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জোদ, জেতা  ন্ত্রা 
াঅভায করিা ফাআগুরর প্রকা ফায য কথবক এ মথন্ত কম রফলয়টি রক্ষ্য কযা কগবরা তা কাবে এাআ 

কম, কভাবরভ কফাবর রযরচত এাআ জনাংিযায কম াাংটুকু এাআ কদব াঅবে তাবদয একাাং য় বীত 

কাবয়বেন না য় রচরন্তত কাবয় কাবেবেন। এাআ াাংটি কাবে জারতয কাআ াাং কমটা রকেুবতাআ 

াঅল্লা, যুবরয দীন প্ররতষ্ঠা কাক তা চায় না। তাযা াঅভাবদয জীফবন াঅল্লায কদয়া জীফন-

ফযফস্থা, দীন প্ররতষ্ঠায কচষ্টাবক ন্ত্রাী, জঙ্গীফাদ াআতযারদ নাভ রদবয় ভানুবলয কাবে কয় প্ররতন্ন 

ককাযবত চান। াঅভায এাআ ফাআবয় রররিত কজাদ, ককতার াআতযারদবক ন্ত্রা কফাবর রচরিত ককাযবত 

চান। জোদ আর ন্ত্রা এে নেনি িয়, ম্পণূণ নভন্ন নবয়। কজাদ বেয াথথ ককান 

কাজ ককাযবত ফথাত্মক প্রবচষ্টা কযা; াঅয ন্ত্রা কাবে রাংাত্মক কাজ ককাবয, কফাভা পাটিবয়, 

ধ্বাং ককাবয বয়-বীরত ৃরষ্ট কযা। রকন্তু কভাবরভ নাভধাযী রকন্তু কামথত কাবপয  কভাবযক এাআ 

করাকগুরর কজাদবক ন্ত্রা কফাবর চাররবয়, কজাবদয রফরুবে ভানরকতা গবে তুরবত চান। াথচ 

দীন প্ররতষ্ঠায এাআ কজাদ াথথাৎ প্রবচষ্টা োো দীনুর এরাভাআ ামূ্পণথ; োরণ ঈমানির 

ংজ্ঞার মনযে, জমা’জমি বার ংজ্ঞা, লনতণর মনযেই আল্লা এই জোদ অথণাৎ দীি 

প্রনতষ্ঠার এই প্রনেষ্টানে, ংগ্রামনে ঢুনেনয় নদনয় জরনখনেি।১ 

মাযা াঅভাবদয জীফবন াঅল্লায দীনুর ক, এরাভ প্ররতষ্ঠা কাক তা চান না তারা স্বভাবতই 

এই প্রনেষ্টানে অথণাৎ জোদনে োি িা, এটাাআ স্বাবারফক। তাযা কজাদ াথথাৎ প্রবচষ্টাবক 

কয়, ভন্দ কাজ কফাবর প্ররতন্ন কযায কচষ্টায় এবক ন্ত্রাবয বঙ্গ এক ককাবয রদবয়বেন, মাবত 

াধাযণ ভানুল ন্ত্রাবক  ৃণায াবথ কজাদবক  ৃণা কবয। কমবতু এরাভ রফবযাধী এাআ 

করাকগুররয রনয়ন্ত্রবণাআ কদবয ারধকাাং প্রচায ফযফস্থা াথথাৎ রভরডয়া (Media), কবতু তাবদয 

ারফশ্রান্ত রভথযা প্রচাবযয পবর তাযা প্রায় পর কাবয়বেন। কভাবরভ  কভা’কভন ফায 

দাফীদায াঅজ রনবজবক ককানবাবফ কজাদ াথথাৎ দীনুর ক প্ররতষ্ঠায বঙ্গ জরেত ফায কথা 

স্বীকায ককাযবত বয় ান এফাং কবযন না।  

১। ককাযাঅন, ূযা হুজযাত, াঅয়াত ১৫ 
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ুতযাাং প্রবয়াজন কাবয় কাবেবে কম দীি প্রনতষ্ঠার জেষ্টায় জোদ এবং জেতানর স্থাি 

জোথায় তা নিনদণ ষ্ট েরা। কজাদ বেয াথথ াংগ্রাভ, ফথাত্মক াংগ্রাভ, প্রবচষ্টা। কজাদ কাবে 

দীন প্ররতষ্ঠায প্রবয়াজনীয়তা ভানুলবক ভুবি কফাবর, ররবি জারনবয়, ফকৃ্ততা ককাবয, মুরক্ত াঈস্থান 

ককাবয, ফুরিবয় াআতযারদ বাবফ। াঅয ককতার এবকফাবয রবন্ন ে মায াথথ স্ত্র মুে। জোদ 

বেনি, দ, জ ানষ্ঠ ইতোনদর পযণানয় এবং জেতা রাষ্ট্রীয় পযণানয়। ককান ফযরক্ত ফা কগারষ্ঠ ফা 

দর মরদ দীন প্ররতষ্ঠায জনয াস্ত্র াবত কনয় তবফ কটা বফ ভাযাত্মক বুর। তাবদয কাজ বফ 

ভানুলবক মুরক্ত রদবয় ককায’াঅন-াদী কদরিবয়, ফাআ ররবি, ফকৃ্ততা ককাবয াথথাৎ ফথপ্রকাবয 

ভানুলবক এ কথা কফািাবনা কম ৃরথফীবত ানযায়, ারফচায, রনমথাতন, কালণ, ক্রন্দন, যক্তাত, 

মুেীন একটি ভাবজ রনযাত্তা  নযায় রফচাবযয ভবধয াথথাৎ রনযাংকু ারন্তবত ফা ককাযবত 

কাবর একভাত্র থ রমরন াঅভাবদয ৃরষ্ট ককাবযবেন তাাঁয কদয়া জীফন রফধান কভাতাবফক াঅভাবদয 

জীফন রযচারনা কযা। াধাযণ জ্ঞাবনাআ কফািা মায় কম, রমরন কম রজরন ততযী ককাবযবেন তাাঁয 

কচবয় াঅয কক কফী জানবফ কম রজরনটি রকবাবফ চারাবর কটা ঠিকভত, বাবরাবাবফ কচারবফ। 

াঅল্লা ুযা ভুরবকয ১৪ নাং াঅয়াবত কফাবরবেন- জয ৃনষ্ট জোনরনে তার জেনয় জবলী োি? 

(তুরভ ৃষ্ট কাবয়?) এ মুরক্তয ককান জফাফ াঅবে? রকন্তু াঅভযা কভা’কভন কভাবরভ ফায দাফীদায 

কাবয় দাজ্জাবরয (াআহুদী খ্রীস্টান ফস্তুফাদী বযতা) রনবদথ ব াঅল্লায কদয়া দীন, জীফন-ফযফস্থা 
কথবক শুধুভাত্র ফযরক্তগত াাংটুকু োো ভরষ্টগত (কমটাাআ প্রধান) াাংটুকু ফাদ রদবয় কিাবন 

রনবজযা রফধান, াঅাআন-কানুন, রনয়ভনীরত রনেথ াযণ ককাবয কাআ কভাতাবফক াঅভাবদয ভরষ্টগত 

জীফন রযচাররত ককাযরে। পর রক কাবয়বে? রক্ষ্া দীক্ষ্ায়, রফজ্ঞাবন, প্রযনুিনত মািব 

ইনতানর েূড়ান্ত স্থানি উপনস্থত জানয় আে পনৃথবী অলানন্ত, অিোয়, অতোোর, 

অনবোর আর মািুন মািুন ংঘণ  রিপানত অনস্থর। তাবাবর প্রভাণ কাবয় মাবে কম 

ভানুল তায জীফন রযচারনায জনয কম ফযফস্থা ততযী ককাবয রনবয়বে তা তাবক ারন্ত  রনযাত্তা 

রদবত ফযথথ কাবয়বে। কাবজাআ ভানুলবকাআ কফািাবত বফ কম এ থ তযাগ ককাবয ভানুবলয 

াফথববৌভত্ববক তযাগ ককাবয াঅল্লায যুর মা ররিবয়বেন কাআ াঅল্লায াফথববৌভবত্ব রপবয কমবত 

বফ, কাআ াফথববৌভত্ববক গ্রণ ককাবয তাাঁয কদয়া দীন, জীফন-ফযফস্থাবক গ্রণ ককাবয াঅভাবদয 

জীফবন প্ররতষ্ঠা ককাযবত বফ। এাআ কাজ রক কজায ককাবয কযাফায কাজ? এটাবতা াধাযণ জ্ঞাবনাআ 

কফািা মায় কম কজায ককাবয, রক্ত প্রবয়াগ ককাবয ভানুলবক ককান রকেু রফশ্বা কযাবনা াম্ভফ। 
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কমফুত তীদ এাআ কাজটাাআ কযায াংকল্প ককাযবে এফাং ককাযবে ভানুলবক ফুরিবয়, মুরক্ত রদবয়। 

াঅল্লায াফথববৌভবত্ব (াঈরুরয়াবত) ভানুলবক রপবয াঅায াঅহ্বান ককাযবে। এাআ কাজ কযায জনয 

কমফুত তীদ প্ররক্রয়া গ্রণ ককাবযবে াঅল্লায যুবরয প্ররক্রয়া, াথথাৎ তরযকা। রতরন রক 

ককাবযরেবরন? ভক্কী জীফবনয কতয ফেয তাাঁয াঅহ্বান াথথাৎ ফারাগ রেবরা ফযরক্ত  দরগত মথাবয়। 

তাাআ রতরন  তাাঁয দর ফথপ্রকায াতযাচায, রভথযা কদালাবযা, রনমথাতন য ককাবযবেন - ককান 

প্ররত াত কবযন রন। কমফুত তীবদয কভাজাবদযা াঅজ বতয ফেয কধাবয ভানুলবক 

তীবদয, াঅল্লায াফথববৌভবত্বয ফারাগ রদবয় াঅবে, এটা ককাযবত কমবয় তাযা রফরুেফাদীবদয 

গারাগারর িাবে, াভারনত কাবে, ভায িাবে, প্রচণ্ডবাবফ রনমথারতত কাবে। দাজ্জাবরয ানুাযী, 

াঅল্লায দীন প্ররতষ্ঠায রফবযাধীবদয িাযা কমফুত তীবদয কভাজাবদযা ফহুস্থাবন ফহুফায 

াঅক্রান্ত কাবয়বেন, তাবদয াঅক্রভবণ ফহু কভাজাবদ াাং ারতকবাবফ জিভ, াঅত কাবয়বেন এফাং 

একজন ুরুল কভাজাবদ এফাং একজন নাযী কভাজাবদা প্রাণ রদবয়বেন, ীদ কাবয়বেন। তাবদয 

রভথযা প্রচাবয  প্রবযাচনায় প্রবারফত কাবয় ুরর কভাজাবদবদয কগ্রপতায ককাযবে, তাবদয 

ারযরযক রনমথাতন ককাযবে, কজবর রদবে, তাবদয নাবভ াঅদারবত ভাভরা রদবে, এভন রক এবকফাবয 

রভথযা ভাভরা রদবে। রকন্তু এাআ বতয ফেবয ২৭৪ টিয ভত ভাভরায একটিবত ককান কভাজাবদ 

াঅদারবতয রফচাবয কদালী প্রভারণত য় নাাআ, একটিবত ারস্ত য় নাাআ।  

কমফুত তীবদয জবেয ভয় কথবকাআ াঅরভ িীনত নানব রুনর এই তনরো অিুরণ 

জোনরনে। াঅভায কঠিন রনবদথ কদয়া াঅবে ককান কভাজাবদ ককান যকভ কফ-াঅাআনী কাজ 

ককাযবফ না, ককান াঅাআন বঙ্গ ককাযবফ না, ককান কফ-াঅাআনী াস্ত্র াবত কনবফ না। মরদ াঅরভ জানবত 

ারয কম ককান কভাজাবদবদয কাবে ককান কফ-াঅাআনী াস্ত্র াঅবে তবফ াঅরভাআ ুররব িফয রদবয় 

তাবক ধরযবয় কদফ। এাআ রযবপ্ররক্ষ্বত ককান কভাজাবদ ককান কফ-াঅাআনী কাজ ককাবয ককান াস্ত্র 

ভাভরায় াঅদারত কথবক ারস্ত ায় নাাআ। রকন্তু তাবত ুররবয য়যারন কযা থাবভ নাাআ। কমফুত 

তীদ ম্ববে রভরডয়ায (াংফাদত্র, কযরড, কটরররবন াআতযারদ) এফাং ধভথ ফযফায়ী াঅবরভ 

রাভাবদয ারফশ্রান্ত রভথযা প্রচাবয প্রবারফত কাবয় ুরর এিন এিাবন কিাবন কভাজাবদবদয 

কগ্রপতায ককাযবে, এভন রক  বযয ভবধয কফাব াঅবরাচনা কযায ভয় কগ্রপতায ককাবযবে, াঅয 
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ককান াযাধ না কবয় ৫৪ ধাযায় ারবমুক্ত ককাবয চারান রদবে রকন্তু স্ববাফতাআ াঅদারত কথবক 

ককান াজা কাবে না।  

াঅল্লায যুবরয কতয ফেবযয ভক্কী জীফন রেবরা শুধ ুএক তযপা রনমথাতন। তাযয ভদীনায 

ভানুল মিন তাাঁয তীবদয ডাক গ্রণ ককাযর, তিন রতরন কজযত ককাবয কিাবন কমবয় যাষ্ট্র 

গঠন ককাযবরন। কমাআ যাষ্ট্র গঠন ককাযবরন তিনাআ নীরত ফদবর কগবরা। কাযণ জোি রাষ্ট্র 

জোিনদি বেনি বা দনর িীনতনত টিনে থােনত পানর িা। তিন তাাঁয প্রবয়াজন বফ 

াবস্ত্রয, তরনবকয, মুবেয প্ররক্ষ্বণয। াঅল্লায যুর তাাআ ককাযবরন- াবত াস্ত্র রনবরন এফাং 

তিন কথবক তাাঁয রফত্র জীফবনয ফারকটায ভস্তটাাআ কাটবরা মুে ককাবয। াথথাৎ তীদ রবরত্তক 

এাআ তযদীন প্রচায  প্ররতষ্ঠায় বেনি জ ানষ্ঠ বা দ তভানব জোি জেতা অথণাৎ লস্ত্র 

যদু্ধ জিই, াঅবে শুধু তীবদয, াঅল্লায াফথববৌভবত্বয াঅহ্বান, ফারাগ কদয়া। ঠিক কতভরন 

রাষ্ট্রীয় পযণানয় আনে লস্ত্র যদু্ধ। যাষ্ট্রীয় মথাবয় াস্ত্র, মুে াআতযারদ মরদ াঅাআন ম্মত না য় 

তবফ ৃরথফীয ফ কদবয াভরযক ফারনীাআ কফ-াঅাআনী, ন্ত্রাী। ককায’াঅন  াদীব কম কজাদ 

 ককতাবরয কথা াঅবে তা যাষ্ট্রগত। কমফুত তীবদয কভাজাবদবদয ফারেবত কমবয় তাবদয 

কগ্রপতায কযায কথা পরা ককাবয কাগবজ, কযরড, কটরররববন প্রচায কযা য়। কটরররববনয 

দথ ায় তাবদয াতকো োবনা াফস্থায় কদিাবনা য়; াঅয কদিাবনা য় াঅভায করিা ুরস্তকাগুরর, 

এরাবভয প্রকৃত ারা  এরাবভয প্রকৃত রূবযিা, দাজ্জার? াআহুদী-খ্রীস্টান ‘বযতা’!, যান্ডরফর 

াআতযারদ। ুরর এফাং রভরডয়ায করাকজনবদয, টিরবয দথ ায় ফুক কপারাবনা েরফ কদবি ভবন য় 

তাযা গুপ্তধন িুাঁবজ কবয়বেন। াথচ ঐ ফাআগুরর াঅভায রনবদথ ব াবনক াঅবগাআ ফাাংরাবদবয 

ারধকাাং থানায় কভাজাবদযা রনবজযা কমবয় কৌাঁবে রদবয়বে। রিতীয় কথা কার, ফরা য় ঐ জে 

কযা ফাআগুরর কজাদী ফাআ- বত কজাদ  ককতাবরয কথা করিা াঅবে। কজাদ এফাং ককতাবরয কথা 

করিা াঅবে কফাবর মরদ াঅভায এাআ ফাআগুরর জে াথথাৎ ফাবজয়াপ্ত কযা য় তবফ তাবদয কাজটা 
ামূ্পণথ কথবক কগবরা; কাযণ ঐ ফারেবতাআ ান্তত াঅয দাুআটি ফাআ াঅবে কমগুররবত আমার বইনয় 

জোদ  জেতা যতবার জখা আনে তা জথনে বহুগুণ জবলীবার ঐ লব্দ দ’ুটি, জোদ 

 জেতা জখা আনে। শুধ ুকরিা াঅবে নয় মা কযায জনয যারয াঅবদ কদয়া াঅবে, এফাং 

ককাযবর ভাুযস্কায এফাং না ককাযবর কঠিন ারস্তয কথা করিা াঅবে। ঐ ফাআ দাুআটিয একটি 
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াঅল্লায ককায’াঅন এফাং ানযটি যুবরয াদী। ঐ ফাআ দাুআটি ফাবজয়াপ্ত না ককাবয শুধ ুাঅভায 

কোট কোট দ’ুএকটি ুরস্তকা ফাবজয়াপ্ত ককাবয তা াঈাঁচু ককাবয টিরবয দথ ায় কদিাবনা াবমৌরক্তক, 

মুরক্তম্মত নয়।  

াঅভযা ককায’াঅন-াদী কদরিবয়, মুরক্ত রদবয়, প্রভাণ রদবয় ভানুলবক কফািাবত কচষ্টা ককাযরে কম 

তীদ রবরত্তক দীন, জীফন-ফযফস্থা োো মািুনর েীবনির লানন্ত  নিরাপতার আর জোি 

নবেল্প পথ জিই। ফত্তথভান াান্ত ৃরথফীাআ তায প্রভাণ। এিাবন কজায জফযদরস্তয ককান স্থান কনাআ, 

ভানুলবক কজায ককাবয ককান রকেু কফািাবনা মায় না এটা াধাযণ জ্ঞান (Common sense), 

ভানুল মরদ এবক গ্রণ কবয তবফ কদব তীদ রবরত্তক দীন, জীফন-ফযফস্থা প্ররতরষ্ঠত বফ, াঅয মরদ 

ভানুল াঅভাবদয ডাবক াো না কদয়, ভানুবলয াফথববৌভত্ববকাআ, ভানুবলয াঈরুরয়াতবকাআ াঅাঁকবে 

কধাবয থাবক তবফ াঅভাবদয রকেু কযায কনাআ। াঅল্লায মা াআো ককাযবফন। াঅয মরদ ভানুল 

াঅভাবদয কথা কফাবি, াো কদয়, দাজ্জাবরয কিাবনা ফত্তথভাবনয ভানুবলয াফথববৌভত্ববক াথথাৎ 

কথক  কুপয কেবে রদবয় তফা ককাবয াঅল্লায াফথববৌভত্ব াথথাৎ তীদ রবরত্তক দীন, জীফন-

ফযফস্থাবক গ্রণ কবয তিন ৃরষ্ট বফ একটি াফথববৌভ যাষ্ট্র, এাআ যাষ্ট্র গঠন য়ায য প্রশ্ন াঅবফ 

মুে ফা ককতাবরয। ুতযাাং এিন কম কমফুত তীদবক জঙ্গী, কজাদী, ন্ত্রাী াআতযারদ কফাবর 

প্রচায কযা য় তা জ নয রভথযা  াঈবেয প্রবণারদত। াঅজ কম কমফুত তীদবক ঐবাবফ রচরত্রত 

কযায াঅপ্রাণ কচষ্টা কাবে তায রফযাট এফাং গবীয কাযণ াঅবে। রকন্তু তা এিাবন াঅবরাচনা 

কযায নয়। রকন্তু তাবদয এ কচষ্টা এনাল্লা ফযথথ বফ কাযণ কমফুত তীদ কম ভাতয প্রচায 

ককাযবে তায কচবয় ফে াঅয ককান তয াঅভান  মরভবন কনাআ, াঅয তা কার াঅল্লায তীদ, 

াঅল্লায াফথববৌভত্ব াথথাৎ রা এরাা এল্লাল্লা, কভাাম্মাদযু যুরাল্লা (দ:)। 

াঅল্লা ুযা তফায ৩২ নাং াঅয়াবত কফাবরবেন- তাযা (কাবপয, কভাবযকযা) তাবদয ভুবিয 

পুাঁ ৎকায রদবয় াঅল্লায নুযবক রনরববয় রদবত চায়, রকন্তু াঅল্লা তাাঁয নুবযয ূণথ াঈদ্ভান োো 

ানয রকেু চান না, তা কাবপযবদয কাবে মত াপ্রীরতকযাআ কাক। এিলাল্লা তারা জযবুত 

তীদনে ফুুঁ  নদনয় নিনভনয় নদনত পারনব িা। 
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আপনি োনিি নে? 
কমফুত তীদ (প্ররতষ্ঠা-১৯৯৫) 

প্রনতষ্ঠাতা: যামািার এমাম (The Leader of the Time) এমামুযোমাি  

েিাব জমাাম্মদ বায়ােীদ খাি পন্নী 
 

মামািে াইনোনটণ র রায় 

জযবুত তীদ নিনদ্ধ িয়। 

[রক্ররভ-রভ কক নাং-১৩৭৩৩/২০০৯, াঅবদ-১০/১২/২০০৯ এফাং রক্ররভ: রভবক: ১৮৫১/০৭] 

জযবুত তীনদর োন্ডনব নবতরণ অথণাৎ এর প্রোরোনযণে জোি বাযা জিই। 

[রক্ররভ: রভবক: ১১৮৪/০৬] 

 

ানবে পনুল প্রযাি (আই.নে.নপ) এর বিবে 

“কমফুত তীবদয ক্ষ্ কথবক াঅরভ ককান প্রকায নাকতাভূরক কভথকাবণ্ডয াঅাংকা করয না। 

কাযণ তাযা শুধ ুদায়াত কদয়ায কাবজ রনবয়ারজত। এ মথন্ত তাযা ককান প্রকায নাকতা ৃরষ্টয 

কাবজ জরেত য় রন, াঅরভ মতটুকু জারন, এভন ককান  টনা  টাবনায কাবজ এযা জরেত বফ না।” 

[স্থান-যাজাযফাগ ুরর রাাআন, ঢাকা, তাাং-১৫/১২/০৭, ারপাথ করযাণ রভরতয ফাৎরযক 

বায় াাংফারদকবদয প্রবশ্নয জফাবফ] 

 

পনুল েনমলিার 

কমফুত তীদ নাবভয ককান াংগঠনবক এিন রনরলে কযা য় রন। এাআ াংগঠনটি রনবয় াঈরিগ্ন 

য়ায রকেুাআ কনাআ। (ভানগয ুরর করভনায, যাজাী, ূত্র: তদরনক ানাাআন, যাজাী, 

তাাং-২৬/০১/২০১১) 



9 

 

এ.নপ. তদন্ত নরনপাটণ  

কমফুত তীদ রনরলে, জঙ্গী  কভৌরফাদী াংগঠন নয়। [এ.র, াতক্ষ্ীযা, কারীগঞ্জ থানা, 

রজরড-৬৪৯, ১৭/০৫/০৭] 

এয াঅবগ কমফুত তীবদয দযবদয কগ্রপতায কযা কাবয়রের। রকন্তু ককান জঙ্গী মৃ্পক্ততায 

প্রভাণ ায়া মায় রন। (এ.র. ভয়ভনরাংবয ফক্তফয, তদরনক াআবত্তপাক, ৃষ্ঠা-১৫, তারযি-

২১/০৭/০৯) 

 

আদানত প্রদত থািা তদন্ত নরনপাটণ  

এ মথন্ত ১৮৬ ফায রফরবন্ন থানা কথবক কমফুত তীদ  কমফুত তীবদয দযবদযবক 

রনযযাধ  যাষ্ট্ররফবযাধী নয় কফাবর াঅদারতবক াফরত কযা কাবয়বে, এভন রক এরাভ-

রফবযাধী ফা জঙ্গী মৃ্পক্ত নয় কফাবর রনশ্চয়তা প্রদান কযা কাবয়বে মায কবয়কটি নভুনা রনম্নরূ:  

 াঅাভীবদয কপাজত াআবত প্রাপ্ত  জেকৃত াঅরাভত (কমফুত তীবদয ফাআভূ) 

যীক্ষ্া-রনযীক্ষ্াূফথক কদিা মায় াঅাভীগণ ককান জঙ্গী াংগঠন  জঙ্গী কভথকাবণ্ডয রত 

জরেত নাাআ এফাং কমফুত তীদ াংগঠন ধভথ  যাষ্ট্ররফবযাধী ককান কভথকাবণ্ড জরেত 

াঅবে ভবভথ ককান তথয-াঈাত্ত ায়া মায় নাাআ। াঅভায ফযাক তদন্ত  কগাবন এফাং 

প্রকায ানুোবন ‘কমফুত তীদ’ রনরলে ককান াংগঠন না য়ায় তাাবদয কামথযক্রভ 

তফধ ফররয়া প্রকা ায়। [কাযী করভনায (এ.র. প্রররকাঈন) র.এভ.র.-য ভাধযবভ 

তদন্ত রযবাটথ -০৩/০২/২০১১, ককাতয়ারী থানায রজ.রড. নাং ২০০৯, তাাং-
৩১/১২/২০১০াআাং, চট্টগ্রাভ] 

 াঅাভীিয় াআরাভী াংগঠন কমফুত তীবদয দয। াঅাভীিবয়য াবথ তদন্তকাবর 

ককান জঙ্গী মৃ্পক্ততা িুাঁবজ ায়া মায় নাাআ। [ুরর তদন্ত রযবাটথ -২৭/১১/২০১০, 

াঅশুররয়া থানায রজ.রড. নাং ১৫৫৪, তাাং-২৩/১০/২০১০াআাং, ঢাকা] 
 কমফুত তীদ ককান রনরলে াংগঠন নয় এফাং াঅাভীবদয াবথ থাকা দাজ্জার নাভীয় ফাআ 

 ররড ফত্তথভাবন রনরলে নয় ফররয়া জানা মায় এফাং তাবদয ককান াদবুেয রের না ফবর 
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জানা মায়। [ুরর তদন্ত রযবাটথ -২৪/১১/১০, কপনী ভবডর থানায রজরড নাং-১৮১, তাাং-

০৪/১১/১০াআাং] 
 াঅাভীবদয রফরুবে রজরড  টনায রফলবয় স্থানীয়বাবফ প্রকায  কগাবন ফযাকবাবফ 

তদন্ত ককারয। তদন্তকাবর াঅাভীবদয কপাজবত থাকা ফাআ মথাবরাচনায় াআরাভ রফবযাধী 

 জঙ্গী াংগঠবনয ককান রকেু রযররক্ষ্ত য় নাাআ। ককান াপ্রীরতকয কাবজয াবথ জরেত 

াঅবে ভবভথ ককান স্বাক্ষ্য প্রভাণ ায়া মায় নাাআ। (ুরর তদন্ত রযবাটথ - ৮/৮/১০, দরক্ষ্ণ 

ককযাণীগঞ্জ থানায রজ.রড. নাং ৪৭৬, তাাং-৯/০৭/১০ াআাং, ঢাকা) 
 তদন্তকাবর াঅাভীবদয স্বীকাবযারক্ত  াক্ষ্যপ্রভাবণ জানা মায়, কমফুত তীদ নাভক 

াংগঠনটি ককান জঙ্গী াংগঠন নয় এফাং ফাাংরাবদ যকায কতৃথ ক রনরলে ক ালণা কযা য় 

নাাআ। াঈবল্লিয রফলবয় গবীয তদন্ত  ফযাক ানুোন কবয এফাং কমফুত তীদ রনরলে 

ককান াংগঠন না য়ায় তাবদয কামথযক্রভ তফধ ফবর প্রকা ায়। (ুরর তদন্ত রযবাটথ -

২১/০৬/০৯. রডভরা থানায াধাযণ ডাাআযী নাং ৬৩৭, তাাং ১৬/৫/১০, নীরপাভাযী) 
 াআরাভ  যাষ্ট্ররফবযাধী ককান কভথকাবণ্ড কমফুত তীদ জরেত নয় এফাং এয াবথ াঈগ্র 

কভৌরফাদী ককান াংগঠবনয ম্পকথ  কনাআ। [ুরর তদন্ত রযবাটথ -১৪/০১/০৯, কারীয়াককয 

থানা রজরড-৪৮২, তাাং-১৮/১২/০৮, গাজীুয] 

 

এতদনে এ আনদাি প্রলানির ীমাীি অনবোর  নিমণম নিযণাতনির 

নলোর জানে। 

 

 াঅজ মথন্ত কমফুত তীবদয রফরুবে কভাট ২৭৪টি রভথযা ভাভরা দাবয়য কযা কাবয়বে। 

এয ভবধয ১৮৬টি ভাভরা াআরতভবধযাআ াঅদারত কতৃথ ক রভথযা প্রভারণত বয়বে। রফচাযাধীন 

ফাকী ৮৮টি ভাভরায ভবধয ৫৭টি ভাভরায় াঅভাবদয কভাজাবদগণ াআবতাভবধযাআ জারভবন 

ভুরক্ত কবয়বেন এফাং ফগুরর ভাভরাবতাআ এনাল্লা িুফ রঘ্রীাআ তাযা াফযরত কবয় মাবফ।  
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 এ মথন্ত কভাট ১২৪৯ জন কভীবক কগ্রপতায কযা বয়বে, মাবদয ভবধয কজ.াঅাআ.র, 

টি.এপ.াঅাআ.  ুরর রযভাবন্ড রনবয় রনমথাতন কযা বয়বে ২০০ জনবক রকন্তু কফ-াঅাআনী 

রকেুাআ ায়া মায় রন। 

১৭ বেনর আদানতর রানয় াোপ্রাপ্ত - ০ (লূিে) েি। 

 

প্রশ্ন এাআ কম, রনম্ন  াঈচ্চ াঅদারবতয যাবয়, ুরর প্রধান  ানযানয তদন্তকাযী াংস্থায ভবত এ 

াঅবন্দারন রনবদথ াল প্রভারণত য়া বে এয াঈয রনযফরেন্নবাবফ কগ্রপতায, নানা প্রকায 

রনমথাতন, রনীেন কচারবোআ। এই নবপরীতমুখী অদু্ভত পনরনস্থনতর োরণ নে? 

এয কাযণ ফুিবত কাবর াঅভাবদযবক একটু রেবন রপবয কমবত বফ। কবয়ক তারে াঅবগ 

াআাঈবযাবয খ্রীস্টানযা ৃরথফীয প্রায় ফক’টি কভাবরভ কদবক াভরযক রক্তফবর ারধকায 

কযায য এাআ জারতটি মাবত াঅয ককানরদন তাবদয রফরুবে ভাথা তুবর দাাঁোবত না াবয কজনয 

তাযা রকেু ুদযূপ্রাযী রযকল্পনা কবয। তায একটি কাবে-তাযা রক্ষ্াফযফস্থায ভাধযবভ এ 

জারতটিবক ভানরকবাবফ তাবদয ানুগত জারতবত রযণত ককাযবত চাাআর। কাযণ রক্ষ্াফযফস্থা 

বরা এভন এক ভাধযভ মা িাযা ভানুবলয চরযত্রবক কমভনবাবফ াআো ততযী কযা মায়। তাাআ 

দিরকাযী রক্তগুরর তাবদয ারধকৃত কভাবরভ কদগুররবত াাার দ’ুটি রক্ষ্াফযফস্থা প্রফত্তথন 

ককাযর। একটি াধাযণ রক্ষ্া এফাং াযটি ভাদ্রাা রক্ষ্া।  

বৃৎ জমানম েিন াষ্ঠীনে লােরা তানদর পেদমত এেটি এাম নলক্ষা জদবার 

েিে তানদর অনযেৃত মস্ত জমানম দনুিয়ায় মাদ্রাা প্রনতষ্ঠা জোর। াঈবেয- 

দানত কভাবরভ জারতটাবক এভন একটা এরাভ রক্ষ্া কদয়া মাবত তাবদয চরযত্র প্রকৃতবক্ষ্াআ 

একটা যাধীন দা জারতয চরযবত্র রযণত য়, তাযা ককানরদন তাবদয প্রবুবদয রফরুবে ভাথা 

তুবর দাাঁোফায রচন্তা না কবয। াবনক গবফলণা ককাবয তাযা একটি রফকৃত এরাভ ততযী ককাযর 

কমটা ফারযকবাবফ কদিবত প্রকৃত এরাবভয ভতাআ রকন্তু কবতবয, াঅত্মায়, চরযবত্র াঅল্লা-যুবরয 

প্রকৃত এরাবভয এবকফাবয রফযীত। এাআ রক্ষ্াফযফস্থায রবরফাব তাযা এরাবভয াঅত্মা তীদ 

াথথাৎ াঅল্লায াফথববৌভত্ব এফাং দীন প্ররতষ্ঠায ফথাত্মক াংগ্রাভবক ফাদ রদবয় শুধ ুভারা ভাাবয়র 
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 রফতরকথ ত রফলয়গুররবক ান্তবুথ ক্ত ককাযর, মাবত এাআ ভাদ্রাা-ররক্ষ্ত করাকগুবরা ফভয় 

রনবজবদয ভবধয ভতববদ, তকথ াতরকথ   ককান্দবর ররপ্ত থাবক এফাং এটাবকাআ এরাভ ভবন কবয  

খ্রীস্টান াকবদয রফরুবে ককানরদন ঐকযফে কাবত না াবয। এিাবন াাংক, বূবগার, রফজ্ঞান, 

াথথনীরত, প্রমুরক্ত  কারযগরয রক্ষ্া াআতযারদয ককান রকেুাআ যািা বরা না, জযি মাদ্রাা জথনে 

জবনরনয় এন আনমনদর রুনে-জরাে ার জোনর জখনয় জবুঁনে থাোর েিে এই দীি, যমণ 

নবক্রী জোনর জরাে ার েরা োড়া আর জোি পথ িা থানে। খ্রীস্টানযা এটা এাআ াঈবেবয 

ককাযর কম তাবদয ভাদ্রাায় ররক্ষ্ত এাআ ভানুলগুবরা মাবত ফাধয য় দীন রফক্রী ককাবয াঈাজথ ন 

ককাযবত এফাং তাবদয য়াজ নরবতয ভাধযবভ রফকৃত এরাভটা এাআ জনবগাষ্ঠীয ভন-ভগবজ 

স্থায়ীবাবফ প্ররতরষ্ঠত কাবয় মায়; এ াঈভাবদ খ্রীস্টানযা তাবদয ারধকৃত ভস্ত কভাবরভ 

কদগুররবত এাআ একাআ নীরত কামথযকযী ককাবযবে এফাং ফথত্র তাযা এক’ বাগ পর কাবয়বে। এাআ 

ঐরতারক তযটাবক তুবর ধযায় ফত্তথভাবনয াঅবরভ কভাল্লা কশ্রণী কমফুত তীবদয য রক্ষ্প্ত 

কাবয় কগবেন। তাোো াঅভাবদয এভাভ, এ মাভানায এভাভ রফত্র ককায’াঅন কথবক কদরিবয় 

রদবয়বেন, াঅল্লায াঅয়াত রফক্রী ককাবয টাকা াঈাজথ ন কযা াঅল্লা াযাভ ককাবযবেন াথথাৎ 

তারা জয িামায, েমুা-ঈদ পনড়নয়, খতম, নমাদ, তারানব  োিাো পনড়নয়, 

ফনতায়া ননখ  নদনয়, য়াে জোনর ইতোনদ িািাভানব পয়া উপােণ ি জোনর 

খানেি তা আল্লার ভাায় আগুি খায়ার মাি।১  তাবদয এাআ ভস্ত কগান রফলয় 

প্রকা কবয কদয়ায় তাযা রক্ষ্প্ত কাবয় কমফুত তীবদয রফরুবে াপ্রচাবয কনবভবেন। াঅজ 

মথন্ত কমফুত তীবদয কভীবদযবক মত য়যানী কযা কাবয়বে তায াঈবল্লিবমাগয াাংবয 

কেবনাআ রের এাআ ধভথফযফায়ী কভাল্লাবদয প্রবযাচনা। রযাবয রফলয় এাআ কম, এযা জনাধাযণবক 

কমফুত তীবদয রফরুবে রক্ষ্প্ত ককাবয কদন এাআ কফাবর কম, াঅভযা নারক কাবপয  খ্রীস্টান কাবয় 

কগরে। াঅয কমফুত তীবদয কভীবদযবক ুররব কধারযবয় কদন এাআ কফাবর কম, এযা জঙ্গী, এযা 

ন্ত্রা ককাবয এরাভ প্ররতষ্ঠা ককাযবত চায় - াথথাৎ ঠিক াঈবটা কথা। 

এ কতা কগর ভাদ্রাা রক্ষ্াফযফস্থা। এফায াঅা মাক াধাযণ রক্ষ্াফযফস্থা প্রবঙ্গ। ধভথরনযবক্ষ্ 

াধাযণ রক্ষ্াফযফস্থাটি তাযা চার ুককাযর সু্কর কবরবজয ভাধযবভ। এ বাগটা তাযা ককাযর এাআ জনয  

১। ুযা ফাকাযা-১৭৪-১৭৫ 
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কম, এ রফযাট এরাকা ান ককাযবত কম জনরক্ত প্রবয়াজন তা এবদবয ভানুল োো ম্ভফ রের না;  

াভরযক  কফাভরযক প্রাবনয ককযাণীয কাবজ াাং রনবত কম রক্ষ্া প্রবয়াজন তা কদয়ায 

জনয তাযা এবত াআাংবযজী বালা, ূদরবরত্তক াাংক, রফজ্ঞাবনয রফরবন্ন রদক, াআরতা (প্রধানতাঃ 
াআাংরযান্ড  াআাঈবযাবয যাজাযাণীবদয াআরতা), বূবগার, প্রমুরক্তরফদযা াথথাৎ ারথথফ জীফবন মা মা 
প্রবয়াজন য় তা কিাবনায ফবন্দাফস্ত যািবরা; কিাবন াঅল্লা, যাুর, াঅবিযাত  দীন ম্ববে 

প্রায় রকেুাআ যািা বরা না, কাআ বঙ্গ তনরতকতা, ভানফতা, াঅদথ, কদবপ্রভ াআতযারদ রক্ষ্া মূ্পণথ 

ফাদ যািা বরা। তানদরনে এমিভানব নলক্ষা জদয়া জা যানত তানদর মি লােনদর 

প্রনত ীিমিেতায় আপ্লুত থাবক এফাং াাার তাবদয ভন-ভগবজ াঅল্লা, যুর, দীন ম্ববে 

ারযীভ াজ্ঞতাপ্রূত রফবিল (A hostile attitude) ৃরষ্ট য়। রফশ্ব-যাজকনরতক কাযবণ রিতীয় 

রফশ্বমুবেয য াআাঈবযাবয খ্রীস্টান রক্তগুরর তাবদয াঈরনবফগুররবক ফারযক স্বাধীনতা রদবয় 

কচাবর মায়ায য কাআ রক্ষ্াফযফস্থা াঅজ চার ুাঅবে এফাং এ ফযফস্থায় ররক্ষ্তবদয এরাবভয 

প্ররত কাআ রফবিলবাফ এিন ফহুগুণ ফৃরে কবয়বে। ফত্তথভান রপ্রন্ট  াআবরকট্ররনক রভরডয়া ুবযাটাাআ 

এাআ এরাভ রফবযাধী ররক্ষ্ত কশ্রণীটিয াবত; এরাভরফবযাধী রক্ষ্াফযফস্থায প্রবাবফ এাআ কশ্রণীটি 

শুধ ুকম াঅল্লায কদয়া জীফনফযফস্থায প্রবয়াগ চান না তাাআ নয় এরাবভয প্ররত তাবদয ভবনাবাফ 

াফজ্ঞা  ত্রুবাফান্ন। কমবতু কমফুত তীদ প্রকাযবাবফ চায় াঅল্লায কদয়া জীফনফযফস্থা 

(দীন) ৃরথফীভয় প্ররতরষ্ঠত কাক, তাাআ স্ববাফতাআ এাআ কশ্রণীটি কমফুত তীবদয রফবযাধী। তাযা 

াংফাদত্র, টিরব, কযরড, াআন্টাযবনবট গত ১৫ ফেয কধাবয কমফুত তীবদয রফরুবে রনযফরেন্ন 

রভথযা প্রচায চাররবয় মাবেন। কমফুত তীদ রতযাআ ন্ত্রাী রকনা, াঅাআনবঙ্গ ককাযবে রকনা এফ 

কদিায তাযা প্রবয়াজন কফাধ ককাযবেন না। কমফুত তীদ এরাভ প্রচায ককাযবে এাআ 

াযাধাআ তাবদয কাবে মবথষ্ট। াঅজ মথন্ত কমফুত তীবদয রফরুবে কম ২৭৪টি রভথযা ভাভরা 

দাবয়য কযা কাবয়বে, তায ারধকাাংবযাআ কাযণ রভরডয়ায রভথযাচায মা িাযা জনাধাযণ এফাং 

প্রাবন কভথযত ফযরক্তগণ দারুণবাবফ প্রবারফত। রকন্তু ফাস্তবফ তদন্ত ককাযবত রগবয় প্রারনক 

কভথকত্তথাগণ াঅজ মথন্ত কমফুত তীবদয একটি াযাধ  াঅাআনবঙ্গ িুাঁবজ ান রন, কম কথা 

তাযা িযাথথীন বালায় তাবদয তদন্ত প্ররতবফদনগুররবত াঈবল্লি ককাবযবেন। রফজ্ঞ াঅদারত কফ 

তদন্ত রযবাবটথ য ভূরযায়ন ককাযবর রভরডয়ায কাবে কগুরর ভূরযীন। তাবদয তথযন্ত্রাব এবত 
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রফন্দভুাত্র বাটা বে রন। এরাভবক ন্ত্রা াঅিযা রদবয় রফশ্বভয় কম এরাভ রফবযাধী প্রচাযণা 

এিন কচারবে, কমফুত তীদ তাযাআ ফরর।  

তবফ রভরডয়ায প্রকৃত াফস্থান কম ন্ত্রাবয রফরুবে নয়, এরাবভয রফরুবে তা াংফাদবত্রয 

বচতন াঠক ভাত্রাআ জাবনন। মাযা রনয়রভতবাবফ কদবয রপ্রন্ট  াআবরক্ট্ররনক াংফাদভাধযভগুররয 

প্রচারযত াংফাদ বেন, কাবনন এফাং কদবিন, তাযা রনশ্চয়াআ রক্ষ্য ককাবয থাকবফন কম, রভরডয়া 
দী থরদন মাফত কমফুত তীদবক রনরলে ক ালণা কযাবনায জনয যকাবযয য ারফশ্রান্তবাবফ 

চা প্রবয়াগ ককাবয াঅবে; এফাং াঅাআন ৃাংিরা যক্ষ্াকাযী াংস্থাগুররবক কমফুত তীবদয 

কভীবদযবক য়যানী, কগ্রপতায, রযভান্ড  রনমথাতন কযায জনয করররবয় কদয়ায কচষ্টা ককাবয 

কচারবে। তাবদয রভথযা াপ্রচাবয প্রবারফত কাবয় ুরর, মথা ফ াআতযারদ ফারনীয দযযা 

াঅভাবদয রক রযভাণ য়যানী  রনমথাতন ককাবয কচাবরবে তা াআরতূবফথাআ াঈবল্লি কযা কাবয়বে। 

রকন্তু াঅজ মথন্ত াঅভাবদয একজন কভী াঅদারবত কদালী প্রভারণত য় রন। এবত রভরডয়া াঅবযা 

ভরযয়া কাবয় যকাবযয াঈয চা ৃরষ্ট কযায জনয (Forcing the hands) মাবদযবক রনরলে 

কযা জরুযী কফাবর তাযা (রভরডয়া) রনবজযা ভবন কবয কগুররয তাররকা ততযী ককাবয ফহুফায 

াংফাদবত্র প্রকা ককাবযবেন এাআ কফাবর কম ‘এনদর নিনদ্ধ েরা উনেৎ এবং রোর অনত 

লীঘ্র এনদর নিনদ্ধ জঘাণা জোরনত যানে’।১  এাআফ তাররকায় তাযা প্ররতফাযাআ কমফুত 

তীবদয নাভ প্রথভ রদবক রন্নবফরত ককাবযবেন। রক্ষ্ণীয় কম, এাআ তাররকগুবরায় তাযা কম ফ 

াঅবন্দারন ফা াংগঠবনয নাভ াঈবল্লি ককাবযবেন তায ফগুররাআ জাতীয় জীফবন এরাভী 
ভাজফযফস্থা চায় এফাং তাররকায ভবধয কাআ ফ চযভন্থী ন্ত্রাী ফারনীগুররয নাভ কনাআ মাযা 
চাাঁদাফাজী, নযতযা, গুভ, ডাকারত, রুণ্ঠন, াযণ, কচাযাকাযফাযী, াকফধ াস্ত্র াংযক্ষ্ণ  

ফযফায কবয, এভন রক ুররবয াবথ ফন্দকুমুে, ুরর তযা, থানা রুবটয নযায় ভাযাত্মক 

াযাধ ায ককাযবে। 

রক্ষ্ণীয় এাআ কম, রভরডয়া কতৃ্তথক াঈক্ত তাররকা প্রকা য়ায য ুরর প্রান ফযাকবাবফ 

ুঙ্খানুুঙ্খরূব তদন্ত ককাবয প্রকৃতবক্ষ্াআ মাযা রনরলে য়ায াঈমুক্ত তাবদয একটি তাররকা 

 

১। তদরনক মুগান্তয ২৪/১০/২০০৯ 
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যকাযবক প্রদান কবয। াঈক্ত তাররকাটি রফরবন্ন জাতীয় রত্রকায় প্রকারত য়।১ 

কগাবয়ন্দা ুরর প্রদত্ত কাআ তাররকায় স্ববাফতাআ াঈবযাক্ত ঐ ন্ত্রাী ফাভন্থী দরগুররয নাভাআ স্থান 

কবয়বে এফাং তাবত কমফুত তীবদয নাভ কনাআ। এটা ফরায াবক্ষ্া যাবি না কম, প্রান রফবাগ 

বযজরভবন তদন্ত ককাবয মাযা রতযাআ রনরলে য়ায াঈমুক্ত তাবদয নাভাআ যকাবযয কাবে 

ুারয ককাবযবেন। াথচ এাআ রভরডয়া কবতািারন রনরথজ্জ তায একটি নভুনা কাবে এাআ কম, পনু 

প্রণীত উি তানোটিনত তানদর দরূনভনি প্রনতফনত িা য়ায় তারা তখিই 

আনরেটি তানো প্রোল েনর যার এে িম্বনর আবার জযবুত তীনদর িাম।২  
এফাং রক্ষ্ণীয় ফযাায কার এ তাররকাবত ককান চযভন্থী দবরয নাভ রের না। 

চযভন্থী এাআ ফ দবরয াং টিত াযাবধয রফফযণ শুনবর কম ককান ভানুবলযাআ গা-রাঈবয 

াঈঠবফ। তাযা প্রকায রদফাবরাবক ভানুলবক ফারে কথবক তুবর রনবয় জনভবক্ষ্ রনভথভবাবফ তযা 

ককাযবে, ভৃতবদবক িণ্ডরফিণ্ড ককাবয রফরবন্ন জনভাগভূণথ এরাকায় েরেবয় রেটিবয় যািবে, 

রফশ্বরফদযারবয়য কগবট কাটা ভাথা কপবর যািবে।৩ শুধ ুতাাআ নয়, তাযা ফহু থানা, ুরর পাাঁরে 

াঅক্রভণ ককাবয াস্ত্রস্ত্র রুট ককাবযবে, এ মাফত ত ত াঅাআন ৃাংিরা যক্ষ্াকাযী করাকবক তযা 

ককাবযবে। তাবদয এাআ ন্ত্রাী কামথযকরাবয রকেু াঈদাযণ এিাবন াঈবল্লি ককাযরে।৪ 

 িরতো: স্বাধীনতায য যাআ াঅযম্ভ য় ফাভন্থীবদয কদৌযাত্ম। ১৯৭২ এয 
জানুয়াযী কথবক জনু’ ৭৩ মথন্ত চযভন্থীবদয াবত িুন য় ৪,০২৫ জন 
ভানুল।৫ গত ৩৭ ফেবয াধথ রক্ষ্ারধক ভানুলবক রনবজযা তযা ককাবযবে াথফা 

 
 
 
১। তদরনক াআনবকরাফ ২৯/১০/২০০৯ াইায়ী 
২। তদরনক মুগান্তয ৩০/১০/২০০৯ াইায়ী 
৩। তদরনক াঅভায কদ ১১/০৮/২০০৯ াইায়ী 
৪। এিাবন প্রদত্ত রযাংিযানগুরর রফরবন্ন জাতীয়, াঅঞ্চররক  ানরাাআন রত্রকা কথবক াংগৃীত মা 
তাবদয াযাধভূরক কামথযকরাবয াঅাংরক রচত্র তুবর ধবয, মূ্পণথটা নয়। 
৫। “ফঙ্গফেু তযাকাণ্ড: পযাট াযান্ড ডকুবভন্ট” করিক-াবফক তথযভন্ত্রী াধযাক াঅফু 
াাআরয়দ। 
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তযায ভুবি কঠবর রদবয়বে।১ শুধু ২০১০ বনয জনু-াঅগস্ট ভাব কুরষ্টয়াবত িুন 
কাবয়বে ৭০ জবনয কফী। কদবয দরক্ষ্ণ রশ্চভাঞ্চবর গত ৩৬ ফেবয িুন 
কাবয়বে ১৩ াজায ভানুল। কফযকাযী রাফভবত, ৫ াজায ৭০০ রনযী 
ভানুল এফাং ৭ াজায ২৩০ জন ান্তবকথ ান্দবর িুন কাবয়বে।২ ফাভ চযভন্থীবদয 
তৎযতায শুধুভাত্র রিনাাআদ কজরায কম রচত্র ায়া মায় তা যীরতভত 
বয়ানক। স্বাধীনতায য কথবক ১৯৯২ মথন্ত দাুআ দবক এাআ একটি কজরাবতাআ 
চযভন্থী দবরয াবত  রনজস্ব াং াবত ৩ াজায ভানুল িুন য়। াঅয রফগত 
তোফধায়ক যকাবযয াঅবগয ২ ফেবয িুরনা রফবাবগয ১০ কজরায় কশ্রণী ত্রু 
িতবভয নাবভ ৩৫০ জন ভানুল তযা কযা য়।৩  

 েিপ্রনতনিনয  রােনিনতে তোোণ্ড: গত দাুআ দবক রযাজগঞ্জ াফনা  

নাবটাবযয রফরবন্ন স্থাবন চযভন্থী দবরয াভরায় াআাঈ.র. কচয়াযভযান  ুরর কভবক্ষ্ 

াঅোাআ ’ ভানুল িুন কাবয়বে।৪ ১৯৯০ ার কথবক এ মথন্ত দরক্ষ্ণ রশ্চভাঞ্চবরয 

কজরাগুবরায় প্রায় ৬৬ েি জেয়ারমোি েরমপন্থীনদর ানত খুি জানয়নেি৫, এয 

প্রায় ােথ ত তযাকাণ্ডাআ াং টিত কাবয়বে গত এক দবকয ভবধয।৬ ববয় গ্রাভ কেবেবেন 

ফহু কচয়াযভযান। কদবয ানযানয াঞ্চবর এবাবফাআ ফহু যাজকনরতক কনতা-কভী, রনফথারচত 

াআাঈ.র. কভম্বায, কচয়াযভযান ফা প্রাথী রনত কাবয়বেন মাবদয াংিযা ঠিকবাবফ ফরা ম্ভফ 

নয়। 

 প্রলানির উপর ামা  অস্ত্র ুট: গত এক মুবগ (২১ রডবম্বয ‘১০ মথন্ত) কদবয 

রফরবন্ন থানা, ুরর কযাম্প, পাাঁরে রফরবন্ন রল্প কাযিানা, কযরবয়, ফন্দবয দারয়ত্বযত 

ুরর  াঅনাবযয াঈয াভরা চাররবয় চযভন্থীযা াঅবগ্নয়াস্ত্র দ’ুটি এফাং রফুর 

রযভাণ কগারা ফারুদ রুট ককাবযবে।৭  ককান ককান থানা দাুআফায মথন্ত রুট কযা য়।  

১। তদরনক াংগ্রাভ-২১/০৪/১১  
২।  াঅভায কদ-১২ ভাচথ  ২০১১ 
৩। sundaylinebd.com (30 Novemberi 2010) 

৪।   তদরনক কাবরযকণ্ঠ ২২/০৭/২০১০ াইায়ী 
৫। kumarkhalihotnews.wordpress.com (31 March 2011) 

৬। www.ukbdnews.com (23 March 2011) 

৭। bangla.newsbnn.com (২১/১২/২০১০ াইায়ী) (তদরনক মুগান্তয কথবক)
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২০০৫ জথনে এখি পযণন্ত ২৩ েি পনু েমণেতণ া  দে ন্ত্রাীনদর ানত খুি য় মায 

ারধকাাং  টনাাআ  বট চযভন্থীবদয াবথ ফন্দকুমুবে।১ ১৯৭৩ াবরয জরুাাআ-াঅগস্ট এাআ দাুআ 

ভাব ফাভ াঈগ্রন্থীযা ১৩টি ুরর পাাঁরে  ১৮টি ফাজায াঅক্রভণ কবয, ১৪০টি াঅবগ্নয়াস্ত্র  ৬ 

াজায ৬ ৮০টি কগারাফারুদ রুট কবয। তযা কবয ২৬ জন যাজকনরতক কনতাকভী।২ ১৯৭৪ 

াবর চযভন্থী নানা স্ত্র াংগঠবনয াবত ১৫০টি কোট-ফে াটফাজায রুট, ােথ ত ফযাঙ্ক 

ডাকারত, প্রায় দাুআ ডজন থানা  ুরর পাাঁরে রুট কাবয়বে। ৩ 

াঠক, াযাধগুররয গুরুত্ব রফবফচনা ককারুন। ুরর ফারনী কার াঅাআন ৃাংিরা যক্ষ্ায একটি 

গুরুত্বূণথ প্ররতষ্ঠান। কাআ ফারনীয একটি থানা ফা পাাঁরে াঅক্রভণ ককাবয মিন ককান াং ফে দর 

ুরর তযা ককাবয াস্ত্র রুট ককাবয রনবয় মায়, কাআ  টনাটি রনশ্চয়াআ যাবষ্ট্রয রফরুবে একটি 

ভাযাত্মক াঅ াতস্বরূ এফাং এাআ  টনা মরদ ফাযফায  বট তা রনশ্চয়াআ াঅয বয়ঙ্কয! এভন 

ভাযাত্মক  টনায স্বাবারফক প্ররতরক্রয়া রক য়া াঈরচৎ? য়া াঈরচৎ কম, প্রাবনয ফথত্র নাো 

বে মাবফ এফাং জনাধাযবণয ভবধয এাআ াভরাকাযীবদয রফরুবে ফযাক গণবচতনতা ৃরষ্ট বফ। 

রকন্তু াঅশ্চমথযজনক রফলয় কাবে, এই োতীয় ঘটিা আমানদর জদনলর ঐব অঞ্চন 

বহুবার জঘানটনে এবং জঘাটনে নেন্তু প্রলানির বণত্র জযভানব জতাপাড় য়ার েথা 
নে তা জতা য়ই নি বরং জদনলর অিোিে থািার েমণেতণ ানদর অনিনেই য়নতা এ 

ংবাদগুন োনিি িা, াযারণ মািুনর জতা েথাই জিই। এয কাযণ রক? এয একভাত্র 

কাযণ ‘রভরডয়ায ক্ষ্াতদষু্ট নীরত’। রভরডয়া কমবাবফ  টনাগুরর প্রচায ককাযবর প্রাবনয ফথত্র 

নাো বে এফাং প্রান এাআ দরগুররয রফরুবে ফযফস্থা গ্রণ ককাযবত ফাধয য়, কদবয াঅাভয 

জনতা বচতন য় এফাং যকাবযয াঈয চা ৃরষ্ট কবয কবাবফ তাযা প্রচায কবয রন। তাযা 

 টনাগুরর ফে কজায রবতবযয াতায়, কমিাবন কাবযা িুফ একটা নজয বে না এভন জায়গায় 

দায়াযাবগাবেয একটি াংফাদ রযবফন ককাবযাআ তাবদয দারয়ত্ব ারন ককাবয থাবক। তাবদযবক 

কগ্রপতায, য়যানী, রযভাবন্ড কনয়ায জনয ুররবক প্রবযারচত কবয না। ানযরদবক কমফুত  

১। তদরনক প্রথভ াঅবরা ২১/০৮/২০১০ াইায়ী 
২। তদরনক াংগ্রাভ-২১/০৪/১১ াইায়ী 
৩। “ফঙ্গফেু তযাকাণ্ড: পযাট াযান্ড ডকুবভন্ট” করিক-াবফক তথযভন্ত্রী াধযাক াঅফু 
াাআরয়দ।  
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তীদ মূ্পণথ তফধ একটি াঅবন্দারন, মা রনরলে নয়, জঙ্গী নয়, গত ১৭ ফেবয কম 

াঅবন্দারবনয একটি ভাত্র াযাধ কযায কযকডথ  কনাআ, কাআ কমফুত তীদবক রভরডয়া জঙ্গী, 
ন্ত্রাী, রনরলে, কগান াংগঠন াআতযারদ কফাবর ত াজাযফায এভনবাবফ প্রচায ককাবযবে কম 

প্রাবনয প্রায় কবরাআ এাআ কথাগুরর ভবনপ্রাবণ রফশ্বা ককাবয রনবয়বে, াধাযণ ভানুবলয ভবন 

এভনবাবফ কপ্রারথত কাবয়বে কমফুত তীদ াঅবরাআ জঙ্গী, রনরলে াআতযারদ।  

রভরডয়ায এাআ কপ্রাাগান্ডায একটি াঈদাযণ রদরে। ২০ জানুয়াযী ২০০৮ তারযবি তদরনক 

কদফাাংরায় একটি াংফাদ প্রকারত য় মায রবযানাভ “পটুয়াখাীনত জযবুত তীনদর 

বোিানর বই  নফনট নবতরণ : েিমনি প্রশ্ন”। াংফাবদয বালয কাবে কমফুত তীবদয 

রকেু ভররা কভী াঅবন্দারবনয এভাবভয করিা রকেু ফাআ রফক্রয় ককাযরেবরন। এ রনবয় ৭ভ  ৮ভ 

ৃষ্ঠায দাুআ করাভ জবুে রফবল গুরুত্ব রদবয় াংফাদটি োা য় এফাং ফাআ দ’ুটিয যরঙ্গন েরফ প্রকা 

কযা য়। াথচ এাআ দ’ুটি ফাআ-াআ মূ্পণথ তফধ, ককফর তা-াআ নয়, ককান ফাআ প্রকা  রফক্রবয়য জনয 

কম কম প্ররক্রয়া ানুযণ ককাযবত য় তায ফরকেু কভবনাআ ফাআগুরর রফক্রয় কযা কারের। 

তাযয এাআ তফধ কামথযক্রভবক প্ররতত কযায জনয কমফুত তীবদয নাবভ াংফাদটিবত ফহু 

রভথযাচাবযয য াঈক্ত াংফাদকভী টুয়ািারীয এ.র.-য াবথ কমাগাবমাগ কবযন এফাং তাবক 

প্রতযক্ষ্বাবফ কমফুত তীবদয রফরুবে প্রবারফত কযায কচষ্টা কবযন। ঐ একাআ রত্রকায় একাআ 

রদবন কল ৃষ্ঠায এক ককাণায় কোট ককাবয, িুফ বাবরা ককাবয না কদিবর নজয েবফ না এভন 

জায়গায় াঅবযকটি াংফাদ প্রকারত কাবয়বে মায রবযানাভ “জমনরপনুর েরমপন্থী আটে : 

অস্ত্র ৩টি লনিলাী জবামা উদ্ধার।” াংফাদ বাবলয ফরা য় মথা ফ ারবমান চাররবয় একটি 

কদীয় ফন্দকু  রতনটি কফাভা াঈোয কবয মায দ’ুটিয জন ৪৫০ গ্রাভ এফাং াযটিয জন 

৯৫০ গ্রাভ। ারত াধাযণবাবফ রযবফরত এ াংফাবদ াঈোযকৃত াকফধ াস্ত্র, এভন রক 

কগ্রপতাযকৃত চযভন্থীয েরফ োা য় রন। একাআ রদবন একাআ রত্রকায় প্রকারত দ’ুটি াংফাবদয 

ভবধয একটিবত কযাবয়বে যাাআবপর  কফাভা াঈোয, াঅয াযটিবত মূ্পণথ তফধ দ’ুটি ুরস্তকায 

প্রচাযকামথয, এ দ’ুটি াংফাবদয ভবধয ককানটি াঅবর প্রচায কযায ভত াংফাদ? রনাঃবন্দব কফাভা  

াস্ত্র াঈোবযয  টনাটি, নয় রক? রকন্তু ফাস্তবফ রভরডয়া রক ককাবযবে? তাযা কমফুত তীবদয 

প্রচাযকামথযবয  টনাটি, মা প্রকৃতবক্ষ্ ককান াংফাদাআ নয়- কটাাআ এভন কজাবয কাবয প্রচায ককাযর 

এফাং ে ফযফাবযয করাবকৌর প্রবয়াগ ককাবয ারত াধাযণ এ রফলয়টি এভনবাবফ াঈস্থান 
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ককাযর কম ভবন য় কমফুত তীবদয কবয়কজন নাযী কভী ুবযা দরক্ষ্ণফবঙ্গ বয়ানক াঅতঙ্ক ৃরষ্ট 

ককাবয কপবরবেন! এিাবন ভাত্র একটি াঈদাযণ কদয়া কার, এভন াঈদাযণ াঅভযা ত ত রদবত 

ারয। াফয াঅভাবদয রফলবয় এয কচবয় তুে  টনা রভরডয়ায নজয এোয় না। কমফুত 

তীবদয এক কভাজাবদায াবথ তায স্বাভীয াঅবন্দারন াংক্রান্ত রফলবয় ভবনাভাররবনযয  টনা 
মথন্ত কাআ কজরায াঅঞ্চররক রত্রকাগুররবতা ফবটাআ, কফ কবয়কটি জাতীয় রত্রকায় স্থান 

কবয়বে।১ রভরডয়ায এাআ রিভুিী নীরতয কাযবণ াধাযণ ভানুল চযভন্থীবদয ন্ত্রাবয  টনা িুফ 

কভাআ জাবনন; ক্ষ্ান্তবয কমফুত তীদ ককান রদন ককান াযাধ না কযা বে তায ফযাাবয 

কদবয ারধকাাং ভানুল াতযন্ত কনরতফাচক ধাযণা কালণ ককাবয াঅবেন। এাআ কনরতফাচক ধাযণা 

কমন ককানবাবফ দযূ না কাবত াবয এফাং ভানুল কমন কমফুত তীবদয ম্পবকথ  তাবদয 

রভথযাচাযগুরর (জঙ্গী, রনরলে াংগঠন) বুরবত না াবয ক জনয একাআ রভথযা াংফাদ তাযা ফেবযয 

য ফেয প্রচায (Follow up) ককাবয কমবত থাবক। াঅজ এ রত্রকা কতা কার ানয রত্রকায় ১০ 

ফেয াঅবগয চরফথত চফথন কচারবতাআ থাবক।  

াঅাআন ৃাংিরা যক্ষ্াকাযী ফারনীবক কমফুত তীবদয রফরুবে ারতয়ায রাবফ ফযফায কযায 

জনয রভরডয়া ফথদা বচষ্ট। কমফুত তীবদয াবথ বাযত, ভায়ানভায, ারকস্তান, াঅপগারনস্তান 

াআতযারদ কদবয জঙ্গীবদয াবথ  রনষ্ট ম্পকথ  াঅবে, তাযা কজ.এভ.রফ.-য াঙ্গ াংগঠন, তাযা 
াাবে, জঙ্গবর, নদীয চবয কগাবন াবস্ত্রয কট্ররনাং কনয়, রফবদ কথবক তাবদয জনয াথথ াঅব 

াআতযারদ ফহু ফাবনায়াট রফলয় রনবয় াজায াজায ে তাযা ররবিবেন। াযবক্ষ্ ঐ চযভন্থী 

দরগুরর বয়ঙ্কয াযাধী য়া বে, তাবদয াবথ তফবদরক ন্ত্রাীবদয ম্পকথ  ফথজনরফরদত 

য়া বে২ , এভনরক তাযা গণতন্ত্র াঈৎিাত কযায জনয স্ত্র রফপ্লবফ রনবয়ারজত থাকা বে৩  

তাবদযবক রনরলে কযায জনয রভরডয়া যকাযবক ককান চা প্রবয়াগ কবয না। ১৭ বেনর এেটি 

অপরায িা েরা জযবুত তীনদর নবরুনদ্ধ জয পনরমাণ পনরেনল্পত অপপ্রোর 

(Propaganda) োানিা জানয়নে, তার তুিায় ঐ ভয়ঙ্কর ন্ত্রাী বামপন্থী  

১। তদরনক মুগান্তয, তদরনক কডটিরন, তদরনক ভতফাদ, তদরনক াঅজবকয রযফতথ ন, তদরনক ানাভা, 
তদরনক কানারী াংফাদ (৩১/১২/২০০৭ াইায়ী) 
২। ebanglapress.com 

৩। তাবদয ফবচবয় প্রচারযত কলাগান: কবাবটয ফাবে রারথ ভাবযা, ভাজতন্ত্র কাবয়ভ কবযা। 
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ং ঠিগুনর নবরুনদ্ধ তার লতেরা এেভা  প্রোর তারা োায় নি।  

প্রশ্ন জানে, জযবুত তীদনে নিনদ্ধ েরার েিে তানদর এত মনরয়া 
জানয় প্রলানির উপর ক্রমা তভানব োপ ৃনষ্ট েরার োরণ নে? 

রভরডয়ায এাআ রফযীতভুিী াঅচযবণয জ যর কাযণ কাবে, রভরডয়া মাবদয াবত তাযা এাআ 

চযভন্থী দরগুররয ভতাআ এরাভী জীফন-ফযফস্থায রফবিলী। তাাআ এাআ চযভন্থীবদয িাযা াং টিত 

ানযায়, াযাধ, াঅাআনবঙ্গ, গণতবন্ত্রয রফবযারধতা াআতযারদ ককান রকেুাআ রভরডয়ায দরৃষ্টবত 

গুরুত্বূণথ নয়। এরাভ রফবযারধতায ফযাাবয াঈক্ত ন্ত্রাী দরগুরর এফাং রভরডয়ায ভবধয 

প্ররক্রয়াগত াথথকয থাকবর নীরতগত ককান াথথকয কনাআ, তাবদয ারবন্ন নীরত কার এরাবভয 

রফবযারধতা কযা। জযবুত তীদ েঙ্গী িা অনং, আইি ভঙ্গোরী িা আইি মািেোরী, 

ন্ত্রাী িা ন্ত্রানবনরাযী - এব নমনডয়ার োনে জোি মুখে নবয় িয়, জযবুত 

তীনদর নবনরানযতা জোরনতই নব, োরণ জযবুত তীদ এাম োয়, আর 

নমনডয়া আল্লা, রু  এানমর জঘার নবনরাযী। 

াঈবল্লিয কম, চযভন্থী ঐ দরগুররয ন্ত্রাী কামথযকরা প্রঙ্গটি এিাবন াফতাযণা কযায াঈবেয এ 

নয় কম, াঅভযা তাবদয ন্ত্রাী কামথযকরাবয প্ররত াঅনাবদয দরৃষ্ট াঅকলথবণয কচষ্টা ককাযরে। ফযাং 

এয প্রকৃত াঈবেবয কাবে, রভরডয়া রনবজবদয কম ন্ত্রা রফবযাধী াফস্থাবনয কথা প্রচায ককাবয 

থাবক তা কম মূ্পণথ রভথযা তা প্রভাণ কযা। তাবদয াফস্থান ন্ত্রাবয রফরুবে কাবর মাযা প্রকৃতাআ 

ন্ত্রাী তাবদয রফরুবোআ রভরডয়া কফী কাচ্চায কাত। উপনরর পনরংখোি 

নদাতীতভানব প্রমাণ েনর জয, তানদর প্রেৃত অবস্থাি ন্ত্রানর নবরুনদ্ধ িয়, তানদর 

অবস্থাি এানমর নবরুনদ্ধ। কমফুত তীদ এরাভ চায়, এাআ াযাধাআ তাবদয কাবে মবথষ্ট। 

এাআ মূ্পণথ রফযীতভুিী দ’ুকটা রক্ত, একটি এরাভরফবিলী রভরডয়া, এফাং াযটি এরাবভয 

ধাযক-ফাক, তাকাধাযী াঅবরভ-কভাল্লা কশ্রণী, এাআ াঈবয় কশ্রণীয একতযপা, রনযফরেন্ন 

াপ্রচাবযয পবর জনগণ এফাং প্রান াঈবয়াআ কমফুত তীদ ম্ববে মূ্পণথ বুর ধাযণায ভবধয 

রনভরজ্জত কাবয় াঅবেন। এাআ রভরডয়ায াপ্রচাবযয ভাধযভ কাবে কযরড, টিরব, ত্ররত্রকা, 

াআন্টাযবনট াআতযারদ এফাং ধভথফযফায়ীবদয াপ্রচাবযয ভাধযভ বরা ভরজদ, ভাদ্রাা, ভক্তফ, 
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িানকা, য়াজ ভারপর াআতযারদ। এবদয াঈববয়য াপ্রচাবযয াঈবেয বরা - যকাযবক ফযফায 

ককাবয কমফুত তীদবক দভন কযা, এফাং এবত তাযা মবথষ্ট পর কাবয়বে, যকাযবক এ 

াঅবন্দারবনয রফরুবে ফযফায ককাযবত ক্ষ্ভ কাবয়বে এফাং কাবে। তাাআ াঅদারবতয যায় এফাং 

াঅাআন-ৃাংিরা যক্ষ্াকাযী ফারনীয ভবধয মাযা কমফুত তীদ ম্ববে তদন্ত ককাবযবেন তাযা 
কমফুত তীদবক রনবদথ াল ক ালণা কযা বে কমফুত তীবদয রফরুবে াপ্রচায, এয 

কভীবদযবক কগ্রপতায, রনমথাতন  য়যানী ভানবাবফ কচারবে।  

মাযা কদবয াঅাআন ৃাংিরায দারয়বত্ব রনবয়ারজত াঅবেন তাবদয াঈবেবয াঅভাবদয রনবফদন, 

াআরতূবফথ াঅনাবদয রফবাবগয কম কর কভথকত্তথা াঅভাবদয রফলবয় তদন্ত ককাবযবেন াঅভাবদয 

ম্পবকথ  তাবদয ফক্তফয এিাবন াঈবল্লি ককাবযরে। তা বে মরদ াঅনাবদয ধাযণা য় কম কমফুত 

তীদ ম্পবকথ  গত ১৭ ফেবয মবথষ্ট তদন্ত কযা য় রন, তবফ আপিারা আর তদন্ত েরুি। 

আপিানদর নিেস্ব দক্ষ েিব আনে, তানদর মাযেনম পনূবণর জেনয় আর ঘনিষ্ট  

নিবীড়ভানব জযবুত তীদনে পযণেনবক্ষণ জোরুি। এ রফলবয় াঅভাবদয তযপ কথবক 

াঅনাবদয াধযভত বমারগতা কযা বফ। রকন্তু রভরডয়ায রভথযা প্রচাবযয রবরত্তবত কমফুত 

তীদ ম্পবকথ  বুর ধাযণায ফফত্তী কাবয় এাআ রনবদথ াল াঅবন্দারবনয কভীবদযবক াঅয ামথা 

য়যানী ককাযবফন না। ফযাং মাযা প্রকৃতাআ াযাধী তাবদয রদবক াঅনাবদয ভবনাবমাগ, শ্রভ, াথথ, 

ভয় ফযয় করুন, মাবত ককাবয জারত াঅনাবদয িাযা াঈকৃত য়। েিাযারনণর প্রনত এই 

অিুনরায, যনথষ্ট জানয়নে, যমণবেবায়ী  এামনবনরাযী নমনডয়ার নমথোপ্রোনর 

প্রভানবত জানয় আর আপিারা জযবুত তীনদর উপর অনবোর  নিযণাতি 

োানবি িা। 

াঅল্লা াঅভাবদয করবক তাাঁয কযাতুর কভাস্তাকীবভ কদায়াত করুন। াঅভীন॥ 
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এাআ রফজ্ঞানটি ২০০৯ বন কদবয াবনকগুরর প্রধান জাতীয় তদরনক কমভন াঅভাযবদ (২৯ এরপ্রর), াআবত্তপাক (১ 

কভ), ভকার (৪ কভ), মুগান্তয (৬ কভ), াঅভাবদয ভয় (৮ কভ) -  রফরবন্ন াঅঞ্চররক রত্রকাবত প্রকারত য়। 

এবত কমফুত তীবদয াঈয প্রারনক ানযাবয়য রচত্র তুবর ধযা য়। 
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