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 بسم هللا وامحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وآ هل وحصبه ومن والاه

 

াঅ জামজরার াাংবামদক াঅমমদ মজদামনর ামে দদয়া এক াক্ষাৎকামর ামা 

াঅমদান  ামা মুজামদমদর ম্পমকিত াঅমার বক্তমবের মমিােিমি বর্িনা করার জনে এবাং 

ভাাআমদর কামে মবয়মি পমরষ্কার কমর ভাাআমদর াংলয় দূর করার জনে াঅমম বমোঃ  

মনমের দু’প্রকার ামামর মধ্েকার পােিকেমক াঅমরা বারবার ্পষ্টভভামব তুম ধ্রমত দে্টভা 

কমরমে৷ এক দতা মে এমন দ বা াংগঠন ম্বমত ামা, যামদর একমি ুপমরমেত 

মেন্তাধ্ারা  মানাজ রময়মে এবাং যামদর একমি মনমদি্টভ রাজননমতক াবস্থান রময়মে৷ তামদর 

প্রমত াঅমামদর াবস্থান  তামদর প্রমত াঅমামদর ামভমযাগমূ মবমভন্ন প্রমে াঅমরা ্পষ্টভ 

কমর মদময়মে৷ াঅমরক মে এমন ামা, মফমমস্তমন মজাদরত ামা  ানোনে 

মুজামদীনগর্, যারা মকেুমতাআ াংগঠন, াংগঠমনর পমরোনা  রাজননমতক াবস্থানগত 

দুনিীমত াধ্ন কমর না৷ তমব াি-ামবে োকা এবাং পদ্ধমত  মেন্তাধ্ারার মবশুদ্ধতার 

মভমিমত তারা াঅবার কময়ক দের্ীমত মবভক্ত৷  

লাাআখ াঅাআমান ামফজাহুল্লা একামধ্ক প্রমে এ মমিােিমি উমল্লখ কমরমেন৷ দযমন মতমন তার 

এক উনু্মক্ত ভায় বমনাঃ ‚াঅমম বিদাাআ াঅমার বক্তবে মূম ামামর রাজননমতক 

দনতামদর এবাং ামামর মুজামদীন  মফমমস্তমন মজাদরত ানোনে মুজামদীনমদর মামে 

পােিকে কমর োমক৷ দকননা ামা দনতামদর াঅমম মামােনা কমরমে এবাং াঅজীবনাআ 

তামদর মামােনা কমর যামবা, দয পযিন্ত তারা ধ্মিমনরমপক্ষ মফমমস্তমন াংমবধ্ান দমমন েমব 

 মক্কায় ানুমিত ফাতমর ামে তামদর কৃত েুমক্ত প্রতোামরর দঘার্া না মদমব৷ াঅর 
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ামামর মুজামদীন  মফমমস্তমন মজাদরত ানোনে মুজামদীনমদর াঅমম মেিন কমর  

বিদাাআ তামদর মেিন কমর যামবা৷ এবাং উম্মমত মুমমামক াঅমম াঅবান জানামবা 

তামদর াামযে এমগময় াঅার জনে, মবমলকমর মনাাআ উপজামতমদর৷‛ 

াতএব, াঅমম মমন কমর ামা াংগঠমনর প্রমত াঅমামদর দৃম্টভভমে  াবস্থান মদবামামকর 

নেয় ু্পষ্টভ দয, ামা ামনক বড় লরীয়ত মবমরাধ্ী কমিকামের ামে জমড়ত৷ উদারর্স্বরূপ 

াঅমম াধ্ম দু’বৎর পূমবি ১৪২৮ মজরীর রমবউ ানী মাম াঅ-াাব মোগামজমন 

দদয়া াঅমার প্রেম াক্ষাৎকারমিমত তামদরমক এ ক লরীয়ত মবমরাধ্ী কমিকাে পমরতোগ 

করমত উপমদল মদময়মোম৷ দযখামন াঅমম তামদরমক বমমোমাঃ ‚াঅমরা তামদরমক উপমদল 

মদমে মলরকী ভামূম াাংলগ্রর্ করা দেমক মফমর াঅার জনে এবাং রাষ্ট্রীয়  াঅরবমদর 

মদ্ধামন্তর প্রমত ম্মান প্রদলিন করা  তা দমমন ো দেমক মবরত োকার জনে এবাং 

মফমমস্তনী কতৃিপমক্ষর মমধ্ে যারা মবশ্বাঘাতক  মুরতাদ তারা দযন তামদর ামত াত না 

রামখ  মুরতাদ লানবেবস্থার দনতামদর প্রমত বনু্ধত্ব  ম্মান প্রদলিন না কমর৷ এবাং তামদর 

জনে উমেত মে মনমজমদর ‘াঅ য়াা য়া বারা’ এর াঅকীদামক মবশুদ্ধ কমর দনয়া  

তোকমেত মাাামতর মূমতির ামমন মনমজমদর াআামমর মবমধ্-মবধ্ান মূমক বম না 

দদয়া৷‛ ুতরাাং াঅামদুমল্লা ামা ম্বমন্ধ াঅমামদর াবস্থান ু্পষ্টভ৷ াঅর এিা মকভামব 

ম্ভব, ােে ামা গাজায় াঅ কাময়দার মতাদমলিরাআ মবরুমদ্ধ যুদ্ধ করমে? 

পক্ষান্তমর াঅ জামজরার াক্ষাৎকামর াঅমম যা বমমোম দয, ‚াঅমরা  ামা 

মুজামদীনরা একাআ মতাদমলির‛ দাআ বাকেমি দকান জমি মকেু মে না; বরাং তা মে পূবি 

প্রস্তুমত বেমতত উপমস্থত াক্ষাৎকামরর দক্ষমে ানাকামিতভামব মুখ দেমক দবমরময় যায়া 
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কোর মত৷ তমব কো বার ময় দাআ মমিােিমিমকাআ দকন্দ্রীভূত করা াঅমার মাোয় মে, 

যা াঅমম পমর উমল্লখ কমরমে৷ াঅর তা মে ৎকমিলী দনককার মুজামদীন  

রাজননমতক াংগঠমনর ামামর মামে পােিকে করা৷ দ মমমব উমল্লমখত কোমি দকান 

মকেুর মনমদিল করমে না এবাং াঅমরা যা বুোমত োমে তা বুোমে না৷ বরাং এ ধ্রমর্র স্থামন 

এমন কামরা দেমক বোখো দজমন দনয়া জরুরী, মযমন াধ্ারর্ত ভু কমরন না৷ 

যমদ দকউ প্রশ্ন কমর দয, ামামর মুজামদীনমদর মামে মক এমন কাউমক পায়া যামব, যারা 

মানাজ  মেন্তাধ্ারাগতভামব ামা দেমক মভন্নমত দপার্ কমর োমক? তাম াঅমরা বব 

দয, োাঁ, কম ম পায়া যামব৷ াঅমরা মমন কমর দ মস্ত ভাাআমদর দাময়ত্ব মে মনমজমদর 

াধ্োনুযায়ী ামা  ামামর াধ্ারর্ মুজামদীনমদর (ােিাৎ ামামর দয ক মুজামদীন 

মানাজ  মেন্তাধ্ারাগতভামব ামা দেমক মভন্নমত দপার্ কমর না তামদরমক) নমত 

করা৷ াঅর যমদ তামদর জনে এখন বড় ধ্রমর্র দকান োমমার মু্মখীন য়া বেমতত খাাঁমি 

ুন্নত  তাীমদর পতাকাতম কাজ করা ম্ভব য়, তাম তামদর উমেত ামামক বজিন 

কমর দিারাআ াধ্ীমন কাজ করা৷ 

জ্ঞাতবোঃ ম্ভবত দপ্রাগ্রামমর ময় ীমমত য়ার াজুামত বা ানে দকান কারমর্ াঅ 

জামজরা েোমন াক্ষাৎকারমির মকেু মকেু াাংল মবময়াজন কমর দফমমে৷ দযমন দৌমদ াঅরব 

াংক্রান্ত মস্ত কো, জামজরাতু াঅরমবর কাজ, মমরয়া প্রমে কো  ানোনে াঅমরা মকেু 

মবয়৷ 

াঅমম ঐ মস্ত ভাাআমদর প্রমত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করমে, যারা াঅমামদরমক এ মবয়মি ম্পমকি 

াবমত কমরমেন  াঅমামদর প্রমত ুধ্ারর্া দপার্ কমরমেন৷ এবাং ঐ মস্ত ভাাআমদর প্রমত 
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াঅমম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করমে, যারা দখামমখ বা পেমযামগ বা াঅমােনার মাধ্েমম াঅমামদর 

কামে মদপূর্ি কোমির বোখো দেময়মেন৷ ুতরাাং তামদর এ মমতাপমদমলর কারমর্ াঅল্লা 

তা‘াঅা তামদর কমক উিম মবমনময় প্রদান করুন  তামদর এ প্রমে্টভামক কবু করুন৷ 

াঅমম মবমলভামব উমল্লখ করমে প্রখোত লাাআখ াঅবু মুাম্মাদ াঅ মাক্বমদীর কো৷ াঅমম 

তার প্রবন্ধ  জ্ঞানগভি মবমলেষর্ পমড়মে৷ 

ভাাআমদর প্রমত াঅমামদর াঅমবদন োকমব; যুমদ্ধর পমরমস্থমতর স্বীকার ময় মববৃমত  উির 

প্রদামন কখন কখন াঅমামদর মবম্ব ময় যায়ামক াঅপনারা ক্ষমাুদর দৃম্টভমত দদখমবন৷ 

াঅমম াঅল্লা তা‘াঅার কামে াঅমামদর জনে  কমর জনে দ কামজর তামফক কামনা 

করমে, দয কাজ াঅমামদর পানকতিা পেদ কমরন  দয কামজ মতমন ন্তু্টভ৷ 

 

 

য়া াামু াঅাাআকুম য়া রমাতুল্লাম য়া বারাকাতু৷ 

 

 
 

াঅপনামদর ভাাআ মুস্তফা াঅবু াআয়াযীদ 
৩ লাবান ১৪৩০ মজরী 

াঅ-কাময়দাাঃ দকন্দ্রীয় দনতৃত্ব 
 

 




