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বই পহরহিহত 

আজকাে হজিাদের মত পহবত্র শব্দও লকমন লেন হনহিদ্ধ শদব্দ পহরণত িদেদে। কথা বেদতই তাই অস্বহি োদে। 

হকন্তু হকেু বই সাধারণ মানুদির জনযও উপকারী; লস মুজাহিে লিাক বা না লিাক। এরকম আত্ম-উন্নেনমূেক বই 

প্রহতহি মুসহেদমর সংগ্রদি থাকার লোেযতা রাদখ। শাহমে বাসাদেভ [রািঃ] খুবই আত্মসম্মানদবাধ হনদে িেদতন; 

লেভাদব সািাবীরা িেদতন; লেমন একজন মুসহেদমর িওো উহিত। ইদকাদনাহমস্টদক লেো একহি সাক্ষাৎকাদর 

বদেহেদেন, “সারা পৃহথবীর মানুি আমার মুদখ থু থু হেিাদে, আহমও তাদের মুদখ থু থু হেিাদবা”। এই হেদেন শাহমে 

বাসাদেভ, লে কখনও মাথা নুোদব না। লিহেগ্রাফ পহত্রকার মদত, লস তার হনজ জনেদণর হনকি একজন বীর। লিদিন 

ইশদকহরো প্রজাতন্ত্র তাদক হেদেদে জাতীে সদববাচ্চ সম্মানঃ "K'oman Siy" (জাহতর সম্মান) ও "K'oman Turpal" 

(জাহতর বীর)। তার কাে লথদক হনদজর িহরত্র সংদশাধদনর হশক্ষা লনো লেদতই পাদর। হনদজর আখোক সুন্দর করদত 

িাইদে বইহি ‘হরোেুস সাহেিীন’-এর সিােক হিসাদব পাদশ রাখা লেদত পাদর। প্রাে ৭০ হি িাহরহত্রক গুণ হনদে 

নসীিাত আদে এখাদন। প্রহতহি মুসহেম বইহি লথদক োভবান িদব। ইনশাআল্লাি। 

কহপরাইি লনাহিশ 

‘অপহরহিত প্রকাশ’ কতৃবক সংরহক্ষত। োপাদনার পূদবব নাম ও ওদেবদপইদজর হেংক উদল্লদখর অনুদরাধ রইে। 

প্রকাশদকর কথা 

ইবদন তাইহমো [রািঃ] এর ‘হজিাদের ধমবীে ও ননহতক তত্ত্ব’ বইদের পর আদরকহি অসাধারণ বই প্রকাশ করদত 

লপদর আমরা আনহন্দত। Goodreads এ বইহির লরহিং ৩.৩৮। অথি পাওদো লকাদেেদিা-র মত পৃহথবীখযাত 

লেখদকর Warrior of the light এর লরহিং ১৯৯৭ সাদে ৩.৬৯, ২০০৮ সাদে ৩.৮৩। দ্বীহন বই কখনও এরকম 

লরহিং পাে হকনা আমাদের জানা লনই। 

প্রকাশদকর তথয 
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লেখকের ভূমিো .............................................................................................................................................................. 14 

হজিাে .................................................................................................................................................................................... 16 

মুজাহিে ................................................................................................................................................................................. 18 
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অনুবাদকের েথা 

হনশ্চেই সকে প্রশংসা আল্লাির জনয। আমরা তাাঁর প্রশংসা কহর, তাাঁর কাদে সািােয িাই, তাাঁর হনকি 

ক্ষমা প্রাথবনা কহর, এবং আমরা আমাদের অহনষ্ট ও আমাদের পাদপর অহনষ্ট লথদক আল্লাির হনকি 

আশ্রে িাই। আল্লাি োদক পথ লেখান লকউ তাদক হবপদথ হনদত পাদর না, এবং আল্লাি োদক 

হবপথোমী কদরন লকউ তাদক পথ লেখাদত পাদর না। আহম সাক্ষয হেহি, আল্লাি োড়া লকউ 

ইবাোদতর লোেয নে, তাাঁর লকান শরীক লনই, এবং আহম আরও সাক্ষয হেহি লে, মুিাম্মাে তাাঁর 

বান্দা ও রাসূে, লে [ইসোদমর] সংবাে প্রিার কদরদেন ও োহেত্ব [আল্লাির] পােন কদরদেন, এবং 

মুসহেম উম্মািদক নসীিাি হেদেদেন ও আল্লাির পদথ েুদ্ধ কদরদেন লেভাদব তাাঁর করা উহিৎ হেে। 

এবং হতহন আমাদের মাদে লনই, সাোত ও সাোম তাাঁর জনয ও হসরাতুে মুিাক্বীদমর উপর- োর 

হেবা-রাহত্র একই রকম, ধ্বংসপ্রাপ্ত োড়া লকউ তা তযাে কদর না। 

আহম লশি পেবন্ত আহমর আবু্দল্লাি শাহমে আবু ইহিস [রািঃ]-এর বই ‘Book of a mujahideen’ 

অনুবাে করদত সক্ষম িদেহে। বইহি আরও আদে অনুবাে লশি করার কথা হেে। সূরা হনসা-দত 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 
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সুনাদন আবু োউদে আদে, 

 

িাহেদসর ‘ইউক্বহতেুনা’ শদব্দর অনুবাে করা িদেদে ‘হজিাে’, অনুবাে সহিক নাহক ভুে তা 

আদোিনার হবিে নে। অন্তত এিা হনহশ্চত লে, ‘ক্বতে’ মাদন ‘িতযা করা’। অথবাৎ, এই উম্মাত সববো 

সদতযর উপর িতযা করদত থাকদব। সুতরাং, কেদমর বা মুদখর হজিাে বদে এড়াদনার হকেু লনই। 

আহম ভাবহেোম, এই বই অনুবাে কদর োভ হক? এদেদশ হজিাদের লতমন লকান কমবকাণ্ড লনই। 

পদর মদন িে, 
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অতএব, আসন্ন হজিাদের জনয আমাদের প্রস্তুহত লনো উহিত। এই হকতাব প্রদতযদকর একবার লশি 

করার পদর, হনেহমত ১ পৃষ্ঠা পদড় স্মরদণ রাখদে ভাে। হকতাদবর সকে ফুিদনাি অনুবােদকর। 
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কুরআদনর অনুবাদের জনয আে লকারআন একাদেমী েন্ডন লথদক িাদফজ মুহনর উদ্দীদনর অনুবাে 

অনুসৃত িদেদে। তাফসীর লনো িদেদে, আিসানুে বাোন ও তাফসীদর আবু বকর োকাহরো লথদক। 

িাহেদসর বযাখযা হমশকাতুে মাসাবীি লথদক। আর সমি ফুিদনাি অনুবােদকর। মূেগ্রদে লকান 

ফুিদনাি লনই। এ গ্রে 

অপহরহিত  



Page 14 of 191 
 

https://archive.org/details/@fraud_boy_yahoo_com 

 
পরম করুণামে ও অসীম েোেু আল্লাির নাদম 

লেখকের ভূমিো 

সকে প্রশংসা হবশ্বসমূদির মাহেক  আল্লাির হেহন আমাদের মুসহেম হিসাদব সৃহষ্ট কদরদেন এবং 

তাাঁর লসাজা পদথ হজিাদের হবধাদনর দ্বারা আমাদের ধনয কদরদেন! 

হপ্রে নবী মুিাম্মাে, তাাঁর পহরবার, তাাঁর সািাবী এবং হকোমাত পেবন্ত োরা সরে পদথর অনুসরণ 

কদর তাদের উপর শাহন্ত ও রিমত বহিবত লিাক! 

এবং অতঃপর, 

আহম ো হেদখহে তার হকেু েহে কুরআন মাজীে ও রাসূে [োল্লাল্লাহু আোইহি ওো সাল্লাম] এর 

সুন্নাির অনুরূপ না িে, তািদে আহম আমার োহব পহরতযাে করহে এবং আল্লাির হনকি আমার 

অজ্ঞতাজহনত অপরাদধর জনয ক্ষমা প্রাথবনা করহে। 

এবং অতঃপর, 

মুজাহিে লস লতা রণভূদম বীর লোদ্ধা 

েত থাকুক রুশীে অপবাে, 

আর লস লবাঁদি থাক বা অবাদধ মদর োক 

সাদথ থাকুক রদবর আশীববাে!1 

                                                      

1 মূে ইংদরহজ বাকয- 
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েত বেদর মাদিবর লশদি আহম েুই সপ্তাি অবসর লপদেহেোম। তখন একি কহিউিার ও পাওদো 

লকাদেেদিা2 রহিত "soldier of the Light: A Manual” [আদোদকর মুজাহিেঃ একহি সারগ্রে] বইহি িাদত 

পাই। আহম বইিা লথদক মুজাহিেদের জনয হকেু কেযাণ আিরণ করদত িাহিোম এবং তাই আহম 

অহধকাংশ বইিা পুনরাে হেহপবদ্ধ কহর আর অহতহরক্ত অংশ বাে হেই এবং আোত, িাহেস ও 

সািাবীদের জীবনী দ্বারা সমৃদ্ধ কহর। 

আহম লকবে আল্লাির রিমদতর আশাে এবং মুজাহিেরা তাদের হনদজদের জনয ও হজিাদের জনয 

কেযাণ োভ করদব এই আশাে বইহি হেদখহে। 

এবং আল্লাি বযতীত লকান শহক্ত লনই এবং কাদরা ক্ষমতাও লনই। আল্লাি সুমিান! [আল্লাহু আকবার] 

মািব, ২০০৪ 

 

                                                      

One Mujahid is a Warrior on battlefield 
In spite of all Russian stories, 
And may Allah bless you 
To live and to die free! 
পঙহক্তর মাদন এিাও িদত পাদর লে, রুশীে রূপকথার বীর লোদ্ধা লথদকও মুজাহিেরা সািসী। আবার এিাও 
িদত পাদর লে, রাহশোনরা মুজাহিেদের নাদম হমথযা েল্প বানাদি, হকন্তু আল্লাির সািােয মুজাহিেদের সাদথই 
আদে। 
2 ‘েয এযােদকহমস্ট’ বইদের জনয হবখযাত। বইহি আন্তজবাহতক লবস্ট লসোদর হেে ও হবশ্ববযাপী ২৫ 
হমহেেদনরও লবহশ কহপ হবহি িে। 



Page 16 of 191 
 

https://archive.org/details/@fraud_boy_yahoo_com 

হজিাে 

সববশহক্তমান আল্লাি বদেন,

[সূরা বাক্বারাি]3 

হজিাে িদি আল্লাির বাণীদক সমুন্নত করার েদক্ষয সরাসহর অংশগ্রিণ বা আহথবক সািােয, আিদতর 

লসবা অথবা খােয সরবরাি বা বুহদ্ধবৃহিক সিােতাোদনর দ্বারা অহবশ্বাসীদের হবরুদদ্ধ আল্লাির রািাে 

েুদদ্ধ শহক্ত ও ক্ষমতা বযে করা।4 

                                                      
3 

 
4 ইমাম রােীব 
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মিান আল্লাি পহবত্র কুরআদন বদেন, 

[সূরা তাওবা]5 

                                                      

[মুফরাোতুে কুরআন-৯৯] 

[রদু্দে মুিতার -৬/১৪৯] 
5 

হনধবারণ কদরদেন। 
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মুজাহিে 

এিা িদি লসই বযহক্ত লে হবশ্বসমূদির মাহেক আল্লাির জনয জান ও মাে দ্বারা হজিাদে সহিেভাদব 

অংশ লনে এবং লে জীবদনর অদেৌহককতা উপেহি করদত সক্ষম িে এবং লস ো হবশ্বাস কদর তার 

জনয লশি পেবন্ত েুদ্ধ িাহেদে োে।...একজন মুসহেদমর সবদিদে গুরুত্বপূণব ধমবীে োহেত্ব হজিাদের 

পূণবতার জনয একজন মুজাহিে েৃঢ়ভাদব আল্লাির হনকি িদত পুরস্কার প্রতযাশা কদর। 

আল্লাি বদেন,

[সূরা তাওবা]6 

                                                      
6 
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7 

মুজাহিে আাঁকদড় ধদর তাওিীে আর লেদড় লেে হশরক, 

লস আাঁকদড় ধদর সতয আর লেদড় লেে হমথযািার, 

লস আাঁকদড় ধদর ইনসাফ আর লেদড় লেে অহবিার আর অতযািার, 

লস আাঁকদড় ধদর সততা এবং কদর না প্রতারণা, 

লস আাঁকদড় ধদর হবশ্বিতা আর কদর না েেনা, 

লস হপতা-মাতার বাধয, কভু িে নালো  অবাধয, 

আত্মীেতার বন্ধন কদর মানয, কভু কদর না তা হেন্ন,  

লস প্রহতদবশীর বন্ধন কদর রক্ষা, ক্ষহত কদর না তার, 

মুজাহিে আাঁকদড় ধদর উিম বযবিার আর লেদড় লেে পাপািার। 

                                                      
7 সিীি ,হমশকাত তািকীক োনী) ৩৪ (এবং) ৩৮২৩ ,(তা’েীকুর রােীব) ২/১৫০ ,(সিীিা) ৫৪৯ ,(সিীি আবূ োউে) ১২৫৮(।আবূ ঈসা 

বদেন ,উকবা ইবনু আহমর ও জাহবর  ) রাঃ (িদতও এ অনুদিদে িােীস বহণবত আদে। ফাজাো  ) রাঃ (িদত বহণবত িাহেসহি িাসান 

সিীি।(িাহেদসর মানঃ  সহিি) 
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এক মুজাহিে হশশুর লিাদখর হেদক তাহকদে আদে, কারন হশশুরাই লসই পৃহথবী লেখদত পাদব োদত 

লকান োতনা লনই। েখন মুজাহিে জানদত িাে লে, লকউ হক তার পাদশ আদে, োর উপর হবশ্বাস 

করা োে? তখন মুজাহিে হশশুর লিাখ হেদে লেখার লিষ্টা কদর। লস ো সৃহষ্ট িদি বা শতাব্দী 

বযবধাদনর হকেুই তার েৃহষ্ট এড়াে না। আর লস অনুভব কদর, এ বন্ধন বড়ই েৃঢ় এবং তাদের 

সামদনর  সমে কতিা ক্ষমতািীন।8 

 

একজন  মুজাহিে প্রান্ত লথদক পাহথবদবর কথা বেদত পাদর। 

সকে   মুজাহিেদকই  েুদদ্ধর আদেই ত্রাদসর মুদখামুহখদতা  িদত  িদেহেে, 

সকে   মুজাহিেদকই  ইহতপূদবব  েেনা আর প্রতারণা করদত িদেহেে, 

সকে  মুজাহিেদকই  তাাঁর হনদজর কাদজ হনদজর মত কদর  পহরশ্রম করদত  িদেহেে, 

সকে  মুজাহিেদকই  শুধু লিোদফো করার জনয হবধ্বি িদত িদেহেে, 

সকে  মুজাহিেদকই  এই হসদ্ধান্ত হনদত বাদ্ধয  িে লে লস মুজািইে হেে না, 

সকে  মুজাহিেদকই  তার েীহন  োহেত্ব তযাে করদত িদেহেে, 

সকে  মুজাহিেদকই  তখন ‘িযা’ বেদত িদেদে, েখন লস ‘না’ বেদত লিদেহেে, 

                                                      

8 লোট্ট হশশুরা খুব কল্পনাপ্রবণ িে। তারা সিদজ িতাশ িে না। আপহন বাচ্চাদের সাদথ লেদকান লখোে 
একবার হজদতই লেখুন, লস আবার আপনাদক িযাদেঞ্জ করদব। বাচ্চারা আপনার সাদথ লখেদতই থাকদব, 
েতক্ষণ লস আপনাদক পরাহজত না কদর। সারা পৃহথবী আল্লাির পদথর মুজাহিদের হবরুদদ্ধ িদে োক। কার হক 
আদস োে? পাদশ লকউ সািােয করার জনয থাকুক আর না থাকুক, হবজদের সাদথ মুজাহিদের লে েভীর 
আত্মীেতা রদেদে। এই বন্ধন হেন্ন কদর হবজে হক কদর কাহফদরর িাদত থাকদব? হবজে মুজাহিদের হেদকই 
েুদি আসদব। েত সমে োগুক না লকন, সমদের বাধা লতা হশশুর কাদে হকেুই না। হশশু লতা সমদের পদরাো 
কদর না। তািদে মুজাহিে হক কদর হবজেদক আহেঙ্গদনর হবেদের কারদন হিহন্তত িদত পাদর? 
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সকে  মুজাহিেদকই  তাদক আঘাত ও শাহি হেদত িদেহেে, োদক লস ভােবাদস। 

আর এজনযই তার অহধকার আদে লে তাদক মুজাহিে বো িদব, একজন মুজাহিে। কারন লস উপদর 

বহণবত সকে হকেু অহতিম কদর এবং লস আদে  ো হেে তা লথদক আদরা ভাে  িদত হনরাশ িে 

হন। 

একজন মুজাহিে জাদন লে, তার ঈমান, বীরত্ব, অধযবসাে, হসদ্ধান্ত লনবার ক্ষমতা ও নধেব পরীক্ষার 

জদনযই শত্রুদের অহিত্ব। আল্লাির প্রহত োহেত্ব পােদন পূণবতার জনয তার শত্রুরা তাদক েুদ্ধ করদত 

বাধয করদে। 

১. েো 

সববশহক্তমান আল্লাি বদেন,

[সূরা বাক্বারাি ২১৫]9 

                                                      
9 
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10 

একজন মুজাহিে স্মরণ রাদখ েোদক  

লফদরশতারা তাদক সািােয কদর েুদদ্ধ ;আল্লাির কুেরহত শহক্ত সমি কাজদকই  সহিক  কদর লেে , 

আর অবদশদি  তাদক  লসই সুদোে প্রোন কদর লেন লস উিম রুদপ হনদজক প্রস্তুত কদর হনদত 

পাদর । 

লফদরশতা জীবরাঈে [আঃ] রাসূেুল্লাি [সাঃ]-এর হনকি আসদেন, আর বেদেন। “মুিাম্মাে, েতহেন 

ইিা লবাঁদি থাকুন-আপহন এমহনদতও মরণশীে; োদক খুহশ  মিব্বত করুন-আপহন তাাঁর  সাদথ 

এমহনদতও হমহেত িদবন; ো খুহশ করুন-আপহন এমহনদতও এর জনয পুরসৃ্কত িদবন”। 

তাাঁর সাথীরা  বেদেন , “হতহনদতা  লসৌভােযবান”। এবং মাদে মাদে একজন মুজাহিেদক  এমন 

হকেু করদত সক্ষম িে, ো মানবশহক্তর আওতাভুক্ত নে। আর তখন  লস নতজানু িদে তার প্রহত 

আল্লাির েো ও সািাদেযর জনয কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কদরন । হকন্তু একজন মুজাহিদের কৃতজ্ঞতা  

আধযাহত্মক বেেদক  োহড়দে োে; লস তার বনু্ধদের লকান হেন ভুদে না, কারন তারা একসাদথ 

                                                      

10 সিীি মুসহেম

 



Page 23 of 191 
 

https://archive.org/details/@fraud_boy_yahoo_com 

েুদদ্ধর মেোদন রক্ত প্রবাহিত কদরদে।একজন  মুজাহিেদক কখনও এ কথা মদন কহরদে হেদত িে 

না লে, অনযরা তাদক সািােয কদরহেে; লস হনদজই এিা মদন রাদখ আর তাদের সাদথ পুরষ্কার 

ভাোভাহে কদর লনে। 

11 

২.অধযেন 

একজন মুজাহিে সববো অধযেদন হেপ্ত থাদকন ।12 

সববশহক্তমান আল্লাি কুরআন মাজীদে বদেন, “(

[সূরা ত্বা-িা,১১৪]13 

                                                      

11 সূরা হেেোে 
12 ইমাম শা’বী বদেন,

 
13 
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একজন মুজাহিে সববো পহরপূণবতার জনয সংগ্রাম কদর। 

শত্রুর উপর িানা তার প্রদতযকিা আঘাদতর হপেদন তাাঁর শতাব্দীর প্রজ্ঞা ও সংকল্প থাদক। তাদের 

প্রদতযকিা আঘাত এমন,  লেন তা অতীদতর সকে মুজাহিেদের ক্ষমতা এবং হক্ষপ্রতা ধারণ কদর 

লরদখদে, োরা এখনও অবযািতভাদব েুদদ্ধর কেযাণসাধন কদর আসদতদেন ।14 তার প্রদতযকহি েহত, 

হতহন  (োর মাধযদম হতহন শত্রুদক পরেেুি) কদরন,দসই পূবববতবী সাোদফ সাহেিীদনর েহতদক সম্মান 

কদর, ো  তারা আজদকর প্রজদের  হনকি ঐহতদিযর মাধযদম সঞ্চােন করার লিষ্টা করহেদেন । 

একজন োত্র তার হশক্ষকদক বেে, “েখন আহম আমার ধনুক বাাঁকা কহর, একিা মুিূদতব আমার 

কাদে এিা স্পষ্ট িদে োে লে, েহে আহম আমার ধনুদকর গুণ না োহড়, আহম হনশানা লভে করদত 

পারব না”। 

গুরু উির হেে, “েতক্ষণ তুহম লতামার কল্পনাে হনদক্ষদপর সমেদক কাদে এহেদে হনদে আসা বন্ধ 

না করদব, তুহম কখনই তীরন্দাজ িদত পারদব না। মাদে মাদে তীরন্দাদজর অতযহধক উৎসাি ও 

অপ্রদোজনীে আগ্রদির জনয ভুে িদে োে”। 

 

                                                      

14 মূে বইদের ইংদরহজ শব্দগুদো এরূপ-who are still continuing to be blessing the battle to this day. 
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একজন মুজাহিে লতা লসই সব োত্রদের(সািাবী)  হনকি লথদক হশক্ষা লনে , োরা তাদের প্রদতযকিা 

পেদক্ষপ,প্রদতযকিা েহত শত্রুদের হবশাে ক্ষহত ও মুসহেমদের কেযাদণর জনয গ্রিন  করদতন ।15 

মুজাহিদের জনয একহি উজ্জ্বে েৃষ্টান্ত িে মু’তার েুদদ্ধ জাফর হবন আবু ত্বাহেদবর ঘিনাহি। েুদ্ধ 

শুরুর সাথ সাদথই েখন মুজাহিেদের লনতা োহেে ইবন িাহরস (রা)  শত্রুর লমাকাদবোে বীদরর 

মত মৃতুয বরণ করদেন লসিা লেদখ  জাফর ইবন আবু তাহেব(রা) সদঙ্গ সদঙ্গই  

তার পক্ষে িাদত তুদে লনন। 

একজন মুজাহিে তার আঘাদতর লসৌন্দেবদক সবসমেই হনখুত করার লিষ্টাে হেপ্ত থাদকন ।  

েতবার মুজাহিে তার অস্ত্র লকািমুক্ত কদরন, হতহন  এিার সদ্ববিার কদরন । 

                                                      
15 সূরা তাওবা

শাইখ আবু্দল্লাি আেোম [রািঃ] তার তাওিীে আে আমাহে গ্রদে বদেন,
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লিদিন েুহরগুদোদত লখাোই করা থাদকঃ “অপ্রদোজদন লকািমুক্ত কদরা না, লেৌরদবর কাজ না কদর 

লকািবদ্ধ কদরা না”। 

একহি অস্ত্র োর মাধযদম হতহন তাাঁর পথ নতহর কদর হনদত পাদরন ,দে কাউদক সািােয করদত পাদরন 

অথবা আসন্ন হবপে েূর করদত পাদরন-হকন্তু একহি অস্ত্র খুবই িঞ্চে , এিা অকারদন লকািমুক্ত িদত 

পেন্দ কদর না। 

এবং এজনযই একজন মুজাহিে কখনই এই হুমহকর সািােয লনে না। লস আিমণ করদত পাদর, 

আত্মরক্ষা করদত পাদর বা পাহেদে লেদত পাদর-এসব হকেুই েুদদ্ধর অংশ। হকন্তু সহিক সমদের 

আদেই অস্ত্রবাহজ মাদন শহক্তর  অপিে, ো েুদদ্ধর লকান ফোফেই বদে আনদত পাদর না। 

এজনযই একজন মুজাহিে তার অদস্ত্রর েহতহবহধ হনদে সজাে। লস এক মুিূদতবর জনযও ভুদে োে না 

লে, তার অস্ত্রও  তার প্রহতহি েহতহবহধ েক্ষয কদর। 

শুধু বকৃ্ততা লেওোর জনয অস্ত্র নতহর করা িে হন। 

একজন মুজাহিে সববো নতুন হকেু হশখদত প্রস্তুত। 
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আল্লাি তা’আো বদেন, “আল্লাি 

[সূরা ফাহতর ২৮]16 

                                                      
16 
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৩. অহভজ্ঞতা 

 

েুদ্ধ লথদক অহজবত অহভজ্ঞতা মুজাহিদের সািস বৃহদ্ধ কদর। 

একজন মুজাহিে শুধু হনদজর একার শহক্তর উপর হনভবর কদর না, লস তার প্রহতপদক্ষর শহক্তও 

বযবিার কদর। লস সশস্ত্র েুদদ্ধ অবতীণব িে শুধু অনুদপ্ররণা ও আঘাত িানার ও আঘাত পহরিার 

করার েক্ষতা হনদে। আর লস সমি েুদ্ধদকৌশে অবেেন কদর, ো লস েীঘবহেন ধদর হশদখ এদসদে। 

পরবতবীদত লস বুেদত পাদর লে, শুধু অনুদপ্ররণা আর েক্ষতা হবজে োদভর জনয েদথষ্ট নে, হবজে 

োদভর জনয অহভজ্ঞতাও প্রদোজন রদেদে। 

এবং তখন হতহন আল্লাির হনকি প্রাথবনা কদর লেন তাদক বুোর শহক্ত লেো িে ও অনুদপ্ররণা লেো 

িে, োদত তার শত্রুদের প্রহতহি আিমণ লথদক লস প্রহতরক্ষাহবেযার হকেু না হকেু জ্ঞান আিরণ 

করদত পাদর। 

তার সাথীরা বদে, “লস কুসংস্কাদর হবশ্বাসী। লস েুদ্ধ থাহমদে ইবাোত শুরু কদর, আর এিার জনযই 

লতা তার শত্রুরা অদপক্ষা কদর। মুজাহিেেন এসব তীব্র বযঙ্গাত্মক কথাে কান লেে না, কারন হতহন 

জাদনন অনুদপ্ররণা ও অহভজ্ঞতা োড়া সকে প্রহশক্ষণ বৃথা। মুজাহিেেন অতীদতর ভুদের পুনরাবৃহি 

কদরন না, এবং হতহন তার জীবদনর েুাঁহক লনে শুধু তখনই, েখন হকেু েুাঁহক লনওোর মদতা গুরুত্ব 

োভ কদর। 
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মুজাহিেেন জাদন লে,তুহম কাউদক লবাকা বেদত পারদব না কারন েদথষ্ট সমে পাওো লেদে জীবন 

লে কাউদকই হশক্ষা োন করদব। 

মুজাহিেেন জাদনন লে, হকেু মুিূতব জীবদন বারবার হফদর আদস। তাদক এমন অদনক সমসযার 

সমু্মক্ষীণ িে ো তাদক পূদববও িদত িদেহেে, আর তাদক  এমনও কহিন পহরহিহতর মুদখামুহখ িে 

লেখান লথদক তাদক সম্মান হনদে লবহরো আসদত িদেহেে, এবং এিা তার উদ্দীপনাদক নািানাবুে 

কদর লেেঃ তার হনকি মদন িে লে সবহকেুর পুনরাবৃহি িদি এবং তার লকান অগ্রেহত িে হন এবং 

এহেদে িোর লকান ক্ষমতা লনই। 

তখন হতহন তার অন্তদরর হনকি অনুদোে কদর বদে, “আহম লতা ইহতপূদবব এর-ই মধয হেদে হেদেহে”। 

তার অন্তর জবাব লেে, “িযা, তুহম হেদেহেদে। হকন্তু তুহম কখনই এিা সিূণব অহতিম কর হন”। 

এবং তখন-ই মুজাহিে বুেদত পাদর লে, আল্লাি তাাঁর সরে পদথর উপর তাদক পরীক্ষা করদেন এবং 

মুজাহিেদক তার অহভজ্ঞতার হনকি বারবার লপ্ররণ করদে শুধু এই উদদ্দদশয লে, লস লেন তা-ই হশদখ 

লনে, ো লস প্রথমবাদর হশখদত অনাগ্রিী হেে। 

৪. ল াোঁো লদয়ার লেৌশে 

নবী মুিাম্মে (তাাঁর উপর শাহন্ত বহিবত িক) বদেন, “েুদ্ধ িে লকৌশে!"17 

একজন মুজাহিে উমর ইবদন আে-খািাদবর কথা স্মরণ রাদখন, েখন হতহন সাে ইবদন আবু ওোক্কাস 

[রাঃ]-লক উদদ্দশয কদর বো িদেহেে: "আহম আপনাদক এবং আপনার মুজাহিেদের সবসমে 

নযােপরােণ িওোর আদেশ করহে কারণ সতযবাহেতা িে শত্রুর হবরুদদ্ধ লসরা অস্ত্র এবং েুদদ্ধর 

লসরা লধাাঁকা।" 

                                                      

17 সহিি বুখারী :: খন্ড ৪ :: অধযাে ৫২ :: িাহেস ২৬৯ 
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মুজাহিে কখদনাই প্রতারণা করদব না। তদব হতহন শত্রুদক লবাকা ও হবভ্রান্ত করদত পাদরন। োদিাক, 

হবজদের েৃঢ় ইিা তাদক অহভভূত করদত পাদর, তবুও, হতহন ঈহিত েক্ষয অজবন করদত 

একহি িাে লখেদত লস অসম্মানদবাধ কদরন না, এবং এিা লসই জােো [েুদ্ধদক্ষত্র] লেখাদন হতহন 

একহি লকৌশেহবে িদে ওদিন। েখন হতহন অনুভব কদরন লে, হতহন েড়াই করার শহক্ত িাহরদে 

লফেদেন, হতহন শত্রুর সামদন এমন ভাব লনন লেন, হতহন এিান লেদড় লকাথাও সদর োদি না। 

হতহন েখন োন পাদশ আিমণ করার জনয োন, তখন হতহন বাম হেদক তার নসনয হনদে জড় িন। 

েখন হতহন অহবেদে একহি েুদদ্ধ জহড়দে োওোর আশঙ্কা কদরন, তখন হতহন লে তন্দ্রার তার ভান 

কদরন এবং লেন লস এখনই ঘুমাদত োদব। তার বনু্ধরা বদে, "লেখ, তার হনেমহনষ্ঠতা কতিা হনকৃষ্ট"। 

হকন্তু মুজাহিে তাদের মন্তদবযর হেদক মদনাদোে লেন না, এমনহক েুদদ্ধ তার লকৌশে এবং িাোহকদত 

তার বনু্ধদের অংশগ্রিণকারী িদত িদব না। 

মুজাহিে জাদন লস হক িাে। 
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18 

৫. পমরেল্পনা19 

আল্লাি তা’আো বদেন, “মুহমনেণ,…লতামাদের মদধয োরা ঈমানোর এবং োরা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাি 

তাদের মেবাো উচ্চ কদর হেদবন। আল্লাি খবর রাদখন ো হকেু লতামরা কর।“ [সূরা মুজাোোি, 

১১]20 

কখনও কখনও মুজাহিে প্রবাহিত জদের মত তার পথ খুাঁদজ হনদে বাধাসমূদির মদধয প্রবাহিত িে। 

                                                      

18 েুদ্ধ োড়াই শত্রুর প্রহতদরাধ গুাঁহড়দে লেো িে সদববাচ্চ লেৌরদবর অংশ। 
19 । 
20 
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কখনও কখনও এই বাধাসমূি অহনবােব মৃতুয হনদে আদস, এবং মুজাহিে হনদজদক পহরহিহতর সাদথ 

খাপ খাইদে লনে। অহভদোে বা লঘনদঘনাহন োড়াই হতহন হেহরসংকদির পাশ হেদে পাথুদর পথ 

অনুসরণ কদর এবং তার ক্ষমতা জে সমতুেয, কারণ এপেবন্ত লকউ িাতুহড় হেদে পাহন িূণব করদত 

বা েুহর হেদে পাহন লকদি লফেদত সক্ষম িে হন। পৃহথবীদত সবদিদে ধারাদো তদোোর পাহনর 

পৃষ্ঠদেদশ ক্ষত সৃহষ্টদত অক্ষম। নেীর জে তার িোর পদথর নবহশষ্টয এবং সম্ভাবনার সাদথ হনদজদের 

মাহনদে লনে, হকন্তু তারা সবসমে তাদের প্রধান েক্ষয সিদকব মদন রাদখ: আর লসিা িে সমুি। 

েুববেতম প্রবাি অনযানয নেীর সদঙ্গ হমহেত িদে ধীদর ধীদর শহক্ত অজবন কদর। একিা সমে আদস 

েখন পাহন অেময শহক্ত অজবন কদর। 

ইয়াজীদ ইবনে আব ুসফুিয়ােনে আব ুবের বলনলে: "... ত ়াম়ানে পরীক্ষ়া ের়ার জেয আফম ত ়াম়ানে 
এেজে েম়ান্ড়ার ফিনসনব ফেযকু্ত েনরফিল়াম; যফদ আপফে আপে়ার ে়াজ ভ়ালভ়ানব পফরচ়ালে়া েনরে, 
 নব আফম আপে়ানে আপে়ার পবূবব ী স্থ়ানে ফেনয়াগ েরব এবং আপে়ানে আরও উন্নী  েনর তদব; ফেন্তু 
যফদ আপফে এটি পফরচ়ালে়া েরন  ে়া প়ানরে, আফম আপে়ানে ে ব বয তেনে অবযিফ  তদব। আল্ল়ািনে ভয 
েরুে, ে়ারণ আল্ল়াি আপে়ার তভ নরর সত্ত্ব়ানে তদনেে, তযভ়ানব ফ ফে আপে়ার ব়াফিযে তচি়ার়া তদনেে। 

ফ ফে তয আল্ল়াির ফেেট  ়ার েমব [পণুয] ফেনয আনস, তস আল্ল়াির ফেেট ম। 

21 

"আফম আপে়ানে ে়াফলদ এর জ়াযগ়ায ফেযকু্ত েরল়াম, অ এব আপে়ার জ়াফিফলয়ান র অিংে়ার তিন়ে 
ফদে, ে়ারণ আল্ল়াি  ়া ঘণৃ়া েনরে তযভ়ানব ফ ফে অিংে়ারীনে ঘণৃ়া েনরে। যেে আপফে আপে়ার 
সসেযনদর ফেেট আসনবে,  ়ানদর স়ানে ভ়াল আচরণ েরুে।  ়ানদর েল়াণস়াধে েরুে এবং এর ওয়াদ়া 

                                                      

21 পহরকল্পনার জনয ভাবা েরকার, লকৌশদের জনয পেবদবক্ষণ করা েরকার। 
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েরুে।22 আপফে যেে পর়ামর্ব তদনবে,  েে সংফক্ষপ্তভ়ানব েে়া বলেু ে়ারণ তযে়ানে অনেে েে়া িনয 

ে়ানে, তসে়ানে এেটি েে়া আপে়ানে আনরেটি েে়া ভুফলনয ফদনব। ফেনজনে গন়ে  ুলেু এবং আপে়ার 
জেয তল়ানের়া ফেনজনদর গন়ে  ুলনব। ফেফি  েরুে তয আপফে আল্ল়াির ভনয সমযম  পরূে়াংগ রুকু ও 
ফসজদ়াির সফি  ে়াম়াজ প়েনিে। যফদ ফবনর়াধীনদর দ ূ ত ়াম়ানদর ে়ানি আনস,  ়ানদর সম্ম়াে েনর়া, 

ফেন্তু  ়ানদর েবু দীঘব সময ে়ােন  ফদনবে ে়া: য়ান   ়ার়া যেে আপে়ার তসে়া েয়াম্প তিন়ে য়ানব,  ়ার়া 
ফেিুই জ়ােন  ে়া প়ানর। [নে়াে  েযসংগ্রি েরন  ে়া প়ানর] যফদ  ়ার়া তবফর্ সময ে়ানে,  ়ািনল  ়ার়া 
আপে়ার দবুবল ়া এবং আপে়ার তগ়াপেীয ়াগুফল েুুঁনজ প়ানব।  ়ানদর স়ামনে তসে়ানদর র্ফক্তর়্ালী ফদেগুনল়া 
তদে়াে। আপে়ার তচে়ানর়্াে়া অেয ে়াউনে  ়ানদর [দনূ র] স়ানে েে়া বলন  ফদনবে ে়া, শুধুম়াত্র আপফে 
েে়া বলনবে। " 

"যেে আপফে পর়ামর্ব তদে,  েে স্পষ্টব়াদী িে। র়ানত্র আপে়ার সঙ্গীনদর মনধয ে়াকুে, এবং আপফে অনেে 
ফেিু েুুঁনজ প়ানবে, এবং আপে়ার স়ামনে অনেে পদব ়া উনম়াফচ  িনব। প্রিরীনদর সংেয়া বৃফি এবং েয়াম্প 
জনু়ে  ়ানদর স়াফজনয র়ােুে। িঠ়াৎ েনরই  ়ানদর ে়ানি আসেু। যফদ ে়াউনে প়াি়ার়া তদয়া তিন়ে ঘমু়ান  
তদনেে,  নব উফচ  ফর্ক্ষ়া ফদে,  ়ানে র়্াফি ফদে, ফেন্তু েুব েনঠ়ার েয। য়ার়া তদ়াষী স়াবযি িয,  ়ানদর 
র়্াফি ফদন  ভয েরনবে ে়া, ফেন্তু র়্াফি তদয়ার সময  ়া়ে়াহুন়ে়া েরনবে ে়া। মুজ়াফিনদর ফেযন্ত্রণ বয ী  
তিন়ে ফদনবে ে়া, অেযে়ায  ়ার়া েষ্ট িনয য়ানব। এবং  ়ানদর উপর গুপ্তচরবৃফি েরনবে ে়া, অেযে়ায 
আপফে  ়ানদর অসম্ম়াে েরনলে। ম়ােুনষর তদ়াষ প্রচ়ার েরনবে ে়া, ফেফি  েরুে তয আপফে  ়ানদর 
ব়াফিযে ফদেগুনল়ার বয়াপ়ানর সন্তুষ্ট। অলসনদর স়ানে বসনবে ে়া, ফেন্তু ফবশ্বি ও ফবশ্বি তল়ােনদর স়ানে 
বসেু। ভীরু িনবে ে়া, ে ুব়া তল়ানের়াও ে়াপরুুষ িনয য়ানব। গফণমন র ম়াল তেনে চুফর েরনবে ে়া, 
ে়ারে এট়া অভ়াবনে ফেেটব ী েনর ও ফবজযনে দনূর সফরনয তদয। যফদ আপফে ে়াম়ানজর জেয 
উৎসগীেৃ  তল়ানেনদর েুুঁনজ প়াে,  নব  ়ানদরনে তিন়ে ফদে এবং  ়ার়া য়া েরনি  ়া েরন  ফদে। " 

উমার তার কমান্ডারদের শহক্ত দ্বারা অপেবাপ্ত নসনয সংখযার েূববেতা েূর কদরহেে। 

                                                      
22 প়ারস্প়াফরে সসুম্পেব  েরম বয়াবি়ানরর উপর ফেভব র েনর। অধঃিনের স়ানে ভ়াল বযবি়ার ে়া েরনল 
পফরণ়াম ে়ার়াপ িন  প়ানর। এেব়ার ে়াসব সনেি প্রে়ার্ ের়া সনত্ত্বও তর়াড আইলয়ান্ড ি়াসপ়া ়ানলর স়াজব ে 
 ়ানে প়াি়া ে়া ফদনয অপ়ানরর্ে ের়ার সময এে বৃনির ম়াে়ার েুফলর এমে অংর্ তেনট তিনলফিনলে, তয 
অংর্ ে়াট়ার েে়া ফিল ে়া। এন  তর়াগী ম়ার়া য়ায। প্রনিসর উইন্ট়ানরর গনবষণ়া অেুয়াযী, ি়াসপ়া ়ানলর 
ড়াক্ত়ারগণ ে়াসবনদর স়ানে সৈর়াচ়ারী আচরণ েরন ে বনলই এই ঘটে়া ঘনটনি। এধরনের ঘটে়া এ়ে়ান  
সেল সসনেযর স়ানে সম়াে তে়ামল ়া ও েনঠ়ার ়া প্রদর্বে ের়া উফচ । 
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একজন মুজাহিে একই সাদথ নধেবশীে এবং দ্রুতোমী উভে িদত িদব। 

জ্ঞ়ােীর়া বনলে, “ ুফম তে়াে পফরফস্থফ ন  আনি়া তসই অেুয়াযী ফেনজর র্ফক্ত ঘেীভূ  ের ব়া িফ়েনয দ়াও”। 

প্রদতযকবার েখন নবী সাল্লাল্লাহু আোইহি ওো সাল্লাম একহি সামহরক অহভোদন লবর িদতন, হতহন 

সবসমে অহভোদনর সমে ও হেক লোপন রাখদতন লেন শত্রুরা অহভোদনর উদদ্দশয জানদত না 

পাদর। 

েুইহি লকৌশেেত ভুে আদে: সহিক মুিূতব আসার আদেই অহভোদন লবর িওো এবং তাড়াহুদড়া 

করা, অথবা হবেে করা এবং  সহিক সমে ফসদক োওো। তাই ভুে েু’হি এড়াদনার জনয মুজাহিেদক 
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প্রহতহি সমসযাদক আোোভাদব হবদবিনা করদত িদব23 এবং প্রহত লক্ষদত্র কখনও লকান সাধারণ সূত্র 

বা ‘পূবব-প্রস্তুত বযবিা’ বযবিার করা োদব না।24 

আমর ফবে আল-আস বনলফিনলে, “আফম েেেও অপসরনণর [ফপিু িট়ার] উপ়াযগুনল়া ফেনয তে়ােরূপ 
ফচন্ত়া-ভ়াবে়া ে়া েনর তে়াে ঘটে়ায ফেনজনে সম্পকৃ্ত েফর ফে। ফেন্তু এেব়ার আফম জফ়েনয তগনল, আফম 

েেনে়াই তদৌন়ে প়াল়াই ে়া। " 

এক িীনা সন্নাসযী লকৌশে সিদকব বেদেনঃ 

“আপে়ার র্ত্রুনে ফবশ্ব়াস ের়াে তয ফ ফে আপে়ানে আক্রমণ েনর ত মে ফেিু অজব ে েরন  প়ারনব ে়া, এবং 
এইভ়ানব আপফে  ়ার যিুপ্রবণ বযগ্র ়া দরূীভূ  েরন  প়ারনবে। " 

"যফদ আপফে তদনেে তয যিু মযদ়াে র্ত্রুর অেুকূনল,  েে র্ত্রুর জেয যিুনক্ষত্রনে তিন়ে ফদন  লজ্জ়ানব়াধ 

েরনবে ে়া, এটি [পর়াজয/যিুটি] গণে়ায আে়ার ম  পেৃে তে়াে যনুির িল়ািল েয,  নব আসল বয়াপ়ার 

িল চূ়ে়ান্ত যনুির িল়ািল।"
25

 

"আপে়ার যফদ যনেষ্ট ক্ষম ়া ে়ানে,  নব আপে়ার ফমেয়া লজ্জ়া িুুঁ ন়ে তিনল ফদে এবং দবুবল িওয়ার ভ়াে 

েরুে: এন  র্ত্রু স েব  ়া অবলম্বে েরনব ে়া এবং সঠিে মুিূন ব র জেয অনপক্ষ়া ে়া েনর আপে়ানে আক্রমণ 

েরনব।" 

“হবস্মেকরভাদব প্রহতপক্ষদক পাকড়াও করার েক্ষতা েুদদ্ধ হবজদের পূববশতব।" 

                                                      

23 এই েহবহি েক্ষয করুন। 

 
মাত্র একবাদরর সুদোদে অদনদকই পদড় থাদকন।– new york in the spring । আসদে এখাদন the শব্দহি ২ বার 
আদে। সুতরাং, 
THINK YOU 
YOU CAN’T BE 

FOOLED. আসদে আপনাদক লবাকা বানাদনা সিজ। এখাদন েুইবার you শদব্দর উদল্লখ আদে। এজনয প্রহতহি 
েুদদ্ধ লরহে-দমে লরহসহপ বযবিার লথদক েূদর থাকুন।  
24 The Mujahid considers each case as the only one of its kind and never uses any common formulas and 
ready-to-use recipes. 
25 লশি পেবন্ত েুদদ্ধ হজতদেই িে। মাদে লকান েুদদ্ধ লিদরদে লসিা লেখার হবিে না। 
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এবং এই িে িাজার বের আদে আদরক িীনা ঋহি Juang Chi প্রণীত েুদদ্ধর পাাঁিহি হনেম: 

"ফবশ্ব়াস: এেটি যনুি জফ়ে  িওয়ার আনগ, তয উনেনর্য আপফে এটি েরনিে তসট়ার উপর আপে়ার ফবশ্ব়াস 

ে়াে়া উফচ ।" 

"সিচর: সঙ্গীনে তবনি ফেন  ফর্েুে এবং  ়ানদর স়ানে ে়াুঁনধ-ে়াুঁধ ফমফলনয ল়ে়াই েরন  ফর্েুে, এে়া এে়া 
তেউ যিু েরন  প়ানর ে়া।" 

"সময: এেজে ে়াুঁটি মুজ়াফিদ জ়ানে তয, র্ী ে়ানলর এেটি যিু গ্রীনের এেটি যিু তেনে ফভন্ন। এেটি যনুি 

জফ়ে  িওয়ার সময, তস সববদ়া সঠিে মুিূ ব  তবনি তেয।" 

"স্থ়াে: আপফে প়াি়ান়ে তসভ়ানব যিু েরন  প়ারনবে ে়া তযভ়ানব আপফে এেটি সম ল ভূফমন  যিু েনরনিে। 

আপে়ার চ়ারপ়ানর্র সবফেিুর মূলযফেধব়ারণ েরুে এবং যিু ের়ার তসর়া উপ়ায ফেবব়াচে েরুে।" 

"তেৌর্লঃ সবনচনয ভ়াল মুজ়াফিদ িনলে ফ ফে, ফযফে যনুির গফ পে আনগ তেনে আুঁচ েরন  প়ানরে এবং 
প্রস্তুফ  ফেন  প়ানরে।" 

৬. ভুে-ত্রুটি  
 (১৯) …আর ক্ষিা-প্রাথ যনা ের লত্ািার এবিং িুমিন নর-নারীকদর ত্রুটি জনয।26... [সরূা 

িুহাম্মাদ] 

মুজাহিেদক অদনক লোদকর সাদথ সাক্ষাৎ করদত িে োরা সুদোে পাওো মাত্র তাদের খারাপ 

হেকগুদো লেখাদনার লিষ্টা কদর। এিা তাদের আধযাহত্মক েুববেতা ো তারা তাদের েুদ্ধভাবাপন্ন 

লতদজর হপেদন েুহকদে লরদখদে।27 তারা তাদের স্বাধীনতার মুদখাদশর হপেদন একাকীদত্বর ভে 

                                                      
26 এই আোদত নবী করীম (সাঃ)-লক তাাঁর হনদজর জনযও এবং মু’হমনদের জনযও ক্ষমা প্রাথবনা করার হনদেবশ লেওো িদেদে। ক্ষমা 

প্রাথবনার গুরুত্ব ও ফেীেত অদনক। বহু িােীদসও এর প্রহত বড়ই গুরুত্ব আদরাপ করা িদেদে। একহি িােীদস নবী করীম (সাঃ) 

বদেদেন, ‘‘লি লোক সকে! লতামরা লতামাদের প্রহতপােদকর হনকি তওবা কর। কারণ, আহম হেদন সিরবাদররও লবশী তাাঁর হনকি 

তওবা ও ক্ষমা প্রাথবনা কদর থাহক।’’ (বুখারী, ো’ওোত অধযাে) [আিসানুে বাোন] 

27 মাদন, ইসোমহবদদ্বিীরা মুজাহিেদের হবদরাহধতার দ্বারা হনদজদের আভযন্তরীণ েুববেতা লেদক রাদখ। 
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েুহকদে রাদখ।28 হনদজদের ক্ষমতার উপর তাদের আিা লনই, অথি প্রহতহি লকাদণ তারা তাদের 

গুণাবেী [ননহতকতা, েহেতকো] এবং তাদের লোেযতা হনদে েোবাহজ কদর।29 

একজন মুজাহিে অদনক পুরুি ও নারীর মদধয এই নবহশষ্টযগুহে লেখদত পাে, োদেরদক তার আদে 

লথদকই লিনা উহিত হেে। হকন্তু লস কখনও হবভ্রদম পদড় না এবং প্রথম পহরিদে-ই হবশ্বাস কদর না। 

হকন্তু েহে তারা মুজাহিেদক িি করদত িাে বা তাদের েেভারী করদত আগ্রিী কদর তুেদত িাে, 

লস নীরবতাে অিে থাদক। মুজাহিে িমােত তার ত্রুহিগুহে হিক করার জনয লে লকাদনা সুদোে 

বযবিার কদরন, কারণ হতহন হনদজদক অনয লোকদের মদধয লেদখন, লেন তারা একহি আেনা।30 

আল্লাহ বকেন, “মনশ্চয় আল্লাহ লোন সম্প্রদাকয়র অবস্থা পমরবত্যন েকরন না; যত্ক্ষণ 

না ত্ারা মনকজকদর অবস্থা মনকজরা পমরবত্যন েকর।“ [সূরা রা’দ ১১ 31  

৭ .িেুামবো 
আল্লাহ ত্া’আো বকেন, “অত্এব লত্ািরা সৎেকি য প্রমত্কযামগত্া ের।“ [সরূা বাক্বারাহ 

১৪৮  

আবু হুরায়রা (রাুঃ) হকত্ বমণ যত্ আকছ, মত্মন বকেন, রাসূেুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আোইমহ 
ওয়াসাল্লাি বকেকছনুঃকয পয যন্ত বান্দাহ ত্ার ভাইকে সাহাযয েরকত্ থাকে লস পয যন্ত 
আল্লাহ ত্া'আোও ত্াকে সাহাযয েরকত্ থাকেন।32 

                                                      

28 লকান লোক-ই সিূণব স্বাধীন নে। সকদেই তার বনু্ধদের মতামতদক গুরুত্ব লেোর দ্বারা পরাধীনতা বরণ 
কদর। হকন্তু এসব লোক হনদজদের অিংকাদরর সাদথ স্বাধীন োহব করার মাধযদম প্রমাণ কদর লে তারা একা। 
29 এমহনদত-ই একা, তার উপর হনদজদের ক্ষমতার উপদরও আিাশীে নে। 
30 লমাি কথা, এধরদনর লোদকর ক্ষহত লথদক বাাঁিদত খাাঁহি মুজাহিে হনদজর ভুে শুধদর লনে। 
31 এর অথব এই লে, েতক্ষণ পেবন্ত লকান জাহত বা লোষ্ঠী হনোমত অস্বীকাদরর পথ অবেেন কদর এবং আল্লাি তাআোর আদেশ ও 
হনদিধ লথদক মুখ হফহরদে হনদে হনদজদের অবিা ও আিরণদক বেদে না লনদব, ততক্ষণ পেবন্ত আল্লাি তাআো তাদের উপর হনজ 
হনোমদতর েরজা বন্ধ কদর লেন না। হদ্বতীে শদব্দ আল্লাি তাআো পাদপর কারদণ হনজ হনোমতদক হেহনদে লনন। আর আল্লাি 
তাআোর এই হনোমদতর অহধকারী িওোর জনয জরুরী িে পাপ িদত েূদর থাকা। সুতরাং পহরবতবদনর অথব এই লে, জাহত পাপ-
পহঙ্কেতাদক বজবন কদর আল্লাির আনুেদতযর পথ অবেেন কদর হনক। [আিসানুে বাোন] 
32 সিীি, ইবনু মা-জাি (২২৫), মুসহেম 
গ্রদের নামঃ সূনান আত হতরহমজী [তািকীককৃত] অধযােঃ ১৫/ িাদ্দ বা েণ্ডহবহধ 
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লে তার বনু্ধদের রক্ষা কদর, লস বািবতার েদড়র আদে সামদন ভীত িে না এবং সবসমে হনদজর 

হভতদর কষ্টদক জে করার ক্ষমতা খুাঁদজ পাে এবং এহেদে োে। 

মাদে মাদে মুজাহিে োদের পেন্দ কদরন তাদের হবদরাহধতা কদরন। 

লস িারহেদক তাকাে এবং তার ভাইদের হিনদত পাদর। লস হপেদন তাকাে এবং তার হবদরাধীদের 

হিনদত পাদর। মুজাহিে হবশ্বাসঘাতকদের প্রহত কদিার হকন্তু কখনও প্রহতদশাধ লনন না। হতহন লকবে 

তার হনদজর জীবন লথদক হবশ্বাসঘাতকদের েূর কদর লেদবন এবং তাদের হবরুদদ্ধ েতিুকু েরকার 

তার লিদে লবহশ েুদ্ধ কদর না। 

একজন মুজাহিে তার ক্ষমতা সিদকব জাদন। তার প্রহতভা এবং গুণাবেী সিদকব েদম্ভর সাদথ 

প্রিারণার লকান প্রদোজন লনই। 

একজন মুজাহিে লকান হকেুর মদতা িওোর জনয লিষ্টা কদর না। মুজাহিে িদি মুজাহিে-ই!33 

মুজাহিেদের হনকি "ভাদো" বা "খারাপ" বদে হকেু লনই, তার লিাদখ সকদেই সরে পথ অনুসরদণর 

জনয েদথষ্ট বুহদ্ধসিন্ন। হকন্তু এমন হকেু লোক আদে োরা এর সাদথ সন্তুষ্ট নন। তারা িে মুজাহিেদক 

আঘাত কদর বা তাদক অপমান করার লিষ্টা কদর, মুজাহিেদক লখপাদনার জনয লে লকান হকেু করার 

লিষ্টা কদর বা েুহক্ত আহ্বান করার লিষ্টা কদর। এবং এরকম মুহুদতব মুজাহিদের হৃেে মুজাহিেদক 

বদে: "অপমানদক একপাদশ েুাঁদড় লফে, এিা লতামার ক্ষমতাদক বৃহদ্ধ করদব না। তুহম লকবে লতামার 

শহক্ত-ই অপিে করদব।" 

মুজাহিে আপহি-অহভদোদের লমাকাদবো কদর তার সমে নষ্ট কদর না, কারণ হতহন জাদনন লে, 

সুউচ্চ আল্লাি কতৃবক হনধবাহরত আদেশ পােন করদত িদব। 

                                                      

িাহেস নেরঃ [1425] পাবহেশারঃ  হুসাইন আে-মাোনী 

 
33 He is what he is! অনয কাউদক অনুসরদণর েরকার লনই। 
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34 

৮. যুদ্ধকেৌশে 

সববশহক্তমান আল্লাি বদেন,  

35 

একহি েুদদ্ধ অংশগ্রিণ করার আদে, োর উপর অদনক হবিে হনভবর কদর, মুজাহিে হনদজদক হজদজ্ঞস 

কদর: “হকন্তু আমার হনদজর সাদথ েড়াই করদত িদে আহম হক করতাম? আহম হনদজদক কতিুকু 

েক্ষ ও দ্রুত কদর তুেদত লপদরহে?” এবং এভাদব লস তার হনদজর েুববে হেকগুদো হনরূপণ কদর। 

হতহন জাদনন লে হতহন তার আদের প্রহতহি েুদ্ধ লথদক হকেু না হকেু হশদখদেন। অথি একই সাদথ 

হতহন লে হশক্ষাগুহে হশদখহেদেন তা হশখদত মুজাহিেদক েতিা কষ্ট লভাে করার কথা তার লিদেও 

লবহশ লভাে করদত িদেহেে। 

েখন েুদদ্ধর সমে আদস, তখন মুজাহিে লে লকান অপ্রতযাহশত হজহনদসর জনয প্রস্তুত থাকদত লিষ্টা 

কদর। হতহন সববো শত্রুদক শুরুদত আঘাত করার লিষ্টা কদরন এবং এভাদব শত্রুর উপর তার হনজস্ব 

                                                      

34 হনদজর ভদের লমাকাদবো কর, তাহেকা কর, লসগুদো ভাে কদর লিন। তািদেই তুহম লসগুদো পাদশ সহরদে 
এহেদে লেদত পারদব। 
35 সূরা তাওবা।  يرى এর অথব িে লেখা ও জানা। অথবাৎ লতামাদের কমব শুধু আল্লাি তাআোই লেদখন না; বরং লস হবিদে (অিী 
দ্বারা) আল্লাির রসূে (সাঃ) এবং মু’হমনেণও অবেত িন। (এ কথা মুনাহফক্বদের বযাপাদরই বো িদি।) এখাদন ঈমানোরদের কথা 
অহতহরক্ত বযক্ত িদেদে। আল্লাির রসূে (সাঃ)-এর খবর লেওোদত তারাও মুনাহফকদের (মুনাহফহক) আমে জানদত পাদর।[আজদকর 
হেদন আমরা কুরআদনর দ্বারা মুনাহফকদের হিহিত কহর-অনুবােক] 
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েুদ্ধ-পহরকল্পনা প্রদোে কদরন। েখন শত্রুর ক্ষমতা এবং ইতরতা উভে হেক লথদকই লবহশ িে, 

মুজাহিে তার মহিমাহিত পূববপুরুিেদণর লকৌশে বযবিার কদর: "লমৌমাহে লকৌশে"। লমৌমাহের মত, 

মুজাহিেীন িমােত শত্রুর িারপাশ হঘদর থাদক এবং েুববে আিরণ কদর অথি লেখাদন োভ রদেদে 

লসখাদন একাহধক এবং হনেহমত আঘাত িাদন। এইভাদব শত্রু লবিাে িদে োে এবং [মুজাহিেদের] 

সংখযা গুণেত মান লবদড় োে। 

 

উমর ইবদন আে খািাব [রাঃ] সাে ইবদন আবু ওোক্কাস [রাঃ]-লক বদেন: 

"আহম আপনাদক এবং আপনার লোকদের শত্রুদের ভে করার পহরবদতব হনদজদের পাপদক আরও 

ভে করদত আদেশ করহে। কারণ পাপসমূি তাদের শত্রুদের লিদে লবহশ হবপজ্জনক। আল্লাির 

সামদন শত্রুর েুরািাদরর কারদণ মুসেমানরা জেোভ কদর। েহে এই না িত, তদব আমরা তাদের 

পরাহজত করদত সক্ষম িতাম না, কারণ আমাদের সংখযা তাদের লিদে কম এবং আমাদের অস্ত্র 

তাদের অদস্ত্রর মত না। েহে আমাদের পাপ তাদের সমান িদে োে, তদব আমরা পরাহজত িব। 

হকন্তু আমরা আমাদের মেবাোর দ্বারা জেোভ কহর, আমাদের শহক্ত হেদে নে।" 

“লজদন রাদখা লে, আল্লাি-র লফদরশতারা লতামাদের েুববারভাদব অগ্রসর িওোর সমে সববো 

লতামাদের সাদথ থাকদব; তারা জাদনন লে আপহন হক করদেন। তাদের সামদন েজ্জা অনুভব করুন। 

আল্লাির পদথ থাকার সমে পাপ কদরা না। একথা বে না, “আমাদের শত্রু আমাদের লিদে খারাপ, 

তারা আমাদেরদক পরাহজত করদত পারদব না'। কখনও কখনও একহি হনকৃষ্ট জাহত অনয জাহতর 

উপর শাসন কদর, লেভাদব হিব্রুেণ আল্লাির লিাধদক আহ্বান করাে লপৌিহেক দ্বারা শাহসত 

িদেহেে। 

"আপহন আপনার শত্রুদের উপর হবজে োদভর জনয লেভাদব প্রাথবনা কদরন, লসইভাদব আপনার 

নফদসর লখোদের হবরুদদ্ধও সািাদেযর জনয আল্লাি-র হনকি প্রাথবনা করুন। কুিকাওোদজর সমে 

আপনার নসনযদের সাদথ নম্র বযবিার করুন। প্রহত সপ্তাদি একহেন হবশ্রাম হেন। লেসব গ্রাম 
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িুহক্তবদ্ধতাে স্বাক্ষহরত িদেদে আর লেখাদন হজহম্ম (অনযানয হবশ্বাদসর মানুি োরা মুসহেম শাসনাধীন 

এবং মুসেমানদের সাদথ একহি িুহক্তদত আবদ্ধ আদে) বাস কদর লসগুদোর সাদথ েতিা সম্ভব েূরত্ব 

বজাে রাখুন। হবশ্বি ও ধাহমবক বযতীত কাউদক লসখাদন লেদত হেদবন না। শত্রুদক পরাহজত করদত, 

িুহক্তদত স্বাক্ষহরত লোকদের প্রহত লকান অহবিাদরর অনুমহত লেদবন না। েখন শত্রুর ভূহমদত প্রদবশ 

করদবন, তথয সংগ্রদির উদদ্দদশয হনদজর পহরেশবকদের লপ্ররণ করদবন। আপনার সাদথ হকেু 

িানীেদের রাখদবন, োরা  আপনার প্রহত অনুেত এবং আপহন োদের হবশ্বাস কদরন। কারন 

হমথযাবােীরা লকান উপকাদর আদস না, েহেও মাদে মাদে তারা সতয বদে। একজন প্রতারক আপনার 

উপকাদরর জনয নে, বরং েুববেতার লখাাঁজ কদর। 

মাদে মাদে-ই আপনার শহক্তশােী েেগুদো লপ্ররণ করুন। সবদিদে বুহদ্ধমান ও এবং সবদিদে 

পরীহক্ষত লোকদক এসব েদের জনয বাোই করুন। তাদের লসরা লঘাড়া োও; বাোইদের সমে 

হনদজর সিানুভূহত দ্বারা পহরিাহেত িদবন না। সুস্পষ্ট হবপদে পূণব এোকাে লকান েে লপ্ররণ করদবন 

না। ভূখন্ড ও তার িানীেদের ভাে কদর জানুন।  েখন আপহন শত্রু লেখদত পান, সমি নসনয, 

প্লািুন এবং েে জদড়া করুন। হনদজর সমি শহক্ত একীভূত করুন, একান্ত েরকার না িদে প্রতযক্ষ 

েুদদ্ধর সংস্পদশব োদবন না। েখন আপহন শত্রুর েুববেতা লেখদবন, লসখাদনই আঘাত করদবন। শত্রুর 

সাদথ লসিাই করুন, ো লস আপনার সাদথ কদর। আপনার লসনাবাহিনীদক পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব তত্ত্বাবধান 

করুন, েভীর রাদত শত্রু কতৃবক আিান্ত িওো লথদক সতকব থাকুন।36 বন্দীদের েেবান না হনদে 

লেদড় হেদবন না [মাথা লকদি লফেুন], লেন আল্লাির ও আপনার শত্রুরা ভে পাে। আল্লাি আপনাদক 

এবং আপনার সাথীদের রক্ষা করুন। আল্লাি তা'আো িদেন হতহন, হেহন শত্রুদক পরাহজত কদরন 

এবং োর কাদে আপহন সািােয িান”। 

                                                      

36 হনরাপিা খুবই গুরুত্বপূণব হবিে। অদনকদক্ষদত্র এহি keystone habit হিসাদব কাজ কদর। Alcoa লকািাহনদত 
পে ও’হনে হসইও িদে আসার পদর শুধু হনরাপিার উপর লজারপ্রোন করাে লকািাহনর আে বযাপক বৃহদ্ধ 
লপদেহেে। 
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মুজাহিে জাদন লে, সিূণব হবশ্রাম বা সিূণব িানাদপাড়দনর অবিাে বাস করা অসম্ভব। হতহন একজন 

তীরন্দাদজর মত, োদক তার ধনুক বাাঁকা করদত িে। লস লেদখ লে, লঘাড়া লবড়া-হেঙ্গাদনা লেৌদড়র 

সমে হনদজর সমি পাশীর িানিান কদর লফদে। হকন্তু লস এই লপশী িানিান করাদক উদদ্দশযিীন 

অহতবযিতা বদেও অহভহিত করদত পাদর, হকন্তু লস [মুজাহিে] এই েুই েৃহষ্টদকাণদক একদত্র গুহেদে 

লফদে না।37 

 

হতহন জাদনন লে, একহি ফাদো িহরণ38 তার পাদের কারদন শহক্তশােী, এবং একহি সী’োে কতিা 

শহক্তশােী তা হনভবর কদর মাে সনাক্ত করদত এর েৃহষ্টশহক্ত কতিা তীক্ষ্ণ লসিার উপর, আর মাে 

পাহন লথদক বাইদর আনদত তার আগ্রি কতিুকু লসিার উপর। মুজাহিে জাদন লে, একহি বাঘ একহি 

িাদেনাদক ভে পাে না, হনদজর শহক্তর উপর বাদঘর ভরসা আদে। এবং তারপর মুজাহিে বুোর 

লিষ্টা করদত পাদরন লে হতহন হকদসর উপর হনভবর করদবন। এবং হতহন তার লোোবারুে পরীক্ষা 

কদরন, ো ৩ হি হজহনদসর সমিদে েহিতঃ আল্লাির উপর ঈমান, তাাঁর রিমদতর আশা এবং 

                                                      

37 অথবাৎ, বাধা হেঙ্গাদনার জনয লপশী িানিান করা আর উদদ্দশযিীনভাদব লপশী িানিান করা কখনই একই 
েৃহষ্টদকাণ লথদক প্রাপ্ত বযাখযা িদত পাদর না। 
38 The animal originally lived in Eurasia, but people have brought it to other parts of the world like 

Australia. The male is called a buck, the female is a doe, and the young a fawn. 
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ইসোদমর প্রহত ভােবাসা। েহে হতনহি হজহনস-ই উপহিত থাদক তখন মুজাহিে তার পদথ োত্রা 

অবযািত রাদখ ও িেদত থাদক। 

 

Figure 1 fallow deer     Figure 2 seagull  

সদববাপহর, আল্লাি তা’আো পহবত্র কুরআদন বদেন, 

 39[সূরা রূম -৪৭] 

                                                      
39 
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৯. অটে থাো 

মিান আল্লাি বদেন, 

40[সূরা মুিাম্মাে] 

মুজাহিে আই হিদঙর এই োহবদক শ্রদ্ধা কদর লে, “অিে থাকা উপকারী”। 

হতহন জাদনন লে লজদের সাদথ অিে থাকার লকান সিকব লনই। এমন অদনক সমদের আেমন 

ঘদি, েখন স্বাভাহবদকর তুেনাে েীঘবতর েুদ্ধ আপনার ক্ষমতাদক জীণব কদর লেে, এবং আপনার 

অনুদপ্ররণা খবব কদর। আর তখন-ই মুজাহিে তার লকৌশে পহরবতবন কদর। হতহন বুেদত পাদরন লে 

প্রহতদ্বহিতা করার তার ক্ষমতা কদম আসদে। তাই হতহন েুদ্ধ প্রতযািার কদরন এবং সামহেক হবশ্রাম 

লনন। হতহন তার ইিাপূরদণ অিে, তাই হতহন তার সুহবধামত একহি মুিূদতবর সদ্বযবিার করদত 

পাদরন এবং তারপর হতহন একহি নতুন আিমণ শুরু করদত পাদরন। 

মুজাহিে েুদদ্ধ প্রতযাবতবন কদর, কারন লস লজেী, অনমনীে, একগুাঁদে। 

একজন মুজাহিে সববো স্মরণ রাদখ লেঃ “এমন একিা সমে হেে, েখন আহম আদরকজদনর বীরদত্বর 

েল্প শুনতাম। এমন একিা সমে হেে, েখন লবাঁদি থাকার জনয লবাঁদি থাকতাম। আর এখন আহম 

লবাঁদি থাহক কারন আহম মুজাহিে এবং এখন আহম লবাঁদি থাহক কারন একহেন আহম তাাঁর মুদখামুহখ 

িদত িাই োর জনয আহম েীঘবহেন েুদ্ধ কদর হেদেহে”। 

                                                      
40 
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১০. দুুঃখ-েষ্ট 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন,

[সূরা বাকারাি]41 

রাসূে [সাঃ] বদেদেন, “ একজন মুসহেদমর উপর ো হকেুই পহতত িে, এিা ক্লাহন্ত লিাক, েীঘবিােী 

অসুিতা, উদদ্বে, েুঃখ, েুেবশা [বা] এমনহক লে কাাঁিা তার লেদি হবদ্ধ িে, এ সদবর দ্বারা আল্লাহ্ 

তার গুনাওসমূি ক্ষমা কদর লেন।[বুখারী, মুসহেম] 

মুজাহিেরা লিষ্টা কদর লেন লিাদখর েীহপ্ত হবেীন না িে। তারা এই হবদশ্ব বাস কদর, তারা অনয 

লোদকদের পহরিার করদে না, তারা একহি উেুক্ত হৃেে হনদে তাদের োত্রা শুরু কদরদে। প্রােই 

তারা ভে দ্বারা আহবষ্ট িে। সবসমে তারা সহিক হজহনস কদর না। মাদে মাদে তারা খুাঁহিনাহি 

হজহনদসর কারদন কষ্ট লভাে কদর, মাদে মাদে তারা সংকীণবদিতা ও বযথব িে, এবং কখনও কখনও 

তারা মদন কদর লে তারা লবদড় উিদত পারদব না। তারা সবসমে আত্মহবশ্বাসী িদত পাদর না। তারা 

হনঘুবম রাত পার কদর, এবং হনদজদের ভুদের জনয অন্তরজ্বাোে লভাদে। 

হকন্তু মুজাহিে সববোই সাোদত শাহন্ত ও শহক্তর সন্ধান কদর। 

                                                      
41
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মুজাহিদের সাদথ লকান অহবিার করা িদে, লস একা থাদক, লেন লকউ তাদক কষ্ট লভাে করদত না 

লেদখ। এিা উভেহেক লথদক ভাে এবং খারাপ। একিা হবিে িে হনদজর হৃেদের ক্ষতদক হনদজ 

লথদকই আদরােয িদত লেো। এবং আদরকহি হবিে িে সারাহেন েভীর হিন্তাে মগ্ন িদে থাকা এবং 

অনয কাদরা কাদে আপনার েুববেতা প্রেশবন করদত ভে পাওো। 

হকন্তু েখন এমন ঘিনা ঘিদব, তখন মুজাহিে হনদজই নীরদব হনদজদক হবহিন্ন কদর লফেদবন এবং 

শব্দ ও শহক্তর অপিে করদব না, শন্দ লকান উপকাদর নাও আসদত পাদর। প্রহতদরাধ েদড় তুেদত 

আর হনদজদক নধেব দ্বারা সশস্ত্র করদত আপনার শহক্ত সংরক্ষণ করার জনয এহি [হনদজদক হবহিন্ন 

করা] অদনক ভাে এবং মদন রাখা েরকার লে, আল্লাি লেদখন লে, আপহন হনেবাতন লভাে করদেন 

এবং এভাদব হতহন আপনাদক পরীক্ষাে লফদেন। 

মুজাহিে বদে: "দি আল্লাি! তুহম সবহকেু লেখে! সবহকেুই আপনার জনয! এবং আমার পুরস্কার িে 

লতামার হনকি!” 

আর আল্লাি মুজাহিেদক অহধকাংশ সমে ো সববাহধক প্রদোজন তা লেন, এবং আদে লিাক বা পদর 

সবহকেু তার জনয উপকারী িদব েহে লস নধেবশীে িে। 

রাসূে [সাঃ] মুোজ [রাঃ]দক বদেদেন, 

অতযািাহরদতর েুো ও আল্লাির মাদে লকান অন্তরাে থাদক 

না।) অথবাৎ স্বত্বর কবুে িদে োে। ) (বুখাহর ১৪৯৬, মুসহেম ১৯ নং, আবু োউে, নাসাই, হতরহমহজ(  

মুজাহিে িতাশার সাদথ পহরহিত। 

কখনও কখনও তার মদন িে লে তার আত্মার মদধয অনুদপ্ররণার আকাহিত অনুভূহত জাহেদে রাখার 

লকান ক্ষমতা তার লনই। অদনক হেন-রাত হতহন একহি হবিণ্ণ অবিার মাদে বাস কদরন, লকান ঘিনা 

তাদক তার অনুদপ্ররণা হফহরদে হেদত পাদর না। 

তার বনু্ধরা বদে, “তার েুদ্ধ লশি িদে লেদে”। 
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মুজাহিে এই শব্দ শুদন কষ্ট ও েজ্জা পাে, কারণ হতহন জাদনন, লে েক্ষয অজবদন হতহন প্রদিষ্টা 

িাহেদেদেন তাদত হতহন লপৌঁোদত পাদরন হন। হতহন অধযবসােী এবং মাে পদথ লথদম োবার নে। 

এমন মুহুদতব হতহন নামাদজর মদধয সববাহধক উচ্চ সম্মাদনর অহধকারীদক সদোধন কদরন এবং এমন 

একহি নতুন েরজা তার সামদন প্রেবহশত িে ো হতহন আশাও কদরন হন। 

মুজাহিেদক উপদেশ লেো িে, “ফােতু বযাপাদর লিাধাহিত বা উহদ্বগ্ন িদব না”।42 

হতহন সমসযাগুহে অহতরহঞ্জত করদত আগ্রিী নন এবং হতহন সববো প্রদোজনীে প্রশাহন্ত বজাে রাখার 

লিষ্টা কদরন। হকন্তু হতহন অদনযর েুঃদখর পহরমাণ পহরমাপ শুরু কদরন না। 

হকেু তুি খুাঁহিনাহি হজহনস হফউদজর নযাে কাজ করদত পাদর, এবং তার ভাইদের আত্মাে জমা িওো 

িতাশা িিাৎ আহবভূবত িদত পাদর এবং হবদফাহরত িদত পাদর। মুজাহিে তার হপ্রেজনদের কষ্ট লভাে 

করাদক শ্রদ্ধা কদর এবং হনদজর েুঃদখর সাদথ এহি তুেনা কদর না। প্রদতযদকর-ই হবিাদের হনজস্ব 

লপোো আদে। 

১১. েষ্ট 

আল্লাি বদেন,  

                                                      
42 Don’t raise a storm in a teacup 
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[সূরা বাক্বারাি]43 

কখদনা কখদনা মুজাহিদের ঘুদমর জােো থাদক না, খাবার থাদক না, েদথষ্ট অস্ত্র ও লোোবারুে থাদক 

না। মাদে মাদে হতহন অসুি িদে োন এবং লকানও হিহকৎসা সিােতা থাদক না। লস বদে, “হিক 

আদে, এহি আমার কাদজর একহি অংশ। লকউ আমাদক এই পদথ আসদত বাধয কদর হন। এই 

হসদ্ধান্ত আহম হনদজই হনদেহে। এই শব্দগুহে তার সিূণব শহক্ত ধারণ কদর: হতহন তার পথ লবদে 

হনদেহেদেন, এবং তার জনয লঘনদঘনাহন করার হকেু লনই এবং অহভদোদের হকেু লনই। 

রাসূে[সাঃ] বদেন, “আল্লাি োর কেযাণ িান, তাদক পরীক্ষাে লফদেন”। [বুখারী] 

মুজাহিে রাসূে[সাঃ]-এর হনকিাত্মীো সাহফো [রাঃ]-এর অহবিেতাদক শ্রদ্ধা কদর। হতহন [রাঃ] হেদেন 

৮ জন প্রথম নারীদের অন্তভুবক্ত, হেহন ইসোদমর জনয কাহফরদের িতযা কদরদেন। 

                                                      
43 
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উহুে েুদদ্ধর সমে হতহন রাসূে [সাঃ]-দক রক্ষা করদত ভীিণভাদব েুদ্ধ কদর োহিদেন, েুদদ্ধর পদর 

হতহন লেখদেন তার ভাই িামো[রাঃ]-র লপি হিদড় লফদে রাখা িদেদে, কহেজা হেদড় লফো িদেদে, 

নাক লকদি লফো িদেদে, কান কুহপদে আোো করা িদেদে, এবং তার মুখ ভীিণভাদব হবকৃত কদর 

লফো িদেদে এবং লস বেেঃ 

“সবহকেু আল্লাির নাদম, এবং আহম আল্লাির দ্বারা তার জনয প্রস্তুত হনেহতর সাদথ সন্তুষ্ট। আল্লাির 

কসম, আহম েৃঢ় থাকব এবং আল্লাি তাদক সহিক পুরস্কার োন করদবন”। 

১২. প্রজ্ঞা 

আল্লাি বদেন,  

[সূরা নািে]44 

                                                      
44 

উদিহেে। 
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45 

মুজাহিে েীঘবহেন আদেই জানদত লপদরহেদেন লে, বযহক্তদক সামাহজক জীবদনর পদ্ধহত হশক্ষা লেোর 

জনয আল্লাি একাকীদত্ব লপ্ররণ কদরন। 

আল্লাি পৃহথবীর অসীম মূেয প্রমাদণর জনয রাে বযবিার কদরন, এবং েুাঁহক লনোর গুরুত্ব ও আত্মতযাে 

বা হনঃস্বাথবতা লেন স্পষ্টতর িে লসজনয আল্লাি একদঘদেহম বা হবিণ্নতা বযবিার কদরন। 

প্রহতহি শব্দ কতিা োেবদ্ধ লসিা বুোদত আল্লাি নীরবতা বযবিার কদরন। 

ক্লাহন্তদক প্রফুল্লতার উল্লাসদক উদ্ভাহসত করার জনয। 

আমাদের জনয অসুিতা িে হনখাে স্বাদিযর আনন্দ। 

অহগ্ন হেদে আল্লাি আমাদের পাহন সিদকব ধারণা লেন। মাহির মাধযদম হতহন বােু হক, আমাদের লসই 

হশক্ষা লেন। এবং মৃতুযর দ্বারা আল্লাি আমাদের লেখান জীবন কতিা গুরুত্বপূণব। 

                                                      
45মত্রমিযী। 

[খতীব বােোেী, তারীখু বােোে ২৩১১/] 
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একহি মুজাহিে অনযদের দ্বারা েৃিীত হসদ্ধাদন্তর সমাদোিনা কদর তার সমে নষ্ট করদব না। 

গুরুত্বপূণব হজহনসগুহে থাকদব এবং হনরথবক হজহনসগুহে হবেুপ্ত িদব। 

আপনার হনদজর পদথ হবশ্বাস রাখার জনয, এিা প্রমাণ করার প্রদোজন লনই লে অনয লকউ ভুে পথ 

লবদে হনদেদে। 

িীনা োশবহনক োও-দস বদেন: "দোি এবং ভঙু্গর লেদকান হকেুর প্রহত শ্রদ্ধাশীে থাকা মুজাহিদের 

পোর অন্তভুবক্ত। সহিক হসদ্ধান্ত হনদত িদে সববো সহিক মুিূদতব তা করদত িে। এমনহক েহে আপহন 

তীর লোাঁড়া রপ্ত কদর লফদেন তবুও েক্ষয রাখুন আপহন হকভাদব তীর রাখদেন, ধনুক বাাঁকাদিন। 

িূড়ান্ত হবদেিদণ, একজন হশিয লেমন েৃঢ়ভাদব বুেদত পাদর লে তার প্রদোজনগুদো হক,তখন লস 

অমদনাদোেী সন্নযাসীর লথদকও জ্ঞানী িদে উদি। হনদজর মাদে লেদির জমা করাই সুখ; ঘৃণার 

ঘনীভবন িে হবপেবে। লে লকান অসুহবধা বুেদত পাদর না, লস হবপেবদের েরজা লখাো লেদড় লেে। 

েুদদ্ধর সাদথ বববরতার সিকব লনই।46 

প্রিহেত অভযাস গুরুত্বপূণব পেদক্ষদপর হনরূপক িদত পাদর না। 

মুজাহিে আদরকজন ঋহির কথাগুদো স্মরদণ রাদখ, “আমরা লে কাজগুদো কদর থাহক লসগুদোর 

ফোফে ভীরুদের আঘাদতর দ্বারা অদিতন কদর লেে অথি ভিদোকদের হনকি তা আদোকরহির 

নযাে”। 

“েুহনো িে োবার লকাি। গুহিগুদো আমাদের প্রহতহেদনর কাজ; লখোর হনেম িে তথাকহথত 

প্রকৃহতর আইন। আমরা োর সাদথ লখেহে তাাঁদক আমরা লেখদত পাহি না, তদব আমরা জাহন: হতহন 

নযােপরােণ, নধেবশীে এবং সৎ”। 

                                                      

46 এি়া়ে়া বো োে, েুদদ্ধর সাদথ েেড়ার লকান সিকব লনই। 
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একজন মুজাহিে আল্লাির সাদথ স্বাক্ষহরত িুহক্তর অনুবতবী িদত আহেষ্ট। হতহন জাদনন লে আল্লাি 

োদেরদক ভাদোবাদসন তাদের দ্বারা করা একহি ভুেদকও উদপক্ষা করা িদব না, এবং ঐ িুহক্তর শতব 

সিদকব অসদিতন কাউদক আল্লাি পেন্দ করার লিষ্টা কদরন না। 

একজন মুজাহিে বুহদ্ধমান এবং তাই হতহন তার পরাজদের বযাপাদর অহবরাম কথা বদে োন না। 

১৩. ঝুমে 

আল্লাি তা’আো বদেন,

 

[সূরা তাওবা]47 

একজন মুজাহিে পূণবাঙ্গ সদিতনতার সাদথ অধযেন কদরন লে হতহন কীভাদব আিমণ করদত োদিন 

।েক্ষয অজবদনর পথ েতই কহিন লিাক না লকন , সববো বাধা এবং হবপহিগুহে অহতিদমর উপাে ও 

পথ থাদক। মুজাহিে লকান ঘুরাদনা-পযািাদনা পদথর অনুসন্ধান কদর না। হতহন তার তদোোর তীক্ষ্ণ 

কদরন এবং তার আত্মাদক েৃঢ়তা দ্বারা পূণব করার লিষ্টা কদরন, ো আপহন েথােথ েুদদ্ধ অংশ না 

                                                      
47 

[ফী হেোহেে কুরআন] 
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হনদে অজবন করদত পারদবন না।48 হকন্তু হতহন েখন পথ ধদর োত্রা শুরু কদরন, হতহন বুেদত পাদরন 

লে, অদনক কষ্ট আর বাধা হতহন লখোেই কদরন হন। 

েহে হতহন একহি সহিক মুিূদতবর জনয অদপক্ষা করার হসদ্ধান্ত লনন, হতহন কখনও িো শুরু কদরন 

না; প্রথম পেদক্ষপহি লনওোর সমে হকেুিা উেিতা-হক্ষপ্ততার েরকার আদে। একজন মুজাহিে 

উেিতাদক হনদজর লসবাে হনদোহজত রাখদত পাদরন। 

মাত্র একবাদর সমি হকেুর পহরণাম েশবন করা অসম্ভব, হবদশি কদর েুদ্ধদক্ষদত্র। 

                                                      
48 He sharpens his sword and tries to make his soul get filled with steadfastness, which you can’t be fighting a worthy 

battle without.একিু ভুে মদন িদি। তাই ভাবানুবাে করোম। 
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১৪. অ যবসায় 

আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা আিোব]49 

একহি মুজাহিে তার েুববেতা জাদনন এবং লস জাদন তার হক প্রহতভা রদেদে। অনযরা অহভদোে 

করদত পাদর: "আমাদের লকান সুদোে হেে না"। িদত পাদর তারা সহিক, হকন্তু একারদন মুজাহিে 

কখনও লকানভাদবই িতবুহদ্ধ িদব না, লস তার প্রহতহি লপশী এবং প্রহতভা আাঁকদড় ধরদব। 

মুতার েুদদ্ধ মাত্র ৩ িাজার মুসহেদমর হবরুদদ্ধ ২০০ িাজার কাহফর অবিান হনদেহেে। মুজাহিে লসই 

সািাবীর কথা স্মরণ রাদখ লে মুতার েুদদ্ধর আদে বদেহেেঃ 

                                                      
49 এে. আল্লাহর
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িেরত আবেুল্লাি ইবদন রওোিা (রা.) েৃঢ়তার সাদথ বদেহেদেন, ‘লি লোক সকে, আপনার ো 

এড়াদত িাইদেন এিাদতা লসই শািাোত, োর জনয আপনারা লবহরদেদেন। স্মরণ রাখদবন লে, 

শত্রুদের সাদথ আমাদের লমাকাদবোর মাপকাহি নসনযেে, শহক্ত এবং সংখযাহধদকযর হনহরদখ হবিােব 

নে। আমরা লসই দ্বীদন জনযই েড়াই কহর, লে দ্বীন দ্বারা আল্লাি রবু্বে আোমীন আমাদেরদক 

লেৌরাবাহিত কদরদেন। কাদজই সামদনর হেদক িেুন। আমরা েুইহি কেযাদণর মদধয একহি অবশযই 

োভ করদবা। িেদতা আমরা জেোভ করদবা অথবা শািাোত বরণ কদর জীবন ধনয িদব। 

মুজাহিদের জনয লকান অবািব ধারণা লনই। 

সবহকেু বস্তুেত ও সুহনহেবষ্ট, এবং সবহকেু তার সম্মাদন িাহেত িে। মুজাহিে এখনও বাহড়দত শান্ত 

িদে বদস লনই এবং বাইদরর হবদশ্ব হক ঘিদে তা বদস বদস পেবদবক্ষণ করদে না। হতহন হবদশ্বর 

সমি িযাদেঞ্জ গ্রিণ কদরন এবং তাদের মদধয হতহন হনদজর রূপান্তদরর জনয একহি সুদোে লপদে 

োে। 

তার সঙ্গীদের লকউ লকউ িেদতা লকান হবকল্প না থাকার েরুন অসদন্তাি প্রকাশ করদে, অথবা 

তারা অনযদের লেো হসদ্ধান্ত হনদে আদোিনা করদে। 

মুজাহিে তার হিন্তাদক কাদজ রূপান্তর কদর। 

কখনও কখনও মুজাহিে একহি ভুে েক্ষয লবদে লনে, এবং তারপর, লকান অহভদোে এবং হবরহক্ত 

োড়া, হতহন লে ভুে কদরদেন তার জনয হতহন ক্ষহতপূরণ প্রোন কদরন। কখনও কখনও হতহন হবপদথ 

িদে োন, এবং তারপর হতহন লসই রািা খুাঁদজ না পাওো পেবন্ত ঘুদর লবড়ান, ো তাদক শুরুদত 

পহরিাহেত করহেে। 

হকন্তু মুজাহিে কখনও হনববাহিত পথ লথদক সদর আদসন না। 
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১৫. সঙ্কল্প 

আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা আে ইমরান ১৫৯]50 

মুজাহিে কখনও তাাঁর হসদ্ধান্ত পােিাে না। 

কাজ শুরুর আদে, লস েভীর হিন্তাে বযাপ্ত িে এবং প্রস্তুহতর পহরসীমা পহরমাপ কদর, অনযদের প্রহত 

তার োহেত্ব ও কতববয পহরমাপ কদর। হতহন তার েৃঢ়তা বজাে রাদখন, হতহন পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব তার 

প্রহতহি ধাপ, পো েদবিণা কদরন লেন সবহকেু তার উপর হনভবর করদে। এবং হতহন সুন্নাি পােন 

কদরন: েুই রাকাআত সাোদতর সাদথ আল্লাির সািােয প্রাথবনা কদরন। হকন্তু লে মুিূদতব হসদ্ধান্ত 

লনওো িে, মুজাহিে হপেদন হফদর তাকাদনা োড়া এহেদে িো শুরু কদরন: হতহন ো বাোই কদরদেন 

তা হনঃসদন্দদি সহিক, এবং এমনহক েহে পহরহিহত প্রতযাশা লথদক হভন্ন িে, তদব মুজাহিে কখদনাই 

হনববাহিত পথ লথদক হবিুযত িে না, আল্লাির সািাদেযর উপর হনভবর কদর। এবং হসদ্ধান্ত সহিক িদে 

লস েুদদ্ধ জে োভ কদর েহেও েুদ্ধ প্রতযাশার লিদেও েীঘবতর িে। হকন্তু হসদ্ধান্ত ভুে িদে লস পরাজে 

বরণ কদর, আর আবার শুরু লথদক শুরু করদত িে, হকন্তু এবার কহিন পোর অহভজ্ঞতা দ্বারা 

হনদজদক পূণব সশস্ত্র কদর। হকন্তু তার পুরস্কার তার উদদ্দশয অনুোেী িদব। 

মুজাহিে পাথদরর মত। 

েখন লস সমতদে থাদক, তার িারপাদশর সাদথ লকান হবদরাধ থাদক না, এবং লস অহবিহেত থাদক। 

লোদকরা তার োোে েৃি হনমবাণ কদর, ো প্রেেংকারী েড় লথদক রক্ষা কদর। 

                                                      
50 
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হকন্তু েহে হতহন োদের উপর থাদকন, তার িারপাদশর লকানহকেু সমতা বা সম্মান পাে না, আর 

তখনই লস তার শহক্ত প্রেশবন কদর, এবং শাহন্ত ভঙ্গকারী শত্রুর উপর িামো কদরন। এ ধরদনর 

মুহুদতব মুজাহিে ধ্বংসাত্মক এবং প্রাণঘাতী এবং লকউ তাদক ধদর রাখদত সক্ষম িে না। 

এবং মুজাহিদের স্পষ্ট উোিরণ িে িার শতাহধক সািাবী, োরা মুসাইোমার বববর অনুসারীদের সাদথ 

েুদদ্ধর কহিন সমদে মৃতুযর শপথ কদরহেে। তখনই সাবীত তার হনজ লেদি োদশর সুেন্ধ লসৌরভ 

লমদখ, কাফদনর কাপদড় লেি আবৃত কদর সবার সামদন লঘািণা কদরহেেঃ 

“লি মুসহেমরা! আল্লাির রাসূে সাল্লাল্লাহু আোইহি ওোসাল্লাদমর সমদে আমরা লেভাদব েুদ্ধ 

কদরহেোম, আমরা এখন লসভাদব করহে না। এিা লেদখ আমার েুঃখ িদি লে, শত্রুরা হনভবদে 

লতামাদের আিমণ করদত অভযি িদে উিদে… এিা লেদখ আমার েুঃখ িদি লে, লতামরা তাদের 

হনকি পরাহজত িদতও অভযি িদে োি…” 

সাবীত তার লিাখ আকাদশ তুদে বেদোঃ "লি আল্লাহ্, বস্তুত এই কাহফররা ো হনদে এদসদে, লস 

বযাপাদর আমার কাদে হক হকেুই করার লনই। বস্তুত, (বাোনুবােকারী মুসেমানরা) ো করদে, তাদতও 

আমার হকেু করার লনই”। 

তারপর হতহন তার লসরা সাথীঃ আে-বারা ইবদন মাদেক, জাদেে ইবদন আে-খািাব, সাহেম 

মাওোইো এবং প্রথম সাহরর মুসেমানদের মদধয লথদক আদরা অদনকদক হনদে িুদ্ধ হসংদির নযাে 

শত্রুদের ঘাড়গুদোদত আঘাত িানদত োেদেন। এবং তারা লসই েুদ্ধ জে কদরহেে। 

এ কারদণ মুজাহিে তার তদোোদরর আঘাত িাদনন, লকানও অনুমহত োড়াই, কাউদক হজদজ্ঞস কদরন 

না, লস সরাসহর তার তদোোর িাদত তুদে লনন। একইভাদব হতহন তার কাদজর বযাখযা করার জনয 

তার সমে নষ্ট করদবন না: মুজাহিে তাক্বেীদরর উপর ঈমান রাদখন এবং তার পাদপর জনয লস-ই 

োেী। 

আল্লাি বদেন,  
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[ সূরা আশ-শূরা]51 

মুজাহিে একই সমদে েুদ্ধ ও শাহন্ত উভে হবিদেই হিন্তা কদর এবং হতহন পহরহিহত অনুোেী কাজ 

করদত পাদরন। 

একবার মুজাহিে হজিাে শুরু করদে, লশি পেবন্ত িদে োন। তার মূেমন্ত্র িে হবজে বা জান্নাত! 

                                                      
51 
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১৬. বনু্ধত্ব 

আল্লাি তা’আো বদেন, [সূরা 

হুজুরাত]52 

53 

একহি মুজাহিে জাদন লে লশ্রষ্ঠ হশক্ষক িে তার ভাই, োর সাদথ হতহন একহি েুদ্ধদক্ষত্র জনয লবহরদে 

পদর। েখন একজন মুজাহিেদক সািাদেযর প্রদোজন িে, হতহন প্রথদম তার বনু্ধ হকভাদব কহিন 

পহরহিহত মুকাহবো কদর তা বুোর লিষ্টা কদরঃ তারা হকেু করুক বা না করুক। অনুদপ্ররণা লখাাঁজার 

সমে, লস তার পাদশ োাঁড়াদনা বযহক্তর কথা বুোর লিষ্টা কদরন এবং তার হিফােদতর লফদরশতা তার 

কাদন হক হফসহফস কদর তা লশাদন। 

েখন লস ক্লান্ত িে বা একাকী িে, তখন লস েূদরর পুরুি বা নারীর হিন্তাভাবনাে কদর েূদর সদর 

োে না, হকন্তু হতহন োরা তার কাোকাহে এবং তার সাদথ রদেদে হতহন তাদের সাদথ আকািা- 

আন্তহরক বাসনা ভাোভাহে কদরন এবং অপরাধদবাধ োড়াই হতহন বুোর লিষ্টা করদত থাদকন, এবং 

এখান লথদক হতহন পহরতৃহপ্ত পান। 
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52 জারীর [রাুঃ]

 
53 হতরহমেী 
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কখদনা কখদনা, একহি কযািফাোদরর সামদন বদস, মুজাহিহেন (মুজাহিহেন) এদক অপদরর হবরুদদ্ধ 

অহভদোে োদের কদরন, তদব তারা এক তাাঁবুদত রাত কািাে এবং তাদের অতীত কিুহক্তর কথা 

ভুদে োে। 

হকেু সমে অন্তর অন্তর তাদের মাদে একজন নতুন োত্র আদস। লেদিতু তাদের লকান সাধারণ 

ইহতিাস লনই, তাই লস শুধু তার প্রহতভা ও ক্ষমতা লেখাে, এিা লেদখ অদনদক ভাদব লস একজন 

হশক্ষক। 

োইদিাক, মুজাহিে কখদনাই তার নতুন সিকমবীর-অদস্ত্রর সাদথ নতুন লকান বযহক্তর তুেনা কদরন 

না। লস তাদক বদে, “স্বােতম”। মুজাহিে শুধু নতুন োদত্রর গুণাবহে লেদখই তার উপর হনভবর কদরন 

না, লস তার েুববেতাও ভাে কদর লজদন লনে। 

েুদদ্ধ জড়াদনার আদে মুজাহিে তার সশস্ত্র সাথীর ক্ষমতার পহরসর অনুধাবদনর লিষ্টা কদর। 

হতহন তার সিকমবী মুজাহিেদের হনকিবতবী িদত লিদেহেদেন, হকন্তু মাদে মাদে তাদক তার হনদজর 

অস্ত্র-েক্ষতা অনুশীেন করদত িে। এবং তাই, হতহন তার ভাইদের লথদক পৃথক িন এবং একহি 

তারকা িদে ওদিন। 

মিাহবদশ্বর লে কু্ষি অংশ তাদক লেো িদেদে লস তা আদোহকত কদর, োদত োরা আকাদশর হেদক 

েৃহষ্ট হেদব তারা অনযানয োোপথ এবং অনযানয হবশ্ব লেখদত পাদর। 

তার েৃঢ়তা এবং অধযবসাে শীঘ্রই পুরসৃ্কত করা িদব। অনযানয মুজাহিেীনরা এদকর পর এক তার 

হেদক অগ্রসর িদি, এবং একদত্র তারা নক্ষত্রপুঞ্জ ও োোপথ েদড় তুদে। 

মুজাহিে জাদনঃ মিাহবদশ্বর সবদিদে েূদরর নক্ষত্র তার আদশপাদশর সবহকেুর মাদে হনদজর উপহিহত 

জানান লেে। 
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১৭. িহত্ত্ব 

আবু হুরােরা (রাঃ) লথদক বহণবত। নবী সাল্লাল্লাহু আোইহি ওোসাল্লাম বদেনঃ ঐশ্বদেবর প্রািুেব থাকদেই 

মানুি ধনী িে না। মদনর ঐশ্বেবই প্রকৃত ঐশ্বেব (বুখারী, মুসহেম, হতরহমেী, আবু োউে)। 

একজন মুজাহিে তার সদববাচ্চ প্রোন কদর থাদকন, এবং এিাই লস অনযদের কাে লথদক আশা কদর। 

এবং এর সাদথ, লস সুহবশাে হৃেদে ও এবং উোরভাদব সমগ্র হবশ্বদক লেখাদনার লিষ্টা কদরন লে, 

প্রহতহি মানুি হক করদত সক্ষম? তার সঙ্গীদের লকউ লকউ এই হবিদে মন্তবয করদত পাদর লে, 

“মানুি অকৃতজ্ঞ”। একজন মুজাহিে কখনও এমন বক্তদবয হবভ্রান্ত িদত পাদরন না। হতহন তার 

সিকমবী মুজাহিেদক উৎসাহিত করদত থাদকন এবং তাদের কাদজ অনুপ্রাহণত কদরন, কারণ এভাদবই 

হতহন হনদজই হনদজর উপর প্রভাব হবিার কদরন। 

54 

একজন মুজাহিে সীরাতুে মুিাক্বীম হনদে ো জাদনন তা অনযদক জানান। 

লে অনযদের সািােয কদরন, লস হনদজও সািােয পাওোর অহধকার রাদখন। লস হনদজ ো হশদখ তা 

অনযদের লশখাে, এবং তাই, একহি কযািফাোদরর সামদন বদস, মুজাহিে বদে লে তার েুদদ্ধর হেন 

লকমন িেদে। 

                                                      

54 গ্রেঃ সুনান আবূ োউে (তািহকককৃত) অধযােঃ ৯(كتاب الجهاد) হজিাে / িাহেস নেরঃ 

২৫০৩।১৮  .েুদ্ধ পহরিার করা অপেন্দনীে। িাসান। িাহেদসর মানঃ িাসান (Hasan 
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"দতামার লকৌশেেত লোপন তথয প্রকাশ লকন করে?" তারা তাদক কাদন কাদন বদে - "তুহম হক 

বুেদত পারদো না লে তুহম একহি েুাঁহক গ্রিণ করে? লতামাদক অনযদের সদঙ্গ লতামার জে ভাোভাহে 

করদত িদব!" 

জবাদব মুজাহিে হকেু না বদে শুধু িাদস। 

হতহন জাদনন লে, তার োত্রাপদথর লশি প্রাদন্ত রদেদে জান্নাত, েহে তা হরক্ত ও জনশূণয িে, তদব 

এর মাদন েুদ্ধহি উদদ্দশযিীন হেে। 

১৮. ইবাদাত 

আল্লাি তা’আো বদেন,  

[সূরা আনকাবূত ৪৫]55 

মুজাহিদের হনদজর জনয হকেু সমে প্রদোজন। 

হতহন হবশ্রাদমর জনয এবং হিন্তা করার জনয এবং সববশহক্তমান সৃহষ্টকতবার উপাসনা করার জনয লসই 

সমে বযবিার কদরন। এমনহক েুদদ্ধর উিাদপর মাদেও লস সাোত ও হেহকদরর জনয সুদোে কদর 

লনে। 

েুই ধরদনর েুো আদে। 

                                                      

55 সাোত
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প্রথম ধরদনর িে েখন একজন মানুি আল্লাির কাদে িাে লে তার জীবদন একহি হনহেবষ্ট ঘিনা 

ঘিুক, তাই হক করা উহিত তা আল্লাির হনকি হবদবিনা করার অনুদরাধ কদর। আল্লািদক কমবপ্রহিোর 

জনয সমে ও সুদোে লেো িে না। এবং আমাদের জনয হক উিম লসিা আল্লাি-ই ভাে জাদনন, তাই 

আল্লাি এসব েুোে মদনাদোে লেন না, হতহন ো উিম মদন কদরন তা করদত থাদকন। আর েুোরত 

বযহক্ত অনুভব করা শুরু কদরন লে, তার েুো কবুে িে হন। 

হদ্বতীে ধরদনর প্রাথবনা িদি েখন একজন মানুি বুেদত পাদর না লে সৃহষ্টকতবা লকান পদথ পহরিােনা 

করদবন, লসই সাদথ লস অদপক্ষা কদর েতক্ষণ না তাদক হনদে আল্লাির সকে পহরকল্পনা বািবাহেত 

িে। 

হতহন েুঃখকষ্ট এবং েুভবােয লথদক মুহক্তর জনয েুো কদরন, হতহন নযােসঙ্গত েুদদ্ধর জনয আহত্মক 

সািস প্রাথবনা কদরন, হতহন প্রহতহি হমহনি পুনরাবৃহি ভুদেন না: "এিা আপনার ইিা মত লিাক”। 

এভাদবই মুজাহিে েুো কদর। 
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এমন সমে এদস োে েখন মুজাহিেরা লে পদ্ধহত অনুসরণ কদর তা অভযাসেত, একদঘদে এবং 

হবরহক্তকর িদে োে। এমন অবিাে আল্লাির স্মরণ অদনক উপকারী িে।আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা জুমু’আ ১০]56 

েখন মুজাহিেদক একই কাজ বারবার সিােন করদত িে, তখন লস এই পদ্ধহতর অনুসরণ কদর 

এবং হনেমমাহফক কাজ তখন ইবাোদত পহরণত িে। 

                                                      

56 জীবদনর প্রদোজদন
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57 

মুজাহিে হনদজদক ইবাোদত উৎসেব কদর লেে। একই সমদে হতহন অনয লকান হকেু সিদকব হিন্তা 

করার লিষ্টা কদরন না; মদন মদন হতহন আনন্দ অনুসন্ধাদন হেপ্ত িন না, পাহথবব বযিতা, িযাদেঞ্জ এবং 

ফুহতব লথদক হতহন সদর আদসন। 

এবং এরপর-ই মুজাহিদের আত্মা আনন্দ এবং শাহন্ত হেদে পূণব িে। 

১৯. মবজয় 

আল্লাি বদেন, 

                                                      
57 
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[সূরা মুিাম্মাে ৭]58 

ইমাম ইবদন কাইহেযম, আল্লাি তাাঁর উপর রিমত বিবণ করুন, হতহন বদেন, পাাঁিহি প্রধান গুণাবেী 

আদে ো আল্লাহ্ মুজাহিেদের লমদন িেদত বদেদেন। মুজাহিেীনদের লকান েে েহে তা অজবন করদত 

পাদর, তদব তাদের জে সুহনহশ্চত, এমনহক েহেও শত্রুর সংখযা অহধক িদে থাদকঃ 

1. েৃঢ়তা 

2. আল্লাির স্মরণ 

3. আল্লাি ও তাাঁর রাসূদের হনকি আত্মসমপবণ 

4. তাদের কাদজর সমিেসাধন এবং এমন হবতদকব না জড়াদনা ো কাপুরুিতা ও েুববেতার 

হেদক ধাহবত কদর। একহি েুহক্ত হবতাহকবকদক েুববে কদর লেে এবং শত্রুদক শহক্তশােী কদর। 

প্রকৃতপদক্ষ, একদত্র সমিে িে তীদরর গুদির মত ো ভাঙা োে না, হকন্তু েহে আপহন 

তাদের বন্ধন মুক্ত কদরন, তদব আপহন পারদবন তীরগুহে এক এক কদর লভদঙ্গ লফেত। 

5. নধেব িে প্রধান ও েথাথব হভহি। 

এই পাাঁিহি গুণাবেীর উপর হভহি কদর হবজে িে। এই গুণাবেীসমূি বা এই গুণাবেীসমূদির লকান 

একহির অভাব থাকদে, লকান গুণ অনুপহিত তার উপর হভহি কদর হবজেও অনুপহিত িদে োে। 

                                                      
58 
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সািাবীরা এই গুণগুদো অজবন কদরহেে। এবং লকান সম্প্রোে তাদের বাধা হেদত পাদর হন, তারা 

সববো হবজে োভ কদরহেে। এবং েখন এই গুণগুহে েুববে িদে পড়ে, তখন সবহকেু আজদক লেমন 

আদে লতমন ক্ষীণ িদে এদো। 

আল্লাি রবু্বে আ’োমীন বদেন,  

[সূরা আে ইমরান] 

েুদ্ধ শুরু করার সমে, মুজাহিে লঘািণা কদরন: "আমার একহি েক্ষয আদে"। অদনক বের পার িদে 

হতহন বুেদত পাদরন লে হতহন ো িান তা হতহন অজবন করদত পারদবন এবং তাদক পুরসৃ্কত করা 

িদব। 

এবং তারপর হতহন েুঃখ অনুভব কদরন। কারন হতহন অনযানয মানুদির েুঃখ এবং একাকীত্ব, বযথবতা 

এবং িতাশা সিদকবও সদিতন, ো মানবজাহতর লবহশরভাদের মদন িানা লেে। এবং তার কাদে 

মদন িে লে, তাদক ো অজবন করদত িদব লস তার অদোেয। 

তার লফদরশতা তার কাদে হফসহফস কদর বদে,"সবহকেু োও"। 

এবং মুজাহিে হসজোিবনত িে ও তার সমি হবজে আল্লাির হনকি সমপবণ কদর। 

লেদিতু হতহন তা কদরন, মুজাহিে হনদজদক লবাকা প্রশ্নগুহে হজজ্ঞাসা করা থাহমদে লেন এবং তার 

অপরাধদবাদধর অনুভূহত কাহিদে উদিন। 
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পৃহথবীর সকে রািা মুজাহিদের অন্তদরর হেদক পহরিাহেত করদেঃ আকহস্মক আদবদে োাঁপ লেোর 

আদে হতহন সতকবতা অবেেন কদরন, এসব হেদেই তার সারা জীবন পূণব িদে আদে। মুজাহিে জাদন 

লে, লস ো িাে তা লবদে লনোর স্বাধীনতা তার আদে; লস হপেদন না তাহকদে সািহসকতার সাদথ 

হসদ্ধান্ত লনে, এবং মাদে মাদে লবপদরাো িদে ধাহবত িন। হতহন তার আদবেদক স্বীকার কদরন এবং 

তার সুফে োভ কদরন। লস জাদন লে হবজদের আনন্দদক প্রতযাখযান করা উহিত না; হবজে জীবদনর 

একহি অংশ, এবং োরা কদিার সংগ্রাম করহেে তাদের আত্মাদক মুজাহিেরা সুখী কদর। 

কখনও কখনও েুদদ্ধর উিাদপর লকান সীমা জানা থাদক না, মুজাহিদের মাথাে িি কদর বুহদ্ধ িদে 

আদস এবং লস সাদথ সাদথ েুদ্ধ হজদত োে।  

এবং তারপর হতহন মদন কদরন: "লকন আহম এতহেন ধদর কষ্ট পাহিোম এবং এমন একহি েুদদ্ধ 

রত হেোম ো আমার অদধবক শহক্ত বযে কদরই জে করা লেত”। 

প্রকৃতপদক্ষ, ো একবার সমাধান করা িদেদে তা করা খুব সিজ মদন িে। [সবহকেুই সিজ, হকন্তু 

একবার করার পর।– অনুবােক] এখন মদন িে, এত বড় হবজে লকান লিষ্টা োড়াই অহজবত িদেদে, 

আসদে এই বৃিৎ হবজে কতগুদো অপহরেহক্ষত লোি লোি হবজে দ্বারা নতহর হশকদের লশি সংদোে। 

এবং তারপর মুজাহিে হক ঘদিদে এর অথব বুেদত পাদর এবং েদক্ষয লপৌঁোদত লেহর িওোে হনদজদক 

লোি না হেদে লশি পেবন্ত েদক্ষয লপৌঁোদত লপদর আনহন্দত িে। 
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েুদ্ধ লজতার পর হতহন হবজে উেোপন কদর। এর জনয অদনক মূেয হেদত িদেদেঃ অদনক ক্ষহত 

িদেদে, অদনক কহিন মুিূতব হেে, লবেনামে সদন্দদির রাত হেে আর এমন অদনক হেন হেে েখন 

অদপক্ষার লশি হেে না। 

মুজাহিদের আনন্দ লেদখ েখন মানুি আশ্চেব িে: এ হনদে লকন লস এত উল্লাস করদে? লক জাদন, 

িেদতা তার পরবতবী েুদদ্ধ তাদক িতাশ লেখদত িদব। আপহন এহি জানার আদে, লস িেদতা তার 

শত্রুর লরািানদে পহতত িদব। 

হকন্তু মুজাহিে তার কদমবর বযাখযা জাদনন। হতহন তার স্ব-প্রহতশ্রুহত উপদভাে করদত িাে, কারন 

হবজে দ্বারা আনা সবদিদে মূেযবান উপিার। 

হতহন জাদনন লে, একজনদক অবশযই তার আদবে এবং আনন্দদক হনেন্ত্রণ করদত িদব োদত লস 

ভুদে না োে লে, আপহন সববো আপনার আদবেদক অনুসরণ করদত পারদবন না, এবং সািােয ও 

হবজে আল্লাির কাে লথদক আদস। 

59 

েতকাদের হবজে লস আজ উেোপন কদর, এবং আজদকর হবজে লথদক লস শহক্ত পাে আোমীকাদের 

েুদদ্ধর জনয। 

জেোদভর পর আপনার আনন্দদক হনেন্ত্রণ করার ক্ষমতা পরাজদের হতক্ততা লমদন হনদত সিােতা 

কদর। 

                                                      

59 সহিি মুসহেম 
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২০. এোেীত্ব 

60 

61 

মুজাহিে জাদন লে একজন মানুি একহি দ্বীপ নে। 

হতহন একা একা িদক্বর জনয েুদ্ধ কদর লেদত পাদরন না; তার পহরকল্পনা োই লিাক না লকন, এিা 

তবুও অনযানয মানুদির উপর হনভবর কদর। কাদরা সাদথ তার উদদ্দশয হনদে তাদক আদোিনা করদত 

                                                      

60 হতরহমেী 
61 আবু োউে 
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িদব োদত হতহন কাদরা কাদে সািােয এবং সিােতা িাইদত পাদরন। এবং হবশ্রাদমর মুিূদতব 

কযািফাোদর বদস এবং কাউদক বেুন তার অতীত েুদদ্ধর ঘিনা বদে। 

হকন্তু মুজাহিে কখদনাই অহনহশ্চত িওোর কারদন অনযদের ভুদে সম্মহত হেদবন না। তার কমব সুস্পষ্ট, 

তদব তার পহরকল্পনা রিসযাবৃত। 

মুজাহিে তার ভাইদের সাদথই হবশ্রাম কদর, হকন্তু হতহন লে পেদক্ষপগুহের জনয োেবদ্ধ লসগুদো লস 

তার ভাইদের উপর িাপান না। 

মাদে মাদে হতহন অহনিাকৃতভাদব একহি ভুে পেদক্ষপ গ্রিণ কদরন এবং রসাতদে োন। 

একাকীত্ব তাদক হঘদর ধদর আর হমথযা আভাস তাদক ভে লেখাে।62 েখন লস হজিাদের সন্ধান কদর, 

হতহন অনুমান করদত পাদর না লে এরকম হকেু িদত পাদর। হকন্তু এমন-ই ঘদি। অন্ধকাদর েুদব, 

হতহন তার হৃেেদক আহ্বান কদরন: "আহম েভীর সমুদির মদধয েুদব োহি, এখাদন পাহন খুব কাদো 

আর খুব েভীর”। 

তার অন্তর জবাব লেে, “একিা হজহনস মদন রাখদব, লে হনমহজ্জত িদেদে আর লসভাদবই লথদক 

লেদে তার-ই শ্বাস রুদ্ধ িদেদে এবং েুদব লেদে”। 

এবং মুজাহিে লে হবপজ্জনক অবিাে পহতত িদেদে লসখান লথদক লবহরদে আসার জনয সমি শহক্ত 

প্রদোে কদর। 

রাসূেুল্লাি [সাঃ] বদেন, “েহে লোদকরা একাকীদত্বর সফর সিদকব জানত ো আহম জাহন, তদব 

সওোরী কখনও রাদত একাকী োত্রা করত না”। [বুখারী] 

মুজাহিে একাকীত্বদক বযবিার কদরন, হকন্তু হনদজদক একাকীদত্বর িাদত তুদে লেন না। 

                                                      
62 He gets tormented with loneliness and frightened by the ghosts. 
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মুজাহিে আতঙ্ক ও হবভ্রাহন্তর সমে খুব ভাে একহি কসরত খািানঃ অদনযরা ো না লজদনই কদর লস 

তা হবিক্ষণতা ও সতকবতার সাদথ করার লিষ্টা কদরঃ শ্বাস লনো, লিাদখর পেক লফো, এবং 

আদশপাদশ ভাে কদর েক্ষয করা। এভাদব লস েুহশ্চন্তা লথদক মুহক্ত পাে এবং তার সুিতুর অনুমানদক 

স্বাধীনভাদব কাজ করদত লেে – তার ভে এবং বাসনা এদত জহড়ত িে না। 

মুজাহিে একাকীত্ব ও পরহনভবরশীেতার মাদে সমতা হবধান করদত পাদর। 

২১. িহব্বত্ 

আল্লাি তা’আো বদেন,  

 
[সূরা শু’আরা]63 

64 

                                                      
63 

 
64 
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মুজাহিে মিব্বত োড়া িেদত পাদর না। খাওো-োওো লেমন জরুহর এবং হজিাদের আনদন্দর মত, 

আন্তহরকতা ও লেি প্রেশবদনর প্রদোজনীেতা তার স্বভাদব লপ্রাহথত। েহে সূেব অি িদে োে, আর 

মুজাহিে লকান আনন্দ োভ না কদর, তদব হকেু না হকেু েন্ডদোে িে। 

লস  লোদকদের বরফশীতে মুদখাদশর আড়াদের বযাকুে হৃেে লেখদত পাে। আর এই কারদণই হতহন 

অনয লোদকদের লিদে লবহশ েুাঁহক হনদে থাদকন। লস অহবরাম ও অহবরত ভােবাসার সন্ধান কদর, 

এমনহক েহে এই অনুসন্ধাদন হতহন কখনও কখনও একহি "না" শুনদত পান বা হরক্ত িদি তযাে 

কদরন এবং প্রতযাখযাত লবাধ কদরন। েখন লস গুরুত্বপূণব কাউদক লখাাঁজ কদরন, তখন লস হবহভন্ন 

পহরহিহতর জনয আতহঙ্কত িন না। ভােবাসা বযতীত লস করদত পাদর না। 

65 

এবং মুজাহিে েখনই প্রথম সুদোে পাে তখনই হবদে কদর কারণ এহিও হজিাদের একহি অংশ। 

একহি ধাহমবক পহরবার একহি ধাহমবক সমাদজর হভহি। 

বািহবকই প্রােই লস তাদের কারদন েন্ত্রণা লভাে কদর, োরা ভােবাসার অদোেয। 

এমন সমেও আদস েখন তার জীবন তাদক পরীক্ষাে লফদে এবং তাদক তার হপ্রে মানুদির সাদথ 

তা হবদিে কদর হনদত িে। এমন মুহুদতব একজন মুজাহিে এহি জানার লিষ্টা কদর লে হতহন আল্লাির 

ইিা পূরণ কদরদেন নাহক লস আত্ম-প্রীহতদত মগ্ন। প্রথম লক্ষদত্র লস লকান অহভদোে ও হবরহক্ত োড়াই 

মানয কদর, এমনহক েহেও তাদক তার পদথ কাদরা সাদথ হবদিে করদত িে। 

                                                      

65 মুসনাদে আিমাে 
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হকন্তু েহে এমন হবদিে কাদরা হবদদ্বিসূিক অহভপ্রাদের কারদন িে, মুজাহিে কহিনভাদব তা প্রহতিত 

কদর। 

একহি মুজাহিে জাদন লে হতহন উিম লেখদত সক্ষম, কারণ হতহন হনদজর মদধয উিম োেন কদর, 

কারন েুহনো আেনার নযাে োদত প্রদতযদক হনদজর প্রহতিহব লেদখ। 

২২. নযায়মবচার 

আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা িূে ১৮] 

মুজাহিে অহবিাদরর প্রহত উোসীন িদত পাদর না। 

হতহন জাদনন: এই েুহনোদত সবহকেুই হবজহড়ত এবং একহত্রত িদে আদে, এবং লসইজনয লকাদনা 

এক বযহক্তর পেদক্ষপ অনয মানুদির উপর প্রভাব লফদে,তা োইদিাক তাদের অদনদক পৃহথবীর 

উপদরই লতা আদে। আর তাই, লস েখন অনয কাউদক কষ্ট লভাে করদত লেদখ, তখন লস সবহকেু 

পুনঃিাপন করদত তার তদোোর লকািমুক্ত কদর। 

হকন্তু হনপীড়দনর হবরুদদ্ধর েুদদ্ধর সমে, লস োহেমদক েন্ডাদেশ লেে না, কারন লস মদন কদরঃ 

প্রদতযকদক তার হনদজর কাদজর জনয আল্লাির হনকি জবাবহেহি করদত িদব। তার হমশন সিন্ন 

করার পর, মুজাহিে লকান রাে লেওো লথদক হবরত থাদক। 

মুজাহিে তার ভাইদের সািােয করার জনয এই েুহনোদত এদসহেদেন হকন্তু তার প্রহতদবশীদের হনন্দা 

করার জনয আদসন হন। 

আল্লাি তা’আো বদেন, 
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[সূরা হুজুরাত ৯]66 

মুজাহিে আঘাত িানা এবং ক্ষমার গুদণ গুণাহিত। লস সমান েক্ষতার সাদথ উভে গুণ বযবিার কদর। 

এমন লকান মুজাহিে লনই হেহন তার ভাইদের সাদথ বসা অবিাে বেদত পাদর: "আহম সববো সহিক 

কাজ কদরহে”। লে এই ধরদনর হকেু োহব কদর লস িে হমথযা বেদে অথবা লস আপন স্বত্বাদক ভাে 

কদর হিদন হন। কারন অতীদত একজন সহতযকাদরর মুজাহিেদক এমন হকেু করদত িদেহেে, ো 

সহিক হেে না। 

হকন্তু তারপর, তার পদথ িোর সমে, হতহন বুেদত পাদরন লে আল্লাি তাদক হনহশ্চতভাদব তাদের 

সাদথ একহত্রত কদর আনদবন োদের িক্ব হতহন আোে কদরন হন। 

এভাদবই হতহন তার অতীদতর খারাপ কাজ লথদক সুদোে পাওো মাত্র হনদজদক মুক্ত কদর। এবং 

মুজাহিে হদ্বধা োড়াই এই সুদোে হেহনদে লনে। 

আল্লাি তা’আো বদেন, 

                                                      
66 
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[সূরা নািে]67 

মুজাহিে উমাদরর [রাঃ] বক্তবযদক শ্রদ্ধা কদর: "লি লোদকরা! প্রকৃতপদক্ষ, ইসোম একহি শহক্তশােী 

লকল্লা এবং েৃঢ় প্রদবশদ্বার। এবং নযােহবিার ইসোদমর েুেব এবং সতয তার েরজা। হকন্তু েহে েুেব 

এবং প্রদবশদ্বাদরর পতন ঘদি, তদব এই ধদমবর পহবত্রতা ও অেঙ্ঘনীেতার অপমান িদব। হকন্তু 

শাসক েতক্ষণ েৃঢ় থাদক, ইসোম ততক্ষণ অপরাদজে। এবং িাবুক হনেন্ত্রণ হশল্প এবং েেবান লনোর 

মাদে শাসদকর লকান ক্ষমতা লনই। শাসদকর ক্ষমতা িে ধাহমবকতাে ও নযােপরােণতাে।” 

মুজাহিে সববো েৃঢ়তা ও লকামেতার মাদে সমতার জনয সংগ্রাম কদর। হতহন সবসমে নযােসঙ্গত 

কাজ কদরন। একহি স্বপ্নদক সতয করদত িদে, আপনার হবশ্বাসদক েৃঢ় এবং শহক্তশােী িদত িদব, 

এবং েখন েক্ষয অজবন করা িে, মদন রাখদত িদব েক্ষয অজবদনর রািা আমাদের কল্পনার অনুরূপ 

নে। 

এই কারদণ মুজাহিে আদেশ হেদত পাদরন এবং সিানুভূহতশীেও িদত পাদরন। 

                                                      

67 আদে িে সুহবিার, মধযমপো। এমনকয় ইবদন
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68 

আল্লাি কখদনা তাাঁর বান্দাদেরদক লেদড় লেদবন না, তদব তাাঁর পহরকল্পনা ও িানসমূি লবাোর বাইদর। 

আহেষ্ট িওোর পাশাপাহশ আদেদশর ক্ষমতাও মুজাহিেদক অনুপ্রাহণত কদর। 

একহি মুজাহিে অগ্রিণদোেয হকেু গ্রিণ কদরন না। 

মুজাহিে জাদন লে সমি ভািাগুহেদত সবদিদে গুরুত্বপূণব শব্দগুহে লোি। 

আল্লাি। 

িযা। 

জীবন। 

এই শব্দগুহে সিদজ উচ্চারণ করা োে, এর বযাপকভাদব বযবহৃত। 

হকন্তু এখনও আদরকহি শব্দ আদে, ো সংহক্ষপ্ত হিসাদব ভাে এবং ো অদনক মানুদির জনয বো 

কহিন। 

এই শব্দহি "না"। 

লে কখনও ‘না’ বদে হন লস হনদজদক মিানুভব, অন্তেৃবহষ্টসিন্ন এবং সুহশহক্ষত মদন কদর, এই শব্দহি 

স্বাথবপর, েুহনোহবোসী এবং হবদদ্বিপরােণদের মুদখ অহধক উচ্চাহরত। 

হকন্তু মুজাহিে এই ফাাঁদে আিকা পদড় না। জীবদন এমন সমেও আদস েখন লস অনযদক ‘িযা’ বদে 

এবং হনদজদক ‘না’ বদে। 

                                                      

68  
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এবং এ কারদণ তার লিাাঁি কখদনাই "িযাাঁ" বেদব না েহে তার হৃেে "না" বদে। 

২৩. ধ য য 

আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা বাক্বারাি]69 

লে মুজাহিে তার মদন তীক্ষ্ণতার উপর অহতমাত্রাে হনভবরশীে, লস তার শত্রুর শহক্তদক অগ্রািয কদর 

বদস। 

ভুদে োওো উহিত নে: মাদে মাদে লকানও লকৌশেেত েক্ষতার তুেনাে শহক্ত অহধক কােবকর িদত 

পাদর। 

িাাঁদড়র সাদথ েুদ্ধ ২৫ হমহনি বযাপী িেঃ আর িাড় দ্রুতই বুদে লফদে লে তাদক প্রতাহরত করা িদি, 

এবং তার পরবতবী পেদক্ষপ িে িাড়দোদ্ধাদক আিমণ করা।আর েখন তা ঘদি, তখন লকান হকেুই 

                                                      
69
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েুঘবিনা লরাধ করদত পাদর নাঃ িাকহিকয, মন, একহি েুহক্তর প্রদরাহিত করার ক্ষমতা, োদক তারা 

‘োেুমন্ত্র’ বদে। 

এবং এই কারদণই মুজাহিে তার হবদরাধী পাশহবক শহক্তদক সদন্দদির সুহবধা োন কদর। এবং েখন 

এর উোেনা মানহসক নবকদেয রূপ লনে, হতহন েুদ্ধদক্ষত্র লথদক সদর োন এবং এই োোমিীন 

হবদফারণ হনদজ লথদকই লশি না িওো পেবন্ত অদপক্ষা কদর, এবং তারপর আবার আিমণ কদরন। 

আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা বাক্বারাি ২৪৯] 

মুজাহিে তার লথদক শহক্তশােী শত্রুদক সনাক্ত করদত সক্ষম। 

হতহন বুেদত পাদরন লে েহে হতহন শত্রুর মুদখামুহখ িন, তািদে তার ধ্বংস অহনবােব িদে উিদব। 

েহে লস শত্রুর লকৌশদে পহতত িে, তদব লতা লস ফাদে পা হেে। এবং এই কারদণ, হবপে লথদক 

লবহরদে আসার জনয,একজন মুজাহিে হতহন লেভাদব ভাে হবদবিনা কদরন লসভাদবই কাজ কদরন, 

হকন্তু শত্রু লেভাদব িাে লসভাদব নে। েখন শত্রু মূখব বাচ্চার মত আিরণ কদর, মুজাহিে একই ভাদব 

আিরণ কদর। েখন শত্রু মুজাহিেদক েুদদ্ধ িযাদেঞ্জ কদর, মুজাহিে এমন ভান কদরন লেন লস শুদন 

হন এবং বুেদত পাদর হন। 

লোদক বদে, “লস মুরহের মত পাহেদেদে”। 

লিদিন প্রবাে আদে, “হজিাদের হবরুদদ্ধ শূকদরর লঘাত লঘাত িেদত থাদক”! 

মুজাহিে এসব কথাে কান লেে নাঃ পাহখর সািস হক্ষপ্ততা এহিদক হবড়াদের থাবা লথদক উেুক্ত েুদদ্ধ 

বািাদত পারদব না। 



Page 81 of 191 
 

https://archive.org/details/@fraud_boy_yahoo_com 

এমন পহরহিহতদত মুজাহিে নধেব দ্বারা হনদজদক সশস্ত্র কদরঃ তার সাদথ একহি উেুক্ত েুদদ্ধ হেপ্ত 

িওো লথদক শত্রু আদরকহি হশকার লখাাঁজার লিষ্টা করদব এবং “ভূেুহিত” িদব না। 

সববো মদন রাখদবন: আপনার ো-ই থাকুক না লকন, আপহন ো-ই করুন না লকন, আপনার হমশন 

সিন্ন করার জদনয সুদোদের এবং েক্ষয অজবদনর জনয উপাদের অদপক্ষা করা উহিত।70 

মুজাহিে হনদজদক এমন লকান বযহক্ত দ্বারা হবভ্রান্ত িন না লে লকানও উিম ফোফে অজবন করদত 

সক্ষম না অথি জনসমু্মদখ তা স্বীকারও কদর না। 

লিদিন প্রবাে রদেদে, “একিা হশোে োহফদে েুদে থাকা িহবব পেবন্ত লপৌঁোদত না লপদর বেে, 

‘আমার এসব েরকার লনই, এমহনদতও সম্ভবত এর স্বােও ভাে না’ ”।আল্লাি তা’আো বদে

                                                      

70 নধেবদক আমরা ইিাশহক্তর সাদথ তুেনা করদত পাহর। আপনার ো ইিা িে আপহন তা করা লথদক হবরত থাকদেন এিাও নধেব। হকেু 
বাচ্চাদের উপর হবজ্ঞানীরা পরীক্ষা কদরহেদেন। তারা বাচ্চাদের বদেহেদেন, েহে লিহবদে রাখা মারশদমদো খাওো লথদক হবরত থাদক 
তদব তাদক ২ হি মারশদমদো লেো িদব। লেখা লেদে, োরা লোি বেদসই লোভ সংবরণ করা হশদখহেে, তারা কদেদজ ভাে লরজাল্ট 
করদে। ইিাশহক্ত লেদির লপশীর নযাে। বযাোম করদে লপশীশহক্ত বাদড়, একইভাদব ইিাশহক্তর বযাোদমর ফদে ইিাশহক্ত হনেন্ত্রদণর 
সক্ষমতা বাদড়। এভাদব প্রহত রমজাদন আমরা প্রহশহক্ষত িই। আল্লাি আমাদের দ্বীনদক অহত সুন্দরভাদব সাহজদেদেন। বাচ্চারা লেমন বড় 
িদে ভাে লরজাল্ট কদরহেে, আমরাও েুহনো ও আহখরাদত সফে িব ইনশাআল্লাি। এিা আল্লাির ওোো। 
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[সূরা আে ইমরান]71 

                                                      
71 
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২৪. ভয় 

আল্লাি তা’আো বদেন, 
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[সূরা আে ইমরান]72 

73 

মুজাহিে লকান ধরদনর ভে লবাধ কদরন না। 

েুদদ্ধ অবযািহত প্রহতরক্ষার একহি হনখুাঁত উপাে িদত পাদর, হকন্তু আপহন এই পদ্ধহত ভে দ্বারা আিন্ন 

িদে বযবিার করদত পারদবন না। অহভমত লনোর সমে, মুজাহিে পরাজে লবদে হনদত পাদর, এবং 

লকান পেদক্ষপ লনওোর পহরবদতব তার ক্ষতিাদনর সুিতার জনয অদপক্ষা করদত পাদর। এবং এভাদব 

আগ্রাসী শহক্তদক বৃিৎ ও অোহিত সুহবধা হেদত পাদর। 

                                                      
72 

 

73  
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আল্লাি তা’আো বদেন,  

[সূরা বাক্বারাি ১৫০]74 

গুরুত্বপূণব হসদ্ধান্ত লনওোর আদে, মুজাহিে ভুে করার ভদে ভীত থাদক, হকন্তু েহে তাদক লবদে হনদত 

বো িে, লস িেদতা সািদসর সাদথ বেদব ‘িযা’। েহে তাদক "না" বেদত িে, তািদে হতহন ভদের 

কারদন তা করদবন। 

মুজাহিে জাদন: ভে সমগ্র হবদশ্বর সামদন পুদরা হবশ্বদক আিন্ন কদর লরদখদে। 

ভেদক ২ ভাদব লেখা োেঃ িে েুদ্ধভাবাপন্ন আিমণ দ্বারা নেদতা আজ্ঞাবািী অধীনতা দ্বারা। এসব 

িে একই মুিার হভন্ন হভন্ন হেক। 

এবং েখন মুজাহিে তার মুদখামুহখ িে লে মুজাহিদের মাদে ভে েুহকদে লেে, তখন লস মদন কদর 

লে: লস মানুিহিও লতা একই অহনশ্চেতাে আহবষ্ট। তাদকও লতা একই বাধা লভে করদত িদেদে এবং 

একই সমসযার হশকার িদত িদেদে। 

হকন্তু লকন হতহন শহক্তশােী িদে উদিদেন? কারণ হতহন একহি লমাির হিসাদব তার ভেদক বযবিার 

কদরন এবং একহি লব্রক হিসাদব না।75 

এবং শত্রুর কাে লথদক হশদখ, মুজাহিে ভে দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত িে না। 

                                                      
74 

 
75 ভেদক শহক্ত হিসাদব বযবিার কদরন, েুববেতা হিসাদব নে। 
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কষ্ট এবং েুঃদখর মুহুদতব, এমন পহরহিহতদত ো লকানও সািাদেযর পূববাভাস লেে না। মুজাহিে শান্ত 

এবং সািদসর সদঙ্গ আিরণ কদর, লেমন, বীরত্বপূণবভাদব, আর আল্লাির রিমদতর উপর হনভবর কদর। 

২৫.  ীরতা 

আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা আস সাফ-৪] 

রাসূেুল্লাি [সাঃ] বদেন, “লি মানুি, লতামাদের শান্ত থাকা উহিত, প্রকৃতপদক্ষ, তাড়াহুদড়ার মাদে 

তাক্বওো থাদক না। [বুখারী ও মুসহেম] 

মুজাহিে সববো শান্ত থাদক: এই পৃহথবীদত হকেুই লস ভে পাে না এবং হকেুই তাদক থামাদত সক্ষম 

িে না, কারণ হতহন লসাজা পদথ আদেন এবং সতয তার অনুসারী। 

সমে তার পাদশ আদে- হতহন এিা জাদনন এবং হতহন হশদখ লনন হকভাদব তার অধধেবদক বাধা লেো 

এবং লেদকান অহবদবহিত কাজ এহড়দে িো োে। 

মুজাহিে কখনই তাড়াহুদড়া কদর না। 

তার পেদক্ষপগুদো ধীর-হির ও েৃঢ়। হতহন ঐ মুিূদতবর জনয সদিতন ো সমগ্র মানবজাহতর কাদে 

অতযন্ত গুরুত্বপূণব, তাই পৃহথবীদক পহরবতবদনর আদে তার হনদজদক হনদজর পহরবতবন করা উহিত। 

মুজাহিে কখনও কাাঁিা ফে পাদড় না। 

মুজাহিে অপমান সিয কদর ও হসদকাে তুদে রাদখ; লস জাদন তার মুহষ্ঠর ওজন, আর তা কত লজাদর 

আঘাত িানদত পাদর। অপ্রস্তুত শত্রুর সাদথ েুদদ্ধর সমে লস তাদের লিাদখর হেদক তাকাে, একেম 

েভীদর – আর হতহন তার শারীহরক শহক্তর উপর হনভবর না কদরই জে োভ কদরন। 
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মুজাহিে তার সিদোদ্ধা ভাইদের লথদক েত হশদখ, তার ঈমাদনর নূর তত উদ্দীহপত িে, এবং তাদক 

কাদরা কাদে হকেু প্রমাণ করার েরকার লনই। শত্রুরা বদে আল্লাি িে কুসংস্কার, হজিাে িে 

সন্ত্রাস,শরীোি িে আহেম অন্ধকার েুে এবং সবাইদক তাদের সামহরক ক্ষমতার সামদন মাথা নত 

করদত িদব, মুজাহিদের হনকি শত্রুর এসব হববেমান েুহক্তর লকান মূেয লনই। 

মুজাহিে বুেদত পাদরন লে তাাঁর ক্ষমতা কতিা অপরাদজে, োর হভহি িে খাাঁহি ঈমান, এবং হতহন 

কখদনাই লসাজা পথ লথদক হবিুযত িদবন না। 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইহি ওোসাল্লাম বদেদেন: "লি জাদেে, প্রকৃতপদক্ষ লতামাদের েু'হি গুণাবেী 

আদে ো আল্লাি ও তাাঁর রসূেদক সন্তুষ্ট কদর।" 

জাদেে হজদজ্ঞস করদেনঃ "এই গুণগুদো হক, লি আল্লাির রাসূে?" 

নবী সাল্লাল্লাহু আোইহি ওোসাল্লাম বদেদেন, "নধেব ও সতকবতা"। 

২৬. ঘৃণা 

আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা আে ফাতি-২৯]76 

                                                      
76 
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মুজাহিে ভেিীন ও হবদদ্বিিীন জীবদনর হেদক তাকাে। 

েুদ্ধ বন্ধ করার সমে, হতহন নবী ঈসা (েীশু)-এর কথা স্মরণ কদরন: "লতামার শত্রুদক ভােবাস”, 

এবং হতহন এই হনেম পােন কদর, কারন মুজাহিে জাদন লে লকান বযহক্ত, মৃতুযর পেবন্ত আল্লাির 

লসাজা-সরে পদথ হফদর আসার সুদোে পাে। আর আল্লাির রিমদতর দ্বারা লতামার হনকৃষ্ট শত্রু 

লতামার ভাই িদে লেদত পাদর। 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা আ’রাফ]77 

একবার আবু আে-োরো রািাে মানুদির হভড় লেখদত লপে, ো একজন মানুিদক হঘদর এবং তারা 

তাদক আঘাত করা এবং তাদক অহভশাপ লেো শুরু করে। আবু আে-োরো জনেদণর কাদে এদস 

হজদজ্ঞস করদেন, "হক িেদে এসব?" লোকজন উির হেে: "এই লোকহি বড় গুণাি কদরদে"। আবু 

আে-োরো হজজ্ঞাসা করদেনঃ "হকন্তু েহে এই লোকহি কূদপর পাহনদত পদর লেদতা, তািদে হক তুহম 

তাদক বাইদর হনদে আসার লিষ্টা করদত?" "অবশযই আমরা লিষ্টা করতাম," মানুিগুদো উির হেে। 

আবু আে-োরো তাদের বেদেন,"তাদক ধমক হেও না এবং তাদক আঘাত কদরা না। হকন্তু তাদক 

সতকব করুন এবং তাদক উপদেশ হেন। আল্লাির প্রশংসা কর, হেহন লতামাদেরদক একই পাদপ 

                                                      
77 
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প্রদবশ করদত লেনহন”। লোদকরা হজজ্ঞাসা করে,"তুহম হক তাদক ঘৃণা কদরা না?" আবু আে-োরো 

জবাব হেদেন: "লস ো কদরদে, আহম তা ঘৃণা কহর। হকন্তু েহে লস তার পাপ কমব বন্ধ কদর লেে, 

তদব লস আমার ভাই িদব।" 

পাপী লোকহি লকাঁদে হেে ও তাওবা করে। 

মুজাহিে হনহশ্চত করদত লিষ্টা কদর লে ঘৃণার অনুভূহত লেন তার হৃেেদক েূহিত না কদর। 

হকন্তু হতহনও জাদনন লে ক্ষমা সাববজনীন স্বীকৃহতর সমতুেয নে। একহি মুজাহিে জাদন লে তার মাথা 

নত করা উহিত না, হতহন েহে তাই কদরন তািদে, হতহন সবহকেু লেখার ক্ষমতা িারাদবনঃ তার 

শত্রুর এবং তার স্বদপ্নর হেেন্ত। 

২৭. ঈিান 

আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা আে আনফাে]78 

                                                      
78 
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79 

একবার অস্ত্রিােনা হশদখ লেদে একজন এই হসদ্ধাদন্ত লনে লে, তার এখন পূণব লোোবারুে েরকার, 

োর মাদন িে সাজসজ্জা োড়া তার িদে না। 

লস সন্ধাদন লবর িে, আর বযবসােীরা তাদক তাদের পণযিবয হেদত িাে। 

লকউ বদে, “একাকীদত্বর অস্ত্রশস্ত্র হনদে োন”। 

আদরকজন বদে, "লকন তুহম হনদজদক হসহনকবাে, সংশেবাদের োে হেদে লেদক রাদখা না”? 

"সবদিদে ভাে বমব িে লকান হকেুদত জহড়ত না িওো," তৃতীে একজন োহব কদর। 

মুজাহিে এসব কথাে কান লেে না। লস হনভবদে ও শান্তভাদব লসই িানগুদোদত োে ো তার হনকি 

পহবত্র, লস ঈমাদনর অহবনাশী লজাব্বা পহরধান কদর। 

                                                      

 

 
79 
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ঈমান তাদক আঘাত লথদক রক্ষা কদর। হবশুদ্ধ আিবতাে ঈমান হবিাক্ত িদে উিদব। 

মুজাহিদের বনু্ধরা তার কাদে হজদজ্ঞস করদেন লে, লস লকাথা লথদক তার শহক্তদক লবর কদর আদন। 

লস জবাব লেে,“বান্দার প্রহত আল্লাির অসীম েো িে ঈমান, আল্লাি কখনও তার বান্দাদক তযাে 

করদবন না এই হবশ্বাস লথদক এবং তাাঁর পদথ মুজাহিেদক সািােয করদবন। আর আল্লাির রিমদত 

আপহন পুদরা হবশ্বদক পরাি করদত পারদবন”। 

হবশ্বাস মুজাহিদের জনয শহক্তর উৎস। 

মুজাহিে অতীদতর কথা স্মরন রাদখন। 

হতহন জাদনন আধযাহত্মক অনুসন্ধান হক, কারন এর জনযই মানব ইহতিাদসর হকেু লসানােী পাতা 

হেহখত িদেদে। 

এই অনুসন্ধান মদধয রদেদে সবদিদে মহিমাহিত এবং সবদিদে ঘৃহণতওঃ বহুত্ববাে, মূহতবপূজা, 

রিসযবাে, আল্লািদক বাদে অনযানয লেবতাদের উৎসেব করা, এবং রক্ত শত্রুতা [জাতীেতাবাে, 

স্বজাতযপ্রীহত]। 

মানুি হবহভন্ন উদদ্দদশয আধযাহত্মক অনুসন্ধানদক বযবিার করদে এবং মুজাহিে জাদনন হকভাদব প্রােই 

তার আেশবগুহেদক ভোনক অহভপ্রাে বািবােদনর জনয লমাড়ক হিসাদব বযবিার করা িদি। 

ঈসা [আঃ] বদেন, “ফে-ই বৃদক্ষর পহরিে”। 

মুজাহিে এই হনেম অনুসরণ কদর এবং ভুে কদরন না। 

কত বার মুজাহিেদক এর মত হকেু শুনদত িদতা: "এই পথহি সহিক তা আহম হকভাদব জানব”? 

হতহন কতবার লেদখদেন লোদকরা এই প্রদশ্নর জবাব না লপদে অদনযর কথা শুদন হজিাে তযাে 

কদরদে।  
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80 

ঈমাদনর বযাপাদর অহধকাংদশর মত গ্রিণীে নে। 

এবং মুজাহিদের লকান সদন্দি লনই, কারণ হতহন কুরআন দ্বারা পহরিাহেত িন - ো সতয এবং সহিক 

জীবনহবধান। 

মিান আল্লাি তা’আো পহবত্র কুরআদন বদেন, 

                                                      

80 েখন সেুপদেশ লকান প্রভাব লফেদত পাদর না, তার লজদন রাখা উহিত তার অন্তদর ঈমান লনই। 
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[সূরা বাক্বারাি ১৯৭]81 

একজন মুজাহিে েীঘবহেন ধদর ঘুহমদে আদে, এবং এখন লস ধীদর ধীদর জােদে এবং িদক্বর নূদর 

অভযি িদে উদি। লস আর আদোদক ভে পাে না এবং সরে পদথ িেদত থাদক, েহেও এর জনয 

তাদক কষ্টদভাে করদত িে, প্রবঞ্চনা নধেবসিকাদর সিয করদত িে এবং েুাঁহক হনদত িে। 

তার বনু্ধরা বদে, “হক একহি অসাধারণ ঈমান!" 

একথা শুদন মুজাহিে কদেক হমহনদির জনয েববদবাধ কদর, হকন্তু এরপদর সাদথ সাদথই লস েজ্জাে 

আিন্ন িদে োে, কারন বাইদর লথদক েতিা মদন লিাক না লকন, তার অন্তদর এত লবহশ ঈমান 

লনই। 

লসই মুহুদতব তার লফদরশতা তাাঁর কাদে হফসহফস কদর বদেঃ "তুহম লতা লকবে আল্লাির বান্দা, 

লতামার অিংকাদরর হকেুই লনই, আবার অপরাধ লবাধ করার লকান কারণ লনই। শুধু আনন্দদবাধ 

করার েদথষ্ট কারন আদে”। 

এবং মুজাহিে বুেদত পাদরন লে হতহন শুধুমাত্র হবশ্ব পােনকতবার এক োস, এবং হতহন তখন শাহন্ত 

এবং আশ্বাস খুাঁদজ পান। 

                                                      
81 
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82 

একজন মুজাহিে অনযদের হবরুদদ্ধ হবদদ্বিপরােণ গুজব রিান না, কাদরা সিদকব হকেু বেদে লসই 

কথাগুদো পহরদশদি ঐ বযহক্তর শত্রুর কাদন হেদে লপৌঁোদব, লসই সাদথ নতুন কদর অহতহরক্ত হিংসা-

হবদদ্বি লোে িদব। 

                                                      
82 

সমাথবক সিীি িাহেস, 

 

 

[হপ্রে নবীর ৪০ িােীস] 
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এবং তাই েখন মুজাহিে তার ভাইদের কথা বদে, তখন হতহন লভদব লনন লে তার কাদে ভাই োাঁহড়দে 

আদেন এবং হতহন ো বদেদেন সব কথা শুনদেন। 

২৮. পূব যাভাস [োশফ] 

মুজাহিে জাদন পূববাভাস কত গুরুত্বপূণব। 

আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা ক্বমার-৪৫-৪৬]83  

েুদদ্ধর উিাদপ এিা হিন্তা করার সমে লনই লে, হকভাদব শত্রুর আিমণ প্রহতিত করব, মুজাহিে 

তার অন্তেৃবহষ্ট দ্বারা কাজ কদর এবং তার অহভভাবক লফদরশতােদণর কথা মানয কদর। 

েুদ্ধহনবৃহির সমদে বা হবশ্রাদমর সমদে লস আল্লাির পািাদনা আোমতগুদো প্রকাশ কদর। 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন,  

                                                      

83 েুহনোদত
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[সূরা রূম]84 

মুজাহিে জাদনঃ সুিতুর অনুমান85 ও স্বপ্ন িে প্রাথহমক পূববাভাস, এর দ্বারা আল্লাি আমাদের জনয 

ো হনধবারণ কদরদেন তা জাহনদে লেন। 

86 

                                                      
84 

 
85 এখাদন কাশফ বা ইেিাম অনুবােও করা োে। 
86 মুসহেম 
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ইবদন উমর [রাঃ] বদেন: "েখনই আহম উমর [রাঃ]-লক হকেু কথা বেদত শুহন এবং বদে লে, 

'হনশ্চেই আহম মদন কহর লে এিা িদব।' অবদশদি এহি হিক লস ভাদবই িত লেভাদব লস হিন্তা 

কদরহেে।" (বুখারী) 

একহি হনহশ্চত েুদদ্ধর পূদববর নীরবতা মুজাহিে ভাে কদর হিদন। 

মদন িে লেন নীরবতা কথা বেদে এবং বেদেঃ “সবহকেু িহেত ও লথদম আসদে। েুদ্ধ ভুদে হেদে 

ফুহতব করা ভাে নে হক?" এরকম মুিূদতব অেক্ষ মুজাহিে অস্ত্র লেদড় লেে, আরাম কদর আর বদে 

লে লস হবরক্ত িদে লেদে। 

মুজাহিে আগ্রদির সাদথ এবং সাবধানতার সাদথ নীরবতার কথা শুদনন। হতহন জাদনন লকাথাও না 

লকাথাও হকেু না হকেু ঘিদত িদেদে। হতহন জাদনন লে ধ্বংসাত্মক ভূহমকি সতকববাণী োড়া ঘদি। 

রাদত বদন িাাঁিািাাঁহি করার সুদোে লস লপদেহেে, এবং হতহন এই অপহরবতবনীে হিি মদন রাদখন: 

েহে আপহন পশূ-পাহখর লকান শব্দ না শুনদত পান, তািদে হবপে হনকদিই ওত লপদত আদে। 

এবং েখন সবাই েল্প কদর, মুজাহিে তার অস্ত্রিােনার েক্ষতা এবং হবশুদ্ধতাদক পূণবতাে হনদে আদস, 

আর লস তার লিাখ হেেন্ত লথদক সরাে না। 

েুদদ্ধর েহত তার িারপাদশ হবপুে শহক্ত উৎপন্ন কদর, এবং এমন মুহুতব েখন হবজে এবং পরাজে 

উভেই সম্ভব িদে উদি। শুধুমাত্র সমে বদে হেদব লক হজতদব এবং লক লিদর োদব, হকন্তু মুজাহিে 

বুদে লফদে লে ,লসই মুিূতব লথদক তার হকেুই করার থাদক নাঃ েুদদ্ধর ফোফে আল্লাির িাদত। 

এরকম মুহুদতব মুজাহিে েুদদ্ধর ফোফে হক িদব তা হনদে মাথা ঘামান নাঃ লসসব হনদে হতহন 

খবরোহর কদরন না। 

আল্লাি তা’আো বদেন, 
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[সূরা েুক্বমান ৩৪] 

87 

হতহন সাবধাদন তার অন্তদরর কথা শ্রবণ কদরন এবং তার হৃেেদক হজজ্ঞাসা কদরন: "এহি হক 

পাপমুক্ত েুদ্ধ হেে? আহম হক েথােথভাদব েুদ্ধ কদরহে”? েহে হৃেে ‘িযা’ বদে, মুজাহিে তখন শান্ত 

িে। 

হকন্তু েহে উির লনহতবািক িে, লস অস্ত্র তুদে লনে এবং আবার প্রস্তুত িদত শুরু কদর। 

২৯. মবশ্রাি 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

                                                      

87  
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[সূরা আে জাহসো]88 

89 

মুজাহিে পরপর েুদদ্ধর মাদে হবশ্রাম লনে। প্রােই হতহন হেদনর পর হেন হনহিে িদে থাকদত পাদরন, 

এভাদব মদনর িাহিো পূরণ কদরন, হকন্তু তার মন সতকব থাদক আর লস সববো তার হনরাপিা বজাে 

রাদখ। 

তা সদত্বও, শক্তভাদব িানিান কদর রাখা সুতার আওোজ ভাে নাও িদত পাদর। 

েুদদ্ধ  ‡h মুজাহিেরা me©`v মাশবাে আদিবর প্রহতদোহেতা কদর থাদক, তারা তাৎক্ষহণক হসদ্ধান্ত হনদত 

ও তা বািবােন করার ক্ষমতা িারাে। লে লঘাড়া হেদনর পর হেন লবড়া ও বাাঁধা হেঙv‡bvi 

                                                      
88 

 

89  
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Abykxjb K‡i পহরদশদি Zv এর পা লভদঙ লফদে। েহে ধনুদকর গুন না িানা িে, তদব এিা 

তার স্বাভাহবক অবিার শহক্ত হেদে কখনও েদক্ষয তীর লপৌঁোদত পারদব না। 

এবং এই কারদণই মুজাহিে তার নেনহন্দন রুহিদন হকেু হবশ্রাম লনোর লিষ্টা কদর, এমনহক েহেও 

লস হবশ্রাম হনদত বাধয না। 

মুজাহিে হশহবদরর K¨v¤údvqv‡ii সামদন তার ভাইদের সাদথ বদস। 

তারা তাদের হবজদের েল্প এদক অপরদক বদে এবং তারা আনসারদের [সশস্ত্র সিদোদ্ধা] আন্তহরক 

স্বােত জানাে, কারন তাদের প্রদতযদক তা‡`i GB জীবন ও হজিাদে অংশগ্রিদণর জনয েহববত। 

মুজাহিে অনুদপ্ররণার সদঙ্গ তার উপাে সিদকব বদে, হতহন সহবিাদর বদেন হকভাদব হতহন লকান 

িযাদেঞ্জ গ্রিণ কদরন, হতহন কীভাদব িযাদেঞ্জগুহের প্রহত সাড়া হেদেহেদেন এবং একহি হনহেবষ্ট মুিূদতব 

লকান ধরদনর হসদ্ধান্ত তার মদন প্রস্তুত হেে। এবং েখন হতহন এহি সিদকব বদেন, তার K_vMy‡jv 

†ivgvÝ I e¨vcK Drmvn DÏxcbvq c~Y© _v‡K । 

মাদে মাদে লস সামানয হকেু অহতরঞ্জন লমশাদত পাদর। হতহন মদন কদরন লে হতহন কখনও েববদক 

অিংকাদরর সাদথ হমহশদে লফেদবন না, এবং হতহন কখনও তার সেয প্রস্তুত কল্পনv‡K হবশ্বা‡m 

iƒcvšÍwiZ করদব না। 

কখনও কখনও মুজাহিে একহি হশশু মত কাজ কদর। হতহন মানুিদক িি কদর লেন এবং লোদকরা 

ভুদে োে লে, বাচ্চাদের অবশযই েুষু্টহম, লখোধুো, হশশুসুেভ প্রশ্ন করা উহিত এবং হতহন তার সিজ-

সরে লকৌতুদক হবশ্রাম খুাঁদজ পান। 

৩০. দাময়ত্ব 

আল্লাি তা’আো বদেন,  

[সূরা আে হিজর-94] 
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কখনও কখনও মুজাহিে শুনদত পাদর: "িযাাঁ, হসদ্ধান্ত লনওোর আদেই আমাদক সবহকেু বুেদত িদব। 

আহম আমার মতামত পহরবতবন করার স্বাধীনতা িাই।" 

মুজাহিে এই কথাগুদো eyS‡Z cv‡i nZweneŸjfv‡e। তারও স্বাধীনতা আদে, হকন্তু এিা তাদক কতববয 

পােন করদত বাধা লেে না, েহেও মাদে মাদে লস স্পষ্টভাদব উপেহি করদত পাদর না লে, লকন লস 

এিা করদে? 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা বনী ইসরাঈে-15]90 

                                                      
90 
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মুজাহিে আবু তােিা [রাঃ]-এর োহেত্বদবাধদক শ্রদ্ধা কদর। 

খহেফা উসমাদনর সমে েখন হতহন একহি কহিন লনৌবাহিনী োত্রা শুরু করার জনয প্রস্তুত িদেন, 

তখন তার লেদেদের বদেহেদো...। [লেখক খুব সংদক্ষদপ হেদখদেন। আহম আসিাদব রাসূেদের 

জীবনকথা ৩ে খদন্ডর ১১৬ পৃ. লথদক পুদরা ঘিনা হেহি। -অনুবােক] 

                                                      

জান্নাহত।কাহফদরর হশশুর বযাপাদর ৪ হি মত আদে। 
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92 

মুজাহিে হসদ্ধান্ত লনে এবং তা পূণব কদর। তার মন আকাদশর লমদঘর নযাে মুক্ত, হকন্তু লস তার 

কতবদবযর সাদথ আবদ্ধ। হতহন তার কেযাণকামী হিন্তা হেদে লে পথ হনববািন কদরন লস পদথ, হতহন 

িেদতা এমন এক সমদে লজদে উদিন, ো তার হনকি সদন্তািজনক নে, অথবা এমন লোদকর সাদথ 

কথা বেদত িে োর সাদথ কথা বদে তার এক হবনু্দ জ্ঞান োভ িদব না। মাদে মাদে তাদক হকেু 

না হকেু উৎসেব করদত িে। 

তার বনু্ধরা তাদক বদে, “আপহন মুক্ত নন"। 

মুজাহিে স্বাধীন। 

হতহন জাদনন লে ওদভদনর েরজা লখাো লরদখ রুহি লসাঁকা োে না। 

৩১. তুচ্ছ বযাপার 

আল্লাি তা’আো বদেন, “এবং লতামরা 

                                                      

92 হনদজর োহেত্বদক সযােুি করদে অনয কাউদক সযােুি করার েরকার লনই। েহে হনদজর হেনহিদক কেহঙ্কত 
কদরন, তদব সবাইদক সাোম হেদত িদব। 
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[সূরা আন-নূর ১৫]93 

মুজাহিে তুি বযাপাদরও সাবধান থাদক, কারন লস জাদন লে তুি বযাপারগুদো রীহতহসদ্ধ ঘিনািিদক 

হবপেবি কদর হেদত পাদর। 

cy‡iv‡bv প্রবিন আদেঃ “শেতান তুি বযাপাদর-ই বাস কদর”। 

মুজাহিে োও-দস ো বদেদে তাদত মদনাদোে লেে, হেহন হশক্ষা হেদেহেদেন লে আমাদের "হেন" বা 

"ঘন্টা" বা এই ধরদনর ধারণা প্রতযািার করদত িদব এবং প্রহতহি হমহনি আদরা লবহশ লবহশ সতকবতার 

সাদথ েক্ষয করদত িদব। 

লকান সমসযার উদ্ভব িবার আদেই তা সমাধান করার এিাই একমাত্র রািাঃ তুি লথদক তুি 

বযাপাদর েভীর মদনাদোে হেদেই হতহন বড় হবপেবে এড়াদত সক্ষম িদবন। 

হকন্তু হবশেভাদব খুাঁহিনাহি বযাপাদর হিন্তা করা মাদন সংকীণবদিতা িওো বুোে না। 

[মুসহেম]94 

অতযহধক উদদ্বে জীবদনর অস্পষ্ট আনদন্দর েীহপ্তদকও হশকার করদত পাদর। 

                                                      
93 

 
94 Those showing (excessive) concern are lost!অহতহরক্ত উদদ্বে প্রকাশকারী ধ্বংস িে। 
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মুজাহিে জাদনন লে, মিান স্বপ্ন অদনক হকেু হনদে েহিত,  হিক লেমন সূেবাদোক েক্ষ েক্ষ আদোকরহি 

হনদে েহিত। 

একহি কু্ষি িুকদরা [splinter] পথিারীর োত্রা বন্ধ কদর হেদত পাদর। একহি লকাি, ো খাহে লিাদখ 

লেখা োে না, স্বািযবান মানবদেিদক ধ্বংস কদর হেদত পাদর। অতীদতর একহি আতংদকর মুিূদতবর 

কথা হিন্তা করদে প্রহতহি সকাদে আতঙ্ক হফদর আদস। এক লসদকদন্ডর লিদে কম সমে wej¤̂ করদেই 

মুজাহিদের বুক শত্রুর মমবাহন্তক আঘাদতর মুদখ উেুক্ত িদে োদব। 

 

Figure 3: Splinter 

মুজাহিে কখনও লকান খুাঁহিনাহি হজহনস অবদিো না। মাদে মাদে তাদক হনদজর উপর কদিার িদত 

িে, হকন্তু এভাদব-ই হতহন কাজ কদর থাদকন। 

৩২. মনশ্চয়তা প্রদান 

মুজাহিে সব সমে হনহশ্চত থাকদত পাদরন না। 

এমন সমে আদস েখন হতহন সব হবিদে সিূণব অহনহশ্চত থাদকন এবং তার হৃেেদক হজজ্ঞাসা 

কদরন: “এধরদনর প্রদিষ্টার হক সহতযই প্রদোজন আদে?" হকন্তু তার হৃেে নীরব থাদক। এবং 

মুজাহিেদক তার হনদজর জনয হসদ্ধান্ত হনদত িে। 
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তারপর হতহন নবী [সাঃ] ও সািাবীদের মধয লথদক আেশব িহরত্র খুাঁদজন। হতহন স্মরণ কদরন লে 

তাদেরও অনুরূপ পহরহিহতর মুদখামুহখ িদত িদেদে ও আল্লাির সরে পদথর উপর একইভাদব 

তাদেরদক পূণবরূদপ পরীক্ষা করা িদেদে। এমনহক তারা সািস ও বীরত্ব িাহরদে লফেত আর আল্লাির 

কাদে সািােয এবং হবজে িাইত। 

এবযাপাদরই আল্লাি কুরআদন বদেদেনঃ 

 

[সূরা বাক্বারাি]95 

হকন্তু তারা থামদতন না, তারা সহিষু্ণ wQ‡jb এবং এহেদে হেদেন। 

এমনহক েহে অল্প সমদের জনয লকানও হনশ্চেতা োড়াই তাদক লেদড় লেওো িে, লস এহেদে িদে 

এবং পহরদশদি ো িাহরদেদে তা অজবন কদর, কারণ লস জাদন লে লস হক িাে। 

                                                      
95 
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৩৩. আস্থা 

আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা আশ শুরা-38]96 

মুজাহিে হবশ্বাসদোেয। এক সমে হতহন এই কারদণ তীব্রভাদব িতাশ িদে পদড়ন। মাদে মাদে হতহন 

ক্ষহতগ্রি িন। 

মানুিদক হবশ্বাস করা গুরুত্বপূণব, এবং একজন মুজাহিে িতাশাদক ভে পাে না, কারণ হতহন অদস্ত্রর 

শহক্ত এবং লপ্রদমর ক্ষমতা সিদকব জাদনন। 

োই লিাক, মুজাহিে তার ক্ষমতা KZUzKz তা জাদনন এবং লস বুদে লে আল্লাির হনেশবন‡K গ্রিণ 

করা এবং আমাদের হপ্রে মানুদির মুখ হেদে লফদরশতাদের সািােয এক হজহনস। আর হনদজ লথদক 

হসদ্ধান্তগ্রিদণ অক্ষম িওো, এবং সববো হকেু করার জনয আকািা করা োদত অনযরা হুকুম হেদত 

                                                      

96 ইসোমী রাষ্ট্র
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পাদর লকান লক্ষদত্র হক করদত িদব, লসিা অনয হজহনস। আপহন Avjøvni Ici fimvi mv‡_ Avcbvi 

োহেত্ব এড়াদনার প্রবণতাদক GK‡Î গুহেদে লফেদত পাদরন না। 

মুজাহিে অনযদের উপর হবশ্বাস রাদখ, কারণ হতহন প্রথদম হনদজর উপর হবশ্বাস রাদখন।ÓKZ mnR 

mij(‡evKv) ‡mÓ-Zv‡K gv‡S g‡a¨B G mKj K_v ïb‡Z nq wcQb †_‡K | 

হকন্তু মুজাহিে জাদন লে হতহন হবজেী িদবন। একহি পরাজদের হবপরীদত েুহি হবজে আদে। 

োরা আল্লাির রিমদত হবশ্বাস কদর তারা সবাই এিা জাদন। 

97 

মুজাহিে হবশ্বাসদোেয। 

মাদে মাদে হতহন দ্রুত পেদক্ষপ গ্রিণ কদরন; কখনও কখনও হতহন মদন কদরন হতহন সহতযই খুব 

গুরুত্বপূণব। হকন্তু হতহন হমথযা বদেন না। 

তার ভাইদের মদধয বদস থাকার সমে, হতহন তাদের সাদথ কদথাপকথন কদরন। হতহন জাদনন লে 

তার কথাগুহে লফদরশতাদের দ্বারা তার জীবন ও তার কাদজর হিসাদব লরকেব িদি। 

মুজাহিে বদেন, "লকন আহম এত কথা বহে, কখদনা কখদনা আহম K_v‡K কাদজ পহরণত করদত 

পাহর না”। 

                                                      

97 সিীি। িাহেদসর মানঃ সহিি (Sahih) গ্রেঃ সুনান আবূ োউে (তািহকককৃত) অধযােঃ ৯(كتاب الجهاد) হজিাে / িাহেস 

নেরঃ ২৬০১;৮০  .হবোদের সমে েু‘আ  
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তার হৃেে তাদক জবাব লেে, "েখন আপহন সকদের সামদন লখাোখুহেভাদব আপনার মতামত রক্ষা 

কদরন, তখন আপনাদক স্বতঃফূতবভাদব তাদের সাদথ হমদেহমদশ থাকদত িদব”। 

আর লেদিতু তার কথাগুদো অবযথব ও তার হিন্তার সতয প্রহতফেন, পহরদশদি লস তাদতই পহরণত 

িে ো হনদে লস কথা বদে। 

৩৪. প্রস্তুমত 

আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা আে আনফাে-60]98 

                                                      
98 

 
করদত িদব।
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[আবু বকর োকাহরো] 
শহক্ত অজবদনর 

[ফী হেোহেে কুরআন]
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মুজাহিে জাদন লে একহি েুদ্ধ সমদে সমদে লথদম োে। 

এবং তারপর হতহন অহবেদে এহি পুনরাে শুরু করার লকান প্রদিষ্টা কদরন না; হতহন জাদনন লে 

েতক্ষণ না শহক্ত বৃহদ্ধ পাে ততক্ষণ অবশযই নধেবশীে এবং অদপক্ষাে থাকদত িদব। েখন েুদদ্ধ 

নীরবতা লনদম আদস মুজাহিে তার হৃেস্পন্দন শুনদত পাদরন। 

হতহন বুেদত পাদরন লে হতহন উদিজনা অনুভব করদেন। হতহন বুেদত পাদরন লে হতহন উহদ্বগ্ন িদে 

আদেন। 

GKRb মুজাহিে তার জীবদন ভারসাময অজবদনর লিষ্টা কর‡Z _v‡K ‡hgb: অস্ত্র প্রস্তুত থাকদত িদব, 

হৃেে িদত িদব সন্তুষ্ট, ঈমান Ggb n‡Z n‡e †hb Zv রুিদক উদ্দীপ্ত কদর। হতহন জাদনন লে এিা 

কাদজর মতই গুরুত্বপূণব। 

একহি লিদিন প্রবাে আদে লে, "একহি অস্ত্র ো আপহন আপনার জীবদন শুধুমাত্র একবার বযবিার 

করদবন তা আপনার সাদথ সারা জীবন বিন করদত িদব”। 

 

                                                      

[মুিাম্মাে হবন আিমাে আস সাহেম,হজিাদে অংশগ্রিণ ও সিােতার ৩৯হি উপাে, আত-হতবোন পাবহেদকশন, ২৬পৃ.] 
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হকেু হজহনস সবসমে অনুপহিত _v‡K। এবং েখন সমদের GB লেৌড় লথদম োে, মুজাহিে প্রহতহি 

হমহনি বযবিার কদর  Zvi ঘািহত পূরণ করদত এবং পরবতবী েুদদ্ধর জনয ভাে প্রস্তুহত হনদত। 

প্রথম েুদদ্ধর সমে অস্ত্রহি লভদঙ্গ লেদত পাদর। হকন্তু মুজাহিে হনদজদক েীঘবসমে হিহকদে রাখদত 

প্রস্তুহত লনে। 

এই কারদণই হতহন কখদনা হনদজর ক্ষমতা ও প্রহতভা সিদকব প্রতাহরত িন না এবং হনদজদক 

পহরহিহতর হনকি িতিহকত িদত লেন না। হতহন পৃহথবীর সকে হকেুদক সহিক মূদেয মূেযােন 

কদরন। 

মাদে মাদে ভোনক অহগ্নপরীক্ষার আদে শেতান [তার উপর ো’নত] তার কাদন হফসহফস কদর 

বদেঃ "এই হবিদে উহদ্বগ্ন n‡qv না, এিা হনতান্ত অথবিীন"। 

অথবা এহি অনযরকম ঘিদত পাদর। আর েখন গুরুতর হকেুই িে না, শেতান [তার উপর ো’নত] 

তার কাদন হফসহফস কদর বদেঃ "আপনার সমি শহক্ত সংগ্রি করুন, এবং এই পহরহিহত 

হিরীকরদণর জনয আপনার সমি শহক্ত পহরিাহেত করুন"। 

শেতান (অহভশাপ তার উপর) তাদক লে পরামশব লেোর লিষ্টা কদর, মুজাহিে তাদত কান লেে না 

এবং হতহন আল্লাির স্মরদণ স্বহি খুাঁদজ পান। 

৩৫. দাময়ত্ব 

মিান আল্লাি কুরআনুে কারীদম বদেন, 

[সূরা বনী ইসরাইে ৩৪]99 

                                                      
99 

 
n‡e | 
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‘োহেত্ব’ শদব্দর শব্দমূে লথদকই এর অদথবর বযাখযা পাওো োেঃ সাড়া লেওোর ক্ষমতা, প্রহতহিোশীে 

িওো এবং কাজ করদত সক্ষম িওো। 

োহেত্বশীে মুজাহিে পেবদবক্ষণ এবং অনুশীেন করদত সক্ষম। হকন্তু এর পাশাপাহশ, হতহন "হনরুির" 

িদত সক্ষম: তাদের িযাদেঞ্জ গ্রিণ না কদর এবং এই ঘিনাগুহের হবদরাহধতা না কদর হবনদের সাদথ 

ঘিনাবেী মানযI করদত পাদরন। 

োইদিাক, মুজাহিে সববো হশক্ষাগ্রিণ কদরন: হতহন উপদেশগুহে শুনদবন এবং নম্রভাদব সািােয গ্রিণ 

করদবন। 

মুজাহিে িেরত ঈসা (আঃ) এর কথা স্মরণ কদরন: "দতামার বাকয লিাক ‘’িযা" - "িযাাঁ" বা "না" 

- "না"।" 

েখন একজন মুজাহিে োহেত্ব গ্রিণ কদরন হতহন তার কথা রাদখন। 

িেরত উমর ইবদন আে খািাব খহেফার n‡j িেরত সাইে ইবদন আহমর (রা।) তাাঁর কাদে এদস 

বেদেনঃ 

"দি উমর, আহম আপনাদক উপদেশ হেতাম লে আল্লািদক মানুদির সাদথ সিদকবর [বান্দার িদক্বর] 

বযাপাদর ভে কদরা এবং আল্লাির সাদথ সিদকবর [আল্লাির িদক্বর] বযাপাদর মানুিদক ভে কদরা না। 

আহম আপনাদক উপদেশ হেহি লে আপনার কথাগুহে লেন আপনার কাদজর সাদথ সংঘিব না কদর। 

এবং লশ্রষ্ঠ কথা িে লসিাই, ো হনদজর কমব দ্বারা সমহথবত িে ..." 

"ওমর! কাদে-েূদরর সকে মুসেমানদের সামদন মুদখামুহখ িন, োদের কদমবর জনয আল্লাি আপনাদক 

হনহেবষ্ট কদরদেন। তাদের আপহন লসিাই িান, ো আপনার হনদজর এবং আপনার পহরবাদরর জনয 

িান। আর আল্লাির সামদন হনন্দণীে সমাদোিনার ভে Ki‡eb না।" 

উমর উচ্ছ্বহসত িদে বেে: "হকন্তু লক আদে কখনও এমন করদত পাদরন, লি সাঈে ?!" 
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হতহন উির হেদেহেদেন: "আপনার মদতা একজন মানুদির দ্বারা এহি িদত পাদর, অদনদকর মধয 

িদত োদক আল্লাি মুিাম্মদের উম্মাি (জাহতর) কাদজর উপর কতৃবত্ব হেদেদেন। আর লসই বযহক্ত ও 

আল্লাির মাদে লকউ লনই”। 

োরা প্রহতশ্রুহত লেে হকন্তু তাদের প্রহতশ্রুহত পােন কদর না, তারা হনদজদের আত্মসম্মান িারাে এবং 

তাদের কদমবর জনয েহজ্জত িে। এমন লোকদের সারাUv জীবন রূপ লনে হবরহতিীন লেৌদড়, মুজাহিে 

তার প্রহতজ্ঞা পূণব করার আদেই, তারা [ঐসব লোদকরা] তাদের হনদজদের কথা অস্বীকার করার জনয 

হবশ্বাসদোেয েুহক্ত অনুসন্ধাদন অদনক লবহশ শহক্ত অপিে কদর। 

কখনও কখনও মুজাহিে লবাকার মত োহেত্বগ্রিণ কদর এবং কুসংস্কাদরর Kv‡jv _vevq পদড় োে। 

এরপর লথদক হতহন আবার এমন হজহনস করদবন না, হকন্তু হতহন এখনও তাাঁর প্রহতশ্রুহত এহড়দে 

োন হন: তার বাকয পহবত্র, এবং হতহন তার অহনেহন্ত্রত আশার জনয পূণব জহরমানা প্রোন কদরন। 

মুজাহিেদক োহেত্বশীে বো লেদত পাদর না েখন হতহন তার কাাঁদধ সারা হবদশ্বর ভার লনন, োহেত্বশীে 

মুজাহিে িদেন wZwb হেহন সমদের িযাদেঞ্জ হকভাদব লমাকাদবো করদবন লসহেদক েুাঁদকন। 

৩৬. মনফাে 

100 

                                                      

100 সিীি মুসহেম; ইমাম নববী [রািঃ] বদেন, হজিাদে না োওো হনফাদকর একহি শাখা। Al-Nawawi (may 

Allaah have mercy on him) said: “What is meant is that the one who does this is 
behaving, in this regard, like the hypocrites who stay behind and do not go out for 
jihaad, because not engaging in jihaad is one of the branches of hypocrisy. This hadeeth 
also indicates that the one who intended to do an act of worship but died before he 
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মুজাহিে তাদের সঙ্গী িদত িান না, োরা তার অমঙ্গে িাে। একই ভাদব, তাদক কখদনাই এমন 

বযহক্তর সাদথ কখনও লেখদবন না লে তাদক "সান্ত্বনা’’ হেদত িাে। 

হতহন এমন লোকদের এহড়দে িদেন োরা অহনবােবভাদব তার পাদশ োাঁড়াে েখন লস একহি পরাজদের 

হশকার িে: এমন হমথযা বনু্ধরা তার েুববেতা উপদভাে করদত িাে। তারা খারাপ খবর োড়া হকেুই 

হনদে আদস না। বনু্ধত্বপূণব উহদ্বগ্নতার আড়াদে তারা িমােত তার আত্মহবশ্বাসদক হ্রাস করার লিষ্টা 

কদর। 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা আস সাফ]101 

                                                      

could do it is not to be condemned to the same extent as one who died without any such 
intention.” 

আে হসন্দ্দ্ধী তার সুনাদন নাসাঈ-এর পােিীকাে বদেন লে, লস কখনও হনদজদক বদে হন, ‘আহম েহে 
হজিাদে লেদত পারতাম, বা হজিাদে োওোর ইিা হেে না, আর হজিাদে োওোর ইিার প্রমাণ িে প্রস্তুহত 
গ্রিণ। Al-Sindi said, in his footnotes to Sunan al-Nisaa'i: “ ‘… without having thought of 

[it]…’ means without having said to himself, ‘I wish I could go out for jihaad.’ Or it 
could mean that he did not intend to go out for jihaad, and the sign of intending to go 
out for jihaad is preparing equipment. Allaah says (interpretation of the meaning): ‘And 
if they had intended to march out, certainly they would have made some preparation for 
it…” [al-Tawbah 9:64].” 
101 
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েখন তারা তাদক আিত লেদখন, তখন তাদের লিাদখ সিানুভূহতর অশ্রু লভদস ওদি, হকন্তু তাদের 

হৃেদের েভীদর তারা সন্তুষ্ট, কারণ মুজাহিে েুদদ্ধ লিদর লেদেন, হকন্তু তাদের এই বুে িেহন লে এিা 

েুদদ্ধর সামানয অংশ মাত্র এবং এতিুকুই। 
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[বুখারী]102 

সতয বনু্ধরা সববো মুজাহিদের সাদথ আদে: অসুহবধা A_ev সুদখর সমে। 

৩৭. স্বা ীনতা 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

                                                      
102 
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[সূরা হনসা-76]103 

104 

মুজাহিে কখদনাই "স্বাধীনতা" শব্দহির ফাাঁদে আিকা পদড় না। 

েহে তার সিপািীরা হনপীহড়ত িে, তদব স্বাধীনতাহি স্পষ্টভাদব অপহরিােব িদে ওদি। মুজাহিে অস্ত্র 

তুদে লনে এবং স্বাধীনতার জনয েড়াই কদর- বাাঁিার জনয বা মরার জনয। হনপীড়দনর সমু্মদখ স্বাধীনতা 

বুো খুবই সিজ; এহি িে োসদত্বর হবদরাহধতা। 

                                                      
103 

 

104  
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হকন্তু মাদে মাদে মুজাহিে বেস্কদের কাে লথদক এ ধরদনর হকেু শুনদত পাে: "েত তাড়াতাহড় আহম 

কাজ বন্ধ করব ততই আহম আরও লবহশ স্বাধীন িব।" তারা অবসর গ্রিদণর পর এক বের  

িদে োে এবং একই বযহক্ত এখনও অহভদোে কদর: "জীবন একদঘদে, ক্লাহন্তকর এবং নীরস"। এই 

লক্ষদত্র "স্বাধীনতা"-র মাদন হভন্ন: অনুভূহতর অনুপহিহত। 

মুজাহিে হনদজদক হনদজ মুক্ত মদন কদরন না। হতহন লেদকাদনা উপাদে কাজ করদত পাদরন, তদব 

হতহন আল্লাির বান্দা, হেহন পরম করুণামে ও েোেু। 

৩৮. আনপ়াষ-আকোচনা 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা আে আনফাে-38]105 

                                                      

105 ইবনুে কাহেযদমর হববরণ অনুোেী,

 

[ফী হেোহেে কুরআন] 

[আিসানুে বাোন] 
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মুজাহিে সবসমে হনদজর জনয েুদ্ধদক্ষত্র লবদে হনদত পাদরন না। 

মাদে মাদে হতহন হবহস্মত িদে পদড়ন এবং একহি অবাহিত েুদদ্ধর সাদথ জহড়দে পদরন, হকন্তু এ 

ধরদনর পহরহিহতদত হতহন পাোদনার লিষ্টা কদরন না, কারণ হতহন জাদনন লে, হতহন লেখাদনই োদবন 

লসখাদন-ই েুদ্ধগুহে তাদক অনুসরণ করদব। 

সুতরাং, েখন একহি েুদ্ধ প্রাে অহনবােব িদে োে, মুজাহিে তার প্রহতপদক্ষর সদঙ্গ আপস-আদোিনার 

শুরু কদরন। লস আতঙ্ক বা ভে প্রেশবন করদেন না, হতহন সহন্ধও িাদিন না, হতহন শুধু এর জনয 

কারন হক তা লখাাঁজার লিষ্টা কদরনঃ লকন হবদরাধীেে তার সাদথ েুদ্ধ করদত লিদেহেে এবং হক 

হজহনস তাদক তার হপ্রে বাহড় লথদক লবর কদর এদনদে, এবং তার সমু্মখীন িদত িান। অস্ত্র জমা না 

হেদে, মুজাহিে প্রহতপক্ষদক বুোেঃ এই েুদ্ধ তার [শত্রুর] অনুকূদে নে। 

প্রহতপক্ষ ো বদে তা হতহন মন হেদে শুদনন, এবং এভাদব তার [শত্রুর] েুদদ্ধর প্রহত উৎসাি কদম 

আদস। হতহন [মুজাহিে] তার সাদথ েুদদ্ধ অবতীণব িদবন েহে তা প্রদোজন িে। 

প্রহতহি েুদদ্ধ মুজাহিে আোোভাদব কাজ কদর, হবদশি কদর েখন লকানও আিমণ বা পশ্চােপসরণ 

িে না। 

েুদদ্ধ জে-পরাজে হকেুই অহজবত না িদে, মুজাহিে বুেদত পাদরঃ সামহেক সহন্ধর শতবাবেী‡Z শত্রুদের 

সাদথ আদোিনা করা আবশযক। উভে পক্ষই ইহতমদধয তাদের সামহরক েক্ষতা েদথষ্ট লেহখদেদেন, 

এবং এখন তাদের এদক অপরদক বুেদত িদব। 

                                                      

েকর লফদেদে। [ফী হেোহেে কুরআন] 
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মুজাহিে কখদনা সহন্ধর আদবেন কদরন নাঃ লস সহন্ধর সুদোে লেে। 

সহন্ধ তার মেবাোর সাক্ষয লেে, ভীরুতার নে। এহি লকৌশদের পহরবতবন ও শহক্তর fvimvg¨ | 

প্রহতদ্বিীরা প্রহতশ্রুহত, সহন্ধর আদোিনা এবং প্রিাবসমূদির সবহকেু হনদে আদস ো ধীদর ধীদর 

প্রদোভদনর উদিক কদর, এবং উভে পক্ষদকই সন্তুষ্ট কদর। 

মুজাহিে প্রহতহি প্রিাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাদব লভদব লেদখন, হতহন একহি িুহক্তদত লপৌঁোদনার লিষ্টা কদরন 

এবং একই সাদথ হতহন তাাঁর মেবাো রক্ষা কদরন। েহে হতহন লকান েুদ্ধ এহড়দে োন, এিা এজনয নে 

লে লস তার হমহষ্ট কথাে শত্রুদক ভুহেদেদে, হকন্তু কারণ হতহন এহিদক লসরা লকৌশে হিদসদব েণয 

কদরহেদেন। 

মুজাহিে শত্রু লথদক লকান উপিার গ্রিণ কদরন না। 

একহি েুদ্ধহবরহতর পহরকল্পনাগুহে সিন্ন করার পর, মুজাহিে N‡i হফদর আদসন। তাদের কাদরা 

কাদে প্রমাণ হেদত িদব না: তারা একহি নযােসঙ্গত েুদ্ধ পহরিােনা করহেদেন এবং তারা তাদের 

ঈমানদক শহক্তশােী করহেদেন। তাদের প্রদতযদক শহরোি আইন দ্বারা েতিুকু অনুদমাহেত ততিুকু 

তযাে কদরদেন, এভাদব তারা আপস-আদোিনাে েক্ষ িদে উিদেন। 

৩৯. সতেযতা 

মিান আল্লাি বদেন, 
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[সূরা বহন ইসরাইে-36]106 

মুজাহিে তাদের মতামত হনদে সতকব থাদকন োরা মদন কদর তারা সহিক পথ জাদন। 

                                                      
106 
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107 

হসদ্ধান্ত লনওোর ক্ষমতার বযাপাদর তারা এতই আত্মহবশ্বাসী লে অেৃষ্ট তাদের প্রদতযদকর জীবন হনদে 

লে হবদ্রুপ কদর, লসিা তারা বুেদত পাদর না। এবং েখন অহনবােব হকেু তাদের েরজাে োাঁহড়দে 

থাদক, তখন তারা অপমাহনত িে। 

মুজাহিদের েুহি স্বপ্ন আদে। লেগুদো তাদক অগ্রসর করদে। পথদক সিজ ও প্রশি কল্পনা কদর তারা 

কখনও ভুে কদরন না। 

GKUv mgq Av‡Q hLb cwiw ’̄wZ‡K ‡g‡b wb‡q KvR Ki‡Z nq Avevi GKUv mgq cwiw¯’wZ Abyhvqx 

KvR eÜ Ki‡Z nq।GKRb মুজাহিে GB ỳBwU mg‡qi মদধয পাথবকয Rv‡bb। 

৪০. মহিংসা 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

                                                      

107 অহবশ্বাস ও সতকবতা হনরাপিার জেোনকারী। 
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[সূরা ফাোক্ব]108 

                                                      
108 

কামনা Kiv। 
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109 

মুজাহিে জানদতন লে ঈিবা লকানও ক্ষহত করার লোেয নে - েতহেন একজন বযহক্ত হনরুপাে িদে 

তা গ্রিণ না কদর। ঈিবা জীবদনর একহি অংশ এবং এহি হনেন্ত্রণ করদত সক্ষম িওো AZxe Riæix। 

মুজাহিে জাদন কথা কত শহক্তশােী। 

                                                      

 

 

109  
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তবুও, মুজাহিে খুব কমই তার পহরকল্পনা সিদকব আদোিনা কদরন, এবং এই কারদণই মাদে মাদে 

মানুি মদন কদরন লে হতহন ঈিবাদক ভে পান। 

হকন্তু মুজাহিে জাদন: েখনই হতহন তার পহরকল্পনা সিদকব কথা e‡jb, তখন তাাঁর হকেু পহরকল্পনা 

হনদে কথা বোর জনয তাদক হকেু শহক্ত বযে nq। এবং েহে আপহন প্রােই mg‡qB GiKg K‡ib 

এবং েদথষ্ট কথা বদেন, আপনার শহক্ত সিূণবভাদব বযে n‡q hv‡e ,hv হবপেজনক, Avi ZLb সিূণব 

করার জনয পহরকল্পনার হকেুই বাহক থাকদব না। 

110 

৪১. সাহস 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

                                                      

110  
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[সূরা আে আনফাে-45-46]111 

মুজাহিে জাদনন অধযবসাে এবং সািদসর মূেয কত লবশী। মেবাোর সদঙ্গ লসাজা পথ পার করার 

জনয অবশযই সািস প্রদোজন। 

সাঈে [রাঃ] বদেন আবু উবাইো একবার েুদদ্ধর আদে মুসহেমদেরদক অনুপ্রাহণত করার লিষ্টা করার 

সমে বদেহেদেন: 

"দি আল্লাির বান্দা! আল্লািদক সািােয করুন এবং হতহন আপনাদক েৃঢ়তা লপ্ররণ কদর সািােয 

করদবন। লি আল্লাির বান্দা! েৃঢ় থাকুন, েৃঢ়তা অহবশ্বাস লথদক পহরত্রাদণর উপাে, এবং এহি 

আপনাদক আল্লাির অনুগ্রি োভ করদত সািােয করদব এবং অপমান লথদক েূদর রাখদব। তাই 

শত্রুদক আপনার বশবা Øviv েক্ষযদভে করুন এবং োেগুহে হেদে হনদজদক লেদক হেন। আল্লাির হুকুদম 
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েতক্ষণ আহম লতামাদের কতৃবদত্ব আহে, ততক্ষণ পেবন্ত লতামরা একাগ্রহিদি সদববাচ্চ ও সববশহক্তমান 

আল্লাির হেহকর োড়া আর হকেুই বদো না”। 

এরপর এক বযহক্ত মুসেমানদের পে লথদক পেতযাে কদর আবু উবাইোদক বদে: 

"আহম এই প্রিদর শিীে িওোর েৃঢ় হসদ্ধান্ত হনদেহে। আপনার হক এমন হকেু আদে ো আপহন 

আল্লাির রসূেদক বেদত িান?" 

আবু উবাইো উির হেদেন: "িযাাঁ। তাদক আমার পক্ষ লথদক এবং সমি মুসেমানদের পদক্ষ বদো: 

'লি আল্লাির রসূে! আমাদের পােনকতবার পক্ষ লথদক লে প্রহতশ্রুহত লেো িদেহেে তা খুবই সতয 

তা আমরা সতয বদেই লপদেহে।'’ 

তারপর সাঈে [রাঃ] বদেন, “তার কথা শুনার পদর আহম তাদক তার তরবাহর লকািমুক্ত করদত 

লেদখহে এবং লস আল্লাির শত্রুদের সাদথ েুদ্ধ করদত লেৌড়াহিে, আহম েভীরভাদব মাহিদত িাাঁিু 

লেদড়হেোম। তারপর আহম আমার বশবা সামদনর হেদক রাখোম এবং আমাদের কাদে আসা প্রথম 

শত্রু লঘাড় সওোরীদক হবদ্ধ করোম। এরপর আহম শত্রুদের সাদথ েড়াই করদত হেদেহেোম এবং 

আল্লাি আমার হৃেে লথদক ভে েূর কদর হেদেন। মুসেমানরা হক্ষপ্তভাদব এবং সািদসর সাদথ 

বাইজযান্টাইন আিমণ কদর এবং বীরত্বপূণবভাদব েড়াই িাহেদে োে েতক্ষণ পেবন্ত না আল্লাি 

মুহমনদের হবজে োন কদরন।" 

প্রােই মুজাহিে অপ্রতযাহশত আঘাত গ্রিণ কদর। এবং হতহন বুেদত পাদরন লে, েতহেন েুদ্ধ িেদে 

ততহেন হবপক্ষরা অল্প কদেকহি েুদ্ধ জে করদব। েখন এমন হকেু ঘিদব, হতহন  Gi Rb¨ েুঃখ লবাধ 

কদরন wKš‘ Zv Aí mg‡qi Rb¨, এবং তারপর হতহন সামদে ওিার জনয হবশ্রাম লনন এবং তার 

শহক্তর সামানয হকেুিা পুনদরাদ্ধার কদরন। হকন্তু হিক তার পদরই হতহন আবার তার হবশ্বাস ও 

স্বাধীনতার জনয েুদ্ধ শুরু কদরন। 

মুজাহিে জাদনন লে, েুদ্ধ লথদক হতহন েত েীঘব সমে সদর থাকদবন, তত-ই তাদক আরও ỳe©jZv, 

ভে এবং কাপুরুিতা ‡c‡q em‡e। 
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েহে লঘাড়সওোর তার লঘাড়া লথদক পদর োন, আর hw` wZwb এক মুিূদতবর মদধয তার লঘাড়ার হজদন 

লফর োহফদে না বসদত cv‡ib,cieZ©x‡Z হতহন আর কখনও এহি করার েদথষ্ট সািস পাদবন না। 

৪২. স্বা ীনতা 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা ক্বেম-10-11]112 

মুজাহিে Rv‡b তার মূেয কতিুকু। 

হতহন অনুদপ্ররণা এবং হবশ্বাস দ্বারা পহরিাহেত িদে লকান না লকান উপাদে হসদ্ধান্ত গ্রিণ কদরন। 

হকন্তু মাদে মাদে হতহন এমন বযহক্তদের সাদথ সাক্ষাৎ কদরন, োরা তাদক অসঙ্গত, অজানা এবং 

নীরস কাদজ জহড়ত িওোর জনয আহ্বান কদর। এ ধরদনর মানুি মুজাহিেদক এমন িযাদেঞ্জ গ্রিণ 

করাদনার লিষ্টা কদর ো তাদের জনয সংকিমে, হকন্তু মুজাহিদের জনয কহিন হকেু না। 

এবং প্রােশই এরা মুজাহিেদের হনকিবতবী বযহক্ত িদে থাদকন - োরা তাদক ভাদোবাদস এবং োরা 

তাাঁর শহক্তদত আিা রাদখ এবং তারা োহব কদর লেন মুজাহিে আদসন এবং তাদের সািােয কদরন। 
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েখন এরকম ঘদি, মুজাহিে িাদসন এবং তাদের হনকি প্রমাণ করার লিষ্টা কদরন লে হতহন তাদের 

ভােবাদসন, তদব হতহন তাদের আহ্বাদন সাড়া লেন না। 

সহতযকাদরর মুজাহিে সববো হনদজর জনয তার েুদ্ধদক্ষত্র লবদে লনে। 

৪৩. পরাজয় 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

 
[সূরা আে েুমার] 

113 

েুদভবাে ‡cvnv‡bvi হবেযাে মুজাহিে লশ্রষ্ঠ িদে আদে। 

এবং একবার েখন হতহন পরাজদের হশকার িন, হতহন এর প্রহত D`vmxbZv প্রেশবন কদরন না; 

আবার হতহন এরকম লকান বাকযাংশও বদেন না: "হিক আদে, আমার কাদে আসদেই এসব লকান 

বযাপার না" বা "আহম এমহনদতও এর লিদে লবহশ হকেু িাই না"। হতহন পরাজেদক পরাজে হিসাদব 

স্বীকার কদর, এবং হতহন এহিদক হবজদের মত রূপ হেদত লিষ্টা কদর না। 

“প্রকৃতপদক্ষ, আমরা আল্লাির অন্তেবত, প্রকৃতপদক্ষ, তাাঁর কাদে-ই আমরা "হফদর োব"। 
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হতহন জাদনন লে জখদমর জনয লকমন বযাথা িে; হতহন জাদনন বনু্ধদের উোসীনতা কতিা 

লবেনাোেক; হতহন Rv‡bb আপনার হপ্রেজদনর িারান পদর আপহন হক ধরদনর একাকীত্ব লবাধ 

কদরন। এমন মুহুদতব মুজাহিে হনদজদক বদেন: 

"আহম েড়াই করহেোম এবং আহম একহি পরাজদের সমু্মখীন িদেহেোম। আহম প্রথম েুদদ্ধ লিদর 

োই, হকন্তু আহম মূে েুদদ্ধ পরাহজত িই হন। আল্লাি শুধু আমাদক পরীক্ষা করদেন”। 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

 

[সূরা আে ইমরান-122]114 

এই কথাগুহে তাদক নতুন শহক্তদত অনুপ্রাহণত কদর। মুজাহিে Rv‡bb লে, সব সমে লকউ জে োভ 

কদর না, তাদক কখদনা কখদনা প্রহতকূে পহরহিহতদত লথদক হনদজর ভুে আওড়াদত িে। 

এবং (তাই বদে) হতহন (কখদনা লথদম থাদকন না পরবতবী)একহি নতুন েুদদ্ধর জনয প্রস্তুত িদত শুরু 

কদরন। 
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৪৪.  ারণা 

মিান আল্লাি তা’আে বদেন, 

[সূরা হুজুরাত ১২]115 

মুজাহিে জাদন: েখন আপহন সহতযই হকেু তীব্রভাদব আকািা কদরন, মদন িে লেন সারা মিাহবশ্ব 

আপনাদক সািােয করার জনয হকেু হকেু পহরকল্পনাে সিৃক্ত িদেদে। 

এই কারদণই হতহন তার হিন্তা সিদকব খুবই সতকবতা অবেেন কদরন। ভাে উদদ্দশযগুহের হপেদন 

এমন অনুভূহত রদেদে লে খুব কমই হনদজর কাদে স্বীকার করদত পাদর লেমন: প্রহতহিংসা, আত্ম-

ধ্বংদসর প্রহত প্রবণতা, অপরাধদবাধ, হবজেীর ভদে এবং অদনযর েুঃদখ হিংস্র আনন্দোভ করা। 

রাসূেুল্লাি সাল্লাল্লাহু আোইহি ওো 
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আল্লািই আমাদের কামনা লথদক লবহরো আসদত সািােয কদরন। আর এ কারদণই মুজাহিে তার 

সািহসকতা পুঞ্জীভূত কদরন এবং হনদজর আত্মার অন্ধকার লকাদণ েভীর েৃহষ্টপাত কদরন োদত কদর 

হনহশ্চত িন লে, হনদজর অজাদন্তই ক্ষহতকর হকেু প্রাথবনা করদেন নাদতা। 

মুজাহিে সবসমে তার হিন্তা সিদকব সতকব থাদকন। 

৪৫. অনুকপ্ররণা 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

 

[সূরা হনসা-84]116 
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মুজাহিে তার হপ্রে লোকদের সাদথ তার জেতদক ভাে কদর লনে। হতহন তাদের এমন কাদজর জনয 

অনুপ্রাহণত করার লিষ্টা কদরন ো তারা করদত িাে হকন্তু কাজহি করদত তাদের লকান েৃঢ় সংকল্প 

হেে না। এবং এই মুহুদতব েখন ইবেীস (শেতান) আদস (অহভশাপ তার উপর) এবং ওোসওোসা 

শুরু িে,লস বদে: "প্রথদম, লতামার হনদজর সিদকব হিন্তা কর। এই [অনুদপ্ররণা লেোর] সেগুণ 

হনদজর জনয জমা কদর রাখ, অনযথাে তুহম সবহকেু িাহরদে হনঃদশি িদব। অনযদের সািােয করার 

তুহম লক? লতামার হনদজর-ই কত লোি-ত্রুহি লসগুদো লেখদেন না? অনয কাদরা লিদে লবহশ হকেু হক 

লতামার প্রদোজন?একজন মুজাহিে জাদনন লে তারও হকেু েুববেতা আদে,আদে হকেু সীমাবদ্ধতা।আর 

হতহন এিাও জাদনন লে হতহন পাদরন না একা একা লবদড় উিদত এবং তার ভাইদের লথদকও আোো 

থাকদত। 

আল্লাির উপর মদনাদোে লকন্দ্রীভূত [হেহকর] করার মাধযদম মুজাহিে ওোসওোসা প্রতযাখযান কদর 

এবং তার হপ্রেজনদের অনুদপ্ররণা হেদত থাদক। 

সববশহক্তমান আল্লাি পহবত্র কুরআদন বদেন, 

[সূরা আে আনফাে-65]117 
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একহেন মুজাহিে িিাৎ বুেদত পাদরন লে হতহন েুদ্ধ করদেন অথি তার লকাদনা অনুদপ্ররনারই 

প্রদোজন পড়দে না। 

হনদজর সীমাবদ্ধতা আর হনদজর লোি-ত্রুহি লজদনও, সংকদির মুিূদতব সািস ধদর রাখার জনয মুজাহিে 

সদববাচ্চ লিষ্টা কদর োে। 

হতহন ো করহেদেন তা হতহন িাহেদে োন, হকন্তু কখন ো কখন ো তার মদন িে লে সমি লপ্ররণা 

তাদের অথবিীন িদে লেদে এবং লস লকবে লস্রাদতর সাদথ লভদস িদেছে । এই মুিূদতব একহি 

হজহনস-ই করার বাহক থোনক: তা িে এই সত্য দ্বীদনর জনয েুদ্ধ িাহেদে োওো। মুজাহিদের ো 

করার কথা হেে তা কনে  এটো ছকোন ো ব্যোপোে  ো ছে হতহন এটো কক কোেন  কেনে - োহেত্ব 

পােদনর জনয, নাহক ভীত-আতংহকত িদে, নাহক অনয হকেুর জনয।হকন্তু আে েোই ছ োক হতহন লসাজা 

পথ লথদক কখনও হবিুযত িন না। 

হতহন জাদনন, লে লফদরশতা তাদক অনুদপ্ররণা হেদে ত্োে জ য ে মনত্ে দুআ কদরদেন, লস এখন 

িদে লেদে। হকন্তু মুজাহিে এখদনা েুদদ্ধ তার আত্মার সমি শহক্ত হনদোে কদর; েখন সবহকেু অথবিীন 

মদন িে তখনও মুজাহিে অধযবসােী থাদকন। হকেুক্ষদণর মদধযই লফদরশতা হফদর আসদব। 

লফদরশতার োনা োপিাদনার শব্দ তার আত্মাে আবার আনন্দ লোোে। 

৪৬. সাহাযয 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন,  
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কর। [সূরা মাহেোি ২]118 

মিানবী [সাঃ] বদেদেন,  

                                                      
118 
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[বুখারী ও মুসহেম] 

মুজাহিদের হনকি হকেু িাওোর আদেই, লস অদপক্ষা না কদরই তা হেদে লেে। 

েখন তার হকেু সঙ্গীরা এহি লেখদত পাে, তখন তারা মন্তবয কদর: "োর হকেু েরকার লস লিদে 

হনদব”। 

হকন্তু মুজাহিে জাদন লে এই েুহনোদত অদনক লোক আদে োরা কাদরা হনকি সািােয িাইদত পাদর 

না। তার পাদশ এমন লকামে হৃেদের মানুি রদেদে, োদের প্রহত প্রেহশবত ভােবাসা স্বেং েুববে এবং 

লবেনাোেক। এসব লোদকরা মিব্বদতর কু্ষধাে কাতর, হকন্তু তারা তা প্রকাদশ েজ্জাদবাধ কদর। 

মুজাহিে কযাি ফাোদরর পাদশ তাদের জদড়া কদর এবং তাদের সব ধরদনর েল্প বদে, তাদের সাদথ 

তার খাবার ভাে কদর লনে, তাদের সাদথ আনন্দ কদর, তাদের আনহন্দত কদর এবং তাদের ভাদো 

কাদজর জনয প্রশংসা কদর। এবং পদরর হেন তারা উিম এবং শহক্তশােীদবাধ কদর। 
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119 

োরা অদনযর েুভবাদেযর প্রহত উোসীন, তারা সবদিদে িতভাো। 

৪৭. নজর 

সববশহক্তমান আল্লাি বদেন,  

[সূরা নূর-৩০]120 

আল্লাি তা’আো আরও বদেন, 

                                                      

119 

 
120 
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[সূরা মুহমন-১৯]121 

মুজাহিে অপ্রদোজনীে এবং অেীে বস্তু লথদক তার লিাখ সংরক্ষণ কদর। এক জ্ঞানী বযহক্ত একবার 

বদেহেদেন: "আপনার লিাখ ো লেখদত পাে না, আপনার হৃেে তা আকািা কেনব্ না; েখন 

আপনার হৃেে আর আকািা করদব না, প্রদোজনীেতা আপনাদক হবব্রত করদব না”। 

৪৮. তাওবা 

আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা নূর ৩১] 

মুজাহিে জাদনন লে, অনুতাপ একজন মানুিদক মুহড়দে অসাড় কদর লেে, এবং ধীদর ধীদর, একিু 

একিু কদর, পাপী আত্মাে মহরিা লফদে লেে, এবং তা অহনবােবভাদব আত্ম-ধ্বংদসর হেদক পহরিাহেত 

কদর। 

মুজাহিে এভাদব মরদত িান না। েহে লস কারও ক্ষহত কদর বদস, লস েহে অসুি থাদক, লস েহে 

কারও অমঙ্গে বা ক্ষহত কদর বদস, কারও উপর অনযাে কদর- কারন তার মাদে সকে সিজাত 

লোি-ত্রুহি উপহিত,- লস ক্ষমা িাইদত েজ্জাদবাধ কদর না। 

                                                      
121 
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122 

েহে সমে হিরতদর িাহরদে না োে তদব হতহন তার ভুেদক লেভাদব পাদরন তা শুধরাদনার লিষ্টা 

কদরন। এবং োর প্রহত জুেুম করা িে লস েহে লবাঁদি না থাদক, তদব মুজাহিে একজন অপহরহিত 

বযহক্তর উপকার কদরন। 

মুজাহিে িান না, অনুতাপ তাদক অসাড় করুক এবং লস মন্দদক প্রহতিত করদত প্রহতজ্ঞাবদ্ধ। 

৪৯. ভুে 

123 

মুজাহিে হনদজর অক চ্ছোকৃত্ কাজগুদোর জনয হনদজদক লোিাদরাপ কদরন না, হকন্তু হনদজর ভুদের 

জনয হনদজর কাদে লকান অজুিাত লপশ কদরন না, এটো এ কারছ  ছে তখন হতহন তার ভুে সংদশাধন 

করদত পারদবন না। 

আল্লাি তা’আো বদেন,  

                                                      
122 

 

123  ; সিীি। 
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[সূরা ইবরািীম-২৭]124 

েখন হতহন সাধারণ জ্ঞান হেদে হনদজদক সশস্ত্র কদরন, হতহন তার কোনজে শুধু ফোফেদক হবিার 

কদরন: ফলোফল….. হকন্তু কোজগুনলো করার সমে হতহন লে উদদ্দশয দ্বারা পহরিাহেত িদেহেদেন তা 

                                                      
124 
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মূেযােন কদরন না।ছসই সব্ ককেুে দোকিত্ব ত্োনক ক নত্  ি- েকদও ত্োনক ক্ষকত্পূেণ কদনত্  ি ছসই 

সকল ভুনলে জ যও েো কত্ক  ভকব্ষ্যনত্ কেনব্ ।  

একহি প্রািীন আরব প্রবাে আদে, “আল্লাি তা’আো ফে দ্বারা োেদক হবিার কদরন, হশকড় দ্বারা 

কদরন না”। 

৫০. পমরণমত 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা মুিাম্মাে-০৭] 

[সুনাদন আবু োউে] 

একহি গুরুত্বপূণব হসদ্ধান্ত লনওোর আদে: একহি েুদ্ধ লঘািণার জনয, অনয জােোে োওোর জনয, 

বপদনর একহি জহম লবদে লনওোর জনয, মুজাহিে হনদজদক হজদজ্ঞস কদরন: "এহি মুসেমানদের 

জীবন হকভাদব প্রভাহবত করদব? আমার বংশধরদের উপর হক প্রভাব িদব?" 

মুজাহিে জাদনন লে প্রহতহি কাদজর েীঘবদমোেী ফোফে আদে। হতহন জানদত িান লে তার 

বংশধরদের লকমন পৃহথবী হেদে লেদত পারদবন। 
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৫১. ভীরুতা 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা তাওবা-৫৬-৫৭]125 

[সুনাদন আবু োউে] 

ভীতু লোকদের কাদে এই পৃহথবী ভোনক ভেঙ্কর। তারা লকান িযাদেঞ্জ েুাঁদড় বা িযাদেঞ্জ গ্রিণ না 

কদর প্রতারণাপূণব হনরাপিার অনুসন্ধান কদর জীহবত থাদক, তাদের ধারনাপ্রসূত সিহি োাঁতদক126 

রক্ষার জনয তারা অদস্ত্র সহজ্জত িে, হকন্তু লসিাও রক্ষা করদত পাদর না। 

কাপুরুি হনদজই হনদজর অন্ধকূদপর লেওোে রিনা কদর। 

রবু্বে আ’োমীন বদেন, 

                                                      
125 

 
126 এখাদন োাঁত বেদত লপি বা সিহি উদদ্দশয িদত পাদর। 
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[সূরা হনসা-৭৮]127 

মুজাহিে কাপুরুি নন। 

হতহন কখন মারা োদবন, তা হনদে হতহন হিন্তা কদরন না (লেদিতু হতহন তার িাোত কতিুকু জাদনন 

না), তদব হতহন হকভাদব মারা োদবন, লসই হিন্তা তাদক ভাবাে। মুজাহিে সম্মাদনর সাদথ পথ িেদত 

িাে এবং শাশ্বত জান্নাত োভ করদত িাে। 

৫২. স্মরণ 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, “আল্লািদক 

 [সূরা জুমু’আি ১০] 

128 

                                                      
127 

 

 

128 সনেঃ িাসান।

 
আবু সুোেমান োরানী (মৃ. ২১৫ হি.) স্বীে উিাে উদম্ম িারূণদক হজদজ্ঞস কদরন, আপহন লকমন আদেন? উিদর হতহন বদেন, ঐ বযহক্ত 
লকমন থাকদব োর রূি অদনযর িাদত’? (উহক্ত ৪৫, পৃ. ৩৭)। [ইবনু ‘আসাহকর, তারীখু হেমাশ্ক্ক্ব ৭০/২৬৬।] 
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মুজাহিে একজন ঋহির কথা মদন রাদখ: “"আপহন অসুহবধা কাহিদে উিদত সক্ষম িদে, আপহন 

হকভাদব তা কাহিদে উিদেন তা ভাবদবন না, বরং সম্মাদনর সাদথ লে পরীক্ষাে হিদক থাকদেন লসই 

আনন্দ হনদে ভাবুন। েখন আপহন একহি গুরুতর অসুিতা লথদক লসদর উদিন, আপহন হক কদষ্টর 

মদধয হেদে হেদেহেদেন তা ভাবদবন না, হকন্তু ঈশ্বদরর করুণা সিদকব মদন করুন, লে আপনাদক 

সুি কদরদে। কষ্ট লথদক লে মদনারম ও উিম হজহনস োভ করা োে তা আপনার জীবদনর লশি না 

িওো পেবন্ত মদন রাখুন। এগুদো আপনার শহক্তদক পরীক্ষা করদব এবং নতুন বাধা-হবপহি আসদে 

আপনাদক আশ্বাস হেদব”। 

অতীদতর অনুভূহত ও উপেহি আপনার সৃ্মহতদত জমা িে। 

এসব অতীদতর লভাোহন্ত, োর লকান মূেয লনই। এক সমে এসব সতকবতা(েো অব্লম্ব  কেনত্ কত্ই 

 ো ছভোগোকি ছপো োনত্  নিকেল) গুরুত্বপূণব হেে, এবং এখন এগুদো হনরথবক ও তুি। 

মুজাহিদের হনজস্ব সৃ্মহত আদে, আর লস খারাপ লথদক ভােদক আোো করদত পাদর। অতীদতর সুখ-

েুঃদখর জঞ্জাদের মাদে হতহন মীমাংসা কদরন। 

মুজাহিে একবার ো অনুভব কদরদেন, তা পুনরাে অনুভব করার লিষ্টা কদর না। হতহন বেোদিন, 

এবং হতহন তার নতুন পদথ এই অনুভূহতদক সঙ্গী করদত িান না। 

লিদিন প্রবাে আদেঃ “লে অতীতদক গুহেহবদ্ধ কদর, ভহবিযৎ তার হেদক কামান োদে”। 

একজন মুজাহিে অতীতদক ভুদে োন না; অতীত লথদক হতহন তার ভহবিযদতর জনয হশক্ষাগ্রিণ 

কদরন। 
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৫৩. দুুঃখ 

 

 

129 

মাদে মাদে, েুঃদখর মুিূদতব, হৃেে মুজাহিেদক বদে: "মদন কদর লেখুন, আপহন কত লোকদক 

হিরতদর তযাে কদর এদসেন – [োর কারনগুদো আমরা কখনও বুেদত পারব না] - এবং আপহন 

এখাদন অবিান করদেন, আর লসাজা-সরে পদথর উপর েুদ্ধ করদেন। আল্লাি লকন এমন 

আশ্চেবজনক মানুিদের হনদজর কাদে োকদেন, অথি লতামাদক োকদেন না? এরকম মুিূদতব লকাহি 

লকাহি মানুি ইহতমদধযই আশািত িদে লেদে। তারা অনুভূহতিীন িদে পদড়ন এবং তারা কাাঁদেন না; 

তারা তাদের সকে কাজ বন্ধ কদর লেন, তারা লকবে তাদের সমে আসার জনয অদপক্ষা করদত 

                                                      
129 
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থাদকন। তাদের মাদে িেমান ঘিনার প্রহত প্রহতহিোর প্রকাদশর ক্ষমতা িাহরদে লফদেন।তাদের 

হবপরীদত ,তুহম েুঃহখত িি হক। 

েুঃখ প্রমাণ কদর লে, আপনার হৃেে অসাড়-অনুভূহতিীন িদে োে হন”। 

মুজাহিে ইবাোত ও হেহকদরর দ্বারা েুঃখদক সহরদে লেন। 

130 
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৫৪. চক্রান্ত 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 
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[সূরা আন নুর-১৯]131 
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132 

শত্রু জ্ঞাদনর গুদণ গুণাহিত। 

েখন-ই লস সুদোে পাে, শত্রু তার সবদিদে হনভবরদোেয ও েক্ষ অস্ত্র ‘িড়েন্ত্র’ বযবিার কদর। আর 

েখন লস িিান্ত কদর, তাদক হকেুই করদত িে না, অনয সবাই তার িদে কাজ কদর। মুখ ফসদক 

বো একহি কথা অদনক মাদসর আরাধনাদক এবং ঐকতাদনর জনয বযে করা অদনকগুদো বেরদক 

ধূহেসাৎ কদর লেে। 

মুজাহিে প্রােই ফাদে পদড়। হতহন জাদনন না লকান হেক লথদক লকান আিমণ আসদব এবং হতহন 

জাদনন না লে হকভাদব একহি হমথযাদক খণ্ডন করদত িদব। প্রতারণা আত্মরক্ষার সুদোে লেে না, 

আোেদতর শুনাহন োড়া-ই িড়েন্ত্র েন্ডাদেশ জাহর কদর। 

                                                      

132 
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মিান আল্লাি বদেন, [সূরা িাজ্জ ৩০]133 

এবং তারপর মুজাহিে তার পহরণহতর হেদক েুাঁদক পদড়ন এবং অসংেতভাদব শাহি গ্রিণ কদর: 

কারণ কথা খুব শহক্তশােী এবং হতহন তা জাদনন। হকন্তু হতহন িুপ কদর কষ্ট লভাে করদত থাদকন 

এবং হতহন শত্রুদক একই অস্ত্র হেদে কখনও আিমণ করদবন না। 

 
এবং মুজাহিে হনদজদক সববশহক্তমান আল্লাি, হবশ্ব পােনকতবার পােনকতবার ইবাোদত উৎসেব কদর। 

                                                      
133 
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৫৫. লবাোমি 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা তাওবা-৩৮-৩৯]134 

আরদবর একিা প্রবাে আদেঃ “লবাকাদক িাজারিা বুহদ্ধ হেদেও, তার আপনাদক প্রদোজন িদব”। 

মুজাহিে ইহতমদধয হজিাদে অংশ হনদে হনদজদক বুহদ্ধমান প্রমাণ কদরদে। 

েখন মুজাহিে তার বাোদন কাজ শুরু কদর, লস েক্ষয কদর লে তার প্রহতদবশী তার উপর নজর 

রাখদে, এবং হকভাদব একহি কাজ লরাপন করদত িে, কীভাদব হিন্তা করদত িে এবং কীভাদব 

হবজেদক লসি করদত িে লস বযাপাদর উপদেশ লেওোর জনয উহদ্বগ্ন িদে উিদে। 

                                                      
134 

 



Page 155 of 191 
 

https://archive.org/details/@fraud_boy_yahoo_com 

লকাদনা মুজাহিে েহে এই উপদেশগুহে শুদন থাদকন, তদব হতহন লশি পেবন্ত অনয কাদরা কমবিারী 

িদে তার মাহেদকর কাজ লশি করদেন, এবং লে বাোনহিদত বতবমাদন হতহন কাজ করদেন লসিা 

তার প্রহতদবশীর মূতবপ্রকাশ করদব। 

মুজাহিে জাদন: একজন লবাকা, হেহন অনয কাদরা বাোদনর দ্বারা আিন্ন, তার হনদজর বাোদনর হেদক 

নজর হেদত পাদর না। 

মুজাহিে হনদজর বাোদন হনদজর কাজ করদত পেন্দ কদরন। 

৫৬. মবশ্বাসঘাতেতা 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 
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[সূরা মুমতাহিনাি-০১]135 

লিাখ লখাো লরদখ েুদদ্ধ অংশ লনো উহিত। হনদজর হনকদি হবশ্বি লোকদের রাখদত িদব। 

                                                      
135 
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মাদে মাদে এমন ঘদি লে একজন সিদোদ্ধা হেহন মুজাহিদের সাদথ কাাঁদধ কাাঁদধ েড়াই কদর িিাৎ 

তার প্রহতপক্ষ িদে ওদিন।136 

এিা অনযানয সমি অনুভূহত উপদর ঘৃণাদক প্রাধানয োন কদর; হকন্তু মুজাহিে জাদনন লে ঘৃণা দ্বারা 

অন্ধ িদে োওো একজন লোদ্ধা পরাজদের েদন্ড েহন্ডত িে এবং েুদদ্ধ অেৃশয িদে োে। 

তারপর হতহন স্মরণ করার লিষ্টা কদরন, তার আজদকর প্রহতপক্ষ অতীদত বনু্ধ হিসাদব হক হক ভাে 

কাজ কদরহেে। হতহন বুোর লিষ্টা কদরন লে, লস লকন এভাদব বেদে লেে এবং লকান আধযাহত্মক 

ক্ষত পুহঞ্জভূত িদে পরস্পরদক শহক্তশােী কদরদে ো একাদজ ভূহমকা লরদখদে। হতহন বুেদত লিষ্টা 

                                                      
136 
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কদরন লে তাদের প্রদতযদক আদে লিাক বা পদর, লকন হবশ্বাসঘাতদক পহরণত িদেদে। তাদের মদধয 

লকউ লকউ মুজাহিদের সাদথ ভ্রমণ করত, আর েুদ্ধ ও েুদদ্ধর আশ-পাশ লথদক পাহেদে লবড়াত। 

তাদের লকউ লকউ হেে বনু্ধ, তারা সািসী, শহক্তশােী এবং লেশদপ্রহমক হেে, হকন্তু তাদের সবার 

ঈমান কম হেে; শত্রুদের হবরুদদ্ধ েুদ্ধ করার সমে তারা লকবে তাদের হনদজর শহক্তদত হনভবর 

কদরহেে। হকন্তু মানুদির ক্ষমতা সীমািীন নে। 

মুজাহিে জাদনঃ ঈমান হনেহমত শহক্তশােী করদত মদনাদোে না হেদে তা েুববে িদে োে। 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা আনফাে-২৭]137 

                                                      
137 
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সবার ভুে িে, একইভাদব লকউ িতাশাজনকভাদব লবাকা নে। মুজাহিে েখন তার নতুন প্রহতপক্ষদক 

আহবষ্কার কদরন তখন এিাই অনুধাবন কদরন। 

৫৭. েক্ষয 

মুজাহিে জাদনন, পহরণাম েৃিীত পদ্ধহতদক নযােসঙ্গত প্রমাণ কদর না। 

জীবন তাদক অজানা লথদক অনাহবষৃ্কদতর হেদক হনদে োে। অহিদত্বর প্রদতযকহি মুহুদতব এই জ্বেন্ত 

রিদসযর মদধয আিাহেত িদে পদড়দে: মুজাহিে জাদন না হতহন লকাথা লথদক এদসদেন এবং হতহন 

লকাথাে োদিন তাও হতহন জাদনন না। হকন্তু এখাদন এদস পড়ার [মুজাহিদে পহরণত িদে োওোর 

-অনুবােক] একহি কারন লতা অবশযই আদে, এবং তার আত্মা আনন্দ কদর এবং িিাৎ কদর নতুন 

েভীর আদবদে হবদমাহিত িদে পদড়। 

ইিা িে এমন হিন্তা ো আমাদের কাদজ হনেুক্ত কদর। 

মুজাহিে েহে েক্ষযমাত্রা অজবদনর েদক্ষয তাাঁর সমি হিন্তা-ভাবনাদক বযবিার কদর, তদব হতহন তার 

পদথ অনয সবহকেুদক উদপক্ষা কদর লফেদবন। েহে হতহন একহি মাত্র প্রদশ্নর হপেদন তার সমি 

মদনাদোে লকন্দ্রীভূত কদরন, তদব হতহন উিরগুহে খুাঁদজ পাদবন না, েহেও জবাব খুব লসাজা িে। 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 
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[সূরা আনকাবূত-৬৯]138 

এবং এ কারদণ মুজাহিে হনদজদক আল্লাির কাদে সমপবণ কদরন। 

৫৮. রাগ 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

                                                      
138 
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[সূরা আে ইমরান-১৩৪]139 

 

মুজাহিে জাদন লে "কযাসদকে ফোফে"140 আদে। [অথবাৎ, মুজাহিে জাদন লে, লকান কাদজর বহুমুখী 

ও সুেূরপ্রসারী ফোফে আদে।] 

                                                      
139 

 

 
140 লকান ঘিন জেদত একহি কাদজর ফেস্বরূপ অমনবায য এবিং েখনও েখনও অপ্রত্যামশত্  ঘিনার মশেকের 

আমবভযাব। 
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মুজাহিে েক্ষয কদরন লে, েহে লকান বযহক্ত অপর একজনদক প্রহতিত করদত না পাদর বা তাদক 

প্রহতিত করার সািস না রাদখ, তদব লস উপেুক্ত আিরণ করার ক্ষমতা িাহরদে লফদে। হনদজর 

ভীরুতা প্রকাদশ েহজ্জত িদে লস েুববদের উপর রাে লেখাে, আর এই েুববে তখন আদরক হবনীত 

বযহক্তর উপর িড়াও িে, আর তখন হবপেবে এক প্রদবশদ্বার লথদক অনয প্রদবশদ্বাদর লস্রাদতর নযাে 

েহড়দে োে। 

লকউ তার হনদজর হনষু্ঠরতার পহরণহতগুহে অনুধাবন করার সিােত গুণ বিন কদর না। 

এবং এই কারদণই মুজাহিে তার অস্ত্র বযবিার শুরু করার সমে এত সতকব থাদক। এবং েহে লিাধ 

তাদক আিন্ন কদর, হতহন একহি পাথদরর উপর তার মুহষ্টবদ্ধ কদর আঘাত কদরন এবং তার িাতদক 

আিত কদর। 

তার িাত খুব শীঘ্রই সুি িদে োদব, েখন একহি হশশুর ক্ষত সারাজীবন থাকদব, কারন লস তার 

বাবার একহি পরাজে স্মরণ রাখদব। 

৫৯. সিতা 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 
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[সূরা হনসা-৯৫]141 
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[সূরা তাওবা-১৯-২০]142 

মুজাহিে সববো উমর ইবদন আে খািাদবর কথা স্মরণ কদরন: 

"দি সা'ে, লোদকদের কথাে আল্লাির সামদন আত্ম-অহভভূত িদব না, লোদকরা বদে, ‘রাসূেুল্লাি 

সাল্লাল্লাহু আোইহি ওোসাল্লাদমর িািা…আল্লাির রাসূদের সািাবী...'আল্লাি, সববাহধক পহবত্র ও 

সববশহক্তমান, হতহন খারাপ হজহনসদক অনয খারাপ হজহনদসর দ্বারা নষ্ট কদরন না, তদব হতহন ভাে 

হজহনস হেদে খারাপ হজহনস েূর কদরন। লি সা'ে, আল্লাির সামদন আত্মীেতা, উপাহধ ও আহভজাদতযর 

লকান মূেয লনই। তার হনকি প্রধান হজহনস িে আনুেতয। সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ উভদে আল্লাির সামদন 

সমান। আল্লাি তাদের রব, এবং তারা িে তাাঁর বান্দা, োরা এদক অপদরর সাদথ প্রহতদোহেতা কদর 

এবং োরা নযােপরােণতার হেক লথদক এদক অপদরর লথদক পৃথক। এবং প্রদতযদকর আনুেতয 

                                                      
142 
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অনুসাদর আল্লাি তাদের খবর সুন্দরভাদব রাদখন। সববো নবী লে মিান কাজ শুরু কদরহেদেন তা 

মদন রাখদবন, এবং এহি অবযািত রাখদবন। এই আদেশ পােন করদত আপহন বাধয”। 
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[বুখারী]143 

                                                      
143 
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মুজাহিে তার দ্বীহন ভাই-লবানদের ভাদোবাদসন এবং তাদেরদক হনদজর উপর অগ্রাহধকার লেন। 

৬০. এেিত হওয়া 

মিান আল্লাি রবু্বে আ’োমীন বদেন, 
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[সূরা আে ইমরান-১৫৯]144 

আপহন অনয লকান মুজাহিেদের সাদথ আপনার কদমবর সমিে না কদর ও েুদদ্ধর প্রস্তুহত না হনদে 

েুদদ্ধ জড়াদবন না; এবং লকান পূবববতবী অহভপ্রাে এবং হিন্তা োড়া েুদ্ধ করা োদব না। 

রবু্বে আোমীন বদেন, 

                                                      
144 

 
রাসূে
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[সূরা আে আনফাে-৪৬]145 

146 

                                                      
145 
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৬১. শহীদ 

মৃতুয147 অহনবােব সতয, এবং মিান আল্লাি পহবত্র কুরআদন হতনবার তার গুরুত্ব লজার হেদে বদেদেন,

[সূরা আে ইমরান-১৮৫] 

লকান মানুিই মরণশীে, এমনহক েহে তার আশা তাদক প্রতাহরত কদর। 

আল্লাি বদেদেন: 

[সূরা িাজ্জ-৫৮] 

                                                      

147   
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সম্ভ্রান্ত বযহক্তদের লশ্রষ্ঠ গুণাবেী মুজাহিদের মদধয উপহিত িে: সািস, সিজাত মেবাো, হবশ্বিতা এবং 

ভহক্ত, অক্ষেতা এবং হনঃস্বাথবতা। 

মুজাহিে খুবাইব (রা) এর বীরত্বপূণব মৃতুয সিদকব সাঈে ইবদন আমীদরর বহণবত কাহিনী স্মরণ কদরন: 

নারী ও হশশুদের লকাোিে ও হিৎকাদরর মাদে হুবাইদবর েৃঢ় ও শান্ত কিস্বর শুনদত লপদেন সাঈেঃ 

"আপহন েহে পাদরন, তদব আমাদক মৃতুযর আদে েুই রাকাত নামাে পড়দত হেন…।" 

সাঈে লেখহেদেন হকভাদব খুবাইব পহবত্র মক্কা ভবদনর মুদখামুহখ উদি োাঁহড়দে েুই রাকাত সাোত 

আোে কদরন। লসই সাোত কত না হবস্মেকর এবং কত না হনখুাঁত হেে! 

এরপর সাঈে লেখদেন, খুবাইব কুরাইশ লনতাদের হেদক তাহকদে বেদেনঃ 

"আহম আল্লাির শপথ কদর বেহে, েহে তুহম এই হিন্তা না করদত লে, আহম আমার সাোত বহধবত 

করার লিষ্টা করহে কারণ আহম মৃতুযর ভদে ভীত, তািদে আহম সাোত আরও লবশী েো 

করতাম..."148 

                                                      
148 
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লোদকরা তাদের িাত উাঁিু কদর বাহড়দে হেদো, আর জনতার হভড় লজাদর লজাদর হিৎকার কদর 

বেদো, "তাদক লমদর লফে! তাদক লমদর লফে!" 

তারপর সাঈে ইবদন আমীর লেখদেন, খুবাইব ফাাঁহসকাি লথদক উজ্জ্বে লিাদখ আকাদশর হেদক 

লেদখদেন এবং বদেহেদেন: 

149 

                                                      
149 
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পদর খুবাইব তার শরীদর তদোোর ও বশবার অসংখয ক্ষত হনদে তাাঁর লশি শ্বাস হনঃশ্বাস তযাে 

করদেন। 

150 
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151 

একবার িানান্তর করার জনয একহি আদেশ জাহর করা িে, মুজাহিে তার োত্রার সমে োদের সাদথ 

বনু্ধত্ব কদরদেন তাদেরদক লেদখন। 

                                                      
151 
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তার হৃেে েুঃদখ পহরপূণব, তদব মুজাহিে জাদন লে তার অস্ত্র পহবত্র এবং হতহন অবশযই আল্লাির 

আদেশ পােন করদবন, হতহন আল্লাির প্রহত তার হজিােদক উৎসেব কদরদেন। 

এবং তারপর মুজাহিে তার ভাইদের ধনযবাে জানাে, একহি েভীর শ্বাস লনে এবং িেদত থাদকন, 

মুজাহিে তার ভাইদের সাদথ অতীত সফদরর অহবসৃ্মত সৃ্মহত বিন কদরন। 

৬২. দয়ুা 

মিান আল্লাি বদেন, 

[সূরা বাক্বারাি-২৫০]152 

153 

                                                      
152 

 
153 
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ইবাোদতর দ্বারা মুজাহিে সািােয িােঃ 

"দি আল্লাি! আহম আপনার ইিার কাদে হনদজদক অপবণ করহে এবং আহম আপনার হসদ্ধাদন্তর 

বযাপাদর সন্তুষ্ট। আমার মদন আপনার ভে বৃহদ্ধ করুন। [আমার তাক্বওো বাহড়দে হেন।] আপনার 

প্রহত আমার মিব্বতদক মজবুত করুন। আমাদক নধেব হেন এবং আমার আত্মাদক লজারোর করুন। 

আমার েৃঢ়তার প্রহতোন োন করুন এবং আমাদক আপনার সরে পদথ ইহিক্বামাত োন করুন। 

আমাদক আমার হনদজর উপর আহধপতয োদভর সুদোে হেন। আমাদক কাদফরদের উপর হবজে োন 

করুন। আমাদক এমন জ্ঞান হেন ো ভুদে োব না। শিীে হিসাদব মরার সুদোে হেন। আমাদক ক্ষমা 

করুন এবং আমার প্রহত করুণা করুন”। 

154 

                                                      

154 তািাজু্জদের সমে েুো লসই তীদরর নযাে, ো েক্ষয লথদক হবিুযত িে না।–ইমাম শাদফেী (রিঃ) 
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রাসূেুল্লাি সাল্লাল্লাহু আোইহি ওোসাল্লাম বদেদেন: "আল্লাির কাদে হমনহত কদর িাওো একহি 

ইবাোত।" (আবু োউে এবং আত-হতরহমহে) 

৬৩. মসয়াি 

155 

                                                      
155 
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মুজাহিে েখনই সুদোে পাে তখনই হতহন হসোম পােন কদরন, েতক্ষণ না হজিাে বা তার স্বাদিযর 

ক্ষহত িে। 

156 

মানুি হবস্মেকর: তারা তাদের শরীর-স্বাদিযর ভাে েত্ন করদেন, হকন্তু তারা তাদের আত্মার স্বািযদক 

অবদিো করদেন। 

একহি মুজাহিে শরীর ও আত্মা উভদের েত্ন লনে। লস একই সাদথ ইিকাে ও পরকাে উভদের েত্ন 

লনে, হকন্তু পরকােদক লবহশ গুরুত্ব লেে। 

                                                      

 
156  
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আে মুিাহজর লখোে েখন মুসেমানরা তাদের অদনক মুজাহিেদের িাহরদেদেন, তখন হতহনও 

আল্লাির সন্তুহষ্টর জনয হনদজদক উৎসেব করার সংকল্প করদেন। হতহন োদশর সুেহন্ধ হনদজর সারা 

োদে লমদখ হনদেন, হনদজদক কাফদনর কাপদড় মুহড়দে হনদেন, এবং তার ভাই আর-রাহবোদক লশি 

হকেু হনদেবশ হেদেন। আর-রাবীো আহমর আবু মুসার হনকি আসদেন এবং তাদক বেদেন: "লরাজা 

রাখার সমে আে-মুিাহজর হনদজদক উৎসেব করার েৃঢ় সংকল্প কদরদেন। কহিন েুদদ্ধর পদর এবং 

েথােথ হসোদমর প্রভাদব মুসহেমদের ইিা ও সংকল্প েুববে িদে লেদে, হকন্তু লকউ হসোম তযাে 

করদেন না। আপহন প্রদোজন অনুসাদর দ্রুত হকেু একিা করুন”। 

আবু মুসা আে আশাআরী মুজাহিেীনদক কাদে সদোধন কদর বদেহেদেন: "লি মুসেমান! আহম 

লতামাদের প্রদতযদকরই আহ্বান জানাহি, োরা লরাো পােন করে তারা লরাো লেন ভঙ্গ কদর অথবা 

েুদ্ধ লেদড় লেে।" তারপর লস তার িাদতর পাত্র লথদক পাহন পান কদরন োদত লোদকরা তাদক 

অনুসরণ করদত পাদর। আবু মুসার কথা শুদন আে-মুিাহজর হকেু পাহন পান কদর বদেন, "আহম 

আল্লাির শপথ কদর বেহে লে, আহম পাহন পান কহর হন কারণ আহম তৃষ্ণাতব হেোম, বরং আহম 

আমার ইমাদমর হুকুম লমদন োহিোম ..."। এবং তারপর হতহন তার তদোোর লকািমুক্ত কদরন 

এবং সািসীভাদব েুদদ্ধ অংশ হনদে হনভবদে শত্রুদের আঘাত করহেদেন।  েখন হতহন শত্রু নসনযদের 

লকন্দ্রিদে লপৌঁোন, শত্রুরা তাদক হঘদর লফেে এবং তার িারপাদশ লথদক তার উপর তরবাহর হনদে 

োাঁহপদে পড়ে, েুদ্ধদক্ষদত্রই হতহন শিীে িদে োন। আল্লাহু আকবার! 

৬৪. সন্ন্যাস 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা আত তাকাসুর-০৮] 
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মুজাহিে তার আত্মার হবশুদ্ধতার েত্ন লনে এবং সবহকেুদত সংেম তাদক একাদজ সািােয কদর। 

মুজাহিে তার অনুভূহতর, তার লপদির বা অদথবর োস নে। 

একজন মুজাহিে আল্লাির বান্দা এবং হনদজর অনুভূহতর একজন মাহেক। 
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এিাই আবু আে-োরো তার অহতহথদক উির হেদেহেদেন, লে তার হবনে লেদখ আশ্চেব িদেহেে: 

“আমাদের বাহড় লসখাদনই, আমরা আমাদের সিে অজবদনর সাদথ সাদথ সরাসহর লসখাদনই লপ্ররণ 

কহর। েহে বাহড়দত হকেু থাকত-ই, তদব আপনাদক তা লেো িত। পদথ একিা গুরুতর বাধা আদে, 

োর জনয আমাদের অনয হিকানাে লেদত িদব। আপহন েত িােকা িদবন আর েখন আপনার লকান 

লবাো থাকদব না, বাধা অহতিম করা তত সিজ িদব। তাই সফেতার সাদথ বাধা পার িওোর জনয 

আমরা সাদথ হকেুই হনদত িাই না। আপহন হক বুেদত লপদরদেন”? 

লোকহি উির হেে, “িযা, আহম বুদেহে। আল্লাি আপনাদক উিম প্রহতোন োন করুক”। 

158 

৬৫. েজ্জা 

 

মুজাহিে জাদন লে আল্লাি ও লফদরশতা সবসমে তাদক লেখদত পাদরন, আর হতহন লোকদের লিদেও 

তাদের জনয লবহশ েজ্জাদবাধ কদরন। 

 

মুজাহিে জাদনন লে, েজ্জাশীেতা আমাদের প্রাণীদের লথদক আোো কদর লতাদে। 
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৬৬. ইখোস 

মিান আল্লাি তা’আো বদেন, 

[সূরা তাওবা-১১৯]159 

 

হমথযা মানুিদক অপমাহনত কদর, এবং নযােহবিার বােু এবং পাহনর মতই অতীব গুরুত্বপূণব। 

মুজাহিে মানুি, হনদজর, এবং আল্লাির সামদন আন্তহরক।েখন খেীফা উমার [রাঃ] লকািাোদর ধন-

সিে লেখদেন, হতহন আশ্চদেবর সাদথ বেদেনঃ "প্রকৃতপদক্ষ মুসেমানরা সততা লেহখদেদে।" 

আেী ইবদন তাহেব কাোকাহে োাঁহড়দে হেদেন, হতহন বেদেন, "আপহন খারাপ লথদক হবরত 

হেদেন, তাই আপনার অধঃিনরাও হবরত আদেন, হকন্তু আপহন অেীে িদে, তারাও অেীে িত”। 
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৬৭. সা ুতা 

মিান আল্লাি বদেন, 

[সূরা নাজম-৩২]160 

মুজাহিেদের মদধয নম্রতা এবং অিংকাদরর অনুপহিহত সিজাত গুণ। হতহন আল্লাির বাণী উাঁিু করার 

জনয েড়াই কদরন, হকন্তু মানুদির উপদর হবজেী িদত না। 
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161 

৬৮. শৃঙ্খো 

মিান আল্লাি বদেন, 
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[সূরা হনসা-৫৯]162 

তীরন্দাজরা হনজ অবিান তযাদের ফদে সািাবীদের সাদথ হক ঘদিহেে তা মুজাহিে ভুদেন হন। 

163 

ইিা িে এমন হিন্তা ো আমাদের কাদজ হনেুক্ত কদর। 

                                                      
162 

 

163  



Page 188 of 191 
 

https://archive.org/details/@fraud_boy_yahoo_com 

মুজাহিে আল্লাির সাদথ িুহক্ত কদরদে। িুহক্তগুদোর একহি িে, আল্লাি প্রেি সমি হনদেবশাবেী এবং 

আদেশগুহের সাদথ কদিারভাদব লমদন িো। েহে হতহন আল্লাির সাদথ িুহক্তর েঙ্ঘন শুরু কদরন, 

তদব তার সমি কাজ অকােবকর িদব এবং এ কারদণ মুজাহিে সববো হনদজদক হনেন্ত্রণ কদর এবং 

তাাঁর শৃঙ্খো ও তাাঁর ইিাদক শহক্তশােী কদরন। এ কারদণই মুজাহিে তার সমি কমব পহরপূণব কদরন, 

পুদরাপুহরভাদব আহমর (কমান্ডার) লক এমন সব হজহনদসর ওপর অনুসরণ কদর ো শরী'আে আইদনর 

সাদথ সামঞ্জসয রাদখ। 

৬৯. ভিতা 

164 

মুজাহিে এই হনেমহি অবেেন কদর: সবহকেুদত ভাে হজহনস সন্ধান করুন! হতহন তার ভাইদের 

সাদথ ভিভাদব ও অমাহেকভাদব আিরণ কদরন; হতহন কথা বা কাদজর দ্বারা তাদের আঘাত কদরন 

না। 

মুজাহিে আল্লাির সৃহষ্টদক করুণা লেখান; হতহন মানুিদক অজ্ঞতার অন্ধকার লথদক সদতযর আদোহকত 

পদথ আনার জনয েড়াই কদরন, োদত হতহন আল্লাির পক্ষ লথদক রিমত এবং অনুগ্রদির অহধকারী 

িদত পাদরন। 

ো আল্লাির হনকি আদে, মুজাহিে তা আকািা কদর। হকন্তু ো মানুদির হনকি আদে, তাদত 

মুজাহিদের আগ্রি লনই। 
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৭০. পমবত্রতা 

[মুসহেম] 

মুজাহিে পহরষ্কার পহরিন্নতা পেন্দ কদরন। হতহন িমােত হনদজর েত্ন লনন। 

165 

মুজাহিে জাদনন লে তার িারপাদশর সবহকেু: তার হবজে, তার পরাজদের, তার উৎকন্ঠা, এবং তার 

িতাশা - সব হজিাদের সাদথ অহবদিেযভাদব জহড়ত। জীবদনর প্রকৃত আনন্দ েুদদ্ধর মদধয। 

এবং মুজাহিে সহিক সমদে সহিক লকৌশে বযবিার করদত লশদখ। 

আল্লাি তা’আো বদেন, 
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[সূরা হনসা-৭৪] 

রবু্বে আ’োমীন বদেন, 

 

[সূরা বাক্বারাি-১৫৩-১৫৭] 

আল্লাি বদেন, 

[সূরা আে ইমরান-১১১]166 
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"আল্লাি আমাদের জনয েদথষ্ট, হতহন একজন হবস্মেকর অহভভাবক!" 

আল্লাি মিান! (আল্লাি আকবর!) 

কমান্ডার (আহমর) আবু্দল্লাি শাহমে আবু ইহিস 


