
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



إّن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال 
هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أّن حممًدا عبده ورسوله، مضّل له، ومن يضلل فال 

وسلم تسليًما كثريًاصلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه    

প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হহাক আল্লাহর রাসুল,তাাঁর পর্রবার,তাাঁর সঙ্গী এবং তাাঁর 
অনু্সারীদের উপর। 

প্রদতযক স্থাদন্র মুসর্লম ভাইদেরা আপন্াদের উপর আল্লাহর শার্ি, ক্ষমা ও রহমত বর্ষিত হহাক। অতপরঃ 

প্রদতযক স্থাদন্র মুসর্লমরা আজ বরকতমে আল-আকসা মসর্জদের উপর ইহুর্েদের অর্বরত আগ্রাসন্ এবং 
র্ির্লর্িদন্র র্বদশষত হজরুজাদলদমর সাধারণ মানু্দষর উপর সংঘর্িত জুলুদমর জন্য হতবাক এবং বযর্িত। 
হজরুজাদলদম আজ যা ঘিদে তা র্জহাদের একর্ি ন্তুন্ রূপ। বরকতমে হহাক মুজার্হেদের ঐসকল হাত যা 
র্ির্লর্িন্ এবং আল-আকসাদক েুর্র, গার্ি, পাির এবং তাাঁদের কাদে যার্কেু আদে তাই র্েদে প্রর্তদরাধ করদে।  

আর্ম আল্লাহর কাদে হোো কর্র, র্তর্ন্ হযন্ ঐসকল শাহাোত প্রতযাশীদের উপর রহমত বর্ষিত কদরন্ যারা 
ইহুর্েদেরদক আঘাত করদে যর্েও তাাঁরা জাদন্ন্ হয তাাঁরা র্ন্দজরাই ঐসকল ইহুর্েদের হাদত র্ন্হত হদবন্। 
আল্লাহ তাাঁদের শাহাোতদক কবুল করুন্, তাাঁদেরদক উচ্চ মযিাো োন্ করুন্ এবং তাাঁদের এই আত্মতযাগদক 
প্রদতযক মুসর্লমদের যারা তাদের র্বশ্বাস, উম্মাহ এবং ধমিীে র্বষদের জন্য উেযমী তাদের কাদে পির্ন্দেিশক 
স্বরূপ হে। 

আমার মুসর্লম ভাইদেরা যারা হজরুজাদলদমর স্বাধীন্তার জন্য অধীর আগ্রহী, হজরুজাদলম এবং আল-আকসা 
মুক্ত করার জন্য েুর্ি র্বষে প্রদোজন্ীে, আল্লাহই সদবিাত্তম জ্ঞাতাঃ 

প্রিম র্বষেঃ পর্িমাদেরদক আক্রমণ, র্ন্র্েিষ্টভাদব আদমর্রকাদক তাদের র্ন্দজদের হেদশ এবং তাদের স্বািিসমূহ 
যা সবজােগাে র্বর্ক্ষপ্তভাদব ের্িদে আদে তার উপর আক্রমণ করদত হদব। ইসরাদেদলর সহদযাগীদেরদক ইসলাম 
এবং মুসর্লমদের উপর ইসরাদেদলর অপরাদধর জন্য অবশযই তাদের রক্ত এবং অিিন্ীর্তর দ্বারা মূলয র্েদত হদব। 

 আমাদেরদক ১১ হসদেম্বদরর মুজার্হর্েন্দের বরকতমে আক্রমণ, মার্িে, বার্ল, লন্ডন্ এবং পযার্রদস 
আক্রমণগুদলা চার্লদে র্ন্দে হযদত হদব। এবং রামর্জ ইউসুি, হমাহাদম্মে আত্তা, হশহযাে তান্র্ভর, র্ন্োল হাসান্, 
উমর িারুক, হমাহাদম্মে র্মরাহ, সারাদন্ভ ভাইদের পি চার্লদে র্ন্দে হযদত হদব। 

র্দ্বতীেতঃ র্মশর এবং হলভাদি একর্ি ইসলার্মক রাষ্ট্র প্রর্তষ্ঠা করদত হদব যাদত তা উম্মাহদক র্ির্লর্িন্ স্বাধীন্ 
করার জন্য উদু্বদ্ধ কদর। এর জন্য প্রদোজন্ ঐকয, র্ববাে িামাদন্া এবং মুজার্হর্েন্দের মধযকার লিাইদক বন্ধ 
করা। 

আমার মুসর্লম ভাই ও সকল জােগার সকল েদলর মুজার্হেরা, কাশগি হিদক তার্ঙ্গদের, গজন্ী হিদক হমাগার্েসু। 
ও র্জহাদের হলাদকরা, পুণযবান্ হলাদকরা, ন্যােপরােণ ও আেশিবান্ সকল েদলর মুজার্হর্েন্রা, আজদক আমরা 
আদমর্রকান্, ইউদরার্পোন্, রার্শোন্, রাদির্ে এবং নু্সাইরীদের আগ্রাসদন্র সমু্মখীন্ হর্ি যা আমাদেরদক 



আব্বাসীে র্খলািদতর র্বরুদদ্ধ তাতারীদের সাদি রাদির্েদের হজাি এবং উসমান্ীে সম্রাদজযর র্বরুদদ্ধ হেঞ্চদের 
সাদি তাদের হজাদির কিা স্মরণ কর্রদে র্েদি। ইসলাদমর র্বরুদদ্ধ শেতাদন্র হজাদির আগ্রাসদন্র হমাকাদবলাে 
আমাদেরদক পূবি তুর্কির্মর্ন্িান্ হিদক মরদকা পযিি একই সার্রদত ঐকযবদ্ধ হদত হদব এই উম্মাহ এবং এর 
ভূর্মর রক্ষার জন্য। 

র্ন্িে আদমর্রকান্রা, রার্শোন্রা, ইরান্ীোন্রা, আলাউতরা এবং র্হযবুল্লাহ আমাদের র্বরুদদ্ধ যুদদ্ধ এদক অপরদক 
সাহাযয করদে। তাই আমরা র্ক পার্রন্া আমাদের র্ন্দজদের মধযকার লিাই র্মর্িদে সরাসর্র তাদের র্বরুদদ্ধ 
সমি প্রদচষ্টা বযে করদত? 

হাসান্ আল-বসর্র হিদক বর্ণিতঃ আল্লাহর শপি, আল-হাসান্ র্বন্ আর্লর মুোর্বোর র্বরুদদ্ধ পবিদতর মত র্বশাল 
হসন্াবার্হন্ীর হন্তৃত্ব র্েল। ‘আমর র্বন্ আল-আস বদলর্েদলন্(মুোর্বোদক),  

“র্ন্িে আর্ম এমন্ হসন্বার্হন্ী হেখর্ে যারা তাদের প্রর্তপক্ষদক হতযা ন্া কদর র্পেদন্ র্িরদবন্া|” মুোর্বো র্যর্ন্ 
আসদল ঐেুজন্ হেষ্ঠ মানু্দষর একজন্ র্েদলন্, র্যর্ন্ তাদক বদলর্েদলন্, “ও ‘আমর! যর্ে এরা তাদেরদক হতযা 
কদর এবং তারা এদেরদক হতযা কদর, তাহদল মানু্দষর হসবা করার জন্য আমার সাদি হক িাকদব, তাদের স্ত্রীদের 
জন্য আমার সাদি হক িাকদব, তাদের সিান্দের জন্য আমার সাদি হক িাকদব?”  

তাই মুোর্বো ‘আর্ি শামস হগাদের হিদক আিুর রহমান্ র্বন্ সামুরা এবং আবেুল্লাহ র্বন্ খুরাইজ ন্াদমর েুইজন্ 
কুরাইশ হলাকদক আল-হাসাদন্র র্ন্কি এই বদল পাঠাদলন্, “এই হলাকর্ির(আল-হাসান্) র্ন্কি যাও, তাাঁর সাদি 
কিা বল এবং তাাঁদক শার্িপূণি মধযিতার আদবেন্ জান্াও|”  

আল-হাসান্(আল-বাসর্র) বদলর্েদলন্ঃ আর্ম আবু বকরদক বলদত শুদন্র্ে, “আর্ম আল্লাহর রাসুলদক(ملسو هيلع هللا ىلص) র্মম্বদর 
হেদখর্ে এবং আল-হাসান্ র্বন্ ‘আর্ল তাাঁর পাদশ র্েল। রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) একবার হলাকদের র্েদক আদরকবার আল-
হাসান্ র্বন্ ‘আর্লর র্েদক তার্কদে বলদেন্ ‘আমার এই সিান্র্ি হল সাঈর্েে(মহান্) এবং আল্লাহ তার দ্বারা 
মুসর্লমদের েুর্ি বিেদলর মদধয শার্ি স্থাপন্ করুন্|” 

মুসর্লম ভূর্মসমূদহর আমার মুজার্হে ভাইদেরা, র্ির্লর্িদন্র স্বাধীন্তার জন্য র্সর্রোরর রণদক্ষের্ি আসদল খুবই 
জর্িল। আর আল্লাহর ইিাে, ঐখাদন্র মুজার্হর্েন্দের ঐকয এবং তাওহীদের র্ভর্ত্তদত জদিা হওোই হদি এই 
র্বজদের দ্বার। তাই পুদরা মুসর্লম উম্মাহ র্বদশষ কদর মুজার্হর্েন্দের ঐদকযর বযাপাদর প্রকাশয হঘাষণার জন্য 
সর্ক্রে হদত হদব যাদত মুজার্হর্েন্দের প্রদচষ্টাগুদলা এদক অদন্যর সাদি লিাই কদর র্বিদল ন্া যাে যখন্ পর্িমা 
কু্রদসডাররা এবং রার্শো, সািার্ব, নু্সাইর্র এবং হসকুলারদের সাদি তাাঁদের হমাকাদবলাে ঐকযবদ্ধ হদেদে। 

এিা র্ক ন্যােসঙ্গত এবং হযৌর্ক্তক ন্ে হয, মুজার্হর্েন্রা এদক অদন্যর সাদি ন্া লদি তাাঁদের সমি প্রদচষ্টা আগ্রাসী 
শেতাদন্র সহদযাগীদের র্বরুদদ্ধ প্রদোগ করদব যারা মুসর্লম উম্মাহর উপর আক্রমণ করদে যা ইরাক এবং 
হলভািদক আক্রাি কদরদে? 

ইমাম ইবদন্ কার্সর(আল্লাহ তাাঁর উপর রহম করুন্) আমাদের আর্মর মুোর্বো(আল্লাহ তাাঁদক এ বযাপাদর কবুল 
করুন্) সম্মদন্ধ আলী এবং মুোর্বোর মধযকার মতানন্দকযর সম্পদকি বণিন্া করদত র্গদে বদলদেন্ হযঃ  



আলী এবং মুোর্বো কাদরা হাদতই পূণিাঙ্গ র্বজে অর্জিত হের্ন্। হরাদমর রাজা মুোর্বোর হাদত তার অপমান্ এবং 
সসন্যদের পরাজদের পর তাাঁর(মুোর্বো) উপর ঈষিার্িত হদের্েল। তাই যখন্ হরাদমর রাজা হেখল হয মুোর্বো 
আলীর সাদি লিাইদে বযি তখন্ হস বি ধরদন্র সসন্যেল প্রস্তুত কদর র্কেু ভূর্মর র্েদক অগ্রসর হল।  

তাই মুোর্বো তার কাদে র্চর্ঠ র্লখলঃ আল্লাহর কসম, তুর্ম যর্ে হতামার যাো ন্া িামাও এবং হতামার ভূর্মদত 
র্িদর ন্া যাও তাহদল, ও অর্ভশপ্ত একজন্, আর্ম এবং চাচাত ভাই র্মদল হতামার র্বরুদদ্ধ আসব, হতামার সকল 
ভূর্ম হিদক হতামাদক হবর কদর র্েব এবং এই র্বিৃত পৃর্িবীদক হতামার জন্য সংকীণি কদর র্েব। হরাদমর রাজা 
ভীতসন্ত্রি হদে র্ন্বৃত্ত হদের্েল এবং সামর্েক যুদ্ধর্বরর্তর হঘাষণা র্েদের্েল। 

ও সকল েদলর সকল েদের মুজার্হর্েন্রা! হরাদমর রাজা তার সসন্য র্ন্দে মুসর্লমদের এলাকার র্েদক অগ্রসর 
হদল হেখুন্ আমাদের আর্মর মুোর্বো (আল্লাহ তাাঁর উপর সন্তুষ্ট হহান্) র্কভাদব এই ভোন্ক হুমর্কর হমাকার্বলা 
কদরদেন্।  

আর েশ বের ধদর আমরা ইসলাদমর শত্রুদের েখদল রদের্ে আর র্জহার্ে েলগুদলা এই েখদলর িদল উত্থান্ 
ঘদিদে। তা স্বদত্তও মুসর্লমদের র্ন্দজদের মধযকার র্বদরাধ ের্িদে পদিদে। আমাদের র্ন্কি র্ক উোহরণ স্বরুপ 
সাহাবারা(আল্লাহ তাাঁদের উপর সন্তুষ্ট হহান্) হন্ই? 

প্রদতযক অঞ্চদলর এবং হেদশর, প্রদতযক হজাদির এবং েদলর - আমার মুসর্লম মুজার্হে ভাইদেরা, ইর্তহাদস 
হলভাি এবং র্মশর হদি হজরুজাদলদমর দ্বার। এিা অদন্ক বযাপক এবং র্বিৃত মেোন্। 

এর্ি একর্ি সশস্ত্র সংগ্রাদমর মেোন্ যা ন্ার্িক শাসন্ এবং কু্রদসডার-র্শো হজাি যারা তাদেরদক সাহাযয কদর 
তা রুদখ র্েদব। এর্ি এমন্ মেোন্ যা উম্মাহদক অবশযই তার মানু্ষ, অিি, সহাে, অর্ভজ্ঞতা এবং হোো র্েদে 
সাদপািি করদত হদব। 

এর্ি এমন্ মেোন্ যা োওোর মাধযদম পর্রষ্কার করদত হদব হয ইসলাদম র্ন্দেির্শত র্জহাে হদি আল্লাহর বাণীদক 
সমুন্নত করার জন্য হকান্ সস্বরচারী জাতীেতাদবাধদক র্বজেী করার জন্য ন্ে। আল্লাহ সুবঃ বদলন্ঃ { লিাই 
করদত িাক যতক্ষণ ন্া র্িতন্া েূরীভূত ন্াহে আর দ্বীন্ শুধুমাে আল্লাহর জন্য র্ন্ধিার্রত হে } এবং রাসুল (সাঃ) 
বদলদেন্ (দসই হেষ্ঠ হয আল্লাহর বাণীর জন্য আল্লাহর লিাই কদর এবং আল্লাহর পদি সংগ্রাম কদর) 

এর্ি এমন্ মেোন্ হযখাদন্ রাজনন্র্তকভাদব সংগ্রাম কদর উম্মাহদক বুঝাদত হদব হয আমাদের কমিকাণ্ড আমরা 
যার র্েদক আহ্বান্ কর্র তার র্বপরীত ন্ে। ন্া এর্ি মুসর্লমদেরদক মুজার্হর্েন্দের র্ন্কি অর্পর্রর্চত কদর 
হতাদল।  

আর এজন্য আমাদের কমিকাদণ্ডর মাধযদম মুসর্লমদেরদক বুঝাদত হদব হয আমরা শরীোহ দ্বারা র্বচার িেসালা 
করার জন্য বযাকুল, আমরা আমাদের ওোো রক্ষা কর্র এবং আমরা মুসর্লমদের পর্বেতার উপর আগ্রাসন্ 
কর্রন্া। আমরা তাকর্িদরর বযাপাদর বািাবার্ি কর্রন্া, আমরা আমাদের হলাকদের র্ন্কি েোলু এবং আমরা 
মুসর্লমদেরদক েমন্ করার জন্য উপাে খুাঁর্জন্া।  



বরং আমরা চাই হয উম্মাহ আদলাচন্া এবং গ্রহণদযাগযতার মাধযদম তার ইমাম র্ন্ধিারণ কদর যাদত কদর ন্বুেদতর 
আেদল র্খলািত পুন্ঃপ্রর্তষ্ঠা হে যা সৎপি প্রাপ্ত খর্লিাদের(আল্লাহ তাাঁদের উপর সন্তুষ্ট হহান্) সুন্নাহ অনু্সাদর। 

এর্ি এমন্ মেোন্ও হযখাদন্ রাজনন্র্তকভাদব সংগ্রাম কদর আমাদেরদক মানু্দষর কাদে প্রকাশ করদত হদব হয 
এমন্ র্কেু েল আদে যারা র্কেু ইসলার্মক কাদজর সাদি জর্িত হযমন্ মুসর্লম ব্রাোরহুড, র্সর্সস্ট-সালািী এবং 
ঘানু্র্শস যা এই দ্বীন্ এবং েুর্ন্োদক ধ্বংদসর র্েদক র্ন্দে যাদি।  

তারা এর মাধযদম র্ন্দজদেরদক ইসলাদমর শত্রু এবং উম্মাহর শত্রু সস্বরচার্র হসন্াবার্হন্ী এবং েুন্িীর্তগ্রস্থ 
রাজন্ীর্তর্বেদের সহদযার্গতাে র্ন্দোর্জত করদে। তারা তাদের র্বকৃত ভাবমূর্তিদক অলংকৃত করদে এবং তার 
োেমুর্ক্ত র্েদি। তাদের কারদণ র্সর্স, হমাহাদম্মে ইব্রার্হম, হমাহাদম্মে হবর্জ, কাইে এসদবর্সর মত অপরাধীরা 
মুসর্লমদের ঘাদির উপর হচদপ বদসদে। তারা র্ন্দজদেরদক ইসরাদেদলর সাদি বশযতামূলক চুর্ক্তদত আবদ্ধ 
কদরদে। তারা উপলর্ি করদত হপদরদে হয ক্ষমতাে হযদত হদল তাদেরদক হসকুলার সংর্বধান্ এবং ইসরাদেদলর 
বশযতা হমদন্ র্ন্দত হদব। 

র্জহাে এবং তাওহীদের ন্যােপরােণ হলাদকরা, র্ির্লর্িন্দক এইসকল শেতান্ী মতােশি হিদক বাচাদত হদল 
হসখাদন্ আমাদের হলাকজন্দক তাওহীদের মূলন্ীর্তর উপর একর্েত করদত হদব। তাদের উর্চৎ তাদেরদক 
র্জহাদের োর্েত্ব পালদন্র আহ্বান্ জান্াদন্া যাদত আল্লাহর বাণী সমুন্নত হে এবং র্ির্লর্িন্দক র্বক্রে করা বর্জিত 
হে।  

তাদেরদক অন্যান্য আইন্ কানু্ন্ এবং সংর্বধান্ বাে র্েদে আল্লাহর শরীোহ আাঁকদি ধরদত আহ্বান্ জান্াদত 
হদব। তাদেরদক ঐসকল েুন্িীর্তদক বজিদন্র জন্য প্রদরার্চত করদত হদব যা দ্বীন্ ও েুর্ন্োদক ধ্বংস কদর হেে। 
র্মশর, র্তউর্ন্র্সো এবং আলদজর্রো তাদের জন্য উদল্লখদযাগয উোহরণ। 

ও র্ির্লর্িদন্র মুজার্হর্েন্রা! হতামরা র্ক সন্তুষ্ট হদব যর্ে হতামাদের র্জহাদের িলািল একর্ি সস্বরচার্র সরকার 
হদব যা শরীোহদক প্রতযাখযান্ করদব ও ইসলামদক পর্রহার করদব? যা মুসর্লমদের উপর কুিিারদের আইন্ 
কানু্ন্ চার্পদে র্েদব? আর র্কভাদব র্ির্লর্িন্দক স্বাধীন্ করার এই লিাই সস্বরচার্রদের র্ির্লর্িন্দক র্বক্রদের 
সবধতার স্বীকৃর্তর সাদি একমত হদব?  

তুর্ম র্ক এজন্য র্ন্দজদক উৎসগি করে যাদত র্ির্লর্িন্ র্বর্ক্র হদে যাে? এিা এমন্র্ক হকান্ হেশদপ্রর্মক এবং 
জাতীেতাবােীদের র্ন্কিও গ্রহণদযাগয ন্ে যারা তাদের ভূর্ম এবং মার্ির জন্য লিাই কদর তাহদল র্ক কদর এর্ি 
মুজার্হেদের র্ন্কি গ্রহণদযাগয হদব?! 

আজদক হতামাদের র্কেু হন্তা হতামাদেরদক হসই একই অন্ধকার পদি র্ন্দে যাদি হযই পদি র্গদে র্মশর ও 
র্তউর্ন্র্সোর ভাইদেরা পিভ্রষ্ট হদেদে। তারা হতামাদেরদক এই র্বশ্বাস করাদত চাে হয, যর্ে হতামরা তাওহীদের 
বাণী ও আল্লাহর শরীোহ পর্রতযাগ ন্া কর এবং র্ন্দজদেরদক অর্বশ্বাস, হসকুলার্রজম এবং আিজিার্তক আইদন্র 
সাদি প্রর্তদ্বর্িতাে র্লপ্ত করদত ন্া পার তাহদল র্ির্লর্িন্দক মুক্ত করদত পারদবন্া।  



আর এদত এমন্ একর্ি জাতীে রাষ্ট্র কাদেম হদব হযখাদন্ মুজার্হেরা র্বক্রীত র্ির্লর্ির্ন্র মত হদব আর একজন্ 
মুওোর্হে হয শরীোহর জন্য লিাই করদে হস একজন্ হসকুলাদরর সমান্ হদব হয তা তযাগ কদরদে।  

আর হতামরা হতামাদের স্বাধীন্তা পাদবন্া যর্েন্া হতামরা র্বক্রীত র্ির্লর্িদন্র সবধতা ন্া োও, তাদেরদক রাষ্ট্রপর্ত, 
মন্ত্রী এবং কতৃপক্ষ র্হদসদব ধদর ন্া ন্াও। তাই এই অন্ধকার পি র্ির্লর্িন্দক পুন্রুদ্ধার করদবন্া বরং এর্ি 
তাওহীদের বাণীদক র্বক্রীত র্ির্লর্িদন্র সাদি আদপাষ করাদব যার অিি হল দ্বীন্ ও েুর্ন্োর ক্ষর্ত। 

সকল জােগার আমার মুসর্লম এবং মুজার্হে ভাইদেরা, হজরুজাদলম আপন্াদের কাাঁদধর উপর আমান্ত আর 
এিাদক মুক্ত করদত হদল আমাদেরদক অবশযই এিা র্ন্র্িত করদত হদব হয ইসরাদেদলর সাহাযযকারীদেরদক 
তাদের রক্ত এবং তাদের অিিন্ীর্ত র্েদে উম্মাহর উপর তাদের আগ্রাসদন্র মূলয র্েদত হদব।  

এিা আমাদের উপর আবশযক হয ইসরাদেদলর প্রর্তদবশী ভূর্মগুদলার মদধয ইসলার্মক সরকার প্রর্তষ্ঠা করদত 
হদব। এর্ি একর্ি বহুমুখী রণদক্ষে। মুজার্হর্েন্দের মদধয মতানন্কয হল তাদের প্রাণশর্ক্ত আর তা র্বজেদক 
বযাহত করদে। এিা আমাদের উপর আবশযক হয আর্ককগি হিদক তান্র্গদের কদকশাদসর চূিা হিদক মধয-
আর্েকা পযিি আমাদের শত্রুদের হমাকাদবলাে আমাদের ঐকযবদ্ধ হদত হদব। 

এবং আমাদের হশষ র্বন্র্ত এই হয, প্রশংসা শুধুমাে আল্লাহর জন্য, র্যর্ন্ র্বশ্ব জাহাদন্র রব এবং সালাত ও 
সালাম বর্ষিত হহাক আমাদের হন্তা মুহাম্মে, তাাঁর পর্রবার এবং তাাঁর সািীদের উপর  এবং আল্লাহর শার্ি ক্ষমা 
এবং রহমত আপন্াদের উপর বর্ষিত হহাক। 


