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আ�াহ তাঁর নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক সুউ� ময�াদার আসেন 
অিধি�ত কেরেছন। আর আ�াহ যার স�ােনর িন�য়তা িদেয়েছন, তার স�ান 
ন� করার �মতা কােরা েনই। 

আ�াহ তার নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর নামেক িনেজর নােমর সােথ 
উে�খ কেরেছন। �িতিনয়ত ল�� কে� �িত�িনত হয় তাঁর পিব� নাম। যিদ 
সম� খৃ�ান স�দায় একি�ত হেয় আ�াহর নবীর স�ানেক ভ�লুি�ত করেত চায়, 
তারা তা পারেব না।  

ি�য় নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িচর সু�র জীবনাচারেক সামান�তম 
িবক�িতর েচ�া করেলও তারা অবশ�ই ব�থ� হেব। তাঁর চির�, মহ� আর জীবন 
সং�ােমর অনুপম দৃ�া��েলা, তাঁর নােম অপবাদ আেরাপকারীেদর জন� অেজয় 
চ�ােল�। গাছপালা ও প�-পািখরাও তাঁর �ণ কীত�ন কের।  

আ�াহর কসম! মানব জািতর ইিতহােস স�ুর শারীিরক গঠন আর সুিনপুণ 
আদেশ�র ে�ে� মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর ি�তীয় েকান উদাহরণ 
আ�াহ তায়ালা সৃি� কেরনিন। যতিদন পয�� েকান একিট কলম ন�ােয়র কথা 
িলখেব অথবা সেত�র সামান� আেলা পৃিথবীেত বািক থাকেব, ততিদন পয�� 
আ�াহ তাঁর �িত শাি� বষ�ণ ক�ন।  

বাচাল, সব�িনক�� পথ��, অপিব� েদহ আর িবষা� িচ�াধারী ম�া�েনর �িত 
িনে�প কির ত�� থুথু। তার �িতিট কথা মুসিলমেদর �িত িবে�েষ পিরপূণ�। 
িনপাত যাও ত�িম েহ িনেব�াধ! আিম েতা েতামােক মহানুভব নিবজীর জুতা 
হওয়ারও েযাগ� মেন কির না। আ�াহর কসম! নিবজী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া 
সা�ােমর একিট জুতাও সম� কােফেরর েচেয় দামী। তাঁর জুতার রঙ সম� 
কােফেরর েচহারার েচেয়ও অেনক সু�র ও উ�ল।  

যিদ ত�িম খৃ�ানেদর এমনিক সম� পৃিথবীর সাহসী ও শি�শালী প�ুষেদর এক� 
কেরা এবং গ� ছাগল েথেক �� কের সম� �াণীেদরও সহেযািগতা িনেয় 
মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর শিরয়াহেক অপমািনত করার েচ�া 



কেরা, তবুও েতামার এই হীন �েচ�া সফল হেব না। বরং েতামার এই হীন 
কাজ�েলােক িবচার িদবেস েতামার িব�ে� �মাণ িহেসেব উপ�াপন করা হেব 
এবং পুন��ােনর িদবস পয�� েতামােদর জন� কবের তা আযােবর কারণ হেব।  
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“অথ�ঃ তারা মুেখর ফ�ঁৎকাের আ�াহর আেলা িনিভেয় িদেত চায়। আ�াহ তাঁর 
আেলােক পূণ��েপ িবকিশত করেবন যিদও কােফররা তা অপছ� কের”। (সূরা 
আস-সফ ৬১:8) 
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“অথ�ঃ (েহ নবী!) িব�পকারীেদর জেন� আিম আপনার প� েথেক যেথ�”। 
(সূরা আল িহজর ১৫:৯৫) 

আযােনর অংশঃ 

আিম সা�� িদি� েয, মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম আ�াহর রাসূল। 
আিম সা�� িদি� েয, মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম আ�াহর রাসূল।  

কিবতার অংশ 

“মুজািহদ বািহনী েতামােদর িদেক এিগেয় আসেছ… 

 

শাইখ উসামা রিহমা��াহ বেলনঃ 

“আমরা আমােদর িফিলি�িন ভাইেদরেক বলিছ: আপনােদর স�ানেদর র� 
আমােদর স�ানেদরই র�। আপনােদর র� আমােদরই র�। তাই রে�র বদলা 
র�, �ংেসর বদলা �ংস। আমরা মহান আ�াহেক সা�ী েরেখ শপথ করিছ েয, 
আমরা আপনােদর একা েছেড় িদেবা না, যত�ণ না আমরা িবজয় লাভ করিছ 



িকংবা হামজা িবন আ�ুল মু�ািলব রািদয়া�া� আন�র মত শাহাদােতর অমৃত 
�ধা পান করিছ”।  
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“অথ�ঃ িন�য় আ�াহ েতামােদর মধ� েথেক েতামােদর কােছ একজন রাসূল 
পািঠেয়েছন। িযিন েতামােদর দুঃেখ দখুী, েতামােদর জন� অিধক কল�াণকামী ও 
মুিমনেদর �িত ক�ণাশীল ও অিত দয়ালু। িক� যিদ তারা মুখ িফিরেয় েনয় তাহেল 
আপিন বলুন: আ�াহই আমার জন� যেথ�; িযিন ছাড়া সিত�কােরর েকােনা ইলাহ 
েনই। আর আিম তাঁর উপরই ভরসা কেরিছ, আর িতিন মহান আরেশর 
অিধপিত”। (সূরা তাওবা ৯:১২৮-১২৯) 

 

উ�াদ সািয়�দ ক�ত�ব রিহমা��াহ বেলন:  

“রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর �িত আ�াহর প� েথেক উ� �শংসা 
েথেক এিট �� ভােব বুেঝ আসেছ েয়, নবী মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া 
সা�ামেক েয েকানভােব ক� েদয়া অত�� জঘন�, িধ��ত ও ঘৃণ� কাজ।  
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“অথ�ঃ যারা আ�াহ ও তাঁর রসূলেক ক� েদয়, আ�াহ তােদর �িত ইহকােল ও 
পরকােল অিভস�াত কেরন এবং তােদর জেন� ��ত েরেখেছন অবমাননাকর 
শাি�। ” (সূরা আহযাব ৩৩:৫৭) 

এই কাজিট অিধক ঘৃণ� ও জঘন� হওয়ার কারণ হল, এটা েতা আ�াহর েগালাম ও 
মাখলুেকর প� হেত �য়ং আ�াহেকই ক� েদয়া। বা�িবক অেথ� বা�া ও 



মাখলুেকরা েতা আ�াহেক ক� বা আঘাত েদয়ার েকান �মতাই রােখ না। িক� 
তবুও এভােব বলা হেয়েছ নবীজী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক আঘাত 
করার ভয়াবহতা ত�েল ধরার জন�। কারণ এটা েযন �য়ং আ�াহ তালােকই আঘাত 
করার সমত�ল�, িযিন সুমহান ও পরা�মশালী। এটা কতইনা ভয়ংকর! কতইনা 
জঘন�! কতইনা ঘৃণ�!” 

 

শাইখ হািরস িবন গািয আন-নাযযারী রিহমা��াহ বেলন: 

“রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক অবমাননা করা অবশ�ই একিট �মার 
অেযাগ� অপরাধ। এে�ে� েকান �কার সি� বা অজুহাত �হণেযাগ� নয়।  
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“অথ�ঃ আর যিদ আপিন তােদর কােছ (কট� কথা বলার) ৈকিফয়ত চান তখন 
তারা অবশ�ই বলেব েয আমরা েতা �ধ ুেকৗত�ক ও মজা করিছলাম। আপিন বলুন: 
েতামরা িক তেব আ�াহ, তাঁর রাসূল ও েকারআেনর আয়াত িনেয়ই মজা কেরা? 
েতামরা আর অজুহাত েপশ কেরা না, েতামরা েয কােফর হেয় েগছ ঈমান �কাশ 
করার পর”। (সরূা তাওবা ৯:৬৫-৬৬) 

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর শােন কট�বাক� উ�ারণ অবশ�ই একিট 
�মার অেযাগ� অপরাধ”।  

  

 

 

 



�মার অেযাগ্য অপরাধ 

পব�-১ 
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“যিদ েকান েকারআন এমন হত, যার সাহােয� পাহাড় চলমান হয় অথবা জিমন 
খি�ত হয় অথবা মৃতরা কথা বেল, তেব িক হত? বরং সব কাজ েতা আ�াহর 
হােত। ঈমানদাররা িক এ ব�াপাের িনি�ত নয় েয, যিদ আ�াহ চাইেতন, তেব সব 
মানুষেক সৎপেথ পিরচািলত করেতন? কােফররা তােদর ক�তকেম�র কারেণ সব 
সময় আঘাত েপেত থাকেব অথবা তােদর গেৃহর িনকটবত�ী �ােন আঘাত েনেম 
আসেব, েয পয�� আ�াহর ওয়াদা না আেস। িন�য় আ�াহ ওয়াদার েখলাফ 
কেরন না”। (সূরা আর-রাদ ১৩:৩১) 

এই আয়ােতর ব�াখ�ায় ‘তাফসীর আস-সাদী’েত উে�খ করা হেয়েছ: “েয সম� 
কািফররা তােদর ক�ফ�িরেত অটল থােক, েকােনা িশ�া �হণ কের না বা িচ�া 
ভাবনাও কের না, আ�াহ তােদরেক িবপদাপেদ েফেল রােখন যা েনেম আেস 
তােদর ঘেরর িভতের অথবা আেশপােশ েকাথাও। িক� তখনও তােদর ক�ফ�ির বৃি� 
েপেতই থােক যত�ণ না সমূেল আযাব িদেয় তােদরেক �ংস করার িবষেয় 
আ�াহর ওয়াদা এেস উপি�ত হয়। িন�য়ই আ�াহ তাঁর ওয়াদা েখলাফ কেরন না। 
এিট হে� ক�ফ�ির, দাি�কতা ও অন�ােয়র উপর অিবচল থাকার কারেণ আ�াহর 
আযাব েনেম আসার িবষেয় তােদর উে�েশ� সতক�বাণী”।  

কেরানা ভাইরাস হল এমনই একিট আযাব যা সম� মানব জািতেক আঘাত 
কেরেছ। িক� এর সবেচেয় শি�শালী আঘাতিট পেড়েছ কািফর ও পথ��েদর 
উপর যারা নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর শােন েবয়াদিব কেরিছেলা। এই 



ভাইরাস তােদর অথ�নীিত �ংস কেরেছ, তােদর মজুদেক েশষ কেরেছ, তােদর 
ঋণেক বৃি� কেরেছ এবং তােদর অৈনিতক ও দুন�ীিত�� জীবনযা�ােক ব�াহত 
কেরেছ। এিট তােদর েনতােদর ও �ভাবশালী ব�ি�েদরেকও আ�া� কেরেছ। 
সব�েশষ িবকার�� ��েসডার ‘ম�া�ন’ কেরানার হাত েথেক র�া পায়িন। িক� এ 
েথেক িশ�া �হেণর পিরবেত� ��েসডাররা আরও অহংকার ও দাি�কতা �দশ�ন 
করেছ। েযমন আ�াহ তায়ালা তােদর পূব�বত�ীেদর িবষেয় বেলন:  

 
َ
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�  

َّ
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ْ
أ

َ
 َوَما ت

“অথ�ঃ তােদর �িত আ�াহ তায়ালার েয েকান িনদশ�নই এেসেছ তা েথেক তারা 
মুখ িফিরেয় িনেয়েছ”। (সূরা আনআম ৬:৪) 

এই কিঠন সমেয়ও ভাইরােসর িদেক নজর েদয়া এবং এর �িত েথেক উ�ােরর 
পথ স�ােনর পিরবেত� ভারসাম�হীন ম�া�ন সরকার ইসলােমর িব�ে� আেরকিট 
চরম শ�তার স�ূপাত কেরেছ।  

 

ম�া�েনর ব�ব�:  

“�ধ ুআমােদর েদেশই নয়, বরং আজ সারা িব�ব�াপী ইসলাম সংকটাপ� একিট 
ধম�। খুব সহেজই বলা যায় েয, ধম�ীয় ও রাজৈনিতক ঘটনা�েলার মেধ� এিট একিট 
গভীর সমস�া এবং আমরা পৃিথবীর িবিভ� অংেশ েমৗলবাদী চরমপ�ীেদর সংগিঠত 
হওয়ার মাধ�েম এর �ভাব েদখেত পাি�”। 

উপ�াপকঃ 

�েন রােখা! আমরা নই, বরং েতামরাই আ�পিরচয় ও কত��ে�র সমস�ায় 
জজ�িরত। েতামরা ধম� িনরেপ�তাবাদ চচ�ার দাবীদার হওয়া সে�ও মুসিলম 
নারীেদর তােদর ধম�ীয় আদশ� পালন করা েথেক বাঁধা �দান করেছা। েতামরা বাক-
�াধীনতার নােম ইসলাম এবং এর পিব� িবধান�েলােক অপমান করেছা। এমনিক 
যখন েতামােদর অসভ�রা কাট��ন �কাশ কেরিছল তখনও েতামােদর বাক-�াধীনতা 



��িব� হেয়িছেলা। যারা হেলাকা� পিরসংখ�ােন সে�হ েপাষণ কের িছল 
তােদরেক েতামরা কারা�� কেরিছেল। আয়া েসািফয়ার মসিজদ �েপ �ত�াবত�ন 
– েতামােদর মম�পীড়ার কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ। অথচ কত�েলা মসিজদেক েতামরা 
নাপাক কেরেছা, কত মসিজদ েবামা� িবমান �ারা িনদ�য়ভােব �ংস কেরেছা - 
েসটা েবমালুম ভ�েল িগেয়ছ।  

েতামরা মানবািধকােরর কথা বল! অথচ িসিসেক তার জনগেণর উপর আ�মণ 
করার জন� লাল গািলচা �েভ�া জািনেয়িছেল। সামিরক বািহনীসহ মারণা� িদেয় 
তােক সাহায� কেরিছেল। েসখােন ইসলােমর িব�ে� এই যু� অেনক আগ েথেকই 
চেল আসেছ, যার একমা� ল�� হল ইসলাম ও মুসিলমেদরেক �ংস করা।  

 

শাইখ আবু ইয়াহইয়া আল লীবী রিহমা��াহ বেলনঃ  

“তারা েসখােন �িতিট ইসলািমক িনদশ�েন আ�মণ কেরেছ। তারা ইসলােমর 
�িতিট শ� দরজা েভে� েফেলেছ এবং অন� ধেম�র সােথ পাথ�ক� সৃি�কারী 
ইসলােমর এমন �িতিট িবধান তারা মুেছ িবলু� কের িদেয়েছ। ইসলােমর সুসাব�� 
অিধকার�েলােকও তারা হয় পিরবত�ন, নয়েতা নাকচ কের িদেয়েছ। যার ফেল 
ইসলােমর আকীদা িব�াস�েলা সব� সাধারেণর জন� উপহােসর িবষেয় পিরণত 
হেয়েছ।  

ইসলািম আইন ও নীিতসমূেহর িবষেয় অনিধকার চচ�া - একিট িভ� িচ�া, সং��িত 
ও িশেরানােম পিরণত হেয়েছ। ইসলােমর অকাট� িবধানাবলী এমনিক (নবীজীর 
শােন) অ�িচকর বাক� উ�ারণ করার �ারা তাঁর পিব�তােক ল�ন করা - মত 
�কােশর �াধীনতার নােম মু�মনা িমিডয়ার জন� একিট সহজ িবষেয় পিরণত 
হেয়েছ। এ সবিকছুই সু� পিরক�না অনুসাের, সুিচি�ত মজবুত প�িতেত ও 
দ�তাপূণ� সূ� মাধ�েম স�ূণ� হেয়েছ। এটা বা�বায়ন করা হেয়েছ ধারাবািহক 
কায��েমর মধ� িদেয়”।  

 



উপ�াপকঃ 

আবার দয়ার নবী মুহা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর অ�ীিতকর িচ� 
পুনরায় ৈতিরর মধ� িদেয় নত�ন কের এক জাগরণ ৈতির হেয়েছ। একাজ ইসলাম ও 
মুসলমানেদর িব�ে� চালােনা �মাগত জঘন� অপরােধর একিট অংশ। এই জঘন� 
কােজ অ�ণী ভ�িমকা পালন কেরেছ জােয়ািন� ��েসডার ফরাসী সরকার এবং 
তার মুখপা� ‘চািল� েহবেদা’। এেত �তীয়মান হয় এই অিভশ� ম�াগািজেনর 
দািয়�শীলরা তােদর পূব�সূিরেদর উপর চালােনা বরকতময় প�ািরস অিভযােনর 
কথা ভ�েল েগেছ। এিট িছল এমন একিট অিভযান যা ইসলােমর ইিতহােস 
�ণ�া�ের িলেখ রাখার মত।  

 

আ�মণ পিরচালনাকারীেদর ব�ব�ঃ 

“আমরা মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর স�ােনর উপর আঘােতর 
�িতেশাধ িনেয়িছ। চািল� েহবেদা িব�� হেয়েছ”।  

 

শাইখ আইমান আয যাওয়ািহরী হািফযা��াহর ব�ব�ঃ 

“পূব�বত�ী িবজয়�েলার মেধ� এিট তাৎপয�পূণ� একিট বড় িবজয়। এিট শাইখ উসামা 
রিহমা��াহ’র অ�ীকারক�ত একিট িবজয়। আর আ�াহ তার িনপীিড়ত িব�াসী 
বা�ােদর উপর রহম ক�ন যারা তাঁর ওয়াদােক বুঝেত স�ম হেয়েছন।  

হ�াঁ, এিট িছল মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর স�ােনর উপর আঘাত 
করার �িতেশাধ। ইসলামাবােদ েডিনশ দূতাবােসর উপর আ�মণ করা হেয়িছল 
প�ািরেসর চািল� েহবেদার সদর দ�ের আ�মেণর অনুসরেণই। আলহামদুিল�াহ, 
সু�া আলহামদুিল�াহ, স�ুা আলহামদুিল�াহ। এ�প িবজয় দােনর মাধ�েম 
আ�াহ িব�াসীেদর অ�রেক আরও সদুঢ়ৃ ক�ন। আিম এখােন সািয়�িদনা হাসসান 
িবন সািবত রািদয়া�া� আন�র কথািট উে�খ করিছ, িতিন বেলন,  



 قد �سرت جندا  *  هم األنصار عرض��ا اللقاء وقال هللا:

“আ�াহ বেলন: আিম একিট বািহনী ৈতির কেরিছ, তারা হল আনসার। শ�র 
মুেখামুিখ হওয়াই যােদর একমা� ল��। 

 لنا �� �ل يوم من معد  *  قتال أو سباب أو �جاء

�িতিদনই আমােদর একিট কের িবজয় হয়, লড়াই, িন�া িকংবা কথা িদেয়। 

 فنحكم بالقوا�� من �جانا  *  ونضرب ح�ن تختلط الدماء

যারা আমােদর িন�া কের তােদর ফায়সালা আমরা কিবতা িদেয়ই কির, িকংবা চরম 
আঘােত তার র� ছিড়েয় েদই। 

 أال أبلغ ترامب والعلوج  *  مهلهلة فقد برح ا�خفاء

শ� আর অপরাধীেদর জািনেয় দাও! িবজয় েতা আমােদর সি�কেটই। সামেন আর 
েকান বাধা েনই আমােদর। 

 ل�جو محمد سنجيب عنھ  *  وعند هللا �� ذاك ا�جزاء

মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক িনেয় েকউ িন�া করেল অবশ�ই তার 
জওয়াব আমরা িদব। আর তার �িতদান আমরা আ�াহর কােছ পােবা। 

 فشركما �خ��كما الفداءأت�جوه ولست لھ بكفء  *  

ত�িম েক তােক িন�া করার? েতামার মেতা িনক�� তাঁর মেতা ে�� ব�ি�র জন� 
েকারবান হও। 

 فإن أ�ي ووالده وعر��ي  *  لعرض محمد منكم وقاء

আিম, আমার বাপদাদা এবং আমার স�ান, েতামােদর িব�ে� মুহা�াদ সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর স�ােনর ঢাল ��প। 



 و�حري ال تكدره الدالء  لسا�ي صارم ال عيب فيھ  *

আমার িজহবা অিত ধারােলা, তােত েকান জড়তা েনই। আর সাগর সম িবশালতায় 
েতামােদর বালিত পিরমাণ িন�া েকান �ভাবই েফলেব না। ” 

 

উপ�াপকঃ 

আর এই হামলািট িছল আহেল ইলম ও মুজািহদেদর প� েথেক স�ু� অিভেষক 
��প। এর মাধ�েম তাঁরা মুসিলম উ�াহেক ইসলাম-ক�ফেরর মােঝ �ে�র বা�বতা 
উপলি� করােত স�ম হেয়েছন। যারা আ�াহ ও তার রাসূেলর িব�ে� যুে�র 
েঘাষণা েদয় এবং পৃিথবীবাসীেক িজি� কের রাখেত চায়, মুসিলম উ�াহেক 
তােদর িব�ে� এ�প অিভযান পিরচালনা করার জন� উৎসািহত করেত স�ম 
হেয়েছন।  

 

শাইখ আ�ু�াহ আযযাম রিহমা��াহ বেলন:  

“মুসিলমেদর েকােনা জামাত যখন িনজ ভ�িম ও ধম� র�ার জন� যু� করেব, তখন 
আ�াহ অবশ�ই তােক সাহায� করেবন। তারা যতই দুব�ল, অসহায়, গিরব ও মূখ� 
েহাক না েকন”।  

েমা�া উমর রিহমা��াহ বেলন:  

“যিদ েগাটা িব�ও আমােদর িব�ে� দাঁড়ায়, তবুও আমরা আমােদর িব�াস ও 
নীিতর ে�ে� আপস করেবা না। ” 

 

শাইখ উমর আ�ুর রহমান রিহমা��াহ বেলন:  

“এর েথেক সু�� দিলল আর িক হেত পাের েযখােন আ�াহ তায়ালা বেলন: 
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“অথ�ঃ আ�াহর রােহ যু� করেত থাক�ন, আপিন িনেজর স�া ব�তীত অন� েকান 
িবষেয়র িজ�াদার নন! আর আপিন মুসলমানেদরেক উৎসািহত করেত থাক�ন। 
শী�ই আ�াহ কােফরেদর শি�-সামথ�� খব� কের েদেবন। আর আ�াহ শি�-
সামেথ��র িদক িদেয় অত�� কেঠার এবং কিঠন শাি�দাতা”। (সূরা িনসা ৪:৮৪) 

 

শাইখ আবু কাতাদা িফিলি�িন হািফযা��াহ বেলন:  

“যখন আিম আপনােদরেক পড়ার কথা বিল, তখন মুহা�াদ শািকর, সািয়�দ 
ক�ত�ব, হাসান আল-বা�া, রািশদ িরযা এবং তােদর মত আরও �মুেখর িকতাব 
পড়েত বিল। কারণ তারা হেলন িজহােদর পে� িনেবিদত আিলম। এরা হে�ন 
ঐসকল উলামােয় েকরাম যারা িনেজেদর জান-�াণেক উেপ�া কের িব�ৃিত ও 
মূেলাৎপাটেনর �ার�াে� থাকা উ�াহর আ�পিরচয়েক আবার �িত�া 
কেরেছন”।  

 

শাইখ আবু মুহা�াদ আল মাকিদিস হািফযা��াহ বেলন:  

“আসুন আমরা একিট নত�ন অধ�ােয়র সূচনা কির। এটা হেব সহমিম�তা ও 
�াত�ে�র, ভােলাবাসা ও �দ�তার। আর আমরা এর সূচনা এখান েথেকই করব। 
আমােদর সকল ভাইেদর �িত ও চলমান সকল ইসলািমক আে�ালনসমূেহর �িত 
এবং যারা িবচ��ত হেয়েছ তােদর �িত আমােদর উ�ু� আহবান – আপনারা 
আ�াহ তা’আলােক ভয় ক�ন এবং সত� কথা বলুন”। 

 

শাইখ আবু উসামা �ফরান রিহমা��াহ বেলন:  



“পিরেশেষ সকল �ােনর মুজািহদেদর জন� একিট উপেদশ - �ত �াত�� ও 
ঐেক�র ব�নেক আঁকেড় ধ�ন”। 

 

শাইখ মাওলানা আ�ুল আিজজ হািফযা��াহ বেলন:  

“ইনশাআ�াহ, আিম আমৃত�� ইসলািম শিরয়াহ’র পে� লেড় যাব। আিম এই েদেশ 
একিট বা�িবক শিরয়াহ ব�ব�া �িত�ার জন� সব�দা িকতাল কের যাব। এরপরই 
আমরা শাি� িনি�ত করেত পারব ইনশা আ�াহ”। 

 

শাইখ আ�ুল আিজজ আল রানিতিস রিহমা��াহ বেলন:  

“মুজািহদরা শাহাদােতর অিময় সধুা পান করেত এিগেয় যায়। েহ বুশ! আমরাই 
িবজয়ী হব। েহ শ�ারন! আমরাই িবজয়ী হব। েতামরা শী�ই এটা উপলি� করেত 
পারেব ইনশাআ�াহ”। 

 

শাইখ আবু মুহিসন আদম আই� বেলন:  

“েহ আমার ভাইেয়রা - আমরা জািন েয, সংখ�ার িবশালে�র কারেণ, অে�র 
আিধেক�র কারেণ িকংবা পি�মা পুিলশ বািহনীর সােথ আতঁাত করার মাধ�েম 
িবজয় আেস না। বরং িবজয় েতা তােদর জন� যারা আ�াহর �িত সত�বাদী”। 

 

শাইখ আবুল হাসান রিশদ আল-বুলাইিদ বেলন:  

“এটাই আমােদর জন� যেথ� েয, আমরা তা�তেক অ�ীকার কেরিছ এবং 
তা�েতর রা�ীয় ব�ব�ার ছায়াতেল জীবন-যাপনেক বজ�ন কেরিছ। আর আমরা 



আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর েদখােনা পেথ জীবন-
যাপন করিছ। আ�াহর সাহায� খুবই িনকেট ইনশাআ�াহ”। 

 

শাইখ আেনায়ার আল আওলািক রিহমা��াহ বেলন:  

“ভাইেয়রা! এিট একিট বড় েনয়ামত েয আমরা এমন একিট সমেয় বাস করিছ। 
আলহামদুিল�াহ! এ সময়টােক আমরা �ভ ল�ণ বলেত পাির। কারণ �িতিদন 
মুজািহদীনগণ িবিভ� ভ�খে� ছিড়েয় পড়েছন। অন�িদেক আমােদর শ� আেমিরকা 
এবং তােদর িম�রা িদন িদন তােদর বািহনীেক িনজ িনজ েদেশ সংক�িচত করেত 
বাধ� হে�”।  

 

শাইখ আবু হাফস আল িমসির রিহমা��াহ বেলন:  

“েহ আ�াহর বা�ারা! েতামরা সাহায�কারী হও, অিবচল থাক! এখান েথেক 
িফিলি�েনর �াধীনতা আসেব এবং এখান েথেকই আরব উপ�ীেপর �াধীনতা 
আসেব। এখান েথেকই পৃিথবীর বুেক ইসলােমর ছায়া ও ইসলািম শিরয়াহ িফের 
আসেব”। 

 

উপ�াপকঃ 

িজহােদর এই জাগরণ বছেরর পর বছর ধের উ�াহর ধািম�ক স�ানেদর রে�র 
িবিনমেয় ��িলত হেয় উেঠেছ। এই পেথ পিব� র�দান, কারা িনয�াতন, 
অপিরসীম ৈধয�ধারণ, েদশা�র, ি�য় স�ানেদর েথেক দূের বসবাস এবং সাহাবােয 
েকরােমর অনুসরেণ ি�য় নবী মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর স�ান 
র�ার জন� সব�� দােনর দৃ�া� উপ�াপেনর মাধ�েম িজহােদর এই পথ আজ 
আেলািকত হেয়েছ।  

 



শাইখ উসামা িবন লােদন রিহমা��াহ বেলন:  

“আিম িনেজেক এবং আপনােক - সত� ও ন�ােয়র পেথর ইসলােমর �থম ৈসিনক 
মহান সাহাবােয় েকরাম রািদয়া�া� আন�র কথা �রণ কিরেয় িদেত চাই। 
আমােদর ল�� হেব - �ীেনর সহেযািগতায় আমরাও েযন তােদর মেতা হওয়ার 
েচ�া কির। সৎ ব�ি�েদর মেতা হেত পারা েতা অবশ�ই সফলতা।  

সীরাত শা�িবশারদ এবং হাদীস শা�িবশারদেদর অেনেকই কা’ব ইবেন 
আশরােফর কিবতা সং�া� ঘটনািট উে�খ কেরেছন। কা’ব ইবেন আশরাফ 
কিবতার মাধ�েম মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক আ�মণ করত। যখন 
মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর কােছ তার কথা েপৗঁছল তখন িতিন 
বলেলন: “েক আেছ েয কাব িবন আশরাফেক হত�া করেব? কারণ েস আ�াহ ও 
তার রাসূলেক ক� িদে�। ”  

সােথ সােথ মুহা�াদ িবন মাসলামাহ দাঁিড়েয় েগেলন এবং বলেলন: “আিম, েহ 
আ�াহর রাসূল! আপিন িক চান েয, আিম তােক হত�া কের েফিল”? তখন রাসূল 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম উ�র িদেলন, “অবশ�ই”।  

আ�া� আকবার! আ�া� আকবার!!  

তারা কত �ত আ�াহ ও তার রাসূেলর সাহােয� এিগেয় এেসিছেলন! আ�া� 
আকবার! তােদর ইমান ও ইয়ািকন কতইনা িবশাল িছল! তারা কতটা �ানী ও 
অনুভব�ম িছল! মুহা�াদ িবন মাসলামাহ রািদয়া�া� আন� জানেতন েয আ�াহ 
ও তার রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক ক� েদওয়ার একমা� শাি� 
‘মৃত��দ�’। েকােনা �কার অজুহাত ছাড়াই”।  

 

উপ�াপকঃ 

এিট হল মুজািহদেদর পােশ দাঁিড়েয় রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর 
ময�াদা র�ার সং�ােম সবাই ঝাঁিপেয় পড়ার একিট আহবান। এখােন আমােদরেক 



দলমেতর পাথ�ক� একদম ভ�েল েযেত হেব, যােত ইসলামী িবে�র একি�ত শি� 
িদেয় আমরা এই আ�মণ েরাধ করেত পাির।  

 

শাইখ আইমান আয যাওয়ািহরী হািফযা��াহ বেলনঃ  

“েহ মুসিলম উ�াহ! এটা একিট সংগঠন বা ম�াগািজেনর িব�ে� যু� নয়; বরং 
এই যু� হল ইসলাম ও ক�ফেরর মেধ� লড়াই। ��েসডার ও তােদর িম�েদর এবং 
মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক যারা ভালবােস; যারা তােদর র� 
িদেয় তার স�ান র�া কের - তােদর মেধ� লড়াই। এই যু� আপনার যু�। এই 
দািয়� আপনার দািয়�। আপনার নবীর স�ােন তারা কািলমা েলপন করেত 
েচেয়েছ!!  

এই যু� হল দনু�ীিতবাজ, অত�াচারী, ৈনিতক চির�হীন এবং মানুষ হেয় যারা 
মানুেষর র� েচােষ তােদর িব�ে�। মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর 
শিরয়াহ েতা হল - ন�ায়িবচােরর শিরয়াহ, দয়ার শিরয়াহ, পিব�তা ও িব��তার 
শিরয়াহ এবং অত�াচারীেদর �িতেরাধ করার শিরয়াহ”।  

 

উপ�াপকঃ 

নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক িনেয় কট�ি�র �িতবােদ ইসলামী িবে� 
আেলম-উলামা েথেক �� কের মুজািহদ পয�� সবাই একি�ত হেয়েছ। সাধারণ 
জনতাও িমিছল িমিটং কের �িতবাদ কেরেছ। ঢাকা েথেক িতমবুকত� (মািলর 
রাজধািন) পয�� উ�াহ গণহাের ঘর েছেড় েবিরেয় এেসেছ। েযসব রা� এসব 
ব��িচ� �কাশনা�েলােক সমথ�ন কেরিছল, এই গণআে�ালন েসসব রাে�র 
দূতাবােস আ�মণ কেরেছ। এই আে�ালেনর মাধ�েম তােদর পণ�েক স�ূণ�ভােব 
বয়কট করা হেয়েছ। মুজািহদীন এসব েদেশর দূতাবাস ও তােদর রা�দূতেদর উপর 
হামলা কেরেছ। আর এভােবই তােদর িপেঠ আঘাত করা হয়; যারা মহানবী 
সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক অপমান করার দঃুসাহস েদখায়।  
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“অথ�ঃ অতঃপর যখন েতামরা কােফরেদর সােথ যুে� অবতীণ� হও, তখন তােদর 
ঘােড় আঘাত কর। অবেশেষ যখন তােদরেক পূণ��েপ পরাভ�ত কর তখন 
তােদরেক শ� কের েবেধ েফল”। (সূরা মুহা�াদ ৪৭:৪) 

এই আে�ালন ও �িতবাদ শিরয়াহ’র আেদশ অনুযায়ী হওয়া এবং েকান �কার 
সীমাল�ন না হওয়ার িবষেয় সবাই সতক� িছেলন। কারণ আ�াহ 
সীমাল�নকারীেদর ভালবােসন না। শিরয়াহ যােদরেক হত�ার অনুমিত িদেয় িছল 
তারা তােদরেকই হত�া কেরেছ এবং যারা �মা পাওয়ার েযাগ� তােদরেক �মা 
করা হেয়েছ। উ�াহ এবং এর িম� মুজািহদ স�ানেদর এই জাগরণেক �িতহত 
করা জন� পি�মা অৈবধ অত�াচারী শাসকরা এবং তােদর ভাড়ােট কম�ীরা 
িনেজেদর িবে�াভ সমােবেশর আেয়াজন কের।  

 

শাইখ নাসর িবন আিল আল আিনিস রিহমা��াহ বেলন:  

“এসব ঘটনায় আঘাত পাওয়ার পর কািফর �ধানগণ তােদর ভ�ল বুঝেত পাের। 
েদখুন তারা িকভােব একি�ত হে�! তারা এেক অন�েক সমথ�ন করেছ, তােদর 
দুব�লতােক শি�শালী করেছ এবং তােদর �ত�েলােক ে�িসং করেছ। তােদর 
সমােবশ�েলার �িত ভাল কের ল�� ক�ন। এরাই হল তারা যারা 
আফগািন�ােন, কেকশােস, গাজা, িসিরয়া, ইরােক, েসামািলয়ায় ও ইেয়েমেন 
আমােদর িব�ে� হত�ায� চািলেয়েছ।  

এিদেক েদখুন। এই েয �া�। েস আেমিরকার সকল অপরােধর অংশীদার। এই হল 
�া� েয মািল ও ইসলািমক মাগিরেব �মাগত অপরাধ কের যাে�। এই হল েসই 
�া� েয মধ� আি�কায় �ি� অিভযােনর নােম মুসিলম িনধনেক সমথ�ন কের। 
তারা হল শয়তােনর দল, আ�াহ ও আি�য়ােয় েকরােমর শ�”।  

 



উপ�াপকঃ 

এ সব িবে�ােভ িনল�� েনতা েনতািনয়া� ফরাসী সরকােরর পােশ দাঁড়ায়। 
েসখােন তােদর অিত িনকেটই দাঁিড়েয় িছল জড�ান ও িফিলি�েনর শাসকরা। 
মুসিলম উ�াহর িবে�াভ ও িবপরীেত ফরাসী সরকার কত��ক পিরচািলত িবে�াভ 
- দুিট �িতবাদী তাবুর অব�ােনর বা�বতা �� কেরেছ। মুসিলম জনগণ ও এর 
খির�ার শাসকেদর মােঝ এবং জনগেণর ��-িব�াস ও শাসকেদর কায��েমর 
মােঝ গভীর ফাটলেক আরও স�ু� কেরেছ। জনগেণর সােথ শাসকেদর স�ক� 
ও দািয়�শীলতার বা�ব �প েবর কের এেনেছ।  

এসব ঘটনা স�ু�ভােব �মাণ কের েয এই ধরেণর শাসেকরা না উ�াহর 
�িতিনিধ� কের আর না ধেম�র �িতিনিধ� কের। এসব িবে�াভ মূলত িহংসা�ক 
মেনাভােবরই বিহ:�কাশ যা পি�মারা ইসলাম ও মুসিলমেদর �িত ধারণ কের 
রােখ।  

 

শাইখ আইমান আয যাওয়ািহরী হািফযা��াহ বেলনঃ 

“েহ মুসিলম উ�াহ!  

এটা হল তােদর ধেম�র চির� যা তােদরেক ��� কেরেছ এবং তােদরেক িবে�াভ 
সংগিঠত করেত উ�ু� কেরেছ। েসখােন তারা চািল� েহবেদােত আ�মণকারী মা� 
৩ জন মুজািহেদর িব�ে� �ায় ৩ িমিলয়েনরও েবিশ েলাক অংশ�হণ কেরেছ। 
তারা এেস িছল তােদর পথ��তােক এবং নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক 
অবমাননা করার অপরাধেক �াধীনতার নােম সাব�� করার জন�।  

তারা নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক অপমান করার উপর তােদর দৃঢ় 
অব�ান �কােশর জন� েবিরেয় এেসিছল এবং আমােদরেক এই বাত�া েদওয়ার 
জন� েয - তারা তােদর অপরাধ ও অসভ� ব�বহাের অটল থাকেব। এর �মাণ 
িহেসেব তারা কিতপয় অন�ান� ম�াগািজন�েলােতও একই জঘন� ব��িচ� 
পুন:�কাশ কের। এমনিক চািল� েহবেদার সদর দ�ের হামলার পর �কািশত �থম 



ইসু�েতই আবার ব��িচ�িট পুনঃ-�কাশ কের। এর মাধ�েম পি�মা ব�বাদী িব� 
ইসলােমর �িত তােদর ধম�ীয় ে�াধেক �দশ�ন কেরেছ ও অপর িদেক 
অপরাধীেদরেক সমথ�ন িদেয়েছ।  

েহ মুসিলম! েতামােদর ে�াধ েকাথায়? আ�ময�াদা েকাথায়? এবং েতামােদর নবী, 
ধম� ও িব�ােসর গােয় কািলমা েলপেনর েমাকােবলায় েকাথায় েতামােদর ঈমানী 
েচতনা”? 

 

উপ�াপকঃ 

অতএব এই কােজর দািয়� উ�াহ ও এর মুজািহদেদর উপর। এই আহবােন তারা 
সাড়া িদেয় িবশাল িবে�াভ ও িজহািদ অপােরশন পিরচালনা কেরেছন। এই 
বাত�ািট কািফর পি�মা িবে�র উপর বড়সড় �ভাব েফেলিছল। এর �ারা পি�মারা 
বুঝেত পাের েয, মুসিলম উ�াহ এখনও শাহাদাত িপয়াসী িজহািদ উ�াহ। এই 
উ�াহ তার ধম� ও নবীর স�ান র�ার জন� সব িকছ ু করেত পাের। �াে�র 
বরকতময় অপােরশন ও তার আেগর িবিভ� িবজেয়র মাধ�েম এই বাত�া 
পৃিথবীবাসী েপেয়েছ।  

এই উ�াহ ইসলামাবােদ েডিনশ দূতাবােসর িব�ে� পিরচািলত হামলােক ভ�েল 
যায়িন। েসখােন বীর যুবক মুয়াি�ন রাসূেলর শােন েবয়াদিবর শাি� ��প েডিনশ 
সাংবািদক ও ক�টনীিতিবদেদরেক তােদর দূতাবাস সহ �ংস কের েদন। আমরা 
ভ�েল যাইিন েয ‘বাক�াধীনতা র�া’র িমথ�া অজুহােত েডিনশ ে�িসেড� এ 
ধরেণর জঘন� কাজ সামেনও চািলেয় যাওয়ার জন� এখেনা ব�পিরকর।  

 

রাসমুেসন (Rasmussen), েডনমােক�র �া�ন ঘৃণ� �ধানম�ীঃ 

“তােদর (মুসিলমেদর) ল�� হল ধম�ীয় িবষেয় বাক-�াধীনতার ে�ে� 
আ�জ�ািতক আইেনর উপর সীমাব�তা আেরাপ করা। িক� আমরা আমােদর 
“বাক-�াধীনতা” ও ধম�ীয় অব�ান র�ার জন� অটল থাকেবা”। 



 

উপ�াপকঃ  

অিভশ� কাট��িন� েয িকনা নবীর শােন কাট��ন বানােনার মেতা জঘন� কােজর 
সূচনা কের িছল, েস এটা পির�ার কেরেছ েয এই কাট��ন�েলা িছল িজহাদ ও 
মুজািহদেদর িব�ে� বৃহ�র যুে�র একিট অংশ মা�। এই িনক�� ক�ক�র বেল েয,  

কাট� ওেয়�ারগাড� (Kurt Westargaard), অিভশ� কাট��িন�ঃ 

“ে�িমংেরাজ আমােক মুহা�ােদর ব�� িচ� অ�েনর জন� অনুেরাধ কের। এিট 
আমার জন� স�াসীেদর �ালাতেনর জবাব েদওয়ার একিট েমা�ম সুেযাগ িছল। 
এই স�াসীরা ধম�েক একিট আধ�াি�ক অ� িহেসেব ব�বহার কের।  

সাংবািদকঃ ত�িম িক একােজর জন� মাফ চাইেব?  

কাট��িন�ঃ না, কখনই না। ভাগ��েম আমার বয়স এখন ৭২ বছর এবং আমার 
বাধ�েক�র কারেণ আিম ভীত নই”।  

 

উপ�াপকঃ  

আমােদর বীর তাঁর আ�মণ চালােনার পূেব� পির�ার বাত�ায় জািনেয় েদন েয, এই 
আ�মণ হল তােদর িব�ে�, আ��ব�নায় পেড় যারা রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়া সা�ােমর শােন েবয়াদিবর দঃুসাহস �দশ�ন কেরেছ।  

 

মুজািহদ আবু গািরব আল মাি� রিহমা��াহ বেলনঃ 

“��েসডার েডনমােক�র �িত আমার সব�েশষ বাত�া হল: ইনশাআ�াহ! এটাই 
আমােদর সব��থম িকংবা সব�েশষ �িতেশাধ নয়। ইনশাআ�াহ, শাইখ উসামা 
েতামােদরেক শাি�েত থাকেত িদেবন না। মুজািহদরা েতামােদরেক কখনই শাি�েত 



থাকেত িদেব না। এটা হল তােদর �িত একিট সতক� বাত�া যারা মেন কের েয, 
তারা ধম�িন�া চািলেয়ই যােব, এই গািড়িটই হল েতামােদর েশষ ভাগ�”।  

 

উপ�াপকঃ  

এই শহীেদর কথা�েলা আেলমেদর জন� একিট ���পূণ� বাত�া বহন করেছ। 
উ�াহ, িজহাদ ও মুজািহদেদর �িত তােদর দািয়ে�র কথা �রণ কিরেয় িদে�।  

আ�াহ তায়ালা বেলন, 
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“অথ�ঃ িন�য় যারা েগাপন কের, আিম েযসব িব�ািরত তথ� এবং েহদােয়েতর 
কথা নািযল কেরিছ মানুেষর জন� িকতােবর মেধ� িব�ািরত বণ�না করার পরও; েস 
সম� েলােকর �িতই আ�াহর অিভস�াত এবং অন�ান� 
অিভস�াতকারীগেণরও”। (সূরা বাকারা ২:১৫৯) 

 

মুজািহদ আবু গািরব আল মাি� রিহমা��াহ বেলনঃ 

সুতরাং িনেজেদর �ােনর িবষেয় আ�াহেক ভয় ক�ন। যিদ িবচার িদবেস 
আপনােদর ভাইরা আপনােদর িব�ে� আ�াহর কােছ অিভেযাগ কের েয, এ সব 
আিলমগণ সংকটময় মুহূেত� আমােদর সাহােয�র জন� েকােনা ফেতায়া েদয়িন তখন 
কী জবাব িদেবন? আপনারা �েত�কিট ধষ�ণ, অন�ায়ভােব ঝরােনা �িত েফাটা 
র� এবং অন�ায়ভােব অপ�ত �িতিট �ােণর জন� দায়ী। আ�াহর শপথ! 
আপনারা আ�াহর িবচােরর কাঠগড়ায় দাঁড়ােবন। সুতরাং আপনােদর ভাইেদর 
ব�াপাের আ�াহেক ভয় ক�ন। নবীজীর স�ান র�ার িবষেয় আ�াহেক ভয় 
ক�ন”।  



 

উপ�াপকঃ  

মুজািহদরা সব সমেয়র মেতা ‘িনরপরাধ �াণ র�ার দািয়�েবাধ’ েথেকই সাধারণ 
ছুিটর িদন - যখন দূতাবাস ব� থােক - জনস�েুখ এই অপােরশন পিরচালনার 
িস�া� েনন। হামলািট সফলভােব পিরচালনা করা হেয়িছল এবং এর ফল��প 
আ�াহ িব�াসীেদর অ�ের আন� ও �শাি� দান কেরন এবং তােদর ে�াধ 
িনবারণ কেরন।  

 

েডিনশ দূতাবােসর আেশপােশ বসবাসকারী একজনঃ  

“পি�েম েয ব�া� িচ� �কািশত হেয়িছল তার জন� তারা এ�প বা এর েচেয় 
েবিশ আঘাত পাওয়ার উপযু�। েকােনা মুসিলম এই ব�া� িচ��েলা েদখেল 
বুঝেত পারত েয আিম কী বলিছ!”  

 

েডিনশ দূতাবােসর আেশপােশ বসবাসকারী আরও একজনঃ  

“পি�মারা এর জন� �মা চাইেতও অ�ীক�িত জানায়। ফেল পিরণিত আরও 
খারাপ হেব। আমরা েদিখ েয পিৃথবীর িবিভ� অংেশ �িতিদনই মুসিলমেদরেক 
হত�া করা হে�। পি�মারা যিদ এই ধরেণর অপরাধ ব� না কের, তাহেল 
তােদরেক অবশ�ই খারাপ পিরণিত েভাগ করেত হেব”।  

 

উপ�াপকঃ  

এই বরকতময় হামলার �ারা মুজািহদরা পি�মা িবে�র কািফর সরকারেদর �িত 
সু�� বাত�া িদেয়েছ েয, যারা আমােদর নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক 



িনেয় উপহাস কের, তােদর পিরণিত এমনই হেব। মুজািহদগণ পি�মা 
মুসিলমেদরেকও এই অত�াবশ�কীয় িজহােদ অংশ �হেণর জন� আহবান জানায়।  

 

শাইখ মু�ফা আবুল ইয়ািযদ রিহমা��াহ বেলনঃ 

“আর আমরা পি�মা ঐ সম� মুসিলম যুবকেদরেক; যারা ইসলাম ও মুসিলমেদর 
�িত ��েসডারেদর শ�তার কথা জােন এবং ইউেরাপ ও আেমিরকায় ইসলােমর 
েগৗরবময় অতীত আবার িফিরেয় আনেত চায় - তােদরেক আ�াহেক ভয় করার 
এবং তােদর নবী, তােদর ক�রআন, তােদর �ীেনর অপমােনর বদলা েনবার জন� 
আহবান করিছ। তােদরেক তােদর মােঝই বসবাসরত ইসলাম ও মুসিলমেদর 
শ�েদর িব�ে� দাঁড়ােনার জন� আহবান করিছ।  

েহ আমার মুসিলম ভাই ও েবােনরা!  

আপনােদর কািফরেদর মােঝ বসবাস করার েকােনা �হণেযাগ� অজুহাত েনই। যিদ 
আপনারা িজহােদর কােফলায় েযাগ না েদন এবং আ�াহ ও তার রাসূল সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর শ�েদর িব�ে� যু� কের ইসলাম ও মুসিলমেদর �িত 
আপনােদর দািয়� পালন না কেরন – তেব কািফরেদর মােঝ থাকার জন� 
আপনােদর েকান অজুহাত েনই। এখনই উপযু� সময় আপনার ধেম�র পােশ 
দাঁড়ােনার। আপনােদর হল�াে�র ভাই, ইসলােমর সাহসী ও বীর েযা�া মুহা�দ 
বুেয়িরর মত ধম�িন�ুক ও আ�াহর রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক 
কট�ি�কারীেদর হত�া ক�ন। এই আ�াহর শ� আ�াহর ধম�েক িনেয় উপহাস 
কেরিছল। তাই ভাই বুেয়ির তােক আ�াহর আইন অনুযায়ী তার �াপ� শাি� 
বুিঝেয় িদেয়েছ। েস এমন শাি� পাওয়ারই উপযু� িছল।  

পি�মা যুবকেদর মেধ� েযসব বীেররা মুজািহদীন েনতােদর আহবােন সাড়া 
িদেয়িছল তােদর মেধ� শহীদ (আমরা তােক এমনটাই মেন কির) মুহা�দ আল 
বুয়াইির িছেলন একজন। িতিন ডাচ িফ� িনম�াতা েভনেকাচেক তার �াপ� শাি� 
বুিঝেয় িদেয়িছেলন”।  



 

উপ�াপকঃ  

এই িফ� িনম�াতা ধম�িন�ার সকল সীমা অিত�ম কেরিছল। এই িফে� েস 
সরাসির আ�াহ, তাঁর রাসুল এবং েকারআনেক অবমাননা কেরিছল। েস ইসলাম 
ও ইসলােমর সকল �তীেকর িব�ে� ধম� িন�ার স�াব� সকল উপায় ব�বহার 
কেরিছল। িক� েস এটা ভ�েল িগেয় িছল েয, নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম 
এবং ইসলােমর ভালবাসা মুসিলমেদর অ�েরর গভীের িবদ�মান, যিদও তারা 
ইউেরােপ বা ইতািলেত লািলত-পািলত হয়। এখােন হামলািটর িকছ ু িববরণ েপশ 
করা হল: 

ি�টস ভ�ান ে�ইেলন (Frits Van Strealen), িবচারকঃ 

“আমার সহকম�ী আহত হেয়িছল। েস তখন পুিলশ কার চালাি�ল। পের েদখা যায় 
েয �িল তার বুেলট�ফ জ�ােকেট েলেগিছল। জ�ােকেটর কারেণ েস �ােণ েবঁেচ 
যায়।  

ডগ ইউিনেটর আেরকিট পুিলশ কার কেয়ক বার �িলিব� হেয়িছল। আর 
আমােদর গািড়েত দুইিট বুেলট িব� হয়। মেন হি�ল এর েথেক মুি� পাওয়া খুব 
কিঠন হেব।  

েস রা�ার মেধ� িথও ভ�ান গগ’েক (Theo Van Gogh) �থেম �িল 
কেরিছল। পের েস েহেট রা�া পার হয়। এমনিক েস েদৗড়ও েদয় িন। েসখােন েস 
িথও ভ�ান গগ এর িজহবা েকেট েদয় এবং তার শরীের িচিঠিটেক ছুির িদেয় 
আটেক েদয়। এরপর চারপােশর নীরব দশ�কেদরেক �মিক িদেয় বেল, ‘তারা 
ি�তীয় ল�� ব�েত পিরণত হেত পাের’।  

েস শা�ভােব ও আ�ার সােথ ও�ারপাক� (Oosterpark) িদেয় মিরটে�ড 
(Mauritskade) েহেট চেল েগল। েস যখন পুিলশেক �িল করিছল তখনও 
পুেরাপুির শা� িছল। মেন হয় েস জানত েয, এখােনই তার জীবেনর সমাি� 
ঘটেব”। 



 

উপ�াপকঃ   

এই হামলায় এই বীেরর বীর� ��ভােবই �কাশ েপেয়েছ এবং তার কােজর 
কায�কারণ �� হেয়েছ। িতিন এেতাট�ক� কেরই �া� হনিন। বরং িবচার করার 
সময়ও িতিন একই কথা �কাশ কেরন।  

িবচােরর সময় তার ব�ব��েলা গভীর ঈমান ও ধেম�র �িত তার গভীর স�ােনর 
কথা অত�� শ� ভােব �মাণ কের (আমরা তােক এ�পই িবেবচনা কির এবং 
আ�াহই হেলন চ�ড়া� িবেবচক)। েস আদালেত দাঁিড়েয় বেলিছল, 

মুহা�দ বুেয়িরঃ 

“আিম ঈমানী দািয়�েবাধ েথেক এক বরকতপূণ� কাজ কেরিছ। আিম এটা �� 
করেত চাই েয, যিদ এই জঘন� কাজিট আমার বাবা িকংবা আমার েছাট ভাইও 
করত, তােদর েবলায়ও আিম একই আচরণ করতাম। েতামরা েতামােদর সকল 
মেনািব�ানী, ডা�ারেদরেক ও িবেশষ�েদরেক পাঠােত পার, তবু েতামরা কখনই 
এটা বুঝেত স�ম হেব না েয, িক ঘেটেছ। যিদ আিম মুি� পাই ও ২রা নেভ�র 
আিম যা কেরিছলাম েসটার সুেযাগ পাই, তাহেল আিম েকােনা ি�ধা ছাড়াই পনুরায় 
একই কাজ করব”। 

 

উপ�াপকঃ 

এই উ�াহ িলিবয়ােত উমর আল মুখতােরর নািতেদর হামলার কথা কখনই ভ�েল 
যােব না। আেমিরকার ছ�ছায়ায় িমশরীয় ভাষায় িফ� িনম�াতা অপরাধী িনেকালা 
বািজেল (Nicola Bazile) এর ধম�িন�ামূলক িফ� িনম�াণ এবং অিভশ� েটির 
জনসেনর (Terry Johnson) েকারআন েপাড়ােনার �িতেশাধ ��প 
আেমিরকান রা�দূতেক তারা েটেন িহঁচেড় রা�ায় নািমেয় এেনিছল।  

 



শাইখ আলী মুহা�াদ রািজ বেলন; 

“িলিবয়ার সংঘাতপূণ� ভ�িমেত উমর আল মুখতােরর নািতেদর প� েথেক ধম� িনেয় 
কট�ি�মূলক এই িফে�র িব�ে� শি�শালী �িতবাদ করা হেয়িছল। আ�াহ 
তায়ালা মুসিলমেদর প� েথেক তােদরেক উ�ম �িতদান দান ক�ন।  

আেমিরকান রা�দূেতর ভাবমূিত�েক িলিবয়ার রা�ায় ছুেড় েফলা হেয়িছল। এই 
বীর�পূণ� মূ�ত� সম� মুসিলমেদর �ৃিতেত িচর�রণীয় হেয় থাকেব। এর মাধ�েম 
মুসিলমরা খাতামুন নািবিয়�ন মুহা�দ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর স�ান 
র�ার জন� একে� িবে�াভ কেরিছল। আমার িপতা-মাতা তার জন� েকারবান 
েহাক”।  

 

‘িনউইয়ক� টাইমস’ পি�কার িরেপাট� অনুসােরঃ 

এই হামলা িস.আই.এ. এর জন� িছল একিট মহা িবপয�য়। এই হামলায় একিদেক 
ঐ অ�েল িস.আই.এ. এর উপি�িত �কািশত হেয় পেড়। অন�িদেক ঐ অ�েল 
িস.আই.এ. এর অি�� �মিকর মুেখ পেড়। ১১ই েসে��র েবনঘািজ শহেরর 
হামলায় আেমিরকান রা�দতূ সহ আরও ৩ জন িনহত হয়। এটােক িস.আই.এ. 
এর জন� বড় ধরেণর একিট আঘাত বেল িবেবচনা করা হয়।  

 

উপ�াপকঃ 

িস.আই.এ. েসখােন তােদর িকছ ুঅিভ� অবসর�া� এেজ� িনেয়াগ কেরিছল। 
তারা শহেরর িভতের ও বাইেরর সশ� দল�েলার হামলার উপর নজরদারী 
করেতা। একজন আেমিরকান কম�কত�া বেলন: এই হামলািট িছল এমন একিট 
দুেয�াগ, যার ফেল সং�ািট চরম �িত�� হয়। িলিবয়ায় কম�রত একজন কম�কত�া 
আরও বেলন: ‘এই হামলািট আমােদর েচাখ ধাঁিধেয় িদেয়েছ’। 



বারবার এসব অপরােধর পুনরাবৃি�র কারেণ উ�াহ আমােদর ভ�িমেত শয়তােনর 
েক��েলার অথ�াৎ এসব েদেশর �িতিনিধ�কারী দূতাবাস�েলার িব�ে� িজহাদ 
কের আসেছ। তারা এসব েদেশর পতাকা�েলােক িনেচ নািমেয় িছঁেড় েফেল এবং 
িজহােদর পতাকা�েলােক উে�ালন কের। এেত কের িব� েদেখেছ েয - এই 
উ�াহ তার নবীর স�ান র�ার জন� সব িকছুই িবসজ�ন িদেত ��ত।  

 

কায়েরার আেমিরকান দূতাবােসর সামেন একজন িবে�াভকারীঃ  

“আমােদরেক অপমান করেল আমরা �মাশীল হেত পাির। িক� রাসূল সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর িবষয়িট - আিম বলিছ না েয এিট একিট েরড লাইন; বরং 
আিম বিল - তার জন� আমােদর র� ও জীবন – সবিকছু তাঁর জন� উৎসগ� 
হেব”।  

 

উপ�াপকঃ 

উ�াহর মুজািহদ স�ানরা ভারতীয় উপমহােদেশর ঐ সম� ধম�িনরেপ�তাবাদী ও 
নাি�কেদর িব�ে� তােদর বীরে�র ইিতহাস গেড়েছন, যারা ি�য় নবী সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়া সা�ামেক িনেয় কট�ি� কেরেছ।  

 

মাওলানা আেসম উমর হািফযা��াহঃ 

“আ�াহ তায়ালার অনু�েহ ভারতীয় উপমহােদেশর মুজািহদীন, তােদর ইেয়েমেনর 
ভাইেদর মতই কিতপয় ধম�কট�ি�কারীেদরেক জাহা�ােম পািঠেয়েছন। করাচীেত 
তারা ড. শািকল ওজ (Dr. Shakeel Auj) এবং আিনকা নাজেক �� হত�া 
কেরন। বাংলােদেশ রাজীব হায়দার, রাজশাহী িব�িবদ�ালেয়র নাি�ক �েফসর 
এবং স�িত আেমিরকায় জ� েনয়া িহ� ু�গার - অিভিজৎ রায়েক �ধু মা� মাংস 
কাটার ছুির ও চাপািত িদেয় হত�া কেরন। এর মাধ�েম সম� ইসলাম িবে�ষীেদরেক 



একথা �রণ কিরেয় েদয়া হল েয - এমনিক িব�াসীরা অ� ছাড়াই একজন 
ৈসিনেকর মত লড়াই করেত পাের।  

আলহামদুিল�াহ! এটা হল ঐ অপােরশন িসিরেজর একিট অংশ যা স�ািনত 
আিমর শাইখ আইমান আয যাওয়ািহরী হািফযা��াহ’র আেদেশ এবং শাইখ 
উসামা িবন লােদন রিহমা��াহ’র অ�ীকার পূরনােথ� আল কায়দার িবিভ� শাখা 
বা�বায়ন কের আসেছ”।  

 

উপ�াপকঃ 

হ�াঁ, িবে�র ক�ফ�ির শি� বুঝেত পারল েয, নবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক 
িনেয় সামান� কট�ি� করেলও মুসিলম উ�াহ এই জঘন� কেম�র শাি� �দান 
করেব। এর ফেল অেনক রা� েযমন �া�, এমনিক তােদর ম�াগািজন অিভশ� 
চািল� েহবেদা - এই ধরেণর ব��িচ� �কাশ না করার েঘাষণা িদেয়েছ।  

সুতরাং একথা আরও একবার সত� �মািণত হল েয, তরবাির সত� বুঝেত সাহায� 
কের।  

 

শাইখ উসামা িবন লােদন রিহমা��াহ’র ব�ব�:  

“আসেল তরবািরই কািফরেদরেক সত� উপলি� করেত সাহায� কের। আজ 
তরবাির সত� ও িমথ�ার মেধ� পাথ�ক� কেরেছ। যত�ণ তরবাির চেল, কািফরেদর 
�দয় সত� উপলি� কের এবং তােদর মেন সত� �ীন ইসলাম জানার ও বুঝার 
আ�হ জােগ”।  

 

শাইখ খািলদ বাতারিফ হািফযা��াহ বেলন:  



“আ�াহ রা�ুল আলািমেনর অেশষ দয়ায় আজ মুসিলম উ�াহ আ�াহর ওয়াদা 
পূরেণর সা�ী হেয়েছ। ৈবি�ক িজহােদর �ভােব এবং চািল� েহবেদা ম�াগািজেনর 
েহডেকায়াট�াের ২জন বীর মুজািহেদর আ�মেণর পর েথেক তারা নবীেদর 
(আলাইিহস সালাম) ব��িচ� �কাশ করা ব� করেত বাধ� হয়”।  

“দুিট দল যখন মুেখামুিখ হল, তখন মুহা�ােদর দল আ�াহর নাম িনেয় তাকবীর 
িদেয় শাহাদােতর িপপাসায় ছুেট েগল। আর ক�ফফারেদর েনত�� িদি�েলা চরম 
ইসলাম িবে�ষী ক�র ��েসডার স�াট। অতপর স�ূণ� ভয়ভীিতহীন ত�মুল লড়াই 
যখন �� হল তখন মুসলমানেদর সােথ িছল আ�াহর �িত�ত ‘সাহায�’। তাই 
তােদর িবজয় িনধ�ািরত সমেয়ই হেয়েছ, আেগও না পেরও না”। 

 

উপ�াপকঃ 

যায়িন�েদর শপথ ভ� করার অভ�ােসর অনুসরেণ �া� রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়া সা�ােমর জ�িদবেস, বরকতময় প�ািরস হামলার ছয় বছর পর - একই 
অিভশ� ম�াগািজেনর মাধ�েম পুনরায় ব��িচ� �কাশ কের। আর 
কাকতালীয়ভােব এটা করা হেয়েছ এমন এক সমেয় যখন বরকতময় প�ািরস 
অিভযােনর সােথ সংি��েদরেক িমথ�া িবচােরর কাঠগড়ায় দাঁড় করােনার নাটক 
চলমান আেছ।  

 

ম�া�ন:  

আিম যখন ঐ িবষয়িট উে�খই কেরিছ, তখন আমােদর আেলািচত ঘটনার সময় ও 
�ান স�েক� আিম স�ূণ� অ�াত িছলাম। ২০১৫ সােল যখন চািল� েহবেদােত 
হামলা হেয়িছল �ায় েস সময়টােতই আবার এর সােথ যু�েদর িবচার কাজ �� 
করার এই িবষয়িট কাকতালীয় িছল। 

 



উপ�াপকঃ 

রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর জ�িদেন তােদর এই ব��িচ� �কাশ 
েকােনা কাকতালীয় ঘটনা নয়। বরং এিট একিট সপুিরকি�ত অপরাধ। এই অপরাধ 
সংগিঠত করার মাধ�েম পি�মা কািফররা ইসলাম ও রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়া সা�ােমর �িত মুসিলমেদর ভােলাবাসা ও তােদর অনভু�িতেক পরী�া কের 
েদখেত েচেয়িছল। পি�মাকরণ তথা পি�মােদর অনুসরণ ও অৈনিতকতার 
িব�ােরর এই মহড়ায় মুসিলমরা ইসলাম ও এর িশকড় েথেক কতটা দূের সেরেছ, 
তা তারা যাচাই করেত েচেয়িছল।  

 

মািট�ন ি�থ (Martin Smith) 

ঐ সকল আেমিরকানেদর উে�েশ� আপিন কী বলেবন, যারা মেন কের েয েসৗিদ 
আরব কিতপয় স�াসীেক অ� ধরেত সাহায� কেরিছল?  

 

েসৗিদ পিরবােরর �ধান মুফিতঃ  

আমােদর মুসিলম স�দায় জি�বােদর সকল �কার কম�কা�েক �ত�াখ�ান কের 
এবং এেত েকােনা �কােরর সহেযািগতা করা হেত িবরত থােক। তারা জি�বােদর 
ভয়াবহ পিরণিত স�েক� অবগত।  

 

ের� িটলারসন (Rex Tillerson), �া�ন েসে�টাির অফ ে�টঃ  

“আেমিরকায় আমােদর েনতােদর কাজ�েলার একিট হে�, েযমন েসৗিদ আরেব 
উ�বাদী ইসলামী ব��তা�েলা েরাধ করার জন� সংগঠন গেড় েতালা। সংগঠনিট 
এখেনা আেছ, আমরা েসিট েসখােন উে�াধন কের িদেয় এেসিছ।  



িব�ব�াপী উ�বাদ �িতেরােধ আমােদর সংগঠনিটর িকছু েমৗিলক পদে�প রেয়েছ। 
পদে�প�েলার মেধ� েয ���পূণ� পদে�পিট আমরা কােজ লািগেয়িছ এবং 
েসৗিদয়ানরাও এর বা�ব �েয়াগ �� কেরেছ েসিট হল - পাঠ�বইেয় পিরবত�ন 
কের নত�ন পাঠ�বই �বত�ন।  

এই নত�ন বই�েলা সারা েদেশর মসিজদ মাদরাসা�েলােত পড়ােনা হেব। এই 
নত�ন পাঠ�বই�েলা জি�বাদ, ক�রপ�া আর ওয়াহাবী িচ�ায় ভরা পুরেনা 
পাঠ�বই�েলার �লািভিষ� হেব। আমরা তােদরেক �ধু নত�ন বই �ণয়ন করেতই 
বিলিন, বরং পুরেনা বই�েলাও স�ূণ��েপ �ত�াহার করেত বেলিছ। এটা �ধ ু
একিট উদাহরণ।  

আমােদর সংগঠনিট অিচেরই সামািজক েযাগােযােগর মাধ�েম সব�ব�াপী সংবাদ 
�চােরর একিট বড় উেদ�াগ িনে�। েসইসােথ ইসলামী িবদ�াপীঠ�েলােত 
েনত���ানীয় যুবকেদর মনন গঠেনর েচ�া চলেছ। এই নত�ন পিরক�না 
বা�বায়েনর জন� আমরা তােদর সােথ কাজ করিছ। এই ে�ে� আমােদর 
পিরক�না ও বা�বায়েনর অব�ার িদেক আমরা অবশ�ই ল�� রাখেবা। েসৗিদ 
আরবসহ আরও িবিভ� রাে� েয ���পূণ� এেজ�া আেমিরকান পররা� ম�ণালয় 
বা�বায়ন করেছ, এিট হে� েস�েলার একিট। সােথ সােথ এই সংগঠনিটেক 
আমরা কািরগির মােনর �ের উ�ীত করেবা”।  

 

উপ�াপকঃ 

এসব পিরক�নার বা�বায়ন করেত তােদর মা� িতন বছেরর েচেয়ও কম সময় 
েলেগেছ। িব�ব�াপী ই�দীবাদী এই চ�াে�র সফলতা িনেয় 2020 সােলর 
িডেস�র মােস েডইিল েটিল�াফ পি�কায় একিট িববৃিত �কািশত হয়। েসখােন 
বলা হয়:  

েসৗিদ আরেবর িভতের এবং বাইের িমেল �ায় ি�শ হাজার িবদ�ালেয় িরয়াদ েথেক 
েয সকল পাঠ�বই িবতরণ করা হয়, েস�েলা েথেক ই�দীবাদী শি�র পৃিথবীব�াপী 



�ভাব িব�ার সং�া� অধ�ায়�েলা বাদ িদেয় েদয়া হেয়েছ। শরীয়েতর আেলােক 
সমকামী ও মুরতাদেদরেক হত�ার িবধান মুেছ েদয়া হেয়েছ।  

েশষ যামানায় গাছপালা যখন কথা বলেত �� করেব তখন মুসিলম এবং 
ই�দীেদর মােঝ এক বীর�পূণ� লড়াই সংঘিটত হেব। েসই যুে� মুসলমানরা জয় 
লাভ করেব - এ আেলাচনা�েলাও সিরেয় েদয়া হেয়েছ। সব�েশষ আ�াহর রা�ায় 
শাহাদােতর ময�াদা ও ��� এবং িজহােদর জন� মুসিলমেদরেক আবশ�কীয় 
��িতর �িত আ�হ দানকারী আেলাচনা�েলােকও িচরতের মুেছ েফলা হেয়েছ।  

আরব বসে�র পরবত�ী সমেয় পি�মা িব� তােদর েদাসরেদর �ারা মুসিলম েদেশর 
জনগেণর উপর একিট পরী�া চালায়। জীবেনর ভয় ও ��ধা �ারা মানুষেক ইসলাম 
েথেক দূের সিরেয় েদয়া যায় িকনা – এই পরী�া চালােনা হেয়িছল। এে�ে� তারা 
িকছ ুসফলতাও েপেয়েছ। এখেনা তারা েবঁেচ থাকার জন� এক মুেঠা ভাত পায় না। 
তােদর িনকটা�ীয়রা এখেনা েজেল ব�ী। �ম-খেুনর ভেয় এখেনা তারা তট�।  

�া� সরকার আরব বসে�র সময়কােল তােদর িম�েদর সহায়তা করার লে�� 
অপরাধীেদর সরকার�েলার পে� �মাগত ���পূণ� ভ�িমকা পালন কেরেছ। 
অপরাধী “হাফতার” েক অথ�ৈনিতক সাহায�, অ�শ� �দান ও জ�ীিবমান �ারা 
েবামা বষ�েণ সাহায� করার মাধ�েম এই যুে� তােদর প�াবল�ন কের। রাসূল 
সা্�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ােমর আরব উপ�ীেপ ইসলােমর িব�ে� গদ�ভ িবন 
সালমােনর আ�াসেনর এক বড় সহায়ক তারা। তারা শয়তান িবন িযয়াদ এর সােথ 
ৈমি�ক স�ক� গঠেনর মাধ�েম সারািবে�র মুসিলমেদর িব�ে� ষড়যে�র এক 
�াটফম� ৈতির করেছ। একই ভােব তারা র�েখেকা ে�িসেড� িসিস এর সােথ 
িমিলত হেয় তথাকিথত জি�বােদর িব�ে� যুে�র নােম িমসেরর মুসিলমেদর 
িব�ে� আ�াসন চালাে�।  

 

ম�া�নঃ 

“আমােদর আ�িলক ৈমি�তার িভি�েত ি�পাি�ক িকছ ুচ�ি� �া�িরত হেয়েছ। 
সব��থম স�াস-জি�বাদেক দমন করেত হেব এবং িনরাপ�া িনি�ত করেত হেব। 



উভয় রা�ই (�া� ও িমসর) জি�বাদ তথা ইসলামী উ�বােদর �ারা আ�া� 
হেয়েছ। আিম ে�িসেড� িসিসেক পির�ার ভাষায় বেলিছ, আমােদর রণৈকাশেলর 
ে�ে� ‘িমসেরর িনরাপ�া ও ি�িতশীলতা’ �াে�র কােছ অেনক ���পূণ�। উভয় 
রা� এই উে�েগর জায়গা েথেক পির�ােণর উে�েশ� আমরা একসােথ দৃঢ়ভােব 
পর�র সহায়তা করার িস�া� �হণ কেরিছ। এরই িভি�েত আমরা একসােথ 
কাজ কের যাব”।  

সিত�কারােথ�ই আরব বসে�র �� েথেক �া� মুসিলম উ�াহর িব�ে� এক 
িবরামহীন যুে� নােম। তােদর মূল ল��– উ�াহ েযন পুনরায় জা�ত হেত না 
পাের। কারণ, তারা খুব ভােলা কেরই জােন েয - মুসিলম উ�াহ তা�েতর েথেক 
�াধীনতা েপেল তােদর �ীনেক আঁকেড় ধরেব। এরপর িনেজেদর এবং পিব� 
�ান�েলা �িতর�ায় ঝাঁিপেয় পড়েব এবং িনেজেদর খিনজ স�দ ও অথ�নীিতর 
িনয়�ণ িনি�ত করেব।  

 

ড. ইসমাইল খালফ��াহ (Dr. Ismail Khalfullah):  

“২০১১ সােল যখন িতউিনিসয়ার আে�ালন �� হবার পর, িবন আলী পািলেয় 
যাবার আেগ �াে�র পররা� ম�ণালয় সু�� ভাষায় জািনেয়েছ - এই গণ 
আে�ালন েঠকােত সহায়তা করার তারা পিরপূণ� ��ত। তােদর ভাষ� - এইসব 
িবে�ােভর ফেল দা�া-হা�ামা ব� করার জন� সহায়তা করেত আমরা পিরপূণ� 
��ত।  

এই েঘাষণার �িতি�য়ায় যখন িবিভ� িমিডয়ার প� হেত এই েঘাষেকর দািয়� 
েথেক অব�াহিতর দািব জানােনা হয় তখন েস সু�� ভাষায় বেলিছল, ‘রাে�র 
কল�াণ ও �ােথ�র কারেণ এর �েয়াজন েদখা িদেয়েছ’”। 

 

উপ�াপকঃ  



ম�া�ন ইসলােমর িব�ে� আ�াসেনর েঘাষণা করা েসই ব��তায় মুসিলম উ�াহর 
পুনজ�াগরেণর িব�ে� তােদর চালােনা অপতৎপরতার কথা েগাপন কেরিন। তার 
একিট অপতৎপরতা িছল এমন - তৎকালীন িতউিনিসয়ায় ৈ�রশাসক “বুরিকবা” 
এর শাসনামেল জনগেণর মােঝ পি�মা সং��িত ও েসক�লািরজম এর �সার 
ঘটােনা। িক� েসখানকার যুবকেদর �ীেনর �িত আ�হ এবং জাতীয় সংকটকােল 
জনগেণর একতা তােদর অনুেশাচনার কারণ হেয় দাঁড়ায়।  

 

ম�া�েনর ব�ব�: 

“উদাহরণ ��প আমােদর ব�� েদশ িতউিনিসয়ার কথা ধরা যাক। গত ি�শ বছর 
আেগ িতউিনিসয়ার অব�া িছল এেকবােরই আলাদা। ধম� ও জীবন চচ�া 
সাধারণভােবই চলিছল। পরবত�ী সময়�েলােত �াভািবকভােবই িকছ ু পিরবত�ন 
এেসেছ”।  

 

উপ�াপকঃ  

পি�মা েদশ�েলােত বসবাসরত অিভবাসীেদর উপর এই অপতৎপরতা পূব� 
েথেকই চলমান িছল। আর �া� �ভাবতই এে�ে� অন� সবার েচেয় এিগেয়।  

 

এিরক িযমার (Eric Zimmer), ডানপ�ী চরমপ�ীঃ  

“আমার িব�াস, আমােদর উিচৎ তােদরেক ইসলাম অথবা �া� দুিটর েযেকােনা 
একিট �হণ করেত বাধ� করা”। 

 

উপ�াপকঃ 



জাতীয়তাবাদ, সামািজক সমতা, গণতে�র অিধকােরর �িত স�ান ও জি�বােদর 
িব�ে� যুে�র নােম - মসিজদ, মাদরাসা, িহফজখানাসহ িবিভ� ইসলািমক 
�িত�ান তারা ব� কেরেছ। িহজাব পিরধান করার উপর িনেষধা�া আেরাপ 
কেরেছ। ইসলােমর দায়ী ও ইমামগণেক বিহ�ার কেরেছ।  

 

েজরা� েডারম�ান (Gerald Dorman); �া�ন ঘৃণ� ফরািস �রা�ম�ীঃ  

“আমােদর নজরদারীেত মুসিলমেদর ৭৬িট ইবাদতখানা আেছ। আশংকা করা 
হে� েয, েসখােন উ�বাদী ও িবি��তাবাদী িচ�ার চচ�া হয়। িকছু ইমাম সােহবও 
আেছন যােদরেক আমােদর েগােয়�া িবভাগ নজরদািরেত েরেখেছ।  

নারী-পু�ষ সমান অিধকার িবষেয় - ইসলািমক �লারেদর এমন িকছ ুব�ব� আেছ 
েয�েলা আমােদর অব�ােনর িব�ে� যায় এবং ই�দী খ�ৃানেদর ব�াপাের জনমেন 
ঘৃণা জ�ায়। এছাড়া তােদর অথ�ায়ন িনেয়ও সে�হ আেছ।  

েজলা �ধানেক আিম িনেদ�শ িদেয়িছ নজরদাির কম�সূিচ েজারদার করেত এবং 
উ�বােদর সােথ সংযু� সকল িকছু দমন করেত। লাইেস�সমূহ পনুিব�েবচনা করা 
হেব, মাদরাসা এবং নামােজর �ানসমূহ পিরদশ�ন করা হেব, ইমামগণ কত��পে�র 
�ারা িনব�নভ�� িকনা, অথ�ায়েনর উৎস এবং উে�শ� পূণ� যাচাই করা হেব”।  

 

উপ�াপকঃ  

এই নীিত বা�বায়েন �া� ‘িব�া� ও পথ��েদর’ সম�েয় একিট বািহনী গঠন 
কেরেছ। �া� নারী �াধীনতা, নারী-পু�েষর সমান অিধকার ও ধম�িনরেপ�তার 
নােম ইসলামপ�ী ও ক�ফফার উ�বাদীেদর উ�ািন িদেয় থােক।  

 

হাসান শালঘিম (একজন পথ��); 



“মানবতার ফরািস মেডলিট ইসলামপ�ী ও উ�প�ীেদর মেধ� িবরি� ৈতির কের। 
অথচ এই মেডলিট নারীেদর যেথ� �াধীনতা েদয়, প�ুষেদর সােথ সমতার রা�া 
ৈতির কের। সেব�াপির িব�াসী ও অিব�াসী সকেলর �াধীনতা িনি�ত কের”। 

 

আদনা ই�ািহম (ADNA IBRAHIM) (একজন পথ��); 

“দভু�াগ�বশত এটা পির�ার েয, মুসিলমরা এই আধুিনক সমােজ একি�ত হেয় 
বসবাস করার মেতা েকােনা �ক�ত েযাগ�তা �দশ�ন করেত পােরিন। অসংখ� 
মসিজদ েথেক পি�মােদর িব�ে� ঘৃণ� ব�ব�, ৈবষম�, অহংকার ও �জািত 
েকি�ক মেনাভাব পির��িটত হয় যা �মিক ��প”। 

 

উপ�াপকঃ 

�া� রাজনীিতিবদরা ইসলােমর �িতক�েল অব�ােনর দৃ�া� কােয়েমর 
�িতেযািগতায় িল�।  

 

েজরা� েডারম�ান (Gerald Dorman); �া�ন ঘৃণ� ফরািস �রা�ম�ীঃ  

“িম�ার েলাবান তার েভাট বৃি�র েকৗশল��প ইসলােমর �িত িকছুটা নমনীয় 
অব�ান �হণ কেরেছ। আপনােদর আেরকট� ভাবা দরকার। আমার মেন হে� 
আপনারা ইসলােমর �িত যেথ� কেঠার নন। আিম আপনার এবং আপনার দলীয় 
ব�ি�বগ� তথা িম�ার রািফ, িমেসস মািরশাল েলাবান এবং িম�ার েকালার �মুখ 
ব�ি�েদর ব�েব� িবশাল পাথ�ক� েদখেত পাি�। আপনারা ধম�ীয় সিহংসতা দমেন 
আইন �ণয়ন করেবন না এবং আপনারা দািব করেছন ইসলাম েকােনা সমস�া 
নয়”।  

 



উপ�াপকঃ 

এই পিরি�িত এমন পয�ােয় গড়ায় েয, এই নীিতর িবেরািধতাকারীেদর দমেনর জন� 
সিহংসতার ও কারাদে�র আ�য় �হণ করা হয়। এরপরই ইসলােমর িব�ে� 
যুে�র পূণ� েঘাষণা ��প �া� ব��িচ� �কাশ কের। িক� রাসূল সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়া সা�ােমর স�ান র�ােথ� যখন েগাটা মুসিলম উ�াহ �িতবােদ 
েফেট পেড় তখন পি�মা কািফর পরাশি�রা হতভ� হেয় পেড়।  

 

রাসূল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম রহমত ও পিব�তার নবী। িব�জগেতর 
িবশালতায় িতিন সব�দা মহান হেয় থাকেবন। হ�াঁ, েতামােদর অ�তা-মূখ�তা েথেক 
িচরতের মহান িতিন। আমােদর পথ �দশ�ক ও পথ িনেদ�শক হেয় িতিন সুউ� 
আসমােন আেলার রিব হেয় �ল�ল করেবন। সতুরাং সূয� িকংবা তারকােক িঘের 
েতামার মূখ�তা, িনবু�ি�তা ও েবাকািম েঝেড় েফেলা। সূেয�র উ�ল আেলােক 
অ�রা যতই অ�ীকার ক�ক না েকন, তা িচর উ�ল হেয়ই থাকেব। বসে�র 
মেতা মৃদু েহেস সুবাতাস-স�ুাণ ছিড়েয় ন�� হেয় পির�মণ করেব।  

তাঁর নাম বারবার উ�ারেণর অনুভ�িত প�ু-মধপুােনর িম�তার েচেয়ও অিধক। 
িব���াে�র িবশালতায় তার �ৃিত সব�দা সুবািসত হেয় থাকেব।  

েহ দু�ির� িন�েুকরা, েহ মূখ�, লাি�ত, অ�ীকারকারী গধ�েবরা, েতামরা সব�দা 
কলি�ত, অপমািনত েথেক যােব। এটােতা সামান� বৃি�। এরপর আসেছ েতামােদর 
িব�ে� িশলাবৃি�। আমার কী অজুহাত থাকেত পাের েতামােদর জন�! আিম েতা 
একজন ল��েভদী তীর�াজ। দুর� েগালােমর মেতা আিম েতামােদর ঘােড় িবষা� 
তীর িনে�প করেতই থাকেবা।  

আিম িমথ�ার উপর অনড় মূখ�েদরেক উমেরর মেতা চাবুকাঘাত কেরই যাব এবং 
তােদর িনদা�ণ য�ণােভাগ করােবা। আমার অ�ের তােদর জন� যা আেছ তা 
আরও অিধক ভয়াবহ। 

*** 


