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পরম ক নাময় ও দয়ালু আ াহর নােম  করিছ 

আনসা াহ বাংলা 
পিরেবিশত 
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আ াসী ই দীেদর গাজায় আ মণ িবষেয় 
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২ মুহাররম, ১৪৩৪ িহজির; ১৬ নেভ র, ২০১২ ঈশায়ী 
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গাজায় আ াসী ই দীেদর আ মেনর িবষেয় িসনাইেত আল- সালািফয়া আল-
িজহািদয়া এর িববিৃত 

পরম ক ণাময় ও দয়াল ুআ াহ তায়া’লার নােম  করিছ 

সকল শংসা আ াহর জ , িযিন িব জাহােনর মািলক এবং দায়া ও শাি  বিষত 
হাক সবেচেয় স ািনত রাসূল, আমােদর িশ ক মহুা াদ (সাঃ) ও তাঁর পিরবার, 

সাহাবী (রাঃ) ও আ ীয়েদর উপর ... অতঃপর  

আমরা শাকাহত এবং একই সােথ সম  মসুিলম উ াহ শাকাহত কারন আ াসী 
ই দীরা গাজায় আ মণ কেরেছ এবং তারা সখােন মাগত তােদর অপরাধ বিৃ  
করার মাধ েম মসুিলমেদর পিব  র  স া ব  বািনেয় ফেলেছ, িজহােদর মেনাবল 
ভে  দওয়ার জ  যা ই দীেদর প  থেক নয়া একটা পদে প এবং 

প ােল াইেনর (িফিলি ন) পে  পােশ যারা আেছ তােদর জ  বাঁধা এবং একটা 
বাতা পাঠােনা য তােদর করা িজহােদর ফলাফল কবল কবর ছাড়া আর িকছইু নয় 
এবং আ সমপণ করাই হল উ ম সমাধান, যেহত ু ইহা ওবামা কতকৃ ই দীেদর 
সমথেনর ফেল আেমিরকার িনবাচেন সাফেল র পর দ  উপহার এবং এখােন স 
আবারও তােদর দয়া স ঋণ পিরেশাধ করেছ আমােদর ভাইেদর র  থেক। 

িক  কখেনা গিবত গাজার িবে াহী মসুিলম লােকরা আ সমপণ করেব না এবং 
িজহােদর আ ন নভােনা অস ব বরং এর ফেল তা উসেক দয়া হেব ও বীরেদর 
রে র মাধ েম তা আেরা শি শালী হেব। 

এই ক ন ঘটনার াপেট আমরা আমােদর বাতা পাঠালাম িনে া েদর িনকটঃ 

থম বাতা সম  মুসিলম উ াহর িতঃ  

কন দড়েশা কািট মা েষর এই িবশাল উ াহ এই ধরেনর আ মেনর সামেন 
িনঃশে  অসহায়ভােব দাঁিড়েয় আেছ, কন এই ল াজনক অব ান? মতৃু র পর 
আ াহর সামেন আমােদর অব ান কমন হেব এবং যখন িতিন আমােদর ভাইেদর 
স েক িজে স করেবন কন আমরা তােদর সমথন কিরিন ও কন তােদরেক র া 
কিরিন??? আমােদর উ াহ িনঃেশষ হেয় যাওয়া এক মলূ হীন উ াহ নয় বরং যিদ 
এরা গৗরেবর ও িজহােদর পথ বেছ নয় তেব এই উ াহ শি শালী ও সামথ বান 
িহসােব িতয়মান হেব যােদর আেছ আ মনকারীেক িতহত করার সামথ ।  
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তরাং হ ইসলামী উ াহ, আ াহ আপনােদর উপর যা বাধ তামলূক কেরেছন তা 
আপনােদর ভাইেদরেক সমথন ও তােদর িব ে  করা আ মণেক িতহেতর মাধ েম 
আপনারা কের যেত পােরন।   

ি তীয় বাতা গৗরাবি ত িমশরীয় জনগেনর িতঃ  

ইসলােমর গ ও এর ক া হল িমশর যখােন অব ান করেছ আল- িকনানাহ এর 
স ােনরা। আমরা িকভােব আমােদর ভাইেদর পিরত াগ করিছ যখন তারা আমােদর 
থেক সামা ই দেূর অব ান করেছ এবং তােদরেক হত া করা হে  ও বা চু ত করা 

হে ? িকভােব আ াহর সিৃ র মেধ  সবেচেয় ভী  ও ঘণৃ  সিৃ -  ই দীরা গাজায় 
আ মন করার সাহস িকভােব দখায় যখন আমােদর ৎ ন ও কেঠার হাত 
বতমান??? ই দীরা এ েলা করেত সাহস করত না যিদ না তারা ভাবত য িমশেরর 
জনগন িনরব থাকেব এবং এিগেয় আসেব না। যারা ধ ুঅিভেযাগই কের আর িন া 
জানায় িক  িস া  পৗছায় না এবং কাজও কের না। 

তাছাড়া আমরা িমশেরর জনগেনর কােছ দাবী কির য তারা যন গাজায় জান ও মাল 
ারা তােদর ভাইেদর সমথেন জেগ ওেঠ, সরকােরর কােছ দাবী কির যন আ াসী 

আ মন িতহেতর ব ব া নয়, কারন আজেক িক মলূ  আেছ রা দতূেক বিহ ার 
করার এবং আবার আগামীকাল বা তার পেরর িদন তােক িফিরেয় আনার মেধ , এটা 
িক অপরাধী ই দীেদর িতহত করেব? না। তরাং হ িমশেরর লােকরা, তামােদর 
ভাইেদর সাহােয  তামােদর ভূিমকা পালন কর। 

এবং তৃতীয় বাতা িমশরীয় বািহনীর আ িরক সদ েদর িতঃ  

কন আপনারা অ  বহন কেরন এবং িশি ত হন, িকভােব এ েলা বহন কের 
যাে ন যখন প ােল াইেন (িফিলি ন) আমােদর লাকজন মারা যাে  এবং 
আপনারা আপনােদর মাংসেপিশও নাড়াে ন না? যিদ গাজায় আপনারা আপনােদর 
ভাই ও লাকজনেক র া করেত না পােরন, অ তপে  তােক ছেড় দন য তা 
করেত পাের এবং তার প া াবন করেবন না এবং তার সােথ যু  করেবন না, তরাং 
আপনারা যিদ ই দীেদর বাঁধা িদেত না পােরন তেব কমপে  তােদর সাহায কারী 
হেবন না। 
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গিবত ও স ািনত গাজায় আমােদর জনগণ ও ভাইেদর িত  

শহীদ ও িজহােদর গাজায় আপনার িজহাদ ও সাহিসকতার ব াপাের একিন  থা ন। 
শ রা কখেনা আপনােদর আ ত াগ ও িজহােদর মেনাবল ভাঙেত পারেব না। 
একিন  মজুািহিদনেদর পােশ একি ত হন এবং জবরদখলদািরেদর গলার কাঁটা হেয় 
যান। যেহতু আপনারা হে ন তােদর িব ে  এই উ াহর থম িতর া বূ হ। 
ই দীেদর সােথ আলাপ- আেলাচনা এবং যু িবরিতর কথায় কান িদেবন না যেহত ু
তারাই আেপাষনামা ও চিু র ল নকারী যারা আেপাস অথবা আ ীয় কান ধরেনর 
ব নেকই া কের না এবং যখন তােদর িবধা মেন কের তখন তারা হে  
যু িবরিত চিু  ল ন কের এবং তারা স ামলূ  আপনােদর র পাত কের থােক। 

তরাং িজহা  ... িজহাদ... অটল থাক... অটল থাক... ধয  ধর... ধয  ধর... যেহতু 
আ াহ তার িব াসী বা ােদর িবজয় দােনর ওয়াদা কেরেছন। 

بعا لنتمكَل قَتبس لَقَدونيلسرا الْمنونَ ادورنصالْم ملَه مهإِن 

   ]٣٧:١٧٣[وإِنَّ جندنا لَهم الْغالبونَ 
আমার রাসলূ ও বা াগেণর ব াপাের আমার এই বাক  সত  হেয়েছ য,  অব ই 

তারা সাহায  া  হয়। আর আমার বািহনীই হয় িবজয়ী (সরূা আস- সাফফাত,১৭১- ১৭৩)  

এবং আ াহই হেলন সব ধরেনর কমকাে ডর একক মতাবান িক  অিধকাংশ 
মা ষই তা জােন না 

এবং আমােদর শষ দায়া হল আ াহর শংসা, িযিন িব জাহােনর মািলক 

িসনাই এর আল-সালািফয়া আল-জাহািদয়া কতৃক কািশত 

২ মুহাররম ১৪৩৪ িহজির, ১৬ নেভ র ২০১২ ঈশায়ী 
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আমােদর সােথ যাগােযাগ করেত চাইেল আমােদরেক ইেমইল করেত পােরন 

আমােদর ইেমইল িঠকানাঃ 

contact.ansarullah@yahoo.com 

আমােদর পাবিলক িকঃ  
#---Begin Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public Key 2048 bit--- 

pyHAv2KZ92gFwrpdV8RunAxwLqRGgTuUXeJS3te22hggmoqD8R 
0Ssk7s5lt+0TYz5WNl3Tx8+3gTvwU7Uxj2EFWXnD91BDOLfyoZ 
T5IPX+AfZ/cB5+8UfpHOtvhAZoHe8R8dq48BirwJ9fgDzXfe8N 

ZDpVky2p9HHPiNtOh3WzOaSHm3zefx/PVUR7tBVUIkCy6cHSro 
9Yzqzhf0UB56k6UoHC7pHBRNx2FrbVtbf4qEAPeRtmZKAzpZ8b 
DeODNn/n90pMXgfc54LjZ2K8k7TIh/29ztAg8RdQXx0b7s1XOn 
yJrETTVtl07xvROBWig82ikA0dCOkv7uS+zWwZIKoKTEoH0wqq 
sifkD0q2eGH0HK3TcwOr0XC479hLxzEgi7LVyI7UYV8WKIdEUD 
GOnk9xt9qO1LWIzlcu9XkFV9l39TsK9PbTqoRVwifleXsx65Dp 

tM+oUpIfbRd95H6/uyQ/CLvDCQLddDycKOhdhCahbI+PIvxVWj 
lRUmh3jecAXjBOxdIFMywb6TBGNWFJc6EaKuPebauFuKAz1pSx 

gg+A== 
 

#---End Al-Ekhlaas Network ASRAR El Moujahedeen V2.0 Public Key 2048 bit--- 

পিরেবশনায়  

আনসা াহ বাংলা িটম 
 

 
 

আপনার আ িরক দায়ায় আমােদর এবং মুজািহিদনেদর ভলুেবন না 

 


