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১- ইসলামী মাগহরব(মরককা) 

ইসলামী মুজাহিদগণ মরককাকর্ আজ হবরত্বপূণত লড়াইকয়র ইহর্িাস রচনা েরকছ। এমন লড়াই, 

যাকর্ র্ারা স্বীয় আত্মাকে থপশ েরকছ। আল্লাির দ্বীন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকমর 

আনীর্ শরীয়কর্র সািাকযের জনে সবকচকয় মূলেবান সম্পদ উৎসগত েরকছ। র্ারা এমন যুদ্ধ েরকছ 

যাকে পহিমা হমহিয়া থগাপন েরকর্ চায়; থগাপন েরকর্ চায় যুকদ্ধর হবশাল প্রভাব ও এর 

হবপদজনে ঘটনাবলীও। 

র্ারাই িকলা উপেূকলর হসংি, মরুভূহমর অশ্বাকরািী, পবতর্মালার বাঘ, ওমর মুখর্ার (রি.)-এর 

উত্তরসূরী। যারা ফ্রান্স-আকমহরোর খৃষ্টান ক্রকসিারকদর হবরুকদ্ধ প্রহর্করাধ গকড় রু্কলকছন। 

িাির্ার, হসহস এবং থবার্াফ্লা থযমন ধমত পহরর্োকগর বামন দ্বারা সমহেতর্। আল্লাি উত্তম প্রহর্দান 

দান েরুন মরককার  হজিাকদর হসংি শাবেকদর যারা উম্মকর্ মুসহলমার জনে এে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 

স্থাপন েরকছ। 

র্ারাই থোন এে দায়বদ্ধর্ার োরকণ ধধযতধারণ েকর এবং হিজরকর্র অসিায়ত্ব ও হরবাকর্র 

বনেজীবকন অটল োকে। র্ারাই মুসহলম থদশগুকলার উপর েরা কু্রকসিারকদর িামলার মুকখামুখী 

িকয় মুজাহিদ ভাইকদর সাকে এে সাহরকর্ থেকে প্রহর্করাধ েরকছ। র্ারা ঐেেবদ্ধ, হনেটবর্তী 

এবং সাহরবদ্ধ, িকল সবতস্তকরর মুসহলম ও মুজাহিদকদর জনে র্ারা উত্তম আদশত এবং উপমা। 

র্ারাই থিেমকর্র সাকে উম্মািকে অহভবাদন জানাকে ও হদেহনকদতশনা হদকে থযন র্ারা স্বীয় 

দ্বীকনর হদকে হিকর আকস। র্ারা উম্মািকে র্ােিীর েকরনা, র্াকদর পহবত্রর্ার উপর িামলা 

েকরনা। আল্লাির অনুগ্রকি র্ারা শত্রুকদর মাকে অবস্থান েকরও র্াকদর ির্ো ও জখম েরকছ; 

গহণমর্ লাভ েরকছ, প্রহর্কশাধ হনকে। 

থি আল্লাি! আপহন র্াকদরকে আপনার ভালবাসা ও পছকের োজ েরার র্াওিীে হদন। আপহন 

র্াকদর জনে থয সর্েকে মকনানীর্ েকরকছন র্ার উপর র্াকদরকে দৃঢ় রাখুন। র্াকদর ভুলত্রুহট 
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মাি েরুন ও মেগুকলা থছকড় হদন। আপনার সািাযে ও হবজয় র্াকদর দান েরুন। আপনার 

হুেুকম র্াকদরকে আোলুকসর স্বাধীনর্ার অগ্রদূর্ হিকসকব েবুল েরুন। 

থি মরককার আহবজান ওয়াগিুকগৌ ও হটমবােটু থেকে এটলাকসর হশখর পযতন্ত এবং 

হচংউইট/শানহের্ থেকে হসওয়া পযতন্ত অবস্থানোরী মুসহলম জাহর্!  

এরাই িকলা থসই ফ্রান্সী জাহর্ যারা আপনাকদর হপরৃ্পুরুষকদর ির্ো েকরকছ ঘরবাহড় ধ্বংস 

েকরকছ। আপনাকদর হপর্ামিকদর শাহস্ত হদকয়কছ। এরাই আবার হিকর একসকছ (আপনাকদর ধ্বংস 

েরকর্)। সুর্রাং থজকগ উঠুন, বািাদুর ও হসংি িকয় যান থযমনহট আপনাকদর পূবতবর্তীরা 

িকয়হছকলন। র্াকদর এমন হশযা হদন থযন র্াকদর পরবর্তীরাও এর বোো ও হর্ক্ত স্বাদ থপকর্ 

োকে। 

ওকি সবতস্তকরর মুসহলম জাহর্! মরককাকর্ থর্ামাকদর েলোণময় সন্তানকদর লাহির্ েকরানা। র্াকদর 

সািাযে ের, সমেতন ের, শহক্তশালী ের। র্াকদর জনে সািাযেোরী িকয় যাও থযমনহট িকয় োকে 

র্রবারী ও বমত। 

 

২- পূবত আহফ্রো 

পূবত আহফ্রোয় ইসলাকমর সািসী যুবকেরা মুসহলমকদর উপর েরা থেহনয়া, র্ানজাহনয়া, থসামাহলয়া, 

ইহেওহপয়া, উগান্ডা ও এর আশ-পাকশর এলাোর কু্রকসিার িামলার হবরুকদ্ধ প্রহর্করাধ গকড় 

রু্কলকছ। আকমহরোর থনরৃ্কত্ব সেল খৃষ্টানরা র্াকদর থমাোকবলায় এেহত্রর্ িকয়কছ। হেন্তু আল্লাির 

অনুগ্রকি র্ারা দৃঢ় রকয়কছ এবং হজিাকদর জনে জাহর্কে এেহত্রর্ েরকছ, দাওয়ািকে বোপে 

েরকছ, উপোরী জ্ঞান-হবদো ছহড়কয় হদকে। দহরদ্র-দুবতল, অসিায় ও মুখাকপযীকদর দুুঃখ-েষ্ট 

লাঘকবর জনে থচষ্টা েরকছ। উপজাহর্ ও সেল থগাষ্ঠীগুকলাকে র্াওিীদ ও হজিাকদর পর্াোর্কল 

সমকবর্ েরকছ। এবং র্ারা সেল মুসহলম রাকের মুজাহিদকদর সাকে হমত্রর্ার থঘাষণা েকরকছ। 
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থি আল্লাি! র্াকদর দৃঢ় রাখুন। র্াকদর উপর সািাযে নাহযল েরুন, যার ওয়াদা আপহন মুহমন 

বাোকদর হদকয়কছন। র্াকদরকে আপনার ভালবাসা ও পছকের োজ েরার র্াওিীে হদন। থগানাি 

ও থির্না থেকে র্াকদর বাাঁহচকয় রাখুন। র্াকদর মেগুকলা থছকড় হদন ও থনে আমলগুকলা গ্রিণ 

েরুন। র্াকদরকে পে প্রদশতনোরী ও পেপ্রাপ্ত-দয়াপরবশ ও সুসংবাদদার্া বাহনকয় হদন। র্াকদর 

দ্বারা আপনার দ্বীন, হের্াব ও মুহমন বাোকদর সািাযে েরুন। 

 

৩- ভারর্ উপমিাকদশ 

ভারর্ীয় উপমিাকদকশ হজিাকদর অহিহশখা জ্বকল উকঠকছ থযন নরু্ন েকর আবার হবজকয়র পে 

আকলাহের্ েরকর্ পাকর। র্া এমনহেছু যুবকের দ্বারা িকয়কছ যাকদর আহম সর্েবাদী হিকসকব 

জাহন। র্ারা র্াকদর জান-মাল ও মাহলোনাধীন সবহেছু থোরবান েরকছ থযন আকরেবার 

হিেুস্তাকন ইসলাকমর রাজত্ব হিকর আকস। এবং অবাধে ও সীমালঙ্ঘনোরী হিেুকদর থেকে 

উপমিাকদকশর মুসহলমকদর মুক্ত ও স্বাধীন েরকর্ পাকর এবং মুক্ত েরকর্ পাকর ধমতহনরকপয 

শাসেকদর হবশ্বাসঘার্ের্া থেকে যারা লয লয মুসলমানকদর েুরবানীকে ধূহলসোৎ েকরকছ। যারা 

রাে ও এর অহধবাসীকদরকে পহিমা কু্রকসিারকদর োকছ হবহক্র েকর হদকয়কছ। 

ও আল্লাি! আপহন র্াকদর েুরবানীগুকলা েবুল েরুন। র্াকদর উপর আপনার সািাযে নাহযল 

েরুন। র্াকদরকে ধধযতধারকণর শহক্ত দান েরুন । র্াকদরকে অটল রাখুন এবং োকিরজাহর্র 

উপর র্াকদর হবজয় দান েরুন। 

 

৪- জাহযরারু্ল আরব (আরব উপদ্বীপ) 

ইমান ও প্রজ্ঞার ভূহম, হবজয় ও হজিাকদর ভূহম, হপরৃ্পুরুষকদর থগৌরবময় ভূহম ইকয়কমকন ইসলাকমর 

হসংিরা আকমহরোন সািাহভ থজাকটর হবরুকদ্ধ সুদৃঢ়ভাকব দাহড়কয় থগকছ। আকমহরোনরা থখালা 
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আোশ থেকে র্াকদর উপর থবামা বষতণ েরকছ। মুরর্াদ শাসে, আকমহরোর দাস সউদ পহরবার 

ও উপসাগরীয় শাইখরা এবং আবকদ রাহিরা আকমহরোন ধসনেকদরকে র্াকদর মুকখামুখী দাড় 

েহরকয় হদকে প্রহর্করাধ েরার জনে। হেন্তু আল্লাির অনুগ্রকি র্ারা অটল ও প্রহর্করাধীই আকছন। 

র্ারা আল্লাির পকে হজিাদ েরকছন। উম্মািকে রাসূকলর আনীর্ শরীয়কর্র পকয প্রহর্করাধ েরার 

জনে উদু্বদ্ধ েরকছ। র্ারা দুহট পহবত্র মসহজদ দখল েরার জনে সািাহভকদর সেল চক্রান্ত বেেত 

েকর হদকে। নবে খাকরজীকদর থেকে প্রহর্কশাধ হনকে। র্াকদর সাধোনুযায়ী উম্মাির থখদমর্ েরার 

থচষ্টা েরকছ। 

থি আল্লাি! আপনার পয থেকে র্াকদর সািাযে েরুন। আপনার ভাকলাবাসা ও পছেনীয় োজ 

েরার র্াওিীে হদন। জাহযরারু্ল আরব থেকে মুশহরেকদর থবর েরকর্ র্াকদর সািাযে েরুন। 

নবে সািাহভকদর উচ্চাোঙ্ক্ষা দমন েরকর্ ও উম্মািকে আকমহরো ও র্ার খাকদমকদর অহভভাবেত্ব 

থেকে পহবত্র েরকর্ সিায়র্া েরুন। 




