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এিট ইসলামী বস� িশেরানােম িসিরজ আেলাচনার ি�তীয় পব�। উ� ধারাবািহকতায় ইসলােমর আ�িবজয় স�েক� আেলাচনা 

করা হেব। কারণ, মুসিলম উ�াহ আজ খুঁজেত �� কেরেছ অপমান ও লা�না �থেক মুি�র পথ। যােত বদেল �দয়া যায় 

পরাজেয়র দীঘ� ইিতহাস। ছুেড় �ফলা যায় দাসে�র শৃ�ল। িন�ৃিত লাভ হয় চািরি�ক, সামািজক অব�য় �থেক, রাজৈনিতক 

িবশৃ�লা ও অথ�ৈনিতক অধঃপতন �থেক। 

আরব বসে�র চাকিচেক� যারা �বি�ত হেয়িছল তােদর আর বুঝেত বািক �নই �য, এই বস� িনয�াতন, িনপীড়ন ও 

�গালেযােগর নতুন দার উ�ু� কেরেছ। যার গিত-�কৃিত পূেব�র �চেয় বহ�েণ তী� ও কুৎিসত। অ�ভ শি�র িবজয়েক 

তরাি�ত কের এই বসে�র পিরসমাি� ঘেটেছ। অথচ উ�াহ এ আপদ থেক মুি�ই কামনা কেরিছল। 

মুসিলম জািত আজ চরম বা�বতার মুেখামুিখ। তারা �দখেত পাে� �য, �যসকল ইসলামী দল মুি�র আশায় �সকুলািরজম, 

�জাত� ও ��রাত�েক আদশ��েপ �হণ কেরিছল, যারা আ�িলক জাতীয়তাবােদর সােথ িনেজেদর ভাগ� জুেড় িদেয়িছল 

তারা দীন ও দুিনয়া দু’�টাই হািরেয়েছ। 

উ�াহর সামেন আজ �� হেয় �গেছ �য, সিত�কার মুজািহদ ও দাঈগণ �য সতক� বাত�া উ�ািরত কেরিছেলন তা যথাথ�ই 

িছল। তারা বেলিছেলন �য, দাওয়াত ও িজহােদর পথই হে� মুি�র পথ। �কারআন-সু�াহ বিণ�ত পথ। বা�বতা ও 

ঐিতহািসক দৃি�েকাণ �থেক �ীকৃত পথ। তাই সিত�কার মুজািহদ ও দায়ীগেণর কত�ব� হে�, উ�াহর সামেন �কারআন 

সু�াহর আেলােক িবষয়িট যথাযথভােব বণ�না করা। যােত মানুষ পূণ� আ�িব�ােসর সােথ মুি�র পেথ পিরচািলত হেত পাের।  

কত�েব�র তািগেদই মুজািহদ ও দাঈগণেক আেরা দুিট িবষয় উ�েতর সামেন বণ�না করেত হেব। 

১. �যসকল তানযীম দাওয়াত ও িজহােদর মাধ�েম আ�াহর দীনেক সমু�ত করেত চায় তারা সব�সাধারণেক িনিব�চাের 

তাকফীর কের না এং তাকফীর করার জন� অজুহাত খুেঁজ �বড়ায় না।  

২. িজহাদী তানযীম সব�দা নবুওয়ােতর আদেল িখলাফাহ �িত�ার �চ�া কের। এমন �কান শাসকেক �মতায় বসােনার জন� 

কাজ কের না, িযিন মুসলমানেদর রে�র বন�া বইেয় তােদর লােশর উপর দািড়েয় �মতায় যাওয়ার �� �দেখন, িযিন �য 

�কান মূেল� �মতার মসনদ আকঁেড় থাকেত চান। 

আমােদর ব�ব� পির�ার, আমরা খুলাফােয় রােশদার অনু�প শাসন চাই। যােক আঁকেড় থাকার আেদশ কেরেছন �য়ং নবী 

করীম সা.। িতিন বেলন, 

 

ِ  بِتَْقَوى أُوِصیُكمْ " ْمعِ  هللاَّ  َوُسنَّةِ  بُِسنَّتِي فََعلَْیُكمْ  َكثِیًرا، اْختَِالفًا فََسیََرى بَْعِدي ِمْنُكمْ  یَِعشْ  َمنْ  فَإِنَّھُ  َحبَِشیًّا، َعْبًدا َكانَ  َوإِنْ  َوالطَّاَعةِ  َوالسَّ

اِشِدینَ  اْلُخلَفَاءِ  ُكوا اْلَمْھِدیِّیَن، الرَّ وا بِھَا فَتََمسَّ  "بِالنََّواِجذِ  َعلَْیھَا َوَعضُّ
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‘আিম �তামােদরেক তাকওয়ার উপেদশ িদি� এবং ইসলামী �নতৃে�র �বণ ও আনুগত� করার উপেদশ িদি�, যিদ �কান 

হাবশী �গালামও (�তামােদর আমীর িনযু�) হয়। �কননা �তামােদর মেধ� যারা (ভিবষ�েত) জীিবত থাকেব তারা অসংখ� 

ব�াপাের মতিবেরাধ �দখেত পােব। সুতরাং �তামােদর �য �কউ �সই যুগ পােব �স �যন আমার সু�াহ ও �হদােয়েতর িদশারী 

�খালাফােয় রােশদার সু�াহ দৃঢ়ভােব আঁকেড় ধের।’  

আমরা �খালাফােয় রােশদার আদেল �কুমত চাই। কারণ, �খালাফােয় রােশদার উপর স�� �থেক রাসূল সা. দুিনয়া �থেক 

িবদায় িনেয়েছন। হা�াজ িবন ইউসুফ ও আবু মুসিলম �খারাসানীেক আদশ��েপ �হণ করেত চাই না।  

আমরা এমন শাসক চাই না যার অনুসারীরা ঝকঝেক তরবারী উঁচু কের বেল ইিন আমী�ল মুিমনীন। তার মৃতু�র পর 

আমী�ল মুিমনীন হেব জনাব অমুক সােহব। �য ব�ি� মানেব না তার জন� রেয়েছ এই তরবারী। আমরা এমন শাসক চাই 

না যার অনুসারীরা বেল, �য ব�ি� এই জামাআহ (শাসন�মতা) িনেয় আমােদর সােথ �� করেব তােক তরবারীর আঘােত 

ি�খি�ত করা হেব। আমরা এমন শাসক চাই না িযিন বেলন, িবচ�ণতা ও সাহিসকতা আমার হােতর চাবুক িছিনেয় 

িনেয়েছ। িবিনমেয় িদেয় �গেছ ধারােলা তরবারী। যার বাঁট আমার হে�, িফতা আমার �ে�, আর ধারােলা অংশ িব��াচারীর 

গেল। 

আমরা এমন শাসকও চাই না, িযিন বলেবন, আমরা এই িখলাফাহ অিধকার কেরিছ শি�র মাধ�েম, �ালাও-�পাড়াও ও 

ভাঙচুেরর মাধ�েম। 

দাঈগেণর কত�ব� হে�, উ�াহেক বুঝােনা �য, ইসলামী শরীয়াহ �রা-িভি�ক �কুমত �িত�ার প�পািত। পাশাপািশ উ�াহর 

এই অিধকার রেয়েছ �য, তারা িনেজেদর খলীফা িনব�াচন করেবন এবং খলীফার কােছ জবাবিদিহতা তলব করেবন। 

দাঈগেণর আেরা একিট কত�ব� হে�, বাড়াবািড় ও �শিথল� �দশ�ন; এই দুই �াি�কতা স�েক� সতক� করা। 

�শিথল�বাদীরা শরীয়ত িবেরাধী প�ায় ইসলামী �কুমত �িত�ার িদবা�� �দেখ। �যমন- মুসিলম �দার�ড ও িসিসর 

আশীব�াদধন� সালাফী আে�ালন। আর যারা বাড়াবািড়েত িল� তারা কতক অপিরিচত ব�ি�র �গাপন বায়আেতর মাধ�েম 

িখলাফাহ �িত�ার দাবী কেরেছ। তারা খলীফা বািনেয়েছ এমন একজনেক যােক উ�াহ িনব�াচন কেরিন এবং িতিন তােদর 

স�ি�ভাজনও নন। 

তারা আকি�কভােব একজন খলীফা আিবভ�ােবর সংবাদ পিরেবশন করল। তারা বলল িতিন আ��কাশ কেরেছন এমন 

�লাকেদর মাধ�েম যােদর �তামরা জান না এবং ক�নাও করেত পার না। �তামােদর দািয়� হল তােদরেক �মেন �নয়া এবং 

তার আনুগত� করা। আনুগত� করেত ব�থ�েদর - �স �যই �হাক- �াপ� হে�- একঝাঁক তাজা বুেলট, যা িব� হেব তার 

ম�েক। এমন কথা �কবল ঐ সকল �লােকর মুেখই �শাভা পায় যারা �মতা দখল কেরেছ বুেলেটর মাধ�েম। �ালাও-�পাড়াও 

ও �ংসযে�র মাধ�েম। 
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মুজািহদ, দাঈ ও িবিশ� ব�ি�বগ� িনিব�েশেষ উ�েতর �েত�েকর দািয়� হল, িমিডয়া বা �চার মাধ�েমর �িত ল�� রাখা। এর 

মাধ�েম তারা তােদর আমীরেক �চেন �নেবন। তার আেদশ-িনেষধ �জেন �নেবন। তার প� �থেক িনযু� গভন�েরর পিরচয় 

লাভ করেবন। আর যারা �চার মাধ�েমর �িত সাব��িণক দৃি� রাখল না- ফেল করণীয় িবষয় স�েক� অ� থাকল শাি�র 

মুেখামুখী হেল তারা �যন অন�েক �দাষােরাপ না কের। এর জন� �স িনেজই দায়ী।  

দাঈগেণর দািয়� হল তারা নুবুওয়ােতর আদেল �িতি�ত িখলাফাহ এবং বংশীয় শাসেনর মধ�কার পাথ�ক� সব�সাধারণেক 

ভালভেব বুিঝেয় �দেবন। বংশীয় শাসন স�েক� রাসূল সা. বেলন, یةأم بني من رجل سنتي غیر من اول  ‘সব� �থম �য আমার 

সু�াহেক িবকৃত করেব �স বনূ উমাইয়�ার �লাক’।  �খ�াত এক আেলম বেলন, স�বত হাদীেসর উে�শ� হে� খলীফা 

িনব�াচেনর প�িতগত পিরবত�েনর িদেক ইি�ত করা এবং উ�রািধকােরর িভি�েত খলীফা িনব�াচন করা। 

হাদীসিটেত রাসূল সা. বলপূব�ক খিলফা হওয়ার দাবীদারেক সু�াহ িবকৃতকারী আখ�া িদেয়েছন। সুতরাং ঐব�ি�র জন� িক 

গব� করা সােজ িযিন �জারপূব�ক িনেজেক খিলফা দাবী কেরেছন? �ভাব িব�ার ও জবরদখল- আল মুলকুল আদূদ তথা 

বংশীয় শাসেনর �বিশ��। আর এই ব�ব�া ‘িখলাফাহ আ‘লা িমনহািজন নুবুওয়াহ’ �ভে� পড়ার কারণ। আ�াহ যিদ চান 

তাহেল পরবত�ী �কান পেব� িখলাফাতুন নুবুওয়াহ স�েক� িকছু �মৗিলক আেলাচনা করব। আমােদরেক অবশ�ই জানেত হেব 

কী কারেণ িখলাফাহ ব�ব�া �ভে� পেড়িছল। 

িখলাফাহ ব�ব�ার পুনঃ�িত�া �দখার �ত�াশায় আমরা এই মা� ধড়ফড় কের ঘুম �থেক �জেগ উিঠিন। অথচ �থম িব�যুে� 

�জাট �সনােদর হামলার মুেখ �খলাফেতর পতন ঘেটিছল। এিট িছল বংশীয় শাসেনর কুফল। যা উঁইেপাকার ন�ায় উ�াহর 

হাড়-মাংস �খেয় �ফেলিছল এবং এক সময় তা িব�� হেয়িছল। যিদ আেলম ও আ�াহ ওয়ালাগণ না থাকেতন, মুজািহদ ও 

�নককারগণ না থাকেতন তাহেল অ� সমেয়র ব�বধােন এই উ�াহ পরািজত হত এবং িকছুেতই �চৗ�শত বছর িটেক 

থাকেত পারত না।   

ইেতাপূেব� িখলাফাহ বড় বড় শি�র মুেখামুখী হেয়েছ। �সই শি� বত�মান কুফরী শি�র তুলনায় িনতা�ই দুব�ল িছল। িক� 

আমরা ইিতহােসর কিঠনতম �ুেসডীয় আ�মেণর িশকার। আজ আমরা যােদর �মাকােবলা করিছ তারা অে�-শে� আমােদর 

�চেয় হাজার�ণ �বিশ শি�শালী। এমিনভােব ঈমান, আমল ও িজহােদর ময়দােন আমরা পূব�বত�ীগেণর �চেয় অেনক িপিছেয়। 

সুতরাং �য সকল কারেণ পূেব� িখলাফাহ ব�ব�া �ভে� পেড়িছল যিদ �স�েলার �িতকাের আমরা সেচ� না হই তাহেল পূেব�র 

�চেয় বড় পরাজেয়র মুেখামুখী হেত হেব। 

‘আল মুলকুল আদূদ’ তথা বংশীয় শাসেনর কেয়কিট �বিশ�� হে�- িবিশ� ব�ি�বেগ�র মতামত �হণ না করা। ���াচার, 

জুলুম ও মুসলমানেদর স�েম আঘাত করা। �নক কােজর আেদশ এবং অন�ায় কােজ বাধা �দান িনিষ� করা। রাসূল সা. 

বেলেছন, 

" لُھُنَّ  تَلِیھَا، بِالَّتِي النَّاسُ  تََشبَّثَ  ُعْرَوةٌ، اْنتَقََضتْ  فُكلََّما ُعْرَوةً، ُعْرَوةً  اِإلْسالِم، ُعَرى لَتُْنقََضنَّ  الةُ  َوآِخُرھُنَّ  اْلُحْكُم، نَْقًضا فَأَوَّ الصَّ " 
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‘ইসলােমর িবধান�েলােক একিট একিট কের �ংস করা হেব। যখনই একিট িবধান �ভে� �দয়া হেব মানুষ অন�িট ধের 

রাখার �চ�া করেব। এভােব �থম �য িবধানািট �ভে� �দয়া হেব তা হে� �কারআনী শাসনব�ব�া এবং সব�েশষ িবধানিট 

হে� নামাজ।’  

নবুওয়ােতর আদেল িখলাফাহ �িত�ার ব�াপাের সুসংবাদ �শানােত এবং জুলুম ও ফাসাদ িনভ�র রাজে�র ব�াপাের 

িন�ৎসািহত করেত এেক এেক ইনশাআ�াহ �জেন �নব মুসিলম িবে�র হালচাল। 

মুসিলম উ�াহ আজ এমন একিট যুগ পার করেছ যখন �ত গিতেত িজহােদর উ�ান ঘটেছ। সুেযাগ �পেলই তােত ফুঁেক 

�দয়া হে� নতুন �াণ, িভ� জীবন। উ�াহ মুেছ �ফলেছ লা�না-ব�নার দীঘ� ইিতহাস― রচনা করেছ ইনসাফ ও �রা 

িভি�ক শরীয়াহ �িত�ার ইিতহাস। মুসিলম ভূখ��েলােক �াধীন করার ইিতহাস। 

মানব জািতর িবকাশ ও উ�িতর পেথ এবং একিট সু� মানবসমাজ িবিনম�ােণ রেয়েছ অেনক বাধা-িবপি�। এ বাধা�েলার 

�প ধােপ ধােপ পিরবিত�ত হয়। এরই ধারাবািহকতায় িনকট অতীেত আমরা অজ�ন কেরিছ িকছু �নরাশ�কর অিভ�তা। 

মুসিলম উ�াহর পরামশ� ছাড়া িখলাফেতর অেযৗি�ক দাবীর কারেণ শােম সংঘিটত হেয়েছ �াতৃঘািত যু�। এতিকছু সে�ও 

সািব�ক িবেবচনায় মুসিলম উ�াহর উ�িত ও অ�গিতর পা�া আজ অেনক ভারী। 

ঐিতহািসক বা�বতা হে�, মুসিলম উ�াহ যখনই �হাঁচট �খেয়েছ তখনই নব উ�েম �জেগ উেঠেছ। দৃঢ় সংক� ও সিঠক 

দৃি�ভি� িনেয় স�ুখপােন ছুেট চেলেছ। আর তাইেতা গৃহযুে�র পর আফগািন�ােন ইসলািম ইমারাহ কােয়ম হেয়িছল। 

আলেজিরয়ায় সশ� ইসলামী দল অ� ত�ােগর পর জামাআেত সালািফয়�াহ দা‘ওয়াহ ও িকতােলর ঝা�া উঁচু কেরেছ এবং 

মুজািহদগেণর বরকতময় কােফলার সােথ একীভূত হেয়েছ। যা আজ তানযীম আল কােয়দা িফ িবলািদল মাগিরব নােম 

পিরিচত। আ�াহর ই�ায় শােমর িফৎনা িনমূ�ল হওয়ার পর শােমর িজহাদ নতুন মা�া লাভ করেব। সিঠক িচ�া-�চতনা ও 

দৃঢ় �ত�য় িনেয় �রা ও ইনসাফ িভি�ক িখলাফাহ �িত�ার লে�� দুব�ার গিতেত এিগেয় যােব।  

িবিভ� �দেশ ইসলােমর উ�ান �সে� আেলাচনার পূেব� ইরাক ও শােমর উপর �ুেসডীয় বািহনীর হামলা স�েক� কেয়কিট 

কথা না বেল পারিছ না। 

আমার �াণি�য় ভাইেয়রা! ইরাক ও শােমর উপর ি��ানেদর চলমান হামলা তােদর ধারাবািহক হামলারই অংশ। যার পিরিধ 

িফিলপাইন �থেক পি�ম আি�কা, �চচিনয়া �থেক �সামািলয়া ও মধ�-আি�কা পয�� এবং পূব�-তুিক��ান �থেক ওয়ািজির�ান 

ও আফগািন�ান পয�� িব�ৃত। এিট হে� ইসলােমর িব�ে� যু�, যােক নাম �দয়া হেয়েছ ‘স�ােসর িব�ে� যু�’। এমনিক 

আজ শাম ও ইরােক ি��ানরা �যই হামলা কেরেছ তা িনিদ�� �কান দেলর িব�ে� পিরচািলত হে� না। এর মূল ল�� হে�- 

িজহােদর উ�ানেক ব�থ� কের �দয়া। উ� হামলােক এই দৃি�েকাণ �থেকই �দখেত হেব এবং এর �মাকােবলা করেত হেব। 

এই হামলােক সফল করেত শ�রা মতিবেরাধ দূের �ঠেল িদেয়েছ। তাই এই হামলা �মাকােবলা করার জন� আমােদরেকও 

ঐক�ব� হেত হেব। 
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ইরাক ও শােমর মুজািহদগণেক পর�র সহেযািগতা িবিনমেয়র একিট ��াব আিম �পশ করব। তেব তার আেগ অিত 

���পূণ� একিট িবষয় পির�ার করেত চাই। যিদও আমরা বাগদাদীর িখলাফাহেক �ীকৃিত �দই না এবং তােক �খলাফেতর 

উপযু� মেন কির না  তবুও তার িবিভ� পদে�প ও িস�া�েক সমথ�ন কির। তাই যিদ তারা ইসলামী িবচার ব�ব�া কােয়ম 

কের তাহেল আমরা তােদর এ িস�া� ও কােজর সমথ�ন করব; িক� যিদ তারা তােদর এবং অপরাপর িজহাদী 

তানযীমসমূেহর মােঝ িবেরাধ িনরসেন শরীয়েতর �ার� হেত অ�ীকৃিত জানায় তাহেল আমরা তােদরেক সমথ�ন কির না।  

যখন তারা কােফর �নতৃবৃ�েক হত�া করেব তখন আমরা তােদর পে�। িক� যখন তারা আবু খােলদ আস সুরীেক হত�া 

কের তখন আমরা তােদর িবপে�। যখন তারা ি��ান, রােফজী ও ধম�িনরেপ�তাবাদীেদর িব�ে� যু�  কের তখন তােদর 

যু�েক আমরা সমথ�ন কির। িক� যখন তারা মুজািহদগেণর ঘাঁিট দখেলর নােম �বামা �মের উিড়েয় �দয় তখন আমরা 

তােদরেক সমথ�ন কির না। এমিনভােব ধম�ীয় �িত�ােনর স�ি� দখেল িনেত চাইেল আমরা তােদরেক সমথ�ন কির না। 

যখন তারা িশ�া�িত�ান গেড় তুলেব, অথবা আমর িবল মা‘�ফ ও নািহ আ‘িনল মুনকােরর জন� সংগিঠত হেব তখন 

আমরা তােদর পে�; িক� তারা যখন মুজািহদ ভাইেদর উপর অপবাদ আেরাপ করেব এবং দুন�াম রটােব তখন আমরা 

তােদর িবপে�। 

এমিনভােব যখন তারা আমােদরেক ধম�িনরেপ�তাবাদী বেল “সাই�্ িপকট” এি�েমে�র সােথ সমেঝাতাকারী বেল আখ�া 

�দয় এবং আমােদরেক �সই ব�ািভচািরনীর সােথ তুলনা কের �য নয় মােসর গভ� লুিকেয় রাখেত চায় তখন আমরা তােদর 

িবপে�।   

যখন তারা মুসিলম বি�গণেক মু� কের এবং �জল �থেক �বর কের আেন তখন আমরা তােদর পে�। িক� যখন �কান 

কােফর ব�ীেক ইসলাম �হেণর পরও হত�া কের তখন আমরা তােদর িবপে�। 

যখন তারা আমী�ল মুিমনীন �মা�া �মাহা�াদ ওমর মুজািহদেক মান� কের তখন আমরা তােদর পে�; িক� যখন তারা 

তানযীম আল-কােয়দা এবং �মা�া �মাহা�াদ ওমর মুজািহেদর বাইআত ভ� কের, আবু হামযা মুহািজর রহ. এর উপর 

িমথ�ার অপবাদ আেরাপ কের এবং বেল �য, আল-কােয়দা এবং �মা�া �মাহা�াদ ওমর  মুজািহেদর বাইআত �হেণর মত 

�কান ঘটনা পূেব� ঘেটিন তখন আমরা তােদর িবপে�।   

যখন তারা �য �কান ভূখে� মুসিলম ভাইেদর িদেক সাহােয�র হাত �সািরত কের তখন আমরা তােদর পে�। িক� যখন 

তরার শরীয়ত বিহভূ�ত প�ায় িখলাফাহ �ঘাষণার মাধ�েম মুজািহদগেণর মেধ� িবেভদ সৃি�র পায়তারা কের তখন আমরা 

তােদর িবপে�। যিদ তারা �রা িভি�ক িখলাফাহ �িত�া করেত চায় তাহেল আমরা তােদর পে�। িক� যিদ িনয�াতন, 

িনপীড়ন ও হত�ার মাধ�েম �জারপূব�ক �কান িখলাফাহ মুসিলম উ�াহর ঘাের চািপেয় িদেত চায় তাহেল আমরা তােদর 

িবপে�। 
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আমরা তােদর সােথ ইনসাফপূণ� আচরণ করব যিদও তারা জুলুম কের। আমরা আ�াহর আনুগত� করব, যিদও তারা 

আমােদর সােথ চাল-চলন ও আচরেণ আ�াহর নাফরমানী কের। 

এতসব সমস�া সে�ও ইরাক ও শােমর মুজািহদগণেক বলব, �যন তারা পর�েরর িদেক সাহােয�র হাত বািড়েয় �দন এবং 

সমি�তভােব চলমান �ুেসডীয় হামলার �মাকােবলা কেরন। যিদও বাগদাদীর সােথ তােদর মতপাথ�ক� রেয়েছ এবং যিদও 

তারা বাগদাদীর িখলাফাহেক �ীকৃিত �দয়িন। িখলাফাহ �িত�ার দাবী করা এবং এেক �ীকৃিত না �দয়ার িবতক� এখােন মুখ� 

নয়। কারণ মুসিলম উ�াহ এখন ি��ানেদর আ�মেণর িশকার। তাই এই হামলা �েখ িদেত সকলেক ঐক�ব� হেত হেব। 

আিম অত�� ��ে�র সােথ বলেত চাই, যখন ি��ান, সাফাবী ও ধম�িনরেপ�তাবাদীরা মুজািহদগেণর �য �কান দেলর 

িব�ে� -যার মেধ� বাগদাদীর দলও আেছ- যু� �ঘাষণা কের তাহেল আমরা মুজািহদগেণর সােথ থাকব। যিদ তারা আমােদর 

উপর জুলুম কের, আমােদর উপর িমথ�া অপবাদ �দয়, �িত�িত ভ� কের, খলীফা িনব�াচেনর ��ে� মুসিলম উ�াহ ও 

মুজািহদগেণর মতামত না �নয় এবং এ ��ে� শরয়ী ফয়সালা �মেন িনেত ��ত না থােক তবুও আমােদর অব�ান ও 

আমােদর দৃি�ভি�র পিরবত�ন হেব না। আ�াহর �মেহরবানীেত আমরা মুসিলমগণেক এবং মুজািহদগণেক সহেযািগতার কথা 

পূেব�ও বেলিছ, এখেনা বলিছ। 

�ুেসডার, সাফাবী ও ধম�িনরেপ�তাবাদীেদর িব�ে� যখন বাগদাদী ও তার অনুসারীেদরেক সহেযািগতা করেত বিল তখন 

এই দৃি�েকাণ �থেক বিল না �য, িতিন খিলফাতুল মুসিলমীন বা িতিন এবং তার অনুসারীগণ �খলাফেত রােশদার �িতিনিধ� 

করেছন। কারণ, এই দাবী অবা�ব। �মািণত নয়। মূলত ইসলাম ও মুসলমানেদর শ�েক �িতহত করার �ােথ� আমরা 

তােদরেক সাহয� করার প�পািত।  

আমরা যখন জাবহাতুন নুসরার ভাইেদরেক সাহায� কির তখন এই দৃি�েকাণ �থেক সাহায� কির না �য, তারা আমােদর ভাই 

এবং তানযীম আল-কােয়দার বাইআত �হণকারী; বরং তােদরেক সাহায� কির; কারণ তারা মুসলমান, তারা মুজািহদ। যখন 

শাম ও ইরােকর মুজািহদগণেক সাহায� করার আ�ান জানাই তখন তার উে�শ� এই হয় না �য, তােদর সােথ আমােদর 

মেতর িমল রেয়েছ বা মতিবেরাধ রেয়েছ। বরং তােদরেক সাহায� করার আ�ান জানাই শরীয়েতর বাধ�বাধকতার কারেণ। 

আ�াহ তাআলা বেলন,  

ا وَ   َکآفَّۃً  یُقَاتِلُْونَُكمْ  َکَما َکآفَّۃً  اْلُمْشِرِکْینَ  َوقَاتِلُوا ﴿ ﴾ اْلُمتَّقِْینَ  َمعَ   هللاَ   اَنَّ  اْعلَُمْوۤ  

‘আর মুশিরকেদর সােথ �তামরা যু� কর সমেবতভােব, �যমন তারাও �তামােদর সােথ যু� কের যাে� সমেবতভােব। আর 

মেন �রেখা, আ�াহ মু�াকীনেদর সােথ রেয়েছন।’ (সূরা তাওবাহ-৩৬) 

আমােদর অব�ােন �কান অ��তা �নই। আমরা ইরাক ও শােমর সকল মুজািহেদর পােশ আিছ। ইসলােমর শ�েদর 

�মাকােবলায় তুিক��ান �থেক মািল পয��, কেকশােশর পব�তচূড়া �থেক আি�কার বনভূিম পয�� এবং ইে�ােনিশয়া �থেক 

নাইেজিরয়া পয�� বসবাসকারী �েত�ক মুসিলম ও মুজািহেদর পােশ আিছ। আমরা তােদরেক সাহায� করব, তােদর শি� 
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�যাগাব। তােত আমােদর সােথ তােদর আচরণ ভাল �হাক বা ম�। তারা আমােদর উপর জুলুম ক�ক বা ইনসাফপূণ� 

আচরণ ক�ক। �মাট কথা, �কান অব�ােতই আমােদর এই অব�ান পিরবত�ন হেব না। িক� শরয়ী ফয়সালােক পাশ 

কাটােনা, মুসলমানেদরেক িনিব�চাের তাকফীর করা, তােদর উপর িমথ�া অপবাদ �দয়া, অ�ীকার ভ� করা, মুজািহদগেণর 

ঐক� িবন� করা এবং মুসলমানেদর পিব�তা ও মান-স�েম আঘাত করার ��ে� আমরা তােদরেক সমথ�ন �দব না। 

শাম ও ইরােক অিধকাংশ মুজািহদ এবং সারা িবে�র মুজািহদগেণর ব�াপাের আমরা ভাল ধারণা �পাষণ কির। আমােদর 

িব�াস, তারা ঘর �থেক �বর হেয়েছন আ�াহর দীনেক িবজয়ী করার লে��, শরীয়াহ ও িখলাফাহ আ‘লা িমনহািজন নুবওয়াহ 

পুনঃ�িত�ার লে��। �দাআ কির আ�াহ তাআলা তােদর �নক আমলসমূহ কবুল ক�ন। তােদর �নাহ মাফ ক�ন এবং 

তােদরেক দান ক�ন দুিনয়ার ময�াদা ও আেখরােতর সফলতা। 

এমিনভােব আমরা মেন কির, �য সকল িজহাদী তানযীেমর মাধ�েম ফাসাদ সৃি� হে� তােদর সকেলই এর জন� দায়ী নয়। 

বরং �িটকতক মানুষ এর জন� দায়ী, যারা সত�-িমথ�ােক �িলেয় �ফেলেছ। আ�াহর কােছ �াথ�না কির �যন িতিন আমােদর 

এবং তােদর পাপসমূহ �মা কেরন। সরল পেথ পিরচািলত কেরন এবং ঐক�ব� কের �দন। 

শাম ও ইরােকর ভাইেদরেক ি��ান, সাফাবী ও ধম�িনরেপ�তাবাদীেদর িব�ে� সাহায� করার জন� সারা দুিনয়ার মুসলমান 

ও মুজািহদ ভাইেদর সামেন কেয়কিট কম�প�া �পশ করব। এ�েলা দুই ধরেণর। িকছু কম�প�া শাম ও ইরাকী ভাইেদর জন� 

আর িকছু কম�প�া অন�ান� ভাইেদর জন�। 

শাম ও ইরােকর বািহেরর ভাইেদর কম�প�িত 

�যসকল মুসিলম শাম ও ইরােকর বাইের আেছন আিম তােদর বলব, আপনারা ি��ানেদর িবিভ� ল��ব�েত আঘাত হানুন। 

এিট করেত িব�ুমা�ও ি�ধা�� হেবন না। 

এই আঘাত �কন করেবন? কারণ, পি�মা ি��ানরা��েলা ইরাক ও শােমর আ�াসেনর �নতৃ� িদে�। অন�রা তােদর আেদশ 

পালন করেছ। আমরা যিদ মাথায় আঘাত হানেত পাির তাহেল ডানা ও �দহ দুেটাই ধরাশয়ী হেব। এ যু� যিদ তােদর ঘের 

সং�িমত করা যায় তেব অবশ�ই তারা �লজ �টােত বাধ� হেব এবং তােদর সমরনীিত িনেয় নতুন কের ভাবেত বাধ� হেব। 

আিম মেন কির, এখন পি�মা ি��ানেদর িবিভ� �ােথ� আঘাত হানা উিচৎ এবং যু�েক তােদর �দেশ �ানা�র করা উিচৎ। 

তােদরেক বুিঝেয় �দয়া দরকার �য, তারা �যভােব �বামা বষ�ণ করেছ �সভােব িনেজরাও �বামা বষ�েণর িশকার হেব। �যভােব 

তারা অন�েদরেক হত�া করেছ �সভােব তােদরেকও হত�া করা হেব। তারা �যভােব অন�েদর �ত-িব�ত করেছ তােদরেকও 

�সভােব �ত-িব�ত করা হেব। তারা �যভােব �ংসয�, �ালাও-�পাড়াও করেছ তারাও �সভােব �ংসয�, �ালাও-

�পাড়াওেয়র িশকার হেব। তােদরেক বুিঝেয় িদেত হেব- পরাজেয়র �াধ কতটা িত� হেত পাের। 

অেনক মুসিলম যুবক যুে�র ময়দােন �যেত পারেছ না বেল আে�প করেছ। আফগািন�ান, ওয়ািজির�ান, ইরাক, শাম, 

িফিলি�ন, ইেয়েমন, �সামািলয়া, কা�ীর, �চচিনয়া এবং সম� মুসিলম িবে�র �ংসযে�র িচ� �দেখ �দেখ তােদর অ�র 



ই স লা মী  ব স �  | 10 

 

��ােভ ফুসঁেছ। আবার অেনেক ইে�শহাদী হামলার জন� ��ত হেয় আেছ। তােদর করণীয় হে� পি�মা �দশসমূেহ 

আ�মণ করা। তােদর অথ�ৈনিতক �ক� এবং িশ� কারখানায় আ�মণ করা। 

িবে�ারক ছাড়াও কখেনা কখেনা ইে�শহাদী হামলা স�ব। আর যিদ িবে�ারেকর �েয়াজন হয়ও তাহেল তা �চিলত 

িবে�ারক হেত হেব এমন �কান কথা �নই। িবে�ারক ছাড়া বা �চিলত িবে�ারক ছাড়া হামলার �যসকল উপায় রেয়েছ 

�স�েলা িবেবচনায় রাখা �যেত পাের এবং িচ�াভাবনা ও গেবষণার মাধ�েম আেরা অেনক প�া উ�াবন করা �যেত পাের। এ 

ময়দােন িনকট অতীেত অেনক জানবাজ মুজািহদ �াপন কের �গেছন অসংখ� অনুকরণীয় দৃ�া�। তােদর কেয়কজন হেলন, 

রমজী ইউসুফ ও তারঁ স�ীগণ, মুহা�াদ আতা এবং তারঁ স�ীগণ; মুহা�াদ িসি�ক খান, �শহজাদ তানভীর, িনদাল হাসান, 

ওমর  ফা�ক, তামারলার ও তার ভাই �যাখার সারনােয়ত মুহা�াদ মারাহ ও প�ািরস অপােরশেনর �পকারগণ। সুতরাং 

�কন আমরা তােদর পদা� অনুসরণ করিছ না এবং যুে�র একািধক ��াটফম� �তির করিছ না? 

এই প�ায় যারা িকছু করেত আ�হী তােদর জন� ময়দােন যাওয়ার �েয়াজন �নই। এমনও হেত পাের �য, আপনার দুকদম 

সামেনই িজহােদর ��� �তির হেয় আেছ। তাছাড়া িজহােদর ময়দােন �প�ছেত �গেল শ�েদর �যুি�র �চােখ ধরা পড়েত 

পােরন। সুতরাং আ�াহর সাহায� �াথ�না ক�ন। দুব�লতােক ��য় �দেবন না। এ ধরেণর আ�মণ পিরচালনা করেত আস-

সাহাব িমিডয়া পিরেবিশত نفسك إال التكلف  هللا سبیل في فقاتل   অিডও/িভিডও বাত�া এবং আল-মালািহম িমিডয়া পিরেবিশত 

  বা "Inspire"  সামিয়কী �থেক আপনার �কৗশল�েলােক আেরা সমৃ� কের িনেত পােরন। حرض

ি��ান �দেশ বসবাসকারী �হ মুসিলম ভাইেয়রা! 

আপনারা িকতােলর শরয়ী নীিতমালা িশ�া ক�ন। তারপর শরীয়ত অনুেমািদত টােগ�ট খুঁেজ �বর ক�ন। উপযু� উপকরণ 

সং�হ ক�ন এবং ই‘দাদ �হণ ক�ন। আর সাবধান, কােছর মানুষিটেকও আপনার সংক� স�েক� অবিহত হেত িদেবন 

না। মুসলমানেদর িভতের ঘাপিট �মের থাকা ��চরেদর ব�াপাের সতক� থাকুন। তারপর দৃঢ় সংক� িনেয় সামেন অ�সর 

�হান। আ�াহর �কুেম িবজয় আপনারই হেব।  

�মাবারকবাদ জানাই বাইতুল মাকিদেসর ভাইেদরেক! তারা অিতসাধারণ অে�র মাধ�েম িনেজেদর ফরজ দািয়� পালন কের 

যাে�ন। িনেজেদর ভ�ুরদশা ও দুব�লতা সে�ও তারা মুসিলম উ�াহর সামেন এক অনুকরণীয় দৃ�া� �াপন কেরেছন। 

 

শাম ও ইরাকী ভাইেদর কম�প�িত 

শাম ও ইরােকর মুজািহদ ভাইেদরেক পর�র সহেযািগতা িবিনমেয়র আ�ান জানাি�। �যন অ�ল দুিট একিট মা� 

যু�ে�ে� পিরণত হয়। �যখােন মুজািহদগণ অবাধ িবচরেণর সুিবধা �ভাগ করেব এবং পিরকি�তভােব িবিভ� পেয়ে� 

অব�ান িনেব। িনেজেদর অ�-শ� ও িবিবধ উপকরণ সংর�েণর �যৗথ ব�ব�াপনা থাকেব। �সই অ�েল উভয় �দেশর 
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যু�াহত মুজািহদগণেক িচিকৎসােসবা �দান করা হেব। মুজািহদগেণর পিরবােরর থাকার ব�ব�া করা হেব এবং তােদর 

জীিবকা িনব�ােহরও ব�ব�া করা হেব।  

এসকল িদক �থেক ি��ান, সাফাবী ও ধম�িনরেপ�তাবাদীেদর িব�ে� যুে�র িবষয়িট অেনক জিটল হেয় যাে�। িক� 

আমােদরেক বা�ববাদী হেত হেব। বা�বতােক পাশ কািটেয় আেবগতািড়ত হেয় উদ�াে�র ন�ায় ঘুরপাক খাওয়া চলেব না। 

তাই আমােদরেক মানেত হেব �য, এই মুহূেত� এই ��াবনা বা�বায়ন করা অেনক কিঠন। কারণ, শাম ও ইরােকর িফৎনা 

মুজািহদেদর মােঝ আ�ার িবরাট এক সংকট সৃি� কেরেছ। এই িফৎনায় িনহত হেয়েছ সাত হাজার মুনুষ। আহত হেয়েছ 

এর কেয়ক�ণ। িফৎনা তখেনা অব�াহত িছল। এরই মােঝ ��কতক অ�াত ব�ি�র বায়আেতর মাধ�েম 

�খলাফত �িত�ার �ঘাষণা আসল। উ� �খলাফেতর �িত সাধারণ মসুলমান �তা দেূরর কথা অিধকাংশ 

মজুািহদই সমথ�ন ব�� কেরনিন। যখন কিতপয় অিত উৎসাহী ব�ি�র প� �থেক ইসলামী ইমারাহ ও 

ইসলামী দলসমূেহর �বধতা রিহত হওয়ার এবং সকেলর উপর কিথত খলীফার বায়আত ওয়ািজব হওয়ার �ঘাষণা আসল 

এবং অনুগত �সিনকেদর িবেরাধীেদর খুিল উিড়েয় িদেত উৎসািহত করা হল; তখন সংকট আেরা ঘণীভূত হল। এই 

দুঃখজনক ঘটনা পার�িরক সহেযািগতার �ার অেনকটা �� কের িদেয়েছ। কারণ, মুজািহদগেণর রেয়েছ িনেজেদর মােঝ 

ঘেট যাওয়া ঘটনাসমূেহর িত� অিভ�তা। এখন এক পে�র িনয়ি�ত অ�েল অন� পে�র যু�া� ও িবিভ� উপকরণ 

��রণেক ভীিতর �চােখ �দখা হয়। তাই মুজািহদগেণর মােঝ পার�িরক আ�া ও আ�িব�াস িফিরেয় আনার লে�� �ত 

পদে�প �হণ করেত হেব। যােত ইরাক ও শােম যু�রত ি��ান, সাফাবী ও �সকুলারেদর �মাকােবলায় পার�িরক 

সহেযািগতার পথ সুগম হয়। 

 

শাম ও ইরােক মুজািহদগেণর পার�িরক আ�িব�াস িফিরেয় আনার উপায়  

এক. 

অনিতিবলে� মুজািহদগেণর মধ�কার যু� ব� রাখা।  

দুই. 

িবেভদ সৃি�র অিভেযাগ বা এ ধরেণর অন� �কান অজুহােত িবেরাধীেদর ম�ক ঝাঝঁড়া কের �দয়ার মানিসকতা এখনই 

পিরত�াগ করেত হেব। কারণ, �জাটব� শ�েসনােদর �মাকােবলায় মুজািহদীেনর �েচ�া ও শি�সমূহেক সমি�ত ও ঐক�ব� 

করা এখন সমেয়র দাবী। ইরাক ও শােম িফৎনার আ�ন উে� �দয়া এবং মুজািহদীনেক িবভ� করা িজহােদর জন� এক 

চরম আঘাত। এর পুেরা ফায়দা লুটেব ইসলােমর শ�রা।    

�হ মুজািহদ ভাইেয়রা! �ুেসডারেদর এই হামলা দীঘ� িদন চলেব। তাই ঐক�ব�ভােব লড়াই করেত হেব। িনেজেদর মধ�কার 

��-সংঘাত ব� করেত হেব। আ�াহর �মেহরবানীেত ইিতপূেব� সকল িজহাদী-তানযীম �মা�া �মাহা�দ ওমর  মুজািহেদর 
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বাইআত �হণকারী িছল অথবা তার িম� ও সমথ�ক িছল। তারপর বাগদাদী ও তার অনুসারীগণ আিবভূ�ত হেলন। তারা 

শরয়ী িবচার ও ফয়সালােক িপঠ �দখােলন এবং িফৎনা অনু�েবেশর জন� দরজার উভয় কপাট উ�ু� কের িদেলন। িফৎনার 

আ�ন িনব�াপেণর সকল �েচ�া মািট চাপা িদেলন। আবু হামযা মুহািজর রহ. এর উপর িমথ�ার অপবাদ িদেলন। বলেলন, 

িতিন নািক শােয়খ উসামা রহ. এর জীব�শায় আল-কােয়দার বায়আত ভ� কেরেছন। এিট িছল চরম অপবাদ। তারপর 

তারাই িমথু�ক �মািণত হেলন।  

৭ই িজলহ� ১৪৩৩ িহজরীেত বাগদাদী আমার কােছ একিট প� ��রণ কের। হামদ, সালােতর পর প�িটেত �লখা হয়, 

 

 !وبركاتھ هللا ورحمة علیكم السالم هللا، حفظھ الظواھري أیمن محمد أبي الدكتور الشیخ أمیرنا إلى

 أمورنا، والة بأنكم هللا وندین ولكم، منكم وأننا منكم، جزء أننا لجنابكم ونعلن لكم نبین أن نود المبارك شیخنا" ضمنھا في قال ثم

 المسائل تحتاج قد ولكن لنا، ملزم وأمركم علیكم، لنا حق ھو لنا وتذكیركم نصحكم وأن ماحیینا، والطاعة السمع حق علینا ولكم

 ومانحن ذلك، بعد األمر ولكم نظرنا، وجھة لسماع صدركم یتسع أن فنرجوا ساحتنا، في األحداث واقع لمعایشتنا التبیین بعض أحیانًا

 ".كنانتكم في سھام إال

 

আমােদর শােয়খ আবু মুহা�াদ আইমান আয-যাওয়ািহরীর �িত -আ�াহ তােক িহফাজত ক�ন- আস সালামু আলাইকুম ওয়া 

রহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতু�। 

তারপর িতিন এক �সে� িলেখন :  

‘�হ আমার শােয়খ! আমরা পাির�ভােব বলেত চাই �য, আমরা আপনােদরই একিট শাখা। আমরা আপনােদর দেলর অ�ভু�� 

এবং অধীন। আ�াহেক সা�ী �রেখ বলিছ, আপিন আমােদর কতৃ�ে�র অিধকারী। যতিদন �বেঁচ থাকব আপনার আনুগত� 

করা আমােদর কত�ব�। আর আপনার কত�ব� হে� আমােদরেক পরামশ� ও উপেদশ �দান করা। আপনার আেদশ পালন 

করা আমােদর অপিরহায� দািয়�। তেব কখেনা এখােনর পিরেবশ-পিরি�িতর কারেণ �কান িবষেয়র ব�াখ�া �দয়ার �েয়াজন 

বেল মেন কির। আশা কির উদার মানিসকতা িনেয় আমােদর দৃি�ভি� �নেবন। এসব িকছু ছািড়েয় কতৃ�� আপনারই। 

আমরা আপনার তূনীেরর কেয়কিট তীর মা�।’  

পিরতােপর িবষয়! িযিন আ�াহেক সা�ী �রেখ আজীবন অনুগত থাকার শপথ কেরেছন- িতিন ছয়িট মাসও ি�র থাকেত 

পারেলন না। িনেজর আমীরেক না জািনেয় শামেক অ�ীভূতকরার �ঘাষণা িদেলন। তারপর িতিন এবং তার অনুসারীগণ 

�কােশ� তােদর আমীেরর অবাধ�তা করেলন এবং চূড়া� হঠকািরতা �দশ�ন কের বলেলন �য, শাম তােদর ইমারার অধীন। 

তারা আেরা দাবী করেলন �য, তারা নািক আমীেরর স�ি�র উপর আ�াহর স�ি�েক �ান িদেয়েছন। 
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অপর িদেক শােয়খ আবু মুহা�াদ আ� জাওলানী যখন তােদর িবেরািধতা করেলন এবং িনজ আমীেরর আনুগেত� থাকার দৃঢ় 

�ত�য় ব�� করেলন তখন তারা তােক অত�� অেশাভন অিবধায় অিভযু� করেলন। তারপর তারা িনেজেদর আমীর, িবিশ� 

ব�ি�বগ� এবং তানযীম আল-কােয়দার উপর িমথ�ার অিভেযাগ উ�াপন করেলন এবং এমন সব অপবাদ আেরাপ করেলন যা 

তাকফীেররই নামা�র। বলেলন �য, তারা ধম�িনরেপ�তাবাদ, ইখওয়ানত� ও সাই�্ িপে�র িফৎনায় পেড়েছ। তারা 

সংখ�াগির�তায় িব�াসী। ধম�িনরেপ�তাবাদী ও িব�াসঘাতকরা তােদর মদদদাতা ইত�ািদ ইত�ািদ। এমনিক তারা সভ�তার 

গি� �পিরেয় গালম�ও �� করেলন। বলেলন, ‘এরা �সই ব�ািভচািরনীর মত �য তার গভ�ধারেণর নবম মােস িনেজেক সতী-

সা�ী দাবী কের। (নাউজুিব�াহ)   

অতঃপর সবাইেক অবাক কের িদেয় �িটকতক অপিরিচত ব�ি�র বায়আেতর মাধ�েম বাগদাদীর িখলাফাহ �ঘািষত হল। যার 

�িত সাধারণ মানুষ �তা দূেরর কথা অিধকাংশ মুজািহদেদর সমথ�ন �নই। তারা দাবী করল �য, এখন �থেক সকল ইসলামী 

দল ও জামাআত �বধতা হািরেয়েছ। সকেলর কত�ব� হে� পদ ও দািয়� �থেক সের দাঁড়ােনা। অথচ এই িনেদ�শ যখন 

আসল তখন তােদর উপর �চুর �বাি�ং হে�। তারা ি��ানেদর সােথ মরণপণ লড়াই চািলেয় যাে�। এই �ঘাষণাও করা 

হল- ‘�য ব�ি� িবেরািধতা করেব তাজা বুেলট তার মাথা �িড়েয় িদেব।’ এমন �ংকার তােদর মুেখই �শাভা পায়, কারণ 

কিথত িখলাফাহ পয�� �প�ছেত তােদর অেনক বুেলট খরচ করেত হেয়েছ। তারা বলেছ, এই সব িকছু তারা কেরেছ িবভ� 

মুসিলম উ�াহেক ঐক�ব� করার লে��!! কে�র মােঝও হািস পায় যখন তােদর দলীয় মুখপা�েক বলেত �িন أیتھا هللا لك 

المظلومة الدولة  ওেহ মাজলুম রা�! �তামার জন� আ�াহ আেছন!!   

িতন.  

একিট �াধীন-�িনভ�র শরয়ী আদালত �িত�া করা। ইরাক ও শােমর মুজািহদগেণর মধ�কার �য �কান সমস�া সমাধােন এর 

স�মতা ও কায�কািরতা সুদৃঢ় করা। এই আদালত �িত�া ছাড়া পার�িরক সহেযািগতা িবিনমেয়র িবষয়িট শূেন� ঝুলেত 

থাকেব। বাতােসর সােথ িমিলেয় যােব। সেব�াপির আ�পূজারীেদর তামাশার ব�েত পিরণত হেব ঐক� ও আনুগেত�র 

বাধ�বাধকতা।  

শােয়খ আবু মুহা�দ আল-মাকিদসী হািফজা��াহ শরয়ী আদালত �িত�ার উেদ�াগ �হণ কেরিছেলন। আিম এই উেদ�াগেক 

�াগত জািনেয় এবং পূণ� সমথ�ন ব�� কের তাঁর কােছ বাত�া পািঠেয় িছলাম। িক� িতিন একরাশ হতাশা ছাড়া আর িকছুই 

পানিন। তাঁর এই উেদ�াগ ব�থ� হওয়ার কারণ িতিন িনেজই বণ�না কেরেছন- যা কােরা অজানা নয়। এ ধরেণর মহতী উেদ�াগ 

পুনরায় �হণ করেত হেব। এ ধরেণর �েচ�ােক �কবল ঐ ব�ি� িন�ৎসািহত করেত পাের �য িকনা িবেবদ িজইেয় রাখেত 

চায়। 

তানযীম আল-কােয়দা �সই সকল শােয়খ ও আেলমগেণর �কৃত পূণ� আ�াশীল, যােদর সততা, িজহােদর �িত অনুরাগ ও 

মমতা সু�মািণত। তােদর মেধ� উেল�খেযাগ� কেয়কজন হেলন- শােয়খ  আবু মুহা�দ আল-মাকিদসী, শােয়খ আবু কাতাদা 

আল-িফিলি�নী -হািফজা�মা�াহ- শােয়খ  আবুল ওয়ািলদ িফিলি�নী, শােয়খ আবু মুহা�াদ জাওয়ািহরী, শােয়খ সােলম 
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মারজান, শােয়খ  আহমাদ আশূশ -আ�াহ তােদরেক বি�দশা �থেক মু� ক�ন-, শােয়খ  হানী আস-িসবায়ী, শােয়খ তােরক 

আ�ুল হালীম এবং তােদর মত আেরা �য সকল আমানতদার দায়ী রেয়েছন। এিট আমােদর ধারণা। আ�াহর উপর আমরা 

কােরা পিব�তা �ঘাষণা করিছ না। আেরা আেছন একিট িজহাদী তানযীেমর শােয়খ, উ�াদ অিবভাবক, কারা�� িকংবদ�ী- 

শােয়খ ওমর আ�ুর রহমান। আ�াহ তােক বি�দশা �থেক মু� ক�ন। এ যুেগ এরাই আমােদর স�দ, আমােদর মূল ধন, 

অফুর� খিন ও অমূল� রতন।  

সুতরাং কার �ােথ� আমরা তােদর দুন�াম করব, তােদর িব�ে� আপি� জানাব! এমনিট করেল কারা লাভবান হেব? এই 

�ে�র উ�র আেছ আমার কােছ। এর মাধ�েম �থমত ি��ান, সাফাবী, ও ধম�িনরেপ�তাবাদীরা লাভবান হেব। ি�তীয়ত 

লাভবান হেব ঐসকল �লাক যারা শাসন�মতা কুি�গত করেত লালািয়ত। তােদর রাজৈনিতক লালসা পূরণ করেত যারাই 

িব�তা সৃি� কের তারা তােদর িব�ে� িমথ�া �পাগা�া চালায় এবং দুন�াম কের।    

চার. 

সাধারণ �মা �ঘাষণার উেদ�াগ �নয়া। যারা িজহাদেক ভালবােসন, এর উ�িত কামনা কেরন এবং ইরাক ও শােমর মুজািহদ 

ভাইেদর িবজয় �ত�াশা কেরন আিম তােদরেক আ�ান জানাব �য, আপনারা �াধীন-�িনভ�র ইসলামী আদালত �িত�ার 

পাশাপািশ িজহাদী তানযীম�েলা �যন পর�েরর �মা-সু�র দৃি�েত �দেখ �স লে�� �চ�া চািলেয় যান। �যন পূব�িত�তা ভুেল 

পর�র সহেযািগতা িবিনমেয়র নতুন অধ�ায় �� হয়। �যই আদালেত সকল পে�র জন� শরয়ী ফয়সালা দাবী করার 

অিধকার সংরি�ত থাকেব। 

পাচ. 

 স�াব� সকল ��ে� সহেযািগতা িবিনমেয়র উেদ�াগ �হণ। �যমন, আহতেদরেক িচিকৎসা করা। মুজািহদেদর পিরবারেক 

আ�য় �দান। সর�ামািদ সংর�ণ, রসদসাম�ী সরবরাহকরণ এবং �যৗথ কায��ম স�াদন। ঐক�ব� শ�র �মাকােবলায় 

শাম ও ইরােকর মুজািহদ ভাইেদরেক ঐক�ব� করার �ু� �য়াস িহেসেব এসকল ��াবনা উপ�াপন করলাম। �ক 

�ত�াখ�ান করল, �ক �হয় �ান করল আর �ক এসব ��াবনােক িন�েয়াজন বা ���হীন মেন করল তা আমার �দখার 

িবষয় নয়। এতটুকু �তা বলেত পারব �য, আিম সাধ�মত �চ�া কেরিছ। রাসূল সা. বেলন, 

ینُ  ِ  قَالَ  لَِمنْ  قُْلنَا النَِّصیَحةُ  الدِّ ةِ  َولَِرُسولِھِ  َولِِكتَابِھِ  ِ�َّ تِِھمْ  اْلُمْسلِِمینَ  َوألَئِمَّ َوَعامَّ . 

‘দীন কল�াণকািমতার নাম। আমরা িজে�স করলাম, কার জন�? বলেলন, আ�াহ, তাঁর িকতাব, রাসূল, মুসলমানেদর 

ইমামগণ এবং সাধারণ মুসলমানেদর জন�।’   

�শষ করার পূেব� আমার �দখা একিট িভিডও স�েক� দু’�টা কথা বলেত চাই। শােমর একিট দল অপর একিট দেলর শরয়ী 

�বাড� এর �নতৃবেগ�র উপর অতিক�ত আ�মেণর বণ�না �দয়া হি�ল। িভিডওিটর �শেষর িদেক এক ভাইেয়র ব�েব� আিম 

হতবাক হেয় �গলাম। �স বলিছল, بالثأر لنأخذنّ  وهللا  আ�াহর কসম! আমরা এর �িতেশাধ �হণ করব। আমার �সই ভাইেক 
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বলব, �হ ি�য় ভাই! িকংবা বলেত পাির �হ ি�য় বৎস! আমার �ছেল �বঁেচ থাকেল �স �তামার সমবয়সী বা �তামার 

কাছাকািছ বয়েসর হত। তুিম িক �তামার �সই ভাইেয়র উপর �িতেশাধ িনেব, �য িকনা শরীয়াহ �িত�ার জন� এবং ইসলামী 

িখলাফাহ �িত�ার জন� িজহাদ করেছ? তুিম িক তার �থেক �িতেশাধ িনেব? অথচ ি��ানেদর ��পণা��েলা আমােক, 

�তামােক ও তােক সবাইেকই িনশানা বানাে�। 

আিম বলিছ না �য, তুিম জুলুম করছ বা জুলুেমর িশকার হেয়ছ। আিম বলিছ, �হ আমার ি�য় বৎস, যিদ তুিম জুলুেমর 

িশকার হেয় থাক তাহেল তুিম সুেযাগ� আেলম, বীর মুজািহদ আবু মুহা�াদ আল-মাকিদসী �িতি�ত শরীয়েতর আদালেতর 

শরনাপ� হেত পার। এই আদালতেক সুসংহত ও সুিবন�� কেরেছন �সই সকল মিনষীগণ, যারা জীবনভর তা�েতর সােথ 

লড়াই কেরেছন, মানুষেক তাওহীেদর মম� িশিখেয়েছন। আলহামদুিল�াহ তাঁরা এখেনা িনজ কেম� অিবচল আেছন। আ�াহ 

তাআলা তােদর হােত এই মহৎ কাজ কিরেয় �নয়ার মাধ�েম তােদর ময�াদা বুল� ক�ন। 

এই শরয়ী আদালত �িত�া কেরেছন �তামার মুর�ীগণ। �যন এক ভাই অন� ভাইেয়র �িতেশাধ না �নয় এবং এক ভাই 

অন� ভাইেয়র বুেক ব�ুক তাক না কের। �ুেসডাররা �বামা বষ�ণ কের যাে� বাছ-িবচার ছাড়া, এখন িক ভাইেয়র �িতেশাধ 

�নবার সময়? শােয়খ আবু মুহা�াদ আল-মাকিদসী কােরা �িত করার জন� এই আদালত �িত�া কেরনিন; বরং তারঁ ইে� 

হল মুসলমানেদর মােঝ র�ারি�র ধারা ব� করা। িফৎনার আ�ন িনব�ািপত করা। �যন ঐক�ব�ভােব ি��ান, সাফাবী, ও 

�সকুলারেদর �মাকােবলা করা যায়। আমার ি�য় বৎস! তুিম িনেজেক �� কর; এ �� �েত�েকরই িনেজেক করা উিচৎ �য, 

তারা কারা যােদর ব�াপাের আবু মুহা�দ মাকিদসী িনি�ত কেরেছন �য, তারা সমস�া সমাধানকে� শরীয়াহর দার� হেত 

গিড়মিস করেছ? 

আমরা িনেজরা যিদ এেক অপেরর িদেক ব�ুক তাক কির, অথবা তা না কের িনেজেদর সমস�াবলী শরয়ী আদালেতর 

মাধ�েম িন�ি� কিরেয় িনই তাহেল �কান প�ািট ইসলােমর শ�েদরেক পীড়া িদেব আর �কানিট তােদর জন� আন�দায়ক 

হেব- ভাবনার িবষয় রেয়েছ �বিক! 

�াথ�না করিছ �যন আ�াহ আমােদরেক ঐক�ব� কের �দন। আমােদর অ�রসমূেহর মােঝ ভালবাসার �সতুব�ন �তির কের 

�দন। সব�ােপ�া আ�াহভী� ব�ি�ে�র �নতৃে� আমােদরেক ঐক�ব� কের �দন এবং িফৎনা, অৈনক� বাদ-িবসংবাদ �থেক 

দূের রােখন। 

সকল মুজািহদ ভাইেয়র �িত আমার সব�েশষ উপেদশ হল, আপনারা অন�ায়ভােব র� ঝড়ােনার ফাঁেদ পা িদেবন না। মেন 

রাখেবন, আপনার আমীর  আপনার পাপ �মাচন করেত পারেবন না। আপনােক আ�াহর দরবাের হািজর হেত হেব একাকী। 

আপনার পে� দু’�টা কথা বলার জন� তখন আমীরেক খুঁেজ পােবন না। এমনও হেত পাের �য, িনেজর পে� সুপািরশকারীর 

�িত আমীেরর �চেয় �বিশ মুখােপ�ী আর �কউ হেব না। 

�েত�ক মুজািহেদর �রণ রাখা উিচৎ �য, িতিন ঘর �থেক �বর হেয়েছন ইসলােমর শ�েদর সােথ লড়াই করার জন�। তাই 

িতিন �যন আমীরগেণর রাজৈনিতক লালসা পূরেণর হািতয়াের পিরণত না হন। যিদ তার আমীর �কান মুসিলমেক হত�া 
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করার আেদশ কের, অথবা এমন �কান কােফরেক �য ইসলাম �হণ কেরেছ, অথবা এমন ব�ি�েক যার হত�ােযাগ� হওয়ার 

ব�াপাের সে�হ আেছ। �যমন �কান মুসিলমেক কােফর বলা হল, অথবা বলা হল �স িবে�াহীেদর সােথ �যাগ িদেয়েছ বা �স 

মুরতাদেদর অ�র� ব�ু বা মুরতাদেদর মদদদাতা ইত�ািদ তাহেল �স আমীেরর আেদশ পালন করেব না যত�ণ না 

অিভেযাগ �মািণত হয়। কারণ, িফৎনা ব�াপকতা লাভ কেরেছ। আমীরগেণর এবং তােদর দলসমূেহর মােঝ সংঘাত বৃি� 

�পেয়েছ। 

একজন মুজািহদ কাউেক হত�া করেত �কবল তখনই অ�সর হেবন যখন তােক হত�া করার �বধতা িনি�তভােব �মািণত 

হেব। যিদ সামান� সে�হও থােক তাহেল আমীেরর আনুগত� করেব না। িনরাপ�ােক অ�ািধকার িদেব। কারণ, মুসলমানেক 

হত�া করা অেনক বড় �নােহর কাজ। আ�াহ তাআলা বেলন, 

ًدا ُمْؤِمنًا یَّْقتُلْ  َوَمنْ  ﴿ تََعمِّ    ﴾ َعِظْیًما َعَذابًا لَھٗ  َواََعدَّ  َولََعنَھٗ  َعلَْیھِ  هللاُ  َوَغِضبَ  فِْیھَا ٰخلًِدا َجھَنَّمُ  فََجَزٓاُؤهٗ  مُّ

‘�য ব�ি� ���ায় মুসলমানেক হত�া কের, তার শাি� জাহা�াম, তােতই �স িচরকাল থাকেব। আ�াহ তার �িত �ু� 

হেয়েছন, তােক অিভস�াত কেরেছন এবং তার জেন� ভীষণ শাি� ��ত �রেখেছন।’ (সূরা িনসা-৯৩)  

�েত�ক মুজািহদেক �রণ রাখেত হেব �য, �স ঘর �থেক �বর হেয়েছ মুসলমানেদর িনরাপ�া-িবধান, মান-ময�াদা র�া করার 

জন�। এসকল ��ে� সীমাল�েনর জন� �বর হয়িন। তার আমীর  যিদ তােক আেদশ কের মুজািহদগেণর �কান দেলর উপর 

আ�মণ করেত, তােদর মালামাল িছিনেয় িনেত, ক�া� দখল করেত, অথবা মুসলমানেদর ধন-স�দ অিধ�হন করেত এই 

যুি�েত �য, তারা িবে�াহী বা এই স�েদর �বিশ হকদার আমীর এবং তার ইমারাহ, অথবা এই যুি�েত �য, িবেরাধীেদর 

স�দ দখেলর অিধকার তােদর আেছ, তাহেল এসকল আেদশ পালন করা �বধ হেব না। কারণ, এসব �ধু �মৗিখক দাবী। 

মুসলমানেদর সহায় স�ল দখল কের �নয়ার জন� এসকল দাবী যেথ� নয়। রাসূল সা. বেলন,    

وعرضھ ومالھ دمھ حرام المسلم على المسلم كل  

‘এক মুসিলেমর উপর অপর মুসিলেমর জন� হারাম হল তার র�, তার মাল, ও তার ই�ত।’ 

�াথ�না কির আ�াহ তাআলা মুজািহদগণেক এবং মুসিলম উ�াহেক ঐক�ব� কের িদন। শরীয়েতর �িত পূণ� আনুগত� বজায় 

�রেখ �রািভি�ক �খলাফেত রােশদা �িত�ার তাওফীক দান ক�ন। 

শাম ও ইরােকর পর ওয়ািজির�ােনর ভাইেদর উপর নীরেব �য সকল অপরাধ সংঘিটত হেয়েছ �স িবষেয় িকছু বলেত চাই। 

িব�াসঘাতক পািক�ানী বািহনী আেমিরকার সােথ িমেল ওয়ািজর�ােনর সাধারণ জনগণ, মুজািহদ ও মুহািজরগেণর উপর 

হামলা কেরেছ। আেমিরকার ��ান�েলা মুজািহদেদর অব�ােন উপযু�পির �বামা �ফলেছ। আর পািক�ান িবমান হামলার 

পাশাপািশ �ল �সনাও ��রণ কেরেছ। ট�াংক ও কামােনর সাহােয� �গালা িনে�প করা হেয়েছ। ফেল িনহত হেয়েছ কেয়ক 

হাজার যুবক, বৃ�, নারী ও িশ�। আর উ�া� হেয়েছ আনুমািনক দশ লাখ মানুষ। তারা সাহােয�র জন� হাহাকার কেরেছ; 
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মাথা �গাঁজার ঠাঁই পায়িন �কাথাও। �চ� শীত ও গরেমর �তায়া�া না কের আফগািন�ান ও পািক�ােনর িবিভ� শহর �থেক 

খাবার ও ঔষধ সং�েহর জন� অবণ�নীয় ক� কেরেছ।  

পািক�ােনর রাজৈনিতক ও সামিরক �নতৃবৃ� তােদর সােথ জীব-জােনায়ােরর মত আচরণ কেরেছ; যােত �মাড়ল আেমিরকা 

খুিশ হয় এবং হারাম ডলােরর মাধ�েম িনেজেদর পেকট �ীত হয়। এসবিকছুই আফগািন�ান �থেক দখলদার মািক�ন 

বািহনীেক িনরাপেদ সিরেয় �নয়ার ব�থ� �য়াস। 

তােদর অপরাধ আড়াল করার জন� িমিডয়া (�চারমাধ�ম) সব রকেমর সােপাট� িদেয় যাে�। এমনিক এই িমিডয়া 

কাভােরেজর কল�ােণই “স�ােসর িব�ে� যু�’ পূণ�তা (!) লাভ কেরেছ” খবর �চার কর হে�।  

আ�াহ তাআলা যথাথ�ই বেলেছন,    

 

ْوا اَْمَوالَھُمْ  یُْنفِقُْونَ  َکفَُرْوا الَِّذْینَ  اِنَّ  ﴿  الَِّذْینَ  وَ  ۟◌◌ؕ یُْغلَبُْونَ  ثُمَّ   َحْسَرةً  َعلَْیِھمْ  تَُكْونُ  ثُمَّ  فََسیُْنفِقُْونَھَا ◌ؕ هللاِ  َسبِْیلِ  َعنْ  لِیَُصدُّ

ا     ۙ◌﴾ یُْحَشُرْونَ  َجھَنَّمَ  اِٰلی َکفَُرْوۤ

 

“িনঃসে�েহ �যসব �লাক কােফর, তারা ব�য় কের িনেজেদর ধন-স�দ, যােত কের বাধাদান করেত পাের আ�াহর পেথ। 

ব�তঃ এখন তারা আেরা ব�য় করেব। তারপর তাই তােদর জন� আে�েপর কারণ হেব এবং �শষ পয�� তারা �হের যােব। 

আর যারা কােফর তােদরেক �দাযেখর িদেক তািড়েয় িনেয় যাওয়া হেব”।   (সূরা আনফাল-৩৬)  

এসবিকছু সে�ও আপনােদর মুহািজর এবং মুজািহদগণ সুদৃঢ় পব�েতর ন�ায় অনঢ় আেছন এবং আ�াহর �মেহরবানীেত 

শ�েদর ব�াপক �িতসাধন কের যাে�ন। িজহাদ ও মুজািহদগেণর অব�ানেক যারা নড়বেড় কের �দয়ার জন� সব�শি� িনেয় 

ঝািপেয় পেড়েছ তারা অিচেরই মুজািহদগেণর িবজয় �দখেত পােব। ইেতামেধ� িবজয়-রিবর¯ি�� আেলা পূব িদগে� ছিড়েয় 

পেড়েছ। কােফররা যতই মম�াহত �হাক।   

অনমনীয় ওয়ািজির�ান ইসলামী ইিতহােস এক নতুন যুে�র উপখ�ান রচনা কেরেছ। ইনশাআ�াহ ইংেরজেদর তি�বাহকরা 

তােদর মুিনবেদর মতই িবতািড়ত হেব। 

ি��ান এবং তােদর িম�েদর উপর হামলার ঘটনা িদনিদন বাড়েছ। আঘােত আঘােত �কঁেপ উঠেছ আফগািন�ােনর কাবুল। 

ইসলােমর দূগ� আফগািন�ােন �য �শি�ক সূিচত হে� �সজন� মুসিলম উ�াহেক �মাবারকবাদ জানাই। ইনশাআ�াহ এই 

িবজেয়র মাধ�েম মহা িবজেয়র নতুন ধারা �� হেব। আজ এ পয��ই। আ�াহর ই�ায় পরবত�ী পেব� িখলাফাহ আ‘লা 

িমনহািজন নুবুওয়াহ �সে� �মৗিলক আেলাচনা করা হেব। 

 .هللا ورحمة علیكم  والسالم وسلم، وصحبھ وآلھ محمد على هللا وصلى العلمین، رب � الحمد أن دعو�نا وآخر


