‘িহযবু�াহ’ স�েকর্ কী জােন?
[ বাংলা – Bengali – ] ﻨﻐﺎﻲﻟ

আলী আস-সািদক

অনু ব াদ : সানাউ�াহ নিজর আহমদ
স�াদনা : ড. আবু বকর মুহা�াদ যাকািরয়া

2013 - 1434

﴿ ﻣﺎذا ﺗﻌﺮف ﻋﻦ ﺣﺰب اﷲ ؟ ﴾
» لﻠﻐﺔ اﺒﻟﻨﻐﺎﻴﻟﺔ «

ﻋ الﺼﺎدق

ﺮﻤﺟﺔ :ﻨﺎء اﷲ ﻧﺬﻳﺮ أﻤﺣﺪ
مﺮاﺟﻌﺔ :د /أﺑﻮ ﺑ�ﺮ �ﻤﺪ ز�ﺮ�ﺎ

2013 - 1434

িহযবু�াহ স�েকর্ কী জােন?
ভূ িমকা:
সকল �শংসা

আ�াহ তা ‘আলার জনয, িযিন উভয় জগেতর

�িতপালক। সালাত ও সালাম বিষর্ত েহাক সেবর্া�ম নবী 
রাসূ ল, মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম এবং তার পিরবার
ও সকল সাথীর উপর। অতঃপর:
বতর্মান িশয়-রােফযীরা মুসিলম উ�ার �াতা বেনেছ, যােদর ধমর্
আহেল বায়েতর কিথত মহ�েত সীমাল�ন করা, কুরআনু ল
কািরেম িবকৃিতেত িব�াস করা, সাহািবেদর অিভস�াত করা,
উ�ু ল েমােমিনন বা সকল মুিমেনর মা রাসূ েলর �ীেদর উপর
অপবাদ আেরাপ করা,

পূ বর্প ুরুষেদ[সাহািবেদর] লানত করা,

রাত-িদন তােদর েথেক স�কর্হীনতার েঘাষণা েদওয়া ও মুসিলম
জািতর সােথ �তারণা করা

। তারা আজও �তারণাপূ ণর্ নাম

‘িহযবু�াহ’ ও তার িমথয্া ে�াগােনর আড়ােল মুসিলমেদর গালম�
কের িব�সভােক জানান িদে� েয, তারাই মুসিলম উ�ার �াতা
ও অিভভাবক । অেনক নাদান মুসিলমেক আমরা জািন, যারা

েলবানিন িশয়া সংগঠন ‘িহযবু�াহ’র আসল �রূপ স�েকর্ ,
বরং েধাঁকায় িল�। তােদর কােরা অজ্ঞতা এেতা �কট , তারা
‘িহযবু�াহ’র �ধান হাসান  নাসরু�াে িহেরা জ্ঞান ক, তােক
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বাহবা িদেয় তার মাথায়-হােত চুমু খায় ও েখেত বেল। তারা
িহযবু�াহ, িহযবু�াহর উে�শয, িহযবু�াহর আিকদা ও িন�াপ
মানু েষর রে� রি�ত তার কােলা ইিতহাস স�েকর্ চরম অ�কাের
েকােনা সে�হ েনই। ওমর রািদয়া�াহু‘আনহুর উপর আ�াহ
স�� েহান, িতিন যথাযথ বেলেছন:
.«»ﻤﺎ ﺗﻨﻘﺾ ﻋﺮى اﻹﺳﻼم ﻋﺮوة ﻋﺮوة إذا دﺧﻞ ﻲﻓ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮف اﺠﻟﺎﻫﻠﻴﺔ
“িন�য় ইসলােমর ব�নগুেলা একিট একিট কের খুেল যাে,
যখন ইসলােম এমন েলাক �েবশ করেব, েয জািহিলয়াত স�েকর্
জােন না”।
আমরা যখন িহযবু�াহ ও তার �ধান স�েকর্ �িত ও গুণগা
�বণ কির, তখন মেন পেড় েস সমেয়র কথা, যখন েখােমিন 
ইরানেক [িশয়ােদর ধারণায়] ‘ইসলািম

�জাত�’! েঘাষণা কের

মুসিলমেদর িবরুে� যু� ও িবে�ােহ

অবতীণর হেয়িছল। কতক

আহেল সু �াহ তার বা�ীতাপূ ণর্ কথায় েধাঁকা েখেয়েছ। একিট
[িশয়া] রা� �িত�ার দরুন েকউ দূর ইরান সফর কের তােক
শুেভ�া জািনেয়েছ। তারা মেন কেরিছল েখােমিন ইসলািম হুকুম
কােয়ম করেব, িক� তােদর মেন করা িমথয্া �মািণত হ, যখন 
তারা চাক্ষ েদখল, িব�ও �তয্ক্ষ করল তার লক্ষয্ একিট
রা� কােয়ম করা, তার �ধান অিভ�ায় ও চূ ড়া� ��িত ইসলািম
িবে� িশয়া মতবােদর িব�ার ঘটােনা।
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একিট িবষয় �� না করেলই নয়, ইসরাইল নামক ইয়াহূ দী 
রাে�র অি�� মুসিলম উ�ার শরীের একিট িবষ েফাঁড়া বলার

অেপক্ষা রােখ  । তােদর শরীর ও স�েদ র িবেয়াগ, �ংস ও
অিনে�র কারেণ আমরা খুিশ হই

ও �ি� েবাধ কির, য তটুকুন 

েহাক।
ইয়াহূ দীরা নবী-রাসূ লেদর ঘাতক ও তােদর দু শমন। তােদর
কােলা ইিতহােসর পাঠকমা�  জােনন তােদর লা�নার জীবন ও
মুসিলম উ�ার িবরুে� যুেগ যুেগ তােদর ঘৃণয্ ষড়, তেব এ
পযর্� েজেন বা�বতা ভুেল যাওয়া িনরাপদ ন, অ� ভূ -খে� িশয়া
ইরািনেদর কুমতলব স�েকর্ জানাও জরুির। তারা ইসরাই
�িতেরােধর িমথয্া �িত�িত ও িফিলি�ন মু� করার �তারণার
েলবােস ইরান  েথেক শুরু ক

ইরাকেক ক্ষতিব কের

েলবানন েপৗঁেেছ।
তাই

আ�াহর উপর তাওয়া�ুল কের

িহযবু�াহ নামক

মুনািফকেদর স�েকর্ কিতপয় �ে�র উ�র েলখার মন� কি,
েযন তােদর �কৃত �রূপ �কাশ পায় ও মুসিলম উ�ার সামেন
তােদর মুেখাশ খেস পেড়। পু�েকর শুরুেত সবর্�থম আ
আ�াহর সাহাযয্ �াথর্না কর, অতঃপর েলবানন সফের অিজর্ত
আমার বা�ব অিভজ্ঞ,

িবিভ� িকতাব ও  েলখনী  েথেক ল�

জ্ঞােনর উপর িনভর্র ক।
5

এ িকতাব েলখার একমা� উে�শয্ আ�াহর িনকট ৈকিফয়ত েপশ
করা, দািয়� আ�াম েদওয়া ও মুসিলম উ�ার জনয্ কলয্াণ কামন
করা, কারণ মুসিলম উ�ার অেনক সদসয্

িহযবু�াহর �কৃত

�রূপ ও তার আসল েচহারা স�েকর্ , বরং েধাঁকায় পিতত।
আ�াহর িনকট �াথর্না কি, িতিন মুসিলমেদর অব�া শুধের িদ,
দীেনর সিহ বুঝ দান করু, কুচ�ীেদর ষড়য� েথেক তােদরেক
িহফাজত করুন। আ�াহ তােদর েনতৃবগর্ ও আেলমেদর সক
�কার কলয্ােণর েতৗিফক িদন। আহে-সু �াহ ও সু �ত
অনু সারীেদর সাহাযয্ কর, িবদ ‘আত ও িবদ‘আিতেদর �ংস
করুন। সতয্েক সতয্ িহেসেব বুঝা ও তার অনুসরণ কর
েতৗিফক িদন এবং বািতলেক বািতল িহেসেব বুঝা ও তার েথেক
েবেচ থাকার েতৗিফক িদন। আ�াহর েতৗিফক বয্তীত আমার
েকােনা সাধয্ েনই
সালাত ও সালাম বিষর্ত েহাক জগেতর জনয্ রহমত�রূপ ে�ি
বয্ি�, আমােদর নবী ও আদশর, মুহা�দ ইবেন আ�ু �াহ এবং
তার পিরবার ও সকল সাথীর উপর।
আলী আস-সািদক
Ali.alssadiq@hotmail.com

6

িশয়া সংগঠন ‘িহযবু�াহ’ েলবানিনর �িত�াকাল
েলবানেনর িশয়া সংগঠন ‘িহযবু�াহ’র �িত�া হয় ১৯৮২-ই. সেন,
তেব রাজৈনিতক অ�েন তার অনু �েবশ ঘেট ১৯৮৫-ই. সােল।
ইরােনর মদদপু� সংগঠন 

[ ﺣﺮ�ﺔ أمﻞ الﺸﻴﻌﻴﺔ الﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔেলবানিন 

িশয়ােদর �াথর্ বা�বায়নকারী আে�াল] েথেক ‘িহযবু�াহ’র জ�।
�থেম মূ ল সংগঠেনর নামানু সাের িহযবু�াহর নামকরণ করা হয়
[ ﺣﺮ�ﺔ أمﻞ الﺸﻴﻌﻴﺔিশয়ােদর �াথর্ বা�বায়নকারী আে�াল]।
অতঃপর বৃ হৎ লেক্ষয্ এ নাম পিরবতর্ন কের রাখ أمﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
[ইসলািম �াথর্ বা�বায়নাকরী আে�াল], েযন িশয়া স�দােয়র
সংকীণর্ গি� েথেক েবর কের সম� মুসিলম উ�ােক তােত শািমল
করা যায়। কারণ 

 ﺣﺮ�ﺔ أمﻞ الﺸﻴﻌﻴﺔএর তৎপরতা েলবানিন 

িশয়ােদর রাজৈনিতক অ�েন সীমাব� িছল, তােক বয্াপক কের
‘আমালু ল ইসলািময়াহ’ নামকরণ করা হয়, েযন েলবানন ও
অনয্ানয্ মুসিলম েদেশ িশয়া মতবাদ �চাে‘আমালু ল
ইসলািময়া’েক েমাক্ষম হািতয়ার িহেসেব বয্বহার করা

। এ

জনয্ তারা িজহািদ �েপর আকৃিত ধারণ কে, েযন মানু ষ েবােঝ
তােদর উে�শয্ মুসিলম উ�াহ েথেক ইয়াহূদী আ�াসন �িতেরাধ
করা ও ইসলােমর পিব� ভূ িমসমূ হ সংরক্ষণ কর
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তেব অতীেত আহেল সু �ার উপর

 ﺣﺮ�ﺔ أمﻞ الﺸﻴﻌﻴﺔেয ঘৃ ণয্

িনযর্াতন ও আ�মণ পিরচালনা কেরে, যার কােলা দাগ এখেনা
মানু ষ ভুেলিন, তার েথেক জ� েনওয়া ‘আমালু ল ইসলািময়া’
মুসিলম উ�াহ েথেক িবেদশী [িবেশষ কের ইয়াহূ দী] আ�াসন 
�িতেরাধ করেব কােরা িব�াস হয়িন। এটা নতুন নােম পুরেনা
কাযর্ স�াদন করার ফি� সবাই বুেঝ েগেছ। এ েথেক স�ূণর
নতুন নােম অপর একিট সংগঠেনর জ� েদওয়া হল, যা বতর্মান
1
‘িহযবু�াহ’ নােম �িস�”।
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নাম পিরবতর্ন করার সে� সে� িকছু েলাকেক িহেরা বানােনা হ ।

সংবাদ প�গুেলা কতক কপট বীর বাহাদুর আিব�ার কর, যারা
গতকালও সু ি� মুসিলমেদর উপর িনধনযজ্ঞ পিরচালনা কেরেছ
দিক্ষণ ৈবরুেত িফিলি� শরণাথর্ িশিবর “বারাজানাহ কয্াে”
িনরীহ িনরপরাধ িনর� সু ি� মুসিলমেদরেক ঠা�া মাথায় হতয্া
কেরেছ। হলু দ সাংবািদকতার কলয্ােণ তারাই আজ বীর মুজািহ!
সে�হ েনই, িহযবু�াহ িবেদশী আ�াসন �িতেরাধ করেব এরূপ
ক�না করা িদবা�� ৈব িকছু  নয়, কারণ িহযবু�াহ মে� সাজােনা
িশয়ােদর একিট নাটক, যা বয্ি� েথেক সমি� পযর্ােয় সক
উ�েতর মােঝ ছিড়েয় েদওয়া উে�শয্। িবেশষ কের েযসব

1

েদখুন: আমাল ওয়াল মুখাইয়ামাতুল িফিলি�িনয়াহ, (পৃ .১৮১)
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মুসিলম দীন েবােঝ না, সিহ আিকদা েবােঝ না, ইিতহাস পেড় না,
বরং িমথয্া সংবাদ �চারকারী প-পি�কার উপর িনভর্র কের
িস�া� েনয়; িবশু� জ্, বা�ব ঘটনা ও সিঠক তেথয্র উপর
িনভর্র কের ন, তারাই িহযবু�াহর �ধান টােগর্ট
এভােবই ‘িহযবু�াহ’র জ�, যার উে�শয্  أمﻞ الﺸﻴﻌﻴﺔেথেক আেরা
বয্াপক আকাের মুসিলম উ�ার উপর �ংসযজ্ঞ পিরচালনা ,
কারণ ‘আমােল িশয়া’র কাজ িছল রাজৈনিতক অ�ন েথেক ধমর্
িনরেপক্ষতা আ�াদেন িশয়া স�দােয়র �াথর্ রক্ষা , িক�
িহযবু�াহর পিরিধ তার েচেয়ও িব�র। পরবতর্ীেত মুসিলম উ�ার
উপর িহযবু�াহর েক্ষ, �িতিহংসা ও িবে�ষপূ ণর্ মেনাভাব ��
কের িদেয়েছ েয, ‘হরকেত আমাল’ ও ‘িহযবু�াহ’ একই মু�ার
এিপট ওিপট। তারা েক্ষােভ আহেল সু�ার উপর দাঁ

িকড়িমড়

কের।
‘হরকেত আমাল’ ও তার �িত�াতােদর পিরচয়
[উপেরা� আেলাচনা েথেক �� হল, ‘হরকেত আমাল’ েথেক
িহযবু�াহর জ�। হরকেত আমােলর সদসয্রাই তার �িত�াতা ও
সংগঠক। তাই িহযবু�াহর আেলাচনার পূ েবর্‘হরকেত আমাল’ ও
তার �িত�াতা স�েকর্ জানা জরুি]
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‘হরকেত আমােল’র �িত�াতা ইরািন 

বংেশা�ব মুসা সদর

১৯২৮ই. তািরেখ জ��হণ  কেরন। েতহরান ইউিনভািসর্িট েথেক
িশক্ষা স � কের ১৯৫৮ই. সােল িতিন েলবানন যান। এক
সরকাির অনু �ােন ফুয়াদ িশহাব
�দান কেরন, ফেল েস তার

1
1

তােক েলবানেনর নাগিরক�

নাগিরক� লাভ কের, যিদও েস

ইরােনর স�ান ইরািন। 2
2

িতিন িছেলন েখােমিনর ছা�। েখােমিনর সােথ তার িছল

ঘিন�

স�কর্। তারা উভেয় আ�ীয়তার ব�েন আব� হন। মুসা সদেরর
ভাি�র পািণ  �হণ কের েখােমিনর েছেল আহম

দ। আবার

েখােমিনর নাতিনর পািণ �হণ কের মুসা সদেরর ভািগনা মুরতাজা
তাবাতাবািয়।
‘মুসা সদর’ দিক্ষ েলবানন, ৈবরুত ও েব�া �েদেশ ‘হরকেত
আমাল’ নােম একিট  সশ� সংগঠন �িত�া কেরন, যা �থেম
েদেশর জাতীয় েসনাবািহনীর সহেযাগী িছল।
3
িসিরয়ার েকােনা ‘নু সাইির ’ �িতিনিধ েলবানেন আগমন করেল
3

‘মুসা সদর’ তার ডান হাত হেয় কাজ করত। িসিরয়ার নু সাইির
1

ফুয়াদ িশহােবর জ� ১৯/৩/১৯০২ই., িতিন েলবানেনর তৃ তীয় ে�িসেড�,
তার েময়াদ িছল ২৩/৯/১৯৫৮ই. েথেক ২২/৯/১৯৬৪ই. পযর্�

2
3

 েদখুন: আমাল ওয়াল মুখাইয়ামাতুল িফিলি�িনয়াহ, (পৃ .৩১)
নু সাইরী স�দায় সবেচেয় খারাপ িশয়া স�দায়। তারা গু�ঘাতক দল।
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েসনাবািহনী যখন েলবানেন �েবশ কের, তখন ‘মুসা সদর’ েদশ
ে�িমক ইসলািম বয্ি�� েথেক অভয্�রী

উপিনেবশ এেজ�

িহেসেব আ��কাশ কেরন । অতঃপর েস িনে�র কাজগুেলা �ত
স�াদন কের:
১. মুসা সদর িনেজর অনু গত এক েসনা অিফসারেক আেদশ
কেরন, ফেল েস েলবানিন এরািবক জাতীয় েসনাবািহনী েথেক
পৃ থক হেয় িসিরয়ার সােথ িমেল নতুন এক বািহনী গঠন কেরন।
অনু রূপ অপর েসনা অিফসার আহমদ িমমাির উ�র েলবানেন

েলবানিন এরািবক েসনাবািহনী েথেক পৃ থক হেয় িসিরয়ার নু সাইির
েসনাবািহনীর সােথ একা�তা েঘাষণা কেরন। ইেতাপূ েবর্ ি��ান
কয্াথিলক শাখাভু�‘মুওয়ারানা’ স�দােয়র আতে�র কারণ িছল
েলবানিন এরািবক েফাসর, িক� মুসা সদেরর এ কাে�র কারেণ 
তােদর মাথায় আকাশ েভে� পড়ল, কারণ ইবরািহম শািহন ও
অনয্ানয্ িশয়া েসনা অিফসারেদর েথেক আভয্�রীণ এ িবপে
আশ�া তারা কখেনা কেরিন। অতঃপর মুসা সদর ‘হরকেত
আমােল’র সদসয্েদর িনেদর্শ কেরন েযন তারা জাতীয় েসনাবািহন
িসিরয়ার বতর্মান শাসকেগা�ী বাশশার আ-আসাদ এর েসনাবািহনী সবই
নু সাইরী িশয়া স�দােয়র। তােদর স�েকর্ িব�ািরত জানেত হেল ইসলাম
হাউজ এর ‘নু সাইিরয়া’ �ব�িট পড়ুন। www.islamhouse.com/409011
[স�াদক]
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েথেক পৃ থক হেয়

সশ� েযা�ােদর সােথ েযাগ েদয়। তারপর

েথেক ‘মুসা সদর’ িফিলি�িন �াধীনতাকামী সংগঠন ও
সং�াসমূ েহর িবরুে� যুে� িল� হয়
২. ৫/৮/১৯৭৬ই. সােল �াে�র এক সংবাদ সং�া েথেক জানা
যায়, িসিরয়ান নু সাইির স�দােয়র িনয়�ণাধীন েলবানেনর েযসব
এলাকা রেয়েছ, তােত �ানীয় সরকার গঠেনর উে�েশয্‘মুসা
সদর’ েরােমর

অেথর্াড, কয্াথিলক ি��া, কয্াথিলক

ি��ানেদর অপর �প ‘মুওয়ারানা’ স�দােয়র েনতৃবৃ � ও
েলবানেনর েব�া �েদেশর িবিশ� বয্ি�বেগর্ সােথ িরয়াক এয়ার
েফােসর্র হরেম এক ৈবঠেক বেসন।
তারপর েথেক ‘মুসা সদর’ িফিলি�িন �াধীনতাকামী 
সংগঠনগুেলােক দমন করা আর� কের, েদখুন ১২/৮/১৯৭৬ই.
তািরেখর �াে�র সংবাদ সং�ার �িতেবদন। িফিলি�িন 
�াধীনতাকামী সংগঠনগুেলােক েস অপবাদ েদয় ে, তারা
এরািবক গঠনত� পিরবতর্েনর লেক্ষয্ কাজ , যার �থম
সািরেত আেছ েলবানেনর সংিবধান। তার িনকট ইয়াহূ দী আ�াসন 
িবেরাধী িফিলি�িন মুসিলমরা একিট সমসয্, যারা িফিলি�ন ও
েলবাননেক ইসরাইল মু� করেত চায়, েস তার অনু গত িশয়ােদর
িফিলি�িন সমসয্া েমাকািবলার আ�ান জানায়
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িফিলি�িনেদর উপর মুসা সদেরর অতয্াচার িছল পীড়াদায়,
�াধীনতাকামী একেনতা কায়েরােত সংবাদ সে�লন কের বেলন,
মুসা সদর ি��ান মুওয়ারানা েগা�ী ও িসিরয়া সরকােরর সােথ
িমেল িফিলি�িনেদর িবরুে� ষড়য� করেছ
মুসা সদর ও তার দল িসিরয়া সরকারেক শুধু সহেযািগতা কেরই
ক্ষা� হয়, বরং দািবও জািনেয়েছ েয, িফিলি�িনেদর আ�ঘাতী 
হামলা ব� করা েহাক এবং তােদরেক দিক্ষণ েলবানন েথে
বিহ�ার করা েহাক, এ জনয্ দফায় দফায় সংঘষর্ও বাঁেধ তা

অনু গতেদর সােথ । তারা ‘সায়দা’ নগরীেত সবর্া�ক ধমর্ঘট কে
িফিলি�িন  সশ� েযা�ােদর (মুজািহদেদর) দিক্ েলবানন েথেক
িবতািড়ত করার দািব জানায়।
িফিলি�িন মুজািহদেদর বাধা েদওয়ার লেক্ষয্ মুসা সদরই সবর্
দিক্ষণ েলবানেন কয্া� ৈতিরর জনয্ সরকারী জরুির েফাসর
কের, েযন িফিলি�িনরা এেত জেড়া না হেত পাের এবং এখান 
েথেক ইসরাইল িবেরাধী েকােনা কাযর্�ম পিরচালনা করা না হয়।
মুসা সদেরর দািব হে�, েলবানেনর সােথ ইসরাইেলর শাি� চুি�
রেয়েছ, যা েকােনাভােবই িফিলি�িনরা ভ� করেত পাের না। 1
4

1

েদখুন: আ�ু �াহ মুহা�দ আল-গিরব রিচত ‘আমাল ওয়াল মুখাইয়ামাতুল
িফিলি�িনয়াহ’: (পৃ .৩১-৩৪)
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ইসরাইিল েগােয়�া সং�ার এক েসনা অিফসার বেলন: “ইসরাইল
ও েলবানিন িশয়ােদর মােঝ সাক্ষিরত চুি� েমাতােবক িনরাপ
এলাকার শতর্ েন, েযখােন িফিলি�িনেদর উপর হামলা করা যােব
না। আমরা তােদর �ােথর্র �িত ��াশী, তােদর সােথ আমােদর
এক�কার সমেঝাতা রেয়েছ, েযভােব েহাক িফিলি�িনেদর অি��
িনঃেশষ করেত হেব, যা েদর কারেণ হামাস ও িজহািদ �প গুেলা
এখেনা িটেক আেছ”।1
5

মুসা সদর সবেচেয় েবশী কাজ কের িসিরয়ার নু সাইির সরকােরর
সােথ। এক সরকারী �িতেবদেন বলা হয়, উ�র েলবানেনর
নু সাইির স�দায় তার কারেণ িশয়া ধেমর্

দীিক্ হেয়েছ, েস

তােদর জনয্ একজন িশয়া জাফির মুফিত িনেয়াগ িদেয়েছ। আবার
যখন হােফয আল-আসােদর িপতার মৃ তুয্র সময় হ, িসিরয়ার
সরকার মুসা সদরেক েডেক পাঠােলা। েস তার িপতােক কতক
ম� পাঠ করাল, যা তােদর মৃ তেদর মুমূষুর অব�ায় পাঠ করােনা
হয়।
েলবানিন এরািবক েসনাবািহনী ও েলবানেন অবি�ত িফিলি�িন 
সশ� েযা�ারা যখন েকােনা যু ে� অবতীণর্ হ, িশয়ােদর সামেন 
তারা িনেজেদর িপঠ অরিক্ষত প

1

। উদাহরণত যখন তারা

েদখুন: ‘সািহফাতু মায়ািরফ’ আল-ইহুিদয়া, তািরখ: ৮/৯/১৯৯৭ই.
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বালাবা�া ও হারমােলর িনকট� এলাকায় নু সাইিরেদর সােথ যু ে� 
মশগুল িছ, তখন িশয়া জাফির মুফিত সু লাইমান ইয়াফুঈ িগেয়
নু সাইিরেদর সােথ িমেল এবং তােদর েনতৃ� িদেয় অসহায় ও
িনর� মুসিলমেদর মািড়েয় িবজয় েবেশ বালাবা�ায় �েবশ কের।
মুসা সদর এেতই ক্ষা� হয়,

বরং েস ‘হরকেত আমােল’র

েনতৃবৃ �েক িনেদর্শ কেরেছ ে, তারা ৈবরুেতর‘নাবা’ ও ‘িশয়াহ’

এলাকায় মুওয়ারানা ি��ানেদর �িতেরাধ করেব না । তার এ
কথার অথর্ ৈবরুেতর িশয়া অধুয্িষত এলাকা েস মুওয়ারানাে
িনকট িলজ িদেয়েছ, েসখান েথেক তারা েযভােব ই�া সু ি�
মুসিলমেদর হতয্া করে, ব�ী করেব। েস একসময় বলত: “অ�
পুরুেষর েসৗ�য, িন�য় আমরা বদেল েদওয়ার দল, আমােদর
আে�ালন কারবালার বালু েত িমেশ যায়িন” ।1
6F

১৪০৫িহ. রমদােন  أمﻞ الﺸﻴﻌﻴﺔসংগঠন ৈবরুেত িফিলি�িনশরণাথর্
কয্াে� আ�য় �হণকারীেদর সােথ যুে�র েঘাষণা েদয়। এেত
তারা সবধরেনর অ� বয্বহার কে, পূ ণর্ মাস তারা িনধনযজ
অবয্াহত রাে, যতক্ষণ ন শরণাথর্ীর দােমে�র তৎকালীন শাসক
হােফজ আসাদ ও তার ৈবরুত �িতিনিধ‘নবীহ বাির’র সকল শতর্
েমেন িনেয়েছ, তােদর উপর েথেক �ংসযজ্ঞ ব� হয়।

1

েদখুন: ( ﺣﺰب اﷲ ﻣﻦ ﺤﻟﻠﻢ ﻷﻳﺪﻳﻮلﻮﻲﺟ ﻰﻟ الﻮاﻗﻌﻴﺔ الﺴﻴﺎﺳﻴﺔপৃ .১৫৫০)
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২০/৫/১৯৮৫িহ. েসামবার রমদােনর �থম রােত শরণাথর্ িশিবের
হামলা শুরু হয়‘হরকেত আমােল’র িমিলিশয়ারা ‘সাবরা’ ও
‘শািতলা’ নামক দু ’িট িফিলি�িন িশিবের হামলা কের

। অতঃপর

গাজার হাসপাতােল কমর্রত ডা�া, নাসর্ ও �াফেদর ধের
‘আমােল’র �ানীয় অিফস জালু ল-এ িনেয় আেস। িশয়া েযা�ারা
কেয়কিট েসবাদানকারী �িত�ান, েযমন েরড ি�েস� ও েরড
�স সং�ার িচিকৎসার সর�ামািদ বহনকারী এ�ু েল�েক শরণাথর্
িশিবের �েবেশ বাঁধা েদয়, হাসপাতাল েথেক পািন ও িবদু য্ৎ
সংেযাগ েকেট েদয়।
২০/৫/১৯৮৫ই. েসামবার েভার পাঁচটায় ‘সাবরা’ শরণাথর্ী িশিবর
কামােনর েগালা ও ব�ুেকর গুিলর িশকার হ । একই িদন সকাল

সাতটায় ‘বুরজুল বারােজনাহ’ শরণাথর্

িশিবেরও তার িব�ার

ঘেট। যখন ‘হরকেত আমােল’র নৃ শংস হামলা নারী, পুরুষ ও
িশশুেদর িনিবর্চাের িশকার করি, তখন ‘নবীহ বািরহ’
েলবানেনর ষ� ি�েগডেক িনেদর্শ করল আহেল সু �ার িবপেক্
‘আমােল’র েযা�ােদর সাহাযয্ কর। কেয়ক ঘ�ার মেধয্ ষ
ি�েগড এেস চতুিদর্ক েথেক‘বুরজুল বারােজনাহ’ িশিবের েগালা
বষর্ণ শুরু ক
উে�খয্ ে, ষ� ি�েগেডর সবাই িশয়া। িফিলি�িন উ�া� িশিবের
তারা কামান ও রেকেটর হামলা কের। ষ�
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ি�েগডেক ১৯৮৪ই.

সােলর এি�ল েথেক এসব অ� ও েগালা-বারুদ িদেয় সি�ত
করার পর এই �থমবার তার �েয়াগ করল, তাও আহেল

সু �ার

িবরুে।
১৮/৬/১৯৮৫ই. তািরেখ ‘হরকেত আমােল’র আগুেন িব��
িশিবর েথেক িফিলি�িনরা মু� হয়। পুেরা একমাস ভয়-ভীিতআত� ও ক্ষুধাতর্ জীবেন তারা কুকুর ও িবড়াল পযর্� েখেত ব
হেয়িছল। ৯০% বািড়-ঘর

�ংস�ূ েপ পিরণত হয় । নানা তথয্

েথেক িতন হাজার একেশা হতাহেতর সংখয্া জানা যায়।

১৫-

হাজার শরণাথর্ী বাি-ঘর েছেড় চেল যায়, যা েমাট আ�য়�া�েদর
�ায় ৪০%।
শরণাথর্ী কয্াে‘হরকেত আমােল’র

নৃ শংস হতয্াকা� িছল খুব

েবদনাদায়ক, যা ভাষায় �কাশ করা যায় না।

1
7

িনে� তার

কেয়কিট েগাপন তথয্ উপ�াপন করি:
1

েখােমিনর পক্ষ েথেক এসব হতয্াকাে�র িবপেক্ষ েকােনা �িতবাদ বা অ
ছাপা হয়িন, লাগাতার এসব নৃ সংশতা বে� েকােনা পদেক্ষপ �হণ কেরি
েস। শায়খ ‘আসাদ িবউদ তািমিম ’ ‘গািজ আ�ু ল কােদর হুসাইি ’েক সােথ
িনেয় েখােমিনর িনকট ইরােন যান, েযন িতিন গণহতয্া বে� বয্ব�া �হ
কেরন, িক� িতিন বয্ব�া িনেত অ�ীকার কের! অতঃপর তারা ভাইস
ে�িসেড� মুনতািজিরর িনকট যান, িতিন গণহতয্ার িন�া জািনেয় ফেতায়া
েদন, েয কারেণ েখােমিন তার উপর খুব িক্ষ� হন এবং তাে ে�িসেডি�
কক্ষ েথেক সিরেয় য়! েদখুন: মুহা�দ আসাদ বু উেদর �ব�: ﻣﺎذا �ﺮي ﻓ
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১. ‘ইতািল িরপাবিলকান’ পি�কার �িতেবদেন  বলা হয়, ‘সাবরা
ও ‘শািতলা’র ময্াসাকার িছল জঘনয্তম নৃ শংসতা, যা ‘হরকেত
আমােল’র সদসয্রাসংগিঠত কেরেছ।
২. ২৬/৫/১৯৮৫ই. তািরেখ ‘আমােল’র িশয়ারা একিট শরণাথর্ী
কয্া� গুিড়েিদেল শত শত বৃ �, িশশু ও নার হতাহত হয়।
৩. ‘সানেড েটিল�াফ’

পি�কার �িতেবদক বেলন: ৈবরুেতর

হাসপাতােল অেনক িফিলি�িন মৃ তেদেহর গলা কাটা িছল।
৪. আহতেদর হতয্া করার দৃশয্ েদেখ �িতবাদ করায় এ
নাসর্েকও িশয়ারা হতয্া কে
৫. দু ’জন সাক্ষীর বরা ‘অয্ােসািসেয়েটড ে�’ সং�া জানায় েয,
আট িদেন ‘আমাল িমিলিশয়া রা’ িতনিট শরণাথর্ী িশিবর েথেক 
“ ﻟﻨﺎنেলবানেন িক ঘটেছ”, যা ২৭/৮/১৪২৭িহ.

مﻮﻗﻊ ﻣﻔﻜﺮة اﻹﺳﻼم

ওেয়ব সাইট �কাশ কেরেছ। উ�াদ ফাহিম হাওিয়িদ বেলন: “ইমাম েখােমিন 
িফিলি�িন �রণাথর্ী িশিবের‘হরকেত আমােল’র হতয্াকা� স�েকর্ নীরবত
অবল�ন কেরন। িতিন ২০-জনু , ১৯৮৫ই. সােল যখন ঈেদর খুতবা পাঠ
কেরন, �রণাথর্ী িশিবের িফিলি�িনেদর উপর পিরচািলত যুে�র �িত
ঈি�তও কেরনিন। তার একািধক ঘিন� বয্ি� যখন এ বয্াপাের তাে
িজজ্ঞাসা ক, িতিন বলেলন: িন�য় ইমাম িবিভ� জািতর মােঝ ভারসাময্
রক্ষা কে, এ িহসাব তার িনকট, িতিন ভােলা জােনন তার ভারসােময্র
িবষয়! েদখুন: ফাহিম হাওিয়িদ রিচত ‘ إﻳﺮان ﻣﻦ ﺪﻟاﺧﻞইরান িমনাদ দািখল’:
(পৃ .৪০৪)
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কেয়ক ডজন আহত ও

েবসামিরক েলাক ধের এেন 

হতয্া

কেরেছ।
৬. দু ’জন  �তয্ক্ষদশ বেলেছন, তারা ‘হরকেত আমােল’র েযা�া
ও ষ� ি�েগেডর ৈসিনকেদর েদেখেছ, গাজা হাসপাতাল ও তার
পা�র্বতর্ী এলাকা৪৫ এর অিধক িফিলি�িনেক হতয্া কেরে,
যােদর মেধয্ অেনেক আহতও িছ।
৭. এক িফিলি�িন নারী লােশর দীঘর্ সাির েদেখ িচৎকার কের

উেঠন: “ইয়াহূ দীরাও তােদর েচেয় ভােলা” । অপর নারী নাক েঢেক

লােশর সািরেত ভাইেয়র লাশ তালাশ করেছন... চারপােশ ঘুরেত
ঘুরেত হটাৎ িচৎকার কের উঠেলন: িন�য় এই েতা েস (আমার
ভাই), িক� েদখিছ েপাকায় তার শরীর খাে�... এরূপ আেরা
অেনক মৃ তেদহ িছল যােত মািছ ভনভন করেছ।
৮. ‘সাবরা িশিবর’ পতেনর পর ‘আমােল’র েযা�ারা পি�ম
ৈবরুেতর রা�ায় �াধীনতা িদবেস মাচর্ করার সময় ে�াগান ে:
“ ﻻ � إﻻ اﷲ اﻟﻌﺮب أﻋﺪاء اﷲআ�াহ ছাড়া েকােনা ইলাহ েনই,
আরব হল আ�াহর দু শমন”। 1 ‘আমােল’র অপর সদসয্ অ� হােত
8F

1

েদখুন:  الﻮﻃﻦ الﻜﻮ�تﻴﺔতািরখ, ৩৬/১৯৮৫ই.  أمﻞ اﻤﻟﺨﻴﻤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴنﻴﺔেথেক
সংগৃহীত, (পৃ .৯৯)
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বেল: “আিম হতয্া কেরই যাব, যত িদন লাগেব লাগু, যতক্ষ
না িফিলি�িনরা েলবানন েথেক িনঃেশষ হয়” ।

৯. ৪/৬/১৯৮৫ই. তািরখ কুেয়িত সংবাদ সং�া ও ৩/৬/১৯৮৫ই.
তািরখ ‘আল-ওয়াতান’

ময্াগািজন �চার কে:

“আমােল”র

েযা�ারা ‘সাবরা’ শরণাথর্ী িশিবে পিরবােরর সামেন  েথেক ২৫যু বতীেক অপহরণ কের তােদর ি�লতাহািনর মত জঘনয্ অপরাধ
কেরেছ”।
এসব ডকুেম� েথেক আমরা িনি�ত ‘হরকেত আমােল’র মূ ল
লক্ষয্ িফিলি�িন সুি�

অি��েক িনঃেশষ করা, েয সু ি�

িফিলি�িনরা দখলদার ইয়াহূ দীেদর েথেক িনেজেদর মাতৃভূ িম মু�
করেত চায় । এর একমা� কারণ হে�

�াদশ ইমািময়া আিকদা

তার অনু সারীেদর অ�ের আহ েল সু �ার �িত িহংসা-েক্ষাভ 
�িতেশাধ �ৃহা জ� িদেয় থােক, তাই তােদরেক তারা কােফর ও
ইয়াহূ দী-ি��ানেদর সমতুলয্ জ্ঞান , বরং তােদর েচেয়ও বড় 
কােফর মেন কের।
তাওিফক মািদিন বেলন: “হরকেত আমােল’র অ�িনর্িহত কাযর্�
হে� সশ� িফিলি�িনেদর অি�� িনঃেশষ করা, কারণ তারা িশয়া
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সমােজর িনরাপ�ার অ�রায়। তােদর কারেণ ইসরাইল দিক্ষ
েলবানেন হামলার সু েযাগ পায়”।1
9

ইসরাইিল ৈসনয্রা যখন েলবানন ঢুেক িশয়ােদর মদেদ িফিলি�িন 
�াধীনতাকামীেদর দমন কের, তখন িশয়ারা দিক্ষণ েলবানে
ইয়াহূ দী ৈসনয্েদর ফুল ও েতারণ িদেয় অভয্থর্না জা! 2
10

‘হরকেত আমােল’র এক েনতা (হায়দার দােয়খ) বেলন: “আমরা
ইসরাইেলর িদেক অ� তাক কের িছলাম, িক� ইসরাইল  
আমােদর জনয্ তার হাত �সািরত করল ও আমােদর সাহােযয
এিগেয় এেলা। তারা িফিলি�িন স�াসী 

ওহািবেদরেক দিক্ষ

েলবানন েথেক হটােত আমােদর অেনক সাহাযয্ কেরে” ।

3

11

1

েদখুন: ( أمﻞ وﺣﺰب اﷲ ﻓ ﺣﻠﺒﺔ ﻤﻟﺠﺎﺑﻬﺎتপৃ .৮১)

2

সু বিহ তুফাইিল  لﺮﺸق اﻷوﺳﻂেক েদওয়া এক সাক্ষাতকাের এরূপ বেলেছ
েদখুন, সংখয্: (৯০৬৭), ২৯-রজব, ১৪২৪িহ. েমাতােবক: ২৫-েসে��র,
২০০৩ই. এ িবষয়িট িহযবু �াহর েসে�টাির েজনােরল হাসান নাসরু�াহও
িনি�ত কেরেছন। েদখুন: ( ﺳﺠﻞ ﻨﻟﻮرপৃ .২২৭), যা الﻮﺣﺪة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﺰب
 اﷲেথেক �কািশত। [আেদল রউফ রিচত,  ﻋﺮاق ﺑﻼ ﻗﻴﺎدةেথেক সংগৃহীত,
(পৃ .২৬৬)

3

েদখুন: হায়দােরর সােথ এক সাংবািদেকর সাক্ষাতক, যা ২৪/ ১০/
১৯৮৩ই. তািরেখ �� �ﻠﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻌﺮকাশ কেরেছ।
21

েলবানেন িহযবু�াহর �িত�াতা ও েনতৃবৃ ে�র পিরচয়
•

েলবানেনর েখােমিন খয্াত মুহা�দ হুসাইন ফাদলু�,

সু বিহ তুফাইিল, হাসান নাসরু�া, ইবরািহম আিমন, আ�াস
মুসািভ, নািয়ম কােসম, জুহাইর কা�, মুহা�দ উজেবক ও রােগব
হারব �মুখেদর �ারা ইরান নতুন এ সংগঠনিট ৈতির কের, যার
নাম িহযবু�াহ। 1 তারা সবাই ‘হরকেত আমােল’র সদসয্ িছল
12

‘আমাল’ ও ‘িহযবু�াহ’ এক� কাজ করার কথা থাকেলও কতৃর্�
িনেয় উভেয়র মােঝ অিত �ত মতেভদ েদখা েদয়, উভেয় িশয়া
অধু য্িষত এলাকাসমূেহ িনজ িনজ েনতৃ� �িত�ার লড়াইেয় মিরয়া
হেয় উেঠ। বহু ঘটনা ও হতাহেতর পর িহযবু�াহ দিক্
েলবানেনর অিধকাংশ এলাকায় �ীয় কতৃর্� �িত�ায় সফল হ,
ধীের ধীের তার সমথর্ন বাড়েত থাে, কারণ ইরােনর অথর্ায়েন
েস িশয়ােদর মােঝ বয্াপক উ�য়নমূলক কাজ করার সুেযাগ পায়।
িহযবু�াহ আজ মুসিলম উ�ার জনয্ বড় হুমিক

কিঠন বাঁধা।

তার বািহয্ক রূপ আ�াহর দুশমন ইয়াহূদী ও ি��ানেদর সাে
যু � করা, িক� �কৃত রূপ হে� িশয়

মতবােদর �সার ও

মুসিলম েদশসমূ েহ েখােমিনর িব�ব র�ািন করা।

1

েদখুন: ﺣﺰب اﷲ ﻣﻦ ﺤﻟﻠﻢ ﻷﻳﺪﻳﻮلﻮﻲﺟ ﻰﻟ الﻮاﻗﻌﻴﺔ الﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻐﺴﺎن اﻟﻌﺰي
(পৃ .৩২) এবং . 179 ( وأمﻞ اﻤﻟﺨﻴﻤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴنﻴﺔ صপৃ .১৭৯)
22

‘িহযবু�াহ’ ও ‘আমাল’ উভয় ইরােনর িনেদর্েশ পিরচািলত হ
বাড়াবািড় হেব না যিদ আমরা বিল, েলবানেনর ভূ িমেত িহযবু�াহ
একিট ইরািন সংগঠন।

িহযবু�াহর সংিবধােন একিট অনু ে�দ

রেয়েছ “আমরা কারা এবং আমােদর উে�শয্ ি” িশেরানােম,
েসখােন েস িনেজর �সে� বেলেছ: “আমরা

িহযবু�াহর সদসয,

যার একাংশেক আ�াহ ইরােন �িতি�ত কেরেছন, ফেল নতুন 
কের দু িনয়ার বুেক ইসলািম রা�সমূ েহর েগাড়া প�ন হেয়েছ।
আমরা িহকমত ও ইনসাফপূ ণর্ অিভ� েনতৃে� িব�াস, যার ধারক
হেবন সকল শেতর্র অিধকারী একজন ফিকহ বতর্মান যুেগ েসই
বয্ি�� হেলন ইমাম আয়াতু�াহ উজমা রুহু� মুসািভ েখােমিন।
িতিন মুসিলম জাগরেণর পুেরাধা ও নতুন ইসলােমর
দানকারী। ১৯৮৭ই. সােল

পুনজর্ীব

িহযবু�াহর অপর েনতা ইবরািহম

আিমন এ কথাই বয্� কেরন িভ�ভাে, িতিন বেলন: “আমরা
বিল না েয, আমরা ইরােনর একিট অংশ, বরং েলবানেন আমরা
ইরান এবং ইরােন আমরা েলবানন”।

1
13

হাসান নাসরু�াহ ওিহযবু�াহর পিরচয় এবং হরকেত আমােলর
সােথ তার স�কর

1

েদখুন: জািরদাতুন নাহার: ৫/৩/১৯৮৭ই.
23

আরেবর েখােমিন হাসান আ�ু ল কিরম নাসরু�াহর জ�২১

আগ� ১৯৬০ই. । সবর্�থ তােক ‘বাযু িরয়াহ’ শহেরর অ�গর্ত
‘সু ওয়ার’ েজলা র ‘হরকেত আমােল’র দািয়� �দান করা হয়।
১৯৭৬ই. সােল িশয়া ইমািময়ার ধমর্ীয় িশক্ষা লােভর জনয্ ি
নাজাফ যান। ১৯৮২ই. সােল তােক েব�া �েদেশ ‘আমােল’র
রাজৈনিতক �ধান ও েক�ীয় রাজৈনিতক পিরষেদর সদসয্ করা
হয়। ইতয্বসের েস‘আমাল’ েথেক পৃ থক হেয় িহযবু�াহর সােথ
েযাগ েদয়। ১৯৮৫ই. সােল তােক িহযবু�াহর ৈবরুত শাখার
দািয়� েদওয়া হয়, অতঃপর ১৯৮৭ই. সােল তােক েক�ীয় েনতৃ�
ও িনবর্াহী কিমিটর সদসয্ করা হয়১৯৯২ই. সােল সােবক
েসে�টাির আ�াস মুসািভ অপহৃত হেল তােক েসে�টাির করা
হয়, অতঃপর ১৯৯৩ই. ও ১৯৯৫ই. দু ’ েময়ােদর জনয্ তােক
পুনরায় িনবর্ািচত করা হয় 1
14

‘হরকেত আমাল’ এর সােথ হাসান নাসরু�াহর স�ক:
‘আমােল’র �িত�াতা মুসা সদেরর সােথ েখােমিনর গভীর স�কর্
িছল, যা আমরা পূ েবর্ �মাণ কেরিছ
1

েদখুন:  �ﻠﺔ الﺸﺎﻫﺪ لﺴﻴﺎﻲﺳপি�কার (১৪৭) নং সংখয্ায় হাসান নাসরু�া
�দ� সাক্ষাতকােরর শুরুেত তার জীবেনর এসব তথয্ রেয়েছ। :
৩/১/ ১৯৯৯ই.

24

৮/১০/১৯৮৩ই. সােল জাফির (িশয়া) মুফিত আ�ু ল আিমর
িকবলান ‘িশয়া উ� পিরষদ’ েথেক েঘাষণা কেরন: িন�য়
‘হরকেত আমাল’ িশয়ােদর জনয্ েমরুদ� �রূ‘আমাল’ েয
িস�া� �হণ কের আমরা েসটােক ‘িশয়া উ� পিরষেদ’র িস�া�
মেন করব। অনু রূপ‘িশয়া উ� পিরষদ’

েয িস�া� �হণ কের,

‘আমাল’ েসটা আঁকেড় ধরেব”। 1
15

‘আমাল’ িশয়ােদর

িশেরামিণ েখােমিনর িনকট বায়‘আত �হণ 

2
কের তােক সম� মুসিলম িবে�র েনতা �ীকার কেরেছ।
16

‘হরকেত আমাল’ এর �িত এ সাহাযয-সহেযািগতা তখনই আেস
যখন ‘আমাল’ েথেক েবর হেয় তা ‘আমালু ল ইসলািময়া’ রূপ লাভ
কের, আর তারও পের েসটা ‘িহযবু�াহ’ নােম আ��কাশ লাভ
কের ও �ে� ঝিড়েয় পেড়।
‘হরকেত আমােল’র সহ-সভাপিত হুসাইন মুসািভ ‘আমাল’ েথেক
িনেজেক আলাদা হেয় যাওয়ার েঘাষণা িদেয় ‘আমালু ল ইসলািময়া’
গঠন কের, পরবতর্ীেত যা িহযবু�াহ নাম �হণ কে । 3
17

1

েদখুন: ( �ﻠﺔ ﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ৩৪৬), তািরখ: ৮/১০/১৯৮৩ই. সংগৃহীত:

أمﻞ

 �� اﻤﻟﺨﻴﻤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴنﻴﺔেথেক (পৃ .১৮৪)
2
3

েদখুন:  �ﻠﺔ اﻻﻳ�ﻮﻧﻮﻣيﺴﺖসংখয্া৪/৫/১৯৮২ই.
েদখুন: ( ﺣﺰب اﷲ رؤ�ﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮةপৃ .১১৭-১২২), এবং
( ﻹﻳﺪﻳﻮلﻮﻲﺟ ﻰﻟ الﻮاﻗﻌﻴﺔ الﺴﻴﺎﺳﻴﺔপৃ .২৩, ৫৩-৫৬)
25

ﺣﺰب اﷲ ﻣﻦ ﺤﻟﻠﻢ

এ েথেক �� হয় েয, সশ� আে�ালন, রাজৈনিতক কমর্কা� ও
েলবানেন ইরািন এেজ�া বা�বায়ন েথেক ‘হরকেত আমাল’ েবশী 
দূ রে� িছল না।
এই হে� ‘িহযবু�াহ’; কতক আহেল সু �াহ না েজেন  িহযবু�াহর
পক্ষ িনেয় থােক। তারা হাসান নাসরু�ার �রূপ ও িফিলি
আহেল-সু �াহ হতয্ায় তার স�ৃ�তা স�েকর্ জাে

না। কারণ,

েস িমথয্ার আড়ােল িনেজেক িফিলি�িনেদর পক্ বল�নকারী ও
তােদর সাহাযয্কারী িহেসেব �কাশ কেেছ।
হাসান নাসরু�াহ স�েকর্ জানার জনয্ েবশী তথয্ানুস�া
গেবষণার �েয়াজন েনই, এতটুকুন জানাই যেথ� েয, েস জাফির
িশয়া �াদশ ইমািময়ার অ�ভুর্, যােদর িনকট আ�াহর ৈনকটয্
হািসেলর উপায় হে� সাহািবেদর গালম� করা।
শায়খ ইউসু ফ কারদািভ এক সাক্ষাতকাের বেলে: হাসান 
নাসরু�াহ ক�র িশয়া 1
18

1

েদখুন:  ﺟﺮ�ﺪة الﻮﻃﻦপি�কা, সংখয্: (২১৬৫), তািরখ: ৩/৯/২০০৬ই. এ
সাক্ষােত শায়খ আেরা বেলেছন , অ� এলাকায় িশয়ােদর িব�ার খুব
িবপ�নক, িবেশষ কের িমসের। িশয়া সংগঠনগুেলা ইরােক সু�ী
মুসিলমেদর হতয্া করে, সু �ীেদর িনি�� করার মাধয্েম ইরাকেক সু�ী মু�
করার ঘৃ ণয্ পদেক্ষপসমূহ বা�বায়ন করে
26

িহযবু�াহেক সমথর্ন েদয় ও

তােদর েদেখ অবাক লােগ, যারা

তােক সাহাযয্ কে, অথচ েস সাহািব ও মুিমনেদর বড় শ�।
সিতয্কার অেথর্ যিদ হাসান নাসরু�াহ ইসরাইেলর জনয্ হ
হত, তাহেল েস িকভােব েলবানেনর উ�র-দিক্ষণ ও পূ-পি�ম
চেষ েবড়ায়, ইসরাইেলর িবেষাদগার কের েবতার-য� ও েটিভর
পদর্ায় সাক্ষাতকার েদয়। িবশাল জনসভায় তােক হুমিক,
েযসব সভার িদন-তািরখ ও �ান পূ বর্ েথেক িনধর্ািরত থা, অথচ
ইসরাইল তােক িকছু বেল না, েকােনা িমসাইল তার গািড়, বািড় 
বা জনসভােক লক্ষয্ ছুেড়, পক্ষা�ের যার েথে

সু ি�রা

েকােনাভােবই িনরাপদ নয়?
েহ মুসিলম ভাই, িশয়ােদর এ েনাংরা কমর্কাে�র �ারা �তািরত
হেবন না, যারা চায় কথার �ারা মুসিলমেদর অ�ের জায়গা কের
িনেত, অথচ ‘আমাল’ সং�ার �ারা সংঘিটত েস কােলা ইিতহাস
তা এখেনা আমােদর �ৃ িতেত জাগরুক রেয়েছ। তারা
সু পিরকি�তভােব শত-শত আহেল সু �াহেক হতয্া কেরিছ!
‘হরকেত আমাল’ সং�ািটর এসব অপকমর্ ও লা�নাকর
কমর্কাে�র পর েকােনা মানুেষর পেক্ষ স�ব নয় এ সং�ািট
িব�াস করা, িকংবা তার েকােনা িবষয় �হণ করা, অথচ এ সং�া
েথেকই িহযবু�াহর জ�, অতএব মুসিলম িকভােব এিটেক িব�াস
করেব?!
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িকছু কাল পূ েবর্ যিদও‘আমাল’ ও ‘িহযবু�াহ’ হানাহািনেত িল�
হেয়িছল িক� এ কারেণ তারা িবি�� নয়, বরং আিদকাল েথেক
বািতল পর�র এভােবই চেল আসেছ। আ�াহ তা ‘আলা তােদর
েদাসর ইয়াহূ দীেদর স�েকর্ বেল:
ٞ َ ۡ ََُۡ ُ َُۡ
ٗ �َ ِيد َ�ۡ َس ُب ُه ۡم
ُ ُِيعا َوقُل
ٰ ّ �َ و� ُه ۡم
[١٤ : ﴾ ]ﻟﺮﺸ١ � َ
ۚ ﴿ بأسهم بينهم شد

“তােদর পর�েরর মােঝ তােদর ঝগড়া খুব কিঠন ও বীভৎস”।1
19F

অনয্� িতিন বেল:

َ ٓ َ ۡ ۡ
ۡ
ََۡ
َ ۡ
[٦٤ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة٦ �ِ﴿ َو�لق ۡي َنا بَ ۡي َن ُه ُم ٱل َع� ٰ َوةَ َوٱ�َغضا َء إ ِ ٰ� يَ ۡو ِم ٱلق َِ�ٰ َمة

“আর আিম িকয়ামেতর িদন পযর্� তােদর মেধয্ শ�তা ও ঘৃণ

2
েঢেল িদেয়িছ” । অনয্� িতিন তােদর অপর েদাসর ি��ানেদর
20 F

স�েকর্ বেল:

َ ٓ َ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ََ
[١٤ : ﴾ ]ﻤﻟﺎﺋﺪة١ �﴿ فأغ َر ۡ� َنا بَ ۡي َن ُه ُم ٱل َع َد َاوةَ َوٱ�َغضا َء إ ِ ٰ� يَ ۡو ِم ٱلق َِ�ٰ َم ِة

“ফেল আিম িকয়ামেতর িদন পযর্� তােদর মেধয্ শ�তা ও ঘৃণ
উসেক িদেয়িছ”। 3
21F

1

সূ রা হাশর: (১৪)

2

সূ রা মােয়দা: (৬৪)

3

সূ রা মােয়দা: (১৪)
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িহযবু�াহ ও তার �িত�াতােদর আিকদা
িহযবু�াহ ও তার �িত�াতারা িশয়া ইমািময়া আিকদায় িব�াসী।
তারা িনেজেদরেক ‘জাফির িশয়া’ পিরচয় িদেত

�া��য েবাধ

কের। তােদর কতক �া� আিকদা িন�রূ, েযমন:
•

ইমামেদর বয্াপাের বাড়াবাি:

িশয়া রােফযীরা আহেল বাইেতর বয্াপাের বাড়াবািড় কে,
তােদরেক িন�াপ দািব কের, এবং তারা অবশয্ই গােয়ব জােন
িব�াস কের। তােদর দািব , �াদশ ইমামগণ যখন যা জানেত চান 

জানেত পােরন, তারা জােনন  কখন মারা যােবন । তারা �ীয় ই�া
বয্তীত মারা যান না

1

22

িশয়া ইমািময়ােদর দািব তােদর

ইমামগণ নবীেদর েচেয়ও ে��,

তেব মুহা�দ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম বয্তী । মাজিলিস
‘িমরআতুল উকুল’ �ে� এ কথা �ীকার কেরেছন।

িব�াস ইমামগণ মৃ তেদর জীিবত কেরন।

3
24

2

23

তােদর

তারা আেরা িব�াস

কের েয, আিল ইবেন আিব তািলব ক�নকারী, িতিন ব�, িতিন 
নদীসমূ হ �বািহত কেরন, গােছর পাতা িবদীণর্ কের, িতিন 
1

উসু লুল কািফ িলল কুলাইিন: (১/২৫৮)

2

উসু লুল কািফ িলল কুলাইিন: (২/২৯০)

3

েদখুন: � ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻤﻟﻌﺎﺟﺰ ﻟﺎﺷﻢ ﺒﻟﺤﺮاএ িকতােব অনু রূপ আেরা অেনক
কুসং�ার রেয়েছ।

29

অ�যর্াম, িতিন সু �র সু �র নােমর অিধকারী, যার �ারা তােক
আ�ান করা হয়। 1 তােদর এসব আিকদা েথেক আমরা আ�াহর
25

িনকট পানাহ চাই।
•

কুরআনু ল কািরেম তােদর আিকদা:

হাসান নসরু�াহসহ িশয়ােদর িব�াস সাহািবগণ কুরআনুল কািরম
িবকৃত কেরেছন। ইমামগণ বয্তীত েকউ পূণর্ কুরআন জমা করে
সক্ষম হয়িন। আ�াহ  ‘আলার নািযলকৃত হুবহু কুরআন আি
ইবেন আিব তািলব ও তার পরবতর্ী ইমামগণ বয্তীত েকউ জম

িকংবা িহফজ করেত সক্ষম হয় । 2 তােদর দািব: অসীগণ বয্তীত
26

1

েদখুন: ( )مﺸﺎرق أﻧﻮار ﻴﻟﻘ�( لﺮﺟﺐ ﺮﺒﻲﺳপৃ .২৬৮)

2

কুরআনু ল কািরেমর িবকৃিতর উপর িশয়ারা একািধক িকতাব রচনা কেরেছ,
তার মেধয্ �িস� িকতাব হে� িশয়া মুহাি�স িমজর্া হুসাইন নুির তাবরা
ّ
রিচত  ﻓﺼﻞ ﺨﻟﻄﺎب ﻓ إﺛﺒﺎت ﺗﺮ�ﻒ ﻛﺘﺎب رب اﻷر�ﺎبএ ছাড়া আেরা
অেনক �ে� তারা এ আিকদা �কাশ কেরেছ, যিদও তারা �কােশয্ এ
আিকদা অ�ীকার কের, িক� আমরা তােদর কাউেক েদিখিন উ� িকতাব ও
তার েলখক েথেক সতকর্ কেরেছন। তারা এমন েকােনা ফেতায়া �কাশ
কেরিন, েযখােন কুরআেন িবকৃিত িব�াসকারীেক কােফর বলা হেয়েছ, অথচ
কুরআন তােদর িনকট ‘িসকলু ল আকবার’। যিদও আিল ও তার পরবতর্ী
ইমামেদর ইমামত অ�ীকারকারীেক তারা কািফর ও েগামরাহ বেল, বরং
তােদর েথেক স�কর্ িছ� করেত সামানয্  কু�ােবাধও কের , অথচ

ইমামগণ ‘িসকলু ল আসগর’ বা েছাট িসকল । এটা েকমন ৈবপির�!? বড় 
30

েকউ বলেত পাের না আমার িনকট বািহয্ক ও অভয্�রীণ সক
কুরআন রেয়েছ।

1
27

তারা আেরা বেল েয,

িজবরীল মুহা�েদর

িনকট েয কুরআন িনেয় এেসেছন, তার আয়াত সংখয্া সেতেরা
হাজার। 2 তােদর �খয্াত আেলম িনয়ামাতু�াহ জাযােয়ির বেল,
28

বিণর্ত আেছ ে, ইমামগণ সালাত ও অনয্ানয্ ইবাদেত িন
অনু সারীেদর �চিলত কুরআন পড়া ও তার উপর আমল করার
িনেদর্শ িদেয়েছ, েয পযর্� আমােদর সােহবু�ামা 3 েবর না হন।
29

িতিন আসেল এ কুরআন মানু েষর হাত েথেক আসমােন চেল যােব
এবং �কৃত কুরআন েবর হেব, যা আিমরুল েমােমিনন িলেখেছ,
অতঃপর তাই পড়া হেব এবং তার উপর আমল করা হেব।
•

4
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ইমামগণ িন�াপ ও েনতৃে�র হকদার:

রােফযীরা তােদর �াদশ ইমামেক িন�াপ, েনতৃে�র হকদার ও
আ�াহর ৈনকটয্�া� দািব কের। এ আিকদা যারা েপাষণ কের ন,

িসকলেক অ�ীকারকারী কািফর হয় না, িক� েছাট িসকলেক অ�ীকারকারী 
কািফর হয়?!
1

উসু লুল কািফ, িলল কুলাইিন: (১/২৫৮)

2

েদখুন: উসু লুল কািফ িলল কুলাইিন: (২/৩৬৩)

3

[তােদর তথাকিথত পাহােড়র গুহায় পলাতকইমাম] স�াদক।  

4

েদখুন: ( اﻷﻧﻮار ﻨﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔপৃ .২/৩৬৩) এসব বণর্নােক মজিলিস তার
‘িমরআতুল উকুল’ �ে� সিহ বেলেছন।
31

তােদর িনকট তারা কােফর, িবেশষ কের �থম িতন খিলফা আবু
বকর, ওমর ও উসমান রািদয়া�াহু‘আনহুম। কার, তােদর বণর্না
মেত তারা আিল ইবেন আবু তািলব েথেক িখলাফত িছিনেয় িনেয়
কােফর ও মুরতাদ হেয় েগেছ, (আ�াহ তার উপর ও তার সকল
সাহািবর উপর স�� েহান।) তােদর দৃ ি�েত আমল কবুেলর
পূ ব্শতর্ আিল ইবেন আিব তািলেবর িখলাফেত িব�াস ক
র
,
অনয্থায় েকােনা মুসিলেমর আমল �হণেযাগয্ , েয েকউ েহাক।
তাই িশয়া আেলম মাজিলিস �ীয় িকতাব ‘িবহারুল আনওয়া’
�ে� �ত� একিট অধয্ায় রচনা কেরেছ: ‘িবলায়াত বয্তীত
আমল �হণেযাগয্ ন’ িশেরানােম।
•

1
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সাহািব ও উ�ু ল েমােমিনন স�েকর্ তােদর আিকদ:

িশয়ােদর িব�াস আ�াহর ৈনকটয্ অজর্ন করার সবেচেয় ব

উপায় িতন খিলফা আবু বকর, ওমর ও উসমানেক লানত করা ।
তারা আেরা লানত কের নবী সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �ী 
আেয়শা ও হাফসা রািদয়া�াহু আনহুমাে

2
32

উ�ু ল েমােমিনন 

আেয়শা রািদয়া�াহু আনহােক তারা েজনার অপবাদ েদয়। 3 তারা
33

1

িশয়ােদর মূ ল আটিট হািদস �ে�র এটা একটা ��।

2

েদখুন নুরু�াহ মুরআিশ রিচত‘ইহকাকুল হক’: (১/৩৩৭)

3

েদখুন জয়নু ি�ন আেমিল রচিত:
(৩/১৬৫)

لﺮﺼاط ﻤﻟﺴﺘﻘﻴﻢ ﻰﻟ ﺴﺘﺤﻲﻘ ﺘﻟﻘﺪﻳﻢ
32

বেল হাফসা ও আেয়শা নবী সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক

হতয্ার পিরক�না কেরিছ । 1 তারা সাত অথবা দশজন সাহািব
34

বয্তীত সবাইেক লানত কের ও কােফর বেল। তােদর িব�াস নবী
সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর মৃ তুয্র পর সব সাহািব মুরতাদ
হেয় েগেছ। [নাউযু িব�াহ]
•

অনয্ানয্ মুসিলমেদর বয্াপাের তােদর িব:

িশয়া রােফযীরা ঢালাও ভােব মুসিলমেদর সকল জমাতেক কােফর
বেল। িশয়া আেলম আ�ু �াহ িশব্ র‘হা�ুল ইয়ািকন িফ মােরফািত
উসু িলি�ন’ িকতােব এ মাসআলায় ইমািময়ােদর

ঐকমত বণর্না

কেরেছন। শায়খ ‘মুিফদ’ বেলন: ইমািময়ারা এ বয্াপাের একমত
েয, েকােনা ইমােমর ইমামত অথবা আ�াহর ফরযকৃত তােদর
আনু গতয্ অ�ীকারকারী কােফ, েগামরাহ ও িচর�ায়ী জাহা�ামী।
অপর জায়গায় িতিন বেলন: ইমািময়ারা এ বয্াপাের একমত ে,
িবদআিতরা সবাই কােফর, আিল ইবেন আিব তািলব তােদর উপর
িবজয়ী হেবন, তােদরেক দাওয়াত িদেবন, তােদর সামেন �মাণ 
েপশ করেবন এবং তােদর েথেক তওবা তলব করেবন, যিদ তারা
তওবা কের সতয্ �হণ কের ভােল, অনয্থায় মুরতাদ িহেসেব

1

েদখুন: নাজাহ তািয় রিচত িকতাব: ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻲﺒ
33

তােদর সবাইেক িতিন হতয্া করেবন। এ অব�ায় মৃতুয্ বরণকার
জাহা�ামী। 1
35

িশয়া আেলম ইউসু ফ বাহরািন বেলন: হকপ�ীেদর

কােফর, অনয্ানয্ কােফরেদর নয্ায় তােদর হ । 2

িবেরাধীরা

36

িশয়ােদর অপর শায়খ মুহা�দ িশরািজ �াদশ ইমািময়া বয্তীত
সকল িশয়া দল-উপদলেক কােফর বেলেছন এবং ি��ানেদর
সােথ তুলনা

কেরেছন। িতিন বেলন : �াদশ ইমািময়া বয্তীত

িশয়ােদর সকল �প কািফর, তার দিলল ‘মুিফদ’ ও ‘বাহরািন’
�মুখেদর বাণী, যা �মাণ কের েকােনা এক ইমামেক অ�ীকার
করা আ�াহ িতনজেনর একজন বলা সমান
অনয্ানয্ মুসিলমরা কািফ

4
38

3
। তােদর দৃ ি�েত
37

তাই হাসান নাসরু�াহ বেলে:

“ওহািব আে�ালনেক আমরা কখেনা ইসলািম আে�ালন িকংবা
ইসলােমর পুনঃজাগরণ মেন কির না”। 5
39

1

েদখুন: ( ﺣﻖ ﻴﻟﻘ� ﻓ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺻﻮل ﺪﻟﻳﻦ ﻟﻌﺒﺪاﷲ ﺮﺒ২/১৮৯)

2

েদখুন: ( الﺸﻬﺎب ﺜﻟﺎﻗﺐ ﻓ ﺑﻴﺎن ﻣﻌ� ﻨﻟﺎﺻﺐপৃ .৮৫)

3

েদখুন: মাওসু য়াতুল িফকহ, িল মুহা�দ িশরািজ: (৪/২৬৯)

4
5

েদখুন: ইউসু ফ বাহরািন রিচত: ‘িশহাবু স সািকব িফ বায়ািন মা’নান নািসব’।
েদখুন: « »اﻷﻣﺎنপি�কা: সংখয্া(১৪৯), তািরখ: ৩১/০০/১৯৯৫ই. এভােব
েস িবিভ� ব�ৃতায় সকল মুসিলমেক কািফর বেল, যার একটা নমুনা এখােন 
েপশ কেরিছ।

34

িশয়ারা ‘তাকইয়া’ আিকদায় িব�াসী।

1
40

তারা আেরা িব�াস কের

েয, পুনজর্� সত, অথর্াৎ িকয়ামেতর পূেবর মৃ তরা দু িনয়ায় িফের
আেস।

2

41

িহযবু�াহ একিট িশয়া সংগঠন, যার একমা� লক্ষয্ েখােমিন িব
ও তার দশর্ন‘িবলায়াতুল ফিকহ’-েক স�সািরত করা। মুসিলম
িবে� এ িথউির �চার করাই তার একমা� পণ। তাই েস রসােলা
ব�বয্ ও চাকিচকয্পূণর্ বাণী �ারা সরলমনা মুসিলমেদর িশক
কের।
‘িবলায়াতুল ফিকহ’ িক?
‘িবলায়াতুল ফিকহ’ িশয়ােদর একিট ধমর্ীয় আিকদা ও রাজৈনিতক
িবদ‘আত, যার �ব�া েখােমিন। এ আিকদার অথর্ হে� েনতৃ� ও
সরকার �ধান হওয়ার েবশী হকদার ধমর্ীয় ফিকহ বা িবদয্, যার
মেধয্ িনিদর্� কতক শতর্ রেয়েছ। িতিন অদৃশয্ িন�াপ ইমা
�িতিনিধ িহেসেব উ�েতর েনতৃ� িদেবন। তাই উ�ত যােক
েনতা িহেসেব �হণ কেরেছ, েসই

ধমর্ীয় েনতার পরামশর্ বয্ত

েকােনা িনেদর্শ ও েকােনা অনুেমাদন েদওয়া যােব ন,

এভােব

কাি�ত ইমাম মাহিদর �িতিনিধ� �িত�া পােব।
1

েদখুন: « »اﻷدﻟﺔ ﺠﻟﻠﻴﺔ ﻋ ﺟﻮاز ﺘﻟﻘﻴﺔজাওয়াদ কাজিবনী রিচত।

2

েদখুন: হুর আেমিল রিচ: «( »اﻹﻳﻘﺎظ ﻣﻦ ﻬﻟﺠﻌﺔ ﺎﻟﺮﺒﻫﺎن ﻋ الﺮﺟﻌﺔপৃ .৬৪)
35

‘িবলায়াতুল ফিকহ’ �ব�া েখােমিনর ছায়ায় িহযবু�াহর জ� হয় ।
আমরা পূ েবর বেলিছ, সামেনও আসেছ েয, িহযবু�াহ িনেজ বেলেছ:
‘িহযবু�াহর র�-মাংস ইরািন। িহযবু�াহ ধমর্ীয় েক্ষে� ইরা
িব�েবর পুেরাধা ইমাম েখােমিনর অনু সারী। তারপর তার
উ�রসূ ির আিল খােমিনর অনু সারী।
এখােন আমরা েখােমিন রিচত ‘আল-হুকুমাতুল ইসলািময়া’ িকতাব
েথেক ‘িবলায়াতুল ফিকহ’র বয্াখয্া িদ:
১. েখােমিন বেলন: “রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম

েযরূপ উ�েতর জনয্ দিলল িছে, বতর্মান যুেগর

ফিকহগণও

উ�েতর জনয্ দিল । তােদর আনু গতয্ তয্াগকারীেকআ�াহ শাি�
িদেবন।

1

42

২. আ�াহ তা ‘আলা রাসূ লেক মুিমনেদর

অিল বা অিভভাবক

বািনেয়েছন, তার প�ােত ইমাম হে�ন অিল । রাসূ ল ও ইমােম র
অিল হওয়ার অথর্ শরয়ী েক্ষে� তােদর িনেদর্শ সবার 
অপিরহাযর্। েসই একই েবলায়াত বা অিভভাবক� ও কতৃর্�
ফিকেহর জনয্ও �ীকৃ; তেব ফিকহ ও অিলর মােঝ শুধু একিট 
পাথর্ক রেয়েছ। 2 অথর্াৎ ‘ফিকহ’র িবলায়াত অ পর ফিকহর উপর
43

1

‘আল-হুকুমাতুল ইসলািময়া’: (১০৯)

2

এ পাথর্েকয্র েকােনা মােন ে, �কৃতপেক্ষ ফিকহর িবলায়াত �ারা িন�া
ইমামেদর রাজ�েক িটিকেয় রাখা ও দীেনর নােম মানু েষর উপর কতৃ র্�
36

�েযাজয্ ন, এক ফিকহ অপর ফিকহেক পেদ বসােত িকংবা পদ
েথেক িবচুয্তকরেত পাের না।

1
44

কারণ েযাগয্তার িবচাে উভেয়

2

সবাই সমান।

45

৩. যিদ জ্ঞানী নয্ায়পরায় েকােনা ফিকহ হুকুম কােয়ম করার
রূপেরখা িনেয় দাঁড়া, তাহেল েসও সমােজর েস পিরমাণ 
কতৃর্ে�র অিধকার, েয পিরমাণ অিধকারী তােদর নবী, এবং
�েতয্ক মানুেষর উপর ওয়ািজব তার কথা �বণ করা ও তার
অনু সরণ করা। 3
46

িশয়ােদর েক�ীয় েনতা আয়াতু�াহ উজমা সােয়য্দ মুহা�দ
হুসাইন ফাদলু�াহ বেল: “ফিকহর িস�া� েকােনা িবষয়েক
ৈবধতার হুকুম �দান কে, কারণ েস ইমােমর �লািভিষ�, ইমাম
হেলন নবীর �লািভিষ�, অতএব নবী েযরূপ মুিমনেদর িনকট
করাই উে�শয্। 
1

েখােমিন যিদ এ দািবেত সতয্বাদী হ, তাহেল েকন েস ফিকহ আয়াতু�াহ
উজমা শরীয়তমাদািরেক বরখা� কেরেছ এবং তার ধমর্ীয় উপািধ ও পদ
িছিনেয় িনেয়েছ? েখােমিন েকন �ীয় �িতিনিধ আয়াতু�াহ উজমা আিল
মুনতািজিরেক পদচুয্ত কেরে? তারা েকন েখােমিনর ক্ষমতার বিল ?
এর মূ ল কারণ, তারা ফিকহর িবলায়ােত �� কেরিছল এবং তার ক্ষমতাে
িনয়�ণ করার কথা বেলিছল?!

2

‘আল-হুকুমাতুল ইসলািময়া’: (পৃ .৭৩-৭৪)

3

‘আল-হুকুমাতুল ইসলািময়া’: (পৃ .৭২)
37

তােদর িনেজেদর েথেকও অিত ঘিন�, ইমামগণও েসরূপ ঘিন,
অনু রূপ ঘিন� নয্ায়পরায় ফিকহ”। 1 অতএব “�েতয্ক ব�র
47

ৈবধতা েযরূপ নবীেদর েথেক আে, েতমিন আেস ফিকহেদর
েথেকও। 2”
48

িহযবু�াহর �াথর্ েকাথায় ও তার অেথরেযাগানদাতা েক?
িহযবু�াহর সমুদয় অেথর্র েযাগান েদয় ইরান। 3 িবিভ� িরেপাটর্
49

েথেক জানা যায়, ১৯৯০ই. সােল

িহযবু�াহেক েদওয়া ইরােনর

অনু দােনর পিরমাণ িছল সােড় িতন িমিলয়ন মািকর্ন ডলা;
১৯৯১ই. সােল তার পিরমাণ িছল প�াশ িমিলয়ন মািকর্ন ডলা;
এবং ১৯৯২ই. সােল এক শত িবশ িমিলয়ন মািকর্ন ডলার ও

1

‘িবলায়াতুল ফিকহ, িল মুহা�দ হুসাইন ফাদলু�া: পৃ .৪৬), « ﺣﺰب اﷲ رؤ�ﺔ
 »ﻣﻐﺎﻳﺮةিকতাব েথেক সংগৃহীত, (পৃ .৬১)

2

‘িবলায়াতুল ফিকহ, িল মুহা�দ হুসাইন ফাদলু�া: পৃ .২৪), « ﺣﺰب اﷲ رؤ�ﺔ
 »ﻣﻐﺎﻳﺮةিকতাব েথেক সংগৃহীত, (পৃ .৬১)

33

শুধু এখােনই েশষ ন, ইরান ইরােকর ‘ফায়লাক বদর’ ও ‘জায়েশ
মাহিদ’েকও অথর্ সাহাযয্ �দান কে, যােদর একমা� কাজ হে� ইরােক
আহেল সু �াহ ও তার আেলমেদর হতয্া করা এবং তােদর মসিজদগুেল
দখল করা।

38

১৯৯৩ই. সােল

ইরান এক শত ষাট 

িমিলয়ন মািকর্ন ডলা

িহযবু�াহেক অনু দান �দান কের। 1
50

একািধক সূ � েথেক �মাণ রাফশানজািনর আমেল

িহযবু�াহেক

েদওয়া ইরািন অনু দােনর পিরমাণ িছল ‘দু ই শত আিশ’ িমিলয়ন 
মািকর্ন ডলার 2
51

এ িবপুল পিরমাণ অেথর্র িবিনমেয় িহযবু�াহ েলবানেন ইরািন
পিরক�না বা�বায়ন করত, তেব েলবানেনর জাতীয় উ�য়ন ও

জাতীয় �াথর্ সংি�� িবষেয় অবদান রাখত না । এসব অনু দােনর
ফেল িহযবু�াহ �ীয়  েযা�ােদর পিরসর বৃ ি� ও িশয়ােদর সংখয্া
বাড়ােনার সু েযাগ লাভ কের। িহযবু�াহ িশয়ােদর �েয়াজন খিরদ
কের েদয় ও তােদর পােশ দাড়ায়, ফেল তারাও তার পক্ষ েনয় 
তার পােশ দাড়ায়। এভােব েস একিট সমােজর িনকট ঘিন�
হওয়ার সু েযাগ লাভ কের। একজন িহযবু�াহ েযা�ােক ‘পাঁচ
1

েদখুন: জায়ন মাহমুেদর �ব�: ‘িহযবু �াহ েভতর েথেক রহসয্ ও েগাপনীয়তা
েঘড়া’, যা �কাশ কেরেছ « »لﺮﺸاعপি�কা, ১৪/৮/১৯৯৫ই. আেরা েদখুন:
ড. অিলদ আ�ু ন নািসর রিচত ‘ইরািন িব�ব ও রাে�র উপর গেবষণা’, যা
িতিন আ�ু ল মুনিয়ম রিচত « «( ﺣﺰب اﷲ رؤ�ﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮةপৃ .১৬২) েথেক সং�হ
কেরেছন।  

2

েদখুন: মাজা�াতুল মাজা�াহ, সংখয্: ১০১৩, তািরখ: ১১/৭/১৯৯৯ই.। আ�ু ল
মুনিয়ম রিচত: « �� » ﺣﺰب اﷲ رؤ�ﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮةেথেক েনওয়া (পৃ .১৬২)।
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হাজার’ েলবানিন িলরা মািসক েবতন েদওয়া হত।

1
52

১৯৮৬ই.

সােল একজন েলবানিন েযা�ার এটাই সেবর্া� েবতন িছল। তাই
অেথর্র েলােভ‘আমাল’ সংগঠেনর েযা�ারা িহযবু�াহেত েযাগ েদয়
ও তার কাতাের শািমল হয়। 2
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এখােন আেরা উে�খয্ ে, ইরান 

িহযবু�াহর মাধয্েম েঘাষণা

িদেয়িছল: “সবর্েশষ ইসরাইিল হামলায় েলবানেনর েয ক্ষয়ক
হেব, ইরান তার ক্ষিতপূরণ কর, ঘর-বািড় ও অনয্ানয্ িজিন
প� ৈতির কের িদেব।
েযরূপ কথা েসরূপ ক, �থম িদন েথেক িশয়া অ�লসমূ েহ
িহযবু�াহ ক্ষিত��েদর সাহাযয্ েদওয়া শুর, েযমন ৈবরুেতর
দিক্ষণা�ল ও অনয্ানয্ িশয়া এলাকা। �থম িকি� িহেসেব �ে
ক্ষিত��েক ঘর ভাড়া ও আসবাব প� খিরদ করার অথর্ েদও
হয়, যতক্ষণ না �ংস�া� ঘরগুেলা িঠক , তােদরেক অথর্
সাহাযয্ েদওয়ার �িত�িত েদওয়া হয় 3
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1
2

এ সময় িব� বাজাের েলবানিন মু�ার অেনক মূ লয্ িছল
েদখুন: ‘েলবানেনর েগাপন যু �’ (পৃ .২৭১), আেরা েদখুন: ‘িহযবু �াহর
সা�াজয’: (পৃ .১৩৫-১৩৬)

3

ল�ন�  ‘আল-হায়াত’ পি�কায় �কাশ, �াথিমক সাহাযয্ িহেসেব বািড়ঘর
ক্ষিত��েদ১২-হাজার ডলার �দান করা হয়, ঘর িনমর্ােণর জনয্ আের
�দান করা হেব �িত�িত েদওয়া হয়’। তািরখ: ১৯/৮/২০০৬ই.
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মুসিলম রা�সমূ েহ িহযবু�াহর বয্াি
উপসাগরীয় িবিভ� েদশ এবং আরব উপ�ীেপর িবিভ� অ�েল
অিভ� আিকদা, অিভ� লক্ষয্ ও অিভ� প�িতেত িহযবু�াহ সি
রেয়েছ। িনে� কেয়কিট েদেশ তার তৎপরতা িনেয় আমরা
আেলাচনা করিছ:
বাহরাইিন িহযবু�াহ
ইরােন িশয়া িব�ব সফল হওয়ার পর তার ত�াবধােন িবিভ�
েদেশ একািধক সংগঠন ৈতির করা হয়, েযন িবিভ� েদেশ ইরািন 
িব�ব ছিড়েয় েদওয়া যায়। তার ধারাবািহকতায় বাহরাইনেক মু�
(!) 1 করার জনয্‘হািদ মুদারিরিস’র অধীন  ﻟﺒﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺘﻟﺤﺮ�ﺮ
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“ ﺒﻟﺤﺮ�ﻦবাহরাইন মু�কারী ইসলািমক ��” নােম এিট  সংগঠন 
�িত�া করা হয়, যার �ধান কাযর্ালয়

িছল েতহরােন। �িত�ার

শুরুেতই তার িন�রূপ উে�শয্সমূহ �কাশ কর:
১. আেল-খিলফার শাসন িনঃেশষ করা।
২. েখােমিন িব�েবর নয্ায় বাহরাইেন িশয়া শাসন �িত�া করা

1

মু� তারা কােদর েথেক করেব? তারা চায় সু �ীেদর কবল েথেক েদশেক
মু� কের িশয়ােদর কবেল িনেয় যাওয়া এবং ইরানেকি�ক এক বৃ হৎ িশয়া
রা� �িত�া করা। [স�াদক]
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৩. “উপসাগরীয় সহেযািগতা পিরষদ”

1
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েথেক বাহরাইনেক পৃ থক

কের ইরািন �জাতে�র সােথ স�ৃ � করা। 2
57F

‘আল-জাবহাতুল ইসলািময়াহ’ বা ইসলািমক �� ইরান েথেক
েবশ কেয়কিট পি�কা �কাশ কের, েযমন  «‘ »لﺸﻌﺐ اﺜﻟﺎﺋﺮিব�বী 
জািত’ ও «‘ »ﺜﻟﻮرة الﺮﺳﺎﻟﺔিব�বী পয়গাম’ ইতয্ািদ িশেরানােম। এ
�ে�র �চার িবভােগর দািয়ে� িছল ঈসা মারহুন
এ �ে�র অথর্ েযাগানদাতা একিট গুরু�পূণর্ �িত�ান
« ‘ »ﺼﻨﺪوق اﺤﻟﺴي� اﻻﺟﺘﻤﺎﻲﻋহুসাইিন েসাশয্া ফা�’। ১৯৭৯ই.
সােল ‘বাহরাইন মু�কারী ইসলািমক �ে�’র িশয়ারা েসৗিদ
আরেবর িশয়ােদর সােথ িমেল ‘কািতেফ’ িবে�াহ েঘাষণা
কেরিছল। তােদরেক যখন দমন করা হয়, তখন বাহরাইন 
েগােয়�া সং�ার একজন গুরু�পূণর্ বয্ি�েক �ে�র েলাে
1

‘উপসাগরীয় সহেযািগতা পিরষদ ’ এর আরিব নাম

�ﻠﺲ ﺘﻟﻌﺎون ﻟﻠﻴﻲﺠ

ইংেরিজ নাম ‘Gulf Cooperation Council’
2

েদখুন: ফালাহ আল-মুদাইিরস রিচত: ﺤﻟﺮ�ت ﺠﻟﻤﺎﺎﻋت الﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﺒﻟﺤﺮ�ﻦ
(পৃ .৯৯-১০৪) আল-আহযাব ওয়াল হারাকাত ওয়াল জামা‘আিতল
ইসলািময়য্া, ২/৫৩৯; তােত উে�খ আেছ েয, জাবহাতুল ইসলািময়য্াহ িল
তাহিরের বাহরাইেনর এ সমেয়র বড় উে�শয্ হে: আেল খলীফার শাসন 
অবসান। তাছাড়া তারা তােদর ‘আস-সাওরাতুল ইসলািময়য্াহ িফল বাহরাই’
এর স�ম �কািশত পে� েসটা ��ভােব েঘাষণা কেরেছ।  
42

অপহরণ কের, ফেল সরকার তােদর উপর কেঠার হয় ও তােদর
একািধক েনতােক বি� কের।
চােপর মুেখ তারা সামিয়কভােব �ে�র কাযর্�ম ব� কের
আগামী আে�ালেনর ��িত েনয়, বাহরাইেন অ� সমাগম করেত
থােক, অতঃপর ১৯৮১ই. সােল মুহা�দ তািক মুদারিরিসর েনতৃে�
তারা সরকােরর িবরুে� িবে�াহ শুরু কের। তােদর িবে�
অকৃতকাযর্ হ, সরকার তােদর সােথ জিড়ত ৭৩-অপরাধীেক
আটক কের।
আিশর দশেকর মাঝামািঝেত উ� �ে�র সদসয্রা ইরািন
েগােয়�া সং�ার কতর্া বয্ি�েদর সােথ ৈবঠক কে‘িহযবু�াহ
বাহরাইন’ নােম একিট সামিরক শাখা েখালার িস�া� �হণ কের।
‘বাহরাইন মু�কারী! ইসলািমক �ে�’র সাধারণ স�াদক শায়খ
মুহা�দ আিল মাহফুজেক ‘িহযবু�াহ বাহরাইিন’র দািয়� েদওয়া
হয়। িতিন িতন হাজার বাহরা

ইিন িশয়া যু বকেদর সম�েয়

‘িহযবু�াহ বাহরা ইন’ গঠন কেরন এবং তােদরেক ইরান ও
েলবানেন �িশক্ষণ েদওয়ার বয্ব�া কেরন। িহযবু�াহ বাহরাইি
�ধান িনবর্ািচত হন আ�ুল আিমর জামি, বতর্মান তার �ােন
আেছন আিল সালমান।
‘বাহরাইন মু�কারী ইসলািমক �ে�’র �ধান হািদ মুদারিরিসেক
িহযবু�াহ বাহরাইিনর অিভভাবক ও অথর্ েযাগানদাতা গণয্ কর
43

হয়। অনু রূপ মুহা�দ তািক মুদারিরিস

তার একজন অথর

েযাগানদাতা ও তাি�ক অিভভাবক।
‘িহযবু�াহ বাহরাইিন’ �াস ও িব�ব সৃ ি� কের বাহরাইেনর
গুরু�পূণর্ ও েকৗশলগত �ানসমূেহ কতৃর্� �িত�ার লড়া
অবতীণর হয়। তার �থম লক্ষয্ হে� বতর্মান সরকারেক হি
ইরািন িশয়া সরকােরর আদেল ও তার আদেশর্র উপর নতুন
সরকার গঠন করা। এ কথার �থম �মাণ আয়াতু�াহ রুহািনর
েঘাষণা, িতিন বেলেছন: িন�য় বাহরাইন ইরােনর অনু গত ও
ইসলািম �জাত� ইরােনর একিট অংশ। 1
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১৯৯৪ই. সােলর িবে�াহ, স�াস ও িবশৃ �ল কমর্কা�‘িহযবু�াহ
বাহরাইন’ এর একিট 

উে�খেযাগয্ ঘটন । তারা িবিভ� নােম

অপরাধ সংগিঠত করত, েযমন 

‘ ﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻤﻟﺒﺎﺮﺷডাইের�

অয্াকশ’,

‘ ﺮ�ﺔ أﺣﺮار اﺒﻟﺤﺮ�ﻦবাহরাইন �াধীনতাকামী 

আে�ালন’ ও

‘ ﻣﻨﻈﻤﺔ الﻮﻃﻦ الﺴﻠﻴﺐঅিধকৃত মাতৃভূ িম [রক্ষ]

আে�ালন’ ইতয্াি, সবগুেলা আে�ালেনর েগাঁড়ায় িছল ‘িহযবু�াহ
বাহরাইন’।
পরবতর্ীেত এসব দল আিল সালমােনর েনতৃে �ﺟﻌﻴﺔ الﻮﻓﺎق الﻮﻃ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔবা ‘জাতীয়তাবাদী ইসলািম সি�িলত েজােট’র
1

েদখুন: ( ﺤﻟﺮ�ت ﺠﻟﻤﺎﺎﻋت الﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﺒﻟﺤﺮ�ﻦপৃ .৯৯-১০০)
44

অ�ভুর্�

হয়। তারা িনেজেদরেক িশয়া মতবাদ �চার ও রাজৈনিতক
কমর্কাে� বয্� কের। সামিরক শাখা ও িবে�াহ পিরচালনার দািয়
েদওয়া হয় ‘িহযবু�াহ বাহরাইন’ এর হােত।
‘িহযবু�াহ বাহরাইন’ এর অপর নাম «  »ﺮ�ﺔ أﺣﺮار اﺒﻟﺤﺮ�ﻦএর
েহড েকায়াটর্ার ল�ন েথেক

« ‘ »ﻮت اﺒﻟﺤﺮ�ﻦবাহরাইন ক�’

নােম মািসক ময্াগািজন �কাশ কের। এ ময্াগািজেনর মাধয্
িহযবু�াহ বাহরাইন তােদর দািবসমূ হ, তৎপরতা ও খবরাখবর
�চার কের। সংগঠনিট এমন অেনক িবেদশী েদশ েথেক অনু দান 
হািসল কের, ইসলােমর �িত যােদর রেয়েছ �চুর িবে�ষ। এক
িরেপাটর্ েথেক জানা যায়‘ল�ন েফারাম’ [পূ বর্নাম‘িম�ারুল
বাহািরনাহ’] এর মাধয্েম �া� তার এক অনুদােনর পিরমাণ িছল
৮০ হাজার ডলার েথেকও অিধক। ‘িহযবু�াহ বাহরাইন’ তােদর
‘বাহরাইন �াধীনতাকামী আে�ালন’ এর নােম এমনসব
রাজৈনিতক সং�ার কমর্কা� পিরচালনা কের থাে, যােত কের
তার সামিরক শাখার সদসয্রা সরকার পিরবেতর্র নয্ায় অভ
লক্ষয্ আ�াম িদেত সক্ষ
‘বাহরাইন �াধীনতাকামী আে�ালেন’র গুরু�পূণর্ বয্ি�বগর্ 
সািয়দ িশহাবী, মািজদ আলািব ও মানসু র জামির।
১৯৯৬ই. সােল বাহরাইন পুনরায় হতয্া ও �ংস যেজ্ স�ু খীন
হয়, ইরান যার পিরক�না কেরিছল।
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১৪-মাচর্১৯৯৬ই. সােল ‘িহযবু�াহ বাহরাইন’ সাতরাহ ওয়ািদয়ান 
নামক �ােন এক েহােটেল অি�সংেযাগ কের, যার ফেল এিশয়ার
সাতজন েলাক মারা যায়, এটাও তােদর িহংসার ন� �কাশ।
তারপর ২১মাচর্১৯৯৬ই. সােল ‘আজ-িজয়ািন’ গয্ােরেজ আগু
লািগেয় েদয়, ফেল েশা- রুে িবদয্মান সকল গািড় পুেড় কয়লায়
পিরণত হয়।
তােদর িহংসা ও িবে�ষ উ�েরা�র বিধর্ত হ, যার ফেল তারা ৬মাচর্১৯৯৬ই. সােল বড় বড় নয়িট বয্বসািয়ক �িত�ান �ািলেয়
�ং�েপ পিরণত কের।
এ ছাড়া তারা একািধক েহােটল ও �ুল �ািলেয় েদয়, অনু রূপ
�ািলেয় েদয় সরকাির িবদু য্ৎ উৎপাদন েক, েটিলেফান সং�া, যা
রা�ার পােশ অবি�ত িছল। অনু রূপ তারা �ািলেয় িদেয়েছ
বাহরাইেনর ইসলািম বয্াং, বাহরাইেনর জাতীয় বয্াংক ও
আ�জর্ািতক বািণিজয্ েক�, যা বাহরাইেনর অথর্নীিতেক
বয্াপকভােব ক্ষিত�� কেরি
বছেরর শুরু েথেক ইরািন �চার মাধয্মগুেলা বাহরাইেন িবশৃ
সৃ ি�র জনয্ জনগণেক উসেক েদয়। তােদরেক উ�ু� কের েযন
তারা জাতীয় কমর্কাে� বাঁধার সৃি� কের ও অিফস আদালেত
ধমর্ঘেটর ডাক েদয় এবং সরকােরর িবরুে� িবেষাদগার কে
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১৯৯৬ই. সােলর ১৩ -েফ�য়াির বয্বসািয়ক �িত�ানসমূেহ১৫ ও
১৬ েফ�য়াির দু ’িদেনর ধমর্ঘট ডাক েদওয়া হয়। িশয়ােদর
িনয়ি�ত �চার য�গুেলা সাধারণ মানুষেক আগামী ঈদুল িফতের
অংশ �হণ েথেক িবরত থাকার আ�ান জানায়!
অনু রূপ২-েম ১৯৯৬ই. সােল বাহরাইন জনগণেক সরকার
িবেরাধী কমর্কাে� অংশ �হেণর আ�ান জািনেয় আগত ঈদুল
আদহা বয়কট করার আ�ান জানায়। 1
59F

ইরািন সংবাদ প�গুেলা িশয়া স�দায়েক িবিভ�ভােব উসেক
েদয়। ১৯৯৬ই. সােলর ২২-মাচর্ ইরািন পি�কার এক সংবােদ
বলা হয়: “িন�য় বাহরাইিন সরকার বাহরাইিন জনগেণর সামেন 

দাড়ােত সক্ষম হেব ” । এ জাতীয় সংবাদ �ারা তােদর উে�শয্
িশয়ােদর দািব বা�বায়ন করা ও বাহরাইনেক আেরকিট িশয়া
রাে� পিরণত করা।
« »اﻷﻧﺒﺎء الﻜﻮ�تﻴﺔময্াগািজন১০-েম ১৯৯৬ই. তািরেখ �কাশ কের
েয, ইরািক েসনাবািহনী েযসব অ� কুেয়েত েরেখ েগেছ, েসগুেলা
‘কুেয়িত িহযবু�াহ দল’ �য় ও ক�া কের বাহরাইিন  িহযবু�াহর
িনকট চালান কেরেছ।

1

অথচ তারা ঈেদ গািদর, ঈেদ নওেরাজ ও ওমর রািদয়া�াহু আনহু
শাহাদােতর িদন  (যােক তারা ‘ফারহুয যাহর’ নাম িদেয় থােক েসিদন) ঈদ
উদযাপন েথেক িবরত থােক না, িকংবা তা বয়কেটর আ�ান জানায় না।
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পি�কািট আেরা �কাশ কেরেছ েয,

‘িহযবু�াহ বাহরাইন ’ এর

�িত ইরােনর েযসব িনেদর্শ রেয়ে, ত�েধয্ বাহরাইেন েগাপন
পেথ অ� ে�রণ করার দীঘর্ েময়াদী পিরক�না অনয্তম। অ
আমদািনর পদেক্ষপ খুব েগাপেন �হণ করা , েযন বাহরাইেনর
িনরাপ�া বািহনী তার স�ান না পায় এবং িনরাপদভােব িবিভ�
�ােন ব�ন করা স�ব হয়।
‘িহযবু�াহ বাহরাইন ’ এর একজন েক�ীয় েনতা আিল আহমদ
কােজম মুতাকাওিয় �ীকার কেরন: ইরািন েগােয়�া িবভােগর এক
দািয়�শীল আহমদ শািরিফর সােথ আমরা এক ৈবঠেক বেসিছ,
তােত িতিন সমু�পেথ বাহরাইেন অ� সরবরােহর পরামশর্
িদেয়েছন।
এ েঘাষণার সপেক্ষ জােসম হাসান খাইয়াত বে: ইরািন 
েগােয়�া িবভােগর কমর্কতর্া আহমদ শািরিফর সােথ আমর
িস�াে� উপনীত হেয়িছ, েয েকােনা উপােয় েহাক বাহরাইেন অ�
চালান করেত হেব।
জােসম খাইয়াত আেরা বেলন: মূ ল উে�শয্ হে� সামিরক শি�
�েয়াগ কের সরকার পিরবতর্ন করা ও ইরােনর আদেল
বাহরাইেন একিট িশয়া রা� কােয়ম করা। িতিন আেরা বেলন, এ
লক্ষয্েক সামেন েরেখ সামিরক �িশক্ষণ হািসেলর জনয্ 
েগােয়�া কমর্কতর ি�েগিডয়ার েজনােরল মুহা�দ েরজা আেল48

সােদক ও েমজর ওিহিদর মাধয্েম �থম বয্াচ উ�র েতহরােনর
‘কারাজ’ কয্াে� ে�রণ করা হেয়ে।
িশয়া খিতব আ�াস আিল আহমদ হািবল জনগণেক নানা

খুতবা

ও ব�ৃতার মাধয্েম সরকােরর িবরুে� উসেক েদয়। েস মানুষে
কেঠার হেত ও সরকােরর িবরুে� অব�ান িনেত উ�ু� কের।
েছাট েছাট অেনক জমাত ৈতির কের, েযন পযর্ায়�েম তারা
‘িহযবু�াহ বাহরাইন’ দেল েযাগ েদয়। 1
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িশয়া আ�ু ল ওয়াহহাব হুসাইনও এ সংগঠেন অেনক অবদান
রােখ। িকভােব িনরাপ�া বািহনী ও তদ�কারীেদর সােথ আচরণ 
করেত হেব, িকভােব

িব�তকর ��সমূ েহর উ�র িদেত হেব,

িকভােব সামািজক চািহদা

পূ রণ করেত হেব, িকভােব রাে�র

িবরুে� সামািজক বয়কট ও আে�ালন গেড় তুলেত হেব ইতয্াি
িবষেয় েস ‘িহযবু�াহ বাহরাইন’েক িদকিনেদর্শন �দান করত।
‘খিতব আ�াস হািবল’ আ�ু ল ওয়াহহাব ও আ�ু ল আিমর জামির
েথেক মুহা�দ িরয়ােশর মাধয্েম উপেরা� আবদুল ওয়াহাব
হুসাইন েথেক িবিভ� পরামশর্ ও িনেদর্শনা �হণ ক
তখনকার বাহরাইেনর তথয্ম�ণালয় ও ম�ীপিরষদ িবষয়ক ম�ী 
বেলন: “‘িহযবু�াহ বাহরাইন’ ইরােনর িব�বী গােডর্র একিট
1

েদখুন বাহরাইেনর েটিলিভষেণ েদওয়া তােদর ভাষণ ও তখনকার আরিব ও
বাহরািন পি�কাসমূ হ।

49

কয্া� উ�র েতহরােনর‘কারাজ’ কয্াে� একািধক �িশক্
িনেয়েছ”। পরবতর্ীেত যখন ‘িহযবু�াহ বাহরাইন ’ এর কমর্কাে�র
সােথ ইরােনর স�ৃ �তা �কাশ েপল, ইরান চােপর মাথায়
‘িহযবু�াহ বাহরাইন ’ এর বয্াচগুেলােক িহযবু�াহ েলবানেন
কয্াে� �ানা�র কের
‘িহযবু�াহ বাহরাইন’ এসব কয্া� েথেক িবিভ� �িশক্ষণ �
কের েযমন অ�, েবামা, আ�রক্ষার েকৗ, তথয্ সং�হ ও
সংরক্ষণ করা ও �তারণার িশ� ইতয্।

1
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১৯৯৬ই. সােলর ঘটনার সােথ জিড়ত িহযবু�াহর কতক বয্ি�বগর
িন�রূ: ক. আিল আহমদ কােজম

মুতকাওিয়, ‘িহযবু�াহ

বাহরাইন’ এর ফাইনয্া� িকিমিটর সদসয্ ও ইরািন েগােয়�

িবভােগর সােথ সম�য়কারী । খ. আেদল শালাহ, সামিরক শাখার
সদসয্। . খিলল সু লতান, �চার স�াদক। ঘ. জােসম হাসান 

মানসু র আল-খাইয়াত, েগােয়�া ও িনরাপ�া িবষয়ক কিমিটর
সদসয্। . কুেয়ত �বাসী শায়খ মুহা�দ হািবব, হুসাইন আহমদ
মুদাইিফ, হুসাইন ইউসু ফ আিল, খিলল ইবরািহম ঈসা আলহােয়িক। 2
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1

�রা�ম�ী শায়খ মুহা�দ ইবেন আেল-খিলফা ও তখনকার বাহরািন প�পি�কা এ সংবাদ �কাশ কেরন।

22

‘িহযবু �াহ বাহরাইন’ এর সােথ স�ৃ� তখন ৪৪-জন অপরাধীেক ে�ফতার
50

তােদর স�াস ও িবে�ােহর ফেল েস বছর

বাহরাইেনর ক্ষিত

পিরমাণ িছল আনু মািনক ৬৫৮,২২৪,১৫ ডলার।
এ সব ঘটনার পর, বাহরাইন সরকার কতৃর্ক িশয়ােদর �িত �চুর
ছাড় েদওয়া এবং িশয়া হুসাইিন েডরাসমূেহর খিত, কােলা
পাগিড়ধারী ধমর্ীয় েনতৃবৃ� ও ‘িহযবু�াহ বাহরাইন ’ এর কমর্কতর্
েযমন িশয়া আিল সু লাইমান, আ�ু ল আিমর জামির ও মুহা�দ
সনদ �মুখ েনতৃবেগর্র �িত বাহরাইন সরকােরর ক্ষমাসূ
আচরণ ও তােদর কমর্কাে�র �াধীনতা েদওয়া সে�ও তারা
এখনও তােদর িনেজেদরেক িবিভ� �কার �ংসযজ্ঞ ও স�ােস
সােথ সংি�� েরেখেছ। তােদর সবর্েশষ জঘনয্ ঘটন২০০৬ই.
সােল বাহরাইেনর সরকােরর িনকট �কাশ পায়, যা িছল একিট 
ইরািন ষড়যে� র নীলনকশা, েযমন বাহরাইেনর িবিভ� জায়গায়
িশয়ােদর নােম জিম �য় কের েসখােন তােদরেক �িতি�ত করা ,
‘িহযবু�াহ বাহরাইন ’ এর সদসয্েদরেক বাহরাইেনর সবর্� ছিড়ে
েদওয়া এবং পেরাক ভােব িবিভ� সংগঠন ও সং�ােক সহেযািগতা
করা, যােদর স�কর্ ইরােনর সােথ রেয়ে।

1
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করা হয়।
1

েদখুন: ৩/৯/২০০৬ই. তািরেখর  مﻮﻗﻊ إﻳﻼفও ৪/৯/২০০৬ই. তািরেখর
ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻷﻳﺎم ﺒﻟﺤﺮ�نﻴﺔ
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বাহরাইেনর িনরাপ�া বািহনীর িরেপােটর্ �কাশ ে, িহযবু�াহ
বাহরাইনেক পুনরায় সংগিঠত ও নতুনভােব েঢেল সাজােনা হে�
এবং তার সদসয্েদরেক েতহরােনর িনকটবতর্“ইমাম আিল
বয্ারাে” একািধক বয্ােচ সামিরক �িশক্ষণ েদওয়া হ
‘িহযবু�াহ বাহরাইন ’ এর একািধক �িতিনিধ ‘িহযবু�াহ েলবানন’
এর একািধক শীষর্ েনতার সােথ ৈবঠেক বেস, েযমন ‘িহযবু�াহ
েলবানন’ এর ইকরাম বারাকাত ও

‘িহযবু�াহ বাহরাইন ’ এর

সামিরক শাখার েনতৃবগর । তােদর ৈবঠক �থেম

দােম� ও

পরবতর্ীেত ৈবরুেত অনুি�ত হয়। েসখােন িশয়ােদর আে�ালন 
রাজৈনিতক পিরক�না িনেয় আেলাচনা হয়, েযমন িকভােব
িশয়ােদর �ভাব বৃ ি� পােব ও ইরািন কতৃর্� �িতি�ত হেব
ইতয্াি। এেত ‘হাসান নাসরু�া’ বাহরাইিন িশয়া েযা�ােদরেক
অভী� লক্ষয্ অজর্ন ও পিরক�না বা�বায়েনর জেনয্ সাহা
�িত�িত �দান কেরন। 1
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তােদর �ীকােরাি� েথেক �মািণত েয, তােদর আেলাচনার কতক
িবষয় িছল বাহরাইিন িশয়ােদর অথর্ৈনিতক স�ৃ �তা বৃ ি� করা,
উভয় পেক্ষ সাহাযয ও অংশীদািরে�র িভি�েত বাহরাইেনর
অথর্নীিেত িশয়া

1

বয্বসায়ীেদর িনয়�ণ �িত�া করা, েমৗিলক

েদখুন: � �ﻠﺔ الﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮসংখয্া১৫৪৩, তািরখ: ২৭/৯/২০০৬ই.
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কিতপয় পেণয্র উপর তােদর একেচিটয়া আিধপতয্ িব�ার ক,
েযন চাপ �েয়াগ কের সরকার েথেক �াথর্ আদায় করা স�ব
হয়।
অনু রূপ ইরািন েগােয়�া িবভাগ বাহরাইেনর সংসদ িনবর্াচেন
িশয়ােদর ইিতবাচক অংশ �হেণ উ�ু � কের ও তােদরেক সমথর্ন
জানায়। সংখয্াগির� আসের জনয্ িশয়ােদরসবর্া�ক সাহাযয্ ক,

েযন তারা িনেজেদর �াথর্ সংি�� আইন পােস সক্ষম । ইরান 
এভােবই তােদর সহেযািগতায় এিগেয় আসেছ , কারণ তারা সবাই
উপসাগর ও আরব ভূ িমেত ইরােনর �াথর্ ও ত র কতৃর্� �িত�ার
জনয্ অবয্াহত েচ�া কের যাে

1

1
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েদখুন: � �ﻠﺔ الﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮসংখয্া১৫৪৩, তািরখ: ২৭/৯/২০০৬ই.
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িহজাযী িহযবু�াহ (ম�া-মদীনায় িহযবু�াহ)
১৯৭৯ই. সােল ইরােন েখােমিন িব�ব �িতি�ত হওয়ার পর েথেক
ইরািন সরকার েসৗিদ আরেব তার অনু সারীেদর সরকার িবেরাধী 
আে�ালেনর জনয্ উ�ু� করেত থাে, যার সূ � ধের ১৪০০িহ.
কািতেফ িশয়া িবে�াহ েদখা েদয়, যার ে�াগান িছল:
.« ﻗﺎﺋﺪﻧﺎ ﻤﺧﻴ�« »ﺴﻘﻂ اﻨﻟﻈﺎم الﺴﻌﻮدي« »ﺴﻘﻂ ﻓﻬﺪ وﺧﺎﺪﻟ،�»ﺒﺪؤﻧﺎ ﺣﺴي

১. ‘আমােদর আদশর্ হুসাই, আমােদর েনতা েখােমিন’ । ২. ‘েসৗিদ
সরকােরর পতন ঘটেব’ । ৩. ‘পতন ঘটেব ফাহাদ ও খােলেদর’,
ইতয্ািদ। 
ইরােন েখােমিন িব�েবর পর ইরান-েসৗিদ আরেবর িশয়ােদর
মােঝ যখন গভীর স�কর্ কােয়ম হ, তখন ইরােনর পক্ষ েথে
হাসান সাফফােরর েনতৃে� েসৗিদ আরেব একিট িশয়া সংগঠন 
ৈতির করার িনেদর্শ েদওয়া হ, যার নাম হেব:

ﻨﻈﻤﺔ اﺜﻟﻮرة

‘ ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺘﻟﺤﺮ�ﺮ اﺠﻟﺰ�ﺮة اﻟﻌﺮ�ﻴﺔজািজরাতুল আরেবর �াধীনতাকামী
ইসলািম িব�বী সংগঠন’। 1 পরবতর্ীেত তার নাম িনধর্ারণ করা :
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‘ ّﻤﺔ اﺜﻟﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻲﻓ اﺠﻟﺰ�ﺮة اﻟﻌﺮ�ﻴﺔজািজরাতুল আরব িভি�ক
ইসলািম িব�বী সংগঠন’। এ সংগঠেনর লক্ষয্ িছল িন:

1

েদখুন: ( اﻷﺣﺰاب اﺤﻟﺮ�ت ﺠﻟﻤﺎﺎﻋت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔপৃ .২/৫৮১)
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১. ইরািন িব�বেক

রক্ষা ক এবং ইসলািম িবে�

তা র�ািন 

করেণর কাজ সু গম করা।
২. ইসলািম সু ি� সরকার েথেক জািজরাতুল আরব-েসৗিদেক মু�
করা এবং তােত ইরােনর আদেল িশয়া রা� কােয়ম করা।
অতএব তােদর দৃ ি�েত েসৗিদ সরকার ও উপসাগরীয় অনয্ানয
সরকারগুেলা তাগুিত কুফির

এ সংগঠন িনেজেক েখােমিন 

িব�েবর একিট অংশ জ্ঞান ক । সংগঠেনর মুরি� ও অিভভাবক
শায়খ হাসান সাফফার বেলন: “আমরা ইরান েথেক িদকিনেদর্শনার মত অেনক িকছু �তয্াশ ও দািব কির, যা ইসলািম
িব�ব জ� িদেত সক্”।

1
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এ সংগঠন মেন কের, ইসলািম িব�ব বা�বায়ন করার জনয্
িতনিট শতর্ পুেরা করা জরু:
১. েনতৃবৃ ে�র িহজরত করা ও বিহিবর্ েথেক তার দািয়� আ�াম
েদওয়া, কারণ �বােস বেস অিধক �াধীনতা অজর্ন করা যায়। এ
ছাড়া একািধক অনারব সংগঠন ও সং�ার �েয়াজন, যারা অ�
সং�ােক ৈবষিয়ক ও তাি�কভােব সমৃ � করেব।
২. অ� বয্তীত িশয়া িব�েব সফলতা আসেব না
৩. এ সংগঠেনর সহেযাগী একািধক সংগঠন ৈতির করা জরুি।

1

েদখুন: ( اﻷﺣﺰاب اﺤﻟﺮ�ت ﺠﻟﻤﺎﺎﻋت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔপৃ .২/৫৮৮)
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‘জািজরাতুল আরব িভি�ক ইসলািম িব�বী সংগঠেন’র �থম
কাযর্ালয় িছল ইরাে, তারপর দােমে� এবং সবর্েশষ ল�েন �ায়ী
কাযর্ালয় �িত�া করা হ । এ সংগঠন েথেক ১৯৮০ই. দশেক

«‘ »ﺜﻟﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔইসলািম িব�ব’ নােম একিট পি�কা েবর করা
হয়।
সংগঠন ও তার েথেক �কািশত পি�কার �শর্কাতর নাম েথেক
তােদর অিভজ্ঞতা , এ নাম তােদর �ােথর্র উপেযাগী ন,
এভােব জনগেণর মােঝ তােদর �হণেযাগয্তা বৃি� পােব না।
অতএব েকৗশলগত কারেণ ১৯৯০ই. সােলর েশেষ ও ১৯৯১ই.
সােলর �থম িদেক «  »ﻤﺔ اﺜﻟﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻲﻓ اﺠﻟﺰ�ﺮة اﻟﻌﺮ�ﻴﺔনাম
পিরবতর্ন কের «

»ﺤﻟﺮ�ﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ]الﺸﻴﻌﻴﺔ[ اﺠﻟﺰ�ﺮة اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

‘জািজরাতুল আরব িভি�ক [িশয়া] সং�ার আে�ালন’ রাখা হয়।
আর «  »ﺜﻟﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔময্াগািজেনর নাম পিরবতর্ন কে « �ﻠﺔ
 »ﺠﻟﺰ�ﺮة اﻟﻌﺮ�ﻴﺔরাখা হয়।
অনু রূপ এ সং�ািট « ‘ »دار الﺼﻔﺎদারুস সাফ’ নােম একিট 
�কাশনা �িত�ান চালু কের তার মাধয্েম েসৗিদ সমােজর িবরুে
অপবাদ ও উসকািন �চার করেত থােক। তার আেরকিট কাজ 
িছল সংগঠেনর অথর্ সাহাযয্ সং�েহর িনিমে� নানা তথয্ সং�হ
িরেপাটর্ ৈতির কের পি�মা িব� ও ইয়াহূদী সং�াসমূেহ সরবরাহ
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করা। উে�খয্ এ সং�ার সােথ পি�মা িবে�র অেনক সাংসদেদর
সােথ গভীর স�কর্ িছল
১৯৯১ই. সাল েথেক ১৯৯৩ই. সাল পযর্� « »ﻠﺔ اﺠﻟﺰ�ﺮة اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
এর �ায় ি�শিট সংখয্া েবর হয়। এ সমেয় পি�কািট

বিহিবর্

েথেক �চুর পিরমাণ অথর্ সাহাযয্ লাভ ক, তার উে�শয্ ইসলািম
সরকার েথেক �িতেশাধ �হণ করা এবং েসৗিদ আরেব িবশৃ �লা,
েফতনা ও অচলাব�ার সৃ ি� করা। পি�কার �ধান স�াদক িছল
হামজাহ হাসান এবং তার িনবর্াহী স�াদক িছল আ�ুল আিমর
মুসা।
তােদর উে�শয্ বা�বায়েন েযেহতু একািধক সং�া ৈতিরর
পিরক�না িছল, তাই তারা

«

ﻤﺔ اﺜﻟﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻲﻓ اﺠﻟﺰ�ﺮة

 »اﻟﻌﺮ�ﻴﺔএর অধীন  ‘ ﻟﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹ�ﺴﺎنমানবািধকার সং�া’ ৈতির
কের। এ সং�ােক তারা িনেজেদর েথেক দূ ের রােখ, তেব
আেমিরকান সরকােরর সােথ স�ৃ � থাকেত বেল, েযন তার
সােথ আেমিরকান ও ইয়াহূ দী অেনক সং�ার গভীর স�কর্
কােয়ম হয়। তাছাড়া তারা এর িকছু শাখা সংগঠনও ৈতরী কের।
তারা «

» اﺪﻟوﻴﻟﺔ ﺤﻟﻘﻮق اﻹ�ﺴﺎن ﻲﻓ اﺨﻟﻠﻴﺞ واﺠﻟﺰ�ﺮة اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ

‘উপসাগর ও আরব উপ�ীেপ আ�জর্ািতক মানবািধকার সং�’

নােম সং�া ৈতির কের । এ সং�া "Arabia moniter" নােম
একিট ময্াগািজন েবর কের ইংেরিজ ভাষা, তার অিধকাংশ �ব� 
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িছল বাড়াবািড়, অপবাদ ও িমথয্ায় ভরপু, িব�বী  আে�ালন  ও
তার িচ�াধারা েতা তােত িছলই।
এ সংগঠেনর ওয়ািশংটন অিফেসর কমর্কতর্া িছল জাফর শাে,
ল�ন অিফেসর কমর্কতর্া িছল বু খাি, আর সােদক জাবরান 
েক�ীয় অিফেস তােদর সহেযাগী িছল। এ সংগঠেনর অপর
সি�য় কমর্ী হে� তাওিফক সাই, েয ইেতাপূ েবর ﺤﻟﺮ�ﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ
 ﺸﻴﻌﻴﺔ ﻲﻓ اﺠﻟﺰ�ﺮة اﻟﻌﺮ�ﻴﺔএর েসে�টাির েজনােরল িছল।
‘জািজরাতুল আরব িভি�ক [িশয়া] সং�ার আে�ালেন’র সি�য়
কতক কমর্কতর্[যারা

ইতঃপূ েবর ‘জািজরাতুল আরব িভি�ক

ইসলািম িব�বী সংগঠেন’ কমর্রত িছ] িন�রূ:
১. হাসান আস-সাফফার, �িত�াতা, পরামশর্দাতা ও অিভভাবক
২. তাওিফক সাইফ, সাধারণ স�াদক।
৩. হামজা আল হাসান,

«  »ﺠﻟﺰ�ﺮة اﻟﻌﺮ�ﻴﺔময্াগািজেনর চীফ

এিডটর।
৪. িমজর্া খুওয়াইিলি, �কাশনা িবভােগর ময্ােনজার
এ ছাড়াও আেছন আেদল সু লাইমান, হািবব ইবরািহম, ফুওয়াদ
ইবরািহম, মুহা�দ হুসাই, যািক িমলািদ, ঈসা মায‘আল, জাফর
শােয়ব, সােদক জাবরান ও ফাউিজ �মুখগণ।
১৯৯৩ই. ও ১৯৯৪ই. সােল ‘জািজরাতুল আরব িভি�ক [িশয়া]
সং�ার আে�ালন’ ও েসৗিদ সরকার এক চুি� �াক্ষর ক,
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যােত উভেয় এ িবষেয় একমত হয় েয,

বিহিবর্ে িশয়া সং�ার

সকল অিফস ব� করা হেব, েসখান েথেক �কািশত ময্াগািজেনর
�কাশনা ব� করা হেব, বিহিবর্ে তার রাজৈনিতক কমর্কা� ব�
করা হেব, ইয়াহূ দী ও অনয্ানয্ সং�ার সােথ তার স�কর্ িছ� ক
হেব এবং সামািজক ও সরকারী সং�ার সােথ তারা কাজ করেব।
ইরািন েখােমিন িব�েবর হািককত যখন �কাশ েপল; মানু ষ েজেন 
েগল েয, এটা শুধু সা�দািয়ক িব�, যার উে�শয্ অ� অ�েল
রাজৈনিতক �ভাব িব�ার করা; মানু ষ আেরা জানল েয, তারা দীন 
ও রাজৈনিতক বয্াপাের‘তাকইয়া’ (�কােশয্ িকছু বেল মানুষেক
েধাকা েদওয়া) নীিতর আ�য় �হণ কের; তখন এসব িবষয় িচ�া
কের তােদর েকউ েদেশর অভয্�ের কাজ করার িনিমে� েসৗিদেত
িফের আেস। েকউ েদেশর বাইের েথেক যায়, ভাইেদর শুরু কর
কাজ সমা� করা ও তােদর কমর্ অবয্াহত রাখার উে�ে। 1
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যিদও চুি� �াক্ষর হেয়, তবুও তােদর অেনেক জািতগত ও
সা�দািয়ক রাজৈনিতক কমর্কা� েথেক িবরত হয়িন
1

তােদর েকউ চুি�েত সাক্ষর ক, েকউ ইহুিদ ও েবরুিন সং�ার অথর্ �া
িনেজেদর পিরক�না বা�বায়েনর জনয্ বাইের েথেক যা, েযমন আিল
আেল-আহমদ। তার লক্ষয্ েসৗিদ ইসলািম রাে�র িবপেক্ষ অব�ান
�েতয্ক সং�ার সে� েযাগােযাগ অবয্াহত রাখা
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তারা ২০০৬ই. সােলর অে�াবর মােস েসৗিদ আরেবর কািতফ
েজলায় সবর্েশষ িবে�াহ কে

। এক িশয়া মাহিফেল হাসান 

সাফফার েঘাষণা কেরন, যিদ েসৗিদ সরকার িশয়ােদর দািব না
শুে, তাহেল িশয়া অ�েল ইরািন িব�ব ঘিটেয় েদব, েযমন 
ঘিটেয়িছলাম ১৪০০িহ. সােল এবং ম�ায় ১৪০৭িহ.।
(িহযবু�াহ িহজায এর) সামিরক উইং
১৯৮৭ই. সােল আিশর দশেকর মাঝামািঝ সমেয়

ﻨﻈّﻤﺔ اﺜﻟﻮرة

 ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻲﻓ اﺠﻟﺰ�ﺮة اﻟﻌﺮ�ﻴﺔএর অধীন একিট সামিরক শাখা ৈতির
করা হয়, যার নাম েদওয়া হয়

‘ﺰب اﷲ اﺤﻟﺠﺎزিহজাযী 

1
িহযবু�াহ’। এ �পিট ইরােনর িশয়া সরকার ও তার েসনা
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সদেসয্র সােথ সম�য় কের হজ ও অনয্ানয্ েমৗসুেম েসৗিদ আর
স�াসী কমর্কা� পিরচালনা কের
ইরািন �জাতে�র েচৗকস েসনাবািহনীর পরামেশর্ এ দলিট গঠন
করা হয়। তার েনতৃে� িছল ইরািন েগােয়�া কমর্কতর্া আহম
শািরিফ, পিরক�না েমাতােবক কতক েসৗিদ িশয়ােক ইরােনর

‘কুম’ নগরীেত পড়া-শুনার জনয্ ে�রণ করা  । েসৗিদ আরেব
রাজৈনিতক কমর্কা� িনেয় যখন‘িহযবু�াহ িহজায’ ও ‘জািজরাতুল
1

িহজাজ নাম করেণর উে�শয্ হে, তােদর ইমাম েখােমিন েসৗিদ আরেবর
ইসলািম সরকারেক �ীকার কের না, যিদও এ নামকরণ তােদর পেক্
সু িবধাজনক হয়িন, কারণ িহজািজরা সু �ী, আর তারা হে� িশয়া।
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আরব িভি�ক ইসলািম িব�বী আে�ালেন’র মােঝ �� ও িবেরাধ
েদখা িদল, ইরান আহমদ শািরিফর ত�াবধােন পিরচািলত
‘িহযবু�াহ িহজায’ এর উপর সামিরক কমর্কা� নয্ কের উভয়েক
পৃ থক কের েদয়।
১৪০৭িহ. হেজর েমৗসু েম ‘িহযবু�াহ িহজায’ ইরািন িব�বী গােডর্র
সম�েয় বড় িবেক্ষােভর আেয়াজন ক, যার উে�শয্ িছল
হািজেদর হতয্া কর, জনগেণর স�দ িবন� করা এবং মসিজেদ
হারাম ও অনয্ানয্ পিব� �ানসমুেহ েফতনার সৃি� কর

1
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অনু রূপ তারা কুেয়িত িহযবু�াহর সােথ িমেশ ম�ার সু ড়� পেথ
িবষা� গয্াস �েয়াগ কেরিছ, েয কারেণ শত শত হািজ মারা
যায় ও আহত হয়।
৯/২/১৪১৭িহ. েমাতােবক ২৫/৬/১৯৯৬ই. সােল ‘িহযবু�াহ
িহজায’ ‘খুবার’ শহের এক আবািসক েহােটেল িবরাট গািড় েবামা
িবে�ারণ ঘটায়। তারা গািড়িট জনবহুল এলাকায় দাঁড় কিরেয়
অপর গািড় কের �ত পািলেয় যায়, যার চার িমিনট পেরই েবামা
িবে�ারণ ঘেট। এ কােজ অংশ �হণকারী িশয়া স�দােয়র
কতক বয্ি�বগর্ হ: হািন সােয়গ, েমা�ফা কাসসাব, জাফর
শািবখাত, ইবরািহম ইয়াকুব, আিল হাজুির, আ�ু ল কািরম নািসর,

1

েদখুন:  ﻛﻴنﻴﺚ ﻛﺗﺰﻣﺎن،�( ﺤﻟﺮس ﺜﻟﻮري اﻹﻳﺮاপৃ .১৯৫)
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আহমদ মুগতাসাল, যােক ‘িহযবু�াহ িহজায’ এর সামিরক
কমর্কতর্া ও খুবার শহের েবামা িবে�ারেণ �তয্ক্ষ েনতৃ�দান
গণয্ করা হয়। আেরা কিতপয় েযমন হুসাইন আেল মুি, আ�ু র
রহমান জারাশ, শায়খ সািয়দ আল-িবহার, শায়খ আ�ু ল জিলল
সািমন �মুখগণ।
খুবার নগের আবািসক েহােটেল েবামা িবে�ারেণর পর কানাডায়
হািন সােয়গেক ে�ফতার করা হয়, অতঃপর আেমিরকার মাধয্েম
তােক েসৗিদ হ�া�র কের। আর আ�ু ল কািরম, আহমদ মাগলাস,

ইবরািহম ইয়াকুব ও আিল হুির ইরান পলায়ন কে । ‘শািবখাত’েক
িসিরয়ায় আটক করার একিদন পর েসখানকার েকােনা এক
েজলখানায় আ�হতয্ার নাটক কের তােক হতয্া করা ,

অতঃপর তােক িস িরয়া েথেক েফরাির েঘাষণা করা হয় । বলা হয়,
ইরােনর পরামেশর্ েগােয়�ােদর �ারা তােক হতয্া করা , েযন 
খুবার আবািসক েহােটেল েবামা িবে�ারেণর মূ ল তথয্

ফাঁস না

হয়।
‘িহযবু�াহ িহজায’ এর অপর গুরু�পূণর্ েনতা , আ�ু ল কািরম
হুসাইন নােসর।
তাছাড়া আরও রেয়েছ, ফােদল আল উলবী, আলী মারহূ ন, মু�ফা
আল-মু‘আি�ম, সােলহ রমদান, যােদরেক েবামা িবে�ারেণর
পূ েবর্ই এ কমর্কাে� জিড়ত থাকার সময় ে�ফতার করা হয়। ফে
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আহমদ মাগসাল এ িবে�ারেণর দািয়� অনয্ শাখােক �দান
কের।
‘িহযবু�াহ িহজায’ এর অপর েনতৃবৃ � হেলন: শায়খ জাফর আিল
মুবােরক, আ�ু ল কািরম কােজম আল-হািবল ও হােশম সাখস,
‘িহযবু�াহ িহজা য’ এ র পৃ �েপাষক ও তার অথর্

তারা সবাই
েযাগানদাতা। 1
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এ ছাড়া আেরা অেনক সংগঠন ও বয্ি�বগর্ রেয়, যােদর
সম�েয় ‘িহযবু�াহ িহজায’ একিট পূ ণর্া সংগঠনরূেপ আ��কাশ
কেরেছ। তারা ইরান ও েলবানেন �িশক্ষণ �হণ কের েসৗি
ইসলািম হুকুমেতর িবরুে� স�া কমর্কা� পিরচালনা কে, েযন 
েসৗিদ সরকারেক উৎখাত কের ইরােনর আদেল একিট িশয়া রা�
কােয়ম করা স�ব হয়। 2
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স�াসী কমর্কাে�র ফেল

‘িহযবু�াহ িহজায ’ এর একািধক

সদসয্েক ে�ফতার হ, অেনেক « ﻤﺔ اﺜﻟﻮرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻲﻓ اﺠﻟﺰ�ﺮة
 »اﻟﻌﺮ�ﻴﺔসংগঠন েথেক অবয্াহিত েন, আবার অেনেক �বাস
1

এ িতন জনই িশয়ােদর িনকট ‘হু�াতুল ইসলাম ওয়াল মুসিলিম’ েখতাব
�া�, যা �মাণ কের িশয়ােদর িনকট তারা মুজতািহেদর মতর্বায় উপনীত।

2

েদখুন:  ﺟﺮ�ﺪة الﺮ�ﺎضম�লবার, ৪ জুল-কাদাহ, ১৪২৬িহ. েমাতােবক ৬
িডেস�র ২০০৫ই. সংখয্: (১৩৬৭৯), আেরা েদখুন:
( ﺠﻟﻤﺎﺎﻋت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ২/৫৮১-৬০১)
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اﻷﺣﺰاب اﺤﻟﺮ�ت

জীবেন িগেয় রাজনীিত ও িশয়া মতবাদ �চাের আ�িনেয়াগ কের।
বতর্মােনও তারা েসৗিদ সরকার েথেক আরব ভূিমেক মু� করার
ষড়য�, সরকােরর িবেরািধতা করা ও তার িবরুে� অপ�চাের
িল�। অনু রূপ িবিভ� েদেশ রেয়েছ তােদর নানা ওেয়ব সাই,
েযখােন েসৗিদ সরকােরর কুৎসা রটনা ও ইরািন ইসলািম িব�েবর
পেক �িতিনয়ত �ব�, িনব� ও সংবাদ �চার করা হয়। 1
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1

ّ
েদখুন: ﻤﻟﺆرخ
 ﺑﻴﺎن ﺣﺰب اﷲ ﺤﻟﺠﺎزতািরখ: ৯/৩/২০০৫ই.
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কুেয়িত িহযবু�াহ
‘িহযবু�াহ েলবানন’র পর আিশর দশেক িহযবু�াহ কুেয়িত �িত�া
লাভ কের। শুরুেসংগঠনিট নতুন নতুন নাম �হণ কের, েযমন:
« �‘ »ﻼﺋﻊ ﺗﻐﻴ� اﻨﻟﻈﺎم لﻠﺠﻤﻬﻮر�ﺔ الﻜﻮ�تﻴﺔজাত� কুেয়িত সরকার

পিরবতর্নকারী বািহন’ । কখেনা নাম ধারণ কের « ﺻﻮت الﺸﻌﺐ
�‘ »ﻜﻮ�ﻲﺘ اﺤﻟﺮাধীন কুেয়িত জািতর ক�’। কখেনা নাম ধারণ 

কের �‘ ﻨﻈﻤﺔ اﺠﻟﻬﺎد اﻹﺳﻼইসলািম িজহােদর সংগঠন’। কখেনা
নাম ধারণ কের « ‘ »ت اﻤﻟﻨﻈﻤﺔ اﺜﻟﻮر�ﺔ ﻲﻓ الﻜﻮ�ﺖকুেয়ত িভি�ক
িব�বী সং�ার বািহনী’ সবক’িট সংগঠেনর প�ােত রেয়েছ
1
‘িহযবু�াহ কুেয়ত’।
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ইরােনর ধমর্ীয় মারকাজ‘কুম’-এ

2
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পড়ুয়া ছা�রা এসব শাখা-

�শাখা ৈতির কেরেছ, যার অিধকাংশ সদেসয্র স�কর্ �জাত
ইরািন িব�বী গােডর্র সাে, তারা েসখান েথেক �িশক্ষণ িনে
আেস। 3
76 F

1
2

েদখুন: ড. ফালাহ মািদরাস রিচত: ( ﺤﻟﺮ�ﺔ الﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓ الﻜﻮ�ﺖপৃ .৩০-৩১)
উপসাগরীয় েদশসমূ েহ সি�য় িহযবু �াহর শাখা-�শাখার সদসয্েদর �থম
পিরচয় হয় কুম-এ, েযখােন তারা দীিন ইলম অজর্ন করার জনয্ ��া
কের।

3

েদখুন:  ﺤﻟﺮ�ﺔ الﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓ الﻜﻮ�ﺖফালাহ মুদাইিরিস, (পৃ .৩১)
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েতহরােন অবি�ত ‘ ﻟﺮ�ﺰ الﻜﻮ�ﻲﺘ لﻺﻋﻼم اﻹﺳﻼ�! ﻓ ﻃﻬﺮانইসলাম
�চােরর জনয্ েতহরােন অবি�ত কুেয়িত মারকা’ েথেক
« »ﻟﺮﺼনােম একিট ময্াগািজন েবর হ, যা িহযবু�াহ কুেয়িতর
িচ�া ও আদেশর্র মুখপা� িছল
ময্াগািজনিট কুেয়িতিহযবু�াহেক উসেক েদয়, েযন তারা িশয়ােদর
লক্ষয্ অজর্েন কাজ, সরকােরর িবরুে� িবে�াহ কের ও
ইরােনর আদেল একিট ব�ু রা� সৃ ি�র জনয্�াণ-পণ েচ�া কের।
‘িহযবু�াহ কুেয়ত’ও তােদর �েরাচনায় েদেশর অভয্�ের েফতনা
সৃ ি�, েবামা িবে�ারণ, অপহরণ ও গুেমর নয্ায় জঘনয্ কােজ ি
হয়, েদেশর উপর িনয়�ণ �িত�া ও ইরািন আদেল আেরকিট 
িশয়া রা� গঠন করার উে�েশয।
“িহযবু�াহ কুেয়ত’েক ইরািন িশয়া িব�েবর একিট অ�-সংঘটন 
জ্ঞান করা , যার েনতৃে� রেয়েছ আয়াতু�াহ আলী খােমেনয়ী।
তারা িব�াস কের, আেল-সাবার কুেয়েতর রা� ক্ষমতায় থাকা
েকােনা অিধকার েনই”। 1
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1

েদখুন: الﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻹﻫﺮام- �ﻠﺔ الﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟوﻴﻟﺔবষর-৩২, সংখয্-১২৩,
জানু য়ারী ১৯৯৬ই.
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‘িহযবু�াহ কুেয়ত’ িবিভ� �কার স�াসী কমর্কা� িল� হ, েযমন:
২৫-৫-১৯৮৫ই. সােল « ‘ »ﺰب اﺪﻟﻋﻮةিহযবুদ দাওয়াহ’ 1 নােম
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একিট িশয়া সংগঠন  নয্�ারজন েয কা� কের তারা েসটােক
সমথর্ন জানায়। ঘটনািট িছল এই ে, যখন আিমেরর গািড় বহর
‘দাসমান’ মহল েথেক েবর হেয় ‘সাইফ’ মহেল যাি�ল। আিমেরর
গািড়বহর েদেখ �ািফক সকল রা�ার িসগনয্াল ব� কের
দু ’পােশর রা�াগুেলা েখালা েরেখ েদ, েযন গািড়বহর েথেক
েকােনা গািড় ডােন-বােম েযেত চাইেল েযেত পাের। এ মুহূেতর্
হটাৎ পা�র্ েথেক একিট গািড় গািড়বহেরর সামেন চেল এেল,
িসিকউিরিট গাডর্ তােক থামােত েচ�া কর, িক� গািড়িট 
েসখােনই িবকট আওয়ােজ িবে�ািরত হল, ফেল িসিকউিরিটর
�থম গািড়িট যা�ীসহ পুেড় েগল, যা�ীেদর মেধয্ িছল মুহা�দ
আনািজ ও হািদ শামির। িবে�ারণিট িসিকউিরিট গােডর্র ি�তীয়
গািড়েকও েজােড় ধা�া িদল, ফেল বাম-পাশ েথেক আিমেরর
গািড়েক আঘাত কের ফুটপােত িগেয় আছেড় পেড়, িকছু ক্ষেণ
মেধয্ তােতও আগুন ধে

1

তখন এ সংগঠেনর �ধান িছল মুহা�দ বােকর আল-হািকম, ২০০৩ই. সােল
ইরােক তােক অপহরণ  করা হয়। েস কুেয়েতর আিমরেক হতয্ার ফেতায়া
জাির কের। হতয্াকারী শহীদ ও জা�াত, হতয্ায় অংশ �হণকারীও জা�াতী।
67

1২-জুলাই ১৯৮৫ই. সােল কুেয়ত িসিটেত দু ’িট কিফর েদাকােন 
েবামা িবে�ারণ ঘটায়, যার কারেণ অেনেকর �াণহািন ঘেট ও
অেনেক জখম হয়।
২৯-এি�ল ১৯৮৬ই. সােল কুেয়েতর িনরাপ�া বািহনী েঘাষণা
কের েয, ১২-জন স�াসী কুেয়িত এয়ার লাইেনর ৭৪৭-েবািয়ং
িবমান অপহরণ কের পূ বর্ এিশয়ার েকােনা অ�েল িনেয় যাওয়ার
পিরক�না তারা নসয্াৎ কের িদেয়েছ। এটাও কুেয়িত িহযবু�াহর
কমর্ িছল
১৯৮৮ই. সােলর ৫-এি�ল আিল আকবর মুহতােশমী

1
79

‘িহযবু�াহ’

কুেয়িতর েনতৃবৃ �েক িনেদর্শ েদয় ে, তারা ইমাদ েলবানিনর
েনতৃে� বয্াংকক েথেক আগত কুেয়িত এয়ার লাইেনর‘আলজােবিরয়া’ িবমান অপহরণ কের ইরােনর ‘মাশহাদ’ নামক �ােন 
েপৗঁেছ িদে; আর তা িছল িলবানেনর িহযবু�াহ কমা�ার ইমাদ
মাগিনয়া’ 2 এর েনতৃে�। বতর্মােন এ ইমাদ মাগিনয়াই েলবানেনর
80

িহযবু�াহর সশ� চীফ কমা�ার 1।
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1

েযমনিট কুেয়ত� আল-কাবস পি�কার ৫৭১৭ নং সংখয্ায় উে�খ করা
হেয়েছ।

2

ইরানী গেবষক ড. মাসউদ আ�াহী তার ড�েরট িড�ীর িথিসেস িবষয়িট 
িনি�ত কেরেছন েয, িছনতাইকারীরা েলবাননী িশয়া স�দােয়র েলাক িছল;
আর তারা িহযবু �াহ সংগঠেনর অনু সারী িছল। েদখুন ��:
68

ﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﻲﻓ

তারা িবমানিট অপহরণ করেত সক্ষম , ৈবরুেত অবতরণ
করার অনু মিত চাইেল কতৃর্পক্ষ িনেষধ কের েদয়। অতঃ
সাই�ােসর লারনাকা িবমান ব�েরর িদেক  রওয়ানা কের,
ইেতামেধয্ তারা আবদু�াহ আ-খােলদী ও খােলদ আইয়ূ ব নামীয়
দু ’জন কুেয়িত নাগিরকেক গুিল কের হতয্ার পর িবমােনর বাইে

ً
ّ
،ﺰب اﷲ ﻲﻓ ﺒﻟﻨﺎن ﻧﻤﻮذﺟﺎ-  �ﺘﻤﻊ ﺗﻌﺪديপৃ . ২৫২-২৫৪.
1

গত ২০০৬, সােলর ১১ ই আগ� েমাতােবক ১৭ই রজব ১৪২৭ িহজরী 
শু�বােরর আ-শারকুল আওসা� পি�কায় এেসেছ: ইমাদ মাগিনয়ােক
দিক্ষন ইরােকর িবিভ� িশয়া উপদেলর মেধয্ সম�য় সাধেনর দািয়� �দ
করা হয়। তারপর তােক দিক্ষন ইরােক অবি�ত ইরাকী েগােয়�া সং�া
উপর খবরদাির করার দািয়� �দান করা হয়। একই বছর অথর্াৎ২০০৫
সােল ইমাদ মাগিনয়া িসিরয়ার উপর িদেয় েলবানন পািড় জমায়, তার সােথ
রেয়েছ েবশ িকছু ইরানী অিফসার। তার নাম হেলা, সাইেয়য্দ মাহদী
হােশমী, তার পাসেপাটর্ ইরান, আর কূটৈনিতক পাসেপাটর্।
২০০৬ সােলর �থমিদেক ইমাদ ফােয়য মাগিনয়ােক ইরােকর বসরায় েদখা
েগল। বলা হেয় থােক, েস-ই জাইসু ল মাহদীেক ইরােন িনেয় �িশক্ষেন
দািয়� �হণ কের। গত এি�েল ইমাদ মাগিনয়া আবার েলবানেন িফের
এেস িহযবু �াহর েগােয়�া িবভােগর দািয়� �হণ কের। ইরানী েনতৃ � এ
েলাকেক ‘শৃ গাল’ নােম অিভিহত কের থােক; আর েলবানেনর িহযবু �াহ
�ধান ‘হাসান নাসরু�া’ তােক ‘আল-হাজ!- িহেসেব সে�াধন কের থােক।  
69

েফেল েদয়। সবর্েশষ িবমানিট আলেজিরয়ায় িগেয় অবতরণ কের,
েসখান েথেক অপহরণকারীেদর েছেড় েদয়া হয়। 1
82

এ ঘটনার মাধয্েম িহযবু�াহ কুেয়ত সরকােরর িনকট দািব জানায়
েয, তােদর কেয়িদেদর েছেড় েদওয়া েহাক, যােদরেক ১৯৮৩ই.
সােল « � »ﺠﻟﻬﺎد اﻹﺳﻼসংগঠেনর নােম েবামাবািজর কারেণ 
ে�ফতার করা হেয়েছ। উে�খয্ তারা একই িদন িবদুয্
উৎপাদেনর মূ ল েক�, কুেয়ত ই�ারনয্াশনাল এয়ার েপাট,
আেমিরকান ও �াে�র

দূ তাবাস, েপে�াল

েশাধনাগার এবং

আবািসক এলাকাসমূ েহ েবামা িবে�ারণ ঘটায়, েয কারেণ অেনক
মানু ষ হতাহত হয়। িনহেত সংখয্া৭ এবং আহেতর সংখয্া �ায়
৬২। তারা সবাই সাধারণ নাগিরক িছল, েকউ েপে�াল
েশাধনাগােরর ইি�িনয়ার এবং েকউ আবািসক �কে�র �িমক। 2
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অনু রূপ তারা১৯৮৩ই. সােলর �থমােধর্ একিট কুেয়িত এয়ার
লাই� অপহরণ কের, যােত �ায় ৫০০ যা�ী িছল, যা িনেয় তারা
ইরােনর মাশহাদ নামক এয়ার েপােটর্ অবতরণ কের

1

েদখুন: ‘জােবিরয়া িবমান অপহরেণর ঘটনা’  �ﻠﺔ الﻜﻮ�ﺖসংখয্-৭০, জুলাই,
১৯৮৮ই. এবং  �ﻠﺔ ﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞসংখয্-৫৮২, এি�ল, ১৯৮৮ই.

2

েদখুন: ( ﺣﺰب اﷲ ﻣﻦ ﺤﻟﻠﻢ ﻹﻳﺪﻳﻮلﻮﻲﺟ ﻰﻟ الﻮاﻗﻌﻴﺔ الﺴﻴﺎﺳﻴﺔপৃ .৫৮-৬০)
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কুেয়িত িহযবু�াহর সােথ উপসাগরীয় িহযবু�াহর সকল �েপর
স�কর্ িছল। কুেয়িত িহযবু�াহ ইরািক েসনাবািহনীর েরেখ যাওয়া
অ� ও েগালা-বারুদ হ�গত কের১৯৯৬ই. সােল

বাহরাইিন 

িহযবু�াহর িনকট হ�া�র কের, েযন তারা হতয্াযজ্ঞ পিরচাল
করেত পাের।
১০-জনু ১৯৯৬ই. সােল «  »اﻷﻧﺒﺎء الﻜﻮ�تﻴﺔপি�কা �কাশ কের
েয, ‘িহযবু�াহ কুেয়ত’ ইরািক েসনাবািহনীর েরেখ যাওয়া অ�
1
‘িহযবু�াহ বাহরাইন’ এর িনকট চালান কেরেছ ।
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‘িহযবু�াহ কুেয়ত’ রাজৈনিতক ময়দােন সি�য় েথেক কতক
উে�শয্ হািসেলর জনয্ ন�ইেয়র দশেক আেরকিট কা� ক,
তারা পিরি�িতর �ীকার হেয় তাকইয়া (তথা িমথয্াচাের) আড়ােল
রাজৈনিতক চুি� ও সমেঝাতা কের এবং �اﻻﺋﺘﻼف اﻹﺳﻼ� الﻮﻃ
‘জাতীয়তাবাদী ইসলািম েজাট’ নােম একিট দল গঠন কের, েযন 
তােদর লক্ষয্ ও েকৗশলগত পিরক�না ক্ষিত�� ন
এ েজােটর কতক �িত�াতা ও েনতৃবৃ � িন�রূ: মুহা�দ বােকর
মাহির, আ�াস ইবেন নািখ, আদনান ইবেন আ�ু স সামাদ, ড.
নােসর সারখুহ ও ড. আ�ু ল মুহিসন জামাল।

1

১০/জুন/১৯৯৬ ইং।  

71

ইরােনর িশয়া সরকার নতুনভােব এ দেলর সােথ কমর্কা� আর�
কের। িনরাপ�া বািহনীর িরেপােটর্ �কা 1, দিক্ষণ ইরােক িশয়ার
85

এক�� আিধপতয্ িব�ার কের েসটােক িব�বী বডর্ার গাডর্
ইরানী েগােয়�ােদর অভয়ারেণয্ পিরণত কে, যােদর একমা�
উে�শয্ কুেয়েত িবশৃ�লা সৃি� কের সরকােরর পতন ঘটােনা
এবং একিট িশয়া রা� কােয়ম করা। িরেপাটর্ েথেক আেরা জানা
যায় েয, তারা কুেয়িত িশয়ােদর িনকট িবিভ�ভােব অ� পাচার
করেছ, যােদর স�কর্ ইরােনর সােথ
আ�াহ তা‘আলা কুেয়ত ও অনয্ানয্ মুসিলম েদশগুেলােক িশয়াে
ষড়য� েথেক িহফাজত করুন

1

‘আল-ওয়াতানু ল আরাবী’ পি�কা, সংখয্, ১৫৪৫; ১১/১০/২০০৬ ইং।  
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িহযবু�াহ ইয়ােমন (ইয়ােমেনর মািটেত িহযবু�াহ)
‘িহযবু�াহ ইয়ামান’ নােম ‘িহযবু�াহ েলবানন’ এর একিট শাখা
1
িছল , িক� ‘িহযবু�াহ েলবানন’ ও তার অ�-সংগঠেনর হতয্, গুম
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ও অপহরেণর নয্ায় স�াসী কমর্কাে�র ফেল ইয়ামািন জনেগা�ী 
জাতীয় সংগঠন ও তার শাখা-�শাখা �তয্াখয্ান ক, কারণ তারা
�াদশ ইমািময়া িশয়ােদর দীিন আিকদা ও রাজৈনিতক তৎপরতা
িনেয় ইয়ােমন সমাজেক করায়� করেত েচেয়িছল। তাই ইয়ামািন 
িশয়ারা এ নােমর পিরবেতর্  لﺸﺒﺎب اﻤﻟﺆﻣﻦনাম �হণ কের। এটা
ি��ীয় ন�ই দশেকর ঘটনা।

2
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ফেল েবশ িকছু যাইিদয়া িশয়া

এেত েযাগ েদয়, যারা ইিতপূ েবর্ িশয়া‘�াদশ ইমািময়া’ �েপ েযাগ
িদেয়িছল। আবার কিতপয় যাইিদয়া যারা ‘�াদশ ইমািময়া’ হয়িন,
তােদরেকও �তারণা কের এ সংগঠেনর অ�ভুর্� করা হ, েযন 
ইয়ামােন ইরািন িশয়ােদর লক্ষয্ বা�বায়েন তােদরেক হািতয়
িহেসেব কােজ লাগােনা যায়।
‘িহযবু�াহ ইয়ােমন’ এর �ধান হে� হুসাইন বদরুি�ন হাউ

1
2

আয-যাহর ওয়াল হাজর, পৃ . ১৩০।  
এ সংগঠন �িত�ার িব�ািরত তথয্ জানার জনয্ পড়:

ﺤﻟﺮب ﻓ ﺻﻌﺪة

(পৃ .২৬) এবং ( الﺰﻫﺮ اﺤﻟﺠﺮপৃ .১২৯)
3

3
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১০/৯/২০০৪ই. সােল ৪৬বছর বয়েস তােক হতয্া করা হয়
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তার িপতার নাম বদরুি� 1 হাউিস। তারা �থেম িশয়া ‘যাইিদয়া’
89

স�দােয়র শাখা জারুিদয়ার অ�ভুর্� ি, হাউিস

2
90

অ� বয়েসই

‘জারুিদয়’ েফরকা েথেক িশয়া �াদশ ইমািময়া েফরকায় েযাগ
েদয়। অতঃপর েস ইরান িগেয় েখােমিনর আদশর্ �হণ কের
িনেজেক পা�া �াদশ ইমািময়া �মাণ কের। 3
91

1

এখেনা েস জীিবত, বতর্মান তার বয়স৮৫বছর।

2

কািতেফর িশয়া হাসান-সাফফারেক তার একজন ছা� গণয্ করা হ, েস তার
েথেক সািটর্িফেকট হািসল কেরেছ। িকছু িদন আেগও ই�ারেনেট হাসান
সাফফােরর বয্ি�গত পিরচেয় উে�খ িছ, তেব এসব ঘটনা �কাশ হওয়ার
েস তা মুেছ েফেলেছ।

3

যায়িদয়া েফরকা েথেক বিহ�ৃ ত একিট দল, িশয়া �াদশ ইমািময়ােদর সােথ
তােদর স�কর্ খুব গভীর। িশয়া শায়খ আ-মুিফদ েতা ইমািময়া ও
জারুিদয়া বয্তীত কাউেক িশয়া গণয্ কের 

এ িফরকািট আবু বকর ও

উমর রািদয়া�াহু‘আহুমার উপর স�ি� �কাশ কের ন, তােদর দািব নবী 
সা�া�াহু'আলাইিহ ওয়াসা�াম ইশারা ও িবেশষণ �ারা আিলর িখলাফেতর
কথা বেলেছন, িক� উ�ত ‘আিল’েক িখলাফত েসাপদর্ কের েগামরাহ ও
কােফর হেয় েগেছ। তারা বু খাির-মুসিলম ও সাহািবেদর মাধয্েম বিণর্
হািদস �হণ কের না। েদখুন:

أﺻﻮل ﻣﺬﻫﺐ الﺸﻴﻌﺔ اﻻﺛ� ﺮﺸ�ﺔ لﻠﻘﻔﺎري

(পৃ .১/৫১) এবং আেরা েদখুন: মুহা�দ ঈজা শািববাহ রিচত: ﺤﻟﻮ� ومﺴﺘﻘﺒﻞ
 اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻤﻟﺠﻬﻮلআর-রুশদ পি�ক, সংখয্-৩৩, তািরখ: ২৫/৪/২০০৫ই.
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তার অনু সারী কেয়কজন বেলেছন, ১৯৯৭ই. সােল েস জারুিদয়া
েফরকা েথেক ‘জাফির িশয়া’ মতবাদ �হণ কের, যার অপর নাম
‘িশয়া �াদশ ইমািময়া’।

1

92

�াদশ ইমািময়া মতবাদ �হণ করার ফেল ইয়ামােনর যাইিদয়া
আেলমগণ হাউিস ও তার আে�ালন েথেক িনেজেদর িবমু�
েঘাষণা কেরন, তারা

 ﺑﻴﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء الﺰ�ﺪﻳﺔিশেরানােম �জ্ঞা

জাির কেরন। এেত তারা হাউিসর দািবসমূ হ �তয্াখয্ান কে
মানু ষেদর সতকর্ কেরন ে, আহেল বায়ত িকংবা যাইদী 
মতবােদর সােথ হাউিসর েকােনা স�কর্ েনই 2
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‘িশয়া �াদশ ইমািময়া’েদর ধারণা তােদর মাহিদ েবর হওয়ার পূ েবর্
অেনক িব�বী কমর্কা� সংগিঠত হেব। ইরািন গেবষক আিল
েকারািন েজার িদেয় বেলন: এ িব�েবর েনতা হেব যােয়দ ইবেন 
আিলর বংশধর েথেক। িবিভ� বণর্নায় রেয়েছ ে, তার নাম
হাসান অথবা হুসাইন হেব এবং েস েবর হেব ইয়ামােনর এক

1

েদখুন: আেদল আহমদ রিচত:

«الﺰﻫﺮ اﺤﻟﺠﺮ »ﺘﻟﻤﺮد لﺸﻴﻲﻌ ﻓ ﻴﻟﻤﻦ

(পৃ .১৩৮)
2

এ েঘাষণািট েদখুন: আেদল আহমিদ রিচত

الﺰﻫﺮ اﺤﻟﺠﺮ »ﺘﻟﻤﺮد لﺸﻴﻲﻌ ﻓ

( »ﻴﻟﻤﻦপৃ .২৫৩, ৩৪৯), েঘাষণা পে� �াক্ষরকারীগণ হেলন কািদ আহম
শািম, িযিন িহজবু ল হেকর সাধারণ স�াদক, তার অধীেনই িছল হাউিস।
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�াম েথেক, যার নাম হেব ‘কার‘আহ’। েকারািনর মেত এটা
‘সা‘দাহ’ অ�েলর িনকটবতর্ী।
এভােব েস হাউিসর িব�ব ও িবজেয়র �িত ইংিগত

কেরেছ, যা

তােদর মাহিদর িব�েবর পূ ব্াভা
র
!
হাউিস েয িচ�া, লক্ষয্ ও উে�েশয্র িদেক আ�ান কের
িনযর্াস হে� িশয়ােদর ইমামত ও ওিসয়ত এবং সরকােরর
িবরুে� িবে�াহ করা। তােদর ঈমান হে� সাহািবেদর েথেক
স�কর্ িছ� কর, িবেশষ কের েখালাফােয়

রােশিদন; কারণ 

তােদর িনকট তারাই সকল সমসয্ার মূল কারণ। তার দাওয়ােতর
অপর িবষয় হে� শরীয়ত তয্াগ ক, শরীয়ত সাহািবেদর মাধয্েম
�া�।

1

94

বদরুি�ন হাউিস বেল: “আিম িনেজ সাহািবেদর

কুফিরেত

িব�াসী, কারণ তারা রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
িবেরািধতা কেরেছ”। 2 বদরুি�ন হাউিস‘খুমুস’ 3 আদায় কের তার
95
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1

েদখুন: মাজিলিসর রচনা ‘িবহারুল আনওয়া’: (৫২/৩৮০)

2

েদখুন: িশয়া আবু  জাফর কতৃ র্ক বদরুি�ন হাউিস েথেক গৃহীত সাক্ষা,
যা িশয়া ওেয়ব  ﻤﻟﻌﺼﻮﻣ� اﻷر�ﻌﺔ ﺮﺸসাইট রেয়েছ।

3

যু � ল� গিণমেতর এক প�মাংশেক খুমুস বলা হয়। িক� �াদশ ইমািময়া
িশয়ােদর িনকট �েতয্ক িশয়া ইমােমর জনয্ তার স�েদর এক প�মাং
অবশয্ই �দান করেত বাধয্[স�াদক]
76

1

িনকট জমা করার িনেদর্শ িদেয়েছ

97

এ িবধান েস িশয়া �াদশ

ইমািময়ােদর েথেক �হণ কেরেছ।
হাউিস িনেজেক িশয়া �াদশ

ইমািময়া �মাণ করার জনয্

‘কারবালার মািট’ সং�হ কের তার উপর েসজদা কের। 2
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হাউিস ও তার পিরবার ইেতাপূ েবর্ যাইিদয়া স�দােয়র

। তার েথেক

রাজৈনিতক সংগঠন ‘িহজবুল হক’ এর সদসয্ িছ

আলাদা হেয় হাউিস ‘ لﺸﺒﺎب اﻤﻟﺆﻣﻦমুিমন যু বক’ নােম নতুন দল

গঠন কের । উ�র ইয়ামােনর ‘সা‘দা’ নামক �ােন এ সংগঠনিট 
স�াসী ও িবশৃ �ল কমর্কা� কের।

ইরান হাউিসেক অথর্ৈনিত , তাি�ক ও সামিরক েযাগান েদয়,
েযন েস ইয়ামােন েখােমিন িব�ব ঘটােত সক্ষম হ 3
99F

1

েদখুন: ( ﺤﻟﺮب ﻓ ﺻﻌﺪةপৃ .২৫)

2

েদখুন: ( ﺤﻟﺮب ﻓ ﺻﻌﺪةপৃ .৩৯), তার আিকদা ও কথাবাতর্া স�েকর্ আের
অিধক জানার জনয্ পড়ুন অ� িকতােবর৬৫ ও ১৩৩নং পৃ �া। আেরা েদখুন 
 ﻨﻟﺒﺄ ﻴﻟﻘ� ﻓ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﺴ� ﺑﺪر ﺪﻟﻳﻦএবং مﻮﻗﻊ ﻣﻔﻜﺮة اﻹﺳﻼم
ওেয়ব সাইট।

3

েদখুন: আেদল আহমািদ রিচত,
(পৃ .১৩৪)

«الﺰﻫﺮ اﺤﻟﺠﺮ »ﺘﻟﻤﺮد لﺸﻴﻲﻌ ﻓ ﻴﻟﻤﻦ
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ইেতাপূ েবর্ িহযবু�াহর সােথ সাক্ষােতর জনয্ হাউিস েলবা

িগেয়িছল, েযমন ন�ইেয়র দশেক েস ইরান িগেয়িছল । ১৯৯৭ই.
সােলর মধয্বতর্ী েস ইরান েথেক ইয়ামান েফরত আে

1

100

‘সান‘আ’য় অবি�ত ইরািন দূ তাবাস �ারা ইরান ‘হাউিস আে�ালন’
ও ‘শাবাবুল মুিমন’ সংগঠন�য়েক িবিভ� অনু দান �দান কের।
এক িরেপাটর্ েথেক জানা যায় ে, ইরান উ�র ইয়ামােনর ‘সা‘দায়’
আে�ালনরত হাউিসেক �তয্ক্ষ ও তার-

সংগঠনেক

পেরাক্ষভাে‘সান‘আ’য় অবি�ত ইরািন দূ তাবােসর মাধয্েম৪২িমিলয়ন ইয়ামািন িরয়াল �দান কের। 2
101

এ অনু দান বয্তীত অনয্ানয্ িশয়া সংগঠন েথেকও �চুর অ
হাউিস ও তার সমথর্করা লাভ কে, েযমন ইরােনর কুম নগরীেত
অবি�ত

‘ مﺆﺳﺴﺔ أﻧﺼﺎر�ﻦমুয়াসসাসাতু আনসািরন’, ল�েন 

অবি�ত

�‘ ﺆﺳﺴﺔ اﺨﻟﻮমুয়াসসাসাতুল খুঈ’, কুেয়েত অবি�ত

�‘ ﺆﺳﺴﺔ اﺜﻟﻘﻠমুয়াসসাসাতুস সাকলাইন’ ও েলবানেনর িহযবু�াহ

1

েদখুন: আেদল আহমািদ রিচত  

«الﺰﻫﺮ اﺤﻟﺠﺮ »ﺘﻟﻤﺮد لﺸﻴﻲﻌ ﻓ ﻴﻟﻤﻦ

(পৃ .১৩৫), আেরা েদখুন: ( ﺤﻟﺮب ﻓ ﺻﻌﺪةপৃ .১০ ও ১৮)
2

েদখুন: আহমাদ আেদল রিচত
(পৃ .১৭৩)

«الﺰﻫﺮ اﺤﻟﺠﺮ »ﺘﻟﻤﺮد لﺸﻴﻲﻌ ﻓ ﻴﻟﻤﻦ
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েথেক িবপুল পিরমােণ অথর্ সাহাযয্ লাভ কের। এ ছাড়া আের
অেনক িশয়া সংগঠন ও সং�া তােদরেক অনু দান েদয়। 1
102

ইয়ামািন সরকােরর ঘিন� একিট সং�া বেলেছ েয, ইয়ামােন 
িবে�াহ ও িবশৃ �লা সৃ ি�র সময় ও পূ েবর্ েসৗিদ িশয়ারা তােদরেক
অথর্ সাহাযয্ ে�রণ কেরে 2
103

তাই ইয়ামােনর তৎকালীন ে�িসেড� আিল আ�ু �াহ সােলহ এক
ভাষেণ িশয়া ও ইরািন স�ৃ �তার �িত

ইংিগত কের হাউিসর

বৃ হৎ অথর্ ভা�ার স�েকর্ বে, এ অনু দান, অথর্ সাহাযয্ 
সামিরক ��িত কখেনা হাউিসর পেক্ষ ইয়ামান েথেক সং�হ
করা স�ব হয়িন।
সামিরক সহায়তা স�েকর্ খবের �কাশ ে, হাউিসেক সামিরক
সাহাযয, অ� �িশক্ষণ ও হতয্াযজ্ঞ পিরচালনার জেনয্ ইরািক
ও ইরািন িব�বী গাডর্ ইয়ামােন িগেয়িছল 3
104

‘আখবারুল ইয়াউ’ পি�কার েকােনা এক সংখয্ায় �কাশ কেরেছ
েয, িবে�ােহর সময়
1

আ�সমপর্ণকার হাউিসর একািধক সদসয্

েদখুন: আহমাদ আেদল রিচত

«الﺰﻫﺮ اﺤﻟﺠﺮ »ﺘﻟﻤﺮد لﺸﻴﻲﻌ ﻓ ﻴﻟﻤﻦ

(পৃ .১৭২)
2
3

েদখুন:  ﺻﺤﻴﻔﺔ الﻮﻃﻦ اﻟﻘﻄﺮ�ﺔতািরখ: ১৭/৯/২০০৪ই.
েদখুন: আেদল আহমািদ রিচত:
(পৃ .১৭৬)

»الﺰﻫﺮ اﺤﻟﺠﺮ »ﺘﻟﻤﺮد لﺸﻴﻲﻌ ﻓ ﻴﻟﻤﻦ
79

�ীকার কেরেছ, তারা ইরািন িব�বী গাডর্ ও ইরািক িফলাক
বদেরর সদসয্েদর িনকট সামিরক কয্াে� �িশক্ষণ 
1

কেরেছ।

105

ইয়ামািন িবচার িবভাগ ইয়াহইয়া হুসাইন মুসা দায়লািমেক ইরান
ও হাউিসর মােঝ েগােয়�ািগিরর অপরােধ ফাঁিসর িনেদর্শ �দান
কের। এ েথেকও �মািণত হয় েয, ইয়ামােন িবশৃ �লা সৃ ি�র জনয্
দায়ী ইরান, তার উসকািনেত হাউিসরা এসব কা� ঘিটেয়েছ।
অতএব েকােনা সে�হ েনই উ�র ইয়ামােনর ‘সা‘দা’য় হাউিসেদর
েফতনা সৃ ি�র মূ ল েহাতা হে� ইরান। 2
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তাছাড়া হাউিস ‘িহযবু�াহ েলবানন’ এর �িত আনু গতয্ �কাশ
কের, তােদর �শংসা কের, তােদরেক আদশর্ জ্ঞান , এক
পযর্ােয় হাউিস �ীয় অিধকৃত কেয়কিট এলাকায়‘িহযবু�াহ
েলবানন’ এর পতাকা উে�ালন কের ও িবেক্ষাভ িমিছেল ত
�দশর্ন কে। 3
107

1

েদখুন: মাজা�াতুল বায়ােন �কািশত আনওয়ার কােসম আল-খুদিরর �ব�:
তৃ তীয় �কাশ ১৪২৭ই. (পৃ .৩৯১-৪১৯)

2

েদখুন: ৩০েম, ২০০৫ই. সােল �কািশত  ﺟﺮ�ﺪة ﺤﻟﻴﺎة الﻠﻨﺪﻧﻴﺔময্াগািজন এবং
৩০েম, ২০০৫ই. সােল �কািশত ময্াগািজ, সংখয্া১৭০৪। পরবতর্ীেত তােক
ক্ষমা কের শাি� লাঘব করা হয়।

3

েদখুন: মাজা�াতুল বায়ােন �কািশত আনওয়ার কােসম আল-খুদিরর �ব�:
80

ইরােনর কুম ও ইরােকর নাজাফ গেবষণাগার েথেক দু ’িট 
�িতেবদন �কাশ করা হয়, েযখােন হাউিসেদর পক্ষাবল�ন 
তােদর পেক্ষ �িতেরাধ গড়ার আ�ান জানােনা হয়। হাউিসেদ
দমন ও �িতহত করার কারেণ ইয়ামািন সরকােরর সমােলাচনা

করা হয় । ইয়ামােন িশয়া �াদশ ইমািময়ােদর পিরপূ ণর্ �াধীনতা

�দােনর দািব জানােনা হয়। এসব

কমর্কা� �মাণ কের কুম ও

নজফ�  িশয়া ইলমী  গেবষণাগার (হাউযা ইলিময়য্) ও হাউিস

আে�ালেনর মােঝ গভীর স�কর্ িবদয্ম । অথচ ইরােক আহেলসু �াহ িনমূ র্ল করার লেক্‘জায়েশ মাহিদ’ ও ‘ফায়লাক বদর’ েয
হতয্, গুম ও স�াসী কমর্কা� পিরচালনা কর, েসসব ব� করার
জনয্ ইরান েকােনা ইশিতহার �কাশ কেরিন

1
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তৃ তীয় �কাশ ১৪২৭ই. (পৃ .৩৯১-৪১৯), অনু রূপ (পৃ .১৩৮, ১৭৫), অনু রূপ 
(পৃ .১২), িটিভর পদর্ায় তােদর িবেক্ষাভ িমিছল �তয্ক্ষকারীগণ িহয
েলবানেনর পতাকা েদেখেছ।
1

ইরাক-ইরান গেবষণা েক� েথেক �কািশত ইশিতহার ও তােদর �িতবাদ
কের ইয়ামািন আেলমেদর জবাব েদখুন:
অনু রূপ( الﺰﻫﺮ اﺤﻟﺠﺮপৃ .২৮১)

81

( ﺤﻟﺮب ﻓ ﺻﻌﺪةপৃ .১০৭-১১১),

‘িহযবু�াহ েলবানন’ এর �কাশয্ ও অ�কাশয্ উে�
িহযবু�াহর �কাশয্ উে�শ:
‘িহযবু�াহ েলবানন ’ মুসিলমেদরেক েধাঁকায় েফেল তােদর েগাপন 
পিরক�না েথেক গােফল

রােখ। তারা মুসিলমেদর

অ�রেক

তােদর িদেক ধািবত ও তােদর সমথর্ন হািসেল জনয্�কাশয্ভােব
“ইসরাইিল দখলদােরর িবরুে� েলবানিন ইসলািম �িতেরাধ
আে�ালন” ও

“িফিলি�িন পিব� ভূ িমসমূ হ মু� করার

আে�ালন” নাম �হণ কেরেছ। তাছাড়া ‘িহযবু�াহ েলবানন’ ইরান 
েথেক অথর্ সাহাযয িনেয় েলবানেন মানিবক ও সামািজক েসবা
�দান কের জনি�য়তা অজর্েন সক্ষম।
িহযবু�াহর েগাপন উে�শয: েলবানেন িশয়া মতবােদর �সার
ঘটােনা, তােদর �ায়ী অি�� ও িনরাপ�া িনি�ত করা, ক্ষমতা
েক�িব�ুগুেলা করায়� �হণ করা ও ইরােনর জনয্ েলবানি
জিমেক ��ত করা, েযন যখন ই�া ইরান েলবানন েথেক তার
পািথর্ব �াথ, ধমর্ীয় লক্ষয্ ও সা�দািয়ক ই�া পূরেণ সক্
আবার েলবানেনর ভূ গভর্� অভয্�িরণ কাঠােমােত আঘাত কে
তােক ইসরাইেলর সােথ যু ে� জিড়েয় েদওয়াও তার একিট লক্,
েযন েলবানেনর উপর তারা আিধপতয্ �িত�ায় সফল হয়।
এভােব ইসলািম িবে� ইরািন িব�ব বয্াপক কের েখােমিনর
82

আদেল িশয়া রা� কােয়ম করার �েচ�া অবয্াহত রাখা। আ�াহ
কােফরেদর ষড়য� অবশয্ই নসয্াৎ করেব

83

‘িহযবু�াহ েলবানন’ ও েখােমিন এবং তােদর আিকদা
শরীেরর সােথ েযরূপ রূেহর স�কর্ েতমিন েখােমিনর সা

িহযবু�াহর স�কর । ‘িহযবু�াহ েলবানন ’ ইসলািম িবে� িশয়া
মতবাদ �চার ও তার বা�বায়েন েখােমিনেক আদশর্ জ্ঞান কের
তার েদখােনা পেথ হাঁেট।
‘িহযবু�াহ েলবানন ’-এর আধয্াি�ক ও রাজৈনিতক গুরু হে
েখােমিন। িহযবু�াহেক িদক-িনেদর্শনা েদওয়, তার �িত েখােমিন র
আেদশ ও উপেদশ ে�রণ করা ও তােদর মােঝ েযাগােযাগ রক্ষা
জনয্ ইরািন সুি�ম িডেফ� কাউি�লেক েখােমিন কতৃর্ক দািয়

1
�দান করা হয় । তাছাড়া িহযবু�াহর েক�ীয় েনতৃ�ও েখােমিন 
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কতৃর্ক িনধর্ািরত হ 2
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ইরািন ধমর্ ম�ণালয় িনজ� ওেয়ব সাইেট এক �জ্ঞাপন জাি
কের হাসান  নাসরু�াে েলবানেন ইমাম েখােমিনর �িতিনিধর
�ীকৃিত িদেয়েছ।

1

ইরািন সু ি�ম িডেফ� কাউি�েলর কমর্কতর হে�ন, আিল খােম েনয়ী, আিল
আকবার হােশিম রাফসানজািন ও মুহিসন ওফািয় �মুখগণ। তারা
িহযবু �াহেক পযর্েবক্ষণ ও ে-শুনা কের।

2

েদখুন:  مﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﺰب اﷲ، �ﻠﺔ لﺮﺸاعতািরখ: ১৭মাচর, ১৯৮৬ই. (পৃ .১৯),
তাওিফক মািদিন রিচত,  أمﻞ وﺣﺰب اﷲেথেক সংগৃহীত, (পৃ .১৪০-১৪১)
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ইরািন িব�বী গােডর্র সােবক �ধান হাসান িরদািয় পিরচািলত
‘বাজতাব’ « »ﺑﺎزﺗﺎبওেয়ব সাইেট �কাশ কের, েখােমিন ১৯৮১ই.
সােল উ�র েতহরােনর জমারান হুসাইিনয়ােত‘হরকেত আমােলর’
েনতােদর সােথ হাসান নাসরু�াহেক অভয্থর্না �দান ক, তখন 
তার বয়স িছল মা� ২১-বছর।
ওেয়ব সাইেট আেরা �কাশ েয, হাসান নাসরু�াহ ও তার
সাথীেদর ইমাম েখােমিন বেলেছন: আপনারা অিতস�র েলবানেনর
সরকারেক পরা� করেত সক্ষম হেব
এ সভায় হাসান নাসরু�াহেক ইমাম েখােমিন খুমু-যাকাত ও
কাফফারা উসু ল কের েসগুেলােক কলয্াণকর কাজ ও দীিন খাে
খরচ করার অনু িমত �দান কেরন, েখােমিন এ দািয়� সাধারণত
িশয়া েকােনা আেলমেক �দান করেতন না, এ েথেক

�তীয়মান

হয় েয, ‘হাসান নাসরু�া’ ইরােনর েখােমিনর খুব িব�� িছল।
আমােদর এ িকতােবর

পিরিশ�েত “েখােমিন কতৃর্ক হাসান

নাসরু�াহেক অনুমিত �দান ও তােক �িতিনিধ �ীকৃিত েদওয়ার
আরিব পে�র দিলল

রেয়েছ”। ইমাম েখােমিন হাসান 

নাসরু�াহেক‘হু�াতুল ইসলাম আলহা� সাইেয়য্দ হাসা
নাসরু�াহ বেল সে�াধন কেরেছ’। এ জাতীয় উপািধ �মাণ কের
হাসান নাসরু�াহ তােদর িনকট  উঁচু মযর্াদা ও গভীর জ্ঞাে
অিধকারী।
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েখােমিনর মৃ তুয্র পর ইরােনর অিভভাবক িনধর্ািরত হন আি
খােমিন, িতিন িশয়ােদর অিভভাবক ও ফিকহ, ‘িহযবু�াহ েলবানন’
দীিন ও রাজৈনিতক �েয়াজেন তার শরণাপ� হয়।
ইরািন িব�েবর বতর্মান অিভভাবক আিল খােমিন েলবানেন তার
দু ’জন �িতিনিধ িনধর্ারণ কেরেছ: শায়খ মুহা�দ ইয়াজেবক
(িহযবু�াহর সদসয) এবং সাইেয়য্দ হাসান নাসরু�াহ। তার
উভেয় আিল খােমিনর �িতিনিধ িহেসেব েলবানেনর িশয়া জনগণ 
েথেক শরয়ী পাওনা উসু ল কের েসগুেলা িশয়ােদর �াথর্ সংি�
কােজ বয্য় কের। তােদর �েয়াজন হেল তারাও কাউেক �িতিনিধ
করেত পারেব।

1
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‘িবলায়াতুল ফিকহ’ িথউির েখােমিন 2র উ�ািবত । এ িথউির মেত
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ইমােমর অনু পি�িতেত িজহােদ আকবর বয্তীত ফিকহ যাবতীয়
1
2

েদখুন: � ﺟﺮ�ﺪة الﺴﻔ১৮/৫/১৯৯৫ই.
 েখােমনীেক �থম �থম েকােনা েকােনা আহেল সু �াত সমথর্ন কেরিছল।
কারণ েস যখন িনবর্ািসত জীবন যাপন করিছল তখন েস সব ে�াগান
িদেয়িছল তােত অেনেকই িব�া� হেয় পেড়িছল। অথচ যখন েস ইরােন 
তার রা� �িত�া করল তখন েস আহেল সু �ােতর িবরুে� রীিতমত যু�
েঘাষণা কেরিছল। তােদর বহু আেলমেক েস হতয্া কেরিছল। ত�েধ
উে�খেযাগয্ আেলম িছেলন‘আহমাদ মুফতী যাদাহ’, িতিন েখােমনীর কােছ
আহেল সু �ােতর জনয্ েতহরােন একিট মসিজদ িনমর্ােণর দাব
জািনেয়িছেলন। এেত েখােমনী ে�াধাি�ত হেয় তাঁেক কারাগাের ে�রণ এবং
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েসখােনই তাঁর মৃ তুয্ হয়। উে�খ, েতহরানই হে� িবে�র এমন একমা�
�ান যােত সু �ী মুসিলমেদর েকােনা মসিজদ েনই। অথচ েসখােন 
ইয়াহূ দীেদর উপাসনালয়, খৃ�ানেদর গীজর্া ও যরথু� মাজুসেদর ইবাদেতর
�ান রেয়েছ।
তাছাড়া েখােমনী েয আেমিরকােক ‘বড় শয়তান’ বেল তার িবিভ� ভাষেণ 
উে�খ কের থােকই তার সরকারই ইরাক-ইরান যু ে�র সময় আেমিরকা
েথেক অ� �েয়র েগাপন চুি� কেরিছল, যা ইরান-েগট নােম �িস�। আর
েসটা সংঘিটত হেয়িছল ে�িসেড� িরগােনর সময়।
অনু রূপভােব‘সানেড টাইমস’ পি�কা তার ২৬/৭/১৯৮১ সংখয্ায় একিট
েরাডময্াপ উে�খ কেরেছ যােত েদখােনা হেয়েছ িকভােব আেজর্ি�নার িবমা
ইসরাইলী অ�-শ� ইরােন হ�া�র কের। এমনিক আরব-লীগও
তাৎক্ষিনকভােব ইরান ও ইসরাইেলর মেধয্ এ-চুি�র িন�া কেরেছ।
ইরান কতৃ র্ক আরব রা� ও উপসাগরীয় েদশগুেলােক েয সকল হুমিক
ধমিক �দান কের আসেছ ইসরাইেলর সােথ ইরােনর এ অ� সহেযািগতা
চুি� �মাণ কের েয ইরান আল-কুদস মু� করার বয্াপাের যত কথা ও
বাগড়�র কেরেছ ও করেছ সবই িনলর্� িমথয্াচার
েদখুন, আরব লীেগর িস�া� (� ৪৭১৫ দ. অ. ৮৮, খ.৩-২২/৯/১৯৮৭)
ইসরাইল-ইরান সহেযািগতা চুি� ও তােদর মধয্কার স�ািদত অ�
চুি�সমূ হ স�েকর্ আরও েবিশ জানেত হেল েদখু, শাইখ মুহা�াদ
মালু �াহ এর ��, ‘মাওেকফুশ িশয়া িমন আহিলস সু �াহ’ পৃ . ১২৬ ও তার
পেরর পৃ �াসমূ হ। আরও েদখুন, ‘আত-তা‘আউন আত-তাসলীিহ আল-ইরানী 
আস-সাহয়ূ নী, আর� ও তাহলীল, ��কার, মুনসী সালামাহ ও হােফয
আবদু ল ইলাহ.
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কমর্কা� আ�াম িদে । উে�খয্ িশয়ােদর েমৗিলক িকতােব এ
িথউিরর েকােনা অি�� েনই।
রােফযী েখােমিনর দৃ ি�েত �াদশ ইমামগণ নবী ও রাসূ লেদর েচেয়

অিধক মযর্াদার অিধকার । েখােমিন বেলন : “িন�য় ইমােমর জনয্
একিট মাকােম মাহমুদ, উঁচু মযর্াদা ও পািথর্ব জগেত �িতিনিধ

করার ক্ষমতা রেয়, তার িবলায়াত ও কতৃর্ে�র সামেন পৃিথবীর
�িতিট অণু বশয্তা �ীকার কের। আমােদর মাযহােবর েমৗিলক
একিট আিকদা হে�: ইমামেদর একিট মাকাম রেয়েছ, েস পযর্�
ৈনকটয্�া� েকােনা মালােয়কা ও ে�িরত েকােনা নবী েপৗঁছে
পাের না”।

1
113

েখােমিন ওয়াহদাতুল ওজুেদর মত কুফির ও িশকর্ী মতবােদ
িব�াসী িছেলন, িতিন বেলন: “আমােদর জনয্ আ�াহর সােথ
িবেশষ িকছু অব�া রেয়েছ, েযখােন আমরাও আ�াহ বেন যাই
এবং িতিন আমরা হেয়

যান। িতিন িতিনই , আর আমরা

আমরাই”। 2
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েখােমিন আ�াহর তকদীেরর উপর আপি� কেরন,

তকদীেরর

বয্াপার িনেয় তার রেবর সােথ স�কর্ িছে�র েঘাষণা ে, কারণ 
তকদীেরর দািবর ে�িক্ষেত উসম, মুয়ািবয়া ও ইয়ািজদ শাসন 
1

েদখুন: «( »ﺤﻟﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔপৃ .৭৫)

2

েদখুন: (» »ﺷح ﺎﻋء الﺴﺤﺮপৃ .১০৩)
88

করার সু েযাগ লাভ কেরেছ। েয আ�াহ এরূপ

তকদীর িনধর্ারণ

কেরন, েস আ�াহেক েখােমিন চান না, তার েথেক িতিন স�কর্
িছ� কেরন। [তার কথা েথেক আ�াহর িনকট পানাহ চাই]। িতিন 
বেলন: “আমরা এমন এক ইলােহর ইবাদত কির, যার স�েকর
আমােদর ধারণা েয, তার কাজগুেল িবেবক সমিথর্, িতিন এমন
কাজ কেরন না, যা িবেবক সমথর্ কের না। আমরা এমন 
আ�াহর ইবাদত কির না, িযিন �ভু�, ইনসাফ ও দীেনর
অ�ািলকা িনমর্াণ কে, অতঃপর িনজ হােত তা �ংস কেরন এবং
ইয়ািজদ, মুয়ািবয়া, উসমান ও তােদর নয্ায় বয্ি�েদর হােত ক্ষ
হ�া�র কেরন। আবার নবীর পরবতর্ীেত মানুেষর করণীয়ও িঠক
কের েদন না; েযন তারা িকয়ামত পযর্� জুলম ও অতয্াচাের
পেক অব�ান না কের। 1
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েখােমিনর িব�াস, মানু েষর আমলনামা িশয়ােদর মাহিদর িনকট 
েপশ করা হয়, িতিন বেলন: “বণর্না মেত আমােদর আমলগুেল
স�ােহ দু ’বার ইমাম সােহবু�ামােনর িনকট ে�রণ করা হয়”। 2
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েখােমিন নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ামেক অপবাদ েদয় েয,
“িতিন দাওয়ািত েক্ষে� তাওিফক �া� িছেলন ”

। েস বেল:

�েতয্ক নবীই ইনসাফ কােয়ম করার জনয্ এেসে, তােদর ই�া
1

েদখুন : «( » ﻛﺸﻒ ﻷﺮﺳارপৃ .১১৬)

2

েদখুন: « «�( ﻤﻟﻌﺎد ﻓ ﻧﻈﺮ اﻹﻣﺎم ﺨﻟﻤﻴপৃ .৩৬৮)
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িছল দু িনয়ার বুেক তার বা�বায়ন করা, িক� তারা সফল হনিন,
েশষ নবীও সফল হনিন, যিদও িতিন এেসেছন মানু েষর সংেশাধন 
ও পিরশু� করা এবং তােদর মােঝ ইনসাফ �িত�ার লেক্ষ
�কৃতপেক্ষ িযিন সবর্েতাভােব সফল হেবন ও দুিনয়ার বু
ইনসাফ কােয়ম করেবন, িতিন হেলন মাহিদ মুনতাযার” । 1
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েখােমিন নবী সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর খিলফােদর

অপবাদ িদেয় বেল, আবু বকর ও ওমর কুরআেনর

িবেরািধতা

কেরেছ, আর মানু েষরা তাই তােদর েথেক �হণ কেরেছ। মূ লত
তার িনকট সকল সাহািব কােফর ও েগামরাহ, কারণ েখােমিন েয
িবকৃিতর কথা বেল, েসগুেলা সকল সাহািব �হণ কেরে, তেব
েখােমিন হয়েতা ভুেল েগেছ েয, সকল সাহািবর মেধয্ আহেল
বাইতও আেছন। 2
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েখােমিন আহেল সু �াহেক অপবাদ েদয়, তােদরেক ‘নাওয়ািসব’ ও
‘নাপাক’ বেল এবং তােদর স�দ হালাল ফেতায়া েদয়। একদা
েস বেল: “�হণেযাগয মেত নােসিবেদর 3 েথেক েয স�দ েতামরা
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1

েদখুন: « «�( �ﺘﺎرات ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻹﻣﺎم ﺨﻟﻤﻴ২/৪২)

2

েদখুন: « «( ﻛﺸﻒ ﻷﺮﺳار১২২)

3

‘নােসিব’ বলেত আহেল বাইেতর �িত িবে�ষ েপাষণকারীেদর বু ঝায়, িক�
িশয়ারা« « ﻟﺎﺻﻲﺒনােসিব বেল আহেল সু �াহ ওয়াল জামাতেক বু ঝায়। এ
কথা তােদর শায়খ হুসাইন দারািজ �ীয় িকতাব « ﻤﻟﺤﺎﺳﻦ ﻨﻟﻔﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓ
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�হণ কর েসগুেলা হারি-কােফরেদর নয্ায় েতামােদর জনয
হালাল, তার উপর খুমুেসর িবধান �েযাজয্ হেব। তােদর স�দ
�হণ করা ৈবধ েযখােন পাওয়া যাক, েযভােব েহাক এবং তার
1

খুমুস েবর করা ওয়ািজব”।

120F

 েস আেরা বেল: “নািসব ও

খািরিজেদর উপর আ�াহর লানত, তারা উভেয় িবনা ি�ধায়
কােফর”। 2
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েখােমিনর সমসয্া আেরা অেন, অিধক জানার জনয্ েদখু, ড.
যােয়দ আল-‘ঈস রিচত

(

 )ﺨﻟﻤﻴ� والﻮﺟﻪ اﻵﺧﺮঅথবা

http://www.khomainy.com ওেয়ব সাইট �াউজ করু, এ
ছাড়া অনয্ানয্ িকতাবও েদখুন।

»أﺟﻮ�ﺔ ﻤﻟﺴﺎﺋﻞ ﺨﻟﺮاﺳﺎﻧﻴﺔ

(পৃ .১৪৭) এ �ীকার কেরেছন। িতিন বেলন:

“ইমামেদর কথা �মাণ কের, নােসিব �ারা উে�শয্ আহে-সু �াহ”। অতঃপর
একই পৃ �ায় িতিন বেলন: “এেত েকােনা ি�মত েনই েয, নােসিব �ারা
আহেল-সু �াহ উে�শয”। শায়খ সাদু ক � ﻋﻠﻞ لﺮﺸاﺋﻊে� িনভর্রেযাগয্ সনে
সােদক েথেক বণর্না কের: “আমােদর �িত িবে�ষ েপাষণকারী নােসিব নয়,
কারণ তুিম কাউেক বলেত শুনেব ন, আিম মুহা�দ িকংবা তার আহেল
বাইতেক অপছ� কির, তেব নােসিব হে� েতামােদর �িত িবে�ষ

েপাষণকারী, কারণ েস জােন েতামরা আমােদর ও আমােদর দেলর েলাক”।

1

েদখুন: « «( ﺗﺮ�ﺮ الﻮﺳﻴﻠﺔ১/৩১৮)

2

েদখুন: « «( ﺗﺮ�ﺮ الﻮﺳﻴﻠﺔ১/১০৭)
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ইরান ও িহযবু�াহ
ইরান  িহযবু�াহর ধমনী, স�ীবনী শি� ও মূ ল েক�। ইরান 
েথেক িহযবু�াহ পরামশর্ ও িদ-িনেদর্শনা লাভ কের। আর
“ইরান ও েলবানেন তার শি�সমূ েহর সােথ এ েযাগােযােগর
মূ লসূ � হে�, হাসান নাসরু�াহ 1”
122

৫/৩/১৯৮৭ই. সােলর এক সভায় িহযবু�াহর মুখপা� ইবরািহম
আিমন বেলন: “আমরা বিল না েয, আমরা ইরােনর একিট অংশ,
বরং আমরা ইরােন েলবানন এবং েলবানেন ইরান”।

2
123

িহযবু�াহর

েসে�টাির েজনােরল হাসান নাসরু�াহ বেল: “আমরা ইরানেকই
এমন এক রা� েদিখ, েয ইসলাম �ারা রা� পিরচালনা কের এবং
মুসিলম ও আরবেদর সাহাযয্ কের। ইরােনর সােথ আমােদর
স�কর্ ি�পািক্ষক সহেযািগতার স�কর্। ইরােনর েনতৃবৃ
সােথ আমােদর ব�ু�, আমরা তােদর সােথ স�কর্ রািখ অনু রূপ
েসখানকার ধমর্ীয় েক�সমূহ আমােদর েযা�ােদর দীিন ও শরয়ী
সকল �েয়াজন পূ রণ কের”। 3
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1

েদখুন: তাওিফক মাদািন রিচত ( أمﻞ وﺣﺰب اﷲ ﻓ ﺣﻠﺒﺔ ﻤﻟﺠﺎﺑﻬﺎتপৃ .১৩৯)

2

েদখুন:  ﺟﺮ�ﺪة ﻨﻟﻬﺎر৫/৩/১৯৮৭ই.

3

েদখুন:  ﻤﻟﻘﺎومময্াগািজন(পৃ .১৫-১৬), সংখয্: (২৭)
িকাতব েথেক সংগৃহীত (পৃ .৩২)

92

ﺣﺰب اﷲ رؤ�ﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة

ইমাম মাহিদ মসিজেদর ইমাম শায়খ হাসান িতরাদ বেলন:
“িন�য় ইরান ও েলবানন এক জািত ও এক েদশ। আমােদর
েকােনা আেলম বেলেছন: “িন�য় আমরা েযরূপ ইরােনর
রাজৈনিতক ও সামিরক সংগঠনেক সাহাযয্ কর, অনু রূপ সাহাযয
করব েলবাননেক”। 1
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ইবরািহম আিমন বেলন: “আমরা ইমােমর অবতর্মােন বাস করি,
এ যু েগ ইমােমর েনতৃে�র �িত�িব হে� নয্ায়পরায় ফিকহেদর
েনতৃ�।”
“এ হে�

িহযবু�াহর ৈবিশ�য, তারা েলবানিন জনগণেক

নয্ায়পরায় ‘ ফিকহ’র সােথ স�ৃ � করেত চায়। �কৃতপেক্
িহযবু�াহ নয্ায়পরায় ‘ফিকহ’র িনেদর্েশর িভি�েত �ীয় আে�ালন
ও সামিরক কমর্কা� পিরচালনা কে”। 2
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‘িহযবু�াহ েলবানন ’-এর ভার�া� েসে�টাির েজনােরল নু ‘আইম
কােসম বেলন: “িহযবু�াহ ও ইরােনর মধয্কার স�কর িহযবু�াহই
ৈতির কেরেছ, পা�র্বতর্ী েদশ ইরািন িব 3 েথেক উপকৃত হওয়া
127

ও ইসরাইিল দখলদািরে�র েমাকােবলায় তার সাহাযয্ হািসেলর

1

েদখুন: ( ﺟﺮ�ﺪة ﻨﻟﻬﺎر الﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ১১/১২/১৯৮৬ই.

2

েদখুন : ( ﺤﻟﺮ�ت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻟﻨﺎن১৪৬-১৪৭)

3

েখােমিনর েনতৃ ে� ইরােন িবলায়াতুল ফিকহর আদেল ঘিটত িব�ব।
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উে�েশয্। এ স�কর্ খুব �ত উ�ত হয় এবং �থম ধােপই তা
ফলাফল েভাগ কেরিছ, কেয়কিট কারেণ:
১. িহযবু�াহ ও ইরান উভয় িবলায়াতুল ‘ ফিকহ’র আদেশর্ িব�াসী
এবং েখােমিন হে� তােদর েনতা। অতএব তারা উভয় িব�বয্াপী
ধমর্ীয় এক েনতার েনতৃে� িব�াসী
২. ইরান রা� পিরচালনার জনয্ েয ইসলািম �জাত� �হণ
কেরেছ, তার েমৗিলক িবষেয়র সােথ িহযবু�াহ একমত, তেব
এলাকার িভ�তার কারেণ আনু ষি�ক িকছু িবষেয় পাথর্কয্ রেয়ে
৩. উভেয়র রাজৈনিতক আদেশর্ িম, কারণ ইরােনর মূ ল উে�শয্
উপিনেবশেক তয্াগ কের �াধীনতা অজর্েনর লেক্ষয্ কা,
�াধীনতা আে�ালনকারী সংগঠনসমূ হেক অথর্ সাহাযয্ �দান কর
এবং ইসরাইিল দখলদািরে�র িবপরীত �িতেরাধ গেড় েতালা।
হুবহু এসব আিকদাই েপাষণ কের িহযবু�, তার �থম লক্ষ
ইসরাইিল দখলদাির� ও তার আিধপেতয্র িবরুে� �িতেরাধ গে
েতালা।
ইরান েযরূপ ইসলাম বা�বায়েন জীব� অিভজ্ঞতার অিধক[!!],
যা বা�বায়ন করার �� েদেখ �েতয্ক �ীনদার মুসিল... অনু রূপ
িহযবু�াহ আিধপতয্ েরােধ িবরাট অিভজ্ঞতার মা, েস ইরান ও
তার জনগেণর স�ি� অজর্ন সক্ষম হে...
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যখন িহযবু�াহ দিক্ষণ েলবানন ও পূবর্ েব�া নগরী ইরাে
সাহােযয্ মু� কে, তখন েস তার উে�শয্ হািসল কে, যার
েঘাষণা েস িদেয়িছল এবং যার জনয্ েস তয্াগ �ীকার কেরেছ
অনু রূপ ইরানও আিধপতয্বাদ �িতেরাধ ও মুজািহদেদর সাহায
কের সফল অজর্ন কেরেছ। এটা িহযবু�াহর অজর্, েলবানেনর
অজর্ন এবং ইরােনর অজর”।
এখােন আমরা ইরােনর মুেখাশ উে�াচন করেত চাই, ইয়াহূ দীেদর
সােথ তােদর শ�তার দাবী মূ লত �তারণা, ইসরাইিল রাে�র
উপর হামলার হুমিক মানুেষর েচােখ ধুেলা েদওয়ার নামা�,
েদখুন ইয়াহূ দী সাংবািদক ‘ইউিস মািলমান’ িক বেল:
“এটা েকােনাভােব স�ব নয় েয, ইসরাইল ইরােনর পারমানিবক
�াপনাসমূ েহ হামলা করেব, উপর� একািধক েগােয়�া কমর্কতর্
িনি�ত কেরেছ েয, ইরান যিদও কথার মাধয্েম ইসরাইেলর উপর
হামলা কের, যা েথেক তার সােথ ইরােনর শ�তা বুঝা যায়,
�কৃতপেক্ষ ইরািন পারমানিবক েবামাগুেলা আরব রা�সমূে
িদেক তাক করা”।

1
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উে�িখত ইয়াহূ দীর কথার সতয্তা . গাসসােনর ম�বয্ েথেকও
হয়, িতিন বেলন: িহযবু�াহর �েয়াজন �ত� রাজৈনিতক দশর্ন ও

1

েদখুন:  ﺟﺮ�ﺪة اﻷﻧﺒﺎءসংখয্: (৭৯৩১)  لﻮس أ�ﻠﺲ ﺗﺎﻳﻤﺰেথেক সংগৃহীত।  
95

িচ�ামূ লক �� উে�শয, যা হেব ইরািন দৃ ি� েকান্ েথেক স�ূণর
পৃ থক এবং এরািবক ও ইসলািমক ৈবিশে�য্র ধারক। িহযবু�াহর
আেরা �েয়াজন রাজৈনিতক ঐিতহয্গত অিভজ্, যার মেধয্
থাকেব ইিতহাস ও েদশীয় কালচার। তার আেরা �েয়াজন একিট 
�� সংগঠন, যার মেধয্ থাকেব �চিলত সবধরেনর অ, েযন 
েস যাবতীয় িস�া� �হেণ সক্ষম । 1
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িহযবু�াহর �িত�াকাল েথেক ইরান তােত সবর্া�কভােব অংশ
�হণ  কের। ‘আমাল’ সংগঠেনর সােবক পিরচালক ও িহযবু�াহর
�িত�াতা সােয়য্দ হুসাই

মুসািভ বেলন: ‘আমাল’ সংগঠেনর

বতর্মান �ধােনর‘েলবানন উ�ার আে�ালেন’ েযাগ েদওয়া
ইসলাম সমিথর্ত নয়। িতিন বেল: ইসলািম ও অৈনসলািম বলার
অিধকার মূ লত ইরােনর, কারণ ইসলািম িব�ব িঠক করেব
েকানিট ইসলািম ও েকানিট ইসলািম নয়

। ‘আমাল’ সংগঠেনর

১৯৮২ই. সােলর মােচর্ অনুি�ত৪-থর্ সে�লেন আমরা সবাই এ
শপথ �হণ কেরিছ  েয, আমরা ইসলািম িব�ব ইরােনর একিট 
অিবে�দয্ অং”।

2
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1

েদখুন: ড. গাসসান রিচত:

ﺣﺰب اﷲ ﻣﻦ ﺤﻟﻠﻢ ﻹﻳﺪﻳﻮلﻮﻲﺟ ﻰﻟ الﻮاﻗﻌﻴﺔ

( الﺴﻴﺎﺳﻴﺔপৃ .৯)
2

েদখুন: ( )ﺤﻟﺮ�ت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓ ﻟﻨﺎنতািরখ: ১৯৮৪ই. (পৃ .২২২ ও ২২২)
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এ েথেক �মািণত হয় েয, ১৮/৩/১৯৯৬ই. সােল

ﺟﺮ�ﺪة الﻮﺳﻂ

ময্াগািজনেক েদওয়া সাক্ষাতকাের হাসান নাসরু�াহ সে
অপলাপ কেরেছন। িতিন তােত বেলন: “িহযবু�াহর িভি� 
েলবানিন, তার িস�া� েলবানিন এবং তার ই�াও েলবানিন।
ইরান বা িসিরয়ান সমথর্ন বা সাহাযয্ এেসেছ পরবতর্”।
িহযবু�াহ ইরােনর স�ান, এ কথার সতয্তা

িহযবু�াহর সােবক

�ধান ‘সু বিহ তুফাইিল’র সাক্ষাতকার েথেকও �মািণত হয়। িতি
বেলন: “আিম ইরািন �জাত� েদখেত িগেয়িছলাম, তখন 
েলবানেন একিট �িতেরাধ আে�ালন গেড় েতালার বয্াপাের
ঐকমতয হই। তারপর েথেক িহযবু�াহ তার কাযর্�ম আর� কে,
হাজার হাজার ইরািন এেস তােক অনু দান েদয় ও তার সদসয্েদর
�িশক্ষণ �দান ক”।

1
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ইরান িহযবু�াহ �িত�ায় সরাসির অংশ �হণ কের, তােদরেক
�িশক্ষণ দান ও অথর্ সাহােযয্র জেনয্ িনজ� িব�বী গা
েলবানেন ে�রণ কের। েলবানেন আগত ইরািন িব�বী গােডর্র
সংখয্া২০০০-সদসয্। ইরােনর িব�বী গাডর্ েলবানেন এেস আের
িকছু কাজ কের, েযমন েলবানেনর েব�া �েদশ ও

1

েদখুন: ২৩/৭/২০০৩ই. সােল আল-জা
সাক্ষাতকার
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িহযবু�াহর

যীরা েটিলিভশেন েদওয়া তার

কতৃর্�াধীন অ�েল িশয়া আিকদা �চার কে, হাসপাতাল,
িবদয্ালয় ও িবিভ� এনিজও সং�া �িত�া কের 1
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তাছাড়া েতহরােন  িহযবু�াহর একিট িবেশষ অিফস রেয়েছ,
েসখান েথেক �চারপ� ও িবিভ� বই-পু�ক �কাশ করা হয়,
তােত িহযবু�াহর পিরচয়, তার কমর্ ও ৈবিশ�য্সমূেহর উে�
থােক। অনু রূপ ইরান েথেক েযসব িস�া� ও পরামশর্ েবর ,
েসগুেলা েলবানেন েপৗঁছােনার দািয়�ও েস অিফে। 2
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িহযবু�াহ তােদর ��সমূ েহ �ীকৃিত িদেয় িলেখ থােক েয,
“েক�ীয় ফিকহ [ইরািন ধমর্ীয় সেবর্া� েন] একমা� যু ে�র
িস�া� িকংবা আেপাষ করার ক্ষমতা রা”।

3
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েকননা �ানীয় ফিক হর এমন কতৃর্� েন, যা
িশয়ােদর উপর �েযাজয্ হ

“িবে�র সকল

”। তাই “ইমাম েখােমিন রা�

পিরচালনা কেরন, িবে�র সকল জায়গায় আিধপতয্বােদর িবরুে
িশয়া মুসিলমেদর রাজৈনিতক কমর্কা� পযর্েবক্ষণ কের
তােদর েনতৃ� �দান কেরন। 4”
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1

েদখুন:  ﻛﻴنﻴﺚ ﻛﺗﺰﻣﺎنরিচত �( ﺤﻟﺮس ﺜﻟﻮري اﻹﻳﺮاপৃ .১৩৯ ও ১৯২)

2

েদখুন: মাসউদ আসাদ ইলািহ রিচত ( اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﻓ �ﺘﻤﻊ ﺗﻌﺪديপৃ .৩৬)

3

েদখুন: িহযবু �াহর সােবক ভার�া� েসে�টাির রিচত ( ﺣﺰب اﷲপৃ .৭২)

4

েদখুন: িহযবু �াহর সােবক ভার�া� েসে�টাির রিচত ( ﺣﺰب اﷲপৃ .৭৫)
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তার এ কথা আমােদরেক �� বাতর্া েদয় ে, িবে�র িশয়ারা
ইরািন িব�েবর অনু সারী, ইরােনর সােথ তারা ঘিন�ভােব স�ৃ �,
ইরােনর �াথর্ ও উে�শয্ বা�বায়নকরী। িবেশষভােব সরাসি
ইরােনর ত�াবধােন পিরচািলত সং�াসমূ হ, েযমন িহযবু�াহ,
িহযবু�াহর অ�-সংগঠন ও অনয্ানয্ সং�াসমূহ ইরােনর সাে
ওতে�াতভােব জিড়ত।
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ইরান-ইরাক যু ে� িক েলবাননী িহযবু�াহ ইরােনর সােথ েযাগ
িদেয়িছল? আওয়ােয সু �ী ছা�েদর অসে�াষ দমেনও িকতারা
অংশ িনেয়িছল?
ইরাক-ইরান যু � ও ইরােনর ‘আহওয়ায’ নগরীেত

সু ি� ছা�েদর

আে�ালন দমেন িহযবু�াহ অংশ �হণ কেরিছল।  
১৯৯৯ই. সােল ইরােনর েখািয�ান �েদেশর রাজধানী আহওয়ায
নগরীর ছা�-বািস�া ও িনরাপ�া বািহনীর সদসয্েদর সােথ সৃ�
র�ক্ষয়ী সংঘষর্ ও তার পরবতর্ী ঘটনাসমূেহ ইরািন সরকা
পেক্ষ অংশ েনয় িহযবু�াহ। ছ-িবে�ােহ অংশ েনওয়া েনতােদর
বয্তীত একািধক সূ� ও এরািবক গণমাধয্ম েথেক জানা যা,
শতশত আরব েযা�া ( িহযবু�াহর সদসয) িনরাপ�া বািহনী ও
িব�বী গােডর্র পক্ষ হেয় ছা�েদর দমন কের ও তাে(আরব
ইরািন) িবে�াহ িনঃেশষ কের েদয়।
িবিভ� সূ � েথেক একিট িবষয় িনি�ত �মািণত েয, ইরািন 
িনরাপ�া বািহনী ও িব�বী গােডর্র ইউিনেট অংশ �হণকারী
েযা�ারা ‘ইরািক ইসলািম [িশয়া] িব�েবর সেবর্া� পিরষে’র
অনু গত ‘িফলাক বদর’ এর সামিরক শাখার সদসয্।
তেব িনরাপ�া বািহনীর কতক েলােকর ভাষা িছল েলবানিন ও
িসিরয়ানেদর নয্া, যা েথেক তােদর জাতীয়তা স�েকর্ সে�ে র
উে�ক কেরেছ! তার �মাণ িমেলেছ িকছু িদন পূ েবর্ েদওয়া আিল
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আকবর মুহতািশিম বুর-এর ভাষেণ, তােক িহযবু�াহর ধমর্ীয় িপতা
জ্ঞান করা হয়। ইেতাপূেবর্ িতিন ইরােনর পক্ষ েথেক িসি
রা�দূ ত িছেলন। ইরােনর সােবক �রা�ম�ী এবং িফিলি�িন 
�াধীনতা আে�ালন িবষয়ক আ�জর্ািতক সভার েসে�টািরও

িছেলন িতিন । ১৯৮২ই. সােল িতিনই ‘হরকেত আমাল’ েথেক
িহযবু�াহর জ� েদন। িতিন বেলেছন: ইরান-ইরাক যু ে� িব�বী 
গােডর্র পাশাপািশ িহযবু�াহর েযা�ারা কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় যু ে� 
অংশ�হন কেরিছল।
গত বুধবার ‘আিল মুহতািশিম বুর’ ইরািন সংবাদ

«»ﺷق

‘শারক’েক েদওয়া এক সাক্ষাতকাের িহযবু�াহ ও েলবানেন
সবর্েশষ ঘটনা স�েকর্ বে, (উে�খয্ ে, িতিন ইমাম েখােমিনর
ছা� ও হু�াতুল ইসলাম েখতাব �া) “ িহযবু�াহর অিভজ্ঞতা
একাংশ যু ে�র ময়দান েথেক েশখা, আর ি�তীয় অংশ িশেখেছ
�িশক্ষণ েথ, সে�হ েনই ইরান-ইরাক যু � েথেক িহযবু�াহ
অেনক অিভজ্ঞতা অজর্ন কে, কারণ 

িহযবু�াহর সদসয্রা

আমােদর বািহনীর পাশা-পািশ অথবা সরাসির যু ে� অংশ �হণ 
করত”।
‘মুহতািশিম বুর’ িহযবু�াহর শি� স�েকর্ আেরা বেল: “েশেষর
বছরগুেলােত েলবানন ও তার অ�লসমূেহ িহযবু�াহ রাজৈনিতক
ও সামিরক েক্ষে� স�ানজনক অব�ান অজর্ন কে, তার
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েযা�ােদর সামিরক অিভজ্ঞতা ও সামিরক েক্ষে� অংশ �হ
িবষয়িট বলার অেপক্ষা রােখ না। আজ আমরা েদখিছ , ৈবরু,
েলবানেনর দিক্ষণা ও েব�া �েদেশর দূ রদূ রা� েযখােন 
িহযবু�াহর সদসয্রা থাকত ও তােদর িমসাইেলর ঘাঁিট িছ, যা
ইসরাইেলর িবমানগুেলা �ংস কের িদেয়ে, এত িকছু

সেতয্

িহযবু�াহ এখন লাগাতার ইসরাইেলর িদেক িমসাইল িনেক্ষ
করার শি� অজর্ন কেরে, েয কারেণ ইসরাইল বাধয্ হেয়ই
ধীেরধীের তার পদািতক বািহনী েলবানেন দািখল করেছ, তেব
িবনেত জািবল, মারুনুর রাস ও আইতারুেনর িতন রা�া েমাে
তােদরেক কিঠন িবেরািধতার স�ু খীন হেত হেয়েছ”।
মুহতািশিমর বণর্না েমাতােব, েলবানেন  িহযবু�াহর জ� েথেক
১০০-হাজােরর অিধক িশয়া যু বক যু ে�র �িশক্ষণ �হণ কের,
�েতয্ক �িশক্ষ৩০০-েযা�া অংশ �হণ কের, এখনও েলবানন 
ও ইরােন বহু �িশক্ষণ েকাসর্ চালু রে 1
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1

েদখুন:  لﺮﺸق اﻷوﺳﻂতািরখ: ১১/৭/১৪২৭িহ. েমাতােবক: ৫/৯/২০০৬ই.,
সংখয্: (১০১১২) আলী নূ রী যাদাহ এর �ব� েথেক। যার িশেরানাম িছল
এই েয, আলী আকবর মুহতািশমী পূ র, িসিরয়ায় িনযু � ইরােনর সােবক
রা�দু ত ও সােবক �রা�ম�ীর �ীকােরাি� েয, “িহযবু �াহর েযা�ারা ইরানী 
িব�বী গাডর্ বািহনীর সােথ িমেশ ইরাক যুে� এবং আহওয়ায এর ছা�
অসে�াষ দমেন সরাসির অংশ�হণ কেরিছল।”
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িহযবু�াহর বয়ান ও রাজনীিতেত তািকইয়া (আসল কথার
িবপরীেত �কােশয্ অনয্ কথা বেল েধাকা েদও) -এর বয্বহা
আহেল-সু �ার সােথ সবেচেয় েবশী তািকয়য্াহ নীিত বয্বহার কে
িহযবু�াহ। « � »ﻹﻣﺎم اﻤﻟﻬﺪي وﻣﻔﻬﻮم اﻻﻧﺘﻈﺎرে�র ২৪০-নং পৃ �ায়
কােজম িমসবাহ বেলন: “তািকয়য্াহ নীিতর আ�য় �হণকারী বড়
মুজািহদ, েস সেচতন ও সতকর্ অব�ায় িজহাদ কে, েস স�াবয্
সকল প�ায় িজহাদ কের, েস হাত-পা েবঁেধ বেস েনই, েস দীিন 
িবষয় ও দািয়� েথেক গািফল নয়, েযমন সরলমনা মানু েষরা মেন 
কের। তািকয়য্াহ শু ধু েগাপন আমল নয় , িশয়ােদর িনিদর্�
একিট �প তার উপর আমল করেব, অথবা রাজৈনিতক েকােনা
দল তােক লক্ষয্ িহেসেব ি, বরং এটা আমেলর এক প�িত,
যা যথাযথভােব িহযবু�াহ বা�বায়ন  করেছ। তািকয়য্া রাজনীিতর
দু িদর্ন ও সুিদন সবর্াব�ায় �েযা...” পরবতর্ী পৃ�া িতিন বেলন:
“তেব কতক সময় খিতব ও মুবাি�গ বাধয্ হেয় কথা েগাপন
কেরন, ��তা তয্াগ কেরন ও শে�র েনাকতা পিরহার কের,
কারণ এরূপ না করেল ক্ষিতর সমূহ স�াবনা থ”।
কােজম িমসবােহর কথায় েয িচ�া করেব, তার বুঝেত েদির হেব
না েয, িহযবু�াহ �ীয় ভাষেণ তািকয়য্াহর বয্বহার কের
িহযবু�াহর ঘেরর েলাক হাঁেট হািড় েভে� িদল। এ জনয্ আমরা
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বারবার বিল: িহযবু�াহেক িব�াস কর না, হাসান নাসরু�াহর
কথা সতয্ েজেনা ন, েস িমথয্াবাদী। তােদর ধমর

বােতিন। তারা

মুেখ এক কথা বেল, িক� অ�ের তােদর আেরক উে�শয্ থােক।
েযমন তােদর গুরু কােজম িমসবাহ �কাশ কের িদেয়েছন
কখেনা তারা ইিনেয়-িবিনেয় কথা বেলন, হাসান নাসরু�াহ এ
প�িত েবশী বয্বহার কের। কখেনা তারা েকােনা িবষয় এেকবাের
এিড়েয় যায়, েযন িনেজর উপর িকংবা দেলর উপর েকােনা
অপবাদ আেরাপ না হয়।
পাঠকবগর, এেত অবাক হেবন না, কারণ �াদশ ইমািময়ােদর ধমর্
তািকয়য্াহর আড়ােল িমথয্া বলার অনুমিত ে, বরং তািকয়য্াহর
প�িতেত আ�াহর নােমও িমথয্া বলার অনুমিত �দান কের।
« � »وﺳﺎﺋﻞ الﺸﻴﻌﺔে�র েলখক আবু আ�ু �াহ েথেক �বণ কের
বেলন: “েকউ যিদ তািকয়য্াহর আ�য় �হণ কের িমথয্া কস

কের, তাহেল েকােনা সমসয্া েন, যিদ েস বাধয্ ও অপারগ হ” ।
ইমাম শােফ‘ঈ রািহমাহু�াহ তােদর বয্াপাের বে: “আিম
রােফযীেদর েচেয় কাউেক অিধক িমথয্া কসমকারী পাইি”।
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িহযবু�াহ িক কখেনা আ�াহর রা�ায় িজহাদ কেরেছ?
িহযবু�াহ েলবানেন যু � করেতই রািজ, েস কখেনা েলবানেনর
সীমা অিত�ম কের না, কখেনা করেবও না। আিকদা েযরূপই
েহাক �েতয্ক েলবানিনর(খৃ�ান, মারূন, দু রযী, অথবা অনয্ েয
েকােনা আকীদা অবল�ীই েহাক না েকন, তার) সােথ তােদর
ব�ু�, যিদ েস িহযবু�াহর লেক্ষয্র অনুসারী হয় বা তােদর সা
একা� �কাশ কের। অতএব যার আদশর্ এর, তার আমল
কখেনা ইসলািম িজহাদ হেত পাের না, তার যু � কখেনা আ�াহর
কািলমােক বুল� করার জনয্ নয়। আবু মুসা আশআির রািদয়া�াহ
‘আনহু েথেক বিণর, এক বয্ি� এেস নবী সা�া�াহ

‘আলাইিহ

ওয়াসা�ামেক িজজ্ঞাসা কে, েহ আ�াহর রাসূ ল, েকউ
গিণমেতর স�েদর জনয্ িজহাদ কে, েকউ �রণীয় হেয় থাকার
জনয্ িজহাদ কে, েকউ তার অব�ান জানােনার জনয্ িজহাদ
কের, তােদর মেধয্ েক আ�াহর রা�ায়[িজহাদ কের]? িতিন 
বলেলন:
.«»ﻗﺎﺗﻞ ﺘﻟﻜﻮن ﻠﻛﻤﺔ اﷲ � اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻬﻮ ﻲﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ
“আ�াহর কািলমােক বুল� করার জনয্ েয িজহাদ কের েসই
। 1 ইবেন হাজার আল-

আ�াহর রা�ায় [িজহাদ কের]”

1

বু খাির: (২৮১০), মুসিলম: (১৯০৪)
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‘আসকালানী রািহমাহু�াহ বেল: “এখােন আ�াহর কািলমা �ারা
উে�শয্ ইসলােমর িদেক আ�াহর আ�া”। 1
138

আমরা েদখলাম, িহযবু�াহ েয দাওয়ােতর জনয্ যু� কের তার
িনযর্াস হে� েলবানেনর সীমানা। ি�তীয়ত রােফযীেদর আিকদা
সমি�ত করা। েস শুধু েলবানেনর জিমেনর জনয্ যু� কের ,
বরং িশয়া আিকদা �িতি�ত করা ও িশয়া অ�েল তার বা�বায়ন 
করাও তার উে�শয । িহযবু�াহ যিদ তার কাজেক িজহাদ গণয্

কের, তাহেল যখন আহমদ ইয়ািসন ও আ�ু ল আযীয রানিতিসেক
হতয্া করা হ, তখন েকন েস েকােনা

উ�বাচয কেরিন, েকন 

একিট িমসাইল ইয়াহূ দীেদর িদেক িনেক্ষপ কের!!
অিধকৃত িফিলি�ন, েযখােন রেয়েছ মুসিলমেদর সবর্�থম েকবলা
বায়তুল মুকা�াস, েসই পিব� ভূ িমেক মু� করার িজহােদর
তুলনায় ইরান ও িসিরয়ার উে�শয্ বা�বায়েন যু� করাই অিধক
উ�ম িহযবু�াহর িনকট?!
এই েদখুন  িহযবু�াহর েসে�টাির েজনােরল হাসান নাসরু�াহ
বেলন: “ইয়াহূ দীেদর সােথ তােদর যু � আিকদাগত িবষয় নয়,
দু ’জন ইসরাইিল ৈসিনক অপহরণ করার অপরােধ ইসরাইল যখন 
েলবানেনর উপর ৩৪-িদন যু ে�র বাজার গরম েরেখ েলবানেনর

1

েদখুন: ফাতহুল বাি: (৬/৩৪)
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বয্াপক ক্ষিত সাধন , তখন  িহযবু�াহর েসে�টাির েজনােরল
হাসান নাসরু�াহ এক িটিভ সাক্ষাতকাের , যা
২৭/০৭/২০০৬ই. সােল েলবানেনর

New TV চয্ােনল �চার

কেরেছ: “যিদ জানতাম দু ’জন ইসরাইিল ৈসনয্ অপহরণ করার
ফেল েলবানেনর এ পিরমাণ ক্ষিত হ, তাহেল কখেনা তার
িনেদর্শ িদতাম না। েস আেরা বে: দু ’জন ৈসনয্ অপহরণ করার
ফেল েয ক্ষিত হেয়, িহযবু�াহ তার একভােগরও আশ�া
কেরিন। কারণ যু ে�র ইিতহােস এ পিরমাণ ক্ষিত কখে হয়িন।
হাসান নাসরু�াহ আেরা বে: িহযবু�াহ ি�তীয়বার কখেনা
ইসরাইেলর সােথ যু ে� জড়ােব না”।

1
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এ েঘাষণার মাধয্েম হাসান নাসরু�াহ �মাণ ক, েস জয়ী নয়,
বরং পরাজয়ী । যারা হাসান নাসরু�াহেক বাহবা েদয় ও তােক
িহেরা বানােনার েচ�া কের, তােদর গােল এটা বড় চেপটাঘাতও
বেট।
এ হে� িশয়া মতবােদর নীিত, তার �েতয্ক কাজ শু ধু বয্ি�
জািত �ােথর্র জন, মুসিলম উ�াহর জনয্ ন, বরং তােদর �ােথর্র
জনয্ মুসিলম উ�ার �াথর্ �ংস করার �েয়াজন হেল তােত
তারা রািজ। তাই ড. আিল আ�ু ল বািক বেলেছন: “আিম েদেখিছ

1

েদখুন:  لﺮﺸق اﻷوﺳﻂসংখয্: (১০১৩৫), তািরখ: ২৮/৮/২০০৬ই.
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েয, িশয়ােদর কমর্কা� েহাক তা ইরােন অথবা ইরােক অথবা
আফগািন�ােন অথবা েয েকােনা জায়গায়, তা একমা� জািতগত
�ােথর্র জনয, মুসিলম উ�াহর িখদমত ও তার �াথর্ হািসল
কখেনা উে�শয্ নয়। তার উে�শয্ হে� সংকীণর্ জাি, যিদও
তা সম� মুসিলম উ�ার িবপরীত হয়”। 1
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িহযবু�াহ ও আ�াহর রা�ায় িজহাদ
একিট িজজ্ঞা: িহযবু�াহ িক দখলকৃত েকােনা ইসলািম রা�
েযমন িফিলি�ন অথবা অিধকৃত অনয্ েকােনা মুসিলম রা� �াধীন
করার েচ�া কের িকংবা তার জনয্ যু� কে?
এ �ে�র উ�র: না, তারা কখেনা মুসিলমেদর জনয্ যু� কের না।
িশয়া �াদশ ইমািময়ার িনকট িজহাদ েনই,

যাবত তােদর �াদশ

ইমাম 2 অদৃ শয্ জগত েথেক েবর না হয়। এটাই তােদর িব�াস।
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1

েদখুন: ড. আিল আ�ু ল বািকর �ব�  ﻫﻞ ﺗ�ﻮن ﺣﺮب اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت أمﻠﻨﺎ ﻓ
 ﻫﺰ�ﻤﺔ ﺑ� ﺻﻬﻴﻮن؟২১/৮/২০০৬ই. তািরেখ যা � مﻮﻗﻊ ﻣﻔﻜﺮة اﻹﺳﻼمকাশ
কেরেছ।

2

ব�ত: তােদর �াদশ ইমােমর অি��ই েনই, কারণ তােদর একাদশ ইমাম
হাসান আসকারী অিববািহত অব�ায় মারা েগেছন। তার স�ান হওয়ার
েকােনা সু েযাগ িছল না। সু তরাং �াদশ ইমাম বেল যােক বলা হয় েয িতিন 
মুহা�াদ ইবন হাসান আসকারী, এমন েলাক কখনও দু িনয়ােত আেসন িন।
আর েযেহতু িতিন দু িনয়ােত আেসন িন েসেহতু তার গােয়ব বা অদৃ শয্
108

তােদর িকতােবর ভাষা েদখুন: “ইমােমর ঝা�ার পূ েবর্ েয ঝা�াই
উে�ালন করা হেব, েসই ঝা�াধারী হেব তাগু”।

1
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অদৃ শয্ জগত

েথেক ইমাম েবর হেয় ইয়াহূ দী ও নাসারােদর সােথ সি� করেবন,
আেল-দাউেদর (ইয়াহূ দীেদর) িবধান মেত ফয়সালা করেবন, কাবা
�ংস করেবন, আহেল-সু �াহেক হতয্া করেব, কারণ তারা িশয়া
ইমািময়ােদর দু শমন। তােদর েমৗিলক িকতাবসমূ েহর ভাষা এরূ!
আবু বকর ও ওমরেক েবর কের তােদর
অতঃপর তােদরেক �ািলেয় িদেবন।

শূ লীেত চড়ােবন,

2
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িহযবু�াহর ভার�া� েসে�টাির নাঈম কােসম এ স�েকর্ বেল: 3
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“সামিরক যু � েযেহতু শ�েদর সােথ হয়, যা আমােদর এ
হওয়ার ��ই আেস না। আর যার অদৃ শয্ হওয়ার ��ই আেস না তার
আবার �কাশ হওয়ার িক আেছ? ব�ত ইমািময়া িশয়ারা গাধা, তােদর উপর
তােদর তথাকিথত পাগিড়ধারী ধমর্ীয় েনতারা িমথয্াচার কের েনতৃ� কে
যাে�। তারা মেন করেছ এ তথাকিথত �াদশ ইমাম েলাকিট পাহােড় 
লু িকেয় রেয়েছ, তাই তারা পাহােড়র পাদ-েদেশ দাঁিড়েয় সারাক্ষণ বলে
থােক, “েহ আমােদর মাওলা, তুিম েবর হেয় এস” এ জাতীয় হাসয্কর
কমর্কা� েকবল রােফযী ইমামী িশয়ােদর মত গদর্ভেদর জনয্ই উপেযাগ
আ�াহ আমােদরেক তােদর েফতনা েথেক বাঁিচেয় রাখুন। [স�াদক]
1

েদখুন: �( ﻛﺘﺎب اﻟﻐﻴﺒﺔ لﻠﻨﻌﻤﺎপৃ .৭০)

2

েদখুন: আল-গায়বাহ িলন নু মািন।

3

েদখুন: ( ﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ.. ﺘﻟﺠﺮ�ﺔ.. ﻤﻟﻨﻬﺞ..( )ﺣﺰب اﷲপৃ .৫০)
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িকতােবর মূ ল িবষয়, তাই িবষয়িট আমরা িবেশষভােব উে�খ
করিছ। ফিকহগণ িজহাদেক দু ’ভােগ ভাগ কেরেছন:
১. �াথিমক িজহাদ: েযমন মুসিলমরা অপেরর িবরুে� যুে�
অবতীণর হল ও তােদর ভূ িমেত �েবশ করল, যার সােথ অিধকৃত
ভূ িম পুনঃ উ�ার করা িকংবা েকােনা জুলেমর �িতেশাধ �হেণর
স�কর্ েন, এটােক �াথিমক িজহাদ বলা হয়। এ জাতীয় যু � 
নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম অথবা িন�াপ ইমােমর সােথ
স�ৃ �, এ জমানায় েযেহতু ইমাম মাহিদ অদৃ শয, তাই আমােদর
উপর তা জরুির নয়
২. �িতরক্ষামূলক িজহ: মুসিলমেদর ভূ িম যিদ দখল দাির িকংবা
উপিনেবেশর �ীকার হয়, তাহেল িনেজর ভূ িম ও �ীয় জািতেক
রক্ষার �ােথর্ িজহাদ করা , বরং ওয়ািজব”।
অতঃপর িতিন ৫১-নং পৃ �ায় বেলন: “জ্ঞাতবয্, িজহােদর
িস�া� িনেবন �ধান েনতা ফিকহ [বতর্মান ইরািন সেবর্া� ধমর্
েনতা], িতিন �িতরক্ষামূলক িজহােদর পিরি�িত িচ�া করেবন
িতিনই �িতেরােধর নীিত ও তার িনয়ম বাতেল িদেবন। কারণ 
রে�র িবষয়িট খুব গুরু�পূ, িজহাদ জরুির ি-না, িকংবা তার
উে�শয্ ি, ইতয্ািদ িবষেয় িনি�ত না হেয় েযা�ােদরেক যুে�র
ময়দােন েঠেল েদওয়া েকােনা �কার ৈবধ নয়”।
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অতএব আমােদর িনকট �� হল েয, িহযবু�াহ ও তার �ধান 
হাসান নাসরু�াহ িটিভেত েয ে�াগান েদ, েযখােন েস মসিজেদ
আকসা ও তার পিব� ভূ িমেক মু� করার দৃ ঢ় অিভ�ায় বয্�
কের, েযমন েস বেল: ‘েহ আকসা আমরা আসিছ’, অথবা বেল:
‘চেলা চেলা কুদস চেলা’

ইতয্ািদর তার ভয্ালিকবািজ ও সৈবব

িমথয্। এ কথার �মাণ েখাদ হাসান নাস

রু�াহর বাণ, েকােনা

এক সাক্ষাতকাের তার িনকট িফিলি�ন স�েকর্ জানেত চাও
হেয়িছল, তখন েস িফিলি�িনেদর বেল: “যখন েতামরা আমােদর
�েয়াজন েবাধ করেব, আমরা েতামােদর সােথ আিছ, এটাই
যেথ�”! কারণ, �াদশ ইমািময়ার আিকদা হে�, অদৃ শয্ ইমােমর
আগমেনর আেগ েকােনা িজহাদ েনই।
পাঠক লক্ষয্ , তােদর িনকট আ�রক্ষার িজহাদও ে, যিদ
ক্ষমতার েক� ফিক(েখােমিন/খােমনী) তার অনু েমাদন না েদয়!
সু তরাং িহযবু�াহর েকােনা সদসয্ েকােনা কমর্কা�ই করার ক্ষ
রােখ না যতক্ষণ না েক�ীয় ফকী(খােমনী) েসটার অনু মিত না
েদয়। অতঃপর সামেনর বণর্নাগুেলা েদখ, তাহেল জানেত
পারেবন রােফযী কােক বলা হয়, তারা সিতয্ই িক আ�াহর রা�ায়
িজহাদ কের?
আবু আ�ু �াহ  আলাইিহস সালাম েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
“আমােদর আহেল বাইত েথেক েকউ েবর হয়িন, হেবও না,
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যতক্ষণ না মাহিদ জুলম �িতহত অথবা েকােনা হক উ�াের
জনয্ েবর হেব, এর বয্িত�ম হেল অবশয্ই তােক েখসার
িদেত হেব, তার যু � আমােদর �িত ও আমােদর দেলর �িত
মানু েষর িবে�ষেক বািড়েয় িদেব”। 1
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২০০০ই. সােল ‘িবনেত জািবল’ এলাকা হেত ইসরাইিলেদর হেট 
যাওয়ার পর হাসান নাসরু�াহ১০০-হাজার দিক্ষনা�লীয় েযা�া
সামেন েঘাষণা েদন েয, িহযবু�াহ কখেনা কুদসেক মু� করার
জনয্ ইসরাইেলর িবরুে� যু� করেব ! 2
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একই সূ ে� জাতীয় িনরাপ�া পিরষেদর সাধারণ স�াদক হাসান 
রুহািন বেল: “দিক্ষণ েলবানেনর শ‘আ কৃিষ ভূ িম হেত
ইসরাইেলর চেল যাওয়ার পর িহযবু�াহর �িতেরাধ আে�ালন 
অবয্াহত রাখার েকােনা ৈবধতা েনই। তার কারণ িহেসেব িতিন
বেলন: িহযবু�াহর �িতেরাধ শুধু েলবানিন ভূিমর জনয্
িনিদর্”। 3
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1

েদখুন: ( الﺼﺤﻴﻔﺔ الﺴﺠﺎدﻳﺔ لﺎﻜمﻠﺔপৃ .১৬)

2

েদখুন: সংখয্: (৮৬৩০), তািরখ: ২৭/৫/২০০০ই. 214 ﺣﺰب اﷲ رؤ�ﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮة
েথেক সংগৃহীত।

3

েদখুন:  ﺤﻟﻴﺎة الﻠﻨﺪﻧﻴﺔময্াগািজেন েদওয়া হাসান রুহািনর সাক্ষা, তািরখ:
১৮/১/২০০৪ই.
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আমােদর ��: িফিলি�েনর িবষয়িট েকাথায়, িহযবু�াহ যা
দখলদার ইয়াহূ দীেদর েথেক মু� করার েঘাষণা েদয়!
অতএব িশয়া মতবােদ এমন েকােনা পিরক�না েনই, যার মেধয্
অিধকৃত ভূ িম মু� করা িকংবা দখলদার �িতেরাধ করার কথা
রেয়েছ। ইরােনর ে�িসেড� মাহমূ দ আহমাদীনাজাদ

বেলেছ:

“ইরান েকােনা বিহঃরাে�র  জনয্ হুমিক , এমন িক ইয়াহূ দী 
রাে�র জনয্ও ন!! 1
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1

েদখুন:  لﺮﺸق اﻷوﺳﻂসংখয্: (১০১৩৪), তািরখ: ২৭/৮/২০০৬ই. অপর
সংখয্: (১০১৩৬), তািরখ: ২৯/৮/২০০৬ই. আেরা েদখুন
 ﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔএ তািরেখ।

113

و�ﻻت اﻷﻧﺒﺎء

িহযবু�াহ ও ইসরাইেলর মেধয্ েগাপন চুি
ইসরাইেলর েগােয়�া কমর্কতর্া বে: “ইসরাইল ও েলবানিন 
িশয়ােদর মােঝ িনরাপ�াপূ ণর্ অ�েলর েকােনা শতর্ েনই। তা
ইসরাইল িশয়ােদর �ােথর্র �িত য�শী, েসখােন অব�ানরত
িফিলি�িন, যারা মূ লত হামাস বা িজহাদ এর সদসয, তােদর
অি�� িনঃেশষ করা িবষেয় িহযবু�াহর সােথ ইসরাইেলর এক
ধরেণ চুি� হেয় েগেছ”। 1
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এ েথেক �মািণত হয় েয, েলবানিন িহযবু�াহ ও ইসরাইেলর
মােঝ েগাপন চুি� স�ািদত হেয়েছ, যা �ীকার কেরেছ
2

িহযবু�াহর সােবক েসে�টাির েজনােরল সু বিহ তুফাইিল
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, িতিন 

বেলন: “িন�য় িহযবু�াহ ইসরাইেলর বডর্ার পাহারাদা”। 3
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1

েদখুন:  ﻣﻌﺎر�ﻒ ﻴﻟﻬﻮدﻳﺔতািরখ: ৮/৯/১৯৯৭ই.

2

সু বিহ তুফাইিল িহযবু �াহর সােবক সাধারণ স�াদক িছল, যখন েস েদখল
েয, িহযবু �াহ �িতেরাধ তয্াগ কের িসিরয়ান ও ইরািন �ােথর্র শুধু েস
হয়িন, বরং ইসরাইিল উ�র �াে�র সীমানার িনরাপ�া �হরীও বেন েগেছ,
আর েকােনা মুজািহদ ইসরাইেল হামলা করার েচ�া করেল তােক তারা বাঁধা
েদয় ও ে�ফতার কের। তখন িতিন িহযবু �াহ েথেক পৃ থক হেয় যান।

3

েদখুন:  لﺮﺸق اﻷوﺳﻂতািরখ: ২৯-রজব ১৪২৪িহ. েমাতােবক: ২৫/ ৯/
২০০৩ই. সংখয্: (৯০৬৭), আেরা েদখুন:
ে�া�াম, ২০০৩ই. সােলর েশেষর িদেক।
114
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সু বিহ তুফাইিল আেরা বেলন: “ন�ইেয় দশেক ইরােনর
রাজৈনিতক ময়দােন বয্াপক পিরবতর্ন আর� , �থমবার হয়
জুলাই ১৯৯৩ই. সােল, অতঃপর হয় এি�ল ১৯৯৬ই. সােল।
তখন ইরািন পররা�

ম�ীর উপি�িতেত এ িস�া� হয় েয,

ইয়াহূ দীরা িফিলি�েন  িনিবর্ে বাস করেত পারেব। তখন েথেক
ইয়াহূ দীরা েলবানেন অবি�ত তােদর ৈসনয্বািহনী �তয্াহার কর
আর� কের, কারণ এ সমেঝাতায় িস�া� হয় েয িফিলি�িন 
িজহািদ �পগুেলা িনঃেশষ করা হে, আর িহযবু�াহ েলবানেনর
সীমাে� অব�ান করেব।
অতঃপর িতিন বেলন: আিম বলেত চাই েয, এি�েলর সমেঝাতার
িভি�েত (ইসলািম) �িতেরাধ আে�ালন (িহযবু�াহ) মূ লত সীমা�
�হরী বেন েগেছ। 1
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তাই ইসরাইল দিক্ষণ েলবানেন িশয়ােদর �াথর্ সুরক্ষার িজ,
েযন তারা ইসরাইেলর উপর আ�মণকারীেদর [

সু ি�েদর]

�িতেরাধ কের ইসরাইেলর উ�র সীমা�েক িহফাজত কের।
২৩/৫/১৯৮৫ই. তািরেখ ‘েজরুজােলম েপা’ পি�কায় এেসেছ:
দিক্ষণ েলবানেন ইসরাইেলর �াথর্ ভুেল যাওয়া িঠক হেব, যা
িহযবু�াহ ও ইসরাইেলর উপর িনভর্রশীল। অ� এলাকােক
1

েদখুন: new tv পিরচািলত « »ﺑﻼ رﻗﻴﺐে�া�ােম তার সাক্ষাতক, যা
২০০৩ই. সােলর েশেষর িদেক স�চার করা হেয়েছ।
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অবশয্ই ইসরাইল িবেরাধী েয েকােনা আশ�া েথেক মু� করা
জরুি... এখন সময় এেসেছ, ‘আমাল’ সংগঠেনর উপর এ দািয়�
নয্ করার এটাই ইসরাইেলর েমাক্ সময়।

1

153

এ কথার �ীকৃিত �রূপ তাওিফক মািদিন বেল: “আমাল
সংগঠন’ দািয়ে� িনেয়েছ েয, দিক্ষণ সীমা� িদেয় যারা ইসরাইে
সশ� হামলার জনয্ অ�সর হে, িকংবা ইসরাইল অিধকৃত
িফিলি�েনর উ�র সীমাে�

�ািপত ইসরাইিল কেলানীেত হামলা

করেব, তােদরেক তারা (িশয়ারা) �িতেরাধ করেব”।

2
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এ িবষয়িট  িহযবু�াহর সােবক আিমর সু বিহ তুফাইিলও �ীকার
কেরেছন, েযমন িতিন বেলন: “িহযবু�াহ ইসরাইিল সীমাে�র
�হরী বেন েগেছ। এ কথার সতয্তা েয যাচাই করেত চা, েস
েযন অ� হােত সীমাে�র িদেক অ�সর হয় এবং ইয়াহূ দী 
শ�েদর িবপেক্ষ দাঁড়, তাহেল অবশয্ই েদখা যােব ে,
িহযবু�াহ িকভােব সশ� েযা�ােদর �িতহত কের!
কারণ, যারা েসখােন যাওয়ার েচ�া কেরেছ, তারা এখন 
েজেলখানায় বি�। িহযবু�াহ েযা�ারা তােদরেক বি� কেরেছ”। 3
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1
2
3

ّ
েদখুন: «اﻤﻟﺨﻴﻤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴنﻴﺔ
( أمﻞপৃ .১৬২)
েদখুন: «( »أمﻞ وﺣﺰب اﷲ ﻓ ﺣﻠﺒﺔ ﻤﻟﺠﺎﺑﻬﺎتপৃ .৮৩)
েদখুন: new tv পিরচািলত « »ﺑﻼ رﻗﻴﺐে�া�ােম তার সাক্ষাতক, যা
২০০৩ই. সােলর েশেষর িদেক স�চার করা হয়।
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“িহযবু�াহর উপর ইসরাইেলর হামলা না করার কারণ তার শি�
ও সামিরক বল নয়, তার প�ােত মূ ল কারণ হে� িহযবু�াহ যিদ
দিক্ষণ েলবানন েথেক সের য, তাহেল তার জায়গায় �িতি�ত
হেব সু ি�রা, যা ইসরাইল কখেনা চায় না। ইসরাইল-িহযবু�াহ
স�েকর্র সু�র বয্াখ: “ইসরাইেলর �াথর্ হে� িহযবু�াহর িটেক
থাকা এবং িহযবু�াহর �াথর্ হে� ইসরাইেলর িটেক থাক”।
[তেব, এ কথাও িঠক েয, িহযবু�াহ একিট সু গিঠত দল এবং তার
সােথ মােঝ-সােজ ইসরাইেলর সংঘষর্ েবঁেধ যায়। যা সাধারণত েয
েকােনা দু ’িট ক্ষমতাধর কাছাকািছ থাকেল ঘেটই থাে]
সু তরা িশয়ােদর কমর্কা, যিদও েকােনা েকােনা সময় ইয়াহূ দীআেমিরকান �ােথর্র জনয্ মাথ

বয্থা কারণ হয়, তবুও এিট 

একিট মজবুত সু শৃংখল �েজ�; যা উভেয়র মেধয্ সহেযািগতা
িকংবা সমেঝাতােক অ�ীকার কের না। বরং কখনও কখনও তা
সেহযািগতার �িতই েবিশ ধািবত হেত েদখা যায়। েযমনিট ইরান 
কতৃর্ক ঘেটেছ ইরাক ও আফগািন�ােনর বয্াপাে(িশয়ারা

েসখােন) আেমিরকােক সাহাযয্ কেরে । অনু রূ দিক্ষণ েলবান
েথেক সু �ী মুজািহদেদর হটােত ইসরাইলেক সাহাযয্ কেরেছ
িহযবু�াহ।
তেব এিট সবেচেয় সতয্ ে,

সু ি�েদর কমর্কা� আেমিরক-

ইসরাইেলর জনয্ অসহয্, তাই েসখােন তােদর সােথ
117

সহেযািগতা বা সমেঝাতা অথবা দরকষাকিষর িবষয়িট �হণেযাগয্
নয়। তার উদাহরণ অেনক, �থম উদাহরণ আফগািন�ােনর
তােলবান এবং েশষ

উদাহরণ িফিলি�িন �িতেরাধ েযা�াগণ,

তােদর উভেয়র মােঝ তৃতীয় উদাহরণ হল ইরােক আেমিরকার
িবরুে� অব�ান �হণকারী

সু ি�রা। আেমিরকা ও ইসরাইল

তােদরেক বরদাশত করেত ��ত নয়, কারণ সু ি�রা নােক খত
িদেয় েকােনা িবষয় েমেন িনেত রািজ নয়, তাই িশয়ারা ইরাক,
আফগািন�ান ও ইসরাইল েযখােন সু েযাগ েপেয়েছ আেমিরকা ও
ইসরাইেলর হেয় সু ি�েদর িবপেক্ষ অব�ান িনেয়ে 1
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1

েদখুন:  ﻣﻔﻜﺮة اﻹﺳﻼمওেয়ব সাইেট ‘ওিলদ নু র’ এর ﺑﻮﻫﻢ
ٍ �الﻮﻋﺪ الﺼﺎدق ﻳنﺘ
� ﻛذبব�, তািরখ: ১৭/৮/২০০৬ই. আেরা েদখুন: রািব ‘ আল-হােফয এর
�  اﷲ واﻤﻟﺴﺎﺣﺎت اﺨﻟﺎﻴﻟﺔব�:  ﻣﻔﻜﺮة اﻹﺳﻼمওেয়ব সাইেট, তািরখ:
২৬/৮/২০০৬ই.
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িহযবু�াহ কার ব�ু ?
এেত সে�হ নই েয, িশয়া রােফযী  িহযবু�াহর �থম ব�ু� ইরান,
ি�তীয় ব�ু সমাজতাি�ক শাসক িসিরয়ার নু সাইিরগণ।
ময্াগািজেন

«»الﺮاﺻﺪ

“ ﻻء الﺸﻴﻌﺔ ﻤﻟﻦিশয়ােদর ব�ু� কার জনয”?

িশেরানােম একিট �ব� ছাপা হেয়েছ, তােত েলখক 1 বেলন:
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১. েখােমিন শাসেনর ছায়াতেল সকল িশয়ােক এক� করার জনয্
ইরান িহযবু�াহ �িত�া কের।

িহযবু�াহর ভার�া� েসে�টাির

েজনােরল নািয়ম কােসম বেলন: “মুিমনেদর একিট দেলর অ�ের
িবলায়াতুল ফিকহ িথউিরেক বা�ব রূপ েদওয়া এবং সকল
মুসিলম উ�াহেক তার অধীেন  সমেবত করা জরুি, যার েথেক
েকােনা েদশ ও স�দায় েযন বাদ না থােক। এ িথউির িনেয়
েলবানন েথেক নয় সদেসয্র একিট জামাত েখােমিনর িনকট
ইরান গমন কেরন এবং তারা িহযবু�াহ নােমর সংগঠন �িত�ার
েযৗি�কতা েপশ কেরন, েখােমিন তােদরেক সমথর্ন কেরন ও
তােদর জনয্ বরকেতর েদায়া কের”। 2
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1

েদখুন:  الﺮاﺻﺪময্াগািজ, সংখয্: (৩৪), রিবউস সািন: ১৪২৭িহ. আমরা
েসখান েথেক িহযবু �াহ সং�া� অংশটুকু উ�ৃ ত কেরিছ। আপিন পূ ণর্
�ব�িট েদখার জনয্ http://www.alrased.net ওেয়ব সাইট �াউজ 
করুন।

2

েদখুন: আিমন মু�ফা রিচত, ( ﻤﻟﻘﺎوﻣﺔ ﻓ ﻟﻨﺎنপৃ .৪২৫), দারুল হািদ েথেক
119

২. ১৪/৮/১৯৯৫ই. তািরেখ

« »لﺮﺸاعময্াগািজন ড. গাসসান 

ইি�র রিচত ( ﺣﺰﺏ ﺍﷲপৃ .৩৪) �ে�র সূ ে� উে�খ কের : িহযবু�াহর

েনতৃে� দু ’জন ইরািন সদসয্ রেয়ে!
৩. হাসান নাসরু�াহ িহযবু�াহর �ধান এবং েলবানেন িশয়া
েনতৃবৃ ে�র একজন হওয়া সেতয্ িকভােব ইরােনর সেবর্া� েনতা
আলী খােমিনর �িতিনিধ হন। একািধক ছিবেত �কাশ েয, হাসান 
নাসরু�াহ েলবানেনর অপর েনতা মুহা�দ হুসাইন ফাদলু�া
উপি�িতেত খােমিনর হােত চুমু খাে�ন।
যিদ েলবানন ও ইরান যু � বাঁেধ, যার পূ বর্াভাস বতর্মান আকাে
েদখা যাে�, তাহেল নাসরু�াহ এবং তার প�ােত িহযবু�াহ ও
িশয়ারা কার পক্ষাবল�ন কর, েলবানন না ইরান?
৪. পূ েবর্ েদেখি, যখন ‘হরকেত আমাল’ ও

িহযবু�াহর েনতৃ�

িনেয় সংঘাত েবঁেধেছ, তারা ইরান েথেক ফয়সালা িনেয়েছ। 1
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৫. ‘হরকেত আমাল’ ১৯৮২ই. সােলর মােচর্ অনুি�ত৪থর্
সে�লেন েঘাষণা কের: ‘আমাল’ ইরািন ইসলািম িব�েবর একিট 
অিবে�দয্ অংশ 2
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�কািশত।
1

েদখুন: রিচত ( دوﻟﺔ ﺣﺰب اﷲপৃ .১১৯)

2

েদখুন: রিচত ( دوﻟﺔ ﺣﺰب اﷲপৃ .১১৯)
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৬. িহযবু�াহ েখােমিনর ‘িবলায়াতুল ফিকহ’ িথউিরর অ�ভুর্�
হওয়ার ফেল ইরািন গেবষক ড. মাসউদ আসাদ আ�ািহ �ীয়
রচনা«

�  »ﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﻲﻓ �ﺘﻤﻊ ﺗﻌﺪديে� (পৃ .৩২১) বেলন:

“িবলাওয়াতুল ফিকহ িহেসেব েখােমিনর েনতৃ� িনিদর্� ভূখ�
অথবা িনিদর্� সীমানায় সীমাব� ন, সু তরাং এ েনতৃ�
বা�বায়েনর পেথ েয েকােনা বাধা বা সীমানা িনধর্ারণ অৈবধ বেল
িবেবিচত হেব। তাই েলবানেনর িহযবু�াহ িব�বয্াপী স�সািরত
িহযবু�াহর অংশ হেয় কাজ করেছ... এসব ম�বয্ েথেক �কাশ
পায় েয, িহযবু�াহ ওলীেয় ফকীহ (েখােমনী/খােমনী) বা ইরােনর
েয েকােনা িস�া� বা�বায়ন করেত ��ত”।
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মুসিলম িবে�র আহেল-সু �াহ ওিহযবু�াহর স�কর
আমরা পূ েবর্ বেলি, িহযবু�াহ আহেল-সু �াহর সােথ তািকয়য্াহর
আড়ােল কাজ কের। মুসিলমেদর উে�শয্ কের েস পু�ময় ব�ৃতা
�দান কের, তার

ব�ৃতায় িফিলি�ন ও মসিজেদ আকসা মু�

করার ে�াগান থােক, েযন ে�াতাগণ মেন কেরন: তারা ইয়াহূ দী 
অিধকৃত মুসিলম ভূ িম উ�ােরর জনয্ আজই রওয়ানা করেছ।
তােদর এ ব�ৃতায় হামাস ও িজহােদ ইসলািমর অেনক েনতা
েধাঁকা েখেয়েছন। িফিলি�ন মু� করার দািবেত েকউ

িহযবু�াহর

সােথ ঐকমতয েপাষণ করেলও ইরােনর সােথ স�ৃ � িহযবু�াহ
কখেনা তােক �হণ কের না, যতক্ষণ না আেরা িনেচ না না,
েযমন েখােমিনর �শংসা করা, অথবা ইরািন সরকােরর �শংসা
করা, তেবই �তািরত আহেল-সু �াহ হয়েতা

‘িহযবু�াহ েলবানন ’

েথেক বাহয্ত উপকার হািসেল সক্ষম হেব। িহযবু�াহ েলবা
বয্তীত অনয্ েকােনা েদেশ েথেক িশয়া ছাড়া কাউেক �হণ কে
না, েযমন তার ঘিন� হে� ইরান, ইরাক ও অনয্ানয্ উপসাগরী
েদেশর িশয়াগণ। আর কতক আহেল-সু �াহও তােদর ব�ু, যারা
রােফযীেদর ইিতহাস ও আহেল-সু �াহর বয্াপাের তােদর আিকদা
জােন না। আ�াহর িনকট �াথর্না কি, িতিন েযন মুসিলমেদর
অব�া সংেশাধন কের েদন।
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িহযবু�াহর যাঁতাকেল িপ� েলবানিন মুসিলমরা েকমন আেছন?
েলবানেনর আহেল সু �াত তথা সু �ীরা জুলুম ও েকাণঠাসার জীবন
অিতবািহত করেছন। িবেশষ কের রােফযী ও নু সাইিরেদর কারেণ ,
তারা মুসিলমেদর িবরুে� ‘আহবাশ’ স�দায় েক উসেক েদয় ও
তােদরেক সাহাযয্ ের। ‘আহবাশ’েদর ধমর্ হে�

মুসিলমেদর

িবরুে� যু� করা ও তােদর ধেমর্ সে�হ সৃি� করা। এ িদে
ইরািন মদদপু� িহযবু�াহ রােফযী েতা তােদর ঘােড় েচেপ বেস
আেছই। রােফযী, আহবাশ ও নু সাইিররা হাজার হাজার িকতাব ি�
ব�ন কের, যােত তােদর আিকদা ও ধেমর্র দাওয়াত রেয়ে,
অথচ আহেল সু �াহ িনেজেদর ঈমান-আিকদা সু রক্ষার জন
িকতাব ছাপােতও ভয় পায়, যার মাধয্েম তারা অনয্েদর উ�
িদেব। তারা েজেলর ভয় কের, িবেশষ কের যিদ তােদর িকতােব
রােফযী আিকদার �িতবাদ থােক, েহাক তা ইংিগেত, েযমন  « ﷲ
“ »ﺛﻢ لﻠﺘﺎر�ﺦআ�াহর জনয্ অতঃপর ইিতহােসর জন” িকতােবর
েক্ষে� ঘেটেছ। �কাশকেক েজেল িনেক্ষপ করা হ, আর
যাবতীয় কিপ বােজয়া� করা হেয়েছ। অনু রূপ ঘেটেছ আলুিস
ّ
রিচত « »اﻟﻌﺬاب ﻰﻠﻋ ﻣﻦ ﺳﺐَ اﻷﺻﺤﺎب
িকতাব �কাশেকর
েক্ষে�। ছাপাখানার মািলকেক বেল েদওয়া হেয়, যিদ ি�তীয়বার
এ িকতাব ছাপােনা হয়, তাহেল তারা ছাপাখানা �ািলেয় িদেব।
েলবানেন আহেল সু �াহর অব�া এতটাই সি�ন েয, তারা বিলর
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পাঁঠা, েকােনা স�াসী কমর্কা, েবামা বািজ অথবা েয েকােনা
দু ঘর্টনা ঘটু, তার জনয্ আহেল সু�াহেক

দায়ী করা হয়, বরং

কখেনা অ�মািণত ঘটনার কারেণ বছেরর পর তােদরেক েজেল
রাখা হয়। েলবানেন এখন এরূপই ঘটে, আ�াহ তােদর
সাহাযয্কারী
জাবােল েলবানন �েদেশর মুফিত ড. মুহা�দ আিল জুজু

« ﻓﺠﺮ

‘[ »اﻹﺳﻼمফাজরুল ইসলা’] ময্াগািজেন আ�াহর িনকট আহেল
সু �াহর উপর িহযবু�াহর জুলম ও অতয্াচােরর অিভেযাগ কেরন।
িতিন বেলন, িশয়ারা আহেল সু �াহর মসিজদ পযর্� দখল কের
িনে�। দিক্ষণ েলবানেিহযবু�াহর আিধপতয্ উে�খ কের বেল:
“তােদর আিধপেতয্র কারেণ

িহযবু�াহর কতক যু বক দিক্ষ

েলবানন ও জাবােল েলবানেনর অ�লসমূ েহ আহেল-সু �াহর
মসিজদ পযর্� দখল কের িনে�। এ ঘটনা বারবার ঘটেছ।
সবর্েশষ‘িজয়াহ’ নামক �ােন নবী ইউনু েসর মসিজেদর উপর

তারা আিধপতয্ িব�ােরর েচ�া করে । ‘িজয়াহ’ �েদেশ িহযবু�াহ
ও আমাল উভয় িমেল শায়খ আ�ু ল আিমর িকবলােনর েনতৃে�
আহেল সু �াহর ওয়াকফকৃত স�ি� দখল করার েচ�া করেছ

।

িশয়ােদর সেবর্া� পিরষদ‘িজয়াহ’ নামক �ােন িশয়ােদর ওয়াকফ
জিমর জনয্ একিট কিমিট গঠন কেরেছ। অতঃপর এ কিমিট
ৈবরুেত অবি�ত সু�ী মুসিলমেদর ওয়াকফ সং�া� অিফেস দািব
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উ�াপন কেরেছ েয, ‘িজয়াহ’ নামক �ােনর ওয়াকফ জিমেত
তােদরও হক রেয়েছ। সমু� তীের অবি�ত এ জিম েচৗ� হাজার
বগর্ িমটার বয্াি। তােত একিট মসিজদ, যার নাম মসিজেদ
ইউনু স, একিট সরকাির মা�াসা, একিট হাই �ুল এবং কবর�ান 
ইতয্ািদ রেয়েছ
বতর্মান িবষয়িট েলবানেনর আদালেত

িবচারাধীন, এ জিমেন 

একিট সাইন েবাডর্ও টাি�েয় িদেয়েছ তারা। এ সাইন েবােডর্
আড়ােল িশয়া পিরষেদর সদসয্রা আহেল সু�াহেক তােদর
মসিজদ ও ওয়াকফ স�ি�েত সু েখ থাকেত িদে� না। আহেল
সু �াহ নতুন কের মসিজদ সং�ার ও েমরামেতর কােজ হাত
িদেয়েছ, িক� তারা মসিজদ খারাপ করেছ মেমর্ আদালেতর
েগাচের িবষয়িট িনেয় যায় এবং তারা মসিজেদর কােজর উপর
�িগতােদশ িনেয় আেস।
এভােব তারা সাধারণ িবষয়েক সা�দািয়ক িবষেয় পিরণত কের,
মসিজেদর ছােদর উপর মাইক েরেখ তারা আহেল সু �াহেক
উসকািন েদয়। তারা েসখান েথেক িনজ� আজান �কাশ কের,
যার মেধয্( )أن ﻋﻠﻴﺎً ﺑﺎﺤﻟﻖ و� اﷲশ�ও রেয়েছ। এ শহের এটাই
�থম ঘটনা। তারা ভ�তা ও িশ�াচােরর ধাের না িগেয় মারকােজ 
ইফতা ও আওকাফেক পযর্� দখল কের িনেয়েছ। তারা খুব
খারাপ ভাষায় গািল-গালাজ কের, বাজাির শে� তােদর অ�েরর
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িহংসা ও িবে�ষ �চার কের, েযন মুসিলমেদর উসেক েদওয়া যায়
এবং তােদর মােঝ েফতনার সৃ ি� হয়।
এ ঝগড়া িমটােনার জনয্ একািধক দািয়�শীল বয্ি� �েচ�
কেরও িবফল হেয়েছন, কারণ িশয়া সংগঠনসমূ হ, যার প�ােত
রেয়েছ িহযবু�াহ, আমাল ও িশয়ােদর সেবর্া� পিরষদ শায়খ
আ�ু ল আিমর িকবলােনর েনতৃে� তারা আে� আে� আহেল
সু �াহ অিধকার িছিনেয় িনে�, ইিতহাস িবকৃিত করেছ, েযন 
‘িজয়াহ’র যু বকেদর মােঝ হ�েগাল েবঁেধ যায়।
এেত সে�হ েনই েয, ‘সু �ী ইসলািম ওয়াকেফ’র েনতৃবৃ ে�র
িনকট জিমেনর সকল দিলল ও ঐিতহািসক কাগজ-প� িবদয্মা,
যা �মাণ কের ‘িজয়াহ’ নামক �ােনর নবী ইউনু েসর ওয়াকেফর
কতৃর্ে�র হকদার তারাই। িক� তারা চাে� কারেণ বা অকারেণ
িহযবু�াহর মােঝ যু � েবেধ

েযভােব েহাক আহেল সু �াহ ও
যাক”! 1
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েলবানেন আহেল সু �াহর মসিজদ দখেল তারা পায়তারা করেছ,
েকানিটেত তারা সফলও হেয়েছ। শুধু‘িজয়াহ’র মসিজদই নয়,
বালাবা�ায় তারা ‘ ﻟﻈﺎﻫﺮ ﺑيﺮﺒسযােহর িববরস’ মসিজদেকও দখল

1

েদখুন:  ﻓﺠﺮ اﻹﺳﻼمময্াগািজেন জাবােল েলবানেনর মুফিত মুহ �াদ আিল
জুযুর সাক্ষাতকার
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কের িনেয়েছ, �থেম তারা মসিজেদর সং�ার কাজ ব� কের,
পরবতর্ীেত তার নাম েদয়

� ﺴﺠﺪ رأس اﺤﻟﺴরা’সু ল হুসাইন

মসিজদ। অনু রূপ‘মাশু’ �েদেশ ‘রুউ’ নামক �ােনর িনকট 
মসিজেদ আিল ইবেন আিব তািলেবর উপর তারা কতৃর্� �িত�া
কেরেছ, তার নাম িদেয়েছ তারা  الﻮﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔমসিজদ, অনু রূপ
‘সু উর’ নামক �ােনর িনকটবতর্ী শাবিরহা মসিজেদর উপর তারা
কতৃর্� �িত�ায় সফল হ, তার নাম িদেয়েছ তারা মসিজদ
কােজম। তেব ‘সু উর’ এর

পুরেনা মসিজদ, যার নাম মসিজদ

ফারুক ওম, তার বয্াপােরও তারা বারবার বলেছ মসিজদিট
িশয়ােদর িছল, িখলাফেত উসমািনয়ার সময় এটা তারা দখল কের
িনেয়েছ, যা েথেক �মাণ হয় েয, এটাও তারা ভিবষয্েত দখল
করার পিরক�না করেছ!
িবিভ�ভােব বুঝা যায় েয, তারা েলবানেনর �ধান �ধান শহের
কতৃর্� �িত�া ও েসগুেলােক সু�ী েথেক িশয়া শহের পিরণ
করার লেক্ষয্ ঘৃণয্ ও জঘনয্তম ষড়যে, এক শতা�ীরও কম
সমেয় তারা ‘সু উর’ শহের আিধপতয্ িব�াের সফল হেয়ে, এখন 
অনয্ানয্ শহের এরূপ �েচ�া অবয্াহত র, েযমন সায়দা ও
ৈবরুত ইতয্াি
আমরা আেরা বলেত চাই েয, আরব লীগ ও অনয্ানয্ সংগঠেন
েচাখ-কােনর উপর িসিরয়ার সরকার েলবানেন আহেল সু �াহেক
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ক্ষমতাহীন করার পায়তারা কর, অথচ তারা ঘােড়র উপর হাত
েরেখ বেস আেছ।

িসিরয়া িশয়ােদরেক অথর্ ও অ� �ারা

শি�শালী করেছ। ইিতপূ েবর্ তারা লাগাতার আহে-সু �াহেক হতয্া
কেরেছ, যার শুরু হে� িফিলি�িন েথেক। তােদরেক তারা িনিদর
িশিবের জীবন-যাপন করেত বাধয্ করেছ। তারা হারকাতুল
মুরােবিতন ও হারাকাতুত তাওহীদেক িনঃেশষ কেরেছ এবং
জামােত ইসলািমেক �ংস কের িদেয়েছ আর

তােক সশ�

সংগঠন েথেক রাজৈনিতক সংগঠেন পিরণত কেরেছ।
তারপর িক?
িহযবু�াহ েলবানেন আহেল সু �াহর মসিজদ দখল করেছ। দু ঃেখর
িবষয় হে� আমােদর অেনক গােফল ভাই িহযবু�াহর িবজেয় খুিশ
হয়, তােদর িবজয়েক ইসলাম ও মুসিলমেদর িবজয় গণয্ কের।
জ্ঞােনর এসব িভখািররা জােন , িহযবু�াহ মুসিলম েদশসমূ েহ
ইরািন পিরক�না বা�বায়ন করেত চায়। েলবানিন িহযবু�াহ
ইরােনর জনয্ আরব রা�সমূেহ �েবশ করার একিট েচারা পথ।
িহযবু�াহেক অথর্ সাহাযয্ তােদর ইরানী েনতৃ� ছাড়া আর ে
�দান কের?
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েলবানন ও অনয্ানয্ ইসলািম সরকার �সে
িহযবু�াহর অব�ান
মুহা�দ নু মািন রিচত “আল-গায়বাহ”: (পৃ .৭২) িকতােব এেসেছ:
মািলক জুহািন েথেক বিণর্, আবু জাফর বােকর ‘আলাইিহস
সালাম বেলেছন: “কােয়ম (মাহিদ) এর পূ েবর্ েযসব ঝা�া উ�ীন
হেব, �েতয্ক ঝা�াদার হেব তাগ”।
মাজিলিস রিচত “িবহারুল আনওয়া”: (খ.৫৩, পৃ .৮) �ে�
এেসেছ: সােদক ‘আলাইিহস সালাম বেলেছন: “েহ মুফাদদাল,
কােয়ম (মাহিদ) এর �কােশয্ আসার পূেবর্ যত বায়আত হ,
�েতয্ক বায়আত হেব কুফি, িনফাক ও েধাঁকা, আ�াহ তা ‘আলা
বায়আতকারী ও বায়আত �হণকারী উভয়েক লানত করু”।
অতএব িহযবু�াহ েগা�ী ‘�াদশ ইমািময়া িশয়া সরকার’ বয্তীত
েকােনা সরকােরর আনু গতয্েক জরুির মেন কের , তেব
তািকয়য্াহর আ�েয় তারা অনয্ানয্ সরকােরর কথা েশােন
তােদর আনু গতয্ কে”।
হুর আেমিল রিচত“অসােয়লু স িশয়াহ”: (১১/৪৬২) �ে� এেসেছ,
আবু আ�ু �াহ ‘আলাইিহস সালাম তার সাথীেদর বেলন: “আহেল
বােতেলর সােথ সু স�কর বজায় রাখ, তােদর ক� বরদাশত কর,
খবরদার তােদর গালম� করেব না, েতামােদর ও তােদর মােঝ
েকােনা িবষয় েযৗথ হেল এবং েতামরা তােদর সােথ এক� উঠাবসা ও কথাবাতর্ায় িল� হেল েতামরা েতামােদর দীেনর উপর
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আমল কর, কারণ তােদর সােথ বসা, এক� থাকা ও কথাবাতর্ায়
েতামােদর তািকয়য্াহর আ�য় েনওয়া জরু, যার িনেদর্শ আ�াহ
েতামােদর িদেয়েছন”।
হুর আেমিল বেল, “অধয্া: জনসাধারেণর সােথ তািকয়য্াহর
আ�য় েনওয়া ওয়ািজব”: আবু বািসর েথেক বিণর্, িতিন বেলন:
আবু জাফর বেলেছন: “যখন বা�ােদর নয্ায় রা� কােয়ম হ,
তখন পাবিলেকর সােথ বািহয্কভােব িমল রাখ ও অভয্�রীণভাে
তােদর িবেরািধতা কর”।

1
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হুর আেমিল রিচত“অসােয়লু স িশয়াহ”: (১১/৪৭১) �ে� আেরা
এেসেছ: “অধয্া: তািকয়য্াহর িভি�েত সরকােরর আনুগতয্ কর
ওয়ািজব”। এ �সে� িতিন একািধক হািদস!

2
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বণর্না কের,

সরকােরর সােথ তািকয়য্াহর আ�য় েনওয়া এবং তােদর সােথ
বািহয্কভােব স�কর্ রাখা ওয়ািজ
িশয়ােদর েক�ীয় আেলম (িরেসাসর্ পাসর) মুহা�দ হুসাইন
ফাদলু �াহ এক �ে�র উ�ের বেলন: “অতীেত যারা ইসলােমর
নােম শাসন কেরেছ, আমরা িব�াস কির না তারা ইসলাম
1

“অসােয়লু স িশয়াহ”: (১১/৪৭০-৪৭১)

2

হাদীস বেল এখােন রাসূ েলর হাদীস েবাঝােনা হয়িন। কারণ, িশয়ারা রাসূ েলর
হাদীেসর বয্াপাের েকােনা গুরু� েদয় না। তােদর ইমামেদর উপর িমথয্া
কের যা েলখা হেয়েছ েসটােকই তারা হাদীস বেল থােক। [স�াদক]
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অনু যায়ী শাসন কেরেছ। উদাহরণত আমরা িব�াস কির না
উসমািন িখলাফত ইনসাফপূ ণর, �াধীন ও ইসলািম িছল”। 1
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আরব উপসাগরীয় েদেশ িহযবু�াহর শাখার বণর্নায় আমরা পূেবর
উে�খ করিছ, িহযবু�াহ ও তার শাখাসমূ হ তােদর সরকােরর
সােথ ি�মুখী আচরণ কের, তােদর দৃ ি�েত সরকারগুেলা তাগ,
তােদরেক পদচুয্ত কের ইরািন সরকােরর আদেল িশয়া রা�
কােয়ম করা ওয়ািজব।

1

েদখুন:

 اﻹﺳﻼم والﻜﻮ�ﺮس اﻷمﺮ��ﻲআহমদ িখিদর এর �ব�,

 ﻤﻟﺠﺘﻤﻊময্াগািজ, সংখয্: (৯৫৩), (পৃ .৪৫)
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�ﻠﺔ

মুসিলমরা েকন িহযবু�াহ �সে� েধাঁকা িল�?
আিম িব�াস কির, েবশ কেয়কিট কারেণ আহেল সু �াহ িহযবু�াহ
�ারা েধাঁকা খায়, তার মেধয্উে�খেযাগয হে�:
১. অেনক আহেল-সু �াহ িশয়া রােফযীেদর আিকদা ও ইমামেদর
বয্াপাের তােদর বাড়াবািড় স�েকর্ জােন না। আহ-সু �াহ জােন 
না, তারা কুরআেন িবকৃিতেত িব�াসী, সাহািব ও নবী সা�া�াহু
‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর �ীেদর কােফর বেল এবং তারা িশয়া
�াদশ ইমািময়া বয্তীত সকল ইসলািম দলেক কােফর বেল।
তােদর িব�াস ইমািময়ারা একমা� নাজাত �া�, অপর দলগুেলা
জাহা�ামী।
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২. তািকয়য্া: িহযবু�াহ তািকয়য্াহ ভােলা েবােঝ এবং তার উপর
পার�মতার সােথ আমল কের। তািকয়য্াহর সংজ্ঞা �সে� শা
মুিফদ বেলন:
 وﺗﺮك ﻣﻈﺎﻫﺮﺗﻬﻢ ﺑﻤﺎ،� ومﺎﻜﺗﻤﺔ اﻤﻟﺨﺎﻟﻔ،»ن اﺤﻟﻖ وﺳﺮﺘ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻓﻴﻪ
 ﻲﻓ
.« ﺮﺿراً اﺪﻟﻳﻦ واﺪﻟﻧﻴﺎ
“সতয্ েগাপন কর, িনেজর আিকদা �কাশ না করা, অ�ের
িবেরাধীেদর িবে�ষ লালন করা এবং দীন ও দু িনয়ার ক্ষিত
আশ�া হেল তােদর িবেরািধতা তয্াগ কর”।

1

আেরা জানার জনয্ পড়ু: « « ﻰﺘ ﻻ ﻧﻨﺨﺪعিকতাবিট।
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রােফযীেদর িনকট ‘শিহেদ আউয়াল’ নােম �িস� মুহা�দ
আেমিল তািকয়য্াহর সংজ্ঞা �সে� ব:
ً
« وﺗﺮك ﻣﺎ ﻳﻨﻜﺮون ﺣﺬرا ﻣﻦ ﻏﻮاﺋﻠﻬﻢ،»ﻟﻘﻴﺔ �ﺎمﻠﺔ اﻨﻟﺎس ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮن
“মানু ষ যা িব�াস কের, তার মাধয্েম তােদর সােথ আচরণ করা
এবং তারা যা িব�াস কের না েসগুেলা েফতনার আশ�ায় তয্া
করা”।

1
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তািকয়য্াহ একিট বড় কারণ ে, আহেল-সু �াহ হাসান নাসরু�াহর
ে�াগােন েধাঁকা খায়, যা েস েটিলিভশেনর পদর্ায় �কাশ কে,
েযমন: “অিতস�র আমরা আকসা মু� করব”। তার এমন েকােনা
ভাষণ েনই, েযখােন িফিলি�ন ও ইয়াহূ দীেদর আেলাচনা েনই, েয
কারেণ মুসিলমরা তােক িব�াস কের!!
৩. �চার মাধয্েমর কারেণও মুসিলমরা িহযবু�াহ �ারা �তািরত
হয়, তারা চয্ােনেলর মাধয্েম র-িদন িবিভ� ঘটনা ও িহযবু�াহর
ে�া�ামগুেলা েপশ কে, তােদর রেয়েছ চয্ােনল‘আল-মানার’, যা
অেহারা� তােদর গুণকীতর্েন মশগুল। তাই এ ময়দােন তাে
সফলতা �ত আেস। এ কলয্ােণ িহযবু�াহ জনসাধারেণর িনকট
মুজািহদ িহেসেব পিরিচিত লাভ কেরেছ, যার একমা� উে�শয্
হে� দখলদার হটােনা, ইয়াহূ দীেদর েথেক মুসিলম ভূ িম পুনঃ

1

েদখুন: মাহিদ আ�ার রিচত « «( ﺘﻟﻘﻴﺔ ﻣﻨﻬﺞ إﺳﻼ� واعপৃ .১৬)
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উ�ার করা ও কুদস মু� করা, এসব িবেশষণ �ারাই তারা
িনেজেদরেক �কাশ কেরেছ, যিদও এগুেলা তােদর �কৃত অব�া
নয়, তােদর মূ ল উে�শয্ হে� েলবানন ও ইসলািম িবে� েখােমিন
িব�েবর �সার ঘটােনা।
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িশয়ারা কী কখেনা ইসলাম ও মুসিলেমর পক্ষাবল�ন কে
�িতেরাধ কেরেছ?
রােফযীরা সবর্দা মুসিলম উ�ার িপেঠ ছুির ও িবষা� বশর্ার মত
িছল, এখেনা আেছ । ি��ানরা যখন েকােনা ইসলািম রা�েক
পদানত করেত েচেয়েছ তােদরেক বয্াবহার কেরেছ। আমরা
সকল রােফযীেদর চয্ােল� কের বলি: আমােদরেক একজন িশয়া
েনতার নাম বল, েয েকােনা একিট মুসিলম রা� িবজয় কেরেছ!!
উ�েত মুসিলমার সােথ িশয়ােদর কতক গা�াির:
এ কথা সবর্জন �ীকৃত ে, িশয়ারা তােদর ধমর্ীয় েক�‘কুম’
বয্তীত কাউেক আনুগতয্ �দান কের না। তারা েতহরান সরকা
বয্তীত কােরা সােথ রাজৈনিতক সখয্তা গেড় না। িশয়
েনতৃবৃ ে�র কথাবাতর্া যারা জাে, তােদর িনকট িবষয়গুেলা
��। 1
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1

এ কথার �� সাক্ষী হে� িমসেরর ে�িসেডে�র বা: িতিন ৮/৪/২০০৬ই.
তািরেখ আরিব চয্ােনেল েদওয়া এক সাক্ষাতকাের ব: িশয়ােদর ব�ু�
একমা� ইরােনর সােথ, তােদর িনজ েদেশর সরকােরর জনয্ নয়। এভােব
িশয়ােদর েথেক সতকর্ কেরেছন জদর্েনর বাদশাহ আ�ু �াহ এবং েসৗিদ
আরেবর পররা� ম�ী েসৗদ ফায়সাল।
135

ইয়াহূ দী এিরেয়ল েশরুন �ীয় ডাইিরেত বেল: “দীঘর্ ইিতহােস
কখেনা েদিখিন িশয়ােদর সােথ ইসরাইেলর শ�তা রেয়েছ”। 1
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এ েথেক আমরা উ�র পাই েয, েকন ইসরাইল

িহযবু�াহর িপছু

েনয় না, েযরূপ িপছু েনয় হামাস ও অনয্ানয্ ইসলািম সংগঠেন
েযমন তারা শায়খ আহমদ ইয়ািসনেক অপহরণ কেরেছ, ড.
আ�ু ল আিজজ রানিতিস ও ইয়াহইয়াহ আইয়াশেক গুম কেরেছ
এবং ড. খােলদ িমশআলেক অপহরণ করার বয্থর্ েচ�া কেরেছ
(িক� তারা কখেনা েকােনা িশয়া েনতােক হতয্া কের ি)
িশয়ােদর গা�ািরর আেলাচনা আিম দীঘর্ করব ন, বরং তােদর
গা�ািরর িদেক ইশারা করব এবং অনু সি�ৎসু র জনয্ তার �ান
বাতেল িদব:
১. আিমরুল েমােমিনন আিল ইবেন আিব

তািলেবর সােথ তারা

গা�াির কেরেছ, ফেল আিল রািদয়া�াহু আনহু তােদর িতর�া
কেরেছন ও তােদর কমর্ েথেক িনেজেক মু� েঘাষণা কেরেছ। 2
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২. হাসান ইবেন আিলর সােথ তারা গা�াির কেরেছ। িশয়ারা
তােক বশর্া েমেরেছ ও তার নামকরণ কেরেছ

� لَّ اﻤﻟﺆﻣﻨতথা

‘েমােমনেদর অপমানকারী’।
1

েদখুন: শারুেনর ডাইি: (পৃ .৫৮৩)

2

নাহজুল বালাগায় �দ� আিল রািদয়া�াহু‘আনহুর ভাষণ েদখু, ড. মুহা�দ
আবদাহ (পৃ .১৪৮), খুতবা নং: (৬৯)
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৩. হুসাইন ইবেন আিলর সােথ তারা গা�াির কেরেছ। তারা তােক
িচিঠর মাধয্েম আ�ান কের তার হােত বায়আত করার েঘাষণা
েদয়, িক� যখন িতিন আগমন কেরন, তার িবরুে� অব�ান েনয়
ও তােক হতয্া কের

1
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হুসাইন রািদয়া�াহ

‘আনহু তােদর

গা�ািরর কারেণ তােদর উপর বদেদায়া কেরন। 2
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৪. িশয়া ম�ী আিল ইবেন ইয়াকিতন হারুনুর রিশেদর যুেগ
েজলখানার ছাদ েফেল ৫০০-সু �ী মুসিলমেক হতয্া কেরেছ 3
172

৫. ফােতিম সরকারগুেলা সু�ত �ংস ও িশয়া মাজহাব �চােরর
েক্ষে� গা�ািরর আ�য় িনেয়।

4
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৬. িশয়া কারামাতাহ স�দায় হািজেদর হতয্া কের তােদর স�দ
লু �ন কেরেছ। 5
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৭. িশয়া ‘বুওয়াইহী’েদর গা�াির ও আহেল সু �াহর উপর তােদর
জবরদি� মূ লক আিধপতয্ অেনেকরই জান। 1
175

1

েদখুন: মুহিসন আিমন রিচত: ( أﻋﻴﺎن الﺸﻴﻌﺔপৃ .১/৩২)

2

েদখুন: মুিফদ রিচত: « «( اﻹرﺷﺎد২/১১০-১১১)

3

েদখুন  িনয়ামাতু�াহ জাজােয়ির রিচত « «( اﻷﻧﻮار ﻨﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔপৃ .২/৩০৮)

4

এর উদাহরণ অেনক, আেরা জানার জনয্ েদখুন ইমাদ হুসাইন রিচ
«( » ﺧﻴﺎﻧﺎت الﺸﻴﻌﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓ ﻫﺰاﺋﻢ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔপৃ .৪৭)

5

এর উদাহরণ অেনক, আেরা জানার জনয্ েদখুন ইমাদ হুসাইন রিচ
«( » ﺧﻴﺎﻧﺎت الﺸﻴﻌﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓ ﻫﺰاﺋﻢ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔপৃ .৬৩)
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৮. আ�ািসয়া িখলাফেতর রাজধানী বাগদােদ তাতািরেদর
অনু �েবেশর েক্ষে� িশয়া ম�ী আবু তািলব মুহা�দ ইবেন আহম
আলকািম রােফযীর সি�য় অংশ �হণ ও গা�াির ঐিতহািসকেদর
িনকট �িস�। 2
176

৯. তাতািররা যখন দােমে� �েবশ কের, তখন রােফযীরা তােদর
পক্ষ েনয় এবং তােদর অধীেন কাজ কে 3
177

১০. হালাকু যখন হালেব (আেলে�া) �েবশ কের অেনক মুসিলম
হতয্া কে, তখন রােফযীরা মুসিলমেদরেক হালাকুর িনকট 
আ�সমপর্ ও তার সােথ যু � না করার দািব জানায়। 4
178

1

এর উদাহরণ অেনক, আেরা জানার জনয্ েদখুন ইমাদ হুসাইন রিচ
«( » ﺧﻴﺎﻧﺎت الﺸﻴﻌﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓ ﻫﺰاﺋﻢ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔপৃ .৭৩)

2

এর উদাহরণ অেনক, আেরা জানার জনয্ েদখুন ইমাদ হুসাইন রিচ
«( » ﺧﻴﺎﻧﺎت الﺸﻴﻌﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓ ﻫﺰاﺋﻢ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔপৃ .৮১), আেরা েদখুন:
শায়খ সু লাইমান আওদাহ রিচত دور الﺸﻴﻌﺔ ﻓ ﺳﻘﻮط ﺑﻐﺪاد ﻋ أﻳﺪي ﺘﻟﺘﺎر
িকতাব।

3

েদখুন ইমাদ হুসাইন রিচত «» ﺧﻴﺎﻧﺎت الﺸﻴﻌﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓ ﻫﺰاﺋﻢ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
(পৃ .৯২)

4

েদখুন ইমাদ হুসাইন রিচত «» ﺧﻴﺎﻧﺎت الﺸﻴﻌﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓ ﻫﺰاﺋﻢ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
(পৃ .৯৭)
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১১. নািসরুি�ন তুিস রােফযী িখয়ানত কের আহেল সু�াহেক হতয্
কেরেছ, তােদর স�দ দখল কেরেছ ও তােদর ঐিতহয্েক
িনঃেশষ কেরেছ।

1
179

১২. ইমাম মুজািহদ সালাহুি�নে

2
180

হতয্ার পিরক�নায় িশয়ােদর

িখয়ানত ও �েচ�ার েকােনা ঘাটিত িছল না।

3
181

১৩. সালােজকা সু �ী সরকােরর সােথ িশয়ারা িখয়ানত কেরেছ ও
তােদর িবপেক্ষ �ুেসডেদর সাহাযয্ কে। 4
182

১৪. িশয়া �াদশ ইমািময়ােদর েলবানেন আহেল সু �ার িবরুে�
গা�াির করা ও তােদর িবরুে� ি��ানেদর সাহাযয্ করার ঘটন
�িস�।

5
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1

েদখুন ইমাদ হুসাইন রিচত «» ﺧﻴﺎﻧﺎت الﺸﻴﻌﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓ ﻫﺰاﺋﻢ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
(পৃ .১০১)

2

ওমর ইবনু ল খা�াব রািদয়া�াহু আনহু ও সালাহুি�ন আইউয়ু
রািহমাহু�াহেক বায়তুল মুকা�াস িবজয় করার েতৗিফক দান কেরেছ, তারা
দু ’জনই িশয়ােদর িনকট কােফর।

3

েদখুন ইমাদ হুসাইন রিচত «» ﺧﻴﺎﻧﺎت الﺸﻴﻌﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓ ﻫﺰاﺋﻢ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
(পৃ .১০৯)

4

েদখুন ইমাদ হুসাইন রিচত «» ﺧﻴﺎﻧﺎت الﺸﻴﻌﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓ ﻫﺰاﺋﻢ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
(পৃ .১১৭)

5

েদখুন ইমাদ হুসাইন রিচত «» ﺧﻴﺎﻧﺎت الﺸﻴﻌﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓ ﻫﺰاﺋﻢ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
(পৃ .১৪৫)
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১৫. িশয়া সরকার ইউেরােপ িখলাফেত উসমািনয়ার িবজয়েক

বয়কট কেরিছল । তারা িখলাফেতর উসমািনয়ার িবপেক্
ি��ানেদর সােথ েজাট গঠন ও পরামশর্ কেরেছ

1

184

১৬. িশয়া �াদশ ইমািময়ারা আরব উপসাগরীয় েদেশ ি��ানেদর
সােথ িমেল ইরােকর িবরু� ষড়য� কেরে, যা তােদর আেলম
িসসতািন ও হািকম �মুখেদর মুেখর �ীকােরাি�েত �মািণত। 2
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মািকর্ন রা�দূত ও ইরােক আেমিরকার �িতিনিধ‘পল ে�মার’ ��
‘ م ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻲﻓ اﻟﻌﺮاقইরােক আমার এক বছর’ েথেক ইরাক দখেল
িশয়া ইমািময়া কতৃর্ক আেমিরকােক সাহাযয্ করার েলামহষর
কািহনী জানা যায়। িতিন বেলন: “অেনক িশয়া আেমিরকার উপর
অস�� েয, আেমিরকা এখেনা হতয্াযজ্ঞ ব� কে, এতদ
সেতয্ও িশয়া েনতৃবৃ, যােদর মেধয্ আয়াতু�াহ িসসতািনও
আেছন, তােদর অনু সারীেদরেক ইরাকেক সা�াম মু� করার
আে�ালেনর শুরু েথেক এখন পযর্� আেমিরকােক সাহােয
িনেদর্শ িদেয়েছ, আমরাও তােদর সাহাযয্ হারােনার ঝুঁিক িনেত
পাির না”।
1

আেরা অিধক জানার জনয্ েদখু:

« « الﺼﻔﻮ�ﻮن اﺪﻟوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔআলািব

ইবেন হাসান আতরািজ রিচত।
2

েদখুন ইমাদ হুসাইন রিচত «» ﺧﻴﺎﻧﺎت الﺸﻴﻌﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓ ﻫﺰاﺋﻢ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
(পৃ .১৬৭)
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ইরােক ইসলািম (িশয়া) িব�ব পিরষেদর সেবর্া� েনতা আ�ুল
আিজজ হািকম স�েকর্ িতিন বেল: “আ�ু ল আিজজ তার রিঙন 
চশমা িদেয় আমার িদেক খুব ঘিন�ভােব দৃ ি� েদন ও বেলন:
মহামানয্ রা�পি, আপিন বেলেছন নতুন েসনাবািহনীর েনতৃ�
িদেব েসনাবািহনীর কমর্কতর, কারা হেব েস কমর্কতর? তার আরিব
উপািধ উে�খ কের আিম তােক বললাম: আপনােক ওয়াদা িদি�
েয, নতুন এ বািহনীর �ধান হেব িশয়া। অতঃপর বেলন: িন�য়
আেমিরকা তার ওয়াদা পুেরাপুির পূ ণর্ কেরে”।
িতিন আেরা বেলন: “িসসতািন আেমিরকার ৈসনয্েদর সােথ
একেযােগ কাজ কের, িক� েস �কােশয্ আেমিরকার েকােনা
বািহনীর সােথ িমলেত নারাজ। আেমিরকার �িত তার সাহাযয্ ও
েযাগােযাগ অবয্াহত থাকার কারেণ �িতিনিধর মাধয্েম িতিন তা
ভুয়সী �শংসা কেরন। িতিন বেলন: “ইরাকেক সা�াম মু� করার
পর আয়াতু�াহ উজমা এক িটিভ চয্ােনেল বেল: িতিন 
আেমিরকার সােথ েকােনা সমেঝাতায় যােবন না। এ কথা শুেন
আিমও তােক েকােনা �কার চাপ েদইিন, কারণ আমার ই�া িছল
তার সােথ সাক্ষাত ক, যখন তার সােথ সাক্ষাত করলাম সক
সংশয় দূ র হেয় েগেলা। িন�য় েস ইসলাম ও আরব িব�েক
ভােলা কেরই জােন। এ জনয্ তার পেক্ষ স�ব িছল  দখলদার
আেমিরকার ৈসনয্েদর �কােশয্ সাহাযয্ , এ েক্ষে১৯২০ই.
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সাল ও তার পরবতর্ী িকছু িত� অিভজ্ঞতাও িছল। আব
মুকতাদা সদেরর নয্ায় উ�প�ীেদর েথেকও তার দূের থাকা
জরুির িছল। মু�াকথ: আয়াতু�াহ আমােদর সােথ কাজ করেব,
আর আমরা উভেয় িমেল িনেজেদর �াথর্ ভাগ কের িন”।
রােফযীেদর িনফাক ও মুসিলম উ�ার সােথ তােদর �তারণার
সাক্ষী েদখ, ‘পুল ে�মার’ বলেছন: “যখন আরিব ও পি�মা
িমিডয়াগুেলা আয়াতু�াহ িসসতািন ও আেমিরকার সােথ
স�কর্হীনতার েঘাষণা িদে, তখেনা আিম ও আয়াতু�াহ
িসসতািন �িতিনিধর মাধয্েম ইরািক িবষয়গুেল সু রাহা করতাম,
ইরােক আেমিরকার দীঘর্ সময় পযর্� তার সাহাযয্ ও সহেযািগ
বহাল িছল।
�ীে�র �থম িদেক সব সে�হ দূ র হেয় যায়, যখন েস আমােক
িচিঠ িলেখ জানায় েয, আিম আমার অব�ান �হণ কেরিছ
আপনােদর সােথ দু শমিনর কারেণ নয়, বরং আিম আয়াতু�াহ
িব�াস কির, বািহয্কভােব স�কর্েক এিড়েয় চেল েগাপন স�ক
কােয়ম রাখা আমােদর উভেয়র উে�শয্ হািসেলর জনয্ অিধ
উপকারী। দখলদার আেমিরকার সােথ যিদ �কাশয্ স�কর্ রা,
তাহেল আমােদর অেনক উে�শয্ই বয্াহত হেব। েযভােব অেন
িশয়া ও কিমউিন� সু �ী আপনােদর সাহাযয্ করেছ। আর
িশয়ােদর বড় বড় েনতৃবৃ � েতা আপনােদর সােথ আেছই”
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��কার বেলন: এরপরও িক িখয়ানত হেত পাের!
ি�য়পাঠক, েদখেলন েতা, রােফযীেদর বড় আেলম �কােশয্
মানু ষেক েদখাে� আেমিরকা িবেরাধী, িক� েভতের েভতের
তােদর সােথ েযাগােযাগ রক্ষা কের, তারাও তার সােথ
েযাগােযাগ রক্ষা কেরেছ িনয়িমতভা, কারণ তােদর উভেয়র
উে�শয্ ইরােকর উপর কতৃর্� হািসল করা ও তার স�দে
ব�ন কের েনওয়া। এ জাতীয় আচরণ িশয়ােদর পেক্ষ অস�
নয়, তােদর িপতামহ ইবেন আলকািমও এরূপ কেরে, েযমন 
ইরােক এ যু েগ কেরেছ আ�ু ল মিজদ খুঈ, মুহা�দ বােকর হািকম

ও আিল িসসতািন । তারা দখলদার আেমিরকােক ইরােক সাহাযয্
কেরেছ এবং অনয্ানয্ মুসিলম েদেশও তােক যু� করার পথ সুগ
কের িদেয়েছ। আ�াহই সাহাযয্কারী
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ইরাক ও আফগািন�ান পতেন ইসলািম (!!) �জাত� ইরােনর
ভূ িমকা ও আেমিরকার সােথ তার েগাপন চুি� িক িছল?
এেত েকােনা সে�হ েনই েয, ইরান পদর্ার আড়াল েথেক ইরাক
ও আফগািন�ােনর যু ে� গুরু�পূণর্ দািয়� আ�াম িদেয়ে
ঘটনার শুরু, মােঝ ও েশেষ েকাথাও তার অংশ �হণ কম িছল
না। �কৃতপেক্ষ আেমিরকার সােথ েসই �থম ইরাক 
আফগািন�ান দখেলর পিরক�না কের,

আেমিরকার �ােথর্ ইরান

িনেজর সামথর্ বয্েয় এতটুকুন কাপর্ণয্ও কে, কারণ উভয়
েদেশর পতন ঘটােনার িপছেন লক্ষয্ এক। পািথর্ব �াথর্ হ
করা ও িশয়ােদর �িতি�ত করা। এ িবষয়গুেলা আেমিরকা
িনেজও �ীকার কের েয, যিদ ইরান না হত তাহেল এত �ত
তােলবানেদর হটােনা স�ব হত না। একিট �বােদর মাধয্েম
ইরােনর ভূ িমকােক �ীকার করা হেয়েছ এভােব: “েহ পারেসয্র
�াদার, যিদ েতামরা না হত, তাহেল কাবুল ও বাগদােদর পতন 
হত না”।
সে�হ েনই, ইরােকর যু ে� আেমিরকােক সাহাযয্ কের ইরান তার
�াথর্ উ�ার কেরেছ। িশয়ােদর িবরাট সংখয্া সরকাের অ�ভুর
করেত সক্ষম হেয়, যা বা�বায়ন কেরেছ েখাদ আেমিরকা। এ
জনয্ ইরােকর নতুন সরকারেক সমথর্ন দানকারী রাে�র মেধ
ইরান অ�গামী, যিদও তার �কৃত ৈবধতা এখেনা হািসল হয়িন।
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‘মুজািহিদ খলক’ অগর্ানাইেজশনেক �িতেরাধ আে�ালন েথেক
সিরেয় গােয়ব করা হেয়েছ। অনু রূপ আেমিরকাও ইরানেক অেনক
ছাড় িদেয়েছ, বতর্মান পারমানিবক েক� �াপনার েক্ষে�ও তা
ছাড় িদে� আেমিরকা। অিচের পুরেনা স�কর্ ঘিন� করার লেক্
েগাপন েযাগােযােগর িভি�েত উভয় িবরাট চুি� করেব।
আেমিরকা-ইরােকর যু ে� ইরান স�ৃ � িছল না, এ কথা েমােটও
সিঠক নয়। কারণ, সকল �মাণ �ারা �� েয, ইরান অথর্ৈনিতক
ও ধমর্ীয় �াথর্ উ�ােরর জনয্ ইরাক যুে� শতভাগ স�� িছ
যিদও ভিবষয্েত ইরােনর সীমানায় আেমিরকান েসনাবািহনী থাকার
�েয়াজন হয়, যােদরেক েস ‘শয়তােন আকবর’ বেল।
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িহযবু�াহর লক্ষয্ মুসিলমেদর মােঝ রােফযী আিকদা �চার
িহযবু�াহ তােদর িনজ� চয্ােনল“আল-মানার” এর বেদৗলেত
ইসলািম িবে�

সু ি�েদর মােঝ িশয়া আিকদা �চােরর েক্ষে

িবেশষ সফলতা লাভ কেরেছ। এ চয্ােনলেক িশয়ােদর িম�ার বলা
হয়, তািকয়য্াহর েলবাস পিরধান কের তার সামেন তারা উপি�ত
হয়। এেত তারা এমন কথা বেল না, যার �ারা মুসিলমেদর অ�র
আঘাত �া� হয়, বরং তারা সবর্দা মুসিলম ঐকয্ ও ইয়াহূদীেদ
সােথ যু ে�র কথা বেল। িহযবু�াহর িলডার হাসান নাসরু�াহ সু�ী
ও িশয়ােদর মােঝ ইখিতলািফ িবষয়গুেলা আেলাচনােত আেন ন,
কারণ ইয়াহূ দীেদর েথেক েলবানন ও মসিজেদ আকসা মু� করার
জনয্ েস িনেজেক �তীক িহেসেব দাঁড় কিরেয়েছ। তাই অেনক
মুসিলম তার কথায় েধাঁকা েখেয়েছ, তারা তািকেয় আেছ েয,
িহযবু�াহ তােদরেক ইসরাইল মু� করেব!
িহযবু�াহ �ীয় কমর্কা� ও িনেজেদর �ােথর্ ইসরাইেলর িদে
িনিক্ষ� িমসাইলেক িশয়া আিকদা �চােরর উ�ম মাধয্ম িহেস
িনেয়েছ। িহযবু�াহর িলডার হাসান নাসরু�াহ তার গুরু েখােমি
উপর রহম ে�রণ কের, অথচ েস ইরােন বয্াপকহাের আহেল
সু �াহেক হতয্া কেরেছ। নাসরু�াহ েখােমিনর পদা� অনুসরণ 
তার নীিতর উপর চলেত আ�ান কের, েখােমিনর মৃ তুয্র পর
ইরািন িব�েবর অিভভাবক খােমিনর কােছ নাসরু�াহ নতুন কের
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বায়‘আত কের। ফেল েকােনা েকােনা আহেল সু �াহ মেন কের
বেসেছ েয েখােমনী ও খােমনী বুিঝ �ীেন ইসলাম ও তার
অনু সারীেদর সাহাযয্কার, তাই েখােমিন ও খােমিন উভেয়র ছিব
িহযবু�াহর �েতয্ক জায়গায় েদখা যা, বরং িহযবু�াহ উ�ত
কাগেজ তােদর িকতাব ছাপােনা, িবতরণ করা ও িবে�র সকল
মুসিলেমর িনকট েপৗঁেছ েদওয়ার কােজ িনেয়ািজত
আরব েদশ েথেক িহজরত কের পি�মা েদেশ ��ানকারী 
অেনেকর বয্াপাের শুেন, তারা িহযবু�াহ �ারা �ভািবত, তােদর
িব�াস িহযবু�াহ ইসলােমর ঝা�া উে�ালনকারী এবং দখলদার
ইয়াহূ দীেদর তাড়ােত ব� পিরকর। বরং শুেনিছ অেনেক তােদর
রােফযী হওয়ার েঘাষণা িদেয়েছ, কারণ তারা রােফযীেদর বােতিন 
(েগাপন) আিকদা স�েকর্ জােন না
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িহযবু�াহর িনকট ব�ী েলবানন িক ইরান-ইসরাইল যু ে� 
ক্ষতিবক্ষত হেত থ?
‘অ�াহ শারারাহ’ এ �ে�র উ�ের বেলন: “েলবানন েযরূপ
েখােমিন আে�ালেনর গুরু�পূণর্ একিট ময়দান িহেসেব পির
হেয়েছ, েসরূপ েলবাননেক েখােমিন আে�ালেনর লক্
বা�বায়েনও �লেত-পুড়েত হেব।

িহযবু�াহর সােবক মুখপা�

ইবরািহম সােয়য্দ বেল: “আমােদর দৃ ি�েত েলবানন ইসরাইেলর
সােথ যু ে�র ভূ িম ও তার ময়দান, ইসলািম �ােথর্ েলবানেনর
এরূপ হওয়াই উিচ”। 1
186

িহযবু�াহ যখন দু ’জন ইসরাইিল ৈসনয্ অপহরণ কে, আর তার
অনু সারীরা এ নাটকিট সতয্ বেল �ীকার কে, তখন ১৪ জুলাই
২০০৬ই. সােলর জুমাবার হাসান নাসরু�াহ েলবানিন িটিভ
চয্ােনল“আল-মানার” এর পদর্ায় দৃশয্মান হন ও েঘাষণা কে:
“আজ েথেক যিদ েতামরা উ�ু � যু � চাও, তাহেল উ�ু � যু �ই।
যিদ েতামরা ও েতামােদর সরকার েখলনার গুিট পিরবতর্ন করে
চাও, তাহেল পিরবতর্ন কের েদখ। েতামরা জান ন, আজ কােদর
সােথ যু ে� িল� হেয়েছ, েতামরা যু � করছ মুহা�েদর পিরবােরর
সােথ, আিল, হাসান, হুসাইন ও আহেল বাইত ও রাসূলু�াহ

1

েদখুন: অ�াহ শারারাহ রিচত ( دوﻟﺔ ﺣﺰب اﷲপৃ .৩৩৬)
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সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর সাহািবেদর সােথ। েতামরা
এমন জািতর সােথ যু � করছ, যারা ঈমােনর ধারক, েয ঈমান 
দু িনয়ার বুেক কােরা েনই। েতামরা এমন কওেমর সােথ উ�ু �
যু ে�র পথ েবেছ িনেয়ছ, যারা তােদর ইিতহাস, ঐিতহয্ ও �গিত
িনেয় গবর্ কের। আেরা রেয়েছ তােদর পািথর্ব শ, যু ে�র
ক্ষম, অিভজ্ঞ, সু িনিদর্� িচ�া শি, ৈধযর, দৃ ঢ়তা ও সাহস।
সামেনর িদনগুেলায় আমােদর ও েতামােদর মােঝ সাক্ষাত ,
ইনশাআ�াহ”।
তার গলাবািজর সমাি�েত েস বেল:

“েহ আরব সরকারসমূ হ,

আিম আপনােদর িনকট আপনােদর ইিতহাস জানেত চাই না,
একিট সংিক্ষ� ক, আমরা আ�তয্াগ, িহযবু�াহর অধীন আমরা
আ�তয্াগ, আমরা ১৯৮২ই. সাল েথেক তয্াগ �ীকার কের
আসিছ। আমরা আমােদর েদশেক, িবজয়, �াধীনতা, ই�ত ও
উঁচু �ান �দান কেরিছ। এটাই আমােদর ইিতহাস, এটাই
আমােদর অিভজ্ঞ, এটাই আমােদর তয্াগ �ীকা”।
এ ঘটনার পর যখন ইসরাইল �ংসযজ্ঞ চািলেয় ও েবশুমার মান
হতয্া কের েলবানেনর িমিলয়ন িমিলয়ন ডলার ক্ষিত , তখন 
েসামবার ৩/০৮/১৪২৮িহ. েমাতােবক: ২৭/০৮/২০০৬ই. তািরেখ
েলবানিন িটিভ চয্ােনল New TV এর পদর্ায় উপি�ত হয় ও বে:
“আিম যিদ জানতাম েয, দু ’জন ইসরাইিল ৈসনয্ অপহরণ করার
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ফেল েলবানেনর এ পিরমাণ ক্ষিত হ, তাহেল কখেনা তার
িনেদর্শ িদতাম ন”।
হাসান নাসরু�াহ আেরা �� বেলেছ ে, দু ’জন ইসরাইিল ৈসনয্
অপহরণ করার ফেল েয পিরমাণ ক্ষিত হেয়, তার ১% পােসর্�
ক্ষিতরও আশ�া কির, কারণ যু ে�র ইিতহােস এরূপ ক্ষয়ক্
েরকডর েনই। িতিন িনি�ত বেলন: ি�তীয়বার কখেনা িহযবু�াহ
ইসরাইেলর সােথ যু ে�র ই�া রােখ না। িহযবু�াহর এ নাটেকর
ফলাফল: েলবানিন কেয়িদ ও হতয্ার সংখয্া বিধর্ত, দিক্ষ
েলবানেন ইসরাইিল কতৃর্� বৃি� েপল এবং তারা েলবাননেক সমু�
ও �ল পেথ েব�ন কের িনেলা!
েলবনিনরা িক িহযবু�াহর �ধানেক এ জনয্ িবচােরর স�ুখীন
করােব? েকন েস েলবানেনর জনয্ এেতা বড় মুিসবেতর কারণ
হল? েলবানিন সরকােরর ভূ িমকা েদেখ েতা আমার িনে�র
কিবতাই মেন পেড়:
�ﻘﻰﻀ اﻷمﺮ ﺣ� ﺗﻐﻴﺐ ﺗﻴﻢ وﻻ �ﺴﺘﺄمﺮون وﻫﻢ ﺷﻬﻮد
যখন তাইম চেল যায়, তখন তারা িস�া� েনয়, িক� তােদর
উপি�িতেত তারা পরামশর্ও কের না
একিট েদেশর সবেচেয় গুরু�পূণর্ িস�া� হে� অপর েদে
সােথ যু ে�র িবষয়, েসই যু � যিদ হয় েদেশর কতর্া বয্ি�েদ
অজ্ঞতাসা, তােদর পরামশর্ও যিদ �হণ না করা হয় এবং
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তােদর পরামশর্ বয্তীত যু� েশষ ! তাহেল েক েদশ চালায়?
কােক েক চালায়? েকান্ সংিবধান ও নীিতর বেল এরূপ ঘ!!!?
েলবানিন সরকােরর ভূ িমকা িক, যার দািয়� হে� জনগেণর
িনরাপ�া �দান করা, �ংস হেয় যাওয়া ঘরবািড় পুনিনর্মর্ করা,
এত েলাক হতয্া করা হ, এেতা �ংসযজ্ঞ পিরচালনা করা হ
এবং অথর্ৈনিতক এেতা ক্ষিত, তবুও িক েলবানিন সরকার
হাসান নাসরু�াহ িকংবা িহযবু�াহেক িবচােরর মুেখামুিখ দাঁড় 
করােব না?!
আমরা আশ�া করিছ, এ জনয্ িহযবু�াহ উে�া সরকারেকই দায়ী
করেব, অথবা দিক্ষণ েলবানেন আহেল সু�াহে
অথবা িফিলি�ন িশিবের বসবাসকারী কাউেক

দায়ী করেব,
দায়ী করেব, েয

েকােনা অজুহােতই েহাক।
এখােন আমােদর কেয়কিট ��: ইসরাইল ও আেমিরকা েকন 
হামােসর সােথ আেলাচনার ��াব �তয্াখয্ান ক? অথচ েদেশর
জনগণ �াধীনভােব েভাটািধকার �েয়াগ কের হামাসেক �হণ 
কেরেছ, যারা িছল ৈবধ সরকার!
পক্ষা�ের তারা িহযবু�াহর সােথ সমেঝাতা ক, যােক
েলবানেনর সরকােরর েভতের সরকার গণয্ করা হ, অথবা যার
কাযর্�ম একিট মািফয়া চে�র নয্! দু ’জন ইসরাইিল ৈসনয্
অপহরণ কের েস েলবানেনর উপর ইসরাইলেক �ংসযজ্
151

পিরচালনার পথ সু গম কের িদেয়েছ

। এরূপ কাজ হাসান

নাসরু�াহর পূেবর্ তার উ�রসূির আ�াস মুসািভও কেরে
১৯৮৬ই. সােল মধয্ েফ�য়ািরেত দ ’জন ইসরাইিল ৈসনয্ অপহরণ
কের েলবানেন তােদরেক হামলার সু েযাগ কের িদেয়িছল, যার
ফেল তারা েলবানিন সামিরক শি� ও তােদর অথর-স�েদর
বয্াপক ক্ষিতসাধন ক 1
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আমােদর দৃ ি�েত িহযবু�াহ দু ’জন ইসরাইিল ৈসনয্ অপহরণ কের
ইসরাইলেক েযভােব ই�া েলবানেন হামলার সু েযাগ কের িদল।
আমরা আ�যর্ ইহ না ে, তৃতীয়বার হাসান নাসরু�াহ িকংবা তার
উ�রসূ ির েকউ এরূপ করেব ন, যিদ িহযবু�াহেক এভােব েছেড় 
েদওয়া হয়। িযিন বেলেছন, সতয্ই বেলেছ: ইসরাইেলর �াথর্
হে� িহযবু�াহর েবঁেচ থাকা এবং

িহযবু�াহর �াথর্ হে�

ইসরাইেলর েবঁেচ থাকা!

1

েদখুন: মুহা�দ আিল খানু ন রিচত: ( أﻣ� اﻟﻘﺎﻗﻠﺔপৃ .১০১)
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ইরােক �ুেসডার ি��ানেদর যু ে�র সময় িহযবু�াহ ও তার
অনু সারী ইমািময়া িশয়ারা েকাথায় িছল?
ডয্ািনেয়ল েসাপলময্ান বে: “িহযবু�াহ আেমিরকান হামলা ও
সা�াম সরকােরর িবরুে� তােদর অব�ান শু ধু েগাপন কের,
বরং এেকবাের খােমাশ িছল। সবর্�থম তখন মুখ েখাে, যখন 
িহযবু�াহ বেল েয, আেমিরকান ৈসনয্েদর েমাকািবলার জনয
ইরােক আমরা েকােনা সাহাযয্ ে�রণ কিরিন। পরবতর্ীেত যখ
বাগদাদ েথেক েঘাষণা করা হল েয, ইরাক ও িসিরয়ার বডর্ার
েথেক িহযবু�াহর ছয়জন  সদসয ে�ফতার করা হেয়েছ, তখন 
িহযবু�াহ সােথ সােথ তার �িতবাদ কের বেল, তারা

িহযবু�াহর

সদসয্ ন”। 1
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িশয়ােদর েক�ীয় েনতৃ� আয়াতু�াহ উজমা আিল িসসতািনর
নাজােফর বািড়েত অনু ি�ত এক ৈবঠেক িস�া� হয় েয, তারা
আেমিরকান ৈসনয্েদর উপি�িতর িবরুে[ সু ি�েদর] চলিত লড়াই
�িতহত করেব। 2 ‘আল-ওয়াতন আল-কুেয়িতয়াহ’ পি�কা বেলেছ,
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েলবানিন িহযবু�াহ ইরােক কেয়কিট কয্া� কেরেছ। েসখােন
তারা ৯০-জন সদসয্ ে�রণ কেরে, যারা িসিরয়ার বডর্ার িদেয়
1

েদখুন: « « ﺮﺳاﺋﻴﻞ وﺣﺰب اﷲ ﺑﻌﺪ اﻻ�ﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﻟﻨﺎن:ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة لﻠﻌﺒﺔ
সবর্েশষ পৃ�ায়

2

েদখুন:  ﺻﺤﻴﻔﺔ الﻮﻃﻦ الﻜﻮ�تﻴﺔতািরখ: (২৯/৮/২০০৪ই.
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ইরােক �েবশ করেব।

1
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তােদর উে�শয্ যুে�র রসদ সরবরাহ

করা এবং িশয়া মতবােদর �ভাব িব�ার, িবিভ� এলাকায় তােদর
আিধপতয্ �িত�া করা ও সু ি�েদর অি�� িনঃেশষ করার লেক্ষ
িশয়া িমিলিশয়া েযমন িফলাক বদর ও জায়েশ মাহিদ ইতয্ািদ
সং�ায় সংবাদ আদান-�দান করা। 2
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২০০৬ই. সােলর অে�াবর মােস েলবানিন  িহযবু�াহর দাওয়ােতর
ে�িক্ষে৩৫-জন ‘জায়েশ মাহিদ ইরাকী’র সদসয্ েলবানেন যা,
উে�শয্ সামিরক সহেযািগতা ও যুে�র �িশক্ষণ হািসল ;
অতঃপর িহযবু�াহ তােদরেক আহেল সু �াহেদর িবরুে�
লড়াইেয়র জনয্ একিট পূণর্ পিরক�না েপশ ক, কারণ তারা (এ
সু ি�রা) ‘িশয়া িহলাল’ বা ‘নয়া চাঁেদর মত’ রা� �িত�ার
পিরক�না বা�বায়েনর িবেরািধতা করেছ! 3
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1
2

েদখুন :  ﺟﺮ�ﺪة الﻮﻃﻦ الﻜﻮ�تﻴﺔতািরখ: ২৯/১১/২০০৩ই.
আমরা অেনক শুিন ও েদিখ ে, েলবানেনর িশয়ারা আেমিরকা ও
ইসরাইলেক গালম� কের। আবার আমরা এও েদিখ েয, ি��ান দখলদার
আেমিরকা ও িশয়ােদর আেলমেদর ঘিন� স�কর্। আেরা েদখিছ ে, িশয়া
জনসাধারণ িকভােব দখলদার আেমিরকার জনয্ েসবক ও খােদম বেন েগল। 

3

 েদখুন:  مﻮﻗﻊ ﻣﻔﻜﺮة اﻹﺳﻼم اﻹﺧﺒﺎريশাউয়াল, ১৪২৭ইহ. েমাতােবক: ২৫
অে�াবর, ২০০৬ই.
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েলখক বেলন: েহ আমার মুসিলম ভাই, েদখুন আেমিরকার
িবরুে� পিরচািলত[ সু ি�েদর] যু � িকভােব তারা �িতহত কের,
অথচ আেমিরকা কােফর, একিট মুসিলম েদেশর দখলদার!!
আমােদর ��: েলবানেনর �ােথর্ েযা�ারা[িহযবু�াহ] জা�ােত
যােব, আর ইরােকর �ােথর্ েযা�ারা[সু ি�রা] জাহা�ােম যােব?
ইরাক ও েলবানন িক দু ’িট মুসিলম েদশ নয়?
কারণ িক এটাই েয, েলবানন রক্ষার যুে�র সােথ ইরান 
িসিরয়ান �াথর্ জিড়, িক� ইরাক রক্ষার যুে� সােথ তােদর েস
�াথর্ েন! এ জনয্ িহযবু�াহ েলবানেনর পেক্ষ ও ইরােকর িবপ
যু � কের।
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দু ’জন ইসরাইিল ৈসনয্ অপহরেণর েনপেথয
িহযবু�াহর �কৃত
উে�শয্ ক?
১. পারমাণিবক �াপনা ৈতিরর কারেণ ইরােনর উপর েথেক
িবে�র চাপ লাঘব করা, েযন পুেরা িব� ইরান েথেক দৃ ি� হিটেয়
েলবানন ও তার জনগেণর �িত দৃ ি� েদয়।
২. ইরােকর জায়েশ মাহিদ ও বদর সংগঠনেক সু েযাগ েদওয়া,
েযন তারা েযভােব ই�া আহেল-সু �াহেক হতয্া কে, তােদর
এলাকা ছাড়েত বাধয্ কে, তােদর র� ও স�দেক ৈবধ মেন 
কের, তােদর মসিজেদর উপর আিধপতয্ লাভ কের ইতয্া,
ইরােক এসব হে� আেমিরকার ছ�ছায়া ও ইরািন িশয়া েনতা
আিল িসসতািনর েনতৃে�।
৩. আেমিরকােক পারমানিবক অ� �সে� েমেসজ েদওয়া েয,
আমরা [ইরান] ই�া করেল ইরান ও উপসাগরীয় েদশ েথেক
যু �েক ইসরাইল ও েলবানন পযর্� �সািরত করেত পাির
৪. েলবানন েথেক িসিরয়ার চেল আসা ও েসখােন তার ক্ষমত
দু বর্ল হওয়ার পর েলবানিনেদর মােঝ জাতীয়তাবাদ দৃঢ় হেয়িছল।
এর মােঝ িসিরয়া এবং তার প�ােত ইরান েসখােন তােদর
ক্ষমত পুনবর্হা করেত চাইল। তাই তারা নতুন গুিট চালনা
আর� করল। িবেশষ কের যখন িব� ও েলবানিন সরকার চাপ
িদেয়িছল েয, িহযবু�াহ তােদর অ� েছেড় জাতীয় েসনাবািহনীেত
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েযাগ িদেব। এটা ইরােনর �ােথর্র জনয্ িবরাট কাটা হে দাঁড়াল।
তাই দু ’জন ৈসনয্ অপহরণ করার নাটক কর, েযন �িতেরােধর
1
নােম িহযবু�াহর হােত অ� থােক।
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৫. িফিলি�িনেদর �িতেরাধ আে�ালন েথেক িবে�র দৃ ি� হটােনা।
ইসরাইল-ইরান অ� �য় চুি�র ফেল অেনকটা েকাণঠাসা িছল
িশয়া-ইরান, যা ‘ইরান েগট’ কয্ােল�াির নােম পিরিচত। অনুরূ
তােলবান ও ইরাক সরকার পতেন শয়তােন আকবেরর সােথ
ইরােনর সহেযািগতা �কাশ হওয়া, ইরােক িশয়া মতবাদ ও তার
স�দায়েক �িতি�ত করার জেনয্ সু ি�েদরেক হতয্া কর, বািড়ঘর েথেক তােদরেক তািড়েয় েদওয়া ও তােদর উপর ইরান ও
আেমিরকার েযৗথ িনযর্াতেনর িচ� িবে�র জান-জািনর �া�ােল এ
ঘটনা রচনা করল িহযবু�াহ, েযন সু ি�রা জােন িহযবু�াহ ও ইরান 
ইসরাইল িবেরাধী।
1

িমসেরর পররা� ম�ী আহমদ আবু ল গাই� ২২/১০/২০০৬ই. সােল আলজািজরা ও অনয্ানয্ সংবাদ মাধয্মেক ব: “দু ’জন ইসরাইিল ৈসনয্
অপহরণ করার উে�শয্ হে� েলবানেনর সমেঝাতােক নসয্াৎ ক, কারণ 
িহযবু �াহর অ� েছেড় সরকারী দেল েযাগ েদওয়ার কথা িছল। ইরান তার
�ােথর্র জনয্ এটা হেত িদল না‘শাবআ কৃিষ অ�ল ও অনয্ানয্ �ান েযখাে
িহযবু �াহ বসবাস কের, যা �াধীন করার কথা তারা বেল, তা এখেনা
ইসরাইেলর দখেল আেছ। দু ’জন ৈসনয্ অপহরণ করার ফল েলবানন ও
িহযবু �াহর িকছু হািসল হয়িন, শুধু �ংস ও ল�াকর পরাজয় বয্তীত।
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িফিলি�িন েলখক গািজ তাওবা বেলন: “ইয়াহূ দীেদর সােথ
িহযবু�াহর যু � করার উে�শয্ েলবান, আরব িব� ও ইসলািম
দু িনয়ায় িশয়া ও ইরােনর পেক্

ে�াপাগা�া করা, অপর িদেক

ইরােক সু �ী মুসিলেমর উপর পিরচািলত ইরািন িনযর্াতেনর উপর
পদর্া েটেন েদওয়া 1
194

1

েদখুন:   ﺟﺮ�ﺪة ﺤﻟﻴﺎةেত গািজ তাওবার �ব�, সংখয্: (১৫৮৪৮), তািরখ:
২৫/৮/২০০৬ই. (পৃ .১৯)
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আমরা িক দখলদার ইয়াহূ দীর িবরুে� িজহাদেক হারাম কের
েদব?
ইমাম ইবেন কুদামাহ রািহমাহু�াহ বেল

1
195 F

: িজহাদ ফরেজ 

িকফায়াহ, যিদ েকােনা এক কওম িজহােদর পেক্ষ দাঁড়, তাহেল
অনয্েদর উপর েথেক দািয়� আদায় হেয় যায়। আ�াহ ত‘আলা
বেলন:
ٞ َ ٓ َ ۡ ُّۡ
َ ُّ
َ َ َ َ مُؤ
َ ََ َََۡ ّٗ آ
� ف ِۡرقةٖ مِنهم طا�ِفة
ِ وما �ن لۡ ۡمِنُونَ �َِنفِرُواْكَفَة ۚ فلو� �فر مِن
ْ ُ ّ َِّت
َ َ َ ّ
ّ
١
ِين َ� ُِنذِرُواْقَوۡم َهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْإِ�َۡهِمۡ لَعَلَ ُه ۡم �ۡذ ُرون
ِ �َفَقَهوا ِ� ٱ
.[122 :]ﺘﻟﻮ�ﺔ

“আর মুিমনেদর জনয্ সংগত নয় ে, তারা সকেল একসে�
অিভযােন েবর হেব। অতঃপর তােদর �িতিট দল েথেক িকছু
েলাক েকন েবর হয় না, যােত তারা দীেনর গভীর জ্ঞান আহর
করেত পাের এবং আপন স�দায় যখন তােদর িনকট �তয্াবতর্
করেব, তখন তােদরেক সতকর্ করেত পাে, যােত তারা (গুনাহ
েথেক) েবঁেচ থােক”। 2
196 F

িতনিট �ােন িজহাদ ফরজ:

1

েদখুন: ‘মুগিন’ িল ইবেন কুদামাহ: (১৩/৬)

2

সূ রা তাওবা: (১২২)
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১. যখন মুসিলম ও কােফর দু ই দল মুেখামুিখ হয়, তখন উপি�ত
মুজািহদেদর উপর িজহাদ করা ওয়ািজব, পলায়ন করা ৈবধ নয়।
আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ ْ ُُۡ َ َٗ ۡ ُ َ َ ْٓ ُ َ َ َ ّ َ ّ�� ٰ
ُ ّ
�َ كث ِٗ�� ّعَلَ� ۡم
﴿ َُٓها �َِين ءامنوا إِذا لقِيتم ف ِئة فٱثبتوا وٱذكروا
ُۡ
َ
[٤٥ : ﴾ ]اﻻﻧﻔﺎل٤ �فل ُِحون
“েহ মুিমনগণ, যখন েতামরা েকােনা দেলর মুেখামুিখ হও, তখন 
অিবচল থাক, আর  আ�াহেক অিধক �রণ কর, যােত েতামরা
সফল হও”। 1
197 F

২. যিদ েকােনা এলাকায় কােফররা অনু �েবশ কের, তখন 
তােদরেক �িতহত করা ও তােদর সােথ যু � করা ওয়ািজব।
৩. যিদ ইমাম (মুসিলম শাসক) েকােনা স�দায়েক কােফরেদর
িবরুে� যুে�র জনয্ েবর হেত ব, তখন তােদর উপর যু � 
ওয়ািজব হয়। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
َ َۡ ّ
ُ
�َِ�ُّهَا ٱ�َِّينَ ءَامَنُواْ مَا لَ�ُمۡ إِذَا �ِيلَ لَ�ُم ٱنفِرُواْ �ِ سَبِيلِ ٱ�َِّ ٱثَاقل ُت ۡم إ
َۡ
.[ 38 : ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٣ �ض
� ِ �ٱ
“েহ ঈমানদারগণ, েতামােদর কী হল, যখন েতামােদর বলা হয়,
আ�াহর রা�ায় (যু ে�) েবর হও, তখন েতামরা জিমেনর �িত
�বল ঝুঁেক পড়?” 1
198 F

1

সূ রা আনফাল: (৪৫)
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অতঃপর ইবেন কুদামাহ রািহমাহু�াহ িজহাদ ওয়ািজব হওয়ার
সাতিট শতর্ উে�খ কের: ১. ইসলাম, ২. সাবালক, ৩. িবেবক,
৪. �াধীন, ৫. পুরু, ৬. শারীিরকভােব সু �, ৭. িজহােদর খরেচর
মািলক।
েকউ হয়েতা বলেত পাের, ইয়াহূ দীেদর িবরুে� যুে� েতামরা েকন
িশয়া ইমািময়ােদর সােথ িমল না?
আমােদর উ�র: রােফযীরা আহেল-সু �াহর সােথ কখন এক
হেয়েছ?
আপিন মুসিলম েসনাপিত সালাহুি�ন আইউয়ূবী রািহমাহু�াহ
জীবনী েদখুন। িতিন আ�াহর কােলমােক বুল� ও কুফেরর
কােলমােক পরা� করার জনয্ িজহাদ কেরেছন। এ বীর পুরু
�থম িশয়া ইসমাইিলয়ােক ক্ষমতা েথেক পদচুয্ত কেরন এ
তােদরেক সরকারী কাজ ও শাসন ক্ষমতা েথেক দূের িনেক
কেরন, অতঃপর িতিন বায়তুল মুকা�াসেক মু� করার জনয্
ইয়াহূ দীেদর সােথ যু ে� অবতীণর্ হন
সে�হ েনই, ইয়াহূ দীেদর মৃ তুয্ ও তােদর দুেযর্ােগ আমরা খুিশ ,
েয পিরমােণই েহাক। িক� তার অথর্ এই নয় ে, আমরা
িহযবু�াহর নাটক, িমথয্া �চার ও েলাক েদখােনা ে�াগােন েধাঁকা

1

সূ রা তাওবা: (৩৮)

161

খাব, েযভােব তারা সাধারণ ও সরলমনা মুসিলমেদর িশকার
কের। আমরা ভােলা কেরই জািন, িহযবু�াহ েলবানেন শুধু ইরােনর
�ােথর্ই যু� কের। তার উে�শয্ কখেনা পিব� ইসলািম ভূিম রক
করা িকংবা বায়তুল মুকা�াসেক মু� করা নয়।

162

কেয়কিট ��
১. ইরান েকন েলবানিন জনগেণর

পেক সামিরক শি� িনেয়

অ�সর হল না, অথচ ইসরাইল যখন িসিরয়ায় হামলা কের তখন 
েস সামিরক শি� িনেয় অ�সর হয়?!
২. িহযবু�াহ েকন ইসরাইিল েজলখানায় বি� েলবানিন জনগেণর
মুি�র দািব কের, 1 অথচ িসিরয়ায় বি� েলবানিন আহেল-সু �াহর
199

পেক্ষ একিট কথাও বেল ?!
৩. ইরােনর তৎকালীন ে�িসেড� মাহমুদ আহেমিদেনজাদ েকন 
িহযবু�াহর পােশ দাঁিড়েয় ইরািনেদরেক ইয়াহূ দীেদর িবরুে� যু�
েথেক িনেষধ কেরেছ,

2
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অথচ েসই বেলেছ ‘

মানিচ� েথেক

ইসরাইলেক মুেছ েফলা জরুি’।
৪. যখন হামােসর দু ’জন েনতা: আহমদ ইয়ািসন ও আ�ু ল
আিজজ রানিতিসেক হতয্া করা হ, তখন েকন িহযবু�াহ একিট 
িমসাইলও ইসরাইেলর িদেক িনেক্ষপ কের, অথচ হামাস
ইসরাইেলর কিলজায়, তখন তারই েবশী �েয়াজন িছল সাহাযয,

1

েদখুন: িহযবু �াহর িনবর্াচনী ে�া�া: ১৯৯৬ই. আেরা েদখুন: নািয়ম কােসম
রিচত ( ﺣﺰب اﷲপৃ .৩৯৪)

2

েদখুন:  ﺟﺮ�ﺪة الﺮ�ﺎضসংখয্: (১৩৯১৬), েসামবার, ৬-রজব, ১৪২৭িহ.
েমাতােবক: ৩১-জুলাই, ২০০৬ই.
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সমথর্ন ও অে�, িবেশষ কের িহযবু�াহ েযেহতু বারবার িটিভর
পদর্ায় বে: বায়তুল মুকা�াস ও িফিলি�ন মু� করা হেব?!
৫. িহযবু�াহ দু ’িট উে�েশয্ দ ’জন ইসরাইিল ৈসনয্ অপহরণ
কেরেছ:
ক. িহযবু�াহর কেয়িদেদর মু� করা।
খ. িফিলি�েনর জিমন মু� করা, (নাসরু�ার েঘাষণা মে)।
িক� ফলাফল হেয়েছ তার উে�া, ইসরাইেলর অধীন আেগর
তুলনায় অিধক জিম চেল েগেছ, অনয্ানয্ জিমর উপর ইসরাই
কতৃর্� �িত�া কেরেছ। ইসরাইিল েজলখানায় কেয়িদেদর সংখয্া
বৃ ি� েপেয়েছ। নাসরু�াহ“আল-মানার” চয্ােনেলর বেদৗলেত
চাপাবািজ বয্তীত আর িকছুই হািসল করেত পােরি?
৬. যিদ হাসান নাসরু�াহ ও তার দল ইসরাইেলর িনরাপ�ার
জনয্ হুমিক , েযমন অেনেক ধারণা কেরন, তাহেল েকন 
িহযবু�াহর িলডার ইসরাইেলর লক্ষয্ ব�েত পিরণত হয়?
৭. হাসান নাসরু�াহেক ে�ফতােরর জনয্ েকন অথর্ েঘাষণা কর
হয় না, অথচ অনয্ানয্ মুজািহদেক ে�ফতােরর জনয্ অথর্ েঘা
করা হয়?
৮. অনয্ানয্ ইসলািম দল ও সংগঠেনর নয্ায় ইসরাইল ে
িহযবু�াহর স�দ িসলগালা কের না?
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৯. আমরা অেনক শুেনি, বারবার শুেনিছ যতক্ষণ ‘শাব‘আ’
কৃিষ ভূ িম েফরত পাব, িহযবু�াহ ইয়াহূ দীেদর যু � েথেক িবরত
হেব না, অথচ এখন যু � েথেক িপছু  টান িদেয়েছ, যিদও
ইয়াহূ দীরা েলবানেনর এলাকা েথেক সের যায়িন!
১০. আ�স�ান েবাধ বীর-বাহাদু র েনতােদর নয্ায় হাসান
নাসরু�াহ েকন িজহােদর ময়দােন মুজািহদেদর সােথ অংশ �হণ
কের না, অথচ তার অনু সারীরা �াদ-িবষােদর মুেখামুিখ হয়, িতিন 
আরােম থােকন?
১১. হাসান নাসরু�াহ বেল িফিলি�েন ইসরাইল েহের েগে, যিদ
তাই হয় তাহেল েকন হাসান নাসরু�াহ তােদর উপর হামলা কের
না?
১২. ইরাক যু � ও আহওয়ায রাজধানীেত আহেল সু �াহেক দমন 
করার জনয্ িহযবু�াহ েকন ইরােনর সােথ অংশ িনেয়ে, অথচ
দখলদার আেমিরকার িবরুে� েকােনা উ�বাচয কেরিন? হাসান 
নাসরু�াহ েকন আেমিরকান ৈসনয্ হতয্ার ফেতায়া �দান কের,
অথচ তারা ইরােকর দখলদার, েযখােন রেয়েছ তােদর একািধক
পিব� ভূ িম, ইমামেদর কবর ও মাজারসমূ হ!?
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পিরিশ�

িহযবু�াহর সােবক েসে�টাির েজনােরেলর সাক্ষাতক, যা
“আশ-শারকুল আওসাত” পি�কা ২৯-রজব, ১৪২৪িহ. েমাতােবক:
২৫-েসে��র ২০০৩ই. ৯০৬৭ সংখয্য় বৃ হ�িতবার �কাশ
কেরেছ।
িহযবু�াহর সােবক সাধারণ স�াদক ‘সু বিহ তুফাইিল’ “আশশারকুল আওসাত” পি�কায় েদওয়া এক

ই�ািভর্উে বেলন:

“িবে�র িশয়ােদর জনয্ ইরান একিট হুমিক ও আেমিরকান �ক
বা�বায়েনর িঠকাদার। েলবানিন �িতেরাধ আে�ালন িহযবু�াহ-েক
হাইজয্াক কের ইসরাইল এর সীমা� পাহারাদার বািনেয়েছ েস
ৈবরুত েথেক‘সােয়র আ�ােস’র িরেপাটর:
েলবানিন  িহযবু�াহর সােবক সাধারণ স�াদক শায়খ সু বিহ
তুফাইিলর সাক্ষাতকারিট বালাবা�া েজলার দিক্ষেণ বাির
নগরীেত অবি�ত হুসাইিন পুরাতন িবি�ংয় েথেক েনওয়া হেয়েছ।
িহযবু�াহ ও েলবানিন সরকােরর সােথ তার লাগাতার সমসয্,
অিমল ও ইখিতলােফর কারেণ ১৯৯৭ই. সাল েথেক িতিন 
েনতৃে�র আড়ােল চেল েগেছন। ইরােনর সােথ তার দৃ ি�-ভি�র
িভ�তার কারেণ িহযবু�াহ তয্াগ কের তার মূলয্ িদেত হেয়,
অথচ িতিন িছেলন  িহযবু�াহর একজন �িত�াতা ও তার �থম
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েসে�টাির েজনােরল। এই মতেভদ হামলার রূপ েন, যার ফেল
এক েসনা অিফসার ও সােবক ভার�া� েসে�টাির শায়খ িখিদর
তািলস মারা যান, িযিন তুফাইিলর পক্ষাবল�ন কের িছে, সােথ
আেরা কেয়কজন স�ীেক মারা হয়

িহযবু�াহর এক িশক্ষ

�িত�ােন, েযন এই সু বােদ তুফাইিলেক েলবানিন আদালেত তলব
করা যায়। ছয় বছর তার বয্াপাের কখেনা উপি�ত কখেনা গােয়ব
িহেসেব ফয়সালা েদওয়া হেয়েছ, যা িচ�া করেল খুব অবাক
করার িবষয়, তেব এটা েলবানিন �ভাব বেন েগেছ। এ ছয় বছর
েস েদা�-দু শমন সবার জানােশানা জায়গায় িছল। তেব কখেনা
কখেনা তােক কিঠন চােপর স�ু খীন হেত হেয়েছ, যিদও তােক
ে�ফতার করার েচ�া করা হয়িন।
আ�েগাপেনর দীঘর্ সমেয় কখেনা শায়খ তুফাইিল জনস�ুেখ
আসেতন। ২০০০ই. সােল িতিন েব�া �েদেশর িনবর্াচেন
েজারােলা ভূ িমকা রােখন। অনু রূপ ২০০২ই. সােল (এম.িট.িব.)
এর পদর্ায় হঠাৎ তােক েদখা েযত, যা পরবতর্ীে

ব� কের

েদওয়া হেয়েছ। িতিন বেলন, এসব সাক্ষােতর কারেণ আমাে
অপবাদ েদওয়া হয় েয, আমার কারেণই উপিনবর্াচেন আমার
িনবর্ািচত �িতিনিধ‘গাবিরয়াল মুর’ জয়ী হন, পরবতর্ীেত যার
এমিপ পদ বািতল করা হেয়েছ। এভােব সমেয় সমেয় পদর্ার
সামেন আসার কারেণ তুফাইিলেক অেনক েখসারত িদেত হেয়েছ,
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যা কিঠন েথেক কিঠন হেয়েছ, যার সমাি� ঘেট হুসাইিন
িবি�ংেয়র বি� জীবেন অব�ান কের।
শায়খ তুফাইিল েব�া শহের খুব শি�শালী বয্ি��। িতিন �ীয়
িস�াে� অটল থাকার মানু ষ, িতিন “আশ-শারকুল আউসাত”
পি�কার মাধয্েম িনেজর অব�ান পির�ার কেরেছ, যিদও তার
উপর তখন চােপর সীমা িছল না।
আমরা এখােন শুধু সাংবািদক িহেসেব তার একিট িবষয় িনেয়
আেলাচনা করব, কারণ তার মত বয্ি�ে�র অিভজ্ঞতা ও জান
পিরিধ খুব �শ�, িবেশষভােব িযিন  িহযবু�াহর সােবক সাধারণ 
স�াদক ও �িত�াতা িছেলন। িতিন িনজ যু েগ েলবানেনর জিম
েথেক ইসরাইলেক েবর কের িদেয়িছেলন।
িবিভ� মতেভদ ও ইখিতলাফ সেতয্ও িতিন সাংবািদেকর সােথ
সাক্ষাতকার িদেয়ে, েযখােন “আশ-শারকুল আউসাত” পি�কার
েব�ার �িতিনিধ হুসাইন দরেবশ উপি�ত িছেল। এেত আ�িলক
ও আ�জর্ািতক নানা িবষেয় আেলাচনা হয়।

সাক্ষাতকাের িতি

ইরােনর কেঠার সমােলাচনা কেরন, যার ভাষা িছল এরূ: “ইরান 
েলবানন ও অনয্ানয্ এলাকার িশয়ােদর জনয্ হ”।
��: [িহযবু�াহর] এখন �িতেরাধ ও যু ে�র িক �েয়াজন েনই?
উ�র: এটা িক আেলাচনার িবষয়? িহযবু�াহর ইসরাইল �িতেরাধ
তখিন েশষ হেয় েগেছ, যখন ১৯৯৪ই. সােলর জুলাই ও ১৯৯৬ই.
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সােলর এি�েল ইসরাইেলর সােথ িহযবু�াহর েনতৃবগর্ চুি� �াক্
কের। ইরািন পররা� ম�ীর উপি�িতেত স�ািদত এ চুি�েত
ইসরাইিল আবািসক এলাকােক িহযবু�াহর পক্ষ েথেক িনরাপ�
েদওয়ার অি�কার বয্� করা হেয়ে।
এ চুি�েক েলবানেনর িবজয় জ্ঞান করা , কারণ তা েলবানিন 
নাগিরকেক সু রক্ষা  িহযবু�াহর �িতেরাধেক �ীকৃিত িদেয়েছ,
যিদও এখেনা সমেয় সমেয় ‘শাব‘আ’ কৃিষ ভূ িমসমূ েহ যু ে�র
দামামা েবেজ উেঠ, এেত সমসয্া েনই কারণ ইসরাইল খুিশ। এ
সমেঝাতার মূ ল হে�

িহযবু�াহর �িতেরাধ েথেক িপছু হেট 

ইসরাইেলর সােথ চুি�েত আব� হওয়া।
ইসরাইল েযরূপ ‘[ مﺰارع ﺷﺒﻌﺎমাজাের শাব‘আ’] দখল কেরেছ,
অনু রূ িফিলি�িন অনয্ানয্ ভূিমও দখল কের, িক�
শুধু‘মাযাের‘ শাব‘আ’ িনেয়

িহযবু�াহর

মাথা বয্থয , অনয্ানয্ ভূিমর �ি

আ�হ েনই েকন, উভেয়র মােঝ েকােনা পাথর্কয্ জােনন ?
সে�হ েনই, অনয্ানয্ ভূিমর �ি িহযবু�াহর অনীহা �মাণ কের,
েসখােন তারা ইসরাইেলর দখলদাির� েমেন িনেয়েছ। আমার
িনকট ‘িখয়াম’ (েলবানেনর সীমা� শহর) এবং িফিলি�েনর
অভয্�ের উ�া ও হায়ফার মােঝ েকােনা পাথর্কয্ েনই। উ
আমার িনকট সমান। আমােক খুব ক� েদয়, যখন শুিন ে, যারা
আমার সােথ ওয়াদা কেরিছল এরািবক অিধকৃত ভূ িম মু� করার
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জনয্ মরেত হেল মরেবা, তারাই আজ ইসরাইিল সীমাে� �হরীর
কাজ করেছ। যারা ইসরাইেলর িবরুে� অব�ান েন, তােদরেক
পাকড়াও কের েজেল েদয় এবং িনকৃ�তম শাি� �দান করা হয়।
২. েকান েজেল?
উ�র: আিম এ বয্াপাের অেনক বেলি, যারাই ইসরাইলেক
�িতেরাধ করার েচ�া কের, তােদরেক েলবানিন সরকােরর িনকট 
েসাপদর্ করা হ, সরকার তােদরেক কিঠনভােব িজজ্ঞাসাবা
কের।
৩. আপিন িক িব�াস কেরন, এ চুি�র কারণ হে� েলবানন ও
শােমর উপর েথেক েদশীয় ও আ�জর্ািতক চাপ কমােন?
উ�র: আিম সু েযাগ স�ােনর িবপেক্ষ , এটা একটা িহকমত,
িক� যা ঘটেছ তা িহকমত নয়। আপিন সু েযােগর অেপক্ষার কথ
বলেবন, আিম বিল েদশীয়ভােব এরূপ সুেযাগ আসা অস�,
কারণ এসব চাপ কখেনা কমেব না, আমােদর সু েযাগও কখেনা
আসেব না। আিম আমােদর �িতেরাধকারী স�ানেদরেক বলিছ:
েতামরা যা করছ তা হারাম, দু শমেনর েসবা এবং গা�াির।
েতামরা েতামােদর অ� িনেক্ষপ কের বািড়েত চেল য, অথবা
িবে�াহী হেয় দু শমেনর িদেক আগুেনর েগালা িনেক্ষপ ক
খবরদার! েকােনা ফেতায়া অথবা িবলায়াতুল ফিকহর নােম েকউ
েযন েতামােদর েধাঁকা না েদয়। দু িনয়ায় এমন েকােনা ফিকহ
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েনই, েয আমােক দু শমেনর েসবার জনয্ িনেদর্শ িদেব। আিম খুব
দু ঃিখত, েয �িতেরাধ আমরা আমােদর শহীদেদর রে�র িবিনমেয়
গেড় তুেলিছ, তা আজ দু শমেনর েসবা করেছ।
৪. আপনার �িত কখন েথেক ইরান নােখাশ, আপনােক
িহযবু�াহর িনবর্াহী কিমিট েথেক বাদ েদওয়ার েক্ষে� ইরাে
হাত আেছ িক?
উ�র: আমার সােথ কৃত সকল অনয্ায়

সে�ও আিম েচেয়িছ,

আমার বয্ি�গত িবষয়গুেলা জাতীয় িবষয় েথেক আলাদা থাক
েযমন বতর্মান িকংবা অতীেত ইরােনর সােথ আমার সমসয্া

কারেণ কখেনা ইরানেক েদাষােরাপ কিরিন । আিম জাতীয় েকােনা
িবষয়েক কখেনা বয্ি�গত িবষেয় পিরণত করেত চাইিন। িক�
যখন েদখলাম �িতেরাধ আে�ালেনর েমাড় ঘুের েগেছ এবং
ইরান আেমিরকার সােথ িমেশ েগেছ, তখন আিম আমার নীরবতা
েথেক েবর হেয় আসিছ।
৫. আমরা িহযবু�াহর আদশর্ পিরবতর্েনর িদেক িফের আস,
আপনারা যখন িহযবু�াহর েনতৃে� িছেলন, তখন িহযবু�াহর িকছু
ৈবিশ�য্ িছ, েযমন দু শমেনর সােথ সমেঝাতা না করা, শ�
�িতেরাধ গেড় েতালা ইতয্াি, তখন িহযবু�াহ িকছু কিঠন কাজও
করত, েযমন পা�াতয্েদর অপহরণ করা ইতয্াি
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উ�র: পি�মােদর অপহরণ করা িবষেয় অনয্ সময় বল, তেব
আমরা বলেত চাই েয, তার সােথ আমােদর েকােনা স�কর্ েনই।
আর আপিন েয িহযবু�াহর আদশর্ পিরবতর্েনর কথা বলে, তার
সারাংশ হে� দু ’িট িবষয়: এক. এখােন ইরািন রাজনীিত কাজ 
করেছ, যার শুরু হেয়েছ ইমাম েখােমিনর মৃতুয্র পর। তখন েথ
আমরা ধারণা কেরিছ েয, আমােদর ইসলািম মূ লয্েবােধর সােথ
তােদর ট�র বাধেব। দু ই. ইরােন িকছু  েলাক আেছ, যারা
আমােদর ৈনকটয্ পছ� কের না
৬. ��: আপিন িনেজেক উে�শয্ করেছ?
উ�র: আিম ইরািনেদর বারবার বেলিছ, যিদ েতামােদর �াথর্
আমার �ােথর্র িবপরীত হ, তাহেল অবশয্ই আিম আমার �াথর্ে
�াধানয িদব। আিম কখেনা ইরােনর রাজৈনিতক এেজ� ও তার
তােবদার হব না। আিম েতামােদর ভাই ও

অংশীদার, তার েচেয়

েবশী বা কম নয়। তেব এ কথাও িঠক েয, শি�শালীরা
অংশীদাির� পছ� কের না, তারা এমন দু ব্লেক চায় যারা তােদর
র
অ�ভােব অনু সরণ করেব। আিম আমার �াধীনতােক

ভূ লু ি�ত

করেত চাই না। েকােনা মুসিলম ফিকহ দু বর্ল ও গিরব
মুসিলমেদর িবপেক্ষ সাহােযয্র কথা বলেত প? অতএব আপিন 
যখন সরকােরর সােথ চলেবন না, আপনােক স�াবয্ সকল পেথ
�ংস করার েচ�া করা হেব।
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৬. আপনার পরবতর্ীেত িহযবু�াহ শুধু েলবানেনর গান গ?
উ�র: েয বেল ইরান েলবানেন হ�েক্ষপ কের , েস িমথয্াবাদ,
িস�া� ৈবরুেত ন, িস�া� হে� েতহরােনর হােত।
৭. আপনার সমেয়ও িক এরূপ িছ?
উ�র: হয্া, আমার সমেয়ও েক�ীয় েনতৃ� িছল ইরােনর হােত।
তেব ইরান আমােদর �িত েকােনা িনেদর্শ বা পরামশর্ িদ,
আমরা েসটােক আমােদর উপর ওয়ািজব মেন করতাম না, বরং
আমােদর ই�াধীন মেন করতাম। যখন ইমাম েখােমিন অথবা
তার েকােনা �িতিনিধর পক্ষ েথেক েকােনা িনেদর্শ , েযমন 
‘ইসরাইেলর সােথ যু � করু’ েসটােক আমরা িনেদর্শ মেন
করতাম না, বরং আমােদরই িবেবচনাধীন মেন করতাম।
৭. েখােমিনর মৃ তুয্ই িক ইরােনর সােথ আপনার িবে�েদর শ?
উ�র: আিম বলিছ, তখন েথেকই ৈবপরীতয শুর
৮. তখন িসিরয়ার অব�ান েকমন িছল?
উ�র: িসিরয়া যখন েদখল েয, ইসরাইল অবশয্ই েলবানেনর
জলাশেয় নামেব, তখন েস ইসরাইলেক িঘের েফলার ই�া করল,
িক� েলবানিন সরকার তােক ‘জািযন’ এলাকায় ৈসনয্ পাঠােত
িনেষধ কের িদল, যা তােদর েথেক হাত ছাড়া হেয় েগেছ। যখন 
দিক্ষণ েলবানন েথেক ইসরাইল ৈসনয্ হেট , তখন ‘শাব‘আ’
কৃিষ ভূ িম চােপর স�ু খীন হল। হয়েতা িসিরয়া েচেয় িছল েযভােব
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েহাক এি�ল চুি� েমাতােবক সমেঝাতা কের েনওয়া, িক�
ইরােনর িচ�া িছল আেরকিট, আমার মেন পেড় তখন ইরােনর
পররা� ম�ী আেমিরকার ই�ায় চুি� কেরন এবং

িহযবু�াহেক

যু ে�র ময়দান েথেক হিটেয় েদন।
৯. আমরা েদখিছ আপিন ইরািক িশয়ােদর কমর্কাে� ন-েখাশ,
তােদর লক্ষয্?
উ�র: ইরােক িশয়ােদর অব�া অনয্ানয্ এলাকার ম, েসখােন 
িবেবেকর আেগ অনয্ িকছু তােদরেক তািড়ত কের। িফিলি�িন
িকছু  েলােকর কমর্কাে�র কারেণ দিক্ষণ েলবানেনর িশয়া অধুয্
এলাকার েলােকরা ইসরাইলেক ফুল ও শুেভ�া জািনেয় অভয্থর্
িদেয়েছ, যারা দু ’বছর না েযেতই �িতেরাধকারী বেন েগেছ। এ
জনয্ আিম িব�াস কির িশয়ােদর অব�া পিরবতর্েন েবশী সম
লাগেব না। তেব সমসয্া হে� রাজৈনিতকেদর িনে, কারণ 
রাজৈনিতক অেনক কমর্কা� ইরান েথেক িনয়�ণ করা হ, যার
সােথ রেয়েছ আেমিরকার গভীর সখয্ত

। েসই িশয়া রাজনীিত

িনেদর্শ কের েতামরা আেমিরকার সরকার েমেন নাও এবং তার
সদসয্ বেন যাও
১০. একিদেক আেমিরকার সােথ ইরােনর চুি�, অপর িদেক
পারমানিবক �াপনার কারেণ ইরােনর উপর আেমিরকান চােপর
মােঝ েকােনা ৈবপরীতয্ েদেখন ি?
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উ�র: আমরা আমােদরেক �তািরত না কির। আিম বিল: ইরাক
যু ে�র পূ েবর্ ইরা-আেমিরকা সমেঝাতা হেয়েছ এবং তার জেনয্
ইসলািম িব�ব ইরােনর সেবর্া� পিরষেদর একিট কিমিট
ওয়ািশংটন সফর কেরেছ। ইরােক েযসব কমর্কা� ইরান করে,
েসগুেলা আেমিরকার পিরক�না। ইরােনর একজন বড় খিতব
ইরােনর রাজধানীেত জুমার সালােত বেলন: যিদ ইরান না থাকত,
তাহেল আেমিরকা আফগািন�ােনর নদর্মায় ডুেব েযত। ইরান
আেমিরকার জনয্ আফগািন�ােনর পথ সহজ কেরেছ এবং বতর্মা
পযর্� তােদর থাকার বে�াব� কেরেছ। আর বািক রইল ইরািন
রা�দূ তেক ে�ফতার করা, িকংবা ইরােনর পারমানিবক �াপনার
েক্ষে�র আেমিরকা িবেরািধতা করা, তার মূ ল কারণ হে� েযন 
ইরান আেমিরকার সােথ কৃত শতর্গুেলা যথাযথ আদায় ক, এ
জনয্ই তােক চােপ রাখ

। আফগািন�ােন আেমিরকান �ক�

বা�বায়েন িশয়ারা তােদরেক সহেযািগতা করেছ। এ জনয্ িবে�র
িশয়ােদর বলিছ, তােদর নােম যা �চার করা হে�, তার সােথ
তােদর েকােনা স�কর্ েনই। ইরােনর এসব কমর্কাে�র জনয্ িশ
এবং ইসলাম উভয় ক্ষিত�� হে 1
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1

সাক্ষাতকারিট এখােনই েশষ কর, তেব আমরা কতক �� বাদ িদেয়িছ,
যার সােথ িকতােবর স�কর্ েনই।
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হাসান নাসরু�াহ ও তার অনুসারীেদর েথেক সতকর্ থাক
িবসিম�ািহর রাহমািনর রািহম
সকল �শংসা আ�াহ তাআলার জেনয্ এবং সালাত ও সালাম
নািযল েহাক তার বা�া ও রাসূ ল, আমােদর নবী মুহা�েদর উপর
এবং তার পিরবার ও সকল সাথীর উপর।

আ�াহ তা‘আলা

বেলন:
َ َ ّ
َ ّ َٰ ِ ُ ۡ َ ٗ ّ ُ ُ َ َ ت ّ ُ ْ ّ ُ َ ت
ُ
َفَرَق بِ� ۡم َعن
َ ﴿ َأ َنَ �ٰذا صِ �� مستقِيما َٱتَبِعوه ۖ و� ََبِعوا لسُبل
َ ُ ّ ُ َت
ُ ّ ۡ ُ َٰ
[١٥٣ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم١ َصَٮٰ�م بِهِۦ َعَلَ� ۡم َّقون
َسبِيلِهِۚۦ �ل ِ�م
“আর এটা েতা আমার েসাজা পথ, সু তরাং েতামরা তার অনু সরণ 
কর এবং অনয্ানয্ পথ অনুসরণ কর , তাহেল তা েতামােদরেক
তার পথ েথেক িবি�� কের িদেব। এগুেলা িতিন েতামােদরেক

1
িনেদর্শ িদেয়েছ, যােত েতামরা তাকওয়া অবল�ন কর” । অনয্�
202 F

িতিন বেলন:
َ ُّ
َ
َ � َسبيل ٱل ۡ ُم ۡؤمِن
َ ّ �َول مِ ۢن َ� ۡع ِد َما َب
َ ۡ �َ ى َ�َتَّب ۡع
ٰ َ َ ُ� ٱل ۡ ُه َد
�ِ
﴿ َو َمن �ُشاق ِِق لرَس
ِ
ِ ِ
ّ َ نُ َو ّ ِ� ِۦ َما َوَ� ّ َٰ َونُ ۡصلهِۦ
ً هَنَ َمۖ َو َسا ٓ َء ۡت َم ِص
[١١٥ :  ﴾ ]اﻟنﺴﺎء١ �ا
ِ
“আর েয রাসূ েলর িবরু�াচর কের তার জনয্ িহদােয়ত �কাশ
পাওয়ার পর এবং মুিমনেদর পেথর িবপরীত পথ অনু সরণ কের,

1

সূ রা আন-আম: (১৫৩)
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আিম তােক েফরােব েযিদেক েস িফের এবং তােক �েবশ করাব
জাহা�ােম। আর আবাস িহেসেব তা খুবই ম�”। 1
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সতযেক েগাপন কের ও সেতয্ সােথ বািতলেক িমি�ত কের
মানু ষেক েগামরাহ করেত আ�াহ তা‘আলা িনেষধ কেরেছন। িতিন 
ইরশাদ কেরন:
َ ّ
ْ ۡ َ
ۡ ّ
ْ َۡ َ
َ َ َ
: ﴾ ] ﺒﻟﻘﺮة٤ َقَ َوأ ُنت ۡم � ۡعل ُمون
ۡ� َقَ بِٱل َ�ٰ ِط ِل َوت� ُت ُموا
ۡ� ﴿ َو� تلب ِ ُسوا
[٤٢
“আর েতামরা হকেক বািতেলর সােথ িমি�ত কেরা না এবং
েজেন-বুেঝ হকেক েগাপন কেরা না”।
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রাসূ লু�াহ

সা�া�াহু

'আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলন:

ّ
.« ﺘﺎب اﷲ وﺳﻨﺔ رﺳﻮﻪﻟ:»ﺮ�ﺖ ﻓﻴ�ﻢ أمﺮ�ﻦ ﻟﻦ ﺗﻀﻠُﻮا ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻜﺘﻢ ﺑﻬﻤﺎ

“আিম েতামােদর িনকট দু ’িট ব� েরেখিছ,

যাবত তা আঁকেড়

থাকেব েগামরাহ হেব না: আ�াহর িকতাব ও তার রাসূ েলর
সু �ত”। িতিন অপর �ােন বেলন:

»ﻠﻋ اﻨﻟﺎس ﺳﻨﻮات ﺧﺪاﺎﻋت ﻳُﺼﺪَّق ﻓﻴﻬﺎ الﺎﻜذب و��ﺬب ﻓﻴﻬﺎ
ّ ُ�ﺼﺎدق و�ﺆﺗﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﺨﻟﺎﺋﻦ و
:ﻮَن ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣ� و�ﻨﻄﻖ ﻓﻴﻬﺎ الﺮو�ﺒﻀﺔ« ﻗﻴﻞ
.« »ﻞ اﺘﻟﺎﻓﻪ ﻳﺘﻠﻜَّﻢ ﻲﻓ أمﺮ اﻟﻌﺎﻣﺔ:وﻣﺎ الﺮو�ﺒﻀﺔ؟ ﻗﺎل

1

সূ রা আন-িনসা: (১১৫)

2

সূ রা বাকারা: (৪২)
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“মানু েষর উপর একিট যু গ আসেব েধাঁকায় পিরপূ ণর, েযখােন 
সতয্বাদীেক িমথয্াবাদী এবং িমথয্াবাদীেক সতয্বাদী বলা,
যােত িখয়ানতকারীেক আমানতদার আর আমানতদারেক
িখয়ানতকারী গণয্ করা হেব। আর তােত কথা বলে:
‘রুআইবাদা’। বলা হল: ‘রুআইবাদা’, িতিন বলেলন: ইতর
ে�ণীর েলাক, েস জাতীয় িবষেয় কথা বলেব”। এসব আয়াত ও
হািদস এতটাই �� েয, বয্াখয্ার েকােনা অবকাশ রােখ ন
সাহাবােয় েকরাম েযভােব কুরআন ও হািদস বুেঝেছন, েসভােব
কুরআন ও হািদসেক আঁকেড় ধরার তািগদ বহু আয়াত ও হািদেস
এেসেছ। নানাভােব তার উপর গুরু�ােরাপ করা হেয়েছ। কখেন
কােরা সােথ ব�ু� ও স�কর্ িছে�র েক্ষে� কু-হািদসেক
আঁকেড় থাকার আ�ান করা হেয়েছ। কখেনা কুরআন-হািদস
বয্তীত কােরা কথ, কমর, মতামত ও ব�ু�েক �তয্াখয্ান করা
িনেদর্শ েদওয়া হেয়েছ
বতর্মান িসিরয়ার(শাম) অ�েল ইয়াহূ দী ও এক ে�ণীর েলােকর
সােথ দিক্ষণ েলবানেন যুে�র নােম যা চল, যারা িনেজেদরেক
‘িহযবু�াহ’ অথবা ‘ইসলািম �িতেরাধ আে�ালন’ বেল, এগুেলা
অবশয্ই িফতনা ও পরীক্ষার, যার মাধয্েম আ�াহ মুসিলমেদর
আিকদা এবং িকতাব ও সু �ার সােথ তােদর স�কর্েক যাচাই
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করেছন, যার উপর িছল এ

উ�েতর পূ ব্সূি
র
ও তােদর

অনু সারীগণ।
এ েফতনায় অেনেক িনমি�ত হেয়েছ

। তারা েধাঁকা েখেয়েছ

হাসান নাসরু�াহ ও তার অনুসারীেদর ইয়াহূদীেদর সােথ যুে�র
নােম �তারণাপূ ণর্ ব�ৃতা �বণ কের অথবা তার নাটক েদে

।

যারা তাওহীদ, ইসলাম এবং স�কর্ রাখা ও িছ� করার নীিত
জােন না, জােন-না হাসান নাসরু�াহ ও তার দেলর আিকদিব�াস, তারাই েবশী েধাঁকা েখেয়েছ।
রােফযীেদর িফতনা খুব কিঠন, যার সামথর্ আেছ তােদর িবরুে�
রুেখ দাঁড়ােনা জরু, তােদর মুেখাশ উে�াচন করা ও তােদর
�কৃত অব�া বেল েদওয়া জরুির। আ�াহ ওমর রািদয়া�াহু আন
উপর স�� েহান, িতিন বেলেছন:
ﺖ ﺑﺎﻤﻟﺨﺎدع وﻻ �ﺪﻋ� اﻤﻟﺨﺎدع
“আিম েধাঁকাবাজ নয়, েকােনা েধাঁকাবাজ আমােক েধাঁকা িদেত
পাের না”। ইবনু ল কাইেয়য্ম রািহমাহু�াহ বে:
ُ�
َ
« وأﻋﻘﻞ ﻣﻦ أن ﺪع، أورع ﻣﻦ أن � َﺪع »ﺎﻜن ﻋﻤﺮ
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“ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহুমু�াকী ও পরেহজগার িছেলন, এ জনয্
িতিন কাউেক েধাঁকা িদেতন না, আর িতিন খুবই বুি�মান ও
হুিশয়ার িছেল, এ জনয্ তােক েকউ েধাঁকা িদেত পারত ন”।
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হলু দ সাংবািদকতার কারেণ অেনক ঘটনাই পাে� যায়, মানু ষ
তার �কৃত অব�া জানেত পাের না, তােদর মােঝ ভুল ধারণার
সৃ ি� হয়, যােত জনসাধারণ বয্তীত িশিক্ষতরাও আ�া�, বরং
দীনদার েলাকেদরও তা �তািরত কের । আমরা েদখিছ িজহাদ ও

মুজািহদ স�েকর্ সংবাদগুেলা িকভােব পিরবতর্ন করা হয়। আম
েদখিছ, েযসব মুজািহদ অিধকৃত েদশ, আফগািন�ান ও েচচিনয়ায়
যু � করেছ, তােদরেক বলা হয় স�াসী ও জি�বাদ। অথচ দিক্ষ
েলবানেন  িহযবু�াহর েনতৃে� পিরচািলত যু �েক শরয়ী ও ৈবধ
িজহাদ বলা হে�। িন�য় এটা অপবাদ, এেত েকােনা সে�হ
েনই। নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম সতয্ই বেলেছ, যা
আমরা পূ েবর্ উে�খ কেরি, তােত রেয়েছ:
ّ
»راء�ﻢ ﺳﻨﻮات ﺧﺪاﺎﻋت ﻳﺼﺪَّق ﻓﻴﻬﺎ الﺎﻜذب و��ﺬَب ﻓﻴﻬﺎ الﺼﺎدق
ّ
.« ﺤﻟﺪﻳﺚ...�ﺆﺗﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﺨﻟﺎﺋﻦ و�ﻮَن ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣ
“িন�য় েতামােদর প�ােত রেয়েছ েধাঁকায় পিরপূ ণর্ যু, েযখােন 
সতয্বাদীেক িমথয্াবাদী এবং িমথয্াবাদীেক সতয্বাদী বলা হ

1

েদখুন: ( الﺮوحপৃ .২৪৪)

180

িখয়ানতকারীেক আমানতদার এবং আমানতদারেক িখয়ানতকারী 
গণয্ করা হে...”।
িহযবু�াহ ও হাসান নাসরু�াহ নােম মুসিলমেদর উপর েয আপদ
ও েফতনা েচেপ বেসেছ, তা �কাশ করার জনয্ কেয়কিট
উদাহরণ েপশ করিছ:
�থম ধাপ:
আমরা পূ েবর্ েয আয়াত ও হািদসগুেলা উে�খ কের, তার দািব
হে� আমরা আমােদর আিকদা, সমঝ, িচ�া ও গেবষণার েক�

বানােবা কুরআন ও সু �াহেক । কুরআন ও সু �াহেক েয আঁকেড় 
ধরেব ও তার নু ের পিরচািলত হেব, েস কখেনা েগামরাহ হেব না,
ডান-বােমর েফতনায় পিতত হেব না।
তােদর অব�া েদেখ আমােদর অবাক লােগ, যােদর সােথ রেয়েছ
কুরআন-সু �াহ ও সাহািবেদর আমল, তারা িকভােব তা তয্াগ কের
আেবগ ও �বৃ ি� �ারা পিরচািলত হয়?!
ُ
اﻤﻟـﺎءُ ﻓﻮق ﻇﻬﻮرﻫﺎ �ﻤﻮل
ﻌيﺲِ ﻓ اﺒﻟﻴﺪاء ﻳﻘﺘﻠﻬﺎ اﻟﻈﻤﺎ
ﻲ
“মরুভূিমেত ত ৃ�াতর্ উেটর নয, িপপাসা যােক হতয্া কে, অথচ
পািন তার িপেঠর উপরই রাখা িছল”।
আমরা িনে�  িকতাব ও সু �াহর আেলােক,

তাওহীদ ও িশরেকর

আেলােক এবং িহদােয়ত ও েগামরািহর আেলােক েফতনা
সৃ ি�কারী হাসান নাসরু�াহ ও তার দল স�েকর্ সামানয্ আেলাচ
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করিছ, যােত আমােদর সামেন  হাসান ও তার দেলর �কৃত অব�া
�� হয়। আসেলই িক েস সেতয্র উপর আে, যা আ�াহ ও
তার রাসূ ল পছ� কেরন, িকংবা বািতেলর উপর আেছ, যার িদেক
শয়তান ও তার দলবল আ�ান কের?! সােথ সােথ আমরা তার
ও তার দেলর িজহাদ এবং ইয়াহূ দীেদর সােথ তােদর শ�তার
বা�বতা স�েকর্ও জান... েস আসেলই আ�াহর রা�ায়, না
তাগুেতর রা�া?! আ�াহ তাওিফক দাতা:
িন�য় আ�াহ তা‘আলা তার নবীেক কুরআনু ল কািরম ও �� নু র
�ারা ে�রণ কেরেছন, েযন মানু ষ এক আ�াহর ইবাদত কের, যার
েকােনা শরীক েনই। তার িভি�েতই িতিন স�কর্ িছ� ও স�কর
রাখার িবধান রচনা কেরেছন। আ�াহ তা‘আলা এবং তার রাসূ ল
সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ও মুিমনেদর সােথ স�কর দৃ ঢ়
রাখেত হেব; িশকর ও মুশিরকেদর েথেক স�কর িছ� করেত হেব।
িতিন তাওহীেদর দাওয়াত েদওয়ার িনেদর্ িদেয়েছন এবং িশকর
েথেক সতকর কেরেছন। এ জনয িতিন িজহােদর বাজার ৈতির
কেরেছন, েযন িশকর না থােক এবং একমা� আ�াহ তা‘আলার
ইবাদত করা হয়।
িহযবু�াহ ও হাসান নাসরু�ার দাওয়াত িক কুরআেনর দাওয়াত,
যার জনয আ�াহর রাসূ ল সা�া�াহু‘আলাইিহ ওয়াসা�াম ও তার
সাহািবগণ িজহাদ কেরেছন?!
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এ �ে�র উ�র জানার জনয �েয়াজন হাসান নাসরু�া ও তার
দেলর আিকদা জানা, তােদর স�কর যােদর সােথ, তােদর মূ ল
উে�শয জানাও জরুি।
েক এই হাসান নাসরু�া?
হাসান নাসরু�া ২১ আগ�, ১৯৬০ই. সােল েলবানেন জ� �হণ
কেরন। অতঃপর িশয়া জাফির ধমর েশখার জনয ইরােকর ‘নাজাফ’
সফর কেরন। ১৯৮২ই. সােল েলবানেনর েব�া �েদেশ ‘হরকেত
আমােল’র রাজৈনিতক দািয়�শীল ও েক�ীয় কিমিটর সদসয

িনবর্াচ করা হয় তােক । অতঃপর অ� িদেনর মাথায় ‘হরকেত

আমাল’ েথেক পৃ থক হেয় ১৯৮৫ই. সােল িহযবু�াহয় েযাগদান
কেরন ও ৈবরুে তার দািয়�শীল িনবর্ািচ হন। অতঃপর
১৯৮৭ই. সােল েক�ীয় কিমিটর সদসয ও সামিরক শাখার িনবর্াহ
িনবর্ািচ হন। অতঃপর ১৯৯২ই. সােল

িহযবু�াহর েসে�টাির

েজনােরল আ�াস মুসািভেক অপহরণ করা হেল িতিন পিরপূ ণর্
দািয়� �হণ কেরন। অতঃপর ১৯৯৩ই. ও ১৯৯৫ই. সােল দু ’বার
1
তােক পুনঃিনবর্ািচত করা হয়
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1

েদখুন:  �ﻠﺔ الﺸﺎﻫﺪ لﺴﻴﺎﻲﺳএর সােথ এক সাক্ষাতকাের িতিন িনেজ 
জীবনী উে�খ কেরেছ, সংখয্: (১৪৭), তািরখ: ৩/১/১৯৯৯ই.
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হাসান নাসরু�াহর সংিক্ষ� জীবনী েথেক আমােদর সাম
কেয়কিট িজিনস �� হয়, েস িশয়া, রােফযী ও আহেল সু �াহর
িবে�ষ লালনকারী। তার ধমর্ হে� জাফির �াদশ ইমািময়া,
ইরােন েয ধেমর্র �াধানয রেয়েছ। েস তার পক্ষাবল�ন কের 
তার িদেকই দাওয়াত েদয়। তাই তােক আরেবর েখােমিন বলা
হয়। কারণ েস আরেবর ভূ িমেত রােফযী রা� কােয়ম করার ��
েদেখ, েযরূপ েখােমিন ইরােন কােয়ম কেরেছ। জাবােল লুবনােনর
সু �ী মুফিত বেলন: “িহযবু�াহ হে� আরব রাে� �েবশ করার
ইরািন রা�া”।
আমরা যিদ জাফির �াদশ ইমািময়া মতবাদ স�েকর্ না জাি,
তাহেল তার স�েকর্ আমােদর জ্ঞান অস�ূণর্ থ, কারণ 
এটাই হাসান নাসরু�াহর দী, যার �চার ও দাওয়ােতর জনয্ েস
িজহাদ কের।
এ মতবােদর িভি� হে� িশকর্ ও কুফিরর উপ, যারা তােদর
িকতাব ও হািদস স�েকর্ জাে, তােদর িনকট এসব ��
অনু রূপ তােদর ওেয়বসাইট এবং হুসাইিন জশ-

।

জুলুস ও

বাৎসিরক ে�া�ামগুেলা েদখেল তােদর বয্াপাের সহেজই িস�া
েনওয়া যায়। তােদর কতক আিকদা ও হাসান নাসরু�াহর িব�াস
িনে� েপশ করিছ:
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১. জাফির িশয়া �াদশ ইমািময়ােদর িব�াস তােদর ইমামগণ 
মাসু ম ও িন�াপ। ইমামেদর বয্াপাের তারা বাড়াবািড় কে,
আ�াহ বয্তীত তােদর ইবাদতও কের। হেজর িনয়েত তারা
ইমামেদর কবের যায়, তওয়াফ কের ও তােদর িনকট ফিরয়াদ
তলব কের। তােদর িব�াস ইমামগণ গােয়ব জােনন এবং পৃ িথবীর
�িতিট অণু তােদর িনয়�ণাধীন। 1
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২. তারা িব�াস কের, কুরআেন িবকৃিত ঘেটেছ, কুরআন অস�ূ ণর,
�কৃত কুরআন তােদর অদৃ শয্ ইমাম মাহিদর িনকট আেছ। িতিন
যখন আসেবন, কুরআনও তখন আসেব। বতর্মান তারা আহেল
সু �াহর কুরআন িতলাওয়াত করেছ, তােদর আেলমেদর িনেদর্শ
তারা এটাই িতলাওয়াত করেত থাকেব, যতক্ষণ না তােদ
কুরআন েবর হয়।
েকউ হয়েতা বলেত পােরন: কুরআেন িবকৃিত ঘেটেছ, এ কথা

তারা �ীকার কের না । আমরা বিল : এ আিকদা তােদর েমৗিলক

িকতােব িবদয্মা, েযমন কুলাইিন রিচত

“আল-কািফ” এবং

তাবরািস রিচত “ফাসলু ল িখতাব”। কুলাইিন ও তাবরািস তােদর
ইমাম। যিদ তারা কুরআেন িবকৃিতর আিকদা অ�ীকার কের,
তাহেল তােদর সােথ তারা স�কর্ িছ� কর, যারা বেল

1

েদখুন: ইমাম েখােমিন রিচত «�� »ﺤﻟﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ।
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কুরআেন িবকৃিত রেয়েছ, েযমন এ দু ’িট িকতােবর েলখকসহ

অনয্ানয্ িশয়া আে । তােদরেক তারা কােফর বলু ক, িক� এটা
তারা কখেনা বেলিন, বলেবও না!
তারা সাহািবেদরেক গালম� কের ও কােফর বেল, িবেশষ কের

আবু বকর, ওমর ও রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
�ীগণ, তােদর মেধয্ উে�খয্েযাগয্ হে� আেয়শা রািদয়া�
‘আনহা িযিন িছেলন রাসূ লু�াহ সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�ােমর
সবেচেয় েবশী ি�য়। তারা তােক কােফর বেল ও তােক
অ�ীলতার অপবাদ েদয়। আ�াহ তােদরেক �ংস করু, তারা
িকভােব এেতা িমথয্া রচনা কে!
৪. তােদর পুরাতন ও নতুন ইিতহাস সাক্ষী তারা ইয়াহূ,
ি��ানেদর পক্ষ ে, মুসিলমেদর িবরুে� তােদরেক সাহাযয
কের। মুসিলম েদেশ হামলার জনয্ তারা যুেগ যুেগ কােফরেদরেক
উ�ু � কেরেছ ও তােদরেক পথ েদিখেয়েছ । আ�ািস িখলাফেতর
যু েগ বাগদােদ হামলার জেনয্ িশয়ােদর গুরু ইবেন আলকা
তাতািরেদর সােথ েযাগােযাগ কেরেছ ও তােদরেক আ�মণ করার
জনয্ �েরািচত কেরেছ। অনু রূপ বতর্মান যুেগ ইরাক
আফগািন�ান দখল ও তােত কতৃর্� �িত�ার িনিমে� আেমিরকান
ৈসনয্েদর সােথ তারা যা কেরে, তাও েকােনা সেচতন েলােকর
িনকট অ�� থাকার িবষয় নয়। তারা এখেনা আেমিরকার পেক্
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েগােয়�ািগির কের, তােদর িনরাপ�া েদয় ও তােদর সােথ িনেয়
আহেল-সু �াহেক হতয্া ও গুম কে
তােদর এ সকল কমর্কা� এখন আর েগাপন ন, পূ েবর্ েযরূ
েগাপন িছল। এখন তােদর িনেজেদর �ীকৃিতেত তারা লাি�ত
হে�, অথবা তােদর েগাপন চুি�গুেলা

ফাঁস হওয়ার কারেণ,

কারণ এেত তােদর তািকয়য্াহ ও িমথয্া �কাশ েপেয় যাে�
�াদশ ইমািময়া িশয়া রােফযীেদর এসব ঘটনা এখন ��, তােদর
সােথই স�ৃ � হাসান নাসরু�াহ ও তার লাি�ত দল। অতএব এ
বয্ি� ও তার দেলর ে�াগােন েধাঁকা খাওয়ার েকােনা অবকাশ
েনই। কখেনা েস মুসিলম উ�ার পেক্ষ �িতেরাধ কের , কখেনা
েস মুসিলম উ�ার �ােথর্ ইয়াহূদীেদর িবরুে� যু� কের , েস
কখেনা ইয়াহূ দী রাে�র জনয্ হুমিক , েস কখেনা আ�াহর
রা�ায় িজহাদ কের না।
এ বয্ি� এসব িশিকর্ আিকদাসহ যিদ সুেযাগ পা –আ�াহ তােক
েস সু েযাগ না িদন- েস অবশয্ই রােফযী ও িশয়া রা� কােয়ম
করেব, যার িভি� হেব বড় িশকর, সাহািবেদর গালম� করা,
আহেল-সু �াহেক কােফর বলা, তােদর �ংস ও িনমূ র্ল কর,
বতর্মান ইরােক েযরূপ হে�। আ�াতা‘আলা ইরশাদ কেরন:
ّٗ ُ
َ
ْ ُ َ ُ َ ْ
َ َ
ۡ
ُ َ ُ ّٗ
ِمَة ۚ يُ ۡرضون�م
�َو
�ِك ۡيف �ن َ�ظ َه ُروا َعل ۡي� ۡم � يَ ۡر� ُبوا �ِي� ۡم إ
َ ُ َ ُ َُ ۡ ََ ۡ ُ ُ ُ ُ َٰ َۡ َ ۡ ََٰۡ
.[8 : ]ﺘﻟﻮ�ﺔ٨ �ه ۡم �ٰسِقون
�بِأف�هِ ِهم وت�� قلو�هم وأ
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“কীভােব থাকেব (মুশিরকেদর জনয্ অ�ীকা)? অথচ তারা যিদ
েতামােদর উপর জয়ী হয়, তাহেল তারা েতামােদর আ�ীয়তা ও
অ�ীকােরর বয্াপাের লক্ষয্ রাে, তারা তােদর মুেখর (কথা)
�ারা েতামােদরেক স�� কের, িক� তােদর অ�র তা অ�ীকার
কের। আর তােদর অিধকাংশ ফািসক”। 1
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এদত সেতয্ও মুসিলমেদর অেনক স�ান আে, যারা তােদরেক
িব�াস কের, তােদর শরণাপ� হয় এবং তােদর িবজেয়র কামনা
কের!..
আমরা কখন আমােদর অবেচতনা েথেক হুিশয়ার হ? কখন 
আমরা স�কর্ রাখা ও ন-রাখা এবং মহ�ত ও িবে�েষর িভি� 
কুরআনেক বানােবা?! কখন আমরা আেবগী ে�াগান, িমথয্া
ে�াপাগা�া, অপ�চার ও অসতয্ েথেক মু� হেব?!..
ি�তীয় ধাপ:
েকউ বেলন: হাসান নাসরু�াহ ও তার দল বতর্মান ইয়াহূদীেদ
েমাকােবলায় রুেখদাঁিড়েয়েছ, যখন সকল রা� ও দল হাত গুিটেয়
িনেয়েছ। তারা ইয়াহূ দীেদর ক্ষিত কর, যা েখাদ ইয়াহূ দীরা
�ীকার কের। আমরা িকভােব তােদর

1

সূ রা তাওবাহ: (৮)
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িবরু�াচর কির, অথচ

তারা উ�েত মুসিলমার পেক্ষ দুশমেনর সােথ লড়াই কর?!
আমরা িক ইয়াহূ দীেদর ক্ষিতেত খুিশ ?!
এটা সংশয়, বরং েফতনা েকােনা সে�হ েনই। যারা বািহয্ক
অব�া েদেখন, আেবিগ হৃদয় িনেয় ভােবন এবং িহযবু�াহর নীিত,
আিকদা ও লক্ষয্ জােনন, তােদর বয্তীত েকউ এসব কথায়
েধাঁকা েখেত পাের না।
এ সে�হ দূ রীকরেণ একটু বয্াখয্া কের বল:
�থমত: ইয়াহূ দীেদর েয অিন�ই �শর্ করুক তােদর বয্ি�েত
সামিরক ঘািটেত আমরা তােত খুিশ। তেব �তািরত হেয়,
ইিতহাস ভুেল ও আেবেগ তািড়ত হেয় এভােব বলা িঠক নয়: “েয
েকউ ইয়াহূ দীেদর মারু, তারা আমােদর ভাই ও ব�ু”। বরং েক
আ�াহর রা�ায় িজহাদ কের, েক

তাওহীদ ও সু �তেক �িত�া

করেত চায়, েযমন িফিলি�েন আমােদর ভাইেয়রা রেয়েছ,
তােদরেক পৃ থক করব, তােদর সােথ ব�ু� ও সখয্তা গেড় তুল,
পক্ষা�ের ে তাওহীেদর উপর েনই,

তাওহীদ বয্তীত ি�তীয়

েকােনা লক্ষয্ লালন , আমরা তার সােথ ব�ু� করব না এবং
তােক সাহাযয্ও করব না। যিদও শ�েক মারার কারেণ খুিশ হ,
কারণ শ� দু বর্ল হে, অনু রূপ শ�পক্ষ তােক মারার কারে
খুিশ, েযন িশকর্ ও কুফর দুিনয়া েথেক িবদায় েনয়। আমােদর
জবান বেল: েহ আ�াহ তুিম জােলমেদরেক জােলম �ারা �ংস
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কর এবং তােদর মাঝখান েথেক তাওহীদপ�ীেদর িনরাপেদ েবর
কের আন। আমরা যখন বিল: রােফযীেদরেক শ� পক্ষ মারে
খুিশ হই, তার উে�শয্ তােদর আ�ানা ও ঘাঁি, সাধারণ মুসিলম,
িশশ, নারী ও িনরপরাধ মানু ষ কখেনা নয়। এেত আমরা দু ঃিখত
হই, খুিশ হই না।
ি�তীয়ত: অ� এলাকায় ষড়য� ও �তারণার েখলা চলেছ, যা

েখলেছ ইরান ও িসিরয়া । তারা হাসান নাসরু�াহ ও তার দলেক
সাহাযয্ কের এবং তারাই িহযবু�াহেক ইসরাইেলর িবরুে� যুে�
েঠেল েদয়। এ ষড়য� ও পিরক�নার মূ ল কারণ:
১. অ� এলাকােক েক� কের ইরােনর িবরাট পিরক�না ও
ে�া�াম রেয়েছ, েসই পিরক�নাই তারা বা�বায়ন করেত চায়।
আেমিরকা, সাফািভ (ইরান) ও ইয়াহূ দী স�দায় যখন েথেক

ইরাক দখেলর পায়তারা করেছ, েসই েথেক ইরােনর তৎপরতাও
�ত বিধর্ত হে�। কেয়ক মাস পূেবর দােমে� ইরান ও িসিরয়ান 
সামিরক সহায়তার চুি� হয়, তার সােথ িহযবু�াহ ও িফিলি�িন 
কেয়কিট �প েযাগ েদয়। এ িদেক ইরােকর কেয়কিট িশয়া �প
তােদর সােথ একা�তা েঘাষণা কের। তােদর নতুন চুি�
কয্া�ােরর নয্ায় িবিভ� জায়গায় জিড়েয় পড়, মুসিলম উ�াহর
উপর যার অিন� ইয়াহূ দীেদর েথেকও মারা�ক। এ পিরক�নার
পেক্ষ মুসিলমেদর সমথর্ন লাভ ও তােদর এলাকায় �ত ত
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�চােরর জনয্ িফিলি�িন ঘটনা বয্তীত উ�ম েকােনা ঘটনা েনই
তাই িফিলি�নেক তুরুেপ তাস ও েখলনার গুিট বানােনা হেয়ে,
যার প�ােত রেয়েছ ইরািন সাফািভ স�দােয়র খিবস উে�শয্
বা�বায়ন, যােদর আিকদা ও মূ লনীিতসমূ হ আমরা ইিতপূ েবর্
েজেনিছ। এ পিরক�না বা�বায়েনর মূ ল উে�শয্ হে� আরিব ও
ইসলািম িবে� িশয়া স�দােয়র আিধপতয্ িব�ার কর, যার সূ চনা
হেয়েছ শাম ও ইরােকর উবর্র ভূিম েথেক। অতঃপর ধীের ধীের
পুেরা িবে� তার িব�ার ঘটােনা।
তৃতীয়ত: েলবানিন রােফযী ও ইয়াহূ দীেদর মােঝ েকন হঠাৎ
ঝগড়া  বাঁধেলা, তার কেয়কিট বয্াখয্া তারা েপশ ক:
১. ইরােক িশয়ােদর ‘সু �ী মু� আে�ালন’ তী�তর করা, যা
বা�বায়ন করেছ ইরািক িশয়া িমিলিশয়া। িফিলি�িন  অিধবাসীেদর
িবরুে� হতয, �ংস-যজ্ঞ এবং দিক্ষণ ইর

সু ি�েদরেক

িনবর্াসেন পাঠােনার আে�ালন েতা চলেছ, যার ফেল ‘বসরা’েত
মা� ৭% পােসর্� সু�ী মুসিলম অবিশ� আে, অথচ কেয়ক দশক
আেগ েসখােন মুসিলমেদর আিধকয্ িছল। আেমিরকার ইরাক
দখেলর সময়ও েসখােন ৪০% পােসর্� সু�ী মুসিলম িছল।
এর মােঝ ইরােনর ে�িসেড� আহমািদেনজােদর িমথয্াচারও
�কাশ েপল, যার বাণী িছল: “ইসরাইেলর অি�� িনঃেশষ কর

এবং শয়তােন আকবর আেমিরকার সােথ িজহাদ কর” । এ িদেক
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সিতয্কার মুজািহদ আহে-সু �াহ আফগািন�ান, ইরাক ও

েচচিনয়ায় যু � কের সততার �াক্ষর রাখ । অনু রূপ িফিলি�িন
সু �ী মুজািহদরা দু িনয়ােক বুঝােত সক্ষম হেয়েছ , ইয়াহূ দীেদর
িবরুে� একমা� তারাই যুে�র ময়দােন আেছ। িবে�র দৃি�েত
িহযবু�াহ শুধু একিট নাম

সবর্ সংগঠন িছল, িফিলি�িন 

আে�ালনকারী মুজািহদরা বাহাদু ির �দশর্ন কের ইসরাইলেক
অপমান কেরিছল। পক্ষা�ের িহযবু�াহ ইয়াহূদীেদর সােথ েগাপে
চুি� কেরিছল, তারা শুধু ইসরাইেলর ভাড়ািটয়া েগালাম। অতএব
এমন েকােনা আমল করা জরুির িছ, যা েথেক �মাণ হয় েয,
িহযবু�াহও ইয়াহূ দী  িবেরাধী, তারও �েয়াজন আেছ। এ জনয্ই
দু ’জন ইসরাইিল ৈসনয্অপহরণ করার নাটক করল।
২. ইরািক �িতেরাধ আে�ালনকারী 

সু ি�রা যখন আেমিরকার

িবরুে� যুে� িল, তখন ইরান আেমিরকার সােথ সখয্তা গেড়
তুলেছ, িহযবু�াহও তােত েযাগ িদে�। ইরািক িশয়া িমিলিশয়ায়
িহযবু�াহ অনু �েবশ করেছ ও তােদরেক �িশক্ষণ িদে�। সবা
ইরােকর আহেল-সু �াহেক িনঃেশষ করার চ�াে� িল�, ইতয্ািদ
িবষয়গুেলা �কাশ হেয় পেড়িছল
৩. িসিরয়া ও েলবানেন িশয়া

আ�মণ িন�াণ হেয় িগেয়িছল,

কারণ জনগেণর িনকট �তয্াখয্াত ইয়াহূদী ও আেমিরকার সাে
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ইরােনর সমেঝাতা সবাই েজেন েগেছ। আেরকিট কারণ িছল,
ইরােক আেমিরকা-ইরািন �ােথর্ িকছু মতাৈনকয্ েদখা িদেয়িছল। 
ইতয্ািদ কারেণ খুব জরুির হেয়িছল এমন েকােনা কাজ ক, যার
ফেল িবে�র দৃ ি�

িহযবু�াহর িদেক ধািবত হয় ও ইরাক-

িফিলি�েন সংগিঠত িশয়া

নৃ শংসতা মানু ষ ভুেল যায়। অনু রূপ

িফিলি�েন �াধীনতা আে�ালেনর সফলতাও মুেছ যাক, যােদর
সামেন ইসরাইল অেনকটা অসহায় হেয় পেড়িছল। তাই িশয়া
তাবলীগী কাজেক �াণ েদওয়ার জনয্ এরূপ করা জরুির ি
অপর িদেক আহমািদেনজােদর চটলাদার ে�াগান: “ইসরাইল
নামক রা� মানিচ� েথেক মুেছ েফলা জরুি” এবং “ইয়াহূ দীেদর
িবরুে� যু� করা অপিরহায” মানু ষ ভুলেত বেসিছল, পুনরায় তাও
। আবার ইরােকর �াধীনতা

চালু করা �েয়াজন েদখা িদল
আে�ালেনর িবরুে� অব�ানকারী

িহযবু�াহর অব�াও চাপা

েদওয়া �েয়াজন িছল। েলবানেনর পিরি�িত িকছু টা শা� হেয়
আসিছল, েসটাও িবন� করার �েয়াজন িছল, যার হুমিক িসিরয়ার
ে�িসেড� িদেয়েছ। এসব কারেণই একিট নাটক খুব জরুির হেয়
পেড়, যিদও েসটা েলবানেনর িবিনমেয়... সম� েলবানন... যিদও
তার েখসারত সরকার ও সাধারণ জনগণ সবাইেক গুনেত হ,
তবুও এ রকম একটা িফ� অবশয্�াবী িছল। যিদও এ িফ� ও
েখলনা গুিট চালনার কারেণ পূণর্ েলবানন �ংস ..!
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এ জনয... এবং এসব উে�শয্ হািসল করার িনিমে� িহযবু�াহ
ইয়াহূ দীেদর িবরুে� তার দুঃসাহিসক ও দুদর্া

অপােরশেনর

মাধয্েম িফে�র আেয়াজন কে, কারণ েস ইরািন �াথর্
বা�বায়নকারী তৃতীয় এেজ�!..
আমরা িক ইয়াহূ দীেদর িবরুে� অপােরশন পিরচালনার িবপে?!.
না, কখেনা না। আমরা দখলদার ইয়াহূ দী অি�ে� আঘাতকারী 
�েতয্ক িবষেয় খুিশ হ, যা তােদরেক দু বর্ল বানায় ও মানুেষর
অ�র েথেক তােদর ভীিত দূ র কের। িক� েধাঁকা েখেত চাই না,
িকংবা চাই না ইয়াহূ দীেদর পিরবেতর্ এমন শি� আগমন কর,
যারা ইয়াহূ দীেদর েচেয়ও খারাপ। আমরা চাই না এই িফে�র
আেয়াজকরা িফিলি�ন িনেয় বয্বসা কর, যখন বাগদােদ িশয়ারা
িফিলি�িনেদর হতয্া করে, তােদর র� �বািহত করেছ, তােদর
স�দ ও স�ান িনেয় িছিনিমিন েখলেছ...
আমরা কখেনা বরদাশত কির না ইরান তার

ঘৃ িণত উে�েশয্র

জনয্ িসিরয়া ও েলবানেনর িনরাপ�া িবনাশ করুক। আমর
বরদাশত কির না ইরােনর এেজ�া বা�বায়েন িহযবু�াহ
উসকািনমূ লক কাজ করু, আর তার িবিনমেয় ইসরাইল
েলবানেনর জনগণ, িশশু ও নারীেদর হতয্া করুক। আম
বরদাশত কির না নবয্ ইরািনরা িনেজেদর গােয় িমথয্ার চাদ
উড়াক ‘তারা �িতেরাধকারী’, কারণ সবার সামেন ও ভর দু পুের
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তারা আেমিরকান ও ইয়াহূ দী লক্ষয্ বা�বায়েন সদা বয্� 
পেড়েছ। আমরা চাই না, ইরািন িশয়ারা আমােদর পিরবার ও
মুসিলম ভাইেদরেক ইরােক েযভােব তারা হতয্া করে, তার
েথেক িব� দৃ ি� অনয্ িদেক িফিরেয় িনক। আমরা চাই না এসব
ঘৃ ণয্ কােজর িবিনমেয় ইরান পারমানিবক অ� ৈতিরেত সক্
েহাক, যা েস কুমতলব হািসেলর জনয্ আরব ও মুসিলমেদর
িবরুে� বয্বহার কর, বয্বহার করেব তােদর েদ, ঐিতহয,
স�দ ও স�ােনর িবপরীত!..
পুেরা ইিতহাস তালাশ করু, েকাথাও পােবন না িশয়ারা কখেনা
ইয়াহূ দীেদর সােথ যু ে� িকংবা তার ময়দােন অবতীণর্ হেয়ে,
অথবা পােবন না কখেনা শয়তােন আকবেরর সােথ যু ে� িল�
হেয়েছ?! পূ ণর্ ইিতহােস একিট শ�ও পাওয়া যােব ন, যা তােদর
দািবর �পেক। বরং তার উে�া পােবন, যা ইরানেক লাি�ত
কের, তার �মাণ তারা ইরােকর যু ে� আেমিরকান ও ইয়াহূ দীেদর
েথেক অ� আমদািন কেরেছ, যা ইরািন চাপাবাজেদর গােল
চেপটাঘাত, “যার নাম ইরানেগট কয্ােল�াি”

। ইরান নবয্

িশয়ােদর উসকািন িদে�, েস আেমিরকােক ইরােকর জনগেণর
িবরুে� েক্ষিপ তুলেছ এবং ইরান আেমিরকােক ইরােক দীঘর্
িদন রাখার জনয্ সাহাযয্ করেছ। ইরা

িহযবু�াহর মাধয্েম

েলবানেনর িনরাপ�ােক হুমিকর মুেখ েঠেল িদে, তার শাি� ও
195

শৃ �লােক নসয্াৎ করেছ। এ ইরান উপসাগরীয় েদশসমূেহ
উ�তার ই�ন িদে�, সংযু � আরব আিমরােতর িতনিট �ীপ
অনয্ায়ভােব দখল কের আেছ। ইরান িফিলি�িনেদর আে�ালনেক
েখলনায় পিরণত কের, যখন ই�া তার �ারা েস েখলা শুরু ক,
যার েখসারত িদেত হয় আরব ও ইসলািম ভূ -খ�েক!
তৃতীয় ধাপ:
এই েশষ পয্ারােত আমরা আমােদর নফস ও মুসিলমেদর েথেক
ৈনরাশয্ ও ভ�ুরতা দূর করেত চাই। পিরি�িত যিদও খুব সি�ন
ও দু ঃখজনক, িক� তা েভার উদেয়র

পূ ব্াভা
র
। কারণ, আমরা

েদখিছ মুনািফক ও অপরাধীরা ধীের ধীের লাি�ত হে�, মুিমনরা
তার িবপরীেত সংগিঠত, শি�শালী হে� এবং তােদর সততার
�মাণ িদে�। এটাই বা�ব িচ�, আ�াহর সাহাযয্ অবতীণর হওয়ার
পূ েবর্ এরূপ হয়। কােফররা �ংস ও মুিমনরা শি�শালী হয়। তা
আেগ পরীক্ষা ও পিরশু� করেণর মুহূতর্গুেলা পার কর,
েযন সিতয্কার মুিমন কােফর ও মুনািফকেদর েথেক পৃথক হ,

আর যার অ�ের বয্াি রেয়েছ, েসও েযন আলাদা হয় । েয �ংস
হেত চায় বুেঝ-শুেন �ংস েহা, আর েয জীিবত থাকেত চায়
বুেঝ-শুেন জীিবত থাক। এটাই বতর্মান েদখা যা, এই
িবভাজেনর পূ েবর্ আ�াহর সাহাযয্ নািযল হয় ন
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ি�তীয় আেরকিট িবষয় আমােদর অ�ের আশা জা�ত কের,
অপরাধী ও তােদর ষড়যে�র ভয় দূ রীভূ ত কের এবং আমােদরেক
তােদর েমাকােবলায় সাহসী কের েদয়, তা হল আ�াহ তা‘আলার
বাণী:
َ ُ ُ َ َ ّ
َ ُ ُ ْ ُ ََ َ ّ ّ
ّ ِ ون أَ ۡم َ�ٰل َ ُه ۡم
َ َصُدُوا ْ َعن
ّ و� َها
َُم
يل �َِۚ فسينفِق
ب
س
﴿ ِنَ �َِين �فروا ينفِق
ِ ِ
ّ
َ
ْ
َ
ُ
َ َ َ
َ ُ َۡ َّ
َ ۡ ّ َٗ ۡ َ ۡ َۡ َ ُ ُ َ
﴾ ٣ �ون
� ِين �ف ُر ٓوا إ ِ ٰ� َهَنَم
َ�ُمَ ُ�غل ُبونۗ َٱ
ت�ون علي ِهم ح�ة
[٣٦ :]اﻻﻧﻔﺎل
“িন�য় যারা কুফির কেরেছ, তারা িনেজেদর স�দসমূ হ বয্য়
কের, আ�াহর রা�া হেত বাঁধা �দান করার উে�েশয্। তারা েতা
তা বয্য় করেব। অতঃপর এিট তােদর উপর আেক্ষেপর কা
হেব এরপর তারা পরািজত হেব। আর যারা কুফির কেরেছ
তােদরেক জাহা�ােম সমেবত করা হেব”।
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এসব ঘটনার �ারা ইরান েয হীন �াথর্ চিরতাথর্ ও অ� এলাকা
রােফযীেদর �িতি�ত করেত চায়, হেত পাের ফলাফল তার
িবপরীত হেব। হয়তবা েশেষর শুরুটা তােদর অপরাধী কমর্কা�
তােদর সমাি�র েঘাষণা হেত পাের। কারণ, আ�াহর নীিত এটাই
েয, সতয্ ও তার পিরবার িটেক থাকেব এবং িমথয্া ও তা
পিরবার িবন� হেব। আ�াহ তা‘আলা বেলন:

1

সূ রা আনফাল: (৩৬)
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ۡ َ َ َۡ
ُ َۡ َۡ
ُ ََ ٞ َ َُ َ َ َُُ ََۡ
ّ � ُم ٱل ۡ َو ۡ� ُل
ِمَا
ٱ� ّ ِق � ٱل َ�ٰ ِط ِل �يدمغهۥ فإِذا هو زاهِق ۚ ول
ِ ﴿ بل �قذِف ب
َ ُ َ
[١٨ : ﴾ ]اﻻﻧبﻴﺎء١ ت ِصفون
“বরং আিম িমথয্ার উপর সতয্ িনেক্ষপ, ফেল তা িমথয্ােক
চূ ণর-িবচূ ণর্ কের েদয় এবং িনেমেষই তা িবলু� হয়। আর
েতামােদর জনয্ রেয়েছ দুেভর্াগ েতামরা যা বলছ তার জ”।
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অনয্� িতিন বেল:
َ
ّ ب ُج َفا ٓ ٗء َأ
ّ َقَ َوٱلۡ َ�ٰط َل
ّ ۡ� َ�
ُ لزَ َ� ُد َ� َي ۡذ َه
ُ ّ ﴿ َك َ�ٰل َِك يَ ۡ� ُب
ّ َأَمَا
َمَا َما يَنف ُع
ۖ
ۚ ِ
ِ
َۡ
َ َ ۡ َ ۡ ُ ّ ُ ۡ َ َ َٰ َ
ُ ُ ۡ َ َ
[١٧ : ﴾ ]الﺮﻋﺪ١ �ب �َ ٱ�مثال
� ِ ��َّاس � َيمكث ِ� ٱ
ِ �ض ك�ل ِك ي
“এমিনভােব আ�াহ হক ও বািতেলর দৃ �া� েদন। অতঃপর

েফনাগুেলা িনঃেশষ হেয় যা, আর যা মানু েষর উপকার কের, তা
জিমেন েথেক যায়। এমিনভােবই আ�াহ দৃ �া�সমূ হ েপশ কের
2

থােকন”।

211 F

আ�াহর িনকট �াথর্না করি, িতিন আমােদরেক আহেল হক ও
তার সাহাযয্কারী হওয়ার তাওিফক িদন। মুসিলম উ�ার
কাজগুেলা শুধের ি, েযন তার সাহাযয্কারী স�ািনত হয় ও
তার দু শমন েবই�ত হয়। এ সমােজ েযন সৎকােজর আেদশ

1

সূ রা আি�য়া: (১৮)

2

সূ রা আর-রা‘দ: (১৭)
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করা হয় ও অসৎকাজ েথেক িনেষধ করা হয়। সকল �শংসা
আ�াহ তাআলার জনয, িযিন দু ’জাহােনর �িতপালক।
ড. আ�ু ল আযীয ইবেন নােসর আল-জুলাইল
তািরখ: ২৯/৬/১৪২৭িহ.
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ওমর রািদয়া�াহু‘আনহু িফিলি�ন জয় কেরেছ, যােদর আিকদা
ওমর রািদয়া�াহু‘আনহ-েক লানত করা, তারা কখেনা িফিলি�ন 
�াধীন করেব না।
বতর্মান মুসিলম উ�াহ �াি�কাল ও বয্াপক যু�াব�া অিত�
করেছ, ফেল তার শৃ �লা িবন� করেছ ও ঐকয্ টুেট যাে�।
তােদর উপর যু � চািপেয় িদে� পাপাচারী কােফররা, তারা
মুিমনেদর বয্াপাের আ�ীয়তা িকংবা চুি�র েকােনা পেরায়া কের
না।
িফিলি�েনর পিব� ভূ িম আজ আহত, তার সকাল ও স�য্া হয়
িশশুেদর িচৎকা, ব�ী জীবেনর অসহায় ফিরয়াদ, িনযর্াতেনর
আতর্না, স�ানহারােদর িবলাপ ও ইয়ািতমেদর করুন কা�ার
িত�তার মধয্ িদেয়।
সকাল-স�য্ায় িফিলি�ন আজ �তয্ক্ষ করেছ সাির সাির,
কাঁেধর উপর জানাজা, �ংস�া� ঘর, স�ানহািন, আেরা অেনক
ঘটনা, যা েদেখ অ�র বয্িথত হ, হৃদেয় র�ক্ষরণ ঘেট ও শর
িশউের উেঠ।
দাজলা ও ফুরাত তীেরর মািট ি��ান ও রােফযীেদর

যাঁতাকেল

আজ  িপ�, আ�াহর িনকট েস ফিরয়াদ করেছ। তার বািড়-ঘর
�ংস করা হেয়েছ, মসিজদগুেলা েভে� েফলা হেয়ে, তার স�ান 
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ভূ লু ি�ত করা হেয়েছ, তার জিমেন 

উ�ীন হেয়েছ ি��ানেদর

পতাকা।
এসব ঘটনা�বাহ মুসিলমেদর হাতছািন িদেয় ডাকেছ ও যু ে�র
জনয্ আ�ান করে, িচৎকার কের ডাকেছ ও সাহাযয্ তলব
করেছ। েকউ িক আছ, এ ডােক সাড়া িদেব?! েকউ িক আেছ
আহত ও প�ু েদর সাহাযয্ করে?
ً
ّ
ُ
اﺪﻟﻳﻦ اﻨﻟﺤﻴﺐ
ﺣﻞَ اﻟ�ﻔﺮ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﺿﻴﻤــﺎ  ﺑﻪ ﻰﻠﻋ
ّ ف
ُ
ﺻﺒﻴﺐ
ﻖٌ ضـاﺋﻊ وﺣ� ُﻣﺐــــاح وﺳﻴﻒ قـاﻃﻊ ودم
ـ
ً
ُ
ﺳﻠﻴﺐ
وكـم م ـ مﺴﻠﻢ أمﻰﺴ ﺳﻠﻴﺒﺎ مﺴﻠﻤﺔ ﻪﻟـا ﺣﺮم
ً
ُﻧ
ُ
الﺼﻠﻴﺐ
وكـم م ـن مﺴﺠﺪ ﺟﻌﻠﻮه دﻳﺮا ﻋ �ﺮاﺑﻪ ﺼﺐ
لـثــَ ﻲﻓ ﻣﻔﺎرﻗﻪ اﻤﻟﺸﻴﺐ
ً
ﻋيﺶ اﻤﻟﺴﻠﻤ� إذا ﻳﻄﻴﺐ
ٌ ُ
ُ
وﺷﻴﺐ؟
يداﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺷﺒﺎن
ـ

ّ أمـور لـ
ّ ﺗﺄﻣَﻞـ
ﻦَ طـفــــل
ّ
ﺛﻐﺮ
ٍ ُِﺴﻰﺒ اﻤﻟﺴﻠﻢـت ﺑ�ﻞ
واﻹسﻻم ﺣ ــــق
ـ
أمــا ﷲ

 ﺬﻟوي اﺒﻟﺼﺎﺋﺮ ﺣﻴﺚُ ﺎﻛﻧﻮا أﺟﻴﺒﻮا اﷲ و�ﻜﻤﻮ أﺟﻴﺒﻮا
১. কুফর ইসলােমর মােঝ

েপেরক ঢুিকেয়েছ, তার �ারা েস

ইসলামেক ক্ষতিব করেছ।
২. অিধকার বলেত িকছু  েনই, ঘরগুেলাও অরিক; তেলায়ার
েকেট চলেছ, র�ও �বািহত হে�।
৩. িহেসেব েনই কত মুসিলম গুম হেয়ে, আর কত মুসিলম
নারীেক অপহরণ করা হেয়েছ।
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৪. িহেসেব েনই কত মসিজদ িগজর্ বেনেছ, আর কত েমহরােব
�ুশ উেঠেছ।
৫. এমিন ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছ, যিদ িশশুও িচ�া কের তার চুল
েপেক যােব।
৬. এভােব মুসিলম নারীেদর পিততা বানােনা হেব, আর মুসিলম
আরােম িন�া যােব?
৭. মেন েরখ, আ�াহ ও ইসলােমরও হক আেছ, েস হক-িক
যু বক-বৃ � আদায় করেব?
৮. �েতয্ক িবেবকী ও হুিশয়ার বয্ি�েক বেল দ, আ�াহর
ডােক সাড়া দাও, আ�াহর ডােক সাড়া দাও।
এসব র�া� ঘটনা, দু ঃখজনক �ােজিড, চলমান িবপযর্েয়র মেধয
মুসিলমরা েবদনাদায়ক বা�বতা েথেক মুি�র পথ খুঁজেছ। েকােনা
মুি�দাতা আেছ িক, েয উ�তেক অপমান ও লা�না েথেক মু�
করেব, েকােনা েনতা আেছ িক, েয অতয্াচােরর িবরুে� দাঁড়া,
শ�েদর হামলা ও র�পাত ব� করেব।
এসব অব�ায় যখন মুসিলমেক েকউ ডােক, আবার

মুিসবতও

তােক িঘের ধের; তখন েস িহতািহত জ্ঞান শূনয্ হেয় , েক
েদা� ও দু শমন পৃ থক করেত পাের না। েয স�ােনর উপযু � নয়
তােক স�ান কের, েয স�ােনর উপযু � তােক স�ান কের না।
অতঃপর যখন অ�কার েকেট যায় ও স�ূ ণর্ আেলািকত হ,
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তখন আফেসাস কের হােতর আ�ু ল কােট, িক� েস কাটায়
েকােনা ফায়দা েনই।
আমরা আহমদ শাওিকর কিবতা ভুলব না, েস কামাল আতাতুেকর্র
�শংসায় কিবতা আবৃ িত কেরিছল, তােক আ�ারার মুকুট ও
আলসয্ তয্াগকারী েঘাষণা কেরি, েয েখলাফত ও রাজ� �ংস
কেরিছল। কামাল যখন �ীেসর সােথ যু ে�র নাটক কেরিছল,
তখন আহমদ শাওিক তােক উ�ু � কের বেলিছল:
اﻟﻌﺮب
يﺪﻟ اﻟﺮﺘك ﺟﺪِّد ﺧﺎﺪﻟ
ـ
ﻋﺠﺐ
في اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻦ
ﷲ أ�ﺮﺒ �ﻢ ـ
ِ
ِ
لﺼﻌﻴﺪ وﺧﻴﻞ اﷲ ﻲﻓ الﺴﺤﺐ

ـﻮمٌ ﻛﺒﺪر ﻓﺨﻴﻞُ اﺤﻟﻖ راﻗﺼـﺔ عـﻟ

“আ�াহু আকবা, িবজেয়র মেধয্ও অেনক আ�যর্ িবষয় আ,
েহ তুেকর্র খােল, তুিম আরেবর খােলদ ইবন ওয়ািলদ বেন 
যাও। বদেরর িদেনর নয্ায় একিট িদন উপহার দা, কারণ 
সেতয্র েঘাড়াগুেলা ময়দােন ছুেটাছুিট কর, আর আ�াহর
েঘাড়াগুেলা ময়দােন ��ত রেয়ে”।
িক� আহমদ শাওিক মাথায় হাত েরেখ বেস পড়ল, যখন  জানল
েয, কামাল খােলদ ইবেন ওয়ািলেদর �ৃ িত চারেণর পিরবেতর্
তুকর-আরবেদর স�ান িবন� কেরেছ।
এসব েক্ষে� দুঃখজনক , মানু ষ সবার কথাই শুে, �েতয্ক
পিতত বয্ি�ই জাতীয় িবষেয় কথা বে, ফেল িনেজ েগামরাহ হয়
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ও অপরেক েগামরাহ কের, বরং যারা �কৃত দা‘ঈ, িকতাব ও
সু �াহর ইলেমর অিধকারী মানু ষ তােদর িনেয় উপহাস কের।
েফতনা যতই বিধর্ত েহা, মানু েষর বয্াপারগুেলা যত েঘালাে
েহাক, বািতলপ�ীেদর আ�ালন যত বৃ ি� পাক, আহেল হকেক
সতয্ বলেতই হে, ধমর্ীয় বাণী মানুষেক শুনােতই হ; বািতল,
বািতেলর দা‘ঈ ও তার সাহাযয্কারী �ারা মানুষ যতই �ভািবত
েহাক। আ�াহ তা‘আলা বেলন:
ُ َ َ َ ۡ َ َ َٰ
ُ ّ َُ َ َ َ
َ يل ٱل ۡ ُم ۡجرم
[٥٥ : ﴾ ]اﻻﻧﻌﺎم٥ �ِ
ِ ��﴿ َو��ٰل ِك �ف ِصل ٱ
ِ ت ول ِتستبِ� سب
ِ

“আর এভােবই আিম আয়াতসমূ হ িব�ািরত বণর্না কির। আর

যােত অপরাধীেদর পথ �� হেয় যায়”। 1 অথর্া: আিম আপনােক
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তাওহীেদর দািয়�, িরসালােতর দািয়� ও আিকদার দািয়� িদেয়
পরীক্ষা ক, েযন িমথয্া েথেক হক �� হয় এবং বািতল েথেক
িহদােয়ত পৃ থক হয়। তাই �েতয্ক দ‘ঈ, ইলম অনু সি�ৎসু ও
আেলেমর দািয়�, মানু ষেক তার পানীয় ও খাদয্�ান বাতলােতই
হেব।
সে�হ েনই, িফিলি�ন ও েলবানেন ইয়াহূ দীরা যা করেছ, তা
েকােনা শরীয়ত ৈবধতা িদেত পাের না, েকােনা িবেবক তা সমথর্ন
করেত পাের না, যার অ�ের রূহ আে, েস তার উপর স�ি�

1

সূ রা আন-আম: (৫৫)
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�কাশ করেত পাের না। তবুও সতয্ বেল েযেত হে, �তারক
দা‘ঈেদর েথেক সতকর্ করেত হে, যারা হকপ�ী দা‘ঈেদর
অনু পি�েত চটলাদার ে�াগান েদয়, িক� তারা অ�ের িহংসা,
িবে�ষ ও কুফির েগাপন কের, তােদর েথেক সতকর্ করেত হেব
একিট ভুল ধারণা হল, েকউ যখন রােফযী ও তােদর অিন� েথেক
সতকর্ কে, তখন মানু ষ মেন কের েস ইয়াহূ দীেদর পক্ষ িনে� 
তােদর কাতাের দাঁড়াে�, অথবা তােদর কৃতকেমর্র �িত সমথর্
িদে�, যারা [ইয়াহূ দীরা] যু ে�র সময় নারী-িশশু ও বৃ�েদর েরহাই
েদয় না। েসও তােদর নয্ায় বৃ, নারী ও িশশুেদর িবি�� অ� ও
তােদর র� েদেখ িবচিলত হয় না। এটা ভুল ধারণা, কারণ 
ইসলাম হে� রহমেতর �ীন, তার অনু সারী কখেনা েকােনা
দু শমেনর সােথ হেয়

িনরপরাধ মানু ষ হতয্া করেত পাের ন,

িকংবা যারা যু � কের না তােদর উপর সীমাল�ন করেত পাের
না।
আবু দাউদ রািহমাহু�াহ আনাস ইবেন মািলক রািদয়া�াহু ‘আনহু
েথেক বণর্না কের, রাসূ লু�াহ সা�া�াহু

‘আলাইিহ ওয়াসা�াম

বেলেছন:
ً
ً
»ﻄﻠﻘﻮا ﺑﺎﺳﻢ اﷲ و�ﺎﷲ وﻰﻠﻋ مﻠﺔ رﺳﻮل اﷲ وﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮا ﺷﻴﺨﺎ ﻓﺎﻧﻴﺎ وﻻ
ً
ً
ﻃﻔﻼ وﻻ ﺻﻐ�ا وﻻ امﺮأة وﻻ ﺗﻐﻠﻮا وﺿﻤﻮا ﻏﻨﺎﺋﻤ�ﻢ وأﺻﻠﺤﻮا وأﺣﺴﻨﻮا
.«�ن اﷲ �ﺐ اﻤﻟﺤﺴن
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“আ�াহর নােম, আ�াহর তাওিফক েচেয় এবং তার রাসূ েলর
ধেমর্র উপর রওয়ানা ক, েকােনা বৃ �েক হতয্া করেব ন, েকােনা
িশশুেক হতয্া করেব , েকােনা নারীেক হতয্া করেব ন, িখয়ানত
করেব না, েতামরা েতামােদর গিণমতগুেলা জমা ক, িনেজেদর
সংেশাধন ও ইহসান কর, িন�য় আ�াহ ইনসাফকারীেদর মহ�ত
কেরন”।
ইমাম আবু দাউদ রািহমাহু�াহ রাবাহ ইবেন রি‘ সূ ে� বণর্না
কেরন, িতিন বেলন: আমরা েকােনা যু ে� নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সােথ িছলাম, িতিন েদখেলন েলােকরা একিট 
ঘটনায় একি�ত হেয়েছ। েলাক পািঠেয় বলেলন:
 »ﺎ ﺎﻛﻧﺖ ﻫﺬه: ﻋ امﺮأة ﻗﺘﻴﻞ ﻓﻘﺎل:»اﻧﻈﺮ ﻋﻼم اﺟﺘﻤﻊ ﻫﺆﻻء« ﻓﺠﺎء ﻓﻘﺎل
ً
 » ﺨﻟﺎﺪﻟ ﻻ: ﻓﺒﻌﺚ رﺟﻼ ﻓﻘﺎل، اﻤﻟﻘﺪﻣﺔ ﺧﺎﺪﻟ ﺑﻦ الﻮﻴﻟﺪ:ﻟﻘﺎﺗﻞ« ﻗﺎل
ً
.«ﻳﻘﺘﻠﻦ امﺮأة وﻻ ﻋﺴﻴﻔﺎ
“েদখ, িক জনয্ তারা এক� হেয়ে”? িতিন এেস বেলন: একজন 
মৃ ত নারীর উপর, িতিন বলেলন: “এই নারী যু ে�র জনয্
আেসিন”। িতিন বেলন: অ�ভােগ খােলদ ইবেন ওয়ািলদ িছল।
নবী সা�া�াহু ‘আলাইিহ ওয়াসা�াম একজন বয্ি�েক পািঠেয়
বলেলন: “খােলদেক বল, েকােনা নারী ও মজদু রেক হতয্া করেব
না”।
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এ হল উদার ইসলােমর িশক্, এ েথেক �মািণত হয় ইসলাম
হে� রহমেতর ধমর, এমনিক শ�র সােথও। তারা আ�াহর সােথ
কুফির কের বেলই আমােদর জনয্ ৈবধ নয় তােদর হতয্া ক,
তােদর উপর জুলম করব, অথবা েকােনা উপােয় তােদর উপর
সীমাল�ন করব। অতএব েয আ�াহ ও তার রাসূ েলর দু শমন,
তার রা�া েথেক মানু ষেদর িবরত রােখ এবং মুিমনেদর ক� েদয়,
িক� যু ে� অংশ �হণ কের না, তােক হতয্া করাও ৈবধ নয়
তাওহীেদর আিকদা যারা জােন তােদর উপর ওয়ািজব িহযবু�াহ

ও িশয়া স�েকর্ মুসিলম উ�াহেক সতকর্ ক । িবেশষ কের যখন 
তােদর �ারা েসসব মানু ষ েধাঁকা খায়, যারা তােদর আিকদা জােন 
না; এবং যখন তারা দািব কের, আমরা ইসলােমর সু রক্ষাদানকা,
মুসিলেমর পেক্ষ �িতেরাধকারী এব

তাওহীেদর আিকদা ও

ইসলােমর জনয্ যু� করি, েযন সেতয্র সােথ িমথয্া িমেশ য,
তখন সতকর্ করা েবশী জরুির হয়। কা, অেনেক তােদর
�তারণা �ারা েধাঁকা খায়, কতক জােহল তােদর আিকদােক সিহ
বেল ও তােদর �শংসা কের।
আমােদর এ যু েগ েস অকুেতাভয় আেলেমর কথা �রণ করা ে�য়
হেব, রােফযীেদর পূ ব্প
র ুরুষ হােকম উবাইিদ(আল-মুিয়য) সােথ
যার তকর্ হেয়িছল। িতিন উবাইিদর ে�াগা, চটলাদার ব�ৃতা ও
িমথয্া আ�ােস েধাঁকা খানি, িতিন সতয্ কথা বেলেছ, েকােনা
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লু েকাচুির কেরনিন, যিদও তার জনয্ তােক জীবন কুরবািন করেত
হেয়েছ।
হােফজ ইবেন কািসর রািহমাহু�াহ �েঘািষত ফােতমী হােকম
উবাইিদর জীবনীেত বেলন: যখন েস আেলকজাি�য়ায় অবতরণ 
কের, মানু ষ তােক েদখেত আেস, িতিন েসখােন বাি�তাপূ ণর্ এক
ব�ৃতা েদন: িতিন েঘাষণা কেরন আিম জােলম ও মজলু েমর
মােঝ ইনসাফ করব। িতিন িনেজেক ফােতমী বেল গবর্েবাধ
কেরন। িতিন বেলন: আ�াহ তা‘আলা তােদর �ারা উ�েতর উপর
রহম কেরেছন, অথচ তার েভতর-বািহর িছল রােফযী আিকদা।
েযমনিট কাযী আবু বকর আল-বােক�ািন বেলন: তােদর ধমর্ হে�
শুধু কুফি, তােদর আিকদা হে� রােফযী, অনু রূপ তার
সরকােরর েলাক, তার অনু সারী, তার সাহাযয্কারী ও তার সােথ
ব�ু�কারী সবাই রােফযী , আ�াহ তােক ও তার

সাথীেদরেক

�ংস করুন।
একদা তার

(হােকম আল-উবাইদী, আল-মুেয়য এর)

ইবাদতগুজার আবু বকর নাবুলিসেক হািজর করা হয়।

সামেন 
উবাইিদ

তােক বেলন: আপনার স�েকর্ আমার িনকট সংবাদ এেসেছ,
আপিন বেলেছন: আমার িনকট যিদ দশিট তীর থােক, তাহেল
তার নয়িট �ারা েরােমর উপর আ�মণ করব, আর একিট �ারা
িমসির তথা উবাইদীেদর উপর আ�মণ করব?
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িতিন বেলন: আিম এরূপ বেলি, তখন েস (মুেয়য) ভাবল িতিন 
(আবু বকর আন-নাবলু সী) তার কথা েথেক িফের েগেছন।
েস বলল: িকভােব বেলেছন?
িতিন বলেলন: আিম বেলিছ: েতামােদরেক নয়িট িনেক্ করা
উিচত, অতঃপর দশমিট তােদরেক িনেক্ কর উিচত, েস বলল:
েকন?
িতিন বলেলন: কারণ, েতামরা উ�েতর দীনেক পিরবতর্ কেরেছ,
েনককার েলাকেদর হতয্ কেরছ, আ�াহর নূ রেক িনিভেয় িদেয়ছ,
যা েতামােদর অিধকার নয় তাই েতামরা দািব কেরছ”।
একথা েশানার পর েস (মুেয়য) তােক (আবুবকর নাবলু সীেক)
�থম িদন মানু েষর সামেন উপি�ত করার িনেদর্শ িদ, অতঃপর
ি�তীয় িদন কিঠন েব�াঘাত করা হল, অতঃপর তৃতীয় িদন তার
চামড়া িছেল েফলার িনেদর্শ িদল। একজন ইয়াহূদীেক িনেয় আসা
হল, েস তার চামড়া িছলেছ আর িতিন কুরআন িতলাওয়াত
করেছন: ইয়াহূ দী বেলন, তার উপর আমার দয়া চেল আসল, তাই
যখন তার কলব বরাবর েপৗঁছলা, ছু ির িদেয় আঘাত কের েমের
েফললাম। আ�াহ তাঁর উপর রহম করুন
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েসখান েথেক তােক শহীদ বলা হয়, আর তার িদেকই স�ৃ �
করা হয় আজ পযর্� নাবুলেসর বনু শহীদেক। এখেনা তােদর
মােঝ কলয্াণ িবদয্মা

1
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িফিলি�ন জয় কেরেছ ওমর রািদয়া�াহু ‘আনহ, যারা আিকদা ও
দীন িহেসেব ওমরেক লানত কের, ি�তীয়বার তােদর হােত
িফিলি�ন মু� হেব তা কখেনা স�ব নয়।
আিম বলিছ: কখেনা না।
িফিলি�িন ও অনয্ানয্ অিধকৃত মুসিলম ভূ, একমা� ওমেরর
অনু সারীরাই মু� করেব। যারা তার নােম রািদয়া�াহু আনহু ব,
তার িহদােয়েতর অনু স�ান কের ও তার অনু সরণ কের।
িক� যারা সাহািবেদর শ� এবং যারা ওমরেক লানত কের,
আ�াহর কসম তারা উ�েত মুসিলমার �ংস ও অিন�ই বৃ ি� 
করেব, তােদর েথেক হতাশা ও লা�না বয্তীত িকছুই আশা করা
যায় না। যখন তােদর কতৃর্� হািসল হে, তারা উ�তেক েগা�ার
দাঁত েদখােব, উ�েতর রে� তারা তােদর িহংসা ও িবে�েষর
আগুন িনভাে, তােদর জিমনেক হালাল মেন করেব, তােদর
ই�তেক িবন� করেব এবং তােদরেক তােদর বািড়-ঘর েথেক
েবর করেব। এখন েযরূপ ইরাক ও ইরােন হে�

1

েদখুন: িবদায়া ওয়ান িনহায়াহ: (১১/৩২২)
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তখন ঘুম�রা জা�ত হেব, অলসরা লি�ত হেব, িক� সময় েশষ
হওয়ার পর।
অতএব েয তাওহীেদর আিকদা জােন, ‘মুিমনেদর সােথ ব�ু�
করা ও কােফরেদর সােথ শ�তা করা’ আ�াহর িনেদর্েশর উপর
যার ঈমান রেয়েছ, েস েযন অবশয্ই িহযবু�াহ েথেক স�কর্ িছ
কের, তােদর কথা ও েনতৃ� েথেক েধাঁকা না খায়। বািতলপ�ীরা
তােদর যতই

গুণকীতর করুক। ইমাম আবু বকর নাবুলিস

উবাইিদেক েযরূপ বেলে, েসরূপ েযন রােফযী িহযবু�াহেক বেল
েদয়: আমােদর দািয়� লােতর দলেক (িহযবু�াহেক) নয়িট তীর
মারব, আর দশম তীরিট মারব ইয়াহূ দীেদরেক।
ড. মুহা�দ আল-বারাক
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[এখােন মূ ল িকতােব িকছু �ামানয্ িচ� ও দলীল রেয়েছ তা
েদখােনা স�ব হেলা না, �েয়াজেন মূ ল�� েথেক েদেখ েনওয়ার
অনু েরাধ রইল। (স�াদক)]
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পিরসমাি�
এ সংিক্ষ� িকতাে‘িহযবু�াহ’ স�েকর্ আিম যা জমা করার ই�া
কেরিছ, তা এখােন েপশ করলাম। আশা করিছ, েয িহদােয়ত চায়,
এেত তার জনয্ িহদােয়ত রেয়েছ। আিম যিদ

েলখনীর কলমেক

িঢল িদতাম, তাহেল অবশয্ই আেরা দীঘর্ হত। তােদ েগামরািহ ও
�তারণা আেরা অ�ভুর্� হ, তেব আিম যা উে�খ কেরিছ,
এগুেলাই যেথ� হেব অনুে�খ িবষেয়র জনয্। েয আেরা অিধ
ই�া কের, তার উিচত অনয্ানয্ েলখকেদর িকতাব প, তার
অিধকাংশ ই�ারেনেট আেছ।
আিম তােকই বলিছ, েয সতয্ চায় এবং যার অ�র কলয্ােণ
িদেক ধািবত হয়।
আর েয িহযবু�াহর বা�ব অব�া েথেক েচাখ ব� কের েনয়, শুধু
ইয়াহূ দীেদর সােথ তার যু ে�র িদকটাই েদেখ, তার িবজেয় হােত
তািল েদয় ও তার মুেখ তার �শংসা কের, আিম তােক বলব: েহ
অমুক, তুিম ইয়াহূ দী রা� খতেমর েদায়া কের ইসলাম ও
মুসিলেমর জনয্ তার েচেয় অিধক ভয়�র রাে�র জনয্ েদায়
করছ।
 وﺻ�ّ اﷲ وﺳﻠَّﻢ ﻰﻠﻋ �ﻤﺪ وﻰﻠﻋ آﻪﻟ،�اي أن اﺤﻟﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ
.�ﺻﺤﺒﻪ أﻤﺟﻌ
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রােফযী �াদশ ইমামী িশয়ােদর আকীদা িব�াস ও তােদর কােলা
ইিতহাস ও অধয্ায় স�েকর্ জানেত হেল আরও পড়:
 - 1ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻤﻟﻘﺎوﻣﺔ؛ ﻤﻟﺆﻟﻒ ﺒﺪاﻤﻟﻨﻌﻢ ﺷﻔﻴﻖ.
 -2ﺧﻴﺎﻧﺎت الﺸﻴﻌﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓ ﻫﺰاﺋﻢ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻤﻟﺆﻟﻒ ﻋﻤﺎد ﺣﺴ�.
 -3أﺛﺮ ﺤﻟﺮ�ت ﺒﻟﺎﻃﻨﻴﺔ ﻓ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺠﻟﻬﺎد ﺿﺪ الﺼﻠﻴبﻴ�؛ ﻤﻟﺆﻟﻒ ﻳﻮﺳﻒ
الﺸﻴﺦ ﻋﻴﺪ.
 -4وﺟﺎء دور ﻤﻟﺠﻮس؛ ﻤﻟﺆﻟﻒ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻐﺮ�ﺐ.
) -5أمﻞ( اﻤﻟﺨﻴﻤﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴنﻴﺔ؛ ﻤﻟﺆﻟﻒ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻐﺮ�ﺐ.
 -6أﺣﻮال أﻫﻞ ّ
لﺴُﻨﺔ ﻓ إﻳﺮان؛ ﻤﻟﺆﻟﻒ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻐﺮ�ﺐ.
 -7ﺨﻟﻤﻴ� والﻮﺟﻪ اﻵﺧﺮ؛ ﻤﻟﺆﻟﻒ ز�ﺪ اﻟﻌﻴﺺ.
 -8اﻻﻋﺘﺪاءات ﺒﻟﺎﻃﻨﻴﺔ ﻋ ﻤﻟﻘﺪﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ ﻤﻟﺆﻟﻒ ﻛمﻞ ﺪﻟﻗﺲ.
 -9ﺑﺮوﺗﻮ�ﻮﻻت آﻳﺎت ﻗﻢ ﺣﻮل ﺤﻟﺮﻣ�؛ ﻤﻟﺆﻟﻒ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻐﻔﺎري.
 -10الﺼﻔﻮ�ﻮن اﺪﻟوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ؛ ﻤﻟﺆﻟﻒ ﻋﻠﻮي ﻄﺮﻲﺟ.
 -11ﺨﻟﻤﻴنﻴﺔ ور�ﺜﺔ ﺤﻟﺮ�ت ﺤﻟﺎﻗﺪة؛ ﻤﻟﺆﻟﻒ ﻴﻟﺪ اﻷﻋﻈ�.
 -12ﻰﺘ ﻻ ﻧﻨﺨﺪع؛ ﻤﻟﺆﻟﻒ ﻋﺒﺪاﷲ ﻤﻟﻮﺻ�.
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