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থভ্রস্ট খাওয়ারযজ আই এসয একরি অায ফক্তসফেয খন্ডন
ায়খ আফদুল্লা আর ভুাইররন
থভ্রষ্ট খাওয়ারযজসদয মুরক্ত “IS ক্ব কাযণ ত্রুযা তাসদয রফরুসে একরিত
সয়সে!”
খন্ডন কযসেন - াইখ আব্দুল্লা আর-ভুাইররন ারপজাহুল্লা
জাভাতুর ফাগদারদয দে এফং ভথথকযা ফসরেঃ
আইর মরদ সক্বয উয না থাসক, তাসর ককন আল্লা- ত্রু কুপপায
আইরসয রফরুসে একরিত সয়সে। ওয়াযাকা রফন নাওপার, যাূরুল্লা  ﷺকক
ফসররেসরনেঃ “ তুরভ কম ধযসণয ফাণী কসয়সো, এ ধযসণয ফাণী মখনই ককউ
কসয়সে, তায াসথ ত্রুতা কযা সয়সে”
এই রফভ্রারিয জফাফেঃ
১। প্রথভত এযকভ একরি রফভ্রারিসক ক্বরি ওয়া ফা ভানাসজয রিক রকম্বা
বুর ফায স্বসে দারীর রসসফ উস্থান কযা প্রকৃতসে জাভাতুর
ফাগদাদীয রফচ্ুেরত, রফভ্রারি, খাসাসতয অনুযণ, এফং অুস্থ হৃদয়ভূসয
রযচ্ায়ক।আল্লাহ্* আ আমমা ওয়া জার ফসরসেনেঃ
রতরনই আনায প্ররত রকতাফ নারমর কসযসেন। তাসত রকেু আয়াত যসয়সে
ুস্পষ্ট, কগুসরাই রকতাসফয আর অং। আয অনেগুসরা রূক। ুতযাং
মাসদয অিসয কুরিরতা যসয়সে, তাযা অনুযণ কসয রপৎনা রফস্তায এফং
অফোখোয উসেস তন্মসধেকায রূকগুসরায।[আসর ইভযান, আয়াত ৭]
আইা যারিয়াল্লাহু আনা ফসরসেনেঃ
“মরদ তুরভ কফ করাসকসদয কদখসত াও মাযা ভুতাাফীাত [ংয়ূণথ রূক
আয়াত] অনুযণ কসয, তাসর ফুঝসফ এযাই কফ করাক মাসদয ফোাসয
আল্লাহ্* আ আভাসদয তকথ কসযসেন।“
কুয’আন-ুন্না এফং ারাপসদয ভানাসজয রবরিসত কক ক্বিী আয কক
ফারতরিী তা রফচ্ায কযা য়। জাভাতুর ফাগদারদয ফারতর ওয়া াযীয়া িাযা
প্রভারণত, তাই এধযসণয াজায “প্রভাণ” তাসদয কাসজ আসফ না।
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২। রিতীয়ত, ত্রুতা কখসনা তে ফা রভথোয প্রভাণ, রযচ্ায়ক ফা ভাকারি সত
াসয না। মরদ ত্রু ংখো কাসযা তে ফায প্রভাণ সতা, তাসর কতা গাোরপ
রফযাি ক্বিী রের। াযা ৃরথফী তায রফরুসে ত্রুতায কঘালণা কসযরেরভ এফং
তাসক উৎখাত কসযরের।
এযকভ আসযা অসনক উদাযণ আসে, এযকভ আসযা অসনক দর আয ফেরক্ত
আসে মাসদয রফরুসে অসনক ত্রু একরিত সয়রের, রকন্তু কিা তাসদয ক্বরি
ফারনসয় কদয় রন। ুতযাং মাসদয রফরুসে ত্রুতা কঘালণা কযা য় তাযা ফাই
ক্বরি না। তসফ কর ক্বরিসক রনেঃসেস ত্রুতায ভুসখাভুরখ সত য়।
৩। তৃতীয়ত, ওয়াযাকা রফন নাওপাসরয ফক্তসফেয অথথ এই না কম, রনসজসক ক্ব
প্রভাণ কযায জনে একজন ফেরক্তয উরচ্ৎ ফায াসথ ত্রুতা শুরু কযা। একভাি
আল্লায রকতাফ এফং যাূরুল্লা  ﷺএয কথায অনুযসণয ভাধেসভ কাসযা
সতেয উয থাকা প্রভারণত য়।
রফি যক্তসক ম্মান কযা, এফং ভুররভসদয উয তাকরপয কযা কথসক রফযত
থাকায ভাধেসভই সতেয উয চ্রায প্রভাণ াওয়া মায়। খেসকয মুসেয ভয়
যাূরুল্লা  ﷺহুমাইপা যারিয়াল্লাহু আনহুসক ফসররেসরনেঃ
“তাসদযসক [ত্রুসদয] উসক রদসয়া না।“
তায ভাসন রক যাূরুল্লা  ﷺসতেয উয রেসরন না?! [জাভাতুর ফাগদারদয
মুরক্ত অনুমায়ী – অথথাৎ সক্বয ভাকারি র ত্রু ংখোয আরধকে] কাযণ রতরন
ত্রুসদয রনরিয় কযসত কচ্সয়রেসরন? নারক মখন রতরন  ﷺভাদীনায ইহুদীসদয
াসথ চ্ুরক্ত কসযরেসরন, তখন রতরন  ﷺসতেয উয রেসরন না? যাূরুল্লা ﷺ
রক তে কথসক অসনক দূসয রেসরন?! নাউমুরফল্লা।
৪। ফারতর কখসনা ফারতসরয কভাকাসফরা কযসত াসয না। ভগ্র রিভা রফশ্ব
রিতীয় রফশ্বমুসেয ভয় জাভথারনয রফরুসে একরিত সয়রের, এফং কগািা রফশ্ব
তাসদয ভথথন রদসয়রের। জাভথারনয রফরুসে ৃরথফী কাাঁাসনা এই মুসে ককারি
ককারি ভানুল ভাযা রগসয়রের। রকন্তু তা সেও এয অথথ এই না কম জাভথারন সক্বয
উয রের, ফা জাভথারনয ভানাজ রফশুে রের।
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৫। ঞ্চভত, ভুজাররদন ত্রুয ভুসখাভুরখ সেন। তাসদয ফরদক কথসক আক্রভণ
কযা সে, আয জাভাতুর ফাগদাদী ভুজারদসনয রফরুসে মুে কযসে, আয
ভুজাররদন তাসদয রফরুসে মুে কযসে। রকন্তু তাসদয আচ্যণ এফং ভানাজ
জাভাতুর ফাগদারদয আচ্যণ এফং ভানাজ কথসক ম্পূণথ রবন্ন।
৬। মরদ জাভাতুর ফাগদারদয এই মুরক্তসক আভযা কভসন কনই, তাসর এই মুরক্ত
অনুমায়ী কতা অফেই আর-ক্বাইদা ও তাররফান সক্বয উয আসে। কাযণ ভগ্র
রফশ্ব তাসদয রফরুসে মুে কযসে।
ুতযাং, জাভাতুর ফাগদাদীয এই মুরক্ত অনুমায়ী রনেঃসেস আর-ক্বাইদা এফং
তাররফান সক্বয উয আসে। রকন্তু জাভাতুর ফাগদাদী আয আর-ক্বাইদায
আরক্বদা ও ভানাজ কতা রবন্ন। জাভাতুর ফাগদাদীয ভসত আর-ক্বাইদায ভানাজ
ফারতর। তাসর এিা রকবাসফ ম্ভফ য়?
৭। প্তভত, এযকভ বুর মুরক্তয ফদসর আভযা ফযং এই ফরর কমেঃ
এই উম্মা এফং উসরভা ককান রফলসয়য রফসফচ্না কসযন, কিাসক কুয’আন ও
ুন্না-য আসরাসক রভথো প্রভাণ কযা মায় নারক তায রবরিসত।
অথথাৎ মরদ কুয’আন ও ুন্নায আসরাসক রভথো না প্রভাণ কযা মায় তসফ কিা
ক্ব ফসর রযগরণত সফ। আয জাভাতুর ফাগদাদীয ফারতর ওয়া রফরবন্ন রদক
কথসক, রফরবন্ন বাসফ প্রভারণত, এফং এ রফলসয় উম্মা এফং আসরভগণ একভত।
[াইসখয ফক্তফে ভাপ্ত]
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