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বিসবিল্লাবির রািিাবির রাবিি 

সিস্ত প্রশংসা আল্লাি রাবু্বল আলািীনির জিয এিং সালাত ও সালাি িবষিত হিাক তাাঁর সম্মাবিত রাসূনলর উপর।  

ভারতীয় উপিিানেনশর িুসলিাি ভাইনয়রা! 

আসসালািু আলাইকুি ওয়া রািিাতুল্লাবি ওয়া িারাকাতুহু।  

রাসূলুল্লাি (ملسو هيلع هللا ىلص) এর িাণীীঃ  

“ الجسد بالسهر والحمیمثل املؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر  ” 

িুবিিনের পরস্পনরর প্রবত ভালিাসা, েয়া ও সিািুভূবতর সম্পনকির উপিা একবি হেনির িত। যখি হেনির হকাি অঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত 
িয়, তখি পুনরা হেি কষ্ট ও িযাথায় থানক।  

রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) আরও িনলি, “ يسلمه وال يظلمه ال املسلم أخو املسلم ” িুসলিাি িুসলিানির ভাই, িা হস তাাঁর উপর জুলি কনর আর িা 
হস তাাঁনক অিয কারও জুলনির কানে সিপিণ কনর।  

বকেু বেনির হভতনর ভারনতর আগ্রাসী িাবিিী ষানির হিবশ িুসলিািনক শিীে কনর, িাজার িাজার িুসলিািনক আিত কনর এিং 
অসংখয িুসলিািনক হজনলর হভতর বিনেপ কনর। িা, হিাি এিং িৃদ্ধনের বিৎকার ও আতিিানে প্রনতযক িুসলিানির হৃেয় িনয়নে 
আঘাতপ্রাপ্ত। দ্বীনির প্রবত ভালিাসা এিং িুশবরক বিনু্দনের হথনক স্বাধীিতার জিয কুরিাবির এিি এক লম্বা সফর এিাই প্রিাণ কনর 
হয, কাশ্মীবর জাবত এক জীবিত এিং ঈিািোর জাবত। এই জাবতর ঈিানির প্রবত িযিাোনিাধ িৃত িয়। ভারতীয় জুলি এই জাবতর 
বিনিকনক গুবিনয় বেনত পানরবি আর িা আিানের বিশ্বাসঘাতক এিং হখয়ািতকারীরা ইসলানির সানথ এর সম্পকি হভনে বেনত 
হপনরনে। যবে হকউ সঙ্গ বেনয়নে, তািনল কাশ্মীরনক বিনজর গ্রীিাস্থ ধিিী বিনসনি োবি কনর এিং সািাযয-সিনযাবিতার আশ্বাস বেনয় 
সফনরর িানে তানের একাকী হেনি িনল বিনয়নে ... এত বকেুর পরও এই জাবত হকাি বকেুর পনরায়া িা কনর জানলি শাসনকর 
সািনি েৃঢ় থানক ... কুরিাবির পর কুরিাবি বেনয় সািনি এবিনয় িলনত থানক, কুফনরর হিালািী করানক অস্বীকার এিং আল্লাির 

একত্বিানের হখালাখুবল হঘাষণা হেওয়া তানের জাবতসুলভ স্বভানি পবরণত কনর। আর  ’ال اہلل ہل ا ، الا ں  ا ر وہہک زخ ‘اہب ‘হিাক অিুকূল অথিা 
হিাক প্রবতকূল লা ইলািা ইল্লাল্লাি’ এর িত হপ্ররণায় উজ্জীবিত িনয় দ্বীবি িযিাোনিাধ হথনক এক পাও বপেু িনিবি। আল্লাি কানে েু’আ 
বতবি হযি কাশ্মীবর জাবতর এই ঈিানির িযিাোনিাধনক কিুল কনরি, এনক পুনরা উপিিানেনশর জিয িিুিা বিনসনি প্রবতবিত কনরি, 
এই জাবতনক েৃঢ়তার সানথ কুফনরর হিাকানিলা করার হযািযতাসম্পন্ন হিতৃনত্বর বেকবিনেিশিা উপিার হেি। আবিি।  

আিানের কাশ্মীবর ভাইনের এিং তাাঁনের হিতানের সানথ আিরা এই শিীেনের জিয সিনিেিা প্রকাশ করবে। বকন্তু এই িয়ানির 
উনেশয শুধু সিনিেিা প্রকাশ করা িয়, েুীঃখ ও উনদ্বি প্রকাশ করা িয়, ফাাঁকা হকাি সিনিেিা িা েয়া হেখানিা িয়, এই িয়ানির 
উনেশয আন্তজিাবতক সম্প্রোয় িানির িবলত লানশর সািনি োিী োওয়া উপস্থাপি করার রাস্তা হেখানিা িয়। িরং কাশ্মীবর ভাইনের 
েনতর  আনরািয করা, কাশ্মীনরর িুসলিািনের সািানযযর জিয িুসবলি উম্মনতর সািনি বিন্তা ও কিিকানের োওয়াত উপস্থাপি করাই 
আিানের উনেশয। 

সম্মাবিত ভাইনয়রা! 

এই েুীঃখ ভারাক্রান্ত অিস্থায়, প্রধাণ ও সিনিনয় গুরুত্বপূণি কাজ িল রাস্তা বিনি হিওয়া, িনু্ধ এিং শত্রুনক সিাক্ত করা। িন্তনিযর বেনক 
যবে আিরা এই প্রথি পেনেপ সফলভানি উবিনয় থাবক, তািনল আিরা সবতযকারভানি এই িাজলুি জাবতনক সািস হযািানত পারি। 
প্রকৃতপনে এিাই তাাঁনের েনতর আনরািয করনি। আর যবে আিরা িনক্রর িানে ঘুরপাক হখনত থাবক, এিং অিযনের বিপনথ পবরিাবলত 
করনত থাবক, ডাকু আর লুনিরানের পথবিনেিশক বিনসনি হিই, িরীবিকানক িন্তিয ও লেয িলনত থাবক, তািনল তা িনি আিানের 
পে হথনক এই িাজলুি জাবতর প্রবত সনিিাচ্চ অিযায় এিং অবিিার।  

বপ্রয় কাশ্মীবর ভাইনয়রা! ঈিািী হিতিায় ভরপুর যুিনকরা!  

এখিও বক সিয় িয়বি হয, আিরা তানের বিোয় জািাি যারা শুধু সিনিেিা ও শুভকািিা জাবিনয় এনসনে বকন্তু কাশ্মীর বিনরাধনক 
বজইনয় রাখনত হিনয়নে, তারা হযই স্বরূনপই হিাক িা হকি – জাবতসংনঘর স্বরূনপ শয়তানির পবরিালিা হিাডি, অথিা উম্মনতর 
বিশ্বাসঘাতনকর স্বরূনপ পাবকস্তাবি হসিািাবিিী ও সরকার। িজলুি কাশ্মীবরনের ইসুয এই অনিবতক, েুিিীবত পরায়ণ হলাকনের কানে 
হিাংরা এক হখলা অথিা কুৎবসত এক িযিসা োিা আর বকেু িয়। হযনিতু এই পনথর জিয হয িুবিয়াবে গুণাগুণ – ঈিাি, সততা ও 

শরীয়নতর অিুসরণ - এসনির তারা হঘার বিনরাধী, বকভানি িা হকি আিরা তানের কাে হথনক কলযাণ আশা করনত পাবর? “  ےس ں  وتب

دیم ی،دخا ےس   ںیھجت وک ا دیم ون ” “প্রবতিার হথনক আশা আর আল্লাির হথনক িতাশা”। কাশ্মীনরর এই েতনক বজইনয় রাখা তানের রাজিীবতর 
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অংশ, িা-নিািনের আতিিানে তানের িযিসার উন্নবত লাভ িয়, কাশ্মীর উপতযকায় আগুি প্রজ্ববলত রাখা তানের বিলাসিহুল জীিি ও 
বিনিােনির প্রবতরেক। হয পথ তারা হেখায় তা শুধু িযথিতা, অসিায়ত্ব ও হিেিায় বিনয়ই হশষ িয়। েুীঃখজিকভানি এই িাজলুি 
জাবতর সানথ বিশ্বাসঘাতকতার ও হখয়ািনতর কাবিিী হকািভানিই িবিীঃআগ্রাসি ও অতযািার হথনক কি িয়। আিানের বপ্রয়ভাজি, 
সিািুভূবতশীল ও স্বাথিপরনের হিিার জিয ৬০-৬৫ িের বক যনথষ্ট লম্বা সিয় িয়!       

কাশ্মীর এিং পুনরা ভারতীয় উপিিানেনশর িুসলিাি ভাইনয়রা! 

এিা বক হকাি হিাপি বিষয় হয, জাবতসংঘ বিনশ্বর অপরাধী িনক্রর িানতর অস্ত্র োিা আর বকেু িয়? এর ইবতিাস ইসলাি ও 
িুসবলিনের প্রবত শত্রুতার এক প্রকাশয অবভিযবক্ত। প্রবতিার পরপরই এর প্রথি পেনেপ বেল পবিত্র ভূবি আল-কুেনস ইসরানয়নলর 
অনিধ অবস্তনত্বর বিধতা হিওয়া ও আইনির িাধযনি এনক প্রবতবিত করা। সানথ সানথ এিাই হসই প্রবতিাি যা ইহুেী আবধপনতযর 
বিরুনদ্ধ বজিােনক সন্ত্রাস বিনসনি আখযা বেনয় আসনে। এিাই হসই প্রবতিাি যা হিিবিয়ার িাজলুি িুসবলিনের বিরুনদ্ধ জানলি 
রাবশয়ানক শবক্তশালী কনর আসনে। এই প্রতিষ্ঠানই সেই চীননর জলুমনে বৈধিার আচ্ছাদন তদনে সরনেনে, হযই িীি তুবকিস্তাি 
েখল কনর হরনখনে। এই প্রবতিািই জানলি ও েখলকারীনের আফিাবিস্তাি, বসবরয়া, ইরানক এিং সারা বিনশ্ব িুসলিািনের বিরুনদ্ধ 
িাস্তি সািাযয-সিনযাবিতা বেনয় আসনে। এরইসানথ, কাশ্মীনর বিনু্দ েখলোবরত্ব বক এই জাবতসংনঘর তত্ত্বািধায়নিই িনেিা? হকিই িা 
এিিিা িনিিা, কারণ জাবতসংনঘর হিতৃত্ব হতা হকিল ঐ পাাঁিবি হেনশর িানত যারা িুসবলিনের রক্ত েরানিানত আসক্ত িনয় হিনে? 
এই হভনিা েিতার অবধকারী হেশগুনলা, এই অপরাধী কুিক্রীরা বসবরয়ানত একতািদ্ধ িনয়নে এিং িুসলিািনের উপনর হসখানি 
হিািািষিণ কনর যানে। এই অিস্থার পবরনপ্রবেনত, আিানের এই সতযনক হিনি হিওয়া উবিত হয, জাবতসংঘই কাশ্মীরসি উম্মনতর 
সি সিসযার সিাধাি হতা িয়ই িরং সি সিসযার কারণ! একিার যখি আিরা এই সতযনক হিনি বিি তখি সবতযকার এক সিাধানির 
বেনক যাওয়া আিানের জিয সিজ িনি।  

উপিিানেনশর িুসলিাি ভাইনয়রা! 

কাশ্মীর সিসযা শুধু কাশ্মীনরর িুসলিািনের সিসযা িয়। এিা পাবকস্তাি ও ভারনতর িুসলিািনের িরং আরও সবিকভানি িলনল পুনরা 
উম্মনতর হেি (১.৫) বিবলয়ি িুসলিািনের সিসযা। এই সিসযার িূল িল আবিো। বিনু্দ ও িুসলিানির িধযকার পাথিকযই এই 
বিনরানধর বভবি। আিরা িুসলিাি জাবত বিনসনি এর সিাধাি বিধিারনণর িযাপানর স্বাধীি িই; আিানের এিা িাোই করার সুনযাি হিই 
হয, কাশ্মীনরর এিং উপিিানেনশর িুসলিািরা কুফর ও বশরনকর কতৃিত্বনক হিনি বিনি এিং এরপর এই হলািাি হেনি, “বিনু্দ িুসলিাি 
ভাই ভাই”। আল্লাি (সুিিািাহু ওয়া তা’আলা) তাাঁর বকতানি এই বিনরানধর সিাধাি অিতীণি কনরনেি যা আিরা িািনত িাধয। এই 
সিাধািই িল বজিাে। “ القتال علیکم کتب ” হতািানের জিয বজিােনক ফরয করা িনয়নে। জানলনির জুলিনক িন্ধ কনর িাজলুিনক 
সািাযয করার জিয বজিাে, িািুষনক িািুনষর হিালািী হথনক িুক্ত কনর তানের রি আল্লাির হিালািীর বেনক বিনয় যাওয়ার জিযই 
বজিাে। িায়রুল্লাির জুলনি ভরপুর ও জিরেবস্ত শাসিিযিস্থানক ধ্বংস করা এিং িযায়পরায়ণ শাসিিযিস্থা, আল্লাির শরীয়তনক 
প্রবতিার জিযই বজিাে ... এিা ঐ বজিাে যা আজ ফরনয আইি আর এই ফরনযর প্রবত িুসবলি জাবত অেিতা ও অিনিলায় রনয়নে 
যার েবত হথনক কাশ্মীবর এিং পুনরা উপিিানেনশর িুসলিািরা আজ ভুিনে। আিানের স্বীকার করনত িনি হয, কাশ্মীর সিসযা হকাি 
রাজনিবতক িা অথিনিবতক সিসযা িয়, এই সিসযা বিশ্বানসর সানথ সম্পবকিত, এবি এিি একবি বিষয় হয িযাপানর আল্লাির সািনি 
আিানের বিসাি বেনত িনি। আল্লাি (সুিিািাহু ওয়া তা’আলা) আিানেরনক একবি সিাধাি, একবি রাস্তা, একবি িূলিীবত িনল 
বেনয়নেিীঃ “وُهم
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... যতেণ িা আল্লাির শরীয়ত আইিিযিস্থায় পবরণত িয় এিং এর কতৃিত্ব প্রবতবিত িয়!! 

আিার কাশ্মীবর িুসলিাি ভাইনয়রা!   

আল্লাি রাবু্বল ইজ্জত যারা তাাঁর বিরুনদ্ধ বিনরাি কনরনেি তানের সানথ বকভানি আিরণ করনত িনি তা আিানের বশবখনয়নেি, আর 
এিাই িল বজিাে ও বকতাল, আর বতবি আিানেরনক এই বজিানের িূল উনেশয বক তাও িনলনেি। আর এই উনেশয িল শরীয়নতর 
প্রবতিা। শরীয়নতর প্রবতিাই একিাত্র পানর িাজলুনির কান্নার িূলনক উৎপািি করনত এিং অবিিারনক হশষ কনর বেনত। বজিানের 
উনেশয হিানিই শুধু একজি জানলিনক সবরনয় বেনয় অিয এক আল্লািনরািী জানলিনক িাজলুিনের উপর িসানিা িয়। এর উনেশয 
িযায়বিিার প্রবতিা। এই িযায়বিিার িািুষরুপী শয়তানির অজ্ঞতার উপর প্রবতবিত আইি-কািুনির িানে হিই। সবতযকার িযায়বিিার 
িল তাই যা আল্লাি, রাজাবধরাজ সাত আসিানির উপর হথনক অিতীণি কনরনেি। এই ঐশ্ববরক িযায়বিিার োিা সি আইি, সি 
সংবিধাি, সি িযিস্থা জুলি, অজ্ঞতা এিং আশরাফুল িাখলুকাত িািিজাবতর অপিাি ও িযিাোিাবি। “ ُ َزَل الِلَّ
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 হয আল্লাি যা অিতীণি কনরিবি হসই অিুযায়ী বিিার কনর হসই জানলি। কানজই, আিানের জিয জরুরী িল এই ”ف
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জুলি হথনক িুক্ত িওয়া এিং িযায়বিিার প্রবতিা করা; এিা কখিও বিলাপ, কান্না, জানলিনের হথনক আিানের অবধকার বভো িাওয়া 
অথিা িণতন্ত্র িানির হখলায় অংশগ্রিনণর িাধযনি িা কখিও অবজিত িনয়নে আর িা কখিও অবজিত িনি। িাজলুি কাশ্মীবরনের 
িযায়বিিার হেওয়া এিং উপিিানেনশর িুসলিািনের প্রকাশয জুলি ও বিিুরতার কুফবর শাসিিযিস্থা হথনক স্বাধীি করার একিাই রাস্তা 
তা িল বজিাে। ফুকািানয় বকরািনের িইগুনলা এই সনতযর সােী হেয় হয, আজ বজিাে হকাি িফল আিল িয়, এিা হকাি িুসতািাি 
িয়, িরং পাাঁি ওয়াক্ত িািায ও হরাযার িত এবি ফরনয আইি। 

কাশ্মীর ও উপিিানেনশর িাজলুি িুসলিাি ভাইনয়রা! 

এরপর আিানের এই সতয হিনি হিওয়া োিা অিয হকাি রাস্তা হিই হয, যবে এই বজিাে পাবকস্তাবি হসিািাবিিী ও এর হিানয়ন্দা 
সংস্থাগুনলার প্রভাি হথনক িুক্ত িা করা যায়, তািনল িাজলুি কাশ্মীবর জাবতর উপর জুলনির কানলা রাত শুধু লম্বাই িনিিা, িরং এিা 
কখিও হশষই িনিিা। িিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িনলি, “ ن جحر مرتيناليلدغ املؤمن م ” িুবিি কখিও একই িতি হথনক েুইিার েংবশত িয়িা। 
কাশ্মীনরর বজিানের ইবতিাস বক এিা প্রিাণ করার জিয যনথষ্ট িয় হয, পাবকস্তাবি হসিািাবিিীর লেয িাজলুি কাশ্মীবরনের সািাযয 
করা িয়, িরং তানের এখানি বিজস্ব স্বাথি রনয়নে। অথি সম্পে জিা করা আর বিনজনের বিলাসী জীিিনক বিরাপে করাই তানের 
হকৌশল। ভারত িা কাশ্মীনরর িুসলিািনের প্রবতরোর সানথ তানের হকাি সম্পকি হিই। হয হসিািাবিিী িাবকিিী ডলানরর বিবিিনয় 
ইসলানির সানথ যুনদ্ধ বলপ্ত িয়, আি িুসবলিনের এিং উম্মাির িুজাবিেনের িতযা কনর, বিয়বিতভানি িসবজে ও িারাসার উপর 
হিািািষিণ কনর, হয িাবিিীর হপশাই িল আল্লাির আইি যারা িায় তানের উপর বিযিাতি করা; বকভানি হসই িাবিিী বিনজর হপশাোবরত্ব, 
হিতিভাতা িা আরাি-আনয়শনক িাজলুিনের জিয েুাঁবকনত হফলনত পারনি। এিা অসম্ভি! 

বপ্রয় কাশ্মীবর ভাইনয়রা, 

এখি িল িুসবলি উম্মনতর জািরনণর এিং কানফরনের অপিানির সিয়। আজ, যারা উম্মনতর রোয় কানফরনের বিরুনদ্ধ যুদ্ধ করনে 
তারা হকাি রাষ্ট্রীয় িাবিিী িয়। ইংনরজনের দ্বারা প্রবতবিত এই রাষ্ট্রীয় িাবিিীগুনলার কাজই িল কুফবর শাসিিযিস্থানক বিবকনয় রাখা 
ও এর প্রবতরো করা। এরা কু্রনসডারনের সানথ বিনল উম্মনতর উপর আক্রিণ িালানে এিং ইসলানির পুিীঃজািরনণর বিরুনদ্ধ এরা 
সািনি হথনক লিাই করনে। তানের োবয়ত্ব িল কানফরনের বতবর রক্তাক্ত হসই সীিািানক রো করা হয সীিািা িুসবলিনেরনক বিভক্ত 
কনর হরনখনে। আজ আফিাবিস্তাি হথনক শুরু কনর বসবরয়া পযিন্ত সন্ত্রাসী ও আগ্রাসী বিবশ্বক কানফরনের বিরুনদ্ধ যবে হকউ েৃঢ়তার 
সানথ হিাকানিলা কনর থানক তািনল তারা িল ইসলানির িুজাবিেরা। এরাই িল ঐ বসংিরা যারা হকাি সশস্ত্র িাবিিী িা হকাি 
সরকানরর অধীিস্ত িা বিভিরশীল িয়। আল্লাি বযবি অিুখানপেী বতবি এাঁনের পথপ্রেশিিকারী ও সািাযযকারী আর আি িুসলিাি তানের 
আিসার ... ! 

আিার কাশ্মীবর তরুণ ভাইনয়রা ও িনয়ানজযিিৃন্দ,  

িাজলুি কাশ্মীবরনের েনতর আনরানিযর জিয এই িুজাবিেনের এিং িুসবলি জিতার বেনক ধাবিত হিাি। শুধু এই িুজাবিেরাই 
আপিানের েুীঃনখর আনরািয করনত পারনি, যারা তাাঁনের লেয, উনেশয এিং িীবত হকাি বকেুনতই হকাি তাগুত সরকানরর, হসিািাবিিীর 
অথিা হিানয়ন্দা সংস্থার উপর বিভিরশীল িা অধীিস্ত িয়। ইবতিাস এই সনতযর সােয হেয় হয, পাবকস্তাবি হিানয়ন্দা সংস্থার সিনযাবিতায় 
অথিা তানের তত্ত্বািধায়নি যুদ্ধ, বজিানের ফলনক িষ্ট করা এিং িাজলুি কাশ্মীবরনের উপর জুলিনক আরও িািানিারই সিকে। 
এিা এই কারনণ হয, একজি িাকবরজীিী বসিয এিং একজি িুজাবিনের আিীো, আেশি, বশো এিং লনেযর িানে বিস্তর পাথিকয 
বিেযিাি। ২০০২ সানল, যখি ভারতীয় হসিািাবিিী সীিািা অবভিুনখ অগ্রসর িয় এিং পাবকস্তাবি হসিািাবিিীনক বকেুিা শবক্ত প্রেশিি 
কনর, তখি পাবকস্তাবি িাবিিী সমূ্পণি িবত স্বীকার কনর হিয়। হযসি হজিানরলরা বকেুবেি আি পযিন্ত কাশ্মীর বজিানের উকালবত 
করবেল, তারা এনক “সন্ত্রাসিাে” িনল আখযা হেয়। কাশ্মীবর প্রবতিািগুনলার উপর বিনষধাজ্ঞা আনরাপ করা িয়। িুজাফফারািাে এিং 
িািনসরা কযানম্প িুিাবজররা কনয়েীনত পবরণত িয়। বজিানের িয়োি হথনক তাাঁনেরনক বফবরনয় কাবয়ক শ্রনি িাধয করা িয়। যবে 
হকাি িুজাবিে ভারতীয় সীিান্ত অবতক্রি করার হিষ্টা কনর, তািনল তাাঁনক পাবকস্তাবি হসিািাবিিীর িুনলনি শিীে করা িয়। কাশ্মীরনক 
বিনজনের ‘গ্রীিাস্থ ধিিী’ বিনসনি আখযা বেনয় আসা হলানকরাই কাশ্মীনরর স্বাধীিতা আনন্দালনির বপনি বিনজনের েুবর ঢুবকনয় হেয় এিং 
িাজলুি কাশ্মীবরনের বিেিয় বিনু্দনের েয়া ও সম্মানির উপর হেনি হেওয়া িয়! … হকি? কারণ ভারতীয় হসিািাবিিীর িানপর িুনখ ও 
আনিবরকার অসন্তুবষ্টর সািনি েৃঢ় থাকা তানের িতিানের অংশ িয়! কাশ্মীবর হিািনের ও হিনয়নের ইজ্জত লুবিত িয় এিং অসিায় 
কাশ্মীবরনের উপর জুলি হকািভানিই কি িয়িা। পাবকস্তাবি হজিানরলরা কাশ্মীবর বজিানের সানথ বিশ্বাসঘাতকতা কনর সািবয়কভানি 
বিনজনের িাথার উপর হথনক বিপেনক সবরনয় হেয় … বিনু্দনের িিি ও জুলি িরি পযিানয় হপৌঁনে, বকন্তু পাবকস্তাবি হসিাসেসযনের 
উবেি, হিতিভাতা এিং বিলাবসতা বিরাপে থানক!  
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এর বিপরীনত আফিাি ভূবির িুজাবিে বসপািশালার এিং িুবিি শাসনকর উপিা হেখুি। এই িুজাবিে হযনিতু কাকুল (পাবকস্তাি 
হসিািাবিিীর একানডিী) হথনক প্রবশেণ হিিবি ... আল্লাির বকতাি, িসবজে, বজিানের িয়োি হথনক বতবি তাাঁর প্রবশেণ বিনয়বেনলি; 
এজিয যখি আনিবরকা উিার কানে একজি িুসবলিনক িস্তান্তনরর োবি কনরি, বতবি হসই িুসবলিনক তানের িানত তুনল বেনত 
অস্বীকার কনরি। যুনির হফরাউি হুিবক হেয় হয, আফিাবিস্তািনক প্রস্তর যুনি হফরত পািানি; বতবি িানপ েুাঁনক পনিিবি ... বতবি 
উির বেনয়বেনলি, “এবি হকাি একজি িযবক্তর িযাপার িয়, এবি ইসলাি ও কুফনরর বিষয়। আনিবরকা যবে আফিাবিস্তানির প্রনতযকবি 
িাে এিং পাথরনক োই িাবিনয় হেয়, তিুও হকাি পনরায়া হিই। আিার ঈিানির িযিাোনিাধ এিা কখিও সিয করনিিা হয আবি 
হকাি িুসলিািনক কানফনরর িানত িস্তান্তর করি।” আনিবরকা সি রকি অনস্ত্র সবজ্জত িনয় পঞ্চানশর হিবশ হেশ সানথ বিনয় আগ্রাসি 
িালায়; হরাি, বি-৫২, এফ-১৬ সি সি িতুি ধরনণর প্রযুবক্তর পরীো িালায়। আগুি ও হিািার িৃবষ্ট িষিণ করা িয়। বকন্তু আল্লাির 
এই িুজাবিে িান্দারা এক িুিূনতির জিযও েুাঁনকিবি, ভীত িিবি, লিাই িাবলনয় হিনেি, কুরিাবি ও শািাোনতর এক িিাি ইবতিাস 
রিিা করনত থানকি। পবরনশনষ আনিবরকা পরাজনয়র সূিিায় হপৌঁনে যায়। ইসলানির সম্মাি অবজিত িয়। এিিবক আজনকও 
আফিাবিস্তানির অনধিনকর হিবশ জায়িায় তাওিীনের পতাকা সবজ্জত। হয বজিােী আনন্দালিনক িন্ধ করার জিয আনিবরকা 
আফিাবিস্তানির উপর িািলা িাবলনয়বেল, তা আফিাবিস্তানির িাইনর সারা েুবিয়ানত েবিনয় পনিনে!! আর সিস্ত প্রশংসা আল্লাির 
জিয।  

এিাই একজি িুজাবিে এিং একজি িাকবরজীিী বসনিযর িানে পাথিকয। বকভানি একজি িুজাবিে হয আল্লাির উপর বিশ্বাস রানখ, 
হস আর একজি িাকবরজীিী বসিয এক িনত পানর হয েুবিয়াবি শবক্তনক তার প্রভূ িনি কনর? হয আল্লাির জিয যুদ্ধ কনর এিং হয 
অথি ও পনোন্নবতর জিয অস্ত্র উিায় এ েুইজনির পাথিকয িিণয িয়! একজি িুজাবিে কানফনরর িানপর হিাকানিলায়, তাাঁর শবক্ত ও 
প্রযুবক্ত হেনখ তাাঁর বিশ্বাসনক হিনি হেয়িা, হস কানফরনের ভনয় ভীত িনয় তাাঁর িাজলুি ভাইনের সিায় সম্বলিীি অসিায় অিস্থায় 
হফনল িনল যায়িা! িারপানশ শত্রুর শবক্তর িির হেনখ বতবি তানের সািনি েুাঁনক পনিিিা, বতবি তানের সািনি বসজোয় পনি যািিা 
িরং তাাঁর বিশ্বাস তাাঁর বিরুনদ্ধ জানলিনের িলপ্রনয়াি হেনখ আরও শবক্তশালী িয়। এিা এজিয হয, বতবি আল্লাির সািাযয এিং 
আিুিনতযর িানে হথনকই লিাই কনরি! আল্লাি রাবু্বল ইজ্জত িনলি,   

وا َحْسُبَنا ا
ُ
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َ
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َ
ش

ْ
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َ
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ُ
ك
َ
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َ
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َ
اَل ل

َ
ِذيَن ق

َّ
َوِكيُل ال

ْ
ُ َوِنْعَم ال

َّ
 لِل

অথিাৎ িুবিি তারাই “যানেরনক হলানকরা িনল, “বিশ্চয় হলানকরা হতািানের বিরুনদ্ধ একত্র িনয়নে। েুিরাাং িানদরনে ভে ের।” 
এিা তানের ঈিািনক িৃবদ্ধ কনর এিং তাাঁরা িনলি, “আল্লাি আিানের জিয যনথষ্ট আর বতবি কতই িা ভাল কাযিবিিিািক”” ... একজি 
িুজাবিে বজিােনক হকাি জাতীয় িীবত িয়, িরং একবি ইিােত িনি কনর, িাজলুিনের সািাযয করা তাাঁর কানে হকাি হিাংরা রাজিীবত 
িয়, িরং আল্লাির সাবন্নধয পাওয়ার উপায়। এর বিপরীনত, িাকবরজীিী একজি বসিয বিনরাধী শবক্তনক হেনখ িনিািল িাবরনয় হফনল। 
সংখযায় ১,০০,০০০ িওয়ার পরও বিনু্দ বসিযনের সািনি আত্মসিপিণ করা তার জিয হকাি সিসযায় িয়, অনধিনকর হিবশ পাবকস্তাি 
বিনু্দ, িুশবরক, িূবতিপূজারীনের কানে হেনি বেনয় “It’s part of the game” িনল বিলিজ্জতা ও িযিাোিীিতার এক িবজরবিিীি 
ইবতিাস হস বতবর কনর। এিাই ঈিনলর িত িুজাবিে এিং শকুনির িত িাকবরজীিী বসবিনকর িানে পাথিকয! 

 میں فضا ایک اسی  کی، دونوں ہے پرواز
 اور جہاں کا شاہیں ، ہے اور جہاں کا کرگس

“উভনয়র উিার জায়িা একই, 

বকন্তু ঈিনলর েুবিয়া এক, আর শকুনির েুবিয়া আনরক” 

তাই বপ্রয় কাশ্মীনরর ভাইনয়রা!  

খাাঁবি শরীয়তী বভবির উপর হকাি বজিােী আনন্দালনির প্রবতিা োিা কাশ্মীনরর স্বাধীিতা অজিি সম্ভি িয়; এিি এক আনন্দালি যা 
হকাি হসিািাবিিী অথিা সরকানরর সিনযাবিতা িা তত্ত্বািধায়ি িযবতত িলনি, আর এর সিনযাবিতায় থাকনি িুসবলি জিসাধারণ। 
এিি আনন্দালি যা আল্লাির শত্রুনের সানথ শত্রুতায়, িুবিিনের সিনযাবিতায় েৃঢ়ভানি বিশ্বাসী, যা কুফবর হখল-তািাশা ও িণতনন্ত্রর 
হধাাঁকা হথনক েূনর থাকা এিং শরীয়নতর অিুসরণ বিনজর প্রথি ও প্রধাি লেয িনি কনর; এিি আনন্দালি যার লেয কাশ্মীনরর 
স্বাধীিতা োিাও িিী িুিাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) এর দ্বীনির প্রবতিা। 

হিানয়ন্দা সংস্থাগুনলার প্রভািিুক্ত এিি খাাঁবি বজিাে কবিি, বকন্তু তা বিীঃসনন্দনি অসম্ভি িয়। এখানি বসদ্ধান্ত হিওয়ার বিষয় সিজ 
এিং কবিনির িানে িয়, িরং বসদ্ধান্ত হিওয়ার বিষয় বজিানের ফলনক বিনজর িানত অথিা শত্রুর েুবলনত রাখার। আলিািেুবলল্লাি, 
আজ সারা েুবিয়ায় তাগুনতর সমূ্পণি প্রভািিুক্ত বজিাে িনে। হিিবিয়া, ইনয়নিি, হসািাবলয়া, পবশ্চিা ইসলািী বিশ্ব, ইসলািী তুবকিস্তাি 
এিং সিার উপনর ইসলািী ইিারত আফিাবিস্তাি এিং বসবরয়া আিানের জিয উৎকৃষ্ট উোিরণ। এই বজিােী আনন্দালিগুনলা এই 
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প্রিাণ কনর হয, তাগুতী শবক্ত এিং সরকানরর সমূ্পণি প্রভািিুক্ত বজিােী আনন্দালনির িাধযনি ইসলাি ও িুসলিািনের প্রবতরো সম্ভি। 
িতিিাি সিনয়র বজিানের ইবতিাস হথনক আিরা এই বশোই অজিি কবর। এজিয শুধু আল্লািনক ভয় করা এিং তাাঁর উপরই ভরসা 
করাই জরুরী। আল্লাি আিানের এই সতয সম্পনকিই অিবিত কনরনেি -  
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অথিাৎ “হয আল্লািনক ভয় কনর, আল্লাি তার জনিয বিষৃ্কবতর পথ কনর হেনিি। এিং তানক তার ধারণাতীত জায়িা হথনক বরবযক 
হেনিি। হয িযবক্ত আল্লাির উপর ভরসা কনর তার জনিয বতবিই যনথষ্ট। আল্লাি তার কাজ পূণি করনিি”। আল্লাি প্রবতশ্রুবত বেনয়নেি 
হয, হয আল্লাির সন্তুবষ্টর জিয বজিাে করনি, বিীঃসনন্দনি আল্লাি তাাঁনক পথ প্রেশিি করনিি।  

َنا
َ
ُھْم ُسُبل َنْھِدَينَّ

َ
ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا ل

َّ
 َوال

অথিাৎ “যারা আিার পনথ বজিাে কনর, আবি অিশযই তানেরনক আিার পনথ পবরিাবলত করি।” আিরা যবে আল্লাির উপর ভরসা 
কনর পবরষ্কার পবরেন্ন োওয়াত ও বজিানের পতাকা উনিালি কবর, তািনল আল্লাি অিশযই আিানের সািাযয করনিি।  

 ! إن تنصر ہللا ینصرکم

“হতািরা যবে আল্লািনক সািাযয কর, তািনল আল্লাি হতািানের সািাযয করনিি!” 

কানজই আিার তরুণ কাশ্মীবর ভাইনয়রা এিং সম্মাবিত িনয়ানজযিিৃন্দ! 

জুলি হথনক িুবক্ত এিং িযায়বিিার প্রবতিার একিাত্র পথ এিাই। এই পনথ আপিারা অগ্রসর হিাি, আিরা আপিানের সানথ আবে। 
সিস্ত বিনশ্বর িুজাবিেরা আপিানের সিনযাবিতায় োাঁবিনয় আনে। পাতেস্তান ও ভারনির জিসাধারণ ইিশাআল্লাি আপিানের 
আিসার িনিি। আল্লাির উপর ভরসা রাখুি। “ َُّم الِل

ُ
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করা।  

পাবকস্তাবি, ভারতীয় ও িাংলানেবশ িুসলিাি ভাইনয়রা! 

কাশ্মীবর িাজলুি ভাইনের সািাযয করা, উপিিানেনশ অতযািারী কুফবর শাসিিযিস্থানক ধ্বংস করার জিয বজিাে আিানের উপর ফরয। 
কাশ্মীবর জিিণ অনিক কুরিাবি বেনয়নেি, এই কুরিাবি হকিল তখিই ফল বেনত পারনি যখি আিরা পাবকস্তাি, ভারত এিং 
িাংলানেনশর িুসলিািরাও ‘حیی علی الجہاد’ এর উিনর ‘لبیک’ িলি, এক সাবরনত সাবরিদ্ধ িনয় বজিােী কানফলানক শুধু শবক্তশালী 
করিিা, িরং বজিােনক তাগুনতর আক্রিণ ও ষিযন্ত্র হথনক িাাঁিাি। অনিক হেবর িনয় হিনে আরও হেবর আল্লাির ভয়ংকর অসন্তুবষ্টর 
কারণ িনত পানর। 
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“হি ঈিািোরিণ, হতািানের বক িল, যখি আল্লাির পনথ হির িিার জনিয হতািানের িলা িয়, তখি িাবি জবিনয় ধর, হতািরা বক 
আনখরানতর পবরিনতি েুবিয়ার জীিনি পবরতুষ্ট িনয় হিনল? অথি আনখরানতর তুলিায় েুবিয়ার জীিনির উপকরণ অবত অল্প। যবে 
হতািরা হির িা িও, তনি আল্লাি হতািানের িিিন্তুে আযাি হেনিি এিং অপর জাবতনক হতািানের স্থলাবভবষক্ত করনিি। হতািরা তাাঁর 
হকাি েবত করনত পারনি িা, আর আল্লাি সিিবিষনয় শবক্তিাি”। 

আল্লাি আিানের হিোনয়ত বেি, কাশ্মীবর িুসলিািনের বধযিয ও েৃঢ়তানক িাবিনয় বেি এিং এই িিাি জাবতর কুরিাবির িরকনতর 
িাধযনি উপিিানেনশ ইসলানির কতৃিত্বনক প্রবতবিত করুি। কিুল করুি, হি রাবু্বল আলাবিি। 

 وصلی ہللا تعالی علی خير خلقہ محمد وآلہ وصحبہ أجمعين

 


