
আফগান মুজািহদ কমা ার হািজ মা া মাসুম এর সা াতকার  

 

Theunjustmedia’র সােথ ইসলািমক আিমরাত আফগািন ােনর কমা ার জনাব হািজ মা া মাসুম সােহেবর 

সা াতকার। সা াতকার হেণর তািরখঃ ৯ই িযলহ  ১৪৩২ িহজরী ৬ই নেভ র ২০১১ রাজ বহৃ িতবার 

  

theunjustmedia: আসসালাম ুআলাইকমু ওয়া রহমাতু ািহ ওয়া বারাকাতু । 

Haji Mullah Masum: ওয়া আলাইকমুসুসালাম ওয়া রহমাতু ািহ ওয়া বারাকাতু  

  

  

theunjustmedia: অনু হপূবক সংে েপ আপনার পিরচয় দান ক ন। 

Haji Mullah Masum: আমার জ ান হেলা আফগািন ােনর জাবলু েদশ। ইসলািমক ািডেজ লখাপড়া কের 

আিলম িডি  অজন কেরিছ। ১৯৯৬ সােল আিম ইসলািমক আিমরাত আফগািন ােনর মজুািহদেদর সােথ যাগদান কির; 

সই থেক িনেয় এখন পয  ইসলািমক আিমরাত আফগািন ােনর িতর া ম নালয় আমােক যখন যখােন মাতােয়ন 

কেরেছ সখােন থেক শ র িব ে  যু  কের আসিছ। এই সমেয়র মেধ  আিম ছয় বার আহত হেয়িছ এবং ষাল মাস 

জল খেটিছ। বতমােন আমােক জাবলু েদেশ পাি ং করা করা হেয়েছ। 

ঃ থেমই আিম আপনার কােছ জানেত চাইেবা, আেমিরকান স াসবাদী সরকার িব বাসীেক বলেছ য তারা ২০০১ এর 

অে াবের য ল  উে শ  িনেয় আফগািন ান আ মণ কেরিছেলা তারা তােদর স ল  উে শ  ায় সফল কের িনেয় 

এেসেছ এবং আগামী ক’এক বছেরর মেধ  তােদর বািক কাজটকুওু তারা সফল কের িনেয় আসেত স ম হেব। তােদর এই 

দাবীর ব পাের আপনােদর িতি য়া কী?  

উ রঃ আেমিরকার স াসবাদী সরকার দাবী করেছ য তারা আফগািন ান আ মেনর পছেন তােদর য ল  উে শ  

িছেলা তারা তা সফল করেত স ম হেয়েছ। আমরা তােদর এ দাবীর জবােব বলেত চাই, আফগািন ান আ মেনর পছেন 

তােদর আসল যসব উে শ  িছেলা স েলা আিম এেকক কের উে খ করিছ।  



১) তােদর থম উে শ  হেলা আফগািন ােন কােয়ম হওয়া ইসলামী রা  ব ব ােক ংস কের দয়া, য ইসলামী ব ব া 

ারা আফগান জনগেণর গাটা জীবেনর যাবতীয় িবষেয়র সমাধান দয়া হেতা। এই ইসলামী ব ব া হেলা শয়তানী অন  

সকল জীবন ব ব ার িবপরীত, য শয়তানী ব ব া ারা আেমিরকান জনগণেক শাসন করা হয়। তাই সই শয়তানী 

শাসেনর ধারক বাহেকরা াভািবক কারেণই ন ায় িবচার, ইনসাফ, নীিত নিতকতা, আদশ িব াস ও নগত মানস  

ইসলামী শাসন ব ব ােক সহ  কেরিন; কারণ তারা য লাভ লালসা, তারণা, শাষণ ও রাচারী ব ব া ারা শাসন কের 

যাে  আফগািন ােনর ইসলামী ব ব া স ণূ তার িবপরীত। আ জািতক দিৃ েকাণ থেক দখেল সমাজতে র পতেনর 

পর িব  অথনীিতেত সই পুঁিজবাদেক জার কের চািপেয় দয়া হয় যখােন াধীনতা ও মিু র াগােনর আড়ােল 

জন ােথর িব ে  কবল পুঁিজবাদী কেপােরট াথই র া করা হয়। যখন আেমিরকান স াসবাদী সরকার দখেলা য 

আফগািন ােন তােদর কেপােরট ব ব ার িনয় েণর বাইের এমন একিট নতনু ব ব া িতি ত হেত যাে  যিট অিচেরই 

তােদর শাষণিভি ক ব ব ার িবপরীেত একিট কাযকরী িবক  িহেসেব আিবভূত হওয়া এখন সমেয়র ব পার মা  তখন 

তারা তােদর িনয়ি ত জুলুমবাজ িব  ব ব ার অি ে র িত মিক িবেবচনা কের আফগািন ােনর ইসলামী শাসন 

ব ব ােক ংস করেত উেঠ পেড় লাগেলা। 

২) তােদর এই আ মেনর ি তীয় উে শ  হেলা, যখন গাটা পিৃথবীর িতিট সরকার গাপেন িকংবা কােশ  আেমিরকার 

স াসবাদী সরকােরর মতার কােছ আ সমপণ কেরেছ, তখন একমা  াধীনেচতা আ মযাদাস  আফগান 

মসুলমানরাই এই আেমিরকানেদর কােছ আ সমপন কেরিন; তাই আেমিরকার স াসবাদী সরকার সাহসী াধীনেচতা 

আফগান মসুিলম জািতেক তােদর গালামীর িজ ীের আব  করা; যােত তারা তােদর আদশ মলু েবাধ ও নীিত 

নিতকতােক ংস কের িদেত পাের। 

৩) তােদর ততৃীয় উে শ  হেলা, আফগািন ােন স ণূ একিট েুসডার পতুলু সরকার কােয়ম করা যারা এখােন তােদর 

দয়া অথব ব া কােয়েমর মাধ েম আফগািন ােনর াকৃিতক স দসমহুেক লুটপাট কের িনেয় যেত পাের। এ উে েশ  

তারা মানুেষর মেধ  ব পকভােব নীিত পরায়ণ মানিসকতার িব ার ঘটাে  এবং আফগান নারীেদর সুউ  স ম ও 

মযাদােবাধেক ংস কের িদেয় তােদরেক বাজােরর পেন  পিরণত করার ষড়য  কের চলেছ যােত তােদরেক তােদর হীন 

ব বসািয়ক উে েশ  ব বহার করা যায়। 

উি িখত এসব হীন উে শ  বা বায়েনর জন ই আেমিরকান স াসবাদী সরকার আফগািন ান আ মণ কেরেছ। িক  

বা বতা হেলা তারা আ া  র রহমেত ইসলািমক আিমরাত আফগািন ানেক ংস করেত স ম হয়িন; বরং গাটা আফগান 

জনগণ ঐক ব  হেয় আ াসী হানাদারেদরেক েখ দাঁিড়েয়েছ এবং বতমােন আফগািন ােনর ায় ৮০% এলাকা 

মজুািহদরাই িনয় ন করেছ; যটা িবিভ  সমেয় আেমিরকা িনেজও মেন িনেত বাধ  হেয়েছ। অতএব আমরা একথা বলেত 

পাির য আেমিরকা তার কাংিখত ল  উে শ  অজেন এখন পয  স ণূই ব থ হেয়েছ। 



িনভীক গিবত আফগান মসুিলম জািত আেমিরকান দাস  ও েুসডােদর শয়তানী িবিধ ব ব ােক স ণূভােব ত াখ ান 

কেরেছ এবং এ শাষকেদর িব ে  েখ দাঁিড়েয়েছ। যিদও একথা আমরা ীকার করিছ য  ও মান মযাদাহীন িকছ ু

লাক মলূ হীন আেমিরকান ডলােরর কােছ িনেজেদরেক িবি  কর িদেয়েছ।  

তােদর েুসডার সরকার িত া করেত য স ণু ব থ হেয়েছ তার মাণ হেলা পতুুল সরকাের রজধানী খাদ কাবেুল 

মজুািহদরা অসংখ  ছাট ও বেড়া ধরেণর সফল আ মণ চালােত স ম হেয়েছ এবং আেমিরকা ও তার পতুলু সরকােরর 

য কান চ ােল  মাকােবলা করেত তারা স ম। 

াকিৃতক স দ লুটপােটর ে ও তারা সফলতা অজন করেত পােরিন। যখােনই তারা াকিৃতক স দ উ লেনর জন  

কান মিশনািরজ িকংবা াপনা সট করেত আর  কেরেছ মজুািহদরা তােদর এসব াপনা ভয়াবহ আ মেনর মাধ েম 

িড়েয় িদেয়েছ।  

িব বাসী যিদ মেন কের য ল  ল  আফগান জনসাধারণেক তােদর িভেটমািট থেক উে দ কের, তােদর ঘর বািড় 

দাকান পাট ংস কের, কিৃষ জিম ন  কের, অেনক মজুািহদেদরেক শহীদ কের, হাজার হাজার িনরীহ িন াপ আফগান 

মানুষেক িনমমভােব হত া কের এবং হাজার হাজার মসুলমানেক কারাব ী কের তারা সফল হেয়েছ তাহেল আমরা বলেবা 

এ েলা সফলতার কান মানদ ই নয়। ইসলােমর মান মযাদা র ার জন  য কান যলুুম িনযাতেনর িব ে  েখ দাঁড়ােনা 

মসুিলম জািতর জ গত ভাব, আর এ কাজ করেত িগেয় যিদ তার জীবন িদেত হয় তাহেল এটাই তার জীবেনর সব চেয় 

বেড়া াি , এটাই তার জীবেনর সব চেয় বেড়া সাথকতা।  

ইিতহােসর পাতা খলুেল আমরা িতেরাধ যেু  আফগান জািতর য গৗরেবা ল ইিতহাস দখেত পাই তা সিত ই 

আমােদর জন  গেবর; তারা ইিতপেুব সা াজ বাদী ি িটশেদরেক পরািজত কের তােদরেক আফগািন ান থেক িবতািড়ত 

কেরেছ। সািভেয়ত ইউিনয়ন আফগািন ান আ মণ কেরিছেলা, তারাও তােদর িতেরাধ যেু র মেুখ নাকািন চুবািন খেয় 

লাি ত হেয় পাততািড় িটেয় পািলেয় যেত বাধ  হেয়েছ। এসব যু  তা িন য়ই কান ত াগ ীকার ছাড়া স ব হয়িন; 

ল  ল  আফগান এসব িজহােদ শহীদ হেয়েছ, ল  ল  আফগান আহত হেয়েছ, ল  ল  বা হারা হেয়েছ, ল  ল  

িশ  এিতম হেয়েছ, ল  ল  নারী িবধবা হেয়েছ; এমন চরম ত াগ ি কাের অভ  হওয়াটাই আফগান জািতর সবেচেয় 

বেড়া অজন। 

বতমান পরি িত পযােলাচনা করেলও আমরা দখেত পােবা য, আেমিরকানরা তােদর উে শ  সফল করা তা েরর কথা 

তারা এখােন চরম লা নাকর িনমম পরাজেয়র িশকার। তারা তােদর পরাজয়েক ধামা চাপা িদেয় এখন তােদর ল  অিজত 

হেয় যাওয়ার দাবী তলুেছ যােত কের তারা আফগািন ােনর মরন ফাঁদ থেক কান মেত বিরেয় যেত পাের। িক  

বা বতা হেলা তারা তােদর সামিরক বািহনীর চরম ব থতােক ঢেক রেখ তারা িবজয়ী হেয় দেশ িফেরেছ বেল 

িব বাসীেক ধাঁকা দয়ার আ ান চ া চািলেয় যাে । 



ঃ আপিন িক মজুািহদেদর এমন িকছ ুকারামাহ বা আ যজনক ঘটনা 

আমােদরেক বলেত পােরন যা আপিন চা ষু দেখেছন িকংবা কান 

মজুািহদেদর থেক েনেছন? 

উ রঃ এমন অস ংখ আ যজনক ঘটনা রেয়েছ যা আিম এবং অন ন  

মজুািহদগণ িনেজরা ত  কেরিছ এবং অন ান  অেনক মজুািহদেদর থেক 

েনিছ। িক  আিম আপনােক সবেচেয় বেড়া কারামাহ স েক রণ কিরেয় 

িদেত চাই যা গাটা িব বাসী চে  ত  করেছ, আর তা হেলা; বতমান 

িবে র তথাকিথত সুপার পাওয়ার আেমিরকা এবং িবে র সবািধক উ ত 

ইউেরাপসহ আরও ৪২িট দেশর সনাবািহনী, দশী িবেদশী ভাড়ােট া 

বািহনী, সবাধিুনক িবিভ  রকম মারনাে  সি ত আফগান পতুলু সরকােরর আিম ও পিুলশ বািহনী িমেল তলুনামলুক খুবই 

অ সংখ ক মজুািহদেদর সােথ নাকািন চুবািন খাে  যারা সই পরুেনা আমেলর RPG, AK47, PK িনেজেদর হােত 

ঘের বেস বানােনা IED (improvised explosive device) িদেয় যু  করেছ, যারা তমন কান ািত ািনক 

সামিরক িশ া হণ করার সুেযাগ পায়িন এবং বা ব অব া হেলা সই মজুািহদরাই আফগািন ােনর আিশ ভােগরও বশী- 

রােতর বলা আরও বশী- এলাকা িনয় ন করেছ।  

আফগািন ােনর বা ব অব া ধামাচাপা দয়ার জন  আর এক িমথ া াপাগা া তথাকিথত িবখ াত সাংবািদক, িবেশষ , 

িবে ষক ও ঐিতহািসকেদর থেক অব াহতভােব েন আসিছ। এরা িবিভ  রকম বােনায়াট ও িমথ া যুি  খাড়া কের বলেছ 

য ১৯৭৯ সােল আফগািন ােন সািভেয়ত ইউিনয়েনর আ াসেনর সময় আেমিরকান গােয় া সং া CIA যিদ আফগান 

মজুািহদেদরেক িশ ণ না িদেতা তাহেল তারা রািশয়ানেদরেক পরািজত করেত স ম হেতা না। 

সকল শংসা আ া   তায়ালার জন  িযিন তােদর এ াপাগা া তােদর মেুখর উপর ছেুড় মেরেছন। যখন সািভেয়ত 

ইউিনয়ন আফগািন ান আ মণ কেরিছেলা তখন অন  কান দশ তােদরেক সামিরক সাহায  দান কেরিন; িক  এবার 

আ মণ কেরেছ তথাকিথত বতমান সুপার পাওয়ার আেমিরকা, তাঁর সােথ যাগ িদেয়েছ আরও ৪২ িট দেশর সামিরক 

বািহনী, িক  এবারও মজুািহদগণ তােদর অহংকার চুণ কের িদেয় তােদরেক পরািজত করেত স ম হেয়েছ। য কান 

িবেবকবান মানুেষর মাথায় একিট  আঘাত হানা উিচৎ য ায় গাটা িবে র েুসডার সামিরক বািহনীর িব ে  

মজুািহদেদরেক ক সাহায  করেছ? তারা যিদ কপটতা ও ি মুখী নীিত পিরহার কের আ িরকতার সােথ িবষয়িট 

অনুধাবেনর চ া কের তাহেলই তারা বুঝেত পারেব য, গাটা িবে র েুসড বািহনীর িব ে  মজুািহদেদরেক িযিন 

অিবরাম সাহায  কের আসেছন িতিন হেলন িব  জাহােনর এক ও একক সৃি কতা ভু মহা পরা মশালী সই আ া   

তায়ালা িযিন সািভেয়ত বািহনীর িব ে ও মজুািহদেদরেক সাহায  কেরিছেলন। 



িব বাসী িবগত ৩২ বছের েটা কারামাহ বা সবেচেয় বেড়া আ যজনক ঘটনা ত  কেরেছ; আর তা হেলা, পরুােনা 

আমেলর সামান  অ শ  িনেয়  সংখ ক মজুািহদগণ পৃিথবীর তথাকিথত ’ েটা সুপার পাওয়ারেক পরািজত কেরেছ 

যারা সবাধুিনক যিু র িবিভ  রকম সামিরক সর াম ও মারনাে  সি ত; িসংহ দেয়র মসুিলম বীরেদর সামেন তারা 

দাড়ােতই পােরিন। গাটা মসুিলম উ াহর জন  এটা একটা চমৎকার উপসংহার এবং সসব মসুিলম যবুকেদর জন  গেবর 

িবষয় যারা পৃিথবীর িবিভ  া  থেক িনেজেদর জান মাল কারবািন কের ইসলামেক র ার জন  এিগেয় এেসেছ। সকল 

শংসা মহা পরা মশালী আ া   তায়ালার জন  িযিন তােদর একিন তােক িনজ দয়ায় কবলু কের কমু িন  ও 

েুসডারেদর উপর তােদরেক িবজয় দান কেরেছন। 

আর যু  ে র আ যজনক ঘটনার কথা যিদ বলা আর  কির তাহেল তা তা বেল শষ করা যােব না। আিম মা  

কেয়কটা ঘটনার কথা বলেত চাই। িকছু িদন পেূব গজিন েদেশর নানায় ােম একজন মজুািহদ শাহাদাহ বরণ কেরন; 

অন ান রা যখন এই যবুক মজুািহেদর জন  কবর খড়ুেত আর  করেলা তখন ঘটনা েম এই কবেরর পােশই িছেলা আর 

এক মজুািহদ শহীেদর কবর িযিন শাহাদাহ বরণ কেরিছেলন ১৮৭৯-১৮৮২ সেনর িদেক ি িটশরা যখন ি তীয়বার 

আফগািন ান আ মণ কের তখনকার িতেরাধ যুে । এই কবরিট খুড়েত িগেয় পরুাতন সই কবরিটেত একিট িছ  তির 

হেল তারা দখেত পান য ায় ১২৮ ছর আেগ দাফন করা সই মজুািহেদর লাশ এখেনা তরতাজা ও অিবকতৃ অব ায় 

িবদ মান রেয়েছ।  

অন  আেরকিট ঘটনা ঘেটেছ জাবলু েদেশর খা জ নামক ােম। ’জন মজুািহদেক তােদর কমা ার ােমর বাজাের 

পািঠেয়িছেলন িকছ ুখাবার িকেন আনার জন  এবং তােদর েত কেক িতিন একিট কের কাগজ িদেয়িছেলন আয় ব ােয়র 

িহসাব িলেখ রাখার জন । পিথমেধ  তারা ’জন শ েদর আ মেনর িশকার হন এবং শাহাদাহ বরণ না করা পয  তারাও 

যু  চািলেয় যান অতঃপর অন ান  মজুািহদগণ যখন তােদরেক দাফন করেত যান তখন তােদর কমা ােরর দয়া সই 

কাগজ ’খানা র মাখা অব ায় পান এবং দখেত পান য স কাগেজ তােদর র  িদেয় ব  তােদরই ছিব আকা হেয় 

আেছ। 

আর একিট ঘটনা আমার মেন পেড়; সািভেয়ত ইউিনয়েনর িব ে  যুে র সময় শহীদ এক মজুািহদেক তাকহার েদেশ 

দাফন করা হয়, িক  িতিন মলুতঃ িছেলন কা াহার েদেশর মানুষ; অেনক বছর পর তার পিরবােরর লােকরা যখন তার 

কবেরর স ান পান তখন তারা িস া  নন তােক সখান থেক তেুল িনেয় তােদর পািরবািরক কবর ােন দাফন করার। 

তারা কবর খেুড় দখেত পান য ২৬ বছর পেুব দাফন হওয়া সে ও এখেনা তার দহ স ণূ অ ত ও তর তাজা।  

আরও একিট ঘটনা আিম আপনার সােথ শয়ার করেত চাই যিট সংঘিটত হেয়িছেলা একজন শিহেদর দাফেনর সময়। 

আমার শায়খ আ া  র রসূেলর সীরােতর িবষেয় িবেশষ  ও ইসলািমক আিমরাত আফগািন ােনর থম সািরর সদস  

শায়খ মহুা াদ ইয়ািসর একজন শহীেদর দাফেনর সময় িতিন উপি ত লাকেদর উে শ  কের বেলন, যারা শহীদেদর 

ে  সংঘিটত কারামতসমহুেক অ ীকার কের তােদরেক আিম আহবান জানাই আপনারা আমােদর কােছ আসুন, 



আপনােদর কােছ িব ােনর অত াধিুনক যেতা যিু  আেছ তা িদেয় গেবষণা কের আমােদরেক একট ুবুিঝেয় িদন কন 

একজন মজুািহেদর দহ শাহাদাহ বরণ করার পরও শত শত বছর ধের তা অিবকতৃ ও তর তাজা থােক, কন তা থেক মন 

মাতােনা সুগি  ছড়ায়; আর নাি ক মুরতাদ কুফফার সনােদর মৃতেদহ মতৃু র পর ক’ য়ক ঘ ার মেধ  পেচ গেল কন 

িবকতৃ হেয় যায়, কন উৎকট গ  ছড়ােত  কের? আ া   তায়ালা বেলন- 

আ া  র পেথ যারা িনহত হয় তােদরেক তামরা মৃত বেলা না; বরং তারা তােদর ভুর কােছ জীিবত, িক  তামরা তা 

অনুধাবন করেত পােরা না। (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৫৪)  

আ া   তায়ালা আরও বেলন- 

যারা আ া  র পেথ িনহত হেয়েছ তােদরেক তামরা মৃত মেন কেরা না, বরং তারা তােদর রেবর কােছ জীিবত এবং 

তােদরেক জীিবকাও দান করা হয়। আ া  তায়ালা তাঁর িনজ অনু েহ তােদরেক যা িদেয়েছন তা িনেয় তারা খুবই 

আনি ত এবং যারা এখেনা তােদর সােথ িমিলত হয়িন তােদরেক তারা এই মেম সুসংবাদ জানােত চায় য তােদর কান 

ভয় নই এবং তােদরেক কান ি াও করেত হেব না। তারা আ া  র তরফ থেক দয়া একিট িনয়ামাত ও একিট 

অনু হ িনেয় খুবই উৎফু  এবং আ া   তায়ালা িন য়ই ঈমানদারেদর িতদান িবন  করেবন না। (সুরা আ- ল ইমরান, 

আয়াত ১৬৯-১৭১)  

ঃ আমরা নেত পাই েত ক িদনই আেমিরকান সরকার দাবী করেছ য মজুািহদরা সাধারণ মানুেষর উপর আ মণ 

চালায় এবং বসামিরক লাকেদরেক মানব ঢাল িহেসেব ব বহার কের। অনু হ পূবক আপিন আমেদর কােছ ব াখ া করেবন 

হানাদার িবেদশী সন  এবং তােদর ানীয় দাসরেদর উপর সামিরক আ মেনর ে  ইসলািমক আিমরাত 

আফগািন ােনর শাসন কী নীিতমালা অনুসরণ কের? 

উ রঃ উ র দয়ার আেগ থেমই আিম সাধারণ জনগণেক এই িবষষয়িট বঝুেত অনুেরাধ 

করেবা য, পরিৃথবীর ধানতম প  পি কা, রিডও টিলিভশন, স ােটলাইট চ ােনল 

গণমাধ ম সবই আেমিরকান স াসবাদী সরকােরর িনয় েন; অতএব তােদর িনয়ি ত 

এসব গণমাধ েম তারা এমন চার াপাগা াই চালােব যা মজুািহদেদরেক মানুেষর কােছ 

হয় করেব এবং যার ারা তােদর হীন াথ সুরি ত হেব। 

ি তীয়তঃ আ াসী িবেদশী হানাদারেদর িত াভািবক ঘৃণার কারেণই আফগান জনসাধারণ মজুািহদেদর প  অবল ন 

কের থােক; আর তাই তারা জনসাধারেণর মেধ  মজুািহদেদর িত িব প ধারণা ও ঘনৃা তির করার জন  কাপু েষর মেতা 

সাধারণ মানুেষর উপর এেকর পর এক হত াকা  চািলেয় িমিডয়ার মাধ েম তার দায়ভার মজুািহদেদর উপর চাপায়; যােত 

তারা সারা িনয়ায় পাবিলক সি েম  তােদর পে  রাখেত পাের। 



ততৃীয়তঃ ইসলািমক আিমরাত আফগািন ােনর মজুািহদগণ হানাদারেদর উপর আ মেনর সময় সাধারণ জনগেণর 

জানমাল র ার ব াপাের খুবই সতক ও শ  নীিতমালা অনুসরণ কের থােক। যসব আ মেনর ে  সাধারণ জনগেণর 

জানমােলর িনরাপ া িবি ত হওয়ার স াবনা থােক এমন আ মেনর কান অনুেমাদনই দয়া হয় না। আর একারেণই 

অিধকাংশ ে  মজুািহদরা IED (improvised explosive device) ব বহার কের থােক। তারপরও কাথাও যিদ 

সাধারণ মানুষ শাহাদাহ বরণ কের িকংবা আহত হয় তাহেল ইসলািমক আিমরাত আফগািন ােনর প  থেক 

শাসিনকভােব ব পক তদ  করা হয় কন এমন ঘটনা ঘেটেছ তা উদঘাটন করার জন । তদে  যিদ কউ দািয়ে  

অবেহলা িকংবা অন  কান কারেণ দাষী সাব  হয় তাহেল তােক শিরয়া িবধান অনুযায়ী শাি  দান করা হয় এবং সব 

সময়ই সকল মজুািহদেদরেক সাধারণ নাগিরকেদর জানমােলর য় িত এড়ােনার জন  কড়া শাসিনক িনেদশনা দয়া 

হয়। 

আিম আপনােদরেক আমার একিট বা ব অিভ তার ঘটনা নােবা যা থেক আপনােদর ও িব বাসীর কােছ এটা  হেয় 

যােব য আফগািন ােন মজুািহদ ও সাধারণ জনগেণর মধ কার পার িরক স ক আসেল কমন। বশী িদন আেগর ঘটনা 

নয়; আমরা এক জায়গায় রা ায় একিট ল া মাইন পেুত রেখ শ  সনােদর গািড় বহর আসার অেপ া করিছলাম। 

আমােদর এই ল া মাইনিট িরেমাট কে া  িছেলানা, এিট িছেলা এমন ধরেণর য গািড় এর উপর িদেয় যেত গেলই 

এিট িবে ািরত হেব। হঠাত দখেত পলাম অন  িদক থেক সাধারণ মানুষ ভরা একিট গািড় আসেছ। এখন অব া এমন 

দাড়ায় য আমরা যিদ এিগেয় িগেয় পাবিলক গাড়ীিট থামােত যাই তাহেল আমরা আ া  হওয়ার স াবনা অেনক বশী; 

কননা অন  িদক থেক শ র গািড় বহরও ায় কাছাকািছ চেল আসিছেলা। এমতাব ায় আমােদরই িটেমর এক মজুািহদ 

আমােক এেস বলেলা য স ঝুিক িনেয় হেলও এিগেয় িগেয় যা ীবাহী গািড়িটেক থামােব, অথচ স জােন য এেত তার 

জীবনও চেল যেত পাের, িক  তার মাথায় তখন কবলই সাধারণ মানুষেদর জানমাল র ার িচ া। যাই হাক স 

ততার সােথ মাটর বাইক িনেয় ছুেট িগেয় যা ীবাহী গািড়িটেক থামােলা এবং ইিতমেধ ই অন  িদক থেক শ েদর 

সামিরক গাড়ীর বহর চেল আসেলা; তারা যা ীবাহী গািড়িটেক ঘিুরেয় পছেন চেল যেত দেখ সে হ করেলা এবং লী 

বষণ আর  করেলা, িক  আ া   সুবহানা  ওয়া তায়ালা তার িনজ রহমত অ কৗশেল স মজুািহদেকও র া করেলন এবং 

স গািড়িটর যা ীেদরেকও র া করেলন। 

মজুািহদেদর িত তােদর জনসাধারণেক হত ার গ  স ণূই বােনায়াট; বরং অেনক সময় যটা হয় তা হেলা কান ােমর 

আশপােশ যখন হানাদাররা মজুািহদেদর আ মেনর িশকার হয় তখন মজুািহদেদর সােথ যেু  পরািজত হেয় রােগ ােভ 

ফেট পেড় িতেশাধ িনেত তারা নারী িশ  বৃ  িনিবেশেষ জনসাধারেণর উপর এেলাপাতািড় লীবষণ কের তােদরেক 

হত া কের সই দাষ মজুািহদেদর উপর চাপােত চ া কের। িনরেপ  অেনক গণমাধ েমর কােছই এ িবষেয় অেনক দলীল 

মাণ রেয়েছ। 

ঃ িবে র িবিভ  াে  ছিড়েয় থাকা মসুলমানেদর জন  

আপনার পরামশ কী? ইসলাম ও স ািনত মজুািহদেদর িব ে  



মইনি ম গণমাধ মসমুেহর অব াহত িমথ াচার ও াপাগা া িতহত করার জন  তােদর িক প িত অবল ন করা উিচৎ?  

উ রঃ গাটা মসুিলম জািতর িত আমার উপেদশ হেলা থেম আমােদরেক একথা গভীরভােব উপলি  করেত হেব য 

আমরা পিৃথবীর য াে ই অব ান কির না কন আমরা েত েক ীনী ব েন পর র ভাইভাই এবং পৃিথবীর সকল 

মসুিলম িমেল একিট পনুা  শরীেরর মেতা। শরীেরর এক অংশ আহত হওয়া মােনই গাটা শরীর অসু  হওয়া। অতএব 

পিৃথবীর কান াে  কউ যিদ মসুিলম জািতর কান সদেস র উপর আঘাত হােন তাহেল অন েদর উিচৎ তার প  থেক 

সাধ মেতা সমিুচত িতেশাধ হণ করা যােত কের ঐ মসুিলেমর উপর অত াচার ব  হয়। মসুিলম জািতর কান সদেস র 

উপর অত াচারকারী কান কতপৃে র সােথ কান অব ায়ই তােদর শাি পণু সহাব ান করা উিচৎ নয়। মসুিলম জািতর 

কান সদস  যিদ কফুফারেদর জেল বি  থােক তাহেল েত ক সদেস র িনেজেক বি  মেন কর উিচৎ এবং 

ব ি গতভােব হেলও েত ক মসুিলেমর উিচৎ তার ভাইেক মু  কের আনার জন  আ ান চ া করা। কান মসুিলম 

অত চািরত িনযািতত হওয়া সে ও ‘ব ি গতভােব িনেজ আ া  হইিন িবধায়’ চুপ কের বেস থাকা এবং আরাম আেয়েশ 

জীবন যাপন করা কান কতৃ মসুলমােনর পে  স ব নয়। এে ে  তােদর উপর অিপত ীনী দািয়  অবেহলার কারেণ 

তােদর উপর যলুুম িনযাতেনর মা া ধ ুবাড়েতই থাকেব। 

মসুিলম জািতর যুব সমাজেক আিম বলেবা, তামােদর নীিত নিতকতা, আদশ িব াস ও মলূ েবাধেক ংস কের িদেয় 

িনয়ার জাঁকজমকপূণ ণ ায়ী ব বাদী ভাগ িবলােসর িত তামােদরেক লু  করার জন  কফুফাররা িদন রাত সুগভীর 

ষড়যে র জাল বেুন যাে ; অতএব শ র ষড়য  স েক তামােদর সম ক সেচতন হওয়া উিচৎ এবং শ েদর সবাদােস 

পিরণত হেয় তােদর অসৎ উে শ  বা বায়েনর ীড়নক হওয়া থেক তামােদর িবরত থাকা উিচৎ। সত  ও মহান ইসলামী 

জীবন ব ব ার সুমহান িশ া হেণর িদেক তামােদর মনিনেবশ করা েয়াজন। এই কিঠন িব  পিরি িতেত তামােদর 

উপর অিপত দািয়  পালেনর জন  তামােদর উিচৎ আেপাষহীন হ প ী আিলমেদর সােথ িনেজেদরেক স ৃ  কের 

তােদর পথিনেদশ অনুসরণ করা। 

ঃ আমরা জেনিছ য ইসলািমক আিমরাত আফগািন ােনর মজুািহদগণ আফািন ােনর ৮০ ভাগ অ ল িনয় ন কের। 

তােদর িনয় নাধীন এসব এলাকার আইন শৃ লা পিরি িত স েক আমােদরেক িকছু বলুন।  

উ রঃ আলহাম  িল াহ আপনারা জােনন য হানাদাররাও এখন একথা ীকার করেত বাধ  হে  য মজুািহদরাই 

আফগািন ােনর ৮০ ভাগ এলাকা িনয় ন কের। যসব এলাকা তােদর িনয় েন রেয়েছ সসব এলাকার আইন শৃ লা 

পিরি িত খুবই ভােলা, জনসাধারণ সখােন িনরাপ া ও শাি র সােথই বসবাস করেছ, কারণ সখােন জান মােলর 

িনরাপ া আেছ, চুির ডাকািতর কান ভয় ভীিত নই এবং অসভ  িনল  পি মােদরও কান উপি িত নই। এসব অ েল 

ব বসা বািনজ  লনেদন, য় িব য়, ব ি গত, পািরবািরক সামািজক সকল িবষেয়র ফায়সালা ইসলািমক িবচারালেয়র 

মাধ েমই স ািদত হয় এবং এ িবচারালয় সকল ে  পনুা  ইসলামী শিরয়া আইন অনুযায়ী িবচারকায পিরচালনা কের। 



এখােন আিম শ েদর সবেশষ আেরকিট াপাগা ার ব াপাের একটু আেলাকপাত করেত চাই। শ রা বারবার দাবী কের 

আসেছ য আনুপািতক হাের িবগত কেয়ক বছের তােদর উপর মজুািহদেদর আ মেনর মা া অেনকটা কেম আসেছ। 

জনসাধারণ তােদর এ াপাগা ার কারেণ অেনক সময় মেন কের য এ আ মণ কেম যাওয়ার কারণ হল মজুািহদেদর 

দবূলতা; িক  বা ব কারণ এখােন মজুািহদেদর বলতা নয় বরং আ মেনর েয়াজনীয়তা কেম যাওয়ার কারেণই তা 

কেম এেসেছ। হানাদাররা ২০০১ সেন আফগািন ােন এেস থেম তারা গাটা আফগািন ান জুেড় ছিড়েয় পেড়; পের 

মজুািহদরা যখন তােদর উপর আ মণ আর  কের তখন তারা তােদর অেনক সামিরক ক া  পিরত া  অব ায় ফেল 

রেখ কান মেত জান বািচেয় পাততািড় িটেয় পািলেয় যেত বাধ  হয়; আর িবগত দশ বছর ধের অব াহত এ আ মেনর 

ফেল তারা ায় সব সামিরক ক া  ফেল বহৃৎ িকছু ক াে  এেস আ য় িনেয়েছ এবং সহসা এসব ক া  থেক তারা 

বাইের বর হয় না, কারণ তারা জােন বাইের ব েলই তােদর জন  মুজািহদরা পেত রেখেছ অসংখ  মরণ ফাঁদ। এভােব 

ায় ৮০ ভাগ এলাকা মজুািহদরা পনুদখেল িনেয় নয়ার কারেণ এবং শ রা এসব অ ল থেক পািলেয় যাওয়ার কারেণ 

এখােন আর আ মণ করার কান েয়াজন নই। মজুািহদরা ধ ু সখােনই আ মণ চালায় যখােন হানাদার সন রা 

অব ান করেছ। আর গত বছর িব বাসী িন য়ই ল  কেরেছ য মজুািহদগন বশ িকছ ুবেড়া ধরেণর আ মণ চািলেয়েছ 

য েলার টােগট িছেলা মলুতঃ শ েদর বহৃৎ সামিরক ঘািট েলা, কারণ শ রা এখন সব এেস এখােনই জড় হেয়েছ।  

আিম আেমিরকার বতমান য পরি িত কাশ হেয় পেড়েছ স িবষেয় এখােন িকছু বলেত চাই। অথনীিতেত আেমিরকায় য 

ধস নেমেছ গাটা িব বাসী তা ত  করেছ। আেমিরকান জনগণ আজ িনরাপ াহীনতা, অি রতা ও ি ার মেধ  

িনমি ত; তারা তােদর এই ি া থেক মিু র জন  াগ ও মাদক েব র মেধ  শাি  খুঁেজ বড়াে । ধষেণর হার 

আশ াজনক হাের িদন িদন বেড়ই চলেছ, স াস ও অপরাধ বণতা  কের বেড় গেছ, তােদর গাটা অথনীিত ংেসর 

অতল গহবের তিলেয় যাে , িক  তােদর স াসী সরকােরর এসব িনেয় কান ি া নই, তারা ব  অন  দেশর উপর 

আ মণ, অন েদর আভ রীণ ব পাের নাক গলােনা ও মাড়িলপনা িনেয়; অথচ ৪৬ িমিলয়ন আেমিরকান খাদ  

িনরাপ াহীনতায় ভুগেছ, িমিলয়ন িমিলয়ন আেমিরকান সা  সবা থেক বি ত, িশ কেদর বতন ভাতা পিরেশাধ না 

করার কারেণ ব  হেয় যাে  অেনক লু, িনত  েয়াজনীয় েব র দাম সাধারণ মানুেষর মানুেষর য় মতার বাইের 

চেল গেছ, মু া ীিতর কারেণ গরীব ও মধ িব  ণীর ধন স দ সব উধাও হেয় গেছ। এসব কারেণ ১ভাগ এবং 

৯৯ভাগ মানুেষর মেধ  বষেম র মা া আকাশ ছুঁেয় গেছ। সরকােরর বােজট ঘাটিত িগেয় ঠেকেছ ২০০ ি িলয়েনর 

কাছাকািছ; সব িকছ ুিমিলেয় এখন স ণূ দউিলয়া একিট দশ আেমিরকা। আেমিরকান স াসবাদী সরকার এখন বেস 

বেস ধ ুতার মলূ হীন ডলার (paper money) ছেপ যাে  আর িব জুেড় তােদর ব াপচা ডেমাে িসর ভা া কলিস 

বািজেয় বড়াে  যার মেধ  বা েব ধু িহপে িস ছাড়া আর িকছু নই। 

িনজ দেশর নাগিরক ও গাটা িব বাসীর সােথ আেমিরকান স াসবাদী সরকােরর এই ি মুখী আচরেণর কারেণ আজ 

মানুেষর মেধ  িবিভ  রকম পিরবতনবাদী যসব আে ালন দানা বেধেছ তা িন য়ই আশাব ক; িক  ধ ুআশার বাণী 

িনেয়ই আমরা বেস থাকেত পাির না, কার সমস া ধু শনা  করাটাই সমস ার সমাধান নয় বরং গাটা মানবজািত য 

সমস ায় আজ জজিরত তা থেক উ ােরর জন  আমােদরেক অবশ ই কাজ করেত হেব।  



আিম গাটা িব বাসীর িত উদার মন ও সামি ক দৃি ভি  িনেয় ইসলামেক অধ য়েনর জন  আহবান জানাই; কারণ 

ইসলাম চিলত অেথ কান ধম নয় বরং ইসলাম হেলা একিট পনুা  জীবন ব ব া যা মানুেষর জীবেনর িতিট িদক ও 

িবভাগ স েক এমন সু  ও সিঠক িদকিনেদশনা দান কের যা মনুষেক পরকালীন জীবেন যমন সফলতা দান করেব 

তমিন িনয়ার জীবেনও তােক উপহার দেব একিট পির , শা  ও পিরতৃ  জীবন। 

theunjustmedia: আমােদরেক আপনার মলু বান সময় দয়ার জন  আপনােক ধন বাদ।  

Haji Mullah Masoom: ধন বাদ দয়ার কান েয়াজন নই; আফগান পিরি িতর িদেক মানুেষর দিৃ  আকষেনর 

উে েশ  আপিন আমােক য সুেযাগ কের িদেয়েছন স জন  এবং সেত র চাের আপনার এই অ া  পির েমর জন  

আপনােক আ িরক অিভন ন। আ া   তায়ালা আপনার সকল েচ ােক কবলু ক ন, আপনার মেন শাি  দান ক ন 

এবং ণ ায়ী এই জীবন ও আিখরােতর িচর ায়ী জীবেন উ ম িবিনময় দান ক ন। 

theunjustmedia: জাযাকা াহ তায়ালা খায়র, আসসালাম ুআলাইকমু ওয়া রহমাতু ািহ ওয়া বারাকাতু ।  

Haji Mullah Masoom: ওয়ালাইকমুসু সালাম ওয়া রহমাতু ািহ ওয়া বারাকাতু  

  

ডানিপেট িমিডয়ার সৗজেন  বাংলা অনুবাদ কাশ করা হেলা 

আপনােদর দায়ায় ডানিপেট ভাইেবানেদরেক ভুেল যােবন না। 

 


