারই। 
পৰ্ভাবপৰ্িতপিত্ত আমারই, পৃিথবীর বুেক িনয়মকানুন ও আচরণিবিধ আমারই। িবচারপদ্ধিত, সভয্তা-
সংসৃ্কিত আমারই রেয় যােব। অনুশাসন আমার, িনয়মকানুন আমার, আদশর্ আমার, রাজনীিত আমার, 
অথর্নীিতর মূলিভিত্ত আমার ... সমস্ত দুিনয়ার উপর আমার শাসনবয্বস্থাই চলেব ﴿ ِري َما ْ ٍھ َغ

َ
ُكْم ِمْن ِإل

َ
﴾َعِلْمُت ل  

“েতামােদর জনয্ আিম ছাড়া অনয্ েকান েখাদােক আিম জািননা” দব্ীন হেব েতা আমার দব্ীনই হেব। 
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ইসলাম যিদ েথেকই যায় তাহেল ‘অয্ােমিরকান ইসলাম’ হেয় থাকেব। েযভােব আিম নয্ায়পরায়ণতােক 
সংজ্ঞািয়ত করব এই দুিনয়াও েসভােবই নয্ায়পরায়ণতােক সংজ্ঞািয়ত করেব আর েযভােব আিম জুলমেক 
সংজ্ঞািয়ত করব দুিনয়ার মানুষও েসভােবই জুলমেক সংজ্ঞািয়ত করেব ... এরপর েয আমার িনয়মকানুন 
ও শাসনবয্বস্থােক েমেন িনেবনা আমার েখাদায়ীেক েয চয্ােলঞ্জ করেব, তার েথেক তার িনঃশব্াস পযর্ন্ত 
িছিনেয় িনব ... জিমন তার জনয্ সংকীণর্ কের িদব ... মৃতুয্ই হেব তার পিরণিত। জীবন ও মৃতুয্ আমার 
হােত; আমার েডৰ্ান ও ডলার, আমার ৈসনয্ ও পৰ্যুিক্ত জীবন েদয় এবং এই ৈসনয্ ও পৰ্যুিক্তই মৃতুয্েক 
বন্টন কের! কালেকর েফরাউনও িনেজর কালেক সাদা কের েদখােনার জনয্ যাদুেক বয্বহার করত 
এবং িনেজর ভুলেক সিঠক িহেসেব পৰ্িতিষ্ঠত কের তুেল ধরত ...  ِديُكْم ْ

َ
َرى َوَما أ

َ
ُكْم ِإالَّ َما أ ِر

ُ
﴿َقاَل ِفْرَعْوُن َما أ

َشاِد ﴾ يَل الرَّ ِ  েফরাউন বলল, আিম যা বুিঝ, েতামােদরেক তাই েবাঝাই, আর আিম েতামােদরেক“ ِإالَّ َس
মঙ্গেলর পথ েদখাই” ... আজেকর েফরাউনও িনেজর িমথয্ােক সতয্ এবং জুলমেক নয্ায়পরায়ণতা 
িহেসেব েদখােনার জনয্ ‘িমিডয়া’েক লালনপালন কের। কাল এই অহংকারী েফরাউেনর সামেন আল্লাহ 
মুসােক দাঁড় কিরেয়িছেলন আর েকয়ামত পযর্ন্ত এেক এক দৃষ্টান্ত বািনেয় িদেয়েছন ... আর আজেকর 
েফরাউনেক দৃষ্টান্তমূলক শািস্তর লক্ষয্বস্তু বানােনা হেচ্ছ। এেতা সব্য়ং ইসলাম ও মুসলমােনর িবরুেদ্ধ 
েফরাউনী বািহনীর পৰ্থম সাির হেয় েগেছ; ইসলামী েফৗজ িহেসেব অিভিহত েকান বািহনীর হােত নয় 
বরং সহায় সমব্লহীন ইসলােমর মুজািহদেদর হােত আফগািনস্তােনর পাহাড়-পবর্েত এর অহংকার ধুেলায় 
িমেশ যােচ্ছ। জীবন ও মৃতুয্ েদওয়ার এই দাবীদার, পেনর বছর আগুন ও বারুেদর বৃিষ্ট বষর্ীেয় িদেয়েছ 
িকন্তু আল্লাহর অনুগৰ্েহ মুজািহদেদর দৃঢ়তােক েমাকােবলা করেত পােরিন, ফেল তারা মেনাবল হািরেয় 
েফেলেছ। েয হতয্া করা, উিড়েয় েদওয়া এবং েশষ কের েদওয়ার হুমিক িদত, আজ েসই আেলাচনা 
েটিবেল বসােনার জনয্ িভক্ষা পৰ্াথর্না করেছ। অনয্িদেক মুসা (আলাইিহস সালাম) এর সুন্নাতেক জীবন 
দানকারী আল্লাহর ৈসনয্রা কালও এই শয়তােনর সামেন ঝুঁেক যাওয়া েথেক অসব্ীকার কের আসিছল 
আর আজও দৃঢ়তার সােথ দাঁিড়েয় েফরাউেনর েখাদায়ীেক চয্ােলঞ্জ কের যােচ্ছ। অপমান ও অবমাননাই 
েফরাউন ও তার েগালাম বািহনীর ভাগয্, আর ইসলােমর িবজয় েতা িনধর্ািরত। আল্লাহ িনেজর বান্দােদর 
অবশয্ই পরীক্ষা করেবন েয, েক েফরাউনী শিক্ত ও ক্ষমতার ভেয় ভীতসন্তৰ্স্ত হয়, তার সামেন ঝুঁেক 
শয়তানী বািহনীেত িনেজর নাম িলিখেয় েদয় আর েক আল্লাহর ওয়াদার উপর দৃঢ় িবশব্াস েরেখ রাহমােনর 
বািহনীর ৈসনয্ হেয় যায়।  
পরীক্ষা েছাট নয়, বড়। দাজ্জালী িফতনাহ চতুিদর্েক ছিড়েয় পেড়েছ। েফরাউেনর অসন্তুিষ্ট েথেক বাঁচা 
আর তার িপৰ্য়পাতৰ্ হেয় যাওয়ার েদৗেড় অংশ েনওয়া বয্িক্ত, দল অথবা পৰ্িতষ্ঠান সবাই একজন 
আেরকজেনর েচেয় এিগেয় যাওয়ার েচষ্টা চািলেয় চােচ্ছ, শুধু েসইবােদ যার উপর আল্লাহ রহম কেরেছন, 
এমন অবস্থায় هللا اّال  الال  বলা এবং েফরাউেনর িদেক তেলায়ার িনশানা কের কাযর্করভােব সতয্েক 
সব্াক্ষী েদওয়া, আল্লাহর খাস তাওফীক েথেকই সম্ভব হয়। সমস্ত পৰ্শংসা আল্লাহর, আিমরুল মু’িমনীন 
েমাল্লা আখতার মানসুর (রািহমাহুল্লাহ) েক আল্লাহ এই েতৗিফেকর উপর দৃঢ় েরেখেছন। আরব ও 
অনারব মুজািহদেদর আিমর, আিমরুল মু’িমনীন, অসংখয্ তাওহীেদর অনুসারীেদর অন্তেরর বাদশাহ 
এবং বতর্মান যুেগর েফরাউনেক নাকািনচুবািন খাওয়ােনা এই মহত্ বীেরর অবস্থান েদখুন! আেমিরকা 
তাঁর সামেন দুিনয়ার দরজা খুেল েদয়, ভয় েদখায় এবং হুমিকও েদয়, িকন্তু উিন যুেগর েফরাউেনর 
শানেশৗকত, শিক্ত এবং দুিনয়ািব েশৰ্ষ্ঠতব্েক েতায়াক্কা না কের এবং এর েমাকােবলায় দাঁিড়েয় িগেয় 
তাওহীেদর সাক্ষয্ িদেত থােকন, উনােক আেলাচনার নােম ষড়যেন্তৰ্ ফাঁিসেয় েদওয়ার জনয্ সম্ভব সব 
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চাপ পৰ্েয়াগ করা হয় িকন্তু এই বীর মু’িমন িমথয্া েখাদার পতেনর জনয্ আকৰ্মেণর েবগ আরও বািড়েয় 
েদন; অবেশেষ পািকস্তােনর ভূখেণ্ডর েভতের আেমিরকার সামিরক অপােরশেনর লক্ষয্বস্তুেত পিরণত 
হন ... িতিন ... েতা শহীদ হেয় েগেছন িকন্তু িতিন তাঁর রব এবং উম্মেতর সােথ কৃত ওয়াদা েথেক 
িবনু্দ পিরমাণও সের যানিন। আল্লাহ আিমরুল মু’িমনীেনর শাহাদাত কবুল করুন এবং আমােদর 
সবাইেক উনার রাস্তায় দৃঢ় থাকা এবং সামেন এিগেয় যাওয়ার েতৗিফক িদন। আিমন।  

পািকস্তােনর মুসলমানেদর সামেন এই ঘটনার েপৰ্িক্ষেত িকছু কথা বলা জরুরী মেন করিছঃ 

পািকস্তািন জািত উম্মেতর কােছ ঋণী এবং িদন িদন এই ঋণ েবেড়ই চেলেছ। আজ উম্মেতর আরও 
এক হীরা, মজলুম মুসলমানেদর নয়নমিণ, মািকর্নী জােলমেদর উপর আকৰ্মণ চালােনা আরও এক 
তেলায়ার পািকস্তােনর সীমানার অভয্ন্তের পািকস্তািন সশস্তৰ্ বািহনীর েখয়ানেতর িশকার হেলন। িবেক্ষাভ 
িমিছল এবং িনন্দা জািনেয় িববৃিত - মুসলমানেদর েচােখ ঢুিল লাগােনা এবং িনেজর আসল েচহারার 
উপর পদর্া েঢেল েদওয়ার মতই বয্থর্ পৰ্েচষ্টা। পািকস্তােনর ভূিমর উপর শায়খ উসামা (রািহমাহুল্লাহ) 
এর শাহাদাত হয়, েডৰ্ান হামলায় অেনক মুহসীন উম্মতেক লক্ষয্বস্তু বানােনা অথবা আিমরুল মু’িমনীন 
েমাল্লা আখতার মুহাম্মাদ মানসুর (রািহমাহুল্লাহ) এর উপর সাম্পৰ্িতক হামলা ... আমােদর িবনু্দমাতৰ্ 
সেন্দহ েনই এই সব ঘটনায় আেমিরকার েগালাম পািকস্তািন বািহনী সমানভােব অংশ িনেয় থােক। এই 
বািহনী মািকর্নী বািহনীর সােথ েখালাখুিলভােব অংশ িনেয় থােক। েকান এক অপােরশেন িনেজর কলঙ্কেক 
েগাপন করা আর পুেরা পািকস্তান জুেড় আহেল দব্ীন ও মুজািহদেদর িবরুেদ্ধ জুলম ও ববর্রতা এবং 
ষড়যন্তৰ্ ও েধাঁকার মাধয্েম যুদ্ধ করা এবং এর িভিত্তেত আেমিরকার েথেক েখালাখুিলভােব ভাতা েনওয়া 
িক বাতর্া বহন কের!!! আিমরুল মু’িমনীেনর শাহাদােত িনেজর উপর পদর্া ঢালা আর উস্তাদ ইয়ািসর 
এবং েমৗলভী আ ুল্লাহ আখেন্দর মত ডজন ডজন তােলবান শীষর্ েনতােদর িনদর্য়ভােব হতয্া করা, 
একইভােব আিমরুল মু’িমনীন েমাল্লা মুহাম্মাদ উমর (রািহমাহুল্লাহ) এর পৰ্থম নােয়ব েমাল্লা আ ুল গনী 
বৰ্াদার সহ অসংখয্ তােলবান শীষর্ েনতােদর েজেল বন্দী কের রাখা িক পৰ্কাশ কের? আফগািনস্তােন 
চিল্লশ সােলর িজহােদর ফলেক নষ্ট কের ইসলামী ইমারেতর রাস্তা বন্ধ করা এবং এরপের পুেরা অঞ্চল 
েথেক িজহাদ এবং মুজািহদেদর েশষ করা আেমিরকা এবং পািকস্তািন দুই বািহনীর অপূণর্ সব্প্ন। এটা ঐ 
সব্প্ন যা বছেরর পর বছর আগুন ও বারুদ বষর্ণ কেরও পূরণ হয়িন, যার ফেল আজ আেলাচনার মাধয্েম 
তারা তােদর এই কুমতলব বাস্তবায়ন করার েচষ্টা কের যােচ্ছ। আেলাচনার লক্ষয্ এছাড়া আর িকছুই 
নয় েয মুজািহদেদরেক িজহােদর ফরিযয়াত েথেক দূের রাখা যায়, আেমিরকােক েখাদা িহেসেব েমেন 
েনওয়া যায় এবং কুফির বয্বস্থার অংশ বািনেয় মুজািহদেদর কুফেরর অংিশদার বািনেয় েদওয়া যায়। 
সমস্ত পৰ্শংসা আল্লাহর, তােলবান মুজািহদগণ জােনন েয, ইসলামী ইমারেতর পৰ্িতষ্ঠা না আেলাচনার 
রাস্তা গৰ্হণ করার মাধয্েম হয় আর না কুফির গণতেন্তৰ্ অংশ েনওয়া শরীয়ত পৰ্িতষ্ঠার মাধয্ম হেত পাের। 
তারা এই সতয্িট ভালভােবই জােনন েয, ইসলােমর সম্মান যিদ কখনও িমেলিছল, শরীয়ত পৰ্িতষ্ঠা 
হেয়িছল এবং আফগািনস্তােন শািন্ত, িনরাপত্তা ও নয্ায়পরায়ণতার চচর্া হেয়িছল তাহেল কুফরেক 
পিরপূণর্ভােব অসব্ীকার করা এবং এর িবরুেদ্ধ িজহােদর পতাকা উেত্তালন করাই তার কারণ িছল। 
কােজই পািকস্তািন মুসলমানেদর কােছ আমােদর আেবদন হল বতর্মান যুেগর েফরাউন আেমিরকার 
িবরুেদ্ধ আপনােদর দািয়তব্েক পূণর্ করুন। ইসলামী ইমারেতর পৰ্িতরক্ষা ও মািকর্িন েজােটর িবরুেদ্ধ 
িজহাদ অতয্ন্ত গুরুতব্পূণর্ এক ফরেয আইন। আমােদর দৃিষ্টেত পািকস্তােন িজহােদর লক্ষয্ও ইসলামী 
ইমারেতর পৰ্িতরক্ষা। আপনােদর উপর আবশয্ক হল, পািকস্তািন সশস্তৰ্ বািহনীেক ইসলামী ইমারেতর 
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িপেঠ ছুির চালােনা েথেক বাঁধা েদওয়া, পািকস্তািন কুফির বয্বস্থার িবরুেদ্ধ অন্তের ঘৃণা এবং একইসােথ 
এর পৰ্িতরক্ষাকারী েখয়ানতকারী বািহনীর িবরুেদ্ধ বুেকর গভীের শতৰ্ুতা বসােনা এবং কাযর্কর ময়দােন 
েনেম যুেগর েফরাউন আেমিরকা ও এর েগালামেদর িবরুেদ্ধ মুজািহদেদর সাহাযয্ করা। 

এই ঘটনার েপৰ্িক্ষেত পািকস্তািন িমিডয়ার িমথয্াচারীতার পৰ্িত আপনােদর মনেযাগ আকৃষ্ট করােক জরুরী 
মেন করিছ। িনঃসেন্দেহ এই িমিডয়াই বতর্মান যুেগর েফরাউেনর জনয্ যাদুর কাজিট সামাল িদেচ্ছ। 
উম্মেতর উপর হামলা এবং আেমিরকার িবরুেদ্ধ িজহাদ, সেতয্র জনয্ তােলবােনর অিবচল পৰ্িতেরাধ 
এবং মজলুম মুসলমানেদর সাহাযয্ এরকম িবষয়গুেলার জায়গা িনঃসেন্দেহ এখােন েনই; এখােন 
আেলাচনার িবষয় যিদ িকছু েথেকই থােক তেব তাহল “চরমপন্থীরা” পািকস্তািন সীমানার আইন েকন 
েমেন চেলনা? পািকস্তােনর েভতের এেস এরা েকন আেমিরকােক হস্তেক্ষেপর ৈবধয্তা িদেচ্ছ? তারা 
বলেছঃ পািকস্তােনর েভতর আেমিরকার হামলা যিদ অৈবধয্ হেয়ই থােক, যিদ এর মাধয্েম সাবর্েভৗমেতব্র 
লংঘন হেয়ই থােক, তাহেল েমাল্লা আখতার মানসুেরর মত বয্িক্তেদর পািকস্তােনর ভূখেণ্ড েবআইিনভােব 
পৰ্েবশ করাও সিঠক নয়, এরও িনন্দা করা উিচত! ﴿ َفَنْجَعُل

َ
َن  أ ُْسِلِم

ْ
َن﴾ امل ُْجِرِم

ْ
َكامل  “আিম িক মুিমনেদরেক 

অপরাধীেদর নয্ায় গণয্ করব?” ﴿ُكْم  َما
َ
َتْحُكُموَن﴾ َكْيَف  ل  “েতামােদর িক হল? েতামরা েকমন িসদ্ধান্ত 

িদচ্ছ?” যখন টাকাপয়সা মা’বূদ হেয় যায় এবং বয্িক্তসব্াথর্ আদশর্ হেয় যায় তখন নীিতহীনতা ও লম্পেটয্র 
েকান সীমা থােকনা। িনঃসেন্দেহ আজেকর িমিডয়ার িফতনাহ েবামা ও িমসাইল েথেক েবিশ িবধব্ংসী। 
এটা এজনয্ েয, এর লক্ষয্ আত্মসম্মান, লজ্জা এবং ঈমান। আল্লাহ এই হামলা েথেক উম্মতেক রক্ষা 
করুন। 

সবেশেষ, আমরা আিমরুল মু’িমনীন েমাল্লা আখতার মানসুর (রািহমাহুল্লাহ) এর শাহাদােতর উপর 
মুসিলম উম্মত, আত্মসম্মানী আফগািন জনগণ, ইসলামী ইমারেতর মুজািহদগণ এবং নতুন আিমরুল 
মু’িমনীন শায়খ েহবাতুল্লাহ আখন্দজাদা (হািফযাহুল্লাহ) এর কােছ সমেবদনা পৰ্কাশ করিছ। আনেন্দর 
ও গেবর্র িবষয় হল আল্লাহ আমােদরেক এই সমেয়ও এমন এক ইমাম উপহার িদেয়েছন িযিন িনেজর 
জীবন িদেয় েগেলন িকন্তু কুফেরর সামেন িনেজর মাথােক কখনও ঝুঁকােলননা। আিমরুল মু’িমনীন 
েমাল্লা আখতার মানসুর (রািহমাহুল্লাহ) েমাল্লা মুহাম্মাদ উমর (রািহমাহুল্লাহ) এর উত্তরািধকােরর হক্ক 
আদায় কেরেছন, উনার পের আগতেদর জনয্ উনার এই আদশর্ আেলার িমনার িহেসেব পৰ্িতিষ্ঠত 
থাকেব। এই আদশর্ জােলমেদর িবরুেদ্ধ দৃঢ় থাকা, িজহােদর রাস্তায় েলেগ থাকা এবং আল্লাহর উপর 
পুেরাপুির ভরসা করার িশক্ষা েদয়। ইনশাআল্লাহ উনার শাহাদাত িজহাদী কােফলােক শিক্তশালী করেব 
এবং এই শাহাদাত আেমিরকার পরাজয় ও গ্লািনর সূতৰ্ হেব। িনঃসেন্দেহ িবজয় ও সাহাযয্ আল্লাহরই 
হােত, আল্লাহ আমােদরেক সিঠক অেথর্ ঈমান ও িজহােদর উপর অিবচলতা িদন এবং তাঁর উপর 
ভরসাকারী বান্দােদর মােঝ শািমল করুন। ﴾ُكْم  َغاِلَب لَ

َ
ُ َفال  যিদ আল্লাহ েতামােদর সাহাযয্“  ﴿ِإْن َيْنُصْرُكُم اهللَّ

কেরন তাহেল েকান শিক্ত েতামােদর পরািজত করেত পারেবনা”  ِذي َيْنُصُرُكْم  ﴿ َوِإْن َيْخُذْلُكْم َفَمْن ْعِدِه  َذا الَّ َ ِمْن 

﴾ “আর উিন যিদ েতামােদর েছেড় েদন তাহেল এরপের েক েতামােদর সাহাযয্ করেত পারেব?”  َ ﴿َوَع

ُْؤِمُنوَن﴾
ْ
ِل امل ِ َفْلَيَتَوكَّ

     আর মুিমনেদর আল্লাহ্ রই উপর ভরসা করা উিচত”।“ اهللَّ

আর আমােদর সবর্েশষ বাণী হল সমস্ত পৰ্শংসা আল্লাহর জনয্ এবং সালাত ও সালাম বিষর্ত েহাক 
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়া সাল্লাম), তাঁর পিরবার ও সাহাবা আজমা’য়ীনেদর উপর।  

শা’বান ১৪৩৭ িহজির 
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