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ভূিমকা: তী নামিট বতমােন অেনেকর কােছ পিরিচত। 
যােদর িব ে  ইেয়েমেন িব ে  সউদী আরেবর নতেৃ  
‘আিসফাতলু হাযম’ নােম একিট যু  পিরচািলত হে । 
িক  বাংলাভাষী অেনেকই এই তী স েক  ধারণা 
রােখ না। জােন না কন এই আ মণ? ফেল িবিভ  িশয়া 

ভািবত এবং ইসলাম িবে ষী িমিডয়ার কারেণ অেনেক 
িব াি র িশকার হে । অথচ মসুিলম িবে র উপর এই 
ঘটনা- বােহর দরূ সারী ভাব পড়েছ এবং পড়েব-
তােত কান সে হ নাই। তাই এ স েক মসুিলম যবুকেদর 
সেচতনতা অত  জ রী। 

এই াপেট সউদী আরেবর ধম ম ণালয় থেক 
কািশত িকং সউদ ইউিনভািসিট’র ‘আকীদা ও সমকালীন 

মতবাদ’ এর অধ াপক েফসর ড র লাইমান িবন 
সািলহ আল সন রিচত ব মাণ পিু কািট অ বাদ করা 
হল যন, বাংলাভাষী মসুিলমগণ এই িফতনার ব াপাের 
সেচতন হেত পাের।  
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অ  পিু কািটেত িশয়া তী স দােয়র উৎস, পিরিচিত,  
মিবকাশ,কায ম, ল - উে  এবং পিরক না 

স েক সংি  আেলাচনা করা হেয়েছ এবং াসাি ক 
ভােব রােফযীয়া- ইমািময়া- ইসনা আশািরয়া স দেয়র 
মৗিলক আকীদা- িব াস স েক আেলাকপাত করা হেয়েছ। 

আ াহ তায়ালা তার জিমেন সেত র পতাকা উ ীন ক ন। 
বািতল ও িমথ ার মেুখাশ উে াচন কের িদন এবং সম  
মসুিলম িব েক িফতনা- ফ াসাদ থেক হফাজত ক ন। 
আমীন। 

  - অ বাদক:  

  আ ু ািহল হাদী িবন আ ুল জলীল 

  (িলসা , মদীনা ইসলামী িব িবদ ালয়) 

  দাঈ, জবুাইল দাওয়াহ এ ড গাইেড  স টার, সউদী আরব 

  তািরখ: ১৯- ০৪- ২০১৫ইং 

  www.quransunna.co 
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িতেদর উৎস ও পিরচয়: 

তীরা হল, উ র ইেয়েমেনর সা’দাহ1 এলাকার একিট 
স দােয়র নাম। এেদর উৎপি  জা দীয়া স দায় থেক। 
জা িদয়ারা হল, িশয়া- যায়িদয়ােদর একিট গাঁড়া ও 
উ প ী িফরকা। 

তীরা রােফযীয়া- ইসনা আশািরয়া স দােয়র মত উ প ী 
আকীদা- িব াস চার  কের এবং ইরােনর সাহায -
সহেযািগতা ও আিশবাদ পু  হেয় িশয়া িব েবর নায়ক 
খােমনীর আদশ ও প িতর আেলােক তােদর কায ম 

পিরচািলত করেত থােক। 

তী স দােয়র পিরচেয়র আেগ জা িদয়ােদর স েক 
আেলাকপাত করা েয়াজন। যােত  হয়, জা িদয়া 
স দায় ভূ  এই তী এবং রােফযী ইসনা আশািরয়ােদর 
মােঝ কতটা গভীর স ক রেয়েছ আর িকভােব তারা 

                   
1  ইেয়েমেনর রাজধানী সানা থেক উ র- পি ম িদেক ২৪২ িক:িম: দূের 
অবি ত একিট জলা। 
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ইমািময়া- ইসনা আশািরয়ােদর পৃ েপাষকতায় বতমান 
পযােয় উপনীত হেয়েছ। 

জা িদয়া স দােয়র পিরচয়: 

িত াতা: জা িদয়ার স দায়িটর নাম করণ হয় আবলু 
জা দ নামক এক ব ি র নামা সাের। তার পেুরা নাম, 
িযয়াদ িবন মনুিযর আল হামাদানী আল ফী।  

আহেল াহ’র পবূসরূী ইমামগণ এ ব ি েক িমথ াবাদী 
িহেসেব আখ ািয়ত কেরেছন।2 ধু তাই নয়, িশয়ােদর িকছু 
বই- পু েকও তার বদনাম করা হেয়েছ।3 

জা িদয়ােদর িকছু মৗিলক আকীদা: 

১) তারা িব াস কের, নবী সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
তাঁর পের খলীফা িহেসেব আলী (রা.) ক িনিদ  কের 

                   
2 ব : মীযা ল ইিতদাল ২/৯৩, আল কািমল ৩/১০৪৬- ১০৪৮ 
3 ব : িরজালুল িকশশী, পৃ া নং ১৯৯, আল িফহির , ইবেন নাদীম, 
পৃ া নং ২৫৩ 
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িদেয়িছেলন। িতিন আলী (রা.) এর নাম না িনেলও বিশ  
 উে খ করার মাধ েম তাঁেকই বুিঝেয়িছেলন। 

২) তােদর মেত, আলী (রা.) এর মযাদা অ  সকল 
সাহাবীর চেয় বশী। 

৩) আলী (রা.) এর পের ইমাম হেব কবল হাসান- সাইন 
ও তােদর বংশধেরর মধ  থেক। 

৪) তারা সাহাবীেদরেক কােফর মেন কের। কারণ, 
সাহাবীগণ রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর পের 
আব ু বকর (রা.) ক খলীফা িহেসেব মেনািনত কেরেছন। 
তারা রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর বেল 
যাওয়া ণ- বিশ েলা বঝুেত ব থ হেয়েছন এবং স 
বিশে র আেলােক তারা আলী (রা.) ক খলীফা িনেয়াগ 

কের িন। 4 

                   
4 ব : আল ফার  বাইনাল িফরাক, পৃ া নং ৩০- ৩২ 
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৫) রাসূল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এর পের যারা 
আলী এবং তাঁর বংশধর থেক ইমাম হওয়ােক আব ক 
মেন কের না তারা কােফর। 

৬) আব ু বকর (রা.)ও উমরা (রা.) থেক স ক িছ  করা 
এবং তােদরেক গালাগালী করা। অ পভােব আেয়শা 
(রা.), ময়ুািবয়া (রা.)এবং আমর ইব ল আস (রা.) ক 
গালাগািল করা। 

৭) জা িদয়া স দােয়র িকছু মা ষ মেন কের য, তােদর 
য সব ইমাম মারা গেছ তারা পণূরায় িফের আসেবন। 

৮) তােদর মেধ  অেনেক মতুা িববাহ (চুি  িভি ক সামিয়ক 
িবেয়) ক বধ মেন কের।5 

জা িদয়ােদর এসব আকীদা দখেল বঝুা যােব, তারা 
রােফযীয়া-  জাফিরয়া-  ইমািময়া-  ইসনা আশািরয়া 
স দােয়র অেনক কাছাকািছ অব ান কের। 

                   
5 ব : িযয়াদ ইবেন মুনেযেরর জীবনী, মীযা ল ইিতদাল- ইমাম যাহাবী। 
রািফযাতলু ইয়ামান, পৃ া নং ১২৬- ১২৮, মহুা দ ইমাম, যায়িদয়া: পিরচয় 
ও আকীদা- িব াস, কাযী ইসমাইল আল আকওয়া, পৃ া নং ২৪- ২৫ 
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তীেদর ইিতহাস এবং রণার উৎস: 

তীেদর চরমপ ী নতা নাম সাইন িবন বদ ীন তী। 
তার িপতা বদ ীন িবন আমী ীন আল তী হেলা 
তােদর ধম  এবং হানী নতা। 

এই ধম  ১৩৪৫ িহজরীেত উ র ইেয়েমেনর সা’দাহর 
উপকে  জ  হণ কেরন এবং সখােনই বড় হন। তােক 
জা িদয়ােদর বড় আেলমেদর মেধ  গণ  করা হয়। 

যায়িদয়া স দােয়র কিতপয় আেলমেদর সােথ তার 
মতিবেরাধ সিৃ  হওয়ায় িতিন ইরান চেল যান এবং 
তহরােন কেয়ক বছর বসবাস কেরন। পরবতীেত 

সমেঝাতার মাধ েম তােক িনজ এলাকায় িফিরেয় আনা হয়। 
িতিন ১৪৩১ িহজরীর িযলহ  মােসর শষ িদেক মতৃু  বরণ 
কেরন। 

সাইন িবন বদ ীন তী হল বদ ীেনর বড় ছেল। 
িতিন সা’দায় উ  মাধ িমক পয  পড়ােলখা কেরন। 
তারপর দান থেক শরীয়া িবষেয় মা াস িড ী অজন 
করার পর ড েরট  কেরন। িক  পড়ােলখা বাদ িদেয় 
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দন এবং মা ােসর সািটিফেকট িছেড় ফেলন এই যিু েত 
য, একােডিমক সািটিফেকট ান- বিু েক জমাটব  কের 
দয়। 

১৯৯০ সােল ইেয়েমন ঐক ব  হওয়ার পর যখন 
রাজনীিতর পথ উ ু  কের দয়া হয়ত তখন সাইন 
তী িশয়া ‘িহযবলু হক’ নামক একিট দল িত ায় 

অংশ হণ কেরন এবং দেলর প  থেক িতিন 
১৯৯৩- ১৯৯৭ইং সশেনর জ  পালােম ট সদ  
িনবািচত হন। 

এিদেক দি ণ ইেয়েমেনর িবি তাবাদী কমু িন রা 
সরকােরর িব ে  যু   করেল সাইন তী তােদর 
প াবল ন কেরন। যার কারেণ সরকার তার বসত বািড়েত 
সশ  অিভযান চালায়। ফেল িতিন দান পািলেয় যান এবং 

দান থেক ইরােন আ েগাপন কের। অত:পর ইরােনর 
ম শহের তার িপতার সােথ কেয়ক মাস অব ান কেরন।  

সখান থেক লবানন যান িহযবু াহ েপর সােথ 
া াৎ করার জ । 
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এ িদেক সরকার তার িত মা ঘাষণা করেল িতিন 
পনুরায় ইেয়েমেন িফের আেসন। 

ইেয়েমেন িফের আসার পর িতিন তার ভ  ও অ সারীেদর 
মােঝ ব তৃা ও দরস দয়া  কেরন এবং বশ কেয়কিট 
িশ া িত ান গেড় তােলন য েলােত শতশত ছা  ভিত 
হয়। 

আশ শাবাবলু মুিমন (মুিমন যুবক) নামক সংগঠন িত া: 

বদ ীন তী িহযবলু হক দেলর সহ সভাপিত িহেসব কাজ 
করেতন। িক  সংগঠেনর সভাপিত মাজ ীন আল 
ময়ুাইদীর সােথ তার মতিবেরাধ সিৃ  হয়। মতিবেরােধর 
কারণ িছল িট: 

১) ইমািময়া মাসয়ালায় তী এবং তার অ সারীেদর 
গাঁড়ািমপণূ ধ ান- ধারণা পাষণ করা। 

২) ইরােনর খােমনী িব েবর আদেশর িদেক চ  ভােব 
ঝুঁেক পড়া। 



  তী িশ য়া েদ র আ স ল েচ হা রা |  12 
 

এই মতিবেরােধর জর ধের তী এবং তার অ সারীরা 
িহযবলু হক থেক বর হেয় আশ শাবাবলু মুিমন (মিুমন 
যবুক) সংগঠেন যাগ দয়। য সংগঠন িত ায় তারা 
ইেতাপেূব ১৯৯৭ সােল অংশ হণ কেরিছল। 

ইরান এবং তৎকালীন ইেয়েমন সরকােরর পৃ েপাষকতায় 
আশ শাবাব সংগঠনিট তােদর কমপিরিধ বিৃ  কের উ র 
ইেয়েমেনর সাদাহ অ ল সহ কেয়কিট জলার অেনক 
যবুক, অ  বয়সী ত ণ এবং িবিভ  গাে র সাধারণ 
জনগণেক তােদর দেল িভড়ােত স ম হয়। 

১৯৯৭ সােল বদ ীন তী সংসদ থেক পদত াগ কের 
তার সংগঠেনর কােজ পিরপণূভােব আ িনেয়াগ কের। 

এরপর িশয়া রােফযী,  ইমািময়া,  ইসনা আশািরয়া 
স দােয়র সােথ সম য় সাধন কের তােদর সােথ একীভতূ 
হওয়ার েচ া  কের এবং ইরান িব েবর িত গাইেত 
থােক- যােত সই অিভ তার আেলােক তারা ইেয়েমেনর 
মািটেত িব ব সাধন করেত স ম হয়। 
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তারপর িতিন তার অ সারীেদরেক যেু র িশ ণ িদেত 
আর  কেরন এবং তােদরেক এমনভােব গেড় তােলন যন 
তারা অ ভােব তার িনেদশ পালন কের। 

তারপর ইেয়েমন সরকােরর জুলুম- শাষেণর িব ে  সশ  
িব েবর ডাক দয় এবং বা েবই তারা সরকােরর িব ে  
সশ  যেু  নেম পেড়। ২০০৪ সােল সরকারী বািহনীর 
সােথ তী বািহনীর কেয়কিট যু  সংঘিটত হয়। িক  এ 
বছরই িতিন সরকারী বািহনীর হােত িনহত হন। তার িনহত 
হওয়ার মাধ েম এসব আ মণ ও যেু র পিরসমাি  ঘেট।  

আ লু মােলক তী: 

সাইন তী িনহত হওয়ার পর তার ভাই আ লু মােলক 
তী আশ শাবাব সংগঠেনর নতেৃ  আেস। িতিন িছেলন 
ভাব সিৃ কারী ব া। িতিন তার ভােয়র পদা  অ সরেণ 

ইেয়েমন সরকােরর িব  িবে াহী আে ালন অব াহত 
রােখন। 

তীেদর কিতপয় পূণ আকীদা ও মতবাদ: 
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কিতপয় গেবষক িনি তভােব বেলেছন য,  সাইন তী 
িশয়ােদর ইমামী ইসনা আশািরয়া মতবােদ দীি ত 
হেয়িছেলন। তার িলিখত বই- পু ক এবং ব তৃার িবিভ  
ক ােসট ারা তাই মািণত হয়। 

তীেদর িবিভ  ব ,  ব তৃা এবং কায ম িবে ষণ 
কের তােদর বশ িকছু আকীদা ও মতবাদ  হয়। 
স েলার সারাংশ িন প: 

১) তােদর দাওয়ােতর মলূ কথা হল,  

ক) ইমািময়া আকীদােক মজবতু করা। 

খ) এই আকীদা পাষণ করা য,  নবী সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম তার পের আলী (রা.) ক খলীফা িহেসেব 
িনধারণ কেরিছেলন। 

গ) আলী (রা.) এর পের ইমাম হেবন হাসান (রা.) এবং 
সাইন (রা.)।  

ঘ) ইমাম হওয়ার পর রা হাসান- সাইন (রা.) এর 
বংশধর থেক কখেনা বাইের যােব না।  
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ঙ) কান ব ি  এর ব িত ম আকীদা পাষণ করেল স 
কােফর। 

২) খুলাফােয় রােশদীন- িবেশষ কের িতন খলীফা (আব ু
বকর (রা), উমর (রা.), এবং উসমান (রা.) থেক স ক 
িছ  করা এবং অ া  সাহাবীেদরেক কােফর মেন করা। 
কারণ, তােদর আকীদা হল, মসুিলম িবে  আজ পয  যত 
ফতনা- ফ াসাদ আর সম া সিৃ  হেয়েছ তার মলূ কারণ 

হল, এই িতন খলীফা সহ অ  সাহাবীগণ। 

বদ ীন তী বেলন, “আিম িব াস কির, তারা (অথাৎ 
সাহাবীরা) কােফর। কারণ, তারা রাসলূ সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম এর িনেদশ ল ন কেরেছ।”  

সাইন তী িনি ত কের বেলন,  

“আব ুবকর এর বাইয়াত হেণর অিন  এবং ভাব এখন 
পয  িবদ মান রেয়েছ। এ কারেণই মসুিলম িবে র সকল 
সম া সিৃ  হেয়েছ এবং শ রা মসুিলম জািতর উপর 
চড়াও হেয়েছ।” 
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িতিন আরও বেলন য, আব ু বকর, উসমান এবং ময়ুািবয়া 
সকেলই উমেরর অ ায় কায েমর ফসল। 

৩) এ মেম দাওয়াত দয়া য, কবল রআন অ সরণ 
করেত হেব এবং রআন ছাড়া ইসলামী শরীয়ার অ  
সকল িবষয় বজন করেত হেব। কারণ তােদর মেত,  
হাদীস সাহাবী ও তােবঈেদর মাধ েম িব তার সােথ বিণত 
হয় িন। ফেল য হাদীস মসুিলম িবে র কােছ যগু 
পির মায় পরম িনভরতার সােথ হণীয় হেয় আসেছ তা 
তােদর কােছ হণেযাগ  শরঈ উৎস নয়। এ কারেণ,  তারা 
সহীহ বখুারী ও মসুিলমেক সরাসির কটা  কের থােক। 

৪) তােদর দাবী হল, তাফসীর এবং উসেূল িফকেহর ে  
হাদীসেক উৎস িহেসেব হণ করা যােব না। এর মলূ 
উে  হল, এই মতবােদ িব াসীরা যন অ তার 
অ কাের ডেুব থেক অ ভােব তােদরেক অ সরণ কের। 
এভােব অ সারীেদরেক মলূ রহ  স েক অ কাের রেখ 
তােদর উপর ভাব িব ার করা যােব এবং অ া  রােফযী 
আকীদা হণ করােনা সহজ হেব। 
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৫) জনগণেক উে িজত কের সই জািলম শাসকেদর 
িব ে  অ  ধারণ করার আহবান জানােনা যােদর মেধ  
ইমাম হওয়ার শতাবলী িবদ মান নয়। তােদর মেত ইমাম 
হওয়ার অ তম শত হল, হাসান ও সাইন (রা.) এর 
বংেশা তূ হওয়া। 

এ ধরেণর শাষকেদর িব ে  িজহাদ করােক তারা আ াহর 
নকট  অজেনর মাধ ম মেন কের। কারণ, কতৃপে  তারা 

আ াহর শ েদর িব ে  যু  করেছ। 

সংগঠেনর সদ  ও সহেযাগী লাকজনেক িনি ত যেু র 
জ  ত করা এবং অ - শ  য় কের ব াপক অ  
ভা ার গেড় তালার আহবান জানােনা। 

৬) আহেল ত ওয়াল জামায়ােতর লাকেদরেক এই 
যিু েত স াসী িহেসেব িচি ত করা য, তারা তােদর 
স ানেদরেক বািতল আকীদা িশ া িদে । য কারেণ 
ইিতহাস পির মায় মসুিলম জািতেক খসারত িদেত হে । 
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আহেল াহর লাকেদরেক বয়কট করা। কারণ, তারা আব ু
বকর (রা.), উমর (রা.) ও উসমান (রা.) ক ভালবােস এবং 
তােদরেক আলী এর উপর অ ািধকার দয়। 

৭) ইরােনর খােমনী িব ব এবং লবানেনর িহযবু াহেক 
অত  স ােনর দিৃ েত দখা। কারণ, তারা মেন কের 
স ান, মযাদা এবং মিু র জ  এ েলােক আদশ িহেসেব 

হণ করা কতব । 

৮) মা েষর অ ভিূত ও চতনায় উে জনা সৃি  করার জ  
ইরান থেক আমদািন করা িকছু অ ঃসারশূ  াগান 
দয়া। যমন, আেমিরকা ংস হাক, ইসরাইল ংস 
হাক, ই দীেদর উপর লানত, ইসলােমর িবজয়...ইত ািদ। 

৯) তােদর িশয়া যায়িদয়া স দােয়র বতমান শাচনীয় 
অব ার জ  সমােলাচনা ও কা াকািট করা এবং সব জড়তা 
ঝেড় ফেল তােদরেক িব েবর িত উ ু  করা। 

১০) তােদর অ সারীেদরেক আহেল েতর তথাকিথত 
‘ওয়াহাবী’ দর সােথ স ক িছ  করা এবং হারামাইেনর 
দশেক তােদর কবল থেক মু  করার আ ান জানােনা। 
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আহেল াহর সােথ ঐক ব  হওয়ার িচ ােক বাকািম 
সূত িচ া বেল আখ ািয়ত করা। 

১১) গা ারী, িব াস ঘাতকতা এবং অ ীকার ভ  ইত ািদ 
অপকেম তীেদর খ ািত রেয়েছ। 

ইরান এবং িশয়া- ইসনা আশািরয়া মতবােদর সােথ 
তীেদর স ক: 

যায়িদয়া স দােয়র িকতাবাদী রােফজী- ইমািময়া- ইসনা 
আশািরয়া স দােয়র সমােলাচনায় ভরপরু..বরং তােদরেক 

ভােব পথ  ও কািফর িহেসেব আখ া দয়া হেয়েছ। 
অ পভােব ইমািময়ােদর িকতাবাদী যায়িদয়ােদর 
সমােলাচনা ও ফরুীর ফেতায়ায় পিরপণূ।6 

এমন পর র িবেরাধী মতবােদ িব াসী হওয়ার পরও 
ইরানী িব ব ‘তািকয়া’ (তথা চরম গাপনীয়তা র া) নীিতর 
অ রােল যায়িদয়ােদর কাতাের ঢেুক পড়েত স ম হয় এবং 

                   
6 ব : আল ইমামাতলু ইসনা আশািরয়া িলয যায়িদয়া বাইনা 
আ”দািয়ল আমস ওয়া তিকয়াতলু ইয়াওম, মহুা দ আল খুযার। 
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িবি তাবাদী তী জা দীেদর িচ া- চতানার মােঝ 
তােদর হারােনা মািনেকর স ান পায়। 

তারা দখল ইেয়েমেনর মািটেত তােদর িব ব ও আকীদা-
িব াস র ািনর জ  তীরা সবেচেয় ভােলা িতিনিধ,  
অ গত ছা  বা সিনক হওয়ার উপযু । এেদর মাধ েমই 
ইেয়েমেন তােদর আদশ, িচ া- চতনা ও মতবাদ চার 
করার পাশাপািশ তােদর সব পিরক না বা বায়ন করা 
স ব। 

উে খ  য, বদ ীন তী এবং তার ছেল সাইন তী 
ইেতাপেূব ইরােন বসবাস কের রােফযী আকীদা এবং 
ব াপক- িব র িব বী ধ ান- ধারণা গল:ধাকরণ কের 
এেসেছ। 

এটাও অজানা নয় য, এই তী ইরােনর খােমনী িব েবর 
িত মু । িতিন এই িব বেক অত  স ান ও মযাদার 

চােখ দেখ থােক। িতিন এিটেক আ াহর রহমত ও 
িনয়ামত মেন কেরন। িতিন বেলন, “ইমাম খােমনী িছেলন 
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একজন ায়- িন  ইমাম। আ াহ ভী  ইমাম। িতিন এমন 
ায় পরায়ণ ইমাম িছেলন যার য়া িবফেল যায় না।” 

ইেয়েমেনর যায়িদয়া স দােয়র আেলমগণ এ মেম সতক 
কেরিছেলন য, তীরা গাঁড়া ও িবি তাবাদী ইসনা 
আশািরয়া মতবাদ ও কমপ িত বহন করেছ। এ ব াপাের 
তারা একটা িববিৃতও কাশ কেরিছল।  

বা েবই তীেদর হাত ধেরই ইসনা আশািরয়া এবং ইরান 
িব েবর সােথ যায়িদয়ােদর ঐকমত  সিৃ  ও কাছাকািছ 
আসার বণতা িব ার লাভ কের। 

ইরান এবং িশয়া- ইসনা আশািরয়া মতবােদর সােথ 
তীেদর স েকর মাণ: 

ধারাবািহক ভােব ঘেট যাওয়া বশ িকছু ঘটনা বােহর মধ  
িদেয় তােদর মােঝ গভীর স েকর িবষয়িট মািণত হয়। 
স েলার সংি  িববরণ িন প: 



  তী িশ য়া েদ র আ স ল েচ হা রা |  22 
 

১) ‘গাদীর খুম’ িদবস পালন করা। এিট ইেয়েমেনর 
মািটেত একিট নতনু িবষয়। এ িদন তারা বড় বড় িমিছল 
বর কের। এেত থােক চমক দ নানা াগান আর ব তৃা।  

সাইন তী তার এক ব তৃায় বেলন, রাসলূ সা া া  
আলাইিহ ওয়া সা াম আলী িবন আিব তািলব (রা.) ক 
উ েতর জ  পরবতী খলীফা ঘাষণা করার আেগ িনয়া 
থেক িবদায় হণ কেরন িন। 

২) সাইন (রা.) এর শাহাদাত িদবস পালন এবং এ 
উপলে  সাইনী মাহিফেলর আেয়াজন করা। 

৩) আব ু বকর (রা.) এর হােত বাইয়াত হণকারী সকল 
সাহাবী এবং তােদর পেথর অ সারী সকল মা ষেক কােফর 
মেন করা। 

এ সে  সাইন তী এক দরেস বেলন, আলী’র ইমামত 
ও খলাফত িবষেয় যােদর কােছ রাসূল সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম এর িনেদশ পৗঁছার পরও তা অমা  কের তারা 
কােফর। 
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৪) তী ও ইরানীেদর মােঝ একািধক ি পা ীক সফর এবং 
গাপন বঠেকর আেয়াজন করা। 

ইরােক অবি ত ইরান দতূাবােসর প  থেক ইসনা 
আশািরয়া আকীদার চার- সােরর উে ে  নাজােফ 
ইেয়েমনী তীেদরেক িশ েণর ব ব া করা। 

৫) তীেদর প  থেক ইরানী িব ব ও প িতর শংসা 
করা এবং তােদর াগান ব বহার করা। অ পভােব 
লবানেনর িহযবু াহর াগান ব বহার করা এবং তােদর 
কান কান স টাের িহযবু াহর পতাকা উে ালন করা। 

৬) ইরােনর িবিভ  িটিভ চ ােনল, প - পি কা, ব তৃা-
িববিৃত ইত ািদর মাধ েম তীেদর এবং ইেয়েমেন তােদর 
িব বী কায মেক িমিডয়া গত সােপাট দয়।  

৭) ইরান এবং উপসাগরীয় অ েলর রােফযীেদর প  থেক 
ইেয়েমেন তীেদর দবূল অথৈনিতক অব ার েযােগ 
তােদর অ সারী ও অ রাগীেদর মােঝ িবতরেণর 
উে ে  চুর আিথক সাহায  রণ করা হয়। 
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৮) ইরান ও লবানেনর িহযবু াহর প  থেক 
তীেদরেক সামিরক সহায়তা দান করা হয়। ইরানী 

অ - শ  তীেদর কােছ পৗঁছােনা হয় িবিভ  পেথ। 
ত েধ  ইেয়েমেনর িবিভ  ীপ- উপ ীপ ও সমু  
ব র। এ েলা িদেয় তহরান থেক পাঠােনা অে র 
চালান চারাই পেথ তীেদর হােত এেস পৗঁেছ। 

তাছাড়া ইরান ও লবােনর অ  িবেশষ রা তী এবং 
তােদর সােথ য সব রােফযী এেস যু  হয় 
তােদরেক িবিভ  ধরেণর উ তমােনর অে র িশ ণ 
িদেয় থােক। যন ইেয়েমেন তীেদর একিট মতা 
স  ও ভাবশালী রা  িতি ত হয় অথবা সখােন 
তােদর আলাদা মজবতু অব ান তরী হয়। যােদর 
মাধ েম ইেয়েমন ও পাশবতী দশ েলােত ইরানী 
এেজ ডা বা বায় করা যায়- যভােব করা হয় 
লবানেনর িহযবু াহর মাধ েম। 

সা িত দখা গেছ, সা’দাহ জলা শাসেনর মদেদ 
তীেদর শি  বিৃ র পাশাপািশ তােদরেক াধীনতা 
দান করা হেয়েছ এবং ইেয়েমেনর অি র রাজৈনিতক 
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পিরি িত, সরকােরর িনয় ণ মতার দবূলতা, সনাবাহীর 
অদ তা, উ ত ও আধুিনক অ - শে র স তা ও 
সেবাপির দগূম পাহাড়ী অ ল ইত ািদর েযােগ 
অ া  এলাকা দখেলর চ া করা হেয়েছ। 

তীরা আহলুস াহর লাকেদরেক সা’দাহ জলা থেক 
িবতাড়েনর চ া করত। এ জ  তারা তােদরেক নানা 
চােপর মেুখ রাখত, চক পেয়ে ট তােদরেক ত াশী করত 
বরং পিরি ত এতদরূ গিড়েয়িছল য, তােদরেক ঘরাও 
কের তােদর সােথ যু  বািধেয় িদত। যমনিট ঘেটেছ 
ইেয়েমেনর দা াজ এলাকায়। সখােন উপযপুির িবিভ  
ঘটনায় বশ কেয়কজনেক তারা হত া কেরেছ। 

৮) িতি ত ইমাম মাহদীর আগমেণর সংবাদ দান 
করা। তারা দাবী করত য, সাইন তী হল ইমাম মাহদী। 
িতিন িনহত হওয়া পয  তােদর মােঝ এই িব াসই জীিবত 
িছল। পরবতীেত ঘাষণা করা হল, িতিন উধাও হেয় 
গেছন। অবেশেষ ায় দশ বছর পের তার িনহত হওয়ার 

কথা তারা ীকার কেরেছ। 
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৯) ইসনা আশািরয়া আকীদা- িব ােসর িত আহবান 
জািনেয় িলফেলট িবতরণ। 

১০) ইরােনর প  থেক তী ও তী সমথক ছা েদরেক 
পড়ােলখার জ  ইরান িনেয় আসা হয়। তারপর তােদর 
মােঝ ইমািময়া রােফযী আকীদা এবং খােমনী িব েবর 
িচ াধারার বীজ বপণ করা হত যােত এরা ইরানী িশয়া 
মতাদেশর ধারক- বাহক, চারক ও সিনক িহেসেব িফের 
আেস এবং এেদর মাধ েম ইরােনর পিরক না েলােক 
বা বায়ন করা স ব হয়। 

রােফযী স দােয়র কিতপয় মৗিলক আকীদা ও িব াস: 

ইরান িব ব য মতাদেশ িব াসী তা হল ‘ইমািময়া ইসনা 
আশািরয়া’ মতবাদ। এিট একিট গাঁড়া িশয়া- রােফযী 
িফরকা।  

এেদর মৗিলক িকছু আকীদা িন প: 

১) আ াহর সােথ িশরক: অথাৎ এ মতবােদ িব াসীরা 
তােদর ইমামেদর িনকট য়া কের, তােদর িনকট সাহায  
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াথনা কের, তােদর কবের যায় হ  করার উে ে , 
তােদর কবের তওয়াফ কের, কবর জাপেট ধের বরকত 
নয়। এরা এই সব করবেক কাবা এবং বাইতু াহর চেয় 

 মেন কের। 

২) তারা এ দাবী কের য, ইমামত হল দীেনর একিট রাকন 
বা । রাসলূ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এ ব াপাের 

ভােব ঘাষণা কের গেছন। িতিন ইমাম হওয়ার িবষয়িট 
বােরা জেনর মেধ  সীমাব  কের িদেয়েছন। 

৩) তারা বেল, ইমামগণ ভলু- িটর উে । তারা িন াপ। 
তারা অদেৃ র সব খবর রােখন এবং এ িব জগত 
পিরচালনায় তােদরও মতা রেয়েছ। 

৪) তারা মেন কের িতি ত ইমাম মাহদী বতমােন 
ইরােকর িসরডাপ সামরুরায় আ েগাপন কের আেছ। 

৫) তারা মেন কের রআনেক িবকতৃ করা হেয়েছ এবং তা 
অপণূ। 
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৬) চারজন সাহাবী (আলী, ফািতমা, হাসান ও সাইন (রা.) 
ছাড়া সব সাহাবীেক কােফর মেন করা এবং গালাগালী করা। 
িবেশষ কের আব ু বকর (রা.), উমর (রা.), এবং আেয়শা 
(রা.), ক। 

৭) ‘তািকয়া’ (চরম গাপনীয়তা র া) নীিত অবল ন করা। 
এরা আহেল াহর িত ভয়ানক শ তা ও িবে ষ পাষণ 
কের িক  বাি ক আচরেণ সটা কাশ কের না। 

৮) তারা বাদাআত মতবােদ িব াসী। অথাৎ তারা িব াস 
কের য, আ াহর িনকট এমন িকছু কািশত হয় যা িতিন 
আেগ জানেতন না। যার কারেণ িতিন িস া  পিরবতন 
কেরন। 

৯) য সব আহেল েতর লােকরা তােদর িবেরাধীতা কের 
তােদরেক তারা ধু কািফরই মেন কের না বরং মেন কের 
তােদরেক হত া করা এবং স দ লু ণ করা তােদর জ  
বধ। 

১০) মতুা িববাহ তথা (শরীয়ত স ত িববাহ ছাড়া) নারী 
সে াগ করা বধ। 
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এই হল তী স দায় স েক এবং তােদর কায ম, উৎস, 
ল - উে  এবং পিরক না স েক সংি  আেলাচনা। 

আ াহর িনকট য়া কির, িতিন যন তােদরেক হদায়াত 
দান কেরন এবং মসুলমানেদরেক তােদর অিন  ও 
ষড়যে র কবল থেক হফাজত কেরন। িন য় িতিন এ সব 
ব াপাের মতাশীল। 

  


