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শংকর মার দ ॥ ভারতীয় উপমহােদেশর বাংলাভাষী িবেশষ কের বাংলােদশ ও পি মবে র জ ীেদর জ  বাংলা
ভাষায় অিডও বাতার মাধ েম ‘আচরণিবিধ’ কাশ কেরেছ আ জািতক ভয় র জ ী সংগঠন আল কােয়দা। আল
কােয়দা তােদর অ তম শীষেনতা আনওয়ার আল আওলািকর িবিভ  ভাষণ স িলত কের বাংলায় ‘দ  বকু অব
িজহাদ’ নােম একিট বই কাশ কেরেছ। আওলািকর ভাষেণর বাংলা অ বােদর িসিডও তির কের চার করেছ িব

াস ওই জ ী সংগঠন আল কােয়দা। ধু তাই নয়, বাংলােদেশর এক িজহাদী আল কােয়দার হেয় চার বছর আেগ
আফগািন ােন লড়াই করেত িগেয় শহীদ হওয়ার ঘটনায় তার নােম গজল তির কেরও চার করেছ, আ জািতক
জ ী সংগঠন আল কােয়দা এখন বাংলাভাষী মুজািহদেদর বিশ  িদেয় বাংলা ভাষায় িজহাদী কায ম ও িজহাদী
িনেয়াগ  কেরেছ এবং আল কােয়দােক সাহায  করেছ জামা’আতুল মজুািহিদন নােমর জ ী সংগঠন। এ খবর
িনি ত কেরেছ গােয় া সং া।

গােয় া  সং া  সূে  জানা  গেছ,  আ জািতক  জ ী  সংগঠন  আল  কােয়দা  ভারতীয়  উপমহােদেশর  িজহাদী
মজুািহিদনেদর জ  আদশ, আচরণিবিধ কাশ কেরেছ, যার বাংলা ভাষায় অিডও বাতা কাশ করার ঘটনািট এই

থম। এই জ ী সংগঠনিটর বাংলাভাষায় আচরণিবিধ কাশ কের জ ী সং হ অিভযান পিরচালনা, জ ী তৎপরতা
 করার ঘটনািট  বাংলােদশ ও পি মবে র জ  িনরাপ া মিক প। অিডও বাতায় আল কােয়দা তােদর

অ তম শীষেনতা আনওয়ার আল আওলািকর িবিভ  ভাষণ স িলত কের বাংলায় ‘দ  বকু অব িজহাদ’ নােম একিট
বই কাশ কের আওলািকর ভাষেণর বাংলা অ বাদ কের িসিডও তির করার ঘটনািট ভারতীয় উপমহােদেশর জ ী
তৎপরতা ও মিকর জ  নতুন মা া যাগ কেরেছ। ধু বাংলােদশ বা পি মব ই নয়, কা ীর, অসম, ি পরুা,
করালাসহ বাংলাভাষী ধান এলাকায় এই অিডও কােশর মাধ েম বাংলাভাষী িজহাদী সং েহর অিভযােন মােঠ
নেমেছ আ জািতক জ ী সংগঠন আল কােয়দা।

আেমিরকা ও ইসরাইেলর গােয় া সং া িব  াস আ জািতক জ ী সংগঠন আল কােয়দার জ ী তৎপরতা, িজহাদী
সং হ িবেশষ কের বাংলাভাষী অিডও কাশ কের জ ী সংগঠনিটর িব ােরর িবষয়িট জািনেয় ভারেতর গােয় া
সং ােক সতক কের িদেয়েছ। ওই সতক বাতায় বলা হেয়েছ, ভারেত আল কােয়দার সংগঠন িব ােরর মলূ ফাকাস
এলাকা  িট।  এক.  কা ীর  এবং  ই.  পি মব  সেমত  পূব  ভারেতর  বাংলাভাষী  এলাকা,  যা  বাংলােদশ
এলাকািটেকই িচি ত করা হেয়েছ। িত ী জ ী সংগঠন ইসলািমক টেসর (আইএস) আদেল িনিদ  ল
িনেয় চার িবভাগেক সািজেয়েছ জ ী সংগঠন আল কােয়দা। ইসলািমক জ ী কাযকলােপর ওপর নজর রাখা
ভারতীয় একিট গােয় া সং ার কমকতা বেলেছন, ইসলািমক ট (আইএস) জিম হারােনা  করার পরই
পি ম এিশয়ার একািধক দেশর িবিভ  কা  সংগঠেনর মাধ েম আল কােয়দার তহিবেল িবপলু অে র টাকা
ঢালা হে । আইএসেক ট া িদেত, ওই সংগঠেনরই ডমাক অনলাইন চারেক হািতয়ার কেরেছ আল কােয়দা।

ভারেতর ক ীয় গােয় ারা ায় ’ডজন ওেয়বসাইট িচি ত কেরেছন যখােন কাে  আল কােয়দার হেয় চার
চালােনা হে । তার মেধ  এক ডজেনর বিশ ওেয়বসাইট বাংলায়। বাংলা ওেয়বসাইট েলা আল কােয়দার মতাদশ

আল কােয়দা বাংলায় ‘আচরণিবিধর’ অিডও কাশ কেরেছ » থম পাতা ... http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/434473/

1 of 2 7/14/2019 10:46 AM



থেক  কের সংগঠেনর শীষ িজহাদী নতােদর আরবী ব ব েক বাংলায় ডাব কের চার করেছ। সই সে
ওেয়বসাইট পড়ুয়ােদর জ  দয়া হে  অনলাইন িশ ণ। কীভােব ফান এবং ই টারেনেটর নজরদাির এড়ােনা
স ব বা কীভােব িনেজর মাবাইেল কান িনিদ  ফাইল গাপন রাখা স ব হেব। মলূত ওয়াডে েস সসব সাইট
বানােনা হে । সাইট েলা িচি ত কের ব  করার সে  সে  নতুন সাইট খালা হে । সাইট েলার বিশরভাগই
পি ম এিশয়ার িবিভ  দশ থেক িনয় ণ করা হে ।

গােয় া  সং ার  এক  কমকতা  বেলেছন,  পািক ােন  িনহত  আল  কােয়দা  ধান  ওসামা  িবন  লােদন  জীিবত
থাকাকালীন আল কােয়দা কখনওই এভােব সংগঠেনর চার করত না। বতমােন জ ী সংগঠন আইএস আর ধাঁেচ
নতুন প া িনেয়েছ আল কােয়দা। আইএস বা আল কােয়দার মেতা সংগঠেন এতিদন বাঙালীেদর আলাদা কান

 দয়া হয়িন। এমনিক, মািকন গােয় ােদর িবিভ  িরেপােট দািব করা হেয়িছল, আইএস িশিবেরও, মূল
বািহনীেত  ভারতীয়  এবং  বাঙালীেদর  যা া  িহেসেব  কান  স ান  িছল  না।  মলূত  পি ম  এিশয়া,  পািক ান,
আফগািন ান এবং আি কার মুজািহদরাই বিশ  পেয়েছ ওই ই সংগঠন আইএস ও আল কােয়দায়।

িক  আল কােয়দার সা িতক কাযকলাপ থেক গােয় ারা  িনি ত য,  এবার তারা  সংগঠন িব ার  করেতই
বাংলাভাষী মজুািহদেদর  িদে । আল কােয়দা তােদর চাের বাংলাভাষী শহীদেদর কথাও ফলাও কের চার
করেছ।

গােয় া সং া সূে  জানা গেছ, ২০১৫ সােল বাংলােদেশর এক িজহাদী আল কােয়দার হেয় লড়াই করেত িগেয়
শহীদ হয় আফগািন ােন। তার নােম গজল তির কের চার করা হে । গােয় ােদর ধারণা, এভােব বাংলােক
িবেশষ  িদেয় আল কােয়দা ই বাংলােতই িজহাদী িনেয়াগ  কেরেছ। এেত সাহায  করেছ জামা’আতুল
মজুািহিদেনর মেতা সংগঠন। আল কােয়দা িত স ােহ একিট উপমহােদশীয় সংবাদ বুেলিটন চার করেছ যখােন
পি মব  সেমত দেশর িবিভ  ঘটনার উে খ করা হে । স িত ক ািনং লাকােল এক মা াসা িশ েকর ওপর
হামলার ঘটনাও জায়গা পেয়েছ ওই বেুলিটেন। গাটা ি য়ািটেক উ ািনমূলক খবর িদেয় পিরকি তভােব মগজ
ধালাই করার পিরক না বেল মেন করেছন গােয় ারা।

ঢাকায় জ ী সংগঠন েলা িনেয় কাজ কেরন এমন একজন গােয় া সং ার এক কমকতা বেলন, আল কােয়দার এই
বাংলােকি ক চার, বাংলাভাষী জ ী সং হ, িজহাদী তৎপরতা, সামািজক যাগােযাগ মাধ েম িজহাদী িশ ণ দান,
আরও  বড় কান  ধরেনর নাশকতা  ঘটােনার  মেতা  অশিন  সে েতর ইি তই  বহন  করেছ।  বাংলােদেশর জ ী
সংগঠন েলা যই ধাঁেচ দমন করা হেয়েছ সই কৗশেলই আ জািতক জ ী সংগঠন আইএস হাক আর আল
কােয়দা-ই হাক তা দমন করার জ  এখনই উপযু  সময় বেল গােয় া কমকতার দািব।
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