
 
1 

  



 
2 

 

 

আল কুদেসর �হরী 
 

মুল 

উ�াদ উসামা মাহমুদ হািফযাহুাহ 

মুখপা�, আল কােয়দা উপমহােদশ 

 

 

 

 অনুবাদ ও �কাশনা  

 

 



 
3 

 

�سم هللا الرحمان الرحیم،ا�حمد � رب العامل�ن والصالۃ والسالم ع�� رسولە الکر�م،رب الشرح �� صدری ویسر 

 !�� أمری واحلل عقدۃ من لسا�ی یفقہوا قو��

ভারতীয় উপমহােদশ ও পুেরা দুিনয়ার ি�য় মুসিলম ভাইেয়রা আমার! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুুািহ ওয়াবারাকাতুহ : 

বাইতুল মুকা�াস আি�য়া আলাইিহমুস সালােমর পূণযভূিমম  যখােন মুসলমানেদর ��ম 

িকবলা অবি�তম  যখােন রাসূল সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া সাুােমর িমরাা  মেণর 

�ৃিতিচ� রেয়েছম মসিােদ হারাম ও মসিােদ নববীর পের সবেচেয় পিব�তম মসিাদ 

হেলা এই মসিােদ আকসাম আা এই বাইতুল মাকিদসেকই আেমিরকা ইসরাইেলর 

রাাধানী  ঘাষণা কেরেছম এটা বড়ই গুরপূণূ ঘটনা, বড়ই  বদনাদায়ক ঘটনাম িক� ি�য় 

ভাইেয়রা আমার! এই ঘটনা ও দূেযূাা হহাা কেরই আমােদর উপর আেসিন, বরং এর 

পূেব ূ এ রকম ঘটনার ধারাবািহকতা বাায় িছল, যার উপর উ�ত িহসােব আমােদর 

অনুভূিতশূনযতা ও িননুপতা িছল চূড়াা পযূােয়রম যার কারেণ আা আমােদরেক এই ঘটনা 

অবেলাকন করেত হে�! আসেল �েতযক ঘটনাই আমােদরেক ভাল-ম� বুঝােত, ব�ু-শ� 

িচনেত, �ে�র  ঘার  �েক াাাােত ও উহােত যে�� িছলম িক� আফেসাস আমরা 

াািািন... আমরা উিহিন...ম  

 খলাফেত উসমািনয়ার পতন িব�বযাপী এক  বদনাদায়ক ঘটনা িছলম তারপর মুসিলম 

িবে�র হদিপেে ইসরাইল রাা কােয়ম করা, বানর ও শকেরর বংশধর ইয়াহদীরা 

মসিােদর আকসার াবর দখল করা এবং লােখা মুসলমানেদরেক  সখান  �েক  বর কের 

 দওয়া এক  তালপাড় করা ঘটনা িছলম অত:পর িফিলি�ন রাা এক িনকৃ� বি�খানায় 

পিরবিততূ হেয়  াল, মান-স�ান ধূেলায় িমেশ  াল আর মুসলমানেদর র� �বািহত হেত 

লাাল... িবিভ� ঘটনা পর�রায় ঘটেতই লাালম যার �ারা হক-বািতল ও লাভ-কিতর 

পিরচয় িচনেত-াানেত  কান সমসযাই িছল নাম িক� আফেসাস! উ�ত িহসােব আমােদর 

এর পিরচয় াানা স�ব হয়িনম 
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ি�য় ভাইেয়রা আমার!  

ইয়াহদীেদর অপরােধর িা�াদার কখেনা একা ইসরাইল িছল না এবং �াকেবও নাম িক� 

মুসিলম িবে�র হদিপেে এই ইয়াহদীেদর শাসনবযব�া �িত�া কের ইউেরাপীয় ি��ানরাই 

এর িভি� ৈতির কেরম আর এ ইসরাইল  তা  স �ুেসড যু�সমূেহর ফলাফল, যা বৃেটন, 

�া� ও রািশয়া উপিনেবশবােদর নােম আমােদর িবুে� লেড়িছলম অত:পর যখন 

আধুিনক িবে� যুলুেমর আইন �ণীত হল এবং কুফরী রাোর মাতবরী আেমিরকার কােছ 

চেল  াল, তখনই আেমিরকা ি��ান দুিনয়ার এই াারা সাানেদরেক  কােল তুেল িনলম 

তারপর  সই িদন আর আােকর িদন! ইসরাইেলর �ায়ীর, তার শ�েদর �িতহত করা 

এবং তােক শি�শালী করাসহ সকল িা�াদারী এই াািলম আেমিরকা আ�াম িদেয় 

আসেছম ইসরাইেলর সকল াুলুমেক আেমিরকা নযায়পরায়ণতা বেলেছ, তার �েতযক 

বাড়াবািড়েক ৈবধতা দান ও অবশয �েয়াানীয় কাা বেল নাম িদেয়েছ এবং �েতযক 

 ফারােম, ময়দােন আেমিরকা ইসরাইেলর সাহাযয-সহেযািাতা কেরেছ... আাও কের 

যাে�...ম  

অনযিদেক আমােদর মা�ার উপর  য  াা�গিলেক এখানকার শাসক বািনেয়েছ, তােদর 

�ধান কাাই হল তার ৈবি�ক �ভুেদর  াালামী করাম যখনই িফিলি�েন আে�ালন শু 

হেয়েছ, তখনই তার  �েক উ�ােতর মুাািহদেদরেক দূের রাখার ানয এবং এই 

আে�ালেনর বুেক ছুির চালােনার কাাটা আরব িবে�র িব�াসঘাতক শাসেকরা খুব ভাল 

ভােবই আ�াম িদেয়েছম এই াািলম শাসেকরা আুাহর িবুে�, ইসলােমর িবুে� আরব 

াাতীয়তাবােদর পূাা কেরেছম তারা িনোেদরেক িহেরা  দখােনার ানয এক দুইবার 

ইসরাইলেক  চাখ রাি�েয়েছ, িক� আুাহে�াহী, নফস ও শয়তােনর  াালাম উ�েতর এই 

াা�ােররা কখেনা কুফরী িবে�র িবুে� দাাড়ােত পােরিনম তােদর মুেখর কমতা এমনভােব 

হািরেয়  ফেলেছ  য, তারা ইহদীেদর পােয়র তলা চাটার মেধযও িনোেদর সুরকা ও সুিবধা 

 দখেত পায়ম অত:পর উপসাারীয় যুে�র বাহানায় যখন আেমিরকা মুসিলম িবে�র 

�াণেক� হারামাইন শরীফাইেনর পােশ িনোর �েসডার বািহনী অবতরণ কিরেয়েছ, যার 
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মাধযেম আেরকবার এই বা�বতা আমােদর সামেন সুু� হেয়েছ  য, আেমিরকা, ইসরাইল 

এবং মুসিলম িবে� আিধপতয �াপনকারী �ানীয় তাগত শাসেকরা সবাই এক  াাট এবং 

তারা এেক অপেরর সুেযাা-সুিবধার সাে� ািড়তম িহক এ সমেয়র মেধযই আুাহর 

রহমেত আিবভূাব হয় িাহােদর পুনাূীবন দানকারী শােয়খ উসামা িবন  লােদন রহ. ...ম 

িতিন উ�েতর সামেন তােদর ��ম দুশমন আেমিরকার পিরচয় তুেল ধেরন...ম িতিন 

আেমিরকার িবুে� িাহাদ  ঘাষনা কেরনম আেমিরকােক াুলুেমর শাসন বযব�ার 

পৃ�েপাষক ও সােপর মা�া বেল আখযািয়ত কেরনম �ীয় মাালুম উ�তেক বুিঝেয়েছন  য, 

ইসরাইেলর বাইতুল মুকা�াস াবর দখল করা ও মুসিলম িবে� াা�ার শাসকেদর 

আিধপতয িব�ার করা, এ সব িকছুরই মূল  হাতা ও পৃ�েপাষক হেলা এই আেমিরকাম 

সুতরাং আেমিরকার দাপট চূণ ূ করা বযতীত ইসলাম ও মুসলমানেদর �াধীনতার �� 

কখেনা বা�বািয়ত হেত পাের নাম 

শাইখ উসামা রহ. এক মুবারক কসম  খেয় বেলিছেলন- 

أقسم با� العظيم ألذي رفع السماء بال عمد لن تحلم أمر��ا و ال من �عيش �� أمر��ا باألمن قبل أن �عيشه 

 . واقعا �� فلسط�ن و قبل أن نخرج جميع ا�جيوش ال�افرة من أرض محمد ص�� هللا عليه و سلم

অনুবাদ : “মহান আুাহ তায়ালার নােম কসম কের বলিছ, িযিন আসমানেক খুািটিবহীন 

দাাড় কিরেয়েছনম আেমিরকা ও আেমিরকােত বসবাসরত  লােকরা কখেনা শািার ��ও 

 দখেত পারেব না, যতকণ না আমরা িফিলি�েন বা�েব শািােত বসবাস করেত পারব 

এবং মুহা�াদ সাুাুাহ আলাইিহ ওয়া সাুােমর ািমন  �েক সকল কািফর ৈসনযেক 

�তযাহার কের  নয়া হেব”ম 

 

ি�য় ভাইেয়রা আমার!  
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মুাািহদেদর টাোটূ আেমিরকা িছলম শাইখ উসামা িবন লােদন রহ. ইহদী ও �েসডারেদর 

িবুে� িাহােদর আহবান কেরিছেলনম মুাািহদরা িরয়ােদর কমতার পতন ঘটােনার 

আহবান কেরনিনম তারা ইসলামাবােদর িদেকও িনোেদর হািতয়ার তাক কেরনিনম তারা 

শধু আেমিরকােক  মেরেছন এবং আেমিরকােকই মারার �িত উ�াতেক আহবান কেরেছন! 

মুাািহদেদর ১১ই  সে��েরর মুবারক হামলা  তা আেমিরকানেদর উপরই হেয়েছ, তা 

ইসলামাবাদ বা িরয়াদ বা কায়েরার উপর হইিনম িক� ১১ই  সে��েরর মুবারক হামলার 

পর ইসলাবাদ, কায়েরা ও িরয়ােদর  �িসেড� ও  সনা�ধান মুাািহদেদর পে� �িতব�ক 

হেয় দাাড়ালম তারা আুাহর বািহনী ও শয়তােনর বািহনীর মােঝ চলমান যুে� সবূদা যুোর 

শয়তানেদরই আনুাতয, সহায়তা ও িনরাপ�ার রা�া  বােচ িনেয়েছম তারা তােদর 

আকাশসীমা, সমু� ব�র ও ভূিম আেমিরকান ৈসনযেদর বযবহােরর ানয  ছেড় িদেয়েছম 

আেমিরকার যু�েক িনোেদর যু� বেলেছম আেমিরকার �িতরকার ানয তারা তােদর 

াািতর িনরাপ�ােক ভূলুি�ত কেরেছম  য সম� মুাািহদীন আল কুদসেক মু� করার ানয 

লড়াইেয়রর পণ কেরেছন এবং ইয়াহদীেদর ও �েসডারেদরেক  মের তািড়েয়  দওয়ার 

ানয কসম  খেয়েছন, এ সম� শাসক ও  সনা�ধানরা মুাািহদেদরেক খুাো খুাো শহীদ 

করেত লাাল, তাােদরেক ধের ধের আেমিরকানেদর কােছ িবি� কের িদেত লাাল, তােদর 

 ালখানা ও বি�খানাগেলা মুাািহদেদর িদেয় ভের  ফলল এবং যারাই িাহােদর 

সহেযািাতা কেরেছ, তাােদর �ােমর পর �াম উাাড় কের িদেত লাাল...! 

আফেসােসর ক�া হল. এ সম� াা�ার শাসেকরা এত িকছুর পেরও এ সতয �ীকার 

কেরিন  য, তারা বাইতুল মুকা�াসেক  বচা- কনার পণয বািনেয়েছম তােদর িনোেদর 

িবলািসতা ও শাসন কমতা খুব ি�য় হওয়ার কারেণ সব ধরেনর কােফর ও াািলমেদর 

সাে� উহা-বসােক নযায়ানুনাা ও ইনসাফ  ভেবেছ! িফিলি�নেক তারা িবি� কের িদেয়েছ, 

িক� িফিলি�েনর আেলাচনা এখেনা ঐ সম� াা�ােররা ছােড়িনম আসেল তারা কাযূতভােব 

আেমিরকা ও ইসরাইেলর �লািভিস�ম িক� িফিলি�েনর নােমর আেলাচনা িবিভ� 

কনফােরে� ও চুি�েত অিভনয় কের উেুখ করা  �েক এখেনা িবরত �াকেছ নাম 
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িফিলি�েনর অেধূেকর  চেয়  বশী ভূিম ইয়াহদীেদর, এ ক�া তারা �কােশয �ীকার 

কেরেছম ১৯৬৭ সােলর সীমানােক আসল সীমানা বলা হে�, অ�চ ১৯৬৭ সােলর আো 

ইসরাইেলর ভূিমও িফিলি�েনরই িছলম এই  সই ইসলামী ভূখে যােক �াধীন করার ানয 

পুেরা উ�েতর উপর িাহাদ ফরো আইন হেয় যায়ম এখন তারা িফিলি�েনর দুই 

তৃতীয়াংশ ভূিম িদেয় শধু এক তৃতীয়াংেশর ানয যাচনা করেছম িক� আেমিরকা  তা 

আেমিরকাই! িনোরা ইসলােমর দুশমন এ িবষয়িট লুকােনা  তা এই সম� াা�ার শাসক 

ও  সনা�ধানেদর দরকার, আেমিরকার  তা  কান দরকার  নইম আর তাই আা 

আেমিরকা চূড়াা  াায়াতুিূমর সাে� পুেরা বাইতুল মুকা�াসেক ইয়াহদীেদর অিধকার বেল 

িস�াা িদেয়েছম 

 

ভাইেয়রা আমার! 

আা  য িফিলি�ন আমােদর ানয পরীকা�ুপ,  সই একই িফিলি�ন �ারা বনী 

ইসরাইলেকও পরীকা করা হেয়িছলম হযরত মূসা াআ:আ এর সমেয় এই িফিলি�েনর উপর 

মুশিরকেদর আিধপতয িছলম আর আুাহ তায়ালা হযরত মূসা াআ:আ এর যবােনর মাধযেম 

এই ভূিমেক কািফরেদর  �েক িছিনেয়  নওয়ার আেদশ বনী ইসরাইলেক িদেয়িছেলন, 

হযরত মূসা াআ:আ বলেলন- 

 
َ ْ
وا األ

ُ
ل
ُ
ْوِم اْدخ

َ
اِسِر�َن َياق

َ
ِلُبوا خ

َ
َتْنق

َ
ْم ف

ُ
ْدَباِرك

َ
� أ

َ
وا َع� دُّ

َ
ْرت

َ
 ت

َ
ْم َوال

ُ
ك

َ
ُه ل

َّ
َتَب الل

َ
ِ�ي ك

َّ
 ال

َ
َسة دَّ

َ
ق
ُ ْ
ْرَض امل   

অনুবাদ: “ হ আমার স�দায়! আুাহ  তামােদর ানয  য পিব� ভূিম িনিদূ� কেরেছন 

তােত  তামরা �েবশ কর এবং পনাদপসরণ কর না, করেল  তামরা কিত�� হেয় 

পড়েব”ম াসূরা মােয়দা : ২১আ 

উ�ের তাার স�দায় বলল- 

ُرُجوا ِم�ْ 
ْ
ِإْن َيخ

َ
ُرُجوا ِمْ�َ�ا ف

ْ
ى َيخ َها َح�َّ

َ
ل
ُ
ْدخ

َ
ْن ن

َ
ا ل اِر�َن َوِإنَّ ْوًما َجبَّ

َ
ى ِإنَّ ِف�َ�ا ق وا َياُمو�ىَ

ُ
ال

َ
وَن ق

ُ
ا َداِخل ِإنَّ

َ
َ�ا ف . 
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অনুবাদঃ “তারা বলল,  হ মূসা!  সখােন এক দুদূাা স�দায় রেয়েছ এবং তারা  সই �ান 

হেত বািহর হওয়া পযূা আমরা কখেনাই  সখােন িকছুেতই �েবশ করব না; তারা  সই 

�ান হেত বািহর হেয়  ােলই আমরা �েবশ করব”ম’ াসূরা মােয়দা : ২২আ 

এমিনভােব মূসা াআ:আ  ক আেরা বলা হেয়েছ – 

 
َ

اِتال
َ
ق

َ
َك ف َت َوَر�ُّ

ْ
ن
َ
َهْب أ

ْ
اذ

َ
اِعُدوَن ف

َ
ا َهاُهَنا ق    ِإنَّ

অনুবাদ: “সুতরাং তুিম আর  তামার �িতপালক যাও এবং যু� কর, আমরা এখােনই বেস 

�াকব”ম াসূরা মােয়দা : ২৪আ 

এটা তােদর িাহাদ ও িকতাল  �েক অ�ীকার িছলম তাই তােদর উপর আুাহ তাআলার 

অস�ি� নািযল হয়- 

ْ�ِ�ْم 
َ
 َعل

ٌ
َمة َ�ا ُمَحرَّ ِإ�َّ

َ
َفاِسِق�ن ف

ْ
ْوِم ال

َ
ق

ْ
� ال

َ
َس َع�

ْ
أ
َ
 ت

َ
ال

َ
ْرِض ف

َ ْ
 َيِت�ُ�وَن ِ�� األ

ً
ْرَ�ِع�َن َسَنة

َ
أ   

অনুবাদ: “তেব তা চিুশ বছর তােদর ানয িনিষ� রইল, তারা পৃি�বীেত উ�াা হেয় ঘুের 

 বড়ােব, সুতরাং তুিম সতযতযাাী স�দােয়র ানয দুঃখ কেরা না”ম াসূরা মােয়দা : ২৬আ 

আুামা ইবেন কািসর রহ. বেলন: ‘বনী ইসরাইল যখনই আুাহ তায়ালার হকুেমর 

িবেরািধতা করল, তখনই আুাহ তায়ালা তােদরেক তীহ �াাের  হেল িদেলনম তােদর 

 �েক াােবয  পপছার সকমতা  কেড় িনেলন, ফেল চিুশ বছর পযাূ  হাাচট  খেত 

লাাল”ম 

তাফসীের সা’দীেত বলা হেয়েছ- 

��تدون إ�� طر�ق و ال يبقون مطمئن�نال    

অ�ূাা “তারা  কান রা�া খুোা  পত না এবং �শািােতও �াকেত পারত না”ম 
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মুসলমান ভাইেয়রা আমার! 

আাও আেমিরকার সাে� যু� করােক আ�হতযা বলা হয়ম আেরা বলা হয়; তােদর িবুে� 

যু� করা  বাকামীম শািা �ি�য়া ও কূটৈনিতক �েচ�াই একমা� সমাধানম অত:পর রাা 

বযতীত িাহাদ  তা াােয়া-ই নাম িাহাদ  তা শধু রাা ও রাে�র ৈসনযেদর দািয়র! এই 

বুি�াীবীরা  কান রাা ও শাসকেদর বযাপাের বেলন  য এ দািয়র তােদর? ই�া�ুেল 

একি�ত হওয়া  স  লাকগেলারর যারা যুোর ভাষায় এ  ঘাষণা কেরেছ  য, আেমিরকা ও 

ইসরাইেলর িবুে� লড়াই করার কমতা আমােদর  নইম আেরা আনেযূর িবষয় হল, এখন 

�� হেলা কুদেসর পুেরা ভূিম  �েক ইয়াহদীেদরেক  বর কের  দওয়া, নািক পূব-ূপিনেমর 

পুেরা বাইতুল মুকা�াস এবং পুেরা িফিলি�নেক তােদর নাপাকী  �েক পাক করার �� 

আা? িক� এখােন.... তােদর এই বা�েব দখল কের  নয়া ও িনলূ্ আ�াসেনর িবুে� 

পূবূ বাইতুল মুকা�ােস শধু নামকাওয়াে� তােদর দুতাবাস  খালার  ঘাষনা িদেয়েছম  কহ-ই 

আেমিরকার সাে� িনোেদর স�ক ূিছ� কেরিনম তারা িনোেদর  দেশর মােঝ িবদযমান 

আেমিরকার  চৗিক এবং ৈসনযেদরেক  বর কের  দওয়ার সুসংবাদ িদেত পােরিনম এ সম� 

শাসক ও  সনা�ধানরা আেমিরকার সাে�  াাটব�ম  কউ নযােটার সাে�  াাটব� বা 

নযােটা ছাড়া অনয কােরা সাে�  াাটব�...  কউ সহেযািাতার নােম এই �ুেসডার 

বািহনীরই অংশম আবার  কউ িসিরয়া ও ইরােক আহলুস সু�াহ অনুসারীেদর হতযা করার 

 কে� আেমিরকা ও রািশয়ার সাে� অংিশদারম তােদরেক অেনক িতর�ার করা হেয়েছ, 

আবার আশা-ভরসাও  দয়া হেয়েছম ত�ািপও তারা  কউ-ই আেমিরকার ৈসনযেদর স� 

ছাড়েত এবং তােদর  াালামী  �েক  বর হেয় আসার  ঘাষনা িদেত ��ত হয়িনম িক� 

 কন!? তা এ ানয  য,   اِر�َن ْوًما َجبَّ
َ
 সই বনী ইসরাইেলর হবহ াবাবম  !! ِإنَّ ِف�َ�ا ق

আেমিরকা শি�শালী রাাম িবষয়টা  যন এমন, নাউাুিবুাহ আুাহ অস�� হেল  হাক 

িক� আেমিরকােক অস�� করা তােদর পেক স�ব নয়ম 

অত:পর আা �য়ং আেমিরকা যখন তােদর অিভনেয়র  কান �কার ছাড় িদেত ��ত নয়, 

তাই এখন তােদরেক নতুন  কান সাহাযযকারী তালােশর ক�া বলা হে�ম বলা হে� 
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রািশয়ার সাহাযয নাওম এখন আেমিরকার িবুে� রািশয়ার সাে� সখযতা ােড়  তালম 

িবষয়টা  যন এমন আফাািন�ােন িবশ লাখ মুসলমানেদর হতযাকারী, িসিরয়ােত লােখা 

মুসলমােনর র� �বািহতকারী, শীশােনর মুসলমানেদরেক াবাহকারী এই রািশয়া আা 

আমােদর বাইতুল মুকা�াস আমােদরেক িফিরেয় িদেব! মুসলমানেদর তুিকূ�ান াবর 

দখলকারী এই কািফররা আমােদর বাইতুল মুকা�াস আমােদরেক  সাপদূ কের িদেব! আর 

 য চীন, তুিকূ�ােনর মুসলমানেদর কুরআন, িনকাব ও দাািড়র মুশমন এবং বামূার 

মুসলমানেদর উপর চািপেয়  দয়া াুলুেমর �েতযকিটেত সাহাযযকারীর ভূিমকা পালন 

করেছ,  সই চীন আা আমােদরেক ইয়াহদীেদর াুলুম  �েক মুি� িদেব!? 

ঐ সম� শয়তানেদর �েচ�া হল: উ�তেক িম�যা আশা িদেয় রাখাম তারা এমন আশা  দয় 

 য, তােত উ�াত  াালক ধাাধাায় পেড় উ�াোর মত  ঘারেব, িবপ�াামী হেব, কাপুুষ 

হেব িক� তারা এমন রা�ায় চলেব না,  য রা�ায় চেল তারা  াালমীর িাি�র  ভে� 

 ফলেত পাের! 

কিবতা:  

دا � ��ى � ا��، �ں � �؏
خ
�  

رى � � 
خ
؟� � � � اور ��  

“তুিম �তীমার কােছ আশাবাদী, �ভুর তের নয় 

তুিম বল এর চাইেত বড় কুফরী িক আর হয়?” 

 

মুসিলম ভাইেয়রা আমার ! 

এখন সময় আমােদর পরীকারম মহান আুাহ পােকর িবধানাবলী আা আমােদরেক 

আহবান করেছ, আমরা �েতযেকই এ বযাপাের িািািসত হেবাম আেমিরকার দাপট, 

ইসলাইেলর দখলদািরর, নাি�ক-কািফরেদর িব�শি� এবং আমােদর অসহায় অব�াম এ 
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সকল অব�ার  �িকেত পরীকা অনয কােরা নয়, বরং আমােদর মুসিলমেদরই! শধু 

বাইতুল মুকা�াসই নয়, বরং পুেরা িফিলি�ন মু� করা, সকল মাালুম মুসলমানেদর 

সাহাযয করা এবং আুাহর �ীনেক িবায়ী করা হে� একিট �ীনী ও শরয়ী িা�াদারীম 

এর ানয িাহাদ-িকতাল করা �েতযক ঐ বযি�র উপর ফরা,  য কািলমা লা ইলাহা 

ইুাুাহ পেড়েছম আমােদর এটাও মেন রাখা াুরী  য, অিধকাংশ  লাকেদর প� না 

 দেখ, আুাহর িবধানাবলী ও শরীয়েতর চািহদা  দখা াররীম অিধকাংশ  লাকেদর  দেখ 

িনোর প� িনধূারণ করা ও িনোর মতামত ি�র করা  বাকামী ও �ংস ছাড়া আর িকছুই 

নয়ম যখন আুাহ তায়ালােক স�� করার  লাক অ� সংখযক-ই  হাক না  কন! তাহেল 

তুিম আুাহর িনকট সফলকামীেদর মােঝ একান বেল াণয হেবম 

ইমাম বাাাভী রহ. বেলন, “বনী ইসরাইেলর কাছ  �েক যখন বাইতুল মুকা�ােস �েবেশর 

ক�া বলা হল, তখন তােদর সংখযা ছয় লাখ িছলম তােদর ছয় লােখর মধয  �েক মা� 

দুইান  যন আুাহর হকুেমর ডােক সাড়া িদল এবং িাহােদর ানয ��িত িনলম ছয় লাখ 

মানুেষর মােঝ মা� দুইান!...”  

মহান আুাহ তায়ালা ইরশাদ কেরন - 

وَن 
ُ
اف

َ
ِذيَن َيخ

َّ
ِن ِمَن ال

َ
اَل َرُجال

َ
 ق

 “িতিন বেলন- যারা ভয় করেতিছল তােদর মেধয দুইান”ম 

ْ�ِ�َما
َ
ُه َعل

َّ
َعَم الل

ْ
�
َ
 أ

“যােদর �িত আুাহ অনু�হ কেরিছেলন”ম 

এখােন তাােদর গণ িক বণূনা করা হেয়েছ? ‘আুাহর ভয়’ তােদর গণ বণূনা করা হেয় 

হেয়েছম তাারা আুাহর ভেয়র উপর অনয  কান ভয়েক �াধানয না  দয়াটা এমন গণ িছল, 

যার িভি�েত আুাহ তায়ালা তাােদরেক আনুােতযর তাওিফক িদেলনম যার মাধযেম আুাহ 

পাক তাােদরেক পুর�ৃত করেলনম এ ানয তাারা বলল- 
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ْم 
ُ
ك ِإنَّ

َ
ُتُموُه ف

ْ
ل
َ
ا َدخ

َ
ِإذ

َ
َباَب ف

ْ
ْ�ِ�ُم ال

َ
وا َعل

ُ
ل
ُ
ِمِن�َن اْدخ

ْ
ْنُتْم ُمؤ

ُ
وا ِإْن ك

ُ
ل
َّ
َتَو�

َ
ِه ف

َّ
� الل

َ
اِلُبوَن َوَع�

َ
غ . 

অনুবাদ: “ তামরা তােদর মুকািবলা কের �াের �েবশ কর, �েবশ করেলই  তামরা ায়ী 

হেব এবং  তামরা মু’িমন হেল আুাহর উপরই িনভূর কর”ম আোা এই উ�েতর ানয 

এমন তায়া�ুল করা আবশযকম 

মুসিলম ভাইেয়রা আমার ! 

আাও  সই ইিতহােসর পুনরাবৃি� হেত যাে�ম  সই িফিলি�ন,  যখােন কািফররা ঐ 

ভােবই দখল কের আেছম পূেবূর নযায় দখলদার কািফররাও াািলম ও কমতাধরম এখন 

আমােদর ানযও  সই িাহাদ িফ সািবিলুাহর হকুম-ই বলবা রেয়েছ...ম  

 যমিনভােব বনী ইসরাইেলর অিধকাংশ  লাক িাহাদ  �েক িবমুখতা  দিখেয়িছল, 

এমিনভােব আাও একিট  �ণী িাহাদ ও আ�তযাোর ভূিমকা  �েক অ�ীকার করেছম 

ইলম ও িােনর নােম মনাড়া বযাখযা  পশ করা হে�ম এই  �ণীর  লােকরা হকেক বািতল 

ও বািতলেক হকুেপ  দখােনার ানয অনমনীয়ম তারা মুাািহদীনেক া�ী, �া�ূবাদী ও 

কািফর বলার  কে� একগােয়মীর িশকারম অত:পর এ সম�  লােকরা িাহাদ ও 

িকতালেক বাদ িদেয় অৈনসলামী শিরয়াহ �ারা উ�ােত মুসিলমার কতগিলেক সু� করার 

পরামশূ িদে�ম তােদর দশূন আবারও হুনেকা �মািণত হলম  

আুাহর কসম! তােদর  চেয়  বশী দলীলহীন ক�া-বাতূা এবং সতয বলা  �েক মাহুম 

আর  কহ  নইম তােদর দৃ�াাও তীহ �াাের উ�াোর নযায় ঘুরা বনী ইসরাইলেদর 

মতইম তারা রা�া িচেন না এবং তােদর াোেবয  পৗছাার িব�াসও  নইম হায়! যিদ তােদর 

াবানগেলা ব� হেয়  যেতা... যিদ আা তারা অাত তােদর  াামরাহী ও বয�ূতার 

�ীকােরাি� িদত! 

 

মুসিলম ভাইেয়রা আমার! 
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মহান আুাহ তায়ালা িনকট আমার ও আপনার াবাবিদিহ করেত হেব...ম আিম ও আপিন 

এ সম� মাসআলায় ও মুিসবেত িক ভুিমকা  রেখিছ? আমরা তার কারণগিল  �েক  কান 

কারণ হেয়িছ নািক তার সমাধােন অ�ণী ভূিমকা  রেখিছ? আমরা উ�ােতর এ দূেযূাো 

তােদর কতগেলা আেরা বািড়েয় িদেয়িছ নািক তা উপশেম আমরা আমােদর নাম 

িলিখেয়িছ...? যিদ আমরা এ সম� াা�ার শাসক ও আেমিরকার  াালাম  সনা�ধানেদরেক 

শরয়ী উলুল আমর বিল ও হােত হাত  রেখ িাহাদেক মুলতিব  ঘাষনা কির, তাহেল 

আমােদর ভাল কের বুঝা উিচত- আমরাও এই অপমান-অপদ�তার একিট কারণ বেল 

িবেবিচত হেবাম আমরা আমােদর দুিনয়াদারী ও �ীয় �া�ূ রকােক িনোেদর �ীন বািনেয় 

 ফেলিছম িাহাদ ও কুরবানীেক উ�বািদতা ও িনবুিূ�তা নাম িদেয়িছম তাই আমরা �ীকার 

কির, উ�েতর এ সম� সমসযার একিট কারণ আমরাওম কুফেরর তি�বাহক াণত�েক 

যিদ আমরা সিহক বিল, আর দাওয়াত ও িাহােদর খািলস নববী তরীকােক যিদ 

উ�বািদতা, স�াসবাদ ও াি�বাদ বেল নামকরণ কির, তাহেল উ�েতর এ সম� 

কতগিলর একিট কারণ আমরাও... িক� যিদ আমরা শরীয়েতর অনুসরণ কির, আুাহর 

হকুেমর সামেন মা�া অবনত কির, দাওয়াত ও িাহােদর সম�নূ কির, াান ও মাল িদেয় 

িাহাদ ও মুাািহদেক সাহাযয কির, াবান ও কলম িদেয় আুাহর রা�ায় যু�কারী এ 

সম� মুিমনেদর পেক �চারণা চালাই- তাহেল ইনশাআুাহ আমরা আুাহর িনকট 

সফলকাম ও সা�কূ বেল িবেবিচত হেবাম 

এখােন আমরা সারা দুিনয়ার মুাািহদেদরেক লকয কের বলেত চাই- বাইতুল মুকা�াসেক 

�াধীন করেত  হাক বা  দুিনয়ার মাালুম মুিমনেদরেক সাহায়য করেত  হাক অ�বা ািমেন 

আুাহর মহান �ীনেক িবায়ী করেত  হাক, এ সব িকছু করা  কবল একমা� িাহাদ িফ 

সািবিলুাহ �ারা-ই স�বম িক� এখােন ঐ সম� মুাািহদীন-ই শধু উ�ােতর 

�িতেশধক/উপকারী িহসােব িবেবিচত হেব, যােদর িাহােদর উে�শয হেব শরীয়াহ 

বযব�ার রাা কােয়ম করাম ত�ািপ তারও আো এই শরীয়াহ অেনযর উপর �েয়াা করার 

আো িনোর উপর �েয়াা করা এবং যারা আুাহর শ� কািফরেদর িবুে� কেহার ও 
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িনা মুসিলম ভাইেদর �িত সহানুভূিতশীল হেব, তারাই সফললকাম মুাািহদ বেল াণয 

হেবম এই মাালুম উ�েতর সাহাযয ঐ সম� মুাািহদীন �ারাই হেব, যারা দাওয়াত ও 

িাহােদর মােঝ নযায়-ইনসাফ �িত�ার �তীক হেবম িাহােদর দুনূামকারী হেব না, বরং 

িনা �িতভার �ারা িাহােদর ভালবাসা সবূ� ছিড়েয় িদেত সেচ� হেবম  

সুতরাং আসুন! আমরা আমােদর কাা �ারা তা �মািণত কির  য, মুাািহদীন এই উ�েতর 

সংরকণকারী এবং �কৃত িহতাকাকী... আমরা �ীয় াািতর উপর াুলুম চািপেয়  দই না 

বরং �েতযক াুলুমেক �িতহত কিরম আমরা মুসলমােনর শাসনকতূা হওয়ার ানয  বর 

হইিন বরং তােদরেক তােদর হক বুিঝেয় িদেত  বর হেয়িছম অত:পর ....  কউ  যন 

আেমিরকানেদর হতযার বযাপাের  কান ধরেণর শলা-পরামশূ না কেরম 

শাইখ উসামা রহ. এর এই নসীহত মেন রািখ, ‘ তামরা আেমিরকানেদর মারার বযাপাের 

কাউেক ফেতায়া িািাসা করেব নাম’ সােপর মা�া আেমিরকােক �ংস কের  দয়া 

আমােদর িাহােদর টাোূটম তাই আসুন! আমােদর িাহাদী আে�ালেনর মাধযেম 

আেমিরকােক তার �াপয শাি� বুিঝেয় িদই এবং এই  ঘাষনা কের িদই  য, শধু  খারাসান, 

উপমহােদশ, ইেয়েমন, মািল,  সামািলয়া ও শােম নয় বরং পুেরা দুিনয়ায় আমরা  য যু� 

করিছ, তার াাবয�ল হেলা: বাইতুল মুকা�াসম সাে� সাে� এ  ঘাষনাও আমরা কের িদব 

 য, বাইতুল মুকা�ােসর সংরকক এই াা�ার শাসেকরা নয়, টাকা-পয়সার  াালাম 

 সনা�ধানরা নয়, উ�ােত মুসিলমাহর াা�ার ও আহেল সু�াতেক হতযাকারী রােফাীরাও 

নয়... বরং আমরা মুাািহদরা-ই তাার �হরী এবং আমরা িাহাদীরা-ই তাার সংরকক ও 

ওয়ািরশম আমরা বাইতুল মুকা�ােসর ানযই বাচােবা, তাার ানযই মরেবা এবং তার িদেকই 

আমােদর িাহাদী সফর বাকী রাখেবাম ইনশাআুাহ 

আুাহর কসম কের বলিছ, অিচেরই  সই িদন আসেছ, যখন উ�েতর এই িাহাদী বািহনী 

িবায়ী  বেশ বাইতুল মুকা�ােস �েবশ করেবম মসিাদুল আকসার উপর কািলমা খিচত 

পতাকা উড়ােব এবং  সই িদন শধুমা� আুাহর িদন িবায়ী �াকেবম মহান আুাহ তায়ালা 
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আমােদরেক  সই মুবারক াামােত শরীক হওয়ার তাওিফক দান কুন... আমােদরেক এই 

সমেয় �ীয়  যাাযতা ও র� িদেয় এই াামােত শরীক হওয়ার ��িত  নওয়ার ও শি� 

 যাাােনার তাওিফক দান কুনম আমীন ইয়া রাাাল আলামীনম 

পিরেশেষ িফিলি�েনর সাধারণ মুসলমান ও মুাািহদীন ভাইেদর কােছ আরা  পশ করিছ, 

এই মুবারক রণা�েন আপনােদর অব�ান, িবিভ� মসীবেত াাূিরত হওয়া এবং মা�ানত 

না করার ইিতহাস িলিপব� করা এক মহান ইবাদতই বেটম এই মুবারক িাহাদ ও 

আে�ালনেক অবযাহত রাখা, বািতেলর সামেন মা�ানত করা ও শরয়ী অব�ান  �েক 

িপিছেয় পড়ার রাাৈনিতক পিরণিত আমরা  দেখিছম তাই এখন এ রণা�েন শধু আুাহর 

সামেন মা�া নত করা ফল�সু হেবম এখন িাহােদর ঝাো আোর তুলনায় শ�হােত 

ধারণ করেত হেব, যার মাধযেম পূবপূিনেমর সকল মুাািহদীন আপনােদরেক মেডল 

িহেসেব �হণ করেবম মহান আুাহ তায়ালা আপনােদরেক সাহাযয ও তাওিফক দান  

কুন...! আিমনম  

 آم�ن یا رب العامل�ن، وص�� هللا �عا�� ع�� خ��خلقە محمد وآلە وسلم، والسالم علیکم و رحمة هللا و بر�اتە


