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স াস য ব খী মা া পেয়েছ—এ হামলা তার মাণ 
ড. ইমিতয়াজ আহেমদ 

বতমােন িব ায়েনর েগ স াসবাদ য ব খী প পেয়েছ রিববােরর ল ার ভয়াবহ স াসী হামলা তার মাণ। সব ধরেনর বণ, 
ধম, জািত, গা ীর মে  স াসবাদ েক পেড়েছ। এ  কােনা দেশর মে  সীমাব  নয়, অ ল পিরেয় আ জািতক পযােয় ছিড়েয় 
পেড়েছ। 

ল ার এই হামলার কেয়ক  িদক সবার খিতেয় দখা দরকার। িতন  শহের সাত-আট  ােন একেযােগ হামলার পছেন বড় 
ধরেনর িত িছল। এখােন গােয় া থতা িছল বলাই যায়। ১০ এি ল ল ার িলশ ধান য বাতা চার কেরন তােত চাচ, 
তাবাস ও হােটেল হামলা হেত পাের বেল সতকতা দওয়া হেয়িছল। িলশ ধােনর এই বাতা িছল এক  িবেদিশ রাে র গােয় া 

সং ার তে র িভি েত।  হেলা অ  দেশর গােয় া সং া িকভােব হামলার কথা জানেলা। কন দশ  িনজ দেশর 
নাগিরকেদর সতক কেরিন। হামলায় ঐ দশ র নাগিরকও িনহত হেয়েছ। ি তীয়ত, ধারাবািহক হামলা হেয়েছ ই ার সানেডর 

াথনার সময় কেয়ক  চােচ আর িতন  অিভজাত হােটেল। া  িসনামন ও িকংস বাির ল ার মািলকানা আর সাংিরলা 
হােটল মালেয়িশয়ার মািলকানা। এেত  য, হামলার ল  কবল ধম নয়, অথনীিতও। পযটনিনভর ল ার অথনীিতেত 

আঘাত করা হেয়েছ। স াসীেদর প  থেক এটা বড় বাতা বেল মেন কির। 

তীয়ত, ধানম ী রিনল িব মািসংেহ িলশ ধােনর সতক বাতা তােক জানােনা হয়িন বেল জািনেয়েছন। দশ র িলশ ও 
িনরাপ া িবভাগ িসেড  মাইি পলা িসিরেসনার সরাসির িনয় েণ। এবছরই ল ায় িনবাচন হেব। িসেড  িসিরেসনা গতবছর 

ধানম ী রিনলেক সিরেয় সােবক িসেড  রাজা পাকেসেক আনেত চেয়িছেলন, িক  পােরনিন। িলেশর সতক বাতা ধানম ী 
রিনেলর জানা উিচত িছল। এখন বাঝা যায় দশ র িসেড  ও ধানম ীর মে   । এ ধরেনর ে  পিরকি ত 
হামলাকারীরা েযাগ পায়। হামলার পছেন  কােনা কারণ িকনা খিতেয় দখা দরকার। 

আর এত বড় ‘পিরকি ত ও সফল’ আ মেণ ব ত িবে ারক দেশর ভতেরর নয়, বাইের থেক আনা। স েলা কাথায় তির, 
িকভােব আনা হেলা, ক বহন করল তা বড় তদে র িবষয়। 

কবল িনরাপ া ও গােয় া ত পরতা িদেয় স াসী ঘটনা থামােনা যায় না— এটা বই পির ার। জনগেণর স ৃ তা বই জ ির। 
কারণ বড় হােটেল না ার সময় াক াক িনেয় েক হামলা করা সহজ াপার নয়। 

ল ার হামলার জ  কােনা সংগঠন বা গা ী এখেনা দায় ীকার কেরিন। এটা ন ন িদক। হয়েতা আমােদর এজ  আেরা সময় 
অেপ া করেত হেব। 

  


