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বিসবিল্লাবির রািিাবির রাবিি 

উপিিাদেশ বিবিক বিিাবে আদদালি  

- প্রকৃত িাস্তিতা! 

প্রথি পিবঃ আিরা বক চাই? 

িুসবলি উম্মদতর সফলতা এিং এর িাধ্যি 
 

আস-সািাি উপিিাদেশঃ বিসবিল্লাবির রািিাবির রাবিি। সম্মাবিত েশবকিৃদ, আি আিরা িািা’আত কাদেোতুল বিিাে 
উপিিাদেদশর ককন্দ্রীে কিতা উস্তাে উসািা িািিুে িাবফযাহুল্লাি এর সাদথ কথা িলার কসৌিাগ্য অিবি কদরবি। অদিক বেি 
কথদক এই ইন্টারবিউ এর িিয প্রদচষ্টা অিযািত বিল; বকন্তু অবিিাযব বকিু পবরবিবতর কারদে আিাদের এই প্রতযাশা পূরে 
িেবি। কযদিতু আলকাদেো উপিিাদেদশর প্রবতষ্ঠার পদর এটা প্রথি ইন্টারবিউ এিিয প্রদের আবধ্কয থাকাে এই বিঠকদক 
কদেকবট পদিব বিিক্ত করা িদেদি। আি এর ধ্ারািাবিক বিঠদকর প্রথি পিব। সম্মাবিত উস্তাে আসসালািু আলাইকুি ওো 
রািিাতুল্লাবি ওো িারাকাতুি।  

উস্তাে উসািা িািিুেঃ ওো আলাইকুি আসসালাি ওো রািিাতুল্লাবি ওো িারাকাতুি।  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আস-সািাি উপিিাদেদশর পক্ষ কথদক আপিাদক শুদিচ্ছা িািাবচ্ছ।  

উস্তাে উসািা িািিুেঃ িাযাকুিুল্লাহু খােরা। আল্লাি আপিাদের উিি প্রবতোি বেি।  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আলকাদেো উপিিাদেদশর িুখপাত্র বিদসদি আপিার সাদথ অদিক বিষদে আলাপ করার প্রতযাশা 
বিল। বিিাবে আদদালি পুদরা েুবিোর সাদথ সাদথ উপিিাদেদশ আি এক গুরুত্বপূেব ধ্াদপর কিতর বেদে অবতক্রি করদি। 
এিিয অদিক প্রে সাধ্ারে িািুষ এিং এই আদদালদির সাদথ িবিত িযবক্তদের অন্তদর িন্ম বিদচ্ছ। আশা কবর আপিার 
সাদথ কদেক পদিব বিঠদকর সুদযাগ্ পাওো যাদি; ইিশাআল্লাি এদত এসি প্রদের উপর ফলপ্রসূ কদথাপকথি সম্ভি িদি।  

উস্তাে উসািা িািিুেঃ আপিাদের, আস-সািাি উপিিাদেদশর, িাইদের প্রবত আবি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবি কয, আপিারা 
আিাদক এই সাক্ষাতকাদরর সুদযাগ্ বেদেদিি। আল্লাি তা’আলা এই বিঠকগুদলাদক আিাদের সিার িিয এিং পুদরা িুসবলি 
উম্মদতর িিয কলযাে এিং ফােোর কারে িাবিদে বেি। 

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আবিি। আল্লাি আপিাদক উিি প্রবতোি বেি।  

উস্তাে উসািা িািিুেঃ আপিাদের িাধ্যদি এই সুদযাদগ্ আবি শ্রদ্ধাস্পে আবিরুল িুবিিীি শােখুল িাবেস শােখ কিিাতুল্লাি 
িাবফযাহুল্লাি এিং সম্মাবিত আবির শােখ আইিাি আল-িাওোবিবর িাবফযাহুল্লাি সি েুবিোর সি বিিাবে কিতৃত্ব, িুিাবিে 
এিং িুসলিাি িাইদের কসিাে আিার পক্ষ কথদক, সম্মাবিত আবির আদসি উির িাবফযাহুল্লাি এিং আিাদের িািা’আদতর 
পক্ষ কথদক সালাি িািাবচ্ছ। আসসালািু আলাইকুি ওো রািিাতুল্লাবি ওো িারাকাতুহু।  
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আস-সািাি উপিিাদেশঃ এক িুবিোবে প্রদের িাধ্যদি শুরু করবি। আলকাদেো উপিিাদেদশর িূল োওোত বক এিং বক 
উদেশয অিবদির িিয এবট গ্বঠত িদেদি?        

উস্তাে উসািা িািিুেঃ আিরা িুলি ও ফাসাে কশষ করার িিয, আল্লাির দ্বীিদক বিিেী করার িিয এিং বিদিদের 
প্রবতপালক আল্লাি সুিিািাহু ওো তা’আলাদক খুবশ করার িিয কির িদেবি। আল্লাির সন্তুবষ্ট িুসলিািদের প্রবত 
কলযােকাবিতার সাদথ শতবযুক্ত। এিিয আপবি এটাদক এিাদিও িলদত পাদরি কয, আিাদের লক্ষয িুসলিাি িিসাধ্ারদের 
পথপ্রেশবি, তাাঁদের প্রবতরক্ষা এিং তাাঁদের কলযােকাবিতা। এরপর এটাও িাস্তিতা কয, আি এই িূখদে িুলি, বফতিা এিং 
ফাসাে কযিাদি কিদে কগ্দি, তার সিাবি আল্লাি সুিিািাহু ওো তাআলা বিিাদের িাদে করদখদিি, বিিাে িদি কতা এগুদলা 
িন্ধ িদি, বিিাে িদি কতা এগুদলা ধ্বংস িদি। আর যবে বিিাে িা িে, তািদল এগুদলা বেদি বেদি িৃবদ্ধ কপদত থাকদি 
এিং ধ্বংস ও বিপযবে িদত থাকদিঃ  
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অথবাৎ আল্লাি যবে একিিদক অপরিদির দ্বারা প্রবতিত িা করদতি, তািদল কগ্াটা েুবিো বিধ্বস্ত িদে কযদতা। 

আল্লািাি ইিদি আবি িাবতি রাবিিাহুল্লাি িদলিঃ  
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অথবাৎ যবে বকতাল ও বিিাে িা িত, তািদল কগ্াটা েুবিো বিধ্বস্ত িদে কযদতা। 

এসি বফতিা ও ফাসাদের প্রবতকার, িুলি ও কশাষদের আাঁধ্াদরর বিরািে আল্লাি শরীেত কিাতাদিক বিিাে এিং বকতাদলর 
িাদে করদখদিি। এরপর এটাও িাস্তিতা কয, িুসলিািদের কলযােকাবিতা এিং তাাঁদের পথপ্রেশবদির কয োবি তা সবতয িদত 
পাদরিা যতক্ষে িা তদলাোর বিদে এই িাদলিদের সাদথ িুদখািুবখ িা িওো িে, তাদের শবক্তদক কিদে িা কেওো যাে 
যারা আল্লাির দ্বীি এিং তাাঁর িাদাদের িাদে প্রবতিন্ধক, যারা আল্লাির সৃবষ্টদক বিদির োস িাবিদে করদখদি এিং যারা 
আল্লাি করািী। আি এসি িাদলিদের কারদে িিুষযত্ব বিপথগ্ািী িদচ্ছ এিং এদের কারদে এই ধ্বংদসর গ্হ্বদর কপৌঁদি 
কগ্দি। আল্লাি এিি অিংকারী িাদলিদের বিরুদদ্ধ শুধু্ োওোত অথিা অিুিে বিিদের রাস্তা কেখািবি, িরং আল্লাি 
বকতাদির সাদথ তদলাোরও বেদেদিি, োওোদতর সাদথ বকতালও ফরয কদরদিি।     
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অথবাৎ আল্লাির রাদি যুদ্ধ করদত থাকুি, আপবি বিদির সিা িযতীত অিয ককাি বিষদের বযম্মাোর িি! আর আপবি 
িুসলিািদেরদক উৎসাবিত করদত থাকুি। শীঘ্রই আল্লাি কাদফরদের শবক্ত-সািথব খিব কদর কেদিি। আর আল্লাি শবক্ত-

সািদথবর বেক বেদে অতযন্ত কদঠার এিং কবঠি শাবস্তোতা। 

কাদিই আিরা বক চাই? আিরা িুলি, বফতিা এিং ফাসাে খতি করদত চাই। আিরা আল্লাির দ্বীিদক বিিেী করার 

িাধ্যদি দ্বীি প্রবতষ্ঠা করদত চাই। আিরা িুসবলি িিসাধ্ারদের পথপ্রেশবি, প্রবতরক্ষা এিং কলযাে চাই। আর এইসি লক্ষয 
অিবদির শরীেতসম্মত রাস্তা িল োওোত ও বিিাে িা োওোত ও বকতাল। এই েুইবট অথবাৎ োওোত ও বিিােদক আিরা 
অবিদচ্ছেয এিং একবট আদরকবটর িিয পবরপূরক িদি কবর, এটাই আিাদের িািিাি, এটার বেদক আিরা আিাদের 
উম্মতদক ডাবক এিং এর িাধ্যদিই ইিশাআল্লাি িািলুিদের সািাযয করা সম্ভি িদি, িবিতদের এর িাধ্যদিই আল্লাি 
তা’আলা অবধ্কার কেদিি, এর িাধ্যদিই এখািকার েবলত, পীবিত, িািলুি িিসাধ্ারদের িিয েুবিো ও আবখরাদতর 
সফলতার রাস্তা আল্লাি খুলদিি এিং এই োওোত ও বকতাদলর রাস্তা উপিিাদেদশর কিতর িুলি এিং ফাসাদের এই কাল 
রাবত্রদক িযােপরােেতা, বিরাপিা ও িরকদত পবরপূেব কিাদর পবরিতবি করার কারে িদি ইিশাআল্লাি। 

আস-সািাি উপিিাদেশঃ উপিিাদেদশ বিিাবে আদদালি একটা লম্বা সিে ধ্দর অিযািত আদি। আলকাদেো উপিিাদেদশর 
েৃবষ্টদত উপিিাদেদশর বিিাবে আদদালদির লক্ষয ও উদেশয বক? 
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উস্তাে উসািা িািিুেঃ আিাদের িািা’আদতর কিৌবলক িীবত আপিাদের সািদি রাখবি যাদত কিাো যাে আিরা িািা’আত 
বিদসদি উপিিাদেদশর বিিাবে আদদালিদক বকিাদি কেবখ। এই আদদালি পাবকস্তাি, কাশ্মীর, িারত এিং িাংলাদেশসি 
পুদরা উপিিাদেশদক ইসলািী উপিিাদেদশ পবরিতবি করার আদদালি; আর এটা ঐ বিবিক বিিাবে আদদালদির অংশ যা 
বিবিক স্তদর িােিিােী কু্রদসডার, ধ্িববিরদপক্ষ কসকুযলার, িুশবরক এিং ধ্িবিীিদের কিাদটর বিরুদদ্ধ লিাই করদি।  
একইসাদথ আিাদের েৃবষ্টদত এই আদদালি ইসলািী ইিারত আফগ্াবিস্তাদির িরকতিে অবিযাদির ধ্ারািাবিকতা। 

 প্রকৃতপদক্ষ, আিাদের িািা’আত ইসলািী ইিারত আফগ্াবিস্তাদির কসিািাবিিীর িধ্য কথদক এক িাবিিী। 
আিাদের কাদি সিদচদে প্রবেধ্ািদযাগ্য বিষেগুদলার িাদে একবট িল ইসলািী ইিারত আফগ্াবিস্তাদির প্রবতরক্ষা 
এিং এদক শবক্তশালী করা। আফগ্াবিস্তাদির ইসলািী ইিারদতর পতাকাতদল আিাদের সাথীরা আলিািেুবলল্লাি 
লিাই করদি এিং আিরা পাবকস্তাদির িুসলিািদেরদক, উপিিাদেদশর িুসলিািদেরদক সরাসবর োওোত কেই 
কয, তাাঁরা কযি এখাদি আদস এিং ইিারদতর পতাকাতদল অযাদিবরকাি কিাদটর বিরুদদ্ধ শরীেত প্রবতষ্ঠার িিয 
এই িরকতিে বিিাদে অংশগ্রিে কদর। এরপর আফগ্াবিস্তাদির িাইদর উপিিাদেদশর কিতদরও ইসলািী 
ইিারদতর শত্রুদের প্রবতদরাধ্ করা এিং তাদের কিাকাদিলাে িিসাধ্ারদের স্তদর বিিাবে আদদালি প্রবতষ্ঠা করাও 
এই উপিিাদেশ বিবিক বিিাবে আদদালদির গুরুত্বপূেব লক্ষয! 

 বদ্বতীেত, বিবিক শেতািদের লুটতরাি এিং ফাসাদের রাস্তা উপিিাদেদশ িন্ধ করা এিং তাদের িুলি কথদক 
পাবকস্তাি, কাশ্মীর, িাংলাদেশ, িারত ও িািবার িুসলিািদের প্রবতরক্ষা করা আিাদের এই আদদালদির লক্ষয! 

 একইিাদি গুরুত্বপূেব আরও একবট িি উদেশয িল উপিিাদেদশর িুসলিািদেরদক তাাঁদের অবধ্কার বফবরদে 
কেওো, কযসি অবধ্কার তাাঁদের কথদক বিবিদে কিওো িদেদি, এই অবধ্কারগুদলার িদধ্য সিদচদে গুরুত্বপূেব 
অবধ্কার আল্লাি তা’আলার কেওো উপিার পবিত্র শরীেত।  অথবাৎ এই িােগ্ার কলাদকরা িাবিবলোদতর অধ্ীদি 
থাকদত কযি িাধ্য িা িে, িরং শরীেদতর িাোতদল কযি তাাঁরা থাকদত পাদর; একইিাদি আদরকবট অবধ্কার িল 
স্বাধ্ীিতা, িুসলিািদের িাি, িাল ও ইজ্জদতর প্রবতরক্ষা! উপিিাদেদশর িুসলিািদের এই সি অবধ্কার বফবরদে 
কেওো আিরা বিিাবে আদদালদির লক্ষয িদি কবর ...!  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ উপিিাদেদশ চলিাি এই বিিাবে আদদালদি আলকাদেো উপিিাদেশ বক িূবিকা করদখদি?   

উস্তাে উসািা িািিুেঃ আিাদের িািা’আত, িািা’আত কাদেোতুল বিিাে উপিিাদেশ, যাদক সংদক্ষদপ আলকাদেো 
উপিিাদেশও িলা িদে থাদক, কতা আিাদের িািা’আত উপিিাদেদশর বিিাবে আদদালদির এক িি োেী! আল্লাির 
অিুগ্রদি আফগ্াবিস্তাি, পাবকস্তাি, িাংলাদেশ এিং িারদত এই িািা’আত পুদরাপুবর কাযবকর রদেদি। আিাদের িুিাবিে 
িাইদেরা োওোত এিং বকতাদলর িেোদি উপিিাদেদশর বিিাবে আদদালদির লক্ষযদক সািদি করদখ অগ্রসর িদচ্ছ। েুই 
িেোদিই আল্লাির সািাযয করদিি; শািাোত, কগ্রিাবর এিং িাস্তুিারা িওো এসদির সমু্মখীি িদত িদচ্ছ; বকন্তু আল্লাির 
অিুগ্রদি কাদািার কথদক ইসলািািাে, ঢাকা এিং বেল্লী পযবন্ত গ্াযওোদে বিদদর িরকতিে োওোতদক এই কাদফলা 
বিদিদের রক্ত বেদে রবেি কদর করদখদি এিং আল্লাির কাদি প্রতযাশা কয এসি পরীক্ষা কথদক শুধু্ আিাদের িািা’আত িে 
িরং পুদরা উপিিাদেদশর বিিাবে আদদালি ইিশাআল্লাি সফল ও শবক্তশালী বিদসদি কেখা বেদি।  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ উপিিাদেদশর কিতদর আপিাদের প্রধ্াি শত্রু এিং প্রবেধ্ািদযাগ্য লক্ষযিস্তু বক? 

উস্তাে উসািা িািিুেঃ সিদচদে প্রথি লক্ষযিস্তু ‘গুোদের সেবার’ আদিবরকা, কারে আদিবরকা ইসলাি এিং ইসলাদির 
শত্রুদের সিদচদে িি শত্রু। এর িাত িুসবলি উম্মদতর রদক্ত রবিত, েুবিোির ইসলাদির বিরুদদ্ধ িাদলিদের পৃষ্ঠদপাষক 
এিং বিবিক অতযাচারী শাসিিযিিার সিদচদে িি রক্ষক এিং সেবার। এিিয উপিিাদেদশর এই িূখেদক আদিবরকার 
কিাংরাবি কথদক িুক্ত এলাকা িািাদিা, এর ষিযন্ত্র এিং এর িুলি কথদক এই িূখেদক পবিত্র করা এিং এ িােগ্া কথদক 
এর স্বাথববসবদ্ধর প্রদচষ্টাদক িসযাৎ করা আিাদের কাদি সিদচদে গুরুত্বপূেব।  

বদ্বতীে লক্ষযিস্তু িারত, কসই িারত কয িুশবরক, লুণ্ঠিকারী এিং অতযাচারী, কয কাশ্মীর েখল কদর করদখদি এিং কয প্রবতবেি 
আিাদের কাশ্মীরী িা, কিাি এিং িাইদের উপর িুলি কদর যাদচ্ছ। এই িারদতর পৃষ্ঠদপাষকতাে িাংলা কথদক আসাি ও 
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গুিরাট পযবন্ত আিাদের িুসলিাি িাইদের রক্ত বেদে কিাবল কখলা অিযািত আদি। আিার এই িারত আি ইসলাি ও 
িুসলিািদের বিরুদদ্ধ আদিবরকা এিং ইসরাদেলসি সিস্ত বিবিক শেতািদের বিত্র। কাদিই িাংলাদেশ, িারত এিং 
পাবকস্তাি িরং পুদরা উপিিাদেদশ িারতীে সরকাদরর স্বাথবদক বিশািা িািাদিা আিাদের বদ্বতীে িি লক্ষযিস্তু!  

তৃতীে িম্বদর ঐসি শবক্ত আিাদের লক্ষযিস্তু যারা বিিাবে আদদালদির শত্রু, বিিাবে আদদালদির বিরুদদ্ধ লিাই করদি 
এিং এর িিয বিবিক কুফবর শবক্ত কথদক অথব িিা করদি। পাবকস্তাদির উপর কচদপ িসা কিিাদরল, এদের সশস্ত্র কচলা 
এিং শাসক কশ্রেী এর সুস্পষ্ট উোিরে। এটা ঐ আলসার যার কািই িল বিিাবে আদদালিদক িূল কথদক কশষ কদর 
কেওো। যখি তারা এটা করদত িযথব িে, তখি এই আদদালিদক বিবক্ষি করা, বিবিক গুোদের িশীিূত করা এিং এর 
িরকতিে ফলদক এসি কাদফরদের ককাদল সদপ কেওো এরা বিদিদের োবেত্ব িদি কদর। কাদিই এই িাদলি বিিাবে 
আদদালদির এিং ইসলািী িাগ্রদের বিরুদদ্ধ প্রদতযক িুলবিে (িাবস্তক) এিং কাদফদরর িাহু, এদের কারদেই আি পাবকস্তাি 
েুবিো িরা অপরাধ্ী কগ্াদেদা সংিাগুদলার কাযবদক্ষদত্র পবরেত িদেদি এিং আি এদের কারদেই এই িূখে আল্লাির 
শরীেত কথদক িবিত এিং এখাদি িুলি ও ফাসাদের রািত্ব প্রবতবষ্ঠত আদি।  

এখাদি লক্ষযিস্তু বিদে আদলাচিা িদেদি, এিিয িলবি কয, আলকাদেো উপিিাদেদশর আচরেবিবধ্ আলিািেুবলল্লাি প্রকাবশত 
িদেদি, এদত আিাদের লক্ষয ও উদেশয, পদ্ধবতসি আিাদের বিিাবে লক্ষযিস্তু এিং িূলিীবত ও িািেে বলবপিদ্ধ িদেদি! 
এিিয সি িুসলিািদের বিদশষিাদি িুিাবিেদের, আিাদের িািা’আদতর সাথীদেরদক এিং িািা’আদতর িাইদরর অিযািয 
ভ্রাতৃিািীে অিযািয িািা’আদতর বপ্রে িাইদের সিাইদক এই আচরেবিবধ্ পিার িিয অিুদরাধ্ করবি। 

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আদিবরকা, িারত এিং সাদথ সাদথ পাবকস্তািী সািবরক িাবিিীদক একই সিদে শত্রু িািাদিা 
এিং এদের বিরুদদ্ধ লিাই করা বক যুদদ্ধর স্ট্র্যাদটবির বেক কথদক উপযুক্ত?   

উস্তাে উসািা িািিুেঃ িাস্তিতা এটাই কয, আিরা পাবকস্তািী সািবরক িাবিিীদক শত্রু িবল আর িা িবল এরা শত্রু এিং 
এরা শরীেদতর বিরুদদ্ধ, দ্বীদির অিুসারীদের বিরুদদ্ধ, বিিাবে আদদালি এিং িুিাবিেদের বিরুদদ্ধ লিাই করদি। আিরা 
িাবি কয, শত্রুর সংখযা কি করা যুদদ্ধ সিদচদে অগ্রাবধ্কার কপদে থাদক, বকন্তু বিদিদের বিরুদদ্ধ লিাইরত শত্রু কথদক কচাখ 
িন্ধ কদর রাখা বিদিদের োওোত, বিিাে এিং আদদালিদক বিি িাদত ধ্বংস করার প্রবতশব্দ। আি পাবকস্তািী সািবরক 
িাবিিী এিং অতযাচারী শাসিিযিিা, শরীেত এিং বিিাদের রাস্তাে পুদরাপুবর প্রবতিন্ধক। এিিয অবিিাযবিাদি এই শত্রুদের 
বিরুদদ্ধ িেোদি িািদত আিরা িাধ্য িদেবি। এখাদি আবি এটাও উদল্লখ করবি কয, পাবকস্তািী সািবরক িাবিিীর ইসলাদির 
শত্রুতার ইবতিাস কেদখ এই িাস্তিতাদক ককউ অস্বীকার করদত পারদিিা কয, দ্বীদির বিিদের আদদালি যতক্ষে পযবন্ত 
বিদির োওোতদক িাাঁচাদিার িিয এই সািবরক িাবিিীর বিরুদদ্ধ িেোদি িা িািদি, ততক্ষে পযবন্ত এই আদদালি এক 
পাও অগ্রসর িদত পারদিিা এিং ততক্ষে পযবন্ত উপিিাদেদশ ককাি িাদলদির রাস্তা িন্ধ করা যাদিিা।  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ িাংলাদেদশর অিিা আপিার সািদি। আপবি িাংলাদেদশর িতবিাি অিিাদক বকিাদি কেদখি? 
এিং এখািকার িুিাবিেদের িিয আপবি ককাি কািদক অগ্রাবধ্কার কেওোদক িরুরী িদি কদরি? 

উস্তাে উসািা িািিুেঃ িাংলাদেদশর িুসলিাদিরা আি এক ক্রাবন্তলগ্ন অবতক্রি করদি। আর তাাঁদের এই অিিার িিয 
পাবকস্তািী সািবরক িাবিিীর িূবিকা - িাদলি, শরীেদতর শত্রু এিং উম্মদতর সাদথ কখোিতকারী এই সািবরক িাবিিীর 
িূবিকা - িারতীে সরকাদরর কথদক ককাি বেক কথদক কি িে। ১৯৭১ সাদল পাবকস্তািী সািবরক িাবিিীর লজ্জািিক িুলি 

এই আত্মিযবাোসম্পন্ন িাবত আি পযবন্ত িুলদত পাদরবি। এই িাবত ইসলাদির িিয পাবকস্তাদির অংশ িদেবিল বকন্তু 

ইসলাদির শত্রু পাবকস্তাি সািবরক িাবিিীর ষিযন্ত্র ও অতযাচার তাাঁদেরদক পাবকস্তাি কথদক আলাো কদর বেদেদি। িারদতর 
এ কথদক ফােো কিওোর সুদযাগ্ বিল আর কসই সুদযাগ্ িারত পুদরাপুবর কাদি লাগ্াে। ফলস্বরূপ, রাষ্ট্র বিদসদি িাংলাদেশ 
পুদরাপুবর িারদতর োস িদে কগ্দি। এখািকার সশস্ত্রিাবিিী, পুবলশ, আোলত এিং বিবডো সিবকিু আি িারদতর িাষাে 
কথা িদল এিং িারদতর বসদ্ধান্ত অিুযােী কাি কদর; যবেও আলিািেুবলল্লাি এখািকার িিসাধ্ারদের িাদে তাওবিদের 

সন্তাি এিং রাসূদলর (  এর িিয কুরিাি িওো কলাদকর অিাি কিই। আর এই কারদেই এরকি আিদল ঈিািদের (  ملسو هيلع هللا ىلص
িিয িােগ্া অতযন্ত সংকীেব িদে কগ্দি। িূবতব এিং গ্রুর পূিাবরদের লক্ষয এই িুসবলি িিপেদক তাাঁদের সিদচদে িি 
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িূলযিাি সম্পে ঈিাি কথদক িবিত করা এিং বিদিদের পুদরাপুবর োস িািাদিা। েুঃদখর বিষে আি কচার, লুদটরা, বিচ, 
ধ্িবিীি এিং িুলবিেদের (িাবস্তকদের) সম্মাি কেওো িদচ্ছ আর দ্বীদির অিুসারীদের িাবত, কেশ িরং পুদরা িািিিাবতর 
শত্রু বিদসদি আখযা বেদে তাাঁদের উপর িুলি করা িদচ্ছ। ২০১৩ সাদল ঢাকার কিতদর এক দ্বীবি সিাদিদশ রাদত অবিযাি 
এিং শুধু্ এক রাদতই িীরদি এক িািাদররও কিবশ িুসলিািদক শিীে করা; এরপর িারদতর সীিাদন্ত অিবিত সাতক্ষীরা 
কিলার কিতদর স্বেং িারদতর সািবরক িাবিিীর পূেব অিুপ্রদিশ এিং িাংলাদেদশর সািবরক িাবিিীর সাদথ বিদল পিাদশর 
কিবশ িুসলিািদক িতযা এিং তাাঁদের ঘরিাবি ধ্বংস ... িাে! ঘটিা যবে এখাদিই কশষ িত, বকন্তু িা এখাদি কশষ িেবি। 
আি একবেদক আিদল ঈিািদের ফাাঁবস, িতযার পর িতযা এিং িদী করার ধ্ারািাবিকতা অিযািত আদি এিং অিযবেদক 

দ্বীদির শত্রু িুলবিে এিং রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর অিিািিাকারীদের িত বিকৃষ্ট সৃবষ্টরা পুদরাপুবর আশ্রে প্রশ্রে পাদচ্ছ।  অদিক 
লম্বা সিে কথদক িাংলাদেদশর িুসলিািদের উপর এক যুদ্ধ চাবপদে কেওো িদেদি যা প্রকৃতপদক্ষ ধ্িববিরদপক্ষতার কচিারাে 
িুশবরক বিদুদের ইসলাি এিং িুসলিািদের বিরুদদ্ধ যুদ্ধ। এিি অিিাে িাংলাদেদশর িুসলিািরা িাদি কয, তাাঁদের উপর 
বিিাে ফরয িদে কগ্দি। এই বিিাে িাংলাদেদশ িারদতর ইসলাি েুশিবির বিরুদদ্ধ প্রবতরক্ষা বিদসদি কিাক অথিা কাশ্মীরী 
এিং িারতীে িুসলিািদের সািাযয বিদসদি কিাক, প্রদতযক অিিাে িারতীে সরকাদরর বিরুদদ্ধ োাঁবিদে যাওো আি ফরদয 
আইি। এই কারদেই আিাদের িািা’আদতর কাদি িাংলাদেশ িরং পুদরা উপিিাদেদশ িারতীে সরকার গুরুত্বপূেব এিং িি 
লক্ষযিস্তু।             

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আপবি বক এখাদি িাংলাদেদশ আিাদের িািা’আদতর সাদথ সংবিষ্ট িুিাবিেদের িিয ককাি িাতবা 
বেদত চাি?  

উস্তাে উসািা িািিুেঃ আবি িাংলাদেদশর বিদিদের অতযন্ত বপ্রে সািসী িুিাবিে িাইদের প্রবত অিুদরাধ্ করি িাংলাদেদশর 
িুসলিািদেরদক বিিাদের এই ইিােদতর বেদক ডাকা এিং গ্াযওোদে বিদদর এই িিাি আদদালিদক এখাদি প্রবতষ্ঠা 
করার িিয আল্লাি আপিাদেরদক বিিবাবচত কদরদিি। িাংলাদেদশর িুসলিািদের দ্বীি ও েুবিোর প্রবতরক্ষা আপিাদের উপর 
ফরয এিং এই ফরয আোদে বিি িাবতদক অতযন্ত যদের সাদথ কাাঁদধ্ কাাঁধ্ বিবলদে বিিাদে শাবিল করুি, এদত আপিারা 
সফল িদিি কতা আপিারা িাংলাদেদশ ইসলাি এিং ইসলাদির অিুসারীদের সািাযয করদত পারদিি এিং কাশ্মীর কথদক 
িািবা পযবন্ত িািলুিদের হ্রেেও আপিারা ঠাো করদত পারদিি। আপিারা আপিাদের িাবতোর িুশবরক, অপবিত্র এিং 
িাদলি িারতীে সরকাদরর বেদক করুি যা ঢাকা এিং সাতক্ষীরা কথদক শুরু কদর কাশ্মীর এিং আিিাোিাে িরং পুদরা 
উপিিাদেদশর আিদল ঈিাদির শত্রু এিং অপরাধ্ী, এই িুশবরক এিং বিচ শত্রুর বিরুদদ্ধ অগ্রসর কিাি ... যবে আপিার 
এই রাস্তাে ককউ িাাঁধ্া িদে োাঁিাে তািদল আপিারাও বিদিদের কাদির িাধ্যদি এই িাতবা বেি কয আপিারা বিদিদের 
বিিাে, আদদালি এিং োওোত বকিাদি রক্ষা করদত িে তা খুি িাল কদর িাদিি। আল্লাি আপিাদের সািাযয করুি 
এিং আপিাদের িাধ্যদি উপিিাদেদশর তাওবিে ও বিিাদের এই িরকতিে পতাকা সুউচ্চ করুি। আবিি। 

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আপবি িতবিাি বিিাবে আদদালিদক উপিিাদেদশর ইসলািী এিং বিিাবে ইবতিাদসর সাদথ 
বকিাদি সংযুক্ত কদরি? 

উস্তাে উসািা িািিুেঃ ইংদরিরা যখি উপিিাদেদশর অবধ্কাংশ এলাকা কথদক শরীেত ধ্বংস কদর, তখি শাি আবু্দল 
আবযয (র) ১৮০৬ সাদল এক ফাতওো কেি কয, উপিিাদেশ আর োরুল ইসলাি কিই, এটা োরুল িারি িদে কগ্দি। 
এরকি ঐবতিাবসক ফাতওোর আদলাদক সাইদেযে আিিাে শিীে (র) এিং শাি ইসিাইল শিীে (র) এর বিিাবে আদদালি 
শুরু িে, (উলািাদে ককরাদির কিতৃদত্ব ১৮৫৭ সাদল স্বাধ্ীিতার আদদালি এিং শােখুল বিদদর (র) িত অিযািয বিিাবে 
আদদালিও অবস্তত্ব পাে)।  

শাি আবু্দল আবযয (র) কয উপিিাদেশদক োরুল িারি কঘাষো কদর ফাতওো কেি, এই ফাতওো আিও প্রবতবষ্ঠত আদি। 
কারে, এর সি বিষে আিও পুদরা উপিিাদেদশ আরও কিবশিাদি আদি, আি পুদরা উপিিাদেদশ ককাথাও শরীেত প্রবতবষ্ঠত 
কিই! িরং উপিিাদেদশর প্রদতযক ককাোে ককাোে আি শরীেদতর শত্রুদের রািত্ব, উপিিাদেদশর িুশবরকদের িা 
িুলবিেদের (িাবস্তকদের) এিং কু্রদসডার কাদফরদের ধ্িবিীি কগ্ালািদের শাসি। এিিয শাি আবু্দল আবযয (র) এর 
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ফাতওোর উপর আিল আিও ওোবিি। বদ্বতীে কথা িল সাইদেযে আিিাে শিীে (র) যখি আদদালি ও যুদ্ধাবিযাি শুরু 
কদরি, কসই আদদালি যার িিয িািার িািার উলািাদে ককরািদক ফাাঁবস কেওো িে এিং কয আদদালিদক শােখুল বিদও 
(র) পদর সিথবি বেদেবিদলি, কতা এই আদদালি উপিিাদেদশ কখিও কশষ িেবি, িরং এবট এই পুদরা ইবতিাদস অিযািত 
থাদক। িাংলাে (িাংলাদেশ) িাজ্বী শরীেতুল্লাি এিং বততুিীদরর উিরাবধ্কাদররা, পাবকস্তাদির কগ্াত্র এলাকাে ফবির এবপ, 
িািী তারংযাই এিং কিাল্লা পািদদর িত বিখযাত িাি এই বিিাবে আদদালদির সাদথ সম্পবকবত। পাবকস্তাি প্রবতষ্ঠা িওোর 

পরও এই আদদালি এখাদি কগ্াত্রীে এলাকাগুদলাদত িাবর থাদক। শরীেত প্রবতষ্ঠার ওোো যখি এখািকার শাসদকরা পূরে 
কদরবি, তখি ফবির এবপ (র) শরীেত প্রবতষ্ঠার োবি বিদে আদদালি আিার শুরু কদরি এিং এই “অপরাদধ্” পাবকস্তািী 
বিিািিাবিিী তাদের ইংদরি এোর িাইস িাশবাল এদলি এর কিতৃদত্ব এই আদদালদির এক িিসিাগ্দির উপর বিদিদের 
প্রথি অবিযাি সম্পন্ন কদর। এরপদরও এই আদদালি িাবর থাদক, উত্থাি পতি অিশযই এর উপর এদসদি, আর 
আদদালদির উপর এিি উত্থাি পতি িদেও থাদক; ককাি ঘটিা অথিা অিিা এই আদদালিদক তার পুরদিা িুবিোদের 
উপর িতুি কপ্ররোর সাদথ আিার উন্নীত কদর! আদিবরকা যখি এখাদি আদস এিং পাবকস্তািী সািবরক িাবিিী বিিাবে 
আদদালি এিং ইসলাদির বিরুদদ্ধ কখালাখুবল কঘাষো বেদে যুদ্ধ শুরু কদর এিং যখি এর আসল কচিারা সিার কাদি 
পবরষ্কার িদে যাে তখি এখাদি িুিাবিেদের আদদালিও িতুি কপ্ররো বিদে ঐ পুরদিা িুবিোদের উপরই ... বিি লক্ষযদক 
সািদি করদখ আিার োাঁবিদে যাে, কয িুবিোে সাইদেযে আিিাে শিীে (র) এর বিিাবে আদদালদির বিল ... এিাদি এখাদি 
উপিিাদেদশর বিিাবে আদদালদির িতুি অধ্যাদের সূচিা িে। কাদিই আিরা িুিাবিেরা উপিিাদেদশ সাইদেযে আিিাে 
শিীে (র) এর আদদালদিরই ধ্ারািাবিকতা। আল্লাি আিাদেরদক সবঠক অদথব সাইদেযে আিিাে শিীে (র) এর উিরাবধ্কার  
িাবিদে বেি, আিরা কযি সাইদেযে আিিাে শিীে (র) এর কাবিত উপিিাদেশদক ইসলাদির শত্রু কথদক িুক্ত করদত 
পাবর এিং এখাদি শরীেত প্রবতবষ্ঠত িদে যাে - এসি আিাদেরও লক্ষয। একইিাদি তাাঁর (র) পথ বিল োওোত ও বিিাে 
আর এটা আিাদেরও রাস্তা। এিিয আিরা উপিিাদেদশর কিতদর ইিশাআল্লাি সাইদেযে আিিাে শিীে (র) এর বিিাবে 
আদদালদিরই ধ্ারািাবিকতা, আল্লাি আিাদেরদক এই আদদালদির িি আোে করার কতৌবফক োি করুি এিং আল্লাি 
এখািকার িুসলিািদের িিয আিাদের এই আদদালিদকও বসেে আিিাদের আদদালদির িত িরকতিে বিদসদি প্রবতবষ্ঠত 
করুি। আবিি। 

আস-সািাি উপিিাদেশঃ উপিিাদেশ কথদক বিবিক কপ্রক্ষাপদটর বেদক িদিাদযাগ্ কেওো যাক। আপবি উদল্লখ কদরদিি 
আলকাদেো উপিিাদেদশর িি লক্ষয ইসলািী ইিারত আফগ্াবিস্তাদির শবক্তিধ্বি। আদিবরকার আফগ্াবিস্তাদি যুদ্ধ সদতর 
িিদর গ্বিদেদি। আি সদতর িির পদর আপিার েৃবষ্টদত ইসলািী ইিারত আফগ্াবিস্তাি ককাথাে োাঁবিদে আদি? 

উস্তাে উসািা িািিুেঃ আি আলিািেুবলল্লাি ইসলািী ইিারত আফগ্াবিস্তাদির কাদফলা সফলতার সাদথ বিি সফর িাবর 
করদখদি, আদিবরকার কিাট িািলা কদরদি সদতর িির িদে কগ্দি, এই সিদের িদধ্য যুদগ্র এই কফরাউি সি ধ্রদের 
শবক্তর পরীক্ষা কদরদি, আেবিক কিািা িািা এর তুদি যা বকিু বিল সি বকিু কস কশষ কদর কফদলদি, ডলারও অদিক খরচ 
কদরদি, কপ্ররো কেওোর িিযও অদিক বকিু সাবিদেদি, যা বকিু তার সািদথবযর িদধ্য বিল সিবকিুর পরীক্ষা কস কদরদি 
বকন্তু আলিািেুবলল্লাি সিবকিু িযথব িদে কগ্দি। আল্লাি আবিরুল িুবিিীি কিাল্লা উির (র) এর তাাঁর রদির উপর ধ্ারো 
সতয কদর কেবখদেদিি যা বতবি িযক্ত কদরবিদলি কয - এরা আিাদেরদক পরাবিত করার ওোো কদরদি আর আল্লাি 
আিাদেরদক বিিেী করার ওোো কদরদিি, কেখা যাক কার ওোো সতয। আলিািেুবলল্লাি আদিবরকার ওোো বিথযা বিল। 
আল্লাির ওোো সতয বিল এিং সতয আদি, আল্লাি আিাদেরদক আিাদের রদির সাদথ বিি ওোোর িযাপাদর সতযিােী 
বিদসদি কেখাি। আল্লাি আিাদের বিিাদের রাস্তাে েৃঢ়তা বেি। যাদিাক, বতবি ইসলািী ইিারদতর কাদফলাদক, িুসবলি 

উম্মদতর িুিাবিে এিং িুসলিািদেরদক বিিে বেদেদিি আর আদিবরকা পরাবিত িদেদি; আি আদিবরকার এই পরািেদক 
পুদরা েুবিো কেখদি।  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আপবি িতবিাি পবরবিবতদক বকদসর বিবিদত আদিবরকার পরািদের সিাথবদিাধ্ক িদি কদরি?  

উস্তাে উসািা িািিুেঃ আদিবরকা বকিু লক্ষয সািদি বিদে এখাদি এদসবিল, তার এখাদি আসার বকিু উদেশয বিল, ঐসি 
লক্ষয ও উদেশয বক অবিবত িদেদি? কসগুদলা বক অবিবত িদেদি; আি কস ককাি িতুি কথা িলা শুরু কদরদি িাবক আিও 
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কস তার পুরদিা কথার উপরই রদেদি কযখাি কথদক কস তার এই যাত্রা শুরু কদরবিল? িাস্তিতা িল এই কয, আদিবরকা 
তার লক্ষয অিবদি পুদরাপুবর িযথব িদেদি।  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আফগ্াবিস্তাদি আদিবরকার কিাদটর লক্ষয বক বিল? আর যবে আদিবরকা বিি লক্ষয অিবদি িযথব 
িদে থাদক তািদল তার এই িযথবতার ফলাফল বক? 

উস্তাে উসািা িািিুেঃ প্রথি লক্ষয বিল বিিাবে আদদালিদক এিং এই তাবলকার শীদষব ইসলািী ইিারত এিং আলকাদেোদক 
ধ্বংস করা। বকন্তু বিিাবে আদদালি বক কশষ িদেদি? আলিািেুবলল্লাি, আফগ্াবিস্তাদি এই আদদালি আিও প্রবতবষ্ঠত 

আদি, িুিাবিদেরা আবিরুল িুবিিীি শােখ কিিাতুল্লাি (িাবফযাহুল্লাি) কিতৃদত্ব ঐকযিদ্ধ ও ঐকযিদতর উপর আদি। বিিাবে 
কাদফলা শবক্ত কথদক শবক্তশালী িদেদি, অদধ্বদকর কিবশ আফগ্াবিস্তাি িুিাবিেদের বিেন্ত্রদে, বিিদের পর বিিে িদচ্ছ, 
িুিাবিেদের বিেন্ত্রদে থাকা এলাকাে অযাদিবরকাি সািবরক িাবিিী এিং কচার লুদটরাদের বিদে গ্বঠত এদের কয িািীে 
এদিন্ট, আফগ্াি সািবরক িাবিিী আদি, তারা আি পা কফলার িােগ্া পাদচ্ছিা। সিদশষ উপাে এদের কাদি রদেদি 
কিািািষবে; বকন্তু কিািািষবে কদর কতা আর িূবি েখল করা যােিা। শাসি করার িিয িূবিদত িািদত িে এিং এটা এদের 
সাদধ্যর িাদে কিই। এরপর এটাও কেখুি, কয বিিাবে আদদালিদক কাদািার এিং কতারাদিারািদত োফি কদর কেওোর 

িিয আিরািার এই িাবিিী এদসবিল, কসই িরকতিে আদদালি পুদরা েুবিোদত িবিদে পদিদি এিং িাোিাি িৃক্ষ িদে 
পূিব ও পবিদি কিশবকিু িূখদে আিদল ঈিািদের অন্তর এিং কচাখ শীতলকারী িদে কগ্দি। আি আদিবরকার সািদি শুধু্ 
আফগ্াবিস্তাি কিই, িরং ইদেদিি, কসািাবলো, বলবিো, বসবরো, বতউবিবসো, আলদিবরো, িাবল এিং উপিিাদেশসি পুদরা 
েুবিোে আলিািেুবলল্লাি কুফবর শাসিিযিিার বিরুদদ্ধ এই বিিাবে আদদালি প্রবতবষ্ঠত এিং আল্লাির অিুগ্রদি আরও প্রশস্ত 
এলাকার উপর আি কতৌবিদের পতাকা পত পত কদর উিদি।  

বদ্বতীে লক্ষয বিল শরীেতদক কশষ কদর কফলা ... প্রথি কথা শরীেত কশষ করার বক েরকার বিল? শরীেদতর সাদথ শত্রুতা 
ককি? কারে, কযখাদি শরীেত িদি কসখাদি আল্লাির োস বতবর িদি, কসখাদি িুলদির প্রবত ঘৃো এিং িযােপরােেতার প্রবত 
িালিাসা িদি এিং কসখাদি এদের অজ্ঞতাে পূেব শাসিিযিিা এিং পচা-গ্লা সংসৃ্কবতর প্রবত ঘৃো িন্ম বিদি। এিিয এরা 
েুবিোর ককাি প্রান্তদর শরীেত সিয করদত পাদরিা।  যাদিাক আদিবরকার এখাদি আসার একবট লক্ষযও বিল শরীেত ধ্বংস 
করা। এখি বক শরীেত ধ্বংস িদে কগ্দি? এদের কিাংরাবি আর শেতাবিদত িরা সংসৃ্কবত বক এখাদি চালু িদেদি? আিও 
কযসি এলাকাে িুিাবিেদের ক্ষিতা আদি, আলিািেুবলল্লাি কসখাদি শরীেদতর উপদরই আিল িদচ্ছ, কুফদরর ক্ষবতকর 
শাসিিযিিা কিই, এদের পবিিা সংসৃ্কবতর কয কিাংরাবি, এগুদলার িাি বিশািাও আপবি ককাথাও পাদিিিা ... এটা শুধু্ 
এখাদি আফগ্াবিস্তাদির অিিা িে, িরং কযসি এলাকাে আল্লাি িুিাবিেদের বিিে বেদচ্ছি, কসখাদি আপবি শরীেদতর 
স্বপ্ন িাস্তিাবেত িদত কেখদিি।  

আদিবরকার িািলার তৃতীে লক্ষয বিল িিসাধ্ারেদক োস িািাদিা ... যাদত আদিবরকা যাদক িাল িদল িিসাধ্ারেও তাদক 
িাল িদি কদর এিং যাদক আদিবরকা খারাপ িদল, িিসাধ্ারেও তাদক খারাপ িদল। এখািকার িিসাধ্ারে বক এই োসত্ব 
কিুল কদরদি? আলিািেুবলল্লাি এখািকার িািুদষরা আি িুিাবিেদের িিয িীিি কেে, তারা িুিাবিেদের বিদিদের িাি, 
িাল ও দ্বীদির রক্ষাকারী িদি কদর। আর বিি দ্বীি ও পবিত্রতার শত্রুদের বিরুদদ্ধ আত্মিযবাোসম্পন্ন িুিাবিে এই িিতার 

শত্রুতাও সি সিে আপিার েৃবষ্টদত আসদি। 

এই িাদলিদের চতুথব লক্ষয বিল বিদিদক বিরাপে িািাদিা, অথবাৎ এই িাদলিরা িুলি কথদক বিদিদের িাত কতা রুখদিই 
িা, আফগ্াবিস্তাি কথদক বফবলবস্তি, বসবরো ও ইদেদিি পযবন্ত আিাদের িা, কিাি, িাই এিং িাচ্চাদের কতা িতযা করদি বকন্তু 
এসি বকিুর পরও এরা বিদিদেরদক প্রবতরক্ষার স্বপ্ন কেদখ। আি আলিািেুবলল্লাি আদিবরকা এিং এর বিত্ররা আদগ্র 
কথদক কিাদটও কিবশ বিরাপে কিই; সদতর িির পার িদে কগ্দি এিং এরপদরও আি এদের সািদি িি চযাদলি িল 
বিদিদের কিফািত করা। িাদিদটর এক িৃিোকার অংশ এরা বিদিদের এিং বিদিদের বিত্রদের প্রবতরক্ষার িিয খরচ 

করদি বকন্তু এরপরও তাদের বিউওোকব, িযািদচস্টার এিং পযাবরস কসই আগুদির বশখা ও তাপ কথদক রক্ষা পাদচ্ছিা কযই 
আগুি এরা আিাদের ঘদর লাবগ্দেবিল। 



| 8 
 

কাদিই এটা িযথবতা আর িযথবতা, যা কেদখ অযাদিবরকািরা িদে স্তবম্ভত ও উবদ্বগ্ন িদে কগ্দি, এদের কাদি আি এিি ককাি 
কাডব কিই যা তারা িযিিার কদরবি, একিি আিাম্মক িযবক্তর কপ্রবসদডন্ট িদে যাওো এই িািবসক অিিার সবতযকার বচত্র 
ফুবটদে কতাদল। ককাথাে কসই আদিবরকা যার কপ্রবসদডন্ট কযখাদিই কযত, কসৌিাদগ্যর আশাে সিাই তার সাদথ বিবলত িত 
আর ককাথাে আিদকর আদিবরকার কপ্রবসদডন্ট কয বিি িাি সািলাদিার িিয বিি বিত্রদের কাদি এক এক পেসার 
বিসাদির কথা িদল, িাতীে িাদিদট কাটবত আর সিার আদগ্ আদিবরকার কিাগ্াি বেদত থাদক। কাল আদিবরকার বিবিক 
রািিীবতদত রাবশোর িস্তদক্ষপ সিয িবচ্ছলিা আর আি কুফবর এিং ইসলাদির যুদদ্ধ এই রাবশো কথদক লুবকদে এিং 
প্রকাদশয সািাযয বিদে যাদচ্ছ। 

এসিই এটাই প্রিাে কদর কয আদিবরকা এখি ঐ আদিবরকা কিই, এর পরািে সুস্পষ্ট আলিািেুবলল্লাি। আদিবরকার এই 
পরািে এখি শুধু্ িুিাবিেদের কথা িে, িরং আদিবরকা এিং এর বিত্রদের কাি কথদকই এই পরািদের স্বীকৃবতর কথা 
শুিা যাদচ্ছ। 

আস-সািাি উপিিাদেশঃ কতা এই অিিাে আপবি বক এটা প্রতযাশা কদরি কয, আদিবরকা বিকট িবিষযদত িুসবলি উম্মদতর 
উপর অপরাধ্ চাবলদে যাওো কথদক বিরত িদে যাদি?  

উস্তাে উসািা িািিুেঃ িা আদিবরকার বিযবাতদির বফবরবস্ত অদিক লম্বা, এখি যবে কস বপিু িটদত চাে তিুও এর অিযাে 
অতযাচাদরর পবরোি এর বপিু কিদি। বিদির ধ্বংস আদিবরকার েৃবষ্টদত আসদি, এিিয এর কিাধ্শবক্ত আরও কদি কগ্দি, 
এক আিাম্মক িািুষদক কপ্রবসদডন্ট িািাদিার পর কযিাদি কস ইদেদিি, বসবরো ও আফগ্াবিস্তাদি িিসাধ্ারদের িসবতর 
উপর কিািািষবে কদরদি, তা এর কিাধ্শবক্তর কিবতরই ইংবগ্ত। আর প্রিল সম্ভািিা আদি কয বিদিদের এরকি কিাধ্শবক্তর 

অিাি কথদক কস এিি পেদক্ষপ বিদি যা কথদক বিকট িবিষযদত এদক িুগ্দত িদি। 

তদি িযাাঁ, এর আদগ্র এিং এখিকার যুদদ্ধর িাদে পাথবকয আদি! প্রথদি ইসলািী বিিদক বিিে করার িিয আদিবরকা 
লিাই করবিল আর এখি কস বিদি ধ্বংস িদে যাওোর িদে, বিদিদক িাাঁচাদিার িিয লিাই করদি; প্রথদি কস বিদির 
শবক্ত এিং কাযবক্রদির িাধ্যদি সিবকিু করার োবি করত বকন্তু আি কস বিদির শবক্তর সীিািদ্ধতা এিং বিদির পরািে 
অিুিি করদি! আল্লাির কাদি আশা রাবখ বিদিদক বিরাপে ও রক্ষা করার িাগ্য আদিবরকার িদিিা; িুসবলি উম্মদতর 
কুরিাবি এিং বিিাদের আঘাদতর বিদচ তবলদে আদিবরকা ধ্বংস িদি ইিশাআল্লাি।    

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আদিবরকার এই পরািে এিং আগ্রাসদির প্রদচষ্টা ফদল িুসবলি উম্মদতর উপর বক প্রিাি পিদি? 

উস্তাে উসািা িািিুেঃ িাস্তিতা এই কয আি িুসবলি উম্মত বিিাবে আদদালদির কচিারাে সম্মাি, প্রগ্বত এিং বিিদের 
কয সফদরর বেদক পোপবে করদি, এটা ককাি কিাট খাট ঘটিা িে, এটা একটা িি ঘটিা, এটা প্রদতযক িুসলিাদির অিুিি 
িওো িরুরী। েুইটা যুদগ্র একটু তুলিা কদর কেদখি, একটা যুগ্ বিল যখি শরীেত প্রবতষ্ঠার সি আশা িষ্ট িদে বগ্দেবিল, 
সি বেদক িুলি ও ফাসাদের রািত্ব বিল, এই শেতািদের তিবি গ্িবি চরদি বিল, পবিত্র িূবি এিং িুসলিািদের অিযািয 
অবধ্কৃত িূবির স্বাধ্ীিতার িিয এিি ককাি িি শবক্ত উম্মদতর িিয বিলিা, বিবিক িাদলি শাসিিযিিা পুদরাপুবর উম্মতদক 
গ্রাস কদর কফলবিল; কযখাদি কচাখ যাে কসখাদিই কেখা যাবচ্ছল পবিিাদের আশীিবােপুষ্ট, পাবলত শাসকদগ্াষ্ঠী এিং তাদের 
রক্ষক এিং কগ্ালাি িাবিিী; িুসলিািদের দ্বীি এিং েুবিোদক এই িাদলিদের িাত কথদক িাাঁচাদিার িিয ককাি শবক্ত 
বিলিা। তাই একটা যুগ্ বিল যা বিল িতাশার যুগ্, অিিবতর যুগ্, পতদির যুগ্। আর এখি আিদকর এই যুগ্ যাদত উম্মত 
পুদরা সম্মাদির সাদথ উম্মত বিদসদি শত্রুর কিাকাদিলা করদি, েৃঢ়তা কেখাদচ্ছ এিং শত্রুরাও বিদির িািাদিা িেোদি 
সুবিধ্ািিক অিিাদি কিই িরং এিি যুদদ্ধর িেোদি োাঁিাদিা যার কারদে েুবিোর এই কগ্ালািদেরও িাি চদল যাদচ্ছ! 
কসই িেোি যা কথদক িাাঁচার িিয বিবিক কুফর কত বকিু িযে করদি, িুসবলি উম্মদতর িাদে বক রকি িযবক্তত্ব, বচন্তা 
এিং আদদালি এরা সািদি বিদে আসল যাদত িুসলিাি বকতাদলর িেোদি িািার আদগ্ কথদি যাে; বকন্তু এইসি ষিযন্ত্র, 
রািনিবতক প্রদচষ্টা সি কিিিত িযথব প্রিাবেত িদেদি। আি এসি বকিুর পরও উম্মত বিিাদের িেোদি োাঁবিদে আদি। 
এসি িাদলিদের বিরুদদ্ধ এই িেোদি আর কক কিাকাদিলা করদি? কসই সািবরক িাবিিী কতা কিই কয কিতি, প্লট এিং 
উন্নবতদক বিদির িীিদির লক্ষয িদি কদর, ওরা সিাই কতা আি এই িাদলিদের কগ্ালাি িদে িুসলিািদের বিরুদদ্ধ লিাই 
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করদি। এদের কিাকাদিলাে ঐসি িীদররা োাঁবিদে আদি যারা উম্মতদক লুট করদিিা িরং উম্মদতর কলযাদের আশাে বিদির 
সিবকিু এই উম্মদতর িিয িযে কদর যাদচ্ছ ... আলিািেুবলল্লাি শরীেত প্রবতষ্ঠাে, স্বাধ্ীিতা এিং সম্মাি এিং ইসলাদির 
উেদের স্বপ্ন আি শুধু্ স্বপ্ন িে, িরং আলিািেুবলল্লাি বিবিক বিিাবে আদদালদির কচিারাে এসি স্বপ্ন আি িাস্তিােদির 
পদথ।  

আস-সািাি উপিিাদেশঃ আপিার েৃবষ্টদত বিবিক কুফদরর কিাকাদিলাে িুসবলি উম্মদতর এই সফলতার কারে বক? 

উস্তাে উসািা িািিুেঃ আল্লাির উপর িরসা এিং শরীেত িবিিূবত সিস্ত পথ ও পন্থা কিদি আল্লাির বকতাদির কেওো 
শরীেত সম্মত পন্থা গ্রিে করা এই সফলতার প্রথি কারে। আি অবধ্কার আোদের িিয কয “আইবি” এিং “গ্েতাবন্ত্রক” 
পন্থার কথা িলা িে, এগুদলা সি কুফদরর কুৎবসত, শেতািী পন্থা। এগুদলার িাধ্যদি আদগ্ও কখিও িুসলিািরা তাদের 

ইসলািী অবধ্কার পােবি, আর িা িবিষযদতও তারা অবধ্কার আোে করদত পারদি। দ্বীবি িািা’আদতর কযসি িাইদেরা 
যখি এিং কযখাদি এসি পন্থা অিলম্বি কদরদি, তারা সিাই পথ িাবরদে বেদশিারা িদে কগ্দি। যখি আিরা এই কথা িবল 
তখি আল্লাির শপথ এদের প্রবত আিাদের সিিবিবতা এিং কলযােকাবিতার উপর বিবি কদরই এরকি কথা িবল। আিাদের 
আফদসাস কয এই িািা’আতগুদলা এসি পন্থা অিলম্বি কদর বিদিরাও দ্বীি কথদক েূর িদে কগ্দি। আি অিিা এিি কয 
শরীেত প্রবতষ্ঠার িিয সবতযকার প্রদচষ্টা কতা িহু েূদরর কথা, শুধু্ শরীেত প্রবতষ্ঠার োবি করার িােগ্াও গ্েতন্ত্র এদের 
কেেবি। অথবাৎ অতীদত কযখাদি প্রথদি শরীেত প্রবতষ্ঠার িাদি কেশিুদি আদদালি চালাদিা কযত এিং অিযাে অিীলতাদক 
িন্ধ করার িিয গ্েবিদক্ষাি ও প্রবতদরাদধ্র কিতৃত্ব কেওো কযত, আি এসদির িােগ্াে গ্েতাবন্ত্রক অবধ্কার এিং 
িািিাবধ্কার অথিা িািসিবস্ব রাষ্ট্রীে িা িাতীে স্বাদথবর িত অস্পষ্ট এিং িাবতল পবরিাষার বিনচ কতা অিশযই করা যাদচ্ছ, 
বকন্তু িাবিবলোদতর বিরুদদ্ধ ইসলাদির প্রবতদরাদধ্র কয প্রদোিিীেতা তার িিয ককাি সাথী আপবি পাদিিিা। িাস্তিতা 
এটাই কয, আির বিল িারুফ (সৎ কাদির আদেশ) এিং িাবিোবিল িুিকার (অসৎ কাদির বিদষধ্) এিং আল্লাির িিয 
িনু্ধত্ব এিং শত্রুতার িত ফরযগুদলা এই পন্থার িূলিীবত অিুযােী িাবতল বিদসদি গ্েয িে। তািদল এই পথ ও পন্থার 
িাধ্যদি ককাি কলযাে আসদি? রাবশোর পরািে, ইসলািী ইিারদতর প্রবতষ্ঠা এিং এর িরকতিে কাদফলার ধ্ারািাবিকতা 
এিং বিিে; একইিাদি েুবিোর অিযািয িােগ্াে বিিাবে আদদালি িবিদে যাওো এিং এর সফলতা, শরীেত প্রবতষ্ঠার 
স্বপ্ন িাস্তিােি – এসি সফলতার প্রথি কারে এসি শরীেত িবিিূবত পথ কিদি িিুেযতী িািিায, শরীেত সম্মত পন্থা, 
োওোত ও বিিাদের িািিাযদক োাঁত বেদে আাঁকদি ধ্রা প্রিাবেত িদেদি। 

বদ্বতীে কারে, ইসলািী বিিদক েখল কদর রাখা রাষ্ট্রীে িাবিিীর কগ্ালািী কথদক বিিাবে আদদালিদক স্বাধ্ীি করা। এসি 
িাবিিী কতা বিবিক কুফবর শবক্তর োস এিং শরীেদতর সিদচদে িি শত্রু, এদের িীিি িরে শুরু কথদক কশষ পযবন্ত 
েুবিোবি স্বাদথবর কারদে িদে থাদক, এিিয এদের বিেন্ত্রে কথদক বিিাবে আদদালিদক িুক্ত করা অতযন্ত িরুরী বিল। অতীত 
অবিজ্ঞতা এই িাস্তিতাই িুবেদে বেবচ্ছল কয, এসি িাবিিীর িাদত বিদির লাগ্াি কিদি কেওো বিিাবে আদদালদির িযথবতারই 
সিাথবদিাধ্ক; উপিিাদেশ কথদক আরি বিি পযবন্ত ইবতিাস এই বশক্ষাই কেে। এিিয এখি বিিাবে আদদালি এসি 
িাবিিীদক বিদিদের অিলম্বি িািােবি এিং বিদিদের লাগ্াি বিদিদের িাদতই করদখদি। 

তৃতীে কারে, বিবিক কুফদরর িাথা আদিবরকার উপর আঘাত করা এিং সিবকিু সিয কদর এই যুদদ্ধর িেোদি বটদক 
থাকা প্রিাবেত িদেদি। আদগ্ কস সুরবক্ষত বিল, এই পাপাচারী, এই িাদলি এিং কখোিতকারী েুশিি েূদর িদস বিদিদের 
এদিন্টদের িাধ্যদি িুসবলি উম্মদতর উপর িুলি করত। এর বিদির এসি িুলদির িিয ককাি িূলযই বেদত িতিা, বকন্তু 
এখি বিদিদক রক্ষা করার িিয এদক বিদিরই িাি ও িাল যুদদ্ধর আগুদি ঢালদত িদচ্ছ।  

এগ্ার কসদেম্বদরর িরকতিে িািলা িাদলিদের এিং িলপ্রদোগ্কারীদের কিাকাদিলাে িািলুিদের যুদ্ধ এক সফল পদ্ধবত 
এিং এক প্রিািশালী োওোত বিদসদি প্রিাবেত িদেদি। এই োওোদতর উিদর লাব্বাদেক িদল উম্মত োাঁবিদে কগ্দি, যার 
ফদল আদিবরকার িিয বিদিদক সুরবক্ষত খাাঁচার িাদে লুবকদে রাখা িুশবকল িদে কগ্দি। আলিািেুবলল্লাি কখাো িওোর 
োবিোর আদিবরকা আি কখাোর িুিাবিেদের সািদি বিদিদক এদকিাদর অক্ষি বিদসদি কেখদি। আল্লাির কাদি প্রতযাশা, 
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আল্লাি চাে কতা আদিবরকা আরও বকিুবেি বিিাদের আঘাদতর বিদচ থাকদি এিং বিিাদের অিযািত আঘাদতর ফদল 
আদিবরকার পতি িদি ইিশাআল্লাি।  

একইিাদি এটাও আপিাদের সািদি িওো িরুরী কয, আদগ্ আদিবরকা ইসলািী বিদি বপদি িদস বিদির এদিন্টদের 
িাধ্যদি কাি করাত ... এসি এদিন্টরা কধ্াাঁকার িাধ্যদি বিদির কগ্ালািী এিং কিাংরাবির উপর পেবা কঢদল রাখত ... বিদিদক 
উম্মদতর িােক বিদসদি কেখাত, বকন্তু আদিবরকার উপর আঘাদতর কারদে যখি আদিবরকা কখালাখুবল িাদি সািদি এদস 
কগ্ল, তখি এর কগ্ালাি িাবিিী এিং কিকািধ্ারী শাসকদের কঘাষো বেদে কুফর এিং ইসলাদির িাদে কয ককাি একবট 
তািুদক বিিবাচি করদত িল, ফদল িুসলিািদের শত্রু ও িনু্ধদক সিাক্ত করা সিি িদে কগ্ল! 

চতুথব কারে বিল, আিদকর বেদির বিিাবে আদদালি িিপন্থী আদলিদের কথদক বিদেবশিা বিদচ্ছ এিং সাদথ সাদথ এটা 
বিদিদক বিগ্ত ইসলািী আদদালদির ধ্ারািাবিকতা িদি কদর, যার ফদল অবিজ্ঞতা কথদক এই আদদালি কাযবক্রি বশখদত 
কপদরদি এিং শত্রুর চাল এিং ষিযন্ত্রদকও িুেদত বশদখদি, আলিািেুবলল্লাি। এই গুদের কারদে আল্লাি এদক পাকাদপাক্ত 
িাবিদেদিি যাদত উম্মদতর কিতদর এর িূল িিিুত িদেদি এিং এটা বফতিারও কিাকাদিলা করদত পারদি। আি “িািাতুত 
কেৌলা” এর বফতিা আিাদের সািদি, বকিাদি বিিাবে আদদালি এই পথভ্রষ্ট বচন্তা এিং ফাসাদের তুফাদির কিাকাদিলা 
কদরদি এিং বিিােদক ধ্বংস িওো কথদক িাাঁবচদেদি তা আিাদের কাদি সুস্পষ্ট।                       

আলিািেুবলল্লাি, এই চার কারে বিল িাবিযক, যবেও সিদচদে িি প্রথি এিং আসল কারে িল আল্লাির উপর িরসা, 
শরীেদতর অিুসরে, সািাদযযর িিয শুধু্ আল্লাির বেদক তাকাদিা এিং এরপদর অেৃশয কথদক আল্লাির সািাযয। 
আলিািেুবলল্লাি সফলতা বিল এিং সফলতার বেদক, শরীেত প্রবতষ্ঠার বেদক, স্বাধ্ীিতা, সম্মাি এিং উন্নবতর বেদক এখি 
এই সফর ইিশাআল্লাি িাবর আদি! আর এিিয আিাদের প্রথি কথদক কশষ পযবন্ত আল্লাির শুকবরো আোে করা েরকার, 
এই রাস্তাে আিাদের পথ কেখাদিার িিয বিদিদের রদির শুকবরো আোে করা েরকার।    
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অথবাৎ সিস্ত প্রশংসা কসই আল্লাির বযবি আিাদের কিোদেত বেদেদিি; আর আল্লাি আিাদের কিোদেত িা বেদল আিরা 
কিোদেত কপতাি িা। 

আল্লাি তা’আলা আিাদের সিাইদক, পুদরা উম্মতদক, বিদির সন্তুবষ্টর রাস্তার উপর েৃঢ়তা বেি। আবিি। 

আস-সািাি উপিিাদেশঃ েশবকিৃদ, িাযাকুিুল্লাহু খােরাি। আিদের পরিতবী পিব ইিশাআল্লাি কাশ্মীদরর বিিাে এিং 
কাশ্মীদরর স্বাধ্ীিতার আদদালদির উপর িদি। কসই পদিব ইিশাআল্লাি িািা’আত আলকাদেো উপিিাদেদশর কাশ্মীদরর 
বিিাদের িযাপাদর অিিাি এিং আচরেবিবধ্র উপর আদলাচিা িদি, কস পযবন্ত অিুিবত চাবচ্ছ, আল্লাি আপিাদের সিাইদক 
উিি প্রবতোি বেি। ওোসসালািু আলাইকুি ওো রািিাতুল্লাবি ওো িারাকাতুহু।   


