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আল কােয়দা

নািক তারা ভুেল েগেছ?

শাইখ উসামা িবন লােদন (রিহমাহু�াহ)এর মানহায স�েকৰ্ কারী ইকরাম
(হািফযাহু�াহ), িযিন তােলবানেদর একজন
�বীণ ব্যি��।
সকল �শংসা সম� পিৃ থবীর �িতপালেকর,
সালাম এবং শাি� বিষৰ্ত েহাক উনার উপর
যােক পিৃ থবীেত রহমত িহেসেব ে�রণ করা
হেয়েছ, এবং উনার পিরবােরর উপর এবং
উনার সকল সাহাবীেদর উপর। অতঃপর আল-বাগদাদীর দল আেলম এবং িজহােদর
েনতৃ� দানকারীেদর িবষেয় েয সাক্ষ্য িদেয়েছ,
সেবৰ্াপির শহীদ উসামা িবন লােদেনর িবষেয়,
আ�াহ্উনার উপর রহমত বষৰ্ণ করুন, তা
আমােক দুইিট িবষয় �রণ কের েদয়।
�থম িবষয়ঃ নবীেদর িপতা, ই�াহীম (আঃ)
স�েকৰ্ ইহুদী এবং ি��ানরা যা বেল।
ইহুদীরা বেল ই�াহীম (আঃ) ইহুদী িছেলন,
এবং ি��ানরা বেল ই�াহীম (আঃ) ি��ান
িছেলন। িক� মহান সত্যবাদী আ�াহ্বেলন,
"ই�াহীম ইহুদী িছেলন না এবং নাসারাও
িছেলন না, িক�ু িতিন িছেলন হানীফ অথৰ্াৎ,
সব িমথ্যা ধেমৰ্র �িত িবমুখ এবং
আ�সমপৰ্ণকারী, এবং িতিন মুশিরক িছেলন
না। মানুষেদর মেধ্য যারা ই�াহীেমর অনুসরণ
কেরিছল, তারা, আর এই নবী এবং যারা এ
নবীর �িত ঈমান এেনেছ তারা ই�াহীেমর
ঘিন�তম-আর আ�াহ হে�ন মুিমনেদর
ব�ু।" (৩:৬৭-৬৮)
ি�তীয় িবষয়ঃ খাওয়ারীজেদর ঐ ব�ব্য যােত
তারা বেলিছল তারা নািক রাসুল (সাঃ) এর
িনকটবিতৰ্ এমনিক সাহাবীেদর (রাঃ) েথেকও।
এই কথািট তারা (খাওয়ারীজরা) বলিছল রাসুল
(সাঃ)-এর চাচােতা ভাইেক, িযিন িছেলন নবী
(সাঃ) জামাতা, বীরেসনা, নবী (সাঃ)-এর সােথ
িবিভ� ঘটনার সাক্ষী, নবী (সাঃ)-এর সােথ
একে� যু� কেরেছন, নবী (সাঃ) যার
উপর স�� হেয় মৃতু্যবরণ কেরেছন, নবী
(সাঃ) যােক জা�ােতর সুসংবাদ দান কেরেছন,
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এবং নবী (সাঃ)-এর িনকট িযিন িছেলন
ঐরূপ, েযরূপ মুসা (আঃ)-এর িনকট
িছেলন হারুন (আঃ)। িক� খাওয়ারীজরা
তার স�েকৰ্ বেল, "আপিন পিরবিতৰ্ত হেয়
েগেছন, িবপথগামী হেয় েগেছন, আ�াহ্যা
ে�রণ কেরেছন তা আপিন পিরত্যাগ
কেরেছন এবং তা �ারা আপিন িবচার
কেরন না, নবীর কমৰ্প�িতর িবষেয় আমরা
আপনার েথেক অিধক জ্ঞান স��!" এবং
সাহাবােদর, আ�াহ্তােদর উপর স��
েহান, স�েকৰ্ও তারা একই কথা বেল।
এর অিনবাযৰ্ ফলাফল হে�, তারা মূখৰ্
েনতােদর �হণ কেরেছ, যারা তােদর
িবপথগামী কেরেছ ঐসব সাহাবীেদর �হণ
করেত, যােদর িবষেয় মহান আ�াহ্এবং
তাঁর রাসূল (সাঃ) সাক্ষ্য িদেয়েছন। তারা
পথ�� হেয়েছ, অন্যান্যেদর পথ�� কেরেছ
এবং জাহা�ােমর কুকুের পিরণত হেয়েছ।
�থম িবষেয়র ব্যাপােরঃ এই িবষেয়
আ�াহ্র উ�েরর একিট হে�, "েতামরা েয
িবষেয় িকছু জােনা না, েস িবষেয় েকন
িবতকৰ্ কেরা ?" (৩:৬৬) আস-শাওকানী
বেলন, "িতিন (আ�াহ্) এটা বেলন ঐসব
িবষেয় যা তারা সাক্ষ্য েদয় নাই, যা তারা
েদেখ নাই, এবং যা তারা িনরীক্ষণ কের
নাই।" আমরা বাগদাদীর অনুসারীেদর
মহান আ�াহ্র �মাণসহ উ�র েদই এবং
বিল, "েতামরা েযসব েনতােদর িবষেয়
উে�খ করছ েয, তােদর কমৰ্প�িত সেত্যর
উপর �িতি�ত িছেলা এবং আজেকর
আল-কােয়দা তােদর কমৰ্প�িত েথেক
পিরবিতৰ্ত হেয় েগেছ।" আমরা তােদর
বিল, "এরা আমােদর সােথর েলাক! আমরা
তােদর সােথ অেনক বৎসর বসবাস
কেরিছ! আমরা তােদর কমৰ্প�িত, তােদর
মতামত স�েকৰ্ ভােলাভােব জািন, আমরা
তােদর অধীেন িশক্ষা �হণ কেরিছ

তােদর সােথ �মণ কেরিছ, আমরা তােদর
সােথ শাি�র সময় বসবাস কেরিছ, কিঠন
সমেয় তােদর অব�া েদেখিছ, আমরা তােদর
সােথ পাহাড়-পবৰ্ত ও সাগর পািড় িদেয়িছ,
তােদর সােথ পিরখায় বসবাস কেরিছ,
তােদর স�েকৰ্ সবৰ্াব�ায় জািন, যু� এবং
শাি� উভয় সমেয় আমরা তােদর সহেযাগী
িছলাম! আমরা তােদর তখন েদেখিছ যখন
কামােনর েগালা তােদর সামেন পেড়েছ,
তােদর উপের েক্ষপণা� িনেক্ষপ করা
হেয়েছ, েগােয়�া িবমান তােদর মাথার উপর
িদেয় অিত�ম কেরেছ! এবং আমরা
আমােদর দীঘৰ্িদেনর েলনেদেনর মাধ্যেম
তােদর আচার-ব্যবহার স�েকৰ্ জািন,
আমােদর মেধ্য এমন মানুষ আেছ যােদর
সােথ তােদর ভাই ও ব�ুে�র স�কৰ্,
আমােদর মেধ্য এমন মানুষ আেছ যােদর
সােথ তােদর িপতামাতার স�কৰ্, আমরা
তােদর েখদমত কির, তারাও আমােদর
েখদমত কের, তারা আমােদর সহেযাগী,
আমরাও তােদর সহেযাগী, আমারা তােদর
সােথ পরামশৰ্ কির, তারাও আমােদর সােথ
পরামশৰ্ কের! আমরা তােদর কাছ েথেক
জ্ঞান অজৰ্ন কির, আদেশৰ্র, ভ�তার,
মুসিলমেদর �িত করুণা ও সহানুভূিতর মত
ভােলা ব্যবহােরর এবং অিব�াসীেদর �িত
অহংকােরর। আমরা িজহােদর সময় তােদর
সত্যবাদীতা েদেখিছ, তােদর মহান লক্ষ্য,
তােদর িশ�াচার ও িনয়ম-কানুন সং�া�
তােদর উপলি�, তােদর িবচােরর রায়
মানুষেক আ�াহ্র কথা �রণ কিরেয় েদয়,
মানুষেক জাহা�ােমর ভয় েদখায়, এবং
মানুষেক উৎসািহত কের তাঁর �িতদােনর
�িত। িক� েতামােদর মেধ্য তােদর
সামান্যও েনই, শুধুমা� িকছু সাধারণ ব�ব্য
ছাড়া, যা সবাই তােদর কাছ েথেক শুেন
থােক; এবং েতামােদর মেধ্য তােদর সামান্যও
েনই, শুধুমা� তােদর ভাবমূিতৰ্ ছাড়া। তাহেল
েতামরা েকন িবতকৰ্ করেতেছা েয িবষেয়
েতামােদর েকান জ্ঞান েনই?"

আমরা েতামােদর বিল ঐ কথা যা আলফারুক উমার, আ�াহ্ তার উপর স�� েহান,
এক ব্যি�েক বেলিছেলন, েয অন্য একজেনর
িবষেয় সাক্ষ্য িদেয়িছেলা, যার স�েকৰ্ আলফারুক �মাণসহ জানেত েচেয়িছেলন, তাই
িতিন িজজ্ঞাসা করেলন, তােক েকউ েচেন
িকনা। এক ব্যি� বলেলন তােক েস েচেন,
তখন আল-ফারুক তােক বলেলন, "তুিম
তােক েকমন জােনা?" েস বলল, "সততা
এবং উদারতার জন্য।" আল-ফারুক বলেলন,
"তুিম এটা িকভােব জােনা, েস িক েতামার
িনকটবতৰ্ী �িতেবশী, তুিম িক তার
সারািদেনর খবরাখবর স�েকৰ্ ধারণা রােখা,
তার আসা-যাওয়া স�েকৰ্ জােনা?" মানুষিট
বলল, না। আল-ফারুক িজজ্ঞাসা করেলন,
"তার সােথ িক েতামার ব্যবসািয়ক
েলনেদেনর অিভজ্ঞতা আেছ যার কারেণ তুিম
জােনা েয েস আ�াহ্েক ভয় কের?" মানুষিট
বলল, না। আল-ফারুক িজজ্ঞাসা করেলন,
"েস িক েতামার �মেণর সাথী িছেলা যার
কারেণ তুিম তার ভােলা আচার-ব্যবহার
স�েকৰ্ জােনা?" মানুষিট বলল, না। আলফারুক বলেলন, "তাহেল তুিম তােক েচেনা
না!" মানুষিট ঐ ব্যি� স�েকৰ্ সাক্ষ্য িদেত
েচেয়িছেলা এই কারেণ েয েস তােক �িতিদন
মসিজেদ বসেত েদখত।

তাহেল তােদর স�েকৰ্ও েতামরা একই কথা
বলেত, যা েতামরা অন্যান্যেদর স�েকৰ্
বলেতেছা। কারণ তারা িনি�তভােব এবং
অবশ্যই েতামােদর কাজকেমৰ্র িবরুে� অব�ান
িনেতন, েতামােদরেক িবরুে� সতকৰ্ করেতন
এবং তখন েতামরা েতামােদর অপরাধ ঢাকার
বৃথা েচ�া করেত।

যিদ তারা জীিবত থাকত, তাহেল েতামরা
েদখেত েয, েতামােদর �িত শাইখ আইমােনর
ব্যবহার অেনক ক্ষমাশীল, কারণ চরমপ�ার
মানুষ এবং সৃি�র �িত উ�ত অহংকারী
স�� মানুষেদর িবরুে�, এবং যারা তােদর
নাক ও মুখ আেলমেদর ও ভােলা মানুষেদর
িবরুে� উঁচু কের তােদর িবরুে� দুইজন
আেলম আিতয়াতু�াহ-এর এবং আবুইয়াহইয়া-এর, আ�াহ্ তােদর উপর স��
েহান, কেঠারতা স�েকৰ্ আমরা জািন। যিদ
তারা জীিবত থাকেতন তাহেল তারা
(আইএসআইএস) তােদর পক্ষ েথেক
কেঠারতার একটা বড় অংশ েভাগ করত! এবং
েতামােদর তািলকানুযায়ী তারা সবেচেয় বড়
পথ�� বেল িবেবিচত হত। এবং েতামরা
েতামােদর তীর িনেক্ষপ করেত তােদর �িত,
যা েতামরা এখনও িনেক্ষপ কেরা নাই িবচক্ষণ
শাইখ আইমান-এর, আ�াহ্ তার উপর স��
েহান, উপর এবং তার সােথর ঐসব উদার ও
উমার, আ�াহ্ তার উপর স�� েহান, তার উপেদশদানকারী আেলমেদর উপর।
সাক্ষ্য �হণ কেরন নাই। তাহেল েতামােদর তােদর কমৰ্প�িত এমন না েয, তারা তাকিফর
সাক্ষ্য িকভােব �হণেযাগ্য হেব, েযখােন কের তােদর উপর যারা তােদর মেতর সােথ
েতামরা এইসব েনতােদর এবং আেলমেদর িভ�তা �কাশ কের, তাও সে�হযু� �মােণর
েদেখাই নাই, এবং তােদর সােথ একবারও সােপেক্ষ, এরপর গাড়ী ভিতৰ্ েবামা ে�রণ করা
সময় কাটাও নাই? এমনিক েতামােদর েনতা হয় সােথ সশ� পুরুষেদর যারা তােদর বাসায়
এবং তােদর সবার উপের আল-বাগদাদীও ঝাঁিপেয় পেড়! তােদর কমৰ্প�িত এমন না েয,
এক মুহূেতৰ্র জন্যও শাইখ উসামা এবং তার তারা ই�াকৃতভােব অিব�াসী নারী ও িশশুেদর
সাথীেদর সােথ সময় কাটায় নাই, শুধুমা� হত্যা কের। মুসিলম নারী ও িশশু এমনিক
সাধারণ মানুষেদর মতন িকছু সময় ব্যতীত, মুজািহিদনেদর ই�াকৃতভােব হত্যা করার কথা
শুধুমা� িকছু িচিঠ ব্যতীত যা েতামােদর না হয় বাদই িদলাম!
েনতােদর উে�েশ্য নয়, বরং েতামােদর
েনতােদর িবষেয় িছেলা, যা েতামােদর েনতারা তােদর কমৰ্প�িত এমন না েয, ইসলািমক
েজেনশুেন অমান্য কেরেছ এবং িচিঠেত যা এে�ট ও এর পদমযৰ্াদার জন্য �তেবেগ
ৃ
িলখা িছেলা তার অনুশীলন কের নাই, শুধুমা� এিগেয় যােব এবং এই পিথবীর েছাট এক
টুকরা জায়গার জন্য যু� করেব।
তােদর েখয়ালখুিশ এবং আকা�া ব্যতীত।
শাইখ আবু-ইয়াহইয়া আল-িলিব, আ�াহ্ তার তােদর কমৰ্প�িত এমন না েয, �েত্যক
উপর রহম করুণ, আমােক িলেখিছেলন েয, েফারােম অিভশাপ েদয়া, িন�া করা ও
িচিঠেত ইরােকর ভাইেদরেক যা আেদশ করা অ�ীলতা �কাশ করা যা েতামােদর িজ�া
েথেক িবে�ািরত হয়।
হেয়েছ তারা তার উে�া করেছ!
কােজই েতামরা তােদর জােনা না! আল- তােদর কমৰ্প�িত এমন না েয, দে�াি� �কাশ
ফারুেকর, আ�াহ্ তার উপর স�� েহান, করেব মুসিলমেদর র� পান করার জন্য এবং
তােদর মৃতেদেহর জন্য।
উপলি� অনুযায়ী এটাই সিঠক।
ি�তীয় িবষেয় ব্যাপােরঃ আমরা এর (দাওলা'র)
সাথীেদর বিল, উসামা কখনই খািরজী িছেলন
না! আর উসামার সবেচেয় কােছর িছেলন
আইমান এবং তার সাথীরা। িতিন (উসামা)
তােদর িচনেতন এবং তারাও তােক
(উসামােক) িচনেতন, এবং যিদ উসামা,
আিতয়াতু�াহ, আবু ইয়াহইয়া জীিবত থাকেতন,
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তােদর কমৰ্প�িত এমন না েয, তােদর নাক ও
মুখ ন্যায়পরায়ণ আেলমেদর িবরুে� উঁচু
করেব, তােদর িন�া করেব এবং তােদর ছুেঁ ড়
েফেল েদেব শুধুমা� তােদর মতপাথৰ্েক্যর
জন্য।
তােদর কমৰ্প�িত এমন না েয, মুসিলম
উ�াহ্র অিধকার ল�ন করেব, িছিনেয় িনেব।

তােদর কমৰ্প�িত এমন না েয, তারা তািকয়াহ
(েধাঁকাবািজ) করেব, েপঁচােব, ঘুরােব এবং
িনয়িমত চালািক করেব।
তােদর কমৰ্প�িত এমন না েয, আ�াহ্র শরীয়া
েথেক দূ ের সের যােব এই ভেয় েয, এটা তার
িবরুে� সাক্ষ্য িদেব।
তােদর কমৰ্প�িত এমন না েয, ব্যাি�গত
অিভমেতর (ইজিতহাদ) কারেণ চর��া
অবল�ন করেব এবং িভ�মত অবল�নকারীেদর
েথেক িনেজেদরেক দূ ের সিরেয় িনেব।
তােদর কমৰ্প�িত এমন না েয, যােদর সােথ
মতপাথৰ্ক্য তােদরেক ছুেঁ ড় েফেল েদেব এবং
একিট খারাপ কােজর জন্য তােদর সকল ভােলা
কাজেক অ�াহ্য করেব।
তােদর কমৰ্প�িত এমন না েয, েনতা ও এর
অি�ে�র উপর েগাঁড়ািম করেব, এবং িম�তা ও
শ�তা �িতি�ত করেব এই জঘন্য েগাঁড়ািমর
উপর িভি� কের।
এটা কখনই উসামা এবং আল-কায়দার
কমৰ্প�িত িছেলা না এবং এটা কখনই হেব না!

"তােদর কমৰ্প�িত
এমন না েয,
দে�াি� �কাশ
করেব মু সিলমেদর
র� পান করার জন্য
এবং তােদর
মৃ তেদেহর জন্য।"

