
 

 

 

 



 

 

 

আমাদের উচিৎ চিিাঢালা প্রািীর হদে তাদের 

চিরুদে লড়াই করা! 
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|| 
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 وااله ومن وصحبه وآله هللا رسول  على والسالم والصالة هلل والحمد هللا بسم

চিদের মুিচলম োইদেরা! 

আি-িালামু আলাইকুম ওো রাহমাতুল্লাহ! 

গত িছদর িযাপকোদি মুিাচহেগদণর মাদে এিাং চিদশষত শাদমর কাদেোতুল চিহাদের 

মুিাচহেদের মাদে বিশ চকছু পচরিততে িাংগচিত হদেদছ। মুিাচহেদের আেযন্তরীণ 

পচরচিচতর অিেচত হদেদছ; এমেচক তা চিদেে িতচি, অচিরতা, চিশতঙ্খলা, িীমালঙ্ঘে ও 

পারস্পচরক লড়াই পযতন্ত গচড়দেদছ। 

এক িছদররও অচিক িমে িদর; [িািহাতুে েুিরাহ’র আল-কাদেো বেদক চিচিন্ন হওো] 

বযটাদক তারা (বযাগিূত্র চিচিন্ন করণ) োম চেদেদছ, বিটার ব াষণার িমে বেদক চেদে-

এইিি িচটলতার চিষদে আচম বকাে কো িচলচে। হালাি-পরিততী পচরচিচত এর অেুকূদল 

চছল ো। এর অেত এই েে, আচম এিাং বকন্দ্রীে বেতত ত্ব  ও অেযােয শাখার আমার োইদেরা 

চেতযচেদের  টোপ্রিাহ পযতদিক্ষণ করচছ ো। চকন্তু আমরা চমচিোর বশারদগাল বেদক েূদর 

বেদক িীর-চিরোদি িমািাে করাদক প্রািােয চেদেচছ। 

আমরা আমাদের োইদের িাচেদেচছ- তারা যা কদরদছ এদকদতা বিটা িুচি েঙ্গ হদেদছ, 

অচিকন্তু তারা বয ঐকয কামো করদছ তা চকছুদতই িাস্তিােে হদি ো।  

বকেো, মূলত এটা আদমচরকাে িাদপর িামদে পশ্চােপিারণ। এদত তাাঁদের উপর বিামা 

িষতণও িন্ধ হদি ো, িন্ত্রাদির অচেদযাগ বেদক মুচিও চমলদি ো। এছাড়াও আরও বযিি 

অিার যুচি-প্রমাণ তারা বপশ কদরদছ বিগুদলাও িাস্তিাচেত হদি ো! 

আমরা এও িাচেদেচছ বয, যচে িাস্তদিই ঐকয হে, তাহদল আমরাই িিতপ্রেম এদক স্বাগত 

িাোদিা এিাং তাদের িাদে আমাদের চিেযমাে িম্পকত বেদক চিচিন্ন হদে যাদিা। চকন্তু 

তারা বযটা কদরদছ, তা হদি শুিুমাত্র একচট েতুে িাংগিে প্রচতষ্ঠা, যা পচরচিচতদক আরও 

িচটল কদর তুলদি। আর আি তা হদিও। হতযা, পারস্পচরক লড়াই, এদক অপদরর 



 

 

 

চিরুদে অচেদযাগ, পরস্পর চিদরাচি িদতাো- এিি হদি মুিাচহেদে মাদে। এচেদক শত্রু 

প্রচতচেেত অগ্রির হদি। িিত-চেটা বেদক উদিে প্রচিো অিযাহত রদেদছ। তুচকতদের 

ধ্বাংিাত্মক আিমদণর েোিহতা যোরীচত িহাল আদছ। চিচরোদত প্রচতচেেত আদমচরকাে 

প্লাে-বপ্রাগ্রাম অেুপ্রদিশ করদছ। ইরােী ও চহিিুল্লাহ িাচহেী চিচেন্ন েূখণ্ড গ্রাি কদর 

িদলদছ। 

পচরচিচতদক আদরা িচটল কদর তুদলদছ িািারণ মুিাচহেদেরদক এই িুম্রিাদল বিলার 

েীচত অিলম্বদের কারদণ বয, “িিচকছু আল-কাদেোর বেতত িতদের িম্মচতদত হদি, যারাই 

আল-কাদেোর িাইোদত অটল বেদক আল-কাদেোর োদম কাি করদি তাদেরদকই িচে 

করা হদি।”  

এরপর বয িকল োই (আল-কাদেোর) িাইোত আাঁকদড় রদেদছে, তাাঁদেরদক বকাণিািা 

করণ রািেীচত শুরু হদেদছ এিাং চিষেচট লড়াই, োরীদের িেী করা এমেচক চশশুদের 

িাদে রুঢ় আিরদণর িীমা পযতন্ত বপৌঁদছ বগদছ। 

শান্ত-চশি ও িীর-চিরোদি চিষেগুদলাদক িাংদশািে করা এিাং িচিক পদে পচরিালো 

করার চেচমদে আমার ও োইদের মাদে িাততা আোে-প্রোে এিাং িারািাচহক বযাগাদযাগ 

িালু চছল। বি িমদে আমরা এই মােহািই গ্রহণ কদরচছলাম এিাং কলযাণপন্থী িযচিিগত 

আমাদেরদক এরই েচিহত কদরচছদলে।  

এক িছদরর বিচশ হদেদছ আমরা এদকর পর এক িমে ও িুদযাগ চেদেচছ, চকন্তু আমরা 

বেদখচছ, িচটলতা শুিু িতচেই পাদি।  তণা-চিদেষ, মতানেকয, হক ও ইজ্জত-িম্মাদের উপর 

িীমালঙ্ঘে এদকর পর এক বিদড়ই িদলদছ। আর যা চকছু  টদছ, তার কারদণ শামিািী 

উচেগ্নতাে চেে কাটাদিে। মুিাচহেগণ অচিরতা ও বপদরশাচেদত চেোচতপাত করদছে। 

তাই আচম চকছু িাংচক্ষপ্ত চকছু কো িলদত িাই, যার মাদে িতয িাস্তিতাটা তুদল িরি; 

িকদলর মাদে স্বচস্ত আেদের বিিা করি; চিচেন্ন গ্রুদপর মাদে ঐকয িতচি এিাং িকদলর 



 

 

 

মাদে িম্পতচত িতচির বিিা করি। হদত পাদর আল্লাহ তাআলা এই েচিহতগুদলাদক মুিাচহে 

ও মুিলমােদের অন্তদর কিুল করাদিে। িাদে িাদে আচম বিার তাচগদের িাদে িলচছ, 

আচম ও আমার োইদেরা েচিহদতর িিতপ্রেম মুহতাি। আমরা েুল-ত্রুচট বেদক 

চেদিদেরদক মুি ব াষণা কচর ো। 

িিতপ্রেম বয চিষেচট শুরু করদিা, তা হল- আচম একচট িাস্তিতাদক স্পি করদত িাই। তা 

হদি- শাদমর চিহাে প্রচতরক্ষামূলক চিহাে। বয চিহাদের িযাপাদর িুকাহাদে বকরাম 

চিোন্ত চেদে বগদছে- এই চিহাদের িেয বকাে চকছুই শতত েে, িরাং োল-মে, 

িমমতােশতী চক চেন্নমতােশতী িকল মুিলমােদক িাদে চেদে আগ্রািী শত্রুদক িািয অেুযােী 

প্রচতহত করদত হদি। 

চেতীে চিষে: শাদমর চিহাে বগাটা মুিচলম উম্মাহর চিহাে। কাদিই িলা যাদি ো বয, 

এটা শামিািীর চিহাে, চিচরোিািীর চিহাে; িলা যাদি ো- এটা ইেচলিিািীর চিহাে, 

এটা োর’আিািীর চিহাে চকাংিা োদমস্কিািীর চিহাে। কাউদক িলা যাদি ো বয, “তুচম 

শাম বেদক বির হদে যাও! যচে শাদম কাি কর, তাহদল আমরা বতামাদক িেী করদিা! 

বতামাদক চিতাড়দের মাদেই আমাদের মািলাহাত।” 

আমাদের িুকাহাদে বকরাম মূলেীচত চেদে বগদছে, িকল ইিলামী েূচম একটা েূখদণ্ডর 

েযাে। িকল মুিলমাে এক িাচত। তার িিতচেম্ন িেিযও িকদলর পক্ষ হদত চেরাপো 

প্রোদের িক্ষমতা রাদখ। আর তাাঁরা িকদল শত্রুর চিরুদে এক হাদতর েযাে। কাদিই 

(শাদমর চিহােদক শামিািীর মাদে িীমািে কদর বেো, িচহরাগতদের শাম বেদক বির 

কদর বেো) এই স্বীকত ত মূলেীচতর পচরপন্থী। 

শামিািী চকোদি এই িাচতল কোচটদক চেদিদের মাদে িলদত চেদত পাদরে, অেি 

মুিলমােদের প্রচতরক্ষাে তাাঁদের রদেদছ আদলাচকত শুভ্র ইচতহাি?!  



 

 

 

শােখ ইজু্জদ্দীে ইিদে আবু্দি িালাম বক? চতচে চক োদমদস্কর অচিিািী েে? চতচে চমিদর 

চহিরত কদরচছদলে। মুিলমােদেরদক তাতারদের চিরুদে যুদে উৎিাচহত কদরচছদলে। 

িদল আল্লাহ তাোলা আইদে িালুদতর যুদে তাদের চিরুদে মুিলমােদের িাহাযয 

কদরদছে।  

বক এই িুলাইমাে আল-হালািী? চতচে চক কােদরাদত বিোদরল বেিরদক হতযা কদরেচে? 

বক এই ইজু্জদ্দীে আল-কািিাম? চতচে চক লাতাচকোি িািালা অঞ্চদলর বলাক েে? চতচে 

চিচলচস্তদের চিহাদে বিচরদে চগদেচছদলে।  

বক এই শােখ আিু মুিআি আি িুচর এিাং শােখ আিু খাদলে আি িুচর? তাাঁরা চক 

আিগাচেস্তাদে চহিরত কদরেচে? 

যচে শামিািীর কাদছ খাচলে ইিেুল ওোচলে রাচে. অেিা আিু উিাইোহ ইিেুল িাররাহ্ 

রাচে. অেিা তুচকত িাংশীে েুরুদ্দীে চিচি অেিা কুচেত িাংশীে িালাহউচদ্দে আইেুচি অেিা 

কাউকাদির কুতুি চকাংিা ইদেমাদের উিামা ইিদে লাদেে আিদতে, তাহদল চক তাাঁরা 

তাাঁদের িলদত পারদতে- “বতামরা শাম বেদক বির হদে যাও! বতামরা চিচরোে েও!?  

বতামরা আমাদের উপর বিামা িষতণ, িন্ত্রাদির অপিাে আর িাহাযয িন্ধ হদে যাওো বটদে 

চেদে আিদি।” 

কাদিই এই বকাে িরদের বিেআত এটা বয, “আমাদের িচহরাগত বকাে িম্পকত বেই”? 

যচে খাচলে ইিেুল ওোচলে রাচে. শামিািীর কাদছ আিদতে, তাহদল চক তাাঁরা তাদক 

িলদতে- “আপচে বির হদে যাে। কারণ, আিু িকর চিচদ্দক রাচে. ও উমর ইিেুল খাোি 

রাচে. এর িাদে আপোর িচহরাগত িম্পকত আদছ।” 

তততীে বয চিষেচটর প্রচত আচম প্রচত ইশারা করদত িাই, তা হল- অঙ্গীকার ও িাইোত 

শরীেদতর গুরুত্বপূণত িড় িড় চিষদের অন্তেুতি, বযগুদলা চেদে বখল তামাশা িদল ো, িরাং 



 

 

 

শচরেত বিগুদলা পূণত করা আিশযক কদরদছ। আল্লাহ িুিহাোহু ওো তাোলা ইরশাে 

কদরে- 

ُعُقوِد{
ْ
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ُ
ْوف

َ
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َّ
َها ال يُّ

َ
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অেত: “বহ মুচমেগণ, বতামরা অঙ্গীকারিমূহ পূণত কর!” (িুরা মাদেো-০১) 

আল্লাহ িুিহাোহু ওো তাোলা আরও ইরশাে কদরে- 
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অেত: “আল্লাহর োদম অঙ্গীকার করার পর বি অঙ্গীকার পূণত কর। পাকাপাচক কিম করার 

পর তা েঙ্গ কদরা ো, যখে বতামরা আল্লাহদক চেদিদের  উপর িাক্ষী কদরছ। বতামরা যা 

কর আল্লাহ তা িাদেে। বতামরা ঐ মচহলার মত হদো ো, বয মিিুতোদি িূতা পাকাদোর 

পর তা টুকদরা টুকদরা কদর চছদড় বিদল; িদল বতামরাও চেদিদের কিমিমূহ (দেদে) 

পারস্পচরক অেেত িতচির মািযম িাোদি।” (িূরা োহল: ৯১-৯২) 

আল্লাহ িুিহাোহু ওো তাোলা আরও ইরশাে কদরে- 
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অেত: “বতামরা স্বীে কিমিমূহদক পারস্পচরক কলহ েদের িাহাো কদরা ো। তা হদল 

েতঢ়োদি প্রচতচষ্ঠত হওোর পর পা িিদক যাদি এিাং বতামাদেরদক শাচস্তর স্বাে আস্বােে 

করদত হদি এ কারদণ বয, বতামরা আল্লাহর পদে িািা োে কদরছ এিাং বতামাদের কদিার 



 

 

 

শাচস্ত হদি। বতামরা আল্লাহর অঙ্গীকাদরর চিচেমদে িামােয মূলয গ্রহণ কদরা ো। চেশ্চে 

আল্লাহর কাদছ যা আদছ, তা উেম বতামাদের িদেয, যচে বতামরা প্রকত ত িতয উপলচি 

করদত পার।” (িূরা োহল: ৯৪-৯৫) 

আচম এখাদে অতযন্ত বিার চেদে একচট অকাটয চিষদের কো িলদত িাই। তা হল- আমরা 

কাউদক আমাদের িাইোত বেদক বির কদর বেইচে। আমরা শুিুমাত্র  ইিরাহীম আল িেরী 

এিাং তার অেুিাচরদেরদক িামাআত বেদক িচহষ্কার কদরচছ। চকন্তু আমরা কাউদক 

আমাদের িাইোত বেদক বির কদর বেইচে; িািহাতুে েুিরাদকও ো অেয কাউদকও ো। 

আমরা এও গ্রহণ কচরচে বয, িািহাতুে েুিরাহ’র িাইোত বগাপদে বগাপদে হদি, িরাং 

এদক আমরা ধ্বাংিাত্মক েুল িদল গণয কদরচছ।  

আমাদের ও আমাদের যারা িাইোত চেদেদছে তাাঁদের প্রদতযদকর মিযকার িাইোত একচট 

অিশযপালেীে িুচি, যা েঙ্গ করা হারাম এিাং পূণত করা আিশযক।  

এখাদে আচম উদল্লখ করদিা বয, আচম যখে েুিরাহ ও োওলার মাদে মীমাাংিামূলক 

চিোন্ত িাস্তিােদের িেয িামাআত কাদেোতুল চিহাদের পক্ষ বেদক শােখ আিু খাদলে 

আি িুচরদক প্রচতচেচি চেযুি করলাম, তখে চতচে আমার কাদছ একচট পত্র পািাে। 

িাইোত চেদে িেরীর িামাদতর বখল-তামাশার িযাপাদর চতচে তাদত িদলে,  

“আচম আপোর কাদছ কোচট বগাপে করদিা ো। চিিাে যখে িাংগচিত হদেদছ তখে তার 

িাদে অেযাে ও অপিােও চমচিত হদেদছ। যচে আপচে তাদের কাদছ শুরাইহ’বক কািী 

চহদিদি এিাং ইোি ইিদে মুোচিোদক িাচলি চহদিদি বপ্ররণ কদরে, তিুও তারা িন্তুি 

হিার মদতা বলাক েে। কারণ, আল-কাদেো তাদের কাদছ একটা োম মাত্র, যা চেদে তারা 

িড়াই কদর বিড়াে; এমে বকাে িাংগিে েে, যার তারা অেুিরণ করদি। তাদের প্রিতচের 

অেুকূদল হদল বতা োল, অেযোে যখেই তার প্রচতকূদল যাে তখে আর বকাে আেুগতয 

বেই!” 



 

 

 

এ কারদণ আচম আমার িম্মাচেত োইদেরদক িলদিা, যারা িামাআত কাদেোতুল চিহােদক 

িাইোত চেদেদছে: ওদহ িম্মাচেত চপ্রে োইদেরা! চেশ্চে বয িাইোত আপোরা আমাদক 

এিাং িামাআত কাদেোতুল চিহােদক চেদেদছে, তা একচট মযতাোর চিষে যা চেদে আমরা 

গিতদিাি কচর এিাং তা আমাদের বগৌরি ও আমাদের মাোর তাি। আমরা আল্লাহ 

তাআলার কাদছ বোো কচর বযে, চতচে আমাদেরদক এর উপযুি িাচেদে বেে এিাং বোো 

কচর বযে আপোরা (আমাদেরদক) বযমে িারো কদরে, চতচে আমাদেরদক এর বিদেও 

উেম িাচেদে বেে; আমাদের ওই িকল অপরাি ক্ষমা কদর বেে, যা আপোরা িাদেে ো! 

অতএি, বহ আল্লাহর িাোরা! আপোরা আপোদের অঙ্গীকার ও প্রচতজ্ঞার উপর অটল 

োকুে! বকাে হাাঁক-িাক, বকাে িাংশে-িদেহ িা বকাে েিয মতােদশতর আহ্বাদের কারদণ 

িােিুযত হদিে ো! বোেুলযমাে হদিে ো! অঙ্গীকার েদঙ্গর কচিরাহ গুোহ বেদক বিাঁদি 

োকুে! রািুল িাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোিাল্লাম ইরশাে কদরে- 

إذا جمع هللا اَلولين واآلخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فًلن بن 

 فًلن

অেতঃ “যখে চকোমদতর চেে আল্লাহ তাআলা পূিতিততী-পরিততী িকলদক একচত্রত করদিে, 

তখে প্রদতযক গাদ্দাদরর িেয একচট োণ্ডা বগদড় চেদিে এিাং িলা হদি এ হদি অমুদকর 

পুত্র অমুদকর গাদ্দারী!” 

চেশ্চই এই িাইোত আমাদের উপর আিশযক কদর চেদেদছ আপোদেরদক েচিহাহ প্রোে, 

িৎপদে পচরিালো, আপোদের প্রচত লক্ষয রাখা ও গুরুত্ব বেো। আর আপোদের উপর 

আিশযক কদর চেদেদছ আমাদের কো বশাো ও আেুগতয করার।  

আমাদের উচিৎ এক হদস্তর েযাে হদে যাওো! পরস্পর োদলািািা ও িম্পতচতর িন্ধদে 

আিে এিাং ঐকযিে োকা, আল্লাহর িনু্ধদের প্রচত বকামল এিাং তাাঁর শত্রুদের প্রচত 

কদিার হওো। িিতত্র মুিলমাে ও েুিতলদের িাহাযয করা। আর িকল কলযাদণ আল্লাহ 

িুিহাোহু ওো তাআলাই িাহাদযযর িল। 



 

 

 

আচম আমার োতত িতে, শাদমর িামাআত কাদেোতুল চিহাদের সিচেকদের কাদছ কামো 

কচর, তাাঁরা প্রদতযক িতযিােী মুিাচহদের িাদে িহদযাচগতা কদর যাদিে। ঐদকযর প্রদিিা 

িালাদিে ও মতদেে েূর করার বিিা করদিে। কলযাদণর চেদক অগ্রগামী োকদিে। 

শাহাোদতর িেয প্রচতদযাচগতা করদিে। যুদের বিলাে অগ্র িাচরদত োকদিে। মুিাচহচেে, 

মুহাচিচরে, েুিতল ও িকল মুিলমােদের বখেমদত িিতাদগ্র োকদিে। আত্মতযাগ ও কুরিােী 

প্রোে এিাং মুিাচহচেে ও মুিলমােদের মাদে িম্পতচত িতচির বক্ষদত্র িিতাদগ্র োকদিে আর 

অচেি, মতানেকয ও েগড়া-চিিাে বেদক িিার বিদে েূদর োকদিে।  

এচট আমার পক্ষ বেদক তাাঁদের প্রচত িুস্পি চেদেতশ বয- িাচেতস্ট, িািাচি-রাদিচি, 

িুদিিার ও েলতযাগী খাদরিীদের চিরুদে চিহাে ও চকতাদলর বক্ষদত্র তাাঁরা তাাঁদের 

িহমতদপাষণকারী চক চেন্নমতদপাষণকারী িকল মুিাচহে োইদের িাদে িহদযাচগতা কদর 

যাদিে।  

চকন্তু আচম তাাঁদেরদক কদিারোদি চেদষি করচছ এিাং পচরপূণত িতকত করচছ, বযে তাাঁরা 

এমে কাউদক িহােতা ো কদরে, বয িুলুম ও িীমালঙ্গে কদর; মুিলামােদের হক িা  

কাদিরদের শরীেতস্বীকত ত অচিকার েি কদর।   

কাদিই তাাঁরা বযে বকাে হারাম রি প্রিাচহত ো কদরে; বকাে চেচষে মাল গ্রহণ ো 

কদরে; বকাে মুিচলদমর মাে-িম্মাে ও ইজ্জত-আব্রুর উপর আ াত ো হাদেে; এমে বকাে 

কাদিরদক বযে কি ো বেে, শরীেত যার হক িাংরক্ষণ কদরদছ। 

যচে এর িযচতিম বকউ কদরে তাহদল আচম ও আমার োইদেরা তাাঁদের কমতকাণ্ড বেদক 

মুি। আচম চক বপৌঁদছ চেদত বপদরচছ? বহ আল্লাহ! আপচে িাক্ষী োকুে! 

আচম আমার োতত িতে, শাদমর িামাআত কাদেোতুল চিহাদের সিচেকদের কাদছ (এও) 

কামো কচর, তাাঁরা বযে তাাঁদের বকন্দ্রীে বেতত িতদের িাদে বযাগাদযাগ রক্ষা কদর িদলে। 



 

 

 

আল্লাহ তাআলার িাহাযয ও তাওচিদক তাাঁদের বেতত িতে প্রচতচেেত তাাঁদের বখেমদত হাচির 

আদছে।  

িতুেত চিষে: আমরা শাম ও শাদমর িাইদর অেযােয েূচমদতও ঐদকযর আহিাে িাোই। 

শাদম আমাদের অদেক োই শাদমর চিহাদের শুরু বেদকই আমাদের এই িারাংিার 

আহ্বাদের কো আদলািো কদর োদকে। তাাঁরা আদলািো কদরে বয, যখে ‘আল-িািহাতুল 

ইিলাচমেযাহ’র ব াষণা হল, আচম আমার েুই- োই শােখ আিু খাদলে আি িুচর 

রাচহমাহুল্লাহ এিাং শােখ িাওলাচে (আল্লাহ তাআলা তাাঁদক তাওচিক োে করুে) এর 

কাদছ এই মদমত পত্র পাচিদেচছ বয, িািহাতুে েুিরাহ এই িািহার িাদে ঐকযিে হদি ো 

বকে? এিাং আচম তাাঁদের উেেদক ঐদকযর প্রদিিা িালাদোর প্রচত উৎিাচহত কদরচছ। আর 

(িদলচছ) যখে তাাঁরা বকাে চিষদে পূণত একমত হদিে, তখে বযে প্রেদম পত্রদযাদগ আমাদক 

তা অিচহত কদরে!  

শাদম আচম আমার োইদের মদে কচরদে চেদত িাই, িামাআত কাদেোতুল চিহাে এই 

চিষেচট িারিার পুেরািতচে কদরদছ বয, তাাঁরা িািহাতুে েুিরাহ’র িাদে তখেই িাাংগিচেক 

িম্পকত চছন্ন করদত প্রস্তুত যখে েুচট চিষে িাস্তিাচেত হদি, তততীে বকাে িুদযাগ বেই- 

প্রেমচট: শাদমর মুিাচহেদের ঐকযিে হদত হদি। 

চেতীেচট: শাদম একচট ইিলামী হুকুমত কাদেম হদত হদি এিাং শামিািী তাাঁদের িেয 

একিে ইমাম চেিতািে কদর চেদত হদি। 

তখে এিাং বকিল তখেই- এর পূদিত েে- আমরা আমাদের িাাংগিচেক িম্পকত বেদক মুি 

হদিা এিাং আমাদের শাদমর অচিিািীরা যা িাস্তিােে করদি, আমরা তার অচেিােে 

িাোদিা। আর আমাদের মাদে ইিলাম ও চিহাদের ভ্রাতত ত্ব িিাে োকদি। 



 

 

 

আর ঐকযিে হওো ছাড়া বকিল েতুে েতুে িাংগিে প্রচতষ্ঠা করা, বযগুদলাদত 

তামাশাপূণতোদি িাংযুি হওো ও চিচিন্ন হওোর িারা িলদত োকদি- আমরা বতা এটাই 

প্রতযাখযাে কদরচছ।  

আমার মদে হে, িামাআত কাদেোতুল চিহােই িিতপ্রেম এমেচট করদত বপদরদছ, আমার 

িাো মদত আমাদের িততমাে যামাোে এমেচট আর বকাে িামাআত করদত পাদরচে। 

আল্লাহর কাদছ প্রােতো- চতচে বযে এদক খাদলি তাাঁর িন্তুচির িেয িাচেদে বেে।  

পচরদশদষ আচম েুচট িাততার চেদক েতচি আকষতণ করদত িাই- 

প্রেমচট- আমাদের শাদমর অচিিািীদের প্রচত। আচম তাাঁদের িলদিা- 

আপোরা আদমচরকার েীচতিঞ্চারক কল্পকোে চিোি করদিে ো! তারা আপোদের িলদছ, 

আল-কাদেোই শাদমর িকল িমিযার মূল এিাং এদক বির কদর বেওোই িকল িমিযা 

িমািাদের িাচিকাচি। 

তারা চক কতক গ্রুপদক িদলচে, ‘আল-কাদেো বেদক েূদর োক! তাহদল বিামা িষতণ িন্ধ 

হদি।’ তা চক িন্ধ হদেদছ? 

‘আল-কাদেো বেদক েূদর োক, তাহদল বতামাদের িন্ত্রািী আখযাচেত করা হদি ো!’ তদি 

চক আপোদের িন্ত্রািী আখযাচেত করা হেচে? 

‘আল-কাদেো বেদক েূদর োক, তাহদল ঐকয প্রচতচষ্ঠত হদি!’ তা চক প্রচতচষ্ঠত হদেদছ? 

আমার শাদমর মুিচলম োইদেরা! ঐকয চেদে িাংগচিত চিিাে-িাং াদতর িাদে আল-

কাদেোর বকাে িম্পকত বেই। যারা ঐকয িাে ো, আপোরা তাাঁদের বিদেে। আপোরা 

তাদের উপর িাপ প্রদোগ করুে!  তারা এমে চিষদে িুচি চেদে চিতকত করদত প্রস্তুত, যা 

তাদের পদক্ষ মুহূদততর মদিয িাস্তিােে করা িম্ভি। আল-কাদেোর এখাদে কী েখল আদছ? 



 

 

 

আল-কাদেো তাদের িলদছ, বতামরা ঐকযিে হদে যাও! আর শামিািী চেদিদের িেয 

একিে ইমাম চেিতািে কদর বেদি। এমেটা হদল তখে আমরাই িিতাদগ্র তার িমেতেকারী 

হদিা। এতেিদে তারা বকে ঐকযিে হেচে?  

চেতীে িাততাচট আমাদের চপ্রে ও আমাদের মাোর মুকুট শাদমর িীর মুিাচহেদের প্রচত। 

আচম তাাঁদের িলদিা- 

আল্লাহ িুিহাোহু ওো তাআলা ইরশাে কদরে- 

ُبُتوا 
ْ
اث

َ
 ف

ا
ة

َ
ِقيُتْم ِفئ

َ
ا ل

َ
ِذيَن آَمُنوا ِإذ

َّ
َها ال يُّ

َ
ِطيُعوا }َيا أ

َ
ْفِلُحوَن  َوأ

ُ
ْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ا ل ِثيرا

َ
َه ك

َّ
ُروا الل

ُ
ك

ْ
َواذ

اِبِريَن{ َه َمَع الصَّ
َّ
ْم َواْصِبُروا ِإنَّ الل

ُ
َهَب ِريُحك

ْ
ذ

َ
وا َوت

ُ
ل

َ
َتْفش

َ
َناَزُعوا ف

َ
 ت

َ
ُه َوَل

َ
َه َوَرُسول

َّ
 الل

অেত: “বহ ঈমােোরগণ, বতামরা যখে বকাে িাচহেীর িাদে বমাকাদিলাে চলপ্ত হও, তখে 

িুেতঢ় োক এিাং আল্লাহদক অচিক পচরমাদণ স্মরণ কর যাদত বতামরা উদদ্দদশয কত তকাযত 

হদত পার। এিাং আল্লাহ তাআলার চেদেতশ মােয কর এিাং তাাঁর রিূদলর। পরস্পদর চিিাদে 

চলপ্ত হইও ো। যচে তা কর, তদি বতামরা েুিতল হদে পড়দি এিাং বতামাদের প্রোি িদল 

যাদি। আর বতামরা সিযত িারণ কর। চেশ্চেই আল্লাহ তা`আলা সিযতযশীলদের িাদে  

রদেদছে।” (িুরা আেিাল: ৪৫-৪৬) 

(িলুে) অঙ্গীকার েঙ্গ করা চক আল্লাহ ও তাাঁর রািুদলর আেুগতয? চিিাে-চিিম্বাে চক 

েুিরত লাদের চেদক চেদে যাদি, ো‘চক হতাশার চেদক? 

আমরা আিি ও চিরল কো-িাততা শুেদত পাচি। বকাে োই িলদছে, অমুক শােখ 

আমাদের িদতাো চেদেদছে, “বয আল-কাদেোর চেদক আহিাে করদি, তাাঁদক িেী করা 

হদি!” 

বহ অমুক! তুচম বকাোে চছদল যখে শাদম আল-কাদেোর চেকট িাহাযয িাওো হচিল এিাং 

তার হাদত িাইোত বেওো হচিল? 



 

 

 

আল্লাহ িুিহাোহু ওো তাআলা চক আল-কাদেোদক শাদম ইিরাহীম আল িেরীদক পরােূত 

করা এিাং তার প্রতারণা ও চমেযািারদক প্রচতহত করার িিদিদে িড় এক উিীলা 

িাোেচে?  

এই আল-কাদেো-ই চক স্পি প্রমাণ কদরচে বয, শােখ আিু খাদলে আি িুচরর 

হতযাকারীরা েি-তাকচিচরদের েলেুি?  

এই আল-কাদেো-ই চক ইিরাহীম আল িেরী ও তার েলিলদক চেি িামাআত বেদক 

িচহষ্কার কদরচে? এই আল-কাদেো-ই চক তার চমেযা, প্রতারণা ও বিাাঁকািাচি িুস্পি 

েচলল-প্রমাণ ও তেয-উপাদের মািযদম স্পি কদরচে? এই আল-কাদেো-ই চক তার 

োচিকত ত চমেযা বখলািতদক শরীেত চিিচিতত িািযস্ত কদরচে? 

আল্লাহ ো করুে যচে আল-কাদেো িেরীর িাদে িমদোতা কদর চেত, অেিা িতয 

প্রকাদশ চপছুটাে চেত, তাহদল- গাদেদির চিষে আল্লাহই োদলা িাদেে- ইিরাহীম আল 

িেরী িািহাতুে েুিরাহদক গ্রাি কদর বিলত। আর যচে িািহাতুে েুিরাহদক গ্রাি কদরই 

বিলদতা, তাহদল শাদম তাদক (িেরীদক) প্রচতহত করার আর বকউ োকদতা ো। চকন্তু তার 

গলার কাটা হদে বয োাঁচড়দেদছ এিাং তাদক শরীেত চিিচিতত বয িািযস্ত কদরদছ, বি বতা 

আল-কাদেো-ই। এ কারদণই তার োজ্জাল ও চমেুযক অেুিারীরা আল-কাদেোর উপর 

তাদের বিাদির বপোলা বঢদলদছ। 

যখে আল-কাদেোর বকন্দ্রীে বেতত িতদের পক্ষ বেদক োওলা ও েুিরাহ’র িলমাে চিিাে 

চেরিদের চিোন্ত প্রকাচশত হল, তখে শাম(িািী) আেদে উৎিুল্ল হদে উিল। আমার 

কাদছ শােখ িুলাচে (ওোিিাক্বাহুল্লাহ) পত্র পািাদলে বয, এচট একচট ঐচতহাচিক চিোন্ত।  

এখে চতচে ইচতহাদির িেয চক রাখদলে? (িাচক রাখদলে) 

যখে িেরী ও তার োজ্জাল অেুিারীরা তাদের িাচতল োওো-োিীর মািযদম শাদম 

মুিাচহেদের একতাদক শিাগ্রস্ত করচছল, তখে তৎক্ষণাৎ চিচেন্ন চেক বেদক আল-



 

 

 

কাদেোর হাদত িাইোত করা হল। তার কাদছ চিচেন্ন চেক বেদক অিাংখয পত্র আিদত 

লাগদলা বয, আপোরা শামদক উোর করুে! অত:পর যখে িেরীর আশিা েূরীেূত হল, 

তখে “(আল-কাদেোর িাদে) বযাগিূত্র চিচিন্ন করণ”, “চিচিন্ন (শামিািী)র মাদে ঐকয 

গড়ে”, “িচটলতা চেরিে”- ইতযাচে েি েি িাদোোট শব্দ বির হওো শুরু হল। অেি 

আমাদের িম্মাচেত োই আবু্দর রচহম আেুে, শােখ তারিুচির (ওোিিাক্বাহুমাল্লাহ) এক 

িিাদি এিাং ‘ইহাআতুে চিহাচেেযাহ’ োমক মযাগাচিদে তাাঁর আদলািোে বিার চেদে 

িদলদছে, তাদের মাদে এিাং আল-কাদেোর মাদের িম্পকত বকিল চেছক বযাগিূত্র েে, 

িরাং এ িম্পকত িাইোদতর িম্পকত।  

তাদের এিি কদমতর সিিতার পদক্ষ- ‘শামিািীর মািলাহাত’, ‘বিামা িষতণ িন্ধ করণ’, 

‘িন্ত্রািিাদের অচেদযাগ বেদক মুচি’, ‘শাদমর মুিাচহেদের ঐকয’, ‘আহলুি িুন্নাহর প্রকল্প’- 

ইতযাচে বখাাঁড়া অযুহাত োাঁড় করাদো হদত োকদলা। (চিদজ্ঞি কচর) এটা আহলুি িুন্নাহর 

প্রকল্প? োচক আহলুি িুন্নাহর পরস্পদরর েন্ধ ও িাং াদতর প্রকল্প? 

এক িছদররও অচিক িমে িদর আমাদের ও আমাদের োইদের মাদে িারািাচহক চিচি-

পত্র ও বযাগাদযাগ িলদছ। বহ আমাদের িম্মাচেত োইদেরা! হেদতা শাদম মুিাচহেরা 

ঐকযিে হদি, েতুিা আপোরা আপোদের (পূদিতর) িামাআদত (তো আল-কাদেোে) চিদর 

যাদিে! কারণ, িাহাো আর টাল-মাটাল ছাড়া ছাড়া চকছুই বতা বেখচছ ো। ‘আপচে চক 

িাদিে শামিািীর উপর বিামা িষতণ বহাক’? ‘আপচে চক ঐদকয িাাঁিা চেদত িাদিে?’- 

ইতযাচে অিার যুচি-প্রমাণই বতা বকিল উত্থাপে হদি।  

ওদহ োইদেরা! আল্লাহ তাোলার েো ও করুণাে আপোরা আপোদের চেদিদের িাইদতও 

িড় একতার মাদে রদেদছে। আল্লাহ তাআলার িিল ও করদম আপোরা ইমারদত 

ইিলামীো’র হাদত িাইোতিে িামাআত কাদেোতুল চিহাদে িযাপক-চিস্ততত ও একতািে 

চিহাচে িামাআদত আদছে। 



 

 

 

এরপরও চক প্রচতউের আিদি বয- ‘োহ্! আল-কাদেো বতা একটা (িামচেক) িযিিাপো 

চছল, যার প্রদোিে বশষ হদে বগদছ; আমরা িততমাদে এমে যামাোে উপেীত হদেচছ 

বযখাদে প্রদোিে িমগ্র উম্মাহ’র (িযাপক-চিস্ততত) চিহাে, এখে আর আমরা িাংগিেচেচেক 

(কু্ষদ্র কু্ষদ্র) চিহাদের যামাোে রইচে- অেি িাস্তদি তারা চেদিরাই চিচেন্ন িাংগিদের েন্ধ-

িাং াদত চেমচজ্জত- ; আল-কাদেো আমাদের উপর ধ্বাংি বটদে আেদি, বকাোে বগল 

শামিািীর মািলাহাত’?? 

ওদহ োইদেরা! আমরা আপোদের িািয কচরচে! িলপ্রদোগও কচরচে। বতি-িার ছুচর 

চকাংিা িক্ষ-চিোরক িুদলদটর েেও বেখাইচে। 

এই িামােয অিােী ক্ষমতা, বযখাদে েেেীচত আর অচিরতা বছদে আদছ- এচট লাে কদরই 

যচে আমাদের অিিা এই হে, তাহদল যখে আমরা পূণত ক্ষমতা লাে করদিা তখে আমরা 

পরস্পর পরস্পদরর িাদে বকমে আিরণ করদিা?! 

আমরা কাদরা কাদছ বকাে প্রচতোে িা বকাে কত তজ্ঞতা িাই ো! চকন্তু আমরা বেখদত পাচি 

আমাদের োইরা আমাদের উপর িুস্পি িুলুম করদছে। আর আপেিদের িুলুম, িারাদলা 

তরিাচরর আ াদতর বিদেও অচিক যন্ত্রণাোেক! 

ওদহ শাদেখ অমুক! আল্লাহ তাআলা বয, (আল-কাদেোর মািযদম) িাদলম ও অতযািারী 

ইিরাহীম আল িেরীর অচেিতা আপোদের বেদক েূর কদরদছে আপচে চক এোদিই তার 

শুকচরো আোে করদছে? আপচে চক িাে, এই বেোমত উচিদে বেওো বহাক এিাং আল্লাহ 

তাআলা আমাদেরদক পুেরাে তার মত বকাে িাদলম ও অতযািারী োরা পরীক্ষা করুক? 

ওদহ শাদেখ অমুক! বয আল কাদেোর প্রচত আহ্বােকারীদের আপচে িেী করার হুমচক 

চেদিে- চপ্রে শাদেখ আিু খাদলে আি িুচর বতা এই আল-কাদেোর মােহাদির িাদে 

িম্পতৃ্ি হিার প্রচতই বিার চেদেচছদলে। ১৪৩৩ চহিচরর িুমাোি িাচে মাদি চতচে আমার 

কাদছ একচট পত্র বপ্ররণ কদরে, যার িমাচপ্ত-অাংশ খুি িুের চছল। চতচে িদলে- 



 

 

 

‘বহ আমার িম্মাচেত শাদেখ! চেশ্চই আচম পচরিচততত হইচে এিাং আমরা বয মােহাি, 

চিচকর এিাং লক্ষয- উদদ্দদশয চছলাম, তা বেদক মুখ চিচরদে বেইচে। আমাদের মাদে বয 

োদলািািা চছল, তা এখদো অটুট রদেদছ, িরাং িতচে বপদেদছ এিাং েতঢ় হদেদছ। আর 

চেশ্চই আচম আপোর একিে চিেস্ত চহতাকাঙ্ক্ষী ও মহব্বতকারী োই, বযমেচট ইচতপূদিতও 

আপচে আমার বেদক লক্ষয কদরদছে’।   

চতচে আদরা িদলে- 

পচরদশদষ আচম আল্লাহর কাদছ েুো করচছ বযে, চতচে আপোদক ইিলাম োরা এিাং 

ইিলামদক আপোর োরা শচিশালী কদরে। আপোদক মুিলমােদের িচঞ্চত িম্পে 

চহদিদি িাচক রাদখে এিাং আমাদের তাাঁর চেদেতশ কাদেম করা অিিাে তাাঁর আেুগদতযর 

িাদে োদমদস্কর গুতাে একচত্রত কদরে’। 

বহ আিু খাদলে! আল্লাহ আপোর উপর েো করুে! 

চতচে আমাদক িদলেচে বয, ‘যচে আপচে শাদম আদিে, তাহদল হেদতা আপচে আমার 

অিীেস্ত হদিে, োহদল আচম আপোদক িেী করদিা’! 

চতচে বতা আমাদক িদলেচে বয, ‘আমরা আপোদক চকছুদতই েতুে েল গিে করদত বেি 

ো’। 

িুিহাোল্লাহ! শাদম চক আল কাদেো েতুে েল হদে বগল? 

বকে আমাদের মিয বেদক মুহাব্বাত েূর হদে চগদেদছ? এিাং তাাঁর িাদে িােগা কদর 

চেদেদছ েগড়া-চিিাে, অন্তদরর কদিারতা, িাইোত বেদক পচরত্রাদণর পচরকল্পো, োইদের 

িাদে িম্পকতদিে করা, তাাঁদেরদক তাচড়দে বেওো, পরােূত করা? 

এই চিষেগুদলা চক িাহাযয ও চিিদের উপকরণ? ো পরািদের েূচমকা মাত্র? 



 

 

 

শাম বেদক আল কাদেোদক বির করার োরা শত্রুদের উদদ্দদশয চিচরো বেদক িিতদশষ 

চিচরোে মুিাচহেচটদকও বির কদর বেো। আচম আিাদরা িলচছ, শুদে রাখুে! শাম বেদক 

আল কাদেোদক বির করার োরা শত্রুদের উদদ্দদশয চিচরো বেদক িিতদশষ চিচরোে 

মুিাচহেচটদকও বির কদর বেো। 

এই বতা মুহাম্মাে মুরচি, তার পচরণচত বতা চশক্ষাগ্রহণকারীর িেয চশক্ষা। এই বতা 

বিারপূিতক মুিলমােদের চিতাড়ে িারা েোংকর আকাদর িলমাে আদছ। 

বহ িাতাওো প্রোেকারী! আপচে চক আমার িাদে শাদেখ আিু খাদলে আি িুচরদকও 

বগ্রিতার করদিে? বকেো চতচে বতা চিচকর, মােহাি এিাং লক্ষয ও উদদ্দদশযর চেক বেদক 

আল কাদেোর অেুিারী চছদলে। 

বহ আিু খাদলে! আল্লাহ আপোর উপর রহম করুে! আপোর অেুপচিচত আমরা খুি বিশী 

অেুেি করচছ। 

চিষেচট পুরুষদের বগ্রিতার করার িীমাদতই বেদম োদকচে, িরাং সিযতশীল মুহাচির 

মচহলাদের বগ্রিতার ও তাাঁদের িাচ্চাদের িাদে রূঢ় আিরণ পযতন্ত গচড়দেদছ।  

বকে আমাদের এই অিঃপতে? চিষেচট চক একিার বেদম বেখার েে, িরাং িারিার বেদি 

বেখার েে?  

অপর একিে িদল- অমুক অমুক শাদেখ আমাদক িাতাওো চেদেদছে বযে আচম আল 

কাদেোর িাইোত েঙ্গ কচর। বহ আমার িম্মাচেত োই! আপচে তাহদল চকোমদতর চেে 

তাাঁদের উেেদক িাক বেদিে, বযে তারা আপোদক রক্ষা কদর, বযচেে প্রদতযক গাদ্দাদরর 

িেয একচট পতাকা উদোচলত করা হদি। তারা  চক আপোদক রক্ষা করদত পারদি? 

আল্লাহ িুিহাোহু ওো তাআলা িদলে- 

ِنيِهَ﴿
ْ
ٌن ُيغ

ْ
أ

َ
ِ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ ش

ل 
ُ
 ﴾ِلك



 

 

 

অেতঃ ‘বিচেে প্রদতযদকই চেি চিন্তাে মশগুল োকদি, চেদিদক চেদে িযস্ত োকদি’। (িুরা 

আিািা-৩৭) 

আপোরাই বতা িেরী ও তাাঁর িােীদের চেো জ্ঞাপে কদর িলদতে, তাদের সিিতা বেই, 

বকেো তারা আল কাদেোর িাইোত েঙ্গ কদরদছ। তাহদল আপোরা চকোদি ওই 

চিচেিদক চেদিদের িেয সিি মদে করদছে, যা অেযদের িেয অনিি িািযস্ত কদরদছে? 

 ﴾أَْنفَُسُكمَْ َوتَْنَسْونََ بِاْلبِرَ  النَّاسََ أَتَأُْمُرونََ﴿

অেতঃ ‘বতামরা চক বলাকিেদক িৎকদমতর চেদেতশ োও আর চেদিদের কো েুদল যাও’। 

(িুরা িাকারা-৪৪) 

চিষেচট বকাে একক েদলর মদিয িীমািে োদকচে, িরাং চিচরোে িাইোদতর চিষেচট 

বরলদস্টশদের মত হদে পদড়দছ। হদরক রকদমর যাত্রীেল- বকউ আিদছ, বকউ যাদি, 

বকউ পার হদি, বকউ চিোে চেদি, বকউ অেযেতো িাোদি, বকউ িুচিিাদোগী 

িাকুচরিীিী, বকউ চপকচেদক আিা পযতটক।  

বহ আমার োইদেরা! িাইোত বতা একচট শরেী অঙ্গীকার। আর মহাে আল্লাহ তাোলা 

আদেশ-চেদষদির প্রচত িম্মাে প্রেশতে শরীেদতর মূলেীচতিমূদহর একচট। আল্লাহ িুিহাোহু 

ওো তাআলা ইরশাে কদরে- 

ِهَ﴿ ِ
ُه ِعْنَد َرب 

َ
ْيٌر ل

َ
ُهَو خ

َ
ِه ف

َّ
ْم ُحُرَماِت الل ِ

 
ِلَك َوَمْن ُيَعظ

َ
 ﴾ذ

অেতঃ ‘এটা িিণদযাগয। আর বয িযচি আল্লাহ বযিি চিচেিদক িম্মাে চেদেদছে বিগুদলার 

প্রচত িম্মাে প্রেশতে করদি, তার পালেকততার চেকট তা তার িদেয অচত উেম’। (িুরা 

হি- ৩০) 

আল্লাহ িুিহাোহু ওো তাআলা আরও িদলে- 

وِبَ ﴿
ُ
ُقل

ْ
ْقَوى ال

َ
َها ِمْن ت ِإنَّ

َ
ِه ف

َّ
َعاِئَر الل

َ
ْم ش ِ

 
ِلَك َوَمْن ُيَعظ

َ
 ﴾ذ



 

 

 

অেতঃ ‘এটা িিণদযাগয। আর বকউ আল্লাহ তাোলার শাআদেরগুদলার প্রচত িম্মাে প্রেশতে 

করদল তা বতা তার হৃেদের আল্লাহেীচত প্রিূত’। (িুরা হি- ৩২) 

আল্লাহ িুিহাোহু ওো তাআলা আরও িদলে- 

لَِ﴿
َ
اٌب أ

َ
ْو ُيِصيَبُهْم َعذ

َ
 أ

ٌ
ِصيَبُهْم ِفْتَنة

ُ
ْن ت

َ
ْمِرِه أ

َ
اِلُفوَن َعْن أ

َ
ِذيَن ُيخ

َّ
ِر ال

َ
َيْحذ

ْ
ل
َ
 ﴾يٌمَف

অেতঃ ‘অতএি যারা তাাঁর আদেদশর চিরুোিরণ কদর, তাদের েে করা উচিত ো িাচে 

তাদের উপর বকাে চিপে আপচতত হে অেিা যন্ত্রণাোেক বকাে শাচস্ত তাদেরদক গ্রাি 

কদর’। (িুরা েুর-৬৩) 

বহ আমাদের োইদেরা! আমাদের িনু্ধরা! ও আমাদের মাোর তাি শাদমর মুিাচহচেে! 

আমরা বযে এই বেৌড়োাঁপ ও পচরিততদের পূদিতর অিিা পযতদিক্ষণ কচর।  স্বল্পিমদে বিলা 

ও প্রদেশগুদলা চিচিত হদেদছ, শত্রুরা বশািেীেোদি পরাচিত হদেদছ, আপোরা িড় িড় 

গচেমত লাে কদরদছে। আপোরা আপোদের োণ্ডাগুদলাদত চলদখদছে, ‘আমরা একতািে 

হদেচছ, তাই আল্লাহ তাআলা আমাদের িাহাযয কদরদছে’। অতঃপর আমরা এই পচরিততে 

ও চিিততে এিাং আদমচরকার েে অন্তদর অেুপ্রদিশ করার পর আমাদের অিিা বেচখ এিাং 

আল্লাহ িুিহাোহু ওো তাআলার এ িাণী স্মরণ কচর- 

َناَزعَْ﴿
َ
ُتْم َوت

ْ
ِشل

َ
ا ف

َ
ى ِإذ ِنِه َحتَّ

ْ
وَنُهْم ِبِإذ ُحسُّ

َ
 ت

ْ
ُه َوْعَدُه ِإذ

َّ
ُم الل

ُ
ك

َ
َقْد َصَدق

َ
ْمِر َول

َ ْ
ُتْم ِفي اْل

مََّ
ُ
 ث

َ
ِخَرة

ْ
ْم َمْن ُيِريُد اآل

ُ
َيا َوِمْنك

ْ
ن ْم َمْن ُيِريُد الدُّ

ُ
وَن ِمْنك ِحبُّ

ُ
ْم َما ت

ُ
َراك

َ
 َوَعَصْيُتْم ِمْن َبْعِد َما أ

ْؤِمِنيَنَ
ُ ْ
ى اْل

َ
ْضٍل َعل

َ
و ف

ُ
ُه ذ

َّ
ْم َوالل

ُ
َقْد َعَفا َعْنك

َ
ْم َول

ُ
ْم َعْنُهْم ِلَيْبَتِلَيك

ُ
ك

َ
 ﴾َصَرف

অেতঃ ‘আল্লাহ তাোলা তার ওোো পূরণ কদরদছে, যখে বতামরা তাাঁরই চেদেতদশ ওদের 

হতযা করচছদল। অতপর যখে বতামরা েূিতলতা প্রেশতে করদল এিাং কততিয চির করার 

িযাপাদর চিিাদে চলপ্ত হদল, আর কাচঙ্খত (চিিে) বেখার পর (চেদিদের আচমদরর আদেশ) 

অমােয  করদল, বযদক্ষদত্র বতামাদের কাদরা কাময চছল েুচেো আর কাদরা িা কাময চছল 

আদখরাত। অতঃপর চতচে বতামাদের চিচরদে চেদলে ওদের (উপর চিিে) বেদক, যাদত 



 

 

 

চতচে বতামাদের পরীক্ষা করদত পাদরে। তদি এখে চতচে বতামাদের ক্ষমা কদর চেদেদছে। 

আল্লাহর তাোলা বতা মুচমেদের প্রচত িড় অেুগ্রহশীল’। (িুরা আদল ইমরাে- ১৫২) 

বহ আল্লাহ! আপচে আমাদের ক্ষমা করুে! আমাদেরদক আপোর অেুগ্রহ োে করুে! 

আমরা বয আিরণ পাওোর উপযুি, েো কদর আপচে আমাদের িাদে বতমে আিরণ 

করদিে ো! 

ইমাম িুখারী ‘যুদের পূদিত বেক আমল’ এই চশদরাোদম একচট পচরদিে এদেদছে, এদত 

চতচে চলদখদছে, আিু োরো রাচেোল্লাহু আেহু িদলদছে, ‘বতামরা বতা বতামাদের বেক 

আমদলর মািযদমই যুৃ্ে কর’।  

অেি অমুক শাদেখ িলদছে, আমরা বকােোদিই েতুে েলগিদের িুদযাগ বেি ো।  

এই শাদেদখর আমীর ও শাদেখ হদিে শাদেখ আিু খাচলে আি িুরী রাচহমাহুল্লাহ্। তারা 

বয আল-কাদেোদক েিয িামাত আখযাচেত কদর (শাদম) তার শাখাদক বমদে চেদত পারদছ 

ো, োওলা ও িািহার মাদে িতি িমিযা িমািাদের িেয বিই আল কাদেোরই প্রচতচেচি 

চহিাদি শাদেখ আিু খাচলে িুরী রাচহমাহুল্লাহদক যখে আচম প্রচতচেচি চেিতারণ করলাম, 

তখে চতচে আমার কাদছ একটা চিচি চলখদলে, যা চছল োলিািা ও চশিািাদর পচরপূণত। 

বিখাদে চতচে চলদখদছে:  

‘আমার চপ্রেতম শাদেখ আিুল িাতাহর (শাদেখ আইমাদের উপোম) চেকট! আল্লাহ 

আপোদক রক্ষা করুে, আপোর বেগাহিােী করুে! 

কদির এই িছরগুদলাদত, চেোরুণ এই চেেগুদলাদত বকাে চিচেি আমার হৃেেদক এতটা 

পুলচকত কদরচে, আমার িক্ষদক এতটা প্রিন্ন কদরচে, আমার িেয এ পচরমাণ িুিাংিাে 

িদে আদেচে, বযমেটা কদরদছ আমাদক চলখা আপোর এ মহৎ চিচিচট।’ 

অতঃপর চতচে িদলে- 



 

 

 

‘োওলা এিাং িািহার মদিয িাংকট িমািাদে যচে আপচে আমাদক িহদযাগী চিদিিো কদর 

োদকে, তাহদল আচম আল্লাহর কাদছ কামো কচর, আচম বযে আপোর িৎ ও শুোকাঙ্ক্ষী 

পরামশতোতা হদত পাচর এিাং এমে িযচি হদত পাচর, বয আপেিেদের িাদে চমেযা িদল 

ো।’ 

তাহদল এখে চক পচরিততে হদে বগল? চক এখে িেদল বগল?  

অেয একিে চপ্রে শােখ একচট আম িমাদিদশ োাঁচড়দে িদলদছে, আল কাদেো চেঃদশষ 

হদে চগদেদছ! বতামরা আল কাদেোদক েুদল যাও! 

িুিহাোল্লাহ! বহ চপ্রে শাদেখ! আপচে বতা আমার মতই একিে চেঃস্ব ও চিতাচড়ত।   

(কোে আদছ) চিপে চিপেগ্রিদের একচত্রত কদর। 

আপোর চক োদলা লাগদি বয, আল কাদেো আপোর িযাপাদর িলদি, অমুক বতা বশষ! 

আপোরা অমুকদক েুদল যাে! 

ইেশাআল্লাহ আমরা কখদোই তা িলদিা ো! বহ চপ্রে শাদেখ! আপচে চক িাদেে, বকে 

আমরা তা িলদিা ো? 

বকেো, আমরা বমাল্লা মুহাম্মাে উমর ও বমাল্লা মুহাম্মাে আখতার মােিুর রাচহমাহুমাল্লাহ’র  

মােরািা বেদক বির হদেচছ। ইমারাদত ইিলামী’র মােরািা বেদক বির হদেচছ, যা 

ওোোপূরণ, িৎিচরত্র, আিে প্রােতোকারীদক রক্ষা করা এিাং বি পদে রািত্ব ও েুচেোদক 

চিিিতে করার মােরািা। বয মােরািার িযাপাদর আমাদের বেতা কা’ি ইিদে যুহাইর রাচয. 

এর কো প্রদযািয হে। - 

 وإذا نزلت ليمنعوك إليهم     أصبحت عند معاقل اْلغفار

‘যখে তুচম তাদের কাদছ অিতরণ করদল, বযে তারা বতামাদক শত্রুদের হাত বেদক রক্ষা 

কদর, তখে তুচম িুরচক্ষত েূদগত আিে গ্রহণ করদল!’ 



 

 

 

রািুল িাল্লাল্লাহু আলাইচহ ওোিাল্লাম ইরশাে কদরদছে- 

ره. ِ
 اْلسلم أخو اْلسلم: َليظلمه، وَل يخذله، وَل يحق 

অেতঃ ‘এক মুিলমাে অপর মুিলমাদের োই! বি তার উপর িুলুম কদর ো, তার িাহাযয 

বেদক চিরত োদক ো এিাং তাদক তুি-তাচিলয কদর ো!’ 

ইমাম িুখাচর রহ. এর িণতোে এদিদছ- 

 اْلسلم أخو اْلسلم: َليظلمه، وَل يسلمه.

অেতঃ ‘এক মুিলমাে অপর মুিলমাদের োই, বি তার উপর িুলুম কদর ো, তাদক শত্রুর 

হাদত বিাপেত কদর ো।’  

 جدا
ٌ

 وإن الذي بيني وبين بني أبي    وبين بني عمي ْلختلف

اءا وإن هم   دعوني إلى 
َ
اأراهم إلى نصري ِبط َنصٍر أتيتهم شدَّ

َفإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم    وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا

 وإن بادهوني بالعداوة لم أكن   أبادههم إَل بما ينعت الرشدا

    وصلت لهم مني اْلحبة والودا
ا
ة

َّ
 وإن قطعوا مني اْلواصر ِضل

[‘আমার অিিা এিাং আমার আপে োই ও িািাত োইদের অিিা িড়ই চেন্ন। 

আচম তাাঁদেরদক আমার িাহাযয করার বক্ষদত্র অেুৎিাহী ও িীরগামী পাই, অেি তারা 

আমাদক িাহাদযযর িেয িাকদল আচম ছুদট যাই। 

তারা আমার বগাস্ত বখদলও, আচম তাদের বগাস্ত িাচড়দে বেই (অেতাৎ তারা আমার িেোম 

করদলও আচম তাদের প্রশাংিাই কচর)। তারা আমার মযতাো িূচলিাৎ করদলও আচম তাদের 

িেয বগৌরি ও িম্মােই চিচেমতাণ কচর। 



 

 

 

তারা আমার িাদে শত্রুতা করদলও আচম তাদের িেয কলযাণই কামো কচর। 

তারা চিভ্রাচন্তর কারদণ আমার িাদে িম্পকতচছন্ন করদলও, তাদের প্রচত আমার তরি বেদক 

োদলািািা ও মুহাব্বতই বপৌঁদছ’।] 

যচেও আমাদের োইদেরা আমাদের অগ্রগাচমতা, আমাদের হকিমূহ এিাং আমাদের িাদে 

কত ত অঙ্গীকারিমূহ েুদল চগদেদছ চকন্তু আমরা তাাঁদের মযতাো, আত্মতযাগ ও কুরিাচে েুলদিা 

ো। আল্লাহ তাআলার কাদছ আমরা েুো কচর, চতচে বযে আমাদেরদক ও তাাঁদেরদক কিুল 

কদরে। 

 وَل ُمْردهم
ا
 ُمْردا على أنَّ قومي ما ترى عين ناظٍر    كِشْيِبهم ِشْيبا

ا  بفضٍل وأحًلم وجوٍد وسؤدٍد    وقومي ربيٌع في الزمان إذا شد 

‘বকাে েশতেকারীর িকু্ষ  আমার বগাদত্রর শুভ্রদকশী িতেদের েযাে বকাে িতে চকাংিা 

শ্মশ্রুচিহীে িালকদের েযাে বকাে িালক বেদখচে। 

মযতাো, চিদিক-িুচে, োে-েচক্ষো ও বেতত দত্বর বক্ষদত্র। চিপে-আপদের িমেও আমার িাচত 

বযে যুদগর িিন্ত’। 

চিষেচট শুিু আল-কাদেোদক অিজ্ঞা করা িা অপচরচিত মদে করার মাদেই িীমািে 

োকদছ ো, িরাং শাদমর চিহােী অঙ্গে পারস্পাচরক েদের এক িিযেূচমদত পচরণত হদি। 

তারা এদক অপরদক অচেযুি করদছ। এদক অপদরর উপর িাতাওোর বিামা িষতণ করদছ। 

প্রচতচট গ্রুপ চেদিদের িেয একেল মুিতী সতরী কদর চেদি। 

বহকমত-মািলাহাদতর োদম অঙ্গীকার ও প্রচতজ্ঞা েঙ্গ করা হদি। বকউ আি ঐকযিে 

হওোর চিোদন্ত স্বাক্ষর করদছ, বতা আগামীকালই তা বেদক বির হদে যাদি। বকউ িলদছ, 

‘আচম বগাপদে আমার িাইোদতর উপর রদেচছ, চকন্তু কদেকচেে পরই িাইোত বেদক 



 

 

 

অিমুি হদে যাদি। বকউ েতুে িাংগিদে বযাগ চেদি, অতঃপর তা বেদক চিচিন্ন হদি, 

তাদের িাদেই যুে করদছ। 

যুদের চেকচেদেতশক চিেি হদে বগদছ, লক্ষয-উদদ্দশয হাচরদে বগদছ, বযখাদে আমাদের এই 

িাস্তিতা স্মরণ রাখা েরকার চছদলা বয, আমরা শাদম প্রচতরক্ষামূলক চিহাে করচছ, িুতরাাং 

এদক্ষদত্র িকল মুিচলদমর িাদে চমদল (োিারা-েুিাইরী-চশোদের চিরুদে) চিহাে করদত 

হদি, যতক্ষণ ো শত্রুদক প্রচতহত করার মত িক্ষমতা অিতে হে- এর পচরিদতত শাদমর 

মুিাচহেদের প্রচতচট েল অেয িকল েদলর চিরুদে যুে শুরু কদরদছ। বযে শাদম আহলুি 

িুন্নাহর চমশেই হদে বগদছ পরস্পর যুে করা। বয গতকাল পযতন্ত আমাদের িনু্ধ ও 

অাংশীোর চছল, যার িাদে িম্পকত োকাে আমরা গিত করতাম, বি আি চিোি াতক ও 

কাদিরদের িীড়েদক পচরণত হদেদছ, যাদক চমচটদে বেো আিশযক হদে পদড়দছ। যুদের 

অিিা হ-য-ি-র-ল হদে বগদছ। আমরা আল্লাহর রহমদত এিি হদত মুি।  

বহ আমাদের িনু্ধগণ! আমাদের োইদেরা! আমাদের মাোর তাি শাদমর মুিাচহেগণ! 

আপোরা চেদিদের মিযকার যুেচিগ্রহ োরা িাইতুল মাকচেি, বলিােে, ইরাক, চমশর ও 

িিতাদের মুচমেদের হৃেেগুদলাদক চিেীণত কদর চেদেদছে, যারা আপোদের চেদক এই 

আশাে বিদে চছল বয, আপোরা হদিে তাদের মুচির মাইলিলক, তাদের িেয িদে 

আেদিে িম্মাে ও স্বািীেতার আদলাচকত বোদরর িুিাংিাে।  

বহ আমাদের িনু্ধগণ! আমাদের োইদেরা! আমাদের মাোর তাি শাদমর মুিাচহেগণ! এখে 

আমাদের উপর আিশযক হদলা, আমরা চেদিদের মিযকার মতচিদরািগুদলা োিে কদর 

বিলদিা। পরস্পর যুেচিগ্রহ বেদক চিরত োকদিা এিাং চিেদিাড়া শেতাচে শচির 

ঐকযিে আগ্রািে প্রচতদরাদি আমরা উম্মাহর িাদে িিাই এককাতাদর শাচমল হদে যাদিা, 

কাাঁদি কাাঁি চমচলদে যুে করদিা। বকেো এটা প্রচতরক্ষামূলক চিহাে। আমরা চক তা েুদল 

বগচছ?  



 

 

 

এতটুকুদতই ক্ষান্ত েে, িরাং শাদমর চিহাচে অঙ্গে িীদর িীদর উম্মাহর েুঃখিেক ট্র্যাদিচি 

বেদকও েূদর িদর যাদি। 

িাচযরাতুল আরদি (শািক) িাউে পচরিার েুই চেদে িা চতে চেদে িুোচল্লশিে শীষতিােীে 

োঈ ও মুিাচহেদক হতযা কদরদছ, অেি শাদমর বকাে চিহাচে েদলর পক্ষ বেদক এর 

প্রচতিাদে একচট শব্দও বির হেচে। 

বকে এই চিমুখতা? এ কারদণ চক বয, তারা বিিা করদছ- যচেও তাদের এই বিিা চেরেতক-  

আদমচরকা-িউচে আরি আল-কাদেোর িাদে বযমে শত্রুতা কদর, তাদের িাদে বতমেটা 

ো করুক?  

আিা, আদমচরকা-িউেী আরি আল-কাদেোর িাদে েুশমচে কদর বকে? েুশমচে কদর 

কারণ, আল-কাদেো উম্মাদত মুিচলমার অচিকার রক্ষাে লড়াই কদর। কাদিরদের োলাল  

ও চিোি াতক (শািক বিণীর) বগামড় িাাঁি কদর বেে। িেিমু্মদখ িুস্পি ব াষণা কদর 

বেে বয, িাচযরাতুল আরদির শািক এিাং উপিাগরীে বশখরা বিার, যারা  মুিলমােদের 

িম্পে িুচর কদর চেদে তাদের েুশমেদের হাদত অপতণ কদর। এই িুচর- যাদক শােখ 

উিামা চিে লাদেে রাচহমাহুল্লাহ মােি ইচতহাদি িিতাদপক্ষা িড় িুচর আখযাচেত কদরদছে- 

এিি োলালদের োরা িাং চটত হদি, যারা চেদিদেরদক যুদগর কােিার আদমচরকার পরম 

অেুগত িাচেদে চেদেদছ।  

এ কারদণ অিশযই অিশযই আদমচরকা আল-কাদেোদক অপছে করদি। আর আদমচরকা 

যাদের অপছে কদর, আমাদের উচিৎ আমাদের চেদিদেরদক তাদের বেদক েূদর রাখা (!)। 

এমেচক আদমচরকা যচে আমাদের উপর বিামা িষতণ কদর, আমাদের  রিাচড় ধ্বাংি কদর 

বেে, আমাদের েূচমগুদলা িণ্টে কদর চেদে যাে, চিচি-হািতাদরর মদতা অেয বকাে 

োলালদক আমাদের উপর িাচপদে বেে- তিুও।    



 

 

 

চিেচির পক্ষপাচতরা িদল বিড়াে, আল-কাদেো চেদিদের উপর িারা চিদের শত্রুদের 

বটদে এদেদছ। আর আমরা িাই আমাদের িযাপারটা শাদমই িীমািে রাখদত।  

আল-কাদেো- ওদহ চিেচিিাচেরা!- লড়াই করদছ উম্মাহ, উম্মাহ’র েীে, িম্মাে, শচি ও 

িম্পে রক্ষাে। আর বতামরা- ওদহ চিদেষদকরা!- চেদিদেরদক প্রশ্ন করচে বয: বকে িারা 

েুচেো শাদমর চিরুদে একত্র হদেদছ? চিহাে যচে শাদমর একটা চিচিন্ন িযাপার হদতা, 

যচে তা বকিল শাদমই িীমািে োকত- তাহদল চক এ িকল (কুিরী) শচি, বিাট ও রাষ্ট্র 

শাদম মুিচলম উম্মাহর িাগরদণর বমাকাদিলাে একত্র হত?? 

শাদমর িমিযা চিচলপাইে চেিতািে চকাংিা ইউদিদের শািক বক হদি- এই িমিযার মদতা 

েে। িরাং শাম ইিলাম ও তার েুশমেদের মিযকার চিেিযাপী যুদের এক মেোে। িুদিি 

যুদের এচটই িততমাে বকন্দ্রেূচম। এটাই িাস্তিতা, চিেচিিাচেরা যা বেদক চেদিদের বিাখ 

িন্ধ রাখদত িাে, অেি তা তাদের গেতাে পচরদিিে কদর চেদি।   

একই িারািাচহকতাে (উদল্লখ করা িমীচিে মদে হদি) আমাদের শােখ, মুিাচহেদের 

শােখ- উমার আবু্দর রহমাে ইচন্তকাল করদলে। আদলম, মুিাচহে, সিযযশীল, আপে েীে 

চেদে বগৌরিদিািকারী, িুউচ্চ পাহাড়িম এিাং মহাে এক িযচিত্ব চতচে, চযচে েচতস্বীকার 

কাদক িদল িােদতে ো। চযচে েতচিশচিহীেতা, অিুিতা ও িেীত্ব- এই চতে িরদণর কদি 

আিে চছদলে। চতচে ইদন্তকাল করদলে। অেি তাাঁর মচিতোস্বরূপ- আমার িাো মদত- 

শাদমর বকাে চিহাদের েদলর পক্ষ বেদক একটা শব্দও বির হল ো। যচে েুল িদল োচক 

তাহদল আমাদক অিগত করাদিে।   

এ চক লজ্জাকর চিষে েে বয- শাদমর চিপ্লিী মুিাচহেরা তাাঁদক েুদল োকদি, অেি তাাঁর 

আইেিীিী চলে চস্টওোটত তাাঁদক স্বরণ রাখদছ; বয আইেিীচি তাাঁর পক্ষ বেোর এিাং তাাঁর 

িিিযগুদলা িণতো করার অপরাদি িাত িছর বিল বখদটদছে!? তা িদে বয হািপাতাদল 

চতচে ইদন্তকাল কদরদছে, চতচে বিখাদে চগদেদছদে এিাং ওিাোচরর পচরিেস্বরূপ একচট 

িুদলর বতাড়া অপতণ কদরদছে। 



 

 

 

বকিল শাদমর িাইদরই েে, িরাং স্বোং শাদমও আদোলেরত চিহাচে গ্রুপগুদলা আকাচির 

মুিাচহে ও মাশাচেখদের  িযাপাদর একই আিরণ করদছ। এই বয আমাদের চপ্রে োই, 

েুচেোচিমুখ কমান্ডার শােখ আিুল খাইর রাচহমাহুল্লাহ। মুিাচহদের মাদেই চতচে শাহাোত 

িরণ কদরদছে, অেি শাদমর চিহাচে গ্রুপগুদলা বেদক তাাঁর মচিতোস্বরূপ একটা শব্দও বির 

হল ো। বকে? চতচে আদমচরকার শত্রু আল-কাদেোর বলাক হওোর কারদণ? আিুল খাইর; 

যাাঁর বেদক তারা যত বপদরদছ লােিাে হদেদছ। চকন্তু তারপর একটা বশাকিাকযও বির হল 

ো, অেি িতুচেতদক বশাক-শান্তোর বরাল পদড়দছ।   

বহ আমাদের োই! আমাদের িনু্ধ! আমাদের মাোর মুকুট! শাদমর িীর-িাহােুর িরকতমে 

মুিাচহদেরা! আল্লাহ িুিহাোহু ওো তাোলা ইরশাে কদরে- 
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অেত: “চেশ্চেই আল্লাহ মুচমেদের প্রচত িন্তুি হদেদছে যখে তারা আপোর চেকট িাইোত 

চেদেদছ গাদছর েীদি। চতচে তাদের অন্তদর চক চছল তা বিদেদছে। তাই তাদের উপর 

প্রশাচন্ত োচযল কদরদছে এিাং আিন্ন চিিদের িুিাংিাে চেদেদছে।” (িাতহ: ১৮)   

আল্লাহ আদরা ইরশাে কদরে-  
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অেত: “তারা আপোদক গচণমদতর িযাপাদর চিজ্ঞািা কদর। আপচে িলুে, গেীমত আল্লাহ ও 

রািুদলর। িুতরাাং বতামরা আল্লাহদক েে কদরা এিাং চেদিদের পারস্পচরক অিিার 

িাংদশািে কর।” (আেিাল: ১ ) 

চতচে আদরা িদলে- 



 

 

 

َسُبوا ﴿
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অেত: “বতামাদের মিয বেদক যারা েুই েল মুদখামুচখ হওোর চেদে পলােে কদরদছ, শেতাে 

তাদের চকছু কত তকদমতর কারদণ তাদের পেস্খলে  চটদেদছ। চেচশ্চত বিদে বরদখা, আল্লাহ 

তাদেরদক ক্ষমা কদর চেদেদছে। চেশ্চেই আল্লাহ অচত ক্ষমাশীল, পরম সিযতশীল”। (আদল 

ইমরাে: ১৫৫) 

চতচে আদরা িদলে- 
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অেত: “যখে বতামরা এমে মুচিিদত আিান্ত হদল, যার চেগুণ মুচিিদত বতামরা 

(শত্রুদেরদক) আিান্ত কদরছ, তখে চক বতামরা এরূপ কো িল বয, এ মুিচিত বকাো 

হদত এদি বগল? িলুে, এটা বতামাদের চেদিদের বেদকই এদিদছ।” (আদল ইমরাে: 

১৬৫) 

আমরা িাই- আর আচম এর প্রচত িিতপ্রেম মুখাদপক্ষী- আমরা আমাদের অন্তদরর অিিা 

িাংদশািে কদর চেদত; আমাদের রি বযে বেদখে আমরা মুচমেদের প্রচত বকামল আর 

কাদিরদের উপর কদিার; আমরা বযে আমাদের চেদিদের িযাপাদর িততার পচরিে চেদত 

পাচর বয, েুল হদল আমরা েুল বেদক চিদর আিদিা, েুল িাংদশািে কদর বেি এিাং 

আল্লাহর কাদছ ক্ষমা প্রােতো করি; তাাঁর বেদক েুিরত, শাচন্ত ও চিিে মঞু্জচর করাদিা। িাই 

তুচকতস্তাে বেদক আটলাচণ্টক মহািাগদরর উপকূল পযতন্ত িকল েূখদণ্ড আমাদের িাচতর 

িাদে িুেতঢ়, চেচশ্চদ্র ও ঐকযিে এক িাচর হদে োাঁড়াদত। িাই বযে আল্লাহ তাআলার এ 

িাণী আমাদের উপর প্রচতিচলত হে- 
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অেতঃ “চেশ্চেই আল্লাহ িীিাঢালা প্রিীদরর েযাে িুেতঢ় হদে আল্লাহর রাস্তাে লড়াইকারীদের 

োলিাদিে”। (িি: ৪) 

বহ আল্লাহ! আমাদের ঐকযিে কদর চেে! পরস্পদর প্রীচতিন্ধদে আিে করুে! আমাদের 

এক িাচর িাচেদে চেে! আমাদের শত্রুদের চিরুদে আমাদের িাহাযয করুে! আমাদের 

গুোদহর কারদণ চকাংিা আমাদের িীমালঙ্গদের কারদণ আমাদের পাকড়াও করদিে ো!  

বহ আল্লাহ! আমাদের গুোদহর কারদণ আমাদেরদক আপোর িাহাযয বেদক চকাংিা আমাদের 

বোো কিুল করা বেদক মাহরুম করদিে ো!  

বহ আল্লাহ! যচে আমরা আপোর িাহাদযযর এিাং বোো কিুদল বযাগয ো হদে োচক, তাহদল 

আপোর চেি েো ও করদম আমাদেরদক তার বযাগয িাচেদে চেে। আপোর চপ্রে িাোদের 

মদতা আমাদের হাত িদর আপচে আমাদেরদক আপোর কাদছ চেদে চেে। 

বহ আল্লাহ! আপচে িাদেে আমরা চেপীচড়ত, িাস্তুহারা, (আপোর রাস্তার) মুহাচির। কাদিই 

যারা আমাদের চিতাচড়ত করদত িাে, আমাদেরদক বকাণিািা করদত িাে- আপচে আমাদের 

উপর বেদক তাদের অচেি প্রচতহত করুে! আমরা আমাদের িকল চিষে আপোর কাদছই 

েযাস্ত করলাম, আপচে উেমোদি তার পচরিালো করুে! 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العلمين. وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

 والسًلم عليكم ورحمة هللا وبركاته


