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পরম ক ণাময় এবং অসীম দয়াল ুআ া  র নােম  করিছ 
সকল শংসা আ াহপােকর িযিন বেলনঃ 

 

 
 

আর তামােদর িক হল য,  তমারা আ াহর রােহ লড়াই করছ না বল সই পু ষ,  নারী 
ও িশ েদর পে , যারা বেল, হ আমােদর পালনকতা! আমািদগেক এই জনপদ থেক 
িন িৃত দান কর;  এখানকার অিধবাসীরা য,  অত াচারী! আর তামার প  থেক আমােদর 
জ  প াল নকারী িনধারণ কের দাও এবং তামার প  থেক আমােদর জ  সাহায কারী 
িনধারণ কের দাও। (সূরা আন- িনসা,আয়াতঃ৭৫) 

শাি  ও অ হ বিষত হাক আমােদর নবী মুহা দ স া া  আলাইিহ ওয়াসা াম,তাঁর 
পিরবারবৃ , তাঁর সাহাবী ও তাঁর অ সারীেদর উপর। 
 

ুেসডার জামািনর কারাগাের িনযািতত বান  উ  সাইফআ াহ আল- আনসািরয়া  এর দয় 
িবদারক কািহনী আমরা নেত পেয়িছ। আমরা এেত অত  ব ািথত হেয়িছলাম যরকম অ া  
সাধারণ মসুিলমরা ব ািথত হেয়িছল। িনভরেযাগ  সংবােদ জানেত পেরিছ তাঁর শারীিরক অব া 
খুবই খারাপ। তাঁর িনকট থেক বল েয়াগ কের তাঁর িনকাব খালা হেয়েছ। অবমাননাকরভােব 
তাঁর স ানেক অপমান করা হে । তাঁেক অত াচার িনযাতন করা হে । কেঠারভােব তাঁর 
মৗিলক অিধকার থেক তাঁেক বি ত করা হে । এই ধরেণর অ ায় আচরণ করেছ ঐ ধরেনর 
দশ যারা িনেজেদরেক মানবািধকােরর র ক িহেসেব দাবী কের। তাঁরা ধু এই জ  একজন 

অসহায় মিহলার িব ে   অ ায় আচরণ করেছ য স তাঁর মসুিলম উ াহর স ােনর তীকেক 
সমথন কের।  
আমরা পূব এবং পি েমর সকল দূবল মুসিলমেদরেক সাহায  সহেযাগীতা কের যাব এবং তােদর 
িনযাতেনর িব ে  সকল কার িতেরাধ কের যাব। জামান সরকার এবং তােদর জনগণেক 
আমরা িনেচর িবষয় েলা জানােত চাইঃ 
 
 



১) আমরা তামােদরেক এইিট জানােত চাই য তামােদর নাগিরক ‘ইডগার ি টজ রাউেপছ’ 
ইসলািমক মাগিরেবর আল- কােয়দার মজুািহিদনেদর ারা ব ী। 
 
২) আমরা দািব করিছ য তামরা বান ‘উ  সাইফআ া   আল- আনসািরয়া’ ক কারাগার 
থেক মু  কের িদেব এবং অ ায় আচরেনর কারেন তাঁর য িত হেয়েছ স জ  িতপূরন 
দান করেব। তাঁেক জামািনেত স ােনর সােথ থাকার ব ব া কের িদেত হেব যখােন আমােদর 

বান াধীনভােব থাকেত পারেব অথবা অ  কানও দেশ রাজৈনিতক আ েয়র ব ব া কের 
িদেত হেব যােত তাঁর অিধকার ও স ান রি ত থােক। এর িবিনমেয় আমরা তামােদর 
নাগিরকেক মুি  িদেবা। 
 
৩) আমরা তামােদর এই ব ীর মুি র জ  আেলাচনার ে  সিঠক গিত বজায় রাখার জ  
তামােদরেক সতক করিছ এবং তার জীবন বাচঁােনােক ঝিুলেয় রেখা না। এই ঘটনায় 
তামােদরেক মজুািহিদন কতৃক ি েটনেক সা িতক সমেয় য িশ া দয়া হেয়েছ তা িশখা 

উিচত... তার সরকােরর অসৎ কাযাবিল এবং আেলাচনার ভলু প িত অ সরন করার কারেন 
ি িটশ এবং ইতািলয়ান ব ীেদর মতৃু  হেয়েছ। 
 
৪) এই িববৃিতর সােথ আমরা তামােদর ব ীর রকডকৃত একিট িভিডও িদেয়িছ যখােন স 
তার জীবন র া করার জ  তামােদর কােছ আেবদন করেছ।  
সবেশেষ আমরা এই ব ীর পিরবারবগ, তার ব ুমহল এবং জামান সাধারন জনগণেক জানােত 
চাই য সকেল একি ত হেয় জামান সরকারেক চাপ েয়াগ কের মুসিলম বােনর অত াচার 
িনযাতনেক ব  করেত বাধ  ক ন যার মুি ই ধুমা  আপনােদর ব ীর জীবনেক র া করেত 
পাের এবং তােক আপনােদর মােঝ আবার িফিরেয় আনেত পাের। 
 
 

পিরেবশনায়  
আল- ািদিসয়াহ িমিডয়া 

 


