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 ِبْسِم اللَّـِه الرَّْْحَـِٰن الرَِّحيمِ 

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামম শুরু করছি। 

উপমহামদমের মুসছলমরা যখন ঈদ উদযাপন করমি, বাহাছররকম নতুন পপাোমক পসমে ছদছিছদক ঘুরমি, আত্মীয়-
অনাত্মীময়র ছমছিমল বাছিমত সােসাে রব, ছিক তখন কাশ্মীর উপতযকার দুই পতেদীপ্ত মুোছহদ যুবক ছনমেমদর 
তপ্তলাল তাো খুন পেমল ছদময় মুসছলম উম্মাহমক ঈমদর শুমেচ্ছা োছনময়মিন। আল্লাহ্ তা’আলা তাাঁমদর োহাদাহ্ 
কবুল করুন। 

ঈমদর ছদন পোরমবলা। অন্ধকার পেমদ সূযযরছশ্ম ছিকমর পিমত শুরু কমরমি উপতযকায়। ঘুমঘুম পচামখ পহাঁমে চলমিন 
দুই মুোছহদ। ছেহামদ অংেগ্রহমণর পর পেমক বাছি পেমক ছবছচ্ছন্ন; েত্রুরা ছপিু পলমে আমি সাবযক্ষছণক। অনযমনস্ক 
হময় হয়মতা োবমিন পছরবামরর সদসযমদর কো। এমতাবস্থায় মুেছরক সসনযমদর একছে প াসয তাাঁমদরমক পঘরাও 
কমর প মল। প াসয-কমান্ডার তাাঁমদর দুেনমক আত্মসমপযমণর ছনমদযে পদয়। 

ছকন্তু না, পয অন্তর এক আল্লাহ্ তা’আলার সামমন আত্মসমপযণ কমরমি, তা কখমনা মুেছরক পো-পূোরীমদর সামমন 
নত হমত পামর না। দুেমনর হামত দুছেমাত্র সাধারণমামনর ছপস্তল আর বামরাছে বুমলে। লিমত হমব এ ছনময়ই। 
একেন মুোছহদ কখমনা েত্রুর হামত পরাস্ত হমত পামর না। রমবর োন্নাত যাাঁমক হাতিাছন ছদময় ডাকমি, পস ছক 
কখমনা পেচ্ছায় গ্লাছনর-বছিত্ব বরণ কমর ছনমত পামর? পস ছক পামর মুেছরকমদর সামমন আত্মসম্মান ছবছলময় ছদমত? 
আচানক গুছল িুাঁিমত শুরু করমলা মুেছরক সসনযদল। আর বমস োকার সময় পনই। তাকছবর ধ্বছন তুমল সামানয এ 
রসদেুকু ছনময়ই  ায়াছরং শুরু করমলন দুই মুোছহদ। একছে-দুছে কমর ছনছমমেই  ুছরময় পেমলা সবগুমলা বুমলে। 
তারপর। তারপর কী হমলা? না, তাাঁরা ঈমদর োমা’আমত অংেগ্রহণ কমরনছন। তাাঁমদর োনাযামতই বরং অংে ছনময়মি 
মুোছহছদন। েূনয হামত লমিমিন তাাঁরা; তমব প্রছতদান তাাঁমদর অমনকবি। আল্লামা ইকবামলর োোয়: 

‘কাছ মরর েরসা পতা অস্ত্রসমস্ত্র 

মুছমন পতা লমি তাাঁর ইমাছন পোমর’ 

তাাঁমদর এই োহাদাহর ঘেনায় ছেক্ষা রময়মি আনসার োেওয়াতুল ছহমির প্রছতেন মুোছহমদর েনয যাাঁরা আল্লাহ্ 
তা’আলার েছমমন তাাঁর ছবধামনর বাস্তবায়মন লমি যায় ছনরন্তর। ছপ্রয় মুোছহদ, আপনারা ছক তাাঁমদর এই আত্মতযামের 
ঘেনায় লিাইময়র পপ্ররণা খুাঁমে পান না? একেন মুোছহমদর অছেধামন আত্মসমপযণ আর পতাোমমাদ েব্দদ্বময়র অছস্তত্ব 
োকমত পামর না। মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু তা’আলার সন্তুছিকমে েীবন ছবছলময় পদয়ার মামেই রময়মি প্রকৃত স লতা 
আর অনন্তেীবমনর সুখ। 

আনসার োেওয়াতুল ছহি 

‘রক্ত ছদময় ঈদ উদযাপন’ 
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ছকিু পপ্রা-পাছকস্তানী কীে মুোছহছদনমক ছনরস্ত্রকরমণ সবযান্তছরক প্রমচিা চাছলময় যামচ্ছ। মুরতাদ আইএসআই 
পোময়িারা অসংখয মুোছহদমক েুলোল বুছেময় তাাঁমদর হাত পেমক অস্ত্র পকাঁমি ছনময়মি, এমনছক মুোছহদমদর সহায়-
সম্বল, োকা-পয়সা পযযন্ত হাছতময় ছনময়মি। অপরছদমক দাওলার উদভ্রান্ত কমযকাণ্ড দ্বারাও প্রোছবত হময়মিন অমনমক। 
মুোছহছদনমক হতযা করা পেমক শুরু কমর তেযপাচার, গুপ্তচরবৃছির মমতা নযাক্কারেনক কাে পযযন্ত কমরমি দাওলার 
অনুসারীরা। 
এমতাসব েিযন্ত্র ও ঘাত-প্রছতঘামতর পমরও আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল োমা’আর মূলনীছত পেমক একছবিু সমর আমসছন 
আনসার োেওয়াতুল ছহি। এই পে রুক্ষ, এই পে পরামতর ছবপরীমত। ছকন্তু এ পমের প্রান্তমর রময়মি দুছে প্রছতদান। 
হয়মতা ছবেয়, সম্মান আর েছরয়ার পন’য়ামত, অনযোয় োহাদামতর ঈেযণীয় মযযাদা। পতামামদর এই লিাই, দুুঃসাহসী 
পমাকাছবলা আর অবমেমে সম্মামনর সামে মৃতুযমক আছলঙ্গন, এসব আমামদর হৃদময় েমতা মুোছহমদর েীবন্ত সিা 
হময় পবাঁমচ োকমব যুেযুে; আমামদর ছদময় যামব অনুমপ্ররণা। েত্রুর তীব্র আক্রমমণর মুমখ সাহমস পযাোমব তাকছবর 
ধ্বছন তুমল োাঁছপময় পিমত। 

পতামরা যাাঁর সন্তুছির আোয় েীবনমক কমরমিা তুচ্ছজ্ঞান, পসই মহান রবমক সাক্ষী পরমখ আমরা পুনবযার বলছি, 
পতামামদর এই রমক্তর সামে আমরা কখমনা প্রতারণা করমবা না। এই রক্তনমদর উপমরই ছনছমযত হমব ছখলা াহর 
ছেত; এই রক্তনমদর উপরই প্রছত ছলত হমব আোছদ কাশ্মীমরর সূযযদীপ। ইনোআল্লাহ্। ওমহ কাশ্মীর ও ছহিুস্তামনর 
মুসছলমরা, পতামরা বুমক হাত পরমখ বমলা পতা, এই েছহদমদর রক্ত ছক শুধুমাত্র পতামামদর সম্মান ও আত্মমযযাদা ছ মর 
পাওয়ার উমেমেযই নয়? পতামামদরমক োছন্তর ঘুম ছ ছরময় পদওয়ার েনযই নয়? তবুও পতামরা পকন মুোছহছদমনর 
ছবমরাছধতায় ছসদ্ধহস্ত? কমব পতামরা ছ রমব বমলা? 

পছরমেমে দু’আ কছর, আল্লাহ্ তা’আলা আমামদর প্রমচিগুমলা কবুল করুন। আমামদর অন্তর পেমক সবধরমনর বক্রতা 
দূর করুন। ওয়ামা ‘আলাইনা ইল্লাল বালাে। 
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