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ায়েখ আভদ াান আফুর-খায়েয আর-মভযী (যমভাহুল্লা)-এয ংমিপ্ত জীফনী 

ায়েখ আভদ াান আফুর-খায়েয আর-মভময নায়ভ মযমিত , ায়েখ আবু্দল্লা 
যজফ আবু্দর যভান , মভয়যয কায়ের-াইয়খ ১৯৫৭ ায়রয ৩যা নয়বম্বয়য জন্মগ্রণ 
কয়যমিয়রন। মতমন মভযীে আর-কায়েদায মমনেয ফযমিত্ব মিয়রন ; মতমন ূয়ফে 
আইভান আর-জাোমযী এফং তাাঁয মমনেয য়মাগীয মিুমি মিয়রন(তয়ফ ায়েখ 
আফুর-খায়েয ঐ ভয়ে আর-কায়েদায জজনায়যর মিুমি মিয়রন না জমবায়ফ মভমিো 
প্রিায কয়যমির ) । মতমন মভয়যয ‚জাভা’আত আর-মজাদ ‛-এয একজন মমনেয 
দয মিয়রন এফং আপগামনস্তায়ন মজাদ শুরু কযায উয়েয়য অনযানয অয়নক 
বাইয়দয য়ে ১৯৮০ ায়রয ভধযফতেী ভয়ে মভয তযাগ কয়যমিয়রন , মায়ত 
ভুমরভয়দয উয জামবয়েত কমভউমনস্টয়দয িারায়না গণতযায মফরুয়ে 
ভুমরভয়দযয়ক াাময কযয়ত ায়যন। ৯০ ’য ভধযফতেী ভয়ে , ফমনোন মজাদ 
িরাকারীন অয়নক আযফ ভুজামদয়দয ায়থ জথয়ক মতমন ফরকায়ন মুে কয়যমিয়রন। 
‚আরয়ফমনো জথয়ক প্রতযাগভনকাযী‛-জদয  ঘিনাে ১৯৯০ ায়র মভয়যয যগুয়রায়ত 
একমি মমযজ মজাদী অায়যয়নয দােফে োয অমবয়মায়গ , মতমন ১৯৯৮ ায়র 
মভয়য তাাঁয অনুমিমতয়তই ভৃতুযদণ্ডপ্রাপ্ত য়েমিয়রন । মতমন আর-কায়েদা শুযা 
কাউমিয়রয একজন দয মিয়রন। ঐ ভয়ে আর-কায়েদায আভীয ােখুর ভুজামদ 
আইভান আর-জাোমযীয একজন ‘মফশ্বস্ত প্রমতমনমধ ’ ময়য়ফ মতমন অায়যমিং নায়ভ 
অমবমত য়েমিয়রন। মতমন মফয়ফাযক মফয়লজ্ঞ মিয়রন এফং এমি কমথত আয়ি জম 
১৯৯৮ ায়র জকমনো এফং তানজামনোয়ত আয়ভমযকান দূতাফায় জফাভাাভরায 
অায়যয়ন মতমন মুি মিয়রন। ফযকতভে ৯-১১ াভরায য এফং আপগামনস্তায়ন 
আয়ভমযকান কু্রয়িাযয়দয আক্রভয়ণয ূয়ফেই মতমন আপগামনস্তান তযাগ কয়যমিয়রন। 
অয়নক মমনেয ভুজামদয়দয ায়থ মতমন  ইযান িয়র মগয়েমিয়রন , জখায়ন ২০০৩ 
ায়রয এমপ্রয়র মস্তান-জফরুমিস্তান প্রয়দয় মতমন জগ্রপতায য়েমিয়রন। তাাঁয াাাম 
কভান্ডায াইপ আর-আয়দর , ােখ আফু ভুাম্মদ আর-মভময এফং ােখ ুরাইভান 
আফু ঘাইথ আর-কায়েদায অনযানয মমনেয জনতাগণ জগ্রপতায য়েমিয়রন। 
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২০১০ ায়রয আগয়স্ট , কামেমনফোী আয়দ ১৩২২৪ অনুমােী মুিযায়েয  মফয়লবায়ফ 
আখযামেত জলাফার ন্ত্রাীয়দয তামরকাে ােখ আফুর-খায়েয়যয নাভ ংমুি য়েমির। 
একই ভয়ে , আর-কায়েদা এফং তায়রফান জরাকয়দয জনয জামতংয়ঘয অনুয়ভামদত 
১২৬৭ জয়নয তামরকাে ায়েখ আফুর-খায়েয়যয নাভ ংমুি য়েমির। মখন মতমন 
ন্ত্রাী তামরকাবুি য়েমিয়রন , যাজস্ব-মফবাগ ােখ আফুর-খায়েযয়ক ‚ ন্ত্রাী 
ংগঠয়নয অথেমফবায়গয একজন ভুখয জনতা‛ ময়য়ফ অমবমত কয়যমির মমমন ‚মভমিো 
কমভমিয়ত একজন জনতায বূমভকাে আর-কায়েদায জনয কাজ কয়যন। ‛  ায়েখ 
আফুর-খায়েয জভাস্ট োয়েি ( MOST WANTED) ৮৫ জন ন্ত্রাীয তামরকাে 
মিয়রন, জম তামরকািা জৌমদ আযয়ফয তাগুত যকায কতৃেক ২০০৯ ায়র প্রকামত 
য়েমির । ২০১৫ ায়রয জয়েম্বয ভায় এই ংফাদ জানায়না য়েমির জম , ইযান 
২০১৫ ায়রয ভায়িে াইপ আর-আয়দর এফং আবু্দল্লা আয়ভদ আবু্দল্লায়ক 
অনযানয আর-কায়েদা জনতায়দয ায়থ ায়েখ আফুর-খায়েয আর-মভমযয়ক ভুমি 
মদয়েয়ি, তাাঁযা াযয়যয এক কূিনীমতমফয়দয ভুমিয মফমনভয়ে ভুমি জয়েমিয়রন মায়ক 
ইয়েয়ভয়ন আর-কায়েদায জামজযাতুর আযফ াখায ভুজামদযা অযণ কয়যমিয়রন।  
২০১৬ ায়রয ভধযভয়ে , ায়েখ আফুর-খায়েয মমযোয়ত িয়র মগয়েমিয়রন , আয 
মযয়ািে এয়য়ি মুিযায়েয জরান াভরাে ইদমরফ প্রয়দয়য ভায়িৌভায়ত গতকার 
মতমন মনত য়েয়িন। মমদ এমি তয ে , আল্লা তাাঁয়ক ীদ ময়য়ফ কফুর করুন , 
আয জম মফশ্বাঘাতক তাাঁয়ক কু্রয়িাযয়দয কায়ি মফমক্র কয়য মদয়েমির তায়ক ামস্ত 
মদন। 

                 আনায়দয জনক দু‘আে আভায়দয বুরয়ফন না। 


