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িহযবু�াহ্স�েকর্কক্ ােেে? 

 

ভূিমকা: 

সকল্�শংসা  আ�াহ্তা ‘আলার্ েয, িযিে্উভয়্ গেতর্

�িতপালক।্সালাত্ও্সালাম্বিষরত্ হাক্সেবরা্ম্েবক্ও্

রাসূল, মুহা�দ্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম্এবং্তার্পিরবার্

ও্সকল্সাথকর্উপর।্অতঃপর: 

বতরমাে্িশয়া-রােফযকরা্মুসিলম্উ�ার্�াতা্বেেেছ, যােদর্ধমর্

আহেল্বায়েতর্কিথত্মহ�েত্সকমাল�ে্করা, কুরআেুল্

কািরেম্িবকৃিতেত্িব�াস্করা, সাহািবেদর্অিভস�াত্করা, 

উ�ুল্  মােমিেে্বা্সকল্মুিমেের্মা্রাসূেলর্�কেদর্উপর্

অপবাদ্আেরাপ্করা, পূবরপুুষেদর্[সাহািবেদর] লােত্করা, 

রাত-িদে্তােদর্ থেক্স�করহকেতার্ োষষা্ দওয়া্ও্মুসিলম্

 ািতর্সােথ্�তারষা্করা ।্ তারা্আ ও্�তারষাপূষর্োম্
‘িহযবু�াহ’ ও্তার্িমথযা্ োগােের্আআােল্মুসিলমেদর্গালমম্

কের্িব�সভােক্ াোে্িদে�্ য, ্তারাই্মুসিলম্উ�ার্�াতা্

ও্অিভভাবক । অেেক্োদাে্মুসিলমেক্আমরা্ ািে, যারা্
 লবােিে্িশয়া্সংগঠে্‘িহযবু�াহ’র্আসল্�রপ্স�েকর্অ , 

বরং্ ধাঁকায়্িল�।্তােদর্কােরা্অ তা্এেতা্�ক�্ য, তারা্

‘িহযবু�াহ’র্�ধাে্হাসাে্ োসু�ােক িহেরা্ াে্কের, তােক্
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বাহবা্িদেয়্তার্মাথায়-হােত্চুমু্খায়্ও্ খেত্বেল।্তারা্

িহযবু�াহ, িহযবু�াহর্উে�শয, িহযবু�াহর্আিকদা্ও্িে�াপ্

মােুেষর্রে�্রি�ত্তার্কােলা্ইিতহাস্স�েকর্চরম্অঅকাের্

 কােো্সেমহ্ েই।্ওমর্রািদয়া�াহ্‘আেহর্উপর্আ�াহ্

স��্ হাে, িতিে্যথাযথ্বেলেছে:  
«اذمي تغ ع عرا اسالم  عر إ عر إ اذا د ي   اسالم  من   رعرف اليهةية». 

“িে�য়্ইসলােমর্বঅেগেলা্একি�্একি�্কের্খুেল্যােব, 

যখে্ইসলােম্এমে্ লাক্�েবশ্করেব,  য্ ািহিলয়াত্স�েকর্

 ােে্ো”। 
আমরা্যখে্িহযবু�াহ্ও্তার্�ধাে্স�েকর্ িত্ও্গষগাে্

�বষ্কির, তখে্মেে্পেআ্ স্সমেয়র্কথা, যখে্ খােমিে্

ইরােেক্[িশয়ােদর্ধারষায়] ‘ইসলািম ্� াত�’!  োষষা্কের্

মুসিলমেদর্িবুেে্যুে্ও্িবেোেহ্ অবতকষর্হেয়িছল।্কতক্

আহেল্সু�াহ্তার্বা�কতাপূষর্কথায়্ ধাঁকা্ খেয়েছ।্একি�্

[িশয়া] রা�্�িত�ার্দুে্ কউ্দূর্ইরাে্সফর্কের্তােক্

শেভ�া্ ািেেয়েছ।্তারা্মেে্কেরিছল্ খােমিে্ইসলািম্ হকুমত 

কােয়ম্করেব, িক�্তােদর্মেে্করা্িমথযা্�মািষত্হল, যখে্

তারা্চাকুষ্ দখল, িব�ও্�তযক্করল্তার্লকয্একি�্িশয়া্

রা�্কােয়ম্করা, তার্�ধাে্অিভ�ায়্ও্চূআা�্� িত্ইসলািম্

িবে�্িশয়া্মতবােদর্িব�ার্ে�ােো। 
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একি�্িবষয়্��্ো্করেলই্েয়, ইসরাইল্োমক্ইয়াহূদক্

রাে�র্ অি��্মুসিলম্উ�ার্শরকের্একি�্িবষ্ ফাঁআা্বলার্

অেপকা্রােখ্ো । তােদর্ শরকর্ও্স�েদ র্িবেয়াগ, �ংস্ও্
অিেে�র্কারেষ্আমরা্খুিশ্হই ্ও ্�ি�্ বাধ্কির, য ত�ুকুে্

 হাক। 
ইয়াহূদকরা্েবক-রাসূলেদর্োতক্ও্তােদর্দুশমে।্তােদর্

কােলা্ইিতহােসর্পাঠকমা� ্ ােেে্তােদর্লা�োর্ কবে্ও্

মুসিলম্উ�ার্িবুেে্যুেগ্যুেগ্তােদর্েৃষয্ষআয�, তেব্এ্

পযর�্  েে্বা�বতা্ভুেল্যাওয়া্িেরাপদ্েয়, অ�্ভূ-খে�্িশয়া্

ইরািেেদর্কুমতলব্স�েকর্ াোও্ ুির।্তারা্ইসরাইল্

�িতেরােধর্িমথযা্�িততিত্ও্িফিলি�ে্মু�্করার্�তারষার্

 লবােস্ইরাে্  থেক্শু্কের ্ইরাকেক ্কতিবকত ্কের্

 লবােে্ পৗেছ ছ। 

তাই্ আ�াহর্উপর্তাওয়া�ুল্কের ্িহযবু�াহ্োমক্

মুোিফকেদর্স�েকর্কিতপয়্�েের্উ্র্ লখার্মেন্কির, 

 যে্তােদর্�কৃত্�রপ্�কাশ্পায়্ও্মুসিলম্উ�ার্সামেে্

তােদর্মুেখাশ্খেস্পেআ।্পু�েকর্শুেত্সবর�থম্আিম্

আ�াহর্সাহাযয্�াথরো্করিছ, অতঃপর্ লবােে্সফের্অি রত্

আমার্বা�ব্অিভ তা, িবিভ�্িকতাব্ও ্ লখেক্  থেক্ ল�্

 ােের্উপর্িেভরর্করিছ। 
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এ্িকতাব্ লখার্একমা�্উে�শয্আ�াহর্িেক�্ কিফয়ত্ পশ্

করা, দািয়�্আ�াম্ দওয়া্ও্মুসিলম্উ�ার্ েয্কলযাষ্কামো্

করা, কারষ্মুসিলম্উ�ার্অেেক্সদসয্ িহযবু�াহর্�কৃত্

�রপ্ও্তার্আসল্ চহারা্স�েকর্অ , বরং্ ধাঁকায়্পিতত। 

আ�াহর্িেক�্�াথরো্কির, িতিে্মুসিলমেদর্অবনা্শধের্িদে, 

দকেের্সিহ্বুঝ্দাে্কুে, কুচ�কেদর্ষআয�্ থেক্তােদরেক্

িহফা ত্কুে।্আ�াহ্তােদর্ েতৃবগর্ও্আেলমেদর্সকল্

�কার্কলযােষর্ ততিফক্িদে।্আহেল-সু�াহ্ও্সু�ত্

অেুসারকেদর্সাহাযয্কুে, িবদ ‘আত্ও্ িবদ‘আিতেদর্�ংস্

কুে।্সতযেক্সতয্িহেসেব্বুঝা্ও্তার্অেুসরষ্করার্

 ততিফক্িদে্এবং্ বািতলেক্বািতল্িহেসেব্বুঝা্ও্তার্ থেক্

 বেচ্থাকার্ ততিফক্িদে।্আ�াহর্ ততিফক্বযতকত্আমার্

 কােো্সাধয্ েই। 

সালাত্ও্সালাম্বিষরত্ হাক্ গেতর্ েয্রহমত�রপ্ �িরত্

বযি��, আমােদর্েবক্ও্আদশর, মুহা�দ্ইবেে্আ�ু�াহ্এবং্

তার্পিরবার্ও্সকল্সাথকর্উপর। 

আলক্আস-সািদক 
Ali.alssadiq@hotmail.com  
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িশয়া্সংগঠে্‘িহযবু�াহ’  লবােিের্�িত�াকাল 

 লবােেের্িশয়া্সংগঠে্‘িহযবু�াহ’র্�িত�া্হয়্১৯৮২-ই. সেে, 

তেব্রা ৈেিতক্অ�েে্তার্অেু�েবশ্েে�্১৯৮৫-ই. সােল।্

ইরােের্মদদপু�্সংগঠে্ লবােিে্ ] حر�ة ممي اغشيعية اغةبغيذية

িশয়ােদর্�াথর্বা�বায়েকারক্আেমালে]  থেক্‘িহযবু�াহ’র্ �।্

�থেম্মূল্সংগঠেের্োমােুসাের্ িহযবু�াহর্োমকরষ্করা্হয়্

।্[িশয়ােদর্�াথর্বা�বায়েকারক্আেমালে] حر�ة ممي اغشيعية

অতঃপর্বৃহৎ্লেকয্এ্োম্পিরবতরে্কের্রাখা্হয়ممي اسالممية  

[ইসলািম্�াথর্বা�বায়োকরক্আেমালে],  যে্িশয়া্স�দােয়র্

সংককষর্গি�্ থেক্ বর্কের্সমম্মুসিলম্উ�ােক্তােত্শািমল্

করা্যায়।্কারষ্ এর্তৎপরতা্ লবােিে্্حر�ة ممي اغشيعية

িশয়ােদর্রা ৈেিতক্অ�েে্সকমাবে্িছল, তােক্বযাপক্কের্

‘আমালুল্ইসলািময়াহ’ োমকরষ্করা্হয়,  যে্ লবােে্ও্

অেযােয্মুসিলম্ দেশ্িশয়া্মতবাদ্�চাের্‘আমালুল্

ইসলািময়া’ ক্ মাকম্হািতয়ার্িহেসেব্বযবহার্করা্যায় । এ্
 েয্তারা্ি হািদ্ েপর্আকৃিত্ধারষ্কের,  যে্মােুষ্ বােঝ্

তােদর্উে�শয্মুসিলম্উ�াহ্ থেক্ইয়াহূদক্আমাসে্�িতেরাধ্

করা্ও্ইসলােমর্পিব�্ভূিমসমূহ্সংরকষ্করা। 
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তেব্অতকেত্আহেল্সু�ার্উপর্ য্েৃষয্ ্حر�ة ممي اغشيعية

িেযরাতে্ও্আ�মষ্পিরচালো্কেরেছ, যার্কােলা্দাগ্এখেো্

মােুষ্ভুেলিে, তার্ থেক্ �্ েওয়া্‘আমালুল্ইসলািময়া’ 

মুসিলম্উ�াহ্ থেক্িবেদশক্[িবেশষ্কের্ইয়াহূদক] আমাসে্

�িতেরাধ্করেব্কােরা্িব�াস্হয়িে।্এ�া্েতুে্োেম্পুরেো্

কাযর্স�াদে্করার্ফিম্সবাই্বুেঝ্ গেছ।্এ্ থেক্স�ূষর্

েতুে্োেম্অপর্একি�্সংগঠেের্ �্ দওয়া্হল, যা্বতরমাে্

‘িহযবু�াহ’ োেম্�িসে”। 0F
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োম্পিরবতরে্করার্সে�্সে�্িকছু্ লাকেক্িহেরা্বাোেো্হল । 
সংবাদ্প�গেলা্কতক্কপ�্বকর্বাহাদুর্আিববার্করল, যারা্

গতকালও্ সুি�্মুসিলমেদর্উপর্িেধেয ্পিরচালো্কেরেছ।্

দিকষ্ বুেত্িফিলি�িে্ শরষাথরক্িশিবর্“বারা াোহ্কযাে�” 

িেরকহ্ িেরপরাধ্িের�্ সুি�্মুসিলমেদরেক্ঠা�া্মাথায়্হতযা্

কেরেছ।্হলুদ্সাংবািদকতার্কলযােষ্তারাই্আ ্বকর্মু ািহদ!  

সেমহ্ েই, িহযবু�াহ্িবেদশক্আমাসে্�িতেরাধ্করেব্এরপ্

ক�ো্করা্িদবা��্ ব্িকছু্েয়, কারষ্িহযবু�াহ্মে�্সা ােো্

িশয়ােদর্একি�্ো�ক, যা্বযি�্ থেক্সমি�্পযরােয়্সকল্

উ�েতর্মােঝ্ছিআেয়্ দওয়া্উে�শয।্িবেশষ্কের্ যসব্

                                                             
1  দখুে: আমাল্ওয়াল্মুখাইয়ামাতুল্িফিলি�িেয়াহ, (পৃ.১৮১) 
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মুসিলম্দকে্ বােঝ্ো, সিহ্আিকদা্ বােঝ্ো, ইিতহাস্পেআ্ো, 

বরং্িমথযা্সংবাদ্�চারকারক্প�-পি�কার্উপর্িেভরর্কের্

িসো�্ েয়; িবশে্ াে, বা�ব্ে�ো্ও্সিঠক্তেথযর্উপর্

িেভরর্কের্ো, তারাই্িহযবু�াহর্�ধাে্�ােগর�। 

এভােবই্‘িহযবু�াহ’র্ �, যার্উে�শয্ থেক্আেরা্ ্ممي اغشيعية

বযাপক্আকাের্মুসিলম্উ�ার্উপর্�ংসয ্পিরচালো্করা, 

কারষ্‘আমােল্িশয়া’র্কা ্িছল্রা ৈেিতক্অ�ে্ থেক্ধমর্

িেরেপকতার্আ�াদেে্িশয়া্স�দােয়র্�াথর্রকা্করা, িক�্

িহযবু�াহর্পিরিধ্তার্ চেয়ও্িব�র।্পরবতরকেত্মুসিলম্উ�ার্

উপর্ িহযবু�াহর্ কাভ, �িতিহংসা্ও্িবে�ষপূষর্মেোভাব্��্

কের্িদেয়েছ্ য, ‘হরকেত্আমাল’ ও্‘িহযবু�াহ’ একই্মুোর্

এিপ�্ওিপ�।্তারা্ কােভ্আহেল্সু�ার্উপর্দাঁত্ িকআিমআ 

কের। 

 

‘হরকেত্আমাল’ ও্তার্�িত�াতােদর্পিরচয় 

[উপেরা�্আেলাচো্ থেক্��্হল, ‘হরকেত্আমাল’  থেক্

িহযবু�াহর্ �।্হরকেত্আমােলর্সদসযরাই্তার্�িত�াতা্ও্

সংগঠক।্তাই্ িহযবু�াহর্আেলাচোর্পূেবর্‘হরকেত্আমাল’ ও্

তার্�িত�াতা্স�েকর্ াো্ ুির।]  
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‘হরকেত্আমােল’র্�িত�াতা্ইরািে্ বংেশা�ব্মুসা্সদর্

১৯২৮ই. তািরেখ্ �মহষ্ কেরে।  তহরাে্ইউিেভািসরি�্ থেক্

িশকা্সমা �্কের্১৯৫৮ই. সােল্িতিে্ লবােে্যাে।্এক্

সরকাির্অেু�ােে  ফুয়াদ্িশহাব 1

1 তােক্ লবােেের্ োগিরক� 

�দাে্কেরে, ফেল্ স্তার্ োগিরক�্লাভ্কের, যিদও্ স্

ইরােের্স�াে্ইরািে। 2

2 

িতিে্িছেলে্ খােমিের্ছা�।্ খােমিের্সােথ্তার্িছল্ েিে� 

স�কর।্তারা্উভেয়্আ�কয়তার্বঅেে্আবে্হে।্ মুসা্সদেরর্
ভাি�র্পািষ্ মহষ্কের্ খােমিের্ ছেল্আহম দ।্আবার্

 খােমিের্োতিের্পািষ্মহষ্কের মুসা্সদেরর্ভািগো্মুরতা া্

তাবাতাবািয়। 
‘মুসা্সদর’ দিকষ্  লবােে,  বুত্ও্  ব�া্�েদেশ্‘হরকেত্

আমাল’ োেম্একি�্ সশ�্সংগঠে্�িত�া্কেরে, যা্�থেম্

 দেশর্ াতকয়্ সোবািহেকর্সহেযাগক্িছল। 

িসিরয়ার্ কােো্‘েুসাইির 3

3’ �িতিেিধ্ লবােেে্আগমে্করেল্

‘মুসা্সদর’ তার্ডাে্হাত্হেয়্কা ্করত।্িসিরয়ার্েুসাইির্

                                                             
1 ফুয়াদ্িশহােবর্ �্১৯/৩/১৯০২ই., িতিে্ লবােেের্তৃতকয়্ �িসেড�, 

তার্ ময়াদ্িছল্২৩/৯/১৯৫৮ই.  থেক্২২/৯/১৯৬৪ই. পযর�। 
2 ্ দখুে: আমাল্ওয়াল্মুখাইয়ামাতুল্িফিলি�িেয়াহ, (পৃ.৩১) 
3 েুসাইরক্স�দায়্সবেচেয়্খারাপ্িশয়া্স�দায়।্তারা্গ�োতক্দল।্
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 সোবািহেক্যখে্ লবােেে্�েবশ্কের, তখে্‘মুসা্সদর’  দশ্

 �িমক্ইসলািম্বযি��্ থেক্অভয�রকষ্ উপিেেবশ এে � 

িহেসেব্আ��কাশ্কেরে । অতঃপর্ স্িেে�র্কা গেলা্ ত্
স�াদে্কের: 

১. মুসা্সদর্িেে র্অেুগত্এক্ সো্অিফসারেক্আেদশ্

কেরে, ফেল্ স্ লবােিে্এরািবক্ াতকয়্ সোবািহেক্ থেক্

পৃথক্হেয়্িসিরয়ার্সােথ্িমেল্েতুে্এক্বািহেক্গঠে্কেরে।্

অেুরপ্অপর্ সো্অিফসার্আহমদ্িমমাির্উ্র্ লবােেে্

 লবােিে্এরািবক্ সোবািহেক্ থেক্পৃথক্হেয়্িসিরয়ার্েুসাইির্

 সোবািহেকর্সােথ্একা�তা্ োষষা্কেরে।্ইেতাপূেবর্িি�াে্

কযাথিলক্শাখাভু�্‘মুওয়ারাো’ স�দােয়র্আতে�র্কারষ্িছল্

 লবােিে্এরািবক্ ফাসর, িক�্মুসা্সদেরর্এ্কাে�র্কারেষ্

তােদর্মাথায়্আকাশ্ ভে�্পআল, কারষ্ইবরািহম্শািহে্ও্

অেযােয্িশয়া্ সো্অিফসারেদর্ থেক্আভয�রকষ্এ্িবপেদর্

আশ�া্তারা্কখেো্কেরিে।্অতঃপর্মুসা্সদর্‘হরকেত্

আমােল’র্সদসযেদর্িেেদরশ্কেরে্ যে্তারা্ াতকয়্ সোবািহেক্

                                                                                                                  
িসিরয়ার্বতরমাে্শাসকেগা�ক্বাশশার্আল-আসাদ্এর্ সোবািহেক্সবই্

েুসাইরক্িশয়া্স�দােয়র।্তােদর্স�েকর্িব�ািরত্ ােেত্হেল্ইসলাম্

হাউ ্এর্‘েুসাইিরয়া’ �বঅি�্পআুে। w্ww.islamhouse.com/409011 

[স�াদক]  

http://www.islamhouse.com/409011
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 থেক্পৃথক্হেয়্ সশ�্ যাোেদর্সােথ্ যাগ্ দয়।্তারপর্

 থেক্‘মুসা্সদর’ িফিলি�িে্�াধকেতাকামক্সংগঠে্ও্

সংনাসমূেহর্িবুেে্যুেে্িল�্হয়। 

২. ৫/৮/১৯৭৬ই. সােল্�াে�র্এক্সংবাদ্সংনা্ থেক্ াো্

যায়, িসিরয়াে্েুসাইির্স�দােয়র্িেয়�ষাধকে্ লবােেের্ যসব্

এলাকা্রেয়েছ, তােত্নােকয়্সরকার্গঠেের্উে�েশয্‘মুসা্

সদর’  রােমর্ অেথরাডড, কযাথিলক্িি�াে, কযাথিলক্

িি�ােেদর্অপর্ প্‘মুওয়ারাো’ স�দােয়র্ েতৃবৃম্ও্

 লবােেের্ ব�া্�েদেশর্িবিশ� ্বযি�বেগরর্সােথ্িরয়াক্এয়ার্

 ফােসরর্হলু ম্এক্ বঠেক্বেসে। 

তারপর্ থেক্‘মুসা্সদর’ িফিলি�িে্�াধকেতাকামক্

সংগঠেগেলােক্দমে্করা্আরর্কেরে,  দখুে্১২/৮/১৯৭৬ই. 

তািরেখর্�াে�র্সংবাদ্সংনার্�িতেবদে।্িফিলি�িে্

�াধকেতাকামক্সংগঠেগেলােক্ স্অপবাদ্ দয়্ য, তারা্

এরািবক্গঠেত�্পিরবতরেের্লেকয্কা ্করেছ, যার্�থম্

সািরেত্আেছ্ লবােেের্সংিবধাে।্তার্িেক�্ইয়াহূদক্আমাসে্

িবেরাধক্িফিলি�িে্মুসিলমরা্একি�্সমসযা, যারা্িফিলি�ে্ও্

 লবােেেক্ইসরাইল্মু�্করেত্চায়,  স্তার্অেুগত্িশয়ােদর্

িফিলি�িে্সমসযা্ মাকািবলার্আআাে্ াোয়।  
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িফিলি�িেেদর্উপর্মুসা্সদেরর্অতযাচার্িছল্পকআাদায়ক, 

�াধকেতাকামক্একেেতা্কায়েরােত্সংবাদ্সে�লে্কের্বেলে, 

মুসা্সদর্িি�াে্মুওয়ারাো্ গা�ক্ও্িসিরয়া্সরকােরর্সােথ্

িমেল্িফিলি�িেেদর্িবুেে্ষআয�্করেছ।  

মুসা্সদর্ও্তার্দল্িসিরয়া্সরকারেক্শধু্সহেযািগতা্কেরই্

কা�্হয়িে, বরং্দািবও্ ািেেয়েছ্ য, িফিলি�িেেদর্আ�োতক্

হামলা্বঅ্করা্ হাক্এবং্তােদরেক্দিকষ্ লবােে্ থেক্

বিহবার্করা্ হাক, এ্ েয্দফায়্দফায়্সংেষরও্বাঁেধ্তার্

অেুগতেদর্সােথ । তারা্‘সায়দা’ েগরকেত্সবরা�ক্ধমরে�্কের্
িফিলি�িে্ সশ�্ যাোেদর্(মু ািহদেদর) দিকষ্ লবােে্ থেক্

িবতািআত্করার্দািব্ াোয়। 

িফিলি�িে্মু ািহদেদর্বাধা্ দওয়ার্লেকয্মুসা্সদরই্সবর�থম্

দিকষ্ লবােেে্কযা�্ তিরর্ েয্সরকারক্ ুির্ ফাসর্তলব্

কের,  যে্িফিলি�িেরা্এেত্ েআা্ো্হেত্পাের্এবং্এখাে্

 থেক্ইসরাইল্িবেরাধক্ কােো্কাযর�ম্পিরচালো্করা্ো্হয়।্

মুসা্সদেরর্দািব্হে�,  লবােেের্সােথ্ইসরাইেলর্শাি�্চুি�্

রেয়েছ, যা্ কােোভােবই্িফিলি�িেরা্ভ�্করেত্পাের্ো। 4

1 

                                                             
1  দখুে: আ�ু�াহ্মুহা�দ্আল-গিরব্রিচত্‘আমাল্ওয়াল্মুখাইয়ামাতুল্

িফিলি�িেয়াহ’: (পৃ.৩১-৩৪) 
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ইসরাইিল্ গােয়মা্সংনার্এক্ সো্অিফসার্বেলে: “ইসরাইল্

ও্ লবােিে্িশয়ােদর্মােঝ্সাকিরত্চুি�্ মাতােবক্িেরাপদ্

এলাকার্শতর্ েই,  যখােে্িফিলি�িেেদর্উপর্হামলা্করা্যােব্

ো।্আমরা্তােদর্�ােথরর্�িত্�োশকল, তােদর্সােথ্আমােদর্

এক�কার্সমেঝাতা্রেয়েছ,  যভােব্ হাক্িফিলি�িেেদর্অি��্

িেঃেশষ্করেত্হেব, যা  দর্কারেষ্হামাস্ও্ি হািদ্ প গেলা্

এখেো্ি�েক্আেছ”।5

1 

মুসা্সদর্সবেচেয়্ বশক্কা ্কের ্িসিরয়ার্েুসাইির্সরকােরর্

সােথ।্এক্সরকারক্�িতেবদেে্বলা্হয়, উ্র্ লবােেের্

েুসাইির্স�দায়্তার্কারেষ্িশয়া্ধেমর্ দকিকত্হেয়েছ,  স্

তােদর্ েয্এক ে্িশয়া্ াফির্মুফিত্িেেয়াগ্িদেয়েছ।্আবার্

যখে্হােফয্আল-আসােদর্িপতার্মৃতুযর্সময়্হল, িসিরয়ার্

সরকার্মুসা্সদরেক্ ডেক্পাঠােলা।্ স্তার্িপতােক্কতক্

ম�্পাঠ্ করাল, যা্তােদর্মৃতেদর্ মুমূষুর্অবনায়্পাঠ্করােো্

হয়। 

 লবােিে্এরািবক্ সোবািহেক্ও্ লবােেে্অবিনত্িফিলি�িে্

সশ�্ যাোরা্যখে্ কােো্যুেে্অবতকষর্হয়, িশয়ােদর্সামেে্

তারা্িেে েদর্িপঠ্অরিকত্পায় ।্ উদাহরষত্যখে্তারা্

                                                             
1  দখুে: ‘সািহফাতু্মায়ািরফ’ আল-ইহিদয়াহ, তািরখ: ৮/৯/১৯৯৭ই. 
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বালাবা�া্ও্হারমােলর্িেক�ন্এলাকায়্েুসাইিরেদর্সােথ্যুেে্

মশগল্িছল, তখে্িশয়া্ াফির্মুফিত্সুলাইমাে্ইয়াফুঈ্িগেয়্

েুসাইিরেদর্সােথ্িমেল্এবং্তােদর্ েতৃ�্িদেয়্অসহায়্ও্

িের�্মুসিলমেদর্মািআেয়্িব য়্ বেশ্বালাবা�ায়্�েবশ্কের। 
মুসা্সদর্এেতই্কা�্হয়িে, বরং্  স্‘হরকেত্আমােল’র  

 েতৃবৃম ক্িেেদরশ্কেরেছ্ য, তারা্ বুেতর্‘োবা’ ও্‘িশয়াহ’ 

এলাকায়্ মুওয়ারাো্িি�ােেদর্ �িতেরাধ্করেব্ো । তার্এ্
কথার্অথর্ বুেতর্িশয়া্অধুযিষত্এলাকা্ স্মুওয়ারাোেদর্

িেক�্িল ্িদেয়েছ,  সখাে্ থেক্তারা্ যভােব্ই�া্সুি�্

মুসিলমেদর্হতযা্করেব, বমক্করেব।্ স্একসময়্বলত: “অ�্

পুুেষর্ সতমযর, িে�য়্আমরা্বদেল্ দওয়ার্দল, আমােদর্

আেমালে্কারবালার্বালুেত্িমেশ্যায়িে”।6 F

1 

১৪০৫িহ. রমদােে্্ممي اغشيعيةসংগঠে্ বুেত্িফিলি�িে্শরষাথরক 

কযাে�্আ�য়্মহষকারকেদর্সােথ্যুেের্ োষষা্ দয়।্এেত্

তারা্ সবধরেের্অ�্বযবহার্কের, পূষর্মাস্তারা্িেধেয ্

অবযাহত্রােখ, যতকষ্ো্ শরষাথরকরা্দােমে�র্তৎকালকে্শাসক্

হােফ ্আসাদ্ও্তার্ বুত্�িতিেিধ্‘েবকহ্বাির’র্সকল্শতর্

 মেে্িেেয়েছ, তােদর্উপর্ থেক্�ংসয ্বঅ্হয়িে। 

                                                             
1  দখুে: اغسييالية اغواقعية ال ايردروغوج الةم من اهللا حزب  (পৃ.১৫৫০) 
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২০/৫/১৯৮৫িহ.  সামবার্রমদােের্�থম্রােত্শরষাথরক্িশিবের্

হামলা্শু্হয়।্‘হরকেত্আমােল’র্িমিলিশয়ারা্‘সাবরা’ ও্

‘শািতলা’ োমক্দু’ি�্িফিলি�িে্িশিবের্হামলা্কের । অতঃপর্
গা ার্হাসপাতােল্কমররত্ডা�ার, োসর্ও্�াফেদর্ধের্

‘আমােল’র্নােকয়্অিফস্ ালুল-এ্িেেয়্আেস।্িশয়া্ যাোরা্

কেয়কি�্ সবাদােকারক্�িত�াে,  যমে্ রড্ি�েস�্ও্ রড্

�স্সংনার্িচিকৎসার্সর�ামািদ্বহেকারক্এ�ুেল�েক্ শরষাথরক 

িশিবের্�েবেশ্বাঁধা্ দয়, হাসপাতাল্ থেক্পািে্ও্িবদুযৎ্

সংেযাগ্ কে�্ দয়। 

২০/৫/১৯৮৫ই.  সামবার্ ভার্ পাঁচ�ায়্‘সাবরা’ শরষাথরক্িশিবর্

কামােের্ গালা্ও্বমুেকর্গিলর্িশকার্হয় । একই্িদে্সকাল্
সাত�ায়্‘বুর ুল্বারাে োহ’ শরষাথরক ্িশিবেরও্তার্িব�ার্

েে�।্যখে্‘হরকেত্আমােল’র্েৃশংস্হামলা্োরক, পুুষ্ও্

িশশেদর্িেিবরচাের্িশকার্করিছল, তখে্‘েবকহ্বািরহ’ 

 লবােেের্ষ�্ ি�েগডেক্িেেদরশ্করল্আহেল্ সু�ার্িবপেক্

‘আমােল’র্ যাোেদর্সাহাযয্কর।্কেয়ক্েঘার্মেধয্ষ�্

ি�েগড্এেস্চতুিদরক্ থেক্‘বুর ুল্বারাে োহ’ িশিবের্ গালা্

বষরষ্শু্করল। 

উে�খয্ য, ষ�্ ি�েগেডর্সবাই্িশয়া।্িফিলি�িে্উ�া ্িশিবের্

তারা্কামাে্ও্রেকে�র্হামলা্কের।্ষ�্ ি�েগডেক ১৯৮৪ই. 
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সােলর্এি�ল্ থেক্এসব্অ�্ও্ গালা-বাুদ্িদেয়্সিিত্

করার্পর্এই্�থমবার্তার্�েয়াগ্করল, তাও্আহেল্ সু�ার 

িবুেে। 
১৮/৬/১৯৮৫ই.্তািরেখ্‘হরকেত্আমােল’র্আগেে্িব��্

িশিবর্ থেক্িফিলি�িেরা্মু�্হয়।্পুেরা্একমাস্ভয়-ভকিত-

আত�্ও্কুধাতর্ কবেে্তারা্কুকুর্ও্িবআাল্পযর�্ খেত্বাধয্

হেয়িছল।্৯০% বািআ-ের্ �ংস�ূেপ্পিরষত্হয় । োো্তথয্
 থেক্িতে্হা ার্একেশা্হতাহেতর্সংখযা্ াো্যায়।্ ১৫-

হা ার্শরষাথরক্বািআ-ের্ ছেআ্চেল্যায়, যা্ মা�্আ�য়�া�েদর্

�ায়্৪০%। 
শরষাথরক্কযাে�্‘হরকেত্আমােল’র্ েৃশংস্হতযাকা�্িছল্খুব্

 বদোদায়ক, যা্ভাষায়্�কাশ্করা্যায়্ো। 7

1্িেে�্তার্

কেয়কি�্ গাপে্তথয্উপনাপে্করিছ: 
                                                             
1  খােমিের্পক্ থেক্এসব্হতযাকাে�র্িবপেক্ কােো্�িতবাদ্বা্অস�ি�্

ছাপা্হয়িে, লাগাতার্এসব্েৃসংশতা্বেঅ্ কােো্পদেকপ্মহষ্কেরিে্

 স।্শায়খ্ ‘আসাদ্িবউদ্তািমিম ’ ‘গাি ্আ�ুল্কােদর্হসাইিে ’ ক্সােথ্

িেেয়্ খােমিের্িেক�্ইরােে্যাে,  যে্িতিে্গষহতযা্বেঅ্বযবনা্মহষ্

কেরে, িক�্িতিে্বযবনা্িেেত্অ�ককার্কেরে! অতঃপর্তারা্ভাইস্

 �িসেড�্মুেতাি িরর্িেক�্যাে, িতিে্গষহতযার্িেমা্ ািেেয়্ফেতায়া্

 দে,  য্কারেষ্ খােমিে্তার্উপর্খুব্িক�্হে্এবং্তােক্  �িসেডি�্

কক্ থেক্সিরেয়্ দয়!  দখুে: মুহা�দ্আসাদ্বুউেদর্�বঅ:    �ري ميذا
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১. ‘ইতািল্িরপাবিলকাে’ পি�কার্�িতেবদেে্ বলা্হয়, ‘সাবরা্

ও্‘শািতলা’র্মযাসাকার্ িছল্ েেযতম্ েৃশংসতা, যা্ ‘হরকেত্

আমােল’র্সদসযরা্সংগিঠত্কেরেছ। 

২. ২৬/৫/১৯৮৫ই. তািরেখ্‘আমােল’র্িশয়ারা্একি�্শরষাথরক্

কযা�্গিআেয়্িদেল্শত্শত্বৃে, িশশ্ও্োরক্হতাহত্হয়। 
৩. ‘সােেড্ �িলমাফ’ পি�কার্�িতেবদক্বেলে:  বুেতর্

হাসপাতােল্অেেক্িফিলি�িে্মৃতেদেহর্গলা্কা�া্িছল।  

৪. আহতেদর্হতযা্করার্দৃশয্ দেখ্�িতবাদ্করায়্এক্

োসরেকও্িশয়ারা্হতযা্কের। 

৫. দু’ ে্সাককর্বরােত ‘অযােসািসেয়ে�ড্ �স’্সংনা্ াোয়্ য, 

আ� িদেে ‘আমাল্িমিলিশয়া রা’ িতেি�্শরষাথরক্িশিবর্ থেক্্

                                                                                                                  
اسالم  مفكرإ موقع .লবােেে্িক্ে�েছ”, যা্২৭/৮/১৪২৭িহ “  نغين  

ওেয়ব্সাই�্�কাশ্কেরেছ।্উ�াদ্ফাহিম্হাওিয়িদ্বেলে: “ইমাম্ খােমিে্

িফিলি�িে্�রষাথরক্িশিবের্‘হরকেত্আমােল’র্হতযাকা�্স�েকর্েকরবতা্

অবল�ে্কেরে।্িতিে্২০- েু, ১৯৮৫ই. সােল্যখে্ঈেদর্খুতবা্পাঠ্

কেরে, �রষাথরক্িশিবের্িফিলি�িেেদর্উপর্পিরচািলত্যুেের্�িত্

ঈি�তও্কেরেিে।্তার্একািধক্েিে�্বযি�্যখে্এ্বযাপাের্তােক্

ি  াসা্করল, িতিে্বলেলে: িে�য়্ইমাম্িবিভ�্ ািতর্মােঝ্ভারসাময্

রকা্কেরে, এ্িহসাব্তার্িেক�, িতিে্ভােলা্ ােেে্তার্ভারসােমযর্

িবষয়!  দখুে: ফাহিম্হাওিয়িদ্রিচত الا ي من ارران  ‘ইরাে্িমোদ্দািখল’: 

(পৃ.৪০৪) 
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কেয়ক ড ে্আহত্ও্  বসামিরক্ লাক্ধের্এেে্ হতযা্

কেরেছ। 
৬. দু’ ে্ �তযকদশরক্বেলেছে, তারা্‘হরকেত্আমােল’র্ যাো্

ও্ষ�্ি�েগেডর্ সিেকেদর্ দেখেছ, গা া্হাসপাতাল্ও্তার্

পা�রবতরক্এলাকায়্৪৫ ্এর্ অিধক্িফিলি�িেেক্হতযা্কেরেছ, 

যােদর্মেধয্অেেেক্আহতও্িছল। 
৭. এক্িফিলি�িে্োরক্লােশর্দকের্সাির্ দেখ্িচৎকার্কের্

উেঠে: “ইয়াহূদকরাও্তােদর্ চেয়্ভােলা” । অপর্োরক্োক্ ঢেক্
লােশর্সািরেত্ভাইেয়র্লাশ্তালাশ্করেছে... চারপােশ্েুরেত্

েুরেত্হ�াৎ্িচৎকার্কের্উঠেলে: িে�য়্এই্ তা্ স্(আমার্

ভাই), িক�্ দখিছ্ পাকায়্তার্শরকর্খাে�... এরপ্আেরা্

অেেক্মৃতেদহ্িছল্যােত্মািছ্ভেভে্করেছ।  

৮. ‘সাবরা্িশিবর’ পতেের্পর্‘আমােল’র্ যাোরা্পি�ম্

 বুেতর্রা�ায়্�াধকেতা্িদবেস্মাচর্করার্সময়্ োগাে্ দয়: 

 ,আ�াহ্ছাআা্ কােো্ইলাহ্ েই“   � ا  اهللا العرب معدا  اهللا

আরব্হল্আ�াহর্দুশমে”। 8 F

1 ‘আমােল’র্অপর্সদসয্অ�্হােত্

                                                             
1  দখুে: اغكو�تية اغوطن ্তািরখ, ৩৬/১৯৮৫ই. الفةسطينية  الخيميت ممي ্ থেক্

সংগৃহকত, (পৃ.৯৯) 
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বেল: “আিম্হতযা্কেরই্ যাব, যত্িদে্লাগেব্লাগক, যতকষ্

ো্িফিলি�িেরা্ লবােে্ থেক্িেঃেশষ্হয়”। 
৯. ৪/৬/১৯৮৫ই. তািরখ্কুেয়িত্সংবাদ্সংনা্ও্৩/৬/১৯৮৫ই. 

তািরখ্‘আল-ওয়াতাে’ মযাগাি ে্�চার্কের: “আমােল”র্

 যাোরা্ ‘সাবরা’্শরষাথরক্িশিবের  পিরবােরর্সামেে ্ থেক  ২৫-

যুবতকেক্অপহরষ্কের ্তােদর্িেলতাহািের্মত্  েেয্অপরাধ্

কেরেছ”। 
এসব্ডকুেম�্ থেক্আমরা্িেি�ত্‘হরকেত্আমােল’র্মূল্

লকয্িফিলি�িে্সুি�েদর ্অি��েক্িেঃেশষ্করা,  য্সুি�্

িফিলি�িেরা্দখলদার্ইয়াহূদকেদর্ থেক্িেে েদর্মাতৃভূিম্মু�্

করেত্চায় । এর্একমা�্কারষ্হে�্ �াদশ্ইমািময়া্আিকদা্

তার্অেুসারকেদর্ অ�ের্আহ  ল্ সু�ার্�িত্িহংসা- কাভ্ও্

�িতেশাধ্�ৃহা্ �্িদেয়্থােক, তাই্তােদরেক্তারা্কােফর্ও্

ইয়াহূদক-িি�ােেদর্সমতুলয্ াে্কের, বরং্তােদর্ চেয়ও্বআ্

কােফর্মেে্কের। 

তাওিফক্মািদিে্বেলে: “হরকেত্আমােল’র্অ�িেরিহত্কাযর�ম্

হে�্সশ�্িফিলি�িেেদর্অি��্িেঃেশষ্করা, কারষ্তারা্িশয়া্
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সমাে র্িেরাপ্ার্ অ�রায়।্তােদর্কারেষ্ইসরাইল্দিকষ্

 লবােেে্হামলার্সুেযাগ্পায়”।9

1 

ইসরাইিল্ সেযরা্ যখে্ লবােে্ঢুেক্িশয়ােদর্মদেদ্িফিলি�িে্

�াধকেতাকামকেদর্দমে্কের, তখে্িশয়ারা্দিকষ্ লবােেে্

ইয়াহূদক্ সেযেদর্ফুল্ও্ তারষ্িদেয়্অভযথরো্ াোয়! 10

2 

‘হরকেত্আমােল’র্এক্ েতা্(হায়দার্দােয়খ) বেলে: “আমরা্

ইসরাইেলর্িদেক্অ�্তাক্কের্িছলাম, িক�্ইসরাইল্্

আমােদর্ েয্তার্হাত্�সািরত্করল্ও্আমােদর্সাহােযয্

এিগেয়্এেলা।্তারা্িফিলি�িে্স�াসক্ ওহািব দরেক্দিকষ্

 লবােে্ থেক্হ�ােত্আমােদর্অেেক্সাহাযয্কেরেছ”।11

3                                           

 

                                                             
1  দখুে: الجينهيت حةبة   اهللا  حزب ممي  (পৃ.৮১) 
2 সুবিহ্তুফাইিল্ اي الط اغشق   ক্ দওয়া্এক্সাকাতকাের্এরপ্বেলেছে।্

 দখুে, সংখযা: (৯০৬৭), ২৯-র ব, ১৪২৪িহ.  মাতােবক: ২৫- সে��র, 

২০০৩ই. এ্িবষয়ি�্িহযবু�াহর্ সে��াির্  োেরল্হাসাে্োসু�াহও্

িেি�ত্কেরেছে।্ দখুে: الور الجي   (পৃ.২২৭), যা্  لزب اسعممية اغوحدإ

قييدإ نم عراق ,থেক্�কািশত।্[আেদল্রউফ্রিচত ্اهللا ্ থেক্সংগৃহকত, 

(পৃ.২৬৬) 
3  দখুে: হায়দােরর্সােথ্এক্সাংবািদেকর্সাকাতকার, যা্২৪/ ১০/ 

১৯৮৩ই. তািরেখ্ العر� ايالبوع �ةة ্�কাশ্কেরেছ।্
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 লবােেে ি্হযবু�াহর্ �িত�াতা্ও্ েতৃবৃেমর্পিরচয় 

•  লবােেের্ খােমিে্খযাত্মুহা�দ্হসাইে্ফাদলু�াহ, 

সুবিহ্তুফাইিল, হাসাে্োসু�াহ, ইবরািহম্আিমে, আ�াস্

মুসািভ, োিয়ম্কােসম,  ুহাইর্কা�, মুহা�দ্উ েবক্ও্রােগব্

হারব্�মুখেদর্�ারা্ইরাে্েতুে্এ্সংগঠেি�্ তির্কের, যার্

োম্িহযবু�াহ। 12

1্তারা্সবাই্‘হরকেত্আমােল’র্সদসয্িছল। 

‘আমাল’ ও্‘িহযবু�াহ’ এক�্কা ্করার্কথা্থাকেলও্কতৃর�্

িেেয়্উভেয়র্মােঝ্অিত্ ত্মতেভদ্ দখা্ দয়, উভেয়্িশয়া্

অধুযিষত্এলাকাসমূেহ্িে ্িে ্ েতৃ�্�িত�ার্লআাইেয়্ মিরয়া 

হেয়্উেঠ।্বহ্ে�ো্ও্হতাহেতর্পর্িহযবু�াহ্দিকষ্

 লবােেের্অিধকাংশ্এলাকায়্�কয়্কতৃর�্�িত�ায়্সফল্হয়, 

ধকের্ধকের্তার্সমথরে্বাআেত্থােক, কারষ্ইরােের্অথরায়েে্

 স্িশয়ােদর্মােঝ্বযাপক্উ�য়েমূলক্কা ্করার্সুেযাগ্পায়।্ 

িহযবু�াহ্আ ্মুসিলম্উ�ার্ েয্বআ্হমিক্ও ্কিঠে্বাঁধা।্

তার্বািহযক্রপ্আ�াহর্দুশমে্ইয়াহূদক্ও্িি�ােেদর্সােথ্

যুে্করা, িক�্�কৃত্রপ্হে�্িশয়া ্মতবােদর্ �সার্ও্

মুসিলম্ দশসমূেহ্ খােমিের্িব�ব্র�ািে্করা। 
 

                                                             
1  দখুে: العزي لاسين اغسييالية اغواقعية ال ايردروغوج الةم من اهللا حزب  

(পৃ.৩২) এবং্ .179 ص الفةسطينية  الخيميت  ممي  (পৃ.১৭৯) 
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‘িহযবু�াহ’ ও্‘আমাল’ উভয়্ইরােের্িেেদরেশ্পিরচািলত্হয় 

বাআাবািআ্হেব্ো্যিদ্আমরা্বিল,  লবােেের্ভূিমেত্িহযবু�াহ্

একি�্ইরািে্সংগঠে।্ িহযবু�াহর্সংিবধােে্একি�্অেুে�দ্

রেয়েছ্“আমরা্কারা্এবং্আমােদর্উে�শয্িক” িশেরাোেম, 

 সখােে্ স্িেে র্�সে�্বেলেছ: “আমরা্ িহযবু�াহর্সদসয, 

যার্একাংশেক্আ�াহ্ইরােে্�িতি�ত্কেরেছে, ফেল্েতুে্

কের্দুিেয়ার্বুেক্ইসলািম্রা�সমূেহর্ গাআা্প্ে্হেয়েছ।্

আমরা্িহকমত্ও্ইেসাফপূষর্অিভ�্ েতৃে�্িব�াসক, যার্ধারক্

হেবে্সকল্শেতরর্অিধকারক্এক ে্ফিকহ।  বতরমাে্যুেগ্ সই্

বযি��্হেলে্ইমাম্আয়াতু�াহ্উ মা্ ুহ�াহ মুসািভ্ খােমিে।্

িতিে্মুসিলম্ াগরেষর্পুেরাধা্ও্েতুে্ইসলােমর্ পুে রকবে 

দােকারক।্১৯৮৭ই. সােল্ িহযবু�াহর্অপর্ েতা্ইবরািহম্

আিমে্এ্কথাই্বয�্কেরে্িভ�ভােব, িতিে্বেলে: “আমরা্

বিল্ো্ য, আমরা্ইরােের্একি�্অংশ, বরং্ লবােেে্আমরা্

ইরাে্এবং্ইরােে্আমরা্ লবােে”। 13

1 

 

হাসাে্োসু�াহ্ও্িহযবু�াহর্ পিরচয়্এবং্হরকেত্আমােলর্

সােথ্তার্স�কর 

                                                             
1  দখুে:  ািরদাতুে্োহার: ৫/৩/১৯৮৭ই. 
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আরেবর্ খােমিে্হাসাে্আ�ুল্কিরম্োসু�াহর্ �্২১্

আগ�্১৯৬০ই. । সবর�থম তােক্ ‘বাযুিরয়াহ’ শহেরর্অ�গরত্
‘সুওয়ার’্  লা র্ ‘হরকেত্আমােল’র্দািয়� ্�দাে্করা্হয়।্

১৯৭৬ই. সােল্িশয়া্ইমািময়ার্ধমরকয়্িশকা্লােভর্ েয্িতিে্

ো াফ্যাে।্১৯৮২ই. সােল্তােক্ ব�া্�েদেশ্‘আমােল’র্

রা ৈেিতক্�ধাে্ও্ ক�কয়্রা ৈেিতক্পিরষেদর্সদসয্করা্

হয়।্ইতযবসের্ স্‘আমাল’  থেক্পৃথক্হেয়্িহযবু�াহর্সােথ্

 যাগ্ দয়।্১৯৮৫ই. সােল্তােক্িহযবু�াহর্ বুত্শাখার্

দািয়�্ দওয়া্হয়, অতঃপর্১৯৮৭ই. সােল্তােক্ ক�কয়্ েতৃ�্

ও্িেবরাহক্কিমি�র্সদসয্করা্হয়।্১৯৯২ই. সােল্সােবক্

 সে��াির্আ�াস্ মুসািভ্অপহত্হেল্তােক্ সে��াির্করা্

হয়, অতঃপর্১৯৯৩ই. ও্১৯৯৫ই. দু’  ময়ােদর্ েয্তােক্

পুেরায়্িেবরািচত্করা্হয়। 14

1 

 

‘হরকেত্আমাল’ এর্সােথ্হাসাে্োসু�াহর্স�কর: 

‘আমােল’র্�িত�াতা্মুসা্সদেরর্সােথ্ খােমিের্গভকর্স�কর্

িছল, যা্আমরা্পূেবর্�মাষ্কেরিছ। 

                                                             
1  দখুে: اغسييس اغشيهد �ةة ্পি�কার্(১৪৭) েং্সংখযায়্হাসাে্োসু�ার্

�দ্্সাকাতকােরর্শুেত্তার্ কবেের্এসব্তথয্রেয়েছ।্তািরখ: 

৩/১/ ১৯৯৯ই. 
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৮/১০/১৯৮৩ই. সােল্ াফির্(িশয়া) মুফিত্আ�ুল্আিমর্

িকবলাে্‘িশয়া্উ�্পিরষদ’  থেক্ োষষা্কেরে: িে�য়্

‘হরকেত্আমাল’ িশয়ােদর্ েয্ মুদ�্�রপ।্‘আমাল’  য্

িসো�্মহষ্কের্আমরা্ স�ােক্‘িশয়া্উ�্পিরষেদ’র্িসো�্

মেে্করব।্অেুরপ্‘িশয়া্উ�্পিরষদ’   য িসো�্মহষ্কের, 

‘আমাল’  স�া্আঁকেআ্ধরেব”। 15

1 

‘আমাল’ িশয়ােদর্ িশেরামিষ্ খােমিের্িেক�্বায়‘আত্মহষ্

কের্তােক্সমম্মুসিলম্িবে�র্ েতা্�ককার্কেরেছ। 16

2 

‘হরকেত্আমাল’ এর্�িত্এ্সাহাযয-সহেযািগতা্তখেই্আেস্

যখে্‘আমাল’  থেক্ বর্হেয়্তা্‘আমালুল্ইসলািময়া’ রপ্লাভ্

কের, আর্তারও্পের্ স�া্‘িহযবু�াহ’ োেম্আ��কাশ্লাভ্

কের্ও্�ে�্ঝিআেয়্পেআ। 
‘হরকেত্আমােল’র্সহ-সভাপিত্হসাইে্ মুসািভ ‘আমাল’  থেক্

িেে েক্আলাদা্হেয়্যাওয়ার্ োষষা্িদেয়্‘আমালুল্ ইসলািময়া’ 

গঠে্কের, পরবতরকেত্যা্িহযবু�াহ্োম্মহষ্কের।17

3 

                                                             
1  দখুে: الست بي �ةة  (৩৪৬), তািরখ: ৮/১০/১৯৮৩ই. সংগৃহকত: ممي 

الفةسطينية  الخيميت ্ম�্ থেক্(পৃ.১৮৪)   
2  দখুে: ا ر�وذوميست �ةة ্সংখযা্৪/৫/১৯৮২ই. 
3  দখুে: مايررإ رؤ�ة اهللا حزب  (পৃ.১১৭-১২২), এবং্  الةم من اهللا حزب

اغسييالية اغواقعية ال اسردروغوج  (পৃ.২৩, ৫৩-৫৬) 
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এ্ থেক্��্হয়্ য, সশ�্আেমালে, রা ৈেিতক্কমরকা�্ও্

 লবােেে্ইরািে্এে �া্বা�বায়ে্ থেক্‘হরকেত্আমাল’   বশক্

দূরে�্িছল্ো। 

এই্হে�্‘িহযবু�াহ’; কতক্আহেল্সু�াহ্ো্  েে্ িহযবু�াহর 

পক্িেেয়্থােক।্তারা্হাসাে্োসু�ার্�রপ্ও্িফিলি�েে্

আহেল-সু�াহ্হতযায়্তার্স�ৃ�তা্স�েকর্ ােে্ ো।্কারষ, 

 স্িমথযার্আআােল্ িেে েক্িফিলি�িেেদর্পকা বল�েকারক ও্

তােদর্সাহাযযকারক্িহেসেব্�কাশ্কের ছ। 
হাসাে্োসু�াহ্স�েকর্ াোর্ েয্ বশক্তথযােুসঅাে্ও্

গেবষষার্�েয়া ে্ েই, এত�ুকুে্ াোই্যেথ�্ য,  স্ াফির্

িশয়া্�াদশ্ইমািময়ার্অ�ভুর�, যােদর্িেক�্আ�াহর্ েক�য্

হািসেলর্উপায়্হে�্সাহািবেদর্গালমম্করা। 

শায়খ্ইউসুফ্কারদািভ্এক্সাকাতকাের্বেলেছে: হাসাে্

োসু�াহ্ককর্িশয়া। 18

1 

                                                             
1  দখুে: اغوطن جر�دإ ্পি�কা, সংখযা: (২১৬৫), তািরখ: ৩/৯/২০০৬ই. এ্

সাকােত্শায়খ্আেরা্বেলেছে্ য, অ�্এলাকায়্িশয়ােদর্িব�ার্খুব্

িবপিেক, িবেশষ্কের্িমসের।্িশয়া্সংগঠেগেলা্ইরােক্সু�ক্

মুসিলমেদর্হতযা্করেছ, সু�কেদর্িেি��্করার্মাধযেম্ইরাকেক্সু�ক্মু�্

করার্েৃষয্পদেকপসমূহ্বা�বায়ে্করেছ।্
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তােদর্ দেখ্অবাক্লােগ, যারা্ িহযবু�াহ ক্সমথরে্ দয়্ও্

তােক্সাহাযয্কের, অথচ্ স্সাহািব্ও্মুিমেেদর্বআ্শ�। 

সিতযকার্অেথর্যিদ্হাসাে্োসু�াহ্ইসরাইেলর্ েয্হমিক্

হত, তাহেল্ স্িকভােব্ লবােেের্উ্র-দিকষ্ও্পূবর-পি�ম্

চেষ্ বআায়, ইসরাইেলর্িবেষাদগার্কের্ বতার-য�্ও্ �িভর্

পদরায়্সাকাতকার্ দয়।্িবশাল্ েসভায়্তােক্হমিক্ দয়, 

 যসব্সভার্িদে-তািরখ্ও্নাে্পূবর্ থেক্িেধরািরত্থােক, অথচ্

ইসরাইল্তােক্িকছু্বেল্ো,  কােো্িমসাইল্তার্গািআ, বািআ্

বা্ েসভােক্লকয্ছুেআ্ো, পকা�ের্যার্ থেক্ সুি�রা 

 কােোভােবই্িেরাপদ্েয়? 

 হ্মুসিলম্ভাই, িশয়ােদর্এ্ োংরা্কমরকাে�র্�ারা্�তািরত্

হেবে্ো, যারা্চায়্কথার্�ারা্মুসিলমেদর্অ�ের্ ায়গা্কের্

িেেত, অথচ্‘আমাল’ সংনার্�ারা্সংেি�ত্ স্কােলা্ইিতহাস্

তা্এখেো্আমােদর্�ৃিতেত্ াগুক্রেয়েছ।্তারা্

সুপিরকি�তভােব্শত-শত্আহেল্সু�াহেক্হতযা্কেরিছল!  

‘হরকেত্আমাল’ সংনাি�র্এসব্অপকমর্ও্লা�োকর্

কমরকাে�র্পর্ কােো্মােুেষর্পেক্সরব্েয়্এ্সংনাি�েক্

িব�াস্করা, িকংবা্তার্ কােো্িবষয়্মহষ্করা, অথচ্এ্সংনা্

 থেকই্িহযবু�াহর্ �, অতএব্মুসিলম্িকভােব্এি�েক্িব�াস্

করেব?! 
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িকছুকাল্পূেবর্যিদও্‘আমাল’ ও্‘িহযবু�াহ’ হাোহািেেত্িল�্

হেয়িছল্িক�্এ্কারেষ্তারা্িবি��্েয়, বরং্আিদকাল্ থেক্

বািতল্পর�র্এভােবই্চেল্আসেছ।্আ�াহ্তা ‘আলা্তােদর্

 দাসর্ইয়াহূদকেদর্স�েকর্বেলে: 

ُسُهم ﴿
ۡ
�  َوقُلُوُ�ُهمۡ  َ�ِيٗعا َ�َۡسُبُهمۡ  َشِديدۚٞ  بَۡيَنُهمۡ  بَأ ٰ َّ  ]١٤: الش [﴾ ١ َش

“তােদর্পর�েরর্মােঝ্তােদর্ঝগআা্ খুব্কিঠে্ও্বকভৎস”।19F

1 

অেয�্িতিে্বেলে: 

لَۡقۡيَنا ﴿
َ
�  يَۡومِ  إَِ�ٰ  َوٱۡ�َۡغَضآءَ  ٱلَۡعَ�َٰوةَ  بَۡيَنُهمُ  َو�  ]  ٦٤: اليئ دإ [﴾ ٦ ٱلۡقَِ�َٰمةِ

“আর্আিম্িকয়ামেতর্িদে্পযর�্তােদর্মেধয্শ�তা্ও্েৃষা্

 ঢেল্িদেয়িছ” ।20 F

2্অেয�্িতিে্তােদর্অপর্ দাসর্িি�ােেদর্

স�েকর্বেলে: 

ۡغَرۡ�َنا ﴿
َ
�  يَۡومِ  إَِ�ٰ  َوٱۡ�َۡغَضآءَ  ٱلَۡعَداَوةَ  بَۡيَنُهمُ  فَأ  ]  ١٤: اليئ دإ [﴾ ١ ٱلۡقَِ�َٰمةِ

“ফেল্আিম্িকয়ামেতর্িদে্পযর�্তােদর্মেধয্শ�তা্ও্েৃষা্

উসেক্িদেয়িছ”।21F

3 

 

                                                             
1 সূরা্হাশর: (১৪) 
2 সূরা্মােয়দা: (৬৪) 
3 সূরা্মােয়দা: (১৪) 
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িহযবু�াহ্ ও্তার্�িত�াতােদর্আিকদা 

িহযবু�াহ্ও্তার্�িত�াতারা্িশয়া্ইমািময়া্আিকদায়্িব�াসক।্

তারা্িেে েদরেক্‘ াফির্িশয়া’ পিরচয়্িদেত্ �া�ময্ বাধ্

কের।্তােদর্কতক্�া�্আিকদা্িে�রপ,  যমে:  

• ইমামেদর্বযাপাের্বাআাবািআ: 

িশয়া্রােফযকরা্আহেল্বাইেতর্বযাপাের্বাআাবািআ্কের, 

তােদরেক্িে�াপ্দািব্কের, এবং্তারা্অবশযই্গােয়ব্ ােে্

িব�াস্কের। তােদর্দািব , �াদশ্ইমামগষ ্যখে্যা্ ােেত্চাে্
 ােেত্পােরে, তারা্ ােেে্ কখে্মারা্যােবে । তারা্�কয়্ই�া্
বযতকত্মারা্যাে্ো। 22

1  

িশয়া্ইমািময়ােদর্দািব্তােদর্ ইমামগষ্েবকেদর্  চেয়ও্  ��, 

তেব্মুহা�দ্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম্বযতকত ।্ মা িলিস্
‘িমরআতুল্উকুল’ মে�্এ্কথা্�ককার্কেরেছে। 23

2্তােদর্

িব�াস্ইমামগষ্মৃতেদর্ কিবত্কেরে। 24

3্তারা্আেরা্িব�াস্

কের্ য, আিল্ইবেে্আিব্ তািলব্ক�েকারক, িতিে্ব�, িতিে্

েদকসমূহ্�বািহত্কেরে, গােছর্পাতা্িবদকষর্কেরে, িতিে্

                                                             
1 উসুলুল্কািফ্িলল্কুলাইিে: (১/২৫৮) 
2 উসুলুল্কািফ্িলল্কুলাইিে: (২/২৯০) 
3  দখুে: انحرا� ليشم العيجز مدرغة ্এ্িকতােব্অেুরপ্আেরা্অেেক্

কুসং�ার্রেয়েছ।্
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অ�যরামক, িতিে্সুমর্সুমর্োেমর্অিধকারক, যার্�ারা্তােক্

আআাে্করা্হয়। 25

1্তােদর্এসব্আিকদা্ থেক্আমরা্আ�াহর্

িেক�্পাোহ্চাই। 

• কুরআেুল্কািরেম্তােদর্আিকদা: 

হাসাে্েসু�াহসহ্িশয়ােদর্িব�াস্সাহািবগষ্কুরআেুল্ কািরম 

িবকৃত্কেরেছে।্ইমামগষ্বযতকত্ কউ্পূষর্কুরআে্ মা্করেত্

সকম্হয়িে।্আ�াহ্তা ‘আলার্োিযলকৃত্হবহ্কুরআে্আিল্

ইবেে্আিব্তািলব্ও্তার্পরবতরক্ইমামগষ্বযতকত্ কউ্ মা্

িকংবা্িহফ ্করেত্সকম্হয়িে ।26

2্তােদর্দািব: অসকগষ্বযতকত্

                                                             
1  দখুে: )اليس غرجب) ال � مذوار مشيرق  (পৃ.২৬৮)    
2 কুরআেুল্কািরেমর্িবকৃিতর্উপর্িশয়ারা্একািধক্িকতাব্রচো্কেরেছ, 

তার্মেধয্�িসে্িকতাব্হে�্িশয়া্মুহাি�স্িম রা্হসাইে্েুির্তাবরািস্

রিচত্ اير�يب رّب  كتيب تر�ف انبيت   الطيب فصي ্এ্ছাআা্আেরা্

অেেক্মে�্তারা্এ্আিকদা্�কাশ্কেরেছ, যিদও্তারা্�কােশয্এ্

আিকদা্অ�ককার্কের, িক�্আমরা্তােদর্কাউেক্ দিখিে্উ�্িকতাব্ও্

তার্ লখক্ থেক্সতকর্কেরেছে।্তারা্এমে্ কােো্ফেতায়া্�কাশ্

কেরিে,  যখােে্কুরআেে্িবকৃিত্িব�াসকারকেক্কােফর্বলা্হেয়েছ, অথচ্

কুরআে্তােদর্িেক�্‘িসকলুল্আকবার’।্যিদও্আিল্ও্তার্পরবতরক্

ইমামেদর্ইমামত্অ�ককারকারকেক্তারা্কািফর্ও্ গামরাহ্বেল, বরং্

তােদর্ থেক্স�কর্িছ�্করেত্সামােয্কুকােবাধও্কের্ো, অথচ্

ইমামগষ্‘িসকলুল্আসগর’ বা্ ছা�্িসকল ।্এ�া্ কমে্ বপির�!? বআ্
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 কউ্বলেত্পাের্ো্আমার্িেক�্বািহযক্ও্অভয�রকষ্সকল্

কুরআে্রেয়েছ। 27

1্তারা্আেরা্বেল্ য, ি বরকল্মুহা�েদর্

িেক�্ য্কুরআে্িেেয়্এেসেছে, তার্আয়াত্সংখযা্সেতেরা্

হা ার। 28

2্তােদর্�খযাত্আেলম্িেয়ামাতু�াহ্ াযােয়ির্বেলে, 

বিষরত্আেছ্ য, ইমামগষ্সালাত্ও্অেযােয্ইবাদেত্িে ্

অেুসারকেদর্�চিলত্কুরআে্পআা্ও্তার্উপর্আমল্করার্

িেেদরশ্িদেয়েছে,  য্পযর�্আমােদর্সােহবুিামাে 29

3্ বর্ো্হে।্

িতিে্আসেল্এ্কুরআে্মােুেষর্হাত্ থেক্আসমােে্চেল্যােব্

এবং্�কৃত্কুরআে্ বর্হেব, যা্আিমুল্ মােমিেে্িলেখেছে, 

অতঃপর্তাই্পআা্হেব্এবং্তার্উপর্আমল্করা্হেব। 30

4 

• ইমামগষ্িে�াপ্ও্ েতৃে�র্হকদার: 

রােফযকরা্তােদর্�াদশ্ইমামেক্িে�াপ,  েতৃে�র্হকদার্ও্

আ�াহর্ েক�য�া�্দািব্কের।্এ্আিকদা্যারা্ পাষষ্কের্ো, 

                                                                                                                  
িসকলেক্অ�ককারকারক্কািফর্হয়্ো, িক�্ ছা�্িসকলেক্অ�ককারকারক্

কািফর্হয়?! 
1 উসুলুল্কািফ, িলল্কুলাইিে: (১/২৫৮) 
2  দখুে: উসুলুল্কািফ্িলল্কুলাইিে: (২/৩৬৩) 
3 [তােদর তথাকিথত পাহােআর্গহায়্পলাতক ই্মাম]্স�াদক।্্
4  দখুে: العميذية ايذوار   (পৃ.২/৩৬৩) এসব্বষরোেক্ম িলিস্তার্

‘িমরআতুল্উকুল’ মে�্সিহ্বেলেছে।্



 

32 

তােদর্িেক�্তারা্কােফর, িবেশষ্কের্�থম্িতে্খিলফা্আবু্

বকর, ওমর্ও্উসমাে্রািদয়া�াহ্‘আেহম।্কারষ, তােদর্বষরো্

মেত্তারা্আিল্ইবেে্আবু্তািলব্ থেক্িখলাফত্িছিেেয়্িেেয়্

কােফর্ও্মুরতাদ্হেয়্ গেছ, (আ�াহ্তার্উপর্ও্তার্সকল্

সাহািবর্উপর্স��্ হাে।) তােদর্দৃি�েত্আমল্কবুেলর্

পূবরশতর্আিল্ইবেে্আিব্তািলেবর্িখলাফেত্িব�াস্করা, 

অেযথায়্ কােো্মুসিলেমর্আমল্মহষেযাগয্েয়,  য্ কউ্ হাক।্

তাই্িশয়া্আেলম্মা িলিস্�কয়্িকতাব্‘িবহাুল্আেওয়ার’ 

মে�্�ত�্একি�্অধযায়্রচো্কেরেছে: ‘িবলায়াত্বযতকত্

আমল্মহষেযাগয্েয়’ িশেরাোেম। 31

1 

• সাহািব্ও্উ�ুল্ মােমিেে্স�েকর্তােদর্আিকদা:  

িশয়ােদর্িব�াস্আ�াহর্ েক�য্অ রে্করার্সবেচেয়্বআ্

উপায়্িতে্খিলফা্আবু্বকর, ওমর্ও্উসমােেক্লােত্করা । 
তারা্আেরা্লােত্কের্েবক্সা�া�াহ্‘আলাইিহ্ওয়াসা�ােমর্�ক্

আেয়শা্ও্হাফসা্রািদয়া�াহ্আেহমােক। 32

2্উ�ুল্ মােমিেে্

আেয়শা্রািদয়া�াহ্আেহােক্তারা্   োর্অপবাদ্ দয়। 33

3্তারা্

                                                             
1 িশয়ােদর্মূল্আ�ি�্হািদস্মে�র্এ�া্এক�া্ম�। 
2  দখুে্েুু�াহ্মুরআিশ্রিচত্‘ইহকাকুল্হক’: (১/৩৩৭) 
3  দখুে্ য়েুি�ে্আেমিল্রচিত: ال درم مستحق ال الست يم اغصاط  

(৩/১৬৫) 
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বেল্হাফসা্ও্আেয়শা্েবক্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�ামেক্

হতযার্পিরক�ো্কেরিছল ।34

1্তারা্সাত্অথবা্দশ ে্সাহািব্

বযতকত্সবাইেক্লােত্কের্ও্কােফর্বেল।্তােদর্িব�াস্েবক্

সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�ােমর্মৃতুযর্পর্সব্সাহািব্মুরতাদ্

হেয়্ গেছ।্[োউযুিব�াহ] 

• অেযােয্মুসিলমেদর্বযাপাের্তােদর্িব�াস: 

িশয়া্রােফযকরা্ঢালাও্ভােব্মুসিলমেদর্সকল্ মাতেক্কােফর্

বেল।্িশয়া্আেলম্আ�ু�াহ্িশবর্্‘হা�ুল্ইয়ািকে্িফ্মােরফািত্

উসুিলি�ে’ িকতােব্এ্মাসআলায়্ইমািময়ােদর্ ঐকমত্বষরো্

কেরেছে।্শায়খ্‘মুিফদ’ বেলে: ইমািময়ারা্এ্বযাপাের্একমত্

 য,  কােো্ইমােমর্ইমামত্অথবা্আ�াহর্ফরযকৃত্তােদর্

আেুগতয্অ�ককারকারক্কােফর,  গামরাহ্ও্িচরনায়ক্ াহা�ামক।্

অপর্ ায়গায়্িতিে্বেলে: ইমািময়ারা্এ্বযাপাের্একমত্ য, 

িবদআিতরা্সবাই্কােফর, আিল্ইবেে্আিব্তািলব্তােদর্উপর্

িব য়ক্হেবে, তােদরেক্দাওয়াত্িদেবে, তােদর্সামেে্�মাষ্

 পশ্করেবে্এবং্তােদর্ থেক্তওবা্তলব্করেবে, যিদ্তারা্

তওবা্কের্সতয্মহষ্কের্ভােলা, অেযথায়্মুরতাদ্িহেসেব্

                                                             
1  দখুে:  ো াহ্তািয়্রিচত্িকতাব: الب قتي من  
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তােদর্সবাইেক্িতিে্হতযা্করেবে।্এ্অবনায়্মৃতুয্বরষকারক্

 াহা�ামক। 35

1 

িশয়া্আেলম্ইউসুফ্বাহরািে্বেলে: হকপ�কেদর্ িবেরাধকরা 

কােফর, অেযােয্কােফরেদর্েযায়্তােদর্হকুম।36

2 

িশয়ােদর্অপর্শায়খ্মুহা�দ্িশরাি ্�াদশ্ইমািময়া্বযতকত্

সকল্িশয়া্দল-উপদলেক্কােফর্বেলেছে্এবং্িি�ােেদর্

সােথ্তুলো্ কেরেছে। িতিে্বেলে : �াদশ ্ইমািময়া্বযতকত্

িশয়ােদর্সকল্ প্কািফর, তার্দিলল্‘মুিফদ’ ও্‘বাহরািে’ 

�মুখেদর্বাষক, যা্�মাষ্কের্ কােো্এক্ইমামেক্অ�ককার্

করা্আ�াহ্িতে েের্এক ে্বলা্সমাে ।37

3্তােদর্দৃি�েত্

অেযােয্মুসিলমরা্কািফর। 38

4্তাই্হাসাে্োসু�াহ্বেলেছ: 

“ওহািব্আেমালেেক্আমরা্কখেো্ইসলািম্আেমালে্িকংবা্

ইসলােমর্পুেঃ াগরষ্মেে্কির্ো”। 39

5  

                                                             
1  দখুে: شي لعبداهللا الرن مصول معرفة   ال � حق  (২/১৮৯) 
2  দখুে: اليصب مع� نيين   اليقب اغشهيب  (পৃ.৮৫) 
3  দখুে: মাওসুয়াতুল্িফকহ, িল্মুহা�দ্িশরাি : (৪/২৬৯)        
4  দখুে: ইউসুফ্বাহরািে্রিচত: ‘িশহাবুস্সািকব্িফ্বায়ািে্মা’োে্োিসব’। 
5  দখুে: «ايمين»্পি�কা: সংখযা্(১৪৯), তািরখ: ৩১/০০/১৯৯৫ই. এভােব্

 স্িবিভ�্ব�ৃতায়্সকল্মুসিলমেক্কািফর্বেল, যার্এক�া্েমুো্এখােে্

 পশ্কেরিছ।্
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িশয়ারা্‘তাকইয়া’ আিকদায়্িব�াসক। 40

1্তারা্আেরা্িব�াস্কের্

 য, পুে র�্সতয, অথরাৎ্িকয়ামেতর্পূেবর্ মৃতরা্ দুিেয়ায়্িফের্

আেস।41

2 

িহযবু�াহ্একি�্িশয়া্সংগঠে, যার্একমা�্লকয্ খােমিে্িব�ব্

ও্তার্দশরে্‘িবলায়াতুল্ফিকহ’- ক্স�সািরত্করা।্মুসিলম্

িবে�্এ্িথউির্�চার্করাই্তার্একমা�্পষ।্তাই্ স্রসােলা্

ব�বয্ও্চাকিচকযপূষর্বাষক্�ারা্সরলমো্মুসিলমেদর্িশকার্

কের। 

 

‘িবলায়াতুল্ফিকহ’ িক?  

‘িবলায়াতুল্ফিকহ’ িশয়ােদর্একি�্ধমরকয়্আিকদা্ও্রা ৈেিতক্

িবদ‘আত, যার্�ব�া্ খােমিে।্এ্আিকদার্অথর্হে�্ েতৃ�্ও্

সরকার্�ধাে্হওয়ার্ বশক্হকদার্ধমরকয়্ফিকহ্বা্িবদযাে, যার্

মেধয্িেিদর�্কতক্শতর্রেয়েছ।্িতিে্অদৃশয্িে�াপ্ইমােমর্

�িতিেিধ্িহেসেব্উ�েতর্ েতৃ�্িদেবে।্তাই্উ�ত্যােক্

 েতা্িহেসেব্মহষ্কেরেছ,  সই্ ধমরকয়্ েতার্পরামশর্বযতকত্

 কােো্িেেদরশ্ও্ কােো্অেুেমাদে্ দওয়া্যােব্ো, এভােব্

কাি�ত্ইমাম্মাহিদর্�িতিেিধ�্�িত�া্পােব। 
                                                             
1  দখুে: « ال ية جواز ع الةية ايدلة »্ াওয়াদ্কা িবেক্রিচত। 
2  দখুে: হর্আেমিল্রিচত: « اغرجعة ع نيليهين الجعة من اسر يظ » (পৃ.৬৪) 
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‘িবলায়াতুল্ফিকহ’ �ব�া্ খােমিের্ছায়ায়্িহযবু�াহর্ �্হয় । 
আমরা্পূেবর্ বেলিছ,্সামেেও্আসেছ্ য, িহযবু�াহ্িেে ্বেলেছ: 

‘িহযবু�াহর্র�-মাংস্ইরািে।্িহযবু�াহ্ধমরকয়্ কে�্ইরািে্

িব�েবর্পুেরাধা্ইমাম্ খােমিের্অেুসারক।্তারপর্তার্

উ্রসূির্আিল্খােমিের্অেুসারক। 

এখােে্আমরা্ খােমিে্রিচত্‘আল-হকুমাতুল্ ইসলািময়া’ িকতাব্

 থেক্‘িবলায়াতুল্ফিকহ’র্বযাখযা্িদি�: 

১.  খােমিে্বেলে: “রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম্

 যরপ্উ�েতর্ েয্দিলল্িছেলে, বতরমাে্যুেগর্ ফিকহগষও্

উ�েতর্ েয্দিলল ।্ তােদর্আেুগতয্ তযাগকারকেক্আ�াহ্শাি�্
িদেবে।42

1 

২. আ�াহ্তা ‘আলা্রাসূলেক্মুিমেেদর্ অিল্বা্অিভভাবক্

বািেেয়েছে, তার্প�ােত্ইমাম্হে�ে ্অিল। রাসূল্ও্ইমােম র্
অিল্হওয়ার্অথর্শরয়ক্ কে�্তােদর্িেেদরশ্সবার্ েয্

অপিরহাযর।্  সই্একই্ বলায়াত্বা্অিভভাবক�্ও্কতৃর�্

ফিকেহর্ েযও্�ককৃত; তেব্ফিকহ্ ও্অিলর্ মােঝ্শধু্ একি�্

পাথরকয্রেয়েছ।43

2্অথরাৎ্ ‘ফিকহ’র্িবলায়াত্অ পর্ফিকহর্উপর্

                                                             
1 ‘আল-হকুমাতুল্ইসলািময়াহ’: (১০৯)  
2 এ্পাথরেকযর্ কােো্মােে্ েই, �কৃতপেক্ফিকহর্িবলায়াত্�ারা্িে�াপ্

ইমামেদর্রা �েক্ি�িকেয়্রাখা্ও্দকেের্োেম্মােুেষর্উপর্কতৃর�্
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�েযা য্েয়, এক্ফিকহ্অপর্ফিকহেক্পেদ্বসােত্িকংবা্পদ্

 থেক িবচুযত্করেত্পাের্ো। 44

1্কারষ্ যাগযতার্িবচাের ্উভেয়্

সবাই্সমাে।45

2 

৩. যিদ্ ােক্ও্েযায়পরায়ষ্ কােো্ফিকহ হকুমত্কােয়ম্করার্

রপেরখা্িেেয়্দাঁআায়, তাহেল্ সও্সমাে র্ স্পিরমাষ্

কতৃরে�র্অিধকারক,  য্পিরমাষ্অিধকারক্তােদর্েবক, এবং্

�েতযক্মােুেষর্উপর্ওয়াি ব্তার্কথা্�বষ্করা্ও্তার্

অেুসরষ্করা।46

3 

িশয়ােদর্ ক�কয়্ েতা্আয়াতু�াহ্উ মা্সােয়যদ্মুহা�দ্

হসাইে্ফাদলু�াহ্বেলে: “ফিকহর্িসো�্ কােো্িবষয়েক্

 বধতার্হকুম্�দাে্কের, কারষ্ স্ইমােমর্নলািভিষ�, ইমাম্

হেলে্েবকর্নলািভিষ�, অতএব্েবক্ যরপ্মুিমেেদর্িেক�্

                                                                                                                  
করাই্উে�শয।্্

1   খােমিে্যিদ্এ্দািবেত্সতযবাদক্হয়, তাহেল্ কে্ স্ফিকহ্আয়াতু�াহ্

উ মা্শরকয়তমাদািরেক্বরখা�্কেরেছ্এবং্তার্ধমরকয়্উপািধ্ও্পদ্

িছিেেয়্িেেয়েছ?  খােমিে্ কে্�কয়্�িতিেিধ্আয়াতু�াহ্উ মা্আিল্

মুেতাি িরেক্পদচুযত্কেরেছ?  তারা্ কে্ খােমিের্কমতার্বিল্হল? 

এর্মূল্কারষ, তারা্ফিকহর্িবলায়ােত্�ে্কেরিছল্এবং্তার্কমতােক্

িেয়�ষ্করার্কথা্বেলিছল?! 
2 ‘আল-হকুমাতুল্ইসলািময়াহ’: (পৃ.৭৩-৭৪) 
3 ‘আল-হকুমাতুল্ইসলািময়াহ’: (পৃ.৭২) 
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তােদর্িেে েদর্ থেকও্অিত্েিে�, ইমামগষও্ সরপ্েিে�, 

অেুরপ্েিে�্ েযায়পরায়ষ ফিকহ”।47

1্অতএব্“�েতযক্ব র্

 বধতা্ যরপ্েবকেদর্ থেক্আেস,  তমিে্আেস্ফিকহেদর্

 থেকও।48

2” 
 

িহযবু�াহর �াথর্ কাথায়্ও্তার্অেথরর  যাগােদাতা্ ক? 

িহযবু�াহর্সমুদয়্অেথরর্ যাগাে্ দয়্ ইরাে।49

3্িবিভ�্িরেপা�র্

 থেক্ াো্যায়, ১৯৯০ই. সােল্ িহযবু�াহেক্ দওয়া্ইরােের্

অেুদােের্পিরমাষ্িছল্সােআ্িতে্িমিলয়ে্মািকরে্ডলার; 

১৯৯১ই. সােল্তার্পিরমাষ্িছল্প�াশ্িমিলয়ে্মািকরে্ডলার; 

এবং্ ১৯৯২ই. সােল্ এক্শত্িবশ্ িমিলয়ে্মািকরে্ডলার্ ও 

                                                             
1 ‘িবলায়াতুল্ফিকহ, িল্মুহা�দ্হসাইে্ফাদলু�াহ: পৃ.৪৬), «  رؤ�ة اهللا حزب

 িকতাব্ থেক্সংগৃহকত, (পৃ.৬১) «مايررإ
2 ‘িবলায়াতুল্ফিকহ, িল্মুহা�দ্হসাইে্ফাদলু�াহ: পৃ.২৪), «  رؤ�ة اهللا حزب

  িকতাব্ থেক্সংগৃহকত, (পৃ.৬১) «مايررإ
33 শধু্এখােেই্ শষ্েয়, ইরাে্ইরােকর্‘ফায়লাক্বদর’ ও্‘ ায়েশ্

মাহিদ’ কও্অথর্সাহাযয্�দাে্কেরে, যােদর্একমা�্কা ্হে�্ইরােক্

আহেল্সু�াহ্ও্তার্আেলমেদর্হতযা্করা্এবং্তােদর্মসি দগেলা্

দখল্করা। 
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১৯৯৩ই. সােল্ ইরাে্এক্শত্ষা�্ িমিলয়ে্মািকরে্ডলার  

িহযবু�াহেক্অেুদাে্�দাে্কের।50

1 

একািধক্সূ�্ থেক্�মাষ্রাফশাে ািের্আমেল্ িহযবু�াহেক 

 দওয়া্ইরািে্অেুদােের্পিরমাষ্িছল্‘দুই্শত্আিশ’ িমিলয়ে্

মািকরে্ডলার। 51

2 

এ্িবপুল্পিরমাষ্অেথরর্িবিেমেয়্িহযবু�াহ্ লবােেে্ইরািে্

পিরক�ো্বা�বায়ে্করত, তেব্ লবােেের্ াতকয়্উ�য়ে্ও্

 াতকয়্�াথর্সংিে�্িবষেয়্ অবদাে্রাখত্ো । এসব্অেুদােের্
ফেল্িহযবু�াহ ্�কয় ্ যাোেদর্পিরসর্ বৃিে্ও্ িশয়ােদর্সংখযা্

বাআােোর্সুেযাগ্লাভ্কের।্িহযবু�াহ  িশয়ােদর্�েয়া ে্খিরদ 

কের্ দয়্ও্তােদর্পােশ্দাআায়, ফেল্তারাও্তার্পক্ েয়্ও্

তার্পােশ্দাআায়।্এভােব্ স্একি�্সমাে র্িেক�্েিে�্

হওয়ার্সুেযাগ্লাভ্কের।্এক ে্িহযবু�াহ্ যাোেক্‘পাঁচ্

                                                             
1  দখুে:  ায়ে্মাহমুেদর্�বঅ: ‘িহযবু�াহ্ ভতর্ থেক্রহসয্ও্ গাপেকয়তা্

 েআা’, যা্�কাশ্কেরেছ্  :পি�কা, ১৪/৮/১৯৯৫ই. আেরা্ দখুে্«اغشاع»

ড. অিলদ্আ�ুে্োিসর্রিচত্‘ইরািে্িব�ব্ও্রাে�র্উপর্গেবষষা’, যা্

িতিে্আ�ুল্মুেিয়ম্রিচত« থেক্সংমহ্  (পৃ.১৬২)  مايررإ» رؤ�ة اهللا حزب
কেরেছে।্্ 

2  দখুে: মা া�াতুল্মা া�াহ, সংখযা: ১০১৩, তািরখ: ১১/৭/১৯৯৯ই.।্আ�ুল্
মুেিয়ম্রিচত: « مايررإ رؤ�ة اهللا حزب »্ম�্ থেক্ েওয়া্(পৃ.১৬২)। 
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হা ার’  লবােিে্িলরা্মািসক্ বতে্ দওয়া্হত। 52

1 ১৯৮৬ই. 

সােল্এক ে্ লবােিে্ যাোর্এ�াই্সেবরা�্ বতে্িছল।্তাই্

অেথরর্ লােভ্‘আমাল’ সংগঠেের্ যাোরা্ িহযবু�াহেত্ যাগ্ দয়্

ও্তার্কাতাের্শািমল্হয়। 53

2 

এখােে্আেরা্উে�খয্ য, ইরাে্ িহযবু�াহর্মাধযেম্ োষষা্

িদেয়িছল: “সবরেশষ্ইসরাইিল্হামলায়্ লবােেের্ য্কয়কিত্

হেব, ইরাে্তার্কিতপূরষ্করেব, ের-বািআ্ও্অেযােয্ি িেস্

প�্ তির্কের্িদেব। 

 যরপ্কথা্ সরপ্কা , �থম্িদে্ থেক্িশয়া্অ�লসমূেহ্

িহযবু�াহ্কিতম�েদর্সাহাযয্ দওয়া্শু্কের,  যমে্ বুেতর্

দিকষা�ল্ও্অেযােয্িশয়া্এলাকা।্�থম্িকি�্িহেসেব্�েতযক্

কিতম�েক্ের্ভাআা্ও্আসবাব্প�্খিরদ্করার্অথর্ দওয়া্

হয়, যতকষ্ো্�ংস�া�্েরগেলা্িঠক্হেব, তােদরেক্অথর্

সাহাযয্ দওয়ার্�িততিত্ দওয়া্হয়। 54

3 

                                                             
1 এ্সময়্িব�্বা াের্ লবােিে্মুোর্অেেক্মূলয্িছল। 
2  দখুে: ‘ লবােেের্ গাপে্যুে’ (পৃ.২৭১), আেরা্ দখুে: ‘িহযবু�াহর্

সা�া য’: (পৃ.১৩৫-১৩৬)                  
3 ল�েন্ ‘আল-হায়াত’ পি�কায়্�কাশ, �াথিমক্সাহাযয্িহেসেব্বািআের্

কিতম�েদর্১২-হা ার্ডলার্�দাে্করা্হয়, ের্িেমরােষর্ েয্আেরা্

�দাে্করা্হেব্�িততিত্ দওয়া্হয়’।্তািরখ: ১৯/৮/২০০৬ই. 
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মুসিলম্রা�সমূেহ ি্হযবু�াহর্ বযাি� 

উপসাগরকয়্িবিভ�্ দশ্এবং্আরব্উপ�কেপর্িবিভ�্অ�েল্

অিভ�্আিকদা, অিভ�্লকয্ও্অিভ�্পেিতেত্িহযবু�াহ্সি�য়্

রেয়েছ।্িেে�্কেয়কি�্ দেশ্তার্তৎপরতা্িেেয়্আমরা্

আেলাচো্করিছ: 

বাহরাইিে্িহযবু�াহ 

ইরােে্িশয়া্িব�ব্সফল্হওয়ার্পর্তার্ত�াবধােে্িবিভ�্

 দেশ্একািধক্সংগঠে্ তির্করা্হয়,  যে্িবিভ�্ দেশ্ইরািে্

িব�ব্ছিআেয়্ দওয়া্যায়।্তার্ধারাবািহকতায়্বাহরাইেেক্মু�্

(!)55F

1্করার্ েয্‘হািদ্মুদারিরিস’র্অধকে্ البهة اسالممية لحر�ر 

্�বাহরাইে্মু�কারক্ইসলািমক্��” োেম্এি“ انحر�ن সংগঠে্

�িত�া্করা্হয়, যার্�ধাে্কাযরালয়্ িছল্  তহরােে। �িত�ার্
শুেতই্তার্িে�রপ্উে�শযসমূহ্�কাশ্করা্হয়: 

১. আেল-খিলফার্শাসে্িেঃেশষ্করা। 

২.  খােমিে্িব�েবর্েযায়্বাহরাইেে্িশয়া্শাসে্�িত�া্করা।  

                                                             
1 মু�্তারা্কােদর্ থেক্করেব? তারা্চায়্সু�কেদর্কবল্ থেক্ দশেক্

মু�্কের্িশয়ােদর্কবেল্িেেয়্যাওয়া্এবং্ইরােেকি�ক্এক্বৃহৎ্িশয়া্

রা�্�িত�া্করা।্[স�াদক]  
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৩. “উপসাগরকয়্সহেযািগতা্পিরষদ” 56F

1  থেক বাহরাইেেক পৃথক 

কের ইরািে � াতে�র সােথ স�ৃ� করা।57F

2 

‘আল- াবহাতুল্ইসলািময়াহ’ বা্ইসলািমক্��্ইরাে্ থেক্

 বশ্কেয়কি�্পি�কা্�কাশ্কের,  যমে্ িব�বক্‘ «اغشعب اليئر»

 ািত’ ও্«الورإ اغراليلة» ‘িব�বক্পয়গাম’ ইতযািদ্িশেরাোেম।্এ্

�ে�র্�চার্িবভােগর্দািয়ে�্িছল্ঈসা্মারহে। 

এ্�ে�র্অথর্ যাগােদাতা্একি�্গু�পূষর্�িত�াে্হল্

« হসাইিে্‘ «اغصغد ق السي  ا جتميع  সাশযাল ফা�’। ১৯৭৯ই. 

সােল্‘বাহরাইে ্মু�কারক্ইসলািমক্�ে�’র্িশয়ারা্ সতিদ্

আরেবর্িশয়ােদর্সােথ্িমেল্‘কািতেফ’ িবেোহ্ োষষা্

কেরিছল।্তােদরেক্যখে্দমে্করা্হয়, তখে্বাহরাইে্

 গােয়মা্সংনার্এক ে্গু�পূষর্বযি�েক্�ে�র্ লােকরা্

                                                             
1 ‘উপসাগরকয়্সহেযািগতা্পিরষদ ’ এর্আরিব্োম্ الةيج العي ن �ةس  

ইংেরি ্োম্‘Gulf Cooperation Council’ 
2  দখুে: ফালাহ্আল-মুদাইিরস্রিচত: انحر�ن   اغسييالية  الميعت الر�ت  

(পৃ.৯৯-১০৪)্আল-আহযাব্ওয়াল্হারাকাত্ওয়াল্ ামা‘আিতল্

ইসলািময়যাহ, ২/৫৩৯; তােত্উে�খ্আেছ্ য,  াবহাতুল্ইসলািময়যাহ্িল্

তাহিরের্বাহরাইেের্এ্সমেয়র্বআ্উে�শয্হে�: আেল্খলকফার্শাসে্

অবসাে।্তাছাআা্তারা্তােদর্‘আস-সাওরাতুল্ইসলািময়যাহ্িফল্বাহরাইে’ 

এর্স�ম্�কািশত্পে�্ স�া্��ভােব্ োষষা্কেরেছ।্  ্
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অপহরষ্কের, ফেল্সরকার্তােদর্উপর্কেঠার্হয়্ও্তােদর্

একািধক্ েতােক্বিম্কের। 

চােপর্মুেখ্তারা্সামিয়কভােব্�ে�র্কাযর�ম্বঅ্কের্

আগামক্আেমালেের্� িত্ েয়, বাহরাইেে্অ�্সমাগম্করেত্

থােক, অতঃপর্১৯৮১ই. সােল্মুহা�দ্তািক্মুদারিরিসর্ েতৃে�্

তারা্সরকােরর্িবুেে্িবেোহ্শু্কের।্তােদর্িবেোহ্

অকৃতকাযর্হয়, সরকার্তােদর্সােথ্ িআত্৭৩-অপরাধকেক্

আ�ক্কের। 

আিশর্দশেকর্মাঝামািঝেত্উ�্�ে�র্সদসযরা্ইরািে্

 গােয়মা্সংনার্কতরা্বযি�েদর্সােথ্ বঠক্কের্‘িহযবু�াহ্

বাহরাইে’ োেম্একি�্সামিরক্শাখা্ খালার্িসো�্মহষ্কের। 

‘বাহরাইে্মু�কারক! ইসলািমক্�ে�’র্সাধারষ্স�াদক্শায়খ্

মুহা�দ্আিল্মাহফু েক্‘িহযবু�াহ্বাহরাইিে’র্দািয়�্ দওয়া্

হয়। িতিে্িতে্হা ার্বাহরা ইিে্িশয়া ্যুবকেদর্সম�েয়্

‘িহযবু�াহ্বাহরা ইে’্গঠে্কেরে্এবং্তােদরেক্ইরাে্ও্

 লবােেে্�িশকষ্ দওয়ার্বযবনা্কেরে।্িহযবু�াহ্বাহরাইিের্

�ধাে্িেবরািচত্হে্আ�ুল্আিমর্ ামির, বতরমাে্তার্নােে্

আেছে্আিল্সালমাে। 

‘বাহরাইে্মু�কারক্ইসলািমক্�ে�’র্�ধাে্হািদ্মুদারিরিসেক্

িহযবু�াহ্বাহরাইিের্অিভভাবক্ও্অথর্ যাগােদাতা্গষয্করা্
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হয়।্অেুরপ্মুহা�দ্তািক্মুদারিরিসও  তার্এক ে্অথর  

 যাগােদাতা্ও্তাি�ক অিভভাবক। 
‘িহযবু�াহ্বাহরাইিে’ �াস্ও্িব�ব্সৃি�্কের্বাহরাইেের্

গু�পূষর্ও্ কতশলগত্নােসমূেহ্কতৃর�্�িত�ার্লআাইেয়্

অবতকষর্হয়।্তার্�থম্লকয্হে�্বতরমাে্সরকারেক্হি�েয়্

ইরািে্িশয়া্সরকােরর্আদেল্ও্তার্আদেশরর্উপর্েতুে্

সরকার্গঠে্করা।্এ্কথার্�থম্�মাষ্আয়াতু�াহ্ুহািের্

 োষষা, িতিে্বেলেছে: িে�য়্বাহরাইে্ইরােের্অেুগত্ও্

ইসলািম্� াত�্ইরােের্একি�্অংশ। 58 F

1 

১৯৯৪ই. সােলর্িবেোহ, স�াস্ও্িবশৃ�ল্কমরকা�্‘িহযবু�াহ্

বাহরাইে’ এর্একি�্ উে�খেযাগয্ে�ো । তারা্িবিভ�্োেম্
অপরাধ্সংগিঠত্করত,  যমে্ ্�ডাইের‘ مغةمة العمي البيش

অযাকশে’, حر�ة محرار انحر�ن ‘বাহরাইে্�াধকেতাকামক্

আেমালে’ ও্  অিধকৃত্মাতৃভূিম্[রকার]‘ مغةمة اغوطن اغسةيب

আেমালে’ ইতযািদ, সবগেলা্আেমালেের্  গাঁআায়্িছল্‘িহযবু�াহ্

বাহরাইে’। 

পরবতরকেত্এসব্দল্আিল্সালমােের্ েতৃে� جعية اغوفيق اغوط  

বা্‘ াতকয়তাবাদক্ইসলািম্সি�িলত্  াে�’র্্اسالممية অ�ভুর�্

                                                             
1  দখুে: انحر�ن   اغسييالية  الميعت الر�ت  (পৃ.৯৯-১০০) 
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হয়।্ তারা ্িেে েদরেক্িশয়া্মতবাদ্�চার্ও্রা ৈেিতক্
কমরকাে�্বয�্কের।্সামিরক্শাখা্ও্িবেোহ্পিরচালোর্দািয়�্

 দওয়া্হয়্‘িহযবু�াহ্বাহরাইে’ এর্হােত। 

‘িহযবু�াহ্বাহরাইে’ এর্অপর্োম্ « এর্্«حر�ة محرار انحر�ن

 হড্ কায়া�রার্ল�ে্ থেক্ «  ’বাহরাইে্কক‘ «صوت انحر�ن

োেম্মািসক্মযাগাি ে্�কাশ্কের।্এ্মযাগাি েের্মাধযেম্

িহযবু�াহ্বাহরাইে্তােদর্দািবসমূহ, তৎপরতা্ও্খবরাখবর্

�চার্কের।্সংগঠেি�্এমে্অেেক্িবেদশক্ দশ্ থেক্অেুদাে্

হািসল্কের, ইসলােমর্�িত্যােদর্রেয়েছ্�চুর্িবে�ষ।্এক্

িরেপা�র্ থেক্ াো্যায়্‘ল�ে্ ফারাম’ [পূবরোম্‘িম�াুল্

বাহািরোহ’] এর্মাধযেম্�া�্তার্এক্অেুদােের্পিরমাষ্িছল্

৮০্হা ার্ডলার্ থেকও্অিধক।্‘িহযবু�াহ্বাহরাইে’ তােদর্

‘বাহরাইে্�াধকেতাকামক্আেমালে’ এর্োেম্এমেসব্

রা ৈেিতক্সং�ার্কমরকা�্পিরচালো্কের্থােক, যােত্কের্

তার্সামিরক্শাখার্সদসযরা্সরকার্পিরবেতরর্েযায়্অভক�্

লকয্আ�াম্িদেত্সকম্হয়। 

‘বাহরাইে্�াধকেতাকামক্আেমালেে’র্গু�পূষর্বযি�বগর্হেলে্

সািয়দ্িশহাবক, মাি দ্আলািব্ও্মােসুর্ ামির। 

১৯৯৬ই. সােল্বাহরাইে্পুেরায়্হতযা্ও্�ংস্যে র্ স�ুখকে 

হয়, ইরাে্যার্পিরক�ো্কেরিছল। 
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১৪-মাচর্১৯৯৬ই. সােল্‘িহযবু�াহ্বাহরাইে’ সাতরাহ্ওয়ািদয়াে্

োমক্নােে্এক্ হাে�েল্অি�সংেযাগ্কের, যার্ফেল্এিশয়ার্

সাত ে্ লাক্মারা্যায়, এ�াও্তােদর্িহংসার্ে�্�কাশ।  

তারপর্২১মাচর্১৯৯৬ই. সােল্‘আ -ি য়ািে’ গযােরে ্আগে্

লািগেয়্ দয়, ফেল্ শা- ুেম্িবদযমাে্সকল্গািআ্পুেআ্কয়লায়্

পিরষত্হয়। 

তােদর্িহংসা্ও্িবে�ষ্উ্েরা্র্বিধরত্হয়, যার্ফেল্তারা্৬-

মাচর্১৯৯৬ই. সােল্বআ্বআ্েয়ি�্বযবসািয়ক্�িত�াে্ ািলেয়্

�ং েপ্পিরষত্কের। 

এ্ছাআা্তারা্একািধক্ হাে�ল্ও্�ুল্ ািলেয়্ দয়, অেুরপ্

 ািলেয়্ দয়্সরকাির্িবদুযৎ্উৎপাদে্ ক�,  �িলেফাে্সংনা, যা্

রা�ার্পােশ্অবিনত্িছল।্অেুরপ্তারা্ ািলেয়্িদেয়েছ্

বাহরাইেের্ইসলািম্বযাংক, বাহরাইেের্ াতকয়্বযাংক্ও্

আ� রািতক্ বািষি যক্ ক�, যা্বাহরাইেের্অথরেকিতেক্

বযাপকভােব্কিতম�্কেরিছল। 

বছেরর্শু্ থেক্ইরািে্�চার্মাধযমগেলা্বাহরাইেে্িবশৃ�লা্

সৃি�র্ েয্ েগষেক্উসেক্ দয়।্তােদরেক্উ�ুে্কের্ যে্

তারা্ াতকয়্কমরকাে�্বাঁধার্সৃি�্কের্ও্অিফস্আদালেত্

ধমরেে�র্ডাক্ দয়্এবং্সরকােরর্িবুেে্িবেষাদগার্কের। 



 

47 

১৯৯৬ই. সােলর্১৩ - ফ�য়াির্বযবসািয়ক্�িত�ােসমূেহ্১৫্ও্

১৬্ ফ�য়াির্দু’িদেের্ধমরে�্ডাক্ দওয়া্হয়।্িশয়ােদর্

িেয়ি�ত্�চার্য�গেলা্সাধারষ্মােুষেক্আগামক্ঈদুল্িফতের্

অংশ্মহষ্ থেক্িবরত্থাকার্আআাে্ াোয়! 

অেুরপ্২- ম্১৯৯৬ই. সােল্বাহরাইে্ েগষেক্সরকার্

িবেরাধক্কমরকাে�্অংশ্মহেষর্আআাে্ ািেেয়্আগত্ঈদুল্

আদহা্বয়ক�্করার্আআাে্ াোয়। 59F

1 

ইরািে্সংবাদ্প�গেলা্িশয়া্স�দায়েক্িবিভ�ভােব্উসেক্

 দয়।্১৯৯৬ই. সােলর্২২-মাচর্ইরািে্পি�কার্এক্সংবােদ্

বলা্হয়: “িে�য়্বাহরাইিে্সরকার্বাহরাইিে্ েগেষর্সামেে্

দাআােত্সকম্হেব্ো” । এ্ াতকয়্সংবাদ্�ারা্তােদর্উে�শয্
িশয়ােদর্দািব্বা�বায়ে্করা্ও্বাহরাইেেক্আেরকি�্িশয়া্

রাে�্পিরষত্করা। 

মযাগাি ে্১০- ম্১৯৯৬ই. তািরেখ্�কাশ্কের্্«ايذبي  اغكو�تية»

 য, ইরািক্ সোবািহেক্ যসব্অ�্কুেয়েত্ রেখ্ গেছ,  সগেলা্

‘কুেয়িত্িহযবু�াহ্দল’ �য়্ও্ক�া্কের্বাহরাইিে্ িহযবু�াহর 

িেক�্চালাে্কেরেছ। 

                                                             
1 অথচ্তারা্ঈেদ্গািদর, ঈেদ্েওেরা ্ও্ওমর্রািদয়া�াহ্আেহর্

শাহাদােতর্িদে্ (যােক্তারা্‘ফারহয্যাহরা’ োম্িদেয়্থােক্ সিদে) ঈদ্

উদযাপে্ থেক্িবরত্থােক্ো, িকংবা্তা্বয়কে�র্আআাে্ াোয়্ো।্
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পি�কাি�্আেরা্�কাশ্কেরেছ্ য, ‘িহযবু�াহ্বাহরাইে ’ এর্

�িত্ইরােের্ যসব্িেেদরশ্রেয়েছ, ত�েধয্বাহরাইেে্ গাপে্

পেথ্অ�্ �রষ্করার্দকের্ ময়াদক্পিরক�ো্অেযতম।্অ�্

আমদািের্পদেকপ্খুব্ গাপেে্মহষ্করা্হয়,  যে্বাহরাইেের্

িেরাপ্া্বািহেক্তার্সঅাে্ো্পায়্এবং্িেরাপদভােব্িবিভ�্

নােে্বঘে্করা্সরব্হয়। 

‘িহযবু�াহ্বাহরাইে ’ এর্এক ে্ ক�কয়্ েতা্আিল্আহমদ্

কাে ম্মুতাকাওিয়্�ককার্কেরে: ইরািে্ গােয়মা্িবভােগর্এক্

দািয়�শকল্আহমদ্শািরিফর্সােথ্আমরা্এক্ বঠেক্বেসিছ, 

তােত্িতিে্সমুেপেথ্বাহরাইেে্অ�্সরবরােহর্পরামশর্

িদেয়েছে। 

এ্ োষষার্সপেক্ ােসম্হাসাে্খাইয়াত্বেলে: ইরািে্

 গােয়মা্িবভােগর্কমরকতরা্আহমদ্শািরিফর্সােথ্আমরা্

িসোে�্উপেকত্হেয়িছ,  য্ কােো্উপােয়্ হাক্বাহরাইেে্অ�্

চালাে্করেত্হেব। 

 ােসম্খাইয়াত্আেরা্বেলে: মূল্উে�শয্হে�্সামিরক্শি�্

�েয়াগ্কের্সরকার্পিরবতরে্করা্ও্ইরােের্আদেল্

বাহরাইেে্একি�্িশয়া্রা�্কােয়ম্ করা। িতিে্আেরা্ বেলে, এ্
লকযেক্সামেে্ রেখ্সামিরক্�িশকষ্হািসেলর্ েয্ইরািে্

 গােয়মা্ কমরকতরা্ি�েগিডয়ার্  োেরল্মুহা�দ্ র া্আেল-
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সােদক্ও্ ম র্ওিহিদর্মাধযেম্ �থম্বযাচ্উ্র্ তহরােের্

‘কারা ’ কযাে�্ �রষ্করা্হেয়েছ।  
িশয়া্খিতব্আ�াস্আিল্আহমদ্হািবল্ েগষেক্োো্ খুতবা 

ও্ব�ৃতার্মাধযেম্সরকােরর্িবুেে্উসেক্ দয়।্ স্মােুষেক্

কেঠার্হেত্ও্সরকােরর্িবুেে্অবনাে্িেেত্উ�ুে্কের।্

 ছা�্ ছা�্অেেক্ মাত্ তির্কের,  যে্পযরায়�েম্তারা্

‘িহযবু�াহ্বাহরাইে’ দেল্ যাগ্ দয়। 60

1 

িশয়া্আ�ুল্ওয়াহহাব্হসাইেও্এ্সংগঠেে্অেেক্অবদাে্

রােখ।্িকভােব্িেরাপ্া্বািহেক্ও্তদ�কারকেদর্সােথ্আচরষ্

করেত্হেব, িকভােব্ িব�তকর্�েসমূেহর্উ্র্িদেত্হেব, 

িকভােব্সামাি ক্চািহদা্ পূরষ্করেত্হেব, িকভােব্রাে�র্

িবুেে্সামাি ক্বয়ক�্ও্আেমালে্গেআ্তুলেত্হেব্ইতযািদ্

িবষেয়্ স্‘িহযবু�াহ্বাহরাইে’ ক্িদকিেেদরশো্�দাে্করত। 

‘খিতব্আ�াস্হািবল’ আ�ুল্ওয়াহহাব্ও্আ�ুল্আিমর্ ামির্

 থেক্মুহা�দ্িরয়ােশর্মাধযেম্উপেরা�্আবদুল্ওয়াহাব্

হসাইে্ থেক্িবিভ�্পরামশর্ও্িেেদরশো্মহষ্করত। 

তখেকার্বাহরাইেের্তথযম�ষালয়্ও্ ম�কপিরষদ্িবষয়ক্ম�ক্

বেলে: “‘িহযবু�াহ্বাহরাইে’ ইরােের্িব�বক্গােডরর্একি�্

                                                             
1  দখুে্বাহরাইেের্ �িলিভষেষ্ দওয়া্তােদর্ভাষষ্ও্তখেকার্আরিব্ও্

বাহরািে্পি�কাসমূহ।্
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কযা�্উ্র্ তহরােের্‘কারা ’ কযাে�্একািধক্�িশকষ্

িেেয়েছ”। পরবতরকেত্যখে্ ‘িহযবু�াহ্বাহরাইে ’ এর্কমরকাে�র্

সােথ্ইরােের্স�ৃ�তা্�কাশ্ পল, ইরাে্চােপর্মাথায়্

‘িহযবু�াহ্বাহরাইে ’ এর্বযাচগেলােক্িহযবু�াহ্ লবােেের্

কযাে�্নাো�র্কের। 

‘িহযবু�াহ্বাহরাইে’ এসব্কযা�্ থেক্িবিভ�্�িশকষ্মহষ্

কের্ যমে্অ�,  বামা, আ�রকার্ কতশল, তথয্সংমহ্ও্

সংরকষ্করা্ও্�তারষার্িশ�্ইতযািদ।61

1 

১৯৯৬ই. সােলর্ে�োর্সােথ্ িআত্ িহযবু�াহর্কতক্বযি�বগর্

িে�রপ: ক. আিল্আহমদ্কাে ম্ মুতকাওিয়, ‘িহযবু�াহ্

বাহরাইে’ এর্ফাইেযা�্িকিমি�র্সদসয্ও্ইরািে্ গােয়মা্

িবভােগর্সােথ্সম�য়কারক । খ. আেদল্শালাহ, সামিরক্শাখার্
সদসয।্গ. খিলল্সুলতাে, �চার্স�াদক।্ে.  ােসম্হাসাে্

মােসুর্আল-খাইয়াত,  গােয়মা্ও্িেরাপ্া্িবষয়ক্কিমি�র্

সদসয।্ . কুেয়ত্�বাসক্শায়খ্মুহা�দ্হািবব, হসাইে্আহমদ্

মুদাইিফ, হসাইে্ ইউসুফ্আিল, খিলল্ইবরািহম্ঈসা্আল-

হােয়িক।62

2 

                                                             
1 �রা�ম�ক্শায়খ্মুহা�দ্ইবেে্আেল-খিলফা্ও্তখেকার্বাহরািে্প�-

পি�কা্এ্সংবাদ্�কাশ্কেরে।্
22 ‘িহযবু�াহ্বাহরাইে’ এর্সােথ্স�ৃ�্তখে্৪৪- ে্অপরাধকেক্ মফতার্
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তােদর্স�াস্ও্িবেোেহর্ফেল্ স্বছর্ বাহরাইেের্কিতর্

পিরমাষ্িছল্আেুমািেক্৬৫৮,২২৪,১৫্ডলার। 

এ্সব্ে�োর্পর, বাহরাইে্সরকার্কতৃরক্িশয়ােদর্�িত্�চুর্

ছাআ্ দওয়া্এবং্িশয়া্হসাইিে্ ডরাসমূেহর্খিতব, কােলা্

পাগিআধারক্ধমরকয়্ েতৃবৃম্ও্ ‘িহযবু�াহ্বাহরাইে ’ এর্কমরকতরা্

 যমে্িশয়া্আিল্সুলাইমাে, আ�ুল্আিমর্ ামির্ও্মুহা�দ্

সেদ্�মুখ্ েতৃবেগরর্�িত্বাহরাইে্সরকােরর্কমাসূলভ্

আচরষ্ও্তােদর্কমরকাে�র্�াধকেতা্ দওয়া্সে�ও্তারা্

এখেও্তােদর্িেে েদরেক্িবিভ�্�কার্�ংসয ্ও্স�ােসর্

সােথ্সংিে�্ রেখেছ।্তােদর্সবরেশষ্ েেয্ে�ো্২০০৬ই. 

সােল্বাহরাইেের্সরকােরর্িেক�্�কাশ্পায়, যা্িছল্একি�্

ইরািে্ষআযে� র্েকলেকশা,  যমে  বাহরাইেের্িবিভ�্ ায়গায়্

িশয়ােদর্োেম্ িম্�য়্কের্ সখােে্তােদরেক্�িতি�ত্করা , 

‘িহযবু�াহ্বাহরাইে ’ এর্সদসযেদরেক্বাহরাইেের্সবর�্ছিআেয়্

 দওয়া্এবং্পেরাকভােব্িবিভ�্সংগঠে্ও্ সংনােক্সহেযািগতা্

করা, যােদর্স�কর্ইরােের্সােথ্রেয়েছ।63

1 

                                                                                                                  
করা্হয়। 

1  দখুে: ৩/৯/২০০৬ই. তািরেখর্ ارمف موقع ্ও্৪/৯/২০০৬ই. তািরেখর্

انحر�نية ايري  صحيفة  
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বাহরাইেের্িেরাপ্া্বািহেকর্িরেপাে�র্�কাশ্ য, িহযবু�াহ্

বাহরাইেেক্পুেরায়্সংগিঠত্ও্েতুেভােব্ ঢেল্সা ােো্হে�্

এবং্তার্সদসযেদরেক্ তহরােের্িেক�বতরক্“ইমাম্আিল্

বযারােক” একািধক্বযােচ্সামিরক্�িশকষ্ দওয়া্হে�। 

‘িহযবু�াহ্বাহরাইে ’ এর্একািধক্�িতিেিধ্‘িহযবু�াহ্ লবােে’ 

এর্একািধক্শকষর্ েতার্সােথ্ বঠেক্বেসে,  যমে্‘িহযবু�াহ্

 লবােে’ এর্ইকরাম্বারাকাত্ও্ ‘িহযবু�াহ্বাহরাইে ’ এর্

সামিরক্শাখার্ েতৃবগর । তােদর্ বঠক্�থেম্ দােম�্ও্

পরবতরকেত্ বুেত্অেুি�ত্হয়।্ সখােে্িশয়ােদর্আেমালে্ও্

রা ৈেিতক্পিরক�ো্িেেয়্আেলাচো্হয়,  যমে্িকভােব্

িশয়ােদর্�ভাব্বৃিে্পােব্ও্ইরািে্কতৃর�্�িতি�ত্হেব্

ইতযািদ। এেত্‘হাসাে্োসু�াহ’ বাহরাইিে্িশয়া্ যাোেদরেক্
অভক�্লকয্অ রে্ও্পিরক�ো্বা�বায়েের্ েেয্সাহােযযর্

�িততিত্�দাে্কেরে। 64

1 

তােদর্�ককােরাি�্ থেক্�মািষত্ য, তােদর্আেলাচোর্কতক্

িবষয়্িছল্বাহরাইিে্িশয়ােদর্ অথরৈেিতক্স�ৃ�তা্বৃিে্করা, 

উভয়্পেকর্ সাহাযয ও্ অংশকদািরে�র্িভি্েত্বাহরাইেের্

অথরেকিত ত্িশয়া্ বযবসায়কেদর্িেয়�ষ্ �িত�া্করা,  মতিলক্

                                                             
1  দখুে:  العر� اغوطن �ةة ্সংখযা্১৫৪৩, তািরখ: ২৭/৯/২০০৬ই.   
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কিতপয়্পেষযর্উপর্তােদর্একেচি�য়া্আিধপতয্িব�ার্করা, 

 যে্চাপ্�েয়াগ্কের্সরকার্ থেক্�াথর্আদায়্করা্সরব্

হয়। 

অেুরপ্ইরািে্ গােয়মা্িবভাগ্বাহরাইেের্সংসদ্িেবরাচেে্্

িশয়ােদর্ইিতবাচক্অংশ্মহেষ্উ�ুে্কের্ও্তােদরেক্সমথরে্

 াোয়। সংখযাগির�্আসেের্ েয্িশয়ােদর্সবরা�ক্সাহাযয্কের, 
 যে্তারা্িেে েদর্�াথর্সংিে�্আইে্পােস্সকম্হয় । ইরাে্
এভােবই্তােদর্সহেযািগতায়্এিগেয়্আসেছ , কারষ্তারা্সবাই্

উপসাগর্ও্আরব্ভূিমেত্ ইরােের্�াথর্ও্তা র্কতৃর�্�িত�ার্

 েয্অবযাহত্ চ�া্কের্যাে�। 65

1 

 

                                                             
1  দখুে:  العر� اغوطن �ةة ্সংখযা্১৫৪৩, তািরখ: ২৭/৯/২০০৬ই.   
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িহ াযক্িহযবু�াহ্(ম�া-মদকোয়্িহযবু�াহ ) 

১৯৭৯ই. সােল্ইরােে্ খােমিে্িব�ব্�িতি�ত্হওয়ার্পর্ থেক্

ইরািে্সরকার্ সতিদ্আরেব্তার্অেুসারকেদর্সরকার্িবেরাধক্

আেমালেের্ েয্উ�ুে্করেত্থােক, যার্সূ�্ধের্১৪০০িহ. 

কািতেফ্িশয়া্িবেোহ্ দখা্ দয়, যার্ োগাে্িছল:  
 «مبدؤذي حسي   قيئدذي خي » «سس ط الةي  اغسعودي» «سس ط فهد   يل».

১. ‘আমােদর্আদশর্হসাইিে, আমােদর্ েতা্ খােমিে’ । ২. ‘ সতিদ্
সরকােরর্পতে্ে�েব’ । ৩. ‘পতে্ে�েব্ফাহাদ্ও্খােলেদর’, 
ইতযািদ।্্

ইরােে্ খােমিে্িব�েবর্পর্ইরাে- সতিদ্আরেবর্িশয়ােদর্

মােঝ্যখে্গভকর্স�কর্কােয়ম্হয়, তখে্ইরােের্পক্ থেক্

হাসাে্সাফফােরর্ েতৃে�্ সতিদ্আরেব্একি�্িশয়া্সংগঠে্

 তির্করার্িেেদরশ্ দওয়া্হয়, যার্োম্হেব:  مغةمة الورإ

াি রাতুল্আরেবর্�াধকেতাকামক ‘ اسالممية لحر�ر الز�رإ العر�ية  

ইসলািম িব�বক সংগঠে’।66 F

1্পরবতরকেত্তার্োম্িেধরারষ্করা্হয়: 

াি রাতুল্আরব্িভি্ক্ ‘ مغّةمة الورإ اسالممية   الز�رإ العر�ية

ইসলািম্িব�বক্সংগঠে’। এ্সংগঠেের্লকয্িছল্িে�রপ: 

                                                             
1  দখুে: اسالممية  الميعت  الر�ت ايحزاب  (পৃ.২/৫৮১) 
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১. ইরািে্িব�বেক্ রকা্করা ্এবং্ইসলািম্িবে� ্তা্র�ািে্

করেষর্কা ্সুগম্করা। 

২. ইসলািম্ সুি�্সরকার্ থেক্ াি রাতুল্আরব- সতিদেক্মু�্

করা্এবং্তােত্ইরােের্আদেল্িশয়া্রা�্কােয়ম্করা।  

অতএব্তােদর্দৃি�েত্ সতিদ্সরকার্ও্উপসাগরকয়্অেযােয্

সরকারগেলা্তাগিত্কুফির।্ এ্সংগঠে্িেে েক্ খােমিে্

িব�েবর্একি�্অংশ্ াে্কের । সংগঠেের্মুরি�্ও্অিভভাবক্
শায়খ্হাসাে্সাফফার্বেলে: “আমরা্ইরাে্ থেক্িদক-

িেেদরশোর্ মত্অেেক্িকছু্�তযাশা ্ও্দািব্কির, যা্ইসলািম্

িব�ব্ �্িদেত্সকম”।67

1 

এ্সংগঠে্মেে্কের, ইসলািম্িব�ব্বা�বায়ে্করার্ েয্

িতেি�্শতর্পুেরা্করা্ ুির: 

১.  েতৃবৃেমর্িহ রত্করা্ও্বিহিবর�্ থেক্তার্দািয়�্আ�াম্

 দওয়া, কারষ্�বােস্বেস্অিধক্�াধকেতা্অ রে্করা্যায়।্এ্

ছাআা্একািধক্অোরব্সংগঠে্ও্সংনার্�েয়া ে, যারা্অ�্

সংনােক্ বষিয়ক্ও্তাি�কভােব্সমৃে্করেব। 

২. অ�্বযতকত্িশয়া্িব�েব্সফলতা্আসেব্ো। 

৩. এ্সংগঠেের্সহেযাগক্একািধক্সংগঠে্ তির্করা্ ুির। 

                                                             
1  দখুে: اسالممية  الميعت  الر�ت ايحزاب  (পৃ.২/৫৮৮) 
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‘ াি রাতুল্আরব্িভি্ক্ইসলািম্িব�বক্সংগঠেে’র্�থম্

কাযরালয়্িছল্ইরােে, তারপর্ দােমে�্এবং্সবরেশষ্ল�েে্নায়ক্

কাযরালয়্�িত�া্করা্হয় ।্ এ্ সংগঠে্ থেক  ১৯৮০ই. দশেক্

« اسالممية الورإ » ‘ইসলািম্িব�ব’ োেম্একি�্পি�কা্ বর্করা্

হয়। 
সংগঠে্ও্তার্ থেক্�কািশত্পি�কার্�শরকাতর্োম্ থেক্

তােদর্অিভ তা্হল, এ্োম্তােদর্�ােথরর্উপেযাগক্েয়, 

এভােব্ েগেষর্মােঝ্তােদর্মহষেযাগযতা্বৃিে্পােব্ো।্

অতএব্ কতশলগত্কারেষ্১৯৯০ই. সােলর্ শেষ্ও্১৯৯১ই. 

সােলর্�থম্িদেক্ « োম্্«مغةمة الورإ اسالممية   الز�رإ العر�ية

পিরবতরে্কের্ «  «الر�ة اسصمحية [اغشيعية]   الز�رإ العر�ية

‘ াি রাতুল্আরব্িভি্ক্[িশয়া] সং�ার্আেমালে’ রাখা্হয়।্

আর্ মযাগাি েের্োম্পিরবতরে্কের্্«الورإ اسالممية» « �ةة 

 রাখা্হয়।্«الز�رإ العر�ية

অেুরপ্এ্সংনাি�্ « ্�দাুস্সাফা’ োেম্একি‘ «دار اغصفي

�কাশো্�িত�াে্চালু্কের্তার্মাধযেম্ সতিদ্সমাে র্িবুেে্

অপবাদ্ও্উসকািে্�চার্করেত্থােক।্তার্আেরকি�্কা ্

িছল্সংগঠেের্অথর্সাহাযয্সংমেহর্িেিমে্্োো্তথয্সংমহ্ও্

িরেপা�র্ তির্কের্পি�মা্িব�্ও্ইয়াহূদক্সংনাসমূেহ্সরবরাহ্
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করা।্উে�খয্এ্সংনার্সােথ্পি�মা্িবে�র্অেেক্সাংসদেদর্

সােথ্গভকর্স�কর্িছল। 

১৯৯১ই. সাল্ থেক্১৯৯৩ই. সাল্পযর�্ «  «�ةة الز�رإ العر�ية

এর্�ায়্ি�শি�্সংখযা্ বর্হয়।্এ্সমেয়্পি�কাি�্ বিহিবর� 

 থেক্�চুর্পিরমাষ্অথর্সাহাযয্লাভ্কের, তার্উে�শয্ইসলািম্

সরকার্ থেক্�িতেশাধ্মহষ্করা্এবং্ সতিদ্আরেব্িবশৃ�লা, 

 ফতো্ও্অচলাবনার্সৃি�্করা।্পি�কার্�ধাে্স�াদক্িছল্

হাম াহ্হাসাে্এবং্তার্িেবরাহক্স�াদক্িছল্আ�ুল্আিমর্

মুসা। 

তােদর্উে�শয্বা�বায়েে্ যেহতু্একািধক্সংনা্ তিরর্

পিরক�ো্িছল, তাই্তারা্ « مغةمة الورإ اسالممية   الز�رإ 

এর্অধকে্্«العر�ية মােবািধকার্সংনা’  তির্‘ لغة ح وق اس�سين

কের।্এ্সংনােক্তারা্িেে েদর্ থেক্দূের্রােখ, তেব্

আেমিরকাে্সরকােরর্সােথ্স�ৃ�্থাকেত্বেল,  যে্তার্

সােথ্আেমিরকাে্ও্ইয়াহূদক্অেেক্সংনার্গভকর্স�কর্

কােয়ম্হয়।্তাছাআা্তারা্এর্িকছু্শাখা্সংগঠেও্ তরক্কের।্  

তারা্ «  «اغةجغة ال لة ل وق اس�سين   الةي   الز�رإ العر�ية

‘উপসাগর্ও্আরব্উপ�কেপ্আ� রািতক্মােবািধকার্সংনা’ 

োেম্সংনা্ তির্কের । এ্সংনা্ "Arabia moniter"্োেম্

একি�্মযাগাি ে্ বর্কের্ইংেরি ্ভাষায়, তার্অিধকাংশ্�বঅ্
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িছল্বাআাবািআ, অপবাদ্ ও্িমথযায়্ভরপুর, িব�বক্ আেমালে্ও্

তার্িচ�াধারা্ তা্তােত্িছলই। 

এ্সংগঠেের্ওয়ািশং�ে্অিফেসর্কমরকতরা্িছল্ াফর্শােয়ব, 

ল�ে্অিফেসর্কমরকতরা্িছল্বু্খািমস, আর্সােদক্ াবরাে্

 ক�কয়্অিফেস্তােদর্সহেযাগক্িছল।্এ্সংগঠেের্অপর্

সি�য়্কমরক্হে�্তাওিফক্সাইফ,  য্ইেতাপূেবর الر�ة اسصمحية 

 এর্ সে��াির্  োেরল্িছল। اغشيعية   الز�رإ العر�ية

‘ াি রাতুল্আরব্িভি্ক্[িশয়া] সং�ার্আেমালেে’র্সি�য়্

কতক্কমরকতরা্[যারা্ ইতঃপূেবর ‘ াি রাতুল্আরব্িভি্ক্

ইসলািম্িব�বক্সংগঠেে’্কমররত্িছল] িে�রপ:  

১. হাসাে্আস-সাফফার, �িত�াতা, পরামশরদাতা্ও্অিভভাবক।  

২. তাওিফক্সাইফ, সাধারষ্স�াদক। 

৩. হাম া্আল্হাসাে, « মযাগাি েের্্«الز�رإ العر�ية চকফ 

এিড�র। 

৪. িম রা্খুওয়াইিলিদ, �কাশো্িবভােগর্মযােে ার।  

এ্ছাআাও্আেছে্আেদল্সুলাইমাে, হািবব্ইবরািহম, ফুওয়াদ্

ইবরািহম, মুহা�দ্হসাইে, যািক্িমলািদ, ঈসা্মায‘আল,  াফর্

শােয়ব, সােদক্ াবরাে্ও্ফাউি ্�মুখগষ। 
১৯৯৩ই. ও্১৯৯৪ই. সােল্‘ াি রাতুল্আরব্িভি্ক্[িশয়া] 

সং�ার্আেমালে’ ও্ সতিদ্সরকার্এক্চুি�্�াকর্কের, 
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যােত্উভেয়্এ্িবষেয়্একমত্হয়্ য, বিহিবরে�্িশয়া্সংনার্

সকল্অিফস্বঅ্করা্হেব,  সখাে্ থেক্�কািশত্মযাগাি েের্

�কাশো্বঅ্করা্হেব, বিহিবরে�্তার্রা ৈেিতক্কমরকা�্বঅ্

করা্হেব, ইয়াহূদক্ও্অেযােয্সংনার্সােথ্তার্স�কর্িছ�্করা্

হেব্এবং্সামাি ক্ও্সরকারক্সংনার্সােথ্তারা্কা ্করেব। 

 

ইরািে্ খােমিে্িব�েবর্হািককত্যখে্�কাশ্ পল; মােুষ্  েে্

 গল্ য, এ�া্শধু্সা�দািয়ক্িব�ব, যার্উে�শয্অ�্অ�েল্

রা ৈেিতক্�ভাব্িব�ার্করা; মােুষ্আেরা্ ােল্ য, তারা্দকে্

ও্রা ৈেিতক্বযাপাের্‘তাকইয়া’ (�কােশয্িকছু্বেল্মােুষেক্

 ধাকা্ দওয়া) েকিতর্আ�য়্মহষ্কের; তখে্এসব্িবষয়্িচ�া্

কের্তােদর্ কউ্ দেশর্অভয�ের্কা ্করার্িেিমে্্ সতিদেত্

িফের্আেস ।্  কউ্ দেশর্বাইের্ থেক্যায়, ভাইেদর্শু্করা্
কা ্সমা�্করা্ও্তােদর্কমর্অবযাহত্রাখার্উে�েশয।68

1 

যিদও্চুি�্�াকর্হেয়েছ, তবুও্তােদর্অেেেক্ ািতগত্ও্

সা�দািয়ক্রা ৈেিতক্কমরকা�্ থেক্িবরত্হয়িে। 

                                                             
1 তােদর্ কউ্চুি�েত্সাকর্কের,  কউ্ইহিদ্ও্ বুিে্সংনার্অথর্�ারা্

িেে েদর্পিরক�ো্বা�বায়েের্ েয্বাইের্ থেক্যায়,  যমে্আিল্

আেল-আহমদ।্তার্লকয্ সতিদ্ইসলািম্রাে�র্িবপেক্অবনােকারক্
�েতযক্সংনার্সে�্ যাগােযাগ্অবযাহত্রাখা।্
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তারা্২০০৬ই. সােলর্অে�াবর্মােস্ সতিদ্আরেবর্কািতফ্

  লায়্সবরেশষ্িবেোহ্কের । এক্িশয়া ্মাহিফেল্হাসাে্
সাফফার্ োষষা্কেরে, যিদ্ সতিদ্সরকার্িশয়ােদর্দািব্ো্

শেে, তাহেল্িশয়া্অ�েল্ইরািে্িব�ব্েি�েয়্ দব,  যমে্

েি�েয়িছলাম্১৪০০িহ. সােল্এবং্ম�ায়্১৪০৭িহ.। 

(িহযবু�াহ্িহ ায্এর) সামিরক্উইং 

১৯৮৭ই. সােল্আিশর্দশেকর্মাঝামািঝ্সমেয় مغّةمة الورإ 

এর্অধকে্একি�্সামিরক্শাখা্ তির্্اسالممية   الز�رإ العر�ية

করা্হয়, যার্োম্ দওয়া্হয়্ িহ াযক্‘حزب اهللا الجيز 

িহযবু�াহ’।69 F

1্এ্ পি�্ইরােের্িশয়া্সরকার্ও্তার্ সো্

সদেসযর্সােথ্সম�য়্কের্হ ্ও্অেযােয্ মতসুেম্ সতিদ্আরেব্

স�াসক্কমরকা�্পিরচালো্কের। 

ইরািে্� াতে�র্ চতকস্ সোবািহেকর্পরামেশর্এ্দলি�্গঠে্

করা্হয়।্তার্ েতৃে�্িছল্ইরািে্ গােয়মা্কমরকতরা্আহমদ্

শািরিফ, পিরক�ো্ মাতােবক্কতক্ সতিদ্িশয়ােক্ইরােের্

‘কুম’ েগরকেত্পআা-শোর্ েয্ �রষ্করা্হয় ।  সতিদ্আরেব্
রা ৈেিতক্কমরকা�্িেেয়্যখে্‘িহযবু�াহ্িহ ায’ ও্‘ াি রাতুল্
                                                             
1 িহ া ্োম্করেষর্উে�শয্হে�, তােদর্ইমাম্ খােমিে্ সতিদ্আরেবর্

ইসলািম্সরকারেক্�ককার্কের্ো, যিদও্এ্োমকরষ্তােদর্পেক্

সুিবধা েক্হয়িে, কারষ্িহ াি রা্সু�ক, আর্তারা্হে�্িশয়া।্
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আরব্িভি্ক্ইসলািম্িব�বক্আেমালেে’র্মােঝ্��্ও্িবেরাধ্

 দখা্িদল, ইরাে্আহমদ্শািরিফর্ত�াবধােে্পিরচািলত্

‘িহযবু�াহ্িহ ায’ এর্উপর্সামিরক্কমরকা�্েয�্কের্উভয়েক্

পৃথক্কের্ দয়।্ 

১৪০৭িহ. হে র্ মতসুেম্‘িহযবু�াহ্িহ ায’ ইরািে্িব�বক্গােডরর্

সম�েয়্বআ্িবেকােভর্আেয়া ে্কের, যার্উে�শয্িছল্

হাি েদর্হতযা্করা,  েগেষর্স�দ্িবে�্করা্এবং্মসি েদ্

হারাম্ও্অেযােয্পিব�্নােসমুেহ্ ফতোর্সৃি�্করা। 70

1 

অেুরপ্তারা্কুেয়িত্ িহযবু�াহর্সােথ্িমেশ্ম�ার্সুআ�্পেথ্

িবষা�্গযাস্�েয়াগ্কেরিছল,  য্কারেষ্শত্শত্হাি ্মারা্

যায়্ও্আহত্হয়। 

৯/২/১৪১৭িহ.  মাতােবক্২৫/৬/১৯৯৬ই. সােল্‘িহযবু�াহ্

িহ ায’ ‘খুবার’ শহের্এক্আবািসক্ হাে�েল্িবরা�্গািআ্ বামা্

িবে�ারষ্ে�ায়।্ তারা্গািআি�্ েবহল্এলাকায়্ দাঁআ্কিরেয়্

অপর্গািআ্কের্ ত্পািলেয়্যায়, যার্চার্িমিে�্পেরই্ বামা্

িবে�ারষ্েে�।্এ্কাে ্অংশ্মহষকারক্িশয়া্স�দােয়র্

কতক্বযি�বগর্হে�: হািে্সােয়গ,  মা�ফা্কাসসাব,  াফর্

শািবখাত, ইবরািহম্ইয়াকুব, আিল্হা ুির, আ�ুল্ কািরম্োিসর, 

                                                             
1  দখুে: كتزمين كينيث اسررا�  الوري الرس  (পৃ.১৯৫) 
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আহমদ্মুগতাসাল, যােক্‘িহযবু�াহ্িহ ায’ এর্সামিরক্

কমরকতরা্ও্খুবার্শহের্ বামা্িবে�ারেষ্�তযক্ েতৃ�দােকারক্

গষয্করা্হয়।্আেরা্কিতপয়্ যমে্হসাইে্আেল্মুিগস, আ�ুর্

রহমাে্ ারাশ, শায়খ্সািয়দ্আল-িবহার, শায়খ্আ�ুল্ িলল্

সািমে্�মুখগষ। 

খুবার্েগের্আবািসক্ হাে�েল্ বামা্িবে�ারেষর্পর্কাোডায়্

হািে্সােয়গেক্ মফতার্করা্হয়, অতঃপর্আেমিরকার্মাধযেম্

তােক্ সতিদ্হ�া�র্কের।্আর্আ�ুল্কািরম, আহমদ্মাগলাস, 

ইবরািহম্ইয়াকুব্ও্আিল্হির্ইরাে্পলায়ে্কের । ‘শািবখাত’ ক্

িসিরয়ায়্আ�ক্করার্একিদে্পর্ সখােকার্ কােো্এক্

  লখাোয়্আ�হতযার্ো�ক্কের্তােক্হতযা্করা্হয়, 

অতঃপর্তােক্িস িরয়া্ থেক্ ফরাির্ োষষা্করা্হয় । বলা্হয়, 
ইরােের্পরামেশর্ গােয়মােদর্�ারা্তােক্হতযা্করা্হয়,  যে্

খুবার্আবািসক্ হাে�েল্ বামা্িবে�ারেষর্মূল্তথয্ ফাঁস্ ো্

হয়।্

‘িহযবু�াহ্িহ ায’ এর্অপর্গু�পূষর্ েতা্হে�, আ�ুল্কািরম 

হসাইে্োেসর।্ 

তাছাআা্আরও্রেয়েছ, ফােদল্আল্উলবক, আলক্মারহূে, মু�ফা্

আল-মু‘আি�ম, সােলহ্রমদাে, যােদরেক্ বামা্িবে�ারেষর্

পূেবরই্এ্কমরকাে�্ িআত্থাকার্সময়্ মফতার্করা্হয়।্ফেল্
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আহমদ্মাগসাল্এ্িবে�ারেষর্দািয়�্অেয্শাখােক্�দাে্

কের। 

‘িহযবু�াহ্িহ ায ’ এর্অপর্ েতৃবৃম্হেলে: শায়খ্ াফর্আিল্

মুবােরক, আ�ুল্কািরম্কাে ম্আল-হািবল্ও্হােশম্সাখস, 

তারা্সবাই্ ‘িহযবু�াহ্িহ া য’ এ র্পৃ�েপাষক  ও্তার্অথর্

 যাগােদাতা। 71

1 

এ্ছাআা্আেরা্অেেক্সংগঠে্ও্বযি�বগর্রেয়েছ, যােদর্

সম�েয়্‘িহযবু�াহ্িহ ায’ একি�্পূষরা�্সংগঠেরেপ্আ��কাশ্

কেরেছ। তারা্ইরাে্ও্ লবােেে্�িশকষ্মহষ্কের্ সতিদ্
ইসলািম্হকুমেতর্িবুেে্স�াসক  কমরকা�্পিরচালো্কের,  যে্

 সতিদ্সরকারেক্উৎখাত্কের্ইরােের্আদেল্একি�্িশয়া্রা�্

কােয়ম্করা্সরব্হয়।72F

2 
স�াসক্কমরকাে�র্ফেল্ ‘িহযবু�াহ্িহ ায ’ এর্একািধক্

সদসযেক্ মফতার্হয়, অেেেক্ « مغةمة الورإ اسالممية   الز�رإ 

সংগঠে্ থেক্অবযাহিত্ েয়, আবার্অেেেক্�বাস্ «العر�ية

                                                             
1 এ্িতে্ েই্িশয়ােদর্িেক�্‘হিাতুল্ইসলাম্ওয়াল্মুসিলিমে’  খতাব্

�া�, যা্�মাষ্কের্িশয়ােদর্িেক�্তারা্মু তািহেদর্মতরবায়্উপেকত।্
2  দখুে: اغر�يض جر�دإ ্ম�লবার, ৪্ ুল-কাদাহ, ১৪২৬িহ.  মাতােবক্৬্

িডেস�র্২০০৫ই. সংখযা: (১৩৬৭৯), আেরা্ দখুে: الر�ت ايحزاب  

اسالممية  الميعت  (২/৫৮১-৬০১) 
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 কবেে্িগেয়্রা েকিত্ও্িশয়া্মতবাদ্�চাের্আ�িেেয়াগ্কের।্

বতরমােেও্তারা্ সতিদ্সরকার্ থেক্আরব্ভূিমেক্মু�্করার্

ষআয�, সরকােরর্িবেরািধতা্করা্ও্তার্িবুেে্অপ�চাের্

িল�।্অেুরপ্িবিভ�্ দেশ্রেয়েছ্তােদর্োো্ওেয়ব্সাই�, 

 যখােে্ সতিদ্সরকােরর্কুৎসা্র�ো্ও্ইরািে্ইসলািম্িব�েবর্

পেক্�িতিেয়ত্�বঅ, িেবঅ্ও্সংবাদ্�চার্করা্হয়। 73

1 

 

                                                             
1  দখুে: الؤّرخ الجيز اهللا حزب نيين  তািরখ: ৯/৩/২০০৫ই. 
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কুেয়িত্িহযবু�াহ 

‘িহযবু�াহ্ লবােে’র্পর্আিশর্দশেক্িহযবু�াহ্কুেয়িত্�িত�া্

লাভ্কের।্ শুেত্সংগঠেি�্েতুে্েতুে্োম্মহষ্কের,  যমে: 
« াত�্কুেয়িত্সরকার্ �‘  «طمئع تاي  الةي  غةجمهور�ة اغكو�تية

পিরবতরেকারক্বািহেক’ । কখেো্োম্ধারষ্কের « صوت اغشعب 

াধকে্কুেয়িত্ ািতর্কক’।্কখেো্োম্ধারষ্�‘  «اغكو�  الر

কের্ ইসলািম্ি হােদর্সংগঠে’।্কখেো্‘ مغةمة الهيد اسالم�

োম্ধারষ্কের্ « কুেয়ত্িভি্ক্‘ «قوات الغةمة الور�ة   اغكو�ت

িব�বক্সংনার্বািহেক’ সবক’ি�্সংগঠেের্প�ােত্রেয়েছ্

‘িহযবু�াহ্কুেয়ত’। 74F

1 

ইরােের্ধমরকয়্মারকা ্‘কুম’-এ 75F

2্পআুয়া্ছা�রা্এসব্শাখা-

�শাখা্ তির্কেরেছ, যার্অিধকাংশ্সদেসযর্স�কর্� াত�্

ইরািে্িব�বক্গােডরর্সােথ, তারা্ সখাে্ থেক্�িশকষ্িেেয়্

আেস।76 F

3 

                                                             
1  দখুে: ড. ফালাহ্মািদরাস্রিচত: اغكو�ت   اغشيعية الر�ة  (পৃ.৩০-৩১) 
2 উপসাগরকয়্ দশসমূেহ্সি�য়্িহযবু�াহর্শাখা-�শাখার্সদসযেদর্�থম্

পিরচয়্হয়্কুম-এ,  যখােে্তারা্দকিে্ইলম্অ রে্করার্ েয্�নাে্

কের।্
3  দখুে: اغكو�ت   اغشيعية الر�ة ্ফালাহ্মুদাইিরিস, (পৃ.৩১) 
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 তহরােে্অবিনত্الر�ز اغكو�  غإلعم  اسالم�!   طهران ‘ইসলাম্

�চােরর্ েয্ তহরােে্অবিনত্কুেয়িত্মারকা ’  থেক্

োেম্একি�্মযাগাি ে্ বর্হত, যা্িহযবু�াহ্কুেয়িতর্্«الص»

িচ�া্ও্আদেশরর্মুখপা�্িছল। 

মযাগাি েি�্কুেয়িত্িহযবু�াহেক্উসেক্ দয়,  যে্তারা্িশয়ােদর্

লকয্অ রেে্কা ্কের, সরকােরর্িবুেে্িবেোহ্কের্ও্

ইরােের্আদেল্একি�্বঅু্রা�্সৃি�র্ েয্�াষ-পষ্ চ�া্কের। 

‘িহযবু�াহ্কুেয়ত’ও্তােদর্�েরাচোয়্ দেশর্অভয�ের্ ফতো্

সৃি�,  বামা্িবে�ারষ, অপহরষ্ও্গেমর্েযায়্ েেয্কাে ্িল�্

হয়,  দেশর্উপর্িেয়�ষ্�িত�া্ও্ইরািে্আদেল্আেরকি�্

িশয়া্রা�্গঠে্করার্উে�েশয। 
“িহযবু�াহ্কুেয়ত’ ক্ইরািে্িশয়া্িব�েবর্একি�্অ�-সংে�ে্

 াে্করা্হয়, যার্ েতৃে�্রেয়েছ্আয়াতু�াহ্আলক্খােমেেয়ক।্

তারা্িব�াস্কের, আেল-সাবার্কুেয়েতর্রা�্কমতায়্থাকার্

 কােো্অিধকার্ েই”। 77F

1 

                                                             
1  দখুে: اسهرا  صحيفة عن اغصيدرإ-ال لة اغسييالة �ةة ্বষর-৩২, সংখযা-১২৩, 

 ােুয়ারক্১৯৯৬ই. 
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‘িহযবু�াহ্কুেয়ত’ িবিভ�্�কার্স�াসক্কমরকা�্িল�্হয়,  যমে: 

২৫-৫-১৯৮৫ই. সােল্ « ’িহযবুদ্দাওয়াহ‘ «حزب العوإ 78 F

1্োেম্

একি�্িশয়া্সংগঠে্ েয�ার েক্ য্কা�্কের্তারা্ স�ােক্

সমথরে্ াোয়।্ে�োি�্িছল্এই্ য, যখে্আিমেরর্গািআ্বহর্

‘দাসমাে’ মহল্ থেক্ বর্হেয়্‘সাইফ’ মহেল্যাি�ল।্আিমেরর্

গািআবহর্ দেখ্�ািফক্সকল্রা�ার্িসগেযাল্বঅ্কের্

দু’পােশর্রা�াগেলা্ খালা্ রেখ্ দয়,  যে্গািআবহর্ থেক্

 কােো্গািআ্ডােে-বােম্ যেত্চাইেল্ যেত্পাের।্এ্মুহূেতর্

হ�াৎ্পা�র্ থেক্একি�্গািআ্গািআবহেরর্সামেে্চেল্এেলা, 

িসিকউিরি�্গাডর্তােক্থামােত্ চ�া্করল, িক�্গািআি�্

 সখােেই্িবক�্আওয়াে ্িবে�ািরত্হল, ফেল্িসিকউিরি�র্

�থম্গািআি�্যা�কসহ্পুেআ্ গল, যা�কেদর্মেধয্িছল্মুহা�দ্

আোি ্ও্হািদ্শামির।্িবে�ারষি�্িসিকউিরি�্গােডরর্ি�তকয়্

গািআেকও্  ােআ্ধা�া্িদল, ফেল্বাম-পাশ্ থেক্আিমেরর্

গািআেক্আোত্কের্ফু�পােত্িগেয়্আছেআ্পেআ, িকছুকেষর্

মেধয্তােতও্আগে্ধের। 

                                                             
1 তখে্এ্সংগঠেের্�ধাে্িছল্মুহা�দ্বােকর্আল-হািকম, ২০০৩ই. সােল্

ইরােক্তােক্অপহরষ্ করা্হয়।  স্কুেয়েতর্আিমরেক্হতযার্ফেতায়া্
 াির্কের।্হতযাকারক্শহকদ্ও্ া�াতক, হতযায়্অংশ্মহষকারকও্ া�াতক।্
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1২- ুলাই্১৯৮৫ই. সােল্কুেয়ত্িসি�েত্দু’ি�্কিফর্ দাকােে্

 বামা্িবে�ারষ্ে�ায়, যার্কারেষ্অেেেকর্�াষহািে্েে�্ও্

অেেেক্ খম্হয়। 

২৯-এি�ল্১৯৮৬ই. সােল্কুেয়েতর্িেরাপ্া্বািহেক্ োষষা্

কের্ য, ১২- ে্স�াসক্কুেয়িত্এয়ার্লাইেের্৭৪৭- বািয়ং্

িবমাে্অপহরষ্কের্পূবর্এিশয়ার্ কােো্অ�েল্িেেয়্যাওয়ার্

পিরক�ো্তারা্েসযাৎ্কের্িদেয়েছ।্এ�াও্কুেয়িত্ িহযবু�াহর 

কমর্িছল। 

১৯৮৮ই. সােলর্৫-এি�ল্আিল্আকবর্মুহতােশমক 79

1 ‘িহযবু�াহ’ 

কুেয়িতর্ েতৃবৃমেক্িেেদরশ্ দয়্ য, তারা্ইমাদ্ লবােিের্

 েতৃে�্বযাংকক্ থেক্আগত্কুেয়িত্এয়ার্লাইেের্‘আল-

 ােবিরয়া’ িবমাে্অপহরষ্কের্ইরােের্‘মাশহাদ’ োমক্নােে্

 পৗেছ্িদেব; আর্তা্িছল্িলবােেের্িহযবু�াহ্কমা�ার্ইমাদ্

মাগিেয়া’ 80

2্এর্ েতৃে�।্বতরমােে্এ্ইমাদ্মাগিেয়াই্ লবােেের্

িহযবু�াহর্সশ�্চকফ্কমা�ার 81

1।  

                                                             
1  যমেি�্কুেয়তন্আল-কাবস্পি�কার্৫৭১৭্েং্সংখযায়্উে�খ্করা্

হেয়েছ।্
2 ইরােক্গেবষক্ড. মাসউদ্আ�াহক্তার্ড�ের�্িডমকর্িথিসেস্িবষয়ি�্

িেি�ত্কেরেছে্ য, িছেতাইকারকরা্ লবােেক্িশয়া্স�দােয়র্ লাক্িছল; 

আর্তারা্িহযবু�াহ্সংগঠেের্অেুসারক্িছল।্ দখুে্ম�:    اسالمميون
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তারা্িবমােি�্অপহরষ্করেত্সকম্হয়,  বুেত্অবতরষ্

করার্অেুমিত্চাইেল্কতৃরপক্িেেষধ্কের্ দয়।্অতঃপর্

সাই�ােসর্লারোকা্িবমাে্বমেরর্িদেক্্রওয়াো্কের, 

ইেতামেধয্তারা্আবদু�াহ্আল-খােলদক্ও্খােলদ্আইয়ূব্োমকয়্

দু’ ে্কুেয়িত্োগিরকেক্গিল্কের্হতযার্পর্িবমােের্বাইের্

                                                                                                                  
  .পৃ. ২৫২-২৫৪  حزب اهللا   نغين ذموذجيً -�تمع تعّددي 

1 গত্২০০৬, সােলর্১১্ই্আগ�্ মাতােবক্১৭ই্র ব্১৪২৭্িহ রক্

শ�বােরর্আশ-শারকুল্আওসা�্পি�কায়্এেসেছ: ইমাদ্মাগিেয়ােক্

দিকে্ইরােকর্িবিভ�্িশয়া্উপদেলর্মেধয্সম�য়্সাধেের্দািয়�্�দাে্

করা্হয়।্তারপর্তােক্দিকে্ইরােক্অবিনত্ইরাকক্ গােয়মা্সংনার্

উপর্খবরদাির্করার্দািয়�্�দাে্করা্হয়।্একই্বছর্অথরাৎ্২০০৫্

সােল্ইমাদ্মাগিেয়া্িসিরয়ার্উপর্িদেয়্ লবােে্পািআ্ মায়, তার্সােথ্

রেয়েছ্ বশ্িকছু্ইরােক্অিফসার।্তার্োম্হেলা, সাইেয়যদ্মাহদক্

হােশমক, তার্পাসেপা�র্ইরােক, আর্কূ�ৈেিতক্পাসেপা�র।  ্

২০০৬্সােলর্�থমিদেক্ইমাদ্ফােয়য্মাগিেয়ােক্ইরােকর্বসরায়্ দখা্

 গল।্বলা্হেয়্থােক,  স-ই্ াইসুল্মাহদকেক্ইরােে্িেেয়্�িশকেের্

দািয়�্মহষ্কের।্গত্এি�েল্ইমাদ্মাগিেয়া্আবার্ লবােেে্িফের্

এেস্িহযবু�াহর্ গােয়মা্িবভােগর্দািয়�্মহষ্কের।্ইরােক্ েতৃ�্এ্

 লাকেক্‘শৃগাল’ োেম্অিভিহত্কের্থােক; আর্ লবােেের্িহযবু�াহ্

�ধাে্‘হাসাে্োসু�াহ’ তােক্‘আল-হা !- িহেসেব্সে�াধে্কের্থােক।্্



 

70 

 ফেল্ দয়।্সবরেশষ্িবমােি�্আলে িরয়ায়্ িগেয়্অবতরষ্কের, 

 সখাে্ থেক্অপহরষকারকেদর্ ছেআ্ দয়া্হয়।82

1 

এ্ে�োর্মাধযেম্িহযবু�াহ্কুেয়ত্সরকােরর্িেক�্দািব্ াোয়্

 য, তােদর্কেয়িদেদর্ ছেআ্ দওয়া্ হাক, যােদরেক্১৯৮৩ই. 

সােল্ « সংগঠেের্োেম্ বামাবাি র্কারেষ্্«الهيد اسالم�

 মফতার্করা্হেয়েছ।্উে�খয্তারা্একই্িদে্িবদুযৎ্

উৎপাদেের্মূল্ ক�, কুেয়ত্ই�ারেযাশোল্এয়ার্ পা�র, 

আেমিরকাে্ও্�াে�র্ দূতাবাস,  পে�াল্  শাধোগার্এবং্

আবািসক্এলাকাসমূেহ্ বামা্িবে�ারষ্ে�ায়,  য্কারেষ্অেেক্

মােুষ্হতাহত্হয়।্িেহেত্সংখযা্৭্এবং্আহেতর্সংখযা্�ায়্

৬২।্তারা্সবাই্সাধারষ্োগিরক্িছল,  কউ্ পে�াল্

 শাধোগােরর্ইি�িেয়ার্এবং্ কউ্আবািসক্�কে�র্�িমক।83 F

2 

অেুরপ্তারা্১৯৮৩ই. সােলর্�থমােধর্একি�্কুেয়িত্এয়ার্

লাই�্অপহরষ্কের, যােত্�ায়্৫০০্যা�ক্িছল, যা্িেেয়্তারা্

ইরােের্মাশহাদ্োমক্এয়ার্ পাে�র্অবতরষ্কের। 

                                                             
1  দখুে: ‘ ােবিরয়া্িবমাে্অপহরেষর্ে�ো’ اغكو�ت �ةة ্সংখযা-৭০,  ুলাই, 

১৯৮৮ই. এবং্ الست بي �ةة ্সংখযা-৫৮২, এি�ল, ১৯৮৮ই. 
2  দখুে: اغسييالية اغواقعية ال اسردروغوج الةم من اهللا حزب  (পৃ.৫৮-৬০) 
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কুেয়িত্ িহযবু�াহর্সােথ্উপসাগরকয়্ িহযবু�াহর্সকল্ েপর্

স�কর্িছল।্কুেয়িত্িহযবু�াহ্ইরািক্ সোবািহেকর্ রেখ্যাওয়া্

অ�্ও্ গালা-বাুদ্হ�গত্কের্১৯৯৬ই. সােল্ বাহরাইিে্

িহযবু�াহর্িেক�্হ�া�র্কের,  যে্তারা্হতযায ্পিরচালো্

করেত্পাের। 

১০- েু্১৯৯৬ই. সােল্ « পি�কা্�কাশ্কের্ «ايذبي  اغكو�تية

 য, ‘িহযবু�াহ্কুেয়ত’ ইরািক্ সোবািহেকর্ রেখ্যাওয়া্অ�্

‘িহযবু�াহ্বাহরাইে’ এর্িেক�্চালাে্কেরেছ 84 F

1।     
‘িহযবু�াহ্কুেয়ত’ রা ৈেিতক্ময়দােে্সি�য়্ থেক্কতক্

উে�শয্হািসেলর্ েয্ে�ইেয়র্দশেক্আেরকি�্কা�্কের, 

তারা্পিরিনিতর্�ককার্হেয়্তাকইয়া্(তথা্িমথযাচােরর) আআােল্

রা ৈেিতক্চুি�্ও্সমেঝাতা্কের্এবং্  ا ئتمف اسالم� اغوط 

‘ াতকয়তাবাদক্ইসলািম্  া�’ োেম্একি�্দল্গঠে্কের,  যে্

তােদর্লকয্ও্ কতশলগত্পিরক�ো্কিতম�্ো্হয়।  

এ্  াে�র্কতক্�িত�াতা্ও্ েতৃবৃম্িে�রপ: মুহা�দ্বােকর্

মাহির, আ�াস্ইবেে্োিখ, আদোে্ইবেে্আ�ুস্সামাদ, ড. 

োেসর্সারখুহ্ও্ড. আ�ুল্মুহিসে্ ামাল। 

                                                             
1 ১০/ ুে/১৯৯৬্ইং।্্
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ইরােের্িশয়া্সরকার্েতুেভােব্এ্দেলর্সােথ্কমরকা�্আরর্

কের।্িেরাপ্া্বািহেকর্িরেপাে�র্�কাশ 85

1, দিকষ্ইরােক্িশয়ারা্

এক��্আিধপতয্িব�ার্কের্ স�ােক্িব�বক্বডরার্গাডর্ও্

ইরােক্ গােয়মােদর্অভয়ারেষয্পিরষত্কের, যােদর্একমা�্

উে�শয্কুেয়েত্িবশৃ�লা্সৃি�্কের্সরকােরর্পতে্ে�ােো্

এবং্একি�্িশয়া্রা�্কােয়ম্করা।্িরেপা�র্ থেক্আেরা্ াো্

যায়্ য, তারা্কুেয়িত্িশয়ােদর্িেক�্িবিভ�ভােব্অ�্পাচার্

করেছ, যােদর্স�কর্ইরােের্সােথ। 

আ�াহ্তা‘আলা্কুেয়ত্ও্অেযােয্মুসিলম্ দশগেলােক্িশয়ােদর্

ষআয�্ থেক্িহফা ত্কুে। 

 

                                                             
1 ‘আল-ওয়াতােুল্আরাবক’ পি�কা, সংখযা, ১৫৪৫; ১১/১০/২০০৬্ইং।্্
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িহযবু�াহ্ইয়ােমে্(ইয়ােমেের্মাি�েত্িহযবু�াহ) 

‘িহযবু�াহ্ইয়ামাে’ োেম্‘িহযবু�াহ্ লবােে’ এর্একি�্শাখা্

িছল86 F

1, িক�্‘িহযবু�াহ্ লবােে’ ও্তার্অ�-সংগঠেের্হতযা, গম্

ও্অপহরেষর্েযায়্স�াসক্কমরকাে�র্ফেল্ইয়ামািে্ েেগা�ক্এ্

 াতকয়্সংগঠে্ও্তার্শাখা-�শাখা্�তযাখযাে্কের, কারষ্তারা্

�াদশ্ইমািময়া্িশয়ােদর্দকিে্আিকদা্ও্রা ৈেিতক্তৎপরতা্

িেেয়্ইয়ােমে্সমা েক্করায়�্করেত্ চেয়িছল।্তাই্ইয়ামািে্

িশয়ারা্এ্োেমর্পিরবেতর্ োম্মহষ্কের।্এ�া্্اغشبيب الؤمن

িি�কয়্ে�ই্দশেকর্ে�ো। 87 F

2্ফেল্ বশ্িকছু্যাইিদয়া্িশয়া্

এেত্ যাগ্ দয়, যারা্ইিতপূেবর্িশয়া্‘�াদশ্ইমািময়া’  েপ্ যাগ্

িদেয়িছল। আবার্কিতপয়্যাইিদয়া্যারা্‘�াদশ্ইমািময়া’ হয়িে, 
তােদরেকও্�তারষা্কের্এ্সংগঠেের্অ�ভুর�্করা্হয়,  যে্

ইয়ামােে্ইরািে্িশয়ােদর্লকয্বা�বায়েে্তােদরেক্হািতয়ার্

িহেসেব্কাে ্লাগােো্যায়। 

‘িহযবু�াহ্ইয়ােমে’ এর্�ধাে্হে�্হসাইে্বদুি�ে্হাউিস 88 F

3 

                                                             
1 আয-যাহর্ওয়াল্হা র, পৃ. ১৩০।্্
2 এ্সংগঠে্�িত�ার্িব�ািরত্তথয্ াোর্ েয্পআুে: صعدإ   الرب  

(পৃ.২৬) এবং্  (পৃ.১২৯)  الجر اغزهر
3 ১০/৯/২০০৪ই. সােল্৪৬বছর্বয়েস্তােক্হতযা্করা্হয়। 
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তার্িপতার্োম্বদুি�ে 89

1্হাউিস।্তারা্�থেম্িশয়া্‘যাইিদয়া’ 

স�দােয়র্শাখা্ াুিদয়ার্অ�ভুর�্িছল, হাউিস 90

2্অ�্বয়েসই্

‘ াুিদয়া’  ফরকা্ থেক্িশয়া্�াদশ্ইমািময়া্ ফরকায়্ যাগ্

 দয়।্অতঃপর্ স্ইরাে্িগেয়্ খােমিের্আদশর্মহষ্কের্

িেে েক্পা�া্�াদশ্ইমািময়া্�মাষ্কের। 91

3 

                                                             
1 এখেো্ স্ কিবত, বতরমাে্তার্বয়স্৮৫বছর। 
2 কািতেফর্িশয়া্হাসাে-সাফফারেক্তার্এক ে্ছা�্গষয্করা্হয়,  স্তার্

 থেক্সাি�রিফেক�্হািসল্কেরেছ।্িকছু্িদে্আেগও্ই�ারেেে�্হাসাে্

সাফফােরর্বযি�গত্পিরচেয়্উে�খ্িছল, তেব্এসব্ে�ো্�কাশ্হওয়ার্

 স্তা্মুেছ্ ফেলেছ।্
3  যায়িদয়া্ ফরকা্ থেক্বিহবৃত্একি�্দল, িশয়া্�াদশ্ইমািময়ােদর্সােথ্

তােদর্স�কর্খুব্গভকর।্িশয়া্শায়খ্আল-মুিফদ্ তা্ইমািময়া্ও্

 াুিদয়া্বযতকত্কাউেক্িশয়া্গষয্কের্ো।  এ্িফরকাি�্আবু্বকর্ও্

উমর্রািদয়া�াহ্‘আহমার্উপর্স�ি�্�কাশ্কের্ো, তােদর্দািব্েবক্

সা�া�াহ্'আলাইিহ্ওয়াসা�াম্ইশারা্ও্িবেশষষ্�ারা্আিলর্িখলাফেতর্

কথা্বেলেছে, িক�্উ�ত্‘আিল’ ক্িখলাফত্ সাপদর্কের্ গামরাহ্ও্

কােফর্হেয়্ গেছ।্তারা্বুখাির-মুসিলম্ও্সাহািবেদর্মাধযেম্বিষরত্

হািদস্মহষ্কের্ো।্ দখুে: غة فيري عش�ة ا ن  اغشيعة ميهب مصول  

(পৃ.১/৫১) এবং্আেরা্ দখুে: মুহা�দ্ঈ া্শািববাহ্রিচত: �مست بي الو  

الجهول الفتغة  আর-ুশদ্পি�কা,্ সংখযা-৩৩, তািরখ: ২৫/৪/২০০৫ই. 
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তার্অেুসারক্কেয়ক ে্বেলেছে, ১৯৯৭ই. সােল্ স্ াুিদয়া্

 ফরকা্ থেক্ ‘ াফির্িশয়া ’ মতবাদ্মহষ্কের, যার্অপর্োম্

‘িশয়া্�াদশ্ইমািময়া’।92

1 

�াদশ্ইমািময়া্মতবাদ্মহষ্করার্ফেল্ইয়ামােের্যাইিদয়া্

আেলমগষ্হাউিস্ও্তার্আেমালে্ থেক্িেে েদর্িবমু�্

 োষষা্কেরে, তারা্ িশেরাোেম্্نيين من عةمي  اغز�درة � াপে 

 াির্কেরে।্এেত্তারা্হাউিসর্দািবসমূহ্�তযাখযাে্কের্

মােুষেদর্সতকর্কেরে্ য, আহেল্বায়ত্িকংবা্যাইদক্

মতবােদর্সােথ্হাউিসর্ কােো্স�কর্ েই। 93 F

2 

‘িশয়া্�াদশ্ইমািময়া’ দর্ধারষা্তােদর্মাহিদ্ বর্হওয়ার্পূেবর্

অেেক্িব�বক্কমরকা�্সংগিঠত্হেব।্ইরািে্গেবষক্আিল্

 কারািে্  ার্িদেয়্বেলে: এ্িব�েবর্ েতা্হেব্যােয়দ্ইবেে্

আিলর্বংশধর্ থেক।্িবিভ�্বষরোয়্রেয়েছ্ য, তার্োম্

হাসাে্অথবা্হসাইে্হেব্এবং্ স্ বর্হেব্ইয়ামােের্এক্

                                                             
1  দখুে: আেদল্আহমদ্রিচত: المن»   اغشيع «المرد  الجر اغزهر  

(পৃ.১৩৮) 
2 এ্ োষষাি�্ দখুে: আেদল্আহমিদ্রিচত্    اغشيع «المرد  الجر اغزهر

োষষা্পে�্�াকরকারকগষ্হেলে্কািদ্আহমদ্  ,(পৃ.২৫৩, ৩৪৯) «المن

শািম, িযিে্িহ বুল্হেকর্সাধারষ্স�াদক, তার্অধকেেই্িছল্হাউিস।্
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মাম্ থেক, যার্োম্হেব্‘কার‘আহ’।্ কারািের্মেত্এ�া্

‘সা‘দাহ’ অ�েলর্িেক�বতরক।্ 

এভােব্ স্ হাউিসর্িব�ব্ও্িব েয়র্�িত্ইংিগত্ কেরেছ, যা্

তােদর্মাহিদর্িব�েবর্পূবরাভাস! 

হাউিস্ য্িচ�া, লকয্ও্উে�েশযর্িদেক্আআাে্কের্তার্

িেযরাস্হে�্িশয়ােদর্ইমামত্ও্ওিসয়ত্এবং্সরকােরর্

িবুেে্িবেোহ্করা।্তােদর্ঈমাে্হে�্সাহািবেদর্ থেক্

স�কর্িছ�্করা, িবেশষ্কের্ খালাফােয়্ রােশিদে; কারষ্

তােদর্িেক�্তারাই্সকল্সমসযার্মূল্কারষ।্তার্দাওয়ােতর্

অপর্িবষয়্হে�্শরকয়ত্তযাগ্কর, শরকয়ত্সাহািবেদর্মাধযেম্

�া�।94

1 

বদুি�ে্হাউিস্বেলে: “আিম্িেে ্সাহািবেদর্ কুফির ত্

িব�াসক, কারষ্তারা্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�ােমর্

িবেরািধতা্কেরেছ”। 95

2্বদুি�ে্হাউিস্‘খুমুস’96

3্আদায়্কের্তার্

                                                             
1  দখুে: মা িলিসর্রচো্‘িবহাুল্আেওয়ার’: (৫২/৩৮০) 
2  দখুে: িশয়া্আবু্ াফর্কতৃরক্বদুি�ে্হাউিস্ থেক্গৃহকত্সাকাতকার, 

যা্িশয়া্ওেয়ব্ عش اير�عة العصوم� ্সাই�্রেয়েছ।্
3 যুে্ল�্গিষমেতর্এক্প�মাংশেক্খুমুস্বলা্হয়। ্িক�্�াদশ্ইমািময়া্

িশয়ােদর্িেক�্�েতযক্িশয়া্ইমােমর্ েয্তার্স�েদর্এক্প�মাংশ্

অবশযই্�দাে্করেত্বাধয।্[স�াদক]  
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িেক�্ মা্করার্িেেদরশ্িদেয়েছ। 97

1্এ্িবধাে্ স্িশয়া্�াদশ্

ইমািময়ােদর্ থেক্মহষ্কেরেছ।্ 

হাউিস্িেে েক্িশয়া্�াদশ্ ইমািময়া্�মাষ্করার্ েয্

‘কারবালার্মাি�’ সংমহ্কের্তার্উপর্ স দা্কের। 98 F

2 

হাউিস্ও্তার্পিরবার্ইেতাপূেবর্যাইিদয়া্স�দােয়র্

রা ৈেিতক্সংগঠে্‘িহ বুল্হক’ এর্সদসয্িছল । তার্ থেক্
আলাদা্হেয়্হাউিস্ মুিমে্যুবক’ োেম্েতুে্দল্‘ اغشبيب الؤمن

গঠে্কের ।্ উ্র্ ইয়ামােের ‘সা‘দা’ োমক্নােে্এ্সংগঠেি�্
স�াসক্ও্িবশৃ�ল্কমরকা�্কের।্ 

ইরাে হাউিসেক অথরৈেিতক, তাি�ক ও সামিরক  যাগাে  দয়, 

 যে্ স্ইয়ামােে  খােমিে িব�ব্ে�ােত্সকম্হয়।99F

3 

                                                             
1  দখুে: صعدإ   الرب  (পৃ.২৫) 
2  দখুে: صعدإ   الرب  (পৃ.৩৯), তার্আিকদা্ও্কথাবাতরা্স�েকর্আেরা্

অিধক্ াোর্ েয্পআুে্অ�্িকতােবর্৬৫্ও্১৩৩েং্পৃ�া।্আেরা্ দখুে্

الرن ندر حس� ح ي ة كشف   ال � البأ ্এবং্ اسالم  مفكرإ موقع  

ওেয়ব্সাই�।্
3  দখুে: আেদল আহমািদ রিচত, المن»   اغشيع «المرد  الجر اغزهر  

(পৃ.১৩৪) 
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ইেতাপূেবর্ িহযবু�াহর্সােথ্সাকােতর্ েয্হাউিস্ লবােে্

িগেয়িছল,  যমে্ে�ইেয়র্দশেক্ স্ইরাে্িগেয়িছল । ১৯৯৭ই. 
সােলর্মধযবতরক্ স্ইরাে্ থেক্ইয়ামাে্ ফরত্আেস। 100

1 

‘সাে‘আ’য়্অবিনত্ইরািে্দূতাবাস্�ারা্ইরাে্‘হাউিস্আেমালে’ 

ও্‘শাবাবুল্মুিমে’ সংগঠে�য়েক্িবিভ�্অেুদাে্�দাে্কের।্

এক্িরেপা�র্ থেক্ াো্যায়্ য, ইরাে্উ্র্ইয়ামােের্‘সা‘দায়’ 

আেমালেরত্হাউিসেক্�তযক্ও্তার্অ�- সংগঠেেক 

পেরাকভােব্‘সাে‘আ’য়্অবিনত্ইরািে্দূতাবােসর্মাধযেম্৪২-

িমিলয়ে্ইয়ামািে্িরয়াল্�দাে্কের। 101

2 

এ্অেুদাে্বযতকত্অেযােয্িশয়া্সংগঠে্ থেকও্�চুর্অথর্

হাউিস্ও্তার্সমথরকরা্লাভ্কের,  যমে্ইরােের্কুম্েগরকেত্

অবিনত্ মুয়াসসাসাতু্আেসািরে’, ল�েে্‘ مؤالسة مذصير�ن

অবিনত্ মুয়াসসাসাতুল্খুঈ’, কুেয়েত্অবিনত্‘ مؤالسة الو�

মুয়াসসাসাতুস্সাকলাইে’ ও্ লবােেের্িহযবু�াহ্‘ مؤالسة ال ة�

                                                             
1  দখুে: আেদল্আহমািদ্রিচত্্   المن»   اغشيع «المرد  الجر اغزهر

(পৃ.১৩৫), আেরা্ দখুে: صعدإ   الرب   (পৃ.১০্ও্১৮) 
2  দখুে: আহমাদ্আেদল্রিচত্   المن»   اغشيع «المرد  الجر اغزهر

(পৃ.১৭৩) 
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 থেক্িবপুল্পিরমােষ্অথর্সাহাযয্লাভ্কের।্এ্ছাআা্আেরা্

অেেক্িশয়া্সংগঠে্ও্সংনা্তােদরেক্অেুদাে্ দয়।102

1   

ইয়ামািে্সরকােরর্েিে�্একি�্সংনা্বেলেছ্ য, ইয়ামােে্

িবেোহ্ও্িবশৃ�লা্সৃি�র্সময়্ও্পূেবর্ সতিদ্িশয়ারা্তােদরেক্

অথর্সাহাযয্ �রষ্কেরেছ।103

2 

তাই্ইয়ামােের্তৎকালকে্ �িসেড�্আিল্আ�ু�াহ্সােলহ্এক্

ভাষেষ্িশয়া্ও্ইরািে্স�ৃ�তার্�িত্ ইংিগত্কের্হাউিসর্

বৃহৎ্অথর্ভা�ার্স�েকর্বেলে, এ্অেুদাে, অথর্সাহাযয্ও্

সামিরক্� িত্কখেো্হাউিসর্পেক্ইয়ামাে্ থেক্সংমহষ্

করা্সরব্হয়িে। 

সামিরক্সহায়তা্স�েকর্খবের্�কাশ্ য, হাউিসেক্সামিরক্

সাহাযয, অ�্�িশকষ্ও্হতযায ্পিরচালোর্ েেয্ইরািক্িশয়া্

ও্ইরািে্িব�বক্গাডর্ইয়ামােে্িগেয়িছল। 104

3       

‘আখবাুল্ইয়াউম’ পি�কার্ কােো্এক্সংখযায়্�কাশ্কেরেছ্

 য, িবেোেহর্সময়্ আ�সমপরষকারক্হাউিসর্একািধক্সদসয্

                                                             
1  দখুে: আহমাদ্আেদল্রিচত্   المن»   اغشيع «المرد  الجر اغزهر

(পৃ.১৭২) 
2  দখুে: ال طر�ة اغوطن صحيفة ্তািরখ: ১৭/৯/২০০৪ই. 
3  দখুে: আেদল্আহমািদ্রিচত: المن   اغشيع «المرد  الجر اغزهر » 

(পৃ.১৭৬) 
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�ককার্কেরেছ, তারা্ইরািে্িব�বক্গাডর্ও্ইরািক্িফলাক্

বদেরর্সদসযেদর্িেক�্সামিরক্কযাে�্�িশকষ্মহষ্

কেরেছ।105

1 

ইয়ামািে্িবচার্িবভাগ্ইয়াহইয়া্হসাইে্মুসা্দায়লািমেক্ইরাে্

ও্হাউিসর্মােঝ্ গােয়মািগিরর্অপরােধ্ফাঁিসর্িেেদরশ্�দাে্

কের।্এ্ থেকও্�মািষত্হয়্ য, ইয়ামােে্িবশৃ�লা্সৃি�র্ েয্

দায়ক্ইরাে, তার্উসকািেেত্হাউিসরা্এসব্কা�্েি�েয়েছ।্

অতএব্ কােো্সেমহ্ েই্উ্র্ইয়ামােের্‘সা‘দা’য়্হাউিসেদর্

 ফতো্সৃি�র্মূল্ হাতা্হে�্ইরাে। 106

2 

তাছাআা্হাউিস্‘িহযবু�াহ্ লবােে’ এর্�িত্আেুগতয্�কাশ্

কের, তােদর্ �শংসা্কের, তােদরেক্আদশর্ াে্কের, এক্

পযরােয়্হাউিস্�কয়্অিধকৃত্কেয়কি�্এলাকায়্‘িহযবু�াহ্

 লবােে’ এর্পতাকা্উে্ালে্কের্ও্িবেকাভ্িমিছেল্তা্

�দশরে্কের।107

3 

                                                             
1  দখুে: মা া�াতুল্বায়ােে্�কািশত্আেওয়ার্কােসম্আল-খুদিরর্�বঅ: 

তৃতকয়্�কাশ্১৪২৭ই. (পৃ.৩৯১-৪১৯) 
2  দখুে: ৩০ ম, ২০০৫ই. সােল্�কািশত্ اغةغدذية الييإ جر�دإ ্মযাগাি ে্এবং্

৩০ ম, ২০০৫ই. সােল্�কািশত্মযাগাি ে, সংখযা্১৭০৪।্পরবতরকেত্তােক্

কমা্কের্শাি�্লােব্করা্হয়।্্
3  দখুে: মা া�াতুল্বায়ােে্�কািশত্আেওয়ার্কােসম্আল-খুদিরর্�বঅ: 
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ইরােের্কুম্ও্ইরােকর্ো াফ্গেবষষাগার্ থেক্দু’ি�্

�িতেবদে্�কাশ্করা্হয়,  যখােে্হাউিসেদর্পকাবল�ে্ও্

তােদর্পেক্�িতেরাধ্গআার্আআাে্ াোেো্হয়।্হাউিসেদর্

দমে্ও্�িতহত্করার্কারেষ্ইয়ামািে্সরকােরর্সমােলাচো্

করা্হয় । ইয়ামােে্িশয়া্�াদশ্ইমািময়ােদর্পিরপূষর্�াধকেতা্
�দােের্দািব্ াোেো্হয়।্এসব্ কমরকা�্�মাষ্কের্ কুম্ও্

ে ফন্ িশয়া্ ইলমক্ গেবষষাগার (হাউযা্ইলিময়যা) ও্হাউিস্

আেমালেের্মােঝ্গভকর্স�কর্িবদযমাে । অথচ্ইরােক্আহেল-
সু�াহ্িেমূরল্করার্লেকয্‘ ায়েশ্মাহিদ’ ও্‘ফায়লাক্বদর’  য্

হতযা, গম্ও্স�াসক্কমরকা�্পিরচালো্করেছ,  সসব্বঅ্করার্

 েয্ইরাে্ কােো্ইশিতহার্�কাশ্কেরিে। 108

1 

 

                                                                                                                  
তৃতকয়্�কাশ্১৪২৭ই. (পৃ.৩৯১-৪১৯), অেুরপ্্(পৃ.১৩৮, ১৭৫), অেুরপ্্

(পৃ.১২), ি�িভর্পদরায়্তােদর্িবেকাভ্িমিছল্�তযককারকগষ্িহযবু�াহ্

 লবােেের্পতাকা্ দেখেছ। 
1 ইরাক-ইরাে্গেবষষা্ ক�্ থেক্�কািশত্ইশিতহার্ও্তােদর্�িতবাদ্

কের্ইয়ামািে্আেলমেদর্ বাব্ দখুে: صعدإ   الرب  (পৃ.১০৭-১১১), 

অেুরপ্  (পৃ.২৮১)  الجر اغزهر
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‘িহযবু�াহ্ লবােে’ এর্�কাশয্ও্অ�কাশয্উে�শয 

িহযবু�াহর্�কাশয্উে�শয:  

‘িহযবু�াহ্ লবােে ’্মুসিলমেদরেক্  ধাঁকায়্ ফেল্ তােদর্ গাপে্

পিরক�ো্ থেক্গােফল্ রােখ।্ তারা ্মুসিলমেদর্ অ�রেক্

তােদর্িদেক্ধািবত্ও্তােদর্সমথরে্হািসেলর  েয্�কাশযভােব্

“ইসরাইিল্দখলদােরর্িবুেে্ লবােিে্ইসলািম্�িতেরাধ্

আেমালে”্ও্ “িফিলি�িে্পিব�্ভূিমসমূহ্মু�্করার্

আেমালে” োম্মহষ্কেরেছ।্তাছাআা্‘িহযবু�াহ্ লবােে’্ইরাে্

 থেক্অথর্সাহাযয্ িেেয়্  লবােেে্মােিবক্ও্সামাি ক্ সবা্

�দাে্কের্ েি�য়তা্অ রেে্সকম্হয়। 
িহযবু�াহর্ গাপে্উে�শয:  লবােেে্িশয়া্মতবােদর্�সার্

ে�ােো, তােদর্নায়ক্অি��্ও্িেরাপ্া্িেি�ত্করা, কমতার্

 ক�িবমুগেলা্করায়�্মহষ্করা্ও্ইরােের্ েয্ লবােিে্

 িমেক্� ত্করা,  যে্যখে্ই�া্ইরাে্ লবােে্ থেক্তার্

পািথরব্�াথর, ধমরকয়্লকয্ও্সা�দািয়ক্ই�া্পূরেষ্সকম্হয়। 

আবার্ লবােেের্ভূগভরন্অভয�িরষ্কাঠােমােত্আোত্কের্

তােক্ইসরাইেলর্সােথ্যুেে্ িআেয়্ দওয়াও্তার্একি�্লকয, 

 যে্ লবােেের্উপর্তারা্আিধপতয্�িত�ায়্সফল্হয়।্

এভােব্ইসলািম্িবে�্ইরািে্িব�ব্বযাপক্কের্ খােমিের্
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আদেল্িশয়া্রা�্কােয়ম্করার্�েচ�া্অবযাহত্রাখা।্আ�াহ্

কােফরেদর্ষআয�্অবশযই্েসযাৎ্করেবে। 
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‘িহযবু�াহ্ লবােে’্ও্ খােমিে্এবং্তােদর্আিকদা 

শরকেরর্সােথ্ যরপ্রেহর্স�কর্ তমিে্ খােমিের্সােথ্

িহযবু�াহর্স�কর । ‘িহযবু�াহ্ লবােে ’্ইসলািম্িবে�্িশয়া্

মতবাদ্�চার্ও্তার্বা�বায়েে্ খােমিেেক্আদশর্ াে্কের্ও্

তার্ দখােো্পেথ্হাঁে�।্

‘িহযবু�াহ্ লবােে ’-এর্আধযাি�ক্ও্রা ৈেিতক্গু্হেলে্

 খােমিে।্ িহযবু�াহেক্িদক-িেেদরশো্ দওয়া, তার্�িত্ খােমিের্

আেদশ্ও্উপেদশ্ �রষ্করা্ও্তােদর্মােঝ্ যাগােযাগ্রকার্

 েয্ইরািে্সুি�ম্িডেফ�্কাউি�লেক্ খােমিে্কতৃরক্দািয়�্

�দাে্করা্হয় ।109

1্তাছাআা্ িহযবু�াহর্ ক�কয়্ েতৃ�ও্ খােমিে্

কতৃরক্িেধরািরত্হয়। 110

2 

ইরািে্ধমর্ ম�ষালয়্িে �্ওেয়ব্সাইে�্এক্� াপে্ াির্

কের্হাসাে্ োসু�ােক্ লবােেে্ইমাম্ খােমিের্�িতিেিধর্

�ককৃিত্িদেয়েছ। 

                                                             
1 ইরািে্সুি�ম্িডেফ�্কাউি�েলর্কমরকতরা ্হে�ে, ্আিল্খােম  েয়ক, আিল্

আকবার্হােশিম্রাফসাে ািে্ও্মুহিসে্ওফািয়্�মুখগষ।্তারা্

িহযবু�াহেক্পযরেবকষ্ও্ দখা-শো্কের।্
2  দখুে: اهللا حزب عن مةف اغشاع  �ةة ্তািরখ: ১৭মাচর, ১৯৮৬ই. (পৃ.১৯), 

তাওিফক্মািদিে্রিচত, اهللا  حزب ممي ্ থেক্সংগৃহকত, (পৃ.১৪০-১৪১) 
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ইরািে্িব�বক্গােডরর্সােবক্�ধাে্হাসাে্িরদািয়্পিরচািলত্

‘বা তাব’ «نيزتيب»্ওেয়ব্সাইে�্�কাশ্কের,  খােমিে্১৯৮১ই. 

সােল্উ্র্ তহরােের্ মারাে্হসাইিেয়ােত্‘হরকেত্আমােলর’ 

 েতােদর্সােথ্হাসাে্োসু�াহেক্অভযথরো্�দাে্কেরে, তখে্

তার্বয়স্িছল্মা�্২১-বছর। 

ওেয়ব্সাইে�্আেরা্�কাশ্ য, হাসাে্োসু�াহ্ও্তার্

সাথকেদর্ইমাম্ খােমিে্বেলেছে: আপোরা্অিতস�র্ লবােেের্

সরকারেক্পরা�্করেত্সকম্হেবে। 

এ্সভায়্হাসাে্োসু�াহেক্ইমাম্ খােমিে্খুমুস-যাকাত্ও্

কাফফারা্উসুল্কের্ সগেলােক্কলযাষকর্কা ্ও্দকিে্খােত্

খরচ্করার্অেুিমত্�দাে্কেরে,  খােমিে্এ্দািয়�্সাধারষত্

িশয়া্ কােো্আেলমেক্�দাে্করেতে্ো, এ্ থেক্ �তকয়মাে 

হয়্ য, ‘হাসাে্োসু�াহ’ ইরােের্ খােমিের্খুব্িব��্িছল। 

আমােদর্এ্িকতােবর্ পিরিশ�েত “ খােমিে্কতৃরক্হাসাে্

োসু�াহেক্অেুমিত্�দাে্ও্তােক্�িতিেিধ্�ককৃিত্ দওয়ার্

আরিব্পে�র্দিলল্ রেয়েছ”।্ ইমাম্ খােমিে্হাসাে্
োসু�াহেক্‘হিাতুল্ইসলাম্আলহা ্সাইেয়যদ্হাসাে্

োসু�াহ্বেল্সে�াধে্কেরেছে’।্ এ্ াতকয়্উপািধ্�মাষ্কের্
হাসাে্োসু�াহ্তােদর্ িেক�্ উঁচু্মযরাদা্ও্গভকর্ ােের্

অিধকারক। 
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 খােমিের্মৃতুযর্পর্ইরােের্অিভভাবক্িেধরািরত্হে্আিল্

খােমিে, িতিে্িশয়ােদর্অিভভাবক্ও্ফিকহ, ‘িহযবু�াহ্ লবােে’ 

দকিে্ও্রা ৈেিতক্�েয়া েে্তার্শরষাপ�্হয়। 

ইরািে্িব�েবর্বতরমাে্অিভভাবক্আিল্খােমিে্ লবােেে্তার্

দু’ ে্�িতিেিধ্িেধরারষ্কেরেছে: শায়খ্মুহা�দ্ইয়া েবক্

(িহযবু�াহর্সদসয) এবং্সাইেয়যদ্হাসাে্োসু�াহ।্তারা্

উভেয়্আিল্খােমিের্�িতিেিধ্িহেসেব্ লবােেের্িশয়া্ েগষ্

 থেক্শরয়ক্পাওো্উসুল্কের্ সগেলা্িশয়ােদর্�াথর্সংিে�্

কাে ্বযয়্কের।্তােদর্�েয়া ে্হেল্তারাও্কাউেক্�িতিেিধ্

করেত্পারেব।111

1 

‘িবলায়াতুল্ফিকহ’ িথউির্ খােমিে 112

2র্উ�ািবত । এ্িথউির্মেত্
ইমােমর্অেুপিনিতেত্ি হােদ্আকবর্বযতকত্ফিকহ্যাবতকয়্

                                                             
1  দখুে: اغسف  جر�دإ  ১৮/৫/১৯৯৫ই. 
2্ খােমেকেক্�থম্�থম্ কােো্ কােো্আহেল্সু�াত্সমথরে্কেরিছল।্

কারষ্ স্যখে্িেবরািসত্ কবে্যাপে্করিছল্তখে্ স্সব্ োগাে্

িদেয়িছল্তােত্অেেেকই্িব�া�্হেয়্পেআিছল।্অথচ্যখে্ স্ইরােে্

তার্রা�্�িত�া্করল্তখে্ স্আহেল্সু�ােতর্িবুেে্রকিতমত্যুে্

 োষষা্কেরিছল।্তােদর্বহ্আেলমেক্ স্হতযা্কেরিছল।্ত�েধয্

উে�খেযাগয্আেলম্িছেলে্‘আহমাদ্মুফতক্যাদাহ’, িতিে্ খােমেকর্কােছ্

আহেল্সু�ােতর্ েয্ তহরােে্একি�্মসি দ্িেমরােষর্দাবক্

 ািেেয়িছেলে।্এেত্ খােমেক্ �াধাি�ত্হেয়্তাঁেক্কারাগাের্ �রষ্এবং্



 

87 

                                                                                                                  
 সখােেই্তাঁর্মৃতুয্হয়।্উে�খয,  তহরােই্হে�্িবে�র্এমে্একমা�্

নাে্যােত্সু�ক্মুসিলমেদর্ কােো্মসি দ্ েই।্অথচ্ সখােে্

ইয়াহূদকেদর্উপাসোলয়, খৃ�ােেদর্গক রা্ও্যরথু�্মা ুসেদর্ইবাদেতর্

নাে্রেয়েছ।্ 

তাছাআা্ খােমেক্ য্আেমিরকােক্‘বআ্শয়তাে’ বেল্তার্িবিভ�্ভাষেষ্

উে�খ্কের্থােকই্তার্সরকারই্ইরাক-ইরাে্যুেের্সময়্আেমিরকা্

 থেক্অ�্�েয়র্ গাপে্চুি�্কেরিছল, যা্ইরাে- গ�্োেম্�িসে।্আর্

 স�া্সংেি�ত্হেয়িছল্ �িসেড�্িরগােের্সময়।  ্

অেুরপভােব্‘সােেড্�াইমস’ পি�কা্তার্২৬/৭/১৯৮১্সংখযায়্একি�্

 রাডমযাপ্উে�খ্কেরেছ্যােত্ দখােো্হেয়েছ্িকভােব্আে রি�োর্িবমাে্

ইসরাইলক্অ�-শ�্ইরােে্হ�া�র্কের।্এমেিক্আরব-লকগও্

তাৎকিেকভােব্ইরাে্ও্ইসরাইেলর্মেধয্এ্অ�-চুি�র্িেমা্কেরেছ।্

ইরাে্কতৃরক্আরব্রা�্ও্উপসাগরকয়্ দশগেলােক্ য্সকল্হমিক্ও্

ধমিক্�দাে্কের্আসেছ্ইসরাইেলর্সােথ্ইরােের্এ্অ�্সহেযািগতা্

চুি�্�মাষ্কের্ য্ইরাে্আল-কুদস্মু�্করার্বযাপাের্যত্কথা্ও্

বাগআ�র্কেরেছ্ও্করেছ্সবই্িেলরি্িমথযাচার।  ্

 দখুে, আরব্লকেগর্িসো�্(�্৪৭১৫্দ. অ. ৮৮, খ.৩-২২/৯/১৯৮৭) 

ইসরাইল-ইরাে্সহেযািগতা্চুি�্ও্তােদর্মধযকার্স�ািদত্অ�্

চুি�সমূহ্স�েকর্আরও্ বিশ্ ােেত্হেল্ দখুে, শাইখ্মুহা�াদ্

মালু�াহ্এর্ম�, ‘মাওেকফুশ্িশয়া্িমে্আহিলস্সু�াহ’ পৃ. ১২৬্ও্তার্

পেরর্পৃ�াসমূহ।্আরও্ দখুে, ‘আত-তা‘আউে্আত-তাসলকিহ্আল-ইরােক্

আস-সাহয়ূেক, আর�্ও্তাহলকল, ম�কার, মুেসক্সালামাহ্ও্হােফয্

আবদুল্ইলাহ.  
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কমরকা�্আ�াম্িদেব । উে�খয্ িশয়ােদর্ মতিলক্িকতােব্এ্
িথউিরর্ কােো্অি��্ েই। 

রােফযক্ খােমিের্দৃি�েত্�াদশ্ইমামগষ্েবক্ও্রাসূলেদর্ চেয়্

অিধক্মযরাদার্অিধকারক ।  খােমিে্বেলে : “িে�য়্ইমােমর্ েয্

একি�্মাকােম্মাহমুদ, উঁচু্মযরাদা্ও্পািথরব্ গেত্�িতিেিধ�্

করার্কমতা্রেয়েছ, তার্িবলায়াত্ও্কতৃরে�র্সামেে্পৃিথবকর্

�িতি�্অষু্বশযতা্�ককার্কের।্আমােদর্মাযহােবর্ মতিলক্

একি�্আিকদা্হে�: ইমামেদর্একি�্মাকাম্রেয়েছ,  স্পযর�্

 েক�য�া�্ কােো্মালােয়কা্ও্ �িরত্ কােো্েবক্ পৗছেত্

পাের্ো”।113

1 

 খােমিে্ওয়াহদাতুল্ও ুেদর্মত্কুফির্ও্িশকরক্মতবােদ্

িব�াসক্িছেলে, িতিে্বেলে: “আমােদর্ েয্আ�াহর্সােথ্

িবেশষ্িকছু্অবনা্রেয়েছ,  যখােে্আমরাও্আ�াহ্বেে্যাই্

এবং্িতিে্আমরা্হেয়্ যাে। িতিে্িতিেই , আর্আমরা্

আমরাই”।114

2  

 খােমিে্আ�াহর্ তকদকেরর্উপর্আপি্্কেরে, তকদকেরর্

বযাপার্িেেয়্তার্রেবর্সােথ্স�কর্িছে�র্ োষষা্ দে, কারষ্

তকদকেরর্দািবর্ �িকেত্উসমাে, মুয়ািবয়া্ও্ইয়াি দ্শাসে্
                                                             
1  দখুে: « اسالممية الكومة » (পৃ.৭৫) 
2  দখুে:  اغسحر دع  «شح »(পৃ.১০৩) 
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করার্সুেযাগ্লাভ্কেরেছ।্ য্আ�াহ্এরপ্ তকদকর্িেধরারষ্

কেরে,  স্আ�াহেক্ খােমিে্চাে্ো, তার্ থেক্িতিে্স�কর্

িছ�্কেরে।্[তার্কথা্ থেক্আ�াহর্িেক�্পাোহ্ চাই]। িতিে্
বেলে: “আমরা  এমে এক ইলােহর ইবাদত কির, যার স�েকর 

আমােদর ধারষা  য, তার কা গেলা িবেবক সমিথরত, িতিে এমে 

কা  কেরে ো, যা িবেবক সমথরে কের ো।্আমরা্এমে্
আ�াহর্ইবাদত্কির্ো, িযিে্�ভু�, ইেসাফ্ও্দকেের্

অকািলকা্িেমরাষ্কের, অতঃপর্িে ্হােত্তা্�ংস্কেরে্এবং্

ইয়াি দ, মুয়ািবয়া, উসমাে্ও্তােদর্েযায়্বযি�েদর্হােত্কমতা্

হ�া�র্কেরে।্আবার্েবকর্পরবতরকেত্মােুেষর্করষকয়ও্িঠক্

কের্ দে্ো;  যে্তারা্িকয়ামত্পযর�্ ুলম্ও্অতযাচােরর্

পেক্অবনাে্ো্কের।115

1 

 খােমিের্িব�াস, মােুেষর্আমলোমা্িশয়ােদর্মাহিদর্িেক�্

 পশ্করা্হয়, িতিে্বেলে: “বষরো্মেত্আমােদর্আমলগেলা্

স�ােহ্দু’বার্ইমাম্সােহবুিামােের্িেক�্ �রষ্করা্হয়”। 116

2 

 খােমিে্েবক্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�ামেক্অপবাদ্ দয়্ য, 

“িতিে্দাওয়ািত্ কে�্তাওিফক্�া�্িছেলে্ো” ।্  স্বেল: 
�েতযক্েবকই্ইেসাফ্কােয়ম্করার্ েয্এেসেছে, তােদর্ই�া্
                                                             
1  দখুে : « ايسار كشف » (পৃ.১১৬) 
2  দখুে: «  (পৃ.৩৬৮)  المي » اسمي  ذةر   العيد
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িছল্দুিেয়ার্বুেক্তার্বা�বায়ে্করা, িক�্তারা্সফল্হেিে, 

 শষ্েবকও্সফল্হেিে, যিদও্িতিে্এেসেছে্মােুেষর্সংেশাধে্

ও্পিরশে্করা্এবং্তােদর্মােঝ্ইেসাফ্�িত�ার্লেকয।্

�কৃতপেক্িযিে্সবরেতাভােব্সফল্হেবে্ও্দুিেয়ার্বুেক্

ইেসাফ্কােয়ম্করেবে, িতিে্হেলে্মাহিদ্মুেতাযার” ।117

1 

 খােমিে্েবক্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�ােমর্খিলফােদর্

অপবাদ্িদেয়্বেল, আবু্বকর্ও্ওমর্কুরআেের্ িবেরািধতা 

কেরেছ, আর্মােুেষরা্তাই্তােদর্ থেক্মহষ্কেরেছ।্মূলত্

তার্িেক�্সকল্সাহািব্কােফর্ও্ গামরাহ, কারষ্ খােমিে্ য্

িবকৃিতর্কথা্বেল,  সগেলা্সকল্সাহািব্মহষ্কেরেছ, তেব্

 খােমিে্হয়েতা্ভুেল্ গেছ্ য, সকল্সাহািবর্মেধয্আহেল্

বাইতও্আেছে। 118

2 

 খােমিে্আহেল্সু�াহেক্অপবাদ্ দয়, তােদরেক্‘োওয়ািসব’ ও্

‘োপাক’ বেল্এবং্তােদর্স�দ্হালাল্ফেতায়া্ দয়।্একদা্

 স্বেল: “মহষেযাগয্মেত্োেসিবেদর 119

3্ থেক্ য্স�দ্ তামরা্

                                                             
1  দখুে: «  (২/৪২)  المي » اسمي    طينيت محيدرث من �تيرات
2  দখুে: «  (১২২)  ايسار» كشف
3 ‘োেসিব’ বলেত্আহেল্বাইেতর্�িত্িবে�ষ্ পাষষকারকেদর্বুঝায়, িক�্

িশয়ারা« োেসিব্বেল্আহেল্সু�াহ্ওয়াল্ ামাতেক্বুঝায়।্এ্্ اليصب»

কথা্তােদর্শায়খ্হসাইে্দারাি ্�কয়্িকতাব্ «    الفسيذية الحيالن
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মহষ্কর্ সগেলা্হারিব-কােফরেদর্েযায়্ তামােদর্ েয্

হালাল, তার্উপর্খুমুেসর্িবধাে্�েযা য্হেব।্তােদর্স�দ্

মহষ্করা্ বধ্ যখােে্পাওয়া্যাক,  যভােব্ হাক্এবং্তার্

খুমুস্ বর্করা্ওয়াি ব”। 120F

1্ স্আেরা্বেল: “োিসব্ও্

খািরি েদর্উপর্আ�াহর্লােত, তারা্উভেয়্িবো্ি�ধায়্

কােফর”।121 F

2 

 খােমিের্সমসযা্আেরা্অেেক, অিধক্ াোর্ েয্ দখুে, ড. 

যােয়দ্আল-‘ঈস্রিচত্ ( অথবা্্(المي   اغوجه اآل ر

http://www.khomainy.com্ওেয়ব্সাই�্�াউ ্কুে, এ্

ছাআা্অেযােয্িকতাবও্ দখুে।্্ 

                                                                                                                  
الرااليذية السيئي مجو�ة »  (পৃ.১৪৭) এ্�ককার্কেরেছে।্িতিে্বেলে: 

“ইমামেদর্কথা্�মাষ্কের, োেসিব্�ারা্উে�শয্আহেল-সু�াহ”।্অতঃপর্

একই্পৃ�ায়্িতিে্বেলে: “এেত্ কােো্ি�মত্ েই্ য, োেসিব্�ারা্

আহেল-সু�াহ্উে�শয”।্শায়খ্সাদুক্ اغشائع عةي ্মে�্িেভররেযাগয্সেেদ্

সােদক্ থেক্বষরো্কেরে: “আমােদর্�িত্িবে�ষ্ পাষষকারক্োেসিব্েয়, 

কারষ্তুিম্কাউেক্বলেত্শেেব্ো, আিম্মুহা�দ্িকংবা্তার্আহেল্

বাইতেক্অপছম্কির, তেব্োেসিব্হে�্ তামােদর্�িত্িবে�ষ্

 পাষষকারক, কারষ্ স্ ােে্ তামরা্আমােদর্ও্আমােদর্দেলর্ লাক”। 
1  দখুে: «  (১/৩১৮)  اغواليةة» تر�ر
2  দখুে: «  (১/১০৭)  اغواليةة» تر�ر
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ইরাে্ও্িহযবু�াহ 

ইরাে্ িহযবু�াহর্ধমেক, স�কবেক্শি�্ও্মূল্ ক�।্ইরাে্

 থেক্িহযবু�াহ্পরামশর্ও্িদক-িেেদরশো্লাভ্কের।্আর্

“ইরাে্ও্ লবােেে্তার্শি�সমূেহর্সােথ্এ্ যাগােযােগর্

মূলসূ�্হে�, হাসাে্োসু�াহ। 122

1” 

৫/৩/১৯৮৭ই. সােলর্এক্সভায়্ িহযবু�াহর্মুখপা�্ইবরািহম্

আিমে্বেলে: “আমরা্বিল্ো্ য, আমরা্ইরােের্একি�্অংশ, 

বরং্আমরা্ইরােে্ লবােে্এবং্ লবােেে্ইরাে”। 123

2 িহযবু�াহর 

 সে��াির্  োেরল্হাসাে্োসু�াহ্বেলে: “আমরা্ইরােেকই্

এমে্এক্রা�্ দিখ,  য্ইসলাম্�ারা্রা�্পিরচালো্কের্এবং্

মুসিলম্ও্আরবেদর্সাহাযয্কের।্ইরােের্সােথ্আমােদর্

স�কর্ি�পািকক্সহেযািগতার্স�কর।্ইরােের্ েতৃবৃেমর্

সােথ্আমােদর্বঅু�, আমরা্তােদর্সােথ্স�কর্রািখ।  অেুরপ্

 সখােকার্ধমরকয়্ ক�সমূহ্আমােদর্ যাোেদর্দকিে্ও্ শরয়ক 

সকল্�েয়া ে্পূরষ্কের”।124

3 

                                                             
1  দখুে: তাওিফক্মাদািে্রিচত্ الجينهيت حةبة   اهللا  حزب ممي  (পৃ.১৩৯) 
2  দখুে: الهير جر�دإ  ৫/৩/১৯৮৭ই.  
3  দখুে:   ্ال يমযাগাি ে্(পৃ.১৫-১৬), সংখযা: (২৭) مايررإ رؤ�ة اهللا حزب  

িকাতব্ থেক্সংগৃহকত্(পৃ.৩২)  
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ইমাম্মাহিদ্মসি েদর্ইমাম্শায়খ্হাসাে্িতরাদ্বেলে: 

“িে�য়্ইরাে্ও্ লবােে্এক্ ািত্ও্এক্ দশ।্আমােদর্

 কােো্আেলম্বেলেছে: “িে�য়্আমরা্ যরপ্ইরােের্

রা ৈেিতক্ও্সামিরক্সংগঠেেক্সাহাযয্করব, অেুরপ্সাহাযয্

করব্ লবােেেক”।125

1            

ইবরািহম্আিমে্বেলে: “আমরা্ইমােমর্অবতরমােে্বাস্করিছ, 

এ্যুেগ্ইমােমর্ েতৃে�র্�িত�িব্হে�্ েযায়পরায়ষ্ফিকহেদর্

 েতৃ�।”  

“এ্হে�্ িহযবু�াহর্ বিশ�য, তারা্ লবােিে্ েগষেক্

েযায়পরায়ষ ‘ ফিকহ’র্সােথ্স�ৃ�্করেত্চায়।্�কৃতপেক্

িহযবু�াহ্েযায়পরায়ষ ‘ফিকহ’র্িেেদরেশর্িভি্েত্�কয়্আেমালে্

ও্সামিরক্কমরকা�্পিরচালো্কের”।126

2 

‘িহযবু�াহ্ লবােে ’-এর্ভার�া�্ সে��াির্  োেরল্েু‘আইম্

কােসম্বেলে: “িহযবু�াহ্ও্ইরােের্মধযকার্স�কর্ িহযবু�াহই 

 তির্কেরেছ, পা�রবতরক্ দশ্ইরািে্িব�ব 127

3্ থেক্উপকৃত্হওয়া্

ও্ইসরাইিল্দখলদািরে�র্ মাকােবলায়্তার্সাহাযয্হািসেলর্

                                                             
1  দখুে: اغةبغيذية الهير جر�دإ  (১১/১২/১৯৮৬ই. 
2  দখুে : نغين   اسالممية الر�ت  (১৪৬-১৪৭) 
3  খােমিের্ েতৃে�্ইরােে্িবলায়াতুল্ফিকহর্আদেল্েি�ত্িব�ব। 
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উে�েশয।্এ্স�কর্খুব্ ত্উ�ত্হয়্এবং্�থম্ধােপই্তার্

ফলাফল্ ভাগ্কেরিছ, কেয়কি�্কারেষ: 

১. িহযবু�াহ্ও্ইরাে্উভয়্িবলায়াতুল্‘ ফিকহ’র্আদেশর্িব�াসক্

এবং্ খােমিে্হে�্তােদর্ েতা।্অতএব্তারা্উভয়্িব�বযাপক্

ধমরকয়্এক্ েতার্ েতৃে�্িব�াসক। 

২. ইরাে্রা�্পিরচালোর্ েয্ য্ইসলািম্� াত�্মহষ্

কেরেছ, তার্ মতিলক্িবষেয়র্সােথ্িহযবু�াহ্একমত, তেব্

এলাকার্িভ�তার্কারেষ্আেুষি�ক্িকছু্িবষেয়্পাথরকয্রেয়েছ। 

৩. উভেয়র্রা ৈেিতক্আদেশর্িমল, কারষ্ইরােের্মূল্উে�শয্

উপিেেবশেক্তযাগ্কের্�াধকেতা্অ রেের্লেকয্কা ্করা, 

�াধকেতা্আেমালেকারক্সংগঠেসমূহেক্অথর্সাহাযয্�দাে্করা্

এবং্ইসরাইিল্দখলদািরে�র্িবপরকত্�িতেরাধ্গেআ্ তালা।্

হবহ্এসব্আিকদাই্ পাষষ্কের্িহযবু�াহ, তার্�থম্লকয্

ইসরাইিল্দখলদাির�্ও্তার্আিধপেতযর্িবুেে্�িতেরাধ্গেআ্

 তালা। 

ইরাে্ যরপ্ইসলাম্বা�বায়েে্ কব�্অিভ তার্অিধকারক[!!], 

যা্বা�বায়ে্করার্��্ দেখ্�েতযক্�কেদার্মুসিলম... অেুরপ্

িহযবু�াহ্আিধপতয্ রােধ্িবরা�্অিভ তার্মািলক,  স্ইরাে্ও্

তার্ েগেষর্স�ি�্অ রে্সকম্হেয়েছ...  
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যখে্িহযবু�াহ্দিকষ্ লবােে্ও্পূবর্ ব�া্েগরক্ইরােের্

সাহােযয্মু�্কের, তখে্ স্তার্উে�শয্হািসল্কের, যার্

 োষষা্ স্িদেয়িছল্এবং্যার্ েয্ স্তযাগ্�ককার্কেরেছ।্

অেুরপ্ইরােও্আিধপতযবাদ্�িতেরাধ্ও্মু ািহদেদর্সাহাযয্

কের্সফল্অ রে্কেরেছ।্এ�া্ িহযবু�াহর্অ রে,  লবােেের্

অ রে্এবং্ইরােের্অ রে”। 
এখােে্আমরা্ইরােের্মুেখাশ্উে�াচে্করেত্চাই, ইয়াহূদকেদর্

সােথ্তােদর্শ�তার্দাবক্মূলত্�তারষা, ইসরাইিল্রাে�র্

উপর্হামলার্হমিক্মােুেষর্ চােখ্ধুেলা্ দওয়ার্োমা�র, 

 দখুে্ইয়াহূদক্সাংবািদক ‘ইউিস্মািলমাে’ িক্বেল: 

“এ�া্ কােোভােব্সরব্েয়্ য, ইসরাইল্ইরােের্পারমােিবক্

নাপোসমূেহ্হামলা্করেব, উপরন্একািধক্ গােয়মা্কমরকতরা্

িেি�ত্কেরেছ্ য, ইরাে্যিদও্কথার্মাধযেম্ইসরাইেলর্উপর্

হামলা্কের, যা্ থেক্তার্সােথ্ইরােের্শ�তা্বুঝা্যায়, 

�কৃতপেক্ইরািে্পারমােিবক্ বামাগেলা্আরব্রা�সমূেহর্

িদেক্তাক্করা”। 128

1 

উে�িখত্ইয়াহূদকর্কথার্সতযতা্ড. গাসসােের্ম�বয্ থেকও্

হয়, িতিে্বেলে: িহযবু�াহর্�েয়া ে্�ত�্রা ৈেিতক্দশরে্ও্

                                                             
1  দখুে: ايذبي  جر�دإ ্সংখযা: (৭৯৩১) تيرمز م�ةس غوس   থেক্সংগৃহকত।্্
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িচ�ামূলক্��্উে�শয, যা্হেব্ইরািে্দৃি�্ কান্্ থেক্স�ূষর্

পৃথক্এবং্ এরািবক্ও্ইসলািমক্ বিশে�যর্ধারক।্িহযবু�াহর্

আেরা্�েয়া ে্রা ৈেিতক্ঐিতহযগত্অিভ তা, যার্মেধয্

থাকেব্ইিতহাস্ও্ দশকয়্ কালচার।্তার্আেরা্�েয়া ে্একি�্

��্সংগঠে, যার্মেধয্থাকেব্�চিলত্সবধরেের্অ�,  যে্

 স্যাবতকয়্িসো�্মহেষ্সকম্হয়।129

1 

িহযবু�াহর্�িত�াকাল্ থেক্ইরাে্তােত্সবরা�কভােব্অংশ্

মহষ্কের। ‘আমাল’ সংগঠেের্সােবক্পিরচালক্ও্ িহযবু�াহর 
�িত�াতা্সােয়যদ্হসাইে্ মুসািভ্বেলে: ‘আমাল’ সংগঠেের্

বতরমাে্�ধােের্‘ লবােে্উোর্আেমালেে’  যাগ্ দওয়া্

ইসলাম্সমিথরত্েয়।্িতিে্বেলে: ইসলািম্ও্অৈেসলািম্বলার্

অিধকার্ মূলত্ইরােের, কারষ্ইসলািম্িব�ব্িঠক্করেব্

 কােি�্ইসলািম্ও্ কােি�্ইসলািম্েয় । ‘আমাল’ সংগঠেের্
১৯৮২ই. সােলর্মােচর্অেুি�ত্৪-থর্সে�লেে্আমরা্সবাই্এ্

শপথ্মহষ্কেরিছ ্ য, ্আমরা্ইসলািম্িব�ব্ইরােের্একি�্

অিবে�দয্অংশ”।130

2 

                                                             
1  দখুে: ড. গাসসাে্রিচত: اغواقعية ال اسردروغوج الةم من اهللا حزب 

  (পৃ.৯) اغسييالية
2  দখুে: )نغين   اسالممية الر�ت ( ্তািরখ: ১৯৮৪ই. (পৃ.২২২্ও্২২২) 
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এ্ থেক্�মািষত্হয়্ য, ১৮/৩/১৯৯৬ই. সােল্  جر�دإ اغوالط

মযাগাি েেক্ দওয়া্সাকাতকাের্হাসাে্োসু�াহ্সেতযর্

অপলাপ্ কেরেছে। িতিে্তােত্বেলে: “িহযবু�াহর্িভি্্
 লবােিে, তার্িসো�্ লবােিে্এবং্তার্ই�াও্ লবােিে।্

ইরাে্বা্িসিরয়াে্সমথরে্বা্সাহাযয্এেসেছ্পরবতরকেত”। 
িহযবু�াহ্ইরােের্স�াে, এ্কথার্সতযতা্ িহযবু�াহর্সােবক্

�ধাে্‘সুবিহ্তুফাইিল’র্সাকাতকার্ থেকও্�মািষত্হয়।্িতিে্

বেলে: “আিম্ইরািে্� াত�্ দখেত্িগেয়িছলাম, তখে্

 লবােেে্একি�্�িতেরাধ্আেমালে্গেআ্ তালার্বযাপাের্

ঐকমতয্হই।্তারপর্ থেক্িহযবু�াহ্তার্কাযর�ম্আরর্কের, 

হা ার্হা ার্ইরািে্এেস্তােক্অেুদাে্ দয়্ও্তার্সদসযেদর্

�িশকষ্�দাে্কের”।131F

1 

ইরাে্িহযবু�াহ্�িত�ায়্সরাসির্অংশ্মহষ্কের, তােদরেক্

�িশকষ্দাে্ও্অথর্সাহােযযর্ েেয্িে �্িব�বক্গাডরেক্

 লবােেে্ �রষ্কের।্ লবােেে্আগত্ইরািে্িব�বক্গােডরর্

সংখযা্২০০০-সদসয।্ইরােের্িব�বক্গাডর্ লবােেে্এেস্আেরা্

িকছু্কা ্কের,  যমে্ লবােেের্ ব�া্�েদশ্ও্ িহযবু�াহর 

                                                             
1  দখুে: ২৩/৭/২০০৩ই. সােল্আল- া যকরা্ �িলিভশেে্ দওয়া্তার্

সাকাতকার।্
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কতৃর�াধকে্অ�েল্িশয়া্আিকদা্�চার্কের, হাসপাতাল, 

িবদযালয়্ও্িবিভ�্এেি ও্সংনা্�িত�া্কের। 132

1 

তাছাআা্ তহরােে্ িহযবু�াহর্একি�্িবেশষ্অিফস্রেয়েছ, 

 সখাে্ থেক্�চারপ�্ও্িবিভ�্বই-পু�ক্�কাশ্করা্হয়, 

তােত্ িহযবু�াহর্পিরচয়, তার্কমর্ও্ বিশ�যসমূেহর্উে�খ্

থােক।্অেুরপ্ইরাে্ থেক্ যসব্িসো�্ও্পরামশর্ বর্হয়, 

 সগেলা্ লবােেে্ পৗছােোর্দািয়�ও্ স্অিফেসর।133

2 

িহযবু�াহ্তােদর্ম�সমূেহ্�ককৃিত্িদেয়্িলেখ্থােক্ য, 

“ ক�কয়্ ফিকহ [ইরািে্ধমরকয়্সেবরা�্ েতা] একমা�্যুেের্

িসো�্িকংবা্আেপাষ্করার্কমতা্রােখ”। 134

3  

 কেো্ নােকয়্ফিক হর্ এমে্কতৃর�্ েই, যা্ “িবে�র্সকল্

িশয়ােদর্উপর্�েযা য্হয় ”। তাই্ “ইমাম্  খােমিে্রা�্

পিরচালো্কেরে, িবে�র্সকল্ ায়গায়্আিধপতযবােদর্িবুেে্

িশয়া্মুসিলমেদর্রা ৈেিতক্কমরকা�্পযরেবকষ্কেরে্ও্

তােদর্ েতৃ�্�দাে্কেরে। 135

4” 

                                                             
1  দখুে:  كتزمين كينيث রিচত্ اسررا� الوري الرس  (পৃ.১৩৯্ও্১৯২) 
2  দখুে: মাসউদ্আসাদ্ইলািহ্রিচত্ تعددي �تمع   اسالمميون  (পৃ.৩৬) 
3  দখুে: িহযবু�াহর্সােবক্ভার�া�্ সে��াির্রিচত্ اهللا حزب  (পৃ.৭২) 
4  দখুে: িহযবু�াহর্সােবক্ভার�া�্ সে��াির্রিচত্ اهللا حزب  (পৃ.৭৫) 
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তার্এ্কথা্আমােদরেক্��্বাতরা্ দয়্ য, িবে�র্িশয়ারা্

ইরািে্িব�েবর্অেুসারক, ইরােের্সােথ্তারা্েিে�ভােব্স�ৃ�, 

ইরােের্�াথর্ও্উে�শয্বা�বায়েকরক।্িবেশষভােব্সরাসির্

ইরােের্ ত�াবধােে্পিরচািলত্সংনাসমূহ,  যমে্িহযবু�াহ, 

িহযবু�াহর্অ�-সংগঠে্ও্অেযােয্সংনাসমূহ্ইরােের্সােথ্

ওতে�াতভােব্ িআত। 
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ইরাে-ইরাক্যুেে্িক্ লবােেক্িহযবু�াহ্ইরােের্সােথ্ যাগ 

িদেয়িছল? আওয়ােয্সু�ক্ছা�েদর্অসে�াষ্দমেেও্িক তারা্

অংশ্িেেয়িছল? 

ইরাক-ইরাে্যুে্ও্ইরােের্‘আহওয়ায’ েগরকেত্ সুি�্ছা�েদর্

আেমালে্দমেে্িহযবু�াহ্অংশ্মহষ্কেরিছল।্্

১৯৯৯ই. সােল্ইরােের্ খািয�াে্�েদেশর্রা ধােক্আহওয়ায্

েগরকর্ছা�-বািসমা্ও্িেরাপ্া্বািহেকর্সদসযেদর্সােথ্সৃ�্

র�কয়ক্সংেষর্ও্তার্পরবতরক্ে�োসমূেহ্ইরািে্সরকােরর্

পেক্অংশ্ েয়্িহযবু�াহ।্ছা�-িবেোেহ্অংশ্ েওয়া্ েতােদর্

বযতকত্একািধক্সূ�্ও্ এরািবক্গষমাধযম্ থেক্ াো্যায়, 

শতশত্আরব্ যাো্( িহযবু�াহর্সদসয) িেরাপ্া্বািহেক্ও্

িব�বক্গােডরর্পক্হেয়্ছা�েদর্দমে্কের্ও্তােদর্(আরব্

ইরািে) িবেোহ্িেঃেশষ্কের্ দয়। 
িবিভ�্সূ�্ থেক্একি�্িবষয়্িেি�ত্�মািষত্ য, ইরািে্

িেরাপ্া্বািহেক্ও্িব�বক্গােডরর্ইউিেে�্অংশ্মহষকারক্

 যাোরা্‘ইরািক্ইসলািম্[িশয়া] িব�েবর্সেবরা�্পিরষেদ’র্

অেুগত্‘িফলাক্বদর’ এর্সামিরক্শাখার্সদসয।্

তেব্ িেরাপ্া্বািহেকর্কতক্ লােকর্ভাষা্িছল্ লবােিে্ও্

িসিরয়ােেদর্েযায়, যা্ থেক্তােদর্ াতকয়তা্স�েকর্সেমেহ র্

উেেক্কেরেছ!্তার্�মাষ্িমেলেছ্িকছু্িদে্পূেবর্ দওয়া্আিল্
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আকবর্মুহতািশিম্বুর-এর্ভাষেষ, তােক্িহযবু�াহর্ধমরকয়্িপতা্

 াে্করা্হয়।্ইেতাপূেবর্িতিে্ইরােের্পক্ থেক্িসিরয়ায়্

রা�দূত্িছেলে।্ইরােের্সােবক্�রা�ম�ক্এবং্িফিলি�িে্

�াধকেতা্আেমালে্িবষয়ক্আ� রািতক্সভার্ সে��ািরও্

িছেলে্িতিে । ১৯৮২ই. সােল্িতিেই্‘হরকেত্আমাল’  থেক্
িহযবু�াহর্ �্ দে।্িতিে্বেলেছে: ইরাে-ইরাক্যুেে্িব�বক্

গােডরর্পাশাপািশ্িহযবু�াহর্ যাোরা্ কাঁেধ্কাঁধ্িমিলেয়্যুেে্

অংশমহে্কেরিছল।্

গত্বুধবার্‘আিল্মুহতািশিম্বুর’ ইরািে্সংবাদ্  «شق»

‘শারক’ ক্ দওয়া্এক্সাকাতকাের্িহযবু�াহ্ও্ লবােেের্

সবরেশষ্ে�ো্স�েকর্বেলে, (উে�খয্ য, িতিে্ইমাম্ খােমিের্

ছা�্ও্হিাতুল্ইসলাম্ খতাব্�া�) “ িহযবু�াহর্অিভ তার্

একাংশ্যুেের্ময়দাে্ থেক্ শখা, আর্ি�তকয়্অংশ্িশেখেছ্

�িশকষ্ থেক, সেমহ্ েই্ইরাে-ইরাক্যুে্ থেক্িহযবু�াহ্

অেেক্অিভ তা্অ রে্কেরেছ, কারষ্ িহযবু�াহর্সদসযরা্

আমােদর্বািহেকর্পাশা-পািশ্অথবা্সরাসির্যুেে্অংশ্মহষ্

করত”। 
‘মুহতািশিম্বুর’ িহযবু�াহর্শি�্স�েকর্আেরা্বেলে: “ শেষর্

বছরগেলােত্ লবােে্ও্তার্অ�লসমূেহ্িহযবু�াহ্রা ৈেিতক্

ও্সামিরক্ কে�্স�াে েক্অবনাে্অ রে্কেরেছ, তার্
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 যাোেদর্সামিরক্অিভ তা্ও্সামিরক্ কে�্অংশ্মহেষর্

িবষয়ি�্বলার্অেপকা্রােখ্ো।্আ ্আমরা্ দখিছ্ য,  বুত, 

 লবােেের্ দিকষা�ল্ও্ ব�া্�েদেশর্দূরদূরা�্ যখােে্

িহযবু�াহর্সদসযরা্থাকত্ও্তােদর্িমসাইেলর্োঁি�্িছল, যা্

ইসরাইেলর্িবমােগেলা্�ংস্কের্িদেয়েছ, এত্িকছু্ সেতযও 

িহযবু�াহ্এখে্লাগাতার্ইসরাইেলর্িদেক্িমসাইল্িেেকপ্

করার্শি�্অ রে্কেরেছ,  য্কারেষ্ইসরাইল্বাধয্হেয়ই্

ধকেরধকের্তার্ পদািতক্বািহেক্ লবােেে্দািখল্করেছ, তেব্

িবেেত্ ািবল, মাুেুর্রাস্ও্আইতাুেের্িতে্রা�া্ মােআ্

তােদরেক্কিঠে্িবেরািধতার স�ুখকে্হেত্হেয়েছ”। 
মুহতািশিমর্বষরো্ মাতােবক,  লবােেে্ িহযবু�াহর্ �্ থেক্

১০০-হা ােরর্অিধক্িশয়া্যুবক্যুেের্�িশকষ্মহষ্কেরেছ, 

�েতযক্�িশকেষ্৩০০- যাো্অংশ্মহষ্কের, এখেও্ লবােে্

ও্ইরােে্বহ্�িশকষ্ কাসর্চালু্রেয়েছ। 136

1 

                                                             
1  দখুে: اي الط اغشق ্তািরখ: ১১/৭/১৪২৭িহ.  মাতােবক: ৫/৯/২০০৬ই., 

সংখযা: (১০১১২)্আলক্েূরক্যাদাহ্এর্�বঅ্ থেক।্যার্িশেরাোম্িছল্

এই্ য, আলক্আকবর্মুহতািশমক্পূর, িসিরয়ায়্িেযু�্ইরােের্সােবক্

রা�দুত্ও্সােবক্�রা�ম�কর্�ককােরাি�্ য, “িহযবু�াহর্ যাোরা্ইরােক্

িব�বক্গাডর্বািহেকর্সােথ্িমেশ্ইরাক্যুেে্এবং্আহওয়ায্এর্ছা�্

অসে�াষ্দমেে্সরাসির্অংশমহষ্কেরিছল।” 
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িহযবু�াহর্বয়াে্ও্রা েকিতেত্তািকইয়া্(আসল্কথার্

িবপরকেত্�কােশয্অেয্কথা্বেল্ ধাকা্ দওয়া) -এর্বযবহার 

আহেল-সু�ার্সােথ্সবেচেয়্ বশক্তািকয়যাহ্েকিত্বযবহার্কের্

িহযবু�াহ।্« মে�র্২৪০-েং্পৃ�ায়্্«اسمي  الهدي  مفهو  ا ذتةير

কাে ম্িমসবাহ্বেলে: “তািকয়যাহ্েকিতর্আ�য়্মহষকারক্বআ্

মু ািহদ,  স্সেচতে্ও্সতকর্অবনায়্ি হাদ্কের,  স্সরাবয্

সকল্প�ায়্ি হাদ্কের,  স্হাত-পা্ বঁেধ্বেস্ েই,  স্দকিে্

িবষয়্ও্দািয়�্ থেক্গািফল্েয়,  যমে্সরলমো্মােুেষরা্মেে্

কের।্তািকয়যাহ্শধু্ গাপে্আমল্েয়্ য, িশয়ােদর্িেিদর�্

একি�্ প্তার্উপর্আমল্করেব, অথবা্রা ৈেিতক্ কােো্

দল্তােক্লকয্িহেসেব্িেেব, বরং্এ�া্আমেলর্এক্পেিত, 

যা্যথাযথভােব্িহযবু�াহ্বা�বায়ে্ করেছ। তািকয়যাহ রা েকিতর্
দুিদরে্ও্সুিদে্সবরাবনায়্�েযা য...” পরবতরক্পৃ�ায় ্িতিে্বেলে: 

“তেব্কতক্সময়্খিতব্ও্মুবাি�গ্বাধয্হেয়্কথা্ গাপে্

কেরে, ��তা্তযাগ্কেরে্ও্শে�র্ োকতা্পিরহার্কেরে, 

কারষ্এরপ্ো্করেল্কিতর্সমূহ্সরাবো্থােক”। 
কাে ম্িমসবােহর্কথায়্ য্িচ�া্করেব, তার্বুঝেত্ দির্হেব্

ো্ য, িহযবু�াহ্�কয়্ভাষেষ্তািকয়যাহর্বযবহার্কের।্

িহযবু�াহর্েেরর্ লাক্হাঁে�্হািআ্ ভে�্িদল।্এ্ েয্আমরা্
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বারবার্বিল: িহযবু�াহেক্িব�াস্কর্ো, হাসাে্োসু�াহর্

কথা্সতয্  েো্ো,  স্িমথযাবাদক।্তােদর্ধমর্ বােতিে। তারা্
মুেখ্এক্কথা্বেল, িক�্অ�ের্তােদর্আেরক্উে�শয্থােক।্

 যমে্তােদর্গু্কাে ম্িমসবাহ্�কাশ্কের্িদেয়েছে।্

কখেো্তারা্ইিেেয়-িবিেেয়্কথা্বেলে, হাসাে্োসু�াহ্এ্

পেিত্ বশক্বযবহার্কের।্কখেো্তারা্ কােো্িবষয়্এেকবাের্

এিআেয়্যায়,  যে্িেে র্উপর্িকংবা্দেলর্উপর্ কােো্

অপবাদ্আেরাপ্ো্হয়। 

পাঠকবগর, এেত্অবাক্হেবে্ো, কারষ্�াদশ্ইমািময়ােদর্ধমর্

তািকয়যাহর্আআােল্িমথযা্বলার্অেুমিত্ দয়, বরং্তািকয়যাহর্

পেিতেত্আ�াহর্োেমও্িমথযা্বলার্অেুমিত্�দাে্কের।্

« মে�র্ লখক্আবু্আ�ু�াহ্ থেক্�বষ্কের্্« اليئي اغشيعة

বেলে: “ কউ্যিদ্তািকয়যাহর্আ�য়্মহষ্কের্িমথযা্কসম্

কের, তাহেল্ কােো্সমসযা্ েই, যিদ্ স্বাধয্ও্অপারগ্হয়” । 
ইমাম্শােফ‘ঈ্রািহমাহ�াহ্তােদর্বযাপাের্বেলে: “আিম্

রােফযকেদর্ চেয়্কাউেক্অিধক্িমথযা্কসমকারক্পাইিে”। 
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িহযবু�াহ্িক্কখেো্আ�াহর্রা�ায়্ি হাদ্কেরেছ? 

িহযবু�াহ্ লবােেে্যুে্করেতই্রাি ,  স্কখেো্ লবােেের্

সকমা্অিত�ম্কের্ো, কখেো্করেবও্ো।্আিকদা্ যরপই্

 হাক্�েতযক্ লবােিের্(খৃ�াে, মারেক, দুরযক, অথবা্অেয্ য্

 কােো্আককদা্অবল�কই্ হাক্ো্ কে, তার) সােথ্তােদর্

বঅু�, যিদ্ স্ িহযবু�াহর্লেকযর্অেুসারক্হয়্বা্তােদর্সােথ্

একা�্�কাশ্কের।্অতএব্যার্আদশর্এরপ, তার্আমল্

কখেো্ইসলািম্ি হাদ্হেত্পাের্ো, তার্যুে্কখেো্আ�াহর্

কািলমােক্বুলম্করার্ েয্েয়।্আবু্মুসা্আশআির্রািদয়া�াহ্

‘আেহ্ থেক্বিষরত, এক্বযি�্এেস্েবক্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্

ওয়াসা�ামেক্ি  াসা্কেরে,  হ্আ�াহর্রাসূল,  কউ্

গিষমেতর্স�েদর্ েয্ি হাদ্কের,  কউ্�রষকয়্হেয়্থাকার্

 েয্ি হাদ্কের,  কউ্তার্অবনাে্ াোেোর্ েয্ি হাদ্

কের, তােদর্মেধয্ ক্আ�াহর্রা�ায়্[ি হাদ্কের]? িতিে্

বলেলে: 
 «من قيتي لكون ممة اهللا   العةيي فهو   البيي اهللا».

“আ�াহর্কািলমােক্বুলম্করার্ েয্ য্ি হাদ্কের্ সই্

আ�াহর্রা�ায়্[ি হাদ্কের]” ।137 F

1্ইবেে্হা ার্আল-

                                                             
1 বুখাির: (২৮১০), মুসিলম: (১৯০৪) 
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‘আসকালােক্রািহমাহ�াহ্বেলে: “এখােে্আ�াহর্কািলমা্�ারা্

উে�শয্ইসলােমর্িদেক্আ�াহর্আআাে”। 138

1 

আমরা্ দখলাম, িহযবু�াহ্ য্দাওয়ােতর্ েয্যুে্কের্তার্

িেযরাস্হে�্ লবােেের্সকমাো।্ি�তকয়ত্রােফযকেদর্আিকদা্

সমি�ত্করা।্ স্শধু্ লবােেের্ িমেের্ েয্যুে্কের্ো, 

বরং্িশয়া্আিকদা্�িতি�ত্করা্ও্িশয়া্অ�েল্তার্বা�বায়ে্

করাও্তার্উে�শয । িহযবু�াহ্যিদ্তার্কা েক্ি হাদ্গষয্
কের, তাহেল্যখে্আহমদ্ইয়ািসে্ও্আ�ুল্আযকয্রােিতিসেক্

হতযা্করা্হল, তখে্ কে্ স্ কােো্ উ�বাচয্কেরিে,  কে্

একি�্িমসাইল্ইয়াহূদকেদর্িদেক্িেেকপ্কেরিে!! 

অিধকৃত্িফিলি�ে,  যখােে্রেয়েছ্মুসিলমেদর্সবর�থম্ কবলা্

বায়তুল্মুকা�াস,  সই্পিব�্ভূিমেক্মু�্করার্ি হােদর্

তুলোয়্ইরাে্ও্িসিরয়ার্উে�শয্বা�বায়েে্যুে্করাই্অিধক্

উ্ম্িহযবু�াহর্িেক�?! 

এই্ দখুে্ িহযবু�াহর্ সে��াির্  োেরল্হাসাে্োসু�াহ্

বেলে: “ইয়াহূদকেদর্সােথ্তােদর্যুে্আিকদাগত্িবষয়্েয়, 

দু’ ে্ইসরাইিল্ সিেক্অপহরষ্করার্অপরােধ্ইসরাইল্যখে্

 লবােেের্উপর্৩৪-িদে্যুেের্বা ার্গরম্ রেখ্ লবােেের্

                                                             
1  দখুে: ফাতহল্বাির: (৬/৩৪) 
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বযাপক্কিত্সাধে্কের, তখে্ িহযবু�াহর্ সে��াির্  োেরল্

হাসাে্োসু�াহ্এক্ি�িভ্সাকাতকাের্বেল, যা্

২৭/০৭/২০০৬ই. সােল্ লবােেের্ New TV্চযােেল্�চার্

কেরেছ: “যিদ্ ােতাম্দু’ ে্ইসরাইিল্ সেয্অপহরষ্করার্

ফেল্ লবােেের্ এ্পিরমাষ্কিত্হেব, তাহেল্কখেো্তার্

িেেদরশ্িদতাম্ো।্ স্আেরা্বেল: দু’ ে্ সেয্অপহরষ্করার্

ফেল্ য্কিত্হেয়েছ, িহযবু�াহ্তার্একভােগরও্আশ�া্

কেরিে। কারষ্যুেের্ইিতহােস্এ্পিরমাষ্কিত্কখেো ্হয়িে।্
হাসাে্োসু�াহ্আেরা্বেল: িহযবু�াহ্ি�তকয়বার্কখেো্

ইসরাইেলর্সােথ্যুেে্ আােব্ো”।139

1 

এ্ োষষার্মাধযেম্হাসাে্োসু�াহ্�মাষ্করল,  স্ য়ক্েয়, 

বরং্পরা য়ক ।্ যারা্হাসাে্োসু�াহেক্ বাহবা্ দয়্ও্তােক্

িহেরা্বাোেোর্ চ�া্কের, তােদর্গােল্এ�া্বআ্চেপ�াোতও্

বে�। 

এ্হে�্িশয়া্মতবােদর্েকিত, তার্�েতযক্কা ্শধু্বযি�্ও্

 ািত্�ােথরর্ েয, মুসিলম্উ�াহর্ েয্েয়, বরং্তােদর্�ােথরর্

 েয্মুসিলম্উ�ার্�াথর্�ংস্করার্�েয়া ে্হেল্তােতও্

তারা্রাি ।্তাই্ড. আিল্আ�ুল্বািক্বেলেছে: “আিম্ দেখিছ্

                                                             
1  দখুে: اي الط اغشق ্সংখযা: (১০১৩৫), তািরখ: ২৮/৮/২০০৬ই. 
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 য, িশয়ােদর্কমরকা�্ হাক্তা্ইরােে্অথবা্ইরােক্অথবা্

আফগািে�ােে্অথবা্ য্ কােো্ ায়গায়, তা্একমা�্ ািতগত্

�ােথরর্ েযই, মুসিলম্উ�াহর্িখদমত্ও্তার্�াথর্হািসল্

কখেো্উে�শয্েয়।্তার্উে�শয্হে�্সংককষর্ ািতগত, যিদও্

তা্সমম্মুসিলম্উ�ার্িবপরকত্হয়”।140

1  

 

িহযবু�াহ্ও্আ�াহর্রা�ায়্ি হাদ 

একি�্ি  াসা: িহযবু�াহ্িক্দখলকৃত্ কােো্ইসলািম্রা�্

 যমে্িফিলি�ে্অথবা্অিধকৃত্অেয্ কােো্মুসিলম্রা�্�াধকে্

করার্ চ�া্কের্িকংবা্তার্ েয্যুে্কের?  

এ্�েের্উ্র: ো, তারা্কখেো্মুসিলমেদর্ েয্যুে্কের্ো।্

িশয়া্�াদশ্ইমািময়ার্িেক�্ি হাদ্ েই, যাবত্তােদর্�াদশ্

ইমাম141

2্অদৃশয্ গত্ থেক্ বর্ো্হয়।্এ�াই্তােদর্িব�াস।্
                                                             
1  দখুে: ড. আিল্আ�ুল্বািকর্�বঅ্    ممةغي العصينيت حرب ت�ون هي

صهيون؟ ن  هز�مة  ২১/৮/২০০৬ই. তািরেখ্যা্ اسالم  مفكرإ موقع ্�কাশ্

কেরেছ। 
2 ব ত: তােদর্�াদশ্ইমােমর্অি��ই্ েই, কারষ্তােদর্একাদশ্ইমাম্

হাসাে্আসকারক্অিববািহত্অবনায়্মারা্ গেছে।্তার্স�াে্হওয়ার্

 কােো্সুেযাগ্িছল্ো।্সুতরাং্�াদশ্ইমাম্বেল্যােক্বলা্হয়্ য্িতিে্

মুহা�াদ্ইবে্হাসাে্আসকারক, এমে্ লাক্কখেও্দুিেয়ােত্আেসে্িে।্

আর্ যেহতু্িতিে্দুিেয়ােত্আেসে্িে্ সেহতু্তার্গােয়ব্বা্অদৃশয্
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তােদর্িকতােবর্ভাষা্ দখুে: “ইমােমর্ঝা�ার্পূেবর্ য্ঝা�াই্

উে্ালে্করা্হেব,  সই্ঝা�াধারক্হেব্তাগত”। 142

1্অদৃশয্ গত্

 থেক্ইমাম্ বর্হেয়্ইয়াহূদক্ও্োসারােদর্সােথ্সিঅ্করেবে, 

আেল-দাউেদর্(ইয়াহূদকেদর) িবধাে্মেত্ফয়সালা্করেবে, কাবা্

�ংস্করেবে, আহেল-সু�াহেক্হতযা্করেবে, কারষ্তারা্িশয়া্

ইমািময়ােদর্দুশমে।্তােদর্ মতিলক্িকতাবসমূেহর্ভাষা্এরপ! 

আবু্বকর্ও্ওমরেক্ বর্কের্তােদর্ শূলকেত্চআােবে, 

অতঃপর্তােদরেক্ ািলেয়্িদেবে।143

2 

িহযবু�াহর্ভার�া�্ সে��াির্োঈম্কােসম্এ্স�েকর্বেলে: 144

3 

“সামিরক্যুে্ যেহতু্শ�েদর্সােথ্হয়, যা্আমােদর্এ্

                                                                                                                  
হওয়ার্�েই্আেস্ো।্আর্যার্অদৃশয্হওয়ার্�েই্আেস্ো্তার্

আবার্�কাশ্হওয়ার্িক্আেছ? ব ত্ইমািময়া্িশয়ারা্গাধা, তােদর্উপর্

তােদর্তথাকিথত্পাগিআধারক্ধমরকয়্ েতারা্িমথযাচার্কের্ েতৃ�্কের্

যাে�।্তারা্মেে্করেছ্এ্তথাকিথত্�াদশ্ইমাম্ লাকি�্পাহােআ্

লুিকেয়্রেয়েছ, তাই্তারা্পাহােআর্পাদ- দেশ্দাঁিআেয়্সারাকষ্বলেত্

থােক, “ হ্আমােদর্মাওলা, তুিম্ বর্হেয়্এস” এ্ াতকয়্হাসযকর্

কমরকা�্ কবল্রােফযক্ইমামক্িশয়ােদর্মত্গদরভেদর্ েযই্উপেযাগক।্

আ�াহ্আমােদরেক্তােদর্ ফতো্ থেক্বাঁিচেয়্রাখুে।্[স�াদক] 
1  দখুে: غةغعمي� الايبة كتيب  (পৃ.৭০) 
2  দখুে: আল-গায়বাহ্িলে্েুমািে।্
3  দখুে: )الست بي.. الجر�ة.. الغه .. اهللا حزب (  (পৃ.৫০) 
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িকতােবর্মূল্িবষয়, তাই্িবষয়ি�্আমরা্িবেশষভােব্উে�খ্

করিছ।্ফিকহগষ্ি হাদেক্দু’ভােগ্ভাগ্কেরেছে:  

১. �াথিমক্ি হাদ:  যমে্মুসিলমরা্অপেরর্িবুেে্যুেে্

অবতকষর্হল্ও্তােদর্ভূিমেত্�েবশ্করল, যার্সােথ্অিধকৃত্

ভূিম্পুেঃ্উোর্করা্িকংবা্ কােো্ ুলেমর্�িতেশাধ্মহেষর্

স�কর্ েই, এ�ােক্�াথিমক্ি হাদ্বলা্হয়।্এ্ াতকয়্যুে্

েবক্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম্অথবা্িে�াপ্ইমােমর্সােথ্

স�ৃ�, এ্ মাোয়্ যেহতু্ইমাম্মাহিদ্অদৃশয, তাই্আমােদর্

উপর্তা্ ুির্েয়। 

২. �িতরকামূলক্ি হাদ: মুসিলমেদর্ভূিম্যিদ্দখল দাির্িকংবা্

উপিেেবেশর্�ককার্হয়, তাহেল্িেে র্ভূিম্ও্�কয়্ ািতেক্

রকার্�ােথর্ি হাদ্করা্ বধ, বরং্ওয়াি ব”।  
অতঃপর্িতিে্৫১-েং্পৃ�ায়্বেলে: “ াতবয্ য, ি হােদর্

িসো�্িেেবে্�ধাে্ েতা্ফিকহ্[বতরমাে্ইরািে্সেবরা�্ধমরকয়্

 েতা], িতিে্�িতরকামূলক্ি হােদর্পিরিনিত্িচ�া্করেবে।্

িতিেই্�িতেরােধর্েকিত্ও্তার্িেয়ম্বাতেল্িদেবে।্কারষ্

রে�র্িবষয়ি�্খুব্গু�পূষর, ি হাদ্ ুির্িক-ো, িকংবা্তার্

উে�শয্িক, ইতযািদ্িবষেয়্িেি�ত্ো্হেয়্ যাোেদরেক্যুেের্

ময়দােে্ ঠেল্ দওয়া্ কােো্�কার্ বধ্েয়”। 
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অতএব্আমােদর্িেক�্��্হল্ য, িহযবু�াহ্ও্তার্�ধাে্

হাসাে্োসু�াহ্ি�িভেত্ য্ োগাে্ দয়,  যখােে্ স্মসি েদ্

আকসা্ও্তার্পিব�্ভূিমেক্মু�্করার্দৃঢ়্অিভ�ায়্বয�্

কের,  যমে্ স্বেল: ‘ হ্আকসা্আমরা্আসিছ’, অথবা্বেল: 

‘চেলা্চেলা্কুদস্চেলা’ ইতযািদর্তার্ভযালিকবাি ্ও্সৈববর্

িমথযা। এ্কথার্�মাষ্ খাদ্হাসাে্োস ু�াহর্বাষক,  কােো্

এক্সাকাতকাের্তার্িেক�্িফিলি�ে্স�েকর্ ােেত্চাওয়া্

হেয়িছল, তখে্ স্িফিলি�িেেদর্বেল: “যখে্ তামরা্আমােদর্

�েয়া ে্ বাধ্করেব, আমরা্ তামােদর্সােথ্আিছ, এ�াই্

যেথ�”! কারষ, �াদশ্ইমািময়ার্আিকদা্হে�, অদৃশয্ইমােমর্

আগমেের্আেগ্ কােো্ি হাদ্ েই। 

পাঠক্লকয্কুে, তােদর্িেক�্আ�রকার্ি হাদও্ েই, যিদ্

কমতার্ ক�্ফিকহ্( খােমিে/খােমেক) তার্অেুেমাদে্ো্ দয়! 

সুতরাং্িহযবু�াহর্ কােো্সদসয্ কােো্কমরকা�ই্করার্কমতা্

রােখ্ো্যতকষ্ো্ ক�কয়্ফককহ্(খােমেক)  স�ার্অেুমিত্ো্

 দয়।্অতঃপর্সামেের্বষরোগেলা্ দখুে, তাহেল্ ােেত্

পারেবে্রােফযক্কােক্বলা্হয়, তারা্সিতযই্িক্আ�াহর্রা�ায়্

ি হাদ্কের? 

আবু্ আ�ু�াহ্্আলাইিহস্সালাম্ থেক্বিষরত, িতিে্বেলে: 

“আমােদর্আহেল্বাইত্ থেক্ কউ্ বর্হয়িে, হেবও্ো, 
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যতকষ্ো্মাহিদ্ ুলম্�িতহত্অথবা্ কােো্হক্উোেরর্

 েয্ বর্হেবে, এর্বযিত�ম্হেল্অবশযই্তােক্ খসারত্

িদেত্হেব, তার্যুে্আমােদর্�িত্ও্আমােদর্দেলর্�িত্

মােুেষর্িবে�ষেক্বািআেয়্িদেব”।145

1 

২০০০ই. সােল্‘িবেেত্ ািবল’ এলাকা্হেত্ইসরাইিলেদর্হে�্

যাওয়ার্পর্হাসাে্োসু�াহ্১০০-হা ার্দিকো�লকয়্ যাোর্

সামেে্ োষষা্ দে্ য, িহযবু�াহ্কখেো্কুদসেক্মু�্করার্

 েয্ইসরাইেলর্িবুেে্যুে্করেব্ো! 146

2 

একই্সূে�্ াতকয়্িেরাপ্া্পিরষেদর্সাধারষ্স�াদক্হাসাে্

ুহািে্বেলে: “দিকষ্ লবােেের্শাব‘আ্কৃিষ্ভূিম্হেত্

ইসরাইেলর্চেল্যাওয়ার্পর্িহযবু�াহর্�িতেরাধ্আেমালে্

অবযাহত্রাখার্ কােো্ বধতা্ েই।্তার্কারষ্িহেসেব্িতিে্

বেলে: িহযবু�াহর্�িতেরাধ্শধু্ লবােিে্ভূিমর্ েযই্

িেিদর�”।147

3 

                                                             
1  দখুে: اغكمةة اغسجيدرة اغصحيفة  (পৃ.১৬)  
2  দখুে: সংখযা: (৮৬৩০), তািরখ: ২৭/৫/২০০০ই. 214 مايررإ رؤ�ة اهللا حزب  

 থেক্সংগৃহকত।্
3  দখুে: اغةغدذية الييإ ্মযাগাি েে্ দওয়া্হাসাে্ুহািের্সাকাতকার, তািরখ: 

১৮/১/২০০৪ই. 



 

113 

আমােদর্�ে: িফিলি�েের্িবষয়ি�্ কাথায়, িহযবু�াহ্যা্

দখলদার্ইয়াহূদকেদর্ থেক্মু�্করার্ োষষা্ দয়! 

অতএব্িশয়া্মতবােদ্এমে্ কােো্পিরক�ো্ েই, যার্মেধয্

অিধকৃত্ভূিম্মু�্করা্িকংবা্দখলদার্�িতেরাধ্করার্কথা্

রেয়েছ। ইরােের্ �িসেড� ্মাহমূদ্আহমাদকো াদ্ বেলেছ: 

“ইরাে্ কােো্বিহঃরাে�র ্ েয্হমিক্েয়, এমে্িক্ইয়াহূদক্

রাে�র্ েযও্েয়!! 148

1 

 

                                                             
1  দখুে: اي الط اغشق ্সংখযা: (১০১৩৪), তািরখ: ২৭/৮/২০০৬ই. অপর্

সংখযা: (১০১৩৬), তািরখ: ২৯/৮/২০০৬ই. আেরা্ দখুে  ايذبي   � ت

 এ্তািরেখ।্العيلية
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িহযবু�াহ্ও্ইসরাইেলর্মেধয্ গাপে্চুি� 

ইসরাইেলর্ গােয়মা্কমরকতরা্বেলে: “ইসরাইল্ও্ লবােিে্

িশয়ােদর্মােঝ্িেরাপ্াপূষর্অ�েলর্ কােো্শতর্ েই।্তাই্

ইসরাইল্িশয়ােদর্�ােথরর্�িত্যযশকল,  সখােে্অবনােরত্

িফিলি�িে, যারা্মূলত্হামাস্বা্ি হাদ্এর্সদসয, তােদর্

অি��্িেঃেশষ্করা্িবষেয়্িহযবু�াহর্সােথ্ইসরাইেলর্এক্

ধরেষ্চুি�্হেয়্ গেছ”।149

1 

এ্ থেক্�মািষত্হয়্ য,  লবােিে্িহযবু�াহ্ও্ইসরাইেলর্

মােঝ্ গাপে্চুি�্স�ািদত্হেয়েছ, যা্�ককার্কেরেছ্

িহযবু�াহর্সােবক্ সে��াির্  োেরল্সুবিহ্তুফাইিল 150

2, িতিে্

বেলে: “িে�য়্িহযবু�াহ্ইসরাইেলর্বডরার্পাহারাদার”। 151

3 

                                                             
1  দখুে: الهودرة معير�ف ্তািরখ: ৮/৯/১৯৯৭ই. 
2 সুবিহ্তুফাইিল্িহযবু�াহর্সােবক্সাধারষ্স�াদক্িছল, যখে্ স্ দখল্

 য, িহযবু�াহ্�িতেরাধ্তযাগ্কের্িসিরয়াে্ও্ইরািে্�ােথরর্শধু্ সবক্

হয়িে, বরং্ইসরাইিল্উ্র্�াে�র্সকমাোর্িেরাপ্া্�হরকও্বেে্ গেছ,  

আর্ কােো্মু ািহদ্ইসরাইেল্হামলা্করার্ চ�া্করেল্তােক্তারা্বাঁধা্

 দয়্ও্ মফতার্কের।্তখে্িতিে্িহযবু�াহ্ থেক্পৃথক্হেয়্যাে।  
3  দখুে: اي الط اغشق ্তািরখ: ২৯-র ব্১৪২৪িহ.  মাতােবক: ২৫/ ৯/ 

২০০৩ই. সংখযা: (৯০৬৭), আেরা্ দখুে: new tv্পিরচািলত«   نمرقيب»

 �ামাম, ২০০৩ই. সােলর্ শেষর্িদেক।্
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সুবিহ্তুফাইিল্আেরা্বেলে: “ে�ইেয়্দশেক্ইরােের্

রা ৈেিতক্ময়দােে্বযাপক্পিরবতরে্আরর্হয়, �থমবার্হয়্

 ুলাই্১৯৯৩ই. সােল, অতঃপর্হয়্এি�ল্১৯৯৬ই. সােল।্

তখে্ইরািে্পররা�্ ম�কর্উপিনিতেত্এ্িসো�্হয়্ য, 

ইয়াহূদকরা্ িফিলি�েে্ িেিবরেে বাস্করেত্পারেব।্তখে্ থেক্

ইয়াহূদকরা্ লবােেে্অবিনত্তােদর্ সেযবািহেক্�তযাহার্করা্

আরর্কের, কারষ্এ্সমেঝাতায়্িসো�্হয়্ য্িফিলি�িে্

ি হািদ্ পগেলা্িেঃেশষ্করা্হেব, আর্িহযবু�াহ্ লবােেের্

সকমাে�্অবনাে্করেব। 
অতঃপর্িতিে্বেলে: আিম্বলেত্চাই্ য, এি�েলর্সমেঝাতার্

িভি্েত্(ইসলািম) �িতেরাধ্আেমালে্(িহযবু�াহ) মূলত্সকমা�্

�হরক্বেে্ গেছ।152 F

1 

তাই্ইসরাইল্দিকষ্ লবােেে্িশয়ােদর্�াথর্সুরকার্ি �াদার, 

 যে্তারা্ইসরাইেলর্উপর্আ�মষকারকেদর্[ সুি�েদর] 

�িতেরাধ্কের্ইসরাইেলর্উ্র্সকমা�েক্িহফা ত্কের। 

২৩/৫/১৯৮৫ই. তািরেখ্‘  ু ােলম্ পা�’ পি�কায়্এেসেছ: 

দিকষ্ লবােেে্ইসরাইেলর্�াথর্ভুেল্যাওয়া্িঠক্হেব্ো, যা্

িহযবু�াহ্ও্ইসরাইেলর্উপর্িেভররশকল।্অ�্এলাকােক্
                                                             
1  দখুে: new tv  পিরচািলত্« رقيب نم »্ �ামােম্তার্সাকাতকার, যা্

২০০৩ই. সােলর্ শেষর্িদেক্স�চার্করা্হেয়েছ।্
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অবশযই্ইসরাইল্ িবেরাধক্ য্ কােো্আশ�া্ থেক্মু�্করা্

 ুির... এখে্সময়্এেসেছ, ‘আমাল’ সংগঠেের্উপর্এ্দািয়�্

েয�্করার্এ�াই্ইসরাইেলর্ মাকম্সময়।153

1 

এ্কথার্�ককৃিত্�রপ্তাওিফক্মািদিে্বেলে: “আমাল্

সংগঠে’ দািয়ে�্িেেয়েছ্ য, দিকষ্সকমা�্িদেয়্যারা্ইসরাইেল্

সশ�্হামলার্ েয্অমসর্হেব, িকংবা্ইসরাইল্অিধকৃত্

িফিলি�েের্উ্র্সকমাে�্ নািপত্ইসরাইিল ্কেলােকেত্হামলা্

করেব, তােদরেক্তারা্(িশয়ারা) �িতেরাধ্করেব”।154 F

2 
এ্িবষয়ি�্ িহযবু�াহর্সােবক্আিমর্সুবিহ্তুফাইিলও্�ককার্

কেরেছে,  যমে্িতিে্বেলে: “িহযবু�াহ্ইসরাইিল্সকমাে�র্

�হরক্বেে্ গেছ।্এ্কথার্সতযতা্ য্যাচাই্করেত্চায়,  স্

 যে্অ�্হােত্সকমাে�র্িদেক্অমসর্হয়্এবং্ইয়াহূদক্

শ�েদর্িবপেক্দাঁআায়, তাহেল্অবশযই্ দখা্যােব্ য, 

িহযবু�াহ্িকভােব্সশ�  যাোেদর্�িতহত্কের!  

কারষ, যারা্ সখােে্যাওয়ার্ চ�া্কেরেছ, তারা্এখে্

  েলখাোয়্বিম।্িহযবু�াহ্ যাোরা্তােদরেক্বিম্কেরেছ”। 155F

3  

                                                             
1  দখুে: الفةسطينية»  الخّيميت ممي  (পৃ.১৬২) 
2  দখুে: « الجينهيت حةبة   اهللا  حزب ممي » (পৃ.৮৩) 
3  দখুে: new tv  পিরচািলত্« رقيب نم »্ �ামােম্তার্সাকাতকার, যা্

২০০৩ই. সােলর্ শেষর্িদেক্স�চার্করা্হয়। 
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“িহযবু�াহর্উপর্ইসরাইেলর্হামলা্ো্করার্কারষ্তার্শি�্

ও্সামিরক্বল্েয়, তার্প�ােত্মূল্কারষ্হে�্িহযবু�াহ্যিদ্

দিকষ্ লবােে্ থেক্সের্যায়, তাহেল্তার্ ায়গায়্�িতি�ত্

হেব্ সুি�রা, যা্ইসরাইল্কখেো্চায়্ো।্ইসরাইল-িহযবু�াহ্

স�েকরর্সুমর্বযাখযা: “ইসরাইেলর্�াথর্হে�্ িহযবু�াহর্ি�েক্

থাকা্এবং্িহযবু�াহর্�াথর্হে�্ইসরাইেলর্ি�েক্থাকা”। 
[তেব, এ্কথাও্িঠক্ য, িহযবু�াহ্একি�্সুগিঠত্দল্এবং্তার্

সােথ্মােঝ-সাে ্ইসরাইেলর্সংেষর্ বঁেধ্যায়।্যা্সাধারষত্ য্

 কােো্দু’ি�্কমতাধর্কাছাকািছ্থাকেল্েে�ই্থােক।]  

সুতরা্িশয়ােদর্কমরকা�, যিদও্ কােো্ কােো্সময়্ইয়াহূদক-

আেমিরকাে্�ােথরর্ েয্মাথা্ বযথার্কারষ্হয়, তবুও্এি�্

একি�্ম বুত্সুশৃংখল্�ে �; যা্উভেয়র্মেধয্সহেযািগতা্

িকংবা্সমেঝাতােক্অ�ককার্কের্ো।্বরং্কখেও্কখেও্তা্

সেহযািগতার্�িতই্ বিশ্ধািবত্হেত্ দখা্যায়।্ যমেি�্ইরাে্

কতৃরক্েে�েছ্ইরাক্ও্আফগািে�ােের্বযাপাের্(িশয়ারা্

 সখােে) আেমিরকােক্সাহাযয্কেরেছ । অেুরপ দিকষ্ লবােে্
 থেক্সু�ক্মু ািহদেদর্হ�ােত্ইসরাইলেক্সাহাযয্কেরেছ্

িহযবু�াহ। 

তেব্এি�্সবেচেয়্সতয্ য, সুি�েদর্কমরকা�্আেমিরকা-

ইসরাইেলর্ েয্অসহযকর, তাই্ সখােে্তােদর্সােথ্
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সহেযািগতা্বা্সমেঝাতা্অথবা্দরকষাকিষর্িবষয়ি�্মহষেযাগয্

েয়।্তার্উদাহরষ্অেেক, �থম্উদাহরষ্আফগািে�ােের্

তােলবাে্এবং্ শষ্ উদাহরষ্িফিলি�িে্�িতেরাধ্ যাোগষ, 

তােদর্উভেয়র্মােঝ্তৃতকয়্উদাহরষ্হল্ইরােক্আেমিরকার্

িবুেে্অবনাে্মহষকারক্ সুি�রা। আেমিরকা্ও্ইসরাইল্
তােদরেক্বরদাশত্করেত্� ত্েয়, কারষ্সুি�রা্োেক্খত্

িদেয়্ কােো্িবষয়্ মেে্িেেত্রাি ্েয়, তাই্িশয়ারা্ইরাক, 

আফগািে�াে্ও্ইসরাইল্ যখােে্সুেযাগ্ পেয়েছ্আেমিরকা্ও্

ইসরাইেলর্হেয়্সুি�েদর্িবপেক্অবনাে্িেেয়েছ। 156

1    

 

                                                             
1  দখুে:  اسالم  مفكرإ ্ওেয়ব্সাইে�্‘ওিলদ্েুর’ এর  اغوعد اغصيدق رنت� نوهٍم

বঅ, তািরখ: ১৭/৮/২০০৬ই. আেরা্ দখুে: রািব�্كذب ‘ আল-হােফয্এর্

اسالم  مفكرإ :বঅ� حزب اهللا  السيحيت اليلة ্ওেয়ব্সাইে�, তািরখ: 

২৬/৮/২০০৬ই. 
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িহযবু�াহ্ কার্বঅু্? 

এেত্সেমহ্েই্ য, িশয়া্রােফযক্ িহযবু�াহর্�থম্বঅু�্ইরাে, 

ি�তকয়্বঅু্সমা তাি�ক্শাসক্িসিরয়ার্েুসাইিরগষ।্  «اغراصد»

মযাগাি েে্  ?”িশয়ােদর্বঅু�্কার্ েয“     اغشيعة لن

িশেরাোেম্একি�্�বঅ্ছাপা্হেয়েছ, তােত্ লখক 157F

1্বেলে:  

১.  খােমিে্শাসেের্ছায়াতেল্সকল্িশয়ােক্এক�্করার্ েয্

ইরাে্িহযবু�াহ্�িত�া্কের।্ িহযবু�াহর্ভার�া�্ সে��াির্

  োেরল্োিয়ম্কােসম্বেলে: “মুিমেেদর্একি�্দেলর্অ�ের্

িবলায়াতুল্ফিকহ্িথউিরেক্বা�ব্রপ্ দওয়া্এবং্সকল্

মুসিলম্উ�াহেক্তার্অধকেে্ সমেবত্করা্ ুির, যার্ থেক্

 কােো্ দশ্ও্স�দায়্ যে্বাদ্ো্থােক।্এ্িথউির্িেেয়্

 লবােে্ থেক্েয়্সদেসযর্একি�্ ামাত্ খােমিের্িেক�্

ইরাে্গমে্কেরে্এবং্তারা্িহযবু�াহ্োেমর্সংগঠে্�িত�ার্

 যতি�কতা্ পশ্কেরে,  খােমিে্তােদরেক্সমথরে্কেরে্ও্

তােদর্ েয্বরকেতর্ দায়া্কেরে”।158 F

2 

                                                             
1  দখুে: ্اغراصدমযাগাি ে, সংখযা: (৩৪), রিবউস্সািে: ১৪২৭িহ. আমরা্

 সখাে্ থেক্িহযবু�াহ্সং�া�্অংশ�ুকু্উেৃত্কেরিছ।্আপিে্পূষর্

�বঅি�্ দখার্ েয্ http://www.alrased.net্ওেয়ব্সাই�্�াউ ্

কুে।্
2  দখুে: আিমে্মু�ফা্রিচত, نغين   ال ي مة  (পৃ.৪২৫), দাুল্হািদ্ থেক্
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২. ১৪/৮/১৯৯৫ই. তািরেখ্ মযাগাি ে্ «اغشاع» ড. গাসসাে্

ইিির্রিচত্ اهللا حزب  (পৃ.৩৪) মে�র্সূে�্উে�খ্কের :্িহযবু�াহর্

 েতৃে�্দু’ ে্ইরািে্সদসয্রেয়েছ! 

৩. হাসাে্োসু�াহ্ িহযবু�াহর্�ধাে্এবং্ লবােেে্িশয়া্

 েতৃবৃেমর্এক ে্হওয়া্সেতযও্িকভােব্ইরােের্সেবরা�্ েতা্

আলক্খােমিের্�িতিেিধ্হে।্একািধক্ছিবেত্�কাশ্ য, হাসাে্

োসু�াহ্ লবােেের্অপর্ েতা্মুহা�দ্হসাইে্ফাদলু�ার্

উপিনিতেত্খােমিের্হােত্চুমু্খাে�ে। 

যিদ্ লবােে্ও্ইরাে্যুে্বাঁেধ, যার্পূবরাভাস্বতরমাে্আকােশ্

 দখা্যাে�, তাহেল্োসু�াহ্এবং্তার্প�ােত্িহযবু�াহ্ও্

িশয়ারা্কার্পকাবল�ে্করেব,  লবােে্ো্ইরাে? 

৪. পূেবর্ দেখিছ, যখে্‘হরকেত্আমাল’ ও্ িহযবু�াহর্ েতৃ�্

িেেয়্সংোত্ বঁেধেছ, তারা্ইরাে্ থেক্ফয়সালা্িেেয়েছ। 159 F

1 

৫. ‘হরকেত্আমাল’ ১৯৮২ই. সােলর্মােচর্অেুি�ত্৪থর্

সে�লেে্ োষষা্কের: ‘আমাল’ ইরািে্ইসলািম্িব�েবর্একি�্

অিবে�দয্অংশ। 160 F

2 

                                                                                                                  
�কািশত।্

1  দখুে: রিচত্ اهللا حزب د لة  (পৃ.১১৯) 
2  দখুে: রিচত্ اهللا حزب د لة  (পৃ.১১৯) 
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৬. িহযবু�াহ্ খােমিের্‘িবলায়াতুল্ফিকহ’ িথউিরর্অ�ভুর�্

হওয়ার্ফেল্ইরািে্গেবষক্ড. মাসউদ্আসাদ্আ�ািহ্�কয়্

রচো«  :মে�্(পৃ.৩২১) বেলে্ «اسالمميون   �تمع تعددي

“িবলাওয়াতুল্ফিকহ্িহেসেব্ খােমিের্ েতৃ�্িেিদর�্ভূখ�্

অথবা্িেিদর�্সকমাোয়্সকমাবে্েয়, সুতরাং্এ্ েতৃ�্

বা�বায়েের্পেথ্ য্ কােো্বাধা্বা্সকমাো্িেধরারষ্অৈবধ্বেল্

িবেবিচত্হেব।্তাই্ লবােেের্িহযবু�াহ্িব�বযাপক্স�সািরত্

িহযবু�াহর্অংশ্হেয়্কা ্করেছ... এসব্ম�বয্ থেক্�কাশ্

পায়্ য, িহযবু�াহ্ওলকেয়্ফককহ্( খােমেক/খােমেক) বা্ইরােের্

 য্ কােো্িসো�্বা�বায়ে্করেত্� ত”। 
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মুসিলম্িবে�র্আহেল-সু�াহ্ওি্হযবু�াহর্ স�কর 

আমরা্পূেবর্বেলিছ, িহযবু�াহ্আহেল-সু�াহর্সােথ্তািকয়যাহর্

আআােল্কা ্কের।্মুসিলমেদর্উে�শয্কের্ স্পু�ময়্ব�ৃতা্

�দাে্কের, তার্ ব�ৃতায়্িফিলি�ে্ও্মসি েদ্আকসা্মু�্

করার্ োগাে্থােক,  যে্ �াতাগষ্মেে্কেরে: তারা্ইয়াহূদক্

অিধকৃত্মুসিলম্ভূিম্উোেরর্ েয্আ ই্রওয়াো্করেছ।্

তােদর্এ্ব�ৃতায়্হামাস্ও্ি হােদ্ইসলািমর্অেেক্ েতা্

 ধাঁকা্ খেয়েছে।্িফিলি�ে্মু�্করার্দািবেত্ কউ্ িহযবু�াহর 

সােথ্ঐকমতয্ পাষষ্করেলও্ইরােের্সােথ্স�ৃ�্িহযবু�াহ্

কখেো্তােক্মহষ্কের্ো, যতকষ্ো্আেরা্িেেচ্ো্োেম, 

 যমে্ খােমিের্�শংসা্করা, অথবা্ইরািে্সরকােরর্�শংসা্

করা, তেবই্�তািরত্আহেল-সু�াহ্হয়েতা্ ‘িহযবু�াহ্ লবােে ’ 

 থেক্বাহযত্উপকার্হািসেল্সকম্হেব।্িহযবু�াহ্ লবােে্

বযতকত্অেয্ কােো্ দেশ্ থেক্িশয়া্ছাআা্কাউেক্মহষ্কের্

ো,  যমে্তার্েিে�্হে�্ইরাে, ইরাক্ও্অেযােয্উপসাগরকয়্

 দেশর্িশয়াগষ।্আর্কতক্আহেল-সু�াহও্তােদর্বঅু, যারা্

রােফযকেদর্ইিতহাস্ও্আহেল-সু�াহর্বযাপাের্তােদর্আিকদা্

 ােে্ো।্আ�াহর্িেক�্�াথরো্কির, িতিে্ যে্মুসিলমেদর্

অবনা্সংেশাধে্কের্ দে। 
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িহযবু�াহর যাঁতাকেল িপ�্ লবােিে্মুসিলমরা্ কমে্আেছে? 

 লবােেের্আহেল্সু�াত্তথা্সু�করা্ ুলুম্ও্ কাষঠাসার  কবে 

অিতবািহত্করেছে।্িবেশষ্কের্রােফযক্ও্েুসাইিরেদর্কারেষ , 

তারা্মুসিলমেদর্িবুেে্ ‘আহবাশ’্স�দায়  ক্উসেক্ দয়্ও্

তােদরেক্ সাহাযয্ক  র।্‘আহবাশ’ দর্ধমর্হে�্ মুসিলমেদর 

িবুেে্যুে্করা্ও্তােদর্ধেমর্সেমহ্সৃি�্করা।্এ্িদেক্

ইরািে্মদদপু�্িহযবু�াহ্রােফযক্ তা্তােদর্োেআ্ চেপ্বেস্

আেছই।্রােফযক, আহবাশ্ও্েুসাইিররা্হা ার্হা ার্িকতাব্ি�্

বঘে্কের, যােত্তােদর্আিকদা্ও্ধেমরর্দাওয়াত্রেয়েছ, 

অথচ্আহেল্সু�াহ্িেে েদর্ঈমাে-আিকদা্সুরকার্ েয্

িকতাব্ছাপােতও্ভয়্পায়, যার্মাধযেম্তারা্অেযেদর্উ্র্

িদেব।্তারা্  েলর্ভয়্কের, িবেশষ্কের্যিদ্তােদর্িকতােব্

রােফযক্আিকদার্�িতবাদ্থােক,  হাক্তা্ ইংিগেত,  যমে্« هللا

আ�াহর্ েয্অতঃপর্ইিতহােসর্ েয” িকতােবর্“ «نم غةتير�خ

 কে�্েে�েছ।্�কাশকেক্  েল্িেেকপ্করা্হেয়েছ, আর্

যাবতকয়্কিপ্বাে য়া�্করা্হেয়েছ।্অেুরপ্েে�েছ্আলুিস্

রিচত্ « িকতাব্�কাশেকর্্«صب العياب ع من الّب ايصحيب

 কে�।্ছাপাখাোর্মািলকেক্বেল্ দওয়া্হেয়েছ, যিদ্ি�তকয়বার্

এ্িকতাব্ছাপােো্হয়, তাহেল্তারা্ছাপাখাো্ ািলেয়্িদেব।্

 লবােেে্আহেল্সু�াহর্অবনা্এত�াই্সি�ে্ য, তারা্বিলর্
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পাঁঠা,  কােো্স�াসক্কমরকা�,  বামা্বাি ্অথবা্ য্ কােো্

দুের�ো্ে�ুক, তার্ েয্আহেল্সু�াহেক্ দায়ক্করা্হয়, বরং্

কখেো্অ�মািষত্ে�োর্কারেষ্বছেরর্পর্তােদরেক্  েল্

রাখা্হয়।্ লবােেে্এখে্এরপই্ে�েছ, আ�াহ্তােদর্

সাহাযযকারক। 

 াবােল্ লবােে্�েদেশর্মুফিত্ড. মুহা�দ্আিল্ ু ু « فجر 

মযাগাি েে্আ�াহর্িেক�্আহেল্ [’ফা ুল্ইসলাম‘] «اسالم 

সু�াহর্উপর্ িহযবু�াহর্ ুলম্ও্অতযাচােরর্অিভেযাগ্কেরে।্

িতিে্বেলে, িশয়ারা্আহেল্সু�াহর্মসি দ্পযর�্দখল্কের্

িেে�।্দিকষ্ লবােেে্ িহযবু�াহর্আিধপতয্উে�খ্কের্বেলে: 

“তােদর্আিধপেতযর্কারেষ্ িহযবু�াহর্কতক্যুবক্দিকষ্

 লবােে্ও্ াবােল্ লবােেের্অ�লসমূেহ্আহেল-সু�াহর্

মসি দ্পযর�্দখল্কের্িেে�।্এ্ে�ো্বারবার্ে�েছ।্

সবরেশষ্‘ি য়াহ’ োমক্নােে্েবক্ইউেুেসর্মসি েদর্উপর্

তারা্আিধপতয্িব�ােরর্ চ�া্করেছ । ‘ি য়াহ’ �েদেশ্িহযবু�াহ্
ও্আমাল্উভয়্িমেল্শায়খ্আ�ুল্আিমর্িকবলােের্ েতৃে�্

আহেল্সু�াহর্ওয়াকফকৃত্স�ি্্দখল্করার্ চ�া্করেছ । 
িশয়ােদর্সেবরা�্পিরষদ্‘ি য়াহ’ োমক্নােে্িশয়ােদর্ওয়াকফ্

 িমর্ েয্একি�্কিমি�্গঠে্কেরেছ।্অতঃপর্এ্কিমি�্

 বুেত্অবিনত্সু�ক্মুসিলমেদর্ওয়াকফ্সং�া�্অিফেস্দািব্
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উ�াপে্কেরেছ্ য, ‘ি য়াহ’ োমক্নােের্ওয়াকফ্ িমেত্

তােদরও্হক্রেয়েছ।্সমুে্তকের্অবিনত্এ্ িম্ চত�্হা ার্

বগর্িম�ার্ বযাি�।্ তােত্একি�্মসি দ, যার্োম্মসি েদ্
ইউেুস, একি�্সরকাির্মাোসা, একি�্হাই্�ুল্এবং্কবরনাে্

ইতযািদ্রেয়েছ। 

বতরমাে্িবষয়ি�্ লবােেের্আদালেত্ িবচারাধকে, এ্ িমেে্

একি�্সাইে্ বাডরও্�াি�েয়্িদেয়েছ্তারা।্এ্সাইে্ বােডরর্

আআােল্িশয়া্পিরষেদর্সদসযরা্আহেল্সু�াহেক্তােদর্

মসি দ্ও্ওয়াকফ্স�ি্েত্সুেখ্থাকেত্িদে�্ো।্আহেল্

সু�াহ্েতুে্কের্মসি দ্সং�ার্ও্ মরামেতর্কাে ্হাত্

িদেয়েছ, িক�্তারা্মসি দ্খারাপ্করেছ্মেমর্আদালেতর্

 গাচের্িবষয়ি�্িেেয়্যায়্এবং্তারা্মসি েদর্কাে র্উপর্

নিগতােদশ্িেেয়্আেস। 

এভােব্তারা্সাধারষ্িবষয়েক্সা�দািয়ক্িবষেয়্পিরষত্কের, 

মসি েদর্ছােদর্উপর্মাইক্ রেখ্তারা্আহেল্সু�াহেক্

উসকািে্ দয়।্তারা্ সখাে্ থেক্িে �্আ াে্�কাশ্কের, 

যার্মেধয্(من عةييً نيلق  � اهللا ) ্শ�ও্রেয়েছ।্এ্শহের্এ�াই্

�থম্ে�ো।্তারা্ভেতা্ও্িশ�াচােরর্ধাের্ো্িগেয়্মারকাে ্

ইফতা্ও্আওকাফেক্পযর�্দখল্কের্িেেয়েছ।্তারা্খুব্

খারাপ্ভাষায়্গািল-গালা ্কের, বা াির্শে�্তােদর্অ�েরর্
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িহংসা্ও্িবে�ষ্�চার্কের,  যে্মুসিলমেদর্উসেক্ দওয়া্যায়্

এবং্তােদর্মােঝ্ ফতোর্সৃি�্হয়। 

এ্ঝগআা্িম�ােোর্ েয্একািধক্দািয়�শকল্বযি�্�েচ�া্

কেরও্িবফল্হেয়েছে, কারষ্িশয়া্সংগঠেসমূহ, যার্প�ােত্

রেয়েছ্িহযবু�াহ, আমাল্ও্িশয়ােদর্সেবরা�্পিরষদ্শায়খ্

আ�ুল্আিমর্িকবলােের্ েতৃে�্তারা্আে�্আে�্আহেল্

সু�াহ্অিধকার্িছিেেয়্িেে�, ইিতহাস্িবকৃিত্করেছ,  যে্

‘ি য়াহ’র্যুবকেদর্মােঝ্হকেগাল্ বঁেধ্যায়। 

এেত্সেমহ্ েই্ য, ‘সু�ক্ইসলািম্ওয়াকেফ’র্ েতৃবৃেমর্

িেক�্ িমেের্সকল্দিলল্ও্ঐিতহািসক্কাগ -প�্িবদযমাে, 

যা্�মাষ্কের্‘ি য়াহ’ োমক্নােের্েবক্ইউেুেসর্ওয়াকেফর্

কতৃরে�র্হকদার্তারাই।্িক�্তারা্চাে�্কারেষ্বা্অকারেষ্

 যভােব্ হাক্আহেল্সু�াহ্ও্ িহযবু�াহর্মােঝ্যুে্ বেধ্

যাক”! 161

1 

 লবােেে্আহেল্সু�াহর্মসি দ্দখেল্তারা্পায়তারা্করেছ, 

 কােি�েত্তারা্সফলও্হেয়েছ।্শধু্‘ি য়াহ’র্মসি দই্েয়, 

বালাবা�ায়্তারা্الةيهر نييس ‘যােহর্িববরস’ মসি দেকও্দখল্

                                                             
1  দখুে: اسالم  فجر ্মযাগাি েে্ াবােল্ লবােেের্মুফিত্মুহা �াদ্আিল্

 ুযুর্সাকাতকার।্
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কের্িেেয়েছ, �থেম্তারা্মসি েদর্সং�ার্কা ্বঅ্কের, 

পরবতরকেত্তার্োম্ দয়্ রা’সুল্হসাইে্ مسجد رمس الس�

মসি দ।্অেুরপ্‘মাশক’ �েদেশ্‘ুউর’ োমক্নােের্িেক�্

মসি েদ্আিল্ইবেে্আিব্ তািলেবর্উপর্তারা্কতৃর�্�িত�া্

কেরেছ, তার্োম্িদেয়েছ্তারা্ মসি দ, অেুরপ্্اغوحدإ اسالممية

‘সুউর’ োমক্নােের্িেক�বতরক্শাবিরহা্মসি েদর্উপর্তারা্

কতৃর�্�িত�ায়্সফল্হয়, তার্োম্িদেয়েছ্তারা্মসি দ্

কাে ম।্তেব্‘সুউর’ এর্ পুরেো্মসি দ, যার্োম্মসি দ্

ফাুক্ওমর, তার্বযাপােরও্তারা্বারবার্বলেছ্মসি দি�্

িশয়ােদর্িছল, িখলাফেত্উসমািেয়ার্সময়্এ�া্তারা্দখল্কের্

িেেয়েছ, যা্ থেক্�মাষ্হয়্ য, এ�াও্তারা্ভিবষযেত্দখল্

করার্পিরক�ো্করেছ! 

িবিভ�ভােব্বুঝা্যায়্ য, তারা্ লবােেের্�ধাে্�ধাে্শহের্

কতৃর�্�িত�া্ও্ সগেলােক্সু�ক্ থেক্িশয়া্শহের্পিরষত্

করার্লেকয্েৃষয্ও্ েেযতম্ষআযে�্িল�, এক্ শতা�করও্কম্

সমেয়্তারা্‘সুউর’ শহের্আিধপতয্িব�াের্সফল্হেয়েছ, এখে্

অেযােয্শহের্এরপ্�েচ�া্অবযাহত্রাখেছ,  যমে্সায়দা্ও্

 বুত্ইতযািদ। 

আমরা্আেরা্বলেত্চাই্ য, আরব্লকগ্ও্অেযােয্সংগঠেের্

 চাখ-কােের্উপর্িসিরয়ার্সরকার্ লবােেে্আহেল্সু�াহেক্
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কমতাহকে্করার্পায়তারা্করেছ, অথচ্তারা্ োেআর্উপর্হাত্

 রেখ্বেস্আেছ।্ িসিরয়া্িশয়ােদরেক্অথর্ও্অ�্�ারা্

শি�শালক্করেছ।্ইিতপূেবর্তারা্লাগাতার্আহেল-সু�াহেক্হতযা্

কেরেছ, যার্শু্হে�্িফিলি�িে্ থেক।্তােদরেক্তারা্িেিদর�্

িশিবের্ কবে-যাপে্করেত্বাধয্করেছ।্তারা্হারকাতুল্

মুরােবিতে্ও্হারাকাতুত্তাওহকদেক্িেঃেশষ্কেরেছ্এবং্

 ামােত্ইসলািমেক ্�ংস্কের্িদেয়েছ্আর  তােক্ সশ�্

সংগঠে্ থেক্রা ৈেিতক্সংগঠেে্পিরষত্কেরেছ। 
তারপর্িক? 

িহযবু�াহ্ লবােেে্আহেল্সু�াহর্মসি দ্দখল্করেছ।্দুঃেখর্

িবষয়্হে�্আমােদর্অেেক্গােফল্ভাই্ িহযবু�াহর্িব েয়্খুিশ্

হয়, তােদর্িব য়েক্ইসলাম্ও্মুসিলমেদর্িব য়্গষয্কের।্

 ােের্এসব্িভখািররা্ ােে্ো, িহযবু�াহ্মুসিলম্ দশসমূেহ্

ইরািে্পিরক�ো্বা�বায়ে্করেত্চায়।্ লবােিে্িহযবু�াহ্

ইরােের্ েয্আরব্রা�সমূেহ্�েবশ্করার্একি�্ চারা্পথ।্

িহযবু�াহেক্অথর্সাহাযয্তােদর্ইরােক্ েতৃ�্ছাআা্আর্ ক্

�দাে্কের? 
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 লবােে্ও্অেযােয্ইসলািম্সরকার্�সে�্িহযবু�াহর্ অবনাে 

মুহা�দ্েুমািে্রিচত্“আল-গায়বাহ”: (পৃ.৭২) িকতােব্এেসেছ: 

মািলক্ ুহািে্ থেক্বিষরত, আবু্ াফর্বােকর্‘আলাইিহস্

সালাম্বেলেছে: “কােয়ম্(মাহিদ) এর্পূেবর্ যসব্ঝা�া্ উ�কে 

হেব, �েতযক্ঝা�াদার্হেব্তাগত”। 

মা িলিস্রিচত্“িবহাুল্আেওয়ার”: (খ.৫৩, পৃ.৮) মে�্

এেসেছ: সােদক্ ‘আলাইিহস্সালাম্বেলেছে: “ হ্মুফাদদাল, 

কােয়ম্(মাহিদ) এর্�কােশয্আসার্পূেবর্যত্বায়আত্হেব, 

�েতযক্বায়আত্হেব্কুফির, িেফাক্ও্ ধাঁকা, আ�াহ্তা ‘আলা্

বায়আতকারক্ও্বায়আত্মহষকারক্উভয়েক্লােত্কুে”।্

অতএব্িহযবু�াহ্ গা�ক্‘�াদশ্ইমািময়া্িশয়া্সরকার’ বযতকত্

 কােো্সরকােরর্আেুগতযেক্ ুির্মেে্কের্ো, তেব্

তািকয়যাহর্আ�েয়্তারা্অেযােয্সরকােরর্কথা্ শােে্ও্

তােদর্আেুগতয্কের”। 

হর্আেমিল্রিচত্“অসােয়লুস্িশয়াহ”: (১১/৪৬২) মে�্এেসেছ, 

আবু্আ�ু�াহ্ ‘আলাইিহস্সালাম্তার্সাথকেদর্বেলে: “আহেল্

বােতেলর্সােথ্ সুস�কর্ব ায়্রাখ, তােদর্ক�্বরদাশত্কর, 

খবরদার্তােদর্গালমম্করেব্ো,  তামােদর্ও্তােদর্মােঝ্

 কােো্িবষয়্ যতথ্হেল্এবং্ তামরা্তােদর্সােথ্এক�্উঠা-

বসা্ও্কথাবাতরায়্িল�্হেল্ তামরা্ তামােদর্দকেের্উপর্
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আমল্কর, কারষ্তােদর্সােথ্বসা, এক�্থাকা্ও্কথাবাতরায়্

 তামােদর্তািকয়যাহর্আ�য়্ েওয়া্ ুির, যার্িেেদরশ্আ�াহ্

 তামােদর্িদেয়েছে”। 
হর্আেমিল্বেলে, “অধযায়:  েসাধারেষর্সােথ্তািকয়যাহর্

আ�য়্ েওয়া্ওয়াি ব”: আবু্বািসর্ থেক্বিষরত, িতিে্বেলে: 

আবু্ াফর্বেলেছে: “যখে্বা�ােদর্েযায়্রা�্কােয়ম্হয়, 

তখে্পাবিলেকর্সােথ্বািহযকভােব্িমল্রাখ্ও্অভয�রকষভােব্

তােদর্িবেরািধতা্কর”।162

1 

হর্আেমিল্রিচত্“অসােয়লুস্িশয়াহ”: (১১/৪৭১) মে�্আেরা্

এেসেছ: “অধযায়: তািকয়যাহর্িভি্েত্সরকােরর্আেুগতয্করা্

ওয়াি ব”।্এ্�সে�্িতিে্একািধক্হািদস! 163

2্বষরো্কেরে, 

সরকােরর্সােথ্তািকয়যাহর্আ�য়্ েওয়া্এবং্তােদর্সােথ্

বািহযকভােব্স�কর্রাখা্ওয়াি ব। 

িশয়ােদর্ ক�কয়্আেলম্(িরেসাসর্পাসরে) মুহা�দ্হসাইে্

ফাদলু�াহ্এক্�েের্উ্ের্বেলে: “অতকেত্যারা্ইসলােমর্

োেম্শাসে্কেরেছ, আমরা্িব�াস্কির্ো্তারা্ইসলাম্

                                                             
1 “অসােয়লুস্িশয়াহ”: (১১/৪৭০-৪৭১) 
2 হাদকস্বেল্এখােে্রাসূেলর্হাদকস্ বাঝােো্হয়িে।্কারষ, িশয়ারা্রাসূেলর্

হাদকেসর্বযাপাের্ কােো্গু�্ দয়্ো।্তােদর্ইমামেদর্উপর্িমথযাচার্

কের্যা্ লখা্হেয়েছ্ স�ােকই্তারা্হাদকস্বেল্থােক।্[স�াদক] 
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অেুযায়ক্শাসে্কেরেছ।্উদাহরষত্আমরা্িব�াস্কির্ো্

উসমািে্িখলাফত্ইেসাফপূষর, �াধকে্ও্ইসলািম্িছল”। 164

1 

আরব্উপসাগরকয়্ দেশ্ িহযবু�াহর্শাখার্বষরোয়্আমরা্পূেবর্

উে�খ্করিছ, িহযবু�াহ্ও্তার্শাখাসমূহ্তােদর্সরকােরর্

সােথ্ ি�মুখক্আচরষ্কের, তােদর্দৃি�েত্সরকারগেলা্তাগত, 

তােদরেক্পদচুযত্কের্ইরািে্সরকােরর্আদেল্িশয়া্রা�্

কােয়ম্করা্ওয়াি ব। 

 

                                                             
1  দখুে:  ايمر��ي  اغكو�رس اسالم  আহমদ্িখিদর্এর্�বঅ, ةة� 

   মযাগাি ে, সংখযা: (৯৫৩), (পৃ.৪৫)্الجتمع
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মুসিলমরা্ কে্িহযবু�াহ্�সে�্ ধাঁকা্িল�? 

আিম্িব�াস্কির,  বশ্কেয়কি�্কারেষ্আহেল্সু�াহ্িহযবু�াহ্

�ারা্ ধাঁকা্খায়, তার্মেধয্উে�খেযাগয্হে�: 

১. অেেক্আহেল-সু�াহ্িশয়া্রােফযকেদর্আিকদা্ও্ইমামেদর্

বযাপাের্তােদর্বাআাবািআ্স�েকর্ ােে্ো।্আহেল-সু�াহ্ ােে্

ো, তারা্কুরআেে্িবকৃিতেত্িব�াসক, সাহািব্ও্েবক্সা�া�াহ্

‘আলাইিহ্ওয়াসা�ােমর্�কেদর্কােফর্বেল্এবং্তারা্িশয়া্

�াদশ্ইমািময়া্বযতকত্সকল্ইসলািম্দলেক্কােফর্বেল।্

তােদর্িব�াস্ইমািময়ারা্একমা�্ো াত্�া�, অপর্দলগেলা্

 াহা�ামক। 165 F

1  

২. তািকয়যাহ: িহযবু�াহ্তািকয়যাহ্ভােলা্ বােঝ্এবং্তার্উপর্

পার�মতার্সােথ্আমল্কের।্তািকয়যাহর্সং া্�সে�্শায়খ্

মুিফদ্বেলে:  
«كتمين الق  الا ا عت يد فيه   مكتمة الخيلف�   ترك مةيهرتهم نمي 

 رع ب ًراً   الرن  الذيي».

“সতয্ গাপে্করা, িেে র্আিকদা্�কাশ্ো্করা, অ�ের্

িবেরাধকেদর্িবে�ষ্লালে্করা্এবং্দকে্ও্দুিেয়ার্কিতর্

আশ�া্হেল্তােদর্িবেরািধতা্তযাগ্করা”। 

                                                             
1 আেরা্ াোর্ েয্পআুে: « িকতাবি�।্্ ذغخدع»   حت



 

133 

রােফযকেদর্িেক�্‘শিহেদ্আউয়াল’ োেম্�িসে্মুহা�দ্

আেমিল্তািকয়যাহর্সং া্�সে�্বেলে:  
 «ال ية �يمةة اليس نمي رعرفون   ترك مي رغكر ن حيراً من غوائةهم»

“মােুষ্যা্িব�াস্কের, তার্মাধযেম্তােদর্সােথ্আচরষ্করা্

এবং্তারা্যা্িব�াস্কের্ো্ সগেলা্ ফতোর্আশ�ায়্তযাগ্

করা”।166 F

1 

তািকয়যাহ্একি�্বআ্কারষ্ য, আহেল-সু�াহ্হাসাে্োসু�াহর্

 োগােে্ ধাঁকা্খায়, যা্ স্ �িলিভশেের্পদরায়্�কাশ্কের, 

 যমে: “অিতস�র্আমরা্আকসা্মু�্করব” ।্ তার্এমে্ কােো্
ভাষষ্ েই,  যখােে্িফিলি�ে্ও্ইয়াহূদকেদর্আেলাচো্ েই,  য্

কারেষ্মুসিলমরা্তােক্িব�াস্কের!! 

৩. �চার্মাধযেমর্কারেষও্মুসিলমরা্িহযবু�াহ্�ারা্�তািরত্

হয়, তারা্চযােেেলর্মাধযেম্রাত-িদে্িবিভ�্ে�ো্ও্ িহযবু�াহর 

 �ামামগেলা্ পশ্কের, তােদর্রেয়েছ্চযােেল্‘আল-মাোর’, যা্

অেহারা�্তােদর্গষককতরেে্মশগল।্তাই্এ্ময়দােে্তােদর্

সফলতা্ ত্আেস।্এ্কলযােষ্িহযবু�াহ্ েসাধারেষর্িেক�্

মু ািহদ্িহেসেব্পিরিচিত্লাভ্কেরেছ, যার্একমা�্উে�শয্

হে�্দখলদার্হ�ােো, ইয়াহূদকেদর্ থেক্মুসিলম্ভূিম্পুেঃ্

                                                             
1  দখুে: মাহিদ্আ্ার্রিচত «্  (পৃ.১৬)   اع» االم� مغه  ال ية
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উোর্করা্ও্কুদস্মু�্করা, এসব্িবেশষষ্�ারাই্তারা্

িেে েদরেক্�কাশ্কেরেছ, যিদও্এগেলা্তােদর্�কৃত্অবনা্

েয়, তােদর্মূল্উে�শয্হে�্ লবােে্ও্ইসলািম্িবে�্ খােমিে্

িব�েবর্�সার্ে�ােো। 
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িশয়ারা্কক্কখেো্ইসলাম্ও্মুসিলেমর্পকাবল�ে্কের্

�িতেরাধ্কেরেছ? 

রােফযকরা্সবরদা্মুসিলম্উ�ার্িপেঠ্ছুির্ও্িবষা�্বশরার্মতই্

িছল, এখেো্আেছ ।্ িি�ােরা্যখে্ কােো্ইসলািম্রা�েক্
পদােত্করেত্ চেয়েছ্তােদরেক্বযাবহার্কেরেছ।্আমরা্

সকল্রােফযকেদর্চযােল�্কের্বলিছ: আমােদরেক্এক ে্িশয়া্

 েতার্োম্বল,  য্ কােো্একি�্মুসিলম্রা�্িব য়্কেরেছ!!  

উ�েত্মুসিলমার্সােথ্িশয়ােদর্কতক্গা�াির: 

এ্কথা্সবর ে্�ককৃত্ য, িশয়ারা্তােদর্ধমরকয়্ ক�্‘কুম’ 

বযতকত্কাউেক্আেুগতয্�দাে্কের্ো।্তারা্ তহরাে্সরকার্

বযতকত্কােরা্সােথ্রা ৈেিতক্সখযতা্গেআ্ো।্িশয়া্

 েতৃবৃেমর্কথাবাতরা্যারা্ ােে, তােদর্িেক�্িবষয়গেলা্

��।167

1 

                                                             
1 এ্কথার্��্সাকক্হে�্িমসেরর্ �িসেডে�র্বাষক: িতিে্৮/৪/২০০৬ই. 

তািরেখ্আরিব্চযােেেল্ দওয়া্এক্সাকাতকাের্বেলে: িশয়ােদর্বঅু�্

একমা�্ইরােের্সােথ, তােদর্িে ্ দেশর্সরকােরর্ েয্েয়।্এভােব্

িশয়ােদর্ থেক্সতকর্কেরেছে্  দরা ের্বাদশাহ্আ�ু�াহ্এবং্ সতিদ্

আরেবর্পররা�্ম�ক্ সতদ্ফায়সাল।্
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ইয়াহূদক্এিরেয়ল্ শুে্�কয়্ডাইিরেত্বেলে: “দকের্ইিতহােস্

কখেো্ দিখিে্িশয়ােদর্সােথ্ইসরাইেলর্শ�তা্রেয়েছ”। 168

1 

এ্ থেক্আমরা্উ্র্পাই্ য,  কে্ইসরাইল্ িহযবু�াহর্িপছু্

 েয়্ো,  যরপ্িপছু্ েয়্হামাস্ও্অেযােয্ইসলািম্সংগঠেের।্

 যমে্তারা্শায়খ্আহমদ্ইয়ািসেেক্অপহরষ্কেরেছ, ড. 

আ�ুল্আি  ্রােিতিস্ও্ইয়াহইয়াহ্আইয়াশেক্গম্কেরেছ্

এবং্ড. খােলদ্িমশআলেক্অপহরষ্করার্বযথর্ চ�া্কেরেছ।্

(িক�্তারা্কখেো্ কােো্িশয়া্ েতােক্হতযা্কের্িে)  

িশয়ােদর্গা�ািরর্আেলাচো্আিম্দকের্করব্ো, বরং্তােদর্

গা�ািরর্িদেক্ইশারা্করব্এবং্অেুসিঅৎসুর্ েয্তার্নাে্

বাতেল্িদব: 

১. আিমুল্ মােমিেে্আিল্ইবেে্আিব্ তািলেবর্সােথ্তারা্

গা�াির্কেরেছ, ফেল্আিল্রািদয়া�াহ্আেহ্তােদর্িতর�ার্

কেরেছে্ও্তােদর্কমর্ থেক্িেে েক্মু�্ োষষা্কেরেছে।169 F

2         

২. হাসাে্ইবেে্আিলর্সােথ্তারা্গা�াির্কেরেছ।্িশয়ারা্

তােক্বশরা্ মেরেছ্ও্তার্োমকরষ্কেরেছ্ তথা্্ميّل الؤمغ�

‘ মােমেেদর্অপমােকারক’। 
                                                             
1  দখুে: শাুেের্ডাইির: (পৃ.৫৮৩) 
2 োহ ুল্বালাগায়্�দ্্আিল্রািদয়া�াহ্‘আেহর্ভাষষ্ দখুে, ড. মুহা�দ্

আবদাহ্(পৃ.১৪৮), খুতবা্েং: (৬৯) 



 

137 

৩. হসাইে্ইবেে্আিলর্সােথ্তারা্গা�াির্কেরেছ।্তারা্তােক্

িচিঠর্মাধযেম্আআাে্কের্তার্হােত্বায়আত্করার্ োষষা্

 দয়, িক�্যখে্িতিে্আগমে্কেরে, তার্িবুেে্অবনাে্ েয়্

ও্তােক্হতযা্কের। 170

1্হসাইে্রািদয়া�াহ্ ‘আেহ্তােদর্

গা�ািরর্কারেষ্তােদর্উপর্বদেদায়া্কেরে। 171

2 

৪. িশয়া্ম�ক্আিল্ইবেে্ইয়াকিতে্হাুেুর্রিশেদর্যুেগ্

  লখাোর্ছাদ্ ফেল্৫০০-সু�ক্মুসিলমেক্হতযা্কেরেছ। 172

3 

৫. ফােতিম্সরকারগেলা্সু�ত্�ংস্ও্িশয়া্মা হাব্�চােরর্

 কে�্গা�ািরর্আ�য়্িেেয়েছ।173

4  

৬. িশয়া্কারামাতাহ্স�দায়্হাি েদর্হতযা্কের্তােদর্স�দ্

লুকে্কেরেছ। 174

5    

৭. িশয়া্‘বুওয়াইহক’ দর্গা�াির্ও্আহেল্সু�াহর্উপর্তােদর্

 বরদি�্মূলক্আিধপতয্অেেেকরই্ াো।175

1 

                                                             
1  দখুে: মুহিসে্আিমে্রিচত: اغشيعة معيين  (পৃ.১/৩২) 
2  দখুে: মুিফদ্রিচত: «  (২/১১০-১১১)  اسرشيد»
3  দখুে্্িেয়ামাতু�াহ্ া ােয়ির্রিচত «্  (পৃ.২/৩০৮)  العميذية» ايذوار
4্এর্উদাহরষ্অেেক, আেরা্ াোর্ েয্ দখুে্ইমাদ্হসাইে্রিচত্

« اسالممية ايمة هزائم    منرهي اغشيعة  ييذيت » (পৃ.৪৭) 
5 এর্উদাহরষ্অেেক, আেরা্ াোর্ েয্ দখুে্ইমাদ্হসাইে্রিচত্

« اسالممية ايمة هزائم    منرهي اغشيعة  ييذيت » (পৃ.৬৩) 
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৮. আ�ািসয়া্িখলাফেতর্রা ধােক্বাগদােদ্তাতািরেদর্

অেু�েবেশর্ কে�্িশয়া্ম�ক্আবু্তািলব্মুহা�দ্ইবেে্আহমদ্

আলকািম্রােফযকর্ সি�য়্অংশ্মহষ্ও্গা�াির্ঐিতহািসকেদর্

িেক�্�িসে।176

2 

৯. তাতািররা্যখে্দােমে�্�েবশ্কের, তখে্রােফযকরা্তােদর্

পক্ েয়্এবং্তােদর্অধকেে্কা ্কের। 177

3 

১০. হালাকু্যখে্হালেব্(আেলে�া) �েবশ্কের্অেেক্মুসিলম্

হতযা্কের, তখে্রােফযকরা্মুসিলমেদরেক্হালাকুর্িেক�্

আ�সমপরষ্ও্তার্সােথ্যুে্ো্করার্দািব্ াোয়। 178

4 

                                                                                                                  
1 এর্উদাহরষ্অেেক, আেরা্ াোর্ েয্ দখুে্ইমাদ্হসাইে্রিচত্

« اسالممية ايمة هزائم    منرهي اغشيعة  ييذيت » (পৃ.৭৩) 
2 এর্উদাহরষ্অেেক, আেরা্ াোর্ েয্ দখুে্ইমাদ্হসাইে্রিচত্

« اسالممية ايمة هزائم    منرهي اغشيعة  ييذيت » (পৃ.৮১), আেরা্ দখুে: 

শায়খ্সুলাইমাে্আওদাহ্রিচত্ التير مردي ع ناداد ال وط   اغشيعة د ر  

িকতাব।্
3  দখুে্ইমাদ্হসাইে্রিচত্ « اسالممية ايمة هزائم    منرهي اغشيعة  ييذيت » 

(পৃ.৯২) 
4  দখুে্ইমাদ্হসাইে্রিচত্ « اسالممية ايمة هزائم    منرهي اغشيعة  ييذيت » 

(পৃ.৯৭) 
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১১. োিসুি�ে্তুিস্রােফযক্িখয়ােত্কের্আহেল্সু�াহেক্হতযা্

কেরেছ, তােদর্স�দ্দখল্কেরেছ্ও্তােদর্ঐিতহযেক্

িেঃেশষ্কেরেছ। 179

1 

১২. ইমাম্মু ািহদ্সালাহি�েেক 180

2্হতযার্পিরক�োয়্িশয়ােদর্

িখয়ােত্ও্�েচ�ার্ কােো্ো�িত্িছল্ো। 181

3 

১৩. সালাে কা্সু�ক্সরকােরর্সােথ্িশয়ারা্িখয়ােত্কেরেছ্ও্

তােদর্িবপেক্�ুেসডেদর্সাহাযয্কেরেছ।182

4 

১৪. িশয়া্�াদশ্ইমািময়ােদর্ লবােেে্আহেল্সু�ার্িবুেে্

গা�াির্করা্ও্তােদর্িবুেে্িি�ােেদর্সাহাযয্করার্ে�ো্

�িসে।183

5 

                                                             
1  দখুে্ইমাদ্হসাইে্রিচত্ « اسالممية ايمة هزائم    منرهي اغشيعة  ييذيت » 

(পৃ.১০১) 
2 ওমর্ইবেুল্খা্াব্রািদয়া�াহ্আেহ্ও্সালাহি�ে্আইউয়ুিব্

রািহমাহ�াহেক্বায়তুল্মুকা�াস্িব য়্করার্ ততিফক্দাে্কেরেছে, তারা্

দু’ েই্িশয়ােদর্িেক�্কােফর। 
3  দখুে্ইমাদ্হসাইে্রিচত্ « اسالممية ايمة هزائم    منرهي اغشيعة  ييذيت » 

(পৃ.১০৯) 
4  দখুে্ইমাদ্হসাইে্রিচত্ « اسالممية ايمة هزائم    منرهي اغشيعة  ييذيت » 

(পৃ.১১৭) 
5  দখুে্ইমাদ্হসাইে্রিচত্ « اسالممية ايمة هزائم    منرهي اغشيعة  ييذيت » 

(পৃ.১৪৫) 
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১৫. িশয়া্সরকার্ইউেরােপ্িখলাফেত্উসমািেয়ার্িব য়েক্

বয়ক�্কেরিছল । তারা্িখলাফেতর্উসমািেয়ার্িবপেক্
িি�ােেদর্সােথ্  া�্গঠে্ও্পরামশর্কেরেছ। 184

1 

১৬. িশয়া্�াদশ্ইমািময়ারা্আরব্উপসাগরকয়্ দেশ্িি�ােেদর্

সােথ্িমেল্ইরােকর্িবুে্ষআয�্কেরেছ, যা্তােদর্আেলম্

িসসতািে্ও্হািকম্�মুখেদর্মুেখর্�ককােরাি�েত্�মািষত।185 F

2   

মািকরে্রা�দূত্ও্ইরােক্আেমিরকার্�িতিেিধ্‘পল্ �মার’ ম�্

ইরােক্আমার্এক্বছর’  থেক্ইরাক্দখেল্‘ ع  قييته   العراق

িশয়া্ইমািময়া্কতৃরক্আেমিরকােক্সাহাযয্করার্ লামহষরক্

কািহেক্ াো্যায়।্িতিে্বেলে: “অেেক্িশয়া্আেমিরকার্উপর্

অস��্ য, আেমিরকা্এখেো্হতযায ্বম্কেরিে, এতদ্

সেতযও্িশয়া্ েতৃবৃম, যােদর্মেধয্আয়াতু�াহ্িসসতািেও্

আেছে, তােদর্অেুসারকেদরেক্ইরাকেক্সা�াম্মু�্করার্

আেমালেের্শু্ থেক্এখে্পযর�্আেমিরকােক্সাহােযযর্

িেেদরশ্িদেয়েছে, আমরাও্তােদর্সাহাযয্হারােোর্ঝঁুিক্িেেত্

পাির্ো”। 

                                                             
1 আেরা্অিধক্ াোর্ েয্ দখুে: « আলািব্্ العثميذية»  ال لة اغصفو�ون

ইবেে্হাসাে্আতরাি ্রিচত।  ্
2  দখুে্ইমাদ্হসাইে্রিচত্ « اسالممية ايمة هزائم    منرهي اغشيعة  ييذيت » 

(পৃ.১৬৭) 
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ইরােক্ইসলািম্(িশয়া) িব�ব্পিরষেদর্সেবরা�্ েতা্আ�ুল্

আি  ্হািকম্স�েকর্িতিে্বেলে: “আ�ুল্আি  ্তার্রি ে্

চশমা্িদেয়্আমার্িদেক্খুব্েিে�ভােব্দৃি�্ দে্ও্বেলে: 

মহামােয্রা�পিত, আপিে্বেলেছে্েতুে্ সোবািহেকর্ েতৃ�্

িদেব্ সোবািহেকর্কমরকতরা, কারা্হেব্ স্কমরকতরা? তার্আরিব্

উপািধ্উে�খ্কের্আিম্তােক্বললাম: আপোেক্ওয়াদা্িদি�্

 য, েতুে্এ্বািহেকর্�ধাে্হেব্িশয়া।্অতঃপর্বেলে: িে�য়্

আেমিরকা্তার্ওয়াদা্পুেরাপুির্পূষর্কেরেছ”। 
িতিে্আেরা্বেলে: “িসসতািে্আেমিরকার্ সেযেদর্সােথ্

একেযােগ্কা ্কের, িক�্ স্�কােশয্আেমিরকার্ কােো্

বািহেকর্সােথ্িমলেত্োরা ।্আেমিরকার্�িত্তার্সাহাযয্ও্

 যাগােযাগ্অবযাহত্থাকার্কারেষ্�িতিেিধর্মাধযেম্িতিে্তার্

ভুয়সক্�শংসা্কেরে।্িতিে্বেলে: “ইরাকেক্সা�াম্মু�্করার্

পর্আয়াতু�াহ্উ মা্এক্ি�িভ্চযােেেল্বেলে: িতিে্

আেমিরকার্সােথ্ কােো্সমেঝাতায়্যােবে্ো।্এ্কথা্শেে্

আিমও্তােক্ কােো্�কার্চাপ্ দইিে, কারষ্আমার্ই�া্িছল্

তার্সােথ্সাকাত্করা, যখে্তার্সােথ্সাকাত্করলাম্সকল্

সংশয়্দূর্হেয়্ গেলা।্িে�য়্ স্ইসলাম্ও্আরব্িব�েক্

ভােলা্কেরই্ ােে।্এ্ েয্তার্পেক্সরব্িছল্ো্ দখলদার 

আেমিরকার্ সেযেদর্�কােশয্সাহাযয্করা, এ্ কে�্১৯২০ই. 
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সাল্ও্তার্পরবতরক্িকছু্িত�্অিভ তাও্িছল।্আবার্

মুকতাদা্সদেরর্েযায়্উমপ�কেদর্ থেকও্তার্দূের্থাকা্

 ুির্িছল।্মু�াকথা: আয়াতু�াহ্আমােদর্সােথ্কা ্করেব, 

আর্আমরা্উভেয়্িমেল্িেে েদর্�াথর্ভাগ্কের্িেব”। 

রােফযকেদর্িেফাক্ও্মুসিলম্উ�ার্সােথ্তােদর্�তারষার্

সাকক্ দখুে, ‘পুল্ �মার’ বলেছে: “যখে্আরিব্ও্পি�মা্

িমিডয়াগেলা্আয়াতু�াহ্িসসতািে্ও্আেমিরকার্সােথ্

স�করহকেতার্ োষষা্িদে�, তখেো্আিম্ও্আয়াতু�াহ্

িসসতািে্�িতিেিধর্মাধযেম্ইরািক্িবষয়গেলা্ সুরাহা্করতাম, 

ইরােক্আেমিরকার্দকের্সময়্পযর�্তার্সাহাযয্ও্সহেযািগতা্

বহাল্িছল। 

মকে�র্�থম্িদেক্সব্সেমহ্দূর্হেয়্যায়, যখে্ স্আমােক্

িচিঠ্িলেখ্ াোয়্ য, আিম্আমার্অবনাে্মহষ্কেরিছ্

আপোেদর্সােথ্দুশমিের্কারেষ্েয়, বরং্আিম্আয়াতু�াহ্

িব�াস্কির, বািহযকভােব্স�করেক্এিআেয়্চেল্ গাপে্স�কর্

কােয়ম্রাখা্আমােদর্উভেয়র্উে�শয্হািসেলর্ েয্অিধক্

উপকারক।্দখলদার্আেমিরকার্সােথ্যিদ্�কাশয্স�কর্রািখ, 

তাহেল্আমােদর্অেেক্উে�শযই্বযাহত্হেব।্ যভােব্অেেক্

িশয়া্ও্কিমউিে�্সু�ক্আপোেদর্সাহাযয্করেছ।্আর্

িশয়ােদর্বআ্বআ্ েতৃবৃম্ তা্আপোেদর্সােথ্আেছই” 
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ম�কার্বেলে: এরপরও্িক্িখয়ােত্হেত্পাের! 

 

ি�য়পাঠক,  দখেলে্ তা, রােফযকেদর্বআ্আেলম্�কােশয্

মােুষেক্ দখাে�্আেমিরকা্িবেরাধক, িক�্ ভতের্ ভতের্

তােদর্সােথ্ যাগােযাগ্রকা্কেরেছ, তারাও্তার্সােথ্

 যাগােযাগ্রকা্কেরেছ্িেয়িমতভােব, কারষ্তােদর্উভেয়র্

উে�শয্ইরােকর্উপর্কতৃর�্হািসল্করা্ও্তার্স�দেক্

বঘে্কের্ েওয়া।্এ্ াতকয়্আচরষ্িশয়ােদর্পেক্অসরব্

েয়, তােদর্িপতামহ্ইবেে্আলকািমও্এরপ্কেরেছ,  যমে্

ইরােক্এ্যুেগ্কেরেছ্আ�ুল্মি দ্খুঈ, মুহা�দ্বােকর্হািকম্

ও্আিল্িসসতািে । তারা্দখলদার্আেমিরকােক্ ইরােক্ সাহাযয্
কেরেছ্এবং্অেযােয্মুসিলম্ দেশও্তােক্যুে্করার্পথ্সুগম্

কের্িদেয়েছ।্আ�াহই্সাহাযযকারক। 
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ইরাক্ও্আফগািে�াে্পতেে্ইসলািম্(!!) � াত�্ইরােের্

ভূিমকা্ও্আেমিরকার্সােথ্তার্ গাপে্চুি�্িক্িছল? 

এেত্ কােো্সেমহ্ েই্ য, ইরাে্পদরার্আআাল্ থেক্ইরাক্

ও্আফগািে�ােের্যুেে্গু�পূষর্দািয়�্আ�াম্িদেয়েছ।্

ে�োর্শুেত, মােঝ্ও্ শেষ্ কাথাও্তার্অংশ্মহষ্কম্িছল্

ো।্�কৃতপেক্আেমিরকার্সােথ্ সই্�থম্ইরাক্ও্

আফগািে�াে্দখেলর্পিরক�ো্কের, আেমিরকার্�ােথর্ইরাে্

িেে র্ সামথরয্বযেয়্এত�ুকুে্কাপরষযও্কেরিে, কারষ্উভয়্

 দেশর্পতে্ে�ােোর্িপছেে্লকয্এক।্পািথরব্�াথর্হািসল্

করা্ও্িশয়ােদর্�িতি�ত্করা।্এ্িবষয়গেলা্আেমিরকা্

িেে ও্�ককার্কের্ য, যিদ্ইরাে্ো্হত্তাহেল্এত্ ত্

তােলবােেদর্হ�ােো্সরব্হত্ো।্একি�্�বােদর্মাধযেম্

ইরােের্ভূিমকােক্�ককার্করা্হেয়েছ্এভােব: “ হ্পারেসযর্

�াদার, যিদ্ তামরা্ো্হত, তাহেল্কাবুল্ও্বাগদােদর্পতে্

হত্ো”। 

সেমহ্ েই, ইরােকর্যুেে্আেমিরকােক্সাহাযয্কের্ইরাে্তার্

�াথর্উোর্কেরেছ।্িশয়ােদর্িবরা�্সংখযা্সরকাের্অ�ভুর�্

করেত্সকম্হেয়েছ, যা্বা�বায়ে্কেরেছ্ খাদ্আেমিরকা।্এ্

 েয্ইরােকর্েতুে্সরকারেক্সমথরে্দােকারক্রাে�র্মেধয্

ইরাে্অমগামক, যিদও্তার্�কৃত্ বধতা্এখেো্হািসল্হয়িে।্
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‘মু ািহিদ্ খলক’ অগরাোইে শেেক্�িতেরাধ্আেমালে্ থেক্

সিরেয়্গােয়ব্করা্হেয়েছ।্অেুরপ্আেমিরকাও্ইরােেক্অেেক্

ছাআ্িদেয়েছ, বতরমাে্পারমােিবক্ ক�্নাপোর্ কে�ও্তােক্

ছাআ্িদে�্আেমিরকা।্অিচের্ পুরেো্স�কর্েিে�্করার্লেকয্

 গাপে্ যাগােযােগর্িভি্েত্উভয়্িবরা�্চুি�্করেব। 

আেমিরকা-ইরােকর্যুেে্ইরাে্স�ৃ�্িছল্ো, এ্কথা্ মাে�ও্

সিঠক্েয়।্কারষ, সকল্�মাষ্�ারা্��্ য, ইরাে্অথরৈেিতক্

ও্ধমরকয়্�াথর্উোেরর্ েয্ইরাক্যুেে্শতভাগ্স��্িছল।্

যিদও্ভিবষযেত্ইরােের্সকমাোয়্আেমিরকাে্ সোবািহেক্থাকার্

�েয়া ে্হয়, যােদরেক্ স্‘শয়তােে্আকবর’ বেল। 
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িহযবু�াহর্ লকয্মুসিলমেদর্মােঝ্রােফযক্আিকদা্�চার্করা 

িহযবু�াহ্তােদর্িে �্চযােেল্“আল-মাোর” এর্বেদতলেত্

ইসলািম্িবে�্ সুি�েদর্মােঝ্িশয়া্আিকদা্�চােরর্ কে�্

িবেশষ্সফলতা্লাভ্কেরেছ।্এ্চযােেলেক্িশয়ােদর্িম�ার্বলা্

হয়, তািকয়যাহর্ লবাস্পিরধাে্কের্তার্সামেে্তারা্উপিনত্

হয়।্এেত্তারা্এমে্কথা্বেল্ো, যার্�ারা্মুসিলমেদর্অ�র্

আোত্�া�্হয়, বরং্তারা্সবরদা্মুসিলম্ঐকয্ও্ইয়াহূদকেদর্

সােথ্যুেের্কথা্বেল।্ িহযবু�াহর্িলডার্হাসাে্োসু�াহ্সু�ক্

ও্িশয়ােদর্মােঝ্ইখিতলািফ্িবষয়গেলা্আেলাচোেত্আেে্ো, 

কারষ্ইয়াহূদকেদর্ থেক্ লবােে্ও্মসি েদ্আকসা্মু�্করার্

 েয্ স্িেে েক্ �তকক্িহেসেব্দাঁআ্কিরেয়েছ।্তাই্অেেক্

মুসিলম্তার্কথায়্ ধাঁকা্ খেয়েছ, তারা্তািকেয়্আেছ্ য, 

িহযবু�াহ্তােদরেক্ইসরাইল্মু�্করেব! 

িহযবু�াহ্�কয়্কমরকা�্ও্িেে েদর্�ােথর্ইসরাইেলর্িদেক্

িেিক�্িমসাইলেক্িশয়া্আিকদা্�চােরর্উ্ম্মাধযম্িহেসেব্

িেেয়েছ।্িহযবু�াহর্িলডার্হাসাে্োসু�াহ্তার্গু্ খােমিের্

উপর্রহম্ �রষ্কের, অথচ্ স্ইরােে্বযাপকহাের্আহেল্

সু�াহেক্হতযা্কেরেছ।্োসু�াহ্ খােমিের্পদা�্অেুসরষ্ও্

তার্েকিতর্উপর্চলেত্আআাে্কের,  খােমিের্মৃতুযর্পর্

ইরািে্িব�েবর্অিভভাবক্খােমিের্কােছ্োসু�াহ্েতুে্কের্
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বায়‘আত্কের।্ফেল্ কােো্ কােো্আহেল্সু�াহ্মেে্কের্

বেসেছ্ য্ খােমেক্ও্খােমেক্বুিঝ্�কেে্ইসলাম্ও্তার্

অেুসারকেদর্সাহাযযকারক, তাই্ খােমিে্ও্খােমিে্উভেয়র্ছিব্

িহযবু�াহর্�েতযক্ ায়গায়্ দখা্যায়, বরং্িহযবু�াহ্উ�ত্

কাগে ্তােদর্িকতাব্ছাপােো, িবতরষ্করা্ও্িবে�র্সকল্

মুসিলেমর্িেক�্ পৗেছ্ দওয়ার্কাে ্িেেয়াি ত। 

আরব্ দশ্ থেক্িহ রত্কের্পি�মা্ দেশ্�নােকারক্

অেেেকর্বযাপাের্শেেিছ, তারা্িহযবু�াহ্�ারা্�ভািবত, তােদর্

িব�াস্িহযবু�াহ্ইসলােমর্ঝা�া্উে্ালেকারক্এবং্দখলদার্

ইয়াহূদকেদর্তাআােত্বে্পিরকর।্বরং্শেেিছ্অেেেক্তােদর্

রােফযক্হওয়ার্ োষষা্িদেয়েছ, কারষ্তারা্রােফযকেদর্বােতিে্

( গাপে) আিকদা্স�েকর্ ােে্ো। 
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িহযবু�াহর্ িেক�্বমক্ লবােে্িক্ইরাে-ইসরাইল্যুেে্

কতিবকত্হেত্থাকেব? 

‘অ�াহ্শারারাহ’ এ্�েের্উ্ের্বেলে: “ লবােে্ যরপ্

 খােমিে্আেমালেের্গু�পূষর্একি�্ময়দাে্িহেসেব্পিরষত্

হেয়েছ,  সরপ্ লবােেেক্ খােমিে্আেমালেের্লকয্

বা�বায়েেও্ লেত-পুআেত্হেব।্ িহযবু�াহর্সােবক্মুখপা�্

ইবরািহম্সােয়যদ্বেলে: “আমােদর্দৃি�েত্ লবােে্ইসরাইেলর্

সােথ্যুেের্ভূিম্ও্তার্ময়দাে, ইসলািম্�ােথর্ লবােেের্

এরপ্হওয়াই্উিচত”।186

1 

িহযবু�াহ্যখে্দু’ ে্ইসরাইিল্ সেয্অপহরষ্কের, আর্তার্

অেুসারকরা্এ্ো�কি�্সতয্বেল্�ককার্কের, তখে্১৪্ ুলাই্

২০০৬ই. সােলর্ ুমাবার্হাসাে্োসু�াহ্ লবােিে্ি�িভ্

চযােেল্“আল-মাোর” এর্পদরায়্দৃশযমাে্হে্ও্ োষষা্কেরে: 

“আ ্ থেক্যিদ্ তামরা্উ�ু�্যুে্চাও, তাহেল্উ�ু�্যুেই।্

যিদ্ তামরা্ও্ তামােদর্সরকার্ খলোর্গি�্পিরবতরে্করেত্

চাও, তাহেল্পিরবতরে্কের্ দখ।্ তামরা্ াে্ো, আ ্কােদর্

সােথ্যুেে্িল�্হেয়েছ,  তামরা্যুে্করছ্মুহা�েদর্পিরবােরর্

সােথ, আিল, হাসাে, হসাইে্ও্আহেল্বাইত্ও্রাসূলু�াহ্

                                                             
1  দখুে: অ�াহ্শারারাহ্রিচত্ اهللا حزب د لة  (পৃ.৩৩৬)   
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সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�ােমর্সাহািবেদর্সােথ।্ তামরা্

এমে্ ািতর্সােথ্যুে্করছ, যারা্ঈমােের্ধারক,  য্ঈমাে্

দুিেয়ার্বুেক্কােরা্ েই।্ তামরা্এমে্কওেমর্সােথ্উ�ু�্

যুেের্পথ্ বেছ্িেেয়ছ, যারা্তােদর্ইিতহাস, ঐিতহয্ও্�গিত্

িেেয়্গবর্কের।্আেরা্রেয়েছ্তােদর্পািথরব্শি�, যুেের্

কমতা, অিভ তা, সুিেিদর�্িচ�া্শি�,  ধযর, দৃঢ়তা্ও্সাহস।্

সামেের্ িদেগেলায়্আমােদর্ও্ তামােদর্মােঝ্সাকাত্হেব, 

ইেশাআ�াহ”। 
তার্গলাবাি র্সমাি�েত্ স্বেল:  “ হ্আরব্সরকারসমূহ, 

আিম্আপোেদর্িেক�্আপোেদর্ইিতহাস্ ােেত্চাই্ো, 

একি�্সংিক�্কথা, আমরা্আ�তযাগক, িহযবু�াহর্অধকে্আমরা্

আ�তযাগক, আমরা্১৯৮২ই. সাল্ থেক্তযাগ্�ককার্কের্

আসিছ।্আমরা্আমােদর্ দশেক, িব য়, �াধকেতা, ইিত্ও্

উঁচু্নাে্�দাে্কেরিছ।্এ�াই্আমােদর্ইিতহাস, এ�াই্

আমােদর্অিভ তা, এ�াই্আমােদর্তযাগ্�ককার”। 

এ্ে�োর্পর্যখে্ইসরাইল্�ংসয ্চািলেয়্ও্ বশমার্মােুষ্

হতযা্কের্ লবােেের্িমিলয়ে্িমিলয়ে্ডলার্কিত্করল, তখে্

 সামবার্৩/০৮/১৪২৮িহ.  মাতােবক: ২৭/০৮/২০০৬ই. তািরেখ্

 লবােিে্ি�িভ্চযােেল্New TV এর্পদরায়্উপিনত্হয়্ও্বেল: 

“আিম্যিদ্ ােতাম্ য, দু’ ে্ইসরাইিল্ সেয্অপহরষ্করার্
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ফেল্ লবােেের্এ্পিরমাষ্কিত্হেব, তাহেল্কখেো্তার্

িেেদরশ্িদতাম্ো”। 

হাসাে্োসু�াহ্আেরা্��্বেলেছ্ য, দু’ ে্ইসরাইিল্ সেয্

অপহরষ্করার্ফেল্ য্পিরমাষ্কিত্হেয়েছ, তার্১% পােসর�্

কিতরও্আশ�া্কিরিে, কারষ্যুেের্ইিতহােস্এরপ্কয়কিতর্

 রকডর্ েই।্িতিে্িেি�ত্বেলে: ি�তকয়বার্কখেো্িহযবু�াহ্

ইসরাইেলর্সােথ্যুেের্ই�া্রােখ্ো।্ িহযবু�াহর্এ্ো�েকর্

ফলাফল:  লবােিে্কেয়িদ্ও্হতযার্সংখযা্বিধরত্হল, দিকষ্

 লবােেে্ইসরাইিল্কতৃর�্বৃিে্ পল্এবং্তারা্ লবােেেক্সমুে্

ও্নল্পেথ্ ব�ে্কের্িেেলা! 

 লবেিেরা্িক্ িহযবু�াহর্�ধােেক্এ্ েয্িবচােরর্স�ুখকে্

করােব?  কে্ স্ লবােেের্ েয্এেতা্বআ্মুিসবেতর্কারষ্

হল?  লবােিে্সরকােরর্ভূিমকা্ দেখ্ তা্আমার্িেে�র্

কিবতাই্মেে্পেআ: 
   سستأمر ن  هم شهود   � ض ايمر ح� تايب تيم 

যখে্তাইম্চেল্যায়, তখে্তারা্িসো�্ েয়, িক�্তােদর্

উপিনিতেত্তারা্পরামশরও্কের্ো। 

একি�্ দেশর্সবেচেয়্গু�পূষর্িসো�্হে�্অপর্ দেশর্

সােথ্যুেের্িবষয়,  সই্যুে্যিদ্হয়্ দেশর্কতরা্বযি�েদর্

অ তাসাের, তােদর্পরামশরও্যিদ্মহষ্ো্করা্হয়্এবং্
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তােদর্পরামশর্বযতকত্যুে্ শষ্হয়! তাহেল্ ক্ দশ্চালায়? 

কােক্ ক্চালায়?  কান্সংিবধাে্ও্েকিতর্বেল্এরপ্েে�!!!? 

 লবােিে্সরকােরর্ভূিমকা্িক, যার্দািয়�্হে�্ েগেষর্

িেরাপ্া্�দাে্করা, �ংস্হেয়্যাওয়া্ েরবািআ পুেিেরমরাষ্করা, 

এত্ লাক্হতযা্করা্হল, এেতা্�ংসয ্পিরচালো্করা্হল্

এবং্অথরৈেিতক্এেতা্কিত্হল, তবুও্িক্ লবােিে্সরকার্

হাসাে্োসু�াহ্িকংবা্ িহযবু�াহেক্িবচােরর্মুেখামুিখ্দাঁআ্

করােব্ো?! 

আমরা্আশ�া্করিছ, এ্ েয্িহযবু�াহ্উেো্সরকারেকই্ দায়ক 

করেব, অথবা্দিকষ্ লবােেে্আহেল্সু�াহেক্ দায়ক্করেব, 

অথবা্িফিলি�ে্িশিবের্বসবাসকারক্কাউেক্ দায়ক্করেব,  য্

 কােো্অ ুহােতই্ হাক। 

এখােে্আমােদর্কেয়কি�্�ে: ইসরাইল্ও্আেমিরকা্ কে্

হামােসর্সােথ্আেলাচোর্��াব্�তযাখযাে্করল? অথচ্ দেশর্

 েগষ্�াধকেভােব্ ভা�ািধকার্�েয়াগ্কের্হামাসেক্মহষ্

কেরেছ, যারা্িছল্ বধ্সরকার! 

পকা�ের্তারা্িহযবু�াহর্সােথ্সমেঝাতা্কের, যােক্

 লবােেের্সরকােরর্ ভতের্সরকার্গষয্করা্হয়, অথবা্যার্

কাযর�ম্একি�্মািফয়া্চে�র্েযায়! দু’ ে্ইসরাইিল্ সেয্

অপহরষ্কের্ স্ লবােেের্উপর্ইসরাইলেক্�ংসয ্
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পিরচালোর্পথ্সুগম্কের্িদেয়েছ । এরপ্কা ্হাসাে্
োসু�াহর্পূেবর্তার্উ্রসূির্আ�াস্মুসািভও্কেরেছ।  

১৯৮৬ই. সােল্মধয্ ফ�য়ািরেত্দু’ ে্ইসরাইিল্ সেয্অপহরষ্

কের্ লবােেে্তােদরেক্হামলার্সুেযাগ্কের্িদেয়িছল, যার্

ফেল্তারা্ লবােিে্সামিরক্শি�্ও্তােদর্অথর-স�েদর্

বযাপক্কিতসাধে্কের। 187

1 

আমােদর্দৃি�েত্িহযবু�াহ্দু ’ ে্ইসরাইিল্ সেয্অপহরষ্কের্

ইসরাইলেক্ যভােব্ই�া্ লবােেে্হামলার্সুেযাগ্কের্িদল।্

আমরা্আ�যর্ইহ্ো্ য, তৃতকয়বার্হাসাে্োসু�াহ্িকংবা্তার্

উ্রসূির্ কউ্এরপ্করেব্ো, যিদ্ িহযবু�াহেক্এভােব্ ছেআ্

 দওয়া্হয়।্িযিে্বেলেছে, সতযই্বেলেছে: ইসরাইেলর্�াথর্

হে�্ িহযবু�াহর্ বঁেচ্থাকা্এবং্ িহযবু�াহর্�াথর্হে�্

ইসরাইেলর্ বঁেচ্থাকা! 

 

                                                             
1  দখুে: মুহা�দ্আিল্খােুে্রিচত:  ال يقةة مم  (পৃ.১০১) 
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ইরােক্�ুেসডার্িি�ােেদর্যুেের্সময়্িহযবু�াহ্ও্তার্

অেুসারক্ইমািময়া্িশয়ারা্ কাথায়্িছল? 

ডযািেেয়ল্ সাপলমযাে্বেলে: “িহযবু�াহ্আেমিরকাে্হামলা্ও্

সা�াম্সরকােরর্িবুেে্তােদর্অবনাে্শধু্ গাপে্কেরিে, 

বরং্এেকবাের্খােমাশ্িছল।্সবর�থম্তখে্মুখ্ খােল, যখে্

িহযবু�াহ্বেল্ য, আেমিরকাে্ সেযেদর্ মাকািবলার্ েয্

ইরােক্আমরা্ কােো্সাহাযয্ �রষ্কিরিে।্পরবতরকেত্যখে্

বাগদাদ্ থেক্ োষষা্করা্হল্ য, ইরাক্ও্িসিরয়ার্বডরার্

 থেক্ িহযবু�াহর্ছয় ে্ সদসয্ মফতার্করা্হেয়েছ, তখে্

িহযবু�াহ্সােথ্সােথ্তার্�িতবাদ্কের্বেল, তারা্ িহযবু�াহর 

সদসয্েয়”।188

1 

িশয়ােদর্ ক�কয়্ েতৃ�্আয়াতু�াহ্উ মা্আিল্িসসতািের্

ো ােফর্বািআেত্অেুি�ত্এক্ বঠেক্িসো�্হয়্ য, তারা্

আেমিরকাে্ সেযেদর্উপিনিতর্িবুেে্[ সুি�েদর] চলিত্লআাই্

�িতহত্করেব।189

2 ‘আল-ওয়াতে্আল-কুেয়িতয়াহ’ পি�কা্বেলেছ, 

 লবােিে্িহযবু�াহ্ইরােক্কেয়কি�্কযা�্কেরেছ।্ সখােে্

তারা্৯০- ে্সদসয্ �রষ্কেরেছ, যারা্িসিরয়ার্বডরার্িদেয়্

                                                             
1  দখুে: «   نغين» من ا �سحيب نعد اهللا  حزب اسائيي: غةعبة جدردإ قواعد

সবরেশষ্পৃ�ায়। 
2  দখুে: اغكو�تية اغوطن صحيفة ্তািরখ: (২৯/৮/২০০৪ই. 
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ইরােক্�েবশ্করেব। 190

1্তােদর্উে�শয্যুেের্রসদ্সরবরাহ্

করা্এবং্িশয়া্মতবােদর্�ভাব্িব�ার, িবিভ�্এলাকায়্তােদর্

আিধপতয্�িত�া্করা্ও্ সুি�েদর্অি��্িেঃেশষ্করার্লেকয্

িশয়া্িমিলিশয়া্ যমে্িফলাক্বদর্ও্ ায়েশ্মাহিদ্ইতযািদ্

সংনায়্সংবাদ্আদাে-�দাে্করা।191

2  

২০০৬ই. সােলর্অে�াবর্মােস্ লবােিে্ িহযবু�াহর্দাওয়ােতর্

 �িকেত্৩৫- ে্‘ ায়েশ্মাহিদ্ইরাকক’র্সদসয্ লবােেে্যায়, 

উে�শয্সামিরক্সহেযািগতা্ও্যুেের্�িশকষ্হািসল্করা; 

অতঃপর্িহযবু�াহ্তােদরেক্আহেল্সু�াহেদর্িবুেে্

লআাইেয়র্ েয্একি�্পূষর্পিরক�ো্ পশ্কের, কারষ্তারা্(এ্

সুি�রা) ‘িশয়া্িহলাল’ বা্‘েয়া্চাঁেদর্মত’ রা�্�িত�ার্

পিরক�ো্বা�বায়েের্িবেরািধতা্করেছ! 192

3 

                                                             
1  দখুে : اغكو�تية اغوطن جر�دإ ্তািরখ: ২৯/১১/২০০৩ই. 
2 আমরা্অেেক্শিে্ও্ দিখ্ য,  লবােেের্িশয়ারা্আেমিরকা্ও্

ইসরাইলেক্গালমম্কের।্আবার্আমরা্এও্ দিখ্ য, িি�াে্দখলদার্

আেমিরকা্ও্িশয়ােদর্আেলমেদর্েিে�্স�কর।্আেরা্ দখিছ্ য, িশয়া্

 েসাধারষ্িকভােব্দখলদার্আেমিরকার্ েয্ সবক্ও্খােদম্বেে্ গল।্্
3 ্ দখুে: اس بيري اسالم  مفكرإ موقع ্শাউয়াল, ১৪২৭ইহ.  মাতােবক: ২৫্

অে�াবর, ২০০৬ই. 
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 লখক্বেলে:  হ্আমার্মুসিলম্ভাই,  দখুে্আেমিরকার্

িবুেে্পিরচািলত্[ সুি�েদর] যুে্িকভােব্তারা্�িতহত্কের, 

অথচ্আেমিরকা্কােফর, একি�্মুসিলম্ দেশর্দখলদার!! 

আমােদর্�ে:  লবােেের্�ােথর্ যাোরা্[িহযবু�াহ]  া�ােত্

যােব, আর্ইরােকর্�ােথর্ যাোরা্[সুি�রা]  াহা�ােম্যােব?  

ইরাক্ও্ লবােে্িক্দু’ি�্মুসিলম্ দশ্েয়? 

কারষ্িক্এ�াই্ য,  লবােে্রকার্যুেের্সােথ্ইরাে্ও্

িসিরয়াে্�াথর্ িআত, িক�্ইরাক্রকার্যুেে্সােথ্তােদর্ সই্

�াথর্ েই! এ্ েয্িহযবু�াহ্ লবােেের্পেক্ও্ইরােকর্িবপেক্

যুে্কের। 
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দু’ ে্ইসরাইিল্ সেয্অপহরেষর্ েপেথয্িহযবু�াহর্ �কৃত্

উে�শয্কক? 

১. পারমাষিবক্নাপো্ তিরর্কারেষ্ইরােের্উপর্ থেক্

িবে�র্চাপ্লােব্করা,  যে্পুেরা্িব�্ইরাে্ থেক্দৃি�্হি�েয়্

 লবােে্ও্তার্ েগেষর্�িত্দৃি�্ দয়। 

২. ইরােকর্ ায়েশ্মাহিদ্ও্বদর্সংগঠেেক্সুেযাগ্ দওয়া, 

 যে্তারা্ যভােব্ই�া্আহেল-সু�াহেক্হতযা্কের, তােদর্

এলাকা্ছাআেত্বাধয্কের, তােদর্র�্ও্স�দেক্ বধ্মেে্

কের, তােদর্মসি েদর্উপর্আিধপতয্লাভ্কের্ইতযািদ, 

ইরােক্এসব্হে�্আেমিরকার্ছ�ছায়া্ও্ইরািে্িশয়া্ েতা্

আিল্িসসতািের্ েতৃে�। 

৩. আেমিরকােক্পারমােিবক্অ�্�সে�্ মেস ্ দওয়া্ য, 

আমরা্[ইরাে] ই�া্করেল্ইরাে্ও্উপসাগরকয়্ দশ্ থেক্

যুেেক্ইসরাইল্ও্ লবােে্পযর�্�সািরত্করেত্পাির। 

৪.  লবােে্ থেক্িসিরয়ার্চেল্আসা্ও্ সখােে্তার্কমতা্

দুবরল্হওয়ার্পর্ লবােিেেদর্মােঝ্ াতকয়তাবাদ্দৃঢ়্হেয়িছল।্

এর্মােঝ্িসিরয়া্এবং্তার্প�ােত্ইরাে্ সখােে্তােদর্

কমতা্ পুেবরহাল্করেত্চাইল।্তাই্তারা্েতুে্গি�্চালো্

আরর্করল।্িবেশষ্কের্যখে্িব�্ও্ লবােিে্সরকার্চাপ্

িদেয়িছল্ য, িহযবু�াহ্তােদর্অ�্ ছেআ্ াতকয়্ সোবািহেকেত্
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 যাগ্িদেব।্এ�া্ইরােের্�ােথরর্ েয্িবরা�্কা�া্হেয়্ দাঁআাল। 
তাই্দু’ ে্ সেয্অপহরষ্করার্ো�ক্করল,  যে্�িতেরােধর্

োেম্িহযবু�াহর্হােত্অ�্থােক। 193

1     

৫. িফিলি�িেেদর্�িতেরাধ্আেমালে্ থেক্িবে�র্দৃি�্হ�ােো।্

ইসরাইল-ইরাে্অ�্�য়্চুি�র্ফেল্অেেক�া্ কাষঠাসা্িছল্

িশয়া-ইরাে, যা্‘ইরাে্ গ�’ কযােল�াির্োেম্পিরিচত।্অেুরপ্

তােলবাে্ও্ইরাক্সরকার্পতেে্শয়তােে্আকবেরর্সােথ্

ইরােের্সহেযািগতা্�কাশ্হওয়া, ইরােক্িশয়া্মতবাদ্ও্তার্

স�দায়েক্�িতি�ত্করার্ েেয্ সুি�েদরেক্হতযা্করা, বািআ-

ের্ থেক্তােদরেক্তািআেয়্ দওয়া্ও্তােদর্উপর্ইরাে্ও্

আেমিরকার্ যতথ্িেযরাতেের্িচ�্িবে�র্ াো- ািের্ �া�ােল্এ্

ে�ো্রচো্করল্িহযবু�াহ,  যে্সুি�রা্ ােে্িহযবু�াহ্ও্ইরাে্

ইসরাইল্িবেরাধক। 
                                                             
1 িমসেরর্পররা�্ম�ক ্আহমদ্আবুল্গাই�  ২২/১০/২০০৬ই. সােল্আল-

 াি রা্ও্অেযােয্সংবাদ্মাধযমেক্বেলে: “দু’ ে্ইসরাইিল্ সেয্

অপহরষ্করার্উে�শয্হে�্ লবােেের্সমেঝাতােক্েসযাৎ্করা, কারষ্

িহযবু�াহর্অ�্ ছেআ্সরকারক্দেল্ যাগ্ দওয়ার্কথা্িছল।্ইরাে্তার্

�ােথরর্ েয্এ�া্হেত্িদল্ো।্‘শাবআ্কৃিষ্অ�ল্ও্অেযােয্নাে্ যখােে্

িহযবু�াহ্বসবাস্কের, যা্�াধকে্করার্কথা্তারা্বেল, তা্এখেো্

ইসরাইেলর্দখেল্আেছ।্দু’ ে্ সেয্অপহরষ্করার্ফল্ লবােে্ও্

িহযবু�াহর্িকছু্হািসল্হয়িে, শধু্�ংস্ও্লিাকর্পরা য়্বযতকত।্্
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িফিলি�িে্ লখক্গাি ্তাওবা্বেলে: “ইয়াহূদকেদর্সােথ্

িহযবু�াহর্যুে্করার্উে�শয্ লবােে, আরব্িব�্ও্ইসলািম্

দুিেয়ায়্িশয়া্ও্ইরােের্পেক্  �াপাগা�া্করা, অপর্িদেক্

ইরােক্সু�ক্মুসিলেমর্উপর্পিরচািলত্ইরািে্িেযরাতেের্উপর্

পদরা্ �েে্ দওয়া।194

1 

 

                                                             
1  দখুে: الييإ جر�دإ ্ ত্গাি ্তাওবার্�বঅ, সংখযা: (১৫৮৪৮), তািরখ: 

২৫/৮/২০০৬ই. (পৃ.১৯)  
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আমরা্িক্দখলদার্ইয়াহূদকর্িবুেে্ি হাদেক্হারাম্কের্

 দব? 

ইমাম্ইবেে্কুদামাহ্রািহমাহ�াহ্বেলে 195 F

1: ি হাদ্ফরে ্

িকফায়াহ, যিদ্ কােো্এক্কওম্ি হােদর্পেক্দাঁআায়, তাহেল্

অেযেদর্উপর্ থেক্দািয়�্আদায়্হেয়্যায়।্আ�াহ্তা‘আলা্

বেলে: 

ۚ  َ�نَ  َوَما ففّٗة ََ َنُِِروا   ِِ مُِنوَن  ۡۡ ِ فِۡرقَةٖ  ٱُۡۡم
َر مِن ُ�ّ َِ ةٞ فَلَۡوَ� َ� َِ ِ  ّمِۡنُهۡم َطآ�

ّقُهوا  ِ� ٱّ�ِيِن  َِ ََ َ ِ ۡهِۡم لََعلُّهۡم َ�َۡذُروَن ِّ َِ ِ ُعٓوا  إ ََ ََا َر ِ ُهۡم إ ََ ُنِذُروا  قَۡو ِِ  ١َو
   ].122[الو�ة: 

“আর্মুিমেেদর্ েয্সংগত্েয়্ য, তারা্সকেল্একসে�্

অিভযােে্ বর্হেব।্অতঃপর্তােদর্�িতি�্দল্ থেক্িকছু্

 লাক্ কে্ বর্হয়্ো, যােত্তারা্দকেের্গভকর্ াে্আহরষ্

করেত্পাের্এবং্আপে্স�দায়্যখে্তােদর্িেক�্�তযাবতরে্

করেব, তখে্তােদরেক্সতকর্করেত্পাের, যােত্তারা্(গোহ্

 থেক)  বঁেচ্থােক”।196 F

2 

িতেি�্নােে্ি হাদ্ফর : 

                                                             
1  দখুে: ‘মুগিে’ িল্ইবেে্কুদামাহ: (১৩/৬) 
2 সূরা্তাওবা: (১২২) 
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১. যখে্মুসিলম্ও্কােফর্দুই্দল্মুেখামুিখ্হয়, তখে্উপিনত্

মু ািহদেদর্উপর্ি হাদ্করা্ওয়াি ব, পলায়ে্করা্ বধ্েয়।্

আ�াহ্তা‘আলা্বেলে: 

َها ﴿ ُّ
َ
َ � ِينَ  َٓ َّ ََا َءاَمُنٓوا   ٱ ِ َُمۡ  إ َُوا   فَِئةٗ  لَقِي ُروا   فَٱثۡبُ َُ َۡ َ  َوٱ َّ ثِٗ�� ٱ  لَّعلُّ�مۡ  ََ

لُِحونَ  ِۡ  ]  ٤٥: ا ذفيل [﴾ ٤ ُ�

“ হ্মুিমেগষ, যখে্ তামরা্ কােো্দেলর্মুেখামুিখ্হও, তখে্

অিবচল্থাক, আর্্আ�াহেক্অিধক্�রষ্কর, যােত্ তামরা্

সফল্হও”।197 F

1 

২. যিদ্ কােো্এলাকায়্কােফররা্অেু�েবশ্কের, তখে্

তােদরেক্�িতহত্করা্ও্তােদর্সােথ্যুে্করা্ওয়াি ব। 
৩. যিদ্ ইমাম্(মুসিলম্শাসক)  কােো্স�দায়েক্কােফরেদর্

িবুেে্যুেের্ েয্ বর্হেত্বেল, তখে্তােদর্উপর্যুে্

ওয়াি ব্হয়। আ�াহ্তা‘আলা্বেলে: 
َُۡم إَِ�  ِ ٱثّاقَلۡ َّ ََا يِيَ  لَُ�ُم ٱُِِِروا  ِ� َسبِيِ  ٱ ِ ِيَن َءاَمُنوا  َما لَُ�ۡم إ َّ َها ٱ ُّ

َ
َ � َٓ

�ِض� 
َ
  ].38[الو�ة:  ٣ٱۡ�

“ হ্ঈমােদারগষ,  তামােদর্কক্হল, যখে্ তামােদর্বলা্হয়, 

আ�াহর্রা�ায়্(যুেে)  বর্হও, তখে্ তামরা্ িমেের্�িত্

�বল্ঝঁুেক্পআ?”198 F

1 

                                                             
1 সূরা্আেফাল: (৪৫) 
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অতঃপর্ইবেে্কুদামাহ্রািহমাহ�াহ্ি হাদ্ওয়াি ব্হওয়ার্

সাতি�্শতর্উে�খ্কেরে: ১. ইসলাম, ২. সাবালক, ৩. িবেবক, 

৪. �াধকে, ৫. পুুষ, ৬. শারকিরকভােব্সুন, ৭. ি হােদর্খরেচর্

মািলক। 
 কউ্হয়েতা্বলেত্পাের, ইয়াহূদকেদর্িবুেে্যুেে্ তামরা্ কে্

িশয়া্ইমািময়ােদর্সােথ্িমল্ো? 

আমােদর্উ্র: রােফযকরা্আহেল-সু�াহর্সােথ্কখে্এক্

হেয়েছ? 

আপিে্মুসিলম্ সোপিত্সালাহি�ে্আইউয়ূবক্রািহমাহ�াহর্

 কবেক্ দখুে।্িতিে্আ�াহর্কােলমােক্বুলম্ও্কুফেরর্

কােলমােক্পরা�্করার্ েয্ি হাদ্কেরেছে।্এ্বকর্পুুষ্

�থম্িশয়া্ইসমাইিলয়ােক্কমতা্ থেক্পদচুযত্কেরে্এবং্

তােদরেক্সরকারক্কা ্ও্শাসে্কমতা্ থেক্দূের্িেেকপ্

কেরে, অতঃপর্িতিে্বায়তুল্মুকা�াসেক্মু�্করার্ েয্

ইয়াহূদকেদর্সােথ্যুেে্অবতকষর্হে। 

সেমহ্ েই, ইয়াহূদকেদর্মৃতুয্ও্তােদর্দুেযরােগ্আমরা্খুিশ্হই, 

 য্পিরমােষই্ হাক।্িক�্তার্অথর্এই্েয়্ য, আমরা্

িহযবু�াহর্ো�ক, িমথযা্�চার্ও্ লাক্ দখােো্ োগােে্ ধাঁকা্

                                                                                                                  
1 সূরা্তাওবা: (৩৮) 
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খাব,  যভােব্তারা্সাধারষ্ও্সরলমো্মুসিলমেদর্িশকার্

কের। আমরা্ভােলা্কেরই্ ািে, িহযবু�াহ্ লবােেে্শধু্ইরােের্
�ােথরই্যুে্কের।্তার্উে�শয্কখেো্পিব�্ইসলািম্ভূিম্রকা্

করা্িকংবা্বায়তুল্মুকা�াসেক্মু�্করা্েয়। 
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কেয়কি�্�ে 

১. ইরাে্ কে্ লবােিে্ েগেষর্ পেক্সামিরক্শি�্িেেয়্

অমসর্হল্ো, অথচ্ইসরাইল্যখে্িসিরয়ায়্হামলা্কের্তখে্

 স্সামিরক্শি�্িেেয়্অমসর্হয়?! 

২. িহযবু�াহ্ কে্ইসরাইিল্  লখাোয়্বিম্ লবােিে্ েগেষর্

মুি�র্দািব্কের, 199

1্অথচ্িসিরয়ায়্বিম্ লবােিে্আহেল-সু�াহর্

পেক্একি�্কথাও্বেল্ো?! 

৩. ইরােের্ তৎকালকে  �িসেড�্মাহমুদ্আহেমিদেে াদ্ কে্

িহযবু�াহর্পােশ্দাঁিআেয়্ইরািেেদরেক্ইয়াহূদকেদর্িবুেে্যুে্

 থেক্িেেষধ্কেরেছ, 200

2্অথচ্ সই্বেলেছ্‘ মােিচ�্ থেক্

ইসরাইলেক্মুেছ্ ফলা্ ুির’। 

৪. যখে্হামােসর্দু’ ে্ েতা: আহমদ্ইয়ািসে্ও্আ�ুল্

আি  ্রােিতিসেক্হতযা্করা্হয়, তখে্ কে্িহযবু�াহ্একি�্

িমসাইলও্ইসরাইেলর্িদেক্িেেকপ্কেরিে, অথচ্হামাস্

ইসরাইেলর্কিল ায়, তখে্তারই্ বশক্�েয়া ে্িছল্সাহাযয, 

                                                             
1  দখুে: িহযবু�াহর্িেবরাচেক্ �ামাম: ১৯৯৬ই. আেরা্ দখুে: োিয়ম্কােসম্

রিচত্ اهللا حزب  (পৃ.৩৯৪) 
2  দখুে: اغر�يض جر�دإ ্সংখযা: (১৩৯১৬),  সামবার, ৬-র ব, ১৪২৭িহ. 

 মাতােবক: ৩১- ুলাই, ২০০৬ই. 
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সমথরে্ও্অে�র, িবেশষ্কের্িহযবু�াহ্ যেহতু্বারবার্ি�িভর্

পদরায়্বেল: বায়তুল্মুকা�াস্ও্িফিলি�ে্মু�্করা্হেব?!  

৫. িহযবু�াহ্দু’ি�্উে�েশয্দু’ ে্ইসরাইিল্ সেয্অপহরষ্

কেরেছ: 

ক. িহযবু�াহর্কেয়িদেদর্মু�্করা। 

খ. িফিলি�েের্ িমে্মু�্করা, (োসু�ার্ োষষা্মেত)।  

িক�্ফলাফল্হেয়েছ্তার্উেো, ইসরাইেলর্অধকে্আেগর্

তুলোয়্অিধক্ িম্চেল্ গেছ, অেযােয্ িমর্উপর্ইসরাইল্

কতৃর�্�িত�া্কেরেছ।্ইসরাইিল্  লখাোয়্ কেয়িদেদর্সংখযা্

বৃিে্ পেয়েছ।্োসু�াহ্“আল-মাোর” চযােেেলর্বেদতলেত্

চাপাবাি ্বযতকত্আর্িকছুই্হািসল্করেত্পােরিে?  

৬. যিদ্হাসাে্োসু�াহ্ও্তার্দল্ইসরাইেলর্িেরাপ্ার্

 েয্হমিক্হত,  যমে্অেেেক্ধারষা্কেরে, তাহেল্ কে্

িহযবু�াহর্িলডার্ইসরাইেলর্লকয্ব েত্পিরষত্হয়্ো? 

৭. হাসাে্োসু�াহেক্  মফতােরর্ েয্ কে্অথর্ োষষা্করা্

হয়্ো, অথচ্অেযােয্মু ািহদেক্ মফতােরর্ েয্অথর্ োষষা্

করা্হয়? 

৮. অেযােয্ইসলািম্দল্ও্সংগঠেের্েযায়্ইসরাইল্ কে্

িহযবু�াহর্স�দ্িসলগালা্কের্ো? 
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৯. আমরা্অেেক্শেেিছ, বারবার্শেেিছ্যতকষ্ো্‘শাব‘আ’ 

কৃিষ্ভূিম্ ফরত্পাব, িহযবু�াহ্ইয়াহূদকেদর্যুে্ থেক্িবরত্

হেব্ো, অথচ্এখে্যুে্ থেক্িপছু্�াে্িদেয়েছ, যিদও্

ইয়াহূদকরা্ লবােেের্এলাকা্ থেক্সের্যায়িে! 

১০. আ�স�াে্ বাধ্বকর-বাহাদুর্ েতােদর্েযায়্হাসাে্

োসু�াহ্ কে্ি হােদর্ময়দােে্মু ািহদেদর্সােথ্অংশ্মহষ্

কের্ো, অথচ্তার্অেুসারকরা্�াদ-িবষােদর্মুেখামুিখ্হয়, িতিে্

আরােম্থােকে? 

১১. হাসাে্োসু�াহ্বেল্িফিলি�েে্ইসরাইল্ হের্ গেছ, যিদ্

তাই্হয়্তাহেল্ কে্হাসাে্োসু�াহ্তােদর্উপর্হামলা্কের্

ো? 

১২. ইরাক্যুে্ও্আহওয়ায্রা ধােকেত্আহেল্সু�াহেক্দমে্

করার্ েয্িহযবু�াহ্ কে্ইরােের্সােথ্অংশ্িেেয়েছ, অথচ্

দখলদার্আেমিরকার্িবুেে্ কােো্ উ�বাচয্কেরিে? হাসাে্

োসু�াহ্ কে্আেমিরকাে্ সেয্হতযার্ফেতায়া্�দাে্কের্ো, 

অথচ্তারা্ইরােকর্দখলদার,  যখােে্রেয়েছ্তােদর্একািধক্

পিব�্ভূিম, ইমামেদর্কবর্ও্মা ারসমূহ!? 
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পিরিশ�্

িহযবু�াহর্সােবক্ সে��াির্  োেরেলর্সাকাতকার, যা 

“আশ-শারকুল্আওসাত” পি�কা্২৯-র ব, ১৪২৪িহ.  মাতােবক: 

২৫- সে��র্২০০৩ই. ৯০৬৭ সংখযায়্বৃহ�িতবার্�কাশ 

কেরেছ। 

িহযবু�াহর্সােবক্সাধারষ্স�াদক্‘সুবিহ্তুফাইিল’ “আশ-

শারকুল্আওসাত” পি�কায়্ দওয়া্এক্ ই�ািভরউেত্বেলে: 

“িবে�র্িশয়ােদর্ েয্ইরাে্একি�্হমিক্ও্আেমিরকাে্�ক�্

বা�বায়েের্িঠকাদার।  লবােিে্�িতেরাধ্আেমালে্িহযবু�াহ- ক্
হাই যাক্কের্ইসরাইল্এর্সকমা�্পাহারাদার্বািেেয়েছ্ স। 

 

 বুত্ থেক্‘সােয়র্আ�ােস’র্িরেপা�র: 

 লবােিে্ িহযবু�াহর্সােবক্সাধারষ্স�াদক্শায়খ্সুবিহ্

তুফাইিলর্সাকাতকারি�্বালাবা�া্  লার্দিকেষ্বািরতাল্

েগরকেত্অবিনত্হসাইিে্পুরাতে্িবিিংয়্ থেক্ েওয়া্হেয়েছ।্

িহযবু�াহ্ও্ লবােিে্সরকােরর্সােথ্তার্লাগাতার্সমসযা, 

অিমল্ও্ইখিতলােফর্কারেষ্১৯৯৭ই. সাল্ থেক্িতিে্

 েতৃে�র্আআােল্চেল্ গেছে।্ইরােের্সােথ্তার্দৃি�-ভি�র্

িভ�তার্কারেষ্িহযবু�াহ্তযাগ্কের্তার্মূলয্িদেত্হেয়েছ, 

অথচ্িতিে্িছেলে্ িহযবু�াহর্এক ে্�িত�াতা্ও্তার্�থম্
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 সে��াির্  োেরল।্এই্মতেভদ্হামলার্রপ্ েয়, যার্ফেল্

এক্ সো্অিফসার্ও্সােবক্ভার�া�্ সে��াির্শায়খ্িখিদর্

তািলস্মারা্যাে, িযিে্তুফাইিলর্পকাবল�ে্কের্িছেলে, সােথ্

আেরা্কেয়ক ে্স�কেক্মারা্হয়্ িহযবু�াহর্এক্িশকা্

�িত�ােে,  যে্এই্ সুবােদ্তুফাইিলেক্ লবােিে্আদালেত্তলব্

করা্যায়।্ছয়্বছর্তার্বযাপাের্কখেো্উপিনত্কখেো্গােয়ব্

িহেসেব্ফয়সালা্ দওয়া্হেয়েছ, যা্িচ�া্করেল্খুব্অবাক্

করার্িবষয়, তেব্এ�া্ লবােিে্�ভাব্বেে্ গেছ।্এ্ছয়্বছর্

 স্  দা�-দুশমে্সবার্ াোেশাো্ ায়গায়্িছল।্তেব্কখেো্

কখেো্তােক্কিঠে্চােপর্ স�ুখকে্হেত্হেয়েছ, যিদও্তােক্

 মফতার্করার্ চ�া্করা্হয়িে। 

আ�েগাপেের্দকের্সমেয়্কখেো্শায়খ্তুফাইিল্ েস�ুেখ্

আসেতে।্২০০০ই. সােল্িতিে্ ব�া্�েদেশর্িেবরাচেে্

  ারােলা্ভূিমকা্ রােখে। অেুরপ্ ২০০২ই. সােল্(এম.ি�.িব.) 
এর্পদরায়্ হঠাৎ্ তােক্ দখা্ যত, যা্পরবতরকেত ্বঅ্কের্

 দওয়া্হেয়েছ।্িতিে্বেলে, এসব্সাকােতর্কারেষ্আমােক্

অপবাদ্ দওয়া্হয়্ য, আমার্কারেষই্উপিেবরাচেে্আমার্

িেবরািচত্�িতিেিধ্‘গাবিরয়াল্মুর’  য়ক্হে, পরবতরকেত্যার্

এমিপ্পদ্বািতল্করা্হেয়েছ।্এভােব্সমেয়্সমেয়্পদরার্

সামেে্আসার্কারেষ্তুফাইিলেক্অেেক্ খসারত্িদেত্হেয়েছ, 
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যা্কিঠে্ থেক্কিঠে্হেয়েছ, যার্সমাি�্েে�্হসাইিে্

িবিিংেয়র্বিম্ কবেে্অবনাে্কের। 
শায়খ্তুফাইিল্ ব�া্শহের্খুব্শি�শালক্বযি��।্িতিে্�কয়্

িসোে�্অ�ল্থাকার্মােুষ, িতিে্“আশ-শারকুল্আউসাত” 

পি�কার্মাধযেম্িেে র্অবনাে্পিরবার্কেরেছে, যিদও্তার্

উপর্তখে্চােপর্সকমা্িছল্ো। 

আমরা্এখােে্শধু্সাংবািদক্িহেসেব্তার্একি�্িবষয়্িেেয়্

আেলাচো্করব, কারষ্তার্মত্বযি�ে�র্অিভ তা্ও্ াোর্

পিরিধ্খুব্�শ�, িবেশষভােব্িযিে্ িহযবু�াহর্সােবক্সাধারষ্

স�াদক্ও্�িত�াতা্িছেলে।্িতিে্িে ্যুেগ্ লবােেের্ িম্

 থেক্ইসরাইলেক্ বর্কের্িদেয়িছেলে।  
িবিভ�্মতেভদ্ও্ইখিতলাফ্সেতযও্িতিে্সাংবািদেকর্সােথ্

সাকাতকার্িদেয়েছে,  যখােে্“আশ-শারকুল্আউসাত” পি�কার্

 ব�ার্�িতিেিধ্হসাইে্দরেবশ্উপিনত্িছেলে। এেত্আ�িলক্
ও্আ� রািতক্োো্িবষেয়্আেলাচো্হয়।্ সাকাতকাের্িতিে্

ইরােের্কেঠার্সমােলাচো্কেরে, যার্ভাষা্িছল্এরপ: “ইরাে্

 লবােে্ও্অেযােয্এলাকার্িশয়ােদর্ েয্হমিক”।  

�ে: [িহযবু�াহর] এখে্�িতেরাধ্ও্যুেের্িক্�েয়া ে্ েই? 

উ্র: এ�া্িক্আেলাচোর্িবষয়? িহযবু�াহর্ইসরাইল্�িতেরাধ্

তখিে্ শষ্হেয়্ গেছ, যখে্১৯৯৪ই. সােলর্ ুলাই্ও্১৯৯৬ই. 
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সােলর্এি�েল্ইসরাইেলর্সােথ্িহযবু�াহর্ েতৃবগর্চুি�্�াকর্

কের। ইরািে্পররা�্ম�কর্উপিনিতেত্স�ািদত্এ্চুি�েত্
ইসরাইিল্আবািসক্এলাকােক্িহযবু�াহর্পক্ থেক্িেরাপ্া্

 দওয়ার্অি�কার্বয�্করা্হেয়েছ। 
এ্চুি�েক্ লবােেের্িব য়্ াে্করা্হয়, কারষ্তা্ লবােিে্

োগিরকেক্সুরকা্ও্ িহযবু�াহর্�িতেরাধেক্�ককৃিত্িদেয়েছ, 

যিদও্এখেো্সমেয়্সমেয়্‘শাব‘আ’ কৃিষ্ভূিমসমূেহ্যুেের্

দামামা্ বে ্উেঠ, এেত্সমসযা্ েই্কারষ্ইসরাইল্খুিশ।্এ্

সমেঝাতার্মূল্হে�্ িহযবু�াহর্�িতেরাধ্ থেক্িপছু্হে�্

ইসরাইেলর্সােথ্চুি�েত্আবে্হওয়া। 

ইসরাইল্ যরপ্  ,দখল্কেরেছ [’মা াের্শাব‘আ‘] مزارع شبعي

অেুরপ্িফিলি�িে্অেযােয্ভূিমও্দখল্কেরেছ, িক�্ িহযবু�াহর 

শধু্‘মাযাের‘ শাব‘আ’ িেেয়্ মাথা্বযথযা , অেযােয্ভূিমর্�িত্

আমহ্ েই্ কে, উভেয়র্মােঝ্ কােো্পাথরকয্ ােেে্িক? 

সেমহ্ েই, অেযােয্ভূিমর্�িত্ িহযবু�াহর্অেকহা্�মাষ্কের, 

 সখােে্তারা্ইসরাইেলর্দখলদাির�্ মেে্িেেয়েছ।্আমার্

িেক�্‘িখয়াম’ ( লবােেের্সকমা�্শহর) এবং্িফিলি�েের্

অভয�ের্উ�া্ও্হায়ফার্মােঝ্ কােো্পাথরকয্ েই।্উভয়্

আমার্িেক�্সমাে।্আমােক্খুব্ক�্ দয়, যখে্শিে্ য, যারা্

আমার্সােথ্ওয়াদা্কেরিছল্ এরািবক্অিধকৃত্ভূিম্মু�্করার্
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 েয্মরেত্হেল্ মরেবা, তারাই্আ ্ইসরাইিল্সকমাে�্�হরকর্

কা ্করেছ।্যারা্ইসরাইেলর্িবুেে্অবনাে্ েয়, তােদরেক্

পাকআাও্কের্  েল্ দয়্এবং্িেকৃ�তম্শাি�্�দাে্করা্হয়। 

২.  কাে্  েল? 

উ্র: আিম্এ্বযাপাের্অেেক্বেলিছ, যারাই্ইসরাইলেক্

�িতেরাধ্করার্ চ�া্কের, তােদরেক্ লবােিে্সরকােরর্িেক�্

 সাপদর্করা্হয়, সরকার্তােদরেক্কিঠেভােব্ি  াসাবাদ্

কের। 
৩. আপিে্িক্িব�াস্কেরে, এ্চুি�র্কারষ্হে�্ লবােে্ও্

শােমর্উপর্ থেক্ দশকয়্ও্আ� রািতক্চাপ্কমােো? 

উ্র: আিম্সুেযাগ্সঅােের্িবপেক্েই, এ�া্এক�া্িহকমত, 

িক�্যা্ে�েছ্তা্িহকমত্েয়।্আপিে্সুেযােগর্অেপকার্কথা্

বলেবে, আিম্বিল্ দশকয়ভােব্এরপ্সুেযাগ্আসা্অসরব, 

কারষ্এসব্চাপ্কখেো্কমেব্ো, আমােদর্সুেযাগও্কখেো্

আসেব্ো।্আিম্আমােদর্�িতেরাধকারক্স�ােেদরেক্বলিছ: 

 তামরা্যা্করছ্তা্হারাম, দুশমেের্ সবা্এবং্গা�াির।্

 তামরা্ তামােদর্অ�্িেেকপ্কের্বািআেত্চেল্যাও, অথবা্

িবেোহক্হেয়্দুশমেের্িদেক্আগেের্ গালা্িেেকপ্কর।্

খবরদার!  কােো্ফেতায়া্অথবা্ িবলায়াতুল্ফিকহর্োেম্ কউ্

 যে্ তামােদর্ ধাঁকা্ো্ দয়।্দুিেয়ায়্এমে্ কােো্ফিকহ্
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 েই,  য্আমােক্দুশমেের্ সবার্ েয্িেেদরশ্িদেব।্আিম্খুবই্

দুঃিখত,  য্�িতেরাধ্আমরা্আমােদর্শহকদেদর্রে�র্িবিেমেয়্

গেআ্তুেলিছ, তা্আ ্দুশমেের্ সবা্করেছ। 

৪. আপোর্�িত্কখে্ থেক্ইরাে্োেখাশ, আপোেক্

িহযবু�াহর্ িেবরাহক্কিমি�্ থেক্বাদ্ দওয়ার্ কে�্ইরােের্

হাত্আেছ্িক? 

উ্র: আমার্সােথ্কৃত্সকল্অেযায়্ স �ও্আিম্ চেয়িছ, 

আমার্বযি�গত্িবষয়গেলা্ াতকয়্িবষয়্ থেক্আলাদা্থাক।্

 যমে্বতরমাে্িকংবা্অতকেত্ইরােের্সােথ্আমার্সমসযার্

কারেষ্কখেো্ইরােেক্ দাষােরাপ্কিরিে ।্আিম্ াতকয়্ কােো্
িবষয়েক্কখেো্বযি�গত্িবষেয়্পিরষত্করেত্চাইিে।্িক�্

যখে্ দখলাম্�িতেরাধ্আেমালেের্ মাআ্েুের্ গেছ্এবং্

ইরাে্আেমিরকার্সােথ্িমেশ্ গেছ, তখে্আিম্আমার্েকরবতা্

 থেক্ বর্হেয়্আসিছ। 

৫. আমরা্ িহযবু�াহর্ আদশর্পিরবতরেের্িদেক্িফের্আসিছ, 

আপোরা্যখে ি্হযবু�াহর্  েতৃে�্িছেলে, তখে ি্হযবু�াহর্ িকছু্

 বিশ�য্িছল,  যমে্দুশমেের্সােথ্সমেঝাতা্ো্করা, শ�্

�িতেরাধ্গেআ্ তালা্ইতযািদ, তখে্িহযবু�াহ্িকছু্কিঠে্কা ও্

করত,  যমে্পা�াতযেদর্অপহরষ্করা্ইতযািদ। 
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উ্র: পি�মােদর্অপহরষ্করা্িবষেয়্অেয্সময়্বলব, তেব্

আমরা্বলেত্চাই্ য, তার্সােথ্আমােদর্ কােো্স�কর্ েই।্

আর্আপিে্ য্িহযবু�াহর্আদশর্পিরবতরেের্কথা্বলেছে, তার্

সারাংশ্হে�্দু’ি�্িবষয়: এক. এখােে্ইরািে্রা েকিত্কা ্

করেছ, যার্শু্হেয়েছ্ইমাম্ খােমিের্মৃতুযর্পর।্তখে্ থেক্

আমরা্ধারষা্কেরিছ্ য, আমােদর্ইসলািম্মূলযেবােধর্সােথ্

তােদর্��র্বাধেব।্দুই. ইরােে্িকছু্ লাক্আেছ, যারা্

আমােদর্ েক�য্পছম্কের্ো। 

৬. �ে: আপিে্িেে েক্উে�শয্করেছে? 

উ্র: আিম্ইরািেেদর্বারবার্বেলিছ, যিদ্ তামােদর্�াথর্

আমার্�ােথরর্িবপরকত্হয়, তাহেল্অবশযই্আিম্আমার্�াথরেক্

�াধােয্িদব।্আিম্কখেো্ইরােের্রা ৈেিতক্এে �্ও্তার্

তােবদার্হব্ো।্আিম্ তামােদর্ভাই্ও্ অংশকদার, তার্ চেয়্

 বশক্বা্কম্েয়।্তেব্এ্কথাও্িঠক্ য, শি�শালকরা্

অংশকদাির�্পছম্কের্ো, তারা্এমে্দুবরলেক্চায়্যারা্তােদর্

অঅভােব্অেুসরষ্করেব।্আিম্আমার্�াধকেতােক্ ভূলুিকত 

করেত্চাই্ো।্ কােো্মুসিলম্ফিকহ্দুবরল্ও্গিরব্

মুসিলমেদর্িবপেক্সাহােযযর্কথা্বলেত্পাের? অতএব্আপিে্

যখে্সরকােরর্সােথ্চলেবে্ো, আপোেক্সরাবয্সকল্পেথ্

�ংস্করার্ চ�া্করা্হেব। 
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৬. আপোর্পরবতরকেত্িহযবু�াহ্শধু্ লবােেের্গাে্গায়? 

উ্র:  য্বেল্ইরাে্ লবােেে্হ�েকপ্কের্ো,  স্িমথযাবাদক, 

িসো�্ বুেত্েয়, িসো�্হে�্ তহরােের্হােত। 

৭. আপোর্সমেয়ও্িক্এরপ্িছল? 

উ্র: হযাঁ, আমার্সমেয়ও্ ক�কয়্ েতৃ�্িছল্ইরােের্হােত।্

তেব্ইরাে্আমােদর্�িত্ কােো্িেেদরশ্বা্পরামশর্িদেল, 

আমরা্ স�ােক্আমােদর্উপর্ওয়াি ব্মেে্করতাম্ো, বরং্

আমােদর্ই�াধকে্মেে্করতাম।্যখে্ইমাম্ খােমিে্অথবা্

তার্ কােো্�িতিেিধর্পক্ থেক্ কােো্িেেদরশ্আসত,  যমে্

‘ইসরাইেলর্সােথ্যুে্কুে’  স�ােক্আমরা্িেেদরশ্মেে্

করতাম্ো, বরং্আমােদরই্িবেবচোধকে্মেে্করতাম।  

৭.  খােমিের্মৃতুযই্িক্ইরােের্সােথ্আপোর্িবে�েদর্শু? 

উ্র: আিম্বলিছ, তখে্ থেকই্ বপরকতয্শু। 

৮. তখে্িসিরয়ার্অবনাে্ কমে্িছল? 

উ্র: িসিরয়া্যখে্ দখল্ য, ইসরাইল্অবশযই্ লবােেের্

 লাশেয়্োমেব, তখে্ স্ইসরাইলেক্িেের্ ফলার্ই�া্করল, 

িক�্ লবােিে্সরকার্তােক্‘ ািযে’ এলাকায়্ সেয্পাঠােত্

িেেষধ্কের্িদল, যা্তােদর্ থেক্হাত্ছাআা্হেয়্ গেছ।্যখে্

দিকষ্ লবােে্ থেক্ইসরাইল্ সেয্হে�্ গল, তখে্‘শাব‘আ’ 

কৃিষ্ভূিম্চােপর্স�ুখকে্হল।্হয়েতা্িসিরয়া্ চেয়্িছল্ যভােব্
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 হাক্এি�ল্চুি�্ মাতােবক্সমেঝাতা্কের্ েওয়া, িক�্

ইরােের্িচ�া্িছল্আেরকি�, আমার্মেে্পেআ্তখে্ইরােের্

পররা�্ম�ক্আেমিরকার্ই�ায়্চুি�্কেরে্এবং্ িহযবু�াহেক 

যুেের্ময়দাে্ থেক্হি�েয়্ দে। 

৯. আমরা্ দখিছ্আপিে্ইরািক্িশয়ােদর্কমরকাে�্ো- খাশ, 

তােদর্লকয্িক? 

উ্র: ইরােক্িশয়ােদর্অবনা্অেযােয্এলাকার্মতই,  সখােে্

িবেবেকর্আেগ্অেয্িকছু্তােদরেক্তািআত্কের।্িফিলি�িে্

িকছু্ লােকর্কমরকাে�র্কারেষ্দিকষ্ লবােেের্িশয়া্অধুযিষত্

এলাকার্ লােকরা্ইসরাইলেক্ফুল্ও্শেভ�া্ ািেেয়্অভযথরো্

িদেয়েছ, যারা্দু’বছর্ো্ যেতই্�িতেরাধকারক্বেে্ গেছ।্এ্

 েয্আিম্িব�াস্কির্িশয়ােদর্অবনা্পিরবতরেে্ বশক্সময়্

লাগেব্ো।্তেব্সমসযা্হে�্রা ৈেিতকেদর্িেেয়, কারষ্

রা ৈেিতক্অেেক্কমরকা�্ইরাে্ থেক্িেয়�ষ্করা্হয়, যার্

সােথ্রেয়েছ্আেমিরকার্গভকর্সখযতা ।্  সই্িশয়া্রা েকিত্
িেেদরশ্কের্ তামরা্আেমিরকার্সরকার্ মেে্োও্এবং্তার্

সদসয্বেে্যাও। 

১০. একিদেক্আেমিরকার্সােথ্ইরােের্চুি�, অপর্িদেক্

পারমােিবক্নাপোর্কারেষ্ইরােের্উপর্আেমিরকাে্চােপর্

মােঝ্ কােো্ বপরকতয্ দেখে্িক? 
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উ্র: আমরা্আমােদরেক্�তািরত্ো্কির।্আিম্বিল: ইরাক্

যুেের্পূেবর্ইরাে-আেমিরকা্সমেঝাতা্হেয়েছ্এবং্তার্ েেয্

ইসলািম্িব�ব্ইরােের্সেবরা�্পিরষেদর্একি�্কিমি�্

ওয়ািশং�ে্সফর্কেরেছ।্ইরােক্ যসব্কমরকা�্ইরাে্করেছ, 

 সগেলা্আেমিরকার্পিরক�ো।্ইরােের্এক ে্বআ্খিতব্

ইরােের্রা ধােকেত্ ুমার্সালােত্বেলে: যিদ্ইরাে্ো্থাকত, 

তাহেল্আেমিরকা্আফগািে�ােের্েদরমায়্ডুেব্ যত।্ইরাে্

আেমিরকার্ েয্আফগািে�ােের্পথ্সহ ্কেরেছ্এবং্বতরমাে্

পযর�্তােদর্থাকার্বেমাব�্কেরেছ।্আর্বািক্রইল্ইরািে্

রা�দূতেক্ মফতার্করা, িকংবা্ইরােের্পারমােিবক্নাপোর্

 কে�র্আেমিরকার্ িবেরািধতা্করা, তার্মূল্কারষ্হে�্ যে্

ইরাে্আেমিরকার্সােথ্কৃত্শতরগেলা্যথাযথ্আদায়্কের, এ্

 েযই্তােক্চােপ্রাখা ।্আফগািে�ােে্আেমিরকাে্�ক�্
বা�বায়েে্িশয়ারা্তােদরেক্সহেযািগতা্করেছ।্এ্ েয্িবে�র্

িশয়ােদর্বলিছ, তােদর্োেম্যা্�চার্করা্হে�, তার্সােথ্

তােদর্ কােো্স�কর্ েই।্ইরােের্এসব্কমরকাে�র্ েয্িশয়া্

এবং্ইসলাম্উভয়্কিতম�্হেব। 201

1 

 

                                                             
1 সাকাতকারি�্এখােেই্ শষ্করিছ, তেব্আমরা্কতক্�ে্বাদ্িদেয়িছ, 

যার্সােথ্িকতােবর্স�কর্ েই।্
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হাসাে্োসু�াহ্ও্তার্অেুসারকেদর্ থেক্সতকর্থাকুে 

িবসিম�ািহর্রাহমািের্রািহম 

সকল্�শংসা্আ�াহ্তাআলার্ েেয্এবং্সালাত্ও্সালাম্

োিযল্ হাক্তার্বামা্ও্রাসূল, আমােদর্েবক্মুহা�েদর্উপর্

এবং্তার্পিরবার্ও্সকল্সাথকর্উপর।্ আ�াহ তা‘আলা 

বেলে: 

نّ  ﴿
َ
ََقِيٗما ِصَ�ِٰ�  َ�َٰذا َوَ ۡس َُ  ۖ ّرَق  ٱّۡسُبَ   َََّبُِعوا   َوَ�  فَٱَّبُِعوهُ َِ ََ  َعن بُِ�مۡ  ََ

َُّقونَ  لََعلُّ�مۡ  بِهِۦ َوّصٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  َسبِيلِهِۦۚ   ]  ١٥٣: ا ذعي  [﴾ ١ َ�

“আর্এ�া্ তা্আমার্ সা া্পথ, সুতরাং্ তামরা্তার্অেুসরষ্

কর্এবং্অেযােয্পথ্অেুসরষ্কর্ো, তাহেল্তা্ তামােদরেক্

তার্পথ্ থেক্িবি��্কের্িদেব।্এগেলা্িতিে্ তামােদরেক্

িেেদরশ্িদেয়েছে, যােত্ তামরা্তাকওয়া্অবল�ে্কর” ।202 F

1্অেয�্

িতিে্বেলে: 

َ  َما َ�ۡعدِ  مِنۢ  ٱّۡرُسوَل  �َُشاقِقِ  َوَمن ﴿ َّ ََ  َسبِي ِ  َ�ۡ�َ  َوَ�َّبِعۡ  ٱُۡۡهَدىٰ  َ�ُ  ََبَ ِ مِن ۡۡ  ٱُۡۡم
ِۦ ٰ  َما َُِوّ�ِ َّ َهّنَمۖ  َوُِۡصلِهِۦ َََو ِصً�ا َوَسآَءۡت  ََ  ]  ١١٥ : النسي  [﴾ ١ ََ

“আর্ য্রাসূেলর্ িবুোচরষ্কের্তার্ েয্িহদােয়ত্�কাশ্

পাওয়ার্পর্এবং্মুিমেেদর্পেথর্িবপরকত্পথ্অেুসরষ্কের, 

                                                             
1 সূরা্আে-আম: (১৫৩) 
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আিম্তােক্ ফরােব্ যিদেক্ স্িফের্এবং্তােক্�েবশ্করাব্

 াহা�ােম।্আর্আবাস্িহেসেব্তা্খুবই্মম”। 203F

1 

সতয ক  গাপে কের ও সেতযর সােথ বািতলেক িমি�ত কের 

মােুষেক  গামরাহ করেত্আ�াহ্তা‘আলা িেেষধ্কেরেছে। িতিে্
ইরশাদ্কেরে: 

ّق  ََلۡبُِسوا   َوَ�  ﴿ َ ۡۡ َُُموا   بِٱلَۡ�ِٰط ِ  ٱ ّق  َوََۡ� َ ۡۡ َُمۡ  ٱ ِ
َ
: ان رإ [﴾ ٤ َ�ۡعلَُمونَ  َوَ

٤٢  [ 

“আর্ তামরা্হকেক্বািতেলর্সােথ্িমি�ত্কেরা্ো্এবং্

  েে-বুেঝ্হকেক্ গাপে্কেরা্ো”। 204F

2্রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্

'আলাইিহ্ওয়াসা�াম বেলে:  
  «تر�ت في�م ممر�ن لن تيةّوا مي تمسكتم نهمي: كتيب اهللا  الغة رالول».

“আিম্ তামােদর্িেক�্দু’ি�্ব ্ রেখিছ, যাবত্তা্ আঁকেআ 

থাকেব্ গামরাহ্হেব্ো: আ�াহর্িকতাব্ও্তার্রাসূেলর্

সু�ত”।্িতিে্অপর্নােে্বেলে: 
«اليأا ع اليس الغوات  داعت ردصّدق فيهي اغكذب  ��يب فيهي 

ّون فيهي ايم�  �غطق فيهي اغر �بية» قيي:  ُد اغصيدق  �ؤتمن فيهي اليئن  
م   ممر العيمة».

ّ
  مي اغر �بية؟ قيل: «اغرجي اليفه رتّ

                                                             
1 সূরা্আে-িেসা: (১১৫) 
2 সূরা্বাকারা: (৪২) 
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“মােুেষর্উপর্একি�্যুগ্আসেব্ ধাঁকায়্পিরপূষর,  যখােে্

সতযবাদকেক্িমথযাবাদক্এবং্িমথযাবাদকেক্সতযবাদক্বলা্হেব, 

যােত্িখয়ােতকারকেক্আমােতদার্আর্আমােতদারেক্

িখয়ােতকারক্গষয্করা্হেব।্আর্তােত্কথা্বলেব: 

‘ুআইবাদাহ’।্বলা্হল: ‘ুআইবাদাহ’, িতিে্বলেলে: ইতর্

 �ষকর্ লাক,  স্ াতকয়্িবষেয়্কথা্বলেব”।্এসব্আয়াত্ও্

হািদস্এত�াই্��্ য, বযাখযার্ কােো্অবকাশ্রােখ্ো। 

সাহাবােয়্ করাম্ যভােব্কুরআে্ও্হািদস্বুেঝেছে,  সভােব্

কুরআে্ও্হািদসেক্আঁকেআ্ধরার্তািগদ্বহ্আয়াত্ও্হািদেস্

এেসেছ।্োোভােব্তার্উপর্গু�ােরাপ্করা্হেয়েছ।্কখেো্

কােরা্সােথ্বঅু�্ও্স�কর্িছে�র্ কে�্কুরআে-হািদসেক্

আঁকেআ্থাকার্আআাে্করা্হেয়েছ।্কখেো্কুরআে-হািদস্

বযতকত্কােরা্কথা, কমর, মতামত্ও্বঅু�েক্�তযাখযাে্করার্

িেেদরশ্ দওয়া্হেয়েছ। 

বতরমাে্িসিরয়ার্(শাম) অ�েল্ইয়াহূদক্ও্এক্ �ষকর্ লােকর্

সােথ্দিকষ্ লবােেে্যুেের্োেম্যা্চলেছ, যারা্িেে েদরেক্

‘িহযবু�াহ’ অথবা্‘ইসলািম্�িতেরাধ্আেমালে’ বেল, এগেলা্

অবশযই্িফতো্ও্পরককার্ব , যার্মাধযেম্আ�াহ্মুসিলমেদর্

আিকদা্এবং্িকতাব্ও্সু�ার্সােথ্তােদর্স�করেক্যাচাই্
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করেছে, যার্উপর্িছল্এ্ উ�েতর পূবরসূির্ও্তােদর্

অেুসারকগষ। 

এ্ ফতোয়্অেেেক্িেমিিত্হেয়েছ ।্ তারা্ ধাঁকা্ খেয়েছ্
হাসাে্োসু�াহ্ও্তার্অেুসারকেদর্ইয়াহূদকেদর্সােথ্যুেের্

োেম্�তারষাপূষর্ব�ৃতা্�বষ্কের্অথবা্তার্ো�ক্ দেখ । 
যারা্ তাওহকদ, ইসলাম্এবং্স�কর্রাখা্ও্িছ�্করার্েকিত্

 ােে্ো,  ােে-ো্হাসাে্োসু�াহ্ও্তার্দেলর্আিকদা-

িব�াস, তারাই্ বশক্ ধাঁকা্ খেয়েছ। 

রােফযকেদর্িফতো্খুব্কিঠে, যার্ সামথরয্আেছ্তােদর্িবুেে্

ুেখ্দাঁআােো্ ুির, তােদর্মুেখাশ্উে�াচে্করা্ও্তােদর্

�কৃত্অবনা্বেল্ দওয়া্ ুির।্আ�াহ্ওমর্রািদয়া�াহ্আেহ্

উপর্স��্ হাে, িতিে্বেলেছে: 
 غست نيلخيدع    ُدع  الخيدع

“আিম্ ধাঁকাবা ্েয়,  কােো্ ধাঁকাবা ্আমােক্ ধাঁকা্িদেত্

পাের্ো”।্ইবেুল্কাইেয়যম্রািহমাহ�াহ্বেলে:  
دع» «فكن عمر  ُد َدع   مع ي من من  َُ  م رع من من 
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“ওমর্রািদয়া�াহ্ ‘আেহ্মু্াকক্ও্পরেহ গার্িছেলে, এ্ েয্

িতিে্কাউেক্ ধাঁকা্িদেতে্ো, আর্িতিে্খুবই্বুিেমাে্ও্

হিশয়ার্িছেলে, এ্ েয্তােক্ কউ্ ধাঁকা্িদেত্পারত্ো”। 205F

1 

হলুদ্সাংবািদকতার্কারেষ্অেেক্ে�োই্পােে্যায়, মােুষ্

তার্�কৃত্অবনা্ ােেত্পাের্ো, তােদর্মােঝ্ভুল্ধারষার্

সৃি�্হয়, যােত্  েসাধারষ্বযতকত্িশিকতরাও্আ�া�্হয়, বরং্

দকেদার্ লাকেদরও্তা্�তািরত্কের ।্আমরা্ দখিছ্ি হাদ্ও্
মু ািহদ্স�েকর্সংবাদগেলা্িকভােব্পিরবতরে্করা্হয়।্আমরা্

 দখিছ,  যসব্মু ািহদ্অিধকৃত্ দশ, আফগািে�াে্ও্ চচিেয়ায়্

যুে্করেছ, তােদরেক্বলা্হয়্স�াসক্ও্  ি�বাদ।্ অথচ্দিকষ্
 লবােেে্ িহযবু�াহর্ েতৃে�্পিরচািলত্যুেেক্শরয়ক্ও্ বধ্

ি হাদ্বলা্হে�।্িে�য়্এ�া্অপবাদ, এেত্ কােো্সেমহ্

 েই।্েবক্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম্সতযই্বেলেছে, যা্

আমরা্পূেবর্উে�খ্কেরিছ, তােত্রেয়েছ:  
«ان  را نم الغوات  داعت رصّدق فيهي اغكذب  ��ّيب فيهي اغصيدق 

  �ؤتمن فيهي اليئن  ُّون فيهي ايم�...» الدرث.

“িে�য়্ তামােদর্প�ােত্রেয়েছ্ ধাঁকায়্পিরপূষর্যুগ,  যখােে্

সতযবাদকেক্িমথযাবাদক্এবং্িমথযাবাদকেক্সতযবাদক্বলা্হেব।্

                                                             
1  দখুে: اغر ح (পৃ.২৪৪) 
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িখয়ােতকারকেক্আমােতদার্এবং্আমােতদারেক্িখয়ােতকারক্

গষয্করা্হেব...”। 
িহযবু�াহ্ও্হাসাে্োসু�াহ্োেম্মুসিলমেদর্উপর্ য্আপদ্

ও্ ফতো্ চেপ্বেসেছ, তা্�কাশ্করার্ েয্কেয়কি�্

উদাহরষ্ পশ্করিছ: 

�থম্ধাপ: 

আমরা্পূেবর্ য্আয়াত্ও্হািদসগেলা্উে�খ্কেরিছ, তার্দািব্

হে�্আমরা্আমােদর্আিকদা, সমঝ, িচ�া্ও্গেবষষার্ ক�্

বাোেবা্কুরআে্ও্সু�াহেক ।্ কুরআে্ও্সু�াহেক্ য্আঁকেআ্
ধরেব্ও্তার্েুের্পিরচািলত্হেব,  স্কখেো্ গামরাহ্হেব্ো, 

ডাে-বােমর্ ফতোয়্পিতত্হেব্ো।্ 

তােদর্অবনা্ দেখ্আমােদর্অবাক্লােগ, যােদর্সােথ্রেয়েছ্

কুরআে-সু�াহ্ও্সাহািবেদর্আমল, তারা্িকভােব্তা্তযাগ্কের্

আেবগ্ও্�বৃি্্�ারা্পিরচািলত্হয়?! 
 الـي د فوق ظهورهي �مولد     كلعيسي   انيدا  ر تةهي الةمي

“মুভূিমেত্তৃৃাতর্উে�র্েযায়, িপপাসা্যােক্হতযা্কের, অথচ্

পািে্তার্িপেঠর্উপরই্রাখা্িছল”। 

আমরা্িেে�্্িকতাব্ও্সু�াহর্আেলােক, তাওহকদ্ও্িশরেকর্

আেলােক্এবং্িহদােয়ত্ও্ গামরািহর্আেলােক্ ফতো্

সৃি�কারক্হাসাে্োসু�াহ্ও্তার্দল্স�েকর্সামােয্আেলাচো্
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করিছ, যােত্আমােদর্সামেে্হাসাে্ও্তার্দেলর্�কৃত্অবনা্

��্হয়।্আসেলই্িক্ স্সেতযর্উপর্আেছ, যা্আ�াহ্ও্

তার্রাসূল্পছম্কেরে, িকংবা্বািতেলর্উপর্আেছ, যার্িদেক্

শয়তাে্ও্তার্দলবল্আআাে্কের?! সােথ্সােথ্আমরা্তার্

ও্তার্দেলর্ি হাদ্এবং্ইয়াহূদকেদর্সােথ্তােদর্শ�তার্

বা�বতা্স�েকরও্ ােব...  স্আসেলই্আ�াহর্রা�ায়, ো্

তাগেতর্রা�ায়?! আ�াহ্তাওিফক্দাতা:  

িে�য়্আ�াহ্তা‘আলা তার েবকেক কুরআেুল কািরম ও �� েুর 

�ারা্ �রষ্কেরেছে,  যে্মােুষ্এক্আ�াহর্ইবাদত্কের, যার্

 কােো্শরকক্ েই।্তার্িভি্েতই্িতিে্স�কর্িছ�্ও্স�কর্

রাখার্িবধাে্রচো্কেরেছে।্আ�াহ্ তা‘আলা্এবং্ তার রাসূল 

সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম  ও মুিমেেদর সােথ স�কর দৃঢ় 

রাখেত হেব; িশকর ও মুশিরকেদর  থেক স�কর িছ� করেত হেব। 
িতিে তাওহকেদর দাওয়াত  দওয়ার িেেদরশ িদেয়েছে এবং িশকর 

 থেক সতকর কেরেছে। এ  েয িতিে ি হােদর বা ার  তির 

কেরেছে,  যে িশকর ো থােক এবং একমা� আ�াহ তা‘আলার 

ইবাদত করা হয়। 
িহযবু�াহ ও হাসাে োসু�াহর দাওয়াত িক কুরআেের দাওয়াত, 

যার  েয আ�াহর রাসূল সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম  ও তার 

সাহািবগষ ি হাদ কেরেছে?! 
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এ �েের উ্র  াোর  েয �েয়া ে হাসাে োসু�াহ ও তার 

দেলর আিকদা  াো, তােদর স�কর যােদর সােথ, তােদর মূল 

উে�শয  াোও  ুির।  
 

 ক এই হাসাে োসু�াহ? 

হাসাে োসু�াহ ২১ আগ�, ১৯৬০ই. সােল  লবােেে  � মহষ 

কেরে। অতঃপর িশয়া  াফির ধমর  শখার  েয ইরােকর ‘ো াফ’ 

সফর কেরে। ১৯৮২ই. সােল  লবােেের  ব�া �েদেশ ‘হরকেত 

আমােল’র রা ৈেিতক দািয়�শকল ও  ক�কয় কিমি�র সদসয 

িেবরাচে করা হয়্তােক । অতঃপর অ� িদেের মাথায় ‘হরকেত 

আমাল’  থেক পৃথক হেয় ১৯৮৫ই. সােল িহযবু�াহয়  যাগদাে 

কেরে ও  বুেত তার দািয়�শকল িেবরািচত হে। অতঃপর 
১৯৮৭ই. সােল  ক�কয় কিমি�র সদসয ও সামিরক শাখার িেবরাহক 

িেবরািচত হে। অতঃপর্১৯৯২ই. সােল্ িহযবু�াহর্ সে��াির্

  োেরল্আ�াস্মুসািভেক্অপহরষ্করা্হেল্িতিে্পিরপূষর্

দািয়�্মহষ্কেরে।্অতঃপর্১৯৯৩ই. ও্১৯৯৫ই. সােল্দু’বার্

তােক্পুেঃিেবরািচত্করা্হয়। 206

1  

                                                             
1  দখুে: اغسييس اغشيهد �ةة ্এর্সােথ্এক্সাকাতকাের্িতিে্িেে ্এ্

 কবেক্উে�খ্কেরেছ, সংখযা: (১৪৭), তািরখ: ৩/১/১৯৯৯ই. 
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হাসাে্োসু�াহর্সংিক�্ কবেক্ থেক্আমােদর্সামেে্

কেয়কি�্ি িেস্��্হয়,  স্িশয়া, রােফযক্ও্আহেল্সু�াহর্

িবে�ষ্লালেকারক।্তার্ধমর্হে�্ াফির্�াদশ্ইমািময়াহ, 

ইরােে্ য্ধেমরর্ �াধােয্রেয়েছ।্ স্তার্পকাবল�ে্কের্ও্

তার্িদেকই্দাওয়াত্ দয়।্তাই্তােক্আরেবর্ খােমিে্বলা্

হয়।্কারষ্ স্আরেবর্ভূিমেত্রােফযক্রা�্কােয়ম্করার্��্

 দেখ,  যরপ্ খােমিে্ইরােে্কােয়ম্কেরেছ।্ াবােল্লুবোেের্

সু�ক্মুফিত্বেলে: “িহযবু�াহ্হে�্আরব্রাে�্�েবশ্করার্

ইরািে্রা�া”। 
আমরা্যিদ্ াফির্�াদশ্ইমািময়া্মতবাদ্স�েকর্ো্ ািে, 

তাহেল্তার্স�েকর্আমােদর্ াে্অস�ূষর্থাকেব, কারষ্

এ�াই্হাসাে্োসু�াহর্দকে, যার্�চার্ও্দাওয়ােতর্ েয্ স্

ি হাদ্কের। 

এ্মতবােদর্িভি্্হে�্িশকর্ও্কুফিরর্উপর, যারা্তােদর্

িকতাব্ও্হািদস্স�েকর্ ােে, তােদর্িেক�্এসব্�� । 
অেুরপ্তােদর্ওেয়বসাই�্এবং্হসাইিে্ শেে-  ুলুস্ও্

বাৎসিরক্ �ামামগেলা্ দখেল্তােদর্বযাপাের্সহে ই্িসো�্

 েওয়া্যায়।্তােদর্কতক্আিকদা্ও্হাসাে্োসু�াহর্িব�াস্

িেে�্ পশ্করিছ: 
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১.  াফির্িশয়া্�াদশ্ইমািময়ােদর্িব�াস্তােদর্ইমামগষ্

মাসুম্ও্িে�াপ।্ইমামেদর্বযাপাের্তারা্বাআাবািআ্কের, 

আ�াহ্বযতকত্তােদর্ইবাদতও্কের।্হে র্িেয়েত্তারা্

ইমামেদর্কবের্যায়, তওয়াফ্কের্ও্তােদর্িেক�্ফিরয়াদ্

তলব্কের।্তােদর্িব�াস্ইমামগষ্গােয়ব্ ােেে্এবং্পৃিথবকর্

�িতি�্অষু্তােদর্িেয়�ষাধকে।207

1 

২. তারা্িব�াস্কের, কুরআেে্িবকৃিত্েে�েছ, কুরআে্অস�ূষর, 

�কৃত্কুরআে্তােদর্অদৃশয্ইমাম্মাহিদর্িেক�্আেছ।্িতিে্

যখে্আসেবে, কুরআেও্তখে্আসেব।্বতরমাে্তারা্আহেল্

সু�াহর্কুরআে্িতলাওয়াত্করেছ, তােদর্আেলমেদর্িেেদরশ্

তারা্এ�াই্িতলাওয়াত্করেত্থাকেব, যতকষ্ো্তােদর্

কুরআে্ বর্হয়। 

 কউ্হয়েতা্বলেত্পােরে: কুরআেে্িবকৃিত্েে�েছ, এ্কথা্

তারা্�ককার্ কের্ো । আমরা্বিল : এ্আিকদা্তােদর্ মতিলক্

িকতােব্িবদযমাে,  যমে্কুলাইিে্রিচত  “আল-কািফ” এবং্

তাবরািস্রিচত্“ফাসলুল্িখতাব”।্কুলাইিে্ও্তাবরািস্তােদর্

ইমাম।্যিদ্তারা্কুরআেে্িবকৃিতর্আিকদা্অ�ককার্কের, 

তাহেল্তােদর্সােথ্তারা্স�কর্িছ�্কুক, যারা্বেল্

                                                             
1  দখুে: ইমাম্ খােমিে্রিচত «্ اسالممية الكومة »্ম�।্
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কুরআেে্িবকৃিত্রেয়েছ,  যমে্এ্দু’ি�্িকতােবর্ লখকসহ্

অেযােয্িশয়া্আেলম ।্ তােদরেক্তারা্কােফর্বলুক, িক�্এ�া্

তারা্কখেো্বেলিে, বলেবও্ো! 

তারা্সাহািবেদরেক্গালমম্কের্ও্কােফর্বেল, িবেশষ্কের্

আবু্বকর, ওমর্ও্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�ােমর্

�কগষ, তােদর্মেধয্উে�খযেযাগয্হে�্আেয়শা্রািদয়া�াহ্

‘আেহা্িযিে্িছেলে্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�ােমর্

সবেচেয়্ বশক্ি�য়।্তারা্তােক্কােফর্বেল্ও্তােক্

অেকলতার্অপবাদ্ দয়।্আ�াহ্তােদরেক্�ংস্কুে, তারা্

িকভােব্এেতা্িমথযা্রচো্কের! 

৪. তােদর্পুরাতে্ও্েতুে্ইিতহাস্সাকক্তারা্ইয়াহূদক, 

িি�ােেদর্পক্ েয়, মুসিলমেদর্িবুেে্তােদরেক্সাহাযয্

কের।্ মুসিলম্ দেশ্হামলার্ েয্তারা্যুেগ্যুেগ্কােফরেদরেক্
উ�ুে্কেরেছ্ও্তােদরেক্পথ্ দিখেয়েছ ।্আ�ািস্িখলাফেতর্
যুেগ্বাগদােদ্ হামলার্  েেয্িশয়ােদর্গু্ইবেে্আলকািম্

তাতািরেদর্সােথ্ যাগােযাগ ক রেছ্ও্তােদরেক্আ�মষ্করার্

 েয্ �েরািচত্ কেরেছ। অেুরপ্বতরমাে্যুেগ্ইরাক্ও  

আফগািে�াে্দখল্ও্তােত্কতৃর�্�িত�ার্িেিমে্্আেমিরকাে্

 সেযেদর্সােথ্তারা্যা্কেরেছ, তাও্ কােো্সেচতে্ লােকর্

িেক�্অ��্থাকার্িবষয়্েয়।্তারা্এখেো্আেমিরকার্পেক্
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 গােয়মািগির্কের, তােদর্িেরাপ্া্ দয়্ও্তােদর্সােথ্িেেয়্

আহেল-সু�াহেক্হতযা্ও্গম্কের। 

তােদর্এ্সকল্কমরকা�্এখে্আর্ গাপে্েয়, পূেবর্ যরপ্

 গাপে্িছল।্এখে্তােদর্িেে েদর্�ককৃিতেত্তারা্লাি�ত্

হে�, অথবা্তােদর্ গাপে্চুি�গেলা্ ফাঁস্হওয়ার্কারেষ, 

কারষ্এেত্তােদর্তািকয়যাহ্ও্িমথযা্�কাশ্ পেয়্যাে�।্

�াদশ্ইমািময়া্িশয়া্রােফযকেদর্এসব্ে�ো্এখে্��, তােদর্

সােথই্স�ৃ�্হাসাে্োসু�াহ্ও্তার্লাি�ত্দল।্অতএব্এ্

বযি�্ও্তার্দেলর্ োগােে্ ধাঁকা্খাওয়ার্ কােো্অবকাশ্

 েই।্কখেো্ স্মুসিলম্উ�ার্পেক্�িতেরাধ্কের্ো, কখেো্

 স্মুসিলম্উ�ার্�ােথর্ইয়াহূদকেদর্িবুেে্যুে্কের্ো,  স্

কখেো্ইয়াহূদক্রাে�র্ েয্হমিক্েয়,  স্কখেো্আ�াহর্

রা�ায়্ি হাদ্কের্ো। 

এ্বযি�্এসব্িশিকর্আিকদাসহ্যিদ্সুেযাগ্পায়্ –আ�াহ্তােক্

 স্সুেযাগ্ো্িদে-  স্অবশযই্রােফযক্ও্িশয়া্রা�্কােয়ম্

করেব, যার্িভি্্হেব্বআ্িশকর, সাহািবেদর্গালমম্করা, 

আহেল-সু�াহেক্কােফর্বলা, তােদর্�ংস্ও্িেমূরল্করা, 

বতরমাে্ইরােক্ যরপ্হে�।্আ�াহ্তা‘আলা ইরশাদ কেরে: 

 
ٗ
ۡظَهُروا  َعلَۡيُ�ۡم َ� يَۡرُيُبوا  َِيُ�ۡم إِّ� َُ ۡيَف �ن  ۚ  َوَ� ََ  يُۡرُضوَُِ�م َِّمٗة

ۡ�َ�ُُهۡم 
َ
َ�ٰ قُلُوُ�ُهۡم َوَ

ۡ
فَۡ�ٰهِهِۡم َوَََ

َ
 ].8[الو�ة:  ٨َ�ِٰسُقوَن بِأ
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“ককভােব্থাকেব্(মুশিরকেদর্ েয্অ�ককার)? অথচ্তারা্যিদ্

 তামােদর্উপর্ য়ক্হয়, তাহেল্তারা্ তামােদর্আ�কয়তা্ও্

অ�ককােরর্বযাপাের্লকয্রােখ্ো, তারা্তােদর্মুেখর্(কথা) 

�ারা্ তামােদরেক্স��্কের, িক�্তােদর্অ�র্তা্অ�ককার্

কের।্আর্তােদর্অিধকাংশ্ফািসক”। 208

1   

এদত্সেতযও্মুসিলমেদর্অেেক্স�াে্আেছ, যারা্তােদরেক্

িব�াস্কের, তােদর্শরষাপ�্হয়্এবং্তােদর্িব েয়র্কামো্

কের!..  

আমরা্কখে্আমােদর্অবেচতো্ থেক্হিশয়ার্হব? কখে্

আমরা্স�কর্রাখা্ও্ো-রাখা্এবং্মহ�ত্ও্িবে�েষর্িভি্্

কুরআেেক্বাোেবা?! কখে্আমরা্আেবগক্ োগাে, িমথযা্

 �াপাগা�া, অপ�চার্ও্অসতয্ থেক্মু�্হেবা?!.. 

 

ি�তকয়্ধাপ: 

 কউ্বেলে: হাসাে্োসু�াহ্ও্তার্দল্বতরমাে্ইয়াহূদকেদর্

 মাকােবলায়্ুেখ্দাঁিআেয়েছ, যখে্সকল্রা�্ও্দল্হাত্গি�েয়্

িেেয়েছ।্তারা্ইয়াহূদকেদর্কিত্করেছ, যা্ খাদ্ইয়াহূদকরা্

�ককার্কের।্আমরা্িকভােব্তােদর্ িবুোচরষ্কির, অথচ্

                                                             
1 সূরা্তাওবাহ: (৮) 
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তারা্উ�েত্মুসিলমার্পেক্দুশমেের্সােথ্লআাই্করেছ?! 

আমরা্িক্ইয়াহূদকেদর্কিতেত্খুিশ্ো?!  

এ�া্সংশয়, বরং্ ফতো্ কােো্সেমহ্ েই।্যারা্বািহযক্

অবনা্ দেখে, আেবিগ্হদয়্িেেয়্ভােবে্এবং্ িহযবু�াহর্েকিত, 

আিকদা্ও্লকয্ ােেে্ো, তােদর্বযতকত্ কউ্এসব্কথায়্

 ধাঁকা্ খেত্পাের্ো। 

এ্সেমহ্দূরককরেষ্এক�ু্বযাখযা্কের্বলিছ: 

�থমত: ইয়াহূদকেদর্ য্ অিে�ই্�শর্কুক্তােদর্বযি�েত্ও্

সামিরক্োি�েত্আমরা্তােত্খুিশ।্তেব্�তািরত্হেয়, 

ইিতহাস্ভুেল্ও্আেবেগ্তািআত্হেয়্এভােব্বলা্িঠক্েয়: “ য্

 কউ্ইয়াহূদকেদর্মাুক, তারা্আমােদর্ভাই্ও্বঅু”।্বরং্ ক্

আ�াহর্রা�ায়্ি হাদ্কের,  ক্ তাওহকদ্ও্সু�তেক্�িত�া্

করেত্চায়,  যমে্িফিলি�েে্আমােদর্ভাইেয়রা্রেয়েছ, 

তােদরেক্পৃথক্করব, তােদর্সােথ্বঅু�্ও্সখযতা্গেআ্তুলব, 

পকা�ের্ য্ তাওহকেদর্উপর্ েই, তাওহকদ্বযতকত্ি�তকয়্

 কােো্লকয্লালে্কের, আমরা্তার্সােথ্বঅু�্করব্ো্এবং্

তােক্সাহাযযও্করব্ো।্যিদও্শ�েক্মারার্কারেষ্খুিশ্হব, 

কারষ্শ�্দুবরল্হে�, অেুরপ্শ�পক্তােক্মারার্কারেষও্

খুিশ,  যে্িশকর্ও্কুফর্দুিেয়া্ থেক্িবদায়্ েয়।্আমােদর্

 বাে্বেল:  হ্আ�াহ্তুিম্ ােলমেদরেক্ ােলম্�ারা্�ংস্
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কর্এবং্তােদর্মাঝখাে্ থেক্ তাওহকদপ�কেদর্িেরাপেদ্ বর্

কের্আে।্আমরা্যখে্বিল: রােফযকেদরেক্শ�্পক্মারেল্

খুিশ্হই, তার্উে�শয্তােদর্আ�াো্ও্োঁি�, সাধারষ্মুসিলম, 

িশশ, োরক্ও্ িেরপরাধ্মােুষ্কখেো্েয়।্এেত্আমরা্দুঃিখত্

হই, খুিশ্হই্ো। 

ি�তকয়ত: অ�্এলাকায়্ষআয�্ও্�তারষার্ খলা্চলেছ, যা্

 খলেছ্ইরাে্ও্িসিরয়া । তারা্হাসাে্োসু�াহ্ও্তার্দলেক্
সাহাযয্কের্এবং্তারাই্ িহযবু�াহেক্ইসরাইেলর্িবুেে্যুেে্

 ঠেল্ দয়।্এ্ষআয�্ও্পিরক�োর্মূল্কারষ: 

১. অ�্এলাকােক্ ক�্কের্ইরােের্িবরা�্পিরক�ো্ও্

 �ামাম্রেয়েছ,  সই্পিরক�োই্তারা্বা�বায়ে্করেত্চায়।্

আেমিরকা, সাফািভ্(ইরাে) ও্ইয়াহূদক্স�দায়্যখে্ থেক্

ইরাক্দখেলর্পায়তারা্করেছ,  সই্ থেক্ইরােের্তৎপরতাও্

 ত্বিধরত্হে�।্কেয়ক্মাস্পূেবর্ দােমে�্ইরাে্ও্িসিরয়াে্

সামিরক্সহায়তার্চুি�্হয়, তার্সােথ্িহযবু�াহ্ও্িফিলি�িে্

কেয়কি�্ প্ যাগ্ দয়।্এ্িদেক্ইরােকর্কেয়কি�্িশয়া্ প্

তােদর্সােথ্একা�তা্ োষষা্কের।্তােদর্েতুে্চুি�্

কযা�ােরর্েযায়্িবিভ�্ ায়গায়্ িআেয়্পআেছ, মুসিলম্উ�াহর্

উপর্যার্অিে�্ইয়াহূদকেদর্ থেকও্মারা�ক।্এ্পিরক�োর্

পেক্মুসিলমেদর্সমথরে্লাভ্ও্তােদর্এলাকায়্ ত্তার্
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�চােরর্ েয্িফিলি�িে্ে�ো্বযতকত্উ্ম্ কােো্ে�ো্ েই।্

তাই্িফিলি�েেক্ তুুেপর তাস্ও্ খলোর্গি�্বাোেো্হেয়েছ, 

যার্প�ােত্রেয়েছ্ইরািে্সাফািভ্স�দােয়র্খিবস্উে�শয্

বা�বায়ে, যােদর্আিকদা্ও্মূলেকিতসমূহ্আমরা্ইিতপূেবর্

  েেিছ।্এ্পিরক�ো্বা�বায়েের্মূল্উে�শয্হে�্আরিব্ও্

ইসলািম্িবে�্িশয়া্স�দােয়র্আিধপতয্িব�ার্করা, যার্সূচো্

হেয়েছ্শাম্ও্ইরােকর্উবরর্ভূিম্ থেক।্অতঃপর্ধকের্ধকের্

পুেরা্িবে�্তার্িব�ার্ে�ােো। 

তৃতকয়ত:  লবােিে্রােফযক্ও্ইয়াহূদকেদর্মােঝ্ কে্হঠাৎ্

ঝগআা্্বাঁধেলা, তার্কেয়কি�্বযাখযা্তারা্ পশ্কের:  

১. ইরােক্িশয়ােদর্‘সু�ক্মু�্আেমালে’ তক�তর্করা, যা্

বা�বায়ে্করেছ্ইরািক্িশয়া্িমিলিশয়া।্িফিলি�িে্ অিধবাসকেদর 

িবুেে্হতযা, �ংস-য ্এবং্দিকষ্ইরােক্ সুি�েদরেক 

িেবরাসেে্পাঠােোর্আেমালে্ তা্চলেছই, যার্ফেল্‘বসরা’ ত্

মা�্৭% পােসর�্সু�ক্মুসিলম্অবিশ�্আেছ, অথচ্কেয়ক্দশক্

আেগ্ সখােে্মুসিলমেদর্আিধকয্িছল।্আেমিরকার্ইরাক্

দখেলর্সময়ও্ সখােে্৪০% পােসর�্সু�ক্মুসিলম্িছল।্ 

এর্মােঝ্ইরােের্ �িসেড�্আহমািদেে ােদর্িমথযাচারও্

�কাশ্ পল, যার্বাষক্িছল: “ইসরাইেলর্অি��্িেঃেশষ্কর্

এবং্শয়তােে্আকবর্আেমিরকার্সােথ্ি হাদ্কর” ।্ এ্িদেক্
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সিতযকার্মু ািহদ্আহেল-সু�াহ্আফগািে�াে, ইরাক্ও্

 চচিেয়ায়্যুে্কের্সততার্�াকর্রাখেছ ।্ অেুরপ্িফিলি�িে্
সু�ক্মু ািহদরা্দুিেয়ােক্বুঝােত্সকম্হেয়েছ্ য, ইয়াহূদকেদর্

িবুেে্একমা�্তারাই্যুেের্ময়দােে্আেছ।্িবে�র্দৃি�েত্

িহযবু�াহ্শধু্একি�্োম্ সবর�্সংগঠে্িছল, িফিলি�িে্

আেমালেকারক্মু ািহদরা্বাহাদুির্�দশরে্কের্ইসরাইলেক্

অপমাে্কেরিছল।্পকা�ের্িহযবু�াহ্ইয়াহূদকেদর্সােথ্ গাপেে্

চুি�্কেরিছল, তারা্শধু্ইসরাইেলর্ভাআাি�য়া্ গালাম।্অতএব্

এমে্ কােো্আমল্করা্ ুির্িছল, যা্ থেক্�মাষ্হয়্ য, 

িহযবু�াহও্ইয়াহূদক্ িবেরাধক, তারও্�েয়া ে্আেছ।্এ্ েযই্

দু’ ে্ইসরাইিল্ সেয্অপহরষ্করার্ো�ক্করল। 

২. ইরািক্�িতেরাধ্আেমালেকারক্ সুি�রা্যখে্আেমিরকার্

িবুেে্যুেে্িল�, তখে্ইরাে্আেমিরকার্সােথ্সখযতা্গেআ্

তুলেছ, িহযবু�াহও্তােত্ যাগ্িদে�।্ইরািক্িশয়া্িমিলিশয়ায়্

িহযবু�াহ্অেু�েবশ্করেছ্ও্তােদরেক্�িশকষ্িদে�।্সবাই্

ইরােকর্আহেল-সু�াহেক্িেঃেশষ্করার্চ�াে�্িল�, ইতযািদ্

িবষয়গেলা্�কাশ্হেয়্পেআিছল। 

৩. িসিরয়া্ও্ লবােেে্িশয়া্ আ�মষ িে�াষ্হেয়্িগেয়িছল, 

কারষ্ েগেষর্িেক�্�তযাখযাত্ইয়াহূদক্ও্আেমিরকার্সােথ্



 

193 

ইরােের্সমেঝাতা্সবাই্  েে্ গেছ।্আেরকি�্কারষ্িছল, 

ইরােক্আেমিরকা-ইরািে্�ােথর্িকছু্মতাৈেকয্ দখা্িদেয়িছল।্্্  

ইতযািদ্কারেষ্খুব্ ুির্হেয়িছল্এমে্ কােো্কা ্করা, যার্

ফেল্িবে�র্দৃি�্ িহযবু�াহর্িদেক্ধািবত্হয়্ও্ইরাক-

িফিলি�েে্সংগিঠত্িশয়া্ েৃশংসতা্মােুষ্ভুেল্যায়।্অেুরপ্

িফিলি�েে্�াধকেতা্আেমালেের্সফলতাও্মুেছ্যাক, যােদর্

সামেে্ইসরাইল্অেেক�া্অসহায়্হেয়্পেআিছল।্তাই্িশয়া্

তাবলকগক্কা েক্�াষ্ দওয়ার্ েয্এরপ্করা্ ুির্িছল।  

অপর্িদেক্আহমািদেে ােদর্চ�লাদার্ োগাে: “ইসরাইল্

োমক্রা�্মােিচ�্ থেক্মুেছ্ ফলা্ ুির” এবং্“ইয়াহূদকেদর্

িবুেে্যুে্করা্অপিরহাযর” মােুষ্ভুলেত্বেসিছল, পুেরায়্তাও্

চালু্করা্�েয়া ে্ দখা্িদল । আবার্ইরােকর্�াধকেতা্
আেমালেের্িবুেে্অবনােকারক্ িহযবু�াহর্অবনাও্চাপা্

 দওয়া্�েয়া ে্িছল।্ লবােেের্পিরিনিত্িকছু�া্শা�্হেয়্

আসিছল,  স�াও্িবে�্করার্�েয়া ে্িছল, যার্হমিক্িসিরয়ার্

 �িসেড�্িদেয়েছ।্এসব্কারেষই্একি�্ো�ক্খুব্ ুির্হেয়্

পেআ, যিদও্ স�া্ লবােেের্িবিেমেয়... সমম্ লবােে... যিদও্

তার্ খসারত্সরকার্ও্সাধারষ্ েগষ্সবাইেক্গেেত্হয়, 

তবুও্এ্রকম্এক�া্িফ�্অবশযরাবক্িছল।্যিদও্এ্িফ�্ও্

 খলো্গি�্চালোর্কারেষ্পূষর্ লবােে্�ংস্হয়..! 
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এ্ েয... এবং্এসব্উে�শয্হািসল্করার্িেিমে্্িহযবু�াহ্

ইয়াহূদকেদর্িবুেে্তার্দুঃসাহিসক্ও্দুদরা�্ অপােরশেের 

মাধযেম্িফে�র্আেয়া ে্কের, কারষ্ স্ইরািে্�াথর্

বা�বায়েকারক্তৃতকয়্এে �!.. 

আমরা্িক্ইয়াহূদকেদর্িবুেে্অপােরশে্পিরচালোর্িবপেক?!. 

ো, কখেো্ো।্আমরা্দখলদার্ইয়াহূদক্অি�ে�্আোতকারক্

�েতযক্িবষেয়্খুিশ্হই, যা্তােদরেক্দুবরল্বাোয়্ও্মােুেষর্

অ�র্ থেক্তােদর্ভকিত্দূর্কের।্িক�্ ধাঁকা্ খেত্চাই্ো, 

িকংবা্চাই্ো্ইয়াহূদকেদর্পিরবেতর্এমে্শি�্আগমে্কুে, 

যারা্ইয়াহূদকেদর্ চেয়ও্খারাপ।্আমরা্চাই্ো্এই্িফে�র্

আেয়া করা্িফিলি�ে্িেেয়্বযবসা্কুক, যখে্বাগদােদ্ িশয়ারা 

িফিলি�িেেদর্হতযা্করেছ, তােদর্র�্�বািহত্করেছ, তােদর্

স�দ্ও্স�াে্িেেয়্িছিেিমিে্ খলেছ...  

আমরা্কখেো্বরদাশত্কির্ো্ইরাে্তার্ েৃিষত্উে�েশযর্

 েয্িসিরয়া্ও্ লবােেের্িেরাপ্া্িবোশ্কুক।্আমরা্

বরদাশত্কির্ো্ইরােের্এে �া্বা�বায়েে্িহযবু�াহ্

উসকািেমূলক্কা ্কুক, আর্তার্িবিেমেয়্ইসরাইল্

 লবােেের্ েগষ, িশশ্ও্োরকেদর্হতযা্কুক।্আমরা্

বরদাশত্কির্ো্েবয্ইরািেরা্িেে েদর্গােয়্িমথযার্চাদর্

উআাক্‘তারা্�িতেরাধকারক’, কারষ্সবার্সামেে্ও্ভর্দুপুের্
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তারা্আেমিরকাে্ও্ইয়াহূদক্লকয্বা�বায়েে্সদা্বয�্হেয়্

পেআেছ।্আমরা্চাই্ো, ইরািে্িশয়ারা্আমােদর্পিরবার্ও্
মুসিলম্ভাইেদরেক্ইরােক্ যভােব্তারা্হতযা্করেছ, তার্

 থেক্িব�্দৃি�্অেয্িদেক্িফিরেয়্িেক।্আমরা্চাই্ো্এসব্

েৃষয্কাে র্িবিেমেয়্ইরাে্পারমােিবক্অ�্ তিরেত্সকম্

 হাক, যা্ স্কুমতলব্হািসেলর্ েয্আরব্ও্মুসিলমেদর্

িবুেে্বযবহার্করেব, বযবহার্করেব্তােদর্ দশ, ঐিতহয, 

স�দ্ও্স�ােের্িবপরকত!.. 

পুেরা্ইিতহাস্তালাশ্কুে,  কাথাও্পােবে্ো্িশয়ারা্কখেো্

ইয়াহূদকেদর্সােথ্যুেে্িকংবা্তার্ময়দােে্অবতকষর্হেয়েছ, 

অথবা্পােবে্ো্কখেো্শয়তােে্আকবেরর্সােথ্যুেে্িল�্

হেয়েছ?! পূষর্ইিতহােস্একি�্শ�ও্পাওয়া্যােব্ো, যা্তােদর্

দািবর্ �পেক।্ বরং্তার্উেো্পােবে, যা্ইরােেক্লাি�ত্
কের, তার্�মাষ্তারা্ইরােকর্যুেে্আেমিরকাে্ও্ইয়াহূদকেদর্

 থেক্অ�্আমদািে্কেরেছ, যা্ইরািে্চাপাবা েদর্গােল্

চেপ�াোত, “যার্োম্ইরােেগ�্কযােল�াির” ।্ ইরাে্েবয্
িশয়ােদর্উসকািে্িদে�,  স্আেমিরকােক্ইরােকর্ েগেষর্

িবুেে্  কিপেয়্তুলেছ্এবং্ইরাে্আেমিরকােক্ইরােক্দকের্

িদে্রাখার্ েয্সাহাযয্করেছ।্ইরাে্ িহযবু�াহর্মাধযেম্

 লবােেের্িেরাপ্ােক্হমিকর্মুেখ্ ঠেল্িদে�, তার্শাি�্ও্
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শৃ�লােক্েসযাৎ্করেছ।্এ্ইরাে্উপসাগরকয়্ দশসমূেহ্

উমতার্ইঅে্িদে�, সংযু�্আরব্আিমরােতর্িতেি�্�কপ্

অেযায়ভােব্দখল্কের্আেছ।্ইরাে্িফিলি�িেেদর্আেমালেেক্

 খলোয়্পিরষত্কের, যখে্ই�া্তার্�ারা্ স্ খলা্শু্কের, 

যার্ খসারত্িদেত্হয়্আরব্ও্ইসলািম্ভূ-খ�েক! 

তৃতকয়্ধাপ: 

এই্ শষ্পযারােত্আমরা্আমােদর্েফস্ও্মুসিলমেদর্ থেক্

 েরাশয্ও্ভ�ুরতা্দূর্করেত্চাই।্পিরিনিত্যিদও্খুব্সি�ে্

ও্দুঃখ েক, িক�্তা্ ভার্উদেয়র্ পূবরাভাস।্ কারষ, আমরা্
 দখিছ্মুোিফক্ও্ অপরাধকরা্ধকের্ধকের্লাি�ত্হে�, মুিমেরা্

তার্িবপরকেত্সংগিঠত, শি�শালক্হে�্এবং্তােদর্সততার্

�মাষ্িদে�।্এ�াই্বা�ব্িচ�, আ�াহর্সাহাযয্ অবতকষর্হওয়ার্

পূেবর্এরপ্হয়।্কােফররা্�ংস্ও্মুিমেরা্শি�শালক্হয়।্তার্

আেগ্পরককা্ও্পিরশে্করেষর্মুহূতরগেলা্পার্করেত্হয়, 

 যে্সিতযকার্মুিমে্কােফর্ও্মুোিফকেদর্ থেক্পৃথক্হয়, 

আর্যার্অ�ের্ বযািধ্রেয়েছ,  সও্ যে্আলাদা্হয় ।্  য্�ংস্
হেত্চায়্বুেঝ-শেে্�ংস্ হাক, আর্ য্ কিবত্থাকেত্চায়্

বুেঝ-শেে্ কিবত্থাক।্এ�াই্বতরমাে্ দখা্যাে�, এই্

িবভা েের্পূেবর্আ�াহর্সাহাযয্োিযল্হয়্ো।  
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ি�তকয়্আেরকি�্িবষয়্আমােদর্অ�ের্আশা্ ামত্কের, 

অপরাধক্ও্তােদর্ষআযে�র্ভয়্দূরকভূত্কের্এবং্আমােদরেক্

তােদর্ মাকােবলায়্সাহসক্কের্ দয়, তা্হল্আ�াহ্ তা‘আলার 

বাষক: 

ِينَ  إِنّ  ﴿ َّ ُروا   ٱ َِ ۡمَ�َُٰۡهمۡ  يُنُِِقونَ  َ�
َ
َُصّدوا   َ ِۚ  َسبِي ِ  َعن ِِ َّ  ُُمّ  فََسُينُِِقوَ�َها ٱ

ةٗ  َعلَۡيهِمۡ  ََُ�ونُ  ۡغلَُبوَنۗ  ُُمّ  َحۡ�َ ِينَ  ُُ َّ ُرٓوا   َوٱ َِ َهّنمَ  إَِ�ٰ  َ� ونَ  ََ ُ�َۡ�ُ ٣ ﴾ 
 ]  ٣٦: ا ذفيل[

“িে�য়্যারা্কুফির্কেরেছ, তারা্িেে েদর্স�দসমূহ্বযয়্

কের, আ�াহর্রা�া্হেত্বাঁধা্�দাে্করার্উে�েশয।্তারা্ তা্

তা্বযয়্করেব।্অতঃপর্এি�্তােদর্উপর্আেকেপর্কারষ্

হেব্এরপর্তারা্পরাি ত্হেব।্আর্যারা্কুফির্কেরেছ্

তােদরেক্ াহা�ােম্সমেবত্করা্হেব”। 209F

1 

এসব্ে�োর্�ারা্ইরাে্ য্হকে্�াথর্চিরতাথর্ও্অ�্এলাকায়্

রােফযকেদর্�িতি�ত্করেত্চায়, হেত্পাের্ফলাফল্তার্

িবপরকত্হেব।্হয়তবা্ শেষর্শু�া্তােদর্অপরাধক্কমরকা�্ও্

তােদর্সমাি�র্ োষষা্হেত্পাের।্কারষ, আ�াহর্েকিত্এ�াই্

 য, সতয্ও্তার্পিরবার্ি�েক্থাকেব্এবং্িমথযা্ও্তার্

পিরবার্িবে�্হেব।্আ�াহ্তা‘আলা বেলে: 

                                                             
1 সূরা্আেফাল: (৩৬) 
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ّقِ  َ�ۡقِذُف  بَۡ   ﴿ َ ۡۡ َيۡدَمُغُهۥ ٱلَۡ�ِٰط ِ  َ�َ  بِٱ ََا ََ ۚ  ُهوَ  فَإِ  َِّما ٱَۡۡوۡ�ُ   َولَُ�مُ  َزاهِٞق
ونَ  ُِ  ]  ١٨: ا ذبيي  [﴾ ١ ََِص

“বরং্আিম্িমথযার্উপর্সতয্িেেকপ্কির, ফেল্তা্িমথযােক্

চূষর-িবচূষর্কের্ দয়্এবং্িেেমেষই্তা্িবলু�্হয়।্আর্

 তামােদর্ েয্রেয়েছ্দুেভরাগ্ তামরা্যা্বলছ্তার্ েয”। 210F

1 

অেয�্িতিে্বেলে: 

َ�َِٰۡك  ﴿ ُ  يَۡ�ُِب  ََ َّ ّق  ٱ َ ۡۡ ۚ  ٱ ّما َوٱلَۡ�ِٰطَ 
َ
َ�دُ  فَأ َّ َيۡذَهُب  ٱۡ ََ  ۖ اٗٓء َِ ّما َُ

َ
عُ  َما َوَ َِ  يَن

َيۡمُكُث  ٱَّاَس  �ِض�  ِ�  ََ
َ
َ�َِٰۡك  ٱۡ� ُ  يَۡ�ُِب  ََ َّ ۡمَثاَل  ٱ

َ
 ]  ١٧: اغرعد [﴾ ١ ٱۡ�

“এমিেভােব্আ�াহ্হক্ও্বািতেলর্দৃ�া�্ দে।্অতঃপর্

 ফোগেলা্িেঃেশষ্হেয়্যায়, আর্যা্মােুেষর্উপকার্কের, তা্

 িমেে্ থেক্যায়।্এমিেভােবই্আ�াহ্দৃ�া�সমূহ্ পশ্কের্

থােকে”।211 F

2  

আ�াহর্িেক�্�াথরো্করিছ, িতিে্আমােদরেক্আহেল্হক্ও্

তার্সাহাযযকারক্হওয়ার্তাওিফক্িদে।্মুসিলম্উ�ার্

কা গেলা্শধের্িদে,  যে্তার্সাহাযযকারক্স�ািেত্হয়্ও্

তার্দুশমে্ বইিত্হয়।্এ্সমাে ্ যে্সৎকাে র্আেদশ্

                                                             
1 সূরা্আি�য়া: (১৮) 
2 সূরা্আর-রা‘দ: (১৭) 
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করা্হয়্ও্অসৎকা ্ থেক্িেেষধ্করা্হয়।্সকল্�শংসা্

আ�াহ্তাআলার্ েয, িযিে্দু’ াহােের্�িতপালক।  

ড. আ�ুল্আযকয্ইবেে্োেসর্আল- ুলাইল  

তািরখ: ২৯/৬/১৪২৭িহ. 
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ওমর্রািদয়া�াহ ‘্আেহ্িফিলি�ে্ য়্কেরেছে, যােদর্আিকদা্

ওমর্রািদয়া�াহ ‘্আেহ- ক্লােত্করা, তারা্কখেো্িফিলি�ে্

�াধকে্করেব্ো। 

বতরমাে্মুসিলম্উ�াহ্�াি�কাল্ও্বযাপক্যুোবনা্অিত�ম্

করেছ, ফেল্তার্শৃ�লা্িবে�্করেছ্ও্ঐকয্�ুে�্যাে�।্

তােদর্উপর্যুে্চািপেয়্িদে�্পাপাচারক্কােফররা, তারা্

মুিমেেদর্বযাপাের্আ�কয়তা্িকংবা্চুি�র্ কােো্পেরায়া্কের্

ো। 

িফিলি�েের্পিব�্ভূিম্আ ্আহত, তার্সকাল্ও্সঅযা্হয়্

িশশেদর্িচৎকার, বঅক্ কবেের্অসহায়্ফিরয়াদ, িেযরাতেের্

আতরোদ, স�ােহারােদর্িবলাপ্ও্ইয়ািতমেদর্কুে্কা�ার্

িত�তার্মধয্িদেয়।্ 

সকাল-সঅযায়্িফিলি�ে্আ ্�তযক্করেছ্সাির্সাির্লাশ, 

কাঁেধর্উপর্  াো া, �ংস�া�্ের, স�ােহািে, আেরা্অেেক্

ে�ো, যা্ দেখ্অ�র্বযিথত্হয়, হদেয়্র�করষ্েে�্ও্শরকর্

িশউের্উেঠ। 
দা লা্ও্ফুরাত্তকেরর্মাি�্িি�াে্ও্রােফযকেদর্ যাঁতাকেল 

আ ্ িপ�, আ�াহর্িেক�্ স্ফিরয়াদ্করেছ।্তার্বািআ-ের্

�ংস্করা্হেয়েছ, মসি দগেলা্ ভে�্ ফলা্হেয়েছ, তার্স�াে্
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ভূলুিকত্করা্হেয়েছ, তার্ িমেে্ উ�কে্হেয়েছ্িি�ােেদর্

পতাকা। 

এসব্ে�ো�বাহ্মুসিলমেদর্হাতছািে্িদেয়্ডাকেছ্ও্যুেের্

 েয্আআাে্করেছ, িচৎকার্কের্ডাকেছ্ও্সাহাযয্তলব্

করেছ।্ কউ্িক্আছ, এ্ডােক্সাআা্িদেব?!  কউ্িক্আেছ্

আহত্ও্প�ুেদর্সাহাযয্করেব? 
رطول نه ع الرن الحيبد     محّي ال�فر نيسالم  ضيمــيً 

اطع  د  صبيبد  ـ اليف ق    اح ــــائع  ح� مدبـحّق ضـف
ا حر  الةيبد  ـ مسةمة ل   ن مسةم ممس الةيبيً ـ   ـ ك
ع �رانه ذدصب اغصةيبد      ن مسجد جعةوه درراً ـ   ـ ك
اَر   مفيرقه الشيب  ــثـل   ل ــــفـهّن طـ  تأّميـ ر لـم 

دس  السةم  عي  السةم� اذاً رطيب     ات ن�ّي ناٍر ـمس
؟  ـي     ق ــــ   حـا هللا  اسســم  بيٌن  شيبد دافع عغه شد

مجيبوا اهللا  �كمو مجيبوا     ف ي ي ي انصيئر حيثد كذوا 

১. কুফর্ইসলােমর্মােঝ্  পেরক্ঢুিকেয়েছ, তার্�ারা্ স্

ইসলামেক্কতিবকত্করেছ। 

২. অিধকার্বলেত্িকছু্ েই, েরগেলাও্অরিকত; তেলায়ার্

 কে�্চলেছ, র�ও্�বািহত্হে�। 

৩. িহেসেব্ েই্কত্মুসিলম্গম্হেয়েছ, আর্কত্মুসিলম্

োরকেক্অপহরষ্করা্হেয়েছ। 
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৪. িহেসেব্ েই্কত্মসি দ্ িগ রা্বেেেছ, আর্কত্ মহরােব্

�ুশ্উেঠেছ। 

৫. এমিে্ভয়াবহ্ে�ো্ে�েছ, যিদ্িশশও্িচ�া্কের্তার্চুল্

 পেক্যােব। 

৬. এভােব্মুসিলম্োরকেদর্পিততা্বাোেো্হেব, আর্মুসিলম্

আরােম্িেো্যােব? 

৭. মেে্ রখ, আ�াহ্ও্ইসলােমরও্হক্আেছ,  স্হক-িক্

যুবক-বৃে্আদায়্করেব? 

৮. �েতযক্ িবেবকক্ও্হিশয়ার্বযি�েক্বেল্দাও, আ�াহর্

ডােক্সাআা্দাও, আ�াহর্ডােক্সাআা্দাও। 

এসব্র�া�্ে�ো, দুঃখ েক্ �াে িড, চলমাে্িবপযরেয়র্মেধয্

মুসিলমরা্ বদোদায়ক্বা�বতা্ থেক্মুি�র্পথ্ খুঁ েছ।্  কােো্
মুি�দাতা্আেছ্িক,  য্উ�তেক্অপমাে্ও্লা�ো্ থেক্মু�্

করেব,  কােো্ েতা্আেছ্িক,  য্অতযাচােরর্িবুেে্দাঁআােব, 

শ�েদর্হামলা্ও্র�পাত্বঅ্করেব। 

এসব্অবনায়্যখে্মুসিলমেক্ কউ্ডােক, আবার্ মুিসবতও 

তােক্িেের্ধের; তখে্ স্িহতািহত্ াে্শূেয্হেয়্যায়,  ক্

 দা�্ও্দুশমে্পৃথক্করেত্পাের্ো।্ য্স�ােের্উপযু�্েয়্

তােক্স�াে্কের,  য্স�ােের্উপযু�্তােক্স�াে্কের্ো।্

অতঃপর্যখে্অঅকার্ কে�্যায়্ও্স�ূষর্আেলািকত্হয়, 
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তখে্আফেসাস্কের্হােতর্আ�ুল্কাে�, িক�্ স্কা�ায়্

 কােো্ফায়দা্ েই। 

আমরা্আহমদ্শাওিকর্কিবতা্ভুলব্ো,  স্কামাল্আতাতুেকরর্

�শংসায়্কিবতা্আবৃিত্কেরিছল, তােক্আ�ারার্মুকু�্ও্

আলসয্তযাগকারক্ োষষা্কেরিছল,  য্ খলাফত্ও্রা �্�ংস্

কেরিছল।্কামাল্যখে্মকেসর্সােথ্যুেের্ো�ক্কেরিছল, 

তখে্আহমদ্শাওিক্তােক্উ�ুে্কের্বেলিছল:  
ا  يل الاك جّدد  يل العربي  ـي ي الفتح من عجبي ـاهللا مري نم ف

    اغصعيد   يي اهللا   اغسحب  ل ـرـوٌ  كبدر فخييد الق راقصـة ع

“আ�াহ্আকবার, িব েয়র্মেধযও্অেেক্আ�যর্িবষয়্আেছ, 

 হ্তুেকরর্খােলদ, তুিম্আরেবর্খােলদ্ইবে্ওয়ািলদ্বেে্

যাও।্বদেরর্িদেের্েযায়্একি�্িদে্উপহার্দাও, কারষ্

সেতযর্ োআাগেলা্ময়দােে্ছুে�াছুি�্করেছ, আর্আ�াহর্

 োআাগেলা্ময়দােে্� ত্রেয়েছ”। 
িক�্আহমদ্শাওিক্মাথায়্হাত্ রেখ্বেস্পআল, যখে্  ােল 

 য, কামাল্খােলদ্ইবেে্ওয়ািলেদর্�ৃিত্চারেষর্পিরবেতর্

তুকর-আরবেদর্স�াে্িবে�্কেরেছ। 

এসব্ কে�্দুঃখ েক্হল, মােুষ্সবার্কথাই্শেে, �েতযক্

পিতত্বযি�ই্ াতকয়্িবষেয়্কথা্বেল, ফেল্িেে ্ গামরাহ্হয়্
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ও্অপরেক্ গামরাহ্কের, বরং্যারা্�কৃত্দা‘ঈ, িকতাব্ও্

সু�াহর্ইলেমর্অিধকারক্মােুষ্তােদর্িেেয়্উপহাস্কের। 

 ফতো্যতই্বিধরত্ হাক, মােুেষর্বযাপারগেলা্যত্ োলাে�্

 হাক, বািতলপ�কেদর্আ�ালে্যত্বৃিে্পাক, আহেল্হকেক্

সতয্বলেতই্হেব, ধমরকয়্বাষক্মােুষেক্শোেতই্হেব; বািতল, 

বািতেলর্দা‘ঈ্ও্তার্সাহাযযকারক্�ারা্মােুষ্যতই্�ভািবত্

 হাক।্আ�াহ্তা‘আলা বেলে: 

ُ   َوَ�َ�َِٰۡك  ﴿ ّصِ َِ ََ  ٱ�َ�ِٰت  ُ� ِ ََ  َسبِيُ   َولََِۡسََب  ]  ٥٥: ا ذعي  [﴾ ٥ ٱُۡۡمۡجرِمِ

“আর্এভােবই্আিম্আয়াতসমূহ্িব�ািরত্বষরো্কির।্আর্

যােত্অপরাধকেদর্পথ্��্হেয়্যায়”। 212F

1্অথরাৎ: আিম্আপোেক্

তাওহকেদর্দািয়�, িরসালােতর্দািয়�্ও্আিকদার্দািয়�্িদেয়্

পরককা্করব,  যে্িমথযা্ থেক্হক্��্হয়্এবং্বািতল্ থেক্

িহদােয়ত্পৃথক্হয়।্তাই্�েতযক্দা‘ঈ, ইলম্অেুসিঅৎসু্ও্

আেলেমর্দািয়�, মােুষেক্তার্পােকয়্ও্খাদযনাে্বাতলােতই্

হেব। 

সেমহ্ েই, িফিলি�ে্ও্ লবােেে্ইয়াহূদকরা্যা্করেছ, তা্

 কােো্শরকয়ত্ বধতা্িদেত্পাের্ো,  কােো্িবেবক্তা্সমথরে্

করেত্পাের্ো, যার্অ�ের্রহ্আেছ,  স্তার্উপর্স�ি�্

                                                             
1 সূরা্আে-আম: (৫৫) 
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�কাশ্করেত্পাের্ো।্তবুও্সতয্বেল্ যেত্হেব, �তারক্

দা‘ঈেদর্ থেক্সতকর্করেত্হেব, যারা্হকপ�ক্দা‘ঈেদর্

অেুপিনেত্চ�লাদার্ োগাে্ দয়, িক�্তারা্অ�ের্িহংসা, 

িবে�ষ্ও্কুফির্ গাপে্কের, তােদর্ থেক্সতকর্করেত্হেব। 

একি�্ভুল্ধারষা্হল,  কউ্যখে্রােফযক্ও্তােদর্অিে�্ থেক্

সতকর্কের, তখে্মােুষ্মেে্কের্ স্ইয়াহূদকেদর্পক্িেে�্ও্

তােদর্কাতাের্ দাঁআাে�, অথবা্তােদর্কৃতকেমরর্�িত্সমথরে্

িদে�, যারা্[ইয়াহূদকরা] যুেের্সময়্োরক-িশশ্ও্বৃেেদর্ রহাই্

 দয়্ো।্ সও্তােদর্েযায়্বৃে, োরক্ও্িশশেদর্িবি��্অ�্ও্

তােদর্র�্ দেখ্িবচিলত্হয়্ো।্এ�া্ভুল্ধারষা, কারষ্

ইসলাম্হে�্রহমেতর্�কে, তার্অেুসারক্কখেো্ কােো্

দুশমেের্সােথ্হেয়্ িেরপরাধ্মােুষ্হতযা্করেত্পাের্ো, 

িকংবা্যারা্যুে্কের্ো্তােদর্উপর্সকমাল�ে্করেত্পাের্

ো। 

আবু্দাউদ্রািহমাহ�াহ্আোস্ইবেে্ মািলক্রািদয়া�াহ্ ‘আেহ্

 থেক্বষরো্কেরে, রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম্

বেলেছে: 
«اذطة وا نيالم اهللا  �يهللا  ع مةة رالول اهللا    ت تةوا شيخيً فيذييً    

طفًم    صا اً    امرمإ    تاةوا  ضموا غغيئم�م  مصةحوا  محسغوا 
      ان اهللا �ب الحسن�».
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“আ�াহর্োেম, আ�াহর্তাওিফক্ চেয়্এবং্তার্রাসূেলর্

ধেমরর্উপর্রওয়াো্কর,  কােো্বৃেেক্হতযা্করেব্ো,  কােো্

িশশেক্হতযা্করেব্ো,  কােো্োরকেক্হতযা্করেব্ো, িখয়ােত্

করেব্ো,  তামরা্ তামােদর্গিষমতগেলা্ মা্কর, িেে েদর্

সংেশাধে্ও্ইহসাে্কর, িে�য়্আ�াহ্ ইেসাফকারকেদর মহ�ত 

কেরে”। 

ইমাম্আবু্দাউদ্রািহমাহ�াহ্রাবাহ্ইবেে্রিব‘ সূে�্বষরো্

কেরে, িতিে্বেলে: আমরা্ কােো্যুেে্েবক্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্

ওয়াসা�ােমর্সােথ্িছলাম, িতিে্ দখেলে্ লােকরা্একি�্

ে�োয়্একি�ত্হেয়েছ।্ লাক্পািঠেয়্বলেলে:  
«اذةر عم  اجتمع هؤ  » فجي  ف يل: ع امرمإ قتيي ف يل: «مي كذت هيه 
ل يتي» قيل:  ع ال دمة  يل نن اغولد  فبعث رجًم ف يل: «قي ليل   

 ر تةن امرمإ    عسيفيً ».

“ দখ, িক্ েয্তারা্এক�্হেয়েছ”? িতিে্এেস্বেলে: এক ে্

মৃত্োরকর্উপর, িতিে্বলেলে: “এই্োরক্যুেের্ েয্

আেসিে”।্িতিে্বেলে: অমভােগ্খােলদ্ইবেে্ওয়ািলদ্িছল।্

েবক্সা�া�াহ্ ‘আলাইিহ্ওয়াসা�াম্এক ে্বযি�েক্পািঠেয়্

বলেলে: “খােলদেক্বল,  কােো্োরক্ও্ম দুরেক্হতযা্করেব্

ো”। 
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এ্হল্উদার্ইসলােমর্িশকা, এ্ থেক্�মািষত্হয়্ইসলাম্

হে�্রহমেতর্ধমর, এমেিক্শ�র্সােথও।্তারা্আ�াহর্সােথ্

কুফির্কের্বেলই্আমােদর্ েয্ বধ্েয়্তােদর্হতযা্করব, 

তােদর্উপর্  ুলম্করব, অথবা্ কােো্উপােয়্তােদর্উপর্

সকমাল�ে্করব।্অতএব্ য্আ�াহ্ও্তার্রাসূেলর্দুশমে, 

তার্রা�া্ থেক্মােুষেদর্িবরত্রােখ্এবং্মুিমেেদর্ক�্ দয়, 

িক�্যুেে্অংশ্মহষ্কের্ো, তােক্হতযা্করাও্ বধ্েয়।  

তাওহকেদর্আিকদা্যারা্ ােে্তােদর্উপর্ওয়াি ব্িহযবু�াহ্

ও্িশয়া্স�েকর্মুসিলম্উ�াহেক্সতকর্করা। িবেশষ্কের্যখে্
তােদর্�ারা্ সসব্মােুষ্ ধাঁকা্খায়, যারা্তােদর্আিকদা্ ােে্

ো; এবং্যখে্তারা্দািব্কের, আমরা্ইসলােমর্সুরকাদােকারক, 

মুসিলেমর্পেক্�িতেরাধকারক্এবং্ তাওহকেদর্আিকদা্ও্

ইসলােমর্ েয্যুে্করিছ,  যে্সেতযর্সােথ্িমথযা্িমেশ্যায়, 

তখে্সতকর্করা্ বশক্ ুির্হয়।্কারষ, অেেেক্তােদর্

�তারষা্�ারা্ ধাঁকা্খায়, কতক্ ােহল্তােদর্আিকদােক্সিহ্

বেল্ও্তােদর্�শংসা্কের। 

আমােদর্এ্যুেগ্ স্অকুেতাভয়্আেলেমর্কথা্�রষ্করা্ �য়্

হেব, রােফযকেদর্পূবরপুুষ্হােকম্উবাইিদর্(আল-মুিয়য) সােথ্

যার্তকর্হেয়িছল।্িতিে্উবাইিদর্ োগাে, চ�লাদার্ব�ৃতা্ও্

িমথযা্আ�ােস্ ধাঁকা্খােিে, িতিে্সতয্কথা্বেলেছে,  কােো্
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লুেকাচুির্কেরেিে, যিদও্তার্ েয্তােক্ কবে্ কুরবািে্করেত্

হেয়েছ। 

হােফ ্ইবেে্কািসর্রািহমাহ�াহ্�েোিষত্ফােতমক্হােকম্

উবাইিদর্ কবেকেত্বেলে: যখে্ স্আেলক াি�য়ায়্অবতরষ্

কের, মােুষ্তােক্ দখেত্আেস, িতিে্ সখােে্বাি�তাপূষর্এক্

ব�ৃতা্ দে: িতিে্ োষষা্কেরে্আিম্ ােলম্ও্ম লুেমর্

মােঝ্ইেসাফ্করব।্িতিে্িেে েক্ফােতমক্বেল্গবরেবাধ্

কেরে।্িতিে্বেলে: আ�াহ্তা‘আলা তােদর �ারা উ�েতর উপর 

রহম কেরেছে, অথচ তার  ভতর-বািহর িছল রােফযক আিকদা।্

 যমেি�্কাযক্আবু্বকর্আল-বােক�ািে্বেলে: তােদর্ধমর্হে�্

শধু্কুফির, তােদর্আিকদা্হে�্রােফযক, অেুরপ্তার্

সরকােরর্ লাক, তার্অেুসারক, তার্সাহাযযকারক্ও্তার্সােথ্

বঅু�কারক্সবাই্রােফযক , আ�াহ্তােক্ও্তার ্সাথকেদরেক্

�ংস্কুে।্

একদা্তার্ (হােকম্আল-উবাইদক, আল-মুেয়য্এর) সামেে্

ইবাদতগ ার্আবু্বকর্োবুলিসেক্হাি র্করা্হয়।্ উবাইিদ্

তােক্বেলে: আপোর্স�েকর্ আমার্ িেক�্সংবাদ্এেসেছ, 

আপিে্বেলেছে: আমার্িেক�্যিদ্দশি�্তকর্থােক, তাহেল্

তার্েয়ি�্�ারা্ রােমর্উপর্আ�মষ্করব, আর্একি�্�ারা্

িমসির্তথা্উবাইদকেদর্উপর্আ�মষ্করব? 
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িতিে্বেলে: আিম্এরপ্বেলিে, তখে্ স্(মুেয়য) ভাবল  িতিে্

(আবু্বকর্আে-োবলুসক) তার্কথা্ থেক্িফের্ গেছে। 

 স্বলল: িকভােব্বেলেছে? 

িতিে বলেলে: আিম বেলিছ:  তামােদরেক েয়ি� িেেকপ করা 

উিচত, অতঃপর দশমি� তােদরেক িেেকপ কর উিচত,  স বলল: 

 কে? 

িতিে বলেলে: কারষ,  তামরা উ�েতর দকেেক পিরবতরে কেরেছ, 

 েককার  লাকেদর হতযা কেরছ, আ�াহর েূরেক িেিভেয় িদেয়ছ, 

যা  তামােদর অিধকার েয় তাই  তামরা দািব কেরছ”।  
একথা্ শাোর্পর্ স্(মুেয়য) তােক্(আবুবকর্োবলুসকেক) 

�থম্িদে্মােুেষর্সামেে্উপিনত্করার্িেেদরশ্িদল, অতঃপর্

ি�তকয়্িদে্কিঠে্ ব�াোত্করা্হল, অতঃপর্তৃতকয়্িদে্তার্

চামআা্িছেল্ ফলার্িেেদরশ্িদল।্এক ে্ইয়াহূদকেক্িেেয়্আসা্

হল,  স্তার্চামআা্িছলেছ্আর্িতিে্কুরআে্িতলাওয়াত্

করেছে: ইয়াহূদক্বেলে, তার্উপর্আমার্দয়া্চেল্আসল, তাই্

যখে্তার্কলব্বরাবর্ পৗছলাম, ছুির্িদেয়্আোত্কের্ মের্

 ফললাম।্আ�াহ্তাঁর্উপর্রহম্কুে। 
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 সখাে্ থেক্তােক্শহকদ্বলা্হয়, আর্তার্িদেকই্স�ৃ�্

করা্হয়্আ ্পযর�্োবুলেসর্বেু্শহকদেক।্এখেো্তােদর্

মােঝ্কলযাষ্িবদযমাে। 213

1 

িফিলি�ে্ য়্কেরেছ্ওমর্রািদয়া�াহ্ ‘আেহ, যারা্আিকদা্ও্

দকে্িহেসেব্ওমরেক্লােত্কের, ি�তকয়বার্তােদর্হােত্

িফিলি�ে্মু�্হেব্তা্কখেো্সরব্েয়। 

আিম্বলিছ: কখেো্ো। 

িফিলি�িে্ও্অেযােয্অিধকৃত্মুসিলম্ভূিম, একমা�্ওমেরর্

অেুসারকরাই্মু�্করেব।্যারা্তার্োেম্রািদয়া�াহ্আেহ্বেল, 

তার্িহদােয়েতর্অেুসঅাে্কের্ও্তার্অেুসরষ্কের। 

িক�্যারা্সাহািবেদর্শ�্এবং্যারা্ওমরেক্লােত্কের, 

আ�াহর্কসম্তারা্উ�েত্মুসিলমার্�ংস্ও্অিে�ই্বৃিে্

করেব, তােদর্ থেক্হতাশা্ও্লা�ো্বযতকত্িকছুই্আশা্করা্

যায়্ো।্যখে্তােদর্কতৃর�্হািসল্হেব, তারা্উ�তেক্ গা�ার্

দাঁত্ দখােব, উ�েতর্রে�্তারা্তােদর্িহংসা্ও্িবে�েষর্

আগে্িেভােব, তােদর্ িমেেক্হালাল্মেে্করেব, তােদর্

ইিতেক্িবে�্করেব্এবং্তােদরেক্তােদর্বািআ-ের্ থেক্

 বর্করেব।্এখে্ যরপ্ইরাক্ও্ইরােে্হে�। 

                                                             
1  দখুে: িবদায়া্ওয়াে্িেহায়াহ: (১১/৩২২) 
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তখে্েুম�রা্ ামত্হেব, অলসরা্লিিত্হেব, িক�্সময়্ শষ্

হওয়ার্পর। 

অতএব্ য্ তাওহকেদর্আিকদা্ ােে, ‘মুিমেেদর্সােথ্বঅু�্

করা্ও্কােফরেদর্সােথ্শ�তা্করা’ আ�াহর্িেেদরেশর্উপর্

যার্ঈমাে্রেয়েছ,  স্ যে্অবশযই্িহযবু�াহ্ থেক্স�কর্িছ�্

কের, তােদর্কথা্ও্ েতৃ�্ থেক্ ধাঁকা্ো্খায়।্বািতলপ�করা্

তােদর্যতই্ গষককতরে্কুক।্ইমাম্আবু্বকর্োবুলিস্

উবাইিদেক্ যরপ্বেলেছ,  সরপ্ যে্রােফযক্ িহযবু�াহেক্বেল্

 দয়: আমােদর্দািয়�্লােতর্দলেক্(িহযবু�াহেক) েয়ি�্তকর্

মারব, আর্দশম্তকরি�্মারব্ইয়াহূদকেদরেক। 

ড. মুহা�দ্আল-বারাক 
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[এখােে্মূল্িকতােব্িকছু্�ামােয্িচ�্ও্দলকল্রেয়েছ্তা্

 দখােো্সরব্হেলা্ো, �েয়া েে্মূলম�্ থেক্ দেখ্ েওয়ার্

অেুেরাধ্রইল।্(স�াদক)] 
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পিরসমাি�্

এ্সংিক�্িকতােব্‘িহযবু�াহ’ স�েকর্আিম্যা্ মা্করার্ই�া্

কেরিছ, তা্এখােে্ পশ্করলাম।্আশা্করিছ,  য্িহদােয়ত্চায়, 

এেত্তার্ েয্িহদােয়ত্রেয়েছ।্আিম্যিদ্  লখেকর্কলমেক্

িঢল্িদতাম, তাহেল্অবশযই্আেরা্দকের্হত।্তােদর্  গামরািহ্ও্

�তারষা্আেরা্অ�ভুর�্হত, তেব্আিম্যা্উে�খ্কেরিছ, 

এগেলাই্যেথ�্হেব্অেুে�খ্িবষেয়র্ েয।্ য্আেরা্অিধক্

ই�া্কের, তার্উিচত্অেযােয্ লখকেদর্িকতাব্পআা, তার্

অিধকাংশ্ই�ারেেে�্আেছ। 

আিম্তােকই্বলিছ,  য্সতয্চায়্এবং্যার্অ�র্কলযােষর্

িদেক্ধািবত্হয়। 

আর্ য্িহযবু�াহর্বা�ব্অবনা্ থেক্ চাখ্বঅ্কের্ েয়, শধু্

ইয়াহূদকেদর্সােথ্তার্যুেের্িদক�াই্ দেখ, তার্িব েয়্হােত্

তািল্ দয়্ও্তার্মুেখ্তার্�শংসা্কের, আিম্তােক্বলব:  হ্

অমুক, তুিম্ইয়াহূদক্রা�্খতেমর্ দায়া্কের্ইসলাম্ও্

মুসিলেমর্ েয্তার্ চেয়্অিধক্ভয়�র্রাে�র্ েয্ দায়া্

করছ। 
 ه ر دعواي من المد هللا رب العيل�   صّو اهللا  الةّم ع �مد  ع هل 

  صحبه مجع�.
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রােফযক্�াদশ্ইমামক্িশয়ােদর্আককদা্িব�াস্ও্তােদর্কােলা্

ইিতহাস্ও্অধযায়্স�েকর্ ােেত্হেল্আরও্পআুে:  
. شفيق عبدالغعم الؤلف ال ي مة؛ - ح ي ة1
 .حس� عميد الؤلف اسالممية؛ ايمة هزائم    منرهي اغشيعة  ييذيت -2
 روالف الؤلف اغصةيبي�؛ ضد الهيد عرقةة   انيطغية الر�ت منر -3

. عيد اغشيخ
 .الار�ب عبداهللا الؤلف الجوس؛ د ر  جي  -4
 .الار�ب عبداهللا الؤلف الفةسطينية؛  الخيميت) ممي (-5
 .الار�ب عبداهللا الؤلف ارران؛   اغّسغة مهي محوال -6
 .العيص ز�د الؤلف اآل ر؛  اغوجه المي  -7
 .القس كمي الؤلف اسالممية؛ ال داليت ع انيطغية ا عتدا ات -8
 .الافيري عبداهللا الؤلف الرم�؛ حول قم هريت نر تو�و ت -9
 .عطرج عةوي الؤلف العثميذية؛  ال لة اغصفو�ون -10
 .ايعة�  لد الؤلف اليقدإ؛ الر�ت  ر�ثة المينية -11
 .الوص� عبداهللا الؤلف ذغخدع؛   حت -12

  


