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িবসিম ািহর রহমািনর রহীম 
 
আ াহ র লু আলামীন ঈমানদারেদরেক আেদশ িদেয় বলেছন-   
 

یَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذَرُكْم َفانِفُروا ُثَباٍت َأْو انِفُروا َجِمیًعاَیا َأیَُّھا الَِّذ  
 

হ ঈমানদাররা! তামরা তামােদর সতকতা অবল ন কেরা, অতঃপর হয় দেল দেল 
িবভ  হেয় িকংবা সকেল ঐক ব ভােব অিভযােন বিরেয় পড়। (সরূা আন িনসা, আয়াত 

৭১) 
 
আ াহ বহানা  ওয়া তা’য়ালা আরও বেলন-  

 َوُخُذوا ِحْذَرُكْم ِإنَّ اللََّھ َأَعدَّ ِلْلَكاِفِریَن َعَذاًبا ُمِھیًنا
 

তামরা সতকতা অবল ন কেরা, িন য়ই আ া   তায়ালা কােফরেদর জ  লা নাদায়ক 
শাি  ত কের রেখেছন। (সূরা আন িনসা, আয়াত ১০২) 

 
অতএব আল রআেনর এ সব আয়াত সে হাতীতভােব মাণ কের য, সতকতামলুক 
উপায় অবল ন করা, সতক পদে প নয়া, সাবধান থাকা এবং সতকতামুলক পদে প 
িহেসেব েয়াজেন িবেশষ কান তথ  অে র কাছ থেক গাপন রাখা অব ই শিরয়াহ 
স ত; বরং কান কান ে  তা ফরয বা আব ক হেয় দাড়ায়1। আর একারেণ 

                                                
1 শায়খলু ইসলাম ইমাম  ইবেন তাইিময়াহ রহঃ বেলন বেলন িজহাদ সংি  িবষেয়র মেতা শকাতর িবষেয় 
এটা ধ ু বধই নয় বরং অেনক ে  ীেনর বহৃ র কল ােণর ােথ বাি ক বশভূষা ও চালচলেন কােফরেদরেক 
অ করণ করা বাধ তামলুক। িবষয়িটর ব খ া সে  িতিন বেলন, ‘কািফরেদর অ করেণর বধতা সে  যা িকছু 
অবতীণ হেয়েছ তা সবই িছল িহজরেতর পেূব এবং পরবতীেত তা মান খ হেয় গেছ; কননা তখন পয  ই দীরা 
তােদর বশ ভুষা, পাশাক পির দ, হয়ার াইল িকংবা তীিকভােবও মসুলমানেদর থেক আলাদা কীয়তা 

কাশ করেত তৎপর হেয় ওেঠিন।  অতঃপর বাি ক ও আভ রীণ, চালচলন ও বশভুষা সকল ে  
কািফরেদর িবেরািধতা ও িনেজেদর কীয়তা বজায় রেখ চলার ম আসেলা িহজরেতর পের। আর মসুিলম 
জািতর মােঝ িবষয়িট ব পকভােব িবষয়িট িবকিশত হয় ওমর রাঃ এর সময় থেক। এ ম িহজরেতর পের 
আসার কারণ হল ীেনর ভাব িতপি  সমােজ িতি ত হওয়া, িজহােদর আমল আর  করা, তােদরেক নত 
কের তােদর উপর িজিযয়া কর আেরাপ করা  ছাড়া কািফরেদর িবেরািধতা কের িনেজেদর স ণূ কীয়তা বজায় 
রেখ চলা অেনক ে  ায় অস ব।  একারেণ র িদেক মসুিলমরা যখন বল িছল তখন তােদর উপর এ 

ম আেরাপ করা হয়িন। অতঃপর আ া  র ীন যখন  মিহমায় িনজ ভাব িনেয় িতি ত হেয় গেছ তখনই 
কবল এই ম এেসেছ। 

বতমান যেুগর াপেট এর একিট উদাহরণ হল; এখনকার সমেয় যিদ কান মসুিলম কান দা ল হারেব িকংবা 
দা ল ফুের থােক তাহেল তার উপর এটা ফরয নয় য বশভূষা চালচলেন তােক সকল ে  কািফরেদর 
থেক আলাদা বিশ  বজায় রেখ চলেত হেব; কননা তার জ  তা অেনক সময় িতর কারণ হেয় দাড়ােত 



র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামও আমােদরেক িনেদশ িদেয়েছন য কান 
েয়াজনীয় ে  গাপনীয়তা বজায় রাখার এমন িক তা সামিরক িবষয়ািদ না হেলও। 

র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন, ‘সতকতা অবল ন কর এবং ল  
অজেন সাহায  াথনা কেরা, কননা য ব ি ই কান অ হ লােভ ধ  হয় তােকই 
ঈষার পা  হেত হয়।2 
  
র ল াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আ া  র শ েদর ব পাের সতকীকরেণর ে  
য সব শ াবলী ব বহার কেরেছন এে ে  তাও িবেশষভােব ল ণীয়। িতিন তামওয়ীহ 

শ  ব বহার কেরেছন যার অথ হল, মিক, িমথ া ঘটনা সাজােনা, জািলয়ািত; িতিন 
ব বহার কেরেছন মখুাদা’য়াহ যার অথ হল বাকা বানােনা, ধাঁকা দয়া, তারণা করা 
ইত ািদ। আ া  র র ল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম সতকতা বলেত িনছক 

শকাতর তথ  গাপন করােকই বঝুানিন বরং এসব শ  িতিন েয়াগ কেরেছন আগ 
বািড়েয় পিরকি তভােব শ  সনােদর মেধ   কলহ, মতিবেরাধ ও িবভি  তরী, 
ফাটল ধরােনা, িবশৃ লা ও অি রতা সৃি  করার িনেদশ দান সে । এর ধান উে  
শ  সনা ও তােদর গােয় ােদরেক িব া  করা।3  
                                                                                                                                            
পাের। বরং ীনী কল াণ থাকেল অেনক ে  তােদর সােথ বাি কভােব তাল িমিলেয় চলা মু াহাব, এমনিক 
অেনক সময় ওয়ািজবও হেয় দাঁড়ায়; যিদ এর মেধ  ীনী কল ান থােক। যমন মসুিলমেদরেক তােদর চ া  
ষড়য  থেক বাঁচােনার জ  তােদর মেধ  গােয় ািগরী  করা, এবং ীনী িদক থেক কল াণকর এমন য কান 

েয়াজেন। তেব আ া   তা’য়ালা য দেশ তার ীনেক িবজয়ী কেরেছন এবং কািফরেদর উপর অপমান ও 
িজিযয়া কর চািপেয় িদেয়েছন স দেশ কাে  কািফরেদর িবেরািধতা করা এবং সকল িদক থেক িনেজেদর 

কীয়তা বজায় রেখ চলা ওয়ািজব। (ইকিতদাউস িসরািতল মু াকীম ১/৪১৮- ৪১৯, তাহকীক শায়খ নাসীর আল 
আকল)  
কারাবি  আেপাষহীন মুজািহদ নতা শায়খ আ লু কােদর িবন আ লু আিযয (আ া   তােক ত মু  ক ন) এ 
িবষেয় ম ব  করেত িগেয় বেলন ‘এই গাপনীয়তা র ার ব পাের ইসলােমর নীিত শিরয়ােতর  দলীল ারা 

মািনত। এর ারা স সব লােকর ব ব ও বািতল হেয় যায় যারা দাবী কের য ইসলােম গাপন সংগঠন করা 
বধ নয়। এটা খুবই ঃখজনক দাওয়াহর কােজ িনয়িজত অেনক লােকরাও গাপনীয়তা র া করার ব পাের 

িব প ম ব  কের থােক। তােদর এই িব প ম ব  মাণ কের য আ া  র পেথ িজহাদ করার ব পাের আ া   
তা’য়ালা িত হণ করার য িনেদশ িদেয়েছন তার বা বতা তারা মােটই অ ধাবন করেত পােরিন। আ া   
তা’য়ালা বেলন, ‘তারা যিদ িজহােদর পেথ বর হেত চাইত তাহেল তারা অব ই িকছু না িকছু িত হণ কের 
রাখত। ( রা আত তাওবা, আয়াত ৪৬)  
2 ইমাম বায়হাকী তার য়াবলু ঈমান এবং ইমাম তাবরানী তার ম’ুজামলু কািবর ে  হািদসিট সংকলন কেরেছন 
এবং ইমাম আলবানী তার সহীহ আল জােম ও িসলিসলাতুস সাহীহার মেধ  হািদসিটেক সহীহ সাব  কেরেছন। 
3 এ ব েব র পে  জল  মাণ িহেসেব আমােদর সামেন রেয়েছ িবিভ  সহীহ হাদীস ও সীরাত ে  বণীত 
নাঈম িবন মাসউদ রাঃ এর ঘটনা। ঘটনািট খ ক যেু র সমেয়র। এ যেু র মদীনার মনুািফক ও ই দীরা ম ার 
কােফরেদর সােথ এই মেম কায়ািলশন কের য তারা তােদরেক মসুলমানেদর িব ে  যেু  সহেযািগতা করেব। 
নাঈম িবন মাসউদ রাঃ তখনও পয  ইসলাম হণ কেরিছেলন না, বরং িতিন িছেলন ফফারেদর এই 
কায়ািলশেনর মদীনা পে র একজন পণূ সদ । আ া   তায়ালা এই সমেয় তার অ ের হদায়াত ঢেল 
দন এবং িতিন গাপেন র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর কােছ এেস ইসলাম হেণর ঘাষণা দন। 

র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তােক তার ইসলাম হেণর কথা গাপন রাখার িনেদশ িদেয় বেলন, 



 
তাবকু যেু  ই সাহাবীর অং হণ না করা স িকত ঘটনা সে  সহীহ আল বুখারীর 
বণনায় কা’ব িবন মােলক রাঃ বেলন ‘র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম যখনই 
কান সনা অিভযান রণ করেতন তখন ( কান অ েল বা কান স দােয়র িব ে  

অিভযান রণ করেবন স স েক) অিভযান  হওয়ার পূব মুহূত পয  িতিন সব সময় 
ভুল তথ  িদেয় রাখেতন’। 
িতিন তার সাহাবীেদর িমশন এবং তার সনা অিভযােনর সফলতার লে  য সকল 
িবষেয়র উপর সবািধক  িদেতন তার মেধ  অ তম হল িকতমান  বা গাপনীয়তা 
র া। যমন অেনক সময় িতিন কান িদেক সনা অিভযান রণ করেতন িক  য়ং 
সই বািহনীেকও বলেতন না য তােদর গ ব ান কাথায় ও ল ব  িক, িতিন তােদরেক 

                                                                                                                                            
‘তুিম যিদ আমােদর মােঝ থাকেত চাও থাকেত পােরা,  তেব (উ ম হেব) তুিম তােদর মােঝ িফের যাও এবং 
তােদর মেধ  থেক তােদর িব ে  যু  কেরা; তামার পে  যত র স ব তােদর মেধ  থেক তােদরেক ভতর 
থেক বল কের দাও; মেন রাখেব যু  মােনই হল ধাঁকা’। এ কােলর সবািধক িনভরেযাগ  সীরাত  আর 

রাহী ল মাখতুেমর ব ব  অ যায়ী র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম মসুিলমেদরেক সাহায  করার জ  
স াব  য কান রণেকৗশল েয়ােগর জ  তােক উৎসাহ দন। এর পর িতিন িফের িগেয় ফফার কায়ািলশেনর 

ধান িতন প  রায়শ গাতফান ও ই দীেদরেক পর েরর িব ে  খিপেয় তােলন। িতিন ব  রায়যার 
ধােনর সােথ সা াত কের বেলন য রায়শেদরেক িকছেুতই িব াস করেবন না, যিদ তারা কাউেক আপনােদর 

কােছ যািমন না রােখ।  িতিন  তােদর িনেজেদর পরামশ সভায় দাবী কেরন য রায়শরা যিদ বঝুেত পাের য 
মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর উপর িবজয় লাভ করা র পরাহত তাহেল তারা তােদরেক ফেল 
চেল যােব এবং মসুলমানরা তখন তােদরেক একা পেয় তােদর উপর ভয়ানক িতেশাধ িনেব । এরপর নাঈম 
িবন মাসউদ রাঃ রায়শ বািহনীর কােছ িগেয় একই রকম কৗশল েয়াগ কেরন, িতিন তােদরেক বেলন য তার 
মেন হে  ই দীরা মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর সােথ চিু  ভ  কের এখন অ ত , তারা এখন 
িনয়িমত তাঁর সােথ যাগােযাগ র া কের চলেছ। তারা তাঁর সােথ একটা চিু  কেরেছ য তামােদর থেক জািমন 

প কেয়কজন লাকেক িনেয় তারা তােদরেক মসুলমানেদর কােছ হ া র করেব। নাঈম রাঃ রায়শেদরেক 
িকছেুতই জািমনদার না পাঠােত পরামশ দন। একইভােব এরপর িতিন গাতফান গাে র কােছ িগেয়ও একই 
কৗশল েয়াগ কেরন। এরপর ৫ই শাওয়াল শিনবার রায়শ ও গাতফান উভয় গা  ই দীেদর কােছ এই মেম 

বাতা িদেয় িতিনিধ পাঠায় য তারা যন  মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর িব ে  মিদনার ভতর 
থেক যু  আর  কের। এর উ ের ই দীরা জািনেয় দয় য তারা (তােদর ধমীয় িনেষধা ার কারেণ) শিনবার 

যু  করেত পারেব না এবং আরও জানায় য তারা য তােদরেক িবপেদ ফেল পািলেয় যােব না তার গ ারাি ট 
িহেসেব কেয়কজন জািমনদার চায়। তােদর এ জবাব পেয় রায়শ ও গাতফান িনি তভােব িব াস কের য 
নাঈম িবন মাসউেদর কথা স ণূ সত । এরপর গাতফান ও রায়শ আবারও যু  আর  করার আহবান জািনেয় 
বাতা পাঠায় এবং জািমনদার রাখার শত বাদ িদেত বেল। এভােব তােদর িতন পে র মেধ  আ ার স ট তরী 
হয়, এেক অপরেক অিব াস ও সে হ করেত আর  কের, তােদর কায়ািলশন ভে  যায় এবং এভােব তােদর 
নিতক িভি  ভে  ধেুলায় িমেশ যায় এবং নাঈম িবন মাসউদ রাঃ এর পিরক না সফল হয়। 

এভােব গােয় াবিৃ র ব বহােরর আর একিট উদাহরণ পাওয়া যায় এই একই যেু  আমােদর ি য় নবী মহুা াদ 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম কতৃক যায়ফা ইব ল ইয়ামান রাঃ ক এ কােজ ব বহােরর মধ  িদেয়। এ ধরেণর 
িস া কর মহূুেত যেু র ফলাফল িনয় েণ গােয় া তেথ র ভুিমকা অেনক পণূ। িতেরাধ যেু র এই 
পযােয় র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম ভাবেলন য িতিন যায়ফা ইব ল ইয়ামান রাঃ এর িবেশষ 
বিু ম া ও অিভ তােক কােজ লাগােবন। িতিন পরবতী পদে প হেণর পেূব শ   িশিবেরর সবেশষ পিরি িত 
জানেত রােতর আধঁাের যায়ফা ইব ল ইয়ামানেক তােদর মেধ  পািঠেয়িছেলন।  
    



একিট িচিঠেত তােদর গ ব  ও ল ব র কথা িলেখ িদেয় িনেদশ িদেতন য অমকু ােন 
না িগেয় বা কান িনিদ  সময় অিতবািহত হওয়ার পূেব যন িচিঠিট না খালা হয়। 
 
এমনই একিট সনা অিভযান িছল আ ু াহ ইবেন জাহাশ রাঃ এর নতৃেত পিরচািলত 
সই অিভযান য অিভযােন আল হাদরামী িনহত হয়। এ ঘটনা আমােদরেক শকাতর 

সামিরক তথ  গাপন রাখার িবষেয়  িনেদশনা দয়। এবং ধু সাধারণ জনগণ নয় 
বরং য়ং মজুািহদেদর থেকও অপােরশন বা যু  আর  হওয়ার পূব মহূুত পয  তথ  
গাপন রাখার মাণ রেয়েছ।4 

                                                
4 আ া  র র ল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর এই নীিতই আধিুনক িবে  িনরাপ া, গােয় া ও সামিরক 
বািহনীেত principle of the need to know basis িহেসেব সিবেশষ পিরিচত, যার অথ হেলা েত ক সদ  কবল 
ততটু  জানেব যতটু  তার উপর অিপত দািয়  পালেনর জ  জানা েয়াজন। মুজািহদেদর জ  িনরাপ া 
িবে ষণধমী িত ান আব ু যবুায়দা স টার কতৃক কািশত Encyclopedia of Security ত এ িবষেয় একিট 
িবে ষণ রেয়েছ, পাঠকেদর জ  আিম তার িকছ ুঅংশ তুেল ধরিছ-  
‘িনরাপ া সংি  িবষেয় মা ষেদরেক িতন নীেত ভাগ করা যায়। এর থম ণী হল যারা মসুিলম ও 
মজুািহদ-  (আর এখােন আমরা কবল এই ণী স েকই আেলাচনা করব)-  যারা আ া  র ীেনর িবজেয়র জ  
সি য়ভােব আ া  র ম ও রসেূলর াহ মাতােবক কাজ করেছ, এেদর মেধ  য নীিত অবল ন করা 
বাধ তামলুক তা হল ‘ কবল একা  েয়াজনীয় তথ ই েত েক জানেব’। র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া 
সা াম বেলন, ‘ইসলােমর সৗ যসমেুহর মেধ  একিট সৗ য হল কান ব ি  এমন িবষেয় মাথা ঘামােব না য 
িবষেয় তার সংি তা নই’। (হািদসিট  ইমাম িতরিমিয রহঃ বণনা কেরেছন এবং ইমাম নববী এিটেক হাসান 
সাব  কেরেছন।) একারেণ মজুািহদ সংগঠেনর েত ক সদ েক এমন তথ  থেক দূের রাখা উিচৎ যা তার 
জানার েয়াজন নই। আর যােক কােজর েয়াজেন তথ  সরবরাহ করা হেব তােকও িঠক ততটু  তথ  দয়া হেব 
তার কাজিট সমাধান করার জ  যতটু  একা  জ রী। আর কান সদে রও উিচত নয় দািয় শীলেদর কােছ 
এমন িকছ ুজানেত চাওয়া যটা তার জানার কান েয়াজন নই। একইভােব দািয় শীলেদরও উিচৎ নয় কাউেক 
এমন িকছু জানান যা তার জানার কান েয়াজন নই। সংগঠেনর েত েকর উিচৎ িন েয়াজন তথ  জানা থেক 
দূের থাকা, কারণ াথিমক পযােয় হয়েতা আমােদর মেন হেত পাের য এটা কান িতর কারণ নয় িক  
পরবতীেত হয়েতা দখা যােব এটাই ভয়াবহ কান সম ার কারণ হেয় দাড়ােত পাের।  
সারসংে পঃ  (১) কাউেক িন েয়াজন তথ  দান থেক িবরত থাকা। (২) যােক তথ  দয়া হেব তােক কবল 
ততটু ই দয়া হেব যতটু  এই মহূুেত তার েয়াজন, পরবতীেত েয়াজন সােপে  বাড়িত তথ  দান করা 
হেব। িবষয়িটর অিধকতর ব খ া সে  আমরা ধের িনলাম য কান একিট সংগঠেনর যিদ একজন আমীর থােক 
আর িতিন যিদ সংগঠেনর কান সদ েক দািয়  দন কান অপােরশেনর জ  েয়াজনীয় অথ সং েহর, তাহেল 
তার উপর অিপত দািয়ে র বাইের অ  কান িবষেয় জানার কান েয়াজন তার নই। একজন অথ সং হকারীর 
িন য়ই জানার েয়াজন নই কেব কাথায় কখন বা ক অপােরশন চালােব, বা ক অে র চালান এেন িদেব, 
গালা বা দ কাথায় মজদু রাখা হেব ইত ািদ। একই ভােব যারা অপােরশন পিরচালনার সােথ সংি  তােদরও 

জানার কান েয়াজন নই ক অেথর যাগান িদে । কােরা উপর যিদ একািধক দািয়  অিপত হয় তাহেল সও 
কবল তার উপর অিপত দািয় সমহু পালেনর জ  েয়াজনীয় তথ ই পােব। তারপরও বলেবা, আমরা এখােন 
াথিমক পযােয়র ভাইেদরেক সংি  ও সামি ক একটা ধারণা দয়ার চ া করলাম মা , যারা দািয় শীল 

তােদরেক গভীর ােনর অিধকারী এবং পূব অিভ তাস  হওয়া উিচৎ যােত তারা তােদর ান কাল পা  ও 
অব া িবে ষণ কের সিঠক িস া  হণ করেত পাের। সহীহ আল বখুারী ও সহীহ মসুিলেম বণীত এক হািদেস 
র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন-  ‘ য ব ি  আ া   ও আিখরােতর উপর ঈমান রােখ তার উিচৎ 



এর উে  হল, মজুািহদেদর কউ যিদ বল হেয় পেড়, িকংবা কউ যিদ কােফরেদর 
হােত বি  হেয় যায় তাহেল স যন তােদর কােছ কান তথ  ফাস কের না িদেত পাের5, 
এমনিক তােক যিদ কেট টকুেরা টকুেরা কের ফলা হয় তবুও6।  
                                                                                                                                            
হয় সত  সিঠক কথা বলা অথবা চপু থাকা’। সহীহ মসুিলেম বণীত অ  এক হািদেস র লু াহ সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম বেলন-  ‘একজন মা ষ িমথ াবাদী সাব  হওয়ার জ  এততু ই যেথ  য স যা শােন তাই বেল 
বড়ায়’। আর এটা একটা মািণত সত  য, য ব ি  বশী কথা বেল স বশী ভুল কের। 

শায়খ আবু যুবায়দার পিরচয়ঃ উি িখত শায়খ আব ুযবুায়দা হেলন িজহাদী কায ম ও অপােরশেনর সােথ সংি  
ব ি েদর িনরাপ া িবে ষেন একজন িবেশষ । িতিন কেয়ক যুগ ধের মুজািহদেদরেক খবুই পণূ লিজি ক 
সােপাট িদেয়েছন। তার গভীর বিু দী  পিরক নার মাধ েম হাজার হাজার মজুািহ গন আফগািন ােন েবশ 
করেত স ম হেয়েছন। তার স েক পরবতীেত িবিভ  প  পি কা য িরেপাট কেরেছ তার সার সংে প হলঃ 
‘িতিন িছেলন আল কােয়দার সই সব চতুর নতােদর অ তম যারা িছেলন ধরা ছাঁয়ার বাইের, সাধারনতঃ 
কাথাও তার ছিব দখা যতনা। িতিন যখন তখন দশ িবেদশ ঘেুর বড়ােনা সে ও তার ফতােরর পেূব িস 

আই এ তােক কখনই শনা  করেত পােরিন। অবেশেষ অেনক কাঠ খড় পাড়ােনার পর িস আই এ, এফ িব আই 
ও আই এস আই এর পিরচািলত এক যৗথ অিভযােন পািক ােনর ফয়সালাবােদর একিট এপাটেম ট থেক 
২০০২ সােলর ২৮ মাচ ভার রাত িতনটার সময় িতিন ফতার হন। লস এে লস এয়ার পােট হামলার দােয় 
অিভযু  রসাম এর ব ব  মেত শায়খ আব ুযুবায়দা িছেলন মজুািহদেদর িনং ক াে র দািয় শীল, িবিভ  
দশ থেক আসা যুবকেদর কােক কাথায় পাঠােনা হেব স িস া ও িতিন িদেতন, িবেশষ অপােরশেনর জ  

কােক হণ করা হেব কােক হেব না তাও িতিন বাছাই করেতন, কান ক াে  কেতা জন থাকেব তার সংখ াও 
িতিনই িনধারণ করেতন। শায়েখর সং েশ িছেলন এমন এক ভাই আমােদরেক বেলন য িনরাপ া িবষয়ক 
ব পাের আ া   তায়ালা তােক িবেশষ ান ও া দান কেরেছন। িতিন এতটাই চতুর য ইসরাইলী গােয় া 
সং া মাসাদেকও িতিন ঘাল খাইেয় িদেয়েছন, িতিন তােদর চােখ ধলুা িদেয় ইসরাইেল ঢেুক সফলভােব 
অপােরশন পিরচালনা করা আবার িনরাপেদ বিরেয় এেসেছন িক  তারা তার িটিকিটও শ করেত পােরিন। 
আমরা অ েরর অ ল থেক আ া  র কােছ দায়া কির যন িতিন আবার তােক মু  কের আমােদর মুজািহদেদর 
মােঝ িফিরেয় আ ন। আমীন!  
5 অেনক সময় দখা যায় য দািয় শীলগণ যিদ কােরা থেক িকছ ু গাপন রােখন তাহেল কান কান অিত 
উৎসািহ ভাইেয়রা তােদর মাথা ন  কের ফেলন। বাকার মেতা বলেত থােকন, ‘আের ভাই আমােক িব াস 
কেরন না! আ া  র কসম কের বলিছ আিম কাউেক বলেবা না, আমােক ঘটনািট খেুল বলুন’। ধ ুএতটু েতও 
তারা া  হয় না, বরং যারা িকছ ু গাপন রােখ তােদর ব পাের অিব াস, সে হ পাষণ ও আ াহীনতার  
অিভেযাগ করেত আর  কের। অথচ িবষয়িট মােটই তা নয় যা স ভাবেছ; তারা তার িত িনখাদ আ া িব াস 
পাষণ করা সে ও তার ও তার ভাইেদর িনরাপ ার কারেণই য কবল তার থেক িবেশষ কান তথ  গাপন করা 

হে  তা বঝুেতই চায় না। অতএব এমন িবষেয় কখেনা তথ  গাপনকারী ভাইেদরেক দাষােরাপ করা বধ নয়। 
লখক এখােন আ া  র র ল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম কতৃক তার সাহাবােদর থেক এমনিক য়ং 

মজুািহদেদর থেক তথ  গাপন করার য দলীল পশ কেরেছন তােত কী মািণত হয়? সাহাবীেদর কউ িক 
আ া  র র লেক একারেণ দাষােরাপ কেরেছন? িকংবা তার তথ  গাপন রাখা িক তার মহান আ ত াগী 
সাহাবীেদর িত তার অিব াস মাণ কের? ক েনাই নয়! অতএব হ ইসলােমর জ  িনেবিদত াণ ভাইেয়রা! 
িবষয়িট িনেয় একট ুগভীরভােব ভাবুন।  
 
6 বরং তথ  গাপন রাখার জ  েয়াজেন িনেজেক হত া কের ফলাও অেনক ে  বধ। এ িবষেয়র উপর আত 
িতবইয়ান পাবিলেকশন কতৃক কািশত ‘The Ruling Regarding Killing oneself to Protect Information’ 
নােম একিট খুবই চমৎকার বই রেয়েছ। পাঠকগণ বইিট পেড় িনেত পােরন।  
 



 
এমন আর একিট ঘটনা হল র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর িহজরেতর 
ঘটনা। য ঘটনার সতকতামলূক পদে প হেণর সারসংে প িবে ষণ হল এমন য-   
 
১) িতিন এমন সময় আবু বকর রাঃ এর কােছ এেসিছেলন য সমেয় িতিন সাধারনতঃ 
কখেনা আসেতন না। 
 
২) িতিন মখু ঢেক আেসন।7 
 
৩) সাহাবীেদরেক তার িনেজর িহজরেতর পূেব িহজরত করার িনেদশ দান; অথচ আবু 
বকর রাঃ অ েযাগ কের বেলিছেলন ‘তারা আপনার অ সারী! (িকভােব তারা আপনােক 
এই িবপেদর মেধ  রেখ চেল যােব?) 
 
৪) আব ুবকর রাঃ এর পু  আ ু াহ রােত তােদর সােথ সই গাপন ােন থাকেলও িদন 

র পূেবই তােদরেক রেখ আবার ম ায় চেল আসেতন, যােত রায়শরা ভােব য 
িতিন রােতও ম ােতই িছেলন। এবং কািফররা র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
ও আব ু বকর রাঃ এর িব ে  িক ষড়য  কের স তথ  সং েহর িদেক সতক দৃি  
রাখেতন। আর রােতর আঁধার নেম আসার সােথ সােথ িতিন চেল যেতন সই পাহােড়র 

হায় যখােন তারা লিুকেয় থাকেতন এবং তােদরেক সকল িবষেয় অবিহত করেতন8। 

                                                
7 িনভরেযাগ  সীরাত  আর রাহী ল মাখতুেমর ভা  অ যায়ী ম ার কািফররা যখন ইিতহােসর সবেচেয় 

ারজনক িস া িট হণ করেলা তখন িজবরীল আঃ ক পািঠেয় মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক 
রায়েশর ষড়য  স েক অবিহত করা হয় এবং তােক ম া ছেড় মিদনায় িহজরেতর অ মিত দয়া হয়। িতিন 

তার িহজরেতর সময় িনধারণ কের দন এবং তােক স রােত িনজ িবছানায় ঘমুােত িনেষধ কেরন। এরপর 
র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম পেুরর সময় আব ুবকর রাঃ এর সােথ সা াত করেত যান িহজরেতর 
যাবতীয় িবষয় িনধারণ করার জ । আবু বকর রাঃ র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর এই অসময় 
আগমন এবং তার মখু ঢাকা দেখ িকছুটা িবি ত হন। পর েণই িতিন জানেত পােরন য আ া  র অ মিত এেস 
গেছ এবং িতিন াব কেরন য তারা ’জন একে  িহজরত করেবন। যা ার সময় র লু াহ সা া া  আলাইিহ 

ওয়া সা াম আলী রাঃ ক আ া  র তরফ থেক িনরাপ ার িন য়তা িদেয় তার িবছানায় চাদর গােয় িদেয় েয় 
থাকেত বেলন। এরপর র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তার ঘর থেক বর হেয় হােত এক মেুঠা ধলুা 
িনেয় সূরা ইয়ািসেনর নয় না ার আয়াতিট পাঠ কের ঘাতকেদর িদেক িনে প কের তােদর সামেন িদেয় বিরেয় 
পেড়ন অথচ তারা িকছুই টর পল না।  
8 আর রািহ ল মাখতুেমর বণনা মেত তারা  শিন ও রিব এই িতন রাত পয  স হায় আ েগাপন কের 
থােকন। আব ুবকর রাঃ এর পু  আ ু াহ িতিদন অ কার নেম আসার পর তােদর কােছ এেস ম ার সবেশষ 
পিরি িত তােদরেক অবিহত করেতন; আবার ভােরর আেলা ফুেট ওঠার আেগই িতিন ম ায় িফের এেস সবার 
সােথ এমনভােব িমেশ যেতন য তারা তার এই সব গাপন কায ম স েক িকছইু আঁচ করেত পারত না। 
এিদেক রায়শরা যখন মুহা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম এবং আবু বকর রাঃ এর তােদরেক ফািক িদেয় 
চেল যাওয়া স েক িনি ত হল তখন তারা ভয়ানক াধ ও আে ােশ ফেট পড়েলা। তারা আ া  র র েলর 



 
উ লু মিুমনীন হযরত আেয়শা রাঃ এর বণনায় সহীহ আল বখুারীেত ৩৯০৫ নং হািদেস 
িহজরেতর য িব ািরত ঘটনা বণীত রেয়েছ সখােন আমােদর এখােন আেলািচত 

েত কিট িবষয় পাওয় যােব9। স বণনায় এও রেয়েছ য পিথমেধ  রাকার সােথ দখা 
হেল র ল া াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তােক বেলন য, ‘আমােদর িবষয়িট 
অ েদর থেক গাপন রেখা’।  
 

                                                                                                                                            
িবছানায় েয় থাকা আলী রাঃ ক কাবার চ ের ধের এেন তােদর জন স েক তথ  বর করার জ  তােক 
বদম হার করল; িক  তােত কানই লাভ হল না।  

 
9 আল কােয়দার িসিনয়র কমা ডার সায়ফ আল আদল (আ া   তােক র া ক ন) এবং অ  আেরক জন 
কাউনটার ইনেটিলেজ  ও িনরাপ া িবে ষক আল আমান ওয়াল ইি খারা  নামক ে  িহজরেতর ঘটনা থেক 
বশ িকছ ু পূণ িশ ণীয় িবষয়েক একে  সি েবিশত কেরেছন। যমন-  

১। আলী রাঃ ক আ া  র র ল সা া া  আলাইিহই ওয়া সা ােমর িবছানায় ইেয় দয়া হেয়িছেলা কােফর 
শ েদরেক তািরত করার জ । 
২। র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম আব ুবকেরর কােছ আেসন পেুরর িব াম নয়ার সমেয় যখন খবু 
কম মা ষই ঘেরর বাইের থােক। 
৩। তারা আব ুবকর রাঃ এর ঘর থেক বর হওয়ার সময় সদর দরজা িদেয় বর না হেয় িপছেনর দরজা িদেয় 
বিরেয়েছন যােত তােদরেক কউ দখেত না পাের। 

৪। তারা সরাসির মিদনার িদেক না িগেয় থেম িগেয় হায় আ েগাপন কেরন, শ রা যিদ মিদনার িদেক 
যাওয়ার রা ায় ওঁত পেত থােক তা থেক িনেজেদরেক র ার জ ।  
৫। তারা আ েগাপেনর জ  য হািট বাছাই কেরন সিটও মিদনায় যাওয়ার িদেক িছল না বরং হািট িছল অ  
িদেক, এর উে  িছল শ রা যােত তােদরেক অ সরেণর ব পাের ধাঁকার মেধ  পেড় যায়। 
৬। ম ার সবেশষ পিরি িত জানার জ  আ ু াহ িবন আব ুবকেরর মাধ েম তােদর িনজ  গােয় া কায ম 
অব াহত িছল।  
৭। আসমা িবনেত আব ুবকেরর মাধ েম তােদর িনরাপদ রসদ সরবরাহ িনি ত করা হেয়িছেলা। 
৮। আ ু াহ ও আসমা িবনেত আব ু বকেরর পদিচ  মেুছ ফলার জ  আমীর িবন ফুহায়রা এক অসাধারণ 
কাযকর ব ব া হণ করত। তােদর জেনর আসা যাওয়ার পর তােদর পদিচে র উপর িদেয় গাধার পাল চািলেয় 
িনেয় যত যােত তােদর পদিচ িল এেকবাের মেুছ যায়। 
৯। শ েদর হােত ফতার এড়ােনা এবং তােদরেক পিরি িত শা  হওয়ার জ  তারা একাধাের িতন িদন পয  

হায় অব ান কেরন।  
১০। তারা তােদর এই গাটা সফর জেুড় কােফরেদরেক ধাঁকা িদেয় যাওয়া এবং গাপনীয়তা বজায় অব াহত 
রােখন। যমন আ া  র র লেক দিখেয় এক ব ি  আব ুবকরেক যখন িজ াসা কেরিছল য ইিন ক? িতিন 
বেলিছেলন ইিন আমার গাইড বা পথ দশক। লাকিট ভেবিছল চলার রা া দশক অথচ িতিন বিুঝেয়েছন 
আ া  র ীেনর িদেক পথ দশক। 
আর সব শেষ এটাও উে খ করা েয়াজন য তােদর আ েগাপেনর হার অব ান স েক কবল আ ু াহ তার 
বান আেয়শা ও আসমা রাঃ এবং তােদর ভৃত  আমীর িবন ফুহায়রা ব িতত অ  কউ িকছইু জানত না। 
 



সহীহ আল বখুারীেত ‘যু  মােনই ধাঁকা’ িশেরানােম একিট  অধ ায়ই রেয়েছ; আর 
উে িখত এ হািদসিট স অধ ােয়ই সংকিলত10। হােফয ইবেন হাজার আসকালানী এ 

                                                
10 এই অধ ােয় আব ু রায়রা ও জািবর িবন আ ু াহ রাঃ এর বণনায় আল হারব ু িখদা’উন  মেম য হািদসিট 
রেয়েছ এর ব খ ায় ইমাম নববী রহঃ তার সহীহ মসুিলেমর ব খ া ে  বেলন, পেূব স ািদত িনরাপ া চিু  ভ  
করা ব িতত য কান উপােয় যুে  কােফরেদরেক ধাঁকা দয়া য বধ এ ব পাের সকল আিলমগন একমত। আর 
এ ব ব  থেক এটা  হেয় যায় য, এই ধাঁকা দয়ার বধতার আওতায় আধিুনক যেুগর য কান কােরর 
উপায় উপকরণ অবল ন শািমল। যমন ড েম টস জািলয়ািত, ভুয়া পিরচয় প  ও পাসেপাট ব বহার, 

তারণামলূক আচার আচরণ ও বশ ভুষা হণ ইত ািদ। মেন রাখেত হেব য এ ব পাের আমােদর মােটই ল া 
পাওয়া বা ইত ত বাধ করা উিচৎ নয়; কননা িবষয়িট সরাসির আ া  র রআন ও র েলর াহ থেক 

মািণত ও িনেদিশত। তাছাড়া ‘Central Ignorance Agency’ CIA সহ অ া  সকল গােয় া সং াসমহু 
দশ িবেদশ সফেরর সময় িনয়িমত এ ধরেণর তারণার আ য় িনেয় থােক। এই িনকৃ  সিৃ  কািফর মুশিরকরা 

যিদ আ া  র ীেনর িব ে  কাজ করার ে  এ ধরেণর তারণার আ য় িনেত পাের তাহেল আ া  র ীেনর 
জ  আ িনেবিদত জীবন উৎসগকারী, তাওহীদবাদী ও াহর অ সারী ঈমানদাররা কন এসব প িতর আ য় 
িনেত পারেব না! যারা আ া  র ীনেক িবজয়ী করার জ  আ া  র তরফ থেক, তার র েলর প  থেক 
সতকতামলূক এসব পদে প হেণর জ  িনেদিশত হেয়েছন! িন য়ই এই মুজািহদগণই এসব প িত ব বহােরর 
অিধক হকদার।  
আ া  র র ল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর এসব হািদস মাণ কের য িতিন কত বেড়া মােপর সমর 
িবশারদ িছেলন। এসব হািদস আমােদরেক অ  একিট হািদস মেন কিরেয় দয় যখােন িতিন বেলন   أنا نبي
অথাৎ আিম হলাম রহমেতর নবী ও যেু  الرحمة أنا نبي الملحمة র নবী। (ইমাম ইবেন তাইিময়ার আস িসয়াসাতুশ 
শরইয়াহ  থেক হািদসিট গহৃীত) । একিট সফল যু  পিরচালনার জ  আ া  র র েলর ণীত এই মলুনীিত 
কতটা বা ব স ত তা য কান চৗকস আিম আিফসাররা উপলি  করেত পারেবন। সামিরক িদক থেক আ া  র 
র েলর সফলতাও একারেণ গাটা পিৃথবীর ইিতহােস িদবােলােকর মেতা এক উ ল অধ ায়। যিদও অত া  

ঃখজনকভােব মসুলমানরা আজকাল এ কথা ভুেলই গেছ য তােদর নবী কমন এক জন বীর যা া ও সমর 
িবশারদ িছেলন, তারা কবল তাঁর আধ াি ক ও সামািজক সং ার িনেয়ই পেড় আেছ। আমরা যিদ আ া  র 
র েলর জীবেনর এসব িদক ও তার এসব বাণীসমহূেক সামিরক দৃি ভি  িনেয় অধ ায়ন ও চার কির তাহেল 
আ পরািজত সই সব তথাকিথত আধিুনকতাবাদীেদরেক িকছুটা হেলও দমন করা যােব যারা মা ষেক বি ত 
করার জ  বেল বড়ায় য ‘ইসলাম হল মহান শাি র ধম এবং িজহাদ হল কবল আ র ামলুক’ এবং নবী 
মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম িছেলন কবল দয়ার নবী, যেু র নবী নন। এমন ইসলাম িবেরাধী কথা 
থেক আমরা আ া  র কােছ আ য় চাই! আমরা িবে র িবিভ  িবখ াত সমর িবশারদেদর িলখিনর মেধ ও 

মহুা াদ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর এসব ব েব র িত িন দখেত পাই। ষ  শতাি র চাইিনজ সমর 
িবশারদ সান ঝু  এর ইিতহাস খ াত সমর িবদ ার বই The Art of war এর মেধ ও আ া  র র েলর কথার 

িত িন পাওয়া যায়। আর এ কথা সকেলরই জানা এ বইিট সমর িবদ ার জগেত এমনই একিট মা ার িপস 
যার ারা ভািবত হেয়িছেলন জামান জনােরল াফ নেপািলয়ন, এমনিক থম উপসাগরীয় যেু  অপােরশন 
Desert Storm এর পিরক নাও এই বইেয়র ারা ভািবত। এখােন এ বইিট থেক িকছ ুকথা না বলেলই নয়। 
এ বইেত ে র সােথ বলা হেয়েছ য-  
‘ য কান আ মেণর ধান কৗশল হল ‘হামলা কেরা এমন জায়গা থেক যখান থেক তারা হামলার কথা িচ াই 
কের না, আঘাত কেরা এমন অব ায় যখন তারা ত নয়’। আর এমন আ মেনর পিরক না কবল তখনই 
সফল করা যায় যখন সকল কাজ গাপনীয়তার সােথ স াদন করা যায়, সনাবািহনীর মেধ  কেঠার শৃ লা 
বজায় রাখা যায়। আর ি তীয় পণূ কৗশল হল, িনেজেদরেক এমন এক শৃ ল ব ব াপনার মেধ  রাখেত 
হেব যােত িকছেুতই শ রা আমােদর শি  সামথ  ও ান পিরক না স েক কান অ মান করেত না পাের। 

েয়াজেন িনেজেদরেক শি  সামথ হীন বঝুােত হেব যােত শ  প  গা ছাড়া ভাব দিখেয় হালকা ভােব নয়। 
শ   িশিবের িবশৃ লা সিৃ  করেত হেব। যখন তােদর কােছ পৗঁেছ যােবন বঝুােবন এখেনা অেনক দূের আেছন, 



হািদেস উে িখত ধাঁকার ব াখ ায় বেলন ‘ ধাঁকা অথ হল কান এক িজিনস কাশ কের 
তার অ রােল অ  িজিনস গাপন রাখা। এ হািদেস যেু  সতকতামলূক পদে প হণ 
এবং কািফরেদরেক িব া  করার জ  তারণামূলক কাজ করেত উৎসাহ দয়া হেয়েছ। 
আর য ব ি  তার শ েদরেক িব া  করার জ  েয়াজনীয় ান রােখ না এবং য এ 
িবষেয় যেথ  সেচতন নয় স তার চারপােশর ঘটনা বাহ তার িব ে  চেল যাওয়া থেক 
মােটই িনরাপদ নয়।11 

 
ইমাম বখুারী রহঃ ‘যুে  িমথ া বলা’12 নােম  আরও একিট অ ে দ কােয়ম কেরেছন, 
আর এখােন িতিন উে খ কেরেছন ই দী তা ত কা’ব িবন আশরাফেক সাহাবােয় করাম 
রাঃ িকভােব হত া কেরিছেলন। তারা তােক িমথ া কথা বেল এমনভােব িব া  
কেরিছেলন য স ভাবিছল য সাহাবােয় করামগন সিত ই আ া  র র েলর উপর 
চরমভােব িবর , আ া  র র ল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম কতৃক তােদর উপর 
আরিপত দান সাদাকা করেত করেত তারা া  হেয় পেড়েছ। এভােব তার সােথ তারা 

                                                                                                                                            
আর যখন দূের থাকেবন বঝুােবন আপিন একা ই তােদর কােছ পৗঁেছ গেছন। তারা যিদ ঐক ব  তােক তাহেল 
তােদর মােঝ মতিবরিধতা তির ক ন। যু েক সব সময়ই একটা ধাঁকা তারণার িবষয় িহেসেব মলূ ায়ন করেত 
হেব, িতিনয়ত িনেজেদরেক ছ াবরেণ কাশ করেত হেব, িমথ া জব ছড়ােত হেব। িনেজেদর স েক শ েক 
ভুল তেথ র উপর রাখেত পারেল তারা িহমিশম খােব তােদর পিরক না তির করেত,  এেত তারা এমন জায়গায় 
আ মন করেব যখােন আ মন করা ারা তােদর শি  খব হওয়া ছাড়া িকছুই লাভ হেব না, আর এমন জায়গা 
তারা অরি ত রেখ িদেব যখান থেক তারা ভয়াবহ আ মেনর িশকার হেব...। (সংি  আকাের নয়া।) 
  
11 ফত ল বারী ৬/১৫৮ 
 
12 কারাব ী শায়খ আ লু কািদর িবন আ লু আিযয (আ া   তার মিু  তরাি ত ক ন) তার রিচত The 
Fundamental Concept Regarding Al- Jihad ে  ‘শ েদর সােথ িমথ া বলা’ অধ ােয় িতিন িলেখেছন-  
‘আিম এ অধ ায়িটেক ‘যেু  িমথ া বলা’ নােম নামকরণ কিরিন, কারণ শ েদর সােথ িমথ া কথা বলা যেু র সময় 
যমন বধ তমিন শাি র সময়ও বধ। এ স েক িনে া  দলীলসমহু িণধানেযাগ : 

১। উে  ল ম িবনেত উকবা রাঃ থেক বণীত, িতিন বেলন আিম র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক 
িতনিট িবষয় ছাড়া অ  কান িবষেয় িমথ া বলার অ মিত িদেত িনিন। ক) যেু র সময় খ) মা েষর মেধ  িববাদ 
িমমাংসা কের দয়ার জ  গ) ামী ীর এেক অে র সােথ কথা বলা। (মসুনােদ আহমাদ ও আব ুদাউদ; একই 
রকম বণনা ইমাম িতরিমযী সংকলন কেরেছন আসমা িবনেত ইয়ািযেদর ে ) 
২। শাি র সমেয় শ র সােথ িমথ া কথা বলা অেনক কারেণ বধ। যমন এর ারা যিদ মিুমনেদর ীনী িকংবা 

িনয়াবী কান কল াণ সািধত হয়, অথবা ফফারেদর িত ও ষড়য  থেক মিুমনেদরেক হফাযত করার জ  
যিদ িমথ া বলার েয়াজন হয়। এ ব েব র পে  দলীল িহেসেব রেয়েছ সহীহ আল বখুারীেত ৩৩৫৮ নং হািদেস 
বণীত ইবরাহীম আঃ কতৃক িমথ া বলার ঘটনা। এরপর রেয়েছ সহীহ মসুিলেম বণীত আসহাবলু উখ েদর ঘটনায় 
ীনদার আিলম কতৃক বালকিটেক যা কর ও পিরবােরর কােছ িমথ া বলার উপেদশ দয়ার ঘটনা। মিুমনেদর 
বষিয়ক াথ র ার জ  কািফরেদর কােছ িমথ া বলার অ েমাদেনর ব পাের হা াজ িবন ইলােতর ঘটনাও 

িশ ই আমরা ফুটেনােট উে খ করব ইনশা আ া  । 
 



িমথ া িমিথ  কথা বলেত থােক যত ণ না তারা তােক স ণূ েপ বােগ আনেত 
পেরিছেলন এবং অতঃপর আ া  র এ শমনেক তারা হত া কের ফেলন13।  

                                                
13 কা’ব িবন আশরাফ িছল মিদনার এক খ াত ই দী। স মশুিরকেদরেক মসুলমানেদর িব ে  খিপেয় 
তুলেতা, স আ া  র র লেক অপমান কের এবং মসুিলম নারীেদরেক িনেয় অ ীল কিবতা রচনা করত, বখুারী ও 
মসুিলম উভয় ে ই তােক হত া করার ঘটনা িব ািরতভােব বণীত রেয়েছ। িবখ াত সীরাত  আর রাহী ল 
মাখতুেম ঘটনািট এভােব বণীত রেয়েছ য, র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তাঁর সাহাবীেদরেক একি ত 
কের একিদন বেলন, কা’ব িবন আশরাফ আ া   তায়ালা এবং তার র লেক আহত কেরেছ, ক আেছ য তােক 
হত া করেত পারেব? তখন মহুা াদ িবন মাসলামাহ, আ াদ িবন িবশর, আল হািরস িবন আওস, আব ুআবস 
িবন িহবর এবং কা’ব িবন আশরােফর ধ ভাই সালকান িবন সালামাহ ায় এ দািয়  পালেনর জ  এিগেয় 
আেসন। মহুা াদ িবন মাসলামাহ বেলন, ইয়া র লা াহ আপিন িক চান আিম তােক হত া কির? িতিন বেলন, 

াঁ। তারপর মুহা াদ িবন মাসলামাহ বেলন, তাহেল আমােক অ মিত িদন তার সােথ য কান ধরেণর কথা 
বলার, িতিন বেলন, তুিম বল (যা তামার বলা েয়াজন)। এরপর মহুা াদ িবন মাসলামাহ কা’ব িবন আশরােফর 
কােছ এেস আ া  র র েলর িত ইি ত কের বেলন, এই ব ি  দান সাদাকার নােম মা েষর অথ কিড় নয়া 
ছাড়া িক  ু বােঝ না, আর এটা আমােদরেক আজ মারা ক ক কর অব ার মেধ  ফেল িদেয়েছ। এ কথা েন 
কা’ব িবন আশরাফ বেল য, সম ার আর দেখছ িক, আ া  র কসম স তামােদরেক আরও ভয়াবহ সম ায় 
ফলেব। মহুা াদ িবন মাসলামাহ তার উ ের বেলন য, এেত কান সে হ নই, তেব যেহতু আমরা একবার 

তার অ সারীর খাতায় নাম িলিখেয় ফেলিছ, অতএব তার শষ না দেখ ছাড়িছ না। যাই হাক শান, আিম 
তামার কােছ এেসিছ িকছ ুঅথ ধার নয়ার জ । স বলেলা, িঠক আেছ তা দয়া যােব, তেব ব ক িহেসেব কী 

রাখেব? িতিন বলেলন, তুিমই বল তুিম কী ব ক চাও? পাষ  দয়হীন ই দী ঋেণর িবপিরেত তােদর নারী 
িশ েদরেক ব ক িহেসেব রাখার দাবী জানােলা। ধেযর চরম পরাকা া দিখেয় মহুা াদ িবন মাসলামাহ 
বলেলন, আমরা িকভােব তামার কােছ আমােদর নারীেদরেক রাখেত পাির অথচ তুিম হেল আরেবর সবেচেয় 

া ডসাম পু ষ, তাছাড়া এমন কাজ করেল লােকরা আমােদেক িছঃ িছঃ করেব! আমােদর স ানেদরেক একথা 
বেল লােকরা অপমান করেব য, আমরা সামা  িকছ ুঋেণর িবিনমেয় তােক ব ক রেখিছলাম! আমরা বরং 
তামার কােছ আমােদর অ শ  ব ক রাখেত পাির। কা’ব এ ােব স ত হয়। সালকান িবন সালামাহ ও আব ু

নায়লা িভ  িভ  সমেয় িগেয় তার সােথ সা াত কের কমেবিশ একই ধরেণর কথাবাতা বেল। আব ুনায়লা তারপর 
এমনভােব পিরক না সফল কের িনেয় আেসন য িতিন তার সােথ কথাবাতা বেল ব ক দয়ার জ  তার িকছ ু
ব েুক অ শ  িনেয় তার কােছ আসার স িত হণ কেরন। অবেশেষ তৃতীয় িহজিরর রিবউল আউয়াল মােসর 
১৪ তািরখ রােতর বলায় আ া  র র েলর কাছ থেক িবদায় িনেয় আ া  র নাম িনেয় তােদর পিরক না 
বা বায়েনর উে ে  বিরেয় পেড়ন, আর আ া  র র ল সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তােদর সফলতার জ  
আ া  র কােছ দায়া করেত থােকন।  
তারা রােতর বলায় িগেয় তােক ডাক দন। তােদর ডাক েন স নেম আেস, যিদও তার ী তােক এই বেল 
সতক কেরিছল য, ‘আিম কমন যন মতুৃ র গ  পাি ’। স তােক এই বেল আ  কের য এ তা ধ ুমহুা াদ 
িবন মাসলামাহ আর আমার ধ ভাই আবু নায়লা, তাছাড়া কান ভ  লাকেক রােতর বলায় ডাক িদেল তার 
অব ই সাড়া দয়া উিচৎ তােত যিদ স তেলায়ােরর আঘােত ি খি ত হেয় যায় তবওু। এিদেক আব ুনায়লা তার 
সাথীেদরেক আেগই বেল রােখ য আিম যখন ান শাঁকার ভান কের তার মাথা ধরেবা তখন তামরা তামােদর 
কাজ সের ফলেব। 
স নেম আসার পর তারা তার সােথ ায় এক ঘ া ধের িবিভ  গ  জব কের; তারপর তােক তারা একটু 

বািহের িগেয় চাঁদনী রােত িকছ ু র সময় কাটােনার আহবান জানায়। বাইের বিরেয় হাঁটেত হাঁটেত আব ুনায়লা 
তােক বেল য, আের তামার মাথা থেক তা চমৎকার ান আসেছ! কা’ব উ ের বেল য আমার এমন একজন 
রি তা আেছ য আরেবর সবেচেয় গি িন নারী। আব ুনায়লা বেল আিম িক একট ু তামার মাথাটা েঁক দখেত 
পাির? স বেল, অব ই, নাও েঁক দখ, আব ুনায়লা তার মাথা ধের থেম একবার েঁক ছেড় দয়, একটু পর 
স আবার তার মাথার ান শাঁকার  কথা বেল (চলু ধের) তার মাথাটা িনচ ুকের ধের তার সাথীেদরেক বেল য, 



হােফজ ইবেন হাজার এই হািদেসর ব খ ায় তার ফত ল বারী ে  িতনিট ে  িমথ া 
কথা বলার বধতা সে  অ  আরও একিট হািদস উে খ কেরেছন য হািদসিট ইমাম 
িতরিমযী রহঃ তার নােন উে  ল ম রাঃ এর বণনায় সংকলণ কেরেছন। এই িতনিট 

ে র একিট হল যু । হািফজ ইবেন হাজার রহঃ হা াজ ইবেন ইলােতর ঘটনািটও 
সখােন উে খ কেরেছন যখােন দখা যায় হা াজ ইবেন ইলাত তার স দ ম ার 
লাকেদর কাছ থেক ফরত পাওয়ার জ  র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম 
থেক িমথ া বলার অ মিত াথনা কেরন।14  

                                                                                                                                            
নাও এবার তামােদর কাজ সের ফল; তখন তারা তােক হত া কের ফেল। সাহাবীেদর দলিট তােদর িমশন 
সফল কের িফের আেস। অসতক ভুলবশতঃ তােদর একজন সাথী হািরস িবন আওস তােদরই তেলায়ােরর 
আঘােত আহত হন এবং তার র রণ হেত থােক। তারা বািকউল গারকাদ নামক ােন এেস আ া  আকবার 
বেল তাকবীর িন দন। র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তােদর তাকবীর েনই বেুঝ ফেলন য তারা 
আ া  র শ েক হত া করেত স ম হেয়েছ। তারা আ া  র রসেূলর কােছ এেল িতিন তােদরেক বেলন তামােদর 
চহারা উ ল হাক! জবােব তারাও বেলন, ইয়া র লা াহ আপনার মাবারক চহারাও উ ল হাক। অতঃপর 

তারা তার িছ  ম ক আ া  র রসেূলর কােছ হ া র কেরন; র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম তােদর 
সফলতার জ  আ া  র শংসা কেরন। 
আমােদর খুব আ য হওয়ার তমন কান কারণ নই। কননা, আমােদর এই জামানায়ও আফগািন ােনর মরুতাদ 
তা ত আহমাদ শাহ মাসউদেক হত ার িনল ন াও উে িখত হািদসিটেক ব  অ সরণ কের ণয়ন করা 
হেয়িছেলা। শায়খ উসামাহ িবন লােদেনর পিরক না অ যায়ী  ভাষায় পারদশী তা  ’জন িতউিনিসয়ান 
ভাই সাংবািদক সেজ তার ছিব তালা ও সা াতকার হেণর বাহানা ধের তার কােছ আসা যাওয় আর  কের। 

ভােব তরী করা সাংবািদক পিরচেয়র কাগজ প ,  ভাষায় পারদশী হওয়া, গােয়র রং সাদা হওয়া 
ইত ািদ সব িমিলেয় তারা স তা েতর িনরাপ া র ীেদরেক এমনভােব বাকা বানােত স ম হন য তারা 
তােদরেক সিত ই  সাংবািদক ভাবেত বাধ  হয়। তারা থেম আহমাদ শাহ মাসউদ, তার িনরাপ ার ী ও 
তার কােছ থাকা অ া  ব ি েদর সােথ ব ু পণূ স ক গেড় তােলন; একই সােথ তারা তার আচার আচরণ, 
অভ াস তার িনরাপ ার ীেদর িটন ইত ািদ পযেব ণ করেত থােকন। এভােব দীঘ িদন ধের তারা তার 
সা াতকার িনেত িনেত তােদর অপােরশন পিরচালনার জ  েয়াজনীয় গােয় া তথ  সং হ কের ফেলন। 
এরপরও তারা অেপ া করেত থােকন সিঠক সময় েযােগর স ােন। এভােব যাওয়া আসা করেত করেত এক 
সময় তােদরেক িনরাপ ার ীরা ত ািশ করা ব  কের দয়, ধ ুহািস িদেয় তােদরেক সাদর অভ থনা জািনেয় 
িভতের িনেয় যেত আর  কের। এভােব এক পযােয় তারা যখন স ণূ িনি ত হেলন য এবার অপােরশন 
চালােত আর কান অ িবধা নই তখন তারা ক েমরা ও অ া  ফেটা ািফ য পািতর মেধ  লুিকেয় িবে ারক 
িনেয় িভতের েবশ কেরন এবং স তা ত যখন এেকবাের স য পািতর কােছ আেস তখনই তারা িবে ারণ 
ঘিটেয় তােক জাহা ােম পািঠেয় দন। আ া   তায়ালা আমােদর এ িট ভাইেয়র আ ত াগেক কবলু ক ন এবং 
তােদরেক শহীদেদর দেল শািমল ক ন।  
 
14 হা াজ িবন ইলাত আস লামী রাঃ জনগণ থেক তার ইসলাম হেণর সংবাদ গাপন রােখন এবং র লু াহ 
সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর কােছ িমথ া বলার অ মিত চান ম ার কািফরেদর থেক তার সমদুয় স দ 
উ ার না করা পয । হােফয ইবেন হাজার রহঃ এ হািদেসর ব খ ায় বেলন, হা াজ িবন ইলােতর ঘটনা স েক 
মসুনােদ আহমাদ ও সহীহ ইবেন িহ ােন য বণনা রেয়েছ তােতও তার এ িমথ া বলার অ মিত সমিথত হয়, 
একই হািদস ইমাম নাসায়ীও বণনা কেরেছন এবং ইমাম হােকম এেক সহীহ সাব  কেরেছন। র লু াহ সা া া  
আলাইিহ ও সা াম তােক তার স দ কািফরেদর হাত থেক র ার জ  যা খশুী তাই বলার অ মিত দান কেরন। 
এমনিক ম ার কািফরেদরেক এমন কথা বলার অ মিত তােক দন য খায়বােরর লােকরা মসুলমানেদরেক 
পরািজত কেরেছ। মেন রাখা চাই য হা াজ ইবেন ইলােতর এ ঘটনা কান যু কালীন ঘটনা িছল না; বরং এটা 



 
ইমাম বখুারী রহঃ ৩৮৬১ নং হািদেস হযরত আবু যার রাঃ এর ইসলাম হেণর ঘটনািট 
বণনা কেরেছন। এ ঘটনািট িবে ষণ করেলও আমরা সতকতা অবল ন িবষেয় পূণ 
িশ া হণ করেত পাির। আর এ ঘটনা আমােদর চােখ আ লু িদেয় দিখেয় দয় য 
সাহাবােয় করাম রাঃ য কান কােজ িনরাপ ামলুক ব ব া হণ করেতন, সতক 
থাকেতন এবং সব সময় যে র সােথ গাপনীয়তা র া কের চলেতন; িনরাপ া ব ব া 

হণেক কখেনা তারা অবেহলা করেতন না। আব ুযার রাঃ এর এ ঘটনায় আমরা দখেত 
পাই আলী রাঃ স ণূ িনি ত না হওয়া পয  িনেজ থেক আগ বািড়েয় িকছু না বেল 
িকভােব টানা িতন িদন পয  তােক পযেব ণ কেরেছন। িতিন অেপ া কেরেছন তার 
আগমেনর উে  তার থেক না জানা পয ; এভােব িতিন স ণূ িনি ত হেয়েছন য 
িতিন সিত ই ইসলাম হেণর উে ে  আ া  র র েলর সােথ সা াত করেতই 
এেসেছন। এরপির িতিন স ত হন তােক র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ােমর 
কােছ িনেয় যেত এবং তােক বেলন দূর থেক তােক অ সরণ করেত যােত রায়শরা 
িকছু টর না পায়। আমরা দখেত পাই কত সতকভােব আলী রাঃ পদে প হণ কেরন! 
িতিন আব ুযার রাঃ ক বেলন ‘আিম যিদ আপনার জ  িতর কারণ হেত পাের এমন 
কান িকছু আঁচ কির তাহেল আিম াব করার ভান কের রা ার পােশ চেল যােবা; এর 

পর যখন আিম আবার চলা আর  করেবা আপিন আমােক অ সরণ কের চলেত থাকেবন 
যত ণ না আপিনও সই বািড়েত েবশ কেরন য বািড়েত আিম েবশ কির’। 
 

রআ ল কারীেম আ া   তা’য়ালা আসহােব কাহােফর ঘটনায় আমােদরেক দিখেয়েছন 
িকভােব সই যবুকরা তােদর জািতর লাকেদর থেক সাবধানতা অবল ন কেরিছেলন। 
তােদর মধ  থেক যােক তারা খাবার য় করেত শহের পািঠেয়িছেলন তােক তারা 
বেলিছেলন-   
 

َمِدیَنِة َفْلَینُظْر َأیَُّھا َأْزَكى َطَعاًما َفْلَیْأِتُكْم ِبِرْزٍق ِمْنُھ َوْلَیَتَلطَّْف َوَال َفاْبَعُثوا َأَحَدُكْم ِبَوِرِقُكْم َھِذِه ِإَلى اْل
 ُیْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا

 
তামরা তামােদর একজনেক তামােদর পয়সা িদেয় বাজাের পাঠাও, স িগেয় দখুক 
কান খাবার উ ম,অতঃপর তা থেক তামােদর জ  িকছ ুখাবার িনেয় আ ক; স যন 

অব ই িবচ ণতার সােথ কাজ কের এবং তামােদর ব াপাের কাউেক িকছু না বেল। 
( রা আল কাহাফ, আয়াত ১৯- ২০) 
 

                                                                                                                                            
িছল াভািবক পিরেবশ বজায় থাকা অব ার কথা। ফাত ল বারীেতও ঘটনািটর বণনা এেসেছ এবং ইমাম ইবেন 
কাসীর আল বদায়া ওয়ান িনহায়ােতও এ ঘটনািট িব ািরত এেনেছন। 



এখােন উে িখত এবং এমন অ  আরও অেনক ঘটনা মাণ কের য, সাবধানতা 
অবল ন, সতকতা মলুক পদে প হণ, গাপনীয়তা বজায় রাখা, আ াহর শ েদর 
কােছ বােনায়াট ঘটনা সাজােনা, তােদরেক তািরত ও িব া  করা, তােদর িৃত থেক 
িনেজেদরেক র ার জ  িমথ া কথা বলা স ণূভােব শিরয়াহ স ত হালাল ও বধ এবং 
একারেণ কান মসুলমানেক িকছুেতই দাষােরাপ িকংবা ভতসনা করা যােব না। আর 
একথা অন ীকায সত  য আ া  র প  থেক হালাল কের দয়া এ েযাগেক 
যথাযথভােব ব বহার না করা, সাবধানতা অবল েনর এসব পদে পেক অবেহলা 
আ া  র শ েদরেক ীেনর দায়ী ও মজুািহদেদর উপর িনয় ণ িত ার েযাগ কের 
দেব এবং কেঠার পির ম সে ও তােদর যাবতীয় কমকা েক ন াত কের দেব, তােদর 

জান মাল কারবািন কের পিরচািলত িজহাদেক িবফল কের দেব।15 
 
শর’য়ী দৃি েকাণ থেক িবষয়িটর বধতা মািনত হওয়ার পর এখন আমরা এর বা ব 

েয়ােগর ব পাের িকছু আেলাচনা করেবা। 

                                                
15 আব ু যুবায়দা স টার থেক কাসিশত িসিকউিরিট এনসাইে ািপিডয়ােত আরও বলা হেয়েছ য, উপায় 
উপকরণ অবল ন করেলই য সফলতা আসেব িবষয়িট মােটই তা নয়; এটা খবুই ভয়াবহ ব াপার য অেনেক 
কবল উপায় উপকরেণর উপরই িনভরশীল হেয় পেড়। আমােদর মেন রাখা চাই য আমরা উপায় উপকরণ 

অবল ন কির এ কারেণ য আ া   তায়ালা আমােদরেক ে র সােথ উপায় উপকরণ অবল েনর আেদশ 
িদেয়েছন এবং উপায় উপকরণ বা েবও একটা ভুিমকা রােখ। এটা খবুই াভািবক য কান ভাই যিদ সিঠকভােব 
িনরাপ া র ার পদে প েলা হণ কের তাহেল আ া  র ই ায় তােক ফতার করাটা মােটই সহজ িবষয় 
নয়। রা আল মািয়দার ৬৭ নং আয়াত ‘( হ নবী) আ া   তা’য়ালাই আপনােক মা ষেদর থেক র া করেবন’ এ 
আয়ােতর ব খ ায় ইমাম ইব ল কািয় ম রহঃ বেলন, আ া  র তরফ থেক তার রসেূলর জ  এই িনরাপ া 
ঘাষণার সােথ সতকতামলূক পদে প হেণর সােথ নীিতগতভােব কান বপরীত  নই। িঠক যমন কান সংঘষ 
নই ীনেক িবজয়ী করার ব পাের আ া   তায়ালার ঘাষণা ও আমােদর িত জান মাল কারবািন করা, িত 
হণ করা, শ েদর থেক সতকতা অবল ন করা ও িজহােদর িনেদশ দােনর মেধ । (যা ল মাআদ ৩/৪৮০) 

আমােদর মেন রাখেত হেব য আ া   তায়ালা যমন কমশু শরয়ী  বা ইসলািমক িবিধ িবধান ণয়ন কেরেছন 
তমিন িতিনই ণয়ন কেরেছন কমলু কাওনী  বা াকিৃতক িবিধ িবধান। শরয়ী িবধােন যমিন িতিন আমােদরেক 

ম িদেয়েছন সতকতা অবল ন করেত, একইভােব আ া   তায়ালা তার াকিৃতক িবধােন এই িনয়ম রেখেছন 
য সতকতা অবল ন করেল তার ই ায় এর একটা ফলাফল আেছ। িঠক যমন গােছর ফল খেত চাইেল আেগ 

বীজ বপন কের তার য  িনেয় তারপর আ া  র উপর তাওয়া লু করেত হেব। একইভােব কান গােয় া 
সং ােক ফাঁিক িদেত হেল িকংবা সফলভােব কান অপােরশন পিরচালনা করেত হেল অব ই স াব  সকল 
সতকতা অবল ন কের তার পর আ া  র উপর তাওয়া লু করেত হেব। এ সে  চমৎকার একিট হািদস 
সংকলন কেরেছন ইমাম িতরিমযী এবং ইমাম ইবেন িহ ান এেক সহীহ সাব  কেরেছন; হািদসিট হল এক ব ি  
এেস র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা ামেক িজ াসা কেরন য আিম িক উট বেঁধ রাখেবা নািক আ া  র 
উপর তাওয়া লু করব? র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা লাম তােক বেলন, থেম উট বাঁধেব তারপর 
আ া  র উপর তাওয়া লু করেব। অতএব, হ আমােদর ান ি য় ভাইেয়রা! আপনারা অব ই থেম স াব  
সেবা  সতকতা অবল ন করেবন তারপর আ া  র উপর তাওয়া লু করেবন। ইমাম তাবরানী হাসান সনেদর 
অ  একিট হািদস সংকলন কেরেছন যিটেত র লু াহ সা া া  আলাইিহ ওয়া সা াম বেলন, তামার উপর যা 
আসা িনধািরত হেয় আেছ তা কখেনা তামার উপর থেক সের যােব না, আর যা তামার উপর আসার নয় তা 
কখেনা তামার উপর আসেব না। 



সাবধানতা অবল েনর ব পাের লােকরা উভয় িদেকই াি কতার িশকার; একদল 
হয়েতা সতকতার ব পাের এমন মারা ক উদাসীন য িবষয়িটেক মােটই  দয় না; 
অ  িদেক একদল সতকতার নােম এমন বাড়াবািড় আর  কেরেছ য সব কাজকম ছেড় 
িদেয় এেকবাের িবর হেয় বেস আেছ, ভীিত তােদর অ ের এমনভােব ছেয় গেছ য 
তারা তােদর িনজ ছায়া দেখও ভেয় কেপ ওেঠ, তারা মেন কের আশপােশর সব িকছু 
বিুঝ ধু তারই িব ে  কাজ করেছ। কাজ আর  করার থম িদেক িনরাপ ামলুক 
ব ব া হেণর িবষয়িটেক অবেহলা হতু তােদর উপর আপিতত িবপদ মসুীবেতর কারেণ 
তারা দাওয়াহ ও িজহােদর কাজ ছেড় িদেয় ঘেরর কােণ ঘাপিট মের অলস হেয় বেস 
থােক। এবং মানিসক িদক থেক এমনভােব ভে  পেড় য তারা মেন কের তােদর সকল 
গাপন তথ  বুিঝ আ া  র শ েদর জানা।16 আ া  র শ েদর আিড় পাতা, দেলর মেধ  
গাপন অ েবশ, গাপন পযেব ণ, তােদর অত াধুিনক যুি  ইত ািদর ভেয় স 

এমনভােব চঁেক যায় য স ফান, কি উটার বা অ া  যাগােযাগ মাধ ম ব বহার 
এেকবােরই ছেড় দয়। তার অব া এমন হেয় দাড়ায় য স যিদ যাগােযােগর জ  
বাতাবাহক িহেসেব কবুতর ব বহার করেত পারেতা তাহেল অ  িকছুই ব বহার করেতা 
না।  
 
অথচ এসব তথ  যিু  ব বহার করা সে ও িনেজেক এর িতকারক িদক থেক 
িনরাপদ রাখার জ  এমন কান মহা পি ত হওয়ার েয়াজন নই, সামা  একটু 
সেচতনতাই এে েক আপনােক িনরাপদ রাখেত পারেতা। এজ  আ া  র শ েদর 
িব া  করার িকছু প িত জানা, িনপুন কভার াির তির করেত শখা, তথ  গাপন 
রাখার যিু গত আধুিনক িকছু টকিনক িশেখ নয়া িতিট মুজািহদ ভাইেয়রই একা  

                                                
16 আ া  র কােছ এমন অব া থেক আ য় চাই। এই অবসা  মেূখরা তাওয়া লু ও ইয়াকীেনর অথই জােন 
না। আ া   তায়ালা তাঁর িনজ মহান ণাবলীর বণনা িদেয় বেলন ‘ তামরা কাে  যা বল তা যমন িতিন জােনন 
তমিন যা গাপন তাও িতিন জােনন’। ( রা া- হা,আয়াত ৭) মর ম শায়খ আ ু াহ আর রা দ (আ া   তােক 

সেবা  শহীদী মযাদা দান ক ন) তার এক খতুবায় বেলন-  ‘আমার মেন পেড় একবার এক ছা  আ া  র নােম 
কসম কের বলিছল য প টাগন হল এমন এক রি ত ান যার উপর িদেয় মািছও উেড় যেত পাের না। আিম 
বলেত চাই য স িনঘাত আ াহে াহীতামলুক কথা বেলেছ, তারা ধ ু িনয়ার বাি ক িদকটা স েকই জােন, 
আর আিখরাত স েক তারা এেকবােরই উদাসীন ( রা আর ম আয়াত ৭), স আসেল িব াসই কের না য 
তােক শী ই আ া  র সামেন দাড়ােত হেব, তার আসেল আিখরােতর উপর মােটই ঈমান নই, স এও জােন না 
য, য কান পিরি িত য কান সময় আ া   তায়ালা ঈমানদারেদর পে  িনেয় আসেত পােরন; যিদ স জানত 

তাহেল এমন কথা িকছেুতই মখু িদেয় উ ারণ করেত পারেতা না। এই আ পরািজত আেমিরকার গালামরা 
আ ত াগী াধীন িবেবকবান মজুািহদ যুবকেদরেক িজহােদর মহান পথ থেক িফিরেয় রাখার িনকৃ  ষড়য  ছাড়া 
িকছইু করেত পাের না। আর এ ধরেণর মানিসক গালামেদরেক রণ কিরেয় িদেত চাই, য াপনার উপর িদেয় 
তামরা মািছ উেড় যাওয়ােকও অস ব মেন কেরিছেল আ া  র অ মিত েম মজুািহদরা উেড় িগেয় সখােন 

ভয়াবহ আঘাত হেনেছ। এসব গালামেদর পরািজত করার জ  এর চেয় বা ব আর িক মাণ েয়াজন!  
 



কতব । এর ফেল দখা যােব আ া  র ই ায় যা কর তার িনজ যা েতই আ া  হেয় 
পড়েব। 
 
‘সব িকছুই তােদর পযেব েণর আওতাধীন’ এমন কথা বেল িকংবা তােদর ভেয় ভীত 
স  হেয় আধুিনক এসব উপায় উপকরণসমুহেক দাওয়াহ ও িজহােদর কােজ ব বহার 
ব  কের দয়া, যৗি ক কান বধ কারণ ছাড়া আধুিনক এসব যাগােযাগ মাধ মসমহুেক 
উেপ া করা স ায় পরাজয় বরণ করা ও আ ব না ব িকছুই নয়। এর অথ দাঁড়ােব 
আ া  র শ েদর বাগাস সব যিু র সামেন অকারণ ভংেগ পড়া এবং আ া  র 
শ েদর ‘ মতােক’ বাড়াবািড় পযােয় অিত মলু ায়ন করা।17 
জেলর ক কর জীবন থেক সদ  মিু  পাওয়া কেয়কজন যবুেকর সােথ আিম দখা 

কেরিছলাম যারা জেল থাকা অব ায় িজ াসাবােদর সময় এেক অপেরর িব ে  
জবানবি  িদেয়েছ। এেদর এক জেনর সােথ কথা বলার জ  যখন আিম বসলাম তখন 
স উেঠ িগেয় রিডওর একিট চ ােনল ছেড় িদল যােত ধু উ ের িবরি কর শ  

হি ল, আিম তােক বললাম, তুিম রিডও ছাড়েছা কন, ওটা ব  কের দাও, শে  তা 
িকছু শানা যাে  না! স বলল, না এটা ব  করা যােব না, আমােদর কেথাপকথনেক 
অেবাধগম  করার জ  এর েয়াজন আেছ, যিদ কউ আমােদর কথাবাতায় আিড় পােত? 
আিম তােক বললাম, এটা তামার িনেজর ঘর, আর আমােদর কথাবাতা একা ই সাধারণ 
সামািজক কথাবাতা, আমরা না দাওয়াহর িবষেয় কথা বলিছ না িজহােদর, না িনরাপ া 
িবষয়ক কান ব পাের; আমার তা মেন হয় তামার এই রিডওর অ াসি ক শ  বরং 
অ েদর মেধ  সে েহর উে ক করা ছাড়া অ  কান উপকাের আসেব না। 
 
এেদর অেনকেক দখা যায় এরা কােরা সােথ ফােন কথা বলার সময় কান েয়াজন 
ছাড়াই এমন সব িবকৃত ও সাংেকিতক শ  ব বহার কের য েন মেন হয় য স অ  
কান ভাষায় কথা বলেছ, অেনক সময় দখেবন আপিন বুঝেতই পারেবন না এরা িক 

বলেছ; অথচ তােদর আেলাচনার িবষয় ব  হয়েতা িছল এমন একা ই সাধারণ যে ে  
এরকম সে হজনক আচরেণর কানই েয়াজন িছল না। আ া  র শ রা যিদ সিত ই 
                                                
17 কারাব ী শায়খ ফািরয আয যাহরানী (আ া   তার মিু র পথ খেুল িদন) তাহিরযলু মজুািহদীন আলা 
ইহইয়াইস ািতল ইগিতয়াল নামক ে   হত ার িমশন সফলভােব বা বায়েনর জ  মুজািহদেদর 

েয়াজনীয় িশ ণ িবষেয় আেলাকপাত করেত িগেয় বেলন, ‘এ িবষেয় একিট পনুা  িসেলবাস থাকা েয়াজন 
যােত কের ভাইেয়রা  িনরাপ া ও গােয় ািগির স েক দ তা অজন করেত পাের এবং ই দী ি ান সহ 
আ জািতক িবিভ  গােয় া সং া েলা তােদর দ তা যাগ তা স েক হিলউড সহ িবিভ  িমিডয়া ব বহার কের 
তােদর ব পাের যসব ভীিতকর পিরি িত তির কের রেখেছ স স েক সিঠক ধারণা পেত পাের। কারণ তারা 
তােদর যাগ তা ও দ তা স েক িমথ া াপাগা ডা চািলেয় মা েষর মেধ  এক ধরেণর ভীিত সিৃ  কের 
রেখেছ। যিদও আেমিরকার টইুন টাওয়ার ও প টাগন আ মন, কিনয়ার তানজািনয়ায় আেমিরকান এে িস 

আ মন, ইেয়েমেন ইউ এস এস কাল ওয়ারিশপ ইত ািদ আ মন তােদর অেযাগ তােক চােখ আ লু িদেয় 
দিখেয় িদেয়েছ।  



তােদর এসব সে হজনক সাংেকিতক কথাবাতা আিড় পেত েন থােক তাহেল তারাও 
হয়েতা িবষয়িটেক ে র সােথ িনেব, হয়েতা ভাবেব য এই সাংেকিতক কথাবাতার 
পছেন িন ই িনউইয়েকর টইুন টাওয়ার আ মেনর চেয়ও ভয়াবহ কান আ মেনর 

পিরক না লুিকেয় আেছ। 
 
আমােদর বুঝা উিচত য সে হজনক ভি েত কথা না বেল  ভাষায় কথা বলাই 
উ ম; অকারণ সে হ সৃি  করা মােটই িঠক নয়। এতদসে ও িকছু লাক আেছ যারা 
িবনা কারেণই এমন সে হজনক আচরণ করেত পছ  কের। দখা যায় এেদর কউ 
হয়েতা আপনােক ফান কের বলেলা য ‘আপনার কােছ আমার একটা আমানত আেছ’ 
িকংবা বলেলা, ‘আপিন আজ অব ই আসেবন খবুই পূণ একিট কাজ আেছ’। 
হয়েতা দখা যােব পূণ আমানতিট হল এক প ােকট চকেলট বা কান কাপড় 
চাপড়, বা এক জাড়া সান াস যটা তার থেক আপিন হয়েতা ধার িনেয়িছেলন; আর 

মহা পূণ সই কাজিট হল এক সােথ আন  কের লা  বা িডনার করা। এরা 
অকারণ অ তা ও নাটকীয়তা পছ  কের। এই বাকারা অ ধাবন কেরনা য বতমান 
িব  পিরি িতেত এই লু নাটকীয়তা কত ভয়াবহ পিরণিত বেয় আনেত পাের। িবেশষ 
কের যােদর সােথ এভােব কথা বলেছ তারা যিদ এমন ব ি  হন যােদরেক সরকারী 
গােয় ারা পযেব ণ করেছ, যােদরেক আ া  র শ রা মিনটর করেছ। 

 
এরা যিদ কখেনা কারাবি  হয় তাহেল শত কসম কের বলেলও আ া  র শ রা িকছুেতই 
িব াস করেব না য সই আমানতিট িছল একা ই তু  কান িজিনস, আর সই 

পূণ কাজটা িছল িনছক লা  বা িডনার। তারা একথা বলেল িকছুেতই তােদরেক 
ছাড়েব না, তারা তােদর শরীর ত িব ত করেব, তােদর নখ উপেড় ফলেব যত ন না 
তারা ‘ ীকার’ করেব য তােদর অ স  ও গালা বা েদর মজুদ কাথায় লকুােনা আেছ; 
যত ণ না তারা ‘ গাপন সামিরক িমিটং’ িকংবা ‘সংগঠেনর’ পূণ তথ  দয়ার 
ব পাের জবানবি  িদেত স ত হয় যা সই সাংেকিতক কথার আড়ােল লিুকেয় আেছ। 
 
িকছু লাক আেছ যারা সামা  িনযাতেনর মেুখামিুখ হওয়ার আেগই আ া  র শ েদর 
কােছ সব কথা গড়গড় কের বেল দয়, সবার ক টা  না ার িদেয় দয় এবং অজুহাত দয় 
য তারা েনেছ নতুন এক ধরেণর যিু  এেসেছ যার সাহােয  মা েষর ক র সনা  

করা যায়, িমথ া শনা কারী মশীেনর সাহােয  কউ িমথ া বলেল তাও ধের ফলা যায় 
এবং আধুিনক যিু র মাধ েম িনয়ার সকল ফােনর কেথাপকথন রকড করা হয়... 
ইত ািদ ইত ািদ। কথা েন মেন হয় যন তারা ব পক গন িব ংসী অে র িবষেয় 
কথাবাতা বলিছল। এসব হাইেপােথিটক িচ া কের গােয় ােদর কােছ তারা িমথ া কথা 
বলােক সমীচীন মেন কের না। 
 



আিম বিুঝ না এর চেয় ভয়াবহ িত আর িক হেত পাের য আ া  র শ রা তােক শনা  
করেত পেরেছ এবং তারা এও বুঝেত পেরেছ য স তােদর কােছ িমথ া বলেছ। নািক 
স তােদর থেক িনরীহ সাধারণ ও অমািয়ক ভ েলাক হওয়ার সািটিফেকট চায়! নািক স 

িমথ া বলেত ল ােবাধ করেছ সই সব লাকেদর কােছ যারা সৃি র মেধ  সবেচেয় িনকৃ  
িব াসঘাতক ও পথ কারী!18 অথচ তার এই িমথ া হয়েতা আ া  র ীেনর দাওয়াহ ও 
িজহাদেক আ া  র শ েদর ষড়য  থেক র া করেত পারেতা, তােক ও তার ীনী 
ভাইেদরেক তােদর যলুমু অত াচার থেক বাঁচােত পারেতা। প া ের আ া  র শ েদর 
এই জঘ  িমথ াচার তা ীেনর দাওয়াহেক ব  ও িজহাদেক উৎখাত করার জ ; তার 
ীনী ভাইেদর উপর দমন পীড়ন ও যলুমু িনযাতন চালােনার জ । 

 
এই হল আধুিনক তথ  যুি  ও আ া  র শ েদর মতা স েক অিতরি ত ধারণা 
পাষণ করা, তােদরেক খবু ভয় করা এবং তােদরেক ধাঁকা দয়ার উে ে  বাকার 

মেতা অ েয়াজন অিত বাড়াবািড় করার পিরণাম। 
 
এেতা গল আমােদর এক নীর ভাইেদর অব া, অ  িদেক রেয়েছ আমােদর স সব 
ভাইেয়রা যারা সাবধানতা অবল ন ও িনরাপ া ই েক মােটই  দয় না। দখা 
যায় য তারা তােদর পূণ গাপন তথ , পূণ তািরখ ও ােনর নাম, সংগঠেনর 
সদ েদর নাম িঠকানা, তােদর পিরক না, তােদর অেথর উৎস, খরেচর খাত ইত ািদ 
সব কান রকম িসিকউিরিট কাড ছাড়াই কাে  ও সাধারণ বাধ  ভাষায় িব ািরত 
িলেখ রােখ; অথচ আমরা তথ  যিু র এমন উ িতর যেুগ বাস করিছ যখােন তথ  
গাপন রাখার অেনক রকম িনরাপদ ও আধুিনক প িত আমােদর হােতর নাগােল রেয়েছ। 

এসব ভাইেদরেক দখা যায় সাংগঠিনক, িনরাপ া সং া  বা পূণ কান বাতা তার 
কােছ আসার পর স সিটেক িদেনর পর িদন স ােহর পর স াহ পেকেট িনেয় ঘরুেছ, 
িকংবা তার ঘের হয়েতা মােসর পর মাস বসেরর পর বসর ধের পেড় আেছ অথচ স তা 
ন  র ফলেছ না।19 যন স অেপ া করেছ কখন আ া  র শ রা আকি ক তার 

                                                
18 আ া  র কােছ সিৃ র মেধ  সব চেয় িনকৃ  জীব হল সই সব মুক ও বধীর লােকরা যারা আ া  র সােথ ফরী 
কের এবং তাই তারা ঈমান আনয়ন কের না। ( রা আল আনফাল আয়াত ৫৫) 
19 িবখ াত িনরাপ া ও কৗশল িবে ষক শায়খ আববুকর আন নািজ তার ইদারাতুত তাওয়াহ শ নামক ে  এ 
স েক উদাহরণ িদেয় বেলন, কান এক ভাইেক একবার একিট ড েম টস িদেয় বেল দয়া হেয়িছেলা য স 
যন এটা পেড় সােথ সােথ পিুড়েয় ফেল, িক  স সিট পিুড়েয় না ফেল খবুই যে র সােথ তার বািড়েত একা  
গাপন এক ােন স লুিকয় রােখ; পরবতীেত তা তী িনরাপ া র ীরা  তার বািড় রইড িদেয় যখন সব িকছ ুত  

ত  কের খাজা আর  কের তখন তারা সই ড েম টসিট পেয় যায়। আর তার এই একটু অসতকতা গাটা 
একটা পিরক নােক ন াত কের দয় এবং গােয় ারা আদা জল খেয় তদে  নােম। পরবতীেত জেল থাকা 
অব ায় তােক স ড েম টসিট পিুড়েয় না ফলার কারণ িজ াসা করা  হেল স বেল য, ‘আিম তার মেতা 
একজন মহান শায়খ ও কমা ডােরর িনজ হােত লখা কাগজিটেক আ েন পিুড়েয় ফলােক সিমচীন মেন 
কেরিছলাম না’। 



বািড়েত হানা দেব আর দািব করেব য ‘ভয়াবহ স াসী হামলার পিরক না’ তারা 
ন াত কের িদেয়েছ; আর সও সই অরি ত অবেহলায় ফেল রাখা তথ িটর কারেণ 
িজ াসাবােদর সময় তা অ ীকার করার েযাগ পােব না, আর এিটই তার িব ে  
ভয়াবহ স াসী কােজ স ৃ তার মাণ িহেসেব ব বহার করা হেব। 
 
এর চেয়ও য ভয়াবহ পিরি িতর মেুখামিুখ হেত পাের তা হল তার এই অসতকতার 
কারেণ অেনক ভাইেয়রা ফতােরর িশকার হেত পাের, দাওয়াহ ও িজহােদর কায ম 

িত  হেত পাের। এেদরেক দখা যায় কান রকম িনরাপ া ব ব া হণ ছাড়া িনিবে  
সব ধরেণর যাগােযাগ মাধ ম ব বহার কের চলেছ, আর কউ যিদ তােক সাবধান হওয়ার 
পরামশ দয়, কান িমিটেঙর িবষয়ব  গাপন রাখেত বেল, বাতািট পড়ার পর যিদ 
িচর টিট িছেড় ফলেত বেল, ভাইেদর আসল নাম িঠকানা না রাখেত বেল এবং তােক 
সাবধানতা অবল ন কের চলেত বেল তখন স িবর  িতি য়া ব  কের, কল াণকামী 
ভাইেদরেক গালম  কের; এমনিক এ েলােক ল র, ঃখজনক ও কাপু ষতা বেল 
আখ ািয়ত কের।20  
 
আিম জািন না তার মেধ  কমন িতি য়া হেতা যিদ স আফগািন ােনর সই দৃ  
দখত যখন সােপর গেত ভরা এবং জন মা েষর জ  জায়গা হয় না এমন সংকীণ 
হার মধ  তার অেনক মুজািহদ ভাইেদরেক লিুকেয় থাকেত হেয়েছ। 

                                                                                                                                            
 
20 িসিকউিরিট এনসাইে ািপিডয়ােত এ িবষেয় বলা হেয়েছ য, য সব দরজা িদেয় শয়তান মজুািহদ ভাইেদরেক 
কাব ুকের ফেল তার মেধ  একিট হল, ভীতু লাকেদর কাজ বেল িনরাপ া পদে প হণেক অেবেহলা করেত 
উৎসাহ দয়া। শয়তােনর ওয়াস ওয়াসায় তখন স মেন করেত আর  কের য স যেহতু আ া  র পেথ িজহােদর 
জ  বিরেয়েছ এখন তার আর িনরাপ া পদে প হন করার কান েয়াজন নই, তার িনরাপ া এখন য়ং 
আ া   িনি ত করেবন। িক  সত  হল এই য আ া   র লু আলািমেনর উপর তাওয়া েুলর থম দাবীই হল 
তাঁর ম মািফক সতকতা অবল ন করা। যিদও আমরা একথার উপর দৃঢ় িব াস রািখ য আমােদর উপর যা 
িকছ ুআপিতত হওয়ার তা হেবই। আ া  র রসেূলর িহজরেতর ঘটনার মেধ  আমােদর জ  এক পণূ িশ া 
রেয়েছ। িনেজর িকংবা সাথী ভাইেদর জেল যাওয়া ইত ািদ স েক িনভয় উদাসীন বা ড াম- কয়ার ভাব হওয়াটা 
ভয়াবহ এক আ ঘািত ভুল। স িনভীক হওয়ার একিট ন অজন করার সােথ সােথ সাথী ভাই, সংগঠন ও 
িনেজেক অকারণ িত  করার মেতা ভয়াবহ িটও অজন কেরেছ। 
তা তী গােয় া সং া ও িনরাপ া কমীেদর জ  সব চেয় আন দায়ক খিুশর িবষয় হল কান মজুািহদ ভাইেক 

ফতার করেত পারা; আর য কারেণ তারা পা থেক মাথা পয  তেল ব েন জেল ওেঠ তা হল তােদর হাত 
থেক কান মজুািহদ ভাই ছেুট যায়, িকংবা কান ভাই যখন তােদর চােখ ধলুা িদেয় িজহােদর িত হণ কের 

িকংবা িজহােদর ময়দােন চেল যায়। অতএব আপনার সতকতামলূক িনরাপ া পদে প হণ আ া  র শ েদর 
মেধ  রাগ ও ােভর স ার কের, আর একারেণ আপিন এমিনেতই আ া  র তরফ থেক পরু ার পেত 
থাকেবন; কননা আ া   তায়ালা বেলেছন-  ‘আ া  র পেথ ুধা, তৃ া ও াি েত তারা যতটু  ক  পােব, য 
সকল পদে প হণ কের তারা কােফরেদর ােধর উে ক করেব এবং কািফরেদরেক আহত করেব অব ই 
তার িবিনমেয় একিট নক আমল তােদর জ  িলেখ দয়া হেব... ( রা আত তাওবা আয়াত ১২০)    
 



 
সিত ই এমন ব ি েক ভতসনা করাটা কান অ ায় নয় য দশায় পিতত হওয়ার 
একমা  কারণ হল আ া  র র েলর জীবনী স েক তার অসেচতনতা, আরাম আেয়েশর 
মেধ  ডুেব যাওয়া, আ া  র ীেনর জ  একজন সিত কার মুজািহদ িহেসেব সিনক লভ 
জীবন যাপন থেক দূের থাকা এবং িনয়াদার সাধারণ মা ষেদর মেতা তা তেদর 

চািরত তথাকিথত িনরাপদ জীবেনর েহিলকায় ডুেব থাকা। 
কেঠার পির ম, ত গ িতিত া ও সাধনা কের সফলতার ার াে  আনা অেনক 
পিরক না কবল এই অসতকতা, অসাবধানতা ও বেখয়ালীপনার কারেণ ব থতায় 
পযবিসত হেয়েছ এবং মুসিলমেদরেক হতাশার মেধ  ফেলেছ; একই সােথ আ া  র 
শ েদর জ  এ ঘটনা বেয় এেনেছ এক মহা আন  বাতা, তারা এটােক ‘স াসবােদর 
িব ে ’ তােদর িনরাপ া বািহনী ও গােয় া সং ার িবরাট সাফল  িহেসেব জনগেণর 
সামেন তুেল ধরেছ। অথচ বা েব িবষয়িট হয়েতা মােটই তা নয়, এই ব থতা আ া  র 
শ েদর গােয় ােদর কান সফলতা িছল না, বরং এটা িছল ভাইেদর অসতকতা, 
অসাবধানতা ও িনরাপ া ই েক যথাযথ  না দয়ার অব াবী পিরণিত।21  
 
আমার সিত  ক  হয় যখন দিখ অেনক যবুেকরা এ িবষেয় উপেদশ গােয় মােখ না, 
অ েদর ভুল থেক িশ া নয় না22 এবং একই ভুল বারবার করেত থােক; আর 
একারেণ একই পিরণিতর িশকার হয়।23 এেদর কউ যখন িজহােদ অংশ হণ করার 

                                                
21 লখেকর এ ব ব িট আসেলই নালী অ ের িলেখ রাখার মেতা। িনরাপ া ই েত উদাসীন ও অিত বাড়াবািড় 
উভয় াি কতার িশকার লাকেদর িশ ার জ  এতটু ই যেথ । অতএব িবষয়িটেক একটু গভীরভােব একট ু
ভেব দখনু। 

 
22 আবু যুবায়দা স টার থেক কািশত িসিকউিরিট এনসাইে ািপিডয়ােত এ িবষেয় বলা হেয়েছ য, ‘ াট হল স 
য অ েদর ভুল থেক িশ া হণ কের। সাথী ভাইেদর ব পাের শ েদরেক তথ  দয়া যমন হারাম তমিন এই 

িনরাপ া ই েক উেপ া করাও হারাম। কারণ এই িনরাপ া ই েক অবেহলা ও উেপ া করার কারেণই আপিন 
হয়েতা বাধ  হেবন-  আপনােক বাধ  করা হেব শ েদর কােছ সাথী ভাইেদর তথ  দান করেত। শ রা আসেল 
এভােবই একজনেক ফতার কের তার থেকই অ েদর স েক তথ  আদায় কের; অ থায় আপিনই বলুন 
ল  ল  মা েষর মধ  থেক তারা িকভােব একজন মা ষেক আলাদা কের িচি ত কের! িন য়ই তারই কান 
ভাই শ েদরেক তার কথা বেল িদেয়েছ। 
 
23 এ িবষেয় আ া  র রসেূলর পথিনেদশ হল সহীহ বখুারী ও মসুিলেম বণীত হাদীস, যখােন িতিন বেলন, ‘ কৃত 
মুিমন কখেনা একই গত থেক ’বার দংিশত হয় না’। আমােদর চার জন অ বাদক ভাই সহ আরও অেনক ভাই 
আ া  র শ েদর হােত ফতার হওয়ার পর এই হািদসিটেকই আমরা আমােদর এই েজে র মলু িতপাদ  
িহেসেব হণ কেরিছ। আমরা আ া  র কােছ দায়া কির আ া   তায়ালা যন তােদর ক  লাঘব কের দন, তােদর 
সংক েক আরও শি শালী কের দন, তােদর উৎসাহ উি পনা আরও বািড়েয় দন, তােদরেক ধয ধারণ করার 
তাওিফক দান কেরন, তােদর চহারােক উ ল কেরন, তােদর অ রেক শ  কের দন এবং তােদর ঈমান 
হফাযত কেরন-  আমীন!!! আর সােথ সােথ আমরা রণ করেত চাই আল রআেনর সই আয়াত যখােন আ া   

তায়ালা বেলন, ‘তিুম বল, আ া   তায়ালা আমােদর জ  যা অবধািরত কের রেখেছন তা ছাড়া কখনই আমােদর 



িনয়ত কের এবং এ উে ে  যিদ িকছু অ শ  এেদর হ গত হয় তাহেল স অ েদর 
কােছ কবল অে র কথা বেলই া  হয় না বরং তার ল  উে  ও িজহােদর 
পিরক না ইত ািদ বলেত গব বাধ কের। তারপর যখন আকি কভােব তােক তুেল 
িনেয় িজ াসাবাদ করা হয় িকংবা তার বািড় রইড দয়া হয় তখন স ভােব িকভােব তার 
পিরক না তারা জেন গেলা! 
 
এটা সিত ই ঃখজনক য আমরা ীনী িবষেয় য িনয়ম শৃ লা পালন করেত পাির না, 
দখা যায় িনয়াবী িবিভ  স াসী সংগঠন স িনয়ম শৃ লা মেন চেল।24 সশ  

সংগঠেনর িনয়ম শৃ লা মেন চলা, গাপন সংগঠেনর মৗিলক নীিতমালা অ সরণ করা 
ইত ািদ ে  তারা অেনক সেচতন। আপিন দখেবন কান অপােরশন চালােনার ে  
তারাও চূড়া  গাপনীয়তা বজায় রােখ, তারা কাউেক িকছু জানায় না, এমনিক য়ং যারা 
অপােরশন চালােব তােদরেকও েয়াজেনর চেয় বশী িকছুই বঝুেত দয়া হয় না। 
অপােরশেন ব ব ত অ শ  স েকও কাউেক িকছু টর পেত দয় না, এমন িক কাথায় 
অপােরশন চালােব তাও জানােনা হয় কবল অপােরশেনর একা  পূব মুহূেত। যারা 
অপােরশন চালায় তারা পয  েয়াজেনর চেয় বশী িকছুই জােন না, অপােরশন 
বা বায়েনর জ  িঠক যতটু  না জানেলই নয় িঠক ততটু ই কবল জােন। তারা জােন 
না অথায়ন ক কের, অ  কাে েক আেস, অে র মজুদ কাথায়, ক এটা আমদািন 
কেরেছ, ক বহন কের এেন িদেয়েছ, অ  সদ রা অ  কাথাও আ মেনর িত 
িনে  িক না। এ ধরেণর িতিট র হল এেককটা িনরাপ া চাদর; এসব িবেশষ তেথ র 
ব পাের সংগঠেনর কান সদে র উিচত নয় অযািচত  করা িকংবা অনিধকার চচা 
করা। য ব ি  তার িনজ সামিরক কায েমর িত া রােখ স িকছুেতই এ ধরেণর 

শকাতর তথ  যােক না জানােলই নয় তােক ছাড়া অ  কাউেক িদেত পাের না। 
একারেণ দখা যায় এই ধরেণর কেঠার িনরাপ া ব ব া হণ কের যসব অপােরশন 

                                                                                                                                            
উপর িকছু আপিতত হেব না, িতিনই আমােদর মাওলা, ঈমানদারেদর উিচৎ একমা  আ া  র উপরই ভরসা করা। 
( রা আত তাওবা, আয়াত ৫১) 
  
24 এসব স াসী সংগঠেনর তািলকার শীেষ রেয়েছ ই দী, নাসারা, পৗ িলক ও (মসুলমান নামধারী) মরুতাদ 
শাসকেদর অ গত সকল দেশর সামিরক বািহনী। এছাড়া আরও রেয়েছ জািতয়তাবাদী, াধীনতাকামী, 
মা বাদী, মাওবাদী, িবিভ  দেশর িবে াহী প সহ আ জািতক মািফয়া চ সমহূ। িসিকউিরিট 
এনসাইে ািপিডয়ােত এ িবষেয় বলা হেয়েছ-  ‘এটা সিত ই ল াজনক ও ঃেখর িবষয় য তু  িনয়াবী াথ 
হািসেলর জ  িনেবিদত মািফয়া চে র সদ েদরেকও িনরাপ া ও সাবধানতার ে  অেনক সময় আমােদর 
ভাইেদর চেয় অেনক বশী দ  অিভ  ও সতক দখা যায়। অথচ সতকতা ও সাবধানতা অবল েনর ে  
আমােদরই উিচৎ গাটা পিৃথবীর সামেন উদাহরণ াপন করা। কননা য়ং আ া   তায়ালা আমােদরেক তাঁর 

রআেন ও তাঁর রসেূলর জবােন সতকতা অবল েনর কেঠার িনেদশ িদেয়েছন। আর একজন মজুািহদ কখেনাই 
শ র আ মন থেক শ ামু  নয়; অতএব য স াব  সকল ধরেণর সাবধানতা অবল ন কের তারপর দৃঢ় 
ঈমােনর সােথ আ া  র সাহায  চায় স উ ম না িক য উদাসীনভােব ঘেুর বড়ায় স উ ম! 



পিরচালনা করা হয় তার ব থতার আ পািতক হার খবুই কম। অ  িদেক দখা যায় সশ  
সংগঠেনর িনয়ম শৃ লার কেঠারতা স েক কান রকম ধারণা না িনেয় দরেবশ গােছর 
বাকা ও িনেবাধ লােকরা  এসব সংগঠেন যাগ িদেয় এমন ভয়াবহ রকম আ ঘািত ভুল 

কের বেস য তার কারেণ গাটা সংগঠেনর কায ম ও এর সদ েদর জীবন মিকর 
মেুখ পেড় যায়। অথচ িনয়ম শৃ লা র া, সতক পদে প হণ, সাবধানতা অবল ন ও 
গাপনীয়তা বজায় রাখা ইত ািদ ে  গাটা মানবজািতর সামেন মুসিলমেদর হওয়া 

উিচত িছল অ সরনীয় আদশ। কননা তােদর মহান আদশ মহানবী সা া া  আলাইিহ 
ওয়া সা াম ও তার সাহাবীেদর জীবেন এ িবষেয়র উপর িশ ণীয় এেতা উদাহরণ রেয়েছ 
যা েন শষ করা যােব না; যার কেয়কিট আমরা ইিতপূেব উে খ কেরিছ। আসেল 
আ া  র পেথ িজহােদর জ  েয়াজন িচতাবােঘর মেতা ি  ও বাজ পািখর মেতা 
দরূদৃি  স  মা েষর; ফী দরেবশ আর তাতা পািখর কান েয়াজন এখােন নই। 
 
অসাবধানতার আর একিট উদাহরণ হল জােহলী সমেয়র মেতা অ  িনেয় ঘুের বড়ােনা। 
অেনক যবুকেক আ া   তায়ালা তােক হদায়াত দান করার পরও দখা যায় জােহলী 
সমেয় স যমন অে র বরাই দিখেয় বড়ােতা তমিন এখেনা স একই রকম আচরণ 
কের যাে । আেগও যমন কাে  অ  িনেয় ঘেুর বড়ােতা এখেনা তমিন কের চলেছ। 
স জােন না তার পূেবকার জীবেনর সােথ এই জীবেনর কেতা িব র ফারাক রেয়েছ, স 

জােন না আ া  র শ রা তােক আেগ য দৃি েত দখত এখন তার মেুখ দািড় গজােনার 
পর িক  আর সই একই দৃি েত দখেব না। স নতুন য সব লােকর সােথ এখন চলা 
ফরা কের, যােদর সােথ যাগােযাগ রােখ তােদর সং েশ আসার পর আ া  র শ েদর 

দৃি ভি  তার ব পাের স ণূ পিরবতন হেয় যােব। অথচ এেদরেক যিদ সাবধানতা 
অবল েনর উপেদশ দয়া হয় এরা সাবধানতােক কাপু ষতা ও বলতা বেল উিড়েয় 
দয়। এরপর এই অসাবধানতার কারেণ যখন স জেল যায়, িরমাে ডর মেুখামিুখ হয় 

তখন আর িবষয়টা সাধারণ থােক না;25 এ ধরেণর লােকরা যখন একবার িবপেদ পেড় 
তখন মানিসক িদক থেক এেকবাের ভে  পেড়। এরপর এই ‘ ঃসাহসী বীর বাহা ররা’ 
তােদর িনজ ছায়ােকও ভয় পেত  কের, িজ াসাবােদর আধুিনক যিু র সামেন 
একাবাের ভে  পেড়, আ া  র শ েদর চতুর গােয় া সং া ও তােদর মতার সামেন 
স এেকবাের চঁেক যায়। স তার িনেজর অসাবধানতা ও বাকািমর কথা ঢাকেত িগেয় 

                                                
25 িসিকউিরিট এনসাইে ািপিডয়ােত বলা হেয়েছ য ‘সতকতা ও সাবধানতা অবল েনর িবষয়িট িজহাদী কায ম 
আর  করার এেকবাের াথিমক র থেকই  দয়া উিচৎ। এমন িক কান সংগঠেনর সােথ যু  হওয়ারও 
আেগ থেকই িসিকউিরিট েটাকল মেন চলা বা নীয়। এটা খবুই ঃখজনক য অেনক ভাইেয়রা াথিমক 
অব ায় এর  বঝুেতই চায় না; আর একারেণ এেকর পর এক ভুল কের যখন স িকংবা তার সাথী ভাই 
পিুলেশর হােত ফতার হেয় যায় তখন একথা ভেব িনেজর আ লু িনেজ কামড়ােত থােক আর বেল আহ! আেগ 
থেক যিদ সতক হতাম, সাবধান থাকতাম! িক  সময় হািরেয় তার এই বােধাদয় তখন আর কান কােজ আেস 

না।   



আ া  র শ েদর িনরাপ া ব ব া, তােদর গােয় া সং ার চতুরতা ও মতার 
ণকীতন আর  কের দয়। 

 
চূড়া  কথা হল সতকতা ও সাবধানতা অবল নেক যমন মােটই উেপ া করার েযাগ 
নই তমিন অিত সতকতার নােম আ া  র পেথ িজহাদ ছেড় িদেয় িবর হেয় বেস 

থাকারও কান েযাগ নই। বরং সকল ে  যিু যু  মধ ম প া অবল নই বা নীয়। 
এ পেথর স ীেদরেক িজহােদর র  িপি ল পথ পািড় িদেতই হেব; অতএব তােদর 
শ েদর পিরক না ও কমপ িত স েক সেচতন হেয় িশিথলতা ও বাড়াবািড়র উভয় 

াি কতােক পিরহার কের যথাযথ িনরাপ ামলুক সতকতা ও সাবধানতা অবল েনর 
কান িবক  নই। 

 
আ া  র কােছ দায়া কির যন িতিন তার ব েুদর িবজয় দান কেরন এবং তা শ েদর 

লাি ত কেরন। 
 
 

 َواللَُّھ َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َیْعَلُموَن
আ া   তায়ালা তারঁ িস া  বা বায়েন সব সময়ই িবজয়ী, যিদও অিধকাংশ মা ষই তা 

জােন না।  
( রা ইউ ফ, আয়াত ২১) 

 
 


