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রাহান নারে  

ল ান বংেশা ূত অ াপক রাহান নারে  আ জািতক িনরাপ া িবেশষ । গত বছেরর ২ অে াবর িস া ের ত র মাউ  িসনাই 
লেনর বাসভবেন এবং গত স াহাে  অনলাইেন আইএস, স াসবাদসহ নানা িবষেয় থম আেলােক সা াৎকার দন িতিন। 

সা াৎকার িনেয়েছন িমজা র রহমান খান।  

থম আেলা: হািল আ জান বকািরেত হামলার আেগ ও পের আপিন িনিদ ভােব বেলেছন য বাংলােদেশ আইএস তার নটওয়াক 
িত া কেরেছ। ওই হামলার িতন বছর পর আপনার ায়ন কী? 

রাহান নারে : আইএস ত এিশয়ায় ছিডে়য় পডে়ছ। এখােন িবে র ৬৩ শতাংশ সিলেমর বাস। এশীয় সিলমরা উদারৈনিতক 
এবং তারা সহাব ােনর নীিতেত িব াসী। িক  ম ােচ র ইসলািম ভাবধারা এশীয় সিলম ঐিতহ েক িত াপন করেছ। যেহ  
সম  অ ল আইএেসর মিকর আওতায় এেসেছ, তাই এশীয় সরকার েলা এবং তােদর অংশীদারেদর উিচত হেব অতীেতর চেয় 
বিশ জারােলা পদে প হণ করা। আইএেসর আদশ অবকাঠােমাগতভােব এবং অনলাইেন িব ত হে । আইএেসর মিক িনয় ণ 

ও িন েল বাংলােদেশর আইন লা র াকারী বািহনী, সামিরক বািহনী ও গােয় া সং া েলা কেঠার পির ম করেছ। তােদর 
স ণ সমথন িদেত হেব। 

থম আেলা: বাংলােদেশ আইএেসর নটওয়াক স েক য দািব আপিন কেরেছন, সটা আপনার গেবষণার ফল এবং আইএস 
সদ েদর সা াৎকারও আপিন িনেয়েছন। িক  স েলা িক আপিন কখেনা িব ািরত কাশ কেরেছন? আপিন িক বাংলােদেশর 
রাজৈনিতক ি য়ায় জি বাদ িব ত হওয়ার আশ া কেরন? 

রহান নারে : ২০১৫ সােলর ২১ লাই বাংলােদেশ আইএেসর কায ম  হয়। বাংলােদিশ বংেশা ূত কানাডীয় নাগিরক তািমম 
চৗ রী সােরায়ার জাহােনর ন াধীন জএমিবর সে  হাত মলান। ত রা উভেয় তথাকিথত ইসলািমক েটর খিলফা আ  বকর 

আল-বাগদািদর অ গত। তািমম চৗ রীর সে  ইরাক ও িসিরয়ায় আইএেসর সরাসির যাগােযাগ রেয়েছ। িতিনই বাংলােদেশ িশয়া, 
বৗ , িহ , ি ান এবং িবেদিশেদর হত ার মতাদেশর চনা কেরন। ত রা িনেজেদর প িব ি র ঘাষণা দন এবং যৗথভােব কাজ 

করার দিলেল সই কেরন। সােরায়ার ও তািমম চৗ রী এ জ  মজিলেশ রা বা উপেদ া পিরষদ গঠন কেরন এবং ত েদর মেনানীত 
রা সদ রাই হািল আ জােন  হামলার অ েমাদন দন। 

থম আেলা: বাংলােদেশ আইএস নই—এই অব ান আজও বাংলােদশ র া কের চলেছ। আপিন কীভােব দেখন? 



রাহান নারে : এ পয  বাংলােদশ সরকার ীকার কেরিন য বাংলােদেশ আইএস কায ম চালাে । িক  গােয় া অ স ান 
এবং উ  ঘা ত সা মাণ ারা স াস দমেন িনেয়ািজত কমকতােদর কােছ  য আইএস সি য় রেয়েছ। তেব রাজৈনিতক 
নতারা এই ভেব উি  য যিদ বাংলােদেশর মা েত আইএস রেয়েছ বেল ীকার করা হয়, তাহেল তা আত  ি  করেব। 

িবিনেয়াগ ও পযটেন নিতবাচক ভাব ফলেব। ◌ােদর সবেচেয় বড ়উে গ হেলা, মািকন রা  হ ে প করেব এবং বাংলােদশ 
এক  রাজৈনিতক রণে ে  পিরণত হেব। িক  বাংলােদশ সরকার যিদ এটা জনগেণর সামেন  করত, তাহেল আইএেসর 
শংসতা িবেবচনায় আইএসেক বাংলােদেশর মা  থেক িন েল আরও াপক মা ায় চাপ তির হেতা। জনগণও এ িবষেয় সতক ও 

সজাগ হেতা। বাংলােদশ যেহ  এখেনা আইএেসর অি  অ ীকার কের যাে , তাই জনগেণর মে  সতক থাকার বাধ তির 
হয়িন। অথচ আইএস িতেরােধর জ  এটা ণ। 

থম আেলা: বাংলােদেশ য আইএেসর নটওয়াক রেয়েছ, তা আপিন িনেজ কতটা যাচাই কের দেখেছন? 

রাহান নারে : আইএেসর পদিচ সহ বাংলােদেশ স াসীেদর মিকর িবষেয় আিম সেচতন। গত ১৫ বছের আইএস সদ সহ 
বাংলােদেশর ব  স াসীর সা াৎকার আিম িনেয়িছ। বাংলােদশ এবং িবেদিশ সরকার েলার তির করা শত শত িতেবদন আিম 
পযােলাচনা কেরিছ। এর মে  পি মা এক  সরকােরর করা এক  ণ িতেবদেন তািমমেক আইএস নতা িহেসেব িচি ত 
করা হেয়িছল। বকািরেত হামলার আেগ এই িতেবদন আিম বাংলােদশ ক পে র নজের এেনিছলাম। ২০১৫ সােলর ২৮ সে র 
ও ৩ অে াবর  ঘটনায় ইতালীয় নাগিরক িসজার তােবলা ঢাকায় এবং জাপািন নাগিরক িনও হািশ রং ের িনহত হওয়ার পর 
এই জনেক হত ার দায় আইএস ীকার কের। িক  বাংলােদশ তা নাকচ কের দয়। হািল আ জােনর আেগ আইএস বাংলােদেশ 
ছয়  হামলা পিরচালনা কেরিছল। িক  এরপরও ক প  তার িনরাপ া এবং গােয় া সং া েলােক সতক কেরিন য আইএস 
বাংলােদেশর মা েত সি য়ভােব তৎপরতা চালাে । বাংলােদশ সরকার িভ ভােব মাকািবলা করেলই বকািরর হামলা িতহত বা 
আেগই একটা পদে প নওয়া স ব হেতা। 

থম আেলা: ল ায় স াসী হামলা এবং হািল আ জােনর াইেল কী িমল-অিমল দেখন? 

রাহান নারে : ল া ও বাংলােদশ আইএেসর হামলায় আ া । উভয় ে  িবেদিশ গােয় া সং া েলা আইএেসর উপি িতর 
িবষেয় সতক কেরিছল। উভয় সরকােরর স াসিবেরাধী সাম  উে খেযা ভােব থাকেলও তারা স াসী হামলা িতহত করেত 
পােরিন িকংবা স াসীেদর ল নায়কেক িন ল বা াের থ হেয়েছ। ল ায় আইএস ানীয় াশনাল তৗিহদ জামায়াত এবং 
জিময়া ল িম ােত ই ািহম িফ সলািন এবং বাংলােদেশ জএমিবর ওপর ভর কেরিছল। হািল আ জান হামলা িছল  এিশয়ায় 
আইএেসর তৎপরতার াথিমক ইি ত। এশীয় না ক ল ব র িত আ ঘাতী হামলা চািলেয় িবেদিশ ও অ সিলমেদর হত ায় 
তােদর িতর জানান িদেয়িছল তারা। ভা বশত ল াসহ অেনক এশীয় দশ হািল আ জােনর  হামলা থেক পযা  িশ া 
নয়িন। অ ত িতন  পাঠ নওয়া জ ির। থমত, হােটল ও ক ােফর মেতা উ ু  াপনার মিক; ি তীয়ত, াক ক াল ম 
মাতােয়ন কের হামলার আেগই ত স াসীেদর  করা। তীয়ত, আইএেসর কৗশল স েক ভােলা ধারণা থাকা, যার সারকথা 

হে  তারা কােনা সমেঝাতা করেব না। তারা মারেব ও মরেব। 

থম আেলা:সাউথ চায়না মিনং পা -এ এক বে  আপিন িলেখেছন, কলে ার এখন উিচত হেব স াসীেদর সাম  এবং 
অপােরশন পিরচালনার কাঠােমা ভেঙ িদেত িবিভ  দেশর সে  গােয় া ত  িবিনময় করা। এটা দি ণ এশীয় অ  
সরকার েলার ে  েযাজ  কতটা? স াসবাদ মাকািবলায় বাংলােদেশর বতমান সাম েক কীভােব দেখন? 

রাহান নারে : আইএসেকি ক মিকেত রেয়েছ দি ণ এিশয়া। বাংলােদশ তার িত ম নয়। বাংলােদেশর আইন েয়াগকারী 
সং া, সামিরক বািহনী ও জাতীয় িনরাপ া সং া েলা স াসবাদিবেরাধী লডা়ইেয় কাযকর সাম  অজন কেরেছ। তেব িতন  
বলতা রেয়েছ, যিদেক নজর দওয়া উিচত বেল মেন কির। থমত, িনরাপ া হফাজেত থাকা স াসী ও উ প ীেদর 

িডর ািডক ালাইজ করার ে  বাংলােদেশর সামে র ঘাটিত রেয়েছ। ি তীয়ত, জি  হামলা িতহত এবং জি বােদ উ ু করণ 
ঠকােনার কােজ জনগণেক স ৃ  করার ভােলা ব াপনার অভাব। তীয়ত, অনলাইেন উ প ার িব ার িতহত করেত য 

মা ায় সাম  বাড়ােনা েয়াজন, সখােন ঘাটিত। এই িদক েলােত নজর িদেত হেব। আিম মেন কির, বাংলােদেশর উিচত হেব 
উ প ী যেকােনা ব , সামািজক যাগােযাগমা েম চার করােক অপরাধ িহেসেব গ  করা এবং উ প ায় িব াসী ানীয় ও 
িবেদিশ চারকেদর িনয় ণ করা। িবেশষ কের ম ােচ র সই মতাদশ, যা বাঙািল সিলমেদর মহান ঐিতেহ র অিন  করেছ, 
তােক ছড়ােত না দওয়া। 



থম আেলা: গত সে ের ল ার সােবক িসেড  চি কা মারা ার সে  আলােপর সময় িতিন বেলিছেলন, –পরবত  
ল ায় তািমলেদর সে  িরকনিসিলেয়শন ি য়া সে াষজনক। কলে া হামলার পর অেনেক শাি  িত ায় সরকােরর 

আ ি েক িনরাপ া িঁক িহেসেব দখেছন। 

রাহান নারে : িসংহিল, তািমল ও সিলম স দােয়র মে  স ীিত িত ায় চি কা মারা া বড় িমকা রেখেছন। তেব 
স ীিতেক কােনা সরকােররই ারাে ড িহেসেব নওয়া উিচত নয়। সব স দায়, িবেশষ কের সলমানেদর র া দওয়া এখন 

ল ার সামেন সবেচেয় বড় চ ােল । ল ার সলমানরা এক  আদশ স দায়। আইএস ারা ভািবত কিতপয় সিলম ারা 
ই ার সানেডর আ মণ সংঘ ত হেলও তা ল ার সিলমেদর িবশাল অজনেক খােটা করেত পাের না। সলমানরা আমােদর 
ভাই- বান। 

থম আেলা: আপিন বলেছন, আইএস িতেশাধ হৃা থেক িব াপী হামলার িত িনে । তারা িক িখলাফেতর  পিরত াগ 
করেছ? তারা এখন িজহাদ র ািন করেব? 

রাহান নারে : তােদর িখলাফেতর  িফেক হেয় গেছ। ইরাক ও িসিরয়ায় তার খ গত িনয় ণ নই। ১০ হাজােরর বিশ যা া 
িনেয় তারা এখেনা শি শালী প। তােদর বি ক অবকাঠােমা আেছ। উপর  অনলাইেন িবরাট দ তা অজন কেরেছ। স কারেণ 
আইএস ও আল-কােয়দা আ জািতক, আ িলক, জাতীয় এবং ানীয়ভােব সরকার ও সমাজ েলার িত মিক বজায় রাখেত 
পারেছ। 

থম আেলা: িক  িসিরয়ায় তারা ধেস পড়েছ, এখন তা তােদর সাংগঠিনক শি  িনে জ। 

রাহান নারে : আইএস িব াপী এক  সমথন ও অপােরশন অবকাঠােমা ি  করেত পেরেছ। ইরাক ও িসিরয়ায় শি  কমেলও 
তার ন  ও নটওয়াক মজ ত রেয়েছ। িব াপী হামলা চালােত তারা স ম। তাই তােদর পরা  করেত সরকার েলােক 
একেযােগ কাজ করেত হেব। একই সে  দরকার উ ম িবক  মতাদশ উপ াপন করা, যার িভি  হেব উদারৈনিতকতা, সিহ তা ও 
সহাব ান। 

থম আেলা: আইএেসর জি রা িক তােদর িনজ দেশ িফের তৎপর হেব? বাংলােদশসহ ভারতীয় উপমহােদেশ এই আশ া কতটা 
াসি ক? 

রাহান নারে : আইএেসর জ  দি ণ এিশয়া এক  অভয়া ম। ভারত, পািক ান ও বাংলােদেশ হৎ সিলম জনসং া। যিদ এই 
জনসং ার শতকরা মা  ১ ভাগও যিদ আইএস ভাবধারার ইসলােম উ ু  হয়, তাহেল দি ণ এিশয়া ইরাক ও িসিরয়ায় পিরণত 
হেব। মাল ীপ, নপাল ও টান ছাড়া গাটা দি ণ এিশয়া ইিতমে  আইএেস আ া  হেয়েছ। এটা  সমেয়র াপার য দি ণ 
এিশয়ায় তারা আরও অিধকতর িব িত ও গভীরতায় ছিডে়য় পডে়ব। তাই এেক ঠকােত সরকার েলােক ঘিন ভােব কাজ করেত 
হেব। 

থম আেলা: হািল আ জােন হামলার াপেট ঢাকায় আপনার শষ ব ৃতার পর আপিন িনিদ ভােব কােনা ন ায়ন 
কেরেছন িক? 

রাহান নারে : বাংলােদশ সরকােরর উিচত হেব তার আইন েয়াগকারী সং া, সামিরক বািহনী ও জাতীয় িনরাপ া সং া েলার 
মে   সহেযািগতা লক স ক নয়, বরং একসে  কাজ করার পিরি িত তির করা। থমত, সরকারেক এক  অিভ  
ডটােবইস িত া করা উিচত। িবিভ  িনরাপ া সং ায় কমরত কমকতারা ওই ডটােবইস বহার করেত পারেবন। ি তীয়ত, 

স াস দমেন িনেয়ািজত িবিভ  সং ার মে  লাকবল িবিনমেয়র ব া থাকেত হেব। এর মা েম সরা কৗশল ও িশ ণীয় 
িবষেয়র িবিনময় ঘটেব। তীয়ত, সং া েলা যৗথভােব িশ ণ নেব, আবার অপােরশেনও যােব। চ থত, তারা িনেজেদর মে  
অিভ তা, িবেশষ কের ি গত ান িবিনময় করেব। 

থম আেলা: একজন িনরাপ া িবেশষ  িহেসেব ব ন বাংলােদশ কীভােব তার ধান িনরাপ া চ ােল  মাকািবলা করেব? 



রাহান নারে : বাংলােদশ সরকােরর উিচত হেব এক  জেয়  ট অ ােসসেম  স ার ও এক  জেয়  ইে িলেজ  কিম  
িত া করা। িত স ােহ ইে িলেজ  কিম  ত  িবিনমেয় সভা করেব। আবার িনেজেদর মে  যেথ  িবিনময় না কেরই অিভ  

টােগট স েক ত  নেব। আর জাতীয় িনরাপ া িবষেয় িস া  িনেত নতােদর সহায়তা িদেত স ার সমি ত ায়ন িরেপাট 
দেব। 

থম আেলা: অে িলয়া, রাজ , রা  অেনক সময় মণ সতকতা জাির কের। ঢাকা িব িব ালেয়র আ জািতক স ক 
িবভােগর অ াপক ইমিতয়াজ আহেমেদর মেতা িবেশষ রা মেন কেরন, িক  মহল বাংলােদশেক অযথা ভয়ংকর জায়গা িহেসেব 
দখােত চায়। অথচ আ জািতক স াস চক অ যায়ী ভারত ও রা  বাংলােদেশর চেয় অেনক িবপ নক। 

রাহান নারে : উি িখত দশ েলার য কারও জাির করা িনরাপ া সতকতােক ে র সে ই িনেত হেব। অব  এর 
অপ বহােরর উদাহরণও আেছ। আিম ইমিতয়ােজর সে  একমত। গত িতন দশক বাংলােদশ সফেরর অিভ তায় বলেত পাির, 
দশ  ভয়ংকর ান নয়। বাংলােদেশ আ জািতক িবিনেয়াগ, বািণজ  ও পযটন ণভােব সমিথত হওয়া উিচত। 

থম আেলা: জামান িনরাপ া িবেশষ  ড. িসগি ড উলেফর মত হেলা, হািল আ জােনর িতন বছর পরও বাংলােদেশর ন  ও 
িবেরাধী দল অনা হী িকংবা ঝেত অ ম য সংকীণ রাজৈনিতক লােভর চেয় বি ক িজহােদর ণমা ােক উেপ া করার  
অেনক বিশ চড়া। এটা বাংলােদেশ মৗলবাদী চতনার িবকাশেক আরও গভীের িনেত পাের। ম  ক ন। 

রাহান নারে : বাংলােদশ এখন পয  উ প া ও স ােসর চ ােল  মাকািবলায় র সারী পদে প নয়িন। চিলত জি  দমন 
কম িচর বাইের উ প া িনেরাধ এবং উদারীকরণ, সিহ তা ও সহাব ােনর নীিত উ য়েন দীঘেময়ািদ কৗশল িনেত হেব। 
সমকালীন সিহংসতা দমেন বাঙািলর বিচ ণ ও ঋ  সািহত -সং িতই  িতেষধক িহেসেব িবেবিচত হে । আপিন যিদ 
একজন ত বাংলােদিশ হন, তাহেল আপিন একজন স াসবাদী, উ প ী হেত পােরন না। িকংবা এমনিক আপিন পােরন না 
কাউেক ের ঠেল িদেতও। 

থম আেলা: সই ঘার অমািনশার মে ও একজন ত ণ আেলা েলিছেলন। 

রাহান নারে : ফারাজ হােসেনর ঘটনায় সবার িমেলিমেশ একসে  থাকার ত বাঙািল চতনার িতফলন ঘেটেছ। জীবেন ও 
মরেণ িতিন উ প া ও কাউেক বাদ দওয়ার য স াসী মতাদশ, তােক নাকচ কেরেছন। র েখা িখ দ িড়েয়ও তাই ফারাজ তার 
ব েদর পিরত াগ কেরনিন। ফারােজর উৎসগ ত জীবেনর বাতা হেলা: স াসীরা কা ষ, ফারাজ আমােদর নায়ক। 

থম আেলা: গত ৩০ এি ল ঢাকায় িলেশর ওপর বামা হামলার পর রা িভি ক সাইট ইে িলেজ  েপর মা েম ফর জানা 
গল, এটা আইএস কেরেছ। মািকন এই ওেয়বসাইট িনেয় অেনেকর মে  কৗ হল রেয়েছ। 

রাহান নারে : এই প আইএেসর বি ক আিধপত  িবষেয় সবেচেয় হণেযা  ও সং া। িবে  সরকার েলােক যথাসমেয় 
অনলাইেন গােয় া ত  দওয়ার ে  িব েসরা প চ  গেবষণা সং ার অ তম হেলা সাইট ইে িলেজ । তারা যখন বাংলােদেশ 
আইএস উপি িত িবষেয় বলল, বাংলােদিশ কমকতারা অিব াস করেলন। কারণ, তােত ত েদর িচ ার িতফলন ঘেটিন। বরং 
সাইটেক ঠা া করেত বাংলােদিশেদর অেনেক তােক বলেলন ই িদ সং া। ষড়য ত , আরব িব  যােত সয়লাব, তা পিরহার কের 
বাংলােদিশ িবেশষ েদর উিচত হেব সেত  অিবচল থাকা। িনরাপ া মিক আগাম িতেরােধ বাংলােদেশর কাউ ার টরিরজম 
কিমউিন র উিচত হেব জানােশানা, পড়া ও গেবষণার পিরিধ বাড়ােনা, িব েসরা িব াপীেঠ িশ ণ িনেয় স াস দমেন িনেজেদর 
অিভ  ঋ  করা। 

থম আেলা: আপিন িক মেন কেরন রািহ া সিলমেদর ওপর গণহত া, তােদর দশ ত ােগ বা  করার পিরণিতেত এই অ ল 
এবং এর বাইেরও অি িতশীলতা ছিড়েয় পড়েত পাের? ধানম ী শখ হািসনাও স িত িনরাপ া মিকর আশ া কেরেছন। 

রাহান নারে : ধানম ী শখ হািসনার উে গ যথাথ। সহাব ােনর াপাের এক  বি ক, আ িলক, জাতীয় অ ীকার ছাডা় 
িব মান সংঘাত েলা গভীরতর হেব এবং আরও ন ন ন ন সংঘােতর পিরি িত তির হেব। িফিলি িন, কা ীির ও মেরােদর 
মেতা রািহ া সংঘাত দীঘিদন ধের অ াহত রেয়েছ। অথচ এর এক  ায়ী সমাধােন কােনা আ জািতক সিদ া নই। িময়ানমার 



ও বাংলােদেশ অব ানরত রািহ া সিলমেদর আরও বিশ কাণঠাসা হওয়া ঠকােত উভয় সরকারেক একে  কাজ করেত হেব। 
রািহ ারা দীঘ সময় ধের উ া  িশিবের আেছ। িশিবর পিরদশন কের আমার মেন হেয়েছ, আ জািতক স দােয়র উিচত হেব 

তােদর অ  সিরেয় নওয়ার পিরক নায় সমথন দওয়া। উ া  অব ায় কেয়ক দশক ধের জীবন যাপন করার কারেণ তােদর 
মে  ণা ও সিহংসতার জ  িদেত পাের। আইএস যভােব বি ক স সারণ নীিত বা বায়ন করেছ, তােত রািহ ােদর উ প ায় 
সহেজ আ  করা যােব। আ সীমা  মিক শমেন বাংলােদশ এবং িময়ানমােরর উিচত পর রেক সহেযািগতা করা। 

থম আেলা: রািহ া ক াে  আইএস কেত পাের, এমন কােনা আশ া জািতসংঘ, দাতােগা ী ও আ জািতক স দায় করেছ 
বেল মেন কেরন িক? 

রাহান নারে : িময়ানমার ও বাংলােদেশ থাকা রািহ ােদর সং াগির  অংশই িতেশাধ বা পা াপাি  হামলার নীিতেত 
িব াসী নয়। তারা অ া  স দােয়র সে  স ীিতেত বসবাস করেত আ হী। তেব আল-কােয়দা ও আইএসেকি ক প েলা 
ইিতমে ই রািহ ােদর উ প ায় ভড়ােনার চ া কেরেছ এবং রািহ া িনেয়ােগ সীিমত সাফ  পেয়েছ। অতীেত রািহ া 
সিলডাির  অগানাইেজশন, হারাকা ক িজহািদ ইসলািম-আরাকান এবং সা িতক কােল আরাকােন রািহ া ালেভশন আিমর 
উ ান দখা গেছ। যিদও এসব সংগঠেনর িত রািহ ােদর তমন কােনা মা ায় সমথন নই। তেব রািহ ােদর িনেয়ােগর 
িবষয় েক এক  মবধমান ও স া  মিক িহেসেব দখা চেল। সং াগির  রািহ া জনেগা ী যেহ  স ীিতর সে ই বসবাস 
করেত চায়, তাই কােনা িবল  ছাডা়ই তােদর াভািবক জীবন িফিরেয় দওয়া উিচত। রািহ ােদর উ প ায় েঁক পড়া বা তােদর 
িনেয়াগ কারও ােথর অ ল হেব না। কারণ, সই মিকটা সব দেশ ছিডে়য় পডে়ব। 

থম আেলা: রািহ া সম া সমাধােন চীন ও ভারেতর িশিথল মেনাভাবেক কীভােব দেখন, যিদও তােদর জানা য ওই অ েল 
স া  ইসলািম জি ে র কােনা উ ান দীঘ ময়ােদ তােদর িনরাপ া াথেকই াহত করেব। 

রাহান নারে : মািকন রা , রািশয়া, ভারত ও চীন—সব বড় শি ই সিলম মিক- গা ী ারা গেছ। চীন ও ভারত রািহ া 
জনেগা ীর তরেফ কােনা মিক আশা কের না, আবার একই সে  একটা িনিদ  পযােয়র বাইের িগেয় িময়ানমারেক তারা চটােত 
চায় না। কারণ, িবষয়  জ ল। আবার িময়ানমােরর ওপর ভাব িব ার করা িনেয় উে খেযা  মা ায় রাজৈনিতক িতেযািগতা 
রেয়েছ। চীন বা ভারত— কউ িময়ানমােরর ওপর তােদর খবরদাির হারােত চায় না। আ জািতক ব াটাই এ রকম য সখােন 
অ থাগত িনরাপ া মিক রাজৈনিতক ােথর ওপর ঠ ই পায় না। 

থম আেলা: আপনােক ধ বাদ। রাহান নারে : ধ বাদ। 
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