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আমরা শিরয়ত বা শাহাদােতর ঝা�া েকন
উচুঁ কেরিছ -শিহদ রায়হান খানঁ রিহমাহু�াহ

দাওয়ােতর প�িত ও িজহািদ মানহােজর েহফাযত-৩
-উ�াদ উসামা মাহমুদ হািফজাহু�াহ

মুসিলম িবে�র গণত�প�ী শাসকেদর বয্াপাের
আমােদর আিকদা
-শাইখ অািসম আল মাকিদিস হািফজাহু�াহ

উ�াদ আহমাদ ফারুক রহ. -এর সােথ িকছুক্ষণ-২
-মুঈনুি�ন শামী

অ�েরর েহফাযত
-শাইখ অাহসান আযীয শিহদ রিহমাহু�াহ

ক�কময় পেথ, গ�েবয্র েখােঁজ।
-মুহতারামাহ আেমরাহ ইহসান সােহবা

হােফজ খােলদ রিহমাহু�াহ
-আহমাদু�াহ ওয়ািছক

অিচেরই আ�াহ তায়ালা সংকীণর্তােক দূর কের
�শ�তা  দান করেবন।
-শাইখ আবু হুরাইরা কােসম আর িরমী রহ.



সম্পাদকীয়

০৩

সকল �শংসা মহান আ�াহ তা’আলার জনয্, িযিন আমােদর মত িকছু নগণয্ বয্ি�েক উ�াহর এই দুিদর্েন 
িজহাদ িফ সািবিল�াহর পেথ এিগেয় যাওয়ার তাওিফক দান কেরেছন। লক্ষ-েকািট দরুদ ও সালাম বিষর্ত 
েহাক নািবয়ুয্ল মালািহম, মুহা�ােদ আরাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম, তাঁর পিরবার পিরজন, সাথীবগর্ ও 
িকয়ামত পযর্� আগত তাঁর অনুসারী সকল মুজািহদীেনর উপর। িতিন উ�ােত মুসিলমাহেক েদিখেয় েগেছন 
েখলাফত কােয়েমর একমা� পথ ও প�া িজহাদ িফ সািবিল�াহ। 

ি�য় মুসিলম তাওহীিদ জনতা!

‘তারিবয়াহ’ নামক ময্াগািজেনর তৃতীয় সংখয্া আপনােদর সামেন এেস েগেছ, আলহামদুিল�াহ। আ�াহ 
তা’আলা এর সােথ সংি�� েলখক, পাঠক ও ��তকারী সকল ভাইেক জাযােয় খাইর দান করুন, আমীন। 
আমােদর এই ময্াগািজেনর উে�শয্ হল উ�াহর সামেন িজহােদর িকছু পােথয় তুেল ধরা এবং পূবর্সূিরেদর িকছু 
নািসহা উপ�াপন করা। যােত এর �ারা তােদর তরিবয়ত ও সংেশাধন চেল আেস। আ�াহ তা’আলা আমােদর 
সকলেক সিহহ তরিবয়ত �হণ করার তাওিফক দান করুন, আমীন।

ি�য় মুসিলম তাওহীিদ জনতা!

েকারআন হািদেসর আেলােক আমরা এ কথা িব�াস কির েয, সম� পৃিথবীর মুসিলমরা এক েদহ ও এক জািত। 
েস িহেসেব েদশিভি�ক জাতীয়তা এটা ইসলাম-স�ত নয়। সুতরাং মুসলমানেদরেক িনেয় ভাবেল েগাটা 
মুসিলম উ�াহেক িনেয় ভাবা উিচৎ। শুধু িনজ েদেশর মুসিলমেদর িনেয় ভাবা আর বািক সবাইেক ভুেল থাকা, 
এটা জাতীয়তাবাদী মানিসকতার পিরচায়ক। এই মানিসকতা আমােদরেক অবশয্ই বজর্ন করেত হেব। 
আমােদরেক েগাটা পৃিথবীেত দাওয়াত ও তাবলীগ, তা’লীম ও তাযিকয়া, িজহাদ ও িসয়াসােতর (ইসলামী 
রা�নীিতর) মাধয্েম উ�াহর মােঝ �ীন �িত�ার জনয্ েচ�া চািলেয় েযেত হেব। এেক্ষে� পূবর্সূিরেদর আদশর্ 
অনুসরণ কের কাজ করার েচ�া করেত হেব। অথর্াৎ �ীন �িত�ার কােজ িনেয়ািজত �েতয্ক অ�েনর ভাইেদর 
সােথ েসৗহাদর্পূণর্ আচরণ করেত হেব। েযমনিট আমােদর পূবর্সূিরেদর মােঝ িছল। িক� আমােদর বতর্মান 
অব�ােক যিদ পূবর্সূিরেদর অব�ার সােথ িমলাই, তাহেল তােদর সােথ আমােদর িমল কত অ� েসটা �� হেয় 
যােব। 

েদখুন আমােদর পূবর্সূিরেদর অব�া:

শাইখ ইউসুফ আল-ওয়াইরী রহ. বেলন, মুসলমানেদর এমন এক েসানালী যুগ িছল, যখন উ�েতর আেলম ও 
মুফিতগণ েকানও ফেতায়া িলেখ তার তাসদী� বা সতয্ায়ন করার জনয্ ময়দােনর মুজািহদ আেলমেদর কােছ 
িনেয় েযেতন, যােত তারা তােত �াক্ষর কের েদন। ওিদেক মুজািহদ আেলমগণ তােদরেক লক্ষয্ কের বলেতন, 

আপনারা সতয্ায়ন কের িদেলই েতা যেথ�, আমােদর কােছ আনার িক �েয়াজন? তখন ওলামােয় েকরাম 
বলেতন, “না, না আপনারা অিধক েহদায়াত�া�। আ�াহ্  তা’আলা আপনােদরেক সরাসির েহদােয়ত দান কের 
থােকন।” মুজািহদেদর বয্াপাের আ�াহ তা’আলা ইরশাদ করেছন,

িতিন তােদরেক েহদােয়ত দান কেরন এবং তােদর (অ�েরর) অব�া সংেশাধন কের েদন। (সুরা মুহা�াদ ৪৭ : ৫)

অতএব েকানও ফেতায়া �হণেযাগয্ হেত হেল তার মােঝ অিধক েহদায়াত�া� বয্ি� তথা মুজািহদ আেলমেদর 
�াক্ষর থাকা জরুির। এই িছল আমােদর পুবর্সূিরেদর অব�া।

এবার েদখুন বতর্মােন আমােদর অব�া:

সাধারণ ভােব েদখা যায়, আমােদর মেধয্ িযিন �ীেনর েয কােজর সােথ জিড়ত আেছন িতিন ওই কাজিটেকই 
�ীেনর সবেচেয় গুরু�পূণর্ কাজ মেন করেছন এবং অেনেক আবার ওটােকই যেথ� মেন করেছন। তারা �ীেনর 
অনয্ানয্ শাখায় িনেয়ািজত ভাইেদর কাজ-কমর্েক সিঠক বেল েমেন িনেত পাের না। িবেশষ কের িজহাদ ও 
মুজািহদীেনর বয্াপাের তারা িবরূপ ম�বয্ কের থােকন। তােদর অেনেক বেল থােক, এখনও িজহােদর সময় 
হয়িন। সময় হেল মুরুি� আেলমগণই ডাক িদেবন। তখন িঠকই ময়দােন ঝাঁিপেয় পড়েবা। িক� তাঁেদর এ 
দাবী েয কতটুকু সতয্ তা এখন বুঝা যাে�।

িকছুিদন পূেবর্ েহফাযেত ইসলােমর আমীর আ�ামা আহমদ শফী দা.বা. চ��ােমর এক মাহিফেল সবাইেক 
গাযওয়ােয় িহে�র জনয্ চূড়া� ��িত িনেত বেলেছন। তাঁর কথাগুেলা িছল এমন েয, ভাইেয়রা, আমার েতা 
বয়স হেয় েগেছ। কখন চেল যাই জািন না। আপনােদর একিট সুসংবাদ িদেয় েযেত চাই। আর তা হল, (এ 
উপমহােদেশ) অিত শী�ই একিট ভয়ংকর যু� সংঘিটত হেব। তা হল, গাযওয়ােয় িহ�। এ যুে� মুসলমানরা 
জয় লাভ করেব। অতএব আপনারা গাযওয়ােয় িহে�র জনয্ ��িত �হণ করুন। এ িছল হযরেতর েঘাষণা। 
এত িদন যারা বেল আসিছল েয, বড়রা েঘাষণা িদেল আমরা িঠকই ময়দােন েনেম পড়ব, এ েঘাষণার পর 
তাঁেদর েকউ িক েনেমেছ? নামার েকানও লক্ষণও েতা েদখা যাে� না। এই হে� আমােদর বতর্মান অব�া। 

অথচ আজেক িদি�র িক মমর্াি�ক অব�া েদখুন, েসখােনর ধমর্া�তা, সা�দািয়ক সিহংসতা অতীেতর সব 
েরকডর্ ছািড়েয় েগেছ। িদি�সহ িবিভ� �ােন মুসলমানেদর উপর িনযর্াতন, সিহংসতা ও মসিজদ ভাঙচুেরর 
মেতা ববর্েরািচত ঘটনায় িব�বাসী হতবাক। উ�াহর কিলজা েফেট েচৗিচর হেয় যাে�, আর এিদেক এক ে�ণী 
অেপক্ষায় আেছ, কখন হযরতওয়ালা মুরুি� আেলমরা িজহােদর ডাক িদেবন। বা�বতা হল এটা তােদর 
েমৗিখক ে�াগান মা�। �কৃতপেক্ষ এরা মজলুেমর ডােক সাড়া িদেয় তােদর সাহােযয্ এিগেয় আসার েলাক না, 
এিগেয় আসেল একমা� মুজািহদীনরাই আসেব। বািক আমরা দু’আ কির আ�াহ তােদরেক �ীেনর সিহহ বুঝ 
দান করুন। আমীন।

েহ মুসিলম তাওহীিদ জনতা! 

আপনােদর �িত আরজ, আপনারা �ীন �িত�ার জনয্ িনেজেদর জান-মাল আ�াহর রা�ায় উৎসগর্ কের িদেবন। 
মজলুম ও ব�ী মুসিলমেদর জনয্ দু’আ করেবন। আমােদর মুরু�ী ও ব�ী ভাই-েবানেদর জনয্ দু’আ করেবন। 
মুজািহদ ভাইেদর েখদমত েযন আ�াহ তা’আলা কবুল কেরন েসই দু’আও করেবন ইনশা আ�াহ্। এেক 
অপরেক ক্ষমা কের িদেবন।

পিরেশেষ আ�াহ তা’আলার কােছ �াথর্না করিছ, িতিন েযন আমােদর সকলেক তাঁর খািট বা�া ও মেদর্ 
মুজািহদ িহেসেব কবুল কেরন। আেখের শাহাদােত উজমা নিসব কেরন। আমীন।

সম্পাদকীয়



সম্পাদকীয়

০৪

সকল �শংসা মহান আ�াহ তা’আলার জনয্, িযিন আমােদর মত িকছু নগণয্ বয্ি�েক উ�াহর এই দুিদর্েন 
িজহাদ িফ সািবিল�াহর পেথ এিগেয় যাওয়ার তাওিফক দান কেরেছন। লক্ষ-েকািট দরুদ ও সালাম বিষর্ত 
েহাক নািবয়ুয্ল মালািহম, মুহা�ােদ আরাবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম, তাঁর পিরবার পিরজন, সাথীবগর্ ও 
িকয়ামত পযর্� আগত তাঁর অনুসারী সকল মুজািহদীেনর উপর। িতিন উ�ােত মুসিলমাহেক েদিখেয় েগেছন 
েখলাফত কােয়েমর একমা� পথ ও প�া িজহাদ িফ সািবিল�াহ। 

ি�য় মুসিলম তাওহীিদ জনতা!

‘তারিবয়াহ’ নামক ময্াগািজেনর তৃতীয় সংখয্া আপনােদর সামেন এেস েগেছ, আলহামদুিল�াহ। আ�াহ 
তা’আলা এর সােথ সংি�� েলখক, পাঠক ও ��তকারী সকল ভাইেক জাযােয় খাইর দান করুন, আমীন। 
আমােদর এই ময্াগািজেনর উে�শয্ হল উ�াহর সামেন িজহােদর িকছু পােথয় তুেল ধরা এবং পূবর্সূিরেদর িকছু 
নািসহা উপ�াপন করা। যােত এর �ারা তােদর তরিবয়ত ও সংেশাধন চেল আেস। আ�াহ তা’আলা আমােদর 
সকলেক সিহহ তরিবয়ত �হণ করার তাওিফক দান করুন, আমীন।

ি�য় মুসিলম তাওহীিদ জনতা!

েকারআন হািদেসর আেলােক আমরা এ কথা িব�াস কির েয, সম� পৃিথবীর মুসিলমরা এক েদহ ও এক জািত। 
েস িহেসেব েদশিভি�ক জাতীয়তা এটা ইসলাম-স�ত নয়। সুতরাং মুসলমানেদরেক িনেয় ভাবেল েগাটা 
মুসিলম উ�াহেক িনেয় ভাবা উিচৎ। শুধু িনজ েদেশর মুসিলমেদর িনেয় ভাবা আর বািক সবাইেক ভুেল থাকা, 
এটা জাতীয়তাবাদী মানিসকতার পিরচায়ক। এই মানিসকতা আমােদরেক অবশয্ই বজর্ন করেত হেব। 
আমােদরেক েগাটা পৃিথবীেত দাওয়াত ও তাবলীগ, তা’লীম ও তাযিকয়া, িজহাদ ও িসয়াসােতর (ইসলামী 
রা�নীিতর) মাধয্েম উ�াহর মােঝ �ীন �িত�ার জনয্ েচ�া চািলেয় েযেত হেব। এেক্ষে� পূবর্সূিরেদর আদশর্ 
অনুসরণ কের কাজ করার েচ�া করেত হেব। অথর্াৎ �ীন �িত�ার কােজ িনেয়ািজত �েতয্ক অ�েনর ভাইেদর 
সােথ েসৗহাদর্পূণর্ আচরণ করেত হেব। েযমনিট আমােদর পূবর্সূিরেদর মােঝ িছল। িক� আমােদর বতর্মান 
অব�ােক যিদ পূবর্সূিরেদর অব�ার সােথ িমলাই, তাহেল তােদর সােথ আমােদর িমল কত অ� েসটা �� হেয় 
যােব। 

েদখুন আমােদর পূবর্সূিরেদর অব�া:

শাইখ ইউসুফ আল-ওয়াইরী রহ. বেলন, মুসলমানেদর এমন এক েসানালী যুগ িছল, যখন উ�েতর আেলম ও 
মুফিতগণ েকানও ফেতায়া িলেখ তার তাসদী� বা সতয্ায়ন করার জনয্ ময়দােনর মুজািহদ আেলমেদর কােছ 
িনেয় েযেতন, যােত তারা তােত �াক্ষর কের েদন। ওিদেক মুজািহদ আেলমগণ তােদরেক লক্ষয্ কের বলেতন, 

আপনারা সতয্ায়ন কের িদেলই েতা যেথ�, আমােদর কােছ আনার িক �েয়াজন? তখন ওলামােয় েকরাম 
বলেতন, “না, না আপনারা অিধক েহদায়াত�া�। আ�াহ্  তা’আলা আপনােদরেক সরাসির েহদােয়ত দান কের 
থােকন।” মুজািহদেদর বয্াপাের আ�াহ তা’আলা ইরশাদ করেছন,

িতিন তােদরেক েহদােয়ত দান কেরন এবং তােদর (অ�েরর) অব�া সংেশাধন কের েদন। (সুরা মুহা�াদ ৪৭ : ৫)

অতএব েকানও ফেতায়া �হণেযাগয্ হেত হেল তার মােঝ অিধক েহদায়াত�া� বয্ি� তথা মুজািহদ আেলমেদর 
�াক্ষর থাকা জরুির। এই িছল আমােদর পুবর্সূিরেদর অব�া।

এবার েদখুন বতর্মােন আমােদর অব�া:

সাধারণ ভােব েদখা যায়, আমােদর মেধয্ িযিন �ীেনর েয কােজর সােথ জিড়ত আেছন িতিন ওই কাজিটেকই 
�ীেনর সবেচেয় গুরু�পূণর্ কাজ মেন করেছন এবং অেনেক আবার ওটােকই যেথ� মেন করেছন। তারা �ীেনর 
অনয্ানয্ শাখায় িনেয়ািজত ভাইেদর কাজ-কমর্েক সিঠক বেল েমেন িনেত পাের না। িবেশষ কের িজহাদ ও 
মুজািহদীেনর বয্াপাের তারা িবরূপ ম�বয্ কের থােকন। তােদর অেনেক বেল থােক, এখনও িজহােদর সময় 
হয়িন। সময় হেল মুরুি� আেলমগণই ডাক িদেবন। তখন িঠকই ময়দােন ঝাঁিপেয় পড়েবা। িক� তাঁেদর এ 
দাবী েয কতটুকু সতয্ তা এখন বুঝা যাে�।

িকছুিদন পূেবর্ েহফাযেত ইসলােমর আমীর আ�ামা আহমদ শফী দা.বা. চ��ােমর এক মাহিফেল সবাইেক 
গাযওয়ােয় িহে�র জনয্ চূড়া� ��িত িনেত বেলেছন। তাঁর কথাগুেলা িছল এমন েয, ভাইেয়রা, আমার েতা 
বয়স হেয় েগেছ। কখন চেল যাই জািন না। আপনােদর একিট সুসংবাদ িদেয় েযেত চাই। আর তা হল, (এ 
উপমহােদেশ) অিত শী�ই একিট ভয়ংকর যু� সংঘিটত হেব। তা হল, গাযওয়ােয় িহ�। এ যুে� মুসলমানরা 
জয় লাভ করেব। অতএব আপনারা গাযওয়ােয় িহে�র জনয্ ��িত �হণ করুন। এ িছল হযরেতর েঘাষণা। 
এত িদন যারা বেল আসিছল েয, বড়রা েঘাষণা িদেল আমরা িঠকই ময়দােন েনেম পড়ব, এ েঘাষণার পর 
তাঁেদর েকউ িক েনেমেছ? নামার েকানও লক্ষণও েতা েদখা যাে� না। এই হে� আমােদর বতর্মান অব�া। 

অথচ আজেক িদি�র িক মমর্াি�ক অব�া েদখুন, েসখােনর ধমর্া�তা, সা�দািয়ক সিহংসতা অতীেতর সব 
েরকডর্ ছািড়েয় েগেছ। িদি�সহ িবিভ� �ােন মুসলমানেদর উপর িনযর্াতন, সিহংসতা ও মসিজদ ভাঙচুেরর 
মেতা ববর্েরািচত ঘটনায় িব�বাসী হতবাক। উ�াহর কিলজা েফেট েচৗিচর হেয় যাে�, আর এিদেক এক ে�ণী 
অেপক্ষায় আেছ, কখন হযরতওয়ালা মুরুি� আেলমরা িজহােদর ডাক িদেবন। বা�বতা হল এটা তােদর 
েমৗিখক ে�াগান মা�। �কৃতপেক্ষ এরা মজলুেমর ডােক সাড়া িদেয় তােদর সাহােযয্ এিগেয় আসার েলাক না, 
এিগেয় আসেল একমা� মুজািহদীনরাই আসেব। বািক আমরা দু’আ কির আ�াহ তােদরেক �ীেনর সিহহ বুঝ 
দান করুন। আমীন।

েহ মুসিলম তাওহীিদ জনতা! 

আপনােদর �িত আরজ, আপনারা �ীন �িত�ার জনয্ িনেজেদর জান-মাল আ�াহর রা�ায় উৎসগর্ কের িদেবন। 
মজলুম ও ব�ী মুসিলমেদর জনয্ দু’আ করেবন। আমােদর মুরু�ী ও ব�ী ভাই-েবানেদর জনয্ দু’আ করেবন। 
মুজািহদ ভাইেদর েখদমত েযন আ�াহ তা’আলা কবুল কেরন েসই দু’আও করেবন ইনশা আ�াহ্। এেক 
অপরেক ক্ষমা কের িদেবন।

পিরেশেষ আ�াহ তা’আলার কােছ �াথর্না করিছ, িতিন েযন আমােদর সকলেক তাঁর খািট বা�া ও মেদর্ 
মুজািহদ িহেসেব কবুল কেরন। আেখের শাহাদােত উজমা নিসব কেরন। আমীন।



দাওয়ােতর উসুল

০৫

“েলখািট িবেশষভােব ই�ারেনেট ও সাধারণভােব 
িজহােদর দাঈেদরেক সে�াধন কের”

ই�ারেনেট দাওয়াত: িজহাদ নে�র কারণ?
ই�ারেনট আধুিনক যুেগর এমন এক েফতনা, যার 
ভয়াবহতা �কােশর জনয্ েফতনা শ�ও যেথ� নয়। 
েমাবাইেলর ি�েন আ�ুেলর কেয়কিট �শর্ অেনক 
মজার। িক� এটা এমন ভয়ানক এক খাঁদ, যার 
�শ�তা ও গভীরতার েকান সীমােরখা েনই। 
ই�ারেনেটর এই সয়লােবর কারেণ �বৃি�র চািহদা 
ও (�ীেনর বয্াপাের) সংশয় অেনক েবিশ েবেড়েছ। 
এখন মানুেষর মন মি�� �াধীন ভােব কাজ কের 
না। বরং কি�উটার বা েমাবাইেলর ি�ন এখন 
মানুেষর মন মি��েক পিরচালনা কের। 

এই ই�ারেনট কত জীবনেক লাগাতার িচ�ায় ম� 
কের িদেয়েছ, আর কত �বৃি�েক সীমাহীন 
িপপাসায় িল� কের িদেয়েছ তার েকান ইয়�া েনই। 
কত হতভাগার জীবনেক এই অজগেরর সােথ 
ব�ু�ই েশষ কের িদেয়েছ। মানব ইিতহােস 

শয়তান স�বত এমন সহজ আর েকান েফতনার 
উপায় েবর করেত পাের িন। আজ ই�ারেনেটর 
মাধয্েম শয়তান যা অজর্ন করেত পারেছ ইিতপূেবর্ 
এত সহেজ এত অজর্ন করেত পাের িন। শয়তান 
এখন খুব সহেজই মানুষেক িনেজর শয়তািনর 
জােল ফাঁিসেয় ক্ষিত ও �ংেসর অ�কার গেতর্ 
েফেল িদে�। 

এতিকছু সে�ও এই ভয়ানক েফতনা িকছু িকছু 
কারেণ �ীন ও িজহােদর একিট মাধয্ম হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। আর েযেহতু মন-মি��েক �ভািবত 
করার জনয্ এিট একিট সহজ মাধয্ম, তাই 
সফলতার িদেক আ�ানকারী দাঈগণও িনরুপায় 
হেয় এটােক বয্বহার কেরন। 

বতর্মােন যুবকেদর একিট ে�ণী ই�ারেনেট 
দাওয়াত েপেয়ই িজহািদ আে�ালেন শিরক হে�। 
িজহােদর ময়দােনও িকছু সংখয্ক মুজািহদ েনেটর 
সােথ যু� থােকন। এজনয্ িজহািদ মানহােজর 
কাজও একটা �র পযর্� েনেটই হে�। 

দাওয়ােতর প�িত
ও িজহািদ মানহােজর েহফাযত-৩

উ�াদ উসামা মাহমুদ হািফজা��াহ
অনুবাদ: আহনাফ শােকর



০৬

দাওয়ােতর উসুল
বা�েব েনেটর এই দাওয়ািত কাজ �ারা ‘সবর্া�কভােব 
িজহািদ আে�ালেনর খুব েবিশ উপকার হে�’ তা নয়। 
ফায়দা েতা তখন হেব যখন এই দাওয়ািত কােজ িল� 
ভাইেয়রা - বাড়াবািড় ছাড়াছািড় েথেক মু� েথেক, 
দাওয়ােতর শরয়ী আদব রক্ষা কের দাওয়াত �দান করেবন। 
যিদ দাওয়াত গুলু আ�া� হয় - দাওয়ােতর মূলিভি� যিদ 
জ্ঞান, িবেবেকর িবপরীেত শুধু জযবা ও ভাসাভাসা কথা হয় 
- যিদ িজহােদর দাওয়ােতর নােম শিরয়ত বিহভূর্ত এমন 
প�া অবল�ন করা হয় যােত মানুষ আেরা দূের সের যায় - 
তাহেল এর �ারা শুধু িজহািদ দাওয়াতই ন� হয় না, বরং 
এই দাওয়াত িজহািদ আে�ালন ন� হওয়ার বড় একিট 
কারণ হেয় দাড়ায়। িনকট অতীেত �েতয্ক চকু্ষ�ানরাই 
েদেখেছ - আইএেসর খােরজী েগা�ী ৈতির করা - তােত 
বাতাস েদয়া - যুবকেদরেক বাড়াবািড়র অ�কাের িনেক্ষপ 
করা এবং শিরয়তবিহভূর্ত দাওয়ােতর েক্ষে� ই�ারেনট 
অেনক বড় অবদান েরেখেছ। তেব েনেটর �চারণা 
সমি�গতভােব দাওয়ােতর একিট েমজাজ সৃি� কের। িক� 
দাওয়ােতর এই েমজাজ যিদ েবআদিবর সােথ হয় এবং এর 
প�িত যিদ অশালীন ও শিরয়তবিহভূর্ত হয় - তাহেল তা 
�ীেনর দাওয়াত ও মুজািহদেদর এত ক্ষিত কের, যা �ীেনর 
দুশমনরাও করেত পাের না। 

েবড়ায় েক্ষত খায়!!

দশ-বার বছর পূেবর্ আেমিরকার ‘RAND Corporation’ 
এর একিট িরেপােটর্ বলা হেয়েছ: েজার-জবরদি� কের 
িজহািদ আে�ালনেক �ংস করা ক�কর। এই আে�ালন 
আমােদর বাঁধা-িবপি� সে�ও উ�িত লাভ করেছ। এই 
ে�াত তখনই ব� হেব - যখন িজহািদ আে�ালেন এমন 
িচ�া লািলত হেব এবং িজহােদর সােথ স�ৃ� বয্ি�রা 
এমন কাজ করা শুরু করেব - যােত ‘িজহাদ’ িনেজ িনেজই 
ঘৃিণত হেয় যায় এবং িজহােদর �িত মানুেষর আকষর্ণ েশষ 
হেয় যায়। িরেপাটর্ অনুযায়ী - এটা তখনই হেত পাের, যখন 
িজহািদ দেলর মােঝ আমরা এমন বয্ি� তালাশ করব, যারা 
সবর্দা িনেজেদরেক সিঠক মেন কের। মুসলমান জনসাধারণ 
এবং অনয্ানয্ �ীনদারেদর সােথ খুব শ� আচরণ কের। 
এবং যারা তােদর সােথ একটু ি�মত কের তােকই কােফর 
ফেতায়া েদয়। িরেপােটর্র মেধয্ বলা হেয়েছ, ‘এই েমজােজর 
যিদ উ�িত করা যায় তাহেল িজহািদ আে�ালনেক �ংস 
করা, িজহািদেদর হােত তার িশকড় কাটা এবং িজহােদর 
দাওয়াতেক �ংস করা আমােদর জনয্ সহজ হেয় যােব’। 
িরেপােটর্ এটাও বলা হেয়েছ েয, এই ধরেণর েলাক েনেটই 
পাওয়া স�ব। এবং তােদরেক েনেটর মাধয্েমই িজহািদেদর 
মেধয্ ৈতির করা স�ব। 

ই�ারেনেটর �য্ােজিড - জযবা ও েচতনা �হণ। 

ই�ারেনেটর �য্ােজিড হেলা; এখােন িজহািদ েপইজ 
আপেডটকারীর, ে�� চালনাকারীর, দাওয়াত �দানকারীর 
এবং কেম�কারীর কােরাই আসল কৃিত সাধারণত েদখা 
যায় না। েস তাকওয়া, আখলােকর অিধকারী �ীেনর দাঈ, 
মুজািহদ? নািক এসব েথেক মু� �ীেনর দুশমন? তার 
আসল অব�া ই�ারেনেট জানা যায় না। বরং ি�েন যা 
েলখা থােক, যা েদখা যায় তাই তার পিরচয় হেয় যায়। 
এখন যখন িনেজর পিরচয় েগাপন করা সহজসাধয্, তাই 
খুব সহেজ মানুেষর জযবা অজর্ন করা যায়। আর �ীেনর 
শ� ব�ু েসেজ �ীনদার েলাকেদর ক্ষিত করেত পাের। 

যিদ শরয়ী ইলম, িজহােদর বুঝ, েনককার েলাকেদর 
েসাহবত এবং �ীনী আখলােকর কমিত থােক, তেব এমন 
বয্ি� েযেকান সময় তােদর জােল েফঁেস �ীেনর শ�েদর 
িচ�ােক িজহােদর আসল েমজাজ মেন করেত পাের। 
িবেশষ কের যখন এই েলাক িবশিট কথার মেধয্ পেনরিট 
সিঠক বেল, আর পাঁচিট কথা এমন বেল যা িজহােদর েরাখ 
পিরবতর্ন ও নবীনেদরেক গুলুর মেধয্ ফাঁসােনার জনয্ বেল। 
ফেল এই পাঁচিট কথাই ঐ পেনরিট কথােক ন� কের েদয়। 
�ীেনর দুশমন এই কথাগুেলা �ারা ে�াতােক েগামরাহ কের 
েদয়। এজনয্ আমােদর জনয্ জরুির হেলা সিঠক িজহাদ ও 
গুলুকারীেদর মােঝ পাথর্েকয্র িবষয়গুেলা জানা। 

গুলুকারীেদর সােথ এখেতলােফর কারণ।

একিট গুরু�পূণর্ িবষয় আেছ, যিদ আমরা একটু ঐিদেক 
লক্ষ কির তাহেল িজহািদ আে�ালনেক গুলু তথা 
সীমাল�ন েথেক বাঁচােনা স�ব হেব। তা হেলা, 
গুলুকারীেদর সােথ আমােদর মতিবেরাধ টােগর্েটর েক্ষে� 
নয়। তারাও কুফুরী শাসনবয্ব�া �ংস করা ও ইসলাম 
�িত�ােক টােগর্ট বািনেয়েছ। আমরাও তােক টােগর্ট মেন 
কির। মতিবেরাধ টােগর্েট নয় মতিবেরাধ হেলা টােগর্েট 
েপৗঁছার রা�ায়। 

গুলুআ�া� বয্ি�রাও আসল টােগর্টেকই টােগর্ট বেল। িক� 
দাওয়ােতর প�িত িক হেব তা িনেয় হেলা মতিবেরাধ। গুলু 
আ�া� বয্ি�রা শিরয়ত �িত�ার জনয্, টােগর্েট েপৗঁছার 
জনয্ েযই প�িত অবল�ন কের তা শিরয়ত বিহভূর্ত এবং 
িজহািদ আে�ালনেক �ংসকারী প�িত। শুধু তাই নয় বরং 
তা িজহােদর দাওয়ােতর জনয্ অতয্� ক্ষিতকর। এিট একিট 
আলাদা িবষয় েয – েকউ েকউ কােজর প�িতেত 
মতিবেরাধ থাকার কারেণ টােগর্ট তথা শিরয়ত �িত�ার 
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দাওয়ােতর উসুল
িবষয়িটর েক্ষে�ও একমত হয় না। অথর্াৎ এেক্ষে� কখেনা 
কখেনা টােগর্টও পিরবতর্ন হেয় যায়। 

এই ধরেণর বয্ি�রা িনেজেদর কম বুেঝর কারেণ শিরয়ত 
�িত�ার প�িতর মেধয্ও বাড়াবািড়র িশকার হয়। িক� 
বলার েক্ষে� তারা ও আমরা শিরয়ত �িত�া ও �ীেনর 
িবজয় উে�শয্ বয্� কের থািক। সুতরাং ই�ারেনেটর 
পাঠকগণ এবং িজহােদর মুিহি�নগণ - কুফুরী েনযামেক 
ভােলা ম� বলা, মুজািহদেদর সমথর্ন করা এবং ‘হয়েতা 
শিরয়ত নয়েতা শাহাদাত” এই ে�াগানেক হ� যাচােয়র 
মাপকািঠ িহেসেব েমােটও যেথ� মেন করেবন না। 

কুফুরী শাসনবয্ব�ার পতন ও শিরয়ত �িত�াই আসল 
িবষয় – এটা সতয্। এই আসল িবষয় েযমন গুরু�পূণর্ 
েতমিন তার কােজর প�িতও সমান গুরু�পূণর্। এই 
দাওয়াত ও িকতােলর মােঝ িক জােয়য িক নাজােয়য েসটা 
েখয়াল কের েদখেত হেব। িক কাজ করেল উে�শয্ পযর্� 
েপৗঁছার রা�া সংিক্ষ� হেয় যায়, আর েকান কাজ করেল 
উে�েশয্র পথ দীঘর্ হেয় যায় – েসটা িবে�ষণ করেত হেব। 
দাওয়ােতর েকান প�িত িজহােদর উপকার কের আর েকান 
প�িত িজহােদর ক্ষিত কের – এটার উপর গেবষণা করেত 
হেব। আর এ সম� িবষয়গুেলাই মতিবেরােধর কারণ হেয় 
দাড়ায়। আর এর মােঝই িজহািদ আে�ালেনর সফলতা ও 
বয্থর্তা িনিহত। 

আমােদর মেন রাখেত হেব েয, কােজর প�িতর এই 
পাথর্কয্ �ারাই আসল নকল েচনা যায়। িক� যিদ এিদেক 
েখয়াল না করা হয় বরং েযই িজহােদর কথা বেল তােকই 
যিদ িনেজেদর সফর স�ী, িজহােদর ৈসিনক মেন করা শুরু 
কির - তাহেল আমােদর মেন রাখেত হেব েয, িজহােদর 
ইিতহােস অেনকবার এমন হেয়েছ েয, িজহােদর দাওয়াতই 
িজহািদ আে�ালেনর ক্ষিতর কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। এজনয্ 
খুবই জরুির িবষয় হেলা আমরা িজহােদর ব�ু েসেজ থাকা 
শ�েদর েথেক িজহািদ আে�ালনেক েহফাযত করব। আর 
তােদর েমাকােবলায় আমােদর িভতরগত িনরাপ�া 
েজারদার করেবা। 

অভয্�রীণ  িনরাপ�া। 

আমােদর িনকট েগােয়�া ও শ�েদর অে�র েমাকােবলা 
করার এে�যাম আেছ। িক� িজহািদ আে�ালনেক সিঠক 
রা�া েথেক সড়ােনার জনয্ েয িছ� করা হয় তা ব� করার 
েকান বয্ব�া েনই। যিদ শ� েকান মুজািহদ বািহনীর মােঝ 
�েবশ কের জীবন েশষ করেত চায়, তাহেল স�াবনা আেছ 

েস ে�ফতার হেব। কারণ এই উে�েশয্ েগােয়�া ও 
িনরাপ�া বািহনী িনেয়ািজত আেছ। িক� িচ�াগত সমসয্ার 
দূরীকরেণ েকান মজবুত বয্ব�া েনই। 

অথচ বা�বতা হেলা িচ�া েচতনা �ংস করাই হেলা েবিশ 
ভয়ানক। কারণ মানুষ িফিকর ও আমেলর নাম। আর 
আমল িফিকেরর অনুগামী হয়। যিদ িফিকর সিঠক হয় 
তাহেল আমলও উপকারী হেব। আর যিদ িফিকর সিঠক না 
হয় এবং িনেজর লাভ ক্ষিতর মানদ� ন� হেয় যায় তেব 
েযই িজিনস িজহােদর জনয্ উপকারী তা এই বয্ি�র কােছ 
খারাপ মেন হেব। আর েযটা িজহােদর জনয্ খারাপ, েসটাই 
তার কােছ ভােলা লাগেব। এমন যখন হেব তখন আসেল 
িনেজর হােত িনেজেক �ংস করা হেব। আর এ অব�ায় 
আে�ালনেক �ংস করার জনয্ েকান বুঝমান শি�শালী 
শ�রও �েয়াজন হেব না। শ� েতা দূের বেস িনেজর 
হােত িজহািদ আে�ালন �ংস হওয়ার তামাশা েদখেব।

সুতরাং এেক্ষে� এমন িনরাপ�া ও বয্ব�াপনা থাকা 
দরকার, যােত কের েকান বয্ি� আেলম বা দাঈ েসেজ 
িজহােদর �ংসকারী িচ�া েচতনা িজহািদেদর মােঝ ছড়ােত 
না পাের। তখনই তােদর রা�া অেটােমিটক ব� হেয় যােব। 
এই দৃি�েকাণ েথেক যাচাই- বাছাই করার জনয্ শুধুমা� 
এতটুকুই যেথ� নয় েয, েক কত পিরমাণ িজহােদর কথা 
বেল, বা কতটুকু কুফুির শাসন বয্ব�ার িবরুে� বেল, বা 
কতটুকু মারা ও মরার উপর উ�ু� কের। যিদ েকান বয্ি� 
এর সবগুেলা কের, িক� এমন টােগর্েটর কথা বেল যা 
স�ূণর্ শিরয়ত বিহভূর্ত অথবা িজহােদর আে�ালেনর জনয্ 
খুব ক্ষিতকর - তাহেল িক এই েলােকর তার িচ�া-িফিকর 
ছড়ােনার অনুমিত থাকা উিচৎ? 

এই বয্ি�র িনেজর িচ�া-েচতনার উপর আমল করা বা 
করােনার সুেযাগ িক থাকা উিচৎ যিদও েস িজহােদর কথা 
বেল? িজহােদর ইিতহাস সাক্ষী, এসম� িচ�া-েচতনা 
মুজািহদেদর জনয্ শ�েদর অ� েথেকও েবিশ ক্ষিতকর। 
এসম� বয্ি�েদর উপর যিদ এমন পাবি� না লাগােনা হয় 
তাহেল তারা এমন ক্ষিত করেব যা �কাশয্ শ�রাও করেত 
পাের না। 

বা�বতা হেলা, িজহাদর মেধয্ হকপি� হওয়ার জনয্ শুধুমা� 
এই একিট আলামতই যেথ� নয় েয, েস শিরয়েত হতয্া 
জােয়য এমন বয্ি�েদর হতয্া করেত উ�ু� কের। এিট 
একিট আলামত অবশয্ই িক� এিট েমােটও যেথ� নয়। 

বরং আহেল হেকর বড় একিট আলামত হেলা ঐসম� 
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বয্ি�েদরেক হতয্া করা েথেক বাঁধা েদয়া, যােদরেক হতয্া 
করা শিরয়ত ও িজহােদর দৃি�েকাণ েথেক ভুল। যিদ েকান 
বয্ি� বািতল শাসনবয্ব�ার রক্ষকেদর ও কােফরেদর হতয্া 
করার �িত উ�ু� কের, সােথ সােথ মুসলমানেদরেকও 
হতয্ার রা�া েদখায়, তাহেল এটা অবশয্ই িচ�াগত িছ� যার 
�ারা সবর্দা কােফররা লাভবান হেয়েছ আর মুসলমানরা 
ক্ষিত�� হেয়েছ। এই অব�া দাওয়ােতর প�িতর েক্ষে�ও। 
যিদ েকউ এমন প�িতেত দাওয়াত েদয় যা শিরয়তবিহভুর্ত, 
তাহেল তা ব� করা জরুির। এজনয্ও আমােদর পুেরাপুির 
বয্ব�াপনা থাকা জরুির। সার কথা হেলা এমন কাযর্�ম 
ব� করা ছাড়া িজহােদর দাওয়াত কখনও উ�িত লাভ 
করেব না, এবং িজহািদ আে�ালন কখনও শি�শালী 
হেবনা। 

ই�ারেনেটর ষড়য� এবং িজহাদ ও মুজািহদীেনর েহফাযত 
- গুরু� ও পার�িরক স�কর্। 

মুজািহদ ও িজহােদর মানহােজর েহফাযত ও শি�শালী 
করা দুিট আলাদা গুরু�পূণর্ িবষয়। দুিটর েকান একিটর 
বয্াপাের অবেহলা অপূরণীয় ক্ষিতর কারণ। বা�বতা হেলা - 
িজহােদর মানহােজর েহফাযত মুজািহদেদর েহফাযত 
েথেকও েবিশ গুরু�পূণর্। কারণ মুজািহদেদর েদৗড়-ঝাপ, 
কুরবািনর উে�শয্ই হেলা হেকর দাওয়াত ও পয়গাম িবজয়ী 
েহাক। িক� মানহাজ যিদ খারাপ হয়, সফেরর রা�া যিদ 
ভুল হেয় যায়, তখন মুসািফর যতই উ�ীপনা ও ইখলােসর 
সােথ পথ চলুক, েস কখনও মনিযেল েপৗঁছেত পারেব না। 

পূেবর্ উে�খ কেরিছ েয, এ অব�ায় দাওয়াত িনেজ িনেজ 
�ংস হেয় যায় এবং আে�ালন িনেজর কমর্ীেদর �ারাই 
বরবাদ হেয় যায়। আর যিদ মানহাজ সিহহ হয় তাহেল তা 
তখনই সফল হয় যখন তার কমর্ীরা শি�শালী হয় এবং 
স�ুখসমেরও িবজয়ী হয়। সুতরাং মুজািহদ ও িজহােদর 
মানহাজ রক্ষা ও শি�শালী করা, উভয়িটই জরুির এবং 
একিট আেরকিটর সােথ স�ৃ�। 

�ীেনর দুশমনেদর যু� এই দুই ময়দােনই চালু আেছ। তারা 
িজহােদর ময়দােন মুজািহদেদর িবরুে� যুে� িল�। িবিভ� 
প�ায় তােদরেক হতয্া করা, ব�ী করা এবং তােদর ব�গত 
ক্ষিত করার েচ�ায় িল�। অনয্িদেক তারা িজহােদর মানহাজ 
ন� করা ও িজহািদ কােফলার েমাড় ঘুিরেয় েদয়ার জনয্ 
িবিভ� চালবািজ করেছ। তারা এই উে�েশয্ ই�ারেনটও 
বয্বহার কের। সুতরাং ই�ারেনট বয্বহারকারী ভাইেদর 
দুশমেনর এই দুই হামলার প�িত জানা এবং তা েথেক 
সতকর্ থাকা জরুির। 

আসল-নকল িচি�তকরণ

সব ময়দােনই আসল নকেলর লড়াই থােক। মােকর্েটর 
মেধয্ আসল িজিনস েশষ করার জনয্ নকল িজিনসিট 
পিরিচত করােনা হয়। িবিভ�ভােব নকেলর খুব �চার করা 
হয়। হক বািতেলর এই লড়াইেয়ও বািতল এই প�িত �হণ 
কেরেছ। 

এিট েতা �� েয, বািতল হেকর দাওয়াতেক ব� করেত 
পাের না, িক� যিদ বািতল হেকর সাইনেবাডর্, বয্ানার 
সহকাের উপি�ত হয় - তাহেল হেকর িকছু না িকছু ক্ষিত 
হয়। আেমিরকার ‘RAND Corporation’ এর পক্ষ েথেক 
বলা হেয়িছল - যিদ মুসিলমরা েমা�া উমর দাড় করায়, 
তাহেল আমােদর েমা�া ে�ডিল (নকল েমা�া)দাড় করােনা 
উিচৎ। 

এজনয্ আেমিরকার ঐ সম� বয্ি�েদর �িত িবেশষ দৃি� 
থােক, যারা বািহয্কভােব হেকর দাওয়াত েদয় িক� িভতের 
িভতের তারা মানুষেক হক েথেক দূের সিরেয় রাখেত চায়। 
েযেহতু আ�াহ মানুেষর �ভােব হেকর �িত আকষর্ণ 
েরেখেছন (যিদ অ�র ন� না হেয় থােক)এজনয্ বািতল শুধু 
বািতল েবেশ, বািতল িশেরানােম হেকর পেথ বাঁধা হেয় 
দাড়ােত পাের না। েস হয়ত �ভাব-�কৃিত ন� কের িদেত 
পাের। ফেল িহেরাইন ও িবষেক মেহাঔষধ মেন কের 
েসবন কের। অথবা অনয্ েকান প�িতেত েধাঁকার আ�য় 
েনয়, আর িনেজেদর বািতেলর উপর হেকর েলেভল লািগেয় 
েলাকেদরেক হেকর নােম েগামরাহ কের। 

েনেটর জগেত উভয় কাজই হয়। একিদেক �ভাব ন� 
করার খুব েচ�া হে�, অনয্িদেক িজহািদ আে�ালেনর 
িবরুে� েধাঁকাবািজর জাল িবছােনা হে�। ভুল িচ�া-েচতনা 
ও আমলেক সিঠক িহেসেব খুব �চার করা হে�। হ� 
পছ�কারী বয্ি�েদর সামেন েগামরািহর রা�ােক সিঠক 
বেল েদখােনা হে�। এ অব�ায় মনিযেল মাকসুেদ েপৗঁছেত 
আ�হী বয্ি�, যার জযবার সােথ �েয়াজনীয় হুশ েনই, 
সিঠক ইলম অজর্েন আ�হী নয়, েস ঐ েধাঁকার িশকার হয়। 
এই কপালেপাড়া িজহােদর নােম িনেজও �ংস হয়, 
েসইসােথ িজহািদ কােফলারও বদনােমর কারণ হয়। এ 
অব�ায় শুধু ঐ বয্ি�ই েশষ পযর্� িটেক থােক, েয িজহােদর 
জযবার সােথ িজহােদর বুঝ এবং হুশ িঠক রােখ। এই 
েসৗভাগয্বান বয্ি� শিরয়েতর ইলেমর বািত হােত েনয়, 
তারপর পূবর্বতর্ী মুজািহদেদর েদখােনা রা�ায় চলেত থােক।
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�রণ ও সতকর্ করণ

িজহােদর রা�া অিত�মকারী মুজািহদেদরেক এখােন 
একিট সমসয্া ও শ�েদর একিট িনকৃ� চাল স�েকর্ সতকর্ 
করা জরুির মেন করিছ। তেব তার আেগ একিট কথা 
�রণ কিরেয় িদেত চাই, তা হেলা িজহােদর রা�া ৈধযর্ ও 
সংকে�র রা�া। এ রা�া কাঁটায় ভরা, তবুও এ রা�ায় েশষ 
পযর্� চলেত হয় কারণ এিট জা�ােতর রা�া। এ পেথ চলা 
ই�াধীন নয়, বরং বতর্মান সমেয়র সবেচেয় গুরু�পূণর্ 
ফরয হল এ রা�ায় চলা। 

আপনারা জােনন েয, এ রা�ায় চলা কখনও সহজ িছল না। 
একারেণই �থম েথেকই মুিমন মুনািফেকর মােঝ পাথর্কয্ 
কের আসেছ। এঅব�ায় েয বা�িবক পেক্ষই আেখরাতেক 
চায়, েয সিতয্কােরই আ�াহেক ভােলাবােস, েয উ�েতর 
এই দুদর্শায় আসেলই বয্িথত, েস এই রা�ায় পাহােড়র মত 
কিঠন সমসয্ােকও হািসমুেখ বরণ কের েনয়। েস িজহাদ 
েথেক িবি�� হেয় িনরাপদ িজে�গী �হণ করােক আযাব 
মেন কের। 

েস বুেঝ েয, এখােনর েদৗড়-ঝাপ, েচ�া-�েচ�া, 
ক�-মিসবত, েপেরশানী, মারিপট, ব�ী�, অনাহার, 
েদশা�র এবং মৃতুয্ সবই (আযর ও সাওয়ােবর) মাইলেপা�। 
তাই তারা এসব িবপদ েদেখ ঘাবড়ায় না। অ� েরেখ েদয় 
না, ভীত হয় না। বরং িবপদাপেদর সামেন পাহােড়র মত 
দাঁিড়েয় থােক। আ�াহর কােছ তাওিফক েচেয় িবপেদর এই 
পাহাড় েকেট িনেজর জনয্ জা�ােতর রা�া ৈতির কের। েস 
জােন আেখরােতর পিথক �ীেনর দুশমেনর শি� েদেখ ভীত 
হয় না। তােদর েধাঁকাপূণর্ চালবািজ ও ষড়য� েদেখ মন 
খারাপ কেরনা। েস বুেঝ হক রা�ার হািতয়ার হেলা 
তাকওয়া ও সবর। এই দুিট িজিনস যিদ থােক তাহেল 
বািতেলর সম� ষড়য�, চালবািজ ধূিলসাৎ হেয় যােব। আর 
আ�াহ তার বা�ােক এই মহাসড়েক চলার তাওিফক দান 
কেরন। এবং তােক জা�ােত িনেয় যান। 

সতকর্করণ হেলা-

হেকর রা�ায় বািতেলর পক্ষ েথেক একিট বাঁধা হেলা 
তােদর েধাঁকা। এটা এমন একটা চাল, যা বািতল িনেজর 
শি� েশষ হেয় েগেল এবং সম� মাধয্ম অেকেজা হেয় 
েগেল বয্বহার কের। সব শি� েশষ হেয় েগেল েধাঁকাবািজর 
জাল িবছায়। তােদর েধাঁকার একিট হেলা তােদর িকছু 
েগালাম - মুজািহদ, দাঈ েসেজ ই�ারেনেটর পেথ মুখিলস 
মুজািহদ পযর্� েপৗঁেছ, এবং তােক ফাঁিসেয় েজেল ব�ী 

কের। এই জাল েতা মাকড়সার জােলর মত দুবর্ল, িক� 
মুজািহদেদর গাফলিতর কারেণ অেনক সময় তা ভয়ানক 
হেয় উেঠ। 

দুশমেনর এই স�াবয্ চাল যিদ আেগই বুঝা যায়, তাহেল 
এর েমাকােবলা করা খুবই সহজ। দুশমন এেক্ষে�ও বয্থর্ 
হেব। িক� এই ধরেণর চাল স�েকর্ যিদ েকান ধারণাই না 
থােক, তাহেল েযই িজহােদর কথা বলেব তােকই 
সিতয্কােরর মুজািহদ মেন হেত থাকেব। আর এভােবই 
আমরা িনজ পােয় েহেট জােল আব� হব। আরব েহাক বা 
আি�কা, আেমিরকা, ইউেরাপ েহাক বা উপমহােদশ েহাক 
সব জায়গায়ই �ীেনর দুশমনরা এই চালবিজ করেছ। 
সুতরাং তােদরেক েচনা এবং িচি�ত করা জরুির। 

আমরা ই�ারেনেট এেক্ষে� দুই ধরেণর চয্ােলে�র 
মুেখামুিখ হই। আমােদর পাঠক ও স�ৃ� বয্ি�েদরেক 
উভয় চয্ােল�েক �হণ করার জনয্ ৈতির করা জরুির। 

�থম চয্ােল� হেলা - সিহহ িজহািদ মানহাজেক বুঝা, শুধু 
তােকই �হণ করা এবং তােতই অ�সর হওয়া। 

ি�তীয় চয্ােল� হেলা - েগােয়�ােদর অপতৎপরতা েথেক 
বাঁচা এবং শুধু আসল মুজািহদেদর সােথ স�ৃ� থাকা। 

ই�ারেনট ও তার বািহের আমােদর এই চয্ােলে�র সােথ  
যিদ সং�াম করেত হয়, আর আমরা িজহােদর িবরুে� 
ষড়যে�র েমাকােবলা করা আমােদর বুিনয়ািদ দাওয়ােতর 
অংশ না বানাই, তাহেল এটা হেব ঐ বয্ি�র মত েয 
খরে�াতা নদীেত ঝাঁপ িদেলা িক� সাতােরর েকান খবর 
েনই। আ�াহ আমােদরেক এই ময়দােনর হািতয়ার �হণ 
করার েতৗিফক দান করুন, আমীন। 

িনরাপ�ার জুজুবুিড় ও িজহােদর দাঈেদর করণীয়।

�ীেনর দুশমনেদর চািহদা হেলা যুবকরা েনেট সবধরেনর 
খারাপ িজিনস েদখুক, সব অ�ীলতার গেতর্ �েবশ করুক, 
আ�াহর স�ি� ও আসল জীবেনর পথ েদখায় এমন িবষয় 
েথেক(�ীেনর দাওয়াত ও িজহাদ েথেক) দূের থাকুক। 
তােদর েচ�া হেলা েনেট এমন এক পিরেবশ ৈতির করা, 
যােত িজহাদ িবষেয় েকান িকছু েদখেলই যুবকেদর অ�র 
কাঁপা শুরু হয় এবং এমন মেন কের েয, এসব িবষয় 
েদখেলই িজহােদর দুশমনরা তােক উিঠেয় িনেয় গুম কের 
েফলেব। 



১০

দাওয়ােতর উসুল
দুশমন তােদর এই চািহদা ও েচ�ােক েগাপন কেরিন। বরং 
তােদর “RAND Corporation” তার িরেপােটর্ উে�খ 
কেরেছ: েনেট িনরাপ�ার একিট েধাঁয়া েতালা উিচৎ 
(িজহািদ িবষয় েদখা ির�, েদখেলই ধরেব এমন মানিসকতা 
সৃি� করা)। এর �ারা অিধকাংশ মানুষ িজহািদ েপইজ ও 
সাইট েথেক দূের সের যােব। েনেট দাওয়ােতর কােজ 
িনেয়ািজত ভাইেদর জনয্ জরুির হেলা এই ভেয়র িচিকৎসা 
করেব। তােদরেক বুঝােব েয, শুধু িবষয়িট েদখা বা পড়ার 
�ারা েকান সমসয্া হয় না। সােথ সােথ তােদরেক এমন 
েটকিনক েশখােব, যােত িনেজেক িনরাপদ েরেখ দাওয়ািত 
িবষয় পড়েত পাের। বা�বতা হেলা শুধু িজহািদ িবষয় েদখা 
পড়ার �ারা েকান ক্ষিত েনই, সমসয্া হেলা দাঈর েবেশ 
থাকা বহুরুিপ ইসলােমর দুশমনেক আসল দাঈ মেন করা। 
তােক িনেজর আসল অব�ান বলা, তার সােথ অফলাইেন 
স�কর্ করা। অথবা িজহাদ �ংসকারী মানহাজেক আসল 
মানহাজ মেন করা। েনেটর এই দুই িদেকর সমসয্া বুঝা ও 
েবঁেচ থাকা সকেলর জনয্ জরুির। 

ষড়য� েমাকােবলার িতনিট প�িত। 

‘েনট ষড়যে�র েমাকােবলা িতন ভােব করা যায়।’ 
এক. িজহািদ মানহােজর বুঝ পিরপূণর্রুেপ অজর্ন করা। এই 
মানহাজ িক? েকাথা েথেক এই মানহাজেক েনব? দাওয়াত 
ও িজহােদর �েতয্ক বাঁক, �ংসা�ক গতর্ এবং �েতয্ক দুই 
রা�ােক েচনা। যােত পা না ফসেক যায় আর না ভুল রা�ায় 
চলা শুরু কের। এিবষেয় পূেবর্ও আেলাচনা হেয়েছ েয, 
িজহািদ িফিকর, মানহাজ, জােয়য-নাজােয়য, উপকার-ক্ষিতর 
ইলম.. িজহািদ আে�ালেনর �হণেযাগয্ উলামা ও উমারা 
েথেক েনওয়া। 

েতমিনভােব িজহােদর দাঈ ও মুজািহেদর এমন েযাগয্তা 
অজর্েনর েচ�া করেত থাকা, যােত কের সিঠক-ভুল, 
উপকারী-অপকারী িফিকর ও আমেলর মােঝ িবচক্ষণতার 
সােথ পাথর্কয্ করেত পাের। আর যখনই েকান িজহােদর 
শ� িজহােদর দাঈ বা মুজািহদ েসেজ িজহােদর মানহােজর 
মােঝ িছ� ৈতির করেত চায়, তখনই যােত সােথ সােথ 
তােক পাকড়াও করেত পাের। এমন বয্ি� েথেক িনেজ 
পৃথক হেয় যাওয়া, অনয্েক তার বয্াপাের সতকর্ করা এবং 
তােদরেক একদম একঘের কের েফলা জরুির। এটা নািহ 
আিনল মুনকার। আর িজহািদ দলগুেলার মােঝ এই বয্াপাের 
অবেহলা আেছ যার কারেণ শাম, ইরাক েথেক েখারাসান 
পযর্� অেনক েখসারত িদেত হেয়েছ। 

দুই. িজহােদর েনতা ও ময়দােনর �িতিনিধেদর সােথ 

স�কর্ ৈতির করা। এজনয্ েনেটর সাধারণ মাধয্ম পিরহার 
কের এমন মাধয্ম বয্বহার করা যােত েকান সে�হজনক 
বয্ি�র অনু�েবশ স�ব নয়। আলহামদুিল�াহ খুব 
ভােলাভােবই এই বয্ব�াপনা করা আেছ। মুজািহদেদর 
পিরভাষায় এেক তাযিকয়া েনয়া বেল। আলহামদুিল�াহ 
েখারাসান েথেক ইেয়েমন, মািল পযর্� িজহািদ আে�ালন 
এই মাধয্েম খুব েজােরেশাের চলেছ। 

সুতরাং ই�ারেনেট যিদ েকান িজহােদর দাঈ বা মুজািহদ 
সরাসির সাক্ষাৎ বা িজহািদ কােজ সাহাযয্ করেত চায় অথবা 
িজহািদ েগাপন িবষয় জানার েচ�া কের তাহেল এই বয্ি�র 
সােথ চলােফরার বয্াপাের খুব েবিশ সতকর্তা অবল�ন 
করেত হেব। এই বয্ি�র বয্াপাের িবিভ� মাধয্েম েখাঁজ 
খবর েনেব। আিম আবারও বলিছ, ঐ বয্ি�র বয্াপাের 
িজহােদর আসল ও �হণেযাগয্ বয্ি�েদর মাধয্েম তার 
বয্াপাের েখাজ খবর েনেব। তাযিকয়া েনেব। তাযিকয়া 
অজর্ন হেল তার সােথ সরাসির সাক্ষােত িকংবা অনয্ানয্ 
িবষেয় সমসয্া েনই। এই তাযিকয়া অজর্ন করা েকান কিঠন 
িকছু নয়। ই�ারেনেট আলহামদুিল�াহ মুজািহদেদর 
�িতিনিধ�কারী েপইজ, ওেয়বসাইট ও চয্ােনল িবদয্মান 
আেছ। যার Adminship �হণেযাগয্ মুজািহদেদর হােত 
আেছ। এবং তােদর সােথ েযাগােযাগ করা যায়। 

িতন. মুজািহদেদর কাতাের েগােয়�া িবভাগ, Intelligence 
System েক �শ� ও শি�শালী করা। এই বয্ব�াপনাও 
আলহামদুিল�া্হ িবদয্মান আেছ। িক� এেক অিভজ্ঞ ও 
আেলমেদর হেত এমন বয্ি�েদর অধীেন হওয়া উিচৎ যারা 
দূরদশর্ী। এবং যােদর েনগরানীেত েকান িনরপরাধ বয্ি�র 
ক্ষিত হয় না এবং েকান অপরাধী সহেজ পার পায় না। 
যিদ উপেরাি�িখত িতনিট িবষেয় গুর�ােরাপ করা হয় 
তাহেল আশা করা যায় িজহােদর মানহাজও েহফাযেত 
থাকেব এবং েগােয়�ােদর জনয্ জিমন সংকীণর্ হেব। 
আ�াহর ই�ায় বড় বড় দাবাড়ুও মুজািহদেদর বড় েকান 
ক্ষিত করেত পারেব না। উমর রািদয়া�াহু আনহু বেলেছন, 
“আিম েধাঁকাবাজ নই, আর আমােক েধাঁকা েদয়া স�ব নয়।”

এটা েতা জীবেনর সকল িবষেয় হওয়া উিচৎ। আর 
িজহােদর েক্ষে� েতা আরও েবিশ এ িবষেয় েখয়াল রাখা 
দরকার। আর এই ধরেণর সতকর্তাই িজহািদ ঈমােনর 
চািহদা।  

(তৃতীয় পবর্ সমা�)
(চলেব ইনশাআ�াহ…)
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কা�ীর েথেক িচিঠ

 ِبْسِم اللِه الر�ْحمِن الر�ِحيِم

 يَا أَي�َها الن�ِبي� ات�ِق الل�َه َوَ� تُِطعِ الَْكاِفِريَن َوالُْمَناِفِقَ� إِن� الل�َه كَاَن َعلِيً�

َحِكيً�

েহ নবী! আ�াহেক ভয় করুন এবং কােফর ও 
কপট িব�াসীেদর কথা মানেবন না। িন�য় আ�াহ 
সবর্জ্ঞ, �জ্ঞাময়। [সুরা আহযাব ৩৩:১]

ب�َك إِن� الل�َه كَاَن ِ�َا تَْعَملُوَن َخِب�ًا َوات�ِبْع َما يُوَحى إِلَيَْك ِمن ر�

আপনার পালনকতর্ার পক্ষ েথেক যা অবতীণর্ হয়, 
আপিন তার অনুসরণ করুন। িন�য় েতামরা যা 
কর, আ�াহ েস িবষেয় খবর রােখন। [সুরা আহযাব ৩৩:২]

َوتَوَك�ْل َعَ� الل�ِه وَكََفى ِبالل�ِه وَكِيً�

আপিন আ�াহর উপর ভরসা করুন। 
কাযর্িনবর্াহীরূেপ আ�াহই যেথ�। [সুরা আহযাব ৩৩:৩]

আমার মুহতারাম মুজািহদ ভাইেয়রা ও কা�ীের 
বসবাসরত আ�মযর্াদােবাধ স�� মুিমনগণ!

আসসালামু আলাইকুম। 
সম� �শংসা আ�াহ তাআলার জনয্ িযিন আসমান 
জিমেনর মািলক। আমােদর সম� ইবাদাত আ�াহর 

জনয্। আমােদর জীবন মরণ আ�াহর জনয্। আ�াহ 
আপনােদর সবাইেক েহফাযত করুন। আপনােদর 
অ�ের �ীনেক আেলািকত কের েদন এবং 
আপনােদরেক �ীেনর বুঝ দান করুন। 

একিট কথা �� করা খুব জরুির। আর তা হেলা 
- আমরা িজহাদ েকন কির? 

একথাও �� করা জরুির েয, আমরা শিরয়ত বা 
শাহােদেতর ে�াগান েকন েদই?

আমার ি�য় ভাইেয়রা!

নামাজ েযমন একিট ইবাদাত, েরাজা েযমন একিট 
ইবাদাত, যাকাত েদয়া একিট ইবাদাত, হ� করা 
একিট ইবাদাত - েতমিনভােব িজহাদ করাও একিট 
ইবাদাত। আ�াহর িনকট সবেচেয় ি�য় আমল 
হেলা িজহাদ িফ সািবিল�াহ। েযমিনভােব নামাজ, 
েরাজা, হ�, যাকােতর শতর্ ও প�িত �� 
েতমিনভােব িজহােদর শতর্ ও প�িত ��। 
েযমিনভােব নামােজর েকবলা ��, েতমিনভােব 
িজহােদর েকবলাও ��। 

অনুবাদ: মাওলানা সাইফুল ইসলাম

সােবক কা�ীর িজহােদর েনতা শিহদ রায়হান খাঁন রিহমাহু�াহ

আমরা শিরয়ত বা শাহাদােতর ঝা�া

েকন উচুঁ কেরিছ।
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যিদ নামােযর েকবলা ও প�িত িঠক থােক তাহেল তা 
ইবাদাত। আর যিদ েকবলা ও প�িত পিরবতর্ন করা হয় 
তাহেল আর ইবাদাত থােক না, আ�াহর সােথ িবে�াহ হয়। 
শিরয়েতর ে�াগান হেলা - মানবরিচত বািতল 
শাসনবয্ব�ােক অ�ীকার করা এবং আ�াহর হুকুেমর 
সামেন মাথা নত করা। িন�য়ই আ�াহর েনযাম মানুেষর 
জনয্ ইনসােফর েনযাম। এখােন সম� মানুেষর জনয্ সিঠক 
রা�া আেছ।

আমার স�ািনত ভাইেয়রা!

আমােদর িজহােদর সম� িদক �� থাকা উিচৎ। এই 
িজহােদর েকবলা ও প�িত �� থাকা উিচৎ। 

আমার ি�য় মুজািহদ ভাইেয়রা! 

আমরা সবর্দা আপনােদর জনয্ দুআ করেত থািক। 
আপনােদরেক আমরা িনেজর �ীনী ভাই মেন কির। 
আমােদর অ�ের আপনােদর �িত েকান িহংসা-িবে�ষ েনই। 
িক� আমােদর অ�ের সবর্দা একিট িচ�া, একটা িফিকর 
অবশয্ই আেছ। আর তা হেলা - আমােদর ইবাদাত সিঠক 
েহাক, আমােদর িজহাদ সিঠক েহাক। িবেশষ কের 
আমােদর িজহাদ িনরাপদ থাকুক। আ�াহ তাআলা আমােদর 
জনয্ সাহােযয্র ওয়াদা কেরেছন। িক� আ�াহর সাহাযয্ েতা 
তখন পাব যখন আমরা িজহােদর শতর্ ও প�িতেক �হণ 
করেবা। েযমিনভােব নামােযর েকান অংশ যিদ গাইরু�াহর 
জনয্ হয় তাহেল তা আ�াহর আযােবর কারণ হয়, 
েতমিনভােব িজহােদর েকান অংশ যিদ গাইরু�াহর জনয্ হয় 
তাহেল তাও আ�াহর আযােবর কারণ হেব। 

এখন েতা িকছু মানুষ অেনক যুি� েদখায়, সামেনও েদখােব। 
িক� সবেচেয় বড় হাসয্কর ও বড় গুনােহর কথা হেলা - 
েকান রা�েক িনেজেদর দয়াকারী মেন করা। (অথর্াৎ 
িজহােদর জনয্ িনেজেদরেক এসকল রাে�র মুখােপক্ষী মেন 
করা)। েয রা� আ�াহ ও তার রসূেলর িবরুে� যুে� িল�, 
েয রা� কােফরেদর ব�ু, েয রাে�র েসনাবািহনীর বয্াপাের 
আেলমগণ ফেতায়া িদেয়েছন েয, এরা শিহদ নয় – এমন 
রা�েক িজহােদর েনতৃ� েদওয়ার উপেযাগী মেন করা 
সিতয্ই হাসয্কর। 

আমার ি�য় মুজািহদ ভাইেয়রা! 

আমােদর অ�ের শুধু ইসলােমর মহ�ত থাকা উিচৎ। আর 
ইসলােমর কারেণই কুফুর ও মুশিরক ও তােদর েনতােদর 

�িত শ�তা থাকা উিচৎ। আমােদর মুেখ ইসলােমর ে�াগান 
থাকা উিচৎ। আমােদর হােত শুধু ইসলােমর পতাকা থাকা 
উিচৎ। আমােদর মুেখ যিদ েকান েদেশর ে�াগান থােক, 
আমােদর হােত যিদ েকান েদেশর পতাকা থােক - আর ঐ 
েদেশ যিদ ইসলাম না থােক এবং তােদর েসনাবািহনী যিদ 
ইসলােমর িবরুে� সরব থােক - তাহেল মেন রাখেবন 
আমরাও তােদর গুনােহর ভাগীদার হেয় যাব। এটা সাধারন 
েকান গুনাহ নয়। বরং আ�াহর সােথ িবে�ােহর গুনাহ। 
কােফরেদর সােথ িমেল মুজািহদেদর উপর যুলুম করার 
গুনাহ। জােময়া হাফছায় �ীেনর ইমামেদর হতয্া করার 
গুনাহ। উলামােয় েকরামেক হতয্া করার গুনাহ। লাল 
মসিজদেক শিহদ করার গুনাহ। মুজািহদেদরেক শিহদ 
করার গুনাহ। মুজািহদেদরেক ে��ার কের আেমিরকার 
কােছ ডলােরর িবিনমেয় িবি� করার গুনাহ। আিফয়া 
িছি�কার মত মানুষেক আেমিরকার হােত তুেল েদয়ার 
গুনাহ। 

েতা আমার মুজািহদ ভাইেয়রা!

একিট কথা বুঝা খুব জরুির। আ�াহর সােথ িবে�াহকারী 
একিট রা�েক যিদ আমরা আমােদর �িত ইহসানকারী মেন 
কির, তাহেল এটা কা�ীেরর শিহদ মুজািহদেদরেক অপমান 
করা হেব। আর তারা েতা এমন শিহদ িছেলন েয, তারা 
কােফরেদর শি� েদেখ ভড়েক যানিন। তারা েশষ র�িব�ু 
িদেয় কােলমােক উঁচু েরেখেছন। এই সামানয্ িচ�া-িফিকর 
ঐ সম� মুজািহদেদর ওয়ািরসেদর জনয্। 

আমার ি�য় মুজািহদ ভাইেয়রা! 

আ�াহর সােথ িব�েহাকারী েদশ আপনােদরেক কােফরেদর 
হাত েথেক মু� কের েদেব এমন আশা করা - একটা 
েধাঁকা, একিট মরীিচকা। েদেশর েকান ঈমান থােক না। 
েদেশর থােক শুধু �াথর্। আজ যিদ তােদর েকান �াথর্ থােক 
তাহেল িকছু �ািসনেকাভ পািঠেয় েদেব। আগািমকাল �াথর্ 
পাে� েগেল আপনােদরেক হতয্া করেত কু�ােবাধ করেব 
না। কােফরেদর সােথ ঐকয্ করেব। েযমন িবগত সমেয় 
কা�ীেরর মুজািহদেদর সােথ এমনটা হেয়েছ। এটা িক েসই 
েদশ নয় যারা ন�ই হাজার িহ�ুর সামেন আ�সমপর্ণ 
কেরেছ? তারা িক ঐ েসনাবািহনী নয় যারা �মাণ কেরেছ 
েয, তারা শিহদও নয় গািজও নয়? 

েতা আমার মুজািহদ ভাইেয়রা!
 
আ�াহর উপর ভরসা করুন। মেন রাখেবন িজহােদর রা�া 

কা�ীর েথেক িচিঠ
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কা�ীর েথেক িচিঠ

সহজ নয়। এিট ফুল িবছােনা রা�া নয়। এিট পরীক্ষা ও 
িবেরািধতার রা�া। হেকর রা�ার মেধয্ সবেচেয় কিঠন রা�া 
হেলা - নবীগেণর রা�া। ইসলােমর িবজেয়র জনয্ নবীগেণর 
রা�ায় কিঠন মিসবত আসা সে�ও তারা সামেন অ�সর 
হয়েছন। আপিন িজহােদর রা�া েযিদন িনবর্াচন কেরেছন, 
েসিদন েথেকই আপনার পরীক্ষা শুরু হেয় েগেছ এবং এই 
পরীক্ষা শাহাদাত পযর্� থাকেব। 

এিট একিট আসমানী েহকমত েয, আ�াহ তার বা�ােদরেক 
পিব� কের জা�ােত �েবশ করােবন। এই পরীক্ষা সবর্দা 
আসেব। কখনও ভারেতর পুিলশ ও েসনারা আপনার 
পিরবােরর উপর জুলুম করেব। কখনও িনেজেদর 
েলােকরাই আপনার উপর যুলুম করেব। িক� যখন 
িহ�ু�ােনর যুলুেমর কারেণ িজহাদ ছােড়নিন, তখন 
িনেজেদর েলাকেদর যুলুেমর কারেণ েকন আপিন ঘের বেস 
যােবন? শুধু আ�াহর উপর ভরসা রাখুন এবং ঈমােনর 
পরীক্ষা িদেত থাকুন। আ�াহই আপনার জনয্ যেথ�। 

আমার ি�য় মুজািহদ ভাইেয়রা! 

িজহােদর ে�াগান আযােনর মত। েযমিনভােব নামােযর জনয্ 
আযান জরুির, েতমিনভােব িজহােদর জনয্ িজহােদর 
উে�শয্ �� থাকা জরুির। এই ইলম থাকেত হেব েয, 
মুখিলস মুজািহদরা অনয্ানয্ েদেশ িকভােব িজহাদ কেরেছ 
এবং আ�াহর সােথ িবে�াহকারীরা িকভােব েদশটােক 
কুফুরী রাে� পিরণত কেরেছ।
 
আমার ি�য় মুজািহদ ভাইেয়রা!

আমরা সবাই ইসলােমর িজহােদর জনয্ েবর হেয়িছ। এজনয্ 
আমােদর জনয্ জরুির হেলা - আমরা আমােদর চািহদা ও 
ভােলাবাসােক ইসলােমর অনুগামী রাখব। কখনও কখনও 
আমরা আমােদর ভােলাবাসা ও চািহদােক �াধানয্ েদই। 
তারপর তার �পেক্ষ দিলল খঁুিজ। শিরয়ত বা শাহাদােতর 
ে�াগােনর অথর্ হেলা - ইি�য়ার পুিলশ, েসনাবািহনীর 
িবরুে� আমােদর যু� চালু থাকেব। কােরা কথায় চলেবও 
না, ব�ও হেব না। আমােদর এই যু� ততক্ষণ পযর্� চালু 
থাকেব যতক্ষণ না আমরা আমােদর েবান আিসফার 
�েতয্কিট িচৎকােরর �িতেশাধ েনয়া েশষ করেবা। যতক্ষণ 
পযর্� ইি�য়ার িলডারেদরেক িশকেল আব� না করব। এই 
যু� ততক্ষণ পযর্� চলেব, যতক্ষণ পযর্� �েতয্ক আিসফা 
িনরাপদ না হয়। এই যু� েকান িমিটংেয়র মাধয্েম েশষ হেব 
না। এই যু� েকান েদেশর িস�াে� েশষ হেব না। 

আমােদর মহান মুসলমানগণ!

আ�াহর কসম, আপনারা আমােদর হৃদেয়র ��ন। 
আপনােদর সীমাে� দািড়েয় যাওয়া, মুজািহদেদরেক রক্ষা 
করার জনয্ িনেজর বক্ষেক উ�ু� কের েদয়া - বতর্মান 
সমেয়র একিট বড় িজহািদ কাজ। আ�াহ আপনােদরেক 
এর পিরপূণর্ িবিনময় দান করুন। আ�াহ তাআলা কা�ীেরর 
সম� মুজািহদেদর শাহাদাতেক কবুল করুন। কারণ এরা 
সবাই আ�াহর রা�ায় েবর হেয়িছেলন এবং তারা 
রাজনীিতিবদ ও িবিভ� েদেশর ষড়য� েথেক মু� িছেলন। 
তােদর েদখেল সাহাবােদর ঈমােনর কথা �রণ হয়। আ�াহ 
মুজািহিদন ও শিহদেদর মাতািপতােক ৈধযর্ ধারণ করার 
তাওিফক দান করুন। 

আমার ি�য় ভাইেয়রা!

এই কথার উপর পূণর্ িব�াস রাখুন েয, আ�াহর ওয়াদা 
সতয্। যিদ রােতর অ�কার ল�া হেয় যায়, যিদ আমােদর 
অ�র ভেয় গলা পযর্� চেল আেস, যিদ কােফরেদর বািহনী 
আমাদর উপড় েথেক আেস, আর আমােদর িনচ েথেকও 
আেস - তাহেল িব�াস করুন আ�াহর সাহাযয্ িনকেট চেল 
এেসেছ। একথা েকান কিব বা েকান রাজনীিতিবেদর কথা 
নয়। এটা েকান কিবর, েকান রাজনীিতিবেদর ��ও নয়। 
এটা ঐ আ�াহ ওয়ালােদর �� যারা আ�াহর সাহাযয্ 
েদেখেছ। এটা ঐ আ�াহওয়ালােদর �� যারা 
কােফরেদরেক পরািজত হেত েদেখেছ। 

আমার ি�য় ভাইেয়রা!

আমরা েকান পাগল নই, েকান েবওকুফ নই, েকান েদেশর 
এেজ� নই। আমরা আপনােদরেক আ�হতয্া বা �ংেসর 
পথ েদখাই না। আমরা আপনােদরেক িবজেয়র রা�া েদখাই। 
আমােদর �াধীনতা, কােফরেদর �ংস হওয়া, শিরয়ত 
�িত�া, এসব িকছুই িজহাদ �ারা অিজর্ত হেব। আমােদর 
কাজ হেলা কা�ীেরর মুসলমানেদর সামেন সতয্ �কাশ 
করা। িজহাদেক �াধীন করা এবং মুসলমানেদর অ�ের 
িজহাদেক জীিবত রাখা। 

আ�াহ আমােদর সবাইেক হক েচনার তাওিফক দান করুন। 
হেকর উপর অটল থাকার তাওিফক দান করুন। আ�াহ 
আমােদরেক েসৗভাগয্ময় জীবন ও শাহাদােতর মৃতুয্ দান 
করুন। আমীন। ইয়া রা�াল আলািমন। 

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতুহু। 
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উমারােদর জীবনী েথেক িশক্ষা

হােফজ খােলদ রিহমাহু�াহ
(আিমরুল মু’িমিনন শায়খ িহবাতু�াহ আখু�জাদাহ দা.বা. এর েছেল)

আহমাদু�াহ ওয়ািছক
উদুর্ তরজমা ও সংেযাজন : জালালুি�ন হাসান ইউসুফ জাই

বাংলায় অনুবাদ : মুহা�াদ শিরফুল আলম

আফগািন�ােন তােলবানেদর ইসলািম আে�ালন - এই েফতনার 
জামানায় এমন এক ইসলািম আে�ালন - যারা �ীেনর জনয্ 
কুরবািনর ময়দােন সালােফ সােলিহনেদর িজহািদ কৃিতেক 
আেরকবার জীিবত কেরেছ। ইসলািম ইমারােতর একিট অননয্ 
ৈবিশ� হেলা - তােদর েনতা ও আিমরগণ সবর্দা একজন সাধারণ 
মুজািহেদর মত িনেজর জান ও মাল আ�াহর �ীনেক রক্ষার জনয্ 
েপশ কেরন। এটা এই ইসলািম আে�ালেনর েনতােদর একিট 
িবেশষ ৈবিশ�।
 
আেমিরকার হামলার �থম রাত। ইমারােত ইসলািময়ার 
�িত�াতা েমা�া মুহা�দ উমেরর চাচা েমৗলভী মুহা�দ হানািফয়া 
সবর্ �থম এই যুে�র জনয্ কুরবািন েপশ কেরন। িনেজর 
জীবনেক কুরবান কের এই �মাণ েপশ কেরেছন েয, ইমারেত 
ইসলািময়ার �িত�াতা েমা�া সােহব যু� েথেক পািলেয় যাওয়ার 
েলাক নয়। েসইসােথ িজহাদ ও কুরবািন েথেক িপিছেয় থাকার 
েলাকও নন। বরং �িত মূহুেতর্ আ�াহর �ীনেক রক্ষা করার জনয্ 
িনেজর জান-মাল এবং অনয্ানয্ সব ধরেণর কুরবািন করার জনয্ 
��ত। 

ি�তীয় আিমরুল মুিমনীন েমা�া আখতার মানছুর রিহমাহু�াহ 
িনেজর জানেক কুরবান কের এমন দৃ�া� েপশ কেরেছন যার 
দৃ�া� ইিতহােস পাওয়া কিঠন। িতিন িজহািদ কােজর জনয্ একা 
একা একিট টয্াি�েত সফর করিছেলন। এমতাব�ায় আেমিরকার 
হামলায় দুিনয়া েছেড় িচর�ায়ী জা�ােতর িদেক রওয়ানা হেয় 
েগেছন। তার জীবন ও িজহােদর জনয্ এই কুরবািন মুসিলম 
জািতর যুবকেদর জনয্ আেলাকবিতর্কা হেয় থাকেব। তার 
েহকমত ও দূরদিশর্তা - সালাফেদর িজহািদ অবদােনর �রণ - 
আেরকবার তাজা হওয়ার জনয্ যেথ�। 

িতিন অেনক েহকমত ও দূরদিশর্তার সােথ ইমারােত 
ইসলািময়ােক এক কাতাের সুসংহত েরেখেছন। একজন সাথী 
িযিন শিহদ আমীরুল মুিমনীেনর লাশ েদেখেছন তার ব�বয্ 
হেলা: “আিম আমীরুল মুিমনীেনর লাশ একদম িনকট েথেক 
েদেখিছ। তার পুেরা শরীের এক আ�ুল পিরমাণ জায়গাও খািল 
িছেলা না, েযখােন বারুেদর আঘাত না েলেগেছ। আমীরুল 
মুিমনীেনর শরীেরর এই অব�ার কথা শুেন তার উপর আমার 

ঈষর্া হেত লাগেলা। েকউ যিদ বেল আিম আ�াহর রা�ায় 
পতে�র নয্ায় কুরবান হেয় যাব - তােক বলব, “এেসা, আমীরুল 
মুিমনীনেক েদেখ নাও - িতিন িকভােব িনেজেক �ীেনর জনয্ 
কুরবান কেরেছন। 

আমােদর কুরবািনর ইিতহাস এখােনই েশষ হেয় যায়িন। এখনও 
বািক আেছ। এই েতা িকছুিদন পূেবর্ আমােদর েনতা আমীরুল 
মুিমনীন িহবাতু�াহ আখু�জাদা িনেজর েছেলেক সবার পূেবর্ 
কােফরেদর েমাকােবলায় েপশ কেরেছন। শায়েখর েছেল হােফজ 
খােলদ েহলমা� �েদেশর েগারশক েজলায় শ�র উপর িফদায়ী 
হামলা কেরেছন। এর মাধয্েম শায়খ একথা �মাণ কেরেছন েয, 
আমরা শুধু মুেখ ে�াগান েদয়া েলাক নই। আমরা যারা 
িনেজেদরেক িম�ােত ইবরািহম বিল, তারা আিমর েথেক মামুর 
পযর্� সবাই িনেজর কিলজার টুকরােক ই�ািহম আলাইিহস 
সালাম এর মত আ�াহর রা�ায় কুরবান করার জনয্ ৈতির আিছ। 

হােফজ খােলদ শিহদ রিহমাহু�াহ

শিহদ হােফজ খােলদ রিহমাহু�াহ আজ েথেক িবশ বছর পূেবর্ 
(১৪১৮ িহ:) শায়খ িহবাতু�াহ আখু�জাদার ঘের জ�লাভ কেরন। 
তারা কা�াহােরর অিধবাসী িছেলন। তােদর পিরবার বংশানু�েম 
একিট �ীিন ইলমী পিরবার িছেলা। মানুষ তােদরেক স�ানােথর্ 
আখু�জাদা বলত। 

হােফজ খােলদ েছাটেবলা েথেকই অেনক ভ� ও েমধাবী েছেল 
িছেলন। �াথিমক িশক্ষার পর নয় বছর বয়েস কুরআন শরীফ 
েহফজ েশষ কেরন। তারপর ছরফ, নাহু, আকােয়দ, বালাগাত, 
মানেতক ও অনয্ানয্ সকল িবষেয়র িশক্ষা অিধকাংশ িনেজর বড় 
চাচার কােছ পেড়েছন। যুবক বয়েসই তার মেধয্ িজহােদর জযবা 
সৃি� হেয়িছল। এরপর িতিন িজহােদর ময়দােন চেল আেসন। 

িজহাদ ও শাহাদােতর ময়দােন শিহদ হােফজ খােলদ 

হােফজ খােলদ (ওরেফ আ. রহমান তাকা�ালা�াহ) েছাটেবলা 
েথেকই িজহােদর �িত আ�হী িছেলন। যুবক হওয়ার সােথ 
সােথই িনজ িপতার অনুমিত�েম িজহােদর �িশক্ষেণর জনয্  

উমারােদর জীবনী েথেক িশ�া
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ইমারােত ইসলািমর েসনাবিহনীেত েযাগদান কেরন, যােত িতিন 
পূণর্ মুজািহদ রূেপ িজহােদর ময়দােন অবতীণর্ হেত পােরন। এক 
বছর ে�িনং কের যুে�র েমৗিলক িশক্ষা অজর্ন কেরন। তারপর 
কােফরেদর েমাকােবলা করার জনয্ িফদায়ী �েপ নাম িলিখেয় 
তােদর কয্াে� চেল যান। দীঘর্ িতন বছর যাবত িনেজর পালা 
আসার অেপক্ষা কেরেছন। তার এই ই�ার সােথ তার পিরবার 
িবেশষ কের তার িপতা একমত িছেলন। কারণ িতিনই েতা তােক 
েছাটেবলা েথেক িজহাদ ও শাহাদােতর জনয্ ৈতির কেরেছন।
 
ইসেতহািদ েসনা কয্াে� থাকাকালীন সমেয় হােফজ খােলদ সাথী 
ভাইেদর কােছ খুব ি�য় িছেলন। তােক সবাই স�ান করত। 
কয্াে�র নামােযর ইমামিতর দািয়� তার উপর িছেলা। মােঝ 
মােঝ িতিন সাথীেদরেক িজহাদ ও শাহাদােতর ফিজলেতর উপর 
দরস �দান করেতন। সাথীেদর সােথ িতিন এমনভােব চলেতন 
েয, অনুমানও করা েযত না িতিন আমীরুল মুিমনীেনর েছেল 
অথবা িতিন বড় েকান পিরবােরর েছেল। 

উৎ�গর্ী বয্ি�েদর িফদািয় �েপ হােফজ খােলদ 

িফদািয় হামলা সবর্দা নতুন নতুন েকৗশেল করা হয়। তার মেধয্ 
একিট েকৗশল �ারা ইিতপূেবর্ আফগািন�ােনর মুজািহদরা বয্াপক 
উপকৃত হেয়েছ। েসটা হেলা - শ�র শি�শালী েসনাকয্াে� 
ইনিগমািস হামলা করা। এেক্ষে� িফদািয় মুজািহদরা িনেজেদর 
জীবন বািজ েরেখ সামেন অ�সর হয় এবং অনয্ মুজািহদ 
ভাইেদরেক েমাচর্া দখল করার জনয্ কয্াে� �েবেশর পথ ৈতির 
কের েদন। 

হােফজ খােলদ শাহাদােতর িতন মাস পূেবর্ িপতার সােথ িবদায়ী 
সাক্ষাৎ কেরন। খােলদ এসময় েহলমাে�র ঐ ইনিগমািস ি�েগেড 
িছেলন যারা শ�র শি�শালী অব�ান�ল গুেলােত হামলা 
কেরেছন এবং েহলমাে�র অিধকাংশ অ�ল িবজয় কেরেছন। 

শাহাদাত

১৪৩৮ িহজরীর ২৪ শাওয়াল, সকাল েবলা খুব েভাের ইমারােত 
ইসলািময়ার মুজািহদগণ েহলমা� �েদেশর েগারশাক েজলায় 
অবি�ত কােফরেদর েসনাকয্া� ও েমাচর্াগুেলার উপর হামলা 
শুরু কেরন। সবর্ �থম মুজািহদগণ েজলার একিট েসনাকয্াে� 
গািড় িদেয় িফদািয় হামলা কেরন। এর �ারা রা�ায় থাকা 
অিধকাংশ বাঁধাই দূর হেয় যায়।

এরপর মুজািহদরা শ�েদর েমাচর্ায় হামলা শুরু কের। কেয়ক 
ঘ�ার মেধয্ই মুজািহদরা অিধকাংশ েমাচর্া িবজয় কের িনেলন। 
‘ফিকরান’ নামক �ােম ‘বাির’ নােম একিট েসনাকয্া� িছেলা। 
তারা দীঘর্ক্ষণ যু� কের মুজািহদদর সামেন অ�সর হেত বাঁধা 
িদি�ল। এই কয্া�িট িবজেয়র জনয্ জরুির িছেলা - কয্াে�র 
েমাচর্াগুেলার উপর ে�েনড িনেক্ষপ করা। ে�েনড িনেক্ষেপর পর 
িঘেয়র িড�ায় েমাড়ােনা মুজািহদেদর হােত বানােনা েবামা িদেয় 

কয্াে�র মজবুত েদওয়াল �ংস করেল শ�পক্ষ দুবর্ল হেয় 
পড়েব। 

শ�র উপর এই ভয়ানক আ�মেণর দািয়� ‘মুনতাযার’ নামক 
ি�েগডেক েদয়া হেলা। হােফজ খােলদও ঐ �েপ িছেলন। 
িফদািয় মুজািহদেদর একটা �প বাহাদুিরর সােথ শ�র 
েসনাকয্াে� একেযােগ হামলা শুরু করেলন এবং গুিলর বৃি�েক 
উেপক্ষা কের েশষ পযর্� কয্াে�র েদয়াল পযর্� েপৗেছ েগেলন। 
এরপর শ�র েমাচর্া ও কয্াে�র েদয়ালগুেলােক ে�েনড ও েবামা 
�ারা �িসেয় িদেত শুরু কেরন। এই অব�ায় হােফজ খােলদ 
িফদািয় মুজািহদেদর সােথ শ�র খুব িনকেট যুে� িল� িছেলন। 
এই অব�ায় হােফজ খােলদ শিহদ হেয় েগেলন। আ�াহ তার 
শাহাদাতেক কবুল করুন। আমীন। 

শিহদ খােলেদর বয্ি��

শিহদ হােফজ খােলেদর চাচা েমৗলভী হািববু�াহ বেলন, “হােফজ 
খােলদ খুব েছাটেবলা েথেকই পরেহজগার ও ইবাদাতকারী 
তােলেব ইলম িছল। একদম েছাট থাকেতই ফজেরর আেগ উেঠ 
জামােতর সােথ ফজেরর নামাজ পড়ত। কখনও শায়েখর সামেন 
চলত কখনও িপছেন চলত। েলখাপড়ার জামানায়ও আমেলর 
�িত য�বান িছেলা। নফল নামায, নফল েরাজা আদায় করত”। 
তার বড় চাচা েমৗলভী আহমাদু�াহ আখু�জাদা বেলন, “হােফজ 
খােলেদর িজহােদর �িত অেনক মহ�ত িছেলা। দরেসর মােঝ 
কখনও যিদ িজহােদর আয়াত হািদস বা ঘটনা আসত তখন তার 
েচাখ অ�সজল হেয় উঠত।” 

েমৗলভী সােহব আরও বেলন, “খােলদ অেনক ভ� ও নরম িছেলা। 
িনেজর বড়েদর ও উ�াদেদর খুব মানয্ করত। সবর্দা আ্�াহর 
িযিকর করত। বািহয্কভােব েস চুপচাপ �ভােবর িছেলা। িক� খুব 
েযাগয্তার অিধকারী িছেলা। ছা� থাকাকালীন সমেয় বড় ছা�রাও 
তার কােছ িকতাব পড়ত।” 

েমৗলভী আহমাদু�াহ আরও বেলন, “হােফজ খােলেদর মেধয্ 
শায়েখর অিধকাংশ গুণাবলী পাওয়া েযত। পিরবােরর অিধকাংশ 
েলােকর ধারণা িছেলা শায়েখর পর তার ইলমী অব�ান খােলদই 
ধের রাখেব। শায়খ িনেজও তােক খুব মেনােযাগ িদেতন। তার 
�িত অেনক আশা রাখেতন। হােফজ খােলদ েকান একিট েকাসর্ 
েশেষ ছুিটেত যখনই বািড় আসত - িফের যাওয়ার সময় 
আমােদর কােছ ঈমান েহফাযেতর দুআ চাইত।” 
 
হােফজ খােলদ শাহাদােতর �ায় িতন মাস পূেবর্ িপতার সােথ 
সাক্ষাৎ কেরিছেলন। শায়খ জানেতন তার েছেলর নাম িফদািয় 
�েপ েলখা হেয়েছ। এমিনেতই শায়খ তার শাহাদােতর সংবােদর 
অেপক্ষায় থাকেতন। আ�াহ তাআলা শিহদ হােফজ খােলদ 
রিহমাহু�াহ এর শাহাদাত কবুল কেরন। এই উ�তেক তার মত 
স�ান �ারা ভের েদন েযন তারাও �ীন ও মযলুম মুসলমােনর 
সাহােযয্ িনেজেক উৎসগর্ করেত পাের। আমীন। 

উমারােদর জীবনী েথেক িশ�া
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অিচেরই আ�াহ তায়ালা সংকীণ র্তােক দূর কের

�শ�তা  দান করেবন।

িবসিম�ািহর রহমািনর রিহম।
সম� �শংসা আ�াহ তায়ালার জনয্ যার 
েমাবারক ইরশাদ হল,
 

 َولََقْد أَرَْسلَْنا ِمن قَبْلَِك رُُسً� إَِ�ٰ قَْوِمِهْم فََجاُءوُهم ِبالْبَي�َناِت فَانتََقْمَنا ِمَن

ا َعلَيَْنا نَْ�ُ الُْمْؤِمِنَ� ﴿47﴾ـ ال�ِذيَن أَْجرَُموا � وَكَاَن َحق�

আপনার পূেবর্ আিম রসূলগণেক তাঁেদর িনজ 
িনজ স�দােয়র কােছ ে�রণ কেরিছ। তাঁরা 
তােদর কােছ সু�� িনদশর্নাবলী িনেয় আগমন 
কেরন। অতঃপর যারা পাপী িছল, তােদর আিম 
শাি� িদেয়িছ। মুিমনেদর সাহাযয্ করা আমার 
দািয়�। (সূরা রুম - ৪৭)

দুরুদ ও সালাম বিষর্ত হউক সৃি�কুেলর ে�� 
মানব রাসুলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম 
এর উপর। িযিন ইরশাদ কেরন,
 

فإن الله توكل� بالشام وأهله» (أخرجه أحمد [17005]، وأبو داود [2483]ـ

“িন�য়ই আ�াহ তা’আলা আমার জনয্ শাম 
এবং শােমর অিধবাসীেদর জনয্ (বরকেতর) 
িজ�াদারী িনেয়েছন।” (আহমদ, আবু দাউদ) 

শােম অব�ানরত আমার মুসিলম ভাইেদর 
�িত, 

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতু�ািহ ওয়াবারাকাতুহ।

উমারােদর কলাম

আনি�ত থাকুন এবং আ�াহ তায়ালা স�েকর্ 
উ�ম ধারণা রাখুন। ঐ রব িযিন আপনােক 
“ইয়া আ�াহ আপিন ছাড়া আমােদর আর েকউ 
েনই” এটা বলার তাওিফক এবং েহদােয়ত দান 
কেরেছন। িতিন আপনােক না কখেনা একা 
েছেড় িদেবন এবং না িতিন েকান �িতদান ন� 
করেবন। আ�াহ তায়ালার েমেহরবানী েয িতিন 
আপনােক মুজািহদগেণর স�ানেদর 
সহেযািগতায় েরেখেছন। আর এই মুজািহদগণই 
আপনার স�ান এবং মুহািফজ। আ�াহ 
তায়ালার পর এসকল মুজািহদগণই আপনার 
েহফাজতকারী এবং পােশ দাড়ােনা বয্ি�। 
সুতরাং তােদর সহেযািগতা করুন, তােদরেক 
আ�য় িদন এবং তােদর জনয্ িনেজেদর 
অ�রেক েখালা রাখুন। আর তােদর িবরুে� 
েকান মুনািফক এবং চাটুকােরর কথা িব�াস 
করেবন না। েসই স�ার উপর ভরসা করুন 
িযিন িচর�ীব। এসকল মুজািহদীনরা ঐ ফরজ 
আদায় করেছন যা আমােদর সকেলর দািয়� - 
আমােদর সকেলর জনয্ ফরজ। এটা আ�াহর 
রােহ িজহােদর ফরিজয়য্াহ। এটা ইয়াহুিদ খৃ�ান, 
আরব অনারব সকল তাগুতেদর িবরুে� 
�িতেরােধর ফরিজয়য্াহ।

সুতরাং আমােদর উপর এসকল মুজািহিদনেদর 

অনুবাদ: আবু খািদজা

শাইখ আবু হুরাইরা কােসম আর িরমী (রিহমাহু�াহ)
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সাহাযয্-সহেযািগতা করা ফরজ। আমােদর জনয্ আবশয্ক হল 
আমরা েযন তােদর সমথর্ন েদই, তােদর জনয্ আ�াহ তায়ালার 
কােছ দুয়া কির, তােদর �িটগুেলােক ক্ষমার দৃি�েত েদিখ, 
তােদরেক নািসহাহ েদই অথর্াৎ সবর্�কার সহেযািগতা কির। 

এখােন আমরা ি�য় ভূিম শােম িনেয়ািজত আমােদর ভাইেদর 
�িত িতনিট বাতর্া েপশ করব ইনশা আ�াহ।

আ�াহর শপথ আমরা আপনােদর ক�েক লাঘব করেত চাই। 
যিদ এই েপেরশািনেক কম করেত না পাির তাহেল অ�ত এ 
েপেরশািনেত আমরা আপনােদর সােথ অংশ�হণ করেত চাই। 
আ�াহ তায়ালার কােছ দুয়া কির, েযন আমােদর এ কথাগুেলা 
আপনােদর জনয্ ক� লাঘবকারী ও উপকারী হয় এবং 
আপনােদর জনয্ েযন ক্ষিতর কারণ না হয়। 

মুজািহদ িসপাহীর নােম বাতর্া।

মুজািহদ ভাইেদর �িত আমােদর �থম বাতর্া, 
িনঃসে�েহ ইসলােম মুজািহদীনেদর স�ান অেনক ঊে�র্।
 
েহ ভাইগণ! 

সবেচেয় গুরু�পূণর্ িবষয় হল িনয়ত। �েতয্েকই িনেজেদর 
িনয়তেক আ�াহ তায়ালার জনয্ খােলস কের িনন। পরীক্ষা 
এবং িবিভ� িবপদ-আপদ েযন েতামােদর িনয়তেক িবন� 
কের না েদয়। এমন েযন না হয় েয, েতামােদর িক�াল েকান 
দল বা বয্ি� েক�ীক হেয় যায়। বরং িনেজেদর িজহাদ হেব 
শুধুমা� আ�াহ তায়ালার �ীনেক উঁচু করার জনয্। 

েহ িসংেহর জািত 

েতামরা উ�ম কােজ িনেজেদর আিমরেদর কথা শুনেত এবং 
মানেত থাক। চাই তােদর কথা েতামােদর কােছ ভাল লাগুক 
বা খারাপ লাগুক। যিদ েতামার কােছ আিমেরর কথা পছ� না 
হয়, তারপরও তুিম আমল করেব। কারণ এটােতা জরুির নয় 
েয আিমেরর অিভমত েতামার অিভমেতর অনুরুপ হেত হেব। 
এমনটা েযন না হয় েয, েতামার অিভমত অনুযায়ী না হেল 
আমল করেব না। আিমেরর আেদশ যিদ শিরয়েতর 
সীমােরখার মেধয্ হয় তাহেল মামুেরর (অধীন�) যিদ পছ� 
নাও হয় তারপরও আমল করা ওয়িজব।

েহ আমার ভাই! 

তুিম ঐ সম� মামুরেদর মত হেয় েযও না - যারা তােদর 
আিমরেক কথা িদেয় নয় বরং অব�া �ারা বুঝােত চায় েয, 
আপিন আমােদর আিমর িঠক আেছ - তেব আপনােক 

আমােদর কথাও শুনেত হেব এবং মানেত হেব। এমন েযন না 
হয় েয, আিমেরর েয সম� আেদশসমূহ ভাল না লােগ তা 
আমল করেত অলসতা করেব এবং তা বা�বায়ন করেত 
িবল� করেব। যিদ এমনটা কর তাহেল েজেন েরখ - আ�াহর 
শপথ!! এটা একিট �ংসা�ক বয্ািধ। 

েহ আমার মুজািহদ ভাই!  

এমন েযন না হয় েয, েতামােদর আিমর যিদ েতামােদর সামেন 
েকান কাজ উপ�াপন করেত চায় তাহেল এক ল�া ভূিমকা 
েপশ করেত বাধয্ হয়। িতিন বাধয্ হেয়েছন েতামােদরেক এর 
কারণ এবং েহকমত বুঝােত, অনয্থায় েতামরা এর উপর 
আমল করেবনা। আ�াহর শপথ!! যিদ এমনিট হেয় থােক 
তাহেল অবশয্ই এিট অতয্� বড় জুলুম এবং সতয্েক না েচনার 
মত হেব। �রণ েরখ - কখেনা হয়েতা আিমর েতামােদর 
সবিকছু িব�ািরত বলেত অক্ষম থােক। িকছু িবষয় থােক যা 
শুধু িবেশষ িবেশষ বয্ি�েদরেক বলার মত হেয় থােক। আবার 
িকছু িবষয় েতা িবেশষেদর মেধয্ও িবেশষেদরেক বলার মত 
হয়। হেত পাের েতামার আিমর কখেনা এমন একিট িস�া� 
করল যা েবাধগময্ নয়(জােয়য তেব অনু�ম)। েতামার িনকট 
হয়েতা অনয্ েকান িস�া� উ�ম মেন হেব। িক� আিমেরর এ 
বয্াপাের অক্ষমতা রেয়েছ েয, িতিন েতামােক বলেত পারেছন 
না েকন িতিন এ অনু�েমর উপর আমল করেছন। যিদ িতিন 
এটা �কাশ কেরন তাহেল ক্ষিত হেত পাের। একারেণ তুিম 
শুধু িনেদর্শসমূেহর উপর আমল কের যাও, যিদও তা েতামার 
েকৗশেলর সােথ না িমেল। মুয়াজ ইবেন জাবাল রািদয়া�াহু 
আনহুেক রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম েয কথা 
বেলিছেলন েস কথা �রণ কর। রাসুলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়া সা�াম বেলিছেলন – 

“েহ মুয়াজ! তুিম িক জান বা�ার উপর আ�াহর িক হক আর 
আ�াহর উপর বা�ার িক হক রেয়েছ”? মুয়াজ রািদয়া�াহু 
আনহু বলেলন, “আ�াহ এবং তার রাসূলই ভােলা জােনন”। 
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ করেলন, 
“বা�ার উপর আ�াহর হক হল েয, বা�া আ�াহ তায়ালার 
ইবাদত করেব এবং এ ইবাদেত কাউেক শিরক করেবনা। 
আর আ�াহর উপর বা�ার হক হল, েস (বয্ি�) আ�াহ 
তায়ালার সােথ কাউেক শিরক করেবনা - তাই আ�াহ 
তায়ালাও তােক শাি� িদেবননা।” মুয়াজ রািদয়া�াহু আনহু 
বলেলন, “ইয়া রাসূলু�াহ! আিম িক েলাকেদরেক এ সুসংবাদ 
িদব না”? রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ 
করেলন, “না বলেব না। কারণ েলােকরা আমল েথেক িবরত 
হেয় যােব।”

সুতরাং বুঝা েগল সকল িবষেয়র ইলম অনয্েদরেক জানােনা 
জরুির নয়। হুকুেমর িদক েথেক জােয়য �েতয্ক এমন কাজ 

উমারােদর কলাম
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করাও জরুির না। (এমন অেনক কাজ রেয়েছ যা মূলত 
জােয়য, িক� তা করার �ারা অেনক িবশৃ�লা সৃি� হয়। যার 
ফেল তা নাজােয়েযর পযর্ােয় চেল যায়।) 

েহ আমার স�ািনত ভাইেয়রা – 

েজেন নাও - েতামার আিমর সকেলর আিমর। সকেল তার 
কােছ একি�ত হয়, তার কাঁেধ সকেলর দািয়�। েস সকেলর 
বয্াপাের িচ�া কের। সুতরাং িনজ আিমেরর সহেযািগতা কর। 
অেনক সময় পিরেবশ পিরি�িত আিমরেক এমন অব�ায় 
েপৗঁেছ েদয় েয – তােক(আিমরেক) �েতয্কিট পদেক্ষপ এবং 
ফয়সালার পূেবর্ দশ বার িচ�া করেত হয় েয - তার অমুক 
সাথীর অ�ের এই িস�াে�র িক �ভাব পড়েব অথবা এর 
�ারা তার �ীন ও আখলােক েকান �ভাব পরেব িকনা? অথবা 
এ িস�া� েস েমেন িনেব িকনা? আিমেরর জনয্ এমন 
পিরেবশ ও পিরি�িত ৈতির করা বা যারা ৈতির কের তােদর 
সহেযাগী হওয়া েথেক েবঁেচ থাক। 

িনজ অনুভূিত এবং বদ েমজাজেক পােয়র িনেচ দিলত কের 
রাখ। আিমেরর কথা এবং আেদশ েতামার মাথার মুকুটতুলয্। 
�রণ েরখ, (জামাত ও িজহােদ) েস মাথাতুলয্ আর তুিম 
একিট েদেহর নয্ায় (অথর্াৎ েদহ েযমন মাথা বয্তীত চলেত 
পােরনা েতমিন মাথাও েদহ বয্তীত হেত পােরনা। মাথার কাজ 
এক ধরেণর আর েদেহর কাজ অনয্)। েতামার জনয্ আিমেরর 
ই�া এবং পছ�েক �হণ করা চাই। আিমর েথেক েবিশ 
(েবাঝা উঠােনার মত) দেলর মেধয্ আর েক আেছ? 

িতিনই েতা িবচারক এবং আেলমেদরেক েদেখন। তার কােছই 
ৈসনয্েদর এবং আমানত সমূেহর িনরাপ�ার িবিভ� িবষয়েক 
িনেয় যাওয়া হয়। সকল িবষেয়র দরজাও িতিন এবং েসগুেলা 
পিরচলানার দািয়�ও তার। এরকম দুভর্াগা হওয়া েথেক েবঁেচ 
থাক - যােদর কাজই হল বয্ি� এবং দেলর মােঝ শুধু 
েদাষ-�িট খঁুেজ েবড়ােনা। এমন বয্ি�েদরেক নিসহাহ দাও। 
যিদ নিসহাহ �হণ না কের তাহেল বুঝেত হেব - এ েদেহ 
অেনক েরাগ রেয়েছ। এমন েরাগা�া� অ�র েথেক দূের সের 
যাও।

েদাষােরাপকারী এবং েচাগলেখার েথেক িনেজেক দূের রাখ 
এবং তােক আ�াহর এ বানী �রণ কিরেয় দাও - 

َويٌْل لُِكل� ُهَمزٍَة لَُمزٍَة

অথর্ঃ �ংস �েতয্েকর, েয সামেন ও িপছেন মানুেষর িন�া 
কের। (সূরা হুমাযাহ - ১)

েসসকল িবষয় িনেয় মাথা ঘামােয়া না - েয িবষেয়র বুঝ 
েতামার েনই। আিমরেদর িনজ কাজ রেয়েছ আর েতামােদরও 
িনজ� কাজ রেয়েছ। আ�াহ তায়ালার িনকট শুকিরয়া আদায় 

কর েয - আ�াহ তায়ালা েতামােক এ েবাঝা েথেক দূের 
েরেখেছন, েয েবাঝা আমীরেদর কাঁেধ রেয়েছ। 
েচাগলেখারেদর কথায় কান িদেয়া না। তােদর �িত েতামােদর 
েথেক কলয্াণকামীতা, নিসহাহ এবং সংেশাধেনর আ�হ থাকা 
চাই।

েহ মুজািহদ ৈসিনক ভাইগণ! 

যিদ তুিম েদখ েয - েতামার আিমর সাধারণ মুসলমানেদর 
উপকােরর জনয্ তার িনজ ও েতামােদর হক েক েছেড় িদে� 
তাহেল তুিম তােক সাহাযয্ কর। তার ব�ু ও সহেযাগী হেয় 
যাও। তার �েচ�ায় তুিম বরকেতর কারণ হেয় যাও। আর 
যিদ এর িবপরীত েদখেত পাও েয, েতামার আিমর অনয্ েকান 
িজহািদ দেলর সােথ পা�া িদে� বা তােদর সােথ িহংসা 
করেছ, েছাট েছাট িবষেয় িহসাব িনে� - তাহেল তােক 
নিসহত কর এবং এ প�িতর পিরণােমর িবষেয় তােক ভয় 
েদখাও। যিদ েস না মােন তাহেল তুিম িনেজর পেথ চলেত 
থাক এবং েচ�া করেত থাক েযন তুিম েতামার আমীেরর কােছ 
উ�ম �মািনত হেত পার। 

েহ মুজািহদ ভাই! 

েকান িবেশষ দেলর তীর হেয়ানা বরং ইসলােমর তীরসমূেহর 
মধয্ হেত একিট তীর হও(অথর্াৎ েকান দেলর পক্ষ হেয় লড়াই 
কেরানা)। তুিম শুধু ইসলােমর শ�েদর িবপেক্ষ লড়াই 
কর(িনজ জবান এবং অ� েযন কখেনা অনয্ েকান দেলর জনয্ 
বয্বহার না হয়)। দুশমনেদর তট� রাখ এবং তােদর িবরুে�ই 
লড়াই করেত থাক যতক্ষন না আ�াহ তায়ালার ফয়সালায় 
েতামার মহা সফলতা আেস। আ�াহ তায়ালার ইরশাদ 
কেরেছন –

َب�ُص ِبُكْم أَْن يُِصيبَُكُم الل�ُه َ̈  قُْل َهْل تََرب�ُصوَن ِبَنا إِ®� إِْحَدى الُْحْسَنيَْ�ِ َونَْحُن نَ
َب�ُصوَن َ̈ َب�ُصوا إِن�ا َمَعُكْم ُم َ̈ ِبَعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه أَْو ِبأَيِْديَنا فَ

বলুন, েতামরা আমােদর দুইিট ম�েলর একিটর �তীক্ষা করছ 
এবং আমরা �তীক্ষা করিছ েয, আ�াহ তায়ালা সরাসির 
েতামােদরেক শাি� িদেবন িনজ পক্ষ হেত অথবা আমােদর 
হাত �ারা। অতএব েতামরা �তীক্ষা কর আমরাও েতামােদর 
সােথ �তীক্ষা করিছ। (সূরা তাওবা – ৫২)

িজহািদ তানিজেমর স�ািনত আিমরেদর �িত পয়গাম। 

আমার ি�তীয় িচিঠ িজহািদ তানিজেমর আিমরেদর �িত। এ 
িচিঠ দেলর সকল িজ�াদার সাথীেদর �িত (েক�ীয় 
আিমরগণ বয্তীত)। এসম� কথা আপনার এমন এক ভাইেয়র 
পক্ষ হেত - েয িনেজও আপনার মত এরকম পরীক্ষার মধয্ 
িদেয় যাে�। আমার এসম� কথার উে�শয্ হল - এর মাধয্েম 
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আপনােদর েবাঝা িকছুটা হালকা করা এবং আপনােদরেক 
সাহাযয্ করা। আ�াহ তায়ালার �িত আশা রািখ এর ফেল 
িতিন আমার েবাঝাও হালকা কের িদেবন এবং আমােক 
সাহাযয্ করেবন। এ কথাগুেলা িলখার জনয্ আিম পরামশর্ এবং 
ইসেতখারা কেরিছ, অতঃপর আ�াহ তায়ালার উপর ভরসা 
কেরিছ। এর �ারা আমার উে�শয্ হল - সংেশাধন এবং 
কলয্াণ। িন�য় সংেশাধন ও কলয্াণ একমা� আ�াহ তায়ালার 
পক্ষ েথেক। তাই আ�াহ তায়ালার উপরই আিম ভরসা কির 
এবং তাঁর িদেকই �তয্াবতর্ন কির।

েহ আমার ি�য় ভাইেয়রা! 

আ�াহ তায়ালা আপনােক এই পেথ দৃঢ় রাখুন, আপােদরেক 
সহীহ পেথ চলার তাওিফক দান করুন। আ�াহ তায়ালা 
আমােদরেক এবং আপনােদরেক েহদােয়ত �ারা ধনয্ করুন 
এবং আমােদর সম� কাজেক সংেশাধন কের িদন। শ�েদর 
িবরুে� হামলা এবং আ�মেণর উে�েশ ঐেকয্র এমন েচ�ার 
�িত আমার অ�র েথেক কৃতজ্ঞতা জানাি�। 
শ�েদর িবরুে� এক কাতারব�ী হেয় যু� করা একা� 
জরুির। এেক্ষে� মতাৈনকয্ আমােদর �ীন ও দুিনয়ােক 
�ংেসর িদেক িনেয় যাে�। ঈমােনর পর সবেচেয় গুরু�পূণর্ 
িবষয় হল - আমােদর �ীন ও দুিনয়া িবন�কারী শ�েদরেক 
�িতহত করা। আ�াহ তায়ালা আপনােদরেক সাহাযয্ করুন 
এবং তার দুশমনেদর িবরুে� আমােদরেক এক কাতাের 
দৃঢ়পদ কের িদন। আর এটাই আ�াহ তায়ালার কােছ 
পছ�নীয়।

ا كَأَن�ُهْم بُْنيَاٌن َمرُْصوٌص إِن� الل�َه يُِحب· ال�ِذيَن يَُقاتِلُوَن ِ¶ َسِبيلِِه َصف�

অথর্: িন�ই আ�াহ তায়ালা ভালবােসন যারা তার পেথ 
সািরব� হেয় িজহাদ কের এমন ভােব েযন তারা সীসাঢালা 
�াচীর ( সুরা সফ ৬১:৪ )

�ংস তােদর জনয্ - যারা আ�াহর বা�ােদরেক এক 
কাতারব�ী হেত বাঁধা েদয়। েয একতা ও ঐকয্েক পছ� 
কেরনা এবং েযেকান কারেণ তার অ�র এিদেক ধািবত হয় 
না, আিম তােক উে�শয্ কের বলব - যিদ আপনার দাওয়াত 
এবং িজহাদ আপনােক ঐকয্ব� করেত না পাের, তাহেল 
অ�ত চলমান এ েপেরশািন এবং িবপদ-আপদ আপনােক 
ঐকয্ব� কের িদেব। আর এটােতা �� েয, িবপদ-আপদ 
এবং মুিসবত মানুষেদরেক িনকটবতর্ী কের েদয়। 
�িতরক্ষামূলক িজহােদর পথ অতয্� �শ�। এটােক িনেজর 
জনয্ এবং অনয্েদর জনয্ স�ীণর্ করেবন না। যিদ আপিন 
আপনার ভাইেদর মােঝ েকান �কার দুবর্লতা এবং অলসতা 
েদেখন তাহেল তােদর িনকটবতর্ী হওয়ার মােঝই তােদর জনয্ 
সংেশাধন এবং নিসহাহ রেয়েছ। েকননা মানুষ তার ব�ুর �ীন 
�হণ কের। আশা করা যায় েয, আপনার এ িনকটবতর্ীতার 

ফেল আ�াহ তায়ালা তার সংেশাধন কের িদেবন, এবং 
আপনার এ ৈনকটয্ তার শি�শালী হওয়া এবং সংেশাধেনর 
কারণ হেব। 
আ�াহ তায়ালার ইরশাদ, 

ُهَو ال�ِذي أَي�َدَك ِبَنْ�ِِه َوِبالُْمْؤِمِنَ�

িতিন ঐ স�া িযিন আপনােক তার সাহাযয্ এবং মুিমনেদর 
�ারা শি�শালী কেরেছন। (সূরা আনফাল - ৬২)

আপিন এমন হেবন না – েযমন আপনার ভাইেক সাহাযয্ করা 
েথেক হাত গুিটেয় েফলেলন, ফেল েস আপনােক বয্তীত 
অেনয্র কােছ সাহাযয্ পওয়ার আশায় হাত বাড়ায়। আপনারাই 
এেক অপেরর কলয্াণকামী হেয় যান, এেক অপেরর সাহাযয্ 
করুন এবং পরামশর্ করুন। রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়া সা�াম এর ইরশাদ, 

এক মুিমন অপর মুিমেনর জনয্ ভবন তথা ইেটর নয্ায় েয 
এেক অপরেক শি�শালী কের।

এটা ইরশাদ কের রাসূল সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম 
িনেজর (উভয় হােতর) আ�ুলসমূহেক একসােথ িমিলেয় 
একিটেক অপরিটর মােঝ �েবশ কিরেয়েছন। 

যিদ েকউ আপনার েথেক দূের চেল যায় তাহেল আপিন তার 
িনকটবতর্ী হেয় যান। তােক নিসহত এবং উপেদশ িদন। এটা 
আপনার জনয্ ওয়ািজব। আপিন সাথীেদর �িত দয়া ও দরদ 
�দশর্ন করুন। 

েহ আমার ি�য় ভাইগণ! 

যিদ আপনােদর মােঝ েকান সমসয্া হয় তাহেল আবশয্ক হল 
আপনারা �েতয্েকই িনেজর উপর এর দায়ভার িনেয় িনেবন, 
অেনয্র উপর দায়ভার চািপেয় িদেবন না। আপনারা �েতয্েকই 
যখন দায়ভার �হণ করেবন এবং িনেজর বয্াপাের অপরােধর 
�ীকৃিত িদেবন, আা�াহর শপথ! - তখন কলয্াণ ও বরকত 
আসেব এবং সম� সমসয্ার সমাধান হেয় যােব। আমােদর 
মেধয্ এেক অপর েথেক অিধক অক্ষমতা �কাশ এবং িবনয় 
অবল�ন করা উিচত। েকননা মুিমনেদর গুণই হল - এেক 
অপেরর �িত নরম আর কােফরেদর �িত কেঠার। আ�াহ 
তায়ালা ইরশাদ কেরন, 

ُه ِبَقْوٍم يُِحب·ُهْم َويُِحب·ونَُه  يَا أَي·َها ال�ِذيَن آَمُنوا َمن يَرْتَد� ِمنُكْم َعن ِديِنِه فََسْوَف يَأِْ« اللـ�

ِه َوَ® يََخافُوَن لَْوَمَة َ®ئٍِم � أَِذل�ٍة َعÁَ الُْمْؤِمِنَ� أَِعز�ٍة َعÁَ الَْكاِفِريَن يَُجاِهُدوَن ِ¶ َسِبيِل اللـ�

ُه َواِسٌع َعلِيٌم ﴿54﴾ـ ِه يُؤْتِيِه َمن يََشاُء � َواللـ�  َذٰلَِك فَْضُل اللـ�

েহ মুিমনগণ, েতামােদর মেধয্ েয �ীয় ধমর্ েথেক িফের যােব, 
অিচের আ�াহ এমন স�দায় সৃি� করেবন, যােদরেক িতিন 
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ভালবাসেবন এবং তারা তাঁেক ভালবাসেব। তারা 
মুসলমানেদর �িত সদয় ও কািফরেদর �িত কেঠার ও তারা 
আ�াহর পেথ িজহাদ করেব এবং েকান িতর�ারকারীর 
িতর�াের ভীত হেব না। এিট আ�াহর অনু�হ যােক ই�া 
িতিন তােক তা দান কেরন। আর আ�াহ �াচুযর্ময়,মহাজ্ঞানী। 
(সূরা মােয়দা – ৫৪)

আ�াহ তায়ালা আেরা ইরশাদ কেরন, 

ًدا اِر رَُحÅَُء بَيَْنُهْم � تَرَاُهْم ُرك�ًعا ُسج� اُء َعÁَ الُْكف� ِه � َوال�ِذيَن َمَعُه أَِشد� ٌد ر�ُسوُل اللـ� َحم�  م·

ُجوِد � َذٰلَِك َمثَلُُهْم ِ¶ ْن أَثَِر الس· ِه َورِْضَوانًا � ِسيÅَُهْم ِ¶ ُوُجوِهِهم م� َن اللـ�  يَبْتَُغوَن فَْضً� م�

 الت�ْوَراِة � َوَمثَلُُهْم ِ¶ اÒِْنِجيِل كََزْرٍع أَْخَرَج َشطْأَُه فَآَزرَُه فَاْستَْغلََظ فَاْستََوٰى َعÁَٰ ُسوِقِه

ِمْنُهم الَِحاِت  ال�ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الص� ُه  اللـ� اَر � َوَعَد  ِبِهُم الُْكف� لِيَِغيَظ   يُْعِجُب الز·ر�اَع 

ْغِفرًَة َوأَْجرًا َعِظيÅً ﴿29﴾ـ م�

মুহা�দ আ�াহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কােফরেদর �িত 
কেঠার, িনেজেদর মেধয্ পর�র সহানুভূিতশীল। আ�াহর 
অনু�হ ও স�ি� কামনায় আপিন তােদরেক রুকু ও 
েসজদারত েদখেবন। তােদর মুখম�েল রেয়েছ েসজদার িচ�। 
তওরােত তােদর অব�া এরূপ এবং ইি�েল তােদর অব�া 
েযমন একিট চারা গাছ যা েথেক িনগর্ত হয় িকশলয়, অতঃপর 
তা শ� ও মজবুত হয় এবং শ�ভােব কাে�র উপর দাঁিড়েয় 
আেছ যা চাষীেক আন� েদয়। যার �ারা িতিন কািফরেদরেক 
ে�াধাি�ত কেরন। তােদর মেধয্ যারা িব�াস �াপন কের 
এবং সৎকমর্ কের, আ�াহ তােদরেক ক্ষমা ও মহাপুর�ােরর 
ওয়াদা িদেয়েছন। (সূরা ফাতাহ – ২৯)

েহ আমার ি�য় ভাইগণ! 

�রণ েরখ - �ীিন �াতৃ� এবং স�কর্, দলগত স�কর্ েথেক 
অেনক বড় এবং গুরু�পূণর্। �ীিন স�কর্ আমােদর রব 
আমােদর মােঝ কের িদেয়েছন। যিদ দলগত স�কর্ �ীিন 
স�কর্েক দৃঢ় না কের, তেব তা উপকােরর �েল ক্ষিতকর 
হেব। পরবতর্ীেত এ ভুল জািতগত িবেভেদ পিরণত হয় (যা 
�ীেনর জনয্ সেবর্া� িবপদজনক)। 

েহ আমার ভাইগণ! 

ঐ সম� বয্ি�েদর েথেক েবঁেচ থাকুন - যারা আপনােদর মেধয্ 
েফতনা-ফাসােদর আগুন ��িলত কের। এ ধরেণর েলাক 
সব জামােতই থােক। আসেল এরা দেলর ময়লা- আবজর্না। 
এধরেণর বয্ি�র িদেক েখয়াল রাখুন। �েতয্ক জামােতর জনয্ 
উিচত িনেজেদরেক এ ধরেণর আবজর্না েথেক পাক-পিব� 
করা। 

�রণ রাখুন, িযিন আমােদর মােঝ �াতৃ� এবং মুহা�ত পয়দা 
করার েচ�া কেরেছন, েস আমােদর ভাই। আর েয আমােদর 

মােঝ মতাৈনকয্ এবং িবেরািধতার পােল হাওয়া িদেয়েছ েস 
আমােদর দলভু� নয়, বরং েস শ�র কাজ কেরেছ। 
�কৃতপেক্ষ েস আমােদর মােঝ শ�তার জাল িব�ার করেছ। 
িনেজেদর ওয়াদা এবং �িত�িতগুেলা রক্ষা কেরা। িবিভ� 
সমসয্া ও অভয্�রীণ চাপ েযন েতামােদরেক ওয়াদা এবং 
�িত�িতগুেলা ভাঙেত বাধয্ না কের।
রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম ইরশাদ কেরন,
 

اÖسلموَن عÕ Áوِطهم إ®� Õطًا حر�م ح�ً® أو أحل� حراًما

মুসলমানগণ তােদর শতর্ পূরা কের থােক। তেব েয শতর্ 
হারামেক হালাল কের অথবা হালালােক হারাম কের। 
(িতরিমজী)

েহ আমার ভাইগণ!
 
এেক অপরেক ক্ষমা এবং মাফ কের েদয়ার উৎসাহ �দান - 
কলয্ােণর দাওয়াত। সুতরা এই কলয্াণ েথেক িনেজেক কখেনা 
বি�ত করেবন না। একিট অথবা িকছু ঘটনার উপর িভি� 
কের অনয্ানয্ দেলর িহসাব েনয়া এবং শাি� েদওয়া - 
িবশৃংখলা এবং সময় ন� হবার কারণ। আমরা �েতয্ক 
হ�দােরর কােছ আশা কির েয, আপনােদর ভাই যিদ 
আপনােদরেক উ�ম প�িতেত হ� িফিরেয় না েদয় তাহেল 
এর কারেণ অ�তপেক্ষ িনেজর িজহাদ এবং �েচ�ােক িবন� 
করেবন না। মেন রাখুন, েয আ�াহর জনয্ েকান ব�েক তয্াগ 
কের আ�াহ তায়ালা তােক এর েথেক উ�ম িকছু দান করেবন।

আমার ভাইগণ!
 
েয সম� বয্ি� আপনার েগাপন িবষয়েক েসয্াসাল িমিডয়ােত 
�চার কের, তার েথেক সাবধান থাকুন। এমন বয্ি�েক 
িনেজর সকল িবষয় স�েকর্ েবখবর রাখা চাই। এেদর জনয্ 
সবর্িন� শাি� হল - তার জনয্ েফােনর েক্ষে� পিরপূণর্ 
নজরদাির থাকেব। তােক �ে�র স�ুখীন করেত হেব এবং 
�েয়াজেন শাি� িদেত হেব। 

এমন বয্ি�েদর �িত আিমরেদর তুলনায় ৈসিনকেদর েবিশ 
দৃি� রাখা আবশয্ক। ৈসিনকরা তােক এধরেণর কােজর 
বয্াপাের িনেষধ করেব। যিদ তার সােথ েবাঝাপড়া ভােলাভােব 
ও পিরপূণর্ভােব না হয় তেব একারেণ আেরা েবিশ পিব� র� 
�বািহত হেব। তাই এই বয্াপাের সতকর্তা কাময্।

এমন বয্ি�েক �িতহত করেত হেব, েয আপনার অভয্�রীণ 
িবষয়গুেলােক ই�ারেনেটর আেলাচনার িবষয় বানায় এবং 
তােত ই�ামত পিরবতর্ন কের। দুশমনরা এসকল ওেয়বসাইট 
নজরদারীেত রােখ। বরং বা�বতা হল েনেটর এসকল 
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সাইটগুেলােত শয়তান িনেজই বড় আেলেমর সূরেত উপি�ত 
থােক।

মানুষেদর সােথ তােদর বািহয্ক অব�া অনুযায়ী বয্বহার করুন 
- যােত সুধারনার আমল আপনার েথেক ছুেট না যায়। যিদ 
েকউ েকান কারেণ হতাশ হেয় পের – যিদ েস বুঝেত পাের 
েয, েস দুবর্ল হেয় পেড়েছ - যিদ েস িপছেন পেড় থােক - 
তাহেল তােক উিঠেয় িনন এবং তার �িত ভাল ধারণা করুন। 
তার বািহয্ক অব�ার উপর িবেবচনা কের তার সােথ বয্বহার 
করুন। যতক্ষণ েস অনয্েদর েহাচটদানকারী এবং িবশৃংখলা 
ছড়ােনা বয্ি� িহসােব �মািণত হয় – ততক্ষন পযর্� তার 
সােথ উ�ম বয্বহার জাির রাখুন। যিদ েকউ অনয্েদর 
অজর্নগুেলােক িপছেন রাখেত চায়, তােদরেক হতাশ কের 
রােখ, েহাচট খাওয়ােনার েচ�া কের এবং িবশৃ�লা ছড়ােত 
থােক, তাহেল �রণ রাখুন েস হল গুজবরটনাকারী। আর 
গুজব রটনাকারীেদর বয্াপাের আ�াহ তায়ালা ইরশাদ কেরন, 

 لØَِ لَم يَنتَِه اÖُناِفقوَن َوال�ذيَن ¶ قُلوِبِهم َمرٌَض َواÖُرِجفوَن ِ¶ اÖَديَنِة لَُنغِريَن�َك 
 ِبِهم ثُم� ® يُجاِورونََك فيها إِّ® قَليً� 60 َملعونَ�  أَيَنÅ ثُِقفوا أُِخذوا َوقُت�لوا تَقتيً�

61 ُسن�َة الل�ِه ِ¶ ال�ذيَن َخلَوا ِمن قَبُل َولَن تَِجَد لُِسن�ِة الل�ِه تَبديً� 62ـ

অথর্ঃ মুনািফক এবং যােদর অ�ের বয্ািধ রেয়েছ এবং যারা 
শহের গুজব রটনা কের, তারা িবরত না হেল আিম িন�ই 
তােদর িবরুে� েতামােক �বল করব; এরপর এ শহের 
েতামার �িতেবিশ রুেপ তারা অ� সময়ই থাকেব। অিভশ� 
হেয়; তােদেক েযখােনই পওয়া যােব েসখােনই ধরা হেব এবং 
িনদর্য়ভােব হতয্া করা হেব। পূেবর্ যারা অতীত হেয় েগেছ 
তােদর বয্াপাের ইহাই িছল আ�াহ তায়ালার রীিত। তুিম 
কখেনা আ�াহর রীিতেত পিরবতর্ন পােবনা। ( সুরা আহযাব ৩৩:৬০-৬২)

সুতরাং েলাকেদর সােথ তােদর বািহয্ক অব�া অনুযায়ী 
বয্বহার করা জরুির এবং উ�ম ধারনা করাও আবশয্ক। 
এমতাব�ায় যিদ �� হেয় যায় েয, েকান বয্ি� মুজািহদেদর 
মােঝ ঘৃণার বীজ বপন করেছ তাহেল তার েক্ষে� শরয়ী হুকুম 
েজেন িনন(অথর্াৎ তার সােথ শিরয়েতর সীমায় েথেক 
কেঠারতা অবল�ন করা হেব)। এমন বয্ি� স�েকর্ শুধু 
এতটুকুই বলা যেথ� নয় েয, ‘এরা এরকম ভাল কােজর জনয্ 
উপযু� নয়’। বরং আবশয্ক হল - তােক আ�াহ তায়ালার ভয় 
েদখােনা। আর যিদ এেতও েস িবরত না হয়, তাহেল তােক 
শাি� �দান করা।

�রণ রাখুন! েয মুজািহদেদর মােঝ হতাশা ছড়াে�, তােদরেক 
িব�া� করেছ অথবা তেদর মােঝ ঘৃণার বীজ বপন করেছ - 
েস দুশমেনর সাহাযয্কারী। আশা করুন েয -এেদরেক আ�াহ 
তায়ালা সিঠক পথ �দশর্ন করেবন, অনয্থায় তােদর সবর্িন� 
শাি� হল - মুজািহদেদর কাতার েথেক েবর কের িদেত হেব।

েহ ভাইগণ! 

বা�বতা হল - মুনািফকরা সবর্দা আপনার সামেন শরয়ী 
েপাশাক পেরই আসেব। েস সবর্দা আপনার �িত মুহা�ত 
�দশর্ন করেব এবং এ রা�া েথেক আপনােক সিড়েয় েফলার 
েচ�া করেব। েস আপনার সামেন েচােখর পািন েফেল, 
িনেজেক আপনার অেনক বড় কলয্াণকামী িহেসেব উপ�াপন 
করেব। আপনার অ�ের আপনার ভাইেদর �িত ঘৃণা 
জ�ােনার েচ�া কের যােব �িতিনয়ত।

েহ আমার েনককার ভাইগণ! 

কত েনককার এমন রেয়েছন - যারা অবেচতন ভােব শ�েদর 
কাতাের েপৗঁেছ িগেয়েছ অথচ তার অনুভূিতও তােদর েনই। 
সানায়ার েজলখানায় আমার সােথ এক কেয়িদ ভাই িছল। েস 
একিদন আমােক বলল, “আিম সাথীেদর মােঝ মতেভদ এবং 
িবি��তার কারণ িছলাম। তােদর মােঝ ঘৃণা সৃি� করতাম। 
এখন েজেল আসার পর আমার কােছ �� হেয় েগেছ েয, 
আিম �কৃতপেক্ষ েসৗিদ তথয্ সং�হকারীেদর (েগােয়�ােদর) 
পিরক�নার উপর আমল করিছলাম - অথচ আিম এবয্াপাের 
জানতামই না।

েহ আমার ি�য় ভাইগণ!

সবর্েশষ িবষয় হল - আেলমেদর স�ান করুন! আেলমেদর 
স�ান করুন!! 
এই আেলমগণ হেলন বািত �রুপ। তারা হ� ও বািতেলর 
পাথর্কয্ িনরূপণকারী। তােদরেক তােদর �াপয্ মযর্াদা িদন, 
আ�াহ তায়ালা আপনােদরেক মযর্াদা দান করেবন। তােদর 
স�ান করুন, আ�াহ আপনােক স�ািনত করেবন। তােদরেক 
ভালবাসুন, আ�াহ তায়ালাও আপনােক ভালবাসেবন। 
িনেজেদর জবানেক তােদর িবরুে� বয্বহার করা েথেক িবরত 
রাখুন। আপনার জবান তােদর িবরুে� বয্াবহার কারার 
পিরবেতর্ েকেট েফলুন। যিদ এসম� আেলমেদর মধয্ হেত 
েকউ আপনার ভুল ধের েদয় - তাহেল মেন করেবন িতিন 
আপনােক মুহা�ত কেরন। তার এই ভুল ধিরেয় েদওয়ার 
জনয্ কৃতজ্ঞতা আদায় করা চাই এবং তার নিসহেতর উপর 
আমল করা চাই। যিদ িতিন আপনার বয্াপাের ভুল অব�ােনও 
থােক তারপরও অস�� হেবন না। 

তােদর সামেন িনেজেক এমন আদব ও স�ােনর সােথ েপশ 
করেবন েযমনভােব স�ান িপতার সামেন িনেজেক েপশ কের। 
বরং উিচত েতা হল তােদর েক্ষে� আরও েবিশ আদেবর সােথ 
সামেন আসা। তােদর সােথ পরামশর্ করেবন এবং তােদর 
নিসহতেক �হণ কের িনেবন। শুধু িনেজেদর মতাদেশর্ িব�াসী 
আেলমেদর নিসহত নয়, সকল সতয্বাদী আেলমেদর নিসহত 
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�হণ করুন। আমােদর উপর সম� সতয্বাদী উলামােয় 
েকরােমর হ� রেয়েছ এবং তােদর উপরও আমােদর হ� 
রেয়েছ। 

সুতরাং তারা যিদ আমােদরেক নাওয়ােজল(নব আগত েকান 
িবপদ স�েকর্) পথ পদশর্ন কেরন তাহেল আমােদর উিচত 
হেব তা েখালা মেন �হণ করা। যিদ তারা পর�ের মতাৈনকয্ 
কেরন, তাহেল মেন েরখ - তারা হেলন উলামােয় েকরাম, 
তারা মতৈনেকয্র েক্ষে� পর�েরর অিধকার স�েকর্ জােনন। 
আমােদর উিচত তােদর সােথ চাচা অথবা মামােদর নয্ায় 
আচরন করা। যিদ তারা পর�ের মতপাথর্কয্ কেরন তাহেলও 
আমরা তােদর সকলেক স�ান কির। আমরা তােদর সামেন 
এটা �কাশ কির না েয, তােদর মধয্কার মতপাথর্েকয্র 
মাসআলা আমােদর জানা আেছ। িনেজেদর চাচা এবং 
মামােদর মােঝ ঝগড়া িমিটেয় একতা ৈতিরর েচ�াকারী 
বুি�মান। িক� েয তােদর মােঝ মতাৈনেকয্র পােল হাওয়া 
েদয় েস বদনসীেবর অিধকারী এবং েবওকুফ।

রনা�েনর উলামা ও মাশােয়খগেণর �িত বাতর্া।

(কিবতাগুেলার সাদামাটা অনুবাদ)
েতামােক মহ�তকারীর �ারা েতামার �িত আ�াহ িনরাপ�া 

ে�রণ কেরন,
এটা মেন কের েয, তুিম �শংসা এবং গুণগােনর েযাগয্।

কােরা �শংসা করা একিট কিঠন কাজ,
িক� েতামার �শংসা করেত চাইেল এটা সহজ।
েতামার �ীন হল েখাদাভীিত আর েতামার পথ হল 

েহদােয়েতর পথ,
েতামার কাজ হল নিসহত আর েতামার ৈনকটয্ হল িবশাল 

স�দ।

েহ আমার ি�য় ভাইগণ! 

আপিন জােনন েয, আ�াহর রােহ িজহাদ করা একিট বড় 
ফরজ িবধান। এর ফলাফল একিট অপরিটর সােথ িমিলত। 
এর শুরু েশষেক পিরপূণর্ কের এবং এেক অপর েথেক 
উপকৃত হয়। এর সকল পবর্ কমলার মত িমেল আেছ। 
িনঃসে�েহ আ�াহ তায়ালা মু�কীেদর জনয্ উ�ম পিরণাম 
েরেখেছন। 

মুজািহদগেণর উপর অেনক ধরেণর িবপদ-আপদ এেস থােক। 
কখেনা তা জািতগত হেয় থােক, কখেনা আবার তারা 
দুবর্লতার িশকার হেয় থােক। সবর্াব�ার জনয্ আ�াহ তায়ালার 
িনজ� ৈকৗশল রেয়েছ। দূবর্লতার সময় করণীয় স�েকর্ তার 
িবধান রেয়েছ এবং শি�শালী ও কেতর্ৃে�র সমেয়রও 
িবধানাবলী রেয়েছ। আ�াহ তায়ালা তার বা�ােদরেক 

সবর্কােল, সবর্�ােন (দুবর্লতম অব�ায় এবং সুদৃঢ় অব�ায়) 
তার পিব� শিরয়ত �ারা পিরচািলত কেরন। এটা আ�াহ 
তায়ালার েমেহরবানী এবং রহমত েয, সব িকছু ঐ মহান ও 
সকল িবষেয় সক্ষম স�ার কুদরাত এবং সবর্জ্ঞানী �ভুর ইলম 
অনুযায়ী হেয় থােক। িনঃসে�েহ আ�াহ েকৗশলী এবং সকল 
িবষেয় সময্ক অবগত।

েজেন রাখুন! 

আ�াহ আপনােদর উপর দয়া করুন। দুশমনেদর িবরুে� 
সকল মুজািহদ, বরং সকল মুসলমানেদরেক এক কাতার ব�ী 
কের দাড় করােনা সবেচেয় গুরু�পূণর্ িবষয়। মুিমনেদর 
সামেন িনজ কাঁধেক ঝুকােনার জনয্ আ�াহ তায়ালা আেদশ 
িদেয়েছন। সুতরাং মাসআলার েক্ষে� কিঠন মাসআলা খঁুজেবন 
না। এরুপ করেল আপিন আপনার ভাইেদরেক বি�ত কের 
েফলেবন এবং তােদর জনয্ (শিরয়েত) িবদয্মান �শ�তােক 
স�ীণর্তায় পিরবতর্ন কের েফলেবন। 

�রণ রাখেবন! 

যখন রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম এর জনয্ দুিট 
পেথর মেধয্ েকান একিট পছ� করার ইখিতয়ার েদয়া হত 
তখন িতিন অিধক সহজ পথেক অবল�ন করেতন। তেব এ 
শেতর্ েয, তা েকান গুনাহ বা আ�ীয়তার ব�ন িছ� করার 
িবষয় হেত পারেব না। আপিন িনেজর উপর এবং িনজ 
অধীন�েদর উপর এমন েকান েবাঝা চািপেয় িদেবন না যা 
উঠােনা স�ব নয়। যখনই আপিন িনেজর জনয্ এমন �শ�তা 
েপেয় যান যার বয্াপাের শিরয়েতর দিলল রেয়েছ তখন তার 
িদেক ছুেট যান। এবং দিলেলর উপর িভি� কের ভয় পােবননা। 
িক� যিদ েস িবষয়িট সু��ভােব িনিষ� হয় অথবা তার 
বািতল হওয়াটা চাকু্ষস হয় তাহেল সবর্দা তার েথেক দূের 
থাকেব। 

েহ আমার ি�য় ভাইগণ! 

িনঃসে�েহ আপনারা পযর্ায়�েম এেকরপর এক িবপদাপদ 
অিত�ম করেছন। একিট িবষেয়র ফয়সালা কের েশষ করেত 
না করেতই আেরকিট সমসয্া সামেন চেল আেস। হয়েতা 
েকান একিট িবষয় পিরপূণর্ হয়িন তার আেগই অব�া 
পিরবতর্ন হেয় যায়, একারেণ আবার নতুন কের �থম েথেক 
শুরু করেত হয়। আপিন একিট ধারাবািহক পিরবতর্নশীল 
অব�ার মধয্ িদেয় যাে�ন। এমতাব�ায় আপনােদর জনয্ 
আবশয্ক হল – ‘পর�র ক্ষমার আচরন করা’। যিদ েকান 
আেলম ইজিতহােদর �ারা েকান িবেশষ িবষেয় আটেক যান 
তাহেল তার �িত কেঠারতা করেবন না। আ�াহ তায়ালা 
আমােদর জনয্ সহজতােক পছ� কেরন। ঐ মহাশি�শালী 
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স�া কখেনা চাননা েয, আমরা কেঠারতা এবং স�ীণর্তায় 
জিড়েয় পির।

আমার ি�য় মুহতারাম! 

আপনারা জােনন যখন ক� এবং স�ীণর্তা আেস, তখন েস 
তার সােথ আপনােদর জনয্ সহজতােকও িনেয় আেস। 
আপনারা আেরা জােনন, অক্ষম অব�ায় িবিধ-িবধান িনেজর 
মেতা চলেব না। 

মুহতারাম বুজুগর্ ভাইগণ! 

শরয়ী মাসআলায় ইখিতলাফ ও ঝগড়া করা েথেক েবঁেচ থাকুন। 
যিদ আপনারা সকেল েকান ‘মারজুহ’ তথা ‘অনু�ম হুকুেম’র 
উপর আমল করেত পােরন এবং এমতাব�ায় আপনােদর 
মােঝ ঐকয্ এবং মুহা�ত থােক - তাহেল এটা এর েথেক 
অেনক উ�ম েয, আপনারা েকান ‘রােজহ’ তথা ‘উ�ম 
অিভমেত’র উপর আমল করেলন িক� অ�রগুেলার মােঝ 
ঘৃণা ভরপুর। আপনােদর �রেণ থাকার কথা - মুসলমানরা 
েসিদন িক কিঠন অব�া অিত�ম কেরিছল যখন শ�রা 
তােদর ঘেরর দরজায় দাড়ােনা িছল অথচ তারা পিব�তার 
িকছু িবিধ- িবধান িনেয় তকর্-িবতকর্ করিছল। পিব�তার 
িবিধ-িবধানও �ীেনর অংশ। িক� এটা িক তার সময় িছল? 
আ�মনকারী শ�েদর �িতহত করা িছল বতর্মান সমেয়র 
সবেচেয় গুরু�পূণর্ ফরজ। এ ফরজ েছেড় িদেয় অনয্ িবষেয় 
মেনািনেবশ করার মােন হল গুরু�পূণর্ ফরজ তরক করা।

ই� ইবেন আ�ুস সালাম এবং অনয্ানয্ উলামােয় েকরাম 
বেলেছন, েকউ এমন এলাকায় েগল েযখােন (মুসলমানেদর) 
র� �বািহত করা হে�, আর েস ওখােন িগেয়ও নামায ও 
েরাজার মাসােয়ল (অ�েয়াজনীয়) আেলাচনা করেছ তাহেল েস 
েখয়ানতকারী। 

বতর্মােন মুসিলম উ�াহ এক কিঠন অব�া পার করেছ। সবর্� 
মুসলমানেদর র� �বািহত করা হে�। এঅব�ায় যিদ েকউ 
িনজ মুসিলম ভাইেদর িবরুে� ফাতওয়া �কাশ করেত থােক 
এবং অনয্ানয্ িবষেয় (মানুষেদরেক) উ�ািন িদেত থােক, 
তাহেল আমােদর ভয় হয় তার উপর ই� ইবেন আ�ুস 
সালােমর উি� বা�বািয়ত হেয় যায়।

শিরয়েতর আঁচল স�ীণর্ করা েথেক েবঁেচ থাকুন। িনঃসে�েহ 
সতয্ তাই যােক শিরয়ত সতয্ িহসােব �ীকৃিত িদেয়েছ অথবা 
েকান জামাআত শরয়ী দিলেলর িভি�েত যােক সতয্ বেলেছ। 
যিদ েকান িবষেয় শিরয়ত ইখিতলােফর অনুমিত িদেয় থােক 
তাহেল তােত মেতর িভ�তার কারেণ আমােদর এেক অপেরর 
�িত মন েযন না ভাে�। হেত পাের েকান মাসআলােত আপিন 

বয্তীত অনয্ কােরা জনয্ সিঠক জায়গা পযর্� েপৗছার তাওিফক 
হয়িন। িক� েস যিদ ইলম এবং েযাগয্তার সােথ সতয্ পযর্� 
ৈপৗছেত েচ�া কের - তাহেল তােক ম� িকছু বলা উিচত নয়। 
এমিনভােব হেত পাের েকান মাসআলােত সিঠক মত পযর্� 
ৈপৗছার  তাওিফক আ�াহ তায়ালা আপনােক েদনিন অথচ 
আপিন এ িবষেয় অনয্েদর উপর স�� এবং অস�� হেয় 
থােকন।

েহ আমার ি�য় ভাইগণ! 

যিদ েকউ আপনার উপর েকান েখদমত অপর্ন কের তাহেল 
এর কারেণ আ�াহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা আদায় করুন। এমন 
েযন না হয় েয, আপিন ঐ কােজ বাড়াবািড় করেছন েয কােজ 
আপিন িনেজই আেছন। আপিন িক এমন ময়দােন থাকেবন 
েযখােন আপনার �েয়াজন নািক এমন�ােন থাকেবন েযখােন 
আপনার মন চায়? এখােন আিম আপনার সামেন ইয়ামােন 
আমার িকছু অিভজ্ঞতার কথা আেলাচনা করিছ। আশা কির 
আপনার জনয্ তা উপকারী হেব ইনশা আ�াহ। আমার এ 
অিভজ্ঞতা আলহামদুিল�াহ অেনক ভাল ফল িদেয়েছ।

ইেয়েমেনর েয এলাকায় আ�াহ তায়ালা আমােদরেক কতৃর্� 
িদেয়েছন, েসখােন আমরা এমন উলামােদর সােথ িনেজেদর 
(শরয়ী) িস�া�গুেলা িনতাম যারা আমােদরেক খােরিজ মেন 
করত। আমরা আমােদর বয্াপাের তােদর এ মেতর কারেণ 
তােদরেক স�ান করা েছেড় েদইিন। আর না তােদর এ মত 
আমােদরেক তােদর �ারা ফয়সালা করােত বাঁধা হেয়েছ। 
কেয়কবার এমন হেয়িছল েয, আমােদর েকান সাথী ঐ সকল 
িবচারক �ারা িনেজর িবষয়াবলীর সমাধান কিরেয়েছ - 
অতঃপর যখন েস তার ঐ িবষয়গুেলাই িনেজেদর িবচারেকর 
সামেন েপশ কেরেছ - তখন িব�ািরত শুেন িনেজেদর িবচারক 
উ�র িদেয়েছন, “আ�াহর কসম! যিদ তুিম এর িবচার আমার 
সামেন েপশ করেত, তাহেল আিমও এই িস�া�ই িদতাম যা 
ঐ িবচারক িদেয়েছন।”

সুতরাং মুহতারাম ভাই! 

যিদ েকান আেলম আপনার আদালেত আপনােক সহেযািগতা 
কের - তাহেল আ�াহর কসম! এটা কৃতজ্ঞতা আদায় করার 
মত েযাগয্ িনয়ামত। সুতরাং তােক শত কৃতজ্ঞতার সােথ �হণ 
করা উিচত। আবইয়ান, িশবওয়াহ, বায়দা, মািক�া এবং 
সােহেলর মত েনতৃে�র মােঝ েথেকও আমরা (িনেজেদর 
জামাআত েথেক সের িগেয় অনয্েদর) �ীিন জামােতর 
িবচারকেদর কােছও েযতাম। এমনিক ঐসকল দেলর 
িবচারকেদর িনকটও েযতাম যারা আমােদরেক িবদআিত বেল। 
আমরা তােদরেক বলতাম েয, “আমরা আপনােদর ইলেম 
শরয়ীর উপর আ�াশীল। সুতরাং আমরা শরয়ী িবষেয় স�নয় 
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করা এবং আপনােদর মােঝ কখেনা বাঁধা হেয় দাড়ােবা 
না(অথর্াৎ আপিন আমােদর সােথ মতাৈনকয্ করার পরও যিদ 
শরয়ী সমধান কেরন তাহেল আমরা তােদর িবেরাধী হবনা 
বরং সাহাযয্কারী হব)। আমরা তােদরেক বলব - এটা 
মারকাজ, এটা আদালত। েসখােন েযেত হেব এবং েস ইলেম 
শরয়ীর িভি� কের েলাকেদর মােঝ ফয়সালা করেত হেব যা 
আ�াহ তায়ালা আপনােক দান কেরেছন। আমরা তােদর 
ৈবিশ�য্গুেলােক একি�ত কির, আমরা তােদর সাহস বৃি� 
কের থািক এবং তােদরেক স�ান কির। আমরা আমােদর 
িবচারকেদর যতটুকু সুিবধা েদই তােদরেক আেরা কেয়কগুণ 
েবিশ সুিবধা িদেয় থািক। আ�াহর শপথ (এর ফলাফল এই 
হেয়েছ) আমরা না কখেনা তােদর েথেক আমােদর সাথীেদর 
বয্াপাের েকান অিভেযাগ শুেনিছ আর না তারা আমােদর 
িবচারকেদর বয্াপাের েকান আিভেযাগ কেরেছ। 
আলহামদুিল�াহ তােদর সােথ আমােদর ভাল স�কর্ রেয়েছ 
(অথচ তারা আমােদর দেলর নয়)। আর বতর্মােনও আমরা 
িকছু িবষেয় এবং নতুন সমসয্ায় তােদর েথেক িনেদর্িশকা েনই।

েহ আমার ি�য় ভাইগণ! 

ইখিতলািফ মাসআলােত আজ উ�ত হাবুডুবু খাে�। এর �ারা 
অ�র ন� হয়। আর আপিন যিদ ইখিতলােফর পাশাপািশ 
আ�রক্ষামূলক িজহাদ েথেক দূের থােকন তেব শ�রা 
আপনার দরজায় এেস দাঁিড়েয় থাকেব। যিদ েকউ িনেজর 
অিভমেতর উপর বাড়াবািড় কের তাহেল তােক এমন ভােব 
েছেড় িদন েয, হেত পাের তার সােথই সতয্ রেয়েছ। 
ইখিতলাফ খারাপ তেব কখেনা কখেনা ইখিতলাফ বয্তীেরেক 
উপায় থােকনা। কখেনা এমন মাসআলা সামেন আেস যােত 
ইখিতলাফ করা আবশয্ক হেয় যায়। তখন মতাৈনকয্ �কাশ 
করা এবং তা �চার করা িঠক না। যিদ এটা �িস� হয় 
তাহেল তােত জ্ঞানী এবং মূখর্ সকেলই অিভমত েদয়। এমন 
েলাকও তােত অংশ�হণ কের যােদর আসল উে�শয্ই হেয় 
থােক খারাপ। এর �ারা দুশমনও সুেযাগ েপেয় যায় এবং তারা 
অভয্�রীণ িবশৃংখলার আগুন বািড়েয় েদয়। 

েহ আমার ভাইেয়রা! 

আ�াহর জনয্ ই�ারেনট েথেক দূের থাকুন। আফেসাস 
“ই�ারেনট কতইনা িবপদজনক” এটা যিদ আমরা সকেল 
বুঝতাম! এ েনেটর জগেত এবং এ েনেটর কারেণ আমােদর 
কত বড় বড় আেলমগেণর উপর কাদা িছটােনা হেয়েছ, এর 
�ারা আমােদর ভাইেদর েয কত ক্ষিত হেয়েছ এবং এর 
কারেণই কত ভাল েলাক খারাপ হেয় েগেছ তার েকান ইয়া�া 
েনই। এ েনট আমােদর কত েয েগাপন েভদেক �কাশ কের 
িদেয়েছ এবং এ েনট েয শ�েদরেক কত সুেযাগ কের িদেয়েছ 
তা বেল েশষ হবার নয়। এটা এেস আমােদর মােঝ বেস 

আমােদর মােঝ িবশৃংখলা ছিড়েয়েছ। আ�াহর শপথ! এ 
েনেটর ক্ষিত অেনক অেনক এবং অেনক েবিশ। আ�াহ 
তায়ালা ঐ বয্ি�র উপর স�� েয ‘ই�ারেনট’েক পিরতয্াগ 
কেরেছ। আর বা�বতা হল - েয আ�াহ তায়ালার জনয্ েকান 
িজিনস পিরতয্াগ কের, আ�াহ তায়ালা তােক এর েথেক উ�ম 
�িতদান দান কেরন।

সবর্েশষ বলব 

েহ শােমর ি�য় ভাইেয়রা! 

আ�াহ তায়ালার ওয়াদা, তার দয়া অনু�েহর উপর িব�াস 
রাখুন এবং আ�াহর �িত আশা রাখুন। আ�াহ তায়ালার র�ু 
মজবুত ভােব আঁকেড় ধের রাখুন। িতিন বয্তীত আর অনয্ 
কােরা িদেক কখেনা েদখেবন না। আপনােদর মােঝ এবং 
আা�াহ তায়ালার সাহােযয্র মােঝ শুধু আ�াহর আেদেশর পদর্া 
রেয়েছ। যখনই িতিন আেদশ করেবন তখনই আ�াহ তায়ালার 
রহমত অবতীণর্ হেব। িতিন সবিকছুর উপর সক্ষম। 

আপনােদরেক আ�াহর কােছ েসাপদর্ করলাম। েস আ�াহর 
কােছ েসাপদর্ করিছ, িযিন অিপর্ত িজিনসেক কখেনা ন� 
কেরন না।

েহ আ�াহ! আপনার শােমর অিধবাসীেদরেক আমরা 
আপনারই কােছ েসাপদর্ করিছ।

েহ আ�াহ! আপিন তােদর েহফাজত করুন এবং তােদরেক 
সাহাযয্ করুন।

েহ আ�াহ! আামরা তােদরেক তােদর পিরবার, স�দ এবং 
তােদর স�ানেদরেক সহ আপনার কােছ েসাপদর্ করিছ। 
তােদর �ীন, তােদর আমানতসমূহ এবং আমেলর পিরনিত 
আমরা আপনার িনকট েসাপদর্ করিছ।

েহ আ�াহ! তােদরেক মুসীবতগুেলা �ত েশষ কের িদন, 
তােদরেক আপনার সাহাযয্ েদখান।

েহ আ�াহ! তােদরেক সকল িচ�া এবং েপেরশানী েথেক মুি� 
দান করুন, তােদর সকল স�ীণর্তােক �শ�তায় রুপা�িরত 
কের িদন, এবং তােদর সকল িবপদেক িনরাপ�ায় পিরবতর্ন 
কের িদন।

েহ আ�াহ! আমরা আপনার উপর ভরসা কির এবং আপনার 
িদেক �তয্াবতর্ন কির।

েহ আমােদর �ভু! আমােদরেক জােলম স�দােয়র জনয্ 
েফতনার বা পরীক্ষার কারণ বািনেয়ন না।

েহ দয়াময়! আমােদর �িত দয়া করুন।
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েহ আমােদর ভাইেয়রা! 

আপনারা যারা আমােদরেক িনেয় ভােবন ও �রণ 
কেরন তােদর উে�েশ আমােদর িকছু কথা বলার 
আেছ। আপনারা জােনন েয, আমােদর ে�াগান ও 
আদশর্ হল: সবর্�থম তাওহীদ ও সবর্দা তাওহীদ। 
অনয্িদেক আপনারা েদখেত পােবন েয মুরসী, 
এরেদাগান, হামাস ও এেদর মত অেনেক 
‘গণত�’েক আদশর্ িহসােব �হণ কেরেছ। এর 
মাধয্েম তারা িনেজরা পথ�� হেয়েছ, মানুষেকও 
পথ�� ও িব�া� কেরেছ। তােদর েক্ষে� আমােদর 
অব�ান েদেখ আসেল আ�যর্ হবার িকছু েনই। 
কারণ আদিশর্কতার িদক েথেক তােদর অব�ান 
আমােদর অব�ােনর িবপরীতমুখী।

আদিশর্কতার েক্ষে� তােদর বয্াপাের আমােদর 
অব�ান জানােনার বয্াপাের আমরা কখেনাই 
সংেকাচেবাধ কির না। কারণ আমােদর মূল লক্ষয্ 
আ�াহেক স�� করা। তাঁেক স�� করার পেথ েয 
েকান মানুেষর অস�ি� েমেন িনেত আমরা ��ত 
আিছ। 

আমরা এই সকল গণত� পূজািরেদর ভালবািস না, 
এেদরেক ভালবাসা ৈবধ বেলও �ীকার কির না। 

আমরা মেন কির যারা এই সকল গণত� 
পূজািরেদর ভালবােস তােদর ওয়ালা-বারা এর 
মাপকািঠেত �িট রেয়েছ। আমােদর মেত অবশয্ই 
ভালবাসা ও ঘৃণার একমা� মাপকািঠ হেব তাওহীদ। 

এই গণত� পূজািররা মারা েগেল আমরা তােদর 
জনয্ রহমেতর েদায়া কির না এবং কাউেক েদায়া 
করার জনয্ আহবানও জানাই না। কারণ তােদর 
িবদআতটা ‘িবদআেত মুকাফিফরাহ’ (কােফের 
পিরণতকারী িবদআত)। েকউ যিদ তােদরেক 
কােফর আখয্ািয়ত নাও কেরন তবুও তােদর েক্ষে� 
এটা জােয়য আেছ েয, এ ধরেণর েলাকেদর 
জানাযার নামােয অংশ�হণ না কের এবং তােদর 
জনয্ রহমেতর েদায়া না করার মাধয্েম 
েলাকেদরেক যুেগর এমন ভয়াবহ িবদআেতর 
বয্াপাের সতকর্ করেবন।

যারা তাওহীদ মােনন ও এর েঘাষণা দানেক 
মানবীয় আেবগ ও মানুেষর স�ি�র আকা�া 
েথেক মু� করেত পােরন একমা� তারাই এই 
সাহিসকতা �দশর্ন করেত পােরন। আর যারা তাল 
িমলােনা, মািনেয় চলা ও নমনীয়তা নীিতর উপর 
চেলন তােদর পেক্ষ এমন সতয্ আচরণ �দশর্ন 
স�ব হেয় উেঠ না। আর এভােবই মািনেয় চলা
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ও নমনীয়তার েঢউেয়র মােঝ হািরেয় েগেছন এই 
যুেগর অেনক শায়খ।

আমরা জািন আমােদর কথাগুেলা অেনেকই পছ� 
কেরননা। তােদরেক আিম �রণ কিরেয় িদি� েয: 
েকউ ঋণ েরেখ বা আ�সাৎ কের মারা যাওয়ার পর 
অথবা এজাতীয় কবীরা গুনাহ িনেয় মারা যাওয়ার 
কারেণ রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম 
তােদর উপর জানাযার নামায পেড়নিন। যিদও 
রাসূলু�াহ তার সাহাবীগণেক এর অনুমিত িদেয়েছন।

একারেণ আমরা গণত�প�ীেদর জানাযার নামাজ 
পড়েত বাধা েদই না। িক� যখন রাসূলু�াহ সা�া�াহু 
আলাইিহ ওয়া সা�াম কবীরা গুনােহর কারেণ জানাযার 
নামাজ না পেড়, এর মাধয্েম সাহািবগণেক সতকর্ 
করেলন, তখন যারা গণতে�র মত িবদআেত 
মুকাফিফরাহ �হেণর মাধয্েম পথ�� হেয়েছ এবং 
তােদর অেনক অনুসারীেদরেক পথ�� করেছ, তােদর 
েক্ষে� আচরণটা েকমন হেত পাের? যারা গণতে�র 
িবিধ-িবধােনর িদেক মানুষেক আ�ান করেছ এবং 
েঘাষণা িদে� েয, িবচােরর ক্ষমতা 
জনগেণর-েভােটর-শাসেকর; এমনিক পদচুয্ত ও 
কারারু� হবার পরও একই কথা বলেছ, তােদর েক্ষে� 
আচরণটা েকমন হেত পাের?!

এজনয্ই আমরা তােদর জনয্ রহমেতর েদায়া কির না। 
এখন আপনারাই একবার েভেব েদখুন তােদর 
অপরােধর িবিনমেয় আমরা েয �িতি�য়া েদখাি� 
তােত িক েকান আেলম বা বুঝমান বয্ি� আ�যর্েবাধ 
করেত পাের? আপনারাই একবার েভেব েদখুন 
এরপরও েকউ িক তােদর �িত রহমেতর েদায়ার সােথ 
সােথ তােদর ভূয়সী �শংসা করেত পাের? তােদর �িত 
ভালবাসা �কাশ করেত পাের? আর গণত�প�ীরা 
এভােব বারবার ই�ায়-অিন�ায় তার পুরাতন নীিতর 
িদেকই িফের িগেয় গণত� ও তােদর নীিতসমূেহর 
গােয় �েলপ লাগােনার কােজ অংশ�হণ করেত পাের?

আমরা এই ধরেনর শাসকেদর িবদআত ও 
পথ��কারী নীিত েথেক স�ূণর্ মু�। আমােদর এই 
স�কর্-মুি� �কাশ করার জনয্ আমরা তােদর �িত 
রহমেতর েদায়া কির না। আমরা মেন কির আমােদর 

এই েদায়া না করা রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ 
ওয়াসা�াম কতৃর্ক কিতপয় কবীরা গুনাহকারীর উপর 
জানাযার নামায না পড়া েথেকও অিধক গুরু�পূণর্। 
তেব অেনক উলামােয় েকরামই এেদর জানাযা 
পড়ােনােক জােয়য সাবয্� কেরেছন। আবার েকান 
েকান আেলম অনুসরণীয় ও স�ািনত বয্ি�েদর জনয্ 
এমন েলােকর জানাযার নামায েথেক িবরত থাকােক 
ওয়ািজব সাবয্� কেরেছন।

েহ যুবক ভাই! 

েকউ েকউ আপনার িবরুে� �মাণ েপশ করেত পাের 
েয, রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েতা 
না�ািসর জানাযা পেড়েছন। তার উ�ের আপিন বলুন: 
না�ািসর সমেয়, যখন শিরয়ত পিরপূণর্ হয়িন, তখন 
তার উপর সেবর্া� হুকুম িহসােব যা আবশয্ক িছল, তা 
হল: ‘তাওহীদ েমেন েনওয়া এবং তার অনুসারীেদরেক 
সাহাযয্ করা’। েতা না�ািস তাওহীদ েমেন িনেয়িছেলন 
এবং তার অনুসারীেদরেক সাহাযয্ও কেরিছেলন। 
তােদরেক তােদর শ�েদর হােত েসাপদর্ কেরনিন বা 
কারারু� কেরনিন। নাজাশী তাওহীেদর 
অনুসারীেদরেক েছেড় েদন এবং তােদর িবরুে� যুে� 
িল� হনিন। েযমনটা উপেরাি�িখত শাসকরা 
তাওহীেদর সাহাযয্কারী মুজািহদেদর সােথ কেরেছ। 
এই গণত� প�ীেদর জীবনীেত এমন অপরােধর 
অসংখয্ উদাহরণ রেয়েছ। েসগুেলা এখােন উে�খ করা 
বা জমা করেত যাওয়া, �� িবষয়েক আরও �� 
করার মত।

এ সকল শাসকরা কুফরী িব�েক স�� করার জনয্, 
তােদর ৈনকটয্ অজর্ন ও েলজুড়বৃি� করার জনয্ কিথত 
স�াসবােদর িবরুে� যুে� িল� হেয়েছ। অথচ তারা 
েযটােক স�াসবাদ বলেছ ইসলাম েসটােক বলেছ 
িজহাদ। তারা এবং তােদর দল গণতাি�ক নীিত �হণ 
কের িনেজরাও পথ�� হেয়েছ, অনয্েদরেকও পথ�� 
কেরেছ।

তােদর েক্ষে� আমােদর অব�ান এবং তােদর িবদআত 
েথেক আমােদর স�কর্মুি� মূলত তাওহীেদর সােথ 
স�িকর্ত। তেব মাদখালী ও তাগুতেদর সােথ 
ব�ু�কারী সরকারী আেলমরা েয িহসােব তােদর েথেক 
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স�কর্ িছ� কের ও শ�তা কের, েস িহসােব নয়। 
বরং এ সকল মাদখালী সরকারী আেলমরা েতা আেরা 
অিধক িনকৃ� ও পথ��।

যখন তাগুতেদর সাহাযয্�া� �পগুেলার েনতারা মারা 
িগেয়িছল, েস সময় আমােদর একিট ভূিমকা ও দৃঢ় 
অব�ােনর ঘটনা আপনােদরেক �রণ কিরেয় িদি�: ঐ 
সকল েনতারা মানুষেক �িত�িত িদত েয, বাশােরর 
পতেনর পর জনগণ যােক চাইেব, তারা তােকই েমেন 
িনেব। একারেণ তারা মারা যাওয়ার পর আমরা তােদর 
জনয্ রহমেতর েদায়াও কিরিন। যখন জৈনক মূখর্ েলাক 
আমােক এর জনয্ ল�া িদেত চাইল তখন আিম তােক 
যা বেলিছলাম, তার সারসংেক্ষপ হল: আেবগী অব�ান 
কখেনা কখেনা সুদৃঢ় িবশু� আিকদার অিধকারী বয্ি�র 
পথেকও পিরবতর্ন বা সংশয়যু� করেত পাের। িক� 
যার সবর্�থম মাপকািঠ হল তাওহীদ, আ�াহ চাইেল 
তােক তার পথ েথেক েকউ সরােত পাের না।

সুতরাং যার মাপকািঠ তাওহীদ, েস আপন পেথই অটল 
থােক। এটা িফকহ েথেক উৎসািরত একিট গুরু�পূণর্ 
মূলনীিত এবং তাওহীেদর মজবুত হাতেলর 
সাম�সয্শীল।

েশষ করার পূেবর্ �রণ কিরেয় িদেত চাই েয, আমরা 
সবর্দা বেল আসিছ েয - মুরসী, এরেদাগান, হামাস ও 
এজাতীয় দল ও বয্ি�গণ আমােদর িনকট 
িব�াসঘাতক অপরাধী তাগুতেদর েথেক উ�ম। বরং 
তােদর জুতাও এ সকল িব�াসঘাতক তাগুত েচারেদর 
েথেক উ�ম। িক� নবীর ওয়ািরশ ও তাওহীেদর 
সাহাযয্কারীগেণর কাজ এটা নয় েয, তারা জুতাসমূেহর 
�াধানয্তা িনণর্য় করেত যােবন।

এই সকল গণত� প�ীেদর একদল মু� ে�িমক আেছ। 
তারা এই শাসকেদর সকল কােজই িব�র েনিক 
েদখেত পান। এই ে�িমেকরা জনগেণর কােছ তােদর 
শাসকেদর গুণ ও েনিকর ভূয়সী �শংসা কের 
তােদরেক আেলািকত করার কােজ সদাবয্�। তবুও 
নবীর ওয়ািরশ ও তাওহীেদর সাহাযয্কারীগেণর জনয্ 
এটা েশাভনীয় নয় েয তারা ঐ সকল শাসকেদর 
কুফরীর গােয় পি� লাগােনার েচ�া করেবন, যারা 
আ�াহর শিরয়ত অনুযায়ী শাসন কের না। 

এগুেলা হল ঐ সকল েলাকেদর কাজ, যারা ে�ােতর 
সােথ েভেস চেল এবং দশর্ক ও ে�াতারা েযটা শুনেত 
চায়, েসটাই বেল থােক। তাল িমলােনা ও মািনেয় চলার 
নীিত অবল�ন করার কারেণ একসময় তারা িত� 
বা�বতার সােথ িমিলেয় যায়।

পক্ষা�ের এ ধরেণর ঘটনায় আমােদর কমর্প�া এমন 
েয: আমরা মানুষেক বিল: গণত� ও তার সােথ 
স�িকর্ত অনয্ানয্ মতবাদগুেলা তাওহীদ ও িজহােদর 
সােথ পিরপূণর্ সাংঘিষর্ক। আর েয তাওহীেদর সােথ 
সাংঘিষর্ক িবষেয়র উপর �েলপ িদেয় মানুষেক পথ�� 
কের, আমরা তার �িতবাদ কির, তার বয্াপাের 
সকলেক সতকর্ কির এবং তার নীিত েথেক 
স�কর্মুি�র েঘাষণা কির - চাই েস েযই েহাক না 
েকন।

তার িবপদ, কারাবরণ বা মৃতুয্ আমােদরেক এই 
সতকর্ীকরণ েথেক এবং তাওহীেদর শ� িভি� েথেক 
িকছুেতই সরােত পারেব না। সম� িবে�র িবেরাধীতাও 
আমােদরেক আমােদর এই অব�ান েথেক নড়ােত 
পারেব না ইনশাআ�াহ। ে�ােতর িবরুে� সাতার কাটা, 
িন�াকারীেদর িন�া ও সমােলাচনাকারীেদর 
সমােলাচনা আমােদরেক িফিরেয় রাখেত পারেব না 
ইনশাআ�াহ।

তেব অনয্ানয্ েয সকল তাগুত ও জবরদখলকারী 
শাসকেগা�ী তাওহীদ ও তার অনুসারীেদর িবরুে� যু� 
কের, তােদর বয্াপাের আমােদর �িতবাদ আেরা কেঠার। 
তােদর েথেক আমােদর স�েকর্াে�দ আেরা েবিশ তী� 
আকােরর। তােদর �িত আমােদর ঘৃণা আেরা েবিশ 
�চ� এবং তােদর বয্াপাের সতকর্বাণী আেরা ভয়াবহ।
মুরসী, এরেদাগান, হামাস ও এজাতীয় েলাকেদর 
বয্াপাের আমােদর এই অব�ােনর কারেণ েকান 
ধারণাকারী েযন এই ধারণা না কের েয - আমরা 
তােদরেক শ� তাগুতেদর সােথ এক কাতাের মািপ। 
আমরা এমন করা েথেক আ�াহর পানাহ চাই। বরং 
আমরা শুরুেত-েশেষ, সবর্দা এবং �ায়ীভােব 
তাওহীেদর সােথ আিছ। 

আ�াহই আমােদর দািয়�শীল। িতিন আমােদর 
অিভভাবক ও উ�ম কমর্িনবর্াহী।

আিকদা
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িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম 

কা�ীর। শা�-�াভািবক দুিনয়া েথেক িবি�� দুিভর্ক্ষ 
কবিলত একিট কারাগার। চলেছ কারিফউ। রাত না 
হেতই বািড়-ঘের শুরু হয় ৈসনয্েদর তা�ব। নারী 
িনযর্াতন েসখােন ভয়াবহ রূপ ধারণ কেরেছ - যার বহু 
তথয্ ইিতমেধয্ বহু সংবাদ মাধয্েম �চািরত হেয়েছ। 
হাজার-হাজার যুবকেক ব�ী করা হেয়েছ। সীমানা 
েব�নীর মযর্াদা কু্ষ� করা হেয়েছ। িশশুেদর ঔষধ ও 
পানাহার বি�ত করা হে�। আর এই িবষয়িট িনেয় িব� 
েমাড়লরা শুধু িববৃিত িদেয়ই ক্ষয্া�।

ইরােকর উপর অথর্ৈনিতক অবেরাধকালীন সমেয় খাদয্ 
ও ঔষধ সরবরােহ বয্থর্তার ফেল ৬ লাখ িশশুর মৃতুয্েক 
যারা ঠা�া মাথায় হজম কেরেছ - তােদর হজম শি� 
বতর্মােন বহুগুণ মজবুত হেয়েছ। পিরি�িত যখন এমন 
েঘালােট িঠক তখিন - কা�ীেরর এই করুণ দশা 
সৃি�কারী এবং মুসিলম নারীেদর �িত ন� হ�েক্ষপকারী 
নরাধম ‘নের� েমাদী’েক - সংযু� আরব আিমরাত 
তােদর সবেচেয় গুরু�পূণর্ রা�ীয় পুর�াের ভূিষত 
কেরেছ। লক্ষয্ করুন - 

গত চার বছের দুবাইেয় এিট িছল েমাদীর তৃতীয় সফর। 
জানা যায় - গত বাহরাইন সফের (২৪-২৫ আগ�) েমাদী 
েসখােন নতুন একিট মি�র িনমর্াণ শুরু করেছ। এ হল 
েসই েমাদী েয, কা�ীের কুরবািনর ঈদ উদযাপন ও পশু 

কুরবািন ব� কের িদেয়েছ। পরপর ৩ জুমা মুসলমানেদর 
অবরু� কের েরেখেছ। মসিজেদ �েবেশর অনুমিতটুকু 
পযর্� েদয়িন। 

বুজর্ খিলফায় (টাওয়ার) আেরাহন কের হয়েতা কা�ীেরর 
র�া� উপতয্কা েটিলে�ােপর মাধয্েম েদখা স�ব। যিদ 
তা না হয় তাহেল মুসিলমেদর উিচৎ চাদঁা কের হেলও 
কা�ীিরেদর করুন অব�া স�িলত তথয্-িচ� বুজর্ 
খিলফায় ঝুিলেয় েদয়া। বতর্মােন মুসিলম বা�ব 
েখলাফেতর পিরবেতর্ েযেহতু েমাদী-বা�ব বুজর্ খিলফা 
েদখা যাে� - তাই েমাদীর �িত যিদ সীমাহীন 
আ�িরকতার উ� �কাশ েদখা যায় তেব আ�যর্ হবার 
িকছু েনই। 

আর এসব কারেণ হৃদয় পুিড়েয়ও হয়েতা েকান লাভ 
েনই। কারণ ইিতমেধয্ই সংযু� আরব আিমরাত এবং 
ভারেতর মােঝ ৬০ িমিলয়ন ডলােরর ি�পািক্ষক 
বািনিজয্ক চুি� স�� হেয়েছ। ৩৩ লাখ ভারতীয় 
বতর্মােন েসখােন বাস করেছ। অনয্ িদেক বাহরাইেনর 
সােথও ১.৩ িমিলয়ন ডলােরর বািনিজয্ক চুি� স�� 
হে�।

এ পিরি�িতেত কাি�রীেদর শুধু একটা কথায় বলার 
আেছ - আপনারা সবেরর সােথ অ�সর েহান। 

ভারতীয় এক পুেরািহেতর ব�বয্ মেত- ধমর্ীয় উদারতা

সাম্�িতক ঘটনাবলী

ক�কময় পেথ,
         গ�েব্যর েখঁােজ।

মুহতারামাহ আেমরাহ ইহসান সােহবা
অনুবাদ: মুহা�াদ েমেহিদ হাসান
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এবং স�ীিতই আরব আিমরােতর �াণ। তাহেল �� 
জােগ-ইি�য়ার �াণ িক? িহ�ু�বাদ? কা�ীর েথেক 
মুসিলমেদর েজারপূবর্ক েবর কের েদয়া? 

ব�ত ভারত ি�মুখী আচরণকারী একিট রা�। যােদর েনয়ার 
পা� েথেক েদয়ার পা� িভ�। ভারত বতর্মােন েসায়া েকািট 
কা�ীিরর উপর জুলুম-িনযর্াতেনর ি�ম েরালার চালাে�। 
েসায়া িমিলয়ন মানুেষর েশষ আ�য় - থাকার জায়গাটুকুর 
িনরাপ�া ও ৈবি�ক শাি� আজ েমাদীর হােত িবপ�।

এ হেলা- গুজরােটর কসাই খয্াত েসই েমাদী। চূড়া� 
ে��াচািরতা এবং স�াসী কমর্কা� সে�ও যােক UN 
(জািতসংঘ), েসৗদী, মাল�ীপ, রািশয়া, আর এখন আরব 
আিমরাত সহ অনয্ানয্ রা� িবিভ� ধরেনর বড়-বড় পুর�ার 
এবং স�াননায় ভূিষত কেরেছ। এর মধয্ িদেয় এ সব েদশ 
কা�ীিরেদর রে� িনেজেদর হাত রি�ন কেরেছ। 

অনয্িদেক ভারতীয় এক িহ�ু কেণর্ল এই অনয্ায় 
র�পাতেক ��ভাষায় অ�ীকার কেরেছ। তার ভাষয্ হে� 
– ‘আমরা আমােদর িনেজেদর েলাকেদর িকভােব হতয্া 
করেত পাির’? িহ�ু সাংবািদক ও মানবািধকার কমর্ী 
অরু�িত রায় খুব েজারােলাভােবই বেলেছন - কা�ীের অধর্ 
িমিলয়েনর েবিশ ৈসনয্ শুধুমা� এ কারেণ েমাতােয়ন করা 
হেয়েছ- েযন (তােদর দাবী অনুসাের) স�াসবাদেক ধূেলার 
সােথ িমিশেয় েদয়া যায়। 

এখন সবার কােছ এটা পির�ার েয, তােদর �কৃত শ� 
হল কা�ীেরর জনসাধারণ। ভারতীয়রা এখন কা�ীের েয 
তা�বলীলা চালাে� - কা�ীির জনগেণর �ৃিত েথেক 
কখেনাই তা মুেছ যােব না। গত কেয়ক দশেক স�র 
হাজােরর অিধক কা�ীির িনহত হেয়েছ। হাজার-হাজার 
কা�ীির গুম হেয়েছ। হাজার-হাজার কা�ীিরেক টসর্ার 
েসেল ব�ী কের িনযর্াতন করা হে�। কা�ীর েযন েছাট 
মােপর একখানা আবু গারীব (কারাগার)। এখেনা েয সব 
কা�ীির জীিবত, দুআ কির আ�াহ তায়ালা েযন তােদরেক 
ঈমানী নূের নুরাি�ত কেরন।

জ�ু কা�ীের ৬ হাজার গণকবর�ােনর স�ান িমেলেছ। 
যিদও এই ধরেণর বহু সংখয্ক েগার�ান অনয্ানয্ মুসিলম 
রাে�ও রেয়েছ। ভারতীয় ৈসনয্রা এলাকাগুেলােত মাইক 
িদেয় িচৎকার-েচচােমিচ কের হুমিক-ধামিক িদে�। অথচ 
আমােদর ন�তা, সহমিমর্তা ও সহনশীলতার সবকদাতারা 
ভারেতর এই পাশিবকতা এবং �ংসযেজ্ঞর িচ� �চার না 
কের উে�া েগাপন কের চলেছ। 

ভারত পািক�ােনর �াসনালী েচেপ ধেরেছ। হাজার-হাজার 
একর আবাদী জিমন এবং বসিত তারা দখল কের িনেয়েছ। 
অনয্িদেক পািক�ান সুসংবাদ �চার করেছ েয, এতিদন 
পািক�ােনর েচহারায় েয কলে�র িতলক িছল - তা েথেক 
তারা খুব শী�য় মুি� েপেত যাে�। বলা হে� - অে�াবেরর 
িদেকই আমরা কুফফারেদর কােলা তািলকা েথেক সাদা 
তািলকায় চেল আসেবা। এটা �ীকৃত সতয্ েয - একিদন 
িকছু েচহারা মিলন হেব আর িকছু েচহারা উ�ল হেব। 
আ�াহ তায়ালা বেলন –

ا ال�ِذيَن اْسَود�ْت ُوُجوُهُهْم أَكََفرْتُم  يَْوَم تَبْيَض� ُوُجوٌه َوتَْسَود� ُوُجوٌه � فَأَم�
بَْعَد إِ�َانُِكْم فَُذوقُوا الَْعَذاَب ِ�َا كُنتُْم تَْكُفُروَن ﴿106﴾ـ

েসিদন েকান েকান মুখ উ�ল হেব, আর েকান েকান মুখ 
হেব কােলা। ব�তঃ যােদর মুখ কােলা হেব, তােদর বলা 
হেব, েতামরা িক ঈমান আনার পর কােফর হেয় িগেয়িছেল? 
এবার েস কুফরীর িবিনমেয় আযােবর আ�াদ �হণ কর। 
(সূরা আেল ইমরান-১০৬)

জািননা তখন এ সম� েলাকেদর িক হালত হেব?

এিশয়ার �শা� মহাসাগরীয় আ�িলক েজাট পািক�ােনর 
এই �েচ�ােক সাধুবাদ জািনেয়েছ এবং এিটেক একিট মহৎ 
পদেক্ষপ বেল �ীকৃিত িদেয়েছ। মৃত�ায় সংগঠন সমূহেক 
দমন এবং িশদলপুেরর(যা ভারত-কা�ীর সীমাে� আমােদর 
�িতরক্ষা েকৗশেলর একিট সংরিক্ষত এলাকা) কমর্কাে� 
তারা খুিশ �কাশ কেরেছ। অথচ এই িশদলপুের এমন 
একদল মানুষেক হতয্া করা হেয়েছ যারা সকেলই িছল 
ঈমানদার ও মুজািহদ। 

আমরা আমােদর শ� - হাই ে�াফাইল আেমিরকান কেয়দী 
শাকীল আি�দীর জনয্ আমােদর কারাগােরর সকল 
আইন-কানুন িশিথল কেরিছ। অনয্িদেক মাদরাসাগুিলেক 
চারিদক েথেক িঘের িনেয়িছ। মাদরাসাগুিল বাৎসিরক 
েকারবানীর চামড়া িবি�র পয়সা িদেয় ডাল-রুিটর 
আেয়াজেনর মাধয্েম েয িবলাসী জীবন-যাপন করিছল!! 
আমরা তাও ব� কেরিছ। েদেশর চামড়া িশ�েক আজ 
আমরা �ংেসর মুেখ িনেয় েগিছ। একটা সময় গরুর চামড়া 
উসূল হেতা – �িত িপস চার হাজার রুিপ (আর এখন তা 
��)। েস চামড়া এই বছর িবি� হেয়েছ ১০০ েথেক ৩০০ 
রুিপ।

তার েচেয় ভয়ংকর িবষয় হেলা - তারা আমােদর চািরি�ক 
স�দ লুেট িনে�। জািন না তােদর আর িক িক করবার 
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বািক আেছ। মনটা একটু শ� কের িনউজ গুেলা েঘেট 
েদখুন। খুব সহেজই বুঝেত পারেবন - আমরা চািরি�ক 
অধ:পতেনর েকান পযর্ােয় আিছ। 

১৭ই আগে�র ৈদিনক ডন পি�কার িরেপাটর্ েদখুন! 
রাওয়ালিপি�েত এক নারী এবং তার �ামী িমেল ৪৫ জন 
নারীর স�মহানীর �ীকােরাি� িদেয়েছ। �ী অ� বয়সী 
নারীেদর ফঁুসিলেয় তার �ামীর কােছ এেন �ামীেক িদেয় 
তার স�মহানী করােতা। পের েস িভিডও আ�জর্ািতক 
অ�ীল ওেয়বসাইটগুেলােত আপেলাড করেতা। এভােব 
তারা নারীেদরেক �য্াক েমইিলং এর মাধয্েম িবশাল অংেকর 
টাকা হািতেয় িনত। এক পযর্ােয় এক নারী পুিলেশর িনকট 
িরেপাটর্ করেল পুিলশ েস দ�িতেক ে�ফতার কের। 

সারা েদেশর এ জাতীয় অসংখয্ ঘটনার িরেপাটর্ �িতিনয়ত 
হে�। পািক�ান িনেজেদর অব�ার উ�িত করেত িগেয় 
মা� ১৮ বছের পশুে�র সীমা ছািড়েয় েগেছ। মানুষেক 
পশুে�র সীমানায় েপৗঁছােনার েক্ষে� - েমাবাইল, ই�ারেনট, 
সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ম, নারী �াধীনতা, নারী-পুরুেষর 
অবাধ েমলােমশা, িনলর্�তা এবং েনাংরামীর সুেযাগ ৈতির 
কের েদয়ায় �তয্ক্ষভােব দায়ী। নারী �াধীনতার কুফল 
�রুপ এ বছরই ৪ জন পুরুষ সরাসির িনজ �ীর হােত 
অথবা তার ই�েন িনহত হেয়েছ। আসেল আমরা িক 
এগুেলার মাধয্েমই উ�ত রাে�র কাতাের মাথা উঁচু কের 
দাড়ােনার েযাগয্তা অজর্ন করেত চাইিছ?

যিদ েবিশ েথেক েবিশ বা�বতা েথেক �মাণ েদখেত চান- 
তাহেল িস�ুর �শাসনাধীন করািচর ৬ িট েজলার সরকারী 
হাই �ুল সমূেহ ছা�-ছা�ীেদর “জীবন যাপেনর দক্ষতা 
অজর্েনর” �িশক্ষেনর িবষয়িট েদখুন। এজনয্ িস�ু �েদেশর 
�িতিট েজলা েথেক “েযৗন িবজ্ঞােনর” �িশক্ষন েনওয়ার 
জনয্ ১৮ জন কের িশক্ষকেক বাছাই করা হেয়েছ। এরা 
পযর্ায়�েম িস�ু �েদেশর ৪৯,১২৪ জন উ� মাধয্িমক 
�ুেলর িশক্ষকেক এই িবষয়ক �িশক্ষণ িদেবন। (মেন হয়) 
জীবন-যাপন িবষয়ক অিতির� জ্ঞান অজর্েনর পর 
সামািজক অবক্ষেয়র �রূপ আরও েবিশ দৃশয্মান হেব। 

বতর্মােন সু�র সু�র পিরভাষার আড়ােল চািরি�ক 
অধ:পতেনর ভয়াবহ সুনামী েধেয় আসেছ আমােদর িদেক। 
সাইেয়দ আলী িগলানী আফেসাস কের বেলিছেলন - 
কা�ীেরর যুব স�দায়েক �ংস করার জনয্ ভারেতর পক্ষ 
েথেক নানা রকম কমর্কা� পিরচালনা কের আসেছ। িতিন 
আরও বেলন – “েমাদী কা�ীেরর পুেরা িচ� একবাের 
পাে� িদয়েছ।”  এ দা�ািল েফতনার মাথায় েতা িশং 

থাকেবনা! (যা েদেখ তােক আলাদা কের েচনা যােব ও 
সতকর্ হওয়া যােব)। এছাড়া এেক্ষে� িবেশষ েকান রণ 
হুংকারও েশানা যাে� না (যা শুেন আেগই সতকর্ হওয়া 
যােব)। িক� আমরা এখনও কােন তুলা িদেয়, েচাখ ব� 
কের বেস আিছ। অথচ বা�বতা উ��েরই তার করুণ িচ� 
তুেল ধরেছ।

িনউজিট পড়ুন!
 
ভারতীয়েদর এই ভুখ� শাসেনর �� আমরা চুণর্-িবচুণর্ কের 
িদেবা। -শায়খ রিশদ

চলুন! আমরা র� গরম না কির। বরং কাপেড়র থেল এবং 
কাগেজর কাফন ��ত কির। ঘর েথেক েবর হওয়ার 
সময়ই িনি�ত হেয় িনই েযন কােরা সােথ ভুেলও েকান 
�াি�েকর শিপং বয্াগ না থােক। না হয় ধের িনেয় যােব। 
তাই িনেজেক রক্ষার জনয্ পেকেট সব সময় অি�ম ৫ 
হাজার রুিপ ��ত রাখেত হেব। না হয় কােরা েথেক ধার 
কের হেলও জিরমানা গুনেত হেব। আসেল এিট হে� শূনয্ 
েকাষাগার পূণর্ করার নয়া ফি�। প�াশ টাকার সবিজ 
খিরদ কের শুধু �াি�েকর শিপং বয্াগ বয্বহােরর কারেন ৫ 
হাজার টাকা জিরমানা গুনেত হেব!!? 

সাবধান! সতকর্ হও। েদেশ পিরবতর্েনর েছায়া েলেগেছ। 
�ধানম�ী িনেজই এখন েমৗসুমী পিরবতর্েনর জনয্ �াি�ক 
বয্ােগর িবরুে� যুে�র �িতজ্ঞা িনেয় েনেমেছ। সুতরাং 
তির-তরকাির পেকেট ভের িনেবন। বয্ােগর জিরমানা 
গুনেত হেব না। জািন না �াি�ক সাজর্েনর িক হেব। 
�াি�ক সাজর্ািরর �াি�কও িক এই আইেনর আওতায় 
পরেব!? 

এই আইন চালু হওয়ার আেগ একজন েরাগী সাজর্ািরর 
�াি�েকর দাম বাঁচােনার জনয্ সাজর্নেক িজজ্ঞাসা কেরিছল, 
“আিম যিদ �াি�ক বািড় েথেক িনেয় আিস?” সাজর্ন উ�ের 
বেলিছেলন, “লাগােনার দািয়�ও তখন আপনার থাকেব। 
আপিন িনেজই �াি�ক লািগেয় িনেবন।” জািন না 
যরতাজগুল েবগম ম�ী এ বয্াপাের কী বলেবন!

সুতরাং পািক�ােনর এখন �থম চয্ােল� হেলা- �াি�ক 
বয্াগ উৎপাদন ব� করা। তারপর কা�ীর সহ অনয্ানয্ 
িবষেয়র িদেক েখয়াল করা। েবহায়াপনা ছাড়া বািক সব 
িকছুর িশ� উৎপাদন েসখােন ব� হেত চেলেছ। 

সমকালীন একিট ৈদিনেক �কািশত কলাম।
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অ�েরর েহফাযত

আ�াহ তা’আলা ইরশাদ কেরন,

ْمَع َوالْبََ�َ َوالُْفؤَاَد كُل� أُولَـِٰئَك كَاَن  َوَ¢ تَْقُف َما لَيَْس لََك ِبِه ِعلٌْم  إِن� الس�
َعْنُه َمْسئُوً¢ ﴿36﴾ـ

েয িবষেয় েতামার েকান জ্ঞান েনই, তার িপছেন পেড়া না। 
িন�য় কান, চকু্ষ ও অ�ঃকরণ এেদর �েতয্কিটই িজজ্ঞািসত 
হেব। (সূরা আল-ইসরা-৩৬) 

েচাখ কান ও অ�র এ িতনিট অ� স�েকর্ আ�াহ তা’আলা 
বণর্না কেরেছন। কান িদেয় আমরা ভােলা - ম� ইতয্ািদ কথা 
বাতর্া শুেন থািক। েচাখ িদেয় েদেখ থািক। আর অ�র িদেয় 
তা িচ�া কির। আমােদর বািহয্ক আমল সবাই জােন। 
আমােদর েদেহর হাত, পা, েচাখ, কান ইতয্ািদ সব িকছুই 
বািহয্ক আমল কের। িক� আয়ােত আ�াহ তা’আলা আেরকটা 
গুরু�পূণর্ িবষয় উে�খ কেরেছন তা হেলা আমােদর 
অ�রসমূহ। 

িকছু আমল এমন রেয়েছ যােক اع¦ل قلبي বা অ�েরর আমল 
বলা হয়। সাধারণত মানুেষর দৃি� শুধু বািহয্ক আমেলর উপর 
পিতত হয়। িক� অ�েরর েয আমল রেয়েছ তার �িত েতমন 
েকােনা দৃি� েদওয়া হয় না। এ জনয্ই সুিফয়ােয় েকরাম ও 
আধয্াি�ক বুযুগর্গণ অ�েরর িচিকৎসার জনয্ েবিশ েজার 
িদেতন। অ�র পিরশু� রাখেত অিধক মেনােযাগ িদেতন।

অ�েরর আমল িক?

অ�েরর ভােলা ম� অেনক ধরেনর আমল আেছ। ম� আমল 
েযমন - েকান মুসলমানেক িহংসা করা, কােরা সােথ িবে�ষ 
রাখা, কাউেক তু� মেন করা, েকান মুসলমােনর �িত খারাপ 
ধারণা করা ইতয্ািদ সব িকছুই অ�েরর ম� আমল। 

সাধারণত আমরা আমােদর বািহয্ক আমলগুেলার �িতই েবিশ 
লক্ষ কির, তােক পিরশু� কির! েগানাহ েথেক দূের রািখ! েচাখ 
েযেনা েকােনা েগানােহর িদেক না তাকায়! কান েযেনা েকােনা 
েগানােহর কথা না েশােন! হাত েযেনা েগানােহর �িত �সািরত 
না হয়! পা েযেনা েগানােহর িদেক অ�সর না হয় এ সেবর 
�িত আমােদর যেথ� লক্ষয্ রািখ। িক� অ�েরর �িত েকান 
নজর েদওয়া হয় না। অথচ অ�েরর �িত সদা জা�ত থাকার 
�েয়াজন িছল। েকননা অ�র হেলা ‘সািয়য্দুল ইনসান’ তথা 
মানুেষর সদর্ার। অ�রই মানুষেক পিরচালনা কের। অ�র েয 
িদেক মানুষেক িনেয় যায় মানুষ েস িদেকই যায়। অ�র যখন 
েকােনা ভােলা কােজর আ�হী হয়, মানুষ তখন তার অণুসরণ 
কের।

কখেনা কাজটা করার জনয্ মানুষ জান িদেতও ��ত হেয় যায়। 
েযেহতু তার অ�র ই�া কেরেছ েয, আিম এ ভাল কাজ 
অবশয্ই করব যিদও এেত আমার জান িবনাশ হেয় যায়। 
আবার এর িবপরীেত অেনক েলাক এমন রেয়েছ যার অ�র 
েকান খারাপ কােজর ই�া েপাষণ কেরেছ, অতঃপর েস তার 
েপছেন েপছেন চলেছ। কখেনা কখেনা তার এ খারাপ কাজ 
বা�বায়েনর জনয্ িনেজর জানও িবনাশ কের িদে�। কখেনা 
একমুহূেতর্ কখেনাবা ধীের ধীের বা�বায়েনর িদেক এিগেয় 
যাে�। মানুেষর অ�র �িতিনয়ত েকাথাও না েকাথাও ঘুের 
েবড়ায়। নানান িবষেয়র ক�না এেস তার মেধয্ বাসা বাঁেধ।

েতা �িতিট মুিমন বা�ার জনয্ উিচত েস তার বািহয্ক 
আমেলর সােথ সােথ অ�েরর আমেলর �িতও গভীর দৃি� 
রাখেব। নবীিজ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েছাট একিট 
হািদেস আমােদরেক অ�েরর গুরু� স�েকর্ িশক্ষা িদেয়েছন। 
িতিন বেলন-

“যার অ�ের অণু পিরমাণ অহংকার থাকেব, েস জা�ােত 
�েবশ করেত পারেব না।”
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ি�য় ভাই! 

অণু পিরমাণ অহংকার আর কতটুকুই বা হয়? অথচ এর 
কারেণ জা�ােত �েবশ করা যােব না। তােত অনুমান হয় - 
অহংকার যত েছাটই েহাক না েকন তার খারাবীটা তার েচেয় 
েকািট েকািট গুণ বড়। েস মানুষেক জা�াত েথেক দূের সিরেয় 
েদয়। িনেজেক বড় মেন করার মােন হল - িনেজেক খারাপ 
িহেসেব গণয্ করা। 

নবীিজ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম এর িনকট েবদুইন, 
পাগল, মাতাল, েগালাম, ধুিপ, ফিকর-িমসকীন ইতয্ািদ সব 
ধরেণর েলােকরা এেস িনেজেদর �েয়াজেনর কথা উপ�াপন 
করেতা। নবীিজ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ামও সােথ সােথ 
উেঠ তােদর সাহােযয্র জনয্ েবিরেয় পড়েতন। কাউেক এমন 
কথা কখেনা বেলনিন েয, ‘এই অব�ায় আিম েতামার সােথ 
কথা বলেত পারব না অথবা েতামার কথা েশানার মত 
পিরি�িত এখন আমার েনই।’

এমিনভােব একিদন এক েবদুইন মিহলা এেস নবীিজ 
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম েক বলল, “আপনার সােথ 
আমার িকছু একা� কথাবাতর্া িছেলা”। নবীিজ সা�া�াহু 
আলাইিহ ওয়াসা�াম উেঠ িগেয় তার কথা শুনেলন এবং 
বলেলনঃ “তুিম েযখােন বলেব সাক্ষাৎ করেত আিম েসখােনই 
েতামার সােথ সাক্ষাৎ করব।”

নবীিজ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম গাধার উপর সওয়ার 
হেতন। তখনকার সমেয় গাধা িছল সবেচেয় িন�মােনর 
যানবাহন। অথচ িতিন েকােনািদনও অহংকার �দশর্ন কের 
একথা বেলনিন েয, “গাধার উপর সওয়ার হওয়া আমার জনয্ 
সােজ না, এিট আমার উপেযাগী নয়!” এই িছেলা ি�য় 
হািবেবর মহান শান।

হযরত ওমর ফারুক রািদয়া�াহু তা'আলা আনহুর বয্াপাের 
বিণর্ত আেছ, িতিন এক ভরা মজিলেস িনেজর বয্াপাের কথা 
বলেত িগেয় বেলিছেলন, “আিম েতা েসই বয্ি� েয বকরী 
চড়ােত িগেয় তার বাবার হােতর মার েখেয়িছল”। অথর্াৎ িতিন 
িনেজর কু্ষ�তা ও দুবর্লতা �কাশ কেরন েয, ‘আমার েয ে��� 
রেয়েছ তা একজন েগালাম এর েচেয় েবিশ হেব না’। 
(সুবহানা�াহ) 

ি�য় ভাই!

এই দুবর্লতা �কােশর ফেল িক তার স�ান মযর্াদা েকান 
কমিত হেয়েছ? না কখেনা না। বরং এই দুবর্লতার ফেল তার 
স�ান মযর্াদা সীমাহীন েবেড় েগেছ এবং ৈধেযর্র বাধ আরও 
মজবুত হেয়েছ। 

ইমাম আবু হানীফা রহমতু�ািহ আলাইিহর বয্াপাের বিণর্ত 
আেছ, িতিন এক মজিলেস বসা িছেলন। ওই সময় এক বয্ি� 
তােক লক্ষয্ কের বলেত লাগেলা – ‘তুিম হারামজাদা। অথর্াৎ 
িতিন (ইমাম আবু হািনফা) হারাম স�ান। ইমাম আবু হািনফা 
রহমাতু�ািহ আলাইিহ তােক ি�রতার সােথ বুি�বৃি�ক একিট 
উ�র িদেলন। িতিন বলেলন – “না আিম হারামজাদা নই। 
আমার মা ও বাবার িববােহর সাক্ষী এখেনা জীিবত আেছন। 
েলাকিট বলল, “আ�া! তাহেল বল- েস েক?” ইমাম আবু 
হািনফা মজিলস েথেক উেঠ চলেত লাগেলন, েলাকিটও 
েপছেন েপছেন চলেত লাগেলা। িকছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ কের 
েলাকিট মািটেত পেড় েগল। ইমাম আবু হািনফা েপছেন 
তাকােতই েদখেত েপেলন েলাকিট মারা েগেছ। আবু হািনফা 
রহঃ বেলন, “আমার ৈধযর্ তােক েমের েফেলেছ।”

তাই েয বা�ার মেধয্ অক্ষমতা ও নমনীয়তা �কাশ পােব তার 
মেধয্ ৈধযর্ ও ি�রতা বৃি� পােব।

বতর্মান পৃিথবীেত েলনেদন, বয্বসা-বািণজয্ সবিকছুই িঠক 
মেতা চলত - যিদ সবার মেধয্ ৈধযর্ ও ি�রতা থাকেতা। যখন 
ৈধযর্ হািরেয় যায় ও ি�রতা েলাপ পায় তখনই সকল কােজ 
বাঁধা আসেত শুরু কের। হ� ও েহদায়ােতর উপর থাকা 
সে�ও অৈধযর্ বয্ি�েদর মেধয্ এবং তার চলােফরার মেধয্ শুধু 
বাঁধা আর বাঁধা আসেত থােক।

কথা হি�ল অ�েরর আমেলর বয্াপাের। অ�েরর আমল এর 
িদেক সবর্দা েখয়াল রাখা চাই। অ�ের েযন েকান রকেমর 
েনফাক (কপটতা) ও িবে�ষ না আেস। কােরা �িত েযন তু� 
মেনাভাব না আেস। অ�ের আ�মযর্াদােবাধ েযন না আেস। 
আিম অনয্েদর েচেয় ভােলা! অনয্েদর তুলনায় অেনক উ� 
মযর্াদার অিধকারী! আিম আ�াহর একজন ৈনকটয্�া� বা�া! 
�ীেনর অেনক েখদমত করিছ ইতয্ািদ ভাব েযন না আেস। 
বরং িনেজর �িত সদা এমন মেনাভাব রাখা চাই েয, আ�াহ 
তাআলা আমােক যা ভােলা িকছু িদেয়েছন তা আমার পক্ষ 
েথেক অিজর্ত নয়। বরং আ�াহ তা'আলার পক্ষ েথেক আমােক 
দান �রূপ ও অনু�হ �রূপ েদওয়া হেয়েছ। 

েকান মুিসবত যখন আেস েসটাও আ�াহ তাআলার পক্ষ েথেক 
িনয়ামত িহেসেবই জানা। েকননা - আ�াহ তা’আলা বা�ােক 
পরীক্ষা �রূপ িনয়ামত দান কেরন। আ�াহ তা'আলা িকছু 
পরীক্ষার বা িনয়ামেতর �ারা বা�ােক অনয্েদর উপর ে��� 
িদেয় থােকন। এখন এই ে��� আ�াহ্ িনয়ামেতর মাধয্েম 
িদেবন নািক মুিসবেতর মাধয্েম িদেবন তা আমােদর জানা 
েনই। তাই মুিসবতেকও িনয়ামত িহেসেব েমেন িনেত হেব। 

আ�াহ তাআলা তাঁর এক বা�ােক খুব সু�র সুঠাম েদহ, 
িবপুল শি� ও অতয্� সাহিসকতা দান কেরিছেলন। িক� এ 
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সকল েনয়ামত তার জনয্ �ংেসর কারণ হেয় দাঁড়াল। তার 
েয েসৗ�যর্ িছল তা েস দুিনয়ার তের ডুিবেয় িদেলা! েয 
সাহিসকতা িছল, তা েস চুির আর ডাকািতর মেধয্ �কাশ 
করল! আরও যত ভােলা িদক িছল - সবগুেলােক অনয্ােয়র 
পেথ ন� করেলা!!

েহ ভাই! 

যিদ আ�াহ তা'আলা আমােদরেক েকান িনয়ামত, স�ান ও 
মযর্াদা দান কেরন, তেব এ গুেলােক আমােদর কী মেন করা 
উিচত? 

এটা আ�াহ তা’আলার পক্ষ েথেক আমােদর জনয্ একটা 
পরীক্ষা মেন করা উিচত। কারণ এর ফেল আিম যা করব তা 
আ�াহর কােছ কবুল হয় িকনা তা েতা আমার জানা েনই! 
এমনটা যিদ েকউ ধারণা কের করেত পাের, তাহেল আর 
েকান অহংকার তার মােঝ আসেব না এবং অহংকার ও 
বড়ে�র মূল বা েশকড় েকেট যােব ইনশাআ�াহ।

হযরত মাওলানা আ�ামা শাহ আশরাফ আলী থানভী 
রহমাতু�ািহ আলাইিহর সামেন এক বয্ি� অনয্ েকান বয্ি�েক 
ম� কাজ েথেক বারণ করল। সৎ কােজর আেদশ ও অসৎ 
কােজর িনেষধ করল। এবং বলল, “এই ভুলটা তুিম আর 
কখেনা করেব না।”

িক� এভােব িশক্ষা েদওয়াটা েলাকিটর জনয্ উিচত িছল না। 
েতা থানভী রহমাতু�ািহ তােক িজেজ্ঞস করেলন, “েতামার িক 
আমর িবল মারুফ ও নািহ আিনল মুনকার এর শতর্গুেলা জানা 
আেছ?” েলাকিট বলল, “না হযরত!” 

থানভী রহঃ বেলন : “আমর িবল মারুফ ও নািহ আিনল 
মুনকার এর একিট গুরু�পূণর্ শতর্ এই েয, তুিম যােক ভাল 
কােজর আেদশ আর ম� কােজর েথেক িনেষধ করেব তার 
েথেক িনেজেক অেনক েছাট মেন করেব! িনেজেক তার েচেয় 
িনচু মেন করেব! এমনটা েযন অ�ের কখেনা না আেস েয, 
অমুক বয্ি� খারাপ কােজ জিড়ত – মাশাআ�াহ, 
আলহামদুিল�াহ আিম এ কােজ জিড়ত নই - এিদক েথেক 
আিম তার েচেয় অেনকটা ভােলা। 

বরং েতামার অ�ের একথা সৃি� কেরা েয, আজ আিম তার 
মেধয্ একিট মা� খারাপ কাজ েদখিছ। হেত পাের আ�াহ 
তাআলা তার এ খারাপ অভয্াস দূর কের িদেবন এবং তােক 
মাফ কের িদেবন। আর আমার েতা জানা েনই আমার মেধয্ 
িক পিরমাণ খারািব রেয়েছ! হয়েতা আ�াহ তা’আলা আমার 
সকল খারােপর জনয্ আমােক পাকড়াও করেবন।”

েহ ভাই! 

তুিম কখেনা আ�াহর েকান মাখলুক, সাধারণ মুসলমান বা 
েকান মুজািহদীনেক তু� মেন করেব না! তােক েছাট ভাবেব 
না। 

িনেজর অ�েরর আমেলর উপর দৃি� রাখেব! অ�র একিট 
েগাপন িবষয়! যা মানুষ কখেনা েদখেত পায় না। িক� এই 
অ�ের যা লািলত-পািলত হয় তার িদেক েখয়াল েরেখা। অ�র 
�িতিট ক্ষেণ িকছু না িকছু িচ�া কের এবং খারাপ কাজ করার 
পূণর্ ই�া েপাষণ কের।

মানুেষর অ�ের খারাপ কােজর ওয়াসওয়াসা আসােক আ�াহ 
তাআলা ক্ষমা কের িদেয়েছন। িক� যিদ েস খারাপ কােজর 
জনয্ দৃঢ় সংক� কের এবং মেন মেন তার ই�া ও পিরপূণর্ 
কের েফেল - তেব এর জনয্ েস পাকড়াও হেব। ফু�াহােয় 
েকরাম িলেখেছন - মানুেষর মেধয্ যখন অনয্ায় কােজর 
ওয়াসওয়াসা আেস আ�াহ তা’আলা তা ক্ষমা কের েদন। িক� 
েস যিদ পিরপূণর্ ই�া কের েফেল এবং অ�ের তার জনয্ দৃঢ় 
�িতজ্ঞা কের বেস - তেব এর জনয্ তােক পাকড়াও করা হেব।

েহ ভাই! 

কাউেক তু� মেন করা, েছাট িহসােব েদখা, িনেজেক অেনয্র 
েচেয় উ�ম মেন করা এসব িকছু অ�েরর ভয়�র েরাগ - যা 
মানুষেক এেকবাের �ংস কের েদয়।

নবীিজ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এ সকল েরােগর 
িচিকৎসা িদেয়েছন। িতিন বেলন, “িনেজর মেধয্ কখেনা 
ইমিতয়াজ তথা মানুেষর মেধয্ পাথর্কয্ ও তারতময্ কেরা না”। 
িনেজর বয্াপাের িতিন এরশাদ কেরন- “আিম একদা এক 
সফের েবর হেয়িছলাম। উ� সফের �েতয্েকই িনজ িনজ 
িজ�ায় েকান না েকান কােজর দািয়� িনেয়িছল। নবীজী 
বেলন- আিমও তখন লাকিড় জমা করার দািয়� িনেয়িছলাম। 
আমােদর মােঝ ইমিতয়াজ বা তারতময্ কিরিন েয - আমার 
মযর্াদা সবার উপেড় আিম েকন তােত শিরক হেবা?!। আমার 
বয্াপাের এরশাদ করা হেয়েছ

ورفعنا لك ذكرك

তথা আিম আপনার আেলাচনােক সমু� কেরিছ। [সুরা 
আলাম-নাশরাহ ৯৪:৪]

তাহেল আিম েকন অনয্েদর মত কাজ করব ইতয্ািদ - এ 
রকম েকানও েখয়াল আমার অ�ের আসেত েদইিন।”
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ি�য় ভাই! 

একটু িচ�া কির, িনেজর িবেবকটােক একটু কােজ লাগাই। 
নবীিজ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম লাকিড় আনােত - তাঁর 
মযর্াদা েকান িদক িদেয় হালকা হেয়েছ নািক সীমাহীন েবেড় 
েগেছ???

অ�ের পাথর্কয্ সৃি�কারী �েতয্ক িজিনসেক নবীিজ িনেষধ 
কেরেছন এবং িতিন অপছ� কেরেছন। 

নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম যখন সাহাবােয় েকরােমর 
মােঝ এেস উপি�ত হেতন তখন সাহাবাগণ নবীিজর 
স�ানােথর্ দাঁিড়েয় েযেতন এবং অভয্থর্না জানােতন। িক� 
নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম এ িবষয়িট খুবই 
অপছ� করেতন। তাই িতিন সাহাবীেদর বারণ করেলন তারা 
েযন আর কখেনা না দাঁড়ায়। পরবতর্ীেত সাহাবােয় েকরাম 
িনেজর অ�রেক ক� িদেয় নবীিজর এ িনেষধ েমেন চেলন 
এবং কখেনা আর উেঠ দাঁড়ায়িন। েকননা নবীিজ তা িনেষধ 
কেরেছন। আর একজেনর িনেষধ অমানয্ করাটাও আদেবর 
পিরপ�ী। 

িনেজেক শত কে�র মুেখ েঠেল িদেয়ও তারা নবীিজর 
আনুগতয্ কেরেছন! নবীিজর স�ি�র �িত েখয়াল েরেখেছন! 
আর এটােকই বলা হয় আদব বা ভ�তা। আদব এর অথর্ এই 
নয় েয, তুিম কােরা �েয়াজন ছাড়া তার মেনর চািহদা 
বয্তীেরেক তার েখদমত করেত শুরু করেব - অথচ এেত তার 
ক� হয়। আদব েতা হেলা যােত অনয্জন খুিশ থােক তার 
অ�ের �শাি� আেস। কখেনা েখদমত করার মেধয্ �শাি� 
আেস, আবার কখেনা না করার মেধয্ �শাি� আেছ। েতা 
উ�ম হল অব�া বুেঝ েখদমত আ�াম েদওয়া।

ি�য় ভাই! 

অিধকাংশ মুসলমান এবং মুজািহদীেনর অ�ের আজ এ কথাই 
পাওয়া যায় েয, আিম অনয্ সব মুসলমান েথেক উ�ম! আিম 
িজহাদ করিছ, অনয্রা করেছ না! 

ভাই!
 
আ�মযর্াদােবাধ খারাপ িজিনস। আ�াহর কােছ খুবই 
অপছ�নীয় িবষয়। একথা িক আমার জানা আেছ েয, আমরা 
েকান মুসলমােনর দুয়ার বরকেত িজহােদর সফের েবর 
হেয়িছ? কার দুয়ার ফেল এ িজহােদর গািড় চলেছ? 
মুসিলমেদর ঘের কত বা�া, মা ও �িতেবিশ রেয়েছ। 
আমােদর িক জানা আেছ কার দুয়ার ফেল আমােদর গািড়র 
চাকা িজহােদর পেথ চলেছ? 

ঐ হািদস েতামােদর শুেন রাখা দরকার! হযরত সাদ ইবেন 
আিব ওয়া�াস রািদয়া�াহু তা'আলা আনহুর েছেল ইরশাদ 
কেরন, আমার আ�ার ধারণা িছল েয – 

ان له فضل عª من دونه

অনয্েদর তুলনায় তার মযর্াদা অিধক।

নবীজী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম েথেক িতিন একিট 
হািদস শুনেলন েয,

إ¯ا ين� هذِه ا®مة بضعيفها

এই উ�তেক সাহাযয্ করা হয় তােদর দুবর্লেদর কারেণ।
তােদর ক্ষমতাবান বাহাদুরেদর কারেণ নয়। উ�েতর দুবর্ল 
অসহায় েলাকেদর দুয়া, তােদর নামায, তােদর ইখলাস 
ইতয্ািদর ফেলই সকেলর মােঝ আ�াহর সাহাযয্ আেস। 

েহ ভাই! 

েকান মানুেষর জনয্ই উিচত নয় েয, েস িনেজর আমেলর �িত 
সুদৃি� রাখেব এবং স�� থাকেব। বরং িনেজর দুবর্লতার �িত 
েখয়াল রাখা চাই। অেনয্র দুবর্লতার �িত দৃি� েদওয়া উিচত 
নয়। বরং তােদর �িত ভােলা দৃি� েদওয়া উিচত। তেবই 
আ�তৃি� এবং অ�েরর সকল ম� আমল – িহংসা, িবে�ষ 
ইতয্ািদ সহ সকল ম� কাজ েথেক অ�র পিব� রাখা যােব। 
আমােদর মােঝ এবং সাধারণ মুসলমােনর মােঝ েযন ৈবরীভাব 
না আেস। আমােদর মােঝ এবং অনয্ানয্ মুজািহেদর মােঝ েযন 
েকান পাথর্কয্ সৃি� না হয়। এর �ারা েকবল এমন মেনাভাব 
জ�ায় েয, আমরা ে�� মুজািহদ, আসল মুজািহদ। অনয্রা 
আসল মুজািহদ নয়। (নাউজুিব�াহ) অথবা আমােদর মযর্াদা 
সবর্ািধক। আমােদর শান শওকত অতয্িধক। অনয্রা এর েচেয় 
অেনক িনেচ। 

ভাই! 

অহংকার এমন এক িজিনস যা মানুষেক তার িনেজর 
েভতেরই শুধু বড় কের েদখায়। িক� আ�াহ তাআলা অনয্েদর 
েচােখ তােক বড় িনকৃ� অপদ� িহেসেব তুেল ধেরন। আর 
অক্ষমতা, দুবর্লতা ও নমনীয়তা এমন এক িবষয়, যা মানুেষর 
আ�মযর্াদােক ে��ে�র উ� আসেন েপৗঁেছ েদয়। যারা আ�াহ 
তা'আলার জনয্ দুবর্লতা ও নমনীয়তা �কাশ কেরেছ, আ�াহ 
তা'আলা তাঁর দারাজাত মযর্াদা সবার উপের িনেয় েগেছন। 

স�ান-মযর্াদা এগুেলা েতা একমা� আ�াহ তাআলার হােত। 
িতিন তাঁর বা�ােদরেক উহা দান কেরন। উহা একমা� 
দুবর্লতা ও অক্ষমতা �কােশর ফেল লাভ হেয় থােক। 
অতীেতর ইিতহােস যারা িনেজেদর বড় বড় কীিতর্ েরেখ 
েগেছন, মহাযুে� যারা �ীেনর েখদমত আ�াম িদেয়েছন, তারা 
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েকবল েস সকল েলাক, যারা িনেজেদর উৎসগর্ কেরেছন। 
যারা অেনয্র তুলনায় িনেজেক কমেজার মেন কেরেছন। 
অনয্েক িনেজর উপর �াধানয্ িদেয়েছন। 

অনয্েক ে�� মেন করা আর িনেজেক তু� মেন করা - 
ঈমােনর বড় একিট পিরচয়। একজন তােবয়ী ইরশাদ কেরন, 
আিম নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর 70 জেনরও 
অিধক সাহাবীর সােথ সাক্ষাৎ কেরিছ। আিম েদেখিছ, তােদর 
�েতয্েকর েভতেরই িনেজেদর বয্াপাের মুনািফক হওয়ার ভয় 
রাখেতা। সাহাবীেদর বয্াপাের বলা হেয়েছ - আ�াহ তােদর 
�িত স�� হেয়েছন এবং তারাও আ�াহ তাআলার উপর স�� 
হেয়েছন। তােদর বয্াপাের জা�াতী হওয়ার সুসংবাদ দুিনয়ােত 
েদওয়া হেয়িছল! তারা িছল নয্ায় ও ইনসােফর েরাল মেডল। 
অথচ তারাই িনেজেক িনেজ েছাট মেন করেছন! এই ভয় 
কেরেছন - না জািন তারা মুনািফকেদর কাতাের চেল যান?!! 
না জািন তারা মুনািফকেদর দলভু� হেয় যায়? (সুবহানা�াহ) 

হযরত ওমর ফারুক রািদয়া�াহু তা'আলা আনহু হযরত 
হুজাইফা ইবেন ইয়ামান রািদয়া�াহু আনহুর কােছ আসেলন। 
হুযাইফা রািদয়া�াহু আনহু - িতিন নবীিজর েগাপন খবর 
রাখেতন। নবীিজ তার কােছ মুনািফকেদর তািলকা িদেয় 
বেলিছেলন, “মিদনার েভতের অমুক অমুক বয্ি� মুনািফক”। 
হযরত ওমর এেস বলেলন, “আমার কােছ মুনািফকেদর 
তািলকাটা দাও।” হুযাইফা বলেলন, “নবীিজ সা�া�াহু 
আলাইিহ ওয়া সা�াম আমােক যা েগাপন রাখেত বেলেছন - 
েসটা আিম িকভােব �কাশ কির?” তখন ওমর বলেলন, 
“আ�া, যিদ না দাও তাহেল বল, েস তািলকায় আমার নাম 
আেছ িকনা”? হুযাইফা বলেলন, “হয্া, এটুকু বলেত পাির েয, 
আপনার নাম েস তািলকায় েনই। তেব আেরকিট কথা হল - 
আপিন এিবষয়িট আজেকর পর েথেক আর কাউেক জানােবন 
না।” 

আমােদর একটু ভাবা উিচত! েয ওমর েকান পথ িদেয় 
অিত�ম করেল শয়তান েস পথ েথেক সের আসত। েস ওমর 
আজ িনেজর বয্াপাের ভয় করেছন েয, না জািন আিম মুনািফক 
হেয় আিছ?! হযরত ওমেরর মত এত বড় বয্ি��ও িনেজেক 
েকানিদন সবার ঊে�র্ মেন কেরনিন। িনেজেক কখেনা বড় 
িহসােব েদেখনিন। িতিনও িনেজর উপর সবর্দা িনফােকর ভয় 
করেতন! তাহেল আমােদর এখন িক অব�া? আমােদর ঈমান 
ও আমেলর িক হালাত? আমােদর েশষ পিরণিত িক হেব তা 
িক কােরা জানা আেছ??

এজনয্ িনেজেক েছাট মেন করা, তু� মেন করা �িতিট 
বয্ি�র জনয্ অতয্াবশয্কীয়। হাকীমুল উ�ত আ�ামা আশরাফ 
আলী থানভী রহমাতু�াহ আলাইিহ েলেখন মানুষ অেনক সময় 
বেল থােক েয, আিম েতা নগনয্, অপদাথর্, নালােয়ক ইতয্ািদ। 

একা একা বা মানুেষর সামেন এভােব কথাগুেলা �কাশ কের। 
থানভী রিহমাহু�াহ বেলন, েয িনেজেক তু�, অপদাথর্ মেন 
করেছ এটা িক সিতয্ সিতয্ বলেছ নািক মানুেষর সামেন 
িনেজর নমনীয়তা �কাশ করার জনয্ বলেছ? এ িবষয়িট ওই 
সময় �কাশ হেব যখন অনয্ েকান েলাক থােক এসব কথা 
তােক বলেব েয - তুিম খারাপ, তুিম অপদাথর্ ইতয্ািদ।
 
অথর্াৎ অনয্ েকান বয্ি� যিদ তােক বেল - তুিম তু�, 
েছাটেলাক, অপদাথর্ ও নালােয়ক - আর এেত েস েরেগ না 
যায়, তেব বুঝা যােব তার এ দািব সতয্। আর যিদ অেনয্র 
কথায় েস েরেগ যায়, অ�ের ক্ষত সৃি� হয়, েতা বুঝেত হেব 
তার মুেখ যা বলেছ অ�ের তা েনই। অ�র খারাপ হেয় আেছ। 
মুেখ মুেখ িনেজেক েছাট মেন করেলও, অ�ের অ�ের 
িনেজেক অেনক বড় মেন করেছ। অেনয্র েথেক িনেজেক ে�� 
মেন করেছ।

েহ আমার ভাই 

আেখরােতর পেথর যা�া বড় কিঠন। এ পেথ যা�ার সময় 
িনেজর �িত, িনেজর আমেলর �িত গভীরভােব েখয়াল রাখেত 
হেব। এ পেথ সবেচেয় কিঠন কাজ িক জােনা? সবেচেয় কিঠন 
কাজ হেলা অ�েরর �িত েখয়াল রাখা। অ�েরর আমলগুেলা 
েহফাজত করা। যােত অহংকার বা তাকা�ুর সৃি� না হয়। 
অ�ের েযন অেনয্র বয্াপাের খারাপ ধারণা, িহংসা ও িবে�ষ 
সৃি� না হয়! 

যিদ অ�র পির�� থােক, তাহেল মুিমনেক তার অ�েরর 
আমল এত উপের িনেয় যায় যা তার নামাজ-েরাজা ইতয্ািদ 
�ারাও স�ব নয়। এক বয্ি� নামাজ পড়েতা, েরাজা রাখত। 
িক� তার অ�র িছল িহংসা-িবে�ষ আর অহংকাের ভরপুর। 
তেব তার এ আমল তােক েকান মযর্াদায় িনেয় যােব বলুন?

অনয্ আেরকজন বািহয্ক দৃি�েত েতমন েবিশ আমল করত না। 
িক� তার অ�র িছল শীশার মেতা ��। অ�ের কােরা �িত 
েকান ঘৃণা েনই! কাউেক তু� তাি�লয্ করার অভয্াস েনই! 
তেব এ েলাকিটর মযর্াদা অবশয্ই েস মুসলমান েথেক েবিশ 
হেব যার বািহয্ক আমল তার েচেয় অিধক, িক� অ�র িহংসা 
- িবে�ষ আর অহংকাের ভরপুর। 

আ�াহ তাআলার কােছ সবর্দা এই দুয়া করা চাই আ�াহ 
তা'আলা েযন আমােদরেক �শা� অ�র দান কেরন এবং 
অ�র পির�� রাখেত তাওিফক দান কেরন। আিমন

و آخر دعوانا عن الحمدلله رب العا±°..ـ

তাযিকয়াতুন নফস
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মুঈনুি�ন শামী

অনুবাদ: মুহা�াদ আখতার��ামান

িবসিম�ািহর রহমািনর রহীম

সকল �শংসা িনঃসে�েহ েকবলমা� আ�াহ্ তা’য়ালার জনয্ই, 
িযিন আমােদর পালনকতর্া, আমােদরই আ�াহ্। িতিন 
আমােদরেক সৃি� কেরেছন এবং িতিনই আমােদর মরণ দান 
কেরন। িনঃসে�েহ িতিন জীবন ও মরণ এজনয্ই সৃি� কেরেছন, 
যােত কের িতিন েদেখ িনেত পােরন েয আমােদর মেধয্ েথেক 
েক উ�ম আমল কের।

েনাট: উ� আেলাচনায় েযখােনই ‘উ�াদ’ বা ‘উ�াদজী’ শ�িট 
বয্বহার হেয়েছ, তার �ারা উে�শয্ হেলাঃ ‘শিহদ আেলেম র�ানী 
উ�াদ আহমাদ ফারুক (রহমাতু্�ািহ আলাইিহ)।

আমার উে�শয্ হল - উ�াদ আহমাদ ফারুক রিহমাহু�াহ এর 
সােথ েয কেয়কিট সাক্ষাৎ হেয়িছল তার েথেক িকছু �ৃিতচারণ 
করা। তার িকছু কথা এমন িছেলা যা িবেশষভােব আমার হৃদেয় 
আে�ালেনর ঝড় তুলেতা। উ�াদ আহমাদ ফারুক রিহমাহু�াহ 
এর জীব�শায় তার ি�য় বয্ি�েদর মেধয্ হয়েতাবা গণয্ িছলাম 
না, িক� আ�াহ্ তা’য়ালার িনকট আািম আশাবাদী েয, তার 
শাহাদােতর পের তার ব�ুবরেদর মেধয্ শািমল হেয়িছ। উ�ােদর 
মহ�েতর উে�খ এজনয্ই গুরু�পূণর্ েয, ইনশা আ�াহ্ – িতিন 
আমােদর আ�াহ্ তা’য়ালার ি�য়েদর একজন িছেলন। িতিন 
আমােদরও ি�য় িছেলন এবং আিমও তার ি�য় িছলাম। আর এ 
ভােলাবাসার েসানালী িজি�র যা আ�াহর দরবাের আেলািচত 
হওয়ার অনয্তম একিট প�া বা কারণ যার মাধয্েম উ�াদও 
আমােদর ভুলেবন না। ইনশাআ�াহ্!।

হযরত উ�াদ (রিহমাহু�াহ) এর সােথ আজ পযর্� যতবার 
সাক্ষাৎ হেয়েছ তার সকল �ৃিত ও কথােতা �রেণ েনই, িক� 
তার যতটুকু �ৃিতেত এখেনা সজীবতার সাক্ষয্ েরেখ চলেছ, তার 
পুেরাটুকু কাগেজর গােয় ফুিটেয় তুলেত েচ�া করেবা ইনশা 
আ�াহ। যা পরপাের ঘােটর কিড় িহেসেব কােজ িদেব- ইনশা 
আ�াহ্। আিম সহ যারা হযরত উ�াদজী (রিহমাহু�াহ) েক 
ভােলাবােসন তােদর জনয্ দুিনয়া ও আেখরােতর ফায়দা হেব 
ইনশা আ�াহ। আ�াহ্ তা’য়ালা আমােক সিঠক কথা, সিঠক 
িনয়য্েত ও সিঠক প�ায় বয্�কারীেদর মেধয্ অ�ভুর্� করুন। 
আমীন।

শােয়খ উসামা িবন লােদন (রিহমাহু�াহ) এবং কমা�ার ইিলয়াস 
কাি�রী (রিহমাহু�াহ) এর শাহাদাত

আেগর পেবর্ আেলাচনা করিছলাম েয, আমরা ‘কি�উটার 
িসিকউিরিট’ এর দাওরা কেরিছলাম। অেনেকই অিভেযাগ 
কেরেছন েয, আিম না-িক ভুেল যাই। আসেলই আিম অেনক 
িবষয় ভুেল যাই। আেগর পেবর্ আমরা উ�াদজী (রিহমাহু�াহ) 
এর মজিলস েথেক িবদায় েনয়া এবং েস সময়কার ঘটনা �বাহ 
িনেয় আেলাচনা কেরিছলাম। িক� িকছু কথা েসসময় বলা হয়িন। 
েসসময়কার দু’িট কথা �থেম আেলাচনা করেবা ইনশা আ�াহ। 
আসেল এ দু’িট িবষেয়র সােথ উ�াদজী (রিহমাহু�াহ)-এর 
জীবেনর বাহয্ত েকান স�কর্ েনই, িক� তবুও খুবই গুরু�পূণর্ 
িবষয়। আর উ� ঘটনা দু’িট উ�াদজী (রিহমাহু�াহ) এর 
জীব�শায় বয্াপক আেলাড়ন সৃি� কেরিছেলা। তাই উ� ঘটনা 
দু’িট উে�খ করা সমীচীন মেন করিছ। �থম ঘটনা উ�েতর 

�িৃতচারণ

উ�াদ আহমাদ ফার�ক রহ.
-এর সােথ িক��ণ (ি�তীয় পবর্)
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দরদী বীর হযরত শােয়খ উসামা িবন লােদন (রিহমাহু�াহ) এর 
শাহাদােতর ঘটনা।

শােয়খ উসামা িবন লােদন (রিহমাহু�াহ) এর শাহাদাত

শােয়খ উসামা িবন লােদন (রিহমাহু�াহ) যখন শাহাদাত বরণ 
কেরন তখন আমরা পূেবর্র সংখয্ায় উে�িখত �ােন অব�ান 
করিছলাম। অথর্াৎ উ�াজী (রিহমাহু�াহ) আমােদর েথেক দূের 
েকাথাও অব�ান করিছেলন। তাই শােয়খ উসামা িবন লােদন 
(রিহমাহু�াহ) এর শাহাদােতর সময় উ�াদজী (রিহমাহু�াহ) এর 
�িতি�য়া িক হেয়িছল তা কাছ েথেক েদখার সুেযাগ হয়িন। 

িকছুিদন পর উ�াদজী (রিহমাহু�াহ) এর বয়ােন ি�য় শােয়খ 
উসামা (রিহমাহু�াহ) এর শাহাদােতর বরকতময় আেলাচনা - 
ইদারােয় আস-সাহাব পি�কায় “েস আ�াহর দরবাের েকমন 
রি�ম আভা ছিড়েয় েপৗছােলা” িশেরানােম �কািশত হয়। তার 
িকছুিদন পর �ীয় �িতেবিশ চাচা আবু সাঈেফর সােথ সাক্ষােতর 
জনয্ উ�াদজী (রিহমাহু�াহ) তাশরীফ রােখন।

ঐ সময় সকেলই শােয়খ উসামা (রিহমাহু�াহ) এর শাহাদােত 
িচি�ত িছেলন। চাচা আবু সাঈফ বলেত লাগেলন, কেয়কিদন 
পূেবর্ আহমাদ শুযা পাশা (তখনকার আই.এস.আই. 
ইি�েলেজে�র �ধান) কাবুেল িগেয়িছেলা। আিম িচ�া করিছলাম 
েয, িন�য়ই েস বড় ধরেনর েকান বয্ি�েক িশকার করেত 
এেসেছ। এর কেয়কিদন বােদই শােয়খ উসামা িবন লােদন 
(রিহমাহু�াহ) এর শাহাদােতর সংবাদ আেস! ইিতহাস েতা এটাই 
বেল েয, উ�েতর বড় বড় বয্ি��েদর িশকার করার মেতা ঘৃণয্ 
কাজ এই েগাপন িব�াসঘাতক এেজে�ী অথর্াৎ ‘পািক�ািন’ 
েসনাবািহনী আ�াম িদেয়েছ।

শ�র জােল েযভােব িশকার হেলন শােয়খ উসামা (রিহমাহু�াহ)

শােয়খ উসামা িবন লােদন (রিহমাহু�াহ) এর কােছ দুশমন 
কীভােব েপৗছােলা তার সিঠক তথয্ েকউ জােননা। িক� শােয়খ 
(রিহমাহু�াহ) এর কােছ েপৗছােনার জনয্ যত ধরেনর পথ ও 
প�িত িছেলা তার সবই েচ�া করা হেয়িছল। আমােদর িনকট 
একিট সূ� েথেক তথয্ আেস েয - আেমিরকার েটকেনালিজ, 
সয্ােটলাইট, ে�ান এবং িহউময্ান ও আিটর্িফিসয়াল ইি�েলেজ� 
সবগুেলা উপােয়র সম�েয় েচ�া করা হেয়িছল। তেব এগুেলার 
মাধয্েম শােয়খ (রিহমাহু�াহ) এর িনকট েপৗছােনার েয দািব 
আেমিরকা কের থােক, েসটা সবেচেয় জঘনয্ ও বড় িমথয্াচার। 
েকননা যিদ উপেরা� মাধয্মগুেলা িদেয় শােয়খ (রিহমাহু�াহ) 
এর কােছ েপৗছােনা েযত, তাহেল েকন দশ বছর সময় লাগেলা? 

তারপর যিদও েমেন েনওয়া হয়, উ� েটকেনালিজর মাধয্েমই 
শােয়খ (রিহমাহু�াহ) এর িনকট েপৗছােত সক্ষম হেয়েছ, তাহেল 
েকন! অনয্ানয্েদর িনকট দশ বছেরও েপৗছােত সক্ষম হয়িন? 

হায়ের পািক�ানী (মুরতাদ) েসনাবািহনী!

যাইেহাক এটাও েশানা যায় েয, শােয়খ উসামা (রিহমাহু�াহ) এর 
িনকটতম সাথী ও আনসার ‘আবু আহমাদ আল-কুেয়তী’ এবং 
আল-কােয়দার অনয্ানয্ সাথীেদর মেধয্ তথয্ আদান-�দােনর জনয্ 
একজন মুজািহদ দূত িহেসেব িনযু� িছেলা। এ মুজািহদ দূত 
সাধারণ রা�ায় আসা-যাওয়া করার সময় পািক�ানী েসনােদর 
হােত ে��ার হেয় যায়। তারপর মুজািহদ হওয়ায় তােক 
আই.এস.আই. এর িরমা� কেক্ষ িনেয় যাওয়া হয়। িরমাে� তার 
কােছ িকছু িচিঠপ� পাওয়া যায়। আই.এস.আই. এর িবেশষ তথয্ 
উ�ারকারী কেনর্ল িচিঠপ�গুেলা েদেখ বুঝেত পােরন েয, এর 
মাধয্েমই শােয়খ উসামা (রিহমাহু�াহ) এর িনকট েপৗছােনা েযেত 
পাের।

এই কেনর্ল এই িচিঠর বয্াপাের কােরা সােথ েকান কথাবাতর্া 
বেলন িন। অথর্য্াৎ িনেজর সহকারীেদর সােথ এই িবষেয় েকান 
আেলাচনা কেরনিন। িকছুিদন পর �থেম িতিন েসনা ও 
আই.এস.আই. এর উ� দািয়� েথেক অবয্াহিত েনন এবং েসাজা 
আেমিরকান কাউি�েল চেল যান। তারপর �ীয় রূহানী বাপ-দাদা 
মীর জাফর ও মীর সােদেকর ইিতহাসেক পূনজর্ীবন দান করার 
জনয্ উ� তথয্ািদ আেমিরকার হােত তুেল েদয়। এটাই হেলা 
আেমিরকার জনয্ শােয়খ (রিহমাহু�াহ) এর িনকট েপৗছােনার 
�থম িসঁিড় এবং এটাই বা�ব কথা।

এভােব শােয়খ (রিহমাহু�াহ) এর স�ান আেমিরকা েপেয় েগল। 
িনি�ত হওয়ার জনয্ ডা�ারী ছ�েবশ বয্বহার কের পরীক্ষা করা 
হল। তারপর আেমিরকা অয্ােবাটাবােদর েস�ের িনযু� েজনােরল 
িকয়ানীর সােথ এ িবষয়িট িনেয় আেলাচনা কের। েজনােরল 
িকয়ানীর এ সাক্ষাৎিট পািক�ােন অবি�ত আেমিরকার ঘািটেত 
হেয়িছল। সাক্ষােতর িকছু ছিব বয্াপক �চারও হেয়িছল। েস 
সাক্ষােত েজনােরল িকয়ানী ও আহেমদ শুযা পাশার 
আেমিরকানেদর �িত চাটুকািরতার িবষয়িট ফুেট ওেঠ। েযমন; 
আেমিরকান অিফসারেদর সামেন তােদরেক দািড়েয় থাকেত 
েদখা যায়। 

সেবর্া� সতকর্তার জনয্ আেমিরকা েখাদ পািক�ানী 
েসনােদরেকও উ� কােজ অংশ�হন করেত েদয়িন। যােত কের 
উ�েত মুসিলমার পক্ষ েথেক েকান ধরেনর �িতেরােধর বয্ব�া 
না করেত পাের। 

রােতর �থমাংেশ আই.এস.আই. এর েদাহাই িদেয় পুেরা 
এয্ােবাটাবাদ িসল কের েদওয়া হয়। তারপর রােতর েবলায় 
মািকর্নীরা যা করা দরকার তাই কের। যিদও পািক�ানী েসনারা 
এ বয্াপাের িমথয্ার আ�য় �হন কের। এখনেতা �য়ং 
আেমিরকােতই এ িবষেয়র উপর অেনক �� রিচত হেয়েছ এবং  
সকেলই এ কােজর জনয্ পািক�ানী েসনােদর অ�নী ভূিমকার 
কথা উে�খ কেরেছ।

�িৃতচারণ
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উ� ঘটনা এ কথার �াক্ষয্ বহন কের েয, আই.এস.আই. এ 
কমর্রত সকল কমর্ী তােদর িনজ বািহনী এবং এেজি�র �িত 
েমােটও একিন� নয়, বরং তােদর একমা� কামনা-বাসনা হেলা 
ডলার। েফৎনা স�সারনকারী আই.এস.আই এর পিরচালকেদর 
এেদর িনেয় িচ�া করা উিচৎ। এ সকল হািবলদার আর 
সুেবদারেদর উপর ভরসা করা উিচত হেব না। কারণ এ 
হািবলদার ও সুেবদােররা িনমক হারাম এবং িব�াসঘাতক। এ 
সকল হািবলদার, সুেবদারেদর েথেক কুকুেরর আচরণও অেনক 
ভােলা। েকননা কুকুর যার রুিট খায় তার উপর েঘউ েঘউ কের 
না। আর আই.এস.আই েদরেতা অেনক উ�ম খানা খাওয়ােনা হয়!

ি�তীয় ঘটনা:

আমােদর িনকট েয ি�তীয় খবরিট আেস তা হেলা - কমা�ার 
ইিলয়াস কাি�রী সােহেবর শাহাদােতর সংবাদ। শাহাদােতর 
িকছুিদন পূেবর্ উ�াদজী (রিহমাহু�াহ) তার সােথ সাক্ষাৎ কেরন। 
এর িকছুিদন পেরই উ�াদজী (রিহমাহু�াহ) দিক্ষণ ওয়ািজির�ান 
েথেক উ�র ওয়ািজির�ােন চেল যান। কমা�ার সােহেবর 
শাহাদাত বরেণর সময় েলখক “ওয়ানা” নামক জায়গােতই 
অব�ান করিছেলন। 

এটা ২০১১ সােলর জুন মােসর ২ বা ৩ তািরখ িছেলা। েলখক 
দাউদ েগৗরী ভাইেয়র সােথ িহশাম গুল ভাইেক তার �শুরালয় 
েথেক িনেয় আসার জনয্ যান। আমরা িহশাম গুল ভাইেয়র 
�শুরালেয়র বাইেরর উঠােন অব�ান করিছলাম। উঠানিট বা�েব 
আেপেলর বাগান িছেলা। আমরা গািড়র উপেরই বেসিছলাম আর 
িহশাম গুল ভাই তখনও পিরবার পিরজন িনেয় গািড়র িনকট 
েপৗছানিন। তখন স�বত রাত এগােরাটা বা সােড় এগােরাটার 
মেতা বােজ।

দাউদ ভাই আমােক বলেলন, দু’য়া কালাম পেড় িনন। ে�ােনর 
আনােগানা খুব েবিশ মেন হে�। তখন আমােদর ধারণা মেত 
পাঁচিট ে�ান ময়দােন অব�ান করিছেলা। আমরা দু’য়া কালাম 
পেড় চুপ-চাপ বেসিছলাম। আিম িক মেন কের আকােশর িদেক 
তািকেয় িছলাম। হঠাৎ এেকবাের িচকন একিট আেলাক ছটা 
েচােখ পড়েলা এবং েসটা একিদেক চেল েগেলা। তার দু’চার 
েসেক� পেরই িবকট এক আওয়াজ হেলা - ে�ান েথেক িমসাইল 
িনেক্ষপ করা হেয়েছ। 

দাউদ ভাই আমােক �ত কােছর এক গােছর আড়ােল লুকােত 
বলেলন এবং িতিন িনেজও েদৗড় িদেয় এক গােছর িনেচ বেস 
পড়েলন। কেয়ক িমিনট পের আবারও ে�ান েথেক িমসাইল 
িনেক্ষপ করা হেলা। পুনরায় পাঁচ িমিনট অেপক্ষা কের আবার 
িমসাইল িনেক্ষপ করা হয়। আবার পাঁচ-সাত িমিনট পর…..।
 
সিঠক সংখয্ােতা এই মুহূেতর্ �রেণ েনই তেব আনুমািনক নয় 
বােরর মেতা িমসাইল িনেক্ষপ করা হেয়িছেলা। আমরা তখনও 
গােছর িনেচ হাটু েগেড় বেস িছলাম। আ�াহ্ তা’য়ালা ঐ রােতর 

ভীিত ও উৎক�ার বেদৗলেত কবর ও িকয়ামেতর কিঠন শাি� 
েথেক বািচেয় িদন এবং আমােক সহ সকল উ�ােত মুসিলমােক 
ক্ষমা কের েদন। (আিমন…)। 

রাত �ায় সােড় বােরাটা েবেজ িগেয়িছেলা। ময়দােন ধীের ধীের 
িনরবতা েনেম আসিছেলা। তখনও দুই-িতনটা ে�ান অব�ান 
করিছেলা। তারপর আমরা উেঠ গািড় েথেক অ�গুিল িনেয়, গািড় 
ব� কের বািড়র িভতেরর িদেক রওয়ানা হই। ওখােন উপি�ত 
সাথীরা আেগ েথেকই সতকর্ব�ায় আমােদর জনয্ অেপক্ষা 
করিছেলন। িকছুক্ষণ পর আমরাও তােদর সােথ েযাগ েদই। 
ঘুেমর �ভাব েবিশ থাকায় িকছুক্ষণ পর আমরা শুেয় পিড়।

পেরর িদন সকােল আমরা আমােদর গ�েবয্র উে�েশয্ রওয়ানা 
হই। তখন ে�ােনর আনা-েগানা খুবই কম িছেলা। সকাল 
সাতটা-আটটার িদেক �ানীয় এক সংবােদর মাধয্েম জানেত 
পারলাম েয, রােতর েবলায় কমা�ার ইিলয়াস কাি�রী সােহেবর 
উপর ে�ান হামলা হয় এবং িতিন শাহাদাত বরণ কেরেছন।

এ যুেগর মীর জাফর ও মীর সােদক!

িকছুিদন পর আমরা জানেত পাির েয, কমা�ার ইিলয়াস কাি�রী 
সােহব েস রােতর ে�ান হামলায় সামানয্ আঘাত �া� হেয় েবঁেচ 
িছেলন। অনয্ানয্ শুহাদােদর লােশর সােথ তােক েবর কের এেন 
অনয্ েকান �ােন �ানা�র করা হেয়িছল। পূেবর্ উে�িখত মীর 
সােদক ও মীর জাফররােতা ক্ষমতা অজর্েনর জনয্ দুশমনেদর 
সােথ হাত িমিলেয় িছেলা। িক� বতর্মান সমেয়র মীর জাফর ও 
মীর সােদকরা (পািক�ানী েসনােদর অিফসােররা) ডলােরর 
হাি�র জনয্ িব�াসঘাতকতা কের। তার পিরমাণটাও আবার 
খুবই নগনয্। 

উ�ােতর মাথার মুকুটসম এবং সেবর্া� ধমর্ীয় েনতােদর জীবেনর 
িবিনমেয় পািক�ানী েসনা অিফসােররা মা� প�াশ বা আিশ বা 
একলক্ষ রুিপয়া �হণ কের থােক। পািক�ানী েসনাবািহনীর যারা 
ে�ান হামলার জনয্ গু�চরবৃি� করেতা, তারা কেয়কিট 
েনটওয়ােকর্ ভাগ হেয় কাজ করেতা। এ সকল েনটওয়ােকর্র 
একজনেক কমা�ার কাি�রী সােহেবর িপেছ লািগেয় েদওয়া 
হেয়িছেলা। আর এ হতভাগা জানেতা েয, �থম িদেনর ে�ান 
হামলার পর কাি�রী সােহব স�ূণর্ অক্ষত রেয়েছন।

পেরর রােত পুনরায় দু’বার ে�ান হামলা চালােনা হয়। এই 
হামলায় কমা�ার ইিলয়াস কাি�রী সােহব ই�ত ও স�ােনর 
মৃতুয্েক আিল�ন কের েসাজা জা�ােত চেল যান। 

কাি�রী (রিহমাহু�াহ) এর িজহািদ িজে�গীর এক অংশ 
পািক�ানী েসনােদর সােথ স�ৃ�। েসনােদর সােথ তার 
স�কর্টা এমন িছল েয, পািক�ানী েসনােদর সহেযািগতা িনেয়ই 
িতিন �থম িজহািদ কাযর্�ম শুরু কেরিছেলন। পরবতর্ীেত 
দুশমনী ও শ�তা এমন পযর্ােয় েপৗছায় েয, এ শ�তার কারেণই 
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কাি�রী সােহব (রিহমাহু�াহ) শাহাদােতর অমীয় শুধা পান কেরন।

কমা�ার ইিলয়াস কাি�রী (রিহমাহু�াহ) এর িজহািদ িজে�গী:

কাি�রী সােহব (রিহমাহু�াহ) এর িজহািদ কাযর্�ম আজাদ জ�ু 
ও কা�ীেরর েজলা িমরপুর উ�ােরর মাধয্েমই শুরু হেয়িছেলা। 
েযৗবেনর শুরেতই িজহািদ কাযর্�েম জিড়েয় পেড়ন। িতিন 
একজন বড় ধরেনর িজহািদ কমা�ার এবং ৈসনয্েদর শািররীক 
তরিবয়েতর িশক্ষক িছেলন। হাজার হাজার নওেজায়ান তার 
েথেক ে�িনং �হন কের কা�ীর, িহ�ু�ান, আফগািন�ান, 
তাজািক�ান এবং পািক�ােন িজহািদ কােজ অ�ভুর্� রেয়েছন। 
কাি�রী সােহব (রিহমাহু�াহ) �য়ং - কাি�র উপতয্কায় ল�া 
সময় অব�ান কের িজহােদর বড় বড় েখদমত আ�াম েদন। 
িতিন একবার ইি�য়ান আিমর্েদর হােত ে��ার হন এবং পের 
েজল েথেক পলায়েন সফল হন। 

১৯৯৬ বা ১৯৯৭ সােল বা�ালা (আজাদ কা�ীর) এলাকায় 
ভারতীয় েসনারা আ�মণ চািলেয় িনর� পুরুষ, মিহলা ও 
বা�ােদরেক বয্াপকভােব হতয্া কের। কা�ীরী সােহব 
(রিহমাহু�াহ) ঐ আ�মণেক �িতহত কেরন এবং ভারতীয় 
েসনােদর জনয্ িতিন মৃতুয্র দূত হেয় আিবভূর্ত হন। �িস� আেছ 
েয, এ ঘটনায় পারেভজ েমাশারফ তােক এক লক্ষ রুিপয়া 
পুরু�ার েদন।

ঐ সমেয় কা�ীর িজহােদর জনয্ অিধকাংশ ে�িনং পািক�ানী 
েসনােদর অনূকুেল হেতা অথবা তােদর মদেদ চলেতা। কা�ীরী 
সােহব (রিহমাহু�াহ) িনেজও পািক�ানী েসনােদর সােথ 
সহেযািগতার জনয্ স�কর্ রাখেতন। আর পারেভজ েমাশারেফর 
উপেঢৗকন েদওয়াটা তারই এক বিহঃ�কাশ িছেলা।

৯/১১ এর পের মুিমন ও মুনািফকেদর িবভাজন!

৯/১১ এর পের পািক�ানী েসনা ও তােদর েজনােরলরা িডগবাজী 
িদেত শুরু করেলা। গতকাল েয মুজািহদ িছেলা আজ তােক 
‘স�াসী’ িহেসেব আখয্া িদেত লাগেলা। তাইেতা ২০০৩ সােল 
কা�ীরী সােহেবেক ে��ার করা হয় এবং ২০০৪ সােল িতিন 
মুি� পান। মুি�র পর িহজরত কের ওয়ািজির�ােন চেল যান।
 
পূেবর্ িতিন পািক�ানী েসনােদর কাযর্�ম কােছ েথেক েদেখেছন। 
৯/১১ এর পর যখন েদখেলন েয পািক�ানী েসনারা আেমিরকার 
�� লাইেনর সােথ িমেল একাকার হেয় েগেছ, তখন উ� 
েসনােদর িবপেক্ষ িস�া� িনেত তার েকান �কােরর সমসয্া 
হয়িন। এরপর িতিন শােয়খ উসামা িবন লােদন (রিহমাহু�াহ) 
হােত বায়আত �হণ কেরন এবং িনেজর দলসহ আল কােয়দার 
অনুগত হেয় যান। এরপর তার সাথীরা আফগািন�ান, পািক�ান 
ও িহ�ু�ােন কাজ করেত থােকন। তােদর কাজগুেলার মেধয্ 
উে�খেযাগয্ কেয়কিট হল - মু�াইেয় ইয়াহুিদেদর হতয্া, 
পায়ওয়ােন হামলা এবং েজনােরল ফয়সাল উলূয়ীেক হতয্া করা 

ইতয্ািদ।

েয েসনাবািহনী গতকাল সহেযাগী িছেলা, ৯/১১ এর পর তারাই 
আেমিরকার সােথ ঐকয্ব� হেয় েগল। এরপর ২০১১ সােল 
আেমিরকা যখন কা�ীরী সােহবেক হতয্া করেত চাইেলা, তখন 
েসই েসনারাই তার িবষেয় গু�চরবৃি�র কাজ শুরু কের িদেলা। 
�থম রােত ে�ান হামলা চালােনার পর পািক�ানী েসনারা 
বাজাের েঘারােফরা করিছেলা। ওখানকার হাসপাতালিট বাজােরর 
িভতেরই িছেলা। পািক�ািন েসনারা ভাবিছল - কা�ীরী সােহব 
যিদ আহত হেয় থােকন তাহেল েতা তােক হাসপাতােল আনা 
হেব। েসনারা বাজার েঘরাও কের েরেখিছেলা এই উে�েশ েয, 
কাি�রী সােহব (রিহমাহু�াহ) েক হাসপাতােল আনা হেল তারা 
ে��ার কের িনেব। 

অনয্ানয্েদর ফাঁিক েদয়ার জনয্ তারা বেলিছল েয, আমরা কা�ীরী 
সােহবেক েহফাজেতর জনয্ এেসিছ। আমােদর কােছ সংবাদ 
এেসেছ েয, ইিলয়াস কাি�রী (রিহমাহু�াহ) এখােন আেছন। না 
জািন আেমিরকার েসনারা তােক েগাপেন হতয্া কের েফেল অথবা 
তােক তুেল িনেয় যায় িকনা! তাই আমরা তার েহফাজেতর জনয্ 
পাহারা িদি�।

পািক�ানী েসনারা েসসময় আেরকিট কাজ কেরিছল। েয রা�ািট 
উ�র ওয়ািজির�ােনর িদেক চেল েগেছ েসটা আবার আ�ুর ঘািট 
েথেক িশয়ােলর িদেক েগেছ। উ� রা�ায় বড় ধরেনর এক েবামা 
ফািটেয় রা�ার মােঝ অেনক বড় গতর্ কের েফলেলা। এর ফেল 
উ�র ও দিক্ষেণর রা�া িবিছ� হেয় যায়। পািক�ানী েসনারা এটা 
চাি�েলা না েয, কমা�ার ইিলয়াস কা�ীরী সােহব এখান েথেক 
েবর েহাক। তােদর ই�া িছল েসখােনই ে��ার কের িনেয় িগেয় 
শিহদ কের েদওয়া।

এই হেলা েশষ সমেয়র বড় দু’িট ঘটনা, যা েলখক িনেজই ওখােন 
অবেলাকন কেরেছন। তারপের আমােদরেক আ�ুর ঘািটর িদেক 
চেল েযেত হেয়িছল। আর ওখােন �ায় দু’মােসর মেতা থাকেত 
হয়। পুনরায় েলখক উ�াদজী (রিহমাহু�াহ) এর আেদেশ উ�র 
ওয়ািজির�ােনর সদর দ�র িমরানশাহ েপৗছান। বাকী কথা 
পেরর সংখয্ায়…. ইনশা আ�াহ্! 

আ�াহ তায়ালা আমােদরেক সিঠক কথা বলা এবং সিঠক পেথর 
পিথক বািনেয় েদন। আ�াহ্ পাক আমােদরেক আমােদর রাসূল 
সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�ােমর এবং আমীরেদর অনুগত ও 
অনুসারী হওয়ার তাওিফক দান করুন। আিমন- ইয়া র�াল 
আলািমন।

ি�তীয় পবর্ সমা�
চলেব ইনশাআ�াহ…
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�থম আেলা-েডইিল �ার আপনােক েশখােব 
ক্ষমতাসীন আর �া�ণয্বাদীেদর দৃি�েত 
বতর্মানেক েদখেত। িবিবিস, িসএনএন, 
ভেয়স অফ অয্ােমিরকা আপনােক েশখােব 
পি�মা কািফরেদর দৃি�েত বতর্মানেক িবচার 
করেত। আর আমরা আপনােক জানাব 
আমােদর বতর্মান ে�ক্ষাপট আর সা�িতক 
ঘটনাবলীর বয্াপাের ইসলােমর অব�ান। 
তাই আমােদর সােথই থাকুন, ইসলােমর 
দৃি�েত বা�বতােক েদখেত িনয়িমত িভিজট 
করুন।
 

https://dawahilallah.com/
https://alfirdaws.org/
http://gazwah.net/
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