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আস সাহাব িমিডয়া:  

িময়ানমােরর সামিরক অভ���ােনর িবষয়িট সা�িতক সমেয় বারংবার খবেরর 
িশেরানােম আসেছ। যাই �হাক, অেনক মুসিলমেদর ভয় এই �য, এই অভ���ান 
হয়েতা �রািহ�া মুসিলমেদর উপর অমানিবক িনয�াতন ও গণহত�ার এক নত�ন 
অধ�ােয়র সূচনা করেব এবং তা চলমান থাকেব। �যমনটা পি�মােদর পছ�নীয় অং 
সান সু িচ’র শাসনামেল পাশিবকতার সেব�া� িশখের �পৗঁেছিছল। 

শাইখ আইমান আয যাওয়ািহরী হািফযা��াহ: 

“সম� িব� সা�িতক বছর�েলােত �রািহ�া মুসিলমেদর উপর চালােনা িনিব�চার 
গণহত�া ও পাশিবকতার সা�ী। অথচ সামান� িকছ ু মানিবক সাহায� ও িন�া 
জানােনা ব�তীত িব� স�দােয়র প� �থেক আজও এই সমস�া সমাধােন �কােনা 
পদে�প �হণ করা হয়িন।” 

আস সাহাব িমিডয়া:   

সা�িতক এই অভ���ান - কিথত গণতে�র দাবীদার পি�মা িমথ�াবাদীেদর 
�কি�ত কেরেছ। তােদর িনকট এই গণতে�র পিব�তা র�া করা হাজােরা 
মানুষেক িনিব�চাের হত�া এবং ল� ল� জনসাধারণেক �জারপূব�ক �দশ �থেক 
িবতািড়ত করার �চেয়ও �বিশ ���পূণ�।  

অপরাধিব�ানী ড. থমাস ম�াকেমনসু:  

“িব� স�দায় এই অভ���ােনর িব�ে� �য চাপ সৃি� করেছ, তা মূলত গণত� 
র�ােথ�। অভ���ােনর ফেল অং সান সু িচ’�ক �মতাহীন করার �ারা ‘গণত�’ 
আ�মেণর িশকার হয়। যার ফল�িতেত আ�জ�ািতক স�দায় িময়ানমাের 
‘গণত�’�ক র�া ও পুনজ�ীিবত করেত চাপ �েয়াগ করেব।” 

আস সাহাব িমিডয়া:   

সামিরক অভ���ােনর খবর িব� িমিডয়ায় ছিড়েয় পড়ার পর পি�মা িমিডয়া ও 
ক�টনীিতিবদরা িময়ানমােরর ‘গণতাি�ক সরকার ব�ব�া’ র�া করেত �মিড় �খেয় 
পেড়। এই ‘গণতাি�ক সরকার’ �রািহ�া মুসিলম গণহত�ার একিট সি�য় 
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অংশ�হণকারী অংশ। �ধ ুহত�ায় নয়, পরবত�ীেত গণহত�ােক আড়াল করার �চ�া 
কেরেছ পুেরামা�ায়।  

অং সান স ু িচ’�ক শাি�েত �নােবল পুর�ার �দােনর মাধ�েম পি�মারা 
পেরা�ভােব এই গণহত�া চালােনার ি�ন িসগন�াল পূেব�ই িদেয়িছল।  

অপরাধিব�ানী ড. থমাস ম�াকেমনসু:  

“বছেরর পর বছর ধের অং সান সুিচ সুপিরকি�তভােব িনেজর অব�ান �পা� 
কেরেছ। িতিন শাি�েত �নােবল পুর�ার িবজয়ী একজন ব�ি��। িতিন তার এই 
অব�ানেক পুঁিজ কের তার চলমান সামিরক আ�াসন ও দুন�ীিত ধামা চাপা �দওয়ার 
�চ�া কেরেছ। যখনই িব� স�দায় তার কােছ �মাণ ও �িতেবদন িনেয় হািজর 
হেয়েছ, অং সান সুিচ তার এই �ভাবেক পুঁিজ কের অকপেট তার ক�তকম� 
অ�ীকার কেরেছ। এেক বলা হয় ‘Complicity in Genocide’। অং সান সু 
িচ’�ক আইেনর আওতায় এেন তদ� করা উিচৎ।“ 

আস সাহাব িমিডয়া:   

সুিচর সরকােরর দুন�ীিত ও সামিরক আ�াসনেক জবাবিদিহতার মুেখামুিখ করা ও 
তদ� করার পিরবেত� পি�মা সরকার এবং িবিভ� সং�া�েলা পূেব� িময়ানমােরর 
এই সরকারেক ক�র সমথ�ন িদেয় �গেছ এবং বত�মােন এর �ত�াবত�ন দািব 
করেছ। 

আেমিরকান ��িসেড� �জা বাইেডন:  

“বািম�জ িমিলটািরর উিচৎ তােদর দখলক�ত �মতা হ�া�র করা, আটকক�ত 
কম�কত�ােদর মুি� �দওয়া, অবেরাধ ও জ�ির অব�া উিঠেয় �নওয়া, িনেজেদর 
মেধ� আেলাচনার মাধ�েম এই অব�ার অবসান ঘটােনা এবং সিহংসতা �থেক 
িবরত থাকা।” 

শাইখ আইমান আয যাওয়ািহরী হািফযা��াহ: 

“িময়ানমােরর তথাকিথত ‘গণতাি�ক সরকার’ - যােদর গণতাি�ক আদশ� 
�িত�ার �ণগান �গেয় পি�মারা প�মুখ - সকেলর অেগাচের একিট দুন�ীিত�� 
‘গণতাি�ক শাসন ব�ব�া’ �িত�া কেরেছ। তােদর দুন�ীিত, অপরাধ ও অপকেম�র 
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বণ�না অত�� সূ��েপ নিথভ�� ও �মািণত হওয়া সে�ও তােদর িব�ে� �কান 
পদে�প �নওয়া হয়িন। �কােনা ঐক�েজাট গঠন করা হয়িন। এই ি�মুখীতার কারণ 
সু��। কারণ এখােন ভ��েভাগী হে� - মুসিলম জনসাধারণ।” 

আস সাহাব িমিডয়া:   

এত অপরাধ সে�ও পি�মা �নত�বৃ� ও সংগঠন�েলা পূেব� িময়ানমার সরকারেক 
দৃঢ় সমথ�ন জািনেয়েছ এবং বত�মােন এর �ত�াবত�ন দািব করেছ। সু িচ �কােশ� 
তার এই যু� নীিত িনেয় গব� করেতা। 

� উইলােসা (জৈনক বািম�জ �বৗ�): 

“আমােদর অি�ে�র �ধান �মিক হে� মুসিলমরা। এেদর পু�ষরা একািধক িবেয় 
কের এবং অিধক স�ান �হণ কের। তারা তা কের ���ায় এবং তােদর একােজর 
ল�� হল - িময়ানমাের সংখ�াগির� হওয়া।  

সরকার সিঠক িস�া� �হণ কেরেছ। এখন আর তােদর ‘�রািহ�া’ বেল সে�াধন 
করা হয় না। বরং ‘অৈবধ অিভবাসী’ িহেসেব গণ� করা হয় যােদর ক�াে� থাকাই 
মানায়। সরকার ইিতমেধ�ই তােদর অন�েকান �দেশ �দশা�িরত করার ��িত �হণ 
কেরেছ।” 

আস সাহাব িমিডয়া:   

পি�মােদর ��েয় �জারপূব�ক �দশা�িরত করার এই নীিত বা�বায়েন 
িময়ানমােরর নরপ�রা িনরপরাধ �রািহ�া মুসিলমেদর উপর অক�নীয় পাশিবক 
িনপীড়ন চািলেয়েছ। দুেধর িশ�র িশরে�দ করা, গভ�বতী নারীেদর �পট �কেট 
নবজাতক ও মােক হত�া করার মত জঘন� অপরাধ তারা কেরেছ। এরপর 
�াম�েলার পু�ষেদর মাথায় �িল কের হত�া, �াম�েলােত অি�সংেযাগ ও 
নারকীয় �ংসয� তারা এ সময় চািলেয়েছ।  

শাইখ মাহমুদ আল হাসানাত: 

“এই য�ণার �চেয় অিধকতর �কােনা য�ণা হেত পাের িক!?  

এই ঘটনার �চেয় অিধক দুঃখদায়ক �কােনা ঘটনা হেত পাের িক!?  
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চরম ক�, �জারপূব�ক �দশত�াগ, িনিব�চাের হত�া, িনধন, িনয�াতন, অ�ে�দ, 
জীব� দহন...রাত-িদন সমােন চেলেছ এই অত�াচার... 

তােদর পিরি�িতই তােদর পে� সা�� �দান কের… বাবা, মা, �ছেল, �মেয়, �কউ 
একজন যিদ �বঁেচ �যত িহজরত করার জন�...!!  

আ�াহর শপথ, �হ বাম�া!!! ত�িম আমার সবেচেয় ি�য়তম �ান!  

যিদ �তামার জািত আমােক �তামার �থেক উে�দ করত, তবুও আিম �তামােক 
�ছেড় আসতাম না... 

এই কে�র �চেয় অিধকতর আর �কােনা ক� আেছ িক? 

�হ আরব জািত! �হ মুসিলম জািত! এই কে�র �চেয় অিধকতর �কােনা ক� হেত 
পাের িক? 

�গৗতম বুে�র পূজারীরা আজ রেবর ইবাদাতকারীেদর উপর আ�মণ করেছ, 
আজও আমােদর �াত�ে�র �কােনা িনদশ�ন �নই!  

�গৗতম বুে�র পূজারীরা আজ রেবর ইবাদাতকারীেদর উপর আ�মণ করেছ, 
আজও আমােদর �াত�ে�র �কােনা িনদশ�ন �নই!  

ফ�টফ�েট িশ�েদর (এই ছিব�েলা তােদর) মম�াি�ক পিরি�িতর সা�� �দান কের। 
তারা (িশ�রা) বেল, “�হ িপতা!!! আমরা দাসে� আব� হেবা অথবা িনঃেশষ 
হেয় যাব। আমরা দাস� বরণ করব, মারা যাব অথবা তারা আমােদর �ংস কের 
িদেব...তারা আমােদর উপর আর কতকাল আ�াসন চািলেয় �া� হেব?” 

আস সাহাব িমিডয়া:   

আরও খারাপ খবর এই �য, �রািহ�া মুসিলমেদর �জারপূব�ক উে�দ করার আেগ 
�সখানকার �বৗ� ঔপিনেবিশকেদর জন� ঘর-বািড় িনম�াণ করার িনেদ�শ �দয়া 
হেয়িছল। আর এটা করেত হত মুসিলমেদর মািলকানাধীন ধন-স�দ ও জমােনা 
টাকা-পয়সার �ারা। মুসিলমেদর তী� দাির�তা সে�ও তােদরেক এটা করেত বাধ� 
করা হেয়িছল।  
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জৈনক �রািহ�া বৃ�: 

“িকছ ু বছর আেগ সরকার িস�া� �নয় �য, পুেরা িময়ানমার �থেক িকছ ু িকছ ু
�বৗ�েদর িনেয় এেস আমােদর ভ�িমেত তােদর বসবােসর ব�ব�া করেব। আমােদর 
- �রািহ�া মুসিলমেদর - িনেজেদর স�দ ব�য় কের তােদর জন� ঘর-বািড় িনম�াণ 
করেত বাধ� করা হয়। আমােদর স�দ�েলা এসকল �বৗ�েদর ব�বহােরর জন� 
‘বােজয়া�’ করা হেয়িছল। ঐসকল �বৗ�েদর আমরা ‘নাতালা’ বেল সে�াধন 
কির।” 

জৈনক �রািহ�া ব�ি�: 

“আমােক একমাস এই �বৗ�েদর �ােমর কাঠােমা িনম�ােণর কাজ করেত 
�জারপূব�ক বাধ� করা হেয়িছল এবং এটা করেত হেয়েছ আমার িনজ� সি�ত 
স�দ ব�য় কের। তারা �থেম আমােদর মুেখর �িট �কেড় িনেয়েছ পের 
আমােদরেক হত�া কেরেছ।” 

আস সাহাব িমিডয়া:   

যারা িময়ানমার �থেক জীিবত পলায়ন করেত স�ম হেয়িছল, তারা বাংলােদেশর 
শরণাথ�ী িশিবর�েলােত ক� ও লা�নার জীবন যাপন করেছ। এই স�ািনত বৃ� 
�লাকিট সাংবািদকেদর তাঁর ভাইেয়র পিরবােরর সােথ সা�াৎ কিরেয় �দন। তাঁর 
ভাই (িময়ানমােরর) ঐ �ােমর মসিজেদর ইমাম িছেলন। উনার �ী আমােদর 
সামেন িময়ানমাের স�াসীেদর িনপীড়েনর িকছ ুনমুনা �পশ কেরন। 

জৈনক �রািহ�া �বান: 

“তােক (িময়ানমােরর ঐ �ােমর মসিজেদর ইমামেক) আটক করার পর স�াসী 
বািহনী লািঠ িদেয় তার মাথায় �বদম আঘাত কের। এরপর তারা আমােদর একে� 
জেড়া করল এবং আমােদর মধ� �থেক দশ জন পু�ষেক বাছাই কের �নয়। তারা 
এই দশজনেক নদীর তীের হাত উিঁচেয় হাঁট� �গেড় বসেত বাধ� কের। এরপর তারা 
এই দশজনেক হত�া কের। 

তারা (িময়ানমার �সনাবািহনী) চ�ড়া� পয�ােয়র বণ�বাদী। তাই তারা ও �বৗ� 
স�াসীরা িমেল একসােথ এই আ�াসন চািলেয়েছ। আমােদর ঘর বািড়েত আ�ন 
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িদেয় �স�েলা ছাই কের িদেয়েছ এবং আমােদরেক আমােদর ভ�িম �থেক �বর কের 
িদেয়েছ।" 

আস সাহাব িমিডয়া:   

এই �বান �য ক� তার অ�ের লুিকেয় �রেখেছন তার তী�তা এতই �বিশ �য, �সিট 
তার পে� ভাষায় �কাশ করা স�ব হয়িন। মুসিলমেদর উপর এেতা ‘ভয়�র ও 
পাশিবক গণহত�া’ হওয়া সে�ও িব� স�দােয়র ভ�িমকা িছল নীরব দশ�েকর 
মেতা। �কােনা �কােনা ��ে� পেরা�ভােব িময়ানমােরর স�াসীেদর সমথ�ন করেত 
�দখা �গেছ।  

এর কারণ সু�� – �কননা এখােন ভ��েভাগীরা - মুসিলম। ভ��েভাগীরা যিদ 
ি��ান বা �বৗ� বা নাি�ক হত তেব �িতি�য়া িভ� হত। কারণ তারা 
জািতসংেঘর িনরাপ�া পিরষেদর �ায়ী পাঁচ আসেনর অিধকারী। 

শাইখ উসামা িবন লােদন রিহমা��াহ:  

আিম আপনােদর কােছ ‘িনরাপ�া পিরষেদ’ আ�জ�ািতক ��েসডার �জাট এবং 
�পৗ�িলক �বৗ� ধেম�র অনুসারীরাই �য �ায়ী সদেস�র আসন�েলা দখল কের 
আেছ �স িবষয়িট পির�ার করেত চাি�। িনরাপ�া পিরষেদ এেদর �ায়ী আসন 
থাকার কারেণ এরা �যেকােনা ইসু�েত �ভেটা �দয়ার �মতা রােখ।  

আেমিরকা ও ি�েটন ��ােট��া� ি��ানেদর �িতিনিধ� কের, রািশয়া অেথ�াড� 
ি��ানেদর, �া� ক�ােথািলক ি��ানেদর, আর চায়না �বৗ� ও মূিত�পূজারীেদর 
�িতিনিধ� করেছ।  

জািতসংেঘ ৫৭ িট মুসিলম রা� সদস� িহেসেব আেছ। পৃিথবীর জনসংখ�ার ৫ 
ভােগর ১ ভাগ মুসিলম। অপরিদেক জািতসংেঘর সদস� �দশ�েলার মেধ� ৪ 
ভােগর ১ ভােগর �বিশ �দশ মুসিলমেদর �িতিনিধ� করা সে�ও মুসিলমেদর জন� 
িনরাপ�া পিরষেদ �কান আসন �নই।  

অথচ ইসলািমক রা��েলার এক একিট অ�ল, �যমন – পািক�ােনর পা�ােবর 
জনসংখ�া �া� ও ি�েটেনর জনসংখ�ার চাইেত �বিশ। আবার ইসলািমক 
রা��েলার �কান �কান অ�ল, �যমন - সুদােনর দারফ�র আয়তেনর িদক �থেক 
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ি�েটেনর চাইেত বড় এবং �াে�র আয়তেনর কাছাকািছ। তা সে�ও িনরাপ�া 
পিরষেদ মুসিলম �কান রাে�র আসন �নই।  

আিম এখােন িনরাপ�া পিরষেদ মুসিলমেদর আসেনর পে� বলিছ না। �কননা 
এটা সিঠক নয়। আিম �ধু িনরাপ�া পিরষেদ ��েসডার ও মূিত�পূজারীেদর 
অব�ানটা �� করেত �চেয়িছ।  

পিরেশেষ কথা হল – জািতসংঘ একিট ক�ফ�ির �িত�ান এবং �য জািতসংেঘর 
আইন-কানুেন স�� থাকেব তােকও কািফর বেল গণ� করা হেব। এই �িত�ানিট 
��েসডার/যায়িন�েদর পিরক�না�েলা বা�বায়েনর একিট মাধ�ম। এই 
�িত�ােনর মাধ�েমই ��েসডার/যায়িন�রা আজ আমােদর উপর যু� পিরচালনা 
করেছ এবং আমােদর ভ�িম�েলােত িবভাজন ৈতির কের �স�েলােক দখল 
কেরেছ।  

আস সাহাব িমিডয়া:   

িমথু�ক িব� স�দায় - স�াসী বািম�জ �সনাবািহনী, পি�মােদর পিরক�নায় গেড় 
উঠা তথাকিথত ‘গণতাি�ক’ সরকার এবং র�িপপাসু �বৗ� সমথ�কেদর হামলা 
চালােনার পুেরা সময়টােত ও পের - মুসিলমেদর হত�া ও �জারপূব�ক তােদর 
জ�ভ�িম �থেক উে�দ করার �ি�য়ােত – সব ধরেণর সাহায� অব�াহত 
�রেখিছল।  

মুসিলমেদর িব�ে� তােদর স�ােসর মা�া �কমন িছল �সটা বুঝার জন� চলুন 
বািম�জ �সনাবািহনীর একজন অিফসােরর ব�ব� �িন -  

একজন বািম�জ �সনা সদস�:  

একারেণই তারা (মুসিলমরা) আমােদর (বািম�জেদর) সংখ�ালঘুেদর জন� 
�মিক��প। তারা পুেরা রাখাইন �েদশ দখল করেত চায়। এরপর তারা পুেরা �দশ 
দখল করেব এবং িনয়�ণ করেব। তােদর মেনর �গাপন ই�া এটাই। আমােদর 
তােদরেক ভয় পাওয়ার �কান কারণ �নই। 
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আস সাহাব িমিডয়া:   

িময়ানমাের মুসিলমেদর উপর চালােনা গণহত�ািট খুব সাবধানতার সােথ সম�য় 
করা হেয়িছল। �সখােন হত�া, ভাংচ�র, অবেরাধ এবং �জারপূব�ক অব�ােনর 
পিরবত�নেক - অ� িহেসেব ব�বহার করা হেয়িছল।  

এক বািম�জ �সনা সদস�:  

আমরা তােদর উপর �ততা ও কেঠারতার সােথ আঘাত করেবা। এেত �কান 
সে�হ �নই। শী�ই আমরা তােদর �াম�েলা পির�ার করেবা। একদল �সনা সদস� 
অ�ল�েলােত �ি� অিভযান চালােব, আর অন� একদল �সনা সদস� তখন 
�রািহ�ােদর পালােত বাঁধা িদেব। 

ম�াথুউ ি�থ (ডাইের�র, �ফারিটফাই রাইটস):  

বািম�জ �সনাবািহনী মূলত �রািহ�া �াম�েলােত আ�মণ কের। এক পয�ােয় তােদর 
পালােনার পথ ব� কের পাশিবক িনয�াতন ও গণহত�া চালায়। এছাড়া তারা 
মুসিলমেদর �দশা�িরত করার উে�েশ� হামলা কের এবং বাংলােদেশর িদেক 
ধািবত কের। 

এক বািম�জ �সনা সদস�:  

আমােদর �কানও ব�াকপ�াক �নই। আমােদর �কান খাবার �নই এবং আমরা ঘুমাই 
না। আমরা আমােদর �িল এবং ব�কু িদেয় তােদরেক পরািজত করেত এেসিছ। 
এখন আমরা আপনােদর সহায়তার উপর িনভ�র করিছ।  

আপনারা আপনােদর সাহস �মাণ ক�ন। লািঠ এবং চাক� �ারা িনেজেদর 
সুসি�ত ক�ন। এমনিক বয়� এবং বা�ােদরও এই লড়াইেত �যাগ িদেত হেব। 

ম�াথুউ ি�থ (ডাইের�র, �ফারিটফাই রাইটস):  

বািম�জ ৈসন�িট �ামবাসীেদর িনেজেদর হােত অ� হােত ত�েল িনেত উৎসািহত 
কেরেছ এবং আমরা এটাই �দেখিছ। ঘটনা�েলা এভােবই সংগিঠত হেয়েছ। 
�ামবাসীরা নানান অে� সুসি�ত িছল। �যমন: ছুির, ল�া তরবাির, অেনক ��ে� 
��পণা� ইত�ািদ। তারা িময়ানমার পুিলশ এবং আিম�র সােথ �যাগদান কের। িকছ ু
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�িশ�েণর দৃশ� �দখার পর মেন হেলা, মানুষ হত�ার জন� তােদর �িশ�ণ �দওয়া 
হেয়িছল। 

আস সাহাব িমিডয়া:   

এই অপরাধ�েলা স�েক� পি�মা সরকার�িল জানার পরও আ�য� রকেমর 
িন��প িছল। অন�িদেক মুসিলম িবে�র সরকার�েলার �িতি�য়াও পি�মােদর 
�থেক খুব একটা আলাদা িছল না। 

শাইখ আইমান আয যাওয়ািহরী হািফযা��াহ: 

দুভ�াগ��েম, এই গণহত�ার ��ি�েত - মুসিলম িবে�র সরকার�েলার �িতি�য়া 
পি�মােদর �চেয় আলাদা িকছ ু িছল না। এেত অবশ� অবাক হওয়ার িকছু �নই। 
�কননা এসকল পুত�ল সা�াজ� পি�মারাই ৈতির কের মুসিলমেদর উপর চািপেয় 
�রেখেছ। পি�মারা এই পুত�ল সা�াজ��েলার �ারাই মুসিলম �দশ�েলােত তােদর 
�াথ� সংি�� িবষয়�েলা র�া কের থােক।  

আস সাহাব িমিডয়া:   

�রািহ�া মুসিলমরা বাম�ােত ভয়াবহ ধরেণর িনয�াতেনর �ীকার হবার পর – 
বাংলােদেশ এেসও তােদর অব�ার �কান পিরবত�ন ঘেটিন। এিট অবশ� অবাক 
হওয়ার মেতা �কান িবষয় নয়, �কননা বাংলােদেশর সরকার ��ােদর �ারা 
পিরচািলত হয়। 

হািরস আহমাদ (বাংলােদশ �সনাবািহনীর চীফ অফ �ােফর ভাই এবং �ধানম�ীর 
ব�ি�গত বিডগাড�):  

�বনিযর আেছ। র �াব আেছ, ইেয় আেছ, সবিকছ।ু ওেগা িদয়াই �তা কাম করাই। 
আমার ��া হইল - র �াব। আমার �তা এখন ��া লােগ না। আমার �তা এইিডই 
��া। ওরা কাজ কের, এখন �তা ��াও আেছ পুিলশও আেছ। পুিলশই �তা 
আমােগা ��া। ��া আর লােগ নােতা। ��া এখন পুিলশ। যার পুিলশ লাইন 
আেছ, যার �শাসন আেছ, �হই এখন ��া। 
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আস সাহাব িমিডয়া:   

বাংলােদেশর স�াসী গ�াং - পি�মা িবে�র পিরক�নায় বাম�ার স�াসীেদর চালােনা 
অপােরশেনর বািক অংশ �শষ করার দািয়� িনেজেদর কাঁেধ িনেয় িনেয়েছ।  

বাংলােদেশ �য সকল �রািহ�া শরণাথ�ীরা আ�য় িশিবের মানেবতর জীবনযাপন 
করিছল এই আশা বুেক িনেয় �য, একিদন আবার তারা তােদর মাত�ভ�িমেত িফের 
যােব – তােদরেক বাংলােদশ সরকার �জারপূব�ক এই আ�য় িশিবর �থেক �বর 
কেরেছ। এরপর তােদরেক �ত�� িনজ�ন �ীেপ �ানা�েরর ব�ব�া কেরেছ – 
�যখােন �যেকােনা মুহূেত� ভয়ংকর সুনািম হবার স�াবনা রেয়েছ।  

আর এভােবই এই স�াসী সরকার এই শরণাথ�ীেদর দায়ভার িনেজেদর কাঁধ �থেক 
সড়ােত চাে�। �সইসােথ িময়ানমার সরকার ও সামিরক বািহনীর অপােরশেনর 
বািক অংশ এখােন পূণ� কেরেছ।  

বাংলােদশ সরকােরর এমন আচরেণ আসেল অবাক হবার িকছু �নই। �কননা এই 
সরকার এমিনেতই মািফয়া �ারা পিরচািলত সরকার যারা বাংলােদেশ ইসলাম ও 
মুসিলমেদর িব�ে� যু� চািলেয় �যেত ব�পিরকর। �বৗ�রা িময়ানমাের �যভােব 
�রািহ�ােদর উপর হামলা চািলেয়েছ, একই প�িতেত বাংলােদশ সরকার 
�সখানকার মুসিলমেদর উপর িনয�াতন চািলেয়েছ।  

শাইখ মাহমুদ আল হাসানাত:  

এই উ�াহর আিমররা এখন মাতাল… এই উ�াহর আিমররা এখন মাতাল… 
গােনর শ� এখন তােদর কােন �শাি� দান কের…  

উ�েতর আেলমরা আজ তােদর অসারতায় িনমি�ত… আমােদরেক হ� বলার 
মত উলামারা আজ �কাথায়? 

তাওহীেদর িদেক আহবানকারীরা আজ �কাথায়? �ীেনর দায়ী’রা আজ �কাথায়? 
ঈমােনর িদেক আহবানকারীরা আজ �কাথায়?  

মুসিলমরা আজ �কাথায়? (িময়ানমাের যারা হত�ার �ীকার হে�) তারা িক 
আমােদর ভাই নয়? তারা িক আমােদর ভােলাবাসার মানুষ নন? তারা িক মুেখ 
এটা বেল না �য, ‘তােদর রব একমা� আ�াহ?’ 
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তারা িক আমার মা ও আপনােদর মা নন? তারা িক আমার �বান এবং আপনােদর 
�বান নন?  

শাইখ আইমান আয যাওয়ািহরী হািফযা��াহ: 

তাই আিম আর - বড় স�াসী পি�মা িব�, তােদর পািলত �ছাট স�াসী িময়ানমার 
সরকার, অথবা মুসিলম �দশ�েলার উপর �চেপ বসা ক�ফফারেদর পুত�ল ও স�াসী 
শাসকেদর – ব�াপাের কথা বেল আমার কথার অপচয় করেবা না।  

আমার বাম�ার মুসিলম ভাই ও সারািবে�র মুসিলম ভাইেদর �িত আমার বাত�া হল- 

আপনােদর আিম বলেত চাই - যারা দুব�ল তােদর িনেজেদর ব�াপাের িনেজেদর 
িস�া� �নয়ার �কান সুেযাগ �নই। 

এটাই ইিতহােসর িনয়ম। একারেণই ক�রআন বারবার এই বা�বতার িদেক 
আমােদর মেনােযাগ টানার �চ�া কেরেছ। আ�াহ সুবহানা� ওয়া তায়ালা 
বেলেছন-  

ِذيَن  
َّ
ِرُجوا ال

ْ
خ

ُ
ْ��ِ  ِدَياِرِهم ِمن أ

َ
  َحٍقّ  ِ�غ

َّ
ن ِإال

َ
وا أ

ُ
ول

ُ
ا َيق

َ
ن ـهُ  َر�ُّ

َّ
  ۗ◌  الل

َ
ْوال

َ
ُع  َول

ْ
ـِه  َدف

َّ
 الل

اَس 
َّ
  ِبَبْعٍض  َ�ْعَضُهم الن

ْ
َمت ُهِدّ

َّ
َواٌت  َوِ�َيٌع  َصَواِمُع  ل

َ
ُر  َوَمَساِجُد  َوَصل

َ
ك

ْ
 اْسُم  ِف�َ�ا ُيذ

ـِه 
َّ
ِث�ً�ا الل

َ
  ۗ◌  ك

َينُصَرنَّ
َ
ـهُ  َول

َّ
ـهَ  ِإنَّ  ۗ◌  َينُصُرهُ  َمن الل

َّ
ِويٌّ  الل

َ
ق

َ
 َعِز�ٌز  ل

“যােদরেক তােদর ঘর-বাড়ী �থেক অন�ায়ভােব বিহ�ার করা হেয়েছ �ধু এই 
অপরােধ �য, তারা বেল আমােদর পালনকত�া আ�াহ। আ�াহ যিদ মানবজািতর 
একদলেক অপর দল �ারা �িতহত না করেতন, তেব (ি��ানেদর) িনঝ�ন িগজ�া, 
এবাদত খানা, (ই�দীেদর) উপাসনালয় এবং মসিজদসমূহ িব�� হেয় �যত, 
�য�লােত আ�াহর নাম অিধক �রণ করা হয়। আ�াহ িন�য়ই তােদরেক সাহায� 
করেবন, যারা আ�াহর সাহায� কের। িন�য়ই আ�াহ পরা�মশালী শি�ধর।” 
(সূরা আল-হা� ২২:৪০) 

আ�াহ সুবহানা� ওয়া তায়ালা আরও বেলন -  
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ْم  َوَما
ُ

ك
َ
  ل

َ
  ال

َ
ون

ُ
اِتل

َ
ق

ُ
ـِه  َسِبيِل  ِ�� ت

َّ
  الل

َ
ْضَعِف�ن

َ
ْست

ُ ْ
َجاِل  ِمَن  َوامل َساِء  الِرّ

ّ
َداِن  َوالِن

ْ
ِول

ْ
 َوال

ِذيَن 
َّ
  ال

َ
ون

ُ
ول

ُ
ا َيق

َ
ن ا َر�َّ

َ
ِرْجن

ْ
خ

َ
ِذهِ  ِمْن  أ

ٰ
ْرَ�ِة  َهـ

َ
ق

ْ
اِلِم  ال

َّ
َها الظ

ُ
ْهل

َ
ا َواْجَعل أ

َ
ن

َّ
ُدنَك  ِمن ل

َّ
 ل

ا ا َواْجَعل َوِلي�
َ
ن

َّ
ُدنَك  ِمن ل

َّ
  ل

َ
  ِص�ً�ان

“আর �তামােদর িক হল �য, �তামরা আ�াহর রােহ লড়াই করছ না দবু�ল �সই 
পু�ষ, নারী ও িশ�েদর পে�, যারা বেল, �হ আমােদর পালনকত�া! আমািদগেক 
এই জনপদ �থেক িন��িত দান কর; এখানকার অিধবাসীরা �য, অত�াচারী! আর 
�তামার প� �থেক আমােদর জন� প�াল�নকারী িনধ�ারণ কের দাও এবং �তামার 
প� �থেক আমােদর জন� সাহায�কারী িনধ�ারণ কের দাও।” (সরূা আন-িনসা 
৪:৭৫) 

আ�াহ সুবহানা� ওয়া তায়ালা বেলন -  

اِتْل 
َ

ق
َ
ـِه  َسِبيِل  ِ�� ف

َّ
  الل

َ
  ال

ُ
ف

َّ
ل

َ
�

ُ
  ت

َّ
َسَك  ِإال

ْ
ف

َ
ِض  ۚ◌  ن   َوَحِرّ

َ
ِمِن�ن

ْ
ؤ

ُ ْ
ى ۖ◌  امل ـهُ  َع�ىَ

َّ
ن الل

َ
 أ

 
َّ

ف
ُ

َس  َيك
ْ
ِذيَن  َبأ

َّ
ُروا ال

َ
ف

َ
ـهُ  ۚ◌  ك

َّ
دُّ  َوالل

َ
ش

َ
ًسا أ

ْ
دُّ  َبأ

َ
ش

َ
  َوأ

ً
نِكيال

َ
 ت

“আ�াহর রােহ যু� করেত থাক�ন, আপিন িনেজর স�া ব�তীত অন� �কান 
িবষেয়র িজ�াদার নন! আর আপিন মুসলমানেদরেক উৎসািহত করেত থাক�ন। 
শী�ই আ�াহ কােফরেদর শি�-সামথ�� খব� কের �দেবন। আর আ�াহ শি�-
সামেথ��র িদক িদেয় অত�� কেঠার এবং কিঠন শাি�দাতা।” (সূরা আন-িনসা 
৪:৮৪) 

আ�াহ সুবহানা� ওয়া তায়ালা আরও বেলন -  

ْهُر 
َّ

َحَرامُ  الش
ْ

ْهرِ  ا�
َّ

َحَراِم  ِبالش
ْ

  ا�
ُ

ُحُرَمات
ْ

َمِن  ۚ◌  ِقَصاٌص  َوا�
َ
َدٰى  ف

َ
ْم  اْعت

ُ
ْيك

َ
ُدوا َعل

َ
اْعت

َ
 ف

ْيِه 
َ
ِل  َعل

ْ
َدٰى  َما ِبِمث

َ
ْم  اْعت

ُ
ْيك

َ
وا ۚ◌  َعل

ُ
ق

َّ
ات ـهَ  َو

َّ
ُموا الل

َ
نَّ  َواْعل

َ
ـهَ  أ

َّ
  َمَع  الل

َ
ِق�ن

َّ
ت
ُ ْ
 امل

“স�ািনত মাসই স�ািনত মােসর বদলা। আর স�ান র�া করারও বদলা রেয়েছ। 
ব�তঃ যারা �তামােদর উপর জবরদি� কেরেছ, �তামরা তােদর উপর জবরদি� 
কর, �যমন জবরদি� তারা কেরেছ �তামােদর উপর। আর �তামরা আ�াহেক ভয় 
কর এবং �জেন রাখ, যারা পরেহযগার, আ�াহ তােদর সােথ রেয়েছন।” (সূরা 
আল-বাকারা ২:১৯৪) 
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সুতরাং, পি�মােদর উসকািনেত িনয�াতন চালােনা এই স�াসী �বৗ� সরকােরর 
উপর পা�া শি� �েয়াগ করা ছাড়া তােদরেক থামােনা যােব না। তােদরেক 
তােদর চালােনা িনয�াতেনর উপযু� জবাব িদেত হেব িময়ানমােরর িভতের এবং 
বাইের। এটা সম� উ�াহর উপর আবশ�ক ভােব করনীয়।  

আস সাহাব িমিডয়া:   

আমােদর মুসিলম উ�াহর বত�মান অব�া এমন – যার দদু�শা�েলা পূেব�র ত�লনায় 
অেনক�েন �বেড়েছ। �িতিট �কান এবং িদক �থেক এই উ�াহর উপর আ�মণ 
চালােনার জন� শ�রা আজ একি�ত হেয়েছ।  

আমােদর �রািহ�া ভাইেবানেদর উপর �য দুেয�াগ �নেম এেসেছ, একই দুেয�াগ 
�নেম এেসেছ িসিরয়ার ভাই-�বানেদর উপর। তােদর উপর �বামা হামলা চািলেয়, 
িনেজর ঘরবািড় �ছেড় শরণাথ�ী ক�াে�র ক�কর জীবন-যাপেন বাধ� করা হেয়েছ। 
শরণাথ�ী িশিবের তােদর ক�কর জীবনযাপন �দখেলই বুঝা যায় – িবশ ক�ফ�ির শি� 
তােদর উপর কী স�াসী কম�কা� চািলেয়েছ!!  

কা�ীেরর পিরি�িতও একই। �সখােন আমােদর �লােকরা স�াব� িন�ুরতম 
িনপীড়ন ও িনয�াতেনর মেধ� আেছ।  

চীেনর উইঘুর মুসিলমরা চীনা সরকার �ারা ব�াপক িনপীড়েনর �ীকার হে�। 
উইঘুর মুসিলমেদর িনপীড়েনর ��ে� চীনা সরকার সকল ধরেণর সীমানা অিত�ম 
কের �ফেলেছ।  

�সখােন ‘কনেসে�শন ক�া�’�েলােত আমােদর �বােনরা ধষ�েণর িশকার হে�। 
তােদরেক �জারপূব�ক ব�াকরণ কম�সূচীর আওতায় এেন তােদর স�ান ধারণ 
করার �মতা ন� কের �দয়া হে�।  

পিরি�িত এখন এমন – আেমিরকার চীনা দূতাবােসর ক�টনীিতকরা এই �ঘাষণা 
�দয়ার দঃুসাহস �দখাে� �য, “উইঘুরেদর িব�ে� চালােনা এই কম�সূচীর কারেণ 
পুেরা িবে�র চীেনর �িত ক�ত� থাকা উিচত।”  

স�াসী �া� সরকার ইসলািমক মাগিরেবর �দশ�েলােত িবেশষ কের মািলেত 
�বসামিরক জনগেণর উপর �বামা হামলা চািলেয় যাে�। এরপর জনগণ যিদ 
িনেজেদর বাঁচােত �যেয় আ�মণকারী ৈসন�েদর হত�া কের, তখন ফরািস 
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দখলদাররা �বসামিরক �লাকেদর বািড়�েলােত ও িবেয়র অনু�ান�েলােত হামলা 
কের তােদর ঘর-বািড় ছাড়েত বাধ� করেছ।  

আেমিরকাও একই প�িতেত তােদর নৃশংস �বামা হামলার নীিত আফগািন�ােনর 
িনরীহ জনগেণর উপর �েয়াগ কের চেলেছ।  

আমােদর �সামািলয়ার জনগেণর অব�াও একই। �সখােন ক�ফফারেদর ঐক�ব� 
�সনাবািহনী একি�ত হেয়েছ এবং সকল িদক �থেক �সামািলয়ার িনরীহ জনগেণর 
উপর আ�মণ চালাে�। ক�ফফার বািহনী সবচাইেত জঘন�তম নৃশংসতা �সখােন 
চালাে�।  

এই হল বত�মান মুসিলম উ�াহর অব�া। যার দঃুখ-দদু�শা �শষ হবার নয় এবং 
মুসিলম উ�াহর �দেহর �েতরও কমিত �নই।  

শাইখ আইমান আয যাওয়ািহরী হািফযা��াহ: 

�রািহ�া মুসিলমেদর ব�থা সামি�কভােব মুসিলম উ�াহর ব�থা। আমােদর শ�রা 
সবসময় আমােদর মেধ� িবভাজন িজইেয় রাখার �চ�া করেব। �যমন তারা 
িমসরীয়েদর বলেব, “�তামরা �ধ ু িমসরেক িনেয় িচ�া করেলই হেব…”। 
মাগিরেবর অিধবাসীেদর তারা বলেব, “�তামরা �ধ ু মাগিরবেক িনেয় িচ�া 
করেব…”। একই কথা তারা িসিরয়া, িহ�ু�ান, �চচিনয়া, িফিলপাইন, �সামািলয়া 
সহ অন�ান� মুসিলম অিধবাসীেদর বলেব।  

�স আরও ভয় �দখােব, “যিদ ত�িম আমােদর �বেধ �দয়া এই সীমানা অিত�ম কর 
তেব আমরা �তামােক অবেরাধ ও বি� করেবা। �তামােক তখন আ�জ�ািতক 
স�াসী বেল আখ�ািয়ত করা হেব। আমরা �তামার নাম ওয়াে�ড িলে� িদেয় িদব। 
আমরা �তামার উপর �লপেথ, আকাশপেথ ও অথ�ৈনিতকভােব অবেরাধ করেবা। 
�তামার উপর �বাম ও িমসাইল হামলা চালােবা।”  

আস সাহাব িমিডয়া:  

হ�াঁ, (তােদর �চােখ)আমােদর �েত�েকই স�াসী। আ�জ�ািতক স�াসীরা এখন 
আর মুসিলমেদর - তােদর জাতীয়তা ও মতাদেশ�র িভি�েত আলাদা কের না। 
তােদর �চােখ আমােদর সকেলর একটাই পিরচয় – আমরা মুসিলম। তােদর 
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মতাদশ� হল – �েত�ক মুসিলম আমােদর শ� এবং এেদর �েত�েকর িব�ে� যু� 
কের িনি�� কের িদেত হেব। 

িথবাউ� িড ম��ায়াল (Thibault de Montbrial) 

আমােদর এই িবষয়টা বুঝেত হেব। এখােন একটা িবষয় আেছ �যটা আমােদরেক 
মাথায় রাখেত হেব -  

িবগত কেয়ক বছর ধের পি�মা �দশ�েলা স�াসবােদর �মিকটা অনুধাবন করেত 
পারেছ। ‘স�াসবাদ’ আমােদর জন� �কান �লেভেলর �মিক �সটা সবাই এখন 
বুঝেত পারেছ। িদনেক িদন ‘স�াসবােদর িব�ে� যুে�’র �িত মানুেষর সমথ�ন 
বাড়েছ।  

যাইেহাক, স�াসবােদর িব�ে� আমরা �য যু�টা �দিখ এটা হল এই �মিক 
�মাকােবলার সামিরক �েচ�া। ‘স�াসবাদ’�ক এখােন একটা অ� িহেসেব ব�বহার 
করা হয়। তেব ‘স�াসবাদীরাই িক� আমােদর মূল শ� নয়।  

ইিতহাস জুেড় এমন আরও অেনক স�াসী সংগঠন ইউেরােপ িছল। তােদর িব�ে� 
কীভােব লড়াই কের �মিক �মাকােবলা করা হেয়েছ �সটা আলাদা িবষয়। তেব মূল 
িবষয় হল – এসকল আে�ালেনর িপছেন �য মতাদশ� কাজ কেরেছ �সটাই আসেল 
মূল �মিক ৈতির কের।  

ইসলািমক মতাদশ�েক দুইিট ভােগ ভাগ করা যায় –  

১. রাজৈনিতক সংঘাত বা স�াসবাদ - 

এিট আমােদর মেনােযাগ আকষ�ণ কের কারণ এর ফলাফল আমােদর �চােখর 
সামেন। এিট আমােদর ভীত-স�� কের। এর কারেণ আমরা িনেজেদর ও 
ি�য়জনেদর িনেয় ভেয় থািক।  

এখােন অন�তম �মিক হে� ঐ সকল ইসলািমক �লাররা যারা সু�� ছলনার 
আ�য় �নয়। তারা িনেজেদরেক ‘স�াসবাদ’ �থেক আলাদা কের রােখ আর বেল, 
তারা সিহংসতায় িব�াসী না। তারা সরাসির সিহংসতায় জড়ায় না। 

আপাতদৃি�েত, তারা িবপদজনক নয়। তেব বা�েব এই উভয় ধারার ল�� ও 
উে�শ� অিভ�। 
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তােদর এই দুইিট পথ হে� - একই ল�� বা�বায়েন দুিট িভ� প�ার অবল�ন 
মা�। 

িটিভ অনু�ােনর উপ�াপকঃ- �াউড, ‘ইসলামী �মৗলবাদ’ এর রাজৈনিতক ল�� 
িবষেয় আপনারও িক একই অিভমত? এে�ে� আমার ‘মুসিলম �াদার�েডর’ 
কথা মাথায় এেসেছ।  

�াউডঃ- হ�াঁ অবশ�ই। ‘মুসিলম �াদার�ড’ এবং এ জাতীয় অন�ান� সংগঠন�েলা। 

আস সাহাব িমিডয়া:   

যারা ইসলােমর জন� কাজ কের বা করেত চায়, বত�মােন পিরি�িতেত তােদর 
সকলেক জাতীয়তা ও মতাদেশ�র পাথ�ক�েক পাশ কািটেয় একতাব� হেত হেব। 
�কননা তােদর মেধ� জািতগত ও মতাদশ�গত পাথ�ক� থাকেলও শ� এখন আর 
তােদরেক আলাদা িহেসেব �দেখ না।  

একথা বলার অেপ�া রােখ না �য, অৈনক� এবং িবভাজন ব�থ�তার িদেকই িনেয় 
যায়। পিরণােম দুেভ�াগ আরও বােড়। 

শাইখ আইমান আয যাওয়ািহরী হািফযা��াহ: 

আর �ীেনর ব�াপাের গায়রতস�� �েত�ক স�ািনত মুসলমান, যারা এই 
উ�ােহর স�ান ও এর পিব�তার ব�াপাের সেচতন - তােদর কােছ এটা অবশ�ই 
অ�হণেযাগ�। �য সিত�কার অেথ� আ�াহ সুবহানা� ওয়া তায়ালােক তার রব, 
ইসলামেক তার �ীন এবং মুহা�াদ সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�ামেক আ�াহর 
নবী ও রাসুল িহেসেব মােন এবং আ�াহর প� �থেক যা িকছ ুনািযল হেয়েছ তার 
অনুসরণ কের – তার কােছ এটা �কানভােবই �হণেযাগ� হেত পাের না।  

রাসুল সা�া�া� আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলেছন -  
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“ইবন ু আ�াস (রািযআ�া� তাআলা আন�) �থেক বিণ�তঃ নবী সা�া�া� 
আলাইিহ ওয়া সা�াম বেলনঃ মুসলমােনর জীবেনর মূল� এক সমান। তারা 

িবজাতীয় শ�র িব�ে� একিট হাত��প (একতাব�)। তােদর একজন সাধারণ 
�লাকও অপরেক তােদর িনরাপ�ার গ�ারাি� িদেত পাের। তােদর দরূবত�ী ব�ি�ও 
গিনমেত শরীক হেব (�সনানায়ক যিদ তােক অন�� �কান �েয়াজেন পািঠেয় 
থােক)।” (সুনােন ইবেন মাজাহ – ২৬৮৩) 

আমার মুসিলম ভাইেয়রা, আমার মুজািহদ ভাইেয়রা, আমার �াধীনতাকামী �সসকল 
ভাইেয়রা যারা পরাধীনতােক অপছ� কের -  

আমােদর কম�প�া সু��। িময়ানমার এবং িময়ানমােরর স�াসীেদর �াথ� সংি�� 
িবষয়�েলার উপর �যখােনই সুেযাগ পাওয়া যােব �সখােনই আমরা আঘাত 
করেবা। আ�াহ সুবহানা� ওয়া তায়ালা বেলন -  
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“যু� কর ওেদর সােথ, আ�াহ �তামােদর হে� তােদর শাি� �দেবন। তােদর 
লাি�ত করেবন, তােদর িব�ে� �তামােদর জয়ী করেবন এবং মুসলমানেদর 

অ�রসমূহ শা� করেবন। (১৪) এবং তােদর মেনর ��াভ দূর করেবন। আর 
আ�াহ যার �িত ই�া �মাশীল হেব, আ�াহ সব��, ��াময়।” (সূরা আত-
তাওবাহ ৯:১৪-১৫) 

 ر�العامل�ن � ا�حمد ان وآخردعوانا

 اجمع�ن وا�حابه وآله محمد خلقه خ�� ع�� �عا�� هللا وص��

ওয়াসসালামু আলাইক�ম ওয়া রহমাত��ািহ ওয়া বারাকাত��।  


