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পরম ক ণাময় এবং অসীম দয়ালু আ াহর নােম  করিছ 
  
 

 

 

 

আ -সাহাব িমিডয়ার পিরেবিশত  

 

“মজুািহেদর িতিদেনর জীবন”  এই িসিরেজর থম পেবর বাংলায় অনবুাদ। 

 

 

 

 

(এইিট ইংেরজী থেক বাংলায় অনবুাদ করা হেয়েছ ) 
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িজ াবাদ,আরািব ান,আফগািন ান,জাবলু েদশ! 

ওহ…তাকবীর!!! আ া  আকবার!!! 

 

আ ক… আ ক… আ ক… আ ক… 
 
আব ুমসু’আব , আপিন িক করেছন?   
আ ক… আ ক… আ ক… আ ক… 
আ করা তােদর মাথােক আ াহ ব িতত আর কােরা সামেন নত কের না 
আ করা জীবেনর আদশ িহেসেব এই পথ পছ  কেরেছ 
যিদ আপিন আমােদর স েক িজ াসা কেরন তাহেল বলেবা য আমরা জািলমেদর ব াপাের কােনা 

ঃখেবাধ কির না 

আমরা আ াহর িনয়িমত সন , আমােদর পথ একিট সংরি ত পথ 

আ ক… আ ক… আ ক… আ ক… 

 
 
আস-সাহাব িমিডয়া 

 

বিশরভাগ লাক এইিট মেন কের য রনা েন মজুািহদরা জীবেনর বিশরভাগ সময় যু  এবং শ েদর 

ধাওয়া করার িপছেন সময় ব য় কের এবং  এইভােব স ঃখ দশা এবং ধুাত, পাহাড় এবং হার মেধ  

জীবন অিতবািহত কের। আেরা মেন কের য কানভােব বেঁচ থাকা  ছাড়া স িকছুই পায় না। এই সম  

িকছু একিট কা িনক ধারনার উপর িভি  কের গেড় উেঠেছ! 

িক  সত  এইিটই য এই জনগেণর মেধ  থেক সবেচেয় বিশ সুখী হে  মজুািহদ এবং স সবসময় 

আ াহতাআলার দয়া এবং অনু েহর িভতর িনমি ত থােক এবং স এখােন া না, শাি পনূ মন এবং 

কল ান খঁুেজ পায় য ধরেনর অিভ তা স আেগ কখেনা অজন কেরিন। 

এই কথািট আিম আমােদর ই পিব  মসিজেদর শহর এবং অন ান  সকল জায়গার জনগণেক 

জানােত চাই য আ াহর মাধ েম আমরা এখােন আন পনূ এবং কল ানকর জীবন উপেভাগ 

করেতিছ, আ াহতাআলােক ধন বাদ। সবশি মান আ াহর ই ায় আমরা এখন িবজেয়র ার াে  

আিছ। শংসা ধুই আ াহর, দেখা িকভােব আমারা এইিট অজন করার চ া কির।   

 
মজুািহদরা সখােন িকভােব তােদর িদন েলােক অিতবািহত করেছ তা দখেত িকছু েনর মেধ  আমরা 

আফগািন ােনর একিট েদেশ যােবা। এবং এইিট “মুজািহেদর িতিদেনর জীবন”  এই  িশেরানােম 

িসিরজ আকাের কািশত হেব।  
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আমরা এখন জাবলু েদেশ আিছ। অসংখ  পাহাড় পবত এবং উপত কার দীঘ পথ অিত ম করার পর 

মজুািহদরা এখােন িকছু সমেয়র জন  িব াম িনেত এেসেছ যত ন পয  না মজুািহদরা ল েল 

পৗছেত পারেছ তত ন পয  এই অভ থনা ক িট মজুািহদেদর জন  আনু ািনকভােব ত করা 

হেয়িছল। 

 
আ া েলা উদ ীব হেয় আেছ এবং জীবেনর মেধ  িদগ ময় সূেযর মতই এইিট একিট চমৎকার উ ল 

কােফলা।  

 
আ া  আকবার! মাশাআ াহ, আ াহ এই ধরেনর কােফলার উপর 

অনু হ ক ক…!   

 

কচুকাওয়াজ কের আেসা, তামােদর কােফলা হে  িটলা এবং 

ি ত দয় েলার কােফলা।  

 
কচুকাওয়াজ কর এবং তামােদর সন দেলর সােথ ছিড়েয় পেড়া, 
পথিনেদশ এবং মযাদাকর বিশ  সহকাের, 
আেলার মত যা অ কারেক দরূীভূত কের, 
বৃি র মত যা  িনজীবতার মেধ  সজীবতা িফিরেয় আেন। 

িনেজর আ ােক পিরচািলত ক ন ন,পিব তা এবং নাহ থেক বঁেচ থাকার িদেক । 

তােদরেক গেড় তুলুন মযাদার িপলার এবং িচর ায়ী ভােলা কাজ েলার িদেক।  

 
 

এবং একিট াি কর যা ার পর, মজুািহিদনগন তােদর ব াগ রাখেলা এবং তােদর অ ের আগমেনর উে গ 
ব  করেলা। এখন জাবেুলর িকছু নদীেত তােদর াণব তা পনু ােরর সময় এবং একিট সু া  খাবার 
তােদর মেধ  থাকা শি েক জাগােত এবং জীবনীশি  বাড়ােত সাহায  করেব। 
 

"... পৃিথবীেত অেনক ি  ও া  খুঁেজ পােবন"। 

 
য আমােদর জন  মাছ কেট ত করেছ উিন একজন মজুাহীদ (আ াহ তােক পরু ার দান ক ক) এবং 

এটা একটা হালাল ব  ...! আ াহ আকবার! 
 

 
আজ মজুািহদীনেদর জন  জাবলূ েদেশ কােফরেদর িব ে  একিট অতিকত আ মেণর পিরক না ি র 
করা আেছ। গালাবা দ ও সংখ া তা সে ও আ াহর উপর তােদর ঈমান,িজদ এবং দঢ়ৃ িত তার উপর 
ভর কের তারা যেু র জন   ত হে  এবং এইিট স জায়গা যিট মযাদা এবং স ােনর অেথ পিরপূ , 
মুসিলম উ াহর এক পু  এই বাতা রণ কেরন। 
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  শহীদ আবু কা াহােরর ব াপাের আমরা মেন কির য (আ াহ তােক রহমত দান ক ন),  

িতিন আ াহর পেথ িজহােদর জন  উ াহর ত নেদর রণা জাগান। 

 

কাথায় মহুা ােদর (স া া আলাইিহওয়াসা াম) যুবেকরা যারা তাঁর স ান র া করার জন  যেু  

নামেব, যখােন অেলৗিকক ব াপার েলা উেঠ যায়। তাওহীেদর যবুক যারা সবশি মান আ াহর 

আনগুত  কের তারঁা কাথায়? এবং যারা সবশি মােনর এই িকতােব িব াস াপন করেব না তারঁা 

ধমে াহী। 
 
এখনও িক তােদর জন  সবশি মান আ াহর সামেন দাঁড়ােনার সময় আেসিন? জেগ উঠার এবং 

তােঁদর নাহর ব াপাের সেচতন হওয়ার? 

 

 
হ ইসলােমর যুবেকরা…ইসলােমর িদেক িফের আেসা 

তামরাই ইহার গব…এবং তামােদর জন  ইহার িনেদশ আেছ 

এবং তামরাই িছেল স গাপণ শি  যা এই উ াহেক চূঁড়ােত উঠেত সাহায  কেরিছল 

তামরাই ইহার গব…িসজদা ইহার একিট িচ  বহন কের থােক। 

 
আ া  … আ া  িক সু র এই ীন…! 

 
 
আিম এইখােন আমার ভাইেদর রনা যাগােনার জন  এেসিছ যভােব আমােদর ভাই হািমদ 

সুমাে র (আ াহ তােঁক র া ক ন) বেলনঃ “আ া  র শ েদর দবূল করার জন  তােঁদর িব ে  

যু  করেত হেব  এবং তােঁদর িব ে  কেঠার হেত হেব যমন আ া   তারঁ িকতােব বলেছন, 

কােফরেদর িব ে  কেঠার হও এবং তােঁদরেক সই কেঠারতা দখাও কারন তাঁরা ভী  কাপু ষ 

এবং আ া  র দয়ায়  ই ত মযাদা আমােদর জন ই। ‘এবং স ান আ া  , তাঁর রাসুল এবং 

মুিমনেদর জন ’। ”  
 
আ া  আকবার! এবং কতৃ তা আ া  র, শাি  এবং দায়া মহুা েদর উপর। তাকবীর! আ া  

আকবার!  

 

তাকবীর! “এবং স ান আ া  , তাঁর রাসুল এবং মুিমনেদর জন ”  
আিম িজহােদ না িগেয় িবনেয়র সােথ বেস থাকা মেন িনেত পাির না। 

 
মাশাআ া  , আ া   রহম ক ন। 

 
এবং কিঠনতা ও বাধা েলা থাকা সে ও আিম মযাদাপূন সামেনর িদেক যেত থাকব। 
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  শহীদ আবু হাযার আল-মাি  ব াপাের আমরা মেন কির য (আ াহ তােক রহমত দান ক ন),  

িতিন আ াহর পেথ িজহােদর জন  উ াহর ত নেদরেক ধেয র সােথ কিঠন সং ােমর রণা 

জাগান। 

   
কতৃ তা আ াহর, শাি  ও দায়া সকল বাতাবাহকেদর নতার উপর। সম িকছুর জন  কতৃ তা 

আ াহর। আমারা  এখন অতিকত আ মেণর জন  অেপ া করিছ এবং কতৃ তা আ াহর জন  িতিন 

আমােদর জন  খােদ র যাগান িদেয়িছেলন। 

সুবহানআ াহ ানীয় এলাকা যখােন আমরা আ মণ পিরচালনা করেত চাি , আ াহ আমােদর জন  

িকছু আনসার সাহায কাির তির কের িদেয়িছল এই খাদ  এবং এই পািন িদেয়। এবং এইিট আ া  র প  

থেক একিট অনু হ। আ া  আকবার! 

 
আ া  আকবার! আ া   আপনােক পু ার দান ক ন! 
 

অেনক দীঘ সমেয়র অেপ ার পর মজুািহদীনরা িফের যায় কারন আ মণ সফল হেব বেল মেন হয় না। 

এই ধরেনর অব া িজহােদর মােঠ বারবার ঘেট। যােহাক তারঁা পরু ার  এবং রহমেতর পাওয়ার ব াপাের 

ওয়াদা া , “…এবং আ া   কখনই সৎকমশীলেদর পরু ারেক িবন  কেরন না” 

 

আজেক একিট নতনু িদন এবং একিট নতনু পিরক না। এইবার আমােদর পিরক না হে  জাবলু 

েদেশ িমিলটাির ব ারােকর উপর মটার হামলা করার। ীে র খর সূেযর উ াপ সে ও এইটা 

তােঁদরেক তেদর ীয় কতব  থেক আটকােত পাের িন। এই ধরেনর অজহুাত মনুািফকেদর মেধ  থেক 

আেস ঘের বেস থাকার জন , যখন তারঁা বেলঃ “ খর তাপমা া বর হেয়া না” 
 
অতএব সাহসী বীেররা তােদর কােজর জন  কেঠার পির ম কেরেছ এবং তারঁা আ মন কেরেছ 

শ বািহনীর দগূ েলার উপর এবং তােদর টাওয়ার েলার উপর। 

 
আ া  আকবার! 

আপনােদর মত বীর মজুািহদেদর উপর, সাহায কারী আপনােদর হাত েলার উপর, পযেব নকারী 

চাখ েলার উপর আ া   অনু হ ক ন । আপনােদর মাধ েমই নবযেুগর অভু দেয়র সূয জ  লাভ 

করেব।   
আমরা আমােদর ঈমানেক সােথ িনেয় কুচকাওয়াজ কির, আনে র জন  তৃ া মটােত হত া কির  
ঈমােনর উ ল আেলায় আমরা অ কারেক দূরীভূত করব, 

এবং ইসলািমক িনয়ম অনুসরণ কের আমরা অেনক বিশ অ র  িনব  তির করব। 

 
আমরা তাওিহেদর উি পনা বহন করেবা 

তা থেক ত  হেয় মহৎ অহংকারী হেয় উঠুন;  
ইহার সােথ আমেদর জন  িনধািরত আেছ িচর ায়ী জা াত, 

এবং আমরা জা ােত বসবােসর জন  আ য় লাভ করেবা। 
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আমরা ভুেল যােবা আ মণ এবং পিরবতেনর যা ঘেটিছল; 

আমরা ভুেল যােবা অতীেতর অিভ তা েলা, 

এবং আমরা আমােদর পিরচালনা প িত সরল সিঠক পেথ অটুট 

রাখেবা; 

িবজয় এবং উদারতার তীক এই কারআন। 

 
 
আমরা তুলিস গােছর িমি  ানেক আহরন করেবা 

আমরা পাহাড় েলার জন  ন করেবা আরও 

বিশ সরবারেহর জন । 

 
এবং আমরা আমােদর পিরচালনা প িত সরল সিঠক পেথ অটুট 

রাখেবা; 

িবজয় এবং উদারতার তীক এই কারআন। 

আমরা তুলিস গােছর িমি  ানেক আহরন করেবা, 

আমরা পাহাড় েলার জন  ন করেবা আরও 

বিশ সরবারেহর জন । 

 
 
অতীেতর িদন েলার দৃ া েলা এবং অব া েলা বারবার ঘুের আসেতেছ, থম আফগান িজহােদর 

অধ ায় েলা আবার পনুজীিবত হে , এইিট য সম  লাক দখলদারেদর িব ে  যু  করেতেছ তােদর 

অধ াবসােয়র া র বহন করেতেছ। এবং অন ান  িচ েলা বতমান সমেয়র উ লতার মান বহন 

কের যা সবশি মান আ াহর ই ায় দখলদারেদর ানেক রাি ত কের।  

 

মজুািহদরা যখন িজহােদর ভিূম েলােত িবচরণ কের তখন তােদর মেুখ এবং অ ের থােক খুিশ এবং 

সিত কােরর আন । 

যখন আ া   তামােক পরু ার িদেবন তখন তিুম অবশ ই অেনক উচঁেুত অব ান করেব।  
 
 
িনেচর সাির কখনও উপেরর সািরর সমান নয়; 

আমরা অেলৗিককতার মাধ েম িবজয় এবং মযাদার শা ত জীবন তির করিছ। 
আমােদর সা াৎ আ া  র শি র সােথ; 

এইিট হে  একিট সকােলর মুষলধাের ঝড়া বৃি  যা রহমত হেয় আেস 
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কাথায় আ া  র রাসূেলর (স া া আলাইিহওয়াসা াম) স ান র াকারী  মুহা াদ 

ইবেন মাসলামােহর(আ া   তাঁর উপর স  হান) সন বািহনীরা ?! 

 

              আস-সাহাব িমিডয়া 
 

 
 


