
আই, এস এর স�নূ� ইিতহাস----বাগদাদ �থেক দােমশক

�লখািট আমােদর ি�য় �ীিন ভাই ব� ক� এবং �েমর িবিনমেয় তথ�
সং�হ কের আমােদর মােঝ অ� অ� কের িলেখিছেলন। তার

অনেুরাধ িছল �লখািট �যন আিম �নাট আকাের �কাশ কির। এবং
পরবত�েত সকল �ীিন ভাইেক �পৗছােনার জন� িপিডএফ আকাের
�কান সাইেট �পা� কির। আপাতত আিম �নাট আকাের �কাশ

করলাম। �লখািট �যেহত� তথ� ব�ল এবং সকেলর জানা �েয়াজন
�সেহত� আপনারা সকেল �লখািট �চার করেবন আশা করিছ। -----------
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  بسم الله الرحمان الرحيم

. 
সম� �শংসা মহান আ�াহর,িযিন িজহাদেক �গরেবর ব� বািনেয়েছন ৷এবং

�দাওয়া ও সালাম বিষ�ত �হাক রাসলূ সঃ এর উপর, িযিন "শাম"�ক মসুলমানেদর
�শষ আ�য়�ল �ঘাষণা কেরেছন ৷  

. 
িজহাদ আ�াহ তা'লার একিট ফরজ িবধান ৷ �যমন নামাজ,�রাযা,হ�,যাকাত
আ�াহর ফরজ িবধান ৷ িজহাদ �িতিট মসুিলেমর উপর ফরজ ৷আ�াহ বেলন:

""িন�ই আ�াহ জা�ােতর িবিনমেয় মিুমনেদর �থেক তােদর জীবন ও স�দ �য়
কের িনেয়েছন ৷ তােদর কাজ হেলা (তারা) আ�াহর পেথ লড়াই করেব ৷ তারা
(শ�েদর উপর) হত�াজ� চালােব, এবং (�েয়াযেন) িনেজরাও িনহত হেব ৷
আ�াহর এই �িত�িত তাওরােতও িছেলা, ইি�জেলও িছেলা, এবং �কারােনও

আেছ ৷ আর আ�াহর �চেয় উ�ম ওয়াদা র�াকারী �ক আেছ ..!! অতএব �তামরা
আ�াহর সােথ �য �য়-িব�য় কেরছ �স ব�াপাের সসুংবাদ �হণ কেরা (িনি��

থােকা)৷ এটাই মহা িবজয় ""(সরূা তাওবাহ-111) 
. 

ইমাম জ�ুরী বেলন: ""ব�ি�র �যাগ�তার িভ�তার কারেণ এই ফরজ িবধােনও
িভ�তা ঘেট ৷ শািররীক ও আিথ�ক ভােব স�ম,শর'য়ী �হণেযাগ� �কান িপছ�টান
�নই, এমন মসুিলেমর উপর িনি�ত মসুিলম জনপেদর সাহােয� অ�হােত �বিরেয়
পড়া ফরজ ৷ যার �ধ ুআিথ�ক স�মতা আেছ, মজুািহদীেনর উপর খরচ করা
তার জন� ফরজ ৷ যার �লখােলিখর �যাগ�তা আেছ, িজহােদর ফাজােয়ল

উপকািরতা ও �েয়াজিনয়তা িনেয় �লখােলিখ করা তার উপর ফরজ ৷ িনি�ত
মসুিলম জনপেদর আত�নাদ, স�ম মসুিলমেদর িনকট �পৗ�েছ �দয়া তার দায়ী�""৷

এমলূনীিতর উপর িভি� কের বলা যায়, আমরা যারা অনলাইেন িজহােদর

খবরাখবর রািখ, পিড় ও িলিখ, তারাও িজহােদর ময়দােন আিছ ৷ যিদও আমরা



খবরাখবর রািখ, পিড় ও িলিখ, তারাও িজহােদর ময়দােন আিছ ৷ যিদও আমরা
িশ� পয�ােয়র ৷ 

. 
একজন মজুাহীদেক অ�চালনা িশখার পেূব� িজহােদর মাসলা-মাসােয়ল িশখা

জ�রী ৷গিণমত ব�ন, ির�াত,আমীেরর আনগুেত�র আবিশ�কতা ইত�াদী মাসলা-
মাসােয়ল জানা ফরজ ৷ কারণ ধম�ও �ানহীন একজন মজুাহীদ আর একজন
ডাকােতর মেধ� �কান পাথ�ক� �নই ৷ �স� ডাকাত জােন না কােক হত�া করেত
হেব ৷ �স যােক ই�া হত�া কের িদেব ৷ �তমিন ধম�ও �ানহীন মজুাহীদ জােন না
কােক হত�া করেত হেব ৷ �স যােক ই�া হত�া কের িদেব ৷ তাকফীর কের �ফতনা

সিৃ� করেব ৷ 
. 

িজহােদর এই ব�বসা (আ�াহ ও বা�ার মােধ�) �যমন লাভ জনক, �তমিন
ঝুিঁকপনূ�ও ৷ এই পথ িবপদ সংকুল ৷ পেদ পেদ িফতনার ঝুিঁক ৷ এই পেথ চলেত
�েয়াজন �কারান-হাদীেসর পয�া� �ান ৷ �েয়াজন ইিতহােসর �ান ৷ �য জািত
ইিতহাস ভ�েল যায় �স জািত �থেক স�ুর ভিবষ�ত আশা করা যায় না ৷ অন�ুপ
�য মজুাহীদ সিঠক ইিতহাস জােন না ৷ এবং ইিতহাস �থেক িশ�া �হণ কের না ৷

�স কখনই িজহােদর ফসল ঘেড় ত�লেত পারেব না ৷  
. 

বত�মান সমেয় সবেচেয় িফতনাপনূ� িজহােদর ভ�িম হেলা "শাম"৷ রাসলূ সঃ অসংখ�
হাদীেস শােমর ব�াপাের ভিবষ��াণী কের �গেছন ৷ এবং িত�িন শামেক মসুিলমেদর

�শষ আ�য়�ল �ঘাষণা কের �ছন ৷ তাই শােমর িজহােদর ইিতহাস জানা
আমােদর ঈমানী দায়ী� ৷ আগামী পব� �থেক আমরা ধারাবাহীক শােমর িজহাদ

িনেয় পয�ােলাচনা করেবা, ইনশা আ�াহ ৷ 
 

শােম চলমান িজহােদর ইিতহাস জানেত হেল �থেম ইরােকর ইিতহাস জানেত
হেব ৷ আর ইরাক িজহাদ যারা সিৃ� কের িছেলন তারা হেলন িজহােদর পণূ� ভ�মী
আফগােনর আধ�াতীক স�ান ৷ আফগান�ােনর রেয়েছ হাজার বছেরর িজহাদী

ইিতহাস ৷�সই ইিতহাস �টেন এখােন ��প করা আমার উে�শ� নয় ৷ 
. 

১৯২৪ ি��াে� উসমানী �খলাফত �ংস হেলও, মলূত ১৭৫০ ি��া� �থেক
আমরা মসুিলমরা পরািজত শি� ৷ �ায় িতন শত বছর �েসডারেদর িব�ে�
আমােদর উে�খেযাগ� �কান িবজয় অজ�ন হয়িন ৷ �া�,ি�েটন,জাম�ান ইত�াদী
সা�াজ�বাদী �ি��েলা �গাটা আরব িব�েক ভাগাভািগ কের খাি�েলা ৷ তখন
আরব িব� �থেক ইসলাম অেনকটা িবতািরত হেয় ভারতবেষ� আ�য় �নয় ৷ 

. 
রািশয়ার িব�ে� আফগান তােলবানেদর িবজয় িছেলা বদর যেু�র মত

ঐিতহাসীক ঘটনা ৷ িতনশত বছর ধের পরািজত,�য় �া� মসুিলম জািতর গলায়
িবজেয়র মালা পিড়েয় তােলবান হেয় ওেঠ িব�মসুিলেমর একমা� আশার আেলা
৷ রাসলূ সঃ এর ইে�কােলর পর বদরী সাহাবীেদর �যমন সকেল স�ান করেতা ৷
�তমিন আফগান যেু� অংশ �হণকারী মজুািহদীনেক বত�মােন িজহােদর ময়দােন



�তমিন আফগান যেু� অংশ �হণকারী মজুািহদীনেক বত�মােন িজহােদর ময়দােন
স�ান করা হয় ৷ তােদর িস�া�েক শীরধায� মেন করা হয় (এ কথািট মেন
রাখেবন সামেন �েয়াজন হেব)৷ পিৃথবীর িবিভ� �দশ �থেক আ�াহর ি�ও

বা�ারা আফগােন িমিলত হেত থােক ৷ আফগানেক �ক� কের নত�ন কের িব�
জেয়র �� �দেখ মসুিলম উ�াহ ৷ 

. 
আরব �থেক আফগান িজহােদ আসা হাজার হাজার মহুািজরীেনর িভেড় এক

যবুক িছেলা, যার নাম আহমাদ ফােদল ৷ অ��ত ভাবগা�ীেয�র ছাপ তার �চহাড়ায়
৷ জড�ােনর যার�াও শহের তার বািড় ৷ িতিন িফিজ� ও �কেমি�র ছা� ৷ তার
িনজ হােত �তরী �বামা মজুািহদীনেক অেনক িবজয় এেন িদেয় িছেলা ৷ ১৯৮৯
সােল িতিন আফগােন িহজরত কেরন ৷ রািশয়ার িব�ে� িতিন �ায় পাঁচমাস য�ু

করার সেুযাগ পান ৷ আফগািন�ােন িতিন আল-কায়দার ক�ে� সামিরক
�িশ�খ িহেস কাজ কেরন ৷  

. 
১৯৯৪ সােল আহমদ ফােদল জড�ােন িফের যান ৷জড�ান সরকার তােক ��ফতার
কেরন ৷ নাশকতার অিভেযাগ এেন তােক ১৫ বছেরর কারাদ� �দওয়া হয় ৷ ব�ী
জীবেন িতিন আব ুমহুা�াদ আল-মাকিদসীর সািন�� লাভ কেরন ৷ ইসরাইেলর
িব�ে� িজহাদী কায��েমর অিভেযাগ এেন শাইখ মাকিদসীেক ১৫ বছেরর

কারাদ� �দয়া হেয় িছেলা ৷ মাকিদসী এখনও জড�ান �জেল ব�ী ৷  
. 

১৯৯৯ সােল জড�ােনর নত�ন সরকার সকল কয়দীেদর জন� সাধারণ �মা �ঘাষনা
কেরন ৷ তখন আহমদ ফােদল �জল �থেক মিু� পান ৷ পনুরায় তার িব�ে�

িবিভ� অিভেযাগ আনা হেল িতিন আফগােন চেল আেসন ৷ িতিন শাইখ উসামার
সািন�� লাভ কেরন ৷আেমিরকার িব�ে� য�ু কের িতিন এক পা হারান ৷ কৃি�ম
পা িদেয়ই িতিন চলেতন ৷ ৯/১১-এর পর যখন আেমিরকা �তারােবারা পব�ত
মালায় আল-কায়দােক চারিদক �থেক িঘের �ফেল,তখন িতিন িগরীপথ ধের
ইরােন চেল আেসন ৷ ইরান �থেক �লবানন হেয় পের ইরােক �েবশ কেরন ৷  

. 
২০০৩ সােল আহমাদ ফােদল ইরােক একিট নত�ন �প �তির কেরন ৷

"জামা'আেত তাওহীদ ওয়াল িজহাদ" নােম এই দলিট ইরােক আেমিরকার িব�ে�
য�ু �� কের ৷ আহমাদ ফােদল নত�ন উপাদী �হন কের ৷ আব ুমসুআ'ব আজ-
জারকায়ী এই নােম িতিন �িশি� লাভকেরন ৷ ২০০৪ সােল জারকায়ী এক

আেমিরকান িজ�ীেক জবাই কের হত�া কেরন ৷অনলাইেন �সই িভিডও ছিড়েয়
�দন ৷আেমিরকান �সন�রা িভিডও �দেখ �দেরােগ আ�া� হয় ৷ অেনেক

আ�হত�া কের ৷ 
. 

২০০৬ সাল,শাইখ জারকায়ী উসামা িবন লােদনেক বায়াত িদেয় িছেলন ২০০৪ �র
৷ ফেল "জামাআেত তাওহীদ ওয়াল িজহাদ" আল-্কায়দার অ�সংঘটন হেয় যায়
৷ ইরােক একািধক িজহাদী �প িছেলা ৷ আল-কায়দা িছেলা তােদর মেধ� সবেচেয়
বড় ও শি�শালী ৷ মজুািহদীেনর মােঝ ঐক� সিৃ�র লে�� আল-কায়দা সকল



বড় ও শি�শালী ৷ মজুািহদীেনর মােঝ ঐক� সিৃ�র লে�� আল-কায়দা সকল
জামােতর অংশ �হেণ একিট ঐক� পিরষদ ঘঠন কের ৷ মাজিলেস �রা আল-
মজুািহদীন নােম এই ঐক� পিরষেদর অিধেন িজহাদী �প�েলা কাজ করেত
থােক ৷ �িতিট �প তােদর ব�ি�গত কায��ম ব� কের �দয় ৷ মাজিলস ু�রা
আল-মজুািহদীন নােমর অিধেন সকেল ঐক�ব� হেয় কাজ �� কের ৷ এই
পিরষেদর �ধান িছেলন আব ুমসু'আব আজ-জারকায়ী ৷ শাইখ উসামার

িনেদ�েশই ইরােক এেতা বেড়া ঐক� �তির হয় ৷  
. 

মাজিলস ু�রা আল-মজুািহদীন এর অ�রভ�� িজহাদী �প�েলান তািলকা ৷ 
১: জামাআেত তাওহীদ ওয়াল িজহাদ ৷ 

২: জাই� তােয়ফােয় মানসরুা ৷ 
৩: সািরয়া আনসার আত-তাওয়হীদ ৷ 
৪: সািরয়াল িজহাদ আল-ইসলািময়া ৷ 

৫: সািরয়া আল-�রাবা ৷ 
৬: কাতাইব ুআহওয়াল ৷ 

৭: জাই� আহেল স�ুাহ ওয়াল জামাআহ ৷ 
৮: কাতাইব ুআল-মরুািবতীন ৷ 
৯: কাতাইব ুআল-আনবার ৷ 

. 
একিট ভ�ল সংেশাধন ৷ আিম আইএস সমথ�কেদর একথা দািব করেত �দেখিছ �য,

তারা বেল: শাইখ বাগদাদী আল-কায়দােক �কন বাই'আত িদেবন ..? অথচ
বাগদাদীর িনজস� একিট িজহাদী �প আেছ ৷ বাগদাদী িনজ পেকেটর টাকা
িদেয় �সই �পিট চালান ৷ �পিটর নাম হেলা "জামাআেত তাওয়াহীদ ওয়াল

িজহাদ " ৷ 
. 

উপের আইএস সমথ�কেদর এই দািবিট স�ণূ� িমথ�া, বানওয়াট, গাজাখরুী ৷
কারণ আপনারা জােনন �য "জামােত তাওয়হীদ ওয়াল িজহােদর" �িত�াতা সয়ং
আব ুমসুআব আজ-জারকায়ী ৷ এবং িতিন উসামা রঃ �ক বায়াত �দয়ার কারেনই

"জামােত তাওহীদ ওয়াল িজহাদ" আল-কায়দা ইন ইরাক িহেসেব �িত�া লাভ
কের ৷ সতুরাং বাগদাদী �ক "জামােত তাওহীদ ওয়াল িজহােদর একমা� সিৃ�কত�া
বলা িমথ�াবাদীেদর পে�ই স�ব ৷ �সই সময় বাগদাদী "জাই� আহিল আস-স�ুাহ
ওয়াল জামাআহ" এর �রা সদস� িছেলা ৷ িক� আফেসাস, আমােদর �দশীও

আইএস সমথ�করা িনেজেদর ��ে�� �মাণ করার জন� যতসব িমথ�ার জ� �দয়
৷  
. 

২০০৬ সােলর ৮ জনু আেমিরকার িবমান হামলায় শাইখ আব ুমসুআব আজ-
জারকায়ী শহীদ হন ৷ শাহাদােতর পর তার লাশেক আেমিরকানরা অেনক
অপমান কের ৷ শাইেখর ছিব টাইলেসর উপর িফট কের আেমিরকার সদর

দফতেরর িসিড়েত �সই টাইলস ব�বহার করা হয় ৷ শাইেখর খ�-িবখ� লােশর
ছিব শহেরর িবিভ� িবলেবােড� ঝুিলেয় রাখা হয় ৷ আ�াহ শাইখেক শহীদ িহেসেব



ছিব শহেরর িবিভ� িবলেবােড� ঝুিলেয় রাখা হয় ৷ আ�াহ শাইখেক শহীদ িহেসেব
কবলু ক�ক ৷ 

 
৮/৬/২০০৬ ইং,স�ায় ইরােকর বাকুবা শরেহ মািক�ন িবমাণ হামলায় শাইখ আবু
মসুআ'ব আজ-জারকায়ী শহীদ হন ৷ �িৃত িহেসেব �রেখ যান একিট শি�শালী

মজুাহীদ �প ৷ শ�র ব�াপাের িতিন িছেলন খবু কঠর ৷ িবধম�েদর ধম�ও
উপাসনালেয় হামলা করা িতিন �বধ মেন করেতন ৷ শাইখ জারকায়ীর কঠরতা

িনয়�েন রাখেত উসামা িবন লােদন রহঃ ঘন ঘন িদকিনেদ�শনা িদেতন ৷
জারকায়ীর শাহাদােতর পর এই কঠরতার মা�া কিঠন �থেক কিঠনতর বিৃ� পায়

৷ 
. 

শাইখ জারকায়ীর শাহাদােতর পর, মাজিল� �রা আল-মজুািহদীন বা আল-
কায়দা ইন ইরাক �নতৃ� শণূ� হেয়পের ৷ "জাই� তাইফােয় মানসরুা"-এর এক
সমেয়র �ধান, শাইখ আব ুওমার আল-বাগদাদীেক কায়দা ইন ইরােকর আমীর
িনধ�ারন করা হয় ৷ এবং আব ুহামজা আল-মহুািজর �ক কায়দা ইন ইরােকর

সামিরক �ধান িহেস িনব�াচন করা হয় ৷ ৷ 
. 

শাইখ আব ুহামজা এক সময় আইমান আলজাওয়ািহরীর সহেযাগী িছেলন ৷
আফগােন কায়দার আল-ফা�ক সামিরক ক�ে� িতিন িছেলন ৷ িজহােদর

ময়দােন িতিন �খারাসােনর মজুাহীদ িহেসেব স�ােনর পা� িছেলন ৷ অপর িদেক
আব ুওমর আল-বাগদাদী ইরােকর বাইের পিরিচত �কও নন ৷ আফগান িজহােদও

তার �কান ভ�িমকা �নই ৷ তাই আল-কায়দার �িত তার দায়ব�তা অেনক
কমিছেলা ৷ যিদও িতিন আিমর হওয়ার পর শাইখ উসামােক বাই'আত িদেয়

িছেলন ৷  
. 

দায়ী� �হেণন পর, িতিন পেূব�র �চেয় আেরা কিঠন য�ু-নীিত �হণ কেরন ৷ িতিন
কায়দার �ক�ীও িদকিনেদ�শনার �তাওক�া করেতন না ৷ জাই� �রা আল-
মজুািহদীন বা কায়দা ইন ইরাক ধম�ও উপাসনালেয় হামলা করা জােয়য মেন
করেতা ৷ আহলসু স�ুার মসিজেদ হামলা করােকও তারা জােয়য মেন করেতা ৷
একজন শ�েক হত�ার জন� �েয়াজেন িতনশত িনরপরাধ মানষুেক হত�া করা
�বধ মেন করেতা ৷ আপিন ২০০৩-৯ এর পি�কা�েলা খলুেলই �দখেবন িশয়ােদর
ধম�ও �াপনা ও উৎসেব আ�ঘাঁতী হামলায় হাজার হাজার িশয়া মাড়া �গেছ ৷
ইরােক ি��ান িগজ�ােতও তারা হামলা চালােতা ৷ ঐ সকল হামলা হয়েতা �কান

রাজৈনিতক বা সামিরক কম�কত�ােক �ক� কেরই করা হেতা ৷ িক� হাজার হাজার
িনেরাহ মানষু হত�ার �বধতা �তা ইসলােম �নই ৷ 

. 
উপেরর কথা�েলা �থেক িকছ� ভাই আমােক ভ�ল বঝুেত পােরন ৷ আিম িশয়ােদর
প�পািত� করিছ না ৷ বরং জােয়য এবং না জােয়য িনেয় আেলাচনা করিছ ৷

যােত পাঠক বঝুেত পাের �য, িকভােব কায়দা ইন ইরাক তাকিফর �রােগ আ�া�
হেলা ৷ রাসলূ সঃ কখেনা িবধম�েদর উপাসনালেয় আ�মণ কেরন িন ৷



হেলা ৷ রাসলূ সঃ কখেনা িবধম�েদর উপাসনালেয় আ�মণ কেরন িন ৷
�খালাফােয় রােশদীনও কেরন িন ৷ সাহাবারাও কেরন িন ৷ যেুগ যেুগ মসুিলম

মণীষীরাও ধম�ও উপাসনালেয় হামলা কেরন িন ৷ ইসলামী য�ুনীিতেত আেছ �য,
শ� যিদ য�ু ��� �ছেড় পািলেয় যায়, তােক পালােনার সেুযাগ �দয়া ৷ িপছ�
ধাওয়া না করা (যিদ �স শ�েদর �নতা �গাঁেচর �কউ না হয়) ৷ তাহেল িনেরাহ
মানেুষর উপর মসিজেদ �বামাহামলা করা শরীয়ত িকভােব সমথ�ন করেব..! 

. 
আপিন একজন ভ�েলাক ৷ রা�া িদেয় যাে�ন ৷ পেথ কুকুর আপনােক কামড়
িদেলা ৷ আপিন িক পারেবন মানষু হেয় ঐ কুকুরিট কামড়ােত ..!! আমরা মসুিলম
৷ শ� আমােদর সােথ যেতাই িহং� আচরণ ক�ক, আমরা তােদর সােথ �তমন
করেত পাির না ৷ কারণ আমােদর আ�াহ আেছ ৷ আমােদর সামেন �কারান ও

হাদীস আেছ ৷ আমরা িকছ�েতই তার অবাধ� হেত পাির না ৷ 
. 

১৩/১০/২০০৬ তারীেখ আব ুওমার আলবাগদাদী "দাউলাত�ল ইরাক" �ঘাষণা
কেরন ৷ ফালজুা,আনবার,িকরকুক ইত�াদী শহর�েলা িনেয় দাউলা বা ��ট ঘঠন
করা হয় ৷ �যই শহর�েলা িনেয় দাউলাত�ল ইরাক গঠন করা হয়, �সই শহর�েলা
কায়দা ইন ইরােকর পণূ� িনেয়া�ন িছেলা না ৷ �াই ইরাকী �সনা বািহনীেক �সখােন
টহল িদেত �দখা �যেতা ৷ আেমিরকান বািহনী িবিভ� সময় �সখােন অিভযান
চালােতা ৷ মলূেতা "দাউলাত�ল ইরাক" �ঘাষণা িদেলও �সখােন িনেজেদর একক
িনেয়া�ন িছেলা না ৷ আর একক িনেয়া�ন �িত�ার আেগ "দাউলা" �ঘাষণা করা
কায়দার �ক�ীও �নতােদর আদশ� িছেলা না ৷ আল-কায়দার সােথ �কান পবূ�

পরামশ� ছাড়াই "দাউলা" �ঘাষণা করা হয় ৷ ২০০৭ সােল উসামা িবন লােদন রহঃ
অিডও বাত�ায় ইরােকর সকল জামাতেক আব ুওমার আলবাগদাদীেক বাই'আত
�দয়ার আ�ান জানান ৷ �ভদােবদ ভ�েল িগেয় সকলেক ঐক�ব� হওয়ার আ�ান
জানান ৷ উসামা রহঃ এর বাত�া �চােরর পর, মাজিল� �রা আলমজুািহদীন এর
�রা পিরষদ বাগদাদীেক বাই'আত �দান কের ৷ যারা তােক আিমর িহেসেব

মানেত ��ত িছেলা না তারাও বাই'আত �দয় ৷ এেতা িকছ�র পেরাও আলকায়দার
ইরাক শাখার, আলকায়দার �কি�ও �নতােদর �িত আ�া িছেলা না ৷ এবং তারা
িনেজেদর আলকায়দা পিরচয় িদেতও চাইেতন না ৷ এই অনা�ার কারণ িছেলা

উভয় জামােতর কম�প�ার িভ�তা ৷ 
. 

কায়দা-আইএস উভয় জামােতর কম�প�ায় িভ�তা ৷ শাইখ আইমানেক আল-
জািজরার এক সাংবািদক �� কেরন, আপনােদর এবং তােদর মােঝ পাথ�ক�টা

কী ? উ�ের শাইখ আইমান বেলন, উভেয়র কম�প�ায় িভ�তা রেয়েছ ৷
আ�মেণর ��ে� কায়দাত�ল িজহাদ সেব�া� সতক�তা �হণ কের ৷

মসিজদ,মােক�ট,উপাসনালয়,িমলনােয়াতন এবং সমাগম �েল কায়দাত�ল িজহাদ
কখেনাই আ�মণ কের না ৷ িনরপরাধ মানেুষর জীবন র�ায় কায়দাত�ল িজহাদ
খবুই সতক�,সমা� ৷ প�া�ের কায়দার ইরাক শাখা এই িবষয়�েলােত খবু

অবেহলা কের ৷ একজন শ�েক হত�ার জন� হাজােরা িনরপরাধ মানষু হত�ার
ইিতহাস তােদর আেছ ৷ িশয়ােদর ঢালাউ ভােব হত�া করােক তারা জােয়য মেন



ইিতহাস তােদর আেছ ৷ িশয়ােদর ঢালাউ ভােব হত�া করােক তারা জােয়য মেন
কের ৷ "িশয়া কােফর" এই মাসআলায় অেনক তক�-িবতক� রেয়েছ ৷ �যই আ�ীদা
বা ধম�িব�ােশর কারেণ িশয়ােদর কােফর বলাহয়, �সই আ�ীদা সব িশয়ারা রােখ

না ৷ িশয়ােদর মেধ� অেনক�েলা �ফরকা আেছ ৷ উলামােয় �করাম এই
�ফরকা�েলার মােঝ পাথ�ক� কের থােকন ৷ তেব �ফরকােয় "জাফিরয়া"র

কুফুিরর ব�াপাের সকেল একমত ৷ �ফরকায় জাফিরয়া মলূেতা ইরান,ইরাক ও
িসিরয়ার �নতৃ� পয�ায় রেয়েছ ৷ �স িহেসেব এই িতন �দেশর সরকােরর িব�ে�

িজহাদ করা �ধ ুযােয়জ নয় বরং ফরজ ৷ 
. 

ঢালাউ ভােব সকল িশয়ােদর হত�া করা �বধ মেন করা জােয়য নয় ৷ একজন
িনেরাপরাধ কােফর �কই �তা হত�া করা জােয়য �নই ৷ �সখােন একজন

িনেরাপরাধ িশয়ােক হত�া কী কের জােয়য হেত পাের, �য আ�াহ �ক িব�াশ কের
এবং সাহাবােদর �িত সধুারণা রােখ ৷ কায়দার �ক� �থেক কঠর িনেদ�শ িছেলা
�যন িশয়ােদর মসিজদ ও ধম�ও িদেবাস�েলােত হামলা চালােনা না হয় ৷ িক�
কায়দার ইরাক শাখা এই িনেদ�শ�েলা আমেল িনেতা না ৷ তারা নামাজরত

িশয়ােদর উপর আ�ঘাঁতী হামলা চািলেয় শত শত মানষু হত�া কেরেছ ৷ আ�রার
িদবেস তারা হামলা চািলেয় হাজার হাজার িনরপরাধ মানষু হত�া কেরেছ ৷ এসব
তারা এখনও করেছ ৷ কায়দাত�ল িজহােদর িসিরয়া শাখা আেছ ৷ �সখােন �তা
পেথ-ঘােট, মসিজেদ িশয়া জনসাধারেণর উপর হামলা হয় না ৷ িসিরয়ান

মজুািহদীনরা িশয়া �সন�েদর উপর হামলা চালায়, িনরপরাধ িশয়া জনসাধারেণর
উপর নয় ৷ এবং এটাই সিঠক িনয়ম ৷ (এখােন দীঘ� আেলাচনার কারণ হেলা যােত
পাঠক বঝুেত পােরন, িকভােব ইরােকর এই দলিট িদেন িদেন তাকিফেরর িদেক

যাি�েলা)  
. 

১৯/০৪/২০১০ইং তািরেখ আেমিরকা শাইখ ওমার আল-বাগদাদীেক হত�ার দািব
কের ৷ ইেতাপেূব� ২০০৭-৯ সােলও ইরােকর মািলকী সরকার শাইখেক হত�ার দািব
�কের িছেলা ৷ পরবত�েত তা িমথ�া �মািণত হয় ৷ ২০১০ সােল দাউলাত�ল ইরাক
এর �রা পিরষেদর প� �থেক এক অিডও বাত�ায় শাইেখর িনহত হওয়ার কথা

�ীকার করা হয় ৷ আ�াহ শাইখেক শহীেদর মজ�াদা দান ক�ন ৷ আিমন ৷ 
 

১৯/৪/২০১০ সাল ৷ দাউলাত�ল ইরাক এর প� �থেক এক অিডও বাত�ায়,
দাউলাত�ল ইরাক এর আমীর আব ুওমার আল-বাগদাদী'র িনহত হওয়ার কথা

�ীকার করা হয় ৷এবং আব ুবকর আল-বাগদাদীেক নত�ন আমীর িহেসেব �ঘাষণা
�দওয়া হয় ৷  

. 
আব ুওমার আল-বাগদাদীর শাহাদােতর পর, কায়দা ইন ইরাক বা দাউলাত�ল
ইরাক �নতৃ�হীনতায় ভ�গিছেলা ৷ নত�ন আিমর িনধ�ারেণর ব�াপাের তারা একমত

হেত পারিছেলা না ৷ কােরা মেত, এসময় কায়দা ইন ইরােকর প� �থেক
জাওয়ািহরীর িনকট প� পাঠােনা হয় ৷ পে� নত�ন আমীর িনধ�ারণ কের �দয়ার
অনেুরাধ করা হয় ৷ এই মতিট আমার কােছ দবূ�ল মেন হয় ৷ একথার দলীল আিম



অনেুরাধ করা হয় ৷ এই মতিট আমার কােছ দবূ�ল মেন হয় ৷ একথার দলীল আিম
পাইিন ৷ 

. 
নত�ন আমীর িনধ�ারেণর িবষয়িট িছেলা খবুই �ঘালােট ৷ দাউলাত�ল ইরােকর
�রাপিরষেদ দইু ব�ি�র সবেচেয় �বিশ �াধান� িছেলা ৷ তােদর কথার উে�া
করার �মতা �রাপিরষেদর িছল না ৷ তারা দ'ুজন �কান িস�া� িনেল �রা
সদেস�র �কউ িবেরািধতা করেত সাহস করেতা না ৷এদ'ুজন সা�াম আমেল
উ�পদ� কম�কত�া িছেলন ৷ তারা সা�ােমর �থম সািরর সহেযাগী িছেলন ৷

উপেদ�া িছেলন ৷ 
. 

তােদর একজেনর নাম ��ী বকর, ি�তীয় জেনর নাম আব ুআলী আল-
আনবারী ৷ ��ী বকেরর দাপট িছেলা সবেচেয় �বিশ ৷ িতিন সা�াম বািহনীর
আম� অিফসার িছেলন ৷ সা�ােমর �ধান দইু সহেযাগীর একজন ৷ বাথ পািট�র
আদেশ�র পেুরাটাই তার মােঝ িছেলা ৷ িতিন �িতপ� সহ� করেত পারেতন না ৷
িতিন আ�ার�াউে� �থেক দল পিরচালনা করেত �বিশ পছ� করেতন ৷ 

. 
দাউলাত�ল ইরাক মলূত দ'ুিট �জে� িবভ� ৷ �থম �জ�, এরা হেলন শাইখ

জারকাবী,আব ুহামজা,আব ুওমার ৷ ি�তীয় �জ� �� হেয়েছ আব ুবকর আল-
বাগদাদীেক িদেয় ৷ �থম �জে�র সােথ কায়দা ও িব�বেরণ� উলামােয় �করােমর

সােথ ভােলা স�ক� িছেলা ৷ দাউলাত�ল ইরাক িনেয় জাওয়ািহরী ও অন�ান�
উলামােদর �য, �শংসা বাক� আেছ, তা িক� �থম �জ�েক �ক� কের ৷ যারা
এই ময়দােন নত�ন তারা এখােন ভ�ল কের ৷ �থম �জে�র জন� �শংসা ি�তীয়
�জে�র উপর �েয়াগ কের ৷ এবং বেল, দাউলােক �তা একসময় তারা সমথ�ন

তরেতা এখন কের না �কন ...ইত�াদী ৷ 
. 

আমরা এখন দাউলাত�ল ইরােকর ি�তীয় �জ� িনেয় আেলাচনা করিছ ৷ এবং
এটাই এ-�বে�র আেলাচ� িবষয় ৷ 

. 
দাউলাত�ল ইরােকর ি�তীয় �জে� সবেচেয় �ভাবশালী ব�ি� হেলন হ��ী বকর
৷ ��ী বকরেক না বঝুেল ি�তীয় �জ�েক বঝুা যােব না ৷ আমােদর জানেত
হেব, িকভােব সা�ােমর ঘিন� সহেযাগী ��ী বকর দাউলার আ�াভাজন

হেলন..! 
. 

আব ুওমার আল-বাগদাদীর সময় ��ী বকর দাউলায় �যাগ �দয় ৷ তার িছেলা
উ�ত সামিরক �িশ�ণ ৷ দাউলার �সন�েদর �িশ�ণ �দয়ার মাধ�েম িতিন

পিরিচিত লাভ কেরন ৷ িনখতু িদকিনেদ�শনা ও উ�ত য�ু �কৗশেলর কারেণ িতিন
আব ুওমার আলবাগদাদীর �নকট� লাভ কেরন ৷ একসময় বাগদাদী ��ী
বকরেক ছাড়া �কান িস�া� িনেত পারেতন না ৷ ফেল ��ী বকর হেয় যায়

আমীর বাগদাদীর পর সবেচেয় ���পণূ� ব�ি� ৷ 
. 



. 
১৯/৪/২০১০ সাল ৷ ��ী বকর, আব ুওমার, আব ুহামজা, দাউলাত�ল ইরােকর
এই িতন �ধান সহ অেরা কেয়ক জন ���পণূ� িমিটংেয় িছেলন ৷ আেমিরকা �সই

বািড়িটেত িবমান হামলা চালায় ৷ ��ী বকর ছাড়া বািক সকেল িনহত হয় ৷
বাগদাদী িনহত হওয়ার পর নত�ন আমীর িনব�াচেন �রা পিরষেদ �� �দখা �দয় ৷

এভােব কেয়ক িদন �কেট যায় ৷  
. 

��ী বকর �ঘাষণা �দন �য, আিম আব ুবকর আল বাগদাদীেক আমীর িহেসেব
বায়াত িদলাম ৷ ��ী বকেরর এই আচরেণ সকেল অবাক হয় ৷ কারণ বাগদাদীর
�চেয় ���পণূ� ব�ি�রা রেয়েছন ৷ আব ুসাইদ ইরাকী রেয়েছন ৷ িযিন বাগদাদীর

উ�াদ ৷ িতিন হােত কলেম বাগদাদীেক িশ�া িদেয়েছন ৷ িতিন জাই�ল
মজুািহদীেনর �ধান িছেলন ৷  

. 
=একিট কথা এখােন বেল রাখা উিচত ৷ আব ুসাইদ ইরাকী বাগদাদীেক বায়াত
�দন িন ৷ একারেণ িনরাপ�াহীনতায় ভ�গেতন ৷ জীবেনর িনরাপ�ার ভেয় িতিন
দােমশক চেল যান ৷ তখনও িসিরয়ায় য�ু �� হয় িন ৷ ২০১১ সােল বাগদাদী
শাইখ জাওলানীেক িসিরয়া পাঠায় ৷ িসিরয়ায় যখন শাইখ জাওলানী নসুরােক

শি�শালী �েপ পিরণত কেরন, তখন বাগদাদী জাওলানীেক আব ুসাইদ ইরাকীর
উপর আ�ঘাঁতী হামলার িনেদ�শ কেরন ৷ জাওলানী এই আেদশ �ত�াখ�ান কেরন

৷ 
. 

আব ুসাইদ ইরাকীেক জাওলানী খবু ভােলা কের িচনেতন ৷ ২০০৬ সােল আবু
সাইদ ইরাকী আেমিরকার হােত ব�ী হন ৷ তখন জাওলানীও আেমিরকার হােত
ব�ী হন ৷ এই দইু শাইখ একসােথ �জেল বছর খািনক িছেলন ৷ জাওলানী খবু
কাছ �থেক শাইখেক �ত�� কেরন ৷ জাওলানীর ভাষায়, আব ুসাইদ ইরাকী

হেলন এক জন আ�াহ িভ�, পরেহযগার, �কারান-হাদীেসর �ােন তার সমক�
ইরােক খবু কেমা-ই িছেলা ৷ এ-কারেণই জাওলানী আব ুসাইদ ইরাকীেক হত�া

করেত রাজী হন িন ৷ িতিন এখনও জীিবত আেছন ৷ 
. 

বাগদাদীর বায়াত ভা�ার কারেণ যারা জাওলানীেক মতু�াদ,কােফর,�মতা �লাভী
বেল গালাগাল কেরন, তারা িবষয়িট �ভেব �দখেবন ৷ আজ যিদ জাওলানী

বাগদাদীর সােথ থাকেতন, তাহেল বত�মােনর �চেয় জাওলানীর �মতা চার�ণ
�বিশ থাক �তা ৷  

-িক� �কন িতিন বাগদাদীর বায়াত ভ� করেলন? দাউলাত�ল ইরাক �কন
"দাউলাত�ল ইরাক ও শাম" �ঘাষণা করেত �গেলা? ইত�াদী �ে�র উ�র আগামী

পব��েলােত থাকেব ইনশা আ�াহ ৷ 
. 
 

আব ুবকর আল-বাগদাদী দাউলাত�ল ইরােকর ���পণূ� �কান পেদ িছেলন না ৷
িতিন �রা সদস�েদর মেধ�ও িছেলন না ৷ দাউলাত�ল ইরােকর এক জন কম�



িতিন �রা সদস�েদর মেধ�ও িছেলন না ৷ দাউলাত�ল ইরােকর এক জন কম�
িহেসেবই িতিন পিরিচত িছেলন ৷ একারেণ ইমারেতর দায়ী� িনেত �থেম িতিন

রািজ হন িন ৷  
. 

পর পর দ'ুজন আমীর িবমান হামলায় শহীদ হন ৷ বাগদাদী জানেতন �য, এবার
শহীদেদর কাতাের তােকও শামীল হেত হেব ৷ তাই িতিন দািয়� �হেণ ভয়

পাি�েলন ৷ ��ী বকর বাগদাদীেক অভয় �দন, এবং বেলন, আপনার সােথ
আিম আিছ �কান সমস�া হেব না ৷  

. 
��ী বকেরর িস�াে�র উলেটা করার �মতা �রা পিরষেদর িছল না ৷ ��ী
বকর সা�ােমর সময়কার আেরা কেয়ক জন �সনা অিফসারেক দাউলাত�ল
ইরােক য�ু কের ৷এেদরেক ���পণূ� পেদ বিসেয় �দয়া হয় ৷ এজন� ��ী
বকেরর িবেরািধতা করার �মতা কােরা িছেলা না ৷ দাউলার �রা সদেস�র

অেনেক ��ী বকরেক ��চর মেন করেতা ৷ িক� একথা �কাশ করার সাহস
করেতা না ৷  

-আিম তােক ��চর মেন কির না ৷ বরং িতিন সা�ােমর আদেশ� িকছ� করেত �চেয়
িছেলন ৷ সা�াম �যমন বাথ পািট�র উপেরা� �নতােদর হত�া কের সেব�া� পদিট

দখল কের িছেলা ৷ ��ী বকর এমন িকছ� করেত �চেয় িছেলন ৷  
. 

-��ী বকর ি�ন �শভ করেতন ৷ বাগদাদীেক আমীর বানােনার পরেথেক িতিন
দািড় ল�া করেত �� কেরন ; 

. 
দাউলাত�ল ইরাক তার ি�তীয় �জ�েক িনেয় যা�া �� করেলা ৷ যার দ'ুজন
আমীর ৷ একজন �ত�� আমীর "বাগদাদী", যার কথা আমরা সকেল জািন ৷

অন� জন পেরা� আমীর "��ী বকর", যােক আমরা খবু কম িচিন ৷ 
. 

দাউলাত�ল ইরাক ভয় ও আশার মধ� িদেয় চলেত লাগেলা ৷ উেড় এেস জেুড় বসা
��ী বকেরর ভেয় সকেল "তট�" ৷ িনচ� পদ� �কান সদস� উ� পদ� �নতােদর
তদারিক করার �মতা �নই ৷ কারণ কাউেক তদারিক করা মােন তােক সে�হ
করা ৷ আর সে�হ করা মােন আনগুত� না করা ৷ আর �য আনগুত� করেব

না,তােক িনেজর কবর িনেজই খুঁদেত হেব ৷  
. 

বাগদাদী �মতা �হেণর কেয়ক স�া পর, ��ী বকেরর আচরেণ পিরবত�ন ঘেট
৷ িতিন িছেলন �� গ�ীর ৷ িনেজর িনরাপ�া িনেয় ব�� থাকেতন ৷ সবাইেক

সে�েহর নজের �দখেতন ৷ �ধ ুবাগদাদী ও এক দজুন বাথ �নতা ছাড়া কাউেক
সা�াৎ িদেতন না ৷ তার সােথ কথা বলেত হেল আদব-�লহাজ র�া কের কথা
বলেত হেতা ৷ িসিরয়ানেদর �ভাব হেলা, তারা কথা বলার সময় হাত �নেড় কথা
বেল ৷ একবার ��ী বকেরর সামেন এক িসিরয়ান হাত �নেড় কথা বেল ৷ এই
অপরােধ ��ী বকর তােক অেনক শাি� �দয় ৷ হাত-পােয় �বড়ী পিড়েয় �জেল

�ফেল রােখ ৷  



�ফেল রােখ ৷  
. 

��ী বকর নত�ন কের �রা পিরষদেক সাজান ৷ আব ুআলী আল-আনবারীেক,
দাউলাত�ল ইরােকর সামিরক �ধান িহেসেব িনেয়াগ �দন ৷ আনবারী সা�াম

�েসেনর �সনা অিফসার িছেলন ৷ রাতারািত িতিন িজহাদী বেন যান ৷  
. 

��ী বকর বাগদাদীেক িনেজর কােছ আগেল রােখন ৷ িনচ� পদ� �নতাকম�েদর
বাগদাদীর সােথ সা�ােতর সেুযাগ িছেলা না ৷  

. 
��ী বকর �রা সদস�েদর িনেয় বাগদাদীর সােথ শা�াত কেরন ৷ িতিন দিুট
পিরক�না �হণ কেরন ৷ ১: অভ��রীণ পিুলশ বািহনী গঠন করা ৷ ২: খিনজ

স�েদর উপর িনয়�ণ �নয়া ৷  
-অভ��রীণ পিুলশ বািহনীর �ধান ��ী বকর িনেজই থােকন ৷ এই পিুলশ

বািহনী বা�েব একিট �গাপন ঘাতক দল ৷ এর সদস�েদর সকেলই সা�াম আমেল
�সনা সদস� িছেলা ৷ বাগদাদী �মতা �হেণর একমােসর মাথায় পিুলশ বািহনী ২০
জন �নতাকম�েক �গাপেন হত�া কের ৷ কেয়ক মােসর মাথায় পিুলশ বািহনীর

সদস�রা ১০০ �বিশ �লাক হত�া কের ৷ যারা বাগদাদীেক বায়াত িদেত চাইত না, বা
যােদর মেধ� অবাধ�তা �দখা �যেতা তােদরেক �গাপেন হত�া করা হত ৷  

. 
বাগদাদী এক সময় ল�� করেলন, ��ী বকর ছাড়া �নতৃ� সামলােনা স�ব নয় ৷

��ী বকর �যভােব �িতর�া ব�ব�া মজবতু কেরেছ, ইতপেূব� �কউ �তমন
করেত পােরিন ৷ তাই বাগদাদীও ��ী বকরেক অমান� করেত পারেতন না ৷

যিদও িতিন "নামমা�" আমীর িছেলন ৷ 
. 

ি�তীয় �য পিরক�না �নয়া হেয়েছ, খিনজ স�দ ও দাউলাত�ল ইরােকর
অথ�ােয়ােন মনেযাগ �দয়া ৷  

-আব ুওমর আল-বাগদাদী রাি�য় অথ�ােয়ােনর জন� িকছ� পিরক�না �ণয়ন কের
িছেলন ৷ তা িন��প... 

১: িশয়া,ি��ান, অন�ান� ধম�াবল�ী এবং ইরাক সরকােরর সােথ স�ক� রােখ
এমন সিু� মসুিলমেদর সম� স�দেক জাতীয়করণ করা ৷ 

২: �তেলর খিন�েলার উপর িনয়�ণ �নওয়া ৷ িবদ�ুৎ ��া� ও সরকারী িমল-
ফ�া�রী�েলা িনেজেদর দখেল �নওয়া ৷ 

৩: �য কেনা ক�ািন যিদ ইরাক সরকােরর সােথ �কােনা ধরেণর চ�ি�েত আব�
থােক, তাহেল �স ক�ানী দাউলাত�ল ইরােকর আমীেরর স�ি� বেল গন� হেব ৷ 
৪: �য সকল ক�ািন দখেল �নয়া স�ব হেব না, �সই ক�ািনর মািলকেদর হত�ার

�মিক �দয়া হেব ৷ অথবা �বাি�ং কের ক�ািন উিড়েয় �দয়া হেব ৷ 
৫: মহা সড়েক �চকেপা� বিসেয় �তলবাহী �াক �থেক কর আদায় করা হেব ৷ 

. 
উপেরর খাত�েলা �থেক �চ�র অথ� দাউলাত�ল ইরােকর �কাষাগাের জমা হেত
থােক ৷ এিদেক আেমিরকা ইরাক ত�াগ করার পর, যেু�র খরচও কেম আেস ৷



থােক ৷ এিদেক আেমিরকা ইরাক ত�াগ করার পর, যেু�র খরচও কেম আেস ৷
ফেল দাউলাত�ল ইরােকর �কাষাগাের অেনক স�দ জমা হয় ৷ একারেণ
দাউলাত�ল ইরােকর অিধেন চাকরী �নয়ার জন� িশয়ারাও আ�হী হয় ৷  

. 
স�েদর পিরমাণ �বেড় যাওয়ায়, আলাদাকের অথ�ম�ণালয় �খালার �েয়াজন

�দখা �দয় ৷ ��ী বকর িনেজই অথ�ম�ীর দায়ী� �হণ কেরন ৷  
. 

��ী বকর পেূব�র �রা পিরষদ �ভে�, �তর সদস� িবিশ� নত�ন �রা পিরষদ গঠন
কেরন ৷ যােদর সকেলই ইরাকী ৷ �মতা কুি�গত করেতই এমনিট করা হয় ৷ 

. 
 

২০১১ সাল ৷ আেমিরকা ইরাক ত�ােগর পর, দাউলাত�ল ইরােক �ি� �নেম আেস ৷
ফালজুা, আনবার, মসলু, িদয়ালা, সালা��ীন,িনেনাভা ইত�াদী স�ুী শহর�েলা

িনেয় গিঠত হেয় িছেলা দাউলাত�ল ইরাক ৷ 
. 

আেমিরকা ইরাক আ�মেণর পর, বহৃ�ম ইরাক �ভে� িতনিট �াধীন রা� �তিরর
��াব করা হয় ৷ কুদ� রা�, স�ুী রা�, িশয়া রা� ৷ ইরােকর মািলকী সরকার
বরাবর এই ��ােবর িবেরািধতা কের আসিছেলন ৷ �সই ��ােবর উপর িভি�

কের স�ুী শহর�েলা িনেয় দাউলাত�ল ইরাক গঠন করা হয় ৷  
. 

আেমিরকা এই ��ােবর পে� িছেলা ৷ তেব িজহাদীেদর িদেয় নয় বরং গণতা�ীক
উপােয় একিট আলাদা স�ুী রা� গঠেনর পে� িছেলা ৷ 

. 
২০১৪ সােল জলুাই-র �থম স�া�েলােত যখন আইএস ইরােকর শহর�েলা

এেক এেক দখল করিছেলা ৷ তখন জািতসংেঘ স�ুীেদর জন� আলাদা রা� রাখা-
না রাখার িবষেয় �ভাটাভ�িট হি�েলা ৷ ইসরাইল �ত� স�ুী রাে�র পে� �ভাট �দয়
৷ ত�র�ও পে� �ভাট �দয় ৷ আেমিরকা �ভাট না িদেলও, বানেরর মত িবচারেকর

ভ�িমকায় িছেলা ৷ একমা� ইরান িবপে� �ভাট �দয় ৷  
-অ�াসি�ক িকছ� কথা ৷ 

আমরা সকেল জািন �য িখলাফা �ঘাষণার দইু স�া পেূব� আইএস ইরােকর
একতৃতীয়াংশ দখল কের ৷ এটােক তারা মহা িবজয় বেল �চার কের ৷ িক�

আপিন িক �ভেব �দেখেছন �য, আইএস ১৪ সােল �যই শহর�েলা িবদ�ুৎ গিতেত
দখল করেলা, ৬ সােল �সই শহর�েলার উপর িভি� কেরই �তা দাউলাত�ল ইরাক
গঠন করা হেয় িছেলা ৷ তাহেল �কন পেূব�র দখলকরা শহর�েলার উপর নত�ন

কের দখল �দখােনা হেলা?  
িবষয়িট �� কের বিল ৷ ১৪ সােলর দখল করা ভ�মী�েলা যিদ �থম দখল হেয়
থােক, তাহেল ৬ সােল �ঘািষত দাউলাত�ল ইরাকেক অ�ীকার করেত হেব ৷ আর
যিদ দাউলাত�ল ইরাকেক �ীকার করা হয়, তাহেল ১৪ সােলর িবজয়�েলােক

অ�ীকার করেত হেব ৷ আিম এখােন সািব�ক িবজেয়র কথা বলিছ ৷ একথা আিম
িনেজও �ীকার কির �য, ১৪ সােল দাউলাত�ল ইরাক িকছ� নত�ন শহর দখেল িনেত



িনেজও �ীকার কির �য, ১৪ সােল দাউলাত�ল ইরাক িকছ� নত�ন শহর দখেল িনেত
স�ম হয় ৷ িক� আিম বলেত চাি�, ১৪ সােল ইরােক �য সািব�ক িবজয় �দখােনা

হেয়েছ, তা যিদ �মেন �নই তাহেল দাউলাত�ল ইরাক �কাথায় যােব?  
একিট সমাধান আেছ ৷ এবং �সটাই সিঠক ৷ শাইখ বাগদাদী এখােন একিট
য�ুেকৗশল �েয়াগ কেরেছ ৷ �যমন ভােব �কৗশলিট ��ী বকেরর পরামেশ�

শােমও �েয়াগ করা হেয়িছেলা ৷ 
�কৗশলিট হেলা ৷ ইরােকর �যই শহর�েলার উপর দখল িনেয় ৬ সােল দাউলাত�ল
ইরাক �ঘাষণা করা হয়, �সই শহর�েলার উপর দাউলার ৫০% দখল িছেলা ৷ ১৪
সােল এেস �সই শহর�েলােত ১০০% দখল পণূ� করা হয় ৷ ৫০% িবজয়েক তারা
িমিডয়ায় ১০০% িবজয় বেল �চার কের ৷ যােতকের শ�রা ভয় পায় ৷ এবং

িখলাফার �ঘাষণােক মসুিলম িবে�র কােছ মহনীয় কের �তালা যায় ৷ 
িকছ� নত�ন ভাই, যারা পবূ� �থেক ��ী বকর িবষেয় �কান �ান না থাকার কারেণ
পেুরা িবষয়িটেকই অ�ীকার করেছন ৷ �কান িবষেয় যিদ আপনার জানা না থােক,
তাহেল নত�ন কের জাননু ৷ িক� �কােনা �মাণ ছাড়াই িবষয়িট আপিন অ�ীকার

করেবন .. এটা �তা মেূখ�াতার ল�ণ ৷ 
পেূব� বেলিছলাম �য ��ী বকর আড়াল �থেক দল পিরচালনা করেত পছ�

করেতন ৷ একারেণ �কােনা িভিডও ডকুেম� িদেয় তার অি�� �মাণ করা স�ব
নয় (আমার জন�) ৷ 

চলিত মােস বা ১৫ সােলর জলুাই মােস নসুরা তার এক �রা সদস�েক দল �থেক
বিহ�ার কেরিছেলা ৷ তার নাম "আব ুসােলহ" ৷ িতিন িমিডয়ায় তার ও জাওলানীর
মেধ�র িকছ� মতিবেরাধ ত�েল ধেরন ৷ তখন িখলাফার আরব সমথ�করা িবষয়�েলা
িনেয় খবু মাতামািত কের ৷ আব ুসােলহ িখলাফ সমথ�কেদর বেলন "��ী বকেরর
সােথ আিম দশ বার �দখা কেরিছ ৷ �িত বারই তােক আমার কােছ অ�াভািবক
মেন হেয়েছ ৷ িতিন িছেলন রহস�ময় ৷ কক�ষ �ভােবর ৷ ��ভাষী ৷ সেুকৗশলী ৷
সে�হ �বণ ৷ শিরআ'�তর িবিধিবধান িশখার �িত তার আ�হ িছেলা ৷ িতিন

এমন �কশেল �তামােক মাসআলা িজে�স করেব, ত�িম বঝুেতও পারেব না �য, �স
�তামার �থেক িশখেছ" (িতিন �য আেগ �থেক জানেতন না, তা আপনােক বঝুেত

িদেব না) ৷ ��ী বকেরর ধম�ও �ােনর �দন�তার কথা িখলাফার আরব
সমথ�করা �ীকার কের থােকন ৷ এরকম �� �ান িনেয় িতিন আল-জাজীরার

সকল সাংবািদকেক মতু�াদ বলেতন ৷ িতিন �ভাট �দানকারী সাধারণ জনগনেকও
মতু�াদ �ান করেতন ৷ যিদও �ভাট �দানকারী মখূ� হয় ৷ িব�ািরত জাে� এবং

��ী বকরেরর ছিব �দখেত িলংেক ি�ক ক�ন ৷
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আব ুসােলহ, ��ী বকরেক িনেয় আেরা অেনক �থ� িদেয় �ছন ৷�স�েলা

আগামী পব��েলােত উে�খ করা হেব ৷ আব ুসােলহ-এর ব�ব� �ারা আিম একথা
�মাণ করেত �চেয়িছ �য, ��ী বকর আমােদর কােছ নত�ন হেলও ইরাক-শােমর
"িশ�-বা�ারা" তােক ভােলা কের িচেন, জােন ৷ ভাষার িভ�তা ও ভ�মীর দেূরাে�র

কারেণ িক এই �থ��েলা আমােদর কােছ িমথ�া হেয় যােব ..!  
. 

http://m.arabi21.com/story/827551/


. 
- পাঠেকর সিুবধােথ� একিট কথা বেল রাখা দরকার ৷ দাউলাত�ল ইরাক �ঘাষণা
করা হয় ২০০৬ সােল ৷ দাউলাত�ল "ইরাক & শাম" �ঘাষণা করা হয় ২০১১/১২

সােল ৷ িখলাফা �ঘাষণা করা হয় ২০১৪ সােলর জলুাই-এ ৷ এই িতনিট ��প জানা
না থাকেল পাঠেকর কােছ কথা�েলা অেগাছােলা মেন হেব ৷  

আেরকিট কথা বেল রাখা ভােলা ৷ যারা কায়দা ও আইএেসর মেধ� িবেরােধর
কারণ খুঁজেছন, এবং এটােক "হাইলাইট" কের �চার কের থােকন ৷ তােদর �জেন
রাখা উিচত �য, এখােন িবেরাধটা কায়দা ও আইএেসর নয় ৷ বরং এটা আইএেসর

অভ�া�রীণ িবেরাধ ৷  
আইএস িনেজেদর িবেরাধ িমটােনার জন� �মাক�মা িনেয় শাইখ জাওয়ািহরীর
দরবাের আেস ৷ জাওয়ািহরী যখন উভেয়র মােঝ ফায়সালা কের িদেলন, তখন

বাগদাদী ফায়সালা �ত�াখ�ান করেলা ৷ িক �সই িবেরাধ? �কন ফায়সালা
�ত�াখ�ান করা হেলা? ইত�ািদ�ে�র উ�র আগামী পব��েলােত থাকেব ৷ ইনশা

আ�াহ ৷ 
. 

আমরা দাউলাত�ল ইরাক িনেয় আেলাচনা করিছলাম ৷ আেমিরকার ��ােনর পর
দাউলাত�ল ইরাক িনেজেক আরও সংগিঠত করেত স�ম হয় ৷ আেগর মত

য�ুাব�া এখন আর �নই ৷ বহৃ�ম ইরাক �ভে� িতনিট ��ট গঠেনর রাজৈনিতক
সমথ�ন �যেহত� আেগ �থেকই িছেলা, তাই সকেল দাউলাত�ল ইরাকেক �মৗন সমথ�ন
িদি�েলা ৷ ফেল দাউলাত�ল ইরােকর পিরিধ িব�তৃ করা, বা িশয়ােদর শহর�েলা
দখল কের দাউলার অিধেন আনার মত ��াবাল পিরক�না দাউলাত�ল ইরােকর
তখন িছেলা না ৷ দাউলা িনেজেক গঠন করেতই ব�� ৷ এককথায় তখন ইরাক

িজহাদ �থেম যায় ৷ 
. 

২০১১ সাল ৷ িসিরয়ায় চারিদেক িবে�াহ ছিড়েয় পেড় ৷ মসুিলম যবুকরা য�ু
চািলেয় যাি�েলা ৷ িশয়া বাশার সরকার এক লাখ ি�শ হাজার িনরীহ মানষু হত�া
কের ৷ িসিরয়ান মসুিলমেদর পােশ দাঁড়ােনা ��াবাল মজুািহদীেনর জন� অপিরহায�

হেয় পেড় ৷ 
. 

দাউলাত�ল ইরাক যখন কায়দার সােথ সসু�ক� রাখেতা,তখন কায়দা িবিভ� �দশ
�থেক মহুািজরীন সং�হ কের ইরােক পাঠােতা ৷ একারেণ ইরােক িবেদশী
মজুািহদীেনর সংখ�া ইরাকী মজুািহদীন �থেক �বিশ িছেলা ৷ িবেশষ কের

িসিরয়ানেদর সংখ�া �বিশ িছেলা ৷ যিদও �নতৃে� একমা� ইরাকীরাই িছেলা ৷ 
. 

দাউলাত�ল ইরােকর িবেদশী মজুািহদীনরা িসিরয়া িজহােদ �যাগ �দওয়ার পথ
খুঁজেত লাগেলা ৷ ��ী বকর �দখেলন �য, এভােব যিদ মহুািজরীনরা িসিরয়ার

িদেক �যেত থােক, তাহেল �যেকােনা সময় দাউলাত�ল ইরােকর "�চইন অব কমা�"
�ভে� �যেত পাের ৷ ��ী বকর বাগদাদীেক নত�ন ফরমান �ঘাষণার িনেদ�শ �দন ৷
বাগদাদীর �ঘাষণা প� সকেলর কােছ �পৗ�েছ �দওয়া হয় ৷ �ঘাষণা পে�, িসিরয়া
�যেত কড়া ভােব িনেষধ করা হেয়েছ ৷ �য িসিরয়া যােব �স িবে�াহী হেব ৷ কারণ



�যেত কড়া ভােব িনেষধ করা হেয়েছ ৷ �য িসিরয়া যােব �স িবে�াহী হেব ৷ কারণ
িহেসেব বলা হয়, িসিরয়ানরা গণতে�র জন� িবে�াহ করেছ ৷ গণত� কুফুরী

মতবাদ ৷  
. 

িক� কড়াকিড়েত �কােনা কাজ হেলা না ৷ দাউলাত�ল ইরােকর �সন�েদর মেধ�
অসে�াষ �দখােদয়৷ একসময় �সন�েদর মেধ� ফাটল �দখা �দয় ৷ ��ী বকর
�রা সদস�েদর সােথ পরামেশ� বসেলন ৷ দাউলাত�ল ইরােকর �নতৃে� মহুািজরীন

�ারা গিঠত একিট দল িসিরয়া পাঠােনার পিরক�না �নওয়া হেলা ৷ যােত
দাউলাত�ল ইরােকর ভা�ন �রাধ করা যায় ৷ এবং িসিরয়াগামী দলিট নত�ন �সন�

সং�হ কের দাউলাত�ল ইরােক পাঠােত পাের ৷ এিদেক শাম বাসীর জন�
দাউলাত�ল ইরােকর "মখু" র�ার মেতা িকছ� করা জ�রী িছেলা ৷  

. 
িসিরয়ায় �যই দলিট পাঠােনা হেব, �ক হেবন �সই দলিটর আমীর ..? অবশ�ই
আমীরেক িসিরয়ান হেত হেব ৷ এমন িব��, িবচ�ণ �ক আেছন..? অেনক

পরী�া, িনরী�ার পর শাইখ আব ুমহুা�দ আল-জাওলানীেক আমীর িনধ�ারণ
করা হেলা ৷ "জাওলান" িসিরয়ার একিট শহেরর নাম ৷ িতিন শা� ও িম�ক

�কৃিতর ৷ িতিন দাউলাত�ল ইরােকর সােথ �থম �থেকই িছেলন ৷ আেমিরকার
হােত ব�ী হেয় িতন বছর বা চার বছর �জল খােটন ৷ দাউলাত�ল ইরােকর জন�

তার অেনক ত�াগ রেয়েছ ৷ 
. 
 

২০১১ সােলর অগাে� শাইখ আব ুবকর আল-বাগদাদী, শাইখ জাওলানীেক
িসিরয়া অিভযােন ��রণ কেরন ৷  

. 
আলজাজীরার সাংবািদক আব ুমানসরু-এর �ে�া�ের জাওলানী বেলন, যখন

বাগদাদী আমােক িসিরয়া ��রণ কেরন তখন আমার �থেক আনগুেত�র বাই'আত
�হণ কেরন ৷ বাই'আত �দয়ার পেূব� আিম জানেত �চেয়িছ জাওয়ািহরীর (আল-
কায়দার �ধােনর) িনকট তার বাই'আত আেছ িক না ৷ তখন বাগদাদী বেলন
"আমার গলায় জাওয়ািহরীর বাই'আত ঝুলােনা আেছ" ৷ জাওলানী বেলন,

জাওয়ািহরীর িনকট বাগদাদীর বাই'আেতর িবষয়িট িনি�ত হওয়ার পর আিম
বাগদাদীেক বাই'আত �দই ৷ িব�ািরত জানেত উিটউেব সাচ� িদন "بال حدود لقاء

 .امير جبهة النصرة ابو محمد الجوالني. الحلقة الثانية
. 

জাওলানীর বাই'আেতর িবষেয় পে�-িবপে� অেনক �লখােলিখ হেয়েছ ৷ অেনক
তক�-িবতক� হেয়েছ ৷ আিম সংে�েপ এতট�ক-ই বলেবা �য, িযিন বাই'আত
িদেয়িছেলন িতিনই ভােলা জােনন �য, িখলাফার বাই'আত িদেয়েছন না িক

আনগুত� বা �ছাট বাই'আত িদেয়েছন ৷ অতএব আপিন-আিম সদুরূ বাংলায় বেস
িবতক� না কের, বরং িযিন বাই'আত িদেয়েছন তার কথা �মেন �নয়া বিু�মােনর

কাজ হেব ৷ 
. 



. 
জাওলানীর �নতৃে� একিট দল িসিরয়ার মািটেত পা রােখ (স�ব তারা সংখ�ায়
সাত জন িছেলন) ৷ তারা সকেল জািতগত ভােব িসিরয়ান ৷ িবিভ� �দেশ িজহাদ
করার অিভ�তা তােদর িছেলা ৷ দলিটর নাম আন-নসুরা ��া� ৷ "নসুরা" শ�িট
আরবী ৷ যার অথ� সাহায� ৷ "জাবহাত" অথ� �� ৷ দাউলাত�ল ইরােকর প� �থেক
িনয�ািতত িসিরয়াবাসীর জন� দলিট সাহায� িহেসেবই ��িরত হেয়িছেলা ৷ তাই

দলিটর নাম "নসুরা" রাখা হয় ৷ 
. 

িসিরয়ার মািটেত নসুরা িনেজেক আল-কায়না ইন িসিরয়া বেল পিরচয় িদেত
থােক ৷ হাজার হাজার মসুিলম যবুক নসুরােক বাই'আত �দয় ৷ নসুরার এক

মজুাহীদ, ভাই আ��ুাহ ৷ িযিন আমােক িবিভ� অিডও-িভিডও তথ� িদেয় সাহায�
কের �ছন ৷ িযিন নসুরা ও দাউলাত�ল ইরােকর িবিভ� িমিটং ও সভায় অিডও-

িভিডও �রেকাড� করার দািয়ে� িছেলন ৷ িতিন আমােক বেলন 'ইরাক �থেক আগত
এই দলিটেক যখন আমরা বাই'আত িদি�লাম, তখন তােদর �� করতাম, কসম
কের বেলা �তামরা িক আল-কায়দা? তখন তারা িবিভ� ভােব কছম কের বলেতা,

আমরা আল-কায়দা ইন ইরাক �থেক শােম ��িরত হেয়িছ (�শষ) ৷ 
. 

খবু �� সমেয় আন-নসুরার খ�ািত ছিড়েয় পেড় ৷ বাশার সরকােরর িব�ে� নসুরা
সবেচেয় কায�করী �েপ পিরণত হয় ৷ িবিভ� �দশ �থেক হাজার হাজার মহুািজরীন

নসুরায় �যাগ িদেত থােক ৷ খিলজ, িলিবয়া, আলেজিরয়া, মেরাে�া,
িতউিনিশয়া,কাজাখ�ান,আফগািন�ান, কেকসাস এবং উেরােপর িবিভ� �দশ
�থেক মহুািজরীনরা নসুরার �নতৃে� শােমর িজহােদ অংশ �নয় ৷ আল-কায়দার
িবেদশী �যা�া সং�েহর খাত�েলা �থেক মহুািজিরনেদর শােম পাঠােনা হয় ৷ 

. 
িদেন িদেন নসুরার �সন� সংখ�া বাড়েত থােক ৷ এেক এেক িসিরয়ান শহর�েলা
নসুরার অধীেন আসেত থােক ৷ একসময় নসুরার �সন� সংখ�া এবং অিধকৃত

এলাকার আয়তন, দাউলাত�ল ইরােকর ি��ন হেয় যায় ৷ িসিরয়াবাসীর আগামীর
�ে�র সােথ নসুরা িমেশ যায় ৷ ২০১২ সােল যখন আেমিরকা নসুরােক স�াসী
তািলকাভ�� কের, তখন লাখ লাখ িসিরয়াবাসী নসুরার পে� িমিছল �বর কের

িছেলা ৷ 
. 

িসিরয়া িজহাদ িনেয় িমিডয়ার �পাগা�া ৷ 
-�কাথাও যিদ আ�ন লােগ, তখন �সখােন আপিন িতন ��ণীর মানষুেক �দখেত
পােবন ৷ এক ��ণী আ�ন িনভােত যােব ৷ ি�তীয় ��ণী চ�ির করেত যােব ৷ তৃতীয়

��ণী তামাশা �দখেত যােব ৷  
. 

িসিরয়ায় যখন যেু�র আ�ন ধাউ ধাউ কের �লেত �� কের, তখন িকছ� �লাক
িনয�ািতত মানেুষর পে� লড়াই কারার জন� যায় ৷ িকছ� �লাক অ� িবি� বা এক
শ� িদেয় আেরক শ� দমন করার মত �ােথ�া�ার কের ৷ িকছ� �লাক দেূর বেস

িসিরয়া িজহাদ িনেয় হােত তািল আর গালাগািল করায় ব�� হেয় পের ৷ 



শ� িদেয় আেরক শ� দমন করার মত �ােথ�া�ার কের ৷ িকছ� �লাক দেূর বেস
িসিরয়া িজহাদ িনেয় হােত তািল আর গালাগািল করায় ব�� হেয় পের ৷ 

. 
"িসিরয়ার িজহাদীরা ইজরাইল �থেক িচিকৎসা �সবা িনেয় থােক" ৷ 

-উেপােরর কথািট আিম অ�ীকার কির না ৷ তেব আমােদর �দখা উিচত ইজরাইল
কােদর িচিকৎসা িদেয় িছেলা ৷ আিম যতট�কু জািন, ২০১২ সােল ি� িসিরয়ান
আম�র (িসিরয়ার একিট গণত�প�ী �েপর) িকছ� আহত �সন�েক ইজরাইল
িচিকৎসা িদেয় িছেলা ৷ এখােন িব�েয়র িকছ� �নই ৷ কারণ, আেমিরকা, চীন,

রািশয়া যিদ িসিরয়ায় অ� ব�বসা করেত পাের তাহেল ইজরাইল িচিকৎসা ব�বসা
করেত �দাষ িকেসর ৷  

ইজরাইেলর সামেন দ'ুিট শ� ৷ উদীয়মান িজহাদী �প, বাশার আল-আসাদ ৷
ইজরাইল িচ�া করেলা, স�ুীেদর �ারা যিদ বাশারেক পরা� করা যায়, তাহেল

আমার অ�ত একটা শ� কমেব ৷  
ব�েরল �বামার আ�েন যার শরীর ঝলেস যায় �সই বেুঝ য�ণা কােক বেল ৷ তখন

�িটর �চেয় িচিকৎসা �বিশ �েয়াজন, িচিকৎসক �য-ই �হাক না �কন ৷ 
রাসলূ সঃ অসংখ� হাদীেস িসিরয়া যেু�র িবষেয় ভিবষ��াণী কের �গেছন ৷
অতএব িমিডয়ার �পাগা�া �েন এই মহান য�ু �থেক মখুিফিরেয় �নওয়া

িকছ�েতই যােয়জ হেব না ৷ 
. 

"িনকাহ িজহাদ" 
এই িবেশষ প�িতর িজহাদ আিম �যমন বিুঝ না, �তমন পাঠকও হয়েতা বেুঝন না

৷ 
িনকাহ িজহাদ হয়ত িশয়ােদর "মতুা িববাহ"-এর মত িকছ� হেব ৷ অথ�াৎ �কান
নারীর সােথ �� সমেয়র জন� সহবােসর চ�ি� করা ৷ িবিনমেয়র সােথও হেত

পাের ৷ িবিনময় ছাড়াও হেত পাের ৷  
িসিরয়া িজহােদর �িত িমিডয়ার সবেচেয় বড় আঘাত হেলা এই িনকাহ িজহােদর
নাটক ৷ িসিরয়ার কেয়ক জন ভাইেক িনকাহ িজহাদ িনেয় �� কের িছলাম ৷ তারা

িবষয়িট অ�ীকার কেরন ৷ 
িনকাহ িজহাদ নাটেকর মলূ উৎস হেলা, িতউিনেসর এক িশয়া �ঘসঁা মফুতী
ফত�ওয়া �দন "মসুিলম নারীেদর উিচত িসিরয়ায় তােদর মহুািজরীন ভাইেদর

�যৗনস� �দওয়া ৷ এভােব মসুিলম নারীরা িসিরয়া িজহােদ অংশ �হেণর �সাওয়াব
পােব" ৷ এই ফত�ওয়া �নার পর, িতউিনেসর িকছ� নারী িসিরয়া চেল যায় ৷ এবং
মহুািজর মজুািহদীেনর সােথ �ায়ী িববােহ আব� হয় ৷ এই নারীেদর সংখ�া খবু-ই
কম ৷ বেরােজাড় িবশ জন ৷ িমিডয়া এই �াভািবক িববাহ প�িতেক "িনকাহ

িজহাদ" নােম �চার কের ৷

 

জাবহাত আন-নসুরার বধ�মান সামিরক শি� দাউলাত�ল ইরাকেক ভািবেয় ত�েল ৷



জাবহাত আন-নসুরার বধ�মান সামিরক শি� দাউলাত�ল ইরাকেক ভািবেয় ত�েল ৷
��ী বকর এবং শাইখ বাগদাদী নসুরােক দাউলাত�ল ইরােকর জন� �কিম মেন
কেরন ৷ কারণ নসুরার সােথ দাউলার �তমন মজবতু ব�ন �নই ৷ নসুরার �নতৃে�

দাউলার ঘিন� �কােনা ইরাকীও �নই ৷ 
এিদেক আেমিরকা নসুরােক িসিরয়ার অন�ান� �প�েলার সােথ �জাট বািহনী
গঠেনর জন� আ�ান করেছ ৷ যিদ নসুরা তা কের, তাহেল দাউলাত�ল ইরাক
নসুরার উপর িনয়�ণ হারােব ৷ [ আেমিরকার ডােক সাড়া না �দয়ার কারেন

নসুরােক স�ািস তািলকাভ�� করা হয়] 
 

২০১১/১২ সাল ৷ ��ী বকর শাইখ বাগদাদীেক একথা বঝুােত স�ম হেলন �য,
নসুরা �� ভিবষ�েত দাউলাত�ল ইরােকর জন� �মিক হেব ৷ অতএব আপিন
িভিডও বাত�ায় �ঘাষণা িদন "নসুরা �� দাউলাত�ল ইরােকর অংশ ৷ এবং আিম

বাগদাদীর �নতৃে� নসুরা শােম য�ু করেছ ৷ নসুরার অিধকৃত ভ�মী�েলা
দাউলাত�ল ইরােকর ভ�মী বেল িবেবিচত হেব" ৷ 

. 
��ী বকেরর পরামেশ� শাইখ বাগদাদী িবষয়িট আমেল িনেলন ৷ িতিন

জাওলানীর িনকট প� িলখেলন "নসুরার অিধকৃত ভ�মী�েলা দাউলাত�ল ইরােকর
সােথ য�ু কের 'দাউলাত�ল ইরাক & শাম' �ঘাষণা করেত চাি� ৷ এিবষেয় আপিন
নসুরার �রা পিরষেদর সােথ পরামশ� ক�ন ৷ এবং আমােক �ত তােদর িস�া�

জানান" ৷ জাওলানী উ�ের িলেখন "আিম পরামশ� কের জানােবা" ৷ 
. 

জাওলানীর প� �থেক �কান উ�র আসিছেলা না ৷ বাগদাদী পনুরায় জাওলানীর
িনকট প� িলখেলন ৷ এবং কড়া ভাষায় জাওলািনর িনকট �ত উ�র চাইেলন ৷

এবং �রা পিরষদ ও আহেল ইলেমর সােথ পরামেশ�র িনেদ�শ কেরন ৷ 
. 

দীঘ� িনরবতার পর, জাওলানী বাগদাদীর িনকট প� িলেখন "নসুরার �রা
পিরষেদর সকেলর িস�া� �য, এই ধরেণর �কান �ঘাষণা িসিরয়া িব�েবর জন�
কল�াণকর হেব না" ৷ জাওলানীর প� �পেয়, ��ী বকর এবং বাগদাদী উভেয়

�ু� হন ৷ 
. 

��ী বকেরর পরামেশ�, শাইখ বাগদাদী শােম একিট �গােয়�া িটম পাঠান ৷
তােদরেক মজুাহীেদর �বেশ পাঠােনা হয় ৷ এবং নসুরার �রা পেদর �মতা তােদর

�দওয়া হয় ৷ যােত তারা জাওলানীর উপর নজরদারী করেত পাের ৷  
নসুরার িবিভ� পেদ "রদবদ"�লর �মতা দাউলাত�ল ইরােকর িছেলা ৷ এবং

নসুরাও দাউলাত�ল ইরােকর রদবদলেক �মেন িনত ৷ দাউলাত�ল ইরাক িনেজেদর
কতৃ�� ফলােনার জন� �াই নসুরার মেধ� রদবদল করেতা ৷ এমন িক, নসুরা কখন
�কাথায় আ�মণ করেব �সটাও ��ী বকর িনধ�ারণ কের িদেতন ৷ আর এই
উদভট রদবদল নসুরার জন� িবরি�র কারণ হেতা ৷ িবেশষ কের িসিরয়ান
�ন�ীবগ� দাউলাত�ল ইরােকর হ�ে�প সহেজ �মেন িনেত পারেতা না ৷  

. 



. 
জাওলানীর অি�রতা �বেড় �গেলা ৷ িতিন �� হত�ার আশংকা করেলন ৷ িতিন
সভাসদবেগ�র সােথ বাগদাদী, ��ী বকর ও দাউলাত�ল ইরােকর �শংসা করেত
থােকন ৷ যােত কের ��চর তার িব�ে� ম� িরেপাট� না কের ৷ জাওলানীর

অি�রতা িদেন িদেন বাড়েত থােক ৷ িতিন হত�ার ভয় করিছেলন ৷  
. 

২০১২ সাল ৷ আেমিরকা নসুরােক আ�জ�ািতক স�াসী তািলকাভ�� কের ৷ এবং
জাওলানীেক হত�া বা ��ফতােরর �ঘষণা �দয় ৷ নসুরার সামিরক �াপনায়
আেমিরকা িবমান হামলা �� কের ৷ আেমিরকার �ঘাষণা জাওলানীর জন�

সেুযাগ কের �দয় ৷ িনরাপ�ার �দাহাই িদেয় জাওলানী আ�েগাপেন চেল যান ৷
এবং তার িনব�ািচত �লাকেদর িদেয় িনরাপ�া �জারদার কেরন ৷ ফেল ইরাক

�থেক আগত �গােয়�া দল জাওলানীর উপর নজরদাির করেত পারিছেলা না ৷
দাউলাত�ল ইরােকর জন� জাওলানীর উপর �গাপন হত�া িমশন চালােনা কিঠন

হেয় পের ৷ 
. 

��ী বকর এবং বাগদাদীর অি�রতা �বেড়ই চলেলা ৷ দাউলাত�ল ইরােকর �চেয়
ি��ন সামিরক শি�ধর নসুরা �যেকােনা সময় দাউলার উপর িনয়�ন �নয়ার
�চ�া করেত পাের ৷ জাওলানী িছেলন িবচ�ণ এবং উপি�ত বিু�র অধীকারী ৷
িতিন পিরি�িতর ভয়াবহতা বঝুেত পারেলন ৷ িতিন বাগদাদী ও ��ী বকরেক
সা�না িদেত থােকন ৷ িক� ��ী বকর ও বাগদাদীর সংশয় িছেলা জাওলানীর

সা�নার �চেয় অেন বেড়া ৷ 
. 

��ী বকর নত�ন পিরক�না �হণ করেলন ৷ িতিন ভাবেলন নসুরােক িদেয় এমন
িকছ� কাজ করােনা �হাক, যার কারেণ িসিরয়ায় নসুরার ভাবমতূ� �ুণ� হয় ৷
এভােব নসুরা িসিরয়ায় চােপর মেুখ পড়েল, দাউলাত�ল ইরােকর সােথ �যাগ

�দওয়া ছাড়া নসুরার আর �কােনা উপায় থাকেব না ৷ 
. 

��ী বকর বাগদাদীেক পরামশ� িদেলন, িতিন �যন জাওলানীেক ি� িসিরয়ান
আম�র িব�ে� অিভযান চালােনার িনেদ�শ কের ৷ বাগদাদী জাওলানীেক প�
িলেখন ৷ পে� দ'ুিট �ােন আ�ঘাঁতী হামলার িনেদ�শ কেরন ৷ একিট ত�েরাে�র

রাজধানী আ�ারায়, ি� িসিরয়ান আম�র সভা�েল ৷ অপরিট িসিরয়ায় ৷ তাও ি�
িসিরয়ান আম�েক ল� কের ৷ এবং এই আ�মণ �যন আেমিরকার সােথ সি�
করার পেূব�ই করা হয় ৷ কােদর হত�া করা হেব, �সই নাম�েলাও উে�খ করা হয় ৷
কারণ িহেসেব উে�খ করা হয় �য, ি� িসিরয়ান আম� ভিবষ�েতর "সাহওয়াত" ৷

অথ�াৎ ভিবষ�েত "সাহওয়াত" হেত পাের তাই এখিন �শষ কের �দও ৷  
. 

"সাহওয়াত" শে�র ব�খ�া ৷ 
-সাহওয়াত শ�িট আরবী ৷ যার অথ� মতু�াদ ৷ মতু�াদ শ�িট �� আরবী ৷ আর

সাহওয়াত শ�িট আ�ঞিলক আরবী ৷ 
. 



. 
-ইরাক যেু� আেমিরকা িশয়ােদর �মতায় বিসেয় িশয়ােদর সােথ আতঁাত কের ৷
ফেল স�ুী রাজৈনিতক দল�েলা িজহাদীেদর সােথ িমেল আেমিরকার িব�ে�
যেু� িল� হয় ৷ তখন আেমিরকা স�ুী রাজৈনিতক �নতােদর সােথ স�ক� �তির
কের ৷ এবং রাজৈনিতক উপােয় �মতায় যাওয়ার �েলাভন �দয় ৷ আেমিরকা
স�ুী রাজৈনিতক দল�েলােক অ� ও িবিভ� সিুবধা িদেয়, িজহাদীেদর িব�ে�
�লিলেয় �দয় ৷ িজহাদীরা এই রাজৈনিতক দল�েলােক সাহওয়াত বেল সে�াধন

করেতা ৷ তখন �থেকই "সাহওয়াত" শ�িট ময়দােন ব�বহার হেত থােক ৷  
. 

শাইখ বাগদাদীর িনেদ�শ নসুরার �ন�ীবগ�েক িব�য় �ফেল �দয় ৷ তারা বাগদাদীর
কম�কাে� অবাক হয় ৷ নসুরার জন� এই িনেদ�শ িছেলা অ�ী পরী�া ৷ িনেদ�শ
অমান� করেল বাগদাদী �িতপ� হেয় যােব ৷ মান� করেল ি� িসিরয়ান আম�
�িতপ� হেয় যােব ৷ ি� িসিরয়ান আম� বাশার সরকােরর িব�ে� সব��থম

িনয়মতাি�ক য�ু �� কের ৷ একারেণ তােদর �িত সাধারণ মানেুষর ভােলাবাসা
িছেলা অেনক ৷ �ক িজহাদী আর �ক গণত�ী, �সই পাথ�ক� িসিরয়ান যবুকরা

তখনও িশেখিন ৷ তােদর একটাই ল�� িছেলা ৷ আেগ বাশারেক হটাও ৷ এক �প
অন� �পেক সহেযািগতা করেতা ৷ একজেনর রাইেফেলর বেুলট ফুিরেয় �গেল,
অন� জন এেস বেুলট পেুর িদেতা ৷ বাগদাদীর িনেদ�শ পালন করেল হয়েতা

িসিরয়ানেদর এই �াতৃ�ব�ন আর থাকেব না ৷ এতিদন যারা এেক অপেরর দেুখ
সাড়া িদেতা, আজ �থেক হয়ত তারাই এেক অপেরর দখু �তিরেত ব�� হেব ৷ 

. 
 

িসিরয়ার সবেচেয় দীঘ�তম সীমা� �দশ ত�র� ৷ ত�রে�র সােথ িসিরয়ার ৮২২ িক.
িম. সীমা� রেয়েছ ৷ অন�ান� �দশ �থেক ত�র� সবেচেয় �বিশ সহমম�তা �দিখেয়েছ
৷ গত পাঁচ বছেরর দীঘ� গহৃযেু� ১২ লাখ িসিরয়ান উ�া� হেয়েছ ৷ �মাট সরনাথ�র
অেধ�ক-ই ত�রে� আ�য় িনেয়েছ ৷ অন�ান� �দেশর ত�লনায় ত�রে�র সরনাথ�রা

শাি�েত রেয়েছ ৷ 
. 

দাউলাত�ল ইরাক ও নসুরা ত�রে�র মাধ�েম িবেদশী �যা�া �হণ কের থােক ৷
িবিভ� �দশ �থেক মহুািজরীন ত�রে�র রাজধানী আ�ারা হেয় ইরাক-িসিরয়ায়
�েবশ কের থােক ৷ মসুিলম িব� �থেক অথ�ৈনিতক যাহায� ও অ� ত�র� হেয়
িসিরয়া �েবশ কের ৷ িসিরয়া যেু� ত�রে�র ভ�িমকা এতটা-ই ���পণূ� ৷  

. 
শাইখ বাগদাদী নসুরােক �য দ'ুিট আ�মেণর িনেদ�শ িদেয় িছেলন, নসুরা �রা
পিরষেদর (উপেদ�া পিরষেদর) সব�স�িত �েম তা �ত�াখ�ান কের ৷ নসুরা

িসিরয়া যেু� ত�রে�র �েয়াযনীতা ত�েল ধের, এবং ত�রে� �যেকােনা আ�মেণর
িস�া�েক ভ�ল বেল �ত�াখ�ান কের ৷  

নসুরা বেল, ি� িসিরয়ান আম�েক আমরা মতু�াদমেন কির না ৷ �যখােন
কােফরেদর উপর পবূ� �ঘাষণা ছাড়া আ�মণ করা যােয়জ �নই, �সখােন

মসুিলমেদর উপর পবূ� �ঘাষণা ছাড়া আ�মণ করা িকভােব যােয়জ হেত পাের..?



মসুিলমেদর উপর পবূ� �ঘাষণা ছাড়া আ�মণ করা িকভােব যােয়জ হেত পাের..?
রাসলূ সঃ বেলন "��ার অবাধ� হেয় সিৃ�র আনগুত� করা িকছ�েতই যােয়জ �নই "

(িতিমযী,মসুিলম) ৷ অতএব, বাগদাদীর িনেদ�শ মান� করা জাওলানীর জন�
যােয়জ �নই, যিদও িতিন তার আমীর হন ৷ 

. 
হা�ী বকর এবং বাগদাদীর �ধ আেরা �বেড় যায় ৷ তারা মেন কেরন,

আ�মেণর িনেদ�শ অমান� করার মাধ�েম জাওলানী দাউলাত�ল ইরােকর বাই'আত
(আনগুেত�র শপথ) ভ� কেরেছ ৷  

. 
হা�ী বকর জাওলানীর িনকট প� িলেখন ৷ পে� কড়া ভাষায় জাওলানীেক দ'ুিট
অপশন �দওয়া হয় ৷ এক, আ�মেণর িনেদ�শ বা�বায়ন করা ৷ অথবা নসুরােক
দাউলাত�ল ইরােকর সােথ য�ু কের "দাউলাত�ল ইরাক & শাম"�ক �মেন �নওয়া ৷  

. 
জাওলানী পে�র উ�র �দওয়া �থেক িবরত থােকন ৷িতিন দাউলাত�ল ইরাকেক
উেপ�া করেত থােকন ৷ �য দ'ুিট অপশন �দওয়া হেয়েছ, তার �কােনািট-ই িসিরয়া
িজহােদর জন� কল�াণকর নয় ৷ অেপ�ার �হর �নেত লাগেলা ৷ জাওলানীর

নীরবতায় হা�ী বকেরর অি�রতা �বেড়ই চলেলা ৷ 
. 

হা�ী বকর জাওলানীর িনকট দতূ ��রণ কেরন ৷ �যন �স সরাসির জাওলানীর
সােথ সা�াৎ করেত পাের ৷ দতূ সা�ােতর অেপ�ায় িছেলা ৷ জাওলানী
িনরাপ�ার �দাহাই িদেয় সা�াৎ করেলন না ৷ দতূ িফের আসেলা ৷  

. 
শাইখ বাগদাদী নসুরােক এবার সিত� সিত�-ই �মিক মেন করেলন ৷ িতিন
ভাবেলন, নসুরা িনেজেক দাউলাত�ল ইরাক �থেক বড় মেন করেছ ৷ এবং

জাওলানী তার আনগুত� �থেক �বিড়েয় �গেছ ৷ 
. 

হা�ী বকর বাগদাদীেক পরামশ� �দন.. একিট �গােয়�া িটম পাঠােনা �হাক ,যারা
নসুরার অভ��ের �চারণা চালােব ৷ তােদরেক "দাউলাত�ল ইরাক & শাম"-এর

��� বঝুােব ৷ এবং তারা �দখেব �য নসুরার মেধ� বাগদাদীর �িত অ�া �কমন ৷ 
. 

বাগদাদী দশ জেনর একিট �গােয়�া িটম শােম পাঠােলন ৷ তারা দইু স�া নসুরার
উপর পয�েব�ণ করেলা ৷ দাউলাত�ল ইরাক & শােমর �চারণা চালােলা ৷ নসুরার
�ভাবশালী �নতােদর দেল িভড়ােনার �চ�া করেলা ৷ তারা নসুরার মেধ� চরম

উে�জনা সিৃ� করেলা ৷ �কউ বাগদাদীর সমথ�ন করেলা, �কউ িবেরািধতা করেলা
৷ জড�ান,কুেয়ত, �সৗিদ এই িতন �দেশর মহুািজরীনেদর মেধ� বাগদাদীর �িত

সমথ�ন �বিশ িছেলা ৷ িবেশষ কের িবিভ� �দশ �থেক আগত মহুািজরীনরা ইরাক
�থেক শাম পয�� িব�তৃ ভ�িমেক এক আমীেরর অধীেন আনার পিরক�নােক

�াগতম জানােলা ৷ 
. 

নসুরার মেধ� চরম উে�জনা �দখা �দয় ৷ নসুরার �নতাকম�েদর মেধ� িকছ� অিত



নসুরার মেধ� চরম উে�জনা �দখা �দয় ৷ নসুরার �নতাকম�েদর মেধ� িকছ� অিত
উৎসাহী তাকিফর করেত �� কের ৷ তারা ি� িসিরয়ান আম�েক মতু�াদ বেল ৷
আহরার আশ-শামেকও মতু�াদ বেল ৷ নসুরা এধরেণর উৎসাহী ব�ি�েদর শাি�
�দয় ৷ �জেল পেুর রােখ ৷ �কারআন-হাদীেসর �� �মাণ ছাড়া তাকিফর করা
কঠর ভােব িনিষ� কেরিছেলা নসুরা ৷ আলজাযীরার সাংবািদক আব ুমানসেুরর
�ে�া�ের জাওলানী বেলন "নসুরা �কান মসুিলমেক তাকিফর (মতু�াদ বেল না)
কের না, যত�ণ না তার �থেক �� কুফুরী পওয়া যায় ৷ আমরা এখন তােদর

িব�ে� লড়াই কির যারা আমােদর িব�ে� লড়াই কের ৷ " 
. 

আহরার আশ-শাম িক গণতা�ীক দল..?  
- ২০১১/২/১১ তািরেখ আহরার আশ-শাম গিঠত হয় ৷ �াথিমক অব�ায় তারা
�গাপেন কায��ম চালায় ৷ ২০১১ সােলর �শেষর িদেক চারিট �েপর সমন�েয়

আহরার আশ-শাম আ��কাশ কের ৷�প�েলার নাম.. 
১: كتاءب احرار الشام  
২: حركة الفجر االسالمية 
৩: جماعة الطليعة االسالمية 
৪: كتاءب االيمان المقاتلة 

িসিরয়ায় সালািফ িজহােদর উলামােদর �নতৃে� আহরার আশ-শাম গঠন করা হয়
৷ যােদর হােত আহরার আশ-শাম গিঠত হেয়েছ.. 

১: শাইখ হােশম আব ুজােবর ৷ 
২: শাইখ আব ুসােলহ্ তাহ্হান ৷ 
৩: আবলু আ�াস আশ-শামী ৷ 

. 
যেু�র ময়দােন শ�েক �বাকা বািনেয়, যেু� জয়ী হওয়া �যমন যেু�র একিট
�কৗশল ৷ �তমিন শ� �থেক িনেজেদর ভিবষ�ৎ পিরক�নােক �গাপেন �রেখ,

শ�েক �বাকা বানােনাও যেু�র �কৗশল ৷ এবং তা জােয়য ৷ এটাই যেু�র িনয়ম ৷
আহরার আশ-শােমর মলূ ল�� িসিরয়ায় ইসলামী শাসন �িত�া করা ৷ যিদও

তারা এই পিরক�না �িত�ার পর এক বছর �গাপন �রেখ িছেলা ৷ 
. 

একিট জামাত কখন িজহাদী হয়? যখন তারা আেলমেদর �নতৃে� �কারআন-
হাদীেসর উপর �থেক লড়াই কের, তখন অবশ�ই তােদর িজহাদী জামাত বলা যায়
৷ আ�াহ বেলন "�তামােদর কী হেলা �য, �তামরা আ�াহর পেথ লড়াই করেছা
না..? অথচ আসহায় নারী-প�ুষরা আত�নাদ করেছ এই বেল �য, �হ আ�াহ
আপিন এই জনপেদর জািলমেদর হাত �থেক আমােদর মিু� িদন ৷ এবং
আমােদর জন� আপনার প� �থেক এক জন �নতা িনধ�ারণ কের িদন ৷ "

উপেরর আয়ােত আ�াহ অসহায় মানেুষর পে� লড়াই করার িনেদ�শ কেরেছন ৷
ভিবষ�ৎ পিরক�না থাকেত হেব এরকম শত� আ�াহ কেরন িন ৷  

. 
অতএব, আহরার আশ-শােমর �কােনা ভিবষ�ৎ পিরক�না �নই, বা তারা গণত�ী,
এই বেল যারা মসুিলমেদর পিব� র�েক হালাল কের, তােদর ফাঁেদ পা িদেয়



অতএব, আহরার আশ-শােমর �কােনা ভিবষ�ৎ পিরক�না �নই, বা তারা গণত�ী,
এই বেল যারা মসুিলমেদর পিব� র�েক হালাল কের, তােদর ফাঁেদ পা িদেয়

িনেজর আেখরাত ন� করা �থেক িবরেতা থাকুন ৷  
. 

িজহাদী �প�েলা �কন �সৗিদ আরব ও অন�ান� �দেশর সাহায� �হণ কের..?  
-আপিন আেগ িনেজেক �� ক�ন, মসিজদ মাদরাসা�েলােত �কন রাজৈনিতক

�নতােদর টাকা �হণ করা হয়..? 
-রাসলূ সাঃ বেলন "িন�ই আ�াহ তাঁর �ীনেক জােলম-ফােসকেদর িদেয়ও

শি�শালী করেবন ৷" 
-আ�াহ তার �ীন পিরচালনার দািয়� �কােনা একক ব�ি�র উপর �ছেড় িদেবন না

৷ যােত কের �সই ব�ি�র মতৃ��র কারেণ �ীেনরও মতৃ�� না ঘেট ৷ মসুিলম
জনসাধারণ কে� উপািজ�ত পয়সা �থেক সামান� যতট�কু দান করেব, আ�াহ তা
িদেয়ই ইসলামেক বাঁিচেয় রাখেবন ৷ রাসলূ সঃ এর সময় �থেক আজ পয��
ইসলােমর �িতিট কাজ এভােবই হেয় আসেছ ৷ িবিভ� যেু�র সময় রাসলূ সঃ
তাঁর চাদর িবিছেয় বলেতন �তামরা সাধ�ানযুায়ী দান কেরা ৷সাহাবীগণ দান
করেতন ৷ যার কােছ দিুট �খজরু িছেলা �স একিট দান কের িদেতন ৷ ইসলাম
এভােবই চেল আসেছ ৷ িকয়ামত পয�� এভােবই চলেব ৷ এটা আমােদর গব� ৷
আমরা মসুিলমরা পিৃথবীর অন�ান� জািতর ত�লনায় �বিশ দানশীল ৷ িজহােদর
ময়দান�েলােক আ�াহ এভােবই পিরচালনা করেছন ৷ অতএব, �সৗিদ আরেবর
সাধারণ মসুিলমেদর দান�েলা যখন িসিরয়া �পৗ�েছ তখন একথা বলা উিচত নয়

�য, এরা �সৗিদ আরেবর দালাল(সমা�) ৷ 
. 

�িতপ� দলেক তাকিফর করার কারেণ যােদরেক নসুরা �জেল িদেয় িছেলা.. 
১: আব ু�রতাজ িতউিনসী ৷ 

২: আব ুওমার ইবাদী, িতউিনসী ৷
৩: আব ুদামদাম আল-�সনা ৷

৪: আব ুহা�ায নাওয়ারী,মেরা� ৷ 
৫: আব ুবকর ওমর আল-কাহতানী সাউদী ৷ 

আব ুবকর সাউদী নসুরার �িতপ� দল�েলােক তাকিফর করেতা ৷ এবং তােদর
িব�ে� যেু�র �েরাচনা িদেতা ৷ নসুরা তােক িতন বার �জেল পেুর িছেলা ৷ আবু
বকর সাউদী �থম ব�ি� িযিন নসুরা �থেক �বিরেয় দাউলাত�ল ইরােকর সােথ
�যাগ �দয় ৷ এবং নসুরার িব�ে� দাউলাত�ল ইরাকেক সহেযাগীতা কেরন ৷ 

. 
নসুরার মেধ� যারা ঢালাউ ভােব তাকিফর করেতা তারাই মলূেতা বাগদাদীেক

সমথ�ন িদেতা ৷ দইু স�া পর দশ ��চর িফের আসেলা ৷ নসুরার মধ� �থেক যারা
বাগদাদীর �িত সমথ�ন িদেতা, তােদর ছিব অিডও িভিডও ডকুেম� সােথ িনেয়

আসেলা ৷ 
. 

হা�ী বকর বাগদাদীেক শােমর ব�াপাের িস�া� িনেত বারণ করেলন ৷ িতিন
বেলন, আমরা দজুন শােম িগেয় বা�ব পিরি�িত পয�েব�ণ করেবা ৷ আর
শামবাসী �তা আপনােক কখেনা �দেখ িন ৷ তাই শােম ঘেুড় এেস "দাউলাত�ল



শামবাসী �তা আপনােক কখেনা �দেখ িন ৷ তাই শােম ঘেুড় এেস "দাউলাত�ল
ইরাক & শাম" �ঘাষণা িদেল শামবাসীর মেধ� তা ব�াপক আেলাড়ন সিৃ� করেব ৷  

. 
হা�ী বকেরর পরামশ� বাগদাদী �হণ করেলন ৷ িসিরয়ায় বাগদাদীর অব�ােনর
জন� ত�ক� সীমা�েক িনধ�ারণ করা হেলা ৷ বাগদাদী, হা�ী বকর আেরা িতন জন
�নতাকম� এবং িনরাপ�ার�ী সহ তারা িসিরয়ার পেথ যা�া �� করেলন ৷ 

. 
 

শাইখ বাগদাদী এবং হা�ী বকর তােদর দলবল সহ িসিরয়া �েবশ কেরন ৷
"দাউলাত�ল ইরাক & শাম" �ঘাষণার িতন স�া পেূব� তারা িসিরয়া সফর কেরন ৷
িসিরয়া-ত�র� সীমাে� উ�া� িশিবেরর কােছ বাগদাদী থাকার ব�ব�া করা হয় ৷
�লাহা িদেয় �তির �ানা�র �যাগ� কেয়কিট কাামড়া িনম�াণ করা হয় ৷ কামড়া�েলা

িভতর িদেয় একিট �থেক অপরিটেত আসা-যাওয়ার ব�ব�া িছেলা ৷উ�া�
িশিবেরর কাছাকািছ থাকাটা িনরাপদ মেন করেলন ৷ 

. 
�যই �ছাট �ছাট �প�েলার সমন�েয় নসুরা গিঠত হেয়িছেলা, �সই �প�েলার
আমীরেদর সােথ বাগদাদী সা�াৎ করেত লাগেলন ৷ সা�ােতর মােঝ বাগদাদী
তােদর উপর িনেজর কতৃ�� ফুিটেয় ত�লেতন ৷ �লাহার �তির কামড়া�েলার মেধ�

তােদর সা�াৎ হেতা ৷  
. 

�ছাট �ছাট �প�েলার আমীরেদরেক বাগদাদী তার ও জাওলানীর মােধ� �য
িবেরাধ চলিছেলা তা বঝুেত িদেতন না ৷ এবং এমন ভাব ফুিটেয় ত�লেতন �যন

জাওলানীর ডােকই িতিন িসিরয়া এেসেছন ৷ �ছাট �প�েলার �নতৃবগ�েক একথা
বঝুােতন �য, নসুরা "দাউলাত�ল ইরাক & শাম"�ক �মেন িনেয়েছ ৷ এখন �ধ ু�ঘাণা

বািক ৷ 
. 

শাইখ বাগদাদী দইু ভােব �নতােদর সােথ সা�াৎ করেতন ৷ নসুরার উ� পদ�
�নতােদর সােথ একাকী সা�াৎ করেতন ৷ আর িন� পদ� �নতােদর সােথ দশ

পেনর জেনর উপি�িতেত সা�াৎ করেতন ৷ �কােনা একজন কথা বলেতা, এভােব
"এখন আমােদর সােথ বাগদাদী মজিলেশ উপি�ত আেছন ৷ আমরা যা বলিছ
িতিন �নেছন ৷ িতিন শােম এেসেছন মজুািহদীেনর মােঝ ঐক� �তিরর জন�" ৷

এভােব এক আমীেরর �নতৃে�র ��� বাঝােত এবং শ�র ব�াপাের সতক� করেত
থােকন ৷ 

. 
শাইখ জাওলানী বাগদাদীর িসিরয়া আগমেনর িবষয়িট জানেতন ৷ িতিন এমন সব
আচরণ �থেক িবরত থাকেলন, যার �ারা তার মােঝ ও বাগদাদীর মােঝ িবেরাধ
�কাশ পায় ৷ িতিন িফতনার আশ�ায় িনেজেক নীরব রাখেলন ৷ নসুরার উ�
পদ� �নতাকম�েদর সােথ বাগদাদীর সা�ােতর িবষিট জাওলানী জানেত

পারেলন ৷ এবং আগামীেত যা ঘটেব �স ব�াপাের শি�ত িছেলন ৷ 
. 



. 
শাইখ বাগদাদী জাওলানীর সা�াৎ �চেয় প� িলখেলন ৷ জাওলানী তা �ত�াখ�ান
কেরন ৷ িতিন িনরাপ�া �জাড়দার করেলন ৷ িতিন জানেতন �য, �যেকােনা সময়
তােক হত�া করা হেত পাের ৷ এবং িতিন এটাও জানেতন �য সা�াৎ করেত �গেল-

ই তােক ব�ী করা হেব ৷ 
. 

বাগদাদী জাওলানীর িনকট আবার প� িলখেলন ৷ িতিন বলেলন "দাউলাত�ল
ইরাক & শাম"এর িবষয়িট পাকােপা� হেয় �গেছ ৷ এবং অিত িশ�ই তা �ঘাষণা
করা হেব ৷ বাগদাদী জাওলানীেক িনেদ�শ করেলন, িতিন �যন িনেজই িভিডও

বাত�ায় বাগদাদীর �িত তার আনগুত� �ীকার কের ৷ 
. 

জাওলানী বাগদাদীর কােছ প� িলখেলন ৷ িতিন �� ভাষায় জািনেয় �দন �য,
দাউলাত�ল ইরােকর সােথ নসুরােক য�ু করার িস�া� চরম ভ�ল িস�া� ৷ এর
�ারা �কবল িফতনাই বাড়েব ৷ নসুরার �েচ�ায় িজহােদর �িত মানেুষর মােঝ �য
জনি�ওতা �তির হেয়েছ তা চ�ম�ার হেয় যােব ৷ িসিরয়াবাসী এই �ঘাষণা িকছ�েতই
�মেন িনেব না ৷ বরং উ�ম হেব, আপিন ইরাক চেল যান ৷ এবং আমােদর এখােন

�ছেড় িদন ৷ 
. 

হা�ী বকর পরামশ� িদেলন, �যন বাগদাদী "দাউলাত�ল ইরাক & শাম" �ঘাষাণা
িদেয় িভিডও বাত�া �চার কেরন ৷ এবং জাওলানীর িবষেয় নীরব থােকন ৷ হেত

পাের �ঘাষণার পর জাওলানী িফের আসেবন ৷

 

হা�ী বকর িকছ� িদন পর �ঘাষণা �দওয়ার পরামশ� িদেলন ৷ যােত দাউলাত�ল
ইরাক �থেক িকছ� �সন� এেন িসিরয়ায় একিট শি�শালী অব�ান �তির করা যায় ৷

�ঘাষণার পর �যন এই শি�র উপর িভি� কের িসিরয়ায় িটেক থাকা যায় ৷  
. 

হা�ী বকর, নসুরা �থেক যারা আসেত ই��ক তােদরেক জড় করেত লাগেলন ৷
হা�ী বকর ইরাক �থেক িকছ� �যা�া এেন এবং নসুরা �থেক িকছ� িনেয়, মা� িতন
িদেনর মেধ� �ায় একহাজার �সন� সমােবশ ঘটােলন ৷ �ঘাষণার সময়িট তােদর
আেগই জািনেয় �দওয়া হেলা ৷ �যন �ঘাষণার পর তারা উ�াস �কাশ কের ৷ এবং

িনেজেদর শি� �দশ�ন কের ৷ 
. 

�ঘাষণার দইু িদন পেূব� হা�ী বকর নসুরার অবিশ� সকল �নতাকম�েক
জানােলন �য বাগদাদী এখন শােম আেছন ৷ যােত তারা চােপর মেুখ থােক ৷
�ঘাষণার সময় িনধ�ারণ করা হেলা ৷ �ঘাষণা-ও করা হেলা ৷ আেগ �থেক যােদর

িনধ�ারণ করা িছেলা, তারা উ�াস �কাশ করেলা ৷ দেল দেল বাগদাদীেক বাই'আত
িদেত লাগেলা ৷ িফের িগেয় তারা বাগদাদীর সােথ তােদর কুশলািদর বণ�না করেত

লাগেলা ৷ �রা পিরষদ গঠন করা হেলা ৷  



লাগেলা ৷ �রা পিরষদ গঠন করা হেলা ৷  
. 

হা�ী বকর বাগদাদীেক পরামশ� িদেলন �য, এখন সময়টা ��� পণূ� ৷ নসুরার
অনগুত �নতাকম�েদর �যন বাগদাদী সরাসির সা�াৎ �দন ৷ জাওলানী িনরাপ�ার
কারেণ সব�দা আ�েগাপেন থাকেতন ৷ এমন িক নসুরার অেনক �নতাকম�ও
জাওলানীেক কখনও �দেখন িন ৷ এই সেুযােগ যিদ বাগদাদী তােদরেক মখুমিুখ
সা�াৎ �দয় তাহেল হয়েতা তারা নসুরা �থেক সের আসেব ৷ এেত কের নসুরার
উপর মানিসক �ভাব �ফলা যােব ৷ বাগদাদী তাই করেলন ৷ �কােশ� সা�াৎ

িদেলন ৷ 
. 

"দাউলাত�ল ইরাক & শাম" �ঘাষণার পর নসুরা �ভে� িতন ট�কেরা হেলা ৷ এক
ট�কেরা বাগদাদীেক বায়াত িদেলা ৷ এবং তারা �ায় নসুরার অেধ�র ৷ আেরক

ট�কেরা নসুরা �থেক সের িগেয় �ত� দল গঠন করেলা ৷ এবং তারা �ায় নসুরার
একচত�থ�াংশ ৷ অবিশ� একচত�থ�াংশ জাওলানীর অনগুত হেয় থাকেলা ৷  

হা�ী বকর জাওলানীর িনকট প� িলখেলন ৷ পে� জাওলানীেক খােরজী এবং
বাই'আত ভে�র কারেণ হত�ােযাগ� বেল সতক� কেরন ৷ বাগদাদীর আনগুত� �মেন
িনেত অথবা যেু�র জন� ��ত থাকেত বেলন ৷ জাওলানীর িনকট প� �পৗ�েছ িন ৷
কারণ িতিন আ�েগাপেন িছেলন ৷ তেব পে�র িবষয় ব� স�েক� জাওলানীেক

অবগত করা হয় ৷ িতিন পে�র �কােনা উ�র �দন িন ৷ 
. 

হা�ী বকর দ'ুজন �িতিনিধ পাঠান ৷ তারা নসুরার অবিশ� কমা�ারেদর সােথ
িভ� িভ� ভােব সা�াৎ কেরন ৷ নসুরােক তারা "খাওয়ারীজ" বেল অিভয�ু কেরন
৷ �িতিনিধরা নসুরার কমা�ারেদর সতক� কের বেলন ""নসুরার সকল স�দ
এখন দাউলাত�ল ইরাক & শােমর মািলকানাভ�� ৷ তােদর সামেন �ধ ুদ'ুিট পথ
�খালা আেছ ৷ হয় তারা বাগদাদীেক বাই'আত িদেব ৷ অথবা িনেজেদর সকল
অ�-স� দাউলার কােছ জমা িদেয় জীবন িনেয় শাম �থেক পািলেয় যােব ৷

এছাড়া তৃতীয় �কান পথ তােদর জন� �নই ৷"" 
. 

যারা নসুরা �থেক দাউলায় �যাগ িদেয়িছেলা, হা�ী বকর তােদর তলব করেলন ৷
তােদর �থেক অবিশ� �নতােদর িঠকানা এবং ছিব সং�হ করেলন ৷ �যেনা
তােদরেক "টাকা"র িবিনময় �য় করা যায়, অথবা �মিক-�ধামিক িদেয় দেল

িভড়ােনা যায় ৷ 
. 

ব�ুার আশ-শা'আলান, একজন আেলািচত ব�ি� ৷ আমরা তােক �ধ ু'শাআলান'
নােম উে�খ করেবা ৷ িতিন �সৗিদ আরেবর সােবক �সনা অিফসার ৷ বাগদাদীর
সােথ তার ভােলা স�ক� িছেলা ৷ শাআলান ইরাক যেু� অংশ িনেলও পরবত�েত
�সৗিদ িফের আেসন ৷ িতিন �সৗিদ �থেক বাগদাদীেক সবিদক �থেক সােপাট�
িদেতন ৷ নসুরার মেধ� যারা �সৗিদ মহুাজীর িছেলা, তারা শাআলােনর কথায়
বাগদাদীেক বাই'আত িদেয়িছেলা ৷ শাআলান বাগদাদীেক আব ুবকর আল-
কাহতানীর সােথ পিরচয় কিরেয় �দন ৷ কাহতানী নসুরার �সিনক িছেলন ৷



কাহতানীর সােথ পিরচয় কিরেয় �দন ৷ কাহতানী নসুরার �সিনক িছেলন ৷
�িতপ� �পেক তাকিফর করার অপরােধ নসুরা তােক িতন বার �জেল পেুড়
িছেলা ৷ দাউলা �ঘাষণার পেূব�ই িতিন বাগদাদীেক বাই'আত িদেয়িছেলন ৷ তখন

বাগদাদী কাহতানীেক আলাদা ভােব িচে�ন না ৷  
. 

কাহতানী বাগদাদীর কােছ ি�য় হেয় ওেঠন ৷ নসুরার �জলম�ু কাহতানী এখন
শােম বাগদাদীর �রা পিরষেদর একজন ৷ অবিশ� নসুরা সদস�েদর দেল

িভড়ােনার জন� কাহতানী িবেশষ ভ�িমকা পালন কেরন ৷ িতিন চরম নসুরা িবে�ষী
িছেলন ৷ কাহতানীর আেলাচনা সামেন আসেব ৷ এবং এক-ই নােম কেয়ক জন
ব�ি�র আেলাচনা আসেব ৷ িবষয়িট �� কের বঝুার জন� পাঠকেক সেচতন

থাকার অনেুরাধ করিছ ৷ 
. 

হা�ী বকর এবং বাগদাদীর কােছ সংবাদ �পৗ�ছেলা �য, জাওলানী বাগদাদীর
�ঘাষণােক �মেন িনেব না ৷ এবং আশ�া হে� জাওলানী িমিডয়ার মাধ�েম

বাগদাদীর �ঘাষণার �িতবাদ করেবন ৷  
. 

হা�ী বকর বাগদাদীেক শােম একিট পিুলশ বািহনী গঠেনর পরামশ� �দন ৷ তােদর
দািয়� হেব দ'ুিট ৷ এক, নসুরার অ� ভা�ার�েলা আেয়াে� আনা ৷ বাধা িদেল-ই
হামলা চালােনা হেব ৷ এভােব অ�ম�ু করা হেল নসুরা �ভে� ট�কেরা ট�কেরা হেয়

যােব ৷  
. 

নসুরার অ� ভা�াের অতিক�ত হামলা চালােনা হয় ৷ অ� �দাম�েলা খািল কের
�দওয়া হয় ৷ এই আ�মেণ নসুরার �ায় কেয়ক হাজার �সন� শহীদ হয় ৷ অ�
িছনতাইেয়র এই ইিতহাসেক অেনেক "গিনমাহ িফতনা" বেল থােক ৷ আইএস-
নসুরা যেু�র ইিতহাস অেনেক "গিনমাহ িফতনা"র পর �থেক �� কের থােকন ৷ 

. 
ি�তীয়, ঘাতক বািহনী গঠন করা ৷ এরা মলূত �গাপন �গােয়�া বািহনী ৷ তারা

নসুরার সােথ িমেশ থাকেব ৷ নসুরার কমা�ারেদর গিতিবিধ ল� করেব ৷ তােদর
চলার পেথ বা গািড়েত িরমট কন�ল �বামা �পেত রাখা হেব ৷ এভােব এেক এেক

অবিশ� নসুরার কমা�ারেদর হত�ার পিরক�না কেরন হা�ী বকর ৷ 
. 
 

হা�ী বকেরর পরামেশ� শাইখ বাগদাদী �গাপন ঘাতক বািহনী গঠেনর অনমুিত
িদেলন ৷ তােদর এক অংশ নসুরার অ� �দােম হামলা চালােনার জন� িনয�ু
করা হয় ৷ অপর অংশ নসুরার সােথ িমেশ যায় ৷ তারা নসুরার কমা�ারেদর
গািড়র িনেচ �কৗশেল টাইম �বামা বা িরমটকনে�াল �বামা �পেত �গাপন িমশন

চালােত থােক ৷ এই িমশেনর �ায় সকেলই সা�াম আমেলর সােবক �সনাকম�কত�া
৷ হা�ী বকর তােদর খুঁেজ খুঁেজ জেড়া কেরিছেলন ৷ 

. 
ঘাতক দলিট জাওলানীর অব�ান িনন�য় করার জন�, তার িনকটবত� কেয়ক



ঘাতক দলিট জাওলানীর অব�ান িনন�য় করার জন�, তার িনকটবত� কেয়ক
জনেক ব�ী কের ৷ িক� শত �চ�া কেরও তারা জাওলানীর অব�ান িনন�য় করেত

স�ম হয় িন ৷ 
. 

জাওলানীর একজন উপেদ�া, এবং নসুরার উ� পদ� কম�কত�া মহুাজীর আল-
কাহতানী ৷ কাহতানীর উপর ঘাতক দল নজরদাির �কার িছেলা ৷ হা�ী বকেরর

কােছ কাহতানীর সকল িরেপাট� �পৗ�েছ ৷ িক� কাহতানী সােথ দজুন �লাক
রাখেতন ৷ একজন হেলন আব ুহাফস ৷ অন� জন আবদলু আিজজ ৷ ফেল একা

কাহতানীেক হত�া করা কিঠন হেয় পেড় ৷  
. 

দইু স�ী সহ কাহতানীেক হত�ার িনেদ�শ এেলা ৷ ঘাতক দল কাহতানীর গািড়েত
টাইম �বাম �পেত রাখেলা ৷ চলার পেথ কাহতানী গািড় �থেক �নেম নসুরার একিট
�চকেপাে� যান ৷ এবং তার স�ী দজুনেক গািড়েত অেপ�া করেত বেলন ৷ িঠক
তখন গািড় িবে�ারণ ঘটায় ৷ এবং স�ী দ'ুজন মাড়া যায় ৷ কাহতানী বঝুেত
পারেলন �য, হামলার ল�ব� িতিন-ই িছেলন ৷ হয়েতা ঘাতক দেলর �কউ তার

আেশপােশ-ই আেছ ৷ কাহতানী আ�েগাপেন চেল যান ৷ 
. 

হা�ী বকর এবং বাগদাদীর কােছ সংবাদ �পৗ�ছেলা �য, নসুরার ি�তীয় সািরর
�নতা কাহতানীেক হত�া করা হেয়েছ ৷ এই সংবাদ তােদর জন� অেনক আনে�র
িছেলা ৷ হামলার ২৪ ঘ�া পর তারা জানেত পারেলন �য, িমশন ব�থ� হেয়েছ ৷ 

. 
হা�ী বকর ঘাতক দলেক তলব করেলন ৷ হামলা ব�থ� হওয়ার কারেণ তােদর

বকাঝকা করেলন ৷ আগামী কেয়ক মােসর জন� হামলা ব� রাখার িনেদ�শ কেরন
৷ 
. 

হা�ী বকর এবং বাগদাদীর জন� �যই আশ�ািট এখন সবেচেয় বড়, তাহেলা
জাওলানীর �ত�াখ�ান ৷ �যেকােনা সময় জাওলানী িমিডয়ার মাধ�েম বাগদাদীর
�ঘাষণােক �ত�াখ�ান করেত পাের ৷ আর যিদ জাওলানী এমন িকছ� কের, তাহেল

িসিরয়ার অন�ান� �প�েলা জাওলানীর পে� চেল আসেব ৷ এমন িক তা
দাউলাত�ল বাগদাদীর জন� ভা�েনর কারণ হেত পাের ৷ বাগদাদীেক শা� করার

জন� হা�ী বকর বলেলন, জাওলানীর িবষয়িট তার কাঁেধ �ছেড় িদন ৷  
. 

বাগদাদীর শ�া িদন িদন �বেড়ই চলেলা ৷ িতিন নত�ন কের আশ�া করেলন �য,
জাওলানী হয়েতা মীমাংসার জন� জাওয়ািহরীর (আল-কায়দা �ধােনর) কােছ
�মাক�মা করেবন ৷ ঘটেলা-ও তা-ই ৷ জাওলানী িতন ব�ি�র মারফেত িনেজর

অব�ানেক জাওয়ািহরীর িনকট ত�েল ধরেলন ৷ �সই িতন ব�ি�র নামও আমােদর
জানা আেছ ৷ তােদর একজন িছেলন �সৗিদর সােবক �সনা অিফসার ৷ অন�

দ'ুজন িসিরয়ান ৷ তারা জাওয়ািহরীর কােছ শােমর বত�মান পিরি�িত ত�েল ধেরন ৷
এবং �ত সমাধােনর অনেুরাধ কেরন ৷ জাওয়ািহরী মলূ সমস�া সমাধােনর জন�

সময় চান ৷ 



সময় চান ৷ 
. 

"কায়দাত�ল িজহাদ ইন ইয়ােমন"এর �ধান আব ুবািসর আল-ওয়ািহশী ৷ শাইখ
জাওয়ািহরী ওয়ািহশীর িনকট প� িলখেলন ৷ পে� ওয়ািহশীেক শাম ও ইরােকর
সমস�া সমাধােনর িনেদ�শ কেরন ৷ জাওয়ািহরী িবষয়িট িমিডয়ার আড়ােল রাখেত
চাি�েলন ৷ িতিন মেন করেলন, িতিন িনেজ �কােনা সমাধান করার আেগ-ই যিদ
শােম �কােনা মীমাংশা হেয় যায়, তাহেল শ�রা �টর পােব না ৷ ফেল কায়দাত�ল
িজহাদ �য বড় ধরেণর ভা�েনর মখুমিুখ হি�েলা তা িমিডয়ায় আসেব না ৷

জাওয়ািহরী চান িন �য জাওলানী বাগদাদী �থেক আলাদা হেয় যাক ৷ বরং িতিন
�চেয়িছেলন �যেকােনা উপােয় শােম একিট �ায়ী সমাধান �হাক ৷  

. 
ওয়ািহশী দ'ুিট প� িলখেলন ৷ একিট জাওলানীর কােছ ৷ অপরিট বাগদাদীর

কােছ ৷ বাগদাদী পে�র �কান উ�র-ই �দন িন ৷ জাওলানী পে�র উ�র িদেলন ৷
িতিন পে� শােম বাগদাদীর অব�ান শাম িজহােদর জন� কতটা �িতকর তা ত�েল

ধরেলন ৷এবং তার কারেণ সাধারণ মানষু িজহাদীেদর িব�ে� গণত�ী
দল�েলােক সােপাট� িদেত �� করেব ৷ ওয়ািহশী জাওয়ািহরীর িনকট প�

িলখেলন ৷ এবং বলেলন, সমাধােনর সকল �চ�া ব�থ� ৷ এখন জাওয়ািহরীর প�
�থেক িকছ� করা �যেত পাের ৷  

. 
শাইখ বাগদাদী ওয়ািহশীর প� �পেয় মানিসক ভােব �ভে� পেড়ন ৷ হা�ী বকর
তােক সাহস �জাগাি�েলন ৷ হা�ী বকর তােক অিবচল থাকার পরামশ� �দন ৷ 

. 
হােমদ আলী আল-কুেয়তী, িতিন জাওলানীর সােথ সা�াৎ কের মধ��তা করেত

চাইেলন ৷ জাওলানী তােক বাগদাদীর িসিরয়া অব�ান �য িজহােদর জন�
�িতকর তা ত�েল ধেরন ৷ কুেয়তী িবষয়িট অনধুাবন করেলন ৷ 

. 
কুেয়তী বাগদাদীর সা�াৎ �াথ�না করেল বাগদাদী তােক সা�াৎ �দন ৷ সা�ােতর
মজিলেশ বাগদাদীর কেয়কজন �রা সদস�েক থাকার অনেুরাধ করেলন ৷ তােদর
মেধ� উে�খ �যাগ� হেলন হা�ী বকর ৷ এবং আব ুআলী আল-আনবারী ৷ হা�ী

বকেরর পরই আনবারীর অব�ান ৷ িতিন-ও সা�াম আমেল একজন �সনা
অিফসার িছেলন ৷ মজিলেশর আেলাচনায় হা�ী বকর ও বাগদাদী "দাউলাত�ল
ইরাক & শাম"এর দািবেত অনড় ৷ কুেয়তী তােদর বঝুােলন �য এখন দাউলা

�ঘাষণার �চেয় ঐক� িটিকেয় রাখা �বিশ �েয়াজন ৷ সব�েশষ এই িস�া� হয় �য,
জাওয়ািহরীর প� �থেক �য িনেদ�শ আসেব তা সকেল �মেন িনেব ৷ এই কথার

উপর মজিলশ �শষ হয় ৷ এবং তােদর আেলাচনা ও িস�া� অিডও �রেকাড� করা
হয় ৷ 

. 
হা�ী বকর বাগদাদীর কােছ জাওয়ািহরীর �িত অনা�া �কাশ করেত লাগেলন
৷ িতিন বেলন "জাওয়ািহরী এমন �ক যার সােথ আমােদর দাউলার ভিবষ�ৎ ঝুেল
থাকেব..? " হা�ী বকর বাগদাদীর উপর চাপ সিৃ� করেলন ৷ এবং বাগদাদীর



থাকেব..? " হা�ী বকর বাগদাদীর উপর চাপ সিৃ� করেলন ৷ এবং বাগদাদীর
সমথ�ন চাইেলন নসুরােক সমেূল �ংস করার জন� ৷ জাওলানী এবং তার �রা

পিরষদেক ল�ভ� করার ��িত িনেলন ৷ 
. 

হা�ী বকর িতনিট পিরক�না �হণ করেলন ৷ 
① পেূব�র �চেয় শি�শালী ঘাতক দল গঠন করা ৷ এই দলিট ব�াপক ভােব নসুরার

মেধ� ছিড়েয় পের ৷ এবং �চারা��া হামলা চালায় ৷ 
② �ভাবশালী আেলম,মফুতীেদর দেল িভড়ােনা ৷ এবং তােদর �থেক এই

ফাতাওয়া �বর করা �য, বাগদাদীর িনকট বাই'আত �দওয়া ওয়ািজব ৷ যারা এর
িবেরািধতা করেব �স ইসলােমর িবেরাধী হেব ৷ তারা এই ফাতাওয়া ব�াপক ভােব

�চার কের ৷ 
③ একদল িমিডয়া ম�ান �তির করা ৷ যারা �ািফ� এবং অনলাইন এ�পাট� হেব ৷

ইংেরজী এবং আরবী সািহেত� যােদর থাকেব "শ�হ�" ৷ তােদর কাজ হেব
দাউলাত�ল বাগদাদীেক িবে�র কােছ "মহনীয়" কের ত�েল ধরা ৷ এবং মসুিলম
িবে�র কােছ বাগদাদীেক "��� প�ুষ" িহেসেব �মাণ করা ৷ তারা িবিভ�

অপােরশেনর "hd" িভিডও �তির কের অনলাইেন ছিড়েয় �দয় ৷ ফেল সরলমনা
মসুিলম যবুকেদর দেল িভড়ােত স�ম হয় ৷  

. 
আনবারী এবং আব ুইয়াহয়া মরে�া ও শােমর যবুকেদর মােঝ দাউলাত�ল

বাগদাদীর �চারণা চালােত থােকন ৷ আব ুবকর আল-কাহতানী �সৗিদ, কুেয়ত,
জড�ান ইত�ািদ �দশ�েলােত �চারণা চালােত থােকন ৷ িতিন �সৗিদর মফুতীেদর
�থেক বাগদাদীর বাই'আত ওয়ািজব হওয়ার ফাতাওয়া �তিরর �চ�া কেরেছন ৷ 

. 
�সৗিদর এক মফুতী "উসমান নােযহ" �ক কাহতানী বাগদাদীর ভ� বানােত স�ম
হন ৷ আনবারীর কােছ এই সসুংবাদ �পৗ�েছ িতিন উসমােনর সা�াৎ তলব কেরন ৷

আনবারী উসমানেক �দখার পর আ�হ হািরেয় �ফেলন ৷ কারণ উসমােনর
শারীিরক গঠন িছেলা দবূ�ল ৷ কথাবাত�ার মােঝ �তমন ব�ি�ত� িছেলা না ৷ হা�ী

বকর কাহতানীেক �সৗিদ, কাতার, জড�ােন মফুতী �খাঁজার িনেদ�শ কেরন ৷ 
. 

২০১৩ সাল ৷ কায়দাত�ল িজহাদ �ধান ড.আইমান আল-জাওয়ািহরী তার
উপেদ�াম�লীর সােথ পরামেশ� ব��, িতিন িসিরয়া সমস�া সমাধােনর পথ

খুঁজেছন ৷ 
. 

জাওয়ািহরীর সামেন রেয়েছ �কারআেনর িতনিট আয়াত, রাসেূলর িকছ� হাদীস,
এবং আ�াহ �দ� ��া ৷ 

. 
-১: আ�াহ বেলন "�হ ঈমানদানগণ �তামরা আ�াহ ও তাঁর রাসেূলর আনগুত�
কেরা ৷ এবং �তামােদর মধ� হেত যারা আমীর হেব তােদর আনগুত� কেরা ৷ যিদ
�কান িবষেয় �তামােদর মেধ� মতিবেরাধ �দখােদয়, তখন তা আ�াহ ও তাঁর

রাসেূলর (ফায়সালার) উপর �ছেড় �দও ৷ যিদ �তামরা আ�াহ ও পরকােলর উপর



রাসেূলর (ফায়সালার) উপর �ছেড় �দও ৷ যিদ �তামরা আ�াহ ও পরকােলর উপর
ঈমান এেন থােকা (তাহেল অবশ�ই তা করেব)৷ এটাই উ�ম, এবং স�ুর সমাধান"

[সরূা িনসা-৫৯] 
. 

-২: আ�াহ বেলন "যিদ মিুমনেদর মধ� হেত দ'ুিট দল পর�ের লড়াই-�য় িল� হয়,
তাহেল �তামরা (তৃতীয় প�) তােদর মােঝ সংেশাধন কের িদেব ৷ এরপর যিদ

তােদর একিট দল অপর দেলর উপর সীমাল�ঘন কের, তাহেল সীমাল�ঘনকারী
দলিটর িব�ে� �তামরা (তৃতীয় প�) লড়াই করেত থাকেব, যত�ণ না

সীমাল�ঘনকারী দলিট আ�াহর আেদেশর (তৃতীয় পে�র ফায়সালার) িদেক
িফির আেস ৷ যিদ তারা িফের আেস তাহেল ইনসােফর সােথ সংেশাধন কের িদেব

৷ আর আ�াহ ইনসাফকারীেক ভােলাবােসন" ৷[সরূা �যরাত-৯] 
. 

৩: অন� আয়ােত আ�াহ বেলন "আ�াহ ও তাঁর রাসলূ �কােনা ফায়সালা কের
�দওয়ার পর, মিুমন নর-নারীর �কােনা অধীকার �নই �য, �স তা পিরবত�ন কের
িদেব ৷ �য আ�াহ ও তার রাসেূলর অবাধ� হেব , তার ��তা �তা �� ৷[সরূা

আহযাব-২৬] 
. 

=উপেরর ১ নং আয়াত �থেক এই িবষয়িট �� হয় �য, আমীেরর অবাধ� হওয়া
যােব না যত�ণ আমীর �কারআন-স�ুাহর উপর থাকেবন ৷ এবং মসুিলমেদর
মেধ� মতিবেরাধ �দখািদেল তার সমাধান �কারআন-হাদীস �থেক িনেত হেব ৷  

. 
দইু নং আয়ােত আ�াহ তৃতীয় পে�র ফায়সালােক �মেন �নওয়া অপিরহায�
কেরেছন ৷ এবং তৃতীয় পে�র ফায়সালােক আ�াহর আেদেশর সম-ময�াদা

িদেয়েছন ৷ 
. 

তৃতীয় নং আয়ােত আ�াহ ও তার রাসেূলর আেদেশর পিরবত�ন করার �মতােক
নাকচ করা হেয়েছ ৷ এবং �য করেব তােক �� বলা হেয়েছ ৷ ি�তীয় এবং তৃতীয়

নং আয়াতদেয়র উপর িভি� কের আমরা বলেত পাির �য তৃতীয় পে�র
ফায়সালার িবেরািধতা করার অধীকার িববাদমাণ দইু দেলর কােরা �নই ৷ 

. 
�চালনু উপেরর িতনিট আয়াতেক িসিরয়ার চলমান িফতনার সােথ িমিলেয়

�দিখ..!!

িসিরয়ায় মসুলমানেদর দ'ুিট দল পর�ের লড়াই-�য় িল� হেয়েছ ৷ একিট শাইখ
বাগদাদীর জামাত, অন�িট শাইখ জাওলানীর জামাত ৷ সমাধােনর জন� তারা
(তৃতীয় প�) শাইখ জাওয়ািহরীর িনকট আসেলা ৷ জাওয়ািহরী শরীয়েতর
নীিতমালার উপর িভি� কের ফায়সালা কের িদেলন ৷ বাগদাদীর জামাত �সই

ফায়সালা �ত�াখ�ান করেলা ৷ এবং জাওলানীর জামােতর উপর তারা
সীমাল�ঘন কের ব�াপক র�পাত ঘটােলা ৷ তখন তৃতীয় প� িহেসেব

জাওয়ািহরীর উপর এবং সম� মসুিলমেদর উপর ওয়ািজব হেয় যায় বাগদাদীর



জাওয়ািহরীর উপর এবং সম� মসুিলমেদর উপর ওয়ািজব হেয় যায় বাগদাদীর
জামােতর িব�ে� িজহাদ করা ৷ এবং এক নং, ও দইু নং আয়াত �ারা �মাণীত
হয় �য, বাগদাদীর দািবেক িকছ�েতই �মেন �নওয়া যােব না ৷ চাই �স িনেজেক
খলীফা দািব ক�ক, বা রা� �ধান দািব ক�ক ৷ কারণ উপেরর দইু নং আয়াত
অনযুায়ী িতিন একজন িব�হী, আর এক নং আয়াত অনযুায়ী িতিন �� ৷ 

এখােন হাদীস িনেয়ও িবষদ আেলাচনা করা �যত ৷ সংে�প করার জন� �ধু
�কারােনর আয়াতেক-ই যেথ� মেন কেরিছ ৷ 

. 
আসনু �দিখ শাইখ জাওয়ািহরী কী ফায়সালা কের িছেলন ৷ এবং শরীয়েত তার

ফায়সালার �হণেযাগ�তা কতট�কু ৷ 
. 

ফায়সালা করার ��ে� আমােদরেক চারিট মলূনীিত মানেত হেব ৷ যথা.. 
১: �কারআন ৷ 
২: স�ুাহ ৷ 
৩: ইজমা ৷ 

৪: আ�াহ �দ� ��া ৷ 
. 

উপেরর িতনিট আয়াত �ারা ফায়সালা করা এবং ফায়সালা না মানেল কী করেত
হেব �স িবষেয় �� িবধান রেয়েছ ৷ িক� িসিরয়ায় �য সমস�ািট চলেছ, তার

সমাধান কী হেব �কারআেন �� ভােব তা আেছ িক না আিম জািন না ৷ (আমার
�ু� �ােনর জন� আ�াহর কােছ �মা চাই) হাদীেস আেছ িক না, তাও আিম

জািন না ৷  
. 

ইজমা বা মসুিলমেদর সব�স�ত িস�া� ৷ িবে�র সম� মসুিলম এিবষয়িট �মেন
িনেয়েছ �য, �িতিট মসুিলম �দেশর আলাদা সীমা� রেয়েছ ৷ এবং মসুলমানরা

�সই সীমা� �মেন চেল ৷ সীমা� অংকনকারী �যই �হাক না �কন ৷  
শাইখ বাগদাদী ইরােকর সীমা� অিত�ম কের িসিরয়া �েবেশর কারেণই

িসিরয়ায় িফতনা সিৃ� হেয়েছ ৷ �যেহত� ইরাক-িসিরয়ার সীমা� মসুিলমেদর ইজমা
�ারা �ীকৃত, তাই িসিরয়ার সমস�া সমাধােনর জন� জাওয়ািহরীর এই আধীকার

আেছ �য, িতিন বাগদাদীেক ইরােক িফের যাওয়ার ফায়সালা িদেবন ৷ 
. 

আ�াহ �দ� ��া ৷ ইসলামী ইিতহােস যেুগ যেুগ অেনক বড় বড় "ফ�ীহ" এেস
িছেলন ৷ তােদরেক আ�াহ শরীয়েতর ��া দান কেরেছন ৷ �সই ��া �থেক তারা
"উসলূলু িফ�াহ" বা িবিধিবধান �বর করার মলূনীিত �রেখ �গেছন ৷ �সই অসংখ�
মলূনীিতর একিট হেলা, �কাথাও যিদ িফতনা �দখা �দয়, তাহেল যখন িফতনা

িছেলা না �সই পেূব�র অব�ায় িফের যাওয়া হেব ৷  
�� কের বিল ৷ মেন ক�ন, আপিন মসিজেদ িগেয় পাখা �ছেড় নামােজ দাঁিড়েয়
�গেলন ৷ আপনার পােশ একজন ম�ু�ী ৷ িতিন ধমক িদেয় বলেলন, এই ব�টা
পাখা �ছেড়েছা �কেনা..? �� হেলা তক� ৷ এখন সমাধান হেলা, যখন তক� িছেলা
না তেখানকার অব�া কী িছেলা? তখন পাখা ব� িছেলা ৷ অতএব পাখা ব�



না তেখানকার অব�া কী িছেলা? তখন পাখা ব� িছেলা ৷ অতএব পাখা ব�
থাকার অব�ায় িফের যাওয়া হেব ৷  

িসিরয়ায় ভয়াবহ িফতনা চলেছ ৷ এই িফতনা বে�র জন� �দখেত হেব, িফতনা
�� হওয়ার পেূব�র পিরেবশিট �কমন িছেলা ৷ পেূব� বাগদাদী ইরােক িছেলা, এবং
জাওলানী শােম িছেলা ৷ অতএক িফতনা ব� করার জন� বাগদাদীেক ইরােক

চেল �যেত হেব, এবং জাওলানীেক শােম থাকেত হেব ৷  
. 

জাওয়ািহরীর ফায়সালাটাই �তা বলা হয়িন ৷ িতিন ফায়সালা কের িছেলন �য,
বাগদাদী ইরাক িফের যােব ৷ এবং িসিরয়ার �যই এলাকা�েলা বাগদাদী দখল
কেরিছেলন �স�েলা জাওলানীর হােত �ছেড় িদেত হেব ৷ আগামী পেব� আমরা

"বাগদাদী িক জাওয়ািহরীেক বাই'আত িদেয় িছেলন িক না " তা িনেয় আেলাচনা
করেবা ৷ ইনশা আ�াহ ৷ 

. 
শাইখ উসামা িবন লােদন রহঃ-এর শাহাদােতর পর, শাইখ আইমান আল-

জাওয়ািহরী কায়দাত�ল িজহােদর �নতৃ� �হণ কেরন ৷ শাইখ জাওয়ািহরী �থেম
কােরা �থেক অিফিসয়াল বাই'আত তলব কেরন িন ৷ িব�ময় িজহােদর সকল

�স�র �থেক �স�ায় জাওয়ািহরীর িনকট বাই'আত আসেত থােক ৷ �ঘাষণা কের
বাই'আত না চাওয়ার মেধ� একিট বড় 'িহকমত' িছেলা ৷ ফেল শ�প� কায়দার
শি�র ব�াপাের পেুরাপিুর অ� িছেলা ৷ এবং �কান �কান জামাত কায়দার �নতৃে�

চলেছ তা বেুঝ ওঠা শ�র জন� কিঠন িছেলা ৷  
. 

২০০৯ সােল িমেডলে� সাহারা ম�ভ�িমেক �ক� কের মেরাে�া, আলেজিরয়া,
মািল, নাইজার ইত�ািদ �দশ িনেয় "মাগিরব আল-ইসলাম" নােম একিট ��ট

�ঘাষণার ��িত িনেয় িছেলা কায়দাত�ল িজহাদ ৷ এই �েচ�া যিদ �সিদন সাথ�ক
হেতা, তাহেল �সামািলয়ার আল-শাবাব, নাইেজিরয়ার �বােকাহারাম এই ��েট
�যাগ িদেতা ৷ ফেল মহু�েত� মসুলমানেদর একিট শি�শালী আ�য়�ল �তির হেতা

৷এই �েচ�া কায়দাত�ল িজহােদর মলূ �কে�র িনেদ�েশই হেয় িছেলা ৷ 
. 

িক� আ�াহ এেতা �ত মসুলমানেদর িবজয় চান িন ৷ �ঘাষণা দেূর থাক, �ধু
��িত �� করার িতন মােসর মাথায় পাশ�বত� আরব রা��েলা এবং �া� তা
�িড়েয় �দয় ৷ মেরাে�া এবং আলেজিরয়ায় ঘাঁিট �গেড় �া� দইু িদক �থেক �ল
ও িবমান হামলা চািলেয় িছেলা ৷ িতন মাস য�ু চলার পর কায়দাত�ল িজহাদ িপছ�

হেট ৷  
. 

আিম সি�হান �হাই, যখন �দিখ একিট জামােতর "িখলাফা" �ঘাষণােক শ�রা
এতটা ভয় করেছ না, যতটা ভয় তারা "মাগিরব আল-ইসলামী" রাে�র

পিরক�নােক কের িছেলা ৷ �খলাফত �ঘাষণার িতন মাস পর আেমিরকার মেন
পড়েলা ওহ..এখােনেতা িবমান হামলা না করেল 'মািন�ত' ন� হেয় যােব ৷

আফগািন�ােন আেমিরকা �যভােব িবমান হামলা চািলেয় িছেলা, সা�াম আমেল
ইরােকর উপর �যভােব িবমান হামলা চালােনা হেয় িছেলা, তার দশ ভােগর এক



ইরােকর উপর �যভােব িবমান হামলা চালােনা হেয় িছেলা, তার দশ ভােগর এক
ভাগও আইএস-এর উপর করা হয় িন ৷ আ�াহ শা�ী, আিম চাই না আেমিরকা
�কােনা মসুলমােনর উপর িবমান হামলা চালাক ৷ আিম �ধ ুবলেত চাি� �ক

আেমিরকার জন� কতট�কু �মিক তা �যন পাঠক অনধুাবন কেরন ৷  
. 

মাগিরব আল-ইসলামী রা� গঠেন ব�থ� হওয়ার পর, কায়দাত�ল িজহাদ কায��েমর
��ে� আরও �গাপনীয়তা অবল�ন কের ৷ এই �গাপনীয়তা র�া করেত িগেয়-ই

জাওয়ািহরী �ঘাষণা িদেয় বাই'আত চান িন ৷  
. 

�য সকল �স�র �থেক জাওয়ািহরীর িনকট বাই'আত এেস িছেলা, কায়দা ইন
ইরাক তার অন�তম ৷ কায়দা ইন ইরাক-এর �ধান শাইখ বাগদাদী এবং

জাওয়ািহরীর মেধ� অেনক প� 'আদান-�দান' হেয়িছেলা ৷ �সই পে� বাগদাদী
জাওয়ািহরীর আনগুত�েক ওয়াযীব বেল �ীকার কেরন ৷ িকছ� পে�র অনবুাদ

অনলাইেন �চার করা হেয় িছেলা ৷ পাঠক হয়েতা �স�েলা পেড়েছন ৷ তাই এখােন
�স�েলার অনবুাদ করার �েয়াজন �বাধ করিছ না ৷ 

. 
বাই'আত অথ� আনগুেত�র শপথ করা ৷ বাই'আত দইু �কার ৷ িখলাফােতর
বাই'আত, ইমারােতর বাই'আত ৷ 'ইমারত' শে�র অথ� আমীর হওয়া ৷ অথ�াৎ
�ক�ীয় আমীেরর প� �থেক যােক শাখাগত আমীর িনেয়াগ করা হেব, তার

আনগুত� করােক এখােন ইমারেতর বাই'আত বলা হেয়েছ ৷ বাই'আেতর আেরাও
কেয়কিট �কার হেত পাের ৷ তেব িজহােদর ময়দােন এই দইু �কােরর বাই'আত

িবেবচনা করা হয় ৷ 
. 

বাই'আত, িখলাফাত, ইমারত িনেয় িবষদ আেলাচনা আমার উে�শ� নয় ৷ আমার
আেলাচ� িবষয় হেলা, শাইখ বাগদাদী কায়দােক বাই'আত িদেয় িছেলন িক না, তা
�মাণ করা ৷একিট কথা মেন রাখেত হেব ৷ এখন আমরা দাউলাত�ল ইরাক &
শােমর আেলাচনায় রেয়িছ ৷ বাগদাদীর �ঘািষত িখলাফার আেলাচনা সামেন

আসেব ৷ ইনশা আ�াহ ৷ 
. 

বাগদাদী এবং শাইখ উসামার মেধ� �য সকল প� আদান-�দান হেয়েছ �স�েলাই
�মাণ কের �য বাগদাদী এবং তার জামাত আল-কায়দার অধীেন িছেলা ৷ উসামা
রঃ এর পর জাওয়ািহরী ও বাগদাদীর মেধ� �য সকল প� আদান-�দান হেয়েছ

�স�েলাও বাই'আতেক িনেদ�শ কের ৷  
. 

িসিরয়ায় স�ৃ িফতনার সমাধােনর জন� উভয় প� জাওয়ািহরীর িনকট
ফায়সালার আেবদন করেলা ৷ জাওয়ািহরী ফায়সালা িদেত �দির করিছেলন ৷
তখন শােম উভয় পে�র মেধ� িবতক� চলিছেলা ৷ শাইখ আব ুআ�লু আজীজ

আল-কাতারী �সই িবতেক�র বণ�না িদি�েলন এভােব ৷ 
. 

"শােম যা ঘেট িছেলা তাহেলা দইু আমীেরর মেধ� এখিতলাফ ৷ বাগদাদী এবং



"শােম যা ঘেট িছেলা তাহেলা দইু আমীেরর মেধ� এখিতলাফ ৷ বাগদাদী এবং
জাওলীনী, উভেয় বলেত লাগেলন, আমরা জাওয়ািহরীর ফায়সালার অেপ�ায়
আিছ ৷ বাগদাদী বলেলন, �হ জাওলানী যিদ জাওয়ািহরী আমােক ইরাক চেল
�যেত বেলন তাহেল আিম আমার �লাকেদর িনেয় ইরাক চেল যােবা ৷ �হ

জাওলানী যিদ জাওয়ািহরী আপনােক দাউলাত�ল ইরােক �যাগ িদেত বেলন
তাহেল কী করেবন? জাওলানী উ�ের বেলন, আিম আমান �সন�েদর সহ দাউলায়

�যাগ িদেবা ৷ " 
. 

শাইখ আ�লু আজীেজর ব�ব�িট �দখেত এবং আনসুি�ক আেরা �মাণ �দখেত
ইউিটউেব সাচ� িদন [اصدار الرد الشافي في كشف مباهلة العدناني]  

. 
দাউলার �রা সদস� আব ুআনাস এবং আব ুআলী আল-আনবারীর মেধ�

কথপকথেনর অিডও �রকেড�র িলংক �দওয়া হেলা:
http://www.gulfup.com/?E9H5Nc (http://www.gulfup.com/?E9H5Nc) 

. 
�রকড�িটর িকছ� অংেশর অনবুাদ ৷ 

আনবারী: আপিন আিম বাগদাদীেক �য বাই'আত িদেয়িচলাম, তা িক
�খলাফােতর বাই'আত নািক িজহােদর বাই'আত? 
আব ুআনাস: আমরা ইমারেতর বাই'আত িদেয়িছ ৷ 

আনবারী: মােন িখলাফােতর বাইআত নয়? 
আব ুআনাস: না, আমরা (বাগদাদীেক) �খলাফেতর বাই'আত �দইিন ৷ �যই

বাই'আেতর ব�াপাের রাসলূ বেলেছন "�য ব�ি� বাই'আত ছাড়া মাড়া �গেলা �স
জােহল হেয় মড়েলা" ৷ 

আব ুআনাস: বাগদাদী তার আমীর জাওয়ািহরীর পরামশ� ছাড়া "দাউলাত�ল ইরাক
& শাম" �ঘাষণা কেরেছন ৷ আমরা এেতািদন জাওয়ািহরীর ফায়সালার অেপ�ায়
িছলাম ৷ িতিন যিদ ফায়সালা িদেতন �য, নসুরােক বািতল কের দাউলা �িত�া
করেত হেব, তাহেল আমরা তাই করতাম ৷ িক� এখনেতা জাওয়ািহরী ফায়সালা

কেরই �ফেলেছন �য, দাউলােক বািতল করেত হেব... 
আনবারী: শাইখ, আপিন যিদ মেন কেরন দাউলােক বািতল করা উিচত, তাহেল
আমরা আপনার কথােক �মেনিনেত ��ত ৷ িক� আপিন একিট সত� কথা বলনু,

এখােন �ক হেকর উপর আেছ (বাগদাদী না িক জাওয়ািহরী) 
আব ুআনাস: �দখনু শাইখ, আপিন আমার উপর কেঠারতা করেবন না ৷ আমরা
�কারান-স�ুার িবিধিবধান িনেয় আেলাচনা করিছ ৷ আিম আপনােক বেলিছ �য,
আমার �ু� �ােন (�কারআন-স�ুার উসলু অনযুায়ী) জাওয়ািহরীর পরামশ� ছাড়া

দাউলা �ঘাষণা করা িকছ�েতই �বধ হেব না ৷ 
আব ুআনাস: আমরা দাউলা �ঘাষণা কের বেড়া ভ�ল কেরিছ ৷ এবং আমােদর

ভ�েলর �মাণ অেনক রেয়েছ ৷ 
আনবারী: �কাথায় �সই �মাণ..? 

আব ুআনাস: আিম অবশ�ই তােদর হািজর করেবা ৷
. 

http://www.gulfup.com/?E9H5Nc


. 
শাইখ বাগদাদী িবিভ� সভায় িনেজর প� �থেক �িতিনিধ ��রণ করেতন ৷ িনেজ
উপি�ত হেতন না ৷ িনরাপ�ার তািগেদ এমনিট করেতন ৷ তার একজন ব�ি�গত
�িতিনিধ হেলন, আব ুবকর আল-কাহতানী ৷ এই কাহতানীর মেুখ শাইখ বাগদাদী

কছম কের বেলন.. 
. 

"ফায়সালা আসার আগপয�� সকল মজুািহদীেনর এবং নসুরার উিচত দাউলােক
�মেন �নওয়া ৷ আর যখন ফায়সালা চেল আসেব, 'কসম' কের বলিছ দাউলােক
�দওয়া সকল বাই'আত বািতল বেল িবেবিচত হেব" ৷ কাহতানীর �সই ব�েব�র

অিডও �রকেড�র িলংক.http://www.gulfup.com/?VdV6aP
(http://www.gulfup.com/?VdV6aP) 

. 
শাইখ বাগদাদীর �িতিনিধ কাহতানীর আেরকিট অিডও �রকড�

৷http://www.gulfup.com/?7ihvXP (http://www.gulfup.com/?7ihvXP)
�রকেড� কাহতানী বলেছন…! 

. 
"রাসলূ সঃ বেলেছন "যিদ দজুন খিলফা বাই'আত চায়, তাহেল ি�তীয় জনেক
হত�া কের �দও" ৷ অতএব যারা বেল �য জাওলানী িব�হী, জাওলানী খিলফার
িব�ে� অব�ান িনেয়েছ ৷ আ�াগিফ��াহ ৷ জাওলানী িব�হী নয় ৷ জাওলানী
বাগদাদীেক িখলাফেতর বাই'আত �দন িন ৷ বরং িতিন �ধ ুশােম বাগদাদীেক
আনগুত� করার বাই'আত িদেয়েছন ৷ আমরা এখন দিুট টােম� অব�ান করিছ ৷
এক জাওয়ািহরীর ফায়সালার পেূব�র মহু�ত� ৷ দইু, ফাসালার পেরর মহু�ত� ৷ এখন
ফায়সালা আসার পর আমরা সকেল জাওয়ািহরীর কথা �মেন �নওয়া উিচত ৷ �য
মানেব না �স িব�হী হেব ৷ জাওয়ািহরী �জাালানীেক নসুরা সহ শােম অব�ান

করেত বেলেছন ৷ আর যারা বেলন �য, দাউলাত�ল ইরাক কায়দা �থেক আলা হেয়
যােব..."  

. 
কথা �শষ করার পেূব�ই �শারেগাল �� হয় ৷ একদল বেল ওেঠ আমরা কায়দা
�থেক সের যােবা একথা �য বেলেছ তােক সামেন আনা �হাক ৷ তােক অবশ�ই

শাি� িদেত হেব ৷ 
. 

অেনক জ�না ক�নার পর শাইখ জাওয়ািহরীর ফায়সালা শােম �পৗ�েছ ৷ শাইখ
বাগদাদী ফায়সালা �ত�াখ�ান করেলন ৷ গতকাল িতিন কসম কের বেলিছেলন
ফায়সালা �মেন িনেবন ৷ আজ ফায়সালা আসার পর িতিন বলেছন, জাওয়ািহরীর
মােঝ 'িবচ��িত' ঘেটেছ ৷ কায়দাত�ল িজহাদ এখন আর আেগর মানহােজ �নই ৷
জাওয়ািহরীর ফায়সালােক �ত�াখ�ান কের বাগদাদী অিডও বাত�া �চার কেরন ৷

বাত�ািটর িশরনাম হেলা "দাউলাত�ল ইরাক & শাম িচরজীবী �হাক" ৷ 
. 

একিট কথা, যা সত� হওয়ার ব�াপাের আিম িনজও সি�হান ৷ সাত মাস পেূব�
�সৗিদ আরেবর একিট ��ােগ পেড় িছলাম ৷ পািক�ােনর এ�বটাবােদ উাসামা রঃ
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�সৗিদ আরেবর একিট ��ােগ পেড় িছলাম ৷ পািক�ােনর এ�বটাবােদ উাসামা রঃ
এর শাহাদােতর পর, মািক�ন �সন�রা িকছ� নিথ-প� চ�ির কেরিছেলা ৷ �সই নিথেত
উসামা রঃ বেলিছেলন "কায়দাত�ল িজহাদ �থেক একিট দল �বর হেব ৷ যারা
আচরেণ প�র �চেয় িনকৃ� হেব ৷ কায়দাত�ল িজহােদর উিচত হেব এেদরেক

উেপ�া কের চলা" ৷ 
   

উপেরর তথ�িট �তমন িনভ�রেযাগ� নয় ৷ তেব জাওয়ািহরীর নীরবতা �সই িদেক
ইংগীত কের ৷ বাগদাদী �খলাফত �ঘাষণার পর িব�মসুিলম জাওয়ািহরীর িদেক
�চেয়িছেলা ৷ িক� িতিন একদম নীরব িছেলন ৷ িখলাফত �ঘাষণার দইু মাস পর,
জাওয়ািহরী এক ঘ�ার িভিডও বাত�ায় দ�ীণ এিশয়ায় কায়দার শাখা �খালার
�ঘাষণা �দন ৷ দীঘ� �ঘাষণা পে� �মা�া ওমেরর িনকট তার বাই'আত নবায়ন

কেরন ৷ ইরাক শােম এেতা িকছ� ঘেট যাে� �তাবওু জাওয়ািহরী নীরব ৷ তাহেল িক
শাইখ উসামার ভিবষ��াণী সত� �য, কায়দাত�ল িজহােদর উিচত হেব �সই

দলিটেক উেপ�া কের চলা..
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