
পরম ক ণাময় এবং অসীম দয়ালু আ াহর নােম  করিছ 

িতনিট লভ সা াৎকারঃ িজহােদর র  িপি ল পেথ চলার এক উদা  আহবান  
 

শহীদ আ ু াহ আযযাম। এক অসম সাহসী বীর 

মজুািহেদর নাম। এক বার- জয় কমা ােরর নাম। যার 

নাম েন িপেল  চমেক উঠত ইয়া দ-নাসারােদর। যার 

কথা নেল অ রা া কেঁপ ওঠত শ ভ কুেদর 

ঝানুঝানু জনােরলেদর এবং চৗকস সনা নায়কেদর। 

িযিন একমা  িজহােদর জন  ী-পু  এবং পিরবার 

পিরজেনর মাহনীয় হাতছািন উেপ া কেরেছন। বড় বড় 

স ানজনক পদমযাদা িপছেন ঠেল িদেয়েছন। নরম 

তলুতেুল পু শয া ত াগ কের িযিন বেছ িনেয়িছেলন 

বন-জ ল আর পাহাড়-পবেতর গম িগিরক র। 

পািথব সুখ- া  আর আরাম আেয়েশর পিরবেত 

হন কের িনেয়িছেলন িজহােদর র -রাঙা পথ। িতিন 

তাছবীেহর সােথ সােথ হােত তেুল িনেয়িছেলন শ   

িব ংসী অত াধুিনক মারনা । িতিন ধু একজন 

মজুািহদ কমা ারই িছেলন না- িছেলন িব ব াপী 

সং ামী নতৃবেৃ র িদক-িনেদশক। িতিন িছেলন ােনর 

এক িবশাল আঁধার। িজহােদর আহবান িনেয় চেষ 

বিড়েয়েছন সারািব । িগেয়েছন মসুিলম নতবৃৃে র 

াের াের তােদর জাগােত, তােদর গাফলেতর ঘমু 

ভা ােত। িফিলি ন, সুদান, সামািলয়া, আফগান সব 

জায়গায়-ই িছল তাঁর দী  পদচারনা।  

 

সই অকুেতাভয় মজুািহদ একিদন শহীদ হেলন। শ র 

ষড়যে র কবেল পেড় ই পু সহ শাহাদােতর অমীয় 

সূধা পান করেলন। পাঁচ বছেরর মসু’আব, এগার বছেরর 

হামযা এবং ষাল-সেতর বছেরর ছেল যায়ফা ও 

ীেক রেখ িতিন চেল গেলন আপন পালনকতার 

কােছ। চেল গেলন শাি -সূেখর জা ােত। িপতার 

শাহাদােত  মসু’আব, হামযা এবং যায়ফার কামল 

দেয় িন য় শােকর ঝর বেয়েছ। তেব িপতেৃশােক 

তাঁরা ভে  পেড়িন, সাহস হারায়িন। ধয ধারন কেরেছ। 

িনেজেক সা না িদেয়েছ। িপতার শাহাদাত তাঁেদরেক 

বঁেচ থেক শ েক খেত রনা যুিগেয়েছ। িপতার 

শাহাদাত তাঁেদরেক িসংেহর ন ায় চলার সবক িদেয়েছ। 

শহীেদর তাজা খনু তাঁেদরেক িজহােদর র  িপি ল 

পেথ চলার সবক িদেয়েছ। বাবার পথ ধের মনিযেল 

মাকসুেদ পৗছার দী  শপথ কেরেছ তাঁরা। তােদর 

তজদী  ঈমােনর বিহঃ কাশ ঘেটেছ িনে র িতনিট 

সা াৎকােরর িতিট ছে  ছে । িতিট শে  শে । 

তাঁরা িজহাদ করেব,শহীদ হেব। ইসলােমর িত া 

তােদর জীবেনর একমা  । শায়খ আ ু াহ আযযাম 

শহীদ হওয়ার পর পািক ান থেক কািশত আরবী 

সামিয়কী ‘আল িজহাদ’ মসু’আব, হামযা এবং 

যায়ফার িতনিট সা াৎকার ছেপিছল। আশা কির 

বতমান ত ণ সমাজ এ থেক িজহাদ ও শাহাদাত এবং 

সং ােমর অনুে রনা পােবন। 

 

 
 

      
 

 

 



মুস’আব-এর সা াৎকারঃ 
আল-িজহাদঃ তামার বয়স কত? 

মসু’আবঃ পাঁচ বছর। 

আল-িজহাদঃ তামার জ  কাথায়? 

মসু’আবঃ ইসলামাবাদ,পািক ান।  

আল-িজহাদঃ তামার িপতভূৃিম কাথায়? 

মসু’আবঃ িফিলি েন। 

আল-িজহাদঃ তামার আ  ুএখন কাথায় আেছন? 

মসু’আবঃ আ  ুএখন জা ােত আেছন।  

আল-িজহাদঃ ক তামার আ ুেক শহীদ কেরেছ?  

মসু’আবঃ কােফররা আমার আ েুক শহীদ কেরেছ। 

আল-িজহাদঃ িকভােব তাঁরা তামার আ েুক শহীদ 

করল? 

মসু’আবঃ গাপেন তাঁরা আমার আ ুর গািড়েত বামা 

মেরেছ। বামার িবে ারেণই আ  ুশহীদ হেয়েছন। 

আল-িজহাদঃ তামার আ ুর সােথ আর ক ক িছল?  

মসু’আবঃ আ ুর সােথ িছেলন আমার বড় ভাই মহুা দ 

ও ই াহীম। তাঁরাও এখন আ ুর সােথ জা ােত আেছন। 

আল-িজহাদঃ তুিমও িক তামার আ  ু এবং তামার 

ভাইেদর কােছ যেত চাও?  

মসু’আবঃ িজ, আিমও শহীদ হেত চাই। আমােক যখন 

দাফন করা হেব, তখন িজবরাইল (আঃ) এেস আমােকও 

জা ােত আ  ুএবং ভাইয়ােদর কােছ িনেয় যােবন। 

আল-িজহাদঃ শহীদ হওয়ার পেূব তিুম িক করেত চাও?  

মসু’আবঃ যারা আমার আ েুক শহীদ কেরেছ, তােদর 

আিম হত া করেত চাই।  

আল-িজহাদঃ তামার আ ুর শাহাদােতর খবর পেয় 

তামার আ  ুিক কেরিছেলন?  

মসু’আবঃ আ ু কেঁদিছেলন। তেব হা- তাশ কেরনিন। 

ধ ুবেলিছেলন ‘মাব ক’।   

আল-িজহাদঃ তুিম িক  কখনও আফগািন ান 

িগেয়িছেল? 

মসু’আবঃ িজ, আিম িতনবার িগেয়িছলাম 

আফগািন ােন। 

আল-িজহাদঃ তুিম কােক বশী ভােলাবাস? 

মসু’আবঃ আ েুক বশী ভােলাবািস।  

আল-িজহাদঃ তুিম িক তামার আ ুর জন  ’আ কর? 

মসু’আবঃ িজ, আিম সবসময় আ ুর জন  ’আ কির 

এবং বিল, হ আ া  ! আপিন আমার আ েুক জা াত 

নসীব 

ক ন।

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



হামযার সা াৎকারঃ 
 

আল-িজহাদঃ তামার আ  ুএবং তামার ভাইেদর খবর 

িকভােব জানেল?  

হামযাঃ ক একজন এেস আমার আ েুক আ ুর 

শাহাদােতর খবর িদেয়িছল। আ ুর শাহাদােতর সংবাদ 

েন আ ু বেলিছেলন, আলহাম িল াহ ছু া 

আলহাম িল াহ। তখন আ েুক িজে স করলাম আ ু! 

িক হেয়েছ? আ  ুএখন কাথায়? আ  ুবলেলন তামার 

আ ু এখন আ া  র কােছ আেছন। এরপর এেকর পর 

এক লাক এেস আ ু এবং ভাইয়ােদর শাহাদােতর 

সংবাদ িদি ল। আিম আ ুেক দখেত হাসপাতােল চেল 

গলাম। িক  তত েন তােদর হাসপাতাল থেক বারী 

নামক বি েত িনেয় যাওয়া হেয়েছ। আিমও সখােন 

গলাম। দখলাম উ াদ সাইয়ােফর ঘেরর কােছ অেনক 

অেনক লােকর ভীড়। ভীড় ঠেল আিম ঘের েবশ 

করলাম। ঘের ঢেুকই দখেত পলাম কাপড় িদেয় ঢাকা 

’িট খািটয়া। একিট খািটয়ার কাপড় তলুেতই দখলাম 

কাপড় িদেয় ঢাকা ’িট খািটয়া। একিট খািটয়ার কাপড় 

তলুেতই দখলাম, আমার বড় ভাই মহুা দ। এরপর 

ি তীয় খািটয়ার কাপড় তেুল দখলাম তােত িচর িন ায় 

েয় আেছন আমার আেরক ভাই ই ািহম। ঃখ- বদনায় 

দয়টা ভাির হেয় উঠল। চুপচাপ বেস রইলাম। িকছু ন 

পর ততৃীয় আেরকিট খািটয়ার উপর চাখ পড়ল। তাঁর 

চারপােশ অেনক মানুেষর ভীড়। আিম দৗেড় গলাম 

সিদেক। কাপড় তেুল দিখ আমার আ ব।ু আ েুক 

দেখ আিম দাঁিড়েয় থাকেত পারিছলাম না। তখন আমার 

চাখ িদেয় ঝর ঝর কের অ  ঝেড় পড়িছল। আ া   

তেদর সবাইেক জা াত নসীব ক ন। 

  

আল-িজহাদঃ তামার আ  ু এবং ভাইেদর শাহাদােত 

তিুম িক খুব ক  পেয়িছেল?  

হামযাঃ েত আিম সামান  কেঁদিছলাম। িক  আমার 

ভাই এবং অন ান রা আমােক সা না িদেলন,বুঝােলন। 

না কেঁদ ’আ করেত বলেলন। এরপর আর কাঁিদিন। 

উ াদ সাইয়ােফর সােথ বেসিছলাম। িতিন তখন শহীদ 

ও শাহাদােতর ফযীলত স েক আেলাচনা করিছেলন।  

 

 আল-িজহাদঃ বািড় িফের এেল তামার আ  ু তামােক 

িক বলেলন? 

হামযাঃ  আ  ু বলেলন কাঁদেব না। ভালমত পড়া েন 

কের তিুমও তামার আ ুর মত হও। আমার বড় ভাইয়া 

যায়ফােক বলেলন তামার আ ুর লাইে রীর িত 

খয়াল রেখা এবং এখন থেক লাইে রীর িকতাব েলা 

তিুম পড়া  কের দাও।  

 

আল-িজহাদঃ তামার আ ুর কা  কথা েলা তামার 

বশী মেন পেড়? 

হামযাঃ আ  ু আমােক বলেতন  ছেলেদর সােথ 

িমশেব না। িতিদন ফজেরর পর িতিন আমােদর 

পড়ােতন। ভালভােব পড়া- না করার তািগদ িদেতন। 

বিশ বিশ মহনত মজুাহাদা করেত বলেতন। 

 

 আল-িজহাদঃ তামার আ ুর মেুখ না সবেশষ কথািট 

তামার মেন আেছ? 

হামযাঃ চাশেতর নামায পেড় আ  ু শাহাদাত এবং 

ইলেমর ফজীলত স েক আেলাচনা করিছেলন এবং 

ইলেমর মজিলেস ফেরশতারা িকভােব বেস থােকন স 

স েক আেলাচনা করিছেলন।  

 
আল-িজহাদঃ তামােদর সােথ তামােদর আ ু কমন 

আচরন করেতন এবং িকভােব তামােদর তারিবয়াত 

করেতন? 

হামযাঃ আ  ু অিধকাংশ সময় সফের থাকেতন। যার 

ফেল তাঁেক আমরা খুব বশী কােছ পতাম না। িক  

যখন-ই আ  ু বািড়েত আসেতন আমােদরেক মানুেষর 

দাষ চচা করেত িনেষধ করেতন। আমারা যন আ ুর 



ােধর কারন না হই সিদেক সতক থাকেত বলেতন। 

িতিন আমােদরেক ইসলামী ান অজন করার জন  

তািগদ িদেতন। িতিন বলেতন এখন িব  ওলামার খবুই 

েয়াজন। িতিন বলেতন ওলামােয় করাম ছাড়া 

ইসলামী কমুত িত া করা স ব নয়। 

 

আল-িজহাদঃ তামার সমবয়সী অন  সকল িকেশার 

উে েশ  িকছ ুবলেব? 

হামযাঃ শাহাদােতর মাধ েম আ ুর ব িদেনর লািলত 

 পনূ হেয়েছ। িক  তাঁর আফগািন ােন ইসলামী 

কমুত িত ার  এখনও পরূন হয়িন। তাই আিম 

বিল আমােদর সকেলর উিচত, ইসলামী কুমত 

িত ার লে  আমার আ ুর পদা েক অনুসরন করা। 

কননা আমার আ ু আ া  র রা ায় িনেজর জান-মাল 

কারবান কেরেছন। এমন অসংখ  কুরবানীর মাধ েমই 

ইসলামী কমুত িতি ত হেয় থােক। আমােদরেক 

আ ুর শূন ান পূরন করেত হেব। আ ু সবসময় 

বলেতন কউ যিদ িজহােদ আমােক সাহায  না কের, 

তবওু আিম িজহাদ কের যাব। কখনও আিম 

মজুািহদেদরেক পিরত াগ করেবা না। 

 
 

  যায়ফার সা াৎকারঃ 
আল-িজহাদঃ আপানার আ ুর আেখরী হালাত স েক 

িকছু বলুন। 

যায়ফাঃ সইিদন সকােল বড়ভাই ইবরাহীেমর সােথ 

আমার ব ায়াম করেত যাওয়ার কথা িছল। তাই সকাল 

সকাল যাওয়ার িত িনি লাম। আ  ু বলেলন সূরা 

কাহফ িতলাওয়াত এবং িকছু িযকর-আযকার কের যাও। 

সিদন আমােদর বািড়েত মহমান আসার কথা থাকায় 

তলওয়াত সের বাজাের গলাম। বাজার থেক িফের 

গলাম ব ায়াম করেত। বশ িকছু ন ব ায়াম কের 

সাথীেদর সােথ বািড় িফের আসলাম। ফরার পেথ বড় 

ভাইয়া ই ািহম তাঁর স ীেদরেক এমনভােব িবদায় 

জানাি েলন, যন এটাই তােদর সােথ তাঁর জীবেনর 

শষ সা াৎ।  

 
বািড় িফের দখলাম আ ু িলখেছন। আমােদরেক আ ু 

উঠেলন এবং গাসল কের িনেলন। আ ুর পর মহুা দ 

এবং ই ািহম গাসল সের িনল। জুমআর নামােযর 

সময় হেয় যাওয়ায় আ  ু আমােক বলেলন যায়ফা! 

তাড়াতািড় আমােদরেক মসিজেদ পৗেছ িদেয় আস। 

পর েনই আবার বলেলন থাক তুিমেতা এখনও গাসল 

করিন। গাসল কের নাও। আিম মহুা দ আর 

ই ািহমেক িনেয় যাি । আ  ুচেল গেলন। আিম কাপড় 

পা ােত ঘের েবশ করলাম। আ ু িছেলন রা াঘের। 

িঠক এমন সময় বাইের চ  িবে ারেনর শ  নেত 

পলাম। িবে ারেনর শ  েনই আ ু বলেলন 

যায়ফা! তাড়াতািড় তামার আ রু কােছ যাও। 

দখেতা িক হেলা? আিম দৗেড় িবে ারন েলর িদেক 

গলাম? 

  

আল-িজহাদঃ আপনার আ ু মসিজেদ যাওয়ার আেগ িক 

িলখিছেলন?   

যায়ফাঃ িনি তভােব বলেত পারব না। তেব িহযেব 

ইসলামী এবং জিময়াতলু মজুািহিদনেদর মেধ  সি র 

একিট চুি প  তার কােছ িছল, যা হকমিতয়ার এবং 

র ানী কতকৃ া িরত িছল। সখােন িগেয় নলাম 

আমার আ ু আ া  হেয়েছন। তাঁেক হাসপাতােল িনেয় 

যাওয়া হেয়েছ। আমার ভাই  ই ািহম ও মহুা দ স েক 

িজ াসা করার সূেযাগ পাইিন। ত হা াতােল 

গলাম।িক  তত েন তাঁেক হাসপাতাল থেক িনেয় 

যাওয়া হেয়েছ। তেব তখন হাসপাতাল গইেট অেনক 

লাকজন দাঁিড়েয় িছল।  

 

আল-িজহাদঃ আপনার ভিবষ েতর ব াপাের এখন িক 

ভাবেছন? 

যায়ফাঃ ভাবিছ, আ া  র রা ায় আ  ু যভােব িনেজর 

সবিকছ ু িবিলেয় িদেয়েছন, আিমও আ াহর রা ায় 

আমার সবিকছ ুিবিলেয় িদব।  



 

আল-িজহাদঃ আপনার পড়া- না সমা  করা এবং 

আপানার িপতার িমশন পনূ করার ব াপাের িক ভাবেছন?  

 যায়ফাঃ  এখনওেতা পড়ােশানা সমা  করেত পািরিন। 

কননা বািড়েত বড় কউ নই। তাছাড়া আমার 

ইিমিডইেয়ট ছাট ভাইেয়র বয়স মা  এগার বছর। 

লখা-পড়া অিনয়মত হওয়ার কারেন শষ করেত দরী 

হে । তেব যখন সূেযাগ আসেব তখন অবশ ই আমার 

অসমা  পাঠ  সমা  করব ইনশাআ াহ। তখন কান প 

িশথীলতা করব না। 

 
 

আল-িজহাদঃ আপনার আ ুর পািরবািরক জীবন 

স েক িকছ ুবলুন। 

যায়ফাঃ বািড়েত খবু কম সময়-ই িদেত পারেতন 

আ ।ু িজহােদর কােজই বিশ ব  থাকেতন। যার ফেল 

আমরা আ েুক বশী একটা কােছ পতাম না। তেব 

যখন-ই িতিন বািড় আসেতন আমােদরেক িজহাদ ও 

শাহাদােতর কথা বলেতন। যন আমােদর দেয় িজহাদ 

ও শাহাদােতর িত গভীর আ হ ও ভােলাবাসা সৃি  

হয়। িতিন আমােদর পিব  কারআন মজীদ িহফ  

করােতন।  

 

আল-িজহাদঃ আপনার আ ুর শাহাদােতর খবর িকভােব 

নােনা হেয়িছল আপনার আ ুেক?  

 যায়ফাঃ ঘটনা ঘটার িতন ঘ া পর জৈনক ব ি  

আমােদর বািড় আসেল আ  ুতাঁেক বলেলন আিম চ  

িবে ারেনর শ  েন যায়ফােক পাঠালাম। িক  

যায়ফা এখনও আেসিন। িক হেয়েছ ওখােন। তখন 

লাকিট বলল তমন িকছ ু হয়িন। সামান  িবে ারন 

ঘেটেছ। শায়খ সামান  আহত হেয়েছন। এখন 

হাসপাতােল আেছন। আ ু তখন বলেলন সিত  কের 

বলুন তা িক হেয়েছ? আপিন যখন জানেত পারেবন য 

শায়খ এবং তার ই ছেল শাহাদাতবরন কেরেছ তখন 

আপিন িক করেবন? তখন আ  ু বলেলন 

ই ািল াহ…আ া   তােদর উপর রহম ক ন। আ া  র 

কসম আ ুর চেয় বিশ ছবরকারী নারী আিম দিখিন।  

 

আল-িজহাদঃ আপনার আ ুর শাহাদােতর পর আপনার  

আ  ুআপনােক িক বলেলন?  

যায়ফাঃ আ ুর পদা  অনুসরণ কের চলেত বলেলন।  

 

আল-িজহাদঃ আমােদরেক িকছু বলেবন িক?  

যায়ফাঃ আ ু যা আজ বারবার বলেতন তাই বলব। 

আ  ুসবসময় সকলেক িজহােদর িত ডাকেতন এবং  

ঐক ব ভােব িজহাদ করার কথা বলেতন। আর 

আিলমেদর িনকট আমার আেবদন, আপনারা আমার 

আ ুর শূন ান পরূেন এিগেয় আসুন।  

 

বাংলায় িনয়িমত পৃিথবীব াপী মুজািহদেদর খবর 

পেত বাব-উল-ইসলাম ফারােমর বাংলা 

িবভােগ চাখ রাখুন। 

ফারােমর বাংলা িবভাগ দখার িঠকানাঃ 

http://bab-ul-
islam.net/forumdisplay.php?f=66 

ফারােম যাগ দওয়ার িঠকানাঃ 

http://bab-ul-islam.net/register.php 

বাংলায় িব  ইসলািমক ান অজেনর জন  এই গিট 

দখেত পােরনঃ 

http://ansarullah.co.cc/bn/ 

 

পিরেবশনায় 

মুহা দ িবন কািসম িমিডয়া 

        


