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 هللا الرحمن الرحیم بسم
 
অবশ ই সকল শংসা আ াহর জন ।আমরা আ াহর শংসা কির, তাঁর সাহায  কামনা কির এবং তাঁর মা কামনা কির। 
আমরা আ াহর আ য় কামনা কির  শয়তান থেক এবং আমেদর কমকা েলার শয়তানী ফলাফল েলা থেক।আ াহ 

যােক পথ দশন কেরন তােক কউ পথ  করেত পারেব না এবং আ াহ যােক পথ  কেরন তােক কউ পথ দশন 

করেত পারেব না।আিম এই সা ী িদি  য আ াহ ব তীত আনুগেত র যাগ  আর কউ নই এবং আিম এই সা ী িদি  

য মহুা দ তাঁর গালাম এবং বাতাবাহক, শাি  এবং দায়া তাঁর উপর, তাঁর পিরবােরর উপর, তাঁর সাথীেদর উপর এবং 

িতফলন িদবেসর আগ পয  তাঁর অনুসারীেদর উপর।    

ঃ  
 
আমার মসুিলম ভাইেয়রা এবং বােনরা, মজুািহদেদর প  থেক স ািনত এবং িবজয়ী মসুিলম  উ াহেক 

আসসলাময়ুালাইকমু ওয়া রহমাতু ািহ ওয়া বারাকাতু । 

 
আপনােদরেক এই ছাট বাতার িদেক দিৃ  আকষেনর মলূ কারন এই হে  য , আমরা এবং অন ান রা আমােদর শ  এবং 

িমিডয়া থেক ায় সময় এইিট নেত পাই , যইিট  িজহািদ আে ালন েলােক অিভযু  করেছ মসুলমানেদর ল   কের 

আ মন করার ব াপাের, মজুািহদেদর ব াপাের িচি ত করেছ কান কারন ছাড়াই র পাত ঘটােনার জন  অ বহনকারী 

হত াকারীর দল িহেসেব এবং অ  লু নকারী িহেসেব, এবং কান মহৎ কারন, ল  অথবা রাজৈনিতক পিরক না নই 

এবং একই ধরেনর অন ান  অিভেযােগ অিভযু  করেছ। অবশ ই তারা িমথ াবাদী!  

 
েসডার বািহনীর ধূত ষড়য েলা , যারা অপমানজনকভােব আফগািন ান হেত ত াহার হওয়ার িত িনে  এবং 

ত াখ ান হেয়েছ -  যারা  সংেযাজন ঘটাে  দনূীিতর িব ার, শস  এবং প পািখ ংস করার মাধ েম অনুসরন করেছ 

“পিৃথবী ািলেয় দয়ার” নীিত ,  না তারা মানবতার িত উে গ দখাে  , না তারা িচ া করেতেছ এর ভাব স েক 

অথবা ভিবষ েতর আ জািতক স েকর ে  - তােদরেক সাহায  িদেয়েছ,বাতাসেক ময়লা আবজনায় ভিত কের 

িদেয়েছ, এই পলায়নরত শ রা  স হজনক আ মন পিরচালনা করেতেছ য েলার ল  মসুিলম বাজার েলা , এমনিক 

িকছু মসিজদ এবং অন ন  জায়গা েলা।  
 
এই অিভযু েলার  পিরে ি েত আমরা বলেত চাই , আমােদরেক   আ াহর সামেন েত কিট কােজর জন  জবাবিদিহ 

করেত হেব ,  আলহাম িল াহ আমােদর িজহাদী আে ালন েলা অেনক শৃ লাব  অব ায় আেছ, আমরা  আবার বলেত 

চাই য   মসিজদ, বাজার, পিরবহন পথ অথবা অন ান  জায়গায় মসুলমানেদর ল  কের করা য কান আ মন করার 

ব পাের আমরা িনেজেদরেক িনেদাষ হওয়ার ব পাের পনূরাবৃি  করিছ ।   

আল কােয়দা তােদর নতৃ , িববিৃত এবং ভাষ কারেদর মাধ েম িবিভ  ঘটনার এই ইসু েলার উপর পনুরায় জার িদে  

এবং আমরা পির ারভােব দিখেয় িদি   এই কােজ আমােদর প িত, আমােদর ি য়া েলা এবং আমােদর আহবােনর 

মাধ ম  ।  
 
আমরা পির ার কেরিছ   য আমরা আমােদর ইসলািমক জনগনেক সই জনগেনর মত যােদর অন  কান পছ  নই িক  

আমরা তােদর জন  এইিটও িবেবচনা করব না অথবা আমােদর িনেজেদরেক যেকান ধরেনর ঘাটিত পড়া থেক মু  মেন 

করব না।বরং িবষয় েলা  সবেচেয়  বিশ েলার  উৎস যিট িকনা িনিদ  িবষেয়র উপর িনভর কের। 



 
আমরা এইিট িব াস কির য আমােদর উ াহর জনগন – যারা  মুরতাদ জািলম শাসক , িব াসঘাতক , জড় জাগিতক 

শাসনব ব া  ারা শািসত হে   যারা শ  বািহনীর চামচা এবং পি মােদর সহেযাগী – আমােদর  েত ক  সকল 

সামথ বান মসলমােনর উপর এইিট আবশ কঃ তােদরেক র া করা, মু  করা, পথ দশন করা এবং পনুরায় স ান এবং 

মহানুভবতা গঠেনর  পরবতী ধােপর জন  নতৃ  দান করা, অেযৗি ক জীবনহািন অথবা তােদর স েদর লু ন অথবা 

তােদর িত, য না এবং িবপযয়েক বিৃ  কেরা না।  

 
আমরা ব াখ া করিছ য আমরা আমােদর মািলেকর আইন, সবময় মতার  িনেদিশকা মেন চলিছ , িতিন মানুষেক 

অন ায়ভােব হত া করােক িনিষ  কেরেছন, তাসে ও সীমাল েনর মা া এবং শ বািহনীর উৎপীড়ন বাড়েছ, এেত িকছ ু

যায় আেস না কত পিরমান ঘনৃা তির হেয়েছ অথবা যেু র মেধ  কত পিরমান িতেশাধ হন েয়াজন হেয় উেঠেছ। 

আ াহর ধম, সবময় মতা সবেচেয় বিশ সুউ  এবং অিতমলূ বান। আ াহর স ি  এবং স ান অজন করা অিধক 

পনূ।. 

এভােব আমরা এই ধরেনর যেকান কাজ থেক িনেজেদরেক িনেদাষ দািব করিছ, এইিট কান িবষয় নয় য ক এইিট 

সংঘিটত কেরিছল অথবা কাথায় এইিট সংঘিটত হেয়িছল, এই ধরেনর লাক েলা  শ  বািহনীর অপরাধী চে র সােথ 

সংযু  , কােফরেদর ভাড়ােট িনরাপ া এেজ ী েলার সােথ সংযু , আ াহ তােদর অপমািনত ক ক অথবা  এই ধরেনর 

লাক যারা মসুিলম িহেসেব দািব করেছ অথবা মজুািহদেদর সােথ সংযু  বেল দািব করেছ িক  কাজ েলা কেরিছল 

অসতকভােব অথবা  অবেহলার মাধ েম।  
 
এই কাজ েলার ব পাের আমরা সরাসির ঘাষনা করিছ য এই কাজ েলা পিৃথবীর মেধ  িত এবং দষূন বৃি  করেছ 

যইিট িকনা আ াহ িনিষ  কেরেছন 

﴾ ُ ّ هللا َ ُّ  الَ  و ب ِ ﴿ یُح ادَ َ َس الف  
 
“অবশ ই আ াহ পাপ এবং অসততােক অপছ  কেরন” 
 
[আ াহ আেরা বেলন:]  

﴾ ُ ّ هللا َ ُّ  الَ  و ب ِ ﴿ یُح َ ین ِ د ِ ْس ف ُ ْم ال   
 
“… আ াহ তােদরেক পছ  কেরন না যারা অসততা বৃি  কের এবং ধবংস কের ” 

 
আমােদর  িজহােদর একিট আইনত এবং অনু হশীল সুউ  এবং সুমহান ল  আেছ -  যইিটর হে  ন ায়পরায়নতা, 

মা, সদ ন, মহ , া, স ান, সািরব  হওয়া এবং সফলতা - এই সম  িকছুর সারসংে প সবশি মান আ াহর 

স ি র মেধ  থেক এবং তাঁর পােশ তাঁর ধেমর একজন সাহায কারী েপ থাকা , িতিন হে ন সবময় মতার অিধকারী। 
 
আমরা আ াহর শ েক উে ালন করিছ এবং আমরা তাঁর ধমেক সাহায  করিছ এবং এইিটেক র া করিছ । আমরা সেত র 

িবজয় এবং অত াচার এবং আ াসন থেক মুি  কামনা করিছ , আমরা জনগন এবং ভূিমর াধীনতা কামনা করিছ  এবং  

জনগেনর িত আমরা দয়া এবং তােদর জন  কল ান বেয় আনব। 
 
আমরা সকল অ েলর মজুািহদেদরেক রন কিরেয় িদেত চাই , আ াহ তােদরেক সফলতা দান ক ক, মসুিলম রে র 

পিব তা স েক ােনর জন  জার দওয়ার ব াপাের  িদি  এবং এইিটর চার ও সােরর ব াপাের  িদি   , 

এই  ব াপাের অিধক সতকতা হন করা আবশ ক, ইহােক র া এবং সংর ন করেত হেব এবং  অন ায়ভােব এর বাহ 



হওয়া থেক ভয় করেত হেব। তােদর অবশ ই বাধা িদেত হেব যারা  মসুিলম র , স দ এবং স ােনর ব পাের অসতক। 

যু  এবং ইহার আবহম ল , িনয় ন েলা, মেনাভাব েলা এবং ঘনৃার মাধ েম শি বিৃ  কের  অনিধকারচচা করা উিচত 

হেব না ,  এই িবষেয় এবং অন ান  িবষেয় সবময় মতার অিধকারী আমােদর  মািলেকর আইনেক দঢ়ৃভােব আঁকেড় ধরেত 

হেব , তার িদেক আমােদর সকল দাসে র িদেক ঝুঁেক পড়ােক বাধা দওয়া উিচত হেব না । আমরা সবময় মতার 

অিধকারী আ াহর গালাম এবং তাঁর সন বািহনী। আমরা দখাব আমােদর সকল আনুগত , সিহ তুা এবং  িন য়তা 

মহুা দ স া া আলাইিহওয়াসা ােমর পেথ। 

এই িবষেয়র উপর িবশদভােব িব ািরত না কের এই বাতার মাধ েম  রন কিরেয়  দওয়া এবং পনুব  করার মাধ েম 

আমরা  আমােদর অব ান পির ার করিছ। আমােদর পিব  ে র িব    আইেনর িবষেয় মসুলমানেদর িকছু অজানা  

নই । একজন িব াসীর জীবেনর ে র সােরর জন  এইিট ব াখ া করার জন  যেথ  এবং এই রে র পিব তা 

স েক নবী স া া আলাইিহওয়াসা াম বেলনঃ  
 

مسلم رجلٍ  قتل من هللا على أھون الدنیا لزوال» » 
“আ াহর কােছ স ূন িব  িবলু  হেয় যাওয়া একজন মুসলমােনর [অন ায়ভােব] মারা যাওয়ার চেয় কম 

পূন” 
 
 
পৃিথবী িবলু  হেয় যােব এবং, আমরা এবং আমােদর িত ান েলা,দল েলা এবং পিরক না েলার অি  থেম যােব 

িক  আমােদর হাত যন মসুিলম রে র অন ায় বােহর কারন না হয়। এইিট পির ার এবং পনূ িবষয়।   
 
 
অিধক , আিম আমােদর মজুািহদ ভাইেদরেক ( যখােনই তারা অব ান ক ক আ াহ তােদরেক সফলতা এবং সাহায  

ক ক) িকছু পনূ এবং বা ব িকছ ুপেয়ে র উপর উপেদশ িদব,  
 
 

১) থমতঃ আিম তােদরেক আহবান করব যন তারা তােদর সামিরক দল েলা অথবা শাখা েলােক িবে ারক 

পদােথর ব বহার িনিষ  করার জন  অথবা অন ভােব বাঝােনা যায় ল ব  িহেসেব  এলাকা েলার মেধ  , 

মসিজেদর মেধ  এবং এই ধরেনর অন ান  জায়গা েলায় যমন বাজার েলা, িডয়াম েলা এবং মসুলমানেদর 

অন ান  জেড়া হওয়ার ান েলায়  িনিষ  করার জন , এইিট কান িবষয়না ল টা িক , এই কােজ শৃ লা র া 

করার মত সতকতা অবল ন করেত হেব যন ভুেলর কারেন িত না হয়। 
 
২)ি তীয়ত,আ মন য েলা তাতার েসর িশেরানােম পেড় অবশ ই খুব শৃ লার সােথ করেত হেব।তারা অবশ ই 

অংশ হনকারীেদরেক অেনক বিশ মু ভােব কাজ করা থেক সাবধান করেব , তােদর জন  িবেশষধরেনর অব ার 

অনুমিত আেছ।তারা জ ির েয়াজেনর ক াটাগিরেত পেড় এবং এভােব যত বিশ স ব কড়া আনুগেত র মেধ  এইিট 

করেত হেব। এই ধরেনর আ মন পিরচালনার আেগ নতৃ েদর অবশ ই অত  কড়া আনুগেত র মাধ েম িনরী া 

করেত হেব  কাথায়  শত েলা পাওয়া যাে  এবং  িনিষ  উপাদান েলা অনুপি থ ,  এভােব   শ েদর উপর  একিট  

বড় ধরেনর বধ িত দান করা যায় এবং অন ান  সুেযাগ েলা হয়ত দখা িদেব না, এভােব সাধারন অব ায় যার 

যার পনূ ল েলােত আ মন করা যােব না, এবং  বঝুা যাে  ল েত আ মন করার জন  এইিট হ  সিঠক 

বাতা , এবং  যিদ আ মন েলােত ইহা অনুসরন না করা হয় তাহেল ফলাফল িহেসেব এইিট িজহােদর জন  িকছ ু

পির ার িত হেব এবং  এইিট শ বািহনীেক আরামদায়কভােব সামেন এিগেয় যাওয়ার সুেযাগ িদেব এবং সবিদেক 

ছিড়েয় পড়েব যু  , তােদর সামিরক উপি িত এবং রাজ  ।  
 
উপেরর পেয় িট ততৃীয় পেয়ে র মাধ েম স নূ হেয়েছঃ 
 



৩)িবে ারক সহকাের িবেশষ আ মন েলার ে  ত াবধান হেব িবেশষ কিমিটর  সামিরকভােব িবেশষ   কাউেক 

িতিনিধ েপ রন কের িব াসেযাগ  ছা েদরেক এই  স েক ান দান করা য িকনা েত কিট িবষেয় এককভােব 

পড়া না কের িস া  নেব যেকান ে  অনুমিত দােনর জন  এবং অথবা ইহা ল  িহেসেব চািলেয় যাওয়ার ে  

অথবা অন িকছুর ে  যইিট আমরা আল কােয়দার মেধ  কের  থািক এবং সকল শংসা আ াহর জন । 
 
৪) েত ক জায়গার মজুািহদ নতবৃৃে র অবশ ই করনীয় দািয়  হে  মজুািহদেদরেক িশ া দওয়া,   সাধারন 

জনসাধারনেক, শহীিদ আ মন করেত যারা পথ খুঁজেছ িবেশষভােব তােদরেক যত বিশ স ব উপেদশ দওয়া, তােদর 

বাঝােনা উিচত যত ন পয  না তারা ি পনূ না হয়, যারা এই ধরেনর আ মন েলা পিরচালনা করেব তােদরেক 

মজুািহদেদর িস া  স েক জানা েয়াজন, অবশ ই এই ধরেনর কাজ েলা ইখলাস সহকাের আনুগেত র মাধ েম 

পিরচালনা করেত হেব, এবং স নু েপ িত িনেত হেব  সবশি মান আ াহর স নূ আনুগত  কের তাঁর জীবেনর 

মাধ েম আ াহর কথােক উে  রাখার জন  এবং কােফর বািহনীেক িতেরাধ কের  ধেমর পতাকােক উে ালন করেব। 

তােদর কেখানই  সে হযু  লে র িদেক অ গামী হওয়া উিচত হেব না অথবা এই ধরেনর জায়গা যা জনগনেক িবভ  

করেব অথবা িবতক এবং পাথক  সৃি র কারন হেব । তােদর ধ ুউিচত হেব ঐ সম  জায়গার িদেক অ গামী হওয়া যইিট 

িকনা একশতভাগ িনি ত এবং এই ধরেনর আইনস ত  ল ব র জায়গা েলা স নূ ি দায়ক হেত হেব এবং এই 

ধরেনর আ মন েলা আ াহর স ি  অজন করেব। 
 
এইিট মজুািহদ নতৃবেৃ র জন  আবশ ক যইিট িকনা শহীিদ আ মেনর িবষেয় সেচতনভােব কাজ করেব। অবশ ই 

তােদরেক সে হযু  ল ব র িবষেয় শ ভােব সতক করেত হেব। 
 
আেরা  হে  যিদ শহীিদ আ মনকারী যথাযথ িন পন,উপলি , এবং ান ছাড়া সামেনর িদেক িনেজেক অ সর কের , 

স কাজ েলা কেরেছ অবেহলা এবং িন নীয়ভােব; আ াহর কােছ তােক জবাবিদিহ করেত হেব এবং শহীদ হওয়ার 

পিরবেত তার জন  শাি  অনুেমাদন করা হেব এবং ক এর মাধ েম খুশী হেব? কত সংখ ক লাক আেছ যারা যুে র এই 

লাইেন মারা গেছ এবং আ াহ ভােলা জােনন তােদর উে শ  স েক ? কত সংখ ক লাক আেছ যােদর ভােলা ই া আেছ 

িক  এইিটেক অজন কেরিন? 
 
মজুািহদ তারা যারা তােদর স দ, জীবন এবং আ ােক আ াহর পেথ দয় আ াহর স ি র জন । আমােদর ধম হে  

ান, কাজ এবং উে শ ; আমােদরেক উপকারী ান অজন করেত হেব এবং আমােদরেক জনগেনর উপলি  অজন করেত 

হেব। আমােদরেক ন ায়িন ভাৈব কাজ করেত হেব এবং উে শ েক সিঠক করেত হেব।এবং সকল সফলতা আসেব আ াহ 

থেক। হ আ াহ! আমােদর ধমীয় জীবনেক উ ত ক ন যইিট আমােদর জন  সবেচেয় পনূ িবষয়। উ ত ক ন 

আমােদর ইহজাগিতক জীবনেক। উ ত ক ন আমােদর আিখরােতর জীবনেক যইিট আমােদর শষ ত াবতন। 
 
এবং আমােদর সবেশষ দায়া সকল শংসা আ াহর জন  যার অি  সবজায়গায়। 
 
আসসালামআুলাইকমু ওয়া রহমাতু ািহ ওয়া বারাকাতু । 


