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অবফধ ইহুদী যাষ্ট্রেয াষ্ট্রে ংমু ক্ত আযফ আমভযাত ও ফাযাইন কতৃক
ৃ মপমরমিষ্ট্রনয প্রমত চযভ মফশ্বাঘাতকতাূ র্ৃ চুমক্তয
প্রমতফাষ্ট্রদ মমফু ত তাহ্যীয/উরাইয়াহ্ ফাংরাষ্ট্রদ-এয মফষ্ট্রষাব ভাষ্ট্রফ
মমফু ত তাহ্যীয/উরাইয়াহ্ ফাংরাষ্ট্রদ আজ (২৫/০৯/২০২০) শুক্রফায, ফাদ জুভু‘আ ঢাকা ও চট্টগ্রাষ্ট্রভয মফমবন্ন ভমজষ্ট্রদ ংমুক্ত
আযফ আমভযাত ও ফাযাইন কতৃ ক
ৃ ইহুদী যাষ্ট্রেয াষ্ট্রে মপমরমিষ্ট্রনয প্রমত চযভ মফশ্বাঘাতকতাূ র্ৃ চুমক্তয প্রমতফাষ্ট্রদ মফষ্ট্রষাব ভাষ্ট্রফষ্ট্রয
আষ্ট্রয়াজন কষ্ট্রয। ফক্তাগর্ ফষ্ট্ররন: গত ১৫/০৯/২০২০ ংমুক্ত আযফ আমভযাত ও ফাযাইন ইহুদী যাষ্ট্রেয াষ্ট্রে মফষ্ট্রশ্বয করঙ্কভয় যাজধানী
ওয়ামংটষ্ট্রন আল্লাহ্, তাাঁয যাূ র এফং ভু’মভনষ্ট্রদয বয় না কষ্ট্রযই যাূ রুল্লাহ্ (াাঃ)-এয ইযা’ ও মভ’যাষ্ট্রজয মফত্র বূ মভ মপমরমিষ্ট্রনয জনয চযভ
মফশ্বাঘাতকতাূ র্ৃ চুমক্তমট স্বাষয কষ্ট্রযষ্ট্রে। ফক্তাগর্ ফামক ভুমরভ াকষ্ট্রদয ভুষ্ট্র া উষ্ট্রমাচন কষ্ট্রয ফষ্ট্ররন: ঘঘামলত চুমক্তভূ ষ্ট্র মাযা এ ষ্ট্রনা
স্বাষয কষ্ট্রযমন তাযাও স্বাষযকাযীষ্ট্রদয ঘচষ্ট্রয় ঘকান অংষ্ট্র মমেষ্ট্রয় ঘনই, ওভান আভন্ত্রর্ জানাষ্ট্রে এফং ইহুদী যাে দ্বাযা আভমন্ত্রত ষ্ট্রে, কাতায
ইহুদী ও গাজায ভষ্ট্রধয ভধযস্থতাকাযীয বূ মভকা ারন কযষ্ট্রে: ঘৌমদ াকষ্ট্রগাষ্ঠী এই দানফীয় যাষ্ট্রেয মু দ্ধ মফভাষ্ট্রনয জনয আকাীভা উমু ক্ত
কষ্ট্রয মদষ্ট্রয়ষ্ট্রে, এফং তুযষ্ট্রেয যকায এ ষ্ট্রনা মপমরমিন দ রকাযী ইহুদী যােষ্ট্রক স্বীকৃমত মদষ্ট্রয় মাষ্ট্রে!

ফক্তাগর্ আযও ফষ্ট্ররন: মপমরমিন ষ্ট্রে মফত্র বূ মভ, আর কুদস্-এয বূ মভ, ইযা’ ও মভ’যাষ্ট্রজয বূ মভ, এমট ভুমরভষ্ট্রদয হৃদষ্ট্রয়
অফস্থান কযষ্ট্রে, মপমরমিন এফং এয আর-কুদস্ ষ্ট্রে ভুমরভষ্ট্রদয মপমরমিন, এফ মফশ্বাঘাতক াকষ্ট্রদয নয়। মপমরমিষ্ট্রনয দ রদায ইহুদী
যাষ্ট্রেয াষ্ট্রে তাষ্ট্রদয ম্পকৃ স্বাবামফক কযায এই চুমক্ত তাষ্ট্রদযষ্ট্রক রজ্জা ও অভাষ্ট্রনয ভুকুট মযষ্ট্রয় যা ষ্ট্রফ।

ফক্তাগর্ ভুমরভষ্ট্রদয উষ্ট্রেয কষ্ট্রয ফষ্ট্ররন: দ রদায ইহুদী যােমটষ্ট্রক মনমিহ্ন কষ্ট্রয মপমরমিনষ্ট্রক তায মনজ জনগষ্ট্রর্য কাষ্ট্রে মপমযষ্ট্রয়
ঘদয়ায মফলয়মটয ু যাা ঘকফর আল্লাহ্ ু ফানাহু ওয়া তা‘আরা মা অফতীর্ৃ কষ্ট্রযষ্ট্রেন তা দ্বাযা ান এফং ঘনাফামনী ঘপ্রযষ্ট্রর্য ভাধযষ্ট্রভই
ম্ভফ। এফং নফু য়যষ্ট্রতয আদষ্ট্রর ম রাপষ্ট্রতয ুনাঃপ্রমতষ্ঠায ভাধযষ্ট্রভই ঘকফর এই রষয ফািফাময়ত ষ্ট্রফ। আল্লাহ্’য ইোয় অমচষ্ট্রযই তা ঘটষ্ট্রফ,
চাযমট মফলয় দ্বাযা ু মনমদৃষ্ট প্রভাষ্ট্রর্য মবমিষ্ট্রত এমট মনমিত কযা ষ্ট্রয়ষ্ট্রে:
প্রেভত: ‚ঘতাভযাই ষ্ট্রো ঘেষ্ঠ উম্মত, ভানফজামতয করযাষ্ট্রর্য জষ্ট্রনযই ঘতাভাষ্ট্রদয উদ্ভফ ঘটনা ষ্ট্রয়ষ্ট্রে‛। [আমর-ইভযান: ১১০]। এই
জামত ঘকান অনযায় য কযষ্ট্রফ না, ু তযাং এই জামত তায আর-কুদস্’ঘক বুষ্ট্রর মাষ্ট্রফ না, অতযাচাযী মামরভ াষ্ট্রকযা ঘম দষ্ট্রষই গ্রর্
করুক না ঘকন, ফযং এই জামত তাষ্ট্রদযষ্ট্রক অভানজনকবাষ্ট্রফ দদমরত কযষ্ট্রফ...
মদ্বতীয়ত: ভাযাক্রভারী আল্লাহ্’য ষ ঘেষ্ট্রক ৃ মেফীষ্ট্রত উিযামধকাষ্ট্রযয প্রমতশ্রুমত: ‚ঘতাভাষ্ট্রদয ভষ্ট্রধয মাযা ঈভান আষ্ট্রন ও
ৎকভৃ কষ্ট্রয, আল্লাহ্ তাষ্ট্রদযষ্ট্রক ওয়াদা মদষ্ট্রয়ষ্ট্রেন ঘম, অফযই মতমন তাষ্ট্রদযষ্ট্রক ৃ মেফীষ্ট্রত ম রাপত (ানকতৃ ত্ব
ৃ ) দান কযষ্ট্রফন‛ [আন-নূ য:
৫৫]। এফং, যাূ রুল্লাহ্ (াাঃ)-এয ষ ঘেষ্ট্রক নফু য়যষ্ট্রতয আদষ্ট্রর ম রাপষ্ট্রতয প্রতযাফতৃন ম্পষ্ট্রকৃ ু ংফাদ: ‚...অতাঃয আফায মপষ্ট্রয আষ্ট্রফ

ম রাপত, নফু য়যষ্ট্রতয আদষ্ট্রর‛ (আভাদ কতৃ ক
ৃ ফমর্ৃত)।
তৃ তীয়ত: ইহুদীষ্ট্রদয াষ্ট্রে মু দ্ধ এফং তাষ্ট্রদযষ্ট্রক যামজত কযা ম্পষ্ট্রকৃ ামদ: ‚ঘতাভযা ইহুদীষ্ট্রদয মফরুষ্ট্রদ্ধ মু দ্ধ কযষ্ট্রফ এফং

তাষ্ট্রদযষ্ট্রক তযা কযষ্ট্রফ, মতষন না এভনমক একমট ােযও ফষ্ট্রর উঠষ্ট্রফ: ঘ ভুমরভ, এ াষ্ট্রন এষ্ট্রা, একজন ইহুদী আষ্ট্রে (আভায মেষ্ট্রন
আত্মষ্ট্রগান কষ্ট্রযষ্ট্রে); তাষ্ট্রক তযা কয।‛ (ভুমরভ কতৃ ৃক ফমর্ৃত)।
চতুেৃত: আল্লাহ্ ু ফানাহু ওয়া তা‘আরা’য ইোয় একমট মনষ্ঠাফান ও কতৃফযমনষ্ঠ দর ফৃমক্তভান আল্লাহ্’য ওয়াদা এফং তাাঁয
যাূ ষ্ট্ররয (াাঃ) ু ংফাদষ্ট্রক ূ যর্ কযায জনয কাজ কষ্ট্রয মাষ্ট্রে। এমট দূ যদৃ মষ্ট এফং অন্তদৃ ৃমষ্ট কাষ্ট্রয উম্মাহ্’ঘক করযাষ্ট্রর্য মদষ্ট্রক ধামফত কযষ্ট্রে
মা উম্মাহ্’ঘক ঘগৌযফ ও মফজষ্ট্রয়য াষ্ট্রে ুনরুজ্জীমফত কষ্ট্রয।
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‚আয ঘমদন ভু’মভনযা আনমিত ষ্ট্রফ, আল্লাহ্’য াাষ্ট্রময। মতমন মাষ্ট্রক ইো াাময কষ্ট্রযন এফং মতমন ভাযাক্রভারী, যভ দয়ারু ।‛
[আয-রূভ: ৪-৫]
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