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الذي خضعت لعزته رقاب العزيز ، احلمد هللا الكرمي الذي أسبغ نعمه علينا باطنًة وظاهرةً 

 ،و  با النجاة يف الدار اآلخرةنر  وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادةً  ،اجلبابرة

صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثريًاا عبده ورس له وأشهد أن حممدً   

সম� �শংসা মহানুভব আুাহর  নয, াযান  ােহার ও বােিান উভয়ভােবই আমােদর 

উপর িাঁর ানয়ামি পূণর  েরেেন; এবং সম� �শংসা পরা�মশালী আুাহর  নয, যার 

কমিার সামেন দাপাশালীেদর রদরান াুঁে  পে প আাম সাকয াদায, আুাহ বযিীি 

ে ােনা ইলাহ েনই, এমন সাকয যার উাসলায় আেখরােি না ােির আশা  ারপ আরও 

সাকয াদায, মুহা�াদ সাুাুাহ আলাইাহ ওয়াসাুাম আুাহর বা�া ও রাসূলপ আুাহ 

িাঁর উপর, িাঁর পারবার-সাথীবেররর উপর রহমি ববরণ   ন এবং বযাপ  শাা  ববরণ 

  ন! 

আ�া বা’দ, 

াবে�র স ল �াে র মুসালম ভাইেবানেদর �াি এবং  াা রািুল আরেব অব�ানরি 

� াাির �াি- 

আসসালামু আলাই ুম ওয়া রাহমািুুাাহ ওয়া বারা ািুহপ 

ান�য়ই াফালা�ন এবং মাসা দুল আ সা হেলা মুসালম উ�াহর �থম (�ধান) 

সমসযাপ মুসালমেদর  দেয় িার �াি মহান স�ান রেয়েে, ফেল েবিনভু� রা�ার 

ে�ণী াফালা�নে  াবা�  রেি েলাভািুর হেয় েরলপ িাও আবার িা রকণােবকণ, 

পারচযরা ও �ািরকা  রার মুেখাশ পারধান  েরক িােদর মেধয রেয়েে সউদ পারবারপ 

আর িােদর েনিৃে� রেয়েে িােদর গ  আ ুল আা  প যার পক েথে  েসৗাদ 

আরেবর ালাখি বণরনায় েলখা হেয়েে েয, “াফালা�েনর সমসযা নাা  িার অ রে  

েপেরশান  ের িুলেেপ িার দৃা�েি াফালা�েনর সমসযার সমাধান হেলা, ইহাদরা েয 

ভূাম েথে  াবিাা ি হেয়ােল িােদরে  েসখােন াফারেয় আনাপ এাা নাা  াফালা�েন 

অবা�ি আরব েনিােদর সােথ স� র সুদৃৃ হওয়ার  ারণ হেবপ েস ইহাদেদর  নয 

সাহাযয পাািেয়ােল; িােদর উ�ােনর  নয অঅ ও স�দ াদেয় সহায়িা  েরােল”প 
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এাা হেলা ালাখি বণরনাপ এভােবই েসৗাদ রা পারবােরর আ ােশ েযই উাদি হেব 

েসই এমনাা ালখেব এবং ইহদীেদর দ�রখানায় বসেবপ 

ইমাম যাহাবী রাহমাহুাহ বেলন-  

 من خ فًا حاهلم، كشف عن والتعديل اجلرح أهل أعرض ق م وأهلهم وآبائهم اخللفاء ويف

 عن ويغضي حماسنها املؤرخ يصف قائمة دولة كل يف هذا زال وما والضرب، السيف

 ال رع، إىل يلتفت مل مداهًنا مداًحا كان فإن وخري، دين ذا احملدث كان إذا هذا مساوئها،

املدح هيئة يف وهناته الكبري مساوئ أخرج رمبا بل  

“খালফাবরর, িােদর াপিৃপু ব ও বংেশর মাো এমন  ােির েলা ও রেয়েে, যারা 

িরবারী ও �হােরর ভয় েদাখেয় নযায় ও অনযােয়র াববেয় যাচাই ারীেদরে  িােদর 

অব�া যাচাই  রা েথে  বারণ  েরপ এমনাা স ল রাে�র েকেষই ইো থাে প 

েযগেলার গণাবলী ও ম� াববয়াবলী স�ে র ইািহাসেবাারণ বণরনা  েরেেনপ 

এমনাা িখন হেয় থাে , যখন বণরনা ারী  ীন ার ও  লযাণ ামী হেবপ আর যাদ েস 

েিাবােমাদ ারী ও চাাু ার হয়, েয া না েখাদাভীাির �েকপ  ের না, িাহেল াভ� 

 থাপ বরং িারা েিা াবশাল ভুলে ও �শংসনীয়  ের বণরনা  েরপ এ  ন িার েদাব 

ধের াদেল অপর ন িার �শংসায় প�মুখ হেয় পে প” 

আুাহ িা‘আলা ইমাম যাহাবীর উপর রহম   নপ ািান িাঁর যামানার শাস  ও 

ইািহাসাবদেদর  থা বেলেেনপ ািান মুসালমেদর বাইিুল মু া�াসে  াব�য় ারী, 

মুসালমেদর াবভ� ারীেদর বযাপাের বেলনানপ 

আমার দাবী উপ�াপেনর পর আাম া েু বা�বিা িুেল ধরেি চাই, েযগেলা মু�াা ল 

বা �ি� সূষসমূেহর মাধযেম আমােদর  ােে এেসেে, েযন আমরা েসগেলার মাো ও 

আেল সউেদর  াল বণরনার মাো �াচীরসম পাথর য ও সুাবশাল বযবধান েদখােি 

পাারপ 

ান�য়ই াফালা�েনর েখয়ানেির েকেষ ও িার সােথ স� রেযেদর েকেষ আ ুল 

আা ে র অ�ণী ভূাম া রেয়েেপ েস-ই আরেবর �থম শাস  েয ইহাদেদর রা� 
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�াি�াে  �হণ  েরেে, াফালা�েনর াব�ব েথে  েপেেন েথে েেপ এই াববেয়র 

বা�বিা ও ম বুি �মাণ অেন  আেেপ িার েথে   েয় াার �াি ইা�ি  রাে- 

১. �থম াব�যুে� উসমানী েখলাফি েথে  পৃথ  থা া, উসমানী রা�ে  অপে�  রা, 

এমানভােব েস িা �ংস  ের েদওয়ার েচ�া  েরেেপ ইসলাাম াব�ে  খ�াবখ� 

 রেি েচ�া চাালেয়েেপ আাম এই াসারে র ‘া িীয় ম ালেস’ উসমাানয়া সা�াে যর 

ামষ ‘রােশদ পারবার’ এর াব ে� িার যুে�র বযাপাের া েু আেলাচনা  েরােপ  

২. াফালা�ন যখন ইহাদেদর  ােে অপরণ  রা হেয়েে িখন েস এর াবেরাধীিা না 

 রার �াি�াি াদেয়েেপ যখন িার ান া ইহাদেদর  নয এ াা পৃথ  রা� �াি�া 

 রার বযাপাের  ানেি চাওয়া হেয়েে িখন েস বেলেে- 

ا يف فلسطني أو اليه د وطنً فأنا أعرتف لكم ألف مرة بإعطاء  إذا كان العرتاضي هذه األمهية

 غري فلسطني وهذا حق واقع

“েযেহিু এই গ �পূণর াববয়াা ানেয় সমসযা সৃা� হেয িাই আাম েিামােদর 

(ইহাদেদর)  নয এ  হা ার বার াফালা�েন অথবা অনয ে াথাও এ াা পৃথ  রা� 

�াি�া  রার �ী ােরাা� াদায, আর এাাই বা�বায়ন হেবপ” 

অিঃপর েস ান  হােি ালেখেে-   

أنا السلطان عبد العزيز بن عبد الرمحن الفيصل السع د أقر وأعرتف ألف مرة للسري برسي  

أو   ال مانع عندي من إعطاء فلسطني للمساكني اليه د ؛ك كس مندوب بريطانيا العظمى

 غريهم كما ترى بريطانيا اليت ال أخرج عن رأيها حىت تصيح الساعة

“আাম সুলিান আ ুল আা   াবন আ ুর রহমান ফয়সাল আস-সউদপ আাম হা ার 

বার ে�া বৃোেনর সযার পারাস  � এর �ািানাধ�ে  �ী ার  রােপ দার� 

ইহাদেদরে  বা অনযেদরে  াফালা�ন াদেয় েদওয়ার েকেষ আাম ে ােনা �ািব� িা 
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েদখাে না, েযমনাা আপান বৃোেনর েবলায় েদখেি পানপ আর আাম এই াস�া  

েথে  সের আসব না যাদও সময় ��ন  ের বলেি থাে ”প 0

1 

আ ুল আা   ইবেন সউদ এর বযাপাের বাণরি আেে েযে ঐ য েভে� যাওয়ার পের –

যা ভা�ার বযাপাের এই ঐ যমি �াি�া হেয়ােল- িার উপেদ�া এবং া�াাশ সহ ারী 

 ন েফলাব িার সােথ ে ৗিু   ের বেলােল, “হয়েিা এই �াকরই াফালা�ন েথে  

সম� াফালা�ান  নরেণর �ানচুযাি সৃা�  রেবপ” 

আবদুল আা   িখন অ�হাাস হাসা অব�ায় বেলােল-   

هل فلسطني ال يستطيع ن أهل فلسطني سيشرد؟ أا من ن عددً غضب بريطانيا ألأن أتريد 

فلسطني بعد هذاولتحرق  ،عداءبريطانيا من األحتمين محاييت إذا مل   

“িুাম া  চাও আাম বৃোনে  েকাপেয় িুাল, ে ননা া েু াফালা�ানে  াবিাা ি  রা 

হেয়েে? াফালা�ানরা আমার সাহাযয  রেি পারেব না যখন বৃোন আমাে  শশেদর 

েথে  সাহাযয না  রেবপ অিঃপর াফালা�নে  পুা েয় েফলা উাচিপ”  

সুবহানাুাহক আপনার পাবষিা েহ আুাহক এাা েিা মহা অপবাদকক িুাম া  

াফালা�নে  পুা েয় েদেব েযন আ ুল আা   িার েচয়াের �ায়ী হয়? িুাম া  

াফালা�ন পুা েয় েদেব েযন আ ুল আা   িার মানবে  খুাশ  রেি পাের? িুাম া  

মসা েদ আ সাে  পুা েয় েদেব, েযাা দুই ে বলার এ াাপ এবং রাসূল সাুাুাহ 

আলাইাহ ওয়াসাুাম-এর েমরাে র রােির �মণ�ল এবং ��েরর র�ু ে  পুা েয় 

েদেব আ ুল আা  ে  সাহাযয  রার  নয? আুাহর শপথক  খেনাই নয়প বরং সউদ 

পারবােরর শাসন েথে  িাে  পৃথ   রা হেব, রাে� আুাহর শারয়ি �াি�া  রা 

হেব, াফালা�নে  সাহাযয  রা হেব, মসা েদ আ সাে  �াধীন  রা হেব 

ইনশাআুাহপ 

৩. াফালা�ান াব�েবর াবপরীেি অব�ান েনওয়াপ ১৩৫৪ াহ ার েমািােব  ১৯৩৬ 

া��াে  াফালা�েন এ ই সমেয় বৃোন ও আ  রাাি  ইহাদ শা�র াব ে� মহান 

                                                           
1 িাারেখ আেল সাউদ-৯৫১ 
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াব�ব সংইাাি হেয়ােলপ বৃোন ও ইহাদেদর  ুলুম, অাবচার, অনযায়, অপরাধ ও 

অেঅর মু ােবলায় মুসালমরা চমৎ ার বীর� �দশরন  ের সামেন এগাযলপ এসময় 

আ ুল আা   িার দুই েেেল সউদ ও ফয়সালে  ানেয় াফালা�েনর মু ােবলায় 

ৈসান  ে�রণ  ের বৃোেনর সােথ  ৃি ওয়াদাে  সেিয �মাাণি  রেি েয, া েুেিই 

াফালা�ানেদর �� পূরণ হেি েদওয়া যােব নাপ অ র �শাা র  নয ফয়সােলর পক 

েথে  ানে েদর মাো াব�ব ভার  ের ানলপ ফেল াব�েবর সূচনা হেলাপ া � 

াফালা�েনর  াব আ ুর রাহম মাহমুদ চুপ থা েি পারল নাপ েস আ ুল আা ে র 

স�ুেখ দাঁা েয় েরল এবং বযাথি হেয় বলেি লারল-  

 ضمت على الشك ى احلريرة أضلعه * * * يا ذا األمري أمـام عينك شاعر

 أم وئت من قبل الضيـاع ت دعه؟ * * * املسجد األقصى أتيت تزوره؟!

 وسن نقرعـه يدمـع لنـا يهم * * * ا وما أدراك ال يبقى س ىوغدً 

 

“েহ আামর ওয়ালাক েিার সামেন এ   াব আেে, 

ি� অনুেযার িার বলে   ামেয় াদেয়েেপ 

মসা েদ আ সার উপর  ুলুম  রেি এেসােস? 

নাা  ভূ-স�াার েয অ�ী ার রেয়েে িার আশায়? 

আরামী াল িুই  াানস না, া েুই থা েব না 

আমার রা েয় যাওয়া অ� আর ইবরণ  রা দািঁ ো াপ” 

 ন েফলাব ২৪/৪/১৯৫৫ ইং., ১৩৭৪ াহ. রম ান মােস যাহরােন �দা এ াা 

ব�ৃিায় া�াাশ েনিৃে�র �াি আন� � াশ  ের বেলােল- 

 ،ول يلومسة تقديرية، األأثرها ثالثة إعظم سرور ونلنا على ألقد سرت القيادة الربيطانية 

بل هلذا الفاصل التارخيي الذي قام به  ،والثاين لعبد العزيز، والثالث لفيصل، هلذا الدور
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صديقها احلميم عبد العزيز آل سع د، وووهت إليه رسالة شكر تفيض بالع اطف لعمله 

 الذي عجز عنه اجلميع، كما سر قادة اليه د يف فلسطني هلذا اجلهد السع دي اجلبار

“বৃাাশ েনিৃে� আাম েবশ আন� � াশ  রােপ এর �ািা�য়ায় আমরা ািনাা 

েমেডল েপেয়ােপ �থমাা আমার, া িীয়াা আ ুল আা ে র, িৃিীয়াা ফয়সােলরপ এই 

ভূাম ার  নয বরং এই ঐািহাাস  চূ া  ইানার  নয, যা ানেয় বৃোেনর অ র� ব�ু 

আ ুল আা   আেল সউদ সরব হেয়েেনপ িার ান া  ৃিজিার বািরা ে�রণ  রাে 

েয, েয  াে  স েল অকম হেয়েে েস  া ে  ািান স�ে রর  ারা পারপূণর 

 েরেেনপ েযমানভােব াফালা�েন ইহাদ েনিৃবৃ� েসৗাদ কমিাশীনেদর �েচ�ার  ারেণ 

খুাশ � াশ  েরেেপ” 

ইবেন সউেদর াফালা�ান সমসযায় মেনােযার না েদওয়ায়, এমনা  া িীয় াব�যু� 

েলের যাওয়া সে�ও এাা আেরা সুদৃৃভােব �মাাণি হেলাপ িার �াস� এ  উা� 

“াফালা�ান অাধবাসীেদর  ািীয়িা স�ে র আাম ভােলা  েরই  াান”-িার অব�ানে  

আরও ৈবাশ�যমা�ি  েরেেপ 

১৯৪৮ সােল �থম আরব-ইসরাইল যুে� ইবেন সউদ ে ান গ �পূণর ভূাম া পালন 

 েরান, শধু িার েসনাবাাহনীর এ াা দুবরল বযাাাালয়ন পািােনা বযিীি, যারা ামশরীয় 

েসনাবাাহনীর এ  ইউানা াহসােব  া   েরেেপ 

পূেবরর বণরনা  ারা আমােদর  ােে এাা া� হেয় েরেলা েয, আ ুল আা  -ই হেলা 

�থম আরব শাস , েয ইহাদেদর রা� �াি�াে  েমেন ানেয়েে, েয াফালা�ান াব�েবর 

াবপরীেি াব�েবর সূচনা  েরেেপ িার াস�া  হেলা বৃোেনর াস�া ; যাদও ে য়ামি 

সংইাাি হেয় যায়প েস ইহাদেদর �াি খুবই দয়া�বণপ িার দৃা�েি ইহাদরা হেলা 

দার�, াফালা�েন িােদর অাধ ার রেয়েেপ আর িার দৃা�েি াফালা�ানেদর াবিাা ি 

 রেি ে ােনা সমসযা েনইপ াফালা�নে  পুা েয় েফলা উাচি, মসা েদ আ সাে  

পুা েয় েফলা উাচি, শধু বৃোেনর স�া� লােভর আশায় এবং আ ুল আা   ও িার 

স ানেদর সাহাযয  রার  নযপ 
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এভােবই আমােদর  ােে েসৗাদ সং�রেণর মধয ার পাথর য এবং ইািহােসর আসল 

বা�বিা া� হেয় যায়প েসৗাদ রা পারবােরর েখয়ানি াফালা�ান �াে াডেিও েথেম 

থাে ান বরং িা চলমান ােল, এমনা  িা এ াা ব� মানহােয পারণি হেয়েেপ িারা 

ব  েথে  পরবিরী ব  ন উারাধী ার সূেষ িা েপেয়েেপ 

আ ুল আা ে র রা �  াািসংেইর েমৗাল  অংশপ আ ুল আা ে র � াশয উা র 

ােল িারই েেেল ফয়সালপ েস সাংরিান   াে  শার  ােল এবং েস িার বাবার 

�াি�াির সােথ এ মি ােল, যা েনিৃ� এবং সদসয েদশগেলার অ�েলর  নয 

স�ান বহন  েরপ অথরাৎ  ে শাস ও মধয এাশয়ার মুসলমানেদর উপর েসাাভেয়ি 

দখলদাারে�র, পযােল�াইেনর উপর ইসরাইেলর,  ুযাা ও েমাললার (Ceuta & 

Melilla) উপর োেনর এবং পূবর িুা র�ােনর উপর চীনােদর দখলদাারে�র স�ান 

বহন  েরপ ফাহদ াবন আ ুল আা   রাবাি শীবর  সে�লেন িাঁর উেদযার উপ�াপন 

 ের, যার মেধয েস অাধ াংশ াফালা�ানেদর উপর ইসরাইেলর কমিা দখেলর 

�ী ােরাা� েদয় এবং আ ুুাহ াবন আ ুল আা  ও িার উেদযার উপ�াপন  ের, 

িাও অাধ াংশ াফালা�েনর উপর ইসরাইাল দখলদাারে�র �ী ৃাি েদয়প সুিরাং এাা 

াফালা�েনর �াি আেল সউেদর সুা� নীাি, ে ননা িারা অাধ াংশ াফালা�েনর 

উপর ইসরাইেলর দখলদাার�ে  �ী ােরাা� েদয় এবং াফালা�েনর বা ী অংশ মাহমুদ 

আ�ােসর নযায় েখয়ানি ারীর  নয অপরণ  েরপ 

ঐািহাাস  এই বা�বিার আেলাে  আমােদর  ােে াদবােলাে র নযায় া� হেয় েরল 

েয, আেল সউদ পারবােরর শাস েরা�ী ইসলােমর া েু নয়প আর িােদর েয দাবী 

দরবারী আেলমরা �চার  ের অথরাৎ িারা হেলা মুসালমেদর অাভভাব , িােদর 

াব ে� যু�  রা হারাম-এই সবগেলই ামথযা দাবীপ এর াভাাও বাািলপ  ীন, উ�াহ 

ও পাবষ ানদশরনসমূেহর সােথ েখয়ানি ারী এই শাস  পারবােরর াব ে� যু�  রা 

ওয়াা বপ এাা িােদর অপসারণ এবং ানমূরল  রার  নয সহায়  হেব এবং এর 

পারবেির সবরশা�মান আুাহর আইন �ািা�ি হেবপ 

 .ال هاب أنت إنك رمحةً  لدنك من لنا وهب هديتنا إذ بعد قل بنا تزغ ال ربنا
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 .النار عذاب وقنا حسنةً  اآلخرة ويف حسنةً  الدنيا يف آتنا ربنا

েহ আমােদর রবক েহদায়াি দােনর পের আমােদর অ রগেলা ব�  ের েদেবন না 

এবং আপনার পক েথে  আমােদর রহমি দান   ন! ান�য়ই আপান মহান দািাপ 

েহ আমােদর রবক আমােদর আপান দুানয়া ও আেখরােি  লযাণ দান   ন, 

 াহা�ােমর আযাব েথে  আমােদর রকা   ন!  

 وآخر دع انا أن احلمد هللا رب العاملني

এবং আমােদর সবরেশব দাবী হেলা স ল �শংসা এ মাষ আুাহর  নয াযান 

াব� াহােনর �ািপাল প 


