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 .ِبْسِم اَّللِه الرهْحََِٰن الرهِحيمِ 

 .الكرمي رسولو على والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

উপমাদেল, মবদল  ভারদ র আমার মপ্র মুমম ভাইদরা!  

আাামু আাইকুম া রামা ুল্লাম া বারাকা ু! 

আমার এ মিদবেি ভারদ র মুমমদের প্রম । এ মিদবেি উামাদ তকরাম, দ্বীদির ো‘ী, মচন্তামবে, মুমম যুবমাজ 

এবং ত ব মবদবকবাি মুমমদের প্রম , যারা এ অঞ্চদর মুমমদের েুরবস্থার কারদে বযমি  এবং  াদের ভমবয  

মিদ খুবই মচমন্ত । মবদল কদর ত ব রাূদ আরাবী মুাম্মাে াল্লাল্লাহু আাইম া াল্লাম-এর তপ্রমমকদের প্রম - 

যাদের হৃে ঈমাদির আদা আদামক   ইাদমর ভাদাবাা ভরপুর, যারা কুির  মলরদকর তঘার অন্ধকারদক 

িা ভ পাি, িা  ার কারদে চার গম  কমমদ তেি, যারা কুির  িামস্তক ার মাপ্লাবদির তমাকাদবা করদ  এবং 

ইাম মবদদ্বীদের ক কারামজর তরা দক ইাদমর মেদকই মিমরদ মেদ  বদ্ধপমরকর। 

মপ্র ভাইদরা!   

ভার  মবভমির পর তিদক আজ পযযন্ত“ এ পুরা মদ উপমাদেদলর ভূমমদ  ইাম  মুমািদের উপর চাাদিা 

ক মিযযা দির উপর একটু েৃমি বুমদ মিি। আমোবাে  গুজরাদটর োঙ্গা, বাবমর মমজদের লাাো , তখাদি 

আজ রাম মমির মিমযাদের এই রকামর তঘাো, স্বদেল প্র যাব যি  িা মবদেলী  াড়াদিা অমভযাি, এরপর মবদল 

িাগমরকত্ব আইি প্রেি। এ ক ঘটিা ত া মকছু অমিসু্ফমঙ্গ মাত্র। প্রকৃ পদে জুুম মিযযা দির এ  ামকা অদিক 

েীঘয। আপিাদের তচদ এ ইম া আর কারা ভাদা জািদব? 

ভারদ র গমির মভ দর ইাম  মুমমদের মবরুদদ্ধ লত্রু া আর মবদদ্বদর  ামকা আপিাদের ামদি আদছ। 

যাদের াদ  েম া আর ক ৃযত্ব ইাদমর মবরুদদ্ধ  াদের লত্রু া আপিারা তেখদ  পাদেি...! 

মপ্র ভাইদরা!  

এব ঘটিা মক আমাদের জিয তকাি বা যা তে িা? ত াোঁা মক জ্বন্ত আগুদির অমস্তদত্বর প্রমাে বি কদর িা? এব 

ঘটিা আমাদের জামিদ মেদে, ঐ পমরমস্থম  তকাি এক ম আদবই, যা মূ : এক ভাব মবপে।  া এমি এক 

মবপে, যমে উপমস্থ  প্রস্তুম  মিদ  ার াদি টক্কর াগাদ  যাই,  দব জাি মিদ মিদর আদ  পারব িা।  

ভারদ র আমার মপ্র ভাইদরা!  

বাস্তব া দে, আমরা মামি আর িা মামি, প্রস্তুম  তিই বা িা তিই, এ বাস্তব া মেবাদাদকর িযা স্পি তয, ভারদ র 

ভূমমদ  এক ভাব  ুিাি আমাদের মেদক ত দ আদছ। এমি মিেয ঝঞ্ঝা ত দ আদছ, যার কল্পিা করদ হৃে-

আত্মা তকোঁদপ উদে, লরীদরর পলম োোঁমড়দ যা। যমে এ ভাব  ুিাদির তমাকাদবার প্রস্তুম দ  তবমল তেরী দ যা, 

 দব আল্লা িা করুি! ভারদ র ভূমমদ  তই হৃে মবোরক ঘটিা ঘটদব, যা মকছুমেি পূদবয মমািমাদর আমাদের 

তরামঙ্গা ভাইদের উপর তিদম এদমছ। তটা এমিই এক মবভৎ েৃলয, যার কল্পিা দ তয তকাি ঈমািোর মাত্রই 
তচ িা ামরদ তিার উপক্রম ।  



  

 

মপ্র মুমম ভাইদরা! 

আপিারাই বুি“ এদ  মক কাদরা দি আদছ তয, ভারদ র জমমি আমাদের উপর ংকীেয করদ  এবং আমাদের রি 

িেী প্রবাম  করদ  পুরা ভার  জুদড় প্রস্তুম  চদছ? মিুত্ববােী ন্ত্রাী ংগেিগুদার পৃষ্ঠদপাক া এবং আন্তজযাম ক 

লমিগুদার দযামগ া  া ারা ভারদ  ছমড়দ তো দে। ামমরক প্রমলেে তো দে। পুমল, তিাবামিী 

এবং রকারী ক প্রম ষ্ঠাদির উপর ঐ ন্ত্রাী েগুদার ক ৃযত্ব চাু করা দে...! যাদের তলাগাি, েৃমিভমঙ্গ আর 

িীম ই দে, ‘মিু  ি ুবা ভার  ছাদড়া’! এ তলাগাি ারীরা মমািমাদরর মুমমদের উপর চা িৃলং  যাকাদির 

প্রকালয মিযি মেদে এবং তকাি প্রকার ভ-ভীম  ছাড়া মিু গুিাদেরদক মমািমাদরর তই  যাকািদক তরামদে 

মাদব গ্রি করদ  উৎা মেদে। এ পমরমস্থম দ  েু’ একমট রাজনিম ক ে মুমমদের মবযিী দ 

অাম্প্রোমক ার গরম বিবয মেদে বদট। মকন্তু তক িা জাদি, এ অাম্প্রোমক ভাে আর মুমমদের প্রম  মদবেিা 

শু ুমাত্র  াদের েম া আদরাে করার একমট মা যম? এরা প্রকৃ পদেই আরাম মপাী।  াই ত া, যমে ক 

মুমমদের উপর ‘আল্লা িা করুি!’ মবভীমকাম অবস্থা চদ আদ,  দব  ারা ঘদরর েরজা ত া বন্ধ করদবই, াদি 

কাদি আঙু্গ মেদ বদ িাকদব। মকন্তু মুমমদের গগেমবোরী মচৎকাদর  াদের একজি ঘর তিদক তবর দব িা। 

তকাি মুমদমর জাি বাোঁচাদ  অন্ত পদে একজি গুিার  াদর কাদছ যাার  াদের া দব িা। এজিয এ িরপশু 
মংর াদিা মিুদের তিদক যমে বাোঁচদ ই ,  াদ অিয তকউ ি, স্বং মুমমদেরই উদে োোঁড়াদ  দব।  

আমার মপ্র ভাইদরা!  

 ুিাদির তমাকাদবা ত া  খিই দ  পাদর, যখি তচাখ কাি তখাা রাখা দব এবং মবপদের ভাব ার বাস্তব া তমদি 

তিা দব। মকন্তু মবপদের ামদি োোঁমড়দ  ুিািদক আদ  তেদখ যমে অস্বীকার করা ,  দব এমি পমরমস্থম দ  

আত্মপ্রবঞ্চিাই বদচদ বড় েুলমি মদদব তেখা মেদব। েুুঃদখর বযাপার , মিুস্তাদি মুমমদের পা মরে িাোঁদে 

তিোঁদ যাা তেদখ মকছু মকছু ম  া অস্বীকার কদর মিমিন্ত মদি বদ আদছ।  ারা মুমমদের মদি এ  ারো 

বদ্ধমূ করদছ তয, তেদলর এব ঘটিা প্রবা আমাদেরদক তয মেদক মিদ যাদব; তকাি প্রকার মবলৃঙ্খা ছাড়াই 

আমাদেরদক ত মেদক চদ যাা উমচ । এ মমট আবার আলংকা প্রকাল কদর। অিচ এ  রদের আলংকা প্রকাল 

করার কী অম কার আদছ  াদের? ামদির মবপে মিদ মচন্তা করদ বা কিা বদ, এটাদক  ারা অেূরেমলয া বদ। 

 ুিাদির আগ মুহুদ য  ার পূবযপ্রস্তুম দক কাদজর বা া মদি কদর। তছদ তভাাদিা কিা বদ  া উমড়দ তে। এরা বদ, 

ল  র বছর  দর আমরা মিু মুমম এক াদি বা কদর আমছ। এখাদি মুমািদের তকাি ভ তিই... এব 
বদ  ারা এটা ভুদ িাকদ  চা। আ কিা দা: যমে আমরা এক াি বা কদর এদমছ, মকন্তু কখদিা েুবয দ 

িামকমি। মিুদের ো-েমেো তপদ,  াদের তকাি  রদের উোর া বা িামবযস্ব অাম্প্রোমক ার  াোঁবুদ  িামকমি। 

আমরা মূ : এখাদি মবজী তবদল এদমছ, মবজী তিদক ঈমািী লমি  ক ৃযত্ব এবং বাহুবদর াদিই তিদকমছ। 

আমাদের ঈমামি তবা  আর প্রম দরা  েম া এমিই মছ তয, যার কারদে আমরা মিদজরা তযমি ম্মাি মযযাোর াদি 

মছাম, ত মি অিযদেরদক ইিাি  মিরাপত্তার মাদঝ তরদখমছাম। মকন্তু ইংদরজদের অনব  েখোরী এবং ভার  
মবভমি অবম  আমরা আর তই অবস্থা তিই। রাজা প্রজা পমরে  দদছ। লমিলাী েুবযদ রুপান্তমর  দ তগদছ। 

ব যমাদি মক আমাদের এ টুকু লমি আদছ, যার মা যদম আমরা তকাি জাদদমর া দক মিমরদ রাখদ  পামর? মিি 

িা। আমরা ত া আজ এ টুকু লমি তিদক বমঞ্চ । এ েদে বা দে, আমরা ংখযাঘু িই, আমরা মদ্ব ী 

ংখযাগুরু জাম । আমাদের তকাি অম কার তিদক বমঞ্চ  করদ  পারদব িা...! 



  

 

মপ্র ভাইদরা!  

এই েুমিাদ  শু ু অম কার মিদ িাকা এবং অম কার তচদ মক তকাি বযমি অম কার াভ করদ  পাদর? এমি দ কী 

অবস্থাটাই িা  । অ ুঃপর মমািমার, পূবয ুমকযস্তাি এবং মঝিমঝা প্রদেল তিদক মিদ মিমমস্তি  মমরা পযযন্ত 

মুমমদের কখদিা মিদজর মা ৃভূমম ছাড়দ    িা। কাশ্মীরী মুমমদের কখদিা এভাদব তবর কদর তো   িা 

এবং এমি মিেযভাদব  াদের রি ঝরাদিা   িা। আমোবাে আর মুজািিরিগর জুদড় মুমম মি ি োঙ্গা   িা। 

বাবরী মমজে আজ স্বদগৌরদব োোঁমড়দ িাক ।  ার মমিার তিদক ুম ুর আযাদির ধ্বমি তভদ আ । ভার বদয 

অবলযই মুমমদের অম কার আদছ। মকন্তু ত অম কার মক া  তপদ  মভো তচদ পাা যাদব? পাাে হৃেদর 

লত্রুদক মক ত াাদমাে কদর গাদিা যাদব? মংর াদিার ামদি মক ো-মাার আদবেি কদর প্রাে রো করা যাদব? 

অম কার আোদর জিয মিদজর তভ র অম কার তচিার লমি ৃমি করদ  দব। জুুম তেকাদ  বুক টাি কদর জামদমর 

ামদি োোঁড়াদ  দব। ঘদর বদ িুোঁমপদ িুোঁমপদ তকোঁদে জীবি াভ করা যাদব িা। বরং মৃ ুযই জীবদির তিায  করদ  

পাদর।  

মপ্র ভাইদরা!  

আমাদের মদি রাখদ  দব, মুমম  মিু এবং ইাম  মলরক; একমট আদরকমটর মূ্পেয মবপরী  বস্তু। ইাম 

দে মািুদর রদবর পে তিদক তো এক মাি আদাকবম যকা। পোন্তদর মলরক অন্ধকার এবং মিদরট অজ্ঞ া। 

এটা আত্মিদির চূড়ান্ত আত্মপ্রবঞ্চিা দব, যমে আমরা াদ র উপর া  তরদখ ‘মিু মুমম ভাই ভাই’ জা ী মিজযা 

মমিযা আর ‘ মযী াম্প্রোমক া’ িামক প্র ারোদক মবশ্বা কমর। আমাদের এ বাস্তব া মািদ ই দব, মুলমরক মিু 

কখদিা মুমািদের কযােকামী দ  পাদর িা। আল্লার মক াবই বদ মেদে, ইহুেীদের পদর মুমািদের বদচদ 

মিকৃি লত্রু দে মাাউি মুলমরকরা। আল্লা  া‘আা ইরলাে কদরদছি- 

 

ُهوَد َوالهِذيَن َأْشرَُكوا   ﴾٢ٕ﴿املائدة: …لََتِجَدنه َأَشده النهاِس َعَداَوًة ِلّلهِذيَن آَمُنوا اْلي َ

‚আপমি ব মািুদর চাইদ  মুমািদের অম ক লত্রু ইহুেী  মুলমরকদেরদক পাদবি।‛ (ূরা মামো: ৮২) 

 

স্বং আল্লার মক াব মুমমদের বুঝ মেদে, এই মুলমরকদের মমমি কিা কখদিা ভুদ তযা িা... ‘বগদর মিদচর 

তো ারী ছুমর মুদখ রাম রাম’ দে এই িরা মদের পুরদিা খাছ । আল্লার মক াব আমাদের বদ মেদে, যমে 

মুমাি মিরস্ত্র িাদক, আত্মরোর অস্ত্র মিদজর কাদছ িা রাদখ,  দব মুলমরকদের তচদ মিকৃি তকাি েুলমি পাা যাদব 

িা। 

আল্লা ুবািাহু া  া‘আা অিযত্র ইরলাে কদরদছি- 

 

َواِىِهْم َوَتَََْبَٰ قُ ُلوب ُ  ُُوَن ﴿التوبة: َكْيَف َوِإن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ََل يَ ْرقُ ُبوا ِفيُكْم ِإَلا َوََل ِذمهًة يُ ْرُضوَنُكم ِبَِف ْ  ﴾٢ُهْم َوَأْكََ ُرُىْم َفاِس



  

 

‚মকরূদপ?  ারা ত ামাদের উপর জী দ ত ামাদের আত্নী ার  অঙ্গীকাদরর তকাি মযযাো তেদব িা।  ারা মুদখ 

ত ামাদের ন্তুি কদর, মকন্তু  াদের অন্তরমূ  া অস্বীকার কদর, আর  াদের অম কাংল প্রম শ্রুম  ভঙ্গকারী।‛(ূরা 

 াবা: ৮) 

 

অিযাৎ َكْيَف َوِإن َيْظَهُروا َعَلْيُكم ‚মকভাদব মুলমরকরা মন্ধর উপর অট িাকদ  পাদর? যমে  ারা ত ামাদের উপর েম া 
তপদ বদ,  াদ  ًََل يَ ْرقُ ُبوا ِفيُكْم ِإَلا َوََل ِذمهة ‚ ারা ত ামাদের বযাপাদর িা আত্মী ার বা প্রম দবলী ার তকাি ত াাক্কা 

করদব, িা মিদজদের করা প্রম শ্রুম  রো করদব?  ْ َواِىِهمْ يُ ْرُضوَنُكم ِبَِف  ‚ ারা শু ু মুদখর কিা ত ামাদের ন্তুি কদর।’ 

(অিযাৎ এটা  াদের মুদখর জমা খরচ। যখি  ারা অপারগ  বা  াদের তকাি প্রদাজি পদড়,  খি বদ ভার বদয 

তকাি  মযী মবদভে তিই। ব  দমযর তাদকরা এখাদি মািভাদব বা করদব।  َْواِىِهم  ারা মুদখর কিা ‘ يُ ْرُضوَنُكم ِبَِف ْ
ত ামাদের ন্তুি কদর’ অিচ বস্তব া দে)  َْوَتَََْبَٰ قُ ُلوبُ ُهم ‘ াদের অন্তর  া প্র যাখাি কদর’।  াদের অন্তদর  া িা িাকার 
েরুি-ই অস্বীকার কদর।  َُُون  আর  াদের অম কাংলরাই প্রম শ্রুম  ভঙ্গকারী।’  ারা যখি েম া  ক ৃযত্ব‘ َوَأْكََ ُرُىْم َفاِس

পা, মুমিরা যখি মিরস্ত্র আর েুবয ,  খি পুিরা  ারা তকাি প্রম শ্রুম , াো, চুমি বা আইদির ত াাক্কা 

কদর িা। 

মপ্র ভাইদরা!  

বদচদ গুরুত্বপূেয তয মবমট আমাদের ামদি রাখদ  দব,  া দে, আমরা মবপ্লব কমর বা িা কমর, বাম  মকন্তু 

আমাদের মবরুদদ্ধ মবপ্লব করদবই। ত কখদিাই তিদম িাকদব িা।  ারা আমাদের দ্বীিোরী য করদব, এটা কখিই 

ম্ভব ি। তলাাইব আ.   াোঁর কদমর মাদঝ তয আদাচিা দমছ,  া কুরআি খুদ তেখুি। এ আদাচিা আজদকর 

মুলমরকদের স্বভাব বুঝার জিয যদিি। তলাাইব আ.  াোঁর কমদক দবা ি কদর বদমছদি- 

 

َنا َوُىوَ  َوِإن َكاَن َطائَِفةٌ  ن َ ْ يُ ْؤِمُنوا َفاْصِِبُوا َحَّتهَٰ ََيُْكَم اَّللهُ بَ ي ْ ُر احْلَاِكِمنَي ﴿األعراف:  مِّنُكْم آَمُنوا ِِبلهِذي أُْرِسْلُت ِبِو َوطَائَِفٌة َّله  ﴾ ٢٨َخي ْ

‚আর যমে ত ামাদের একে ঐ মবদর প্রম  মবশ্বা স্থাপি কদর যা মিদ আমম তপ্রমর  দমছ এবং একে মবশ্বা 

স্থাপি িা কদর,  দব ছবর কর তয পযযন্ত িা আল্লা আমাদের মদ য মীমাংা কদর তেি। ম মিই তেি মীমাংাকারী।‛ 

(ূরা আ‘রাি: ৮৭) 

 

উামাদ তকরাম এখাদি বযাখযা কদরদছি তয, তলাাদব আ.  াদের মবরুদদ্ধ অস্ত্র  দরিমি,  াদেরদক  মক তেিমি, 

উদটা ম মি  াদেরদক যুদ্ধ-মবগ্র বা াদ  মিদ  কদরদছি। বদদছি, তকউ কাদরা মবরুদদ্ধ তকাি  রদের এযাকলি মিদব 

িা। তেখা যাক আল্লা কী িাাা তেি, অবস্থা তকাি মেদক তমাড় তি? বয, আপিারা  ার অদপো করুি। এরই 

মদ য েম া র তাদকরা বদ উে- 

 

ُروا ِمن  ُعوُدنه ِف ِملهِتَنا َقاَل َأَولَ َقاَل اْلَمََلُ الهِذيَن اْسَتْكب َ  ﴾٢٢ْو ُكنها َكاِرِىنَي ﴿األعراف: قَ ْوِمِو لَُنْخرَِجنهَك ََي ُشَعْيُب َوالهِذيَن آَمُنوا َمَعَك ِمن قَ ْريَِتَنا َأْو لَت َ



  

 

‚ ার ম্প্রোদর োমম্ভক েযাররা বুঃ ত তলাাদব, আমরা অবলযই ত ামাদক এবং ত ামার াদি মবশ্বা 

স্থাপিকারীদেরদক লর তিদক তবর কদর তেব অিবা ত ামরা আমাদের  দময প্র যাব যি করদব। তলাাদব বুঃ আমরা 

অপছি করদ মক?‛ (ূরা আ‘রাি: ৮৮) 

 

অিযাৎ ত তলাাদব! অবলযই আমরা ত ামাদক এবং ত ামার াদি যারা ঈমাি এদিদছ,  াদের বাইদক আমাদের 

এাকা তিদক তবর কদর তেদবা। (দ ামাদের জিয রাস্তা একটাই,  া দা-) অিবা ত ামরা আমাদের  দময মিদর 

আদব। (িাউযুমবল্লা,  ারা মুলমরক দ যাদব!)... এ  রদের  মক কুির  মলরদকর পমি রা বযো ঈমািোরদের 

মেদ িাদক। ‘ম মবমিম’ আর াবস্থাদির ধ্বজা ারীরা আজ যখি মুমািদের েুবয পা,  খি  াদের ুর বেদ 
যা। ‘অাম্প্রোমক া আর আইদির লাি’ জা ী োমবগুমর পেযা তচারাগুদা তিদক খুব দ্রু ই খুদ পদড় যা।  

আমার ভাইগে!  

বুি ত া, মমািমাদরর মুমািরা কাদক কি মেদমছ?  ারা কার মবরুদদ্ধ অস্ত্র  দরমছ?  ারা কখি চরমপন্থা এবং 

ন্ত্রাবাদের োা  মেদমছ?  ারা ত া ামে পযযন্ত উোমি।  ারা ত া এদকবাদর মিরস্ত্র মছ। অ েুবয মছ। 

 ারা মািব া এবং স্বদেদলর তোাই মেদ মিরাপত্তা আর তবোঁদচ িাকার প্রাে মভো তচদমছ।  াদেরদক মক মাি করা 

দদছ?  াদের প্রাে মভো তো দদছ? িা, বরং  াদের উপর গে যা চাাদিা দদছ। প্রা ে মুমম িেীদ  

েুদব মদরদছ। মংর াদিার হৃেদ ো-মাা িাদক। মমািমাদরর ভূমমদ  মুমমদের াদি যা মকছু করা দদছ,  া 

এমি মিেযভাদব করা দদছ তয, বদির মংর জাদিাাররা পযযন্ত বযিা বযমি  দদছ। এব মিযযা ি আজদকর মমমো 

যুদগ এবং মবশ্বলমির তচাদখর ামদি দদছ। চুমপাদর পেযার আড়াদ মি। বরং মেবাদাদক... কযাদমরার ামদি 

দদছ। ামে, খঞ্জর, আগুি আর তপদরা মিদ মুলমরক তবৌদ্ধরা মুমমদের উপর ামদ পদড়মছ। পুমল আর 

তিাবামিী ঐ গুিাদের মিযি আর মিরাপত্তা মছ... মিমযমভাদব ি ুি ি ুি পন্থা মিযযা ি করা দদছ...  াদেরদক 

কি মেদ মেদ মারা দদছ... মলশু-বাচ্চাদেরদক মা-বাবার ামদি আগুদি মিদেপ করা দদছ। জীমব  মািুদর পযযন্ত 

া -পা এবং কাি তকদট তিা দদছ। মুমম িারীদের াদি প্রকাদলয েুবযযবার করার পর  াদের লরীদর তপদরা 

তেদ আগুি তো দদছ। এমি একমট েু’মট ঘটিা ি, বরং অংখয অগমে  মভমে িুদটজ আদছ। গ্রাদমর পর গ্রাম 

অল্প মকছুমেদির মদ য মবরাি ভূমমদ  পমরে  দদছ। এখদিা আমাদের াখ াখ তবাি ঘর ছাড়া দ কযাদম্প আে 

মিদ মিদজদের ত ব জুুদমর োস্তাি তলািাদে।  

মপ্র ভাইদরা! 

ইাম ‘া ইাা’ বদ ক উপায এবং ক ম বােদক প্র যাখাি কদর। এরপর ‘ইল্লাল্লাহু মুাম্মােুর রাূুল্লা’ 

বদ শু ু ইামদকই ক বদ  যাি কদর। জমমদি একমাত্র ইামই মবজী িাকার অম কাদরর স্বীকাদরামি  

তঘাো মেদ িাদক। বাস্তব া দে, ইাম আল্লার বািাদের ক ম বাে তিদক স্বা ীি কদর আল্লার োদত্ব মিদ 

আার পগাম। আল্লা  া‘আা মুমািদের উপর এ োমত্বই িযস্ত কদরদছি তয,  ারা মািুদক মািুদর োত্ব তিদক 

মুি কদর আমাি-জমমদির ৃমিক যার োদত্ব মিদ আদব। ক  ময মদ র জুুম তিদক তবর কদর ইাদমর 

ুলী  ছাা দ মদব  করদব। এটাই মুমািদের মজম্মাোরী মছ।  াদের ক যবয মছ,  ারা কুিুর মলরদকর 

মবরুদদ্ধ মবপ্লব া ি করদব। মািব া আর মািব ার রদবর মাদঝ বা ার প্রাচীর গুমড়দ মেদ জমমদি আল্লার দ্বীিদক 

মবজী  লাক বািাদব। যমে মুমাি এই োমত্ব পাদি তবমরদ পদড় এবং  া আোদ মিদজর জাি মা কুরবাি 



  

 

কদর,  দব  ার জীবদির উদেলয ি দব। আল্লা  াদক েুমিাদ  ম্মাি োি করদবি এবং পরকাদ বযো 

ি ার উচ্চ মলখদর রাখদবি।  

আল্লা  া‘আা ইরলাে কদরদছি- 

 

َُاًَل َوَجاِىُدوا ِبَِْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُكْم ِف َسِبيِل  ٌر لهُكْم ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن ﴿التوبة: انِفُروا ِخَفاًفا َوِث ِلُكْم َخي ْ  ﴾ٔٗاَّللِه ذََٰ

‚ত ামরা তবর দ পড় স্বল্প বা প্রচুর রঞ্জাদমর াদি এবং মজাে কর আল্লার পদি মিদজদের মা  জাি মেদ, 

এমট ত ামাদের জদিয অম  উত্তম, যমে ত ামরা বুঝদ  পার।‛ (ূরা  াবা: ৪১) 

 

মকন্তু যমে অবস্থা এমি , মুমািদের আদলপাদল জুুম  কুিদরর জ জকার। জীবনের সকল অঙ্গনে 

বাতিনলর শাসে ও কিতৃ ত্ব চদ, এদ া মকছুর পর মুমাি মিমিদন্ত আরাদম বদ িাদক। আল্লার আহ্বাদি াড়া 

িা তে। এদ া মকছুর পর ত আল্লার আদা মিদ অন্ধকার েূর িা কদর বরং েুমিার চার মেদির জীবদির জিয 

বিী দ যা। মিরাপত্তা, লামন্ত আর েুমিার যল-খযাম র উন্নম   ুখদকই প্রা ািয তে। ত া মাি আল্লা  াদক 

 কয কদর জামিদ মেদেি-  

 

ًئا رَُكْم َوََل َتُضرُّوُه َشي ْ ْبِدْل قَ ْوًما َغي ْ ْبُكْم َعَذاًِب أَلِيًما َوَيْست َ ُ َعَلىَٰ ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴿التوبة:  ِإَله تَنِفُروا يُ َعذِّ  ﴾٣َٖواَّلله

‚যমে তবর িা ,  দব আল্লা ত ামাদের মমযন্তুে আযাব তেদবি এবং অপর জাম দক ত ামাদের স্থামভমি করদবি। 

ত ামরা  াোঁর তকাি েম  করদ  পারদব িা, আর আল্লা বযমবদ লমিমাি।‛ (ূরা  াবা: ৩৯) 

 

মপ্র ভাইদরা!  

আজ আমাদের তয করুে অবস্থা,  া মিদজদের োমত্ব পাি িা করার ি। তয দ্বীি মবজী ার জিয এদমছ, ত 

দ্বীি আজ উপমাদেদল পরামজ । যারা অিযদক মুমি মেদ  এদমছ, আজ  ারাই অদিযর তগাাম দ হুকুম  ামম 

করদছ। যমে এ দ্বীি মবজী িাক ,  দব আল্লার লরীাই এখাদি লাক  । উপমাদেদলর এই পুরা জমমদি যমে 

তকািা ইাদমর েূগয িাক ,  াদ শু ু ভার  তকি; পুরা উপমাদেদল মুমািদের এ েুরবস্থা   িা। মুমাি 

তকি, তকাি মব মযীদক জুুদমর মলকার দ    িা। এ ভূমমদ  লামন্তর ুবা া প্রবাম   , আর আমাি রমদ র 

বামর বযে কর । ইাদমর ক কযাে ভরপুরভাদব াভ করা তয  এবং এখািকার ক ইিাি-মপ্র মািু 

ইাদমর আমঙ্গিা মিদজর মুমি তপদ ইাদমর পদে অবস্থাি মি । মকন্তু আিদা! এ োমত্ব পাি করা মি। 

া চমল্লদল ভার  ভাগ দদছ, ইাদমর িাদম একমট রাষ্ট্র গেি দদছ। মকন্তু  ইামদক তখাদিই বদচদ তবলী 
ত াোঁকা তো দদছ। তখাদি আজ ইাম  ইাম মপ্র তাকদের উপর জঘিয জুুম চাাদিা দে। তখাদির 

লাক  তিাবামিী ইাদমর মবরুদদ্ধ পমরচাম  প্রম মট যুদদ্ধর প্রিম ামরর সমিক। এরপর যারা এখাদি কুির  

িামস্তক ার ামদি ি জািু দ দ্বীি প্রম ষ্ঠার আদিাি চামদমছ, আিদা!  ারাই আজ গে দন্ত্রর বমর কাদষ্ঠ 



  

 

মিদজদের ইামদকই বম মেদদছ। ি এই োোঁমড়দদছ তয, পামকস্তাদি েম াীিদের ম ব ইাদমর তবা ি, 

ইাদমর িাম ভামঙ্গদ মিদজর িাো াম করা। এভাদবই ইাদমর মবজ আর মাজুমদক াাযয করার স্বপ্ন 

তোরদগাড়া তিদক তগদছ। লীে লাইখ আাি আজীজ র. তয পঙমিগুদা ভারদ র মুমম ভাইদের েয কদর 

বদমছদি। ত পঙমিগুদা আজ পামকস্তাদির ব যমাি অবস্থা ক  স্পিভাদবই িা বেযিা করদছ- 

আমাদের তিদক পৃিক দ যারা 

তই ত ামরাই ‘ংখযাঘু’ তিদক তগদ! 

এ টাই একামক দ তগদ তয, 

বযস্ব ামরদ তগ! 

আর আমরা!!! 

যারা গ কা এখাদি এদমছ 

বুদক স্বপ্ন মিদ! 

কুির আর িামস্তক ার তরাদ  

 ারা ক  আদগ... তভদ তগ! 

তকাি আ উন্নম  ছাড়াই, 

তযখাি তিদক চা শুরু কদরমছাম 

আজ তিদক তগাম তখাদি! 

ভার  মবভমির পর আমরা তযখাি তিদক চা শুরু কদরমছাম, আজ তখাদি পদড় আমছ। তখাদি পদড় িা িাকদ, 

আজ পুদরা ভার বদযর ভাগয অিযরকম  । অপরমেদক ভারদ  দ্বীদির মবজ  োাদ র আদিাি মভন্ন মযী  । 

আিদা , ামদি এক কেম বাড়দ  পামরমি। অিচ এখাদি এমি আদিাি মছ, যা এখািকার মুমমদের 

তিায  করদ  পার । এখাদি এমি আদিাি মছ, যা শু ু মিদজর ি বরং অদিযর ভাদগয প্রন্ন া আিদ  পার । 

যাোঁ, মামি, এখাদি মযা কম মছ িা। যারা এ অবস্থা দ্বীদির য টুকু তখেম  কদরদছ, আল্লা  াদের মবরাট 

প্রম োি মেদবি। মকন্তু ামমিকভাদব যা া উমচৎ মছ,  ার মকছুই মি। েরকার মছ, মুমমদের আেমলযক 

মুমম ার এবং মিজ পাদ োোঁড়াবার োা  তো। মিদজর তিায   আত্মরোর জিয  াদেরদক প্রস্তু  করা। 

ত োাদ  ‘তেল পূজা’র স্থাদি আল্লার ইবাে  এবং িামস্তক ার পমরবদ য  াীে  এদত্তবাদ লরীদ র এমি 

প্রাে ঞ্চার করা, যা োা   কদমযর মলা মিদ অিযদের ামদি ইাদমর মদত্বর জ্বন্ত িমুিা দ িাক । 

মকন্তু আিদা, আমরা এখাদি গে ন্ত্র আর  মযমিরদপে ার মমমছদ ঙ্গ ত া মেদমছ, মকন্তু ইাম এবং আমাদের 

অবস্থার িাজুক া বদ মেদে, আমরা আমাদের উদেলয পাদি এক কেম ামদি বাড়দ  পারব িা।  

 

 



  

 

ভারদ  অবস্থাির  আমার মপ্র মুমম ভাইদরা!  

আমার েৃঢ় মবশ্বা, শু ু ভার  ি বরং পুরা ভার বদয ইাম মবজী তবদল িাকদব। লা আবু্দ আযীয তেবী র., 

াইদযে আমাে লীে র.  ইমাই লীে র. প্রমুখরা তচাদখর  ারা তয স্বপ্ন াি করদ ি, তই স্বপ্ন পূরদের 

ম খুব তবমল েূদর ি।  াছাড়া রাূ াল্লাল্লাহু আাইম া াল্লাম এর পমবত্র ােী আমাদের মবশ্বাদক আদরা 

ুেৃঢ় করদছ তয, এখাদি জুুম  কুিদরর এ অন্ধকার স্থাী দব িা। তই মেি অম ের ঘমিদ আদছ, তযমেি কুির 

 মলরদকর এ তঘার অন্ধকার তকদট যাদব।  

ু রাং ত মুাম্মাে মবি কামম  মামুে গজিবীর আমত্মক ন্তাদিরা! আপিারা মচমন্ত  দবি িা, মিুঃেুণ্ন দবি িা 

এবং মিরাল দবি িা... 

এটা এক ুেৃঢ় বাস্তব া তয, মবজ  াাযয তকব আল্লা, শু ুমাত্র আল্লার পে তিদকই আদ-  

 

 ﴾ٓٔزِيٌز َحِكيٌم ﴿األنفال: َوَما النهْصُر ِإَله ِمْن ِعنِد اَّللِه ِإنه اَّللهَ عَ 

‚আর াাযয আল্লার পে তিদক ছাড়া অিয কাদরা পে তিদক দ  পাদর িা। মিুঃদিদ আল্লা মালমির অম কারী 

তকম  াা।‛ (ূরা আিিা: ১০) 

 

আমাদের পরীোর মব দে, আমরা ত অন্ধকাদরর াদি মন্ধ কমর িামক ইাদমর আদার মলা াদ  বাম দর 

মবরুদদ্ধ কা াবমি দ োোঁমড়দ যাই। যমে আমরা মম্ম   প্রম জ্ঞার াদি দ্বীদির াাদযযর লরী পন্থা গ্রে কমর এবং 

দ্বীদির াাযযদক বার ামদি এবং বার উপদর তরদখ কাদজর মোদি তিদম পমড়,  দব মিঘযা  মবজ আমাদের 

পেচুবি করদব। মাি আল্লার বােী- 

َُِويٌّ َعزِيٌز ﴿احلج:  ُ َمن يَنُصُرُه ِإنه اَّللهَ َل  ﴾َٓٗولََينُصَرنه اَّلله

‚আল্লা মিিই  াদেরদক াাযয করদবি, যারা আল্লার াাযয কদর। মিিই আল্লা পরাক্রমলাী লমি র।‛ (ূরা 

াজ্জ: ৪০) 

অ এব, জযবা তযি তিদম িা যা, প্রম জ্ঞার মাদঝ তযি েুবয া িা আদ। এখি কাজ করার এবং ামদি এমগদ 

যাার ম। আমরা মু’মমি, স যয  অমবচ ার রমল আমাদের তিদক কখদিা আাো মি... িদ আমরা ব ম 
িকাম। ংখযাঘু আর ংখযাগুরুর মব কয অিিযক দ যাদব। মমিযার তলারদগা  তচচাদমমচ বা াদ মমমদ যাদব।  

ُ َمَع الصهاِبرِيَن ﴿البُرة: َكم مِّن ِفَئٍة َقِليلَ   ﴾٣ٍٕٗة َغَلَبْت ِفَئًة َكَِريًَة ِبِِْذِن اَّللِه َواَّلله

ামািয েই মবরাট েদর তমাকাদবা জী দদছ আল্লার হুকুদম। আর যারা স যযযলী আল্লা  াদের াদি 

রদদছি। (ূরা বাকারা: ২৪৯) 

আল্লা  া‘আা আমাদের কদক এব আাদ র মাদঝ অন্তভুযি করুি এবং তয বরক ম কাদিা ভার বাীদক 

অন্ধকার তিদক মুি করদব, আল্লা আমাদেরদক  াদের েভুি অন্তভুযি করুি। আল্লাহুম্মা আমীি। 



  

 

ম্মামি   মপ্র ভাইদরা!  

ত ব মব কী, যা মবদল কদর ভারদ র মুমািদের ামদি িাকা আবলযক এবং ত কমযকািগুদা কী, যা করদ 

আমরা মিেয  ুিাি তিদক মিদজদেরদক তিায  করদ  পারব? (আল্লা  া‘আা আমাদেরদক পি প্রেলযি করুি, 

 ামিক  াাযয োি করুি।) ত মবদ পদন্ট আকাদর মকছু কিা আপিাদের তখেমদ  তপল করমছ- 

এক. ামমগ্রকভাদব আল্লার মেদক প্র যাব যি করা। আল্লা আমাদের ৃমিক যা, ম মি আমাদের মামক। ম মিই 

আমাদের উপায এবং লাক। এ কারদে আল্লার মদত্বর তমাকাদবা অিয তকাি মাখুদকর মত্বদক তমদি তিদবা িা। 

মাি রদবর তমাকাদবা তকাি আো , তকাি রাজত্ব, া ারে বা মবদল তকাি বযমির হুকুম  িাাাদক পমবত্র 

মদি করব িা। জা ী াবাে  গে ন্ত্র দে এ যুদগর কম য  মূম য। আর এগুমদক  খিই প্র যাখাি করা দব, যখি 

আমরা শু ুমাত্র ইাম  একাত্ববাদের তঘাো করব।  

এই কম য  মূম যমট এক ি ুি ভয া 

যা িবী মুাম্মাদের  দমযর ুদটরা। 

বাহু ত ামার  াীদের বদ বমাি 

ইাম ত ামার  তেল,  ুমম মুাম্মাদের সমিক! 

আমরা শু ু আল্লার ামদি ি  ব। আল্লার হুকুম-আকাদমর আিুগ য করব।  াোঁর মব াদির ামদি অিয কাদরা 

মিম-িীম   আইি-কািুদির ত াাক্কা করব িা। এটাই দে ‘া ইাা ইল্লাল্লাহু মুাম্মােুর রাূুল্লা’র োমব।   

েুই. ‘া ইাা ইল্লাল্লাহু মুাম্মােুর রাূুল্লা’ এর এই োা দক বযাপক করব। এ কামমার অিয  মময, োমত্ব  

ক যবযগুদা আমরা মিদজরা বুঝব এবং অিযদের বুঝাব। এ কামমা  খিই ব মমিযা উপায আর েম া রদের 

প্র যাখাি করদব, যখি শু ুমাত্র এক আল্লার ইবাে   আিুগদ যর তঘাো করা দব। এ োা  আমরা মিদজরা 

গ্রে করব এবং অিযদের ামদি তপল করব। কদক এ কিা বুঝাদবা, আমাদের েুমিা  আদখরাদ র ামবযক 

কযাে  লামন্ত শু ুমাত্র এই কামমা অিুরে এবং  ার োমব পূরি করার মাদঝই মিম । আমাদের আচার-বযবার, 

উোবা, তিদেি, োা , ৃমির তবা এবং বনু্ধত্ব  লত্রু া- এ বমকছুই দব লরীা তমা াদবক এবং কামমাদ 

 াীদের কাযয   যািকারী ।  

ইাম  লরীার উপর আম এবং  ার োাদ র কারদে যমে ঝুোঁমকর মুদখ পড়দ  ,  দব আমরা ঝুোঁমকর মুদখ 

পড়ব। এর কারদে যমে আমাদের বযস্ব মবমি কদর মেদ  ,  দব এদ  তকাি কুন্ঠাদবা  করব িা। আমাদের 

োা   আদিাি, মচন্তা-তচ িা  তচিা লরীার মূিীম র অিুকূদ দব, জাম গ  বা বযমিগ  তকাি িাোর 

অিুকূদ দব িা। আমাদের মবশ্বা, এ পদ্ধম র মচন্তা  কময ইাদমর উপকাদর আদব এবং জাম  মদদব আমাদের 

মুমমদের উপকাদর আদব। মকন্তু জাম র উপকাদরর িাম কদর যমে আল্লার মব াদির মবপরী  পদি চা ,  দব 
আমাদের বুঝদ  দব, এটা আমাদের জাম র জিয কখদিা কাদজ আদব িা। 

ম ি. ভারদ  তয আমাদের মকছু বদব িা, অিযাৎ তয আমাদের উপর া  উোদব িা, আমরা  াদক মকছু বব িা। 

আমরা  াদক পমরপূেযরূদপ মিরাপদে তছদড় তেব। মকন্তু তয আমাদেরদক, আমাদের মা-তবািদেরদক, আমাদের 

ন্তািদেরদক মারদ  আদব,  াদক মক আমরা মিরাপদে তছদড় তেব? িা, কখিই িা... ক ামা-িুকাার 



  

 

বযম্মম ক্রদম আক্রমেকারী লত্রুদক প্রম   করা এবং মিদজর দ্বীি  েুমিা  ার েম  তিদক তিায  করা িামাদজর 

পর বদচদ গুরুত্বপূেয িরজ।  

মিুদের খাছ  , এরা েুবযদের মাদর। মবপেগ্রস্তদের আদরা মবপদে তিদ তে। পোন্তদর েম াবািদের এরা 

তেব া তমদি পূজা কদর। মমািমাদর শু ু তখাদিই গে যা দদছ, তযখাদি তকাি তমাকাদবা মি। মকন্তু তযখাদি 

তমাকাদবা করা দদছ অিবা শু ু ামে  পাির দ্বারা তযখাদি তমাকাদবা করা দদছ, তখাি তিদক েুলমি পাাদ  

বা য দদছ।  

মপ্র ভাইদরা!  

যুদদ্ধর প্রস্তুম  তযদ ু একমট স্ব ন্ত্র িরজ,  াই ামাদ তকরাম  দ্বীদির ো‘ীদের প্রম  মিদবেি করমছ, আপিারা এর 

জিয পমরপূেয উৎা োি করুি।  ার জিয মিম ামন্ত্রকভাদব ঙ্ঘবদ্ধ তাি। হৃেদ লাােদ র  ামান্না জাগ্র  করুি। 

এটা ত া জািা কিা, লাাোদ র তচদ বড় তকাি তৌভাগয তিই। আর মিদজর দ্বীি  ঈমাি, মিদজর পমরবার-পমরজি 

এবং মুমমদের রো মিদজর জীবি মেদ তো বদচদ উত্তম লাাো ।   

চার. আামেুমল্লা, ারা মবশ্ব জুদড় এখি জাগা জাগা মজাদের মোি রব দ উদেদছ। এখাদি দ্বীদির 

মবজ আর মাজুমদের াাদযযর জিয মুজামেীি এক পাদ োোঁমড়দ আদছ। উম্মাদক রোর এই অগ্রবামিীর াাযয 

এবং ইাদমর এই বীরদিািীদের তিদক ম্পকযীি দবি িা। েরকার দা- এই মোদি আপমি লমরক দবি 

এবং মজােী আদিাদির াাযয  মিযদি আপিার তযি পমরপূেয অংল িাদক। আপিার বদচদ মিকটব যী মোি 

দে- কাশ্মীর মজাে। এই মজাদে আপিার জাি-মা েুদটাই বযবার করুি। মজাদের আদিাদি আপিার এ 

অংলগ্রে এবং তয তকাি তক্টদর আপিার অংলীোমরত্ব পুরা ভার  জুদড় ইাম  মুমািদের লমি বৃমদ্ধর কারে 

দ োোঁড়াদব, ইিলা আল্লা।   

পাোঁচ. এমট তল পদন্ট। উমল্লমখ  আদাচিাগুদার উপর য  তবমল ম্ভব এক া  ংম  ৃমি করুি এবং এর ক 

মবাবীদক পূেযাঙ্গ মিম  লৃঙ্খার াদি আঞ্জাম তোর তচিা করুি।  

আল্লার কাদছ েু‘আ করমছ, ম মি তযি ভারদ র মুমািদের ম্মাি, লমি  োপট োি কদরি। ভারদ  আমাদের 
ভাইদের দ্বীি  ম্মাি, জাি-মা  পমরবার-পমরজদির তিায  কদরি। 

আল্লা ুবািাহু া  া‘আা আমাদের কদক  ামিক োি করুি, তযি উপমাদেদল ইাদমর মবজদর জিয 

আমাদের বমকছু কাদজ াগাদ  পামর। আল্লা আমাদের মাদঝ ঐ মেি মিদ আুি, যখি ভার , পামকস্তাি এবং পুরা 

উপমাদেদল আল্লা  া‘আার বরক ম লরীার রাজত্ব প্রম মষ্ঠ  দব। জুুম  কুিদরর ঝািা  ূা  ূমর  দব। 

আমীি ইা রাব্বা আামীি। 

ِلَك َعَلى اَّللِه ِبَعزِيٍز ﴿فاطر:   ﴾٨َٔوَما ذََٰ

‚এটা আল্লার পদে কমেি ি।‛(ূরা িাম র: ১৭) 

 .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

********************* 


