আফগানিস্তানি মানকিি পরাজয় ও
তানেবানির ক্ষমতায় প্রতযাবতিি

[আফগানিস্তানি কুনি বছর ধনর যুদ্ধ কনর তানেবাি ক্ষমতায় নফনরনছ, মানকি ি যুক্তরানের সমনথিত সরকার তানসর ঘনরর
মত ভেনে পনিনছ এবং মানকি ি যুক্তরানের সসিযনের তনিঘনি কনর ভেশতযাগ করনত হনয়নছ। আগস্ট মানসর এই
ঘটিাপ্রবানহর সাম্প্রনতক ভপ্রক্ষাপনটর সূচিা হয় ২০২০ সানের ভফব্রুয়ানরনত যুক্তরাে-তানেবানির মনধয সম্পানেত চু নক্ত। ৩
মাচি ২০২০ ভথনক ১৭ আগস্ট ২০২১ পযিন্ত এই নবষনয় প্রথম আনো’নত প্রকানশত চারটি নিবন্ধ এখানি একনে উপস্থানপত
হে।]

এই চু নি যুিরানের পরাজনয়র দনেে
যুক্তরাে ও তানেবানির মনধয সম্পানেত শানন্তচু নক্ত আফগানিস্তানি ১৮ বছর ধনর থাকা মানকি ি ভসিানের
উপনস্থনতর অবসানির প্রনিয়ার সূচিা করে। গত শনিবার [২৯ ভফব্রুয়ানর ২০২০] ভোহায় েুই পনক্ষর মনধয
ভয চু নক্ত হনয়নছ, তানত বো হনয়নছ ভয যুক্তরাে আগামী ১৩৫ নেনির মনধয তার সসিযসংখযা এখিকার ১৩
হাজার ভথনক ৮ হাজার ৬০০-নত িানমনয় আিনব এবং ১৪ মানসর মনধয সব সসিয প্রতযাহার কনর ভিনব। এই
প্রতযাহানরর অেীকার শতি মুক্ত িয়; চু নক্তর বাস্তবায়ি নিেি র করনছ আগামী নেিগুনোনত তানেবানির আচরণ,
আফগানিস্তানি সনহংসতার মাো হ্রাস এবং তানেবাি ও আফগাি সরকানরর মনধয সফে আনোচিার ওপনর।
এই চু নক্তর জিয েুই পনক্ষর মনধয আোপ-আনোচিা হনয়নছ কনয়ক বছর ধনর, তানত কখনিা অগ্রগনত হনয়নছ,
কখনিা মনি হনয়নছ আনোচিা নিষ্ফে হনত চনেনছ। এখি এই চু নক্তর কৃ নতত্ব ভপ্রনসনেন্ট ভোিাল্ড ট্রাম্প োনব
করনবি এই বনে ভয, ২০১৬ সানের নিবিাচনি নতনি প্রনতশ্রুনত নেনয়নছনেি যুনদ্ধর অবসাি করনবি, সসিযনের
ভফরত আিনবি, নতনি ভসই প্রনতশ্রুনত পােি কনরনছি। নিবিাচনির বছনর তাাঁর এই োনব তাাঁর সমথিকনের
কানছ খানিকটা হনেও গুরুত্ব বহি করনব, নকন্তু তাাঁরা এই ইনতহাস জািনত চাইনবি িা ভয এই প্রনিয়ার
সূচিা হনয়নছে ট্রানম্পর পূবিসনূ র ভপ্রনসনেন্ট বারাক ওবামার আমনেই। যুদ্ধাবসানির ও সসিয প্রতযাহানরর
আনোচিার সূেপাত নযনিই করুি িা ভকি, আর যাাঁর আমনেই যুক্তরানের ইনতহানসর এই েীঘিতম যুনদ্ধর
অবসাি ভহাক িা ভকি, বাস্তবতা হনে এই চু নক্ত যুক্তরানের পরাজনয়র েনেে।

২০০১ সানে টু ইি টাওয়ানর আে-কানয়োর সন্ত্রাসী হামোর পর আে-কানয়ো ও তার ভিতা ওসামা নবি
োনেিনক আশ্রয়োতা আফগানিস্তানির ক্ষমতাসীি তানেবািনক ক্ষমতাচু যত করনত যুক্তরাে ভয যুনদ্ধর সূচিা
কনরনছে, এখি তা ভথনক পরানজত যুক্তরাে পশ্চােপসরণ করে। ইনতমনধয পৃনথবীনত অনিক বেে হনয়নছ, এই
যুনদ্ধর প্রনতনিয়া পনিনছ সারা নবনে। এই যুদ্ধ সামনি ভরনখ ভয তথাকনথত ‘সন্ত্রানসর নবরুনদ্ধ সবনেক যুনদ্ধর’
বা ভলাবাে ওয়ার অি ভটরনরর সূচিা কনরনছে যুক্তরাে ও তার নমেরা, তার েয়াবহ পনরণনতর োর বইনছ
সারা েুনিয়ার সাধারণ মািুষ—নেনশ ভেনশ িাগনরকনের অনধকার সংকুনচত হনয়নছ, োেবাি হনয়নছ
ক্ষমতাসীনিরা, নবনশষ কনর সৈরাচারী শাসনকরা, আনথিক োে গুনিনছি যুদ্ধ বযবসায়ীরা; অিয পনক্ষ ভেনশ
ভেনশ আন্তজিানতক সন্ত্রাসী সংগঠিগুনো তানের োেপাো নবস্তার করার পনক্ষ যুনক্ত হানজর কনরনছ, সফে
হনয়নছ।
আফগানিস্তানি মানকি িনের উপনস্থনত এবং অন্তহীি যুনদ্ধর আনোচিায় ভয কথাগুনো বারবার উনঠনছ, শনিবার
চু নক্ত সম্পােনির পর আবারও তা বো হনে—ক্ষনতর পনরমাণ কত? মানকি ি যুক্তরানের ২ হাজার ৩০০ সসিয
নিহত হনয়নছি, আহনতর সংখযা প্রায় ২১ হাজার। মািনসকোনব অসুস্থতার নশকার হনয়নছি কত, তার নহসাব
ভিই। ব্রাউি নবেনবেযােনয়র করা এক নহসানব ২০০১ ভথনক ২০১৮ সাে পযিন্ত আফগানিস্তানির নিরাপত্তা
বানহিীর ৫৮ হাজার সেসয নিহত হনয়নছি। অনথির নহসাব করনে মানকি ি যুক্তরাে েুই নট্রনেয়ি েোর বযয়
কনরনছ। আর আফগাি িাগনরকনের কত জি মারা ভগনছি, তার ভকানিা নিেি রনযাগয নহসাব ভিই—জানতসংঘ
২০০৯ সাে ভথনক ভয নহসাব রাখনত শুরু কনরনছ, তানত ভেখা যায় কমপনক্ষ ৩৫ হাজার মািুষ নিহত
হনয়নছ, ৬৫ হাজার আহত; নহউমযাি রাইটস ওয়ানচর ভেওয়া নহসানব ২০১৬ ভথনক প্রনতবছর ভয ১১ হাজার
িাগনরক মারা ভগনছ, তার কমপনক্ষ এক-তৃ তীয়াংশ হনে নশশু। নকন্তু এসব নহসাব ভয পূণি নহসাব িয়, তা
সহনজই ভবাধগময। নিহনতর সংখযা োনখর ওপনর বনেই অনিনকর অিুমাি।
এত প্রাণ, রক্ত, অথি, অবকাঠানমাগত ধ্বংনসর ভশনষ নক আফগানিস্তানি শানন্তর আনো ভেখা যানে? এই প্রনের
উত্তর খুাঁজনত হনে এ কথা মনি রাখনতই হনব ভয ভেশটি হতযাকানের এই েীোেূ নমনত পনরণত হনয়নছ ১৯৭৯
সাে ভথনকই। ১৯৭৯-৮৯ সমনয় তৎকােীি ভসানেনয়ত ইউনিয়নির আগ্রাসি এবং তাাঁর নবরুনদ্ধ আফগািনের
প্রনতনরানধর সময়, ১৯৮৮ সানের ১ ভম পযিন্ত ভসানেনয়ত ইউনিয়নির সরকানর নহসানব তার ১৩ হাজার
৩১০ জি সসিয নিহত হনয়নছে, আহত হনয়নছে ৩৫ হাজার ৪৪৮ জি, নিনখাাঁজ ৩১১ জি। ১৯৮৮ সানের
১ ভম ভজিানরে আনেনি নেনজনচনের এই নহসাব নছে সরকানরোনব ভেওয়া একমাে তথয (নিউইয়কি টাইমস,
২৬ ভম ১৯৮৮)। আর ভবসামনরক বযনক্তনের নিহত হওয়ার একটা নহসাব প্রথম করার ভচষ্টা কনরি মানরক
নসেউন্সনক, ১৯৮৮ সানে পানকস্তানি আফগাি শরণাথীনের ওপনর চাোনিা এক জনরনপর মাধযনম। তার
নেনত্তনত নতনি বনেনছনেি, ভমাট নিহনতর সংখযা আফগাি জিসংখযার ৯ শতাংশ; ১০ ভথনক ১৫ োখ; এর
৮০ শতাংশ নছে ভবসামনরক িাগনরক। িূর আহমে খানেনে এই নবষনয় আরও গনবষণা কনর ভেখাি ভমাট
নিহনতর সংখযা ৮ োখ ৭৬ হাজার ৮২৫ জি (নেখুি—‘আফগানিস্তাি: ভেনমাগ্রানফক কনন্সনকউনয়ন্সস অব
ওয়ার ১৯৭৮-১৯৮৭ ’, ভসন্ট্রাে এনশয়া সানেি , বষি ১০, সংখযা ৩,১৯৯১)।
এই পনরসংখযাি ভেওয়ার উনেশয এটা িয় ভয বাইনরর শনক্তগুনোর মনধয ভক ভবনশ ভবসামনরক িাগনরনকর
মৃতুযর কারণ হনয়নছ; বরং স্মরণ কনরনয় ভেওয়া ভয আফগানিস্তানির িাগনরনকরা কত েীঘি সময় ধনর যুনদ্ধর
নেকটিম হনয়নছি। এই নহসানব ১৯৮৯ সানের পনর মুজানহে ও তানেবানির মনধয সংঘানত কত মািুষ মারা
ভগনছ, তার নহসাব ভিই। প্রে হনে, চার েশক ধনর আফগানিস্তাি ভয প্রাণঘাতী যুনদ্ধর মনধয আনছ, এই চু নক্ত
নক তার অবসানির পথ সুগম করনব?

বৃহৎ শনক্তর েূ -রাজিীনতর সংঘানতর মঞ্চ নহনসনব বযবহৃত হনয়নছ আফগানিস্তাি—তার সূচিা ১৯৭৯ সানে
িয়, ২০০১ সানেও িয়। নকন্তু আফগাি ইনতহাস বনে ভয নব্রটিশ, ভসানেনয়ত বা মানকি ি ভকানিা বনহিঃশনক্ত
আফগানিস্তানি শানন্ত প্রনতষ্ঠা করনত পানরনি, আফগাি জিগণ েীঘি ভময়ানে বাইনরর শনক্তনক ভমনিও ভিয়নি।
নকন্তু এর পাশাপানশ এটাও মনি রাখনত হনব ভয আফগানিস্তানি রাে গঠনির প্রনিয়া বাধাগ্রস্ত হনয়নছ; ভকিিা,
আফগানিস্তানির নবনেন্ন জানতনগাষ্ঠী ভকন্দ্রীয় সরকানরর সম্পূণি অধীিস্থ হনত চায়নি। আফগাি অেযন্তরীণ
সংঘানতর এটি একটি বি উপাোি।
আফগানিস্তানি কাবুেনকনন্দ্রক ক্ষমতাশােী ভকন্দ্রনেনত্তক (নসন্ট্রাোইজে) রাে গঠনির ভচষ্টায় ভকবে আনমর
আবেুর রহমাি (১৮৮০-১৯০১) বযথি হিনি, কনমউনিস্টরা বযথি হনয়নছ (১৯৭৪-১৯৮৯), তানেবাি বযথি
হনয়নছ (১৯৯৬-২০০১) এবং ২০০১ সানের পনর সব সরকার বযথি হনয়নছ। আফগানিস্তানির এখিকার
সংনবধাি ভসই ধরনির রাে গঠনির েনেে, ভপ্রনসনেনন্টর হানত অোবিীয় ক্ষমতা তার প্রমাণ। ভসই কারনণই
েনবষযনত আফগানিস্তানি শানন্ত আসনব নক িা, তার একটা বি নেক হনে আফগাি সরকার ও তানেবানির
মধযকার আনোচিার সাফেয, ভেনশর রাজিীনতর ও সংনবধানির নবষনয় ঐকমতয হওয়া িা-হওয়া। চু নক্তনত এই
নবষনয় বো হনয়নছ, এই আনোচিার ওপনর মানকি িনের সসিয প্রতযাহার নিেি র করনছ।
আফগানিস্তানির এই চু নক্তর পনর, নবনশষ কনর মানকি ি সসিয প্রতযাহানরর পনর, আঞ্চনেক শনক্তগুনোর েূ নমকা
কী হনব, তার ওপনর নিেি র করনছ সুিনের ভশনষ আনো আনছ নক িা। তানেবানির সনে পানকস্তানির সখয
সবিজিনবনেত। গত ১৯ বছর পানকস্তানির প্রতযক্ষ সমথিি ও আশ্রয় িা ভপনে তানেবানির অনস্তত্ব সংকটাপন্ন
হনতা। এখি তানেবাি যখি আফগাি রাজিীনতনত েূ নমকা রাখনব, তখি এত নেনির এই ঋনণর নবনিমনয়
তারা কী ভেনব, ভসটাই প্রে। পানকস্তাি সব সময় মনি কনর এনসনছ ভয আফগানিস্তািনক তার প্রোববেনয়র
মনধয রাখনতই হনব তার নিরাপত্তার জিয এবং মধয এনশয়ায় তার যাওয়ার পথ নহনসনব। অিযপনক্ষ োরনতর
ভয প্রোব এখি আফগাি সরকানরর ওপর আনছ, তা হ্রাস পাওয়ার ভযনকানিা সম্ভাবিানক োরত কীোনব
ভমাকানবো করনব? এই প্রেগুনো িতু ি িয়, যখি ভথনক মানকি ি সসিয প্রতযাহানরর কথা উনঠনছ, ভসই ভথনকই
হনে। নকন্তু এসনবর উত্তর এখনিা স্পষ্ট িয়। ভসৌনে আরব কী েূ নমকা ভিনব? ইরানির সনে তানেবানির
সম্পকি অতীনত নবনেন্ন ধরনির সমীকরনণর মধয নেনয় ভগনছ। েনবষযনত কী হনব, তা অস্পষ্ট।
এই চু নক্তনত তানেবাি অেীকার কনরনছ ভয তারা আে-কানয়ো বা আইএনসর মনতা সন্ত্রাসী ভগাষ্ঠীনক সমথিি ও
আশ্রয়-প্রশ্রয় ভেনব িা। নকন্তু চু নক্তর পনর তারা বনেনছ এটা এনকবার এতটা স্পষ্ট িয়। যুক্তরাে এটা আোয়
করনত ভপনর খুনশ। নকন্তু এই অেীকার নক যনথষ্ট? চু নক্তর একটা বি নেক হনে, এনত আফগাি িারীনের
অনধকার রক্ষার ভকানিা অেীকার ভিই। তানেবাি শাসনি িারীনের নবরুনদ্ধ ভয নিপীিিমূেক বযবস্থা জানর
হনয়নছে, েনবষযনত তার ভচষ্টা হনব িা, ভসই অেীকার ভিই। আফগাি সরকারপক্ষ যখি আনোচিায় বসনব,
তখি তারা তানেবানির কাছ ভথনক এই অেীকার আোয় করনত পারনব নক?
ভযনকানিা চু নক্তর পনরই বো হয়, আমরাও জানি ভয এটি ভকবে সূচিা। অনিক প্রনতবন্ধকতা সামনি। ভসগুনো
পার হনয় আফগাি িাগনরনকরা শানন্ত ও অনধকার েুই-ই পানব, ভসটা এখি ভকবে আমরা প্রতযাশাই করনত
পানর।
[২ মাচি ২০২০]

ভূ রাজিীনতর গগােকধাাঁধায় আফগানিস্তাি
আফগানিস্তানির রােক্ষমতায় তানেবানির প্রতযাবতি ি অবশযম্ভাবী ধনর নিনয়ই এখি সব ধরনির আনোচিা
হনে। যুক্তরাে এবং িযানটার সসিয প্রতযাহানরর পর কাবুনে ক্ষমতাসীি সরকার আর কত নেি টিনক থাকনত
পারনব, তা নিনয় প্রায় সবাই-ই সংশয় প্রকাশ করনছি। সবার স্মরনণ আনছ ভয ১৯৮৯ সানে তৎকােীি

ভসানেনয়ত ইউনিয়নির সসিযরা
১৯৯২ সাে পযিন্ত। ভসানেনয়ত
তার ভচনয় ভবনশ অথি বযয় ও
গনি ওনঠনি, যা তানেবািনের

আফগানিস্তাি তযানগর পর তানের সমনথিত িানজবুল্লাহ সরকার টিনক নছে
ইউনিয়নির ভচনয় নিগুণ সময় মানকি ি ও আন্তজিানতক বানহিীর উপনস্থনত এবং
প্রাণিানশর পরও এটাই বাস্তব ভয আফগানিস্তানি এমি ভকানিা রােকাঠানমা
আেশি ও সামনরক অনেযাি ভমাকানবো করনত পানর।

ভকি আফগানিস্তানি এমি রাে ও শাসিবযবস্থা গনি উঠনত পানরনি, ভযখানি তানেবানির নবকল্প শনক্ত সতনর
হয়, ভকি তানেবানির অগ্রযাো অবযাহত থাকে, ভসগুনো গুরুত্বপূণি প্রে। গত এক েশনক নবনেষনকরা
নবনেন্নোনবই এটা বনেনছি ভয আফগানিস্তানি ভয ভকন্দ্রীেূ ত রাে গনি উনঠনছ, শাসিকাঠানমা ভযোনব
েুিীনতনক আশ্রয় নেনয়নছ, অংশগ্রহণমূেক রাজনিনতক বযবস্থা গনি ভতাোর ভচষ্টায় ভয বযথিতা ভথনক ভগনছ এবং
নবনেনশ প্রোব ভযোনব েৃশযমাি ভথনকনছ, তানত কনর তানেবািনক রাজনিনতকোনব পরানজত করা সম্ভব
হয়নি। আফগাি সমানজ তানেবানির সমথিক আনছ, তানের রাজনিনতকোনব অেীেূ ত িা কনর সামনরকোনব
ভমাকানবো করনত নগনয় অবস্থার আরও অবিনত হনয়নছ। তনব এটাও ঠিক ভয এই সমনয় আফগানিস্তানির
সমানজ নকছু ইনতবাচক পনরবতি িও ঘনটনছ, ভযগুনো তানেবাি ক্ষমতায় থাকার সমনয় অকল্পিীয় নছে। এ
রকম ভপ্রক্ষাপনটই তানেবানির সনে শানন্ত আনোচিা হনয়নছ, নকন্তু তানত অগ্রগনত হনয়নছ সামািযই।
তানেবানির প্রতযাবতি নির ভয নহসাব-নিকাশ হনে, তানত সবনচনয় ভবনশ গুরুত্ব পানে েূ রাজিীনতর প্রে।
আফগানিস্তানির ইনতহাস বনে ভয ভেশটি হাজার হাজার বছর ধনরই বি শনক্তগুনোর েূ রাজিীনতর ভখোর
ময়োি নহনসনব নবনবনচত হনয়নছ। পারসয সাম্রানজযর আিমণ, আনেকজান্ডানরর অনেযাি, ভচনেস খানির
হামো, নব্রটিশনের যুদ্ধ, ভসানেনয়ত ইউনিয়নির আগ্রাসি, মানকি িনের উপনস্থনতর ভপছনি ভথনকনছ েূ রাজনিনতক
নবনবচিা। নবংশ শতাব্দীনত এর সনে যুক্ত হনয়নছ আঞ্চনেক শনক্ত পানকস্তাি ও োরত; প্রতযক্ষ ও পনরাক্ষোনব
এই েুই ভেশ আফগানিস্তানি প্রোব ভরনখনছ। তু রস্ক ও ইরািও তানের ভচষ্টা অবযাহত ভরনখনছ। েনক্ষণ এনশয়া
ও মধয এনশয়ার প্রনবশিানর থাকা ভেশটি েখে বা অন্ততপনক্ষ নিয়ন্ত্রণ করনত ভচনয়নছ সবাই। েূ নগানের
অনেশাপ বইনত হনয়নছ আফগানিস্তানির জিগণনক। তারা প্রনতটি ভচষ্টানকই িসযাৎ কনরনছ, নকন্তু এর জিয
তানের গুিনত হনয়নছ বি রকনমর মাশুে।
এখনিা যখি আনোচিার ভকনন্দ্র এই েূ রাজিীনতর নবনবচিাই প্রাধািয পানে, তখি মনি রাখা েরকার ভয এই
ভখোর িীিিক ও কুশীেনবরা নেন্ন হনেও এর পনরণনত নেন্ন হনব, তার নিশ্চয়তা ভিই। এখিকার প্রধাি
কুশীেব হনে পানকস্তাি, োরত, চীি ও রানশয়া। ২০০১ সানের পর ভথনক কাবুনে প্রনতনষ্ঠত সরকানরর সনে
োরনতর ঘনিষ্ঠ সনখযর কারনণ এবং ভযনহতু তানেবাি পানকস্তানির মেেপুষ্ট, ভসনহতু সবার প্রে হনে, তানেবাি
ক্ষমতায় এনে োরত কতটা ক্ষনতগ্রস্ত হনব, েনবষযনত পানকস্তানির েূ নমকা কী হনব। চীনির সনে তানেবানির
ভযাগানযাগ ২০১৮ সাে ভথনকই, নকন্তু সম্প্রনত তানেবাি প্রনতনিনধ ভমাল্লা বারাোর আখুনের সনে চীিা
পররােমন্ত্রী ওয়াং ইর সবঠনকর কারনণ গণমাধযনম আনোচয নবষয় হনে চীি আফগানিস্তানি কী চায় এবং
েনক্ষণ এনশয়ায় এর কী প্রনতনিয়া হনব।
এসব প্রনের উত্তর একানথি খুব জটিে িয়। পানকস্তাি েীঘিনেি ধনর তানেবািনক আশ্রয় নেনয়নছ আফগানিস্তানি
তানের পছনের সরকার নিনশ্চত করনত, োরনতর প্রোব হ্রাস এবং মধয এনশয়ায় প্রনবনশর পথ করনত।
োরনতর ভক্ষনেও উনেশয একই; তনব এর সনে যুক্ত হনয়নছ তানেবানির সনে আঞ্চনেক ও আন্তজিানতক সন্ত্রাসী
সংগঠিগুনোর সংনেষ্টতার নবষনয় ভেশটির উনিগ।
তানেবাি ভিতানের সনে চীনির ভযাগানযাগ ও সবঠনক নবনস্মত হওয়ার নকছু ভিই। চীনির েক্ষয হনে ২০৫০
সাে িাগাে নবনের একটি প্রধাি প্রোবশােী ভেশ নহনসনব আনবেূি ত হওয়া এবং নিতীয় নবেযুনদ্ধর পর পনশ্চমা

ভেশগুনোর ভিতৃ নত্ব ভয উোর নবেবযবস্থা গনি উনঠনছ, তার নবকল্প হানজর করা। ভসই েনক্ষযই ২০১৩ সানে
ভবল্ট অযান্ড ভরাে (নবআরআই) প্রকনল্পর সূচিা। আফগানিস্তাি ভসই অনথি নেন্ন নকছু িয়। যুক্তরানের
পশ্চােপসরণ চীিনক ভসই সুনযাগ কনর নেনয়নছ। তনব েনক্ষণ এনশয়ার ভেশ নহনসনব চীনির কানছ
আফগানিস্তানির আরও েুটি গুরুত্ব আনছ।
প্রথমত, নিরাপত্তাসংনেষ্ট। ১৯৮২ সানের িনেম্বনর তৎকােীি চীিা ভিতা ভেং নশয়াও নপং বনেনছনেি,
‘আফগানিস্তানির সমসযার সবনেক ভকৌশেগত গুরুত্ব আনছ। চীি ও আফগানিস্তানির মনধয সীমান্ত আনছ, এটা
ভেৌনগানেকোনব চীিনক নঘনর ভফোর কানজ বযবহার হনত পানর।’ চীনির এখিকার ভিতারা এটা েু নে যািনি।
এখি বরং উইঘুনরর মুসনেমনের ওপর নিবতি িমূেক বযবস্থার ভপ্রক্ষাপনট চীি উনিগ্ন ভয তার নজয়াংনজং প্রনেনশ
সনহংস উগ্রবাে নবস্তার োে কনর নক িা। এ জিয চীি ইস্ট তু নকি স্তাি ইসোনমক মুেনমন্টনক (ইটিআইএম)
োয়ী কনর। তারা চায়, আফগানিস্তানির সরকার ইটিআইএমনক আশ্রয়-প্রশ্রয় ভযি িা ভেয়। ভসটা নিনশ্চত
করনতই তানেবানির ওপর নিেি র করনছ চীি। শুধু ইটিআইএম িয়, চীি আফগানিস্তানি আে-কানয়ো বা
আইনসনসর উপনস্থনতর আশঙ্কাও কনর। নিতীয় কারণ হনে অথিনিনতক। গত কনয়ক বছনর চীি আফগানিস্তানি
যা নবনিনয়াগ কনরনছ, তা সুরক্ষা করনত চায়। এই েুই কারনণ চীনির েরকার নস্থনতশীে আফগানিস্তাি,
ভসখানি ভক ক্ষমতায় থাকে, তা তার নবনবচয িয়।
নস্থনতশীেতা এবং ভকানিাোনব জাতীয় নিরাপত্তা নবনিত িা হওয়ার নবনবচিা ভকবে চীনির িয়, একই নচন্তা
ইরানিরও। ফনে তানেবানির বযাপানর ইরানির েৃনষ্টেনেও আর আনগর মনতা ভিই। ইরাি এনতই আিনেত ভয
তার ভোরনগািায় যুক্তরাে উপনস্থত থাকনছ িা। চীি তানেবাি সামোনে তানত ইরানির োে। রানশয়া
সরকানরোনব তানেবািনক সন্ত্রাসী সংগঠি বেনেও জুোইনয় তানের প্রনতনিনধর সনে সবঠক কনরনছ এবং আশা
করনছ ভয তানেবানির সনে সুসম্পনকি র কারনণ মধয এনশয়ায় বন্ধু প্রনতম ভেশগুনোনত সন্ত্রাসী সংগঠনির নবস্তার
বন্ধ করা যানব।
নবনেষক ও নবনেন্ন ভেনশর িীনতনিধিারনকরা আশা করনছি, গত ২০ বছনর তানেবাি ভিতৃ নত্বর নচন্তাোবিায়
পনরবতি ি ঘনটনছ। ভসই পনরবতি নির কী েক্ষণ ভেখা ভগনছ, তা স্পষ্ট িয়। একইোনব ক্ষমতায় থাকার সময়
তানেবাি ভয নিপীিিমূেক শাসি চানেনয়নছ, েনবষযনত তা ভথনক সনর আসনব, এমি ভকানিা প্রনতশ্রুনত
তানেবাি ভেয়নি। ভযসব এোকায় তানেবাি নিয়ন্ত্রণ প্রনতষ্ঠা কনরনছ, ভসখানি তানের আচরণ এমি ভকানিা
পনরবতি নিরও ইনেত ভেয় িা। ফনে তানেবানির ক্ষমতায় আসীি হওয়া নিনয় উনিগ যথাযথ।
কাবুনে ক্ষমতাসীি সরকানরর নবরুনদ্ধ তানেবানির অিযতম অনেনযাগ হনে, এই সরকার আফগানিস্তানির
জিগনণর এক বি অংনশর প্রনতনিনধত্ব কনর িা। প্রে হনে, তানেবাি যনে ক্ষমতায় যায়, তারা
আফগানিস্তানির বহুত্ববানেতানক, নেন্নমতনক সম্মাি করনব নক িা। িাগনরকনের রাজনিনতক ও িাগনরক
অনধকার, িারীনের সমািানধকার, সাংস্কৃ নতক কমিকাে, নশক্ষার নবস্তারসহ নবনেন্ন নবষনয় গত েুই েশনক ভযসব
পনরবতি ি ঘনটনছ; ভসগুনোনক তানেবাি ধ্বংস কনর ভেনব িা, এর নিশ্চয়তা ভকাথায়? ভমৌনেক মািবানধকার
রক্ষার গযারানন্ট তানেবানির পক্ষ ভথনক ভেওয়া হনয়নছ, এমি িয়।
েুেিাগযজিক হনে, েূ রাজিীনত ও জাতীয় নিরাপত্তার ৈাথি নবনবচিা কনর চীি, রানশয়া, ইরাি তানেবানির
সনে সখয গনি তু েনছ; নকন্তু আফগাি িাগনরকনের োনগয কী ঘটনব, তা নিনয় ভকউই তানেবািনক প্রে
করনছ িা। আফগাি সমানজ তানেবানির আেনশির বাইনর িাগনরনকরা আনছ, নবনশষ কনর গত েুই েশনক
পনরবতি নির কারনণ ভয জিনগাষ্ঠীর নবকাশ ঘনটনছ, তানের বাে নেনয় অংশগ্রহণমূেক শাসি গনি ভতাো যানব

িা। তানেবাি এককোনব বা অিযনের সনে সনম্মনেতোনব ক্ষমতায় ভগনে, ভসটা করনত রানজ আনছ নক িা,
ভসটাই এখি বি প্রে।
[৪ আগস্ট ২০২১]

আফগানিস্তানি যুিরানের পরাজয় গযভানব অনিবাযি হনয় উঠে
অোবিীয় দ্রুততার সনে আফগানিস্তানির অবস্থার পনরবতি ি ঘটনছ। ভরাববার ভেনশর অিযতম প্রধাি শহর
জাোোবানের নিয়ন্ত্রণ নিনয়নছ তানেবাি। কাবুে ছািা সব বি শহর এখি তানেবানির েখনে। কাবুনের
পতি এখি সমনয়র বযাপারমাে। মাে কনয়ক সপ্তানহ তানেবানির এ সাফনেয তানেবানির প্রনত সহািুেূনতশীেরা
ছািা সবাই নবনেন্ন ধরনির উনিগ প্রকাশ করনছি। েনবষযনত কী হনব, তা নিনয় শঙ্কা আনছ। েুই েশক
অবস্থানির পর মানকি ি যুক্তরাে আফগানিস্তাি ভথনক নিনজনের প্রতযাহার করনছ, েূতাবানসর কূটিীনতক ও
কমিচারীনের সনরনয় নিনত িতু ি কনর ভসিা পাঠানিা হনয়নছ। বতি মাি পনরনস্থনতর ভপ্রক্ষাপট হনে মানকি ি
সসিযনের প্রতযাহার। নকন্তু ভকি যুক্তরাে এ নসদ্ধান্ত নিে, এ পরাজনয়র ভপ্রক্ষাপট কী, ভসটা িা বুঝনে
আফগানিস্তানির েনবষযৎ নবষনয় ধারণা পাওয়া যানব িা।

প্রতযাহার: বাইনেনির আর কী নবকল্প নিে
ভপ্রনসনেন্ট ভজা বাইনেি গত ২১ এনপ্রে ভঘাষণা কনরি, আগামী ১১ ভসনেম্বনরর মনধযই মানকি ি সসিযরা
আফগানিস্তাি তযাগ করনব। ভসই ভথনকই প্রে ওনঠ, বাইনেি সঠিক নসদ্ধান্ত নিনেি নক িা। যাাঁরা মনি কনরি,
এ নসদ্ধান্ত যুক্তরানের জিয অিাকানিত পনরণনত বনয় আিনব, ভকৌশনের নবনবচিায় এোনব ভঘাষণা ভেওয়া
ঠিক হয়নি, তাাঁরা এবং নবস্ময়কর হনেও েক্ষণীয়, যাাঁরা েুই েশক ধনর আফগানিস্তানি মানকি ি ও নবনেনশ
সসিযনের উপনস্থনতর প্রবে সমানোচিা কনর আসনছনেি, তাাঁনের একাংশও এখি ক্ষমতায় তানেবানির সম্ভাবয
অনধষ্ঠানির জিয যুক্তরােনকই োয়ী করনছ। যুক্তরাে ভকি আফগানিস্তানির মািুষনক ভরনখ ‘পানেনয়’ যানে,
ভসটাই তাাঁনের প্রে—এনক ‘নবোসঘাতকতা’ বনেই বণিিা করা হনে। প্রতযক্ষোনব তাাঁরা ৈীকার িা করনেও
এটাই প্রমানণত হনে, মানকি ি উপনস্থনতর কারনণই তানেবানির নবজয় নবেনম্বত হনয়নছ। এোনব তানেবানির
নবজয় নবেনম্বত হওয়ায় োে হনয়নছ নক িা, ভসটা একটা বি প্রে। ভেনশর ভেতনর গনি ওঠা একটি শনক্তনক
ভকবে বে প্রনয়াগ কনর ভমাকানবো করা ও ক্ষমতার বাইনর রাখা একটি নবনেনশ বানহিীর োনয়ত্ব হনত পানর
িা। ফনে, তানেবানির উত্থানির পনরণনতর োয় ভকবে মানকি িনের প্রতযাহানরর ওপনর চাপানিা সঠিক িয়।
এটাও মনি রাখনত হনব, সসিয প্রতযাহানরর এ চু নক্ত ভপ্রনসনেন্ট বাইনেি কনরিনি, তা সম্পানেত হনয়নছে তাাঁর
পূবিসূনর ভোিাল্ড ট্রানম্পর আমনে। কনয়ক বছনরর আনোচিার অগ্রগনত এবং অচোবস্থার ভপ্রক্ষাপনট ভপ্রনসনেন্ট
ট্রাম্প নবনে তাাঁর কনথত শানন্তবােী ইনমজ তু নে ধরনত এবং ভেনশর ভেতনর তাাঁর সমথিকনের কানছ এটা প্রমাণ
করনত ভয নতনি নিবিাচিী প্রনতশ্রুনত পােি কনরি, যার ফনে তািাহুনিা কনরই ২০২০ সানের ২০ ভফব্রুয়ানর
ভোহায় তানেবানির সনে চু নক্ত কনরি। ভসখানি বো হনয়নছে, ১৪ মানসর মনধয সব সসিয প্রতযাহার করা
হনব। (আেী রীয়াজ, ‘এই চু নক্ত যুক্তরানের পরাজনয়র েনেে’, প্রথম আনো, ২ মাচি ২০২১; আেতাফ
পারনেজ, ‘ভয যুনদ্ধর শুরু সহজ নছে, গুটিনয় আিা কঠিি’, প্রথম আনো, ৩ মাচি ২০২১)। বাইনেি এ
চু নক্ত বাস্তবায়ি িা করনে নতনি এই বনে সমানোনচত হনতি, নতনি যুদ্ধ অবযাহত রাখনত চাি। সসিয
প্রতযাহানরর কারনণ সৃষ্ট পনরনস্থনতর জিয যাাঁরা বাইনেিনক োয়ী করনছি, তাাঁনের একাংশ ভয চু নক্ত িা মািার
জিযই তাাঁনক অনেযুক্ত করত, ভসটা নিনশ্চত কনরই বো যায়।
তারপরও গত এক েশনকর ইনতহাস বনে, এ যুনদ্ধ মানকি িনের নবজনয়র ভকানিা সম্ভাবিাই ভিই। যুদ্ধনক্ষনে
তানেবানির অগ্রগনত ইনেত নেনেে, তানের অগ্রগনতর প্রনত আফগাি জিগনণর একাংনশর সমথিি অতযন্ত েৃঢ়।
ভসই সমথিি কাবুনে ক্ষমতাসীি হানমে কারজাই, আশরাফ গনি বা আবেুল্লাহরা েুবিে করনত সক্ষম হনেি

িা। একটি অংশগ্রহণমূেক শাসি প্রনতষ্ঠা করনত চাইনে তানেবাি–সমথিকনের বাে ভেওয়ার সুনযাগ ভিই।
যুক্তরানের িীনতনিধিারনকরা একানথি অনিক আনগ ভসটা উপেনি কনরই তানেবানির সনে আনোচিার সূচিা
কনরি। নকন্তু ভসই আনোচিার সাফনেযর নবষনয় যখি ভকানিা আশা ভিই, ভস সমনয় বাইনেি আর নেন্ন কী
করনত পারনতি? এটাও বাইনেি প্রশাসনির নবনবচিার নবষয় নছে, সসিয প্রতযাহার করার কারনণ যা োাঁিানব,
যুক্তরানের জিয তা কানিত িয়। এনত ভগাটা শাসিবযবস্থার ভয পনরবতি ি ঘটনব, ভসটাও তানের নবনবচিায়
আনছ বনেই ধারণা করা যায়। নকন্তু মাঠপযিানয় তানের অবস্থা এবং রাজনিনতক চােনচে তানের অিুকূনে
নছে িা। েনবষযনত ভসখানি অবস্থাি করনেও নেন্ন ভকানিা ফে হনতা িা।

যুিরাে কী গপে, কীভানব বযর্ি হনো
আফগানিস্তানি মানকি ি যুক্তরাে পরানজত হনয়নছ, িযানটার শনরনকরা পরানজত হনয়নছ—এ নিনয় ভকানিা রকনমর
নেন্নমনতর অবকাশ ভিই। যুক্তরানের িীনতনিধিারনকরা কূটনিনতক োষায় এনক ভযোনবই বযাখযা নেি িা ভকি,
তাাঁরা জানিি, পরাজনয়র ভচহারা এ রকমই হয়। তারপরও যুক্তরানের প্রানপ্ত এইটু কু, আে-কানয়োর শনক্ত ও
অবস্থাি েুবিে হনয়নছ; এখি একটি সুসংগঠিত আে-কানয়ো ভিই। নবনেন্ন-নবনক্ষপ্ত আে–কানয়োর অিুসারী
আে-শাবাব ভসামানেয়ায় এখি িমবধিমাি, মানেনত আইনসনসর অিুসারীরা শনক্ত সঞ্চয় করনছ, েনক্ষণ এনশয়ায়
আে-কানয়ো সংগঠিত হওয়ার ভচষ্টা করনছ। মধযপ্রানচয ও এনশয়ায় এ ধরনির উগ্র সনহংস সংগঠি আনছ।
নকন্তু এসব ভগাষ্ঠীর েক্ষয এখি সীনমত—আফগানিস্তানি গত ২০ বছর যনে তানেবানির শাসি থাকত, তনব
পনরনস্থনত ভয নেন্ন হনতা, ভসটা নিনশ্চত।
গত েুই েশনক যুক্তরানের ওপনর বাইনর ভথনক ভয সন্ত্রাসী হামো সংঘটিত হয়নি, ভসটানকই যুক্তরাে সাফেয
বনে োনব করনত পানর। এর ভচনয় ভবনশ নকছু োনব করা যানব িা। তার জিয ভয বযয় হনয়নছ—অথি ও
জীবনির নহসানব—নসটা নক আিুপানতক? অবশযই তা আিুপানতক িয়।
যুক্তরাে ভয আফগানিস্তানি ঊিনবংশ শতাব্দীনত নব্রনটনির নকংবা নবংশ শতাব্দীনত ভসানেনয়ত ইউনিয়নির
পরাজয় ভথনক নশক্ষা ভিয়নি, ভসটিই ভকবে তানের বযথিতা িয়; এমিনক তারা ভয নেনয়তিাম তানের
নিনজনের পরাজয় ভথনকও নশক্ষা ভিয়নি, ভসটাই েক্ষণীয়। ভগনরো যুনদ্ধর ভকৌশে ভমাকানবোয়, কাউন্টারইন্সারনজনন্সর ভকৌশনে বি ধরনির েু ে হনয়নছ, ভসটা নিশ্চয় ৈীকার করনত হনব। এ পনরনপ্রনক্ষনতই প্রে
উঠনছ, ৮৮ নবনেয়ি েোর বযয় কনর ভয আফগাি ভসিাবানহিী সতনর ও প্রনশনক্ষত করা হনয়নছে, তারা
কীোনব এত সহনজই ভেনে পনিনছ। তার অিযতম কারণ হনে আফগাি ভসিাবানহিীর মনিাবনের অোব।
অথচ বছনরর পর বছর ধনর যুক্তরানের সরকার এ নবষনয় ভযসব তথয নেনয়নছ, ভসগুনো নছে অনতরঞ্জি,
অসম্পূণি এবং ভক্ষেনবনশনষ নমথযা। েুিীনত এবং ভসিাবানহিীর সেসযনের সনে তানেবানির ভযাগানযানগর নবষয়
নবনবচিায় ভিওয়া হয়নি।
যুক্তরানের একটা বি বযথিতা হনে আফগানিস্তানির এনেটনের েুবিেতাগুনো ভমাকানবো করনত িা পারা।
আফগানিস্তানির এনেটনের এক বি অংশ, নবনশষ কনর যাাঁরা গত েুই েশক ক্ষমতায় ও ক্ষমতার কাছাকানছ
ভথনকনছি, তাাঁরা অতযন্ত সংকীণি বা পযানরানকয়াে, বহুধানবেক্ত ও িনে নেপ্ত এবং েুিীনতপরায়ণ। এসব
সবনশষ্টয আফগাি জিগনণর এক বি অংনশর কানছ ক্ষমতাসীিনের অগ্রহণনযাগয কনর তু নেনছ। এনেটনের এ
চনরে সনেও তাাঁনের প্রনত সমথিি নেনয়নছ, এ জিয যুক্তরাে অবশযই অনেযুক্ত হনত পানর। মানকি ি িাগনরনকরা
এটা বেনতই পানরি, তাাঁনের কনরর অনথির এ অপচয় তাাঁরা সঠিক মনি কনরি িা। নকন্তু তাাঁর পনরণানমর
োয় এই এনেটনেরও। তাাঁরা সম্ভবত ধনর নিনয়নছনেি, যুক্তরাে ও পনশ্চমা ভেশগুনো অবযাহতোনব তাাঁনের প্রনত
সমথিি জানিনয় ভযনত বাধয, ইনতমনধয আঞ্চনেক শনক্ত োরত ও চীনির নবনিনয়াগ ভথনক অথিিীনতর অিুকূে
অবস্থা তাাঁনের একধরনির আত্মসন্তুনষ্ট সতনর কনরনছে। অিযনেনক, কাবুনের সরকার কূটিীনতর ভখোয়
িমান্বনয় যুক্তরাে ও োরতনিেি র হনয় পনিনছ।

নকিু ই নক অনজিত হয়নি
গত েুই েশনক মানকি ি উপনস্থনত এবং তার সমনথিত সরকানরর সময় ভয যুদ্ধ চনেনছ, তানত মািুনষর
প্রাণহানির অসম্পূণি নহসাব আমরা জানি। ওয়াটসি ইিনস্টটিউট ফর ইন্টারিযাশিাে অযান্ড পাবনেক
অযানফয়াসি, ব্রাউি ইউনিোনসিটির সূনের বরাত নেনয় নবনবনসর এক পনরসংখযানি বো হয়, আফগানিস্তানি
২০০১-২১ সাে পযিন্ত যুনদ্ধ মানকি ি ও নমেবানহিীর ৩ হাজার ৫৮৬ জি নিহত হনয়নছি। পুনেশ ও
ভসিাসেনসযর মৃতুয হনয়নছ ৭৫ হাজার ৯৭১ জনির, ভবসামনরক মািুষ নিহত হি ৭৮ হাজার ৩১৪ জি, আর
তানেবািসহ সরকারনবনরাধী ভযাদ্ধা নিহত হওয়ার সংখযা ৮৪ হাজার ১৯১ (প্রথম আনো, ১৪ আগস্ট
২০২১)। এত প্রাণহানি সনেও আফগাি সমানজ নক ভকানিা ইনতবাচক পনরবতি ি ঘনটনি?
সমানজ িারীনের অবস্থা ও অবস্থানির কথা বহুে আনোনচত; গত এক েশনক শ্রমবাজানর িারীনের অংশগ্রহণ
১৫ শতাংশ ভথনক ২১ শতাংশ হনয়নছ। গত েুই েশনক গি আয়ু ৫৬ বছর ভথনক ভবনি োাঁনিনয়নছ ৬৫
বছনর; নশশু মৃতুযর হার ২০০১ সানে নছে হাজানর ১২০ জনির ভবনশ, ২০২০ সানে তা োাঁনিনয়নছ অনধিনক।
১৯৯৬ সানে তানেবাি ক্ষমতা েখনের সময় প্রাথনমক নশক্ষা পযিানয় অংশগ্রহনণর হার নছে ৪২ শতাংশ, ২০০১
সানে তা োাঁিায় ২০ শতাংশ; ২০১০ সানে োাঁিায় ১০০ শতাংশ। িাগনরকনের অনধকার বা অিযািয নবনবচিা
যুক্ত করনে গত েুই েশনক আফগাি সমানজ এক বি ধরনির পনরবতি ি ভেখানত পাওয়া যায়। এগুনো
আফগাি জিগনণর জীবনি প্রোব ভফনেনি, এমি নিশ্চয় বো যানব িা। সামনির নেনি কী ঘটনব, তার
নহসানব—এ নবষয়গুনো নবস্মৃত হওয়ার উপায় ভিই।

দুই দশনকর নশক্ষা কী
আফগানিস্তানি মানকি িনের পরাজয় এবং সসিয প্রতযাহার ভথনক সবনচনয় বি নশক্ষণীয় নবষয় হনে েক্ষযহীি
যুনদ্ধ ভকানিা শনক্ত নবজয়ী হয় িা। ২০০৩ সানের পর ভথনক আফগানিস্তানি মানকি ি ও িযানটা বানহিীর
উপনস্থনত এবং যুনদ্ধর ভকানিা সুনিনেি ষ্ট েক্ষয নছে িা। আে-কানয়োনক আফগানিস্তাি ভথনক কাযিত নতনরানহত
করার পনর ভয েূ নমকায় যুক্তরাে অবতীণি হনয়নছে, তা নবনেনশ শনক্তর বযাপক ও প্রতযক্ষ উপনস্থনতর মাধযনম
অজিি সম্ভব িয়।
২০০৫ সানের পর ভথনক কাবুনে একটি সরকার টিনকনয় রাখার পনক্ষ ভয যুনক্ত ভেওয়া হনয়নছ, তা হনো ভেনশ
নস্থনতশীেতা রক্ষা, নিরাপত্তা বজায় রাখা। নকন্তু এ েনক্ষয ভেনশর ভেতনর ভথনক যনে রাজনিনতক শনক্ত গনি
িা ওনঠ এবং এ েনক্ষয একধরনির জাতীয় ঐকমতয প্রনতনষ্ঠত িা হয়, তনব এর েুটির ভকানিাটাই অজিি করা
যায় িা। নবনশষ কনর ভযখানি প্রনতনবশী ভকানিা ভেশ এ ধরনির ভচষ্টার নবরুনদ্ধ সনিয় থানক। আফগানিস্তানি
শানন্ত ও নস্থনতশীেতা প্রনতষ্ঠার প্রধাি বাধা নছে পানকস্তাি। েুেিাগযজিক হনে, আফগানিস্তানি মানকি ি সসিযনের
উপনস্থনতর জিয পানকস্তানির ওপনর নিেি র করনত হনয়নছ। অিযনেনক, পানকস্তানির ভগানয়ো সংস্থাগুনো প্রতযক্ষ
ও পনরাক্ষোনব তানেবািনক আশ্রয় নেনয়নছ, সমথিি কনরনছ; পানকস্তানি সমানজর এক বি অংশ আেনশিক
নবনবচিায় এবং মানকি ি নবনরানধতার িানম তানেবানির পনক্ষই ভথনকনছ।
নিতীয় নশক্ষা হনে, বনহিঃশনক্ত রাে গঠি করনত পানর িা, নিতীয় নবেযুনদ্ধর পর জামিানি ও জাপানি যা
সম্ভব হনয়নছ, একনবংশ শতাব্দীনত আফগানিস্তাি, ইরাক ও নেনবয়ানত তা সম্ভব হয়নি। তার কারণ, আঞ্চনেক
সবনশষ্টয িানক এসব সমানজ নবরাজমাি নবোজি ভসই নবষনয় আনোচিা করা ভযনত পানর; এটাও মনি করা
যায়, সবনেক রাজিীনতনত ভয পনরবতি ি ঘনটনছ, ক্ষমতা োরসানমযর ভক্ষনে ভয পনরনস্থনতর উদ্ভব ঘনটনছ, ভস
কারনণ তা সম্ভব িয়। নকন্তু ফে একই—রাে গঠনির প্রনিয়া ভশষ নবচানর অেযন্তরীণ প্রনিয়া এবং ভেনশর
নিজৈ রাজনিনতক শনক্তর কাজ। বাইনরর শনক্ত ভকবে সহায়ক হনত পানর। তারপরও অন্তেুি নক্তমূেক বযবস্থা

ছািা গনি ওঠা রাে েেুরই হয়। রাজনিনতক সমসযার ভকানিা সামনরক সমাধাি ভিই, এটাও একটি বি
নশক্ষা। তানেবানির সনে রাজনিনতক আনোচিায় ভযনত কাবুনের সরকানরর অিাগ্রহ তানেবানির জিয শানপ
বর হনয়নছ। তারা শানন্ত আনোচিানক বযবহার কনরনছ সবধতা সতনরর জিয, ক্ষমতা তারা শনক্ত নেনয়ই েখে
করনত ভচনয়নছ, তানত তারা সফে হনয়নছ।

গশষ কর্া িয়
আফগানিস্তানির আগামী নেিগুনো ভয ঘটিাবহুে হনব, ভসটা নিিঃসনেনহ বো যায়। অিুমাি করা েুিঃসাধয িয়
ভয তানেবাি নবজয়ী হনব। ভেশটির ইনতহানস িতু ি অধযানয়র সূচিা হনে। নকন্তু তা ১৯৯৬ সানে প্রতযাবতি ি
নক িা, ভসটাই এখি বি প্রে। মানকি িনের পরাজয়ই আফগানিস্তানির ইনতহানসর ভশষ কথা িয়। বরং বো
ভযনত পানর, এটি সূচিামাে।
[১৫ আগস্ট ২০২১]

তানেবানির নবজয় ও উনেনগর নকিু নদক
আফগানিস্তানি রােক্ষমতায় তানেবানির প্রতযাবতি ি ঘনটনছ। ভসখািকার ঘটিাপ্রবাহ নিনয় ভযমি বযাখযা-নবনেষণ
হনে, ভতমনি হনে আনবগাপ্লুত আনতশযয, ঘটনছ অনতশনয়ানক্ত। তানেবানির সম্ভাবয নবজয় নিনয় গত কনয়ক
সপ্তানহর আনোচিায় নবনেন্ন ধরনির উনিগও প্রকানশত হনয়নছ। ভকউ ভকউ এসব উনিগনক ছু নি ভফনে নেনত
চাি এই বনে ভয ‘এই তানেবাি ভসই তানেবাি িয়’ এবং এসব উনিগ তানেবািনবনরাধী প্রচারণার অংশ।
নকন্তু এসব বযাখযা ও উনিগ আমানের মনিানযাগ োনব কনর।

তানেবানির নবজনয়র নবনভন্ন বযাখ্যা
তানেবানির নবজনয়র পনরর পনরনস্থনতর একটি বযাখযা হনে আফগানিস্তানির মািুষ তানের পছনের রাজনিনতক
শনক্তনক ভবনছ নিনয়নছ, তারা নবনেনশ শনক্তনক প্রতযাখযাি কনরনছ। তানেবানির একধরনির জাতীয়তাবােী বযাখযা
এর মনধয আনছ। এ বযাখযা একানথি সঠিক; তানেবানির প্রনত আফগাি জিগনণর সমথিনির একটি নেনত্ত
অবশযই জাতীয়তাবাে। এ জাতীয়তাবাে আফগানিস্তানির সমানজর জানতনগাষ্ঠীগত নবনেেনক অনতিম করনত
ভপনরনছ নক িা, ভসটা স্পষ্ট িয়। তারপরও তানেবানির নবজনয়র অিযািয কারণও আনছ (আেী রীয়াজ,
‘আফগানিস্তানি যুক্তরানের পরাজয় ভযোনব অনিবাযি হনয় উঠে’, প্রথম আনো অিোইি, ১৫ আগস্ট
২০২১)।
জাতীয়তাবােী এই বযাখযা সম্পূণি িয় এ কারনণও ভয এনত তানেবানির রাজনিনতক চনরনের প্রে অিুপনস্থত।
তানেবাি পাাঁচ বছর ক্ষমতায় নছে এবং ভয শাসিবযবস্থা সতনর কনরনছে, তার প্রকৃ নত কী নছে, ভসটাও
অিুপনস্থত। তানেবানির নবজয়নক ‘নবনেনশ শনক্তর’ নবরুনদ্ধ ‘আফগাি জিগনণর নবজয়’ নহনসনব যাাঁরা নবনবচিা
কনরনছি, তাাঁনের যা জািা প্রনয়াজি তা হনে তানেবাি অবশযই আফগাি জিগনণর অংশ, নকন্তু একমাে
তানেবািই আফগানিস্তাি িয়। তানেবানির অিুসারীনের বাে নেনয় ভযমি আফগানিস্তাি িয়, ভতমনি যারা
তানেবানির বাইনর, তানের বাে নেনয়ও আফগানিস্তাি িয়। ভকবে শনক্ত প্রনয়ানগর মাধযনম ক্ষমতায় থাকা ভয
অসম্ভব, তার উোহরণ নহনসনব কাবুনে গত ২০ বছনরর সরকানরর কথা বো হনে। নকন্তু তানেবাি এখি ভয
শনক্ত প্রনয়াগ কনর, যুদ্ধ কনরই কাবুনে উপিীত হনয়নছ, ভসটাও আমানের স্মরনণ রাখনত হনব।
অিযনেনক যাাঁরা আেনশিক নবনবচিা ভথনক তানেবানির প্রনত সমথিি জািানেি এবং আিে প্রকাশ করনছি,
তানেবানির নবজয়নক ইসোনমর নবজয় বেনছি, তাাঁনের অবস্থািও একইোনব পক্ষপাতেুষ্ট। তানেবানির শাসি
আর ইসোনম নবধাি এক নক িা, তা নিনয় প্রে আনছ, ইসোনমর ইনতহানসর সনে তানেবানির প্রনতনষ্ঠত
আনমরানতর পাথিকয সুস্পষ্ট। ইসোনমর িানম করনেই ভযনকানিা কাজ ইসোনম নবধানির সনে সংগনতপূণি হনবই,
তা িয়।

আফগানিস্তানির েনবষযৎ এবং তানেবানির সম্ভাবয েূ নমকা নবষনয় ভযসব উনিগ-আশঙ্কা প্রকাশ করা হনে,
তানক ভকবে পনশ্চমা সমানোচিা, ইসোমনবনরানধতা বা ইসোমপন্থী রাজিীনতনক েু েোনব নচনেত করার ভচষ্টা
বনে িাকচ করা ঠিক হনব িা। এসব উনিনগর ভকানিা নেক যনে েু ে বা অনতরঞ্জি হয়, তনব ভসটাও নচনিত
করা েরকার। নবপরীত নেনক আফগানিস্তানি এবং এ অঞ্চনের নিরাপত্তা ও নস্থনতশীেতার নবনবচিায় এ
উনিগগুনো ভবাঝা, আনোচিা করা এবং এগুনো ভমাকানবোর প্রস্তুনত খুবই জরুনর। আফগানিস্তানির বাইনর
যাাঁরা এখি তানেবানির প্রনত সহািুেূনত ভেখানেি, তাাঁনের বক্তবয গুরুত্ব নেনয় ভশািা েরকার, ভকিিা
তানেবানির ক্ষমতাসীি হওয়ায় এ অঞ্চনে তার কী প্রোব পিনব, এর মনধযই ইনেত পাওয়া যানে।

নতি ধরনির উনেগ
তানেবানির শাসিাধীি আফগানিস্তানির েনবষযৎ নিনয় উনিগগুনোনক ভমাটাোনগ নতি োনগ োগ করা যায়।
প্রথমত, ভেনশর অেযন্তনর কী ধরনির শাসিবযবস্থা চােু করা হনব। নিতীয়ত, আফগানিস্তাি আন্তজিানতক সন্ত্রাসী
ভগাষ্ঠীগুনোর আশ্রয়স্থে হনয় উঠনব নক িা। তৃ তীয়ত, আঞ্চনেক শানন্ত ও নস্থনতশীেতার জিয আফগানিস্তাি
হুমনক নহনসনব আনবেূি ত হনব নক িা।
তানেবাি ১৯৯৬-২০০১ সানে ক্ষমতায় থাকার সময় ভয শাসিবযবস্থা চােু কনরনছে, তানত জিগনণর
অংশগ্রহনণর ভকানিা পথ নছে িা। িাগনরকনের ভমৌনেক মািবানধকারগুনো অিুপনস্থত নছে। বে প্রনয়াগ কনর
কনথত আচরণনবনধ বাস্তবানয়ত হনয়নছে, িারীনের ভমৌনেক অনধকারগুনো হরণ করা হনয়নছে, সাংস্কৃ নতক
কমিকাে নিনষদ্ধ করা হনয়নছে, নশক্ষাবযবস্থানক সীনমত করা হনয়নছে, একমাে ধমিনেনত্তক নশক্ষানকই নশক্ষার
মযিাো ভেওয়া হনয়নছে এবং জ্ঞাি-নবজ্ঞানির চচিানক নিবিাসনি পাঠানিা হনয়নছে। এসব পেনক্ষপনক ইসোম এবং
আফগাি সমানজর সবনশষ্টয—এসব অজুহাত ভেনখনয় জানর করা হয়। ইসোনমর একটি নিনেি ষ্ট বযাখযানক তারা
চূ িান্ত বনে চানপনয় ভেয়। ইসোনম নচন্তায়ও ভয সবনচেয আনছ, বহুমানেকতা বা প্লুরানেটি আনছ, তা তানেবাি
ৈীকার কনরনি। আফগানিস্তানি তানেবাি ভসগুনো আবার চােু করনব িা, এমি ভকানিা ইনেত তানেবাি
ভেয়নি। তানেবাি ভিতৃ ত্ব এ নবষনয় কতটা আন্তনরক বা প্রনতশ্রুনত সনেও তানের অিুসারীরা ভেনশর নবনেন্ন
অঞ্চনে ভয এ ধরনির শাসি চাোনব িা, এমি নিশ্চয়তা নক আনছ?
আফগানিস্তাি একসময় আে-কানয়োর ঘাাঁটি ও প্রনশক্ষনণর জায়গা হনয় উনঠনছে। সুোি ভথনক ১৯৯৬ সানের
নেনক ওসামা নবি োনেি আফগানিস্তানি পানি জমাি এবং তাাঁর ভিতৃ নত্বই আে-কানয়ো যুক্তরানে এবং
যুক্তরানের বাইনর যুক্তরানের ৈানথির ওপনর হামো চানেনয়নছ। তানেবাি যনেও যুক্তরাে, চীি ও রানশয়ানক
আেস্ত কনরনছ ভয েনবষযনত তারা এ ধরনির সংগঠিনক জায়গা ভেনব িা, নকন্তু আফগানিস্তািনবষয়ক
নবনশষজ্ঞনের ধারণা, আে-কানয়োর সনে তানেবানির ভযাগানযাগ ‘অটু ট’। ভমনরেযান্ড নবেনবেযােনয়র
আন্তজিানতক সম্পনকি র নশক্ষক এবং আফগাি রাজিীনত ও নিরাপত্তা নবনেষক আনসম ইউসুফজাই নবনবনসনক
বনেি, ‘তানেবাি মুনখ যতই প্রনতশ্রুনত নেক িা ভকি, আে-কানয়োর সনে তানের সম্পকি এখনিা অটু ট এবং
আফগাি বানহিীর সনে েিাইনয় আে-কানয়োও তানেবানির সনে যুদ্ধ করনছ’ (শানকে আনিায়ার,
‘আফগানিস্তাি: তানেবাি অনবোসয গনতনত েখে করনছ পুনরা ভেশ, তানের শনক্তর উৎস কী’, নবনবনস, ১৩
আগস্ট ২০২১)।
রােীয় মেে ছািাও এ ধরনির সংগঠি নবকনশত হনত পানর। তানেবাি যনে সারা ভেনশ কনঠার নিয়ন্ত্রণ
প্রনতষ্ঠার ভচষ্টা কনর, তনব তানের নবরুনদ্ধ প্রনতনরানধর সুনযানগ ইসোনমক ভস্টট বা আে-কানয়ো ভয তানের
ঘাাঁটি গনি তু েনব িা, তার ভকানিা নিশ্চয়তা ভিই; অিযেও তা-ই হনয়নছ। এ ধরনির সংগঠনির নবরুনদ্ধ
অনেযাি চাোনিার সক্ষমতা তানেবানির থাকনব নক িা, িা থাকনে এ ধরনির সংগঠনির নবরুনদ্ধ আন্তজিানতক

ভকানিা উনেযানগ সহনযানগতা করনব নক িা, ভসটা ভমানটই স্পষ্ট িয়। অিুমাি করা হনে, আনগর মনতাই তারা
এ ধরনির কানজ সহনযানগতা করনত অিীহ হনব। ফনে তানেবানির সমথিি িা থাকনেও আফগানিস্তাি
আন্তজিানতক সন্ত্রাসীনের অেয়ারণয হনত পানর। তানেবানির ভেতনর তু েিামূেকোনব যাাঁরা কট্টরপন্থী, তাাঁরা যনে
এ প্রনতশ্রুনত রাখনত রানজ িা হি, তানত নবস্মনয়র নকছু থাকনব িা। এগুনো হনে নিতীয় উনিনগর নবষয়।
েনক্ষণ এনশয়ার নবনেন্ন ভেশ তানেবাি শাসিনক অজুহাত নহনসনব বযবহার কনর সরকানরর নবনরাধীনের ওপনর
নিপীিি চাোনত পানর। েনক্ষণ এনশয়ার নবনেন্ন ভেনশর কতৃি ত্ববােী শাসনকরা সনহংস উগ্রবােী সংগঠনির
উপনস্থনতনক তাাঁনের ক্ষমতা সংহত করার কানজ বযবহার কনর আসনছি, নিপীিনির িতু ি িতু ি বযবস্থানক
সবধতা নেনয়নছি ও নেনেি। েনবষযনত এর বযনতিম হওয়ার সম্ভাবিা কম।
তৃ তীয় উনিনগর নেক হনে আফগানিস্তানি ক্ষমতাসীি তানেবানির আেনশিক প্রোব েনক্ষণ এনশয়া এবং মধয
এনশয়ায় কতটা পিনব, কীোনব পিনব। এ কথা ভকউ েু নে যািনি ভয ভসানেনয়তনবনরাধী মুজানহেনের
সমথিনিই গনি উনঠনছে পানকস্তািনেনত্তক সনহংস উগ্রবােী সংগঠি হরকাতু ে মুজানহেীি (হুনজ)। ১৯৮৮ সানে
এ িানম সংগঠনির আত্মপ্রকাশ হনেও সাংগঠনিকোনব এর সূচিা আনগই। ১৯৯২ সানের মনধযই এর নবস্তার
ঘনট, হনয় ওনঠ আঞ্চনেক সন্ত্রাসী সংগঠি। বাংোনেনশ এর আিুষ্ঠানিক যাো শুরু হয় ১৯৯২ সানের ৩০
এনপ্রে—কাবুনের পতনির পর। তানেবানির নবজয় এ আেনশি নবোসীনের উজ্জীনবত করনব। গত ২০ বছনর
তানেবাি ক্ষমতায় িা ভথনকই এ আেনশির পনক্ষ সেসয সংগ্রহ করনত ভপনরনছ, এখি সাফনেযর কারনণ আকষিণ
ভবনশ হনব। পানকস্তানির তানেবাি, যারা এত নেি আফগানিস্তানির তানেবািনক সাহাযয কনরনছ, তারা এখি
আরও ভবনশ শনক্তশােী হনব, এত নেনির সহনযানগতার প্রনতোি চাইনব।
এর পাশাপানশ আনরকটি উনিনগর কথা বো েরকার, যা আন্তজিানতক কুশীেনবরা বেনছি িা। তা হনো েনক্ষণ
এনশয়ার নবনেন্ন ভেশ এনক অজুহাত নহনসনব বযবহার কনর সরকানরর নবনরাধীনের ওপনর নিপীিি চাোনত
পানর। েনক্ষণ এনশয়ার নবনেন্ন ভেনশর কতৃি ত্ববােী শাসনকরা সনহংস উগ্রবােী সংগঠনির উপনস্থনতনক তাাঁনের
ক্ষমতা সংহত করার কানজ বযবহার কনর আসনছি, নিপীিনির িতু ি িতু ি বযবস্থানক সবধতা নেনয়নছি ও
নেনেি। েনবষযনত এর বযনতিম হওয়ার সম্ভাবিা কম। আফগানিস্তানি তানেবাি কী করনছ, ভসনেনক ভযমি
িজর থাকনত হনব, ভতমনি তানের আেনশির অিুসারীরা ভেনশ ভেনশ কী করনছ এবং তানেবানির অজুহাত
ভেনখনয় ভসসব ভেনশর সরকারগুনো কী করনছ, ভসনেনকও িজর রাখা জরুনর।

অনিনিত আগামী
আফগানিস্তানি তানেবানির নবজয়নক ভকন্দ্র কনর এখি পযিন্ত বি আকানরর সংঘাত ঘনটনি। নকন্তু তার অথি
এই িয় ভয আগামী নেিগুনো নিরাপনে যানব। শুধু তা-ই িয়, আগামীর পথনরখাও অস্পষ্ট। আফগানিস্তানির
ইনতহানস এ রকম অনিনশ্চত যাো এই প্রথম িয়, নকন্তু তা িা আফগানিস্তানির জিগণনক, িা আন্তজিানতক
সমাজনক ভকানিা রকম ৈনস্ত নেনত পানর। তানেবানির আচরণই ভকবে বেনত পানর আফগানিস্তাি ভকাি পনথ
এনগানব।
[১৭ আগস্ট ২০২১]

