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আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী (িুখকিস্তাে ইসলাখমক পাখটি) এর প্রধাে 

আমীর শাইি আবু্দল হক িুখকিস্তােী (হাখফজাহুল্লাহ) এর সাক্ষাৎকার। 
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শাইন্ির সংখক্ষপ্ত পখরখিখি 

শাইি আবু্দল হক িুখকিস্তােী হাখফজাহুল্লাহ ১৯৭১ সান্লর ১০ অন্টাবর পখিম িীন্ের 

খজেখজয়াং প্রন্দন্শ জন্ম গ্রহণ কন্রে। িার আসল উইঘুর োম মমমখিখমং মমন্মি। 

বিিমান্ে খিখে িুখকিস্তাে ইসলাখমক পাখটির প্রধাে আমীর খহন্সন্ব খেন্য়াখজি আন্েে। 

২০০৩ সান্ল িাাঁর আমীর শাইি হাসাে মািদুম রহ. এর শাহাদান্ির পর খিখে 

িুখকিস্তাে ইসলাখমক পাখটির আমীর খেবিাখিি হে। ২০০৩ সান্ল খিখে আল-কায়দার শুরা 

কখমখটন্ি অন্তর্ভ িক্ত হে। ২০০৮ সান্লর মবইখজং অখলখিকসহ খজেখজয়াং প্রন্দন্শ 

সংঘখটি মবশ কন্য়কখট হামলার জেয িীে সরকার িাাঁন্ক মমাস্ট ওয়ান্েড িাখলকায় 

সংযুক্ত কন্র। আন্মখরকাে মেজারী খডপাটিন্মে ২০০৯ সান্লর এখপ্রল মান্স িাাঁর দল 

িুখকিস্তাে ইসলাখমক পাখটিন্ক “সন্ত্রাসী” িাখলকার্ভ ক্ত কন্র। এোড়াও জাখিসংন্ঘর 

খসখকউখরখট কাউখিল শাইি উসামা খবে লান্দে রখহমাহুল্লাহর সান্ে সিকি োকায় 

িাাঁন্ক সন্দহর্াজে িাখলকায় অন্তর্ভ িক্ত কন্র। 

প্রাপ্ত িেযােুযায়ী ১৯৯৮ সান্লর মান্িি খিখে িীে িযাগ কন্রে এবং িিে মেন্ক দখক্ষণ 

এখশয়ার একখট মদন্শ মুজাখহদন্দর প্রখশক্ষক খহন্সন্ব কাজ করন্েে। 

২০০১ সান্ল আফগাখেস্তান্ে আন্মখরকাে আগ্রাসন্ের পভন্বি শাইি আবু্দল হক োংগাহার 

প্রন্দন্শর মিারান্বারায় প্রখশক্ষণ খশখবর পখরিালো করন্িে। খিখে পরবিিীন্ি 

পাখকস্তান্ের উপজািী এলকায় পুণরায় প্রখশক্ষে খশখবর িালু কন্রে। গুয়ান্তাোন্মা মব’র 

উইঘুর বদীরা স্বীকার কন্রে ময, িাাঁন্দরন্ক শাইি আবু্দল হক হাখফজাহুল্লাহ এবং 

শাইি হাসাে মািদুম রখহমাহুল্লাহ প্রখশক্ষণ খদন্য়খেন্লে।  

শাইি আবু্দল হক হাখফজাহুল্লাহন্ক আল-কায়দার মকন্দ্রীয় সান্কিন্ল একজে গুরুত্বপভণি 

মেিা খহন্সন্ব খবন্বিো করা হয়। িাাঁন্ক পাখকস্তান্ের উপজািী এলাকায় িান্লবান্ের 

খবখর্ন্ন গ্রুন্পর মন্ধয মধযস্থিা ও গুরুত্বপুণি সামখরক খবষয়াখদন্ি মজখলন্স শুরার 

প্রখিখেখধত্ব করার জেয পাখকস্তান্ের দখক্ষণ ওয়াখজখরস্তান্ে পাঠান্ো হয়। এ সময় খিখে 

আল-কায়দা অেযিম কমান্ডার, দ্বীন্ের দাঈ শাইি আবু ইয়াহ ইয়া আল-খলবী 

রখহমাহুল্লাহ, মিহখরন্ক িান্লবাে পাখকস্তান্ের (TTP) আমীর শাইি বায়িুল্লাহ মমহসুদ 
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রখহমাহুল্লাহ এবং িান্লবান্ের আন্রক গুরুত্বপুণি মেিা হাক্কাখে মেটওয়ান্কির প্রধাে 

শাইি খসরাজুদ্দীে হাক্কাখে হাখফজাহুল্লাহর সান্ে মদিা কন্রে।  

২০০৯ সান্লর ২০ জােুয়ারী প্রকাখশি এক খর্খডও বািিায় শাইি আবু্দল হক 

হাখফজাহুল্লাহ বন্লে- 

“আল্লাহ র ইচ্ছায়, এই পন্ে আমান্দর সকল শখক্ত খেন্য় আমরা আমান্দর পভবি 

িুখকিস্তান্ের খেযিাখিি র্াইন্দর উদ্ধান্রর জেয এখগন্য় যাখচ্ছ – আর আল্লাহ র ইচ্ছায়, 

আমরা আমান্দর মজলুম র্াইন্দর কখমউখেস্ট সরকান্রর হাি মেন্ক উদ্ধান্রর জেয 

কাজ কন্র যাখচ্ছ যিখদে ো আল্লাহ র দ্বীে প্রখিখষ্ঠি হন্য় যায় এবং আমরা ইসলামী 

শরীয়াহ র োয়ায় আমান্দর মভলযবাে জীবে অখিবাখহি কখর অেবা আল্লাহ র রাস্তায় 

শাহাদাি লার্ কখর”।  

এোড়াও ২০০৯ সান্লর ৯ মফব্রুয়ারী প্রকাখশি আন্রক খর্খডও বািিায় খিখে বন্লে-  

“যখদ মিামরা খজহাদ ো কর িন্ব মিামরা কিন্োই ধমিন্রাহীন্দর অিযািার খেযিািে 

মেন্ক মবখরন্য় আসন্ি পারন্ব ো যারা মিামান্দরন্ক মিামান্দর ধমি িযাগ করন্ি বাধয 

কন্র এবং িান্দর দান্স পখরণি কন্র। আর এর্ান্ব মিামরা এই দুখেয়ার খেপীড়ে 

এবং পরকালীে শাখস্ত মেন্কও মুখক্ত পান্ব ো, অেবা খিরসুন্ির জান্নাি যিখদে ো 

মিামরা আল্লাহ র দ্বীন্ে খফন্র আস”। 

২০০৯ সান্ল ২ আগস্ট ইোরন্েন্ট প্রকাখশি এক খর্খডও বািিায় শাইি আবু্দল হক 

িুখকিস্তােী হাখফজাহুল্লাহ উইঘুর আন্দালেকারীন্দর খবরুন্দ্ধ হাে িাইেীজন্দর 

সখহংসিার জবাব খহন্সন্ব খবশ্ববযাপী িীো দভিাবাসগুন্লান্ি হামলার আহ্বাে জাোে। 

২০০৯ সান্লর ৫ জুলাইন্য়র আন্দালেখট পুখলশ বল প্রন্য়ান্গ দমে করন্ল িান্ি 

অিযন্ত ২০০ মুসখলম শহীদ হে।  

২০১০ সান্লর মান্িি পাখকস্তান্ের উত্তর ওয়াখজখরস্তান্ে আন্মখরকাে মরাে হামলায় শাইি 

আবু্দল হক হাখফজাহুল্লাহ মারাত্মকর্ান্ব আহি হে এবং ২০১৪ সান্ল সুস্থ হন্য় পুেরায় 

দন্লর হাল ধন্রে। 
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িুখকিস্তাে ইসলাখমক পাখটি’র মযাগাখজে “ইসলাখমক িুখকিস্তাে” এর ২য় ও ৩য় সংিযায় 

িাাঁর সাক্ষাৎকার োপা হয়। এোড়াও আল-কায়দার আরব উপদ্বীপ শািার (AQAP) আল 

মাসরা খরসালা’র ৩৪িম সংিযায় িাাঁর বযাপান্র একখট মলিা োপা হয়। TIP এর একখট 

খর্খডওন্ি শাইি আবু মুহাম্মাদ আল-মাক্বখদখস, শাইি আবু কুদামা, হাখকমুল উম্মাহ 

শাইি ড. আইমাে আয-যাওয়াখহরী, শাইি হাখে-আস-খসবাঈ, শাইি আবু্দল্লাহ আল-

মুহাইখসখে, শাইি োখসর খবে আলী আল-আেখস’র সান্ে শাইি আবু্দল হক 

হাখফজাহুল্লাহন্কও মদিা যায়। 

২০১৬ সান্লর জুন্ে একখট খর্খডও বািিায় (ন্সই খর্খডও বািিাখটর অেুবাদ-ই আজ 

গ্রন্থাকান্র পাঠকন্দর সামন্ে মপশ করা হন্চ্ছ।) শাইি আবু্দল হক িুখকিস্তােী আইএস 

(IS) এর খিলাফিন্ক অস্বীকার কন্রে এবং িা অববধ মঘাষণা কন্রে। এ সময় খিখে 

িাাঁর প্রাক্তে খমত্র উজন্বখকস্তাে ইসলাখমক আন্দালন্ে (IMU) এর আইএন্সর প্রখি 

আেুগিয প্রকান্শর জেয খেদা জাোে। 

সুত্র- উইখকখপখডয়া অবলম্বন্ে খলখিি 
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অবিরখণকা 

هللا الرحٰمن الرحيمبسم   

পভবি িুখকিস্তান্ের মুসলমােন্দর প্রখি আল্লাহ িা’আলার অেুগ্রহসমভন্হর মধয মেন্ক একখট 

হন্চ্ছ, িাাঁন্দরন্ক এই দল িো আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী দাে করা৷ যা এ 

অঞ্চন্লর জেগন্ণর জেয স্তন্ে পখরণি হন্য়ন্ে, ময দন্লর সসখেকরা খবন্শ্বর সকল 

প্রান্ন্তর মুজাখহদীে র্াইন্দর সান্ে কান্ধ কাধ খমখলন্য় যুদ্ধ কন্র৷ িারপর আল্লাহর 

সাহাযয িো খবজয় অখজিি হন্ল িাাঁরা শুকখরয়া আদায় কন্র এবং মুখসবি-দুন্যিান্গ 

আক্রান্ত হন্ল সধযিয ধারণ কন্র৷ িুখকিস্তান্ের মুজাখহদগণ িাওহীন্দর ঝান্ডান্ক বুলদ 

করার জেয এমে এক সমন্য় খজহান্দর পেন্ক মবন্ে খেন্য়ন্েে, যিে কুফরী শখক্ত 

মগাটা খবশ্বময় দাখপন্য় মবড়ান্চ্ছ৷ িাাঁন্দর প্রেম অস্ত্র হন্চ্ছ ঈমাে ও কুরআে৷  

আল্লাহ িা’আলা বন্লে- 

إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلمن هللا الذين آمنوا ويتخذ 

 منكم الشهداء وهللا ال يحب الظاملين

অর্থঃ “যখি তিামান্ির আঘাি তলন্ে র্ান্ে, িন্ে খেশ্চয়ই তসই সম্প্রিান্য়রও িদ্রূপ 

আঘাি তলন্েন্ে এেং এ খিেগুন্লান্ে আখম পালাক্রন্ম মােুষন্ির মন্যে আেিথে ঘখিন্য় 

র্াখে৷ এভান্ে আল্লাহ্ িা’আলা জােন্ি চাে োরা ঈমােিার, আর খিখে তিামান্ির খেেু 

তলােন্ে শহীি রূন্প গ্রহণ েরন্ি চাে৷ আর আল্লাহ্ অিোচারীন্িরন্ে ভালোন্সে ো”৷ 

(সুরা আল ইমরাে: ১৪০) 

আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী ইসলাম ও মুসলমােন্দর সাহাযয করার জেয 

সবিাখধক মভলযবাে ময সকল কমান্ডার, খবজ্ঞজে ও মুিখলে সসখেকন্দর েজরাো মপশ 

কন্রন্ে িাাঁন্দর কন্য়কজে হন্লে-  

শাইি হাসাে মািদুম রখহমাহুল্লাহ 

শাইি ইউসুফ কান্দর িাে রখহমাহুল্লাহ 

শাইি আবু্দল জাব্বার রখহমাহুল্লাহ 



খিলাফাহ প্রখিষ্ঠার আন্দালন্ে উইঘুর মুসলমােরা! 

 

শাইি ইবন্ে ওমর রখহমাহুল্লাহ 

শাইি আবু্দশ শাকুর রখহমাহুল্লাহ 

শাইি খবলাল - আবু্দল আযীয রখহমাহুল্লাহ 

শাইি হাসাে মািদুম রখহমাহুল্লাহর শাহাদাি বরন্ণর পর শাইি আবু্দল হক 

হাখফজাহুল্লাহ আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী’র মেিৃত্ব গ্রহণ কন্রে৷ িাাঁন্দর ও 

েযায়-খেষ্ঠাবাে খবজ্ঞজেন্দর খজহান্দর ডাক িীোন্দর ঘুম উখড়ন্য় খদন্চ্ছ এবং এন্কর পর 

এক সুসংবাদ খেন্য় আসন্ে৷ িন্মন্ধয একখট হন্চ্ছ, আহন্ল শামন্দর সাহাযয করার জেয 

স্বিন্ত্র “আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী খলেুসরাখি আহখলশ শাম” গঠে করা৷ 

সুিরাং িুখকিস্তান্ের যুবক-বৃদ্ধ সকন্ল একন্যান্গ শান্মর খদন্ক এখগন্য় যান্চ্ছ৷ মকেো 

িাাঁরা যুন্দ্ধর প্রস্তুখিস্বরূপ আহন্ল শামন্দর সামখরক প্রখশক্ষণ অজিে কন্রন্ে৷ িাাঁরা 

আহন্ল শাম ও িুখকিস্তােীন্দর জেয কুরবােী খদন্য় যান্চ্ছ ও আজীবে খদন্ি োকন্ব৷ 

আর ইসলামী িুখকিস্তান্ের (পভবি িুখকিস্তাে) মর্ির িীোন্দর ওপর খবখর্ন্ন প্রকান্রর 

অপান্রশে ও আক্রমণ ক্রমশ উন্নি হন্চ্ছ ও বৃখদ্ধ পান্চ্ছ৷ এ সকল অপান্রশে শিশি 

িীো ও িান্দর মুরিাদ এন্জেন্দরন্ক জাহান্নান্ম পাখঠন্য় খদন্য়ন্ে৷ 

এিে আমরা আপোন্দর সামন্ে আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী’র আমীন্র আম 

বা প্রধাে আমীর শাইি আবু্দল হক হাখফজাহুল্লাহ’র এ সাক্ষাৎকারখট মপশ করখে, 

মযিান্ে আমরা িাাঁর কান্ে এমে খকেু প্রশ্ন উত্থাপে করব, মযগুন্লা উম্মাহন্ক উখদ্বগ্ন 

কন্র োন্ক৷ 

 

প্রেম প্রশ্নঃ আপোরা আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী’র আখকদা-খবশ্বাস ও 

কমিপদ্ধখি খকর্ান্ব সাজাে?  

উত্তরঃ পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর োন্ম শুরু করখে৷ সকল প্রশংসা 

একমাত্র আল্লাহ িা’আলার জেয এবং দুরুদ ও সালাম বখষিি মহাক রাসুল সাল্লাল্লাহ 



খিলাফাহ প্রখিষ্ঠার আন্দালন্ে উইঘুর মুসলমােরা! 

 

আলাইখহ ওয়া সাল্লাম এবং িাাঁর পখরবারবগি, সাহাবান্য় মকরাম ও যারা িাাঁর 

পৃষ্ঠন্পাষকিা কন্রন্েে িাাঁন্দর প্রখি৷ 

হামদ ও সালান্মর পর-  

আমান্দর আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী’র আখকদা-খবশ্বাস হন্চ্ছ মসটাই, যা খেল 

সাহাবান্য় মকরাম িান্বয়ী’ ও িান্ব’ িান্বয়ী’মদর বুঝ অেুযায়ী আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল 

জামাআন্ির আখকদা-খবশ্বাস৷ আর আমান্দর কমিপদ্ধখি হন্চ্ছঃ একখট বযাপক ইসলামী 

ও িরখবয়ািী পদ্ধখি অেুযায়ী মকারআে ও সুন্নাহর অেুসরণ করা৷ আমান্দর লক্ষয 

হন্চ্ছঃ কুরআে ও সুন্নাহর আন্লান্ক ইসলামী মিলাফি প্রখিষ্ঠা করা৷ আমান্দর পন্থা 

হন্চ্ছঃ আল্লাহর পন্ে খজহাদ এবং আমর খবল মা’রুফ ও োহী আ’খেল মুেকার করা৷ 

মযমে আল্লাহ িা’আলা বন্লন্েে- 

 ومن أحسن قوال ممن دعا الى هللا وعمل صالحا وقال إنني من املسلمين

অর্থঃ “ঐ েেখি অন্পক্ষা ের্ায় তে উত্তম তয আল্লাহর খিন্ে মােুষন্ে আহোে েন্র, 

(সুরা হা-মীম সৎেমথ েন্র এেং েন্ল আখম তিা আত্মসমপথণোরীন্ির অন্তভুথি”৷ 

মসজদাহ: ৩৩)  

আমরা আমান্দর আমলন্ক সুসখিি কখর কুরআে-সুন্নাহ, আকীদা-খবশ্বাস, আিলাক, 

ইবাদাি ও খশক্ষা-দীক্ষা এবং এমে ইসলামী রাজেীখি দ্বারা, যার কাঠান্মা হন্চ্ছ 

কুরআে ও সুন্নাহ এবং যার খর্খত্ত একখট বযাপক ইসলামী িরখবয়ান্ির উপর হওয়া 

আবশযক৷ 

িীে পভবি িুখকিস্তােন্ক জবরদিল কন্র খেন্য়ন্ে এবং মসিান্ে িীন্ের মােখবক, সামখরক, 

রাজবেখিক ও অেিবেখিক সবধরন্ের মবাঝা িাখপন্য় খদন্য়ন্ে৷ িীন্ের এ কাজই সকল 

মুসলমান্ের ওপর খজহাদন্ক ওয়াখজব কন্র মদয়৷ আর আমান্দর আলখহযবুল ইসলামী 

আি-িুখকিস্তােী’র খমশে হল িুখকিস্তােীন্দর মান্ঝ খজহাদন্ক খজদা করা৷ 

 

খদ্বিীয় প্রশ্নঃ আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী খকর্ান্ব পখরিাখলি হয়?  



খিলাফাহ প্রখিষ্ঠার আন্দালন্ে উইঘুর মুসলমােরা! 

 

উত্তরঃ “আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী” গখঠি হন্য়ন্ে কুরআে, হাখদস, ইজমা’ 

ও মকয়ান্সর কাঠান্মান্ি৷ এবং এটাই “আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী” মক 

িুখকিস্তান্ের অেযােয ঐ সকল দল মেন্ক স্বিন্ত্র কন্র মদয়, মযগুন্লা গণিন্ত্র ও 

জািীয়িাবান্দর পন্থা অবলম্বে কন্রন্ে৷  

আল্লাহ িা’আলা বন্লন্েে- 

 وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 

অর্থঃ “আর এ পর্ই আমার সরল পর্; সুিরাং তিামরা এ পন্র্রই অেুসরণ ের৷ এ 

পর্ োডা অেোেে তোে পন্র্র অেুসরণ েন্রা ো, অেের্ায় িা তিামান্িরন্ে িাাঁর পর্ 

তর্ন্ে খেখিন্ন েন্র িূন্র সখরন্য় খিন্ে, আল্লাহ্ তিামান্িরন্ে এই খেন্িথশ খিন্লে, তযে 

(সুরা আেআম: ১৫৩) তিামরা তোঁন্চ র্ােন্ি পান্রা”৷ 

আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী’র শীষির্ান্গ আমীর, োন্য়ন্ব আমীর ও মজখলন্স 

শুরা রন্য়ন্ে৷  

আল্লাহ িা’আলা বন্লন্েে- 

 ياأيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم

অর্থঃ “তহ মুখমেেণ! তিামরা আল্লাহর অেুেি হও ও রাসুন্লর অেুেি হও এেং 

তিামান্ির অন্তেথি আন্িশিািােন্ণর; অিপঃর যখি তিামান্ির মন্যে তোে খেষন্য় 

মিখেন্রায হয় িন্ে আল্লাহ্ ও রাসুন্লর খিন্ে প্রিোেখিথি হও— যখি তিামরা আল্লাহ্ 

(সুরা ও পরোন্লর প্রখি খেশ্বাস েন্র র্াে; এিাই েলোণের ও তেষ্ঠির সমাযাে৷ 

খেসা: ৫৯)  

এবং আল্লাহ িাআলা আরও বন্লন্েে- 

م ومما رزقناهم ينفقون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينه  

অর্থঃ “(ওগুখল িাাঁন্ির জেে) যারা িাাঁন্ির প্রখিপালন্ের আহোন্ে সাডা তিয়, োমাজ 

োন্য়ম েন্র, খেন্জন্ির মন্যে পরামন্শথর মাযেন্ম িান্ির েমথ সম্পািে েন্র এেং 

(সুরা শুরা: ৩৮)  িান্িরন্ে আখম তয খরখজে খিন্য়খে িা হন্ি েেয় েন্র”৷ 



খিলাফাহ প্রখিষ্ঠার আন্দালন্ে উইঘুর মুসলমােরা! 

 

 

িৃিীয় প্রশ্নঃ শান্ম আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী’র একখট শািা গঠে করা 

হন্য়ন্ে৷ মিা এই শািার কাজ খক?  

উত্তরঃ আল্লাহ িা’আলার দয়া ও অেুগ্রন্হ আমরা শান্মর র্ভ খমন্ি একখট শািা গঠে 

করন্ি সক্ষম হন্য়খে৷ আমরা খকেুকাল যাবৎ খজহান্দর পখরখধ প্রশস্ত করার ও 

মিারাসান্ের বাখহন্র আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী’র খকেু েিুে শািা মিালার 

খিন্তা-র্াবো করখেলাম এবং আমরা মিষ্টা-িদখবরও িাখলন্য় খগন্য়খেলাম৷ িারপর আল্লাহ 

িা’আলা আমান্দরন্ক শান্মর খজহাদ দাে কন্র আমান্দর প্রখি ইহসাে করন্লে৷ 

কান্ফরন্দর শখক্তর সান্ে আমান্দর শখক্তর সমিুলযিা ো োকা সন্েও আমান্দর জেয 

সবন্িন্য় গুরুত্বপভণি কাজখট খেল দন্লর মসই খর্খত্তন্ক মহফাজি করা, যার ওপর দলখট 

খর্খত্তপ্রস্তর করন্ব এবং সামন্ের আগি খজহাখদ কান্ফলা মেন্ক শত্রুন্ক প্রখিহি করা৷ 

শান্ম আমান্দর গুরুত্বপভণি লক্ষযসমভন্হর মধয মেন্ক একখট হন্চ্ছ ইসলামী 

িরখবয়ি/খশক্ষা মজারদার করা এবং ইসলাম ও মুসলমােন্দর জেয জাে মকারবােকারী 

মুিখলে মুজাখহদ সিরী করা৷  

আল্লাহ িা’ আলা বন্লন্েে- 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا وعدوكم وآخرين من دونهم ال 

 تعلمونهم هللا يعلمهم

অর্থঃ “তিামরা োন্ফরন্ির মুোখেলা েরার জন্েে যর্াসাযে শখি ও সিা সখিি 

অশ্বোখহেী প্রস্তুি রািন্ে, যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তিামান্ির শত্রুন্িরন্ে ভীি সন্ত্রস্ত 

েরন্ে, এ োডা অেোেেন্িরন্েও, যান্িরন্ে তিামরা জান্োো; খেন্তু আল্লাহ্ জান্েে”৷ 

(সুরা আেফাল: ৬০) 

এোড়া আমান্দর কান্জর মর্ির উম্মাহর মুজাখহদগন্ণর সান্ে কান্ধ কাধ খমখলন্য় শান্ম 

মজলুম আহন্ল শামন্দর শত্রুন্দর খবরুন্দ্ধ খজহাদ করাও রন্য়ন্ে৷ খজহান্দর এই 

আবখশযকিা আমান্দর প্রখি প্রন্িযক র্ভ খমন্িই ওয়াখজব৷  
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আল্লাহ িা’আলা বন্লন্েে- 

 وقاتلوا املشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن هللا مع املتقين

অর্থঃ “আর তিামরা সেল মুশখরেন্ির খেরুন্ে যুে ের, তযমে িারা তিামান্ির 

সেন্লর খেরুন্ে যুে েন্র, আর তজন্ে তরন্িা তয, আল্লাহ্ মুত্তােীন্ির সান্র্ রন্য়ন্েে”৷ 

(সুরা িাওবাহ: ৩৬)  

আমান্দর উখিি বিিমান্ে শান্ম ময পখরখস্থখি খবরাজমাে রন্য়ন্ে মসটান্ক আমান্দর 

ধাখমিক, সামখরক ও রাজবেখিক মেিা সিখর করার মক্ষন্ত্র কান্জ লাগান্ো, মযে 

পরবিিীন্ি িারা খজহান্দর কান্জ িাাঁন্দর িুকিীস্তােী র্াইন্দরন্ক সাহাযয করন্ি পান্র ও 

একই সমন্য় আহন্ল শামন্দর প্রখিও িাাঁন্দর দাখয়ত্ব আদায় করন্ি পান্র৷  

আল্লাহ িা’আলা বন্লন্েে- 

 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن هللا مع املتقين

অর্থঃ “তহ মুখমেেণ! ঐ োন্ফরন্ির সান্র্ যুে ের যারা তিামান্ির আন্শপান্শ অেস্থাে 

েন্র, আর তযে িারা তিামান্ির মন্যে েন্ ারিা পায়; আর তজন্ে তরন্িা তয, আল্লাহ্ 

(সুরা িাওবাহ: ১২৩) পরন্হযোরন্ির সান্র্ রন্য়ন্েে”৷ 

 

িিুেি প্রশ্নঃ প্রায় বেরিান্েক পভন্বি দাউলািুল ইসলাখময়া (দান্য়’শ) মিলাফি কান্য়ন্মর 

মঘাষণা খদন্য়খেল৷ মিা মস বযপান্র আপোন্দর খক অখর্মি? 

উত্তরঃ েবুওয়ন্ির আদন্ল মিলাফি প্রখিষ্ঠা হওয়া আমান্দর হৃদন্য়র িামান্না, িার 

জেয আমরা খবগি কন্য়ক দশক যাবৎ কুরবােী খদন্য় আসখে, খিলাফাহ এ উম্মাহর স্বপ্ন 

এবং িা প্রখিষ্ঠা করা মিাদায়ী খেন্দিশ ও মিলাফি হারান্োর কারন্ণই আমান্দরন্ক 

আজ এ মর্াগাখন্ত মপাহান্ি হন্চ্ছ৷ ইরাক ও শান্মর মুজাখহদন্দর মান্ঝ যিে মিলাফন্ির 

সভযি আখবর্ভ িি হল িিে আমরা এ মাসআলার বযাপান্র আল্লাহওয়ালা আন্লমন্দর পক্ষ 

মেন্ক খক আজ্ঞাবহ জারী হয়— িা জাোর অন্পক্ষায় খসদ্ধান্ত খেন্ি সময় খেখচ্ছলাম৷ 

ওলামান্য় মকরাম যিে এ খবিন্কির বযাপান্র িাাঁন্দর বাণী জাোন্লে িিে আমরা িুপ 



খিলাফাহ প্রখিষ্ঠার আন্দালন্ে উইঘুর মুসলমােরা! 

 

োকান্ক প্রাধােয খদলাম৷ মকেো মস সকল সিযখেষ্ঠ আন্লমন্দর প্রখি আমান্দর আস্থা 

রন্য়ন্ে, িাাঁন্দর খেকট আমরা ময মাসআলাই জােন্ি মিন্য়খে; মকাে সময় সেরাশ 

হইখে৷ 

ইরান্ক খজহান্দর ময মশাল শাইি আবু মুস’আব আয-যারকাবী রখহমাহুল্লাহ জ্বাখলন্য় 

খেন্লে িা খবগি দশ বের যাবৎ খবশ্ব কুফরী শখক্তর স্তেন্ক িুরমার কন্র খদন্য়খেল৷ 

িিে কান্ফররা দন্লর মর্ির মফিো ও খবখচ্ছন্নিা সৃখষ্ট করার জেয আমীরন্দরন্ক 

গুপ্তহিযা করার েীখি অবলম্বে করা শুরু করল৷ ইরান্কর মুজাখহদগণ এ সমসযার 

সমু্মিীে হন্য়ন্েে একাখধকবার৷ 

আমরা যখদ দাউলািুল ইসলাখময়া কিৃিক মিলাফি মঘাষণা মদওয়ার খবষয়খটর খদন্ক 

খফন্র িাকাই িাহন্ল মদিন্ি পাই ময, িার িুলো হয় মসই ফন্লর সান্ে যা পখরপক্ক 

হওয়ার আন্গই বৃক্ষ মেন্ক খোঁন্ড় মফলা হন্য়ন্ে৷ আর যখদ খবষয়খটন্ক আমরা শরীয়ন্ির 

সামন্ে িুন্ল ধখর িাহন্ল মদিন্ি পাই ময, মকবল একদল মােুষ োকন্ল িান্দর দ্বারাই 

মিলাফি কান্য়ম হন্য় যায় ো; বরং মিলাফি কান্য়ম হয় খকেু শরয়ী শিিসান্পন্ক্ষ৷ 

আর িা কান্য়ম করন্ি হয় উম্মাহর একখট খবরাট সংিযার ঐকযমন্ির খর্খত্তন্ি ও 

মিলাফিন্ক সন্বিাির্ান্ব সঙ্গ মদয়া হয় মুসলমােন্দর কািার এক হওয়ার মাধযন্ম এবং 

মিলাফন্ির প্রখি িাাঁন্দর সম্মখি োকার মাধযন্ম৷ আর দাউলািুল ইসলাখময়া ময সময় 

মিলাফি কান্য়ন্মর কো মঘাষণা খদন্য়ন্ে, িিে মুসলমােরা সব এক কািান্র খেল ো; 

বরং মিলাফি কান্য়ন্মর এ মঘাষণা খেল দাউলািুল ইসলাখময়া কিৃিক মসই বাইয়ান্ির 

প্রিযাহার, যা িারা আল কান্য়দার হান্ি খদন্য়খেল এবং পখরন্বশ খেল িিে শত্রুিা ও 

ঘৃণায় পখরপভণি৷ আর মসই পখরখস্থখিন্িই িোকখেি মিলাফন্ির মঘাষণা আন্স৷ 

মিলাফন্ির মঘাষণা মদওয়া মকাে রাজবেখিক খবষয় েয়; বরং িা একখট শরয়ী 

মাসআলা৷ আর আল্লাহওয়ালা আন্লমগণ এ কোয় একাত্মিা মপাষণ কন্রন্েে ময, 

বাগদাদীর মিলাফি বাখিল৷ আমান্দর সামন্ে সিযখেষ্ঠ আন্লমন্দর ফন্িায়া রন্য়ন্ে৷ এ 

মাসআলায় আমান্দর আন্লমগণ যা বলন্ব আমরা িাই মােন্বা৷ িাাঁন্দরন্ক অেুসরণ 

করার খেন্দিশ আল্লাহ িাআ’লা-ই খদন্য়ন্েে৷  

আল্লাহ িাআ’লা বন্লন্েে- 
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 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون 

(সুরা োহল: ৪৩) অর্থঃ “তিামরা যখি ো জাে িন্ে জ্ঞােীন্িরন্ে খজজ্ঞাসা ের”৷ 

আমান্দর ধন্মি েবুওয়ন্ির আদন্ল প্রখিখষ্ঠি মিলাফি পযিন্ত মপৌোর জেয মলাকন্দর 

মপেন্ে খেন্জন্দর জীবে খবখলন্য় মদওয়ার আগপযিন্ত কিৃিত্ব ও মেিৃত্ব এমে মকাে লক্ষয 

হন্ি পান্র ো, যার মপেন্ে আমরা মদৌড়ান্ি পাখর বা যার প্রিযাশা আমরা করন্ি পাখর৷ 

বরং মিলাফি কান্য়ন্মর জেয মুসলমােন্দর একিা ও সম্মখি এবং যারা “আহলুল হাল্ল 

ওয়াল আকদ” িাাঁন্দর মাশওয়ারা ও সবিসম্মি খসদ্ধান্ত এবং মুসলমােন্দর প্রাণ রক্ষার 

পযিাপ্ত পখরমাণ শখক্তর মজুদ োকা আবশযক৷ এ সিন্কি হযরি ওমর রাখযঃ বন্লন্েে-  

“তয েেখি মুসলমােন্ির সান্র্ মাশওয়ারা েরা েেখিি োন্রা হান্ি োইআ’ি গ্রহণ 

েরল, িারও োইআ’ি শুে হয়খে এেং যার োন্ে তস োইআ’ি গ্রহণ েন্রন্ে িারও; 

(মুসোন্দ আহমাদ: ৩৯১) এই আশঙ্কায় তয, িান্ির উভয়ন্েই হিো েরা হন্ে”৷ 

আর মসই িোকখেি মিলাফন্ির োন্ম ময গণহিযা ও হিযাকাণ্ড সংগখঠি করা হন্য়ন্ে 

মস বযাপান্র কো বলন্ি মগন্ল আমরা মসই মমিন্বদো ও মশাক প্রকাশ করার মি 

মকাে র্াষা-ই িুাঁন্জ পাইো, যা আমান্দর হৃদয়ন্ক দিল কন্র রন্য়ন্ে৷ মুসলমােন্দরন্ক 

মকবল এই দাবীন্িই কান্ফর আিযা মদওয়া ও িাাঁন্দর রক্তন্ক হালাল মন্ে করা ময, 

িারা মকাে মােহান্জর খবন্রাখধিা কন্র োন্ক, এটা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআন্ির 

মকাে আখকদা েয়৷ আমরা যখদ সাহাবান্য় মকরান্মর যমাোর খদন্ক খফন্র িাকাই 

িাহন্ল মদিন্ি পাই ময, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইখহ ওয়া সাল্লান্মর সাহাবীগণ পরস্পন্র 

মিখবন্রাধ ও খববাদ এমেখক হিযাকান্ণ্ড পযিন্ত খলপ্ত হওয়া সন্েও একজে 

আন্রকজেন্ক কিন্ো কান্ফর আিযা মদেখে ও পরস্পন্রর রক্তন্ক হালাল মন্ে 

কন্রেখে৷ হারাম রক্ত ঝরান্োর বযাপান্র স্বয়ং আল্লাহ রাবু্বল আলাখমে বন্লন্েে- 

 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب هللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما

অর্থঃ “আর তয তেউ তেিায় তোে মুখমেন্ে হিো েরন্ে িার শাখস্ত হন্ে জাহান্নাম, 

িন্মন্যে তস সিা অেস্থাে েরন্ে এেং আল্লাহ িার প্রখি কু্রে ও িান্ে অখভশপ্ত েন্রে 

(সুরা খেসা: ৯৩) এেং িার জন্েে ভীষণ শাখস্ত প্রস্তুি েন্র তরন্িন্েে৷ 
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এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইখহ ওয়া সাল্লাম এরশাদ কন্রন্েে-  

“এেজে মুখমেন্ে হিো েরা আল্লাহ্ িাআ’লার খেেি িুখেয়া ধ্বংস হন্য় যাওয়ার 

(সুোন্ে োসাঈ: ৩৯৮৮)  তচন্য়ও মারাত্মে”৷ 

অপর হাখদন্স এন্সন্ে-  

“যখি আসমাে ও জখমন্ের সেন্লই এেজে মুখমন্ের হিোয় অংশগ্রহণ েন্র িাহন্ল 

আল্লাহ িাআ’লা িান্ির সেলন্েই অন্যামুিী েন্র জাহান্নান্ম খেন্ক্ষপ েরন্েে”৷ 

(সুোন্ে খিরখমজী: ১৩৯৮) 

ইসলামী ইখিহান্সর খকিাবগুন্লান্ি আমরা মদিন্ি পাই ময, খকেুসংিযক সাহাবান্য় 

মকরাম আবু বকর খসদ্দীক রাখযঃ এর হান্ি বাইআ’ি গ্রহণ কন্রেখে; িন্মন্ধয হযরি 

সা’দ খবে উবাদাহ রাখযঃও রন্য়ন্েে, মিমখের্ান্ব অেযােয মিালাফান্য় রান্শদীন্ের 

মিলাফি আমন্লও খকেুসংিযক সাহাবান্য় মকরাম বাইআ’ি গ্রহণ করা মেন্ক খবরি 

খেন্লে; খকন্তু মস সকল িলীফাগণ িাাঁন্দর হান্ি যারা বাইআ’ি গ্রহণ কন্রেখে 

িাাঁন্দরন্ক কান্ফর আিযা মদেখে৷ পক্ষান্তন্র বাগদাদীর জামান্ির মসই িোকখেি 

মিলাফি প্রন্িযক ঐ বযখক্তন্কই কান্ফর আিযা মদয় ও িার রক্ত হালাল মন্ে কন্র, ময 

িার কান্ে বাইআ’ি গ্রহণ কন্রো৷ 

আবু মুহাম্মাদ আল আদোেী (আইএন্সর সান্বক মুিপাত্র) বন্লখেল- “আমরা অখিন্রই 

জামািগুন্লার মান্ঝ খবন্র্দ সৃখষ্ট করব ও িােখজমগুন্লার সাখরবদ্ধিার মর্ির ফাটল 

সিরী করব৷ হযাাঁ, আমরা এমেখটই করব; মকেো আল্লাহ িাআ’লা (এক) জামান্ির 

সান্ে রন্য়ন্েে, (একাখধক) জামান্ির সান্ে েয়৷ দভর মহাক! মসই িােখজমগুন্লা... 

অখিন্রই আমরা সকল আন্দালে, জমান্য়ি ও ফ্রন্ের সান্ে লড়াই করব৷ অখিন্রই 

আমরা বযাটাখলয়ে, খিন্গড ও মসোবাখহেীগুন্লান্ক িণ্ড-খবিণ্ড কন্র খদব৷ অবন্শন্ষ 

আমরা আল্লাহর ইচ্ছায় প্লাটুেগুন্লান্ক এন্কবান্র খেঃন্শষ কন্র খদব”৷ 

আমরা সকল মুসলমােন্দরন্ক সাধারণর্ান্ব ও িুখকিস্তােীন্দরন্ক খবন্শষর্ান্ব আহবাে 

জাোখচ্ছ ময, আপোরা এ সকল মগামরাহ ও েববী মােহাজ পখরপন্থী দন্লর সম্প্রিাখরি 



খিলাফাহ প্রখিষ্ঠার আন্দালন্ে উইঘুর মুসলমােরা! 

 

খবজ্ঞখপ্ত দ্বারা প্রিাখরি হন্বে ো৷ িান্দর এ সকল িাকখিকযময় খবজ্ঞখপ্তগুন্লা মযে 

আপোন্দরন্ক হক ও হন্কর অেুসরণ মেন্ক খবরি রািন্ি ো পান্র৷ 

শাইি ডঃ আইমাে আয-যাওয়াখহরী হাখফজাহুল্লাহ িাাঁর ইসলামী বসন্ন্তর িৃিীয় িন্ণ্ড 

মিলাফন্ির সবখশষ্টয, শিি ও ঐ সকল শিিসমভহও বণিো কন্রন্েে যা িলীফার মান্ঝ 

খবদযমাে োকা আবশযক৷ মসিান্ে খিখে খবষয়গুন্লা সখবস্তান্র আন্লািো কন্রন্েে৷ 

আমান্দর ময সকল র্াইন্য়রা খেন্জন্দর খজহাদন্ক খবিক্ষণিার সান্ে আদায় করন্ি 

িায়, আখম িাাঁন্দরন্ক উপন্দশ খদব ময, আপোরা এ িণ্ডখট যত্নসহকান্র অধযায়ে করুে৷  

 

পঞ্চম প্রশ্নঃ ঐ সমস্ত দান্য়শ মগাষ্ঠীর প্রখি আপোর খক েখসহি োকন্ব, যারা িুখকিস্তােী 

র্াষা বুন্ঝ? 

উত্তরঃ খজহাদ োমক ইবাদিখট এমে এক ইবাদি, যার খেন্দিশ আমান্দরন্ক প্রদাে 

কন্রন্েে আল্লাহ িাআ’লা৷ একমাত্র িিেই আমান্দর আমলসমভহ আল্লাহ িাআ’লার 

দরবান্র গ্রহণন্যাগয হন্ব যিে আমরা ইবাদি আদান্য়র মক্ষন্ত্র শরীয়ন্ির ওপর 

খের্িরশীল হব৷ আর খজহাদখট যিে আদায় করা হন্ব সন্দহ ও সংশয়কর উপান্য়, 

িিে িার পখরণাম খেখিিরূন্প দুখেয়া ও আন্িরান্ি অমঙ্গলজেক-ই হন্ব৷ িাই 

আমান্দরন্ক মকবল একখট পেই অেুসরণ করন্ি হন্ব, আর িা হন্চ্ছ- সীরান্ি 

মুস্তাকীন্মর পে৷ খজহাদ োমক ইবাদন্ির জেয আবশযক হল ময, িা দখলল-প্রমাণ 

খর্খত্তক হন্ি হন্ব৷  

আল্লাহ িাআ’লা বন্লন্েে- 

 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 

অর্থঃ “আর এ পর্ই আমার সরল পর্; সুিরাং তিামরা এ পন্র্রই অেুসরণ ের৷ এ 

পর্ োডা অেোেে তোে পন্র্র অেুসরণ েন্রা ো, অেের্ায় তিামান্িরন্ে িাাঁর পর্ 

তর্ন্ে খেখিন্ন েন্র িূন্র সখরন্য় তিন্ে, আল্লাহ্ তিামান্িরন্ে এই খেন্িথশ খিন্লে, তযে 

(সুরা আেআম: ১৫৩) তিামরা তোঁন্চ র্ােন্ি পার”৷ 
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 এবং আল্লাহ িাআলা আরও বন্লন্েে-  

ل هذه سبيلي أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان هللا وما أنا من املشركينق  

অর্থঃ “আপখে েলুে! এিাই আমার পর্, আল্লাহর প্রখি মােুষন্ে আখম আহোে েখর 

সজ্ঞান্ে, আখম এেং আমার অেুসারীেণও, আল্লাহ মহাে পখেত্র৷ আর আখম মুশখরেন্ির 

(সুরা ইউসুফ: ১০৮) অন্তভুথি েই”৷ 

মহ র্াইন্য়রা! পভবি িুখকিস্তান্ে িীোন্দর র্য়ংকর েীখির কারন্ণ মসিান্ে খজহান্দর দখলল 

খর্খত্তক মমৌখলক খেয়মগুন্লা পুন্রাপুখর লক্ষয রািা সেবপর হন্য় ওন্ঠখে এবং িীোন্দর 

অখবিান্রর দরুে িুখকিস্তােীরা িাাঁন্দর দ্বীন্ের গুরুত্বপভণি উপাদােগুন্লা মেন্ক বখঞ্চি 

মেন্ক মগন্ে৷ খকন্তু মসিান্ে খহজরন্ির দাওয়াি অিযান্ত ক্ষীণর্ান্ব িলন্লও আল্লাহর 

দয়ায় আলহামদুখলল্লাহ হাজার হাজার মােুষ খহজরি কন্র িন্ল এন্সন্ে৷ 

খহজরন্ির পন্ে িুখকিস্তােীন্দরন্ক অন্েক কষ্ট সহয করন্ি হন্য়ন্ে৷ খকন্তু আল্লাহ 

িাআ’লান্ক সন্তুষ্ট করার জেয িারা ওই সকল জখটলিার প্রখি ভ্রূন্ক্ষপ কন্রেখে৷ আর 

এিে আমরা খজহাদ করার জেয এিসকল কষ্ট-মেশ সহয করার পরও যখদ রু্ল পন্ে 

ধাখবি হই, অগ্রসর হই িাহন্ল আমান্দর মিন্য় বড় ক্ষখিগ্রস্ত আর মকউ আন্ে খক? 

অিএব মহ ওই সকল িুখকিস্তােীরা, যারা দান্য়ন্শর দন্ল মযাগদাে কন্রন্েে আপোরা 

িাকখিকযময় মলাগাে এবং ফাাঁকা প্রিারণার মপেন্ে পড়ন্বে ো; বরং আপোরা 

ইসলান্মর প্রকৃি আহবাে ও ইসলান্মর প্রকৃি আহবােকারীন্দর অেুসরণ করুে, আর 

িাাঁরা হন্চ্ছে আল্লাহওয়ালা আন্লমগণ৷ মকেো কুরআে, হাখদস ও উলামান্য় মকরান্মর 

ইজমা’র দখলল দ্বারা এ কো প্রমাখণি হন্য় মগন্ে ময, এই মিলাফি বাখিল ও শরীয়ি 

খববখজিি৷ আপোরা আপোন্দর দুখেয়া ও আন্িরান্ির কলযান্ণর খদন্ক িাখকন্য় এই 

দলন্ক পখরহার করুে এবং হন্কর পন্ে দন্ডায়মাে সিযখেষ্ঠ জামান্ির কািান্র এন্স 

শাখমল মহাে৷ মকেো এই দল মেন্ক মবখরন্য় আসা ও এই িোকখেি মিলাফন্ির 

বাইআ’ি র্ঙ্গ করা মকাে মগাোন্হর কাজ মিা েয়ই বরং ওয়াখজব৷ আমরা আল্লাহর 

খেকট প্রােিো কখর ময, খিখে আমান্দর সকলন্ক মহদান্য়ি দাে কন্রে এবং 

আমান্দরন্ক িাাঁর শরীয়ন্ির অেুসরণ করার িাওখফক দাে কন্রে ও খিখে 
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আমান্দরন্ক মস পন্ে পখরিাখলি কন্রে, ময পন্ে আমান্দর খজহান্দর কলযাণ খেখহি 

রন্য়ন্ে৷ 

 

ষষ্ঠ প্রশ্নঃ ২০১৪ সাল মেন্ক পভবি িুখকিস্তান্ে খজহাখদ কাযিক্রম উন্নখি লার্ কন্রন্ে৷ 

আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী এ সকল কাযিক্রম খকর্ান্ব পখরিালো কন্র োন্ক? 

উত্তরঃ আলহামদুখলল্লাহ আল্লাহ িাআ’লার দয়ায় িুখকিস্তান্ে খজহাখদ আহবান্ের ধ্বখে 

খদে খদে উাঁিুই হন্চ্ছ৷ আমরা মন্ে কখর এর প্রধােিম মহিু হল িুখকিস্তান্ের 

মুসলমােন্দর প্রখি আল্লাহ িাআ’লার সাহাযয৷ অিঃপর িা হন্চ্ছ আলখহযবুল ইসলামী 

আি-িুখকিস্তােী’র খবগি কন্য়ক বৎসন্রর কুরবােীর ফসল৷ 

িীে ১৯৪৯ সাল মেন্কই খবরামহীের্ান্ব মিষ্টা িাখলন্য় যান্চ্ছ ময, িুখকিস্তান্ের 

মুসলমােরা মযে মকাে দন্ল ঐকযবদ্ধ হন্ি ো পান্র৷ ইখিপভন্বি অবশয কিক সিযখেষ্ঠ 

বযখক্তগণ কন্য়কবারই খবখর্ন্ন দল গঠে করার প্রন্িষ্টা িাখলন্য়খেন্লে; খকন্তু মসগুন্লার 

ফলাফল খেল িুবই েগণয৷ অিঃপর শাইি হাসাে মািদুম রখহমাহুল্লাহ ও িাাঁর সােীন্দর 

মি যারা বুঝন্ি মপন্রখেন্লে ময, আসল সমসযাখট মকাোয়, িাাঁরা আফগাখেস্তান্ে 

খহজরি কন্র মসিান্ে আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী গঠে করন্লে এবং 

আল্লাহর দয়ায় এ দলখট খটন্ক মগল ও িুখকিস্তােীরা যিে িুখকিস্তােস্থ খজহাখদ পিাকা 

উড্ডীে হন্ি মদিল িিে িাাঁন্দর এক খবরাট সংিযা এন্স িাাঁর সদসয হন্য় মগল৷ 

এমেখক হযরি আবু্দল্লাহ খবে উন্ম্ম মাকিুম রাখযঃ এর েযায় মাজুর মলান্করা িাাঁন্দর 

ওজর সন্েও আমান্দর সান্ে এন্স যুক্ত হন্য়ন্েে এবং আমান্দরন্ক শখক্তশালী 

কন্রন্েে৷  

আলখহযবুল ইসলামী আি-িুখকিস্তােী কিৃিক খজহাদ প্রখিষ্ঠার মগাড়াপত্তে করার দ্বারা 

খকেু ফলাফল মবখরন্য় এন্সন্ে মযমেঃ “আলউমদািু খফ ই’দাখদল ই’দ্দাহ” োমক 

খকিাবখটর অেুবাদ ও প্রকাশো এবং শাইি হাসাে মািদুম রখহমাহুল্লাহ, শাইি আবু্দল 

আযীয রখহমাহুল্লাহ ও র্াই আবু্দস সালান্মর আন্লািো প্রকাশ করা ও অেযােয 

দা’ওয়াখি মপ্রাগ্রাম প্রিার করা৷ এবং মুজাখহদ সিরী করার জন্েয দ্বীেী িরখবয়াি/খশক্ষা 
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ও সামখরক প্রখশক্ষণ প্রদান্ের বযবস্থা করি মসোোউখে প্রখিষ্ঠা করা৷ এবং 

আলহামদুখলল্লাহ বিিমান্ে িুখকিস্তান্ের মুজাখহদগণ মিারাসাে ও শান্ম িাাঁন্দর দাখয়ত্ব 

আদায় করন্েে ও িাাঁন্দর আেসার র্াইন্দর সান্ে কান্ধ কাধ খমখলন্য় িাাঁন্দর মবাঝা 

র্াগার্াখগ কন্র খেন্চ্ছে৷ 

মিমখের্ান্ব আমরা সামখরক খশক্ষামভলক মযমে- মিলাফন্ির র্ীিসমভহ সিখকিি 

প্রকাশোগুন্লাও প্রস্তুি করখে, মযে এর দ্বারা সাধারণ মুসলমােগণ উপকৃি হন্ি পান্র৷ 

মসন্ক্ষন্ত্র আমরা এমে একখট খকিাব প্রকাশ কন্রখে, মযিান্ে সবধরন্ের অন্স্ত্রর 

খববরণ রন্য়ন্ে ও মসখটন্ক আমরা সাধারণ মুসলমােন্দর মিদমন্ি মপশ কন্রখে৷ 

মিমখের্ান্ব মরখডও মপ্রাগ্রাম ও প্রকাশোর মান্ধযন্মও আমরা খজহান্দর প্রখি উদু্বদ্ধ কন্র 

োখক মযমে- খসয়াহািুল মুখমখেে খসখরজ, উশ্শাকুল খজোে খসখরজ ও িুবা খললগুরাবা 

খসখরজ ইিযাখদ৷ মসগুন্লান্ি আমরা আমান্দর সামখরক কাযিক্রম ও পভবি িুখকিস্তান্ের 

মুসলমােন্দর খবরুন্দ্ধ কখমউখেজম িীো সরকান্রর আিরণ প্রকাশ কন্র োখক৷ 

মমাটকো আমরা আমান্দর সান্ধযর সবটুকু খদন্য় পভবি িুখকিস্তান্ে খজহাদ খজদা করখে৷ 

 

সপ্তম প্রশ্নঃ “আলহারকািুল ইসলাখময়যাহ আলউযখবখকয়যাহ” সিন্কি আপোন্দর মি 

খক? 

উত্তরঃ কান্ফরন্দর সান্ে লড়াইরি অেযােয ইসলাখম দলগুন্লার মি আলহারকািুল 

ইসলাখময়যাহ আলউযখবখকয়যাহ’ও একখট দল খেল৷ প্রেমখদন্ক ইমারন্ি ইসলামী 

আফগাখেস্তান্ের অখধন্ে আমরা ও িাাঁরা কাোকাখেই অবস্থাে করিাম৷ অখধকাংশ সময় 

শাইি হাসাে মািদুম রখহমাহুল্লাহ িাাঁন্দর মধযকার অখমল ও ঝগড়া-খববান্দ খমটমাট 

কন্র খদন্িে৷ ইমারন্ি ইসলামী’র পিন্ের পর িাাঁন্দর মভল লন্ক্ষয-ই খবকৃখি িন্ল আন্স 

এবং যিই খদে যাখচ্ছল িিই এই দল ঐ সমস্ত উযন্বকন্দর মিাি মেন্ক পন্ড় যাখচ্ছল, 

যারা িাাঁন্দরন্ক একখত্রি করি ও িাাঁন্দর প্রখিখেখধত্ব করি৷ এবং িাাঁন্দর মান্ঝ আমরা 

দন্লর আইেগি মক্ষন্ত্র ক্রমবধিমাে বাড়াবাখড় লক্ষয করন্ি লাগলাম৷ মযমে- ময িান্দর 

দলন্ক মেন্ড় িন্ল আন্স িান্ক গুপ্তহিযা করা ও দন্লর মলাকন্দরন্ক িান্দর কাযিকলাপ 

খেন্য় সংশয় মপাষণ করার কারন্ণ হিযা কন্র মফলা, ইিযাখদ৷ 
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মস সময় ১৪২৫ খহজরী সন্ে িাাঁন্দর আমীর র্াই িান্হন্রর সান্ে আমান্দর খকেু 

গুরুত্বপভণি খবষন্য় িুখক্ত খেল৷ অিঃপর িারা ১৪২৮ খহজরী সন্ে মসই িুখক্ত লঙ্ঘে কন্র 

মফন্ল৷ আমরা র্াই িান্হরন্ক খলখিি পন্ত্রর মাধযন্ম সিকি করলাম; খকন্তু আমরা মকাে 

জবাব পাইখে৷ িারপর িার সান্ে সামো-সামখে সাক্ষাৎ করার জেয আমরা 

প্রখিখেখধদল মপ্ররণ করন্ল মসটান্কও খিখে প্রিযািযাে কন্রে৷ িিে আমরা কখিপয় 

মাশান্য়ন্ির ফিওয়া অেুযায়ী খবন্শষকন্র শাইি ঈসার ফিওয়া অেুযায়ী িান্দর সান্ে 

সিকিন্চ্ছদ করলাম৷ িান্দর আমীর িান্হন্রর শাহাদাি বরন্ণর পর উসমাে ‘আন্দল 

িান্দর আমীর খেযুক্ত হন্লে৷ িার খেকট আমরা একখট খলখিি উপন্দশ মপ্ররণ 

কন্রখেলাম৷ 

উসমাে ‘আন্দন্লর শাহাদাি বরন্ণর পর উসমাে গাজী িান্দর আমীর খেযুক্ত হন্লে৷ 

িার কান্েও আমরা উপন্দশ বাণী পাঠান্ো মেন্ক খবরি োখকখে৷ সম্প্রখি 

আলহারকািুল ইসলাখময়যাহ আলউযখবখকয়যাহ ইমারন্ি ইসলামী’র বাইআ’ি র্ঙ্গ 

কন্রন্ে এবং িাাঁন্দর খবরুন্দ্ধই লড়াইন্য়র পে মবন্ে খেন্য়ন্ে৷ ইমারন্ি ইসলামী িান্দর 

খেকট ওলামান্য় মকরামন্দর পাখঠন্য়খেন্লে; খকন্তু িাাঁন্দর এ প্রন্িষ্টা মকােই ফল বন্য় 

আেন্ি পান্রখে৷ বরং িারা আন্রা অগ্রসর হন্য় িান্দর খমখডয়ায় ইমারন্ি ইসলামী’র 

আমীরন্দরন্ক কান্ফর পযিন্ত আিযা খদন্য় মবড়ান্চ্ছ৷ পখরন্শন্ষ উম্মাহ এই আলহারকািুল 

ইসলাখময়যাহ আলউযখবখকয়যাহ’র প্রখি ময বুকর্রা আশা মরন্িখেল িান্দর আমীরন্দর 

রু্ল খসদ্ধান্ন্তর দরুণ িা খেন্নখর্ন্ন ও খেঃন্শষ হন্য় খগন্য়ন্ে৷ বিিমান্ে আলহারকািুল 

ইসলাখময়যাহ আলউযখবখকয়যাহ’র পখরণাম ময সকল ঘটোগুন্লা পযিন্ত গখড়ন্য়ন্ে িার 

সান্ে আমান্দর দন্লর মকাে সিৃক্তিা মেই৷ 

 

অষ্টম প্রশ্নঃ ইসলামী িুখকিস্তান্ের (পভবি িুখকিস্তাে) মুসলমােন্দর লক্ষয কন্র আপখে খক 

র্াষণ বা েখসহি প্রদাে করন্বে? 

উত্তরঃ মহ মুসলমােগণ! মহ বুন্ক কুরআে ধারণকারীগণ! মহ দ্বীন্ের সাহাযযকারীগণ! 

িুখকিস্তান্ের র্ভ খম আমান্দর সালান্ফ সান্লহীেন্দর রন্ক্তর খবখেমন্য় মুসখলম র্ভ খমন্ি 

রুপান্তখরি হন্য়ন্ে খহজরী ৯৬ সন্ে৷ এবং এ র্ভ খম মকবলমাত্রই মুসলমােন্দর৷ এ 
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র্ভ খমন্ি কান্ফরন্দর খবদযমাে োকাই প্রখিখট মুসলমান্ের ওপর খজহাদ ফরজ হওয়ার 

জেয যন্েষ্ট৷ খজহাদ ইবাদিখট এমে এক ইবাদি, যা মুসলমােরা দলবদ্ধর্ান্ব আদায় 

কন্র োন্ক৷ িাই প্রখিখট িুখকিস্তােী মুসলমান্ের ওপর আবশযক হল খেন্জন্দর দ্বীে, 

ঈমাে ও আখকদার মহফাজিকারী মুসলমােন্দর (রক্ষণান্বক্ষন্ণর) খজম্মাদারী গ্রহণ করা৷  

আল্লাহ িাআ’লা বন্লন্েে- 

   إنفروا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل هللا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون  

অর্থঃ “তিামরা আল্লাহর রাস্তায় তের হন্য় পড েল্প ো প্রচুর সরঞ্জান্মর সান্র্ এেং 

খজহাি ের আল্লাহর পন্র্ খেন্জন্ির মাল ও জাে খিন্য়৷ এখি তিামান্ির জেে অখি 

(সুরা িাওবাহ: ১৪)  উত্তম যখি তিামরা েুঝন্ি পান্রা”৷ 

মহ িুখকিস্তান্ের েওন্জায়ােগণ! আপোরা িুখকিস্তান্ের মজলুমন্দর ফখরয়ান্দর কো 

রু্লন্বে ো, রু্লন্বে ো ঐ সকল খশশুন্দর কো যান্দরন্ক জবরদখস্তর্ান্ব িাাঁন্দর দ্বীে 

ও িাওহীন্দর পে মেন্ক দভন্র সখরন্য় রািা হন্য়ন্ে৷ খজহান্দর িরবাখরই মকবল পান্র এ 

জুলুন্মর ইখি টােন্ি৷  

আল্লাহ িাআ’লা বন্লন্েে- 

 قاتلوهم يعذبهم هللا بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين

অর্থঃ “তিামরা িান্ির সান্র্ যুে ের, আল্লাহ তিামান্ির হন্স্ত িান্িরন্ে শাখস্ত প্রিাে 

েরন্েে, িান্ির লাখিি েরন্েে এেং িান্ির খেরুন্ে তিামান্িরন্ে জয়ী েরন্েে এেং 

(সুরা িাওবাহ: ১৪) মুসলমােন্ির হৃিয়সমূহন্ে প্রশান্ত েরন্েে৷ 

আখম আমার মুসখলম র্াইন্দরন্ক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইখহ ওয়া সাল্লান্মর এ বাণী 

স্মরণ কখরন্য় খদখচ্ছ- 

سبيل هللا أنا آمركم بخمس أهلل أمرني بهن؛ الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في  

অর্থঃ “আখম তিামান্িরন্ে এমে পাাঁচ খজখেন্সর খেন্িথশ খিখি, যার খেন্িথশ আল্লাহ্ 

িাআ’লা আমান্ে খিন্য়ন্েেঃ জামান্ির সান্র্ র্াো, আমীন্রর ের্া েেণ েরা, 

আমীন্রর ের্া মােে েরা এেং খহজরি েরা ও আল্লাহর রাস্তায় খজহাি েরা”৷ 



খিলাফাহ প্রখিষ্ঠার আন্দালন্ে উইঘুর মুসলমােরা! 

 

মহ আল্লাহ! আমান্দর খেকট হকন্ক হক বন্লই মদিাে ও িার অেুসরণ করার 

িাওফীক দাে করুে এবং বাখিলন্ক বাখিল বন্লই মদিাে ও িা মেন্ক খবরি োকার 

িাওফীক দাে করুে৷ মহ আল্লাহ! হক ও হন্কর অেুসারীন্দর সাহাযয করুে৷ মহ 

আল্লাহ! বাখিলপন্থীন্দর মুকাখবলায় আপখে আমান্দর জেয যন্েষ্ট হন্য় যাে এবং 

আমান্দরন্ক ঐ সমস্ত মলাকন্দর মান্ঝ শাখমল করুে যারা অসহায় খেপীখড়িন্দর সাহাযয 

কন্র এবং মহ পরওয়ারখদগার! আপখে এই মাজলুম উম্মাহর মদায়া কবুল করুে৷ 

ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا وال تحملنا 

منا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرينما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارح  

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين


