
তুিম িছেল একিট জীব  িকংবদ ী এবং তামার মৃতু  হেয়েছ শহীেদর মেতা!!! 

আল কােয়দার শূরা কিমিট 
যু ে ে র অব া এবং শাইখ উসামা িবন লােদনর (আ াহ তাঁর উপর দয়া ক ক) শহীদ হওয়ার িবষেয় িববৃিত 

সকল শংসা তাঁর িযিন বেলিছেলনঃ 

 
আর তামরা যিদ আ াহর পেথ িনহত হও িকংবা মৃতু বরণ কর, তামরা যা িকছু সং হ কের থাক আ াহ তা’আলার মা ও 
ক ণা স সবিকছুর চেয় উ ম। [সূরা আল ইমরান,আয়াত ১৫৭] 

শাি  এবং অনু হ তাঁর বাতাবাহেকর উপর, িযিন বেলিছেলনঃ 

আমার ই া আিম আ াহর পেথ িনহত হব, তারপর আবার জীিবত হব, তারপর িনহত হব, তারপর আবার জীিবত হব, 
তারপর িনহত হব, তারপর আবার জীিবত হব, তারপর িনহত হব   

… এবং তাঁর পিরবােরর উপর এবং তাঁর সাথীেদর উপর যারা সততার সােথ সেত র দাওয়াত করিছেলন এবং িনজ জীবন 

িদেয় ীন ইসলামেক িনরাপদ কেরিছেলন এবং র  ঝিরেয়িছেলন এই ীনেক সেবা  িশখের িনেয় যাওয়ার জন । 

আর ব  নবী িছেলন, যাঁেদর স ী-সাথীরা তাঁেদর অনুবতী হেয় জহাদ কেরেছ; আ াহর পেথ-তােদর িকছ ুক  হেয়েছ বেট, 
িক  আ াহর রােহ তারা হেরও যায়িন, া ও হয়িন এবং দেমও যায়িন। আর যারা সবর কের, আ াহ তােদরেক 

ভালবােসন। [সূরা আল ইমরান,আয়াত ১৪৬]  

… এবং তােদর উপর যারা তােদর পথেক অনুসরন কের,যু  িজহাদ কের এবং সবর কের িবচার িদবেসর আগ পয । 

  আজ উ াহর মযাদাপনূ ইিতহােসর এক ঐিতহািসক িদন এই উ াহর গৗরব ল অতীেত যটা িছল এক সু শ  এবং 

মসৃন রা া।  য রা া অনুসরন কেরিছেলন ইিতহােসর সেবা ম ব ি গন । বীর এবং যাগ  ব ি েদর জন  এইটা নতনু 

কান ঘটনা নয়। শাইখ মজুািহদ মহুািজর কমা ার  আব ুউসামা িবন মহুা দ িবন লােদন (আ াহ তাঁর উপর দয়া ক ক), 

সত  াপেট তাঁর বানী িনজ কাযাবিল ারা মান কেরেছন, তাঁর দািব মান সহকাের, িতিন িনহত হেয়িছেলন, যাগ 

িদে ন এই ভীতবহল উ াহর দেল,এই  উ াহর দল এেকর পর এক জনেক হািরেয়েছ, এইখােন যাগ িদেয়িছেলন যাগ  

বীেররা, িব াসী সন  এবং সত  যা ারা যারা সকেল এই ীেনর জন   মলূ  িদেত অ ীকৃিত জািনেয়িছেলন , তাঁরা 

আেরা  অ ীকিৃত জািনেয়িছেলন তােদর নতৃ েক তেুল িদেত এবং স ানহািন করেত িদেত তােদর হােত যারা 

আ াহতাআলা স েক স ানহািনকর এবং িব ীভােব িলেখেছন , যারা িনেজর হােতই িনেজর  স ানহািন এবং িন া 

অজন করেছ । তাঁর অ  িদেয় তােদর অে র িব ে   িতিন তােদর মাকািবলা কেরিছেলন। িতিন তােদর মাকািবলা হন 

কেরিছেলন যারা বর হেয় এেসিছল তােদর কা িনক য পািত, অ ,উেড়াজাহা্জ, তােদর সন  যারা অহংকারী এবং 

াথপর  তােদর  িদেয়। তাঁর ত য় তােদর সামেন দবূল হেয় পেড়িন  আর না িছল শি র দূবলতা। বরং িতিন দঢ়ৃ িছেলন 

এবং তােদর মাকািবলা কেরিছেলন অটল পাহােড়র ন ায় , এবং তােদরেক ব  রেখিছেলন এক মারা ক যেু , এইিট এ 

রকম িছল য িতিন অভ  হেয় িগেয়িছেলন এইরকম হাজােরা পিরি িতর জন , এইটার পর িতিন িনেজেক মা 

কেরিছেলন এবং িব াসেক পিরপনূতা দান কেরিছেলন , এবং  হন কেরিছেলন মীরজাফর ও কফুফারেদর িল এবং িতিন  

এইটােক সৃি কতার িনকট সেপ িদেয়েছন। 

   



  
 
[কিবতা] 
 

য তাঁর সৎ আ ােক রেবর সমীেপ সেপন... 
তােদর িমথ াচার থেক দূের থাকার জন , িকভােব িতিন সমােলািচত হন? 

তাঁর আেলািকত জীবেনর শষ াে  একিট ভসংবাদ তাঁর স ােন যইিট িতিন অেনকিদন ধের কামনা কেরিছেলন, 

এইিটর খাঁেজ পৃিথবীর িবিভ  াে  মন কেরিছেলন।িতিন এইিট হন কেরেছন, ভসংবাদ রন কেরেছন যখন িতিন 

এইিটর মেুখামুিখ হে ন । অবশ ই এইিট আ াহর রােহ শাহাদাতবরন। 

 
এ চির  তারাই লাভ কের, যারা সবর কের এবং এ চিরে র অিধকারী তারাই হয়, যারা অত  ভাগ বান। [সূরা ফসুিসলাত 

,আয়াত ৩৫] 

 তাঁর বানীর িত িন িদগ ব াপী ঘুের বড়াে   

“তাঁরাই সফলকাম যােদর আ াহতাআলা শহীদ িহেসেব কবলু কেরেছন” 

এবং তাঁর িচ া চতনা অসমথেনর একিটও িছলনা  

[কিবতা] 

য লড়াইেয় নেম িচ া কের 

তার কােনা িত হেব না স আসেলই অ ম 

  উ াহর  স ান উসামার শাহাদাতবরন উপলে  সবাইেক অিভন ন! একিট জীবেনর পিরসমাি  ঘেটেছ উদ ম ও 

য়াস, স  ও ধয , উে জনাপনূ িজহাদ, উদারতা ও মহানুভবতা, িহজরত ও সফর, চমৎকার যথাথ  বুি , বিু স  

িবচ নতার মাধ েম শাইখ-উল-িজহােদর পািথব জীবেনর পিরসমাি  হেলা। এভােব তাঁর র , তাঁর বানী, তাঁর বুি স  

দিৃ ভি  এবং তাঁর শেষর মাধ েম এইিট পিরপনূ হেয়েছ  যিট ইসলামী উ াহর ভিবষ ত জে র মাধ েম একিট শরীর 

লাভ করেব।একজেনর পর আেরকজন এভােব তাঁর কাছ থেক নয়া িশ া গৗরব যইিট কবলমা  আশা এবং িচ ার 

চাওয়া থেক তির হয়িন।এই নতৃ  পদমযাদা এবং িবনা কারেন হ ে প নয়, এই আি দা এবং মলূ েবাধ মুখ ারা বর 

হওয়া কােনা পাগেলর আেবাল তাবল আবিৃ  পাঠ করা নয়।ধমেক র া করা কান এবং সাহায  করা কােনা অলস 

সমেয়র কাযাবিল অথবা ব তৃা নয়। এইিট হেলা স ােনর পথ এই জীবেনর জন  এবং আিখরােতর জীবেনর জন ।এই 

স ান তােদর জন  যারা এর জন  চরম মলূ  িদেত এবং এর ক  সহ  করেত রািজ। ধয  এবং  িন য়তা ছাড়া ধেম নতৃ  

অজন করা যায় না। সত বািদতা,দািয় শীলতা, িব তা এবং ই া হে  একজন মসুলমােনর জন  খুবই পনূ। 

যিদও আেমিরকা উসামােক হত া করেত স ম হেয়েছ, এইটা কােনা ল া অথবা অ ি দায়ক নয়, যাগ  ব ি গন অথবা 

বীেররা যু ে  ছাড়া অন  কাথাও িক মতৃু বরন কের? সবিকছুরই একটা িনিদ  সময় আেছ, িক  আেমিরকা িক তােদর 

িমিডয়া এবং তােদর এেজ , তােদর য পািত এবং সনাবািহনী,তােদর এেজ ী এবং গােয় া িদেয় তােক হত া করেত 

পেরেছ যার জন  শাইখ উসামা বঁেচ িছেলন অথবা উনােক হত া করা হেলা যইটার জন ?অেনক দূর! অেনক দরূ!শাইখ 

উসামা তাঁর মতৃু র সােথ সােথ এই সংগঠেনর মতৃু র জন  এই সংগঠন তির কেরনিন।  

 
তারা মুেখর ফুঁৎকাের আ াহর আেলা িনিভেয় িদেত চায়। আ াহ তাঁর আেলােক পূণ েপ িবকিশত করেবন যিদও কােফররা 
তা অপছ  কের। িতিন তাঁর রসূলেক পথ িনেদশ ও সত ধম িনেয় রণ কেরেছন, যােত এেক সবধেমর উপর বল কের 



দন যিদও মুশিরকরা তা অপছ  কের।[সূরা ছফ,আয়াত ৮-৯] 
 
 

যােদর কােনা বুি  নই এই আয়াত েলা কখেনাই তােদরেক থামােব না বান হওয়া থেক,এই বিধেরর গলা েলার খাঁড়া 

হওয়া থেক এবং বাবা হওয়া থেক। আ াহর ধম িজহােদর মাধ েম িটেক থাকেব। এর মলূ েবাদ েলা পিব  আ ার 

অিধকারীরা বহন কেরিছল। পিব  হাত েলার পির েমর মাধ েম এর পনুজীিবত হেয়িছল। আমরা সত বাদী লােকর 

মাধ েম আ াহর ধমেক উে  িত াপেনর স ান করেতিছ, যত ন পয  না আ াহর ওয়াদা না আসেছ যারা তােদরেক 

িতেরাধ অথবা পিরত াগ করেব তােদর কােনা িত হেব না।         

িবংশ শতা ীর জন  উসামা িবন লােদনেক নবী িহেসেব রন কের পাঠােনা হয় িন। বরং িতিন এই পিব  মসুিলম উ াহর 

একজন মসুিলম সদস  িযিন িকতাবেক দঢ়ৃতার সিহত শ ভােব হন কের আিখরােতর িবিনমেয় এই জীবনেক িবি  কের 

িদেয়িছেলন এবং এর উপযু  হওয়ার জন  য়াস চািলেয়িছেলন। তাহেল আমরা তােক কমন গন  করেবা।অতএব আ াহ 

তাঁর মযাদােক যত বিশ উ তের ােন উে ালন ক ক যভােব িতিন ইসলামেক উ তের ােন উে ালন কেরিছেলন। 

যভােব িতিন ইসলামেক গৗরবাি ত করার চ া কেরিছেলন সভােব তাঁেক যতেবিশ স ব মযাদা দয়া হাক। কািফর 

জািত েলােক িতিন বিশ পিরমান আতি ত কেরিছেলন এবং িতিন আ াহ ব তীত অন  কাউেক ভয় কেরনিন। অবশ ই এই 

উ াহ যারা উসামা িবন লােদনেক জ  িদেয়িছল তারা এখনও উবর এবং তাঁর মত এই ধরেনর অেনক বীর আসেছ, যারা 

কারবানী এবং সবর, শ বািহনীর াসেরাধ এবং  তােদর জন  জাহা ােমর দরজা খালার মেধ   আন  খুঁেজ  পায়। শাইখ 

যইখান থেক পাশ কেরিছেলন সই  ঈমােনর িব িবদ ালয়, কারআন এবং িজহােদর দরজা কখেনা ব  হেব না। 

কারআন সংরি ত এবং মখু  আেছ এবং ইহার আয়াত েলা িদেন রােত িতলওয়াত করা হয়, এইিট কখেনা মুেছ ফলা 

যােব না এমনিক যিদ তারা পৃিথবীর চারপাশ থেক জেড়া করেলও। এইিট িকভােব স ব হেত পাের যখন আমেদর 

মসুিলম উ াহ দেল দেল তােদর ধেমর িদেক িফের আসেছ এবং তারা  তােদর মলু েবােদর জন  যেকােনা কারবানী 

িদেত ইচছকু । তারা তােদর শি েক শ বািহনীর িদেক ধািবত করেতেছ এবং অেনক বিশ সেচতন হেয়েছ যারা তােদর 

িব ে  ষড়য  কেরিছল। শাইখ উসামা(আ াহ তাঁর উপর দয়া ক ক) একিট িব  এবং ধমভী  ভিবষ ৎ জ  রেখ 

িগেয়েছন। সিঠক নতৃ  এবং চারক সহকাের তাঁর অন ান  ভাইেদরেক সােথ িনেয় সৃি র একিট ভােলা অধ ায় 

খেলিছেলন। এই জ  যারা তােদর ইসলামেক স ান কের এবং তােদর ঈমান ও আি দা িনেয় গিবত এবং তারা 

দখেতেছ পি মা কুফফার এবং তােদর ভূয়া সভ তার মেধ  িকছুই নই।এই সভ তা দবূল, জা িুর এবং তারনার 

সভ তা। এই জ  তােদর নতার শহীদ হওয়ােক একিট সুেযাগ িহেসেব িনেয়েছ  তােদরেক ধেমর জন  একেজাট হেয় 

কাজ করার জন ।এইিট শাি র কােনা িবষয় না। আমরা আ াহর  কারআেনর এই আয়াতিটর িদেক ল  করেত পািরঃ   

 
কােজই আ াহর কােছ যারা পািথব জীবনেক আেখরােতর পিরবেত িবি  কের দয় তােদর জহাদ করাই কতব । ব তঃ 

যারা আ াহর রােহ লড়াই কের এবং অতঃপর মৃতু বরণ কের িকংবা িবজয় অজন কের, আিম তােদরেক মহাপুণ  দান 

করব।[সূরা আন িনসা,আয়াত ৭৪] 
 
 

আমরা আবার মেন কিরেয় িদেত চাই য শাইখ উসামার(আ াহ তাঁর উপর দয়া ক ক) র  আমােদর কােছ  এবং সকল 

মসুলমােনর কােছ অেনক মলূ বান।  এইিট আেমিরকা এবং তােদর দালালেদর জন  ানীয়ভােব এবং আ জািতকভােব 

অিভশাপ হেয় দাঁড়ােব। আ াহতাআলার ই ায় শী ই তােদরেক এইিট ঃখজনকভােব উদযাপন করেত হেব এবং তােদর 

কা া তােদর রে র সােথ িমেশ যােব। অবশ ই আমরা শাইখ উসামার শপথেক পিরপনূ করেবাঃ  

‘যত ন পয  না িফিল েন আমােদর ভাইরা শাি  এবং িনরাপ া অনুভব করেব না তত ন পয  আেমিরকা তা পেত 

পাের না’  



ইসলােমর সনাবািহনীরা দলব ভােব এবং একাকীভােব কােনা িব াম ছাড়া, কান নরাশ  ছাড়া, কান আ সমপন ছাড়া, 

া হীনভােব িদেন এবং রােত পিরক না করেব যত ন পয  না তামরা আঘােতর পর আঘােত িব য়করভােব হতবিু   

স  না হও যইিট িকনা তামােদর বয় েদর আেগ তামােদর িশ েদরেক আঘাত করেব। 

আমরা পািক ােনর মসুিলম জনগনেক আহবান করেবা যােদর মািটেত শাইখ উসামােক হত া করা হেয়িছল, এর িব ে  

দাঁড়ান এবং িবে াহ ক ন, এই কল েক পির ার ক ন যইিট িকনা ু  এই িব াসঘাতকেদর কারেন আপনােদরেক 

ল া িদেয়িছল এবং  যারা উ াহর শ বািহনীেদর হােত িনেজেদরেক িবি  কের িদেয়েছ এবং এই মহান  মজুািহদেদর 

মেনাভাব স েক এেদর কােনা খয়াল নই। তােদর অবশ ই িনেত হেব আমােদর প  থেক একিট শ  িবে াহ যইিট 

তােদর ভূিমেক িব  করেব। 

আ াহ কান জািতর অব া পিরবতন কেরন না, য পয  না তারা তােদর িনেজেদর অব া পিরবতন কের।  [সূরা আর রাদ 

,আয়াত ১১] 

আমরা আেরা যু  করেত চাই যইিট আেগই ঘেটিছল,আমরা উে খ করেত চাই য  শাইখ এই পিৃথবী ছেড় চেল 

িগেয়েছন িব াসঘাতকেদর অিবচােরর িবপে  তােদর উপর ইসলািমক উ াহর িবে ােহর আন  দখা ছাড়া এবং 

তােক(আ াহ তাঁর উপর দয়া ক ক)  হত া করার এক স াহ আেগ িতিন একিট অিডও বাতা রকড কেরিছেলন, যইিটেত 

িছল অিভন ন, উপেদশ এবং িনেদশনা , আ াহর ই ায় যইিট আমরা শী ই কাশ করেবা। এইিট সমাি  হেয়িছল এই 

ধরেনর কিবতার প িতেতঃ 

একজন জািলমেক সেত র জন  বলা 

এইিট সত  স ান এবং আন দায়ক 

এইিট িনয়ার পথ 

এইিট আিখরােতর পথ 

যিদ তিুম চাও একজন গালাম িহেসেব মরেত পােরা 

এবং যিদ তিুম চাও একজন নাফরমান িহেসেব মরেত পােরা 

আমরা শাইেখর শরীেরর কােনা িত করা থেক আেমিরকানেদর সতক কিরেয় িদেত চাই(আ াহ তাঁর উপর দয়া ক ক) 

অথবা যেকােনা ধরেনর অ হনেযাগ  ি য়ার জন  পাশাপািশ তাঁর পিরবােরর যেকােনা একজন সদেস র ব াপােরও, 

তাঁেক হত া করা হাক অথবা যইিট করা হাক তাঁেক তােদর পিরবােরর কােছ হ া র করেত হেব। 

 এবং শষ এর মেধ  যা িকছ ুআেছ সবই আ াহর কােছ িফের যােব এবং অন ায়কারীরা শেষ তােদর পিরনিত 

দখেত পারেব। 

সকল শংসা আ াহতাআলার ।আ াহতাআলা আমােদর নবী মহুা দ এবং তাঁর পিরবােরর উপর অেনক শাি  এবং 

অনু হ বষন ক ক। 

আল কােয়দার শূরা কিমিট 

ম লবার,জুমাদা-আল-উলা ২৯,১৪৩২ 



ম ৩,২০১১ 

উৎসঃ আল-ফজর িমিডয়া স ার 

 
পিরেবশনায় 

মহুা দ িবন কািসম িমিডয়া  

   


