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https://www.almurabiteen.wordpress.com 
 

 

 

 

 

অনুবাদধ্ক্র িীক্া – “দাসবক্ব” মোগাসযন োড়া অনোনে িক্ল করফাধ্রন্স কনওো হধ্েধ্ে মূল আরবী উৎি কর্ধ্ক্। 
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ভূসমক্া 

 

এ বইসি মূলত সক্েু প্রবধ্ের িংক্লন। প্রবেগুধ্লা কলখা হধ্েসেল ২২ এসপ্রল ২০১৪ কর্ধ্ক্, ৩ মাচথ ২০১৫ এর মধ্যে। 
বইসিধ্ত এ প্রবেগুধ্লাধ্ক্ই িম্পাসদত ও পসরমাসজথত ক্ধ্র এক্ধ্ত্র উপস্থাপন ক্রা হধ্েধ্ে। প্রবেগুধ্লা মাযেধ্ম এক্সদধ্ক্ 
আসম আইসিি ও আল-ক্বা’ইদাহ্র কয পার্থক্ে তার মূল উৎি ও সভসিধ্ক্ তুধ্ল যধ্রসে। অনেসদধ্ক্ গধ্বষণালব্ধ তর্ে –উপাধ্ির 
মাযেধ্ম এক্সি প্রশ্ন পাঠধ্ক্র িামধ্ন উপস্থাপন ক্ধ্রসে, আর তা হল –  

আইসিি দাসব ক্ধ্র উিামাহ্র আল-ক্বাইদাহ্ িসঠক্ মানহাধ্জ সেল আর আইমাধ্নর আল-ক্বাইদাহ্ সবভ্রান্ত হধ্েধ্ে। আইসিি 
তাধ্দর সবসভন্ন বক্তবে ও প্রক্াশনার মাযেধ্ম আল-ক্বা’ইদাহ্র সবরুধ্ে কয সবচুেসতর অসভধ্যাগিমূহ উত্থাপন ক্ধ্রধ্ে এগুধ্লা সক্ 
প্রর্ম কর্ধ্ক্ই আল-ক্বাইদাহ্র মাধ্ে সবদেমান সেল নাসক্ এগুধ্লা নতুন কক্ান সবভ্রাসন্ত?   

শার’ঈ দৃসষ্টধ্ক্াণ কর্ধ্ক্ এ অসভধ্যাগগুধ্লার ববযতা সবচাধ্রর বদধ্ল, বরং আইসিি কযিব বক্তবে সদধ্ে,এবং অসভধ্যাগ তুলধ্ে 
কিগুধ্লার আধ্লাধ্ক্ যসদ িালাসফ সজহাসদ আধ্ন্দালনধ্ক্ সবধ্েষণ ক্রা হে তধ্ব সক্ ফলাফল পাওো যাে, কিিাই আমাধ্দর 
আধ্লাচনা ও গধ্বষণার সবষেবস্তু। 

এ গধ্বষণা ও আধ্লাচনাধ্ত আমরা শুযুমাত্র এমন িব করফাধ্রন্স এবং গ্রি-প্রবে-সববৃসত বেবহার ক্ধ্রসে কযগুধ্লার বোপাধ্র 
আইসিি ও আল-ক্বা’ইদাহ্, উভেপক্ষই এক্মত।  

বইসির ক্াজ প্রাে অধ্যথধ্ক্র মধ্তা কশষ হবার পর, সক্েু ভাই আমাধ্ক্ নািীহাহ ক্ধ্রন বইসি ইংধ্রসজধ্তও প্রক্াশ ক্রার। 
আর তাই আসম ইংধ্রজীধ্তও বইসি প্রক্াধ্শ িধ্চষ্ট হই। বইসির ফুিধ্নাধ্ি আসম সক্েু মন্তবে কযাগ ক্ধ্রসে যাধ্ত ক্ধ্র কযিব 
বেসক্ত ও বক্তধ্বের বোপাধ্র আধ্লাচনা উপস্থাপন ক্রা হধ্েধ্ে কিগুধ্লা িম্পধ্ক্থ পাঠক্ যারণা কপধ্ত পাধ্রন।  

লক্ষেনীে হল, আসম আইসিধ্ির যুসক্তখন্ডন ক্রসে তার অর্থ এই না কয আসম আল-ক্বাইদাহ্র িক্ল যারণা ও িক্ল ক্াধ্জর 
িাধ্র্ এক্মত। এ বইধ্ে যা উপস্থাপন ক্রা শুযুমাত্র এক্সি গধ্বষণাযমথী সবধ্েষণ, তার কবসশ সক্েু না।1 

আহধ্মদ আল-হামদান 

@a7taker 
 

 

 

 

 

 
                                                           
1কক্উ কক্উ আমার কলখার বোপাধ্র মন্তবে ক্ধ্রধ্েন আসম আল-ক্বা’ইদার আদশথধ্ক্ উপস্থাপন ক্রসে। তাধ্দর প্রসত আমার উির হল, এক্জন স্বাযীন ও 
স্বতি সচন্তাসবধ্দর ক্খধ্নাই উসচৎ না স্বীে সচন্তা ও যারণাধ্ক্ িংক্ীণথ দলীে দৃসষ্টধ্ক্াধ্ণর মাপক্াসঠ অনুযােী উপস্থাপন ক্রা। ক্ারন যসদ এমনিা ক্রা হে 
তধ্ব সতসন এক্সি বাধ্ে বন্দী হধ্ে পড়ধ্বন, সনধ্জর গ্রহনধ্যাগেতা হাসরধ্ে কফলধ্বন এবং কয দধ্লর িাধ্র্ সতসন সনধ্জধ্ক্ িমৃ্পক্ত ক্ধ্রধ্েন তাধ্দর ভুধ্লর 
িমাধ্লাচনা ক্রার বনসতক্ শসক্ত হাসরধ্ে কফলধ্বন। আর তাই আসম এযরধ্নর সচন্তা ও মন্তবে উভেধ্ক্ই িমূ্পণথভাধ্ব প্রতোখোন ক্সর।   

https://twitter.com/a7taker


বঙ্গানুবাধ্দর ভূসমক্া 

 

সবিসমল্লাসহর রাহমাসনর রাহীম। িক্ল প্রশংিা জগত িমূধ্হর অসযপসত আল্লাহর জনে। আল্লাহর রহমত ও বরক্ত 

বসষথত কহাক্ আশরাফুল আসিো, িাইসেেসদল মুরিালীন মুহাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص এর উপর। আম্মা বা’আদ… 

১৪৩৫ সহজসরর রমাদ্বাধ্নর প্রর্ম সদন ইসতপুধ্বথ দাউলাতুল ইিলাসমেোহ ফীল ইরাক্ ওো আশ-শাম [Islamic 
State of Iraq & Sham - আইসিি] নাধ্ম পসরসচত দলসির প্রযান মুখপাত্র আবু মুহাম্মাদ আল-আদনাসন আশ-শামী এক্সি 
অসিও বক্তধ্বের মাযেধ্ম ক াষণা ক্ধ্র আইসিি নামক্ দলসি ইরাক্ ও সিসরোধ্ত তাধ্দর সনেিণাযীন অঞ্চধ্ল সনধ্ে ইিলাসম 
সখলাফাহ প্রসতো ক্ধ্রধ্ে এবং তারা তাধ্দর আসমর ইব্রাসহম আওোদ ইব্রাসহম আল-বাদসর আি-িামারাউসে ওরধ্ফ আবু 
বাক্র বাগদাসদধ্ক্ মুিসলম উম্মাহ্ র ইমাম বা খাসলফাহ সহধ্িধ্ব সনবথাসচত ক্ধ্রধ্ে। আইসিধ্ির পক্ষ কর্ধ্ক্ দাসব ক্রা হে 
তাধ্দর এ সখলাফাহর ক াষণার মাযেধ্ম অনোনে িক্ল ইিলাসম দল, সজহাসদ িংগঠন ও ইিলাসম ইমারাহ্ ক্াযথক্র ভাধ্ব সবলুপ্ত 
হধ্ে কগধ্ে, এবং আইসিধ্ির আসমধ্রর প্রসত আনুগধ্তের শপর্ ক্রা বা বাই’োহ প্রদান ক্রা িমগ্র সবধ্শ্বর িক্ল মুিসলধ্মর 
উপর ওোসজব। কয এ বাই’োহ প্রদান না ক্ধ্র মারা যাধ্ব কি জাসহসলেোধ্তর মৃতুেবরণ ক্রধ্ব। পরবতথীধ্ত আইসিি আধ্রা 
দাসব ক্ধ্র কয তারাই আল জামা’আ (বৃহির মুিসলম জামা’আ/ আলা জামাতুল মুিসলমীন) এবং তারা বোতীত অনোনে িক্ল 
জামা’আ পর্ভ্রষ্ট ও কগামরাহ।  

বাংলাভাষী অসযক্াংশ মুিসলম এ ক াষণা ও ক াষণা পরবতথী সমসিোর কশারধ্গাধ্লর মাযেধ্ম িবথপ্রর্ম আইসিধ্ির িাধ্র্ 
পসরসচত হে।তধ্ব যারা সবশ্ববোপী সজহাদ আধ্ন্দালধ্নর খবরাখবর রাখধ্তন, যারা মধ্নাধ্যাগ িহক্াধ্র সজহাসদ আধ্ন্দালন 
অনুিরণ ক্রধ্তন এবং যারা এ আধ্ন্দালধ্নর িাধ্র্ যুক্ত তাধ্দর ক্াধ্ে আইসিধ্ির এ ক াষণা অপ্রতোসশত সেল না। বরং 
২০১৪ এর শুরু কর্ধ্ক্ই আঁচ ক্রা যাসেধ্লা আইসিধ্ির পক্ষ কর্ধ্ক্ এরক্ম এক্সি ক াষণা আিধ্ত পাধ্র।  

সিসরোর সজহাদ িাম্প্রসতক্ িমধ্ে ববসশ্বক্ সজহাধ্দর িবধ্চধ্ে উজ্জ্বল সনদশথধ্ন পসরণত হধ্েধ্ে। সঠক্ কযভাধ্ব রাসশোর সবরুধ্ে 
আফগাসনস্তাধ্নর সজহাদ এক্সি প্রজন্মধ্ক্ ববসশ্বক্ সজহাধ্দর সশখা প্রজ্জ্বলধ্ন উদু্বে ক্ধ্রসেধ্লা, কতমসনভাধ্ব সিসরোর সজহাদ এক্ 
নতুন প্রজন্মধ্ক্ উদু্বে ক্রধ্ে ববসশ্বক্ সজহাধ্দর আদধ্শথ– এবং িক্ল প্রশংিা শুযুমাত্র আল্লাহ্ র।  

তধ্ব আফগাসনস্তান ও সিসরোর মধ্যে পার্থক্ে সবদেমান। আগ্রািী শত্রুর পরাজধ্ের আগ পযথন্ত আল্লাহ ‘আযযা ওো জাল 
আফগান মেদানধ্ক্ সফতনা কর্ধ্ক্ রক্ষা ক্ধ্রসেধ্লন, সক্ন্তু সিসরোর কক্ষধ্ত্র কতমনসি  ধ্ি সন। এবং িক্ল প্রশংিা শুযুমাত্র 
আল্লাহর। মহান আল্লাহর ইোে যারা সিসরোর  িনাপ্রবাধ্হর মাযেধ্মই িালাসফ সজহাধ্দর মানহাজ িম্পধ্ক্থ জানধ্ত কপধ্রধ্েন 
এবং এ মানহাধ্জর কযৌসক্তক্তা শার’ঈ ও বুসেগতভাধ্ব অনুযাবধ্ন িক্ষম হধ্েধ্েন, তাধ্দরধ্ক্ অসতসরক্ত আধ্রক্সি পরীক্ষার 
িমু্মখীন হধ্ত হধ্ে। আর তা হল প্রকৃ্ত িালাসফ সজহাধ্দর মানহাজ কক্ানসি, ক্ারা িালাসফ সজহাধ্দর মানহাধ্জর অনুিরধ্নর 

দাসব ক্ধ্র, আর ক্ারা প্রকৃ্তপধ্ক্ষ তা অনুিরণ ক্ধ্র - তা সনণথধ্ের পরীক্ষা। আফগাসনস্তাধ্নর সজহাধ্দর িমে সজহাদ 
আধ্ন্দালন সেল ঐক্েবে, শত্রু সেল এক্ ও সনসদথষ্ট। ক্াতার িমূহ সেল িাসরবে। সক্ন্তু সিসরোর সজহাধ্দর  িনাপ্রবাধ্হ 
মুজাসহসদধ্নর মধ্যে সবভসক্ত কদখা সদধ্েধ্ে, ক্াতারিমূহ সবদীণথ হধ্েধ্ে এবং হারাম রক্ত প্রবাসহত হধ্েধ্ে। আফগান সজহাধ্দর 
কশষ পযথাে কর্ধ্ক্ ২০১৩ পযথন্ত িমেক্াল সবশ্ববোপী মুজাসহসদন তানযীম ক্বা’ইদাতুল সজহাধ্দর কনতৃধ্ে, ববসশ্বক্ সজহাধ্দ 
ঐক্েবে সেল। সক্ন্তু আইসিি তাধ্দর সখলাফাহ্ র ক াষণার িাধ্র্ িাধ্র্ অনে িক্ল দধ্লর সবলুসপ্তর ক াষণা সদধ্ে এবং বাই’োহ 



কক্ মুিসলমধ্দর সবরুধ্ে যুধ্ের নীসত সহধ্িধ্ব গ্রহন ক্রার মাযেধ্ম, এবং িধ্বথাপসর তাধ্দর আসমরধ্ক্ বাই’োহ কদওোধ্ক্ 
সজহাধ্দর আবশেক্ পূবথশতথ সহধ্িধ্ব প্রচার ক্রার মাযেধ্ম িাসবথক্ ভাধ্ব সবশ্ববোপী সজহাদী অঙ্গধ্ন এবং সবধ্শষ ভাধ্ব সিসরোধ্ত 
বোপক্ সবধ্ভদ ও সবধ্রাধ্যর িূচনা ক্ধ্র। যসদ আইসিি এ যরধ্নর নীসত গ্রহন ক্রা কর্ধ্ক্ সবরত র্াক্ধ্তা তাহধ্ল হেধ্তা 
তাধ্দর সখলাফাহ্ র ক াষণার  বোপাধ্র সদ্বমত র্াক্া িধ্েও ক্াযথক্র ভাধ্ব কু্রধ্িিার-যােসনস্ট-রাওোসফদ-মুশসরক্ অধ্ক্ষর 
সবরুধ্ে তাধ্দর িাধ্র্ এক্সত্রত হধ্ে ক্াজ ক্রা িম্ভব হধ্তা – এবং আল্লাহর ইো বোতীত সক্েু িঙ্ঘসিত হে না।  

িৃষ্টএ সফতনার কপ্রসক্ষধ্ত উভে পধ্ক্ষর অবস্থান, অসভধ্যাগ ও বক্তধ্বের ববযতা সনধ্ে স্বাভাসবক্ভাধ্বই প্রশ্ন ওধ্ঠ। আইসিি 
তাধ্দর ববযতা প্রমান ও তাধ্দর সবরুধ্ে অসভধ্যাগ খন্ডধ্নর জনে প্রযান কয কক্ৌশল গ্রহন ক্ধ্র তা হল আঞ্চসলক্ পযথাধ্ে 
কযিব মুিসলম দল সবসভন্ন ক্ারধ্ন তাধ্দর সবধ্রাসযতা ক্ধ্রধ্ে তাধ্দর উপর তাক্সফর ক্রা (ক্াসফর ক াষণা ক্রা), সবসভন্ন 
সবধ্শষধ্ণ (িাহওোহ, কগামরাহ) আখোসেত ক্রা। পাশাপাসশ তারা শসক্তশালী সমসিো ক্োধ্ম্পইধ্নর মাযেধ্ম সনধ্জধ্দর 
ক াষণাধ্ক্ বাস্তব প্রমান ক্রা এবং সখলাফাহ্ ও শাসরোহ্ র প্রসত উম্মাহ্ র ভাধ্লাবািা ও দুবথলতাধ্ক্ বেবহার ক্ধ্র আধ্বগিবথস্ব 
প্রপাগোন্ডার মাযেধ্ম িমর্থক্ধ্দর মধ্ন সনধ্জধ্দর ববযতা িৃসষ্টর নীসত গ্রহন ক্ধ্র। অনেসদধ্ক্ ববসশ্বক্ সজহাধ্দর কক্ষধ্ত্র তানযীম 
ক্বা’ইদাতুল সজহাদধ্ক্ িালাসফ সজহাধ্দর িসঠক্ মানহাজ কর্ধ্ক্ সবচুেত হবার অসভধ্যাধ্গ অসভযুক্ত ক্ধ্র, এবং দাসব ক্ধ্র তারাই 
িালাসফ সজহাধ্দর প্রকৃ্ত মানহাজ সবশুে ভাধ্বঅনুিরণ ক্রধ্ে। 

দুভথাগেজনক্ভাধ্ব িালাসফ সজহাধ্দর প্রকৃ্ত মানহাজ িম্পধ্ক্থ, মূল উৎি কর্ধ্ক্ প্রক্াসশত সক্তাবাসদ-বক্তবে-সববৃসত িম্পধ্ক্থ 
িসঠক্ যারনা না র্াক্ার ক্ারধ্ন অধ্নক্ আন্তসরক্ ভাইধ্বাধ্নরা তাধ্দর এ যরধ্ন সমসিো কক্ৌশল দ্বারা প্রভাসবত হন, এবং 
এখধ্না হধ্েন। তারা আইসিধ্ির বক্তবে শুনধ্েন, তাধ্দর উত্থাসপত অসভধ্যাগ শুনধ্েন, তাধ্দর দাসব শুনধ্েন – এবং এগুধ্লা 
দ্বারা প্রভাসবত হধ্েন সক্ন্তু এর কক্ানসির তাহসক্বক্ ক্রার মানসিক্তা দুভথাগেজনক্ভাধ্ব অসযক্াংশ ভাইধ্বাধ্নর মধ্যে গধ্ড় 
উঠধ্ে না। বাংলাভাষী সজহাদী অঙ্গধ্নর ক্ধ্েক্সি ববসশধ্ষ্টের ক্ারধ্ন এ িমিো আধ্রা প্রক্ি আক্ার যারন ক্ধ্রধ্ে।  

এর মধ্যে প্রর্ম ববসশষ্টে হল সবসভন্ন আসলম ও সজহাসদ িংগঠধ্নর অসফসশোল সমসিো ও বক্তবে িম্পধ্ক্থ িমূ্পণথ কবধ্খোল 
র্াক্া। বাংলাভাষী সজহাদ িমর্থক্ধ্দর মযে এধ্তা বধ্িই এমনসক্ অধ্নক্ সজহাসদ িংগঠধ্নর কনতাধ্দর মধ্যেও এ দুেঃখজনক্ 
ববসশষ্টে সবদেমান।  

সদ্বতীে ববসশষ্টে হল জাসতগতভাধ্ব আমাধ্দর মাধ্ে সবদেমান সচন্তার অলিতা। দ্বীধ্নর কযধ্ক্ান ইবাদাধ্তর কক্ষধ্ত্র অগ্রির হবার 
জনে কি ইবাদাত িম্পধ্ক্থ আন্তসরক্ভাধ্ব জানার কচষ্টা এবং ইো র্াক্া আবশেক্। প্রধ্োজন তাহসক্বক্ ক্রার কমজাজ এবং 
শাসরোহ্ র আধ্লাধ্ক্ দাসব-অসভধ্যাগ এবং  িনাপ্রবাহ সবধ্েষণ ক্রার মানসিক্তা। সক্ন্তু ঐসতহাসিক্ ভাধ্ব এ অঞ্চধ্লর 
মানুধ্ষর মাধ্ে এ ববসশষ্টে অনুপসস্থত। এক্ারধ্ন সঠক্ কয ববসশধ্ষ্টের ক্ারধ্ন আমরা পূধ্বথর প্রজন্মধ্ক্ কদধ্খসে অেভাধ্ব পীর 
পূধ্জা ক্রধ্ত, সঠক্ এক্ই ববসশধ্ষ্টের ক্ারধ্ন আমরা কদখসে অেভাধ্ব কক্ান দল বা বোসক্তর বক্তবে বা সববৃসতর অনুিরণ 
ক্রধ্ত।  

তৃতীে ববসশষ্টে হল অতোসযক্ আধ্বগ সনভথরতা এবং সনজ জ্ঞাধ্নর তুলনাে ক্র্াে অসযক্ অগ্রির হওো, এবং এগুধ্লাও 
আমাধ্দর জাসতগত ববসশধ্ষ্টের মধ্যে পধ্ড়। অতোসযক্ আধ্বগ সনভথর সচন্তারক্ারধ্ন আমরা কদধ্খসে শুযুমাত্র আইসিধ্ির 
সখলাফাহ্ র দাসব “িসঠক্ হধ্লও হধ্ত পাধ্র”– এরক্ম এক্সি িম্ভাবনার উপর সভসি ক্ধ্র অধ্নধ্ক্ই মুজাসহসদধ্নর রক্ত 
প্রবাসহত ক্রা এবং অনোে তাক্সফধ্রর মত িুসনসিত ভাধ্ব হারাম সবষধ্ের জনে অজুহাত িৃসষ্ট ক্ধ্রধ্েন। এক্ই িাধ্র্ আমরা 
কদধ্খসে সদধ্নর পর সদন কক্উ এক্জন আইসিধ্ির পক্ষ সনধ্ে তক্থ ক্রার পর কদখা যাধ্ে আইসিধ্ির পক্ষ কর্ধ্ক্ আিধ্ল সক্ 



বলা হধ্েধ্ে, সক্ংবা কয দল বা যার সবরুধ্ে বলা হধ্ে তাধ্দর পক্ষ কর্ধ্ক্ আিধ্ল সক্ বলা হধ্ে, তা সনধ্ে কক্ান যারনা 
োড়াই ঐ বোসক্ত তক্থ শুরু ক্ধ্রধ্ে এবং চাসলধ্ে যাধ্ে।  

জ্ঞানসপপািু, িতেিোনী এবং সজহাধ্দর আক্াঙ্ক্ষা কপাষণ ক্রা কক্ান যুবধ্ক্র মাধ্ে এ ববসশষ্টেগুধ্লার কক্ান এক্সি র্াক্া 
গ্রহনধ্যাগে না। বরং সজহাধ্দর প্রসত ভাধ্লাবািা এবং  সজহাধ্দর আক্াঙ্ক্ষা কপাষণ ক্রা িক্ধ্লর ক্রনীে হল আধ্বগ ও 
েরাপ্রবণতাধ্ক্ এক্পাধ্শ িসরধ্ে করধ্খ, অপ্রমাসনত অসভধ্যাগ, দাসব ও িধ্ন্দহধ্ক্ িসরধ্ে করধ্খ, শাসরোহ্  ও িালাফগধ্নর 
অবস্থাধ্নর আধ্লাধ্ক্, িালাসফ সজহাধ্দর মানহাধ্জর আধ্লাধ্ক্, িুস্পষ্ট ভাধ্ব যা প্রমাসনত িতে তার আধ্লাধ্ক্ পসরসস্থসতর 
সবধ্বচনা ক্রা। ক্ারন আল-ক্বা’ইদাহ্ ও আইসিধ্ির মধ্যে এ মতসবধ্রায প্রকৃ্তপধ্ক্ষ দুসি মানহাধ্জর মধ্যে সবধ্রায, দুসি পৃর্ক্ 
আদধ্শথর মধ্যে সবধ্রায, যার মধ্যে এক্সিই হাক্ব অপরসি বাসতল। আর আল্লাহর জনে সজহাধ্দর মেদাধ্ন, মুজাসহসদধ্নর 
ক্াতাধ্র শাসমল হধ্ত ইেুক্ প্রধ্তেক্ বেসক্তর জনে হাক্ব ও বাসতলধ্ক্ সচধ্ন কনওো আবশেক্।   

এ িংক্লধ্ন আইসিি ও আল-ক্বা’ইদাহ্ র এক্সি কমৌসলক্ মতপার্থধ্ক্ে ও দাসবর বোপাধ্র িধ্তের অনুিোধ্ন উপধ্রাক্ত 
নীসতিমূধ্হর আধ্লাধ্ক্ অগ্রির হওো হধ্েধ্ে। অনুবাদ ক্রার িমে কবশ সক্েু স্থাধ্ন প্রধ্োজন অনুযােী সক্েু তর্ে ও করফাধ্রন্স 
কযাগ ক্রা হধ্েধ্ে যাধ্ত ক্ধ্র অনুিসেৎিু পাঠধ্ক্র জনে গধ্বষণা ও িতোেন ক্রা িহজ হে।  

আমরা আশা ক্সর িতে অনুিোনী ভাইধ্বানধ্দর জনে এ অনুবাদসি িহােক্ হধ্ব, এবং এসি আল্লাহ আমাধ্দর পক্ষ কর্ধ্ক্ 
ক্বুল ক্রধ্বন, এবং দুসনো ও আসখরাধ্ত আমাধ্দর জনে ক্লোধ্ণর উপলধ্ক্ষ পসরণত ক্রধ্বন। সনিে কহদাধ্েত শুযুমাত্র 
আল্লাহর পক্ষ কর্ধ্ক্, সতসন যাধ্ক্ কহদাধ্েত ক্ধ্রন কক্উ তাধ্ক্ পর্ভ্রষ্ট ক্রধ্ত পাধ্র না, সতসন যাধ্ক্ পর্ভ্রষ্ট ক্ধ্রন কক্উ 
তাধ্ক্ িসঠক্ পধ্র্র সনধ্দথশ সদধ্ত পাধ্র না।  

কহ আল্লাহ্, এই উম্মাহর জনে িসঠক্ কহদাধ্েধ্তর পর্ িুস্পষ্ট ক্ধ্র সদন, যার মাযেধ্ম যারা আপনার আনুগতে ক্ধ্র তাঁরা 
িম্মাসনত ও শসক্তশালী হধ্ব, আর যার আপনার অবাযে তাঁরা অিম্মাসনত ও অপমাসনত হধ্ব। কহ আল্লাহ্, আপসন মুিসলধ্মর 
ঐক্েবে ক্ধ্র সদন, মুিসলমধ্দর মযে কর্ধ্ক্ সবচুেত হধ্েধ্ে তাধ্দরধ্ক্ িসঠক্ পধ্র্ সফসরধ্ে সদন, এবং তাঁধ্দরধ্ক্ আপনার 
ক্াধ্ে ক্লোণমে প্রতোবতথন দান ক্রুন।  

িক্ল প্রশংিা জগতিমূধ্হর প্রসতপালক্ আল্লাহ-র জনে, িালাত ও িালাম বসষথত কহাক্ মুহাম্মাদুর রািূলুল্লাহরملسو هيلع هللا ىلص উপর, 
তারملسو هيلع هللا ىلص পসরবাধ্রর উপর ও তারملسو هيلع هللا ىلص িাহাবীগধ্ণর উপর। 

 

আল মুরাসবতীন সমসিো সিধ্মর পধ্ক্ষ 

আবু আনওোর আল সহন্দী  
শাওোল, ১৪৩৭  

 

 



পূবথক্র্া 

আবু বাক্র আল বাগদাসদর কনতৃোযীন “আইসিি”/”আইএি” নামক্ দলসির পক্ষ কর্ধ্ক্ তানযীম ক্বা’ইদাতুল 
সজহাদ প্রসত উত্থাসপত অিংখো অসভধ্যাগিমূধ্হর মধ্যে অনেতম হল – তানযীম ক্বা’ইদাতুল সজহাদ িালাসফ সজহাধ্দর প্রকৃ্ত 
মানহাজ কর্ধ্ক্ সবচুেত হধ্েধ্ে। আইসিি দাসব ক্ধ্র তারাই িালাসফ সজহাধ্দর মানহাধ্জর অনুিরণ ক্ধ্র, কয মানহাজ সেল 
শােখ উিামাহ্ সবন লাসদধ্নর রাসহমাহুল্লাহ। তারা আধ্রা দাসব ক্ধ্র শােখ উিামাহ্ সবন লাসদধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্ আর শােখ 
আইমান আয-যাওোসহরীর কনতৃোযীন আল-ক্বা’ইদাহ্র মানহাজ সভন্ন। 

২০১৪ এর এসপ্রধ্ল তাধ্দর ক্সর্ত সখলাফাহ ক াষণার প্রাে দু মাি আধ্গ, আল-ফুরক্বান সমসিো কর্ধ্ক্ প্রক্াসশত আইসিধ্ির 
মুখপাত্র আবু মুহাম্মাদ আল-আদনাসনর “এিা আমাধ্দর মানহাজ নে আর ক্খধ্না হধ্বও না” শীষথক্ বক্তধ্বে িবথপ্রর্ম তারা 
আনুোসনক্ভাধ্ব দাসব ক্ধ্র বতথমান আল-ক্বা’ইদাহ্র কনতৃবৃন্দ, িালাসফ সজহাধ্দর প্রকৃ্ত মানহাজ ও শােখ উিামাহ্র মানহাজ 
কর্ধ্ক্ পর্ভ্রষ্ট হধ্েধ্ে। এ দাসবর স্বপধ্ক্ষ সক্েু অসভধ্যাগ এ বক্তবে কপশ ক্রা হে। পরবতথীধ্ত তাধ্দর িাধ্র্ িংসেষ্ট িক্ধ্লই 
নানাভাধ্ব এ িক্ল অসভধ্যাধ্গর পুনরাবৃসি ক্রধ্ত র্াধ্ক্।  

এ প্রবেগুধ্লাধ্ত দালীসলক্ আধ্লাচনা ও অনুিোধ্নর মাযেধ্ম কদখাধ্না হধ্েধ্ে িালাসফ সজহাধ্দর প্রকৃ্ত মানহাজ কক্ানসি এবং 
ক্ারা কি মানহাধ্জর অনুিরণ ক্রধ্ে আর ক্ারাই বা সবচুেত হধ্েধ্ে। িমূ্পণথ বইসি পড়া কশষ হধ্ল আইসিধ্ির দাসবর িতেতা 
িম্পধ্ক্থ পাঠক্ সনধ্জই মন্তবে ক্রধ্ত পারধ্বন। তধ্ব এক্সি সবষে সনসিত আল-আদনাসন মহািতে উচ্চারন ক্ধ্রসেল যখন কি 
বধ্লধ্ে “এিা আমাধ্দর মানহাজ নে আর ক্খধ্না হধ্বও না”। িতেই আল-ক্বাইদাহ্র মানহাজ এবং আইসিধ্ির মানহাজ এক্ 
নে, আর না ক্খধ্না হধ্ব, এবং িক্ল প্রশংিা শুযুমাত্র আল্লাহর সযসন হাক্বধ্ক্ বাসতল কর্ধ্ক্ পৃর্ক্ ক্ধ্রন যাধ্ত ক্ধ্র মানুষর 
উপর হুজ্জাহ প্রসতসেত হে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সশ’আধ্দর ক্াসফর ক াষণা এবং তাধ্দর সবরুধ্ে লড়াই ক্রা 

উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্ কর্ধ্ক্ আইমাধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্ পর্ভ্রষ্ট হধ্ে সগধ্েধ্ে –এ অবস্থাধ্নর পধ্ক্ষ আদনাসনর 
অধ্নক্গুধ্লার অসভধ্যাধ্গর মধ্যে এক্সি হধ্ে রাসফদাধ্দর বোপাধ্র আল-ক্বা’ইদাহ্ তাধ্দর দৃসষ্টভসঙ্গ এখন পাধ্ে কফধ্লধ্ে। এ 
বোপাধ্র আদনাসন “এিা না আমাধ্দর মানহাজ আর না ক্খধ্না হধ্ব” সশধ্রানাধ্ম বাতথাধ্ত বধ্লধ্ে, বতথমান আল-ক্বা’ইদাহ্ 
পর্ভ্রষ্ট হধ্ে সগধ্েধ্ে। আর তারা (আল-ক্বা’ইদাহ্) এখন বলধ্ে নাপাক্ রাসফদা মুশসরসক্নধ্দর বোপাধ্র মতপার্থক্ে আধ্ে2, 
এবং এসি (িসম্মলত ভাধ্ব রাসফদাধ্দর  সবষেসি) হল দাওোতী মেদাধ্নর ক্াজ”।  

অর্চ আল-ক্বা’ইদাহ্র িাধ্র্ জামা’আতুল সজহাধ্দর3 িংযুসক্তর আধ্গও ি. আইমান আয -যাওোসহরীর অবস্থান এসিই সেল। 
সশ’আধ্দর বোপাধ্র সতসন বধ্লসেধ্লন, “িাযারণ মুখথ সশ’আধ্দর বোপাধ্র অবস্থান হল, তারা তাধ্দর অজ্ঞতার ক্ারধ্ন ওজর 
পাধ্ব।”4  আজ পযথন্ত িেঃ আইমান আয-যাওোসহরী তার এ অবস্থান পসরবতথন ক্ধ্রন সন, এবং এমন সক্েুই বধ্লন সন যা 
তার পূধ্বথর এ বক্তধ্বের িাধ্র্ িাং সষথক্। এমনসক্ দুসি জামা’আ এক্ীভূত হবার িমধ্েও শােখ উিামাহ্ও সক্ন্তু শতথ সহধ্িধ্ব 

িেঃ আইমান আয-যাওোসহরীধ্ক্ বধ্লনসন তার এ বক্তবে প্রতোহার ক্রধ্ত বা এ অবস্থান কর্ধ্ক্ িধ্র আিধ্ত।5  যসদ এসি 
স্পষ্ট কগামরাসহই হধ্ে র্াধ্ক্ তাহধ্ল সক্ভাধ্ব এরক্ম কগামরাসহপূণথ বক্তবে িেঃ আইমান আয-যাওোসহরী কদোর পরও 
জামা’আহ দুসি এক্ীভূত হল? আর কক্নই বা শােখ উিামাহ্, এরক্ম “কগামরাহ” বেসক্ত আইমান আয-যাওোসহরীধ্ক্ সনধ্জর 
 সনে িহক্মথী ও আল-ক্বা’ইদাহ্র শূরা িদিে সহধ্িধ্ব গ্রহন ক্রধ্লন?  

আর িেঃ আইমান আয-যাওোসহরীর এ বক্তধ্বের বোপাধ্র এত অবাক্ হবারই বা সক্ আধ্ে, কযখাধ্ন উিামাহ্ আল-ক্বা’ইদাহ্র 
আমীরা র্াক্াক্ালীন অবস্থাধ্তই িেঃ আইমান আয-যাওোসহরী তার প্রর্ম িমু্মখ িাক্ষাৎক্াধ্র এক্ই ক্র্া বধ্লসেধ্লন: 
“সশ’আধ্দর িাযারণ জনগধ্ণর বোপাধ্র আমার অবস্থান হধ্ে, আহলুি িুন্নাধ্তর আসলমধ্দর অবস্থান, এবং কিিা হল কয তারা 

                                                           
2 সশ’আধ্দর এমন সক্েু ক্াজ আধ্ে যার মাযেধ্ম তারা সশরধ্ক্ পসতত হধ্েধ্ে এবং যা তাধ্দর ইমাধ্নর কমৌসলক্ সভসিধ্ত বাসতল ক্ধ্র সদধ্েধ্ে। তধ্ব 
িাযারণ সশ’আধ্দর ঢালাও ভাধ্ব ইিলাধ্মর গসন্ডর বাইধ্র অবসস্থত ক্াসফর বধ্ল ক াষণা ক্রা হধ্ব সক্ না, এ সনধ্ে আহলুি িুন্নাহ ওো জামা’আর 
‘আসলমগধ্ণ মধ্যে মতপার্থক্ে আধ্ে। আহলুি িুন্নাহর আসলমগধ্ণর মধ্যে অধ্নধ্ক্ তাধ্দর ঢালাওভাধ্ব ক্াসফর ক াষণা ক্ধ্রধ্েন, আবার অধ্নধ্ক্ বধ্লধ্েন 
তাধ্দরধ্ক্ ঢালাও ভাধ্ব তাক্সফর (ক্াসফর ক াষণা) ক্রা যাধ্ব না, ক্ারন কযিব সশরক্ী ক্াধ্জ সশ’আরা সলপ্ত কিগুধ্লা সশরক্ হবার বোপাধ্র তারা অজ্ঞ। 
এক্ারধ্ন যধ্তাক্ষন এ ক্াজগুধ্লা সশরক্ ও কু্ফর হবার বোপারসি তাধ্দর ক্াধ্ে পসরষ্কার ক্রা হধ্ব না তধ্তাক্ষণ তাধ্দর অজ্ঞতার ক্ারধ্ন তাধ্দরধ্ক্ 
ক্াসফর বলা যাধ্ব না। এখাধ্ন আদনাসন, শােখ আইমান আয-যাওোসহরীর সবধ্রাসযতা ক্রধ্ে ক্ারন শােখ আইমান আয-যাওোসহরী ঢালাও ভাধ্ব িক্ল 
সশ’আর উপর তাক্সফর ক্রধ্েন না। আদনাসনর দাসব হল সশ’আধ্দর বোপাধ্র শুযুমাত্র এক্সি ববয শার’ঈ অবস্থান আধ্ে আর তা হল সশ’আরা ক্াসফর, 
এবং এিাই স্পষ্টভাধ্ব বলধ্ত হধ্ব। আর আদনাসনর মধ্ত তাধ্দর িাধ্র্ শুযু এক্ যরধ্নর আচরণই ক্রা ববয, আর তা হল লড়াই ক্রা এবং তাধ্দর 
দাওোহ কদো যাধ্ব না।  আদনাসনর বক্তবে হল এসি এমন এক্সি সবষে যাধ্ত উিামার িমে আল-ক্বা’ইদার কয অবস্থান সেল তা কর্ধ্ক্ আজধ্ক্র আল-
ক্বা’ইদা সবচুেত হধ্েধ্ে। 
 
 । িেঃ আইমান আয -যাওোসহরীর কনতৃোযীন সমশসরে সজহাসদ িংগঠন যা আল-ক্বা’ইদার িাধ্র্ এক্ীভূতالجهاد اإلسالمي বা الجهاد اإلسالمي المصري  3
হে। 
4 আল আনিার মোগাসযন, িংখো ৯১, পৃো ১৮, তাসরখেঃ বৃহস্পসতবার, ৬ এসপ্রল, ১৯৯৫  
5 অর্থাৎ যখন শােখ উিামাহ্র কনতৃোযীন িংগঠন আল-ক্বা’ইদাহ্ ও শােখ আইমাধ্নর কনতৃোযীন িংগঠন “আল-সজহাদ” ১৯৯৮ িাধ্ল এক্সত্রত হল, 

এবং এ এক্ীভূত িংগঠধ্নর নাম কদওো হল “তানযীম ক্বা’ইদাতুল সজহাদ”। [ধ্দখুন কিধ্েির ২০০৬ এ “আি-িাহাব” সমসিো ক্তৃক্ প্রক্াসশত 

“মোনহািন করইি” শীষথক্ সভসিওর প্রর্ম পবথ]  
 



তাধ্দর অজ্ঞতার জনে (তাক্সফর কর্ধ্ক্) ওজর পাধ্ব (উযর সবল জাহল)... এবং কযিব িাযারণ সশ’আ, মুিসলমধ্দর সবরুধ্ে 
কক্ান যুলুধ্ম অংশগ্রহণ ক্ধ্র সন, তাধ্দর প্রসত আমাধ্দর পর্ হল দাওোহ এবং িতে উপস্থাপন ক্রার পর্।”6  

২০০৫ এ আবু মুি’আব আয-যারক্বাউসেধ্ক্ কলখা সচসঠধ্তও িেঃ আইমান আয-যাওোসহরী বধ্লসেধ্লন – “কক্ন িাযারণ 
সশ’আধ্দর হতো ক্রা হধ্ে যখন তাধ্দর বোপাধ্র অজ্ঞতার অজুহাত (উযর সবল-জাহল) রধ্েধ্ে?”7   

এ বক্তধ্বের বোপাধ্র খুরািাধ্নর কনতৃেও এক্মত সেধ্লন। শােখ আসতোতুল্লাহ আল-সলবী8, আয-যারক্বাউসের ক্াধ্ে কলখা 
সচসঠধ্ত ি. আইমান আয-যাওোসহরীর সচসঠর উধ্ল্লখ ক্ধ্র বধ্লন, “তারা (খুরািাধ্নর কনতৃবৃন্দ) সক্েু সবষে এবং 
সনধ্দথশনাবলীর বোপাধ্র এক্মত হধ্েধ্েন, যার িারিংধ্ক্ষপ আপসন িেঃ িাধ্হধ্বর সচসঠধ্ত পাধ্বন, এবং এিাই আমাধ্দর 
ভাইধ্দর, সবধ্শষ ক্ধ্র শােখধ্দর, এবং উলামা-উমারাহ যারা এখাধ্ন আধ্েন তাধ্দর িক্ধ্লর দৃসষ্টভসঙ্গর প্রসতসনসযে ক্ধ্র।”9  

এধ্তা সক্েুর পরও আয-যারক্বাউসে কতা বধ্লন সন কয তারা (আল-ক্বা’ইদাহ্) পর্ভ্রষ্ট!  

এবং শােখ আসতোতুল্লাহ, সযসন উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্রই িদিে সেধ্লন, বধ্লসেধ্লন, “বরং িসঠক্ অবস্থান হল, তারা 
(রাসফদা) সবসভন্ন কেণীধ্ত সবভসক্তধ্যাগে, এবং রাসফদা সশ’আধ্দর িাধ্র্ িংযুক্ত িক্ধ্লই কয সনসিত ভাধ্ব ক্াসফর, এমন না। 
বরং আমরা তাধ্দর প্রধ্তেক্ধ্ক্ তাধ্দর সবশ্বাি এবং ক্াধ্জর সভসিধ্ত উপযুক্ত কেণীধ্ত সবভক্ত ক্রধ্বা।”10  

আধ্রা সবস্মেক্র বোপার হল শুযু উিামাহ্ আর আইমাধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্ই না, বরং কখাদ আইসিধ্ির িবধ্চধ্ে বড় 
তাসেক্রাও এক্ই অবস্থাধ্নর ক্র্াই ইসতপূধ্বথ বধ্লধ্ে। তুসক্থ সবন’আলী (তাধ্দর প্রযান শার’ঈ) ইন্টারধ্নধ্ি প্রচাসরত অসিও 
করক্সিথং এ বধ্লধ্ে:   

“সশ’আধ্দর বোপাধ্র আসলমগধ্ণর মধ্যে মতপার্থক্ে আধ্ে...এবং বেসক্তগত ভাধ্বও প্রধ্তেক্ সশ’আ সক্ কু্ফধ্রর উপর আধ্ে, 
নাসক্ তাধ্দর কু্ফর হল দলগত ভাধ্ব কক্ান দধ্লর কু্ফধ্রর উপর র্াক্ার অনুরূপ, কিিার বোপাধ্রও মতপার্থক্ে 
রধ্েধ্ে...আমরা এ বোপাধ্র আমাধ্দর অবস্থান এভাধ্বই উপস্থাপন ক্সর কয, যখন িালাফগণ ইমাসমেোহ সশ’আধ্দর তাক্সফর 
ক্ধ্রসেধ্লন, তখনও তারা সক্ শুযুমাত্র দলগতভাধ্ব ক্াসফর নাসক্ তারা প্রধ্তেধ্ক্ বেসক্তগতভাধ্ব ক্াসফর, এ বোপাধ্র 
িালাফগধ্ণর মধ্যে মতপার্থক্ে সেল। িংসক্ষপ্তভাধ্ব এ বোপাধ্র আমাধ্দর বক্তবে হল, তাধ্দর মধ্যে যারা দ্বীন কর্ধ্ক্ মুখ সফসরধ্ে 
সনধ্েধ্ে এবং মুিসলমধ্দর উপর শসক্ত প্রধ্োগ ক্ধ্রধ্ে, তাধ্দর প্রধ্তেধ্ক্র উপর বেসক্তগতভাধ্ব তাক্সফর ক্রা হধ্ব, কযমন 
রাসফদা িরক্ার এবং রাসফদা সমসলসশোধ্দর উপর। আর যারা তাধ্দর মত না তাধ্দর প্রধ্তেধ্ক্র অবস্থা আলাদা ভাধ্ব সবচার 
ক্রধ্ত হধ্ব। কদখধ্ত হধ্ব তারা সক্ িুস্পষ্টভাধ্ব ইমান নষ্টক্ারী কক্ান ক্াজ ক্ধ্রধ্ে সক্ না। এবং কি অনুযােী কি বেসক্তর 
বোপাধ্র হুকু্ম হধ্ব। যসদ কি (িুস্পষ্ট ভাধ্ব ইমান নষ্টক্ারী কক্ান আমল) ক্ধ্র র্াধ্ক্ তধ্ব তার উপর তাক্সফর ক্রা হধ্ব। 
অনের্াে ক্রা হধ্ব না। এবং আল্লাহই িবথাসযক্ জ্ঞাত।” 

                                                           
6 “শােখ আইমান আয-যাওোসহরীর িক্ল প্রবে, সরিালাহ, সচসঠ ও বক্তধ্বের িংক্লন”, পৃো ৪৭১ “ 
7 িেঃ আইমান আয-যাওোসহরীর পক্ষ কর্ধ্ক্ আবু মুি’আব আয-যারক্বাউসের প্রসত সচসঠ, পৃো ১৩ 
8 শােখ আসতোতুল্লাহ আল সলসব সেধ্লন আফগাসনস্তাধ্ন আল-ক্বা’ইদাহ্র িক্ল ক্মথক্াধ্ন্ডর দাসেেশীল। কদখুন শােখ আসতোতুল্লাহ আল-সলবীর িক্ল 
বক্তবে, সববৃসত ও কলখার িংক্লন, পৃো ৫০   
9 আসতোতুল্লাহ আল-সলবীর পক্ষ কর্ধ্ক্ আবু মুি’আব আয-যারক্বাউসের প্রসত সচসঠ, পৃো ৮ 
10 আজউসেবাতুল সহিবাহ (আল-সহিবাহ কফারাধ্মর প্রশ্নিমূধ্হর উির), পৃো ৩০১ 

https://ia802701.us.archive.org/1/items/trkyse3a/trkyse3a.mp3
https://ia802701.us.archive.org/1/items/trkyse3a/trkyse3a.mp3


আধ্রা অবাক্ ক্রা বোপার হধ্ে কয, কবসশরভাধ্গর মুজাসহসদধ্নর মতও এসিই। আবু মুি’আব আি-িুরী বধ্লন, “জা’ফরী 
সশো –‘আল-ইমাসমেোহ’, হল ইরাধ্ন িংখোগসরে, এবং কলবানন, পাসক্স্তান, আফগাসনস্তান এবং মযেপ্রাধ্চে িংখোল ু...এবং 
অসযক্াংশ সজহাসদ (জামা’আহ) এধ্দরধ্ক্ কগামরাহ সবদা’আসত বধ্ল মধ্ন ক্ধ্র। যসদও সক্েু সজহাসদ সশ’আধ্দর ঢালাওভাধ্ব 
ক্াসফর ক াষণা ক্ধ্রধ্ে। তধ্ব কবসশরভাগ সজহাসদরা সশ’আধ্দর মুিসলমধ্দর অন্তভুথক্ত আহলুল সক্ববলা (যারা ক্বা’বার সদধ্ক্ মুখ 
ক্ধ্র িালাত আদাে ক্ধ্র) বধ্ল গণে ক্ধ্র যারা কগামরাহ হধ্েধ্ে এবং সবদ’আসত।”11  

বরং এমনসক্ শােখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাক্বসদিীও এই মতই গ্রহণ ক্ধ্রধ্েন। সতসন বধ্লধ্েন, “এই বোপাধ্র আমার মত 
হল, আসম মূলত এই বোপাধ্র শাইখুল ইিলাম ইব্ন তাইসমেোহর মধ্তর অনুিরণ ক্সর কয সশ’আধ্দর িাযারণ জনগধ্ণর 
উপর তাক্সফর ক্রা হধ্ব না... সশোধ্দর জনিাযারণধ্দর মধ্যেও এমনও কলাক্ আধ্ে যারা সক্না িালাত অর্বা সিোম বাধ্দ 
(দ্বীধ্নর) আর সক্েুর বোপাধ্রই যারণা রাধ্খ না, এবং আক্বীদার কক্ষধ্ত্রও সবস্তাসরত কক্ান জ্ঞানই তাধ্দর কনই। কযমন, কু্রআন 
সবকৃ্ত হধ্ে সগধ্েধ্ে এবং আধ্রা সশ’আধ্দর এযরধ্নর কযিব ঈমান ভঙ্গক্ারী আক্বীদািমূহ রধ্েধ্ে, কযগুধ্লা উপর সভসি ক্ধ্র 
আহলুি িুন্নাহ রাসফদা সশ’আধ্দর উপর তাক্সফর ক্ধ্র, এরক্ম অধ্নক্ সক্েুর বোপাধ্র িাযারণ সশ’আধ্দর অধ্নধ্ক্রই কক্ান 
যারণাই কনই।”12  

এবং শােখ আল-মাক্বসদিীর এ বক্তবে িধ্েও, এবক্তধ্বের প্রতুেির কদোর িমে শােখ আয-যারক্বাউসে তাধ্ক্ বধ্লন সন কয, 
“আপসন পর্ভ্রষ্ট হধ্ে সগধ্েধ্েন ক্ারণ সশ’আধ্দর িাযারণ জনগনধ্ক্ আপসন ক্াসফর ক াষণা ক্ধ্রন না।” বরং সতসন তাধ্ক্ 
বধ্লধ্েন, “কহ মহান শােখ! আপসন কজধ্ন রাখুন, আসম সনধ্জর বোপাধ্র িধ্ন্দহধ্পাষণ ক্রধ্ত পাসর, সক্ন্তু দ্বীধ্নর বোপাধ্র 
আপনার প্রসত িধ্ন্দহক্ারীধ্দর মযে হধ্ত আসম নই... কশষ ক্রার আধ্গ আসম বলধ্ত চাই, শােখ মাক্বসদিী, আল্লাহ তাধ্ক্ 
সহফাযাত ক্রুক্, হধ্েন তাধ্দর অন্তভুথক্ত যাধ্দর মযথাদা এবং প্রধ্চষ্টার প্রসত িবার কখোল রাখা উসচৎ। এবং সতসন তাধ্দর 
অন্তভুথক্ত, যাধ্দর বোপাধ্র শুযুমাত্র িুযারনাই রাখা যাে। এবং যারা অজুহাত পাবার এবং ভুধ্লর কক্ষধ্ত্র ক্ষমা পাবার িবথাসযক্ 
কযাগে। এবং আসম মধ্ন ক্সর না কয বতথমাধ্ন এমন কক্ান মুওোসহদ (তাওসহধ্দর অনুিরণক্ারী) আধ্ে, কয সক্না শােধ্খর দ্বারা 
উপকৃ্ত হে সন, কয শােধ্খর ক্াধ্ে কৃ্তজ্ঞ না। িুতরাং যসদ কক্ান বোপাধ্র তার ভুল হধ্ে র্াধ্ক্ তধ্ব তার অর্থ এই না কয, 
তার অবস্থান এবং জ্ঞানধ্ক্ অপমান ক্রধ্ত হধ্ব, এবং তার অতীত অবদান এবং তোগধ্ক্ ভুধ্ল কযধ্ত হধ্ব।”13  

এবং সশ’আধ্দর বোপাধ্র শােখ আল-মাক্বসদিী এরক্ম অবস্থান গ্রহন ক্রা িধ্েও আইসিি কচষ্টা ক্ধ্রসেল শােখধ্ক্ সনধ্জধ্দর 
দধ্ল িানার, এবং তখন তারা বধ্ল সন শােখ পর্ভ্রষ্ট হধ্ে কগধ্েন। তুসক্থ আল-সবন’আসল তার প্রাক্তন সশক্ষক্ শােখ আবু 
মুহাম্মাদ আল-মাক্বসদিীধ্ক্ উধ্েশে ক্ধ্র বধ্লসেল – “বস্তুত আমীরুল মু’সমনীন আবু বক্র আল-বাগদাসদ, আল্লাহ তাধ্ক্ 
সহফাযাত ক্রুক্, আপনাধ্ক্ জাসনধ্েসেধ্লন কয সতসন আপনাধ্ক্ তার ক্াধ্ে সনধ্ে আিধ্ত পাধ্রন, সক্ন্তু আপসন কিিাধ্ত িক্ষম 
হন সন, যসদও কি িমে আপসন এক্াসযক্বার গাযা ও খুরািাধ্ন যাওোর কচষ্টা চাসলধ্েসেধ্লন।”14 

                                                           
11 দাওোতুল মুক্বাওোমা আল ইিলাসমেোহ আল ‘আলাসমেো, পৃো ৭৯২ 
12 শােখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাক্বসদসি- আল জাসযরার িাধ্র্ িাক্ষাৎক্ার ২০০৫, পৃো ১২/১৩  
13 শােখ আবু মুি’আব আয-যারক্বাউসের িক্ল বক্তবে ও সববৃসতর িংক্লন, পৃো ৩৩১ 
14 “আমার প্রাক্তন শােখ, এ হল আমার ও আপনার মাধ্ে িম্পক্থধ্েদ”, পৃো ৮  
 



অবাক্ ক্রা সবষে হধ্ে কয, যাধ্দর মানহাজই ভুল (আইসিধ্ির দাসব অনুযােী), এক্সদধ্ক্ আইসিি তাধ্দরধ্ক্ সনধ্জধ্দর দধ্ল 
আনার কচষ্টা ক্রধ্ে সক্ন্তু সিসরোর কক্ান দধ্ল যসদ কক্ান যূমপােী র্াধ্ক্ তখন কিিার ক্ারধ্ন তারা কি দধ্লর িমাধ্লাচনাে 
উধ্ঠ পধ্ড় লাগধ্ে!  

আর ঢালাও ভাধ্ব িব রাসফদাধ্ক্ হামলার সনশানা না বানাধ্না যসদ কগামরাসহ হে, তাহধ্ল আবু মুি’আব আয-যারক্বাউসে 
কগামরাহধ্দর অন্তভুথক্ত। ক্ারন সতসন রাসফদাধ্দর সক্েু অংশধ্ক্ হামলার লক্ষে বানাধ্না কর্ধ্ক্ সবরত কর্ধ্ক্সেধ্লন। এ বোপাধ্র 
১৫ই শাবান, ১৪২৬ সহজসর, কিামবার (১৯/০৯/২০০৫) তানযীম আল-ক্বা’ইদাহ্ ফী সবলাদ আর-রাসফদাইধ্নর পক্ষ কর্ধ্ক্ 
এক্সি বক্তবে প্রক্াসশত হধ্েসেল, যার সশধ্রানাম সেল (দুই নধ্দর কদধ্শর আল-ক্বা’ইদাহ্র পক্ষ কর্ধ্ক্ িংগঠধ্ন অবস্থাধ্নর 
বোপাধ্র শােখ আবু মুি’আধ্বর বক্তধ্বের কপ্রসক্ষধ্ত সক্েু িংশধ্ের সনরিন -“Clarification from Al Qaida in the 
Land of the Two Rivers regarding the stance of the organization after the statement of the Sheikh 
Abu Mus’ab”]। এ বক্তধ্বে বলা হধ্েসেল, “িংগঠধ্নর ক্াধ্ে এই বোপারসি স্পষ্ট কয (রাসফদাধ্দর অন্তভুথক্ত) সক্েু কগাসে 

আধ্ে যারা িুন্নীধ্দর গণহতোে অংশগ্রহণ ক্ধ্র সন, এবং আধ্রা সক্েু আধ্ে যারা দখলদার বাসহনীধ্ক্ কক্ান িহােতা কদে সন, 
এবং তাধ্দর দখলদারধ্দর অপরাধ্যর সবধ্রাসযতা ক্ধ্রধ্ে। কযমন িাদরী, খাসলিী, হািানী এবং আধ্রা অনোনেরা। তাই 
িংগঠন সিোন্ত সনধ্েধ্ে কয এ দলগুধ্লার কনতা এবং িাযারণধ্দর উপর িংগঠন কক্ানপ্রক্ার হামলা চালাধ্ব না, যতক্ষণ এ 
দলগুধ্লা (িুন্নীধ্দর উপর) আক্রমধ্ণর কক্ান পদধ্ক্ষপ কনো কর্ধ্ক্ সবরত র্াক্ধ্ব।” 

এ অবেহসতর বোপাধ্র মন্তবে ক্রধ্ত সগধ্ে আবু মুি’আব আয-যারক্বাউসে বধ্লসেধ্লন, “তাধ্দর এই অবোহসত কদো হধ্েধ্ে, 
ক্ারণ রাসফদাধ্দর মধ্যে অধ্নধ্ক্ আধ্ে যারা এর মাযেধ্ম আহলুি িুন্নাহ িাধ্র্ যুে জসড়ধ্ে পড়ার ফলাফলধ্ক্ ভে ক্ধ্র। তাই 
এযরধ্নর রাসফদাধ্দর এই িুধ্যাগিা কদো দরক্ার যাধ্ত ক্ধ্র আমরা তাধ্দর বলধ্ত পাসর, ‘কতামরা যসদ সনরাপিা চাও তধ্ব 
আমাধ্দর পর্ হধ্ত িধ্র দাড়াও, এবং আমসরক্াধ্ক্ িাহাযে ক্রা বে ক্র, এবং আমাধ্দর এবং কু্রধ্িিরধ্দর যুধ্ে কক্ান বাযা 
িৃসষ্ট ক্ধ্রা না।‘”15 

শােখ আইমান আয-যাওোসহরী (উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্র িমধ্ে) িাসেেদ ইমাধ্মর যুসক্তখন্ডন এবং শােখ আবু মুি’আব 
আয-যারক্বাউসের ক্র্ার অর্থধ্ক্ স্পষ্ট ক্রধ্ত বধ্লন, “অতেঃপর বইসিধ্ত সশ’আ এবং সশ’আধ্দর হতোর বোপাধ্র আধ্লাচনা 
ক্রা হধ্েধ্ে। আসম এক্সি বোপার স্পষ্ট ক্রধ্ত চাই, তা হল কয কতল’আফাধ্রর  িনার পর, কযখাধ্ন সশ’আ সমসলসশোরা 
মুিসলমধ্দর িম্মাধ্নর উপর চরম যুলুম চাসলধ্েসেল, আমাধ্দর শহীদ ভাই আবু মুি’আব আয-যারক্বাউসে, আল্লাহ তার উপর 
রহম ক্রুক্, এক্সি বাতথা প্রক্াশ ক্ধ্রন, কযখাধ্ন সতসন ইরাধ্ক্ িক্ল সশ’আধ্দর সবরুধ্ে িবথােক্ যুধ্ের ক াষণা কদন। এ 
বাতথার বোপাধ্র সমসিোর খুব আগ্রহ সেল। এর দুইসদন পর তানযীম আল-ক্বা’ইদাহ্ ফী সবলাদ আর-রাসফদাঈন এক্সি বাতথা 
প্রক্াশ ক্ধ্র, কযিাধ্ত কতল আফাধ্রর ভেঙ্কর  িনার কপ্রসক্ষধ্ত কয বাতথা প্রক্াশ ক্রা হধ্েসেল কিসির অস্পষ্ট অংশগুধ্লা 
স্পষ্টভাধ্ব বোখো ক্রা হে। কিখাধ্ন স্পষ্ট ক্রা হে কয আল-ক্বা’ইদাহ্ ফী সবলাদ আর-রাসফদাঈন সশ’আধ্দর জনিাযারণধ্দর 
হামলার লক্ষেবস্তু বানাধ্ব না, বরং বদর সব্রধ্গধ্ির মধ্তা ভাড়াধ্ি সমসলসশো গুধ্লার উপর হামলা চালাধ্ব। তধ্ব সমসিো এ 
বাতথাসি এসড়ধ্ে যাে।16  

                                                           
15 আবু মুি’আব আয-যারক্বাউসের িাধ্র্ আবুল ইোমান আল-বাগদাসদর ক্ধ্র্াপক্র্ন, পৃো ১৮ 
16 তাবসরোত উম্মাসতল ক্বালাম ওো িাইফ সমন মানক্বাশাহ তুহমাত আল খাওর ওোদদ্ব’আফ, শােখ আইমান আয -যাওোসহরী, পৃো ১৬৪। ইংধ্রজীধ্ত 

Exoneration, পৃো ২১৭  



অনেসদধ্ক্ যসদ দাওোহ না বরং সশ’আধ্দর িাধ্র্ িবথােক্ ভাধ্ব যুে ক্রাই এক্মাত্র িসঠক্ অবস্থান হে, তাহধ্ল দাউলাতুল 
ইরাক্ আল-ইিলাসমেোহর আসমর, আবু উমার আল-বাগদাসদও কগামরাহ। ক্ারন সতসন রাসফদাধ্দর প্রসত বধ্লসেধ্লন, 
“তাওবার দরজা এখধ্না কতামাধ্দর জনে কখালা, এবং এরক্ম কভব না কয আমরা তামক্ীন কপধ্ল/ক্তৃে অজথন ক্রধ্ল 
কতামাধ্দর িক্লধ্ক্ হতো ক্ধ্র কফলধ্বা বা কতামাধ্দর িমূধ্ল ধ্বংি ক্ধ্র কফলধ্বা; ক্ারণ শরীোহর সনেধ্মর অনুিরণ োড়া 
বােসবচারহীন হতো আল্লাহর দ্বীধ্ন হারাম ক্রা হধ্েধ্ে। কতামাধ্দর িাধ্র্ আমরা কিভাধ্বই কবাোপড়া ক্রধ্বা কযভাধ্ব শরীোহ 
আমাধ্দর কতামাধ্দর মধ্তা যারা আধ্ে তাধ্দর প্রসত আচরধ্ণর সনধ্দথশ কদে, আর তা হল িধ্তের আহবান, িসঠক্ পধ্র্র 
সদক্সনধ্দথশনা দান, িধ্ন্দহ দূরীক্রণ এবং এিক্ল কক্ষধ্ত্র কক্ামলতার পিা অবলিন। আর কয তা প্রতোখোন ক্রধ্ব, কি কজধ্ন 
রাখুক্ সবচার শুরু কর্ধ্ক্ কশষ পযথন্ত আল্লাহর জনেই।“17   

তাহধ্ল এিব গুধ্লা সববৃসতর দ্বারা কবাো যাে কয,  

- উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্ও কগামরাহ বা পর্ভ্রষ্ট সেল ক্ারণ উিামাহ্র িমধ্েও বার বার সশ’আধ্দর বোপাধ্র ঐ এক্ই 
অবস্থাধ্নর ক্র্া বলা হধ্েধ্ে যা আইমাধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্র িমে বলা হধ্ে।  

- অসযক্াংশ সজহাদী জামা’আই সবভ্রান্ত 

- আবু উমার আল-বাগদাসদও এক্ইরক্মভাধ্ব কগামরাহ সেল 

- আবু বাক্র আল-বাগদাসদর রাষ্ট্র এযরধ্ণর “সবভ্রান্ত” কলাক্ধ্দর সনধ্জধ্দর িাধ্র্ কভড়াধ্ত চাধ্ে, সক্ন্তু অনে দলগুধ্লা এক্ই 
ক্াজ ক্রধ্ল তারা কিিা মানধ্ত রাসজ না! 

- শােখ আয-যারক্বাউসের ক্াধ্ে কগামরাসহর িংজ্ঞা আর যারা দাবী ক্ধ্র কয তারা তার পধ্র্ আধ্ে, তাধ্দর মযেক্ার 
“সবভ্রাসন্তর” িংজ্ঞা এবং মানদন্ড এক্ই না! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           
 
17 দাউলাতুল ইরাক্ আল-ইিলাসমেোহর কনতৃবৃধ্ন্দর িক্ল বক্তধ্বের পূণথাঙ্গ িংক্লন, পৃো ৩০  



এক্ মানহাজ যা অসহংিবাধ্দ সবশ্বািী 

 

আদনাসন দাসব ক্ধ্র আইমাধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্ র সবচুেসতিমূধ্হর মধ্যে এক্সি সবচুেসত হল এই কয, আইমাধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্ 
শাসন্তপূণথ পিাে ক্াজ ক্রাে সবশ্বািী। সক্ন্তু উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্ শাসন্তসপ্রে পিাে সবশ্বািী সেল না। "এ ক্খধ্নাই আমধ্দর 
মানহাজ সেল না, আর ক্খধ্না হধ্বও না" সশধ্রানাধ্মর বাতথাসিধ্ত আল-ক্বা’ইদাহ্ কক্ান কক্ান বোপাধ্র পর্ভ্রষ্ট হধ্েধ্ে তার 
আধ্লাচনাে আদনাসন বধ্লসেল - “সক্ন্তু এ সবষেসি হল দ্বীধ্নর সবকৃ্সতর ও পর্ভ্রষ্টতার, বোপারিা হল সমল্লাতু ইব্রাহীধ্মর 
দাওোহ, তাগুত ও তার অনুিারীধ্দর বজথন এবং তাধ্দর সবরুধ্ে সজহাদ ক্রার পসরবধ্তথ অসহংিবাধ্দ সবশ্বািী এক্ পর্ কবধ্ে 
কনোর।“  

এবং ইসতপূধ্বথ "অসহংিবাদ ক্াধ্দর যমথ?" বাতথাসিধ্ত আদনাসন কি কযিব সবষে উত্থাপন ক্ধ্রসেল তার মধ্যে ক্ধ্েক্সি হল – 

১- অসহংিবাধ্দর জােগা হল আস্তাকু্ধ্ড়! এবং এর সদধ্ক্ আহবান হধ্ে বাসতধ্লর সদধ্ক্ আহবান!  

২- শাসন্তপূণথ অবস্থান না িতেধ্ক্ প্রসতসেত ক্রধ্ত পাধ্র, আর না পাধ্র বাসতলধ্ক্ অপিারণ ক্রধ্ত! কক্উ যসদ এর সবপরীত 
দাবী ক্ধ্র, কি কযন সনধ্জধ্ক্ নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর কচধ্েও কবশী জ্ঞানী এবং দোলু দাবী ক্রল, এবং দাসব ক্রধ্লা তার সনধ্দথশনা 
নবীজীর ملسو هيلع هللا ىلص সনধ্দথশনার কচধ্ে উিম।  

৩- আর কয বধ্ল কয আল্লাহর দ্বীন শাসন্তপূণথ অসহংি পেসতধ্ত প্রসতসেত হধ্ব, কি কতা আল্লাহর সক্তাব এবং নবীজী ملسو هيلع هللا ىلص এর 
িুন্নাহধ্ক্ কপেধ্ন েুধ্ড় কফধ্ল সনধ্জর নফধ্ির অনুিরণ ক্ধ্রধ্ে।  

৪- অসহংিবাধ্দর সফক্হ হধ্ে, পরাযীনতা, পদাবনতা আর দািধ্ের সফক্হ।  

৫- যারা সক্না শাসন্তপূণথ পেসত ও অসহংিবাধ্দর সদধ্ক্ আহবান জানাে, তাধ্দর চাইধ্ত ঐ মুরগীর িাহি কবসশ কয সক্না 
সনধ্জর োনাগুধ্লাধ্ক্ রক্ষা ক্রার জনে লড়াই ক্ধ্র!  

অর্থাৎ “আল-ক্বাইদাহ্ বদধ্ল কগধ্ে” – আদনাসনর এ ক্র্ার অর্থ হল, আল-ক্বা’ইদাহ্ সজহাদ তোগ ক্ধ্রধ্ে এবং অসহংিবাদ ও 
শাসন্তপূণথ পিার অনুিাসরধ্ত পসরণত হধ্েধ্ে। 

অর্চ আল-ক্বা’ইদাহ্র কযাোরা আধ্জা অস্ত্র যারণ ক্ধ্র আধ্ে এবং সক্বতাল চাসলধ্ে যাধ্ে! 

লক্ষে ও উধ্েশে অজথধ্নর জনে শুযুমাত্র শাসন্তপূণথ পিাধ্ক্ গ্রহন ক্রা, আর কক্ান কক্ষধ্ত্র অধ্নক্গুধ্লা উপাধ্ের মধ্যে শাসন্তপূণথ 
পিাধ্ক্ এক্সি পিা সহধ্িধ্ব গ্রহন ক্রার মধ্যে পার্থক্ে আধ্ে।  

শােখ আসতোতুল্লাহ আল-সলবী, সযসন সক্না উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্কত সেধ্লন এ বোপারসির বোখোে বধ্লন- 

“মূলত আল-ক্বা’ইদাহ্ এবং এর মুজাসহদগণ িবথধ্ক্ষধ্ত্র শাসন্তপূণথ উপাে ক্াজ ক্রার সবধ্রাসযতা ক্ধ্রন না। তাধ্দর কক্ান 
বক্তধ্বেও আপসন এমন সক্েু পাধ্বন না। বরং তারা কু্ফর এবং যুলুধ্মর সবরুধ্ে িাযে অনুযােী শরীোহ িম্মত িক্ল উপাধ্ে 
প্রসতধ্রায গড়ার আহবান ক্ধ্র র্াধ্ক্ন। আর এিক্ল পেসতর সশখর ও মূল সভসি, উভেই হল সজহাদ। মুজাসহদরা কয 
বোপারসির সবধ্রাসযতা ক্ধ্রন, তা হল শাসন্তপূণথ পিাধ্ক্ই িমূ্পণথভাধ্ব সজহাধ্দর সবক্ল্প সহধ্িধ্ব গ্রহন ক্রা ও দাসব ক্রা। 
সজহাধ্দর পর্ হল প্রস্তুসত ও আিসলহাত অজথন ক্রার, অধ্স্ত্রর মাযেধ্ম আল্লাহর রাস্তাে আ াত ক্রা, সক্বতাল ক্রা এবং 
সবধ্ফারধ্ণর। শাসন্তপূণথ পেসতধ্ত এ পধ্র্র অনুরূপ সবক্ল্প গণে ক্রার সবধ্রাসযতা মুজাসহসদন ক্ধ্র র্াধ্ক্ন। তধ্ব যসদ কক্ার্াও 



শাসন্তপূণথ আধ্ন্দালধ্নর মাযেধ্ম শরীোহর িীমাধ্রখার বাসহধ্র না সগধ্ে কক্ান লক্ষে অর্বা  লধ্ক্ষের সক্েুিা হধ্লও অজথন িম্ভব 
হে, তধ্ব মুজাসহদরা ক্খধ্নাই বাযা কদন সন। আর আল-ক্বা’ইদাহ্র কনতৃবৃন্দই কতা ক্ত বার এ রক্ম জনসপ্রে প্রসতধ্রায 
আধ্ন্দালন ও অবধ্রায-িমাধ্বধ্শর প্রসত জনগণধ্ক্ আহবান ক্ধ্রধ্েন!”18  

উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্র িমধ্েই শােখ আইমান আয-যাওোসহরীধ্ক্ এক্সি িাক্ষাৎক্াধ্র প্রশ্ন ক্রা হে, “ইসতপূধ্বথ আপনার 
কদওো বক্তবেগুধ্লাধ্ত যারা শাসন্তপূণথ আধ্ন্দালধ্নর সদধ্ক্ আহবান ক্ধ্র আপসন তাধ্দর িমাধ্লাচনা ক্ধ্রধ্েন; অর্চ আজ 
আমরা শুনসে আপসন রাজননসতক্ আধ্ন্দালন, িভা-িমাধ্বশ আর অবধ্রাধ্যর প্রসত মানুষধ্ক্ আহবান ক্রধ্েন”।  

এ প্রধ্শ্নর উিধ্র শােখ আইমান বধ্লন-  

“না! আসম িমাধ্লাচনা ক্ধ্রসে তাধ্দর, যারা কদধ্শর শািক্ কেণী এবং কু্রধ্িিার হানাদারধ্দর সবরুধ্ে সবধ্রাসযতাধ্ক্ শুযুমাত্র 
শাসন্তপূণথ আধ্ন্দালধ্নর মযে িীমাবে রাখার প্রসত আহবান ক্ধ্র। আর এ কেণীর চাইধ্তও সনকৃ্ষ্ট হল তারা যারা শািক্ ও 
কু্রধ্িিার হানাদারধ্দর সবরুধ্ে যারা সজহাদ ক্ধ্র এবং সজহাধ্দর আহবান জানাে, তাধ্দর সবধ্রাসযতা ক্ধ্র। তধ্ব জনিমাধ্বশ 
এবং এ জাতীে ক্মথিূসচগুধ্লা মূলত সজহাদী ক্াযথক্রমধ্ক্ পসরপূণথতা কদে ও িহােতা ক্ধ্র।”19  

িুতরাং আদনাসনর এ অসভধ্যাধ্গর জবাবধ্ক্ দুই ভাধ্গ ভাগ ক্রা যােেঃ  

১) শােখ উিামাহ্র ইধ্ন্তক্াধ্লর পর আল-ক্বা’ইদাহ্ সক্ শাসন্তপূণথ ক্মথিূচীধ্ক্ সজহাধ্দর সবক্ল্প সহধ্িধ্ব গ্রহন ক্ধ্রধ্ে?  

২) শাসন্তপূণথ পেসতধ্ক্ এক্সি ববয পেসত সহধ্িধ্ব গণে ক্রা সক্ পর্ভ্রষ্টতার প্রমাণ?  

প্রর্মসির কক্ষধ্ত্র, আমরা এমন সক্েু বক্তবে উপস্থাপন ক্রধ্বা যার দ্বারা আদনাসনর সমর্োচাধ্রর স্বরূপ উধ্ন্মাসচত হধ্ব।  

 শােখ হুিাম আবু্দল রাউফ, সযসন খুরািাধ্নর কনতৃবৃধ্ন্দর অন্তভুথক্ত, বধ্লন, “যারা বধ্ল কয বতথমান সবশ্ববেবস্থা ও রাজননসতক্ 
কয পসরসস্থসতর ক্ারধ্ন মুিসলমরা ক্রমাগত অপমাসনত ও লাসিত হধ্ে, এধ্ক্ শাসন্তপূণথ জনসপ্রে আধ্ন্দালধ্নর পেসতর মাযেধ্ম 
বদলাধ্না িম্ভব, তাধ্দর প্রসত আমরা বসল, “আপনারা দ্বীধ্নর এক্সি অংশ গ্রহণ ক্ধ্রধ্েন। এবং দ্বীধ্নর কয এক্সি অংশ 
আপনারা গ্রহন ক্ধ্রধ্েন শুযু এিুকু্রই িসঠক্ রূপ ও প্রধ্োগ পেসত যসদ আপনারা ভাধ্লাভাধ্ব অনুযাবন ক্রধ্তন তাহধ্লও 
আমাধ্দর এক্সি চাওো পূণথ হধ্তা। আর আপনারা কয অংশগুধ্লা বাদ সদধ্েধ্েন কিগুধ্লা হল, সজহাদ, হুদুধ্দর প্রধ্োগ, 
সহিবাহ (তোবযান), এবং অনোনে বল প্রধ্োগ ও সনবৃি ক্রার অনেনে পেসত কযগুধ্লার দ্বারা প্রর্ম অংধ্শর (ধ্য অংশসি 
আপনারা গ্রহন ক্ধ্রধ্েন) স্বাভাসবক্ প্রধ্োগ এবং বাস্তবােধ্নর সনিেতা অসজথত হে। অর্থাৎ দ্বীধ্নর এক্সি অংশ হল 
"সদক্সনধ্দথশনা দানক্ারী কু্রআন" এবং অপরসি হধ্ে "িাহাযেক্ারী তধ্লাোর"। সনিেই আল্লাহ কু্রআন সদধ্ে যা প্রসতহত 
ক্ধ্রন না, কিিাধ্ক্ সতসন শসক্ত দ্বারা প্রসতহত ক্রান।"20  

শােখ আবু দুজানা আল-বাশা আল-বাসিিী বধ্লন, “এইিব অপরাযীরা তাধ্দর ক্র্া এবং ক্াধ্জর মাযেধ্মই তারা কযিাধ্ক্ 
শাসন্তপূণথ পেসত বধ্ল কিিার বের্থতা প্রমাণ ক্ধ্রধ্ে, ক্ারণ তাধ্দর অসভযান অনুযােী অসহংি পেসতর অর্থ হধ্ে সনধ্জধ্দর 
কখোল খুসশর ক্াধ্ে আত্মিমপথণ ক্রা। িতে হধ্ে, কয বোপাধ্র ক্াধ্রা সদ্বমত কনই, িধ্তের বল প্রধ্োগ বেতীত বাসতলধ্ক্ 
িরাধ্না যাধ্ব না, ধ্বংি ক্রা যাধ্ব না। আর যারা বল প্রধ্োগ বেতীত শাসন্তপূণথ উপাধ্ে বাসতলধ্ক্ প্রসতধ্রাধ্যর ক্র্া বধ্ল, 
তারা মূলত সবভ্রাসন্তর অনর্ িাগধ্র হাবিুবু খাধ্ে, এবং তাধ্দর রধ্ক্তর িাগধ্র হাবুিুবু খাবারও প্রবল িম্ভাবনা আধ্ে, এবং 
তাও কক্ানরূপ লক্ষে অজথন বেসতধ্রধ্ক্ই! এবং এ সবষেসি এখধ্না পযথন্ত আমাধ্দর ভূখন্ডগুধ্লাধ্ত যধ্তাগুধ্লা সবপ্লব সক্ংবা 
                                                           
18 আরব সবপ্লব এবং ফিল  ধ্র কতালার কমৌিুম, পৃো ৫  
19 “শােখ আইমান আয-যাওোসহরীর িক্ল প্রবে, সরিালাহ, সচসঠ ও বক্তধ্বের িংক্লন”, পৃো ৪০২  
20 “সজহাদ ও িমিামসেক্ আরব সবপ্লধ্বর মধ্যে িম্পধ্ক্থ” - প্রবে 



সবপ্লবী আধ্ন্দালন হধ্েধ্ে, প্রসতসির কক্ষধ্ত্রই িতে বধ্ল প্রমাসণত হধ্েধ্ে। আর এ বোপারসি কবাোর জনে এধ্তা গভীর সচন্তারও 
দরক্ার হে না, িামানে মগজ আর িসদো র্াক্াই যধ্র্ে।"21  

আযযাম আল-আসিসক্22 বধ্লন, "যারা বধ্লন সজহাদ, শুহাদা এবং মূলেবান িক্ল সক্েুর আত্মতোগ োড়াই শুযু শাসন্তপূণথ 
সবধ্ক্ষাধ্ভর মাযেধ্মই পসরবতথন আনা িম্ভব, তাধ্দর প্রসত জবাব হল- িাম্প্রসতক্ এিব  িনাবলীর মাযেধ্ম সজহাদী 
আধ্ন্দালধ্নর কনতৃবৃধ্ন্দর কিিব ক্র্ার িতেতাই প্রমাসণত হধ্েধ্ে যা তারা দী থসদন যধ্র বধ্ল আিধ্েন, আর তা হলেঃ কভাি 
সক্ংবা সবসভন্ন রাজননসতক্ কখলার সনেম কমধ্ন পসরবতথন আনা যাধ্ব না। আর না-ই বা পসরবতথনা আনা যাধ্ব োগুত এবং 
তাধ্দর পসিমা প্রভুধ্দর দরজাে সভক্ষাবৃসির মাযেধ্ম, কতাষাধ্মাদী, আধ্পাি অর্বা পিাদপিরধ্ণর মাযেধ্ম।”23  

এক্ই জােগাে সতসন আধ্রা বধ্লন, “যারা কগা ঁযধ্র কয, সবপ্লব হধ্ত হধ্ব পুধ্রাপুসর শাসন্তপূণথ, রক্তপাতহীন বা তাধ্দর ভাষাে 
“অসহংি সবপ্লব”; কযখাধ্ন এমনসক্ হাধ্ক্বর জনেও এক্ কফাঁিা রক্তপাত হধ্ব না, তারা আিধ্ল সবপ্লধ্বর ইসতহািই পধ্ড় সন।"24  

সতসন আরও বধ্লন, “যসদ আমরা এই দুসনো আক্ধ্ড় পধ্ড় র্াক্ার প্রসত আগ্রহী হধ্ে পসরপূণথ শাসন্তপূণথ প্রসতবাধ্দর পর্ কবধ্ে 
কনইও, তবুও তারা (তাগুত ও হানাদার কু্রধ্িিার) অনন্তক্াল পযথন্ত আমাধ্দরধ্ক্ হতো ক্রধ্তই র্াক্ধ্ব।“25  

সতসন আধ্রা বধ্লন, “িুতরাং কহ সলসবো, সিসরো, সতউসনসিো, সমশর, ইধ্েধ্মন এবং পুধ্রা অঞ্চধ্লর জাগ্রত মুিসলম বীধ্ররা!  
আপনারা কদধ্খধ্েন এবং কজধ্নধ্েন কয পসরবতথন এবং স্বীে অসযক্ার সেসনধ্ে কনওো ক্খধ্না কভািাভুসি অর্বা সবসভন্ন 
রাজননসতক্ কখলাে অংশগ্রহণ, অর্বা োগুত এবং তাধ্দর পসিমা প্রভুধ্দর দরজাে মার্া নত ক্ধ্র সভক্ষাবৃসি ও কতাষাধ্মাদী, 
অর্বা আধ্পাি এবং সবসভন্ন চুসক্তর মাযেধ্ম আিধ্ব না। বরং এসি আিধ্ব বযধ্যথর িাধ্র্ ইিলাধ্মর আদশথ ও মূলনীসতর উপর 
অসবচল র্াক্ার মাযেধ্ম। লধ্ক্ষের উপর দৃঢ় কর্ধ্ক্ উিধ্রাির বযধ্যথর বৃসের িাধ্র্ িাধ্র্ আেতোগ, শাহাদাত, সজহাদ এবং 
সক্বতাধ্লর মাযেধ্ম।”26  

এবং “তোগ ও শাহাদাধ্তর উম্মাহ” – শীষথক্ বক্তধ্বে সতসন আধ্রা বধ্লধ্েন “সমশধ্রর জনে আজ দরক্ার হল দাওোহ চাসলধ্ে 
যাওোর পাশাপাসশ সজহাদ ও সক্বতাল”। 

যসদ আিধ্লই তাগুধ্তর সবরুধ্ে সজহাধ্দর পসরবধ্তথ আল-ক্বা’ইদাহ্ কক্ান নতুন মানহাজ গ্রহন ক্ধ্র র্াধ্ক্, এবং তারা যসদ 
আিধ্লই অসহংিবাধ্দ সবশ্বািী হধ্ে র্াধ্ক্, তাহধ্ল কক্ন সমশধ্রর জনে িমাযান সহধ্িধ্ব সতসন “সজহাদ”-কক্ উধ্ল্লখ ক্রধ্লন?  

"মুিসলমধ্দর কগৌরব এবং অপরাযীধ্দর লািনা" নামক্ বাতথাে আয যাম আল-আসিসক্ বধ্লন, "কহ সলসবোর মুিসলম ভাইধ্েরা! 
তারা আপনাধ্দর বধ্ল তাগুধ্তর অপিারধ্ণর মাযেধ্মই নাসক্ সবপ্লব কশষ হধ্ে সগধ্েধ্ে। না! আপনাধ্দর সবপ্লব এখধ্না কশষ 
হে সন, এবং তধ্তাক্ষন কশষ হধ্ব না, যধ্তাক্ষণ না সলসবোধ্ত শরীোহ দ্বারা পসরচাসলত ইিলামী রাষ্ট্র প্রসতসেত হধ্ব। তাই কি 
দ্বীনধ্ক্ দৃঢ়ভাধ্ব আক্ধ্ড় যরুন, যা আপনাধ্দর সবষেগুধ্লাধ্ক্ িংরক্ষণ ক্ধ্র, এবং দৃঢ়ভাধ্ব আক্ধ্ড় যরুন আপনাধ্দর 
অস্ত্রগুধ্লাধ্ক্ও, যার মযে রধ্েধ্ে িুরক্ষা, শসক্ত এবং িম্মান।"   

                                                           
21 “সমশধ্রর  িনাবলীর বোপাধ্র লক্ষণীে সবষেিমূহ”, পৃো ৪  
22 আয যাম আল-আসিসক্ সেধ্লন তানযীম আল-ক্বা’ইদাহ খুরািাধ্নর অসফসশোল মুখপাত্র। ক্োসলধ্ফাসনথোর সিসিক্ট কক্ািথ তার সবরুধ্ে রাষ্ট্রধ্রাধ্হর িমন 
জাসর ক্ধ্রধ্ে। সতসন হধ্লন সদ্বতীে সবশ্বযুধ্ের পর প্রর্ম অোধ্মসরক্ান নাগসরক্ যাধ্ক্ রাষ্ট্রধ্রাধ্হ অপরাধ্য অসভযুক্ত ক্রা হধ্েধ্ে।  
23 “তোগ ও শাহাদাধ্তর উম্মাহ”, পৃো ৯ 
24 ঐ, পৃো ২৪ 
25 ঐ, পৃো ১৫৭ 
26 ঐ, পৃো ২০৪ 



যসদ আল-ক্বা’ইদাহ্ অসহংিবাধ্দ সবশ্বািী হে, সজহাধ্দর বদধ্ল শাসন্তপূণথ ক্মথিূচীধ্ক্ সনধ্জধ্দর মানহাজ সহধ্িধ্ব গ্রহণ ক্ধ্র 
র্াধ্ক্, তধ্ব কক্ন তারা অস্ত্র দৃঢ় ভাধ্ব আক্ধ্ড় যরার উপধ্দশ সদধ্ে? নাসক্ শাসন্তপূণথ, অসহংি আধ্ন্দালধ্ন অধ্স্ত্রর প্রধ্োজন 
হে?!  

উস্তাদ আবু্দল্লাহ আল-আদম27 বধ্লন, "সলসবোন সবপ্লব হতোক্ারী যাসলমধ্দর সবরুধ্ে সবজধ্ের ও তাধ্দর িমূধ্ল উৎপাসিত 
ক্রার এক্সি িুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন ক্ধ্রধ্ে। অনোনে কযিব িমাজ সলসবো যা অজথন ক্ধ্রধ্ে কিরক্ম অজথন ক্রধ্ত চাে, 
তাধ্দরও সলসবোনধ্দর মত তোগ-সতসতক্ষার মধ্যে সদধ্েই তা অজথন ক্রধ্ত হধ্ব। ক্ারন এ অসনবাযথ।28   

(আইসিধ্ির দাসব অনুযােী) যারা নাসক্ সজহাদ-সক্বতালধ্ক্ শাসন্তপূণথ ক্মথিূচী দ্বারা প্রসতস্থাসপত ক্ধ্রধ্ে, তারাই তৎক্ালীন 
িমধ্ের এক্মাত্র িশস্ত্র সবধ্রাহধ্ক্ "চমৎক্ার দৃষ্টান্ত" বধ্লধ্েন...হুম...সচন্তার সবষে...!  

ি. আইমান আয-যাওোসহরী তার "সনরর্থক্ বের্থতার বৃি কর্ধ্ক্ স্বাযীনতা" নামক্ বাতথাে বধ্লন, "এই প্রশ্ন আিধ্ত পাধ্র কয 
এ "সনরর্থক্ বের্থতার বৃি" এর সবক্ল্প সক্ হধ্ত পাধ্র? সবক্ল্প হধ্ে রািূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এবং তার িাহাবাধ্দর িুন্নাহ, আর তা হধ্ে 
দাওোহ এবং সজহাদ।"  

যসদ সতসন অসহংি পেসতধ্তই সবশ্বািী হধ্তন, তধ্ব তার জনে দাওোহ এবং শাসন্তপূণথ প্রসতবাদ িমাধ্বধ্শর জনে কবর হধ্ত 
বলািাই অসযক্ উপযুক্ত হধ্তা না?   

এক্ইভাধ্ব দুই পসবত্র মিসজধ্দর ভূসমর অসযবািীধ্দর উধ্েশে “ওোহী নাসযল ও ইিলাধ্মর কশক্ধ্ড়র ভূসমর মুিসলমধ্দর 
প্রসত” – শীষথক্ বাতথাে শােখ আইমান আয-যাওোসহরী বধ্লন – ‘নোেসনে বীরধ্দর পদাঙ্ক অনুিরণ ক্রুন, কযমন: উিামাহ্ 
সবন লাসদন, আনওোর আল-আওলাসক্, আবু্দল্লাহ্ আর-রাশুদ, ইউিুফ আল’উোইসর29 ও খািাব- আল্লাহ তাধ্দর িক্ধ্লর 
উপর রহমত বষথন ক্রুন।’  

আবু্দল্লাহ আর-রাশুদ আর ইউিুফ আল-‘উোেসর সক্ তাধ্দর অন্তভুথক্ত যারা দুই পসবত্র মািসজধ্দর ভূসমধ্ত শাসন্তপূণথ প্রসতবাধ্দ 
কবর হধ্েসেধ্লন? নাসক্ তারা অস্ত্রিহ কবর হধ্েসেধ্লন?  

আি-িাহাব ফাউধ্ন্ডশধ্নর িাধ্র্ িপ্তম িাক্ষাৎক্াধ্র ি. আইমানধ্ক্ প্রশ্ন ক্রা হে, ‘আপসন কয পসরবতথধ্নর ক্র্া বলধ্েন, কিসি 
ক্ীভাধ্ব আিধ্ব? কিসির উির আপনার ক্াে কর্ধ্ক্ চাই। আসম আরও উির চাই- কয বোপাধ্র আসম ইসতমধ্যে সজধ্জ্ঞি 
ক্ধ্রসেলাম- কিনাবাসহনী ও তাধ্দর কিকু্েলার সমত্রধ্দর সবরুধ্ে কয জনসবধ্রাহ শুরু হধ্েধ্ে, আপসন সক্ মধ্ন ক্ধ্রন, এই পধ্র্ 
কক্াধ্না রক্ধ্মর িাফলে িম্ভব?’   

ি. আইমান প্রসতউিধ্র বলধ্লন, ‘আসম আপনার ক্াধ্ে এ বোপাধ্র ‘আমভাধ্ব প্রধ্যাজে এক্সি সনেম উধ্ল্লখ ক্রসে। দ্বীন, 
িম্মান, িম্পদ ও জীবধ্নর িুরক্ষার জনে যাসলধ্মর যুলুধ্মর প্রসতধ্রায ক্রা মযলুধ্মর অসযক্ার; কিসি হধ্ত পাধ্র ক্র্ার 
মাযেধ্ম অর্বা প্রসতবাধ্দর মাযেধ্ম সক্ংবা লড়াইধ্ের মাযেধ্ম... এসিই স্বাভাসবক্ সনেম। অপরাযী যাসলধ্মর কক্াধ্না অসযক্ার 
কনই কয মজলুম ক্ীভাধ্ব প্রসতধ্রায ক্রধ্ব তা কি সনযথারণ ক্ধ্র কদধ্ব, বরং স্বাভাসবক্ভাধ্বই িব ববয উপাে মযলুধ্মর জনে 

                                                           
27 তানযীম আল-ক্বা’ইদাহ খুরািাধ্নর সনরাপিা সবষেক্ কনতা  
28 সমশর ও কিনাবাসহনীর সবরুধ্ে সবধ্রাহ, পৃো ৩  
29 আবু্দল্লাহ আর –রাশুদ সেধ্লন সবলাদুল হারামাইধ্ন (িাউদী আরব) তানযীম আল-ক্বাইদার শুরা ক্সমসির প্রযান, এবং িাউদী আরধ্বর িরক্ার পক্ষ 
কর্ধ্ক্ কয ২৬ জধ্নর সবউরধ্ে হুসলো জাসর ক্ধ্র হধ্েসেল সতসন তাধ্দর অনেতম। শােখ ইউিুফ আল ‘উোউসর সবলাদুল হারামাইধ্ন তানযীম আল-
ক্বা’ইদার উচ্চ পযথাধ্ের কনতাধ্দর অনেতন, এবং কয হুসলো জাইর ক্ধ্র কয ১৯ জধ্নর সলস্ট প্রক্াশ ক্রা হধ্েসেল তাধ্দর অনেতম। উভধ্েই শাহাদাত 
বরণ ক্ধ্রধ্েন।   



কখালা রধ্েধ্ে এবং ক্ারও অসযক্ার কনই যাসলধ্মর সবরুধ্ে কক্াধ্না ববয প্রসতধ্রাধ্য মযলুমধ্ক্ বাযা কদধ্ব। আধ্মসরক্া ও 
পসিমারা চাে, তাধ্দর ও তাধ্দর দালালধ্দর সবরুধ্ে মুিসলম উম্মাহ্র প্রসতবাদ কযন শুযু শাসন্তপূণথ ক্মথিূসচর মধ্যেই িীমাবে 
র্াধ্ক্।’30   

আসম বসল, যসদ আল-ক্বা’ইদাহ্ সজহাদ-সক্বতাধ্লর সবপরীধ্ত শাসন্তপূণথ ক্মথিূসচধ্ক্ গ্রহণ ক্ধ্র র্াধ্ক্, তারপরও তারা কক্ন বধ্ল 
কয, লড়াই হধ্ে অধ্নক্গুধ্লা িমাযাধ্নর মধ্যে এক্সি? তারা অবশেই বলত, ‘আমরা ও অোধ্মসরক্া এক্মত হধ্েসে, িমাযান 
শুযু শাসন্তপূণথ ক্মথিূসচর মধ্যেই হধ্ত হধ্ব!’  

এক্ই িাক্ষাৎক্াধ্র তাধ্ক্ আরও সজধ্জ্ঞি ক্রা হে, ‘তধ্ব কিখাধ্ন সজহাসদ ক্াযথক্রম রধ্েধ্ে ও িশস্ত্রভাধ্ব শািধ্ক্র সবধ্রাসযতা 
ক্রা হধ্ে, এই বোপাধ্র আপনার দৃসষ্টভসঙ্গ ক্ী?’  

ি. আইমান আয-যাওোসহরী বধ্লন, ‘এমন প্রসতসি সজহাসদ ক্াযথক্রধ্মর জনে আমরা দু’আ ক্সর যা পসরচাসলত হে যােসনস্ট, 
অোধ্মসরক্ার স্বার্থ ও ঐিব কিনাবাসহনীর সবরুধ্ে যারা ইস্রাইধ্লর িীমান্তরক্ষী ও মুিসলম ভূখন্ডগুধ্লার অভেন্তরীণ অপরাযীধ্দর 
রক্ষাক্ারী সহধ্িধ্ব ক্াজ ক্ধ্র।“31  

সতসন যসদ সজহাধ্দর পসরবধ্তথ অসহংিবাদধ্ক্ই গ্রহণ ক্রধ্তন, তধ্ব সনিে সতসন সজহাদ ও সক্বতাধ্লর জনে দু’আ না ক্ধ্র 
তাধ্দর শাসন্তপূণথ ক্মথিূসচ গ্রহধ্ণর উপধ্দশ সদধ্তন।   

আি-িাহাব ফাউধ্ন্ডশন কর্ধ্ক্ প্রচাসরত, ‘অতীত কর্ধ্ক্ সশক্ষা এবং ভসবষেধ্তর জনে আশা’ নামক্ বাতথাসির কশধ্ষর সদধ্ক্ 
সমশরীে প্রশািধ্নর সবরুধ্ে আনিার আল-বাইসতল মাক্সদধ্ির এক্সি অপাধ্রশধ্নর প্রামাণে সচত্র কদখাধ্না হে। শাসন্তপূণথ 
ক্মথিূসচর বোপাধ্র আল-ক্বা’ইদাহ্র সবশ্বাি আধ্ে বধ্ল কয অসভধ্যাগ কতালা হধ্ে, কিিার অসস্তে কক্ার্াে তাহধ্ল?!  

আল-ক্বা’ইদাহ্ সফ মাগসরব আল-ইিলাসমেোহর আসমর শােখ আবু মুস্োব আবু্দল ওোদুদ তার ‘উমার আল-মুখতাধ্রর 
ওোসরশধ্দর প্রসত অসভনন্দন’ নামক্ বাতথাে সলসবোর সবপ্লবধ্ক্ িমর্থন জাসনধ্েসেধ্লন। অর্চ সলসবোর সবপ্লব শাসন্তপূণথ নে 
বরং এক্সি িশস্ত্র সবপ্লব সেধ্লা! যসদ আল-ক্বা’ইদাহ্ সজহাদ-সক্বতাল বজথন ক্ধ্র শাসন্তপূণথ মানহাজ গ্রহণ ক্ধ্রই র্াধ্ক্- কযমনসি 
আদনাসন দাসব ক্ধ্রধ্েন- তধ্ব সতসন ক্ীভাধ্ব তা িমর্থন ক্রধ্লন?!  

সদ্বতীেতেঃ  শাসন্তপূণথ পেসতধ্ক্ এক্সি ববয পেসত সহধ্িধ্ব গণে ক্রা সক্ পর্ভ্রষ্টতার প্রমাণ?  

অর্থাৎ, যারাই শাসন্তপূণথ আধ্ন্দালন অনুধ্মাদন ক্ধ্রধ্ে অর্বা িমর্থন ক্রধ্ে, তারা িবাই সক্ সবপর্গামী? যসদ তাই হে, তাহধ্ল 
সনধ্চ আমরা যাধ্দর ক্র্া তুধ্ল যরধ্ত যাসে তারা িবাই সবপর্গামী -   

“ইিলাধ্মর শহীধ্দর (আমরা তাধ্ক্ গণে ক্সর) বক্তবে” – শীষথক্ শােখ উিামাহ্র কশষ বাতথাধ্ত সতসন বধ্লধ্েন – 

‘আমার মুিসলম উম্মাহ্, আমরা আপনাধ্দর িাধ্র্ এই মহান ঐসতহাসিক্  িনা প্রতেক্ষ ক্ধ্রসে… উম্মাহ্ অধ্নক্ সদন যধ্র 
সবজধ্ের জনে অধ্পক্ষা ক্রধ্ে, কযসির িুিংবাধ্দর িূচনা প্রাচে কর্ধ্ক্ এধ্িধ্ে। এরপর হঠাৎ ক্ধ্রই পসিম কর্ধ্ক্ সবপ্লধ্বর িূযথ 
উসদত হধ্লা এবং সতউসনসিো কর্ধ্ক্ সবপ্লবধ্ক্ তা উদ্ভাসিত ক্রধ্লা। পুধ্রা উম্মাহ এর িহধ্যাগী ও িমর্থক্ হবার ইো কপাষণ 
ক্রধ্লা, তাধ্দর অন্তর হধ্লা আনসন্দত, শািক্ধ্দর শ্বাি রুে হধ্ে এল এবং অসনবাযথ প্রসতশ্রুসতর আগমধ্নর বোপাধ্র 
ইোহুসদরা আতসঙ্কত হধ্ে পড়ধ্লা। কতমসন যাসলধ্মর পতধ্নর মাযেধ্ম অপমান, অবনমন, ত্রাি, সহংস্রতার সবপরীধ্ত জাগ্রত 
হধ্লা মুসক্ত, িম্মান, িাহি ও সনভথীক্তা। মুসক্তর জনে পসরবতথধ্নর বাতাি বইধ্ত লাগধ্লা। সতউসনসিো এর কনতৃে সনধ্লা এবং 
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সতউসনসিোর মানুধ্ষর প্রজ্জ্বসলত এই অসিফুসলধ্ঙ্গর আধ্লা, সমিধ্রর কযাোধ্দরধ্ক্ও তাহসরর স্কোধ্রর সদধ্ক্ উেুে ক্রধ্লা, 
এক্ মহান সবপ্লধ্বর কগাড়াপিন হধ্লা, এক্ মহান সবপ্লব!!’  

িুতরাং এসি সনিে এক্সি ইসঙ্গত কয, শােখ উিামাহ্ শাসন্তপূণথ সবপ্লধ্ব সবশ্বািীধ্দর এক্জন! এজনেই সতসন এই শাসন্তপূণথ 
সবপ্লব ‘মহান ঐসতহাসিক্  িনা’ ও ‘মহান সবপ্লব’ বধ্লও উধ্ল্লখ ক্ধ্রধ্েন!  

এমনসক্ অবাক্ ক্রা সবষে হধ্ে কয, আইসিি সনধ্জরাও সক্েু কদধ্শ শাসন্তপূণথ পিা অবলিধ্নর প্রসত আহবান ক্ধ্রধ্ে এবং 
অনুধ্মাদন ক্ধ্রধ্ে! আর তারা সতনসি আলাদা জােগাে শাসন্তপূণথ পিাধ্ক্ অিৎ ক্াধ্জর সনধ্ষয বধ্লও উধ্ল্লখ ক্ধ্রধ্ে!  

১- প্রর্মসি হধ্লা, ইরাধ্ক্ দাসব আদাধ্ের জনে আহ্লুি িুন্নাহ্র শাসন্তপূণথ প্রসতবাদ ও অবস্থান যমথ ি ক্মথিূচীর বোপাধ্র তারা 
‘আহলুস্ িুন্নাহর স্বাযীন জনিাযারধ্ণর জনে প্রসতধ্শাধ্যর তৃতীে কঢউ”- সশধ্রানাধ্ম এক্সি বক্তবে প্রক্াশ ক্ধ্র 
আধ্ন্দালনক্ারীধ্দর বোপাধ্র তারা বধ্ল:  

‘আমরা আবারও কিইিব মুিসলমধ্দর অসভনন্দন জানাধ্ত চাই, যারা তাধ্দর দ্বীন ও ইয যধ্তর জনে- বন্দী মুিসলম কবানধ্দর 
উোধ্র জনে, যুলুধ্মর সবরুধ্ে প্রসতধ্রায গধ্ড় কতালার জনে- এবং আহ্লুস্ িুন্নাহর ওপর কু্রধ্িিার িমসর্থত অপরাযী চক্র যা 
ক্ধ্র যাধ্ে, যারা মুিসলমধ্দর ওপর সনকৃ্ষ্ট িাফাওসে সবষ পান ক্সরধ্ে যাধ্ে- তাধ্দর সবরুধ্ে জাগ্রত হধ্েধ্ে। আমরা তাধ্দর 
জানাসে, ‘সনিেই আপনাধ্দর মুজাসহদ িন্তাধ্নরা ক্খধ্নাই আপনাধ্দর পসরতোগ ক্রধ্ব না, ইনশাআল্লাহ্ এবং আপনারা 
িবিমে, িবখাধ্ন কযখাধ্নই আপনারা দ্বীধ্নর স্বাধ্র্থ ও যুলুধ্মর সবরুধ্ে অবস্থা কনধ্বন আপনারা তাধ্দরধ্ক্ আপনাধ্দর 
িামধ্নর ক্াতাধ্র পাধ্বন। আমরা আপনাধ্দর শেতাধ্নর দালালধ্দর বোপাধ্র িতক্থ ক্রসে, যারা মুজাসহদধ্দর বোপাধ্র গুজব 
েড়াধ্ে কয, মুজাসহদরা নাসক্ আপনাধ্দর সবধ্ক্ষাভ ও যমথ ধ্ির সবরুধ্ে- অর্চ এসি সমর্ো ও মনগড়া ক্র্া োড়া আর সক্েুই 
নে, এধ্ত সবচক্ষণ ও সবশ্বািীধ্দর প্রতাসরত হওো উসচত হধ্ব না। সক্ন্তু আমার আপনাধ্দর আবারও আহবান ক্রসে এবং 
মধ্ন ক্সরধ্ে সদসে আপনাধ্দর িক্ল ক্মথিূসচর কযন শুযুমাত্র আল্লাহর িন্তুসষ্টর জনে হে। সবশ্বাি াতক্ধ্দর প্রতারণা এবং 
আপনাধ্দর প্রধ্চষ্টা কর্ধ্ক্ িবিমে িুসবযা পাওোর িোধ্ন র্াক্া কচাধ্ররা আপনাধ্দর অসযক্ার আদাধ্ের িংগ্রাম বের্থ হওোর 
ক্ারণ হধ্ত পাধ্র, আর তা িাফাওসে ইরাসনধ্দর ষড়যধ্ির সবরুধ্ে আপনাধ্দর কক্ানঠািা ক্ধ্র মাসলসক্র িাম্প্রদাসেক্ অপরাযী 
প্রশািনধ্ক্ িুসবযা কদধ্ব… এবং মধ্ন রাখধ্বন কহ কলাক্িক্ল, আল্লাহ্ যাধ্দর সবশ্বাি াতক্ধ্দর ক্াতাধ্র কফলধ্বন- যারা সক্না 
দ্বীন ও িম্মান সবসক্র ক্ধ্র- তারা আপনাধ্দর অসযক্ার সবনধ্ষ্টর ক্ারণ হধ্ব, এরা ক্খধ্নাই িম্মান-মযথাদা রক্ষাে ও অসযক্ার 
অজথধ্ন ক্াধ্জ আিধ্ব না।’  

 আমরা এই বাতথাে সতনসি বোপার কদখধ্ত পাই:  

 এ বাতথাসিধ্ত শাসন্তপূণথ ক্মথিূসচ পসরতোগ ক্রধ্ত বলা হেসন! 
 এ বাতথার মূল বক্তবে হল, আইসিি বাতথাে উধ্ল্লসখত শাসন্তপূণথ ক্মথিূচীর সবরুধ্ে না। 
 এ বাতথাধ্ত শেতাধ্নর দালালধ্দর কয বনথনা কদওো হধ্েধ্ে কিিা অনুযােী আদনাসন সনধ্জই এক্জন শেতাধ্নর 

দালাল, ক্ারণ এ বাতথার বক্তবে অনুযােী মুজাসহসদন শাসন্তপূণথ সবধ্ক্ষাভ ও আধ্ন্দালনধ্ক্ জাধ্েজ মধ্ন ক্ধ্র না এমন 
গুজব শুযু শেতাধ্নর দালালরাই েড়াে।  

কনাি: কক্উ হেধ্তা বলধ্ত পাধ্রন কয- এই বাতথাসি বাধ্নাোি, এসি কয ইিলাসমক্ কস্টধ্ির, এর কক্াধ্না প্রমাণ কনই। মূলত, 
এসি হধ্ে তাধ্দর অসফসিোল বাতথা, যা শুমূখ কফারাধ্মর ‘দাউলাতুল ইিলাধ্মর িক্ল সববৃসত’ সবভাধ্গ এখনও িংরসক্ষত 
আধ্ে এবং এসি আল ফাজর সমসিো কিন্টার কর্ধ্ক্ প্রক্াসশত হধ্েসেধ্লা! এবং এসি ‘মুরাসিল আশ-শুমুখখ’- কর্ধ্ক্ও প্রচার 
ক্রা হধ্েসেল। কযখান কর্ধ্ক্ শুযুমাত্র অসফসিোল বাতথাই প্রচার ক্রা হে।  



২- সদ্বতীেত, দাউলাতুল ইরাক্ আল-ইিলাসমেোহর মাজসলশ শূরা িদিে আবু উবাইদা আল-ইরাসক্ এবং সজহাসদ সমসিোর 
উধ্বথতনধ্দর মধ্যে এক্সি িাক্ষাৎক্ার অনুসেত হধ্েসেধ্লা। এ িাক্ষাৎক্ারসি অনুসেত হধ্েসেধ্লা ‘Elites of the Jihadi 
media’ এবং “আল-ফুরক্বান” সমসিোর িমন্বধ্ে। উল্লেখ্য আল-ফুরক্বান হল আইসিধ্ির অসফসশোল সমসিো। িাক্ষাৎক্ারসিধ্ত 
আবু উবাইদা কিই শাসন্তপূণথ ও অসহংি আধ্ন্দালধ্নর বোপাধ্র যা বধ্লন:    

‘...এর মাধ্ন এই নে কয, আধ্ন্দালন িম্পধ্ক্থ কনসতবাচক্ সক্েু বলধ্ত হধ্ব অর্বা এর অজথন িমূ্পণথ পসরতোগ ক্রধ্ত হধ্ব- 
কযমনসি অধ্নধ্ক্ ক্রধ্ে- ক্ারণ যা পুধ্রাপুসর অসজথত হেসন, কিসির জনে যতিুকু্ অসজথত হধ্েধ্ে তা বজথন ক্রা উসচত নে। 
বরং এখনও তাওোসগত শািক্ধ্দর  সবরুধ্ে কয কক্াধ্না ববয পধ্র্ রুধ্খ দাঁড়াধ্নার জনে আমরা আহ্বান ক্রসে। আমরা 
এসিধ্ক্ আল্লাহ্র রাস্তাে সজহাধ্দর িধ্বথাচ্চ পযথাে বধ্লই মধ্ন ক্সর… িাধ্র্ িাধ্র্ আমরা অস্বীক্ার ক্সর না কয, এইরক্ম 
অধ্নক্গুধ্লা পিা- কযগুধ্লাধ্ক্ আজ শাসন্তপূণথ বলা হধ্ে- আিধ্ল অিৎ ক্াধ্জর সনধ্ষধ্যর আওতােই পধ্ড়, কযসি শসক্ত ও 
িামধ্র্থের ওপর সনভথরশীল, কযমনসি রািুলুল্লাহ্ ملسو هيلع هللا ىلص বধ্লধ্েন, ‘যসদ কতামরা কক্াধ্না অনোে কদধ্খা, তধ্ব হাত সদধ্ে র্ামাও, তা 
না পারধ্ল ক্র্া সদধ্ে, তাও না পারধ্ল অন্তর কর্ধ্ক্  ৃণা ক্ধ্রা এবং এসিই িবধ্চধ্ে দুবথলতম ইমান’।’       

এই বাতথাসিধ্ত কয সবসভন্ন সবষে উধ্ঠ এধ্িধ্ে:  

 শাসন্তপূণথ আধ্ন্দালন ও এর অজথন পুধ্রাপুসর বজথন ক্রা উসচত নে, কযমনসি অধ্নধ্ক্ ক্রধ্ে। (ধ্যমন আদনাসনর 
মধ্তা কলাধ্ক্রা)  

 শাসন্তপূণথ ক্মথিূসচ অিৎ ক্াধ্জর সনধ্ষধ্যর (নাসহ আসনল মুনক্ার) আওতাযীন!! অর্থাৎ এসি এগুধ্লা ববয পিা!!!  

৩-  তৃতীেত, আল-ফুরক্ান ফাউধ্ন্ডশন কর্ধ্ক্ প্রক্াসশত ‘িাসলল আি-িাওোসরম’ প্রক্াশনার প্রর্ম পধ্বথ এক্সি সভসিও সিধ্প 
কদখাধ্না হে, ইিলাসম রাধ্ষ্ট্রর এক্জন কযাো বলধ্েন, ‘সতউসনসিোর বোপাধ্র আমরা বলতাম কিখাধ্ন কক্াধ্না ইিলাম কনই। 
আর আজ তারা আল্লাহ্র অনুগ্রধ্হ সবধ্রাহ ক্ধ্রধ্ে। এখন কিখাধ্ন ইিলাধ্মর পতাক্া তুধ্ল আল্লাহ্র শাসরোহ্ ক্াধ্েধ্মর জনে 
আধ্ন্দালন চলধ্ে।’ কিই এক্ই প্রচারণাে, সতউসনসশোর সবধ্ক্ষাভ আধ্ন্দালধ্নর এক্সি েসব কদসখধ্ে সনধ্চ মন্তবে কদখাধ্না হে 
কয, ‘সতউসনসিো তার প্রভুর শাসরোহ্কক্ িমর্থন ক্রধ্ে।’   

এই বাতথাসির উধ্ল্লখধ্যাগে সদক্ হধ্লােঃ 

 সতউসনসশোর বোপার কযাোসি বধ্লধ্ে ‘এখন তারা আল্লাহ্র অনুগ্রধ্হ সবধ্রাহ ক্ধ্রধ্ে’। যসদ শাসন্তপূণথ সবধ্ক্ষাভ ও 
অসহংি আধ্ন্দালন এসি শেতাসন, হারাম ক্াজই হধ্তা- কযমনসি আদনাসন দাসব ক্ধ্র- তাহধ্ল কক্ন কযাোসি ‘আল্লাহ্র 
অনুগ্রধ্হ’ বলধ্লা?!! 

 ‘সতউসনসিো তার প্রভুর শাসরোহ্কক্ িমর্থন ক্রধ্ে’-র দ্বারা বুোে কয, শাসন্তপূণথ আধ্ন্দালন শাসরোহ্কক্ িমর্থধ্নর 
এক্সি উপাে!!!  

এমনসক্ও, তুসক্থ সবন্’আসলও (আইসিধ্ির প্রযান শার’ঈ) আধ্মসরক্ান দূতাবাধ্ির িামধ্ন এক্সি শাসন্তপূণথ সবধ্ক্ষাধ্ভ এক্সি 
সববৃসত কদন! এ সববৃসতসি “অোধ্মসরক্ান দূতাবাধ্ির িামধ্ন অবস্থান যমথ ধ্ি আবু িুসফোন আি-িুলাসম” সশধ্রানাধ্ম 
ইন্টারধ্নধ্ি সবদেমান। শধু ু তাই না ক্ারাবন্দীধ্দর মুসক্তর দাসবধ্ত এক্াসযক্বার এরক্ম শাসন্তপূণথ ক্মথিূসচধ্ত তুসক্থ সবন্’আসল 
অংশগ্রহণ ক্ধ্রধ্ে। আসম জাসন না তখন তার যমথ শাসন্তবাধ্দর যমথ সেধ্লা সক্না!!  

বরঞ্চ, মাজসলশ শুরা আল’ মুজাসহসদন সফ আক্নাফ বাইসতল মাক্সদিধ্ক্ও- যাধ্দর কবসশর ভাগ এখন আইসিি-র িমর্থক্ - 
শাসন্তপূণথ সবধ্ক্ষাধ্ভর বোপাধ্র আইসিি-এর বক্তধ্বের সভসিধ্ত পর্ভ্রষ্ট গণে ক্রা উসচৎ।  ইবন তাইসমেোহ কিন্টার কর্ধ্ক্ 
মাজসলশ শুরা আল’ মুজাসহসদন সফ আক্নাফ বাইসতল মাক্সদি অসফসিোসল এক্সি প্রবে প্রচার ক্ধ্র, কযখাধ্ন বলা হে, 

https://www.youtube.com/watch?v=7CKv56mqPBU&feature=youtube_gdata_player


‘গাজাে িালাসফ সজহাসদধ্দর উসচৎ জনগনধ্ক্ উদু্ভে ক্রা, এবং কিখানক্ার ও পাশ্বথবতথী কদশগুধ্লার অনুকূ্ল পসরসস্থসতর িুসবযা 
কনো। তাধ্দর উসচৎ িালাসফ দাওোহর স্বাযীনতা ও অবায প্রচারণার পধ্ক্ষ, এবং কযন হামাি িালাসফ সজহাসদধ্দর সবরুধ্ে 
ইোহুদীধ্দর হধ্ে কয যাওো ও দমনপীড়ন চালাধ্ে এর সবরুধ্ে সবধ্ক্ষাভ, সমসেল ও অবস্থান যমথ ি ক্রা। এর জনে ভাইধ্দর 
সবপধ্দ বযযথ যধ্র আল্লাহর ক্াধ্ে পুরষ্কাধ্রর প্রতোশা ক্রধ্ত হধ্ব, ক্াজগুধ্লাধ্ত অযেবিােী হধ্ত হধ্ব, সমসিোর িধ্বথািম 
বেবহার সনসিত ক্রধ্ত হধ্ব এবং যা হামাি এতসদন শ্বািধ্রায ক্ধ্র কচধ্প করধ্খধ্ে কি বাতথা প্রধ্তেক্ মুিসলধ্মর ক্াধ্ে 
কপৌঁোধ্ত হধ্ব যাধ্ত ক্ধ্র আমাধ্দর মুিসলমধ্দর ওপধ্র চলা সনপীড়ন কর্ধ্ম যাে।’ 32  

শােখ নাসির আল-ফাহ্দ33 সযসন তাধ্দর বাই’োহ সদধ্েসেল মধ্ন ক্ধ্র আইসিি িমর্থধ্ক্রা খুব আনসন্দত হধ্ে পধ্ড়সেল, - 
সনধ্জই কিিব কলাধ্ক্ধ্দর সবধ্রাসযতা ক্ধ্রসেধ্লন, যারা সক্না আরধ্বর শাসন্তপূণথ সবধ্ক্ষাভধ্ক্ হারাম বধ্লসেল। সতসন তাধ্দর 
যুসক্তধ্ক্ সতনসি ভাধ্গ খণ্ডন ক্ধ্রসেধ্লন। শােখ বধ্লন, ‘তাধ্দর সববৃসতধ্ত কয দাসব ক্রা হধ্লা, এসি (শাসন্তপূণথ আধ্ন্দালন) 
মধ্ন্দর সদধ্ক্ সনধ্ে যাধ্ব, তা িতে নে। আমরা এখন কদখসে কয, প্রসতসি জােগােই এমন আধ্ন্দালন হধ্ে, আর কয মধ্ন্দর 
বোপাধ্র আপসি উত্থাপনক্ারীরা আপসি ক্রধ্ে কিরক্ম কক্ান সক্েু আমরা এিব আধ্ন্দালন কর্ধ্ক্ কদসখ সন। বরং এ কর্ধ্ক্ 
অধ্নক্ ভাধ্লা সক্েুই অসজথত হধ্েধ্ে, কযমন সমশধ্রর তাগূধ্তর অপিারণ। যসদও এসি ইিলাসম িরক্ার বেবস্থা দ্বারা 
প্রসতস্থাসপত হেসন, তবুও এসি যুলুম ও সনপীড়ন ক্মাধ্ত এবং নোে সবচার আনধ্ত িক্ষম হধ্েধ্ে- যা এ তাগুধ্তর শািনক্াধ্ল 
সেল না।’34 

তাহধ্ল সক্ শােখ নাসির আল-ফাহ্দ সক্ কিিব কলাধ্ক্র অন্তভুথক্ত যারা অসহংিবাধ্দর যমথধ্ক্ ববযতা দান ক্ধ্রন ও প্রচার 
ক্ধ্রন?  

যসদ বলা হে কয, আইসিি শাসন্তপূণথ সবধ্ক্ষাভ ও আধ্ন্দালধ্নর বোপাধ্র তাদর পূধ্বথর সববৃসতগুধ্লার অবস্থান কর্ধ্ক্ িধ্র 
এধ্িধ্ে, তাহধ্ল বলধ্বা, তধ্ব সক্ আইসিি স্বীক্ার ক্ধ্র সনধ্ব কয, তারা যখন শাসন্তপূণথ ক্মথিূসচর সদধ্ক্ আহ্বান ক্রসেধ্লা, 
তখন তারা মূলত সনধ্নাক্ত অপরাযিমূধ্হর মধ্যে পসতত হধ্েসেধ্লােঃ  

 তারা দাসব ক্ধ্রসেল রািূলুল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص কচধ্েও তারা কবসশ জ্ঞানী ও দোলু, তাধ্দর কদখাধ্না পর্ রািূলুল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص 
কদখাধ্না পধ্র্র কচধ্ে উিম! 

 তারা আল্লাহ্র সক্তাব ও রািূলুল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص িুন্নাহ্কক্ সনধ্জধ্দর কপেধ্ন েঁুধ্ড় কফধ্ল সনধ্জধ্দর কখোল-খুসশর অনুিরণ 
ক্রসেধ্লা!  

 তারা আবজথনার সদধ্ক্ আহবান ক্রসেধ্লা।  
 তারা শত্রুর ক্াধ্ে আত্মিমপথধ্ণর সফক্হ্কক্ অনুধ্মাদন ক্রসেধ্লা এবং এসির প্রশংিাও ক্রসেধ্লা। 
 ক্ারন আদনাসনর মধ্ত শাসন্তপূণথ ক্মথিূসচধ্ক্ িমর্থন সদধ্ল কযিব গুনাহ ক্রা হে, যা কি আধ্রাপ ক্ধ্রধ্ে আল-

ক্বা’ইদাহ্ র উপর, তার িবই তাহধ্ল তাধ্দর উপর আধ্রাসপত হধ্ত পাধ্র।  

                                                           
32 “বাইসতল মাক্সদধ্ির পাসরপাসশ্বথক্ অঞ্চধ্ল িালাসফ সজহাসদধ্দর জনে মানহাজগত সনধ্দথশনা”, পৃো ৫। 
33 সজহাসদধ্দর ক্াধ্ে িবথাসযক্ গ্রহণধ্যাগে শােখধ্দর অনেতম। শােখ আইমান আয-যাওোসহরী তার “Exonertaion” নামক্ গ্রধ্ি এক্াসযক্বার শােখ 
নাসিধ্রর ক্র্া উেৃত ক্ধ্রধ্েন। ২০০৩ িাধ্ল শােখ আসল খুদাইর এবং শােখ আহধ্মদ আল খাসলসদর িাধ্র্ িাউদী িরক্ার তাধ্ক্ কগ্রফতার ক্ধ্র। 
২০১৫ িাধ্ল আইসিধ্ির সক্েু িমর্থক্ িুইিাধ্র দাসব ক্ধ্র শােখ নাসির িাউদী আরধ্বর কজধ্লর কভতর কর্ধ্ক্ আইসিিধ্ক্ বাইোহ সদধ্েধ্ে। যার স্বপধ্ক্ষ 
তারা প্রমাণ সহধ্িধ্ব কপশ ক্ধ্রধ্ে ক্ধ্েক্ লাইন কলখা িিসলত এক্সি ক্াগধ্জর এক্সি অস্পষ্ট েসব, কযিাধ্ক্ তারা শােধ্খর হাধ্তর কলখা বধ্ল দাসব 
ক্ধ্রে। সক্ন্তু শােধ্খর োত্রধ্দর ক্াে কর্ধ্ক্ শােধ্খর হাধ্তর কলখার কয নমুন পাওো কগধ্ে তার িাধ্র্ এ কলখার কক্ান সমল কনই, এবং শােধ্খর োত্র বা 
পসরবাধ্রর পক্ষ কর্ধ্ক্ কক্ান গ্রহনধ্যাগে িূত্র কর্ধ্ক্ এ দাসবর পধ্ক্ষ কক্ান প্রমান পাওো যাে সন। 
34 আলা হাধ্ের ক্ারাগার কর্ধ্ক্ ফাতাওো, পৃো ৪৮  



 এক্ইভাধ্ব শােখ উিামাহ্, শােখ নাসির আল-ফাহ্দ, তুসক্থ সবন্’আসল ও শাসন্তপূণথ ক্মথিূসচধ্ত অংশগ্রহণক্ারী 
আইসিি-র ওইিব িমর্থক্ধ্দর কক্ষধ্ত্র এিব অসভধ্যাগ িমভাধ্ব প্রধ্যাজে?  

পসরধ্শধ্ষ আমরা দুধ্িা িম্ভাবে উির পাই: 

 আদনাসন প্রর্ম অসভধ্যাগসি বুসেধ্েে। অর্থাৎ আল-ক্বা’ইদাহ্ সজহাধ্দর বদধ্ল শাসন্তপূণথ আধ্ন্দালনধ্ক্ মানহাজ 
সহধ্িধ্ব গ্রহন ক্ধ্রধ্ে। যসদ এসি আদনাসনর বক্তবে হে তধ্ব এধ্ক্ষধ্ত্র আদনাসন সমর্োবাদী প্রমাসণত হন। 

 অর্বা কি সদ্বতীেসি বুসেধ্েধ্ে। অর্থাৎ শাসন্তপূণথ ক্মথিূসচধ্ত হালক্া সবশ্বাি রাখাও হধ্ে পর্ভ্রষ্টতা, তাহধ্ল এই পযথন্ত 
যধ্তাজন কনতা ও মানুধ্ষর নাম উধ্ল্লখ ক্রা হধ্েধ্ে, তারািহ আদনাসনর সনধ্জর দল আইসিি- িক্ধ্লই পর্ভ্রষ্ট, 
কগামরাহ। 

আর এ বোপারসি ভুধ্ল কগধ্ল চলধ্ব না কয, আদনাসন ঐ এক্ই জােগাে দাসব ক্ধ্রসেধ্লন কয- আল-ক্বা’ইদাহ্ তাধ্দর নতুন 
মানহাধ্জর ক্ারধ্ন নাসক্ ‘সজহাদ’ শব্দসি উধ্ল্লখ ক্রধ্ত লজ্জা কবায ক্ধ্র। এক্ারধ্ন তারা “সজহাদ” এর বদধ্ল আধ্ন্দালন, 
‘সবপ্লব’, ‘জনিমর্থন’, ‘প্রধ্চষ্টা’, ‘প্রচারণা’, ‘উত্থান’ ইতোসদ শব্দ গ্রহণ ক্ধ্রধ্ে।  

যসদ আল-ক্বা’ইদাহ্ সজহাদ শব্দসি বেবহার ক্ধ্র লজ্জাই কবায ক্রধ্তা, তাহধ্ল প্রর্ধ্মই কক্ন তারা তাধ্দর জামা’আহর নাম 
‘তানসযম ক্বা’ইদাতুল সজহাদ’ কর্ধ্ক্ই সজহাদ শব্দসি বাদ সদধ্ে সদধ্লা না? এখধ্না তাধ্দর জামা’আর নাধ্মর মাধ্েই সজহাদ 
শব্দসি সবদেমান। যখন সনধ্জধ্দর নাধ্মর মাধ্েই িধ্গৌরধ্ব তারা সজহাদ শব্দসিধ্ক্ যারন ক্রধ্ে তাহধ্ল সক্ভাধ্ব তারা সজহাদ 
শব্দসি সনধ্ে লসজ্জত হধ্লা?! 

এখন আমরা কদখধ্বা আল-ক্বা’ইদাহ্ র কনতাধ্দর বাতথাে ক্ধ্তাবার “সজহাদ” শব্দসি এধ্িধ্ে আর ক্ধ্তাবার আদনাসনর 
উধ্ল্লসখত অনোনে শব্দগুধ্লা এধ্িধ্ে - 

 ‘সবশ্বাি অহংক্ারধ্ক্ পরাসজত ক্ধ্রধ্ে’ নামক্ বাতথাে ি. আইমান আয-যাওোসহরী ‘সজহাদ’ শব্দসি উচ্চারণ ক্ধ্রধ্েন 
২০ বার, এর সবপরীধ্ত ‘সবপ্লব’ শব্দসি মাত্র ১ বার উচ্চারণ ক্ধ্রধ্েন। 

 "সনরর্থক্ বের্থতার বৃি কর্ধ্ক্ স্বাযীনতা" নামক্ বাতথাে ি. আয-যাওোসহরী ‘সজহাদ’ শব্দসি উচ্চারণ ক্ধ্রধ্েন ২১ 
বার, এর সবপরীধ্ত ‘সবপ্লব’ শব্দসি মাত্র ৬ বার উচ্চারণ ক্ধ্রধ্েন।  

 ‘তাগূধ্তর কমাক্াধ্বলাে ঐক্ে’ নামক্ বাতথাে ি. আয-যাওোসহরী ‘সজহাদ’ শব্দসি উচ্চারণ ক্ধ্রধ্েন ১০ বার, এর 
সবপরীধ্ত ‘সবপ্লব’ শব্দসি ১ বারও উচ্চারণ ক্ধ্রনসন।  

যসদ তাধ্দর মানহাজ সজহাদ শব্দ উচ্চারধ্ণ লসজ্জতধ্বায ক্রার মানহাজ হে, তাহধ্ল সতসন সজহাদ শব্দসি উচ্চারণ ক্ধ্রধ্েন ৫১ 
বার, এর সবপরীধ্ত আদনাসনর দাসব ক্রা ওইিব শব্দ উচ্চারণ ক্ধ্রধ্েন মাত্র ৭ বার। আর আদনাসন দাসব ক্রধ্ে ৫১ বাধ্রর 
সবপরীধ্ত ৭ বার উধ্ল্লখ ক্রা এিব শধ্ব্দর মাযেধ্ম সতসন এবং আল-ক্বা’ইদাহ্ সজহাদধ্ক্ প্রসতস্থাসপত ক্ধ্রধ্েন! যসদ 
(আদনাসনর দাসব অনুযােী) সজহাধ্দর লজ্জাধ্বায ক্রার পবথ সতসন ৫১ বার শুযু সজহাদ শব্দসিই উচ্চারণ ক্ধ্র র্াধ্ক্ন, তাহধ্ল 
সজহাদ শব্দসি বেবহাধ্রর বোপাধ্র যসদ সতসন লসজ্জত না হধ্তন তধ্ব ক্ধ্তাশতবার সজহাদ শব্দসি উচ্চাসরত হত!  

 

 

 



এক্ মানহাজ যা িংখেগসরধ্ের অনুিরণ ক্ধ্র 

আদনাসন দাসব ক্ধ্রধ্ে কয, উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্র মানহজ কর্ধ্ক্ কর্ধ্ক্ আইমাধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্র আধ্রক্সি  সবচুেসত 
হধ্লা-  আইমাধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্ িংখোগসরধ্ের অনুিরণ ক্ধ্র! 

“এিা আমাধ্দর মানহাজ নে আর ক্খধ্না হধ্বও না” শীষথক্ বক্তধ্বে আল-ক্বা’ইদাহ্র “সবচুেসত” িম্পধ্ক্থ বলধ্ত সগধ্ে কি 
বধ্লধ্ে - “সক্ন্তু এ সবষেসি হল দ্বীধ্নর সবকৃ্সতর ও পর্ভ্রষ্টতার, (বোপারিী হল) এমন এক্ পর্ গ্রহধ্নর যা িংখোগসরধ্ের 
কপেধ্ন কোধ্ি।“35  

িংখোগসরেতার সবষে সনধ্ে আইমাধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্র ক্ধ্েক্জন কনতাধ্দর ক্ধ্েক্সি বক্তবে আমরা পযথাধ্লাচনা ক্রধ্বা।  

ি. আইমান আয-যাওোসহরী বধ্লন- 

 ‘দুসি ববসশধ্ষ্টের উপসস্থসত বোতীত কক্াধ্না ইিলাসম আধ্ন্দালনধ্ক্ আমরা ইিলাসম মধ্ন ক্সর না। এ দুসি ববসশষ্টে হল, শাসরোহ্
কক্ আইধ্নর উৎি সহধ্িধ্ব গ্রহণ ক্রার আগ্রহ এবং িবযরধ্নর িংসবযান, আইন ও িংখোগসরধ্ের কখোলখুসশর ওপধ্র 
শাসরোহ্কক্ স্থান কদো। সবসভন্ন জােগাে ক্রমান্বধ্ে দুবথল হওোর পর প্রর্ম সবশ্বযুধ্ে িামসরক্ পরাজধ্ের মাযেধ্ম সখলাফাহ্র 
সবলুসপ্ত - আমাধ্দর িামসরক্ পরাজধ্ের পাশাপাসশ মানসিক্ ভাধ্বও পরাসজত ক্ধ্র সগধ্েধ্ে। এ পরাজে আমাধ্দর মধ্যে 
অধ্নক্ধ্ক্ বাযে ক্ধ্রধ্ে শাসরোহ্র শত্রুধ্দর বতসর পেসতর মাযেধ্ম শাসরোহ্ প্রসতোর অনুিোধ্ন। ফধ্ল আমাধ্দর মধ্যে 
অধ্নধ্ক্ শাসরোহ্ প্রসতো ক্রধ্ত চাধ্ে শাসরোহ্-বসহভূথত উপাধ্ে। তারা অসযক্াংধ্শর কখোলখুসশধ্ক্ িাবথধ্ভৌমে কদোর মাযেধ্ম 
শাসরোহ্ প্রসতো ক্রধ্ত চাধ্ে। এ হল সঠক্ ঐ বেসক্তর মধ্তা অবস্থা- কয সক্না খৃষ্টযমথ গ্রহণ ক্রার মাযেধ্ম মদ সনসষে ক্রধ্ত 
চাে! এসি সক্ আধ্দৌ কক্াধ্না কযৌসক্তক্ উপাে হধ্ত পাধ্র?!’36  

সতসন আরও বধ্লন, ‘এই (ইিলামী) রাষ্ট্র তধ্তাক্ষন প্রসতো লাভ ক্রধ্ব না, যতসদন না আমরা শাসরোহ্ দ্বারা আমাধ্দর 
কদশগুধ্লা শািন ক্রধ্বা। যতক্ষণ পযথন্ত না সবচাসরত হওোর পসরবধ্তথ শাসরোহ্কক্ই সবচারক্ বানাধ্না হধ্ব, যতক্ষণ পযথন্ত না 
শাসরোহ্ িব আইধ্নর উধ্েথ স্থান পাধ্ব এবং অনেিব মাপক্াসঠধ্ক্ অসতক্রম ক্ধ্র যাধ্ব। আমাধ্দর অবশেই এই রাষ্ট্র প্রসতোর 
জনে ক্াজ ক্ধ্র কযধ্ত হধ্ব যা পসরচাসলত হধ্ব ওোহীর বেবস্থা দ্বারা এবং যার মাযেধ্ম যমথ সনরধ্পক্ষতা ও অসযক্াংধ্শর 
কখোলখুসশ অনুযােী সবচার ক্রার বেবস্থাধ্ক্ সমসিধ্ে কদওো হধ্ব... অতেঃপর িব ইিলাসম আধ্ন্দালনধ্ক্ এক্সি িাযারণ 

                                                           
35 ‘িংখোগসরে শব্দসির দুধ্িা অর্থ র্াক্ধ্ত পাধ্র। প্রর্মসি হধ্লা- কযধ্ক্ান সবষধ্ে সিোন্ত কনোর কক্ষধ্ত্র িংখোগসরধ্ের মতধ্ক্ই শতথহীন ভাধ্ব গ্রহণ ক্রা। 
এসি আমাধ্দর শারীোহধ্ত বাসতল ক্রা হধ্েধ্ে কক্ননা আল্লাহ্ বধ্লন, ‘আল্লাহ ও তারঁ রািুল কক্াধ্না ক্াধ্জর আধ্দশ ক্রধ্ল কক্াধ্না ইমানদার পুরুষ ও 
ইমানদার নারীর কি সবষধ্ে সভন্ন ক্ষমতা কনই কয, আল্লাহ ও তারঁ রািুধ্লর আধ্দশ অমানে ক্ধ্র। কি প্রক্াশে পর্ভ্রষ্টতাে পসতত হে’।’(৩৩:৩৬) এর 
মাধ্ন হধ্লা- কয বোপাধ্র আল্লাহ্ পসরষ্কার রাে সদধ্ে সদধ্েধ্েন, কি বোপাধ্র কক্াধ্না বাে-সবচার চলধ্ব না। আমরা বাোই ক্রধ্ত পারধ্বা না কয- এসি 
আমরা গ্রহণ ক্রধ্বা সক্ ক্রধ্বা না, বরং আমরা তৎক্ষণাত তা গ্রহণ ক্সর। 
 িংখোগসরে দ্বারা আধ্রক্সি অর্থ কবাোধ্না হধ্ত পাধ্র আর তা হল,  কয বোপাধ্র কু্রআন ও িুন্নাহ্কত কক্াধ্না িুস্পষ্ট দসলল কনই, কি বোপাধ্র 
িংখোগসরধ্ের অবস্থান গ্রহন ক্রা। এসি খুলাফাধ্ে রাসশদার (নোেপরােণ খসলফা) যুধ্গ হধ্েধ্ে। খসলফা সঠক্ কক্ান পেসতধ্ত সনবথাচন ক্রা হধ্ব তা সনধ্ে 
সনসদথষ্ট কক্াধ্না দসলল কনই। এক্ারধ্ন যখন িাহাবীধ্দর মধ্যে অগ্রবতথীগণ খাসলফাহ সহধ্িধ্ব উিমান সবন আফফান রাসদআল্লাহু আনহুধ্ক্ আসল ইবনু আবু 
তাসলব রাসদআল্লাহু আনহুর ওপধ্র পেন্দ ক্ধ্রসেধ্লন, তখন সতসন সখলাফধ্তর দাসেে সনধ্েসেধ্লন। আর এসি পসরষ্কার কয, আল-ক্বা’ইদাহ্ ‘প্রর্ম’ 
িংখোগসরেতাধ্ক্ [যা আিধ্ল গণতধ্ির িমার্থক্ (িংখোগসরধ্ের শািন বা জনগধ্ণর শািন)]- কয বোপাধ্র তাধ্দর কদাষাধ্রাপ ক্রা হধ্ে- অস্বীক্ার ক্ধ্র।  
36 "সনরর্থক্ বের্থতার বৃি কর্ধ্ক্ স্বাযীনতা" 



িবথাঙ্গীণ লধ্ক্ষের সদধ্ক্ আমরা আহবান ক্সরেঃ প্রর্মত শাসরোহ্কক্ আইধ্নর উৎি বানাধ্না এবং শাসরোহ্ বোতীত অনে িক্ল 
নীসত, আদশথ, সবশ্বাি ও আইনধ্ক্ সবচাধ্রর উৎি সহধ্িধ্ব অস্বীক্ার ক্রা, জনগধ্ণর শািনধ্ক্ উধ্পক্ষা ক্রা যা জনগণধ্ক্ 
প্রভুর আিধ্ন বিাে (জনগধ্ণর ইোধ্ক্ িাবথধ্ভৌম গণে ক্রার মাযেধ্ম)।“37 

সতসন আরও বধ্লন, ‘ইিলাসম রাষ্ট্র হল এমন এক্সি রাষ্ট্র যা শাসরোহ্কক্ আইধ্নর উৎি সহধ্িধ্ব গ্রহণ ক্ধ্র এবং কযখাধ্ন 
িাবথধ্ভৌমে কক্বলমাত্র আল্লাহ্ িুব্হানাহু ওো তা’আলারই। কযখাধ্ন শািন কক্বল শাসরোহ্র মাযেধ্ম এবং িরক্ার পসরচাসলত 
হধ্ব এক্সি শুরা (পরামশথ-িভা) দ্বারা, যা শাসরোহ্র অনুিরণ ক্ধ্র এবং ক্খনও এর সবরুধ্ে যাে না। আইনজ্ঞগণ ক্তৃক্ 
প্রণীত িাবথধ্ভৌমধ্ের িংজ্ঞা হধ্লা, এসি হধ্ে িধ্বথাচ্চ ক্ষমতা যার ওপধ্র আর কক্াধ্না ক্তৃথে কনই। অনেসদধ্ক্ যমথসনরধ্পক্ষ 
জাতীেতাবাদী রাধ্ষ্ট্র শাসরোহ্ বোতীত অনে সক্েুধ্ক্ আইধ্নর উৎি বানাধ্না হে – আর কবসশরভাগ কক্ষধ্ত্র এসি হে 
িংখোগসরধ্ের কখোলখুসশ-  িুসনসদথষ্ট ক্ধ্র বলধ্ত কগধ্ল, যারা কভাি কদে তাধ্দর মাধ্েক্ার িংখোগসরধ্ের কখোলখুসশ হল 
যমথসনরধ্পক্ষ জাতীেতাবাদী রাধ্ষ্ট্রর িধ্বথাচ্চ আইন। িুতরাং এরক্ম এক্সি রাধ্ষ্ট্রর িাবথধ্ভৌমে র্াধ্ক্ জনগধ্ণর হাধ্ত, শািন 
ক্রা হে গণতি অর্থাৎ িংখোগসরধ্ের কখোলখুসশ অনুযােী, এবং কবসশরভাগ কক্ষধ্ত্র িরক্ার হে গণতাসিক্, যা িংখোগসরধ্ের 
ইোধ্ক্ অনুিরণ ক্ধ্র এবং এর সবরুধ্ে যাে না- এসি হধ্লা প্রর্ম বড় পার্থক্ে।’38   

‘সমশধ্রর জনগধ্ণর জনে সবজে এবং আশার িংবাদ’ সিসরধ্য িেঃ আইমান আয-যাওোসহরী বধ্লন-   

‘গণতাসিক্ রাষ্ট্র মাত্রই যমথসনরধ্পক্ষ। অর্থাৎ নাসস্তক্। ক্ারণ গণতাসিক্ রাধ্ষ্ট্র শািন ও আইধ্নর উৎি কক্বলমাত্র আল্লাহ্ 

িুবাহানাহু ওো তা’আলার না বরং তা িংখোগসরধ্ের কখোলখুসশর ওপর সনভথরশীল। আর সমশধ্রর শািক্ধ্গােী হল এমন 
এক্ কগােী যারা সনধ্জধ্দর গণতাসিক্ বধ্ল দাসব ক্রা হে। যারা অর্থ এখাধ্ন আইধ্নর উৎি হধ্লা অসযক্াংশ কলাধ্ক্র 
কখোলখুসশ। অনেসদধ্ক্ ইিলাসম শািন হধ্লা এমন এক্ শািন, যা স্হাসপত হে শূরার সভসিধ্ত, কযখাধ্ন উম্মাহ্ শাসরোহ্ 
কর্ধ্ক্ সবচার গ্রহন ক্ধ্র, এবং শািক্ধ্দর সবচার ক্রার কক্ষধ্ত্রও দ্বারস্থ হে শাসরোহ্র, কয শািক্ হে বাোইকৃ্ত এবং কয 
জবাবসদসহ ক্রধ্ত বাযে’।’39   

এক্ই সিসরধ্য সতসন আরও বধ্লন -  

‘...সক্ন্তু যারা এ বোপাধ্র গভীরভাধ্ব সচন্তা ক্ধ্র, তারা বুেধ্ত পারধ্ব এসিই হধ্লা গণতধ্ির বাস্তবতা। কযধ্হতু গণতি হল 
এমন এক্সি যমথ যা কক্াধ্না যমথ, মূলেধ্বায, বনসতক্তা ও আদধ্শথর িাধ্র্ িম্পক্থ োড়া শুযুমাত্র এক্সি মূসতথর পূজা ক্ধ্র, যা 
হল - ‘িংখোগসরধ্ের ইো’। তাই এখাধ্ন িবসক্েুই আধ্পসক্ষক্ এবং কভািার িংখোর ওপর সনভথর কযধ্ক্াধ্না সক্েুধ্ক্ 
ইোমধ্তা বদলাধ্না বা পসরবতথন ক্রা যাে।’40 

সতসন আরও বধ্লন,  

 ‘এই হল গণতধ্ির বাস্তবতা। যতক্ষণ পযথন্ত অসযক্াংশ কলাধ্ক্র িমর্থন আধ্ে ততক্ষণ পযথন্ত এসি িবসক্েু অনুধ্মাদন ক্ধ্র, 
তা যতই সনকৃ্ষ্ট ও অিংগত কহাক্ না কক্ন।  

                                                           
37 ‘সবজধ্ের িূযথ উসদত হধ্ে সবজেী উম্মাহ এবং পরাসজত কু্রধ্িিারধ্দর উপর’- শীষথক্ বক্তবে কর্ধ্ক্।  
38 ‘তাওহীধ্দর সভসিধ্ত ঐক্ে’, শীষথক্ বক্তবে কর্ধ্ক্। 
39  ‘সমশধ্রর জনগধ্ণর জনে সবজে এবং আশার িংবাদ’, পবথ ১ 
40 ‘সমশধ্রর জনগধ্ণর জনে সবজে এবং আশার িংবাদ’, পবথ ৪ 



বাস্তবতা হধ্লা, গণতি হধ্ে যমথ, মান ও বনসতক্তা সববসজথত কভাি গণনার কখলা। ইিলাম কয শূরার যারণা আধ্ে, কিখাধ্ন 
সিোন্ত কনওো হে শাসরোহ্ অনুযােী। আর গণতধ্ি (িংখোগসরেতা) কক্ান মাপক্াসঠ কনই। শুরা আর গণতধ্ির মধ্যে এসি 
এক্সি কমৌসলক্ পার্থক্ে।  

কযমন,  শুরার অযীধ্ন এসি ক্খধ্নাই িম্ভব নে কয, মুিসলম রাষ্ট্র বন্দীধ্দর বোপাধ্র, সনযথাতন প্রসতধ্রাধ্যর বোপাধ্র চুসক্তবে 
হধ্ব এবং তারপর যসদ শুরা ক্াউসন্সধ্লর অসযক্াংশ কলাক্ িম্মসত প্রদান ক্ধ্র তধ্ব কি চুসক্ত ভঙ্গ ক্রধ্ব।41  

অোিাম গাদান (আযযাম আল-আসিসক্) বধ্লন-  

‘শাসরোহ্ প্রসতো ক্রা ঐসেক্ কক্ান সবষে না কয এধ্ক্ কভাধ্ির সিোধ্ন্তর উপর সনভথরশীল ক্রা যাধ্ব। এ সবষেসি সবধ্শষ 
গুরুধ্ের দাসব রাধ্খ, - শাসরোহ্ দ্বারা শািন ক্রা ইমাধ্নর এক্সি অসবধ্েদে অংশ এবং ইবাদত। আর এসি এমন কক্াধ্না 
ঐসেক্ সবষে নে কযসি িংখোগসরধ্ের অনুমসত প্রদান ক্রধ্ব এবং কভাধ্ির ওপর সনভথর ক্রধ্ব। অতএব শাসরোহ্ দ্বারা শািন 
ক্রা হধ্ব নাসক্ শাসরোহ্কক্ তোগ ক্রা হধ্ব- এই বোপাধ্র িংখোগসরধ্ের সবচার কখাঁজার জনে আসম আহবান ক্রসে না।’42  

িুতরাং আদনাসন সক্ এ অসভধ্যাগ ক্রার িমে আল-ক্বা’ইদাহ্র বক্তবে, সববৃসত, লক্ষে ও আদশথ িম্পধ্ক্থ অজ্ঞ সেধ্লা?! আর 
যসদ কি অজ্ঞ হধ্ে র্াধ্ক্, তধ্ব িতেতা যাচাই োড়া ক্ীভাধ্ব তার এিব কবপধ্রাো অসভধ্যাগ ক্রা ববয হধ্ত পাধ্র?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 ‘সমশধ্রর জনগধ্ণর জনে সবজে এবং আশার িংবাদ’, পবথ ৫ 
42 ‘তোগ ও শাহাদাধ্তর জাসত’, পৃো নং ১১৭ 



গণতাসিক্ ইিলামপসি43 

 

যত অসভধ্যাগ উত্থাসপত ক্রা হধ্েধ্ে তার মধ্যে িবধ্চধ্ে সবসৃ্তত ও ঢালাও অসভধ্যাধ্গর অনেতম এসি। ক্ারন গণতাসিক্ 
ইিলামপিীধ্ক্ তাক্সফর না ক্রার এ অসভধ্যাগক্ধ্ক্ িাযারণ (আম) ও িুসনসদথষ্ট (খাি) দুভাধ্গই সবভক্ত ক্রা যাে। এর 
এক্সি অংশ হল তাওোগীতধ্ক্ (কু্ফধ্রর কনতা, ক্াসফর শািক্বগথ) তাক্সফর না ক্রা এবং এখাধ্ন তাওোসগত দ্বারা কবাোধ্না 
হধ্ে গণতাসিক্ ইিলামপিীধ্দর। সদ্বতীে অংশসি হল গণতাসি ইিলামপিীধ্দর জনে দু’আ ক্রা এবং তাধ্দরধ্ক্ উম্মাহ্র বীর 
বধ্ল আখোসেত ক্রা!44  

উদাহণরস্বরূপ, আদনাসন তার “এিা আমাধ্দর মানহাজ নে আর ক্খধ্না হধ্বও না” শীষথক্ বক্তধ্বে বধ্ল কয, ‘ইখওোধ্নর 
(মুিসলম ব্রাদারহুি) তাগূত (মুহাম্মাদ মুরসিধ্ক্ সনধ্দথশ ক্রা হধ্ে) যারা মুজাসহদীনধ্দর সবরুধ্ে যুে ক্রধ্ে এবং আল্লাহ যা 
নাসযল ক্ধ্রধ্েন তা বোতীত শািন ক্রধ্ে, (অর্চ) তার জনে দু’আ ক্রা হধ্ে তার প্রসত িহানূভূসত প্রদশথন ক্রা হধ্ে এবং 
তাধ্ক্ ‘উম্মাহর আশা ও বীরধ্দর অনেতম’ বধ্ল আখোসেত ক্রা হধ্ে......ধ্হ আল্লাহ্,  আপসন তাধ্দর সজধ্জ্ঞি ক্রুন- 
সিনাইধ্ের মুওোসহদীধ্নর হতোক্ারীধ্দর কু্ৎসিত কচহারা তারা কক্ন উধ্ন্মাচন ক্ধ্রসন? কক্ন জনগণধ্ক্ তাধ্দর সবরুধ্ে যুে 
ক্রার জনে উদু্বে ক্ধ্রসন? তাধ্দর সজধ্জ্ঞি ক্রুন, কক্ন তারা তাগূধ্তর প্রশংিা ক্ধ্ে এবং তাধ্দর জনে দু’আ ক্রধ্ে?’    

আদনাসন এখাধ্ন খসন্ডত ভাধ্ব শােখ আইমান আয-যাওোসহরীর বক্তধ্বের এক্সি অংশ উপস্থাপন ক্ধ্রধ্ে, এবং এর মাযেধ্ম 
কলাক্জধ্নর মাধ্ে এই ভ্রান্ত যারণা প্রধ্বশ ক্রাধ্ত কচধ্েধ্ে কয- ি. আইমান আয-যাওোসহরী ি. মুহাম্মাদ মুরসিধ্ক্ কক্াধ্না 
যরধ্নর শতথাধ্রাপ োড়াই দ্বের্থহীনভাধ্ব উম্মাহ্র এক্জন কনতা আখোসেত ক্ধ্র তার জনে দু’আ প্রার্থনা ক্ধ্রধ্েন। 

ি. মুহাম্মাদ মুরসির উধ্েধ্শে "সনরর্থক্ বের্থতার বৃি কর্ধ্ক্ স্বাযীনতা" শীষথক্ বাতথাে ি. আইমান আয-যাওোসহরী বধ্লন-   

‘আজ আপসন মহা পরীক্ষার িমু্মখীন। যসদ আপসন কক্াধ্না যরধ্নর সদ্বযা-দ্বধ্ে  কদোদুলেমান না কর্ধ্ক্ িতেধ্ক্ আঁক্ধ্ড় যধ্র 
র্াক্ধ্ত পাধ্রন,  ুধ্ণ যরা যমথসনরধ্পক্ষ সবচারপেসত ও শািনতিধ্ক্ পসরতেগ ক্ধ্র িুস্পষ্টভাধ্ব শারীোহ্ প্রসতোর প্রসত 
আহবান জানান, দখলকৃ্ত প্রসতসি মুিসলম ভূখণ্ডধ্ক্ মুক্ত ক্রার দৃঢ় িংক্ল্প ক্ধ্রন এবং এ িংক্ল্প বাস্তবােধ্নর পধ্র্ 
                                                           
43 গণতাসিক্ ইিলামপিীধ্দর তাক্সফর না ক্রা ISIS কগামরাসহ গণে ক্ধ্র। এসি তাধ্দর অসফসশোল মোগাসযন ‘দাসবক্ব’-এর ষে িংখোে (পৃো ২০) 
এধ্িধ্ে, কযখাধ্ন বলা হধ্েধ্ে ‘হাসরি আন-নাযাসর সক্ এখন তাঁর কনতাধ্ক্ অমানে ক্রধ্বন যাধ্ক্ সতসন িমর্থন ক্ধ্রসেধ্লন এবং দাসব ক্ধ্রসেধ্লন কি 
পর্ভ্রষ্ট না?’ অতেঃপর ফুিধ্নাধ্ি এখাধ্ন পর্ভ্রষ্টতা বলধ্ত আরা সক্ কবাোধ্ে তা স্পষ্ট ক্ধ্র সদধ্ে বধ্লধ্ে কয, ‘আয-যাওোসহসর নতমস্তক্ িাংিদ, রাসফদ্বা 
ও মাজুিধ্দর তাক্সফর ক্ধ্রন না।’ 
 
44 অসযক্াংশ কক্ষধ্ত্র কয বোসক্ত শারীোহ দ্বারা শািন ক্ধ্র না, সজহাদী দলগুধ্লাধ্ক্ তাধ্ক্ “তাগুত” আখোসেত ক্রধ্ব। যার দ্বারা তারা কবাোে উক্ত বেসক্ত 
এক্জন অসবশ্বািী ক্াসফর, ক্ারন শারীোহ বোতীত অনে সক্েু দ্বারা শািন ক্রা কু্ফর। যখন মুিসলম সবধ্শ্ব সক্েু ইিলামপিী দল ক্ষমতািীন হবার পর 
শারীোহ দ্বারা শািন ক্রধ্ত বোর্থ হধ্লা তখন এিব ইিলামপিীধ্দর বোপাধ্র সক্ অবস্থান গ্রহন ক্রা হধ্ব, এ প্রধ্শ্ন সজহাদীধ্দর মধ্যে মতপার্থক্ে কদখা 
কদে। কক্উ কক্উ তাৎক্ষসনক্ ভাধ্ব এিব ইিলামপিীধ্দর ক্াসফর ক াষণা ক্ধ্রন, আবার কক্উ কক্উ এ অবস্থান গ্রহন ক্ধ্রন কয এিব ইিলামপিীধ্দর 
ক্াসফর বলা যাধ্ব না। এবং এ দুই দধ্লর মধ্যে পেসতগত পার্থধ্ক্ের ক্র্া ইসতমধ্যে আমরা উধ্ল্লখ ক্ধ্রসে। এধ্দর মযে এক্সি দল তাৎক্ষসণক্ ভাধ্ব 
তাক্সফর ক্রাে সবশ্বািী এবং অনেসি বোসক্তর উপর তাক্সফধ্রর কক্ষধ্ত্র অজ্ঞতাবশত (উযর সবল জাহল) এবং ভ্রান্ত বোখোজসনত (তাউেীধ্লর) ভুধ্লর 
ক্ারন অজুহাত বা ওজর সবধ্বচনার মাযেধ্ম অগ্রির হবার নীসতধ্ত সবশ্বািী।   

  

 



প্রসতবেক্ এমন িক্ল চুসক্ত বা িমধ্োতা অস্বীক্ার ক্ধ্রন, এবং আপনার পালনক্তথার ক্াধ্ে এই মধ্মথ অঙ্গীক্ারবে র্াধ্ক্ন 
কয, তার শারীোহ্ যা আপনার উপর বাযেতামূলক্ ক্ধ্রধ্ে কি িতে আপসন ক াষণা ক্রধ্বন এবং তা বাস্তবােধ্ন সবনু্দমাত্র 
আধ্পাষ ক্রধ্বন না- তাহধ্ল আসম আপনাধ্ক্ িুিংবাদ সদসে, কি মূহুধ্তথ (যখন আপসন এ িক্ল ক্াজ িম্পন্ন ক্রধ্বন)  
আপসন উম্মাহ্র এক্জন আদশথ কনতা ও বীর সহধ্িধ্ব পসরসচত হধ্বন এবং আপসন সমশরিহ িারা সবধ্শ্বর মুিসলম উম্মাহ্কক্ 
উম্মাহর শত্রুর সবরুধ্ে যুে ক্রধ্ত উজ্জীসবত ক্রধ্ত িক্ষম হধ্বন।’  

যসদ মুরসি মানব রসচত আইন ও কিকু্েলার িংসবযাধ্নর িাধ্র্ িম্পক্থধ্েদ ক্রধ্তা, শাসরোহ্  প্রসতো ক্রধ্তা এবং দখলকৃ্ত 
মুিসলম ভূসমর প্রসতসি ইসঞ্চ মুক্ত ক্রার জনে সজহাধ্দর ক াষণা সদত, আন্তজথাসতক্ িক্ল চুসক্তধ্ক্ বাসতল ক াষণা ক্রধ্তা, 
তাহধ্ল কয কি উম্মাহ বীরধ্দর এক্জন বধ্ল গণে হধ্তা, এধ্ত সক্ আধ্দৌ কক্ান িধ্ন্দধ্হর অবক্াশ আধ্ে?  

অর্চ আদনাসন তার বক্তধ্বে সবষেসি এমনভাধ্ব উপস্থাপন ক্রধ্লা কযন িেঃ আইমান বধ্লধ্েন মুরসি যাই ক্রুক্, শাসরোহ্  ও 
মুিসলমধ্দর সবরুধ্ে অবস্থান সনধ্লও কি উম্মাহর বীর বধ্ল গণে হধ্ব! 

আর মুরসির বোপাধ্র দু’আ ক্রার সবষেসি আিধ্ল সক্ রক্ম সেল? িেঃ আইমান আয-যাওোসহরী ি. মুহাম্মাদ মুরসির 
কহদাধ্েধ্তর জনে দু’আ ক্ধ্রসেধ্লন এবং তার এক্ই বক্তধ্বে সতসন বধ্লসেধ্লন, ‘আসম দু’আ ক্সর আল্লাহ কযন আপনাধ্ক্ দ্বীন 
ও দুসনোর িসঠক্ পধ্র্ চাসলত ক্ধ্রন। িবরক্ম ভে ভীসত োসপধ্ে আধ্পাষহীনভাধ্ব আল্লাহ্ র দ্বীন ও শাসরোহ্ বাস্তবােধ্ন 

সতসন আপনার হৃদধ্ে দৃঢ়তা দান ক্রুন এবং তা সনিেতা, সবশ্বাি ও শসক্তধ্ত পূণথ ক্ধ্র সদন।’ 

ক্াধ্রা কহদাধ্েধ্তর জনে এরূপ দু’আ ক্রধ্ত ক্ষসত কক্ার্াে কযখাধ্ন কখাদ নবী ملسو هيلع هللا ىلص দু’আ ক্ধ্রসেধ্লন আল্লাহ কযন উমার ইবনুল 
খািাব অর্বা আবু জাহধ্লর মাযেধ্ম ইিলাধ্মর শসক্ত বৃসে ক্ধ্রন? যসদও এ দুজনই কিিমধ্ে মুিসলম যধ্র্ষ্ট ক্ষসত 
ক্ধ্রসেধ্লা। ইিলাম ও মুিসলধ্মর সবরুধ্ে উমার ইবনুল খািাধ্বর সবধ্দ্বধ্ষর তীব্রতা এতই প্রক্ি সেধ্লা কয, বলা হধ্তা- 
এমনসক্ উমাধ্রর সপতার গাযাসি পযথন্ত ইিলাম গ্রহণ ক্রধ্ব সক্ন্তু উমার ইিলাম গ্রহণ ক্রধ্বনা । তা িধ্েও আল্লাহ্ র রািুল 

 দু’আ ক্ধ্রসেধ্লন, ‘কহ আল্লাহ্, উমার ইবনুল খািাব ও আবু জাহল, এ দুজধ্নর মধ্যে যাধ্ক্ আপসন অসযক্ পেন্দ ক্ধ্রন ملسو هيلع هللا ىلص
তার দ্বারা ইিলামধ্ক্ শসক্তশালী ক্রুন।’45   

বরং এমনসি উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্ র িমধ্েও  ধ্িধ্ে। উদাহরণস্বরূপ শােখ আবু ইোসহো আল-সলসব তার বক্তবেধ্ত 
হামাি কযিব ভ্রাসন্ত ও গুনাহধ্ত পসতত হধ্েসেল তা উধ্ল্লখ ক্ধ্রসেধ্লন, এবং এগুধ্লা সেল িেঃ মুহাম্মাদ মুরসি ও ইখওোধ্নর 
অবস্থার অনুরূপ। এবং এবক্তল্লবযর শশল্লের দিল্লে শায়খ্ আব ু ইয়াদিয়া আল-সলবী বধ্লসেধ্লন ‘কহ আল্লাহ্, হামািধ্ক্ কহদাধ্েত দান 

ক্রুন এবং নোে-সনো ও িংধ্শাযধ্নর জনে পর্সনধ্দথশনা দান ক্রুন”।46 

আর তাধ্দরধ্ক্ তাক্সফর ক্রা এবং তাধ্দর সবরুধ্ে যুে ক্রার নীসতর কক্ষধ্ত্র আমরা কদখধ্ত পাই, দুইজন সলসবোন শােখ 
(শােখ আসতোতুল্লাহ ও শােখ আবু ইোসহো) ও ি. আইমান আয-যাওোসহরীিহ উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্ র িবথাসযক্ 
গুরুেপূণথ ও প্রর্ম িাসরর কনতারা হামাি িরক্ারধ্ক্ তাক্সফর ক্ধ্রসন। বরং শােখ আসতোতুল্লাহ আল-সলবী কতা প্রক্াধ্শে 
ক াষণা ক্ধ্রসেধ্লন, ‘হামাি কয ভুল ক্ধ্রধ্ে কিগুধ্লার বোপাধ্র আমরা আশা ক্সর কিই জনে তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হধ্বন, ক্ারণ 
তারা সক্েু ভুল বোখো গ্রহন ক্ধ্রধ্ে, এবং এর ক্ারন হল তারা ঐিব আসলমধ্দর ক্াে কর্ধ্ক্ই ফাতাওো গ্রহণ ক্ধ্রসেধ্লন 

                                                           
45 আল-আলবানী ও সতরসমযী মধ্ত িাহীহ 
46 কদখুন, “হামাি ও িহজ মুনাফা” শীষথক্ বক্তবেসি 



যাধ্দরধ্ক্ তারা সবশ্বাি ক্ধ্রন। আমারা বসলনা কয- তারা ক্াসফর হধ্ে সগধ্েধ্ে বরং তারা মুিসলম যারা ভুল ক্ধ্রধ্ে। এবং 
আমরা কচষ্টা চাসলধ্ে যাসে তাধ্দরধ্ক্ নািীহাহ ক্রধ্ত এবং িসঠক্ পর্ সনধ্দথশ ক্রধ্ত, কযমনিা আমরা িক্ল মুিসলধ্মর 
কক্ষধ্ত্রই কচষ্টা ক্সর।’47   

উিামাহ্র িমেক্াধ্লই ি. আইমান আয-যাওোসহরী বধ্লসেধ্লন- 

‘আসম হামাধ্ির কনতৃবৃন্দধ্ক্ তাক্সফর ক্রার অবস্থাধ্নর িাধ্র্ এক্মত নই। ক্ারণ, ক্াউধ্ক্ কক্ান সনসদথষ্ট বোসক্তধ্ক্ ক্াসফর 
ক াষণা ক্রা এক্সি গুরুতর সবষে এবং এরক্ম কক্ষধ্ত্র তাক্সফর ক্রার জনে তাক্সফধ্রর িক্ল শতথিমূহ িধ্ন্দহাতীত ভাধ্ব 
প্রমাসণত হওো এবং তাক্সফধ্রর প্রসতবেক্ অনুপসস্থসত জরুরী। িুতরাং আসম আমার ভাইধ্দর পরামশথ সদসে- এই সবষেসি 

কেধ্ড় কদওোর জনে। হামাি যসদ িসঠক্ পদধ্ক্ষপ কনে তধ্ব তাধ্ত তাধ্দর িমর্থন, আর যসদ তারা ভুল সিোন্ত কনে তধ্ব 
উিম পিাে তাধ্দর গঠনমূলক্ িমাধ্লাচনার সদধ্ক্ মধ্নাধ্যাগ সদন।‘48  

এমনসক্ তুসক্থ সবন’আসল (আইসিধ্ির প্রযান শার’ঈ) শােখ আল-মাক্বসদিীর ক্াধ্ে এক্সি সচসঠ পাসঠধ্েসেল এ সচসঠর উধ্ল্লখ 
শােখ আবু্দল্লাহ আল হুিাইসন তার “আি-িাওোইক্ব আল হুিাইসনেোহ সফ দাহাদ্ব আল ইিসতদলালাত আল মানাসমো”- 
নামক্ সক্তাধ্বর ৬ নং পৃোে উধ্ল্লখ ক্ধ্রধ্েন। এ সচসঠধ্ত তুসক্থ সবন’আসল সলধ্খধ্ে – “আমার সপ্রে শােখ, আসম িধ্তের পধ্র্ 
আপনার অবস্থান িম্পধ্ক্থ জ্ঞাত আসে এবং আসম জাসন আল্লাহ্ র পধ্র্ আপসন কক্াধ্না সননু্দধ্ক্র সনন্দাধ্ক্ ভে পান না। আমার 
এখধ্না স্পষ্ট মধ্ন আধ্ে যখন হামাধ্ির িরক্াধ্রর উপর তাক্সফর ক্রার বোপাধ্র আপসন িেঃ আইমান আয-যাওোসহরী, 
শােখ আবু ইোসহো আল-সলবী, শােখ আসতোতুল্লাহ আল-সলবী, শােখ আবু ওোসলদ আল-গাজী আল আনিাসর, শােখ আবু 
ক্বাতাদা আল-সফসলসস্তনী, শােখ আবু বািীর আত-তারতুসিিহ অধ্নধ্ক্র সবপরীধ্ত অবস্থান সনধ্েসেধ্লন।“  

উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্ র কনতা শােখ আসতোতুল্লাহ্ মািসজদ ইবনু তাইসমোহ্কত িং সিত হতোযধ্জ্ঞর  িনার পধ্র হামাি 
িম্পধ্ক্থ ‘পািাতে ও অেক্ার গুহা’ নামক্ বাতথাে বধ্লন-  

‘হামাি িরক্ার তার সবধ্রাযী মুজাসহসদনধ্ক্ সনদারুণভাধ্ব হতো ক্ধ্র কয গুরুতর পাপ ক্ধ্রসেধ্লা- তা কর্ধ্ক্ আমরা 
পরাক্রমশালী আল্লাহ্র ক্াধ্ে দােমুসক্ত ক াষণা ক্রসে। আমরা চাই তারা কযন মসহমাসন্বত ও িবথশসক্তমান আল্লাহ্ ধ্ক্ ভে ক্ধ্র 
এবং িবথশসক্তমান আল্লাহর কক্রাধ্যর বোপাধ্র আমরা তাধ্দরধ্ক্ িতক্থ ক্রসে। পাশাপাসশ আমাধ্দর ভাইধ্দর হামাধ্ির িাধ্র্ 

লড়াইধ্ে অবতীনথ সিোন্তধ্ক্ আমরা িসঠক্ মধ্ন ক্সর না।’ 

‘জামাতুত্ তাওসহদ ওোল সজহাদ সফ গাযা’-র আসমর শােখ আবু ওোসলদ আল মাক্বসদিী ‘সমিার আত-তাওসহদ ওোল 
সজহাদ’-এ হামাি িংক্রান্ত ফধ্তাো নং ১১২৮-এ বধ্লন- 

‘তধ্ব প্রসতসি অঞ্চক্ ও ভূখধ্ণ্ডরই সনজস্ব স্বতি পসরসস্থসত রধ্েধ্ে এবং প্রসতসি দধ্লরই সনজস্ব ক্ষমতা ও কযাগেতা রধ্েধ্ে। 
এক্ারধ্ন গাযাে অবস্থানরত আমাধ্দর ভাইধ্দর জনে তাধ্দর িরক্াধ্রর সবপধ্ক্ষ যুে ক্রাধ্ক্ আমরা িসঠক্ মধ্ন ক্সর না, 
ক্ারণ এধ্ত ক্ধ্র তাধ্দর শসক্তই সবনষ্ট হধ্ব এবং পসরণসতধ্ত সনেঃধ্শষ হধ্ে পড়ধ্ব। সবধ্শষত কযধ্হতু এ মূহুধ্তথ তারা দুবথল। 
এই তাড়াহুড়া ক্ধ্র এ িং ধ্ষথ অবতীণথ হওো অধ্নক্ সনরপরায মুিলমাধ্নর রক্ত েরাধ্ব যার ফলশ্রুসতধ্ত মানুষ তাওসহধ্দর 
িাক্ কর্ধ্ক্ সবমুখ হধ্ে পড়ধ্ব।’       

                                                           
47 আজউসেবাতুল সহিবাহ (আল-সহিবাহ কফারাধ্মর প্রশ্নিমূধ্হর উির), পৃো ৭২ 
48 “শােখ আইমান আয-যাওোসহরীর িক্ল প্রবে, সরিালাহ, সচসঠ ও বক্তধ্বের িংক্লন”, পৃো ৪৭৫ 



এবং শােখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাক্বসদিী - যাধ্ক্ আইসিি এক্াসযক্বার কচষ্টা ক্ধ্রসেল সনধ্জধ্দর দধ্ল সভড়াবার (যসদও তারা 
দাসব ক্ধ্র সতসন কগামরাহ), ‘সমিার আত-তাওসহদ ওোল সজহাদ’-এ ফধ্তাো নং ১৫৯৯-এ বধ্লন – 

“অনুরূপভাধ্ব আমরা তারা যা সলধ্খধ্ে, তাধ্দর আধ্ন্দালধ্নর বোপাধ্র কতা দূধ্র র্াক্ হামাধ্ির সবরুধ্ে যুে ক্রার বোপাধ্রও 
এমন কক্ান ফাতাওো আমরা কদই সন।“   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



বাই’োহ ভঙ্গক্ারী কক্? 

আদনাসন দাসব ক্ধ্রধ্ে আইসিি আল-ক্বা’ইদাহ্ র ক্াধ্ে কক্ান যরধ্নর আনুগধ্তের বাই’োহ দ্বারা আবে সেল না, এবং তাধ্দর 
ও আল-ক্বা’ইদাহ্ র মযে িম্পক্থ সেল সনেক্ েো ও সবনধ্ের। কি আরও দাসব ক্ধ্রধ্ে, বাগদাসদ ও জুলাসনর মযেক্ার সবধ্রাধ্য 
আল-ক্বা’ইদাহ্ হস্তধ্ক্ষপ ক্ধ্রধ্ে, এবং সযসন কনতার আনুগতে কর্ধ্ক্ িধ্র দাঁসড়ধ্েধ্ে আল-ক্বা’ইদাহ্ তাধ্ক্ই িমর্থন সদধ্েধ্ে! 
ি. আইমান আয-যাওোসহরীর সববৃসত ‘শাধ্মর মুজাসহদীধ্নর রক্ত িংরক্ষধ্ণ শাহাদাহ্” -র জবাধ্ব আদনাসন তার বক্তবে 
‘দুেঃসখত! কহ আল-ক্বা’ইদাহ্ র আসমর’- শীষথক্ সববৃসতধ্ত আলাদা ভাধ্ব এ সবষধ্ে আধ্লাচনা ক্ধ্র, এবং আইসিি ক্খধ্না আল-
ক্বা’ইদাহ্ র অযীনস্ত সেল এক্র্া অস্বীক্ার ক্ধ্র। তার এ বক্তধ্বে আদনাসন দাসব ক্ধ্র আল-ক্বা’ইদাহ্ র িাধ্র্ তাধ্দর িম্পক্থ 
সেল েোর ও সবনধ্ের এবং এ িম্পক্থ সেল ববসশ্বক্ সজহাধ্দর ঐধ্ক্ের স্বাধ্র্থ। প্রশ্ন হল এ দুসি িংগঠধ্নর মাধ্ে িম্পক্থ সক্ 
আিধ্লই এমন সেল?  

‘শাধ্মর মুজাসহদীধ্নর রক্ত িংরক্ষধ্ণ শাহাদাহ্’49 – শীষথক্ বক্তধ্বে শােখ আইমান আয-যাওোসহরী তৎক্ালীন দাউলাতুল 
ইরাক্ আল-ইিলাসমেোহ (Islamic State of Iraq- ISI) - এর কনতৃবৃধ্ন্দর পক্ষ কর্ধ্ক্ আল-ক্বা’ইদাহ্ র ক্াধ্ে কযিব সচসঠ 
পাঠাধ্না হধ্েসেল তার সক্েু সক্েু অংশ উধ্ল্লখ ক্ধ্রধ্েন। এরেম এেটি দিঠিল্লত আইদিল্লির পক্ষ শেল্লে প্রশ্ন েরা -    

 ‘িম্মাসনত শােখ (আল্লাহ তাধ্ক্ কহফাযত ক্রুন) আপনাধ্দর সনসিত ক্রধ্ত চাধ্েন এখানক্ার পসরসস্থসতর উন্নসত  িধ্ে 
এবং ঐধ্ক্ের সভসিধ্ত পসরসস্থসতর উন্নেন  িধ্ে, িক্ল প্রশংিা আল্লাহর জনে। এবং সতসন জানধ্ত চাধ্েন িংগঠধ্নর নতুন 
কনতা িম্পধ্ক্থ ক াষণার কক্ষধ্ত্র কক্ানসি আপনাধ্দর মধ্ত অসযক্তর উপযুক্ত হধ্ব? দাউলা সক্ প্রক্াধ্শে বাই’োহ পুনেঃনবােন 
ক্রধ্ব, নাসক্ পূধ্বথর নোে কগাপধ্ন তা ক্রধ্ব?’  

“দাউলা সক্ প্রক্াধ্শে বাই’োহ পুনেঃনবােন ক্রধ্ব, নাসক্ পূধ্বথর নোে কগাপধ্ন তা ক্রধ্ব”- এ শব্দগুধ্লা সনধ্ে গভীর ভাধ্ব 
সচন্তা ক্রুন। এক্র্া কর্ধ্ক্ পসরষ্কার ভাধ্ব কবাো যাে আবু বাক্র আল-বাগদাসদ আসমর হবার আধ্গ কর্ধ্ক্ই আইসিি, আল-
ক্বা’ইদাহ্ র ক্াধ্ে বাই’োহবে সেল। এবং এিম্পক্থ শুযুমাত্র েোর ও সবনধ্ের নে কযমনিা আদনাসন দাসব ক্ধ্রধ্ে।  

আবার কদখুন, আদনাসন তার বক্তবে “দুেঃসখত, কহ আল-ক্বা’ইদাহ্ র আসমর”- এ বধ্লধ্েেঃ “সনিে আপনার বক্তধ্বে আপসন যা 
বধ্লধ্েন তার িবই িতে।50“ িুতরাং শােখ আইমান তার বক্তধ্বে আল-ক্বা’ইদাহ্র ক্াধ্ে আইসিধ্ির বাই’োহবে র্াক্ার কয 
প্রমাণ উপস্থাপন ক্ধ্রধ্েন, আল-ক্বা’ইদাহ্ র প্রসত আইসিধ্ির আসমধ্রর বাই’োহ পুনেঃনবােধ্নর কয সচসঠ উপস্থাপন ক্ধ্রধ্েন 
তার িতেতা িম্পধ্ক্থ আদনাসন সনধ্জই িাক্ষে সদধ্ে।  

 

 

 

                                                           
49 ইংধ্রজী অনুবাধ্দর সলঙ্ক - http://bit.ly/29MMxXq   
50 িমূ্পণথ বাক্েসি  হল – “সনিে আপনার বক্তধ্বে আপসন যা বধ্লধ্েন তার িবই িতে। বরং আসম এর িাধ্র্ আপনার হধ্ে আধ্রা কযাগ ক্রসে; সক্েুসদন 
আগ পযথন্ত যসদ দাউলার িাধ্র্ আল-ক্বা’ইদাহ্ র িম্পক্থ সনধ্ে প্রশ্ন ক্রা হধ্তা, আমরা জবাব সদতাম, এ িম্পক্থ হল এক্জন বিধ্নের িাধ্র্ তার 
আসমধ্রর।“  

https://ia802506.us.archive.org/29/items/ApologiesOhAmir/Apologies%20Oh%20Amir.pdf
https://ia800900.us.archive.org/3/items/balakot_media_books/shaikh_ayman_alzawahiri_er_guruttopurno_barta.pdf
http://bit.ly/29MMxXq


অতেঃপর শােখ ি. আইমান আয-যাওোসহরী তার ‘িম্মাসনত শােখধ্দর প্রসত উির’ নামক্ বাতথাে আবু বক্র আল-বাগদাসদ 
সঠক্ কয শব্দাবলীধ্ত আল-ক্বা’ইদাহ্ বাই’োহ প্রদান ক্ধ্রসেল তা হুবহু তুধ্ল যধ্রধ্েন – 

“কহ আমাধ্দর িম্মাসনত শােখ, আমরা আপনাধ্দর ক্াে িুস্পষ্ট ক্রধ্ত চাই, এবং আপনার ক্াধ্ে ক াষণা ক্রধ্ত চাই, আমরা 
আপনাধ্দরই এক্সি অংশ। আমরা আপনাধ্দর অন্তভুথক্ত এবং আপনাধ্দরই। এবং আমরা আল্লাহধ্ক্ িাক্ষী করধ্খ ক াষণা 
ক্রসে আমাধ্দর সবষোসদর বোপাধ্র আপসন আমাধ্দর আসমর, এবং আমাধ্দর উপর আপনার অসযক্ার হল, যধ্তাক্ষন জীসবত 
আসে আমরা আপনার ক্র্া শুনধ্বা এবং মানধ্বা, আর আপনার উপর আমাধ্দর অসযক্ার হল, আপনার ক্াে কর্ধ্ক্ পরামশথ 
ও উপধ্দশ পাওো। এবং আপনার আধ্দশ পালন আমাধ্দর উপর বাযেতামূলক্। তধ্ব অধ্নক্ িমে সক্েু কক্ষধ্ত্র আমাধ্দর 

এখানক্ার সবরাজমান পসরসস্থসতর ক্ারধ্ণ সক্েু সবষধ্ের বোখো কদোর প্রধ্োজন কদখা সদধ্ত পাধ্র। িুতরাং আমরা আশা ক্সর 
আপনার হৃদে আমাধ্দর দৃসষ্টভসঙ্গ কশানার জনে উনু্মক্ত র্াক্ধ্ব এবং তারপর পসরসস্থসত সবধ্বচনাে আপসন সনধ্দথশ প্রদান 
ক্রধ্বন। আর আমরা আপনার তূণীধ্রর তীর মাত্র।“  

প্রশ্ন হল, কক্ান যরধ্নর েো ও সবনধ্ের িম্পধ্ক্থ আমৃতুে কশানা ও আনুগতে ক্রা আবশেক্ হে?! এবং কক্ান যরধ্নর েো ও 
সবনধ্ের িম্পধ্ক্থ এক্ পধ্ক্ষর বক্তবে অপর পধ্ক্ষর উপর অবশে পালনীে হে?! এক্র্া িরািসর আদনাসনর বক্তধ্বের িাধ্র্ 
িাঙ্ঘসষথক্ কযখাধ্ন কি আল-ক্বা’ইদাহ্ র সনধ্দথধ্শর বোপাধ্র দাসব ক্ধ্রধ্ে, “এগুধ্লা (আল-ক্বা’ইদাহ্ র সনধ্দথশ) আইসিধ্ির 
অঞ্চধ্ল প্রধ্যাজে না, এবং এিব সনধ্দথশ মানা আইসিধ্ির জনে আবশেক্ না”!     

িুতরাং আমরা ক্ধ্েক্সি সনধ্নাক্ত ক্ধ্েক্সি উপিংহাধ্র উপনীত হধ্ত পাসর -   

 জুলাসনর সিোন্ত51 না সবশ্বাি াতক্তা সেল আর না বাই’োহ ভঙ্গ সেল, ক্ারন কি শুযুমাত্র তার িরািসর ঊধ্বথতন 
আঞ্চসলক্ আসমধ্রর (অর্থাৎ আল-বাগদাসদ) বদধ্ল িামসগ্রক্ ভাধ্ব সযসন মূল আসমর(শােখ আইমান), তার িাধ্র্ 
সনধ্জধ্ক্ িংযুক্ত ক্ধ্রধ্ে।  

 আইসিসি যসদও জুলাসনধ্ক্ বাই’োহভঙ্গ এবং মুজাসহসদধ্নর িাসরধ্ক্ সবসেন্ন ক্রার অসভধ্যাধ্গ অসভযুক্ত ক্ধ্রধ্ে, সক্ন্তু 
তারা সনধ্জরাই আল-ক্বা’ইদাহ্ র িাধ্র্ সঠক্ এক্ই ক্াজ ক্ধ্রধ্ে। তারা আল-ক্বা’ইদাহ্ র প্রসত তাধ্দর বাই’োহ ভঙ্গ 
ক্ধ্রধ্ে এবং মুজাসহসদধ্নর িঙ্ঘবে িাসরিমূহধ্ক্ সবসেন্ন ক্ধ্রধ্ে। িুতরাং বাই’োহ ভঙ্গ, সবশ্বাি াতক্তা এবং 
অননক্ে িৃসষ্টর অসভধ্যাগ তাধ্দর বোপাধ্রই অসযক্ প্রধ্যাজে।  

 

 

 

 
                                                           
51 আবু বাক্র আল বাগদাসদ যখন িমূ্পণথ সনধ্জর সিোধ্ন্ত এসপ্রল ২০১৩-কত, দাউলাতুল ইরাক্ আল-ইিলাসমেোহ (Islamic State of Iraq-ISI) ও 
জাবহাত আন-নুিরার িসম্মলধ্ন দাউলাতুল ইিলাসমেোহ সফল ইরাক্ ওো আশ-শাম (Islamic State of Iraq & Sham) প্রসতোর ক াষণা কদে তখন 
জাবহাত আন-নুিরার আসমর শােখ আবু মুহাম্মাদ আল-জুলাসন এ সিোন্ত প্রতোখোন ক্ধ্রন, এবং িরািসর শােখ আইমান আয-যাওোসহরীর ক্াধ্ে তার 
বাইোহ ক াষণা ক্ধ্রন, এবং উক্ত সবষেসি মীমাংিার জনে শােখ আইমাধ্নর ক্াধ্ে কপশ ক্ধ্রন। এ ক াষণার িমে দাউলাতুল ইরাক্ আল-ইিলাসমেোহ 
(Islamic State of Iraq- ISI) এবং জাবহাত আন-নুিরা উভধ্ের আল-ক্বা’ইদাহ্ র শাখা সেল। উক্ত ক াষণার িমে আবু মুহাম্মাদ আল-জুলাসন সেধ্লন 
আবু বাক্র আল-বাগদাসদর অযীনস্ত, এবং আল-বাগদাসদ সেল আল-ক্বা’ইদাহ্ র আসমর শােখ িেঃ আইমান আয-যাওোসহরীর ক্াধ্ে বাই’োহবে।   



মুবাহালা (সমর্োবাসদর উপর অসভিম্পাধ্তর জনে দু’আ) 

 

কয িব সবষে সনধ্ে মুবাহালা52 ক্রা হধ্েসেল, তার মধ্যে এক্সি হল –  

 আইসিি নাসক্ শােখ আয-যাওোসহরীর ক্াধ্ে জাবহাত আন-নুিরার িাধ্র্ তাধ্দর সবধ্রাধ্যর সবষেসি উপস্থাপন 
ক্ধ্রধ্ে এবং উভে পক্ষ (জাবহাত আন-নুিরা এবং আইসিি) সবচারক্ ও মযেস্ততাক্ারী সহধ্িধ্ব শােখ আয-
যাওোসহরীধ্ক্ সনধ্ে িন্তুষ্ট। 

আদনাসনর ভাষে হল-এসি এক্সি সমর্ো। মযেস্থতাক্ারী এবং সবচারক্ সহধ্িধ্ব শােখ আয-যাওোসহরীর ক্াধ্ে সবষেসি উত্থাপন 
ক্রা হে সন। এবং এই দাসবর উপর কি মুবাহালা পযথন্ত ক্ধ্রধ্ে।  

রাে কদোর িমে ি. আইমান আয-যাওোসহরী  বধ্লসেধ্লন, ‘দুই পধ্ক্ষর বাতথাই আমার ক্াধ্ে এধ্িধ্ে’53 ,অর্থাৎ দুই পক্ষই 
সবষেসি শােখ আয-যাওোসহরী র ক্াধ্ে উপস্থাপন ক্ধ্রসেধ্লন। 

শােখ আবু আবু্দল আসযয আল-ক্বাতাসর54 এ সবষধ্ে বধ্লধ্েন– “শােখ আল-বাগদাসদ এবং শােখ আল-জুলাসন, দুজধ্নই 
বধ্লসেধ্লন, ‘আমরা উভধ্েই অধ্পক্ষা ক্রসে শােখ আইমাধ্নর হাসফযাহুল্লাহ পক্ষ কর্ধ্ক্ ফােিালা আিার।’ যসদ আধ্দশ 
আধ্ি, ‘কহ শােখ বাগদাসদ, আপসন সফধ্র যান কযখাধ্ন আপসন সেধ্লন, দাউলাতুল ইিলাসমেো ইরাধ্ক্র মধ্যে’ – তখন শােখ 
বাগদাসদ বলধ্লন, ‘তখন (এরক্ম আধ্দশ আিধ্ল) আসম শুনধ্বা এবং মানধ্বা। এবং আমার কিনারা ইরাধ্ক্ কফরত যাধ্ব। 
শােধ্খর আবু আবু্দল আসযয আল-ক্বাতাসরর এ বক্তধ্বের সভসিও ইন্টারধ্নধ্ি সবদেমান আধ্ে।55 

আর শােখ আবু আবু্দল আসযয আল-ক্বাতাসরর বাগদাসদর কয বক্তধ্বের বোপাধ্র িাক্ষে সদধ্েন তা কর্ধ্ক্ প্রমাসণত হে কয 
আইসিি ও জাবহাত আন-নুিরার মাধ্ে সবধ্রাধ্য তারা শােখ আইমান আয-যাওোসহরীধ্ক্ হাসফযাহুল্লাহ মযেস্ততাক্ারী এবং 
সবচারক্ সহধ্িধ্ব গ্রহন ক্ধ্রসেল এবং তারা এধ্ত িন্তুষ্ট সেল।     

শােখ আবু্দল আসযয আল-ক্বাতাসর এ সবধ্রাধ্য এক্জন সনরধ্পক্ষ বেসক্ত সেধ্লন, এবং আদনাসন তার “এিা আমাধ্দর মানহাজ 
নে আর ক্খধ্না হধ্বও না”  – শীষথক্ বক্তবে শােধ্খর সনরধ্পক্ষতার স্বীকৃ্সত সদধ্েধ্ে এবং এক্জন গ্রহনধ্যাগে মুজাসহদ 
বেসক্তে সহধ্িধ্ব তার নাম উধ্ল্লখ ক্ধ্রধ্ে। 

এক্ইভাধ্ব আধ্লধ্পা অঞ্চধ্ল আইসিধ্ির তৎক্ালীন প্রযান শার’ঈ ক্মথক্তথা উমর আল-ক্বাহ্তাসন ইন্টারধ্নধ্ি প্রক্াসশত তার 
এক্ অসিও বাতথাে স্বীক্ার ক্ধ্রসেল-  

                                                           
52 মুবাহালা হল এমন এক্সি দু’আ যা দু’জন বেসক্ত যারা এধ্ক্-অপরধ্ক্ সমর্োর দাধ্ে অসভযুক্ত ক্রধ্ে, তারা জনিমু্মধ্খ ক্ধ্র। তারা প্রক্াধ্শে, জনিমু্মধ্খ 
এই দু’আ ক্ধ্র কযন দুজধ্নর মধ্যে কয সমর্োবাদী তার উপর আল্লাহর শাসস্ত পসতত হে, কি কযন অসভশপ্ত হে এবং ধ্বংি হে।  
53  “িম্পক্থধ্েধ্দর বাতথা”, পৃো ২ 
54 সতসন সেধ্লন ‘জুনু্দল আক্বিা’-র প্রসতোতা আমীর। জুনু্দল আক্বিা – শুরুধ্ত জাবহাত আন-নুিরার অংশ সেল, সক্ন্তু আইসিি ও জাবহাত আন-নুিরার 
মাধ্ে যখন সফতনা শুরু হে তখন তারা জাবহাত আন-নুিরা কর্ধ্ক্ কবর হধ্ে আইসিি ও জাবহাত আন-নুিরা উভে দল কর্ধ্ক্ পৃর্ক্, এক্সি স্বতি 
জামা’আহ সহধ্িধ্ব ক্াজ ক্রা শুরু ক্ধ্র।   
55 সভসিও সলঙ্ক কদওো হধ্েধ্ে। যসদ সলধ্ঙ্ক সগধ্ে সভসিওসি খুধ্জ না পাওো যাে তাহধ্ল িাচথ ক্রুন এই নাধ্ম -  شهادة الشيخ أبو عبد العزيز القطري في
  ।الشيخ أبو عبدالعزيز القطري رحمه اهلل يكشف كذب العدناني - অর্বা এই নাধ্ম –  قضية تحكيم الدكتور ايمن الظواهري بين البغدادي و الجوالني

https://www.youtube.com/watch?v=b04fQqCitEY
https://www.youtube.com/watch?v=37oa3mE1Q3I
https://www.youtube.com/watch?v=rAQKqRgh_X8


‘আবু বক্র আল-বাগদাসদ বধ্লধ্েন, “যসদ শােখ আইমান আয-যাওোসহরীর পক্ষ কর্ধ্ক্ সনধ্দথশ আধ্ি (দাউলাতুল 
ইিলাসমেোহ সফল ইরাক্ ওো আশ শামধ্ক্ সবলুপ্ত ক্ধ্র দাউলাতুল ইরাক্ আল-ইিলাসমেোহ সহধ্িধ্ব ইরাধ্ক্ কফরত যাবার), 
আসম আল্লাহ্র নাধ্ম শপর্ ক্ধ্র বলসে, দাউলাতুল ইিলাসমেোহ সফল ইরাক্ ওো আশ শাধ্মর প্রসত যারা বাই’োহ সদধ্েধ্ে 
তারা িবাই তা মানধ্ত বাযে। (যসদ শােখ আইমাধ্নর পধ্ক্ষ কর্ধ্ক্ এ সনধ্দথশ আধ্ি) তখন দাউলাতুল ইিলাধ্মর প্রসত 

বাই’োহ দানক্ারীধ্দর বাই’োহ আর ববয র্াক্ধ্ব না।” 

এ অসিও বাতথার করক্সিথং এখধ্ন ইন্টারধ্নধ্ি সবদেমান আধ্ে।56   

এসি আধ্রক্সি িাক্ষে যা দ্বারা প্রমাসণত হে কয বাগদাসদ মযেস্থতাক্ারী এবং সবচারক্ সহধ্িধ্ব শােখ আইমান আয-
যাওোসহরীধ্ক্ গ্রহন ক্ধ্রসেল এবং িন্তুষ্ট সেল। এবং এ িাক্ষে এধ্িধ্ে কখাদ আইসিধ্ির এক্জন শার’ঈ ক্মথক্তথার ক্াে 
কর্ধ্ক্।  

মুবাহালার বোপাধ্র সদ্বতীে উধ্ল্লখধ্যাগে সবষে -  

আদনাসন তার “কহ কলাক্িক্ল! আল্লাহর সদধ্ক্ আহবানক্ারীর আহবাধ্ন িাড়া দাও” – শীষথক্ বক্তবে বধ্লধ্ে “…তাই িাবযান, 
দাউলাতুল ইিলাধ্মর (‘ইিলাসমক্ কস্টি) সবরুধ্ে যুে ক্রার ক্ারধ্ন তুসম কু্ফধ্র পসতত হধ্ব, তুসম তা উপলসব্ধ ক্ধ্রা আর 
না ক্ধ্রা।” 

অর্চ মুবাহালা ক্রার িমে আইসিধ্ির বোপাধ্র কযিব অসভধ্যাগধ্ক্ সমর্ো দাসব ক্ধ্র কি মুবাহালা ক্ধ্রসেল, তার মধ্যে সেল 
– “দাউলার (আইসিধ্ির) সবরুধ্ে যারাই যুে ক্ধ্র দাউলা তাধ্দরধ্ক্ ইিলাধ্মর সবরুধ্ে যুেরত সহধ্িধ্ব গণে ক্ধ্র, এবং 
তাধ্দর মুরতাদ মধ্ন ক্ধ্র।” 

অর্থাৎ আদনাসন মুবাহালার িমে দাসব ক্ধ্রসেল এ অসভধ্যাগ সমর্ো। আদনাসন দাসব ক্ধ্রসেল “আইসিধ্ির” সবরুধ্ে যুে 
ক্রাধ্ক্ তারা ইিলাধ্মর সবরুধ্ে যুে বধ্ল মধ্ন ক্ধ্র না। “আইসিধ্ির” সবরুধ্ে যারাই যুে ক্ধ্র আইসিি তাধ্দরধ্ক্ ক্াসফর-
মুরতাদ মধ্ন ক্ধ্র না।57  

তাহধ্ল সক্ভাধ্ব “কহ কলাক্িক্ল! আল্লাহর সদধ্ক্ আহবানক্ারীর আহবাধ্ন িাড়া দাও” – শীষথক্ বক্তধ্বে কি সঠক্ ঐ ক্র্াই 
ক াষণা ক্রধ্লা যা কি ইসতপূধ্বথ এত প্রবলভাধ্ব অস্বীক্ার ক্ধ্রসেধ্লা? এবং আদনাসন মুবাহালাধ্ত তার কয প্রসতপক্ষ সেল তার 
অসভধ্যাধ্গরই িতেতা প্রমাণ ক্রধ্লা! প্রর্ধ্ম কি বলধ্লা – “যারা আমাধ্দর সবরুধ্ে যুে ক্ধ্র আমরা তাধ্দর তাক্সফর ক্সর 
না।” অতেঃপর কি বলধ্লা, “দাউলাতুল ইিলাধ্মর (‘ইিলাসমক্ কস্টি) সবরুধ্ে যুে ক্রার ক্ারধ্ন তুসম কু্ফধ্র পসতত হধ্ব, 
তুসম তা উপলসব্ধ ক্ধ্রা আর না ক্ধ্রা।” সক্ভাধ্ব কি িাহি ক্রধ্লা এমন এক্সি সবষধ্ে মুবাহালা ক্রধ্ত যাধ্ত কি সনধ্জই 
িাং সষথক্ ও স্বসবধ্রাযী বক্তবে সদল?   

 

                                                           
56 সলঙ্ক কদওো হধ্েধ্ে। যসদ ঐ সলধ্ঙ্ক না পাওো যাে তাহধ্ল কদখুন - https://www.youtube.com/watch?v=VoEoYUkBf7w , অর্বা িাচথ 
ক্রুন لظواهري بتبعيتهم القحطاني بكر ابو الدوله شرعي أعتراف  অর্বা الدولة جماعة شرعي القحطاني عمر  
57 এ সবষধ্ে সবস্তাসরত জানার জনে পড়ুন - http://bit.ly/2a8cqVq  

  

https://www.youtube.com/watch?v=VoEoYUkBf7w
http://bit.ly/2a8cqVq


ক্াসফরধ্দর প্রশংিা  

আদনাসনর দাসব অনুযােী আল-ক্বা’ইদাহ্ কগামরাহ হধ্ে যাবার আধ্রক্সি প্রমাণ হধ্লা ক্াসফররা আল-ক্বা’ইদাহ্ র প্রশংিা ক্ধ্র। 
“এিা আমাধ্দর মানহাজ নে আর ক্খধ্না হধ্বও না” বক্তধ্বে কি বধ্ল, “প্রকৃ্ত আল-ক্বা’ইদাহ্ কতা কিসি নে, যাধ্ক্ সনধ্ে 
জ নে কলাক্জন প্রশংিা ক্রধ্ব, যার বোপাধ্র পর্ভ্রষ্ট ও সবপধ্র্ যাওো বেসক্তরা ভাধ্লাবািার ক্র্া বলধ্ব - তাওোগীত যার 
িাধ্র্ িমধ্ে িমধ্ে িুিম্পক্থ বজাে রাখধ্ব।“ 

অর্চ ক্াসফরধ্দর প্রশংিা পাওো এমন এক্সি ববসশষ্টে যা উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্ এবং কখাদ আইসিি, দুধ্িার মধ্যেই 
সবদেমান।  

ক্ত িুন্দর ক্ধ্রই না এ অসভধ্যাধ্গর খন্ডন ভাই আবু্দল হাসমদ আল-মাসি ক্ধ্রধ্েন, আল্লাহ তার ক্লোণমে মুসক্ত েরাসন্বত 
ক্রুন – “কক্ প্রশংিা ক্রধ্লা আর কক্ সনন্দা ক্রধ্লা এগুধ্লার সভসিধ্ত কক্ান দল, বোসক্ত, বা ক্াজধ্ক্ সবচার ক্রা ক্খধ্না 
িসঠক্ পেসত না।  আমরা সক্ধ্ির উপর আসে, আমরা সক্ হাধ্ক্বর অনুিরণ ক্রসে নাসক্ বাসতধ্লর, তা পসরমাধ্পর িসঠক্ 
পেসত এই না কয আমরা কদখধ্বা কক্ আমাধ্দর প্রশংিা ক্রধ্ে আর কক্ সনন্দা ক্রধ্ে। 

বরং শারীোহ্ র পেসত হল বোসক্তধ্ক্ তার ক্র্া ও ক্াধ্জর সভসিধ্ত সবচার ক্রা কু্বর’আন ও িুন্নাহর মাপক্াসঠ অনুযােী। এিুকু্ 
ক্রার পর যসদ কক্ প্রশংিা ক্রধ্লা আর কক্ সনন্দা ক্রধ্লা তা সবধ্বচনা ক্রা হে তধ্ব তাধ্ত িমিো কনই। সক্ন্তু শুযুমাত্র 
প্রশংিা ও সনন্দা, স্বতিভাধ্ব মানুষধ্ক্ সবচার ক্রার কক্ষধ্ত্র কক্ান গুরুে বহন ক্ধ্র না।“ 

শত্রু দুসি ক্ারধ্ন প্রশংিা ক্রধ্ত পাধ্রেঃ  

১।  এসি তাধ্দর কক্াধ্না চক্রাধ্ন্তর অংশ। এক্সি কক্ৌশল যার মাযেধ্ম তারা মুজাসহসদধ্নর মধ্যে সবভসক্ত িৃসষ্টর কচষ্টা ক্রধ্ে। 
কক্ননা তারা বুেধ্ত কপধ্রধ্ে এ কক্ৌশধ্লর মাযেধ্ম মুজাসহসদধ্নর মধ্যে অননক্ে বতসর ক্রা কযধ্ত পাধ্র। এবং তারা জাধ্ন 
এমন দল আধ্ে যারা এযরধ্নর কক্ৌশল দ্বারা প্রভাসবত হে।58  

২। এিা হধ্ত পাধ্র কয তাধ্দর মধ্যে কক্উ কক্উ আল-ক্বা’ইদাহ্ র দাওোহ দ্বারা প্রভাসবত হধ্েধ্ে। ইমান কক্ান সনসদথষ্ট 
জনধ্গােীর জনে িীমাবে না। আল্লাহ কয কক্ান িমে, কয ক্াউধ্ক্ ইমান দান ক্রধ্ত পাধ্রন, এবং এিা আল্লাহ িুবহানাহু ওো 
তা’আলার জনে অিম্ভব না, সবধ্শষ ক্ধ্র কযধ্হতু িাম্প্রসতক্ বেরগুধ্লাধ্ত সিোিাহ শাসরোহ্ র আধ্লাধ্ক্ সবসভন্ন যরধ্নর 
মানুধ্ষর িাধ্র্ সবসভন্ন ভাধ্ব আচরধ্ণর দ্বারা তাধ্দর অন্তরিমূহধ্ক্ নরম ক্ধ্র তাধ্দর িধ্তের সনক্িবতথী ক্রার নীসত আল-
ক্বা’ইদাহ্ তাধ্দর সমসিো প্রচারণাধ্ত গ্রহন ক্ধ্রধ্ে।59  

উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্ র বোপাধ্র আইসিধ্ির অসফসিোল মোগাসজন দাসবধ্ক্ব-র ষে িংখোে আবু জাসরর আল-সশমাসল এক্সি 
আসিথধ্ক্ল সলধ্খধ্ে। ‘ওোসযসরস্তাধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্’ সশধ্রানাধ্মর এ কলখাে, ৪৩ নং পৃোে কি বধ্লধ্ে- 

                                                           
58 কবশ সক্েু পসিমা িাংবাসদক্ এ কনাংরা কখলাে কমধ্তধ্ে। এ বোপাধ্র কদখুন সমিার আত তাওসহদ ওোল সজহাধ্দর শার’ঈ ক্াউসন্সধ্লর িদিে শােখ 
আবু মুনসদ্বর আশ-শানসক্বতীর কলখা, “তারা চাে িব সজহাদ আইসিধ্ির মধ্তা কহাক্...”  
59 ‘খুরািাধ্নর বাই’োহর পরসত প্রসতসক্রো”, পৃো ২০  



‘অবধ্শধ্ষ ২০১০-র কশধ্ষর সদধ্ক্ আমরা িবাই মুসক্ত কপলাম, সক্ন্তু রাসফদারা সক্েু ভাইধ্ক্ কজধ্ল করধ্খ সদধ্েসেধ্লা। এর 
মধ্যে সেধ্লন দুইজন ভাই যারা আল-ক্বা’ইদাহ্কক্ বাোহ্ কদেসন, তাধ্দর নাম আসম ইসতপূধ্বথ উধ্ল্লখ ক্ধ্রসে, খাসলদ আল-
আরুসর ও িুহাইব আল-উরদুসন। আমার সবশ্বাি তাধ্দর োড়া না পাবার ক্ারণ সেল (আল-ক্বা’ইদাহ্) –এর প্রসত তাধ্দর 
বাই’োহ্ না র্াক্া।’ 

িুতরাং এ ভাষেমধ্ত ইরাসন িরক্ার ঐ বেসক্তধ্দর মুসক্ত কদোর কক্ষধ্ত্র উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্র প্রসত বাই’োহ্ র্াক্াধ্ক্ শতথ 
সহধ্িধ্ব আধ্রাপ ক্ধ্রসেধ্লা!! যসদ এমনিাই হে তধ্ব এই আল-ক্বা’ইদাহ্ র িাধ্র্ আইমাধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্ র আর ক্ী পার্থক্ে 
রইধ্লা, কয আল-ক্বা’ইদাহ্কক্ সনধ্ে আদনাসন বধ্লধ্ে - “প্রকৃ্ত আল-ক্বা’ইদাহ্ কতা কিসি নে, যাধ্ক্ সনধ্ে জ নে কলাক্জন 
প্রশংিা ক্রধ্ব, যার বোপাধ্র পর্ভ্রষ্ট ও সবপধ্র্ যাওো বেসক্তরা ভাধ্লাবািার ক্র্া বলধ্ব - তাওোগীত যার িাধ্র্ িমধ্ে িমধ্ে 
িুিম্পক্থ বজাে রাখধ্ব।“   

আসম বসল, যসদ আদনাসন এবং আইসিধ্ির দাসবধ্ক্বর মোগাসযধ্নর যুসক্ত এবং নীসত গ্রহন ক্রা হে, তাহধ্ল উিামাহ্র আল-
ক্বা’ইদাহ্ ধ্ক্ আইমাধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্ র কচধ্ে আধ্রা কবসশ কগামরাহ বলধ্ত হে! ক্ারন উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্ র িমে 
ইরাসন শািক্ধ্গােী কজল কর্ধ্ক্ মুসক্ত কদোর িমে আল-ক্বা’ইদাহ্ র প্রসত বাই’োহ র্াক্াধ্ক্ শতথ সহধ্িধ্ব গ্রহন ক্ধ্রসেল। কি 
জােগাে আইমাধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্ ধ্ক্ কক্ষধ্ত্র তারা কতা সনেক্ প্রশংিা ক্ধ্রধ্ে।   

আর এ নীসত অনুযােী তাহধ্ল আইসিধ্ির বোপাধ্র আমাধ্দর সক্ বলা উসচৎ যখন বা’র্ পাসিথর িাযারণ িম্পাদক্ ইয যাত 
আদ-দুসর ১২/৭/২০১৪ কত আইসিধ্ির প্রশংিা ক্ধ্র তার বক্তধ্বে বধ্লসেধ্ল - ‘কখাদা সবপ্লবী কিনাবাসহসন ও দলগুধ্লাধ্ক্ 
কহফাজত ক্রুন। আর এধ্দর মাধ্ে অগ্রবতথী হধ্লন “দাউলাতুল ইিলাসমেোহর” বীরধ্িনানীরা। আমার পক্ষ কর্ধ্ক্ গবথ, 
কৃ্তজ্ঞতা ও ভালবািাপূণথ আন্তসরক্ অসভনন্দন এবং িমাদরপূণথ অসভবাদন তাধ্দর কনতাধ্দর প্রসত!’ 

তাহধ্ল আদনাসন ও দাসবক্ব মোগাসযধ্নর নীসত অনুিরণ ক্ধ্র আমরা তাধ্দরধ্ক্ই প্রশ্ন ক্রসেেঃ   

বা’র্ পাসিথর মুরতাদরা সক্ভাধ্ব কতামাধ্দর প্রশংিা ক্ধ্র? আইসিি সক্ তাহধ্ল কগামরাহ হধ্ে কগধ্ে? 

এোড়া গাোসফর অযীধ্ন সলসবো-সমশর সদ্বপাসক্ষক্ িম্পধ্ক্থর তিাবযােক্ সহধ্িধ্ব দাসেে পালনক্ারী, আহধ্মদ ক্বাোফ আদাম, 
“সিম” নামক্ সিসভ চোধ্নধ্ল ১৭/১/২০১৫ কত প্রচাসরত এক্ ইন্টারসভউধ্ত বধ্লসেল – “আসম দাইধ্শর (আইসিি) িাধ্র্, 
এবং এর সবশুে তারুধ্ণের িাধ্র্ আসে।“  

নুসর আল-মুরাসদ ক্সমউসনস্ট পাসিথর এক্জন িাধ্বক্ িদিে এবং ‘আল্সহওোর আল্ মুিামাসেন’-এর কলখক্ (এক্সি িভে 
িংলাপ)60 - কযসি সক্েুসদন আগ পযথন্ত তাগুত িাোম হুিাইধ্নর প্রশংিা ক্রধ্তা। ‘আল ইসতজাহ আল্ মুোসিি’ নামক্ সিসভ 
অনুোধ্ন ২৬/৫/২১০৫ কত, হািান আদ-দাস ধ্মর িামধ্ন যারা আইসিিধ্ক্ িমর্থন ক্ধ্র, নুসর আল-মুরাসদ তাধ্দর অনেতম। 

সিসরোন আসমথর এক্জন ক্ধ্নথল মুহাম্মাদ বারাক্াত ২০১৪ িাধ্লর কম মাধ্ির ১৮ তাসরখ তার অসফসিোল কফিবুক্ কপইধ্জ 
সলধ্খধ্ে -  

                                                           
60 ‘আল সহওোর আল মুিামাসেন”-এর ওধ্েবিাইধ্ি এমন এক্ আযুসনক্ উদারননসতক্ গনতাসিক্ িমাজ প্রসতোর প্রসত আহবান ক্রা হে, কযখাধ্ন 
িক্ধ্লর জনে স্বাযীনতা, এবং িামাসজক্ নোেসবচাধ্রর সনিেতা র্াক্ধ্ব। এ িাইধ্ির সশধ্রানাধ্মই এমনিা কলখা আধ্ে, এবং অসযক্াংশ প্রবধ্েই এ 
আহবান জানাধ্না হে।    



‘সিসরোন-আরব আসমথর কনতৃবৃধ্ন্দর নীসত িম্পধ্ক্থ যারা িমাধ্লাচনা ক্ধ্র, িম্ভবত তারা জাধ্ন না কয আইসিি িম্প্রসত 
আধ্লধ্পাধ্ত দুই হাজার িিািীধ্ক্ হতো ক্ধ্রধ্ে। এবং সিসরোন আসমথর কনতৃবৃধ্ন্দর নীসত িম্পধ্ক্থ যারা িমাধ্লাচনা ক্ধ্র 
তারা হেধ্তা জাধ্ন না কয, আইসিি কদইর আয-যুধ্র আল-ক্বা’ইদাহ্ র শত শত ভাড়াধ্ি বিসনক্ধ্ক্ হতো ক্ধ্রধ্ে। আল-
ক্বা’ইদাহ্ র এই কিনারা আমাধ্দর িাহিী বিসনক্ধ্দর সবরুধ্ে কিখাধ্ন প্রচন্ড আক্রমণ ক্রসেধ্লা। তাই আসম বলধ্ত চাই যসদ 
যতক্ষন আমাধ্দর ক্াধ্জ লাগধ্ে তধ্তাক্ষন আইসিধ্ির িাধ্র্ যুে এসড়ধ্ে যাওো, এমনসক্ প্রধ্োজধ্ন তাধ্দর শসক্ত বৃসে ক্রার 
কয নীসত সিসরোন আরব আসমথর (সিসরোর িামসরক্ বাসহনীর আনুোসনক্ নাম) কনতৃবৃন্দ গ্রহন ক্ধ্রধ্েন তা তাধ্দর গভীর 
প্রজ্ঞা ও সবচক্ষনতার পসরচােক্।   

িুতরাং কগামরাহ ও সবচুেত হবার বোপাধ্র কয মানদন্ড আইসিি সনযথারন ক্ধ্রধ্ে কিিা অনুযােী উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্,  
আইমাধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্ ও আইসিি- িবাই পর্ভ্রষ্ট! িুতরাং কয কদাধ্ষ আপনারা সনধ্জরাই পসতত, কিই কদাধ্ষ ক্ীভাধ্ব 
অনেধ্দর কদাষাধ্রাপ ক্রধ্ত পাধ্রন? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



আসলমধ্দর প্রশংিা ও সনন্দার মানদণ্ড ক্ী? 

যসদও আদনাসন তার মুবাহালাধ্ত শপর্ ক্ধ্র বধ্লধ্ে, কক্বল তাধ্দর সবধ্রাসযতা ক্রার ক্ারধ্ণ কি ক্ারও সনন্দা ক্ধ্র না, সক্ন্তু 
আসম সনসিত, িমূ্পণথ ভাধ্ব সনসিত ‘আসলমধ্দর সনন্দার কক্ষধ্ত্র আইসিধ্ির মানদণ্ড এক্সিই, আর তা হল তাধ্দর িাধ্র্ 
সভন্নমত কপাষণ ক্রা। ‘আসলমধ্দর প্রশংিা বা সনন্দা ক্রার কক্ষধ্ত্র তাধ্দর ক্াধ্জর বোখো আর কক্ান ভাধ্বই কদো যাে না। 
তারা সক্েু আসলধ্মর িমাধ্লাচনা ক্ধ্রধ্ে, ক্ারণ তারা ঐিব ইিলামপিীধ্দর উপর তাক্সফর ক্ধ্রন না যারা িংিধ্দ প্রধ্বশ 
ক্ধ্রধ্ে। আবার তারা এমন আসলমধ্দর প্রশংিা ক্রধ্ে যারা সনবথাচধ্ন অংশগ্রহন ও িংিধ্দ প্রধ্বশ ক্রার61 ববযতা কদন। 
এরক্ম সক্েু উদাহরণ হধ্লা: 

শােখ আহ্মাদ শাসক্র, তার বই ‘সক্তাব (কু্রআন) ও িুন্নাহ্ই হধ্ব সমশধ্র আইধ্নর উৎি’-র ৪০-৪১ পৃোে বধ্লন, 

‘শাসরোহ্কক্ িাহাযে ক্রার জনে যা সক্েু অজথন ক্রা প্রধ্োজন তা িাংসবযাসনক্ শাসন্তপূণথ পধ্র্ই অসজথত হধ্ব- আর এ পেসতর 
মাযেধ্ম আমরা আমাধ্দর দাওোত উম্মাহ্র মধ্যে েসড়ধ্ে সদই। আমরা এ পেসতর মাযেধ্ম িংগ্রাম ক্সর এবং কখালাখুসল ক্র্া 
বসল আর এ পেসতর মাযেধ্মই আমরা লক্ষে হাসিধ্লর জনে সনবথাচধ্ন মাযেধ্ন লড়াই ক্সর। আমরা এ পেসতর মাযেধ্ম উম্মাহ্
কক্ আহ্বান জানাই। যসদ এ পধ্র্ এক্বার পরাসজত হই তধ্ব আমরা অধ্নক্বার সবজেী হধ্বা। বরং িূচনাধ্ত আমাধ্দর 
পরাজেধ্ক্ আমরা আমাধ্দর িাফধ্লের উপলক্ষ বানাধ্বা, যা আমাধ্দর অনুধ্প্ররণাধ্ক্ উেীসপত ক্রধ্ব এবং িংক্ল্পধ্ক্ জাগ্রত 
ক্রধ্ব।’ 

এরক্ম বক্তবে িধ্েও তারা তাধ্দর অসফসিোল প্রচারপত্র ‘িাওলাত আল-আনিার’-এ শােখ আহ্ মাদ শাসক্রধ্ক্  আল্লামা 
(উচ্চ পযথাধ্ের আসলম)’ বধ্ল অসবসহত ক্ধ্রধ্ে।   

এবং অনুরূপ ভাধ্ব তারা শােখ আবু্দল্লাহ আযযাম কক্ তাধ্দর “হুদা আশ শুহাদা-১” শীষথক্ প্রক্াশনাধ্ত “মুজাসহদ শােখ” 
বধ্ল অসভসহত ক্ধ্রধ্ে। অর্চ শােখ আবু্দল্লাহ আযযাম তার “ রাজনীসত ও শািন সনধ্ে আধ্লাচনা” শীষথক্ অসিও করক্সিথং এ 
িংিধ্দ প্রধ্বশধ্ক্ জাধ্েজ বধ্লধ্েন।   

এোড়া আবু বক্র আল-বাগদাসদ তার ‘সক্ন্তু আল্লাহ্ তাঁর নুরধ্ক্ পসরপূণথ ক্রার কক্ষধ্ত্র কক্াধ্না বেতেে ক্রধ্বন না’ 
সশধ্রানাধ্মর বক্তধ্বে শােখ আসতোতুল্লাহ্ আল-সলসবধ্ক্ অসবসহত ক্ধ্রধ্েন সজহাধ্দর এক্জন মূতথপ্রতীক্ ও অনেতম কেে 
কনতা সহধ্িধ্ব, এবং আইসিধ্ির পক্ষ কর্ধ্ক্ শােখ আসতোতুল্লাহ আল-সলসবধ্ক্ অসভসহত ক্রা হধ্েধ্ে “িসক্রে মুজাসহদ 
‘আসলম” সহধ্িধ্ব।  

আইসিি ক্তৃক্ প্রক্াসশত এক্সি সববৃসতধ্ত শােখ আসতোতুল্লাহর বোপাধ্র বলা হধ্েধ্ে –  

                                                           
61 িংিধ্দর প্রধ্বশ ক্রা বলধ্ত কবাোধ্না হধ্ে সনবথাচধ্নর মাযেধ্ম গণতাসিক্ আইনিভাধ্ত িংিদ িদিে ও আইন প্রধ্নতা সহধ্িধ্ব অংশগ্রহন ক্রা।  



‘উম্মাহর বীরধ্দর মধ্যে কর্ধ্ক্ এক্জন বীর এবং উম্মাহর কেে িন্তানধ্দর এক্জন। মুিসলমধ্দর অন্তধ্র গবথ, দৃঢ়তা এবং 
িংক্ল্প বৃসে ক্ধ্র- এমন ক্র্া োড়া অনে সক্েু আমরা তার ক্াে কর্ধ্ক্ শুসনসন। সতসন হধ্লন শােখ, আসলম, মুহাসজর, 
মুজাসহদ, সবনেী, উপধ্দশদাতা, ইবাদাতগুজার আসতোতুল্লাহ্ আল-সলসব।’62 

অর্চ কযিব সবশ্বাি ও অবস্থাধ্নর ক্ারধ্ণ তারা শােখ আইমান আয-যাওোসহরীধ্ক্ আজ আক্রমণ ক্ধ্রধ্ে, কিই এক্ই সবশ্বাি 
শােখ আসতোতুল্লাহ্ কপাষণ ক্রধ্তন! বরং শােখ আসতোতুল্লাহর মাধ্ে এ সবষেগুধ্লা আধ্রা অসযক্ মাত্রাে উপসস্থত সেল। 
তাহধ্ল এ দুইধ্ের মধ্যে পার্থক্ে সক্? কক্ন এক্জধ্নর প্রশংিা ক্রা হধ্ে এবং অপরজনধ্ক্ তীব্রভাধ্ব আক্রমন ক্রা হধ্ে?  

শুযুমাত্র আইসিধ্ির িাধ্র্ মতপার্থধ্ক্ের ক্ারধ্ন।  

শােখ িুলােমান আল-‘উলওোধ্নর63 বোপাধ্র আধ্লাচনা ক্রা যাক্। 

আমরা িবাই জাসন, আবু মােিারা আশ-শাসম হধ্লা আইসিধ্ির সমসিো মুখপাত্র যার কলখা তাধ্দর অসফসিোল মোগাসযন 
‘দাসবক্ব’-এর প্রসতসি িংখোধ্ত আধ্ে।  

আবু মাইিারা আশ-শামী তার “আল হাযসমেঃ জাহসমেোহধ্দর কগামরাহী ও কপেধ্ন পধ্ড় র্াক্ার ক্বীর গুনাহর মাধ্ে” – 
শীষথক্ প্রবধ্ে সলধ্খধ্ে – 

“সবদ’আসত, আর তাগুধ্তর ‘আসলমধ্দর ক্র্া দূধ্র র্াক্ যখন সজহাদ ফারযুল আইধ্ন পসরণত হে, তখন সজহাধ্দর মেদাধ্নর 
োত্ররা কপেধ্ন বধ্ি র্াক্াধ্দর ক্াধ্রা ক্াে কর্ধ্ক্ই ‘ইলম গ্রহন ক্রধ্ব না। কপেধ্ন বধ্ি র্াক্া ও কতাষাধ্মাদক্ারী িমিামসেক্ 
ফাসিক্ (ক্সবরা গুনাহ্গার) ‘আসলমধ্দর ওপর তারা কিইিব তাওসহদ ও সজহাধ্দর ইমাধ্মর ইল্মধ্ক্ প্রযানে কদে- যারা দুসনো 
কেধ্ড় চধ্ল কগধ্েন...অতেঃপর যখন মুজাসহসদধ্নর িাসর সবভক্ত হল যখন মুজাসহসদধ্নর মধ্যে কক্উ কক্উ আল-মাক্বসদসি (ধ্য 
ইরাধ্ক্র সজহাদধ্ক্ গণহতো মধ্ন ক্রধ্তা), আল-‘উলওোধ্নর (এ বেসক্তর বোপাধ্র শহীদ শােখ িুলতান ইবন বাজাদ আল-
উতােসবর কলখা যুসক্তখন্ডন পড়ধ্ত পাধ্রন। ক্ারন এখাধ্ন আল-িুলুল ও তাধ্দর কিনাধ্দর বোপাধ্র এ বেসক্তর অদু্ভত 
অবস্থাধ্নর স্বরূপ উদ াসিত হধ্েধ্ে) , এবং িুরুসর এবং সহযবুল উম্মাহর কগামরাহ আল-তুরাইসফ, আল-আযাসম এবং আল-
মুতাইসরধ্দর মধ্তা ‘আসলমধ্দর  সনধ্জধ্দর সনক্িবতথী সহধ্িধ্ব গ্রহন ক্রধ্লা।“   

আবু-মাইিারা আশ-শামীর কলখা কর্ধ্ক্ সনধ্চর সবষেগুধ্লা বুো যাে: 

 শােখ িুলাইমান আল-‘উলওোন হধ্েন ফাসিক্ব, ক্সবরা গুনাহ্ক্ারী, সযসন কপেধ্ন বধ্ি র্াধ্ক্ন।  
 শােখ িুলাইমান আল-‘উলওোন তাধ্দর অন্তভুথক্ত যারা মুজাসহসদধ্নর িাসরগুধ্লাধ্ক্ সবভক্ত ক্ধ্র। 
 শােখ িুলাইমান আল-‘উলওোনধ্ক্, সহজবুল উম্মাহ্ ও িুরুসরধ্দর িাধ্র্ এক্ই ক্াতাধ্র কফলা হধ্েধ্ে। 

                                                           

62 তর্ে মিণালে ক্তৃক্ প্রক্াসশত সববৃসত- ‘আবু আবু্দর রাহ্মান, আসতোতুল্লাহ্ আল-সলসবর মৃতুে উপলধ্ক্ষে কশাক্প্রক্াশ ক্ধ্র সববৃসত’, তাসরখেঃ ১৩ 

সিধ্িির ২০১১, ‘আল ফজ্র সমসিো’ ক্তৃক্ প্রক্াসশত। ‘আল-শুমুখ’ কফারাধ্মর ‘ইিলাসমক্ কস্টধ্ির আক্থাইভ, সববৃসত ও সরধ্পািথ’ অংধ্শ এ বাতথাসি প্রক্াশ 

ক্রা হে। 

63 শােখ িুলাইমান সবন নাসির আল-‘উলওোন হধ্লন কিিব শােখধ্দর এক্জন সযসন মুজাসহসদধ্নর ক্াধ্ে অতেন্ত িম্মাসনত এবং েো ও ভাধ্লাবািার 
পাত্র। ২০০৪ িাধ্ল আবু মুি’আব আয-যারক্বাউসেধ্ক্ িমর্থন ক্রার অসভধ্যাধ্গ িাউদী িরক্ার তাধ্ক্ কগ্রফতার ক্ধ্র। ২০১২ িাধ্ল সতসন মুসক্ত পান। 
২০১৩ িাধ্ল তাধ্ক্ পুনরাে বন্দী ক্রা হে।  



মজার বোপার হল, আবু-মাইিারা তার বক্তধ্বে শােখ িুলতান ইবন বাজাদ আল-উতােসবর কয কলখার ক্র্া বধ্লধ্ে, তা কলখা 
হধ্েসেল ২০০৩ এর শুরু সদধ্ক্। তা িধ্েও, ২০০৩ কর্ধ্ক্ পরবতথী প্রাে ১২ বের তারা শােখ িুলাইমান আল-‘উলওোধ্নর 
ওপর প্রশংিার বৃসষ্ট বষথণ ক্রধ্ত র্াধ্ক্ এবং তার গুণক্ীতথন ক্রধ্ত র্াধ্ক্। এ িুদী থ িমধ্ে তারা শােখ িুলাইমান ইবন 
বাজাদ আল-উতােসবর এ কলখার ক্র্া উধ্ল্লখ ক্ধ্র সন। সক্ন্তু যখন আইসিধ্ির সবরুধ্ে বোপাধ্র শােখ িুলাইমান আল-
‘উলওোধ্নর এক্সি অসিও করক্সিথং ইন্টারধ্নধ্ি প্রক্াশ কপল। তখন তারা তার সবরুধ্ে উধ্ঠপধ্ড় লাগধ্লা এবং এধ্তা বের 
যধ্র কয কলখার ক্র্া তারা ভুধ্ল সেল তা হঠাৎ তাধ্দর মধ্ন পধ্ড় কগল।64  

শােখ িুলাইমান আল-‘উলওোন তার এ বক্তধ্বে বধ্লধ্েন-  

“দাউলার (আইসিি) জনে কক্ান ‘আম বাই’োহ (সখলাফধ্তর বাই’োহ) কনই। ক্ারন ‘আম বাই’োহ্র শতথিমূধ্হর মধ্যে এক্সি 
হধ্লা- তাধ্ক্ আহলুল হাল্ল ওোল আক্দ দ্বারা সনবথাসচত হধ্ত হধ্ব। আবু বক্র আল-বাগদাসদ আহলুল হাল্ল দ্বারা সনবথাসচত 
হেসন এবং আহলুল আক্বদ দ্বারাও নে।’ 

এক্ইভাধ্ব শােখ উমার আল-হােুশীধ্ক্ প্রস্তাব কদওো হধ্েসেল65 তাধ্দর িাধ্র্ কযাগ কদবার। এবং যখন সতসন এ প্রস্তাব 
প্রতোখোন ক্রধ্লন এবং তাধ্দর সবধ্রাসযতা ক্রধ্লন, তখন তারা তার পুরধ্না ভুলগুধ্লা সনধ্ে এক্সি সভসিও66 প্রক্াশ ক্রধ্লা। 
যার অর্থ হল সতসন তাধ্দর প্রতোখোন ক্রার আগ পযথন্ত এিা তাধ্দর মধ্ন সেল না। আর যখন শােখ হােুশীধ্ক্ তারা তাধ্দর 
িাধ্র্ কযাগ কদোর প্রস্তাব সদধ্েসেল তখধ্না এ ভুলগুধ্লার ক্র্া তাধ্দর মধ্ন সেল না, এবং তাধ্ক্ প্রস্তাব কদবার কক্ষধ্ত্র এ 
ভুলগুধ্লা প্রসতবেক্ সেল না। তধ্ব যখন সতসন তাধ্দর প্রস্তাব প্রতোখোন ক্রধ্লন এবং তাধ্দর সবধ্রাসযতা ক্রধ্লন তখন হঠাৎ 
ক্ধ্র সবষেসি গুরুেপূণথ হধ্ে উঠধ্লা, কযমনিা হধ্েসেল শােখ িুলাইমান আল-‘উলওোন, শােখ আবু মুহাম্মাদ আল-মাক্বসদসি, 
শােখ আবু-ক্বাতাদা, শােখ হাসরি সবন গাযী আন-নাযাসর, শােখ ইব্রাসহম রুবাইশ, শােখ আইমান আয-যাওোসহরী িহ 
অনোনেধ্দর কক্ষধ্ত্র। ক্ারন তারাও আইসিধ্ির সবধ্রাসযতা ক্ধ্রসেধ্লন।    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 আবু মাইিারা আশ-শামীর এ প্রবে োড়াও শােখ িুলাইমান আল-‘উলওোনধ্ক্ কগামরাহ বলা হধ্েধ্ে আইসিধ্ির ফরাসি ভাষাে মোগাসযন, “দ্বার আল-
ইিলাম”-এর ষে িংখোর ২৩ নং পৃোে, এবং আল-বািার সমসিো কর্ধ্ক্ প্রক্াসশত “Refutation of Al Risalah Magazine” শীষথক্ প্রক্াশনাধ্ত।    
65 কদখুন শােখ উমার আল হােুশীর িাধ্র্ কু্ধ্েসত পসত্রক্া “আল-রাই”-এর িাক্ষাৎক্ার। প্রক্াসশত কিামবার, কিধ্েির ৭, ২০১৫ 
66 সভসিওসির সশধ্রানাম হল “ ইিলাসমক্ কস্টধ্ির সবধ্রাসযতাক্ারীধ্দর বাস্তবতা – উমার আল হােুশীর উদাহরন”। উবওোিুল লাসিক্বাহ নামক্ 
আইসিধ্ির এক্সি সমসিো ফাউধ্ন্ডশান কর্ধ্ক্ প্রক্াসশত।   

https://www.youtube.com/watch?v=o62xBjxK5J8


মুরতাদ এবং সবদ’আসতধ্দর পাশাপাসশ যুে ক্রা 

 

আইসিধ্ির নানা অসফসশোল প্রক্াশনার সনেসমত কলখক্ আবু মােিারা আশ-শাসম, আইসিধ্ির অসফসিোল মোগাসজন দাসবক্ব-
এর ষে িংখোর ২২ নং পৃোে সলধ্খধ্ে -  

"আসম সবশ্বস্ত িূধ্ত্র67 জানধ্ত কপধ্রসে কয ইধ্েধ্মধ্নর আল জউফ প্রধ্দধ্শ "আনিার আশ শারীআহ্" হুসর্ধ্দর সবরুধ্ে মুরতাদ 
আসমথ (আব্দ রাবু্বর আসমথ, “আরব বিধ্ন্তর বাসহনী”) ও কদউসলো হধ্ে যাওো ব্রাদারহুধ্ির িাধ্র্ সমধ্ল যুে ক্রধ্ে।" 

এ ক্র্ার জবাধ্ব আমরা বসল, “কহ সনযথাসতত দাউলা (রাষ্ট্র), আল্লাহ কতামার িাধ্র্ আধ্েন” – শীষথক্ বক্তধ্বে আইসিধ্ির 
প্রযান মুখপাত্র বধ্লসেলেঃ  

"যখসন দাউলা কক্ান অপাধ্রশন চালাধ্নার িমে অনে কক্ান গ্রুপধ্ক্ তাধ্দর িাধ্র্ অংশগ্রহধ্ণর িুধ্যাগ কদে তখসন কদখা যাে 
সমসিো দাউলার নাম উধ্ল্লখ ক্রা বেতীত অপাধ্রশধ্নর িমস্ত কৃ্সতে কক্বল ঐ দধ্লর নাধ্ম চাসলধ্ে কদে। উদাহরণস্বরূপ,  
আধ্লধ্পাধ্ত অবসস্হত "সমনা " সবমানবন্দর মুক্ত ক্রার কৃ্সতে পুধ্রাপুসর সি সিসরোন আসমথধ্ক্ কদো হে, যসদও 
অপাধ্রশনসির পসরক্ল্পনা,প্রস্তুসত এবং িম্পাদন ক্ধ্রসেল দাউলার। সি সিসরোন আসমথর সক্েু বোিাসলোধ্নর বিনে এ 
অপাধ্রশাধ্ন অংশগ্রহণ ক্ধ্রসেল মাত্র। অপাধ্রশন এর বোপাধ্র সমসিো দাউলার নামসি পযথন্ত উধ্ল্লখ ক্ধ্রসন। সি সিসরোন 
আসমথ –FSA- এর কিকু্েলার "বাসহনী প্রযান" এর মুখপাত্র সনলথধ্জ্জর মত এই অপাধ্রশধ্নর কৃ্সতে দাসব ক্ধ্র। অর্চ বাস্তবতা 
হল যুে চলাক্ালীন িমধ্ে তারা সেল কহাধ্িধ্ল !" 

আমরা সজধ্জ্ঞি ক্রধ্ত চাই, সি সিসরোন আসমথর বোপাধ্র কতামাধ্দর মধ্ত সক্ হুকু্ম হওো উসচৎ (তারা সক্ মুরতাদ না 
মুিসলম)?68 সবধ্শষ ক্ধ্র কতামরা যাধ্দর িাধ্র্, যাধ্দর পাশাপাসশ, যাধ্দর িাধ্র্ সমধ্ল “সমনা ” সবমানবন্দধ্রর যুধ্ে অংশগ্রহন 
ক্রধ্ল তাধ্দর িাধ্র্ যখন সি সিসরোন আসমথর মূল কনতাধ্দর এধ্তাই দহরম-মহরম কয কখাদ "বাসহনী প্রযান"69(Cheif Of 
Staff) এই অপাধ্রশধ্নর কৃ্সতে স্বীক্ার ক্ধ্র বক্তবে সদধ্ে! আধ্রা সনসদথষ্ট ক্ধ্র বলধ্ল, কতামাধ্দর িাধ্র্ এই অপাধ্রশধ্ন 
অংশগ্রহণক্ারীরা হল কিই "নদথান স্টমথ"70 যাধ্দর িম্পধ্ক্থ কতামাধ্দর মুখপাত্র কি এক্ই বকৃ্ততাে বধ্লধ্ে - 

"যারা "নদথান স্টমথ" নাধ্ম পসরসচত তাধ্দর শেতানী ও পাপাচার িিধ্ে িবাই জাধ্ন। দূধ্রর এবং ক্াধ্ের িবাই জাধ্ন কয 
তারা আধ্মসরক্ান শূক্র জন মোক্ধ্ক্ইনধ্ক্ িাদধ্র গ্রহণ ক্ধ্র সনধ্েধ্ে এবং তার িাধ্র্ আধ্লাচনাে তারা,দাউলা ও 

                                                           
67 “অতএব এধ্িা সমর্োবাদীর উপর আল্লাহর লানধ্তর দু’আ ক্সর”, শীষথক্ বক্তধ্বে আবু মুহাম্মাদ আল-আদনাসন বধ্লসেল – “আর যসদ তুসম তাধ্দর প্রশ্ন ক্ধ্রা, ‘সক্ধ্ির 
সভসিধ্ত তুসম সবচার ক্রধ্ো?’ তারা বলধ্ব, ‘আসম সবশ্বস্ত ক্াধ্রা ক্াে কর্ধ্ক্ জানধ্ত কপধ্রসে।‘ িুবহান’আল্লাহ! এ সবশ্বস্ত বেসক্ত যসদ আমাধ্দর শত্রু হে তবুও? (আমাধ্দর 
সবরুধ্ে তার িাধ্ক্ষের সভসিধ্ত সবচার ক্রা হধ্ব?)।“ – আইসিধ্ির জনে িবাই তাধ্দর শত্রু। আর তাই ইধ্েধ্মন কর্ধ্ক্ যসদ কক্উ আবু মাইিারা আশ-শামীর িাধ্র্ 
কযাগাধ্যাগ ক্ধ্র র্াধ্ক্ তাহধ্ল সনিধ্ন্দধ্হ কি আইসিধ্ির সনধ্জধ্দর কক্উ, এবং সনেঃিধ্ন্দধ্হ কি আল-ক্বা’ইদাহ্ র শত্রু। তাহধ্ল যসদ আইসিধ্ির সবরুধ্ে সবশ্বস্ত বেসক্তর িাক্ষে 
গ্রহন অনুসচত হে ক্ারন কি আইসিধ্ির শত্রু, তাহধ্ল আল-ক্বা’ইদাহ্ র সবরুধ্ে সবশ্বস্ত বেসক্তর িাক্ষে গ্রহন সক্ভাব উসচৎ হধ্ত পাধ্র, যখন িাক্ষেদাতা আল-ক্বা’ইদাহ্ র শত্রু? 
কদখুন সক্ভাধ্ব তারা অনেধ্দর সবরুধ্ে কয অসভধ্যাগ ক্ধ্র সনধ্জরাই অহরহ কিিব ক্াধ্জ সলপ্ত হে।  
68 আইসিি তাধ্দর অসফসশোল মোগাসযন “দাসবক্ব” –এর দশম িংখো ৪৪ নং পৃোে বধ্লধ্ে, “সি সিসরোন আসমথর মুরতাদরা গণতধ্ির জনে লড়াই ক্রধ্ে”। 
69 ইিলাসম িন্ট ও এর কনতাধ্দর বোপাধ্র ১৬-ই জুমাসদ আল-আসখরাত, বুযবারম ১৪৩৫ সহজসরধ্ত আইসিধ্ির অসফসশোল শারীোহ ক্াউসন্সল কর্ধ্ক্ প্রক্াসশত  বক্তবে হল, 
“...এবং এিব ক্ারধ্ন এই িসম্মসলত বাসহনীর িক্ল রুধ্প ও িক্ল অংধ্শ, এধ্দর ক্মথচারী িহ মুরতাদ, যারা আল্লাহর দ্বীন তোগ ক্ধ্রধ্ে”, পৃো ৭ 
70 সি সিসরোন আসমথর, নদথান স্টমথ প্লািুধ্নর পক্ষ কর্ধ্ক্ সভসিও প্রক্াশ ক্রা হে কযখাধ্ন আইসিধ্ির কনতৃোযীন সমনা  সবমানবন্দধ্রর যুধ্ে আইসিধ্ির িাধ্র্ নদথান স্টধ্মথর 
পক্ষ কর্ধ্ক্ অংশগ্রহনক্ারী ও মৃতুেবরণক্ারী কিনাধ্দর নাম ও েসব প্রক্াশ ক্রা হে। যুেধ্শধ্ষ সবমানবন্দর মুক্ত হবার পর, নদথান স্টমথ সবমানবন্দধ্রর কভতর পোধ্রিও 
ক্ধ্র।  



মুজাসহসদনধ্দর সবরুধ্ে যুে ক্রধ্ত িম্মত হধ্েধ্ে। কযসদন দাউলার বিসনক্রা সমনা  সবমানবন্দধ্র আক্রমণ ক্ধ্র কিসদন তারা 
এক্িা নুিাইসর িোংক্ও চুসর ক্ধ্র সনধ্ে কগধ্ে,কয িোংক্ কর্ধ্ক্ সমনা  সবমানবন্দর কর্ধ্ক্ মুিসলমধ্দর উপর কগালাবষথণ ক্রা 
হত। িম্প্রসত তারা কু্রধ্িিারধ্দর এক্ গুপ্তচরধ্ক্ বাঁচাধ্ত মসরো হধ্ে উধ্ঠধ্ে এবং এ গুপ্তচরধ্ক্ রক্ষাধ্র্থ আমাধ্দর সবরুধ্ে 
যুে শুরু ক্ধ্রধ্ে। দাউলার বিসনক্রা এ গুপ্তচধ্রর ক্েধ্মরাে স্থাপনা ও িামসরক্ অবস্থাধ্নর করক্সিথং কপধ্েধ্ে, এমন এক্ 
িমধ্ে যখন অোধ্মসরক্া িামসরক্ হামলার বোপাধ্র আধ্লাচনা ক্রধ্ে।“  

যসদ কতামাধ্দর মধ্ত এরা মুরতাদ হধ্ে র্াধ্ক্, তাহধ্ল কতা এিা স্বসবধ্রাসয হধ্ে কগল! সনধ্জরাই কযখাধ্ন এই ক্াজ ক্রে 
কিখাধ্ন সক্ভাধ্ব কতামরা অনেধ্দর িমাধ্লাচনা ক্র?71 

হুসর্ধ্দর সবরুধ্ে মুিসলম ব্রাদারহুধ্ির িাধ্র্ সমধ্ল যুে ক্রার বোপাধ্র আধ্লাচনা ক্রা যাক্। 

এ বোপাধ্র কতামাধ্দর প্রসত আমাধ্দর প্রশ্ন হল ইখওোনুল মুিসলমীধ্নর ( মুিসলম ব্রাদারহুি) িাধ্র্ িম্পসক্থত িবাই সক্ 
কতামাধ্দর মধ্ত ক্াসফর?72 যসদ কতামাধ্দর উির হে, 'না বরং তারা সবদ’আসত” – তাহধ্ল কতামাধ্দর উসচৎ শােখ আবু 
মুি’আব আয-যারক্বাউসের সনধ্চর ক্র্াগুধ্লা সবধ্বচনা ক্রােঃ  

"শােখ আবু্দল্লাহ আল জানাসব এক্জন িুসফ, যার িাধ্র্ আমাধ্দর মতপার্থক্ে আধ্ে। সবসভন্ন সবষধ্ে আমরা উনার িাধ্র্ 
এক্মত নই। তা িধ্েও শােখ আবু আনাি আশ শামী (আল্লাহ্ তার উপর রহম ক্রুন) তার মার্াে চুিন ক্রধ্তন। আমরা 
তার বোপাধ্র ভাল যারণা রাখতাম এবং আশা ক্রতাম কযন তাধ্ক্ আমরা িালাফধ্দর পধ্র্ সনধ্ে আিধ্ত পাসর। শােখ আবু 
আনাি তাধ্ক্ ইবন তাইসমেোহর এক্িা বইও সদধ্েসেধ্লন। আমরা তার ক্াে কর্ধ্ক্ আর সক্ চাইধ্ত পাসর কযখাধ্ন সতসন, 
সজহাধ্দর পতাক্াধ্ক্ িমুন্নত ক্রধ্েন এবং মুিসলমধ্দর শত্রুধ্দর সবরুধ্ে যুে ক্রার িাক্ সদধ্েন? আল্লাহর ক্িম, আমরা 
উনাধ্ক্ তাধ্দর কচধ্ে উিম মধ্ন ক্সর, যারা সজহাধ্দর বোপাধ্র মুিসলমধ্দর সনরুৎিাসহত ক্ধ্র এবং কপেধ্ন পধ্ড় 
র্াধ্ক্....িুতরাং আমার ভাধ্েরা! আমাধ্ক্ এক্জন সবদ’আধ্ত সলপ্ত িুসফ এধ্ন দাও,কয আল্লাহর রাস্তাে যুে ক্ধ্র। আসম তার 
পাধ্ে চুমু খাব। সতসন আমার ক্াধ্ে কপেধ্ন বধ্ি র্াক্া িাহীহ আসক্বদাওোলাধ্দর কচধ্ে উিম। যতক্ষণ পযথন্ত এক্জন বোসক্ত 
মুিসলম এবং মুজাসহদ ততক্ষণ পযথন্ত কি ক্লোধ্ণর উপর আধ্ে। কি কপেধ্ন বধ্ি র্াক্া বোসক্তর কর্ধ্ক্ উিম, কপেধ্ন বধ্ি 
র্াক্া বোসক্ত কযই কহাক্ না কক্ন। তধ্ব তার সজহাদ আমাধ্ক্ তার সবদ’আতগুধ্লা পসরতোগ ক্রধ্ত বাযা কদে না এবং এক্ই 
িাধ্র্ তার সবদ’আত সজহাধ্দর বোপাধ্র তাধ্ক্ িমর্থন ক্রধ্ত আমাধ্ক্ বাযা কদে না...সবদ’আসতর বোপাধ্র আমাধ্দর অবস্হান 
হল,আমরা তার বোপাধ্র বযযথে যারণ ক্সর,তাধ্ক্ নািীহাহ ক্সর, তার পাধ্শ কর্ধ্ক্ যুে ক্সর এবং ভুধ্লর মধ্যে তাধ্ক্ কফধ্ল 
রাসখ না আবার তার কতাষাধ্মাদও ক্সর না। আমরা তাধ্ক্ ততক্ষণ পযথন্ত দাওোহ সদধ্ে কযধ্ত র্াসক্ যতক্ষণ পযথন্ত না কি 
িুন্নাহর পধ্র্ সফধ্র আধ্ি।"73  

তধ্ব সক্ যারক্বাউসেও পর্ভ্রষ্ট হধ্ে সগধ্েসেল? 

                                                           
71 আইসিধ্ির এযরধ্নর স্বসবধ্রাসযতা ও িুু্ধ্যাগিোনী তাক্সফসর নীসতর বোপাধ্র সবস্তাসরত জানধ্ত পড়ুন – “আইসিধ্ির ভ্রান্ত ও িুধ্যাগিোনী তাক্সফর নীসতর বাস্তবতােঃ  
কক্ন আইসিি মুরতাদ িাবেস্ত হধ্ব না?” 
72 কযমন দাউলাতুল ইিলাসমেোহ সফল ইরাধ্ক্র প্রর্ম আমীর, আবু উমার আল-বাগদাসদ, ইরাধ্ক্ ক্াযথরত ইখওোনুল মুিসলমীধ্নর(মুিসলম ব্রাদারহুি) শাখা, “আল সহযবুল 
ইিলাসম” িম্পধ্ক্থ বধ্লসেধ্লন - "আমরা মধ্ন ক্সর না, যারা এধ্ত প্রধ্বশ ক্ধ্রধ্ে তারা িবাই ক্াসফর হধ্ে কগধ্ে, যসদ না তাধ্দর সবরুধ্ে শারীোহ িম্মত প্রমান র্াধ্ক্" 
কদখুন বক্তবে- "বলুনেঃ আসম আমার রধ্বর পক্ষ কর্ধ্ক্ িুস্পষ্ট প্রমাণ সনধ্ে এধ্িসে", ১৩ মাচথ,২০০৭ আল ফুরক্বান ফাউধ্ন্ডশান 

73 “আবু ইোমান আল-বাগদাসদ এবং আবু-মুি’আব আয-যারক্বাউসের মধ্যে ক্ধ্র্াপক্র্ন”, পৃো ২৩,২৪ 

https://almurabiteen.wordpress.com/2015/10/26/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%B8/
https://almurabiteen.wordpress.com/2015/10/26/%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%B8/


দাউলাতুল ইরাক্ আল-ইিলাসমেোহর পক্ষ কর্ধ্ক্ প্রক্াসশত এক্সি সববৃসতধ্ত74 ইখওোনুল মুিসলমীনিহ ইরাধ্ক্র দলিমূহধ্ক্ 
সতনসি কেণীধ্ত সবভক্ত ক্রা হধ্েসেল। সববৃসতধ্ত বলা হধ্েসেল-  

"এিা জানা ক্র্া কয তারা আসক্বদার সক্েু সবষেধ্ক্ হালক্া ক্ধ্র কফধ্লধ্ে। তারা গণতাসিক্ সনবথাচধ্নর পেসতধ্ক্ গ্রহন 
ক্ধ্রধ্ে এবং তারা মধ্ন ক্ধ্র এিা শুরার মত। মািলাহা ও মাফিাদার কদাহাই সদধ্ে তারা কিকু্েলার িরক্াধ্রর িাধ্র্ 
অংশগ্রহণ ক্রাও ববয মধ্ন ক্ধ্র।" 

আর সদ্বতীে কেণীভুক্ত দলগুল িম্পধ্ক্থ সববৃসতধ্ত বলা হধ্েধ্ে –  

এরা হল কি িব দল যারা িালাসফেোহ এবং আহলুি িুন্নাহ ওোল জামা’আর মানহাধ্জর কলাগান কদে, সক্ন্তু তাধ্দর এিব 
কলাগাধ্নর আড়াধ্ল তারা সবসভন্ন শার’ঈ সবষধ্ে ইখওোনুল মুিসলধ্মর মানহাজ যারন ক্ধ্র, তারা উপলসব্ধ ক্রুক্ আর না 
ক্রুক্। এোড়া এরা "িালাসফ নবজাগরধ্ণর" সবসভন্ন আসলম এবং দা’ঈধ্দর িাধ্র্ও িম্পক্থযুক্ত। এবং ইখওোধ্নর মতই 
তারা কিকু্েলার িরক্াধ্র এবং গণতাসিক্ সনবথাচধ্ন অংশগ্রহন ক্রাধ্ক্ ববয মধ্ন ক্ধ্র, যসদও ইখওোধ্নর িাধ্র্ অনে অধ্নক্ 
সবষধ্ে তাধ্দর মতপার্থক্ে রধ্েধ্ে। িুতরাং বলা যাে,এই আধ্ন্দালন, সবশুে মানহাধ্জর উপর প্রসতসেত নে" 

লক্ষে ক্রুন, এখাধ্ন এমন দলগুধ্লাধ্ক্ সনধ্ে আধ্লাচনা ক্রা হধ্েধ্ে যারা িরক্াধ্রর িাধ্র্ কযাগ কদো এবং গণতাসিক্ যোন-
যারনা গ্রহন ক্রাধ্ক্ ববযতা কদে।  

অতেঃপর সববৃসতসিধ্ত এিব দধ্লর বোপাধ্রই বলা হধ্েধ্ে – 

"এবং সজহাধ্দর মেদাধ্ন এিক্ল পার্থক্ে কক্ান ভাধ্বই মুিসলম ভূখন্ড আক্রমনক্ারী কু্রধ্িিার শত্রুধ্ক্ সবতাসড়ত ক্রার কক্ষধ্ত্র 
এিব আধ্ন্দালধ্নর িাধ্র্ ইমাধ্নর সভসিধ্ত পারস্পসরক্ আনুগধ্তের (আল ওোলা) দ্বারা িহােতা, িহধ্যাসগতা, পারষ্পসরক্ 
উপধ্দশ এবং এধ্ক্ অপধ্রর িাধ্র্ মাশওোরার ক্রার কক্ষধ্ত্র কক্ানরূপ বাযা হধ্ত পাধ্র না।"75 

িুতরাং কতামরা যাধ্দর িাধ্র্ ইসতপূধ্বথ এক্সত্রত হধ্ে যুে ক্ধ্রধ্ো তাধ্দর মধ্যে যসদ এই ববসশষ্টেগুধ্লা কর্ধ্ক্ র্াধ্ক্, তাহধ্ল 
সক্ভাধ্ব কতামরা এক্ই ক্াধ্জর জনে অনেধ্দর কদাষাধ্রাপ ক্ধ্রা?!! 

 
আর এরূপ ক্রা যসদ পর্ভ্রষ্টতা হে তাহধ্ল িবথাধ্গ্র কতামরাই পর্ভ্রষ্ট। 

 

 

                                                           
74 "সবংশ শতাব্দীর সবপ্লবী সব্রধ্গিধ্দর সনধ্ে স্পষ্ট আধ্লাচনা" সশধ্রানাধ্ম কদো সববৃসত যা প্রক্াসশত হধ্েধ্ে "আল ফাজর সমসিো কিন্টার" ক্তৃথক্ ২২ কশ কিধ্েির ২০০৭ 
িাধ্ল আল শুমুখ কফারাধ্মর "ইিলাসমক্ কস্টধ্ির সববৃসত এবং সরধ্পাধ্িথর আক্থাইভ" কিক্শাধ্ন। মুরাসিল আশ- শুবক্া (কফারাম িদিে) দ্বারা সববৃসতসি কপাষ্ট  হে, কযসি কর্ধ্ক্ 
শুযুমাত্র অসফসশোল কপাস্ট ক্রা হে। 
75 আল ইখওোনুল মুরতাসেন [The Murtadd Brotherhood] সশধ্রানাধ্মর দাসবক্ব ১৪ নং িংখোর প্রেদক্াসহনী অনুযােী আইসিি এখন িমগ্র মুিসলম ব্রাদারহুিধ্ক্ই 
মুরতাদ মধ্ন ক্ধ্র। এবং যারা তাধ্দর িাধ্র্ এধ্ক্ষধ্ত্র সভন্নমত কপাষণ ক্ধ্র তাধ্দরধ্ক্ তারা সচরাচসরত সনেম অনুযােী কগামরাহ বধ্ল আখোসেত ক্ধ্রধ্ে। সবধ্শষ ভাধ্ব শােখ 
আবু মুি’আব আি-িুসর ফােঃআেঃ কক্ এ সবষধ্ে নাম যধ্র কগামরাহ বধ্ল উধ্ল্লখ ক্রা হধ্েধ্ে। এ নীসত অনুযােী আবু উমার আল-বাগদাসদিহ দাউলাতুল ইরাক্ আল 
ইিলাসমেোহর িাধ্বক্ শীষথ কনতৃবৃন্দও কগামরাহ, কযধ্হতু উপধ্রর উেৃসতধ্ত তারা স্পষ্ট ভাধ্ব সজহাধ্দর মেদাধ্ন ইখওোন বা অনুরূপ দলগুধ্লার িাধ্র্ িহাবস্থান জাধ্েজ 
হবার অবস্থান গ্রহন ক্ধ্রধ্েন।    



আত-তাইফাতুল মুমতাসন’ো 

ি. আইমান আয-যাওোসহরীর বক্তধ্বের কপ্রসক্ষধ্ত কদওো “কহ আল-ক্বা’ইদাহ্ র আমীর, আসম দুেঃসখত” শীষথক্ বক্তধ্বে আদনাসন 
মুজাসহসদধ্নর মধ্যেক্ার, সবভসক্ত, মতসবধ্রায দূর ক্রার এবং িংহসত বৃসের সক্েু পর্ উধ্ল্লখ ক্ধ্র। যার মধ্যে সেল 
“মানহাধ্জর শুসেক্রণ” এবং প্রক্াধ্শে সমশসরে, পাসক্স্তাসন এবং আফগান কিনাবাসহনীর মুরতাদ হবার বোপাধ্র ক াষণা ক্রা।   

প্রশ্ন হল আদনাসন এখাধ্ন সক্ দলগতভাধ্ব কু্ফধ্রর ক্র্া বলধ্ে? নাসক্ এিব বাসহনীর প্রসতসি িদধ্িের বোসক্তগতভাধ্ব 
ক্াসফর-মুরতাদ হবার ক্র্া বলধ্ে?76 

যসদ কি দলগত কু্ফধ্রর ক্র্া বুসেধ্ে র্াধ্ক্, তাহধ্ল এিা জানা ক্র্া  ি. আয-যাওোসহরীও এিব বাসহনীধ্ক্ কু্ফর ও 
সরোহ্ র দল গণে ক্ধ্রন। “তাগুত” শীষথক্ অসিও কিধ্প সতসন স্পষ্ট ভাধ্ব এসি উধ্ল্লখ ক্ধ্রধ্েন এবং কিপসি সমিার আত-
তাওসহদ ওোল সজহাদ” ওধ্েবিাইধ্ি “তাগুধ্তর সবরুধ্ে সজহাদ দ্বীধ্নর অপসরবতথনীে পর্” সশধ্রানাধ্মর এক্সি ক াষণাপত্র 
আক্াধ্র আধ্ে। এসি “আল সজহাদ আল-ইিলাসম আল-মািসর” [Egyptian Islamic Jihad] নামক্ জামা’আহ্ র, কযসি 
ক াষণাপত্রসির প্রক্াশক্াধ্ল সমশরীে িরক্াধ্রর সবরুধ্ে সজহাধ্দ সলপ্ত সেল, অসফসশোল ক াষণাপধ্ত্রর এক্সি। এ 
ক াষণাপত্রসিধ্ত আত-তাইফাতুল মুমতাসন’ো িম্পধ্ক্থ বলা হধ্েধ্ে -   

‘শািধ্ক্র অনুগত এই দলসির বোপাধ্র হুকু্ম শািধ্ক্র অনুরূপ। আর তা হল শািক্ধ্দর মধ্তাই এ দলসিও এক্সি মুরতাদ 
দল। তাধ্দর িাধ্র্ সক্রূপ আচরণ ক্রা হধ্ব, তাধ্দর সবরুধ্ে যুধ্ের সনেম সক্ হধ্ব ইতোসদ প্রধ্শ্নর কক্ষধ্ত্র আমরা তাধ্দরধ্ক্ 
এক্সি িসম্মসলত দল সহধ্িধ্ব কদসখ, স্বতি বেসক্ত সহধ্িধ্ব না, যসদও শািধ্ক্র অনুগত এদধ্লর কভতধ্র এমন বোসক্তধ্দর 
র্াক্ার িম্ভাবনা আধ্ে যারা মুিসলম। শার’ঈ ভাধ্ব গ্রহনধ্যাগে ওজর তাধ্দর র্াক্ধ্ল তাধ্দর কি ওজর গ্রহন ক্রা হধ্ব। আর 
যার কক্ান ববয ওজর কনই, এবং কয িজ্ঞাধ্ন ও জ্ঞাতিাধ্র এিব শািক্ধ্গােীধ্ক্ িমর্থন ক্ধ্র, কি সনধ্জও ঐিব শািক্ধ্দর 
মধ্তা মুরতাদ।“       

সক্ন্তু আদনাসন যসদ এরক্ম কক্ান দধ্লর প্রসতসি বোসক্তর উপর তাক্সফর ক্রাধ্ক্ বুসেধ্ে র্াধ্ক্ তধ্ব কিধ্ক্ষধ্ত্র সক্েু সবষে 
স্পষ্ট ক্রার প্রধ্োজন আধ্ে। প্রকৃ্তপধ্ক্ষ এসিই কি বুসেধ্েধ্ে, ক্ারন তাধ্দর অসফসশোল মোগাসযন “দাসবক্ব”-এর ষে িংখোর, 
২০ পৃোর এক্সি ফুিধ্নাধ্ি তারা বধ্লধ্ে িালাফধ্দর ইজমা হল কক্ান দল আর কি দধ্লর অন্তভুথক্ত বোসক্ধ্দর কক্ষধ্ত্র 
(হুকু্ধ্মর) কক্ান পার্থক্ে কনই।  এবং তারা বধ্লধ্ে “কু্ফধ্রর ক াষণা ও হুকু্ধ্মর বোপাধ্র আয-যাওোসহরী কক্ান দল ও কি 
দধ্লর অন্তভুথক্ত বোসক্তধ্দর মধ্যে পার্থক্ে ক্ধ্র। কু্ফধ্রর উপধ্র, কযমন মানবরসচত আইন বা সশরক্পূণথ মাজাধ্রর পধ্ক্ষ যারা 

                                                           
76 মুিসলম উম্মাহর অধ্নক্ ‘আসলমগধ্ণর মত হল যসদ এক্সি বড় দল যসদ িসম্মসলতভাধ্ব কু্ফধ্রর পসতত হে তাহধ্ল কিিাধ্ক্ িসম্মসলতভাধ্ব এক্সি 
ক্াসফর দল সহধ্িধ্ব গণে ক্রা হধ্ব। তধ্ব কি দধ্লর প্রসতসি িদধ্িের উপর তাক্সফর ক্রা হধ্ব না যধ্তাক্ষন তারা বেসক্তগতভাধ্ব তার দধ্লর কু্ফর ক্াজ 
ও এর বাস্তবতা িম্পধ্ক্থ অজ্ঞ র্াক্ধ্ব। আবার সক্েু ‘আসলমগধ্ণর মধ্ত যসদ এরক্ম কক্ান দল অস্ত্র বহন ক্ধ্র এবং মুিসলমধ্দর সবরুধ্ে যুে ক্ধ্র তধ্ব 
কি দধ্লর প্রধ্তেক্ িদধ্িের উপর বোসক্তগতভাধ্ব তাক্সফর ক্রা হধ্ব (যসদও দধ্লর প্রসতসি িদিে িং সিত কু্ফধ্রর বাস্তবতা িম্পধ্ক্থ অবগত না)। 
 
কক্ান দল িসম্মসলত ভাধ্ব কু্ফধ্রর পসতত হওোধ্ক্ “কু্ফর আত-তাইফা” (দলগত কু্ফর) বলা হে। সক্ন্তু এরক্ম কক্ান দধ্লর প্রসতসি বোসক্তর উপর 
তাক্সফর ক্রাধ্ক্ বলা হে “তাক্সফর আল আইন” (বোসক্ত বা বোসক্তধ্দর উপর তাক্সফর) 
 
 
 



এক্সত্রত হধ্েধ্ে। এযরধ্নর দল ও দধ্লর অন্তভুথক্ত বেসক্তর মধ্যে এযরধ্নর পার্থক্ে ক্রা িালাফধ্দর ‘ইজমা সবধ্রাযী...আর 
তাই এ যরধ্নর দধ্লর িদিেধ্দরধ্ক্ও আমরা বেসক্তগতভাধ্ব ক্াসফর মধ্ন ক্সর।“  

িুতরাং আইসিধ্ির অসফসশোল মোগাসযধ্নর এ বক্তবে কর্ধ্ক্ কবাো যাে আত-তাইফাতুল মুমতাসন’োর অন্তভুথক্ত প্রধ্তেক্ 
বেসক্তর উপর কয তাক্সফর ক্রধ্ব না কি িালাফধ্দর ইজমার সবরুধ্ে সগধ্েধ্ে। শুযু তাই না এর মাযেধ্ম তার মানহাজ ও 
সবচুেত হধ্ে সগধ্েধ্ে! তাই আমরা এখন এরক্ম সক্েু মানুধ্ষর তাসলক্া উপস্থাপন ক্রধ্বা যাধ্দর মানহাজ, আইসিধ্ির এ 
বক্তবে অনুযােী ভ্রান্ত। এবং অতেঃপর আমরা প্রশ্ন ক্রধ্বা, শােখ উিামাহ্র িমধ্ে (অর্থাৎ আইসিধ্ির দাসব অনুযােী তারা 
মানহাজচুেত হবার আধ্গ) আল-ক্বা’ইদাহ্ র কনতৃবৃধ্ন্দর এবং সজহাসদ আধ্ন্দালধ্নর শােখধ্দর এ বোপাধ্র অবস্থান সক্ সেল? 
তারা সক্ এ সবষেসিধ্ক্ এক্সি ‘ইজমা সহধ্িধ্ব গ্রহন ক্ধ্রসেধ্লন যার সভসিধ্ত কক্ান দল বা বোসক্ত হাধ্ক্বর উপর আধ্ে না 
কগামরাহ হধ্ে কগধ্ে তা সবচার ক্রা হধ্ব, নাসক্ তারা এধ্ক্ এক্সি ইজসতহাসদ সবষে সহধ্িধ্ব গ্রহন ক্ধ্রসেধ্লন, এবং 
আইসিিই আজ নবউদ্ভাসবত সবষে সনধ্ে হাসজর হধ্েধ্ে যা সজহাসদ আধ্ন্দালধ্নর শােখ ও কনতাধ্দর অবস্থাধ্নর িাধ্র্ 
িাঙ্ঘসষথক্?  

উিামাহ্র িমধ্ের আল-ক্বা’ইদাহ্ র কনতা শােখ আসতোতুল্লাহ বধ্লন-  

‘তধ্ব কক্উ যসদ দাসব ক্ধ্র কয - তাইফাতুল মুমতাসন’োর অন্তভুথক্ত িক্ধ্লই ক্াসফর এবং এধ্ত কক্াধ্না যরধ্নর বেসতক্রম 
র্াক্ধ্ত পাধ্র না, এসিই এক্মাত্র িসঠক্ অবস্থান এবং বাদবাসক্ যা আধ্ে তা হল কগামরাসহ, এসি দ্বীধ্নর এক্সি িুস্পষ্ট ও 
অপসরহাযথ সবষে, এবং কয এ সবষধ্ে মতপার্থক্ে ক্রধ্ব কি তাওহীধ্দর শতথিমূহ বুেধ্তও িক্ষম হে সন, পূরনও ক্ধ্রসন 
ইতোসদ – তার বোপাধ্র আসম বসল – বরং এসিই প্রকৃ্ত মূখথতা ও কগামরাসহ। এযরধ্নর দাসব কক্ান ভাধ্বই গ্রহনধ্যাগে না, 
ক্ারন সনেঃিধ্ন্দধ্হ এসি এক্সি ইজসতহাসদ সবষে, কযখাধ্ন সবসভন্ন দাসলল-আসদল্লা সবধ্বচনাে সনধ্ে এক্সি অবস্থান গ্রহন ক্রা 
হধ্েধ্ে। এ সবষেসি ঐিব সবষধ্ের মত না, কযিব সবষধ্ের প্রসতসি অংশ এবং প্রসতসি শাখার বোপাধ্র দ্বীধ্নর এক্সিমাত্র হুকু্ম 
অপসরহাযথ ভাধ্ব জ্ঞাত।“ 

সতসন আরও বধ্লন, ‘বতথমাধ্ন এই বোপাধ্র (তাগুধ্তর অনুগত কিনাবাসহসন) িসঠক্ অবস্থান হধ্লা- কযভাধ্ব মুরতাদধ্দর 
সবরুধ্ে যুে ক্রা হে, তাধ্দর সবরুধ্ে আমরা কিভাধ্বই যুে ক্রধ্বা। সক্ন্তু তাধ্দর উপধ্র তাক্সফধ্রর বোপাধ্র আমরা িতক্থ 

ও সদ্বযাগ্রস্ত… আমাধ্দর বাতথাগুধ্লাধ্ত আমরা বসল - ‘এ কিনাবাসহনীগুধ্লা হধ্ে মুরতাদ তাগূত ও তাগূত রাষ্ট্রগুধ্লার হাত- যার 
মাযেধ্ম এরা হামলা ক্ধ্র, যার অস্ত্র সদধ্ে এরা হতো ক্ধ্র, তারা তাধ্দর িমর্থক্ ও িাহাযেক্ারী এবং তারা তাধ্দর বিনে এবং 
কলাক্বল’  বা এজাতীে অনোনে বক্তবে। এসি এক্সি দৃসষ্টধ্ক্াণ কর্ধ্ক্ সঠক্, সক্ন্তু তাধ্দর (প্রতোক্ধ্ক্) তাক্সফর ক্রা সভন্ন 

আধ্রক্সি বোপার।’77  

শােখ আবু ইোসহো আল-সলসবও এ সবষধ্ে বধ্লধ্েন সক্েু সক্েু পসরসস্থসতধ্ত মুরতাদ শািক্ধ্দর িমর্থক্ বাসহনীর অর্থাৎ 
তাইফাতুল মুমতাসন’োর অন্তভুথক্ত বোসক্তর উপর সনসদথষ্ট ক্ধ্র তাক্সফর ক্রা যাধ্ব না!  সতসন এও বধ্লন কয, এ সবষেসি ঐিব 
সবষধ্ের অন্তভুথক্ত কযগুধ্লার কক্ষধ্ত্র ইখসতলাফ আধ্ে, এবং সনধ্ে যুসক্ততধ্ক্থর দুগথ বানাধ্না এবং ক্ামান-দাগার প্রধ্োজন কনই। 
অতএব এ সবষেসিধ্ত ক্াধ্রা হাক্ব বা বাসতল হবার পসরচােক্ সক্ংবা মানহাধ্জর সবশুেতার শতথ যরার প্রশ্নই আধ্ি না- 
কযমনসি আদনাসন দাসব ক্ধ্রধ্ে!    

                                                           
77 আজউসেবাতুল সহিবাহ (আল-সহিবাহ কফারাধ্মর প্রশ্নিমূধ্হর উির), পৃো ১৯৯ 



শােখ আবু ইোসহো আল-সলসব তার তার সক্তাধ্বর “নাযারাত সফল ইজমা’ আল ক্বাতী” (অসবিিাসদত ইজমা’ বোপাধ্র 
পযথাধ্লাচনা) উপিংহাধ্র বধ্লন –  

 ‘...মুরতাদ শািক্ধ্দর িমর্থনক্ারীরা (ধ্যমন কিনাবাসহনী)- তারা আিধ্ল বেসক্তগতভাধ্ব ক্াসফর সক্না?...যসদ কক্উ 
িধ্ন্দাহাতীতভাধ্ব বুেধ্ত িক্ষম হে কয, কক্ান িমধ্ে অর্বা কক্ান জােগাে এরক্ম দলগুধ্লার (তাইফাতুল মুমতাসন’োর) 
কলাক্ধ্দর মধ্যে তাক্সফর না ক্রার ববয প্রসতবেক্গুধ্লা বোপক্ ভাধ্ব উপসস্থত আধ্ে, কি কক্ষধ্ত্র তাধ্দর বেসক্তগতভাধ্ব 
তাক্সফর ক্রা যাধ্ব না, ক্ারণ তাধ্দর কক্ষধ্ত্র তাক্সফধ্রর প্রসতবেক্ উপসস্থত আধ্ে; বরং তাধ্দর ইিলাধ্মর সভত আক্ধ্ড় 
আধ্ে বধ্লই গণে ক্রা হধ্ব, বেসতক্রম হধ্ব ঐ বোসক্তরা যাধ্দর কু্ফধ্রর বোপাধ্র বাস্তবতা জ্ঞাত।  

কতমসন কয বোসক্ত িসঠক্ ভাধ্ব জানধ্ত িক্ষম হধ্ব কয এিব দধ্লর কক্ানসির কক্াধ্না ববয ওজর বা তাধ্দর কক্ষধ্ত্র তাক্সফধ্রর 
ববয প্রসতবেক্িমূহ কর্ধ্ক্ কক্ান প্রসতবেক্ উপসস্থত কনই, তার জনে তখন তাধ্দর দধ্লর অন্তভুথক্ত বোসক্তধ্দর ওপর 
তাক্সফধ্রর কক্ষধ্ত্র কক্াধ্না িধ্ন্দহ র্াক্া উসচত নে। এ রক্ম দলগুধ্লার িদিেধ্দর বেসক্তগতভাধ্ব তাক্সফধ্রর কক্ষধ্ত্র এসি 
জানা জরুরী কয- তাধ্দর উপর তাক্সফর ক্রার কক্ষধ্ত্র কক্ান ববয প্রসতবেক্ আধ্ে সক্ না। আর এ সবষেসি সনধ্েই রধ্েধ্ে 

সবসভন্ন মত এবং সবসভন্ন বোখো। 

আর তাই এর সভসিধ্ত স্পষ্ট ভাধ্ব কবাো যাে, এসি এক্সি ইজসতহাসদ সবষে কযিা সনধ্ে যুসক্ততধ্ক্থর দুগথ গড়া ও ক্ামান 
দাগার প্রধ্োজন কনই, এবং এ সবষেসিধ্ক্ কক্ন্দ্র ক্ধ্র েগড়া ও সবভসক্তর প্রধ্োজন কনই। আর এিা সক্ভাধ্বই বা হধ্ত পাধ্র 
যখন এরক্ম কু্ফধ্রর উপর র্াক্া দধ্লর (তাইফাতুল মুমতাসন’ো) আসবভথাব দী থক্াল যধ্রই ক্রমাগত হধ্ে আিধ্ে, এবং 
পুবথযুগ কর্ধ্ক্ শুরু ক্ধ্র এখন পযথন্ত তাধ্দর উপর তাক্সফর ক্রার কক্ষধ্ত্র ‘আসলমগধ্ণর মতপার্থক্ে সবদেমান আধ্ে। এবং 
‘আসলমগধ্ণর কক্উই ক্খধ্নাই দাসব ক্ধ্রন সন এসি এক্সি স্পষ্ট সবষে যা সনধ্ে ‘ইজমা আধ্ে এবং এ ক্ারধ্ন সবষেসি সনধ্ে 
পযথাধ্লাচনা ও পরীক্ষা ক্রা অনুধ্মাসদত নে।“  

অনেত্র সতসন বধ্লধ্েন, “ইিলাধ্মর িুপসরচত সবষে কর্ধ্ক্ (িসম্মসলতভাধ্ব) সবরত র্াক্া দধ্লর সবরুধ্ে যুধ্ের বোপাধ্র 
‘আসলমগধ্ণর ‘ইজমার িাধ্র্ এ দলগুধ্লার উপর তাক্সফর ক্রা হধ্ব সক্ না, এ সনধ্ে ‘আসলমগধ্ণর মতপার্থক্ে – এ দুইধ্ের 
মধ্যে কক্ান িম্পক্থ কনই, এক্সি আধ্রক্সির শতথাযীন নে । যসদও অধ্নধ্ক্ এ দুধ্িা সবষেধ্ক্ গুসলধ্ে কফধ্ল এবং দুধ্িাধ্ক্ 
এক্ই সবষে মধ্ন ক্ধ্র।78  

শােখ আবু ক্বাতাদাহ্ (আইসিধ্ির দৃসষ্টধ্ত সতসন পর্ভ্রষ্ট হবার আধ্গ) বধ্লন, ‘কক্ান মুরতাদ দধ্লর বোপাধ্র আমাধ্দর 
অবস্থাধ্নর ক্ারধ্ন (অর্থাৎ তাধ্দর দলগতভাধ্ব মুরতাদ গণে ক্রার ক্ারধ্ন), ঐ দধ্লর প্রধ্তেক্ িদিেধ্ক্ বেসক্তগত ভাধ্ব 
মুরতাদ ও অনন্তক্াধ্লর জনে জাহান্নাসম গণে ক্রা সক্ আবশেক্? এবোপাধ্র নানাসবয অনুিোন ও দালীল বধ্ল কয এ সবষেসি 
অসযক্তর অযোেধ্নর দাসব রাধ্খ ক্ারন এসি হধ্ে এমন এক্সি সবষে যা দৃসষ্টভসঙ্গর উপর সনভথর ক্ধ্র, এবং ঐিব সবষধ্ের 
অন্তভুথক্ত কযগুধ্লার বোপাধ্র ইখসতলাফ আধ্ে।’79   

                                                           
78 সজহাদ এবং সবভ্রাসন্তর যুে, পৃো ৩০ 
79 সজহাদ ও ইজসতহাদ...মানহাধ্জর বোপাধ্র সক্েু ভাবনা, পৃো ৫৯ 



তাইফাতুল মুমতাসন’ো বা সনবৃি র্াক্া দধ্লর বোপাধ্র শােখ আবু ক্বাতাদাহ্ র অবস্থান কয আইসিধ্ির কয মানহাধ্জর অনুিরণ 
ক্ধ্র কি মানহাধ্জর অবস্থান কর্ধ্ক্ সভন্ন80 এসি আধ্গ কর্ধ্ক্ই জানা এক্সি তর্ে। আইসিধ্ির কচাধ্খ “কগামরাহ” হবার অধ্নক্ 
আধ্গ কর্ধ্ক্ই এ সবষধ্ে শােখ আবু ক্বাতাদাহ্ র অবস্থান এসি, যা আইসিধ্ির না জানার কক্ান ক্ারন কনই। শােখ আবু 
মুহাম্মাদ আল-মাক্বসদিী বধ্লন, “যারা শােখ আবু ক্বাতাদাহ্ র উপর তাক্সফর ক্ধ্র, তাধ্দর কক্উ কক্উ বধ্ল এিা হল 
এক্ারধ্ন কয শােখ ইিলামপিী িংিদ িদিেধ্দর উপর তাক্সফর ক্ধ্রন না, এবং সতসন তাগুধ্তর কিনাবাসহনীর প্রধ্তেক্ 
বিনের উপর তাক্সফর ক্ধ্রন না।“81  

এমনসক্ কখাদ আইসিধ্ির মূল শার’ঈ তুসক্থ আল-সবন’আসল বধ্লধ্ে কয, ইজমা আধ্ে এমন কক্ষধ্ত্রও মতপার্থক্ে ক্রা জাধ্েজ!! 
সমিার আত-তাওসহদ ওোল সজহাদ ওধ্েবিাইধ্ি তাইফাতুল মুমতাসন’ো বা সনবৃি র্াক্া দধ্লর প্রসতসি িদিেধ্ক্ 
বোসক্তগতভাধ্ব ক্াসফর ক াষনার বোপাধ্র তার ফাতাওোধ্ত কি বধ্লধ্ে - ‘হোঁ! সনসদথষ্ট কক্াধ্না বিনে ও পুসলশ িদধ্িের ওপর 
হুকু্ধ্মর কক্ষধ্ত্র (হুকু্ম সক্ হধ্ব এ সবষধ্ে) মতপার্থক্ে রধ্েধ্ে।’     

খুরািাধ্নর আল—ক্বা’ইদাহ্ র শাসরোহ্ ক্সমসির িদিে শােখ আবদুল হাক্ীম হািিান বতথমান মুিসলম সবধ্শ্বর 
কিনাবাসহনীগুধ্লার কু্ফধ্রর সনধ্ে ক্রা এক্সি গধ্বষণাে এ সবষেসি সনধ্ে বধ্লধ্েন- 

“তাসেক্ভাধ্ব দাসলল ও নুিুধ্ির সভসতধ্ত কয ‘আম হুকু্ম পাওো যাে তা সনসদথষ্ট ভাধ্ব দােী বোসক্তর উপর প্রধ্োগ ক্রার 
সবষেসি সনধ্ে আসম বলধ্ত চাই, এসি দ্বীধ্নর উিুল (ধ্মৌসলক্ সবষেিমূহ) সক্ংবা আসক্বদাহ্ র অন্তভুথক্ত কক্ান সবষে না। বরং 
এসি হল ঐিব সবষধ্ের অন্তভুথক্ত যা হল সফক্বহুল ওোসক্ব বা বাস্তব পসরসস্থসতর অনুযাবধ্নর িাধ্র্ জসড়ত। এ সবষধ্ে যারা 
নজর কদধ্ব, তারা সভন্নমত কপাষণ ক্রধ্তই পাধ্র – এবং সভন্নমত কপাষণ ক্রার ক্ারধ্ন কি গুনাহগার বা ফাসিক্ব বা 
সবদ’আসত গণে হধ্ব না, যসদ কি এ সবষেসি গধ্বষণা ও অযোেন ক্রার িমে িসঠক্ সিোধ্ন্ত উপনীত হবার কক্ষধ্ত্র তার 
িাযেমত কচষ্টা ক্ধ্র র্াধ্ক্।  আমার ভাইধ্দর প্রসত আমার উপধ্দশ হধ্ব শাসরোহ্র সবষেগুধ্লা সনধ্ে, সবধ্শষ ক্ধ্র এযরধ্নর 
িুসনসদথষ্ট সবষেগুধ্লা সনধ্ে গধ্বষণার কক্ষধ্ত্র সনধ্জধ্দর অন্তরধ্ক্ উনু্মক্ত রাখার। যাল্লত েল্লর হৃিয়গলু্ললা িরমপন্থার (গুলুহ) সদধ্ক্ েুঁধ্ক্ 
না যাে, সনধ্জর ক্াধ্ে যা িসঠক্ বধ্ল মধ্ন হে তা অধ্নের উপর চাসপধ্ে সদধ্ত আমরা কযন কক্উ কজারাজুসর না ক্সর এবং 
এযরধ্বর আধ্লাচনাধ্ত কক্ান অনুসচত শব্দ কযন আমরা বেবহার না ক্সর। আর িধ্তের িোধ্ন কয বোসক্ত ইজসতহাদ ক্ধ্রধ্ে 
তাধ্ক্ অসভযুক্ত ক্রা ববয না।।82       

আবু মুি’আব আি-িুসরও এ রক্ম দলগুধ্লার প্রধ্তেক্ িদিেধ্ক্ই বোসক্তগতভাধ্ব ক্াসফর মধ্ন ক্ধ্রন না, তাইফাতুল 
মুমতাসন’ো বা সনবৃি র্াক্া দলগুধ্লা িম্পধ্ক্থ দী থ আধ্লাচনার পর উপিংহাধ্র সতসন বধ্লন- ‘শারীোহ্ কর্ধ্ক্ এিা স্পষ্ট- এবং 
আল্লাহই ভাধ্লা জাধ্নন- এ িব কযাোধ্দর ওপর িসম্মসলতভাধ্ব তারা কয বোনাধ্রর (আদধ্শথর,ক্তৃপধ্ক্ষর) অযীধ্ন যুে ক্ধ্র 
তার হুকু্মই বতথাধ্ব। যারাই মুরতাদ শািধ্ক্র অযীধ্ন যুে ক্রধ্ব, তাধ্দরধ্ক্ এক্সি মুরতাদ দল সবধ্বচনা ক্ধ্রই তাধ্দর 
সবরুধ্ে আমরা যুে ক্রধ্বা।  যারা আধ্মসরক্া ও অনোনে কু্ফফাধ্রর অযীধ্ন আমাধ্দর সবরুধ্ে যুে ক্ধ্র, আমরা তাধ্দরধ্ক্ 

                                                           
80 ‘ইমান’ সিসরধ্যর ২৫ নির কলক্চার রষ্টবে। আরও কদখুন, “প্রশ্নক্ারীর উির”, এবং “সহমিসনবাসির প্রধ্শ্নর প্রসত উমাসর উির”। এোড়া আল-সমনহাজ 
মোগাসযধ্ন এ সবষেসি সনধ্ে শােখ আবু ক্বাতাদাহ্ র এক্িী গধ্বষণা প্রক্াসশত হধ্েসেল।    
81 মািসজদ আদ্ব-সদ্বরাধ্রর বোপাধ্র হুকু্ম, এবং তাগুধ্তর সমত্র ও প্রসতসনসযধ্দর কপেধ্ন িালাত আদাধ্ের হুকু্ম”, পৃো ৮৭ 
82 “তাগুত শািক্ এবং তার কিনার বোসক্তগতভাধ্ব ক্াসফর হবার বোপাধ্র বোখো”, পৃো ২৯ 



এক্সি কু্ফধ্রর দল সহধ্িধ্ব গণে ক্ধ্রই তাধ্দর সবরুধ্ে যুে ক্রধ্বা… এবং এর সভসিধ্ত তাধ্দর মৃতধ্দর জনে দু’আ ক্রা 
যাধ্ব না। তধ্ব লক্ষণীে হল, আমরা এিব দধ্লর প্রধ্তেক্ িদিেধ্ক্ বোসক্তগতভাধ্ব ক্াসফর মধ্ন ক্সর না।’8384    

শােখ আসল আল-খুদাইরধ্ক্85 সজধ্জ্ঞি ক্রা হধ্েসেধ্লা, ‘যসদ এমন সনবৃি র্াক্া দল বা তাইফাতুল মুমতাসন’ো পাওো যাে, 
যাধ্দর মধ্যে কযমন তাগূধ্তর ক্াধ্ে সবচার চাওোর মধ্তা কু্ফর আধ্ে, তধ্ব সক্ যা আপাতভাধ্ব প্রক্াশে তার সভসিধ্ত কি 
দধ্লর প্রধ্তেধ্ক্ই ক্াসফর ক াষণা ক্রা হধ্ব, নাসক্ প্রধ্তেক্ধ্ক্ তার বেসক্তগত পসরসস্থসত অনুযােী তাক্সফধ্রর প্রসতবেক্িা ও 
শতথ সবধ্বচনা ক্ধ্র পার্থক্ে ক্রধ্ত হধ্ব?’ সতসন উির কদন, ‘তাধ্দর িক্ধ্লর উপর তাক্সফর ক্রা জাধ্েজ নে।’86  

সদ্বতীেত, এ রক্ম দলগুধ্লার কু্ফধ্রর বোপাধ্র আিধ্লই কক্াধ্না ইজমা হধ্েধ্ে?? শােখ নাসির আল-ফাহ্দ- যাধ্ক্ আইসিি  
তাধ্দর শােখ মধ্ন ক্ধ্র, বধ্লন- ‘এবং অবগত হও, শােখুল ইিলাম তাধ্দর কু্ফধ্রর বোপাধ্র ফুক্াহাধ্দর কক্াধ্না ইজমার 
ক্র্া উধ্ল্লখ ক্ধ্রনসন বরং সতসন তাধ্দর সবরুধ্ে যুে ক্রার বোপাধ্র ইজমার ক্র্া উধ্ল্লখ ক্ধ্রধ্েন। আর িাহাবাধ্দর মধ্তর 

বোপাধ্র সবসভন্ন জােগাে সতসন বধ্লধ্েন কয, তারা ঐক্েমধ্ত কপৌঁধ্েসেধ্লন তারা মুরতাদ- যসদও এ তর্েসি আহসরত হধ্েধ্ে 
এিব দধ্লর ক্াধ্জর কপেধ্নর ক্ারন বোখো ও পযথাধ্লাচনার পর, িাহাবাধ্দর ক্াে কর্ধ্ক্ িরািসর কক্াধ্না উসক্ত বা দালীধ্লর 
মাযেধ্ম নে। িুতরাং এ বোপাধ্র িাহাবারা স্পষ্টভাধ্ব যা সনধ্ে এক্মত সেধ্লন এবং বাস্তধ্বও ক্ধ্র কদসখধ্েসেধ্লন- কিসি হধ্ে 
এমন দলগুধ্লার সবরুধ্ে যুে ক্রা- কযসির বোপাধ্র ফুক্াহাধ্দর কক্াধ্না সদ্বমত কনই। সক্ন্তু যুধ্ের ক্ারধ্ণর কক্ষধ্ত্র স্পষ্ট 
ঐক্েমত পাওো যাে সন কয ক্ারধ্ন এ বোপাধ্র মতপার্থক্ে হধ্েধ্ে- এক্ারধ্ন “কয বোসক্ত তাধ্দর উপর তাক্সফর ক্ধ্র না, কি 
‘ইজমার সবরুধ্ে কগল”, এমন বলা যাধ্ব না।’87    

এমনসক্ নাজদী দাওোহ্র এক্জন ইমাম- শােখ আবু্দল্লাহ্ আবু বাসতন- বধ্লন, ‘যসদ কক্াধ্না দল ইিলাধ্মর সনদশথনগুধ্লা 
কর্ধ্ক্ দূধ্র িধ্র যাে সক্ংবা পালধ্ন সবরত র্াধ্ক্, তাহধ্ল তাধ্দর সবরুধ্ে যুে ক্রধ্ত হধ্ব যসদও তারা কু্ফফার বা মুশসরক্ীন 
না এবং তাধ্দর ভূসম দ্বার আল-ইিলাম।88  

তার এ ক্র্াসি সবধ্বচনা ক্রুন- ‘যসদ তারা কু্ফফার নাও হধ্ে র্াধ্ক্!’ অর্থাৎ এমধ্না এক্সি সনবৃি র্াক্া দল বা তাইফাতুল 
মুমতাসন’ো র্াক্ধ্ত পাধ্র যারা ইিলাধ্মর পর্ কর্ধ্ক্ সবচুেত সক্ন্তু তারা এখনও মুিসলম।    

 

উপিংহারেঃ  

যসদ এ আধ্লাচনার শুরুধ্ত উধ্ল্লখ ক্রা আদনাসনর মূলনীসত; যার সভসিধ্ত কি বধ্লধ্ে িেঃ আইমান আয-যাওোসহরী এবং 
বতথমান আল-ক্বা’ইদাহ্ ধ্ক্ কগামরাহ হধ্েধ্ে এবং িসঠক্ মানহাজ কর্ধ্ক্ সবচুেত হধ্েধ্ে, গ্রহন ক্রা হে তাহধ্ল উপধ্র উধ্ল্লসখত 

                                                           
83 দাওোতুল মুক্বাওোমা আল ইিলাসমেোহ আল ‘আলাসমেোহ, পৃো ১৭৫ 
84 অবশে দাসবধ্ক্বর িবথধ্শষ িংখো অর্থাৎ িংখো ১৪ কত Murtadd Brotherhood নামক্ প্রবধ্ে শােখ আবু মুি’আব িুসরধ্ক্ “কগামরাহ” বধ্ল 
আখোসেত ক্রা হধ্েধ্ে।  
85 কিৌসদ আরধ্ব অবসস্থত সজহাধ্দর প্রযান শােখধ্দর এক্জন। শােখ নাসির আল ফাহদ ও শােখ আহমাদ আল খাসলসদর িাধ্র্ ২০০৩ িাধ্ল িাউদী 
বাসহনীর কগ্রফতার হন।  
86 িালাসফধ্দর কফারাধ্মর িাধ্র্ উনু্মক্ত ববঠক্, পৃো ৬৪   
87 আল হাধ্ের ক্ারাগার কর্ধ্ক্ ফাতাওো, পৃো ২৮ 
88 আবু বাসতধ্নর িক্ল সচসঠ, (১/২০৩) 



অনোনে িক্ল বোসক্তেধ্ক্ও মানহাজ সবচুেত বধ্ল গ্রহন ক্রধ্ত হধ্ব। উধ্ল্লসখত বোসক্তধ্দর মধ্যে উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্ র 
প্রর্ম িাসরর এক্াসযক্ কনতা আধ্েন। আদনাসনর নীসত অনুযােী তারাও কগামরাহ সেধ্লন সক্ংবা কগামরাহীধ্ক্ ববযতা কদোর 
কচষ্টা সলপ্ত সেধ্লন। যার অর্থ হে উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্ ও কগামরাহ এবং মানহাজ সবচুেত সেল এবং উিামাহ্র আল-
ক্বা’ইদাহ্ র ক্াধ্ে যারা বাই’োহবে সেল ও িম্পসক্থত সেল (ধ্যমন আবু মুি’আব আয-যারক্বাউসে এবং আবু উমার আল- 
বাগদাসদ) তারাও কগামরাহ সেল বা কগামরাসহ কমধ্ন সনধ্েসেধ্লন।    

তুসক্থ আল-সবন’আসল এক্সি বই সলধ্খসেল যার নাম “আল সক্বলাদা ফী তাযসক্ো শােসখনা আবু ক্বাতাদা”, এবং এ সক্তাধ্ব কি 
শােখ আবু ক্বাতাদার বোপাধ্র সজহাসদ আধ্ন্দালধ্নর সবসভন্ন শােখ এবং কনতাধ্দর প্রশংিা এক্সত্রত ক্ধ্রসেল, যার মধ্যে সেল 
শােখ আয-যারক্বাউসে, আবু আবু্দল্লাহ আল-মুহাসজর, শােখ ফাসরি আয-যাহরাসন এবং মুসজব আদ-দুরুসির বক্তবে। সবন’আসল 
ক্াসরম আল-মুজাসতর ক্র্া উধ্ল্লখ ক্রধ্ত ভুধ্ল সগধ্েসেল সযসন বধ্লসেধ্লন, “আসম আমার আক্বীদাহ্ সশধ্খসে শােখ আবু 
ক্বাতাদাহ্ র ক্াে কর্ধ্ক্”,89 এবং আল-সবন’আসল এিা উধ্ল্লখ ক্রধ্তও ভুধ্ল সগধ্েসেল কয এক্াসদক্ বার শােখ আবু মুি’আব 
আয-যারক্বাউসে তার বক্তধ্বে িরািসর শােখ আবু ক্বাতাদাহ্ র ক্র্া উেৃত ক্রধ্তন!”  

যসদ আইসিি আিধ্লই সবশুে িালাসফ সজহাধ্দর মানহাধ্জর প্রসতসনসযে ক্ধ্র তাহধ্ল কক্ন িালাসফ সজহাধ্দর এ িক্ল বধ্রণে 
বোসক্তে শােখ আবু ক্বাতাদাহ্ ধ্ক্ কগামরাসহর অসভধ্যাধ্গ অসভযুক্ত ক্রধ্লন না, যখন শােখ আবু ক্বাতাদাহ্ কক্ান দধ্লর 
অন্তভুথক্ত িদিেধ্দর উপর বোসক্তগতভাধ্ব তাক্সফর ক্রাধ্ক্ ইখসতলাসফ সবষে মধ্ন ক্রধ্তন? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 িাওতুল সজহাদ (সজহাধ্দর ক্ণ্ঠ) মোগাসযন, িংখো ৩০, পৃো ৪৫ 



পসরসশষ্ট –সমর্োচার ও স্বসবধ্রাযী বক্তবে 

 আদনাসন িেঃ আয-যাওোসহরীধ্ক্ উধ্েশে ক্ধ্র বধ্লধ্ে, ‘আপসন আমাধ্দর এক্সদনও এ বোপাধ্র প্রশ্ন ক্ধ্রন সন, না 
আপনার আধ্গ আপনার পূবথবতথী আসমররা আমাধ্দর প্রশ্ন ক্ধ্রসেল।’ সক্ন্তু শােখ উিামাহ্ সবন লাসদন দাউলাতুল 
ইরাক্ আল-ইিলাসমেোহ [Islamic State of Iraq] -এর কনতাধ্দ প্রসত এ সচসঠধ্ত সজধ্জ্ঞি ক্ধ্রসেধ্লন, ‘আপনারা 
যসদ আমাধ্দরধ্ক্ আমাধ্দরধ্ক্ ভাই আবু বক্র আল-বাগদাসদর বোপাধ্র পযথাপ্ত তর্ে কদন তধ্ব তা উিম হধ্ব।’90  
  

 আদনাসন দাসব ক্ধ্রধ্ে কয, আল-ক্বা’ইদাহ্ নাসক্ িাউসদ িরক্ারধ্ক্ “সনসবথধ্ে ও সনরাপধ্দ উম্মাহ্র উলামা ও 
মুওোসহদ যুবক্ধ্দর দ্বারা তাধ্দর ক্ারাগারিমূহ পসরপূণথ ক্রার জনে কেধ্ড় সদধ্েে!” অর্চ িাউসদ স্বরাষ্ট্রমিী ও 
যুবরাজ নাধ্েধ্ফর ওপর তার প্রািাধ্দই ২০০৯ িাধ্ল আল-ক্বা’ইদাহ্ হামলা চাসলধ্েসেল।91 আসম জাসন না, এসিই সক্ 
িাউসদ িরক্ারধ্ক্ কদো আল-ক্বা’ইদাহ্ র সনরাপিার নমুনা সক্না! এোড়া আল-ক্বাইদাহ্ ‘ওোসদোহ্’ বিথার কপাধ্স্টও 
হামলা ক্ধ্রধ্ে এবং িাউসদ আরধ্বর দসক্ষণাঞ্চধ্লর শারুরাহ্ শহধ্র কগাধ্েন্দা িদর দপ্তর উসড়ধ্ে সদধ্েধ্ে।92 আর 
যখন িাউসদ িরক্ার সক্েু ‘আসলম ও যুবক্ধ্দর মৃতুেদণ্ড সদধ্লা, তখন আল-ক্বা’ইদাহ্  এক্সি বাতথা প্রক্াশ ক্রধ্লা 
কযখাধ্ন বলা হধ্েধ্ে- ‘আল্লাহর ক্িম! আমাধ্দর রক্ত আমাধ্দর বন্দীধ্দর রধ্ক্তর জনে কু্রবাসন হধ্ব, আর তাধ্দর 
রক্ত শুধ্ক্াধ্ব না যতক্ষণ না আল-িাউধ্দর কিনাবাসহনীর রক্ত প্রবাসহত হে। আল্লাহর শপর্, আল-িাউধ্দর সশরধ্েদ 
ক্রার আগপযথন্ত এ জীবন আর তার রঙ্গ সফধ্র পাধ্ব না।’93 
 

 তার দল ও আল-ক্বা’ইদাহ্ র মধ্যে মতপার্থক্ে ও মতসবধ্রায িমাপ্ত ক্রার জনে আদনাসন িেঃ আইমান আয-

যাওোসহরীধ্ক্ প্রস্তাব সদধ্েসেল, “প্রর্মত আমরা আপনাধ্দর আহবান জানাই আপনাধ্দর চরম ভুল কর্ধ্ক্ সফধ্র 

আিধ্ত, এবং সবশ্বাি াতক্, প্রতারণাক্ারী ও পক্ষতোগক্ারীর (আল-জুলাসন) বাই’োহ প্রতোখোন ক্রধ্ত।“ মজার 

বোপার হল সঠক্ এর আধ্গর বক্তধ্বে, অর্থাৎ “এিা আমাধ্দর মানহাজ নে আর ক্খধ্না হধ্বও না” শীষথক্ বক্তধ্বে 

কি বধ্লসেল - “আইসিি ও আল-ক্বা’ইদাহ্ র মধ্যে কয সবধ্রায তা বাই’োহ িংক্রান্ত সবধ্রায না“, এবং কি দাসব 

ক্ধ্রসেল সবধ্রায হল মানহাজ সনধ্ে। প্রশ্ন হল সবধ্রায যসদ বাই’োহ সনধ্ে না হে তাহধ্ল তুসম বাই’োহ প্রতোখোন 

                                                           
90 কদখুন অোধ্বািাবাদ িকু্ধ্মধ্ন্টর প্রর্ম সক্সস্তর (SOCOM-2012-0000019) নির িকু্ধ্মন্ট। যসদও অোধ্মসরক্ানরা এিব িকু্ধ্মন্ট প্রক্াশ ক্ধ্রধ্ে তধ্ব 
এগুধ্লার িতেতা সনসিত ক্রা হধ্েধ্ে মুজাসহসদধ্নর পক্ষ কর্ধ্ক্। কযমন শাআবু মাসরোম আল-আযসদ জাসনধ্েধ্ে - শােখ আবু ইোসহো আল-সলসব 
এগুধ্লারর িতেতা সনসিত ক্ধ্রধ্েন, এবং সতসন আধ্রা বধ্লধ্েন এগুধ্লা সহক্মাহ্ পূণথ ও উপক্াসর।“ [ধ্দখুন, “সক্তাবুশ শারীোহ এবং িাংসৃ্কসতক্ প্রস্তুসত” 
নামক্ সক্তাধ্বর ২০ নং পৃোর ফুিধ্নাি] অনুরূপভাধ্ব তানসযম আল-ক্বা’ইদাহ ফী জাসযরাতুল আরব [AQAP – Al Qaidah in the Arabian 
Peninsula]-এর কনতা শােখ নাসির আল-আনসি তার এক্সি িাক্ষাৎক্াধ্র অোধ্বািাবাদ িকু্ধ্মন্টগুধ্লার িতেতা সনসিত ক্ধ্র বধ্লধ্েন, “হো এগুধ্লার 
আিল ও সনভথরধ্যাগে তধ্ব অিমূ্পণথ। তা িধ্েও শুযুমাত্র এ সচসঠগুধ্লার অযোেসন এক্সি সবশ্বসবদোলধ্ে অযোেধ্নর অনুরূপ, এবং আমরা আমাধ্দর 
ভাইধ্দর পরামশথ কদব সচসঠগুধ্লা অযোেধ্নর এবং এগুধ্লা কর্ধ্ক্ সশক্ষাগ্রহন ও উপকৃ্ত হবার।“    
91 আল-ক্বা’ইদাহ্ তাধ্দর প্রক্াসশত দুসি সভসিওধ্ত এ হামলার সববরণ প্রক্াশ ক্ধ্রধ্ে। প্রর্মসি হল ১৪৩০ সহজসরর রমাদ্বাধ্ন আল-মালাসহম সমসিো কর্ধ্ক্ 
প্রক্াসশত “মুহাম্মাদ ইবন মািলামার বংশযধ্ররা”, সদ্বতীেসি হল ১৪৩১ সহজসরর শাওোধ্ল আল-মালাসহম সমসিো কর্ধ্ক্ প্রক্াসশত, “ক্বাবার রধ্বর শপর্! 
আসম িফল হধ্েসে” – পবথ ২। আর আমরা আবাধ্রা মধ্ন ক্সরধ্ে সদসে এখাধ্ন আমরা শুযুমাত্র ঐিব  িনার উধ্ল্লখ ক্রসে যারা দ্বারা আইসিধ্ির 
সমর্োচার প্রমাসণত হে।     
92 ১৪৩৫ সহজসরর রমাদ্বাধ্ন এ হামলার বোপাধ্র “মুিসলমাহ বন্দীধ্দর জনে প্রসতধ্শায” সশধ্রানাধ্ম এক্সি সভসিও আল-ক্বা’ইদাহ্ প্রক্াশ ক্ধ্রধ্ে।  
93 সববৃসত নং ১০২, “আল িাউধ্দর ক্ারাগাধ্র বন্দীধ্দর হতোর বোপাধ্র বক্তবে”, ১৯কশ িফর, ১৪৩৭ সহজসরধ্ত প্রক্াসশত। 



ক্রার আহবান ক্রধ্ো কক্ন?   

 

 আরও মজার বোপার হধ্ে ি. আয-যাওোসহরীর িমাধ্লাচনা ক্ধ্র আদনাসন বধ্লসেল, ‘শােখ উিামাহ্ মুজাসহদধ্দর 

ঐক্েবে ক্ধ্রসেধ্লন অর্চ আপসন তাধ্দর পুধ্রাপুসর দুই সদধ্ক্ সবভক্ত ক্রধ্লন’- মাধ্ন িক্টর িাধ্হবই নাসক্ 

সজহাধ্দর িাসরবে ক্াতার নধ্ষ্টর জনে দােী। অতেঃপর আধ্রক্সি বাতথাে কি সনজ মুধ্খই বলধ্লা, ‘আমরা 

দলগুধ্লাধ্ক্ সবভক্ত ক্রধ্বা, এবং িংগঠনগুধ্লার  ক্াতারগুধ্লাধ্ক্ সবদীনথ ক্রধ্বা’ (ধ্দখুন ‘ক্াসফরধ্দর বধ্লা খুব 

শীঘ্রই কতামরা পরাভূত হধ্ব...’, সশধ্রানাধ্মর বাতথাসিধ্ত)। অর্থাৎ কি অনেধ্ক্ কয অসভধ্যাধ্গ অসভযুক্ত ক্রধ্ত চাইধ্ে 

কি সনধ্জই কি কদাধ্ষ কদাষী!!   

 

 শােখ উিামাহ্ সবন লাসদন বধ্লসেধ্লন, ‘সনিে ইমাম সনবথাচধ্নর অসযক্ার শুযুমাত্র উম্মাহ্র’। অর্চ যারা তাধ্ক্ 
িসঠক্ভাধ্ব অনুিরধ্ণর দাসব ক্ধ্র তারা বধ্ল, ‘তরবাসরর অগ্রভাধ্গর মাযেধ্ম আমরা সখলাফাত গ্রহন ক্ধ্রসে...“। 

অর্থাৎ উম্মাহ্র ইোর সবরুধ্ে সগধ্ে তারা উম্মাহর উপর ক্তৃধ্ের আিন দাসব ক্রধ্ে।   

 

 আদনাসন বধ্লসেল, ‘আসমর আবু মুহাম্মাধ্দর (আল্লাহ্ তাঁধ্ক্ সহফাজাত ক্রুন, তাঁর ইল্কম বারাক্াহ্ দান ক্রুন) 

কনতৃধ্ে ঐক্েবে হধ্ে যারা আমাধ্দর অন্তর প্রশান্ত ক্ধ্রধ্েন, আমরা ক্াভক্াধ্যর কিিব ভাইধ্দর িমর্থন ক্সর।’ 

অর্থাৎ তাধ্দর কনতার অযীধ্ন তাধ্দর ঐক্ে আদনাসনধ্ক্ খুসশ ক্ধ্রসেধ্লা। সক্ন্তু হঠাৎ….! উলাইোত দাধ্গস্তাধ্নর 

সমসিো উইং এক্সি কযৌর্ সববৃসত প্রক্াশ ক্ধ্র, কযখাধ্ন তারা ক্াভক্াধ্যর পসরসস্থসতর বোপাধ্র আধ্লাচনা ক্ধ্র এবং 

এ আধ্লাচনার ভূসমক্াধ্ত তারা বধ্ল, ‘আমরা িম্প্রসত ক্াভক্াধ্য  আইসিধ্ির-র সফতনা এবং ক্াভক্াধ্যর ক্াতাধ্র 

ভাঙধ্নর বোপাধ্র খবর কপধ্েসে।’ অর্থাৎ গতক্াল তাধ্দর ঐধ্ক্ে কতামাধ্ক্ আনসন্দত ক্রসেধ্লা অর্চ আজ কতামাধ্ক্ 

আনসন্দত ক্ধ্র তাধ্দর ভাঙন!  
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উপিংহার 

আইসিি সনধ্জধ্দর িালাসফ সজহাধ্দর প্রকৃ্ত অনুিারী দাসব ক্রধ্লও বাস্তবতা হল আইসিি নতুন এক্ ভ্রষ্ট মানহাধ্জর উদ্ভাবন 
ক্ধ্রধ্ে যা িালাসফ সজহাধ্দর মানহাধ্জর িাধ্র্ িাং সষথক্। কযিব িালাসফ সজহাসদ বোসক্তেধ্দর ও তার অবস্থান আইসিি 
অনুিরধ্ণর দাসব ক্ধ্র তাধ্দর িাধ্র্ আইসিধ্ির পার্থক্ে হল বোসক্তগত ইজসতহাধ্দর বোপাধ্র ঐধ্ক্ের িীমার মধ্যে র্াক্ার কয 
নীসত ও অবস্থান তারা গ্রহন ক্ধ্রসেধ্লন, আইসিি তার উধ্োিা গ্রহন ক্ধ্রধ্ে। যাধ্দর িাধ্র্ই তাধ্দর মতপার্থক্ে হধ্েধ্ে, 
যারাই সভন্নমত কপাষন ক্ধ্রধ্ে, সক্ংবা তাধ্দর িমাধ্লাচনা ক্ধ্রধ্ে তাধ্দর িক্লধ্ক্ আইসিি সবদ’আতী, কগামরাহ ইতোসদ 
বধ্ল আখোসেত ক্ধ্রধ্ে, এবং তাধ্দর বোপাধ্র কু্ৎিা রিনা ক্ধ্রধ্ে। আইসিি যাধ্দরধ্ক্ অনুিরণ ক্রার দাসব ক্ধ্র, িালাসফ 
সজহাধ্দর কি পসর্কৃ্ৎগন ক্খধ্নাই এমন নীসত গ্রহন ক্ধ্রন সন। আর তারা দ্বীধ্নর বোপাধ্র দুবথল সেধ্লন এবং ক্াপুরুষ 
সেধ্লন না কয অপরায বা কগামরাসহ কদধ্খও তারা চুপ র্াক্ধ্বন।     

এোড়া আইসিি অনেধ্দর কযিব অসভধ্যাধ্গ অসভযুক্ত ক্ধ্রধ্ে এবং কিগুধ্লার সভসিধ্ত অনেধ্দরধ্ক্ কগামরাহ বধ্লধ্ে, অধ্নক্ 
কক্ষধ্ত্রই কিিব “অসভধ্যাগ” তাধ্দর সনধ্জধ্দর কক্ষধ্ত্রও প্রধ্যাজে! এবোপাধ্র যসদ আইসিধ্ির পক্ষ কর্ধ্ক্ এখন দাসব ক্রা হে- 
“আমরা আমাধ্দর পূধ্বথর অবস্থান কর্ধ্ক্ িধ্র এধ্িসে এধ্বওং আমাধ্দর অবস্থান পসরবতথন ক্ধ্রসে, এবং ইসতপূধ্বথ আমরা যা 
বধ্লসে তা কর্ধ্ক্ সনধ্জধ্দর মুক্ত ক াষণা ক্রসে” - তাহধ্ল তাধ্দর প্রসত আমাধ্দর প্রশ্ন হধ্ব, ‘তাহধ্ল সক্ কতামরা স্বীক্ার ক্ধ্র 
সনধ্ো ইসতপূধ্বথ, যখন কতামরা এযরধ্নর অবস্থান গ্রহন ক্ধ্রসেধ্ল, তখন কতামরা পর্ভ্রষ্ট সেধ্ল? তখন কতামরা সবশুে 
মানহাজ কর্ধ্ক্ সবচুেত সেধ্ল?’ 

যসদ আইসিি িতেবাসদ হে তধ্ব তাধ্দর উসচত উিামাহ্র আল-ক্বা’ইদাহ্ এবং আইমাধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্ ধ্ক্ এক্ইরক্ম এবং 
িমান পযথাধ্ের কগামরাহ গনে ক্রা। ক্ারন কযগুধ্লাধ্ক্ তারা শােখ আইমাধ্নর আল-ক্বা’ইদাহ্ র পর্ভ্রষ্টতা ও সবচুেসত বলধ্ে, 
তার িবগুধ্লাই শােখ উিামাহ্র িমধ্েও আল-ক্বা’ইদাহ্ র মাধ্ে সবদেমান সেল।  

যসদ আমরা আইসিধ্ির নীসত গ্রহন ক্সর তধ্ব অসনবাযথ ভাধ্ব আমরা এ উপিংহাধ্র কপৌঁেুধ্বা- িালাসফ সজহাসদ আধ্ন্দালধ্নর 
সবসশষ্ট কনতা ও আসলমগণ িক্ধ্লই পর্ভ্রষ্ট। আইসিি এমনই এক্ জগাসখচুরী মানহাজ দাসব ক্রধ্ে এবং স্বসবধ্রাযী নীসতমালা 
প্রণেন ক্ধ্রধ্ে, যসদ কক্উ তাধ্দর প্রর্ম অসভধ্যাগ কর্ধ্ক্ অবোহসত পাে তধ্ব কি অবযাসরত ভাধ্ব সদ্বতীে অসভধ্যাধ্গ অসভযুক্ত 
হধ্ব। আর যসদ কি সদ্বতীে অসভধ্যাগ কর্ধ্ক্ অবোহসত পাে তধ্ব কি প্রর্ম অসভধ্যাধ্গ অসভযুক্ত হধ্ব। এভাধ্ব তারা িালাসফ 
সজহাসদ মানহাজধ্ক্ ধ্বংি ক্ধ্রধ্ে এবং এর কনতাধ্দর আক্রমণ ক্ধ্রধ্ে। বস্তুত তারা িালাসফ সজহাধ্দর মানহাধ্জর অনুিরণ 
ক্ধ্র না বরং তারা এক্সি নতুন মানহাধ্জর উদ্ভাবন ক্ধ্রধ্ে। এবং তাধ্দরধ্ক্ িালাসফ সজহাধ্দর মানহাধ্জর িাধ্র্ িংযুক্ত 
ক্রা, বা দাসব ক্রা কয তারা িালাসফ সজহাধ্দর মানহাধ্জর প্রসতসনসযে ক্ধ্র, এমনসক্ তাধ্দরধ্ক্ িালাসফ সজহাধ্দ আধ্ন্দালধ্নর 
িাধ্র্ িম্পসক্থত দাসব ক্রাও ভুল।  

 

পসরধ্শধ্ষ িব প্রশংিা এক্মাত্র মহান আল্লাহ্ রবু্বল আলাসমধ্নর জনেই! 

আহ্মাদ আল-হামদান 
৩০ সিধ্িির, ২০১৫ 

 


