ইসলামিমিক ইমিামরত আফগামিনিস্তামেনির আিমির, আিমিরুল মিুিমিনিীনি
োমিামল্লাম োমিামহামম্মদ ওমিেরর(হামিফ.) জীবনিী

৪ই এপ্রিল প্রিল ১৯৯৬ িল খ্রিষ্টাব, আমােদের মুসলিল লম উম্মাহর জন্য এপ্রকটিল টি গুরুত্বপূণ  র্ণ িল দেন্। প্রিায় দেুই

দেশকট আেগে এপ্রমন্ই এপ্রকটিল টি িল বিশেশষ িল দেেন্ আফগোিল ন্স্তােন্র ১৫০০ আেলম, বিশেরণ য ইসললামী
বিশযিল ক্তিত্ব এপ্রবিশং িল জহািল দে েন্তৃবিশৃন্দ 'মুজািল হিল দেন্ ' েমাল্লা েমাহাম্মদে ওমরেকট (হািল ফ.) তােদের েন্তা
িল হেসলেবিশ িল ন্বিশর্ণািল চত কটেরন্ অথর্ণাৎ তােকট(হািল ফ.) বিশাইয়াত েদেন্ এপ্রবিশং তােকট “আিল মরুল
মুিল মন্ীন্”(ইমান্দোরেদের েন্তা) উপািল ধিতেত ভূ িল ষত কটেরন্।

ঐতিল তহািল সলকট িল দেকট িল দেেয় ইসললািল মকট ইমারেতর অিল ফিল সলয়াল পিল ঞ্জিকটায় এপ্রই িল দেন্িল টি িল বিশেশষ গুরুত্ব

বিশহন্ কটের এপ্রবিশং ইসললামী ইমারাহ সলাংসৃিল তকট কটিল মশন্ এপ্রই তাৎপযর্ণপূণ  র্ণ িল দেন্িল টিেকট সরণ ীয়
কটের রাখার জন্য পরবিশতর্ণীকটােল িল বিশিল ভন্ন প্রিবিশন্ধ ও রচন্া প্রিকটাশ কটের থােকট।

আিল মর উল মুিল মন্ীন্ েমাল্লা ওমেরর সলিল ঠিকট জীবিশন্ী প্রিকটাশ কটরার জন্য আমােদের অেন্কট

সলহকটমর্ণী িল বিশেশষত েলখকট ও গেেবিশষকটেদের কটাছ েথেকট অেন্কট অন্ুেরাধিত থাকটায় ইসললামী
ইমারাহ সলংসৃিল ত কটিল মশন্ আিল মরুল মুিল মন্ীন্ েমাল্লা েমাহাম্মদে ওমর(আল্লাহ তােকট িল হফাজত
কটরুন্) এপ্রর সলবিশর্ণাঙ্গীণ  জীবিশন্ী প্রিকটাশ কটরার মাধিতযেম এপ্রই িল দেন্িল টিেকট সরণ ীয় কটের রাখার জন্য
িল সলদ্ধান্ত িল ন্েয়েছ।

িল মথুযকট েলখকট, িল বিশেশ্লেষকট এপ্রবিশং িল কটছু পক্ষপাতদেুষ্ট েগোষ্ঠীেদের অপপ্রিচােরর জবিশাবিশ েদেয়া এপ্রবিশং
েলখকট ও সলাধিতারণ  পাঠিকটেদের এপ্রকটিল টি পিল রষ্কার ধিতারন্া েদেওয়ার জন্য আমরা আিল মরুল
মুিল মন্ীেন্র(হািল ফ.) অসলাধিতারণ  জীবিশন্ীর িল বিশিল ভন্ন পযর্ণায় িল ন্ম্নলিল লিল খত ধিতারা অন্ুসলাের সলািল জেয়িল ছ,
১.

জন্ম এবং োবেড়ে ওঠামঃ
মুজািল হিল দেন্ েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমর , িল পতা েমৌলিল ভ েগোলাম ন্বিশী , িল পতামহ েমৌলিল ভ

েমাহাম্মাদে রাসলূল এপ্রবিশং প্রি িল পতামহ িল বিশখযাত েমৌলিল ভ বিশায েমাহাম্মাদে(রিল হমাহুমুল্লাহ), ১৩৩৯

িল হজিল র (১৯৬০ িল খ্রিস্টাব) আফগোিল ন্স্তােন্র কটান্দাহার প্রিেদেেশর খাকটের-য েজলার ‘চাহ-ইিল হম্মত’ গােম এপ্রকটিল টি ধিতািল মর্ণকট এপ্রবিশং িল শিল ক্ষত পিল রবিশাের জনগহণ  কটেরন্। তঁ ার বিশাবিশা েমৌলিল ভ
েগোলাম ন্বিশীও (মৃত) খাকটের-য েজলায় জনগহণ  কটেরন্ এপ্রবিশং এপ্রকটিল টি ঐতিল তহযবিশাহী ধিতমর্ণীয়
প্রিিল তষ্ঠােন্র পিল রেবিশেশ েথেকট বিশালযিল শক্ষা েপেয়িল ছেলন্। েলাকটজন্েকট ইসললােমর সলিল ঠিকট পেথর
িল দেেকট আহবিশান্ ও িল শক্ষা েদেওয়ার েক্ষেত্রে তার অক্লান্ত পিল রশ্রমেমর কটারেণ  িল তিল ন্ সলমােজ
এপ্রকটজন্ প্রিভাবিশশালী ও পিল ণ্ডিত বিশযিল ক্তি িল হেসলেবিশ পিল রিল চিল ত লাভ কটেরন্।

যখন্ েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমেরর বিশয়সল ২ বিশছর তখন্ তার িল পতা এপ্রকটই প্রিেদেেশর ‘খাকটের -য’
েজলা েথেকট ‘ধিতান্দ’ েজলার ‘ন্েদে’ ন্ামকট গােম চেল আেসলন্ এপ্রবিশং মৃতুয পযর্ণন্ত এপ্রখােন্ই

স্থান্ীয়েদের মােঝে ধিতমর্ণীয় িল শক্ষা িল দেেয়িল ছেলন্ । িল তিল ন্ িল হজিল র ১৩৪৪ সলােল (১৯৬৫ িল খ্রিস্টােব)
মৃতুযবিশরণ  কটেরন্ এপ্রবিশং তােকট কটান্দাহার শহেরর তােলবিশান্েদের পুরাতন্ িল বিশখযাত কটবিশরস্থােন্
শািল য়ত কটরা হয়।

বিশাবিশার মৃতুযর পর ৫ বিশছেরর বিশালকট েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার ‘মুজািল হিল দেন্’ তার পিল রবিশােরর

সলােথ ‘কটান্দাহার’ প্রিেদেেশর ‘ধিতান্দ’ েজলা েথেকট ‘উরুজগোন্’ প্রিেদেেশর ‘েদে -রাউদে’ েজলায়
চেল যান্ এপ্রেত েসলখােন্ তার চাচা েমৌলিল ভ েমাহাম্মাদে আেন্ায়ার এপ্রবিশং েমৌলিল ভ েমাহাম্মাদে
জুম্মার তত্ত্বাবিশধিতায়েন্ ৈশশবিশকটাল অিল তবিশািল হত কটেরন্।
িশিক্ষামজীবনিঃ
৮ বিশছর বিশয়েসল েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার ধিতমর্ণীয় িল শক্ষা গহেণ র উেদেশয ‘েদে -রাউদে’ েজলার
‘শার-এপ্র- েকটাহন্া’ অঞেলর প্রিাথিল মকট মাদাসলায় ভিল তর্ণ হন্। তার চাচা েমৌলিল ভ েমাহাম্মাদে

জুম্মা এপ্রই মাদাসলািল টি পিল রচালন্া কটরেতন্ এপ্রবিশং েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার ‘মুজািল হিল দেন্’ তঁ ার
চাচার কটাছ েথেকটই বিশালযিল শক্ষা েপেয়িল ছেলন্ ।

তার উভয় চাচাই িল বিশেশষ কটের েমৌলিল ভ েমাহাম্মাদে আেন্ায়ার তােকট ধিতমর্ণীয় িল শক্ষা দোেন্র

বিশযাপাের অগণ ী ভূ িল মকটা পালন্ কটেরন্। েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার ‘মুজািল হিল দেন্’ সলফলতার

সলােথ ঐত মাদাসলা েথেকটই তার প্রিাথিল মকট এপ্রবিশং মাধিতযিল মকট িল শক্ষা েশষ কটেরন্। ১৮ বিশছর বিশয়েসল,
িল তিল ন্ এপ্রকটই প্রিেদেেশ উচ্চতর ধিতমর্ণীয় িল শক্ষা েন্ওয়া শুরু কটেরন্ িল কটন্তু ১৯৭৮ সলােল যুদ্ধবিশাজ
কটিল মউিল ন্স্টেদের আফগোিল ন্স্তান্ আক্রমেণ র পর তা আর েশষ কটরেত পারেলন্ ন্া।

পরিরবামরঃ
মুজািল হিল দেন্ েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার ‘েহাতাকট’ েগোেত্রের ‘তমিল জ’ বিশংেশ জনগহণ  কটেরন্

েযখান্কটার িল সলংহভাগে িল ছল জািল তেত েপাষ-তু ন্ এপ্রবিশং এপ্রই েগোত্রে েথেকট ‘হাজী িল মরওয়াসল
খান্ েহাতাকট’ সলহ আরও অেন্কট জাতীয় এপ্রবিশং িল জহািল দে বিশীেরর আিল বিশভর্ণাবিশ ঘেটি।

িল বিশখযাত গোজী হাজী িল মরওয়াসল খান্ েহাতাকট (আল্লাহ তােকট রহমত দোন্ কটরুন্), যােকট

আফগোন্রা শ্রমদ্ধা কটের ‘িল মরওয়াইসল িল ন্কটা’ (িল মরওয়াইসল দোদো) ন্ােম ডােকট, িল যিল ন্
আফগোিল ন্স্তান্েকট

‘সলাফািল ভদে’

রাজবিশংেশর

অতযাচার

েথেকট

মুক্তি

কটেরন্

আফগোিল ন্স্তােন্র জেন্য স্বাধিতীন্ ও সলাবিশর্ণেভৌম ইসললামী রােষ্ট্রের িল ভিল ত্তি প্রিস্তর স্থাপন্ কটেরন্।

এপ্রবিশং

েপশাগেতভােবিশ েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমেরর পিল রবিশােরর সলদেসলযগেণ  আেলম এপ্রবিশং ধিতমর্ণীয় িল শক্ষকট

িল ছেলন্। তারা সলকটেল মহান্ আল্লাহ কটতৃর্ণ কট মেন্ান্ীত সলতয ধিতেমর্ণর প্রিচার এপ্রবিশং মান্ুষেকট এপ্রর

আদেিল শ র্ণকট িল শক্ষা েদেওয়ার কটােজ তােদের জীবিশন্ উৎসলগের্ণ কটেরেছন্। যার কটারেণ  তারা েসলখােন্
অেন্কট প্রিশংিল সলত িল ছেলন্ এপ্রবিশং আধিতযািল ত্মিকট ভােবিশ, তারা িল ছেলন্ সলবিশেচেয় সলম্মািল ন্ত এপ্রবিশং
সলমােজর গুরুত্বপূণ  র্ণ বিশযিল ক্তিেদের আসলেন্ অিল ধিতিল ষ্ঠত।

এপ্রমন্ই এপ্রকটিল টি আধিতযািল ত্মিকটতা এপ্রবিশং িল শক্ষা-দেীক্ষায় পিল রপূণ  র্ণ পিল রবিশাের েমাল্লা ওমেরর জন েন্ন্
এপ্রবিশং তােদের এপ্রই প্রিজ্ঞা-পূণ  র্ণ(উচ্চা-দেশর্ণী) পৃষ্ঠেপাষকটতা তােকট এপ্রকটজন্ আদেশর্ণ মুজািল হিল দেন্
এপ্রবিশং সলদোজাগত কটাণ্ডিািল র িল হেসলেবিশ গেেড়ে েতােল িল যিল ন্ আফগোন্ সলমাজেকট জ ুলুম, দেুন্র্ণীিল ত,
অিল বিশচার েথেকট মুক্তি কটেরন্ এপ্রবিশং সলেবিশর্ণাপিল র আমােদের িল প্রিয় মাতৃভূ িল মর অখণ্ডিতা রক্ষায়
অন্বিশদেয ভূ িল মকটা পালন্ কটেরন্।

তঁ ার চাচারা, ভাইেয়রা এপ্রবিশং পিল রবিশােরর অন্যান্য সলদেসলযরাও মুজািল হিল দেন্ এপ্রবিশং ইেতামেধিতয তার

পিল রবিশােরর ৪ জন্ সলদেসলয আল্লাহর রাস্তায় শহীদে িল হেসলেবিশ িল ন্েজেদের উ ৎসলগের্ণ কটেরেছন্ । তঁ ার
চাচােদের মেধিতয সলবিশর্ণপ্রিথম ‘েমাল্লা েমাহাম্মাদে হান্ািল ফয়া ’ আেমিল রকটান্েদের েবিশপেরায়া েবিশামা
হামলায় শুরুর িল দেন্, ৭ অেক্টাবিশর ২০০১ সলােল শহীদে হন্।

তঁামর িজহামিদ আেন্দামলনিঃ

েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমেরর বিশয়সল যখন্ ২০ বিশছর, তখন্ কটিল মউিল ন্স্টরা এপ্রকটিল টি রক্তিাক্তি সলামিল রকট

অভুযত্থােন্র মাধিতযেম আফগোিল ন্স্তােন্র শাসলন্ ক্ষমতা দেখল কটের েন্য়। ন্ািল স্তকট কটিল মউিল ন্স্টরা
সলারা েদেশ জেু ড়ে আেলম, তািল লবিশান্, ছাত্রে ও অন্যান্য মুসলিল লম িল চন্তািল বিশদেেদের িল বিশরুেদ্ধ সলরাসলিল র

যুদ্ধ শুরু কটরেল অন্যান্য েমধিতাবিশী ছাত্রেেদের মত েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার মুজািল হিল দেন্ (হািল ফ.)
এপ্রর পেক্ষ পড়োশুন্া চািল লেয় যাওয়া অসলম্ভবিশ হেয় উেঠি । এপ্রই সলমেয় েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার
তঁ ার অসলমাপ্ত উচ্চ িল শক্ষা বিশন্ধ রাখার িল সলদ্ধান্ত েন্ন্। িল তিল ন্ মাদাসলা তযাগে কটেরন্ এপ্রবিশং
িল জহােদের ফরজ দোিল য়ত্ব আঞ্জিাম িল দেেত িল জহােদের কটােফলায় শিল রকট হন্।

িল তিল ন্ ‘উরুজগোন্’ প্রিেদেেশর ‘েদেহ-রাউদে’ েজলার ‘হারকটাত-ই-ইন্িল কটলাবিশ-ই-ইসললামী’
(ইসললামী পূন্জাগেরন্ আেন্দালন্) ন্ােমর এপ্রকটিল টি সলুপিল রিল চত িল জহািল দে দেেলর সলােথ তঁ ার

িল জহািল দে সলংগাম শুরু কটেরন্। কটিল মউিল ন্স্টেদের িল বিশরুেদ্ধ িল বিশিল ভন্ন অপােরশেন্ গুরুত্বপূণ  র্ণ ভূ িল মকটা
পালেন্র কটারেন্ অল্প িল কটছু িল দেেন্র মেধিতযই িল তিল ন্ ঐত েজলায় এপ্রকটজন্ িল ন্ভর্ণীকট েযাদ্ধা িল হেসলেবিশ

পিল রিল চিল ত লাভ কটেরন্। তঁ ার সলাহিল সলকটতার কটারেণ  এপ্রবিশং িল বিশিল ভন্ন িল জহািল দে অপােরশেন্ তঁ ার
সলফল ভূ িল মকটার কটারেন্ , েদে-রাউদে েজলার অজ্ঞাত অেন্কট মুজািল হেদের কটাছ েথেকট শত্রুদেদের
েমাকটােবিশলায় তােকট আিল মর হওয়ার আহবিশান্ জান্ােন্া হয়, কটমান্ডার িল হেসলেবিশ িল তিল ন্
অেন্কটগুেলা সলফল অপােরশন্ পিল রচালন্া কটেরন্ এপ্রবিশং অেন্কট অপােরশেন্ িল তিল ন্

কটেয়কটবিশার আহত হেয়িল ছেলন্। পরবিশতর্ণী ৩ বিশছেররও অিল ধিতকট সলমেয় িল তিল ন্ রািল শয়ান্ ৈসলন্য

এপ্রবিশং তােদের পুতুলেদের িল বিশরুেদ্ধ স্থান্ীয় মুজািল হিল দেন্েদের িল ন্েয় অেন্কটগুেলা সলম্মুখ যুেদ্ধ
অংশগহণ  কটেরন্।

িল জহােদের ময়দোেন্ তঁ ার সলঙ্গীরা এপ্রবিশং কটমান্ডাররা বিশেলন্, েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার
‘মুজািল হিল দেন্’ যুবিশকট হওয়া সলেত্ত্বও তার কটাজ সলমাদেেন্ যেথষ্ট দেক্ষ িল ছল কটারণ  েসল িল ছল
ৈদেিল হকট িল দেকট িল দেেয় যেথষ্ট সলামথর্ণয-বিশান্ এপ্রবিশং অফুরন্ত প্রিাণ শিল ক্তির অিল ধিতকটারী।

পের ১৯৮৩ সলােল িল তিল ন্ অন্যান্য মুজািল হিল দেন্েদের সলােথ আরও ভােলা সলমন্বয়েয়র উেদেশয
তার সলঙ্গীেদের িল ন্েয় কটান্দাহার প্রিেদেেশর ‘মাইওয়ান্দ’ েজলায় চেল যান্ এপ্রবিশং েসলখােন্ িল বিশখযাত

িল জহািল দে কটমান্ডার ‘ফাইজুল্লা আখুঞ্জিাদো’র অধিতীেন্ রািল শয়ান্ ৈসলন্য ও তােদের পুতুলেদের
িল বিশরুেদ্ধ যুদ্ধ কটরেত থােকটন্। ফাইজুল্লা আখুঞ্জিাদো িল ছেলন্ িল জহািল দে সলংগেঠিন্ ‘হারকটাত-ই-

ইন্িল কটলাবিশ-ই-ইসললামী’ এপ্রর সলদেসলয, েযিল টি িল ছল তৎকটালীন্ সলমেয়র সলাতিল টি বিশড়ে িল জহািল দে

সলংগেঠিেন্র এপ্রকটিল টি। পরবিশতর্ণীেত িল বিশিল ভন্ন অপােরশেন্ স্থান্ীয় আিল মর িল হেসলেবিশ তঁ ার সলফলতা
এপ্রবিশং সলামিল রকট িল বিশিল ভন্ন িল বিশষেয় তঁ ার অবিশাধিত জ্ঞােন্র কটারেণ  িল তিল ন্ িল জহািল দে সলংগেঠিন্গুেলার দেৃিল ষ্ট
আকটষর্ণণ  কটরেত সলক্ষম হন্, ফলশ্রুতিল তেত তােকট ‘The Islamic Revoulitionary

Movement’ ন্ােম এপ্রকটিল টি িল জহািল দে দেেলর স্থায়ী আিল মর িল ন্যুক্তি কটরা হয় েযিল টি পিল রচালন্া
কটরেতন্ প্রিয়াত েমৌলিল ভ েমাহাম্মাদে ন্াবিশী েমাহাম্মাদেী।

১৯৮৩ েথেকট ১৯৯১ পযর্ণন্ত, মুজািল হিল দেন্ েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার, কটান্দাহার প্রিেদেেশর
‘মাইওআন্দ’ , ‘জািল র’, ‘পােঞ্জিায়াই’ এপ্রবিশং ‘দোন্দ’ েজলায় অেন্কটগুেলা সলফল অপােরশন্

পিল রচালন্া কটেরন্, েযটিা(প্রিেদেশ) িল ছল িল জহােদের অপিল রহাযর্ণ েকটন্দ্রবিল বিশন্দু এপ্রবিশং মুজািল হিল দেন্রা
প্রিায় প্রিিল তিল দেন্ই এপ্রই প্রিেদেশিল টিেত শত্রুদপক্ষেকট আক্রমণ  কটরত। িল তিল ন্ িল ন্েজ ‘জাবিশুল’
প্রিেদেেশর ‘শাহার-ই-সলাফা’ এপ্রবিশং ‘কটালাত’ শহেরর উপকটেণ ‘কটাবিশুল-কটান্দাহার’ হাইওেয়েত
রুশেদের িল বিশরুেদ্বে েবিশশ কটেয়কটিল টি িল বিশজয়ী অিল ভযােন্ সলরাসলিল র অংশগহণ  কটেরন্। তার পছেন্দর
অস্র িল ছল ‘RPG-7’ েযিল টিেকট স্থান্ীয় মুজািল হেদেরা রেকটটি বিশলত, িল তিল ন্ এপ্রই অস্র চালন্ায়

েবিশশ দেক্ষ ও কটুশলী িল ছেলন্। এপ্রকটটিা কটথা উেল্লখেযাগেয েয ‘মাইওআন্দ’, ‘জািল র’ এপ্রবিশং
‘পােঞ্জিায়াই’ েজলায় কটিল মউিল ন্স্টেদের সলােথ িল জহািল দেেদের তীব সলংঘষর্ণ যুেদ্ধর পটিপিল রবিশতর্ণেন্

গুরুত্বপূণ  র্ণ ভূ িল মকটা পালন্ কটের এপ্রবিশং কটিল মউিল ন্স্টরা েশষ পযর্ণন্ত পরাজয় বিশরন্ কটরেত বিশাধিতয হয়।
এপ্রখােন্ কটিল মউিল ন্স্টেদের বিশযাপকট পিল রমাণ  টিযাঙ্ক এপ্রবিশং সলামিল রকট যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংসল কটরা, েযগুেলা
িল দেেয় তারা মুজািল হিল দেন্েদের আক্রমণ  প্রিিল তেরাধিত কটরার জন্য রাস্তার দেুই পােশ েদেয়াল ৈতিল র
কটেরিল ছল।

েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার ‘মুজািল হিল দেন্’ (হািল ফ.) রুশেদের সলােথ সলম্মুখযুেদ্ধ েমাটি ৪ বিশার আহত
হন্ এপ্রবিশং এপ্রকটিল টি অপােরশেন্ িল তিল ন্ তঁ ার ডান্ েচাখ হারান্।

েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার ‘মুজািল হিল দেন্’ (হািল ফ.) কটান্দাহার এপ্রবিশং এপ্রর আেশপােশর
প্রিেদেশগুেলােত, কটিল মউিল ন্স্ট এপ্রবিশং তােদের পুতুলেদের িল বিশরুেদ্ধ েবিশশ কটেয়কটিল টি অপােরশেন্

কটাযর্ণকটরী এপ্রবিশং গুরুত্বপূণ  র্ণ ভূ িল মকটায় এপ্রকটজন্ িল বিশিল শষ্ট এপ্রবিশং অন্ন্য কটমান্ডার িল হেসলেবিশ বিশযাপকট
প্রিিল সলিল দ্ধ লাভ কটেরন্।

িল ন্েচ আমরা রুশেদের িল বিশরুেদ্ধ িল জহােদের ময়দোেন্ তঁ ার সলঙ্গীেদের মুেখ কটেয়কটিল টি ঘটিন্া শুন্েবিশাঃ

১। কটান্দাহার প্রিেদেেশ ‘বিশুদেওয়ান্’ ন্ােম শত্রুদেদের এপ্রকটটিা শিল ক্তিশালী ঘািল টি িল ছল । এপ্রকটটিা
িল মিল লটিািল র টিযাঙ্ক মুজািল হিল দেন্েদের জন্য অেন্কট সলমসলযা হেয় দেঁ ািল ড়েেয়িল ছল কটারণ  এপ্রটিা এপ্রমন্

এপ্রকটটিা গুরুত্বপূণ  র্ণ সলংেযাগেস্থেল স্থািল পত িল ছল, েযখান্ েথেকট এপ্রটিা খুবিশ সলহেজ েয েকটান্
“লাইন্ অফ ফায়াের” লক্ষ িল স্থর কটরেত পারত । মুজািল হিল দেন্রা ঐত টিযাঙ্কটিা ধ্বংসল কটরার জন্য

অেন্কট েচষ্টা কটেরও বিশযথর্ণ হিল চল। অবিশেশেষ েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার ‘মুজািল হিল দেন্’ (হািল ফ.)েকট
সলাহােযযর জন্য ‘সলাং-ই-হাইসলার’ অঞল েথেকট েডেকট আন্া হল। িল তিল ন্ তঁ ার িল প্রিয় ‘RPG’
রেকটটি লযাংচার িল দেেয় ‘বিশুদেওয়ান্’ ঘািল টির টিযাঙ্কটিােকট টিােগের্ণটি কটরেলন্ এপ্রবিশং ধ্বংসল কটের
েফলেলন্ যা মুজািল হিল দেন্েদের জন্য এপ্রকটিল টি অসলাধিতারণ  সলাফলয িল ছল।

২। রুশেদের িল বিশরুেদ্ধ িল জহাদে চলাকটালীন্ সলময় কটান্দাহার প্রিেদেেশর মাহাল্লা-জাত এপ্রলাকটার
এপ্রকটিল টি যুেদ্ধ শিল হদে েমাল্লা উবিশায়দেুল্লাহ আখুন্দ রহ. েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমর মুজািল হিল দেন্ (হািল ফ.)র সলঙ্গী িল ছেলন্, িল যিল ন্ পের ইমারেত ইসললািল ময়ার প্রিিল তরক্ষামন্ত্রী এপ্রবিশং আেমিল রকটার

আগাসলেন্র পর আিল মরুল-মুিল মন্ীেন্র সলহকটারী িল ন্যুক্তি হন্। তারা িল বিশপুল পিল রমাণ  টিযাঙ্ক এপ্রবিশং
সলামিল রকট সলরঞ্জিাম ধ্বংসল কটের িল দেেয়িল ছেলন্। পেরর িল দেন্ েসলখােন্ িল গেেয় সলবিশাই অবিশাকট হেয়

েগেল, তারা িল বিশশ্বাসল কটরেত পারিল ছলন্া েয শত্রুদরা পরাস্ত হেয়েছ। তঁ ারা েভেবিশিল ছল শত্রুদরা
এপ্রখেন্া অক্ষত আেছ, এপ্রমন্িল কট তােদের অেন্কটগুেলা সলামিল রকট যান্ মুজািল হিল দেন্রা ধ্বংসল কটের
িল দেেয়িল ছল এপ্রবিশং শুধিতু এপ্রকটটিা মাত্রে যান্বিশাহন্ তারা িল ন্েয় েযেত সলক্ষম হয়।

৩। রুশ িল মিল লটিািল র টিযােঙ্কর এপ্রকটটিা বিশহর ‘যািল র’ েজলার ‘সলাং -ই-হাইসলার’ অঞেলর

কটান্দাহার-েহরাত হাইওেয়র পেথ যািল চল। তখন্ েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমর মুজািল হিল দেন্ (হািল ফ.)র সলঙ্গী িল ছেলন্ েমাল্লা িল বিশরাদোর আকটন্দ িল যিল ন্ পের ইমারােত ইসললািল ময়া আফগোিল ন্স্তােন্র

েডপুিল টি হেয়িল ছেলন্ এপ্রবিশং তােদের কটােছ মাত্রে চার রাউন্ড RGP িল ছল। তারা িল ন্িল দ্বের্ণধিতায় চার
রাউন্ড RGP িল দেেয়ই ৪িল টি িল মিল লটিািল র টিযাঙ্ক ধ্বংসল কটের িল দেেয়িল ছেলন্।

৪। েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমর (হািল ফ.)-র এপ্রকটজন্ ঘিল ন্ষ্ঠ সলহেযাগেী েমাল্লা িল বিশরাদোর আকটন্দ তার

সলমেকটর্ণ বিশেলন্ েয, রুশেদের সলােথ যুেদ্ধ েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার (হািল ফ.) এপ্রত পিল রমাণ  টিযাঙ্ক
ধ্বংসল কটেরেছন্ েয এপ্রর সলিল ঠিকট সলংখযা তঁ ার জান্া েন্ই।

১৯৯২ সলােল ন্ািল জেবিশর কটিল মউিল ন্স্ট শাসলেন্র পতন্ এপ্রবিশং েদেশবিশযাপী ভয়াবিশহ সলংঘাত েথেম
যাওয়ার পর, অন্যান্য হেকটর উপর থাকটা মুজািল হিল দেন্েদের মত েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমর

মুজািল হদে (হািল ফ.) তঁ ার অস্ত্র তু েল রােখন্ এপ্রবিশং কটান্দাহার প্রিেদেেশর মাইওয়ান্দ েজলায় সলাংই-হাইসলার অঞেলর ‘িল গেশান্’ গােম ‘হািল জ ইবাহীম’ মসলিল জেদের পােশ এপ্রকটিল টি মাদাসলা

প্রিিল তষ্ঠা কটেরন্। ১৪ বিশছেরর দেীঘর্ণ সলংগােমর পর িল তিল ন্ তঁ ার আরও কটেয়কটজন্ িল জহািল দে
সলাথীেদেরেকট িল ন্েয় তার অসলমাপ্ত ধিতমর্ণীয় িল শক্ষা আবিশার শুরু কটেরন্।

এপ্রটিা িল ছল েসলই সলময় যখন্ রাজধিতান্ী কটাবিশুলসলহ সলাড়ো েদেেশ মারাত্মিকট সলংঘাত ছিল ড়েেয়

পেড়েিল ছল। শুধিতুমাত্রে বিশযিল ক্তি স্বােথর্ণর কটারেণ  যুদ্ধ কটেরিল ছল এপ্রমন্ িল কটছু যুদ্ধবিশাজ েন্তা
রািল শয়ান্েদের সলােথ িল জহােদের প্রিকটৃত উেদশযেকট কটলিল ঙ্কত কটেরিল ছল এপ্রবিশং প্রিায় পেন্র লক্ষ

শিল হেদের রক্তিেকট তারা অপমান্ কটেরিল ছল যারা শুধিতুমাত্রে ইসললামেকট রক্ষার জন্য এপ্রবিশং িল প্রিয়
মাতৃভূ িল মেত ইসললামী রাষ্ট্রে কটােয়েমর জন্য তােদের জীবিশন্ িল বিশিল লেয় িল দেেয়িল ছেলা।
২.
অরামজকতাম প্রতিতেরামধ এবং ইসলামিমিক ইমিামরত প্রতিতষ্ঠামঃ
আমেদের েদেেশর সলমগ মুজািল হিল দেন্েদের দেীঘর্ণ প্রিতযাশা িল ছল এপ্রকটিল টি ইসললািল মকট রাষ্ট্রে প্রিিল তষ্ঠা কটরা
িল কটন্তু তার পিল রবিশেতর্ণ অভযন্তরীণ  দেলাদেিল লর যুদ্ধ ছিল ড়েেয় পড়েল । বিশযাপারিল টি িল ছল পূবিশর্ণপিল রকটিল ল্পত
ষড়েযন্ত্র যােত মুজািল হিল দেন্রা িল ছল দেুবিশর্ণল ও দেশর্ণকট। িল কটছু প্রিিল সলদ্ধ কটিল মউিল ন্স্ট েন্তা যােদের িল কটন্া

িল বিশচার হওয়া উিল চৎ িল ছল দেুভর্ণাগেযজন্কট ভােবিশ পূবিশর্ণবিশতর্ণী িল কটছু মুজািল হিল দেন্ কটমান্ডাররা তােদের
আশ্রময় প্রিদোন্ কটেরন্ এপ্রবিশং িল কটছু সলামিল রকট েন্তারা েদেশবিশযাপী লুটি কটরা, জন্গেেণ র িল ন্য়ম ভঙ্গ
কটরা এপ্রবিশং লুটিতরাজ শুরু কটের িল দেেলা।

এপ্রর ফেল , সলমগ েদেশ ও জাতী ৈন্রাজয ও অরাজকটতায় ডু েবিশ যািল চল যা পুেরা আফগোন্

ইিল তহােসল খু ঁেজ পাওয়া যােবিশন্া। সলকটল ধিতমর্ণপ্রিাণ  মুসললমান্েদের জীবিশন্, ইজ্জত এপ্রবিশং সলহায়
সলমিল ত্তি িল বিশপদোপন্ন িল ছল। মূখর্ণ ও িল ন্ষ্ঠুর সলামিল রকট েন্তারা েদেেশর প্রিধিতান্ সলড়েকট গুলেত এপ্রবিশং

অন্যান্য চলাচল েযাগেয রাস্তায় িল ন্জস্ব েচকট েপাস্ট ও এপ্রকটেরাখা ভােবিশ েবিশিল র -েগেটি ৈতিল র
কটরেলা। ইেতামেধিতয আমােদের দেিল রদ জন্গেণ  েথেকট তারা অথর্ণ দোবিশী কটেরই ক্ষান্ত হয়িল ন্ বিশরঞ এপ্র
সলকটল েবিশষ্টন্ী দ্বোরা তারা তােদের সলম্মান্ ও সলতীত্বেকট িল বিশপন্ন কটেরেছ। ঐত সলকটল সলামিল রকট

েন্তারা েদেেশর জািল তয় সলমদে, িল বিশগেত িল জহােদের সলাফলয এপ্রবিশং বিশন্, অন্যান্য প্রিাকটৃিল তকট

সলমদে গুেলা িল ন্দের্ণয় ভােবিশ েশাষণ  কটরেছ যা ইিল তহােসল ন্িল জরিল বিশহীন্। শুধিতু েয রািল শয়ান্েদের ১৪
বিশছেরর িল জহাদে িল বিশপদোপন্ন তা ন্য় বিশরঞ সলাধিতারণ  মান্ুেষরাও িল বিশপদোপন্ন।

িল বিশশৃঙ্খলা ও ৈন্রাজয এপ্রত প্রিবিশল হেয়িল ছেলা েয সলামািল জকট দেুন্র্ণীিল ত, হতযা, লুণন্ এপ্রবিশং
ডাকটািল ত, উৎপীড়েন্, বিশবিশর্ণরতা এপ্রবিশং সলারা েদেশবিশযাপী মুসলিল লমেদের অিল বিশরাম দেুঃখকটষ্ট প্রিিল তিল দেন্
েবিশেড়েই চলিল ছেলা। এপ্রই পিল রিল স্থিল ত ন্যায়পরায়ণ  মুজািল হিল দেন্েদের গেভীরভােবিশ ন্াড়ো িল দেেলা যারা
িল কটন্া িল জহাদে কটেরিল ছেলন্ আফগোন্ মুসলিল লমেদের স্বাধিতীন্তা, সলম্মান্ ও উন্নিল তর জন্য।

ন্যায়পরায়ণ  মুজািল হিল দেন্েদের মেতা মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমর(দোঃ বিশাঃ)
েদেশবিশযাপী এপ্রই ক্রমবিশধিতর্ণমান্ ৈন্রাজয িল ন্েয় িল তিল ন্ও উিল দ্বেগ্ন থাকটেতন্ , িল তিল ন্ তঁ ার িল কটছু িল জহািল দে

সলাথীেদের সলােথ কটান্দাহার প্রিেদেেশর মাইওন্দ এপ্রলাকটায় বিশসলবিশাসল কটরিল ছেলন্। িল তিল ন্ লক্ষয

কটরেলন্ “কটান্দাহার-েহরাত” মহাসলড়েেকট অসলংখয েবিশিল র-েগেটি রাখা হেয়েছ এপ্রবিশং িল ন্ষ্ঠুর

সলামিল রকট েন্তােদের দ্বোরা যাত্রেীরা লািল ঞ্ছিত, মিল হলারা ও সলাদো দোিল ড়েওয়ালা বিশৃদ্ধরা লুিল ণত,

অবিশমান্ন্া এপ্রমন্িল কট প্রিকটাশয িল দেবিশােলােকট হতযা চলিল ছেলা। এপ্রটিা উেল্লখেযাগেয েয অৈবিশধিত েবিশিল রেগেটি এপ্রবিশং েচকটেপাস্ট এপ্রই পিল রমাণ  বিশৃিল দ্ধ েপেয়িল ছেলা েয বিশযবিশসলায়ীরা তােদের পণ য “েহরাত”

প্রিেদেশ অিল তক্রম কটের “বিশলদোকট” িল দেেয় “কটান্দাহাের” প্রিেবিশশ কটরেতা। মাইওন্দ এপ্রলাকটােত

প্রিেবিশশ কটােল তারা পণ য কটিল মেয় িল ন্েতা কটারণ  েবিশিল র -েগেটি রক্ষকটেদের অিল তিল রক্তি চঁ াদো আদোয়।
অসলহন্ীয় কটষ্ট সলহয কটের তারা তােদের পণ য অজ্ঞাত মরুভূ িল ম িল দেেয় স্থান্ান্তর কটের িল দেেতা।

কটান্দাহার প্রিেদেেশর অতযন্ত খারাপ অবিশস্থা সলমেকটর্ণ মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা েমাল্লা েমাহাম্মাদে

ওমর(দোঃ বিশাঃ) এপ্রবিশং তঁ ার সলাথীরা পুেরাপুিল র সলতকটর্ণ িল ছেলন্ েসলখােন্ িল ন্ষ্ঠুর সলামিল রকট েসলন্ারা
শহেরর প্রিিল তিল টি েকটান্ায় ছিল ড়েেয় িল ছল , তারা অিল বিশরামভােবিশ সলরকটারী ও পাশাপািল শ

েবিশসলরকটািল র সলমিল ত্তি দেখল কটরিল ছেলা এপ্রবিশং তা চড়ো দোেম িল বিশক্রয় কটরিল ছেলা। প্রিাইেভটি
মােকটর্ণ টিগুেলা সলরকটারী জায়গোেত িল ন্মর্ণাণ  কটেরিল ছেলা। অিল ধিতকটন্তু, তারা অতযন্ত তু চ িল বিশষয়
িল ন্েয় িল ন্েজেদের মেধিতয হাঙ্গামা কটরেতা যা সলাধিতারণ  মান্ুষেদের জন্য বিশযাপকট কটেষ্টর কটারণ  হেতা।

েদেেশর সলহায়হীন্ ও িল ন্যর্ণািল তত মান্ুেষর সলীমাহীন্ দেুঃখকটষ্ট সলতয ও ন্যােয়র পেথর

মুজািল হিল দেন্েদের এপ্রকটত্রে হেত এপ্রবিশং মুসলিল লমেদের জীবিশন্, সলম্মান্ এপ্রবিশং সলমদে সলু-রক্ষােথর্ণ এপ্রকটিল টি
সলমাধিতান্ খু ঁজেত লাগেেলা। মুজািল হিল দেন্ পরস্পরেরর সলােথ পরামশর্ণ ও সলভা কটরা শুরু
কটরেলন্।

িল কটছু স্থান্ীয় ও আঞিল লকট িল কটছু সলুপিল রিল চত হক্কািল ন্ আেলমেদের িল ন্েয় মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা
েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমর(দোঃ বিশাঃ) ও তঁ ার সলাথীরা তােদের প্রিথম সলভা আেয়াজন্ কটেরন্

“কটান্দাহার” প্রিেদেেশর “পাঞ্জিাই” েজলার “যাঙ্গাএপ্রয়াত” ন্ামকট স্থােন্। এপ্রই সলভার প্রিধিতান্

িল ছেলন্ েমৌলিল ভ সলাইদে েমাহাম্মাদে(িল যিল ন্ েমৌলিল ভ পাষাণ ী সলােহবিশ ন্ােম পিল রিল চত), িল তিল ন্

রািল শয়ান্েদের িল বিশরুেদ্ধ িল জহােদে কটান্দাহার প্রিেদেেশর মধিতযস্থতাকটারী িল হেসলেবিশ দোিল য়ত্ব পালন্ কটেরন্,
িল তিল ন্ মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমরেকট বিশলেলন্ এপ্রই ৈন্রােজযর িল বিশরুেদ্ধ দেঁ াড়োও

ও প্রিিল তেরাধিত কটেরা েযেহতু িল তিল ন্ সলকটেলর দ্বোরা সলহেযািল গেতা েপেয়িল ছেলন্। ইসললামী

আেন্দালেন্র এপ্রটিা িল ছল প্রিাথিল মকট সলভা এপ্রবিশং ১৫ই মুহাররম িল হজিল র ১৪১৫(২৪ বিশা ২৫ জুন্

১৯৯৪) মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমর(দোঃ বিশাঃ) ৈন্রাজয ও দেুন্র্ণীিল তর িল বিশরুেদ্ধ
এপ্রই আেন্দালেন্র িল ভিল ত্তি স্থাপন্ কটেরন্।

মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমেরর(দোঃ বিশাঃ) েন্তৃেত্ব ইসললামী আেন্দালন্ দেুন্র্ণীিল ত
ও িল বিশশৃঙ্খলার িল বিশরুেদ্ধ লড়োই শুরু কটেরন্ , যা সলবিশর্ণস্তেরর সলতয ও ন্যায়পরায়ণ  মুজািল হিল দেন্রা
তােকট সলাধিতারণ  বিশাতর্ণার দ্বোরা স্বাগেত জান্ায় এপ্রবিশং েযাগেদোন্ কটেরন্। প্রিথেম কটান্দাহার এপ্রবিশং

এপ্ররপর আফগোিল ন্স্তােন্র অন্যান্য এপ্রলাকটা দেুন্র্ণীিল ত-গস্ত ও দেুষ্ট সলামিল রকট েন্তােদের কটবিশল েথেকট
রক্ষা পায়। ঐত সলময়- যখন্ আফগোিল ন্স্তােন্র েবিশিল শরভাগে অংশ তািল লবিশান্েদের ইসললািল মকট
আেন্দালেন্র অধিতীেন্ িল ছল , েসল সলময় আফগোন্ ওলামােদের এপ্রকটিল টি িল বিশশাল অংশ যা

১৫০০জেন্র েচেয়ও েবিশশী, ১৫ই িল যলক্দে ১৪১৬িল হজিল র(৪ই এপ্রিল প্রিল ১৯৯৬সলােল) এপ্রকটেত্রে
িল মিল লত হওয়ার জন্য কটান্দাহাের এপ্রকটিল টি সলভার আেয়াজন্ কটের। েসল সলভায় তারা
মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমেরর(দোঃ বিশাঃ) এপ্রর কটােছ বিশায়াত প্রিদোন্ কটের এপ্রবিশং
আিল মরুল মু’িল মিল ন্ন্ উপািল ধিতেত ভূ িল ষত কটেরন্। (On 6th Libra 1375 AH

(solar) ) ২৭ই েসলেপ্টেম্বর ১৯৯৬, আফগোিল ন্স্তােন্র রাজধিতান্ী কটাবিশুল শহর ইসললািল মকট
এপ্রিল মরাত অফ আফগোিল ন্স্তােন্র অধিতীেন্ চেল আেসল এপ্রবিশং পরবিশতর্ণীেত, আফগোিল ন্স্তােন্র
েকটন্দ্রবীও এপ্রবিশং উত্তির ভাগেসলহ ৯৫ভাগে অঞলই ইসললািল মকট আিল মরােতর িল ন্য়ন্ত্রণ াধিতীেন্ এপ্রেসল
যায়।

শরীয়েতর সলবিশর্ণউন্নত আইন্ ও ন্ীিল ত দ্বোরা মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমেরর(দোঃ
বিশাঃ) েন্তৃেত্ব ইসললািল মকট এপ্রিল মরাত অফ আফগোিল ন্স্তান্ এপ্রকটিল টি ইসললািল মকট বিশযবিশস্থা প্রিিল তষ্ঠা

কটের। এপ্রকটিল টি দেীঘর্ণ সলময় পর, পৃিল থবিশী-বিশাসলী আবিশার েদেখেত েপেয়িল ছেলা এপ্রকটিল টি ইসললািল মকট

শাসলন্ বিশযবিশস্থা। িল তিল ন্ েদেশেকট িল বিশভাজন্ েথেকট রক্ষা কটেরন্ এপ্রবিশং অবিশাধিতয সলামিল রকট েন্তােদের

িল ন্রস্র কটেরন্ যার ফেল দেৃষ্টান্তমূলকট শািল ন্ত ও স্থািল য়ত্ব পুন্ঃ-প্রিিল তিল ষ্ঠত হেয়িল ছেলা যা পুেরা
পৃিল থবিশীর(জািল তসলংঘসলহ) কটােছ েসলান্ার হিল রণ  মেন্ হেতা। িল কটন্তু( এপ্রবিশং এপ্রখােন্ এপ্রকটিল টি িল বিশশাল

“িল কটন্তু” রেয়েছ) আল্লাহর পৃিল থবিশীেত তঁ ার েদেয়া প্রিিল তিল ষ্ঠত িল বিশধিতান্ এপ্রই অহংকটারী কটু ফিল র
শিল ক্তিগুেলার সলহয হল ন্া , বিশরঞ তােদের েচােখর কটঁ াটিায় পিল রণ ত হল যা ইসললািল মকট

আিল মরাত পুন্রায় প্রিিল তষ্ঠা কটেরিল ছেলা। তথািল প তারা এপ্রর সলােথ শত্রুদভাবিশাপন্ন আচরেণ র

আশ্রময় ও ষড়েযন্ত্র শুরু কটরল। তারা তােদের সলবিশর্ণাত্মিকট েচষ্টা কটেরেছ েখঁা ড়ো অজুহাত সলৃিল ষ্ট বিশা
ৈতিল র কটের এপ্র বিশযবিশস্থােকট উপেড়ে েফলেত এপ্রবিশং অবিশেশেষ তারা এপ্রর (ইসললািল মকট এপ্রিল মরাত
অফ আফগোিল ন্স্তান্) িল বিশরুেদ্ধ েযৌথ সলামিল রকট আগাসলন্ শুরু কটের।
অসামমিামনিয প্রতিতভামধর বযিক্তিত:
েন্তৃত্ব সলুলভ বিশযিল ক্তি িল হেসলেবিশ মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমেরর (দোঃ বিশাঃ) রেয়েছ
অসলাধিতারণ  বিশযিল ক্তিত্ব ও আধিতযািল ত্মিকট শিল ক্তি সলৃিল ষ্ট কটরার ক্ষমতা। িল তিল ন্ কটখেন্া িল ন্েজেকট জািল হর
কটরার েচষ্টা কটেরন্ন্া যা উচ্চপদেস্থ আমলারা ও েন্তারা কটের থােকট। অপ্রিেয়াজন্ীয় িল বিশষেয়

কটথা বিশলার েক্ষেত্রে িল তিল ন্ অন্াগহী। তেবিশ প্রিেয়াজেন্ বিশযবিশহার কটের থােকটন্ প্রিগোঢ়, উপযুক্তি

এপ্রবিশং যুিল ক্তিযুক্তি শব ও বিশাকটয। দেৃষ্টান্ত স্বরূপ, দেজ্জােলর সলাথী আেমিল রকটার আক্রমণ  প্রিাক্কােল,
িল বিশশ্ববিশযাপী মুজািল হিল দেন্েদের িল বিশরুেদ্ধ িল মথযা প্রিচারণ া ও ইসললািল মকট আিল মরাত েবিশদেখল কটরা শুরু

কটের িল ছল। মুসলিল লমেদের পিল বিশত্রে রক্তি প্রিবিশািল হত-কটািল র আেমিল রকটা িল কটছু ই বিশািল কট রােখিল ন্

(মুজািল হিল দেন্েদেরেদের িল বিশরুেদ্ধ িল মথযা প্রিচারণ া ও ইসললািল মকট আিল মরাত েবিশদেখল কটরা েক্ষেত্রে )

এপ্রবিশং পিল শ্চিমা িল মিল ডয়া, তােদের েরিল ডও এপ্রবিশং েটিিল লিল ভশন্ েষ্টশন্গুেলােত পিল রপূণ  র্ণ শয়তািল ন্
ভিল ক্তির সলােথই আেমিল রকটার এপ্রই হীন্ ও জঘন্য কটােজ সলহেযািল গেতা কটেরিল ছেলা (যা এপ্রখেন্া
কটরেছ)।

িল কটন্তু এপ্র সলকটল বিশাথর্ণ প্রিেচষ্টা এপ্রবিশং প্রিচারণ া সলেত্ত্বও, িল ন্জস্ব জন্গেেণ র উেদেশ শান্ত, প্রিজ্ঞায়
পিল রপূণ  র্ণ িল ন্শ্চিয়তা যুক্তি িল ন্ম্নল উেল্লিল খত বিশাতর্ণািল টি প্রিদোন্ কটেরন্ঃ

“আল্লাহ্ সলবিশর্ণশিল ক্তিমান্। আল্লাহর কটােছ আেমিল রকটা বিশা এপ্রকটিল টি ক্ষুদ মািল ছর মেধিতয েকটান্ পাথর্ণকটয

েন্ই। আেমিল রকটা ও েতামার সলাথীরা েখয়াল কটের শুেন্ ন্াও , ইসললািল মকট আিল মরাত পূেবিশর্ণর

শাসলন্ামেলর মেতা ন্য় েয যার প্রিধিতান্ েন্তা েদেশ েথেকট পািল লেয় যােবিশ ; যা ঘেটিিল ছেলা রাজা

জিল হর শাহ্র েক্ষেত্রে, িল যিল ন্ আফগোিল ন্স্তােন্র প্রিাক্তিন্ বিশাদেশাহ, িল যিল ন্ েরােম আশ্রময়
খু ঁেজিল ছেলন্; আর ন্া আমার েযাদ্ধারা আত্মিসলমপর্ণণ  কটরেবিশ। েতামার সরণ  রাখা উিল চৎ েয
এপ্ররা সলুসলংগেিল ঠিত িল জহািল দে দেল। যিল দে রাজধিতান্ী এপ্রবিশং অন্যান্য শহর েতামােদের দেখেল চেল যায়

আর ইসললািল মকট শাসলন্ বিশযবিশস্থা যিল দে িল বিশন্ষ্ট বিশা উেচদে কটরা হয় , তবিশুও আমােদের মুজািল হিল দেন্রা
আত্মিসলমপর্ণেণ র বিশদেেল েদেশবিশযাপী ছিল ড়েেয় পরেবিশ এপ্রবিশং পাহােড়ে অবিশস্থান্ িল ন্েবিশ। তখন্ েতামারা

িল কট কটরেবিশ? েতামােদের হতযা ও ধিতরা পড়ো েথেকট েকটউ বিশঁা চােত পারেবিশন্া িল ঠিকট রািল শয়ার
মেতা।

েতামার অবিশশযই এপ্রটিা েবিশাঝো উিল চৎ েয িল বিশশৃঙ্খলা কটরা খুবিশ সলহজ িল কটন্তু তার মূেলাৎপাটিন্

এপ্রবিশং আইেন্র শাসলন্ পুন্ঃ প্রিিল তষ্ঠা কটরা এপ্রকটিল টি িল বিশশাল এপ্রবিশং কটষ্টকটর। মৃতুয অিল ন্বিশাযর্ণ আর

প্রিেতযকটিল টি প্রিাণ ীেকটই এপ্রকটিল দেন্ ন্া এপ্রকটিল দেন্ মরেত হেবিশ। আেমিল রকটােকট সলমথর্ণন্ কটের ঈমান্ ও
সলম্মান্ হািল রেয় মৃতুযর েচেয় - ঈমান্ ও সলম্মান্ িল ন্েয় ইসললােমর জন্য জীবিশন্ েদেয়া উত্তিম ন্য়
িল কট?”

মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমেরর(দোঃ বিশাঃ) এপ্রই অিল ভবিশযিল ক্তি হয়েতা িল কটছু

মান্ুেষর বিশুেঝে আেসলিল ন্ যা সলিল ঠিকট িল বিশশ্বাসল, শ্রমদ্ধা ও আন্তিল রকটতায় পূণ  র্ণ , িল কটন্তু প্রিায় ১৪ বিশছর

পার হেয় েগেেছ এপ্রই এপ্রকট পক্ষীও যুেদ্ধর যা সলুপার পাওয়ার দোিল বিশদোর আেমিল রকটা , ন্যােটিা

বিশািল হন্ী এপ্রবিশং তার অন্যান্য সলহেযাগেীসলহ মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমেরর(দোঃ
বিশাঃ) িল কটছু ঈমান্ দেীপ্ত এপ্রবিশং সলুদেৃঢ় মুজািল হিল দেন্েদের পরািল জত কটরার জন্য , যারা িল ছল শূন্য
হােত; আিল মরুল মু’িল মিল ন্েন্র এপ্রই সলাধিতারণ  িল কটন্তু ঐতিল তহািল সলকট উিল ক্তির হয়েতা এপ্রখন্ ঐত সলকটল
কটিল থত সলভয েলাকটেদের বিশুেঝে এপ্রেসলেছ ।

দেৃশযত আেমিল রকটার আগাসলেন্র শুরুর িল দেেকট, িল তিল ন্ পেরাক্ষভােবিশ িল ভন্েদেশী আগাসলী
কটুফফারেদের এপ্রবিশং তােদের অভযন্তরীণ  কটুকটেমর্ণ সলহেযাগেীেদের িল বিশরুেদ্ধ েঘাষণ া িল দেেয়িল ছেলন্ েয

অস্ত্র দ্বোরা মৃতুয হেত পাের, তাইবিশেল এপ্রটিা(অস্ত্র) মৃতুযেকট অবিশজ্ঞা কটরেত পােরন্া (অথর্ণাৎ
হয়েতা শরীয়ত ন্য়েতা শাহাদোত)। তার এপ্রই েঘাষণ া আফগোন্ িল মিল ডয়ার এপ্রকটিল টি েরিল ডওেত

প্রিচার হেয়িল ছেলা। িল কটছু মান্ুেষর জন্য এপ্রই বিশাকটযিল টি হয়েতা আন্থর্ণয ও তু চ শব দ্বোরা গেিল ঠিত
িল কটন্তু িল বিশগেত ১৩ বিশছর যাবিশত এপ্রই সলাধিতারণ  শবগুেলা বিশাস্তবিশায়ন্ হেচ যখন্ মান্বিশরূপই িল পচাশ

িল ভন্েদেশী আগাসলী কটুফফাররা তােদের উন্নত প্রিযুিল ক্তি ও অস্ত্র দ্বোরা িল ন্মর্ণমভােবিশ বিশহুসলংখযকট

িল ন্েদের্ণাষ মান্ুষেকট হতযা কটেরেছ এপ্রবিশং অবিশণ র্ণন্ীয় ক্ষিল তসলাধিতন্ কটেরেছ। িল বিশগেত ১৩বিশছের বিশীর
মুজািল হিল দেন্রা মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমেরর(দোঃ বিশাঃ) েন্তৃেত্ব চলমান্ এপ্রই

িল জহােদে আগাসলী কটুফফাররা িল ন্জস্ব ৈসলিল ন্কটেদের মৃতুয েথেকট বিশঁা চােত সলক্ষম হয়িল ন্ ,
ফলশ্রুতিল তেত আগাসলীরা প্রিিল তিল ন্য়ত িল ন্হত, আহত এপ্রবিশং বিশন্দী হেয়েছ ।

প্রিকটৃত সলতয এপ্রইেয আফগোিল ন্স্তােন্ িল ন্ষ্ফল(কটােফরেদের জন্য) এপ্রই যুেদ্ধ আগাসলী - এপ্রই সলকটল
অহংকটারী শয়তােন্র দেল, যারা িল কটন্া অতযাধিতুিল ন্কট অস্ত্র ও অন্যান্য সলুেযাগে সলুিল বিশধিতাসলহ
পিল রপূণ  র্ণভােবিশ সলুসলিল জ্জত, অকটপেটি স্বীকটার কটেরেছ েয তােদের হাজার হাজার পােপটি েযাদ্ধা
িল ন্হত হেয়েছ এপ্রবিশং আহত হেয়েছ ।

মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমেরর(দোঃ বিশাঃ) মেত, উত্তিম হেচ কটথা কটম বিশলা
ও কটাজ েবিশশী কটরা যা আমােদের ইসললাম ধিতেমর্ণও েজার েদেয়া হেয়েছ েয কটথা বিশা ধিতারন্ার েচেয়

কটাজ বিশা আমল েবিশশী কটর। অপ্রিাসলিল ঙ্গকট উৎসলবিশ ও অপ্রিেয়াজন্ীয় চু িল ক্তি েথেকট িল তিল ন্ সলমূ ণ  র্ণ

মুক্তি। িল তিল ন্ সলকটল েক্ষেত্রেই অন্াড়েম্বর ও সলরল জীবিশন্-যাপন্ কটরেত অভযস্ত । অন্াড়েম্বর
েপাশাকট, খাবিশার, স্পরষ্ট কটথা, সলরলতা এপ্রবিশং অন্ান্ুষ্ঠািল ন্কটতা তার প্রিকটৃত অভযাসল। িল তিল ন্
অন্ুষ্ঠােন্ বিশা উৎসলেবিশ(ইসললাম বিশিল হভূর্ণ ত) েযেত ও আন্ুষ্ঠািল ন্কট েলাকটেদের অপছন্দ কটেরন্।

িল তিল ন্ মেন্ কটেরন্ সলকটল উন্নিল তর িল ভিল ত্তি হেচ দেৃঢ়তা, িল বিশচক্ষণ তা এপ্রবিশং আন্তিল রকটতা এপ্রবিশং তার
সলহেযাদ্ধােদের মেধিতয েয যেতা েবিশশী িল বিশচক্ষণ , আন্তিল রকট ও সলুস্পরষ্ট েসল তার কটােছ তেতা েবিশশী
প্রিশংিল সলত ও ভালবিশাসলার পাত্রে।

এপ্রকটইভােবিশ িল তিল ন্ ইহ-কটালীন্ জীবিশেন্র কটষ্টকটর পিল রিল স্থিল ত, দেুঃখ এপ্রবিশং উত্থান্ ও পতেন্র

মুেখামুিল খ হেত অভযস্ত। হেত পাের েকটান্ িল বিশড়েম্বন্া বিশা অঘটিন্ বিশড়ে ও প্রিখরত্বর, িল তিল ন্

স্বাভািল বিশকট থােকটন্ এপ্রবিশং তার অবিশস্থা ও উদীপন্ার িল বিশন্দু মাত্রে পিল রবিশিল তর্ণত হয় ন্া। েকটান্ সলময়
আন্ন্দ ও েবিশদেন্া, জয় ও পরাজেয়র তারতময হেল, িল তিল ন্ প্রিশান্ত এপ্রবিশং আত্মিসলংযমতা
অবিশলম্বন্ কটেরন্।

আেলম সলমাজ ও বিশড়েেদের িল তিল ন্ অতযন্ত শ্রমদ্ধা কটের থােকটন্। গেম্ভীরতা, মযর্ণাদোপূণ  র্ণ অবিশস্থা,
লজ্জা, গেভীর ভিল ক্তি, পারস্পরািল রকট সলম্মান্েবিশাধিত, সলহান্ুভূিল ত, দেয়া এপ্রবিশং আন্তিল রকটতা হেচ

তার প্রিকটৃত আচরণ । তার স্বাতন্ত্রয িল কটছু ৈবিশিল শষ্টয হেচ প্রিবিশল দেৃঢ়তা, সলবিশর্ণশিল ক্তিমান্ আল্লাহর
উপর িল বিশশ্বাসল এপ্রবিশং আল্লাহ্ কটতর্ণ ৃ কট িল ন্ধিতর্ণািল রত ভােলা মন্দ তাকটিল দেেরর উপর প্রিবিশল িল বিশশ্বাসল।

এপ্রসলবিশ কটারেণ ই মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমেরর(দোঃ বিশাঃ) অন্ুসলারী ও
মুজািল হিল দেন্রা তােকট গেভীরভােবিশ ভালবিশােসলন্ এপ্রবিশং ভিল ক্তি কটের থােকটন্ যা তার প্রিতীয়মান্

পািল থর্ণবিশ পদেমযর্ণাদোর বিশেল ন্য়। আমােদের জনভূ িল ম আফগোিল ন্স্তান্ প্রিায় ১৩ বিশছর ধিতের

আক্রমেণ র িল শকটার এপ্রবিশং িল ভন্েদেশী কটুফফারেদের দ্বোরা দেখলকটৃত( বিশতর্ণমােন্ অল্পিল কটছু শহর)
িল কটন্তু তার অন্ুরক্তি ও আন্তিল রকট মুজািল হিল দেন্রা তার েমৌিল খকট ও িল লিল খত সলকটল িল ন্েদের্ণশন্া
অন্ুসলরণ  কটের আসলিল ছ এপ্রবিশং তার উপিল স্থিল তেত েযভােবিশ তার িল ন্েদের্ণ শন্া েমেন্ চেলিল ছ আর
আমরা শহীদে হেত প্রিস্তুত িল কটন্তু তার িল ন্েদের্ণশন্ােকট ছাড়েেত প্রিস্তুত ন্ই এপ্রবিশং তা সলম্ভবিশও ন্া।
ইসলামমি ও আন্তর্জরামিতক ইসুযেত অতন্দ্র প্রতহরী:
েযেহতু মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমর (দোঃ বিশাঃ) মুসলিল লমেদের েন্তা এপ্রবিশং
তািল লবিশান্েদের ইসললািল মকট আেন্দালেন্র প্রিিল তষ্ঠাতা তাই মুসলিল লম উম্মাহর সলােথ সলমিল কটর্ণত
সলকটল িল বিশষয় গুেলা িল তিল ন্ পিল রপূণ  র্ণ সলতকটর্ণ এপ্রবিশং তীক্ষ্ণ  মেন্ােযােগের সলােথ িল ন্েয় থােকটন্।

িল তিল ন্ সলবিশসলময় মসলিল জদেুল আকটসলা(মুসলিল লমেদের প্রিথম িল কটবিশলা) এপ্রবিশং িল ফিল লিল স্তন্ই
মুসলিল লমেদের অিল ধিতকটার ইসলুযেত সলমথর্ণন্ কটের আসলেছন্। মুসলিল লমেদের সলবিশ বিশযাপােরই িল তিল ন্ স্পরষ্ট

অবিশস্থান্ ও সলমথর্ণন্ কটরেছন্ তা পৃিল থবিশীর েয প্রিােন্তই েহাকট। অিল ভশপ্ত ইহুিল দে জািল তর কটবিশল
েথেকট মসলিল জদেুল আকটসলােকট মুক্তি কটরা প্রিিল তিল টি মুসলিল লেমর ওপর ফরয কটতর্ণবিশয বিশেল িল তিল ন্
মেন্ কটেরন্।

মুজািল হিল দেন্েদের েন্তা েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমর (দোঃ বিশাঃ) মুসলিল লমেদের দেুঃখকটেষ্ট সলমান্

ভাগেীদোর ও সলহান্ুভূিল ত েবিশাধিত কটেরন্। মুসলিল লম ভাইেদের সলােথ তার আন্তিল রকটতা, সলহান্ুভূিল ত,
ভ্রাতৃত্ব এপ্রবিশং সলহেযািল গেতা আেন্দালন্ বিশা েশ্লোগোেন্র মেধিতয সলীমাবিশদ্ধ ন্য় বিশরঞ িল তিল ন্ এপ্রসলকটল
িল বিশষয় বিশাস্তিল বিশকট ও প্রিােয়ািল গেকট ভােবিশ প্রিমাণ  েরেখ চেলেছন্।
৩.
তঁামর মিতামদশিরঃ

মতাদেিল শ র্ণকট ভােবিশ েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার মুজািল হিল দেন্ (আল্লাহ তঁ ােকট েহফাজত কটরুন্)
আহেল সলুন্নাহ ওয়াল জামায়াত (কটুরআন্ ও রাসলূলুল্লাহ সলােল্লল্লাহু আলাইিল হ ওয়াসলাল্লাম এপ্রর
সলুন্নাহর এপ্রকটিল ন্ষ্ঠ অন্ুসলরণ কটারী, মুসলিল লম উম্মাহেকট ঐতেকটযর িল দেেকট আহ্বান্কটারী হাক্বপন্থী

জামায়াত) এপ্রর অন্ুসলরণ কটারী। িল তিল ন্ হান্ািল ফ িল ফকটােহর এপ্রকটিল টি ইসললািল মকট সুল(েদেলবিশন্দ
মাদাসলা) এপ্রর ছাত্রে।

িল তিল ন্ ন্ািল স্তকটযবিশাদে এপ্রবিশং প্রিচিল লত অপ-মতবিশােদের(গেণ তন্ত্র,সলমাজতন্ত্র,ধিতমর্ণিল ন্রেপক্ষতা ইতযািল দে
কটুফরীবিশােদের) েঘার িল বিশেরাধিতী। িল তিল ন্ মুসলিল লমেদের মােঝে মতাদেশর্ণ গেত, েগোষ্ঠী বিশা জািল তগেত
পাথর্ণকটয ও মতিল বিশেরাধিত পছন্দ কটেরন্ ন্া। িল তিল ন্ সলবিশসলময় তঁ ার সলহচরেদের েযেকটােন্া অবিশস্থায়

ইসললােমর স্বােথর্ণ, উম্মাহর স্বােথর্ণ সলকটল মুসলিল লমেদের ঐতকটয ও সলংঘবিশদ্ধ থাকটার উপেদেশ েদেন্

এপ্রবিশং উম্মাহর এপ্রই ক্রািল ন্ত-লেগ্ন সলাধিতারণ  মুসলিল লমেদের মতাদেশর্ণ গেত ঐতেকটযর আহবিশান্ কটেরন্।
তঁ ার মেত কটুরআন্ ও হািল দেসল (রাসলূল সলােল্লল্লাহু আলাইিল হ ওয়াসলাল্লাম এপ্রর সলুন্নাহ) এপ্রর
র্ণ ূিল রেদের পথ(সলালাফেদের পথ) এপ্রবিশং েন্তৃস্থান্ীয় আেলমেদের
আেলােকট আল্লাহ ভীরু পূবিশসল
অন্ুসলরণ  কটরাই মুসলিল লম উম্মাহর জন্য এপ্রকটমাত্রে মুিল ক্তির পথ।
তঁামর বযিক্তিগত জীবনিঃ
েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমর মুজািল হিল দেন্(আল্লাহ তঁ ােকট েহফাজত কটরুন্) তঁ ার জীবিশেন্র
অিল ধিতকটাংশ সলময় বিশযয় কটেরেছন্ ইসললাম িল শক্ষা অজর্ণেন্, িল জহােদের ময়দোেন্ এপ্রবিশং ইসললােমর
প্রিিল ত দোওয়াত ও আহবিশােন্। আফগোিল ন্স্তােন্র সলমসলামিল য়কট েন্তােদের মােঝে িল তিল ন্ই সলম্ভবিশত

সলবিশেচেয় দেিল রদ বিশযিল ক্তি েয িল কটন্া 'বিশায়তু ল মাল'(ইসললািল ম রােষ্ট্রের েকটাষাগোর) েথেকট বিশযিল ক্তিগেত
েকটান্ সলুিল বিশধিতা গহণ  কটেরন্িল ন্। রািল শয়ার িল বিশরুেদ্ধ যুদ্ধ পরবিশতর্ণী সলমেয় িল তিল ন্ বিশযিল ক্তিগেত প্রিভাবিশ
খািল টিেয় িল বিশলাসলবিশহুল জীবিশেন্র জন্য েকটান্ সলমদেই জমা কটেরন্িল ন্। িল তিল ন্ েমাটি ৭ বিশছর

আফগোিল ন্স্তােন্র ইসললািল মকট আিল মরাত পিল রচালন্া কটেরন্, এপ্রসলময় িল তিল ন্ এপ্রকট মুহূেতর্ণর
জন্যও প্রিাচু েযর্ণ বিশা িল বিশলািল সলতায় কটাটিান্িল ন্।

এপ্রমন্িল কট েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার মুজািল হিল দেন্ (আল্লাহ তঁ ােকট েহফাজত কটরুন্) এপ্রকটিল টি
সলাধিতারণ  বিশাসল ভবিশেন্রও মািল লকট ন্ন্, এপ্রবিশং িল বিশেদেিল শ বিশযাংেকট তঁ ার েকটান্ এপ্রকটাউন্ট বিশা
আমান্তও েন্ই।এপ্রমন্িল কট ১৯৯৯ সলােল যখন্ জািল তসলংঘ দ্বোরা সলাধিতারণ  আফগোন্

ন্াগেিল রকটেদের উপর সলমূ ণ  র্ণ এপ্রকটতরফা ও িল ন্মর্ণম অথর্ণৈন্িল তকট িল ন্েষধিতাজ্ঞা জািল র কটরা হয়,
তািল লবিশান্ েন্তােদের িল বিশেদেিল শ বিশযাংকট এপ্রকটাউন্ট জব কটরা হয়, তখেন্া ‘ইসললািল মকট আিল মরাত

অফ আফগোিল ন্স্তান্’ এপ্রর সলেবিশর্ণাচ্চ পদেস্থ েমাল্লা েমাহাম্মাদে উমার মুজািল হিল দেেন্র (আল্লাহ তঁ ােকট
েহফাজত কটরুন্ এপ্রর িল ন্েজর ন্ােম িল কটংবিশা ছদ্মন্ােম েদেেশ অথবিশা িল বিশেদেেশ েকটান্ বিশযাংকট
এপ্রকটাউন্ট

িল ছলন্া।

ইসললািল মকট আিল মরােতর শাসলন্ামেল যখন্ তঁ ার আবিশাস্থল পাশিল বিশকট শত্রুদেদের(আেমিল রকটান্
কটুফফার দ্বোরা) মমর্ণািল ন্তকট আক্রমেণ র িল শকটার হয় আর তখন্ সলাধিতারণ  মুসলিল লমগেণ ও ভূ িল মহীন্

হেয় পেড়েন্। এপ্রসলময় অেন্কট সলাধিতারণ  মুসলিল লমেদের সলােথ তঁ ার পিল রবিশােরর সলদেসলযেদেরও
িল ন্মর্ণমভােবিশ হতযা কটরা হয়। শহরতলীেত েকটান্ আবিশাস্থল ন্া থাকটায় মুসলিল লমেদের িল ন্রাপত্তিার

িল বিশষয়িল টি েখয়াল েরেখ "বিশাবিশাসলািল হবিশ" পাহােড়ের িল ন্কটেটি ন্তু ন্ এপ্রকটিল টি আবিশািল সলকট এপ্রলাকটা
প্রিিল তস্থাপন্ এপ্রবিশং কটান্দাহার শহেরর পিল শ্চিমাংেশ ইসললািল মকট আিল মরােতর আমীরেদের জন্য

কটাযর্ণালয় প্রিিল তষ্ঠার িল সলদ্ধান্ত েন্ওয়া হয়। ন্তু ন্ এপ্রই আবিশািল সলকট এপ্রলাকটাও বিশায়তু ল মাল কটতর্ণ ৃ কট
পিল রচািল লত হেতা এপ্রবিশং এপ্রর েকটান্ সলাধিতারণ  সলমিল ত্তি (ভূ িল ম) বিশযিল ক্তিগেত মািল লকটান্াধিতীন্ িল হেসলেবিশ
িল বিশেবিশিল চত হেতান্া।

১৯৯৬সলােল যখন্ প্রিথমবিশােরর মত তঁ ােকট “আিল মরুল মুিল মন্ীন্” (মুিল মন্েদের েন্তা) েঘাষণ া

কটরা হয় তখন্ িল তিল ন্ আন্ন্দধ্বিল ন্ বিশা উেত্তিজন্ার বিশদেেল বিশরং কটান্নায় েভেঙ্গ পেড়েন্। এপ্রসলময়
তঁ ার েচােখর অশ্রুতেত কটঁ াধিত িল ভেজ জবিশজেবিশ হেয় যায়। ঐতিল তহািল সলকট েসলই আেলাচন্া
মাহিল ফেলর

েশেষ

িল তিল ন্

উপিল স্থত

গেণ যমান্য

আেলমেদের

উেদেশয

বিশেলন্,

"েহ উলামাগেন্, আপন্ারা হেলন্ রাসলূলুল্লাহ সলােল্লল্লাহু আলাইিল হ ওয়াসলাল্লাম এপ্রর উত্তিরসলূিল র

এপ্রবিশং আপন্ারা আমার কটঁ ােধিত অেন্কট ভারী দোিল য়ত্ব অপর্ণণ  কটেরেছন্। বিশাস্তিল বিশকট ভােবিশ আমার
অটিলতার জন্য আপন্ারাই দোয়ী হেবিশন্, িল ঠিকট েযমিল ন্ ভােবিশ দোয়ী থাকটেবিশন্ আমার পথভ্রষ্টটিার
জন্যও।

েহ আমােদের সলম্মািল ন্ত শাইখ ও আেলমগেণ  ! আিল ম যিল দে মুসলিল লম উম্মাহর প্রিিল ত আমার এপ্রই

মহান্ দোিল য়ত্ব িল ঠিকট মত পালন্ কটরেত বিশযথর্ণ হই অথবিশা পথভ্রষ্ট হেয় যাই ,তাহেল আপন্ােদের
কটাজ হেচ আমােকট আপন্ােদের জ্ঞােন্র আেলা দ্বোরা আমােকট সলিল ঠিকট পেথ পিল রচািল লত

কটরা। যিল দে তােলবিশান্ শরী’য়া বিশাস্তবিশায়েন্ েকটান্ ভু ল কটের থােকট আর আপন্ারা যিল দে তা

আপন্ােদের জ্ঞােন্র দ্বোরা সলংেশাধিতন্ ন্া কটের েদেন্ তেবিশ মেন্ রাখেবিশন্ , েশষ িল বিশচােরর িল দেন্
আপন্ােদেরেকটই এপ্রর দোয়ভার গহণ  কটরেত হেবিশ।"
স্বভামব প্রতকৃিতঃ
েমাল্লা েমাহাম্মদে উমার মুজািল হিল দেন্(আল্লাহ তঁ ােকট েহফাজত কটরুন্) ন্ীরবিশ ও শান্ত প্রিকটৃিল তর
মান্ুষ। েসলই সলােথ িল তিল ন্ ভদ েমজােজর অিল ধিতকটারী এপ্রবিশং সলবিশেচেয় মজার িল বিশষয় িল তিল ন্ কটখন্ই

তঁ ার সলহ েযাদ্ধােদের েচেয় িল ন্েজেকট উৎকটৃষ্ট মেন্ কটেরন্ ন্া। িল তিল ন্ পারস্পরিল রকট আচরেন্র

েক্ষেত্রে তােদের প্রিিল ত অতযন্ত সলদেয়, যত্নবিশান্, িল বিশন্ম্র এপ্রবিশং আন্তিল রকটতা সলমন্ন। েবিশিল শরভাগে
আেলাচন্ায় িল তিল ন্ সলেবিশর্ণাত্তিম ইবিশাদেত িল জহােদের কটথা বিশেলন্।
তঁামর সমিসামমিিয়িক প্রতামতযিহক কামযকরক্রমিঃ
শত্রুদেদের আক্রমেণ র এপ্রই কটিল ঠিন্ পিল রিল স্থিল তর মােঝেও ইসললািল মকট আিল মরােতর সলেবিশর্ণাচ্চ পেদে

আসলীন্ আিল মরুল মুিল মন্ীন্ েমাল্লা েমাহাম্মদে উমার মুজািল হিল দেন্(আল্লাহ তঁ ােকট েহফাজত

কটরুন্) এপ্রর প্রিাতযিল হকট কটােজ এপ্রবিশং িল জ্বিহাদেী কটাযর্ণক্রেম েকটান্ বিশড়ে রকটেমর পিল রবিশতর্ণন্ এপ্রবিশং
িল বিশচু যিল ত পিল রলিল ক্ষত হয়িল ন্। তঁ ার িল দেন্ শুরু হয় আল্লাহ সলুবিশহান্ু তায়ালার ইবিশাদেত এপ্রবিশং পিল বিশত্রে
কটুরআন্ িল তলাওয়ােতর মাধিতযেম। িল তিল ন্ অবিশসলর সলময় অিল তবিশািল হত কটেরন্ পিল বিশত্রে কটু রআন্ এপ্রর
তাফসলীর এপ্রবিশং রাসলুলুল্লাহ (সলােল্লল্লাহু আলাইিল হ ওয়াসলাল্লাম) এপ্রর হািল দেসল েথেকট িল শক্ষাগহেণ র

মাধিতযেম। িল তিল ন্ অতযন্ত সলূক্ষ্মভােবিশ িল বিশেদেশী কটুফর পরাশিল ক্তির িল বিশরুেদ্ধ িল জ্বিহাদেী কটাযর্ণক্রম
পিল রচািল লত কটেরন্। িল তিল ন্ এপ্রকটিল টি িল ন্িল দের্ণষ্ট উপােয় তঁ ার িল জ্বিহাদেী কটমান্ডারেদের মাধিতযেম িল জ্বিহাদেী

কটাযর্ণক্রম এপ্রবিশং সলমসলামিল য়কট িল বিশষয়গুেলােকট সলুসলংগেিল ঠিত ও পুন্িল বিশর্ণন্যাসল কটেরন্। িল তিল ন্ িল ন্য়িল মত
িল জ্বিহাদেী এপ্রবিশং অন্যান্য আন্তজর্ণািল তকট িল মিল ডয়ার তথয পযর্ণেবিশক্ষণ  কটেরন্ যােত কটের িল তিল ন্ তােদের

িল বিশজয় এপ্রবিশং িল বিশেদেশী কটুফফারেদের ষড়েযন্ত্র সলমেকটর্ণ ধিতারন্া লাভ কটরেত পােরন্। এপ্রই ভােবিশই
িল তিল ন্ তঁ ার েদেশ এপ্রবিশং বিশিল হিল বিশর্ণেশ্বর সলােথ িল ন্েজেকট সলমৃ ক্তি রােখন্। বিশতর্ণমান্ পিল রিল স্থিল তেত
এপ্রগুেলাই তঁ ার সলমসলামিল য়কট কটাযর্ণক্রম।

তঁামর োনিতৃেত ইসলামিমিক আিমিরামত:
১৪১৫িল হজিল র

সলেন্র

(১৯৯৪

িল খ্রিষ্টাব)

১৫ই

মুহররম

েমাল্লা

েমাহাম্মদে

উমার

মুজািল হেদের(আল্লাহ তঁ ােকট েহফাজত কটরুন্) েন্তৃেত্ব ইসললািল মকট এপ্রিল মরাত অফ আফগোিল ন্স্তান্

প্রিিল তষ্ঠা লাভ কটের। পরবিশতর্ণীকটােল আফগোিল ন্স্তােন্র অসলংখয আেলম, দো’ঈ, মুজািল হিল দেন্েদের
এপ্রবিশং ধিতমর্ণীয় বিশযিল ক্তিবিশেগের্ণর সলমথর্ণন্ েপেয় অেন্কট বিশাধিতা েপিল রেয় ইসললািল মকট আিল মরাত আজেকটর

অবিশস্থােন্ এপ্রেসল দেঁািল ড়েেয়েছ। আমােদের িল প্রিয় মাতৃভূ িল মর(আফগোিল ন্স্তােন্র) শতকটরা ৯৫ ভাগে
অংশজেু ড়ে ইসললামী শািল রয়াহ বিশাস্তবিশায়ন্ কটরা হেয়িল ছল। এপ্রখন্ও েদেেশর স্থায়ী অংশ িল ন্য়ন্ত্রণ 

র্ণ ইসললািল মকট আিল মরাত পিল শ্চিমা কটুফর ও
কটরার পাশাপািল শ স্বতঃসূতর্ণভােবিশই এপ্রই গেিল বিশত
পরাশিল ক্তির িল বিশরুেদ্ধ সলশস্ত্র যুেদ্ধ মুখিল রত রেয়েছ।

েমাল্লা েমাহাম্মদে উমার মুজািল হিল দেন্ এপ্রখন্ও ইসললািল মকট আিল মরাত অফ আফগোিল ন্স্তােন্র

েকটন্দ্রবীয় আমীর। তঁ ার অধিতীেন্ তঁ ার প্রিিল তিল ন্িল ধিত, শুরা সলভা (মন্ত্রীসলভা), িল বিশচারকটগেণ , ৯িল টি

কটাযর্ণিল ন্বিশর্ণাহী কটিল মশন্, ৩িল টি আলাদো প্রিশাসলন্ ও অঙ্গ প্রিিল তষ্ঠান্ সলিল ক্রয় রেয়েছ, যারা িল কটন্া

ইসললািল মকট আিল মরাত অফ আফগোিল ন্স্তােন্র বিশতর্ণমান্ অবিশস্থােন্র শুরু েথেকটই রেয়েছন্।
ইসললািল মকট আিল মরােতর প্রিিল তিল ন্িল ধিতগেণ  অধিতীন্স্থ অঙ্গ প্রিিল তষ্ঠান্গুেলার েদেখােশান্া ও

পিল রচালন্ার পাশাপািল শ তােদের কটাযর্ণক্রেমর প্রিিল তেবিশদেন্ ৈতিল র কটের িল ন্য়িল মত আিল মরুল

মুিল মন্ীন্-এপ্রর িল ন্কটটি উপস্থাপন্ কটেরন্ এপ্রবিশং আিল মরুল মুিল মন্ীেন্র েকটান্ িল ন্েদের্ণশ বিশা তথয
থাকটেল তা েসলইসলবিশ প্রিিল তষ্ঠান্ গুেলােকট জািল ন্েয় েদেন্। ইসললািল মকট আিল মরােতর িল ন্েয়াগে প্রিাপ্ত
২০ জন্ শুরা সলদেেসলযর মাধিতযেম এপ্রর শুরা সলভা গেিল ঠিত। ইসললািল মকট আিল মরােতর প্রিিল তিল ন্িল ধিতর

অধিতীেন্ তঁ ারা “শুরাসলভা” পিল রচালন্া কটেরন্। এপ্রই শুরাসলভা-ই মূলত সলকটল রাজৈন্িল তকট,
সলামিল রকট এপ্রবিশং অন্যান্য জিল টিল িল বিশষয়গুেলার বিশযাপাের আেলাচন্ার মাধিতযেম িল সলদ্ধান্ত িল ন্েয়
থােকট।

প্রিাথিল মকট আদোলত িল ন্েয় গেিল ঠিত ইসললািল মকট আিল মরােতর িল বিশচারপিল তগেেণ র স্বতন্ত্র ও িল বিশস্তৃত

প্রিিল তষ্ঠান্ রেয়েছ। পদেবিশী আদোলত(courts of appellation)ও বিশািল তল-কটরণ 

আদোলত(court of cassation) তঁ ােদের িল ন্জস্ব দোিল য়ত্ব পালেন্ িল ন্েয়ািল জত।
বিশতর্ণমােন্র এপ্রই চািল হদো পূরেণ র জন্য ইসললািল মকট আিল মরােতর েকটন্দ্রবীয় পযর্ণােয় ন্য়িল টি িল ভন্ন িল ভন্ন

কটিল মশন্ গেঠিন্ কটরা হেয়েছ। িল জহােদের এপ্রই সলুমহান্ যাত্রোেকট প্রিাণ শিল ক্তি েযাগোন্ েদেয়ার জন্য

সলবিশেচেয় বিশড়ে সলামিল রকট িল বিশভাগেেকট ন্য়িল টি উপ-কটিল মশেন্ ভাগে কটরা হেয়েছ। এপ্রই কটিল মশন্

আফগোিল ন্স্তােন্র ৩৪ িল টি প্রিেদেেশর জন্য শাসলকট বিশা সলামিল রকট ইন্-চাজর্ণ িল ন্েয়াগে কটের থােকট।
এপ্ররপের সলামিল রকট ইন্-চাজর্ণ সলকটল েজলায় সলাবিশ-কটিল মশন্ গেঠিন্ কটের। যা পরবিশতর্ণীকটােল
তােদের িল ন্জ িল ন্জ প্রিেদেেশ এপ্রবিশং েজলার সলবিশ সলামিল রকট ও েবিশসলামিল রকট িল বিশষয়কট কটাযর্ণক্রম
সলমাদেেন্র জন্য দোিল য়ত্ব-রত থােকট।
অবিশিষ্ট কিমিশিনি সমিুহ িনিম্নরূপরঃ
•

িল শক্ষা ও প্রিিল শক্ষণ  কটিল মশন্

•

রাজৈন্িল তকট িল বিশষয়ািল দে কটিল মশন্

•

সলংসৃিল ত কটিল মশন্

•

অথর্ণৈন্িল তকট কটিল মশন্

•

স্বাস্থয কটিল মশন্

•

দোওয়াহ, পথপ্রিদেশর্ণন্ এপ্রবিশং সলংিল মশ্রমণ  কটিল মশন্

•

কটারাবিশন্দী িল বিশষয়কট কটিল মশন্

•

এপ্রন্িল জও(NGO) িল বিশষয়কট কটিল মশন্

ইসলামিমিক আিমিরামেতর বামিক সংগঠনিগুলেলাম হলঃ
•

েবিশসলামিল রকট হতাহেতর প্রিিল তেরােধিতর জন্য সলংগেঠিন্

•

শহীদে ও প্রিিল তবিশন্ধীেদের জন্য সলংগেঠিন্

•

সলংগেিল ঠিত হবিশার জন্য এপ্রবিশং িল বিশেশষ রাজস্ব আদোেয়র জন্য সলংগেঠিন্

েমাল্লা েমাহাম্মাদে ওমর ‘মুজািল হেদের’ েন্তৃেত্ব দেুই দেশকট ধিতের ইসললািল মকট আিল মরাত ,
আফগোিল ন্স্তােন্র বিশড়ে এপ্রকটটিা অংশ ইসললািল মকট িল বিশচারবিশযবিশস্থার মাধিতযেম সলফলভােবিশ পিল রচালন্া

কটের আসলেছ। আইন্-শৃঙ্খলা পুন্রুদ্ধার কটরা হেয়েছ এপ্রবিশং সলাধিতারণ  মুসলিল লমেদের জীবিশন্,
সলম্মান্-সলমিল ত্তির িল ন্রাপত্তিা িল ন্িল শ্চিত কটরা হেয়েছ।

এপ্রই দেীঘর্ণ সলমেয়, ইসললািল মকট শাসলন্-বিশযবিশস্থায় পিল রচািল লত ইসললািল মকট আিল মরাত অেন্কট

চযােলঞ্জি এপ্রবিশং প্রিিল তকটূলতার সলম্মুখীন্ হয়। িল কটন্তু মহান্ পরাক্রমশালী আল্লাহ সলুবিশহান্াহু ওয়া
তায়ালার দেয়ায় ইসললািল মকট আিল মরাত িল ন্েজেদের শািল র’য়া ন্ীিল ত ধিতের েরেখই এপ্রই প্রিিল তকটূ লতা
সলফলভােবিশ েমাকটােবিশলা কটেরেছ।

সবরশিিক্তিমিামনি মিহামনি আল্লামহ তাম’ য়িামলাম আমিামেদর োনিতামেক সুরিক্ষত রামখুনি।
আমিীনি।

**** সমিামপ্ত ****

