
 

 



 

বিসবিল্লাবির রািিাবির রািীি 

সকল প্রশংসা আল্লাি রাবু্বল আলািীনির জিয, সালাত ও সালাি িবষিত হিাক আল্লাির রাসূল, তাাঁর পবরিার পবরজি ও 
সািাবিনের প্রবত এিং হকয়ািত পর্িন্ত আগত তাাঁর সকল অিুসারীর প্রবত। 

প্রথি কথা 
জুলুি, ফাসাে এিং বফতিার হর্ আাঁধার রাবি সিবেক হথনক হেনয় আনে, তার পবরসিাবি আল্লাি একিাি বজিাে ফী সাবিবলল্লাির 
িানে হরনেনেি এিং এজিযই বতবি বজিানের বিধাি োি কনরনেি। এই বজিাে অতযন্ত গুরুত্বপূর্ি একবি ফরজ এিং িতিিাি 
সিনয়রও অপবরিার্ি োবি। আিার এবিও পবরষ্কার হর্, হর্িবিভানি বজিানের অিযতি একবি লক্ষ্য িনলা, কুফুবর শবি চূর্ি কনর 
আল্লাির জবিনি আল্লাির শরীয়ত প্রবতবিত করা, হতিবি আনরকবি গুরুত্বপূর্ি লক্ষ্য িনলা, িুসলিািনের দ্বীি-ঈিাি, ইজ্জত-আব্রু 
ও সিায়-সম্পনের প্রবতরক্ষ্া এিং তানের কলযার্কািিা। আর এেুবি লক্ষ্য পরস্পনর এিিভানি ওতনপ্রাতভানি জবিত হর্, একবি 
উনপক্ষ্া কনর অপরবিনত এবগনয় র্াওয়া আনেৌ সম্ভি িয়। 
িতিিাি হপ্রক্ষ্াপনি, এই ভূেনে এিি বজিাবে আনদালি আনগর হর্ হকানিা সিনয়র হচনয় অনিক হিবশ প্রনয়াজি, র্া উনল্লবেত 
েুবি লক্ষ্যনক সিাি গুরুত্ব বেনয় অগ্রসর িনি। এিি আনদালি বিিঃসনদনি উপিিানেনশর িুসলিািনের জিয রিিত ও িরকনতর 
কারর্ িনি এিং জুলুি ও ফাসানের এই কানলা রাবিনক শরীয়নতর আনলাবকত হভানর পবরর্ত করার িাধযি িনি ইিশাআল্লাি। 
সুতরাং, সকল িুজাবিে এিং বজিাবে জািাআনতর শরঈ ফবরর্া এিাই হর্, তারা বিনজনের সকল বজিাবে কার্িক্রি এই েুই লক্ষ্যনক 
হকন্দ্র কনরই পবরচালিা করনিি। 
এই লক্ষ্য অজিনির জিয বজিানের কিিপদ্ধবত কী িওয়া উবচৎ? তা সুস্পষ্ট কনর তুনল ধরারই একবি প্রনচষ্টা- জািাআত কানয়োতুল 
বজিাে উপিিানেনশর এই ‘আচরর্বিবধ’। 

আিরা এোনি উনল্লে করা জরুরী িনি করবে হর্, বজিাে একবি সবিবলত ইিােত। এোনি হকাি িযবি িা জািাআনতর কার্িক্রি 
এিং তার প্রভাি ও ফলাফল শুধু ঐ িযবি িা জািাআনতর িানে সীিািদ্ধ থানক িা, িরং এবি িয়োনি থাকা সকল িুজাবিে এিং 
পুনরা উিতনক প্রভাবিত কনর। এজিয আিরা হর্িবিভানি জািাআনতর সনে সমৃ্পি প্রনতযক িুজাবিেনক এই আচরর্বিবধর পূর্ি 
অধীি িনি কবর, হতিবি ভ্রাতৃস্থািীয় অিযািয বজিাবে জািাআতগুনলার প্রবত বিিীত আনিেি কবর, আসুি আিরা সকনলই বজিানের 
লক্ষ্য অজিনি আিানের উপর আনরাবপত শরঈ ফবরর্া আোয় কবর এিং এই িরকতিয় কানজ আিরা এনক অপনরর সিনর্াগী 
িই। আিরা সকনল বিনল এিি বিষয়গুনলার দ্বার রুদ্ধ কবর, র্া এই পুনরা ভূেনে বজিাবে আনদালনির জিয ক্ষ্বতকর। র্বে আিরা 
সততার সনে এই সবিবলত োবয়ত্ব পালি কবর, তািনল বিিঃসনদনি আিানের এই বজিাবে সফর শুধু আল্লাির সন্তুবষ্ট লানভর 
িাধযিই িনি িা; িরং এই ভূেনে বির্িাবতত উিনতর িুসরত, িুসলিািনের হিোয়াত এিং কুফবর শাসিিযিস্থা উনেনেরও কারর্ 
িনি ইিশাআল্লাি। 

ভূবিকা 
‘জািাআত কানয়োতুল বজিাে উপিিানেশ’ িনলা, ‘জািাআত কানয়োতুল বজিাে’ (র্া ‘আল-কানয়ো’ িানি পবরবচত)-এর একবি 
শাো, র্া বিজবর ১৪৩৫ সানল প্রবতিা লাভ কনর। এই জািাআত িূলত অনিকগুনলা িাজিুু্আর সিবিত ও পুিিঃগবিত রূপ, হর্গুনলা 
িহু আনগ হথনকই এই উপিিানেনশ আল-কানয়োর অধীনি বিবেন্নভানি বজিাবে কার্িক্রি চাবলনয় আসবেল। এই জািাআত হকন্দ্রীয় 
‘জািাআত কানয়োতুল বজিানে’র আিীনরর আিুগনতযর অধীি। এর পবরবধ আরাকাি (িািিা)-সি ভারত উপিিানেনশর সমূ্পর্ি 
ভূেে, বিনশষভানি পাবকস্তাি, ভারত ও িাংলানেশ তার অন্তভুিি। প্রবতিালগ্ন হথনকই এই জািাআত ‘জািাআত কানয়োতুল বজিাে’-
এর সাধারর্ বেক-বিনেিবশকা হিাতানিক বজিাবে কার্িক্রি চাবলনয় আসনে। আল্লাি তা’আলার হতৌবফনক এেি ‘জািাআত কানয়োতুল 
বজিাে উপিিানেশ’-এর বিস্তাবরত আচরর্বিবধ প্রকাশ করা িনে। 

‘জািাআত কানয়োতুল বজিাে’-এর আিীর শায়ে আইিাি আর্-র্াওয়াবিবর (িাবফর্াহুল্লাি)-এর পক্ষ্ হথনক কার্িকর ‘বজিানের 
সাধারর্ বেক-বিনেিবশকা’ (الجهادي للعمل عامة توجيهات)-হক িূল বভবি হরনেই এই আচরর্বিবধ প্রস্তুত করা িনয়নে। একইভানি, 
অিযািয িুজাবিে আনলিনের ফাতওয়া এিং অধি শতাব্দীরও হিবশ সিয়কানলর বজিানের অবভজ্ঞতা হথনকও সািার্য হিয়া িনয়নে। 
এই আচরর্বিবধনত (শরঈ) িূলিীবতর পাশাপাবশ বকেু িযিস্থাপিাগত বিষয়ও অন্তভুিি িনয়নে, র্া প্রনয়াজি অিুর্ায়ী পবরিতিি 
পবরিধিনির অিকাশ রানে। জািাআত কানয়োতুল বজিাে উপিিানেনশর আিীর, জািাআনতর শুরা সেসযনের পরািশিক্রনি এই 
পবরিতিি করনত পারনিি। জািাআনতর সনে সংরু্ি প্রনতযক িযবি এই আচরর্বিবধ অিুর্ায়ী কাজ করনত িাধয থাকনিি। এর 
বিপরীত হকানিা কার্িক্রি পবরলবক্ষ্ত িনল, জািাআনতর আিীর ও শুরা সেসযগর্ ককবফয়ত তলনির অবধকার রােনিি। 

১ 



 

আচরর্বিবধনত িযিহৃত পবরভাষা 
জািা’আতিঃ এই পবরভাষা দ্বারা এোনি উনেশয ‘জািাআত কানয়োতুল বজিাে উপিিানেশ’, র্ানক সংনক্ষ্নপ ‘আল-কানয়ো 
উপিিানেশ’ও িলা িয়। 

আিীর, িানয়নি আিীর ও শুরা-সেসযিঃ হর্োনি জািাআনতর আিীর, িানয়নি আিীর এিং শুরা সেসয িযিহৃত িনয়নে, হসোনি 
জািাআত কানয়োতুল বজিাে উপিিানেনশর আিীর, িানয়নি আিীর এিং শুরা সেসয উনেশয। 
‘আল-লাজিাতুশ শরঈয়যাি’ িা শরীয়া বিভাগিঃ শরীয়া বিভাগ দ্বারা উনেশয, জািাআত কানয়োতুল বজিাে উপিিানেনশর ঐ 
বিভাগ, র্া উলািানয় হকরানির সিিনয় গবিত। আল-কানয়ো উপিিানেশনক শরঈ বেক-বিনেিশিা প্রোি এই বিভানগর োবয়ত্ব  

আচরর্বিবধর উনেশয 
এই আচরর্বিবধর প্রধাি উনেশযগুনলা িনলািঃ 

জািাআনতর সানথ সংরু্ি িুজাবিেনের বজিাবে কার্িক্রনির সীিািা বিধিারর্ কনর হেয়া এিং তানেরনক শরীয়ত পবরপন্থী কার্িক্রি 
হথনক বিরত রাো। একই সনে এিি কাজ হথনকও তানের বিরত রাো, র্া শরীয়নতর েৃবষ্টনত িয়নতা জানয়র্, বকন্তু চূিান্ত 
বিচানর বজিাবে আনদালনির জিয ক্ষ্বতকর বকংিা অলাভজিক। 

বজিানের িয়োনি থাকা সকল িুজাবিেনক লক্ষ্যিস্তু বিধিারর্ ও িাোইকরর্ এিং পদ্ধবতর ঐকয সাধনির জিয উনু্মি আহ্বাি 
জািানিা। 

সাধারর্ িুসলিািনেরনক বিনজনের উনেশয ও পদ্ধবত সম্পনকি অিবিত কনর বজিানের োওয়াত প্রোি। 
 

 
 

১। তাওিীে ও একত্বিানের োওয়াত হেয়া। অথিাৎ, ইিােত হথনক শুরু কনর শাসিিযিস্থা পর্িন্ত সিবকেু একিাি আল্লাি 
তা’আলার জিয বিবেিষ্ট করার আহ্বাি জািানিা। 

২। িুিািাে সাল্লাল্লাহু আলাইবি ওয়াসাল্লানির আবিত শরীয়ত এিং তাাঁর িিুওয়যাতী পদ্ধবতর হেলাফত প্রবতিার হচষ্টা করা। 
(ইসলািী ইিারাত আফগাবিস্তানির প্রবতরক্ষ্া এিং তা শবিশালী করা এই লনক্ষ্যরই অংশ।) 

৩। সকল অবধকৃত ইসলািী ভূেে এিং িায়তুল িুকাোসসি সকল ইসলািী পবিি স্থাি কানফরনের েেল হথনক িুি করা।  
৪। অতযাচার, অবধকার িরর্ ও হশাষনর্র পথ িন্ধ করা এিং এিি একবি ইসলািী সিাজ প্রবতিা করা, হর্োনি সিিি শাবন্ত, 

শৃঙ্খলা, বিরাপিা, কলযার্ ও িযায়পরায়র্তা বিরাজ করনি। 
৫। িুসলিািনের দ্বীি, জাি, ইজ্জত ও সম্পনের হিফাজত ও প্রবতরক্ষ্া। একই সনে পুনরা েুবিয়ার িাজলুিনের সািার্য করা। 

৬। কানফর ও তাগুনতর হজনল িদী িুসবলি ভাই-হিািনের িুি করা  

৭। উিনতর ধিসম্পে লুনিরা শবিগুনলার িাত হথনক িুি কনর িযায়পরায়র্তার সনে উিনতর িানে িণ্টি করা। 
৮। হেশ, জাবত ও ভাষার িূবতি চূর্ি কনর িুসবলি উিাি’র ঈিািী ভ্রাতৃত্বনক জাগ্রত করা এিং ‘এক উিত’-এর ধারর্া 

পুিিঃপ্রবতিা করা। 

৯। পরকানলর জীিনি জান্নাত লাভ করা, র্ানক আল্লাি রাবু্বল ইজ্জত বজিানের রাস্তার উপর েৃঢ় থাকার সানথ জুনি বেনয়নেি। 
আল্লাি সুিিািাহু ওয়া তা’আলা ইরশাে কনরিিঃ 

ابِرِينَ  ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُكْم َويَ ْعَلَم الصَّ ا يَ ْعَلِم اَّللَّ ُتْم َأن َتْدُخُلوا اْْلَنََّة َوَلمَّ  أَْم َحِسب ْ

“হতািানের বক ধারর্া, হতািরা জান্নানত প্রনিশ করনি? অথচ আল্লাি এেিও হেনেিবি হতািানের িনধয কারা বজিাে কনরনে 
এিং কারা কধর্িশীল!” (সূরা আনল ইিরািিঃ ১৪২)  

প্রথি অিুনেেিঃ জািাআনতর লক্ষ্য  
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১। জািাআত আল-কানয়ো উপিিানেশ, কিবিক কুফবর িযিস্থা ধ্বংস করার জিয এিং শরীয়ত কার্িকর করার জিয বকতাল ফী 
সাবিবলল্লািনক ফরজ িনি কনর এিং এই বকতাল করনত বগনয় হকানিা বিদুনকর বিদার পনরায়া কনর িা। 

২। জািাআত শরীয়ত প্রবতিার জিয োওয়াত ও বকতালনক অতযািশযক িনি কনর এিং হচষ্টা কনর, হর্ি এই েুবির প্রনতযকবি 
অপরবিনক এবগনয় হিয় এিং শবিশালী কনর।  

৩। বজিানের ফরজ আোনয়র জিয জািাআত বিনজনক শরীয়নতর ঐসি সুস্পষ্ট িীবতর িানে সীিািদ্ধ রানে, র্া সালানফ-সানলিীি 
কুরআি ও সুন্নাি’র আনলানক বলবপিদ্ধ কনরনেি। 
i. ফনল জািাআত শত্রুনের িতযা করা, ওনের সানথ রু্নদ্ধ বলি িওয়া এিং ওনের সম্পেনক গবিিত িািানিার হক্ষ্নি হকানিা 

তা’উয়ীল িা অস্পষ্ট হকানিা অবভিযবিনক বভবি িািায় িা, িরং শরীয়নতর সুস্পষ্ট ও প্রবতবিত েলীলনক বভবি িািায়। 
ii. জািাআত বিজস্ব িুজাবিেনের এই সীিায় সীিািদ্ধ রানে হর্, তারা হর্ি শত্রুর সানথ আচরনর্র হক্ষ্নি, এিিবক রর্ােনিও 

শরীয়নতর িূলিীবত অিুসরর্ কনর এিং অসংগত ও অস্পষ্ট তা’উয়ীনলর বভবিনত হকানিা সনদিজিক বিষয় অিুসরর্ করা 
হথনক বিরত থানক। কানজই, হকানিা িযবির জাি ও িাল সনদিজিক অিস্থায় থাকনল, জািাআত বিজ সাথীনেরনক তা 
পবরিার কনর উিনতর ফকীি আনলিগনর্র বিিৃত প্রবতবিত িীবতর িানে সীিািদ্ধ থাকার আনেশ হেয়। 

৪। জািাআত প্রনতযক এিি লক্ষ্যিস্তুনক বিশািা িািানিা অথিা িতযা করা হথনক বিরত থানক, র্ানক িতযা করা শরীয়ত অিুর্ায়ী 
িয়নতা জানয়র্, বকন্তু এই িতযাকানের ফনল বজিানের লাভ অনপক্ষ্া ক্ষ্বত হিবশ িয় অথিা র্া িুসবলি উিনতর উপলবির 
িাইনর এিং িুসবলি উিতনক বজিাে হথনক েূনর সবরনয় হেয়  

৫। জািাআত প্রনতযক এিি পন্থায় অথি-সম্পে হিয়া হথনক বিরত থানক, র্ার কারনর্ বজিাে ও িুজাবিেনের িেিাি িয়। 
i. ফনল জািাআত এিি কানফর িযবির কাে হথনক অথি-সম্পে (বেবিনয়) হিয়া হথনক বিরত থানক, র্া শরীয়ত অিুর্ায়ী 

জানয়র্, বকন্তু ঐ িযবি গরীি অথিা িাজলুি হের্ীর িািুষ িওয়ায় তানত ইসলাি ও বজিানের ভািিূবতি বিিষ্ট িওয়ার 
আশঙ্কা থানক। তাোিা বজিাে ফী সাবিবলল্লাির অিযতি একবি উনেশয িনলা, গরীি, অভািী ও িাজলুি হের্ীনক শাসক 
হের্ীর জুলুি হথনক িুি কনর ইসলানির োয়ায় বিনয় আসা। 

ii. একই কারনর্ জািাআত গবিিনতর তাবলকায় এিি সুস্পষ্ট িস্তুনক বিশািা িািায়, র্ার িযাপানর কারও হকানিা সনদি িা 
িয়। 

৬। একইভানি, িুনে কাবলিা উচ্চারর্ করা হকানিা িযবিনক তাকবফর করা, তার সানথ রু্দ্ধ করা, তানক িতযা করার িযাপানর 
জািাআত বিনজনক আিলুস সুন্নাি ওয়াল জািাআি’র সুস্পষ্ট ও প্রবতবিত িীবতর িানে সীিািদ্ধ রানে। পাশাপাবশ প্রনতযক 
এিি অিুপরু্ি তা’উয়ীল হথনক বিনজনক িাাঁচায়, র্া শরীয়নতর ভারসািযপূর্ি রাস্তা হথনক িািুষনক বিচুযত কনর। একইভানি, 
জািাআনতর সাধারর্ সাথীনেরনকও এরকি স্পশিকাতর বিষনয়র উপর কথা িলা হথনক বিরত রানে এিং এসি বিষনয় 
তানেরনক িক্বপন্থী উলািানয় হকরানির শরর্াপন্ন িওয়ার বিনেিশ হেয় এিং তানের হেয়া সীিানরোয় সীিািদ্ধ রানে।  

৭। জািাআত শরঈ বিষয়গুনলানত এ অঞ্চনলর িক্বপন্থী আনলিনের অিুসরর্ কনর এিং সিকালীি ঐসকল আনলি হথনক ‘িুস্তাবফে’ 
ও উপকৃত িওয়ানক জরুরী িনি কনর, র্ানের তাকওয়া, ইলি ও অবভজ্ঞতা প্রবতবিত ও স্বীকৃত একইভানি, িি-উদূ্ভত 
বিষয়গুনলানত তাাঁনের রানয়র বেনক বফনর র্াওয়ার িত হপাষর্ কনর। 

৮। জািাআত আল-কানয়ো উপিিানেনশর িীবত িনলা, সমূ্পর্ি িিনর্াগ কুফবর িযিস্থার বিরুনদ্ধ রু্নদ্ধর উপর রাো এিং অিয 
হকানিা পািিরু্নদ্ধ িা জিানিা।  

৯। জািাআত হর্সি লক্ষ্যিস্তুর উপর কাজ কনর, প্রকানশয তার োয় স্বীকার কনর। হর্সি লক্ষ্যিস্তুর উপর িািলা করানক ভুল 
িনি কনর, তার হ াষর্া এই আচরর্বিবধর িাধযনি জাবতনক অিগত করনে। এরপরও র্বে কেিও জািাআনতর পক্ষ্ হথনক 
ত্রুবি-বিচুযবত িনয় র্ায়, তািনল আল্লাি সুিিািাহু ওয়া তা’আলার কানে এর জিয ক্ষ্িা প্রাথিিা কনর এিং জাবতর সািনিও 

বদ্বতীয় অিুনেেিঃ জািাআনতর বকেু গুরুত্বপূর্ি িূলিীবত 
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হসই ভুল স্বীকার কনর ক্ষ্বতপূরর্ ও সংনশাধনির হচষ্টা কনর। কারর্ আবেরানতর পাকিাও েুবিয়ার পাকিাও হথনক অনিক 
গুর্ হিবশ কবিি। 

১০। উিনতর কলযার্কািী িুজাবেে শায়ে উসািা বিি লানেি (রবিিাহুল্লাি)-এর সিয় হথনক আল-কানয়ো বিনজনের অপানরশনি 
সািবরক হকৌশনলর উপর বিনশষ িিনর্াগ বেনয় আসনে। ফনল লক্ষ্যিস্তুর উপর িািলা করার িযাপানর স্থাি বিিিাচি, সিয় ও 
উপলনক্ষ্যর র্থাথিতার উপর বিনশষভানি হেয়াল রাো িয়। িিী করীি সাল্লাল্লাহু আলাইবি ওয়াসাল্লানির সীরাত হিািারনকর 
আনলানক, আিরা এিি হকৌশল অিলম্বনির হচষ্টা কবর, র্ানত সীবিত সরঞ্জানির িাধযনি অবধক হথনক অবধকতর ভানলা ফলাফল 
অজিি করা র্ায়। 
 

 
 

১। জািাআত কানয়োতুল বজিানের প্রবতিাতা, শায়ে উসািা বিি লানেি (রবিিাহুল্লাি), েদ্ধাস্পে আিীরুল িু’বিিীি হিাল্লা িুিািাে 
উির (রবিিাহুল্লাি)-এর িানত িাইআত বেনয়বেনলি। উসািা বিি লানেি (রবিিাহুল্লাি)-এর শািাোনতর পর শায়ে আইিাি 
আর্-র্াওয়াবিবর (িাবফর্াহুল্লাি) এই িাইআনতর িিায়ি কনরি এিং আিীরুল িু’বিিীি হিাল্লা িুিািাে উির (রবিিাহুল্লাি)-
এর ওফানতর পর আিীরুল িু’বিিীি হিাল্লা আেতার িািসুর (রবিিাহুল্লাি) এিং উিার পর আিীরুল িু’বিিীি শায়ে 
হিিাতুল্লাি আেুদজাো (িাবফর্াহুল্লাি)-এর কানে িাইআত প্রোি কনরি। 

২। জািাআত আল-কানয়ো উপিিানেনশর আিীর িাওলািা আনসি উির (িাবফর্াহুল্লাি) শায়ে আইিাি আর্-র্াওয়াবিবর 
(িাবফর্াহুল্লাি)-এর িাধযনি ইসলািী ইিারাত আফগাবিস্তানির িতিিাি আিীর েদ্ধাস্পে আিীরুল িু’বিিীি, শায়ে হিিাতুল্লাি 
আেুদজাো (িাসারাহুল্লাি)-এর কানে িাইআত প্রোি কনরি। আল-কানয়ো উপিিানেশ এই িাইআনতর অধীনি পুনরা ভারত 
উপিিানেনশ শরীয়ত প্রবতিায় প্রনচষ্টারত।  

৩। জািাআত আল-কানয়ো উপিিানেনশর লক্ষ্যসিূনির িনধয একবি িি লক্ষ্য িনলা, ইসলািী ইিারাত আফগাবিস্তািনক শবিশালী 
করা এিং তার প্রবতরক্ষ্া ও স্থায়ীনত্বর বভত িজিুত করা। এ লনক্ষ্য জািাআত, আফগাবিস্তানির িাইনর হর্োনি ইসলািী 
ইিারানতর শত্রু আনে, হসোনি লিাই কনর এিং আফগাবিস্তানির হভতনরও ইিারানতর সানথ বিনল শত্রুর বিরুনদ্ধ লিাই 
কনর। ভারত উপিিানেনশর িুসলিািনেরনক ইসলািী ইিারানতর িাইআত ও িুসরানতর োওয়াত হেয়। 

 

 
 

১। িুসলিাি জিসাধারর্ আিানের ভাই। তানের জাি, িাল, ইজ্জত-আব্রুর হিফাজতনক আিরা আিানের উপর ফরজ িনি কবর। 
তানের হিককার ও হগািািগার সকনলর ইজ্জত, আব্রু, জাি, িাল ও ধিসম্পে আিরা আিানের জিয িারাি িনি কবর। 
তানের সিার পবরপূর্ি িক্ব আোনয়র িযাপানর আিরা িদ্ধপবরকর ইিশাআল্লাি। 

২। আিানের হকানিা সাথীর পক্ষ্ হথনক, আল্লাি িা করুি, র্বে হকানিা িুসলিানির উপর অবিচার িনয় র্ায়, এনক্ষ্নি আিরা 
বিনজনেরনক শরঈ ফায়সালার সমূ্পর্ি অধীি িনি কবর। 

৩। ভারত উপিিানেনশর িুসলিািনেরনক সরকাবর ও হিসরকাবর জানলিনের িাত হথনক রক্ষ্া করা আিরা আিানের োবয়ত্ব িনি 
কবর এিং িুজাবিেনেরনক সাধযিত এই োবয়ত্ব পূরর্ করার তাবগে হেই। 

৪। িুসবলি জিসাধারনর্র সানথ আিানের সম্পকি ভানলািাসা ও ভ্রাতৃনত্বর। োওয়াত, ইসলাি, আির বিল িা’রুফ ও িাবি-আবিল 
িুিকানরর িাধযনি আিরা তানেরনক দ্বীনির পনথ আগ্রিী করনত হচষ্টা কবর। তানের িানে বিেযিাি শরীয়ত বিনরাধী বিষয়গুনলার 
সংনশাধি এিং তানেরনক বজিাবে কানফলার সানথ রু্ি করার জিযও আিরা সনচষ্ট।  

তৃতীয় অিুনেেিঃ ইসলািী ইিারাত আফগাবিস্তানির সানথ সম্পকি 

চতুথি অিুনেেিঃ উিনত িুসবলিার সনে আিানের আচরর্বিবধ 
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৫। হর্নিতু উলািানয় হকরাি এই উিনতর প্রকৃত ইিাি ও রািিার, তাাঁনের িাধযনিই সিানজর ইসলাি ও সংনশাধি, তা’লীি ও 
তারবিয়নতর কাজ সম্পাবেত িয়, এজিয তাাঁনের চারপানশ জিসাধারর্নক জনিা করার িাধযনি আিরা সিানজ উলািানয় 
হকরানির সিাি ও গুরুত্ব িৃবদ্ধ এিং তাাঁনের ভূবিকানক আরও কার্িকর করনত চাই। 

৬। আিানের প্রনচষ্টা িনলা, থািা ও হকানিির ফাসাে এিং কুফবর ও অতযাচারী শাসিিযিস্থা হথনক বিবেন্ন কনর, িুসবলি 
জিসাধারর্নক িসবজে ও োরুল ইফতা এিং িক্বপন্থী আনলিনের সানথ সমৃ্পি করা এিং এোি হথনকই তানের র্ািতীয় 
সিসযার সিাধানি উৎসাবিত করা।  

৭। আিরা পাবকস্তাি সীিানন্তর কবিলাভুি তথা হগািীয় শাসিাধীি জিপেনক, অতযাচারী কালাকািুি এিং গর্তাবিক কুফবর 
শাসিিযিস্থা হথনক িুি কনর, িুিািাে সাল্লাল্লাহু আলাইবি ওয়াসাল্লানির আবিত বিরাপে ও িযায়পরায়র্ শাসিিযিস্থার অন্তভুিি 
করনত চাই। এজিয আিরা কািানয়লী আনলি ও সেিারনেরনক েুিই গুরুত্বপূর্ি িনি কবর এিং তাাঁনের িাধযনি এই জিপনের 
হগািগুনলানক ইসলািী িসনন্ত বিনয় আসার পদ্ধবতনকই উপরু্ি িনি কবর।  

৮। للناس انفعهم هللا الى الناس احب অথিাৎ ‘িািিজাবতর িানে আল্লাির কানে তাাঁরাই সিনচনয় বপ্রয়, র্ারা িািিজাবতর জিয সিনচনয় 
উপকারী’ এই িীবতর বভবিনত হর্োনিই আল্লাি আিানের সািথিয হেি, হসোনিই আিরা এিি সকল কানজ অংশগ্রিনর্র হচষ্টা 
কবর, র্ানত িুসলিািনের দ্বীবি ও েুবিয়াবি ফায়ো িয়। 

৯। আল্লাির বেনক আহ্বাি, সৎ কানজর আনেশ ও অসৎ কানজ বিনষনধর হক্ষ্নি আিরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবি ওয়াসাল্লানির 
আেনশির প্রবত পূর্ি লক্ষ্য রাোর হচষ্টা কবর, হর্ি জিসাধারর্নক দ্বীনির সানথ রু্ি করা র্ায়। আিরা িনি কবর এর িাধযনিই 
সকল িযায় ও কলযানর্র প্রসার এিং সকল অিযায় ও পাপকানজর পথ িন্ধ িনি। 

১০। জিসাধারনর্র হকানিা েল িা হগাি িুজাবিেনের সানথ রু্নদ্ধ বলি িনল, আিরা বিনজনেরনক বিম্নিবর্িত িীবতনত সীিািদ্ধ রাবেিঃ 

 প্রথনি োওয়াত ও আনপাষ িীিাংসার িাধযনি তানেরনক রু্দ্ধ হথনক বিরত রাোর সম্ভািয সকল প্রনচষ্টা চালাই। কারর্ িূল 
রু্দ্ধ হেনি পািিরু্নদ্ধ জবিনয় পিা কুফবর শাসিিযিস্থানকই উপকৃত কনর। 

 র্বে োওয়াত ও আনপাষ িীিাংসার িাধযনি তানেরনক রু্দ্ধ হথনক বিরত রাো সম্ভি িা িয়, তািনল তানের বিরুনদ্ধ হকিল 
ততিুকুই শবি প্রনয়াগ কবর, র্তিুকুনত তানের জুলুি হথনক িুজাবিেনেরনক রক্ষ্া করা র্ায়। 

 উপনরানল্লবেত হকানিা েনলর বিরুনদ্ধ শবি প্রনয়ানগর সিয়, তানের িানে র্ারা সরাসবর লিাইনয় জবিত এিং র্ারা জবিত 
িয়, তানের িানে পাথিকয করানক জরুরী িনি কবর। আর তানের অথি-সম্পনের িীিাংসার োবয়ত্ব জািাআনতর শরীয়াি 
বিভানগর উপর অপির্ কবর। 

 

 
 

আিানের রু্দ্ধনক্ষ্ি, লক্ষ্যিস্তু ও শত্রু বতিভানগ বিভিিঃ 

 প্রথি ভাগিঃ ইসলািী ইিারানতর প্রবতরক্ষ্ার জিয আফগাবিস্তানি রু্দ্ধ করা। 

 বদ্বতীয় ভাগিঃ পাবকস্তানি আিানের সািবরক লক্ষ্যিস্তু। 

 তৃতীয় ভাগিঃ ভারত, িাংলানেশ এিং আরাকানি (িািিায়) আিানের শত্রু ও লক্ষ্যিস্তু। 

 

 
 

শুরুনতই উনল্লে করা িনয়নে হর্, আল-কানয়ো উপিিানেশ, ইসলািী ইিারাত আফগাবিস্তািনক শবিশালী করা এিং তার 
প্রবতরক্ষ্ানক বিনজনের হিৌবলক লক্ষ্য িনি কনর। এই লনক্ষ্য আফগাবিস্তানির ভূবিনত, হর্োনি আনিবরকার হিতৃনত্ব সিগ্র বিনির 
কানফর শয়তানির েল একনজাি িনয় ইসলানির বিরুনদ্ধ লিাইরত, হসোনি ইসলািী ইিারানতর অধীনি আর-রািিানির 

পঞ্চি অিুনেেিঃ শত্রুর বিিরর্ ও সািবরক কার্িক্রি 

প্রথি ভাগিঃ ইসলািী ইিারানতর প্রবতরক্ষ্া 

৫ 



 

হসিািাবিিীও শরীয়নতর এই শত্রুনের বিরুনদ্ধ লিাইরত। আল-কানয়ো উপিিানেনশর িুজাবিেরাও ইসলািী ইিারানতর 
পতাকাতনল রু্নদ্ধর িয়োনি তৎপর এিং শরীয়নতর শত্রুনের বিরুনদ্ধ রু্নদ্ধ পুনরাপুবর অংশগ্রির্ করনেি। আিানের েৃঢ় বিিাস, 
ইসলািী ইিারানতর িানত আনিবরকা ও তার এনজন্টনের পরাজয় এই পুনরা ভূেনে দ্বীবি শবিগুনলার বিজয় বিনয় আসনি 
ইিশাআল্লাি। 

 

 
 

শায়ে উসািা বিি লানেি (রবিিাহুল্লাি)-এর সিয় হথনকই জািাআত কানয়োতুল বজিাে ইসলানির শত্রুনের িযাপানর কুরআনির 
এই িীবতিঃ ائمة الكفر فقاتلوا ‘কুফর প্রধািনের বিরুনদ্ধ রু্দ্ধ কর’-হক বভবি বিনসনি গ্রির্ কনরনে। এনক শায়ে উসািা বিি লানেি 
(রবিিাহুল্লাি) ‘সানপর িাথা’ বিনসনি আেযা বেনয়নেি। সুতরাং সি ধরনির শত্রুনের িযাপানর জািাআনতর প্রথি িনিাবিনিশ িনলা, 
তানের ঊধ্বিতি হিতা এিং ঐসি হিধা, র্া হথনক ইসলাি ও িুসলিািনের ধ্বংনসর পবরকল্পিা কতবর িয়। এই িীবত অিুর্ায়ী 
পাবকস্তানি ঐসি শবি জািাআনতর প্রথি লক্ষ্যিস্তু, র্ারা সানপর িাথা আনিবরকা ও কিবিক কুফবর শবির বপ্রয় ও আস্থাভাজি 
প্রবতবিবধ এিং সিসিয় কিবিক কুফবর শবির ফায়োর জিয পাবকস্তানির িুসলিািনের সানথ হধাাঁকািাবজ কনর আসনে। কারর্ 
স্থািীয় পর্িানয় এনের শবি ধ্বংস করা োিা পাবকস্তানির িুসলিািনেরনক আনিবরকা ও কিবিক কুফনরর োসত্ব হথনক িুি করা 
এিং শরীয়ত প্রবতিা করা শুধু একবি স্বপ্নই হথনক র্ানি। 

 
এই েৃবষ্টনকার্ হথনক পাবকস্তানি জািাআনতর লক্ষ্যিস্তুর অগ্রাবধকারবভবিক ক্রিািয় বিম্নরূপিঃ 

১। পাবকস্তানি উপবস্থত আনিবরকাি কানফর এিং ওনের সরাসবর স্বাথি আিানের সিনচনয় অগ্রগর্য লক্ষ্যিস্তু, কারর্িঃ 

 আনিবরকা পুনরা েুবিয়ানত িুসলিািনের উপর জুলুি ও িল প্রনয়াগকারীনের সরাসবর সািার্যকারী 

 িায়তুল িুকাোসনক িুি করার পনথ প্রথি অন্তরায় 

 কিবিক কুফবরিযিস্থার সেিার এিং 

 ইসলািী ও বজিাবে জাগরনর্র হিাকানিলায় সবক্রয় ও হকন্দ্রীয় শত্রু 

২। পাবকস্তানি ২য় পর্িানয়র িানগিি, অিুসবলি হেনশর ঐসি কানফর কিিকতিা ও কিিচারী, র্ারা পাবকস্তানির অবধিাসীনের লুিপাি 
কনর এিং কিবিক কুফবর শবির োস িাবিনয় রানে। পাবকস্তাবি িুসলিািনের গর্িতযার জিয অথিনিবতক সািার্য প্রোি কনর। 
র্ারা আফগাবিস্তাি হথনক কাশ্মীর, বসবরয়া ও বফবলবস্তি পর্িন্ত িুসবলি উিনতর উপর িািলাকারী। হর্িি ভারত ও অিযািয 
পবিিা হেশগুনলা, হর্গুনলা িুসলিািনের বিরুনদ্ধ পূর্িশবিনত রু্নদ্ধ বলি। 

৩। পাবকস্তািনক কব্জা কনর থাকা অতযাচারী বিবিশ শাসিিযিস্থার বিরুনদ্ধ রু্দ্ধ আিানের কানে অতযন্ত অগ্রগর্য বিষয়, কারর্িঃ 

 র্তক্ষ্র্ পর্িন্ত পাবকস্তািনক কব্জা কনর থাকা জানলি শাসিিযিস্থার বিরুনদ্ধ বজিাে িা িনি, ততক্ষ্র্ পর্িন্ত িা অতযাচারী, 
সুেী িযিস্থা হথনক পবরিার্ পাওয়া সম্ভি িনি; িা কাশ্মীর এিং ভারনতর িাজলুি িুসলিািনের সািার্য করা সম্ভি িনি; 
আর িা এই ভূেনে শরীয়ত প্রবতিার স্বপ্নপূরর্ সম্ভি িনি। পাবকস্তাবি হগানয়দা সংস্থাগুনলার হগাপি ষির্ি এিং 
সশস্ত্রিাবিিীর হোলােুবল রু্নদ্ধর হিাকানিলায়, দ্বীনির অিুসারীনের কানে তানের বিরুনদ্ধ লিাই করা োিা আর হকাি 
পথ হিই। িরং িাস্তিতা িনলা, শরীয়নতর এই েুশিিনের বিরুনদ্ধ বজিােই আসনল ‘গার্ওয়ানয় বিদ’-এর েরজা। 
পাবকস্তানির উপর বিবিশ সাম্রাজযিােীনের চাবপনয় হেয়া এই সশস্ত্রিাবিিী, শরীয়নতর প্রথি শত্রু এিং আনিবরকা ও 
কিবিক কুফবরিযিস্থার উিি রক্ষ্ক। এ কারনর্ই, এই সশস্ত্রিাবিিী সিসিয় কিবিক কুফনরর ফায়োর জিয ইসলািী 
আনদালনির বপনি েুবর িানর এিং ইসলাি ও ইসলানির অিুসারীনের বিরুনদ্ধ রু্নদ্ধ, সিুে িাবিিীর ভূবিকা পালি 
কনর। আনিবরকার িানত ইসলািী ইিারাত আফগাবিস্তানির পতি এনের সিনর্াবগতার ফনলই সম্ভি িয় বজিানের 

বদ্বতীয় ভাগিঃ পাবকস্তানি আিানের সািবরক লক্ষ্যিস্তু 
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িুসরত এিং শরীয়নতর োবি করার অপরানধ কািানয়লী িা হগািীয় এলাকা, হসায়াত এিং জাবিয়া িাফসার িাসুি 
োিীনের উপর এই সশস্ত্রিাবিিী আগুি ও িারুে িষির্ কনর। িাজার িাজার িুসলিািনের কারাগানর শিীে কনর এিং 
শত শত িুসলিািনক ফাাঁবসনত েুলায়। কানজই িুজাবিেনের কানে এবি স্পষ্ট িনয় হগনে হর্, শুধু পাবকস্তাি িয়, পুনরা 
এই ভূেনে ইসলািী আনদালনির সফলতার জিয পাবকস্তািনক কব্জা কনর রাো এই শাসিিযিস্থার বিরুনদ্ধ বজিাে 
জরুরী। 

কানজই, উপনরানল্লবেত লক্ষ্যিস্তুর পনর পাবকস্তানি আিানের লক্ষ্যিস্তুগুনলা বিম্নরূপিঃ 

i. শরীয়ত প্রবতিার পনথ প্রবতিন্ধক এিং আনিবরকার আবধপতয িজায় রাো রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র শবি, র্া গুরুনত্বর ক্রিািুসানর 
বিম্নরূপিঃ 
ক. হগানয়দা সংস্থা, বিনশষভানি আইএসআই, এিআই, এফআইএ, বসআইবি, আইবি প্রভৃবতর অবফসার এিং কিিী। 
ে. সশস্ত্র িাবিিীর (হসিািাবিিী, বিিািিাবিিী, হিৌিাবিিী, এফবস) উচ্চপর্িানয়র অবফসার। 
গ. আইি প্রনয়াগকারী সংস্থার (হরঞ্জাসি, কাউন্টার হিরবরজি বিপািিনিন্ট, পুবলশ) উচ্চপর্িানয়র অবফসার। 

ii. ঐসি িিী ও উচ্চ পর্িানয়র িুযনরাক্রযাি অবফসার, র্ারা িুিািাে সাল্লাল্লাহু আলাইবি ওয়াসাল্লানির দ্বীনির বিরুনদ্ধ 
আনিবরকার এই রু্নদ্ধ সরাসবর সমৃ্পি। 

iii. ঐসি অিসরপ্রাি সশস্ত্রিাবিিীর অবফসার ও প্রািি শাসক, র্ারা শরীয়ত প্রবতিার এই রু্নদ্ধ ইসলানির বিরুনদ্ধ প্রকানশয 
অংশ বিনয়নে। 

iv. িিী িুিািাে সাল্লাল্লাহু আলাইবি ওয়াসাল্লানির অিিািিাকারী। আিানের িা-িািারা বপ্রয় িিী সাল্লাল্লাহু আলাইবি 
ওয়াসাল্লানির জিয কুরিাি হিাক! িিী সাল্লাল্লাহু আলাইবি ওয়াসাল্লানির সিানির জিয র্বে বিনজনের সিবকেুও কুরিাি 
করনত িয়, তানতও আিরা বদ্বধা করনিা িা এিং সিিিূনলয িনলও আিরা আিানের বপ্রয় িািীি িুিািাে সাল্লাল্লাহু আলাইবি 
ওয়াসাল্লানির সিাি রক্ষ্া করনিা ইিশাআল্লাি। 

v. আিানের িদী ভাইনিািনেরনক িুি করার জিয–  

ক. কারাগানর আক্রির্ করা 

ে. হজলোিার আইবজ, সািবরক প্রবতিানির অবফসার এিং পবিিা হেনশর িাগবরকনের অপিরর্ 

vi. ভূেনে ধিিিীিতার প্রচলিকারী িুলবিে (ইসলানির বিরুনদ্ধ অিতীর্ি ঐসি িযবি, র্ারা বিনজনের িুসলিাি িনল োবি 
কনর)  হকিিা আিানের সিাজনক ধিিিীিতা হথনক িাাঁচানিা আিরা ফরজ িনি কবর। তনি হকন্দ্রীয় োবয়ত্বশীলনের 
অিুিবত িযতীত বিজ হথনক এিি অপানরশি করার অিুিবত আিরা আিানের িুজাবিেনেরনক হেই িা। তাোিা জািাআত 
এিি বিষনয় িক্বপন্থী উলািানয় হকরাি হথনক ফাতওয়া হিয়ানক আিশযক িনি কনর এিং এরপর সকল িাসলািা-
িাফসাো (লাভ-ক্ষ্বত) র্াচাই কনর লক্ষ্যিস্তুর িযাপানর ফয়সালা হেয়। 

vii. দ্বীিোর হের্ীর িািুষনের িতযাকারী। হকিিা আিরা দ্বীিোর হের্ী ও িক্বপন্থী আনলিনেরনক রক্ষ্া করা আিানের বিনশষ 
োবয়ত্ব িনি কবর এিং এনক্ষ্নিও লক্ষ্যিস্তু বির্িয় করার জিয জািাআনতর আিীর এিং িানয়নি আিীনরর অিুিবত হিয়া 
জরুরী। 

 

 
 

১। সািবরক প্রবতিািগুনলার সকল সেসয আিানের লক্ষ্যিস্তু, তারা রু্দ্ধরত এলাকায় থাকুক অথিা িযারানক িা োউবিনত থাকুক। 
েুবিনত থাকা সেসযরাও এর িযবতক্রি িয়। কারর্ শরীয়ত প্রবতিার হিাকানিলায় রু্দ্ধরত িওয়া এিং কুফবর শাসিিযিস্থার 

বিনশষ দ্রষ্টিয 
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রক্ষ্ক িওয়ার বিচানর শরঈ বেক হথনক তানের সিার হুকুি একই। তনি তানের িানে র্ারা িুজাবিেনের কাে হথনক 
বিরাপিার প্রবতশ্রুবত হপনয়নে, তানের বিষয়বি বভন্ন। 

২। সাধারর্ বসপািীনক িতযা করার হচনয় আিরা অবফসারনেরনক িতযা করার উপর অবধক গুরুত্ব হেই। এজিয একশ সাধারর্ 
বসপািীর হিাকানিলায় একজি অবফসার িতযা র্বে আিানেরনক আিানের লক্ষ্যপানি এবগনয় হিয়, তািনল আিরা আল্লাির 
তাওফীনক একজিনকই িতযা করনিা। শত্রু-অবফসার র্ত িি পোবধকারী িনি, তানক িতযা করা আিানের কানে তত হিবশ 
অগ্রগর্য িনি। সরকাবর সশস্ত্র প্রবতিািগুনলার িনধয হগানয়দা সংস্থাগুনলার অবফসারনের বিশািা িািানিা আিানের কানে 
সিনচনয় হিবশ অগ্রগর্য; এরপর সশস্ত্রিাবিিী, এফবস, ‘সিাসবিনরাধী’ িাবিিী, হরঞ্জাসি, পুবলশ ও অিযািয। 

৩। হর্সি রাজিীবতবিে ও অবফসার জিসাধারর্, িুজাবিে এিং দ্বীিোর হের্ীর পবরিানরর উপর জুলুি কনর, তারা আিানের 
অগ্রগর্য বিশািাসিূনির অন্তভুিি  

 

 
 

১। ভারত এিং িাংলানেনশ আনিবরকাি ও ইসরানয়লী লক্ষ্যিস্তুর পর আিানের অগ্রগর্য লক্ষ্যিস্তু িনলা, ভারতীয় সরকার। 
কারর্িঃ 

ভারত সরকার অিিরত কাশ্মীর ও ভারনতর িুসলিািনের উপর অতযাচার, তানের িসতিাবি ধ্বংস, সািাবজকভানি তানেরনক 
েুিিল করা এিং তানেরনক হজারপূিিক বিদু িািানিার িনতা জ িয কিি চাবলনয় আসনে। কাশ্মীর ও ভারনত িুসলিািনের 
উপর চলিাি অতযাচার-বির্িাতি এর সুস্পষ্ট প্রিার্। 

ভারনতর স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র িীবতর একবি িি অংশ জুনি রনয়নে ইসলাি বিনদ্বষ ও ধিিিীিতার প্রসার এিং ইসলানির 
শত্রুনের পৃিনপাষকতা। িাংলানেশ, পাবকস্তাি ও অিযািয প্রবতনিশী হেশগুনলানত ভারনতর এই হকৌশনলর প্রভাি 
পবরষ্কারভানি েৃশযিাি। 

ভারত এই পুনরা ভূেনে (কাশ্মীর, ভারত, িাংলানেশ ও িািিায়) ইসলািী ও বজিাবে জাগরনর্র বিরুনদ্ধ আনিবরকা, রাবশয়া ও 
ইসরাইনলর বিিস্ত িনু্ধ। 

িাংলানেনশর ধিিিীি সরকার এিং ধিিিীি আনদালিগুনলার সিনচনয় িি রক্ষ্ক ভারত এিং এই ভারতই রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইবি ওয়াসাল্লানির অিিািিাকারী ও িুলবিেনের সি ধরনির সিনর্াবগতা ও পৃিনপাষকতা প্রোি কনর। 

িাংলানেনশর িুসলিািনের বিরুনদ্ধ তারা িািা অপরানধ জবিত। পাবি কব্জা কনর তানের চাষািাে ধ্বংস করা এিং তানের 
বশল্প কারোিা ও িযিসা িাবর্জয েেল করার িত অপরাধ কনর র্ানে ভারত। ইবতিাস সাক্ষ্ী– ভারত সিসিয় চায়, িাংলার 
িুসলিািরা তার োস িনয় থাকুক। 

ভারনতর রাষ্ট্রিযিস্থা ইসলািী ভারত প্রবতিার পনথ িূল প্রবতিন্ধক। অথচ ইসলাি এই ভারতনক েী ি এক িাজার িের শাসি 
কনরনে। এবেক হথনক ইসলানির এই ভূেেনক আিার ইসলানির পতাকাতনল বিনয় আসা এিং ইসলািী শাসিিযিস্থা 
পুিিঃপ্রবতিা করা আিানের উপর ফরজ। 

কানজই ভারত ও িাংলানেনশ আিানের সািবরক লক্ষ্যিস্তু বিম্নরূপিঃ 

i. সরাসবর আনিবরকা ও ইসরাইনলর স্বাথি। 

ii. ভারনতর ঐসি রাষ্ট্রীয় সংস্থা, হর্গুনলা ভারত বিভবির পর হথনক িুসবলি বিধনির হকৌশলনক অিযািত হরনেনে, 
বিনশষভানি ভারতীয় পুবলশ, সশস্ত্রিাবিিী এিং হগানয়দা সংস্থাগুনলার হিতৃত্ব। 

তৃতীয় ভাগিঃ ভারত, িাংলানেশ এিং আরাকানি (িািিায়) লক্ষ্যিস্তু 
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iii. কট্টর বিদুপন্থী েলগুনলার ঐসি হিতা, র্ারা িসবজে গুাঁবিনয় হেয়া, িুসলিািনের িতযা করা, তানের সম্পে লুণ্ঠি ও 
ধ্বংস করা এিং হজারপূিিক বিদু িািানিার িনতা জ িয কনিি জবিত। 

iv. ভারতীয় সশস্ত্রিাবিিীর ঐসি অবফসার, র্ানের িাত আিানের কাশ্মীবর ভাইনের রনি রবঞ্জত। 

v. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবি ওয়াসাল্লানির অিিািিাকারী। 

 

২। িািিায় িুসলিািনের উপর বির্িাতিকারী সশস্ত্রিাবিিী এিং সশস্ত্র হিৌদ্ধ গ্রুপগুনলা আিানের লক্ষ্যিস্তু। এর উনেশয–  

 িািিার িজলুি িুসলিািনের সািার্য এিং তানের প্রবতরক্ষ্া। 

 িাজলুি িুসলিািনের পক্ষ্ হথনক িািিার জানলি সরকানরর উপর প্রবতনশাধ হিয়া। 

 ইসলািী আরাকািনক িািিার সশস্ত্র িাবিিীর িাত হথনক উদ্ধার করা। 

৩। ভারত উপিিানেনশর হকানিা জায়গায় বিদু, হিৌদ্ধ এিং অিযািয ধিিীয় হগািীর জিসাধারর্, তানের িসতিাবি এিং উপাসিালয় 
আিানের লক্ষ্যিস্তু িয়। কারর্ আিানের রু্দ্ধ এসি ধিিীয় হগািীর সশস্ত্র গ্রুপগুনলার সানথ, র্ারা িুসলিািনের উপর বির্িাতি 
করনে। 

 

 
 

১। আিরা প্রনতযক এিি অপানরশি হথনক বিরত থাবক, র্া িুসবলি জিসাধারর্নক িুজাবিেনের হথনক েূনর সবরনয় হেয় অথিা 
হর্গুনলা তানের উপলবির িাইনর। এ বিষনয় আিরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবি ওয়াসাল্লানির ঐ পন্থা অিলম্বি কবর, হর্ কারনর্ 
বতবি িুিাবফকনের িতযা করা হথনক বিরত হথনকনেি, হর্ি িািুষ ইসলানির োওয়াত হথনক েূনর সনর িা র্ায়।  

২। আিরা সাধারর্ভানি এিি হলাকনের বিরুনদ্ধ রু্দ্ধ করা এিং তানের ক্ষ্বতসাধি করা হথনক বিরত থাবক, র্ারা আিানের বিরুনদ্ধ 
অস্ত্রধারর্ কনর িা এিং তানত সািার্যও কনর িা। আল্লাির ইোয় আিানের িিনর্াগ সমূ্পর্িভানি শরীয়নতর েুশিি এিং 
কুফবর শাসিিযিস্থার রক্ষ্কনের উপর বিবিষ্ট। 

৩। িসবজে, জািার্া, িাজার এিং আোলতসি জিসিাগনির জায়গায় হিািা বিনফারর্  িানিানক আিরা সমূ্পর্ি ভুল িনি কবর। 
কারর্ এনত িুসবলি জিসাধারনর্র ক্ষ্বতর সম্ভািিা থানক। এিি জায়গায় জানয়র্ লক্ষ্যিস্তুর উপর িািলা করা হথনকও আিরা 
বিরত থাকা আিশযক িনি কবর। কারর্ এধরনির অপানরশি হথনক সাধারর্ িুসবলিরা ক্ষ্বতর বশকার িনত পানরি, র্া 
আল্লাির আর্ািনক অিধাবরত কনর। তাোিা এসি অপানরশনির কারনর্ িুজাবিেনের োওয়াত কলুবষত িয় এিং ইসলানির 
ফায়োর পবরিনতি কুফবর শাসিিযিস্থা শবিশালী িয়। 

৪। আিরা শত্রুনের সানথ সমৃ্পি বিরস্ত্র হলাকনেরনক (অথিাৎ ঐসি হলাক, র্ারা রু্নদ্ধ অংশগ্রির্ কনর িা; হর্িি িারী ও বশশু) 
বিশািা িািানিা হথনক বিরত থাবক। 

৫। আিরা পাবকস্তানির এিং িাংলানেনশর সশস্ত্রিাবিিীর সেসযনের স্ত্রী এিং প্রািিয়স্ক ও অপ্রািিয়স্ক সন্তািনের িতযা করানক 
শরীয়নতর আনলানক ভুল িনি কবর। কারর্ কুফবর শাসিিযিস্থানক শবিশালী করা এিং শরীয়ত প্রবতিার বিরুনদ্ধ লিাই করার 
কারনর্ সশস্ত্রিাবিিী িুরতাে ও িারবি (রু্দ্ধরত) এিং এ কারনর্ই তানের সনে আিানের রু্ু্দ্ধ। বকন্তু তানের স্ত্রী ও সন্তানিরা 
শুধু আত্মীয়তার কারনর্ িুরতাে অথিা িারবি বিনসনি প্রিাবর্ত িয় িা, িরং তারা িুসলিাি। িিী সাল্লাল্লাহু আলাইবি 
ওয়াসাল্লানির িার্ীিঃ ُجلُُ يُْؤَخذُُ ال  হকানিা িযবিনক তার িািার িা ভাইনয়র অপরানধর কারনর্) أَبِيهُِ بَِجِريَرةُِ َوال أَِخيهُِ بَِجِريَرةُِ الرَّ
অবভরু্ি করা র্ায় িা। -সুিানি িাসাঈ, িুসিানে আিিাে)  তনি র্বে প্রিাবর্ত িয়, তানের হকউ িুসলিািনের বিরুনদ্ধ 
লিাইনয় জবিত, তািনল রু্নদ্ধ অংশ হিয়ার কারনর্ তানের হুকুিও তানের িািা িা স্বািীর িত িনি। 

ষি অিুনেেিঃ হর্সি অপানরশি হথনক বিরত থাকা জরুরী 
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৬। িতিিাি বশক্ষ্ািযিস্থা েূবষত এিং কানফরনের প্রর্ীত ও বিয়বিত, বকন্তু আিরা বশক্ষ্া প্রবতিািগুনলানত িািলা করা অতযন্ত িি 
ভুল এিং শরীয়ত বিনরাধী িনি কবর। কারর্ িুসবলি হেশগুনলা এিং িুসবলি সংেযাগবরি এলাকাগুনলানত এসি প্রবতিানির 
বশক্ষ্ক, োি-োিী ও সংবিষ্ট অিযািয হলাক সাধারর্ভানি িুসলিাি। আিারা িনি কবর শাসিিযিস্থার সংনশাধনির িাধযনিই 
কলুবষত বশক্ষ্ািযিস্থার সংনশাধি সম্ভি। 

৭। িাজার এিং এ ধরনির অিযািয জায়গায় হিািা বিনফারর্নক আিরা ভুল িনি কবর। পবিি শরীয়নতর আনলানক কিনরর বশরক 
ও বিে’আনতর বিরুনদ্ধ এেি আিরা োওয়াত ও তারবিয়ানতর িাধযনি সংনশাধনির হচষ্টা কবর। বিজনয়র পর উলািানয় 
হকরানির তত্ত্বািধানি এই বিষয়গুনলার সংনশাধি ও তোরবকর জিয কার্িকর পেনক্ষ্প গ্রির্ করনিা ইিশাআল্লাি। 

৮। জািাআনতর হকানিা অপানরশনির ভুনলর কারনর্ র্বে সাধারর্ িুসলিািনের ক্ষ্বত িয়, তািনলিঃ  
 

i. বিিঃসংনকানচ বিনজনের ভুল স্বীকার করা িনি এিং আল্লাি সুিিািাহু ওয়া তা’আলার কানে ক্ষ্িা প্রাথিিা করা িনি। এরপর 
িুসলিািনের কানেও ক্ষ্িা প্রাথিিা করা িনি। 

ii. অপানরশি সম্পােিকারী িুজাবিেনেরনক জিািবেবিতার সিুেীি করা িনি। র্বে এ বিষনয় কানরা পক্ষ্ হথনক ত্রুবি 
পবরলবক্ষ্ত িয়, তািনল জািাআনতর শরীয়াি বিভানগর সািনি এই িািলাবি হপশ করা িনি এিং ত্রুবি প্রিাবর্ত িনল 
সম্পােিকারীনের শাবস্ত হেয়া িনি। 

iii. হর্সকল িুসলিাি ভাই ক্ষ্বতগ্রস্ত িনিি, তানের কানে জািাআনতর আনিেি থাকনি– তারা হর্ি ক্ষ্য়ক্ষ্বতর বিস্তাবরত 
বিিরর্ জািাআনতর োবয়ত্বশীলনের কানে হপৌঁনে হেি। র্েিই জািাআনতর সািথিয িনি, তেিই রিপর্ (دية) অথিা 
আবথিক সিনর্াবগতার িাধযনি ক্ষ্বতপূরর্ হেয়া িনি ইিশাআল্লাি।  

৯। হর্নিতু আিরা কুফবর শাসিিযিস্থার বিরুনদ্ধ রু্দ্ধ োিা অিয পািিরু্দ্ধ হথনক েূনর থাবক, এজিয অিযািয ধিি; হর্িি বিদু, হিৌদ্ধ, 
েৃস্টাি ইতযাবে র্া শত িের ধনর পাবকস্তাি ও িাংলানেনশর িনতা সংেযাগবরি িুসবলি হেশগুনলানত িসিাস কনর আসনে, 
তানের বিরুনদ্ধ জািাআত রু্নদ্ধ জিানত চায় িা। তনি হকাথাও র্বে এসি অিুসবলি িুসলিািনের বিরুনদ্ধ রু্নদ্ধ োাঁবিনয় র্ায় 
অথিা তানের হকউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবি ওয়াসাল্লানির বকংিা কুরআনির অিিািিা কনর, তািনল এসি বিবেিষ্ট িসবতর 
অিুসবলিনের ক্ষ্বত হথনক িুসলিািনেরনক িাাঁচানিার জিয শুধু তানের বিরুনদ্ধ রু্দ্ধ কনর। 

১০। জািাআত েৃস্টািনের বগজিা ও বিদুনের িবদরনক বিশািা িািায় িা। আল্লাির ইোয় বিজনয়র পর উলািানয় হকরানির 
ফাতওয়ার আনলানক হস বিষনয় বসদ্ধান্ত হিয়া িনি ইিশাআল্লাি। 

 

 
 

১। জািাআত শরীয়নতর েৃবষ্টনকার্ হথনক রানফর্ী, কাবেয়ািী এিং ইসিাইলীনের কানফর িনি কনর এিং িুসলিািনের িানে এসি 
বফরকাগুনলার হগািরাবি স্পষ্টভানি তুনল ধরার হচষ্টা কনর। 

২। জািাআনতর হকৌশল িনলা, জানলি কুফবর শাসিিযিস্থা এিং তার রক্ষ্ক সশস্ত্র শবিগুনলার বিরুনদ্ধ রু্দ্ধ োিা অিয হকানিা 
পািিরু্নদ্ধ জবিত িা িওয়া। এজিয রানফর্ী, কাবেয়ািী বকংিা ইসিাইলীরা র্বে আিলুস সুন্নাি ওয়াল জািাআি’র বিরুনদ্ধ 
কার্িত রু্দ্ধ িা কনর, তানের বিরুনদ্ধ জািাআতও রু্নদ্ধ জবিত িয় িা, িরং বিনজনের সমূ্পর্ি িিনর্াগ বিবিষ্ট কনর কুফবর 
শাসিিযিস্থার বিরুনদ্ধ, র্া এসকল বফরকাসি দ্বীনির সকল েুশিনির প্রবতরক্ষ্া কনর এিং তানের প্রবতিার জিয পৃিনপাষকতা 
কনর। 

৩। রানফর্ী, কাবেয়ািী এিং ইসিাইলীনের হকউ র্বে আিলুস সুন্নাি’র বিরুনদ্ধ আগ্রাসনি বলি িয়, তািনল এই আগ্রাসিনক িন্ধ 
করার জিয তানের হিতানের ও হর্াদ্ধানের পূর্ি জিাি হেয়া িনি। র্বেও এনক্ষ্নিও কুরআনির িার্ী “الكفر ائمة فقاتلوا”-এর 
বভবিনত এবিই অগ্রগর্য বিনিচয িনি হর্, প্রবতরক্ষ্া সংস্থা এিং ক্ষ্িতায় থাকা রানফর্ী ও কাবেয়ািী হিতৃত্বনক েৃষ্টান্তিূলক 
জিাি হেয়া, র্ারা আিলুস সুন্নাি ওয়াল জািাআি’র বিরুনদ্ধ ষির্নি বলি।  

সিি অিুনেেিঃ রানফর্ী, কাবেয়ািী ও ইসিাইলীনের িযাপানর কিিনকৌশল 

১০ 



 

৪। র্তক্ষ্র্ পর্িন্ত কুফবর শাসিিযিস্থার পরাজয় িা িনি, এসি বফরকাগুনলার িযাপানর আিরা উপনরানল্লবেত হকৌশনলর বভবিনত 
কাজ করনিা। বিজনয়র পর উিনতর উলািানয় হকরাি তানের িযাপানর হর্ বসদ্ধান্ত বিনিি, তার উপরই আিল করা িনি 
ইিশাআল্লাি। 

৫। রানফর্ী, কাবেয়ািী এিং ইসিাইলীনের ঐসি হলাক, র্ারা পঞ্চি অিুনেনে উনল্লবেত, জািাআনতর িূল লক্ষ্যিস্তুর হকানিা 
একবির অন্তভুিি, তানেরনক আিলুস সুন্নাি ওয়াল জািাআি’র প্রবত বিনদ্বনষর জিয বিশািা িািানিা িনি। 

 

 
 

১। িযােযািঃ ধিিবিরনপক্ষ্ (ধিিিীি) েল িলনত ঐসি েল উনেশয, র্ারা বিনজনের আচরর্বিবধ ও হিিুনফনষ্টানত ইসলািনক রাষ্ট্রীয় 
ও সািাবজক বিষয়াবে হথনক বিবেন্ন করায় বিিাসী িনল উনল্লে কনর। ধিিবিরনপক্ষ্ েল ক্ষ্িতায়ও থাকনত পানর এিং ক্ষ্িতার 
িাইনরও থাকনত পানর। তানের িানে বকেু েল িুজাবিেনের বিরুনদ্ধ রু্দ্ধ কনর, রু্নদ্ধ হপ্ররর্া হেয়। আিার বকেু েল রু্নদ্ধ 
অংশ হিয় িা। একইভানি বকেু েল রাজনিবতক লক্ষ্য িাবসনলর জিয কেিও কেিও সরকানরর বসদ্ধানন্তর বিনরাবধতাও কনর। 
তাই এনের সিাইনক একই পাল্লায় িাপা সম্ভি িয়, িরং প্রনতযক েনলর সানথ তানের কার্িকলাপ অিুর্ায়ী আচরর্ করা িনি। 

২। ধিিবিরনপক্ষ্ (ধিিিীি) েলগুনলার ঊধ্বিতি হিতা, র্ারা প্রকানশয শরীয়নতর প্রবত বিনজনের শত্রুতা প্রকাশ কনর এিং কুরআনির 
আইনির পবরিনতি কুফবর আইি প্রবতিার হচষ্টা কনর, তানেরনক আিরা সুস্পষ্ট শরঈ েলীনলর বভবিনত ‘তানয়ফানয় িুরতাোি’ 
তথা িুরতাে েনলর অন্তভুিি গর্য কবর এিং তানেরনক িতযা করা জানয়র্ িনি কবর। তনি তানের কানক িতযা করা িনি, 
কেি িতযা করা িনি এিং কানক িতযা করা িনি িা –এসি বিষয় জািাআনতর ঊধ্বিতি োবয়ত্বশীলনের বসদ্ধান্ত অিুর্ায়ী 
িনি। জািাআনতর হিতৃত্ব পবরনিশ পবরবস্থবত ও িাসলািা-িাফসাো (লাভ-ক্ষ্বত) বিনিচিা কনর তানের বিরুনদ্ধ পেনক্ষ্নপর 
বসদ্ধান্ত বিনিি। 

৩। হর্সি ধিিবিরনপক্ষ্ েল িুজাবিেনের বিরুনদ্ধ লিাই করনে অথিা লিাইনয় সিনর্াবগতা করনে, তানের বিরুনদ্ধ রু্দ্ধনক আিরা 
অগ্রাবধকার হেই। 

৪। শরীয়ত প্রবতিার বিরুনদ্ধ সশস্ত্রিাবিিীর সানথ থাকা ধিিবিরনপক্ষ্ েলগুনলার হিতৃত্বনক লক্ষ্যিস্তু িািানিা আিানের কানে অগ্রগর্য, 
চাই তারা িতিিাি সরকানরর িানে থাকুক বকংিা অতীনত। 

৫। হকানিা ধিিবিরনপক্ষ্ েনলর বিরুনদ্ধ রু্দ্ধনক এিি িযাপক করা িনি িা হর্, তার প্রনতযক হভািার এিং হোি বকংিা িি প্রনতযক 
কিিীনক বিশািা িািানিা িনি, িরং শুধু ঐসি হিতা এিং িযবিনক বিশািা িািানিা িনি, র্ারা িুজাবিেনের বিরুনদ্ধ লিাই 
করনে। পক্ষ্ান্তনর তানের িারী, বশশু, আত্মীয় এিং সাধারর্ কিিীরা কেিই আিানের লক্ষ্যিস্তু িয়। 

৬। ধিিবিরনপক্ষ্ েনলর সাধারর্ হভািার, র্ারা হধাাঁকায় পনি, রুবি-রুবজ ইতযাবের প্রনলাভনি এসি ধিিিীি েলগুনলার সে হেয়, 
তানেরনক আিরা তাকবফরও কবর িা, িতযার হচষ্টাও কবর িা। তনি তানের এসকল েলনক সিনর্াবগতা করা গুিাি িনি 
কবর। তাই আিরা সাধয অিুর্ায়ী তানেরনক এবি হিাোনিার এিং সতকি করার হচষ্টা কবর। 

৭। আিরা আিানের োওয়ানত এবি সুস্পষ্ট করার হচষ্টা কবর হর্, ধিিবিরনপক্ষ্ এই েলগুনলার সানথ আিানের শত্রুতার কারর্ 
ভাষা, জাতীয়তািাে িা অিয হকানিা বিষয় িয়, িরং ইসলানির প্রবত শত্রুতাই তানের বিরুনদ্ধ রু্নদ্ধর কারর্।  

৮। হর্সি হক্ষ্নি এসি েলগুনলানক বিশািা িািানিার কারনর্ লানভর হচনয় ক্ষ্বত হিবশ িওয়ার আশঙ্কা থানক অথিা িুসবলি 
জিসাধারনর্র সািনি এনের শত্রুতা অস্পষ্ট, হসসি হক্ষ্নি আিরা রাসূলুল্লাি সাল্লাল্লাহু আলাইবি ওয়াসাল্লাি িুিাবফকনের 
িযাপানর হর্ হকৌশল অিলম্বি কনরবেনলি, তা অিুসরর্ কনর ততক্ষ্র্ পর্িন্ত এই েলগুনলানক বিশািা িািানিার িযাপানর বিলম্ব 
কবর, র্তক্ষ্র্ িা এনের বিষয়গুনলা পবরষ্কার িনয় র্ায় এিং সম্ভািয ক্ষ্বতর কারর্ েূর িনয় র্ায়। 

 

অষ্টি অিুনেেিঃ ধিিবিরনপক্ষ্ েলগুনলার সানথ আচরর্বিবধ 
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১। িদী ও আত্মসিপির্কারী শত্রুনের বিষনয় বসদ্ধান্ত হিয়ার ক্ষ্িতা শুধু জািাআনতর আিীর ও িানয়নি আিীনরর। তাাঁরা িযতীত 
অিয কানরা এই বিষনয় বসদ্ধান্ত হিয়ার অবধকার হিই। তনি জািাআনতর আিীর এিং িানয়নি আিীর বসদ্ধান্ত হিয়ার আনগ 
অিশযই শরীয়াি বিভাগ এিং সািবরক বিভানগর োবয়ত্বশীলনের সনে িানশায়ারা করনিি। 

২। আেবল িারবি কানফরনের (হর্িি, বিদু, বশে, েৃস্টাি, ইহুেী ও অিযািয বিধিিীনের) িধয হথনক হর্ িযবি কনয়বে িনয় আসনি, 
তার িযাপানর জািাআনতর বিনম্নাি চারবি অবধকার থাকনিিঃ 

i. এসি িদীর সানথ িুসবলি িদী বিবিিয় করা হর্নত পানর 

ii. অথিা িুবিপনর্র বিবিিনয় তানের হেনি হেয়া হর্নত পানর 

iii. অথিা অিুগ্রি কনরও তানের হেনি হেয়া হর্নত পানর 

iv. অথিা তানের িতযা করা হর্নত পানর 

৩। িারবি আেবল কানফর িদী, র্বে িুসলিাি িনয় র্ায়, তানক িতযা করা জানয়র্ িয়, িরং তার বিবিিয় এই শনতির উপর জানয়র্ 
হর্, এই বিবিিনয় িদীর সিবত থাকনি এিং তার আিার কানফর িওয়ার আশঙ্কা থাকনি িা। 

৪। িুরতােনের িধয হথনক র্ারা হগ্রিার িনয় র্ায়, তানের িযাপানর বিনম্ন উনল্লবেত হকানিা একবি িযিস্থা হিয়া িনিিঃ 

i. এই িদীনক িুসলিাি িদীর সানথ বিবিিয় করা হর্নত পানর অথিা 

ii. এই িদীনক শাবস্ত (تعزير) িা েে (ُ َحد) স্বরূপ িতযা করা হর্নত পানর। অথিা 

iii. এই িদীর বিবিিনয় তার সম্পে হিয়া হর্নত পানর। শুধুিাি জািআনতর আিীর িা িানয়নি আিীর শরীয়া বিভানগর 
রানয়র আনলানক এবিষনয় চূিান্ত বসদ্ধান্ত বিনিি। অিয কারও এ িযাপানর বসদ্ধান্ত হিয়ার অবধকার হিই। 

 

৫। জািাআত শত্রুেনল অন্তভুিি হলাকনেরনক শত্রুর সনে সম্পকি বেন্ন কনর জািাআনতর কানে আত্মসিপিনর্ উৎসাবিত কনর এিং 
িুসলিািনেরনক আহ্বাি জািায়– “আপিারা শত্রুনের সাবরনত থাকা আপিানের কানের িািুষনেরনক োওয়াত বেি, হর্ি তারা 
শরীয়নতর বিরুনদ্ধ রু্দ্ধ করা হেনি হেয়।” এরকি হলাক র্বে জািাআনতর অন্তভুিি িনত চায়, তািনল জািাআত তানেরনক 
বজিাবে কানজ শাবিল করনত পানর। 

৬। শত্রু েনলর র্ারা জািাআনতর কানে আত্মসিপির্ করার পরও শত্রুনের িানে অিস্থাি করনি, তারা জািাআনতর পক্ষ্ হথনক 
বিনশষ বিরাপিা পানি এিং তানের তথয হগাপি রাো িনি। 

 

 
 

১। ঐসি েল িা জািাআত, হর্গুনলা উপিিানেনশ কুফবর শাসিিযিস্থার বিরুনদ্ধ পুনরাপুবর সবক্রয় এিং শরীয়ত প্রবতিার জিয 
বজিাে কনর র্ানে, তানের সনে আিানের সম্পকি িনলা ভানলািাসা, ভ্রাতৃত্ব এিং والتقوى البر على تعاونوا অথিাৎ সৎকাজ ও 
তাকওয়ায় সিনর্াবগতার। আিরা তানেরনক আিানের শরীনরর অংশ িনি কবর, তানের েুিঃনে আিরা েুিঃবেত িই এিং তানের 
সুনে আিরা েুবশ িই। 

২। জািাআনতর প্রনচষ্টা িনি النصيحة الدين অথিাৎ ‘কলযার্ কািিাই দ্বীি’-এর আনলানক বজিাবে েলগুনলার পরস্পনর গিিিূলক 
সিানলাচিা ও সংনশাধনির একবি সুদর পবরনিশ কতরী করা। এরই ধারািাবিকতায় এনক অনিযর হগাপি হোষত্রুবি 

িিি অিুনেেিঃ িদী ও আত্মসিপির্কারী শত্রুনের বিষয়াবে 

েশি অিুনেেিঃ বজিাবে েলগুনলার িযাপানর আিানের কিিনকৌশল 

১২ 



 

সংনশাধনির জিয হগাপনি প্রনচষ্টা চালানিা এিং প্রকাশয ভুনলর বিষনয় সি িুজাবিে ও সাধারর্ িুসলিািনের সািনি বিষয়বি 
পবরষ্কার করার জিয প্রকানশয আনলাচিা করা িনি। একইভানি শরীয়ত বিনরাধী কিিকাে অথিা এিি অপানরশি, র্ার ফায়োর 
হচনয় ক্ষ্বত হিবশ অথিা শরঈ বসয়াসাত ও কিিনকৌশনলর সুস্পষ্ট বিপরীত– হসগুনলা হথনক বিনজনের ‘িারাআত’ ও 
সম্পকিিীিতার হ াষর্া হেয়া িনি। 

৩। পাবকস্তানি সবক্রয় বজিাবে েলগুনলা, সািবরক অপানরশনি, লক্ষ্যিস্তু বিধিারনর্র হক্ষ্নি বকেু সুস্পষ্ট িীবতর উপর একিত িনলই 
হকিল এোিকার বজিাবে কার্িক্রি ইবতিাচক গবতনত এবগনয় হিয়া সম্ভি। কাবিত এই ঐকযিত কতবরর জিয, সংগিি আলাো 
িওয়া সনত্ত্বও একই কিিনকৌশনলর উপর একি িওয়ার জিয জািাআত তানের প্রবত সবিিয় আনিেি কনর। এরই 
ধারািাবিকতায় জািাআত ভ্রাতৃস্থািীয় অিয বজিাবে েলগুনলার সানথ সিত িীবতগুনলার উপর চুবির আওতায় হজাি গিি 
করনত হচষ্টারত এিং তানেরনক সি ধরনির সিনর্াবগতা করনত প্রস্তুত। 

৪। বিিৃত ৩ িম্বর পনয়নন্টর আওতায়, আিরা ভারত উপিিানেনশ কিিরত বজিাবে জািাআতগুনলানক ইসলািী ইিারাত 
আফগাবিস্তানির িাইআনতর োওয়াত হেই। কারর্ এই ভূেনে ইসলািী ইিারাত আফগাবিস্তানির িাইআত, বজিাবে বিষয়াবেনত 
শরীয়নতর অিুসরর্ এিং শরঈ রাজিীবতর বভবিনতই একবি ফলপ্রসূ ও সুসংগবিত হজাি গবিত িওয়া সম্ভি। 

৫। জািাআত ভ্রাতৃস্থািীয় অিয বজিাবে সংগিিগুনলানক উনল্লবেত ‘আচরর্বিবধ’ হিাতানিক, সবিবলত অপানরশনিরও োওয়াত 
হেয়। দ্বীনির বিজয় ও বজিােনক শবিশালী করার জিয এই বিষনয় জািাআত প্রনতযক সংগিিনক হোলািনি সািার্য কনর  

৬। জািাআত উনল্লবেত ৩ িম্বর পনয়নন্টর আওতায়, সকল জািাআনতর িানে োওয়াবত, আেবশিক, তারবিয়াবত, শরঈ এিং 
সািবরক বিষয়গুনলানত পারস্পবরক সািার্য সিনর্াবগতার পবরনিশ সৃবষ্টর হচষ্টা কনর। 

৭। বিপেসঙু্কল ও প্রবতকুল পবরবস্থবতনত এসি জািাআনতর সানথ সি ধরনির সিািুভূবত ও সিনর্াবগতািূলক সম্পকি িজায় 
রানে। 

৮। সকল জািাআতনক সিািভানি প্রভাবিত কনর, এিি বিষনয় আিানের িানশায়ারার েরজা সিার জিয সিিো উিুি এিং 
এধরনির প্রনতযকবি বসদ্ধানন্ত সকল জািাআতনক সনে বিনয় এক িীবতনত চলার হচষ্টায় আিরা সো সনচষ্ট ইিশাআল্লাি। 

৯। র্বে হকানিা েল িা সংগিি, িািিার্ িা পদ্ধবতগত ঐনকযর বভবিনত আল-কানয়ো উপিিানেনশর সানথ একবিত িনত চায়, 
তািনল তানের জিযও আিানের েরজা হোলা। 

১০। পাবকস্তাি, কাশ্মীর, ভারত, িাংলানেশ ও আরাকানি (িািিায়), (সরকাবর হগানয়দা সংস্থার প্রভািিুি) বজিাবে জািাআতগুনলার 
সানথ এসি িীবতর বভবিনতই কাজ করা িনি ইিশাআল্লাি। 

১১  ঐসকল বজিাবে জািাআত, হর্গুনলা শরীয়নতর শত্রু - হগানয়দা সংস্থাগুনলার তত্ত্বািধানি হকানিা ভূেনে কিিরত, আিরা তানের 
োওয়াত হেই– তারা হর্ি বিনজনেরনক এসি সংস্থার প্রভাি ও বিভিরশীলতা হথনক সমূ্পর্িরূনপ িুি কনর। র্ানত িাজলুি 
জিতার সািার্য এিং শরীয়ত প্রবতিার জিয র্থাথি পেনক্ষ্প গ্রির্ করা সম্ভি িয়। কারর্ ইবতিাস সাক্ষ্ী, তাগুতী সশস্ত্রিাবিিী 
এরকি জািাআনতর বজিানের ফলনক পবরনশনষ ধ্বংস কনর হেয়। কাশ্মীনরর বজিাে এর সুস্পষ্ট উোিরর্। 

 

 
 

১। গর্তিনক আিরা শরীয়নতর আনলানক কুফবর িনি কবর। এনত হর্ হকানিা েৃবষ্টভবের বভবিনত হর্ হকানিা েনলর অন্তভুিবি 
শরীয়ত প্রবতিায় সািানর্যর পবরিনতি কুফবর শাসিিযিস্থানক শবিশালী ও বস্থবতশীল কনর। তারপরও আিরা কেনিাই গর্তনি 
অংশ হিয়া প্রনতযক িযবিনক কানফর িনি কবর িা। 

২। গর্তনি অংশ হিয়া ইসলািী েলগুনলা ‘দ্বীবি ফায়ো’র জিয গর্তনি অংশ হিয়ার অনর্ৌবিক ও অগ্রির্নর্াগয িযােযা হেয়। 
হর্িি িােরাসাগুনলার সুরক্ষ্া, পালিানিনন্টর িাধযনি ধিিিীিতার িিযানক িাাঁধ হেয়া অথিা গর্তনির িাধযনি ইসলািী শরীয়ত 

একােশ অিুনেেিঃ গর্তাবিক ইসলািী েলগুনলার িযাপানর আিানের কিিনকৌশল 
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প্রবতিা করা ইতযাবে। দ্বীনির হসিা অথিা শরীয়ত প্রবতিার জিয পালিানিনন্টর সেসয িওয়ার এসি িযােযানক আিরা িাবতল 
িনি কবর। বকন্তু এসি কারনর্ িা আিরা তানের তাকবফর কবর, িা তানেরনক সািবরক িানগিি িািানিা জানয়র্ িনি কবর। 
তনি হর্নিতু তানের এই কাজ কুফবর শাসিিযিস্থানক শবিশালী কনর, এজিয আিরা োওয়ানতর িাধযনি তানেরনক এই িারাি 
কাজ হথনক বিরত রাোর সিিাত্মক হচষ্টা কবর  

৩। এসি জািাআনতর ‘সৎ কানজর আনেশ এিং অসৎ কানজর বিনষধ’-এর িত হিক কাজগুনলানক আিরা হোলােুবল উৎসাবিত 
কবর এিং গর্তাবিক হেল-তািাশা ও অিযািয ভুলত্রুবির বিষনয় প্রকাশয সিানলাচিা ও িবসিত কবর। 

 

 
 

১। হর্সি জািাআত সিানজ োওয়াত ও তািলীগ এিং ইসলানির কাজ কনর, তানেরনক আিরা বিনজনের ভাই এিং শরীয়ত 
প্রবতিার সংগ্রানি আিানের সাথী িনি কবর। 

২। আিরা তানের সকল ভানলা কানজর প্রশংসা কবর এিং র্েিই সািথিয িয়, তানের ভানলা কানজ সিনর্াবগতা করার প্রতযাশা 
রাবে। 

৩। পাশাপাবশ আিরা তানেরনক বজিানে সিনর্াবগতা ও িুসরনতর োওয়াত ও হপ্ররর্া হেই এিং শরীয়নতর সকল ফরজ আোয় 
করার জিয আহ্বাি কবর। 

৪। আিানের প্রনচষ্টা িনলা– এই ভূেনে থাকা আিলুস সুন্নাি ওয়াল জািাআি’র সকল আেবশিক বচন্তাধারানক, শরীয়ত প্রবতিার 
জিয শরীয়নতর শত্রুনের বিরুনদ্ধ, ইসলািী ইিারাত আফগাবিস্তানির পতাকাতনল একি করা; তানেরনক ফুরুয়ী ইেবতলাফ 
হথনক হির কনর উিনতর সািবগ্রক ও িুবিয়ােী বিষনয়র উপর ঐকযিদ্ধ করা, হর্ি শরীয়নতর শত্রুনের হিাকানিলায় এই 
উিাি এক সীসাঢালা প্রাচীর িনয় র্ায়। 

 

 
 

এই ভূেনের উলািানয় হকরাি ও িাদ্রাসাগুনলানক জািাআত কুফবর শাসিিযিস্থার বিরুনদ্ধ আনদালি এিং বেলাফত প্রবতিার 
জিয বজিানের িূল শবি িনি কনর এিং তানের িযাপানর বিনম্ন িবর্িত পেনক্ষ্পগুনলা বিনজনের জিয আিশযক িনি কনরিঃ 

১। উলািানয় হকরাি ইসলািী সিানজর িুিাো ও পথপ্রেশিক। তাাঁনের আিুগতয ও বিনেিশিার িাধযনিই শরীয়ত এিং ইসলািী 
সিাজ প্রবতিা করা সম্ভি। তাাঁনের সিাি করা এিং সিানজ তানের সিাি ও ির্িাো প্রবতিা ও তা রক্ষ্া করা, আিরা 
বিনজনের োবয়ত্ব িনি কবর। হর্ি তারা আল্লাির শরীয়ত প্রবতিায় সক্ষ্ি িি এিং আল্লাির বকতািনক পালিানিনন্টর 
িুোনপক্ষ্ী িা িািাি। 

২। আল-কানয়ো উপিিানেশ, বিনশষভানি িক্বপন্থী আনলিনের এিং দ্বীবি িাদ্রাসাগুনলার প্রবতরক্ষ্া বিনজনের অগ্রগর্য োবয়ত্ব 
িনি কনর। এরই ধারািাবিকতায় জািাআত বিনজনের সািথিয অিুর্ায়ী তাাঁনের উপর সরকাবর অথিা হিসরকাবর সি ধরনির 
আগ্রাসি িনন্ধ এিং তাাঁনের উপর আসা হর্ হকানিা ধরনির বির্িাতনির প্রবতনশাধ গ্রিনর্ িদ্ধপবরকর ইিশাআল্লাি। 

৩। আিরা আিানের সিস্ত বজিাবে সফর িক্বপন্থী উলািানয় হকরানির বিনেিশিা ও তত্ত্বািধানি পবরচালিা করনিা। এজিয 
উলািানয় হকরানির সানথ িজিুত হর্াগানর্াগ রক্ষ্া করার এিং ইলিী সিসযায় তাাঁনের বেকবিনেিশিা গ্রির্ করার সিিাত্মক 
হচষ্টা করনিা ইিশাআল্লাি। 

৪। জািাআত উলািা ও িাদ্রাসাগুনলার শবির উৎস িনয় তাাঁনেরনক িৃবিশ শাসিিযিস্থার বিরুনদ্ধ িজিুত িওয়ার জিয শবি 
হর্াগানি ইিশাআল্লাি। 

দ্বােশ অিুনেেিঃ সাধারর্ দ্বীবি সংগিিগুনলার সানথ আচরর্বিবধ 

িনয়ােশ অিুনেেিঃ উলািানয় দ্বীনির িযাপানর আিানের অিস্থাি এিং আচরর্বিবধ 
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৫। হর্সি আনলি সিানজ হকানিা ধরনির ইসলাি ও তারবিয়ানতর কাজ সম্পােি করনেি, জািাআত সািথিয অিুর্ায়ী তাাঁনের 
সম্ভািয সিরকি সিনর্াবগতা করনি এিং হকানিা এলাকা বিজয় করনল, এজাতীয় কানজর রাজনিবতক ও অথিনিবতক সিনর্াবগতা 
করনি ইিশাআল্লাি। 

৬। জািাআত আনলি ও তাবলিুল ইলিনেরনক বজিানের সাবরনত শাবিল করার ইো হপাষর্ কনর, হর্ি তাাঁরা এই বজিােনক দ্বীবি 
ও েুবিয়াবি সফলতার বেনক বিনয় হর্নত পানরি। 

৭। ‘উলািানয় সূ’ িনলা ঐসি আনলি, র্ারা েুবিয়ার তুে পেির্িাো ও ধিসম্পনের জিয ইলিনক বিবক্র কনর বিনজনের হপি 
জািান্নানির আগুি বেনয় ভনর এিং িািুষনক িুিািাে সাল্লাল্লাহু আলাইবি ওয়াসাল্লানির শরীয়ত হথনক েূনর রানে। এনের 
িাস্তিতা আিরা িািুনষর সািনি সুস্পষ্টভানি তুনল ধরনিা এিং এনের সরকাবর ফাতওয়ার জিাি আিরা শরীয়নতর ইলনির 
আনলানক প্রোি করার হচষ্টা করনিা। র্বেও আল্লাির রাস্তার িুজাবিেনের অন্তর কানফর ও িুরতােনের হথনক এরাই হিবশ 
জেি কনর, তিুও তানের িতযা িা িদী করা হথনক আিরা বিরত থাকনিা, র্তক্ষ্র্ িা আিানের কানে এিি হকানিা সাক্ষ্যপ্রিার্ 
উপবস্থত িয় হর্, তারা শরীয়ত প্রবতিার বিরুনদ্ধ কার্িত রু্নদ্ধ অংশ বিনে। 

 

 
 

১। িার্িািী ‘তাআস-সুি’ ও সঙ্কীর্িতা (িািাফী ও সালাফী অথিা িায়াবত ও িািাবত ইতযাবে) এিং এর উপর বভবি কনর অনিতুক 
তকি-বিতকি ও েলােবলনক আিরা িুসবলি উিনতর ঐনকযর জিয ক্ষ্বতকর িনি কবর। এজিয আিানের প্রনচষ্টা িনলা, উিতনক 
ফুরুয়ী ইেবতলানফর িািািাবি হথনক হির কনর আিলুস সুন্নাি ওয়াল জািাআি’র সািবগ্রক ও িুবিয়ােী বিষনয়র উপর ঐকযিদ্ধ 
করা, হর্ি শরীয়নতর শত্রুনের হিাকানিলায় এই উিত সীসাঢালা প্রাচীর িনয় র্ায়। 

২। এই বিষনয় প্রনতযক িার্িানির অিুসারীনেরনক বিজ িার্িানির িক্বপন্থী ও ভারসািযপূর্ি উলািানয় হকরানির সানথ হলনগ থাকা, 
তাাঁনের বিনেিশিা হিয়া এিং তাাঁনের রচিা ও ফাতওয়া ইতযাবে হথনক ফায়ো হিয়ানক আিরা জরুরী িনি কবর। হর্ি ইলিী 
বিষনয় বিনজই ইজবতিাে করা, বিনজর ইজবতিানের বভবিনত বসদ্ধান্ত হিয়া এিং শরীয়তনক প্রিৃবির হেয়াল েুবশর অিুগািী 
িািানিার িত ধ্বংসাত্মক িযাবধ হথনক িাাঁচা র্ায়। 

আল্লাি তা’আলা আিানেরনক বজিানের িক্ব আোয় করার হতৌবফক বেি, আিানেরনক এিং আিানের বজিােনক দ্বীনির 
েুশিিনের জিয েৃষ্টান্তিূলক শাবস্তর কারর্ এিং িুসলিািনের জিয কলযার্ ও রিিনতর কারর্ িাবিনয় বেি। আিীি। 

আল্লািই সকল কলযানর্র হতৌবফকোতা  

আিানের সিিনশষ কথা িনলা, সকল প্রশংসা আল্লাি রাবু্বল আলািীনির জিয এিং সালাত ও সালাি িবষিত হিাক িিী করীি ও 
তাাঁর িংশধর এিং সািাবিনের উপর। 

 
জািাআত কানয়োতুল বজিাে উপিিানেশ। 

শাওয়াল ১৪৩৮ বিজরী হিাতানিক জুি ২০১৭ ঈসায়ী। 

 

  

চতুেিশ অিুনেেিঃ িার্িািী ও বফকিী পাথিনকযর িযাপানর আিানের অিস্থাি 

১৫ 



 

 

 

 

র্ারা আিানের িযাপানর সনদি কনরি- আিরা কী করবে? তানের 
কানে আিানের সবিিয় বিনিেি, এোনি আসুি এিং কাে হথনক 
আিানের ও আিানের প্রনচষ্টাগুনলা হেেুি। এরপর আিানের 
প্রয়াসনক কুরআি ও সুন্নাি’র আনলানক র্াচাই করুি। আিরা র্বে 
কুরআি ও সুন্নাি পবরপন্থী কাজ কবর, তািনল তানের অবধকার 

থাকনি- আিানের বিনরাবধতা করার। আর র্বে আিরা ইসলািী শরীয়নতর প্রবতবিত সরল পনথর উপর 
থাবক, তািনল তারা হজনি রােুক, এবিই আিানের পথ এিং আিরা কেিই এই পথ হথনক বিচুযত িনিা 
িা। র্বে আিরা এই পথ হথনক একিুও বিচুযত িই, তািনল আিরা সবতযকার িুসলিাি িনিা িা িরং শুধু 
িাি সিিস্ব িুসলিাি িনিা। 

 
েদ্ধাস্পে আিীরুল িু’বিিীি 

হিাল্লা িুিািাে উির িুজাবিে (রবিিাহুল্লাি) 
 

 

 

আজ আিরা আল্লাি সুিিািাহু ওয়া তা’আলার অিুগ্রনি ইসলািী 
বিনির িািবচি পুিজিীবিত করনত র্াবে, র্ানত সকল ইসলািী হেশ 
আল্লাি তা’আলার অিুিবতক্রনি বেলাফনতর োোতনল এক রানষ্ট্র 
পবরর্ত িয়। আজ আিরা আল্লাি সুিিািাহু ওয়া তা’আলার অিুগ্রনি 
ঈিানির অিুসারীনের ইবতিানস এক পবিি অধযায় রচিা করনত র্াবে 

এিি এক সিনয়, র্েি জুলুি, কুফর, ও ফাসাে পূিি হথনক পবিনির সি জায়গায় েবিনয় পনিনে। 
এিতািস্থায় ভাগযিাি হকিল ঐ িযবি, র্ানক আল্লাি তা’আলা তাাঁর হতৌবিনের উপর অবিচল হরনেনেি। 

 
উিনতর কলযার্কািী িুজাবেনে বজিাে 
শায়ে উসািা বিি লানেি (রবিিাহুল্লাি) 

 

 

 
 


