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প্রেস হবজ্ঞহি  
بسم هللا الرحمن الرحيم

 খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের ১০২তম খিজরী বাখষিকী উপলসে খিযবুত তাহ্রীর-এর আমীর খবখিষ্ট ইেলামী খিন্তাখবদ আতা 
খবন িখলল আবু আল-রািতাহ্-এর বক্তবয 

(অনুবাদকৃত) 

েমস্ত প্রিংো আল্লাহ্ েুবিানাহু ওয়া তা‘আলা’র, এবং রিমত ও িাখন্ত বখষিত হিাক আল্লাহ্’র রােূল (োাঃ), তাাঁর পখরবার, তাাঁর 
োিাবাগণ (রা.), এবং তাাঁর (োাঃ) অনুোরীসদর উপর, 

ইেলামী উম্মাহ্’র প্রখত... এবং খবসিষ কসর খিলাফত রাখিদাহ্ পুনাঃপ্রখতষ্ঠার কাসজ খনসয়াখজত দাওয়াহ্ বিনকারীসদর প্রখত… 

আেোলামু আলাইকুম ওয়া রিমাতুল্লাখি ওয়া বারাকাতুহু, 

২৮হি রজব ১৩৪২ হিজরীদত, খিস্টীয় েন অনুোসর খদনখি খিল ১৯২৪ োসলর ৩রা মািি, অর্িাৎ ১০২ খিজরী বির পূসবি এই খদসন 
তৎকালীন বৃদেদনর হনতৃসে ঔপহনদবহশক কাহিরগণ আরব ও তুহকয হবশ্বাসঘাতকদের েিায়তায় হিলািত রাষ্ট্র ধ্বংস করদত সক্ষি িয়। 
ইস্তামু্বসল খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংে করার মাধ্যসম মুস্তফা কামাল প্রকািয কুফর করার অপরাধ্ েংঘখিত কসর, হে িখলফাসক অবসরাধ্ কসর এবং 
প্রসহেন প্র ার িওয়ার আদগই তাদক খনবিােসন পাঠায়। এবং এ াদবই েংঘখিত িয়, মুেখলম ভূ-িসের মসধ্যই খিলাফত ধ্বংসের এই 
হবদনাদায়ক ঘিনাখি... উম্মাহ্’র উপর োহয়ত্ব হিল প্রকািয কুফরকারীর হবরুদে তরবারী িাদত যুদে হলি িওয়া, হযমনখি উবাোহ্ ইবদন 
আল-সাহিত (রা.) িদত বহণযত রাসুলুল্লাহ্ (সাাঃ)-এর িুত্তাহিকুন আলাইহি িাহেদস উদল্লি রদয়দি: 

ِ فِيِه بُْرَهان  » «َوأَْن ََل نُنَاِزَع اْْلَْمَر أَْهلَهُ إَِلا أَْن تََرْوا ُكْفراً بََواحاً ِعْنَدُكْم ِمْن َّللاا  “এবং িােকসদর োসর্ কতৃিে খনসয় দ্বসে খলপ্ত িইও 
না, যতক্ষণ পযযন্ত না প্রতািরা তাদক েকাশয কুির করদত প্রেি, যার বযাপাদর আল্লাহ্ েেত্ত হবধান অনুসাদর প্রতািাদের কাদি েুস্পষ্ট প্রমাণ 
রসয়সি” (বুিারী এবং মুেখলম)। অর্ি উম্মাহ্, খনকৃষ্ট এই অপরাধ্ী ও তার েিসযাগীসদর ভীত ও প্রকখিত করসত এমন খকিু কসরখন, 
যাসত হে ও তার েিসযাগীরা পরাখজত িসত পারসতা। বরং, উম্মাহ্’র প্রখতখক্রয়া খিল অতযন্ত দুবিল, যা তাসদরসক পরাখজত করসত 
প্রসয়াজনীয় পদসেসপর ধ্াসরকাসিও খিল না! 

তিন হর্সকই উম্মাহ্’র প্রগৌরবিয় ইখতিাে অন্ধকাসর খনমখিত িসয় যায়। ইখতপূসবি, েতয ও নযাসয়র উপর অখধ্খষ্ঠত এই খিলাফত 
খিল উম্মাহ্’র রাষ্ট্র, অর্ি এিন উম্মাহ্’র রসয়সি রাষ্ট্র নাসম পঞ্চািখিরও অখধ্ক িখেত ভূিে, োসর্ হেিানকার িােকসদর খনদারূণ যুলুম-
খনযিাতন। এমনখক এই রজব মাসের মাঝামাখঝসত ঘসি যাওয়া খেখরয়া ও তুরসের ভয়াবি ভূখমকিও তাসদর খবভখক্ত দূর করসত পাসরখন, 
পাসরখন একক রাষ্ট্র খিসেসব ঐকয পুনরুদ্ধার করসত। উপসদি গ্রিণ না কসর, তারা বরং ভূখমকসির আসগর অবস্থার মসতা পসরও িখেত 
িুকসরা খিসেসবই র্াকসত বদ্ধপখরকর! আল্লাহ্ েুবিানাহু ওয়া তা‘আলা বসলন: 

تَْيِن ثُما ََل َيتُوبُوَن َوََل هُْم يَذاكاُرون﴿ ةً أَْو َمرا ﴾أََوََل يََرْوَن أَناُهْم يُْفتَنُوَن فِي ُكل ِ َعاٍم َمرا  “তারা খক লেয কসর না, প্রখতবির তারা 
দু‘একবার খবপযিস্ত িসে, অর্ি, তারা এরপরও তওবা কসর না খকংবা উপসদি গ্রিণ কসর না” [েূরা আত-তাওবা: ১২৬]। 

এতদেসেও, ভূখমকসির এই খবপযিয় তুসল ধ্সরসি হয, ইেলাম মুেখলমসদর হৃদয় গভীসর অখবিল অবস্থাসন রসয়সি। ধ্বংেসূ্তসপর 
খনি হর্সক যিন তারা তাসদর ভাইসদর উদ্ধার করখিল তিন তারা তাক্ববীর ধ্বখন উচ্চারণ করখিল। তাসদর মুসির তাক্ববীর ধ্বখন বন্ধ িয়খন, 
খবসিষ কসর যিন তারা একখি খিশুসক উদ্ধার করখিল, যার মা তাসক জন্ম হদয়ার পর ধ্বংেসূ্তসপর খনসি মৃতুযবরণ কসরন... অর্বা 
ধ্বংেসূ্তসপ িাপা পড়া হেই বযখক্ত যাসক িাসত তেবীহ্ আাঁকসড় ধ্রা অবস্থায় হদিা যায়, আর হেিা খদসয় খতখন মিান আল্লাহ্ েুবিানাহু ওয়া 
তা‘আলা’র মখিমা হঘাষণা করখিসলন... অর্বা যিন তারা একজন মখিলাসক হভসে পড়া ভবসনর খনি হর্সক উদ্ধার করার হিষ্টা করখিল, 
তিন মখিলাখি বাইসর হবর করার আসগ তার মার্া হেসক রািার অনুসরাধ্ জানায়, যাসত তার িুল হদিা না যায়… অর্বা যিন এক বযখক্ত 
ধ্বংেসূ্তসপর খনি হর্সক তাসক হবর করার জনয ডাকাডাখক করখিসলন, খযখন প্রর্সমই োলাত পূবি ওযুর জনয পাখন হিসয়খিসলন যাসত খতখন 
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 নামাসযর েময় অখতক্রান্ত কসর না হফসলন… খকংবা হেই বযখক্ত যাসক তারা ধ্বংেসূ্তসপর খভতর হর্সক উদ্ধার করার হিষ্টা করখিল, আর তারা 
তাসক পখবত্র কুর‘আসনর েূরা আল-বাকারাি হর্সক হতলাওয়াতরত অবস্থায় িুাঁসজ পায়… অর্বা হেই হমসয়খি যাসক তারা হবর করার হিষ্টা 
করখিল, এবং হেখদনকার নামাজ পড়সত না পারায় হে আসেপ করখিল... এবং এই েবগুসলা হেসত্রই তাক্ববীর ধ্বখন উচ্চাখরত িসয়খিল, 
আল্লাহু আক্ববার... এরাই মুেখলম। ভূখমকসি খনিত প্রসতযক মুেখলসমর প্রখত আল্লাহ্ েুবিানাহু ওয়া তা‘আলা রিমত করুন। আল্লাহ্ 
েুবিানাহু ওয়া তা‘আলা’র আসদিক্রসম তারা হযন আসিরাসতর িিীদসদর অন্তভুিক্ত িন। আল্লাহ্ এমন আসরাগয দ্বারা আিতসদর েুস্থতা দান 
করুন, যা হকান হরাগসক অবখিষ্ট রাসি না... হবাঁসি যাওয়া প্রখতখি মুেখলমসক আল্লাহ্ োিাযয করুন। আল্লাহ্ তাসদর জনয উত্তম জীবন দান 
করুন, যা তারা আল্লাহ্ এবং তাাঁর রােূল (োাঃ)-এর আনুগসতয বযয় করসব...  

তারাই মুেখলম, অর্ি তাসদর খবপরীসত রসয়সি মুেখলম ভূ-িেেমূসির িােকগণ। বাস্তখবকভাসবই তারা খভন্ন হমরুসত অবস্থান 
করসি। খিলাফত ধ্বংসের মিাখবপযিসয়র েময় হর্সক শুরু কসর খবগত ১০২ খিজরী বিসর এই অবস্থানগত পার্িকয ততরী িসয়সি! অতাঃপর 
খিলাফসতর ধ্বংেসক কাসজ লাখগসয় ঔপখনসবখিক কাখফরগণ আরও একখি যন্ত্রণাদায়ক েসতর জন্ম হদয়। তারা ইহুখদসদরসক বরকতময় 
ভূখমসত একখি রাষ্ট্র প্রদান কসর, হয পখবত্র ভূখম ইেরার (রাখত্র যাত্রা) গন্তবযস্থল এবং রােূলুল্লাহ্ (োাঃ)-এর খমরাসজর (ঊধ্বিগমন) েূিনাস্থল। 
এরপর তারা তাসদরসক খিখকসয় রািার উপায়েমূি খনখিত কসর। এই উপায়েমূসির মসধ্য যা েবিাসপো গুরুেপূণি খিল হেিা িসে, এখিসক 
খঘসর র্াকা দালাল িােকসদর মাধ্যসম এর খনরাপত্তা খনখিত করা। তাই তারা ইহুখদসদর োসর্ েংঘখিত প্রখতখি যুসদ্ধ পরাখজত িসত র্াসক, 
যতেণ না আল্লাহ্ েুবিানাহু ওয়া তা‘আলা ইহুদীসদরসক হযভাসব খিত্রাখয়ত কসরসিন এর বাইসর খগসয় তারা তাসদর জনয নতুন ভাবমূখতি 
ততখরসত েেম িয়: ﴿لاةُ َواْلَمْسَكنَة ﴾َوُضِربَْت َعلَْيِهُم الذ ِ  “আর তাসদর উপর আসরাপ করা িসলা লাঞ্ছনা ও পরমুিাসপখেতা” [েূরা আল 
বাকারাহ্: ৬১]। আর িােকগণ হকবল এতিুকুসতই েন্তুষ্ট খিল না। বরং, তারা ইহুখদ রাসষ্ট্রর অপোরণ খবষয়খিসক এখির োসর্ েমসঝাতায় 
খবষসয় পখরণত করসত েবিিখক্ত খনসয়াগ করসলা, এই আকুখত েিকাসর হয এখি ১৯৬৭ োসল দিল করা খকিু অংি হর্সক খনসজসক প্রতযািার 
করসব! 

উপরন্তু, খফখলখস্তসন অববধ্ ইহুখদ রাষ্ট্র প্রখতষ্ঠা খিল েবসিসয় জঘনয অপরাধ্, এবং এিনও এখি জঘনয অপরাধ্ কসর িসলসি। 
২০২৩ োসলর ২৬হি জানুয়াখরসত হজখনসন েংঘখিত িতযাযজ্ঞ এর োেী। অববধ্ ইহুখদ রাসষ্ট্রর হেনাবাখিনী খবিাল এবং ভারী অস্ত্রিসস্ত্র 
েখিত বাখিনী খনসয় হজখনন খিখবসর িামলা কসর ও িতযাযজ্ঞ িালায়, হযিাসন নয়জন িিীদ িয়। হেেমসয় তারা িতযাযজ্ঞ িাখলসয়, 
আিতসদর উপর হদয়াল হভসে এবং বুলসডাজার খদসয় দখলত কসর িরম অপরাধ্ েংঘখিত কসর। এরপর এখি নাবলুসের খবরুসদ্ধ তার 
আগ্রােন অবযািত রাসি, এবং আকাবাত জাসবর কযাসি িামলা িাখলসয় িতযাযজ্ঞ িালায় ও আিত কসর, যার ফসল বহু মানুষ িিীদ ও 
িতািত িয়… আর এেবই ঘসি মুেখলম ভূ-িেেমূসির িােকসদর নাসকর ডগায় যারা তাসদরসক উদ্ধাসরর জনয তেনয েমাসবি কসরখন। 
বরং, তাসদর মধ্যকার উসল্লিসযাগযতম বযখক্তর পদসেপ িসে, হযখকনা অপরাধ্ীসদর োসর্ অপরাসধ্র খিকার বযখক্তসদর মধ্যস্থতা প্রস্তাব 
কসরসি! আল্লাহ্ তাসদরসক ধ্বংে করুন; খকভাসব তারা খবভ্রান্ত িয়? এবং খকভাসব তারা এর হিসয় বড় অপরাধ্ তর্া ইহুখদসদর োসর্ েিকি 
স্বাভাখবকীকরসণর মত ঘৃণয অপরাসধ্ খলপ্ত িসত পাসর? খমিসরর িােসকরা এই অপমান ও অেম্মাসনর খমখিসল হনতৃে খদসয়খিল, এরপর 
খপ.এল.ও, এবং তারপর যর্াক্রসম জডিান, েংযুক্ত আরব আখমরাত, বািরাইন এবং মরসকার িােকগণ েকসলই একই পর্ অনুেরণ 
কসরসি। এবং এিন েুদান একই অপরাসধ্ তাসদরসক অনুেরণ করসি, কারণ েুদাসনর রাষ্ট্রপখত আল-বুরিান অববধ্ ইহুখদ রাসষ্ট্রর োসর্ 
েিকি স্বাভাখবকীকরণ খনসয় আসলািনার উসেসিয ০২/০২/২০২৩ তাখরসি িাতুিসম ইহুখদ রাসষ্ট্রর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এখল হকাসিসনর োসর্ োোৎ 
কসর! তাসদর হকউই তাসদরসক খঘসর র্াকা অপমাসনর পসরায়া কসরখন, ﴿ َوَعذَاب  َشِديد  بَِما َكانُوا ِ َسيُِصيُب الاِذيَن أَْجَرُموا َصغَار  ِعْنَد َّللاا

﴾يَْمُكُرونَ   “যারা এই অপরাধ কদরদি তারা অহিদরই তাসদর ষড়যসন্ত্রর প্রখতফল খিসেসব আল্লাহ্’র পক্ষ প্রেদক লাঞ্ছনা এবং কসঠার আযাদবর 
সমু্মিীন িদব” [সূরা আল-আনআি: ১২৪]। 

এিা েখতযই আিযিজনক হয, অববধ্ ইহুখদ রাষ্ট্র কতৃিক আক্রমসণর মাত্রা বৃখদ্ধর োসর্ োসর্ খকংবা প্রখতখি অপরাধ্ েংঘিসনর েমসয় 
এর হনতারা িয় িামলার আসগর খদন অর্বা একই খদন আরব িােকসদর োসর্ িাত হমলাসত র্াসক বা তাসদর োসর্ োোসতর জনয েফর 
কসর। হজখনসনর উপর িামলার অপরাধ্ েংঘিসনর আসগ হনতাখনয়াহু জডিাসনর রাজপ্রাোসদ অখতখর্ খিসেসব খিল! খফখলখস্তন কতৃিপে এই 
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হিযবুত তাহ্রীর-এর 
হিহিয়া কাযযালয়, 

উলাই’য়াহ্ বাংলাদেশ 

 
নং: ১৪৪৪-০৮/০১ 

েতযতা স্বীকার কসর খনসয়খিল হয হজখনসনর উপর িামলার অপরাধ্ েংঘিসনর েমসয় ইহুখদসদর োসর্ তারা খনরাপত্তা েমন্বয় োধ্ন করখিল, 
কারণ এই অপরাসধ্র পর তারা দাখব কসরখিল হয তারা খনরাপত্তা েমন্বয় বন্ধ কসর খদসব। অতএব এিা এরকমই খিল! যাসিাক, েবসিসয় 
খবস্ময়কর ও আিযিজনক খবষয় িসে, হজখনসন িতযাকাসের পর যিন খফখলখস্তসনর একজন বীর তার ভূখম ও জনগণসক রোয় এখগসয় আসে 
এবং আল-কুদে অপাসরিসন োতজন ইহুখদসক িতযা কসর, তিন মুেখলম হদিগুসলার িােকগণ খনন্দা জানাসনার জনয িুসি আসে! তুরে, 
েংযুক্ত আরব আখমরাত, জডিান ও খমিসরর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় েকসলই হপ্রে খবজ্ঞখপ্তসত আল-কুদে অপাসরিসনর খনন্দা কসর! 

এিন, হকবল খফখলখস্তনই নয় যার খপসঠ এেব িােক িুখরকাঘাত কসরসি, বরং তারা ইেলামী ভূ-িেেমূসির অনযানয পখবত্র 
অঞ্চলগুসলাসকও েমপিণ কসরসি। খিনু্দ মুিখরকরা হজারপূবিক কাশ্মীরসক তাসদর রাসষ্ট্রর োসর্ যুক্ত কসর হনয়, আর পাখকস্তাসনর িােসকরা 
নীরব ভূখমকা পালন কসর... খময়ানমাসর হরাখিো মুেখলমসদরসক িতযা করা িসে, অর্ি বাংলাসদসির িােসকরা হযন তা না হদসি ঘুখমসয় 
আসি... তািাড়া রসয়সি পূবি তুখকিস্তান, হযিাসন িীন গণিতযা িালাসে, অর্ি মুেখলম ভূ-িেেমূসির বতিমান হদিেমূি কবসরর খনস্তব্ধতার 
মসতা পার্রেম নীরবতা পালন করসি। আর যিন তারা গণিতযার খবষসয় কর্া বসল, তিন তারা দাখব কসর হয এখি িীসনর অভযন্তরীণ 
খবষয়! ﴿ ًَكبَُرْت َكِلَمةً تَْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم ِإْن يَقُولُوَن إَِلا َكِذبا﴾  “খক ভয়ানক দাখব যা তাসদর মুি হর্সক হবর িয়! তারা খমর্যা িাড়া খকিুই বসল 
না” [েূরা আল-কািাফ: ৫]। 

অতাঃপর, ঔপখনসবখিক কাখফররা উম্মাহ্’র উপর হয অেম্মান আসরাপ কসরখিল তাসত তারা েন্তুষ্ট খিল না। ফসল তারা উম্মাহ্’র 
খবশ্বাসের অবমাননা করসতও খদ্বধ্াসবাধ্ কসরখন। তাই েুইখডি কতৃিপে অনুমখত হদয়ার পর এক মামুখল িরমপন্থী িখনবার, ২১হি জানুয়ারী 
২০২৩ তাখরসি স্টকসিাসম তুখকি দূতাবাে ভবসনর োমসন মিান কুর‘আসনর একখি কখপ হপাড়াসনার দুাঃোিে হদিায়... এরপর তারা 
ধ্ারাবাখিকভাসব হিগ এবং হকাসপনসিসগসন শুক্রবার, ২৭হি জানুয়ারীসত মিান কুর‘আন হপাড়াসনার জঘনয অপরাধ্ অবযািত রাসি। 
পরবতিীকাসল, আমরা আল-আজিারসক হদসিখি হয তারা তাসদর ‘আল-আজিার অবজারসভিখর ফর কমবযাখিং এক্সখিখমজম’-এর মাধ্যসম 
একখি কসঠার িব্দযুক্ত খববৃখত জাখর কসর ধ্মিীয় পখবত্রতা লঙ্ঘন প্রসিষ্টার তীব্র খনন্দা এবং এধ্রসনর ঘিনা রুসি দাাঁড়াসনার দাখব জানায়। 
এসত হকান েসন্দি হনই, আল-আজিাসরর উলামাসয় হকরামগণ ভালভাসবই জাসনন হয মিান কুর‘আন হপাড়াসনার প্রখতখক্রয়া হকবল হমৌখিক 
খনন্দা জানাসনা িসত পাসর না, বরং আল্লাহ্’র খকতাব ও তাাঁর দ্বীসনর েমর্িসন অবিযই োমখরক বাখিনী হপ্ররণ করসত িসব। মিান কুর‘আন 
হপাড়াসনার অর্ি িসে ইেলামী উম্মাহ্ এবং এর খবশ্বাসের খবরুসদ্ধ যুদ্ধ হঘাষণা করা। অতএব, েখঠক প্রখতখক্রয়া িসে যুদ্ধ হঘাষণা, যা 
তাসদর জনয একখি ভীখত-েৃখষ্টকারী উদািরণ ততখর করসব, এবং এিা অনযসদরও এধ্রসনর জঘনয অপরাধ্ করা হর্সক খনবৃত্ত করসব। আল্লাহ্ 
েুবিানাহু ওয়া তা‘আলা বসলন: ﴿ ْد بِِهْم َمْن َخْلفَُهْم لَعَلاُهْم ا تَثْقََفناُهْم فِي اْلَحْرِب فََشر ِ ﴾يَذاكاُرونفَِإما  “হতামরা যখদ কিসনা যুসদ্ধ তাসদর মুসিামুখি 
িও, তসব তাসদর জনয একখি ভয়ঙ্কর উদািরণ ততখর কর, যাসত তাসদরসক যারা অনুেরণ করসব তারা খনরুৎোখিত িসত পাসর” [েূরা 
আল-আনফাল: ৫৭]। 

হি মুেখলমগণ: মুি রোর জনয হকবল হিাখভত িব্দ বযবিার কসর মুেখলমসদর খবরুসদ্ধ আগ্রােনসক হমাকাখবলা করার েুসযাগ হনই, 
কারণ ফাাঁকা বুখল হকান কলযান বসয় আসন না খকংবা প্রসয়াজনও পূরণ কসর না। বরং তসলায়াসরর ফলা দ্বারা এমন আঘাসতর মাধ্যসম 
আগ্রােনসক প্রখতিত করসত িয় যা িত্রুসক িয়তাসনর ওয়ােওয়াো ভুখলসয় হদয়। যিন মুেখলমসদর খিলাফত খিল তিন তারা এই রকমই 
খিল, এবং তাসদর িােনামসলর ঘিনাপ্রবাসি এেিখকিত খবসৃ্তত ইখতিাে রসয়সি। এখি এমন এক প্রমাখণত েতয যা দূরদৃখষ্ট ও অন্তদৃিখষ্ট 
েিন্ন হকান বযখক্তই অস্বীকার করসত পাসর না। মুেখলমসদর ইখতিাসে এেব উদািরণ খবদযমান, অনযানয উৎেেি হযগুসলা ইবসন কাখিসরর 
“দয খবখগখনং অযান্ড দয এন্ড”, আল-বালাধু্খরর “দয কনসকাসয়স্ট অফ দয লযান্ডে”, ইবসন িালদুসনর “দয খিখি” ,এবং আল-যািাখবর “দয 
খিখি অফ ইেলাম” গ্রসন্থ বখণিত িসয়সি। এেব গ্রন্থ হর্সক আখম এিন আপনাসদর জনয কসয়কখি উদৃ্ধত করখি: 

“অতাঃপর খিজরসতর পসর ৮৭তম বির এসলা... এই েমসয় কুতায়বা ইবসন মুেখলম বুিারার পয়সকন্ট নামক হজলা জয় করসলন... 

এবং তিন েময় মধ্যাহ্ন িয়খন, হয পযিন্ত না আল্লাহ্ েুবিানাহু ওয়া তা‘আলা তাসদর খবজয় দান কসরন… তাসদর মসধ্য একজন একসিািা 

বযখক্ত খিল হয মুেখলমসদর উপর আঘাত িাসন। যিন তাসক বন্দী করা িয় তিন হে বসলখিল: “আখম খনসজর মুখক্তপণ খিসেসব পাাঁি িাজার 
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২৪/০২/২০২৩ ইং 
 

 িাইখনজ হপািাক খদসত িাই, যার মূলয িাজার িাজার”। তিন কমান্ডারগণ কুতায়বাসক তার কাি হর্সক তা গ্রিণ করার পরামিি হদন। খকন্তু 

কুতায়বা বসলখিসলন: “না, আল্লাহ্’র কেম, তুখম আর কিসনা হকাসনা মুেখলসমর মসন ভীখত েঞ্চার করসত পারসব না”। অতাঃপর খতখন তার 

েিসকি আসদি কসরন এবং তার গদিাসন আঘাত করা িয়...” 

“এরপর এসলা খিজরসতর পর ৯০তম বির... এই েমসয়র মসধ্য খেনু্ধর িােক রাজা দাখির মুেখলম নারীসদর বিনকারী একখি 

জািাসজ আক্রমণ কসর এবং তাসদরসক বন্দী কসর খনসয় যায়। হেই অতযািারীর উপর প্রখতসিাধ্ হনয়ার জনয িখলফা তার ওয়ালীসক (গভনির) 

বাতিা পাঠান। তিন মুিাম্মাদ খবন আল-কাখেম একখি তেনযবাখিনীর হনতৃে হদন এবং “মুেখলম মখিলাসদর উদ্ধার কসরন, হেই অতযািারী 

িােসকর খবরুসদ্ধ প্রখতসিাধ্ হনন এবং খেনু্ধ ভূখম জয় কসরন।” 

“অতাঃপর খিজরসতর পর ২২৩তম বিসরর আগমন ঘসি… এবং বাইসজন্টাইন রাজা মুেখলম ভূখমসত অখভযান পখরিালনা কসর, 

এবং জাবতারার হলাকসদর িতযা ও বন্দী কসর। তিন একজন মখিলা হডসক উসঠখিসলন: “হি মু’তাখেম, তুখম হকার্ায়?” এই আহ্বানখি 

িখলফা আল-মু’তাখেসমর কাসি হপৌঁসিখিল, খতখন উত্তসর বসলখিসলন, “আপনার হেবায়”। খতখন বযখক্তগতভাসব একখি হেনাবাখিনীর হনতৃে 

হদন এবং মখিলার জনয প্রখতসিাধ্ হনন। খতখন খজসজ্ঞে কসরন হয বাইসজন্টাইনসদর হকান ভূখম েবসিসয় খবিাল। তাসক বলা িসয়খিল হয 

হেখি িসে আসমাখরয়াম, যা “আঙ্কারার খনকিবতিী” খিল। তাই খতখন হেিা জয় কসর হনন”। 

“এরপর খিজরসতর পসর ৫৮২তম বির এসলা... এই েমসয় আল-কারাসকর দিলদার আরনাত (হরনাল্ড) খবশ্বােঘাতকতা কসর 

খমির হর্সক আো িাজীসদর এক বড় কাসফলার রাস্তা অবসরাধ্ কসর রাসি, এবং তাসদরসক হে বন্দী ও িতযা কসর কসর। অতএব েুলতান 

োলাহ্উদ্দ্বীন যুসদ্ধর জনয প্রস্তুত িন। খতখন োরাসদি হর্সক তেনয জসড়া কসরন। খতখন প্রখতজ্ঞা কসরন হয যখদ খতখন আরনাসতর উপর খবজয়ী 

িন তসব খতখন তাসক িতযা করসবন। তাই আল্লাহ্ েুবিানাহু ওয়া তা‘আলা তাসক ৫৮৩ খিজরী বিসর রখবউে োখন (রাখব আল-আখিরাহ্) 

মাসের মাঝামাখঝসত িাখত্তসনর যুসদ্ধ খবজয়ী কসরন। এরপর োলাহ্উদ্দ্বীন আরনাতসক তার খবশ্বােঘাতকতা ও রাস্তা অবসরাধ্ করার িাখস্ত 

খিসেসব খনসজর িাসত িতযা কসরন। তিনই আল-আকো মুক্ত িয়, খিজরী ৫৮৩ োসল রজব মাসের ২৭ তাখরসি”। 

“তারপর খিজরী ১৩০৭ োসল, ইংসরজী ১৮৯০ খিস্টাসব্দ, একজন হলিক তার পােুখলখপসত (খিসে) রােূলুল্লাহ্ (োাঃ)-হক অপবাদ 

হদয় এবং পযাখরসের এক খর্সয়িাসর হেখিসক একখি নািক খিসেসব প্রদিিসনর হিষ্টা কসর। িখলফা আবদুল িাখমদ যিন খবষয়খি জানসত 

পাসরন, তিন খতখন ইস্তামু্বসল ফরাখে রাষ্ট্রদূতসক হডসক পাঠান এবং ইোকৃতভাসব োমখরক ইউখনফমি পখরধ্ান কসর তার োসর্ হদিা কসরন। 

তারপর খতখন তাসক হুমখক হদন হয, যখদ নািকখি হদিাসনা িয় তসব উেমানীয় খিলাফত ফ্রাসের োসর্ েমস্ত েিকি খিন্ন করসব এবং যুসদ্ধর 

হঘাষণা হদসব। খতখন তাসক কড়া েুসর েসম্বাধ্ন কসর বসলখিসলন: “আখম মুেখলমসদর িখলফা... আখম বলখি এই নািক মঞ্চস্থ বন্ধ কর। না 

িয় োরা দুখনয়া আখম হতামাসদর মার্ার উপর আিসড় হফলসবা”। এই হুমখকর হপ্রখেসত ফ্রাে নািকখি প্রদিিন করা হর্সক খবরত িয়...” 

ঔপখনসবখিক কাখফররা হেেমসয় েসিতন খিল হয, ইেলাম ও মুেখলমসদর পখবত্রতা লঙ্ঘন করসল খজহ্বা হকসি হফলা িসব এবং 

অে-প্রতযে হভসে হফলা িসব... এিন মিান কুর‘আন, আল্লাহ্’র রােূল (োাঃ) এবং মুেখলম ভূখমেমূসির উপর আক্রমণ করা িয়, অর্ি 

এধ্রসনর আগ্রােসনর হকান প্রখতসিাধ্ হনয়া িয় না! এখি শুধু্মাত্র এই কারসণ হয আমাসদর একজন ইমাম, একজন িখলফা রাখিদাহ্ হনই, 

খযখন উম্মাহ্-হক িত্রুসদর েখত হর্সক রো করসত পাসরন। েিীহ্ মুত্তাখফকুন আলাইখি িাখদসে বখণিত আসি হয, খতখন (োাঃ) বসলসিন:  
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নং: ১৪৪৪-০৮/০১ 

َماُم ُجناة ، يُقَاتَُل ِمْن َوَرائِِه، َويُتاقَى بِهِ »  ইমাম একাই একখি োল, যার খপিসন যুদ্ধ করা িয় এবং যার মাধ্যসম েুরো“ «إِناَما اْْلِ

খনখিত করা িয়” [বুিারী ও মুেখলম]। 

পখরসিসষ, আখম আপনাসদর প্রখত আমার আহ্বাসনর পুনরাবৃখত্ত করখি, হি েমতা ও েুরোর অখধ্কারী বযখক্তবগি... হকবল 

আপনারাই পাসরন হৃদসয়র হেই েতসক োখরসয় তুলসত যা উম্মাহ্’র এবং আপনাসদর দ্বীসনর িত্রুরা ততখর কসরসি। একমাত্র আপনারাই 

পাসরন মুেখলমসদর ভূখমেমূসি তাসদর উপর হয অেম্মান খনপখতত িসয়সি তার অবোন ঘিাসত... অতএব আপনারা আপনাসদর দাখয়ে 

পালসনর জনয হজসগ উঠুন, আল্লাহ্ েুবিানাহু ওয়া তা‘আলা আপনাসদর উপর রিমত বষিণ করুন। আমাসদরসক নুেরাহ্ (োমখরক েিায়তা) 

প্রদাসনর জনয এখগসয় আেুন, খিলাফসত রাখিদাহ্ প্রখতষ্ঠার উসেসিয খিযবুত তাহ্রীর-হক নুেরাহ্ প্রদান করুন। বতিমান বাস্তবতার হপ্রখেসত 

খবজয় অজিসনর জনয এখি হকবলমাত্র একখি উপায়ই নয়, বরং প্রর্ম োখরর একখি বড় আবখিযক দাখয়ে। প্রর্মত, হয বযখক্ত খিলাফত এবং 

বাইআত (আনুগসতযর িপর্) পাওয়ার হযাগয িখলফাসক প্রখতষ্ঠা করার োমর্িয র্াকা েসেও তার দাখয়ে পালন কসর না, তার গুনাহ্ এতই 

খবিাল হয হে হযন ইেলাম-পূবি (জাখিখলয়াসতর) যুসগ মৃতুযবরণ কসরসি, রােূলুল্লাহ্ (োাঃ)-এর িাখদে এই গুনাহ্’র তীব্রতার প্রমাণ:  

«َوَمْن َماَت َوَلْيَس فِي ُعنُِقِه بَْيعَة ، َماَت ِميتَةً َجاِهِلياةً »  “আর হয বযখক্ত তার কাাঁসধ্ আনুগসতযর বাইআত বযখতসরসক মারা যায়, হে 

জাখিখলয়াসতর (ইেলাম পূবি যুসগর) মৃতুযবরণ কসর” [মুেখলম]। খদ্বতীয়ত, মুেখলমগণ রােূলুল্লাহ্ (োাঃ)-এর দাফসনর প্রস্তুখত গ্রিণ ও দাফসনর 

দাখয়ে পালসনর আসগ িখলফাসক বাইআত প্রদান কসর। আর এেবই একজন িখলফার খনসয়াসগর গুরুসের কারসণ করা িয়। তৃতীয়ত, উমর 

(রা.) তাাঁর মৃতুযর খদসন জান্নাসতর েুেংবাদ প্রাপ্ত িয়জসনর মধ্য িসত একজনসক িখলফা খনবিািসনর জনয খতন খদসনর একখি েসবিাচ্চ 

েময়েীমা হবাঁসধ্ হদন। ঐ েময়েীমার মসধ্য যখদ িখলফা খনবিািন েিসকি হকান েমসঝাতা না িয়, তসব খভন্নমত হপাষণকারীসক িতযা করার 

আসদি হদন। এিা করা িয় োিাবীসদর (রা.) এক জমাসয়সতর মসধ্য, যাসদর েিসকি মন্দ হকান খববরণী পাওয়া যায়খন। েুতরাং, এখি খিল 

োিাবাসয় হকরামসদর (রা.) েবিেম্মত ঐকযমত বা ইজমাতুে োিাবা। যাসিাক, আমাসদর হেসত্র “খতন খদসনর বহু গুণ” হবখি েময় অখতক্রান্ত 

িসয় হগসি! খনিয়ই, খিলাফত প্রখতষ্ঠা একখি অখত গুরুেপূণি খবষয়। 

হি আল্লাহ্’র তেখনকগণ: আমরা বুঝসত পাখর হয আমাসদর জনয খিলাফত প্রখতষ্ঠার উসেসিয হফসরিতাগণ আকাি হর্সক অবতরণ 

করসব না। বরং, আল্লাহ্ েুবিানাহু ওয়া তা‘আলা শুধু্মাত্র আমাসদর োিাযয করার জনয হফসরিতা পাঠাসবন, যখদ আমরা খিলাফত প্রখতষ্ঠার 

জনয আন্তখরকভাসব কাজ কখর। এখি এমন একখি প্রখতশ্রুখত যা আল্লাহ্’র খকতাসব খনখিত করা িসয়সি: 

اِلَحاِت لَيَْستَْخِلَفناُهْم فِي اْْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف ﴿ ُ الاِذيَن َءاَمنُوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصا ﴾الاِذيَن ِمْن قَْبِلِهمْ َوَعَد َّللاا  “হতামাসদর মসধ্য যারা 

ঈমান আসন এবং েৎকমি কসর, আল্লাহ্ তাসদরসক প্রখতশ্রুখত খদসয়সিন হয, অবিযই খতখন তাসদরসক পৃখর্বীসত িােন কতৃিে দান করসবন, 

হযমনখি খতখন তাসদর পূবিবতিীখদগসক দান কসরখিসলন” [আন্-নূর: ৫৫]। এই খনপীড়নমূলক িােসনর পসর এখি একখি হগৌরসবর েুেংবাদ, 

আল্লাহ্’র রােূল (োাঃ)-এর িাখদসে বখণিত িসয়সি হয:  

ُ أَْن تَُكوَن ثُما يَْرفَعَُها إِذَا َشاَء أَْن يَْرفَعََها ثُما » ةِ ثُما تَُكوُن ُمْلكاً َجْبِرياةً فَتَُكوُن َما َشاَء َّللاا  َعلَى ِمْنَهاجِ النُّبُوا
« تَُكوُن ِخََلفَةً  “...এবং 

এরপর আেসব জুলুসমর িােন, যতেণ আল্লাহ্ িান ততেণ তা িলসব, অতাঃপর খতখন (সুবিানাহু ওয়া তা'আলা) তার অবোন ঘিাসবন, 

যিন খতখন তা অবোন করার ইো করসবন, এবং এরপর আেসব খিলাফত, নবুয়যসতর আদসল।” এরপর খতখন (োাঃ) িুপ িসয় হগসলন। 

[আিিাে কতৃযক বহণযত]। আমরা এিাও বুঝসত পাখর হয, ইেলাসমর িত্রুরা খিলাফত পুনাঃপ্রখতষ্ঠাসক অেম্ভব বসল মসন কসর। তারা তাসদর 

পূবিবতিীসদর কর্ারই পুনরাবৃখত্ত কসর, তাসদর মধ্য িসত যারা উপিাে করত, ﴾َغرا َهُؤََلِء ِدينُُهمْ ﴿  “এই হলাকগুসলাসক তাসদর দ্বীন হধ্াাঁকায় 
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২৪/০২/২০২৩ ইং 
 

 হফসল খদসয়সি” [েূরা আল-আনফাল: ৪৯]। যাসিাক, হযসিতু এই কর্াখি পূসবি যারা বলত তাসদর জনয অখভিাপ খিল, কারণ আল্লাহ্ 

েুবিানাহু ওয়া তা‘আলা তাাঁর দ্বীনসক মখিমাখন্বত কসরখিসলন এবং তাাঁর (েুবিানাহু ওয়া তা‘আলা) বান্দাসদরসক খবজয় দান কসরখিসলন, 

হেসিতু খঠক একইভাসব আজ যারা এই কর্া বসল তাসদর জনয তা অখভিাপ, কারণ েবিিখক্তমান এবং মিাজ্ঞানী আল্লাহ্ েুবিানাহু ওয়া 

তা‘আলা তাাঁর খনষ্ঠাবান বান্দাসদর োসর্ রসয়সিন, যারা তাসদর অন্তর ও োমর্িয খদসয় খনষ্ঠার োসর্ কাজ করসি, আল্লাহ্ েুবিানাহু ওয়া 

তা‘আলা বসলন: ﴿ ِلُكل ِ َشْيٍء ُ َ بَاِلُغ أَْمِرِه قَْد َجعََل َّللاا ﴾قَْدراً إِنا َّللاا  “খনিয়ই, আল্লাহ্ তাাঁর কাযিেিাদন করসবন। আল্লাহ্ েবখকিুর জনয একখি 

পখরমাণ খস্থর কসর হরসিসিন” [েূরা আত-তালাক: ৩]। আল্লাহ্ েুবিানাহু ওয়া তা‘আলা’র অনুমখতক্রসম প্রখতখি খদন অখতবাখিত িওয়ার 

োসর্ োসর্ খবষয়খি তার ক্বদর তর্া “খনধ্িাখরত েমসয়র” খনকিবতিী িসে। ﴿َوَيقُولُوَن َمتَى هَُو قُْل َعَسى أَْن يَُكوَن قَِريًبا﴾  “তারা খজজ্ঞাো 

কসর: “হেিা কিন িসব?” বলুন: “হেিা িসব, েম্ভবতাঃ িীঘ্রই!”” [েূরা আল-ইেরা: ৫১]। 

ওয়া আলাইকুম আেোলাম ওয়া রিমাতুল্লাখি ওয়া বারাকাতুহু, 

আপনাসদর ভাই, আতা হবন িহলল আবু আল-রাশতাহ্,                                     ২৮হি রজব, ১৪৪৪ খিজরী 
হিযবুত তাহ্রীর-এর আিীর                                                              ১৯প্রশ হফব্রুয়ারী, ২০২৩ খিষ্টাব্দ 
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